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Abstract :  

The Fragments of Afranius between Fabula Palliata and Fabula Togata  

Afranius is regarded as the most important togata poet. Forty- three titles 

of his comic plays and scattered fragments of about four hundred and thirty 

lines have been preserved. 

In a surviving fragment of his Compitalia, Afranius admitted that he had 

freely modeled his plays on that of other Greek and Roman poets. In the 

prologue of Compitalia that he himself delivers, Afranius explicitly 

confessed that he freely borrowed whatever suited him and his dramatic 

purposes from Menander or from any Greek or Latin writer.  

Furthermore, Afranius has had a special noticeable respect to Terence as 

an outstanding and incomparable comic writer. His attitude was 

incompatible with the nature of the comedy of togata.  

 Thus, the question of this study is whether Afranius was affected by 

the palliata and Greek comedy in one way or another, or he just followed the 

togata. 

 This paper is an analytical and linguistic study of fragments taken 

from four of Afranius's plays. These plays are: Fratriae , Divortium , 

Compitalia , Thais .  
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 خص البحث : مم
يعػػد راريويػػهس رعػػـ كػػعريا اهتيػػدي، يقدهو،دػػ،ع ه ػػد هوػػبو،  وػػا ًاًػػ  هرر عػػهف  وهيو ػػ، 

 قتسرحي،ت اهتيدي  هكذريت تدو،ًرة دقرب تف رر عت،ئ  هرر ع  هًاًيف  يد ، كعريًّ،. 
اتػػ، هرد اػػد  حػػدت كػػذريت تسػػرحي  "تاروػػ،ف يقر ػػ،ت  –ه ػػد تػػور راريويػػهس و سػػا 

يوسػػب  حريػػ   بػػل توػػهيؿ ااداػػ،ب دريتػػ،  وػػريفع   ريػػؽ هرهتػػ،ف  رف  –ح،تيػػ،ت يقطػػرؽ" 
 ااه يعدرؼ وريح  

اػػد  رهقػػهج عػػذر يقتسػػرحي ع يقػػذف رققػػ،ر  و سػػا روػػا ر يقدػػ س رااػػ،ر تسػػرحي،دا تػػف 
تو،ودرهس هحػدرع  ػؿ تػف رف كػ، رع يهو،وي ػ، اػ،ف ره رهت،وي ػ،ع يوػد اػد ته ػه ،دا تػ، 

ت ، ا يػر ي قدروديػهس  وػ   و،وػ ع ر ػـ رف عػذي يودـ عداا يقدريتدع ات، ا،ف ياف يحدري
  ط يع  يقح،ؿ يدع،رض هط يع  اهتيدي، يقدهو،د،. 

هتف ًـ ودس،اؿ تف واؿ عػذي يق حػثه عػؿ دػأًر راريويػهس  كػعريا اهتيػدي، يق ،قي،دػ، 
 هيقاهتيدي، يقيهو،وي   طريق  ره  أورت؟ رـ روا س،ر  بل درب اهتيدي، يقدهو،د، احسب؟ 
ه ،قد،قد اإف عذي يق حػث دريسػ  دحبيبيػ  هقةهيػ  قكػذريت رر ػي تسػرحي،ت تػف ر تػ،ؿ 

ع "تارو،ف يقر ػ،ت Divortiumع "يقطاؽ"  Fratriaeراريويهسع هعد ه "زهو،ت يألوهة" 
 . Thaisع ه"ً،ييس" Compitaliaح،تي،ت يقطرؽ" )يقاهت يد،قي،( 

هتيدي، اد ًه ا، يقهطود ًاً  د توت  ،ئت  تك،عير كعريا اهتيدي، يقدهو،د، ره يقا
. هيعػػػد Atta (2)ع هرداػػػ،  Afraniusأفرانيووو  ع  Titinius (1)كػػػعرياع عػػػـ ه ديديويػػػهس 

راريويػػػهس يألاًػػػر رعتيػػػ  هكػػػارة  ػػػيف كػػػعريا اهتيػػػدي، يقدهو،دػػػ،ع ا ػػػا   ػػػف روػػػا يألاًػػػر 
، هتهع  .    ود،و 

                                                           
 181ر وعرؼ يقاًير  ف ديديويهسع سهت روا درؾ قو، وتس  كرة تسرحي ع هاذي ت، يقرب  تف  (1)

 . يقكووي،ت رسـ اد طريقدا  بل يرهڨ يد ، كعري ،  هققد رًول 
ع via Praenestinaؽ.ـ. اد تديو  رهت،ع هداف اد طريؽ  رييوسدد  77دهال ردا،  ،ـ  (2)

 اد تس، ق،ت يأليديؿع هاذي ت، يقرب تف  كريف  يد ،ههوبدو،  وا  حدت  كرة تسرحي   ر ت 

 كعري ،. 
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هقػػػيس قػػػديو، تعبهتػػػ،ت تحاػػػدة  ػػػف تحػػػؿ تػػػياد راريويػػػهسع  يػػػر رف تعظػػػـ يقوقػػػ،د 
. ات، ر يهود قديو، دهيريخ د يق   ف  ،ـ تهقػدر ره ها،دػاع (3)يحادهف روا هقد اد رهت، 

ددحػػػدد ادػػػرة  Ciceroهكيكػػػرهف  Velleiusيبيػػػهس ڨهقاػػػف تػػػف وػػػاؿ  كػػػ،ريت اػػػؿ تػػػف 
 ف يقً،ود   ؿ يقتياد. وك،طا يقتسرحد واؿ يقووؼ يألوير تف يققر 

 قػل رف راريويػهس اػ،ف تع،وػر ي قاػؿ تػف اػ،يايبيهس  فيلي  هاد عذي يقودد يكػير 
ع يقبػػذيف ذيع وػػيدات، وػػاؿ Terentius (4)هدروديػػهس  Caecilius Statius سػػد،ديهس

 . (5)يقووؼ يألوير تف يققرف يقً،ود   ؿ يقتياد 
  ،ش يقدد يقزتوي  يق درة حهؿ يقد ،ويؿ تف يقتزيد يبيهسڨهاد اقرة رورت يعرض 

هرايػػػهس  Pacuvius  ػػػ،اهايهسواقاػػػ، راريويػػػهسع هيحاػػػد روػػػا اػػػ،ف تع،وػػػر ي قاػػػؿ تػػػف 
Accius ع يقبػػذيف سػػطي ووتياتػػ، اػػد اد، ػػ  يقدريويػػدي، وػػاؿ يقووػػؼ يألويػػر تػػف يققػػرف

 .  (6)يقً،ود   ؿ يقتياد 
ع هيػرت رف لفيلي  س، قديف قاف هيبش يحذر تف وطهرة ير دت،د  بل يإلك،رديف يق

 يػػػ،ب يقد ػػػػ  اػػػ،ف يقسػػػػت  يقتتيػػػزة قاػػػػ،ديف يإلكػػػ،رديفع حيػػػػث  واتػػػ، دًيػػػػريف يقتزيػػػد تػػػػف 

                                                           
(3) Daviault (A.), Comedia Togata: Fragments, Paris, (1981), p. 38; 

Cacciaglia (M.), Ricerche Sulla Fabula Togata, RCCM14, (1972), p. 
216; Courbaud (E.), De Comoedia Togata, Paris, (1989), p. 36; 
Neukirch (J.H.), De Fabula Togata Romanorum, Accedunt Fabularum 
Togatarum Reliquiae, Lepizig, (1902), p. 167.  

(4) Vell. Pat. 1.17.1.  
ا،ف توطئ ،  ودت، ررخ حي،ة راريويهس  Stankiewicz دشڨ قل رف سد،واد Welshيكير هيبش  (5)

 (. Vell. Pat. 1.17.1) عذر يبيهسڨواؿ يقووؼ يألهؿ تف يققرف يقً،ود ؽ.ـ. هاق ، إلك،رة 
(Stankiewicz (L.), Zrodla Antyczne O Titiniuszu-Przynek do Chranologii 

Togaty, Menader 39, (1984), p. 209; Welsh (J.T.), Cultural Negotiations 
and the Fabula Togata, Ph.D., Harvard University Cambridge, 
Massachusetts, (2009), p. 59, N. 46.  

(6) Vell. Pat. 2.9.1-3.  
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يقتكاات راًر تف طػرح يقحبػهؿع هيػرت روػا تػف  يػر يقتحاػد اػد  ػها يق قػرة يألويػرة 
 رايػػهس تػػي رـ  ػػ،اهايهستو ػػ، تػػي دزي راًػػر راريويػػهس رف يقوػػد اػػ،ف  ذي تػػ، يبيػػهسڨؿ

ػػ، وتسػػيف  حػػهيقد يوػػةرر يقػػذف   قاػػف يقحقيقػػ  يقتحاػػدة يقدػػد يقرعػػ، هيبػػش رف ووػػـ  ،ت 
راريويػػهس قتػػي وػػاؿ ادػػرة يزدعػػ،ر يقح ػػ،رة يقرهت،ويػػ    ػػ،ف يققػػرف يقًػػ،ود   ػػؿ يقتػػيادع 

 ، هعد ادرة يتددت وحه ًت،ويف  ،ت 
(7)  . 

ي ده ايا، روا يقد س رحد ر ي،ت  - (8)هتف يقودير  ،قذار رف عو،ؾ كذرة ألاريويهس 
تػػػف رف راريويػػػهس اػػػ،ف تع،وػػػر ي قا،دػػػب  فيليووو  دحاػػػد وػػػح  تػػػ، ز تػػػا  -  ػػػ،اهايهس

 .(9)يقدريويدي، يقكاير ره رحق ،  بيا   درة هويزة  بل ر عد دقدير
هقػػديو، اقػػرة رويػػػرة يكػػير اياػػػ، كيكػػرهف  قػػل رف راريويػػػهس سػػعل  قػػػل دقبيػػد ديديػػػهس 

Titiusر دريويدف ذيع ويدا واؿ يقًبث يألوير تف يققرف يقًػ،ود ع هعه وطيب هك ،
 . (11)  ؿ يقتياد 

ه ،إل ػػػ،ا   قػػػل ذقػػػؾ راػػػػد  عػػػض يقوقػػػ،د تػػػف ديرسػػػػد كػػػذريت اهتيػػػدي، يقدهو،دػػػػ، رف 
ؽ.ـ. ع  94ع  114راريويػػهس اػػ،ف اػػد رهج كػػاردا وػػاؿ يق دػػرة يقهي عػػ  تػػ،  ػػيف  ػػ،تد 

 . (11)قاف عذر يقدهيريخ دظؿ  ير تحادة 
ًػػـ ي ػػده رف راريويػػهس  ػػد قتػػي ووتػػا هذيع وػػيدا وػػاؿ يقووػػؼ يألويػػر تػػف هتػػف 

                                                           
(7) Welsh (J.T.), The Dates of the Dramatists of the Fabula Togata, 

Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 106, (2011), pp. 140-141.  
(8) Afran. Com. 7.  
(9) Schierl (P.), Die Tragödien des Pacuvius, Berlin, (2006), pp. 530-531; 

Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, p. 59.  
(10) Cic. Brut. 167; Karakasis (E.), Terence and Language of Roman 

Comedy, Cambridge University Press, (2005), p. 204.  
(11) Welsh (J.T.), The Dates of the Dramatists, p. 143; Neukirch (J.H.), 

Op. Cit., pp. 165-166; Courbaud (E.), Op. Cit., p. 36; López López 
(A.), Fabularum Togatarum Fragmenta, Salamanca, (1983), p. 25.  
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يققػػػرف يقًػػػ،ود   ػػػؿ يقتيػػػػػػػػادع هيػػػد ـ ذقػػػؾ تػػػ، هرد اػػػد كػػػذريت تسػػػرحي،دا ع حيػػػث ذاػػػر 
 (. 7 يقكذرة) ه ،اهايهس( 29وريح  اؿ تف ه دروديهس )يقكذرة 

هقـ يوبو، تف ر ت،ؿ راريويهس سهت يقوذر يقيسػيرع هتػي ذقػؾ اقػد دير وػدؿ تحدػدـ 
 ػػػيف يقوقػػػ،د هيقديرسػػػيف حػػػهؿ  ػػػدد  وػػػ،هيف تسػػػرحي،دا يق ، يػػػ  هكػػػذريدا يقتدوػػػ،ًرة. ايكػػػير 

 يد ػػ، تػػف  651 وهيو ػػ،ع هحػػهيقد  61 قػػل رف تػػ،  قػػد تػػف ر ت،قػػا  Manuwaldت،وههقػػد 
روا  ػد  قػد تػف ر ت،قػا سػديف  وهيو ػ،  Duckworthع  يوت، يحاد دياههرث  (12)يقكذريت 

 .  (13)هراًر تف سدت،ئ   يت تف يقكذريت 
روػا  ػد هوػبو،  وػا رر ػي هرر عػهف تسػرحي ع هاػذي تػ، يزيػد  Beareاد حيف يرت  ير 
 . (14) بل رر عت،ئ   يت 

 311 وهيو ػػػػ، ه 43رف تػػػػ،  قػػػػد تػػػػف ر ت،قػػػػا  Karakasisهرويػػػػر ي يحاػػػػد ا،ريا،سػػػػيس 
 .  (15) يت

ي ػػده قوػ، وبي ػػ، رف  (16)ه ػ،قروهع  قػل تعظػػـ يقط عػ،ت يقتودب ػػ  قتسػرحي،ت راريويػهس 

                                                           
(12) Manuwald (G.), Roman Republican Theatre, Cambridge University 

Press, (2011), p. 159.  
(13) Duckworth (G.E.), The Nature of Roman Comedy, Princeton, (1952), 

p. 69.  
ه.  يرع يقتسرح يقرهت،ودع دروت ه ح،دـ ر يي حسفع زيف يقع، ديف سيد تحتدع تريوع  ه تحتد  (14)

 . 216(ع ص 2116ع يقق،عرةع ) 2814حتدف   ريعيـع يقتراز يققهتد قبدروت ع يقعدد 
(15) Karakasis (E.), Op. Cit., p. 204.  

 Neukirch( هوهيايرش 1981) Daviault يهڨي دتدو، اد عذي يق حث  بل ط ع،ت ه دي  (16)
(ع هري يؾ 2113) Merry(ع هتيرف 1922ع  1836) Bothe(ع ه هث 1912ع  1833)

Ribbeck (1898 .) 
(Bothe (F.H.), Poetae Scenici Latinorum, Lipsiae, (1836, repr. 1922); 

Merry (W.W.), Selected Fragments of Roman Poetry from the Earliest 
Times of the Republic to the Augustan Age, London, Forgotten Books, 
F.B. & Ltd. (2013); Ribbeck (O.), Scaenicae Romanorum Poesis 
Fragmenta, Lepizig, (1898).  
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( 411 وهيو ، قتسرحي،ت اهتيدي ع هكػذريت تدوػ،ًرة دقػرب تػف ) 43ت،  قد تف ر ت،قا 
  يد ، تف تسرحي،ت تواهق  يقعوهيف.  34 يت كعرفع ا ا   ف 

تيػػ  قتسػػرحي  هيحػػدة تػػف هتتػػ، ر كػػؾ ايػػا رف تػػف يقوػػعب   ػػ،دة  وػػ،ا يقح اػػ  يقدري
طو ػ  هيقطػاؽع  كذريت ر ت،قا يقتسرحي  يق ، ي ع ابقد كػابت رااػ،ر يقحػب هيقػزهيجع هيقوة
هيقوديعػػ ع يقته ػػه ،ت يقرئيسػػ  قبعديػػد تػػف يقح اػػ،ت يقدريتيػػ . اتػػ، رف راريويػػهس يدوػػذ 
ػػ، قاًيػػر تػػف تسػػرحي،داع هدكػػةؿ عػػذر يقعا ػػ،ت حيػػز ي  تػػف يقعا ػػ،ت يألسػػري   طػػ،ر ي  ،ت 

 يػػر ي تػػف ح ا،دػػاع اتػػ، روػػا يقػػؼ تدأوي ػػ، رتػػ،ـ دوػػهير د ػػ،ئؽ عػػذر يقعا ػػ،ت اػػد كػػدل ا
 وهيو ا،. هتف رعـ ر ت،قاه 

" Aequalesع ه"يقوظػػػػػػػريا"  Abducta"يقتةػػػػػػرر  اػػػػػػػ،"  ع ه"سػػػػػػيديت تػػػػػػػف  رهوديسػػػػػػػيـه
Brundisinae  "ع ه"يقتػػػػزيدAuctio "ع ه"يقعػػػػريؼAugur  "ع ه"يقتاػرج يقتد وػلBucco 

Adoptatus  "ع ه"توػػػػػ ؼ يقكػػػػػعرCinerarius  ع "تاروػػػػػ،ف يقر ػػػػػ،ت ح،تيػػػػػ،ت يقطػػػػػرؽ
" Consobriniع ه"ر وػػػػػػػػػػػػػ،ا يقعػػػػػػػػػػػػػـ" Compitalia)يقاهت يد،قيػػػػػػػػػػػػ،("  ع Crimenع ه"يقوػػػػػػػػػػػػػـر
ع ه"يقع ػػػػد  Divortiumع ه"يقطػػػػاؽ"  Depositumع ه"يقهديعػػػػ " Deditioه"يرسدسػػػػاـ" 

ع Exceptusف يقةػػػػػػرؽ" ع ه"يقوػػػػػػ،ود تػػػػػػEpistulaع ه"يقرسػػػػػػ،ق " Emancipatusيقتعدػػػػػػؽ" 
ػػػػػػػػػ عت"  Fratriaeه"زهوػػػػػػػػػ،ت يإلوػػػػػػػػػهة"  ع Incendiumع ه"يقحريػػػػػػػػػؽ" Ictaع ه"يقدػػػػػػػػػد وا

ع ه"يقعتػػػػػػػػػ،ت" Maritiع ه"يقتدزهوػػػػػػػػػهف" Libertusع ه"يقتعدػػػػػػػػػؽ" Inimiciه"يقتعػػػػػػػػػ،دهف" 
Materterae " ع ه"يقتسػػػػ، ق،ت يقتيو،قيػػػػMegalensia " ع ه" قاػػػػ   Omenع ه"وػػػػذير يقكػػػػـح
ع ه"يقت ػذر يقتػداؼ" Privignusع ه"ي ف يقزهج"  Pompaهاب" ع ه"يقتPateliaيقح هب" 

Prodigus " ع ه"يقتدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض قبوي،وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػProditus "ع ه"يقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، دPromus ع
ع Sellaع ه"يقتقعػػػػػػػػػد" Repudiatusع ه")يقع،كػػػػػػػػػؽ( يقتو ػػػػػػػػػهذ" Purgamentumه"يقػػػػػػػػػدوس"
ع ه")ير وػػػػػػ ( يقتكػػػػػػاهؾ اػػػػػػد وسػػػػػػ ا،"  Sororesع ه"يقكػػػػػػقيق،ت" Simulansه"يقتريئػػػػػػد" 

Suspecta "ع ه"هيحػػػػدة  هيحػػػػدةTalio ")ع ه"يألر ػػػػف )يقطػػػػ،ئشTemerarius  "ع ه"ًػػػػ،ييس
Thais "ع ه"كػػػ،عد يقق ػػػرTitulus "ع ه"يقعػػػذرياVirgo "ع ه"يقدػػػهرـ يقػػػذف ااد ػػػت قػػػا يقحيػػػ،ة

Vopiscus   . 
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 كوميديا التوجاتا :
اػػػػػػ،ف اػػػػػػد يق دييػػػػػػ   togataرف توػػػػػػطبر يقدهو،دػػػػػػ،  Diomedesيو روػػػػػػ، ديهتيػػػػػػديس 

ػػ، ع يكػػدتؿ وػػريح   بػػل اػػؿ روػػهيع يقػػدريت،  يػػر يقتػػأوهذة تػػف توػػ،در  ،  ،ت  توػػطبح 
  ريقي ع اد حيف ا،ف يطبؽ  بل وتيي روهيع يقدريت، يقتسدتدة تف يقتوػ،در يقيهو،ويػ  

 .  palliata (17)توطبر يق ،قي،د، 
ي، تػف يروػزرؽ  قػل ي قكػعريا يقاهتيػددحػذير   يهسي هققد ا،ف يقتوير يقذف  ؿ  قيا وػ،

يقسػػػػوري  تػػػػف يقط قػػػػ  يقح،اتػػػػ  اػػػػد رهتػػػػ،ع قػػػػذي هوػػػػدت اهتيػػػػدي، يقدهو،دػػػػ،  ػػػػ،قدا، اػػػػد 
ته ػػه ،ت ددعبػػؽ  ،قتوػػ،طؽ يقري يػػ  تػػف  يط،قيػػ،ع ره  ،قط قػػ  يقكػػع ي   يػػر يقتقوػػهرة 
 بػػل تديوػػ   عيواػػ،. هاػػد يقحيػػ،ة يقيهتيػػ  يقدػػد دػػدهر اػػد تًػػؿ عػػذي يقعػػ،قـ قػػـ داػػف   ػػ،اة 

 togata ،رحد ػػ،رت دتًػػؿ حق ػػ، يقػػرديا يقتتيػػزع ه ،قدػػ،قد اػػإف توػػطبر  يقدهوػػ، يقو،وػػ 
، تسدسػ،  ، قهوػؼ يقػػدريت، يقدػد دو،هقػت حيػ،ة ط قػ  يقع،تػ . ه وػػ،ا   اػ،ف  ،قاػ،د توػطبح 
 بػػػػل ذقػػػػؾ ووػػػػد تريدا ػػػػ، قابتػػػػ  يقدهو،دػػػػ، ) تعوػػػػل يقاهتيػػػػدي، يقهطويػػػػ ( اػػػػد يقتوػػػػطبر 

tabernaria   يقذف يعود اهتيدي، يقتو،زؿع هدعوػد ابتػtabernaria  اػد يقاديويػ  يقت اػرة
"يقتو،زؿ يقو،و "ع سيت، تو،زؿ يق قرياع هعـ يقط ق  يقدد دودتػد  قياػ، تعظػـ كووػي،ت 

 .  (18)اهتيدي، يقدهو،د،  ف قـ داف ابا، 
هس اقػػد هاػػ،ف ديديويػػهس تع،وػػر ي ق اهدػػهس هر تػػ، اػػ،ف رحق ػػ، قدروديػػهسع رتػػ، راريويػػ

هس هدروديػهس هرايػػهسع هر تػ، اػػ،ف  بػل يألروػػر رحق ػ،  بػػياـع يػػڨاػ،ف تع،وػػر ي ق ػ،اه
ؽ.ـ. ه وػػد تق،روػػ  عػػذر يقدػػهيريخ  دػػهيريخ اهتيػػدي، يق ،قي،دػػ،  77هيقػػ،ؿ  ف رداػػ، دػػهاد  ػػ،ـ 

ه وػدت، ود ػيف  -ؽ.ـ.  114حيث  وػا دػهاد  ػ،ـ  -يقدد ا،ف دهر يبيهس  ور تحق يا، 
                                                           

(17) Diomedes (Gram. Lat. Keil. I. 489).  
 .  215 – 214ه.  يرع يقتروي يقس، ؽ و ساع ص  (18)

Beare (W.), The Fabula Togata, Hermathena, 55, (1940), pp. 35-36; 
Duckworth (G.E.), Op. Cit., p. 68, cf. also: Horace, Odes I, 4, 13, 
Epist. II. 3, 229.  
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ػػػػ، رف اهتيػػػػدي، ي ق ،قي،دػػػػ، ا،وػػػػت هر دػػػػزيؿ تأقهاػػػػ  قػػػػدت وتاػػػػهر يقتسػػػػرح  بػػػػل ريػػػػ،ـ ري  
كيكرهف ع ار ت، سػ،هرو، كػعهر  ،قكػؾ اػد يقرحيػ  يقسػ،ئدة اػد يقعوػر يقحػديث هيقق،ئبػ  
 أف اهتيدي، يقدهو،د، ا،وت دديف اد وكأدا،  قل رد اعؿ يقع،ت  دو،ر يقاهتيدي، يألوو يػ  

د ه ت ا،وت ايا اهتيدي، يق ،قي،د، اد رهج يقدويب . هيقحؽ  ف اهتيدي، يقدهو،د، ظارت ا
دأققاػػ،ع هقػػذي اإوػػا  ةػػض يقوظػػر  ػػف رواػػ، رزيحػػت اهتيػػدي، يق ،قي،دػػ،  ػػف يقتسػػرحع يتاػػف 
يققػػهؿ ه  ف يقوػػه يف دع،يكػػ، تع ػػ، ق دػػرة زتويػػ  طهيبػػ ع ها،وػػت يقاهتيػػدي، يإل ريقيػػ  عػػد 

ره داػػ، هدأققاػػ،  يألاًػػر كػػع ي  هرعتيػػ  اياتػػ،ع هيروػػي  ػػدر ا يػػر تػػف عػػذي يرودكػػ،ر  قػػل
ػػ، تػػف يقدريويػػدي،.  – بػػل يأل ػػؿ  –دهف كػػؾع قاػػف يقاهتيػػدي، يقهطويػػ   ا،وػػت راًػػر وو،ح 

ه بػل اػؿ حػ،ؿ اقػػد ا،وػت يقتسػرحي  يقدػػد دػدهر حػهؿ يقدػػ،ريخ يقرهتػ،ود توػرد تػػاذ ره 
تدو س قاد،ب يقدريويدي،ع هر يزيػد يقعػدد يقابػد قبتسػرحي،ت يقدػد رق ػت اػد وط، اػ،  بػل 

 . (19)يقهيحدةع رت، اهتيدي، يقدهو،د، ادرات قو، ت، يقرب تف س عيف  تا  رو، ي يقيد 
يقػػذف يروػػي  قيػػا يق  ػػؿ اػػد ظاػػهر يققوػػص  – يهسي هتػػف يقوػػدير  ،قػػذار رف وػػ،

ع هيقػذف رقاػػؼ تسػرحي،ت اهتيديػػ  دقػي رحػػديًا، اػد  يط،قيػػ، praetextaيقهطويػ  يقد،ريويػػ  
،دػػػ، ايتػػػ،  عػػػد. ه ػػػد يحدػػػهت تسػػػرحي،ت عػػػه تػػػف تلااػػػد يقطريػػػؽ قظاػػػهر اهتيػػػدي، يقدهو –

ع  بػػػػل  و،وػػػػر يهو،ويػػػػػ  ه اهدػػػػهس يهسي وػػػػ،يق ،قي،دػػػػ، يألهقػػػػلع رف دبػػػػؾ يقدػػػػد اد اػػػػػ، 
هرهت،وي ع  ير رف تسرحي،ت يق ،قي،د، يقتدأورة رو حت راًر  ر  ، قبرهح يقيهو،وي ع  يوت، 
دطػػهرت يقعو،وػػر يقرهت،ويػػ   بػػل يػػد ادػػ،ب اهتيػػدي، يقدهو،دػػ،  قػػذي يزدعػػرت يقتسػػرحي،ت 
يقاهتيديػػ  يقتقد سػػ  تػػف يقتوػػ،در يقيهو،ويػػ  وو  ػػ،  قػػل ووػػب تػػي يقتسػػرحي،ت يقاهتيديػػ  
يقدػػد دقػػي رحػػديًا، اػػد يقتػػدف يقرهت،ويػػ  وػػاؿ يقووػػؼ يألويػػر تػػف يققػػرف يقًػػ،ود   ػػؿ 

 . (21)يقتياد 

                                                           
(19) Duckworth (G.E.), Op. Cit., pp. 68-69;Manuwald (G.), Op.Cit., p. 159.  

 . 214ه.  ير ع يقتروي يقس، ؽ و ساع ص 
(20) Duckworth (G.E.), Op. Cit., p. 69.  
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هتف ًـ ي ده وبي ، روا ر يهود رف دقيؿ ديتغ  بػل رف ظاػهر اهتيػدي، يقدهو،دػ، اػ،ف 
إلر ػػ،ا ذهؽ يقوتاػػهر يقرهتػػ،ود يقػػذف قػػـ يعػػد ري   ػػ، اػػد اهتيػػدي، يق ،قي،دػػ،ع  ػػؿ يروػػي 

اهتيػػدي، يقدهو،دػػ،  قػػل يقر  ػػ  اػػد يقدوػػهعع ر  تً، ػػ  رد اعػػؿ  ، ػػب يقسػػ ب  قػػل ظاػػهر 
 .  (21)دو،ر اهتيدي، يق ،قي،د، 

هتػػػػ، وحظػػػػل  ػػػػا تػػػػف دقيػػػػؿ رئػػػػيس يدتًػػػػؿ اػػػػد  وػػػػ،هيف يقتسػػػػرحي،ت هتػػػػ، د قػػػػل تػػػػف 
يقكػػػػذريتع هر يتاووػػػػ، تػػػػف يقدتييػػػػز  ه ػػػػهح  ػػػػيف ر تػػػػ،ؿ كػػػػعريا يقدهو،دػػػػ، يقتودب ػػػػيفع 

تػػػػػػػ،ؿ  وػػػػػػػهرة تروحػػػػػػػ ع  ذ ي ػػػػػػػده رف اهتيػػػػػػػدي، ره تعػػػػػػػ،هدة درايػػػػػػػب ح اػػػػػػػ  رحػػػػػػػد يأل 
 يقدهو،د، ا،وت  بل  در تف يقدديوؿ هيقدعقيد. 

هر تػػ، قػػـ دوطػػه تسػػرحي،ت يقدهو،دػػ،  بػػل ح اػػ   ػػ،قتعول يقحقيقػػد يقػػذف دعويػػا عػػذر 
يقابتػ ع قاواػ، ا،وػت   ػ،رة  ػف توػرد سبسػػب  تػف يقتكػ،عد  يػر يقتدري طػ  تع ػ، تػػأوهذة 

. هوػػدير (22)هيقتدػػ،ورع هيقتوػػ،زؿ يقو،وػػ  اػػد رهتػػ،  تػػف يقحيػػ،ة يقيهتيػػ  اػػد يقطر ػػ،تع
ػ، رف اهتيػدي، يقدهو،دػ، ا،وػت تػر ة قبهي ػي ره يقحيػ،ة يقيهتيػ  سػهيا تػف و،حيػ    ،قذار ري  

 .  (23)يقتا،ف ره يقكووي،ت ره يقته ه ،ت 
هدكػػػػػػػير يقكػػػػػػػذريت ه وػػػػػػػ،هيف يقتسػػػػػػػرحي،ت يق ، يػػػػػػػ   قػػػػػػػل رواػػػػػػػ، وػػػػػػػهرت يقعا ػػػػػػػ،ت 

را ػػػػػػر تػػػػػػف اهتيػػػػػػدي، يق ،قي،دػػػػػػ،ع  ذ هرد اياػػػػػػ، ذاػػػػػػر  يألسػػػػػػري   ػػػػػػأدؽ د ،وػػػػػػيبا،  كػػػػػػاؿ
دردي ػػػػػػ،ت يقػػػػػػزهيج ه هي  ػػػػػػا هتكػػػػػػااداع  تػػػػػػ، اػػػػػػد ذقػػػػػػؾ ته ػػػػػػه ،ت تًػػػػػػؿه يقوزي ػػػػػػ،ت 
يقزهويػػػػػػػ  حػػػػػػػهؿ يق ،ئوػػػػػػػ ع هيألتػػػػػػػاؾع هدهزيػػػػػػػي يقسػػػػػػػبط ع هيقهيو ػػػػػػػ،ت ديوػػػػػػػؿ يقتوػػػػػػػزؿع 

                                                           
(21) Beare (W.), The Fabula Togata, p. 38.  

 . 222ه.  يرع يقتروي يقس، ؽ و ساع ص  (22)
يتاف رف يد ،در  قل وبد تك،عدف تسرحي،ت يقدهو،د، رواـ  Courbaudهاق ، قت، ذارر اهر ه  (23)

 يك،عدهف "يقحي،ة يقهي عي  ذيدا،" 
vitam ipsam  "در  تف "يقعرض يقتسرحد spectaculum ع اتف يقهي ر رف اؿ ت، ا،ف

 يعرض  بل يقتسرح ا،ف وسو  دريتي  دعاس يقهي ي هيقحي،ة يقيهتي  يقرهت،وي  . 
Courbaud (E.), Op. Cit., p. 97.  
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هيقوي،وػػػػػػ  ع هيقطػػػػػػاؽ  هاػػػػػػذي سػػػػػػو  يقسػػػػػػبؼع هيقتًػػػػػػؿ يألوا يػػػػػػ ع هيقسػػػػػػبط  يأل هيػػػػػػ   
وػػػػػػػػػد  كػػػػػػػػػ،ريت  قػػػػػػػػػل يقتديوػػػػػػػػػ ع هيقريػػػػػػػػػؼع هتكػػػػػػػػػاب  يقرا،عيػػػػػػػػػ ع هيروحطػػػػػػػػػ،ط اتػػػػػػػػػ، ده 

يألوا ػػػػػػػدع هيقطقػػػػػػػهس يقديويػػػػػػػ ع هيقتسػػػػػػػ، ق،ت هيقتارو،وػػػػػػػ،ت يقرهت،ويػػػػػػػ ع هيروػػػػػػػداؼ 
 ػػػػػػػيف يقرهتػػػػػػػ،ف ه ػػػػػػػ، د يإليطػػػػػػػ،قييفع هاػػػػػػػذقؾ يروػػػػػػػداؼ  ػػػػػػػيف يقرهتػػػػػػػ،ف هيإل ريػػػػػػػؽ. 
هعاػػػػػػػذي اػػػػػػػإف دبػػػػػػػؾ يقته ػػػػػػػه ،ت ا،وػػػػػػػت دعاػػػػػػػس يقه ػػػػػػػي اػػػػػػػد يقتودتػػػػػػػي يقرهتػػػػػػػ،ود 

 . (24)يقتع،ور  وذيؾ
هيقحقيق  يقدد ر يتاف  وا،رع، روو، ورت اد تسرح يقدهو،د، تح،هقػ  قدأسػيس اهتيػدي، 

ه و   و،و  اػد يقريػؼع هعػذر  – ت، اد ذقؾ رهت،  – ف يقحي،ة يقيهتي  اد  يط،قي، 
يقحقيق  دتيز اهتيدي، يقدهو،د،  ف رف وهع دريتد  ور  رؼ اد رهت،ع ات، روا، دعطد 

 يتػػػػ  و،وػػػػ   هوػػػػ ا، سػػػػوا  يودت، ي ػػػػ، ر ػػػػـ اهواػػػػ، ق سػػػػؼ  يػػػػر تدري طػػػػ    كػػػػذريدا،
 .  (25)  ع ا، يق عض 

ػ، ا،اي ػ، تػف   ػؿ يقديرسػيف هيق ػ،حًيفع هتػف  هاد يقهي ي قـ يوػؿ تسػرح يقدهو،دػ، يعدت،ت 
هقعػؿ عػذي  – ،سدًو،ا يق ،حث هيبػش  –ًـ قـ ي ذؿ سهت واد  ئيؿ اد عذي يقت ت،ر 

 دريس  كذريت تسرحي،ت راريويهس.  يق ، ث يقذف داعو،  قل
هسهؼ ودو،هؿ اد يقوزا يقدػ،قد دريسػ  كػذريت رر ػي تسػرحي،ت ألاريويػهس هدحبيباػ،ع 
هسو در  كذريت تسرحي  "زهو،ت يإلوهة" قاهواػ، رعػـ تسػرحي،ت راريويػهس هرا رعػ، دهف 

 كؾ . 
 : Fratriaeمسرحية "زوجات اإلخوة" 

دسػػػدعرض تسػػػرحي  "زهوػػػ،ت يإلوػػػهة" يقسػػػبهؾ يقتسػػػداوف يقػػػذف يوداوػػػا رب قبعًػػػهر 
                                                           

( ع Afran. Mariti 82, 354-5دهود  ك،ريت  ديدة اد اهتيدي، راريويهس  قل يقزهيج ) (24)
 .Afran(ع ا ا   ف ذار راريد يقع،ئب  يقا يرة تًؿه يقكقيق،ت )Afran. Divortiumهيقطاؽ )
Sorores( ع هيقعت،ت)Afran. Materterae( ع هزهو  يألب)ع هيألهرد  ،قد ود 57.8)

(Afran. Privignus( ع هزهو،ت يإلوهة)Afran. Fratriae .) 
(25) Beare (W.), The Fabula Togata, p. 39.  
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تف يقتسرحي  حػهؿ ادػ،ة  بػل هكػؾ يقػزهيج ع هعػد  (I) بل زهج ر وداع هددهر يقكذرة 
 اد،ة وتيب  ًري ه 

I 

156     “Formósa uirgo est: dótis
(26)

  dimidiúm uocant  

157    Istí, qui dotis néglegunt
(27)

 uxórias
(28)

:  

158    Praetérea fortis
(29)

".  

   Nonius 306, 17.
 (30) 

 

 "روؿ  وا، اد،ة وتيب ه هرهقئؾ يقذيف ية هف يقوظر  ف  ،ئو  
 يقزهو ع يطبقهف  بل )تف ا،ف تًبا،( ووؼ  ،ئو ع 

ريا."   بل يألوص قاهوا، ذيت و،ر ًه
هتف يقتحدتؿ رف داهف عذر يقكذرة وزا ي تف يق رهقػهج   سػ ب سػتدا، يقد سػيري  تػف 

 و،حي ع هتف و،حي  رورت ي ده روا ا،ف عو،ؾ وه  ، تف تو،ط   يقوتاهر. 

                                                           
 .  dotes( ابت  156)يق يت  dotisيسد دؿ وهيايرش  ابت   (26)
 .  negligunt( ابت  157)يق يت  negleguntيسد دؿ اؿ تف  هث ع هوهيايرش  ابت   (27)
 Venetiisيقدد هردت اد ط ع   uxori ابتدد يهڨايرش هدي دؿ اؿ تف ري يؾ ه هث هوهي (28)

)يق يت  uxorias(  قل 1511) Parisiusيقدد هردت اد ط ع   uxoris( هابت  1512)
158 .) 

، ابت   -   ود اؿ تف ه  uxorius, a , umهردت ري  
Afran. Com. 157; Ov. Ars. 2.155; Sen. Dial. 10.3.2; Tac. Ann. 1.7; Suet. 

Cal. 25.3; Gel. 5.II.13.  
 ي دتدو، اد عذي يق حث  بل يقوص يقهيرد اد ط ع  ري يؾ .  (29)
ه وحهف كاير  ،ش واؿ يققرف يقري ي يقتيادفع  Nonius Marcellusوهويهس ت،رايبهس  (31)

هيعد تودر ي رئيس ، قكذريت تسرحي،ت اهتيدي، يقدهو،د،ع ه و   و،و  راريويهسع ه د  ،ـ  وكر 
 De“كذرة ألاريويهس اد  تبا يقكاير  433كذرة تف روؿ  273 ت، يقرب تف

Compendiosa doctrina libri xx" وزا يع ه د  ،ـ قيودس،ف  21ع يقذف يداهف تف
Lindsay ( 1913 وكر عذر يقكذريت اد ط عدا  ،ـ.) 

Lindsay (W.M.), Leipzig, (1903).  
( IVع  Vوهة" ه"يقطاؽ" هيقكذرد،ف )ه د ح ظ قو، وهويهس وتيي كذريت تسرحيدد "زهو،ت يإل -

 تف تسرحي  "ً،ييس".  (I)تف تسرحي  "تارو،ف يقر ،ت ح،تي،ت يقطرؽ"ع هيقكذرة 



 
 شذرات أفرانيوس بين كوميديا البالياتا والتوجاتا  

054 
 

( ده ر رف تبقد يق رهقػهج 157)يق يت  isti قل رف ابت   Kellerهعو، يكير ايبير 
ا،ف يو،طب يقوتاهر هيهوا حديًا  قل ائ،ت تعيو  تػف وتاػهر يقح، ػريف. هعػذي تػ، 

(. هاػذقؾ  رهقػهج تسػرحي  "روػدري،" 658وودر اد تسرحي  "يألحتؽ" ق اهدػهس )يق يػت 
قدهر يبيػػػػػػػػهس  Lindia( ع هتسػػػػػػػػرحي  "ادػػػػػػػػ،ة قيوػػػػػػػػدهس" 16 - 15قدروديػػػػػػػػهس )يق يدػػػػػػػػ،ف 

 .  (31)( 144ع  142رد،ف )يقكذ
 ه ػػػػػد وظػػػػػـ راريويػػػػػهس عػػػػػذر يقكػػػػػذرة اػػػػػد يق حػػػػػر يإليػػػػػ،ت د يقسػػػػػيو،رف )  يقسديسػػػػػد( 

Iambic Senarius (32) . 
هاق ػػ، ققػػ،تهس ًيسػػ،هرهس  fortis قػػل رف يقوػػ     Karakasisهيكػػير ا،ريا،سػػيس 

(Thll VI 1152)  "دعوػد "وتيػػؿpulcher, formosus ع ه ػػد هردت  ػ،قتعول و سػػا اػػد
( ه"يقووػػػػدف يقتةػػػػرهر" )يق يػػػػت 217 – 216حيدد "يقدهرتدػػػػ،ف  ػػػػ،اويس" )يق يدػػػ،ف تسػػػر 

ع  audax تعوػػػل "كػػػو،ع"  fortis( ق اهدػػػهسع  يوتػػػ، يسػػػدودـ دروديػػػهس يقوػػػ   1116
ره "وػػ،قر"  honestus(ع ره  تعوػػل "رتػػيف" 712اتػػ، هرد اػػد تسػػرحي  "روػػدري،" )يق يػػت 

bonus  (33)( 445ع ات، هرد اد يقتسرحي  ذيدا، )يق يت . 
يسػدودـ عػذر يقوػ    تعوػل " وػد"  –ات، يكير وهويػهس  –هقاف وود رف راريويهس 

dives (34)  ه د هردت  ػ،قتعول و سػا اػد تسػرحي  "ًػاث  طػي تػف يقوقػهد" ق اهدػهس .
 (. 1133)يق يت 

، راريويػػهس اػػد عػػذر يقدػػد يسػػدودتا formosus, a, umهياحػػظ رف ابتػػ  "وتيػػؿ" 
 يقكػػػػػػذرة هردت  ػػػػػػ،قتعول ذيدػػػػػػا تػػػػػػرة هيحػػػػػػدة  وػػػػػػد دروديػػػػػػهس اػػػػػػد تسػػػػػػرحي  "يقووػػػػػػد" 

                                                           
(31) Keller (R.M.), Iste Deiktikan in the Early Roman Dramatistis, 

Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 
Vol. 77, (1946), p. 274.  

(32) Daviault (A.), Op. Cit., p. 182.  
(33) Karakasis (E.), Op. Cit., pp. 212-213.  
(34) Nonius 306, 17.  
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 ه  (35)( هذقؾ  ودت، يو،طب يقك،ب وريتيس يقو،دت   يًي،س 731)يق يت 
“eh m   thias: vah quanto nunc formonsior videre mihi quam dudum    

 يآلف راًر وت،ر  تف رف ه ت ت ل"" رع ي،  يًي،سع اـ د ده قد )يق د،ة( 
ػػ، رف عػػذر يقابتػػ  هردت  ػػ،قتعول و سػػا اػػد تسػػرحي  "يقدػػ،ور" ق اهدػػهس  هووػػد ري  

 . (36)(215ع ه ود ديديويهس )يقكذرة  formosam capram( " وز وتيب " 229)يق يت 
ع هقـ ياف ري   ، اػد داػي  ،ئوػ (II)هي ده تف واؿ يقكذرة    رف هيقد يق د،ة ا،ف  ويا 

ا يػػػرة دحوػػػؿ  اػػػ،  بػػػل زهج تو،سػػػبع قػػػذي اقػػػد ي دػػػـز رف يزهواػػػ،  قػػػل روػػػؿ اقيػػػر ذف 
ع ا ػػا   ػػف رف يقوػػ،ر  تا،وػػ  يودت، يػػ  ردوػػل تواػػ،ع  حيػػث يتاوػػا رف يػػداي تاػػر ي  بػػيا 
يق قير سهؼ يق ؿ يقزهيج توا،  با   دهف يقد اير اد يقت بغ يقزعيد يقذف  د يداعا يألب 

 ه (37)يق ويؿ
II 

159     “Dat
(38)
 rústico nescío

(39)
 cui, uicinó suo  

160     Perpaúperi, cui dícat
(40)
 dotis paúlulum."     Nonius 280, 25.  

 "سهؼ يزهوا،  قل  رهف  سيط تةتهرع 
 عه و،رر يق قيرع يقذف ه در ) ،قزهيج( قق،ا  ،ئو  زعيدة." 

                                                           
، ابت   (35)   ود اؿ تف ه  formosus, a, umهردت ري  

Cic. Ver. 5.63; Hor. Carm. 4.13.3; Sen. Ep. 66.34; Juv. 6.465; Tib. 
3.I.7; Prop. I.4.7; CIL. 2.6278.34.  

هعد ق ظ   ،تي  درد دهت ،  formonsusهعد  formosusعو،ؾ ابت  رورت تريدا  قابت   (36)
  بل قس،ف يقكووي،ت يقدوي،. 

(37) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, p. 115.  
يقدد هردت اد ط ع،ت  ”de“ ابت  هتيرف ه هث يهڨ دؿ اؿ تف ري يؾ هوهيايرش هدي (38)

Venetiis  عParisius عAldo (1513 ع)Basileae (1596)  قل ابت dat  ( . 159)يق يت 
 يقتةتهر"  ود اؿ تف ه  –"يق سيط  nesciusهردت ابت   (39)

Cic. Att. 15.11.4; Verg. A.9.552; Ov. EP. 15.142; Turp. Com. 65; Tac. 
Ann. 6.50.  

ع Venetiisيقهيردة اد ط ع،ت  dicit ابت  هتيرف ه هث يهڨ دؿ اؿ تف ري يؾ هوهيايرش هدي (41)
Parisius عIunius (1565 قل  )dicat ( 161يق يت .) 
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ػػػػػػ، اػػػػػػد يقػػػػػػزهيج  هتػػػػػف يقوػػػػػػدير  ،قػػػػػػذار رف يقداػػػػػػ،اح يقتػػػػػػ،قد هيرودتػػػػػ، د اػػػػػػ،ف تات 
هير د ،ريت يقدد يوب تري ،دا،  وػد يقػزهيج اتػ، ه ػحا،  اهدػهس اػد تسػرحي  "وػرة 

 (ع عد ه 212يقذعب" )يق يت 
ع يقسػػػػف  factaيأل تػػػػ،ؿ  –ع يألاعػػػػ،ؿ  fidesع يإليتػػػػ،ف  genusيقتو ػػػػت  –يألوػػػػؿ 

aetas  . 
، تػػف هواػ  وظػػر يققػ،وهف  ر  ذي  قػػد  ػيف طػػرايف تداػػ،ائيفع  هر يعػد يقػػزهيج وػحيح 
هيكدرط يقق،وهف دتدي يقطرايف  حؽ يقزهيج ا،تؿ يألعبي ع هعه حؽ يو،قا اقػط تػف اػ،ف 

طو ػ  يقدػد دعقػد وػاؿ يق دػرة يقت اػرة (41)تدتدع ،  حقهؽ يقتهيطوػ  يقرهت،ويػ   ع ها،وػت يقوة
 .(42)بل  قدع، اؿ تف يقطرايف تحددة يقكرهطع هيهياؽ  

هتػ،  عػدر(  وػدت، يػرت  689ا د تسرحي  "ًاث  طي تف يقوقهد" ق اهدهس )يق يت 
قيسػػيديبس يقًػػػرف يألزتػػػ  يقت،قيػػػ  يقدػػػد يعػػػ،ود تواػػػ، وػػػديقا قي هوياػػػهس ع يعػػػرض  بيػػػا 
يقػػػزهيج تػػػف رودػػػا تدوػػػ،زر   ػػػف يق ،ئوػػػ  يقدػػػد دقػػػدتا، يقعػػػرهسع قاػػػف يقكػػػ،ب يػػػراض عػػػذي 

 ذف ررت ايا تس،س ،  ا ري،ا يقع،ئب  هاريتدا، هستعدا،. يقعرض يق
ه بل يقر ـ تف رف تسأقدد يقدا،اح يقت،قد هيرودت، د ا،وت رتػر ي  ػرهري ، قبػزهيجع 

يقسػػػػ،قؼ ذارعػػػػ،  (II)اإووػػػػ، ووػػػػد عوػػػػ،ؾ  عػػػػض يرسػػػػدًو،ايت قاػػػػذر يقق، ػػػػدة تًػػػػؿ يقكػػػػذرة 
ػػ، هته ػػؼ تت،ًػػؿ اػػد تسػػرحي  "وػػرة يقػػذعب" ق اهدػػهسع  ألاريويػػهسع يقدػػد ددكػػ، ا ري  
حيث وود يهابيه يقروؿ يق قير يق ؿ زهيج ي ودا تف تيو،دهرهس يقكيخ يقًرف )يأل يػ،ت 

 ( ه 229 – 226
{EVCL.}: “Venit hoc mihi, Megadóre, in mentem, ted esse hominem divitem, 

factiosum, me autem esse hominem pauperum pauperrimum;  

nunc si filiam locassim meam tibi, in mentem venit  

te bovem esse et me esse asellum.” 

 "عذي يقذف يوهؿ  و،طرف ع ي، تيو،دهرهسع عه روؾ روؿ ًرفع ذه و هذع  يهابيه ه
                                                           

(41) Boak (A.), History of Rome to 565 A.D., New York, (1954), p. 46. 
(42) cf. Gellius NA 4.4.1; Varro, Ling. 6.70.  
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   رت، رو، اروؿ اقير  قل ر ول درو،ت يق قر  
 اإذي ت، زهودؾ يآلف ي ودد اإف ت، يوطر   ارف   
 رف دو ر روت يقًهر هرو ر رو، يقحت،ر."   

ذي رققيوػػ، يق ػػها  بػػل يقسػػت،ت يقبةهيػػ  اػػد عػػذر يقكػػذرة ووػػد رف راريويػػهس  ػػد وظػػـ  هي 
 .  (43)عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

وػػ،ا اػػد عػػذر يقكػػذرة  تعوػػل  dicereيو ػػر"  –هيكػػير وهويػػهس  قػػل رف يق عػػؿ "يقػػهؿ 
 .  (44)هعه ه د يدعبؽ  ،قزهيج  promittere"يعد" 

هردت اد تسرحي  "وػرة يقػذعب" ق اهدػهس  dotem dicereهودير  ،قذار رف يقع ،رة 
 (  بل قس،ف يهابيه  ودت، يو،طب تيو، دهرهس ه 256)يق يت 

                           "Illis legibus,  

cum illa dote quam tibi dixi.”  

 ") وود رزهوا،(  و،ا  بل دبؾ يقكرهطع 
 هقق،ا دبؾ يق ،ئو ع يقدد ذاردا، قؾ." 

ع 937ههردت اػػػػػذقؾ تػػػػػرديف اػػػػػد تسػػػػػرحي  "يقتعػػػػػذب قو سػػػػػا" قدروديػػػػػهس )يق يدػػػػػ،ف 
1148 .) 

هردت  ػػػ،قتعول ذيدػػػا اػػػد تسػػػرحي،ت  rusticus, a, umهووػػػد رف ابتػػػ  "يققػػػرهف" 
(ع ه"يألحتػؽ" )يق يػت 663(ع "يألسػرت" )يق يػت 41 اهدهس ع "توزؿ يألك ،ح" )يق يػت 

263 )(45) . 
( يقع ػػد دريويػػه يػػه خ وػػديقا 41 – 41اوػػرت اػػد تسػػرحي  "توػػزؿ يألكػػ ،ح" )يق يدػػ،ف 

 ورهتيه  ع ،ريت  ،سي ه 
                                                           

(43) Daviault (A.), Op. Cit., p. 182.  
(44) Nonius, 280, 25.  

  ود اؿ تف ه  rusticus, a, umهردت اذقؾ ابت   (45)
Cic. de Orat. 3.155; Verg. G. 2.406 ; Tib. 2.2.14 ; Ov. Met. 2.699 ; Plin. 
Nat. 24. 73 ; Quint. Inst. 5. 10. 27 ; Apul. Met. 8, 15.  
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"rusticus, hircus, hara suis,  

caeno κοπρὼν
(46)
 commixte."  

 "ريا، يققرهفع ريا، يقديسع ي، حظيرة يقوو،زيرع 
 ريا، يقوبيط تف يقطيف هيقرهث". 

ػػػ،  وػػػد  هت هويػػػهس    –تحسػػػس يققوػػػص يألديبيػػػ   – ،إل ػػػ،ا   قػػػل رواػػػ، هردت ري  
 (. 127)يقكذرة 

ط ػػ  رًػػ،رت يعدتػػ،ـ راػػريد يألسػػرةع هرف تظػػ،عر  (III)هاػػد يقكػػذرة  واحػػظ رف عػػذر يقوة
ر تػػ، داػػهف  –يقوػريع يألسػػرف  ػػد  ،دػػت هي ػػح  قبعيػ،فع  ذ دسػػور  حػػدت يقكووػػي،ت 

 ػدي قاػ، زري ػ، تف دزهيب يق د،ة تف و ،ز هعػه زهيج  –يألـ عد يقتدحدً  اد عذر يقكذرة 
 تسداوو ،. 

III 

161     “ istóri
(47)
 nubat? cúr non scriblitário,  

162     Vt míttat fratris fílio lucúntulos
(48)
?”  

          Nonius 131, 27.  

 "عؿ سدزؼ  قل و ،ز؟ هقت،ذي  ذف ر دزؼ  قل حبهيود؟
 ه ذقؾ دسدطيي رف درسؿ ر ف رويا، اط،ئر )يقحبهت(." 

هدحدػػهف عػػذر يقكػػذرة  بػػل سػػوري  هي ػػح  ر داكػػؼ  ػػف يرعدتػػ،ـ  ،ق دػػ،ة هزهيواػػ، 
ػػػػ،  ػػػػف يعدتػػػػ،ـ  ،ألسػػػػرة  أاتباػػػػ، هتا،وداػػػػ، يرودت، يػػػػ  اػػػػد  احسػػػػبع  ػػػػؿ داكػػػػؼ ري  
يقتسدق ؿع  ف ت ػ،د يرعدتػ،ـ يقو ػد يقػذف دوطػهف  بيػا عػذر يقسػوري  عػه روػا تػي  دتػ،ـ 

 ري اػ، اطػ،ئر يقحبػهتع  ػؿ سػهؼ درسػؿ قػا دبؾ يقزيو  قف دسدطيي يق د،ة رف درسؿ  قػل 
 . (49)و ز ي احسب 

                                                           
 κοπρώνيسدودـ  اهدهس عو، يقب ظ يقيهو،ود "رهث يقحيهيو،ت"  (46)
ل ابت   ق Iuniusيقدد هردت اد ط ع   pistor ابت  يهڨ دؿ  هث هري يؾ هوهيايرش هدي (47)

pistori  (. 161)يق يت 
( ابت  162)يق يت  lucuntulos  ابت  يهڨيسد دؿ اؿ تف  هث هوهيايرش هتيرف هدي (48)

lucunculos  . 
، ابت  "اطيرة يقحبهت"  -   ،قتعول ذيدا  ود اؿ تف ه  lucuntulus, i (m)هردت ري  

Afran. Com. 162; Stat. Silv. 1.6.17; Apul. Met. 10-13.  
(49) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, p. 116.  
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هوػػػدير  ،قػػػذار رف عػػػذر يقكػػػذرة دكػػػير  كػػػاؿ  يػػػر ت ،كػػػر  قػػػل  يسػػػدوديـ يقسػػػبط  
يأل هيػػ ع هعوػػ، يكػػير دهوػػ،دهس  قػػل رف يألب اػػد يقاهتيػػدي، يقرهت،ويػػ  تاتػػ، اػػ،ف تدعود ػػ، 

ع هر ي ػػدف رف داػػ،هف ره يسػػدو ،ؼ  ااػػه رب يقع،ئبػػ  يقػػذف يتػػ،رس سػػبطدا يأل هيػػ   حػػـز
 اذر يقسبط ع ات، ر يسدطيي يأل و،ا اعؿ كدا  زيا عذر يقسبط  سهت يقدوطيط  درع 
ظا،ر يقة ب حيو ،ع هيقداديد حيو ػ،  وػر. هيحاػد دهوػ،دهس يقعووػر يقوػ،ص  ،قسػبط   هي 

 .  (51)يأل هي ع هيقوهؼ يقتأقهؼ تف يأل و،ا هيقع يد تف  ً،رة يقة ب يأل هف 

كذرة يقس، ق  هتسرحي  "يقحت،ة" قدروديهس  وػدت، يكػير ايػدي هس  قػل هر ت، ددك، ا يق
 ه (51)( 245 – 243حقا اد رف دطيي ي ودا رهيترر ط ق ، قبسبط  يأل هي  )يأل ي،ت 

 Etsi scio ego,  hilumen , m eu m ius esse ut te cogam  

quae ego imperem facere, ego tamen patrio animo victu' faciam    

ut tibi concedam neque tuae lubidini advorsabor."  

 "رف ايبهتيو،ع  بل يقر ـ تف روود ر رؼ رف تف حقد رف رو رؾ  ،وهو ،
  بل رف د عبد ت،  ترؾة  ا ع اإوود تف روؿ  ،ط   يأل هة ت طر  قل رف 

". رو ي قؾة ه   ر ر ؼ اد هوا ر  دؾة
هتي ذقؾ اإف يقته ؼ عو، تودبؼه ا د كذرة راريويهس يح،هؿ يألب رف يو ر يق د،ة 
 بػػل يقػػزهيج ع  يوتػػ، اػػد تسػػرحي  دروديػػهس وػػرت رف يألب  ،سػػدط، دا رف يو ػػر يق دػػ،ة 

  بل يقزهيج ع قاوا يحدـر ر  دا، اد  دـ يقزهيج هير خ إلريددا،. 
ذي رققيو، يق ها  بل  يقست،ت يقبةهي  هيألسبه ي  قاذر يقكذرة وود عو، رف راريويهس هي 

 .  (52)وظـ عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

                                                           
(50) Terence (1552), pp. 193, 561, 629.  
apud Robbins (E.W.), Dramatic Characterization in Printed Commentaries 

on Terence, the University of Illionois Press, Urbana, (1551).  
(51) cf. also: Plaut. Stich. 141, Plaut. Pers. 343, Plaut. Asin. 147-150, 

Plaut. Stich. 72.  
(52) Davialut (A.), Op. Cit., p. 182.  
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هي ده وبي ، رف راريويهس يسدودـ عو، يقدهري  حيث يدا ب  أهوا يقكػ ا  ػيف ابتدػد 
lucuntulus    اطيرة يقحبهت"ع هيقو"luculentus, a, um  (53)تتد،ز(  –) ود  . 

هيكير دياههرث  قل رف يقدهري،ت  ت، رف دكدتؿ  بل يسدوديـ يقرتػز اتػ، ووػد  وػد 
 .  (54) اهدهس ره يقدا ب  ،ألق ،ظ ات،  ود دروديهس 

هتف يقتاحظ رف يقدا ب  ،ألق ،ظ يقذف يسدودتا دروديهس اًير ي اد تسرحي،دا يدـ 
ؼ روػرت دسػاـ  ت،  حػذؼ  عػض يقحػرهؼ ره  دةييػر  ع ػا، يآلوػرع ره  إ ػ،ا  حػره 

( ه 9اػػػد يقحوػػػهؿ  بػػػل يقدػػػأًير يقازقػػػدع اتػػػ، وػػػرت اػػػد تسػػػػػػػػػػرحي  "يقحتػػػػػػػػػػ،ة" )يق يػػػت 
orator – ornatu  ( 27ه"يقتعذب قو سا" )يق يتiniquom – aequom  . 

هتػػف يقوػػدير  ،قػػذار رف تسػػرحي،ت  اهدػػهس تبيئػػ   ػػدهرع،  ،قدهريػػ،ت يقدػػد دعػػد رحػػد 
( 861تاتر يق و،ا يق ا د قبحهير يق اهددع ات، ووػد اػد تسػرحي  "يألسػرت" )يق يػت 

 sentis"و ػػػ،ت كػػػ،ئؾ" ه  santicetoحيػػث يدا ػػػب  اهدػػهس  أهوػػػا يقكػػ ا  ػػػيف ابتدػػد 
"و ػػػػ،ز" ه  pistorحي  ذيداػػػػ،  ػػػػيف ابتدػػػػد ( تػػػػف يقتسػػػػر 161"يكػػػػعر"ع هاػػػػذقؾ يق يػػػػت )

Pistoria  .،سدهري،" هعه يسـ قتديو  اد  درهري " 
هتف ًـ ي ده عو، وبي ، رف رسبهب راريويػهس يدكػ، ا اًيػر ي هرسػبهب اػؿ تػف  اهدػهس 

 هدروديهس. 
يقدػػد هردت اػػد عػػذر يقكػػذرة هيقدػػد دكػػير  قػػل  pistor (55)هواحػػظ رف ابتػػ  "و ػػ،ز" 

(ع ابتػػػػ  كػػػ،ئع  يرسػػػػدوديـ  وػػػػد 159)يق يػػػػت  ”rusticus vicincus“يقوػػػ،ر يققػػػػرهف 
(  تػػػف تسػػػرحي  "يألسػػػرت" ع اتػػػ، هردت 817. اقػػػد هردت اػػػد يق يػػػت ) (56) اهدػػػهس 

( تػػػف 211 بػػػل قسػػػ،ف يققػػػهيدة ابي،ريدػػػ، هعػػػد دو،طػػػب يقكػػػ،ب ررويري ػػػهس اػػػد يق يػػػت )
 تسرحي  "يقحتير"  قهقا، ه 

                                                           
(53) cf. also: Plaut. Rud. 1320, Truc. 344-345; Ter. Heaut. 523.  
(54) Duckworth (G.E.), Op. Cit., pp. 293f.  
(55) cf. also : CIL.1.1204; Cic. S. Rosc. 134; Sen. Ep. 95.24; Plin. Nat. 

18.107; Ov. Fest. 6.350.  
(56) cf. also : Plaut. Asin. 709, Curc. 483, Epid. 121, Poen. 266, Trin. 

407.  



 

         حاتم ربيع حسن 

050 
 
 

"quom a pistore panem petimus". 
  ودت، ووكد يقو ز تف يقو ،ز""

ع ا ػػػد  (58) وػػػد  اهدػػػهس هدروديػػػهس  nubo,ere (57)اػػػذقؾ هرد يق عػػػؿ "ياػػػزؼ  قػػػل" 
( يػػػػػرد  بػػػػل قسػػػػػ،ف تيايػػػػه  وػػػػػدت، يو،طػػػػب يقكػػػػػ،ب 652تسػػػػرحي  "يألوػػػػػهيف" )يق يػػػػت 

  يسويوهس ه 
"haec virgo orbast patre;  

hic meus amicus illi genere est proxumus:  

huic leges cogunt nubere hanc. " 

 "ققد حارتت عذر يق د،ة تف ر يا، 
 هوديقد عذي عه ر رب ر ،ر ا، ه

 هدبزتا يققهيويف  عقد  ريوا  بيا، ." 
 ”scribilitae“ره يقكػػوص يقػػذف يوػػوي يقحبػػهت  scribilitariusرتػػ، ابتػػ  "يقحبػػهيود" 

 ااد ابت  و،و   أاريويهس قـ درد  ود رف ك، ر رهت،ود  ور . 
 ي ده رف عو،ؾ وط  ه عت قدأويؿ عذي يقزهيجه (IV)هاد يقكذرة يقد،قي  

IV 

163      "Septémbris
(59)
 heri Kaléndae

(60)
, hodie ater ést dies." 

   Nonius 73, 32. 

 
                                                           

(57) cf. Cic. Clu. 24; Apul. Apol. 68; Ov. Ep. 9.32, Sal. Cat. 15.2; Juv. 2.134; 
Mart. 8.12.2.  

(58) cf. also: Plaut. Pers. 396, Cist. 43; Casin. 431, Stich. 80; Ter. And. 535.  
يقدد ا،وت يقكار يقس، ي تف يقسو  هاق ، قبدقهيـ  September, bris, breهردت ابت  "س دت ر"  (59)

 يقرهت،ود ع هيقذف و،ر يقكار يقد،سي اد يقدقهيـ يقيهقي،ود  ود اؿ تف ه 
Cic. Q. Fr. 3.1.18; Hor. Ep. 1.16.16; Tac. Ann. 2.32, Plin. Nat. 18.193; Suet. 

Tib. 26.2; Juv. 6.517.  
هاذقؾ  دؿ  هث هري يؾ هوهيايرش  calendae( ابت  163)يق يت  kalendae  ابت  يهڨيسد دؿ دي (61)

 Parisiusيقدد هردت اد ط ع   calendasهابت   Venetiisيقدد هردت اد ط ع   kalendeابت  
 . kalendae قل ابت   Stephanus يقدد هردت اد ط ع  calendaهابت  

، ابت   -  "يقيـه يألهؿ تف يقكار"  ،قتعول ذيدا  ود اؿ تف ه  kalendaeهردت ري  
Sal. Jug. 114.3; Liv. 25.1.12; Ov. Fast. 4.947; Prop. 4.3.53; Cato Agr. 147; 

Cic. Att. 15.14.1.  
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اػػػ،ف  ػػػرة كػػػار سػػػ دت رع هيقيػػػـه عػػػه يقًػػػ،ود تػػػف كػػػار سػػػ دت رع هعػػػه يقيػػػـه  "رتػػػس
 يألسهد." 

ذي دحدًو،  ف روهيع يقزهيج اد رهت، وود رف عو،ؾ وه يف تف يقزهيجه   هي 

ع هدو ػي ايػا يقزهوػ  قسػبط  يقػزهجع  cum manuيقوػهع يألهؿ ه زهيج  ه ػي يقيػد 
هدوػػ ر  كػػاؿ تطبػػؽ رعػػف دوػػرااع هدػػحهؿ يألتػػاؾ يقدػػد دحوػػؿ  بياػػ،  وػػد زهيواػػ، 

  قل سبط  زهوا، ع هاًير ي ت، ا،وت دداي  ،ئو  قبزهج.
( ع هاذقؾ اد 297 – 296هي ده عذي وبي ، اد تسرحي  "رودري،" قدروديهس )يق يد،ف 

 (. 212 – 157 ي،ت تسرحي  "ا،سيو،" ق اهدهس )يأل
ع هدو ي ايا يقزهو  هتتدبا،دا،  sine manuهيقوهع يقً،وده زهيج  دهف ه ي يقيد 

( ع ه"يقدهرتدػػ،ف 53قسػػبط  هيقػػديا،ع هوػػرت عػػذي يقوػػهع اػػد تسػػرحيدد "سػػديوهس" )يق يػػت 
 ( ق اهدهس. 815 – 799تيو،يويتهس" )يأل ي،ت 

، ًاث طرؽ رورت إلدت،ـ  قد يقزه   ه  cum manuيج  ه ي يقيد ها،وت عو،ؾ ري  
1- confarreatio  هعد طريق  ا،وت ددطبب   ،ت  ح ؿ ديود ع هر يدـ ايا، يقػزهيج  ر

، قبع،ت .  ، تد،ح    يف يقع،ئات يألرسدقريطي ع هقـ ياف زهيو 
2- coemptio .هعه زهيج وهرف دودقؿ ايا يقزهو  هتتدبا،دا،  قل يقزهج  ه ي يقيد 
3- usus  (61)هيج يقتدع ع حيث دظؿ ايا يقزهو  قتدة  ،ـ تي يقزهج هعه وهع تف ز  . 

 هووػػػد عوػػػ، رف يقػػػزهيج اػػػد تسػػػرحي  "زهوػػػ،ت يإلوػػػهة" تػػػف وػػػهع يقػػػزهيج  ه ػػػي يقيػػػد 
cum manu ػ، اػد تسػرحي  "يققوػ،رهف" قديديويػهس )يقكػذرة ( ع 135ع يقػذف ووػدر ري  

اػػ،ف روػػذ يقعاتػػ،ت ره  . ه ػػدcoemptioهر تػػ، ياػػهف  بػػل طريقػػ  زهيج يق يػػي يقوػػهرف 
 تعرا  يقط،قي   ؿ يقكرهع اد يقزهيج رتر ي  رهري ، هتأقها ،  يف يقرهت،ف. 

                                                           
(61) Leffingwell, (G.W.), Social and Private Life of Plautus and Terence, 

New York, (1918), pp. 42- 43.  



 

         حاتم ربيع حسن 

055 
 
 

هر تػػػ، دكػػػير ابتػػػ  يقيػػػـه يقػػػهيردة اػػػد يقتسػػػرحي ع هعػػػه يقتهياػػػؽ يقًػػػ،ود تػػػف سػػػ دت ر 
ط ػ  163)يق يت  ater diesههو ا  ،قيـه يألسهد  (  قل يقوط  يقته ػه   قدأويػؿ يقوة

قتور يقه ت قبتدآتريف ق دا دو يذ وطداـ  ألوا اد ذقؾ يألي،ـ قـ ياػف تو،سػ  ، يدوػ،ذ رف 
 . (62) وريا ديود إلدت،ـ يقزهيج  عد روذ يقعات،ت هتعرا  يقط،قي 

 – 717هددت،ًػػػؿ عػػػذر يقكػػػذرة هتػػػ، هرد اػػػد تسػػػرحي   "اهرتيػػػه" قدروديػػػهس )يأل يػػػ،ت 
(    ذ ووػػػد اقػػػرة هردت  بػػػل قسػػػ،ف يقع ػػػد ويدػػػ، يكػػػير اياػػػ،  قػػػل رف زهيج يقكػػػ،ب 719

سػػهؼ يحوػػؿع ألف يقعػػريؼ حػػذر تػػف  دتػػ،ـ يقزيوػػ  اػػد عػػذر يأليػػ،ـع اػػذقؾ واػػل يقاػػ،عف 
  ف  دا رف  وريا و،ص  ،قزهيج   ؿ حبهؿ اوؿ يقكد،ا . 

ػػ، هيأل يػػ،ت )   "يققرطػػ،ود"  ذ ( تػػف تسػػرحي511 – 499هيدكػػ، ا عػػذي يإلوػػريا ري  
يحوػػؿ قياػػهس  يػػي  ،عردػػا روديريسػػديبيس  قػػل يقووػػدف رود،تيهويػػديس  تػػدعبا   ،قهيو ػػ،ت 

 يقديوي . 
 Trochaicهيػػػرت ري يػػػؾ رف عػػػذر يقكػػػذرة وظتػػػت اػػػد يق حػػػر يقدرهوػػػد يقسػػػ ، د 

Septenarius (63)رواػػ، وظتػػت اػػد يق حػػر يإليػػ،ت د يقسديسػػد تًػػؿ  يػػهڨ.  يوتػػ، يحاػػد دي
 . (64) ، د يقكذريت س،ق   يقذار 

"  aterهتف يقودير  ،قذار رف ابت  "يألسهد"  اػد  diesيسدودتت قهوػؼ ابتػ  "يػـه
رويبيػػهس ه ره رديػهس هرهايػػديهس عػذر يقكػذرةع هعػػذي يسػدوديـ كػ،ئي هرد  وػػد اػؿ تػف ا

 .  (65)يهس هسيويا، ي هق
 ( hodie  يقوػػ      diesرة يقدػػد دداػػهف تػػف ه ) اعػػؿ يقاػػهف   هياحػػظ رف يقع ػػ،

 (ه775  ،رة  اهدي  اد يألس،سع حيث  وا، هردت اد تسرحي  " سيهدهقهس" )يق يت 
                                                           

(62) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, p. 117.  
(63) Ribbeck (O.), Op. Cit., p. 218.  
(64) Daviault (A.), Op. Cit., p. 183.  
(65) Verg. A. 6.429; Prop. 2.11.4; Ov. Ars. 1.418; Liv. 22.10.6; Fest. P. 

278M.; Sen. Dial. 7.25.3 
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"hodie natalis dies est : يقيهـ عه يـه  يد تيادؾ" 
 ( تف كذرة راريويهس ه 163هتف ًـ ااد ددت،ًؿ هيقع ،رة يقهيردة اد يق يت )

hodie ater dies est  

 .  (66)تت، يحاد هقي راريويهس  ع ،ريت  اهدهس 
( تف عذر يقتسرحي   قل ا ر يقسبهؾ يق ذفا قكوص ت،ع هر تػ، Vهدكير يقكذرة )

ياػػهف ذقػػػؾ يألحتػػػؽ يقه ػػػيي عػػه يألب يقػػػذف يريػػػد رف يػػػزهج ي ودػػا  بػػػل  يػػػر ر  داػػػ،ع 
يقػػػهيردة اػػػد يقكػػػذرة يقسػػػ، ق  هي ػػػده رف عػػػذي تػػػرد ط  ،قوطػػػ  يقته ػػػه   قدأويػػػؿ يقػػػزهيج 

(IV)ه   
V 

164   "Cómmemorabo, osténdam illius fácta et spurcitiam
(67)
 ímprobi

(68)
." 

     Nonius 393, 32. 

 "سأسدد ياع هسهؼ راكؼ وتيي راع،ؿ عذي يقه يي هكرهرر."
 .  (69)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يقدرهود يقس ، د 

ػػ، تػػ،(  هرد تػػرة هيحػػدة اقػػط  وػػد  commemoro,areهووػػد رف يق عػػؿ يسػػدد د )كوو 
 .  (71)(  يوت، قـ يرد  ود دروديهس 43 اهدهس اد تسرحي  "رت يدريه" )يق يت 

يد ي يقوهع  - ذيرة" قا، كاافه يألهؿ  –دوس  – ذياة  –ات، واحظ رف ابت  "كر 
. هققػػػد يسػػػدودـ  spurcitiesيقوػػػ،تس  يد ػػػي يقوػػػهع -ع هيآلوػػػر  spurcitia, aeيألهؿ 

                                                           
(66) Karakasis (G.), Op. Cit., p. 220.  

ع  Stephanusيقهيردة اد ط ع،ت  spurca ابت  يهڨ دؿ  هث هري يؾ هوهيايرش هدي (67)
Basileae  عIunius عAldo   هابتspurcitia   يقهيردة اد ط يعMercerius   قل ابت 

spurcitiam  (. 164)يق يت 
 . inprobi( ابت  164)يق يت  improbi  ابت  يهڨيسد دؿ دي( 68)

(69)Daviault (A.), Op. Cit., p. 185.  
  ود اؿ تف ه  commemoroهرد يق عؿ  (71)

Tac. Hist. 4.8; Cic. Ver. 42; Sen. Dial. 11.18.8.  
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.  يوتػ، يػػرد يقكػاؿ يآلوػر  وػد اػؿ تػػف  (71)راريويػهس يقكػاؿ يألهؿ هاػذقؾ قهاريديػهس 
. هقـ يرد يقكااف ااعت، سهيا  وػد  اهدػهس ره  وػد  (72) يرهڨ بيويهس هر هقيهس ه

 دروديهس.

ااد و   ك،ئع  يرسدوديـ  improbus, a, umرحتؽ"  –ه يي  –رت، ابت  "حقير 
ػػ، هقاػػف اػػد (73) وػػد  اهدػػهس  .  يوتػػ، قػػـ دػػرد  وػػد دروديػػهسع ه ػػ،دة تػػ، دوػػؼ كوو 

( يسػػدودـ  اهدػػهس عػػذر يقوػػ    قهوػػؼ  ػػهيئـ 824تسػػرحي  "توػػزؿ يألكػػ ،ح" )يق يػػت 
 يقتوزؿ ات، و،ا  بل قس،ف يقكيخ ًيه ره يديس  ودت، يو،طب   در دريويه ه 

"Hercle qui multo improbiores sunt quam a primo credidi.” 

 " حؽ عيريابيس  ف ) هيئـ يقتوزؿ( د ده راًر سها ي تت، ي دقدت اد  ديي  يألتر." 
رف عوػػ،ؾ روػػا  ت ػػطر ي رف ي قػػد يتػػررة حػػ،تا   (VI)هي ػػده تػػف وػػاؿ يقكػػذرة يآلديػػ  

 اد حهزدا هر يقهـ  طردع،ه
VI 

165                                        "Retinébitur 

166     Viri
(74)
 hác

(75)
 uoluntate única probábili

(76)
, 

167     Praegnatem quod non exigat."  

       Nonius 291, 2. 

                                                           
(71) Afran. Com. 54; Lucr. 5.47.  
(72) Plin. Nat. 17.52; Apul. Met. 8.28 ; Var. 1.7.54 ; CIL. 12.2426.3.  
(73) Plaut. Bacc. 527, 552, 602, Mil. 729, Cas. 119, Mil. 729, 802, Pers. 

762, Truc. 832, 833, Epid. 32, Trin. 1035, Ps. 802. 
- cf. also : Sen. Com. 1.7.12; Plin. Nat. 27.15; Mart. 10.3.5.  

 .  vir( ابت  166)يق يت  viri  ابت  يهڨيسد دؿ دي (74)
ع utابت   hac  ابت  يهڨع  يوت، يسد دؿ ديhaec( ابت  166)يق يت  hacيسد دؿ  هث  ابت   (75)

 اد حيف وود رف وهيايرش حذؼ عذر يقابت  تف يألس،س . 
دت  ،قتعول ذيدا  ود  ود اؿ تف دروديهس ه اهدهسع  يوت، هر  probabilis, isقـ درد ابت   (76)

 اؿ تف ه 
Cic. Brut. 110; Liv. 34.54.8; Sen. Dial. 8.62; Quint. Inst. 8.2.22 ; Plin. 

Ep. 7.175 ; Pompon. Dig. 39.2-39.4 ; Apul. Met. 11.22 .  
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 "سهؼ دسيطر 
 عذر يقر    يقهحيدة يقتحدتب   بل يقروؿع

 هعد رر يطبؽ يتررة ح،تا  ". 
هعوػػ، يػػرت هيبػػش رف عػػذر يقكػػذرة دكػػير  قػػل ح اػػ  روػػرت دسػػير وو  ػػ،  قػػل ووػػب تػػي 

يسدودـ  ،دة  رًوػ،ا  exigereيقح ا  يألهقلع هترد ط   ا، تد ت ، رريا رف يق عؿ "يطبؽ" 
 يػػ،ـ يقػػزهج  دطبيػػؽ زهودػػاع هيهيوػػؿ حديًػػا  ػػأف تػػف يقتسػػدحيؿ رف داػػهف يق دػػ،ة يقكػػ،   

ذيدا، يقدد ددحدث  وا، يقكذرة  ألوا تػف  يػر يقتعقػهؿ  يقتق ب   بل  يقزهيج عد يقتررة
روا، دح،هؿ  يو،د طريق  قب ق،ا تي يققرهف يق قيػر ع هتػف ًػـ يحاػد رف عػذر يقكػذرة دكػير 

 .(77) قل  و  زهيج  ور  ،ئـ  ،ق عؿع قاوا تادد  ،رواي،ر 
ذي وػػػر ررف هيبػػػش ار تػػػ، اػػػ،ف راريويػػػهس  ػػػد يسػػػدودـ اػػػد عػػػذر يقتسػػػرحي  ح اػػػ   هي 

هو  تًؿ دروديهسع اقد ا،ف تف رعـ يقتاتر يقااد  قبوظر اد تسرحي،ت دروديهس تزد
 يسدوديتا قبح ا،ت يقتزدهو  يقدد دد تف  وص زهج  يف يقتح يف . 

ػػف  قػػد ررف  وػػر توػػ،قؼ قػػررف هيبػػش ع هعػػه رف يقتػػررة يقح،تػػؿ يقتكػػ،ر  قياػػ،  هعوػػ، يلعة
هيج يقتكػػػ،ر  قياػػػ، اػػػد يقكػػػذريت اػػػد عػػػذر يقكػػػذرةع ر تػػػ، داػػػهف يق دػػػ،ة يقتق بػػػ   بػػػل يقػػػز 

يقس، ق ع هي ػده رف عػذر يق دػ،ة در طاػ،  وػ  حػب  كػ،ب  وػرع هتػف يقتحدتػؿ رف داػهف 
(. هرف عػػػذي IVعػػػذر يقكػػػذرة  ػػػتف يقوديعػػػ  ره يقوطػػػ  يقدػػػد ركػػػير  قياػػػ، اػػػد يقكػػػذرة )

يقكػػ،ب يقع،كػػؽ عػػه تػػف  ػػ،ـ  دػػد ير عػػذر يقود ػػ   تسػػ، دة رحػػد ودتػػا حيػػث يد ػػل رف 
 رًتر  ف حتؿ   هقذي يدحدـ  بل ر يا، رف يقـه  إدت،ـ يقزهيج توا .  ح ا قب د،ة  د

يسػدودـ  exigereا ا   ػف رف دقيػؿ هيبػش يقهحيػد  بػل وػح  يادري ػا رف يق عػؿ 
قبطػاؽع هتػي ذقػػؾ ووػد رف دروديػػهس يسػدودـ يق عػؿ ذيدػػا اػد تسػػرحي  "يقحتػ،ة" )يق يػػت 

طػػػػػاؽ تطبق ػػػػػ، اػػػػػد عػػػػػذر ( قطػػػػػرد يقزهوػػػػػ ع هقػػػػػيس قدطبيقاػػػػػ،ع حيػػػػػث قػػػػػـ يحػػػػػدث يق242
 يقتسرحي . 

                                                           
(77) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, pp. 118-119. 
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هقػػديو، اػػذقؾ كػػذرة قتو،وػػدرهس تػػف تسػػرحي  تواهقػػ  يقعوػػهيف ع ر تػػ، دع ػػد وػػح  
يادري ػػو، عػػذيع حيػػث ووػػد كػػ،  ، يودبػػؽ  وػػ   ػػف كػػ،ب  وػػر اػػ،ف يحػػب ادػػ،ةع هيػػد د 
 تس، دة وديقا رف ح ا قب د،ة  د رًتر  ف حتؿع هروا ر ت ػر تػف يقػزهيج تواػ، ع ه ػد 

 .  (78)وط  حدل يق ؿ هيقد يقك،ب  زهيوا تف عذر يق د،ة يودبؽ عذر يق

ها،ف راريويهس تهقع ،  تو،ودرهس  قل حٍد ا يػرع هيعدػرؼ روػا ي دػ س تػف تسػرحي،دا 
ت، هودر تو،س  ،  هتف ًـ اهوهد حتؿ ره  ،ألحرت ط ؿ سهؼ يعوؿ تف  وريا يقزهيجع 

و   قق،ا يقط ب  اد يقعريا حدل ر يبقل عذي يقط ؿ اد يقعريا ع هيكير دروديهس  قل ودي
 ه (79)(641اد تسرحي  "يقتعذب قو سا"ع  ودت، يدحدث وريتيس  قل سهسدريد، )يق يت 

"per te vel uti quaestum faceret vel uti veniret palam." 

"وديوػػ  ق عبدػػؾة اػػإف )يق دػػ،ة(  تػػ، رف دحيػػ، حيػػ،ة يرسػػدوديا )تًػػؿ يقعػػ،عريت(ع ره رف 
 د ،ع  بو ، ) هو ا، رت  (". 

 . (81)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 
ابتػػػػػػ  كػػػػػػ،ئع  يرسػػػػػػدوديـ  وػػػػػػد دروديػػػػػػهس  praegnasهياحػػػػػػظ رف ابتػػػػػػ  "ح،تػػػػػػؿ" 

 .  unicus, a, um (82)تو رد"  –ع اذقؾ ابت  "هحيد  (81)ه اهدهس 
هيكير ا،ريا،سيس  قل رف راريويهس يد ي رسبهب اؿ تف  اهدهس هدروديهس  ودت، 

                                                           
(78) Men. Fabula Incerta 14.17.  
See: Brown (P.G.), Love and Marriage in Greek New Comedy, C.Q 43(1), 

(1993), p. 190.  
(79) cf. also: Ter. Heaut. 630 ff.; Plaut. Cist. 123.4, 166, 635-636, Cas. 

406, Rud. 390.  
(80) Daviault (A.), Op. Cit., p. 183.  
(81) Plaut. Asin. 276, Amph. 723, Mil. 1077, Truc. 389; Ter. Hec. 640.  
cf. also: Naev. com. 125; Var. L. 6.15; Cic. Div. 139; Plin. Nat. 11.236.  
)82) Ter. Heaut. 93, Hec. 118; Plaut. Capt. 147.  
cf. also: Hor. Carm. 3.145; Apul. Met. 4.22, Liv. 2.58.5; Sen. Ben. 

5.24.1.  
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ع اتػػػ، هرد اػػػد تسػػػرحي   expello (83) ػػػدر  تػػػف يق عػػػؿ  exigoيسػػػدودـ يق عػػػؿ "يطػػػرد" 
 (. 1277"يقوودف يقتةرهر" ق اهدهس )يق يت 

ػػػ، يق عػػػؿ ذيدػػػا ( يػػػرد  بػػػل 242اػػػد تسػػػرحي  "يقحتػػػ،ة" قدروديػػػهس )يق يػػػت  هوػػػرت ري  
قس،ف يقكػيخ روػيس هعػه يهوػا حديًػا  قػل زهودػا هيبهتاػ،  بػل رواػ، يقسػ ب اػد طػرد 

 زهو  ي وا تف يقتوزؿه
"ubi duxere inpulsu vostro, vostro inpulsu <ea>sdem exigunt."  

دؾ ري  ػ، دػـ طػرد )يقزهوػ ( " ةو،ا   بل دهسادؾ دـ زهيج )ي وؾ(ع ه و،ا   بػل دهسػا
 ذيدا،."

، ت، يدعاد  إ ديد وط  قبحوهؿ  بل يقت،ؿع  (VII)هورت اد يقكذرة يألهقل  كوو 
 ات، روا يطبب تف يتررة رف دودبؽ يألا،ذيبع هرف دو ر تو،د   ات، دك،ا ه

VII 

168     " . . nunc uide hóc quo pacto ego aúrum in medium
(84)
 próferam.  

169      Tú, †Castalia
(85)
, cógita, tu fínge fabricare út libet

(86)
."  

       Nonius 309, 16. 

 "يوظر  قدّ يآلفع هرو، روبب عذي يقذعب  بل تررت )هتستي( تف يقوتيي .
 ." ع ي، ا،سد،قي،ع دد رف )يألتر( هيودبقد تف يألا،ذيب ت، يرهؽ قؾة  هروتة

هوعػػرؼ عوػػ، رف يق دػػ،ة يقكػػ،    ،كػػق  قكػػ،ب  وػػر ع اتػػ، ذاروػػ، اػػد يقكػػذرة يقسػػ، ق ع 

                                                           
(83) Karakasis (G.), Op. Cit., p. 222.  

  ،قتعول ذيدا  ود  اهدهس هدروديهس ه  exigoهرد يق عؿ  -
Plaut. Mer. 822, Mil. 1277; Ter. Hec. 242.  
cf. also: Cic. Phil. 2.69; Suet. Jul. 50.1.  

ع  Stephanusيقدد هردت اد ط ع،ت  medio ابت  هوهيايرش يهڨ دؿ  هث هري يؾ هدي (84)
Basileae عAldo   قل ابت medium  (. 168)يق يت 

،  هث هري يؾ هدي (85)  Parisiusيقدد هردت اد ط ع   Colcaria ابت  هوهيايرش يهڨ دؿ ري  
 (. 169)يق يت  Castalia قل 

 .  lubet( ابت  169)يق يت  libetيسد دؿ اؿ تف  هث هوهيايرش  ابت   (86)
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هر ت، ياهف يقت،ؿ  ،ئق ،  ور إلدت،ـ عذي يقزهيجع  ،إل ،ا   قل ر    يألب اد دزهيوا، 
تف  رهف اقيرع هي ده عو، رف عػذي يقكػ،ب  ػد ه ػي وطػ  قبحوػهؿ  بػل يقتػ،ؿ يقػاـز 

هيقػػد يقكػػ،ب اتػػ، وػػرت اػػد تعظػػـ تسػػرحي،ت   ػػف طريػػؽ وػػديع كػػوص تػػ،ع ر تػػ، ياػػهف
 اهتيدي، يق ،قي،د،. 

رتػػ، ايتػػ، يوػػص يرسػػـ "ا،سػػد،قي،" يقػػهيرد اػػد عػػذر يقكػػذرةع ااػػه يسػػـ اػػ،ف يطبػػؽ  وػػد 
يقيهو،ف  بػل و ػي تكػاهر هتقػدس قػدت يإلقػا ر هقػهفع هيكػير ري يػؾ  قػل رف عػذي يرسػـ 
وػػ،در يرسػػدوديـ اػػد اهتيػػدي، يقدهو،دػػ،  قػػذي ي دػػرح توته ػػ  روػػرت  ديبػػ  تػػف يألسػػت،ا قػػـ 

 دود   هر   ود يقوق،دع هعده 
Caecilia, Caltilia, Certilia, Caruilia, Catulla, Catilla, Catulastra 

(87)
 .  

يػػػهس ڨاػػػ،ف كػػػ،ئي يرسػػػدوديـ  وػػػد اػػػؿ تػػػف قػػػد Castaliaاػػػد حػػػيف ووػػػد رف يسػػػـ 
روػػػػػدرهوياهس هارويبيػػػػػهس هعهريديػػػػػهس هسػػػػػيويا،ع هقػػػػػـ يػػػػػرد  وػػػػػد اػػػػػؿ تػػػػػف  اهدػػػػػهس 

 .  (88)هدروديهس
ػ ع هيع ػد رريػا  Moodieهعو، يرت تهدف  رف ا،سد،قي، اػد عػذر يقكػذرة و،دتػ  ره رلتل

 ػػأف قةػػ  يقوػػديع هيقدب يػػؽ يقو،وػػ   ،قع يػػد دظاػػر تػػف وػػاؿ يسػػدوديـ ابتػػ،تع تًػػؿ ه 
fabricare  عfingere  ( يقدد درد اد عذر يقكذرةع هتف ًـ هاق ػ، قرريػا داػهف 169)يق يت

 . (89)قبحوهؿ  بل يقت،ؿيقو،دت  ا،سد،قي، عد تف س، د يقك،ب يقع،كؽ اد وطدا 
قاػػف ر تػػ، داػػهف ا،سػػد،قي، يقػػهيرد ذارعػػ، اػػد عػػذر يقكػػذرة عػػد يقكػػوص يقػػذف يسػػ، د 
يقك،ب يقع،كؽ اد يقحوػهؿ  بػل يقتػ،ؿ يقػاـز اػد يػدتاف تػف رف يدػزهج يق دػ،ة يقكػ،   

                                                           
(87) Ribbeck (O.), Op. Cit. p. 219; Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, p. 

115; Palmer (A.), Observations on the Fragments of Latin Scenic Poets, 
Hermathena, Vol. 8, No. 17, (1991), p. 83.  

(88) Andr. Trag. 37; Verg. G. 3.293; Hor. Carm. 3.4.61; Sen. Oed. 276.  
(89) Moodie (E.K.), Metatheater, Pretense Disruption and Social Class in 

Greek and Roman Comedy, Ph.D., University of Pennsylvania, (2007), 
p. 337.  
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يقدد ياػيـ  اػ،  كػق ،ع هعػد زهوػ  كػقيؽ عػذي يقكػ،بع هتػف ًػـ ااػد هيحػدة تػف زهوػ،ت 
وػػػ،ا  وػػػهيف يقتسػػػرحي  "زهوػػػ،ت يإلوػػػهة". هي ػػػده رف قا،سػػػد،قي، دهر ي يإلوػػػهة   هتػػػف عوػػػ، 

تحهري ػػ، اػػد يقوديعػػ  يقدػػد دقػػهـ  بياػػ، رحػػػديث يقتسػػرحي ع قاػػف قػػيس قػػديو، دقيػػؿ  يحاػػػد 
 وح  عذي يرادريض تف واؿ ت، د قل تف كذريت عذر يقتسرحي .

 .  (91)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يقدرهود يقس ، د 
كػػػػػػ،ئي  proferoع هاػػػػػػذقؾ ترا ػػػػػػا  ferreيوبػػػػػػب"  –عوػػػػػػ، رف يق عػػػػػػؿ "يحتػػػػػػؿ  هووػػػػػػد

يزيػػػؼ"  –ع  يوتػػػ، قػػػـ ياسػػػدودـ يق عػػػؿ "يوػػػدع (91)يرسػػػدوديـ  وػػػد  اهدػػػهس هدروديػػػهس 
fabrico, are  (92) ر  ود  اهدهس. 

هعوػػ،ؾ  عػػض يقع ػػ،ريت يقػػهيردة اػػد عػػذر يقكػػذرة دحاػػد هقػػي راريويػػهس  ،قع ػػ،ريت يقدػػد 
ع " بػل يقتكػ،ع" in medium (93)ا،ف يسدودتا، اػؿ تػف دروديػهس ه اهدػهسع تًػؿه  

(ع 233" بػػػػل تػػػػررت تػػػػف يقوتيػػػػي" يقدػػػػد هردت اػػػػد تسػػػػرحيدد "رت يدريػػػػه" )يق يػػػػت  -
ع  1ق  يقعوػهيف ق اهدػهس )يقكػذرة (ع ا ا   ف تسرحي  تواه 649ه"يألسرت" )يق يت 

 (. 774(ع هاذقؾ اد تسرحي  "يقوود" قدروديهس )يق يت 1يق يت 

ػػ،   ػػ،رة    ػػ،رة  اهديػػ  اػػد يألسػػ،سع حيػػث  واػػ، هردت  finge fabricareهوػرت ري  
 .(94)( 693اد تسرحي  "يقدهرتد،ف  ،اويس" )يق يت 

ػػػ، تػػػ، يسػػػور تػػػف يآلقاػػػ  ع ر  (VIII)هووػػػد اػػػد يقكػػػذرة   تػػػ، ياػػػهف عػػػه يققػػػرهف كوو 
ره ياػهف يقكػ،ب يقع،كػؽع ه تػ، رف دهر يققػرهف يق قيػر  (II)يق قير يقذف ذاار اد يقكذرة 

                                                           
(90) Daviault (A.), Op. Cit., p. 183.  
(91) Plaut. Amph. 118, 770, Aul. 650, Rud. 979, Men. 754; Ter. Hec. 107, 

Adel. 343.  
(92) Plaut. Asin. 102, Cas. 488, Bacc. 693.  

، عذر يقع ،رة  ود اؿ تف ه  (93)  هردت ري  
Cic. Ver. 2.190; Verg. A. 5.401; Liv. 5.49.1; Juv. 9.106.  
(94) Karakasis (E.), Op. Cit., p. 220.  



 

         حاتم ربيع حسن 

050 
 
 

اػػػ،ف ً،وهي ػػػ،  قػػػل حػػػٍد ا يػػػر ع ار تػػػ، داػػػػهف عػػػذر يقكػػػذرة  ػػػد هردت  بػػػل قسػػػ،ف يقكػػػػ،ب 
 يقع،كؽه

VIII 

170     " . . . nullám profecto accéssi ad aram, quín deos  

171     Supplíciis sumptu
(95)
 uótis donis précibus plorans óbsecrans  

172     Nequíquam defetígarem
(96)
."  

     Nonius 398, 90.  
 " اد يقهي ي قـ رذعب  قل رف تذ رع اد ر ررعؽ يآلقا  

  ،قد ر ،ت هيقوذهر هيقاديي، هيقوبهيتع 
 هرو، ر اد هردهسؿ )دهف ودهت(". 

،  بػل  Coleman Nortonهيكػير اهقتػ،ف وهردػهف   قػل رف عػذر يقكػذرة تًػ،ر  هي ػح 
يقسوري  تف   ،دة يآلقا   هو ا،  ديت  يقوػدهت هيققيتػ ع هيػرت رواػ، ددكػ، ا هيأل يػ،ت 

 .  (97)( تف تسرحي  "يققرط،ود" ق اهدهس 462 – 449)

( تػػػف تسػػػرحي  "يققرطػػػ،ود" ق اهدػػػهس   ذ ووػػػد 289هددت،ًػػػؿ عػػػذر يقكػػػذرة هيق يػػػت )
روهريسػػػػدهابيس يقكووػػػػي  يقتحهريػػػػ  اػػػػد عػػػػذر يقتسػػػػرحي  يسػػػػور تػػػػف يآلقاػػػػ   طريقػػػػ  

 تت،ًب ه 
"illa me amet malim quam di." 

" رف دح وػػػػد )تعكػػػػه دد( را ػػػػؿ  وػػػػدف تػػػػف رف دةػػػػدؽ  بػػػػدّ يآلقاػػػػ  )تػػػػف اػػػػيض  
 تح دا،(." 

، رف يقوةت  يقس،ئدة اػد تسػرحي  "رت يدريػه" ا،وػت  كػاؿ  ػ،ـ يقسػوري   هواحظ ري  

                                                           
  . sumtu( ابت  171)يق يت  sumptuيسد دؿ  هث  ابت   (95)
 .  defetigem( ابت  172)يق يت  defetigaremيسد دؿ اؿ تف  هث هوهيايرش  ابت   (96)

(97) Coleman – Norton (P.R.), Philosophical Aspects of Early Roman 
Drama, Classical Philology, Vol. 31, No. 4, (1936), p. 324.  
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( ع هيوػؿ يألتػر  وػد  اهدػهس  قػل  283 – 271ع  152 – 1تف يآلقا  )يأل يػ،ت 
ع  1192 – 1191حد يرسدازيا  ،آلقاػ  اتػ، وػرت اػد تسػرحي  "يققرطػ،ود" )يأل يػ،ت 

1219 – 1221 .) 

اػ،وهي يدوػ هف  وكػي  يآلقاػ  ه ،إليتػ،ف ه ،رسػدق،ت  ع  ه بل يقر ـ تػف رف يقرهتػ،ف
اإوو، وود يقكووي،ت  ود  اهدهس  ر دقؼ  ود حد يرسدازيا  ،آلقا ع  ؿ يوؿ  اػ، 

 .  (98)يألتر  قل ترحب  يقويؿ تف كأف يآلقا ع هعذي يدو، ض دت،ت ، هرسبهب دروديهس 
،دا ر ددوػػرؼ تػػف هوػػدير  ،قػػذار رف  اهدػػهس و سػػا اػػ،ف رهؿ تػػف راػػد رف كووػػي

ػػػ، رف تسػػػرحي،دا دهوػػػؼ  أواػػػ،  توطبػػػؽ يألوػػػاؽ يقرهت،ويػػػ  يقحتيػػػدة ع هعػػػه يػػػذارو، ديئت 
اهتيػػػػػدي،  ،قي،دػػػػػ، ع  تعوػػػػػل رواػػػػػ،  وػػػػػص تػػػػػأوهذة  ػػػػػف يقيهو،ويػػػػػ ع هقػػػػػيس قاػػػػػ،  ا ػػػػػ  
 ،قتت،رس،ت يقرهت،وي  . هاد ر يو،ب يقتك،عدهف  ،قودت  ا،ف يذار دهت ، رف تا،ف 

رف عػػذر يقتت،رسػػ،ت دحػػدث اػػد رًيوػػ، ره اػػد رف تديوػػ    ريقيػػ   يألحػػديث عػػه رًيوػػ،ع رف
رورتع تًؿ ه   يديتوهسع ره  يدهقي،ع ا ػا   ػف رف يقكووػي،ت دحتػؿ رسػت،ا يهو،ويػ  

 .  (99)هرف تا ساـ يهو،وي  
هقاػف يقته ػؼ تودبػؼ اػػد تسػرحي،ت راريويػهسع ا،ألحػديث دقػػي اػد رهتػ، ع هرسػػت،ا 

 ساـ رهت،وي  اد وهعرع، . يقكووي،ت رهت،وي  ع ات، رف تا 
ه بل يقر ـ تف رف يقكذرة س،ق   يقذار  اػ، سػوري  تػف يآلقاػ ع اإووػ، ووػد راريويػهس 

(ع يكػػػير  قػػػل يقتعراػػػ  417اػػػد كػػػذرة روػػػرت تػػػف تسػػػرحي  تواهقػػػ  يقعوػػػهيف )يقكػػػذرة 
يقتطبقػػ  هيققػػدرة يقابيػػ  قفقاػػ ع ا،آلقاػػ  دػػرت هدسػػتي اػػؿ تػػ، يقػػهـ  ػػا يقتػػرا تػػف راعػػ،ؿ ع 

 اػػػرة يقدػػػد د تاػػػ، يقرهي يػػػهف هددت،ًػػػؿ عػػػذر يقكػػػذرة هتسػػػرحيدد "اهرتيػػػه" )يق يػػػت هعػػػد يق
 ( .  875ع  591( ه "يقوود" )يق يد،ف 817

                                                           
(98) Duckworth (G.E.) , Op. Cit., pp. 296-300.  
(99) Segal (E.), Roman Laughter, The Comedy of Plautus, Cambridge, 

(1968), pp. 29-32; Legrand (P.E.), The New Greek Comedy, London, 
(1917), p. 216; Duckworth (G.E.), Op. Cit., p. 291.  
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( يحاػد 358هوود راريويهس اذقؾ اد تسرحي  "يقدهرـ يقذف ااد ت قا يقحيػ،ة" )يق يػت 
 رف يآلقا  دسدويب قوبهيت هد ر ،ت يألكو،ص يقو،قحيفع هعد يق ارة و سػا، يقدػد

 .  (111)( 715 – 714هردت اد تسرحي  "يألوهيف" قدروديهس )يق يد،ف 
( يقسػوري  تػف يآلقاػ   قػدر VIIIهتف ًـ ار ت، قـ ياف تقوػد راريويػهس اػد يقكػذرة )

تػػ، اػػ،ف سػػوري  تػػف يقعػػ،ديت يقسػػ،ئدة  وػػذيؾع و،وػػ  رف راريويػػهس اػػ،ف ي ػػي دروديػػهس 
، يحدذت  ا ه أاا،رر.   يقذف ي وؿ يآلقا  هيحدرتا، روتهذو 

ذي دو،هقوػػػ، يقسػػػت،ت يقبةهيػػػ  اػػػد عػػػذر يقكػػػذرة ع ياحػػػظ رف راريويػػػهس  ػػػد وظػػػـ عػػػذر  هي 
 .  Octonarius (111)د يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقًت،و

ػػ،  حػػرؼ يقوػػر  accedoيقدػػرب"  –هووػػد رف يسػػدوديـ يق عػػؿ "يػػذعب  اػػ،ف  adتد ه  
يسػػدوديت ، كػػ،ئع ، اػػد يقاهتيػػدي، يقرهت،ويػػ ع سػػيت،  وػػد دروديػػهس اتػػ، هرد اػػد تسػػرحي،ت 

 (. 81(ع ه"يقتعذب قو سا" )يق يت 316(ع ه"يقحت،ة" )يق يت 123"رودري،" )يق يت 
( fatigoهيق عػػػػػػؿ  de)يقتراػػػػػػب تػػػػػػف  defetigoيواػػػػػػؾ"  –يرعػػػػػػؽ اػػػػػػذقؾ هرد يق عػػػػػػؿ "

 ،قتعول ذيدا  ود دروديهس ه اهدهسع ات، ورت اد تسرحي،ت "ًاث  طػي تػف يقوقػهد" 
(ع ه"يألوػػػػهيف" قدروديػػػػهس )يق يػػػػت 794(ع ه"اهرتيػػػػه" )يق يػػػػت 225ق اهدػػػػهس )يق يػػػػت 

519 )(112) . 
ػػػ، رف يق عػػػؿ "يد ػػػرع"  ، اػػػد تسػػػرحي،ت  اهدػػػهس ع اػػػ،ف كػػػ،ئع   obsecroهوػػػرت ري  

يقػهيردة اػد عػذر يقكػذرة   ػ،رة  اهديػ   deos obsecrare. اتػ، رف   ػ،رة (113)هدروديػهس

                                                           
(100) Coleman Norton (P..R.), Op.Cit,. pp. 324-325.  
(101) Daviault (A.), Op. Cit., p. 184.  
(102) cf. also : Cic. Fam. 14.1.1; Vitr. 1.6.3; Sen.Ep. 65-17; Apul. Met. 

2.17.  
(103) Plaut. “Trin. 176, Casin. 321, Trin. 154, Aul. 883, Bacc. 1025, Rud. 

694, Amph. 1130, Mil. 862, Rud. 1162, Asin. 431; Ter. And. 543, 
Adel. 334, 472, Heatu. 644, 432, Eun. 669, Phorm. 944.  
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(ع تتػػ، يحاػػد دكػػ، ا 664اػػد يألسػػ،س ع ه ػػد هردت اػػد تسػػرحي  " ب ػػ  يقحبػػد" )يق يػػت 
 .  (114)يقست،ت يقبةهي   ود راريويهس هاؿ تف  اهدهس هدروديهس 

 هوؼ يقوديع  يقدد  ،ـ  ا، يقك،ب يقع،كؽه  (IX)هيهيوؿ راريويهس اد يقكذرة 
IX 

173      ". . id aurum mé condonat lítteris." 

      Nonius 497, 29. 

يق  )تدهو (".  "ات، روا يا ود ذقؾ يقذعب اد،   اد ًه
هي ػػده رف يقػػذعب يقتػػذاهر اػػد عػػذر يقكػػذرة يكػػير  قػػل يقػػذعب يقػػذف ذاػػر سػػ،ق  ، اػػد 

(ع هعػػه يقتػػ،ؿ يقتطبػػهب قبحوػػهؿ  بػػل يق دػػ،ة   هتػػف ًػػـ ر تػػ، داػػهف عػػذر VIIيقكػػذرة )
ػػ، تػػ، يقػػدـ قػػا عػػذي يقػػذعب  ر تػػ،  –يقكػػذرة وػػزا ي تػػف وطػػ  يقكػػ،ب. هعوػػ، وػػرت رف كوو 

 هتف ًـ دابؿ وطدا  ،قوو،ح .  –ياهف هيقد يقك،ب و سا ات، يادر و، تف   ؿ 
سػػد يقػػذف وظػػـ ايػػا تعظػػـ ه ػػد وظػػـ راريويػػهس عػػذر يقكػػذرة اػػد يق حػػر يإليػػ،ت د يقسدي

 . (115)يقكذريت يقس، ق  
 -روػػػذ ت عػػػهقيفه يألهؿ condonoيتػػػور"  –ياػػػدف  –هياحػػػظ عوػػػ، رف يق عػػػؿ "ياػػػب 

ع هعػػذي يسػػدوديـ كػػ،ئي اػػد تسػػرحي،ت دروديػػهس  aurumيرسػػـ  -ع هيآلوػػرmeيق ػػتير 
(ع 17(ع ه"يقوود" )يق يت 947ه اهدهس ع ات، ورت اد تسرحي،ت "اهرتيه" )يق يت 

 .  (116)( 1143ه"يقدهرتد،ف  ،اويس" )يق يت 
ػػ، تػػ،ع ر تػػ، ياػػهف رحػػد راػػريد يألسػػرةع هر تػػ، ياػػهف يألب  (X)هاػػد يقكػػذرة  ووػػد كوو 

،  ػػػذقؾ و سػػػا يحاػػػد قبكػػػ،ب يقع،كػػػؽ روػػػا ر   - بػػػل تػػػ، ي ػػػده  -ياػػػرر  رهسػػػا توػػػحح 
 ه  (117)يروط ،ع  يقو،طئ يقذف ا،ف س،ئد ي اد و س يقك،ب 

                                                           
(104) Karakasis (E.), Op. Cit., p. 220.  
(105) Daviault (A.), Op. Cit., p. 184.  
(106) Bond (J.), The Phormio of Terence, London, (1989), p. 139; Martin 

(R.H.), Terence, Phormio, London, (1959), p. 167.  
(107) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, p. 118.  
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X 

174     ". . . . sperátam non odí
(108)
 tuam." 

     Nonius 175, 1.  

 "رو، ر رارر  رهسؾ )وطي دؾ(." 
 .  (119)ه د وظتت عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

 – تعوػػل "وطي ػػ "  sponsamدعوػػد عوػػ،   sperataهيكػػير وهويػػهس  قػػل رف ابتػػ  
 . (111)" رهس" 

(ع ه"سػػديوهس" )يق يػػت 676ه ػػد هردت اػػد تسػػرحي،ت  اهدػػهس "رت يدريػػه" )يق يػػت 
( ألاريويػػػػهس 176(ع ههردت اػػػػذقؾ اػػػػد يقكػػػػذرة )1268(ع ه"يققرطػػػػ،ود" )يق يػػػػت 583

 . (111) يوت، قـ درد  ود دروديهس 
 قػل روًػلع هاػ،ف يقع،كػػؽ  Ehrmanاتػ، يػرت  يرتػ،ف  sperataتػ، دكػير ابتػ   هاًيػر ي

يقتحػػػػب ره يقػػػػزهج يقع،كػػػػؽ يسػػػػدودتا، اػػػػد ااتػػػػاع اعبػػػػل سػػػػ يؿ يقتًػػػػ،ؿ اػػػػد تسػػػػرحي  
 ( يو،طب  ا، رت يدريه زهودا ه 676"رت يدريه" )يق يت 

"Amphitruo uxorem salutat laetus speratam suam." 

 "يحيد رت يدريه زهودا هعه سعيد ألوا،  ريودا". 
( يو،طػػػػػػب روهريسػػػػػػدهابيس تح ه دػػػػػػا 1268هاػػػػػػد تسػػػػػػرحي  "يققرطػػػػػػ،ود" )يق يػػػػػػت 

 . (112)روديريسديبيس  ،قابت  و سا، 

                                                           
هعد  ،قط ي وطأ  Scaligerيقدد هردت اد ط  ع   audi ابت  يهڨ دؿ  هث هوهيايرش هدي (118)

 (. 174)يق يت  odiتط عد  قل ابت  
(109) Daviault (A.), Op. Cit., p. 183.  
(110) Nonius 175.1. 
(111) cf. also: Varr. L.L. 6,7,71; Hyg. Fab. 33.2.  
(112) Ehrman (R.), Polybadicus and the Astraba of Plautus: New 

Observations on a Plautine Fragment Illinois Classical Studies, Vol. 12, 
No. 1, (1987), p.89.  

cf. also: Ritschl (F.), Deperditarum Plauti Fabularum Fragmenta, Opuscula 
Philologica , Bd. 3, Leipzig, (1978), p. 190.  
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ػػػ، رف يق عػػػؿ  اػػػ،ف كػػػ،ئي يرسػػػدوديـ اػػػد تسػػػرحي،ت  اهدػػػهس  odi,isseهياحػػظ ري  
 .  (113)هدروديهس 

رف رعػؿ يقكػ،ب يرا ػػهف رف داػهف زهوػ  ي ػػواـ ذيت  (XI)هي ػده تػف وػاؿ يقكػػذرة 
ػي تػف يقوديعػ  يقسػ، ؽ ذارعػ، قياػهف  تً، ػ   تة تار زعيدع هتف ًـ يسدودـ يقت،ؿ يقذف وا
 ،ئوػػ  را ػػر إلوقػػ،ذ عػػذي يقحػػب هوتػػي كػػتؿ يقتح ػػيفع ًػػـ ووػػد  عػػد ذقػػؾ يقكػػ،ب يقع،كػػؽ 

د يقوػػػدـ  ػػػأف يعػػهد  قػػػل توزقػػا  وػػػح   يق دػػ،ة  هوػػػ ا، وطي دػػاع ًػػػـ يوػػدر رهيتػػػرر ألحػػ
يارهؿ  قل توزقاع هيعبف  هددا ع ات، يأتر يقو،دـ ره يقع د رف ي بػغ هيقديػا هر تػ، رعػؿ 

 ه (114)يقتوزؿ  رتدا  ،قدرحيب  ،ق د،ة هتع،تبدا، تع،تب  حسو  ح،ؿ  هددات، 
XI 

175           "curre, nuntia  

176     Veníre et mecum <mé> speratum
(115)
 addúcere:  

177     Vide
(116)
 út puellam cúrent, conformént probe."  

     Nonius 175, 1. 

 "يعرع هر بف 
  ف  هددد هروود سأح ر تعد  رهسد ه

 هيحرص ري  ،  بل رف يعدوهي  ،ق د،ةع هرف يع،تبهع، تع،تب  حسو ." 
                                                           

(113) Plaut. Capt. 328, Men. 189; Ter. Hec. 201.  
cf. also: Cic. Clu. 171; Hor. Carm. 1.38.1; Prop. 3.8.27; Plin. Nat. 7.137; 

Juv. 6.183; Ov. Fast. 3.637.  
(114) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, p. 117.  

 قك،ب يعيد يق د،ة  قل توزؿ رعبا، ر  قل توزؿ هيقدر . درت تيرف عو، رف ي -
Merry, (W.W.), Op. Cit. p. 165.  

( يقدد هردت اد ط ع  176)يق يت  speratumيسدودـ  هث هوهيايرش هتيرف عو، ابت   (115)
يقدد عد يألور عو،ع هي ده رف ري يؾ  د يقد س  بيا يألترع  speratamري يؾ  در  تف ابت  

 اد عذي يق يت دكير  قل يقعرهسع هعد ابت  تحوً   ط يع  يقح،ؿ.  speratam ألف ابت 
ابت   videع هيسد دؿ وهيايرش  ابت   inde( ابت  177)يق يت  videيسد دقت تيرف  ابت   (116)

videas  ع ه دؿ ري يؾ ه هث ابتvideat  يقدد هردت اد ط ع،تParisius  ع
Stephanus عIunius عAldo  عBasileae  ابت  هvideant   يقدد هردت اد ط عLipsius 

 (. 177)يق يت  vide قل 
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هوػػدير  ،قػػػذار رف يق ديػػ،ت يقرهت،ويػػػ،تع سػػػهيا ااػػفا تػػػف يقط قػػػ  يقعبيػػ، ره يقػػػدوي،ع  ػػػد 
تاوحف حري  را ر تف دبؾ يقتتوهح  قبك، ،ت يإل ريقي،ت   قذي اتف يقط يعد رف يسدةؿ 

 اد،ب يقتسرح يقرهت،ود عذر يق رو  يقس،وح  قاـ . 
ذي رققيوػػػ، يق ػػػها  بػػػل تسػػػرحي  "روػػػدري،" قتو،وػػػدرهس ووػػػد ر ف يقح اػػػ  دػػػدهر حػػػهؿ هي 

 ػػ،ت يبهس يقتةػػـر  ،ق دػػ،ة يق قيػػرة وبيايػػرـه ع قاوػػا يو ػػر  بػػل يقػػزهيج تػػف ايبهتيوػػ، ي وػػ  
يقكيخ وريتيس يقدد قـ يس ؽ قا رحيدا، تف   ؿ. هاد تسػرحي  "روػدري،" قدروديػهس ووػد 
ػػ،  روػػا ر ػػ،ؼ كووػػيدد وػػ،ريوهس يقتحػػب يقًػػ،ود ع ه  ػػدر  يريػػ، ع هقػػـ ياػػف ذقػػؾ ي د ،س 

حي  تو،ودرهسع  ؿ تف   دي ػا يقوػ،ص. هووػد وػ،ريوهس ياػيـ  كػق ،   يبهتيوػ، تف تسر 
)يق دػػ،ة يقتهيطوػػ (ع هاػػ،ف ر  ػػد رف وػػ،ريوهس  ػػد سػػ ؽ قػػا رحيػػ  ايبهتيوػػ،  ألوػػا ه ػػي اػػد 
 ريتا،ع هر وعرؼ ايؼ هريف هوػد اروػ  سػ،وح  قتق، بداػ، ع هقاػف عػذي يعػد رتػر ي  ري  ػ، 

، سهيا تي يقاهتيدي، يقيه   و،وي  يقحديً  ره حدل تي اهتيدي، يق ،قي،د،. تدو،   
قاػػػػف اػػػػد اهتيػػػػدي، يقدهو،دػػػػ، ووػػػػد رف يقه ػػػػي تودبػػػػؼع ااوػػػػ،ؾ اقػػػػريت  ديػػػػدة اػػػػد 
تسرحي،ت يقدهو،د، دكير  قل رف يق ديػ،ت يقتهيطوػ،ت اػ،ف  تقػدهرعف تق، بػ  يقروػ،ؿ   ػؿ 
 يقػػػزهيج . هعػػػذي تػػػ، ووػػػدر اػػػد تسػػػػرحي  "زهوػػػ،ت يإلوػػػهة" ألاريويػػػهس. اػػػذقؾ وػػػرت اػػػػد
تسػػرحي  "يققوػػ،رهف" قديديويػػهس ادػػ،ة ددع،تػػؿ  دابػػؼ   ػػؿ يقػػزهيج اػػد ح ػػرة وطي اػػ،ع 
هاػػد تسػػرحي  "ادػػ،ة تػػف سػػيدي،" قبكػػ، ر و سػػا ووػػد  ،كػػق ، ووػػهر  تط،ق  ػػ،  ،قحػػديث تػػي 

 . (117)وطي دا  تزيد تف يقًق  
ػػ، اػػد عػػذر يقكػػذرة ظاػػهر كووػػي  يقع ػػد يقتسػػرع  ع  servus callidusهياحػػظ ري  

هعػػػد كووػػػي  وتطيػػػ  اػػػد اهتيػػػدي، يق ،قي،دػػػ،ع هيعػػػد يقع ػػػد يقتسػػػرع تػػػف راًػػػر   ػػػدي ،ت 
  اهدهس دتيز ي. 

ذي رققيو، يق ها  بل يقست،ت يقبةهي  وود رف راريويهس وظـ عذر يقكذرة اد يق حػر  هي 

                                                           
(117) Beare (W.), The Fabula Togata, pp. 40-42.  
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و،وػػػ  قن ػػػاف  بػػػل  -ع اتػػػ، روػػػا يسػػػدودـ يق عبػػػيف " يعبػػػف" (118)يإليػػػ،ت د يقسديسػػػد 
 adduco (121)ع ه"يقهد ره يوبب كػوص  قػل تاػ،ف تػ،" nuntio (119) - رب يقهوهؿ 

 هعت، اعاف هردي  اًرة اد تسرحي،ت دروديهس ه اهدهس . 

 ػػػػػد هرد  وػػػػػد  conformoيػػػػػوظـ"  –يوػػػػػهغ  –يزوػػػػػرؼ  –هووػػػػػد رف يق عػػػػػؿ "يكػػػػػاؿ 
كيكرهفع  ير روا ا،ف و،در ي ت، يسدودـ اد يقكعر ع ه د يسدودـ راريويػهس عػذي يق عػؿ 

و،زي ع  تعول "يع،تؿ ره يحسف يقدورؼ"ع و،و  روا هرد  ػ،قتعول ذيدػا  وػد  وهرة ت
 .  (121)اؿٍّ تف كيكرهف هد،ايدهس 

( اػػػػا يد ػػػػر تػػػػف وػػػػاؿ تػػػػ، د قػػػػل تواػػػػ، كووػػػػي  يقتدحػػػػدث ره XIIرتػػػػ، يقكػػػػذرة )
 يقكوص يقتهوا  قيا يقحديثه

XII 

178     "Nón potest quin ílla stacta
(122)
 lónge quacumque ís olat

(123)
." 

     Nonius 147, 1.  

"ه بل ري  ح،ؿ ابيس تف يقتسدحيؿ رف ذقؾ يقكوص ا،ف  هسػعا رف يكػـ تػف  عػد 
 )ريئح ( كورة  يقتر." 

 .  (124)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يقدرهود يقس ، د 

ع  oleo, ereهياحػػظ رف عوػػ،ؾ كػػابيف قب عػػؿ "يكػػـ" ع يألهؿ يد ػػي يقدوػػريؼ يقًػػ،ود 
                                                           

(118)  Daviault (A.), Op. Cit., p. 182.  
(119) Plaut. Bacc. 187, Merc. 966, Rud. 352, Stich. 298; Ter. Heaut. 176, 

Phorm. 193, Hec. 849, 851.  
(120) Plaut. Ps. 711, Amph. 849 ; Ter. Phorm. 881.  
(121) Cic. Arch. 6-14, Fam. 1.8.2, de Orat. 1.5.17 ; Tac. A.4-8.  

ع  Iuniusيقدد هردت اد ط ع،ت  tacta ابت  هوهيايرش يهڨ دؿ  هث هري يؾ هدي (122)
Parisius  عVenetiis  قل stacta  (. 178)يق يت 

 oleat (Nonius 147, 1 .) در  تف يق عؿ  olatيكير وهويهس  قل روا يسدودـ يق عؿ  (123)
cf. also: Priscianus VIII 17-95, p. 838.  
(124) Daviault (A.), Op. Cit., p. 185.  
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ع  olo, ereهعػه يقكػػاؿ يقتعدػ،د اػػد يقاديويػ  يقااسػػي ع هيآلوػر يد ػػي يقدوػريؼ يقً،قػػث 
 هعه يقكاؿ  ير يقااسد. 

ػػػػ، اػػػػؿ تػػػػف  اهدػػػػهس  ه ػػػػد يسػػػػدودـ راريويػػػػهس يقكػػػػاؿ يألويػػػػر اتػػػػ، يسػػػػدودتا ري  
 .  (126)ع  يوت، يسدودـ دروديهس يقكاؿ يألهؿ (125)ه هت هويهس 

" هو،وػػػػػػ  ريئحػػػػػػػػ  زيػػػت كػػػػػػورة يقتػػػػرع يألهؿ هيهوػػػد اػػػذقؾ كػػػػػػااف قابتػػػػ  " طػػػػػر
stacte, es  ع هيآلوػػػرstacta, ae  ع ه د يسدودـ راريويهس يقكاؿ يقً،ودع اذقؾ يسدودتا

(ع 319(ع ه"توػػػزؿ يألكػػػ ،ح" )يقيػػػت 476 اهدػػػهس اػػػد تسػػػرحي،ت "يألحتػػػؽ" )يق يػػػت 
كػػػػػػابيف اػػػػػػد (ع  يوتػػػػػػ، قػػػػػػـ يسػػػػػػدودـ دروديػػػػػػهس ري ػػػػػػ، تػػػػػػف يق111ه"اهراهقيػػػػػػه" )يق يػػػػػػت 

 .  (127)تسرحي،دا
(  بػػل قسػػ،ف يق دػػ،ة يقدػػد ي ػػده رواػػ، دسػػدعد قتريسػػـ يقػػزهيجع هعػػد XIIIهدػػرد يقكػػذرة )

 ه (128)دو،طب تر يدا، هدطبب توا،  ح ،ر يقرديا يألروهيود يقو،ص  ،قعرس 
XIII 

179     "Mea nútrix, surge sí uis
(129)
, profer púrpuram:  

180     Praecláuium contéxtumst
(130)
."  

     Nonius 64, 25.  

ع هيح رف يقرديا يألروهيود ع   "تر يدد ع يوا د رروهؾة
 حيث  ف يقوزا يقذف اهؽ ح،ا  يقكريط )يألروهيود(   د حيؾ ) ،ق عؿ(." 

 
                                                           

(125) Plaut. Most. 268, 278; Pompon. atel. 6 (olat)  
(126) Ter. Adel. 117 (olet); Karakasis (E.), Op. Cit. p. 207.  
(127) cf. also: Plin. Nat. 12.88, 13.17; Lucr. 2.847.  

درت تيرف عو، رف يق د،ة درددف تا س رويق ع اد دعهد  قل توزؿ رعبا،ع هتف ًـ ددياي  ف  (128)
   يدا، . 

Merry (W.W.), Op. Cit., p. 165.  
 uis قل  Parisius  يقدد هردت اد ط ع vix ابت  هوهيايرش يهڨ دؿ  هث هري يؾ هدي (129)

 (. 179)يق يت 
 .  contextus( ابت  181)يق يت  contextumstيسد دؿ اؿ تف  هث هوهيايرش  ابت   (131)
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( تػػػػػػف تسػػػػػػرحي  "توػػػػػػزؿ يألكػػػػػػ ،ح" 167 – 166هددكػػػػػػ، ا عػػػػػػذر يقكػػػػػػذرة هيق يدػػػػػػ،ف )
يقرهت،ود هي ح  اد حديث ايبيت،ديـه  ف  يقتا س ق اهدهسع حيث وود قة  يقزهيج 

 يقو،و   ،قعرس تي و،دتدا، سا،ا،ه
“Contempla, amabo, mea Scapha, satin haec me vestis deceat.  

volo mé placere  hilolachi, meo ocello, meo patrono.”  

يقًػػػهب ايتػػػ،  ذي اػػػ،ف عػػػذي  -هسػػػهؼ رح ػػػؾ  -"رتعوػػػل يقوظػػػرع يػػػ،  زيزدػػػد سػػػا،ا،ع 
 يائتود حق ،ع 

 اأو، رريد رف ردوؿ  يقسرهر  بل ) بب( ايبهرويس ع ااه  رة  يود". 
(  ك،رة  قل يقًهب يأل يض 446هوود اذقؾ اد تسرحي  "ا،سيو،" ق اهدهس )يق يت 

candidatus  .يقذف يردديا يقعريس 

 . (131)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

 (132) ػػد هردت  وػػد اػػؿ تػػف  اهدػػهس هدروديػػهس  nutrixهياحػػظ رف ابتػػ  "تر يػػ " 
اقد هردت اًيػر ي  وػد  اهدػهسع  purpuraاد تسرحي،دات،ع رت، ابت  "يقرديا يألروهيود" 

 .  (133)اد حيف قـ درد  ود دروديهس 

يوسػب  –"يحيػؾ  contexo)يسـ يقت عهؿ تف يق عؿ  contextusهورت اذقؾ رف ابت  
رسـ"( ع يقدد يسدودتا، راريويػهس اػد عػذر يقكػذرة قػـ دػرد ر  وػد  اهدػهس هر  وػد ي –

 .  (134)دروديهس 

                                                           
(131) Daviault (A.), Op. Cit., p. 184.  
(132) Plaut. Poen. 1117, 1265, Curc. 643, Trin. 512, Truc. 903 , Aul. 691, 

Cist. 558; Ter. Hec. 726, Heaut. 614, 617, Adel. 913, Eun. 913.  
(133) Plaut. Aul. 168, 500, Men. 121, Most. 286, 289, Poen. 304, Stich. 

376, Truc. 535,539.  
(134) cf. also : Lucr. 3.695, 4.57; Tib. 1.2.69.  
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 -"وزا تف يقرديا اػهؽ ح،اػ  يقكػريط يألروػهيود"  praeclavium يوت، وود رف ابت  
ابتػ  و،وػ   ػأاريويهس هردت  وػدر  - (prae + clavus + ium)هعد ابت  ترا ػ  تػف 

 (. 229(ع هيألورت اد )يق يت 181ترديفع يألهقل اد عذر يقكذرة )يق يت 

 (  قل تسدك،رة ره و،وح  دح ر يودت،  ،  ،ئبي ،ه XIVهدكير يقكذرة )
XIV 

181     "Dimíttit adsestrícem
(135)
, me ad sesé uocat

(136)
."  

     Nonius 73, 29 . 

 "ققد ورؼ يقتسدك،رة هيسدد ،ود  قل و،و ا." 
هيػػرت هيبػػش عوػػ، رف رعػػؿ يق دػػ،ة يدكػػ،هرهف حػػهؿ تػػدت وػػديرة وطي اػػ،  ػػأف يحظػػل 

 .  (137) ا،
ػػػػػف  قػػػػػد عوػػػػػ، ررف توػػػػػ،قؼ قػػػػػررف هيبػػػػػش ع ت ػػػػػ،در رف عػػػػػذي يرودتػػػػػ،ع اػػػػػ،ف  هقاػػػػػف يلعة
اػػػػػػد توػػػػػػزؿ رعػػػػػػؿ يقكػػػػػػ،بع هقػػػػػػيس اػػػػػػد توػػػػػػزؿ رعػػػػػػؿ يق دػػػػػػ،ةع هرف يقتدحػػػػػػدث اػػػػػػد عػػػػػػذر 

( ا،ق دػػػػػػ،ة يآلف اػػػػػػد توػػػػػػزؿ رعػػػػػػؿ XIعػػػػػػه يقكػػػػػػ،ب و سػػػػػػا  ألوػػػػػػا هاق ػػػػػػ، قبكػػػػػػذرة ) يقكػػػػػػذرة
يقكػػػػػ،ب يقػػػػػذيف اػػػػػ،وهي يرا ػػػػػهف اػػػػػد يق دييػػػػػ  زهيج ي ػػػػػواـ تػػػػػف ادػػػػػ،ة ذيت  ،ئوػػػػػ  زعيػػػػػدةع 
هقاػػػػف  عػػػػد دػػػػهار يقتػػػػ،ؿ يقػػػػاـز قػػػػيس عوػػػػ،ؾ  ػػػػ،ئؽ إلدتػػػػ،ـ عػػػػذي يقػػػػزهيجع هر تػػػػ، اػػػػ،ف 

بػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػل ررف رعػػػػػػػػػؿ يقكػػػػػػػػػ،ب يو، كػػػػػػػػػهف عػػػػػػػػػذي يألتػػػػػػػػػرع ه عػػػػػػػػػد رف يطبػػػػػػػػػي رب يقع،ئ
 يقتسدك،رة طبب تف يقك،ب ح هر عذي يرودت،ع. 

هقػػػػػديو، دقيػػػػػؿ ر تػػػػػ، يحاػػػػػد وػػػػػح  عػػػػػذي يرادػػػػػريض هرد اػػػػػد تسػػػػػرحي  "وػػػػػرة يقػػػػػذعب" 
ق اهدهسع حيث ورت يودت،  ،  ،ئبي ، تك، ا ، رودت،ع رعؿ يقك،ب قياهويديسع قاد ددـ 

ر رف يح ػػػر عػػػذي تو، كػػػ  رتػػػر زهيوػػػا تػػػف ا،يػػػدري ي وػػػ  يهابيػػػهع هووػػػد رف يقكػػػ،ب يقػػػر 
 (ه 711يرودت،ع )يق يت 

                                                           
 .  assestricem( ابت  181)يق يت  adsestricemيسد دؿ وهيايرش  ابت   (135)
 ( . 181اد يق يت ) iamاد ط عدا ابت   ر ،ؼ وهيايرش (136)

(137) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, p. 115. 
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“ibo intro, ubí de capite meo sunt comitia.”   

 "سأت د يآلف  قل يقديوؿع حيث يعقدهف تو، ك  رتر )يق ،ئو ( يقو،و   د." 
 س،ق   يقذار ألاريويهس.  (XIV)هتف ًـ يدت،ًؿ عذي يق يت هيقكذرة 

 .  (138)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 
ابت  تحوً  دعود "يقتسدك،رة"  adsestrixره  assestrixهيكير وهويهس  قل رف ابت  

. هوػػػػدير  (139)"يقتسدكػػػػ،ر" ره "يقو،وػػػػر"  assessorره "يقو،وػػػػح "ع هرف يقتػػػػذار تواػػػػ، 
 ،قػػذار رف عػػذر يقابتػػ   ػػد هردت  وػػد راريويػػهس اقػػطع هقػػـ دػػرد  وػػد رف كػػ، ر رهتػػ،ود 

  ورع هتف ًـ ااد ابت  دودتد  قل ت رديت راريويهس.
 ػد هردت  ػ،قتعول ذيدػا  dimittoيرسؿ  عيد ي"  –يوػرؼ  –هياحظ رف ابت  "يطرد 

تسػ،ٍه قبع ػ،رة  dimittere ع هيرت ا،ريا،سيس عو، رف يق عؿ(141) ود دروديهس ه اهدهس
a se mittere  ( 1279يقدد هردت اد تسرحيدد "يقح ؿ" ق اهدػػػػهس )يق يتdilectum 

dimisit  ( 814ه"يقوود" قدروديهس )يق يتiam dimitto exercitum
(141) . 

 قل كوص يدو،هؿ هو   يقةديا ترددي ،   ،اة يقدهو،ع هقاػف ر  (XV)هدكير يقكذرة 
 يقكوص تف واؿ ت، د قل تف عذر يقكذرة ه دد ر عاهي  عذي

XV 

182     “equidem
(142)
 prandére

(143)
 stantem nóbiscum incinctám toga

(144)
.” 

     Nonius 540, 32.  

 
                                                           

(138) Daviault (A.), Op. Cit., p. 183.  
(139) Nonius 73, 29.  
(140) cf. also: Cic. Fem. 7.17.2; Liv. 8.6.4; Ov. Ep. 5.51; Tac. Ann. 5.7; Apul. 
Met. 9.20; Verg. A. 1.571.  
(141) Karakasis (E.), Op. Cit., p. 214.  

 . et quidem(   ،رة 182)يق يت  equidem  ابت  هوهيايرش ه هث يهڨيسد دؿ اؿ تف دي (142)
ها،ف  عد طبهع  ientaculumا،وت يقط ق،ت يقعبي، تف يقرهت،ف ددو،هؿ ًاث هو ،ت رهقاـ ه يإلاط،ر  (143)

ع ها،وت يقهو   يقرئيس  عد  prandiumيقكتس   درة هويزةع رت، يقةديا  اا،ف يأدد اد تودوؼ يقيـه
 ها،ف تيع،دع،  عد يقعور ره  ود  ديي  يقتس،اع ها،وت يقهو   يقدد ياد لل يق يهؼ  قيا،.  cenaيقعك،ا 

 togamه دؿ ري يؾ ه هث هوهيايرش ابت   togam( ابت  182)يق يت  toga  ابت  يهڨيسد دؿ دي (144)
 .  toga قل ابت   Venetiisع  Iuniusع  Parisuiusيقدد هردت اد ط ع،ت 
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"اػػ،ف اػػد حقيقػػ  يألتػػر يدوػػ،هؿ هو ػػ  يقةػػديا هعػػه هي ػػؼ يبػػؼ حػػهؿ )وسػػتا(   ػػ،اة 
 يقدهو،." 

 .  (145)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يقدرهود يقس ، د 
( هعد   ،اة ره رديا 182)يق يت  togaه د يسدودـ راريويهس اد عذر يقكذرة ابت  

و،ص  ػ،قتهيطويف يقرهتػ،ف تػف يقروػ،ؿع هرحي،و ػ، ا،وػت دردػديا، يقوسػ،ا. ه ػد هردت عػذر 
(ع  يوتػ، قػـ 68رة يقػذعب" )يق يػت اد تسػرحي  "وػ (146)يقابت  ترة هيحدة  ود  اهدهس 

 .  (148). هاد  عض يألحي،ف ا،وت دردديا، يقع،عريت(147)درد  ود دروديهس 

هرد  وػػػػػد  اهدػػػػػهس  يوتػػػػػ، قػػػػػـ يػػػػػرد  وػػػػػد  prandeo, dereهياحػػػػػظ رف يق عػػػػػؿ 
 incingo, ngereيسػػـ يقت عػهؿ تػػف يق عػؿ  incinctus, a, um. رتػػ، ابتػ (149)دروديػهس
يبؼ" ابـ درد ر  ود دروديهس هر  ود  اهدهسع ها،وت  ،دة ت، دد ي  ح،قػ   –"يطهؽ 

 .  (151)ت عهؿ يألدية 
ره  ،ألحرت رحد يقط يبييف  – قل ح هر رحد يقتد هيف  (XVI)هر ت، دكير يقكذرة 

ت اػػػر ي قدوػػػ،هؿ يقطعػػػ،ـع ًػػػـ  ق،ئػػػا  عػػػد ذقػػػؾ قدوػػػ،هؿ هو ػػػ  يقعكػػػ،ا ع ه بػػػل يقػػػر ـ تػػػف  –
 ي ا،ف يقعريس سعيد يهتسباا عذ

 
 

                                                           
(145) Daviault (A.), Op. Cit., p. 186.  

(ع 765هردت اد تسرحي  "سديوهس" ق ادهدهس )يق يت  togaرك،ر ري يؾ  قل رف ابت   (146)
 هقاف  ،قروهع  قل يقوصع د يف رف ري يؾ  د يقد س  بيا يألتر . 

Ribbeck (O.), Op. Cit., p. 221.  
(147) Cato Agr. 135.1; Cic. Catil. 2.22; Hor. S. 1.3.14; Liv. 3.26.9; Sen. 

Ep.5.3; Suet. Aug. 73; Tac. Ag. 21.3.  
(148) Cic. Phil. 2.44; Mart. 2.39.2; Tib. 3.16.3; Juv. 2.68.  
(149) Plaut. Men. 387, Mil. 252, Rud. 937, Poen. 759.  
(150) cf. also: Enn. Scen. 30; Verg. G. 4.342; Apul. Met. 7.6; Ov. Met. 

13.894; Liv. 8.9.9; Petr. 135.4.  
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XVI 

189     “Ínterim meréndam occurro
(151)
: ad cénam

(152)
 cum uení, iuuat.”   

     Nonius 29, 1. 

"اػػد عػػذر يألًوػػ،ا رسػػر ت قدوػػ،هؿ هو ػػ  ) ػػديا( و ي ػػ ه ه بػػل يقػػر ـ تػػف رووػػد رديػػت 
  قل يقعك،ا ري  ، اإوا ا،ف سعيد ي." 

هدعػػػػد عػػػػذر يقكػػػػذرة تػػػػف رعػػػػـ كػػػػذريت تسػػػػرحي،ت "زهوػػػػ،ت يإلوػػػػهة" حيػػػػث ي ػػػػده رف 
يقكػػػػػػػػ،ب يقع،كػػػػػػػػؽ ووػػػػػػػػر اػػػػػػػػد دحقيػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػريدر ع هرف وطدػػػػػػػػا اببػػػػػػػػت  ،قووػػػػػػػػ،حع ه ػػػػػػػػدر 

 يرسدعديد قتريسـ يقزا،ؼ هطقهساع يقدد سهؼ دق،ـ اد توزؿ يقعريس. 

، هتػػف يقوػػدير  ،قػػذار رف تريسػػـ يقػػزهيج هطقهسػػا تاتػػ   قاػػد دوعػػؿ يقػػزهيج تقدس ػػ
sanctae nuptiae (153) . 

هتف يقتعد،د رف ددـ عذر يقتريسـ اد توزؿ يقعرهسع قاف وود اد يقكذرة يقس، ق  رف 
يقدردي ػػػ،ت يقو،وػػػ   ح ػػػؿ يقعكػػػ،ا دػػػدـ اػػػد توػػػزؿ يقعػػػريس. هتػػػف عوػػػ، يهوػػػد دكػػػ، ا تػػػي 
تسػػػػرحي  "وػػػػرة يقػػػػذعب" ق اهدػػػػهسع  ذ يدحتػػػػؿ يقعػػػػريس تيوػػػػ،دهرهس يقو قػػػػ،تع هيقػػػػدـ 

 281تف يهابيه هيقد يقعػرهس )يأل يػ،ت  تسدبزت،ت ح ؿ يقعك،ا تف طع،ـ هكريب  در  
– 282 .) 

هتػػػػػ،  68هووػػػػػد ته   ػػػػػ، تتػػػػػ،ًا  اػػػػػد تسػػػػػرحي  "ادػػػػػ،ة سػػػػػ،تهس" قتو،وػػػػػدرهس )يق يػػػػػت 
 .  (154) عدر(

هتسػرحي  "اهراهقيػه" ق اهدػهس   ذ ووػد  – قل حد ا يػر  –هددت،ًؿ يقكذرة يقس، ق  
 (ه 728رف ح ؿ يقعك،ا يدـ اد توزؿ يقعريس ا،يدرهتهس )يق يت 

                                                           
 قل ابت   Lipsiusيقدد هردت اد ط ع   accuro ابت  هري يؾ يهڨ دؿ  هث هوهيايرش هدي (151)

occurro  ( . 183)يق يت 
 .  coenam( ابت  183)يق يت  cenamيسد دؿ اؿ تف  هث هوهيايرش  ابت   (152)

(153) cf. Ter. Adel. 899-900.  
، يق يت  (154) تف تسرحي  "اد،ة  184هت،  عدر تف تسرحي  "ورة يقذعب" هيق يت  371 ،رف ري  

 س،تهس" قتو،ودرهس. 
Webster (T.B.L.), Studies in Menander, Manchester, (1950), p. 43.  
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"Tu, miles, apud me cenabis. hodie fient nuptiae." 

 "روتع ريا، يقوودفع سهؼ ددو،هؿ يقعك،ا  ودفع هيقيـه سهؼ يق،ـ يقعرس." 
يحػػػػدث  قةػػػػ،ا وػػػػزا تػػػػف عػػػػذر يقطقػػػػهس  وػػػػدت، ياػػػػهف هيقػػػػد يقعػػػػرهس اقيػػػػر يع  هر تػػػػ،

اتػػػػػػ، اػػػػػػد تسػػػػػػرحي  "وػػػػػػرة يقػػػػػػذعب"ع  يوتػػػػػػ، ووػػػػػػد رف يقسػػػػػػ ب اػػػػػػد تسػػػػػػرحي  "زهوػػػػػػ،ت 
 .  يإلوهة" ا،ف يروي  قل رف هيقد يقعرهس ا،ف  ويا 

هطقػػهس يقػػزهيج ا،وػػت تسػػأق  تطهقػػ ه ا ػػد يق دييػػ  اػػ،ف يوػػب رف د ػػ،رؾ  قاػػ  توػػزؿ 
س  بل يقتهياق   بل عذي يقزهيج حدل دحؿ يق را  هدعـ يقسػع،دة هيقحػظ يقعريس هيقعره 

ع ًػـ  عػد ذقػؾ  Larيقسعيدع ها،وت ده ي را،قيؿ يقزعهر  بػل يقتػداأة قر ػ  يقتوػزؿ رر 
 .  (155)ا،ف يدـ حرؽ يق وهرع هتف ًـ دوداد طقهس ح ؿ يقزا،ؼ  ،قعك،ا 

يروداػػػػػ،اع هعوػػػػػ،  ه وػػػػػدت، يسػػػػػدؿ يقبيػػػػػؿ رسػػػػػد،رر داػػػػػهف تأد ػػػػػ   يقح ػػػػػؿ  بػػػػػل هكػػػػػؾ
ع رف يوػػػػػػػطح،ب يقعػػػػػػػػرهس  قػػػػػػػل توزقاػػػػػػػػ، يقوديػػػػػػػػد ع deductioيحػػػػػػػدث يروػػػػػػػػطح،ب 

يدقػػػػدتات،  ػػػػ،زاه يقوػػػػ،فع هحتبػػػػ  يقتكػػػػ، ؿع يقػػػػذيف يحدكػػػػدهف اػػػػد يقوا،يػػػػ  اػػػػد دوتػػػػي 
 اػػػػػػيب رتػػػػػػ،ـ توػػػػػػزؿ يقعػػػػػػريسع ه وػػػػػػد هوػػػػػػهؿ يقعرهسػػػػػػيف  قػػػػػػل يقتوػػػػػػزؿ يقوديػػػػػػد اػػػػػػ،ف 

ط تػػػػػػف يقوػػػػػػهؼع ًػػػػػػـ د ػػػػػػدر يقتوػػػػػػ،ح هف ي دحػػػػػػهف وػػػػػػ،و د يق ػػػػػػ،بع هير طهواتػػػػػػ،  ر ػػػػػػ،
ترحبػػػػػػ  تاتػػػػػػ  اػػػػػػد طقػػػػػػهس يقػػػػػػزهيجع عػػػػػػد   ػػػػػػهر  د ػػػػػػ  يقتوػػػػػػزؿ  اػػػػػػدؼ يق عػػػػػػد  ػػػػػػف 

 . (156)يألرهيح يقكريرة 
 .  (157)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يقدرهود يقس ، د 

                                                           
(155) cf. Plaut. Cas. 86, Aul. 386.7; Ter. Adel. 699 ; Leffingwell (G.W.), 

Op. Cit. p. 44.  
(156) Leffingwell (G.W.), Op. Cit. p. 45.  

دهود  ك،ريت  ديدة قاذر يقدردي ،ت يقو،و   تريسـ يقزا،ؼ هطقهسا  ود دروديهس ه اهدهس.  -
 يوظره 

Plaut. Cas. 118, 533, 798, 815, 856; Ter. Hec. 135, Adel. 907;  Don. Ad. 
Ter. Hec. I. 2.6a.  

(157) Daviault (A.), Op. Cit., p. 185.  
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ذي دو،هقوػػ، يقسػػت،ت يقبةهيػػ  اػػد عػػذر يقكػػذرة ووػػد رف ابتػػ   ع يقدػػد دعوػػد  merendaهي 
"هو   و ي  " دقدـ  عد يقظار  أر ي س، ،ت ره وتس ع  ػد هردت اػد تسػرحيدد "توػزؿ 

 ( ق اهدهس  يوت، قـ درد  ود دروديهس. 52(ع ه"يقسب " )يق يت 966يألك ،ح" )يق يت 

اػد عػػذر يقكػذرة  وػهرة تو،زيػ  قيعوػد "ياػػرع  occurroه ػد يسػدودـ راريويػهس يق عػؿ 
ػػػػػػ،" ع ره "يطبػػػػػػب يقتسػػػػػػ، دة" ع ه ػػػػػػد هرد  ػػػػػػ،قتعول ذيدػػػػػػا  وػػػػػػد دروديػػػػػػهس  قيق، ػػػػػػؿ كوو 

 . (158)ه اهدهس ه هت هويهس 
ر يعوػػػػػد "يسػػػػػ، د" ره "يعػػػػػ،هف"ع هقاػػػػػف  iuvoهياحػػػػػظ اػػػػػد عػػػػػذر يقكػػػػػذرة رف يق عػػػػػؿ 

ػػػ،  –يسػػػدودتا راريويػػػهس  وػػػهرة تو،زيػػػ  قيعوػػػد "ياػػػهف سػػػعيد ي  تسػػػرهر ي"ع ههرد  –ت داو 
 (. 691 ،قتعول و سا اد تسرحي  "توزؿ يألك ،ح" ق اهدهس )يق يت 

(  قل رحد يقتد هيف يقذف يدو،هؿ هو   يقعك،اع هد ػيف طريقدػا XVIIهدكير يقكذرة )
 قطع،ـ ع هر ت، ياهف رحد يقط يبييف يقذيف ح رهي ح ؿ يقعك،ا هاد دو،هؿ ي

XVII 

184      “. . . facile mánducari quí potest.”  

     Nonius 477, 12. 

 "ذقؾ يقذف يسدطيي يقت غ  ساهق ." 
 . (159)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يقدرهود يقس ، د 

يقت وػد قبتواػهؿ  manducor, ariيسدودـ راريويهس اػد عػذر يقكػذرة يق عػؿ "يت ػغ" 
يقت وػػد قبتعبػػـه ع  manduco, areع  يوتػػ، يسػػدودـ  اهدػػهس يق عػػؿ Deponentكػػاا  

(ع هقػػـ يػػرد يقكػػااف ااعتػػ،  وػػد 535 بػػل وحػػه تػػ، هرد اػػد تسػػرحي  "يقح ػػؿ" )يق يػػت 
 .  (161)دروديهس 

                                                           
(158) cf. Plaut. Epid. 214 ; Ter. Eun. 335; Pompon. Com. 125.  
(159) Daviault (A.), Op. Cit., p. 186.  
(160) cf. also : Var. R. 3.7.9; Sen. Ep. 95.27; Plin. Nat. 17.240; Lucil. 

456.  
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يهوػا ابتػ،ت و،رحػ   – بػل يألروػر  –ل كػوص  ػرهف  قػ (XVIII)هدكير يقكذرة 
ه ،سػػي   قػػل كػػوص  وػػر ح ػػرفع يقطػػف اػػد يقتديوػػ ع هر تػػ، اػػ،ف  يقكػػوص يققػػرهف 

ع يػه خ ”rustico“( IIعو،ع عه وطيػب يق دػ،ة يألهؿ يقػذف دتػت يإلكػ،رة  قيػا اػد يقكػذرة )
 يب ه هيسب عو، يقك،ب يقع،كؽ )يقح رف(  ألوا دس ب اد  اس،د وط دا قب د،ة يقوت

XVIII 

185     “. . . . . ó sacrum scurram ét malum ” 

      Nonius 397,22.  

 "ي، قؾ تف ح رف تأاهف تبعهف !" 
 . (161)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 
يقدػػػد هردت  وػػػػد  scurraه ػػػد يسػػػدودـ راريويػػػهس اػػػد عػػػذر يقكػػػذرة ابتػػػ  "ح ػػػرف" 

 .  (162) اهدهسع هقـ درد  ود دروديهس 

)يقدد دعود تقدس(  sacerهياحظ اذقؾ رف راريويهس يسدودـ  وهرة تو،زي  ابت  
 ةػػػيض"ع حيػػػث  واػػػ، هردت  ػػػ،قتعول ذيدػػػا  وػػػػد  –تبعػػػهف  –تقيػػػت  –قدعوػػػد "تػػػأاهف 

 .  (163) اهدهس هدهر يبيهس 
تػػف راًػػر يقتوػػطبح،ت يقرهت،ويػػ   sacer قػػل رف توػػطبر  Bartonهيكػػير  ػػ،ردهف 

 ذي رديوػػا يقوػ،س  ،رداػ،ب وريتػػ  تػ، ع هتػػف  sacerيقتدو،  ػ ع هيوػ ر يإلوسػػ،ف تبعهو ػ، 
 .  (164)يقتعد،د رف يطبؽ  بل رف كوص سيئ ره تقيت ره ا،حش

                                                           
(161) Daviault (A.), Op. Cit., p. 185.  
(162) cf. Non. 397,22; Plaut. Epid. 15, Most. 15, Poen. 1281, Trin. 202, 

Truc. 491, Curc. 296.  
(163) Plaut. Poen. 90; Turp. Com. 26, 134.  

 ع يوظر ه  sacerقتزيد تف يقتعبهت،ت  ف يقدررت يقسب ي  قابت   -
Plaut. Bacc. 784, Rud. 158, Most. 903; cf. also: Catul. 71.1; Cic. Leg. 

2.22; Verg. A. 17.3.57.  
(164) Barton (C.A.), The Emotional Economy of Sacrifice and Execution in 

Ancient Rome, Historical Reflections, Vol. 29, No. 2, (2003), p. 345.  
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 بػػل يقكػػ،ب يقع،كػػؽ هيقوطيػػب  sacerهتػػف ًػػـ يطبػػؽ يقوطيػػب يألهؿ يققػػرهف ق ػػظ 
يق دػػ،ة يقوتيبػػ  يقدػػد اػػ،ف  بػػل هكػػؾ يقػػزهيج تواػػ،ع  يقًػػ،ود  ألوػػا عػػه تػػف  ػػ،ـ  ،ودطػػ،ؼ

 هتف ًـ راسد  بيا وط دا ع هعذي يقتسبؾ تف هوا  وظرر وريت . 
رسػبهب  اهدػد تعدػ،د اتػ، هرد  sacerع  malusه ،قد،قد وود رف يقوتػي  ػيف ابتدػد 

(  تت، يدؿ  بل هقػي راريويػهس 784 – 783اد تسرحي  "يقدهرتد،ف  ،اويس" )يق يد،ف 
 هب  اهدهس هت رديدا  كاؿ ي هؽ هقعا  دروديهس.  أسب

( يقتدحػػدث ره يقكػػوص يقتهوػػا  قيػػا يقحػػديثع هر XIXهر يد ػػر قوػػ، تػػف يقكػػذرة )
 يقته ؼ يقذف ذار ايا يقحديث ه

XIX 

186     "Proin tú
(165)
, cum

(166)
 quaeram, né requiram té uide." 

     Nonius 434, 14.  

 "قذيع اعودت، رسأقؾ ايت،  عدع يحذر رر ر ،هد سحيقؾ." 
 .  (167)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

ع اػػ،ألوير  requirereه  quaerereهيكػػير وهويػػهس  قػػل رف عوػػ،ؾ ار  ػػ،  ػػيف يق عبػػيف 
. (169)ه د هرد عذي يق عػؿ اػد تسػرحي،ت  اهدػهس هدروديػهس  (168)يعود "يع،هد يقسحيؿ"

، رف يق عؿ  يسد سر" ك،ئي يرسدوديـ اًير ي  ود دروديهس  –"يسأؿ  quaerereهورت ري  
 .  (171)ه اهدهس 

 وػػػػػهرة تو،زيػػػػػ   تعوػػػػػل  videoه ػػػػػد يسػػػػػدودـ راريويػػػػػهس اػػػػػد عػػػػػذر يقكػػػػػذرة يق عػػػػػؿ 

                                                           
ع Aldoع Stephanusع  Parisiusيقدد هردت اد ط ع،ت  tutum ابت  يهڨ دؿ ري يؾ هدي (165)

Iunius عVenetiis  قل   ػػػػػػػػ،رة tu cum  . 
 .  quamابت   cumيسد دؿ وهيايرش  ابت   (166)

(167) Daviault (A.), Op. Cit., p. 185.  
(168) Nonius 434, 14.  
(169) Plaut. Asin. 267, Bacc. 527, Pers. 696; Ter. Adel. 510.  
(170) Plaut. Mer. 899, Cist. 608, Curc. 404; Ter. And. 345, Heaut. 492, 

Phorm. 555.  
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"ياػػػػهف حػػػػذر ي"ع "يدػػػػػهول يقحػػػػذر"ع ه ػػػػػد هرد  ػػػػ،قتعول ذيدػػػػا اػػػػػد تسػػػػرحيدد "اهراهقيػػػػػه" 
 ( ق اهدهس. 984(ع ه"يقوودف يقتةرهر" )يق يت 325)يق يت 

 قل  عض يقع يد ره يقوػدـ يقػذيف يوب ػهف يقتػ،ا تػف يق ئػر   (xx)هر ت، دكير يقكذرة 
وداػػ،ئاـ تػػف هو ػػ  اػػد يةسػػؿ يق ػػيهؼ ره يقتػػد ههف  قػػل ح ػػؿ يقزاػػ،ؼ ريػػدياـ  قػػب ي

 يقعك،اه
XX 

187     “. . . aquam  úmquam  ex ceno
(171)
 hauríre, qui lauerént

(172)
 

manus.”     Nonius 504, 17.  

"رهقئػػػؾ يقػػػذيف يوب ػػػهف )دهت ػػػ،( يقتػػػ،ا تػػػف يق ئػػػر )يقتبػػػهث(  اػػػد يةسػػػؿ )يق ػػػيهؼ( 
 ريدياـ." 

 .(173)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 
  هعػه lavo, areهياحظ رف يق عؿ "يةسؿ" قا كاافع يألهؿ يد ي يقدوػريؼ يألهؿ 
. ه ػد  lavo, ereيقكاؿ يقتعد،د اػد يقاديويػ  يقااسػي ع هيآلوػر يد ػي يقدوػريؼ يقً،قػث 

هرد اد يقاديوي  يقت ارة هيقاديوي  يقتدأورة ) عد يقااسػي ( هيسػدودـ  وػ   و،وػ  اػد 
يقكػػعرع ه ػػد يسػػدودـ دروديػػهس يقكػػاؿ يألهؿ اتػػ، وػػرت اػػد تسػػرحي  "يقووػػد" )يق يػػت 

   .(174) يألوير يقكاؿ يهسڨ(ع  يوت، يسدودـ راريويهس ه اهدهس هديديويهس هو،ف595

يقدػػد هردت اػػد عػػذر يقكػػذرة دػػدؿ  lavere manusهيكػػير ا،ريا،سػػيس  قػػل رف   ػػ،رة 
 بػػػػل هوػػػػهد دكػػػػ، ا  ػػػػيف رسػػػػبهب راريويػػػػهس هرسػػػػبهب اػػػػؿ تػػػػف ديديويػػػػهس هاػػػػ،يايبيهس 

 .(175)ه هت هويهس 
                                                           

يقدد هردت اد  coenoهابت   Venetiisيقدد هردت اد ط ع   seno دؿ ري يؾ ابت   (171)
 .  ceno قل  Stpehanusع  Iuniusع  Aldoع  Parisiusط ع،ت 

 lavarent  (Nonius 504, 17 . )ق عؿ  در  تف ي laverentيسدودـ وهويهس يق عؿ  (172)
(173) Daviault (A.), Op. Cit., p. 184.  
(174) Plaut. Amph. 1102, Truc. 902; Titin. Com. 86; Naev. Trag. 6.  
(175) Karakasis (E.), Op. Cit., p. 220.  
cf. also : Afr. Com. 187; Titin. Com. 87-8; Pompon. Atel. 11.  
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 قػػل يألحػػهيض يقدػػد ا،وػػت دسػػدودـ قاسػػدحت،ـ  (XXI)هيكػػير راريويػػهس اػػد يقكػػذرة 
 ره يقحت،ت،ت ه

XXI 

187
1
     " . . . . . . labella bálineis

(176)
." 

      Nonius 544, 31.  

 "تس، ر قاسدحت،ـ." 
 هقـ يد ر تف واؿ ت، د قل تف عذر يقكذرة يق حر يقذف وظتت ايا. 

دعوػد تسػ رع هدػأدد  balneum ( = balineum )هتػف يقوػدير  ،قػذار رف ابتػ  
ػػػػػ،  تعوػػػػػل يسػػػػػدحت،ـ ره حوػػػػػريت قاسػػػػػدحت،ـ ع اتػػػػػ، هردت اػػػػػد تسػػػػػرحيدد "توػػػػػزؿ  ري  

 (. 339( ه"اهرتيه" قدروديهس )يق يت 754يألك ،ح" ق اهدهس )يق يت 
هدحاػػد ايسػػد،هيف رف  عػػض يقتوػػ،زؿ اػػد تسػػرحي،ت دروديػػهس ه اهدػػهس دكػػير  قػػل 

 .  (177)قل يقطريز يقرهت،ود يقطريز يقيهو،ودع  يوت، يكير  ع ا، يآلور  
هقاػػف اػػد تسػػرحي،ت راريويػػهس ر  ػػد رف دكػػير يقتوػػ،زؿ  ط يعػػ  يقحػػ،ؿ  قػػل يقطػػريز 

 يقرهت،ود احسب. 
هيحاد قيش رف يقحت،ت،ت ا،وت  حدت يقست،ت يقهي ح  قبتو،زؿ يقرهت،وي ع هيظاػر 

، تف واؿ ت، قديو، تف   ،ريت  و،و  ايا،  ه هح يقطريز يقرهت،ودع هي ده ذقؾ ري  
 .(178) ع،ديت يرسدحت،ـ  ود اؿ تف ا،ده هساي يه

                                                           
 .  lenis( ابت  187)يق يت  balineis  ابت  يهڨيسد دؿ  هث هوهيايرش هدي (176)

(177) Westaway (M.A.), The Original Element in Plautus, Cambridge, 
(1917), p. 40.  

ا،وت تعظـ يقتو،زؿ اد تسرحي،ت  اهدهس ت وي   بل يقطريز يقرهت،ود ات، ي ده تف واؿ  -
(ع ه"رت يدريه" 352ع  341ع  287ع  175 – 159تسرحي،ت "يقوودف يقتةرهر" )يأل ي،ت 

(ع  ر روا اد تسرحي  توزؿ يألك ،ح يظار يقطريزيف 518(ع ه"ورة يقذعب" )يق يت 1118)يق يت 
 .  gynaeceumهت،ود   ذ ي ده يقطريز يقيهو،ود وبي ، اد وو،ح يقسيديت يقيهو،ود هيقر 

(178) Leach (E.W.), De Exemplo Meo Ipse Aedificato: An Organizing Idea in 
Mostellaria, Hermes, Vol. 97, No. 3, (1969), p. 326.  

 قتزيد تف يقد ،ويؿ  ف يقتوزؿ يقرهت،ودع يوظره  -
Taylor (D.), Roman Society, London and Basingstoke, (1980), pp. 12f.  
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هتتػػ، ر كػػؾ ايػػا رف   ػػ،دة ح اػػ  رف تسػػرحي  ألاريويػػهس رتػػر وػػعب قبة،يػػ ع اػػد 
حيف رف يألتر تودبؼ اد يقدريويدي،ع حيث دتاوو، يألسػ،طير تػف ه ػي دوػهر تق ػهؿ 

دي، يقدػػد قح اػػ  يقتسػػرحي  حدػػل  ف  قيػػت  بػػل عيئػػ  كػػذريتع  يوتػػ، ر دقػػدـ قوػػ، يقاهتيػػ
 دقـه  بل يألحديث يقيهتي  يقع،دي  عذي يققدر تف يقتعرا . 

هسوح،هؿ اد يقوزا يقد،قد ه ي دوهر قح ا  تسرحي  "زهو،ت يإلوهة" تف وػاؿ 
تػػ، د قػػل تواػػ، تػػف كػػذريت تػػف و،حيػػ ع هتػػف وػػاؿ دوتػػيف  عػػض رحػػديث يقح اػػ  اػػد 

  ها ااتو، قاذر يقكذريت تف و،حي  رورت.
ت يإلوػهة" حػهؿ رب  وػد قاوػا  ويػؿع ير ػب اػد دػزهيب ي ودػا ددهر تسرحي  "زهوػ،

يقوتيبػػ ع هقاوػػا قػػـ ياػػف ري   ػػ، اػػد داػػي  ،ئوػػ  ا يػػرة قاػػ،  قػػذي اػػ،ف يوػػهف رف يزهواػػ،  قػػل 
روؿ اقير  ير تادرث  تسأق  يقدا،اح يرودت، د هيقت،قد. قذي اإوا يعرض يألتر  بل 

 يػرة دهف رف ي اػر اػد يقت بػغ يقزعيػد و،رر يققرهف يق قيرع يقذف يق ؿ  بػل يق ػهر  با ػ  ا
ا ػػا   ػػف رواػػ، تػػف  ،ئبػػ  ذيت  –يقػػذف سػػهؼ يداعػػا يألب يق ويػػؿع هذقػػؾ ألف يق دػػ،ة 

، ا،ئق  يقوتػ،ؿ هيقحسػفع ه ،ق عػؿ يقػهـ  وط داػ،  قػل ذقػؾ  –تا،و  يودت، ي  ا يرة  ري  
 يقروؿ يق قير يقذف يعتؿ و ،ز ي. 

ط    د رً،رت ح يظ  ر سرة يق د،ةع ات، ي ده رف تظ،عر يقوػريع هياحظ رف عذر يقوة
يألسرف  د  ،دت وبي  قبعي،ف حيث دسور يألـ تف دزهيب ي ودا، تف و ،ز ع هعػه زهيج 

  ير ترٍض يق د  ألاريد يألسرة  أاتبا،ع هر يبيؽ  تا،وداـ يرودت، ي . 
ؿ ه ػد يد ػؽ هيقػػد يق دػ،ة هيقو ػ،ز  بػػل رف ياػهف يقًػػ،ود تػف سػ دت ر ته ػػد ي إل ،تػ  ح ػػ

يقػػزهيجع قاػػف هوػػؼ عػػذي يقيػػهـ  ػػ،قيـه يألسػػهد ر تػػ، يكػػير  قػػل روػػا  عػػد روػػذ يقعاتػػ،ت 
هتعرا  يقط،قي قـ ياف تو،س  ، يدو،ذ رف  وريا ديود إلدت،ـ يقػزهيج اػد عػذي يقيػهـع هتػف 

ؿل ح ؿ يقزهيج.   ًـ راوِّ
 هي ده رف  رير يقدأويؿ ا،ف اد توبح  يق د،ة يقدد ا،وت ر در ب اد عػذي يقػزهيجع
ه بػػل يسػػدعديد رف د ػػذؿ  وػػ،رت واػػدع، قاػػد دػػدوبص تػػف عػػذر يقزيوػػ    ذ  واػػ، ا،وػػت 
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ترد طػػ   عا ػػ  حػػب  كػػ،ب  وػػر يقطػػف اػػد يقتديوػػ ع هعوػػ، يقػػـه يقكػػ،ب يقع،كػػؽ  دػػد ير 
ط ػػػ   تسػػػ، دة رحػػد ودتػػػاع حيػػث يػػػز ـ رف  ا دػػػا  وطػػ  قدوبػػػيص يق دػػ،ة تػػػف عػػذر يقوة

 بػػػل ر ياػػػ، رف يقػػػـه  دزهيواػػػ، تػػػف ذقػػػؾ  يآلًتػػػ   ،ق دػػػ،ة  ػػػد رًتػػػرت حتػػػا   هقػػػذي يدحػػػدـ
 يقك،بع وها ، تف رف يبقل يقط ؿ اد يقعريا. 

هي ده رف يقت،ؿ ا،ف وؿ يعدت،ـ هيقد يق د،ة يق ويؿع ها،ف قزيت ،  بل يقكػ،ب رف يقػدـ 
قػػا يقتػػ،ؿ  حدػػل يحوػػؿ  بػػل تهياقدػػا هيق ػػؿ يقػػزهيج   ذ  ف تهياقػػ  رب يقع،ئبػػ  ا،وػػت 

 ج هواحيدا. كرط ، رس،سي ، قكر ي  يقزهي

 هي قل يقسحيؿ عؿ يحؽ قهيقد يق د،ة رف يأوذ رتهير  تف يقزهج ؟

ػ،  ه ػي يقيػد   ع هاػ،ف  بػل واػب cum manuذاروػ، سػ،ق  ، رف عػذي يقػزهيج اػ،ف زهيو 
ع هاد عذي يقوهع ا،ف تف يقتتاف رف دحوؿ يقعػرهس  بػل coemptioيقزهيج يقوهرف 

  عض يألتهيؿ ره يقتتدبا،ت تف زهوا،. 
ي ي يقك،ب وط  قبحوػهؿ  بػل يقتػ،ؿ يقػاـز  ػف طريػؽ وديعػ  كػوص تػ،  هعو،

قيحوػػؿ توػػا  بػػل  عػػض يقػػذعبع هر تػػ، ياػػهف عػػذي يقكػػوص عػػه هيقػػد يقكػػ،ب و سػػاع 
ه تسػػ، دة زهوػػ  كػػقيقا اػػد عػػذر يقوديعػػ ع هتػػف عوػػ، وػػ،ا  وػػهيف يقتسػػرحي  "زهوػػػ،ت 

  هقبح اػػ   كػػاؿ يإلوػػهة"ع هي ػػده رف عػػذر يقسػػيدة اػػ،ف قاػػ، دهر تحػػهرف اػػد عػػذر يقوديعػػ
  ،ـ. 

هاػػد عػػذر يألًوػػ،ا داػػرب يق دػػ،ة تػػف توػػزؿ ر ياػػ،ع هعوػػ،  يظاػػر اػػد يقتكػػاد يقوطيػػب 
يقذف يه خ يقكػ،ب يقع،كػؽع هيسػ ا  ابتػ،ت  ،سػي  و،رحػ ع ألوػا  ػ،ـ  –يقو ،ز  –يألهؿ 

 ،ودطػػ،ؼ يق دػػ،ة ا،ئقػػ  يقحسػػف يقدػػد اػػ،ف  بػػل هكػػؾ يقػػزهيج تواػػ، هتػػف ًػػـ راسػػد  بيػػا 
 ،ب ر يعطيا ردول يعدت،ـ . وط داع هقاف يقك

ًػػػـ يػػػذعب يقكػػػ،ب قتق، بػػػ  يق دػػػ،ةع هيوػػػدر رهيتػػػرر  قػػػل رحػػػد يقوػػػدـ  ػػػأف ياػػػرهؿ  قػػػل 
توزقػػػاع هيعبػػػف  ػػػف  دهتػػػاع اتػػػ، يػػػأتر يقوػػػ،دـ رف ي بػػػغ هيقديػػػا هرعػػػؿ يقتوػػػزؿ  رتدػػػا رف 
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يرح ػػػهي  ،ق دػػػ،ةع هيع،تبهعػػػ، تع،تبػػػ  حسػػػو  حػػػ،ؿ  هدداتػػػ،ع هيعػػػهد يقكػػػ،ب  قػػػل يقتوػػػزؿ 
  وح   يق د،ة  هو ا، وطي دا. 

هووػػػد عوػػػ، رف رعػػػؿ يقكػػػ،ب يرا ػػػهف عػػػذي يقػػػزهيج  بػػػل رسػػػ،س رف يق دػػػ،ة ذيت  ،ئوػػػ  
زعيػػدةع هيو، كػػهف ذقػػؾ يألتػػر اػػد يودتػػ،ع  ػػ،ئبد اػػد ح ػػهر تسدكػػ،رة ره و،وػػح ع ًػػـ 

ودت،عع هيدياي  ف   ػيدا  اػؿ تػ، رهدػد تػف  ػهةع هيحػ،هؿ رف يقػوعاـ يدوؿ يقك،ب ير
، رف يق د،ة تهيطو  هتف  ،ئب  ا يرةع هيد د اد يقه ػت و سػا   ق هؿ ذقؾ يقزهيج ته ح 
رف ر ،عػػ، سػػهؼ يقػػدـ قاػػ، تاػػر ي ا يػػر يع هيػػوور يقكػػ،ب اػػد ويػػؿ ر ػػ، رسػػردا ه  ػػهقاـ قاػػذي 

 يقزهيج اد وا،ي  يقتط،ؼ. 
ات، يوور يقك،ب اد يقحوهؿ  بل يقت،ؿ يقاـز ره  ،ألحرت يقذعبع هيعطيػا قهيقػد 
يق دػػ،ة  هوػػ ا تاػػر ي يقدتػػا  ػػدهرر ألعبػػاع هتػػف ًػػـ قػػف يػػراض رعػػؿ يقكػػ،ب عػػذي يقػػزهيجع 

 ه اذي دابؿ وطدا  ،قوو،ح. 
ه بل يقر ـ تف رف وا،ي  يقتسرحي  ت قهدة هتواهق  اد يقه ت ذيداع ابو، رف وعدتػد 

دوتيف قتعرا  و،دتػ  يقتسػرحي ع ااػؿ يألتػهر  ،دػت  بػل تػ، يػريـ هيقوتيػي  بػل  بل يق
 رع   يرسدعديد قتريسـ ح ؿ زهيج يق د،ة هيقك،ب يقع،كؽ  عد وو،ح وط  يقك،ب .

هووػػد يق دػػ،ة دسػػدعد قتريسػػـ يقػػزهيجع هدطبػػب تػػف تر يداػػ،  ح ػػ،ر يقػػرديا يألروػػهيود 
 يقو،ص  ،قعرس. 

دق،ـ اد توزؿ هيقد يقعػرهس اتػ، دق ػد يقعػ،دةع  ػؿ دقػ،ـ  هد در تريسـ يقزهيج يقدد ر
اد توزؿ رعؿ يقعريسع ألف هيقد يقعرهس يق ويؿ ر يق ؿ  بل ري  ح،ؿ  دحتؿ يقو قػ،ت 
يقو،و   ،قزهيجع ًػـ وػرت يقدردي ػ،ت يقو،وػ   ح ػؿ يقعكػ،ا هح ػهر يقتػد هيف هدوػ،هؿ 

 هو   يقعك،ا ًـ  سؿ ريدياـ  عد ذقؾ . 
يقكػػػ،ب يقع،كػػػؽ  ػػػد ووحػػػت اػػػد دحقيػػػؽ تريدعػػػ، ع هااببػػػت  هتػػػف ًػػػـ وػػػرت رف وطػػػ 

 ،قوو،ح  تس، دة زهو  كقيؽ يقك،ب هودتاع هدزهج يقك،ب تػف يق دػ،ة يقدػد اػ،ف يدػهؽ 
  قيا،  عد تهياق  رعؿ يق د،ة هرعؿ يقك،ب يقع،كؽ. 
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هاق ػػػ،  –هاػػػد  ػػػها عػػػذي يقدوػػػهر قح اػػػ  يقتسػػػرحي  ر تػػػ، ووػػػد رف  عػػػض يقكػػػذريت 
 , VII , VIII , X , XI)ر دسبسػبا، يقط يعػد  هعػد يقكػذريت ه اػد  يػ –قدرديب ري يؾ 

XIV , XVIII)  . 

 :  Divortiumمسرحية "الطــالق" 
ققػػػد  بػػػؼ يقةتػػػهض ح اػػػ  تسػػػرحي  "يقطػػػاؽ" ألاريويػػػهس  سػػػ ب يقكػػػذريت يقتدوػػػ،ًرة 
 يػػػر يقتدري طػػػ  ع هدػػػدهر يقتسػػػرحي  حػػػهؿ  وػػػ  يتػػػررديف اػػػد ريعػػػ،ف يقكػػػ ،بع ره ر تػػػ، 

 ، هيقديات،  بل يقطاؽ تف زهويات،  بل  ير ر  دات، . روديف يو رعت
( رسرة  بػل هكػؾ يروايػ،ر ع هي ػده رف رحػد يألزهيج ر ير ػب  Iهورت اد يقكذرة ) 

 ه  (179)اد   ،دة يق ،ئو ع ايارب  قل يقريؼ قاود ،ا عو،ؾ  اد يدووب رد يق ،ئو  
I 

47       "qui conére
(180)
 noctu clánculum  

48      Rus íre
(181)
, dotem né retro mittás

(182)
, uafer,  

49      Honéste ut latites ét nos ludas diútius."  

     Nonius 20, 1.  

 "روت ي، تف دح،هؿ يقارب  قل يقريؼ وبس  اد 
 ظبت  يقبيؿع اد ر درد يق ،ئو ع  ر ع ي، قؾ تف تحد،ؿ ت،عر )رًيـ(!

 اد يقسوري  تو، ألطهؿ ادرة تتاو  !." ددهيرتع هدظؿ دتعف
هدبقد عذر يقكذرة يق ها  بل ته هع يق ،ئو  يقذف ا،ف راو ، رس،سي ، اد  دت،ـ  قػد 
ػػػ، روا ي ػػػ،ع  ذ اػػػ،ف يدحػػػدـ  بػػػل هيقػػػد يق دػػػ،ة رف يايػػػئ ر ودػػػا  ،ئوػػػ   يقػػػزهيجع هاػػػ،ف يقدزيت 

،  ت،  طريق  هدي  ره  ،دو،ذ  وريا  ، وهود اػد ح،قػ  يقطػاؽ. تو،س  ع هيقهـ  ردع، ري  
                                                           

(179) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, pp. 131-133.  
 .  conciere( ابت  47)يق يت  conere  ابت  يهڨيسد دؿ دي (181)
ع  Aldoيقدد هردت اد ط ع،ت  brusire ابت  هتيرف يهڨ دؿ ري يؾ ه هث هوهيايرش هدي (181)

 ( . 48)يق يت  rus ire قل    ،رة  Venetiisع هBasileaeه عParisiusه
( ابت  48)يق يت  retro mittas  ع ،رة يهڨيسد دؿ  هث هوهيايرش هتيرف هدي (182)

repromittas  . 
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قذي وود يآل ،ا ديئت ، يطتحهف اد زهيج ر و،ئاـ تػف زهوػ،ت ذهيت  ،ئوػ  ا يػرة اتػ، وػرت 
 (. 62 – 61اد تسرحي  "يقدهرتد،ف تيو،يويتهس" )يقي د،ف 

ها،وػػت يق ،ئوػػ  يقرهت،ويػػ  را ػػر  ػػدر ي تػػف يألديايػػ ع هيػػرت سػػيو،ؿ روػػا ر يهوػػد دكػػ، ا 
قيهوػػػ،ف هتًيبداػػػ، اػػػد رهتػػػ،ع هرف  اهدػػػهس  وػػػدت، ذاػػػػر  ػػػيف  ،ئوػػػ  يقزهوػػػ  اػػػد  ػػػاد ي

ته ػػػهع يق ،ئوػػػ  اػػػد تسػػػرحي،دا قػػػـ يدػػػأًر  أوػػػهقا يقيهو،ويػػػ  ع  ػػػؿ دػػػأًر  كػػػاؿ هي ػػػر 
 ،ققوص يألديبي ع و،و  رف عذي يقته هع  د ظار  كاؿ ر دوطئا  يف اد كذريت 

 . (183)هس اي هت هويهس هوه 
ي تسػػػرحي،تع عػػػد ه "يقهريًػػػ " هيوػػػ، ش تو،وػػػدرهس ته ػػػهع يق ،ئوػػػ  اػػػد كػػػذريت رر ػػػ

Epikleros  ")ع ه"يقعقػػػػػػػػد )ر طػػػػػػػػ  يقعوػػػػػػػػؽplokion  "ع ه"اػػػػػػػػ،رر يقوسػػػػػػػػ،اmisogynes  ع
. حيػػث وػػرت رف يقزهوػػ   يقةويػػ  ذيت يق ،ئوػػ  يقا يػػرة  Hypobolimaiosه"يقط ػػؿ يقبقػػيط" 

 . (184)عد يقكووي  يقتسيطرة هو،ح   يقدهر يق ،رز اد رحديث يقتسرحي 
ػػ، ته ػػهع يق ،ئوػػ  اػػد تسػػرحي،ت دروديػػهس ه اهدػػهسع اتػػ، وػػرت اػػد  اتػػ، يػػرد ري  

(ع 681 – 681(ع ه"يقووػػػػػػدف يقتةػػػػػػرهر" )يق يدػػػػػػ،ف 87تسػػػػػػرحي،ت "يقحتيػػػػػػر" )يق يػػػػػػت 
(ع 174(ع ه"ورة يقذعب" )يق يت 651(ع ه" ب   يقحبد" )يق يت 713ه"يقد،ور" )يق يت 

 (. 591" )يق يت (ع ه"رودري،941ع 838ه"يقتعذب قو سا" )يق يد،ف 
ها،ف قتقدير يق ،ئو  دأًير  ا ير  اد  ا   يقزهوػ   زهواػ، ع اتػف يقط يعػد رف ددػير 
،ع قػػػذي هرد ذاػػػر ته ػػػهع يق ،ئوػػػ   يق ،ئوػػػ  يقا يػػػرة قبزهوػػػ   ػػػت،و ، ا يػػػر ي هيسػػػدقار  هي ػػػح 
، قبدااـ هيقسوري  هيقوقد.    كاؿ تدارر اد تسرحي،ت  اهدهسع ها،ف  ،دة ته ه  

وػدير  ،قػذار رف  ػ،دة يق ،ئوػ   ػدرت اػد رهتػ، حػهيقد  دييػ  يققػرف يقًػ،ود   ػؿ هتف يق
يقتػػػيادع هرف  اهدػػػػهس اػػػػ،ف تػػػػف رهيئػػػػؿ يقػػػذيف كػػػػادهي وكػػػػأة يق ،ئوػػػػ ع هرف يودقػػػػ،در قاػػػػذي 

 يقته هع ا،ف  بل رس،س روا  د  . 
                                                           

(183)Segal (E.), The Originality of Menaechmi, CR  41, (1991), p. 49.  
(184) Webster (T.B.L.), Op. Cit., p. 56.  
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دوػ ر يق ،ئوػ  دحػت  cum manuهققػد سػ ؽ رف رقتحوػ،  قػل روػا اػد يقػزهيج يقتسػتل 
زهجع ها،وػػت قبػػزهج يقسػػبط  يقق،وهويػػ  اػػد يرحد ػػ،ظ  ،ق ،ئوػػ  حدػػل  عػػد يوداػػ،ا دوػػرؼ يقػػ

يقػػزهيج  بػػل يقػػر ـ تػػف روػػا اػػ،ف تػػف يقتعدػػ،د اػػد عػػذي يقوػػدد رف دػػرد يق ،ئوػػ   هتػػف ًػػـ 
رو حت يقتت،رس  يقتعد،دة قبكوص يقذف يقدـ يق ،ئوػ  رف يعقػد يقػزهج تػف وػاؿ يد ػ،ؽ 

ؽ.ـ.  211  اسػخ يقعقػد ره يقطػاؽ. هاػد  ػ،ـ ورير يدير قا يسدرديد يق ،ئوػ  اػد ح،قػ
يقػذف يبػـز يقػزهج  ػرد يق ،ئوػ   اػد ح،قػ   actio rei uxoriaeودر  ػ،وهف " قػد يقزيوػ،ت" 

 .  (185)يقطاؽ حدل قه قـ ياف عو،ؾ يد ،ؽ ره  قد ورير يوص  بل يسدرديدر 
ذي دحػػدًو،  ػػف يقسػػت،ت يقبةهيػػ  اػػد عػػذر يقكػػذرة واحػػظ رف راريويػػهس  ػػد وظػػـ  عػػذر هي 

 .  (186)يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 
 .(187) وهرة تو،زي   تعول "يسور"  ludoهيسدودـ راريويهس يق عؿ 

يدػهيرت"  ه ػد هرد عػذي يق عػؿ  –"يود ػئ  latere تعوػل  latitereاذقؾ يسدودـ يق عؿ 
(ع ه"ًاث  طي تػف يقوقػهد" 717 ،قتعول ذيدا اد تسرحيدد "يقوودف يقتةرهر" )يق يت 

 ( ق اهدهس. 927 – 926يق يد،ف )
هردت  وػػػػػد  vafer, ira, irumتػػػػػ،ار"  –تحدػػػػرؼ  –هوػػػػرت رف ابتػػػػ  "تحدػػػػػ،ؿ 

 .  (188)(ع هقـ درد  ود  اهدهس ره دروديهس 139 هت هويهس )يقكذرة 
اا،وػػػػت ابتػػػػ  كػػػػ،ئع  يرسػػػػدوديـ اػػػػد تسػػػػرحي،ت  dosرتػػػػ، ابتػػػػ  "  ،ئوػػػػ " ره دهطػػػػ  

 .  (189) اهدهس هدروديهس 
                                                           

(185) cf. Plaut. Men. 799.805; Cato Orat. Reliq. XXXII.I.  
Leffingwell (G.W.), Op. Cit., pp. 46-48.  

(186) Daviault (A.), Op. Cit., p.158.  
(187) cf. also: Tib. 1.2.89; Cic. de Orat. 2.238.  

  ،قتعول ذيدا  ود اؿ تف ه  vaferهردت ابت   (188)
Cic. Rep. 2.26; Hor. S. 2.3.21; Ov. Ars. 3.611; Mart. 11.31.16.  
(189) Plaut. Trin. 373; Ter. Adel. 345.  

 قدكير  قل يق ،ئو  يقدد دارد  عد يقطاؽ  ود اؿ تف ه  dosهردت اذقؾ ابت   -
Cic. Att. 14.13.5; Sen. Con. 2.7.1; Apul. Met. 10.23.  
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ػػػا يقا يػػر  ػػػف طريػػؽ هوػػػي ع قاووػػػ، ر  (II)هدكػػير يقكػػػذرة   قػػل رب يقػػػـه  دهزيػػي  ًر
ػا ع  ود يف تف واؿ ت، د قل تػف يقكػذرة عاهيػ  يقتدحػدث ره يألب يقػذف يقػهـ  دقسػيـ  ًر

 قاوا  ،قدأايد عو، قيس هيقد يألوديفه
II 

50      “Cum
(190)
 téstamento pátria partissét

(191)
 bona .” 

      Nonius 475, 20. 

 "ههاق ، قهوي  يو رت قدقسيـ  رث يألب يققيـ )يقا ير(." 
 .  (192)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

يقدػػػد قػػػـ دػػػرد  testamentumه ػػد يسػػػدودـ راريويػػػهس اػػػد عػػػذر يقكػػذرة ابتػػػ  "هوػػػي " 
( ع هقػػـ دػػرد  وػػد 316سػػهت تػػرة هيحػػدة   وػػد  اهدػػهس اػػد تسػػرحي  "يقحتيػػر" )يق يػػت 

 .  (193)دروديهس 
) تعوػل  partioيقسػـ"  –ه"يػهزع  patriusيوػص يألب"  –هياحظ رف ابتدد "رل لهف 

dividere ا،ود، ابتد،ف ك،ئعد، يرسدوديـ اد يقاهتيدي، يقرهت،وي ع سيت،  وػد  اهدػهس )
(ع ه"ًػػػاث  طػػػي تػػػف يقوقػػػهد" )يق يػػػت 73اتػػػ، وػػػرت اػػػد تسػػػرحي،ت ه "يقدػػػ،ور" )يق يػػػت 

 . (194)(717(ع ه"يقوودف يقتةرهر" )يق يت 271(ع ه"يقحتير" )يق يت 656
ػػ، تػػ، يريػػد يد ،  ػػ، تاده  ػػ، ر كػػ هي ،ع هر د ػػده عوػػ، عاهيػػ   (III)هوػػرت اػػد يقكػػذرة  كوو 

                                                           
 .  quam( ابت  51)يق يت  cumيسد دؿ  هث هوهيايرش  ابت   (191)
 . partiretur در  تف يق عؿ  partiretيكير وهويهس  قل روا يسدودـ اد عذر يقكذرة يق عؿ  (191)

Nonius 475, 20.  
(192) Daviault (A.), Op. Cit., p. 157.  
(193) cf. also : CIL.1.585.23; Cic. de Orat. 1.241; Juv. 6.549; Suet. Cl. 

9.2; Hor. S. 2.5.24.  
، ابت   (194)   ود اؿ تف ه  patriusهردت ري  

Cic. Flac. 106; Liv. 8.7.8; Ov. Met. 1.148.  
  ود ه  partioههردت ابت  

Liv. 21-22; Enn. Scen. 327; Ov. Ars. 3. 593.  
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ار تػ،  (II)عذر يقكذرة هيقكػذرة يقسػ، ق   عذي يقكوصع هقاف  ذي ا،ف عو،ؾ ًت  ر ط  يف
 ه (II)( تف يقكذرة 51يدعبؽ عذي يرد ،ؽ  هوي  يألب يقدد هردت اد يق يت )

III 

51      "Quod uúlt diserte
(195)
 páctum, haut

(196)
 dictum ."  

     Nonius 509, 22.  

  (197)"ألوا يريد يد ،  ، وريح ، )تاده  ،(ع ر )ه د ي( ك ،عي ،". 
 .  (198)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

ع يقدػػد قػػـ دػػرد  اػػذي  pactumه ػػد يسػػدودـ راريويػػهس اػػد عػػذر يقكػػذرة ابتػػ  "يد ػػ،ؽ" 
ع هقاف ابيات، يسدودـ عػذر يقابتػ   تعوػل "هسػ،ئؿ (199)يقتعول  ود دروديهس ه اهدهس

(ع 1412"يقح ػػؿ" )يق يػػت ي د ػػ،ريت" اتػػ، وػػرت اػػد تسػػرحي،ت ه  –طػػرؽ  –رسػػبهب  –
(ع ه" سػػيهدهقهس" )يق يػػت 332(ع ه"يألسػػرت" )يق يػػت 556"يقدهرتدػػ،ف  ػػ،اويس" )يق يػػت 

(ع 342(ع ه"يألوػػػهيف" )يق يػػػت 716( ق اهدػػػهسع هتسػػػرحي،ت ه "يقووػػػد" )يق يػػػت 94
 ( قدروديهس. 735ع  475ه"يقتعذب قو سا" )يق يد،ف 

ه بل  رير تسرحي  "زهوػ،ت يإلوػهة" اػ،ف راػريد عػذر يألسػرة يعػ،وهف تػف دػدوؿ رب 

                                                           
،  diserteيسدودـ راريويهس يقظرؼ  (195)  كاؿ  ،طي" ع هعه ظرؼ و،در  – تعول "وريح 

(ع ات، Verr. 3.126اسي ع  ذ هرد ترة هيحدة اقط  ود كيكرهف )يرسدوديـ اد يقاديوي  يقا
، اد تسرحي  "رت يدريه" )يق يت  (ع 578هرد اد يقاديوي  يقت ارة  ود  اهدهس ترة هيحدة ري  

 هقـ يرد  ود دروديهس. 
Karakasis (E.), Op. Cit., p. 216.  

 .  autابت   haut  ابت  يهڨيسد دؿ اؿ تف  هث هوهيايرش هدي (196)
يكير وهسدوي،ف  قل رف يرقدزيت،ت يققهقي  ا،وت تسدعتب  اد يق درة يقت ارة تف د،ريخ رهت،  قل  (197)

، رقةل  ا هوهب يسدعت،قا،ع هدحدـ رف ياهف عو،ؾ يد ،ؽ  رف رودر يإلت ريطهر قيه ترسهت 
 تادهب. 

ع يقتوبس يأل بل )وهسدوي،فع تدهو  وهسدوي،ف اد يق قا يقرهت،ودع دروت  ه   د يقعزيز ااتد 
 (ع يق ،ب يقو،تس  كر اد يرقدزيت،ت يققهقي ( .2115قبًق،ا ع يقق،عرةع )

(198) Daviault (A.), Op. Cit., p. 157.  
(199) cf. also: Cic. Inv. 2.162; Liv. 5.27.6; Tac. Ann. 6.43.  
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يقع،ئب  اد كئهواـ يقو،و  هاد حي،داـ يقكووي ع حيث وود ًر،ا  إلحدت كووػي،ت 
 ه  (211)يقتسرحي  يتاوو، تف ه ي ريديو،  بل وهعر يقتكاب  

IV 

52      “O dígnum facinus  ádulescentis óptumas  

53      Bene cónuenientes, <béne> concordes cúm uiris
(201)
  

54      Repénte uiduas fáctas
(202)
 spurcitiá

(203)
 patris ”  

     Nonius 394, 1. 

 "ي، قا تف وـر وبؿ! وس،ا ا بي،ت اد ريع،ف يقك ،ب 
 يد رف رتهرعف ويد يع هيعكف اد سع،دة تي رزهيواف ع

 ره تطبق،ت  س ب يادريا يألب!"  يو حف اوأة رريتؿ
هي ده تف واؿ عذر يقكذرة رف يقتدحدث  حدت يألوديف يقبديف اد ريع،ف يقك ،ب ع 
هدعيك،ف حي،ة ر دة تسدقرة هع،دئ  اد اوؼ زهويات،ع هيقبديف دوػ ح،ف اوػأة تطبقدػيف 

  س ب ددوؿ ر يات، يقس،ار اد حي،ة اؿ توات، يقكووي . 

هيحاد وهيايرش رف حتّل يقزهو  عه تف ددوؿ اد حي،دا، يقكووي  ع هدس ب اػد 
 .  (214)( ابت  ت ردة 54)يق يت  patrisيقطاؽ  بل رس،س رف ابت  

 يقابتػػػ  ههيبػػػش يػػػهڨهقاػػػف ي ػػػده رف رريػػػا  ػػػد و،ق ػػػا يقوػػػهيبع ه ػػػد اسػػػر اػػػؿ تػػػف دي
 .  (215) ع هرف هيقد يألوديف ا،ف يقس ب يقرئيس اد يقطاؽيقوحير  تعو،ع،

هددكػػػػػػ، ا عػػػػػػذر يقكػػػػػػذرة  قػػػػػػل حػػػػػػٍد ا يػػػػػػر هكػػػػػػذرة تػػػػػػف تسػػػػػػرحي  تواهقػػػػػػ  يقعوػػػػػػهيف 

                                                           
(200) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations , p. 131.  

ع  Basileaeيقدد هردت اد ط ع،ت  eum viresيايرش   ،رة  دؿ ري يؾ ه هث هوه  (211)
Iunius  عAdlo  قل cum viris ابت  يهڨع  يوت، يسد ؿ دي  viris  ( ابت  53)يق يتvireis  . 

 .  factas قل ابت   Iuniusيقدد هردت اد ط ع   facias دؿ ري يؾ  ابت   (212)
 .  spurcities( ابت  54)يق يت  spurcitiaيسد دؿ  هث  ابت   (213)

(204) Neukirsh (J.H.), Op. Cit., p. 194.  
(205) Daviault (A.), Op. Cit., p. 160; Welsh (J.T.), Cutural Negotiations, p. 

131; Cacciaglia (M.), Op. Cit., p. 239.  
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دوسػػػػػػب  قػػػػػػل يقاهتيػػػػػػدي، يقيهو،ويػػػػػػ  يقحديًػػػػػػ  )ر تػػػػػػ،  قػػػػػػل تو،وػػػػػػدرهس( ووػػػػػػد اياػػػػػػ، هيقػػػػػػد ي 
يريػػػػد رف ي عػػػػد ي ودػػػػا  ػػػػف زهواػػػػ، يقػػػػذف روػػػػ ر  بػػػػل ح،اػػػػ  يق قػػػػرع هاػػػػد حػػػػديث  قػػػػد 

دػػػػػدياي  ػػػػػف زهواػػػػػ، هددتسػػػػػؾ  تػػػػػف يقتكػػػػػاد يراددػػػػػ،حد قاػػػػػذر يقتسػػػػػرحي ع وػػػػػرت ير وػػػػػ 
 ػػػػػا حدػػػػػل يقرتػػػػػؽ يألويػػػػػرع هددكػػػػػ ث  قريرعػػػػػ،ع هدكػػػػػير  قػػػػػل حت، ػػػػػ  يقوسػػػػػ،ا ه  ػػػػػ،ئافع 

 .  (216)هرف زهوا، قـ يقدرؼ رف  س،اة اد حقا، 
قتو،وػػػدرهس هيقػػػد ي يحػػػ،هؿ رف  Epitrepontesهوػػػرت اػػػذقؾ اػػػد تسػػػرحي  "يقتحاتػػػهف" 

وريرع،  بل يقه هؼ  قل و،و ا ر ػـ سػها  ي رؽ  يف ي ودا هزهوا،  بل  ير  ريددا،ع هي 
ػػ، يحػػب زهودػػا ه يػػر  ػػ،در  بػػل رف يسػػبهع،  ػػ،تررة  تع،تبدػػا قاػػ، ع هووػػد رف يقكػػ،ب ري  

 (. 441 – 431رورت )يأل ي،ت 
 .  (217)ديسد ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د  يقس

"  – تػػؿ  –ه ػد يسػدودـ راريويػػهس اػد عػػذر يقكػذرة ابتػػ  "رتػر  ع يقدػػد  facinusوػـر
(ع 459ا،وػػت  ػػ،دة تػػ، دد ػػي  وػػ   ع اتػػ، وػػرت اػػد تسػػرحيدد "توػػزؿ يألكػػ ،ح" )يق يػػت 

 ( ق اهدهس . 319ه"يقوودف يقتةرهر" )يق يت 
ػػ، راريويػػهس اػػد عػػذر يقكػػذرة يق عػػؿ  ػػ convenioهيسػػدودـ ري   ره  bene،  ابتػػ  تد ه  

optime  يػػد ر رتػػرر ويػػد ي" ع هقػػـ دػػرد عػػذر يقوػػي،   )يقدراي ػػ (  وػػد  اهدػػهس ره  وػػد"
 .  (218)دروديهس 

  يقتطبقػػػػػ،ت )ره يألريتػػػػػؿ( ابػػػػػـ دػػػػػرد اػػػػػد تسػػػػػرحي،ت دروديػػػػػهس  viduusرتػػػػػ، ابتػػػػػ  
ه اهدهس  وظر ي قودرة دعر ات، قح،رت يقطاؽ 
(219). 

يد ػػي يقوػػهع يألهؿ   -ذياة" قاػػ، كػػااف ه يألهؿ ػػ –رذت  –هياحػػظ رف ابتػػ  "يادػػريا 
                                                           

(206) Pap. Didot. 1.6-16; cf. Sandbach (F.H.), Menandri Reliquiae 
Selectae, Oxford, (1979), pp. 723-4; Hunter (R.L.), The New Comedy 
of Greece and Rome, Cambridge, (1985), pp. 83-84.  

(207) Daviault (A.), Op. Cit., p. 158.  
 هردت عذر يقوي،    ود اؿ تفه  (218)

Ov. Met. 2.8.846; Sen. Ep. 115-11; Cic. S. Roso. 96.  
(209) cf. also: Suet. Gal. 5.1.  
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 spurcities, eiيد ي يقوػهع يقوػ،تس تػف يألسػت،ا  -ع هيآلورspurcitia, aeتف يألست،ا 
(ع 54اػػد عػػذر يقكػػذرة )يق يػػت  -ع ه ػػد يسػػدودـ راريويػػهس يقكػػاؿ يألهؿ تػػرديفه يألهقػػل

  اهدهس.  (ع هقـ يرد يقكااف  ود دروديهس ره  ود164اد يقكذرة ) -هيألورت

يقتدحػدث هر يقته ػؼ يقػذف ذااػرت ايػا عػذر يأل يػ،ت  وظػر ي  (V)هر ي ده تػف يقكػذرة 
 ألف يقسي،ؽ ت دهره 

V 

55     “plebeiúm
(210)
 genus,  

56      Cognátiones
(211)
 mórborum cognómines.”  

     Nonius 87, 21.  

يق  يقوب   أوباـ ه أتري اـ."   "يألقق،ب  ووس يقع،ت  ًه
 .  (212)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

ع يقدػد قػػـ cognatioوػب   ري ػ "  –هيسػدودـ راريويػهس اػد عػذر يقكػذرة ابتػ  " ا ػ  
 .  (213)درد  ود دروديهس ره  اهدهس 

هعػػػػػد كػػػػػ،ئع  يرسػػػػػدوديـ  وػػػػػد دروديػػػػػهس  morbusهيسػػػػػدودـ اػػػػػذقؾ ابتػػػػػ  "تػػػػػرض" 
(ع ه"اهراهقيػػػػه" )يق يػػػػت 55ي،ت ه "يقحتيػػػػر" )يق يػػػػت ه اهدػػػػهس اتػػػػ، وػػػػرت اػػػػد تسػػػػرح

( ق اهدػػػهس هتسػػػػرحيدد "يقحتػػػػ،ة" )يق يػػػػت 732(ع ه"يقدهرتدػػػ،ف  ػػػػ،اويس" )يق يػػػػت 239
 . (214)( قدروديهس 574(ع ه"اهرتيه" )يق يت 331

                                                           
ه دؿ ري يؾ ابت   letium( ابت  55)يق يت  plebeiumيسد دؿ  هث هوهيايرش  ابت   (211)

laetium   ع يقدد هردت اد ط عVenetiis   ع هابتlaetius   يقدد هردت اد ط ع
Parisius   قل ابت plebeium  . 

ع cognominationis( ابت  56)يق يت  cognationesيسد دؿ  هث هوهيايرش  ابت   (211)
 .  يهڨاد ط ع  دي cognationisهوودع، 

(212) Daviault (A.), Op. Cit., p.157.  
  ود اؿ تف ه  cognatioهردت ابت   (213)

Liv. 2.6.4; Plin. Pan. 36.3; Cic. Brut. 166.  
  ود اؿ تف ه  morbusهردت اذقؾ ابت   (214)

Enn. Scen. 22; Cato. Agr. 103; Cic. Ver. 3-63; Lucr. 6-663; Verg. G. 3.561.  
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( رف يرعدت،ـ  تسأق  يق ،ئو  هاي ي  يسدرو، ا، ا،ف عه VIهي ده تف واؿ يقكذرة )
ألب اػػد عػػذي يقػػزهيج ع هر تػػ، ا،وػػت عػػذر يق ،ئوػػ  تطبه ػػ  أل ػػريض يقػػدياي هريا دػػدوؿ ي

روػػرت ع و،وػػ  رف يألب  ػػد دػػزهج تػػرة روػػرت ع اتػػ، ي ػػده وبي ػػ، تػػف ذاػػر ابتػػ  "زهوػػ  
 ( اد عذر يقكذرةه57)يق يت  novercaيألب" 

VI 

57      “Muliér, nouercae nómen huc adde ímpium
(215)
,  

58     Spurcá gingiuast
(216)
, gánnit

(217)
 hau dicí potest ……  

     Nonius 393, 25.  

 "عذر يقتررةع ر ؼ  قيا، ققب زهو  ير ف يقتبعهو ع 
  وا، ذيت قس،ف رذع )تًؿ يقسهط(ع هعد دزتور هر يتاف هوؼ ...." 

هر تػػ، ياػػهف يقتدحػػػػدث اػػد عػػذر يقكػػػػػذرة هيحػػدة تػػف يقػػزهوديف ع هي ػػده رواػػ، دوػػؼ 
( 58)يق يػػػت  spurcaع اتػػػ، دكػػػير ابتػػػ  impiumزهوػػػ  يألب  أواػػػ، كػػػػػريرة ره تبعهوػػػ  

 .  (218) حسب د سير وهويهس  قل روا، سيدة ا،حك  يققهؿ هسبيط  يقبس،ف 

يقةبظػػػ  هيقحػػػدة هيق ػػػذياة يقدػػػد  يكػػػير  قػػػل gannitيدػػػذتر"  –اتػػػ، رف يق عػػػؿ "يزتوػػػر 
 دوحب ااـ عذر يقسيدة.

 هيقدرح ري يؾ  تا،وي   ات،ؿ عذر يقكذرة  بل يقوحه يآلدده 
“hau dici potest quam odiose”. 

 ( 219)"ر يتاف هوؼ تدت ارعا، هحقدع، ". 
                                                           

 قل ابت    Venetiisع يقدد هردت اد ط ع   imperium دؿ ري يؾ ه هث هوهيايرش ابت   (215)
impium  . 

وهيايرش  ع  يوت، وودع، اد ط ع  gigni( ابت  58)يق يت  gingiuastيسد دؿ  هث  ابت   (216)
 .  ingeniدادب 

هابت   Basileaeه  Stephanusيقدد هردت اد ط عدد  vestigio دؿ ري يؾ ابت   (217)
vestigia   ع يقدد هردت اد ط عدد  هث هوهيايرش  قل ابتgannit  . 

 .  saevusاد عذر يقكذرة دعود  spurcusيكير وهويهس  قل رف ابت   (218)
Nonius 393, 25.  
(219) Ribbeck (O.), Op.Cit., p. 203.  
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هتػػػػف ًػػػػـ وػػػػرت تػػػػف وػػػػاؿ هوػػػػؼ زهوػػػػ  يألب رواػػػػ، يتػػػػررة كػػػػريرة تبعهوػػػػ  ع اتػػػػ، 
رف دهرعػػػػػػػ، اػػػػػػػد يألحػػػػػػػديث  يػػػػػػػر هي ػػػػػػػر ع هر تػػػػػػػ، داػػػػػػػهف  ػػػػػػػد دػػػػػػػدوبت اػػػػػػػد يقعا ػػػػػػػ  
يقزهويػػػػػ  ر وػػػػػ  زهواػػػػػ،ع هر تػػػػػ،  ،تبداػػػػػ،  طريقػػػػػ  سػػػػػيئ  رًوػػػػػ،ا دبػػػػػؾ يألحػػػػػديثع هي ػػػػػده 

ه ػػػػػػهع رف ر  داػػػػػػ، اػػػػػػد يسػػػػػػدع،دة  ،ئوػػػػػػ،ت رزهيج  وػػػػػػ،ت زهواػػػػػػ، عػػػػػػه تػػػػػػ، دسػػػػػػ ب اػػػػػػد 
 . (221)يقطاؽ 

 .  (221)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 
اد عذر يقكذرة  تعول "قس،ف"ع هقاف يقتعول يقحراد "يقبحػـ  gingiuaهدروتت ابت  

 .  (222)يقذف حهؿ يألسو،ف"ع هقـ درد عذر يقابت   ود  اهدهس ره دروديهس 
يقدػػد هردت  وػػد  هت هويػػهس  novercaه ػػد يسػػدودـ راريويػػهس اػػد عػػذر يقكػػذرة ابتػػ  

(ع ههردت تػػػرة هيحػػػدة  وػػػد  اهدػػػهس اػػػد تسػػػرحي  " سػػػيهدهقهس" )يق يػػػت 132)يقكػػػذرة 
 . (223)(ع هقـ درد  ود دروديهس 314

(ع 165يقدد هردت  ود اؿ تػف  هت هويػهس )يقكػذرة  spurcusهيسدودـ اذقؾ ابت  
( ع هقػػـ دػػرد  وػػد 87(ع ه اهدػػهس اػػد تسػػرحي  "يقحتيػػر" )يق يػػت 8قكػػذرة هديديويػػهس )ي

 .  (224)دروديهس 
 هعذي يحاد رف راريويهس يسدودـ ابت،ت هردت  ود  هت هويهس. 

اػد عػذر يقكػذرة )يق يػت  -اقػد هرد تػرديف  وػد راريويػهس ه يألهقػل gannioرت، يق عػؿ 
عؿ  وػد  اهدػهس  ػ،قتعول و سػا (ع ات، يرد عذي يق 283اد يقكذرة ) -(ع هيألورت 58

 ( تف تسرحي  تواهق  يقعوهيف ه 121اد يقكذرة )
                                                           

(220) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, pp. 132, 168, 169.  
(221) Daviault (A.), Op. Cit. p. 158.  
(222) cf. also: Plin. Nat. 8.107; Catul. 39-19; Apul. Met. 8.23.  

  ود اؿ تف ه  novercaهردت ابت   (223)
Cic. Off. 3.94; Verg. A. 10.389; Sen. Dial. 12.2.4; Tac. Ann. 1.3.  

، ابت   (224)   ود ه   spurcusهردت ري  
Cato. Agr. 157; Lucil. 7, 8; Apul. Met. 7.10; Juv. 6.603.  
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“gannit odiosus omni totae familiae.” 

 "يزتور )يقروؿ( يقاريا  ،   ، تف يقع،ئب   أسرع، ." 
ػػ،  بػػل قسػػ،ف سػػيرهس اػػد تسػػرحي  "يألوػػهيف" قدروديػػهس )يق يػػت  (  516هيػػرد ري  

  ودت، يدحدث  و رة ح،دة  قل ديتي،ه 
“quid ille gannit ? quid volt?  

 "قت،ذي يزتور ذقؾ يقكوص ؟ ت،ذي يريد ؟" 
كووػػػي  يقتدحػػػدث ره يقكػػػوص يقتهوػػػا  قيػػػا  (VII)هر يد ػػػر تػػػف وػػػاؿ يقكػػػذرة 

ي ده رف يقحديث عو، هرد  بل قس،ف  حدت يألوديفع ها،وت ددذار  يقحديثع هقاف ر ت،
ايػػػػؼ رف زهوػػػػ  يألب  ػػػػدت قطي ػػػػ  هدهدة  وػػػػدت،  ػػػػدتت  قػػػػل يقع،ئبػػػػ  ع هايػػػػؼ ا،وػػػػت 

 دع،تبا، تًؿ يألـ يقحوهفع قاف سر ،ف ت، دةيرت تع،تبدا،ه
VII 

59      "Quam pérspicace
(225)
, quám benigne, quám cito,  

60      Quam blánde, quam matérno
(226)
 uisast péctore !" 

     Nonius 515, 30.  

 "اـ ا،وت )عذر يقتررة( ددورؼ  حرص ه هد ه رحت 
 ه كاؿ تقوي! هاـ ا،ف ي ده روا، ذيت  بب رـ )حوهف( ! ". 

 . (227)ه د وظتت عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 
 .  (228)قـ يرد  ر  ود راريويهس اقط  perspicaceهياحظ رف يقظرؼ 

ع هعػد كػ،ئع  يرسػدوديـ blandeع  citoع  benigneه د يسدودـ راريويهس يقظرهؼ 
 .  (229) ود  اهدهس هدروديهس 

                                                           
 .  perspicate( ابت  59)يق يت  perspicaceيسد دؿ وهيايرش  ابت   (225)
ع  Venetiisيقدد هردت اد ط ع   mater est   ،رة هوهيايرش يهڨ دؿ ري يؾ ه هث هدي (226)

 .  materno قل ابت   Stephanusه  Iuniusيقدد هردت اد ط عدد  miti estه  ،رة 
(227) Daviault (A.), Op. Cit., p. 159.  

 .  perspicaciter در  تف يقظرؼ  perspicaceيسدودـ عو، وهويهس يقظرؼ  (228)
Nonius 515,30.  
(229) (benigne) Plaut. Aul. 114, Capt. 948, Stich. 565, Merc. 949, Truc. 

128; Ter. Phorm. 1051, And. 678; (Cito) Plaut. Bacc. 290, Poen. 567; 
Ter. And. 255; (blande) Plaut. Amph. 507; Ter. Adel. 878.  
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ػػ، راريويػػهس ابتػػ   يقدػػد قػػـ دػػرد  وػػد  اهدػػهسع  يوتػػ، هردت  maternusهيسػػدودـ ري  
 .  (231)( 637ترة هيحدة اد تسرحي  "يقتعذب قو سا" قدروديهس )يق يت 

ً ، ريئع ػػػػ، ع ر تػػػػ، هرد   بػػػػل قسػػػػ،ف  حػػػػدت يألودػػػػيف  (VIII)هووػػػػد اػػػػد يقكػػػػذرة  حػػػػدي
يقتطبقديفع هعد دتددح كووػيدا،  كػاؿ راػت قبوظػرع هدكػير  قػل روػا قػيس قػديا، رف 

 ر    اد يقزهيج ترة رورت ه
VIII 

61      “Vigiláns ac sollers, sícca sana sóbria: 

62      Virósa non sum, et sí sum
(231)
, non desúnt mihi  

63      Qui ultró dent: aetas íntegra est, formaé satis." 

     Nonius 21, 34.  

 " وود يقظ  ق ق   هي  وحيح  يق وي،ف رزيو  ه 
 قاوود قست دهي   قبرو،ؿ ع هقه )ر  ت اياـ( 

ًار تف يوط هف هدف  كاؿ ره  ػآورع اأوػ، اػد زعػرة كػ ، د هقػدّف  ػدٍر اػ،ٍؼ تػف  ااا
 يقوت،ؿ." 
عوػػ، رف عػػذر يقتػػررة يقكػػ،   دعػػدد يق  ػػ،ئؿ يقدػػد ددحبػػل  اػػ،ع هدتػػدح تح،سػػوا، هووػػد 

 هو ا، يتررة ذيت وح  ويدةع  هي  يقكووي ع هوديرة  اؿ يحدريـع هاطو ع ق قػ ع هر 
دكداد يقرو،ؿع  بل يقر ـ تف رف عو،ؾ يقاًيػريف تػف يوط ػهف هدعػ،  ذي رريدت ذقػؾ ع 

  قدٍر ا،ٍؼ.ا ا   ف روا، اد تقد ؿ يقعتر هوتيب  

هوػػرت عوػػ، رف عػػذر يقكػػذرة دحاػػد ااػػرة يقػػزهيج تػػف روػػؿ هيحػػدع هعػػد ااػػرة تداػػررة اػػد 
 .  (232)يقتهرهث يق ارف يقرهت،ود 

  هت،  عدر( 134" ق اهدهس )يق يت هتف ًـ ددك، ا عذر يقكذرة هتسرحي  "سديوهس
                                                           

(230) cf. also: Prop. 3.7.68; Ov.Met. 8.499; Plin. Nat. 2.154.  
 .  sim( ابت  62)يق يت  sumبت  يسد دؿ وهيايرش  ا (231)
ره  solusظارت اارة يقزهيج تف روؿ هيحدع يقدد  ،ق  ، ت، داهف يقع ،رة توحه    ابت   (232)

unus  ود اؿ تفه  
Carm. Epigr. 455, 634.5; Liv. 10.23; Vol. Max. 2.1.3.  
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دهياقػػ،ف  ذ وػػرت اػػد عػػذر يقتسػػرحي  رودػػيف ددوػػ ،ف  ػػ،إلواص قزهوياتػػ، يقةػػ،ئ يفع هر 
  بل يقزهيج ترة رورت تدحتبديف اؿ يقظرهؼ  ودٍر رحب.

ه ػد ي ػػده تػػف يقهعبػػ  يألهقػػل رف يقته ػػؼ عوػ، تودبػػؼع ا،ألودػػ،ف قيسػػد، تطبقدػػيف اػػد 
عذر يقكػذرة يقدػد وحػف  وػدد يقحػديث  واػ،ع هقاووػ، وػهد رف وكػير  قػل رف يققػ،وهف اػ،ف 
ي ير قبزهو  يقدد  ػ،ب  واػ، زهواػ، قتػدة ًػاث سػوهيتع هر دعبػـ  وػا كػيئ ، رف ددػزهج 

 .(233)،ًؿ  قل حٍد ت، ترة رورت  هقذي ا،قته ؼ عو، تدت
هدحاد تسرحي  "يقد،ور" يق ارة ذيدا،ع  ذ وود رف يقزهو  دهري ػ، دادكػؼ  وػدت، دعػهد 
تػػف يقريػػؼ رف زهواػػ، اػػ،ف يتػػ،رس يقتدعػػ  تػػي ادػػ،ة تػػف  ،زاػػ،ت يقتهسػػيقلع تتػػ، وعػػؿ 
ً ،  قػػل يقتكػػ،عديف تط،ق ػػ   عتبيػػ   وػػاح يودتػػ، د ه ػػ،وهود  و،دتداػػ، سػػيري دهوػػا حػػدي

 ه  (234)(ع حيث دقهؿ 825 – 823)يأل ي،ت 
"utinam lex esset eadem quae uxori est viro;  

nam uxor contenta est, quae bona est, uno viro:  

qui minus vir una uxore contentus siet?".  

 "وؿ ت، ردتو،ر رف ياهف عو،ؾ  ،وهف )يسهف(  يف يقزهج هيقزهو  اد يألتهر ذيدا،  
 هرف يقزهو  يقو،قح  عد تف داد د  روؿ هيحد ه 

 ابت،ذي  ذف ر ياد د يقزهج  زهو  هيحدة ر سهيع، ؟". 
هر يودبػػؼ يألتػػر اًيػػر ي اػػد يقتكػػاد يقً،قػػث تػػف يق وػػؿ يألهؿ تػػف تسػػرحي  "توػػزؿ 
يألكػػػ ،ح" ق اهدػػػهسع  ذ ووػػػد رف ايبيتػػػ،ديـه دظاػػػر اػػػد عػػػذي يقتكػػػاد  هوػػػ ا، سػػػيدة ره 

 uni gessi(ع هدحاػد سػا،ا، يق اػرة ذيداػ، "214، قروؿ هيحػد )يق يػت زهو  دارس حي،دا
morem ( ع ات، يكير  اهدهس اد عذي يقتكاد  قل رف يقعا ػ  يقزهويػ  211" )يق يت

 sempiternum in vita  "(235 . )يوب رف داهف و،قدة ر دي  "
                                                           

هج ترة رورت ا،ف يقق،وهف ي ير قبزهو  يقدد  ،ب  وا، زهو  قتدة ًاث سوهيت رف ددز  (233)
(D.XXIII.2.10.11 ع اذقؾ دسدطيي يقزهو  رف ددزهج ترة رورت اد ح،ؿ  ي،ب يقزهج قتدة )

 (. C.V.17.7رر ي سوهيت اد يقودت  يقعساري ع دهف رف دوبا، رف رو ،ر  وا )
Leffingwell (G.W.), Op. Cit., p. 51.  
(234) Hunter (R.L.), Op. Cit., pp. 86-87.  
(235) Williams (G.), Some Aspects of Roman Marriage Cermonies and Ideals, JRS 

48, (1958), p. 23.  
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ػػػ، تػػػف وػػػاؿ عػػػذر يقكػػػذرة يقزهوػػػ  يقركػػػيدة يقدػػػد دكػػػ ا كووػػػي  ايبهتيوػػػ،  هوػػػرت ري  
زهوػػ  يقكػػػ،ب  ػػػ،ت يبهس اػػػد تسػػػرحي  "يقحتػػ،ة" قدروديػػػهسع يقدػػػد يوػػػ ا،  ػػػ،رتيوه  أواػػػ، 

(ع ا ػػا   ػػف رواػػ، وػػ، رة 165)يق يػػت  modesta"تدهي ػػع "  pudensزهوػػ  "تطيعػػ " 
 وتيب . 

ذي دحػػػػػدًو،  ػػػػػف يقسػػػػػت،ت يقبةهيػػػػػ  قاػػػػػذ ر يقكػػػػػذرة ووػػػػػد رف راريويػػػػػهس وظػػػػػـ يقكػػػػػذرة هي 
 . (236)اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

ره  virorum appetensاػد عػذر يقكػذرة دعوػد  virosaهيكير وهويػهس  قػل رف ابتػ  
luxuriosae  ع  هدػػرد عػػذر يقابتػػ   ػػ،قط ي  بػػل  (237)تهقعػػ   ،قروػػ،ؿ"  –"دهي ػػ  قبروػػ،ؿ

 .  (238)قس،ف يقوس،ا اقط ع هقـ يسدودتا،  اهدهس ره دروديهس 
هعو، يرت هيبش رف عذر يقو   راد  قبوظرع ألوا، ا،وت دسدودـ اد سي، ،ت رورت 
اد يقبة  يقاديوي    ،ف يققرف يقًػ،ود   ػؿ يقتػياد قنكػ،رة  قػل وػ   سػيئ ع  يوتػ، حهقاػ، 

ع تتػػ، يػػدؿ  بػػل   قريػػ   (239)وحػػه  يػػر تده ػػي  قػػل ا ػػيب  اػػد يقتػػررة  راريويػػهس  بػػل
 راريويهس يقبةهي . 

 وػػػهرة تو،زيػػػ   تعوػػػل " هيػػػ " ع  siccaهيسػػػدودـ راريويػػػهس اػػػد عػػػذر يقكػػػذرة ابتػػػ  
ػ، راريويػهس ابتػ   عيئػ "  وػهرة تو،زيػ  قدعوػد  –تظاػر  –"كػاؿ  formaهيسدودـ ري  

 .  (241)( 51تسرحي  "يقح ؿ" ق اهدهس )يق يت "وت،ؿ" ع ه د هردت  ،قتعول و سا اد 
كػ،ئع   vigilansه "يقظػ "  sanusتع،اي  اػد  ػدوا،"  –اذقؾ وود رف ابتدد "سبيت  

                                                           
(236) Daviault (A.), Op. Cit., p. 158.  
(237) Nonius 21, 34.  

  ود اؿ تف ه  virosaهردت ابت   (238)
Apul. Met. 9.14; Scip. Min. Orat. 10.  
(239) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, p. 133.  
(240) cf. also: CIL. 1.7; Cic. Ver. 5.64; Verg. A. 8.393; Prop. 2.33.33; 

Apul. Met. 10.31.  
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اقػػد هردت اػػد تسػػرحي   sollersع رتػػ، ابتػػ   (241)يرسػػدوديـ  وػػد دروديػػهس ه اهدػػهس 
 . (242)(  ت، قـ درد  ود  اهدهس 478"يقوود" قدروديهس )يق يت 

 قػػل توته ػػ  تػػف يألكػػو،ص يردػػدهف رديا  طهيػػؿ يقػػذيؿ يوػػر  (IX)هدكػػير يقكػػذرة 
  بل يألرض ه

IX 

64      “Ecpónitor, uorrúncent 
(243)
 cum

(244)
 s rmá simul.”  

     Nonius, 185, 28.  

 " واـ يظارهف تع ،  ،قرديا طهيؿ يقذيؿ يقذف يور ) بل يألرض( ) كاٍؿ هي ر(." 
 قػػل يألكػػو،ص يقحزيوػػل يقػػذيف  –هاق ػػ، ق يػػر  –اػػد عػػذر يقكػػذرة  syrmaهدكػػير ابتػػ  

يردػػػػػػدهف ًه  ػػػػػػ، طػػػػػػػهيا  يوػػػػػػر  بػػػػػػػل يألرضع درقػػػػػػ   بػػػػػػل  ػػػػػػػدـ ير دوػػػػػػ،ا  ػػػػػػػ،قتظار 
يقوس،ا يقحزيول  بل حدهث  . هتف ًـ ار ت، دكير عو،  قل توته   تف (245)يقكوود
 . يقطاؽ

ع يقػذف  ػ،دة تػ، اػ،ف دػدؿ  بػل يقػرديا يقطهيػؿ syrmaهتف يقودير  ،قػذار رف ابتػ  
 togaع ه ت، رف يقع ،اة يألروهيوي   (246)يردديا يقتتًبهف و،و  اد يألدهير يقدريويدي  

                                                           
(241) (sanus) Plau. Truc. 260, Casin. 332; Ter. And. 749, Eun. 559; 

(vigilans) Plaut. Amph. 623, 614, 624, 726; Ter. And. 972.  
(242) cf also: Ov. Met. 13.37; Cic. N.D. 2-128; Sal. Jug. 46.1.  

ع هوودع،  ود  averruncent( ابت  64)يق يت  uorruncentيسد دؿ  هث هوهيايرش  ابت   (243)
 .  auorruncent يهڨدي

ع  Aldoيقدد هردت اد ط ع،ت  cur ابت  هوهيايرش ه هث يهڨ دؿ ري يؾ هدي (244)
Stephanus  عIunius  قل cum  . 

 . 311ه.  ير ع يقتروي يقس، ؽ و سا ع ص  (245)
قتزيد تف يقد ،ويؿ  ف يقتا س اد اهتيدي، يق ،قي،د، هيقدهو،ع يوظر يق وؿ يقري ي هيقعكرهف تف  -

 .  313 – 311يقتا س هيأل وع  ع ص –عذي يقاد،ب 
يد ي  -ع هيآلور syrma, atis يد ي يقوهع يقً،قث -قا، كاافه يألهؿ syrmaياحظ رف ابت   (246)

ع ه د يسدودـ راريويهس يقكاؿ يألوير يقذف هرد  ود يقاد،ب يألهيئؿ  syrma, aeيقوهع يألهؿ 
 اد يقاديوي  يقت ارة . 

cf. also: Juv. 8.229; Apul. Apol. 1.13; Mart. 4.49.8; Sen. Her. 475; Corn. 
Sev. Poet. 14.  
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( ع 115ا،وػػػت زي ػػػ، قبتتًبػػػيف اػػػد اهتيػػػدي، يقدهو،دػػػ،ع اتػػػ، وػػػرت  وػػػد راريويػػػهس )يقكػػػذرة 
( ع ار تػػػػػ، ياػػػػػهف عػػػػػذي يق يػػػػػت 168ع  167ع  138ع  44ع  5هديديويػػػػػهس )يقكػػػػػذريت 

 سرحي  دريويدي .تقد س ، تف ت
يقذف يسدودتا راريويهس  vorrunco (247)هتت، يد ـ وح  عذي يرادريض رف يق عؿ 

ػ،  وػد اػؿٍّ تػف  ػ،اه64اد عذر يقكذرة )يق يػت  يػهس يقكػ، ر يقدريويػدف ڨ(  ػد هرد ري  
(ع تت، يحاػد رف عػذي يق يػت تقدػ س تػف 36 – 6(ع هاذقؾ رايهس )97يقكاير )يقكذرة 

 يهس و سا .ڨهر ت، داهف تف دأقيؼ  ،اهتسرحي  دريويدي ع 
ػػػ، اػػػد يقكػػػذرة ) –اتػػػ، ذاروػػػ، سػػػ،ق  ،  –هوػػػدير  ،قػػػذار رف راريويػػػهس  ( Vيقدػػػ س ري  

 .  (248)( تف تسرحي  تواهق  يقعوهيف 113يهس تف يقكذرة )ڨ حدت ر ي،ت  ،اه
 .  (249)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

 ػف يقح،قػ  يقو سػي  يقسػيئ  يقدػد هوػبت  قياػ،ع اقػد  (X)هدع ر يقتدحدً  اػد يقكػذرة 
 ػػع ت  زيتداػػ، هوػػ،رت  هيعػػ، ه زيتداػػ،ع هر تػػ، داػػهف يقتدحدًػػ  عوػػ،  حػػدت يألودػػيف 
يقتطبقدػػيفع هي ػػده رواػػ، يألوػػت يقً،ويػػ ع هر داػػهف  ػػ،قط ي يألوػػت يألهقػػل يقدػػد هوػػ ت 

 قظ  ه هي  هسبيت  يق دف هتف روا، ي (VIII)ح،قدا، اد يقكذرة 
X 

65      "Dispérii, perturbáta sum, iam fláccet fortitúdo."  

     Nonius 110, 13. 

 "ققد عبات ع  وود ت طر  ع ه د و،رت  هيف". 
 .  (251)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقس ، د 

  هعػػػػد كػػػػ،ئع  يرسػػػػدوديـ  وػػػػد  dispereoهيسػػػػدودـ راريويػػػػهس عوػػػػ، ابتػػػػ  "يابػػػػؾ" 
(ع ه" ب ػػػ  918دروديػػػهس ه اهدػػػهسع اتػػػ، وػػػرت اػػػد تسػػػرحي،ت ه "يققرطػػػ،ود" )يق يػػػت 

                                                           
(247) cf. also: Liv. 29.27.2; Paul. Fest.p. 373 M.  
(248) Pac. Trag. 112 R3. 
(249) Daviault (A.), Op. Cit., p. 157.  
(250) Daviault (A.), Op. Cit., p. 158.  



 
 شذرات أفرانيوس بين كوميديا البالياتا والتوجاتا  

058 
 

( ق اهدػػػػهسع هتسػػػػرحيدد "يقتعػػػػذب 653(ع ه"يق ،رسػػػػي " )يق يػػػػت 671يقحبػػػػد" )يق يػػػػت 
 ( قدروديهس.315(ع ه"يألوهيف" )يق يت 414قو سا" )يق يت 

هردت تػػػرة هيحػػػدة اػػػد تسػػػرحي   perturbatus بػػػؽ"  –هياحػػػظ رف ابتػػػ  "ت ػػػطرب 
. هاذقؾ يقحػ،ؿ  (251)( ع هقـ درد  ود  اهدهس 123"يقتعذب قو سا" قدروديهس )يق يت 

ػػػ،  وػػػد  اهدػػػهسع هقاواػػػ، ذاػػػرت اػػػد  fortitudo ،قوسػػػ   قابتػػػ  " ػػػهة"  يقدػػػد قػػػـ دػػػرد ري  
.  يوتػػػػ، ووػػػػد رف ابتػػػػ  "يروػػػػه ره ي ػػػػعؼ"  (252)( 325تسػػػػرحيدد "اهرتيػػػػه" )يق يػػػػت 

flacceo  (253)قـ درد  ود دروديهس ره  اهدهس  . 
تػػػ، يه ػػػر كووػػػي  يقتدحػػػدث هر  (XI)هر ي ػػػده تػػػف وػػػاؿ تػػػ، د قػػػل تػػػف يقكػػػذرة 

يقته ػػػؼ يقػػػذف ذاػػػرت ايػػػا عػػػذر يقكػػػذرةع هعػػػد دكػػػير  قػػػل يػػػـه تػػػ، هدوػػػ ا  أوػػػا تاػػػرهر 
هتوػػزف ع هر تػػ، ياػػهف عػػذي عػػه يقيػػـه يقػػذف حػػدث ايػػا يقطػػاؽع هقاػػف قػػيس قػػديو، دقيػػؿ 

 يحاد ذقؾ ه 
XI 

66      “Ó diem scelerósum
(254)
, indignum  ” 

     Nonius 174, 29. 

 " ر ي، قؾ تف يـه تارهر توزف!" 
 هقـ يد ر تف واؿ ت، د قل تف عذر يقكذرة يق حر يقذف وظتت ايا. 

 ,scelerosusكػرير"  –قعػيف  –ه د يسدودـ راريويهس اد عذر يقكػذرة يقوػ   "اريػا 

a, um  ػ، اتػ، هرد  (255)ع ه د دوؼ ركي،ا ات، هرد  ود راريويهس ع ره دوػؼ ركو،و 
 ع هقـ درد  ود  اهدهس.  (256)( 643يق يت اد تسرحي  "يقوود" )

                                                           
(251) cf. also: Cic. Att. 2.24.4.  
(252) cf. also: Tac. Ag. 33.2; Sen. Ben. 2.34.3; Caec. Gal. 1.2.5.  

  ود اؿٍّ تف ه  flacceoهردت ابت   (253)
Acc. Trag. 77; Vitr. 2.9.2; Col. 5.12.5.  

 .  scelerati در  تف  scelerosiيكير وهويهس  قل روا يسدودـ ابت   (254)
(255) cf. also: Var. L. 6.92; Lucil. 38; Apul.Met. 10.29.  
(256) cf. also: Lucr. 1.83; Suet. Fr. 176.  
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هيكػػير ا،ريا،سػػيس  قػػل رف عوػػ،ؾ  عػػض يقسػػت،ت يقبةهيػػ  يقتكػػدرا   ػػيف راريويػػهس 
ػ، ع تًػؿ ه يسػدوديـ ابتػ    ػدر  تػف  scelerosusهدروديهس ع يقدد دوو اػ،  اهدػهس دت،ت 

 .   sceleratus (257)ه  scelestusابتدد 
، ره سػػػيد ي ياػػػدد  عقػػػ،ب  عػػػض يقوػػػدـ ره  (XII)هدكػػػير يقكػػػذرة   قػػػل رف عوػػػ،ؾ كػػػيو 

يقع يػػد  ،قعوػػ،  ذي اعبػػهي كػػيئ ، تػػ،  بػػل  يػػر ر  دػػاع هر ي ػػده تػػف وػػاؿ تػػ، د قػػل تػػف 
 يقكذرة عاهي  يقتدحدثع هر ت، ياهف هيقد يألوديفع قاف قيس عو،ؾ ت، يحاد وح  ذقؾه

XII 

67      “Immo ólli
(258)
 mitem fáxo faciant fústibus.” 

     Nonius 343, 22.  

 "رهقئؾ يقذيف يو رهف ق عؿ عذي سهؼ رحد اـ  اهيدة  ،قعو،". 
 .  (259)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

،  fustisعريهة"  –" و، هيسدودـ راريويهس اد عذر يقكذرة ابت   يقدد دسدودـ ساح 
(ع ه"يقووػػدف 48ره هسػػيب  قبعقػػ،بع ه ػػد هردت اػػد تسػػرحي،ت ه "وػػرة يقػػذعب" )يق يػػت 

( ق اهدػػػػهس قاواػػػػ، قػػػػـ دػػػػرد  وػػػػػد 816(ع ه"يقح ػػػػؿ" )يق يػػػػت 1411يقتةػػػػرهر" )يق يػػػػت 
 دروديهس.

هورت اد تسرحي  "ورة يقذعب" يقط،عد اهووريػه يكػير  قػل يق ػرب  ،قعوػ، يقػذف 
 ( ه 414هابيه )يق يت دبق،ر تف يقكيخ ي

"itaque ómnis exegit foras, me atque hos, onustos fustibus."  

 عػػد رف رًقبوػػ،  ػػر  ،  –روػػ، هعػػـ  –"ه وػ،ا   بػػل ذقػػؾ اقػػد طردوػػ، وتيع ػػ، وػ،رج يقتوػػزؿ 
  ،قعو،." 

هعػػػػد كػػػػاؿ  ػػػػديـ قػػػػزتف يقتسػػػػدق ؿ يققريػػػػب  faxoهيسػػػػدودـ راريويػػػػهس اػػػػذقؾ ابتػػػػ  
                                                           

(257) Karakasis (E.), Op. Cit., p. 221.  
 illumع ه دؿ ري يؾ ابت   illi( ابت  67)يق يت  olli  ابت  يهڨيسد دؿ  هث هوهيايرش هدي (258)

 .  olli قل  Stephanusيقدد هردت اد ط ع  
(259) Daviault (A.), Op. Cit., p. 159.  



 
 شذرات أفرانيوس بين كوميديا البالياتا والتوجاتا  

055 
 

ػػػػػػ،  وػػػػػػد دروديػػػػػػهس ه اهدػػػػػػهسع اتػػػػػػ، ووػػػػػػد  اػػػػػػد يقوػػػػػػية  يإلو ،ريػػػػػػ ع ه ػػػػػػد هردت ري  
(ع 355(ع ه"رت يدريػػػػػػه" )يق يػػػػػػت 468اػػػػػػد تسػػػػػػرحي،ت ه "يقووػػػػػػدف يقتةػػػػػػرهر" )يق يػػػػػػت 

(ع 854( ق اهدػػػػػػػػهسع هتسػػػػػػػػرحي،ت "روػػػػػػػػدري،" )يق يػػػػػػػػت 1227ه"يققرطػػػػػػػػ،ود" )يق يػػػػػػػػت 
( قدروديػػػػػػػػهسع ههردت 318(ع ه"اهرتيػػػػػػػػه" )يق يػػػػػػػػت 341ه"يقتعػػػػػػػػذب قو سػػػػػػػػا" )يق يػػػػػػػػت 

 .  (261)يهس هارويبيهس ڨقداذقؾ  ود 
 –"ر يػؽ  mollis تعوػل  mitisهيكير ا،را،سيس  قػل رف راريويػهس يسػدودـ يقوػ   

قػػػيف" ع ه ػػػد هردت  ػػػ،قتعول ذيدػػػػا اػػػد تسػػػرحي  "يقووػػػػدف يقتةػػػرهر" ق اهدػػػهس )يق يػػػػت 
 –" وسػ،ود  humanusع  moderatus تعول  mitis(ع هيسدودـ دروديهس يقو   1424
 .  (261)(276، وود اد تسرحي  "يألوهيف" )يق يت تدس،تر" ات –تعددؿ 

 ,ille, illa ػدر  تػف  ollus , olleهورت اذقؾ رف راريويهس يسدودـ  ػتير يإلكػ،رة 
illud  ع هعه كاؿ  ديـ هتاوهر ق ػت،ئر يإلكػ،رة قػـ دػرد  وػد  اهدػهس ره دروديػهس ع

 .  (262)ه د دسدودـ ا تير ره و   
( يكػػير يقتدحػػدث  قػػل كػػوص  وػػر XIIIيقتسػػرحي  )هاػػد يقكػػذرة يألويػػرة تػػف عػػذر 

 يريدر رف يو ض وهدا حدل ر يستعاـ كوص ً،قث يسدرؽ يقستي ه
XIII 

68      "<Clam> nóbis
(263)
 dictes, quaéso, ne ille indaúdiat

(264)
."  

     Nonius 126, 25. 

                                                           
(260) Liv. 6. 41. 12; Verg. A. 9.152.  
cf. also : Hor. S. 2.3.38; Sen. Med. 905.  
(261) Karakasis (E.), Op. Cit., p. 212.  

  ف يسدوديـ عذي يقكاؿ ا تير ع يوظر ه  (262)
Enn. Ann. 33; Var. L. 7.42; Cic. Leg. 2.19; Lucr. 4.177; Verg. A. 1.254.  

 ه ف يسدوديتا او   ع يوظر ه 
Enn. Ann. 306; CIL. 1.587. 15; Var. L. 7.42.  

، اد ط ع   nobisيسد دؿ  هث هوهيايرش  ابت   (263)  .  novisابت   Lipsiusيقدد هردت ري  
 .  audire در  تف يق عؿ  inaudireيكير وهويهس  قل روا يسدودـ يق عؿ  (264)

Nonius, 126, 25.  
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 "تف ا بؾ رو رو،  وهٍت و،ات حدل ر يستعو، ذقؾ يقكوص." 
 .  (265)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

يقػػػذف اػػػ،ف كػػػ،ئع ، اػػػد يقاديويػػػ   indaudioهووػػػد عوػػػ، رف راريويػػػهس يسػػػدودـ يق عػػػؿ 
(ع ه"يقووػػدف يقتةػػرهر" )يق يػػت 31يقت اػػرة ع اتػػ، وػػرت اػػد تسػػرحي،ت "يألسػػرت" )يق يػػت 

يقػذف اػ،ف كػ،ئع ،  inaudio( ق اهدهس  در  تػف يق عػؿ 77(ع ه"سديوهس" )يق يت 211
 (. 877اد يقاديوي  يقااسي ع يقذف هرد اد تسرحي  "اهرتيه" قدروديهس )يق يت 

وػػ، وػػرت تيػػؿ راريويػػهس  قػػل يسػػدوديـ ت ػػرديت تػػف يقاديويػػ  يقت اػػرةع هقيسػػت تػػف هع
 .  (266)يقاديوي  يقااسي  ات، اعؿ  اهدهس 

ػػػ،  ػػػػ  quaesoهيسػػػدودـ راريويػػػهس وػػػي،   تاهوػػػ  تػػػف يق عػػػؿ  دبياػػػ،  neره  utتد ه  
يقوػػية  يقتوػػدري ع هعػػػد وػػي،   ت  ػػب  ق اهدػػػهس اتػػ، وػػرت اػػػد تسػػرحي  "يقح ػػػؿ" 

 .  (267)( 834)يق يت 
هتػػػف يقوػػػدير  ،قػػػذار رف ته ػػػهع يقطػػػاؽ  ػػػد ذاػػػر  كػػػاؿ ره  ػػػآور اػػػد يقاهتيػػػدي، 
يقيهو،وي  يققديت  هيقهسطل هيقحديًػ ع اعبػل سػ يؿ يقتًػ،ؿ ووػد  كػ،ريت قبطػاؽ دػرد  وػد 

ا ػػػا   ػػػف تو،وػػػدرهسع اتػػػ، وػػػرت اػػػد  (268)بػػػهس هرو،اسػػػ،ودريديس ر هقػػػهدهرهس هدي ي
تسرحي  "يق ظ" اقد ا،ف اويتهف  ،ق عػؿ تطبق ػ،ع هاػد تسػرحي  "يقتحاتػهف" يدتوػل يألب 

 طاؽ ي ودا قيس  ر. 
هوػػػدير  ،قػػػذار رف يقدػػػ،ريخ يقػػػد يؽ يقػػػذف اػػػ،ف ايػػػا يسػػػتر  ػػػ،قطاؽ اػػػد رهتػػػ،  يػػػر 

ؽ.ـ. هاػػػد ح،قػػػ  يقػػػزهيج يقتسػػػتل  231 ؽ.ـ. ره 316تحػػػددع هر تػػػ، يروػػػي  قػػػل  ػػػ،ـ 
cum manu  قػػـ ياػػف قبزهوػػ  سػػبط    ػػهؿ يقطػػاؽ ره را ػػاع  يوتػػ، اػػد ح،قػػ  يقػػزهيج

 .  (269)اا،ف يا ؿ ألف تف يقزهويف حؽ يقطاؽ  ذي رريد  sine manuيقتستل 
                                                           

(265) Daviault (A.), Op. Cit., p. 159.  
(266) Karakasis (E.), Op. Cit., p. 206.  
(267) cf. also : Cic. Att. 10.10.4; Liv. 28.39.16; Plin. Pan. 67.8.  
(268) Apollodorus of Carystus (fr. 4. K.A.); Diphilius (fr. 17-19 K.A.); 

Anaxandrides (fr. 57 K.A.). 
(269) Leffingwell (G.W.), Op. Cit., pp. 49-50.  
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ت يقطػػػػػػػاؽ يقدػػػػػػػد دتػػػػػػػت  ػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ يقػػػػػػػزهج  هيػػػػػػػذار قي ووهيػػػػػػػؿ  عػػػػػػػض حػػػػػػػ،ر
(ع 113هرتػػػػػػػػػػ،ف تيوػػػػػػػػػػ،يويتهس" )يق يػػػػػػػػػػت ه تػػػػػػػػػػ، حػػػػػػػػػػدث اػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػرحيدد "يقدهتواػػػػػػػػػػ،

ع هتسػػػػػػػػػرحي  "يقحتػػػػػػػػػ،ة" قدروديػػػػػػػػػهس ( ق اهدػػػػػػػػػهس212 – 211،" )يأل يػػػػػػػػػ،ت ه"ا،سػػػػػػػػػيو
يقدػػػػػد دتػػػػػت  ػػػػػف طريػػػػػؽ  (. هاػػػػػذقؾ  عػػػػػض حػػػػػ،رت يقطػػػػػاؽ155 – 154)يق يدػػػػػ،ف 

( ه"يقووػػػػػػػدف 928ه تػػػػػػػ، حػػػػػػػدث اػػػػػػػد تسػػػػػػػرحيدد "رت يدريػػػػػػػه" )يق يػػػػػػػت يقزهوػػػػػػػ ع هتواػػػػػػػ،
 .  (271)اهدهس ( ق 1167 – 1166يقتةرهر" )يق يد،ف 

هعوػػ، وػػرت رف قي ووهيػػؿ  ػػد حػػ،د  ػػف وػػ،دة يقوػػهيب    ذ  ف وتيػػي يقحػػ،رت سػػ،ق   
ع ا ػد رد ويػ  ره ر  ػ  ره داديػد  ػ،قطاؽيقذار قـ يحدث ايا، يقطاؽع هقاػف ا،وػت توػ
ع هقاػف ـ يطرد زهودا ايبهتيو، تف يقتوػزؿتسرحي  "يقحت،ة" قدروديهس وود رف ايبهديس ق

دذعب  قل توزؿ ر يا، حدل د ي حتبا،ع هيع ر ايبػهديس  ػف ويدػا عد يقدد  ررت رف 
اقط رف يطبقا،ع هاػد تسػرحي  "ا،سػيو،" اتػ، هرد  بػل قسػ،ف تيريوػ، ياػدد يقػزهج احسػب 
 ر  دػػػػا اػػػػد يقطػػػػاؽع هاػػػػد تسػػػػرحي  "يقدهرتػػػػ،ف تيوػػػػ،يويتهس" يدظػػػػ،عر تيوػػػػ،يويتهس 

حي  "رت يدريػه" داػدد ع اػذقؾ اػد تسػر دد رف يرسؿ زهودػا  قػل توػزؿ ر ياػ، ،قة بع هيا
ددظػػػػ،عر ايبهاهت،سػػػػيـه  طبػػػػػب رقاتيوػػػػ،  ػػػػ،قطاؽع هاػػػػد تسػػػػرحي  "يقووػػػػدف يقتةػػػػرهر" 

 . يقطاؽ
هتف ًـ وود رف  اهدهس وعؿ كووي،دا ددا ب  كػاؿ تداػرر  ،قداديػد  ػ،قطاؽ 

  هو ا حا  إلوا،ا واا،داـ يقزهوي ع هيألتر و سا وودر  ود دروديهس. 
 قػػل رف ته ػػهع يقطػػاؽ ظاػػر  ه ػػهح اػػد  Rosenmeyerهيكػػير اػػذقؾ رهزيوتيػػ،ر 

ًاث تسرحي،ت ق اهدهس  هعد ه "رت يدريه" ع ه"ا،سػيو،" ع ه"ًػاث  طػي تػف يقوقػهد"ع 
قاوػػا راػػز  بػػل يإلطػػ،ر يألد ػػد قبته ػػهع راًػػر تػػف يإلطػػ،ر يقدػػ،ريود ع ه بػػل يإلطػػ،ر 

ق ػ،ظ يقتسػدودت  يقبةهف راًر تف يإلط،ر يقق،وهود ع هتف ًـ اقد راز  بل توته ػ  يأل

                                                           
(270) Ibid, p. 50.  
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"وػذ يألكػي،ا   ”res tuas tibi habeto“اػد وػية   واػ،ا يقػزهيج ره يقطػاؽع تًػؿ ه 
يقو،و   ؾ رف ركي،اؾ يقو،و  هتتدبا،دؾ"ع يقدد هردت اد تسرحي  "رت يدريػه"  بػل 

(  بل قس،ف رقاتيوػ، ع هاػد تسػرحي  "ًػاث  طػي 931 – 925س يؿ يقداديد )يأل ي،ت 
 .  (271)(  بل قس،ف قيسيديبيس 268 – 267ع  259 – 257تف يقوقهد" )يأل ي،ت 

هقاوو، وود اد يقتسػرحي  رف يإلكػ،رة عوػ،  قػل يقطػاؽ ا،وػت  ةػرض  حػديث يقدػأًير 
يقازقد حيث يكير عو، قيسيديبيس  كػاؿ سػ،ور  قػل روػا سػهؼ يقػـه  دطبيػؽ و سػا تػف 

  قا يقحب . 
يقدػد هردت اػد تسػرحي  "يذع ػد تػف عوػ،" ع "ي ر ػد  ػف هواػد"  i forasره   ػ،رة 

 . (272)"ا،سيو،"  بل قس،ف تيريو، ات، ذارو، تف   ؿ 
هتػػػف ًػػػـ ووػػػد رف يقطػػػاؽ اػػػ،ف  سػػػير ي ره وػػػعب يقحػػػدهث اػػػد تسػػػرحي،ت اهتيػػػدي، 

 يق ،قي،د،  بل  اس يقدهو،د،. 
هتت، ر كؾ ايا رف اهتيدي، يقدهو،دػ، ع و،وػ  تسػرحي،ت راريويػهس ع ا،وػت دعاػس 
يقه ػػي اػػد يقتودتػػي يقرهتػػ،ود  وػػذيؾ  كػػاؿ راًػػر وػػررة تػػف اهتيػػدي، يق ،قي،دػػ،    ذ  ف 
يقطاؽ   ،ف يققرف يقً،ود   ؿ يقتياد  ،ت راًر ساهق  هكيه  ، حدل اد رهيور  وػر 

 يقوتاهري . 
دػد ه ػي دوػهر قح اػ  تسػرحي  "يقطػاؽ" ألاريويػهسع تػػف هسػوح،هؿ اػد يقوػزا يآل

وػػاؿ تػػ، د قػػل تػػف كػػذريت تدوػػ،ًرة  يػػر تدري طػػ ع هتػػف وػػاؿ دوتػػيف  عػػض رحػػديث 
 ح ا  يقتسرحي  اد  ها ااتو، قاذر يقكذريت. 

دػػػدهر تسػػػرحي  "يقطػػػاؽ" ألاريويػػػهس حػػػهؿ يتػػػررديف ره  ػػػ،ألحرت رودػػػيف اػػػد ريعػػػ،ف 
هدعيكػػػ،ف حيػػػ،ة ر ػػػدة تسػػػدقرة اػػػد اوػػػؼ زهوياتػػػ، ع يقكػػػ ،بع سػػػعيدد،ف اػػػد زهيواتػػػ، ع 

                                                           
(271) Rosenmeyer (P.A.), Enacting the Law: Plautus’ Use of the Divorce 

Formula on Stage, Phoenix, Vol. 49, No. 3, (1995), pp. 201-210.  
(272) Ibid., pp. 201-210.  
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ه بػػل  ػػرير تسػػرحي  "زهوػػػ،ت يإلوػػهة" دعػػ،ود عػػذر يألسػػػرة تػػف دػػدوؿ رب يقع،ئبػػ  اػػػد 
 كئهوات، يقو،و  هاد حي،دات، يقكووي . 

 –اتػ، عػه يقحػ،ؿ اػد يققػ،وهف يقيهوػ،ود  –هتف يقودير  ،قػذار رف يققػ،وهف يقرهتػ،ود 
 ذي تػ، ً ػت اسػ،د زهواػ،ع هعوػ، يحػ،هؿ يألب دػد ير ا،ف ي ير قػ ب سػبط  دطبيػؽ ي ودػا 

تايدة ره وديع  يعار  ا، و ه حي،دات،ع هي سد زهيوات، ع هتف ًـ يسدطيي يقحوػهؿ 
تػػػرة روػػػرت  بػػػل يق ،ئوػػػ  يقدػػػد داعاػػػ، . هر تػػػ، ووػػػر يألب اػػػد  حػػػديث يقه يعػػػ   يواتػػػ،ع 

ويف  يػػر هرو رعتػػ،  بػػل يقطػػاؽ تػػف زهوياتػػ،  بػػل  يػػر ر  داتػػ،   ذ وػػرت رحػػد يقػػزه 
ري ب اػد رد يق ،ئوػ  اياػرب  قػل يقريػؼ قاود ػ،ا عوػ،ؾ ع قاػد يدووػب ردعػ، ع هتػف ًػـ 
ي ػػػػده وبي ػػػػ، تػػػػف وػػػػاؿ تػػػػ، د قػػػػل تػػػػف كػػػػذريت يقتسػػػػرحي  رف يرعدتػػػػ،ـ  ،ق ،ئوػػػػ  هاي يػػػػ  
يسدرو، ا،  أف طريق  تتاو  ا،ف هريا يقددوؿ يقس،ار تف يألب اد عذي يقزهيجع هر ت، 

   أل ريض رورت ع و،و  رف يألب  د دزهج ترة رورت.ا،وت عذر يق ،ئو  تطبه 
 هوػػ ا،  –اتػػ، دوػػ ا،  حػػدت يألودػػيف  –هدظاػػر زهوػػ  يألب اػػد عػػذر يقتسػػرحي  

يققػهؿع سػبيط  يقبسػ،ف. هددعوػب  حػدت يألودػيف تػف دةيػر  يتررة كػريرة تبعهوػ ع ا،حكػ 
ػػ، حوهو ػػ،  وػػدت،  ػػدتت  قػػل  سػػبهاا، وحهعتػػ،ع ه يوػػت رواػػ، ا،وػػت د ػػده قطي ػػ  هدهدةع هرت 
يألسػػػرة قبتػػػرة يألهقػػػلع قاػػػف تكػػػ، رع، سػػػر ،ف تػػػ، د ػػػدقت ع هروػػػح ت دع،تػػػؿ يقػػػزهوديف 

  طريق  اظ .
ػػ، دهر   ي رئيس ػػ، هريا  وػػرير يألب هوػػرت تػػف وػػاؿ هوػػؼ زهوػػ  يألب رف قاػػ،  ري  

  بل دطبيؽ يألوديف هيسدع،دة يق ،ئوديف ترة رورت. 
هي ػػده وبي ػػ، رف يقطػػاؽ  ػػد حػػدث  ،ق عػػؿع  ذ دظاػػر قوػػ، توته ػػ  تػػف يقوسػػ،ا حزيوػػل 

ع عف بػػػل ه ػػػهع يقطػػػاؽع هعػػػف يردػػػديف رًهي  ػػػ، طهيبػػػ  دػػػدؿ  بػػػل  ػػػدـ ير دوػػػ،ا  تظاػػػر 
 ا تبعهف. هيهوؼ عذي يقيـه اد يقكذريت  أوا يهـ اري

هوود اذقؾ اد عذر يقتسرحي  يوداؼ كووي  يألوديف هط ، ات،ه ا،ألهقل دظار 
ع هدعػػدد ع دتدػػدح كووػػيدا،  كػػاؿ راػػت قبوظػػر هوػػ ا، يتػػررة كػػ،   اػػد تقد ػػؿ يقعتػػر

ع  ع اطو ع ق قػ ا ،ئبا،ع هدتدح تح،سوا،  هو ا، يتررة وحيح  يق دفع  هي  يقكووي
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رف عوػػ،ؾ يقاًيػػريف تتػػف يوط ػػهف هدعػػ، قػػه رريدت هر دكػػداد يقروػػ،ؿ  بػػل يقػػر ـ تػػف 
 ذقػؾ  هقاواػ، ر د اػر اػد يقػزهيج تػرة روػػرتع ا ػا   ػف رواػ، وتيبػ   قػدٍر اػ،ٍؼع  يوتػػ،

ع ه د  ع ت  زيتدا،ع هو،رت  هيع، هركرات  بل يألورت دظار اد ح،ق  و سي  سيئ 
 يقااؾ. 

ر  قػػل وا،يداػػ، ره هر ي ػػده تػػف وػػاؿ تػػ، د قػػل تػػف كػػذريت عػػذر يقتسػػرحي  تػػ،  يكػػي
 ده ي وا،يدا،ع هقاف يقكدا يقتحاد عه حدهث يقطاؽ.

 :  Compitaliaمسرحية "مهرجان الربات حاميات  الطرق" )الكومبيتاليا( 
اػػػ،ف تاروػػػ،ف يقر ػػػ،ت ح،تيػػػ،ت يقطػػػرؽ رحػػػد يقتارو،وػػػ،ت ره يأل يػػػ،د يقدػػػد دقػػػ،ـ اػػػد 

، قبر ،ت ح،تيػ،ت يقتوػ،زؿ  هيقطػرؽع ها،وػت يرحد ػ،رت  lares (273)اوؿ يقكد،ا  داريت 
 دق،ـ اد ت درؽ يقطرؽ. 

  دحتػػػػػػؿ  وػػػػػػهيف "يقع ػػػػػػ،اة" تسػػػػػػرحي ادػػػػػػب يػػػػػػهسڨفهتػػػػػػف يقوػػػػػػدير  ،قػػػػػػذار رف وػػػػػػ،
Tunicularia (274)  ،ع دحدػػػهف  بػػػل  كػػػ،ريت  ديػػػدة  قػػػل عػػػذي يقتاروػػػ،ف ع هوػػػهر اياػػػ

 يقر ،ت ح،تي،ت يقتو،زؿع هعف يدحدًف  بة  رهت،وي  و،قو . 
حاػػد اػؿ تػف ري يػؾ هوػػهيايرش وػزا ي تػف  رهقػهج يقتسػػرحي  ع ( اتػ، يIهداعػد يقكػذرة )

 ه  (275)يقذف رقق،ر راريويهس  و سا ه ،ؿ ايا
I 

                                                           
(273) “lares”  وس    قل يقر   ررع ها،ف قا،  هو ا، ح،رس  يألسرة دت،ًيؿ وةيرة ده ي  ،قتوزؿع

و،ي  كديدة ع هاد ري،ـ تعيو  دح،ط عذر يقدت،ًيؿ  ،ألزع،رع هده ي  بيا، يألا،قيؿع هيعدود  ا،  
هدهوا  قيا، يقد هيت هيقوبهيتع هتي ذقؾ اإوا، رحي،و ، د دقد يحدريـ يقو،س قا، ات، يحدث  ود 

دايتف  بل يقت ،ود  laresها،ة  عض يألكو،ص يأل زيا ع ها،وت يقر ،ت ح،تي،ت يقتوزؿ 
، تاب    طرد يأل ديا ع هحيف  هت درؽ يقطرؽ هتي،ديف يقتديو  هيقطرؽ هيقحقهؿع ها،وت ري  

ورت يقع،دة  بل داف يقتهدل  بل طهؿ يقطرؽ يقا رت رو ر يوظر  قيا،  بل روا، ح،تي  
 يقطرؽ . 

دروت  ه رحتد ر ، تحتد ر ،ع تريوع  ه تحتهد  –اهتافع يألس،طير يإل ريقي  هيقرهت،وي   -)ب
 .  149 – 148(ع ص 1992عيقايئ  يقع،ت  قباد،ب ع يقق،عرةع )وبيؿ يقوح،س 

ا،وت يقع ،اة عد يقرديا يقذف يردديا  ،ت  يقكعب اد رهت، ع ات، هرد  ود عهريديهس اد  (274)
 .  tunicatus popellusيقدع ير 

(275) Ribbeck (O.), Op. Cit., p. 198; Neukirch (J.H.), Op. Cit., p. 185.  
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25      “. . . fateor, súmpsi
(276)
 non ab illó modo

(277)
,  

26      Sed út quisque habuit, cónueniret quód mihi,  

27     Quod mé non posse mélius facere crédidi,  

28      Etiam á Latino.”        Macrobius Sat. VI. 1.4 
(278)
. 

 "ر درؼ روود  د ي د ست ر تف ذقؾ )يقك، ر( اقط 
 )تو،ودرهس(ع  ؿ تف قدف رف كوص ت، ا،ف يو،س ود 

 )تف راا،ر(ع ه هسعد رف راعؿ ت، عه راًرع هر د س ري  ،
 تف يقرهت،ف ) ذي قـز يألتر(." 

هداعد عذر يقكذرة تف رعـ كذريت تسرحي،ت راريويهس  ،ط  ع ألوػا يعدػرؼ اياػ،  اػؿ 
وريح  هوررة روػا ر يقدػ س رااػ،ر تسػرحي،دا تػف تو،وػدرهس هحػدرع  ػؿ تػف رف كػ، ر 
  ورع سهيا ا،ف رهت،وي ، ره يهو،وي ، ع يود قديا يقته ه ،ت يقدد دودـ عداا يقدريتد. 

، تف وػاؿ عػذر ي اتػ، اعػؿ  -قكػذرة رف راريويػهس يسػدودـ يق رهقػهج ات، ياحظ ري  
 اد يقرد  بل عوـه ر ديئا هتودقديا .  -دروديهس تف   با 

يوػػهس  ػػد يداػػـ دروديػػهس ڨهتػػف يقوػػدير  ،قػػذار رف يقكػػ، ر يقعوػػهز قهسػػايهس روػػه
 ،دا،تػػػ،ت رذ ػػػػ ع تواػػػػ، ه يقسػػػػر   يألد يػػػ  ع هيقػػػػدتب ع ه ػػػػعؼ يقتهع ػػػػ  ع هيألسػػػػبهب 

ش دروديػػػػػهس عػػػػػذر يردا،تػػػػػ،ت هداعاػػػػػ،  ػػػػػف و سػػػػػا اػػػػػد  رهقهوػػػػػ،ت يقازيػػػػػؿ. هققػػػػػد وػػػػػ، 
 تسرحي،دا.

هي ػػده وبي ػػ، تػػف وػػاؿ يقكػػذرة يقسػػ، ق  رف راريويػػهس ي دػػرؼ وػػريح  روػػا ي دػػ س تػػف 

                                                           
 .  sumsi( ابت  25)يق يت  sumpsi ابت   يسد دؿ  هث (276)
)يق يت  inquit( ع ات، ر ،ؼ وهيايرش ابت  25)يق يت  soloر ،ؼ  هث هوهيايرش ابت   (277)

25 .) 
ه اقيا هوحهف  اريقد  ،ش اد  يط،قي،ع ر يعرؼ د،ريخ تهقدر ره  Macrobiusت،اره يهس  (278)

ع يقذف يداهف تف  ”Saturnalia“ها،داع ه د وكر ًاث كذريت قتسرحي،ت راريويهس اد  تبا 
تف تسرحي  "تارو،ف يقر ،ت ح،تي،ت  (I)س ع  روزيا ع ه د ح ظ قو، ت،اره يهس يقكذرة 

تف تسرحي  "يقعذريا" . هوكر هيبز  (II)د" ع هيقكذرة تف تسرحي  "يقتقع (II)يقطرؽ"ع هيقكذرة 
Willis ( 1963عذر يقكذريت اد ط عدا  ،ـ .) 

Willis (I.), Leipzig, (1963).  
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تو،ودرهسع هوود اػذقؾ دروديػهس يعدػرؼ اػد  رهقهوػ،ت تسػرحيدد "روػدري،" ه"يقووػد" 
كػاد يراددػ،حد قتسػرحي  روا وقؿ ره ي د س تف تسػرحي،ت تو،وػدرهسع حيػث ي دػ س يقت

 (ع 23 – 17"روػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري،" تػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحي  " يروًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،" قتو،وػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرهس )يأل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ت 
هاػػػػذقؾ ر ػػػػ،ؼ  قػػػػل تسػػػػرحي  "يقووػػػػد" كووػػػػيدد يقووػػػػدف هيقط يبػػػػد تػػػػف تسػػػػرحي  

 (. 34 – 19"يقتدتبؽ" قتو،ودرهس )يأل ي،ت 
 هقاف  بل يقر ـ تف ذقؾ اًت  يوداؼ  يوات، ه ا د حيف يوار دروديهس  كػدة روػا
ي دػػػ س ره وقػػػػؿ تػػػف رف كػػػػ، ر رديوػػػػد  وػػػر ع ووػػػػد راريويػػػػهس ر يوػػػد   ، ػػػػ  اػػػػد 
ير دػػريؼ  أوػػا يقدػػ س تػػف رف كػػ، ر رديوػػد  بػػل كػػريط  رف داػػهف رااػػ،رر تائتػػ  قػػا 

 هت، ديتت دودـ  ر ا يقدريتد . 
هتػػػف ًػػػـ وسػػػدطيي يققػػػهؿ ه  ف راريويػػػهس  ػػػد طػػػهر اهتيػػػدي، يقدهو،دػػػ،  وػػػدت، يسػػػدودـ 

تًبت، طهر دروديهس تف   ؿ اهتيدي، يق ،قي،د،  ود يسدوديتا قاذي يقوهع  يق رهقهج يقودقد
 تف يق رهقهو،ت يقذف قـ يسدودتا  اهدهس ره رف تف كعريا اهتيدي، يق ،قي،د،. 

 . (279)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 
 .… non modoرة هيكير ا،رياسيس  قل رف راريويهس يسدودـ اد عذر يقكذرة   ،

sed etiam  ( 387 – 386يقدػػد هردت اػػد تسػػرحيدد "يألوػػهيف" قدروديػػهس )يق يدػػ،ف
 .  (281)( 995 – 994ه"توزؿ يألك ،ح" ق اهدهس )يق يد،ف 

ػػ، ابتػػ  "يعدػػرؼ"    هعػػد كػػ،ئع  يرسػػدوديـ  وػػد  fateorه ػػد يسػػدودـ راريويػػهس ري  
 .  (281)دروديهس ه اهدهس 

راريويػػهس يع ػػر  ػػف د  ػػيبا يقتبحػػهظ قدروديػػهس ع هيظاػػر  (II)هووػػد  اػػد يقكػػذرة 
 تدت دقديرر هي دزيزر قا  هو ا ك، ر ي اهتيدي ،  ،رز ي ر ي ،عيا رحد ه

 

 

 

                                                           
(279) Daviault (A.), Op. Cit., p. 151.  
(280) Karakasis (E.), Op. Cit., p. 222.  
(281) Ter. And. 896, Heaut. 158, Phorm. 236; Plaut. Amph. 606, Aul. 88, 

Merc. 983.  
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II 

29      “Terénti
(282)
 numne símilem dicent

(283)
 quémpiam?”   

     Suetonius Vitae Terenti C.5, p. 33 R. 
(284)
  

 "ردريعـ يوارهف رف عو،ؾ كوو ، ) ور( ري ، ا،ف ي ،عد دروديهس ؟" 
ػػػ، عػػػذر يقكػػػذرة رف راريويػػػهس  ػػػد يكػػػدار  قػػػب دروديػػػهس  اتػػػ، سػػػ ؽ رف  –هدحاػػػد ري  

 .  (285) ،قدسبسؿ يقزتود يقذف ر ل   هر   يف اؿ يقوق،د هيقديرسيف –ذارو، س،ق  ، 
 . (286)يقسديسد ه د وظـ راريويهس  عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د 

ردية يسػد ا،ـ دسػدودـ  وػدت، داػهف يإلو، ػ  يقتده عػ   nummeهياحظ عو، رف ابتػ  
 ػػػ،قو دع تتػػػ، يػػػدؿ  بػػػل رف راريويػػػهس يحاػػػد روػػػا ر رحػػػد ي ػػػ،عد دروديػػػهس اػػػد تهع دػػػا 

 يألد ي .
ع هاػػػذقؾ ر  (III)هر دد ػػػر كووػػػي  يقتدحػػػدث تػػػف وػػػاؿ تػػػ، د قػػػل تػػػف يقكػػػذرة 

دد ػػر يقتو،سػػ   يقدػػد ذااػػرت اياػػ،ع هقػػه ا،وػػت عػػذر يقكػػذرة اػػد دسبسػػبا، يقط يعػػد ااػػد 
 دكير  قل تا،رة دروديهس يق ،ئق  ه دردا يق وي   بل ذار ردؽ يقد ،ويؿ اد تسرحي،دا ه

III 

30      ". . . . ut quícquid loquitur, sál merum est!"  

     Priscianus p. 659 P. 
(287)
  

                                                           
 .  Terentio( ابت  28)يق يت  Terentiيسد دؿ اؿ تف  هث هوهيايرش  ابت   (282)
 . dicesابت   dicentيسد دؿ  هث هوهيايرش  ابت   (283)
ع ه د وكر كذرة هحيدة  131ع هدهال  ،ـ  71ه اقيا هوحهف ع هقد  ،ـ  Suetoniusسهيدويهس  (284)

ع هوكرع، هيسور  Vita Terenti( اد  تبا يقكاير IIقتسرحي  "تارو،ف يقر ،ت ح،تي،ت يقطرؽ" )
Wessner ( 1912اد ط عدا  ،ـ .) 

Wessner (P.), Donati Commentum Terenti, 3 Vols., Leipzig, (1902).  
(285) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, pp. 59, 142.  
(286) Daviault (A.), Op. Cit., p. 151.  

،  Priscianus ريساي،وهس  (287) ه اقيا هوحهف  ،ش   ،ف يققرف يقس،دس يقتيادفع هياعد تودر ي تات 
تف  (III)قكذريت تسرحي،ت راريويهسع ه د ح ظ قو، ت، يقرب تف  حدت  كرة كذرةع هتوا، ه يقكذرة 

تسرحي  "تارو،ف يقر ،ت ح،تي،ت يقطرؽ" اد يقوزا يألهؿ تف  تبا يقكاير "ت ،دئ يقوحه" 
Institutiones Grammaticae  وزا ي(ع ه د وكر ا،يؿ  18)يداهف عذي يقعتؿ تفKeil  عذر يقكذريت

 ( .1961(ع يقدد ر يد ط ، دا،  ،ـ )1857اد ط عدا  ،ـ )
Keil (H.), Grammatici Latini, Leipzig, (1857), rep. (1961).  
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 "رف يدحدث  ف اؿ كداع ااد تا،رة دد ه  قل يإل و،ب" .
 .  (288)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

 وػػػهرة تو،زيػػػ  قدعوػػػد "تاػػػ،رة ره  salه ػػػد يسػػػدودـ راريويػػػهس اػػػد عػػػذر يقكػػػذرة ابتػػػ  
 ري ػ "ع هعػػذر يقابتػػ  تػػذار ره وتػ،دع قاووػػ، ووػػدع، اػػد عػذر يقكػػذرة وتػػ،د ع ههردت تػػرة 

 .  (289)( 215رورت  ود راريويهس اد يقكذرة )
كووػي  يقتدحػدث ره يقكػوص يقتهوػا  قيػا  (IV)هر ي ده اػذقؾ تػف وػاؿ يقكػذرة 

 يقحديث ه
IV 

31      “ Ego  sí non uerear 
(290)
, némo uereatúr tui.” 

     Nonius 496, 25. 

 " ف قـ ره رؾ ابف يه رؾ رحد." 
 .  (291)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

"  –ي وؿ  –"يه ر هياحظ عو، رف يق عؿ  يد ي  ،دة  ح،ق  يقت عهؿ  ا  vereorيحدـر
ه"يقووػػػدف يقتةػػػرهر"  vereor illam( 381اتػػػ، هرد اػػػد تسػػػرحيدد "يقدػػػ،ور" )يق يػػػت 

( 231هاذقؾ تسرحيدد "يقتعذب قو سا" قدروديهس )يق يت  vereor nos(ع 943)يق يت 
vereor me  ( 81ه"يقووػػد" )يق يػػتvereor illud   ع  يوتػػ، يد ػػي عػػذي يق عػػؿ  ح،قػػ

 ( قبك، ر و سا . 34يقت ،ؼ  قيا  ود راريويهس ع ات، ورت اد يقكذرة )
 ر دعطيوػػػػػ، رف تعبهتػػػػػ،ت  ػػػػػف يقته ػػػػػؼ ره يقتدحػػػػػدث  (V)يقكػػػػػذرة  هرويػػػػػر ي ووػػػػػد رف

 ايا،ه
 

                                                           
(288) Daviault (A.), Op. Cit., p. 151.  
(289) cf. Plaut. Mer. 205, Per. 267.  

يقدد  vereorع ات، دؿ ري يؾ ابت   vereareابت   verearيسد دؿ  هث هوهيايرش  ابت   (291)
 .  verear قل ابت   Venetiisهردت اد ط ع  

(291) Daviault (A.), Op. Cit., p. 151.  
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V 

32      “ raetérea nunc corpús meum piláre primum coépit.” 

      Nonius 39, 25.  

 "ها ا   ف ذقؾع ا،آلف  در يقكعر يو ت اد وسدف." 
 .  (292)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

 يػهسڨ ػد هرد  ػ،قتعول ذيدػا  وػد وػه piloهوود عو، رف يق عؿ "يوته )يو ت( يقكػعر" 
 (ع هقـ يرد  ود دروديهس ره  اهدهس. 19 يقكذرة)

 
 :  Thaisمسرحية "ثاييس" 

دػػدهر تسػػرحي  "ًػػ،ييس" حػػهؿ تحظيػػ ع قاػػف ر ي ػػده تػػف وػػاؿ تػػ، د قػػل تػػف يقكػػذرة 
(I  وػهرة عػذر يقتحظيػػ ع هتػ،  ذي ا،وػػت تحظيػ  سػػيئ )mala meretrix   ع رف تحدراػػ

 bonaدعتػػؿ قتوػػرد يألوػػر هر تاػػ،ف  وػػدع، قبعهيطػػؼ ع رـ رواػػ، تحظيػػ  طي ػػ  يققبػػب 
meretrix ع رف دوبص قتف دح ا هددتول رف داكدرلت هددحرره 

I 

332     “ Éaque ferme sé dedere mélius consultóribus  

333      Quám restrictim
(293)
 cógitata atque ómnibus ratiónibus”  

     Nonius 516, 8.  

(  دسبيـ و سا، دقري  ، قبتسدك،ريف  "هاًير ي ت، ا،وت )دبدـز
  أاًر تف يقد اير  إتع،ف اد وتيي يقهس،ئؿ." 

 .  (294)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يقدرهود يقس ، د 
 

                                                           
(292) Ibid., p. 151.  

 قل  Parisiusيقدد هردت اد ط ع   restrictum ابت  هوهيايرش يهڨ دؿ ري يؾ ه هث هدي (293)
restrictim  . 

(294) Maldonado (J.C.M.), Afranius’ vv. 332.3 Ribbeck, Mnemosyne, Fourth 
Series, Vol. 49, Fasc. 1, Feb. (1996), p. 62.  
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 ػػد هرد  وػػد  restrictim  حػػذر"  –هياحػػظ اػػد عػػذر يقكػػذرة رف يقظػػرؼ " إتعػػ،ف 
راريويػػهس اقػػط ع هقػػـ يػػرد  وػػد رف كػػ، ر رديوػػد  وػػر ع هعوػػ، يكػػير وهويػػهس  قػػل روػػا 

 .  restricte (295) در  تف يقظرؼ  restrictimيسدودـ يقظرؼ 
  هعه يسػدوديـ كػ،ئي اػد يألدب  (se dare + adverb)ه د يسدودـ راريويهس   ،رة 

(ع 676يقرهتػػػػ،ودع  ذ هرد  وػػػػد  اهدػػػػهس اػػػػد تسػػػػرحي  "يقدهرتدػػػػ،ف  ػػػػ،اويس" )يق يػػػػت 
 .  (296)( قدروديهس 381(ع ه"يقحت،ة" )يق يت 231هتسرحيدد "يقوود" )يق يت 
كووػػي  يقتدحػػدث ره يقته ػػؼ يقػػذف  يبػػت ايػػا ع هقاػػف  (II)هر يد ػػر تػػف يقكػػذرة 

 يقتدحدً   د  ،ـ  عتؿ  طهقد ه  ي ده رف يقتدحدث ره 
II 

334     "Maiórem laudem quám laborem inuénero 
(297)
."  

     Ausonius Tachnopaegn XII Praef.  

 "سهؼ رحوؿ  بل ًو،ا ر ظـ تف )رف(  تؿ ) ور(." 

 .  (298)ه د وظـ راريويهس عذر يقكذرة اد يق حر يإلي،ت د يقسديسد 

يقدػػػد هردت اػػػػد  laudem invenireهيسػػػدودـ راريويػػػهس اػػػػد عػػػذر يقكػػػػذرة   ػػػ،رة 
( ع  يوتػػػ، دووػػػب  اهدػػػهس عػػػذر يقع ػػػ،رةع يألتػػػر 66تسػػػرحي  "روػػػدري،" قدروديػػػهس )يق يػػػت 

 يقذف يدؿ  بل هقي راريويهس  ،قست،ت يقبةهي  قدروديهس. 

ألاريويػهسع هتف ًـ وسدطيي يققػهؿه  وػا تػف وػاؿ دريسػدو، قكػذريت رر ػي تسػرحي،ت 
يد ر قو، روا، دعاس وهرة يقحي،ة يقيهتي  ره روا، تر ة قبهي ي يقرهت،ود  اػؿ د ،وػيباع 
حيث يعدتد يقزهيج  قل حد ت،  بل يإل و،ب هيرووذيب يقتد ،دؿ. هيع ر يأل ،رب  ػف 

                                                           
(295) Nonius 516,8.  
(296) Maldonadol (J.C.M.), Op. Cit., p. 63; cf. also Enn. Scaen.269 Rib; 

Lucil. 420; Verg. G. 1. 287; Caecl. Fam. 8.15.2.  
 قـ يرد عذي يق يت اد ط ع   هث .  (297)

(298) Daviault (A.), Op. Cit. p. 229.  



 
 شذرات أفرانيوس بين كوميديا البالياتا والتوجاتا  

054 
 

ررياػػـ اػػد يقػػزهيج يقتردقػػبع هعاػػذي قػػـ داػػف اهتيػػدي، يقدهو،دػػ،  ح،وػػ   قػػل حيػػؿ هطريئػػؽ 
يهو،ويػػػ  يقحديًػػػ ع هاػػػذي اهتيػػػدي، يق ،قي،دػػػ،ع حػػػهؿ دتاػػػيف يق ديػػػ،ت تػػػف تق، بػػػ  يقاهتيػػػدي، يق

ققػػػ،ا يألط ػػػ،ؿ اػػػد يقعػػػرياع هتكػػػ،عد  رزهيج يقتسػػػدق ؿع هتو، اػػػ   تبيػػػ،ت يرودطػػػ،ؼ هي 
 يػر  ػرهري  اػد اهتيػدي،  يقدعرؼع هتارو،وػ،ت تودوػؼ يقبيػؿع هوتيعاػ، ا،وػت رتػهر ي

 .يقدهو،د،
ق اػػػرة يقرئيسػػػػ  اػػػػد تعظػػػػـ ح اػػػػ،ت اهتيػػػػدي، ه هوػػػا  ػػػػ،ـ ا،وػػػػت ااػػػػرة يقػػػػزهيج عػػػػد ي

يق ،قي،د،ع حيث ووػد يقكػ،ب اًيػر ي تػ، يقػي اػد حػب تهيطوػ  ره تحظيػ  ره رتػ  ره  ػذريا 
ددعرض قا دو،ب. هتف  يف راًر يقعق ،ت كيه  ، اد طريؽ حب يقكػ،ب ووػد راػض 
يألعػػؿ ره هوػػهد توػػ،اس قبكػػ،ب يقع،كػػؽ ع ره وقػػص يقتػػ،ؿع ره رف يق دػػ،ة قيسػػت تهيطوػػ  
ط ػ ع هدوداػد يقتسػرحي   حرةع قاف عذر يقعق ،ت يػدـ دػذقيبا، اػد وا،يػ  يقتطػ،ؼ هدػدـ يقوة
 ،قزهيج. هتف ًـ دراز رحديث تسرحي،ت يق ،قي،د،  بل يألحديث يقتحدي   قل يقزهيج تي 

 يقدتايد قبوا،ي  يقتعرها  سب  ،ع رف يقوا،ي  يقسعيدة يقدد دوداد  ،قزهيج . 
هو،دػػػػ، قو سػػػػا، يدو،ع ػػػػ، تةػػػػ،ير يع  ذ يدحػػػػهؿ يرعدتػػػػ،ـ هتػػػػي ذقػػػػؾ يدوػػػػذت اهتيػػػػدي، يقد

 عا ،ت يقحػب  ػيف يقكػ ،ب هيق ديػ،ت اػد اهتيػدي، يق ،قي،دػ،  قػل  يقدرايػز  بػل يقزيوػ،ت 
ػػػ،  هيقودػػػ،ئب يقتدرد ػػػ   بياػػػ، اػػػد اهتيػػػدي، يقدهو،دػػػ، ع حيػػػث وػػػرت زهوػػػ،ت تدػػػذتريت هرزهيو 

 يدػػدوبهف  كػػاؿ سػػ،ار اػػد وػػ،ئويف هر  ػػ، يريػػد رف يػػزهج ي ودػػا  بػػل  يػػر ر  داػػ،ع هرعػػا  
 . (299)كئهف يقزهويفع هعد رتهر ا،وت وتيعا، دحدف  قل  يقطاؽ هيقزهيج ترة رورت 

هققػػػػد  ، ػػػػت يقوا،يػػػػ  يقسػػػػعيدة يقتحدتبػػػػ  يقدػػػػد دابػػػػؿ  ػػػػ،قزهيج هيقدػػػػد ا،وػػػػت كػػػػ،ئع  
اػػػػد اهتيػػػػدي، يق ،قي،دػػػػ،ع اتػػػػ، اػػػػ،ف يقطػػػػاؽ وػػػػ،در يقحػػػػدهث اػػػػد اهتيػػػػدي، يق ،قي،دػػػػ،ع تػػػػف 
يألااػػػػ،ر يقرئيسػػػػ  يقتايتوػػػػ  اػػػػد اهتيػػػػدي، يقدهو،دػػػػ،  كػػػػاؿ  ػػػػ،ـ ه وػػػػد راريويػػػػهس  وػػػػ   

 .  (311)و،و  
                                                           

(299) Manuwald (G.), Op. Cit., pp. 164-165.  
(300) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, pp. 113-114.  
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د كذريت تسرحي،دا دردي ،ت يقزهيج توذ  دييدا، حدل هتف ًـ وود راريويهس يو، ش ا
ط ػ ع تػرهر ي  تريسػـ يقػزهيج هطقهسػاع ههوػهر   وا،يداػ، يقتده عػ ع رف  دييػ  تػف  قػد يقوة
 قل يقوا،ي  يقتحدتب   ،قطاؽ هي  ،ت  ر ػ،ط وديػد  ػف طريػؽ  دتػ،ـ زيوػ  وديػدةع هعاػذي 

ػػ، اػػد يقحيػػ،ة ووػػد رو سػػو، رتػػ،ـ  ػػ،قـ تبػػدا  ،قعا ػػ،ت يألسػػري  يقع،ديػػ   يقدػػد دحػػدث دهت 
 يقيهتي  .

 الشخصيات :
تػف يقوػدير  ،قػذار رف كػعريا اهتيػدي، يقدهو،دػ، ه وػ   و،وػ  راريويػهس  ػد سػػتحهي 
قبكووػػػػي،ت يقوسػػػػ،ئي   ،قدحػػػػدث ق دػػػػرة رطػػػػهؿ  بػػػػل وكػػػػ   يقتسػػػػرحع  ػػػػؿ وعبػػػػهي عػػػػذر 

وػػهع يقكووػػي،ت اػػد يقاًيػػر تػػف يألحيػػ،ف  طػػات قتسػػرحي،داـ يقاهتيديػػ  راًػػر تػػف رف 
اهتيػػدف  وػػر. ا ػػد كػػذريت اهتيػػدي، يقدهو،دػػ، ه و،هيواػػ، وػػرت رف عوػػ،ؾ  ػػدد ي ا يػػر ي تػػف 

 .  (311)يألست،ا هيقو ،ت هيقويغ ذيت يقوا،ي،ت يقتحوً  
هدظاػػػر يقاًيػػػر تػػػف يقكووػػػي،ت يقوسػػػ،ئي  اػػػد يقتسػػػرحي،ت يألر عػػػ  يقدػػػد دو،هقو،عػػػ، 

  ،قدريس ع هتوا، ه 
اػد تسػرحي  "زهوػ،ت يإلوػهة"ع هتتػ،  (312) (virgo)كووي  يق د،ة يقعذريا يقتهيطو  

ر كػػؾ ايػػا رف عػػذر كووػػي  وتطيػػ  ظاػػرت اػػد اهتيػػدي، يق ،قي،دػػ،ع تًػػؿ ه ا،يػػدري، ي وػػ  
يهابيه اد تسرحي  "ورة يقذعب"ع هتًؿ ايبهتيو، اد تسرحي  "رودري،"ع هتًؿ  ،ت يا اد 

 تسرحي  "يألوهيف". 

                                                           
(301) Hurbánková (S.), Pepertoire of Characters in Roman Comedy: New 

Classification Approaches, Graeco-Latina, Brunensia 19, (2014), p. 10.  
ره  filiaره  gnata أوت،طا، يقتودب  ه ير و   (virgo) بل يقر ـ تف رف كووي  يقعذريا  (312)

ي، يق ،قي،د، هيقدهو،د،ع اإوا، قـ دظار اد  رهض  د ظارت اد اؿ تف اهتيد sororيألوت 
 يقتيتي،ت. 

Hurbánková (S.), Op. Cit., p. 13.  



 
 شذرات أفرانيوس بين كوميديا البالياتا والتوجاتا  

045 
 

ػػػ، كووػػػي  يقسػػػيدة يقتدزهوػػػ     هعػػػد زهوػػػ  يقكػػػيخ اػػػد  (313) (uxor)هدظاػػػر ري  
ػػػ، كووػػػي  وتطيػػػ  اػػػد اهتيػػػدي، يق ،قي،دػػػ،ع تًػػػؿه  تسػػػرحي  "زهوػػػ،ت يإلوػػػهة"ع هعػػػد ري  

 سهسدريد، زهو   يقكيخ وريتيس اد تسرحي  "يقتعذب قو سا". 
، اػػػد اهتيػػػدي،  ه كػػػاؿ  ػػػ،ـ ي ػػػده رف يقزهوػػػ  يق ، ػػػب  هيقتطيعػػػ  عػػػد يألاًػػػر كػػػيه  

ػػػػػ، كووػػػػػي  يقزهوػػػػػ  ي قتةبه ػػػػػ   بػػػػػل رترعػػػػػ، اػػػػػد تسػػػػػرحي  راريويػػػػػهسع اتػػػػػ، ووػػػػػد ري  
ع هعػػد يقكووػػي  يقدػػد ظاػػرت اػػد يقعديػػد تػػف تسػػرحي،ت يق ،قي،دػػ،ع تًػػؿه (314)"يقطػػاؽ"

زهوػػ  تيوػػ،يويتهس اػػد تسػػرحي  "يقدهرتػػ،ف تيوػػ،يويتهس" هتًػػؿ سهسػػدريد، اػػد تسػػرحي  
 "يقتعذب قو سا". 
 اقد ظارت تدتًب  اد كووػي  ًػ،ييس اػد تسػرحي  (315) (meretrix)رت، يقتحظي  

"ًػػ،ييس"ع هيقتحظيػػ  تهسػػويس اػػد تسػػرحي  "يقوػػ،ود تػػف يقةػػرؽ"ع هعػػد داعػػد كووػػي  
وتطيػػػػ  هردت اػػػػد تعظػػػػـ تسػػػػرحي،ت يق ،قي،دػػػػ،ع تًػػػػؿه  رهديػػػػـه اػػػػد تسػػػػرحي  "يقدهرتػػػػ،ف 
تيوػ،يويتهس" هتًػؿ  ػ،اويس اػػد تسػرحي  "يقتعػذب قو سػا"ع هتًػػؿ ًػ،ييس اػد تسػػرحي  

 "يقوود". 
رحي  "زهو،ت يإلوهة"ع هقػديو، اػد اهتيػدي، اد تس (nutrix)هدظار كووي  يقتر ي  

يق ،قي،دػػػ، كووػػػي  سػػػهارهو، اػػػد تسػػػرحي  "اهرتيػػػه" ع ها،ودػػػ،ري اػػػد تسػػػرحي  "يألوػػػهيف"ع 
 هسا،ا، اد تسرحي  "توزؿ يألك ،ح". 

ػػ، كووػػي  زهوػػ  يألب ) ( يقدػػد هردت اػػد تسػػرحي  "يقطػػاؽ"ع novercaهوػػرت ري  
ووػػػػػي  يقتسدكػػػػػ،رة ره يقو،وػػػػػح  هقػػػػػـ دظاػػػػػر اػػػػػد تسػػػػػرحي،ت يق ،قي،دػػػػػ،ع ا ػػػػػا   ػػػػػف ك

(assestrix , adsestrix ."يقدد هرد ذارع، اد تسرحي  "زهو،ت يإلوهة ) 
                                                           

ع materع "رـ"  domina , eraظارت كووي  يقسيدة يقتدزهو   أوت،طا، يقتودب   ه "سيدة" (313)
 اد وتيي روهيع يقاهتيدي، يقرهت،وي  و،و  وتطد يألـ matronaع "ر   توزؿ" uxor"زهو " 
 هيقزهو . 

، كووي  يقزهو  اد يقعديد تف تسرحي،ت راريويهس يألورت )يقكذريت  (314) ع  99ظارت ري  
 (.376ع  241ع  222

 يعد دهر يبيهس )اهتيدي، يق ،قي،د،( راًر تف يسدودـ كووي  يقتحظي  اد كذريت تسرحي،دا.  (315)
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رتػػػ،  ػػػف كووػػػي،ت يقروػػػ،ؿ اووػػػد اػػػد تسػػػرحي  "زهوػػػ،ت يإلوػػػهة" كووػػػي  يقكػػػيخ 
ع هظاػػػػرت اػػػػذقؾ اػػػػد تسػػػػرحي  "يقطػػػػاؽ"ع ه ػػػػ،دة تػػػػ، دػػػػحدف عػػػػذر (senex))يق ويػػػػؿ( 

ػ، اػد رحػديث يقتسػر  حي ع هعػػذي يقػوتط تهوػهد دهف كػؾ اػد اهتيػػدي، يقكووػي  دهر ي تات 
يق ،قي،دػػ،ع تًػػؿ ه كووػػي  يقكػػيخ يقهيقػػد يق ويػػؿ وػػريتيس اػػد تسػػرحي  "يقتعػػذب قو سػػا" 

 قدروديهس. 
اػػد تسػػرحي   (316)( adulescens amatorهدظاػػر اػػذقؾ كووػػي  يقكػػ،ب يقع،كػػؽ )

"زهو،ت يإلوهة" ع هعػد كووػي  وتطيػ  ظاػرت اػد ر بػب تسػرحي،ت يق ،قي،دػ،ع تًػؿ ه 
 رودي ه ها،يدري، اد تسرحي  "اهرتيه"ع هوريتيس اد تسرحي  "يقوود". 

، كووي  يقع د يقتسػرع  يقدػد ظاػرت اػد تسػرحي،ت ه  servus callidusهقديو، ري  
ػػ، "زهوػػ،ت يإلوػػهة"ع ه"يقحريػػؽ"ع ه"يقتقعػػد" أل اريويػػهس. هدػػحدف كووػػي  يقع ػػد دهر ي تات 

اد اهتيدي، يق ،قي،د، اد يقتس، دة اد يقوديع ا ا   ػف   ػ ،ا يقبتسػ  يق ا،عيػ ع تًػؿ 
"ع ه ػػػػ،رتيوه اػػػػد تسػػػػرحي  "يقووػػػػد" ع قاووػػػػ، ووػػػػد اػػػػد روػػػػدري،" تسػػػػرحي  اػػػد هسڨه دي

 اهتيدي، يقدهو،د، رف يقع د قـ ياف قا دهر  رئيس  اد رحديث يقتسرحي . 
( اػػػػػد تسػػػػػرحيدد "زهوػػػػػ،ت يإلوػػػػػهة" parasitusهرويػػػػػر ي ظاػػػػػرت كووػػػػػي  يقط يبػػػػػد )

ه"يقدػػهرـ يقػػذف اد ػػت قػػا يقحيػػ،ة" ألاريويػػهسع هعػػد كووػػي  ً،وهيػػ  ظاػػرت اػػد اهتيػػدي، 
 . (317)يق ،قي،د،ع تًؿ ه وو،ًه اد تسرحي  "يقوود"ع هاهرتيه اد تسرحي  "اهرتيه" 

 ،سػػػدًو،ا زهوػػػ   –، راريويػػهس هتػػف ًػػػـ ي ػػده وبي ػػػ، تتػػ، سػػػ ؽ رف كووػػي،ت اهتيػػػدي
                                                           

ع "ك،ب"  amator بل يقر ـ تف رف كووي  يقك،ب  أوت،طا، يقتودب   ه " ،كؽ"  (316)
adulescens "ع "تحبamans "ع "وديؽamicus  "ع "سيدerus, dominus  "ع "رخ

frater "ع "ي فfilius, gnatus " ع "زتيؿ يقدريسcondiscipulus"ع "ي ف يقعـ patruelis  اد
 ر بب تسرحي،ت اهتيدي، يق ،قي،د، هيقدهو،د،ع اإوا، ظارت  كاؿ ر ؿ وس ي ، اد يققوص يألديبي . 

Hurbánková (S.), Op. Cit., p. 12.  
ا،ف  دد يقكووي،ت ره يقتتًبيف اد اهتيدي، يقدهو،د، هو،و  راريويهس ر ؿ  دد ي تف  دد  (317)

 تتًبيف يقاهتيدي، يق ،قي،د، ع هتف ًـ ار ت، داهف يقتسرحي،ت ر ور هر سط تف اهتيدي، يق ،قي،د، . 
(cf. Ps. Asc. on Cic. Div. in Caec. (p. 200, 14.15. St.) 



 
 شذرات أفرانيوس بين كوميديا البالياتا والتوجاتا  

045 
 

عػػد يقكووػػي،ت و سػػا، يقدػػد ظاػػرت  كػػاؿ تداػػرر اػػد اهتيػػدي، يق ،قي،دػػ،  وػػد   –يألب 
 دروديهس ه اهدهس. 

 البرولوج : 
ػػػ،  ديػػػدة تػػػف يق رهقهوػػػ،تع تًػػػؿه يق رهقػػػهج  يسػػػدودـ راريويػػػهس اػػػد تسػػػرحي،دا روهي  
يقودقد ره يقدا، د اػد تسػرحي  "تاروػ،ف يقر ػ،ت ح،تيػ،ت يقطػرؽ"ع هيقػذف يدكػ، ا  قػل 
حد ا ير ه رهقهو،ت تسرحي،ت "روػدري،"ع ه"يقووػد" ع ه"يألوػهيف"ع ه"يقتعػذب قو سػا"ع 

 ه"اهرتيه" قدروديهس. 
 يػهسڨويهس يق رهقهج  و سا ع  يوت،  اد دروديهس  قل تدير ار   رتبه د رققل راري

 . يقتات   اذر دهر يه
هيسػػػػدودـ اػػػػذقؾ يق رهقػػػػهج يقد سػػػػيرفع هيظاػػػػر عػػػػذي اػػػػد تسػػػػرحي  تواهقػػػػ  يقعوػػػػهيف 

(ع ه ػػػد رققػػػ،ر يإلقػػػا  ريػػػ، هسع هتػػػف ًػػػـ يدكػػػ، ا عػػػذي يق رهقػػػهج 414ع  413)يقكػػػذرد،ف 
ج يقتحوؿع ألوا يأدد  عػد يقتكػاد يراددػ،حد حيػث ه رهقهج تو،ودرهس يقتستل  ،ق رهقه 

دظاػػػر يآلقاػػػ  قدقػػػدـ يقتعبهتػػػ،ت يق ػػػرهري  قبتكػػػ،عديف  ػػػف يقته ػػػؼ يقػػػدريتد ع تًػػػؿ ه 
 رهقػػػهج تسػػػرحي  "يق دػػػ،ة تقوهوػػػ  يقكػػػعر" يقػػػذف هرد  بػػػل قسػػػ،ف ر ػػػ  سػػػها يق اػػػـ ع 

 ه رهقهج تسرحي  "يقدرع" يقذف هرد  بل قس،ف ر   يقحظ .
هقػػهج اػػذقؾ ه رهقهوػػػ،ت تسػػرحي،ت  اهدػػهس يقدػػد دبقياػػ، يآلقاػػػ ع هيدكػػ، ا عػػذي يق ر 

قاوػػػػا يػػػػأدد اػػػػد  دييػػػػ  يقتسػػػػرحي ع تًػػػػؿه  رهقػػػػهج تسػػػػرحي،ت ه "رت يدريػػػػه" يقػػػػذف يبقيػػػػا 
تيراهريػػهس ع ه"ًػػاث  طػػي تػػف يقوقػػهد"ع يقػػذف يقػػـه  إقق،ئػػا قهاسػػهري، هوه يػػ،ع ه رهقػػهج 

 تسرحي  "ورة يقذعب" يقذف دبقيا يقر   رر . 
ف وػاؿ تػ، د قػل تػف كػذرة راريويػهس سػ،ق   يقػذار ر وسػدطيي يقوػـز تػ،  ذي هقاف تػ

 ا،ف يق رهقهج  د هرد اد  ديي  يقتسرحي  ره  عد يقتكاد يرادد،حد .
قاف يقكدا يقهحيد يقذف يتاف يقوـز  ا عه رف يقتسرحي،ت  كاؿ  ،ـ د در   رهقهج 

 يد عا حهيريت يقكووي،ت هتهوهقهو،داـ .
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،  ود ، د سيري ،  ور يقهـ  إقق،ئػا  حػدت يقكووػي،ت اػد  هوود ري   راريويهس  رهقهو 
يقتسػػػػرحي،تع  بػػػػل  ػػػػرير تػػػػ، وػػػػرت اػػػػد  رهقهوػػػػ،ت تسػػػػرحي،ت ه "زهوػػػػ،ت يإلوػػػػهة" ع 

 .  (318)ه"يقتقعد"ع ه"يقتدعرض قبوي،و "ع ه"يقحريؽ" ع ه"يقعت،ت" ع ه"ي ف يقزهج" 
هتف ًـ يدكػ، ا عػذي يقوػهع ه رهقهوػ،ت تسػرحي،ت تو،وػدرهس ه "يقكػ ر"ع ه"يقتػزيرع"ع 
ه"يقهريًػػػػػػ "ع ه رهقهوػػػػػػ،ت تسػػػػػػرحي،ت "يققرطػػػػػػ،ود" ه"يقحتيػػػػػػر" ه"يألسػػػػػػرت" ه"يقدهرتػػػػػػ،ف 

 تيو،يويتهس" ق اهدهس. 
هعاػػػػذي يسػػػػدودـ راريويػػػػهس يق رهقػػػػهج يقوػػػػدقد ره يقػػػػدا، د يقػػػػذف يسػػػػدودتا دروديػػػػهس 

ف يقذف يسدودتا اؿ تف تو،ودرهس ه اهدهسع سهيا ا،وت دبقيا ر   هيق رهقهج يقد سير 
تػػف يآلقاػػ  ره  حػػدت كووػػي،ت يقتسػػرحي ع تتػػ، يػػدؿ  بػػل دػػأًرر  دروديػػهس ه اهدػػهس 

 هتو،ودرهس.
 اإلشارات التراجيدية في مسرحيات أفرانيوس: 

( ي دػػ س  يد ػػ، تػػف تسػػرحي  تواهقػػ  Vروتػػي يقوقػػ،د  بػػل رف راريويػػهس اػػد يقكػػذرة )
 (. 112 يق يت) يهسڨقعوهيف ق ،اهي

( تػػػف يقكػػػذرة 64هتػػػف وػػػاؿ دريسػػػدو، قتسػػػرحي  "يقطػػػاؽ" وبوػػػو،  قػػػل رف يق يػػػت )
(XI) ػػ، تػػف تسػػرحي  دريويديػػ ع ر تػػ، ا،وػػت  حػػدت تسػػرحي،ت  ػػ،اه  يػػهسڨي دػػ س ري  
 . و سا

 Medusهيكير ت،ودههقد  قػل رف  اهدػهس ي دػ س  عػض ر يػ،ت تسػرحي  "تيػدهس" 
( تػف تسػرحي  "رت يدريػه" تػف  حػدت 233 – 232يف )يق يدػ ي دػ س ؾاػذق يػهسعڨق ،اه

،  قل رف  ع( 223 يقكذرة) يهسڨكذريت تسرحي  تواهق  يقعوهيف ق ،اه ات، يكير ري  
( تػػػف تسػػػرحي  129 – 128دروديػػػهس  ػػػد اعػػػؿ يقكػػػدا و سػػػا  وػػػدت، ي دػػػ س يق يدػػػيف )

ع اػػػػذقؾ ي دػػػػ س يػػػػهسڨ"يقحتػػػػ،ة" تػػػػف  حػػػػدت كػػػػذريت تسػػػػرحي  تواهقػػػػ  يقعوػػػػهيف ق ػػػػ،اه
 تسػػػػرحي  تػػػػف تػػػػأوهذة) يػػػػهسڨق ػػػػ،اه Periboeaاػػػػ،يايبيهس تػػػػف تسػػػػرحي  " يري هيػػػػ،" 

                                                           
(308) Beare (W.), The Fabula Togata, p 47; Manuwald (G.),Op. Cit. p. 264.  
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قيهر يػػػػػديس(ع هاػػػػػذي ي دػػػػػ س قهايبيػػػػػهس تػػػػػف تسػػػػػرحي  "وريسػػػػػيس"  Oeneus"رهويػػػػػهس" 
Chryses (319)"وريسيس" قسهاهابيس(  تسرحي  تف تأوهذة) يهسڨق ،اه  . 

هاػػػد عػػػذي يقوػػػدد يقػػػر سػػػيويا، رف اهتيػػػدي، يقدهو،دػػػ، ا،وػػػت دحدػػػؿ تا،و ػػػ، هسػػػط ،  ػػػيف 
يقدريويػػدي، هيقاهتيػػدي،  ،إل ػػ،ا   قػػل يحدهيئاػػ،  بػػل   ػػ،ريت ذيت تةػػزت ابسػػ د هوديػػ  

 .  (311)هي ح  
رف اهتيػػػدي، يقدهو،دػػػ، ا،وػػػت تبيئػػػ   ،قع ػػػ،ريت يقتاذ ػػػ  يألويقػػػ   Frontoهيػػػرت ارهودػػػه 

urbanae sententiae
(311) . 

هيكػػػير  يػػػر  قػػػل رف كػػػذريت تسػػػرحي،ت راريويػػػهس ا،وػػػت دح ػػػؿ  ،قع ػػػ،ريت يقع،ط يػػػ  
 طريقػػػػ  ره  ػػػػأورتع تًػػػػؿه  ،ط ػػػػ  يألب دوػػػػ،ر ي وػػػػاع ره  ،ط ػػػػ  ير ػػػػف دوػػػػ،ر ر يػػػػاع ره 
 ،ط ػ  يقزهوػ  وحػه زهواػػ،ع ره  ،ط ػ  يقػزهج وحػه زهودػػا. اتػ، ا،وػت زيوػرة  ،قحػػديث 

،ت هيرحد ػػ،رت يقرهت،ويػػ ع ا ػػا   ػػف  يػػريد  ػػف يألر ػػ،ب هيقطقػػهس يقديويػػ  هيقتارو،وػػ
 78ع  46 – 45ع 24 – 23ع 7يقحاـ هيألتً،ؿ هيأل هيؿ يقتأًهرةع اتػ، اػد يقكػذريت )

 289ع  249 – 248ع  242 –  241ع  172 – 171ع  117 – 116ع  83ع 
   (312)(411ع  326ع  399 – 398ع 365 – 364ع  291 –

هتػػف يقوػػدير  ،قػػذار رف راريويػػهس  ػػد ي ػػطر  قػػل يقبوػػها  قػػل يسػػدوديـ ته ػػه ،ت 
تػػػأوهذة تػػػف اهتيػػػدي، يق ،قي،دػػػ، قدحقيػػػؽ يإلًػػػ،رة يقع،ط يػػػ ع ا طبػػػ  تسػػػرحي  "يقوػػػ،ود تػػػف 
يقةرؽ"  ،عرة   ريقي  تف وي، هقيس ه ،كقا، دـ   ريحر  ف طريؽ س ٍب تػ، قاودحػ،ر ع 

تػػ  طريقػػ  روػػرت اػػد دقػػديـ يإلًػػ،رة هيظاػػر  د، اػػ، يقحوػػهف قػػا تػػدت  تػػؽ ح  اػػ، قػػا. ًه
يقع،ط ي  دوبت اد يرو و،ؿ ير طريرف  يف زهويف سعيديف اد تسػرحي  "يقطػاؽ"ع 

 .(313)هيألتر و سا وودر اد تسرحي  "يقدهرـ يقذف اد ت قا يقحي،ة" 

                                                           
(309) Manuwald (G.), Op. Cit., p. 211.  
(310) Sen. Ep. 8.8.89-7.  
(311) Fronto Ep. ad Ant. 4.2 M2.  
(312) Beare (W.), The Fabula Togata, pp. 51-52.  

 . 221 – 221ه.  ير ع يقتروي يقس، ؽ و ساع ص  (313)
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ع  ػػؿ ـ دادػػب اقػط  اػدؼ يقتدعػػ  هيقدسػبي هتػف ًػـ يد ػػر قوػ، رف اهتيػدي، راريويػػهس قػ
، دهويؿ رس،ئؿ روا ي  هابس ي  ا ا   ف يإلً،رة يقع،ط ي  ات، اد ا،وت   ،يدا، ري  

 اهتيدي، يق ،قي،د،ع و،و   ود دروديهس.
هعاػػػػذي ي ػػػػده وبي ػػػػ، رف راريويػػػػهس  ػػػػد سػػػػ،ر  بػػػػل واػػػػب كػػػػعريا اهتيػػػػدي، يق ،قي،دػػػػ، اػػػػد 

تسػػرحي،دا  بػػل  يحدػػهت ه ػػد. يػػهسڨير د ػػ،س تػػف يقتسػػرحي،ت يقدريويديػػ ع سػػيت،  ػػ،ؾ
يقوهيوب يألوا يػ  يقدػد حػ،هؿ اياػ، يقكػ، ر رف يظاػر قوتاػهرر يققػيـ يقوػحيح    عض

 يق ، ب  اد تودتعا تًبت، اعؿ دروديهس تف   با.
 األسموب الخطابي لمسرحيات أفرانيوس:

ويهس سعل  قػل  قل رف راري –ات، س ؽ رف ذارو،  -يكير كيكرهف اد اقرة تات   
ع تتػػ، داػػي  عػػض يقوقػػ،د  قػػل يققػػهؿ  ػػأف (314)ع يقوطيػػب يقكػػاير دقبيػػد رسػػبهب ديديػػهس

راريويهس ا،ف وطي  ،  قل و،وب اهوا ك، ر ي اهتيػدي ، ر يكػؽ قػا   ػ،ر 
. هقاػف قػـ (315)

 .  (316)يحظ عذي يقررف  ق هؿ تعظـ يقوق،د هيقديرسيف
هاد عذي يقودد يرت ت،ودههقد رف قة   رهقهو،ت راريويهسع و،و   رهقهج تسرحي  

ح،تيػػػػ،ت يقطػػػػرؽ" ا،وػػػػت قةػػػػ  وط، يػػػػ  ددهياػػػػؽ هرسػػػػبهب  رهقهوػػػػ،ت "تاروػػػػ،ف يقر ػػػػ،ت 
 . (317)دروديهسع دهف رف يد ـ رريا  أي  ردق  دحاد وح  رريا

 ر رف يقكػػػػدا يقتحاػػػػد تػػػػف وػػػػاؿ تػػػػ، د قػػػػل تػػػػف كػػػػذريت تسػػػػرحي،ت راريويػػػػهس رف 
ع اعبػل سػ يؿ يقتًػ،ؿ ووػد حدث اد  عػض يألحيػ،ف  أسػبهب وطػ، دكووي،دا ا،وت دد

 111ع  92ع  91ع 28 – 25،  يف  عض كذريت راريويهس )يقكذريت رف عو،ؾ دك، ا  
 ( قا،ده.71( هيقكذرة )275 - 274ع  271ع  111 –

                                                           
(314) Cic. Brut. 167.  
(315) Leo (F.), Geschichte der Römischen Literatur, Berlin, (1913), p. 375, 

n. 4.  
(316) Douglas (A.E.), M. Tulli Ciceronis Brutus, Oxford, (1966), p. 129; 

Welsh (J.T.), The Dates of the Dramatists, p. 142, no. 43.  
(317) Manuwald (G.), Op. Cit., p. 167.  
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هاد يقسي،ؽ و سػا ووػد رف عوػ،ؾ اقػريت  ديػدة اػد  رهقهوػ،ت دروديػهس دحاػد دكػ، ا 
رسػػبهب دروديػػهس هرسػػبهب اػػ،دهع اعبػػل سػػ يؿ يقتًػػ،ؿ يدكػػ، ا  رهقػػهج تسػػرحي  "يقحتػػ،ة" 

 ( قا،ده.169( قا،دهع ات، يدك، ا  رهقهج تسرحي  "رودري،" هيقكذرة )58هيقكذرة )
هتف ًـ ي ده قو، وبي ، تدت دك، ا رسػبهب دروديػهس يقوطػ، د هرسػبهب اػ،دهع هاػذقؾ 

 رسبهب راريويهس يقوط، د ها،ده. 
هودير  ،قذار رف روزيا  رهقهج دروديهس ددت،ًؿ  قل حٍد  عيػد هروػزيا يقوط ػ ع هعػه 

ع هرهواػهود  Focardiظـ يقديرسيف ق رهقهو،ت دروديهسع هتواـ ه اهاػ،ردف ت، رادر تع
Ronconi  ع هوهقد يرجGoldberg

(318). 
ع  (Exordium)حيػػػث ووػػػد رف اػػػا  تػػػف يق رهقػػػهج هيقوط ػػػ  يوقسػػػت،ف  قػػػل يقتقدتػػػ  

ع هيقو،دتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   (Argumentatio)ع هيقحوػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ره يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقيؿ  (Narratio)هيقحا،يػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
(Conclusio)(319)  . 

هعاػػذي ووػػد عوػػ، دقػػيا   وػػر يػػد ـ هقػػي راريويػػهس  أسػػبهب دروديػػهسع سػػيت، يألسػػبهب 
 يقوط، د ق رهقهو،دا. 

 المغة : 
تف واؿ يقدريس  يقبةهي  قكذريت يقتسرحي،ت يألر ع  س،ق   يقذار  دي وبي ػ، رف قةػ  

 . دهسق ،قي،د،ع سيت، دروديهس ه اه راريويهس ددك، ا  قل حد ا ير هقة  كعريا اهتيدي، ي
اقد يسدودـ راريويهس  عض يقت رديت هيقويغ هيقدع يػريت هيقوتػؿ يقدػد دظاػر تػدت 

 دأًرر   اهدهسع هرسبه ا  كاؿ ي هؽ دأًرر  دروديهسع تًؿ ه 
                                                           

(318) Focardi (G.), Lo Stile Oratorio nei Prologhi Terenziani, SIFC, (1978), 
p. 70; Ronconi (A.), Analisi del Prologo dell’Andria, RCCM, (1978), p. 
1129; Goldberg (S.M.), Understanding Terence, Princeton, New Jersey, 
(1986), pp. 33-60.  

(319) Goldberg (S.M.), Terence, Cato and Rhetorical Prologue, Cph, (1983), 
p. 209, Ronconi (A.), Op.Cit., p. 1130.  
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sacer / malus, deos obsecrare, dotem dicere, finge fabricare, in medium, 
hodie ater dies est, commemoro, improbus, sperata, toga, merenda, scurra, 

fustis, testamentum.  

اػػذقؾ يسػػدودـ راريويػػهس  عػػض يقت ػػرديت هيقع ػػ،ريت يقكػػ،ئع  قػػدت  اهدػػهس هادػػ،ب 
 در  تف  repentinoاهتيدي، يق ،قي،د،ع اد حيف دوو ا، دروديهسع تًؿ ه يسدوديـ ابتدد 

repente ه  عextundere  در  تف extorquere  . 
ه ،إل ػػػػػػػػػ،ا   قػػػػػػػػػل ذقػػػػػػػػػؾ اقػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػدودـ راريويػػػػػػػػػهس  عػػػػػػػػػض يقت ػػػػػػػػػرديت هيقوػػػػػػػػػيغ 
هيقدع يػػػػريت يقدػػػػد ا،وػػػػت كػػػػػ،ئع  اػػػػد يقاديويػػػػ  يقت اػػػػرةع سػػػػػيت،  وػػػػد  اهدػػػػهسع تًػػػػػؿه 

 pueraاػػػػػػػػد يقاديويػػػػػػػػ  يقااسػػػػػػػػي ع ه  inaudio ػػػػػػػػدر  تػػػػػػػػف ابتػػػػػػػػ   indaudioابتػػػػػػػػ،ت 
اػػػػػػػػػد يقاديويػػػػػػػػػ  يقااسػػػػػػػػػي ع  superbe ػػػػػػػػػدر  تػػػػػػػػػف  superbiterع ه puella ػػػػػػػػػدر  تػػػػػػػػػف 
ع  ه ػػػػػػت،ئر يإلكػػػػػػ،رة lavare ػػػػػػدر  تػػػػػػف  lavereع ه olēre ػػػػػػدر  تػػػػػػف  olĕreهيق عبػػػػػػيف 

ollus, olle  در  تف ille, illa, illud   (321)اد يقاديوي  يقااسي  . 
ات، يسدودـ راريويهس توته ػ  روػرت تػف يقت ػرديت هيقوتػؿ هيقدع يػريت يقدػد ا،وػت 

 در  تف  scelerosusك،ئع  قدت دروديهس  يوت، دوو ا،  اهدهسع تًؿ ه يسدوديـ ابت  
 ػػػػػػػػدر  تػػػػػػػػف يق عبػػػػػػػػيف  deducereع هيسػػػػػػػػدوديـ يق عػػػػػػػػؿ sceleratusه  scelestusابتدػػػػػػػػد 

minuere, contrahere رؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ يقظػػػػػػػػػػػػػع هيسدوmemoriter  ػدر  تػف يقظػرايف  
plane, recte  ع هابتػػ،تperturbatus, sollers, maternus  ع ه  ػػ،رةlaudem 

invenire  . 
ا ػػػا   ػػػف توته ػػػ  روػػػرت تػػػف يقت ػػػرديت هيقوتػػػؿ هردت  وػػػد اػػػؿ تػػػف راريويػػػهس 

 pertimeoع هexpello ػػدر  تػػف  exigoهدروديػػهس ه اهدػػهسع تًػػؿ ه يسػػدوديـ يق عبػػيف 
 ,proferre, nubere, obsecro, defetigo ع هاػذقؾ يألاعػ،ؿvalde timeo ػدر  تػف 

dimittere ع هابتػػ،تbalineum, praegnas  ة ع ه  ػػ،رnon medo … sed 
etiam
(321) . 

                                                           
(320) Karakasis (E.), Op. Cit., pp. 219-221.  
(321) Ibid., p. 221.  



 
 شذرات أفرانيوس بين كوميديا البالياتا والتوجاتا  

044 
 

ع  formaهووػػػد اػػػذقؾ راريويػػػهس يسػػػدودـ  عػػػض يقت ػػػرديت  وػػػهرة تو،زيػػػ ع تًػػػؿ ه 
sacer  ،sal  ،conformo ،iuvo  ،video  ،ludo  . 

هروير ي وود رف عو،ؾ توته   تف يقت رديت يقبةهيػ  يقو،وػ   ػأاريويهس قػـ دػرد  وػد 
 رف ك، ر رديود  ورع تت، يواض دقيا   بل تهع   راريويهس يقبةهي ع تًؿ ه 

perspicace, restrictim, scribilitarius, praeclavium, assestrix. 

 البحور الشعرية في مسرحيات أفرانيوس : 
ا،وػػػػت رف اهتيػػػػدي، رديويػػػػ  ) ،سػػػػدًو،ا يق رهقػػػػهج( دداػػػػهف تػػػػف  ووػػػػريف ه يقحػػػػهير 

diverbium  ع هيقةوػػػػػ،اcanticum   ع هاػػػػػ،ف عػػػػػذيف يقعووػػػػػريف ياهوػػػػػ،ف تع ػػػػػ، يقتسػػػػػرحي
 أسرع،ع  ،سدًو،ا يقوزا يقو،ص  ،قوه   )يقاهرس( يقذف قػـ ياػف تهوػهد ي اػد يقاهتيػدي، 

 يقاديوي . 
هاػػػ،ف عوػػػ،ؾ يد ػػػ،ؽ  ػػػ،ـ  بػػػل رف يق قػػػريت يقتوظهتػػػ  اػػػد يق حػػػر يإليػػػ،ت د يقسػػػ ، د 
ػ، اػد حػيف رف يق حػهر يقاريديػ   ا،وت تووو  قبحهيرع هروا، ا،وت دبقل اات ، توظهت 
هيق ،اوي  ا،وت  حهر ي  و،ئي ع ها،ف تقوهد ي  اػ، رف دةوػدع رتػ، يقتكػ،عد يقطهيبػ  يقدػد 

 د يقسػ ، د هيإليػ،ت د يقًتػ،ود اا،وػت دػحدت  طريقػ  ا،وت توظهت  اػد يق حػريف يإليػ،ت
 .  (322)هسط  يف يقااـ يقع،دف هيقةو،ا 

 .  (323)هر دودبؼ يق حهر يقكعري  اد اهتيدي، يقدهو،د،  ف اهتيدي، يق ،قي،د، 
ذي رققيو، يق ها  بل يق حهر يقكعري  اد يقتسرحي،ت يألر ع  س،ق   يقذار ووػد رف  هي 

وػػػػػ،ت يإلوػػػػػهة" يسػػػػػدودـ يق حػػػػػهر ه يإليػػػػػ،ت د يقسديسػػػػػد ع راريويػػػػػهس اػػػػػد تسػػػػػرحي  "زه 
هيإليػػػػ،ت د يقًتػػػػ،ود ع هيقدرهوػػػػد يقسػػػػ ، د  هاػػػػد تسػػػػرحي  "يقطػػػػاؽ" يسػػػػدودـ يق حػػػػػر 
يإليػػػػ،ت د يقسديسػػػػد هاػػػػذقؾ يإليػػػػ،ت د يقسػػػػ ، د  رتػػػػ، اػػػػد تسػػػػرحي  "تاروػػػػ،ف يقر ػػػػ،ت 

يس" ح،تيػػػػ،ت يقطػػػػرؽ" ايسػػػػدودـ يق حػػػػر يإليػػػػ،ت د يقسديسػػػػد  هرويػػػػر ي اػػػػد تسػػػػرحي  "ًػػػػ،ي

                                                           
 . 352 – 351ه.  ير ع يقتروي يقس، ؽ و سا ع ص  (322)

(323) Beare (W.), The Fabula Togata, p. 48.  
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يسدودـ راريويهس يق حر يإلي،ت د يقسديسد هيقدرهود يقس ، د. هتف ًـ اقد ا،ف يق حر 
 يإلي،ت د يقسديسد عه يق حر يقت  ؿ قدت راريويهس. 

ذي وظروػػػ،  قػػػل يق حػػػهر يقكػػػعري  يقدػػػد يسػػػدودتا، دروديػػػهس ه اهدػػػهسع واحػػػظ رف  هي 
قػػط ع اػػد حػػيف ووػػد رف دروديػػهس يسػػدودـ اػػد تسػػرحي،دا يق حػػهر يإلي،ت يػػ  هيقدرهويػػ  ا

يق حػػػهر يقكػػػعري   وػػػد  اهدػػػهس ا،وػػػت تودب ػػػ  هتدوه ػػػ ع هتػػػي عػػػذي اقػػػد وظػػػـ ر ػػػؿ تػػػف 
ووؼ ر ت،قا اػد يق حػر يإليػ،ت د يقسديسػدع هوظػـ  قيػ  ر ت،قػا اػد يق حػهره يقدرهوػد 
يقسػػػػػ ، د هيإليػػػػػ،ت د يقسػػػػػ ، د هيإليػػػػػ،ت د يقًتػػػػػ،ود. عػػػػػذي تػػػػػف و،حيػػػػػ   حػػػػػهر يقكػػػػػعر 

(metercs)حػػهر يقةوػػ،ا اقػػد يسػػدودـ  اهدػػهس يق حػػهره يألو، ،يسػػدد  ع رتػػ، ايتػػ، يوػػص 
يقػػػػػديتيدرفع هيألو، ،يسػػػػػدد يقديدريتدػػػػػرفع هيق ػػػػػ،اود يقديدريتدػػػػػرفع هيقاريدػػػػػد يقديدريتدػػػػػرفع 

 هاذقؾ يق حهر يقوبياهوي  هيقدهوتي  هيقدياديبي . 
هتػػػف ًػػػـ ي ػػػده وبي ػػػ، رف راريويػػػهس دػػػأًر  كػػػاؿ ا يػػػر  ػػػ،ق حهر يقدػػػد يسػػػدودتت اػػػد 

، يق ،قي،دػػ،ع ه وػػ   و،وػػ  اػػ،ف تهقع ػػ،  ػػ،ق حهر يقدػػد يسػػدودتا، دروديػػهس ع هقػػـ اهتيػػدي
يسدودـ يقعديد تف يق حهر يقدد يسدودتا،  اهدهسع وظر ي قط يع  تسػرحي،دا يقدػد اػ،ف 

 يةبب  بيا، ط، ي يقحهير راًر تف يقةو،ا . 
ه ،إل ػػػػػ،ا   قػػػػػل تػػػػػ، سػػػػػ ؽ ع ووػػػػػد رف عوػػػػػ،ؾ  عػػػػػض يقسػػػػػت،ت يقو،وػػػػػ   اهتيػػػػػدي، 

 ويهسع يقدد  د دودبؼ  ف ست،ت اهتيدي، يق ،قي،د،ع هتوا، ه راري
 الطابع الروماني لمسرحيات أفرانيوس : 

تػػف يقوػػدير  ،قػػذار رف يقوػػه يقعػػ،ـ هيألوػػهيا يقتحيطػػ  اػػد اهتيػػدي، راريويػػهس ا،وػػت 
)يقكػػػذرد،ف  Sextusرهت،ويػػػ ع ا،قكووػػػي،ت دحتػػػؿ رسػػػت،ا رهت،ويػػػ ع تًػػػؿه سياسػػػدهس 

ع  314)يقكػػػػػذرد،ف  Titus(ع هديدػػػػػهس 95)يقكػػػػػذرة  Servius سفيووووو سػػػػػر(ع 21ع 19
 (. ة211)يقكذرة  Manius(ع هت،ويهس 315

 Numisiusره رست،ا رهساي  ره رست،ا تودكرة اد ووهب  يط،قي،ع تًؿه وهتيسيهس 
 (. 272)يقكذرة  Numerius(ع هوهتيريهس 294)يقكذرة 
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هاػػػػػد رحيػػػػػ،ٍف روػػػػػرت يسػػػػػدودـ راريويػػػػػهس رسػػػػػت،ا يهو،ويػػػػػ ع اًيػػػػػر ي تػػػػػ، ا،وػػػػػت دكػػػػػير 
 قػػػػػػػػل تحظيػػػػػػػػ،ت )ره   يػػػػػػػػد(ع تًػػػػػػػػؿه ًػػػػػػػػ،ييس اػػػػػػػػد تسػػػػػػػػرحي  "ًػػػػػػػػ،ييس"ع هتهسػػػػػػػػويس 

Moschis  (ع هويا،سيه 136)يقكذرةNicasio  (. 189)يقكذرة 
هواحػػظ عوػػػ، رف يق ػػرهؽ يرودت، يػػػ  يقعر يػػػ  ظاػػرت  كػػػاؿ هي ػػر اػػػد تسػػػرحي،ت 

 ذ وعػػػؿ يقتحظيػػػ،ت هيقع يػػػد يحتبػػػف رسػػػت،ا  يهو،ويػػػ ع اػػػد حػػػيف حتبػػػت  قيػػػ   راريويػػػهسع
 .  (324)يقكووي،ت رست،ا  رهت،وي  

ػػ، رف يألحػػديث  ،ق  ػػ، تػػ، دقػػي اػػد رهتػػ، ره اػػد ريػػؼ  يط،قيػػ،ع ره رتػػ،اف  هياحػظ ري  
ع  131ع  118 – 117ع  49 – 47تدوػػػػػب   رهتػػػػػ،  طريقػػػػػ  ره  ػػػػػأورت )يقكػػػػػذريت 

 (. 398ع  233
ه ،قتًػػؿ ووػػد عوػػ،ؾ  كػػ،ريت  قػػل يأل يػػ،د هيقتارو،وػػ،ت هيقتسػػ، ق،ت يقرهت،ويػػ ع تًػػؿه 

 ،إل ػػ،ا   قػػل يرحد ػػ،ؿ  (325)تاروػػ،ف يقر ػػ،ت ح،تيػػ،ت يقطػػرؽع هيقتسػػ، ق،ت يقتيو،قيػػ  
 (. 297يقة،تض يقو،ص  إقق،ا يقعريئس اد وار يقدي ر )يقكذرة 

رواػػ، تسػػرحي،ت هوػػ ت  هيدتًػػؿ تػػ، دظاػػر قوػػ، رسػػت،ا تسػػرحي،ت راريويػػهس هكػػذريدا
 حي،ة يقتهيطف يإليط،قد يق سيطع سيت، يقتودتد  قل يقط ق،ت يقدوي،. 

اوود يقو ،ز اد تسرحي  "زهو،ت يإلوهة" ع هورت رحد يقتطػرزيف يدوبػل  ػف  تبػا 
ع هعوػ،ؾ و،دتدػ،ف  Barbatusد،را ، ويطا هي  ردا قسػيدر هسػيددا اػد تسػرحي  "يقتبدحػد" 

كػػ،رة  قػػل يقحا ػػيف اػػد تسػػرحي  "توػػ ؼ يقكػػعر"ع ددكػػ،وريف اػػد تسػػرحي  "يقسػػ،  د"ع هي 
ه بل يقر ـ تف ذقؾ ااو،ؾ  ك،ريت  بيب   قل يقط ق،ت يقعبي،ع تًؿه يقكيخ اد تسػرحي  

 .  (326)( 37"زهو،ت يإلوهة"ع هاذقؾ اد يقكذرة )
اتػػػ، ووػػػد رف يقتا ػػػس اػػػد اهتيػػػدي، راريويػػػهس ا،وػػػت رهت،ويػػػ  اتػػػ، ي ػػػده تػػػف وػػػاؿ 

" ه"يقرس،ق ". كذريت تسرحيدد "وذ  ير يقكـح
                                                           

(324) Manuwald (G.), Op. Cit., p. 266.  
(325) Manuwald (G.), Op. Cit., pp. 162-163.  

 .222ه.  ير ع يقتروي يقس، ؽ و سا ع ص  (326)
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هوػػػدير  ،قػػػذار رف يقكػػػذريت يق ، يػػػ  تػػػف تسػػػرحي،ت راريويػػػهس ر دحدػػػهف  بػػػل ريػػػ  
 كػػػ،ريت  قػػػل يآلقاػػػ  يقيهو،ويػػػ  ره يقكووػػػي،ت يألسػػػطهري  يقيهو،ويػػػ   ،سػػػدًو،ا ذاػػػر  قػػػا 

(ع هقاػػػف ووػػػد دهف كػػػؾ  كػػػ،رة  قػػػل 414ع  413)يقكػػػذرد،ف  Priapusيقر ػػػ،ة  ريػػػ، هس 
(ع هيقر ػػػػ،ت ح،تيػػػػ،ت 144ع  141)يقكػػػػذرد،ف  Dianaع تًػػػػؿ ه دي،وػػػػ، يآلقاػػػػ  يقرهت،ويػػػػ 

 .  (327)( 277)يقكذرة  Laresيقتو،زؿ 
 عناوين مسرحيات أفرانيوس  :

داودػ،ر تػف وػاؿ رر ػي  –و،و   ود راريويهس  -ا،وت  و،هيف تسرحي،ت يقدهو،د، 
 يدو،ع،ته يسـ  بـ ره تا،ف ره حدث ره وديو  قحدث ت، . 

يوديػػ،ر يسػػـ يقعبػػـ اػد تسػػرحي  "ًػػ،ييس" ع ره يسػػـ تاػػ،ف اتػػ، اػػد   هووػد تًػػ،ر   بػػل
تسرحي  "سػيديت تػف  رهوديسػيهـ"ع ره يسػـ حػدث اتػ، اػد تسػرحي  "زهوػ،ت يإلوػهة" ع 

 ره وديو  يقحدث ات، اد تسرحي  "يقطاؽ". 
ه كػػاؿ  ػػ،ـ ووػػد يوداا ػػ،  ػػيف  وػػ،هيف تسػػرحي،ت يق ،قي،دػػ، هيقدهو،دػػ،ع  ذ ياحػػظ رف 

هو،د،  ،دة ت، دسدودـ  و،هيف رديوي  اد حػيف رف اهتيػدي، يق ،قي،دػ، دسػدودـ اهتيدي، يقد
 و،هيف يهو،وي  ره رديوي ع ره يهو،وي   حرهؼ رديوي   ه ،قد،قد ابػيس تػف يق ػرهرة رف 

 .  (328)اؿ تسرحي  دحتؿ  وهيو ، رديوي ، دودتد  قل اهتيدي، يقدهو،د، 
راريويػػػػهس هتسػػػػرحي،ت رداػػػػ،ع اتػػػػ، وػػػػرت اػػػػد هعوػػػػ،ؾ دكػػػػ، ا  ػػػػيف  وػػػػ،هيف تسػػػػرحي،ت 

ػ، هتسػرحي،ت ديديويػهس اتػ،  تسػرحيدد "يقتسػ، ق،ت يقتيو،قيػ "ع ه"يقعتػ،ت"  هدكػ، ا ري  
ع و،وػػػػ   هت هويػػػػهسع تًػػػػؿه (329)اػػػػد تسػػػػرحي "ي ف يقػػػػزهج"  هتػػػػي يققوػػػػص يألديبيػػػػ 

                                                           
(327) Manuwald (G.), Op. Cit. p. 163.  
(328) Welsh (J.T.), Cultural Negotiations, pp. 154-156.  

يقكووي،ت هيقته ه ،تع اعبل س يؿ يقتً،ؿ  دكدرؾ تسرحي،ت يقدهو،د، هيققوص يألديبي  اد (329)
دكير كذريت اا  تف يقوه يف يقدريتييف  قل  يقزيو،ت هيقزهو،ت ذهيت يق ،ئو ع هرو،س تف يقريؼ 
يإليط،قدع هيقتارو،و،ت يقرهت،وي ع هيآلقا  يقرهت،وي ع هيقتو، ك،ت يق بس ي . هي ده وبي ، تف  وهيف 

رف راريويهس  د دأًر  ،ققوص يألديبي ع ا ا   Bucco Adoptatusتسرحي  "يقتارج يقتد ول" 
(ع دذارو،  كووي   ، هس يقكايرة 264 ف يإلك،رة يقس،ورة  قل  وهز رحتؽ ره روبي )يقكذرة 

 اد يققوص يألديبي . 
(Manuwald (G.), Op. Cit., p.165; Beare (W.), The Fabula Togata, p. 45).  
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  هيقعػػػرهض يقتيتيػػػ ع و،وػػػ  ر ريػػػهسع تًػػػؿ ه تسػػػرحي،ت  Augurتسػػػرحي  "يقعػػػريؼ" 
 . (331)ع ه"تارو،ف يقر ،ت ح،تي،ت يقطرؽ"ع ه"يقعذريا"ع ه"يقكقيق،ت"  "يقعريؼ"

 أفرانيوس وكوميديا البالياتا واألصول اليونانية: 
تػػػف وػػػاؿ تػػػ، سػػػ ؽ ي ػػػده وبي ػػػ، رف تسػػػرحي،ت راريويػػػهس دتبػػػؾ يقعديػػػد تػػػف يققهيسػػػـ 
هيقسػػػت،ت يقتكػػػدرا  تػػػي اهتيػػػدي، يق ،قي،دػػػ،ع سػػػيت،  اهدػػػهس هدروديػػػهسع تًػػػؿ ه يقسػػػت،ت 
يقبةهيػػػ  هيألسػػػبه ي  هيق رهقػػػهج هيقكووػػػي،ت هيإلكػػػ،ريت يقدريويديػػػ  هيألسػػػبهب يقوطػػػ، د 

 ا ا   ف يقته ه ،ت . 
ذقؾ وود رف توو  يقتسرح اد تسرحي،ت راريويهس  ػد كػيدت  بػل  ه ،إل ،ا   قل

 ػػرير اهتيػػدي، يق ،قي،دػػ،ع ا ػػد تقدتػػ  يقتوظػػر رحػػد يقكػػهيرع اتػػ، اػػد تسػػرحي  "يقرسػػ،ق "ع 
هاد يقوب ي  دهود تو،زؿ يقكووي،ت يقرئيس ع هيقي يقريؼ  بػل رحػد يقتػديوؿ يقو،و يػ  

ػػ، اتػػ، اػػد تسػػرحي  "يقطػػاؽ"ع ه بػػل يقو،وػػب يآلوػػر يهوػػ د يقسػػهؽ. هر تػػ، يسػػدودـ ري  
 سقؼ ت ول يقتسرح. 

د در اد يقو ،ح يق ،ار اتػ، اػد  –تًؿ اهتيدي، يق ،قي،د،  –ها،وت رحديث يقتسرحي  
تسػػرحي  "يقرسػػ،ق "ع اػػذقؾ ر دهوػػد وه ػػ  اػػد اػػؿ تػػف تسػػرحي،ت راريويػػهس هتسػػرحي،ت 

 .  (331)اهتيدي، يق ،قي،د، 
كػذريت تسػرحي،ت راريويػهس يق ، يػ ع ه ػيف هتف يقودير  ،قذار رف عو،ؾ دك، ا ،  يف 

 تك،عد هاقريت هر ي،ت  عيوا، تف تسرحي،ت دروديهس ه اهدهس.
( ألاريويهس ددت،ًؿ  قل حٍد ا ير 215هاد عذي يقودد يكير هيبش  قل رف يقكذرة )

 .  (332)( تف تسرحي  "ا،سيو،" ق اهدهس 267 – 266هيق يديف )
                                                           

(330) Manuwald (G.), Op. Cit., p. 162.  
(331) Beare (W.), The Fabula Togata, pp. 49-50.  

 . 219 – 218ه.  ير ع يقتروي يقس، ؽ و سا ع ص 
(332) Welsh (J.T.), Correcting a Stutterer in Afranius 215 Ribbeck 3, 

Mnemosyne 67 , (2014), p. 105.  
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ػ، رف يقكػذريت ) ( تػف تسػرحي  تواهقػ  يقعوػهيف ألاريويػهس 55 – 51هتف رريػا ري  
ع  875ع  871ع  876 – 867ددكػػػػػػ، ا هتسػػػػػػرحي  "يألوػػػػػػػهيف" قدروديػػػػػػهس )يأل يػػػػػػػ،ت 

( تػػػػػف تسػػػػػرحي  "ي ػػػػػف يقػػػػػزهج" ألاريويػػػػػهس 253ع  252(ع هيحاػػػػػد رف يقكػػػػػذرديف )871
 .  (333)( تف تسرحي  "يألوهيف" قدروديهس 867 – 866ددت،ًاف هيق يديف )

راًػػػر تػػػحق د اهتيػػػدي، يقدهو،دػػػ،  –يحاػػػد دياػػػههرث رف راريويػػػهس هاػػػد يقسػػػي،ؽ و سػػػا 
اػػ،ف رسػػبه ا  ري  ػػ، تػػف قةػػ  تسػػرحي،ت يق ،قي،دػػ، هرسػػبه ا، يقكػػعرفع  – ػػزيرة اػػد يقدػػأقيؼ 

 .  (334)ات، سعل  قل    ،ا ذهؽ اود تاذب  بل تسرحي،دا
 ػػػيف اػػػؿٍّ تػػػف  اهدػػػهس هدروديػػػهس  Euanthiusهتػػػف و،حيػػػ  روػػػرت يقػػػ،رف يهيوديػػػهس 

ريويػػهس تػػف و،حيػػ  رسػػبهب تسػػرحي،داـ ه ا ػػ،داـ  ،قدريويػػدي، هاػػف يقتيتيػػ ع اتػػ، قػػه هرا
 .  (335)ا،وهي تحق يف قوهع دريتد هيحد 

ه بػػل يقػػر ـ تػػف يقطػػ، ي يقرهتػػ،ود يقػػذف رسػػ ةهر  بػػل تسػػرحي،داـ ع يسػػدتر كػػعريا 
 كػػػاؿ وبػػػد اػػػد ي د ػػػ،ر يقاهتيػػػدي، يقيهو،ويػػػ   –و،وػػػ  راريويػػػهس  –اهتيػػػدي، يقدهو،دػػػ، 

حديًػػ  هي د ،سػػ،دا، يقرهت،ويػػ    )رف اهتيػػدي، يق ،قي،دػػ،(  تً، ػػ  وتػػ،ذج اػػ،ف يحدػػذت  اػػ، يق
 .  (336) ود اد،   تسرحي،داـ 

هيكػػػػير عهريديػػػػهس  قػػػػل رف يقكػػػػعريا يقرهتػػػػ،ف ي دعػػػػدهي  ػػػػف يقوتػػػػ،ذج يقيهو،ويػػػػ   وػػػػد 
د ع ه بل يقر ـ تف ذقؾ وودر ا (337)هيقدهو،د،  praetextaاد، ،داـ يقتسرحي  يقد،ريوي  

 اقرة رورت يرت رف راريويهس تت،ًؿ قتو،ودرهس ه 

                                                           
(333) Idem., Com. Inc. 51-55 Ribbeck 3, A Fragment of Afranius’ 

Privignus? the Classical Quarterly, New Series, Vol. 62, No. 1, (2012), 
pp. 204-208.  

(334) Duckworth (G.E.), Op. Cit., p. 69.  
(335) Euanth. de Fabula 3.5.  
(336) Mnauwald (G.), Op. Cit., p. 160.  
(337) Hor. Ars. p. 285.8.  
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“dicitur Afrani toga convenisse Menandro.” 
(338)
  

 "يق،ؿه  ف دهو، )  ،اة( راريويهس  د راتت تو،ودرهس". 
هعوػػػػ، يػػػػرت ت،وههقػػػػد رف  كػػػػ،رة عهريديػػػػهس يألهقػػػػل ت ػػػػبب ع هرواػػػػ، ر تػػػػ، دكػػػػير اػػػػد 

 . (339)ت تهوا،  كاؿ رس،سد  قل يقته هعع هقيس  قل يقوهع يقدريتد 
هي ػػده رف راريويػػهس يقػػذف وكػػط تاوي ػػ،  قػػب دروديػػهس   دػػرة هويػػزة  رف وػػاؿ يق دػػرة 

ػػ، قتػػ، يقػػهـ  ػػاع  يقدػػد سػػ،د اياػػ، يقدػػأًير يقيهوػػ،ود  ػػ،قغ يألعتيػػ ع اػػ،ف راًػػر دريا  ػػ، هي  دترس 
 . (341)حيث يسدةؿ يقوت،ذج يقيهو،وي  هيقرهت،وي  هي د س توا، ت، يحبه قا 

هوػػرت رف يقته ػػهع يقػػرئيس هيقح اػػ  قاهتيػػدي، يق ،قي،دػػ، هيقدهو،دػػ،ع و،وػػ  يقتكػػاات 
يقع،ط ي  ه وص يقحبع ا،وت ر رب ق ع ػات، يقػ عض تػف يألوػهيع يقدريتيػ  يألوػرتع 

ا،وػػػت يقوسػػػو  يقرهت،ويػػػ   ػػػ،درة  اػػػؿ ه ػػػهح  بػػػل ي د ػػػ،س ركػػػي،ا روػػػرت  يػػػر ه ،قدػػ،قد 
 يق و،ا يقدريتد تف يألوؿ يقيهو،ود.

هققد رهقي راريويهس  ،قك، ر يقيهو،ود تو،ودرهس اوقؿ  وػا يقاًيػر ع ه ػذقؾ يسػدط،ع 
 قل حٍد ت، رف يراي تف تسدهت اهتيدي، يقدهو،د، ع هيعدرؼ راريويهس وريح   أوا يديف 

(( ع هتػف 28 – 25 ؿ  قيا )تسرحي  "تارو،ف يقر ،ت ح،تي،ت يقطرؽ" )يأل ي،ت  ،ق 
 comissatioًـ قيس تػف يقتسػدةرب رف ووػد اػد ر ت،قػا  كػ،ريت  قػل هرئػـ يرحد ػ،رت 

( ع ه ،عرة دد ل تهسويس تف تديو  وي، هقيسع هتسرحي  دحتػؿ  وػهيف 117)يقكذرة 
  ف هوهد  ك،رة  قػل يقتًػؿ يقيهوػ،ود ره "ً،ييس"ع هعد  ،عرة يهو،وي  دهف كؾ ع ا ا  

 ه  (341)يققهؿ يقتأًهر 
“Am clas iam tacenda periise audio.”  

 "وت،  قل ستعد رف رتيااس يقذف قـز يقوتت  د عبؾ يآلف." 

                                                           
(338) Idem., Epist. 2.1.57.  
(339) Manuwald (G.), Op. Cit., p. 160.  

ظارت تهو  تف يقدأًير يقيهو،ود  رب تودوؼ يققرف يقً،ود   ؿ يقتيادع هذقؾ  قب  وك،ا  (341)
 يقتاد ،ت  يقيهو،وي  اد رهت، ع ه دـه يقت اريف يإل ريؽ  قل رهت، . 

(341) Beare (W.), The Fabula Togata, p. 46.  
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هووػػػػد سػػػػيويا، يكػػػػير  قػػػػل ظػػػػ،عرة يسػػػػدوديـ يقتتًبػػػػيف اػػػػد اهتيػػػػدي، يقدهو،دػػػػ، قػػػػ عض 
 .  (342))يقحات (  sophiaيقتوطبح،ت يقيهو،وي  رًو،ا يقحديثع تًؿ ه يسدوديـ ابت  

 هي ده عذي وبي ، اد تسرحي  "يقتقعد" ألاريويهسع يقدد  قد توا، عذيف يق يد،ف ه 
"Vsús me genuit, máter peperit Mémoria:  

Sophiám uocant me Grái, uos Sapiéntiam
(343)
." 

Gellius XIII 8.  

 "روؿ! ا،قحوا  عد يقدد روو دودع هرتد يقدد هقددود عد ر   يقذيارةه 
 ".sapientiaيقدد يستيا، يإل ريؽ يقحات ع اد حيف )دستهوا،( رودـ 

هواحػػػػظ عوػػػػ، رف راريويػػػػهس  وػػػػدت، دحػػػػدث  ػػػػف يقحاتػػػػ  يسػػػػدودـ يقابتػػػػ  يقيهو،ويػػػػ  
sophia   قل و،وب يقابت  يقاديوي sapientia (344)  . 

هوػػدير  ،قػػذار رف اهتيػػدي، يق ،قي،دػػ، كػػادت وػػاؿ يق دػػرة يقتدػػأورة تواػػ،ع هوعوػػد  اػػ، 
، را ر  ،قوت،ذج يقيهو،وي  راًر تف ذف   ؿ   . ادرة دروديهسع يعدت،ت 

ذي ا،ف عو،ؾ ًت  دكػ، ا  ػيف تسػرحي،ت راريويػهس هتسػرحي،ت دروديػهس ع اػإف دؿ  هي 
عذي  بل كدا اإوت، يػدؿ  بػل حػدهث دطػهر دبقػ،ئد تػف يقطػ، ي يقرهتػ،ود  قػل يقطػ، ي 

 . (345)يقيهو،ود قاؿ تف اهتيدي، يق ،قي،د، هاهتيدي، يقدهو،د، 
ي، يق ،قي،دػػػ،ع اإوػػػا يعػػػزت هتػػػف ًػػػـ ا هسػػػعو، يققػػػهؿه  ف اػػػ،ف دروديػػػهس  ػػػد طػػػهار اهتيػػػد

 يق  ؿ اد عذي  قل راريويهس يقذف طهار اهتيدي، يقدهو،د،. 
هاػػد عػػذي يقوػػدد يكػػير وػػهيايرش  قػػل رف عوػػ،ؾ  ػػدد ي ا يػػر ي تػػف كػػذريت تسػػرحي،ت 
راريويػػػػهس يق ، يػػػػ  ددكػػػػ، ا هكػػػػذريت تسػػػػرحي،ت ااداػػػػ،ب يقاهتيػػػػدي، يقحديًػػػػ ه تو،وػػػػدرهس 

 قياسيس. هايبيتهف هرودي ،ويس هدي يبيهس هر

                                                           
(342) Sen. Ep. 89.7.  
(343) Afr. tog. 298.9. R3.  
(344) Gell. NA. 13.8, cf. also : Plaut. Pseud. 687, Merc. 147; Ter. Eun. 

262-4.  
(345) See Courbaud (E.), Op. Cit. p. 37.  
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هعػػػه يػػػرت  بػػػل سػػػ يؿ يقتًػػػ،ؿ رف تسػػػرحي   "يقعػػػريؼ" ألاريويػػػهس ددت،ًػػػؿ هتسػػػرحي  
 ألودي ،ويس.  ο ωνιζη  ςقتو،ودرهس هتسرحي  "يقعريؼ"  Δειζιδαίμων"يقتدطير" 

هددكػػػػػػػ، ا تسػػػػػػػرحي  "توػػػػػػػ ؼ يقكػػػػػػػعر" ألاريويػػػػػػػهس هتسػػػػػػػرحي  "توػػػػػػػ ؼ يقكػػػػػػػعر" 
Κεκρσ θ λας  قتو،وػػػػػػدرهس ع هاػػػػػػذقؾ دكػػػػػػ ا تسػػػػػػرحي  "يقع،كػػػػػػؽ يقتو ػػػػػػهذ" ألاريويػػػػػػهس

 . (346)قتو،ودرهس Μιζοσμένοςتسرحي  "يقتتقهت" 

ػػػ،  قػػػل رف تسػػػرحي  "ر وػػػ،ا يقعػػػـ" ألاريويػػػهس دكػػػ ا  قػػػل حػػػٍد ا يػػػر  هيكػػػير ري يػػػؾ ري  
قتو،وػػػدرهس ع هددت،ًػػػؿ تسػػػرحي  "يقهديعػػػ " ألاريويػػػهس  Ανεψιοί تسػػػرحي  "ر وػػػ،ا يقعػػػـ" 

 قتو،ودرهس .    Παρακαηαθήκ  "يقهديع " هتسرحي
تػػف تسػػرحي  "يقدػػهرـ يقػػذف ااد ػػت قػػا يقحيػػ،ة" ألاريويػػهس  (XX)اػػذقؾ ددكػػ، ا يقكػػذرة 

( تػػػػػف XXX( تػػػػػف تسػػػػػرحي  تواهقػػػػػ  يقعوػػػػػهيف قتو،وػػػػػدرهس ع هيقكػػػػػذرة )646هيقكػػػػػذرة )
 .  (347)يقتسرحي  و سا، هتسرحي  "رهرد يقعـ" قتو،ودرهس 

اتػػػػػػ، يػػػػػػػرت  ػػػػػػػهث رف تسػػػػػػرحي  "يقرسػػػػػػػ،ق " ألاريويػػػػػػػهس ددكػػػػػػ، ا هتسػػػػػػػرحي  "يقاوػػػػػػػز" 
Θ ζασρός  (348)قتو،ودرهس  . 

ه ،قدػػػػ،قد واحػػػػظ رف  كػػػػ،ريت وػػػػهيايرش هري يػػػػؾ ه ػػػػهث سػػػػ،ق   يقػػػػذار ا،وػػػػت توػػػػرد 
ار ػػي،ت احسػػبع ابػػـ يقػػـ رف تػػواـ  دحبيػػؿ كػػذريت يقتسػػرحي،ت يقيهو،ويػػ  يقتكػػ،ر  قياػػ، 

تسػػرحي،ت راريويػػهس حدػػل يقػػدـ دقػػيا  ديتة ػػ،  بػػل وػػح   ره  تػػؿ تق،روػػ،ت تػػي كػػذريت
 عذر يرادري ،ت . 

قذي سوح،هؿ اد يقوزا يآلدد  قق،ا يق ها  بل  عض كػذريت تسػرحي،ت تو،وػدرهس 
 يق ، ي  تق،رو  تي كذريت تسرحي،ت راريويهس . 

                                                           
(346) Neukirch (J.H.), Op. Cit., pp. 177, 178, 181, 184, 187, 236, 242, 

246, 248.  
(347) Ribbeck (O.), Op. Cit., pp. 199, 251, 255.  
(348) Bothe (F.H.), Op. Cit., pp. 169.  
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اعبػػػل سػػػ يؿ يقتًػػػ،ؿ وػػػرت يقووػػػدف يقع،كػػػؽ ًريسػػػهويديس اػػػد يقتكػػػاد يراددػػػ،حد تػػػف 
يوئلػ   هذع،  ػ، رتػ،ـ توزقػا رًوػ،ا يقكذرة  يق ، ي  تف تسرحي   "يقتتقهت" قتو،وػدرهس يسػير ول

يقع،وػػ   اػػد وػػور يقظػػاـ اػػد  حػػدت قيػػ،قد يقكػػد،ا ذيت يق ػػرد يققػػ،رسع هيحػػ،هؿ و،دتػػا 
 .  (349)( 21ويد،س يقحديث تعا دهف ودهت )يق يت 

و ػهذ" ألاريويػهس هعو، يكير  رهيف  قػل رف عػذر يقكػذرة ر دكػ ا تسػرحي  "يقع،كػؽ يقت
وتػػ، دكػػ ا يقكػػذرة ) ( تػػف تسػػرحي  "يقرسػػ،ق " ألاريويػػهس )يأل يػػ،ت Iاتػػ، راػػد وػػهيايرشع هي 

 ( ه 116 – 114
    "quís tu es uentoso ín loco  

Soleátus, intempésta noctu súb Ioue  

Apérto capite, sílices cum findát gelus?"  

Nonius 207, 32.  

 روت ي، تف درددف يقوعؿ )يقوودؿ( اد تا،ف  ،وؼ اد يقعريا "تف
 اد ظبت  يقبيؿ يقديتسع هررس  ير تةط،ةع  يوت، يق رد ي دت يقووهر؟"

ألف يطبػػػب تػػػف ًريسػػػهويديس رف ي وػػػر  ػػػف عاهيدػػػا اتػػػ، ووػػػد اػػػد كػػػذرة تسػػػرحي  
راريويػػػهس ع اإووػػػ، ووػػػػد ًتػػػ  دكػػػػ، ا  ػػػيف يقكػػػػذرديف   ذ ي ػػػده رف يقروػػػػؿ يقتو،طػػػب اػػػػد 

 . (351)يقكذرديف ابديات،  ،كق ، يايـ  بل هواا اد ظبت  يقبيؿع هيسير  بل  ير عدت
 ( ع حيث يقهؿ تيراهريهس ه 342 - 341"رت يدريه" ق اهدهس )يق يد،ف 

“Quo ambulas tu, qui Volcanum in cornu conclusum geris?" 

هقاػ،وهس )  يقتوػػ ،ح( يقتح ػهس اػد )عػػذي( ڨ" قػل ريػف دسػػيرع روػت يػ، تػػف دحتػؿ 
 يققرف؟" 

تػف تسػرحي  "يقدػهرـ يقػذف ااد ػت قػا يقحيػ،ة" )يق يػت  (III)هيقهؿ راريويهس اػد يقكػذرة 
 (ه 348

                                                           
دودر يإلك،رة عو،  قل رف يق ردي  يقدد دحتؿ  ، د يقوص ت قهدة ع هتف ًـ قيس  هسعو، يقدأاد  (349)

 تف يقدسبسؿ يقد يؽ قبحهير.
(350)Brown (P.G.McC.), Two Notes on Menander Misoumenos Zeitschirft 

für Papyrologie und Epigraphik, Bd. 41, (1981), p. 25.  
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“Ámentes, quibus ánimi non sunt íntegri, surde aúdiunt.”  

Charisius , p. 149 P.  

( يقتو هقػػػهف )رف يقتح ػػػهف(ع يقػػػذيف قػػػـ دعػػػد  قػػػهقاـ سػػػبيت ع يسػػػتعهف اػػػد ")هعػػػحرا
  اع ." 

 ( يق ، ي  تف تسرحي  "رهرد يقعـ" قتو،ودرهس ه 59ه ،قتق،رو  تي يقكذرة )
    "Φύζει γάρ ἐζη' ἔρως  
ηοῦ νοσθεηοῦνηος κωθόν· ἅμα δ' οὐ ῥᾴδιον  
νεόηηηα νικᾶν ἐζηι καὶ θεὸν λόγῳ." 

 يقط يعد رف يقعكؽ " تف
 يوذر حدل يألوـع هاد يقه ت و سا اإوا قيس تف يقساؿ 

 يق هز اد وديؿ تي  قا ره تي ك،ب." 
  "يقدػػػهرـ يقػػػذف ااد ػػػت قػػػا تػػػف تسػػػرحي (III)هتػػػف ًػػػـ ووػػػد عوػػػ، دكػػػ، ا ،  ػػػيف يقكػػػذرة 

 ( تف تسرحي  "رهرد يقعـ" قتو،ودرهس ات، رك،ر ري يؾ تف   ؿ . 59ع هيقكذرة )يقحي،ة"
 – 378تف تسرحي  "يقدهرـ يقذف ااد ت قا يقحي،ة" )يأل ي،ت  (XX)هوود اد يقكذرة 

 ( يقهؿ راريويهسه 382
"Si póssent homines délenimentís capi,  

Omnés haberent núnc amatorés anus.  

Aetás et corpus ténerum et morigerátio,  

Haec súnt uenena fórmosarum múlierum:  

Mala aétas nulla délenimenta ínuenit." 

Nonius 2, 2.  

 "قه ا،ف يقرو،ؿ  ،درهف  بل يقه هع اد كرؾ يإل رياع 
 قدتدعت وتيي يقوسهة يقعو،ئز  عك، اف يآلف.
 قاف يقسف هيقوسد يقو، ـ هيرووي،ع )قبروؿ(

 عـ يإلاسير يقسحرف قبوسهة يق ،دو،ت.
 يقسف )يقا يرة( ااد يقكر ذيدا هقيس قا،   ريا يذار."  رت،

 ( تف تسرحي  تواهق  يقعوهيف قتو،ودرهس ه 646ه ،قتق،رو  تي يقكذرة )
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ἕν ἐζη' ἀληθὲς θίληρον, εὐγνώμων ηρόπος.  
ηούηῳ καηακραηεῖν ἀνδρὸς εἴωθεν γσνή.  

ظا،ر( يرتدو،ف.  "عو،ؾ  اسير حب حقيقد هيحد ع  عه يقتع،تب  يقطي   )هي 
 ه ف طريؽ عذي ي د،دت يقتررة رف دسيطر  بل زهوا،."

رف عوػػ،ؾ دكػػ، ا ،  ػػيف يقكػػذرديف يقسػػ، قديفع اااعتػػ،   –اتػػ، يكػػير ري يػػؾ  –هوػػرت 
يحاد رف يقزهوػ  تػف يقتتاػف رف دتبػؾ  بػب زهواػ، ه قبػا  ،قتع،تبػ  يقطي ػ  هيرووػي،ع 

 قر  ،دا.
رحي،ت راريويػػهس يألر عػػ  ته ػػهع دريسػػدو، ع يكػػير وػػهيايرش  قػػل رف هاػػد  ػػها تسػػ

 Μίζογσν ςتسػػرحي  "يقطػػاؽ" ألاريويػػهس دكػػ ا  قػػل حػػد ا يػػر تسػػرحي  "اػػ،رر يقوسػػ،ا" 
 . (351)قتو،ودرهس 

يقوسػػػ،ا" قتو،وػػػدرهس )يقكػػػذريت  ه ػػػ،قروهع  قػػػل يقكػػػذريت يق ، يػػػ  تػػػف تسػػػرحي  "اػػػ،رر
( وود روا، ددهر حهؿ يقزهج سيتيبهس يقػذف  ػ،ؽ 239ع 238ع 237ع  236ع 235

 ذر  ،  زهوداع هر ب اد دطبيقا،. 
حػدت كووػي،ت يقتسػرحي ع ر تػ، ياػهف عػه هيقػد  هقديو، حديث دير  يف سػيتيبهس هي 
يقزهوػػ ع يسػػتر قوػػ،  ه ػػي ريػػديو،  بػػل ح اػػ  يقتسػػرحي ع حيػػث يد ػػر تػػف حػػديث هيقػػد 

 ،ئو  ا يػرةع هرواػ، دعاػر  بػل سػيتيبهس وػ ه حي،دػا  دوػرا،دا، يقزهو  روا، ًري  ذيت 
ع هو  يقركيدةع تًؿه  وو،ب يألط ػ،ؿيقسيئ ع قاوو، وود رف هيقد يقزهو  يعدد تح،سف يقز 

ذي تػػ،ت ااػػد دواػػز قػػا ووػػ،زة  هيقسػػار  بػػل ريحػػ  زهواػػ، هر ،يدػػا  ذي رقػػـ  ػػا تاػػرهرع هي 
ػػ، تع،ت بػ  سػػيئ ع هاػػد يقوا،يػػ  يقػػـه  داديػػدر رئقػ ع اتػػ، يػػذار رف سػػيتيبهس يع،تباػػ، ري  
  راي د هت   ،ئي   در وديو  سها تع،تبدا قا،. 

هتػػػف ًػػػـ ووػػػد رف يقكػػػذريت يق ، يػػػ  تػػػف تسػػػرحي  "اػػػ،رر يقوسػػػ،ا" قتو،وػػػدرهس ر دكػػػ ا 
ح ا  تسػرحي  "يقطػاؽ" ألاريويػهس ر تػف  ريػب هر تػف  عيػد ع سػهت ايتػ، يدعبػؽ  ويػ  

 يقزهج اد رف يطبؽ زهودا. 
                                                           

(351) Neukirch (J.H.), Op. Cit., p. 194.  
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، وػهيايرش رف تسػرحي  "تاروػ،ف يقر ػ،ت ح،تيػ،ت يقطػرؽ" دكػ ا تسػرحي   هيرت ري  
 .  (352)قتو،ودرهس  αλκε α "تارو،ف يقحديدة" 

ه ،قروهع  قل يقكذريت يق ، ي  تف تسرحي  "تارو،ف يقحػديدة" قتو،وػدرهس )يقكػذرد،ف 
(ع ووػػد رواػػ، دػػدهر حػػهؿ روػػؿ تسػػف  ،كػػؽ  ػػ،رؽ اػػد ح ػػا ع ر يسػػدطيي 511ع  519

ػػ، ع ر  رف يسػػدتدي  تح ه دػػاع  سػػ ب دقدتػػا اػػد يقسػػف  قػػذي يظاػػر اػػد عػػذر يقكػػذرة  ،ئس 
 حهؿ قا هر  هةع هي ده اذقؾ روا كوص اريـ يقدـ يقوتهر ألود ،ئا. 

هعاػػذي ر يهوػػد رف دكػػ، ا  ػػيف كػػذريت تسػػرحي  "تاروػػ،ف يقر ػػ،ت ح،تيػػ،ت يقطػػرؽ" 
يا اػد يقح اػ  ره يقكووػي،ت ألاريويهس ع هتسػرحي  "تاروػ،ف يقحػديدة" قتو،وػدرهس سػه 

 اد  ها ت، هوبو، تف كذريت يقتسرحيديف . 
هتف يقوػدير  ،قػذار رف عوػ،ؾ تسػرحي  قتو،وػدرهس دحتػؿ  وػهيف "ًػ،ييس" ع قػـ ي ػؽ 

(ع هعوػػػ، يكػػػير وػػػهيايرش  قػػػل رف تسػػػرحي  2118 – 217تواػػػ، سػػػهت كػػػذرديف اقػػػط )
رف يقدـ ري  ردق  دػد ـ  "ً،ييس" ألاريويهس تقد س  تف تسرح  "ً،ييس" قتو،ودرهس دهف

 .  (353)رريا 
ه ػػ،قروهع  قػػل كػػذريت تسػػرحي  "ًػػ،ييس" قتو،وػػدرهس ووػػد رواػػ، دػػدهر حػػهؿ تحظيػػ  
دد ل ً،ييسع هي ده تف واؿ ت، د قل تف ر ي،ت يقتسرحي  رواػ، ادػ،ة وتيبػ ع هوريئػ ع 

ػ،  mala meretrixهقاوا، دودتد  قػل وتػط يقتحظيػ  يقت،ديػ  ره يقسػيئ   ع يقدػد دوكػد دهت 
يقاػػػػديي، هيقعط،يػػػػ، ع هر تاػػػػ،ف  وػػػػدع، قبعهيطػػػػؼ ره يقتكػػػػ، ر ع هر وػػػػل تػػػػ، د عبػػػػا عػػػػه 

 يقدظ،عر  ،قحب . 
هر دعطيوػػػ، يقكػػػذرد،ف يق ، يدػػػ،ف تػػػف تسػػػرحي  "ًػػػ،ييس" ألاريويػػػهس رف تعبهتػػػ،ت  ػػػف 
ف وتػػط يقعػػ،عرة ره ط يعداػػػػػػ، ره كووػػيدا،ع هقػػذي اتػػف يقوػػعه    تاػػ،ف  قػػد تق،روػػ   ػػي

يقتحظيدػػػػيف ع رتػػػػ، ايتػػػػ، يوػػػػص يقػػػػز ـ  ػػػػأف تسػػػػرحي  "ًػػػػ،ييس" ألاريويػػػػهس تقد سػػػػ  تػػػػف 
                                                           

(352) Ibid., p. 185.  
(353) Neukirch (J.H.), Op. Cit., p. 265.  
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تسػػرحي  تو،وػػدرهسع اي ػػده روػػا توػػرد دوتػػيف ر راًػػر هر ر ػػؿع هر يهوػػد تػػف وػػاؿ تػػ، 
 د قل تف كذريت ت، يحاد وح  عذي يقز ـ . 

هتػػػػػػف ًػػػػػػـ واحػػػػػػظ رف  كػػػػػػ،ريت اػػػػػػؿ تػػػػػػف وػػػػػػهيايرش هري يػػػػػػؾ ه ػػػػػػهث  ػػػػػػد حػػػػػػ،دت 
وػػػػهيبع ألواػػػػـ  وػػػػهي  رياعػػػػـ  بػػػػل دكػػػػ، ا  وػػػػ،هيف يقتسػػػػرحي،ت احسػػػػب رحي،و ػػػػ،  ػػػػف يق

ع هاػػػػػد رحيػػػػػ،ٍف روػػػػػرت حػػػػػ،ق اـ يقدهايػػػػػؽع قاػػػػػف يقكػػػػػدا يقتحاػػػػػد عوػػػػػ، رف راريويػػػػػهس  ػػػػػد 
ي دػػػػػػ س  ،ق عػػػػػػؿ تػػػػػػف تسػػػػػػرحي،ت تو،وػػػػػػدرهس اتػػػػػػ، ي دػػػػػػ س تػػػػػػف تسػػػػػػرحي،ت دروديػػػػػػهس 

 ه اهدهس. 
وت،ر  قت، س ؽ وسدطيي يققهؿه  ف تسرحي،ت راريويهس دحظل   ،قعديد تف يققهيسـ هي 

،ع سػػيت، دروديػػهس ه اهدػػهسع هيقسػػت،ت يقتكػػدرا  تػػي تسػػرحي،ت كػػعريا اهتيػػدي، يق ،قي،دػػ
 ه هتوا،

يسػػػدودـ راريويػػػهس يق رهقػػػهج يقوػػػدقد ره يقػػػدا، د يقػػػذف يسػػػدودتا دروديػػػهسع هاػػػذقؾ 
يق رهقهج يقد سيرف يقذف يسدودتا اؿ تف تو،ودرهس ه اهدهس سهيا يقذف دبقيا يآلقا  

ًرر  دروديػػػػػػػهس ه اهدػػػػػػػهس دت كووػػػػػػػي،ت يقتسػػػػػػػرحي،ت  تتػػػػػػػ، يػػػػػػػدؿ  بػػػػػػػل دػػػػػػػأره  حػػػػػػػ
 . هتو،ودرهس

اتػػ، ووػػد تسػػرحي،ت راريويػػهس دعاػػس يقحيػػ،ة يرودت، يػػ  يقيهتيػػ  ع هتػػف ًػػـ ددكػػ، ا 
ت يألسػػري  هته ػػه ،ت يقحػػب هته ػػه ،ت اهتيػػدي، يق ،قي،دػػ، هراا،رعػػ، و،وػػ  يقعا ػػ،

 . هيقزهيج
ػػ، رف اهتيػػدي، راريويػػهس  ػػد اد ػػت قػػيس اقػػط  اػػدؼ يقتدعػػ  هيقدسػػبي ع  ػػؿ  هوػػرت ري  

اهتيػػدي،  قدهوػػيؿ رسػػ،ئؿ روا يػػ  هابسػػ ي  ع ا ػػا   ػػف يإلًػػ،رة يقع،ط يػػ  اتػػ، ووػػد اػػد
 . يق ،قي،د، و،و  دروديهس

هي ػػػده وبي ػػػ، رف راريويػػػهس  ػػػد سػػػ،ر  بػػػل واػػػب اهتيػػػدي، يق ،قي،دػػػ، اػػػد ير د ػػػ،س تػػػف 
 . في  يقتسرحي،ت يقدريويدي ع ه و   و،و   ،اه

،ت اهتيػػدي، يق ،قي،دػػ، و سػػا،ع هياحػػظ رف كووػػي،ت اهتيػػدي، راريويػػهس عػػد كووػػي
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ه يقعػػذرياع هيقزهوػ ع هيقتحظيػػ ع هيقتر يػ  ) ،سػػدًو،ا زهوػ  يألب(ع هيقكػػيخع هيقكػػ،ب تًػؿ
يقع،كؽع هيقع د يقتسرعع هيقط يبد  ات، وود رف اهتيدي، يقدهو،د،  كاؿ  ،ـ  ػد سػتحت 

 ة رطهؿ.قبكووي،ت يقوس،ئي   ،قدحدث ق در 
اػػذقؾ ووػػد رف كووػػي،دا ا،وػػت ددحػػدث اػػد  عػػض يألحيػػ،ف  أسػػبهب وطػػ، د  تتػػ، 

 . سيت، يألسبهب يقوط، د ق رهقهو،دايدؿ  بل هقي راريويهس  أسبهب دروديهسع 

هواحػػػظ رف قةػػػ  راريويػػػهس ددكػػػ، ا اًيػػػر ي هقةػػػ  كػػػعريا اهتيػػػدي، يق ،قي،دػػػ،ع  ذ يسػػػدودـ 
هيقدع يػريت يقدػد دظاػر تػدت دػأًرر  اػؿ تػف راريويهس  عػض يقت ػرديت هيقوتػؿ هيقوػيغ 

  اهدهس هدروديهس. 
ع دد يسدودتت اد اهتيدي، يق ،قي،د،اذقؾ دأًر راريويهس  كاؿ ا ير   حهر يقكعر يق

ه يإليػ،ت د يقسديسػد  حهر يقدد يسدودتا، دروديػهسع هعػدها،ف تهقع ،  و   و،و   ،ق
هيإليػػػ،ت د يقًتػػػ،ود هيقدرهوػػػد يقسػػػ ، دع هقػػػـ يسػػػدودـ  ػػػدد ي تػػػف يق حػػػهر يقةو،ئيػػػ  يقدػػػد 
يسدودتا،  اهدهسع وظر ي قط يع  تسرحي،دا يقدد يةبب  بياػ، طػ، ي يقحػهير  راًػر تػف 

 يقةو،ا . 
ع  ذ ،قبتوظر اد يقاهتيػدي، يق ،قي،دػ ها ا   ف عذي اإف يقتوظر  ود راريويهس تت،ًؿ  

 . د وه   ات، اد اهتيدي، يق ،قي،د،د در يألحديث اد يقو ،ح يق ،ار هر دهو

ػػػػػػػػ، رف كػػػػػػػػذريت تسػػػػػػػػرحي،ت راريويػػػػػػػػهس ددكػػػػػػػػ، ا هتسػػػػػػػػرحي،ت  هوػػػػػػػػدير  ،قػػػػػػػػذار ري  
 ع تًؿ ه (354) اهدهس

 – 226( تػػػف تسػػػرحي  "زهوػػػ،ت يإلوػػػهة" ألاريويػػػهس هيأل يػػػػ،ت )IIددت،ًػػػؿ )يقكػػػذرة 
( تػػػػف يقتسػػػػرحي  و سػػػػا، IVق اهدػػػػهسع هيقكػػػػذرة )( تػػػػف تسػػػػرحي  "وػػػػرة يقػػػػذعب" 229

( تػػػػف VIII( تػػػػف تسػػػػرحي  "يققرطػػػػ،ود يقوػػػػةير" ع هيقكػػػػذرة )511 – 499هيأل يػػػػ،ت )
                                                           

قوهيب  ودت، يادرض  دـ هوهد دك، ا  يف تسرحي،ت ي ده رف ت،ودههقد  د ح،د  ف و،دة ي (354)
 راريويهس هتسرحي،ت  اهدهس .

Manuwald (G.), Op. Cit. pp. 161, 263.  
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( تػف تسػرحي  "يققرطػ،ود يقوػةير" ق اهدػهسع هيقكػذرة 289يقتسرحي  و سا، هيق يػت )
(XIII( هيق يدػػػػػػيف )( تػػػػػػف تسػػػػػػرحي  "توػػػػػػزؿ يألكػػػػػػ ،ح" ع هيقكػػػػػػذرة )167 – 166XIV )
( تػػػػػف 728( هيق يػػػػػت )XVI( تػػػػػف تسػػػػػرحي  "وػػػػػرة يقػػػػػذعب" ع هيقكػػػػػذرة )711 يػػػػػت )هيق

ػػ، يقكػػذرة ) ( تػػف تسػػرحي  "يقطػػاؽ" VIIIتسػػرحي  "اهراهقيػػه" ق اهدػػهسع هددكػػ، ا ري  
تػف  (134( تف تسرحي  "يقد،ور" ق اهدهسع هاػذقؾ هيق يػت )825 – 823هيأل ي،ت )

 .تسرحي  "سديوهس" قبك، ر و سا

( تػػف تسػػرحي  267 – 266تسػػرحي  "يقعتػػ،ت" ددت،ًػػؿ هيق يدػػيف ) ،إل ػػ،ا   قػػل رف 
( 241 – 241( تف تسرحي  "يقرس،ق " هيق يديف )I"ا،سيو،" ق اهدهسع هددك، ا يقكذرة )
 تف تسرحي  "رت يدريه" ق اهدهس. 

 هياحظ اذقؾ رف كذريت تسرحي،ت راريويهس ددك، ا هتسرحي،ت دروديهس ع تًؿ ه 
( تػػف تسػػرحي  254 – 243ي  "زهوػػ،ت يإلوػػهة" هيأل يػػ،ت )( تػػف تسػػرحIIIيقكػػذرة )

 – 717( تػػػف تسػػػرحي  "زهوػػػ،ت يإلوػػػهة" هيأل يػػػ،ت )IV"يقحتػػػ،ة" قدروديػػػهسع هيقكػػػذرة )
( تػػف تسػػرحي  "ي ػػف يقػػزهج" 253 – 252( تػػف تسػػرحي  "اهرتيػػه" ع هيقكػػذرد،ف )719

( 55 – 51( تػػػف تسػػػرحي  "يألوػػػهيف" قدروديػػػهس ع هيقكػػػذريت )867 – 866هيق يدػػػيف )
 – 875 – 871 – 876 – 867تف تسػرحي  تواهقػ  يقعوػهيف ألاريويػهس هيأل يػ،ت )

 ( تف تسرحي  "يألوهيف".871
هيدوبػػل  كػػاؿ هي ػػر  ووػػر يقتح،اػػ،ة اػػد كػػذريت راريويػػهس يقػػذف يقدػػ س  عػػض 

 يقتك،عد تف تسرحي،ت تو،ودرهس ع هتوا، ه 
هتػػػ،  68ع ػػػ، قب يػػػت )( تػػػف تسػػػرحي  "زهوػػػ،ت يإلوػػػهة" يقدػػػد دعػػػد دطهيXVIيقكػػػذرة )

( تػػف تسػػرحي  "يقطػػاؽ" يقدػػد ددت،ًػػؿ IV عػػدر( تػػف تسػػرحي  "ادػػ،ة سػػ،تهس"ع هيقكػػذرة )
( تػػػف تسػػػرحي  "يقتحاتػػػهف"ع هاػػػذقؾ تػػػي كػػػذرة تػػػف تسػػػرحي  441 – 431هيأل يػػػ،ت )

 (. 16-1.6تواهق  دوسب  قل يقاهتيدي، يقيهو،وي  يقحديً ع ر ت، تف تو،ودرهس )
 سػػػػرحي  "يقدػػػػهرـ يقػػػػذف ااد ػػػػت قػػػػا يقحيػػػػ،ة " داعػػػػد دطهيع ػػػػ، ( تػػػػف تIIIاتػػػػ، رف يقكػػػػذرة )
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( تػػػػف يقتسػػػػرحي  XX( تػػػػف تسػػػػرحي  "رهرد يقعػػػػـ" قتو،وػػػػدرهس ع هيقكػػػػذرة )59قبكػػػػذرة )
( I( تػػف تسػػرحي  تواهقػػ  يقعوػػهيف قتو،وػػدرهس ع هيقكػػذرة )646و سػػا، ددت،ًػػؿ هيقكػػذرة )

 تف تسرحي  "يقرس،ق " تقد س  تف تسرحي  "يقتتقهت" قتو،ودرهس. 
هتف ًـ ده ر كػذريت راريويػهس تػدت تري ،دػا قدق،قيػد اهتيػدي، يق ،قي،دػ، ع ه ػدي وبي ػ، 
 رف رسبهب راريويهس يدك، ا اًير ي هرسبهب كعريا اهتيدي، يق ،قي،د، ع هراا،رعـ ع هقةداـ. 

قوػػػه يقعػػػ،ـ هيألوػػػهيا يقتحيطػػػ  اػػػد اهتيػػػدي، ه بػػػل يقػػػر ـ تػػػف ذقػػػؾ اإووػػػ، ووػػػد رف ي
راريويػػػػػهس ا،وػػػػػت رهت،ويػػػػػ  ع ا،قكووػػػػػي،ت دحتػػػػػؿ رسػػػػػت،ا رهت،ويػػػػػ  ايتػػػػػ،  ػػػػػدي رسػػػػػت،ا 
يقتحظيػػ،ت يقدػػد دحتػػؿ رسػػت،ا يهو،ويػػ ع  يوتػػ، اػػد اهتيػػدي، يق ،قي،دػػ، ا،وػػت يقكووػػي،ت 
 دحتػػؿ رسػػت،ا يهو،ويػػ  ر سػػهيع،  هدقػػي يألحػػديث اػػد رهتػػ، ره ريػػؼ  يط،قيػػ،ع  يوتػػ، دقػػي
يألحديث اد اهتيدي، يق ،قي،د، اد تديو  رًيو، ره اد رف تديو    ريقيػ  روػرتع هووػد رف 
 وػػ،هيف تسػػرحي،ت راريويػػهس ا،وػػت رديويػػ  ) ،سػػدًو،ا تسػػرحي  "ًػػ،ييس"(ع رتػػ،  وػػ،هيف 
ػػػػ، رف  تسػػػػرحي،ت يق ،قي،دػػػػ، اا،وػػػػت يهو،ويػػػػ  هاػػػػد  عػػػػض يألحيػػػػ،ف رديويػػػػ . هياحػػػػظ ري  

،ت راريويهس  كاؿ  ،ـ ا،وت دوػؼ يقتػهيطف يإليطػ،قد يقتا س رهت،وي ع هرف تسرحي
ػػػػ، اػػػػد تسػػػػرحي،ت  يق سػػػػيطع و،وػػػػ  يقري ػػػػد يقتودتػػػػد  قػػػػل يقط قػػػػ،ت يقػػػػدوي،. هووػػػػد ري  
راريويػػػهس  كػػػ،ريت  قػػػل يأل يػػػ،د هيقتارو،وػػػ،ت هيقتسػػػ، ق،ت هيآلقاػػػ  يقرهت،ويػػػ  ) ،سػػػدًو،ا 

 يإلقا  ري، هس( . 
ت رديت يقو،و   أاريويهس قـ درد ه ،إل ،ا   قل ذقؾ وود رف عو،ؾ توته   تف يق

  ود رف ك، ر رديود  ور. 
هعو، وسدطيي يققهؿه  ف  طاؽ تستل يقاهتيدي، يقهطوي   بل اهتيدي، يقدهو،د، ا،ف 

دي، يق ،قي،دػػػػ، ع سػػػػهيا اػػػػد تكػػػػه  ،  ،قوطػػػػأع ألف اهتيػػػػدي، يقدهو،دػػػػ، ر دودبػػػػؼ  ػػػػف اهتيػػػػ
ر د ،س تف يقتسرحي،ت يقيهو،وي   ع هيقبة  ع هيألسبهب ع هيقته ه ،ت ع هاذي ييألاا،ر

ااهتيػػػدي، يقدهو،دػػػ، تػػػ، عػػػد  ر اهتيػػػدي، يق ،قي،دػػػ، يقدػػػد دقػػػي رحػػػديًا، اػػػد رهتػػػ، اػػػد ًػػػهب 
رهتػػػ،ودع ااػػػد  ب  ػػػ، ه ،ق  ػػػ، اهتيػػػدي،  ،قي،دػػػ،ع تػػػي يألوػػػذ اػػػد ير د ػػػ،ر  عػػػض يقدةييػػػريت 

 يقط ي   يقدد ر ،اا، كعريا اهتيدي، يقدهو،د، قبتهيات . 
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اريويػػػهس دطػػػػهير اهتيػػػػدي، يقدهو،دػػػ، هتوحاػػػػ، كػػػاا  تتيػػػػز يع هتًبتػػػػ، هعاػػػذي يسػػػػدط،ع ر
روػػػ حت اهتيػػػدي، يق ،قي،دػػػ، راًػػػر  ر  ػػػ، تػػػف يقػػػرهح يقيهو،ويػػػ   بػػػل يػػػد دروديػػػهسع كػػػادت 
اهتيػػدي، يقدهو،دػػ، دطػػهر ي تتػػ،ًا   بػػل يػػد راريويػػهس يقػػذف يحدػػؿ تا،وػػ  تدتيػػزة اػػد دػػ،ريخ 

 عد ها،دا ع اعبل س يؿ يقتً،ؿ  ار ػت  اهتيدي، يقدهو،د،ع ه قيت تسرحي،دا و،قدة حدل
ع ات،  ار ت تسرحي  "يقحريػؽ" رًوػ،ا حاػـ (355)تسرحي  "يقتريئد" اد  ور كيكرهف

 .(356)ويرهف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(355) Cic. Sest. 118.  
(356) Suet. Ner. 11.2.  
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