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Abstract 

  

Description of Nature among the Gaul Poets in the Period between the 

Fourth and Sixth Centuries AD 

This study refers to the role of nature in the period between fourth and sixth 

century by the Gaul poets. Those poets were very proud of their homelands 

and its magnificent landscapes. They employed this nature with their 

distinguished teaching in the integration and consolidation of relations and 

identities between their country and the Roman Empire, through their 

knowledge of nature, distinguished teaching, as well as good knowledge of the 

classical origins.    

After the division of the Roman Empire and the emergence of kingdoms in the 

North, the rivers became the preferred sites for their strong desire to merge 

together to transfer and exchange of cultures and identities in a late period of 

late Roman Empire. 
 

Keywords: Ausonius 'Mosella, Roman Empire, Gaul, Sidonius, Fortunatus. 

 
 
 



 
 الطبيعة عند شعراء بالد الغال وصف 

233 
 

حدث عف عرؽ جديد بحموؿ القرف الثالث الميالدى, أصبح المؤرخوف قادروف عمى الت
وتالقح ثقافى وسياسى جديديف بيف روما وبالد الغاؿ, حيث أصبحت بالد الغاؿ ىى 

 "Trierالمركز النابض لمثقافة الرومانية وذلؾ عف طريؽ مدنيا الكبرى مثؿ ترير 
". فقد كانت ىذه المدف تحتوى Arles" وأرليس ""Bordeaux" وبوردو Metz"وميتز "

عمى شبكة مف الطرؽ واألنيار والمنتجعات الريفية التى تحتوى عمى الفيالت 
الرومانيو, وكؿ مظاىر الترؼ المنقولة عف الثقافة الرومانية, بما فى ذلؾ الحمامات 
وقنوات المياه الصناعية, والمقاعد المسرحية. كما تميزت ىذه المدف بضميا ألىـ 

ذه الفترة, الذيف حمموا عمى أعناقيـ لواء التغير الثقافى والتالقى بيف ثقافة شعراء ى
 العاصمة روما والثقافة المحمية لبالد الغاؿ.    

وكاف ىؤالء الشعراء أعضاء فى المجالس المحمية, وكاف معظميـ مف طبقة     
 اا جميًعا طبقً ودرسو  األثرياء والمنتميف إلى الطبقات السياسية واالجتماعية الرفيعة,

لنظاـ التعميـ الرومانى. ونظموا الكثير مف القصائد التى تصؼ وتثنى عمى البيئة 
الطبيعية التى تميزت بيا بالد الغاؿ إذ كانت تحتوى عمى كثير مف التفاصيؿ الرائعة 
عف ىذه الظواىر الطبيعية. واستخداموا االختالفات بيف ىذه الظواىر كعالمات عمى 

ف الشعوب والتى أدت إلى التكامؿ و توطيد العالقات بيف اليوية االختالفات بي
الرومانية وىوية بالد الغاؿ. فاإلىتماـ بالبيئة ووصفيا يعتبر جزًءا مف النسيج الثقافى 

 لممجتمع فى ىذا العصر وىى متجذرة فى الخياؿ البيئى منذ العصور المبكرة.
ة كثير مف المالمح األدبية ليذا وتظير بيذه األشعار الخاصة بالبيئة والطبيع    

العصر, وما بيا مف اختالفات عف األشعار الكالسيكية المبكرة, ويظير بيا اإلىتماـ 
بالطبيعة نفسيا وما تجود بو مف مناظر خالبة يتـ وصفيا بأدؽ التفاصيؿ واألساليب 

 األدبية المناسبة لذلؾ.
 يا فى األتى: يشير ىذا البحث إلى مجموعة مف التساؤالت يمكف اجمال

( ما ىى السمات األدبية لشعراء بالد الغاؿ فى العصور المتأخرة مف األدب 1
 الرومانى؟ 
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( أسباب اتجاه الشعراء الذيف ينتموف إلى بالد الغاؿ إلى أشعار وصؼ الطبيعة؟ وما 2
 أىمية ذلؾ؟ 

التى ولإلجابة عف ىذه التساؤالت يجب أف نشير إلى حدود بالد الغاؿ الرومانية   
تمتد مف جباؿ األلب الشمالية وحتى نير الرايف جنوًبا, وشممت مقاطعات كثيرة مف 
بينيا فرنسا وبمجيكا شماال, وتحدىا ألمانيا مف الشرؽ, ومف الغرب المحيط 

وقد عممت اإلمبراطوية الرومانية عمى دمج ىذه المقاطعات فى ثقافتيا  .(2)األطمسى
ة عرفت بتنوعيا الطائفى والسياسى وحتى المغوى. الرومانية حيث أف المنطقة الغالي

وإلحداث ىذا اإلندماج واالرتباط بيف روما وبالد الغاؿ كاف البد مف إحداث شكؿ مف 
ية والغالية. ونتيجة ليذا حدث نوع مف تاالستقرار وذلؾ بالتفاوض مع القبائؿ الكم

فقد كاف  لعصر.التغير فى المشيد السياسى وفى الخياؿ األدبى لدى شعراء ىذا ا
يواجو ثقافات وليجات جديدة, وكاف عمى شعراء ىذا العصر التعايش  اؾاألدب حينذ

 .(2)مع ىذه التغيرات حتى يستجيب الخياؿ األدبى لمعالـ المتغير بإستمرار
ومما تميز بو ىذا العصر االتجاه إلى فف التصوير إذ أصبح الفف فى ىذا العصر   

متكمًفا, ألنيـ جاءوا بعد ما كتب شعراء العصور السابقة فى كؿ شئ ولذلؾ اتجيوا 
إلى دراسة النماذج القديمة الستمياـ مابيا مف جماؿ فنى. فنجد فى ىذه الفترة المتأخرة 

ا بعد الشعراء الفالفييف, ولـ يعد ىناؾ سوى الشعر ختفت تقريبً اأف المسرحية قد 
المحممى والتعميمى والغنائى الذى تعيده كثير مف شعراء ذلؾ العصر, إال أف عدًدا 

تواقيف إلى نيؿ التصفيؽ. وأصبح , منيـ طواه النسياف إذ أنيـ كانوا خاويى الفكر 
صائد المسماة السائد فى ىذا العصر ىو المختارات مف ىنا وىناؾ. وكذلؾ الق

"Acrostica.)أى القصائد التى إذا جمعت أوليا وآخرىا شكمت كممة أو عبارة( " 

                                                           
1- Arnold, E.F. (2014) "Fluid Identities: Poetry and The Navigation of Mixed 

Ethnicities in Late Antique Gaul "Ohio Wesleyan university, Ecozon, vol.5 (2), 91.  

2- Marreo, H. (2011) "Literary Landscapes and the National Imaginary  

Introduction" Ecozon,2.1,, 8 
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ولكى نجد شاعًرا ذا مكانة خاصة. فعمينا أف نصؿ إلى نياية القرف الرابع الميالدى 
 Decimus Magnus Ausoniusالذى ازدىر خاللو ديكميوس ماجنوس أوسونيوس 

 يًما. مـ, ذلؾ الشاعر الذى يعتبر استثناًءا 313حوالى عاـ 
, ومف بيف ىذه الميمةالعديد مف القصائد والرسائؿ  Ausoniusنظـ أوسونيوس 

ويعتبر مف أكثر شعراء عصره ,  يًرااألعماؿ كتب عف الطبيعة واىتـ بيا اىتماًما كب
 Sidoniusلشاعر سيدونيوسازدىاًرا وتميًزا, وفى القروف التالية لو ظير كاًل مف ا

Apollinaris  والشاعر فينانتيوسFortunatus Venantius   المذيف ازدىرا فى كال
, وىما ينتمياف كذلؾ إلى بالد الغاؿ ونظموا الميالدييف القرنيف الخامس والسادس

 .(2)أشعاًرا فى الطبيعة وعالقتيا باليوية السياسية
التى جسدىا فى ىذه  وابيحرامات عف الطبيعةقصائد  Ausonius لقد نظـ أسونيوس  

األعماؿ إذ وصفيا بأدؽ التفاصيؿ إلظيار جماليا وأىميتيا. وكاف يحرص عمى 
التأكيد أف المنظر الطبيعى الذى يرسمو إنما ىو مف نتاج الطبيعة فقط وليس مف نتاج 

لطبيعى المنظر ا ااأليادى البشرية أو العقوؿ البشرية التى ليس ليا يد فى صنع ىذ
 الجميؿ الذى يرسمو بأشعاره بؿ عمى العكس فأيد البشر ىى مف لوثتو وآذتو. 

وذلؾ عمى خالؼ شعراء آخريف كتبوا عف جماؿ الفف وكيؼ أف أيد البشر أظيرت 
  .(1)ىذا الجماؿ وأضافت إليو

لؾ عممو ومف بيف أعماؿ أوسونيوس عف الطبيعة ابجراماتو عف نير الدانوب وكذ  
, والتى لـ يتبؽ منيا سوى أربعو "Bissula"بيسوال   ةوقصيدتو المسماعف المدف 

 الفتاة الشقراء الجرمانية الجميمة. Bissulaشذرات قصيرة عف 
ة فى يحيث يعبر فييما عمى كرىو وغضبو مف الزحاـ ويؤكد أف البيجة الحقيق  

  .(3)المناطؽ الريفية حيث الطبيعة واألراضى الخضراء

                                                           
 Arnold (2014), 88..1-  

2- Green, R.P. (1989)" Man and Nature in Ausonius ' Moselle", Illinois Classical 

Studies, vol . 14 ( 1/2) , 306. 
3- Ibid, 314 – 315. 
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ويظير حب أوسونيوس الشديد لمطبيعة فى قصيدتو الموسيال التى تعد أشير أعمالو   
, احيث يظير سعادتو بروعة  نعكاس الطبيعة عمى التالؿ المزروعة بأشجار الكرـو

ىتماـ أوسونيوس بميارة الزارع وال بفائدة المنتج مف الزراعة, ولكنو كاف افمـ يكف 
نعكاس الطبيعة الخالبة عمى ا وقدرتو عمى اظيار ميتًما ومبيوًرا بجماؿ نير الموسيال

 صفحة مياىو. 
" فى عممو Statiusويديف أوسونيوس فى ىذه القصيدة إلى قصيدتى ستاتيوس "  
"Silvae " ,إال أنو يختمؼ معو فى كراىيتو , فى وصفو لفيالت رعاتو وأصدقائو

لمظاىر الزينة الفاخرة لمفيالت الرومانية, وذلؾ عف طريؽ ذكره لتصريحو الجرئ فى 
 Mos, 48, naturae)قصيدتو الموسيال عف عمؿ الطبيعة ومقارنتو باألعماؿ الفنية  

opus )  , فباستخدامو لكممة"Opus"  يجعؿ مف الواضح أنو بالرغـ مف أف الطبيعة
لدييا مشابو فى جماليا ولكنيا تتميز عمى الفف فى تحررىا وخموىا مف الفساد 

فعمى الرغـ مف أف شجب الثراء كاف متعارفًا عميو فى الشعر الرومانى, ,  األخالقى
دانتو ليذا النوع كأساس يبنى عميو  مدحو لشكؿ إال أف أوسونيوس لـ يستخدـ إتيامو وا 

الحياة البسيطة, ولكف رؤيتو كانت بشكؿ واضح موجية تجاه الطبيعة نفسيا, وليس 
 اإلنساف.

وقد ظير ذلؾ فى ازدراء أوسونيوس مستبعًدا المساحة المغطاة بألواح الخشب   
 والرصيؼ الرخامى, وىو نوع الزينة التى وصفيا ستاتيوس فى فيالت أصدقائو 

(Silvae 2.2)  ,المثاؿ ىذا الكتالوج مف الرخاـ والذى وجد فى حجرة فى  وعمى سبيؿ
ا لستاتيوس وقد الذى كاف صديقً  ,Pollius Felix (85- 94 )منزؿ بوليوس فيميكس 

وىما القصيدتاف الثانية والثالثة مف ىذا ,  Silvaeأىداه قصيدتيف فى كتابو الثانى مف 
Surrentumجديدة فى سورنتوـ  ةالعمؿ بمناسبة امتالكو فيال ريفي

 (2)  . 
وكاف ليذا الرجؿ ثروة كبيرة وكاف لديو الكثير مف الفيالت الريفية فى كامباينا    

. , وكانت ثروتو قائمة عمى تربية قطعاف الماشية ومزارع الكرـو  وتيبور وتارنتـو

                                                           
, , وىى مدينو تقع عمى ساحؿ كامبانيا جنوب ايطاليا وتطؿ عمى خميج نابمى Surrentumسورنتيـو   - 1

 معروفة اآلف باسـ سورينتو.
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, حيث Surrentum  وتتناوؿ ىذه الفصيدة تصويًرا فنًيا لفيمتو التى تقع فى سورنتوـ  
ستاتيوس أواًل المكاف الذى تقع فيو الفيال وما يحيط بيا مف مناظر طبيعية, ثـ يصؼ 

يتجو إلى تصوير ووصؼ الفيال ذاتيا وابراز مظاىر الثراء التى كاف ينعـ بيا صاحب 
ثـ تناوؿ وصؼ الحجرات العديدة  ,ىذه الفيال, حيث حدائقيا الغناء وأشجار الكروـ

 يا مزينة بأنواع مختمفة مف الرخاـ اليونانى النفيس.داخؿ ىذه الفيال والتى يصفيا بأن
وذلؾ ألنيا تقع فى منطقة , كما كانت تتميز ىذه الفيال بسيطرتيا عمى الطبيعة   

ساحمية قاحمة عمى قمة الجرؼ, ومف أجؿ ذلؾ استمـز بناؤىا جيًدا كبيًرا مف أجؿ 
ويعبر عف ثرائو فى  (.1)إلى مكانتو االجتماعية افيذا يرمز أيضً , تييئة األرض لبنائيا 

ع مختمفة مف الرخاـ والتماثيؿ والحمامات اامتالكو الكثير مف الفيالت, وقد تزينت بأنو 
الفخمة واختيار ستاتيوس لموصؼ الدقيؽ لمرخاـ اليونانى متعدد األلواف يرمز إلى 

  (.1)وؽ الرفيع لبوليوسمكانتو الشعرية والفمسفية بيف اآلخريف, ويعبر كذلؾ عف الذ
وكذلؾ ذكر ستاتيوس نوع الرخاـ نفسو فى قصيدتو الثالثة الموجية إلى بوليوس    

والتى يصؼ فييا ستاتيوس الرخاـ اليونانى المميز الذى  , (Silvae. 3.1, 527)وىى 
يعكس الضوء مف أعمى وذلؾ نتيجة ترميـ بوليوس لمعبد اإللو ىيراكميس الذى كاف 

 . (3) يقع بجوار فيال بوليوس الخاصة
وقد تأثر أوسونيوس فى قصيدتو الموسيال بياتيف القصيدتيف المتيف ظير بيما التأكيد 
عمى سيطرة اإلنساف عمى الطبيعة وتأكيد ستاتيوس عمى أنواع الرخاـ والفيالت فى 
حيف أف أوسونيوس اختار بداًل مف ذلؾ أف يعمى الطبيعة فوؽ عمؿ اإلنساف, ووصؼ 

                                                           
(, " مختارات مف ديواف السيمفاى" لستاتيوس كشاىد عمى عيد دوميتيانوس, 2315مروة السيد عباس ) - 1

 .94رسالة دكتوراة غير منشورة, كمية اآلداب , جامعة القاىرة, ص 

2- Zeiner , N.K,(2005) "Nothing Ordinary Here : Statius As Creator of Distinction 

in The Silvae", New York, 183. 

3 - Newlands, C.E(2002 a) "Statius" Silvae and Poetics of Emprie, "Cambridge., 

175-176. 
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اء المزروعة فى مقابمة الكتمة الرخامية المسطحة أوسونيوس لمزراعة والمساحة الخضر 
 .(2)عند ستاتيوس ىو سخرية مف فشؿ المحاوالت الفنية فى مضاىاة الطبيعة

فنير الموسيال نفسو ووحده, وليس اإلنساف ىو الذى يقوـ بميمة الربط وليس قطع   
 المتكمؼ.الرخاـ وىو بذلؾ يدعـ فكرتو عف قوة الطبيعة ودعميا وفشؿ ىذا التزيف 

ولكف يظير تأثر أوسونيوس بستاتيوس فى وصفو لثراء الفيالت والبناء المعمارى 
حيث وصؼ المياه  (.Silvae.1.3) والحمامات فى قصيدتو الثالثة مف الكتاب األوؿ

Manilius Vopiscusالصناعية فى قصيدتو الميداه إلى مانيميوس فوبيسكوس 
 (2) ,

فيمتو المتميزة عمى ضفة نير التيبر والتى تتمتع  والذى يصؼ بيا مظاىر الثراء فى
Anioبأنيا عبارة عف مبنييف متماثميف يقعاف عمى ضفتى نير انيو 

 . 

وقد حرص ستاتيوس عمى إيضاح موقع الفيال المتميز وعمارتيا اليندسية الفريدة  
حيث أنيا ال تسمح لمرياح الشديدة أف تمر خالليا, ولكنيا تسمح فقط بالتمتع بضوء 

بمعنى "يرى أو يدرؾ", Cernere إذ يبدأ ستاتيوس قصيدتو بالمصدر . (3)الشمس ودفئيا
 رؤية ىى التى تتحكـ فى المشيد الوصفى:وذلؾ ليؤكد عمى أف المشاىده وال

 "إذا نظر الشخص إلى التيبر البارد الخاص بفوبسيكوس البميغ
 .(4)وآلية المنزؿ التوأـ التى تتخميا )نير( أينو"

Cenere of facundi Tibur glaciale vopisci 
Si quis ET inser to geminos Aniene Penates 

(Silvae.1.3.1-2) 

                                                           
1- Newlands, C.E (1974 b) "Naturae Mirabor opus": Ausonius Challenge to Statius 

in the Mosella Transaction of American Philological Association, vol.118, P. 407. 
كاف راعًيا ثرًيا يمتمؾ العديد مف الفيالت, وكاف يعتنؽ :  Manilius Vopiscusمانيميوس فوبيسكوس  - 2

واسع المعرفة ولـ ينخرط فى الحياة  المذىب األبيقورى, كاف محًبا لألدب وراعًيا لمشعراء ورجاًل عرؼ بأنو
 السياسية وفضؿ أف يعيش حياة ىادئة بعيًدا عف الضوضاء داخؿ روما.

 
3-

 Chinn, C.M.(2002) "Statuis and Discourse of Ekphrasis, Ph.D. Dissertation .Unv. 

Of Washington . 146.
 

 
(, " مختارات مف ديواف السيمفاى" لستاتيوس كشاىد عمى عيد دوميتيانوس, 2315مروة السيد عباس ) - 4

  .94رسالة دكتوراة غير منشورة, كمية اآلداب , جامعة القاىرة, ص
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ويؤكد ستايتوس فى وصفو لمفيال عمى األعمده الذىبية داخميا وأبوابيا المصنوعة   
مف المرمر واألرضياء التى تكسوىا الفسيفساء, والحمامات والنافورات والتماثيؿ الفنية 

 التى تزيف الفيال: 
"تعجبت وأنا أخطو عمى )ىذه( الثروة. فيشع بريًقا متدفًقا مف أعمى )السقؼ(, ويعكس 

 مسيد لمعاف األرضية البراقة,القر 
 حيث تبتيج األرضية المطمية باألعماؿ الفنية المختمفة,
 .(2) وتفوؽ األرضية التى تكسوىا الفيسفساء بأشكالو الجديدة"
Calcabam nexopinus opes, nam splendor abalto 

Defluus ET nitidum rederntes aera testae 
Monstravere solum, varias ubipicta perartes 

Gaudet humus superatque novis asaetota figuris 
(Silv.1.3.53-56) 

وىذا يظير بوضوح تأثر أوسونيوس فى قصيدتو الموسيال بقصيدة ستايتوس, فمقد   
وىو ما يؤكد عمى أف أوسونيوس يرى بنفسو , " Vidi egoاستخدـ أوسونيوس كذلؾ "

فى أف يغمر نفسو داخؿ مياه فيال مانيميوس  ما يصفو ويقارف بو اآللو ورغبتو
فابيكوس, وذلؾ بوجود النير كطبيعة متأللئة ومياىو الباردة لمغطس مف أجؿ 

    (.2)المستحميف المتعبيف مف الحمامات ذات الثراء االصطناعى
 رأيت بنفسى المجيدوف مف الحرارة الشديدة

 والرافضوف لحمامات الغوص الباردة
 يستمتعوف بالمياه الجارية.إال أنيـ 

Vidi ego defessos multo sudore lauacri 
Fastidisse lacus et frigora piscinarum, 

" Ut vivis fruerentur aquis. 
(Mos. 341-3) 

 ( :Silv.I.3.73)وىى األبيات التى تشير بشكؿ مباشر إلى 
Vitreasque natatu planudit aquas 

                                                           
 .95 -94المرجع السابؽ نفسو , ص ص  - 1

2- Kenney,D.L., ( 1984) "The Masella of Asuonius" Greece and Rome, vol.31, (2), 

193-4.  
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فى القصيدة  Claudius Etruscusوكذلؾ إلى وصؼ حمامات كالوديوس اتريسكوس  
 Sivlae (Silv. 1.5.60 )الخامسة مف الكتاب األوؿ لمػ 

ورغـ تأثر أوسونيوس بستاتيوس فى وصفو لمظاىر الثراء إال أنو يختمؼ عنو, إذ لـ 
رىا و يز  يكف ىدؼ أوسونيوس سوى أف يثبت أف المياه الطبيعية أحمى وأمتع حيث

األشخاص لالسترخاء بعيدًا عف األشياء المصطنعة حوليـ فى المدينة, وعمى الرغـ 
 مف برودة ىذه المياه قمياًل إال أنيـ يشعروف بجماليا وينجذبوف إلييا. 

وذلؾ لكى يؤكد عمى جماؿ الطبيعة وكؿ ما ىو طبيعى لـ تصمو يد اإلنساف, فى   
ابراز جماؿ الحمامات والفيالت فقط مف أجؿ ىو حيف أف ىدؼ ستاتيوس مف وصفو 

وصفيا واظيار ثراء ورفاىية مالكييا , والثناء عمي ثرواتيـ وتحدييـ لمطبيعة بالبناء 
بينما يثني قنيات الحديثة التي سيطرت عمييا وصنعتيا أيدي البشر توالحديث عف ال

دة فى كنؼ أوسونيوس عمي الطبيعة التي ىيأت الحياة لكي يعيش البشر حياة سعي
  (.2) الطبيعة

ولكف البشر ىـ المعتدوف عمي  فميست الطبيعة ىي مف تعتدي عمي حرية البشر ,  
الطبيعة وجماليا وىو ماظير في وصؼ أوسونيوس ألنواع مختمفة مف األسماؾ التي 

عتداء مف جانب تعيش بداخؿ نير الموسيال حياة أمنة وال ييدد ىذا األمف سوى اإل
ليا بذكر  وىذه األسماؾ الضعيفة التي بدأ أوسونيوس في وصفالصياديف عمى 

لوانيا حتى أنو ذكر خصائصيا وطرؽ حفظيا وطيييا أشكاليا و أنواعيا المتعددة و أ
(Mos .82 _149) .  

 االتى كاف بيا تاكيدً  ةوقد تأثر أوسونيوس في ذكره ألنواع األسماؾ باألعماؿ المبكر   
 ةفي افتتاحي  Pliniusوىو ماذكره بمينيوس , عمي أف األسماؾ ىي أكبر نتاج لمطبيعة 

األسماؾ في  ةثنيف والثالثيف مف تاريخ الطبيعة ؛ وكذلؾ ذكر أوفيديوس قدر كتابو اإل
خر, قد تفادي نفسيـ مف مفترسييا . ولكف أوسونيوس عمي الجانب اآلأالدفاع عف 

عطى لو ىذه الصفات أذكر األليات الدفاعية ليذه األسماؾ ما عدا نوع واحد ىو الذي 
ا لصيد األسماؾ ا دقيقً ولقد نظـ أوسونيوس ببراعة وصفً ,  العدائية وىو سمؾ الكراكي

لـ يمتدح و  وضعؼ األسماؾ البريئة الضعيفة , وتصوير مدى قسوة الصياديف
                                                           

1-
- Ibid,. , p.195. 
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مف ذلؾ فيو يؤكد الدور العدائي  لمصياد مع  , ولكف بدالً أوسونيوس ميارة الصياد 
 .مياراتو في الخديعة

وصور معاناتيا في ,  ( Mos .250 , Igonora doli)فاألسماؾ ىي الضحية البريئة  
 محاولة اإلفالت مف شبكة الصياد وعودتيا الي الحياة مرة اخري قائاًل:

 الموت . آالـيرتعش ويكابد  (سمكا)"أنا بنفسي شاىدت 
 ويستجمع أنفاسو األخيره , يقفز عاليا في اليواء ,

 ليستعيدوفالي أسفؿ النير  يمقوف بأنفسيـ
 عمييا مرة أخري. " وفسيحصم ـيأن يعتقدوفالتي لـ  الحياة

Vidi egomet qmosdam leti subfine trements collegisse animas, 
mox im sublime citatos. 

Cernua subiectun praeceps date corpora in amnem, 
desperatarum potientes rursus aqmarum. 

(Mos. 270. 273) 

فمقد أراد أوسونيوس مف ىذا الوصؼ استحضار تعاطؼ مستمعيو مف صيد   
األسماؾ العنيفو ليضع ىذا األمر كفف مف الفنوف البشريو التي تشوه الصوره الطبيعية 

 .(1)يمو الساحرةة الجميفي ىذه البيئو الطبيع
ولكي يبرز فكرتو بشكؿ أوضح  فقد أشار إلي النتائج والعواقب التي تؤثر سمبًا عمي   

المظير الطبيعي والذي ىو نتيجو لمعنؼ البشري والميارة التكنولوجية , وذلؾ عف 
طريؽ إشارتو إلي تصدي البشر لمطبيعو عف طريؽ ذكره لمجموعو مف الميندسيف 

 حوؿ شاطئ النير.الذيف بنو الفيالت 
وعمي الرغـ مف أف أوسونيوس قد تأثر في ىذا بكتالوج الميندسيف عند كؿ مف   

, فإف تناولو ليوالء الميندسيف كاف  (Hebadomades), وفارو  (N.h.7.125)بمينىوس 
ا لما نقؿ عنيـ , فقد تناوؿ الفف الكالسيكي أعماليـ وخمدىا كدليؿ عمى مغايرا تمامً 

نساف شر, عمي خالؼ أوسونيوس الذي ذكرىـ فقط ليعبر عف شذوذ اإلنفعيـ لبنى الب
 .وانحرافو عف الطبيعة 

                                                           
1- Roberts , M ,(1981) " the Mossella of Ausonius ;An interpretation", Transacthions 

of American Philological Association.,345-346. 
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الذي بكى ولده الذي فقده بسبب   Daedalusفقد ذكر عمي سبيؿ المثاؿ ديدالوس  
الذي  Dinocharesوينتيي بذكر دينوخاريس ,  (Mos . 300 -2)تحديو لقوانيف الطبيعة 

  بيف كؿ مف أرسينوى وبطمميوس.  العالقةيخمد بنى التمثاؿ الذي 
, يعبر عف القسوة والعقاب بدال مف االحتفاؿ .  ((Mos .315شاراتو لتمثاؿ أرسينوي إف

 .Mosـ في عبارات سمبية , )عف بناء اليـر قد   Dinochares وحتى عمؿ دينوخاريس 

 الذىىو مبني معاد لمنير ويحجب الضوء  ف ىذا المبني المتميزأ, و  (33 -312
 ينعكس عمي صفحة النير وينشر جماؿ الطبيعة.

فأوسونيوس لـ يشر إلي الرساميف الذيف زينوا ىذه الفيالت مف الداخؿ ولكنو اختار  
لمذي يفسد الطبيعة والمنظر  ةبدال مف ذلؾ أف يحيط أبياتو بعرض مشاىد وصورا سمبي

إلبراز  ةوالشعري ةالطبيعي حوؿ النير . فمقد كرس أوسونيوس كؿ مياراتو البالغي
خرة حيث االتجاه إلي أمف سمات ىذه العصور المت ةجماؿ الطبيعة والتي كانت سم

 مؿ فييا. أالطبيعة والت
حوؿ النير وداخمو انتقؿ أوسونيوس إلي التاكيد  ةومف التركيز عمي وصؼ الطبيع  

ره الذي يصو  الميـلو وموقعو  ةعمي دور ىذا النير وأىميتو التي منحتيا الطبيع
خرى حولو في نو النسخة الغالية لروما , ويصؼ رغبة التيارات األأأوسونيوس ب

أرادت الميالدى التي بحموؿ القرف الرابع  ةاالندماج داخمو مثؿ القبائؿ الجرماني
 االندماج داخؿ الثقافة الرومانية .

غب وذلؾ عندما وصؼ أوسونيوس مشيد التيارات المتعدده والروافد الكثيرة التي تر  
في االستيعاب  ةوسيال , وىو مايدؿ عمي الرغبمفي أف تندمج وتنصير داخؿ ال

وكذلؾ فيي تعبر عف استيعاب موجات الغزاة  .(1)يجابي وليس العدوانيالمتبادؿ اإل
فقد كانت الثقافة الرومانية بحموؿ القرف الرابع الميالدي  .(1)في التاريخ الوطني لروما

                                                           
1- Ibid,351. 
2-

 Cusack , T, (2010), Riverscapes and National Identities ; Syracuse University 

press, 60.
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عمي طوؿ  الميمةتقدـ لمكثيريف ليس عف طريؽ روما فقط ولكف عف طريؽ الحدود 
 .( 2)ايضً أنير الموسيال 

خرى لالندماج داخؿ تيار مف قبؿ التيارات األ ةفمقد أدرؾ أوسونيوس ىذه الرغب   
الثقافة الرومانية عف طريؽ االندماج مع نير الموسيال . وقد تأثر أوسونيوس بذلؾ مف 
خالؿ مصادره الكالسيكية , حيث عرؼ أف مصدر المياه المشترؾ يشير إلي 

ولذلؾ فقط  .  .(1)فالنير يشترؾ في ىوية التي يتغذي عمي مياىو, المشاركة الثقافية 
وس أكثر مف قصيدة عف نيرى الدانوب والرايف وىما الحدود النيرية نظـ أوسوني

وؿ الميالدي بدأ  خر , فخالؿ القرف األأاألكثر بروزا في العالـ الروماني المت
بربط نير الرايف بشكؿ ال يمحي مع الحدود الرومانية ,  Tiberiusاإلمبراطور تيبريوس 

منو عمى االندماج الجرمانى في روما. ولذلؾ فالشعراء يتخيموف كاًل مف ىذه  احرصً 
وسونيوس وكذلؾ أمبراطورية وىويتيا وىو ما ظير عند نيار كحدود وكرموز لقوة اإلاأل

 عند الشعراء ذوى األصوؿ الغالية الذيف جاءوا في القرنيف التالييف لو .
ظيرت أعماؿ سيدونيوس ميالدى الفعمي سبيؿ المثاؿ في القرف الخامس      

ـ( الذى ينتمى إلى عائمو رومانية 433-489) sidonius Apollinaris بوليناريٍس أ
ا واختمط بطبقات ا مميزً وقد نشأ عمي الديانة المسيحية , وتمقى تعميمً , غالية قوية 

,   Avitusالمجتمع الرفيعة مما سمح لو ذلؾ بالزواج مف ابنو اإلمبراطور أفيتوس 
 .(3)في اإلمبراطورية ميمةما سيؿ لو توثيؽ عالقتو بشخصيات ىو و 
,   Auvergineوقد تنقؿ بيف المناصب السياسية إلي أف استقر في أوفيرجيف      

وركز في ىذه الفتره عمي قرض , وىي منطقة في بالد الغاؿ بالقرب مف مدينة بوردو 
الكثير مف القصائد التي نشرىا خالؿ صباه  الشعر فقط , نظـ سيدونيوس أبوليناريس

 ة, والتي تعتبر دليال ميمًا عمي الحال لةرسا 147, ولديو كذلؾ تسعة كتب تحوي 
                                                           

1-
 Brown ,P ,(2012) " Through The Eye of  Needle ,Wealth , The Fall of Rome , 

and The Making of Christinaity in The West 350-550 Ad" , Princeton University 

press.187. 
2- 

Jones , P . J.(2005) " Reading Rivers in Roman Literature and Culture" , Lanham, 

Lexingaton Books,., 47. 
3
- Anderson  ,W.B (1936)" Sidonius, poems and  letters books 1-2 :Harvard 

University Press, vol. 1,.32-36..  
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خرة. وقد احتفظت أعماؿ أاالجتماعية والوضع السياسي في روما في العصور المت
دراكو إعمالو أ, وكذلؾ ظير ب ةمبراطورية الرومانيسيدونيوس بالحنيف القوي إلى اإل

القوي لتحوؿ القوي والسمطة لألراضي الطبيعية الغالية , وعمي األخص استخدامو 
 لألنيار كوسيمة لالندماج الثقافي.

ففي أعمالو يؤكد عمي أف الجرماف يعبروف الحاجز السياسي والعرقي عندما    
عف ف ي. ففي قصيدتو الثانية والعشر (2) يشربوف مف الجانب الروماني مف نير الرايف

الرومانية إلي المنطقة  ة, والتي تعبر عف التحوؿ في اليويPontius leontius  ةقمع
الرومانية وذلؾ مف خالؿ القصيدة التي نظميا سيدونيوس  لمثناء عمي الرعاة  ةالغالي

 الذيف أرادو تقديميـ كمواطنيف روماف.
ينتقؿ معو إلي قناع باخوس بالتخمي عف روما واألوليمبوس وأف إحيث يحاوؿ أبولمو  

 عمي طوؿ نير الجاروف في بالد الغاؿ. ةالقمع
وممتمكاتو , حيث يربط فييا  leontius  شادة بميونتيوسا  فيذه القصيدة تمثؿ مدح و    

ا لجماؿ , كما يظير بيا تقديرً  ةبيف ثقافة بالد الغاؿ والنماذج والمعايير الكالسيكي
 بديع.أبولمو وسعادة باخوس بيذا المنظر الطبيعي ال

وقد نظـ أبوليناريس كذلؾ مجموعة مف القصائد عف الفيالت التي شيدت داخؿ    
نيار , والتي يركز بيا عمي تدفؽ , وىي التي تقع عمي األ(1)مدف وريؼ بالد الغاؿ

 في مواجية المياه الرومانية .  ةالمياه الغالي
فى وصؼ الطبيعة الرسالة الثانية مف الكتاب الثانى عف فيمتو  الميمةومف أعمالو   

" , والتى يتنقؿ فييا بيف حجرات الفيال المختمفة ليصؼ Avitacumفى أفيتاكوـ "
المنظر الطبيعى الذى تطؿ عميو ىذه الحجرات , وكاف اليدؼ مف ىذه الرسالة ىو 

ضاء العطالت الصيفية ابراز جماؿ المناظر الطبيعية فى ىذه المنطقة لمحث عمى ق
والتى كانت البحيرة المحيطة بيذه الفيال ىى عامؿ الجذب الرئيسى إلختياره ليذا , بيا 

المكاف. فقد وصؼ جماؿ البحيرة واألسماؾ التى تعيش بيا والرحالت الميمية خالؿ 

                                                           
1-

- Ibid, 151. 
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البحيرة وكذلؾ سماع أصوات الطيور وألحانيا المختمفة , ووصؼ أيضًا الحدائؽ 
 . ((Ep. 2.2.12-19لمحيطة بيا شجار اواأل
ومف خالؿ ىذه الرسالة يعبر أبولميناريس عف السالـ واليدوء الذى تتمتع بو الطبقة  

األرستقراطية مف أثرياء بالد الغاؿ خالؿ القرف الخامس الميالدى حيث االستمتاع 
لى نياية العصور الرومانية إبأوقات الفراغ وباأللعاب المختمفة والتى استمرت 

 . (2)المتأخرة
ويظير بيذه الرسالة خصائص ىذه الفترة األدبية حيث وصؼ المناظر الطبيعية    

المحمية فى بالد الغاؿ مف خالؿ وصؼ البحيرة وجماليا والطبيعة حوليا فى ىذه 
المنطقة , وكذلؾ وصؼ الفيال مف الداخؿ وطرازىا المعمارى والرخاـ المحمى 

 المستخدـ بيا .
في القرف السادس  Venantius Fortunatusلؾ فينانتيوس فورتوناتوس  ولقد أكمؿ كذ  

 ةالروماني ةوالثقاف ةتطور العالقة بيف المياه الغالي, ـ( 639-533الميالدي )
, إذ كاف فورتوناتوس نفسو مياجرا إلي بالد الغاؿ , عمي الرغـ مف أنو كاف ةالموروث

ترؾ روما ليصبح جزءا مف العالـ الغالي . إال أنو  ينتقؿ كثيرا عبر الحدود الجرمانية ,
ا مف النسيج االجتماعي والدينى وقد نجح بعد عدة سنوات فى أف يصبح جزءا أساسيً 

فقد كتب فورتوناتوس  في بالد الغاؿ إذ تعكس أعمالو إرتباطو القوي بوطنو الجديد .
 العديد مف الكتابات الدينية والقصائد القصيرة واالبيجرامات .

اكي فورتوناتوس بشكؿ مباشر كاًل مف أوسونيوس وأبوليناريس , ونظـ أشعارا وقد ح  
متأثرة بسابقيو مف الشعراء الكالسيكييف ,إذ يربط المنظر الطبيعي بالعالـ الكالسيكي 

فيو ليس  ةداخؿ أي جماع ةويؤكد عمي الفكرة نفسيا أف النير يمثؿ الروابط المتصم
يع تحويؿ المستعمريف مف مجرد زائريف الي مجرد وسيمة اتصاؿ ولكنو أيضا يستط

. وقد تأثر فورتوناتوس بشعراء القرف الرابع الميالدى (2)ف ليذا المكافيسكاف حقيقي
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Visser,J(2014):" Sidonius Apollinaris, Ep.II.2: The Man and His Villa ", Journal 

for Late Antique Religion and Culture 8, 38-42.  

2- Jones , P . J.(2005), 47. 
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وأبرزىـ الشاعر أوسونيوس وقصيدتو الموسيال ويظير ذلؾ فى أربعة مف قصائده 
 الممكى.الموجية إلى مجموعة مف األساقفة فى البالط , ( ( 3.13 ,3.12 ,7.4 ,10.9

ففي قصيدتو الرابعة مف الكتاب السابع يقدـ وصفًا لمحياة في الطبيعة حيث   
االستمتاع بالرياضة والراحة عمي ضفاؼ أنيار بالد الغاؿ . ففي ىذه القصيدة نرى 
شاعرا مف القروف الوسطى يتأثر بمشيد كالسيكي ويحولو إلي مشيد جديد يعترؼ فيو 

لغابات والحقوؿ واألنيار وىي المنبع لخيالو بخصائص وجماؿ منزلو , وجماؿ ا
وبيا يرسـ الطبيعة حوؿ نير الموسيال مستحضرًا المناظر  الشعري الخصب ,

الطبيعية الرومانية فى بالد الغاؿ فى القرف الرابع الميالدى حيث وصؼ أسماؾ 
ووصؼ الفسيفساء التى  (,(14-11, ووصؼ الطيور واألشجار والغابات   (12-6)النير

عبر عف الثراء , ولكنيا تختمؼ عف قصيدة أوسونيوس فى أنيا تأخذ منعطفًا دينيًا ت
 واضحًا وتنتيى بالصموات المسيحية .

فوصؼ الطبيعة مف خالؿ القصيدة يعكس رؤية شاعر القرف السادس الميالدى  
دراكو ألىمية وصؼ المناظر الطبيعية ودمجيا بالمفاىيـ الدينية والكتاب المقدس.   وا 

وأما القصيدتاف الثانية عشر والثالثة عشر مف الكتاب الثالث فيما يصفاف مدينة   
وىى المدينة الغالية التى تقع عند التقاء نيرى الموسيال وسيمى وىى ,   Metzميتز 

وتظير بياتيف القصيدتيف (, (16-3.13.15عاليةالمدينة حصينة محاطة بالنير واألسوار 
وصؼ المناظر الطبيعية حوؿ المدينة حيث التالؿ المكسوة بأشجار الكروـ , وكذلؾ 
فيما تشيراف إلى التقاء روافد األنيار وفقداف ىويتيا فى نير الموسيال, فيذه المدينة 

ىية تستمد قوتيا مف موقعيا المتميز ومناظرىا الطبيعية التى تعتبر رمزًا لمرخاء والرفا
واألماف مف خالؿ حماية النير واألسوار العالية الحصينة , ويتشابو مع أبولميناريس 

 شراكو لمحماية الروحية لممدينة متمثمًة فى رعاية رجاؿ الديف واألساقفة ليا.إفى 
وفى القصيدة التاسعة مف الكتاب العاشر والتى تعتبر واحدة مف أىـ قصائد   

ف النير حيث يصؼ فييا وصوؿ فورتوناتوس إلي بالد ا عفورتوناتوس واألكثر تميزً 
عمي دور النير في صعوده وارتقائو الشخصي إلى مكانتو السياسية  وىي تؤكد .الغاؿ 

شخص غريب إلي ضيؼ مرحب بو فى بالد الغاؿ , ففى أثناء رحمتو  , فقد تحوؿ مف
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, حيث يعطى  ((20-10.9.1والتالؿ المغطاة بأشجار الكروـ  Trierيصؼ مدينة ترير 
 .    (1)صورة عف الريؼ وثرواتو الطبيعية وحقولو الغناء

أف شعراء بالد الغاؿ في العصور المتأخرة كانوا فخوريف بوطنيـ  ويمكف استخالص   
وكانوا يوظفوف ىذه  ةالخالب ةوكانوا شديدى التعمؽ بو وبمناخو وبمناظره الطبيعي

مع تعميميـ المتميز لدمج وتوطيد العالقات بيف بالدىـ وبيف روما  ةالطبيع
ا مميزًا لما اشتيرت بو أماكف واإلمبراطورية الرومانية , فيؤالء الشعراء قد تمقوا تعميمً 

العمـ في بالد الغاؿ مف تطور وأنيا تخرج فييا وقصدىا أنبغ الطالب الذيف كانوا 
 القديمة وكانوا يستوعبونيا جيدًا . يدرسوف البالغة واألداب الكالسيكية 

ولذلؾ قد أنتجت جياًل مف األدباء ورجاؿ البالغة ذوي الثقافة المتميزة التى 
شعارىـ وخاصة أشعار الطبيعة التى  أظيرت ىذا التميز فى البالغة أظيرت في 

 والمعرفة الجيدة بالنماذج الكالسيكية التى كثيرًا أشاروا إلييا في أشعارىـ . 
ستخداـ الطبيعة اكما يبدو إعتمادىـ عمي األفكار الكالسيكية والرومانية مف خالؿ   

واألنيار, وظيور تأثير الديانة المسيحية ومعتقداتيا. فعندما تـ تقسيـ اإلمبراطورية 
الرومانية أصبحت األنيار ىي الطرؽ الداخمية والسريعة لالنظمة السياسية ولكنيا 

الحدودية وأصبحت ىذه الحدود ىي المواقع المفضمة احتفظت أيضا ببعض الوظائؼ 
 لممعاىدات والمفاوضات السياسية . 

ومف ىنا جاءت أىمية ىذه األنيار وحدودىا التي تربط بيف المدف الغاليو وبيف روما   
في التعريؼ بيذه الحدود  ميماسياسيًا وجغرافيًا كما كانت مساىمة شعراء ىذه البالد 

ا لنقؿ وتبادؿ الثقافات في فترة شديده في االندماج واالنصيار معً واألنيار ورغبتيا ال
 ميمة مف العصور الرومانية المتأخرة .

 
 
 

                                                           
1- Roberts(1994), 3-13. 
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