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Abstract 

Political Use of Seas and Rivers through Models of Travel Literature 

This study refers to the political use of rivers through some example of 

travel literatures. The travel in the ancient world was considered dangerous 

even during the Roman peace, put the classical poets turn this danger and 

difficulties during trips to the goals they seek to achieve. Especially trips 

that rely on travel by sea or river which makes them eager to incorporate 

fantasy into reality to   achieve their targets. This happens either in the 

imperial court because it stems from their own sense of responsibility 

towards their homelands and maintaining peace. Such as the Aeneid of 

Virgil where the horrors of the journey and descent to the lower world and 

then finally reached the real happiness to find the homeland the he wants. 

As well as with Ovid in the Tristia , he wishes to pardon and seduce the 

emperor for returns to home again .  And Ausonius in his poems about the 

rivers and his journey to get the rest and tranquility in his home in Gaul.  

 

Keywords: Travel literature, Ausonius' Mosella, Ovid's Tristia, Virgil's 

Aeneid. 

    

 



 
 لمبحار واألنيار من خالل نماذج من أدب الرحالت االستخدام السياسي 

673 
 

يعد ذكر البحار واألنيار فى األدب الكبلسيكى أمرا بارزًا من خبلل األعمال التى 
يطمق عمييا أدب الرحبلت ، والتى تقتبس الكثير من موضوعاتيا من مغامرات أبطال 

نيادة لفرجميوس، كما تأثر بيا يألوديسية ليوميروس واإلالمبلحم الشييرة مثل ممحمتى ا
أوفيديوس فى عممو ديوان األحزان ثم أبولميوس فى عممو "الحمار الذىبى" وكذلك 

 أوسونيوس فى قصيدتو عن نير الموسيبل.

إذ تعبر ىذه الرحبلت عن تجربة كاتبيا الذى يرتحل إلى مكان ما، إما لممتعة أو   
ألسباب أخرى، فالسفر بالنسبة لمبطل اليوميرى يعد مغامرة وفى الوقت نفسو بحث 

ينياس بطل إنيادة فرجميوس فيبحر مع رفاقو بعد سقوط آعن موطنو فى إيثاكا. أما 
ديد عمى ساحل ايطاليا، فالسفر بالنسبة لو ال طروادة باحثًا عن مدينة جديدة ومقر ج

يحمل المتعة ولكن ىو عمل دؤوب وميمة تاريخية، كما يحمل ىبوطو إلى العالم 
 السفمى دليبًل عمى التدين العميق والكثير من المعانى السامية.

وىناك أيضًا شكل آخر لمسفر ولكن عن طريق النفى واإلجبار كعقاب والذى يمثمو    
ديوس "ديوان األحزان" والذى يمثل تجربتو القاسية بسفره إلى مدينة توميس عمل أوفي

 حيث نفى مصوًرا المآسى واألىوال التى تعرض ليا إلى أن وصل إلى ىناك. 
أما أبولميوس فى عممو "الحمار الذىبى" فيصف رحمة لوكيميوس عبر األراضى 

ر من المغامرات واآلالم اليونانية، وىى رحمة ذات طابع خاص، حيث يمر البطل بكثي
اآلدمى مرة أخرى. وأما قصيدة الموسيبل ألوسونيوس فيو يصف  وأن يستعيد وجي ىإل

وىى الرحمة التى تعطى الفرصة لمشاعر لكى  Trierرحمتو عبر النير إلى مدينة ترير 
يغزو الماضى، ويستحضر الصراعات والحروب والبطوالت فى ىذه األراضى جنوب 

أنو يستغل ىذه اآلحداث لمتأثير فى الوضع السياسى فى عصره عن  ببلد الغال، كما
 بين األنيار واإلنصيار فيما بينيا. ةعطاء الكثير من الرسائل لموحدإطريق 

فى وصف الرحبلت والسفر، فيى  ةفبينما تحمل كل ىذه المبلحم والقصائد المتع  
مى الرغم من إختبلف تحمل أيضًا الرمز السياسى وأىداف سياسية لمؤلفييا، وذلك ع

 العصور والظروف السياسية لكل منيم.
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ومن ثم فإن ىذا البحث ييدف إلى اإلشارة إلى دور أدب الرحبلت فى الحياة   
السياسية، وكيفية استخدامو من قبل الشعراء الرومان فى توطيد عبلقاتيم بالببلط 

ولتحقيق ىذا ، اإلمبراطوري من ناحية وتوصيل رسالة إلى القراء من ناحية أخرى
 اليدف فقد اتبعت الباحثة المنيج التحميمى المقارن. 

 ومن ىذه األعمال التى استخدمت البحار واألنيار لمرمز السياسى:
 إينيادة فرجيموس :

فعندما شرع فرجيميوس فى نظم اإلينيادة كان يفكر فى إنتاج عمل ضخم يتغنى   
نتصاراتيم الحربية وذلك فى  عمل ممئ بالمشاىد الحربية والمعارك بمآثر الرومان وا 

 . (1)والتى يظير بيا اإلنسان الرومانى وشجاعتو التى يرغب فى إبرازىا
وىناك مصدران رئيسيان أخذ منيما فرجيميوس موضوع ممحمتو، أوليما ىو تاريخ   

"عمى يد اإلمبراطور  Pax Romaniروما حيث العصر الذى تميز بالسبلم الرومانى" 
المصدر الثانى فيو األساطير والروايات ؤالتى تدور حول نشأة روما، أوغسطس أما 

 . (1)وأصل الشعب الرومانى
وتضم اإلينيادة إثنى عشر كتاًبا، فيناول الكتاب األول قصة آينياس البطل عندما  

اقترب من األرض الموعودة، ولكن الرياح تضرب سفينتو وىى التى أرسمتيا يونو 
 زوجة يوبتر لتسبب لو المتاعب ألنيا تعادى طروادة وسبللتيا. 

ع فى حبو وال ترغب فى ذىابو وتستمر رحمتو ليصل إلى ديدو الممكة الفينيقية التى تق 
ليكمل رحمتو، إال أنو يستطيع أن يتخمص من ىذا الحب ويكمل طريقو فى أىوال 

التى ستصبح مركًزا ومخاطر ماًرا بالعالم السفمى الى أن يصل إلى األراضى اإليطالية 
 لئلمبراطورية الرومانية العظيمة.

ب حيث يموت والده انخيسيس فمن خبلل رحمتو عبر البحر يعانى األىوال والمصاع  
فى صقمية أثناء الرحمة، والذى يمتقى بو مرة أخرى عندما يمر فى العالم السفمى عند 
بحيرة أفيرنوس، ويمتقى بوالده فى اإلليسيوم وىو مكان السعداء والمباركين حيث يطمعو 

                                                           
1- Rose H. J,(1942) "Eclouges of vergil", Berkeky, 247. 

:الييئة المصرية العامة لمتأليف ترجمة مجموعة من األساتذة (، 1971الجزء األول )فرجيميوس اإلينيادة،  - 2
 .48-46ص القاىرة،  ،والنشر
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والده عمى األرواح التى ستولد فيما بعد فى روما ثم تنمو وتكبر وتصبح شخصيات 
ورجال ليم دور فى التاريخ الرومانى منذ تأسيس المدينة وحتى عصر أوغسطس، وىو 

 ما قالو فرجيميوس عمى لسان والد آينياس فى الكتاب السادس من اإلينيادة:
 "قد ينحت اآلخرون" بميارة أكثر تفوًقا "تماثيل من البرونز

 يجرى فى عروقيا الدم، إنى أؤمن بذلك حقا،
 ويد يشكمون من الرخام وجودىا تنبض مبلمحيا بالحياة،

 وقد ساحات القضاء قد يصوغون عبارات الدفاع ببراعة أكثر،
 وقد تصف أقبلميم أفبلك السماء ومداراتيا، وقد يممون بمطالع النجوم.
 أما أنت أييا الرومانى فرسالتك ىى أن تحكم شعوب الدنيا بسمطانك،

 السبلم وتعفو عن المغموبين،وبراعتك ىى أن تنشر أسس 
 .(4)  وتدحرالمتغطرسين"

excudent alii spirantia mollius aera 
credo equidem), vivos ducent de marmore vultus,) 

orabunt causas melius, caelique meatus 
describent radio et surgentia sidera dicent 

tu regere imperio populos, Romane, memento 
hae tibi erunt artes), pacique imponere morem) 

parcere subiectis et debellare superbos'. 
(Aen.6. 847 – 53) 

فيذه المصاعب التى واجييا آينياس خبلل رحمتو عبر البحر حيث المصاعب التى  
ن واجييا بسبب الرياح أو النزول إلى العالم السفمى تظير فى الكتاب السادس م

 :اإلينيادة 
 "يا أبن انخسيس، يا سميل اآللية،

 والريب، إنك اآلن ترى بحيرات كوكتيوس العميقة، ومستنقع "ستيكس"
olli sic breviter fata est longaeva sacerdos:" 

'Anchisa generate, deum certissima proles 
Aen.6. 321 – 322)) 

 التى تحوم أرواحيم منذ سنوات عديدة :فمقد مر آينياس بأىوال حيث قابل الموتى  

                                                           
 .195 – 194البلتينى ودوره الحضارى ، القاىرة: دار المعارف ، ص ص ( األدب 1995أحمد عتمان ) - 1
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"وىذا ىو خارون، المعداوى، وىؤال الذين عمميم قاربو ىم أصحاب القبور من الموتى، 
وال يسمح لسواىم من لم يحظوا بنعمة الدفن، بالعبور إلى الشواطئ الرىيبة والبحيرات 

ىنا  ذوات الصوت األجش قبل أن تستريح عظاميم تحت الثرى. إن أرواحيم تحوم
حول الشاطئ مائة عام بعدئذ يسمح ليم بالدخول وزيارة المستنقعات التى يتحرقون 

 . (2)شوًقا لزيارتيا"
portitor ille Charon; hi, quos vehit unda, sepulti. 

nec ripas datur horrendas et rauca fluenta 
transportare prius quam sedibus ossa quierunt 

centum errant annos volitantque haec litora circum; 
  tum demum admissi stagna exoptata revisunt.                                               

  
Aen. 326 –  30)) 

والتى ينتقل بعدىا آينياس إلى المرحمة األكثر شيرة فى رحمتو من خبلل العالم  
  (1)يصل إلييا أصحاب النفوس المباركة: السفمى، وىى الحقول اإلليزية، التى

"بعد أن أتما ىذا العمل، وأقاما ىذه الشعائر تكريًما لآللية، وصبًل أخيًرا إلى "السيول 
السعيدة" إلى مروج األحراش المباركة، الخضراء، بيية الطمعة، ميد الفرحة إلى 

اصة ليست ساحات يمفيا ىواء أرحب، وشذى طيب، نورىا ربانى ساطع. فميا شمس خ
 . (3)"ككل الشموس. ونجوم فريدة ليست كباقى النجوم

largior hic campos aether et lumine vestit 
purpureo, solemque suum, sua sidera norunt 
pars in gramineis exercent membra palaestris 

Aen. 6.639 – 42)) 

السابقة إلى سعادة آينياس فى الحقول اإلليزية بعد رحمتو خبلل العالم  وتشير اآلبيات
 . (4)السفمى، وتعبر عن فرحتو بوطنو القادم

                                                           
4

 .291 ص ،( 1971) ترجمة مجموعة من األساتذة ،ادة نياإل  (1)فرجيميوس - 
2-
 Lobato J.H. (2016)  "Mystic River: Ausonius "Mosella. As an Epistemological  

Revelation , Ramus45(2),231-235. 
6

 .092, ص (1971)ادة ، ترجمة مجموعة من األساتذة نياإل (1)فرجيميوس  - 

4- Gorler .F ( 1969) "VergitZiate in Ausonius' Mosella, "Hermes 97, 195.  
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فقد استخدم فرجيميوس السفر عبر البحر ليرمز إلى المعاناة والصراعات التى واجييا 
النياية  آينياس لكى يصل أخيًرا إلى وطنو المنشود فمم يكن العالم السفمى بالنسبة لو

 ولكن البداية لحياة أخرى لمشعب الرومانى ككل.
 ديوان األحزان ألوفيديوس: 

ألف أوفيديوس ديوان "األحزان" عندما قرر أوغسطس نفيو إلى مدينة توميس وجاء ىذا 
القرار فى العام الثامن الميبلدى وذلك لسببين : األول ىو عممو ديوان "فن اليوى" 

غامض، ويمكن اعتباره السبب الحقيقى الذى أدى إلى نفيو، والسبب الثانى كان خطأ 
 . (2)حيث كان كالشرر الذى أشعل النيران ضده

ففى ذلك الوقت كان قد مر عمى حكم أوغسطس لروما أربعون عاًما، ظل يعمل   
خبلليا جاىًدا عمى منح روما صورة جديدة، حيث كان الترف يسود الطبقات العميا 

وفسدت األخبلق، وتفككت األسر، وقد مثل ىذا خطًرا عمى داخل اإلمبراطورية 
المجتمع الرومانى مما جعل أوغسطس يحاول إعادة العادات والفضائل القديمة 

  .(1)لروما
يقاف    وأما سياسًيا فقد إىتم أوغسطس منذ بداية حكمو بتأمين حدود اإلمبراطورية، وا 

 9إلى  6ولكن الفترة ما بين عام التمرد فى كثير من المدن داخل ايطاليا وخارجيا، 
ميبلدًيا حدثت انقبلبات عسكرية متكررة. ولذلك فقد عمل أوغسطس عمى أن يحى من 

 جديد شعور الواجب القومى ويشجع الرجال عمى خدمة الوطن.
وفى ىذه األثناء تم نفى أوفيديوس بشكل مفاجئ وسريع خارج روما، ولذلك نظم  

أوفيديوس ديوان "اآلحزان" محاواًل الدفاع عن نفسو فى كتاب كامل من ديوان اآلحزان 
وىو الكتاب الثانى، إذ حاول بو درء أى اتيام لو وخاصة عممو الذى كتبو قبل نفيو 

اضح أنيا لم تكن تناسب سياسة أوغسطس فى ذلك وبو أشعاره الجريئة والتى من الو 
 .  (3)الوقت

                                                           
1- Aleander, W.H,( 1957)  "The culpa of Ouid" C J 53 (1),.319. 

Mack S, (1988)" Ovid", New Haven and London, 36- 2 
3-

 Wiedemann (1975) "The political Backgroung to Ovid's trista2", CQ, 265-6. 
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ولكى يزيد من تعاطف أوغسطس ليعفو عنو فقد نظم قصائد يعبر فييا عن معاناتو 
 سواء فى طريقو إلى منفاه أم فى توميس نفسيا حيث تم نفيو.

ة فقد استخدام أوفيديوس سفره ورحمتو ليعبر عن المصاعب التى واجيتو وآالمو الشديد 
حتى تؤثر فى نفس أوغسطس وفى قرائو، وذلك من خبلل مقارنة منفاه وما مر بو من 
أحداث بأساطير األبطال من خبلل معاناتو الشخصية، ويشعر أن القدر جعمو يعانى 

(2)من محن قاسيو أكثر مما مر بيا أبطال المبلحم
. 

بطبلت فيو يصور نفسو بالبطل االسطورى الذى يغيب عن وطنو، وزوجتو كال  
األسطوريات تعمل جاىدة من أجل إستدعائو إلى وطنو مره أخرى. كما أنو يشبو 

 .(2)أوغسطس باإللو جوبتر الغاضب الذى يدمر بصواعقو شخصية فانيو
وقد ظير ىذا التشبيو كثيًرا من خبلل ديوان اآلحزان حيث يجمع بين غضب  

لمظمم والطغيان اإلليى كأبطال  ةأوغسطس واإللو جوبتر مما جعل من نفسو ضحي
. وتبدأ ىذه المعاناة منذ مغادرتو لروما وىو ما ظير فى كتابو (3)التراجيديا والمبلحم

 . األول والذى بدأه برحمتو من روما وأنياه قبل وصولو إلى توميس حيث منفاه
وفى قصيدتو الثانية من ىذا الكتاب يواجو الموت حيث العاصفو التى واجييا مثل  

آينياس فى رحمتو، ولكنو أسوأ حااًل من آينياس قد أجبر عمى السفر تارًكا عائمتو 
  -خمفو، بينما رحل آينياس مع رفاقو وابنو: ئووأصدقا

 "لقد أرغمت عمى النفى فى األعماق، مع رفاقى،
 (5)واآللية العظيمة"  (4)وابنى واليبناتيس

"Feror, exsul in altum cum sociis 
Nataque penatbus et magisdis" 

(Aen.3.11-12) 

                                                           
1-

 Frankel. H (1945)  "Ovid, Apoet Between two worlds" Califrnia,114-5. 
2
- Holzberg N. (2002),  Ovid, the powt and his work , London.,181.  

3-
- Syme, R.(1978), History in Ovid, Oxford ,226. 

( 1البيناتيس: ىى األرواح الحارسة لمخازن الطعام وأىل البيت والحياة المنزلية عند الرومان. فرجيميوس ) - 4
 .159(،  ص1971اإلنيادة )

 .166المرجع السابق نفسو، ص - 5
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فراد عائمتو أو خدمو معو، ولم يكن لديو الوقت أفمم يصطحب أوفيديوس أيا من  
الكاف ليستعد لمرحمة ومغادرة روما، وذلك يؤكد أن كل ما منح الينياس قد حجب 

  : (2)عنو
 "فمم أعتنى باختيار خدمى وال رفاقى،

 التجييزات لممنفى"وال المبلبس المناسبة وال 
"non mihl servorum, comits non cura legendi, 

Non aptae profugo vestis opisve fuit. 
                                              (Tr.1.3.9-10)  

 ،وييدف أوفيديوس من ىذه المقارنة أن يستبدل العائمة اإلمبراطورية باآللية الغاضبة 
ومقاربة بين اليدف من رحمتو ومن رحمة آينياس التى كان ليا ىدف سام بينما ال يجد 

 أوفيديوس ىدًفا لرحمتو إذ يقول فرجيميوس:
 "بسبب غضب جونو الذى ال يعرف الصفح،

 (1)قاس الكثير فى الحرب أيًضا، كى يستطيع أن يؤسس مدينة"
"Saevae memorem lunonis ob iram, 

Multa quoqme et bello passus, dum conderturbem" 
                                                         (Aen.1.4- 5(     

 ويعبر عن صعوبة رحمتو عبر البحر قائبًل:   
 "من المصائب التى أتحمميا بعد أن قذف بى فى الكون كمو،

 (3)يوكسينوس"طالما أننى أسعى فى بؤس وراء الشواطئ الواقعة عمى يسار 
"qmam mala, qmae toto patior iactatus in  brbe, 

Dum miser Euxini litora laeva peto" 
                                                  (Tr.4.1.59-60( 

                                                           
1-

 Evan . H.B , (1983)," Publice Carmina, Ovids Book from Exile, Lincoln – London, 

37. 
 .82ص،  ( ،1971)ترجمة مجموعة من األساتذة ( اإلنيادة، 1فرجيميوس ) - 2

.: بمعنى "المضيافة" وقد ذكرىا اوفيديوس كنوع من التيكم  Euxinus يوكسينوس  -3  
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فى اإلينيادة  (2)وىذه اإلشارة إلى اتجاه الرحمة تقارن بما جاء فى كممات ىيمينوس 
عندما أخبر آينياس أن يبحر إلى جزيرة صقمية ويبحث عن الشاطئ الذى يقع عمى 

 جية اليسار: 
 "فمتتجو إلى اليابسة الواقعة عمى يسارك،

 (1)ولتسمك الطريق الدائرى الطويل فى المياه الواقعة عمى يسارك أيًضا"
"Lava tibi tellus et longo leava peatntur. 

Aequora ciccuitu, detum fuge litus et undas" 
                                               (Aen.3.4 12- 13( 

ووصف أوفيديوس العواصف التى أبحر من خبلليا فى شيور الشتاء القاسية إلى  
منفاه فى كل من القصيدة الثانية والرابعة من الكتاب األول ، إذ نظم القصيدة الثانية 

البحر األدرياتيكى، حيث المرحمة األولى من الرحمة، والقصيدة الرابعة تكمل رحمتو فى 
فوصفو لمعاصفة التى ،  (3)وتصف العاصفة الثانية التى مر بيا فى البحر األيونى،

تعرض ليا فى رحمتو واألخطار التى كان محاًطا بيا والموت الذى كان يموح فى 
الخالدة فى كل من اإلينيادة واألوديسية، مقارًنا األفق، ظيرت عند أبطال المبلحم 

نفسو بيما، رافًعا يده إلى السماء طالًبا مساعدة اآللية والنجاة من األخطار ضد 
 . (4)غضب الطبيعة وضد غضب أوغسطس

 "فستورينا األكثر قرًبا من تورنوس كانت تكره أينياس،
 اآلن فيو آمن من خبلل قوة فينوس

 نوس الجامح خمف أوليكيس الحذر،وكثيًرا ما سعى نبتو 
 ومنيرفا كانت دائما تنقذه من عميا،

 وميما بمغ الشخص منا فإننا بعيدون عن ىؤالء
 فذ؟ "نفمن يمنع مشيئة اإللو الغاضب من أن ت

                                                           
ىيمينوس : ىو شقيق ىيكتور البطل الطروادى، واصبح ممًكا عمى المدينة التى انشأىا وكاىًنا لمعبد  - 1

 . 197(، ص1971) ترجمة مجموعة من األساتذة ( اإلنيادة ،1فرجيميوس )أبولمون . 
 .  181المرجع السابق نفسو ،ص - 2

3-Evans (1983), 35. 
4-

- Kenney E.J,(1984) "Ovid, in the Cambridge History of classical literature", 

Cambridge., 449. 
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"Oderat Aenean Propior Saturnia Turno, 
I lle tamen Veneris numine tutus erat 

Saepe ferox cautum peti it Neptunus Vlixem, 
Eripuit patruo saepe Minervasuo. 

Et nobis aliqmod, qmamvis distamus abillis, 
Quis veatat irato numen adesse deo

(1)
. 

                                                   (Tr.1.1.7-12( 

مباشرة حتى يقوى وفيديوس كبل من آينياس وأوليكيس )أوديسيوس( بشكل أويذكر   
نيادة وبوسيدون يمقارنتو بيما إذ يقرن غضب أوغسطس بغضب كل من يونو فى اإل

فى األوديسية طالبا مساعدة اآللية، كما ساعدت فينوس آينياس وكما ساعدت مينيرفا 
 أوليكيس.

أما فى قصيدتو الخامسة من الكتاب األول من ديوان األحزان" فيعقد أوفيديوس مقارنة  
بينو وبين أوليكسيس، حيث يركز عمى نقاط محددة فى المقارنة بينو وبين مطولة 

البطل الممحمي، مثل مسافة البعد لكل منيما ويشير إلى أن مسافة ترحال أوليكسيس 
 .(1)كانت صغيرة، بينما ىو لم يكن معو صحبة ولم يكن يساعده أى من اآللية

ا ذروتيا فى األبيات الختامية حتى أنو فى نياية قصيدتو حيث بمغت المقارنة بيني
يعود إلى وطنو بينما ال يستطيع أوفيديوس ذلك ومن ثم فيو  لمقصيدة، نجد أولكسيس

  (3)يثير الشفقة عمى حالو حتى يمين غضب أوغسطس
 وفى النياية وطئت قدماه وطنو المنشور وآليتو.

 الذى بحث عنو طويبل، وداس حقولو،
 إال أننى كتب عمى أن أحرم من أرض وطنى إلى األبد، 

                                                           
بوسيدون عند االغريق، وكانت تقام لو العبادة فى شير يوليو من نبتون: الو البحر عند الرومان ويقابل  - 1

كل عام وتروى األساطير أن اإللو نبتونوس ساعد الطرواديين فى تأسيس مدينتيم، ولكنيم لم يجزوا لو العطاء 
 فغضب عمييم وعمى مدينتيم.

 .164( ، ص 1971) ترجمة مجموعة من األساتذة ،( اإلنيادة1فرجيميوس ) 
(، ديوان األحزان وجيًا آخر ألوفيديوس ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب 2118تغريد فاروق) - 2

 .46-45، جامعة القاىرة، ص. 
3- Evans ) 1983), 40. 
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 إال إذا ىدأ غضب اآللو.
"denique qmaesitos tetigit tamenille penates, 

Que que diu, contigit arcva tamen, 
at mihi perpetuo patria tellure caredmest, 

ni fuerit lasei molloir ira dei 
                                                (Tr.1.5.8 1-4) 

ولكىىىى يكمىىىل أوفيىىىديوس الشىىىكل الممحمىىىى الىىىذى رسىىىمة لنفسىىىو مىىىن خىىىبلل رحمتىىىو إلىىىى   
المنفى نجده فى القصيدة األخيرة من الكتاب األول لىديوان األحىزان، يشىير إلىى السىفينة 

المىأخوذ التى تحممو عبر البحار إلى مدينة منفىاه والتىى أطمىق عمييىا اسىم "منيرفىا" وىىو 
 من اسم اآللية منيرفا الحامية ألوليكيسيس فى رحمتو.

  -فاصرار أوفيديوس عمى ىذه المقارنة مع أبطال المبلحم تؤكد معاناتو وتبرزىا:
 "لقد تحممت الكثير من األىوال فى البحر والبر"

"Plurima sed pelage terraque pericla passum" 
                                                           (Tr.3.2.7( 

فقىىىىد اسىىىىتثمر أوفيىىىىديوس رحمتىىىىو عبىىىىر البحىىىىر حتىىىىى يبىىىىرز معاناتىىىىو ويىىىىؤثر فىىىىى نفىىىىس   
اإلمبراطور أوغسطس لكى يعفو عنو، فيو بالنسبة لو اإللو الذى عاقبو ونفاه بعيًدا عن 

 إعادة االستقرار لممجتمع.روما وعن عائمتو وذلك لمحاولة أوغسطس 
 أوسونيوس وعممو الموسيال:  

وىو من شعراء العصور الرومانية المتأخرة فى القرن الرابع الميبلدى من مدينة بوردو  
فى جنوب ببلد الغال، حيث ولد وتعمم قواعد المغة والخطابة وعمل معممًا لمببلغة لمدة 
ثبلثىىين عاًمىىا.  وقىىد عىىرف الرومىىان مدينىىة بىىوردو بسىىبب الفىىرص التعميمىىة المتميىىزة التىىى 

الغالبة المحمية، فقد كانت المدينة موطًنىا لمجموعىة اسىتثنائية مىن قدمتيا لشباب النخبة 
 Aemiliusيميميىوس مىاجنوس أربويىوس أالمعممىين والطىبلب. وقىد جىذبت موىبىة عمىو 

Magnus Arborius
الىىىذى طمبىىىىو كمعمىىىم ألحىىىىد  ، وسنتبىىىاه األمبراطىىىىور قسىىىطنطينا (1)

                                                           
كان شاعرًا وأستاذًا من أصل  ""Aemilius Magnus Arboriusيميميوس ماجنوس أربوريوس: أ - 1

والدة الشاعر أوسونيوس، تم استدعاؤه لبلشراف عمى تعميم ابن قسطنطين، وقد أشاد  رومانى التينى، وىوعم
 بو أوسونيوس فى أعمالو.

The Oxford Classical Dictionary,s.v. Arborius. 
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بعمىىو كانىىت السىىبب وراء ترشىىيح عمىىو لىىو ليكىىون  ةو. و عبلقىىة أوسىىونيوس الوطيىىدئىىابنا
Flavius Gratianus Augustusأوغسىطس وسجراتيىانفبلفيىوس معمًمىا ل

كبىر االبىن األ (2)
Flavius Valentianus Augustusاألول  وسلفالنتيان

(1).  
فمنىىىذ بدايىىىة النصىىىف الثىىىانى مىىىن القىىىرن الرابىىىع أصىىىبح التفاعىىىل بىىىين العوامىىىل الداخميىىىة   

والخارجيىىة التىىى تىىؤثر عمىىى األمىىن داخىىل اإلمبراطوريىىة شىىديًدا، وقىىد بىىدأ ذلىىك فىىى عيىىد 
المغتصىب، ولكىن أيضىا  لمانيىة ضىد مىاجنيتيوسالذى استعان بىالقوات األقسطنطينوس 

رية، وىو الذى عمل عمىى عىدم االسىتقرار فىى حدث الضعف لمقوات المركزية اإلمبراطو 
المنطقىىىة. ويبىىىدو أن التيديىىىد كىىىان لمبنيىىىة التحتيىىىة واإلداريىىىة كىىىذلك، وقىىىد حىىىاول األبىىىاطرة 
الرومىىان فىىى تعىىاقبيم السىىيطرة عمىىى عىىدم االسىىتقرار داخىىل رومىىا وخارجيىىا إلىىى أن جىىاء 

 .  (3)اإلمبراطور فالنتيانوس األول وأخيو فالنس

                                                           
4

مبراطورية م( تولى اإل359-383)  "Flavis Gratianus Augustus":وس أوغسطسجراتيانفبلفيوس  - 
م ،رافق والده فى شبابو فى عدة حمبلت عمى طول حدود الراين والدانوب، 383الى 367الرومانية من عام 

الثانى وىو اخيو غير الشقيق خمفًا لوالده من قبل جنود  وسوعند وفاة والده واعبلن اخيو االصغر فالنتيان
لسنوات واكتسب االمبراطورية  وسوالده، ولقد تقبل ىذا األمر ولكن ظمت لديو السمطة الحقيقية، وحكم جراتيان

 م.383احترام الجيش لشجاعتو ولكنو أغتيل عام 
The Oxford Classical Dictionary,s.v. Gratianus 

5
م(، وتولى الجزء العربى من 321 – 375) Flavivs valentinianus Augustusاألول :  وسفالنتيان -- 

ارمتيان والقاديون، وكان ابرز م، انتصر عمى الس375إلى عام  364االمبراطورية الرومانية من عام 
، وكان اإلمبراطور األخير الذى قام بحمبلت عبر نير Solicinvmم فى 367انتصارتو ىزيمة األلمان عام 

الراين والدانوب، واعاد بنا التحصينات عمى الحدود مع األعداء ويعتبر آخر امبراطور عظيم لؤلمبراطورية 
 .الغربية

  valentinianus  The Oxford Classical Dictionary,s.v 
6

م( حكم اإلمبراطورية الرومانية الشرقية 328 – 378) Valens  Flavius Juliusفالنسفبلفيوس يوليوس  - 
م، والتى كانت بداية اإلنييار لئلمبراطورية 378م، تم ىزيمتو وقتمو فى معركة عام 378 – 364من عام 

  الرومانية الغربية.

The Oxford Classical Dictionary,s.v.Valens. 
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اإلمبراطورية الشرقية والغربية التى تقاسماىا فيما بينيما، والمذين حيث حكم كل منيما  
نجحا إلى حد كبير فى خفض الصعاب التى واجيت اإلمبراطورية فى سمسمة من 

 . (1)العمميات العسكرية والسياسية
وقد كان تقسيم اإلمبراطورية إلى شرقية وغربية يأتى عمى خمفية اإلعتقاد بأن 

ال يمكنو إدارة الحدود المترامية لئلمبراطورية الرومانية لما يحيط بيا اإلمبراطور بمفرده 
فقد كانت تضم اإلمبراطورية الغربية كل من ايطاليا  .(1)من تيديدات خارجية كثيرة

واليريكوم وآسبانيا وببلد الغال وبريطانيا وأفريقيا، بينما تضم اإلمبراطورية الشرقية 
  . (3)يا وببلد فارسومصر وآسيا الصغرى وسور  اليونان

عمى ضفاف نير  Trierوقد اتخذ اإلمبراطور فالنتيانوس األول من مدينة ترير  
مقًرا لحكمة ليستطيع من خبلليا تعزيز الحدود الخارجية، ولكن تزامن مع ىذا  الموسيبل

اإلعبلن تعرضو ألزمة صحية شديدة. مما دعى الجنود أن يطالبوا فالنتيانوس األول 
أن يعمن خميفة لو فى حالة حدوث أى مكروه لو، ولذلك فقد أعمن فى أول خطاب لو 

سنوات  الغ من العمر فى ذلك الوقت ثمانالبابنو جراتيانوس  367أمام الجيش عام 
 فقط باعتباره خميفتو، واإلمبراطور المرتقب. 

وقد أدرك فالنتيانوس األول أنو لكى يطمئن جيشو ليذا اإلختبار وذلك لسنو الصغير 
وعدم الخبره، أنو فى حاجة إلى معمم مميز ليتولى تعميمو وتدريبو وبما أن ىذه 

لمدينة ترير كمقر لو، فكان لذلك اختياره لممعمم األحداث تزامنت مع إعبلنو 
ختيار فالنتيانوس األول لمدينة اإذا أن  (4)ختيار األكثر حكموأوسونيوس بدا أنو اال

قامة قوات من الجيش عمى  وترير مقًرا لحكم لكى يمارس ميامو لحراسة الحدود وا 
الحدود، ولكى يدير من خبلليا عممياتو الحربية ضد األلمان أو فى صد ىجمات 

 البرابرة خارج أراضى نير الراين.
                                                           

2
- Malcolm. E., (2006) "Raman Imperial Policy from Julian to Theodosius", 

University of North Carolina press,50.  
3-

 Ferguson. R.J., (1998)  ,The Division and fall of  the Roman empire,  78 
4- 

Grant.M., (1998), From Rome to Byzantium: the fifth cemtury AD, Routledge, 

London, 22 – 23. 
1-

 Mark .H., (2017) " The Emperor and the Army in the later Roman empire, AD 
235-395", University of New South Wales., 26-29.  
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م كان مبلزًما لتمميذه حتى فى 364ومنذ تولى أوسونيوس تعميم جرايتانوس عام 
األول، وقد منح بعض المناصب السياسية داخل حمبلتو مع والده فالنتيانوس 

" وىو المستشار المالى لئلمبراطورية quaestorاإلمبراطورية ومنيا منصب الكواسيتور "
وبعد وفاة األمبراطور فالنتيانوس األول تولى مناصب آخرى، حيث تولى ببلد الغال 

ح قنصبًل عاًما م أصب379م، وفى عام 378يطاليا عام ا  فريقيا و أوامتدت واليتو إلى 
 . (2)وىو يناىز الستين من عمره

وقد استغل أوسونيوس مياراتو وتعميمو المميز لكى يساند فالنتيانوس األول وابنو 
عمى  ءجراتيانوس عن طريق بعض من أعمالو األدبية التى يقال أن بعضيا كتب بنا

ستقرار التى طمب من األمبراطور نفسو، وذلك ليؤكد من خبلليا عمى األمن واال
 تحظى بو حدود األمبراطورية من خبلل القوة العسكرية لئلمبراطورية الرومانية.

وليذا فقد نظم أوسونيوس قصيدتو الموسيبل عن رحمة قام بيا عبر نير الموسيبل 
ليصل لمدينتو فى جنوب ببلد الغال ومن خبلل الرحمة يؤكد أوسونيوس عمى األمن 

 ورية.الذى تتمتع بو حدود اإلمبراط
وكذلك ليرسل من خبلليا رسائل نصح لتمميذه جراتيانوس، لتساعده عمى تقبل  

الظروف السياسية التى تمر بيا اإلمبراطورية بعد وفاة والده اإلمبراطور فالنتيانوس 
عطاه لقب أوغسطس أاألول ورفع الجيش ألخيو األصغر فالنتيانوس الثانى إمبراطوًرا و 

األربع سنوات فى ذلك الوقت وىو األخ غير الشقيق  عمى الرغم من كونو لم يتعد
 لجراتيانوس. 

وقد رمز أسونيوس لعبلقة األخوين وأىمية تقبل األخ األكبر جراتيانوس ألخيو 
 وانصيارىما مًعا كى تقوى اإلمبراطورية وال تتعرض ألى ضعف أو وىن.

  قائبًل: حادىما مًعاوكان يرمز ليذا اإلنصيار بعبلقة نير الموسيبل مع نير الراين وات 
 فمتمضوا فى اتحادكما

 دفعا معًا خمفًا إلى الوراء البحر داكن الزرقةأ
 ال تخف، أييا الراين البديع، واستقبل الصغير

                                                           
2- 

Brown(2012), 87. 
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 سمكأفالضيف لن يشعر بالغيرة من 
 فاختار األخ لكن تضمن شيرتك دائمًا.

vos pergite iuncti 
et mare purpureum gemino propellite tractu 
neu vereare minor, pulcherrime Rhene, videri: 
invidiae nihil hospes habet: potiere perenni 

nomine: tu fratrem famae securus adopta. 
(Mos. 426-430) 

لتقاء النيرين الموسيبل والراين وتوحيدىم يقدم كشىء مازال ال يتحقق وأعد فى إف  
فيو ،  (1)أكيده لمسياسة اإلمبراطورية بالقرب من نير الراينسياق نتيجة مازالت غير 

يدعو نير الراين لبلشتراك مع نير الموسيبل فى تيار واحد. كما يؤيد أن نير الراين لم 
 ,genum … nomen)يغمر الموسيبل، ولكن كبل النيرين يجب أن يحتفظا بيويتيما 

(436  
فالعبلقة بين نير الموسيبل ونير الراين تختمف كثيًرا عن العبلقة بين الموسيبل ورافدىا 

  -فقد وصفيا أوسونيوس بالعبلقة األخوية:
(Fraternis Gumulandum Mos.440) "ن الراين سوف يزداد بالمياه األخوية" وأن إ

أوسونيوس ف،  (Mos.428-430)االسم والشرف يمكن تقاسمو بين النيرين األخوين
يصور الموسيبل ليس رافًدا لنير الراين، ولكن مشارًكا معو، وأن النيرين يجريان مًعا 

فمقد تغيرت جغرافية نير  (,Mos: 431 – 437ويندمجا فى طول الطريق إلى البحر)
الراين منذ الفترة الرومانية، وكان الرومان يعتقدون أن نير الراين لديو ثغرين، ولذلك 

فيو يؤكد أن نير الموسيبل ،  (2)خرىأين يتقاببل مًعا ثم ينفصبلن مرة فإن كبل النير 
 (. (Mos. 420-24كان شاىًدا عمى غزوات األب واالبن

نتقال السمطة إلى ولديو، افبعد موت فالنتيانوس األول، ساعد أوسونيوس عمى ىدوء   
فبالرغم من غضب وقمق جراتيانوس، فقد تقبل األخ غير الشقيق وحكما مًعا، تحت 
اسم أوغسطس. وعبلقتيما تشبو عبلقة نيرى الموسيبل والراين، فجراتيانوس قد أمن 

                                                           
1- Roberts, P.S.,(1988) "The Mosella of Ausonius: An Interpretation" TAPA, 

114, 35. 
1- Strouse. A.W., (2014) "In te Consumere Nomen: the Politic of Naming in 
Ausonius Mosella", city University of New York, USA, Names, vol. 62(4),196- 
199.   
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ألخيو األصغر فالنتيانوس الثانى تعميًما سمح لو أن يتولى الحكم بشكل طبيعي بعد 
خبلل حياة جراتيانوس، فإن فالنتيانوس الثانى لم يمتمك قوة حقيقتو أو ذلك، ولكن 

سمطة. فكما كان نير الموسيبل يشارك نير الراين. فإن جراتيانوس ينساب خبلل أخيو 
 .  (2)ويمنحو اسمو 

ولم يكتف أوسونيوس بيذه القصيدة فقط التى تعبر عن رحمتو عبر النير الموسيبل   
ا نظم قصيدتين اإلمبراطورية والنصائح السياسية، ولكنو أيضً لذكر االنتصارات 

ين عن نير الدانوب، يستخدم فييما الدانوب لتأكيد سيطرة اإلمبراطورية الرومانية تأخري
نتيانوس األول الذى ولد عبر حدود نير الدانوب عمى األلمان، ومشيًدا باإلمبراطور فال

 فى بانونيا.
نتصارات فالنتيانوس األول عمى ا، يذكر  Epig. 2, 66))ففى اإلبيجراما األولى 

"Suevii وتركز ىذه اإلبيجراما عمى رغبة نير الدانوب لكى يصبح النير الحقيقى "
لبلمبراطورية. ويؤكد عمى فخر النير بفتوحات فالنتيانوس األول مشيًرا إلى رغبتو فى 

ر األسود، لكى ينقل أن يصبح قادًرا عمى أن يزيد من سرعتو ليكون رسواًل إلى البح
نتصارات إلى كل من فالنتيانوس األول وأخيو فالنس واإلباطرة المشاركين أنباء اال

معيم ، فقد تحول نير الراين إلى جزء من األمبراطورية التى حكمت بواسطة األباطرة 
الرومان، وىو النير الذى تغذى من نير الدانوب نفسو. واستخدام أوسونيوس لنير 

كأداه لئلمبراطورية قد دعمت فكرة األنيار واستخدماتيا لتصبح أدوات القوة الدانوب 
 .(1)لئلمبراطوية

استمر أوسونيوس فى استخدام  ، ((Epig. 4.66-7بوفى االبيجراما الثانية عن الدانو  
النير كرسم وتحديد لميوية الجرمانية التابعة لئلمبراطورية الرومانية، ويؤكد تبعيتيا 
لروما ولفالنتيانوس األول، حيث تفتتح القصيدة بتصريح مباشر عن القوة اإلمبراطورية 

 يًضا.أالمتسعة وأن مصدر النير لم يتم كشفو فقط ولكن تم غزوه 

                                                           
2-Ibid, 200. 

1-
 Arnold, Ellen.F, (2014). "Fluid identities: poetry and the Navigation of mixed 

Ethnicities in late Antique Gaul " ohio Wesleyan university, ecozon5 ( 2).94-96. 



 

 تغريد فاروق 

688 
 
 

بيجراما عمى أن الدانوب ىو مصدر لميوية الجرمانية، وقوة فى ىذه اإل ويؤكد كذلك
فالنتيانوس عمى حد سواء، ويؤكد كذلك عمى زيادة التوسع لئلمبراطورية أكثر مما ىى 

حدود يسيل اختراقيا، إال أنيا تميزت بالوالء ليا عميو. فعمى الرغم من أن األنيار 
 .(2)لئلمبراطورية ميما حل بيا من صعاب

نستخمص من ىذا البحث أنو عمى الرغم من أن السفر فى العالم القديم كان يعتبر  
أمًرا خطيًرا حتى فى ظل السبلم الرومانى، إال أن الشعراء الكبلسيكين أخدوا عمى 
عاتقيم تحويل ىذا الخطر والمصاعب أثناء الرحبلت إلى أىداف يسعون إلى تحقيقيا 

وخاصة الرحبلت التى تعتمد عمى السفر عن طريق لكى تخدم أىدافيم السياسية. 
 البحر أو النير، األمر الذى جعميم شغوفين بدمج الخيال بالواقع لتحقيق أغراضيم.

وىذا يحدث إما بأمر من الببلط الممكى أو أن يكون نابعًا من شعورىم الخاص 
ألولى فكانت  بالمسئولية تجاه أوطانيم لتحقيق السبلم والمحافظة عميو. وأما الحالة ا

لرغبة الببلط فى تشتيت االنتباه عن بعض أنواع العنف التى اتبعيا بعض األباطرة 
فى زيادة حدود اإلمبراطورية أو المحافظة عمييا فكان ألدب الرحبلت دور كبير فى 

عمال الخيال ومشاىدة أذلك، حيث يستطيع الشاعر أن يجذب انتباه المستمع إلى 
ا حدث عند الشاعر أوسونيوس وأعمالو عن النير ورحمتو أمتع ما فى األمر وىو م

عبره لموصول إلى الراحو والسكينة فى مدينة جنوب الغال والتى كان يسيطر عمييا 
 الرومان. 

وكذلك صور فرجيميوس فى ممحمتو اإلينيادة المصاعب والنزول إلى العالم السفمى ثم 
الوطن الذى يبتغيو. وكذلك لدى الوصول فى النياية إلى السعادة الحقيقية بإيجاد 

أوفيديوس فى قصيدتو "ديوان األحزان" فيو يصف المصاعب واألىوال التى واجييا 
فى رحمتو إلى توميس لكى يكسب عطف اإلمبراطور أوغسطس حتى يرجعو إلى روما 

 مرة أخرى. 

                                                           
2- Ibid, 98.   
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بو وليذا فيعتبر استخدام أدب الرحبلت لمبحار واألنيار أىمية كبيرة ألنو يسمح لكات
بأن يقدم ما يريد إلى المستمع فى سبلسة وشغف وذلك من خبلل استميامو الكثير من 
األحداث من األساطير القديمة المعروفة والمبلحم األكثر شيرة حتى يستطيع التعبير 

 عن ىدفو بشكل مستتر ودون اإلفصاح عنو بشكل مباشر.
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