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 عمى حسن عبد الجيد محمد

 فى اليجيات الحب األوغسطية شَّْعر المرأة الرومانية
الموشرور  جمال المررأة الىرى ىواولواهرا برى بح وراسمات يمقى هذا البحث الضوء عمى واحد من أهم 

الرذ  يحمرل عوروان اجمرال المررأة برين و  بى وفس هذا العدد من مجمة مركز الدراسات البرديرة والوقروش
عوررد شررعراء الروماويررة المرررأة  شَّررع روهررو  أال, االهمميويسررىية واليجيررات الحررب اةو سررطية الحررب رامرراإبيج

بررى الع ررر اةو سررطى, وظررراى ةوررم حظررى باهىمررامهم أك ررر مررن أ  سررمة مررن سررمات الحررب إليجيررات 
الجمال اةخر , وذلك بيما يى ل, بشكل عام, بموورم وطولرم, وبشركل خراص بطريقرة ى رفيفم وأورواع 
ىسررريحاىم وىزييوررم وىطييبررم و رربا ىمت وعميررم ىهررد  هررذي الور ررة العمميررة إلررى ىوضرري  وجهررات وظررر 
شعراء إليجيرات الحرب اةو سرطية سرواء كاورت مىفقرة أو مخىمفرة حرول ىمرك الخ را ص المميرزة لش رع ر 
المررررأة, والىرررى مرررن خنلهرررا يمكوورررا أن وخمرررص إلرررى رؤيرررة واضرررحة حرررول ذو  المجىمررر  الرومررراوى برررى 

ر اةو سطى بالوسبة لشَّع ر المرأة عمى اعىبار أن وجهرة وظرر هرؤالء الشرعراء مرا هرى إال ىعبيرر الع 
 عن ذو  ومعايير المجىم  الذ  يعيشون بيمت 

ووبدأ بح وا هذا بإطنلة سريعة عمى أهمية ش ع ر المرأة عود اليووان كأحرد السرمات المحوريرة الىرى 
فت الش ع ر الجميل اوىباي كل من هوميروس وبورداروس, المرذين ىبرز جمالها وىزيد من جاذبيىهات بمقد ل

رررع ر, رررع ر مرررراد  لكممرررة الجمرررال وفسرررهاات (1)و رررفا هيمميورررى بجميمرررة الش   (2)ويعىبرررر لوكيررراووس أن االش 
                    ويررررررررررذهب بيموسررررررررررىراىوس إلررررررررررى أبعررررررررررد مررررررررررن ذلررررررررررك حيررررررررررث يررررررررررذكر بأوررررررررررم ال يوجررررررررررد عمررررررررررى اةرض 

                                                      

(1) Hom. Il. 3.329: , Od. 15.58:  Pind Ol. 3.1:  

  

( مرن عمرى ( برأن الش رع ر الرذ  يرىم   رم )De Syria Dea 6يرذكر لوكيراووس )( 2)
 ىعن بمت( الذ  كن يىمرؤوس الوساء هو وفسم بم ابة الجمال)
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مما يدل عمى أهميىم الق و  عود اإل ري  ما جراء و  (1)شئ أجمل من وظرة إلى امرأة ش ع رها طويلت
عورردما  Leucippeالررذ  يرررو  كيرر  أن ليرروكيبى  Achilles Tatiusعمررى لسرران أخيممرريس ىرراىيوس 

ذا كران  (2)(تعاوت مرن جرراء  رص ش رع رها ابقردت جمرال رأسرهاا ) وا 
برريمكن القررول بررأن مررا يم ررل القمررة  (3)جمالهررا,أرسررطو  ررد اعىبررر أن مجررد المرررأة وبخارهررا يىمرر نن بررى 

وعمى  (4)بالوسبة لهذا الجمال هو ش ع رها, ةوم كمما ىعرض اليوواوى لى وير جمال المرأة  أشار إليمت
الجاوب اآلخر عودما يريرد الكاىرب أو الشراعر اليووراوى ى روير خ را ص  يرر جذابرة المررأة مرا بإورم 

ذا أراد الكىاب أو الشعراء أن يرسموا لموساء  ورة بشعة ومخيفة  (5)يشوي, بى المقام اةول, ش ع رهات وا 
ىمرررك النىرررى كاورررت رؤوسرررهن مكسررروات باةبررراعى بررردالى مرررن  Gorgonesيحولرررووهن إلرررى جورجوورررات 

يمعرب الش رع ر الطويرل الموسراب  (7)وحىى بى السيا ات المىعمقة بالمفاىن والعن رات الجوسرية (6)الش ع رت
وبى المقابل عودما ىوىحب المرأة لفقدان حبيبها  (8) ر من عوا ر اإل راء الجوسىتدوراى محورياى كوع

 (9)حبيبها ىهمل ىمقا ياى العواية بش ع رها أو ىقوم بىمزيقمت

                                                      

(1) Philostr.Epist.61:   

(2) Achilles Tatius, Clitophon et Leucippe 8. 5.                                                                        

عرر  السرمات اةك ررر امىيرازاى لجسرم المررأة بأوهرا هرى الجمررال (  رد Rhetorica 1361. 6[Bekker]كران أرسرطو ) (3)
 ليشير إلى امىيازيت واسىخدم الكممة 

 ( ت Amores 26( الى وير اةك ر حماساى لجمال ش ع ر المرأة موجود بى  زليات لوكياووس )4)

برى االبيجرامرا  .Hesiod. Catalogus mulierum (fra. 133 OCT), Eur. Or.128, El. 184أوظرر   (5)
)ي ر  الىعبيرر  (AP. V. 27. 5 [Rufinus])الهيمميويسرىية  الش رع ر اةشرعث برى سريا   (

 ي ور امرأة لم ىعد جذابة لمرجالت
(6) Lucian. Pseudol. 22.                                                                                                            

(7) Homer. Iliad. 14. 326, Od. 5. 125 Hesiod. Theog. 915. 

(8) Hom. 5. 125, Eur. El. 1071.                                                                                                

ييس الىررى كاوررت سرربباى بررى الخررن  بررين أخيممرريس وأجررامموون, بىشررويم (  امررت بريسرر285 .19( بررى إليرراذة هرروميروس )9)
( أهممرت يوكاسرىا العوايرة بش رع رها كمرا Phoen. 322 - 3جمالهرا حزوراى عمرى مروت براىروكولوست وعورد يوربيديردس )

 أوها  امت بىمزي  ش ع رها بسبب حزوهات



 
 
 

 
 
 

 
 فى اليجيات الحب األوغسطية شَّْعر المرأة الرومانية

 

165 

 لون الشَّع ر وطولم
المون اةشرقر  رفة موجرودة لشررع ر المررأة مورذ أيرام هروميروس, بيرد أوهرا لرم ىكرن و فراى عمرى الوسراء 

بيومرا  (3)وميورينوست( 2)وأوديسريوس (1),ش ع ر بعض اةبطرال م رل أخيممريس    بها أيضاى بقط, بل و  
رررررررررررررررع ر همرررررررررررررررا أجامررررررررررررررر                            يد  أ  ميرررررررررررررررديا ربيومرررررررررررررررا ىوجرررررررررررررررد بقرررررررررررررررط امرأىررررررررررررررران مرررررررررررررررن شرررررررررررررررقراوات الشر

بيررد أن الشرررع ر اةشررقر لهرراىين  (5),(وديميىرررا ) (4)()
ما إلى أحد المهام الموكمة بم ال اويةت وكذلك امىدت الوزعرة  لهاىين بهو إما يشير إلى أ ل اةولى, وا 

رررع ر اةشررقر لممررررأة إلررى الشرررعر ال ررروا ى اليووررراوى عوررد ألكررر  (6)(مان )روحررو الشر
بيكرررررررررررررررررررررروس ) (7)(وا 

       أوررررررررررررررررررررراكريونو  (8)(وسررررررررررررررررررررررابفو ) 
واوىقمررت هررذي الوزعررة عررن طريرر  هررؤالء إلررى يوربيررديس الررذ  أشررار إلررى  (9)ت()

بيجيويا (10)الك يرات من شقروات الشرع ر م ل كميىميويسىرا    (13)وجنوكىت (12)وكاساودرا( 11)وا 

                                                      

(1) Hom. Il. 1. 197: ( )                                                                                      

(2) Hom. Od. 13. 399 ( ) 

(3) Hom. Il. 3. 284, 4. 183, Od. 4. 76, 15. 133 ( ) 

(4) Hom. Il. 11. 740.                                                                                                                      

(5) Hom. Il. 5. 500. 

(6) Alcm. 1. 101.                                                                                                                         

(7) Ibyc. 1. 5.                                                                                                                             

(8) Sapph. 23. 5.                                                                                                                  

(9) Anacr. 3. 1. 

(10) Eur. El. 1071.        
(11) Eur. IA. 681, 1366, IT. 173.  
(12) Eur. IA. 758.  
(13) Eur. Med. 980.                                                                  
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 إليجيررات الحررب الروماويررة بررين شررعراء االىفررا  وعورردما وررأىى إلررى الشررعراء اإلليجيررين وجررد مررا يشرربم
 ررد سررحرىم  Deliaووبرردأ بىيبولمرروس الررذ  يقررر برران ديميررا أو اةلرروان القريبررة موررمت  اةشررقرعمررى المررون 

 ( flavis comisشَّع رها اةشقر )ب
Devovet et flavis nostra puella comis.                                         

Tibull. 1. 5. 39-44.  
 اتشقراةها شَّع ر بسحروى بىاىى ىا

إلررى  اى ها أشررقر أو برراةحر  أ ررفر ضرراربشَّررع ر بقررد كرران  Cynthiaة بروبيرىيرروس كيو بررا أمررا ممهمرر
وهذا ما وسىوىجم من رؤيىم لمجمال الرذ  يرد  لرم  مبرم, إذ يعىرر  بهيامرم بالحسرواوات الن رى  ,الحمرة

 يعد الشَّع ر اةشقر أحد أهم سمات جمالهن 
cur haec in terris facies humana moratur? […]           

fulva comast longaeque manus, et maxima toto  

corpore.                                   

Prop. 2. 2. 3-6. 

رررع رها أشرررقر […] لمررراذا يبقرررى هرررذا الجمرررال البشرررر  عمرررى اةرض ا  fulvaبشَّ

coma
  تويداها طويمىان وجسمها كمم را  ا (1)
لد  أوبيديوس بهو المون الخمرر  أ  اةسرمر الضرارب  فضلالمCorrina كوريوا أما لون شَّع ر 

          لمحمرة 
nec tamen ater erat nec erat tamen aureus ille, 

sed, quamvis neuter, mixtus uterque color 

qualem … ardua derepto cortice cedrus habet. 

Ovid. Am. 1.14. 9-12 

                                                      

(1) Prop. 2. 2. 1 - 7 
 flavus coma, ولرريس (fulva coma)ع ر لمشررر fulvusينحررظ أن بروبيرىيرروس هررو الوحيررد الررذ  اسررىخدم ال ررفة 

ا أو blondeمرون اةشرقر الال ىعورى ا fulvusكما هو الحال عورد كرل شرعراء ع رريت وىجردر اإلشرارة إلرى أن ال ررفة 
, بيرد أن المعورى اة ررب Butler (Loeb) 1967و  Paganelli (Budé 1929)ا كمرا ورد برى ىرجمىرى blondا

 (تLS, OLD s.v. fulvus, أوظر )reddish yellow ”حمرة اة فر الضارب لم"إلى ال حة  هو
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سررمر باة لرريسهبى, ولكررن, وعمررى الررر م مررن أوررم بالررذ اللررم يكررن شَّررع رك باةسررمر و ا
 تمحاءاز موزوع الر  ذهبى, بهو مزيج بين اال وين, م ل تتت لون خشب اةر بالوال 

 flavaإلررى الوديكررى شررقراء الشَّررع ر ) Heroidesوأشررار أوبيررديوس كررذلك بررى ديرروان الرربطنت 

Laudice,)(1)  لى شَّع ر أويوووى وخ رنت شَّرع ر  (2),(flaventes…comaeاةشقر ) Oenoneوا 
 (3)(تflavi crinesالشقراء ) Cydippeكيديبى 

ربمررا يعررود السرربب بررى إعجرراب الشررعراء االليجيررين بررالمون اةشررقر إلررى سررببين أولهمررا  ودرىررم بررى 
وبالىرالى  (4)جووب أوروبا بى بمدان حوض البحر المىوسط والىى كان بيهرا ش رع ر معظرم الوسراء أسرودت

ضا  سمة جمالية أخر  لم ىكن موجودة من  بل, و اويهما ربما يعود إلى اهىمرام بإن المون اةشقر أ
 شر هوميروس والشعر ال وا ى بالمون اةشقر لمش ع ر الذ  اوىقل إلى يوربيديس, كما سب  وأشروا,  رم 
 طريقم بعد ذلك إلى اةدب النىيوى وبخا ة الشعر اإلليجى عن طري  اإلبيجراما الهيمميويسىيةت  

عمررى  كررذلك اجىمعررت ررد  كممررة الشررعراء اإلليجيررينورردما وررأىى إلررى  ررفة طررول الش ررع ر, وجررد أن وع
عبررروا عررن وجهررة  ولقرردأهررم العوا ررر الىررى ىبرررز جمررال المرررأة,  عمررى اعىبررار أوررم أحرردالشَّررع ر الطويررل 

و , وهرراهالوظررر هررذي إمررا باإلشررارة ال ررريحة إلررى ىفضرريمهم لمشَّررع ر الطويررل أو مررن خررنل ال ورراء عميررم
, عودما يعود من الحممة العسكرية الىر   ادهرا ميسراال إلرى أكويىاويرا Deliaىيبولموس يطمب من ديميا 

Aquitaniaررررررررررررع ر ىاركررررررررررررة  , أن ىمقرررررررررررراي بالحالررررررررررررة الىررررررررررررى ىكررررررررررررون عميهررررررررررررا               longos طويررررررررررررلال هاشَّ

                                                      

(1) Ovid. Her. 19. 135. 

(2) Ovid. Her. 5. 122.        

(3) Ovid. Her. 20. 57.                                                      

 ,Am. 3. 10. 3كيرريس ) وعود أوبيديوس كرذلك هوراك إشرارات عديردة لربعض الربرات مرن ذوات الشررع ر اةشرقر م رل

43, Met. 6. 118, Fasti 6. 4. 424( وميويربرا )Am. 1. 1. 7-8, Met. 2. 749, 6. 652, 8. 275, Trist. 

 :Am. 1. 1. 29ربة الفن الخا ة بشعر الحب, وبقاى ةوبيديوس, شقراء الشرع ر ) وكذلك بإن لون شرع ر(ت 1 .10 .1

cingere litorea flaventia tempora myrto, / Musa    ت) 
(4) Baldson (1968) 258  
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capillos بيومررا عوررد بروبيرىيرروس يىم ررل أحررد الخ ررا ص الفاىوررة لكيو يررا  (1),دون ىهررذيبCynthia 
 المرسل والذ  يهفه  حول ر بىها  شَّع رهابى 

comae per levia colla fluentes. 
Prop. 2. 3. 13 

 (2)يىهدل ش ع رها حول عوقها الواعماتا

مرن حيرث  (4),واليس (3)بسميراميس Amoresولقد شبهت كوريوا بى   يدة من   ا د ال زليات 
رررع رها الرررذ  يىهررردل موسررراباى عمرررى كىفيهرررا رررع ر  أوبيرررديوس عمرررى ويعمررر (5)تطرررول شَّ  Corrinaكوريورررا  شَّ

 الطويل بى سيا  آخر بقولم 
quam longos habuit nondum periura capillos. 
tam longos, postquam numina laesit, habet.                                           

Ovid. Am. 3. 3. 3 - 4 

شَّرع رها طروينى حىرى بعرد أن  ل, وال يرزاالقد كاوت طويمة الشَّع ر  بل أن ىحم  كذباى 
 (6)أهاوت اآللهةات

                                                      

(1) Tibull. 1. 3. 91-92. 

 ( أوظر أيضاى 2)
Ovid. Am. 1. 5. 9 (ecce, Corrina venit…candida dividua tegente coma), Her. 15. 140 (in 

collo crine iacente feror), Metam. 2. 673 (vagi crines per colla iacentes) 

                                       Petron. 119. 26 (laxi crines)             و ارن أيضاى 
(3) Grimal (1987) 416.                                                                                                                                         

ىان يوواويىرران ىحمررنن هررذا االسررم اةولررى مررن كوريو ررا وهررى اةك ررر شررهرة, وال اويررة مررن  ررقميةت ولقررد كاوررت هورراك سرريد( 4)
والىا شهرة كبيررة لكووهمرا مرن المحظيرات, ومرن  رم ىرداخمت المعمومرات بشرأوهنت ولكرن اليرس مرن كوريو را حرازت عمرى 

   أحرررد عشررررا ها  Aristippus(, وكررران الفيمسرررو  أريسررررىيبوس Athen. 13. 578D سرررط أكبرررر مررررن اإلعجررراب )
(Athen. 12. 544b( ولقد شبم جمالها بجمال اإللهرات ,)Athen. 13. 589b  رارن كرذلك  ,)Mart. 11. 104. 

 تعميم Kay (1985) 282واوظر ىعمي    22
)5) Ovid. Am. 1.  5 . 9-12. 

 Ovid. Am.  1. 1. 20                                                        أوظر كذلك                     (6)
20 
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مررن برررط طولررم كرران يوسرراب أحياورراى حىررى ينمررس  Corinnaىجرردر اإلشررارة إلررى أن شَّررع ر كوريوررا 

 خ رها 
Contigerant [i.e. capilli] imum, qua patet usque, latus 

Ovid. Am.  1. 14. 4 

 تالقد كان ش ع رك ينمس خ ركا
عودما أعمن عن ر بىم بأال يوظم شعراى إليجيراى برأن يبررر ذلرك بران مادىرم اةمر بأوبيديوس وو ل 

 (1)مواسبة لمشعر الممحمى وال ى م  لق يدة اليجية والىى مرن اةبضرل أن يكرون موضروعها عرن ولرد
 aut puer aut longas compta puellaأو بىراة ذات شَّررع ر طويررل م رف  بطريقررة جيرردة )

comas(2)(ت    

 عررى في  الشَّ 
أن كل من يقرأ لمشعراء اةو سطيين لي اب بالدهشة مرن جرراء  Jasper Griffinيذكر اةسىاذ 

رررع ر المحبوبرررة والعوايرررة الشرررديدة برررمت ولرررذا بإورررم إذا كررران الشرررعراء اإلليجيرررون  رررد  (3)اهىمرررامهم الشرررديد بش 
سريحاىم المىووعةت بمم يبرد ىيبولمروس أجمعوا عمى المون اةشقر لمش ع ر, بإوهم اخىمفوا بشأن ى فيفم وى

اهىمامرراى خا رراى, كمررا رأيوررا أعررني, بالشَّررع ر الم ررف , بررل عمررى الوقرريض كرران يحمررم بررديميا ذات الشَّررع ر 
 ت أما بروبيرىيوس بقد كان يكفيم عادة مجرد الى في  المرىجل لمشَّع ر باليد (4)اةشعث المرسل

                                                                                                                                       

  ارن أيضاى أرخيموخوس الذ  امىدح الشرع ر المرسل أيضاى 
/ (Frag. 25 D)  

 لم وجد بى اليجيات الحب عود أوبيديوس , ر م مقولىم هذي, أ    يدة إليجية عن أ  ولدت( 1)
(2) Ovid. Am. 1. 1. 20.                                                                                                               

 عن وجهة وظر أوبيديوس الخا ة بميولم لمشعر الممحمى عمى حساب اإلليجى, أوظر 
James (2001) 237-238. 

(3) Griffin (1976) 93. 
كرذلك لمعاشر  اةوير  الرذ  كران بردوري يرولى عوايرة  تش رع ر  ا ررة بقرط عمرى المحبوبرة, ولكوهرا امىردلم ىكن العوايرة بال

 كبيرة بم وبى فيفم وىطييبم, أوظر 

Tibull. 1. 8. 9; Prop. 2. 4. 5,; Ovid. A.A. 1. 505ff.; Cf. Hor. Sat. 2. 7. 55, 3. 19. 55.    

(4) Tibull. 1. 3. 91-92.                                                                                           
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et nitidas presso pollice finge comas. 

Prop. 3. 10. 14. 
 (1)بمىهذبى شَّع رك النم  بإ بعك الرش تاا

  وأيضاى أعجبم شَّع ر كيو يا ر م أوم كان  ير م ف  عودما اوىابىها حالة  ضب 
cum totas resupinat Cynthia valvas,  

non operosa comis, sed furibunda decens.  

Prop. 4. 8. 52 
لمخمرر  وشَّررع رها أشررعث ومرر  ذلررك ىبرردو  ي  اةبرروابوبرى الحررال ىرردب  كيو يررا م ررار ا

 (2)را عة وهى بى ووبة  ضبهاتا

رررع ر مرررن الواضرر  أن بروبيرىيررروس يوجرررذب لىمررك الىسرررريحة الطبيعيرررة  بيمررا يخرررص وررروع ىسررريحة الشَّ
والبسرريطة, والىررى يكررون بيهررا الشَّررع ر مرسررنى مهفهفرراى حررول وجررم المرررأة, بهررو يعمررن  ررراحة أن مشرراعري 

ذاهب إلى المسرح عودما يشاهد بىاة مكشوبة ال در أو بىاة يوسراب شَّرع رها مهفهفراى عمرى  ىىحرك وهو
 وجهها 

interea nostri quaerunt sibi vulnus ocelli, 

     candida non tecto pectore si qua sedet. 

siue vagi crines puris in frontibus errant. 

Prop. 2. 22a. 7-9. 

بحرث عيورا  عرن سرهام الحرب, لىرر  إذا مرا كاورت هوراك بىراة وبى  ضون ذلك ىا
جميمررة جالسررة مكشرروبة ال رردر, أو إذا مررا كرران هورراك شَّررع ر موسرراب يهفهرر  عمررى 

  وجم طاهر لفىاة أخر ات
كاوررت ىمشررط شَّررع رها بالطريقررة البسرريطة الىررى ىحرروز   Cynthiaوبورراء عمررى ذلررك يبرردو أن كيو يررا
 إعجاب بروبيرىيوس حىى أوم يقول 

                                                      

  .Ovid. A. A. 3.133                ارن                                                                     (1)

                                                                                                          .Prop. 1. 2. 1 ارن ( 2)
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seu vidi ad frontem sparsos errare capillos,  

gaudet laudatis ire superba comis.  

Prop. 2. 1. 7 

شَّع رها الموساب يهفه  حول جبهىها, أمىدح خ نىم وهى ىسر لرذلك اولو رأيت 
 وىمشى بى خينءات

ن كاوت بى بعض اةحيان ىقوم بى في  شَّع رها عمى هي ة ضفا ر    وا 
nec tibi conexos iratus carpere crines. 

Prop. 2. 5. 23. 7 

 (1)اوال أن أ ىم  ضفا ر شَّع رك وأوا بى  ورة  ضبىات

جميمة ليس بقط عودما يكرون شَّرع رها  يرر م رف   Corinnaأما أوبيديوس بقد كان ير  كوريوا 
  عودما ىوهض من وومها بى ال باح الباكر 

saepe etiam nondum digestis mane capillis  

purpureo iacuit semisupina toro.  

tum quoque erat neclecta decens. 

Ovid. Am. 1. 14. 19 - 21 

اوبرررى أحيررران ك يررررة برررى ال رررباح البررراكر كاورررت ىسرررىمقى عمرررى سرررريرها اةرجرررواوى 
, ور ررم ذلررك كاوررت ىبرردو أيضرراى جميمررة وهررى مهممررة وشَّررع رها ال يررزال  يررر م ررف 

 توفسهاا

 ودما ىكون شع اء الشَّع ر ولكن أيضاى ع
ergo ego digestos potui laniare capillos?  

nec dominam motae dedecuere comae.  

sic formosa fuit.  

Ovid. Am. 1. 7. 11-13. 

 

  

                                                      

 .Ovid. A. A. 3. 133 ff                                                                     و ارن أيضاى   (1)
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ولكن حىرى خ رنت الشَّرع ر الشرع اء  (1)ألم يكن بمقدور  أن أ وم بىمزي  شَّع رك 
 (2)ديدة الجمالتكاوت ىواسب معشو ىى, بمقد كاوت ش

ور رم ذلرك بقرد كران أوبيرديوس عاشرقاى لممررأة اةويقرة, بهرو مرن واحيرة يعورى ك يرراى بالى رفي  الجيرد 
وذلك عمى الوقيض من شعراء الحب اآلخرين, ومن واحية أخر  بإن عوايىم هذي ىأىى كرد  (3)لمشَّع ر,

عردوا لمروراء لممسروا العوايرة ذاىهرا, وهرو والىى إذا مرا  (4)بعل عمى عواية المرأة وفسها بى في  شَّع رها,
 ىيروىيوس الذ  كىب عن إحد  السيدات الىى كاوت ىىأهب لمخروج ما يىجمى بوضوح عود 

et nosti mores mulierum: 

 

                                                      

 :AP. 5. 248. 1 - 2 (Paulus Silentiarius)                                                (  ارن         1)

 أيىها اليدان الجري ىان, كي  ىجاسرىما عمى اإلمساك
 بشرع رها الذهبى الخالص وجذبم بقسوةت

                         .Ovid. A.A. 3. 153:              Et neglecta decet multas coma  ارن أيضاى ( 2)

 ما أوسب الشرع ر المهمل لك ير من السيداتت
 .Prop. 4. 8. 52, Apul. Metam. 2. 9ولهذا السبب يبدو أن الشرع ر كان يىرك هكذا مهمنى عن عمد,  ارن  

Sed in mea Photide non operosus sed inordinatus 

ornatus addebat gratiam. 

 أم ا بوىيس حبيبىى, بقد زادها الشرع ر عذوبة عمى العذوبة, 
 ال بىسريحىم المىفو وة, بل بإهمالم وبوضاي

الكاىرب اآلخرر الرذ  (ت و (Am. 1. 14. 50: fama …meaلقرد  رال أوبيرديوس عرن ش رع ر كوريورا أورم موضر  بخراري ( 1)
ى ىواسرخاىم عرن العوايرة برم وكيفيرة ىزييورم وى رفيفم اعىبر من الم رمين بالشرع ر هو أبوليوس الذ  كىب بقرة مطولة بر

 (ت                                                                                    Met. 2. 9وأعىبري من أهم خ ا ص جمال المرأة )

إ رواء الرجرال مجموعرة  حيث يقدم أوبيدبوس بى معررض و را حم لممررأة برى كيفيرة Ovid. A.A. 3. 135 ff ارن   (4)
والمشررار إليررم  Tibull. 8. 9-10مررن اإلرشررادات حررول الطريقررة الم مررى لى ررفي  الشرررع ر والعوايررة بررمت و ررارن كررذلك 

  أدواي,   ارن أيضاى 
Prop. 1. 2, 2. 18B. 23, Plaut. Mostel. 254. 
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dum moliuntur, dum comantur, annus est. 
Ter. Heaut. 240 

يقمررن بى ررفي   ررم  إو ررك ىعررر  عررادات الو سرراء  يمررر  عررام كامررل  بررل أن يىهي ررأن و ا
 (1)شَّع رهنات

وي ل اةمر بأبوليوس إلى حد القول بأن ى رفي  الشَّرع ر لرم أهميىرم الق رو  حىرى أن المررأة  رد 
 ىرىد  أبهى ال ياب وأ مى الجواهر لكن محاسن لباسها لن ىبرز إال إذا كان الشَّع ر م ففاى بعواية 

Tanta denique est capillamenti dignitas ut quamuis  

auro ueste gemmis omnique cetero mundo exornata  

mulier incedat, tamen, nisi capillum distinxerit,  

ornata non possit audire.                                    

Apul. Met. 2. 9 

ي وت بالحمل الموش اة ا من عظم شأن الشَّع ر أن  المرأة مهما أخذت زخربها واز 
هب والآللئ وشى ى الحمى, وىدر جت ىخىال, ال يمكن أن ىعىبرها مىزي وة ما لم بالذ  

 تاى ف   شَّع رها

وبالعودة إلى كاليماخوس وجردي يخبرورا برأن اهىمرام أبروديىرى  برل ظهورهرا مباشررة أمرام براريس برى 
  وزاعها م  ا يوا وهيرا كان يىركز عمى شَّع رها 



Callim. Hymn. 5. 21-2. 
 

لكن كيبريس )أبروديىى( والمرآة الوحاسية بى يدها  يرت مرات عديدة و يرت ا
 تا اوية خ نت شَّع رها المعقو ة

 

                                                      

كبرر برى العوايرة بش رع رها أك رر مرن أ  شرئ ( كذلك بأن المرأة كاوت ىوف  و ىاى وجهرداى أAmores 40يذكر لوكياووس )( 1)
 آخرت
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عديردة عورد الكىراب الرومران  وما يدل كذلك عمرى العوايرة بالشَّرع ر ويمرزم الىوويرم إليرم وجرود إشرارات
المكمفررة بى ررفي   ornatrixإلررى القسرروة  الشررديدة الىررى كاوررت المرررأة الروماويررة ىعامررل بهررا ماشررطىها 

وهو اةمر الذ  يؤكد عميم أوبيديوس الذ  يو    (1),شَّع رها وذلك بى حالة عدم وجاحها بى مهمىها
 هن الجمينت بأال يقمن ب ب جام  ضبهن عمى ماشطات شَّع ر 

Tuta sit ornatrix; odi, quae sauciat ora  

          Unguibus et rapta brachia figit acu.  

Devovet, ut tangit, dominae caput illa, simulque  

           Plorat in invisas sanguinolenta comas. 

Ovid. A. A. 3. 239-244. 

ي من ىخدش وجهها بأظابرهرا وىخرز لىكن ماشطىك آموة )من  ضبك(, بإووى أكر ا
باإلبرة ذراعيها, ةوها عودما ىممس رأس سيدىها ىمعوها, وىرذر  الردم  وهرى داميرة 

  (2)بو  خ نت شَّع رها الب يضةات
معشررو ة أوبيررديوس بقررد كاوررت بررى مررأمن مررن  ضررربها ةن  Corinnaأمررا ماشررطة شَّررع ر كوريوررا 

 ة آالم عود ى فيفم شَّع رها كان واعماى طيعاى ال يسبب لها أي

                                                      

كاوت ماشطة الش ع ر ىجد وفسها عرضة ل ضرب سريدىها برى حالرة عردم رضراها عرن ى رفي  ش رع رها والىرى ىقروم عمرى ( 3)
 الفور إما بوخزها بى ذراعها بدبوس الش ع ر أو بجمدها بالسياط, أوظر 

Juv. Sat. 6.490-91, Mart. Epig. 2. 66, Ovid. A.A. 1. 14. 17-18. 
 وعن الهجوم عمى الماشطات بدبابيس الش ع ر, أوظر  

Petr. 21. 1, Pausan. 1.22.2, Apul. Met. 8. 13, Dio Cass. 47.8.4 
 الهام بى حياة المرأة الروماوية, أوظر  ornatrixعن دور الماشطة 

Ovid. Am. 1. 11. 1, 14. 16, 2. 7. 17, 22, A.A. 1. 367, 3. 239. 

حيرث   ريدة مارىيراليس المرؤ رة عرن عقراب إحرد  السريدات القاسرى لخادمىهرا عرن خطرأ  Mart. 2. 66. 1-6 رارن   (2)
  وأوظر كذلك  Paley and Stone (1892) 65 - 66 ير مق ود أ واء ى فيفها لشرع ر سيدىها, أوظر 

Colton (1991) 264  
بفقررة مارىيراليس ىمرك, يمقرى الضروء, برى إطرار كنمرم عرن  حيرث وجرد يوبيوراليس, مىرأ راى  Iuv. 6. 490ffو ارن أيضاى 

إحررد  الزوجررات الىررى ىىعامررل مرر  خادمىهررا بقسرروة, عمررى الماشررطة الىررى ىضررربها سرريدىها بوحشررية وهررى ىقرروم بى ررفي  
 شرع رهات أوظر 

Courtney (1980) 325,  (1987) 301, Colton (1991) 263-266.   
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Adde, quod et dociles et centum flexibus apti  

          et tibi nullius causa doloris erant.  

non acus abrupit, non vallum pectinis illos.  

          ornatrix tuto corpore semper erat. 

Ovid. Am. 1. 14. 14-16. 

أوررم كرران طيعرراى و ررالحاىجى لم ررة جديمررة, ولررم يكررن ( )يررا كوريوررا اولىضرريفى إلررى ذلررك
سبباى بى أية آالم لك, بن مز ىم دبابيس الشَّع ر وال أسروان المشرط, ولرذا برإن جسرد 

 (1)ماشطة شَّع رك كان دا ماى بى مأمن )من حوقك(ا
   

وحىى لو كان أوبيرديوس يهرد  مرن هرذي الفقررات اإلشرارة إلرى العور  الرذ  ىىعررض لرم الماشرطة, 
 إوم أيضاى يمقى الضوء عمى أهمية الش ع ر حسن الى في ت ب

ومايميم( يىذكر أوبيديوس كم كمفم  ضبم ذات  169وبى ديوان بن الهو  )الكىاب ال اوى, البيت 
, وا حاى الرجال إن شاءوا أن يحراربوا البرار يين, ولكرن Corinnaمرة حيوما  ام بىشعيث شَّع ر كوريوا 

 قاىهم طالما أوهن م ففات لشَّع رهن أن يحيوا بى سنم م  عشي
Me memini iratum dominae turbasse capillos:  

          Haec mihi quam multos abstulit ira dies!  

Nec puto, nec sensi tunicam laniasse; sed ipsa  

          Dixerat, et pretio est illa redempta meo.   
At vos, si sapitis, vestri peccata magistri  
          Effugite, et culpae damna timete meae.  

Proelia cum Parthis, cum culta pax sit amica, 

Ovid. A.A. 2. 169-75.  
ت بكم من أيام عديدة اأىذكر أووى شع ت شَّع ر معشو ىى ذات مرة بى ووبة  ضب

أووررى مز ررت  مي ررها, لكوهررا سرمبوى إياهررا هررذا ال ضرربح لرم ألحررظ, بررل لسررت أظرن 
         زعمرررررت برررررىم شرررررراؤي مرررررن مرررررالىت كررررررن حكيمررررراى وىجورررررب أخطررررراء معممرررررك, وابىعررررررد

                                                      

  .Ovid. Am. 1. 11. 1, 2. 7. 17, 22, A. A. 1. 367                                     أوظر كذلك   (3)
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عن الخسا ر الىى جمبىها لى خطي ىىت بمىخض  مار الحررب مر  البرار يين ولكرن 
 (1)اتculta amicaبمىعش بى سنم م  عشيقىك اةويقة الشَّع ر 

ا وجردي بقرط Heroidesلممشرط برى االربطنت وكذلك بإن الشَّع ر  يرر المهرذب أو ببسراطة  يرر ا
عود الوساء المواىى بقدن كل ر بة بى الحياة ولم يعد يعويهن إظهار مفاىوهن, كما أن إهمال ى رفي  
المرأة شَّع رها يعكس ىقريبراى حزوهرا وألمهرا و مقهرا و ضربها وحالىهرا الوفسرية  يرر المسرىقرة عمومراىت وهرذا 

, الىرررى ىعبرررر وكمهرررا حسررررة عرررن عررردم اهىمامهرررا  Laudameia مرررا يىضررر  جميررراى مرررن مو ررر  الوداميرررا
رررع رها حىرررى يعرررود بروىيسرررينوس  ال ا رررب الرررذ  اوضرررم إلرررى جررريش اإل ريررر   Protesilausبىسرررري  شَّ

 وأبحر معهم بى حرب طروادة 
nec mihi pectendos cura est praebere capillos. 

Ovid. Her. 13. 31 

 تفاى )ممشطاى(االم يعد مهماى أن يبدو شَّع ر  م ف

وكذلك بإن أسيرات الحرب من الوساء كن  ير م ففات الشَّع ر كما ور  عود أوبيديوس بى 
 أك ر من موض   

nec venit incultis captarum more capillis. 

Ovid. Her. 9. 125 
 أو من ىجئ من اةسر بشَّع ر أشعثاتا

 وبى موض  آخر يقول أوبيديوس 
ante eat effuso tristis captiva capillo. 

Ovid. Am. 1. 7. 39 

                                                      

, ولكررن هررذي الىرجمررة ال  culta…amicaلمىعبيررر  Mozley (Loeb 1947)االعشرريقة الم قفررةا هررذي هررى ىرجمررة ( 1)
ىردل عمرى عمومراى ولكرن  mental culture"ال ىردل مطمقراى عمرى اال رذاء العقمرى  cultusبالكممرة ىىسر  مر  السريا , 

ىجاهمررت  Budé (1924)عمررى العوايررة بالشرررع ر أو البشرررة أو الجمررال بشرركل عررامت ىجرردر اإلشررارة إلررى أن طبعررة الررر 
لمشررع ر ىعوررى  cultusبررإن ال رفة (  OLD s.v. 3(ت وكمرا ورد بررى )avec notre amie) cultaىرجمرة ال رفة 

-Baldson (1968) 262-265; Watson (1982) 237اأوير , مهوردما أ  م رف  أو ممشرط الشررع رت أوظرر   

244. 
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 دع الفىاة اةسيرة الحزيوة ذات الشَّع ر المرسل ىسير بى المقدمةاتا

اةسريرة  Ioleالرذ  هرام حبراى برإيولى   Alcidesوكذلك بى برن الهرو  يعررض أوبيرديوس ةلكيرديس
  ر م شَّع رها اةشعث 

Et neglecta decet multas coma; saepe iacere  
          Hesternam credas; illa repexa modo est.  
Ars casu simulat; sic capta vidit ut urbe  
          Alcides Iolen, 'hanc ego' dixit 'amo.'  

Ovid. A.A. 3. 153-156. 
الشَّررع ر  يررر الم ررف  يواسررب الك يرررات, حىررى أوررك لىعىقررد أوررم مرسررل هكررذا موررذ ا

م ادبة عمرى م رل هرذي  Ioleذ هويهةت ولقد بدت إيولى اةمس, بيوما  د مشط مو
ال ررورة حيرررث رأهررا ألكيرررديس بررى المديورررة اةسرريرة, ب ررراح اهررذي هرررى المرررأة الىرررى 

 أحبات

وكان عمى المرأة أن ى ف  شَّع رها دوماى عودما كان من المىو   أن ىراها أعين الرجالت بوبقاى 
   ةوبيديوس كان مظهر المرأة اةوي  يأسر الرجال

Munditiis capimur: non sint sine lege capilli: 
Admotae formam dantque negantque manus. 

Ovid. A.A. 3. 133-34. 
بممسة  (1)وحن )معاشر الرجال( ىأسروا اةوا ة, بن ىدعن ش ع ركن دون ى في ,ا

 يد ىموحها الجمال أو ىجردها إيايات

                                                      

 (  أن الشرع ر اةشعث يواسب بشكل ر يسى الرجال وليس الوساء A.A. 1. 509 - 10ير  أوبيديوس ) (1)
Forma viros neglecta decet; Minoida Theseus  

Abstulit, a nulla tempora comptus acu. 

رجررال, بمقررد اسررىولى  يسرريوس الجمررال  يررر الم ررالى بررى زيوىررم يواسررب ال
  عمى  مب ابوة ميووس دون أن يزين  د يم بدبابيس الشرع ر

 ( Her. 4.  75 - 77ويكرر أوبيديوس وجهة الوظر هذي بى البطنت )
sint procul a nobis iuvenes ut femina compti! 

fine coli modico forma virilis amat.   

te tuus iste rigor positique sine arte capilli …decet 
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الشَّرع ر برأن يضرعن حارسراى عمرى مرداخل بيروىهن, وأن ويوا ل أوبيديوس و ا حم لموساء  بيحات 
 يىجممن بى أماكن  ير مسموح لمرجال بدخولها 

Quae male crinita est, custodem in limine ponat,  
Orneturve Bonae semper in aede deae. 

Ovid. A.A. 3. 243 
 (1)الربة الطيبةاتا ولىض   بيحة الشَّع ر حارساى عمى بابها, ولىىزين دا ماى بى معبدا

ولقد أعطى أوبيديوس اهىماماى كبيراى لمشَّع ر حسن الى رفي , ىردل عميرم اإلشرارات العديردة برى كرل 
يعررب أبولمرون عرن إعجابرم بشَّرع ر دابورى المهمرل وبرى  Metamorphosesأعمالمت بفرى الىواسرخات 

 الو ت وفسم يىخيمها و د  ففت شَّع رها 
spectat inornatos collo pendere capillos  

et 'quid, si comantur?' ait.  

Ovid. Met. 1. 498-99. 
عودما يوظر إلى شَّع رها اةشعث يىهردل حرول جيردها يىوهرد  را نى امراذا يحردث لرو ا

 (2)تأوها ى ففما

وبررى الوهايررة بيمررا يىعمرر  بررالطر  المخىمفررة لىسررريحات الشَّررع ر, بررإن أوبيررديوس يررر  بررأن كررل امرررأة 
 ىسريحة الىى ىواسبها وبقاى لشكل وجهها وو ا   مرآىها ىخىار ال

Nec genus ornatus unum est: quod quamque decebit  

Eligat, et speculum consulate ante suum. 

Ovid. A. A. 3. 135-36. 

                                                                                                                                       

بميبىعررد عوررى الشررباب الررذين ي ررففون شرررع رهم م ررل الوسرراءت بالجمررال 
عود الرجل يواسبم الىرزين ولكرن باعىردال, أمرا أورت بىواسربك  رنبىك 

 هذي وكذلك شرع رك  ير الم ف ت
 

المررأة و ررد حررم عمررى هررى ربرة روماويررة ىرعرى عفررة الوسراء وخ رروبىهن ىعبرد بقررط مرن  بررل  Bona deaالربرة الطيبرة ( 1)
 Grimal (1987) 76 الرجال دخول معبدها , وال يعبدها  ير الوساء, أوظر  

                                                                                    .Ovid. Am. 2. 4. 37 ارن              (2)
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ال ىوجد طريقة واحدة لمىزين, ولىخىر كل واحدة ما يواسبها, ولىمىمس الو يحة ا
 تامن مرآىها

ل أوبيديوس بى اةبيرات الىاليرة عرضرم لمىسرريحات المخىمفرة عمرى حسرب موا رفات المررأة ويوا 
الجمالية, حيث يبين أن  راحبة الوجرم البيضراو  ليسرت برى حاجرة إال إلرى مفرر  بسريط برى ش رع رها, 
أمررا  رراحبة الوجررم المسررىدير بىكىسررب جمرراالى بكعكررة  رر يرة مررن الش ررع ر بررو  الجبررين ىكشرر  أذويهررا, 

رررع ر المرسرررل عمرررى الكىررر  ويرررر  أن والررربعض اآلخرررر عمررريهن أن يضرررفرن  ,بعرررض الوسررراء يواسررربهن الش 
ت ويضري  (1)ش ع رهن جدا ل عمى  رار دياوات كما أن هوراك مرن يواسربها الش رع ر المىمروج ىمروج البحرار

بأوم يوجد الك ير من أوماط ى فيفات الش ع ر والىى يعجرز عرن إح را ها, بكرل يروم يخررج بالمزيرد مرن 
 (2)ت((ornatusزيوة ال

لقررد كرران هورراك العديررد مررن أوررواع الىسررريحات المخىمفررة حىررى أن إحررد  ماشررطات الش ررع ر والررت 
 إعجاب معا ريها البىكاراىها العديدة والرا عة بى هذا المضمار 

Ponendis in mille modos perfecta capillis.  

comere sed solas digna, Cypassi, deas. 

Ovid. Am. 2. 8. 1. 

, أيىهررا الخبيرررة بررى ى ررفي  الشَّررع ر بررتال  الىسررريحات, Cypassis أيررا كيباسرريسا
 تأوت جديرة بأال ىزيوين سو  اإللهاتا

  
هرو الش رع ر  تولما كاوت ىدب الخنبات بين العشا  بإن أول المىضررين من جرراء ىمرك المواوشرا

بولمرروس يسررىوكر بعمررة أحررد القرررويين الررذ  كرران يىعرررض ىررارة لمىشررعيث وىررارة أخررر  لمىمزيرر ت وهرراهو ىي
رررررررع ر زوجىرررررررم  (3)برررررررى ىأجيجهرررررررا, Amorالرررررررذ   رررررررام برررررررى ووبرررررررة  ضرررررررب أسرررررررهم آمرررررررور       بىمزيررررررر  ش 

                                                      

(1) Ovid. A. A. 3. 137-50. 

(2) Ovid. A. A. 3. 150-51. 

عمررى أبيررات ىيبولمرروس هررذي بررأن العاشرر  عورردما ىعىريررم الر بررة بررى رؤيررة دمرروع معشررو ىم بررإن  Jamesيعمرر  اةسررىاذ  (3)
السررربيل إلرررى ذلرررك هرررو ابىعرررال ال ضرررب وبقررردان اةع ررراب سرررواء اسرررىخدم اإليرررذاء البررردوى كمرررا برررى حالرررة القررررو  عورررد 

( الررذ  ىجوررب القيررام بىمزيرر   يرراب كيو يررا وىحطرريم 26-2.5.21ىيبولمرروس أو لررم يسررىخدمم كمررا بررى حالررة بروبيرىيرروس )
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(scissosque capillos…femina,…conqueritur),(1)  ويحرذر مرن يىعررض لزوجىرم بالضررب
وحرل ش رع رها  من  ضرب السرماءت ويبرين أورم كران يجرب عمرى هرذا القررو  االكىفراء بقرط بىمزير   يابهرا

 المزين 
sit satis e membris tenuem rescindere vestem, 

sit satis ornatus dissoluisse comae 

Tibull. 1. 10. 61-62. 
  تابميكى  بىمزي   وبها الخفي  من عمى أطرابها, بميكى  بحل ش ع رها المزينا

  منبسرها ولطمهرا عمررى ومرز  Corinnaشرعث أوبيرديوس شَّررع ر كوريورا  Amoresوبرى ال زليرات 
خدهات ولكوم سرعان ما وردم مسرىوكراى بعمىرم بواشردها مىوسرنى أن ى رأر مورم بروفس الطريقرة حىرى ىخفر  

 عوم حالة الودم الىى يعاويهات لكن كوريوا ىربض ىوسنىم, بيىقدم إليها برجا م اةخير 
neve mei sceleris tam tristia signa supersint,  

pone recompositas in statione comas!  

Ovid. Am. 1. 7 . 67-68. 

أو عمررى اة ررل كررى ال ىظررل آ ررار جريمىررى الوكررراء, بمىعيررد  شَّررع رك إلررى وضررعم ا
 (2)تاالساب  بى فيفم مرة أخر 

 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                       

ومررا جرراء رد بعمررم بررى  ررورة شررعر اوىقررامى يجعمهررا  بابهررا واوىررزاع ش ررع رها وكرردمها كرررد بعررل  اضررب عمررى خياوىهررا, وا 
 .James (2001) 106-10ىعى ر ألما وىذر  دمعاى, أوظر  

(1) Tibull. 1. 10. 53-54.                                                                                                             

ىجردر اإلشرارة إلرى    .Ovid. Am. 3. 2. 75 - 76 الشررع ر حسرن الى رفي , أوظرر كرذلك ببالوسربة لولر  أوبيرديوس  (2)
 (ت                                         Ovid. Am. 11أن كوريوا كاوت لها و يفىها الخا ة الىى ىىولى مهمة العواية بشرع رها )
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 ىزيين الشَّع ر 
رررع ر م رررحوبة باسرررىخدام العطرررور والحمرررى والمجررروهرات ت برررى اةحررروال العاديرررة كاورررت العوايرررة بالشَّ

 (1)لوسرربة لمعطررور والطيررب كرران لهمررا شررأن كبيررر عوررد القرردماء وىعررد مررن أك ررر أوررواع الىررر  إسررراباى,وبا
 (3)ولكررن المرررأة كاوررت ىسررىخدم أوواعرراى برراخرة موررمت (2)وكاوررت ىسررىخدم لمرجررل والمرررأة عمررى حررد سررواء,

لرم ىسرىخدمم  وكاوت المرأة ىسىخدمم لىطييب ش ع رها وجسمها إلضابة وروع مرن اةوو رة والجاذبيرة, ولرذا
وكاوت العطور مرن أهرم عوا رر زيورة المررأة عمرى  (4)الفىيات  ير المىزوجات بحسب  ول كاىولموست

الررر م مررن أن الكىررراب كرراووا يرررون أن المررررأة ىىطيررب بقرررط إل ررراء الرجررال, حىرررى أن بميويرروس اةكبرررر 
وكاورررت المررررأة  (5)نتينحرررظ مسرررىوكراى أن المررررأة ىسرررىخدمم ال لىررربهج وىمىررر  وفسرررها ولكرررن لىمىررر  اآلخرررري

رررع ر  رررع رها, عرررنوة عمرررى دبرررابيس الش  وبخا رررة ال ريرررة ىسرررىخدم كرررذلك الحمرررى والمجررروهرات برررى ىرررزيين ش 
رررع رها  الم رررووعة مرررن البمرررور والرررذهب والفضرررة والعظرررام المموورررة, أمرررا المررررأة الفقيررررة بقرررد كاورررت ىرررزين ش 

وىأىى ردود أبعرال الشرعراء  (6)تية موهابالزهور, وبالوسبة لدبابيس الش ع ر بكاوت ىسىخدم اةوواع الخشب
ر, وان كاوت ىىفاوت درجات هذا الىأييد, مرا برين مطالرب برالىزين البسريط شَّع  اإلليجيين مؤيدة لىزيين ال

 يررر الم ررالى بيررم وأو ررار هررذي الرردعوة, كمررا رأيوررا وسررور  ىيبولمرروس وبروبيرىيرروس, ومررا بررين مؤيررد لررم 
لىجميررل والىررزين, مررن واحيررة, بأوررم يزيررد المرررأة جمرراال  عمررى بشرركل مطمرر  وهررو أوبيررديوس الررذ  يبرررر ا

culta placentجمالهررررررررررررررررررا, كمرررررررررررررررررررا أوررررررررررررررررررم م ررررررررررررررررررردر لمبهجررررررررررررررررررة والسررررررررررررررررررررور 
 (7)                                    

                                                      

( ىعمير  طرير  عرن اسرىخدام العطرور والطيرب خن رىم أن المجروهرات سى رل برى الوهايرة HN 13. 20لبميويروس )( 1)
إلررى وريررث مررن يىررزين بهررا, وكررذلك المنبررس يمكررن اسررىخدامها لرربعض الو ررت, بيومررا العطررور ىفقررد را حىهررا بررى الحررال 

 ( بأن الرا حة الجميمة ىىبخر بى الهواءت222 .3سريعاى عود اسىخدامها, كما ينحظ لوكريىيوس )وىىنشى 

(2) Plin. HN 13. 25.                                                                                                                     

(3) Mart. Epig. 3. 55. 1, 7. 41, 11. 15. 6, 12. 55. 7, 14. 49.                                                     

(4) Catull. 66. 77-78.                                                                                                                 

(5) Plin. HN 13. 20.                                                                                                                    

(6) Mart. Epig. 14. 24, Baldson (1968) 255-260, Olson (1999) 137.                                      

)7) Ovid. Med. Fac. 7, Luck (1982) 417.                                                                                                       
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ومررن واحيررة أخررر  يضررفى جمرراالى عمررى النىررى ال يىمررىعن بالجمررال الطبيعررى مررن الوسرراء, وبررى الو ررت 
  (1)ل يذهب بمتذاىم يحابظ عمى الجمال الطبيعى لمن ىىمى  بم عمى اعىبار أن اإلهما

ووبرررردأ بررررالىعر  عمررررى مو رررر  ىيبولمرررروس الررررذ  كرررران أ ررررل اوشرررر االى بمسررررألة الزيوررررة والىجمررررل مررررن 
بروبيرىيرروس وأوبيررديوست بهررو يو رر  المرررأة بررأال ىشرر ل وفسررها بالزيوررة والىررأو  طالمررا أن عشرريقها بررى 

 Marathusس حالررة حررب حقيقيررة معهررات ووسررىوىج مو فررم هررذا مررن إداوىررم ةحررد الشررباب واسررمم مررارا و 
والذ  و   أسيراى لحب بىاة حسواء, ولم يكن لديم مرا يىقررب برم إليهرا سرو  جمالرم ووضررة شربابم, بهرو 
يسر  بى الىجميل ويمعن بى اىخاذ أوواع الزيوة وبخا ة العواية بىزيين شَّرع ري وى رفيفم والىرى كاورت 

رأة الىرى يحبهرا ال ىضري  و ىهرا برى ىسىمزم مورم و ىراى طروينى ومحراوالت ك يررة إلوجازهرا برى حرين أن المر
  ىجميل وجهها وىمشيط شَّع رها, طالما أوها وا قة من حبم لهات

Quid tibi nunc molles prodest coluisse capillos  

          Saepeque mutatas disposuisse comas, […]  

Illa placet, quamvis inculto venerit ore  

          Nec nitidum tarda compserit arte caput. 

Tibull. 1. 8. 9-16. 

رررع رك الوررراعم ومررراا ىقررروم برررم مرررن ى ييرررر  مررراذا يفيررردك اآلن مرررا ىبذلرررم مرررن عوايرررة بشَّ
ىسريحىم باسىمرار ]تتت[ ىمك المرأة ىحظى بإعجابك م  أوها ىأىى بوجم مجرد مرن 

 الزيوة ولم ىمشط شَّع رها النم  بىؤدة وبنات

ول  بزيوة الشَّع ر, ولكن الزيوة البسيطة و ير الم الى بيها, حىى لو كان أما بروبيرىيوس بهو م
 ذلك من خنل وردة واحدة  

nec vacuum flore relinque caput. 

Prop. 3. 10. 16. 

 تاال ىدعى رأسك خالية ولو من وردة واحدةا

 أو من خنل إكميل كامل من الورد المزهر 
cum tua praependent demissae in pocula sertae. 

Prop. 2. 33. 37 
                                                      

(1) Ovid. A.A. 3. 103-104.                                                                                                   
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 بيوما ىىدلى أكاليل الزهور )من بو  رأسك( وىىسا ط بى  دحكاتا

 أو بمشبك من الحمى )المجوهرات( لى بيت الشَّع ر بى  مة الرأس بى حالة الوساء ال ريات 
Indica quos [ i.e. crines] medio vertice gemma tenet. 

Prop. 2. 22 A. 10. 

 الذ  ي بىم إبزيم من المجوهرات الهودية بى وسط الرأساتالشَّع ر ا
ومررررن موطمرررر  إيمرررران بروبيرىيرررروس بالبسرررراطة وعرررردم الم رررراالة, يؤكررررد لكيو يررررا أن ىجميررررل المظهررررر 
الخررارجى بشرركل عررام ال يضرري  شرري اى لمجمررال الطبيعررى, وبخا ررة المبال ررة بررى ىررزيين الشَّررع ر وىطييبررم 

  ؤ رة سمباى عمى جمال المرأة الطبيعى بالعطور ةن ذلك يعد من العوامل الم
Quid iuvat ornato procedere, vita, capillo  
  ……..……………………………….. 
crede mihi, non ulla tuaest medicina figurae.  

Prop. 1. 2. 1 - 6 

رررررع رك مز ا  تتتوررررراى, داحبيبىرررررى, مرررررا هرررررى جررررردو  أن ىخرجرررررى بشَّ
 (1)  ىجميلاتبمى د يوى أن شكمك الخارجى ليس بحاجة ة

ولررذلك كرران مررن أحررد أهررم أسررباب إعجرراب بروبيرىيرروس بررأخن  إسرربرطة القديمررة هررو عرردم عوايررة 
  وسا ها الشديدة بىطييب الشَّع ر    

nec Tyriae vestes errantia lumina fallunt,     
est neque odoratae cura molesta comae.  

Prop. 3. 14. 28. 

ىخرردع أعررين الجررا مين )مررن العشررا ( وال ىمررك العوايررة بررن ىوجررد  يرراب  ررور الىررى ا
 (2)الشديدة بطيب الشَّع رات

                                                      

                                                                                                  Watson (1982) 238أوظر  (3)
( أوم يبرذل محراوالت لىجورب  سروة عشريقىم كيو يرا ىجاهرم, 5 .4 .2ىجدر اإلشارة إلى أن بروبيرىيوس وفسم يكش  لوا )( 2)

 , أوظر   nequiquam perfusa meis unguenta capillisومن بيوها  يامم بىطييب ش ع ري
     Luck (1982) 414 
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رررع ر وىطييبرررم إلرررى أن يعررررض لورررا أو رررى  وورررأىى اآلن إلرررى أوبيرررديوس الرررذ  دبعرررم  رامرررم بىرررزيين الش 
حبرراى ةوهررا  Cyllarusو ررد هررام بهررا الكوىرراوروس كررينروس  Hylonomeكوىرراورس اسررمها هيمووررومى 

  رها وى ففم وىطيبم وىزيوم بالزهور والورود وىيجان من زهور السوسن كاوت ىعوى بشَّع  
……………….ut sit coma pectine levis,  
ut modo rore maris, modo se violave rosave  
inplicet, interdum candentia lilia gestet. 

Ovid. Met. 12. 408 

ن ىررارة وبررالورود وزهررور ( شَّررع رها بالمشررط وىضررفري بح رى البرراهيمووررومىى رف  )ا
 تالبوفسج ىارة أخر , وأحياواى ىزيوم بىيجان من زهر السوسن الشديدة البياضا

ررررع رها والعوايررررة بىزييوررررم وىطييبررررم إال بررررى  ويبرررردو أن أوبيررررديوس ال يقبررررل إهمررررال المرررررأة لى ررررفي  ش 
 Heroidesت الظرو  االسى وا ية وموها بعد المرأة عن زوجها, اةمر الرذ  يىضر  جميرا برى الربطن

ىعبرر لرم بيهرا عرن عردم اهىمامهرا  Phaonباون  إلى Sapphoمن الرسالة الر يقة الىى ىكىبها سابفو 
 بالعواية بجمالها وبخا ة العواية بشَّع رها وىزييوم بالذهب وىطييبم بالعطور طالما أوم بعيد عوها 

ecce, iacent collo sparsi sine lege capilli,  

          nec premit articulos lucida gemma meos;  

veste tegor vili, nullum est in crinibus aurum,  

          non Arabum noster dona capillus habet.  

cui colar infelix, aut cui placuisse laborem? 
Ovid. Her. 15. 73-77. 

ن أ ررابعى اةحجررار اهررا هررو شَّررع ر  يىسررا ط مفككرراى مىشررابكاى حررول عوقررى, وال ىررزي
رررع ر  برررأ   الكريمرررة المىةل رررة, كمرررا أرىرررد  منبرررس مىواضرررعة وال ىىرررزين ضرررفا ر شَّ
ذهررب, كمررا أن خ ررنىم ال يفرروح موهررا شررذا هرردايا العطررر العربررىت بممررن أىررزين أوررا 

 (1)البا سة  ولمن أبذل الجهد بى العواية بوفسى كى أرضيمات

                                                      

   .Ovid. Her. 15. 139-40                                                                      أوظر كذلك ( 1)
 .Ovid. Her. 6. 89, 7. 70, 10. 47, 137, 12. 63, A.A. 3.  709, Rem. am. 594     و ارن أيضاى 

( ىسرىوكر الىرزين برى  يراب زوجهرا الرذ  ذهرب إلرى 2-51 .3 .4عورد بروبيرىيروس )Arethusa وكرذلك برإن أري وسرا 
 الحرب 
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ى ررفي  شَّررع رها  Acontiusاى إلررى أكووىيرروس بررى إحررد  رسررا مه  Cydippeوعميررم ىبرررر كيررديبى

 وىزييوم بالذهب وهو بعيد عوها بأوم ىم بواء عمى أوامر أمها 
 

comuntur nostrae matre iubente comae.  

ipsa dedit gemmas digitis et crinibus aurum. 

Ovid. Her. 21. 88-98. 

 

                                                                                                                                       
nam mihi quo Poenis nunc purpura fulgeat ostris / crystallusque meas ornet aquosa 

manus?.                                                                           

ات برى بىررات الحرداد عمررى وبراة عزيرز عمريهن يهممرن ى ررفي  شررع رهن برى مخىمر  الع رور الروماويررة, وكاورت السريد 
     (Terent. Heaut. 286ff) وهو ما يىض  جمياى عود ىريوىيوس

texentem telam studiose ipsam offendimus, 

mediocriter vestitam veste lugubri  

eius anui' causa opinor quae erat mortua  

sine auro; tum ornatam ita uti quae ornantur sibi,  

nulla mala re esse expolitam muliebri;  

capillus passus prolixe circum caput  

reiectus neglegenter. 

لقيواهررا مكب ررة عمررى حياكررة  طعررة مررن الو سرريج, مى شررحة ببسرراطة ب رروب حررداد, حزوررا ا
, مىزي وررة بقرط كمرا ىىرزي ن الو سراء ةوفسرهن  بردون مررا ى  مرعمرى أم هرا برى ظو رى, بردون ح

 تايش فهن  من زخر , وشرع رها اةشعث يىهدل بإهمال حول رأسها
  .Terent. Phorm. 104ff                           أوظر كذلك 

virgo pulchra, et quo mage diceres,  

nil aderat adiumenti ad pulchritudinem:  

capillu' passu', nudu' pes, ipsa horrida,  

lacrumae, vestitu' turpis: ut, ni vis boni 
رررع ر أشرررعث, و ررردم حابيرررة, ا بىررراة حسرررواء, سررريما وحسررروها برررن أ:  ىزويررر  وىطريرررة  شر

, بموال مرا برى جمالهرا ذاىرم مرن  رو ة وبىورة,  ومظهر مهمل, وعين دامعة, وهودام زر  
 لطمسىم ىمك المظاهرات

   ىربض بيويموبى لةسباب ذاىها أن ىىجمل بى  ياب زوجهات  (Od. 18. 178ffد هوميروس )وأيضاى عو
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رررع ر  بوررراء عمرررى أوامرررر والررردىى الىرررى ر رررعت أ رررابا عى برررالمجوهرات وي  رررف  شَّ
  (1)وخ نت شَّع ر  بالذهبتا

ررررع رهن بالررررذهب والمجرررروهرات عوررررد  Amoresوبررررى ال زليررررات  كاوررررت العررررذراوات يىررررزين بىجميررررل شَّ
ذهررابهن مرر  الشررباب لىوظيرر  الطر ررات الواسررعة بررأطرا   يررابهن  بررل مرررور موكررب الربررة جووررو بررى 

 مهرجاوها 
virginei crines auro gemmaque premuntur 

Ovid. Am. 3. 13. 25 

 تاي  رقل شَّع ر العذراوات بالذهب والمجوهراتا
ويروعكس هيررام أوبيرديوس بالش ررع ر وىزييوررم عمرى   ررا دي اإلليجيرة ذاىهررا والىررى جسردها مشرربهاى إياهررا 

مرن حيرث أوا ىهرا وعوايىهرا بوفسرها وبخا رة بى رفي   (2)بالمعشو ة الىى يى وى بها الشعراء اإلليجيون
 بم شَّع رها وىطيي

venit odoratos Elegia nexa capillos 
Ovid. Am. 3. 1. 7 

فًّرت شَّع رها المعطرت  (3)لقد و مت الق يدة اإلليجية و د ضر

رررع ر الىرررى حظيرررت باهىمرررام كرررل مرررن ىيبولمررروس  وبرررى الوهايرررة ومقرررى الضررروء عمرررى إحرررد  سرررمات الشَّ
 يشير إلى معشرو ةذ وجد ىيبولموس وبروبيرىيوس ولم يعم  عميها أوبيديوس, أال وهى لمعاوم وبريقم, إ

 Nec nitidum tarda compseritالىرى ال ىضري  و ىهرا برى ى رفي  شَّرع رها النمر  )مرارا وس 

                                                      

 ( والمشار إليم أعنيت Her. 15. 75-6( أوظر كذلك إوبيديوس )3)

(2) Wyke (2002) 122.                                                                                                                                                           

لرم رأ  مخرال , بهرو يقرول برأن المررأة الىرى ىفروح عطرراى طيبراى هرى الىرى ال   Mostelariaبنوىروس برى بيرت اةشرباح( 1)
الرومران (ت وعمى الجاوب اآلخر كران الرجرال Mostel. 273: mulier recteolet, ubi nihil oletىىطيب مطمقاى )

 يزيوون شرع رهم بالمجوهرات واةحجار الكريمة,  ارن 
Hor. Sat. 1. 2. 27, Cic. Sest. 18, Sen. Epist. 86. 13, Nat. quaest. 7. 31. 2, Mart. 3. 63. 
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arte caput)(1)  وكران الشَّرع ر النمر ,nitidas…comas  إلحرد  الفىيرات سربباى جعرل بروبيرىيرروس
 ت(2)يكىفى  بمجرد ىهذيبها إياي باليد

  با ة الشَّع ر
ررع ر Wilnerكمررا يررذكر اةسررىاذ ارئ لةدبررين اليوورراوى والنىيوررى, إن كررل  رر , يرردرك حقيقررة أن  رربا ة الش 

وعوررردما وىوررراول مسرررألة ال ررربا ة عورررد  (3)كاورررت مرررن العرررادات الشرررا عة برررين الوسررراء والرجرررال عمرررى حرررد سرررواءت
رررع ر,الرومررراويين البرررد وأن وشرررير بدايرررة أن  رررع ر  (4)المررررأة برررى رومرررا بشررركل عرررام كاورررت سرررمراء الش  ولقرررد كررران الش 

وبالىرالى  (6)تمفضنى وبخا ة لممررأة (5)اةشقر, الذ  يدخل بى دا رىم كل ما هو بين اةحمر واة فر الفاى ,
ررع رها ىىجررم إلررى  رربا ىم بررالمون اةشررقر أو أحررد ىمررك اةلرروان الزاهيررة  بررإن المرررأة الىررى كاوررت ىريررد أن ىجمررل ش 

( أو ال رابون الجيرمراوى spuma Batavaمرادة ىسرمى ر روة باىفيرا )القريبة مومت وكاوت المررأة ىسرىخدم لرذلك 
(pilae Mattiacae,)(7)  ولكرن اةسرىاذGreen  الحرظ أن الش رع ر برى بمردان البحرر المىوسرط  رد يىحرول إلرى

ويردلل عمرى ذلرك بمررا  (8)إلرى الحمررة أو درجرة مررن درجاىهرا, ولكرن ال يمكرن ى ييررري إلرى المرون اةشرقر الخررالص,
 اسىخدام الجرماويات لووع من ال ب ات إلكساب ش ع رهن لون الحمرة بميويوس بخ وصورد عود 

                                                      

)1) Tibull. 1. 8. 16. 

(2)   Prop. 3. 10. 14.           
  ارن بيما يىعم  بالشرع ر النم   

Hom.Il14.167: AP. 5. 270. 3-4: /  

 

(3) Wilner (1931) 33. 

(4) Baldson (1968) 258. 

الىرى كاورت شرقراء الش رع ر برأن  Popaea( أن بوبايرا Plin. NH 37. 50عمرى سربيل الم رال بمقرد ورد عورد بميويروس ) (5)
 (تcapillos...sucinosن و   ش ع رها بى إحد  الق ا د بأوم أ فر ضارب إلى الحمرة )ويرو 

)6) Mart. 5. 68, Juv. 6. 120Lucian., Amoers. 40, Tertullian, de cultu fem. 2.6, Wilner (1931) 

33, Leary (1996), 78-79, Howell (1995) 151,Bartman (2001) 14.   

(7) Mart. Epig. 8. 33. 20, 14. 26., Olson (1999) 138                                                                 

(8) Green P. (1979) 392 n.86                                                                                
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(rutilandis capillis)ولم ىسمم هذي الظاهرة من وقد الشعراء االليجيين لها ووبردأ ببروبيرىيروس  (1)ت
عوردما  الذ , كما رأيوا, يربض ىسريحات الش ع ر وزيوىم وىطييبم ومن  رم يرربض ىمامراى  ربا ىم وذلرك

  كان يو   بىاىم بأال ىمجا إلى  با ة ش ع رها 
Nunc etiam infectos demens imitare Britannos,  

ludis et externo tincta nitore caput? […] 

turpis Romano Belgicus ore color. 

Prop. 2. 18b. 23-26. 

ب رررين وى رررب ين واآلن هرررل ىقمررردين البريطررراويين الممرررووين, أيىهرررا الحمقررراء, وهرررل ىعا
رررع رك بال رررب ة اةجوبيرررة البرا رررة   إن مسىحضرررر الىجميرررل البمجيكرررى يقرررب   […]شَّ

 (2)الوجوات الروماويةات

ويوا ل بروبيرىيوس مو فم الرابض ل با ة الشَّع ر بىأكيدي عمى أن من ىقروم بى ييرر لرون شَّرع رها 
  الطبيعى سىىعرض لمعقاب القاسى بى العالم اآلخر 

illi sub terris fiant mala multa puellae,  

quae mentita suas vertit inepta comas! 

Prop. 2. 18b. 27-28. 
 د ىعاوى أوواعراى شرىى مرن العقراب برى العرالم اآلخرر ىمرك الفىراة, الىرى وةوهرا كاذبرة 

 وحمقاء, ى ير لون شَّع رهات

ال الطبيعرى مرن خرنل بيرت ويخمص بروبيرىيوس من ذلرك كمرم إلرى أن الجمرال الحقيقرى هرو الجمر
 يحمل طاب  اإلبيجرامات 

ut natura dedit, sic omnis recta figurast 

Prop. 2. 18b. 25 

 تابالمظهر الخارجى اةجمل هو الذ  وهبىم الطبيعةا
                                                      

(1) Plin. NH 28. 191                                                                                                               

( وأخررر  لمررون اةسررود    Plin. NH 30. 134يضرررا  إلررى ذلررك أوررم كاوررت ىوجررد بعررض ال ررب ات لمورر  الشرريب )
(Plin. NH 32. 67-68ت) 

                                                           Prop. 1. 4. 13: ingenuus color                   ارن ( 2)
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رررع ر  Amoresويكشررر  لورررا أوبيرررديوس برررى ديررروان ال زليرررات  عرررن مو فرررم الررررابض مرررن  ررربا ة الشَّ
ن كاوت من أك ر   ا دي  سوة إال أوهرا ىمردوا برالك ير مرن المعمومرات عرن  وى يير لووم, بى   يدة وا 

لم ىكن راضية عن لووم الذ  ال هرو باةسررمر وال هرو بالذهرربى الىى يبدو أوها  Corrinaشَّع ر كوريوا 
(nec tamen ater erat nec erat tamen aureus ille),(1)  ز  derepto)     م ل خشب اةر 

cortice cedrus),(2)  أ  كسررىوا ى المررونت بمقررد  امررت ب رربا ة ش ررع رها ربمررا بررالمون اةشررقر, المررون
رررع رها أ وررراء عمميرررة ال ررربا ةت المفضرررل برررى ىمرررك اةيرررامت ووظرررراى لقمرررة خبرىهرررا  بكررران رد بعرررل ىسرررا ط ش 

أوبيديوس  اضباى, ولكى يكش  الشاعر عن عم  الخطأ الرذ  ارىكبىرم كوريورا برى حر  شَّرع رها يسررد 
  كان طوينى لدرجة أوم ي ل حىى وسطهاالىى كان يىمى  بم شَّع رها الذ   الفضا ل

contigerant imum, qua patet usque, latus.  

quid, quod erant tenues, et quos ornare timeres? 

Ovid. Am. 1. 14. 4-5. 

 لقد كان شَّع رك ينمس خ ركت ألم يكن را عاى حىى اوك كوت ىخشين ىزييوم اا

 قد كان شَّع رها كذلك طيعاى, سهل الى في  ول
dociles et centum flexibus apti. 

Ovid. Am. 1. 14. 13. 

 تاكما أوم كان طيعاى و الحاىجى لم ة جديمةا

ن أهممىم    وكان كذلك أويقاى حىى وا 
tum quoque erat neclecta decens, ut Threcia Bacche,  

cum temere in viridi gramine lassa iacet. 

Ovid. Am. 1. 14. 21-22. 

 
وحىرررى عوررردما ىهممرررم ىبررردو أويقرررة وكأوهرررا إحرررد  عابررردات بررراخوس ال راكرررى عوررردما ا

 ىسقط موهكة دون وعى عمى العشب اةخضرات

                                                      

(1) Ovid. Am. 1. 14. 9.  
(2) Ovid. Am. 1. 14. 12.                                                                                                                
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 وكان أيضاى حساساى وواعماى م ل ال و  
Cum graciles essent tamen et lanuginis instar. 

Ovid. Am. 1. 14. 23 

 تايبدو واعماى م ل ال و وم  ذلك كان ا

وبعد ذلك يودب الشاعر مد  المعاواة الىى كان يكابدها شَّع رها المفقود أ واء محاوالىها ى فيفم 
 بطريقة  ير معىادة 

heu, male vexatae quanta tulere comae!   
quam se praebuerunt ferro patienter et igni,  
ut fieret torto nexilis orbe sinus! 

Ovid. Am.1. 14. 24-26. 

رررع ركح وكرررم ىعرضرررن ب ررربر ا واحسررررىايح بكرررم مرررن العرررذابات ىحممرررت خ رررنت شَّ
  لمحديد والوار لىضفيرهن عمى هي ة حمقات مجدولة وضيقةات

ويىجم الشراعر بعرد ذلرك برى الجرزء اةخيرر مرن الق ريدة إلرى ىأويرب كوريورا لمسر وليىها عمرا حردث 
اوزعاجها عمى السوء الذ  طال شَّع رها, ويحاول بشركل مفراجئ (, وينحظ الشاعر مد  50-35لها )

 (ت55-50الىخفي  عميها بمواساىها بأن الزمن كفيل بإ نح خطأها )

رررع ر يىضررر  جميررراى مرررن البيىرررين الرررذين يسرررىهل بهمرررا هرررذي  ومو ررر  أوبيرررديوس الررررابض ل ررربا ة الشَّ
  الق يدي 

Dicebam 'medicare tuos desiste capillos!'  

tingere quam possis, iam tibi nulla coma est.  

Ovid. 1. 14. 1-2. 

كم من المرات  مت لك بأن ىىرو فى عرن  ربا ة شَّرع ركح بمرم يعرد لرديك اآلن مرن ا
 تاخ نت الشَّع ر ما ى ب يوم

ذا كران أوبيرديوس المؤيررد بشردة لمىجميرل والىررزين يرربض  رربا ة الش رع ر برإن هررذا يجعمورا وسررىوىج  وا 
موس الذ  لرم يىعررض  رراحة لهرذي المسرالة عمرى اعىبرار أورم برى اة رل عاشر  لمجمرال مو   ىيبول

 الطبيعى ورابض لمبدأ الىجميل والزيوة الىى ىعد  با ة الش ع ر إحد  أدواىمت
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 الشَّع ر المسىعار
ررررع ر المسرررىعار كرررران يسرررىخدم بررررى المجىمرررر   (1)ىررردلوا ك يررررر مرررن الم ررررادر اةدبيرررة واة ريررررة أن الش 

بشكل البت لموظرت ولقد كان هواك ووعان من الش رع ر المسرىعار  ش رع ر مسرىعار  يرر كامرل الروماوى 
(galerus)(2) ( وش ع ر مسىعار كاملcapillamentumت)(3) 

الروماوية كان يىعرض لنحىرا  والىق   وا  ابة برروة الررأس  برل وبقداورم ىمامراى مرن  وظراى ةن ش ع ر المرأة
كاوت المرأة ىجد بى الش ع ر الخفي  والمحىر  والمىق   عيباى  (4),(calamistrum)جراء اسىخدام المعق ة 

يؤ ر عمى جمالها, مما يضطرها إلى المجوء إلرى ارىرداء الش رع ر المسرىعار, الرذ  أيضراى كاورت ىمجرأ إليرم الوسراء 
ىسرا ط الش رع ر أو  ويشرير بميورى اةكبرر إلرى و رفات ىمور  (5)النىى ال يرو هن لون ش ع رهن بدالى من  ربا ىمت

مرن ش رع ر ى رو   Elizabeth Bartmanومعظرم أورواع الش رع ر المسرىعار كمرا ىرذكر اةسرىاذة  (6)ىزيردي ك ابرةت
ت ولقرد كران (7)اإلوسان وىشكل بمسىو  من الجمال والمهارة بالمقاروة مر  الش رع ر المسرىعار برى ع رروا الحرديث

ت (8)معبرد هيركرروليس الرذ  ىررذهب إليرم الوسرراء لىبىاعرم عمورراى  الش رع ر المسررىعار يبراع بررى سرو  مفىرروح برالقرب مررن
    و د ولقد كان الش ع ر اةشقر الجيرماوى والش ع ر الهود  اةسود هما المفضنن بالوسبة لمش ع ر المسىعارت

                                                      

                                                            .Bartman (2001) 1-25بالوسبة لمم ادر اة رية أوظر  (1)

ىرىرد  هرذا الوروع مرن الش رع ر المسرىعار لرينى وىرذهب  Messalinaكاورت ميسراليوا  (.Sat. 6. 120)( وبقراى ليوبيوراليس 2)
 إلى بيوت الدعارةت

وع مررن الش ررع ر المسررىعار أ ورراء او ماسررم بررى الممررذات ( كرران كرراليجوال يرىررد  هررذا الوررCalig. 11( وبقرراى لسررويىوويوس )3)
 الميميةت

 د كاوت ىسىخدم لعقص الش ع ر وىمويجم, أوظر يهى أداة من الحد (calamistrum)( المعق ة 4)
Rich (1847) 95ز 

                                                                                              .Baldson (1968) 258( أوظر 5)
(6) Plin. HN 38. 163.                                                                                                                  

(7) Bartman (2001) 14.                                                                                                               

(8) Wilner (1931) 35.                                                                                                                   
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أمرا الش رع ر اةشرقر بقرد كران أحرد  ورا م الحررب  (1)عن طري  الىجرارة,  اةسود دخل الش ع ر الهود  
ى اإلمبراطورية المبكرة, اةمر الذ  ىدل عميم إشارىا كل مرن أوبيرديوس ومارىيراليس إلرى عمى اة ل ب

  (2)ت(captivos…crinesش ع ر اةسيرات )

وبى الشرعر اإلليجرى لرم وجرد ذكرراى الرىرداء الش رع ر المسرىعار إال عورد أوبيرديوس الرذ  يسرىوكر هرذي 
ن ال زليررات موضرحاى أن كوريوررا ب رردد ارىررداء الظراهرة بررى الق رريدة الرابعرة عشررر مررن الكىراب اةول مرر

خ رنت شَّرع ر ةسريرات جرماويرات بعررد أن ىسرببت برى ىسرا ط شَّرع رها وىيجررة  مرة خبرىهرا أ وراء  يامهررا 
 ب با ة شَّع رها 

Nunc tibi captivos mittet Germania crines 

Ovid. Am. 1. 14. 45. 

 اتواآلن سىرسل لك جرماويا خ نت شَّع ر اةسيراتا

وهواك إشارة أخر  بى بن الهو  يوىقد بيها إحد  السيدات الىى ىىبخىر بشَّع ر مسىعار  امت 
 بشرا م 

Femina procedit densissima crinibus emptis,  

          Proque suis alios efficit aere suos.  

Nec rubor est emisse; palam venire videmus  

          Herculis ante oculos virgineumque chorum. 

Ovid. A.A. 3. 165-8. 

وىخررج امررأة بخ ررنت ك يفرة مررن جردا ل الشَّررع ر  امرت بشرررا ها وىبىراع خ ررنت ا
أخر  جديردة بردالى مرن خ رنىها, وبرن خجرل يرىم ابىيراع الشَّرع ر برى حضررة هر رل 

  تاوأمام جو ة العذار 
                                                      

(1) Partman (2001) 14.       
ى الجرماويررات النىررى  رردر لهررن الو رروع بررى اةسررر ( إشررارة إلررcaptivos … crinesىحمررل عبررارة شررعر اةسرريرات ) (2)

وكاوررت يررىم  ررص شررعرهن ويىوررازلن عوررم كعنمررة عمررى الخضرروعت ويررىم  اسررى نل هررذا الشررعر ببيعررم ل رراوعى الشررعر 
           المسررررررىعار بررررررى رومررررررا, وبررررررر م أن هررررررذا الشررررررعر كرررررران عنمررررررة عمررررررى خضرررررروع اةسرررررريرات إال أوررررررم وبقرررررراى لمارىيرررررراليس 

(Mart. 14. 26كرا ) ن مرن أدوات الزيورة المفضرمةت ويعرد الشرعر المسرىعار الم رووع مرن شرعر جيرمراوى مرن أبضرل
   .Mayor (1966) 276-77, Levy (1968) 135 , وأوظر   .Mart. 6. 12, 9. 37, 12. 23اةوواع  ارن 
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وبيرديوس ىررد أيضراى برى ديروان برن الهرو  عوردما يخبرورا أما اإلشارة اةخيرة لمشَّع ر المسىعار عورد أ
بأوررم ذات مرررة با ررت عشرريقىم, والىررى يحىمررل أوهررا كاوررت  ررمعاء, لررذا ارىبكررت و امررت بارىررداء الشَّررع ر 

 المسىعار معكوساى بو  رأسها 
Dictus eram subito cuidam venisse puellae:  

Turbida perversas induit illa comas.  

Ovid. A.A. 3. 245-46. 

رررررع ر ا لمرررررا أخبررررررت ذات مررررررة عشررررريقىى بو رررررولى المفررررراجئ, ارىبكرررررت بارىررررردت الشَّ
 تاالمسىعار مقموباى 

ومما سب  يىض  جمياى مو ر  الشرعراء اإلليجيرين برى أحرد أهرم سرمات جمرال المررأة أال وهرو ش رع رهات بعمرى 
الشرعراء اإلليجيرين ال ن رة إال ديميرا  الر م من أورم لرم ىكرن ىىمىر  ب رفة المرون اةشرقر لمش رع ر مرن برين عشريقات

Delia  عشيقة ىيبولموس, بقد اجم   ن ىهم عمى جاذبية المون اةشقر لمش ع ر, وكذلك اةلوان القريبة مورم م رل
عمررى أن وكرذلك اةسررمر الضرارب لمحمرررةت كمرا اجىمعرت كممررىهم كرذلك  ضرارب إلررى الحمررةال رفر اة

رررع ر الطويرررل  ن كررران الشرررعراء اإلليجيرررون  رررد  رررر الىرررى ىبررررز جمرررال المررررأةأهرررم العوا يم رررل أحررردالشَّ ت وا 
أجمعوا عمى المون اةشقر لمش رع ر, برإوهم اخىمفروا بشرأن ى رفيفم وىسرريحاىم المىووعرةت بفرى حرين اىفر  
كل من ىيبولمروس وبروبيرىيروس عمرى الى رفي  البسريط لمش رع ر, بقرد عورى أوبيرديوس ك يرراى بالى رفي  

ردود أبعرال اىم المىووعة الىى ىخىم  مرن امررأة ةخرر  عمرى حسرب شركمهات أمرا الجيد لمش ع ر وبىسريح
الشعراء اإلليجيين بالوسبة لىزيين الش ع ر بىخىم  بيما بيوها حيث يبدو أن ىيبولموس هو اة رل اوشر االى 

رررع ر وىجميمرررم وو ررريحىم بهرررذا برررى حاجرررة الخ ررروص ىرررىمخص برررى أن المررررأة ليسرررت  بمسرررألة زيورررة الش 
بالزيوة والىأو  طالما أن عشيقها بى حالة حب حقيقية معهات وبروبيرىيوس بدوري كان مولعاى لنوش ال 

بزيوة الش رع ر ولكرن الزيورة  يرر الم رالى بيهرات أمرا أوبيرديوس يؤيرد زيورة الش رع ر ب رورة مطمقرة وال يقبرل 
ولقرد حظرى الش رع ر .  يةإهمال المرأة لى في  ش ع رها والعواية بىزييوم وىطييبم إال بى الظرو  االسى وا

النم  والبرا  ب واء ىيبولمروس وبروبيرىيروس برى حرين لرم يعمر  عميرم أوبيرديوست ويرربض بروبيرىيروس 
ن كورا وىو ر  ربضرم لهرذي  وأوبيديوس مسألة  با ة الش ع ر ىمامراى برى حرين لرم يشرر إليهرا ىيبولمروس, وا 

                                                                                                   المسألة
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والرابضة لزيوىرمت وبالوسربة لمو ر  الش رع ر اإلليجرى مرن الش رع ر بواء عمى أرا م الداعية لمى في  البسيط لمش ع ر 
 المسىعار ال وجد ذكراى لم إال عود أوبيديوس الذ  يسىوكري بشدةت 
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