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 وال تبرطا  السارة  موضاو  كونا  إلا  القصاية  هاه  موضاو  اختيار  يُعزى

 ةرما    بصاف  للسارتو ا الشارل  الشال  همر والمجتمع فرلفرد.  المؤتمر بعنوان الوثيق

 قةيما  قضاي  تثيار فها  تحةيةا   ةشر  السردس  القصية  أمر. خرص  بصف  وليوفينرليس

ر الموضوةرت أشة من ه  ب  هها   يومنر حت  تشللنر مرزالت جةية   الوقات فا  إلحرحا 

 الاهى الجياة األدب شانن هو فهها. والعسكريين المةنيين بين العالق  وه  أال الحرضر  

 .ومكرن زمرن ك  ف  يخص  شيئر المتلق  في  يجة

 قصاايةت  فاا  يوفيناارليس لناار  ساامهر التاا  الصااو   خلفياا  ةلاا  اطلعناار مار وإذا

 فيوفينارليس. أةماق سايكون لهار وفهمنار أوضح   الصو   هه  فستكون ةشر  السردس 

 أكبار منصا  إلا  يتطلاع وكارن الرومارن    بارلجي  فر سر كرن( تقريبر م140 -م60)

 فا  منا  أقا  آخارين  أى بينمار لا    معروفا  ليار ألسابرب أباة ا إليا  يصا  لا  ولكن 

 بارلبالط معار فه  طرياق ةان الةولا  فا  ةليار منرصا  يتقلةون والمواه  المؤهالت

 فكتا  الفرساة    األوضار  تلك من برللض  يوفينرليس صة  أولر ممر. اإلمبراطو ى

ر  اإلمبراطااو  أن إال مبهماا    يجعلهاار أن حاارو  أناا  و لاا . المعناا  هااها تحماا  أبيرتاا 

ا فنصاة  بهار   المقصاود فه ( م96 -م81) دوميتيرنوس . ونفيا  أمالكا  بمصارد   أمار 

 حكا  فا  فتار  أساوأ شاهة الاهى الابط  ةارم وهاو م  93 ةارم نفا  أنا  الظن وألل 

 مان إقلي  أبعة ف  المرابط  للكتيب  كقرئة تعيين شك  ةل  النف  هها وكرن. دوميتيرنوس

 إل  المنف  ف  يوفينرليس وظ . أسوان ف  كترئ  ثالث ترابط كرنت حيث مصر   أقرلي 

 مصارد   بعاة  ومار إلا  مفلسر   ةرد. دوميتيرنوس مقت  بعة( م98-م96) نرفر أةرد  أن

 ليتجار  هها   من واألسوأ ب  التربع   حير  ذ  ليعرن  برلجي    وظيفت  فقة وبعة أمالك   

 ها  فهاه  المةنيا    وحيرتا  امتيرزاتهار بكا  العساكري  حيرتا  ساربق باين الفرق مرا  

 .(1)برلشرةر الخرص  الخليف 

 من يعرنون وه  الرومرن فيهر فيظهر وقتئٍه   الرومرن  للمجتمع العرم  الخلفي  أمر

 بإحسرساه  طويا  لازمن احتفظاوا ولكانه  العساكرى   العنا  وطان  تحات ألوانر   الظل 

 اآل اء أنبا  اليونرني  الفلسف  معين من نهلوا لقة. أحرا ا   أمهرته  ولةته  الهين بنسالفه 

 مان وتعلماوا. المةن  المجتمع منشن وةن اإلنسرني  الطبيع  كرام  ةن تحر ا   وأكثرهر

 وأن منتصار    فرضال  جمهو يا  حكوما  إلا  االحترام بعين ينظروا أن بالده  تر يخ

 .منرفق  ةبرد  ةبةوه  الهين الطلر  هؤالء نفوسه  أةمرق ف  يزد وا
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 الميالدياين والثارن  األو  القارنين خاال   ومار ةلا  الحاةيث اقتصارنر مر وإذا

 المطلقا  القاو  تحكمهار كرنات األطارا  المتراميا  الرومرنيا  اإلمبراطو ي  أن فسنجة

 الوقات وفا  ثربت    جرزم  أية الجيوش جمرح وكبحت. والحكم  الفضيل  من هةى ةل 

 ساالطرته  وفرضاات العاارش ةلاا  تعاارقبوا األباارطر  ماان أل بعاا   فيقاا  وديعاا  نفساا 

 فيهار بللاوا الرومارن تار يخ مان حقبا  أسعة خال  وذلك. فرضر   االحترام وشخصيرته 

 م96 ةارم دميتيارنوس ماوت باين انقضات التا  الفتار  تلاك واالزدهار    السعرد  ذ و 

 نرفاار حاارف  الفتاار    هااه  فطااوا (. م192 -م161) العاارش كومااودوس واةااتالء

 وكارنوا المةنيا  اإلدا   أشاكر  ةلا  ترم  بعنري  واألنطونيون وهرد يرنوس وترايرنوس

 مسئولين للقوانين حمر  أنفسه  يعتبرون كرنوا إذ ويبتهجون الحري    بطي  ةينر يقرون

 قارد ين أيارمه  ةلا  الرومارن كارن إذ الجمهو ي    استعرد  شر  يستحقون فه . ةنهر

 ةميارء للظلا  أد  العساكري  القاو  كرنات أن بعة وذلك. برلتعق  تتس  بحري  التمتع ةل 

 وكارليجوال اللارم،   الجبر ( م37-م14) تيبريوس ةهة ةل  وخرص  مقرومتهر تتعه 

( م568-م54) ونياارون الضااعي   ( م54-م41) وكالوديااوس الشاارس  ( م41-م37)

 ودوميتيارنوس الكريا    البهيما ( م69 ديسامبر-م69 أبريا ) وفيتيل ِّوس اللرش    المبه 

 مان نيار تحات ةرمار ثمارنين طاوا   ومار و زحات. القلا  للي  الجبرن( م96-م81)

 يكاون وكارد الجمهو ي  ف  القةيم  األسرات أبرد أو ا    تهةأ ول  نر   تخ  ل  الطليرن

 (2).المنكود  الفتر  تلك ف  ظهر نبوغ أو مقة   وك  فضيل  لك  قرضي  ضرب 

 اللضاا  كاارن وإن الروماارن   نفااوس فاا  دفيناار   لضاابر الفتاار  تلااك تركاات

indignatio بفصا  للسارتو ا األو  البرةاث فهاو ةرما    بصف  الجية الشعر صرنع هو 

 أحيرنار    هردئا  نار  ةلا  ديوانا  النضار  مه  ةرم  ليوفينرليس توفر هنر ومن. خرص 

 وجها  ولا  أينمر متوفرا   كرن النيران هه  فوقود. األحيرن معظ  ف  متنجج  نر  وةل 

 لا    معرباة وجاود ةاةم  لا  المار  معرصرو  ةبة إذ. والعبرد البالد ف  الفسرد ة  فقة

 المفارج  للثاراء نتيجا  البطنا  آفا  وانتشارت. ثروتا  هو للمرء الوحية التقيي  وأصبح

 ليانع   ومار إ  خيراتهر ك  وجل  المستعمرات لنهبه  نتيج  الرومرن   ةل  هبط الهى

 مان التحلا  إلا  النسرء تحر  وأدى. المةاهنين من حوله  ومن وحرشيته  األبرطر  بهر

 السال  بسان  المعارو  األصاي  الرومارن  العار  ةان والخارو  االجتمرةي  القيود

mos maiorum .إليهار الوافةون األجرن  شو  أن بعة القبيح وجههر ةن  ومر وكشفت 

 .مصطنع  بزين  وأبةلو  الطبيع  جمرلهر وصوب حةب ك  من

 اللنا  باين الالذةا  مقر نرتا  بعقاة ةرمار أ بعاين ماةا  ةل  يوفينرليس وانشل 

 باين والزيا    الحقيقا  باين والصانع    الطبيعا  باين واألجنب    الرومرن  بين والفقير  

 آخاار ةشار    السردساا  القصاية  موضاو  هاا  األخيار  وهااه . والماةنيين العساكريين

 .بيت آال  األ بع  ينرهز الهى ديوان  قصرئة
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Quis numerare queat felicis praemia(3), Gallii(4), 

militiae? Nam si subeuntur prospera castra, 

me pavidum excipiat tironem porta secundo 

sidere. Puls etenim, fati valet hora benigni 

quam si nos veneris commendet epistula Marti 

et Samia genetrix quae delectatur harena. 

(Iuv.XVI, 1-6) 

 :قرئال   هه  قصيةت  بهر بةأ الت  نفس  يوفينرليس كلمرت من أبلغ وال

 العسكرى مكرفآت يحص  أن يمكن  من جرليوس   آير

 الخطو   ذى المعسكر إل  الوصو  أتمن  شخصير فننر الميمون؟

 . مبتةئ كمجنة البرب ةنة أ تعة وأنر دخلت  ولو حت 

 العطو  القة  وقت يسمح  أن حقر هها من واألكثر

 مر س إل  فينوس من ةلينر توصي  بخطرب

 .سرموس برمر  تستمتع الت  أم  من أو

 مزاياار ةاان المبرشاار برلحااةيث قصاايةت  يوفيناارليس يبااةأ الساات األبياارت بهااه 

 شخصاير   هاو أنا  لة جا  تعاة وال تحصا  ال بننهار ووصافهر المحظاوظين العسكريين

 كارن فقاة. كتيبا  قرئاة كرن أن بعة مبتةئ كمجنة ولو حت    (8)برلمعسكر االلتحرق يتمن 

. بارآلخرين برلمقر نا  األةلا  هاو  اتبار تتقرضا  التا  القليلا  الطبق  من جزءا   الجنود

 المرئا  قرئاة من أةل   اتب  فرلضربط العسكري    للرتب  وفقر الرات  كرن الحر  وبطبيع 

centurion اباته  يكان لا  الجناود وحتا . الجنةى من أةل   اتبر   يتقرض  كرن الهى  

 الرات  ضع  يتقرض  الهى الجنةى ذلك من أق   اتب  كرن المبتةئ فرلجنةى متسروير   

duplicarius الراتا  أمثار  ثالثا  يتقرضا  الهى األقةم الجنةى وهنرك triplicarius .

 الحارس فا  المردئا  فقرئاة الوحاة    فا  الشاخ  لوضاع وفقر الرات  يختل  كرن كمر

 يتقرضا  الفيلاق وقرئاة كتيب    ف  المرئ  قرئة من أةل   اتبر يتقرض  كرن اإلمبراطو ى

 أن ها  األكياة  فرلمعلوما  الرواتا  هاه  مقةا  ةن أمر. المسرةة  الفرق  قرئة من أكثر

( 225) قاة    اتبار سانوير يتقرضا  كارن -أولسطس ةهة نهري  ف  – الفيلق ف  الفرد

 زيارد  وأو . sesterces سيستركيس 4 تعرد  فضي  ةمل  هو والةينر  denarii دينر ا  

 ديناار  300 إلاا   فعاا  الااهى دوميتياارنوس أيااةى ةلاا  م83 ةاارم كرناات الراتاا  فاا 

 م193 ةرم قر  ةنةمر سيفيروس سبتيميوس ةهة حت  ثربتر   الرات  هها وظ . (9)سنوير  

 اإلمبراطاو ى الحارس ف  الجنةى أمر. المؤ خون بشننهر اختل  زيرد  الروات  زيرد 

 أولساطس   ةهاة أواخار فا  وذلاك دينار ا   ( 375) قاة    اتبار سانوير   يتقرض  فكرن

 أمار. م14 ةارم دينار ا  ( 750) إلا  ثا  دينار ا  ( 450) إلا  ا تفاع ث . م6 ةرم وتحةيةا  

 .(10)تحةية ا معروف  لير ولكنهر بكثير ذلك من أكثر كرنت فرلتنكية الضبرط  وات 
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 يتقرضا  كارن أن  إال دخل    من األكبر الجزء يمث  كرن الجنةى  ات  أن و ل 

 كارن المشار  وجناةى للحصارن   ةلا  باة  يتقرضا  كارن الفار س فمثال إضرفي  مبرلغ

 من يستقطع كرن الهى المبلغ يسترد كرن الجنةى تقرةة وةنة. (11)بيرد  بة  ةل  يحص 

 إلا  أولساطس ةهة ف  وصلت الت  الخةم  نهري  مكرفن  إل  برإلضرف  إجبر ير     اتب 

 كمار. دينار ا( 8250) إلا  م212 ةارم وصلت أن إل  ترتفع وظلت دينر    آال  ثالث 

 وألحفارد    وألوالد  لا  تضامن التا  والسالوك الساير حسان شاهرد  ةلا  يحص  كرن

 .(12)الحير  مةى الرومرني  برلجنسي  االحتفرظ

 كارن الحارب زمان ففا  والمكارن   الزمارن بارختال  تختلا  فكرنات اللنرئ  أمر

 كارنوا مار وكثيارا   حماريته    نظيار كبيار مبارلغ باةفع المقرطعارت سكرن يلزمون الجنود

 الحارب   لقاوانين طبقر مبرحر   السل  فكرن األةةاء أ ض ف  أمر. لإلمبراطو  يشكونه 

 لنارئ  تاؤ  أن ةلا  العار  جارى فقاة. للجنود مهمر ةرئةا   تمث  الحرب لنرئ  وكرنت

. (13)للضابرط فتاؤ  تستسال  التا  الماةن لنارئ  أمار الجناود   إل  ةنو  تفتح الت  المةن

 مان الرومارن الجناود ةليهار حصا  التا  اللنارئ  بحجا  المثا  يوسايفوس لنر ويضرب

 فا  ببيعا  الاهه  مان يتخلصاون كارنوا أنها  لة ج  بحملهر تنوء كرنت والت  أو شلي 

 .(14)الحقيقي  قيمت  بنص  سو ير

 الساخي    بعطريره  الجنود إ ضرء ةل  يحرصون األبرطر  كرن السل  وقت وف 

 كرنات إن المؤ خاون يحاةد ولا   (15) .وصيت  ف  ذكره  ينس ل  أولسطس أن لة ج 

 ك  ةل  تع  كرنت أنهر أم اإلمبراطو ى الحرس أةضرء ةل  اقتصرت قة العطرير هه 

 جمياع جعلت الهكر سرلف  الةخ  مصرد  ك  فإن حر  ك  ةل . الرومرن  الجي  أفراد

 وأبنارهه  وأزواجها  ها  يتمتعاون كارنوا هاها إلا  وبرإلضرف  األثريرء   من العسكريين

 .(6)مستفز ببهخ ينفقون جعلته  ضريبي  بإةفرءات وآبرهه 

 المنار  بعياة األم  بهها القة  ل  سمح إذا محظوظ المبتةئ المجنة فحت  ث  ومن

 وقاة الحارب   إلا  مار س إلا  الجمار   ب  فينوس من توصي  خطرب إل  يحتر  الهى

 مار شاخ  إللحارق يتوساط حتا  نفساهر بونو أم  من توصي  خطرب إل  األمر يحتر 

 ال مبرللا  وها  للسارتو    المميز  السمرت إحةى ه  المبرلل  وهه . العسكري  برلخةم 

 لهان كرنات اإلمبراطاو ى الابالط نسارء أن المعارو  فمن الواقعي    من ش  من تخلو

 للقوات العرم القرئة هو كرن اإلمبراطو  أن وبمر. األبرطر  ف  كبير وتنثير ونفوذ سطو 

 والمفضال  الزوجا  مانهن الابالط ونسارء األ ض   فا  مار س اإللا  ظ  فهو المسلح 

 الرومارن  بارلجي  االلتحرق أمر أهمي  مةى تعكس المبرلل  هه  أن كمر. واألم والخليل 

 بنيا  لا  ويسمح بعطف  ويشمل  الح  ل  يبتس  من لصرلح اآلله  تةخ  إل  يحتر  الهى

 :قرئال   يوفينرليس يجي  هها؟ ك  لمرذا ولكن. الرفيع الشر  هها

Commoda tractemus primum communia, quorum 

haut minimum illud erit, ne te pulsare togatus 
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audeat, immo etsi pulsetur, dissimulet nec 

audeat excussos praetori ostendere dentes 

et nigram in facie tumidis livoribus offam 

atque oculum medico nil promittente relictum. 

(Iuv. XVI, 7-12) 

 الت  العرم  الميزات االةتبر  بعين فلننخه أوال  

 ةل   ومرن  مواطن يجره أال: مريل  أقلهر ليس

 ذلك تجره  فعلي  مضروبر    هو كرن لو حت  بعن    ضربك

 البرايتو  ةل  المخلوة  أسنرن  ةرض ةل  يجره وأال

 .المز ق  التو مرت بسب  وجه  ف  السوداء  الكةم  وال

 . لهر ةال  بنى الطبي  يعة ال الت  المتبقي  العين وال

  جار  اةتارد فقاة الحصارن    ها  العساكريين ميازات أولا  أن يوفينارليس يرى

 الوقات ف  والحرص وقتله    األةةاء هزيم  ةل  والحرص الحروب شن ةل  الجي 

 الةفر  متطلبرت احتلت فقة. كرنت طريق  بنى ةليه  يُعتةى أو أفراد  يُقت  أال ةل  نفس 

 أها  اإلمبراطو يا  صاة  فا  الجاي  أصابح ث  ومن الرومرن   تفكير من كبيرا   جزءا  

 ثا  ومان منهار تخلاو التا  األماركن فا  الشارط  محا  يح  كرن إذ. المجتمع جمرةرت

 .(19)أيضر    جرل  هيب  تضرةفت كمر مهرم  تضرةفت

 الخرصا  الملكيا  بظهاو  البشاري    للمجتمعارت السيرسا  الوجاود ظهر أن فمنه

 كارن فقاة طبقيا    صاف  ظهاو   منه الجي  اكتس  وقة الجي    ظهر اإلنتر    لوسرئ 

 أيا  مان للةولا  السيرسا  الكيارن لحمريا  اإلنتار  وسرئ  يةهر ف  تملك الت  الطبق  أدا 

 لحمريا  الطبقا  هاه  ية ف  أدا  كرن كمر. التوسعي  األطمر  لتحقيق أو خر جي    أخطر 

 حين ف  المةنيين بتندي  له  مسموح فه . داخلي  أخطر  أي  من فيهر االجتمرة  النظرم

 يشتك  وأال لضب  يبتلع أن فعلي  الضرب    للعسكرى يرد أن للمةن  المسموح لير أن 

 مملاوء   وجها  كارن لاو وحتا  مةويا    بلكما  أسانرن  العسكرى خلع ولو حت  للقرض 

 األخارى وبقيت ةيني  إحةى فُقنت لو وحت  األز ق   اللون ويلطي  ومتو مر   برلكةمرت

 مبرللا  فيا  للمانلو  هارز  نقاةى تحريا  هاها أن الواضاح مان. ةالجهر ف  أم  بال

 التا  العسكرى جرأ  مةى ةل  التنكية يوفينرليس ب  أ اد برلكلمرت   كر يكرتيرى و س 

 العساكرى   لحصرن  حسرب أل  يعم  الهى المةن  جبن بسب  التهو  حة إل  تص  قة

 هنرك كرنت إذا ولكن. الشكوى ةل  حت  يجره وال نفس  ةن الةفر  ةل  يجره ال فهو

 فمارذا العساكريين   أحاة يشاتك  أن وقار  بارلجرأ  فجان  أصاي  لماةن  استثنرئي  حرل 

 :قرئال   التسره  هها ةل  يوقينرليس يرد سيجن ؟

Bardaicus(20) iudex datur haec punier volenti 

calceus et grandes magna ad subsellia surae 
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legibus antiquis castrorum et more Camilli(21) 

servato, miles ne vallum litiget extra 

et procul a signis. "iustissima centurionum 

cognitio est igitur de milite, ne mihi derit 

ultio, si iustae defertur causa querellae". 

tota cohors tamen est inimica, omnesque manipli(23) 

consensu mango efficiunt curabilis ut sit 

vindicta et gravior quam iniuria. 

(Iuv.XVI, 13-22) 
 ةسكرى قرٍض  ل  يُعين اإلسرءات هه  ةل  للعقرب طلبر  

 المنص  ةنة  األشةاء المحكم  هيئ  أةضرء ومن( المرئ  قرئة هو)

 كرميلُّوس لُعر  وطبقر القةيم  المعسكر لقوانين فطبقر

 الواقي  األسوا  خر   العسكرى يحرك  ال ب    المعمو 

 المرئ  قرئة انطبر  يكون ةلي  بنرء  . "الرايرت ةن بعيةا( ال)و

 القصرص ينعةم ولن  جةا    صح  أقوال  أن الجنةى ةن

 ". االتهرم موضع ه  العردل  الشكروى كرنت إذا ل    برلنسب 

 الرومرني  الشراذم وك  معردي    كلهر الكتيب  أن إال

 مفردهر خطير  اتفرقي  إنجرز ةل  يتعرهةون

 .اإلصرب  من  أشة القصرص يكون أن

 للماةن  تاوفرت إذا أنا  مفردهار أخرى حقيق  يوفينرليس لنر يوضح الفقر  هه  ف 

 لنظار يُعين فكرن العسكريين   من إلي  أسرء من ومعرقب  اإلنصر  لطل  الكرفي  الجرأ 

 العساكريين مان كارنوا المحلفاين بارق  وكاهلك المرئا    قرئاة هاو ةسكرى قرٍض  قضيت 

 ال فرلعساكرى ةساكري    محكم  أمرم إال العسكريين محركم  يحرم كرن فرلقرنون. أيضر  

 العساكريون ياؤاذ  الحار  وبطبيعا . برلقرنون محم  أن  إذ معسكر  ةن االبتعرد يمكن 

 ةلا  يعرقبونا  كارنوا القصارص أجا  مان جرء الهى المةن  إنصر  من وبةال   زميله   

 أن ةلا  تاة بوا فرلعساكريون. األولا  اإلصارب  مان قسو  أشة جةية  بإصربرت جرأت 

 برللوم يوفينرليس يتوج  ولهلك شت    فقلوبه  المةنيون أمر واحة    ج  قل  ةل  يكونوا

 :قرئال المةن  إل 

         ………………..  dignum erit ergo   

declamatoris mulino corde vagelli, 

cum duo crura habeas, offendere tot caligas, tot 

milia clavorum. Quis tam procul absit ab urbe 

praeterea, quis tam pylades, molem aggeris ultra 
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ut veniat? Lacrimae siccentur protinus, et se 

excusaturos non sollicitemus amicos. 

(Iuv. XVI, 22-28) 

 

 جةيرا   فستكون  ث  ومن

 العنية العق  بهها وأنت (25)فرجيل ِّيوس بمةح

 البيردات هه  ك  ألضبت وقة  جليك   ةل  تق  ةنةمر

  ةن  يبعة الهى ذا  من هها إل  برإلضرف . مسريرالنعر  من اآلال  هه  وك 

 المةين 
 خل  إل  يص  أن  حت    (26) بيالديس يشب  الهى ذا  من الحة؟ هها إل 

 الحر    ف  الةمو  فلتُجف  الواق ؟ السو  استحكرمرت

 . برألةها  سيتعللون الهين األصةقرء تزةج ال حت 

 باةون العاهابرت هاه  لكا  نفسا  ةار ض الاهى العنياة المةن  يوفينرليس يلوم هنر

 لركا  تعارض أن بعاة قةميا  ةل  يق  زا  مر أن  ةل   ب  يحمة أن ةلي  فهو. طرئ 

 فا  المانلو  ةن شه أن وبعة. اللليظ  المسرمير آال  ةل  تحتوى الت  الجنود أحهي 

 ةقار فا  إلايه  الوصاو  ةلا  وتجارأ با  العساكريين   تحاةى ةاةم وهو  ومر مةين 

 يُقةم صةيق أى   يجة لن ألن  سبيل  حر  إل  ويهه  دموة  يجف  بنن وينصح . دا ه 

 متعللاين حولا  مان الجمياع فسينصار  ةقرب   من نرل  مر ينر  ال حت  مسرةةت  ةل 

 ولياار جبناارء فرلمااةنيون لصاارلح    يشااهة أن ةلاا  صااةيق أى يجااره ولاان برألةااها   

 . متضرمنين

 :قرئال   يوفينرليس ب  يوافينر مر هها سيحةث؟ فمرذا أحةه  شهرد  القرض  طل  ولو

"da testem" iudex cum dixerit, audeat ille 

nescio quis, pugnos qui vidit, dicere "vidi", 

et credam dignum barba dignumque capillis 

maiorum. citius falsum producere testem 

contra paganum possis quam vera loquentem 

contra fortunman armati contraque pudorem. 

(Iuv.XVI, 29-34) 

 ذلك فليجره القرض    يقولهر مر ةنة   "شرهة ا أتون " 

   " أيت" يقو  أن ةل  اللكلمرت    أى الهى  أةرف    ال الهى

 كرن الهى الطوي  برلشعر وجةيرا برللح  جةيرا   وسنةتبر 

 زو  شرهة ستجة مر فسرةرن . ألسالفنر

 برلحق  يشهة من تجة ممر أسر ( الجل ) المةن  ضة
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 ( 27) .الرفيع مقرم  وضة المحظوظ العسكرى ضة

 

 الماواطن مان كا ُ  أمرمهار يمثا  التا  العسكري  المحركم  مشهة يوفينرليس يكم 

 حااةث ماار ةلاا  شارهةا   العسااكرى القرضاا  يطلاا  فعناةمر العسااكرى   واآلخاار الماةن 

 فهاها بعينيا     آ  الاهى بارلحق يشاهة أن ةلا  كرن مر أير   شخ  أى يجره لن للمةن   

 إال يوجاة فاال يوفينارليس ةصار فا  أمار. والحق العة  أيرم األسال    أيرم زمرن   كرن

 الجلاا  باارلريف  الشارةر يصااف  الااهى الماةن  ضااة للشااهرد  المساتعةين الاازو  شاهود

paganum  تحسار يظهار وبرللضا  ممزوجا  وساخري  مرير تهك  الوص  هها فف 

 القريا  بانخالق يتمتعاون وكرنوا  يفيين كرنوا الهين األصليين الرومرن ةل  ليس يوفينر

 فيفتقاةون ل  المعرصرون  ومر سكرن أمر. بينه  فيمر وتعرون وشهرم  وكرم سمرح  من

 حتا  بارآلخر مانه  أىُّ  يكتارث وال. أساالفه  بهر يتمتع كرن الت  الحمية  األخالق تلك

 هاو هها من واألسوأ ب   أى   بمر الشهرد  ةل  يجره فلن نرظري    أمرم يُسحق  آ  ولو

 المحظوظ العسكرى أمر. األحوا  ك  ف  المظلوم المةن  ضة  ليشهة زو  شرهة تتطو 

 هاو هاها ها  ولكن. الرفيع المقرم صرح  فهو ضة    يشهة أن ةل  ليجره أحة   يكن فل 

 :قرئال   يوفينرليس يجي  المةن  ةل  العسكرى ب  يمترز مر فقط

Praemia nunc alia atque alia emolumenta notemus 

sacramentorum,  convallem ruris aviti 

improbos aut campum mihi si vicinus ademit 

et sacrum effodit medio de limite saxum, 

quod mea cum patulo coluit puls annua libo, 

debitor aut sumptos pergit non reddere nummos 

vana super vacui dicens chirographa ligni, 

expectandus erit qui lites inchoet annus 

totius populi. sed tunc quoque mille ferrenda 

taedia, mille morae; totiens subsellia tantum 

sternuntur, iam facundo ponente lacernas 

caedicio et fusco iam micturiente parati 

digredimur, lentaque fori pugnamus harena. 

ast illis quos arma tegunt et balteus(29) ambit, 

quod placitum est ipsis praestatur tempus agendi 

nec res atteritur longo sufflamine litis. 

(Iuv.XVI, 35-50) 
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 أخرى وأفضليرت أخرى مكرفآت إل  فلننتب  واآلن

 وهة  شرير سلبن  إذا( مثال  . )للةول  الوالء  يمين أقسموا لمن

 جةى  ضيع  من حقال جر ( سلبن ) أو

 (الصخر  تلك) حةى   وسط من المقةس  الصخر  وأزاح

 وثرية  ةريض  بكعك  ةرم ك  شرفر ةليهر أضف  كنت الت 

 اقترضهر الت  أموال   د  ف، ف  دائن استمر( إذا) أو

  (للقل ) خشب  بزيرد  مزو  الخط بنن قرئال  

 الشع   يبةأ ةنةمر ةرمر أنتظر أن ةل  فرضر فسيكون

 ةنت أل  هنرك سيكون  ذلك بعة حت  لكن. التقرض  كل 

 بمجرد أن  يحةث مر فكثيرا   (للجلسرت) تنجي  أل  تحمل    يج 

 كريةيكيوس المفو  يبةأ حت  المحكم  هيئ  تنعقة أن

 برلفع  انصر  قة  فوسكوس يكون وحت  ةبرءت    خلع ف 

 .البطيئ  المحكم  حلب  ةل  ونقرت  جرهزين   كنر أن بعة فنتفرق

  (السي ) حزام  ويحوطه  األسلح  تحميه  الهين لهؤالء برلنسب  ولكن

 أنفسه  ه  له  يروق الهى الوقت ف  قضريره  فتُنظر

 القضرئي  الةةوى ةرقل  فتر  طو  بسب  قضيته  تُنهك ولن

 
 العساكريون بهار تمتاع أخارى مزيا  إلا  يوفينارليس ينب  المطول  الفقر  هه  ف 

 وادٍ  أى وهااة    ساالب  األشاارا  أحااة أن مفترضاار بنفساا  مااثال ضاار بر لاا  المعرصاارون

 الصاخر  بزحزحا  قرم أن بعة أجةاد    من و ث  حق  ةل  جر  ل  جر ا أن أو صلير  

 الحاةود إللا  ةارم كا  القارابين ةناةهر يقاةم كرن والت  حقل    حةود بهر يعل ِّ  كرن الت 

Terminus يسام  احتفار  ل  يقرم كرن حيث Terminalia  مان والعشارين الثرلاث فا 

 حاةدهر وقاة دمارء   إ اقا  دون المانكوالت مان قارابين لا  تقاةم وكرنات فبرايار   شهر

 المار  مان بمبلاغ لا  ماةينر كارن شخصار أن مفترضر   أو. والثرية برلكعك هنر يوفينرليس

 إذا. مازو  األمرنا  إيصار  ةلا  توقيعا  أو ماةةير   إلي  يرد  ال حت  يراوغ ظ  ولكن 

 حقا    الساترداد القضارء إلا  اللجاوء وأ اد يوفينارليس مثا  لمةن  هها من شي  حةث

 التقرضا  بةايا  وماع. ضة  دةوى يقي  حت  القضرئي  السن  بةاي  ينتظر أن ةلي  فكرن

 خلاع مثا  واهيا  ألسابرب الجلسارت تنجيا  منهر وسب    سب  ألل  المعرنر   حل  تبةأ

 أن بعاة األسابرب إباةاء باةون المرافع     افضر المحرمر  لروب المفو  الشهير المحرم 

 فهاها. الجلسا  افتتارح بعاة حرجتا  ليقضا  الخصا  محرم  انصرا  أو الجلس    انعقرد

 واالساتهتر  برلتفرها  وصفه  لة ج  والواق    الجرلس القضرء    جر  من واضح تهك 

 التعبيار فهاها. المحكما  هيئا  انعقارد وقات الحرجا  قضارء ذكر ولة ج  موكلي  بقضرير

 المتلقا  لتصاةم فجان  الحضاي، إلا  برلحاةيث تهابط التا  السرتو  سمرت من الالذ 



 ليوفيناليس عشرة السادسة القصيدة  

52 
 

 الرهيبا  المعرنار  وهاو ةليا  التنكياة السرتو ا كرت  يرية الهى األمر خطو   إل  فينتب 

 للقضارء اللجاوء إلا  العارثر حظها  يضاطره  ممان معرصارو  لهر يتعرض كرن الت 

 ةليهار يساير التا  القضرء حلب  ةل  يقرت  أن إال المسكين المةن  أمرم يكن فل . المةن 

 ها  فيحاةدون العساكريون أمار. والعاة  الحاق لعرقلا  متعماة كننا  يبةو ببطء ش  ك 

 وال ممكان   وقات بنسار  تنظار التا  قضاريره  لنظار لها  يروق الهى الوقت ألنفسه 

 سارة  العساكريين ةلا  يعيا  ال هنار فيوفينارليس. والابطء العنت هها لك  يتعرضون

 يجاةون ال والاهين يتظارلمون الاهين المةنيين ف  العي  ك  العي  وإنمر قضريره    نظر

 ولكان. بعينا  الظلا  ها  البطيئ  فرلعةال  المنرس    الوقت ف  بينه  يفص  نزيهر   قضرء  

 :قرئال   يوفينرليس يرد فقط؟ العسكريين مزاير ه  هه  ه 

Solis praeterea testandi militibus ius 

vivo patre datur. nam quae sunt parta labore 

militiae, placuit non esse in corpore census, 

omne tenet cuius regimen pater. ergo coranum 

signorum comitem castrorumque aera merentem 

quamvis iam tremulus captat pater; hunc favor aequus 

povehit et pulchro redidit sua dona labori. 

ipsius certe ducis hoc referre videtur 

ut qui fortis erit, sit felicissimus idem, 

ut laeti phaleris omnes et torquibus(30) omnes. 

(Iuv. XVI, 51-60) 

 وصيته  كترب   ف  وحةه  للعسكريين الحق يعط  هها إل  برإلضرف 

 العسكري  ف   العم  من المكتسب  األموا  أن حيث. األب حير  ف 

 الثرو   مكون من ليست أنهر ةلي  المتعر   من

 المرتع  األب يتودد ولهلك. فيهر التحك  ك  األب يملك الت 

 المعسكر من  اتب  يتقرض  والهى للرايرت المصرح  كو انوس إل 

 (ألن ) يتقةم فهو فعال   يرتج ( األب) أن  ل ( وذلك)

 . حسن بالء من  هو منح  مر يسترد أن  كمر األطراء يستحق

 نفس  القرئة يه  مر أن صحيحر يبةو حقر  

 حظر  األكثر نفس  هو شجرةر سيكون  من أن هو

 .برلقالئة( سعةاء) الجميع( يكون)و برلنيرشين سعةاء الجميع يكون حت 

 

 العةياة  للمزاير جةية  ميز  بإضرف  القصية  من المتبق  الن  ينته  الفقر  بهه 

 فا  الحاق له  وحةه  أنه  وه  أال ليوفينرليس   المعرصرون العسكريون بهر تمتع الت 
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 ومرلا  االبان أن ةل  يؤكة الرومرن  القرنون أن حين ف  األب   حير  ف  وصيته  كترب 

 واساتمر للعسكريين الحق هها فسبرسيرنوس منح وقة. (31)يشرء كي  في  يتصر  ألبي 

 ةليهار وتظهار ةتيار العمار من بلغ الهى المسن األب وأصبح. هرد يرنوس ةصر حت 

 مان  اتبا  يتقرضا  الاهى البنا  يتاودد الاهى هو و ةش  وهن من الشيخوخ  أةراض

 األبوياا  سالطت  وفقاةاألب األسار    داخا  االجتمرةيا  المعاريير انقلبات فقاة. المعساكر

patria potestas يتمتاع لمارذا هاها؟ كا  لمارذا ولكن. العسكريين السرد  من ابن  لكون 

 فا  بالء حسن من منحو  مر يستردون أنه  ه  اإلجرب  الميراث؟ هه  بك  العسكريون

 العساكرى كارن فكلمار التشاري  هها ك  منحته  الت  ه  فرلشجرة  الوطن   ةن الزود

 .لشجرةت  تقةيرا والقالئة النيرشين ةل  حص  كلمر أشجع

 المارأ  ةلا  الرجا  تمياز كرنت الت  القةيم  األو بي  الحضر   معريير ه  هه 

 الاهى هاو الرج  ألن إال ش  ال المةن    ةل  العسكرى وتميز العبة   ةل  الحر وتميز

 بارلجي  يلتحاق الاهى هاو والحار واألماالك   واألةاراض األوطارن ةان الةفر  يتول 

 يحاو  كارن الاهى األسار من ونسرء  جر  من الوطن أبنرء ويحم  الحيرض ةن ليزود

 يتبعاةون كارنوا الاهى الحارب وقات فا  الاواق  الة   ه  فرلعسكريون. ةبة إل  الحر

 ويالتهاار وليتجرةااوا الحاارب لمار  ليخوضااوا واألحباارب   واألها  البياات ةاان طوالا 

 الحيار  مان محرومين كرنوا أنه  هها من واألقس . القرئ  والحر القر س البرد متحملين

 ساوى شا  بانى ينشاللوا ال حتا  واالنجارب الازوا  مان ممناوةين كارنوا إذ الطبيعي 

 أحاوا  واساتقرا  األمر استتبرب بعة ةنه  ُ فع القية هها أن إال للةول    العلير المصلح 

 يحسانون العساكريون كارن فكمار اإلحسارن   إال اإلحسرن جزاء كرن فمر. اإلمبراطو ي 

. تعاة وال تُحصا  ال التا  االمتيارزات كا  بمنحه  إليه  تحسن الةول  كرنت الةول  إل 

 ف  وهردف  جرد  سرتو ا لنظ  الضرو ي  برلحري  تمتع الهى يوفينرليس لقو  طبقر وهها

 كرنات فرلحريا . الميالدياين الثارن  القرن وبةاي  األو  القرن أواخر ف  الفرد حك  ظ 

 الموضااوةرت ةاان الحااةيث حرياا  أن حيااث الساارتو ا تكااوين فاا  أسرسااير   ةنصاارا  

. اإلصااالح فاا  المساارهم  الساارتو ا لكرتاا  ضاامنت التاا  هاا  والسيرسااي  االجتمرةياا 

 أدى وقاة لا    المعرصار  وبارلظرو  بمجتمعا  وثيقار ا تبرطر مرتبطر كرن رليسويوفين

 معلمار   جعلا  Libertas الحري  ةل  المستمر وتركيز  اآلخرين بسلوك الشةية اهتمرم 

 أواخار فا  القصاية  هاه  يوفينرليس نظ  لقة. (32)سرتو ا كرت  كون  جرن  إل  أخالقير

 األماو  يرى هنر فهو. معرصري  أحوا  سوء من لضب  أوا  وسكن نضج بعةمر أيرم 

 يارى ولكنا  المةنيين   ةل  العسكريين تميز مةى يعكس الهى الظرهر من أةمق برهي 

 اللضا  اساتبة  أن بعة إال العميق  الرهي  هه  ل  لتتوفر يكن ول . مبر  التميز هها أن

indignation برلرشة ratio   حتا  وال الرذيلا  ةل  يقض  لن اللض  أن اكتش  فقة 

 مشارك  مان يقلا  الفلساف  إلا  اللجاوء وال ةليهار   والتهك  برلسخري  ازد ائهر محرول 

 واإلحبارط   اللضا  مان الكثيار بهر والسخري  التوازن   ةةم يسب  فرللض . المجتمع
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 إال الرذيلا  مان مفر فال. الس  البشرى للسلوك مختل  تفسير تقةي  ةن تعجز والفلسف 

 ةياوب  هيا  ةلا  قارد ون فرلبشار جاةوى   ذى ليار شاجبهر محرولا  أن إذ بتخطيهر

 األلنياارء إلاا  الساارتو ا توجاا  أن يجاا  ولااهلك (33)ةيااوبه  ياارون ال بينماار اآلخاارين

 هاةفهر يتحقاق وبهلك المهمشين   لصرلح كوسيل  تستخةم أن ويج  اجتمرةير   واألقويرء

 أن إال المجتماع   أماراض ماع يتعرما  ألن  جرد أدب  لون فرلسرتو ا. اإلصالح وهو إال

 .(34)خف  ةنةمر المرح تجع  بطريق  برلهز  الجة يةمج كرن يوفينرليس

 فتارات أساعة يحاةد أن المارء أ اد إذا: "قار  الاهى جيباون بارأى إذن ننخه ه 

 دوميتارنوس ماوت باين بارلفتر  تحةياةهر فا  يتردد فلن لإلنسرن  خرء   وأكثرهر التر يخ

 أوصا  الاهى هاو ترايارنوس أن يرى الهى كر تو و أى   (35)كومودوس التير  وحت 

 ك  وانتخ  سبق لقة المحبط؟ الحزين يوفينرليس برأى أم مجةهر   أو  إل  اإلمبراطو 

 دوميتيارنوس   ةهاة ساردت التا  المؤلم  الوحشي  ةل  األصلر وبلنيوس تركيتوس من

 المساتبة هاها وبماوت واالستبةاد   القهر من ةرمر ةشر خمس  طوا  الرومرن ةرن  فقة

 الاهى يوفينارليس فعلا  مر وهها. (36)موته  بعة حت  المهنبين بمعرقب  سمح جةية جو بةأ

 لكا  الحرضار ةلا  بظاللهار تلقا  الزالات القريا  المرضا  من صو ا يستةة  كرن

 يركاز أنا  إذ ةليهار   يُعاو   صاو   لنر يقةم أن  يةة  ال فيوفينرليس. النفوذ ذوى يحه 

 األساكنة ي    مةين  مثلهر و بمر القةي    العرل  ف  تقريبر الوحية  المةين  تلك  ومر   ةل 

 التاوتر أسابرب وكا  والنفاوذ   السالط  مركاز مان القارب مشرك  من تعرن  كرنت الت 

 النفاوذ   وذوى األلنيارء ةان يتحاةث األصلر بلنيوس كرن فبينمر. التحضر ةن النرتج 

 العليار الطبقا  حيار  فطريقا . الحيل  قلي  الضعي  الشخ  قنر  يرتةى يوفينرليس نجة

 ذوى مان القريباون أولئاك إال ةنهار يتحاةث ال التا  االجتمرةيا  العةالا  ماع تتعر ض

 .(37)امتيرزاته  من محرومون ذلك ومع االمتيرز

 المحظوظاون العساكريون يباةو ظرهريار الماةن ؟ أم العساكرى هنر؟ المالم فمن

. لها  وظرلمين المةنيين ةل  ومتعرلين متلطرسين تعة وال تحص  ال بمزاير المتمتعون

 لكا  مساتحقين ل  المعرصرين الرومرن يرى يوقينرليس أن فسنجة النظر أمعنر إذا ولكن

 بينمار واحاة  جا  قلا  ةلا  فرلعساكريون. العساكريين قبا  من ظل  من ةليه  يقع مر

 أم ظرلمار أخار  ينصار أحاة يعة ول  معنرهر الصةاق  فقةت أن بعة شت  قلوبه  المةنيون

 حلات فقاة  أى   بمار يشاهة أن ةل  يجره ال ةلي  يُعتةى زميل  يرى من حت . مظلومر

 يسال  أن الساه  مان وأصابح معرصاري  باين الظلا  وتفشا  با . األثر  مح  األنرني 

 زو ا مرلا  ينكا  وأن المقةسرت   ةل  التعةى إل  اضطر لو حت  جر   أ ض مواطن

 فتار  طاو  مان شاةيةا   ةنتار فسايجة الماةن  القضرء إل  المظلوم التجن مر وإذا. وبهترنر  

 حلبا  إل  القضرء سرح  تحو  ومن موكليه    بقضرير المحرمين استهتر  ومن التقرض   

 .(38)مصر ة 
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 وباين تعارونه  وحسان للعسكريين المنضبط  الحير  بين يوفينرليس يقر ن فعنةمر

 األداء   وحسان والماروء  واألثار  الصاةاق  من خلت وقة المةنيين من معرصري  حير 

 مار يساتحقون إنمار بارلمحظوظين وصافه  الاهين العسكريين أن ةل  يؤكة أن يرية إنمر

 فيمار وتضارمن وانضابرط شاجرة  مان با  يتمتعاون مر بسب  مزاير من ةلي  يحصلون

 .واألمرن األمن يتحقق أيةيه  وةل  للوطن الحرم  الة   وألنه  بينه 

 إلا  ليوفينارليس المعرصارين للرومارن دةاو  كونهار تعاةو ال القصاية  فهه  إذن

 والتضارمن برلشاجرة  والتحل  بينه    فيمر والتظرل  والجشع واألنرني  الجبن ةن التخل 

 أجلهار مان والتا  العسكريون بهر يتمتع الت  الصفرت تلك واالنضبرط   الصةاق  و وح

 .ميزات من ب  يتمتعون مر يستحقون

 فها  بهر   الجةيرين العسكريين امتيرزات إل  اإلشر   مجرد من أوسع فرلقصية 

 برلعموميا  تمتارز فرلسارتو ا كك    ليوفينرليس المعرصر الرومرن  للمجتمع شرمل   هي 

 .اإلصالح هو لهر األسم  والهة 
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 : الحواشى

 العاةد للترجما   القوم  المشرو  العبردى  مصطف  تقةي  السرتو ا  فن فوزى  محمة هرن : انظر -1

 .131-119 ص ص  2002 القرهر   للثقرف   األةل  المجلس  323

 اضاامحال  هرشاا   نجياا  أحمااة مراجعاا  د    أبااو ةلاا  محمااة ترجماا  جيبااون  إدوا د -2

 باةون والنشار  للطبرةا  العرب  الكرت  دا  األو   الجزء. وسقوطهر  الرومرني  اإلمبراطو ي 

 .61-57 ص ص تر يخ 
3- Praemia  : كلم  جمع ه  الكلم  هه praemium  وقاة. مكرفان  أو لنيما  أو جارئز  بمعن 

 العساكريون ةليا  يحصا  كارن مار  لكا  الشارمل  الجرمع  الكلم  لهه  اختير   يوفينرليس أحسن

 .الرات  إل  برإلضرف 
4- Galli :يوفينارليس ةصار فا  مانلو  لير اس  وهو محةد  شخ  إل  يشير ال هها جرليوس 

 .(e.g.Fam.13) شيشرون ةصر ف  معروفر  كرن ولكن 
5- Veneris : وهاها( وآ س أفروديتا ) ومر س فينوس بين الشرةي  لير العالق  إل  إشر   هنر 

 خضاو  إلا  يرماز إذ أخالقا  ملازى لا  الرجا  وقاو  المارأ  جمر  بين التفرة  ةل  إسقرط

 .نفس  الحرب إل  ةن قو  تق  ال الت  الحير  لمتطلبرت القوى أةت 
6- Commendet epistula :شيشارون ةناة التزكي  برسرئ  يهكرنر  هها (ic.fam.13) .ولكان 

 ةلا  إساقرط وهاها( وأما  الحارب إل  ةشيق ) النسرء ف  التزكي   سرئ  يحصر هنر  يوفينرليس

 .األبرطر  حير  ف  اإلمبراطو ى البالط نسرء لعبت  الهى المؤثر الةو 
7- Samia.. harena :مان وباةال   سارموس  لجزيار  الحرمي  الرب  كرنت مر س أم( هيرا) يونو 

 أكثار أسالوب  ليكاون كنريا  يهكرهر  السربق البيت ف  فينوس اس  ذكر مثلمر  مبرشر  اسمهر  ذكر

 إحاةى فهاه  أخارى  نرحيا  مان القةيما  برألسارطير معرفتا  والساتعراض نرحي  من شرةري 

 .ةرم  بصف  الرومرن الشعراء ومعظ  خرص  بصف  الفض  العصر أدب سمرت
 لا  خاو  خطير استثنرء ةل  أولسطس حص  فقة  ومر  العرصم  قل  ف  كرن هها المعسكر -8

 قلا  وفا  السال   زمن ف  حت  الحرس من كبير بعةد مةةم  العسكري  برلقيرد  االحتفرظ حق

 بمهار   شخصا   فا  جماع كمار . لا   كياز  أقوى العسكري  القو  ف  يرى كرن فقة العرصم  

 مةى يمنح  أن للسنرتوس سمح األسرس هها وةل  المةني   للسلط  المبعثر  الخيوط ك  ودهرء

 لجمياع النساق هاها ةا  السالطرت هاه  بقيت وقة والتربوني   القنصل  الوظرئ  سلطرت الحير 

 .124ص نفس   السربق المرجع جيبون : انظر. خلفرئ 
9- Suetonius Domitian VII, 5; XII, 1.  

10- Yann Le Bohec (2000) Translated by Raphael Bate, The Imperial 

Roman Army, London and New York, pp.210-11.                                   

11- Suetonius,Vespasian VIII, p.5.                                                                  

12- Yann Le Bohec, (2000), pp.213, 223.                                                       
13- Tacitus, Histories III, 19, 6.                                                                       

14- Iosephus VI, 5, a (271) and 6, 1 (317).                                                      

15- Suetonius, Angustus CI, 3.                                                                        

16- Yann le Bhec, (2000), p.219.                                                                     

17- togatus :الرومرني  العبرء  يرتةى من هو toga المةن  أى الرومرن  نالمواط أى . 
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18- ne audeat وnec audeat :وجنبا  العساكرى أمارم المةن  ضع  مةى لتنكية اإلطنرب هها 

 .الشكوى ةل  حت  جرأت  وةةم نفس  ةن الةفر  ةل  جرأت  وةةم
19- Cage, les classes socials dans l'impire romain, 2nd ed., pp.133-8.           

20- Bardaicus… calceus : إلاا  نسااب Bardaei أو Vardaei  أهاا  وهاا Illyria  وطبقاار 

 بنساه  شاة  ومان (plut.mar.43,4) الشخص  حرس  منه  يتخه مر يوس كرن لبلوتر خوس

 قرئاة ةن كنري  فه  هنر  bardaicus calceus ةبر   أمر . العسكرى الحهاء ةل  اسمه  أطلق

 .الحهاء هها يلبس الهى المرئ 
21- Camilli :كارميلوس فو ياوس مار كوس هو M.Furius Camillus مان  ومار  أنقاه الاهى 

 .(liv.5,2) الةائ  للجي  قرئة ا كرن حيث م.ق387 ةرم اللرليين
22- Chors : ج  أل  قوامهر  كرن الرومرني  الكتيب . 
23- Manipli : الشرذم manipulus  مرئا  مان تتكاون كرنات الرومرن الجنود من مجموة  ه 

 . جال وةشرين
24- Vendrand- Voyer, (1982) Normes civiques et métier militaire. À Rome, 

pp.147, 211, 316.                 
 .(Sen.QN 6, 2,9) لسينيكر  صةيقر  وكرن نيرون ةصر من شرةر هو: فرجيلويس -25
 الحقا  للصةاق  مثرال   ويُعة أبةا   يفر ق  يكن ل  الهى ألو يستيس الصةوق الصةيق هو: بيالديس -26

(cf.Qv.RA 589) 
 هنارك كارن إذ األ ساتقراطي  الطبقا  الجاي  ةمارد كارن الميالدياين والثارن  األو  القرنين ف  -27

 إلا  ينتماون الضابرط باةأ الحاةود  خلا  الفرليق أصبحت ةنةمر  بعة فيمر  ولكن. برلكي  اهتمرم

 Yann Le Bohec, (2000), p.259: انظر. الكي  مح  الك  ح  إذ الشع  ةرم 
 ماان الكثياار يسااةى حيااث والسااخري   اللضاا  بااين يوفيناارليس مااز  األخياارين الكتااربين فاا  -28

 :انظر. ratio برلرشة indignation الحنق يستبة  فنجة . النصرئح
Walker B.E., (1962) Moralizing Discourse in Juveral's Later Books, A      

Diccertation, Uiversity of Pensylvania, p.154. 

 :أيضر  وانظر     

Anderson W.S., (1962) "The programs of Juvenal's Later Books", Cph 

No1.57, p.158. 

29-    Balteus  سيف  في  ويعلق كتف  ة  رىالعسك يضع  كرن الجلة من حزام هو. 

30- Phaleris et torquibus :كرنات العسكريين من للمتميزين تمنح كرنت الت  والقالئة النيرشين 

 .الفض  أو البرونز من
 .588 ص  1965 العربي   النهض  دا  القرنون  تر يخ مبردئ طرل   أبو حسن صوف  -31
32- Feland J.E. (2014), Juvenal and the Boundaries of Libertas, Dissertation, 

UC Riverside and UC San Diego, pp.187, 188, 206.                             

33- Grozier, J.H. (2002). Aristotelian Dramatic Character in Juvenal's Satire. 

A Disccertation, University of Missonni-Columbia, pp.252-3.           

34- Vincent H. (2004) Ieinnum Odium: A Theory of Humor in Juvenal A 

Dissertation, The Department of Classics, Brown University, 2004. 

p.143.                                                                                                           
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