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 جمال المرأة
ليجيات الحب األوغسطيةالحب بين إبيجراما   الهيللينيستية وا 

يهػػػدؼ  ػػػذا البحػػػث مػػػف  ػػػ ؿ الملحر ػػػ  بػػػيف هػػػير الحػػػب  صػػػى الي ػػػر الهيللي يسػػػ ى   ب ح ػػػ  
اإلبيجرامح  بيف اليجيحت الحػب صػى الي ػر اس ىسػطى  الػى ال يػرؼ علػى   ػح ص  سػمحت جمػحؿ 

مػػف حيػػث الهػػهؿ صػػى  ػػذيف الي ػػريف   مػػف  ححيػػ    ػػر  يحػػح ؿ ال  ػػ ؼ علػػى   جػػ  الهػػب   المػػر ة
 اال ػػ  ؼ صػػى  ذ اؽ  رل  الي ػػريف  جػػحج  ػػذا الجمػػحؿن صلطحلمػػح    ػػى هػػيرا   ػػذيف الي ػػريف  صػػى 
ميػرض ه مهػػـ عػػف  جػػحربهـ اليحطخيػػ  الم  لخػػ     صػػرد ا مسػػحححت هبيػػرة مػػف  عمػػحلهـ لل   ػػى بجمػػحؿ 

صلػدم ا ل ػػح ميل مػحت  خ ػػيلي  عػف   ػح ص جمػػحلهفن صػى حػػيف  ف اسدب الي  ػح ى ح ػػى ميهػ  ح هـ 
بػدايحت اللػػرف الثحلػث ؽنـن      بػػؿ الي ػػر الهيللي يسػ ى لػػـ يلػدـ ل ػػح ميل مػػحت  اصيػ  عػػف   ػػح ص 

اس ميػػػ  الهبيػػػرة ال ػػػى   ال ػػػح مػػػف  الجمػػػحؿ ال ػػػى هػػػحف ي هػػػد ح الي  ػػػح ى صػػػى المػػػر ة   ذلػػػؾ علػػػى الػػػرىـ
 ػػػذج الميل مػػػحت  مػػػر مثيػػػر   لػػػ   ن ي ف اللػػػدامى للجمػػػحؿ  المظهػػػر ال ػػػحرجى للمػػػر ة بهػػػهؿ عػػػحـالي  ػػػح 

الػذ  لػـ يحػح ؿ  حػد مػف اله ػحب اللػدامى رسػـ   ن   ير مثحؿ على ذلؾ جمػحؿ  يللي ػى اس ػحذلد ه ل
  ممػح يطلػؽ الي ػحف ل يحل ػح حيحل  ـ جه   ظر ع ر على ح ى   يرؼ     رة  اضح   بيف مخردا  

  ر  خح يؿ  ذا الجمحؿ  ػؿ هح ت ط يل   ـ مي دل  الط ؿ؟ هلرا   ـ  ػمػػري  اللػػ ف؟ مػح لػػ ف صى  
 عػي يهح؟ الػخن
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ف هػػػ بجمػػػحؿ  يللي ػػػى  هػػػي خ طػػػر ادةلل ػػػحدؽ اعجػػػحب اإل  مػػػػحـ  زا ح ػد مػػػػل خػػػ اسسػػػ ل لؾ ػح ت  ػػػػ ا 
  ن(ٕ)ي   ؼ  خح يؿ  ذا الجمحؿ لفبمػيرص   ل ح صيمح ي يلؽ ػصض ف  اال  (ٔ)البح ر

ؽ الجمػػحؿ بػػيف  جمػػؿ الم جػػ دات  يػػرا بحخهػػر صػػى سػػمح   ي بػػحدر الػػى الػػذ ف  سػػحلالت مهػػحبه  ع ػػد
مهػد  ح       يلػؼ بحريس مف   ل ل ح ل هيح  س   الذ  يلدـ ةدا يلد صى طر ا ذ   ثي ح   صر دي ى ال

                                                 
(1) Hom. Il. 3. 156-8.                                                                                                      

جمػػحؿ د ف ال ػػ ض صػػى  خح ػػيل  ع ػػد  ػػ مير س م هػػح علػػى سػػبيؿ   جػػد اهػػحرات عحمػػ   مهػػحبه    يلػػؽ ب  ػػ ير ال
                                                                            المثحؿ:

Hom. Od. 11. 281-82: 

 

 للد هح دت  ل ريس الجميل  ال ى  ز جهح  يلي س صيمح مضى لجمحلهح                       
Hom. Od. 11. 287-88: 

  اج بهح)للد   جبت  ل ريس( بير  الجميل  ال ى هح ت ميجزة لدرج   ف هؿ جيرا هح حح ل ا الز 

 .Il هَّػْير ح جمػي   ) (:Il. 3. 121للػد هح ػت  يللي ػى ع ػد  ػ مير س بيضػح  اليػديف )( ٕ)

3. 329: , Od. 15. 58:  )
ػػػْير )(   ع ػػػد ب ػػػدار س جميلػػػ  ال:Od. 15. 123  ج  ح ػػػح را ي ػػػيف )  :Ol. 3. 1هَّ

(   لهف  لؾ ال خحت هلهح  مطي  لـ يهف المل  د م هح اإلهػحرة الػى الجمػحؿ 
 .Od(   حدمػحت  ح سػػيهح )Il. 6. 377هػ   مف   در مػح ى )  بههؿ  حصن صللد   خت بحل خ 

   ال ػػػػخحت (ن  بحلمػػػػثؿ اسػػػػ  دمت Od. 19. 60(  بي يلػػػ بى )239 .6
    حرف: 

Hom. Il. 14. 326, 18. 407, 6. 380, 22. 442, Od. 125, 2. 119ن 
(   ع ػد ي ربيديػديس  :31 .18 بهرة  يللي ى ع ػد ثي هر يػ س ليسػت بيضػح   محمػح   ا  مػح  رديػ  اللػ ف )

ػػػػػػػػػػْير Hel. 1570:لهػػػػػػػػػػح هػػػػػػػػػػحح ف جمػػػػػػػػػػػي ف )  .Hel) (  هػػػػػػػػػػػلرا  الهَّ

1224:( ػػى هػػذلؾ ع ػػد الهَّػػْيرا  ال  ػػح ييف  لهمػػحف   )ابيهػػ س (   2 .1(    ػػحهري ف )101 .1
(1(3d). 5(  سػػحبخ  )ن عػػف ال ػػخحت ال ػػى هح ػػت   ػػؼ مخػػردات جمػػحؿ المػػر ة 51 .10(  بحه يليػػديس )5 .23)

 مح   ا ظر:الي  ح ي  عم  
Massey P. T (2006) 30 ff. 
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صمح  ى ن (ٔ)ف ال حرجىعلى  سحس مظهر  اال  يحر ال يس طيع   الجمحؿ ال  ب للربحت الث ث  محـ
  هػػػذا صػػػيف ل هيػػػح  س  ػػػ  سػػػلاؿ   ػػػيب اإلجحبػػػ  عليػػػ     ػػػح ص  سػػػمحت  ػػػذا الجمػػػحؿ ال ػػػ ب؟ 

 ن(ٕ)!ل يحل ح الي حف صى    ر   ح ص  ذا الجمحؿ يطلؽاآل ر 

المػػػر ة جمػػػحؿ محت ػل حديػػػد سػػػ الػػػى حػػػػد مػػػػحخحت هحصيػػػ  ػير س  ػػػػصػػػى ملحم ػػػى   مػػػ    جػػػد بحلخيػػػؿ
 لهػػف  (ٖ)نـنصػػى اللػػرف الثػػحمف ؽ  مػػف حيػث الهػػهؿ هحمحلػجػػعػػف  ػ رة  رسػػػـب در الػػذ  يسػػما ل ػػحػبحللػ

 ال ػى يمهػف اللػ ؿ با هػح   نـنال م ذج اله مر  ليس ل   مػحذج مهػحبه  صػى اللػر يف ال ػحمس  الرابػع ؽ
 نالم ض ع  خيد صى  ذا   حم به ا د  دبي لـ  مد ح 

   ليست االليجيحت السه دري  للملحر ػ  بي هػح  ذا  للد   ع ا  يحر ح على ابيجرامح الحب الهللي يس ي
 بػػيف الهػػير اإلليجػػى  سف االليجيػػحت السػػه دري  لػػـ ي ػػل ح م هػػح هػػي يمهػػف ملحر  ػػ  بحليجيػػحت الحػػب 
اس ىسػػطي ن  لهػػف اسمػػر م  لػػؼ بحل سػػب  للبيجرامػػح الهيللي يسػػ ي   صللػػد صضػػؿ الهػػيرا  السػػه دري ف 

ـ اليحطخي    لذا صيف ميظـ الم ض عحت  اسصهحر ال ى عحلج هػح اإلبيجرامح ه سيل  لل يبير عف  جحربه
االبيجرامػػح    هػػحب   ال هػػؾ مػػع اليجيػػحت الحػػب اس ىسػػطي     ػػ  مػػح حػػدا بػػبيض البػػححثيف الػػى  ب ػػى 

                                                 

(1) Lucian. Dearum iudicium 8-11. 

(   ثي ػح زر ػح  اليي ػيف Hom. Il. 1. 551:( هح ػت  يػرا ع ػد  ػ مير س ذات عي ػيف هبيػر يف سػمرا  يف )ٕ)
(Hom. Il. 1. 206:صر دي ػى مرحػ   مزرههػ  بحلػذ ب   ) (Hom. Il. 5. 

375: , 3. 64:ن) 

 :Il. 19. 285ع ػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػ مير س ر يلػػػػػػػػػػ    جههػػػػػػػػػػح جمػػػػػػػػػػي   ) Briseis ( هح ػػػػػػػػػػت ر بػػػػػػػػػػ  بريسػػػػػػػػػػييسٖ)
 .Od. 18(  هػػػػػذلؾ بي يلػػػػػ بى   م ػػػػػع بجمػػػػػحؿ ال جػػػػػ  )

192:(  طػ ؿ اللحمػ  )Od. 5. 217) للػد  ث ػى  ػ مير س بهػهؿ  ػحص علػى طػ ؿ   
                                              ح سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهح ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبههح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار يميس ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جبه هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  ر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهح هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  

(Od. 6. 107:  ن  للد هحف لهؿ مف  ر يمػيس)
(   مػح ال سػح  صػى بػ ط مي ػي  س Il. 21. 511, Od. 8. 267)ى الػر س  صر دي ػى  ػحج را ػع علػ

 (ن  :Od. 4. 623هح ت  ضيف على رل سهف ع حبحت ر س جميل  )
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 ظري  مخحد ح  ف الهير اإلليجى الر مح ى بد ا  مف جحلل س  اثر  محمح  بحإلبيجرامػح الهيللي يسػ ي  ال ػى 
   (ٔ)ن ي   الل ي   هذلؾ م ا خ    صهحرج الر يسي اس مد م هح ه 

 االبيجرامح الهيللي يس ي   
 بػػػػد  بيللػػػػح  الضػػػػ   علػػػػى سػػػػمحت    ػػػػح ص جمػػػػحؿ المػػػػر ة صػػػػى بيػػػػض   ػػػػح د ابيجرامػػػػح الحػػػػب 

 بيػض الهػ ا د اس ػر  ذات الي  ػ   Palatine Anthologyالهيللي يسػ ي  صػى الم  ػحرات البحال ي يػ  
 لدمح ن مف هير الحب ع د ال

مػػف   ػػح ص جمػػحؿ المػػر ة ال ػػى  حلػػت اعجػػحب هػػيرا  اإلبيجرامػػح الهيللي يسػػ ي  الهَّػػْير  اليي ػػحف  
  عي يهح الم الل يف: Melite    مح ي ضا مف ث ح  ر صي  س على هَّْير ميلي ى 

AP. 5. 15. -3 (Rufinus) 

" يػػف براهسػػي يليس اآلف؟   يػػف يػػدا ب ليهلي ػػ س الل ػػحف  عط ػػح الحيػػحة للخػػف 
ػػػْير ميلي ػػػى  الميطػػػرة    عي يهػػػح  Meliteاللػػػديـ؟ مػػػف سيهػػػهؿ ضػػػخح ر هَّ

 الم   ج يف    بهح  ر ب هح"ن

 (ٕ)( ممػػػػػح يبهػػػػػر دي سػػػػػه ريديس هػػػػػذلؾ اليي ػػػػػحف ال مي ػػػػػحف )
  يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب صيل ديمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحلج  ف عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ة الجميل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحف                                     

 مح بح ل س سيلي  يحري س صيلدـ ل ح   رة جمحلي  را ي   (ٖ)( ()
   ييرب صيهح عف اعجحب  بيي ى حبيب   ال مي يف:



                                                 

(1) Jacopy  (1904) 104.  
(2) AP. 5. 56. 3 (Dioscorides).               
(3) AP. 5. 132. 4 (Philodemus). 
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AP. 5. 270. 5-6 (Paulus Silenetiarius) 

 ػػع بسػػحر بهح ػػ  الم كلػػي  لهػػف بهػػح  عي يػػؾ  خػػ ؽ اليػػح  ت اله ػػد  ي م
 علي  الى حد بييدن

 حػد  صضػؿ  مػحذج  Paulus Silentiarius صيمح ي ص الهَّْير يلدـ الي ح بػح ل س سػيلي  يحري س 
االبيجرامػحت الهيللي يسػ ي  علػػى   ميػ  الهَّػْير  حيػػث ي ػؼ ل ػح هيػػؼ   ػ    ػع  سػػير حػب ص ػحة اسػػمهح 

 ْير ح اسهلر الذ  جيل  ي حلهح   ى ذ بت:لجمحؿ هَّ  Δωρίςد ريس 

                                                   

AP. 5. 230 (Paulus Silentiarius) 

ػػػْير ح الػػػذ بى   يػػػدت يػػػدا  "للػػػد سػػػحبت د ريػػػس  ػػػْيرة مػػػف هَّ هَّ
بهمح  همح ل  ه ت  سيرا  لهػحن صػى البدايػ  اسػ ه ت بػحسمر مي لػدا    ػ  مػف 

ن  لهػػف لػػـ  هػػف لػػد  اليسػػير الػػ  لص مػػف سػػحر  يػػ د د ريػػس
ه ػػػػت م لػػػػ ال   اللػػػػ ة علػػػػى ملح م هػػػػح  صبػػػػد ت علػػػػى الخػػػػ ر   لػػػػ ؿ همػػػػح لػػػػ 

بس سؿ مػف ال حػحس   اآلف   ػح  هثػر ال ػحس سػ   حػظ  صا ػح اآلف م يلػؽ 
 بهَّْيرة  يجب على  ف    بع حبيب ى حيث    حر  ف  جر ى"ن

بهػػيرة  احػدة مػػف هػير ح الػػذ بى  يػدت يػػد  عهػيلهح مثػػؿ  سػر  الحػػرب     ف د ريػس 
 servitiumالحػب ال ػى ي ػير ميهػح اليحهػؽ عبػدا  بليد ال يمهف الخهحؾ م     ال لميا   ح الى  ي د 

amoris  لمحب ب ػػػ   رىبح هػػػح   ز ا هػػػح    ػػػ رة اليبػػػد اليحهػػػؽ  ػػػذج مح ريػػػ  ع ػػػد هػػػؿ مػػػف  يب للػػػ س
  (ٔ) بر بير ي س  محد دة جدا ع د   صيدي سن

                                                 

(1) Copley (1947) 285-300. 
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ػػػػػػػػػػْير احػػػػػػػػػػد  الخ يػػػػػػػػػػحت با ػػػػػػػػػػ  ذ بػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػح ص ال لػػػػػػػػػػح                         ل هػػػػػػػػػػذلؾ ي ػػػػػػػػػػؼ الهػػػػػػػػػػحعر  خسػػػػػػػػػػ  هَّ
 صيمػػػػح ي يلػػػػؽ ب جهػػػػ   ظػػػػر هػػػػيرا  اإلبيجرامػػػػح الهيللي يسػػػػ ي   (ٔ)(ن)

بحلهَّػػْير هاحػػد ال  ػػح ص الر يسػػي  لجمػػحؿ المػػر ة    ػػ ـ ب احػػدة مػػف  جمػػؿ اإلبيجرامػػحت   ػػى  يضػػح  
 :لبح ل س سيلي  يحري س  ال ى ييبر صيهح عف اه  ا   بلهيب جمحؿ هَّْير احد  الخ يحت بل ل 

AP. 5. 260 (Paulus Silentiarius) 

 " ال مػف  ربطػ   ثب ػيف بهػػح هَّػْيرؾ  صللػد  ػػحرت  ػ ا   يحمػح  بػ  همػػح لػ     ػى   ظػػر
الػػػى الربػػػ  هيبيلػػػى صػػػى عليح هػػػح )صػػػ ؽ برجهػػػح(ن  ال  ر ػػػديف هػػػي ح  صػػػ ؽ ر سػػػؾ صػػػيف 
   ت هَّْيرؾ الم ب ى  بحلل ف اس ػخر جيلػت صػلاد  ي  لػع مػف  ػدر ن  ال 
ػػػْيرؾ ي سػػػحب    طي ػػػ  بم ػػػديؿ  صػػػيف  يػػػراف لهيبػػػ  اسهػػػد ضػػػرا ة   ػػػاج     ػػػرهيف هَّ

ِلمػػف دا ػػؿ م مػػا جمحلػػؾ ي   (ٕ)دا ػػؿ  لبػػى الر يػػؽن اف ربػػحت الحسػػف ) ػػحري يس(
    الث ث   هؿ  احدة م هف   يب ى بلهيب حبهح ال حص"ن

 ع ػػػػدمح    لػػػػؿ الػػػػى ر    ػػػػلال  اله ػػػػحب صػػػػى لػػػػ ف البهػػػػرة  جػػػػد صيل ديمػػػػ س صػػػػى ميػػػػرض اهػػػػحد   
 ب  ح ص الجمحؿ الم  لخ  إلحد  الجمي ت يث ى على بهر هح البيضح :

                                                 

(1) AP. 5. 248.  1-2 (Paulus Silentiarius) 
هػف ب ػحت زيػ س  عػدد ف ث ثػ   لهػف  ػل  بهػؿ هػي  Gratiaeيطلؽ عليهف الر مػحف اسػـ  ال حري يس ( ٕ)

 Grimal (1987) 99 :يضخى الجمحؿ  المرح  االزد حر  الر ع  على حيحة البهر    ظر
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AP. 5. 248. 1-4 (Philodemus) 

"عي ح ػػح ذ بي ػػحف   ج  ح ػػح بل ري ػػحف  صمهػػػح  هثػػر ابهحجػػح  مػػف الػػ رد اسحمػػػرن 
يضػػػح  هػػػحلمرمر   ػػػدر ح م كلػػػي   ػػػدمح ح  هثػػػر بيحضػػػح  مػػػف  ػػػدمى  ر ب هػػػح ب

 (ٔ)ثي يس الخض يف"ن

  ييرب ر صي  س بد رج عف اعجحب  بحلبهرة البيضح  بل ل :

AP. 5. 60. 1-2 (Rufinus) 

اليذرا  بيضح  اللدميف  س حـ   بلؿ بحلمح   در ح الذ بى "هح ت الخ حة 
 الذ  ي حرؾ ص ؽ جسمهح ال ح ع البيحض هحللبف"ن

 لػػػػػ ف البهػػػػػرة اسبػػػػػيض حػػػػػحز اعجػػػػػحب الهثيػػػػػريف مػػػػػف ه ػػػػػحب اإلبيجرامػػػػػح الهللي يسػػػػػ ي  صللػػػػػد  هػػػػػحد 
حزيػ  ال ػى ال ػى  سػر   صػى االح خػحالت الج  دي سه ريديس م حطبح   د  يس ببيحض بهرة هليػ  

 هح ت  لحـ ل :

       

AP. 5. 193. 1-2 (Dioscorides) 

"للد ص    ى هليػ  يػاد  يس    ػى  ضػرب علػى  ػدر ح اسبػيض مثػؿ الحليػب 
 عهي  مهرجح ؾ"ن

 

 

 

                                                 

الػػػى  ػػػدمى ثي ػػػيس الخضػػػي يف ال ػػػى  ردت ع ػػػد  ػػػ مير س صػػػى البيػػػت  يهػػػير ال يبيػػػر ( ٔ)
 نمف اله حب اس ؿ مف اإلليحذة ٖٛ٘
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     اإلبيجرامػػػػح ىيػػػػر الميػػػػر صيف هح ػػػػت  ر  ػػػػ  البهػػػػرة البيضػػػػح  بيػػػػحض الػػػػثل    بحل سػػػػب  سحػػػػد ه ػػػػحب
 هػػذلؾ بػػح ل س سػػيلي  يحري س الػػذ  يث ػػى علػػى بيػػحض اليػػديف إلحػػد   (ٔ) ()

 ي ؼ  يضح   عضح  جسـ سحبخ  بحلر يل   البيضح  مثؿ الثل : (ٕ) (الخ يحت )



AP. 5. 246. 1-2 (Paulus Selentiarius) 

 نر يل   ب ت سحبخ  همح  ف رجليهح المل س يف  البيضح ا يف مثؿ الثل  ر يل حف""

صػػى  احػػدة مػػف  جمػػؿ  مػػح  سػػهيليبيحديس صلػػد  ػػرج عػػف المػػال ؼ صيمػػح ي ػػص بيػػحض البهػػرة  ذلػػؾ 
 اإلبيجرامحت الهيللي يس ي : 

AP. 5. 210. 1-4 (Asclepiades) 

ب ضػػحر هح   احسػػر حج! ا  ػػى ع ػػدمح   طلػػع الػػى "للػػد بهر  ػػى ديػػديمى 
صػػى ه  هػػح سػػمرا ؟  ررافن  مػػح الضػػييػػجمحلهػػح  ذ ب همػػح يػػذ ب الهػػمع  مػػحـ ال 

 صحلخحـ ل   خس الل ف  لهف ع دمح  هيل  صي   يلمع همح  لمع الز  ر"ن

 

 

 

 

                                                 

(1) AP. 5. 84. 2 (Anonymous)        

(2) AP. 5. 275. 5 (Paulus Selentiarius) 
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مػف الممهػف  ف  هػ ف سػمرا   يجرامحت صيل ديم س  جد  ف صي ي يػ ف  صى احد  اب
الهرصس  بهر هح   اال  ف هَّْير ح  هثر  جيدا  مف (ٔ)مثؿ سحبخ  البهرة

 (ٖ)ى:    هح  هثر اىرا  مف حزاـ  صر دي  (ٕ)  يـ مف ال بر



AP. 5. 121 (Philodemus) 
ػػػْير ح  هثػػػػر  جييػػػدا  مػػػػف  بػػػػحت "اف  صي ي يػػػ ف   ػػػػيرة  هػػػذلؾ سػػػػمرا   اال  ف هَّ

الهرصس  بهر هح  هثر  ي م  مف ال بر     هح  هثر اىرا  مف حػزاـ  صر دي ػى 
 (ٗ)ن حف"الخ

   ػحؾ   ػػح ص جمحليػ    ػػر    حلػػت  سػطح  هبيػػرا  مػػف اإلعجػحب   ضػػا صػػى   ػ ير اليػػس ع ػػد 
 :Alciphron لهيخر ف 

  

Alciph. Fr. 5. 3-5. 

                                                 

(1) Cf.  AP. 5. 121. 1 (Philodemus)                                                                                             

 (ن Am. 1. 14. 23 ـ  هبي  هَّْير ه ري يح بحل بر ع د   صيدي س صى ال زليحت )( ٕ)

اسػ  دمت للهػحرة الػى الحػزاـ الػذ  يحمػى ال ػدر  ب ح ػ   ػدر  صر دي ػىن  للػد اسػ  دمت  يػرا  هلم   (ٖ)
إلىػ ا  زيػ س ح ػى يلػؼ الػى جح ػب اإلىريػؽ  ( حػزاـ  صر دي ػىIl. 14. 214ffصػى اإلليػحذة )

 ن  على هلم  Leary (1996) 274ff ا ظر  يليؽ  Mart. 14. 206, 207صى الحرب   حرف هذلؾ 
  م  صى المس  ليحت  مير ؼ ب م ج   را      ظر:  بحت الهرصس  (ٗ)

 Hom. Il. 2. 776, Theophr. HP9. 11. 10.                                             
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"ليست بحل حيخ   ال بحلبدي    ا  مح مف  لال  ال  ى  ي بر ف رهيلحتن  هَّْير ح 
ضحرب للحمرة بد ف  بحى   ي سح ط م سحبح  على م جيد بحلخطرة   سمر 

 ه خيهح ننن  عي ح ح مس دير حف هحلبدر  حد  ح عي يهح سمرا ا حف"ن

 محمػػػح  مػػػع مػػػح جػػػح  صػػػى   ػػػيح  ر صي ػػػ س للرجػػػحؿ   ي خػػػؽ ر    ليهخػػػر ف بهػػػاف البدا ػػػ   ال ححصػػػ 
 بح  يحر مي دل  الل اـ  البيد عف عهؽ البدي      ال حيخ :   


AP. 5. 37. 1-2 (Rufinus) 

 ن"ال  يح ؽ المر ة ال حيخ   ال البدي    بؿ ا  ر ال سط بيف االث  يف"

  مػػػػف بػػػػيف   ػػػػح ص الجمػػػػحؿ اس ػػػػر  للمػػػػر ة ال ػػػػى بهػػػػرت دي سػػػػه ريديس 
 الم  رد حف  اليي حف ال مي حف  الححجبحف الهثيخحف: الهخ حف

[…]


AP. 5. 56. 1-3 (Dioscorides) 

 "ا ػػػ  ل بهر ػػػػى  لػػػػؾ الهػػػػخ حف الم  رد ػػػحف الثرثحر ػػػػحف ننن   لػػػػؾ اليي ػػػػحف الل ػػػػحف
     جحف  حت الححجبيف الهثيخيف"ن

 هذلؾ  بد    مي  الححجبيف ع د ر صي  س ه احدة مف   ـ ال  ح ص ال ى  برز جمحؿ المر ة:

AP. 5. 76. 1-2 (Rufinus) 
  (ٔ)يمح مضى ذات بهرة صح      در ىض"للد هح ت  ذج ص

                                                 

 ( للد حظى  در المر ة بحلث ح  الدا ـ مف  بؿ هيرا  االبيجرامح الهيللي يس ي   ب ح   ال ح ع البيحض    ظر:ٔ)

AP. 5. 48 (Rufinus), 56 (Dioscorides), 60, 94 (Rufinus), 270. 8 (Paulus Seleniaturus) 

 ( يل ؿ:Heroides, 16. 251 للد ع ى الر مح ي ف بحل در صهح      صيدي س صى البط ت ) ذا 
pectora vel puris nivibus vel lacte…/  candidiora. 

 اف  در ح  هثر بيحضح  مف الثل  ال لى  هذلؾ مف اللبف
 عف  در المر ة    ظر: Heroidesصى البط ت   س صيدي س عم مح  اهحرات م   ع 



 
 
 
 
 
 
 

ليجيات الحب األوغسطيةالحب بين إبيجراما  مال المرأةج  الهيللينيستية وا 

 

ٕٔ٘ 

 (ٕ) ححجبيف را ييف  هَّْير جميؿن (ٔ) هححليف  ملحيف

 ذا  للد حظى هؿ مف الهَّْير  الححجبيف  ميهمػح الخػـ   ظػرة اليػيف بحلث ػح  علػى اع بػحر   هػح مػف 
 س  هػػػذلؾ يبػػػيف ل ػػػح صيل سػػػ را  (ٖ)نصيل سػػػ را  س ع ػػػد  ال  ػػػح ص المميػػػزة لجمػػػحؿ بح ثيػػػح

الملحييس ال ى  جيؿ ححجبى المر ة جميليف    مثؿ صى بداي  ححجبيهػح مػف  خػس ال لطػ   ال لح همػح ميػح  
علػػػػى   خهػػػػحن  مػػػػف اسصضػػػػؿ  ف ير خيػػػػح صػػػػ ؽ اليي ػػػػيف   ف يحيطػػػػح بهمػػػػح بمػػػػح يهػػػػب    ػػػػؼ الػػػػدا رة    

 ميهػػػ   حيػػػث  ف حػػػحجبى  Anacreontea الهػػػي  خسػػػ   لحبلػػػ  صػػػى الل ػػػح د اس حهري  يػػػ   (ٗ)ناللػػ س

                                                                                                                            
Am. 1. 4. 37, 5. 20-1, 2. 15. 11, Rem. 337-8. 

  مح  يب لل س  بر بير ي س صلد ا   رت اهحرا همح الى ال در الم طى    اليحر  صلط    ظر:
Tibull. 1. 6. 18, Prop. 2. 1. 13, 2. 13, 13. 27, 15. 5, 19. 15, 22A. 8, 24. 52, 26. 43, 29A. 

7, 3. 8. 8, 13. 38, 14. 4, 14, 18, 4. 3. 43. 

 ( صى اسدب الي  ح ى اللديـ  ا ظر: ,بحل سب  للث ح  على جمحؿ الهححليف ) (ٔ)
Hom. Il. 9. 557, 560, 14. 318, Od. 5. 333, 11. 603, Hes. Theog. 254, 364, 384, 961, 

Eurb. El. 1570, Theocr. 28. 13. 

                           .Philostr. Ep. 36. Lucian. Dial. Mort. 61. 1. Ael. VH. 12. 1 حرف  يضح :
 Massey (2006)                                                                                                83 ا ظر:

ميهػ     يػ  سسبحسػيح  ردت صى الل ح  ال   يري  الرا لكذف هاحد ع ح ر الجمحؿاإلهحرة ال حيدة  (ٕ)
ص ػحة لهػػح   ػػؼ ميلػػ ؼ  ػػ ير ( حيػػث هح ػػت VH. 12. 1 ػ رش ال ػػى يرسػػمهح نيليػػح  س صػى مللخػػ  ال ػػحريخ الم  ػػ ع )

   ير حفن   ذ حف
ن 

(3) Philostr. Jun. Im. 2. 9. 1: 



(4) Philostr. Jun.Im. 2. 5. 4:                                                                                                     
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ي  هى بهمح اسمر الى  ط  س د   ا  محالهحعر ال يل ليحف ميح  بههؿ  اضا  ال يب يداف عف بيضهمح  
   (ٔ)ناس ؼ ص ؽىير ملح ظ يربطهمح 

 اليجيحت الحب اس ىسطي 
 بؿ ال يرؼ على   ح ص جمحؿ المر ة صى الهير اإلليجػى  نثر ػح اللػح   ظػرة سػريي  عليهػح ع ػد 

دب ال  ي ػػى اآل ػػريف الػػذيف ع ػػ ا ب لػػؾ ال  ػػح ص ل لػػؼ علػػى رليػػ   ػػلال  بيػػض ه ػػحب  هػػيرا  اس
بحل سػػب  لجمػػحؿ المػػر ة ح ػػػى  سػػ طيع  ف  ػػدرؾ مػػػد    صهػػح    ا خح هػػح مػػػع  ظػػرة الهػػيرا  اإلليجيػػػيف 

 لجمحؿ المر ةن

 الر يلػػػ   مم ل ػػػ   (ٕ)ب جػػػ  عػػػحـ المػػػر ة المثحليػػػ   المرى بػػػ   ػػػى  ػػػػححب  البهػػػرة البيضػػػح   الملسػػػح 
 مػػػح اسطػػػراؼ  (٘)ن لػػػـ  ي بػػػر البدي ػػػ  جذابػػػ  (ٗ) بحل ػػػحلى لػػػـ  حػػػظ  حيلػػػ  الجسػػػـ بحإلعجػػػحب (ٖ) الجسػػػـ

الجميلػػ  مثػػؿ اليػػديف الجميل ػػيف  هػػذلؾ الػػذراعيف  الػػرجليف صلػػد هح ػػت مػػف   ػػـ مخػػح ف المػػر ة: صحس حمػػؿ 
  يػد اس ػداـ  (ٚ)ن حف هػذلؾ الػذراعحف البيضػح ا (ٙ) الط يل   اليداف الرهػيل حف هح ػت محػؿ اطػرا   ث ػح 

                                                 

(1) Anacreontea 16. 13:    

(  جػد   ػخح  لحػحجبى احػد  الجمػي ت ي سػجـ هثيػرا  مػع 126. 15-16) Satyrica ع ػد بي ر  يػ س صػى السػح يريهح 
اليهح  ع ج  حيث ي  هى اسمػر بحلحػحجبيف الػى     المهحر.Anacreontea 16. 13مح جح  صى الل ح د اس حهري  ي  

 االل لح  ميح  ص ؽ اس ؼن    
(2) Plin. HN. 2. 189, Florus Verg. Orat. 2. 3, Plin. Panegyr. 48. 4, Mart. Epig. 4. 62, Lucr. 

4. 1160, Hor. Carm. 2. 4. 3-4. 

(3) Lucr 4. 1166-67. 

(4) Mart. Epig. 11. 100. 1 – 4                                                                                                    

(5 Mart. Epig. 11. 100. 5-6.                                                                                                    

(6) Catull. 43. 3, Mart. Eig. 3. 51.                                                                                             

(7) Hor. Carm. 2. 4. 21, Stat. silv. 3. 5. 66.                                                                                
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ال  يرة  اس يل   البيضػح  مثػؿ الػثل   م ذجيػ     يضػح  الػرج ف  بط ػح السػح يف البػد  ف  هػ ف جميلػ  
 مػح طػ ؿ اللحمػ   (ٕ)ن صيمح ي يلؽ بحل در يجب  ال يه ف ض مح  بؿ   يرا   حسف الههؿ (ٔ)ن ط يل 

 ال  ػػى هػػف يي بػػرف مثػػػؿ heroines))ت صلػػد هػػحف مرى بػػح  صػػى المػػر ة همػػح  ػػػ  الحػػحؿ بحل سػػب  للػػبط 
بيد  ف  ذا الط ؿ مهر ط باال يه ف صحرعػح  ب ػ رة  (ٖ) ط ؿ مف ال حس اليحدييف  (heroies)اسبطحؿ 

  (ٗ)نب  رة مبحلغ صيهح

 الػذ  هػير اليػحطخىذلؾ ال   صى الملحـ اس ؿ هير حب     ىر اإلليجى الر مح هيف ال ظرا  س
هػؿ مػح يحػيط بهػذج  يف مػف بػيف  بيح ػ  ال ػى    ػح ؿذا صػلػ  اله  ػي يي مد الى حد هبير علػى ال جربػ  

  مهح د ال يرة  ال هديد    الي يؿ  ال حيػب لهجػر ظػحلـ ميه    ال   رصحتال ضب مف  ال جرب  مثؿ
 ا  ػلال  الهػير  اع راصػحت مػف  ػ ؿ  نهػؿ هػحعر مػف  ػلال  يهػ     جد  بيحت     ى بجمػحؿ م الخن 

اإلهػحرات  عػف طريػؽ لهػف   يس صلػط علػى هػهؿ ع  ػحت الحػب الخريػدة  لػؾ ا ى محح ل  ػح لل يػرؼ لػ
 هي ثيػػػح  ه ري ػػػح   يػػػرؼ مػػػف  ػػػ ؿ عيػػػ ف   ذ اؽ    يميسػػػيس الػػػ اصرة الػػػى المػػػل  ت الجسػػػدي  لػػػديليح

ن   ظػرا  ل جػ د  حسػـ مهػ رؾ صػى جمػحؿ المػر ة صػى الي ػر اس ىسػطىسػمحت الهيرا  اإلليجييف علػى 
ال  ػػػح ص صمػػػف الم طلػػػى  ف  لبػػػؿ با هػػػح  يهػػػس الػػػى حػػػد هبيػػػر  ذ اؽ   جهػػػحت  ظػػػر الهػػػيرا  ل لػػػؾ
 الي ر الذ  يييه ف صي ن

  يب لل س
  بد  ب يب لل س الذ   جر ػ  ديليػح الػى  حضػحف  حػد اسثريػح   صحػح ؿ  سػيح هح بي  ػ  ىراميػ  مػع 

با   م حب ب خثػحت  ص حة   ر ن  لمح لـ  ث    ذج الي    عف حب  الهديد لديليح  ا هم   الخ حة اس ر 
سػػحر ديليػػح ال ػػى  جيػػد صػػف الهػػي ذة  صيػػرد عليهػػح  يب للػػ س با ػػ  يهػػيـ بحبهػػح لػػيس مػػف  ثػػر  يح يػػذ ح 

 (٘):(teneris lacertis)    ذراعيهح الح    يف  (facie)السحري    ا  مح مف  ثر جمحؿ  جههح 

                                                 

(1) Hor. Carm. 2. 4. 21-22, Mart. Epig. 3. 51.                                                                      

(2) Mart. Epig. 14. 66, 14. 149, Leary (1996) 124-125, 211-12.                                      

(3) Lucr. 4. 1162, Juv. Sat. 10. 223.                                                                                            

(4) Lucr. 4. 1163, Mart. Epig. 8. 60.                                                                                          

(5) Cf. Prop. 3. 6. 13, 3. 34 (teneras manus), Ovid. A. 1. 13. 5, Her. 18. 213, A.A. 1. 231. 
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Saepe aliam tenui, sed iam cum gaudia adirem,  
Admonuit dominae deseruitque Venus.  
Tunc me discedens devotum femina dixit      
Et pudet et narrat scire nefanda meam. 
Non facit hoc verbis, facie tenerisque lacertis      
Devovet et … nostra puella.     

Tibull. 1. 5. 39-44. 

ى  ػػػدر    ع ػػػدمح ه ػػػت   هػػػؾ مػػػف لحظػػػ  هثيػػػرا  مػػػح ضػػػممت ص ػػػحة   ػػػر  الػػػ"  
 جح بػػػح     حػػػت الخ ػػػحة   ثػػػـ ىػػػحدر  ىن (ديليػػػح)ر  ػػػى صي ػػػ س بحبيب  ػػػى ذهَّ السػػػيحدة  
ن للػػػد   ػػت   ػػى  حمػػػر  جػػ    ف حبيب ػػػى م لػػػص لهػػح )لػػديليح(  ى   حلػػت بػػا

هػح    له بهلمح هػح  خيػؿ ذلػؾلهػف ص ػح ى لػـ ن  جيد اسعمحؿ الهريرة )صػف السػحر(
 "نذراعيهح الرهيل يفب    ههح سحر ى بجمحؿ  ج

اال طبحع اليحـ الذ   يطي   ذج الخلرة عف جمحؿ ديليح  يززج اإلهحرة الم ج دة صى ن ر ح الى  حػد 
 (ٔ)ن(flavis comis  ـ مل مح       هير ح اسهلر )

بػػػثي يس  الجمحليػػ  مسػػ يي ح  بحسسػػط رة ملحر ػػح  ايح ػػح Deliaي ا ػػؿ  يب للػػ س عرضػػ  لسػػمحت ديليػػح 
Thetis   ال ػػى   ػػخهح بحل ػػخcaerula

  ػػ  مػػح  ػػد له  هػػح ح ريػػ  بحػػر   مي ح ػػح "زر ػػح  اليي ػػيف"  (ٕ)
 هح  ح زر ح  يفن  Deliaديليح يلما الى  ف عي ح 

 للػػد هح ػػت ال ج  ػػحف بحإلضػػحص  الػػى الهَّػػْير مػػف السػػمحت الر يسػػي  لػػديليح ع ػػدمح هح ػػت  سػػير صػػى 
 م هب الج حزة ال  مى للهحعر:

parce solutis   

crinibus et teneris, Delia, parce genis. 
Tibull. 1. 1. 67f. 

 ن"صل ح خظى بهيرؾ طليلح    ج  يؾ ر يل يف"

                                                 

(1) Tibull. 1. 5. 44.  

هَّػػْير المػػر ة الر مح يػػ  صػػى اليجيػػحت المػػر ة    ظػػر بحث ػػح الػػذ  يحمػػؿ ع ػػ اف " هَّػػْيربحل سػػب  لرليػػ  الهػػيرا  اإلليجيػػيف ل
    الدراسحت البردي   ال ل شنمرهز  الم ه ر صى  خس  ذا اليدد مف مجل   " الحب اس ىسطي 

(2) Tibull. 1. 5. 45-6. 
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 هذلؾ   حؾ اهحر حف   ريحف صى الل يدة الثحلث  مف اله حب اس ؿ عف هير ديليػح الط يػؿ  الػذ  
 الثح يػ    ػى  (ٔ) longos turbata capillos  رهػ  مرسػ  : اس لػى ع ػدمح  ػذ ب لم  ػحة  يب للػ س 

 مح صيمح ي يلؽ بلدميهح  جد اهحرة  حيػدة  (ٕ)نresoluta comas  يبد للرب  ايزيس   ى م سحب  الهير 
اليهمح ع د  يب للػ س  صي ػدمح  جر ػ  ديليػح   حبػت  حػد اسى يػح   يػذهر لهػح مزايػح المحػب الخليػر علػى 

 ىيرج مف اسثريح   مف بي هح    :
Vinclaque de niveo detrahet ipse pede. 

Tibull. 1. 5. 66.
 

 يزيا ب خس   ربط  ال ؼ عف  دميهح البيضح  يفن

صػػيف السػػم   Nemesis ػػذا بحل سػػب  لػػديليح   مػػح صيمػػح ي ػػص ميهػػ     يب للػػ س اس ػػر   يميسػػيس 
 (ٖ)نoculi loquacesالجمحلي  ال حيدة ال ى حظيت بث ح   عليهح  ى عي ح ح الميبر حف 

ذا  صػػيف  ميسػػيس هح ػػت مػػف بػػيف  (ٗ) مي ح ػػح "جميلػػ "  سػػ  دـ لػػديليح   formosaال ػػخ هح ػػت  ا 
المي يػحت بهػذج ال ػػخ   علػى الػرىـ مػػف   هػح جػح ت صػػى الجمػع  ع ػدمح هػػحف  يب للػ س ي حهػد بػػح  س 

 haud inpune licetباال يخلت مف اليلحب  حد ممف ي خى الخ يحت الجمي ت صى اسراضى الم حهػ 

formosas tristibus agris / abdereلما هذلؾ هلم   (٘)ن  forma  مػف  ٖ٘الى جمحلهح صى البيت
 الل يدة الرابي  صى اله حب الثح ىن

لي ػػؼ بهػػح الخ يػػحت بهػػهؿ عػػحـ   اسػػ  دمهح  مػػس  tenera للػػد هػػحف  يب للػػ س يسػػ  دـ ال ػػخ  
الع بػػحر  ف  يب للػػ س  يل ػػذ صػػى ا (ٙ)مػػرات لي ػػؼ بهػػح ديليػػح   لػػـ يسػػ  دمهح مطللػػح  مػػع  يميسػػيسن

 (ٔ)رىب  م   صى ال اهيد على  س ة  جهع محظي    يميسيسن tener  ؼ  خس  عمدا  بحل خ  
                                                 

(1) Tibull. 1. 3. 91.                                                                                                                     
(2) Tibull. 1. 3. 31.                                                                                                                  
(3) Tibull. 2. 6. 43.                                                                                                                        
(4) Tibull. 1. 1. 5.                                                                                                                         
(5) Tibull. 2.  3. 65f.                                                                                                                  

الر مػػػح ى  بي مػػػح ع ػػػد صػػػحر     ػػػؼ  لريبػػػح  هػػػؿ  عضػػػح  جسػػػـ المػػػر ة صػػػى الهػػػير اإلليجػػػى tenerللػػػد هح ػػػت ال ػػػخ  ( (ٙ
 اس  دمت ه خ  عحم  إلحد  اليهيلحت ال ى هح ت ط يل   بيضح   ر يل   جميل 
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الػػى  ط ػػ    Corcyra يميػؿ  يب للػػ س الػػى الجمػػحؿ الطبييػى صهػػ  يحلػػـ ع ػػد ع د ػ  مػػف هػػ رهيرا 
 د ف زي  : بحلححل  ال ى  ه ف عليهح Deliaب  رة مخحج    باف يجد ديليح 

Tunc mihi, qualis eris, longos turbata capillos,    

Obvia nudato, Delia, curre pede. 

Tibull. 1. 3. 91-92. 

 يحلى سرييح  اذ ذاؾ يح ديليح لم  ح ى  بحلححل  ال ى س ه  يف عليهػح  د ف  هػذيب "
 ن"لهَّْيرؾ الط يؿ  ححصي  اللدميف

يلػدـ ل ػح ملحبلػ  را يػ  يسػ  هر مػف  الطبييى Pholoe مف   ؿ ث ح   يب لل س على جمحؿ ص ل   
ػػػْيرج بحسػػػ مرار  Marathus  لهػػػح ع حيػػػ  عهػػػيلهح مػػػحراث س  ب جميػػػؿ  خسػػػ    ذلػػػؾ ب  ييػػػر  سػػػريح  هَّ

ال ػػى  Pholoeصػػى حػػيف  ف ص لػػ    (ٕ)  اسػػ  دام  لمسػػححيؽ ال جميػػؿ  ع حي ػػ  باظػػحصرج   ػػا ؽ ملبسػػ 
 (ٖ)نى   خيؼ هَّْير ح ال مع حظى بيعجحب  ال  زيف  جههح  ال  ضيع    هح ص

ذا هحف  لع  يميسيس بحل رؼ  حيحة ال  يـ محؿ هػه   دا ػـ مػف  بػؿ  يب للػ س صي ػ  لػـ يبػحؿ  (ٗ)  ا 
بليحـ ز ج  اليحهؽ الثر  لمحراث س بحس  داـ هؿ  سح ؿ الزي   ح ى   هح اس حلت للػب "الخ ػحة اس يلػ  

با ح ػػ  المظهػػر ال ػػحرجى مػػف حيػػث الهػػهؿ ذلػػؾ الم ػػطلا الػػذ  يػػ حى  (٘) culta puellaالمظهػػر 
 (ٚ)لدرج      يبرر زي  هح  ذج برىب هح صى  ف  بد  جميل  صى عيف  حد الهبحفن (ٙ) الملبس  السل ؾ 

                                                                                                                            
Sat. Menip. 432: amiculam … proceram candidam teneram formosam  

 لػػـ ي ػػؼ بهػػح محظي ػػ  اللحسػػي   tenerبحل ػػخ   Marathusي حػػظ هػػذلؾ  ف  يب للػػ س هػػحف  ػػد   ػػؼ مػػحراث س ( ٔ)
 نPholoe ل   ص

(2) Tibull. 1. 3. 91ff. 

عف محراث س ذلؾ ال  ـ الجميػؿ الػذ  هح ػت لػ  ع  ػ  ب يب للػ س سػرعحف مػح   لػى ع هػح ل ػحلا رجػؿ عجػ ز  ىػ اج 
                                                                                            .Nielsen (1980) 36ffبحلمحؿ    ظر: 

(3) Tibull. 1. 8. 15-16. 

(4) Tibull. 2.  3. 49-58, 2. 4. 27-30.                                                                                    
(5) Tibull. 1.  9. 67-74.                                                                                                            

(6) Watson (1982) 237-244. 

(7) Tibull. 1.  9. 74: Non tibi, sed iuveni cuidam volt bella videri.          
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   ػػ ـ بحإلهػػحرة ال حيػػدة ال ػػى  ردت ع ػػد  يب للػػ س   ػػدؿ ضػػم ح  علػػى ضػػر رة  ف  هػػ ف اسظػػحصر 
ح ػ  برجػؿ  لػيس امػر ة   ذلػؾ ع ػدمح هػحف ي  لػد   يرة  مهػذب ن  اف هح ػت اسظػحصر المهػحر اليهػح  

  (ٔ)محراث س لي حي   ب هذيب  ظحصرج صى ال  ت الذ  لـ  ير ح ص ح   ال ى ي زيف لهح ا  محمح ن
 بر بير ي س

 ظرا  سف م  ؼ بر بير ي س مف جمحؿ المر ة ي جلى صلط مف   ؿ اعجحبػ  الهػديد بجمػحؿ هي ثيػح 
Cynthiaيػػ  مػػف  ػػ ؿ ه بػػ  اسربػػع ب ر يبهػػح ح ػػى ي سػػ ى ل ػػح ال  ػػ ؼ علػػى   صي  ػػح سػػ للى الضػػ   عل

 مد  ثبحت      ير م  خ  حيحؿ  ذا الجمحؿن

اس ؿ هي ثيػػح باريػػحد ى    در ميػػدا  بػػػؿ  يلػػحرف بر بير يػػ س صػػى الل ػػػيدة الثحلثػػ  صػػى بدايػػ  اله ػػػحب
هػػػػحعر صػػػػى اليػػػػػحلـ يي بر ػػػػح  هثػػػػر سػػػػحرا  مػػػػػف الػػػػبط ت اسسػػػػط ريحت الي  ح يػػػػحت ال  ػػػػػى سػػػػيلحبلهح ال

 يبد  صى الل يدة الثح ي  مػف اله ػحب اس ؿ بحل هػهيؾ صػى مػد  ححجػ  هي ثيػح س   ػ ع مػف  (ٕ)السخلىن
( ال ي محهى مطللح  مع الجمحؿ الطبييػى  ٙٔ)البيت  cultus   اع ال جميؿ ثـ يلهد على  ف ال جميؿ 

ف هحف     هثر  ض حح  صى  يبيرج   عف هرا ي   للزي  :ها   صى ذلؾ هاف  يب لل س   ا 
Quid iuvat ornato procedere, vita, capillo  

et tenuis Coa veste movere sinus,  

aut quid Orontea crines perfundere murra,  

teque peregrinis vendere muneribus,  

naturaeque decus mercato perdere cultu,  

nec sinere in propriis membra nitere bonis? 

crede mihi, non ulla tuaest medicina figurae. 

Prop. 1. 2. 1-7. 

 ػػح     ف   حرهػػى بػػيف طيػػحت داحبيب ػػى  مػػح  ػػى جػػد    ف   رجػػى بهَّػػْيرؾ مز "
مػف  (ٖ)الهخحؼ    ف  طيبى    ت هَّْيرؾ بػحلمر Cosثيحب مف حرير ه س 

                                                 

)1) Tibull. 1.  8. 11.                                                                                                                     

للػػد هح ػػت المػػر ة الثريػػ   هػػذب  ظحصر ػػح علػػى يػػد حػػ ؽ يػػذ ب الػػى م زلهػػح    حػػ ؽ ييمػػؿ ضػػمف طػػح ـ  ػػدـ م زلهػػح  
 .Val. Max. 2. 2. 15, Hor. Epist. . 1. 7. 50-51, Plaut. Aul. 311-13  ظر:                 

)2) Prop. 1. 19. 15f.                                                                                                                

 (OLD s.v. murraمحدة عطري   س  رج مف هجر المر ) (ٖ)
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 خسػد  جمحلػؾ  مف   ر   يس    ف   ب  ر  بحلهػدايح المجل بػ  مػف ال ػحرج    ف
الطبييػػػػػى بهػػػػػرا   د ات الزي ػػػػػ     ف ال  سػػػػػمحى لرجليػػػػػؾ بػػػػػاف   اللػػػػػح ببهح همػػػػػح 

 ن"ال حص؟ صل  د ي ى صههلؾ ال حرجى ليس بححج  س   جميؿ

يسػ  دـ صيهمػح مجم عػ  مػف الهػ ا د  (ٔ)بيد ذلؾ ييبر عف ر ي  الداعـ للجمحؿ الطبييػى بطػريل يف
exemplaهي ثيػح بحلحخػحظ علػى يطحلب مف   لهػح  (ٗٔػٜ)الطبيي   ن اس لى يس  دـ صيهح ه ا د مف

  ذا الجمحؿ  ي ضا ر ي   ذا بل ل : 
nudus Amor formam non amat artificem. 

Prop. 1. 2. 8 

 ن"اليحر  ال يحب ا ط حع الجمحؿ Amorاف نم ر "

يػا ى   cultaبيد  ف يطلب بر بر ي س مف هي ثيح ال   ؼ عف اس  داـ مسػححيؽ ال جميػؿ  ال ػزيف 
المس  ححة مف اسسط رة   يسػرد صيهػح   ػحؿ  مػبثر بيػض  exemplaبحلمجم ع  الثح ي  مف اله ا د 

  يب داميػح  Marpessa محربيسػح  Hilaira  ي يػرا  Phoebeالبط ت السه دريحت مػف  مثػحؿ صػ يبى 
Hippodamiaجػػذب ا  مػػحـ    ال  ػػى هػػف  ح يػػحت ب ػػزييف   خسػػهف صلػػط بحليخػػ   الحيػػح    لػػـ يحػػح لف

 ػػػ  الجمػػػحؿ  pudicitiaبحسػػػ  داـ مسػػححيؽ ال جميػػػؿ  صبحل سػػػب  لهػػف هػػػحف الحيػػح   amantesاليهػػحؽ 
 يبػػر ف  (ٕ)ن(ٕٗػػػ٘ٔ) الهػحصى   مػػف ثػػـ هح ػت هػػؿ مػػ هف   م ػػع بي  ػ  حػػب حليليػػ  مػػع عحهػؽ  احػػد 

ن (ٖ)(ٕٖػػػػٕ٘علػػػى  ػػػح     الػػػ   ػػػذج با ػػػ   ػػػ  ه  ػػػيح    ػػػع  سػػػيرا  له ا ػػػح بسػػػبب جمحلهػػػح الطبييػػػى )
ييػػ د مػػف  ححيػػ  همػػح  لػػ ؿ  cultusميهػػ      م  ػػؼ اليحهػػؽ اإلليجػػى الػػراصض ل جميػػؿ    ح ػػ  مظهػػر 

 ثح يهمػح   (ٗ)الى سببيف:   لهمح اسعبح  المحلي  ال ى  ثلؿ هح ػؿ اليهػحؽ Patricia Watsonاسس حذة 

                                                 

(1) Gaisser (1977) 382. 

(2) Weiden (1980) 29, Bowditch (2006) 306. 

 .3(  ي ا ػلهح   صيػدي س صػى ديػ اف صػف الهػ   )18b ى )الخهرة ذا هح ييحلجهح بر بير ي س مرة   ر  صػى اله ػحب الثػح (ٖ)

257ff مبي ػػح   ف ال جميػػؿ )cultus    لػػيس ضػػر ريح  ل ػػ يحبحت الجمػػحؿ الحليلػػى  اف هح ػػت صح د ػػ  هبيػػرة لب ػػحت الهػػ
meretrices (3. 101 - 250 : ظر    )Wheeler (1911) 70 

(4) Watson (1982) 238.                                                                                                        
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ح   صحلهلمػػ  الجمػػع   حػػف  ػػر  السػػبب اآل ػػر  ػػ  اس ػػرب الػػى ال ػػ (ٔ)نار بحطػػ  بػػحال ح ؿ اس   ػػى
(amantes ػػػدل ح علػػػى اسسػػػبحب الحليليػػػ  لػػػرصض ال جميػػػؿ: صػػػحليط ر  مس حضػػػرات ال جميػػػؿ ال ػػػى  )

 عهػػػحؽ اسػػػ  دم هح هي ثيػػػح     يػػػت بهػػػح هػػػحعر ح صػػػى حبح لهػػػح  يجػػػب  ال  سػػػ  دـ اآلف صػػػى اىػػػرا  

amantesات  ىيػػرت ن  صػػى الحليلػػ  ع ػػدمح ذ بػػت هي ثيػػح مػػع رجػػؿ ن ػػر زي ػػت  خسػػهح بػػحلمج  ر ن ػػريف
 (ٕ)ن  خيخ  هير ح

 على الجح ب اس ر  صرىـ  ف بر بير ي س  على    ح  مف  يب لل س صى مسحل  رصػض ال جميػؿ  
اال     صيمح يبد  ليس راصضح  ل  علػى طػ ؿ ال ػط  طحلمػح  ف المػر ة   ػزيف صلػط ليهػيلهحن   ػذا يحػدث 

هي ثيػح صػى يػـ  مي د ػح بيػد  ف  هػذب صي   صى الل يدة اليحهرة مػف اله ػحب الثحلػث ع ػدمح يطلػب مػف 
هػػير ح ال مػػع  ف   جمػػؿ بػػحلم بس ال ػػى   ػػع بسػػببهح صػػى حبح لهػػح   ف  ػػزيف  خسػػهح ل بػػد  هخ ػػاة   يلػػ  

culta puellaن 

 ػػذا  ي حػػظ  ف عي ػػى هي ثيػػح هسػػم  جمحليػػ  هح  ػػح  هػػ  ف بر بير يػػ س  محمػػح   صخػػى ث حيػػح دي ا ػػ  
  ػ   م ػذ اللحظػ  اس لػى يلهػد علػى جمحلهمػح صػى البيػت اس ؿ مػف  اهحرات عديدة اليهمح  ع  ة علػى
 الل يدة اس لى مف اله حب اس ؿ:

Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis, 

contactum nullis ante cupidinibus 

tum mihi constantis deiecit lumina fastus  

et caput impositis pressit Amor pedibus . 

Prop. 1. 1. 1-2. 
يحلخجيي ى! صللد    ي  ى صى هراههح بيي يهح  صلـ  هف  ػد اه  يػت بلهيػب الحػب "

جيػػؿ عي ػػح    ػزالف مػػف عليح همػػح الػػدا ـ   جيػػؿ ر سػػى  Amor بلهػحن ا ػػ  نمػػ ر 
   دلى برهلى بلدمي "ن

                                                 

                                                                .Prop. 1.2.23-26, 1.15.5-8:    حرف بههؿ  حص (ٔ)

                    Prop. 3.13.3-24, 17-50                                                              حرف  يضح :

(2) Prop. 1. 15. 4-8.                                                                                                                   
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ه س  ال ػػى يبػػيف صيهػػح هيػػؼ  ف ميسػػ (ٔ) يمهػػف ملحر ػػ   ػػذج الخلػػرة بيحػػد  ابيجرامػػحت مليػػحجر س
 داس بػػػػػذلؾ علػػػػػى هبريح ػػػػػ    بمخػػػػػردج  ػػػػػد اسػػػػػ ح ذ علػػػػػى  لبػػػػػ  بسػػػػػحر عي يػػػػػ   

ن  مح صى ححل  هي ثيح صلد اس  دمت  ى عي يهح للسيطرة علي   ا  هى د ر ح ع د ذلؾ   همؿ 
 (ٕ)نالمهم  Amorنم ر 

ح  صػػيف اله ػػحب الثػػح ى يمػػد ح  بي مػػح يي ػػى اله ػػحب اس ؿ لبر بير يػػ س بيهػػحرات عحمػػ  لجمػػحؿ هي ثيػػ
ع  ػػرا  ن ػػر  بػػحلهثير مػػف ال خح ػػيؿ ع ػػ ن   ػػح  ػػ  بر بير يػػ س يث ػػى مػػرة ثح يػػ  علػػى بهػػر هح ليضػػيؼ
 مف ع ح ر جمحلهح     بيحض  جههح ملحر ح  جمحلهح بجمحؿ الطبيي  المخيـ بحلحي ي :

lilia non domina sunt magis alba mea. 

ut Maeotica nix minio si certet Hibero,  

utque rosae puro lacte natant folia. 

Prop. 2. 3. 10-12. 

ز ر الس سف ليس  هثر بيحضح  مف  ج  حبيب ى  صه  مثؿ ثل  بحيػرة مػحي  يس "
Maeotis  الذ  ي حصس حمرة ال ب   اسسبح ي  الزا ي   هػذلؾ مثػؿ   راؽ الػ رد

 نال ى  طخ  ص ؽ اللبف هديد ال لح "

 يػػػ س بيػػػحض هي ثيػػػح لػػػيس صلػػػط ببيػػػحض الػػػثل   اللػػػبف  ز ػػػر الس سػػػف  ا  مػػػح  يضػػػح    ي ّهػػػب  بر بير 
ال  ي ػػػى صلػػػط البيػػػحض ال ػػػحلص  لهػػػف  يضػػػح  مزيجػػػح  مػػػف اللػػػ ف  candorبػػػحل ر د    ػػػ  مػػػح يلهػػػد  ف 

 (ٖ)اسبيض  ال رد ن

ط يػػػؿ ي هػػػدؿ حػػػ ؿ ر ب هػػػح    (ٗ) fulva coma مػػػف اله ػػػحب الثػػػح ى  يلػػػـ  ف هػػػير هي ثيػػػح  هػػػلر 
 هػػحف بر بير يػػ س يخ ػػ ف بهػػهؿ  ػػحص بحلهػػير  (٘)نcomae per levia colla fluentesعمػػ  ال ح

                                                 

(1) AP. 12. 101. 1-4.                                                                                                                   

(2) Raucci (2004) 30 -31                                                                                                             

 لمر ة ع د الر محف    ظر:للد هح ت البهرة ال حعم   البيضح  مف الملحييس المثحلي  لجمحؿ ا( ٖ)
Olson (1999) 157. 

(4) Prop. 2. 2. 5.                                                                                                                         
(5) Prop. 2. 3. 13.                                                                                                                        
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   س  ص ػحة  (ٔ) ad frontem sparsos errare capillosالم سػحب حػ ؿ الر بػ  سػ ا  هػحف لهي ثيػح 
الل ػحف  رمػزاف الػى  Cynthia مػح عي ػح هي ثيػح  (ٕ) vagi crines puris in frontibus errant   ػر 
 (ٖ) lumina nigraصػػػى اله ػػػحب الثػػػح ى  صهمػػػح سػػػمرا ا حف  ٕٙمػػػف الل ػػػيدة  ٖٔلهػػػح صػػػى البيػػػت جمح

همػػح  ف عي يهػػح  لميػػحف  (ٗ) يبل ػػحف حػػدا  مػػف الجمػػحؿ  د  ببر بير يػػ س الػػى ملحر  همػػح بيي ػػى مي يرصػػحن

                                                 

(1 Prop. 2. 1. 7. 

(2) Prop. 2. 22a. 9.  
(3) Prop. 2. 12. 23.                                              

 ػػى لػػيس لهػػح   ػػؼ البػػد  ف عي ػػى ليسػػبيح سػػمرا  ح اللػػ ف   ػػذا مػػح  سػػ   ج  مػػف  ػػ ؿ   ػػؼ هػػح  لل س لخ ػػحة   ػػر   ال
 Salve, nec minimo puella naso /nec bello pede :2-1 .43  يرة     ػدـ جميػؿ    عي ػحف سػمرا ا حف )

nec nigris ocellis (:ظػر    )Τρομάρας, 2001, 369-70 :ن   ػحرف هػذلؾ) Hor.Carm.1.32.10, A. P. 

37     
 عم مح  لـ  هف اليي ف الزر ح   ر ؽ الر مح ييف   ظر:

Pam. at faciam ut noveris: magnu' rubicundu' crispu' crassu' caesius  (Ter. Hec. 440) 

 ض ـ   حيمر   هيث   زرؽ اليي يف  ىليظ   ىلؼ ال ج  هحلمّيتن   بحمخيل س: سا خ  لؾ: 
Cl. rufamne illam virginem, caesiam, sparso ore, adunco naso? non possum, pater (Ter. Heaut. 

1062) 

 هلي يخ ف:  لؾ الخ حة الّ هبح   زر ح  اليي يف  مهح  ال ج    سح  اس ؼ؟ مس حيؿ يح  بين
( حيػث  سػ ر هػؿ مػف الربػ  Fab. 165(   يجي ػ س ) 1161 .4(  ل هري يػ س ) Met. 2. 2  ظر هذلؾ  ب لي س )

 cum eam [i.e. Minervam] irriderent…ج  ػػ   صي ػػ س مػػف الربػػ  مي يرصػػح س هػػح هح ػػت زر ػػح  اليي ػػيف )

quod…caesia eratن) 
( حيػػث يطلػػب Pro. Im. 6 لػػـ  يجػػب هػػذلؾ الييػػ ف الزر ػػح  الي  ػػح ييف   ػػ  مػػح يمهػػف اس    ػػ  مػػف ل هيػػح  س )

بيػػض الم ػػر ريف مػػف الرسػػحميف الػػذيف يل مػػ ف برسػػـ  ػػ ر لهػػـ بحلي حيػػ  بػػاف  هػػ ف   ػػ صهـ  ػػ يرة  عيػػ  هـ سػػمرا  
 ن   ظر هذلؾ: ()

Lucian. Dial. D. 13, dearum Iudicum 10, dial. Meret. 2. 1, Philostr. Im. 2. 9. 6 

 مف المح مؿ  ف ديليح  ى ال حيدة مف بػيف عهػيلحت الهػيرا  االليجيػيف ال ػى هح ػت زر ػح  اليي ػيف سف  يب لػ س هػب  
بثي يس ال ى   خهح صى البيت السحدس  اسربيػيف مػف الل ػيدة ال حمسػ  مػف اله ػحب اس ؿ بحل ػخ    ح ص جمحلهح 

caerula  ي ى زر ح  اليي يف  blue-eyed ( :ظر  OLD s.v. 6ن) 
(4) Prop. 2. 28. 12.                                                                                                        
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 oculi, geminae, sidera) ها همػػح مهػػي ف م كل ػػحف مثػػؿ ال جػػـ  لػػي   بحل سػػب  لبر بير يػػ س 

nostra, faces)ن(ٔ) 

 لػػـ ييػػرب بر بير يػػ س عػػف اعجحبػػ  صلػػط بّهػػْير هي ثيػػح اسهػػلر  عي يهػػح السػػمرا  يف   له ػػ  ييبػػر 
هػػػذلؾ عػػػف اص  ح ػػػ  بيػػػديهح ال ػػػحعم يف    حملهػػػح الط يلػػػ    حم هػػػح الممهػػػ     جسػػػمهح الجميػػػؿ   مهػػػي هح 

 (ٕ):الم  طرس   ها هح اله 

cur haec in terris facies humana moratur? […]           
fulva comast longaeque manus, et maxima toto  
corpore, et incedit vel Iove digna soror,  
aut ceu Dulichias Pallas spatiatur ad arasن 

Prop. 2. 2. 3-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

)1) Prop. 2. 3. 14.                                                                                                                        

ف هح ػت بهلمػحت م  لخػ  ع ػد   صيػدي س حيػث   طخػي ال جػـ  الم   جهػ   مػحـ عي ػى   Cydippeثمػ   ػ رة ممحثلػ   ا 
 .Heroides (20. 55:)     … oculique tui, quibus ignea cedunt / sidera تصى البط 

 اف عي يؾ ل  طخي  محمهمح ال ج ـ الم   ج ن           

  .Luck (1982) 406, Drummond (1997) 149  ظر:                                           (ٕ)
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ػػػػْير ح  هػػػػلر  يػػػػدا ح  […]لمػػػػحذا يبلػػػػى  ػػػػذا الجمػػػػحؿ البهػػػػر  علػػػػى اسرض؟ " صهَّ
مثػػػؿ هػػػليل  جػػػ بي ر  مثػػػؿ  (ٕ)ح هلػػػ  را ػػػع    مهػػػى بحسػػػ ي   جسػػػمه (ٔ)ط يل ػػػحف

"  نبحالس   ى صى طريلهح الى مذابخ د لي يـ 

 مػػػح عػػػف طػػػ ؿ المػػػر ة هاحػػػد سػػػمحت جمحلهػػػح صي ػػػ  ييػػػ د الػػػى زمػػػف  ػػػ مير س اذ  هػػػات صهػػػرة  ف 
 (ٖ)نالبط ت  ها هف هاف اسبطحؿ  هف  ط ؿ مف ال حس اليحدييف

اله ػحب الثػح ى بػيف هي ثيػح  الػبط ت اسسػط ريحت ح ػى   هػح بيػد  يلحرف بر بير ي س مرة   ر  صى
 يبلػػغ الث ػػح  علػػى جمػػحؿ هي ثيػػح مػػداج صػػى الخلػػرة ال حليػػ   ال ػػى  (ٗ)م  هػػح ي خػػ ؽ جمحلهػػح علػػى جمػػحلهفن

 Idaيطلب صيهػح مػف الربػحت  يػرا   صر دي ػى   ثي ػح اال سػححب مػف ال ػزاع اللػح ـ بيػ هف علػى جبػؿ ايػدا 
 الم ج دات صى اهحرة ذهي  الى  ف جمحلهف ال يضحرع جمحؿ هي ثيح:على  يهف  جمؿ 

cedite iam, divae, quas pastor viderat olim 

Idaeis tunicas ponere verticibus!  
Prop. 2. 2. 13f 

" مػػح   ػػػ ف  ي هػػح الربػػػحت يػػح مػػػف هػػح دهف الراعػػػى )بػػحريس( ذات مػػػرة   ػػد طػػػرح ف 
  يدا  صل   سحبف اآلف"نم بسهف جح بح  على م حدرات جبؿ ا

                                                 

الط يلػ   الر يلػ   ذلػؾ  يحسػح  علػى مػح  حلػ   ػ   خسػ  صػى  حهي ثيػح    ػحبيهمف المح مؿ   ح  ف بر بير ي س يم ػدح يػد ( ٔ)
 ?ornabat niveas nullane gemma manus(:    12 .6 .3مهحف ن ر )

  لـ يهف المحس يزيف يديهح البيضح ا يفن        
  بحل سب  لط ؿ اس حبع هسم  مف سمحت الجمحؿ    ظر:

Catull. 43. 3: longis digitis, Prop. 2.2.5, 2. 12. 23, 3. 6. 14, Mart. 3. 51, Olson (1999) 

157. 

 (4-21 .12 .2مهػي  هي ثيػح الم يحليػ  ال ػى يهػيد بهػح بر بير يػ س   ػح ال   سػجـ مطللػح مػع ث ح ػ  صػى م ضػع ن ػر ) (ٕ)
 ن?canat ut soleant molliter ire pedes على مهي هح الر يل  

 ( ل خ  هح على هؿ ال سح  صى  م ر هثيرة مف بي هح الط ؿن249 .18صى اس ديسيح )  ث ى   مير س على بي يل بى (ٖ)
(4) Prop. 2. 28. 29f.        
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ذا هح ػػػػت  صػػػػيف  (ٔ)يهػػػػ    جػػػػحلل س  ػػػػديؽ بر بير يػػػػ س صػػػػى اله ػػػػحب اس ؿ جػػػػديرة بجػػػػ بي ر م ا 
بر بير ي س صى اله حب الثح ى يرد االع بحر الػى جمػحؿ هي ثيػح مهػيرا  الػى   هػح الخ ػحة الر مح يػ  ال حيػدة 

 (ٕ)ن .Romana accumbes prima puella Ioviال ى س ضحجع ج بي ر

   ثػ ث مػرات صلػط بحل ػخ  formosaيهحر صى اله حبيف اس ؿ  الثح ى الػى جمػحؿ هي ثيػح بحل ػخ  
pulcher   صى اله ػحب الثػح ى   ال ػى لػـ يسػ  دمهح  يب للػ س علػى االطػ ؽن  مػح ال ػخ  المحببػ  لػد

الهلمػػ  صلػػد اسػػ  دمهح بر بير يػػ س مػػر يف  اف لػػـ ي ػػؼ بهػػح هي ثيػػح   ظػػرا  سف  tener يب للػػ س   ػػى 
 ربمح ال   حسب مزاجهح الي يؼ همح    الححؿ بحل سب  ل يميسيس ع د  يب لل سن 

  مثػػػؿ ال زعػػػ  الػػػى الجمػػػحؿ الطبييػػػى  حسػػػمح  مهػػػػ رهح  بػػػيف هػػػؿ مػػػف  يب للػػػ س  بر بير يػػػ س الػػػذ  
 يهػحجـ صى الل يدة الثحم   عهر مف الهػ حب الثح ى رىػب  هي ثيح صى  جميؿ  خػسهح  يلهد على  ف:

ut natura dedit, sic omnis recta figurast 

Prop. 2. 18b. 25 
 ن"المظهر ال حرجى اسجمؿ    الذ    ب   الطبيي "

  لمػػػا حمػػػحس بر بير يػػػ س الزا ػػػد صػػػى الث ػػػح  علػػػى الجمػػػحؿ الطبييػػػى الػػػذ  لػػػـ  ط لػػػ  الزي ػػػ     
 ال جميؿ صى   ل :

heu quantum per se candida forma valet! 

Prop. 2. 29. 30 

 هـ يه ف الجمحؿ بدييح  مف  للح   خس !"ن"

همح ي بر ح بر بير ي س باف هي ثيح ع دمح ال  زاؿ  ح مػ  صػى ال ػبحح البػحهر  هػ ف  هثػر جمػحال  صػى 
اسمػر الػذ   (ٖ) neque ostrina cum fuit in tunicaعي يػ  ح ػى  لػ  لػـ  ر ػد ردا  ػح اسرجػ ا ى 

  هحن  صى مرات  حدرة جدا  ي حدث بحس حسحف عف مظهر ح اس يؽ ي حى با هح لـ  هف مهمل   محمح  س ح
لى لبحسهح الرا ع( 13 .3 .2مف   ؿ اهحرا   على سبيؿ المثحؿ الى   خيؼ هير ح )  (ن5 .1 .2)   ا 

                                                 

(1) Prop. 1. 13. 

(2) Prop. 2. 3. 30. 
(3) Prop. 2. 29. 26. 
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 ي رح بر بير ي س صى اله حب الثح ى باف   ة   اثير جمحؿ هي ثيح هديدة لدرج  ال يسػ طيع ميهػح 
 qui videt, isرا ح يلػع صػػى ال طي ػ   صػػلط لػػف يحبهػح مػف لػـ ير ػح           مف ي حد ملح م      ف 

peccat: qui te non viderit ergo / non cupietهمح  ف جمحلهح جيل  ي حمؿ ذلي    ز ا هح  ال  (ٔ)ن
همػح  ف جمحلهػح يلهمػ   (ٕ) ferre ego formosam nullum onus esse putoيػر  صػى ذلػؾ ضػيرا  

 .3 .2(   يسػحعد الخ ػح يف الػذيف ي ػ ر  هح علػى ال خػ ؽ علػى  سػ صهـ )3 .25 .2ليجيػحت ) ػاليؼ اال

 (ن 41-44

(  ف هي ثيػح لػـ  بهػرج 17-9 .3 .2  جػدر اإلهػحرة الػى  ف بر بير يػ س ييلػف ب ضػ ح صػى اسبيػحت )
( بلدر مح nec me tam facies…cepit…nec….comae…non oculiبمل محت جمحلهح الطبييي  )

 quantum quod posito formose saltat Iaccho,/ egit utهر ػ   ػدرا هح صػى الػر ص  ال  ػح  ) ب

euhantis dux Ariadna choros, )(ٖ) بيػد ذلػؾ ي ا ػؿ  (ٗ)  ػى  ػدرات مه سػب   ليسػت صطريػ ن 
مػف  خػس الل ػيدة   ييػرب عػف  م ي ػ  صػى  ال  ػلثر السػ  ف  ٓٗث ح ج علػى جمحلهػح صلػط ح ػى البيػت 

 (٘)حلهحنعلى جم

اله ػػحب الثحلػػث    علػػى الجح ػػب اآل ػػر صػػيف  م ي ػػ  الم ح ضػػ    الم جػػ دة صػػى الل ػػيدة اس يػػرة مػػف
 et veniat formae ruga sinistra برىب ػػ  صػػى  ف  هػػ ج ال جحعيػػد الب يضػػ  جمحلهػػح   الم يللػػ

tuae! (ٙ) ى الػرىـ مػف  ف بر بير يػ س يلهػد صػى   ػيدة سػحبل   ف هي ثيح هح ت جميلػ  حلػح   علػ  ثبت
(ن  لهػ   ييػ د صيػل ؿ با هح محػل  24 .3 ف ال ػراـ    الذ  دصي  ل ح خح  بجمحلهح على  ح  مخرط  )

 صػى   ػيدة عيػد  (ٚ)نمػف هػؿ ال سػح  اس ريػحت  ػظرا  س هح اسهثر جمػحال   iure superbaصى هبريح هح 

                                                 

(1) Prop. 2. 32. 1-2.  

(2) Prop. 2. 24. 40.  

(3) Prop. 2. 3. 17-22.  

(4) Spelman (1999) 125. 

(5) Prop. 2. 2. 15. 
(6) Prop. 3. 25. 12.  

(7) Prop. 3. 8. 35f.                                                                                                                      
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مػػع م ا ػػل  ال اهيػػد علػػى   ح ػػ   (ٔ)ى مػػف  جػػؿ  ف يػػدـ  جمحلهػػح الػػى اسبػػدمي د ػػح يطحلبهػػح بػػاف   ػػل
 (ٕ)نملبسهح  هير ح

 مػػح عهػػؽ بر بير يػػ س للجمػػحؿ الطبييػػى جيلػػ  يث ػػى علػػى الخ يػػحت االسػػبرطيحت الم جػػردات مػػف 
(  بي مػػح صػػى م ضػػع ن ػػر جػػح  ا مػػحؿ هي ثيػػح لمظهر ػػح ال ػػحرجى   الػػذ  ييػػد  حػػد 14 .3م بسػػهف )
(ن  ممػح يلهػد علػى 14-9 .6 .3ضػحصي  صػى عي يػ   ه  يجػ  لحز هػح علػى  يح  ػ  المزع مػ  )مخح  هػح اإل

ْير هاحػػػػػد مل مػػػػػحت جمػػػػػحؿ المػػػػػر ة البػػػػػحرزة اهػػػػػحرا   الػػػػػى هػػػػػير ح اسهػػػػػيث ا  مػػػػػحـ بر بير يػػػػػ س بحلّهػػػػػ
incomptis capilis (1. 15( البػراؽ   )الػذ   هذبػ  بلمسػ  مػف ا ػبيه14 .10 .1   )حnitidas 

presso pollice finge comas الجميػؿ   هػذلؾ اهػحرا   الػى ّهػْير    يػ بىpulchri capili (1.15. 

 ن(13

  هػػذا صػػيذا هػػحف بر بير يػػ س  ػػد  ضػػحؼ  خح ػػػيؿ عديػػدة صػػى اله ػػحب الثػػح ى ليهمػػؿ بهػػح ال ػػػ رة 
ض صػى  لػؾ اليحم  ال ى رسمهح لجمحؿ هي ثيح صى اله حب اس ؿ  صي   ي ج ب صى اله ػحب الثحلػث  ال ػ  

مػع    بجمػحؿ المػر ة ي ػ از   اللليػؿ ا  مػحـ الهػحعر صى  ػذا اله ػحب  ف ال خح يؿ مرة ثح ي    ي بيف ل ح
 ضػػحلؿ ا  محمػػ  بحلحػػبن  مػػح صػػى اله ػػحب الرابػػع صيلػػؿ حػػديث بر بير يػػ س عػػف الحػػب  جمػػحؿ المػػر ة 

 .8 .4)    ى الل ػيدة( الى  خح يؿ ض يل  ع    صخػ8 .4 ,7 .4 يهير صلط صى   يد يف عف هي ثيح )

 non operosa comis, sed( يبػػيف ل ػػح مػػد  جمحلهػػح   ػػى صػػى   بػػ  ىضػػبهح  ّهػػْير ح  هػػيث52

furibunda decens اسمر الذ  يلهد على  ليػ  بحلجمػحؿ الطبييػى  الهػير الجميػؿن  صػى الل ػيدة  
   ح ص جمحلهح:( ع دمح  ظهر هي ثيح للهحعر بيد م  هح صيف ّهْير ح  عي يهح مف   ـ 7 .7 .4)

eosdem habuit secum quibus est elata capillos, / eosdem oculos. 

 

 

                                                 

(1) Prop. 3. 10. 17.                                                                                                                  
(2) Prop. 3. 10. 14-16.                                                                                                              
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مػػف  خػػس الل ػػيدة ربمػػح  ٘ٛال ػػى هح ػػت هي ثيػػح  ػػى المل ػػ دة بهػػح صػػى البيػػت  aurea مػػح ال ػػخ  
 (ٔ) هير الى هير ح اسهلرن

   صيدي س
يلي يف عػػف جمػػحؿ   يػػرؼ علػػى  جهػػ   ظػػر   صيػػدي س صػػى جمػػحؿ المػػر ة مػػف  ػػ ؿ  ػػ ر يف  خ ػػ

Corrinaه ري ػػػح 
 Amoresالل ػػػيدة ال حمسػػػ  مػػػف اله ػػػحب اس ؿ مػػػف ديػػػ اف ال زليػػػحت   رد ػػػح صػػػى (ٕ)

 الل يدة الثحلث  مف اله حب الثحلث مف  خس الػدي افن   بػد  ال ػ رة اس لػى بحإلهػحرة الػى هػير ه ري ػح 
 جمحؿ   حذ:  ل ف بهر هح مهبهح  ايح ح بسميراميس  اليس الل يف هح  ح   م يحف ب

ecce, Corinna venit, …  

candida dividua colla tegente coma–  

qualiter in thalamos famosa Semiramis isse  

dicitur, et multis Lais amata viris. 

Ovid. Am. 1.  9-12. 

 ػح  ػػى ه ري ػح  ػػا ى ننن ي سػػحب هَّػْير ح الم خػػرؽ حػػ ؿ ر ب هػح البيضػػح   رب  ح ػػؿ "
ؿ سػػميراميس الهػػهيرة ع ػػدمح  مػػر الػػى حجػػرة عرسػػهح    مثػػؿ اليػػس ال ػػى با هػػح مثػػ

  حبهح هثير ف"ن  

 صػػى اسبيػػحت ال حليػػ  يرسػػـ   صيػػدي س  ػػ رة را يػػ  لجمحلهػػح المثػػحلى  يػػد مػػف  صضػػؿ ال ػػ ر ال ػػى 
 :(ٖ)رسمت ليهيل  صى الهير اإلليجى ال  ي ى

quos umeros, quales vidi tetigique lacertos!  

          forma papillarum quam fuit apta premi!  

quam castigato planus sub pectore venter!  

         quantum et quale latus! quam iuvenale femur.! 
Ovid. Am. 1.  5 . 1 9-22. 

                                                 

 .Ovid. Am. 1. 14. 9  ظر:   (ٔ)

     .Oliver (1945) 203f  ظر:                                      لمزيد مف الميل محت ح ؿ ه ري ح  (ٕ)

(3) Keith, A. M., (1994) 30.                                                                                                         
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لر ع  ه خيهح  ذراعيهح الذيف ر ي همح  المس همح!  هػـ هػحف هػهؿ  هػديهح م حسػبح   يح"
 هػػـ هح ػػت م طلػػ  بط هػػح  حعمػػ   سػػخؿ  ػػدر ح سػػلس الليػػحد!  هػػـ هػػحف للمداعبػػ ! 

 "ن  ر ح را ع  ط يؿ!  هـ هحف ص ذا ح ىضيف!

صيمػػػح ي يلػػػؽ ب  ػػػح ص جمػػػحؿ ه ري ػػػح ال ػػػى  ردت صػػػى  ػػػذج الخلػػػرة مػػػف المخيػػػد ال   يػػػ  الػػػى  جػػػ د 
 formosis علػػػػػى جمػػػػػحؿ ذراعػػػػػى ه ري ػػػػػح صهمػػػػػح  ػػػػػحرة جميل ػػػػػحف يث ػػػػػى صيهػػػػػح   صيػػػػػدي ساهػػػػػحرات هثيػػػػػرة 

lacertis (ٔ)  ػر  ر يل ػحف   teneris lacertis (ٕ) ثحلثػ  هػخحص حف   brachia candidiora    رابيػ 
 مػػح ب  ػػ ص ال هػػديف صلػػد  ي ػػح صػػى مهػػحف ن ػػر مػػف  (ٖ)نeburnea brachiaبيضػػح ا حف مثػػؿ اليػػحج 

 مػػف المح مػػؿ   هػػح  يطػػى  خػػس  ال ػػى  ي ػػى س سػػ  ال يحمػػؿ ميهمػػح   (ٗ) habilesال زليػػحت بحل ػػخ  
 castigatum      اصػؽ مػع صهػرة ال ػدر الػذ  يمهػف الػ حهـ صيػ  forma apta premiمي ى اليبػحرة 

pectus  صى الخلرة السحبل ن   ي م  بطف ه ري ػح ال ػى  ردت صػى الخلػرة السػحبل   جيػؿ   صيػدي س يي لػد
 careat rugarum ال ػر  تحعيػد بػاف اجهحضػهح مطلػ ب مػف  جػؿ جمحلهػح هػى ال   ػحؿ بط هػح ال ج

crimine venter (٘)  ذلؾ بيد ا هحمهح صػى   ػيدة سػحبل  با هػح  جهضػت  خسػهح للحخػحظ علػى جمػحؿ 
اال  بػػحج الػػػى همػػحؿ ب يػػػحف جسػػـ ه ري ػػػح ال ػػػى  Keith ب  ػػػ ص  ػػذج الخلػػػرة يلخػػت اسسػػػ حذ  (ٙ)نبط هػػح

ثحليػػ  لللهػػحت مػػف حيػػث ال رهيػػز   خػػ ؽ علػػى مثي  هػػح صػػى الهػػير اإلليجػػى بػػؿ  علػػى ال  ػػح ص الم
 (ٚ)على ط ؿ  حم هح  ب ي   د ح ال ى ال عيب صيهحن

                                                 

(1) Ovid. Am. 3.  8 . 11.  

(2) Ovid. Am. 1.  13 . 5.                                                            

(3) Ovid. Am. 3.  7 . 8, cf. Ovid. 2. 16. 29: niveos lacertos,  
(4) Ovid. Am. 1. 4. 37.  

(5) Ovid. Am. 2. 14. 7.    

 .Olson (1999) 159  ظر:   بحل سب  إلجهحض المر ة الر مح ي   خسهح ل ج ب ال جحعيد   ر ؿ البهرة
 Sullivan (1961) 524    ظر هذلؾ:                                                            

(6) Ovid. Am. 2. 13. 

(7) Keith, A. M., (1994) 29-30.                                                                                                
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 يبػػد    ػػ ير جمػػحؿ ه ري ػػح صػػى الل ػػيدة الثحلثػػ  مػػف اله ػػحب الثحلػػث صػػى ديػػ اف ال زليػػحت  بطريلػػ  
ضػػد اآللهػػ  الػػذيف ي ضػػ ف الطػػرؼ ممحثلػػ   بحإلهػػحرة الػػى هػػير ح  بهػػر هح  ع ػػدمح يحػػ   بر بير يػػ س 

صللػػد  ح  ػػ      جر ػػ   دصي ػػ   (ٔ)ثيف بحسيمػػحف صػػى ع  ػػحت ال ػػراـ  ي رهػػ  هـ د  مػػح علػػحبنعػػف الحػػح 
   يب   مل  الى ال ههيؾ صى  ج د اآلله :

Esse deos, i, crede-fidem iurata fefellit,  

          et facies illi, quae fuit ante, manet!  

…………………………………..  
candida candorem roseo suffusa rubore  

          ante fuit-niveo lucet in ore rubor.  

pes erat exiguous-pedis est artissima forma.  

          longa decensque fuit-longa decensque manet.  

argutos habuit-radiant ut sidus ocelli,  

          per quos mentita est perfida saepe mihi.  

Ovid. Am. 3. 3. 1-10. 

 ىرب عف  جهى يح مف  ي لد ب ج د اإلل   صللد   سػم ْت  ح ثػْت بيمي هػح  ال  ػزاؿ "
للػػػػد هح ػػػػت مػػػػف  بػػػػؿ را يػػػػ   […]ن (ٕ) حػػػػ خظ بجمػػػػحؿ  جههػػػػح همػػػػح هػػػػحف مػػػػف  بػػػػؿ

البيػحض  يم ػزج بيحضػػهح بػحلل ف اسحمػػر الػ رد  ػ  ال يػزاؿ اللػػ ف اسحمػر الػػ رد  
دمح ح  ػػ ير يف  اآلف هػػهؿ ن  هح ػػت  ػػ(ٖ)ي ػ    علػػى  ج  يهػػح ال ح ػػي ى البيػحض

                                                 

   مف ح ث اليحهؽ    الميه    بحليميف  للح ح هثيرا  صى هْير الحب ع د اللدمح     ظر:الهه  ( ٔ)
Cat. 64. 59, Tibull. 1. 4. 21, Prop. 2. 28. 8, Ovid. Am. 2. 8. 19, 16. 45, A. A. 1. 631,  

  .AP. 5. 6 (Callimachus), 8 (Meliagrus), 52 (Dioscorides)  حرف صى االبيجرامح الهيللي يس ي : 

علػى الػرىـ مػف  يمح هػح الهحذبػ  ال  Barine(  ػ رة ممحثلػ  لسػيدة  ػدعى بػحري ى Carm. 2. 8. 1ffع ػد   را يػ س )( ٕ)
  زاؿ   م ع بجمحلهح د ف  يرضهح سي  عل ب :

Vlla si iuris tibi peierati / poena, Barine, nocuisset umquam, / […] 

crederem: sed tu simul obligasti / perfidum votis caput, enitescis  

pulchrior multo iuvenumque prodis  

 ه ت سا د ؾن[…] ل   لت يح بحري ى  ي  عل ب  على  يمح ؾ الهحذب   
 لهف بمجرد  ف  ربطيف ر سؾ ال ح    بحللي حت   يريف  هثر جمحال ن

 ل ن  ( على  بيحت   را ي س السحب90-90 ,1992 ,  ظر  يليؽ )

   اع بر الل ف اسبيض ال ح ع الم  رد الل ف المثحلى للبهرة ع د الر محف    ظر: (ٖ)
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 ػػدميهح  هثػػر   ح ػػ    هح ػػت ط يلػػ     يلػػ   ال  ػػزاؿ ط يلػػ     يلػػ    للػػد هح ػػت لػػديهح 
عي حف ميبر حف ػ  مثؿ ال جـ  ال  زاؿ  هع عي ح ح ال ى بسببهح هثيرا  مح هح ت  ػذج 

 (ٔ)ال ح      دع ى"ن

لل يدة  جد ح  بد   ػى اس ػر   بحل ظر الى   ح ص جمحؿ ه ري ح المهحر اليهح صى بداي   ذج ا
بحإلهحرة الى الّهْير  ل ف البهرة همػح  ػ  الحػحؿ صػى الل ػيدة ال حمسػ  مػف اله ػحب اس ؿ اسمػر الػذ  
يخيػػد ضػػم ح  بػػاف  ػػذيف الي  ػػريف اع بػػرا مػػف جح بػػ  مػػف   ػػـ   ػػح ص جمحلهػػح  جمػػحؿ المػػر ة بهػػهؿ 

 candidaم ػػزج بػػحلل ف اسحمػػر الػػ رد  يػػد اهػػحرة   صيػػدي س الم يللػػ  ببيػػحض ه ري ػػح الػػذ  يعػػحـن   

candorem roseo suffusa rubore  ( ٘البيت)  م حظ  ح الم يلل  ببيحض البهػرةهدليؿ ن ر على 
candor  ع ػػد بر بير يػػ س   ال ػػى ا  هي ػػح صيهػػح الػػى  فcandor  ال  ي ػػى البيػػحض ال ػػحلص بػػؿ  ي ػػى

ذا هػػحف   صيػػد (ٕ)مزيجػػح  مػػف اللػػ  يف اسبػػيض  الػػ رد ن صهػػ  صػػى  خػػس  تي س  اسػػرج الخ يػػحت الهػػلرا ا ا 
 ال  ت يحب السمرا ات:

candida me capiet, capiet me flava puella,  

est etiam in fusco grata colore Venus. 

Ovid. Am. 1. 4. 38f 

 " اسر ى البيضح    سحر ى الهلرا   لهف صي  س  سر ى بل  هح اسسمر"ن

همػػح  ػػ  الحػػحؿ بحل سػػب  لهي ثيػػح ع ػػد   longa ري ػػح س هػػح ط يلػػ   صػػى الل ػػيدة ذا هػػح يث ػػى علػػى ه
  ػػ  مػػحلـ  tenera(ن   ػػى هثيػػرا  مػػح   ػػخت بحل ػػخ  ٛ)البيػػت  decensبر بير يػػ س    يضػػح    يلػػ  

هػحرة   صيػدي س الػى   هػح  هػب  الػبط ت اللػديمحت له  هػح  يحدث مطللح  مع هي ثيح ع د بر بير يػ سن  ا 
                                                                                                                            

Ovid. Her. 4. 72, 20. 120, 21. 217, A.A. 3. 200, 269. 

                                                               .Prop. 3. 24. 7, [Tibull.] 3. 4. 30-4   حرف  يضح :

 :Ovid. Her. 20. 54, Prop. 1. 15. 34                    حرف:                                     ((ٔ

per quos oculos saepe mihi credita perfidia est! 

 بسبب عي يؾ هثيرا  مح جيل  ى  ضع الثل  صى  يح  ؾن                 

 جمحلهح هح ت  لػدـ ال  ػخحت الطبيػ    هػحف ييػد  لػ  البهػرة مػف ال جحعيػد  ظرا  س مي  البهرة  للحخحظ على  ي م هح  (ٕ)
(  ف مػف  سػ  دـ   ػخح   ال ح ػ  Med. 67-68 ال  ػ  ات  الػ مش ع مػ  علػى مثحليػ  جمحلهػح   يػر    صيػدي س )

               Olson (1999) 145ff .بمس حضرات سيلمع  جههح  هثر مف المرنة    ظر: 
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 tu, quia tam longa es, veteres heroidas aequasط يل 
 لدـ ل ح  حد  سػبحب االع لػحد اليػحـ  (ٔ)

 على الجح ب اآل ر صػيف اللحمػ  صحرعػ  الطػ ؿ  بػد   بيحػ  هػا هح صػى ذلػؾ باف اللحم  الط يل  جميل ن 
هػػاف اللحمػػ  الل ػػيرة  صهمػػح يلػػ ؿ   صيػػدي س هح ػػت   ػػدر مح ى  بػػد  صحرعػػ  الطػػ ؿ للجميػػع بي مػػح هػػحف 

 ه  ر  م ذجي :يرا ح  ي
Omnibus Andromache visa est spatiosior aequo:  

Unus, qui modicam diceret, Hector erat.  

Ovid. A.A. 2. 645-46. 

"بي مح هح ػت   ػدر مح ى  بػد  للجميػع ط يلػ  جػدا   هػحف  يه ػ ر ال حيػد الػذ   ػحؿ 
 بحع داؿ   امهح"ن

 صيػػػدي س صػػى الل ػػػيدة الثحلثػػ  مػػػف اله ػػػحب  سػػم    ػػػر  مػػف سػػػمحت جمػػحؿ ه ري ػػػح ال ػػػى رسػػمهح  
( ٜ)البيػت  argutiالثحلث لدي اف ال زليحت  ى عي ح ػح الل ػحف  هػيحف مثػؿ ال جػـ  همػح   همػح ميبر ػحف 

ع ػد  يب للػ سن  مػف  ححيػ    ػر   لمػا  loquacesهمح    الححؿ بحل سب  ليي ى  يميسيس الميبر يف 
 non      ال يبيػػر (ٕ) ه ري ػػح صػػى م ضػػع ن ػػرال ػػى ي ػػؼ بهمػػح عي ػػى  argutusهػػؿ مػػف ال ػػخ  

oculi tacuere tui
 الم ج  لهح  يضح  الى اس  هحرج الهديد ل  رصح هحن  (ٖ)

( ه احػػػػدة مػػػػف ٚالبيػػػػت )  همػػػػح يهػػػػيد   صيػػػػدي س صػػػػى  ػػػػذج الل ػػػػيدة بلػػػػدمى ه ري ػػػػح ال ػػػػ ير يف
سمػػػر الػػػى  لػػػديـ    ي ػػػؿ بػػػ  ا  ح  ػػػهح الجمحليػػػ  ال ػػػى هثيػػػرا  مػػػح ام ػػػدحهمح صػػػى ديػػػ اف صػػػف الهػػػ  

   ح ح  للرجحؿ باال يي بر ا  لبيؿ اللدميف الر يل يف للميه    ا  لح ح    للي    مف  در ـ:
Nec maledicta puta, nec verbera ferre puellae  

Turpe, nec ad teneros oscula ferre pedes.  

Ovid. A.A. 2. 533-4. 

ؾ  سيحطهح     ف  لـ  ب لبيؿ  ػدميهح "ال  ي لد ا   مف اليحر  ف  ح مؿ سبحب ص ح 
 الر يل يف"ن

                                                 

(1) Ovid. Am. 2. 4. 33.                                                                                                              
           .Olson (1999) 160                عف ط ؿ  حم  المر ة ه احد مف   ـ   ح ص جمحلهح    ظر:  

(2) Ovid. Am. 3. 2. 83.                                                                                                                

(3) Ovid. Am. 2. 5. 17. 
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  ييلػػـ اليحهػػؽ  ف يهػػ ف Copley  اضػػا مػػف  ػػذج ال  ػػيح   ف   صيػػدي س  همػػح يلػػ ؿ اسسػػ حذ 
 (ٔ)نمثؿ اليبد ي حمؿ لي حت  س ط ميه       ف يلبؿ  دميهح صى  ض ع ذليؿ

ى جمػحؿ  جههػح  هَّػْير ح  ع د الث ح  علػى مححسػف المػر ة ي  ػى   صيػدي س بػحإلطرا  المسػ مر علػ
  (ٖ) هذلؾ   ر  دميهح: (ٕ)  هذيب   حملهح

Nec faciem, nec te pigeat laudare capillos  

Et teretes digitos exiguumque pedem. 

Ovid. A.A. 1. 621-2. 

ػػػػْير ح    حملهػػػػح الم ملػػػػ    ػػػػدمهح  " ال ي ػػػػيب ؾ الملػػػػؿ مػػػػف الث ػػػػح  علػػػػى جمحلهػػػػح  هَّ
 ال  يرة"ن

هػػحعر ال سػػح  مػػف ذ ا ػػى اس ػػداـ الدميمػػ   ف ي خي هػػح دا ػػؿ  خػػحؼ بيضػػح  هحلجليػػد   ف  ي  ػػا ال
  حرص هؿ مف لديهح رج ف  حيل حف  ال يرا مح  حد: 

Pes malus in nivea semper celetur aluta:  

Arida nec vinclis crura resolve suis.  

                                                 

(1) Copley (1947) 296.      

             Ovid. Am. 1. 4. 22: tenero police, 2. 15. 22: tener digitus(   ظر هذلؾ:                    ٕ)
 digitis :9 .1 .2 للػػد اث ػػى بر بير يػػ س بهػػهؿ عػػحـ علػػى   ػػحبع اليػػد  ب ح ػػ  البيضػػح  مثػػؿ اليػػحج  ) ػػذا 

eburnis            صػػػػى مهػػػػحف ن ػػػػر يسػػػػاؿ نمػػػػ ر الػػػػ  الحػػػػب عمػػػػف سػػػػي   ى با ػػػػحبع محب ب ػػػػ  صيمػػػػح لػػػػ    ػػػػحب  ضػػػػرر   )
(    ػى longis digitis :3 .43(   يهػير هػح  لل س الػى سػم  مػف سػمحت اس ػحبع الجميلػ    ػى ط لهػح )23 .12)

 خس السم  ال ى يث ى عليهح بر بير ي س بههؿ ىير مبحهر س   ع دمح يهيد بحليديف الطػ يل يف يل ػد طػ ؿ   ػحبيهح 
(2. 2. 3: longae que manus(                     ن  للد اس  هر   صيدي س مبحهرة اس حبع البدي ػ)A. A. 3. 

 .Hom صهػى   ػص ب ػ رة  سحسػي  لػ ف البهػرة    ظػر:  خ  (ن  مح ع د   مير س ال ػ276

Il. 23. 109, Od. 2. 1.ن 

 .Hes. Op. 610, Bacchyl. 18. 18, AP. 2. 61 حرف هذلؾ بهاف  ذج ال خ :                       
ف جميلػيف    ػحبع صح  ػ  (  حرت احد  الخ يحت م ضػيح  للعجػحب سف لهػح ذراعػيEpist. 3. 31. 3 ع د  لهيخر ف )

ن 

     ظر:هحف   ر  دمى المر ة    ح  همح  بيحضهمح الهديد مف   ح ص جمحؿ المر ة ع د الر محف( ٖ)
Olson (1999) 158. 
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Ovid. A. A. 3. 271-2. 

بػػيض هحلجليػػد    ال  خهػػى ربػػحط ال ػػؼ عػػف  ل  ػػؼ  ػػدميؾ المهػػ   يف صػػى  ػػؼ  
 رجليؾ ال حيل يفن

المػر ة  هثػر مػف الهػيرا  اإلليجيػيف  pedes صى ال  ت الذ   عطى صي    صيدي س ا  محمػح  بلػدمى 
اآل ريف   جد اهحرة  حيدة اليهح ع د  يب لل س الػذ  ع ػدمح  جر ػ  ديليػح   حبػت  حػد اسى يػح   يػذهر 

بي مػح  (ٔ) لى ىيرج مف اسثريح   مف بي هح     يػزيا ب خسػ  ال ػؼ عػف  ػدميهحلهح مزايح المحب الخلير ع
  جد اهحر يف ع د بر بير ي س   ال مح:

tu pedibus teneris positas fulcire pruinas. 

Prop. 1. 8. 7 

 ن  س طيييف  ف  د سى ال ليع الم سح ط بلدميؾ الر يل يف""

  ثح يهمح:
sic mihi te referas, levis, ut non altera nostro  

limine formosos intulit ulla pedes.  

Prop. 1. 18. 11-12. 

) يح هي ثيح (  ال  ي ديف الى  حضح ى ثح ي    ي هح الخ ػحة الم للبػ  اس ػ ا    ح ػ  "
 ن     لـ  طا ع بحت م زلى ص حة   ر  بلدميهح الجميل يف"

حػػػد الػػػذ  ع ػػػى برجلػػػى المػػػر ة  اذ يسػػػ  هر  لػػػؾ   يضػػػح  صػػػيف   صيػػػدي س  ػػػ  الهػػػحعر اإلليجػػػى اس  
 الهييرات ال ه   ال ى  سلب المر ة  ي م  رجليهح:

Neve forent duris aspera crura pilis!
 

Ovid. A.A. 3. 194 

 "  ال  ه ف رج ؾ  ه  يف بحلهَّْير اس لب"ن

جلػػى احػػد   علػػى الجح ػػب اآل ػػر صهػػ  يحػػ   علػػى الػػردا  الط يػػؿ  ي ػػخ  بحلحسػػ د س ػػ  ي خػػى ر 
 الخ يحت الجميل  جدا :

invida vestis eras, quae tam bona crura tegebas. 

Ovid. Am. 3. 2. 27. 

                                                 

(1) Tibull. 1. 5. 66.                 
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 "ا ؾ ث ب حس د س ؾ ه ت   خى مثؿ  لؾ الرجليف الجميل يف"ن

 صى ال هحي  صى دي اف صػف الهػ   يلهػد   صيػدي س للرجػؿ الػذ  سػيرصع ثػ ب الخ ػحة المجػح رة لػ  صػى 
ى ال ي ػػدلى علػػى اسرض   هػػ ب  هػػح ب   با هػػح سػػ هحص   علػػى صيل ػػ   ػػذج بسػػمححهح لػػ  حلبػػ  السػػبحؽ هػػ

   ى  سحعدج على ال ه ض بم ي  ال ظر  لي   الى رجليهح:
Protinus, officii pretium, patiente puella  

Contingent oculis crura videnda tuis. 

Ovid. A. A. 1. 155-56. 
علػػى  ػػ ييؾ  ػػ   ف  سػػما الخ ػػحة ليي يػػؾ بيللػػح   ظػػرة  " علػػى الخػػ ر صػػيف المهحصػػاة

(ٔ)على رجليهح"ن
 

بيعجػحب   صيػدي س همػح  ػ  الحػحؿ ع ػد    ػهذا صػيف هحف جمػحؿ البهرة  الّهػْير  ػد حظيػح بحل سػح  
ذا هثػػر بحلهػػير الجميػػؿ  هثػػر مػػف بر بير يػػ س   جػػد  يب للػػ س يخ ػػ ف  هػػحف هػػؿ مػػف  البهػػرة الجميلػػ ن  ا 

عف لػ ف هَّػْير ديليػح  هي ثيػح  صػيف   صيػدي س يرهػز علػى طػ ؿ هَّػْير                  د حدثح ح  يب لل س  بر بير ي س
ف هػػػػػػػحف هػػػػػػػؿ مػػػػػػػف  يب للػػػػػػػ س  بر بير يػػػػػػػ س يث ػػػػػػػى بحل  ػػػػػػػح ب علػػػػػػػى اسيػػػػػػػد  ال حعمػػػػػػػ                ه ري ػػػػػػػحن  ا 

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف   صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي س يث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدميف اس يل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف                             الط يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل يهمح 
بي مػػػح بر بير يػػػػ س  (ٔ)ميهػػػ  ح هـ   عي ػػػى (ٕ)لمحب ب ػػػ ن  لهػػػف ث ثػػػ هـ يث ػػػ ف علػػػى البهػػػػرة البيضػػػح 

 (ٕ)الم يحلي ن يضيؼ الى ذلؾ مهي  هي ثيح

                                                 

 نCarm. 2. 4. 21خهح صى  حد الم اضع بحلجميل يف يبد   ف   را ي س بد رج هحف مخرمح  برجلى المراة اذ ي  (ٔ)

 .niveo…pede, 1. 8. 33: candentes lacertos :66 .5 .1       ( بحل سب  ل يب لل س   ظر:            ٕ)
 بحل سب  لبر بير ي س   ظر:

2. 1. 9:  digitis eburnis, 9. 10: candida….ora, 16. 24: candida brachia), 3. 6. 12: 

niveas…manus, 14. 11: niveum latus, 4. 4. 40: candida inguina. 

 بحل سب  س صيدي س   ظر:
Am. 1. 5. 10: candida colla, 7. 40: candida tota, 2. 4. 39, 41: nivea cervice, 11. 15: 

marmoreis pedibus, 3. 3. 42: niveo corpore, 7. 7 – 8: eburnea brachia … candidiora 

nive, Her. 16. 251: pectoral vel puris nivibus vel hacte…/ candidiora,  20. 120: quique 

subset niveo lenis in ore rubor, 20. 140: candida brachia, A.A. 2. 457: candida colla.  
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ٜٔٗ 

مػػػػف  يب للػػػػ س  بر بير يػػػػ س يلم ػػػػحف بحلجمػػػػحؿ الطبييػػػػى الػػػػذ  ال يسػػػػ ييف   صػػػػى حػػػػيف هػػػػحف هػػػػؿ
 الجميلػػ    cultaبحل جميػؿ  ال ػػزيف هح ػػت المػػر ة المثحليػ  بحل سػػب  س صيػػدي س  ػػى المػراة   يلػػ  المظهػػر

formosa
 يبػػػد   ف   صيػػػدي س ي مػػػرد علػػػى مثػػػؿ   ػػػيـ المحضػػػى  ي ب ػػػى م  خػػػح  مضػػػحدا  لسػػػلخي   (ٖ)ن 

 ير ي س لدرج      ييلف  راح  ا حيحزج للححضر: يب لل س  بر ب
Prisca iuvent alios: ego me nunc denique natum  

Gratulor: haec aetas moribus apta meis.  

Ovid. A.A. 3. 121f. 

"صليسػيد ىيػػر  بػػاف يج ػر ذهريػػحت المحضػػى   مػح   ػػح صػػا    بي  خسػى  بػػا ى ابػػف  ػػذا 
 الي ر الم  ـ لطبيى  مزاجى"ن

                 cultus adest يبػػػػػػػرر   صػيديػػػػػػػػ س ذلػػػػػػػؾ بملحبلػػػػػػػػ  بػػػػػػػيف الحضػػػػػػػػحرة المػػػػػػػػ لدم  صػػػػػػػى ع ػػػػػػػػػرج 
(A.A. 3. 127)  بػيف البسػحط  simplicitas (A.A. 3. 113)  صػى اسزمػحف المحضػي ن  لػذلؾ يم ػدح

 Medicaminaمرة   ر  صػى بدايػ  عملػ  "مس حضػرات  جميػؿ  جػ  المػر ة  cultusال جميؿ  ال زيف 

faciei femineae يضػػػيؼ   ػػػ  مػػػف الطبييػػػى  ف  ر ػػػد  ال سػػػح  الم بػػػس الخ مػػػ   المجػػػ  رات   "
(  بي مػػح صػػى صػػف الهػػ   ٕٗػػػٚٔال خيسػػ     ف الرجػػحؿ بػػد ر ـ يجػػب علػػيهـ الي حيػػ  بمظهػػر ـ )اسبيػػحت 

حرؽ   ػح صػى ( ال  ي ػى ال ػرؼ الزا ػدن  الخػcultus  جد اهحرات عديدة  بػيف  ف ال ػزيف    ح ػ  المظهػر )
مخهػـ  ال ػزيف بػيف اليملػيف ييػػ د الػى  ف اليمػؿ اس يػر عػف مس حضػػرات  جميػؿ  جػ  المػر ة ي حطػػب 

                                                                                                                            

حيػث  Carm. 2. 12. 14( هح ػت اليي ػحف دا مػح  محػؿ اعجػحب دا مػح  امػح لبريلهمػح  همػح ر ي ػح  عػ ج ) ػحرف   را يػ س ٔ)
مػػػح له  همػػػح ميبػػػر يف        lucidum / fulgentis oculosال مي ػػػيف  Licymniaيث ػػػى علػػػى عي ػػػى ليهيم يػػػح  (  ا 

(Tibull. 2. 4. 63: oculos loquaces(  بػحالث يف ميػح    )Ovid. Am. 3. 3. 9: risit, et argutis 

quiddam promisit ocellis ن ) 

 ي س هثيرا  بمهي  المر ة الرهيل  ح ى     يلدـ ال  يح  ال حلي  للمر ة للي حي  بهح    ظر:للد ا  ـ   صيدٕ) )
A. A. 3. 298-9:      Discite femineo corpora ferre gradu. 

Est et in incessu pars non temnenda decoris. 

 صل  يلمى هيؼ  مهيف مهي  اس ثى  صحلمهي  لهح جحذبي هح الهبيرة
مح   د ـ ع ؾن جدا    صهى امح  جذب اليؾ رجحال  ال  يرصي هـ  ا 

                                                                                   .Ovid. Am. 2. 10. 5, 3. 7. 1  ظر:  ((ٖ
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ٔ٘ٓ 

 (ٔ) سح  مف ذ ات الملحـ الرصيع  بي مح   صيدي س صى ديػ اف صػف الهػ   ي  لػد  سػح  مػف الطبلػحت الػد يحن
    ػػػزيف ال سػػػح  ل رضػػػى  ػػذا اال ػػػ  ؼ صػػػى   عيػػػ  الجمهػػػ ر يخسػػػر ل ػػػح صحر ػػح  ن ػػػر: صطبلػػػح  لخػػػف الهػػػ  

 estالرجػػحؿ بي مػػح صػػى ديػػ اف "مس حضػػرات  جميػػؿ  جػػ  المػػر ة"   ػػزيف رىبػػ  م هػػح صػػى ارضػػح   خسػػهح 

etiam placuisse sibi cuicumque voluptasالبيتن(ٖٔ ) 

ذا هحف بر بير ي س يبرر باف مح دصي  ل ع لػحد صػى جمػحؿ هي ثيػح  ػ  ال ػراـ ) (  صػيف 8-1 .24 .3 ا 
علػى زيػؼ  ػذا الجمػحؿ ال ػح   عػف اسػ  داـ  د ات  Jamesبرير يي بر دلػي   همػح يػر  اسسػ حذ  ذا ال 

  بريػر بر بير يػ س  ػذا مرصػ ض ع ػد   صيػدي س الػذ  يلػدـ  حػذيرا  صػى ديػ اف صػف  (ٕ)نالزي    ال جميؿ
 اله   يطحلب مف   ل  باال يلثر ال راـ على الر   الحليلى صى الجمحؿ:
Tantum iudicio ne tuus obsit amor. 

Ovid. Rem. Am. 714 

 "ال  دعف حبؾ يي رض سبيؿ ر يؾ"ن

 له ػػ  صػػى ديػػ اف صػػف الهػػ   يبػػيف  ف الييػػ ب ال ػػى  ػػلثر علػػى علػػى جمػػحؿ المػػر ة مػػف الممهػػف  ف 
لدرجػ    ػ  يطحلػب الرجػحؿ بضػر رة (ن A.A. 3. 295: in vitio decor est)  ػير جػز ا  مػف مخح  هػح 

 ي ب:اسلخ  مع  لؾ الي
Quod male fers, adsuesce, feres bene;  

multa vetustus leniet.       

Ovid. A.A. 2. 647f 

"صل الؼ مح يبد  لؾ  بيحح   لسػ ؼ يبػد  لػؾ طيبػح   صػحلزمف ي خػؼ حػدة الهثيػر مػف 
 )اليي ب("ن

ا خػػح   هيخيػػ   صػػى ديػػ اف صػػف الهػػ   عػػف للمػػر ة مػػف  ححيػػ    ػػر  صػػى ميػػرض   ػػح ا   صيػػدي س 
يبػيف ( ٖ) رهػيل     يلػ   بيض اليي ب ال ى  ه ب جمحلهح  مح يجب عليهح  ف  خيلػ  هػى  بػد  جذابػ  

 A.A. 3. 229: multa viros)لهػح  ف ثمػ  هثيػرا  مػف اسهػيح  ال ػى يجػب  ال يطلػع عليهػح الرجػحؿ 

                                                 
(1) Wilner (1931) 37.                                                                                                                 

(2) James (2003) 114.                                                                                                         

(3) Ovid. A. A. 3. 193ff.             
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ٔ٘ٔ 

nescire decetحف   حػض ال سػح  ال  ػى لػديهف (ن بي مح  جد  احدة مػف  لػؾ اإلرهػحدات  ي ػى بحسسػ 
ػػا ميػػحيبهف    ػػذج  ػػى  (ٔ)ن(A.A. 3. 277-280)    عيػػ ب صػػى  سػػ ح هف بػػاال يضػػحهف هػػى ال   ْخض 

صػػى ديػػ اف عػػ ج الحػػب  ٜٖٖاإلهػػحرة ال حيػػدة صػػى الهػػير اإلليجػػى هلػػ   بحسػػ ث ح  مػػح جػػح  صػػى البيػػت 
 اع بر  ػح مػف ال  ػح ص الهحمػ  ال ػى  ال ى  ي ى بحسس حف  بحلرىـ مف  ف الر محف ا  مػ ا  بهػح دا مػح  

  (ٕ)ن سهـ صى ابراز الجمحؿ

  ح ح  للرجحؿ الذيف يرىب ف صى االح خحظ بحلمر ة  ريب  م هـ  بيدـ صضا  يلدـ   صيدي س هذلؾ 
 عيب صيهح مطللح   مف اسصضؿ ال ظح ر بيدـ م حظ  :

 
Parcite praecipue vitia exprobrare puellis,  

Utile quae multis dissimulasse fuit.  

Ovid. A. A. 2. 641-2. 

"  ج بػػ ا بهػػهؿ  ػػحص  ف   ييبػػر ا امػػر ة بيي بهػػح  صلػػد هػػحف مخيػػدا  لهثيػػريف ال ظػػح ر 
 بيدـ م حظ هح"ن

 مػػػف  لػػػؾ ال  ػػػح ا ال ػػػى يلػػػدمهح   صيػػػدي س للرجػػػحؿ ال ح ػػػ  بضػػػر رة ال ػػػبلؼ مػػػع  لػػػؾ الييػػػ ب 
  رة ل  ح ص جمحؿ المر ة صى الي ر اس ىسطى:الطبييي  )ال للي (   س طيع  ف  ه ف  

Nominibus mollire licet mala: fusca vocetur,  

          Nigrior Illyrica cui pice sanguis erit:  

Si straba, sit Veneri similis: si rava, Minervae:  

          Sit gracilis, macie quae male viva sua est;  

Dic habilem, quaecumque brevis, quae turgida, plenam,  

          Et lateat vitium proximitate boni.  

Ovid. A. A. 2. 657-62. 
"يمِه  ػػؾ ال  خيػػؼ مػػف حػػدة عي بهػػح بحسسػػمح  المحببػػ  اليهػػح   ل ي بر ػػح سػػمرا  

    لػ  هح ػت حػ ال Illyri لؾ ال ى  ه ف بهر هح  هثر س ادا  مف  طراف الليريح 

                                                 

                                                                                      .Olson (1999) 163  ظر  يضح :   (ٔ)
(2) Wilner (1931) 27f .   
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صهػػػػى  هػػػػب   ( ٔ)صهػػػى  هػػػػب  صي ػػػػ س   لػػػ  هح ػػػػت سػػػػمرا  ضػػػػحرب  الػػػى ال ػػػػخرة
ف هح ػػت  مي يرصػػح   ل ي بر ػػح  يخػػح  اللػػد مػػف   هههػػح الهػػزاؿ   ل ي بر ػػح رهػػيل   ا 

   يرة    بدي      مم ل    صل لَِّ ع هؿ  لي   بمح يلحربهح مف حسف"ن

هجػػ   صلهػػى ي سػػى الرجػػؿ    يػػر الل Remedia amoris علػػى الجح ػػب اآل ػػر صػػى عػػ ج الحػػب 
 المر ة ال ى  جر        هر   يطحلب    صيدي س بذهر عي بهح ال للي   المبحل   صيهح:

Turgida, si plena est, si fusca est, nigra vocetur. 
Ovid. Rem. am. 327 

 " ل ي بر ح بدي   ح ى ل  هح ت مم ل      ي بر ح س دا   ل  هح ت  مري  الل ف"ن

"   "مم ل ػػػػ  gracilis" حيخػػػ  الخلػػػر يف المهػػػحر اليهمػػػح  عػػػػ ج   حيػػػحف بػػػاف ال ػػػخ يف    هػػػذا صػػػيف
plena هح  ػػػػح ملبػػػػ ل يف علػػػػى اس ػػػػؿ بحل سػػػػب  س صيػػػػدي س  صهػػػػ  يػػػػر   ف البدا ػػػػ  ال يمهػػػػف ا خحل ػػػػح "
 لهف   صيدي س هحف لدي  الحؿ بحل سػب  لل حيخػحت جػدا   ي مثػؿ صػى ار ػدا هف م بػس هثيخػ   (ٕ)نبسه ل 

  سي   اسي   ط يل :ال
Quae nimium gracilis, pleno velamina filo  

Sumat, et ex umeris laxus amictus eat.  

Ovid. A.A. 3. 267-8 

                                                 

 مي ح ػػػح سػػػمرا  ضػػػحرب الػػػى ال ػػػخرة بػػػدال  مػػػف ال ػػػخ   rava(  سػػػ  دـ ال ػػػخل  Heinsiusبيػػػض الم ط طػػػحت )( ٔ)
flava هػػلر هػػحف ع  ػػرا   حمػػح  مػػف ع ح ػػر جمػػحؿ المػػر ة   مي ح ػػح هػػلرا    ػػى   ػػح ال   ػػدـ المي ػػى  سف اللػػ ف اس

    !صهيؼ يي برج   صيدي س عيبح   ي  ا الرجحؿ بحل جح ز ع  

 (  ير  يبير:.Eun. 313ffللد هح ت   حؾ محح الت هثيرة إل خح  البدا   ييبر ع هح  يري  ي س ) (ٕ)
haud simili' virgost virginum nostrarum, quas matres student  

demissis umeris esse, vincto pectore, ut gracilae sient.  

siquaest habitior paullo pugilem esse aiunt, deducunt cibum:  

tam etsi bonast natura, reddunt curatura iunceas: / itaque ergo amantur 

يلحت بح ػػػػر  لػػػػؾ ص ػػػػحة ال  هػػػػب  ص يح  ػػػػح ال  ػػػػي  حػػػػرص  ّمهػػػػح هّف علػػػػى جيلهػػػػّف ص يػػػػحت رهػػػػ
 ه ػحصهف   ربػط  ػد ر ف  صػيف هح ػت ال احػدة  بػد   هثػر بدا ػ  الػى حػد مػح    لػف ع هػح: "  هػػح 
م ِهمػػ "    ل ػػف لهػػح الّطيػػحـن ح ّػػى اف هػػّف علػػى مسػػح  مػػف الجمػػحؿ جيلػػ هّف بهػػذج الي حيػػ  

  حي ت هاع اد الل ب  صبهذا الّ ح  ي حببفن
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ٖٔ٘ 

 ل   ػػر ال حيلػػ  جػػدا  ث بػػح  مػػف ال ػػيط السػػميؾ   ل سػػدؿ عبح  هػػح صضخحضػػ  علػػى "
 (ٔ)نه خيهح"

الذ  لػـ يهػر اليػ   يف بحس ث ح   يب لل س( ع د الهيرا  اإلليجيbrevitas) للد اع بر   ر اللحم  
 لطػػ  ضػػيؼ  ب ح ػػ  ع ػػد   صيػػدي س الػػذ  سػػ ر بهػػدة مػػف ال سػػح    ػػيرات  مػػف  ريػػب    بييػػد 

 اللحم  ال  ى ي  حهف  ح   :
Si brevis es, sedeas, ne stans videare sedere. 

Ovid. A.A. 3. 263. 

 (ٕ)ت  لخيف"ن"صل ليد  ل  ه ت   يرة هى ال يبد    ؾ جحلس     

 ي  ا صى البيت ال حلى مبحهرة   يرات اللحمػ  بػاف يضػطجيف علػى الخػراش مل حخػيف بمػح ي خػى 
 (ٖ)  دامهف ح ى ال ي بيف سحد   ر  حمح هفن

( ملب لػػ   لػػذلؾ صػػيف   صيػػدي س ي  ػػا  ػػ يحبحت fusca مػػف  ححيػػ    ػػر  صػػيف البهػػرة السػػمرا  )
 (ٗ)ضحت ال ج نالبهرة ال مري     السمرا  بحس  داـ مبي
                                                 

( ه ػب الػى ص ح ػ  م م يػح   ف يرا ػح ثح يػ  ح ػى  لػ   لػدـ .Ex. Ponto 1. 4. 49 ffع دمح هحف   صيدي س صى الم خى ) (ٔ )
(  يضػيؼ بػاف  للهػح corpus non pingueبهػح اليمػر   ي  سػؿ اآللهػ   ف  م ح ػ  صر ػ  ميح لػ  جسػد ح ال حيػؿ )

 (ن  gracile hoc fecit…cura meiعلي     الذ   سبب صى  زالهح  هذا )
( الحػؿ ال سػط صػى مسػال  البدا ػ  AP. 5. 37. 1 - 2  ص لػدـ ل ػح عػف طريػؽ ر صي ػ س ) مػح اإلبيجرامػح الهيللي يسػ ي

  ال ححص  اذا يل ؿ:

 

 ال  يح ؽ المر ة ال حيخ   ال البدي    بؿ ا  ر ال سط بيف االث  يفن

 haec habilis brevitate(  ف احد  السيدات رهيل  س هػح   ػيرة )Am. 2. 4. 35ير    صيدي س صى ال زليحت ) (ٕ)

sua est): 
Prop. 2. 2. 3, Ovid. Am. 3. 3. 8, A.A. 264 -266. 

(3) Ovid. A.A. 3. 264.                                                                                                                 
 ٜٙٔال بد  ف الهيرا  اإلليجييف  د  اثر ا بمح جح  صى الملحم  بهاف بيحض البهرة    ظػر علػى سػبيؿ المثػحؿ البيػت (  ٗ)

مػػػػف اله ػػػػحب الثػػػػحمف عهػػػػر مػػػػف اس ديسػػػػيح حيػػػػث مسػػػػ ت الربػػػػ   ثي ػػػػح بي يلػػػػ بى  جيل هػػػػح  هثػػػػر بيحضػػػػح  مػػػػف اليػػػػحج    
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ٔ٘ٗ 

Nigrior ad Pharii confuge piscis opem. 

Ovid. A.A. 3. 270 
 " ل س يف السمرا  بسمه  صحر س"ن

 حح ؿ سحبخ  س ر عي بهح بمل   هح الجمحليػ  اس ػر    ه ػب الػى صح  ػح  Heroidesصى البط ت 
  ح ل :

si mihi difficilis formam natura negavit,  

    ingenio formae damna repende meo.  

sim brevis, at nomen, quod terras inpleat omnes,  

    est mihi; […]  

candida si non sum, placuit Cepheia Perseo  

     Andromede, … fusca colore.  

Ovid. Her. 15. 31- 36 

"لػػػػ  هح ػػػػت الطبييػػػػ  اللحسػػػػي  حرم  ػػػػى الجمػػػػحؿ  صل سػػػػ يض  ػػػػذا الجمػػػػحؿ بر حػػػػى 
   لػػػ  لػػػـ يهػػػف بيػػػحض […] ميػػػزة    ػػػح   ػػػيرة لهػػػف اسػػػمى يمػػػك الػػػد يح هلهػػػح  الم

صػػػػيف   در ميػػػػدا اب ػػػػ  هيخيػػػػ س  عجبػػػػت بيرسػػػػي س بػػػػرىـ سػػػػمرة  (ٔ)بهػػػػر ى بػػػػح را  
 (ٕ)بهر هح"ن

 همػػح  هػػير  عػػ ج صللػػد هػػحف   صيػػدي س  هػػا   صػػى ذلػػؾ هػػاف  يب للػػ س  يميػػؿ بهػػهؿ  ػػحص الػػى 
محؿ المر ة   لهػف مػف بػيف ال ػخحت اس ػر  المحببػ  لػ  ال ػخ  للهحرة الى ج tenerاس  داـ ال خ  

(decens    ال ػػػػػػػػى لػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػ  دمهح سػػػػػػػػلخحج  يب للػػػػػػػػ س  بر بير يػػػػػػػػ سن  بجح ػػػػػػػػب ال ػػػػػػػػخ  المي ػػػػػػػػحدة   )

                                                                                                                            

(ن  جػػػػػػػػػػػػدر اإلهػػػػػػػػػػػػحرة الػػػػػػػػػػػػى  ف المل ػػػػػػػػػػػػ د بسػػػػػػػػػػػػمه  صػػػػػػػػػػػػحر س )
Pharii…piscis  :ح     مسحح ال يؿ الذ  هح ػت   ػ ع مػف حراهػيخ  المطح  ػ  بيػض مسػححيؽ ال جميػؿن ا ظػر  

(OLD s.v. Phariusن ) 

مثػؿ الػثل  همػح ي بر ػح بػذلؾ بػح ل س  ( صى احد    ح د اإلبيجرامح الهيللي يس ي  هؿ  عضح  جسـ سحبخ  ر يلػ   بيضػح ٔ)
Ap. 5. 246. 1 - 2:سيلي  يحري س )  ن( /

 A.A. 2. 634: Nec suus Andromedae color يضح  صى صف اله   لـ يبحؿ بيرسي س بسمرة بهرة   در ميػدا )( ٕ)

est obiectus ab illo(ن191 .3 ,53 .1سمرا  صى صف اله   ) (   عم مح  صيف بهرة   در ميدا  
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ٔ٘٘ 

(formosa(  يسػػ  دـ   صيػػدي س صػػى مػػرات  ليلػػ  ال ػػخ )pulchra(  مػػرة  احػػدة ال ػػخ )bella صػػى )
 (ٔ)نbella puellaاليبحرة الملخحة 

  صيدي س اسسط رة ل  ضيا  جه   ظرج صى جمحؿ المر ة بههؿ  هبر بهثير مػف  يب للػ س  ي ظؼ
   ؿ بهثير مف بر بير ي سن  بحإلضحص  الى اسمثلػ  ال ػى   رد ح ػح   ضػيؼ ملحر ػ    صيػدي س له ري ػح 

يجيريح  Thetis ثي يس   Calypsoبهحليبس  مػف اله ػحب  ٚٔالل ػيدة  صىVenus  صي  س  Egeria  ا 
ال ػح   عػف جمحلهػح )البيػت  minimum regniالثح ى لدي اف ال زليػحت  ال ػى يهػه  صيهػح مػف  سػلطهح 

 Leda ليػػدا  Helena(   صػى اص  ححيػ  الل ػيدة اليحهػرة مػف اله ػحب اس ؿ يلػحرف ه ري ػح بهيللي ػى ٔٔ
ل سػػب   صػػ ؽ هػػؿ ذلػػؾ ييلػػف   صيػػدي س با هػػح جػػديرة بجػػ بي رن صجمػػحؿ ه ري ػػح بح Amymone  ميمػػ  ى 

لهػى (ٕ)(formaque numen habetس صيػدي س ملػدس )  perque tuam faciem, magni mihi)  ا 

numinis instar)صػػى ديػػ اف صػػف الهػػ   يي بػػر   صيػػدي س  ف الجمػػحؿ  بػػ  مػػف السػػمح   (ٖ)ن dei 

munusف  مػػػػح  ػػػػ ة جمػػػػحؿ ه ري ػػػػح اسهثػػػػر ام يػػػػحزا  ص  يػػػػرؼ عليهػػػػح مػػػػف  ػػػػ ؿ مػػػػح جػػػػح  علػػػػى لسػػػػح( ٗ)ن
  صيدي س با   ع دمح  ـ ب مزيؽ هير ح  لطـ  جههػح بسػبب ال يػرة  لػـ يسػ طع  صللػد  ػحرت  ػ اج  مػحـ 

 جمحلهح البح ر:
Ut faciem vidi, fortes cecidere lacerti; 

defensa est armis nostra puella suis. 

Ovid. Am. 2. 5. 47f 

محبػػػػ ب ى  ح مػػػػى ع ػػػدمح   يػػػػت عي ػػػػح  علػػػػى  جههػػػػح  هػػػػح   ذراعػػػػح  الل يػػػػحف  ص
 باسلح هح ال ح  ن

                                                 

)1) Ovid. Am. 1. 9. 6.                

(2) Ovid. Am. 3. 3. 12.  

(3) Ovid. Am. 3. 11. 47. 

(4) Ovid. A.A. 3. 103.                                             
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ٔ٘ٙ 

ح ػػى   ػػ  ي خػػ ؽ علػػى  (ٔ)  هػػذا صػػيف جمػػحؿ ه ري ػػح هػػحف محػػ   لث ػػح    صيػػدي س صػػى ميظػػـ اليجيح ػػ 
   حلهح المهي  :

me miserum, vitiis plus valet illa suis!
 
   

Ovid. Am. 2. 5. 47f 

 يحلهلح ى! صيف لهح مف الل   مح يخ ؽ سل هيح هح الب يض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

)1) Ovid. Am. 3. 11. 44.                                                                                                               
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ٔ٘ٚ 

 الخاتـمة
صػػػى االبيجرامػػػح الهيللي يسػػػ ي  الػػػى حػػػد هبيػػػر مػػػع مػػػح جػػػح  ع ػػػد هػػػيرا    خػػػؽ سػػػمحت جمػػػحؿ المػػػر ة 

اليجيحت الحب صى الي ر اس ىسطى   اف هح ت االبيجرامح  د   ح لػت   ػح ص جمحليػ  م   عػ  لػـ 
مػػػر ةن مػػع اليلػػػـ بػػػاف يهػػ ـ بهػػػح الر مػػػح ي ف      هػػـ  هػػػحر ا اليهػػػح صػػى سػػػيح حت ال ع  ػػػ  لهػػح بجمػػػحؿ ال

لهػػذج السػػمحت  هثػػر جػػر ة صػػى  Palatine Anthology  ػػ ير    ػػؼ هػػيرا  الم  ػػحرات البحال ي يػػ  
  (ٔ)ن ححييف هثيرة م   ع د الهيرا  اإلليجييف الر محف

بيعجػػحب هػػيرا  اإلبيجرامػػح الهيللي يسػػ ي      طييػػب الهَّػػْير اسػػ اثر الهَّػػْير اسهػػلر  البهػػرة البيضػػح 
لؾ السمحت هذلؾ بث ح  هيرا  اليجيػحت الحػب صػى الي ػر اس ىسػطى   اليي ػحف ال مي ػحف  حظيت  ل

هح  ػػح محػػػؿ اعجػػحب   لػػػدير صػػى الي ػػػر اس ىسػػطى همػػػح ر ي ػػح بحل سػػػب  ليي ػػى ديليػػػح   يميسػػيس ع ػػػد 
ن   ػ    يب لل س  عي ى هي ثيح ع د بر بير ي س  ه ري ح ع د   صيدي س الل يف هح  ح  لميػحف مثػؿ ال جػـ 
ذات اإلعجػػػحب الػػػذ  سػػػبلهـ اليػػػ  هػػػيرا  االبيجرامػػػح الهللي يسػػػ ي    ي ضػػػا ذلػػػؾ  محمػػػح  مػػػف ال ػػػ رة 
الجمحليػػ  الرا يػػ  ال ػػى يلػػدمهح بػػح ل س سػػيلي  يحري س ميربػػح  صيهػػح عػػف اعجحبػػ  بيي ػػى حبيب ػػ  ال مي ػػيف 

ػػػْير صلػػػد اع بر ػػػ  االبيجرامػػػح ال هيللي يسػػػ ي  احػػػد  الل ػػػيف يخػػػ ؽ بهحل مػػػح اليػػػح  تن  مػػػح صيمػػػح ي ػػػص الهَّ
المخردات الجمحلي  الهحم  ال ى  برز جمحؿ المر ة  ب ح   ل    اسهلر الذ  همػح هػحف سػببح  صػى   ػ ع 

   يضػػح  هػػحف سػػببح  صػػى  يػػحـ  يب للػػ س بػػديليح بػػح ل س سػػيلي  يحري س صػػى هػػرؾ حػػب د ريػػس 
   صيدي س علي  صى  محهف م خر  ن ث ح    ي ب  ملح م  بر بير ي س إلىرا  الخ يحت هلر ات الهَّْير  

 لػـ  Alciphron لهف   حؾ سم حف جمحلي حف   حل ح  سطح  هبيرا  مف اإلعجحب مػف  بػؿ  لهيخػر ف 
ي ـ اإلهحرة اليهمح ع د هيرا  اليجيحت الحب الر مح ي      هحر ا اليهح صلط هذرا   مثػؿ الهَّػْير اسجيػد 

  اليي يف هحمل ى االس دارةن
                                                 

   ظر على سبيؿ المثحؿ:( ٔ)
AP. 5. 13 (Philodemus), 35, 36 (Rufinus), 49 (Gallus), 54-56 (Discorides), 60 (Rufinus), 

82 (Anonymous), 83 (Anonymous), 116 (Marcus Argentarius), 128 (Marcus 

Argentarius), 129 (Automedon), 132 (Philodemus), 258 (Paulus Silentiarius), 259 

(Paulus Silentiarius). 

  حمػؿ هلمػحت  ف ل ػ    صيػدي س ال ػى  يػد اسجػر  بػيف الهَّػْيرا  اإلليجيػيف اآل ػريف ال Adams (1982) 224ي حظ 
 (ن  lexically inoffensiveايذا ي  )



 
 
 
 
 
 
 

ليجيات الحب األوغسطيةالحب بين إبيجراما  مال المرأةج  الهيللينيستية وا 

 

ٔ٘ٛ 

ػػػػْير احػػػػد  الخ يػػػػحت ى  الهػػػػير ي حػػػػظ مػػػػف اعجػػػػحب  بحل سػػػػب  ل ػػػػبح بػػػػح ل س سػػػػيلي  يحري س بهَّ
الم ػػب غ بػػحلل ف اس ػػخر عػػدـ رصضػػ  لمسػػال   ػػبحى  الهَّػػْير    ييػػر ل  ػػ    ذلػػؾ علػػى ال لػػيض مػػف 

 هػذلؾ  (ٔ) م  ؼ الهيرا  اإلليجييف الراصض ل بحى  الهَّْير  حيث يس  هرج بر بير يػ س بهػهؿ  ػحطع
ػػػْير ح ممػػػح  د  الػػػى   صيػػػدي س الػػػذ  يػػػ   بخ ه ري ػػػح ال ػػػى لػػػـ  سػػػ جب ل  ػػػح ح     حمػػػت ب ػػػبحى  هَّ

 (ٕ)ن سح ط 

 ل ف البهرة البيضح    ح   البيضح  مثؿ اللبف  الثل   المرمر هحف محؿ ث ح  الهثير مف هػيرا  
بػػػح ل س سػػػيلي  يحري سن ر صي ػػػ س  دي سػػػه ريديس      صيل ديمػػػ ساالبيجرامػػػح الهيللي يسػػػ ي  مػػػف  مثػػػحؿ 

خس اإلعجحب بل ف البهػرة اسبػيض يلحبل ػح ع ػد هػيرا  اليجيػحت الحػب اس ىسػطي  الػذيف  ث ػ ا عليػ    
     خ ج  حرة ببيحض الثل     ر  بحلحليب  ثحلث  ببيحض اليحجنصى م اضع عدة 

 مػػػػػػػح مػػػػػػػح ي ػػػػػػػص بهػػػػػػػرة المػػػػػػػر ة السػػػػػػػمرا   صهمػػػػػػػح  ػػػػػػػرج اسػػػػػػػهيليبيحديس عػػػػػػػف المػػػػػػػال ؼ  بهػػػػػػػر 
ر هح   رج   صيدي س    بد رج عف المال ؼ  صه  على حد   لػ  يخػ ف رىـ سمرة بهبديديمى

بػػػحلل ف اسبػػػيض  ي بهػػػر بػػػحلل ف اسهػػػلر  هػػػذلؾ يحػػػب السػػػمرا ات  بػػػؿ  يضػػػيؼ صػػػى مهػػػحف ن ػػػر  ف 
 بيرسي س  د  عجب   در ميدا رىـ سمرة بهر هحن

 ػػػح  علػػػى رهػػػح    يبػػػد   ف   ػػػحؾ ا خح ػػػح  بػػػيف الهػػػيرا  اإلليجيػػػيف   لهيخػػػر ف  ر صي ػػػ س بهػػػاف الث 
ن  مح   ح ص الجمحؿ اس ر  ال ى بهرت دي سه ريديس مثؿ الهخ يف  رصض البدا    ال ححص الجسـ 

الم ػػػ رد يف  الحػػػحجبيف الهثيخػػػيف  ال  جػػػد لهمػػػح صػػػى الهػػػير اإلليجػػػى اال اهػػػحر يف ي ػػػؼ صػػػى   ال مػػػح 
 بحل سػػب  بػػحلر يخ يفن   صيػػدي س  همػػح صيػػؿ دي سػػه ريديس  هػػخ ى احػػد  الخ يػػحت بػػحل ردي يف  اس ػػر  

  صيػدي س للححجبيف لػـ  جػد ع ػد هػيرا  اليجيػحت الحػب اس ىسػطييف سػ    لػؾ اإلهػحرة ال ػى يسػ  هح 
ع دمح يلـ  ب  جيػ  بيػض ال  ػح ا للمػر ة لمسػحعد هح علػى ا خػح  بيػض الييػ ب ال ػى  هػ ب جمحلهػح 

 ن مف بي هح اس  داـ مسححيؽ ال جميؿ ل زجي  ححجبيهح ال ححليف
Arte supercilii confinia nuda repletis 

Ovid. A.A. 3. 201. 

                                                 

(1) Prop. 2. 18b. 23-26, 27-28.                                                                                           

(2) Ovid. Am. 1. 14.                                                                                                            
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 نبحلخف يمه هف مك الم حطؽ الخحرى  بيف الححجبيف""

 برىـ  ف االبيجرامح الهيللي يس ي   يػ ؿ علػى  ػ ت المػر ة هاحػد سػمحت جمحلهػح   جػد صػى الهػير 
ال ع  ػػػ  لهػػػح اإلليجػػػى   صػػػى حػػػحالت  ػػػحدرة  بيػػػض اإلهػػػحرات الػػػى  ػػػ ت المػػػر ة  لهػػػف صػػػى سػػػيح حت 

 (ٔ)نبحلضر رة بي  حت ال راـ

  ػػد حظػػى  ػػدر المػػر ة بحلث ػػح  الػػدا ـ مػػف  بػػؿ هػػيرا  االبيجرامػػح الهيللي يسػػ ي   ب ح ػػ  ال ح ػػع 
  نالبيحض  ها هـ صى ذلؾ هاف   صيدي س

 مػػػح بحل سػػػب  ل لػػػحط االل لػػػح   اال ػػػ  ؼ بػػػيف هػػػيرا  اليجيػػػحت الحػػػب اال ىسػػػطي    لػػػص الػػػى  ف 
الم يلل  بجمحؿ المر ة    لؼ صيمح بيف الهيرا  االليجييف  اف هح ت صى ميظـ اسح اؿ   جهحت ال ظر

  خػػؽ  جهػػحت  ظػػر اث ػػيف م همػػح د ف الثحلػػث صػػى   ػػح ص  سػػمحت  ػػذا الجمػػحؿ الم   عػػ    ػػذا   ػػد 
 ا خػػؽ ث ثػػ هـ علػػى البهػػرة البيضػػح  ال رديػػ   اليي ػػيف الميبػػر يف الم كل  ػػيف  الهػػير اسهػػلرن  اف هػػحف

                                                 

  حرف: ( ٔ)
Tibull. 2. 6. 47: 

Saepe, ego cum dominae dulces a limine duro 

Adgnosco voces, haec negat esse domi. 

 صى  ح اؿ هثيرة ع دمح   يرؼ على   ت حبيب ى الر يـ
 زؿعلى ع بحت م زلهح اللحسي     هر  ذج )الل ادة(   هح بحلم 

Prop. 2. 33b. 38: 

et mea deducta carmina voce legis. 

   لر يف  ظمى ب  ت  خيض
 ( الذ  ي  ا ال سح  صى سيحؽ مهحب   ف يلر ف  عمحل  ب  ت ر يـ:A. A. 3. 344  حرف هذلؾ   صيدي س )

Elige, quod docili molliter ore legas 

  طيييف  ف  لر ي   ب  ت ر يـ ا  حر  م هح )   مف   ح د ه حب ال زليحت( مح  س
( يبػد  مػف ال  لػ  اس لػى   ػ  يل ػرب مػف بيػت صيل ديمػ س  316 .3ع ػد   صيػدي س صػى صػف الهػ   ) vox مح ال  ت 

 المهحر الي   ع ج  لهف السيحؽ يهير صلط الى ال  ت الجميؿ للمر ة:
Pro facie multis vox sua lena fuit. 

 ل سب  لهثيرات بدال  مف جمحؿ  ج  هفهحف ال  ت    بمثحب  الل ادة بح
 (  ال سح  بحل  ح  لل ة  اثيرج على الرجؿ اذ يل ؿ:315 .3 ي  ا   صيدي س هذلؾ صى صف اله   )

Res est blanda canor: discant cantare puellae 

 ال  ح  هديد اإلىرا   صيلى الخ يحت  ف ي يلمف  ف ي  يفن
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هؿ مف  يب لل س  بر بير ي س عبرا عف اعجحبهمح بحلهير اسهلر صلد ا  ـ   صيػدي س  هثػر بطػ  لػ ن 
 على  ح  مهػحب  ام ػدح  يب للػ س  بر بير يػ س الػذراعيف الػر يل يف  اس حمػؿ الط يلػ    مػح   صيػدي س 

ي  محؿ اعجحب هؿ رهز على رجلى المر ة   دميهح ال  ير يفن  للد هحف ط ؿ اللحم   المهي  الم يحل
ف هػػػحف هػػػػؿ مػػػػف  يب للػػػػ س  بر بير يػػػ س ي ػػػػحد  بحلجمػػػػحؿ الطبييػػػػى  مػػػف بر بير يػػػػ س    صيػػػػدي سن  ا 

بػػؿ  يػػر   ف ال جميػػؿ ال ي خػػى صلػػط  cultusالبسػػيط  صػػيف   صيػػدي س يػػر  بضػػر رة ال ػػزيف  ال جميػػؿ 
 اليي ب الملثرة على جمحؿ المر ة بؿ يزيد الجمحؿ الطبييى جمحال ن 
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