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 شكر وتقدير  
جود فضله وكرم عطائه فالعلم منهه سجد هلل شكراً حامداً إ ياه على أ

سهلطانك أ  وجههك ولعيهيم وإليه يرد،  فاللهم لك الحمد كما ينبغى لجالل 

 وفقتنى على إنجاز هذا العمل.

مه  سهاهم أو أبهد   لكلكلمة شكر وتقدير وثناء يطيب لى أ  أوجه 

وأننهى أدهدم لمسهة حهب نجاز ههذا البحه ، الرغبة فى المساهمة فى سبيل إ

وتقدير وعرفا  بالجميل لكل م  مد لى يهد العهو  وأ ه  ووفاء وإعزاز 

لهه علهى معاونتهه  اً فشهكرأستاذ  وأبهى الروحهى   رأفت حليم سيفالدكتور/ 

الدديقههة وارائههه القيمههة وإرشههاداته السههديد  ونصههائحه الصهاددة ومالحياتههه 

الهذ  يعهد إليهه أههد  ههذا العمهل المتواضه  المفيد  وعطائه الوافر والهذ  

 ثمر  م  ثمرات توجيهاته. 

بالشهكر  محمهد حسه  وهبهةوأ   الغائب الحاضر األسهتاذ الهدكتور/ 

 والعرفا  بالجميل.

السهيد مصهطفى وعيهيم تقهدير  للهدكتور/ ب ال  شكر  كما أتوجه 

علههى دبولههه افشههراف علههى فههى يههل يههروف صههعبة رغههم أعبائههه   جهها ع

ته الكثير  لذا أدي  بالكثير لههذا العهالم الجليهل لكهرم  لقهه وفهي  ومسئوليا

 علمه فجزاه هللا عنى  ير الجزاء. 

تيسهير محمهد كلمات الثناء والشهكر لتفهى الهدكتور  الفاضهلة/ ولم تك  

 حقها على ما بذلته م  جهد فكانت لى  ير السند والمعي .  الطناو 

 سهالم سهليم عهز  محمهد  األسهتاذ الهدكتور/كما أ   بالشكر واالمتنها  

بعلمهها  أ  أنتفه  راجيهاً مه  هللا الرسهالة بقبهول منادشهة ههذه على تفضهلها 

فهى إثهراء بعو  هللا تعالى أكثر األثهر لها   التى سيكو القيمة وبمالحيتها 

 هذه الرسالة واالستفاد  منها.

                ذ الههدكتور/اــهـوالتقهدير لسستل الشههكر ـى أ  أتوجهه بجزيهـوال يفوتنه

هللا لرسههالة فجههزاه ا هههذهعلههى التفضههل بقبههول منادشههة   محمههود حسههنى صههقر

 عنى  ير جزاء وجعله فى ميزا  حسناته.



 كما أتوجه بالشكر إلى كل م  ساهم فى يهور هذا العمل. 
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 :المقدمـــة

ريلايتةةم عي ةةئي ةةاوريهخ ظ ةةا يالخطابةةهي ةةقيالاةةظييالالتيةةهيالاةةقيهة الةةايا للةةهيل   ةة
،يو ةةقيالاةةاعريي  ةةقيق ةةريالاةةاقظ ي،يورظ،تةةليال  ةةري،يول ةةرياليلقتةةهيوالا  ةةري،يو باةةاعياألرض

ال  ري ئيالليجتهيوال لاوتهي،يوالخطتبيو،لهي ظيالااعري  ةقيشعةااايالرةظرا يإويشلياع ةايهةئي
ي.يريي،شالياقلاياليرخ ظيهئيال الغه لررهي  قيالاخاطبيهعيا لريئيب غهي ل هي،يها يلالا

كاقتيا ياايعت رو يال الغتهيلتريرجستليأل يتهيالخطابهيوالخط اءي،يفقيو تيكاقتي
يفتهيالخطابهي قيالظ ت هيالفاالهيل  فاظي  قيال اظقياويفالاقلاي.ي

،يإهةايفةىييOratorويط ةري  ةىيالخطتةبييOratioراةةىيفىيال غهيالالرتةتهيوالخطابهي
.يوررجةعييويط ةري  ةىيالخطتةبييفالخطابةهيراةةىيال غهيالتظقاقتهي

 ةليا ةاخلهظ ايفةىيشلةىيإ يالسا ةهيالةصة ياأللتةريهةئي صةريالجيلظريةهيإ يتهيالخطابةهيفةىي
فةظزيبا ةاها عيل كيايا ةاخلهلايالي ةاهظ يفىياالقاخابا يوالفظزيبأصظارلعيا ايالهيهساياتلعي

فىيذلكيالاصريو يا:يالخطبيالستا ةتهيفىيعك تئي اهتئي،يولذلكيظلر يالخطابهيفىيالي اكعي
ا ةايالهيجيلةظرهيوالخطبيالا اوتهيالياا اهيبالي اكع.يوكا يالخطتبيال  تغي ظيهئيهسةاطتعي،ي

يور اتريإ لافه.يهئيلالايلط هي

ةصةةاواياللاهةةهيالاةةقيرجاةة يرغةةبيعت ةةرو يإ ي اةةرميلةةةايهةةئيلةةالايإ يالةةهيال الغتةةهيال
 Deالخطتةةبيه ةةل اؤيوهةةوكرا،يوكاقةةتير ةةكياأل يةةاايال الغتةةهيلاصةةهيإ يالةةهي ي ةةئيالخطتةةبي

oratoreيوي يبرورظسيي Brutusيو الخطتةبيي Oratorيهةئيوجلةهيقلةريي ةقيهةئيإف ة يي 
األ ياايالاقيهة تيعت ةرو يإ يتاةهيكةا ةليإعبةقي،يوالاةقيا ةاطااليهةئيلالللةايش طةاءيإ يتةهي

يل لرا ا يال الغتهيورفالايشلقيهةملهي اهتهيلعير  غلاي طيفقيروهايهئي   ي.يك رىي

يDe oratoreش يالياالجهيالاقي لهلايلةايعت رو يهئيلالايإ يالهيال الغتهيالرالثي
ذا يإباةةةاعيكاافتةةةهيوإعبتةةةهيوف سةةةفتهي،يو ةةةليبةةةذايال ا،ةةة يجلةةةلاؤيفةةةقييOratorوييBrutusوي

هيبةالرغعيهةئيا ايةاعيعت ةرو يفةقيباةهياراءهيالةالهةهي  ةقي يااي،يوال،ظيإقاال اياميبا كياأل
كرهيبةةهيشاليإقةةهيإعةةفقي  تلةةايالصةة غهيالروهاقتةةهيألقةةهيروهةةاققيورجةة ي تا ةةهيوييرةة يأإر ةةطظيورةة

ياليظاطةهيالروهاقتهيبك يهاير ي هيهئيهاةقي.ي

،يوهاقتةهو ليوجليال ا،ة يإقةهيهةئيال ةرورييالااةرضيل خ فتةهيالااريختةهيل جيلظريةهيالري
ساارضيإ عيالةةظا،قيالراافتةهيواالجايا تةهيوالستا ةتهيفةقيالاةر ياأللتةريهةئيالجيلظريةهيوإ يه

 ليكا يلماهاي  تةايالرجظاليشلقياليصاعرياألعبتهيالخاصهيب ت ةرو ي،يوهةئيكةعيفاةليي-الروهاقتهي
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 ,Oxford , BudéيLoeb Classical Libraryا ايلقاي  قيط اا ي

- Cicero : Brutus . Loeb ( L.C.L ) london 1952 . 

- Cicero : Ciceroي  ُ sيCatiline orations , I, The First oration of 

Cicero Aginst Catline  [ L . C . L ] . london 1950 . 

- Cicero : De Oratore , I-III . [ L . C . L ] , london 1948 . 

و يعرا ةةاهيل ا ةةاهايالةالهةةهيالاةةقيرةاوللةةايفةةقيإ يةةاايعت ةةريفةةىيكيةةايا ايةةليال ا،ةة ي
 ال الغتهيالسابريذكر اي  قيباهياليراجعيوا يلاي:ي

- Duff .( J.W) : Writers of Rome , Oxford , 1957 .  

- Grube : A Greek  and Roman Critics , London 1968. 

- Ogilive [ R . M ] : Roman Literature and Society 1980 . 

- Pierre Grimal : The Civilization of Rome , 1965 .  

- Rose [ H . J ] :1- A Hand Book of  Latin Literature , 1954 . 

  2- Outline of Classical Literature , 1959 .  

يباإلعافهيشلقياليظا عيااللكاروقتهيوقذكريهةلاي:
- WWW. WSU . edu / dee / Rome / Republic . Richard Hooker 

1996 . 

- WWW.History Guide.org/ Ancient /Lecture/ Steven Kreiss, 

2001. 

- WWW . Trip . Advisor . com . Cicero . The Six Mistakes of 

Man . philramble . 2005 . 

 ولاليا افاعيال ا، يكرترايهئي ذهياليظا عيفقي رعهيليظعظاليال   ي.ي 

،يالفصة ياي،يويةاسعيال   يشلقيكالكهيفصظاوهظعظاليال   ي ظي يعت ترو يقا لايإعبت
((ي اميال ا، يبارضيا عيهلا ريال تاييالراافتةهيعت رو يو صرهيلذييه ي ي ةظا ي))ياألوايا

،يوكةذلكيا ةعيهالهةايولطابهي،يوف سفهي،يورا تعيو  ةظميفقي صريعت رو يهئيعاريوهسرحي،
ال تةةةايياالجايا تةةةهيهةةةئيط اةةةا ياليجايةةةعي،يواللهاقةةةهي،يكةةةعياقااةةة يال ا،ةةة يشلةةةقي ةةةرضيال تةةةايي

،يوهوريريلظكةاي،يو،ةر يهرهيكارت تةاي،يوالا ال يالرالكقتا ي،يوهواالستا تهيبيايفتلايهئيعخص
ي تصريوبظه قيوقلاههيعت رو ي.ي
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 Deإهةةايالفصةة يالرةةاققيو ةظاقةةهي يعت ةةرو يقا ةةلاؤيإعبتةةاؤيهةةئيلةةالايإ يالةةهيال الغتةةهي ي

oratore ويييييBrutusويييOratorيفاةةلي ةةاميال ا،ةة يبلرا ةةهيرويةةهيعت ةةرو يلةة اهيي 
هرة ياأل ة ظ يو صةرارهي  ةقيالاتةارياأل ة ظ يالجتةليفةقيال ةل  يوكةذلكيالاتةاريالا اهايالةالههي

ال غهياليةا  هيل يظعظالي،يورأكتلهي  قيإ يالي افلهي  قيرةلتعيالك يا ي ظيهةايهخ ةريإ ة ظباؤي
هارابطةاؤيهايا ةكاؤي،يوبالاةالقيركةظ يالجي ةهي ظيةهيرصةتةهي،يشعةافهيشلةقيإ يتةهياإلهاةااليفةقيالةرةري

كيةةةايا ةةةاارضيال ا،ةةة ياراءيعت ةةةرو ي ةةةئيالخطابةةةهيوالخطتةةةبياليرةةةالقيأل يورأ تةةةلهيلةةةذلكي.ي
عت ةةرو ي ةةظيالخطتةةبيالالةةتعي،يفكةةا يالبةةليهةةئيالااةةرضيليا تةةهيالخطابةةهيوالخطتةةبياليرةةالقي،ي
وفقيقلاههيالفص ي لميال ا، ي  تهيقالههيإلرييو قي  تهيالكظهتلهايوال ط يالكظهتةلييوالةذيي

يراءيإ ااذهيإر طظ.ي  لويفتلايعت رو يهاأكراؤيب لييبآ

ي قلةةريير  ت ةةه ييOratorوفةةقيالفصةة يالرالةة يوالةةذييه يةة ي ةةةظا ي يكاةةا يالخطتةةبي
عةةروريياال ايةةاميبالف سةةفهيوياإلليةةاميبلةةاي  ةةىيا ةةاارضيال ا،ةة يفةةقيال لاهةةهيرأكتةةليعت ةةرو ي

والاةةلر ي  تلةةاي،يأل يالخطتةةبيالةةذييهي ةةكيعراهةةهيكافتةةهيبالف سةةفهي ةةظيالاةةاعري  ةةقيل ةةريلط ةةهي
كيايرةاوايال ا، ياأل التبيالرالكهيل كاابهيهظع اؤيشصراريعت رو ي  قيعةرورييشليةامييجتليي،
وكذلكيوص يالخطتبياليرالقيوواج ارةهيهةئياللراهةهيي،تبيبلذهياأل التبيوجياايك يإ  ظ الخط

،يوعةرورييلاةلريي  ةقيهارفةهيا ةاخلاميالك يةا بةلريا يالجةلاي،يو عراميالخطتةبيليظعةظ ارهيوا
،يوإ يهكةظ يالخطتةبيقا ةلايولةتليها يةاي،يإ  ظ ي رضياليظعظالي تةلياليةا  ةهوير ل ليطرياهي

وكذلكيشاللياميبيظعظ ا يالا اهايالاقي ا لثيفتلاي.يوفقيقلاههيالفص ي رضيال ا،ة يقلريةهي
ي0عت رو يالي اهقييوالخطتبياليرالقالظز يفقيالةرريوالاقي،لتتيبأ يتهيك تريي ةلي

رالهعيعت ةرو يفةقيكةظ يالةا ةليوال ا،ة ياالعبةقي،يش يالللفيهئيرالهعي ذايال   ي ظي
يي.ولتليفاطيالخطتبيوالي اهقيال لتر
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 الفصـــل األول
 المقـــــــــــــــــدمة: 

،روالحيبباررالافاةيببالروااعيةا يببالروال ياهببيالر،رتببلراليببلرت بب  رتبب ارالكاتببمرآببعصرر  ببع 
رار روآعيفداتهروك لكرآيولهراألدبيهر.رالكاتمرآنرحيثرأةك

ببدرلنبارأنرنيعبعضرلحياتبهرعونركفيل وفرورهياهبلروطييبمر،رةا ندآارنيععضرل ي 
واألعواءرالافاةيالروااعيةا يالروال ياهيالر،راليلرن أرةيهارحيىريي نلرلنارآععةالرتلكرال خ يالر

"ررCiceroشي عونراليلركانرلهارأثعركبيعرةلر  ع ر،رحيلرهةلر  عرالجةهوريالربع عر"ر
ر.

الجةهوريبببالرةفبببدرتعكببب راألطيبببعرآبببنر  بببعرةبببىرالن ببب رةيةبببارييعلبببيربالحيببباررالافاةيبببالر
آعرأبنباءروك لكر لىرطيبه،ركةارأدتر اقالرشي عونرب ةاتهار لىرأ ةالهراألدبيالروالفل فيالر

و اقبالرال بدروالجب يرةيةبارييعلبيرببا راءر"ررVarroور"ةبارور"ررAtticusعيلهرأآاالر"أتي وسر
وهبوفريبي ردبيالروالفل فيالرقدرأدترةىرالنهايالرإلىرتنةيالرروحراإلبداعروالنفدرلبد رشي بعون.راأل

ر،راليعلي روالعلوم.روالة عح،رالخيابالر،رالفل فالوتى:رال ععر عضرآظاتعرت  رالحياررالافاةيالر

تفاليبدرالعوآبانرااعيةا يبالر لبىربالحياررااعيةا يبالرةفبدرحباةيرشي بعونروةيةارييعلير
ةببىررببورته رالجليلببالرال بباآيال،روهببوفريببي ر ببعضرباأللهببالروربببعا ت رالدينيببالرةبباتي ره روآعيفببدات

رالديانال.ورآظاتعرت  رالحياررااعيةا يالروتى:رطبفاترالةجيةعر،ر

شي ببعونر لببىرآبببادهرالجةهوريببالروحبباريرح بب رالفببعدرأآببارالحيبباررال ياهببيالرةفببدرحبباةير
أتببب رال خ بببياترالةعاربببعرررالةيلبببيراألآبببعرالببب  رأةفبببد رحياتبببهرةبببىرالنهايبببال،روهبببيي ر بببعض

الااثىروال بعاعرآبعرال بناتو،رآبؤتةعرلوكبارل ي عون،رقضيالرةيعيس،رآؤاآعرركاتيلينا،راليحال ر
ر،رحعيرقي عروبوآبىرونهايالرشي عون.ر

ر

ر

 

 

 

 قافيةالحياة الثأولا:
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لفببدراهببيةدترالافاةببالرالعوآانيببالرآبادىهبباراألولببىرآببنرالافاةببالراليونانيببال،رواهببيةعرتببأثيعرر
رولكببنه راهببيفادوارآنببهر، رليونببانىر لببىركيببايرالع ببعراألطيببعرآببنرالجةهوريببالرتببأثيعا رقويبباالفكببعرا

روقدركانرداىةا رلهرنياىجرآبهعر.ر،وهخعو رلخدآالرأتداةه رالخارال

"  عرشي عون"رتظهعرأت رهةاترالحياررالافاةيالرةلرالن  راألطيعرآنرالجةهوريالر
ري نردينرآنرطالرالفل فالروالخيابالروال ععروالة عحرواليعل روكانريع رالكيايرأنهرآهةا ي .

الخيابالروالياريخروالفل فالروغيعتارآنرالفنونراألدبيالروالعلةيالرالعوآانيالرلإلغعييرإارأنرقيةيهار
ر.(1)ربأراليهاروبةعاييعرالافاةالرالعوآانيالرفارنريجمرأنرت

  بببعر"آبببنرأتببب رالبببدواةعراليبببىرحاببب رالباحبببثر لبببىرالحبببديثر بببنرالحيببباررالافاةيبببالرةبببىر
الحيبباررقببدرأثببعترب بب  رآباشببعرةببىر"شي ببعون"روكانبب رالنببوارروالبدايببالراليببىرتلببكرون"رأنرشي ببعر

ر ش ل رأ ةالهرهواءرال ياهيالرأورالفل فيالرأورالدينيالرأورالباغيال.

ت  ركان رأت رةعوعرالحياررالافاةيالرةىر  عر"شي عون"رواليىرهوفرأناق هارةىرت ار
رالف  .

 :والمسرح الشعر

الرب بيو مرعيبدا رنو يبنهرآنرأع رةهب راألديرالعوآبانىريجبمرأنرةىرآجالراألديرنع رأن
نرطلفيبالرتبب ارب بر بىءونعبعفربعبارالر،الجةهبوررالب  ركانب رتكيبمرآبنرأعلبهراأل ةببالراألدبيبال
واآيدراألديرالعوآانىرإلىرهيالرقعونرر،األدي،رةلفدركيمرالةؤلفونرالعوآانرلجةهورركبيعرآينوع

لفبعنرالابانىرم.مرإلبىرنهايبالرالفبعنرالعاببعرالةبياد .رتفعيبا رآنرآ عحياترباوتوسرةبىربدايبالرا
ر”شي بعونر“أنررونب كعر لبىرهببي رالةابالرارالح بع:روكانرالةؤلفونري يببونرألهببايرآخيلفبال

"راءرةببىرالةحبباك رأورآجلببسرال ببناتو.روكيببمرهببوري يببمرأغلبيببالرطيبببهراهببيةالالرالجةهببوررركببانر
ايببالرال ياهببيالرليع يبب رآعكبب  ربببينركجبب ءرآببنرالد رةالببهر ببنرالحببعيرال اليببال أر"رCaesarقي ببع

كباتوللوسر"طبفالرالنباءرالعوآانيالروعةهبوررالنباطبين،رولكبنرآعظب رالةبؤلفينرآبنرال بععاءرآاب ر
Catullusهالوهببب ر"والةبببؤرطينرآاببب رر"رSallustusجةهبببور،رالكيببببوارلفمبببالرآحبببدودررآبببنرر"ر

واررعباا رقبدرتلفبواربانبوانحدررت ارالجةهوررآنرالعاىاتراليىرش ل راليبفالرالحاكةالرةىرروآا،روك
وكانراألديرالعوآانىرلهرهةاتهرالعوآانيالرر.(2)اليعلي راألدبىرواريب واربالافاةالراليونانيالرالفديةال

،رةلفببدرتةيبب رالةؤلفببونرالاتببينرباإلبببداعرواتجهبب راليونببانىإذرلبب ري ببنرآجببعدرن ببخالرآببنرنظيببع ر
                                                 

، 1983ى ، مكتبة األنجلو المصرية، ق م الجزء الثان 44 –ق م  133(  نصحى ، تاريخ الرومان ، من عام  1)
 .762ص

(1)  Ogilive, R.M., Roman Literature and Society, Peguin Books, 1980, PP. 11-12.  


