
 
 عبد الرحمن ىتيسير محمد الطيناو 

 (طبيعتها وخصائصها) فى العصر الهيللينستى Fabulaالفابوال .. 

 [المجموعات القصصية وديميتريوس الفاليرى]

 

 الخلفية التاريخية:
ق. .، اتجااع ع اار الح ااارة الر ساايري   323بوفااة اسساارندر اررباار و رسااطو طااالي  فا  عااا  

هيللينست . وانتشرت الح ارة الهيللينسي  تحت سيطرة المقدونيين، لاي  فا  إل  نهايتع وبد  الع ر ال
 ي اا، وفا   Caspian Area. ... منطقا  حاوا البحار المتوساط فقاط بان فا  منطقا  بحار  ا وين

 شمان  فريقيا والشرق اروسط والهند.

نتهااات ايوناااان. و و اااد تميااا  القااارن الاالاااث والااااان   بااان الماااي د ب ياااادة المنافسااا  باااين روماااا وبااا د ال
، وا اااع  بااا د اليوناااان تحااات إمااارة .ق.  646الحاااروب المقدونيااا  با ساااتي ن علااا  رورناااا  فااا  عاااا  

 ت اادي . وحمان الحر  الرومان ، لقاد فارا الروماان علا  الهيللينياين نامها  السياساي  واسداريا  وا 
 (6).الغ و الرومان  إل  ب د اليونان استمرار ا دهار الفنون

للرومان تمي ت الفترة مان ساقوط رورناا  ومجام اسمبراطوريا  با نتشاار الساريا والتنااف  وبالنسب  
عل  الم الح بين اهتما  المجموعات القويا  فا  العا ام . لقاد ت للات الحاروب المهلرا  والما امرات 

 (2)جتماع  حروب التوسا. طراب ا السياسي  وا 

                                                 

(1) Boardman, John, Jasper Griffin and Oswyn Murray, Greece and the Hellenistic World, 

Oxford: Oxford University Press, (1992), pp. 242-45; Levi, Peter, Atlas of the Greek 

World, New York: Facts on File Publications, (1982). 
(2) Boardman, Griffin and Murray, op. cit., pp. 278-9; Cornell, Tim and John Matthews, 

Atlas of the Roman World, New York: Facts on file, (1983). 
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 د اليوناااان بتبنااا  اللهجااا  اهتيريااا  رلهجااا  عامااا مااان الناحيااا  الفرريااا ، تميااا ت هااا   الفتااارة فااا  بااا 
وراا لت تمياا ت  ي ااا برااارة الماادار  والمرتبااات العاماا   و مرتبااات المعابااد، وبتاا وق المعرفاا   

 الموسوعي . فف  القرن الرابا  بن المي د  ا  البطالم  بإنشان مرتب  اسسرندري  العايم .

ت ماااواد المعرفااا  واردب شاااااع  ب اااورة واساااع ، و  ااابحت دوااااار المعاااارر والم تاااارات ومل  اااا
وماااان المحتماااان  ن  لاااات رااااان رن اليونااااانيين وجاااادوا  نفسااااه  فاااا  مو اااار دفاااااع ، فشااااعروا بالحاجاااا  

 للمحافا  عل  مورواه  الاقاف  والفررى من  ع ر ا دهار .

ر، التا  وبالرغ  من الحرب،  اد إنتاج الرتب، ويرجا  لت بالفعن إل   يادة إنتاج البردى ف  م 
 (6)  بحت تحت سلط  اليونانيين والرومان.

وبالرغ  من تدهور  وته  العسرري  والسياسي  فإن التأاير الهيللين  حاون البحار المتوساط لا  يقان، 
باان علاا  العراا ، لقااد   اابح الرومااان متااأغر ين تماماااا، حيااث  نهاا  تبنااوا  و ا تاااروا الفاان اسغريقاا  

 .والعمارة والدين والفلسف  واردب

رتساابت ارناواأل اردبياا  اليونانياا  ار ارى مااان الروميااديا والتراجياديا مراناا  رفيعاا  فاا  اوسارعان مااا 
روماااا. وو ااالت  ي اااا رتابااا  التااااريد وال طابااا  إلااا  درجااا  عايمااا  مااان السااامو. وعهااادت العااااا ت 

ال طاباا  الرومانياا  الربياارة بتعلااي   بنااااه  إلاا  معلمااين إغريااق. ونتيجاا  لاا لت ارتساابت حتاا  الب غاا  و 
  ااااإ إغريقياا . وب ااورة طبيعياا  فااإن الرومااان  ااد تبنااوا ب ااورة سااريع  الق ااإ الق اايرة الهادفاا  

 لإل  ح ار    .

 

 

 

 
                                                 

(1) Boardman, Griffin and Murray, op. cit., 285-7; Fox, Robin Lane, “Hellenistic Culture 

and Literature” In Greece and Hellenistic World, edited by J. Boardman; J. Griffin, and 

O. Murray, Oxford, Oxford University Press, (1992), pp. 320-34.  
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 :اريسوبي  Fabula مقدم  عن الا
فااا  اردب الهيللينسااات ،  باااد  ن  Fabulae بااان  ن نباااد  الحاااديث عااان مجموعاااات الق اااإ .. 

 سوبي .اري Fabulaن رر مقدم  عن الق   .. 

.. الق ااااإ اريساااوبي  الطوياااان، هرااا ا سااااميت ب اااف  عاماااا ، نشاااارت  Fabulaeفااا  تاااااريد الاااا 
مجموعااات    ااي  بالشااعر راناات تعناا   نهااا تقاار  بالتتااابا،  ى راان واحاادة ماان  جاان  هميتهااا و يمتهااا 

، هاااو  ون الرتااااب الااا ين Taeberiusفااا   مااان تاااايبريو   (6)التااا  تاهااار فيماااا بعاااد. راااان فايااادرو 
 .Babriusعل   نع  د  مان ه ا الرتاب المرتوب باليوناني  وتبعع بعد  لت بابريو  .. نعرفه  

، ونقطا  وساطا  رابا  Fabulaإن ما رتبع ه ان الراتبان يبين ع ارا جديادا فا  رتابا  الق ا  .. 
 بان فاياادرو  رتبات الق اإ المرتوبا  باالنار وجمعات فاا   (2) ربعا  ال ر سان  مان التادريب اردبا .

  د منها  ن ترون مادة للريطوريقا، بالمقارن  بمجموعات اهمااان  و   اوان المشااهير مان  مجموعات
الرجاااان، والتااا  رانااات ت اااد  احتياجاااات المتحاااداين  و الرتااااب فااا  تو ااايح ماااا يرتبوناااع فااا  ال طابااا  

 والتاريد والمقان لبعا ارنواأل اردبي .

المعلوماا ، فااا  ناريتهاااا، وهااادفها،  هراا ا إن مجموعااا  الق اااإ، المرتوباا  باااالنار، رانااات سعطاااان
 رار منهاا  دبيا   و فنيا ، رغا   ن م لفهاا راان يبا ن الجهاد ليقادمها فا  الحقيقا   ات  يما   دبيا ، عان 

 سبب وجودها النفع ، ويت   رانة المجموع  ررن  و رج ن منها بهدر التسلي .

اريساااوبي  عااان راااان فايااادرو  وباااابريو   ون رااااتبين يقااادمان بو اااوح سلسااال  مفررااا  للق اااإ 
ال ط  الفني  لألدب، علا   نهاا شارن مساتقن للرتابا  ولرنهاا رانات بال ارورة بالشاعر، لرا  يات   بولاع 

 (3)ر ياغ  شعري .

                                                 

(1) Perry, Babrius and Phaedrus, London (LCL), (1965), p. XI.; Fox, op. cit., pp. 397-9.; 

Rodriguez Adrados, Francisco, Historia de la Fabula Greco-Latina, 2 vols, Madrid 

Editorial de la Universidad Complutense, (1980). 

(2) Perry, op. cit., (sic), (1965), p. XI. 
(3) Perry, op. cit., (1965), p. xiii; Hesiodus, Works and Days, 202-212 = Hawk and 

Nightingle (Aes. 4 a). 
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Archilochusلقااد اساات د  ار يلو ااو  .. 
فاا  القاارن السااابا ق.    ااإ الحيااوان المرتوباا  ( 6)

 يين، ور لت  من راليما و  القلين بالشعر، بالو ن اريامب  روسيل  ل سته ان من ارعدان الش 
ولراااان فاااا  راااا   (2):ماااان الق ااااإ اريسااااوبي  فاااا  إيامبياتااااع، وراااا لت  ساااااطير عاااان اهلهاااا  واربطااااان

 (3)الحالتين، إنع الشعر الفن  ال ى يشرن الشرن اردب ، و بون نشر  بعيدا عن الم مون.

ماان  نهااا تسااتعمن رمو ااوأل إن ارساطورة التاا  ترااون مااان هاا   ليساات شاار  فنيااا، ولراان ماان المحت
 ف   نواأل م تلف  من الشعر والنار.

فاا  ع اار اردب اليونااان  المبراار، وفاا  الع اار الساارندرى،  بااد  ن الق ااإ راناات مو ااوعا 
 ساااااسيا لق اااااد م تلفااا ، ولرنهاااا اسااات دمت ب اااورة  راااار شااايوعا، لشااارح  و لتو ااايح الااانإ، ساااوان 

 .(.Agamemnon, 716-736)وايس يلو ..  (4)بالشعر، رما هو عند هسيودو 

 فقط: 617السطر 
-  

 (5) "لقد رب  رجن ما شبن  سد ف  من لع ..."

 و فاد ب لت  ن معنا  هو مجم هيلين إل  طروادة والطرواديين.

 

                                                 

(1) Perry, op. cit., London (LCL), (1965), p. xiii. 

(2) Apud Perry, op. cit., ibi.  

(3) Perry, op. cit., ibi. 
(4) Hesiodus; Works and Days, 202 – 212. 

 ، إ2226، ساان  34ساابق اسشااارة إليااع فاا  البحااث المنشااور فاا  حوليااات رلياا  اهداب جامعاا  عااين شاام  العاادد 
 .266ا265

(5) Aeschylus, Agamemnon, 716-736. 

عاين شام ، العادد جامعا  اهداب  رليا  سابق اسشاارة إليهاا فا  البحاث المنشاور فا  حولياات 736اا767السطور مان 
 .268ا267، إ 2226، سن  34
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(Ajax, 1142 ff) .. ف  وسوفورلي 
و  Menelausعند    تين   يرتين است دمهما ميني و ..  (6)

Teucar مشااحنتهما ساوياا و ريساتوفاني  فا  مسارحي .. ف  (Wasps, 1401- the end.)،(2)  ومسارحي  ..
(Birds, 474 - the end.) .. ع افور  و  بارة .Lark  ساطور  (3)،يادفن والاد( 1427وهاو نفساعff.)،(4) 

 (5)(.Aes. 423و نا  الرلب  و ال اب )
Aesop Sybarite Woman, 1435ffو  ibiو

 )    ر، رماااا هاااو عناااد ... هيرودوتاااو  فااا   و باااالنا ،(6) 

(History I, 141،(7) ( " ااياد يعاا ر لساامر "Aes. 13a( ..  ورسااينوفون فاا ،)Mem. II, 7, 11)(8)  الحماان"
، وباابريو  (Aes. 142)     "طرياق واحاد إلا  رهار ارساد" (9)،(Alcib. 123(، و ف طاون )Aes. 356 aوالرلاب" )

"الح اان واسبان"    (62)،(Rhetoric II, 20)و   ، و رساط(Aes. 445)ساعادة وارلا " "ال b،(66) 60وفيادون  (62)،103
(Aes. 269a)ريقا. يقااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  نهااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  راااااااااااااااااااااااااااااااااااارت عاااااااااااااااااااااااااااااااااااان طاااااااااااااااااااااااااااااااااااا                                                            

                                                 
(1) Sophocles, Ajax, 1142-1158. 

، 34عاين شام  العادد جامعا  اهداب  رليا  تف  البحث المنشور ف  حوليا 6656ا6642سبق اسشارة لألبيات من 
 .272ا269، إ 2226سن  

(2) Aristophanes, Wasps, 1401-The end. 

(3) Aristophanes, Birds, 474 to the end.  
(4) Idem, 1427 ff. 
(5) Aesop, 423, apud perry, op. cit., (1965), p. xix.   
(6) Aesop. Ibid. sybarite woman, 1435 ff., apud perry, op. cit., (1965), p. xix.  
(7) Herodotus, History I, 141 & Aes. 13 a apud perry op. cit., (1965), p. xxii. 

 وما يليها من الحوليات المشار إليها. 272سبق اسشارة إل  النإ ف  إ 

(8) Xenophon, Memorabilia II, 7, 11 & Aes. 356 apud perry (1965). 
(9) Plato, Alcile., 123 & Aes. 142, apud perry, op. cit., (1965), p. xxiii. 
(10) Babrius, 103. 

"طريق واحد للمرور" حيث ي رر  ن  سدا ل  يعد  ادرا بعد عل  القنإ و هاب إلا  رهفاع حياث راان مري اا واساتول  
و اااان لألساااد مااان بعياااد "تحياااع ياااا  غااار  ارلااا  علياااع وفرااار فااا  ا ساااتمتاأل بحياتاااع وشاااعر الاعلاااب بماااا يفرااار فياااع ارساااد

 الم لو ات".

(11) Phido, 60 b & Aes. 445.  

(12) Aristotle, Rhetore II, 20 & Aes. 269 a. 
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Stesichorus،(6)  وراا لت "الاعلااب( " والقنفاااAes. 427)،  والاااا(Meteor II 3)،(2)   إيساااوبو  فاا  تحطاااي"
 (.Aes. 450د واررانب البري " )"ارسو  (3)،(III, 13, 2)، والسياسي  (Cf. Aes. 8)سفين " 

ومجموعاا  الق اااإ اريساااوبي  التاا  نعرفهاااا والمرتوبااا  بااالنار، لااا  ترااان متااأ رة عااان القااارن الراباااا 
، و ااااد  عاااادها ديميتريااااو  فاااااليرويو  للنشاااار ررتاااااب لمااااواد  ولياااا    ااااد بهااااا اسااااتعمان الرتاااااب .ق. 

فافاااااااا  رتاااااااااب واحااااااااد.. ، وتشااااااااملها لAesopia...  والمتحااااااااداين. وهاااااااا   المجموعاااااااا  هاااااااا  بعنااااااااوان
( (، لاا  تبااق لنااا، ولراان حتاا  بداياا  القاارن العاشاار 80 .5لااديوجيني   ياارتي  ) (
Arethasالمااي دى،  اااا  بنسااا ها 

، و باااد  نهاااا مااان الم اااادر ارساساااي ، التااا  اسااات دمها رااان مااان (4)
يو ريسوسااااتو  بااااابريو  وفاياااادرو ، والرتاااااب السفسااااطاايون مناااا  فتاااارة متااااأ رة مااااان بلوتااااار و  ود

 (6)ف  روايتع لق إ  يسوبو . Themistus و (5)(Perry XIVولوريانو  )

 

 

 

 

 

                                                 

(1) Stesichorus. Apud perry, op.cit., (1965) P. xiii.  

(2) Aristotle, Meteor, II, 3 & Aes. 8. 

(3) Aristotle, Politics, III, 13, 2 & Aes. 450.  
(4) Arethas, apud perry, op.cit., (1965), p. XIV. 

 بعنوان ..... Perryوما بعدها من مقال   324، 292 – 288 نار ال فحات 
“Demetrius of Phalerium and the Aesopic Fables” in Transaction of the American 

Philological Association (TAPh A) 93 (196 a) 287 – 346.  
(5) Apud Perry, (1965), p. XIV.  

(6) Cf. pp. 288-290 & pp. 304 ff. 

 .(27)السابق اسشارة إليع ف  هامش ر    Perryوما بعدها من مقان 
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 المجموعات الق  ي :
Vindobonensis, Accursiana, Augustana 

باس ااااف  إلااا  المجموعاااات التااا  رتبهاااا الم لفاااون المعروفاااون، تااا  فااا  العاااال  اليوناااان  والروماااان  
 مجهول  الم لر،  در لها  ن تست د  ررتب مرجعي .تداون عدد غير معرور من المجموعات 

Perry..  وطبقااااااا لبيااااارى
لااااا  يتباااااق مااااان هااااا   المجموعاااااات ساااااوى واحااااادة وهااااا  مجموعااااا  الاااااا  (6)

Augustana. 

 ماان القاارن الرابااا عشاار يحتااوى عليهااا Codexتبعاااا لم طااوط  Augustanaو ااد تاا  تسااميتها 

(Augustanus Monacen 564) ة مان نسا   منقحا  مان القارن الراباا ، ومان المحتمان  نهاا ماأ و
مان الممران تتبعهاا فا  نماو ج   ال  مان القارن الااان ..  Perry،(2) و ال ام  والت  طبقا لبيارى.. 

Rodriguez Adradosورود ريجاااع  درادو ..  Perry،(3)..  ويعتقااد رااان مااان بيااارى
 نهاااا مااان  (4)

ترترا  بالفعان علا   Augustanaع  المحتمن  ن ترون تنقيحا لمجموع  ديميتريو  الفاليرى، ومجمو 
 التأمن وسرع  البديه ، ولي  هنات  ى م طوط ينسب المجموع   راح  إل  مجموع  ديميتريو .

والنسا تين المنقحتاين ار ارتين  Augustanaويمرن القاون  ن القرابا  الموجاودة باين مجموعا  الاا 
يبات مدرساي  لا  تحان إ  تبعاا ها  مساأل  منا شاات  و تادر  Vindobonensisوالا  Accursianaالا 

 لقناع  رن فرد.

Rodriguez Adrados.. . ويعتقاد رود ريجااع  درادو 
 Vindobonensis ن المجموعتااان ( 5)

                            . بينمااااااااااااااااااااااااا ياااااااااااااااااااااااا رر Augustanaر هماااااااااااااااااااااااا منقولتااااااااااااااااااااااااان عاااااااااااااااااااااااان الاااااااااااااااااااااااا  Accursianaو 

                                                 

(1) Cf. Perry, op.cit., (1965), p. xvii ff. 

(2) Cf. Perry, ibid, (1965). 
(3) Cf. Perry, op. cit., (1965). 
(4) Rodriguez Adrados, op. cit., (1980), p. 337-88. 
(5) Rodriguez Adrados, op. cit., (1980), V.II, p. 337-88. 
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ات . وعلا   ى حاان، إن المجموعاAugustana نهما مأ و تان مان الاا  Perry (6).. .بيرى 
 الا ا  متشابه  وتنتم  إل  نف  عاال  الن وإ.

، هاا  عبااارة Vindobonensis, Accursiana, Augustanaوالمجموعاات الا ااا  .. 
وتتراون الاا  (3)،وباابريو  (2)عن   إ  ليع  وه  ب ورة ربيرة عل  نمط  سالوب فايادرو 

Augustana  دة   ا  مان فايادرو      بالنار باللغ  اليوناني ، وتبدو  نها مساتم 236من
 632علاا   Vindobonensis  اا ، والااا  643علا   Accursianaوباابريو ، وتحتااوى الااا 

.    

Perry..  وي حااا بياارى
 ن المجموعاا  الراملاا  المعروفاا  لهاا   الحرايااات مت اامن  فاا  ( 4)

 النسد الا ا  المنقح .

ن م لفيهاااا، علااا   عرااا  فايااادرو  و اااد تااا  نساااب  المجموعاااات الا اااا  إلااا   يساااوبو ، وا 
 وبابريو  ل  يرن لديه   ى طموح  دب  ب ورة وا ح .

وتتجع الق إ رن ترون  ديما  فا  طابعهاا، و سالوبها  نياق العباارة، وها  تقاد   ساسايات 
الق    و الحراي  ما تعدين بسيط. ومن الممران  ن تبادو  نهاا رتبات ونهاياتهاا لهاا هادر فا  

 (5) هن الراتب.

من المحتمان  نهاا تنقايح لمجموعا  دميترياو   Augustana  الا  ررنا من  بن  ن مجموع
الفاليرى، حار   اينا، حيث  نع ل  يبق لنا  ى نس   مان عمان ديميترياو  ولرناع  اد تا  إدراجاع 

 ف  الم ادر اردبي  ف  الع رين اليونان  والرومان .
                                                 

(1) Perry, op. cit., (1965), p. XIX 
(2) Phaedrus, cf. Perry, op. cit., (1965), ibi. 
(3) Babrius, cf. Perry, op. cit., (1965). 
(4) Cf. Perry, op. cit., (1965). 

(5) Nojgaard, La Fable Antique, Copenhagen: Arnold Busck, (1964), p. 
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، ساوان باليونانيا  ولي  هنات دلين عل   ن رتابا من الق إ اريسوبي ، ساوى رتااب ديميترياو 
 و ال تينياا ،  ااد وجااد  باان ع اار فاياادرو ، ولساانا علاا  علاا  بااأن   ااإ ديميتريااو  اريسااوبي   ااد 

 تغيرت  و ت  تنقيحها ف  مجموعات   رى، عندما جانت ف  الع ر السرندرى.

هنات ش رات من مجموع  الق إ اليوناني ، المرتوبا  باالنار، والتا  رانات ران   ا  فيهاا يشاار 
وتنتهاا  بجملاا  ينطااق بهااا ال اار المترلمااين فاا  الق اا ، رمااا هااو الحااان  Promythiumبمقدماا   إليهااا

.I, 26عند فايدرو  
"الاعلب والبجع " لي  من العدن  ن ت  ى  ى إنسان.. ويقان إن اعلبا دعا   (6)

  بجع  عل  الغ ان، وو ا  مامها طبقاا ر يقاا مان الشاورب  ورغا   ن البجعا  رانات جوعاناع إ   نهاا لا
 تستطعمع، وف  المقابن دعت البجع  الاعلب عل  الغ ان.

   ، والتاا  نساابت إلاا 493ر اا   Rylands Papyrus. .. ،  ااد تاا  حفاهااا فاا  بردياا IV, 26و 
C. H. Roberts بعناااوان .. (2)فااا  و ااات ماااا مااان الن ااار ارون مااان القااارن ارون بعاااد المسااايح .

 ان بارعا ف  فن الحديث  و الر  (."الشاعر" )رير  نق ت اهله  سيمونيدي  ورير  نع ر

وماان المحتماان  ن ترااون شاا رة ماان رتاااب ديميتريااو ن ولراان سااوان راناات ماان رتابتااع     ، فهاا  
، ومجموعا  الق اإ Epimythiaوغياب النهايا   Promythiaتشابع ما رتبع و لت لوجود المقدم  

  إ ال ى بد   ديميتريو .اليوناني  الت  است دمها فايدرو  رنبا بداا ، وه  نوأل رتاب الق

 

 

 

 

 

                                                 

(1) Cf. Phaedrus, I, 26. 

(2) C. H. Roberts, Catalogue of Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, 

Manchester, (1938), III, 119 ff. 
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 ومقلدو   Demetrius of Phalerum.. .ديميتريو  الفاليرى 
 (.ق.  283ا345)حوال  عا  

لاا  جانااب رونااع رجاان دولاا   و حاااوة عنااد  (6).ق.  352ولااد ديميتريااو  الفاااليرى حااوال  عااا   وا 
..   . وفيلسااااااااااااوفا وراااااااااااااان تلمياااااااااااا  ايوفراساااااااااااااتو  (2)،بطليمااااااااااااو  ارون راااااااااااااان  ا  ساااااااااااالوب منماااااااااااااق

Theophrastos.(3) و اااااد عااااااش معاااااا  سااااانين عمااااار  فااااا   ايناااااا، وطااااارد  منهااااااDemetrios 

Poliorketes   ق. ، فااا هب إلااا  م ااار وحااار  مااان حاوتاااع عنااادما تاااول  بطليماااو   327فااا  عاااا
ق. ، و  يمرننا  ن نحر  عليع مان  حاديااع و شاعار   283الاان  الحر ، وحر  عليع بإلعدا  ف  عا  

ورااااان مهتمااااا بالنقااااد  (4) و ماااان رتاباتااااع الفلساااافي  المتنوعاااا . Serapisرابي  .. ال ا اااا  بتمجيااااد سااااي
 اردب .

و د رتب العديد من ارعمان عن هوميرو ، وهو  ون راتب نعرفاع  اد رتاب رتابااا عان الحراياات 
 (5)اريسوبي .

 

                                                 

(1) Cf. H. J. Rose, A Hand Book of Greek Literature, p. 356. 

   ,I, 33 and 80.-, 92; Quintilianus, XOrator, 38; BrutusCicero بالنسب  رسلوبع  نار:( 2)

 لقد ران  سلوبع ر يقا وممتعا،   يتناسب ما ال طاب ، و د است د  العديد من الرلمات ف  معناها المجا ى.
تحااات لفاااا  Suidasماااد علياااع ساااويدا  والااا ى اعت .Diog. LAert. V, 75 sqqsبالنساااب  لحياتاااع ترلااا  عنهاااا 

 
(3) Cf. Paeans, Diog. Laert. Ibid. 76; Artemidoros, p. 148, 23. 

   والعنايا  واردويا  الع جيا  ان ارحاا(ن عاPaeans ?ب اا ث رتاب )بالاا ا نع رتا Hercher (apud Rose) رر اوي
 ...Diog. Ibid., 80 sqqالت   رسلتها اهله . ورتاباتع مدرج  عند 

(4) Diog., 1. C. 80 sqq. 

(5) Diog., ibid., 80. 
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، وها  493ر ا   Rylands ن برديا  Rodriguez Adrados (6 )لقد ا ترح رود ريجع  درادو  
المرتوباا  علاا  البردياا  التاا  يرجااا تاري هااا  Fabulaeبالفعاان الشاا رة الوحياادة ماان رتاااب الق ااإ .. 

 ، وه  فع  ش رة متبقي  من عمن ديميتريو ..إل  القرن ارون  و الاان  ق. 

 ن ديميتريااو ، رونااع  Rodriguez Adradosوف اا  عاان  لاات ينااا ش رود ريجااع  درادو .. 
، من المحتمن  نع ران لع Aisopoi Logoiه   الق إ اريسوبي ..   ون راتب جما ب ورة فعلي 

 Ben Edwin Perry..  دور  ساس  ف   ياغ  البنان الشرل  له ا الناوأل مان اردب. ويسال  بيارى
 بأن ديميتر  الفاليرى  بد  ن يرون  د لعب دوراا رااداا ف  تاريد ه   الق إ.( 2)

بالنسااب  لمو ااوأل   اان مجموعاا  الااا  Rodriguezجااع.. علاا   ياا  حااان، إنااع   يتفااق مااا رود ري
Augustana ، ويلفت نارنا إل   نع طالما  نع لي  هنات وجود رامن لنس   من دياوان ديميترياو .

مساتمدة منهاا     . وعلا  ها ا   يساتطيا  Augustanaفمن المستحين التأريد عل   ن مجموع  الا 
نفاااااا  البنااااااان مالهااااااا مااااااان تلاااااات الموجااااااودة فاااااا  الااااااا الماااااارن  ن ياااااادع   ن حرايااااااات ديميتريااااااو  لهااااااا 

Augustana. 

Perry ... ف اااا  عااااان  لاااات فاااااإن بياااارى
 Rodriguez  يتفاااااق مااااا رود ريجاااااع  درادو ( 3)

Adrados  ..فاااااااا  مساااااااااأل   و مو اااااااااوأل   اااااااان مقااااااااادمات الق اااااااااإPromythia  .. ونهاياتهاااااااااا
Epimythia. 

جيا عاادة إد اان  و إدراج جملا  وهو ي من بأنع ب يادة المجموعا  الق  اي ،   ابحت هناات تادري
فاا  بداياا  الق اا  لتسااهين التعاارر  Promythia.. . و جملتااين   اايرتين رمل ااإ يت اامن مقدماا  

          علاااا  د  تهااااا. وتعقيبااااا علاااا   لاااات، فااااإن الشاااارح البساااايط، و ااااد تحااااون إلاااا  تعليااااق     اااا  بساااايط،

                                                 

 اسشارات ارول  له   الحرايات عديدة.( 1)

Rodriguez Adrados, “El Papiro Rylands 493 y la Tradicion Fabulistica Antiqua”, 

Emerita 20 (1954), V. II. pp. 337-88. 
(2) Perry, Ben Edwin, ed. And Trans. Badirus and Phaedrus, Cambridge, MA: Harvard 

Univ. press, (1965). p. 
(3) Ibid. 
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ياا  هاا ا النااوأل و  اابح هااو الهاادر ار   اا  الاا ى يم Epimythia.. .  ااد و ااا فاا  نهاياا  الق اا 
 اردب  ف  ع رنا ه ا.

( 262اا222عل   ي  حان، إن حراي  هسيودو  "ال اقر والعنادليب" فا  رتاباع ارعماان وارياا  )
والت  جان فيها  ن  قراا  مست بعندليب وراان العنادليب يتاأو ، ولران ال اقر  اان لاع: "لماا ا تتاأو  إن 

بق تاري يااا المجموعااات الهيللينسااتي ، بااأرار ماان القااوة هاا  الحااق"، وهاا  بمقاادمتها ونهايتهااا والتاا  تساا
 ربعمااا  عااا ، ورماا هااو الحاان فاا  النماا ج العدياادة التا   راارت مان  باان يبادو  نهااا تادع  نارياا  رود 

Rodriguez Adradosريجااااع  درادو  .. 
. ورمااااا ي حااااا Perry رااااار ماااان نارياااا  بياااارى.. ( 6)

Rodriguez Adrados ن اار ار اان رسااو ا فاا  الق اا  اليونانياا ، فااإن المقدماا  والنهاياا  راناات الع
حيث  نهما است دمتا رعملي  تحون باين "الق ا  الهادفا " ومجارى الق ا  الفعلا ، و باد  ن تعادن تبعاا 

 لرن متحدث  و رن راتب.

" فاااا  Fabulae..  ومااااا  لاااات فإنااااع ماااان الممراااان ب ااااورة تاماااا   نااااع عناااادما تاااا  جمااااا "الق ااااإ
ات  وساا و رباار، فقاد   اابح مان ال اارورى رتابا  مقاادمات ونهاياات  ات تطااابق  راار، والتاا  مجموعا

 مبررا لحد ما. Perry.. . ف  حالتها  بد  ن يرون افتراا بيرى

 Rodriguez Adradosومجموعااااا  Rylandوبا عتمااااااد علااااا  الااااادلين الااااا ى تقدماااااع برديااااا  
 وامع هاو النقااط  Fabulaى ف  تطور الق  .. فهو يفترا  ن إسها  ديميتريو  الفالير  (2)ار يرة.
 التالي :

(  نع ا تار المادة الروااي  المعتمادة علا  معاايير معتارر بهاا فا  القارنيين السااد  وال اام  ق. . 6
ومن المحتمن  ي ا  نع هو الوحيد ال ى حدد تلت الت  ترون حراي   يسوبي      . و بد  ناع هاو 

 " ار لي  إل  مجموعات متأ رة.Fabulae  ي ا ال ى  رجا بعا "الق إ..

( لقد ت لإ، سوان من المقدم   و النهاي  ف     ع تارراا فقط ما هو معرور علا   ناع     ا  2
         باسااااااتانان العبااااااارات مااااااان.. "يقااااااون  يسااااااوبو "، و" ااااااان"، و"يقولااااااون  ن".... الااااااد، ورونااااااع  ون

                                                 

(1) Rodrigruez Adrados, Historia de la Fabula Greco-Latina, (1980), Madrid, Vol. I, p. 89. 
(2) Rodriguez Adrados, idem., vol. I, p. 76 ff., (1980). 
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ر  ساسااا  فااا  تراااوين بناااان ، ف باااد  ن ديميترياااو  راااان لاااع دو Fabulaeمااان جماااا الق اااإ.. 
الق ااا . ومااان المحتمااان  ناااع  ااانن المقدمااا   و  ي اااا النهايااا  رأساااا  اابااات واللتاااان رانتاااا بناااانين 

 من هرين استعملتا ر  تربطا الحراي  بالنإ ار ل .

 ( لقد  عاد رتاب  المادة الق  ي  لدرج   نها توافقت ما النما ج ارسلوبي  الجديدة.3

القديماا ، وب ااف   ا اا  ارنااواأل غياار الروااياا ،  Fabulae..  الق ااإ( راا لت ت لااإ ماان  نااواأل 4
 ولرنع  بق  الق إ اريسوبي ، والمستمدة غالبا من الحرايات الت  تدن عل  السبب والن ان.

لقد ت لإ من الحرايات الشا ة غير العادي ، الت  ت ور  عمان العنر المتطرف   و الت  تمتدح  (5
 القوة الغاشم .

ن ااير  ي ااا لهاا   القااماا   ن ديميتريااو   ااد رتااب ب ااورة منطقياا  مااادة "الق ااإ.. ويمراان  ن 
Fabulae.سوان رانت ترتيبا  بجديا  و تبعاا لمو وعاتها " 

ولاااي  هناااات شااات فااا   ن مجموعااا  ديميترياااو  راااان لهاااا تطبياااق عملااا ، حياااث  نهاااا ت اااا ماااادة 
 ن.الق إ الواسع  تحت ت رر ال طبان والرتاب والدارسين عل  السوا

الربياارة راا  يسااتق  منهااا مااا  Fabulaeوعلاا  الماارن  ن يحفااا عاان اهاار  لااب مااادة الق ااإ.. 
 يحتاج إليع.

و بن إلقان  ى حديث يمرن للمرن  ن يرجا إلا  الفهار  ا القااما  ا و ن ينتقا  تلات الحراياات التا  
يعتبرهااااا  رااااار مناسااااب  لمو ااااوعع. وهاااا ا، فاااا  نفاااا  الو اااات، لااااع  ااااار فاااا  الحفاااااا علاااا  ن ااااوإ 

 " ومن المحتمن ف   عن  لت  نع يتعارا ما اسبداأل  و ا بترار.Fabulaeالق إ.. "

بالرغ  من عد  ارتشار  ى مجموع     ي  ف  ه   الفترة، هنات دلين وا ح عل   ن رتابات 
 ديميتريو   د دفعت عل  ار ن الرايرين لمحاراتها.
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Rodriguez Adradosو اااااااد نبهناااااااا 
.. . ري  المتاااااااأ رة ماااااااان ن المجموعاااااااات الر ساااااااي (6)

Vindobonensis, Accursinana, Augustana لاا  تاهاار  و تبااين  نهااا علاا  ع  اا  مباشاارة .
 بع ها البعا.

وياا رر  ن هاا ا ياادن علاا   نااع  بااد  ن يرااون هنااات ماان  اااموا بتقليااد ديميتريااو  و نااع  ااد تاا  تااداون 
متدة من القرن الراباا وحتا  القارن مجموعات م تلف  من النما ج الق  ي  اريسوبي    ن الفترة الم

 ارون  بن المي د.

ن وايفتهااا ارساسااي  راناات ب ااورة وا ااح   وتبااين هاا   المجموعااات ا ت فااا بساايطا فاا  بنااهااا. وا 
 مادي  بحت ، ر  ت ود القارئ ب     مناسب  وسهل  ا ستعمان.

 :Fabula طبيع  و  ااإ الا
فا  الحاديث اليوناان   Fabulaد، استمر است دا  الاا  بن المي  68، 323ف  الفترة ما بين عا  

الياااوم  واردبااا . لقاااد   ااابح هااا ا الناااوأل مااان الرتاباااات معترفااااا باااع رناااوأل  دبااا  عنااادما  اااا  ديميترياااو  
 الفاليرى بجمعع رون مرة ف  م تارات.

ن  " الر سيري ، و  بحت مقنFabulaeف   انان الفترة الهيللينستي  ت   ياغ  بنان "الق إ الا 
 لحد ما ب ورة  و بأ رى.

و د انتشر عن ر السرد لحد ما ولرنع ل  ي ن إل  ارهمي  الت  ارتسابها فا  الع اور ال حقا . 
و ااد تاا  الاات لإ ماان المقدماا   و ال اتماا  لدرجاا   ن نااواة الق اا  ار االي  لاا  تعااد مح ااورة بينهمااا. 

ناع فقاد  نماطاع التقليديا  فيماا عادا وتحون ما تبق  من المقدم   و ال اتم  إلا  العاا  مان الق ا ، ولر
ا ست دا  العر   رنماط  و  شران ماان.. " رار  يساوبو "، و "يقولاون  ن"، و " اان". والعاا  مناع 

 (2)  بحت مقنن  ب ورة  ف ن.

                                                 

(1) Rodriguez Adrados, idem., vol. I, p. 210 ff., (1980). 

(2) Perry, op. cit., (1965); Rodriguez Adrados, Historia de la Fabula Greco-Latina, 

Madrid, (1980), vol. II, p. 338 ff.  
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" ب اااورة وا اااح ،  ا اااي  Fabulaeوفااا   اناااان الع ااار الهيللينسااات   اهااارت مجموعاااات "الاااا 
ن جاا ناا رااام ا ماان الماانه  العلماا  فاا  الماادار  الاانوياا  عملياا   وياا . و  اابحت هاا   الق ااإ تشاار

Lycei حيث  نع ل  يرن متو عا من الطلب   ن يحفاوها عن اهر  لب فقط ولرن راان مان الواجاب ،
 عليه   ن يرتبوها  ي اا.

والنقاط الت  تادن علا  ها   الحقيقا   ن ديمترياو  الفااليرى ومقلادو   اد  لقاوا ها   المجموعاات مان 
 (6)  يت ود ال طبان ور لت ط ب المدار  بم ادر ل  تباسات متاح  له  ف  الحان.الق إ لر

فاا  حااد  اتهااا   تاا ان تحااتفا ب ا اايتها الفعلياا  القوياا ، وتاا  اساات دامها  Fabulaوراناات الق اا  
رمااان يحتا ى فاا  ساياق الرا   ب ااورة واساع . ولا  يراان الهادر مان المجموعااات هاو تها يب الق اا  

 الحقيقي  الفني ، ولرن لتسهين عمن ط ب المدار  وال طبان.من  جن  يمتها 

" ان يشاار إليهاا علا  Fabulaو د ان اس  ه ا النوأل من اردب دون تحديد، حيث  ن "الق   
 .  و  نها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1) Rodriguez Adrados, idem, op. cit., vol. II, p. 335 ff. 
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