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Abstract 
Odes is a collection in four books of poems by Quintus Horatius Flaccus, the 

Roman writer and poet of the first century BC. The poems cover a wide range 

of topics about human relationships, everyday issues, and historical events. 

Parthians as one of the most important neighbors and rivals of the Roman 

Empire, and Achaemenids as Parthians’ descendants have been mentioned in 

different parts of this collection. Considering the shortage of sources on some 

parts of the history of Ancient Iran, especially the Parthian period, that has 

made the researchers encounter problems, this literary work would be a good 

source for contemporary historians who intend to study the foreign relations of 

Parthians with the Roman Empire, and the viewpoints of Romans on Iranians in 

the Achaemenid period. This research adopts an analytical-descriptive method 

to study how the Ancient Iranians are depicted in Odes of Horace and to 

compare critically the historical materials contained therein with other historical 

texts of the ancient world. 
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شعر به مثابة تاريخ واقعي ايران باستان: هخامنشیان و اشکانیان در 

 هاي هوراسآيینة چامه
 

 1سنگاري اسماعیل
 اصفهان دانشگاه تاريخ گروه دانشیار

 فرفرزاد رفیعي
 دانشجوي کارشناسي ارشد تاريخ ايران باستان دانشگاه اصفهان

 (88تا ص  96)از ص 

 91/06/9966پذیرش: ؛ تاریخ 69/06/9966تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
 شاعر رومی سدۀنویسنده و  ،کوینتوس هوراتیوس فالکیوسهای پراکندۀ ای از سرودهها، مجموعهچامه

انسانی و موضوعات ای از روابط مضامین گسترده در چهار دفتر منتشر شده و نخست پیش از میالد است که

گیرد. در این میان اشکانیان به می بر و مسائل روز آن روزگار را درخی تاریتا وقایع  نویسندهزندگانی  روزمرۀ

ترین همسایگان و رقبای امپراتوری روم و نیز هخامنشیان در جایگاه پیشینیان و اخالف عنوان یکی از مهم

 ع مکتوب درـود منابـاند. با توجه به کمباره قرار گرفتهـات مختلف این مجموعه مورد اشـآنان در قطع

محققان این حوزه را با مشکالت  گهدر عصر اشکانیان که گاهویژه  به تاریخ ایران باستان هایی ازبخش

روابط  بابِ تواند به عنوان منبعی برای استخراج اطالعاتی درمی این اثر ادبی متعددی مواجه ساخته است،

قشر فرهنگی و عقاید ها یدگاهد تر ازی عمیقخارجی شاهنشاهی اشکانی با امپراتوری روم و نیز شناخت

قرار  معاصر مورخانو پژوهش  برداریبهرهمورد  در دوران هخامنشیان نسبت به ایرانیان باستان جامعۀ رومی

 توصیفی شیوۀو به بنیادین کهن شواهد مکتوب متون از  گیریبا بهره بر آن استپژوهش حاضر  گیرد.

 انتقادی و مقایسۀ هوراس و نیز سنجش هایاستان در چامهحضور ایرانیان ببه بازخوانی چگونگی  ،تحلیلی

 بپردازد. بنیادین دنیای باستان تاریخی متون کهن با سایر طالب تاریخی مندرج در این اثرم
 

 .ها، هوراسچامهتاریخ واقعی،  ،اناشکانیهخامنشیان،  :هاي کلیديواژه
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 مقدمه .1

وقایع تاریخی که منجر به ابعاد گوناگون ز یابی به شناخت بهتر ادر مسیر دستمورخ، 

 نیازمند استخراج اطالعات از منابع و شواهد تاریخیتر گذشته خواهد شد، عمیقبازسازی 

 ای تاریخی مرتبط باشدبا واقعه ،در هر سطحی هر آن چیزی که ،است. در این میان متعدد

ئه داده و به تکمیل تصویر تاریخی انسان ارا ۀاز گذشت هر چند اندکهایی دادهو بتواند 

قرار نگار به عنوان شاهد مورد استفاده تاریخ تواندذهنی مورخ از رویدادها یاری رساند، می

شود، تنها به میطور که گاه به اشتباه تصور ، شواهد تاریخی آنگیرد. به عبارت دیگر

مسکوکات ها، نگارهسنگها، کهن، کتیبه نگارانو وقایع مورخانهای برجای مانده از گزارش

مانده شود، بلکه هر چیزی که از گذشته باقی محدود نمی تانی بشرهای باسساختهو دست

نقش شاهد را ایفا کرده و  خود به نوبۀدر جای مناسب،  این قابلیت را دارد که است،

 مورخ ه عبارت دیگرب .(691: 9981 استنفورد،)ی از رخدادهای تاریخی فراهم آورد اتاطالع

، اعم از منابع ادبیوسیعی از  دایرۀاز ، با توجه به حوزه و موضوع مورد پژوهشجاز است م

نگاری ها تاریخکه هدف خالقان آنهای ادبی و سایر گونه های غناییمتون داستانی، منظومه

 .(999: 9969 توانی،مالئی) نبوده است نیز اطالعات تاریخی استخراج کند

 یک دورۀمانده از برجای گرفت که منابع ادبی در نظر نیز  همچنین باید این حقیقت را

 یعنی شاعران و نویسندگان آن جامعه ،سنجحساس و نکته یاقشار نگرش و عقاید تاریخی، 

امروزی فراهم گر ـرای پژوهشـن امکان را بـای ته،منعکس ساخات مختلف ـموضوع دررا 

ارزش افزون بر این، ین آثار استفاده کند. پدیدآورندگان اخاص کنند که بتواند از دیدگاه می

 ۀاصلی موضوع یا دور شواهد و منابع ادبی، در هنگامی که بنیادین و اهمیت منابع مکتوب

مورخان آن مربوط به  و آثار شناسیباستانهای اعم از پدیده) امروزی پژوهشگر تاریخی مورد نظر

به عنوان  ش از پیش آشکار خواهد شد.بی ،و کیفیت چندانی برخوردار نباشنداز کمیت  (دوره

پنج در هنگام تحقیق و پژوهش در باب دوران نزدیک به  انشناسایران ان ونمونه، مورخ

ی که مکتوب فقر شدید منابعبه این که با با توجه  ،ایراناشکانی در  حکومت سلسلۀ ۀسد

روی خود  را پیش، مشکالت عظیمی نگاشته شده این دوره بابِنگاران کهن در توسط وقایع

، در «تاریخ سیاسی پارت»عنوان م. در اثر خویش تحت9698نلسون دوبواز در  .خواهند دید

 باب کمبود و پراکندگی منابع مکتوب تاریخ اشکانیان چنین نگاشته است:
تنها به کمی و کمیابی موصوف مآخذ و منابع برای نگارش تاریخی از ساللۀ اشکانیان نه»

های متنوع و گوناگون پراکنده نیز هست. متأسفانه آثار مختلف و نوشته است، آن منابع در

یک از آثار تاریخی که دربارۀ آن سلسله در دوران باستانی نگاشته شده، باقی نمانده هیچ
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هایی استخراج کرد و به است. از این رو ناگزیر باید تاریخ این طایفه را از میان یادداشت

ها طور اتفاقی در ضمن سرگذشتفان و نویسندگان قدیم بهیکدیگر  متصل ساخت که مؤل

 .(691: 9969 دوبواز،)« اندای کردههای خود به یکی از امور مربوط به اشکانیان اشارهو تاریخ

آثار  گونهای از اینشهیر رومی نمونهوراس، شاعر ه های پراکندۀها، مجموعه سرودهچامه

ن و به ویژه اشکانیان را در خود جای یخ ایران باستااست که اشاراتی جسته گریخته به تار

های ادبی و دغدغهمحصول ذوق شاعرانه که رغم آنبه این اثر است، ست. گفتنیداده ا

برای مورخی که متعدد  شود، به عللنمی نگارانه محسوبو اثری تاریخ آن بوده سرایندۀ

از ارزش قابل  است اشکانی  عصر ویژه در، بهتاریخ ایران بازسازی و بازشناسی درصدد

توضیح این که نزدیکی هوراس به محافل درباری، سبب آشنایی برخوردار است. توجهی 

 نای در گذارثیرگیرنده و تأسیاسی تصمیم هایشخصیت ترینشماری از شاخص نسبی وی با

ن ابرایبوده است. بن (Augustus) آگوستوس شخص امپراتور حساس از تاریخ روم، نظیر ۀبره

نزدیک با نظریات و  فاصلۀکه از مند بوده است از این امکان بهره سرای نامداراین چکامه

به دیدی  شده،ی آشنا شاهنشاهی اشکان بابِهای رهبران و درباریان رومی، در دیدگاه

به نظر چنین  ،بر اینافزون روم دست یابد.ی مقتدر امپراتوری ـشرق ۀـهمسای ی ازـرسم

تا تواند ها، میدفتر چهارم چامه ویژه دربهاز اشارات هوراس به اشکانیان، برخی که  رسدمی

 رسمی امپراتور آگوستوس، در از تبلیغات سیاسی دهنده بخشیحد قابل توجهی بازتاب

در  ایرانی کهشاهنشاهی دیگر، امپراتوری هخامنشی، دیگر  سویاز  باشد.نیز مورد پارتیان 

به عنوان  ،اذهان رومیان برجای مانده بود افکار و آن درای از خاطره کماکان آن زمان

هوراس را به خود اختصاص داده اندک از توجه سهمی هر چند ها، و پیشینیان پارتالف اس

به شاهان هخامنشی و مکنت و  هاچامه اشاره مختصر سرایندۀارت دیگر، چند به عب .است

فرهیخته و ادیب رومی به این شر  نشان از نگرش و تلقی بخشی از ق ،آنان ثروت هنگفت

 دارد. پارسی شاهنشاهی

 ویژه در حوزۀ، بههااین مسائل که نشان از ارزش تاریخی چامه نظر گرفتن مجموعۀدر 

های حضور ایرانیان باستان زمان اشکانیان دارد، ضرورت بررسی موارد و جنبه تاریخ ایران در

 الزم به ذکر استسازد. می هویدا بیش از پیشمختلف این مجموعه را های در بخش

فارسی یست و مخاطبان نگمنام و ناشناخته  نیز ایرانی چندانخوانندگان در میان  هوراس

دارند.  جهان باستان آشنایی نسبی شاعر بلندآوازۀاین  ادبیات کالسیک با برخی از آثار زبانِ

انتشارات »وسط ش. ت9980ای از اشعار هوراس در سالدر حقیقت در کنار چاپ گزینه

ای از و تألیف یا ترجمۀ آثار و مقاالتی در باب نظریات ادبی هوراس، انتشار ترجمه «دوست
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ترین گامی است ، بزرگ«انتشارات معین»ها توسط الدین کزازی از مجموعۀ چامهمیرجالل

حال  با این که تاکنون در راه شناساندن آثار او به قشر کتابخوان ایرانی برداشته شده است.

به  هوراس و نیز نگاه و نگرش خاص وی چندان به حضور ایرانیان باستان در آثار ،امروزبهتا 

نگارندگان پژوهش حاضر نیز بر این باورند که با در نشده است.  پرداخته تاریخ ایران باستان

 های تاریک و کمترتوانند به بازشناسی برخی از گوشهمی نظر گرفتن مطالعاتی از این دست

 شدۀ تاریخ ایران منجر شوند.شناخته
 

 هوراس زندگاني و زمانة .2

با عنوان هوراس  که (Quintus Horatius Flaccus) فالکیوسکوینتوس هوراتیوس شرح حال 

دانسته  ایپراکندهبیش از هر چیز به لطف اشارات ، در تاریخ ادبیات جهان مشهور است

در هشتم دسامبر است. هوراس  داشته که خود در آثارش به زندگانی خویش است شده

 در بخش جنوبی ایتالیا زاده شد کوچکشهری  ((Venusia، ونوسادر پیش از میالد  91سال 

بود که ای شدهپدر وی برده آزاد .(;Gunther, 2013: 7 Nisbet, 2007: 7؛ 7: 9969هوراس، )

بود که مانند خودش از  خود با زنی ازدواج کرده پایۀاحتماالً همچون بسیاری از مردان هم

ر هوراس که موفق شده رسد پدبه نظر می. (Armstrong, 2010: 12) شده بود بند بردگی رها

 اری مالیاتی به تمول مالی نسبیدهای پرسودی نظیر تحصیلاز طریق اشتغال به پیشهبود 

ز را ا ، به مانند بسیاری از مردان خودساخته در تاریخ آرزو داشت که فرزندشدست بیابد

 ,Gunther؛ 7: 9969)هوراس،  مند سازدامکانات آموزشی  و تحصیلی بهرهبهترین شرایط و 

2013: 14 Nisbet, 2007: 7; Armstrong, 2010: 12;) .به قصد  وانوراس جـجه هـدر نتی

 فرستاده شد و تحت نظارت آموزگاران روم ابتدا به شهر رم، مرکز جمهوری اندوزیدانش

و  (Livius) آثار لیویوس از قبیلمتونی  به مطالعۀ (Orbilius)اوربیلیوس  نامداری همچون

خود را  سپس تحصیالت )Nisbet, ;Armstrong, 2010: 16 8 :2007( رداختپ (Homer) هومر

مقارن با تحصیل . (8: 9969هوراس،  (Gunther, 2013: 14; فلسفه در آتن ادامه داد ۀدر حوز

رویدادهای جاری رفته رفته موجب بروز تحوالتی چشمگیر در هوراس در آتن، سیر وقایع و 

نیز با حضور او در یک رخداد  . در این میان زندگانی هوراسشدمیجهان باستان  ۀچهر

پیش از میالد  16در سال توضیح این که  جه شد:ای موااثرگذار سیاسی با تغییرات عمده

سال سن  66ها حالی که تندر بود خواهان متمایل شده که به جناح جمهوری جوان هوراس

و  (Brutus) ارتش بروتوس(Cassius) در  (Battle of Philippi) پییداشت، در نبرد فیل

گانه حاضر شده و در برابر اتحاد سه (Julius Caesar) سزار ژولیوس قاتالن کاسیوس،
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)کاژدان و   جنگیدو متحدانش  گوستوس بعدی()سزار آ (Octavius) خونخواهان وی اوکتاویوس

اما پس از شکست سپاه  ،( Gunther, 2013: 26; Bradshaw, 2002: 3؛906 : 9976دیگران ، 

 :Armstrong, 2010) همانند بسیاری دیگر مورد عفو و بخشش قرار گرفت مخدومان خود، 

9). 

به شغل دبیری مشغول شده بود از  نیز شدن واقعی شاعر که مدتیپیشرفت و مطرح

 ،سرای خود ویرژیلطریق دوست چکامه پیش از میالد از 98که در سال  زمانی آغاز  شد

(Virgil) مسن( به فردی به نام مایکناس( ،(Maecenas)  مورد و وابستگان نزدیک و از یاران

به دوستی پرشور و  ساکنمایبا  آشنایی .(Gunther, 2013: 34) شدگوستوس معرفی اعتماد آ

را یاری کرد که بتواند به جایگاه اجتماعی و هوراس که نه تنها  ای انجامیدصمیمانه

در شعر و ابد، بلکه منجر به وقوع انقالبی دست یبا آرزوها و امیال خود  متناسب اقتصادی

ای تنها خانه و مزرعهنه ایکناسدر حقیقت م. (Gunther, 2013: 23) ذوق ادبی وی نیز شد

 :Armstrong, 2010) دادر هوراس قرار ه عنوان هدیه و پیشکش در اختیادرخور و شایسته ب

جوان  گوستوسرا به آ مالی رهایی بخشید، بلکه شاعر هایاز دغدغهبرای همیشه او را  و (20

گوستوس نیز آاز دوستی و مهرورزی  تا پایان عمر خودنیز معرفی کرد. بنابراین هوراس 

شرایطی پیش از میالد، در  8سال  نوامبر 67تاریخ  سرای نامدار رومی درچامه. مند بودبهره

از سوی دیگر  سپری شده بود و ماه از درگذشت یار دیرینش مایکناس تنها یک از طرفی که

 از چند روز به پنجاه و هفتمین سالروز تولدش باقی نمانده بود دار فانی را وداع گفت بیش

Nisbet, 2007: 20) (Bradshaw, 2002: 16;. ان به عنوان گوستوس که در این زمبه فرمان آ

هر دو آرزو احتماالً ونه که گهمانوی نیز  ۀبود، مقبر بر تخت سلطنت تکیه زده امپراتور روم

سان بر عهدی که قرار داده شد تا بدین مایکناسدر جوار گورگاه یار ارجمندش داشتند، 

د با او بسته بوخود های چامه انگی در زندگانی و مرگ در یکی ازمبنی بر یگ شها پیسال

 .(Armstrong, 2010: 28)پایبند بماند 

موسوم  اثری در فنون و قواعد شاعریتوان به مانده از هوراس می از میان آثار به جای

ها و نیز چامه  (Satires) هاهجونامه  (Epistles) اهنامه   (The Art of Poetry)،هنر شعربه 

در  راس است که توسط خود شاعرهای هوای از سرودهها عنوان مجموعهچامه اشاره کرد.

پیش از میالد  69خست این مجموعه در سال تدوین شده بود. سه دفتر ن مجزا چهار دفتر

فرصت انتشار پیش از میالد  99فتر بسیار دیرتر و در سال منتشر شد، در حالی که آخرین د

خاصی  مایۀرا به سبک و درونبدون آن که خود  این شاعر توانمند رومی گفتنی است یافت.

ای از ف گستردهـطیمورد  در ی متعدد، وـهای ادبنهـدها و زمیـمحدود سازد، در کالب
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(. در Gunther, 2013: 61؛ 6: 9969، هوراس) شعر سروده استها و موضوعات مختلف مایهدرون

از این  ترین و ارزشمندترین اثر به جای مانده از ویمها نیز به عنوان مهچامهاین میان 

های مایهو درون به مضامینعده مستثنی نیست. به عبارت دیگر در این مجموعه قا

و سیاسی  تا موضوعات و وقایع اجتماعی گرفته و احساسیگوناگونی از مسائل شخصی 

فارغ از ارزش  هوراس هایمتن چامه اس، بررسیاست. بر این اس شده پرداختهشاعر  معاصر

یابی به در دست نیز مورخ را ،تاریخی شاهدی و منبعیتواند به عنوان واالی ادبی آن، می

 شاعری که چشمان هم از دریچۀ آن ،نخست پیش از میالد مسیح ۀسدبهتر از شناختی 

 ،بوده استخود مرتبط  ۀبا برخی از تأثیرگذارترین افراد و رخدادهای زمان از نزدیک خود

ه عنوان باشکانیان رانیان و به ویژه ای سهمی از توجه هوراس نیز به در این میان،یاری دهد. 

به های نبرد در میداننیز رومیان را ناپذیری شکست واقتدار  همسایگان مرموزی که گاه

های خود هایی از چامهبخشدر هوراس  معطوف شده است. درحقیقت ،چالش کشیده بودند

ل این اشارات به اشکانیان و روابط آنان با روم پرداخته است که سبب شده بتوان از خال

به ویژه قشر پراکنده، به تصویرهایی جاندار و زنده از نوع نگرش و دیدگاه خاص رومیان و 

 اشکانی دست یافت. نسبت به ایران عصرو ادیب روم  فرهنگی
 

 هاي هوراسايرانیان باستان در چامه .3

های واجهیم. این واژهماد، پارت و پارس به کرات متبارِ ایرانیهای هوراس ما با اقوام در چامه

خ قرار ـقومی، گاه به معنا و مفهومی که امروزه مورد استفاده مورخان و پژوهشگران تاری

 اند. در حقیقت در آثار هوراس نیز همانند برخی از دیگر شاعران همگیرند به کار نرفتهمی

می تاریخی عصر وی، در مواردی برای اشاره به شاهان اشکانی یا جنگاوران پارتی از اسا

بر . (999: 9966)اشنایدر، و هخامنشیان استفاده شده است  اهها یعنی مادها، پارسآن نیاکان

های هوراس باید با توجه به شرایط و محل استفاده، متن چامه ۀاین اساس در هنگام مطالع

 ها را در نظر گرفت.مقصود و مراد اصلی شاعر از به کار بردن این عناوین و نام

ها به اشکانیان در چامهو اقوام ایرانی  هاهوراس به حکومت رین حجم اشاراتبیشت

توجه شاعر را به  کمتر از اشکانیان های تاریخ ایران باستانسایر بخشاختصاص یافته است. 

قلمرو رومیان  بودن مرزاین امر با توجه به همست که ناگفته پیدااست.  خود معطوف کرده

زمانی هم و نیز ای از شرق قلمرو این امپراتوریبخش عمده دراشکانی  با شاهنشاهی

، این رسد. با وجودعی به نظر میـطبی ،زندگی هوراس زمانۀبا اشکانی  سلسلۀی ـحکمران

هایی از مجموعه در بخش گاه اشاراتی پراکنده و کوتاه به شاهنشاهی هخامنشی نیزگه
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ها به میزانی کمرنگ و ان در چامهحضور هخامنشیمشاهده است. های هوراس قابل سروده

و ه ارزشی قلمداد  شود، اما بررسی گوناست که شاید حتی در نگاه نخست فاقد هردامنه کم

پراهمیتی را در معدود، نکات کوچک و در عین حال  تر این اشارات منفک وتحلیل عمیق

آشکار رومیان  ویژهو بهتاریخی جهان باستان  ۀحافظمورد جایگاه شاهنشاهی هخامنشی در 

 سازد.می

 هاي هوراسهخامنشیان در چامه. 1-3

نمادی برای تمول و مکنت مالی  ر مواردی چند، هخامنشیان را به مثابۀها دچامه سرایندۀ

دوازدهم از دفتر دوم  از قطعۀ در بخشی هوراس ،است. به عنوان نمونه مورد اشاره قرار داده

ابر این بر وی را در، هدادقرار را مورد خطاب اس مایکنخود  ، دوست و همراهاین مجموعه

 :دهدپرسش قرار می

 بدهی، را (Liciminia) لیسیمنیا سر از مویی که خواست توانیمی آیا»

 ,Horace) «بستانی را (Achaemenes) آخمنس هایدارایی و هاخواسته آن، برابر در تا

Book II, Ode 12). 

به همسر دلبندش  عشق و عالقۀ یار دیرین خویش سرای سرشناس رومی،چامه واقع،در 

نیای بزرگ  نام هخامنش یادکرد طریق، که از ای هخامنشیانهای افسانهثروترا در برابر 

یونانی متون  است که درنامی  نس مِآخِ. آزموده است ،اندمورد اشاره قرار گرفته شاندودمان

هخامنش که به . ان به کار رفته استاعالی هخامنشیهخامنش، جد  اشاره به برایو التین 

ای بخشید که بیش از پ.م زاده شد، نام خود را به سلسله 701احتمال زیاد حوالی سال 

 ,Dandamayev) دویست سال بر بخش اعظم جهان شناخته شده زمان خود فرمانروایی کرد

1983: 414.) 
اشاره شده و در  «نساز و برگ پارسیا»به  از دفتر نخست، 98 در چامۀ افزون بر این

 ,Horace, Book I)سخن رفته است  «های پارسگنجینه»شانزدهم از دفتر دوم نیز از  چامۀ

Ode 38 & Book II, Ode 16). که در شرح  اسالویت دیدگاهرسد با توجه به به نظر می

ساز و برگ » مراد هوراس از به کار بردن عبارت ترجمۀ خود از این چامه یادآور شده است،

به ابزارهای  ابزارها و لوازم نبرد، بلکه به منظور اشارهنه برای اشاره به جنگ ،«پارسیان

 این احتمالالبته  .(Horace/Slavitt, 2014: 54)د تجملی و غیر ضروری هخامنشیان بوده باش

 در به کار بردن زبانمورخان یونانی و التین خاص شیوۀبا توجه به که  داردوجود  نیز

که پیش از این نیز مورد اشاره قرار  نامیدن اقوام ایرانی دی، پارسی و پارتی برایما عبارات

، نه به منظور از به کار بردن این عبارات شاعر مراد شاید که شود ایجاد گمان این گرفت،
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نژاد ه ثروت و دارایی اشکانیان پارتیب کردن از توانگری هخامنشیان، بلکه به جهت اشارهیاد

هوراس در هیچ یک که  جااز آن ،این باشد. با وجود ،اندن بودههمزماندگانی وی ز که با دورۀ

آنان یاد  مندی اقتصادیاز موارد دیگر که نامی از اشکانیان آورده است، از توانگری و بهره

های نظامی و تبحر در سوارکاری، قابلیتپارتیان از جمله های نکرده و تنها برخی از ویژگی

که  گیری کردهنتیجتوان چنین در نتیجه می طرح کرده است،مانه آنان را گیری ماهرکمان

های گنجینه» و نیز« ساز و برگ پارسیان»از درج عبارات  شاعر و مقصود حقیقی مراد

به عبارت . هخامنشی استای پادشاهان های افسانهو ثروت همان خزائن مشهور ،«پارس

 هاینشاهی هخامنشی در ذهن مردمان سرزمینشاه نامکه رسد طور به نظر میدیگر این

 بارومی، بیش از هر چیز  قلم و فرهیختۀ نزد اهل ویژهبهآن روزگار،  متمدن شناخته شده و

 آنان گره خورده باشد.مالی ری و تمول توانگ خاطرۀ

بسیاری از  صفحات آثار الیتوان در البهنسبت به هخامنشیان را می نظایر چنین نگرشی

تواریخ هرودوت ه کرد. مشاهدنیز جهان باستان  نویسان و شاعرانخان، نمایشنامهمور دیگر

حاوی اطالعاتی از اشیاء و اجناس ارزشمند فراوانی است که پس از شکست پارسیان در 

در اردوگاه سپاهیان هخامنشی باقی مانده بود و به عنوان غنائم جنگی  (Plataea) پالته نبرد

افتاد. براساس آن چه در کتاب  نهم تواریخ گزارش شده است، به دست یونانیان پیروز 

ها، ها، قدحخوابن نظیر تختـسیمیی مملوء از اشیاء زرین و ـچادرهای ارتش هخامنش

 Diodorus) سیسیلی دیودور .(80-6 :)هرودوتبود بها هایی گرانها و کاسهها، پیالهجام

Siculus) دیودور، ) کندیاد می  «آفتابشهر  در  زیر   نثروتمندتری» با عنوان جمشیدختت از

 ای و انبوه اشیایافسانه هایثروت وجود به (Arrian) آریان .(19: 9960ویسهوفر،  ؛70-6: 9981

 و( 996: 9988آریان، )اشاره کرده  مقدونیمقارن تازش اسکندر  شوش بها و ارزشمند درگران

، به جمشیدرسیدن به تخت ی تعجیل دربرا مقدونیجوان فاتح  در جایی دیگر از تالش

در این اما . (991: 9988 )آریان، دهدهای آن خبر میرفتن گنجبه غارتقصد جلوگیری از 

های شاهان هخامنشی از سایر از شکوه و دارایی (Athenaeus) نایوسای آثهمیان گزارش

استراحت  در اتاقچنین نقل کرده است که دیگر از فردی  نایوساست. آث نویسندگان فراتر

داشت که به جواهرات فراوان ان هخامنشی عجایبی همچون درختی از زر قرار پادشاه

طال و بزرگ حاوی مقادیر قابل توجهی دو اتاقک  نیمکت شاه نیز دو سوی و درآراسته بود 

ت هوراس به فرمانروایان ااشار فحوایدیگری که از  . نکتۀ(10: 9989نایوس، )آثنقره واقع بود 

به سد شاهان بزرگ هخامنشی رمی به نظر این است که ،خامنشی قابل استنباط استه
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قرار  مادی نیز مورد توجه وی و خوشبختیآسایش  برخورداری از بدیلبی هایعنوان نمونه

 طرح هنگامها، در تا جایی که این شاعر در نهمین قطعه از سومین دفتر چامه اند،داشته

پیشین  زمانی که دوران کامیابی و توفیق ،ناشناسوفا و حقبی یاز معشوق های خودگالیه

خود را چنین  و خوشنودی سعادتمندی خاطرۀ آورد،را فرایاد می یار وصالِ در خویش

 کند:توصیف می

 جوانافتادم، تا آن زمان که هماوردی تا آن زمان که تو را خوش می»

 آورد،ست در گردن سپید و رخشان تو نمید

 .(Horace, Book III, Ode 9) «پارس مگاری و بهروزی بودم، بختیارتر از شاهی ازمن در کا

ختی و سعادتمندی قلبی خود را با کامیابی و دوران خوشب در این چامه، هوراس خاطرۀ

است که در ذهن او به عنوان نماد و الگوی باالترین میزان سعادت آن کسی سنجیده 

مایه و درونکه ای هوراس در سروده ه عبارت دیگرباقبالی دنیوی ثبت شده است. خوش

 و نگرش خود نسبت بهنظرگاه  مستقیم ازصورت غیر بهدارد،  و عاشقانه مضمونی شخصی

 ممکن برای ابناء بشر مندیو سعادت نیکبختی برخورداری شاهان هخامنشی از حد اعالی

چنین وجود دیگری از شواهد ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که است.  پرده برداشته

 و حتی تودۀ شاعرانوران، نویسندگان، نگرشی نسبت به شاهان هخامنشی در میان سخن

 که متن مدافعات سقراط اساسبر در یونان و روم باستان قابل شناسایی است. مردمان عادی

ضمن دفاع از خود در  آتنی ، این فیلسوف نامدارنگاشته شده است افالطونشاگرد او به قلم 

کند ی  شیرین و آرام  قلمداد میمرگ را همچون خواب که داشت رابر داوران چنین اظهارب

نیز در کمتر موقعی  «شاه بزرگ پارس» که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی شخصی مانند

ست ناگفته پیدا. (Plato, 2005: 141) یابدو حصر می حدآن آرامش بیمندی از امکان بهره

 شاه بزرگ پارس، از خویشفهوم مورد نظر و م اندن هر چه بهتر مقصودکه سقراط برای فهم

 برده است که از منظر مخاطبان وی، یعنی مردم آتن بیش از هر شخصنام به عنوان فردی 

هم کنار بوده است. در اه و عنوان سعادتمندترین فرد از میان ابناء بشر جایگ ی شایستۀدیگر

نخست پیش از میالد، با  در سدۀ کهاز آن دارد ر نشان مذکوهای دادن شواهد و نمونه قرار

 شاهی هخامنشی گذشته بود، کماکان خاطرۀوجود آن که حدود سه سده از انقراض شاهن

ی دارا و نیکبخت در هخامنشیان و به ویژه شاهان و فرمانروایان این سلسله به عنوان توانگران

 س برجای بوده است.تاریخی رومیان و شاعری همچون هورا اذهان و حافظۀ
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 هوراس هايچامه دراشکانیان  .2-3

های وی در جایگاه دشمن و های مختلفی از سرودهاشارات هوراس به پارتیان که در بخش

از اطالعاتی در باب سازمان نظامی و پرده  ،حضور دارند برای امپراتوری روم رقیبی جدی

وقایع ن با امپراتوری روم و نیز برخی از ناهای نظامی آرویاروییبرخوردها و ، ارتش پارتیان

این  فحوای. همچنین از برداشته است های داخلی شاهنشاهی اشکانیسیاسی و درگیری

این رومی نسبت به  و اندیشمندان هوراس و دولتمردانتوان به تلقی و نگاه می اشارات

 شرقی پی برد. همسایۀ

 هادر چامه نشيهخام شاهينوارثان شاه به مثابةاشکانیان  .1-2-3

 به شیوۀ )که در این زمان هنوزمتصرفات روم مرز شدن قلمرو شاهنشاهی اشکانی با پس از هم

سرزمینی که روزگاری ها را به عنوان ساکنان و صاحبان پارت ،، رومیانشد(جمهوری اداره می

میان، امپراتوری هخامنشی بود در برابر خود مشاهده کردند. رو ۀتحت سلط بخشی از گسترۀ

تأثیر دیدگاهی که در متن آثار و منابع تاریخی یونانیان معاصر شاهنشاهی آشکارا تحت

اشکانیان را نیز با  ،هخامنشی نسبت به این امپراتوری وجود داشت قرار گرفته و در نتیجه

به عبارت دیگر، . قرار دادند ار رفته برای هخامنشیان مورد خطابالقاب به کهمان عناوین و 

احیای شاهنشاهی  وارثان و مدعیان طرح و نقشۀدر جایگاه رومیان  اذهان یان دراشکان

الزم به ذکر است با آن که برخی از . (Shayegan, 2011: 335)قرار گرفتند هخامنشی 

 راحت از ارشک یکم بنیانگذار سلسلۀ، به ص رومی نظیر استرابو و نویسندگان مورخان

نگاران یگر وقایع، برخی از د(Strabo, XI; 3-9)اند اشکانی به عنوان فردی سکایی نام برده

 آریان دراند. هخامنشی دانسته سلسلۀاشکانیان را مستقیماً از نژاد و تبار شاهان  ،کهن

های آن از و گزارش برخی از مطالباین کتاب برجای نمانده و تنها موسوم به پارتیکا کتابی 

دوم شاهنشاه دشیر شک یکم را از نسل اررا متون کهن دیگر منعکس شده است طریق

این احتمال وجود  هر چند. (976: 9960؛ ویسهوفر: 96: 9969)ولسکی، هخامنشی دانسته است 

به منظور ایجاد  استراتژیبه عنوان یک اشکانیان از سوی خود  یتبلیغات چنین دارد که

در حقیقت سد که ربه نظر می طوراین قرار گرفته باشد، هراس در میان رومیان مورد تأکید

تلقی  «خودهخامنشی  گذشتۀ»یان را به صورت مدع هاکه پارت بودرومیان  خود این نگرش

به عبارت دیگر، ادعای جانشینی و احیای شاهنشاهی . (Shayegan, 2011: 333) کردمی

از  رایج و متداول رومیان  تلقی ، بلکه تصور واشکانیان و مدعاینه ایدئولوژی  هخامنشی

 پارتیان نیز رد پای چنین نگرشی قابل اشارات هوراس به در بوده است.شاهنشاهی پارت 

طور که در متون تاریخی آمده است فرهاد چهارم شاه اشکانی در حدود آنمشاهده است. 
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ها در  پیش از میالد ناچار شد در برابر رقیب داخلی خود تیرداد به نزد سکا 90سال 

ها در چامه ۀسرایند سیستان بگریزد، اما سرانجام موفق شد جایگاه خود را بازپس گیرد.

گیری تاج و تخت تاریخی و بازپس ۀقطعۀ دوم از دومین دفتر این مجموعه، این واقع

 را این چنین مورد اشاره قرار داده است: )فرهاد چهارم(سلطنت توسط فراتس 

 .(Horace, Book II, Ode 2)« گشته استفراتس به اورنگ کوروش باز»

با  یک شاه اشکانیدیهیم و سریر فرمانروایی  این است که هوراس ازحائز اهمیت نکتۀ 

گذرای  اشارۀ ،کرده است. به عبارت دیگر یاد ن اورنگ کوروش، شاه بزرگ هخامنشیعنوا

جلوس بر  ایبر جانشینیوارث و  را به مثابۀ فرهاد چهارم اشکانی رنگ کوروش،به اوشاعر 

رسد از نگاه هوراس، زمامداری و میبه نظر  .دهدجلوه می خامنشیانهتخت و اورنگ 

از  وی نیز همانند بسیاریتداوم شاهنشاهی هخامنشی بوده و  اشکانیان به منزلۀفرمانروایی 

ل به ارتباطی مهم و بنیادین میان هخامنشیان و اشکانیان ، قائمورخان رومینویسندگان و 

 .است

 هادر چامه اشکانیان هاي نظاميسازمان و مهارت. 2-2-3

سران از و یکی کنسول رومی  (Marcus Licinius Crassus) مارکوس لیسینیوس کراسوس،

 ازی درست و مبتنی بر واقعیت تصور آنکه ، بدونپ.م 11ر سال د روم حکومت سه نفرۀ

فتح و  ه آهنگ کسب افتخارب باشد، داشته اشکانی شاهنشاهی نظامی ارتش و توان قدرت

؛ 919: 9966)بیوار، سوریه شد  سرزمین وارد، نظامی یابی به موفقیتو دست قلمرو اشکانیان

برابر پنداشت که کار سختی در چنین می . کراسوس که احتماالً(901: 9978دیاکونوف، 

 (Harran) )کارهه(خالف تصور خود در محلی به نام حران اشکانیان نخواهد داشت، بر

(Carrhae) این نبرد برای  نتیجۀها مواجه شد. تعداد پارتچندان پرنه قدرتمند اما با سپاه

عیار نبود: ارتش یک فاجعۀ نظامی تمام چیزی کمتر از ،فرمانده پا به سن گذاشته رومی

به قتل رسید  پیروز پارتیان توسط شخص وی هم کوبیده شد،کراسوس به سختی در

که گاه و تعداد قابل توجهی از همراهان و سربازان او ( 17: 9969؛ کالج، 999: 9978)دیاکونوف، 

 :Alexander, 1999)ها افتادند نیز زنده به چنگ پارتاند تا حدود ده هزار نفر برآورد شده

اشکانی  یثیت نظامی شاهنشاهیچیز موجب افزایش حن رخداد بیش از هر وقوع ای .(332

شد. به عبارت دیگر،  روم یعنی آنبی قدرتمند غر یژه نزد همسایۀوآن روزگار، و به جهاندر 

انگیز از آلود و خوفدر نبرد حران سبب شد تصویری ترس اشکانیانپیروزی چشمگیر 
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؛ 18: 9988، کالج) بنددبر هی اشکانی به عنوان قدرتی جهانی در خاطر رومیان نقششاهنشا

 مشاهده است: نیز قابل هوراس هایاز چامه . نمود این هراس در دو قطعه(919: 9966بیوار، 

 Horace, Book) «!گردانندبرمی روی یکباره به اسب، بر تازان که دالور و نبرده پارتیان»

I, Ode 19) 
 و زنجیرهااز  و پارتیان ما از تیرها و از گریز تند و پرشتاب پارتیان بیمناکندسپاهیان »

 .(Horace, Book II, Ode 13) «؛ایتالیاییانو دمانی تندی از 

ای گوشه، یگریکد ها و رومیان ازپارت ترس دو جانبۀ دادن ازبر خبر  افزونهر دو قطعه، 

 .کنندروایت مینیز  را اشکانیاران نظام و کماندسواره های نظامیها و قابلیتاز مهارت

و نیز  تیراندازی ز توانایی شگرف سواران اشکانی دراشارات هوراس نشان ا روشن است که

به ستوه آوردن  باسباکه  دارد هاشگرد جنگ و گریز در میان پارت متداول بودن استفاده از

همین متشکل از  رتسپاه پا اصلی ۀبدنگفتنی است ها بوده است. هماوردان رومی آن

 و سازمانی خود سالح اختصاصی به عنوان و کمان تیر از کهبوده است  چاالک سواران

و مهارت این جنگاوران  دستیچیره .(919: 9966؛ بیوار، 96: 9966)فرخ، اند کردهاستفاده می

 خاطرۀکنار ، در مطرح کرده بودترین هماورد روم به صورت اصلی که شاهنشاهی اشکانی را

جبران این ناکامی ذهن بسیاری از  دغدغۀشکست خردکننده حران موجب شد که 

 سازد.ل ران رومی را به خود مشغودولتمردان و متفک

 اشکانیانانتقام از و  رومياسراي هوراس،  .3-2-3

از  این شرح داده شد، پس از شکست طرح نظامی کراسوس در هجوم گونه که پیش همان

به ایران، تعدادی از سربازان حاضر در سپاه وی توسط پارتیان به اسارت گرفته شدند. 

وضعیت سیاسی و اجتماعی  ضمن اظهار نارضایتی از هاچامههایی از بخشهوراس در 

از دفتر سوم این  پنجم چامۀنشان داده است. امپراتوری روم به این واقعه نیز واکنش 

الیه غربی اند بریتانیاییان را در منتهیکه رومیان نتوانستهمجموعه با گالیۀ شاعر از این

غاز  شده و با آ ،و خود مقهور سازندترین نقاط قلمراتوری و نیز اشکانیان را در شرقیامپر

به آن  این قطعه یابد. هوراس دردر چنگ پارتیان ادامه میشرح حال اسرای رومی گرفتار 

اطاعت ها اسیر شده، پس از شکست حران به دست پارت کهتازد می این سربازان دسته از

از  ،خویشزندگانی سابق  ۀشیو وتبار رومی ن نام و کرده اشکانی را پذیرفته و با فراموش شا

غیر متمدن و  ی چون هوراسرومیانکه از نظر  پارتمحلی و بومی شاهنشاهی  میان بانوان

 ند:کرده بودهمسری اختیار اند شدهبربر محسوب می
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آیا توانسته است با همسری  روی از دست داده، آن سپاهی کراسوسشوی آب»

 .(Horace, Book III, Ode 5) «ناشهرآیین بزید؟

مرو در  ۀپاه کراسوس در منطقسکونت برخی از بازماندگان س بابِهر چند مطالبی در 

هوراس  ،اینوجود ، با (999: 9978دیاکونوف، ؛ 18: 9969کالج، )شده است برخی از منابع ذکر 

کانی اشاره زندگی آنان در پناه شاهنشاهی اش به جزئیاتی از نحوۀ برخورد با این اسرا و ادامۀ

روشنی از میان به  صورتهر  در توجه نشده است. چندان بدان کرده که در متون دیگر

است که حداقل گروهی از اسرای رومی  ای هوراس در این قطعه قابل فهمهو شکوه اهگالیه

جان به پیکار پرداختند و نه پس از اسارت به زندگانی خود پایان  ، نه تا پاینبرد حران

در  ه و از طریق ازدواج با زنان بومیتشرقی را در پیش گرف شیوۀ زندگانی ایرانیدادند، بلکه 

 اند.با مردم محلی ادغام شده ق خود پذیرفته شده،میان دشمنان ساب

و مناطق  مردمان شهرها اسرای نظامی، دنِکردن و ساکننالبته سیاست کوچا

 شاهیتوسط فرمانروایان شاهنبارها های بعدی نیز سده های دیگر درسرزمین شده درتسخیر

رودان گرفتند فالت ایران و میانمیالد جای اشکانیان را در  سوم پس از ۀسد ساسانی که از

، تعداد م690سال گرفته شد. شاپور یکم ساسانی پس از پیروزی بر قوای روم در  به کار

شاپور و شوشتر از جمله گندیهای مختلف قلمرو خود اسرای رومی را در بخشزیادی از 

رمانروای این سلسله پس خسرو یکم دیگر ف . همچنین(666: 9981سن، کریستن)داد سکونت 

ششم میالدی، مردمان و اسیران این شهر را در  ۀو تاراج انطاکیه در اواسط سداز تسخیر 

 ه بودشهری جای داد که به تازگی به منظور اسکان آنان در نزدیکی تیسفون بناکرد

پایان آن چیزی نبود که پس از  برگشته تمام بخت اما گروهی سپاهی .(976: 9967)جلیلیان، 

نظامی سپاه کراسوس که نزد  هایو نشان هاها افتاد، بلکه بیرقنبرد حران به دست پارت

با اعتبار ارتش روم داشتند نیز دار بوده و به نوعی ارزشی برابر رومیان از احترام واالیی برخور

 برای کاری ضربه ۀبه منزل یکدیگردرآمد. تمامی این موارد در کنار به تصاحب سپاه دشمن 

از  یـکه ضرورت جبران شکست حران و خونخواه وی امپراتوری روم بودحیثیت و آبر

یکی از  به عنواناین میان هوراس نیز  در. ساخته بود ای حیاتی مبدلها را به مسألهپارت

نظامی  هایاشاراتی به دیگر نبردها و رویارویی از نظرصرفروم،  فرهیختگان و ادیبان جامعۀ

اساسی خود برای انتقام ستاندن از  دغدغۀنیز در چند مورد قوای روم و سواران پارت، میان 

بر این که در جایی  افزونسرا شاعر چکامه این به عنوان نمونهپارتیان را نشان داده است. 

داخلی میان رومیان حتی ها و کشتارهای کند که هنگامه و هیاهوی جنگچنین گالیه می
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دوم از  قطعۀدر ، (Horace, Book II, Ode 1)رسیده است است(  اشکانیانمراد ) مادها گوش به

هموطنان و همشهریانش را مورد نکوهش قرار داده  خود نیزهای سرودهدفتر یکم مجموعه 

 های  خانگیو نبرد هاانگیز، به ستیزهبه جای تاختن بر پارسیان نیرومند و هراس»است که 
ان مراد از عنوان پارسیان همان جنگاوران و سوارکارنیز  جااین در اندختهپردا «و درونی

 .(Horace, Book I, Ode 2)اند را درک نکردهو لزوم رویارویی با دشمن خارجی است  اشکانی

یت و اعتبار میهن خود به میزانی است که بارها و بارها حیث های هوراس دربارۀدغدغه

و رویارویی با  داخلیهای درگیریکشیدن از دستیان را به رومنیز  دیگری هایسرودهدر 

متوسل از سویی به خدای خدایان ژوپیتر  کرده است. وین خارجی دعوت و ترغیب مدش

 ,Horace)گشاید دست به دعا میگوستوس جوان در مقابل پارتیان چیرگی آ شده و برای

Book I, Ode 12) دلی که به پیکار با سواران پارت برای جنگاور جوان و پر ،ی دیگریو از سو

آرزوی خوشکامی و نیکبختی اندازد نیز این طریق زندگانی خود را در خطر می پرداخته و از

از ایزد آپولون  ها بدین نیز اکتفا نکرده و حتی. خالق چامه(Horace, Book III, Ode 2)دارد 

، دو «امردمان بریتانی به سوی پارسیان و»  که مرگ و طاعون راکند چنین درخواست می

بفرستد  ،شده بودند این امپراتوری اری در پهلوی روم مانع آرامشخ ملتی که به مثابۀ

(Horace, Book I, Ode 21) . نظامی  هایموارد ذکر شده نشان از  اهمیت شکستتمامی

 اذهان هوراس وها در های رومیان به قلمرو پارتدیگر تازشنبرد حران و نیز  رومیان در

 او، یعنی روشنفکران و اندیشمندان رومی دارد. فکرطبقه و همدیگر افراد هم

 آگوستوس با اشکانیانامپراتور روابط هوراس و . 7-2-3

های هوراس ذکر شد در سه دفتر نخست این ه تاکنون در باب حضور پارتیان در چامههرآنچ

حقیقت ند. در منتشر شد پ.م69رت همزمان در سال که به صومجموعه جای داشت 

و  هاشه در نگرانیـن مجموعه ریـان در سه دفتر نخست ایـاشارات هوراس به اشکانی

روابط امپراتوری روم با  ویژه در زمینۀشاعر به نویسندههای سیاسی و اجتماعی دغدغه

ز انتشار سه ا ده سال پس ها که تقریباًدر دفتر چهارم چامه این، داشت. با وجوداشکانیان 

ها و هراس شاعر از دیگر خبری از این دغدغه ،منتشر شدپ.م 99نخست در سال دفتر 

، زیرا در این زمان نیستکار  برای انتقام ستاندن از آنان در  و نیز آرزوی ویشرقی  همسایۀ

های رومی، تمامی حسابارمندان ش ترینۀاز نگاه هوراس و شاید حتی از دیدگاه بیش

 شده بود. تصفیه امپراتوری با شاهنشاهی اشکانی
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ده مورخ رومی شرح دا (Cassius Dio) کاسیوسدیو طور که در توضیح باید گفت که آن

به  قبل سال چهارکه از پ.م میان آووستوس 69، در جریان مذاکراتی که در سال است

 اشکانیو فرهاد چهارم شاه  رأس حکومت روم قرار گرفته بود عنوان امپراتور به تنهایی در

یکی از پسرانش که در روم نگه بازگرداندن قبال  اشکانی در ر شد شاهِ، مقررفتصورت پذی

 نبردهای بدفرجام کراسوس و نیز که دررا های نظامی ها و نشانرقـشد، بیداشته می

رومیان به تاده بود، اف اشکانیانبه ایران به چنگ  سنتیجه مارکوس آنتونیوهای بییورش

در تاریخ  رومیان از های غنیمت گرفته شدهدر نهایت درفش .(DIO, LIII, 53) تحویل دهد

روم همچون یک پیروزی بازپس داده شد، رویدادی که در پ.م 60دوازدهم ماه می سال 

 یک بزرگداشته شد و با آن به مثابۀ نشانۀعظیم نظامی و بسیار فراتر از دستاوردی دیپلمات

ها در برابر آوردن پارت فرود رکرنش و س فرهنگی روم بر پارت و نیز برتری سیاسی

 :Sheldon, 2010)فرمانروایی راستین و مشروع امپراتور و استیال و برتری رومیان رفتار شد 

 (.11: 9981شیپمان،  ؛82

بلکه  ،شدحک  های رومیتنها بر روی سکهنه هاو نشان هابازتاب استرداد این درفش

زرۀ ظریف امپراتور در  کشیده شد. گوستوس نیز به تصویرحتی بر زره و جوشن شخص آ

 هایتحویل پرچم با صحنۀ (Marcus Antonius) ای موسوم به تندیس پریماپورتامجسمه

رومی تزئیین شده است  منصب یا نمایندۀمی توسط یک مرد اشکانی به یک صاحبرو

به  و سخنوران نزدیکاز شاعران  همچنین این دستاورد توسط بسیاری .(69: 9966)اشنایدر، 

توس نیز گرامی داشته شد. یکی از این شاعران نزدیک به دربار هوراس بود. در  گوسآ دربار

امپراتور، از اقدامات  ها به ستایش و قدردانی جای دفتر چهارم چامهحقیقت هوراس در جای

پرداخته است.  ،کردمداد میها قلساختن پارتچه که آن را به منزلۀ مطیعناز جمله آ

نگاهبان برینِ تیره و تبار »و  «نواخت خدایان مهر و»وستوس را برانگیزاننده گآ ،هوراس

مردم روم نخواهند توانست از  اردو عقیده د (Horace, Book IV, Ode 5)خواند می «هارومی

. در (Horace, Book IV, Ode 14)های او برآیند و تقدیر مناسب از شایستگیستایش  عهدۀ

روم است و به پاس « نگاهبان و پاسدار»گوستوس آ ،هاچامهدر دفتر چهارم  ،حقیقت

وانند با خاطری آسوده و با آرامش تمردمان و شهروندان امپراتوری می ست کهاقدامات او

 ادامه دهند:خیال به زندگی خود 

خشم و خروش نبردی شهری یا  دارد،فرمانرانی را پاس می  تا آن زمان که سزار»

 و دُژخویی درشتی

 (Horace, Book IV, Ode 15)« را برنخواهد آشفت؛ آرامش ماهرگز 
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به عنوان حقیقت که در پانزدهم از دفتر چهارم  ها، همچنین در قطعۀچامه سرایندۀ

گوستوس به علت ها به نوعی به ستایش و تحسین آچامه واپسین قطعه از آخرین دفتر

گیری مستقیماً به بازپس ،(Alexander, 1999: 341)برقراری صلح و آرامش اختصاص یافته 

 اشاره کرده است: نیز پارتیان های شکست خورده رومی ازهای نظامی ارتشو نشان هابیرق

 هایو فراورده اهسدۀ تو، سزار! در کشتزاران، دروده»

 فراوان زایانده است؛

 هایی را بازپس داده است،به ژوپیترِ ما درفش

 خودپسند!و  های پارتیان نازانربوده از دروازه

 (Horace, Book IV, Ode 15)« بیش جنگی نیست!

یابی به دستاوردهای گوستوس را دوران دستاین قطعه، شاعر عصر فرمانروایی آدر 

اشکانیان نیز به های رومی از های فراوان دانسته و از بازستاندن درفشعظیم و کامیابی

ها در نظر در حقیقت بازستانی درفشای از این دستاوردها اشاره کرده است. عنوان نمونه

 ۀپایان پیروزمندان را به منزلۀ کند که گویی آنشکوه جلوه میقدر با اهمیت و باهوراس آن

از این مسأله و پیکارهای امپراتوری قلمداد کرده است و از  این رو با افتخار  تمامی نبردها

که باید توجه داشت با آنبر این  گوید که دیگر جنگی در میان نیست. افزونسخن می

مذاکرات میان این  و در جریان مصالحه و با رضایت فرهاد چهارم شاه اشکانیها درفش

ها سخن ای از بازگرداندن بیرقگوستوس به رومیان مسترد شد، هوراس به گونهفرمانروا با آ

بنابراین اند. یا ربوده شدهها درآمده گفته است که گویی با اقدامی نظامی از چنگ پارت

آن زمان در روم جریان داشت و استرداد  ی که درـغات رسمـز همانند تبلیـس نیهورا

داد، این واقعه را به طرزی و فتحی زورمندانه نمایش می های رومی را همچون چیرگینشان

لوه داده است. به عبارت دیگر، ی جـروزی نظامـیک پی ۀدستانه به مثابهنرمندانه و چیره

را در  وی امات و دستاوردهایر مورد اقدگوستوس دنظر آپای تبلیغات موردتوان ردمی

نیز به روشنی مشاهده کرد. بنابراین دفتر چهارم اثر مورد پژوهش به جز  هوراسهای چامه

این حیث که گفتمان رسمی و توجه دارد، از ادبی آن که ارزشی چشمگیر و قابل محتوای 

ر خارجی آنان، به ویژه در براب به روابطه رومیان نسبت گوستوس و دیدگامورد تأیید زمانۀ آ

 است. بهاو گرانرخان و ایرانشناسان نیز ارزشمند موبرای شاهنشاهی اشکانی را نشان داده، 
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 از زمان انتشار اثر دهه نه حدوداز  پسمۀ پژوهش ذکر آن رفت، ددر مق که سخن دوبواز

 در سدۀ نیز گونه که راولینسونهمانرسد. مییانه به نظر گرای واقعزیادتا حد  ، کماکانوی

جمله  اشکانیان اززمان  ایران دراز تاریخ  های مهمیبخش عۀمطالنوزدهم اشاره کرده بود، 

دادهای مهم وقایع و رخنیز تعیین زمان دقیق سلطنت شاهان و فرمانروایان این سلسله و 

)دربارۀ این دیدگاه  استپذیر شناسان امکانات سکهگیری از نتایج مطالعاین عصر تنها با بهره

 قابل انکارتوجه و غیرقابل  رغم نقش، بهدر نتیجه. Rawlinson, 1873: v) راولینسون، نک به:

از شناسان، اطالعات مورخان و پژوهشگران شناسان و سکهباستانو مطالعات ها کوشش

یان هخامنشیان و ساسان یعنی ،انآن پیش و پس از لۀ اشکانی نسبت به دو سلسلۀسلس

ناشناخته  شاهنشاهییک  کماکان به مثابۀاهنشاهی اشکانی بوده و ش بسیار محدود و ناچیز

 گونه که در مقدمۀبنابراین همانکند. نخورده جلوه میدورۀ تاریخی تا حدی دست و یک

در وجود ترین اشارات ماشکانی ناچار است کوچک پژوهش حاضر نیز تصریح شد، مورخ عصر

ای با دقت و وسواس ویژهرا  اشکانیان حکومتدوران  تاریخ ایران درمتون مکتوب مختلف 

اهمیت  اشکانیان نیز از دربارۀهوراس  پراکندۀاشارات  ،مورد توجه قرار دهد. از این رو

ز مانده ا ن برجایمتودر کنار سایر ها اثر منظوم وی چامهفراوانی برخوردار بوده و 

ترین منابع تاریخ عنوان مهم گیرد که همچنان بهمیرومی و یونانی قرار  نویسندگان

 اشکانیان مطرح هستند.

عیناً تنها به اشاراتی کوتاه به موضوعاتی که  اثر هوراسپارتیان در قطعات مختلف  حضور

محدود  اند،آمدهکهن  نگارانمورخان و وقایعدیگر مانده از  جایو به تفصیل در متون بر

ای همچون چگونگی زندگی گاه به نکات جدید و گفته نشده ویهای ود، بلکه سرودهشنمی

نبرد حران در ایران و برقراری پیوند زناشویی این افراد با بانوان محلی و نیز  رومیاسرای 

پارتیان و ارتباط  و ادب روم دربارۀ فرهیخته و اهل دانشهای قشر احساسات و دغدغه

و کوتاه  . همچنین باید توجه داشت که چند اشاره محدودداردز اشاره ها نیامپراتوری با آن

 شاهنشاهیها از پایان کار که سده، در حالی جایگاه آنانیان و امنشبه هخ هوراس

مردمان  هایتر از نظرگاهبهتر و عمیق یابی به شناختیدر دستگذشته است نیز هخامنشی 

 هوراس هایچامهسان، دارد. بدینپرده برمی ایرانی ه این شاهنشاهیجهان باستان نسبت ب

تاریخ  مورخان جهان باستان و به ویژه متخصصان اریخی، آنقدر برایت به عنوان اثری ادبی
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در  که بتوان بر ارزش تاریخی آن نیز سخن داردجای اعصار کهن  امپراتوری روم و ایران در

 .اش صحه گذاردکنار جایگاه واالی ادبی
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