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في حیاة الكاتب الساخر بترونویس الذي عاش في اإلطار التاریخي والثقافي لبترونیوس یتناول البحث  :الملخص

في اإلنهیار بسبب القتل والخراب  اروما في القرن األول المیالدي حیث كان المجتمع الروماني في عصره آخذً 

وقد وردت في روایة . الناجم عن حمام دم الحرب األهلیة، ثم بسبب مظاهر المتعة واإلسراف الزائدة عن الحد

أمثلة عدیدة تتحدث عن مظاهر الترف التي عاشها الرومان في القرن ) والذي قام بتألیفها بترونیوس(الساتیریكون 

ویركز البحث . الحیاة اإلجتماعیة والسیاسیة التي كانت موجودة في تلك الفترة التاریخیة األول المیالدي وعن سمات

معرفة الظروف السیاسیة واالجتماعیة التي أثرت على الكاتب بترونیوس وعلى عمله الساتیریكون المقدم هنا على 

مؤلفه الساتیریكون عن ظروف  مع التعریف بالكاتب وما تقلده من مناصب سیاسیة وٕاجتماعیة، ومعرفة مدى تعبیر

عصره السیاسیة واإلجتماعیة والدینیة التي كانت تعیشها روما في القرن األول المیالدي في ظل حكم اإلمبراطور 

 .نیرون

  .بترونیوس، ساتیریكون، نیرون، روما في القرن األول :الكلمات الدالة
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Abstract: The research deals with Historical and cultural framework of Petronius, who 
lived in Rome in the first century AD, where the Roman society in this time was 
collapsing because of the murder and destruction caused by the bloodbath of the civil 
war, and then because of the manifestations of excessive pleasure. Numerous examples 
of the luxury of the first century AD and of the social and political life that existed in 
that period are described in the Satyricon (written by Petronius). The research presented 
here focuses on the political and social circumstances that influenced the author 
Petronius, and then talks about his work "Satyricon" with the definition of the writer 
and his political and social positions, and finds out how much the author of the 
Satyricon presented the political, social and religious conditions of Rome in the first 
century under the reign of Emperor Nero. 
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ولكنه یؤخذ عند معظم الدارسین ) Petronius Arbiter= الحكم ( اشتهر هذا الكاتب باسم بترونیوس أربیتر 

مومات عام  ٦٢الذي كان قنصال حوالي عام ) Titus Petronius Niger(نه هو تیتوس بترونیوس نیجر أعلى 

م ولذلك كان یطلق علیه القنصل تیتوس ٦٢حوالي عام ) Consul(تقلد بترونیوس منصب القنصل ١.م٦٦

، أي بترونیوس الحكم، حیث كان حكم األناقة واللیاقة Arbiterبترونیوس، كما عرف باسم بترونیوس أربیتر 

)Elegantiae Arbiter (م وكان الناقد سكالیجر ٦٦وانتحر بأمر من اإلمبراطور نیرون عام  ،في بالط نیرون

)Scaliger ( هو أول من عرف مؤلف الساتیریكون بأنه بترونیوس مستشار اإلمبراطور نیرون الذي وصف موته

وقد ظهر مذهب اإلبیقوریة عند بترونیوس في عمله . Leidenالكاتب تاكیتوس وذلك من خالل مخطوط لیدن 

ت قریبة من كوماي ا، حیث كان یمتلك مقاطعاا جدً ا في مجلس السناتوس وكان ثریً وكان عضوً  ٢،الساتیریكون

)Cumae ( في كامبانیا)Campania ( ً٣.في إیطالیا وهي المنطقة األكثر ثراء  

وصلت مكانة بترونیوس داخل دائرة نیرون إلى الحد الذي جعل نیرون ال یعتبر أي أمر ممتع أو مشبع لشهواته 

لف الذي علم بكل دقائق األمور، وبسبب هذا التقارب الشدید بین اإلمبراطور والمؤ  ،إال ما یصدق علیه بترونیوس

فالبعض من بطانة  ،فقد وفرت له فرصة لم تتوفر لغیره لكي یرى كل مفاسد نیرون وحاشیته عن قرب وبال أقنعة

نیرون كانوا یزینون له التسكع في األحیاء القذرة وهو متنكر، حیث كان یرتدي زي عبد ویقوم بزیارة بیوت الدعارة 

وكان مرافقوه یقومون بسرقة المحالت ویهینون المارة بالشوارع حتى یدخل اإلمبراطور . عةوالحانات والشوارع الوضی

وقد نشأ . بعد ذلك كان المرح بعیدا عن تلك المغامرات عندما كان یصطحب معه حرس. الصغیر في قتال ویضرب

قد كان ینام في النهار شغف نیرون وحاشیته بتلك النزهات كي یشاهدوا كیف كان یعیش الغوغاء، أما بترونیوس ف

ا في تلك النزهات التسكعیة في األحیاء القذرة، وقد كانت الساتیریكون ویستیقظ لیال للعمل والمتعة وكان بالتأكید رائدً 

  ٤.هي تسجیل ضخم وامتداد لتلك النزهات

ي وصفه وع من الرجال الذالبد أن یرى أي شخص حسن االطالع على الساتیریكون أن مؤلفه هو نفس ذلك الن

طبیعة أسلوبه المدروس وبساطته وشهوانیته وحسه الفني المتعمق، كما نتبین ذلك من وسائله ، من حیث تاكیتوس

ا بالنسبة ألي الذكیة ودماثة خلقه ومرحه وفقدانه الشعور بالمسؤولیة األخالقیة وفوق كل شيء رفضه أن یبدو جادً 

كل هذا واضح في أسلوب الساتیریكون، ومن الصعب تصور كتاب أفضل منه مالئمة كان یمكن أن یسلي  ،شيء

  ٥.ویمتع دائرة بالط نیرون

                                   
  .١٩١ ،)١٩٩٠ ،أیجیبتوس للنشر والتوزیع: القاهرة( ١أحمد عتمان، األدب الالتیني ودوره الحضاري في العصر الفضي، ط ١

2 John Patrick Sullivan, The Satyricon of Petronius, A literary Study (London: Indiana University Press, 

1968), 27, 30, 33. 
3 Bagnani Gilbert, Arbiter of Elegance (Toronto: PhoenizSupplt, 1954), 49. 

رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة القاهرة، ( للساتورا في ساتیریكون بترونیوس نموذجا: رضوى رفیق جالل، ولیمة تریمالخیو٤ 

٨،)٢٠١٦.  

    .٥ ،)١٩٩٩مكتبة سعید رأفت، جامعة عین شمس،  :القاهرة( محمد محمد حسن وهبه، بترونیوس وكتاب الساتیریكون ٥
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، فقرر أن یستغل تعطش اإلمبراطور Tigellinusأثار هذا النجاح الذي حققه بترونیوس غیرة تیجیللینوس 

فقام برشوة عبد لیقدم له األخبار واتهم  ،بالنسبة له للقسوة والعنف، والذي كانت كل الشهوات األخرى ثانویة

الذي تآمر على قتل نیرون، وحرم من حق الدفاع عن نفسه وزج Scaevinusبترونیوس بصداقته لـسكایفینوس

ي، عندما كان قد وفي ذلك الوقت انتقلت المحكمة إلىكامبانیا، ووصل بترونیوس إلى كوما ،بمعظم أقرانه في السجن

األسباب عندما  لقد تقطعت به. ، وفضل االنتحاروأبت نفسه أن ینتظر اآلمال والمخاوف ،بسجنهصدر األمر 

أو عن تعالیم الفالسفة، ) Uticaفي  Catoمثل (لم یستمع إلى أیة مناقشات عن خلود الروح  ،اختلف مع أصدقاءه

ا من من طیبته وآخرون بعضً  اولقد تذوق بعض عبیده بعضً  ،ولكنه كان یستمع إلى أغاني تافهة وأبیات عابثة

 من ذلك، قام بوصف فظائع لم یكن یتملق نیرون وال تیجیللینوس وال أي من ذوي السلطة، وبدًال  ،توبیخاته

اإلمبراطور وأضاف قائمة بغلمانه الذین یرتكب معهم الفحشاء ولنسائه ولتجدیداته في الدعارة، وبعد ذلك أمهر 

  ١.تمه كي ال یستعمل في تعریض اآلخرین للخطرالوثیقة وأرسلها إلى نیرون وحطم خا

القتل والخراب الناجم منذ مائتي عام وذلك بسبب  في اإلنهیار اآخذً كان المجتمع الروماني في عصر بترونیوس 

 اإلمبراطوریةفقد واكب فتوحات . ثم بسبب مذهب المتعة واإلسراف الزائد عن الحد، حمام دم الحرب األهلیةعن 

وكان لذلك أثره في الطبقات العلیا في ، األولى تدفق الثروات الهائلة علیها سنواتهااع أمالكها في الرومانیة واتس

وتكالب تلك الطبقات على معدني الذهب ، وتطلع إلى الكمالیات، المجتمع الروماني من ترف ورفاهیة وٕاسراف شدید

، ضع هكذا حتى بعد أن توقفت الفتوحاتوظل الو . والفضة اللذان ظهرا في صورة أدوات للزینة أو أوان وصحاف

  ٢.وبقیت حقیقة جوهرها اتساع الهوة بین أفراد الشعب بسبب سوء توزیع الثروة

م حادثتین بسببهما أعدم الكثیر من المواطنین الرومان، األولى وهي حادثة ٦٥شهد المجتمع الروماني عام وقد 

 ٣الحادثة الثانیة فهي حادثة اضطهاد المسیحیین وتعذیبهم وقتلهم،االنقالب التي تزعمها بیزو لإلطاحة بنیرون، أما 

إذ إنه بعد حریق روما المدمر الذي خلف وراءه هذا الكم الهائل من الخسائر، بحث نیرون عن كبش فداء یستطیع 

أن ُیلقي علیه هذه التهمة حتى وجد ضالته في المسیحیین المضطهدین، لذلك تعرض المئات منهم للمحاكمات 

إذا  ةً ـبتهمة اإلتیان بأفعال فوضویة، وهناك من یرى أن الیهود هم من وراء إلصاق هذه التهمة بالمسیحیین، خاص

                                   

  .٨، وهبه، بترونیوس وكتاب الساتیریكونمحمد محمد حسن ١ 

  .٩٩ ،جالل، ولیمة تریمالخیورضوى رفیق  ٢

في أثناء  Adriano عھدولكي نتخیل الطبیعة الوحشیة للشعب الروماني في ذلك الوقت، ذكر فیللیني أنه قرأفي هذا الصدد أن في  ٣

وال أحد یعرف السبب الرئیس لهذه االحتفاالت، ربما كانت من أجل الدعایة . احتفاالت اإلمبراطور قتل سبعة آالف وخمسمائة مصارع

السیاسیة في تلك الفترة التي كان اإلمبراطور في حاجة إلى دعم شعبي، فقد كان المجتمع الروماني یستمتع بمثل هذه العروض، فلنا أن 

  :انظر. ئا الستقبال رسالة السید المسیحنتخیل كم كان مهی

Federico Fellini & Bernardino Zapponi, La sceneggiatura, in Zanelli (Bologna: Cappelli Editore, 1969), 
25. 
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علمنا أنه كان للیهود تأثیر على بوبیا زوجة نیرون، الذي أنزل بهم عقوبات بربریة واستخدم في إعدامهم كل فنون 

  ١.ان للمسیحیینالقسوة ، وكان هذا االضطهاد هو األول من جانب الروم

باألحداث السیاسیة التي شهدتها اإلمبراطوریة الرومانیة، فلم یكن من  اكثیرً  تأثرت السمات االجتماعیةولقد 

المنتظر أن یحیا المجتمع الروماني حیاة التقشف وكبح الشهوات وٕاتباع الفضائل في وقت ینغمس فیه اإلمبراطور 

دى نیرون أیة عقیدة دینیة تشجعه على أن یراعي جانب الفضیلة، ذلك في الملذات وٕاتباع الرذائل، حیث لم یكن ل

أن القدر الضئیل الذي ناله من الفلسفة قد حرر عقله من أیة قیود دینیة دون أن تكتمل حكمته وبصیرته، لذلك فقد 

عماله الرسمیة، ما یعود إلى حیاة اللذة والمتعة بعد أن ینتهي من أ اي جمیع أنواع العبادات وكان سریعً كان یزدر 

وكان من الطبیعي أن یتبع نیرون في ذلك طبقة األمراء الذین كانوا یبالغون في الترف إلى حد المجون حیث كانوا 

  ٢.یحیون حیاة كثیرة النفقة ویطلقون العنان لشهواتهم

مثلة عدیدة تتحدث عن في روایة الساتیریكون أ توردوعن مظاهر الترف التي عاشها الرومان في تلك الفترة، 

في الفصل الثامن والعشرون یصف ما رآه من ترف عند الحارس الذي إنكولبیوس فنجد مثال ، الترفهذا مظاهر 

  :ینظف حبات البسلة في طبق من الفضة

   

“atque in lance argentea pisum purgabat”3 

 "ثم أخذ ینظف حبات البسلة في طبق من الفضة"

  

ا في الفصل الثالث والثالثین ترف تریمالخیو المبالغ فیه في مكونات لعبته غیر أیضً إنكولبیوس كما یصف لنا 

 :تقلیدیة والتي صمم تریمالخیو على إنهائها أمام ضیوفهال

 

“Sequebatur puer cumtabula terebinthina et crystallinis 
tesseris, notavique rem omnium delicatissimam. Pro 
calculis enim albis ac nigris aureos argenteosque habebat 
denarios”4 

ثم ، وكذلك زهر النرد البلوريالتیریبینتیتة ثم تتبعه غالم بلوحة مصنوعة من شجرة "

حیث كان لدیه عمالت ذهبیة ). ما رأیته سابقا(الحظت الشيء األكثر ترفا من كل 

 "وفضیة بدال من الحصى البیضاء والسوداء

    

كما نجد أیضا أن الراوي في الفصل الرابع والثالثین یصف لنا تقدیم تریمالخیو لشيء عجیب واستعراضه أمام 

  :ضیوفه وهو هیكل عظمي ولكنه مصنوع من الفضة ممایدل على ترف صاحبه

                                   
1  Bernard W. Henderson, TheLife and Principate of The Emperor Nero(London: Methuen & co, 

1905),249-251. 

 .١٨٧ ،)المصریة العامة للكتاب هیئةال :القاهرة(تشارلز ورث، اإلمبراطوریة الرومانیة، ترجمة رمزي عبده جرجس : اأیضً وانظر 

  .١٢٨ ،)٢٠٠١ ،مكتبة األسرة: القاهرة( د الخامسلوول دیورانت، قصة الحضارة قیصر والمسیح، ترجمة محمد بدران، المج ٢
3 Sat.28.8. 
4 Sat.33.2. 
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“Potantibus ergo nobis et accuratissimelautitias 
mirantibus larvam argenteam attulit servus sicaptatam, ut 
articuli eius vertebraeque luxatae in omnem partem 
flecterentur.”1 

 حضر عبد بعنایة فائقة هیكًال أحیث ، دهشنا لتلك الرفاهیة) النبیذ( شربناوبعد أن "

  "ا بحیث تكون عظام مفاصله المخلوعة موجهة إلى كل اتجاها مرتفعً ا فضیً عظمیً 

لذلك قام نیرون ، كما كان الحال في عهد كالیجوال افشیئً  اإفقار خزانة الدولة شیئً لترف إلى أدى هذا اوقد 

كما صادر الكثیر من تماثیل الذهب ، شیئببمصادرة أمالك المواطنین الذین ال یوصون لإلمبراطور بعد وفاتهم 

  ٢.والفضة

أنه محدث المعتق على صورة  _خاصة تلك التي ترجع إلى القرن األول المیالدي_قدمت المصادر األدبیة 

تمثل انت ثروة العتقاء وترفهم المفرط حیث ك ،وهي موضع مزاح قاس ونقد الذع، ثراء

لقد كانت الصورة األكثر شهرة . رهم بماضیهم العبودي وأصلهم األجنبيالرستقراطیینالرومانیینحیث تذكلاإزعاجً 

ا حیث صوره كبطل فاشل اجتماعیً ، ساتیریكونفي قصته ال هي التي قدمها بترونیوس لتریمالخیو ذلك العتیق وشموًال 

للمواطن الفقیر المتقشف  هذه الصورة هي الصورة المقابلة للهدف الروماني المثالي. ارغم أنه ناجح اقتصادیً 

الدخل  ى مرتفع منوكان من الممكن لجماعة كبیرة من العبید أن تحرز مكانة رفیعة وأن تتمتع بمستو  ،المقتصد

وكان . تلك الجماعة التي وجه إلیها النقد من قبل كتاب أمثال بترونیوس ویوفینالیس ومارتیالیس، ب العامةعلى حسا

  .٣على العتقاء أن یدفعوا مبالغ طائلة لعتق أنفسهم وأقاربهم

حیث تحدث تریمالخیو لضیوفه ، في روایة الساتیریكون أحد األمثلة على شرح وتوضیح ثراء أحد العتقاءنجد و 

 :التي أوصلته إلى ما هو علیه من مكانة وثراء كفاحهلیخبرهم عن قصة 

  

“et accepi patrimonium laticlavium. Nemini tamen nihil 
satis est. Concupivi negotiari. Ne multis vos morer, 
quinque naves aedificavi, oneravi vinum—et tune erat 
contra aurum—misi Romam. Putares me hoc iussisse: 
omnes naves naufragarunt, factum, non fabula. Uno die 
Neptunus trecenties sestertium devoravit. Putatis me 
defecisse? Non mehercules mi haec iactura gusti fuit, 
tanquam nihil facti. Alteras feci maiores et meliores et 
feliciores, ut nemo non me virum fortem diceret.”4 

                                   
1 Sat.34.8. 

  . ١٣١-١٣٠قصة الحضارة،  دیورانت،وول ٢ 

  .١٠٥قصة الحضارة،  دیورانت،وول ٣ 
4 Sat.76.2-5. 
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فكنت  ،ومع ذلك ال شيء كان كافیا ألي شخص. كما إني حصلت على إرث سیناتور"

كما حملت ، سفن خمس قد بنیت، أطیل علیكم حتى ال. أرغب بشدة في أن أدیر تجارة

: إنك تظن أني أمرت بذلك .نبیذا وفي ذلك الوقت كان وزنه ذهبا وقد أرسلته إلى روما

وفي یوم واحد ابتلع . قصة) مجرد(ولیس ) بالفعل(فقد حدث ، جمیع السفن قد غرقت

أتظنون أني ثبطت همتي؟ أقسم بهرقل أن تلك الخسارة لم . سیستیرتیومثالثمائة نیبتون 

أخرى ) سفنا(ولكن صنعت . ا لم یكن وكأن شیئً مقدارا ضئیًال ) إال(تكن بالنسبة إلي 

  "ا باالحترام جدیرً ا كي ال یقول أحد أني لست رجًال ر وأفضل وأوفر حظً اكب

  

ا تتمثل في حقه حیث كان الرجل المعتق یعطي حقوقً ، حصل العتقاء في المجتمع الروماني على امتیازات عدیدة

. الثرواتا جمع وأخیرً ، وحق التصویت في االنتخابات، وتكوین أسرة رومانیة شرعیة، في الحصول على زواج شرعي

مكانة ذات شأن في  إلىإال أنهم ال یمكنهم االستناد ، قد السیاسينوعلى الرغم من أنه كان یحق لهم المشاركة في ال

، وكان یحق لهم الحصول على األراضي التي یمتلكها أسیادهم كإرث لهم بعد مماتهم. تولي المناصب االنتخابیة

ا ویفوضون من یبني لهم قبورً ، حفالت العشاء أثناءوكان األثریاء منهم یشترون العبید . وكان منهم من یرعي الفن

ا وأحیانً ، واكتساب امتیازات اجتماعیة، حتى أن العمل كان یعد في نظرهم وسیلة لتكدیس الثروات، ویزین لهم بیوتهم

الذي مال الرأس  من خاللاوالت وذلك لحساب سیده السابق وكان من بین العتقاء من یقوم بعمل المق ١.سیاسیة

حقه مشاركته جمیع األرباح التي یحصلون علیها من ذلك في وذلك مع التعاقد مع سیده ، به سیده أمده

ومنهم من ، وهناك من اكتسبوا الثروة عن طریق عملهم بوصفهم ممثلین لبعض رجال من طبقة السناتوس،المشروع

  ٢.ل بیوت األباطرةن داخیكانوا موظف

 بترونیوسالتي سادت روما والتي شجعت على تألیف عمل السیاسیة كانت هناك مجموعة من الظروف 

أولها هي الظروف الخاصة ببالط اإلمبراطور نیرون حیث الصالون األدبي الذي كرس لتجریب ، "الساتیریكون"

مواهب نیرون وأفراد الحاشیة الذین صبغهم إمبراطورهم بذوقه المتكلف ونزوعه القوي إلى مهاجمة المعتقدات الدینیة 

اف الصریح وغیر المألوف برغبات ورذائل فنیرون الذي تبنى االعتر . وازدراء تقالید الحیاة االرستقراطیة الرومانیة

حیث إن مخاوف جنون ، من یؤكدون أي فكر أو فعل مستقل لكبح جماحاإلنسان قد شجع النفاق والتملق وذلك 

ثانیا . اًـ العظمة لدیه كانت تحثه على سلوك استبدادي وغیر متعقل مما أدى إلى خلق جو جعل عالم الحاشیة مشوش

ون حیث سادت السیاسات القمعیة اإلمبراطوریة مما أفسد أخالق أفراد طبقة السناتوس الجو السیاسي في عهد نیر 

كما أفسد أخالق أفراد الطبقات األدنى الذین وجدوا أنفسهم  ،الذین كانوا یستمدون االحترام والنفوذ من خدمة العامة

ا ا اقتصادیً لك العصر شهد نموً حیث إن ذ، وهناك عامل ثالث هو االقتصاد ،مصائرهمفي غیر قادرین على التحكم 

وتعكس لنا ولیمة تریمالخیو بیئة طبقة العتقاء التي نمت في عهد كالودیوس وترعرعت في عهد نیرون ، اعظیمً 

                                   
1 Petersen Lauren Hackworth, The Freedman in Roman Art and Art History(Cambridge: Cambridge 

University Press, 2006),1,2. 
2 W.B McDaniel, Roman Private Life and its survivals (London: Harrap, 1925),40.  
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ا بالنقد لكل من حوله إذ نجد فیه النقد السیاسي لذلك جاء عمل بترونیوس مفعمً . الذي تمزق خالله المجتمع الهرمي

  ١.األدبيوالنقد االجتماعي والنقد 

من الطبیعي أن ترتبط السمات السیاسیة التي عاصرها بترونیوس بسیاسة اإلمبراطور نیرون وفترة حكمه كان 

تقع على  Antium" أنتیوم"م في منطقة تسمى ٣٧فبدایة ُولد نیرون عام ، حیث كان مصدر تلك األحداث، لروما

" لوكیوس دومیتیوس أهینوباربوس"اسمه هو وكان ، سواحل إیطالیا الجنوبیة المطلة على البحر المتوسط

LuciusDomitius Ahinobarbus ، دومیتیوس جنایوس "حیث إن والده هو ، ینتمي إلى قبیلة األهینوباربیینو

وعندما مات والد نیرون تزوجت أمه من اإلمبراطور ، وأمه هي أجربینا حفیدة اإلمبراطور أغسطس" أهینوباربوس

فمنذ ذلك الوقت خططت أجربینا ، ومن هنا بدأت األحداث السیاسیة لعصر نیرون٢،م٤٩كالودیوس وكان ذلك عام 

لكي یجلس ابنها على عرش روما وكانت أول خطوة لتحقیق ذلك أن قامت بخطبة ابنة اإلمبراطور كالودیوس وهي 

جحت أجربینا في حیث ن، كذلك عملت على إقناع كالودیوس بتبني نیرون وهو ما تم بالفعل، أوكتافیا البنها نیرون

" بریتانیكوس"م عن تبنیه لنیرون وتنازل كالودیوس عن رغبته بأن یكون ابنه ٥٠ذلك عندما أعلن اإلمبراطور عام 

Brittanicus ٣.هو خلیفته في الحكم من بعده  

ل غیر أنه ال یوجد دلی، م٦٧في شهر یولیو عام بأنه الرأس المدبر لحریق روما المشهور تاریخیا  نیروناُتهم 

فهناك من ، وقد اختلف المؤرخون في اتهامه بأنه السبب في الحریق األول، مادي واحد على صحة هذا االتهام

، "سویتونیوس"وهناك من نفى التهمة عنه وألصقها ببعض عبیده مثل ، المؤرخین من أدان نیرون مثل تاكیتوس

نظر إلیها وذلك حتى یعید بناءها كاملة من حیث دمر ما كان یراه من البیوت واألكواخ التي لم تكن تسره حین ی

  ٤.جدید

وقد شهد ، من أفراد األسرة الكالودیة ان تبنیه لنیرون أصبح األخیر فردً من اللحظة التي أعلن فیها كالودیوس ع

م دخول نیرون الحیاة العامة بالرغم من أنه لم یكن قد أتم الثالثة عشرة من عمره وذلك بالمخالفة لما كان ٥١عام 

ألي شخص بدخول الحیاة العامة أو السیاسیة إال عند  احیث لم یكن مسموحً ، ا علیه في الحیاة السیاسیةمتعارفً 

م وعندما أتم نیرون ٥٣وفي عام ، ومنذ ذلك الوقت أصبح نیرون من رجال الدولة الرومانیة، إتمام الرابعة عشرة

لدرجة األولى حیث كان الخطوة األخیرة لوصول نیرون من ا اا سیاسیً شرة تزوج من أوكتافیا وكان زواجً الخامسة ع

، م لم تجد أجربینا أي صعوبة في إجالس ابنها على عرش روما٥٤حتى إذا ما مات كالودیوس عام ، إلى الحكم

  ٥.وخاصة بعد أن ضمنت تأیید بوروس قائد حرس نیرون

                                   

  .٩٩ ،، ولیمة تریمالخیوجاللرضوى رفیق ١ 

  .١٢٧–١٢٦قصة الحضارة، دیورانت، وول  ٢

، رسالة "دراسة تحلیلیة مقارنة -ألفییري  تافیا سینیكا ومسرحیة أوّتافیاأوكالمضمون الدرامي في مسرحیة "أحمد محمد عبد العزیز العطار،  ٣

  .٥٦ ،)٢٠١٤كلیة اللغات والترجمة، جامعة األزهر، : القاهرة(ماجستیر 

  .١٦٤،”المضمون الدرامي في مسرحیة أوكتافیا“، أحمد محمد عبد العزیز العطار٤ 
5  Francesca Niutta& Carmel Santucci,Seneca: Mostra bibliografica e iconografica(Roma: Fratelli 

palombi editori, 1999), 19. 
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وكانت البدایة في ، نحو نزواته ورغباته افشیئً  ابدأ یتجه شیئً ، بعد انقضاء الخمس سنوات األولى من حكم نیرون

كما أقام العدید من العالقات غیر الشرعیة مع الكثیر ، م حیث بدأ یقوم بأفعال وتصرفات غیر أخالقیة٥٨ذلك عام 

" بوبیا"وتلك المرأة اللعوب التي تُدعى Claudia Acte " كالودیا أكتي"من النساء مثل عشیقته التي تُدعى 

Poppeiaمنذ ذلك الوقت بدأت حاشیة . لها نصیب موفور من الجمال ومن كل شيء حسن إال الشرف التي كان ١

كما عمل البعض منهم على إقناع ، نیرون من أهل السوء والفساد تلتف حوله وبدءوا یشجعونه على الظلم واالستبداد

ا حدث من صراعات وجرائم داخل ومما یؤكد ذلك القول م، انًـ لسیاساته بل وربما قتلهم أحیا نیرون بنفي المعارضین

م لمجرد أنها وقفت ضد رغبته في طالق أوكتافیا والزواج ٥٩القصر حیث بدأ نیرون تلك الجرائم بقتل والدته عام 

مقتل  اوهو نفس العام الذي شهد أیضً ، م٦٢عام  اثم شرع في قتل قائد حرسه بوروس وهو ما تم أیضً ، من بوبیا

أنه ، وقد كان من مظاهر انتشار الجرائم في عصر نیرون ٢، أن تعاطف الشعب معهاأوكتافیا بأمر من نیرون بعد 

كان من نتیجة ذلك ، كان من الیسیر ألي إنسان أن یرتكب أي جریمة إذا كانت بأمر من اإلمبراطور أو من حاشیته

في زیادة انغماسه في  اوهو ما كان سببً ، أن تأثرت سیاسة نیرون بتلك القرارات التي یملیها علیه هؤالء األعوان

  ٣.الفساد والطغیان

 ٤،كما تمّلكته الشهرة وحب الظهور بین الناس، اتسم حكم نیرون في السنوات األخیرة بالفردیة واألنانیة المطلقة

كما قام بتمثیل بعض األدوار المسرحیة في ساحة السوق ، لذلك أقام المهرجانات الكبرى التي ُیتوج فیها باالنتصارات

مثار جدل  احتى یكون دائمً ، كما وقف على منصة التمثیل أثناء األلعاب الخماسیة، ة وفي مسرح بومبايالعام

وكان من نتیجة ذلك أن ازداد إهماله لشئون اإلمبراطوریة في الداخل والخارج وبدأ معارضوه  ٥،واهتمام من الجمهور

سیاسة إقصاء معارضیه عن طریق م ٦٢ولعل هذا یفسر إتباع نیرون منذ عام ، معارضوه في نقد سیاساته

إما بغرض إیجاد عذر لمصادرة ، المحاكمات التي ُألصقت فیها تهم الخیانة العظمى ببعض الشخصیات البارزة

وكان من بینها ، وقد أدى ذلك إلى تفكیر البعض في القیام بمؤامرات أو انقالبات ضده، أموالهم أو التخلص منهم

غیر أنه قد  ٦،م٦٥عام  Gaius Calpurnius Piso" ایوس كالبورنیوس بیزوج"االنقالب الذي قاده السناتور 

وكان من الطبیعي أن یمارس األخیر هوایته المفضلة في إراقة ، ُكشف أمر هذا االنقالب عن طریق رجال نیرون

ثیر من وقد شهدت تلك الفترة الكب، أو ساعدوا في تنفیذ هذا االنقال الدماء واإلعدام لعدد كبیر ممن شاركوا

                                   
1  Bernard W. Henderson,TheLife andPrincipate of The Emperor Nero (London: Methuen& Co. 

1903)113- 118. 
2 Henderson, TheLife and Principate,7. 

العامة الهیئة المصریة : القاهرة( صة فایدرا لسینیكا وفیدر لراسینعزة محمد سلیم سالم، مقارنة بین قصة هیبولیتوس لیوربیدیس وق ٣

 .٨٣ ،)١٩٨٩ب، للكتا

 .٣١٢ ،)١٩٩٩، مكتبة األنجلو المصریة :القاهرة( عبدالمعطي شعراوي، النقد األدبي عند اإلغریق والرومان٤ 

 ٣كراسة  -، كراسات الكتاب السنويأنور بهنسي محمد شاهین، صورة نیرون في الكتابات الالتینیة وبعض األعمال الدرامیة المعاصرة ٥

 .٣٦،)٢٠٠٩الجمعیة المصریة للدراسات الیونانیة والرومانیة،  :القاهرة(
6 Niutta & Santucci,Mostra bibliografica e iconografica, 23. 
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و في تلك البیئة الفاسدة لم یكن یمر یوم دون ، الصراعات والجرائم وذلك من أجل االنفراد بالحكم من جانب نیرون

  ١.اأحكام باإلعدام وكان النفي أو الموت هما العقوبتان اللتان ال تستثنیان أحدً 

إذ أهمل الرومان التركیز على ، األحوال األدبیة امثلما تأثرت األحوال االجتماعیة بالمشهد السیاسي تأثرت أیضً و 

یة وال مؤسسات لعدم الحاجة إلى استخدامها حیث لم تعد هناك حر  اتعلم البالغة والخطابة وفن المناظرات وذلك نظرً 

حتى مجلس الشیوخ لم یعد إال أداة في ید نیرون ، جمیع السلطات في ید اإلمبراطور نیرون تكز سیاسیة قویة إذ تر 

لم یعد ُیهتم بالخطابة والبالغة إال من یرید العمل في حقل  هوكان من نتائج هذا أن، ه یحركه من منطلق أهوائهنفس

أصبح األدباء یبحثون عن عناصر اإلثارة المصطنعة من توریة وطباق إلى غیر ذلك حتى أصبحت . المحاماة

د أن بدأت تظهر السیطرة والتحكم من قبل كما كان من نتائج هذا التقلی، الصنعة األدبیة هي السمة السائدة

إذ بدءوا یخافون من تأثیر األدب وتدخله في الشئون السیاسیة ، اإلمبراطور ونخبته السیاسیة على األدب واألدباء

  ٢.وتأثر الناس به

ومن المعتقد أن شخصیة تریمالخیو الذي تحدث عنها بترونیوس هي محاكاة ساخرة لشخصیة نیرون، ولكن یرى 

أن شخصیة تریمالخیو لم تصور لتكون صورة طبق األصل من نیرون ولكن هناك تلمیحات ) Mitchel(شل میت

  ٣.إلى نیرون تظهر من خالل شخصیة تریمالخیو ال یمكن التغاضي عنها

یتضح في تمني تریمالخیو أن یسجل على قبره هباته، ) ١١- ٩(فقرات ) ٧١(هناك تلمیح لنیرون في الفصل 

حیث إن نیرون كان قد غیر الطریقة القدیمة لتوزیع الهبات السخیة فبدال . ساخرة لألباطرة الرومان وفي ذلك محاكاة

  ٤).sportulae(أصبح التابعون یحصلون على إعانات مالیة زهیدة ) cenaerectae(من الوجبات المعتبرة 

  :كما كان یفعل نیرونكما أن عبید تریمالخیو ال یرتدون المالبس التي غسلت لمرة واحدة مرة أخرى 

“Vestimenta mea cubitoria perdidit, quae mihi natali meo 
cliens quidam donaverat, Tyria sine dubio, sed iam semel 
lota”5 

لقد فقد مالبسي المخصصة لمائدة الطعام التي أهداني بها أحد أتباعي بمناسبة "

  "غسلت مرة واحدةفینیقیة بال شك قد ) مالبس(عید میالدي، وهي 

  :وفي شكل سخریة وضعت صور تریمالخیو بجانب تماثیل اآللهة لتقبل كما لو كانت مقدسة

“NosetiamveramimaginemipsiusTrimalchionis, cum 
iamomnesbasiarent”1 

                                   
 .٦٦، )١٩٩٤المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  :بیروت( الطبعة األولى، ترجمة جورج خوري روس لكي، المرشد إلى الكالسیكیات، ١

دار النهضة العربیة،  :القاهرة( لسیاسي والحضاري، الطبعة الثانیةسید أحمد علي الناصري، تاریخ اإلمبراطوریة الرومانیة ا ٢

١٧٣،)١٩٩١.  
3 Mitchell, Keith, "Two Textual Problems in Petronius", Hermes 103, (1975): 90. 
4 Suet. Nero 16. 
5 Sat.30.11. 
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  ".الصورة الحقیقیة لتریمالخیو نفسه وذلك حین كان یقبله الجمیع) شاهدنا(وقد "

  

ویتبین ذلك بوضوح في قص العدید من القصص في  ،یحدث بالنسبة لصور اإلمبراطوروهذا ما هو مفترض أن 

وقصة نیكیروس عن المستذئب في ) ٥١(الولیمة مثل قص تریمالخیو لقصة الزجاج غیر القابل للكسر في الفصل 

ر وذلك على غرار ما كان یفعله اإلمبراطو ) ٦٣(وقصة تریمالخیو عن الساحرات في الفصل ) ٦١(الفصل 

  ٢.و بالممثلین وروائي القصص العجیبة) acroamata(أغسطس حیث كان یستمتع في العشاء بوسائل التسلیة 

هو نفسه اسم عبد نیرون المفضل الذي كان یملكه ) Carpus(كما أن اسم عبد تریمالخیو قاطع اللحم كاربوس 

  :م٦٨و ٦٣ما بین عامي 

“Carpe, carpe.”3 

  "إقطع یا كاربوس"

بیت نیرون الذهبي غرف طعام ذات أسقف مزینة بالعاج وكانت ألواحها تدور وتنزل وروًدا ومزودة  كما وجد في

 :ببرامیل ترش على الضیوف العطر، وهذا ما وجد في غرف طعام تریمالخیو

  

“Ecce autem diductis lacunaribus subito circulus ingens, 
de cupa videlicet grandi excussus, demittitur, cuius per 
totum orbem coronae aureae cum alabastris unguenti 
pendebant.”4 

السقف سینشق، ثم فجأة یظهر طوق ضخم یحیط ببرمیل خشبي ! لكن انظر"

 ."ضخم، یتدلى ویحیط به من كل جانب تیجان ذهبیة مع علب عطور

ي، حیث كانت وسادات غرفة الطعام بها كما أن كال من نیرون وتریمالخیو یفضالن اللون القرمزي واألرجوان

 :حشو أرجواني وقرمزي اللون

  

“Vides tot culcitras: nulla non aut conchyliatum aut 
coccineum tomentum habet”.5 

  ٦".جمیعها لها حشو إما أرجواني أو قرمزي: أترى هذا العدد الضخم من الوسادات"

  

حیث إن ، أثناء حكم نیرون في مرحلة االنهیار وٕان كنا ال نحمل نیرون وحده السبب في ذلك یةاألدبالحیاة  كان

األدب قد بدأ في االنهیار أثناء السنوات األخیرة من حكم اإلمبراطور أوغسطس بعد أن كان قد شهد أثناء حكم 

                                                                                                    
1 Sat.60.9. 
2 K.F.C. Rose, "The petronian inquisition: An auto-Da-Fa",Arion, Vol. 5, No. 3(1966): 285, 293. 
3 Sat.36.7. 
4 Sat.60.3. 
5 Sat.38.5. 
6 NicholasHorsfall, "The Uses of Literacy and the CenaTrimalchionis: II", Greece and Rome 36, No. 2 

(1989): 194-195. 
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، لكن لم یدم هذا االزدهار طویًال ، دبحیث ُأطلق على تلك الفترة فترة العصر الذهبي لأل، ال مثیل له ااألخیر ازدهارً 

  :وخاصة السنوات األخیرة من حكم نیرون والسبب في ذلك یعود إلى

 اوهو ما كان سببً ، النتشار الرفاهیة واالنحراف اتغیر الحیاة الرومانیة نفسها حیث أصابها االنهیار نظرً   .١

 .ة وعدم االهتمام بالبالغةفي انهیار المبادئ األخالقیة ومهد الطریق لتدهور األدب والخطاب

ومن ذلك على سبیل ، التضییق من قبل النخبة السیاسیة ومن السناتو على األدباء والكتاب وأعمالهم  .٢

كما ، حیث ُأحرقت كتبه وُأجبر على االنتحار، Labienus" ینوسیالب"المثال ما تعرض له الشاعر 

كل ذلك أثر على األدب بصفة ، بأمر من السناتو Scaurus" سكاوروس"بعض خطب  اُأحرقت أیضً 

 .عامة

 Propertius" بروبرتیوس"و، م.ق ٨عام Horatius"هوراتیوس"من األدباء الكبار أمثال  الكثیرموت   .٣

ولم یظهر منذ ذلك الحین كاتب عظیم حتى بدایات ، م.ق ١٩عام  Vergilius" فرجیلیوس"و، م١٦عام 

، Persius" برسیوس"مجموعة من مشاهیر الكتاب ورجال األدب أمثال  تحیث ظهر ، عصر نیرون

وغیرهم ممن كانوا یمثلون األمل في عودة ، باإلضافة إلى سینیكا ولوكانوس، Petronius" بترونیوس"و

 .األدب إلى سابق مجده وازدهاره

د من سبقوهم من األدباء حیث بدأ األدباء في عصر نیرون في تقلی، تقلید المتمیزین من األدباء السابقین  .٤

حیث كانت ، Persiusوعلى سبیل المثال الشاعر برسیوس ، یتصف بالمبالغة امباشرً  االمشهورین تقلیدً 

مثل هذا التقلید ال وفي ذلك یرى سینیكا أن ، رائه في الشعر واألدب بها أصداء من هوراتیوسآمعظم 

  ١.في جذب االنتباه بأي حال من األحواللكنه یؤدي إلى الرغبة ، یعكس بالضرورة شخصیة الُمقلد

وقد كان الكتاب واألدباء في عصر نیرون ، في تدهور األدب وانهیاره اوغیرها كانت سببً  األسبابكل هذه 

ومع السنوات األولى لحكم نیرون ، كما كانوا غیر راضین عن ذلك، لضعف األدب في عصرهم امدركین تمامً 

  ٢.ال سینیكا تجدد األمل مرة أخرى في استعادة األدب لبریقه وازدهارهوظهور بعض األدباء المتمیزین أمث

ومن ، نحو تألیه األباطرة بعد موتهم وخلق شعائر لعباداتهم ااتجاهً شهد المجتمع الروماني وفي المجال الدیني، 

تأثیر قوي في حیاة غیر أن تلك العبادة لم یكن لها ، أجل ذلك تم إنشاء هیئة دینیة لإلشراف على عبادة األباطرة

وكان هذا هو السبب في إفساح المجال للعبادات الشعبیة وازدهارها ، المواطنین حیث لم تشبع النهم الروحي لدیهم

، وباإلضافة إلى ذلك فقد كان هناك بعض الطقوس الدینیة الخاصة ببعض الفئات، مخالفة بذلك للعبادات الرسمیة

أما المثقفون فقد جذبتهم ، Bona Dea" بوناالربة "لدیانته الزراعیة كعبادته لـ  ظل على والئه فالفالح الروماني مثًال 

الفلسفة الرواقیة بمبادئها السامیة وفضائلها األخالقیة التي كانت تنادي بالتسامح والشجاعة ومراعاة الواجب والنظام 

ا ولوكانوس وكذلك الشاعر األسباني وممن كانوا ینتمون لهذا المذهب سینیك ٣،ومعاداة الرذائل والطغیان والطغاة

أما الطبقة العلیا في المجتمع الروماني ، في عصر نیرون االذي ظهر وتألق أدبیً  Martialis" مارتیالیس"األصل 

                                   
 .٣١٠-٣٠١، ، النقد األدبي عند اإلغریق والرومانعبدالمعطي شعراوي ١

  .٣١٢ ،، النقد األدبي عند اإلغریق والرومانعبدالمعطي شعراوي٢ 

3 Usher. M. D, A student᾽s Seneca (Norman: University of Oklahama press, 2006), xvi. 
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الذي " إبیقور"وتُنسب الفلسفة اإلبیقوریة إلى الفیلسوف الیوناني ، فكان معظم أفرادها منجذبین إلى الفلسفة اإلبیقوریة

إلى  اسادت تلك الفلسفة حوالي ست قرون وقد انصرف اهتمامها أساسً ، م.ق٢٧٠- ٣٤٠بین عامي عاش فیما 

كما ارتكزت تلك الفلسفة ، في العالم إلى ذرات شيءاألخالق كما كان لها نظریة في الطبیعة مقتضاها إرجاع كل 

مقصورة على اللذة الجنسیة بل على عدة مبادئ منها أن اللذة هي هدف اإلنسان في حیاته وهي أي اللذة لیست 

أن اإلبیقوریة ترى الفلسفة ، تسمو علیها اللذة العقلیة وخیر اللذات هي ما كانت في هدوء البال وطمأنینة النفس

كما كانت ترى ، الدین والموت هما مصدران أساسیان للخوف لذلك فقد نادت بالتحرر من أي قیود دینیة أو دنیویة

  ١.ذلك فقد سارت إلى االتجاه الماديأن الموت ینافي البقاء ل

أن بترونیوس كان یشعر ببعض المشكالت التي  أستاذ التاریخ بجامعة روما Mazzarino ماتزارینو یرى

هكذا نجد أنه یقترب ، "ا العبید هم بشرأیضً "ا لبترونیوس طبقً ، ومشكلة العبید على سبیل المثال، واجهتها المسیحیة

  ٢.ألحرار وأخوة في الدینامن األخالق الجدیدة المسیحیة التي ستنظر إلى العبید على أنهم بشر مثل 

بینما رأى آخرون . وهناك بعض النقاد من رأوا أن بترونیوس أراد أن ینتقد نیرون من خالل شخصیة تریمالخیو

وتؤید  ٣.فین من الواقع ولم یركز على شخص بعینهأنه رسم شخصیة تریمالخیو على نماذج من أشخاص مختل

الباحثة رضوى رفیق الرأي األول حیث یتبین من أفعال وأقوال تریمالخیو أنه إشارة مقنعة إلى ما كان یقوم به 

  ٤.نیرون

ولذلك یمكن القول بأن هناك توازیا بین عادات ، كتبت لدائرة نیرون ساتیریكونوترى الباحثة رضوى رفیق أن ال

حیث إن العدید من الفقرات التي تخص ، والتي یمكن لسامعي بترونیوس مالحظتها بسهولة، ساتیریكوننیرون وال

في سلوك تریمالخیو إلى أباطرة وشخصیات عامة في  اإلشاراتا بعض ًـ ولكن یوجد أیض ،تریمالخیو تذكرنا بنیرون

خیو قد رسمت من واقع العدید من الشخصیات وبذلك یتبین لنا أن شخصیة تریمال ،أغسطس اإلمبراطورروما مثل 

وكان غرضه في األساس هو ، صرة لهاوبذلك استطاع أن ینقد العدید من الشخصیات المع، المعاصرة لبرتونیوس

 ٥.وشاذ في عالمه المعاصر، وفاسد، نقد كل ما هو سوقي

ا بالنسبة ألي شيء، حتى في جادً  ا أن یبدوا تمامً ا أن بترونیوس كان بطبعه كارهً نعرف من الساتیریكون أیضً 

كان لدیه الكثیر الذي یمكن أن یقدمه للعالم في شكل الشعر  أنها من محتویات كتابه لحظة وفاته، ونعرف أیضً 

ا أو أن یكتب أي شيء، ولهذا السبب فقد قلل من ا للظروف إما أن یبقى ساكنً ا تبعً لقد كان مضطرً  ،الجاد والنقد

، شان قیمته الفنیة بدرجة ولقد استخدم قصة  ،ن یكتب تحت ستار من التخفي التاموٕانه كان علیه أ ٦كبیرة

Encolpius في  ملالهزلیة، بصفة أساسیة، في مثل هذا التخفي، ولكنها هیأت الفرصة المناسبة لعبقریته أن تع

                                   
    .٤٦ ،)١٩٩٢دار العلم للمالیین،  :بیروت( نیر البعلبكي، معجم أعالم الموردم ١

2 Fellini F.,La sceneggiatura, 55. 
3 Clarke M. William, "Jewish Table Manners in the CenaTrimalchionis",CJ 87, (1992):262. 

  .١٠٤ ولیمة تریمالخیو،، رضوى رفیق ٤

  .١٤٣ولیمة تریمالخیو،، رضوى رفیق٥ 
6 Ben Edwin Perry, "Literature in the second century",Classical Journal 50 (1955): 295-298. 
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ى والوحیدة ولدت تحت وهكذا فإن الروایة الرومانیة األول ،أمان لتسلیة اإلمبراطور وشركائه ذوي العقول البسیطة

، هة أثینا التي خرجت من رأس زیوسضغط الحاجة وتحت ظروف خاصة ونبتت هكذا ونمت مرة واحدة مثل اإلل

  ١.لقد كانت مجرد صدفة في الزمان والمكان والشخصیة الفردیة لم یكن لها أسالف وال أحفاد

   

                                   
  .٨، بترونیوس وكتاب الساتیریكون ،محمد حسن ١
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  :خاتمة

على ماسبق، یتضح لنا من خالل الدراسة كیف عانى بترونیوس بسبب نشأته في مجتمع یطغى فیه الظلم  وبناءً 

قسوة وشدة الظلم ا في عصر ضرب به المثل في الا كبیرً ا أخالقیً فاسدة تعاني انهیارً  واالستبداد، حیث نشأ في بیئةٍ 

دي ولكنها لم تكن ذات نتصف القرن األول المیالإن كانت الدیانة المسیحیة قد وجدت في محتى و  ،وانهیار األخالق

یذكر في ذلك الوقت، فالمسیحیون كانوا مجرد قلة أتباع دین جدید، ولكن ما لبثت المسیحیة أن انتشرت  تأثیر كبیر

في العالم القدیم وأحدثت ثورة ضد نظام مجتمعي غارق في الفساد والظلم، جاء المسیح علیه السالم لیخلص البشریة 

  .على مر التاریخ، وجاء الدین المسیحي لینقذ العالم في ذلك الوقت -لمفهوم المسیحيبا -

ا في مثل بترونیوس، فقد كان یعیش في قلب مستنقع من فساد األخالق، كان منغمسً  لم یكن هناك كاتبٌ 

لم یكن هدفه استخدام الشعر للحكم  .الرذیلة، وفي نفس الوقت كان یعیش في عزلة مطلقة تجاه هذا المناخ الفاسق

قد یبدو من ، على موضوع الساتیریكون، بل كان یبحث عن كیفیة إخراج عمل عفیف في مناخ كله مليء بالفسوق

الغریب أن نتحدث عن العفة عند ذكر بترونیوس، ولكننا في الواقع سنتعرف على االختالف الكبیر الذي یقدمه 

ث الماجنة لو أننا جردنا هذه األحداث من ظاهر معناها المباشر، وحاولنا التدقیق بترونیوس في معالجة هذه األحدا

في معالجة الموضوع ذاته، فال یأتي تقییم العمل الفني المقدم من المحتوى الذي یعرضه فقط، بل یأتي كذلك من 

كانت ماجنة أن تكون الطریقة التي یقدم بها هذا المحتوى الفني، فیمكن ألي موقف أو حادثة في القصة مهما 

  .غامضة ت ورموزٍ آا لمفاجمصدرً 
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 ).١٩٩٤للدراسات والنشر، 

 دار : القاهرة(د أحمد علي الناصري، تاریخ اإلمبراطوریة الرومانیة السیاسي والحضاري، الطبعة الثانیة سی

 ).١٩٩١النهضة العربیة، 

  ١٩٩٩مكتبة األنجلو المصریة، : القاهرة(عبدالمعطي شعراوي، النقد األدبي عند اإلغریق والرومان.( 

  القاهرة(لیوربیدیس وقصة فایدرا لسینیكا وفیدر لراسین عزة محمد سلیم سالم، مقارنة بین قصة هیبولیتوس :

 ).١٩٨٩الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

  ١٩٩٢دار العلم للمالیین، : بیروت(منیر البعلبكي، معجم أعالم المورد.(   

  مكتبة : القاهرة(وول دیورانت، قصة الحضارة قیصر والمسیح، ترجمة محمد بدران، المجلد الخامس

 ).٢٠٠١األسرة، 

  مكتبة سعید رأفت، جامعة عین شمس، : القاهرة(محمد محمد حسن وهبه، بترونیوس وكتاب الساتیریكون

١٩٩٩.(   

    

 


