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  پیش درآمد اتروسكي 

  م ق ۵٠٨-٨٠٠

I  - ایتالیا  

  ھا، ھایي گردآمده در جام تپھ ھا، مرغزارھایي وسیع بر دامنة كوھھا، دریاچھ ھایي ساكت در دل كوھپایھ  كلبھ
روستاھا و شھركھاي نیم خفتھ در زیر آفتاب   پیوندند، كشتزارھاي سبز یا زردي كھ بھ دریاي آبي مي

ومھ تا كلیساي جامع، در نیمروز و سپس برخاستھ با شور و نشاط، شھرھایي كھ ھمھ چیزشان، از ك
، با آن مھینحتي پلیني   .چنین است ایتالیاي دو ھزار سالھ –اي از غبار و پلشتي نیز زیبا مي نماید  پرده

در سراسر زمین و زیر سپھر « : ھ استدربارة زادگاه خود بدین گونھ سخن گفت  سبك بیروح و خشكش،
بھار جاویدان است و   در این دیار،« : ویرژیل چنین سروده است» .برشده، سرزمیني بدین زیبایي نیست

زایند و درختان دو بار  گاوان در سال دوبار مي. گشاید  تابستان بدان ماھھا كھ از آن وي نیست نیز پا مي
شكفند، و در نواحي شمال، دشتھاي بارور، ھمچون  گلھاي سرخ دو بــار مي ،پائستومدر » .آورند میوه مي

كوھھاي آپنن ھمچون ستون » .قوھاي سپیدش در نھرھاي پرعلف مي چرند«دشت مانتوا، بسي ھست كھ 
ھاي باختري را از گزند بادھاي شمال خاوري  گذرد و كرانھ عظیم مي  فقرات بر سراسر این شبھ جزیرة

در . بخشد بازند، خاك را بركت مي دارد و با رودھایي كھ خود را شتابان در خلیجھاي دلربا در مي نگاه مي
یب ھاي دشوار و تند ش كرانھ  آبھاي محافظ،  اند؛ از ھر سوي دیگر، كوھھاي آلپ بھ نگاھباني ایستاده  شمال،
الجیشي نیز چنان در  و از دیدگاه سوق  پاداشي شایستھ بھ مردمي سختكوش بود،  این سرزمین،  شویند، را مي

   كالسیكعرض مدیترانھ جاي گرفتھ بود تا بر جھان 
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ھا و آتشفشانھا، گاه گاه دستاورد قرنھا را در  بودند، ھم مایة فر و شكوه، زیرا زلزلھ كوھھا ھم مرگ آور
گدازه با مواد آلي . مرگ مایة زندگي بود مثل ھمھ جا،   اما اینجا نیز،. كردند خاكستر سرد دفن مي

. ذیر نبودكشت پ بھ سبب شیب تند،   بخشي از خاك،. آمیخت تا خاك را براي صدھا نسل بارور كند درمي
از فراواني و ارزاني  پولوبیوسبخشي دیگر نیز مرداب ماالریا زا بود؛ اما باقي چندان حاصلخیز بود كھ 

توان از  ھاي ایتالیا را مي گفت كھ چند و چون فراورده شد و مي خوراك در ایتالیاي كھن در شگفت مي
در ایتالیا بھتر از ھر جاي دیگر مي » گیاه انساني«برآن بود كھ  آلفیري .چاالكي و دلیري مردان آن دریافت

عضالت  –شود  رویدحتي امروز، ھر پژوھندة كم دلي از حس و حال شدید این قوم دلربا اندكي ھراسان مي
غرور و خشمي كھ ایتالیا را در روزگار   چشمان شررخیز یا آتشناك؛  تندمھري و زودخشمي،  كشیده،

  ھنوز در خون ایتالیایي روان،  ، اند و سپس بھ خاك نشاندماریوس و قیصر و رنسانس بھ اوج و عظمت رس
مردان ھمگي كم و بیش از قوت مردي . و چشم بھ راه آرمان یا دلیلي شایستھ براي نشان دادن خویش است

كدام دیار را یاراي ھمسري با این   و زنان ھمگي زیبا و تندرست و دلیرند؛  ، و خوش اندامي برخوردارند
ھیچ   اي از نبوغ بیرون ریختھ است؟ در طي سي قرن از بطن مادران خود چنین ساللھ سرزمین است كھ

محور   براي اینھمھ مدت، نخست در كار حكومت وآنگاه در امر دین و سپس در زمینة ھنر،  كشوري،
  . تا دوران میكالنژ، ھفده قرن تمام كانون جھان باختر بود سنسوراز زمان كاتوي   روم،. تاریخ نبوده است

اند كھ چون ایتالوس بھ  چنین آورده  آنان كھ در كار این كشور بھترین داورانند،»  :گوید ارسطو مي
بل ایتالیایي   ي،مردم آن سامان نام خود بگرداندند، پس خود را، نھ اوینوتر  شھریاري اوینوتریا رسید،

سرزمین «آورد كھ نامش بھ معني  و چندان انگور بھ بار مي  اوینوتریا نوك چكمة ایتالیا بود،» .نامیدند
اوینوتریا   بود كھ در راه فتح و نامگذاري سیسیل،  پادشاه سیكلھا،  گوید كھ ایتالوس، توسیدید مي. بود» شراب

كھ از شمال آتیك بھ   ،»گرایي«اي  م ھلني را از روي نام عدهگونھ كھ رومیان ھمة قو ھمان. را اشغال كرد
را بھ سراسر آن شبھ جزیره كھ در » ایتالیا«یونانیان نیز كم كم نام   گرایكي نامیدند،  ناپل كوچیده بودند،

  .گسترش دادند. قرار دارد» پو«جنوب رودخانة 

  ھایي  بازمانده. آن نھفتھ استبیگمان، بسیاري از فصلھاي داستان ایتالیا زیر خاك پرجمیعت 

دھد كھ دست كم سي ھزار سال قبل از میالد در دشتھاي ایتالیا  دیرینھ سنگي نشان مي  از یك فرھنگ دورة
  در این دوره،: نوسنگي پدید آمد  م، فرھنگ دورة میان ده ھزار و شش ھزار ق. آدمي سكونت داشتھ است

ھاي زمختي درست  سفالینھ  شدند،   نامیده مي لیگوري و سیكلي   كھ بنا بھ روایات كھن،  نژادي كلھ دراز،
ساختند، جانوران را  دادند، از سنگ صیقل یافتھ افزار و سالح مي كردند كھ آنھـا را از درازا نقـش مي      مي

ا گروھي در غـارھـــ. سپردند و مردگان خود را بھ گور مي  كردند،  شكار و ماھیگیري مي  كردند، رام مي
نوع   ھا، اي كلبھ از این معماري استوانھ. ھاي گردي از جگن و گل زیستند و گروھي دیگر در كلبھ مي

و مقبرة  معبد وستا در فوروم،   بر فراز تپة پاالتینوس،» خانة رومولوس«خاصي از معماري پدید آمد كھ 
  .نمونھ ھاي رشد و كمال آنند –قصرسانت آنجلوي امروزي  –ھادریانوس 

كھ گویا براي نخستین بار  –طوایفي از اروپاي مركزي بر شمال ایتالیا تاختند   م، ق ٢٠٠٠دود سال در ح
براي ایمني از حملة   ھاي سنگ غرقھ در آب، ھا بر روي پشتھ رسم ساختن دھكده  ھمراه مھاجمان،. نبود

ھاي  و دریاچھ  مادجوره،  كومو،  ،ھاي گاردا این طوایف كنار دریاچھ. بھ ایتالیا راه یافت  جانوران یا آدمیان،
جایگیر شدند و بعدھا بھ نواحي جنوبي كوچیدند   دلكش دیگري كھ ھنوز بیگانگان را بھ ایتالیا جذب مي كند،

ھاي  اي از پشتھ اما باز روي پایھ  ھاي خود را بر روي خشكي، خانھ  ھاي كمتري یافتند، چون دریاچھ  و،
ھ ساختن بارو و خندق در پیرامون این ماندگاھھا بعدھا سیماي خود را بھ عادت آنان ب. ساختند مي  سنگي،

  زدند، زمین را شخم مي  چرانیدند، اینان گلھ و رمھ مي. اردوگاھھاي رومي و كاخھاي قرون وسطایي بخشید
سال  حدود دو ھزار و پانصد(در پایان دورة نوسنگي  –پختند، و از مفرغ كھ  سفالینھ مي  بافتند، پارچھ مي

و   موچین،  تیغ،  سنجاق زلف،  ، از جملھ شانھ  صدھا گونھ افزار و سالح، -در ایتالیا پدید آمد   )قبل از میالد
pyھا چنان  خود را در پیرامون دھكده  ھاي  زبالھ  .تراشیدند مي  ادوار مصرف دارند،  ادوات دیگري كھ در ھمة
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نام گرفتھ   ،»كود«یعني   تراماره،  ھا، پروري این زبانھبھ سبب خاصیت حاصل  انباشتند كھ فرھنگ آنان، مي
  .اند اینان نیاكان مستقیم ساكنان اصلي ایتالیا در دوران تاریخي بوده  دانیم، تا آنجا كھ مي. است

شیوة كاربرد آھن را از سرزمین گرمانیا فرا   م، ق ١٠٠٠در حدود سال » كودیان«زادگاه این   در درة پو،
فرھنگ ویالنووایي خود را از   با مسلح شدن بھ آنھا،  تري از این فلز ساختند و، رھاي پرداختھگرفتند و افزا

  توان باور داشت كھ خون، مي. بھ قسمتھاي پایین ایتالیا گسترش دادند  نزدیك بولونیا،  پایگاه آن در ویالنووا،
آنگاه در . و التینیان از ھمین مردم سرچشمھ گرفتھ است سابینھا، و اومبریاییانو اساس ھنرھاي   زبانھا،

  اي از  موج تازه  م، ق ٨٠٠حدود سال 

و میان رود تیبر و كوھھاي آلپ یكي از   النووا را در كام خود فرو برد،كوچندگان در رسید و جمعیت وی
  .ترین تمدنھاي تاریخ بشر را بنیاد نھاد شگفت

II - زندگي اتروسكي  

بر روم فرمان راندند و بر زندگي و رسوم   صد سال یا بیش،. اتروسكھا از مبھمات آزار دھندة تاریخند
ادب   با اینھمھ،  توان شناخت؛     روم را بي مطالعة احوال ایشان نميرومي نفوذي چندان پردامنھ كردند كھ 

از بھ یاد آوردن   در حضور مردم،  داري، رومي در حق ایشان بھ ھمان گونھ خاموش است كھ بانوي خانھ
بھ عنوان تمدني داراي امكان خواندن و نوشتن، با آنان آغاز   تمدن ایتالیایي،. عشاق روزگار جوانیش

دھد  و قراین نشان مي  ھشت ھزار كتبیھ و ھمچنین آثار فراوان ھنري از آنان بھ دست آمده است،  د؛شو مي
  از زبان اتروسكي،. آثار چیزي در دست نیست  اگرچھ از این گونھ  اند، كھ شعر و درام و تاریخ نیز داشتھ

و امروزه پژوھندگان از راز   د،كنن كھ آنھا ھم چیزي را روشن نمي  جز چند واژه، تاكنون رمزگشایي نشده،
  .تمدن اتروسكي بیخبرتر از آنند كھ از تمدن مصر فرعوني پیش از شامپولیون بودند

شاید در . اند اند و كي و از كجا آمده حاصل آنكھ ھنوز در این باره گفتگوست كھ اتروسكھا چھ كساني بوده
مسلماتي را كھ بھ رغم حوادث موذیانھ  ایم؛ فضل فروشان خوش دارند رد روایات كھن زیاد شتاب كرده

گرفتند كھ اتروسكیان از  بیشتر مورخان رومي و یوناني این نكتھ را مسلم مي. انكار كنند  مانند، پایدار مي
  بسیاري از عناصر دین و پوشاك و ھنرشان حكایت از اصل آسیایي ایشان دارد؛. اند آسیاي صغیر آمده بوده

كھ   اي از فرھنگ ویالنووایي بوده، چھ بسا تمدن اتروریا شاخھ. گ بومي ایتالیاو برخي دیگر نشان از فرھن
ھمچنانكھ   از نظر بازرگاني زیر نفوذ یونان و خاور نزدیك قرار داشتھ است، حال آنكھ اتروسكھا خود،

آنان را   ر كشتار،درازدستي ایشان د  بھ ھر تقدیر،. اند بوده  شاید لیدیا،  مھاجماني از آسیاي صغیر،  گفتند، مي
  .بھ صورت طبقة فرمانرواي توسكان درآورد

دانیم كھ شھرھاي بسیاري بنیاد كردند یا گشودند یا  اما مي  دانیم كھ اتروسكھا كجا بھ خشكي فرود آمدند، نمي
بلكھ   ھایي از كاه و گل بود كھ پیش از ایشان رواج داشت، كار آنان نھ ھمان ساختن دھكده. وسعت دادند

كھ از آجر و   ھایي نھ تنھا از ٍگل ورزیده، و خانھ  ساختند، شھركھایي بارودار با خیابانھاي عمود بر ھم مي
اكنون (كھ تاركویني   از اینھا دوازده شھر در یك فدراسیون سست بنیاد اتروسكي بھ ھم پیوستند،. سنگ

در اینجا . در آن دست باال را داشتند )ایزوالفارنزه(، و ویي )پروجا(پروژا   ،)آرتتسو(، آرتیون )كورنتو
جوییھاي غیرتمندانة  ھمراه با ستیزه  دشواري حمل و نقل از میان كوھستانھا و جنگلھا،  مانند یونان،  نیز،

شھرھاي مستقلي پدید آورد كھ در برابر دشمنان خارجي نیز كمتر با ھم  –دست یكي كرده و كشور  مردان،
  ھر شھري . شدند يمتحد م

جست؛  كناره مي  شد، داشت و ھنگامي كھ بھ شھرھاي دیگر تاخت و تاز مي امن خویش را جداگانھ پاس مي
ھمین   م، در طي قسمت اعظم قرن ششم ق  اما،. در برابر روم از پاي درآمدند  ھمة آنھا یكي پس از دیگري،

pyو سپاھي منظم و اسواراني   دادند، یا تشكیل ميشھرھاي مستقل متحد بزرگترین نیروي سیاسي را در ایتال
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  شود، نامیده مي) یعني اتروسكي(نامور و ناوگاني نیرومند داشتند كھ مدتي بر آنچھ ھنوز دریاي تیرنھ 
  .كردند ميحكومت 

ھاي طراز  خانواده«نخست سلطنتي بود و سپس بھ اولیگارشي   مانند روم،  حكومت شھرھاي اتروسكي،
تا . فرمانروایان را داد  دگرگوني یافت و بتدریج بھ مجمعي از شارمندان مالدار حق انتخاب سالیانة» نخست

ود كھ اي یكسر فئودالي استوار ب دھد، این حكومت بر بنیاد جامعھ آنجا كھ نگارھاي قبور و سنگھا نشان مي
غرق در تجمل، از مازاد محصول كار سرفھاي ویالنووایي و بردگان اسیر   در آن آریستوكراسي زمیندار،

و در آبیاري روستاھا و   توسكان از شھر مردابھا و جنگلھا رھا شد، در سایة این نظم،. بردند بھره مي
. شود چیزي ھمانند آن یافت نمي ساختن گنبد آبرو در شھرھا روشي پدید آمد كھ نزد یونانیان ھمزمانشان

ھا  ھا و تپھ ساختند و در دل صخره ھا، آبراھھ مي براي استفاده از سرریز آب دریاچھ  مھندسان اتروسكي،
  باختري مس،  صنعتگران اتروسكي از كرانة  سال قبل از میالد، ٧٠٠در   . ساختند راھھاي زھكشي شده مي

و در سراسر ایتالیا آھن خام   گداختند، كشیدند؛ در پوپولونیا آھن مي سنگ آھن بیرون مي الباو از 
از راه   كردند و از شمال اروپا، بازرگانان اتروسكي در سراسر دریاي تیرنھ سوداگري مي. فروختند مي

ھاي  فراورده آوردند و كھربا و قلع و سرب و آھن مي  ھاي راین و رن و از فراز كوھھاي آلپ، رودخانھ
شھرھاي اتروسكي   م، ق ۵٠٠در حدود سال . فروختند اتروسكي را در ھمة بنادر عمدة مدیترانھ مي

  .ھایي بھ نام خود زدند سكھ

ھایي  ھایي بزرگ و چھره با كلھ  اتروسكھا مردمي كوتاه باال و تنومند بودند،  بر طبق تصاویر گورھاشان،
. قدمت سرخاب بھ اندازة قدمت تمدن است  شان سرخ رو بودند؛ و اما،و خاصھ زنان  مانند مردم آناطولي، 

تمدن در . كرد  بانوان در زیبایي شھره بودند، و سیماي مردان گاه از ظرافت و واالتباریشان حكایت مي
ھاي كار دندانسازان در گورھاشان  »پل«ھایي از  میان این مردم بھ چنان پایة بلندي رسیده بود كھ نمونھ

زنان . از مصر و یونان فرا گرفتھ بودند  مانند پزشكي و جراحي،  شده است؛ اتروسكھا دندانسازي را، یافت
شد و  ھا بھ شیوة یونیایي دوختھ مي جامھ. گذاشتند و مردان ریش مي  موھاي بلند داشتند،  ھر دو،  و مردان،

  ھر دو،  مردان و زنان،. ل گشتمركب بود از پیراھن زیرین بلند و روپوشي كھ بعدھا بھ جبة رومي مبد
  .داشتند و گورھاشان آكنده از جواھر بود زیور و پیرایھ را دوست مي

مانند مردم كرت، با كارزار   باید بگوییم كھ زندگي اتروسكھا،  اگر نقوش گورھا را مالك قضاوت بدانیم،
ن تشنة پیكار بودند و ورزشھاي مردا. گرفت و با جشنھا و بازیھا رونق مي  شد، و با تجمل آسان مي  سخت،
  جنگیدند،  با گاوان در میدانھا مي  رفتند،  كردند؛ بھ شكار مي گوناگون مي مردانة

و نیزه پرتاب ) دیسك(گرده . راندند در دوایر پر خطر مي  كھ گاه چھار اسب داشت،  ھاي خود را، و عرابھ
كردند و نبردھاي  مشت زني مي  گرفتند، كشتي مي  ،دادند مسابقات دو مي  كردند، با نیزه پرش مي  كردند، مي

بر آن بودند كھ   مانند رومیان،  زیرا اتروسكھا، این بازھاي نشاني از بیرحمي در خود داشت، . گالدیاتوري
گرفتند و طاس  میل مي  آنان كھ كمتر خوي پھلواني داشتند،. نباید گذاشت تمدن از توحش بسیار دور شود

. بخشد ھاي شادي و میگساري بھ نقوش قبرھا شكوه مي صحنھ. رقصیدند نواختند یا مي يریختند و ني م مي
با   دھد، ھا فقط بزم مستانة مردانھ است؛ و گھگاه زنان و مردان را با ھم نشان مي برخي از این صحنھ

دگان آشامند، بر خورند و مي اند و مي كھ دو بھ دو روي بسترھاي مجلل دراز كشیده  لباسھاي فاخر،
اي خورد و  گاه، ھماغوشي عاشقانھ.كنند و رقاصان و خنیاگردان سرگرمشان مي  برند، فرمانشان را مي

  .دھد خوراك را رنگي دیگر مي

) روسپي آدابدان(» ھتایراي«یعني ھمان كھ بھ یوناني   در این مناسبات چھ بسا بانو زني روسپي است،
ن جوان اترویا، ھمچون دختران یونان آسیایي و ژاپن در عصر زنا اگر سخن رومیان را بپذیریم، . گویند مي

دختري بھ این  پالوتوس  در نمایشنامة. ساموراي، مجاز بودند كھ از راه روسپیگري جھیزیھ بھ دست آورند
تن خویش را بھ ننگ بیاالید تا از موھبت   بھ شیوة مردم توسكان،«ھد، خوا شود كھ مي گناه متھم مي

ھا  ھمچنانكھ از نگارھا و پیكره  زن در اترویا پایگاھي بلند داشت و،  با اینھمھ،» .مند شود زناشویي بھره
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ز از شد، كھ این نی خویشاوندي از راه مادر معین مي. اي از زندگي باال دست بود آید، در ھر زمینھ برمي
زن   زیرا تاناكیل،  آموزش و پرورش محدود بھ جنس مرد نبود،. خاستگاھي آسیایي حكایت دارد

تئوپومپوس . گري سیاسي مھارت داشت در ریاضیات و پزشكي و ھمچنین دسیسھ  تاركوینیوس اول،
ن مدینة دھد، اما مدركي كھ حكایت از وجود چنی اي از مذھب اشتراك زن را بھ اتروسكھا نسبت مي گونھ

ھماھنگي زناشویي و زندگي   در بسیاري از تصاویر،. فاضلة افالطوني كند بھ دست ما نرسیده است
  .شادمانھ بھ بازي سرگرمند  بیخبر از ھمھ جا،  خانوادگي ھویداست و كودكان،

ایزدان اتروسكي ھمة ساز و برگ . گرفت رسوم منفي اخالقي در میان اتروسكھا از دین ایشان مایھ مي
. الزم براي ارعاب خویشتن رو بھ رشد و آسان كردن وظایف پدري و مادري را در اختیار داشتند

  ھگا خداي بزرگ، پیرامون او دوازده. بزرگترین خدایان تینیا بود كھ تندر و آذرخش را در فرمان داشت
گانھ چنان حرمتي داشت كھ  مقام این خدایان دوازده  .كردند فرمانھاي تینیا را بیرحمانھ اجرا مي  ھمھ با ھم،

از میان ). شاید نباید نامھایشان را یاد كنیم بھ ھمین دلیل،   و ما نیز،( حتي ذكر نام ایشان گناھي بزرگ بود 
از ھمھ ھراس انگیزتر بودند و ھر یك   شھریار و شھبانوي جھان زیرزمیني،  مانتوس و مانیا،  این خدایان،

  .فرستادند راي احكام خویش ميگروھي شیطان بالدار را در پي اج

چرخاند و  ماریا شمشیري را تھدیدكنان در دست مي  آشتي ناپذیرتر از دیگران،  االھة تقدیر،  السا، یا مئان،
الرس و پناتس . و چكش و میخھایي براي كوبیدن فرمانھاي تغییرناپذیرش داشت  قلم و دواتي براي نوشتن،

  .روح كشتزار و خانھ بود  كشان در پرستشگاه نمایندةھاي كوچ و مجسمھ  طبعي شوخ داشتند،

  اتروسكھا دانش مقدس پیشگویي از روي جگر گوسفند یا پرواز پرندگان را شاید از بابل 

كھ از شیار خاكي تازه شخم زده بھ وجود آمد   نوة تینیا،  اما بر طبق داستانھاي كھن ایشان،. فرا گرفتھ بودند
مراسم دیني اتروسكھا . این دانش را بھ ایشان بھ الھام آموخت  بھ سخن گشود، و بیدرنگ مانند حكیمي زبان

كشتھ یا در تشریفات  اگر آدمیزاده بودند،  قربانیان،. رسید با فدیھ كردن گوسفند یا گاو یا انسان بھ اوج مي
دن خدایان قتل اسیران جنگي را براي خشنود كر  اي از موارد، در پاره. شدند دفن بزرگان زنده بھ گور مي

در سال   م در آاللیا بھ اسارت درآمدند، ق ۵٣٣كھ در سال  فوكایابدین گونھ بود كھ مردم . كردند عام مي
  چنگ اتروسكھا افتاده بودند،بھ  ٣۵٨رومي، كھ در سال  ٣٠٠و   م در بازاركایره سنگسار شدند، ق ۵٣۵

روحي را از دوزخ   با كشتن ھر دشمن،  ، پنداشت كھ ھر اتروسكي گویا مي. در تار كویني قرباني گشتند
  .دھد نجات مي

روح مرده، بدان گونھ كھ در تصاویر گورھا . اعتقاد بھ دوزخ مردم پسندترین اصل اساطیر اتروسكي بود
  در لحظة واپسین داوري،  رفت و، بھ دادگاه جھان زیرزمیني مي  اجنھ،بھ راھنمایي   شد، نشان داده مي

ھاي  آمد بھ شكنجھ اگر از عھدة این دفاع برنمي. یافت  فرصتي براي دفاع از رفتار خویش در زندگي مي
و   ،)اي اتروسكي در مانتوا برپایة فرھنگ توده(ھا، در آثار ویرژیل  شد؛ این شكنجھ گوناگوني گرفتار مي

رد پایي   دانتة توسكاني،» دوزخ«در  بیست قرن بعد،   و از طریق آنھا،  قاید اولیة مسیحیت دربارة دوزخ،ع
شان كاھش  نیكوكاران از این بادافره معاف بودند، و رنج دوزخیان با نیایش یا فدیھ دادن دوستان زنده. دارد
كرد تا آنجا از جشنھا و تجمالت  ج ميروح رستگاران از جھان زیرزمیني بھ انجمن خدایان عرو. یافت مي

  .اند و قدرتھایي بھره برد كھ تصاویرشان را با امید بسیار بر گورھا نقش كرده

و   شدند، توانگران در تابوتي لعابي یا سنگي دفن مي. سپردند اتروسكھا معموال مردگان خود را بھ خاك مي
خندان آپولون   بھ خود مرده و اندكي شبیھ بھ چھرة اندكي شبیھ  رویة دریچة تابوت بھ نقش انساني خوابیده،

گاه مردگان را . ھنر قرون وسطایي از این سنت اتروسكي چیزھا آموختھ است  مصور بود؛  یونان كھن،
ریختند و روي ظرف چھرة خود مرده را نقش  سوزاندند و خاكسترشان را در ظروف خاص مي مي
اي ساختھ  اي كھ درون صخره گاه گورخانھ  ھ شكل یك خانھ بود،اي بسا كھ خاكستردان یا گور ب. كردند مي
مانند اثاثھ و افزار و گلدان و جامھ و   وسایل زندگي پس از مرگ،  شد چند اطاق داشت و در آنھا ھمة مي
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اسكلت جنگجویي روي   كایره،    ھاي در یكي از گورخانھ. سالح و آینھ و لوازم آرایش و جواھر، آماده بود
در اطاق پشت این   پیدا شد؛  ھاي او،  بي مفرغي و دست نخورده، و كنار آن سالحھا و عرابھتختخوا

خاكستر اندام دوست داشتني آن زن . جمع آمده بود  گورخانھ زیورآالت و جواھر زني، شاید ھمسر خود او،
  .نیز در جامة عروسیش نھاده شده بود

III – ھنر اتروسكي  

توانیم آداب و اخالق  و از راه آن مي  ھنر اتروسكي تقریبأ تنھا قسمت شناختھ شدة تاریخ اتروسكي است،
مصر، یونان و روم   و افت و خیز روابط اقتصادي و فرھنگي با آسیاي صغیر،  قدرت دین و طبقھ،  مردم،

  این . كرد ميو مھارت فني آزاد   ھنر اتروسكي را آیینھاي دیني مقید،. را ردیابي كنیم

ھنر شرقي . كرد اما آن را با قدرت و بھ زبان خاص بیان مي  تمدني خشن و تاریك اندیش بود،  ھنر، نمایندة
و پیكرتراشي و   بر صورتھا و سبكھاي نخستین آن اثر گذاشتھ بود، –و مصري   قبرسي،  یونیایي، –

و اما در معماري و نقاشي و ساختن . گرفت ميھاي یوناني الھام  گري آن در دوران بعدي نیز از نمونھ كوزه
  . كرد ھاي مفرغي بود كھ ھنر اتروسكي شخصیت و استقالل خود را آشكار مي مجسمھ

  بخشي از باروھاي شھر اتروریا،. ھایي نیست ھایي یا گورخانھ ھاي آثار معماري جز تكھ پاره بازمانده
ھاي  خانھ. ھنوز برجاست  ق بھ یكدیگر پیوستھ،كھ استوار و دقی  مركب از آجركاریھاي كالن بیمالط،

  دیوار عبورناپذیر بیروني،  یعني،: ھاي ایتالیایي است گذار طرح كالسیك شیوة خانھ توانگران اتروسكي پایھ
و   اي براي فرو ریختن باران بھ آب انبار تعبیھ شده، تاالر پذیرایي یا ایوان مركزیي كھ در سقف آن حفره

 ویتروویوس. كھ غالبًا داالن ستونداري در برابر آنھا قرار داشت  در پیرامون ایوان،ھایي كوچك  غرفھ
طرح . وصف كرده است  شده، ھا نیز گاه بھ سبك آنھا ساختھ مي كھ گورخانھ  پرستشگاھھاي اتروسكي را،

با معماري دوریك » سبك توسكاني«شد، اما  اختمانھا بیشتر بھ تقلید از معماري یوناني ریختھ مياین س
ھا بھ شكل مستطیل  و غرفھ  یوناني این فرق را داشت كھ ستونھا بدون شیار و در عوض داراي پایھ بود،

معبد اتروسكي . ھاي دلكش آتیكي طول دوبرابر عرض بود حال آنكھ در غرفھ  شد، شش در پنج ساختھ مي
و  آرشیتراوھااي آجري، با ردیفي از ستونھاي سنگي در پیرامون آن  غرفھ  :شد از قسمتھاي زیر تشكیل مي
شد  اي بنا مي ا بر روي صفھ یا پشتھھمة اینھ  كاریھا و تزیینات لعابي؛ و برجستھ  آرایشھاي سنتوري چوبین،

ساختن طاق و طاق ضربي را ) دانیم تا آنجا كھ مي(اتروسكھا . و از درون و بیرون رنگي روشن داشت
. در ایتالیا مرسوم كردند –در بناي دروازه و دیوارھا، آبراھھ و زھكشھا  –براي ساختمانھاي غیر دیني 

و لیدیاییان خود نیز آن را از بابل   اقتباس كردند،) لودیا(از لیدیا  این صور پرشكوه معماري را   ا آنان ظاھر
بي كمك ستونھاي متعدد و با   یعني پوشاندن فضاھاي بزرگ را، اما آنان این اسلوب عالي، .بودندگرفتھ 

و   دنبال نكردند و بیشتر بھ ھمان راھھایي رفتند كھ یونانیان پیموده بودند،  آرشیتراوھا، پرھیز از سنگیني
  .كار انقالب طاقھاي قوسي را براي رومیان بازگذاشتند

اي فراوان  ھاي این آثار در ھر موزه نمونھ. ھاي آن است ھا و سفالینھ اتروریا كوزه  معروفترین فراوردة
اي در  ھا چھ كمال نادیده اندازد كھ این گنجینھ ھاي آثار سفالین را بھ حیرت مياست و رھروان خستة تاالر

  داراي طرحي میانمایھ،  اگر بھ تقلید از آثار یوناني ساختھ نشده باشد،  ھاي اتروسكي، كوزه. خود نھفتھ دارد
اینھمھ نقابھاي  ھیچ ھنر دیگري سیماي آدمي را چنین مسخ نكرده و. و آرایشي بربرانھ است  ساختي خام،

سفالھاي «اما . نفرت آور و جانداران ھولناك و شیطانھاي غول آسا و خدایان ھراس انگیز نساختھ است
ھاي ویالنووایي  و شاید تكامل بومي شیوه  م حاكي از شور و نشاط خاص ایتالیایي است، قرن ششم ق» سیاه

  در وولچي و تاركویني . دھد را نشان مي

گلدان «. یا بھ تقلید از سفالھاي سیاه آتیكي ساختھ شده است  ھ دست آمده كھ گویا در آتن،ھاي زیبایي ب كوزه
pyگویا كار دو استاد   كھ ظرفي است با دو دستھ و بھ ھمت یك تن فرانسوي بھ ھمین نام كشف شده،  ، »فرانسوا
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كھ نقوشي سرخ بر   دي،خاكستردانھاي متعلق بھ ادوار بع. یوناني بھ نام كلیتیاس و ارگوتیموس بوده است
فراواني این گونھ . بھ دست یونانیان ساختھ شده است  باز برحسب قراین،  اما،. زیباست  اي سیاه دارد، زمینھ

دھد كھ سفالگران آتیكي بازار اتروسكي را در دست گرفتھ و كارگران بومي را واداشتھ  ظرفھا نشان مي
ھاي اتروسكي را غارت  دزداني كھ گورخانھ  رویھمرفتھ، .بودند كھ فقط بھ تولیدات صنعتي مشغول باشند

  .كردند حق داشتند اینھمھ كوزه و افزار سفالي را بھ جا گذارند مي

خود   مفرغكاران اتروسكي در حرفة. توانیم با این بیحرمتي سخن بگوییم دربارة آثار مفرغي اتروسكي نمي
تنھا یك   بنا بر روایات،  چنانكھ،. كردند ان رقابت ميگر از نظر كمیت تولید با كوزه. سرآمد دیگران بودند

  بیشتر بھ دورة  ھاي ایشان بھ دست ما رسیده، آنچھ از ساختھ. شھر دو ھزار مجسمة مفرغي داشتھ است
یكي مجسمة   :تر از دیگران است دو اثر ارزنده  كاریھا، در میان این برجستھ. تسلط رومیان تعلق دارد

خاص رومي و وقار مفرغ در موزة باستانشناسي فلورانس بھ حال سخن گفتن ایستاده كھ با جالل » خطیب«
در آرتتسو بھ دست آمده و  ١۵۵٣كھ در سال  »خیمایرا«  مجسمة  باز ھم در فلورانس،  و دیگري،  است؛

كند كھ گویا بھ  غولي را تصویر مي  این شمایل نفرت انگیز،. را چلیني بازسازي كرده استبخشي از آن 
و كلة بزي است كھ بھ طور غیر   دمي بھ شكل مار،  كشتھ شد و داراي سر و بدن شیر، بلروفوندست 

. دھد اما قدرت و پرداختكاري آن ما را با عجایب بدنیش خو مي. طبیعي از پشت آن بیرون آمده است
  ر،سپ  نیزه،  كاله خود، جوشن،  شمشیر،  ،)مجسمة كوچك(مفرغكاران اتروسكي غالبًا میلیونھا تندیسك 

و حتي عرابھ   چراغ، چلچراغ،  تختخواب،  آیینھ،  بادبزن،  زنجیر،  قفل،  سكھ،  ظرف خاكستر مرده،  افزار،
در آستانة موزة مترپلیتن نیویورك یك عرابة اتروسكي بھ . ساختند براي صدور بھ كشورھاي دیگر مي

دورة چرغھا از مفرغ است و در  و غالف و  كھ بدنھ و چرخھاي آن چوبین،  گوید، دیدارگران خوشامد مي
روي بسیاري از اشیاي مفرغي بھ ظرافت حكاكي . اند زیبایي نقش كرده  قسمت جلوي آن تصاویر برجستة

و   كردند، پوشاندند و با قلم روي آن صورتي حك مي را با موم مي  رویة شيء  براي این كار،. شده است
كردند تا  موم را نیز آب مي  و بعدًا  ط روي فلز بیفتد،كردند تا نقش خطو سپس شيء را در تیزاب فرو مي

وارث و   در ساختن و پرداختن اشیاي سیمین و زرین و استخواني و عاجي،  ھنرمند اتروسكي،. پاك شود
  .ھنرمند مصري و یوناني بود  ھمپایة

ارا گویا كشف مرمر كمیاب بود و كانھاي كار. سنگي ھیچ گاه در اتروریا رواج نداشت  تراشیدن مجسمة
اما خاك رس نرم و خوب فراوان بود و بزودي بھ مقدار زیاد در برجستھ كاریھاي لعابي و   نشده بود،

یك ھنرمند   در حدود اواخر قرن ششم،. ھا بھ كار رفت ھا یا گورخانھ ھاي كوچك و تزیینات خانھ مجسمھ
یعني پیكرة   شاھكار ھنر اتروسكي، اي براي پیكرتراشي در ویي تأسیس كرد و ناشناختة اتروسكي مدرسھ

  در ھمان محل كشف شد و تا  ١٩١۶را ساخت كھ در سال   »آپولون ویي«
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  یك گورخانة اتروسكي در چروتري
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  آپولون ویي، ویالي پاپ یولیوس، رم
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  خطیب، موزة باستانشناسي، فلورانس

آپولونھاي یونیایي و آتیكي زمان   روي نمونة كھ از  این تندیس دلفریب،. چندي پیش در ویالجولیاي رم بود
با لبخندي بر گوشة   ،»مونالیزا«اي زنانھ و كم و بیش شبیھ بھ  دھد كھ چھره زني را نشان مي  ساختھ شده،

ایتالیاییھا آن را . لب و چشماني كشیده و شیطنت آمیز و بدني سرشار از شادابي و زیبایي و زندگي، دارد
پیكرتراشان   ھا، و ھمچنین در بسیاري از نقوش عالي گورخانھ  در این زمینھ،. نامند مي» آپولون جاندار«

  در حالي كھ در ساختن مجسمة  اتروسكي سبك آسیایي را در تصویر مو و جامھ بھ كمال رساندند،
  .پردازي واقعي را بنیاد كردند خود یا وارثان رومیشان سنت چھره  »خطیب«

پلیني مھین در . ھنر دیگري را بھ روم منتقل كرد  نقاشي ایتالیاي یوناني نشین،بھ یاري   نقاشي اتروسكي،
و در كایره فرسكوھاي است كھ حتي   ؛»قدمتشان از رم بیشتر است«گوید كھ  وصف فرسكوھاي آردئا مي

اشي ھا را نق ھا و گورخانھ ھنرمندان روي سفالھا و اندرونة خانھ  ».از اینھا ھم كھنتر و بسي زیباترند«
مراحل   اما چندان كھ ھمة  ھا و تصاویر گلدانھا باقي است، از ھمة اینھا فقط فرسكوھاي گورخانھ. كردند مي

  اي و سرانجام رومي و پومپئیي، از سبك شرقي و یوناني گرفتھ تا یوناني و اسكندریھ  نقاشي اتروسكي را،
ھاي ایتالیایي پنجره و سردر و ستون و  ھھا نخستین نمون در برخي گورخانھ. توان در آنھا بازشناخت مي

كھ شكلھایشان بھ سبك پومپئیي روي دیوارھاي دروني اطاقھا نقش شده   رواق و دیگر صور معماري،
اند، و عجب آنكھ معدودي از آنھا پس از بیست قرن  بسیاري از فرسكوھا رنگ باختھ. شود است، دیده مي

از اصول   در تصاویر اولیھ،. اند نقاشیھا از نظر فني میانمایھ .اند تازگي و درخشندگي خود را نگاه داشتھ
بدنھا بھ . نشاني نیست  و كاربرد سایھ روشن براي نمایش تمامیت و ژرفا،  نمایش حجم،  مناظر و مرایا،

  در جھت پاھا،  ھا ھمھ نیمرخ، چھره  اند؛ گویي كھ در آیینة افقي محدبي انعكاس یافتھ  سبك مصري باریكند،
و اجزاي بدن   شود، اصول مناظر و مرایا و نمایش حجم پدیدار مي  ھاي بعدي، در نمونھ. اند صویر شدهت
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این نقاشیھا چنان شور و نشاط بازیگوش خاصي دیده   اما در ھمة. تري دارند تناسب دقیقتر و ماھرانھ
پس   ین شادمانگي است،ھاي اتروسكي بھ ا دارد كھ اگر گورخانھ شود كھ آدمي را انگشت بھ دھان مي مي

  !زندگیشان چگونھ بوده است

یا در كارزار بھ جست و خیز و بازي   برند، جنگند و از آن لذت مي بینیم كھ مي در ھمة آنھا مرداني را مي
كنند كھ گویي  با دالوري كساني مبارزه مي  روند، مرداني كھ بھ جنگ شیر و خرس مي. سرگرمند

خود،   در حالي كھ تماشاگران،  زنند، گیرند و مشت مي كشتي مي  اي ورزش،در میدانھ. تماشاگراني دارند
و گاه در گوشة   تازند؛ از حریفان نبرد با ھم گالویزند؛ با اسب یا گردونھ بر گرد آمفي تئاترھا مي  تر سخت

ش دھد كھ روي رودي آرام خوش خو لوح نقاشي دلپذیري مرد و زني را نشان مي. گیرند آرامي ماھي مي
صورت مرد و زني ھست كھ بر بستري   در كایره،  بر گوري،. خرد تا این پایھ كھنسال است: رانند بلم مي

با جامي شراب بھ زن وعدة وفاداري جاودانھ   كھ تاجي از خرزھره بر سر دارد،  اند؛ مرد، دراز كشیده
ھاي  در گورخانھ. گوید د دروغ ميداند كھ مر گرچھ مي. كند زند و قول او را باور مي دھد؛ زن لبخند مي مي

كھ در آن دختران   پایان، بزم عشرتي بي: دھد نقاش اتروسكي تصور خود را از بھشت نشان مي  دیگر،
و گویا ساز   ني و چنگ و شیپور،. شناسند پروا بھ آھنگ ني دولول و چنگ، در رقص، سر از پا نمي بي

عشق بھ موسیقي و رقص یكي از وجوه   بوده است؛ از لوازم ھر بزم و عروسي و تشییع جنازه  دھني،
  در گورخانة . درخشان تمدن اتروسكي است
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  .اند شمایلھا، چرخ زنان، با تن برھنھ در شور و جنون مستانھ  در كورنتو،  »شیرزن«

نشین  ھاي آلپ و شھرھاي یوناني نوب تا كوھپایھخویش را از شمال و ج  تقدیر اتروسكھا چنین بود كھ سلطة
اتروسكیان در . و آنگاه كنار رود تیبر خود را با قدرت فزایندة روم رو بھ رو ببینند  كامپانیا گسترش دھند،

و آدریا كوچگاھھایي   راونا،  آن سوي كوھھاي آپنن در ریمیني،  ، مودنا، بولونیا، مانتوا، پارما  پادوا،  ورونا،
كوچنشینان اتروسكي در . د كردند؛ دریاي آدریاتیك نام خود را از ھمین پایگاه كوچك آدریا گرفتھ استایجا

روم را در میان   ، زادگاه سیسرون،)توسكان كوچك(و شاید توسكولوم   كاپوا،  ،)پالسترینا(فیدنھ، پراینستھ 
جوي اتروسكي بر دیھیم  حادثھ یك  م، بر طبق روایتي دقیق اما سست، ق۶١٨گرفتند و سرانجام در سال 

  .بدین ترتیب قدرت و تمدن اتروسكي براي مدت صد سال حاكم و مربي ملت رومي شد  روم دست یافت؛

IV- روم زیر فرمان پادشاھان  

معلوم . م مھاجران ویالنووایي از رود تیبر گذشتند و در التیوم جایگزین شدند ق ١٠٠٠در حدود سال 
ساكنان عصر سنگي آن سامان را بھ قید اسارت خویش درآوردند یا از میان بردند یا   نیست كھ مھاجران،

اندك   میان تیبر و خلیج ناپل،  ھاي این منطقة تاریخي، مردم كشاورز دھكده. فقط با آنان زناشویي كردند
از اتحاد با  كردند و اندك گرد ھم آمدند و چند كشور ـ شھر پدید آوردند كھ ھمواره با یكدیگر ھمچشمي مي

شھر، آلبالونگا در پاي كوه   نیرومندترین كشور ـ. ھم دریغ داشتند، مگر بھ ھنگام جشنھاي دیني یا جنگھا
شاید در قرن . یعني اي بسا ھمان جایي كھ اكنون بھ نام كاستل گاندولفو مقر تابستاني پاپ است  آلبان بود،

آلبالونگا را   رگشایي یا بر اثر فشار افزایش جمعیت ـم گروھي از مھاجران التیني ـ یا در پي كشو ھشتم ق
اي تقریبًا در سي و دو كیلومتري شمال غربي آن منطقھ رفتند و مشھورترین  ترك كردند و بھ ناحیھ

  .را بنیاد نھادند  یعني رم،  زیستگاه بشر،

اما روایات . داردچیزي براي گفتن ن  كھ بشدت فرضي است،  تاریخ جز این چند سطر،  دربارة منشأ رم،
چھ بسا بسیاري   ، م رم را آتش زدند ق٣٩٠ھنگامي كھ گلھا در سال . دھد رومي آگاھیھاي بیشتر بھ دست مي

از اسناد تاریخي نابود گشت و از آن پس خیالپردازي میھن پرستانھ میدان آزادتري براي نقش كردن 
م را تاریخ تأسیس  ق ٧۵٣آوریل سال  ٢٢ روز  بر حسب اصطالح امروزي ما،. چگونگي تولد رم پیدا كرد

یكصد داستان و یك ھزار . كردند دانستند و رویدادھا را بر مبناي سال بنیانگذاري شھر ضبط مي رم مي
و پس از   از ترواي سوختھ گریخت،  فرزند آفرودیتھ یا ونوس،  كرد كھ چگونھ آینیاس یا انھ، شعر بیان مي

  دیدن 

آینیاس یا . را بھ ایتالیا آورد پریاموسخدایان و تمثالھاي مقدس شھر   مردمان، بالھا، از بسي سرزمینھا و
  ان،نومیتور، از نوادگانش  اند كھ ھشت نسل بعد، و آورده  زناشویي كرد،  دختر شھریار التیوم،  انھ با الوینیا،

نومیتور را بیرون راند و، براي آنكھ   نامش آمولیوس،  غاصبي،. رسید  پایتخت التیوم،  بھ پادشاھي آلبالونگا،
را واداشت تا راھبة   رئاسیلویا،  تنھا دختر او،. فرزندان نومیتور را كشت  نسل آینیاس را از میان بردارد،

آغوش خود را گشود «كنار جویباري دراز كشید و  اما رئا روزي. وستا شود و بكارت خویش را پاس دارد
كھ   ،)مریخ(مارس   بھ خواب رفت؛  از آنجا كھ بھ آدمیان و خدایان اعتماد فراوان داشت،» .تا نسیم بخورد

آمولیوس فرمان . پس رئا دو برادر توأمان زایید. او را با دو بچھ در شكم وانھاد  شیفتة زیبایي او شده بود،
اما امواج مھربان آنان   اي روي آب رھا كردند، دو كودك را بر تختھ پاره. را در آب غرق كنندداد تا ھر دو 

كھ چون مانند   ماده گرگي یا ـ بنا بر یك روایت مشكوك ـ زن چوپاني بھ نام آكاالرنتیا،. را بھ خشكي رساند
ا از آب برگرفت و بھ شیر دو برادر ر  شد،) گرگ(» لوپا«گرگ در شھوتراني بي بند و بار بود ملقب بھ 

دیھیم پادشاه را بھ نومیتور باز   آمولیوس را كشتند،  وقتي رومولوس و رموس بزرگ شدند،. خود پروراند
py  . ھاي روم برپا دارند گرداندند و ھمت بر آن مقصور كردند تا مملكتي خاص خود بھ روي تپھ
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گرچھ شاید ھم حقیقتي   آورد، ر جواني ما نميباستانشناسي ھیچ مدرك و دلیلي در تأیید این حكایات روزگا
شاید التینھا مھاجراني گسیل داشتند تا رم را بھ سنگر دفاع در برابر اتروسكھاي مھاجم مبدل . در آنھا باشد

جایي كھ این مھاجران براي مقصود خود برگزیدند در سي و دو كیلومتري دریا بود و در خور . كنند
در آن روزھاي گرمي بازار دریا زني، صرفھ در آن بود كھ شھرھا را اندكي   ،اما  بازرگاني دریایي نبود،

چھ در برخوردگاه حمل و نقل   رم از نظر بازرگاني داخلي موقعي مناسب داشت،. درون خشكي بسازند
زیرا   اما از لحاظ بھداشتي در وضعي نامساعد بود،. اي و زمیني شمال و جنوب قرار گرفتھ بود رودخانھ

حتي در بخشھاي پایین دست شھر، مردابھاي   در دشتھاي پیرامون آن،  خاصھ بھ ھنگام بھار،  ن و سیل،بارا
نخستین   بر طبق روایات،. بھ ھمین دلیل بود كھ ھفت تپة رم دلخواه ھمگان شد  كرد؛ ماالریا خیز ایجاد مي

اي در پاي آن كار گدار زدن و پل  شاید بھ این دلیل كھ وجود جزیره  اي كھ مسكون شد پاالتینوس بود، تپھ
از شدت تراكم   ھاي مجاور نیز یك بھ یك مسكون گشت تا آنكھ، تپھ. كرد ساختن بھ روي تیبر را آسان مي

سھ طایفھ ـ التینھا،  .ساختنداي از ایشان از رودخانھ گذشتند و روي واتیكان و یانیكولوم منزل  عده  جمیعت،
  سابینھا، و اتروسكھا ـ 

  .پدید آوردند و بتدریج در شھر رم فرو رفتند» ھفت تپھ«اي بھ نام  اتحادیھ  ھا سكنا گزیدند، كھ روي تپھ

ابقاتي مس  براي آنكھ ساكنان رم را صاحب زن كند،  خوانیم كھ چگونھ رومولوس، در داستانھاي كھن مي
رومیان زنان   در طي این مسابقات،. كرد داد و سابینھا و طوایف دیگر را بھ آنھا دعوت مي ترتیب مي

تیتوس تاتیوس، پادشاه طایفة سابیني . كردند داشتند و مردان سابیني را تارومار مي سابیني را بزرو نگھ مي
اي  یكي از سرداران رومي كھ پاسدار قلعھ ، دختر تارپیا. بھ رم اعالم جنگ داد و بھ شھر تاخت  كوریایي،

  بھ سزاي این خیانت،  رومیان او را،. دروازة قلعھ را بھ روي مھاجمان گشود  كاپیتولینوس بود،  بھ روي تپة
اي كھ محكومان را از آنجا بھ پرتگاه فرود  و نسلھاي بعدي بھ صخره  میان سپرھاي خود خرد كردند،

  زنان سابیني،  چون سپاھیان تاتیوس بھ نزدیك پاالتینوس رسیدند،. دادند» یایيصخرة تارپ«انداختند نام  مي
بھ این بھانھ اسباب ترك جنگ را فراھم كردند كھ اگر كوریاییان جنگ را   كھ اسارت را خوش نداشتند،

تاتیوس را   رومولوس،. ببرند آنان شوھرانشان را از دست خواھند داد، و اگر ببازند پدرانشان را
با پیوستن طایفة خود بھ التینھا، مملكت واحد پدید آورند؛ از آن   رانگیخت تا ھر دو با ھم حكومت كنند و،ب

. اي بھ حقیقت نزدیك باشد این افسانھ شاید تا اندازه. اند آزادگان رومي را كوریایي یا كویریایي نامیده  پس،
پوشي غلبة سابینھا بر رم ساختھ  راي پردهپرستي آن را ب ھمچنین ممكن است كھ رومیان بھ انگیزة میھن

  .باشند

و از آن پس بھ نام   گردبادي وي را بھ آسمان بركشید،  پس از آنكھ رومولوس مدتي دراز شاھي كرد،
چون تاتیوس درگذشت،   نیز،. دایان محبوب رم درآمدپرستش شد و جزو خ باسیلئوسكویرینوس آرخون 

شاید میان . بھ نام نوما پومپیلیوس، را بھ شھریاري برگزیدند  ھاي اعیان سابیني دیگري، سران خانواده
  ان،»سناتور«تاریخ بنیانگذاري رم و زمان تسلط اتروسكھا قدرت حقیقي حكومت در دست ھمین شیوخ یا 

مانند حكام نھگانة آتن در آن زمان، بھ طور عمده نقش كاھن اعظم را داشتھ   دشاه،حال آنكھ پا  بوده باشد،
  .تصویر كرده است  ھم فیلسوف و ھم قدیس،  روایات كھن نوما را مردي ھمانند ماركوس آورلیوس،. است

  :نویسد مي لیویوس

اما . خو درآورد دهدرن بر مردمي … نوما كوشید تا ترس از خدایان را ھمچون شگرفترین نیروي مؤثر 
  بخشید، چنین فرا نمود  چون بي دعوي حكمت بالغھ این كوشش سودي نمي

گوید، و بھ اندرز اوست كھ نوما آداب دیني خویش را  سخن مي  ھا و زایمان، االھة چشمھ  با اگریا،  كھ شبھا،
كاھنان ویژه گمارده   عمده،آن گونھ بنیاد نھاده است كھ از ھمھ بیش پذیرفتة خدایان است، و براي ھر خداي 
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وحدت و ثبات حكومت را قوت داد؛ و   با یكدست كردن آیین پرستش در میان طوایف گوناگون روم،  نوما،
  .چھل سال آرامش بھ مردم خویش ارزاني داشت  با دیندار كردن رومیان پرخاشجو،  سیسرون،  بھ عقیدة

چون یقین یافت كھ   وي،«. ھ زندگي عادي خود بازگرداندرومیان را ب  ، ، تولوس ھوستیلیوس جانشین او
یعني شھري را كھ   پس آلبالونگا،» .چیني براي جنگ برآمد كاھد، در پي زمینھ كاھلي از نیروي كشور مي

ھنگامي كھ شاه آلبا پیمان اتحاد . رم بود بھ نام دشمن نشانھ كرد و بر آن تاخت و یكسره ویرانش كرد  زایندة
  جانشین وي،. اش كرد شقھ  ھا از دو سو، با كشیدن عرابھ  تولوس او را بھ دو عرابھ بست و،  را شكست،

آنكوس   بھ گفتة دیون كاسیوس،. حكمت سپاھیگري او را دستور كار خویش ساخت  آنكوس مارتیوس،
   :دریافت كھ

اما ھرچھ آدمي . …خواھند در صلح بھ سر برند كافي نیست از تبھكاري دوري جویند براي كساني كھ مي
تواند انسان را نگاه  آنكوس دانست كھ آرامش طلبي نمي. شود بیشتر شوق صلح داشتھ باشد، گزندپذیرتر مي

مگر آنكھ با فراھم آوردن ساز و برگ جنگ ھمراه باشد؛ و ھمچنین دریافت كھ شوق رھایي از یوغ   دارد،
  .اند بزودي بھ خاك سیاه نشانده است اشتھبیگانھ كساني را كھ شور این رھایي را ناسزاوار در سر د

V   - سلطة اتروسكھا  

كھ از كورنت تبعید شده   بازرگان توانگري بھ نام دماراتوس،  م، ق۶۵۵در حدود سال   باز طبق روایات،
  لوكیوس تاركوینیوس،  پسرش؛. در تاركویني سكنا گزید و زني اتروسكي را بھ ھمسري انتخاب كرد  بود،

یا تخت شاھي را غصب كرد   پس از مرگ آنكوس،  رت كرد و آنجا مقام و منزلتي بھ ھم زد و ،بھ رم مھاج
: گوید لیویوس مي. بھ شاھي گزیده شد  ھاي اتروسكي در روم، بھ احتمال بیشتر، بر اثر ائتالف خانواده  یا،
تبلیغ پرداخت و براي میان مردم بھ نفع خود بھ   او نخستین كسي بود كھ، براي رسیدن بھ مقام سلطنت،«

توانستند نسبتشان را بھ بانیان روم  ـ یعني شارمنداني كھ نمي) مردم یا عوام الناس(جلب حمایت پلبینھا 
در زمان این تاركوینیوس » .اي را كھ از پیش فراھم كرده بود براي ایشان خواند خطابھ برسانند ـ

و ھنر رومي   دین،  وسكي در سیاست، مھندسي،سلطنت بر آریستوكراسي فایق آمد و نفوذ اتر  پریسكوس،
. تاركوینیوس در جنگ با سابینھا آنان را شكست داد و سراسر التیوم را زیر سلطة خود آورد. نیرو گرفت

  اند كھ از ھمة منابع روم براي آراستن تاركویني و شھرھاي دیگر  آورده

گویي وي نمایندة قدرت رو بھ رشد بازرگاني  .بخشیدبھ پایتخت خود آورد و آن را با معابد پرشكوه زیور 
  .و مالي در برابر زمینداران آریستو كرات بود

خواستند كھ دوباره  اینان مي  كشتھ شد؛ پاتریسینھاتاركوینیوس بھ دست   پس از سي و ھفت سال حكومت،
بر اوضاع مسلط شد و   اما بیوة تاركوینیوس، بھ نام تاناكیل،. وظایف پادشاھي را بھ امور دیني محدود كنند

كسي بود  گوید سرویوس نخستین سیسرون مي. توانست سلطنت را بھ پسرش سرویوس تولیوس منتقل كند
ھاي  در این عبارت خانواده  »مردم«مراد از » .سلطنت كرد  آنكھ از سوي مردم انتخاب شود، بي«كھ، 

بارو و خندقي پیرامون آن   سرویوس مدبرانھ حكومت كرد و براي حفظ رم از مھاجمان،. اعیان است
. چیني پرداختند ش بھ دسیسھپس براي برانداختن  اما زمینداران بزرگ حكومت او را خوش نداشتند،  ساخت؛

سرویوس ناچار با توانگران پلبینھا متحد شد و براي تقویت موقع خود سپاھیان و رأي دھندگان را سازمان 
پس از آنكھ آمار و افراد و دارایي ایشان را فراھم آورد، شارمندان را بر حسب . اي بخشید و نظم تازه

در   در عین آنكھ آریستوكراسي قدیم دست نخورده بماند، تا  دارایي تقسیمبندي كرد، نھ بر حسب تبار،
توانستند براي خود اسب و زرھي  این طبقھ شامل كساني بود كھ مي. را ایجاد كند اكویتسآنھا، طبقة  برابر

نفر از مردم قادر  ٨٠,٠٠٠دھد كھ  سرشماري او نشان مي .جویندشركت  بھ دست آورند و در سپاه سوار
توانیم تخمین بزنیم كھ  مي  اند؛ اگر ھر سرباز را صاحب یك زن و یك فرزند فرض كنیم، بھ حمل سالح بوده

pyسرویوس مردم را بھ سي و پنج طایفة . تن بوده است ٢۶٠,٠٠٠م بالغ بھ  ق ۵۶٠جمعیت رم در حدود سال 
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  بدین گونھ،  بل اقامتگاه ایشان قرار داد و،  بناي تقسیم را نیز نھ خویشاوندي و مقام،و م  تازه بخش كرد،
اي بود  زیرا این طبقھ  از انسجام و قدرت آریستوكراسي در انتخاب كاست،  مانند كلیستنس در یك قرن بعد،

ة تاركوینیوس نو  ھنگامي كھ تاركوینیوس دوم،. شد برتر از دیگران شمرده مي  بھ حكم تبار،  كھ،
سرویوس از عامة مردم رأي اعتماد خواست   سرویوس را بھ بیقانوني در حكومت متھم كرد،  پریسكوس،

اما تاركوینیوس مجاب نشد و سرویوس را كشت و » .مردم بھ اتفاق بھ او رأي دادند»  لیویوس،  بھ گفتة  و،
  شاھي خود را 

  .كرداعالم 

. سلطنت روم مطلقھ شد و نفوذ اتروسكي بھ اوج خود رسید )»مغرور«(در زمان تاركوینیوس سرپربوس 
توانستند دیر زماني قدرت نامحدود  دانستند و نمي پاتریسینھا شاه را مجري ارادة سنا و پاسدار دین قوم مي

. بھ سلطنت سرویوس گردن ننھاده بودند  تاركوینیوس پریسكوس را كشتھ،  ین رو،از ھم. او را گردن نھند
آزادگان   گروھي نگھبان را بھ حفظ جانش گماشت،. این تاركوینیوس تازه بدتر از تاركوینیوس اول بود  اما،

بسیاري از   شارمندان را در بازار شھر بھ دار آویخت،  را با محكومیت بھ ماھھا كار اجباري خوار گرداند،
اي حكومت كرد كھ منفور ھمة  و با چنان گستاخي ددمنشانھ  فرادست را از دم تیغ گذراند،  رھبران طبقة
بر   م را با خود بر سر مھر آورد،تواند مرد بھ خیال آنكھ با فتوحات تازه مي  تاركوینیوس، .شدمردم با نفوذ 

رفت، اعضاي سنا گرد ھم  ھنگامي كھ در این نبردھا ھمراه سپاھیان مي. روتولیان و ولسكیھا ھجوم آورد
  .و این یكي از گشتگاھھاي عمدة تاریخ روم بود  ،)م ق ۵٠٨(آمدند و او را خلع كردند 

VI- پیدایي جمھوري  

گوید كھ یك شب  لیویوس مي. آمیزد د و نثر سیاست با نظم عشق در ميشو در اینجا روایت بدل بھ ادبیات مي
بھ نام لوكیوس   و یكي از خویشاوندانش،  سكستوس تاركوینیوس،  پسر او،  در اردوي شاه در آردئا،

كوالتینوس پیشنھاد كرد . تاركوینیوس كوالتینوس، دربارة فضایل زنانشان نسبت بھ یكدیگر گفتگو داشتند
پس چنین . وار اسب شوند و بھ رم بروند و، در آن دیرگاھان شب، زنانشان را شگفتزده كنندكھ ھر دو س

  حال آنكھ لوكرتیا،  دیدند كھ زن سكستوس با فاسقانش بزم برپا كرده است،  اما وقتي بھ رم رسیدند،  كردند؛
تاد تا وفاي لوكرتیا آتش ھوس در دل سكستوس اف. ریسد براي بافتن جامة شوھرش پشم مي  زن كوالتینوس،

پس، چند روز بعد، در نھان بھ خانة لوكرتیا رفت و بھ زور و . را بیازماید و از عشق او برخوردار شود
  نیرنگ از او كام 

یكي از   لوكیوس یونیوس بروتوس،  بر اثر این سانحھ،. اي خود را كشت برایشان باز گفت، آنگاه با دشنھ
وي خود برادرزادة . تاركوینیوس را از رم برانند  ردان خواست تا خانوادةاز ھمة نیكم  دوستان كوالتینوس،

  براي آنكھ زنده بماند و انتقام بگیرد،  بروتوس،. شاه بود، اما پدر و برادرش بھ فرمان شاه كشتھ شده بودند
ھمراه بروتوس . »خل«یعني   خود را بھ دیوانگي زده بود و از این رو او را بروتوس لقب داده بودند،

كوالتینوس بھ پایتخت رفت و داستان لوكرتیا را براي سنا شرح داد و آنان را برانگیخت تا ھمة افراد 
  بروتوس،. شاه سپاھیان را ترك گفت و بھ رم شتافت  در این میان،. خانوادة سلطنت را از رم تبعید كنند

سپاھیان بھ . ا براي آنان نیز بازگفتنزد سپاھیان تاخت و داستان لوكرتیا ر  چون از این كار خبر یافت،
تاركوینیوس بھ شمال گریخت و از اتروریا خواست تا تخت شاھي را بھ او . حمایت بروتوس برخاستند

   .بازگرداند

پا شد و، بھ جاي انتخاب پادشاھي كھ براي تمام مدت عمر مجلسي از شارمندان سرباز بر  در این ھنگام،
نخستین . براي یك سال حكومت معین كرد  با قدرتھاي برابر و رقیب یكدیگر،  دو كنسول،  حكومت كند،

اما كوالتینوس كناره گرفت و جاي خود را بھ   بروتوس و كوالتینوس بودند؛  بر طبق روایات،  كنسولھا،
pyدوست «با وضع قوانیني اصولي در روم، بھ پوبلیكوال یا   پوبلیوس والریانوس،. ادپوبلیوس والریانوس د
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محاكمھ، باید اعدام  بي  ھر كسي بخواھد بھ پادشاھي برسد،: از جملة این قوانین آن بود كھ. نامدار شد» خلق
رمندي كھ مرگ است؛ شا  رضایت مردم بھ منصبي دولتي دست یابد، شود؛ و نیز سزاي كسي كھ بخواھد بي
والریانوس بود كھ این . حق استیناف از مجمع نمایندگان را دارد  شود، محكوم بھ مرگ یا تازیانھ خوردن مي

بھ عالمت اعتراف بھ حاكمیت مردم و حق   ھنگام ورود بھ مجمع نمایندگان،  رسم را نھاد كھ ھر كنسول،
  .آورددستیھا جدا كندو فرو مطلق آنان در زمان صلح بھ صدور حكم اعدام، تبرھا را از چوب

و دیگر آنكھ بھ جاي   یكي آنكھ روم را از سلطة اتروسكھا رھایي بخشید،  :انقالب داراي دو اثر عمده بود
وضع سیاسي شارمندان تھیدست بھتر . دآریستوكراسي را بر كارھا مسلط كر  سلطنت، تا زمان قیصر،

آنان مجبور بودند زمینھایي را كھ از سرویوس گرفتھ بودند بھ صاحبان اصلي باز گردانند،   بر عكس،  نشد؛
از دست   كرد، و بھ عالوه آن حمایت مختصري را نیز كھ سلطنت در برابر آریستوكراسي از ایشان مي

  ي فاتحان، انقالب را پیروزي آزاد. دادند

  .كشي از ناتوانان است بندوباري در بھره آزادي گاه بھ معناي بي   اما، در قاموس صاحبان قدرت،  خواندند؛

م،  ق۵٢۴و شكست اتروسكھا بھ دست مھاجران یوناني در كوماي در   اخراج خانوادة تاركوینیوس از رم،
  حكمران كلوسیوم،  الرس پورسنا،  بھ ھمین علت،. سیادت اتروسكھا را در مركز ایتالیا بھ خطر انداخت

. رم نھاد سپاھي از شھرھاي متحد اتروریا فراھم آورد و رو بھ   دعوت تاركوینیوس را اجابت كرد؛ پس،
دو پسر . در خود رم نیز دسایسي براي بازگرداندن تاركوینیوس بھ سلطنت صورت گرفت  در عین حال،

  خاموش و صابرانھ،  نخستین كنسول تندخوي رومي،  س،و بروتو  گران گرفتار آمدند، بروتوس جزو دسیسھ
ناظر تازیانھ زدن و سر بریدن فرزندان خود شد؛ این رفتار او براي رومیان بعدي سرمشق و شاید 

ھوراتیوس . رومیان، پیش از آنكھ پورسنا بھ ایشان برسد، پلھاي روي تیبر را ویران كردند. اسطوره گشت
. ھاي التیني و انگلیسي جاودان ساخت نام خویش را در ترانھ  ود از سر پلھا،با دفاع خ  ،)كوكلس(یك چشم 

روم در برابر   ھایي كھ براي افتخارآمیز نمودن شكست رومیان ساختھ شد، ، و دیگر افسانھ با وجود این
رومي اي از اراضي خود را بھ ویي و شھرھاي التیني كھ بھ دست شاھان  و پاره  پورسنا تسلیم اختیار كرد،
و با این كار   پورسنا بازگشت تخت سلطنت بھ تاركوینیوس را خواستار نشد،. غارت شده بود و گذاشت

. چید در این زمان در اتروریا نیز آریستوكراسي بساط سلطنت را برمي. خوش ذوقي خویش را آشكار كرد
  .اما انقالب آن ھمچنان ادامھ یافت  رم براي مدت یك نسل ناتوان شد، 

ھاي نفوذ اتروسكي در تمدن رومي تا پایان حیات آن  آما آثار و نشانھ  اتروسكھا در رم از میان رفت، نیروي
ارقام رومي چھ بسا   با اینھمھ،. ولي این نفوذ در زبان التیني گویا از ھمھ كمتر بوده است  باقي ماند،

رومیان . آمده باشد  ناي رودخانھ،بھ مع  و چھ بسا كھ نام روما از واژة اتروسكي رومون،. اتروسكي ھستند
ھاي حاشیھ  و نیز جامھ  اند، باور داشتند كھ آیین استقبال از فاتحان بازگردانده بھ میھن را از اتروریان گرفتھ

در   ،لیكتوركرسي عرابھ مانند فرمانروایان، و تبرھا و چوبدستیھایي را كھ بھ دست دوازده   ارغواني،
  قرنھا پیش از آنكھ  .شد ميبھ نشانة قدرت و اعتبار او براي ضرب و قتل، حمل   برابر ھر كنسول،

رومي تصویر دماغة یك كشتي را نقش كرده بودند ـ كھ مدتھا در ھاي  رم صاحب ناوگاني شود، بر سكھ
  م، از قرن ھفتم تا قرن چھارم ق. شد نقش مي  بھ عالمت قدرت و فعالیت دریایي آن،  ھاي اتروریایي، سكھ

رسم بود كھ اشراف رومي فرزندان خود را براي گذراندن مراحل عالي آموزش بھ شھرھاي اتروسكي 
خود را از   رومیان جامة. دروس ھندسھ و مساحي و معماري را فرا گیرند  ، از جملھ  نجا،تا در آ  بفرستند،
  .اقتباس كرده بودند  یا شاید ھر دو از منبع واحدي،  اتروریا،

  اگر قول لیویوس را بپذیریم،. از اتروریا آمدند  یعني ھیستریونس،  ھمراه نامشان،  نخستین بازیگران،
سیركوس ماكسیموس را ساخت و از اتروریا اسب و مشتزن   بود كھ تماشاخانةتاركوینیوس پریسكوس 

اما برتري   رومیان مسابقات وحشیانة گالدیاتوري را از اتروسكھا تقلید كردند،. براي مسابقات رومي آورد
گند  مھندسان اتروسكي دیوارھا و. نیز معلول نفوذ اتروسكھا بود  در مقایسھ با یونان،  مقام زن در روم،
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. بھ شكل شھر متمدن و محفوظي درآوردند  از صورت یك باتالق،  آبروھاي روم را ساختند و آن را،
 ٣۶٣(حتي تا زمان یولیانوس . سرچشمة آیینھاي دیني و كاھنان و غیبگویان رومي نیز اتروریا بود

شد  ي چنین تصور ميدر آیینھاي اتروسك. جزو سپاھیان رومي بودند  غیبگویان اتروسكي رسمًا  ،)میالدي
با آیین سمبولیك ربودن عروس بھ دست   مراسم عروسي،. كھ رومولوس حدود رم را معین كرده است

روم سازھا و الحان موسیقي . اقتباس شده بود  و ھمچنین آیین تشییع جنازة رومي از اتروسكھا،  داماد،
و آن خیابان رومي كھ محلة   دند،بیشتر ھنرمندان رومي اتروسكي بو. خویش را نیز از اتروریا گرفت

و اما خود انواع ھنر از یونانیان كامپانیایي بھ وسیلة   شد، نامیده مي» ویكوس توسكوس«ھنرمندان بود 
بر   شد، كھ براي نمایشگاھھاي خانوادگي برداشتھ مي  ماسك صورت مرده،. التیوم بھ روم راه یافت

  كھ این نیز رسمي بود كھ از اتروریا سرچشمھ  شت،پیكرتراشي از روي چھره در روم اثري عمیق دا
كاریھاي لعابي  و برجستھ  ھیاكل،  ھاي مفرغي، پیكرتراشان رومي معابد و كاخھا را با مجسمھ. گرفتھ بود
توسكان را، كھ ھنوز در ردیف ستونھاي كلیساي سان پیترو نمایان   معماران اتروسكي شیوة. دادند زیور مي

گویا نخستین ساختمانھاي روم بھ دست شاھان اتروسكي برپا شد و ھم ایشان . زگذاشتندبراي روم با  است،
فقط در . ھایي از چوب و آجر و سنگ ساختند خانھ  ھاي خاكي و چوبین روم، بھ جاي كلبھ  بودند كھ،

  .روزگار قیصر بود كھ در روم بھ اندازة زمان اتروسكھا خانھ ساختھ شد

در تاریخ اتروسكي، چیزي كھ بكمال حكایت از . ي اصلي زندگي حفظ كردھا زمینھ  خویش را در ھمة
  بیرحمي و جسارت آنھا،  یعني انضباط شدید رومیان،  شود، وجود منش رومي داشتھ باشد یافت نمي

دولتھاي مدیترانھ را بھ تصرف   با شكیبایي،  اي كھ باعث شد رومیان، پرستي و سرسپردگي صبورانھ میھن
و صحنھ براي نمایش شگرف اعتال   ، اكنون روم آزاد بود. پس با شكیبایي بر آنھا حكومت كننددرآورند و س

  .در دنیاي قدیم خالي شده بود كیشيو انحطاط كافر 

   

   

  كتاب اول

  جمھوري

  م ق ٣٠ – ۵٠٨

  گاھشماريجدول 

  م ق

  بنیادگذاري كارتاژ) : ؟(٨١٣

  .شود كارتاژ سیسیل باختري، ساردني، كرس، و غیره را متصرف مي: وبعد  ۵۵٨

  تأسیس جمھوري روم:  ۵٠٩

  )كوكلس(جنگ با اتروسكھا؛ ھوراتیوس یك چشم :  ۵٠٨

  .كند ھانون كرانة باختري افریقا را كشف مي:  ۵٠٠

  أسیس مقام تریبونينخستین انشعاب پلبینھا؛ ت:  ۴٩۴
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  )؟(كوریوالنوس :  ۴٩٢

  محكومیت سپوریوس كاسیوس:   ۴٨۵

  كینكیناتوس، دیكتاتور :  ۴٣٩ – ۴۵٨

  نخستین شوراي دھگانھ:  ۴۵١

  الواح دوازدھگانھ:  ۴۵٠

  دومین انشعاب پلبینھا:  ۴۴٩

  قانون كانولیا دربارة زناشویي:  ۴۴۵

  تأسیس مقام سنسوري:  ۴۴٣

  براي جلوگیري از تباھكاري در انتخابات نخستین قانون:  ۴٣٢

  .كنند رومیان ویي را تصرف مي:   ٣٩۶

  .كنند گلھا روم را تاراج مي:  ٣٩٠

  .كند قانون لیكینیا قانون وام را تعدیل مي:   ٣۶٧

  نخستین جنگ سامنیتھا:  ٣۴١ – ٣۴٣

  جنگ با التینھا؛ انحالل اتحادیة التیني:  ٣٣٨ – ٣۴٠

  .گیرد پوبلیلیاي، اختیار وتو را از سنا ميقانون :  ٣٣٩

  دومین جنگ سامنیتھا:  ٣٠۴ – ٣٢٧

  .كند قانون پوئتلیا قانون وام را تعدیل مي:  ٣٢۶

  .خورند رومیان در دوراھة كودي شكست مي:  ٣٢١

  آپیوس كالودیوس در مقام سنسوري؛ آغاز ساختن آپیاویا:  ٣١٢

  نون اوگولنیا دربارة شرایط احراز مقام كھانتقانون والریا دربارة حق فرجام؛ قا:  ٣٠٠

  سومین جنگ سامنیتھا:  ٢٩٠ – ٢٩٨

  انشعاب نھایي پلبینھا؛ قانون ھورتنسیا دربارة اختیارات انجمن:  ٢٨٧

  كند روم بخش بیشتر ایتالیاي یوناني نشین را تصرف مي:  ٢٨٣

  پورھوس در ایتالیا و سیسیل:  ٢٧۵ – ٢٨٠
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  ورھوسي در ھراكلیا و آسكولومپیروزیھاي پ:  ٢٧٩ – ٢٨٠

  .گیرد روم تارنتوم را مي:  ٢٧٢

  نخستین جنگ پونیك:  ٢۴١ – ٢۶۴

  .كند ھامیلكار باركا بر سیسیل حملھ مي:  ٢۴٨

خورد؛ سیسیل بھ گونة یكي از ایاالت روم در  ناوگان كارتاژي در كنار جزایر اگادي شكست مي:  ٢۴١
  .آید مي

  ر بر ضد كارتاژجنگ سربازان مزدو:  ٢٣۶ – ٢۴١

  نخستین بازي لیویوس آندرونیكوس:  ٢۴٠

  .كند كارتاژ ساردني و كرس را بھ روم تسلیم مي:  ٢٣٩

  ھامیلكار در اسپانیا:  ٢٣٧

  نخستین بازي تایویوس:  ٢٣۵

  جنگ با راھزنان ایلیریایي:  ٢٣٠

  .كند روم گل سیزالپین را تصرف مي:  ٢٢٢

  ھانیبال فرمانرواي اسپانیا:  ٢٢١

  دومین جنگ پونیك:   ٢٠١ – ٢١٩

  .دھد گذرد و رومیان را در تیكینوس و تربیا شكست مي ھانیبال از آلپ مي:  ٢١٨

  دھد؛ فابیوس ماكسیموس دیكتاتور ھانیبال در دریاچة ترازیمنھ رومیان را شكست مي:  ٢١٧

  .شود ھانیبال در كاناي پیروز مي:  ٢١۶

  پیمان ھانیبال با فیلیپ پنجم:  ٢١۵

  رونق پالوتوس:  ٢١۴

  نخستین جنگ مقدوني:  ٢٠۵ – ٢١۴

  .كنند رومیان سیراكوز را تصرف مي :  ٢١٢

  سكیپیو آفریكانوس مھین در اسپانیا:  ٢٠٩ – ٢١٠

py  .خورد ھاسدروبال در متاوروس شكست مي:  ٢٠٧
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  .شود فراخوانده مي) كارتاژ(ھانیبال بھ افریقا :  ٢٠٣

نخستین تاریخ روم را » كوینتوس فابیوس پیكتور«دھد؛  ت ميسكیپیو ھانیبال را در زاما شكس:  ٢٠٢
  .كند منتشر مي

  .آید اسپانیا بھ صورت ایالتي از روم در مي:  ٢٠١

  دومین جنگ مقدوني:  ١٩٧ – ٢٠٠

  رونق انیوس:  ١٩٩

  جنگ ماگنسیا:  ١٨٩

  )خداي شراب(منع نیایش باكوس :  ١٨۶

  .شود كاتوي مھین سنسور مي:  ١٨۴

  سومین جنگ مقدوني:  ١۶٨ – ١٧١

  جنگ پودنا:  ١۶٨

  پولوبیوس در روم:  ١۶٧

  نمایشنامة آدلفي اثر ترنتیوس:  ١۶٠

  .كند كارنئادس در روم حكمت تقریر مي:   ١۵۵

  جنگ با لوستیاتیاییھا:  ١٣٨ – ١۵۵

  سومین جنگ پونیك : ١۴۶ – ١۵٠

  پیروزیھاي ویریاتوس بر روم در اسپانیا:  ١۴٠ – ١۴٧

كند؛ دامنة  برد؛ مومیوس كورنت را غارت مي ریكانوس كھین كارتاژ را از میان ميسكیپیو آف:  ١۴۶
  .شود حكومت روم بھ افریقاي شمالي و یونان گسترده مي

  فصل دوم 

  

  تنازع براي دموكراسي 
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I  -  اتریسینھا و پلبینھا  

خود را برگزیده   ھاي قبیلة سران خانوادهپاتریسینھا كھ بودند؟ لیویوس بر آن بود كھ رومولوس یكصد تن از 
اینان را بعدھا پاترس . بود تا او را در پي افكندن رم یاري كنند و شورا یا سناي وي را تشكیل دھند

كھ مایة عیش خود را از نفي   جدید،  نظریة. نامیدند  )از تبار پدران(و نوادگانشان را پاتریچي    ،)پدران(
شمرد كھ بر التیوم ھجوم  برمي  شاید سابیني،  تریسینھا را كشور گشایاني بیگانھ،پا  گیرد، روایات كھن مي

توان  مي. حكومت راندند  اي پست تر ـ بھ عنوان طبقھ  آوردند و از آن پس بر پلبھا یا پلبینھا یا تودة مردم ـ
بھترین   ادي یا نظامي،در پرتو فرادستي اقتص  آمدند كھ، ھایي فراھم مي پنداشت كھ پاتریسینھا از خانواده

از این . زمینھا را بھ چنگ آورده و برتري كشاورزي خویش را بھ سروري سیاسي مبدل كرده بودند
تا   یولیھا و غیره ـ  كالودیھا،  ھوراتیھا،  فابیھا،  كورنلیھا،  آیمیلیھا،  والریھا،  ھاي پیروز ـ یعني مانلیھا، طایفھ

ھنگامي كھ سھ طایفة . نھادند خاستند و براي روم قانون مي برميپنج قرن، سرداران و كنسوالن رومي 
اینان چنان . ھا سنایي مركب از سیصد عضو فراھم آوردند سران طایفھ  اصلي از میان اینان متحد شدند،

گرفتند؛ با  بیشتر خود، تبر، یا خیش بھ دست مي. خداوندان آسودگي و فراخي نعمت نبودند كھ نوادگانشان
حتي بھ ھنگامي كھ با   ، پلبھا. كردند ھایي خانھ بافت بر تن مي و جامھ  زیستند؛ در سختي مي قوتي ساده

ستودند و كم و بیش بھ ھر چھ بھ ایشان تعلق داشت نام كالسیكوس  پاتریسینھا در ستیز بودند، آنان را مي
  .یعني از برترین رده یا طبقھ  دادند، مي  )كالسیك(

. اكویتسھا بودند  تر از ایشان در نیروي سیاسي، سینھا در ثروت، اما بسي فرودستنزدیكترین كسان بھ پاتری
پاتریسینھا و «و در آنجا دومین گروه اصلي، یعني   برخي چندان ثروت داشتند كھ توانستند بھ سنا راه یابند،

زیرا   شدند؛ مي شمرده» نیكان«نام داشتند و » برجستگان«این دو طبقھ . را تشكیل دادند» مردان زیر سالح
براي رومي ) فضلیت(ویرتوس . شمردند توانایي، و قدرت مي  مرتبت،  تمدنھاي دیرین فضیلت را از مقولة

  بھ معناي مردي یا خصالي بود كھ مرد 

  و آن حروف آغازین مشھور،  شد، فقط طبقات برتر را شامل مي  )مردم(لفظ پوپولوس . آورد را پدید مي
، كھ چنان غرورآمیز بر صدھا ھزار بناي یادگار Romanus) SPQR (Senatus Populusqueیعني 

  بتدریج كھ دموكراسي در نبرد خویش پیش رفت،. رفت در اصل بھ ھمین معني بھ كار مي  نقش بستھ بود،
  .واژة پوپولوس پلبھا را نیز در بر گرفت

و   گروھي آزادمرد،  ور، یا پیشھبرخي افزارمند . دادند اینان تودة اصلي شارمندان رومي را تشكیل مي
جمعي بھ نام . ھاي شھر بودند شاید در آغاز ھمة ایشان ھمان ساكنان مغلوب تپھ. بسیاري روستایي بودند

، بھ پاداش آنكھ از او زمین  ادست تعلق داشتند وفر  از طبقة) حامي(بھ یك پاترونوس ) وابستگان( كلینتس
او را در صلح یاري و در جنگ خدمت و در انجمنھا فرمانبرداري   زیستند، گرفتند و در پناھش مي مي
  .كردند مي

  در زمان پادشاھان بھاي ایشان گزاف و شمارشان كم بود؛ از این رو،. تر از ھمھ، بندگان بودند زیردست
یعني ھنگامي كھ   م، در قرن ششم ق. شد رفتاري مھرآمیز با ایشان مي  ارزش خانواده،ھمچون اعضاي پر 

و   بازرگانان،  شماري فزاینده از اسیران جنگي بھ اشراف،  روم روزگار جھانگشایي خود را آغاز كرد،
ده در ردیف سایر بن  بھ حكم قانون،  از آن پس،. و از این رو مقام بنده پستي گرفت  حتي پلبھا فروختھ شدند،

و ھم طبق سنت پیشینیان، شكست در جنگ حق زندگي را از او گرفتھ   در عالم نظر،  اموال بھ شمار رفت؛
گاه بنده مال و تجارت و پول خدایگان را سرو . رھانید بود و بندگي بخششي بود كھ او را از مرگ مي

وري یا ھنرمندي  پیشھ  كارگري،  صنعتگري،  بازیگري،  نویسندگي،  داد؛ گاه بھ مقام آموزگاري، سامان مي
چنان   از ھمین راه یا از راھھاي دیگر،  گاه،. پرداخت رسید و بخشي از درآمد خویش را بھ خدایگان مي مي

py  .گشت خرید و عضو پلبھا مي شد كھ آزادي خویش را باز مي توانگر مي
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جانوران طبیعي است، و ھیچ حكومتي  خرسندي در میان آدمیان بھ ھمان پایھ نادرست است كھ در میان
یافتند،  بازرگانان از اینكھ بھ سنا راه نمي  در این نظام،. تاكنون فرمانگزاران خویش را خرسند نساختھ است

پلبھاي تھیدست نیز از فقر و . آزرده بودند  آمدند، دار نمي سرمایھ  و پلبھا از اینكھ در شمار اكویتس یا طبقة
قانون . ناخشنود بودند  ال دچار آمدن بھ بندگي در صورت نپرداختن دین خود،و احتم  حجر سیاسي،

داد تا بدھكاري را كھ بھ ھیچ روي بھ پرداخت دین خود تن در  جمھوري نخستین بھ بستانكار اجازه مي
  برابر ھمان قانون،  باز،. در سیاھچالي خصوصي زنداني كند یا بھ بردگي بفروشد یا حتي بكشد  داد، نمي

گویا ھیچ   توانستند بدن بدھكار متخلف را پاره پاره و میان خود بخش كنند؛ اما این حكم، چند بستانكار مي
  گاه بھ مرحلة 

  یابد؛ زمینھایي كھ بر اثر جنگ فتح شده و بھ چنگ حكومت افتاده بود، بھ جاي آنكھ بھ توانگران داده شود،
و اجازة زناشویي با   دستیابي بھ مقامات قضا و كاھني،و ھمچنین پلبھا حق   میان تھیدستان بخش گردد،

سنا كوشید . را دارا شوند و از میان فرمانروایان باالدست ھمواره یك تن نمایندة ایشان باشد» برجستگان«
بھ . اما با شگفتي دید كھ مردم صالي جنگ را نشنیده گرفتند  آشوب را سركوب كند،  با جنگ افروزي،  تا،

  كیلومتري شھر، ۵در   رود آنیو،  بر كرانة» مقدس  تپة«جماعات بزرگي از پلبھا بھ   م، ق ۴٩۴سال 
. كنند جنگند و نھ خدمت مي براي روم نھ مي  كوچیدند و اعالم كردند تا زماني كھ خواستھاشان روا نشود،

از بیم آنكھ   اه،آنگ  سنا از ھر وسیلة سیاسي یا دیني بھره جست تا بلكھ سركشان را بھ فریب بازگرداند؛
ھجوم خارجي با جنگ خانگي درآمیزد، رضا داد تا دیون فسخ شود یا كاھش یابد و دو عضو ھیئت مدافع 

اما میان خود نخست سوگند   پلبھا بازگشتند،. برگزیدة پلبھا باشند  و دو شھردار مدافع،  حقوق و آزادي مردم،
  .برساند، بكشند خوردند تا ھر كس را كھ بھ جان نمایندگانشان گزندي

در سال . این سرآغاز نبردي طبقاتي بود كھ فقط ھنگامي فرو نشست كھ بھ زندگي جمھوري پایان داد
پاتریسینھا او   ، كنسول سپوریوس كاسیوس پیشنھاد كرد تا زمینھاي فتح شده میان تھیدستان بخش شود؛۴٨۶

شاید این . پس او را كشتند  شھریاري برسد،را متھم كردند كھ قصد دارد خود را در دل عوام جا كند تا بھ 
 ۴٣٩در سال . دراز پیشنھادھاي مربوط بھ زمینداري و آدمكشیھاي سنا نبوده باشد  نخستین حلقھ از سلسلة

  سپوریوس مایلیوس كھ، در زمان قحطي، گندم را بھ بھایي ناچیز یا برایگان میان تھیدستان بخش كرده بود،
، ماركوس ٣٨۴در سال . اش بھ دست فرستادة سنا كشتھ شد در خانھ  دارد، باز بھ جرم آنكھ قصد شاھي

كھ دلیرانھ از روم در برابر گلھا دفاع كرده بود، پس از آنكھ ثروت خود را براي رھایي   مانلیوس،
  .بھ ھمین جرم بھ قتل رسید  وامداران تھیدست بھ كار انداخت،

تا آن زمان . ن قوانین معین و مكتوب و جدا از دین بوددرخواست تدوی  گام بعدي در سیر صعودي پلبھا،
داشتند و از حق انحصاري  مدارك خود را نھان مي  كار ثبت و تفسیر قوانین با كاھنان پاتریسین بود،

سنا، . كردند ھمچون سالحي براي جلوگیري از تغییرات اجتماعي استفاده مي  و آیین اجراي قانون،  خویش،
ھیئتي مركب از سھ پاتریسین بھ یونان  ۴۵۴در سال   برابر این تقاضا مقاومت كرد، پس از آنكھ دیري در

پس از بازگشت این . فرستاد تا دربارة قوانین سولون و دیگر قانونگذاران پژوھش كنند و گزارش دھند
ند، و در برگزید تا مجموعة قوانین جدید را فراھم آورد» ده مرد«ده تن را بھ نام  ۴۵۴سنا در سال   ھیئت،

این ھیئت بھ ریاست مرتجعي . عین حال براي دو سال بھ ایشان قدرت عالي حكومت بر روم را بخشید
  رآورد و د دوازدھگانھقانون مرسوم كھن روم را بھ گونة الواح   بھ نام آپیوس كالودیوس،  مصمم،

 فوروم و در) پس از تغییراتي، آنھا را بھ تصویب رساند  و مجلس نیز،( آنھا را بھ مجلس عرضھ كرد 
كھ بھ ظاھر كم اھمیت   حادثھ،این . فراز آویختند  كساني كھ میل یا توانایي خواندن داشتند،  براي ھمة  شھر،

در تاریخ روم و تاریخ بشریت نمایندة آغاز دوراني نو بود، زیرا نخستین نوع مكتوب از آن بناي   نماید، مي
  .آید قانون بود كھ نمایانترین دستاورد و بزرگترین خدمت روم بھ تمدن بھ شمار مي

ندن حكومت بھ كنسوالن و نمایندگان مردم از بازگردا. ھنگامي كھ دمین سال خدمت ھیئت پایان پذیرفت
بند و بار بھ خود گرفتھ بود ـ ادامھ  سرباز زد و ھمچنان بھ اعمال قدرت خود ـ كھ این زمان صورتي بي
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گوید كھ آپیوس كالودیوس سودازدة خوبرویي  مي  كھ مانند داستان لوكرتیا محل تردید است،  روایتي،. داد
  پدر دختر،. وي را بنده اعالم كرد  خواست كھ كام از او برگیرد، چون مي  و،از پلبھا بھ نام ویرگینیا شد 

دختر خود را بكشت و شتابان نزد   اعتراض كرد؛ چون كالودیوس وقعي بھ او ننھاد،  لوكیوس ویرگینیوس،
پلبھاي خشگین یك بار دیگر . فت و از آنان براي برانداختن این خودكامة تازه یاري خواستخود ر لژیون

ھمچون پدران خود بر نھج اعتدال   با پرھیز از زور ورزي،«لیویوس   بھ تپة مقدس پناه بردند و بھ گفتة
را » ده مرد«گرد آمدند و در سنا   كنند، چون دانستند كھ سپاھیان از پلبھا پشتیباني مي پاتریسینھا، » .رفتند

شوراي كنسولي را بھ جاي خود بازگرداندند، شوراي مدافع   كالودیوس را از شھر راندند،  عزل كردند،
و حق   را بھ رسمیت شناختند، ھاي خلق »تریبون«وجوب حرمت و مصونیت   حقوق خلق را وسعت دادند،

چھار سال بعد . رأي ھر دادرسي مسجل كردند  دربارة» انجمن سدانھ«خواھي از  پلبھا را در فرجام
یكي از تریبونھا بھ نام كایوس كانولیوس پیشنھاد كرد تا پلبھا حق زناشویي با پاتریسینھا را داشتھ   ،)۴۴۵(

جوي  سنا، كھ دوباره از ھمسایگان كینھ. نسولي برگزیده شوندباشند و ھمچنین بتوانند بھ عضویت شوراي ك
با تقریر اینكھ از آن پس شش تن از   درخواست نخست را پذیرفت، اما،  شنید، خود تھدید جنگ مي
از قبول درخواست دوم طفره   باید قدرت كنسوالن را داشتھ باشند،» انجمن سدانھ»  تریبونھاي برگزیدة

  .پاسخي شایستھ از خود نشان دادند  پاتریسین،  انتخاب ھمة این تریبونھا از میان طبقة، با  پلبھا نیز. رفت

  اما پلبھا،. ملت را یك چند متحد كرد و نزاع خانگي را فرو نشاند  جنگ دراز با ویي، و ھجوم گلھا بھ روم،
جنگیدند،  ویش ميھنگامي كھ براي میھن خ. ماندند محروم مي  چھ در زمان پیروزي و چھ در وقت شكست،

. زد یافت كھ سر بھ آسمان مي و ربح دیونشان چنان فزوني مي  شد، كشتزارھاشان فراموش یا پایمال مي
  پذیرفتند، بلكھ یا اصل  بستانكاران ھیچ گونھ پوزشي را نمي

دو تریبون، بھ نامھاي لیكینیوس و  ٣٧۶در سال . خواستند یا حبس و بندگي وامداران را و بھره را مي
ماندة وام   ھایي كھ تا آن زمان پرداخت شده بود از اصل وام كاستھ شود؛ سكستیوس، پیشنھاد كردند تا بھره

زمین نداشتھ ) نزدیك بھ سیصد جریب(» ایوگرا«در ظرف سھ سال پرداختھ آید؛ ھیچ كس بیش از پانصد 
و یك یا دو تن از   ت آنھا نگیرد،برزگران آزاد، بیش از عدة معیني بنده براي كش  بھ تناسب با شمارة  باشد؛

  پاتریسینھا تا ده سال از قبول این درخواستھا رو برتافتند و،. كنسوالن ھمواره از میان پلبھا برگزیده شوند
جنگ پشت جنگ بھ پا كردند تا مردم فراغتي براي آشوب «بھ روایت دیون كاسیوس،   در عین حال،

  كھ براي سومین بار با تھدید تجزیة مملكت رو بھ رو شده بود،  نا،سرانجام، س  ».انگیزي بر سرزمین نیابند
  با ساختن معبد باشكوه كنكورد در فوروم،  كاران، رھبر محافظھ  و كامیلوس،  قوانین لیكینیایي را پذیرفت،
  .آشتي طبقات را جشن گرفت

در راه برابري سیاسي و حقوقي پلبھا بتندي   از آن دم،. این گامي بلند در مسیر دموكراسي محدود روم بود
در سال   یكي از پلبھا براي مدت یك سال بھ مقام دیكتاتوري رسید؛ ٣۵۶در سال . با برجستگان پیش رفتند

و در   ،»پرایتوري«مقام  ٣٣٧در   ،)نظارت بر اخالق و رفتار مردم(، یا محتسبي »سنسوري«مقام  ٣۵١
، سنا موافقت كرد تا تصمیمات انجمن ٢٨٧در سال   سرانجام،. مقام كاھني براي پلبھا مجاز شد ٣٠٠سال 
چون در این انجمن آراي پلبھا . اي قدرت قانون را داشتھ باشد، اگرچھ با مصوبات سنا در خالف افتد قبیلھ

  .آیت پیروزي دموكراسي روم بود» قانون ھورتنسیا«ین ا  بر پاتریسینھا فزوني داشت،

با فرستادن رومیان كوچنشین بر . بزودي قدرت سنا از زیر این شكستھا قد راست كرد  با این وصف،
ھزینة یافتن و نگاه داشتن مقام ـ كھ مزدي براي آن پرداختھ . طلب زمین ارضا شد  زمینھاي گشوده شده،

كھ اكنون بھ برابري و   پلبھاي توانگرتر،. كرد ستان را از مناصب محروم ميشد ـ بھ خودي خود تھید نمي
با پاتریسینھا در جلوگیري از وضع قوانین تندرو یار   فرصت دستیابي بھ قدرت سیاسي دست یافتھ بودند،

. نداشتند در ادارة امور روم سھمي نمایان  تا دو قرن،  تر كھ از مال محروم شده بودند، شدند؛ پلبھاي تھیدست
زیرا بھ بركت آن، براي بنا ساختمانھاي عمومي، پیمان   بازرگانان پشتیبان سیاست پاتریسینھا شدند،

و در   شد، كشي در ایاالت و مستعمرات بھ رویشان گشوده مي بستند و راه بھره كاري با حكومت مي مقاطعھ
گیري در آن اشراف  كھ روش رأي  دانھ،انجمن س. گرفتند حق العمل مي  ازاي گردآوري مالیات براي دولت،
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. گزید را برمي  ھمچنان فرمانروایان، و در نتیجھ اعضاي سنا،  را یكسره بر كارھا مسلط كرده بود،
كھ وابستھ بھ پشتیباني پلبھاي توانگر بودند، منصب خود را ھمچون نیرویي براي حفظ وضع   تریبونھا،

چون براي مدت   در پایان سال خدمتش،  بود، ھ برگزیدة پلبھا مياگرچ  ھر كنسول،. بردند موجود بھ كار مي
سنا . گشت سخت پشتیبان نظام موجود مي  بر اثر مصاحبت ھمگنان،  شد، عمر بھ عضویت سنا پذیرفتھ مي

چون روابط با . اختیار آن بر نص قانون فایق آمد  و بھ حكم سنت،  ابتكار قانونگذاري را در دست گرفت،
  روش استوار سنا در ادارة آنھا اعتبار و نیرویش   انھ اھمیت بیشتر یافت،كشورھاي بیگ

اي را با  جنگ صد سالھ  بر سر سیادت بر مدیترانھ،  ، روم،٢۶۴ھنگامي كھ در سال . را فزوني بخشید
و مردمي گرفتار   این سنا بود كھ ملت را از خالل ھر آزموني بھ پیروزي راھبر شد،. كارتاژ آغاز كرد

  .آن گردن نھادند  و درمانده بھ رھبري و سلطة خطر

II –  قانون اساسي جمھوري  

  قانونگذاران – ١

كھ پس از پنج قرن تكامل بھ این حالت درآمده بود، براي خود تصویر   بكوشیم تا این مملكت پیچیده را،
  ھمگان بر آنند كھ روم كھن تواناترین و كامیابترین دولتي بوده است كھ جھان تاكنون بھ خود دیده؛. كنیم

این قانون . شمرد تحقق محض قانون اساسي مطلوب ارسطو مي  كمابیش،  براستي آن را، پولوبیوس
  .آورد چارچوب و گاه صحنة كشاكشھاي تاریخ روم را فراھم مي

آنان كھ در میان یكي از سھ طایفة مردم   شارمندان در میان این مردم چھ كساني بودند؟ بھ تعبیر اھل فن،
مردان بیش از پانزده سال كھ نھ بنده   شدند؛ و این در عمل یعني ھمة و یا بھ جمع آنان پذیرفتھ مي  ه،زاد

چھ پیش از آن تاریخ و چھ پس از آن، . بیگانگاني كھ مقام شارمندي یافتھ باشند  و ھمة  باشند و نھ بیگانھ،
حاصل آن عضویت در گروه . است ھیچ گاه شارمندي چنین بھ غیرت پاس داشتھ و این سان پرارج نبوده

مدیترانھ حكومت یافت و مردم را در برابر شكنجة قانوني   كمابیش كوچكي بود كھ بزودي بر سراسر منطقة
و عنف مصونیت بخشید و حق دادخواھي از عمل ھر صاحبمنصب در امپراطوري را با شكایت بردن بھ 

  .ـ یا سپس بھ امپراطور ـ مقرر كرد» انجمن«

بایست از شانزده سالگي تا شصت سالگي سپاھیگري  شارمند مي. این امتیازات، تكالیفي ھم بود ھمراه با
توانست بھ منصب سیاسي برسد مگر آنكھ ده سال در سپاه خدمت  و نمي  كند مگر آنكھ سخت تھیدست باشد،

را بھ عنوان  حقوق سیاسي او با تكالیف نظامیش چنان در آمیختھ بود كھ مھمترین رأي خود. كرده باشد
چنین رأي داده » كمیتیا كوریاتا«در روزگار شاھان نیز در . داد خود مي  »دستة سد تني«عضو ھنگ یا 

  ، كھ سھ طایفھ یا قبیلة»اكوری«ھا در انجمني مركب از سي  بدین معني كھ وي و دیگر سران خانواده  بود،
ھمین انجمن كوریایي بھ  تا پایان جمھوري،   آمدند و، گرد ھم مي  شدند، اصلي در میان آنھا تقسیم مي

انجمن كوریایي بسرعت قدرت   پس از برافتادن پادشاھي،. بخشید فرمانروایان برگزیده قدرت حكومت مي
  خود را بھ 

كھ در اصل از یكصد مرد فراھم » ھاي سد تني دستھ«ربازاني كھ در یعني بھ س  ھاي صد نفره سپرد، كمیتھ
اقداماتي را كھ صاحبمنصبان   گزید، ھمین انجمن سدانھ بود كھ فرمانروایان را برمي. جمع شده بودند  آید، مي

 بھ  شنید، كرد، فرجام خواھي از داوري فرانروایان را مي كرد تصویب یا رد مي یا سنا بھ آن پیشنھاد مي
  و دربارة  كرد، شدند رسیدگي مي  اي كھ شارمندان رومي بھ ارتكاب آنھا متھم مي ھمھ گونھ جنایات كبیره

  با این وصف،. بود  ھر دو،  انجمن سدانھ بنیان سپاه و دولت روم،. گرفت صلح یا جنگ تصمیم مي
و فقط   تریبون برپا شود،انجمن حق داشت كھ فقط بھ دعوت یك كنسول یا . اختیارات آن بسیار محدود بود

توانست  نمي  شد رأي بدھد؛ اقداماتي كھ از طرف فرمانروایان یا سنا بھ آن پیشنھاد مي  توانست دربارة مي
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توانست رأي مثبت یا منفي بھ آنھا  بلكھ فقط مي  دربارة چنین پیشنھادھایي بحث كند یا در آنھا دست ببرد،
  .بدھد

در رأس آنان ھجده . خاست انجمن از تركیب طبقاتي اعضاي آن برميتصمیمات   كارانة خصوصیت محافظھ
یعني كساني كھ داراییشان   گرفت، قرار مي» اول  طبقة«سپس . دستة سدتني پاتریسینھا و اكویتسھا بودند

دوم شارمنداني  طبقة . مرد در انجمن داشتند ٨٠٠٠سدتني یا  د؛ اینان ھشتاد دستة بو آس ١٠٠,٠٠٠برابر با 
و طبقة چھارم   آس، ٧۵,٠٠٠تا  ۵٠,٠٠٠طبقة سوم كساني را كھ از   آس، ١٠٠,٠٠٠تا  ٧۵,٠٠٠را كھ از 

  ھر یك از طبقات ھجده دستة  گرفت؛ در برمي  آس دارایي داشتند، ۵٠٠٠٠تا  ٢۵٠٠٠كساني را كھ از 
آس دارایي و سي دستة سد  ٢۵٠٠٠تا  ١١٠٠٠شد كھ میان  پنجم شامل شارمنداني مي  طبقة. سدتني داشت

ھر . آمدند آس بود در یك دستة سد تني جمع مي ١١٠٠٠ھمة شارمنداني كھ داراییشان كمتر از . تني داشتند
گاه یك اكثریت كوچك   شد؛ كھ چگونگي آن بھ وسیلة اكثریت اعضا معین مي  داد، سد تني یك رأي مي  دستة

كرد و گروھي را كھ از لحاظ عده در  دیگر خنثي مي  رأي اكثریت بزرگتري را در دستة  در یك دستھ،
و رأي آن بھ   داد، سد تني بر حسب رتبة مالي خود رأي مي  چون ھر دستة. گرداند اقلیت بود پیروز مي
بھ   آورد، ت رأي، یعني اكثریت كل را پدید ميتوافق دو گروه اول نود و ھش  شد، محض اخذ اعالم مي

توانستند براي  شارمنداني كھ نمي  :رأي دادن مستقیم بود. دادند تر بندرت رأي مي طوري كھ طبقات پست
ھمة اینھا جز نیرنگي براي محروم كردن . اي نداشتند ه شركت در جلسات بھ رم بیایند در انجمن نمایند

بھ قصد تعیین مشخصات افراد براي   آمار،  ھا بھ وسیلة بندي دستھ طبقھ. نبوددھقانان و پلبھا از حق رأي 
شمردند كھ حق رأي دادن با  رومیان روا مي. پذیرفت دریافت مالیات و اعزام آنان بھ جنگ صورت مي

آس دارایي  ١١٠٠٠شارمنداني كھ كمتر از . مالیات پرداخت شده و وظایف مفروض سپاھي متناسب باشد
پرداختند و در مواقع عادي از خدمت  مالیاتي اندك مي  در مقابل،  اما،  رویھمرفتھ یك رأي داشتند؛ داشتند،

انجمن . خواستند جز فرزند آوري بسیاري چیزي نمي  تا زمان ماریوس،  از پرولتاریا،. نظام معاف بودند
  .توكراتیك باقي ماندكار و آریس ھمچنان سازماني بدرستي محافظھ  بھ رغم تغییرات بعدي،  سدانھ،

را » انجمن پلبي«انجمنھاي خاص خود یعني   از آغاز تشكیل جمھوري،  شك بھ تالفي این بود كھ پلبھا، بي
م بھ اعمال  ق ٣۵٧پدید آمد، كھ از سال » ھاي تریبون خلق كمیتھ«شاید از این شوراھا بود كھ . برپا كردند

،  رأي دھندگان بر حسب قبیلھ و جاي سكونت  اي خلق، یلھدر این انجمن قب. قدرت قانونگذاري خود پرداخت
و توانگران را بر تھیدستان رجحاني   ھر قبیلھ یك رأي داشت،  یافتند، سامان مي  بر اساس آمار سرویوسي،

  قدرت قانونگذاریش از جانب سنا بھ رسمیت شناختھ شد، ٢٨٧پس از آنكھ در سال   اي، انجمن قبیلھ. نبود
تریبونھاي   این انجمن،. مأخذ اصلي حقوق فردي در روم گشت ٢٠٠تا آنكھ در سال   گذاشت،رو بھ توسعھ 

ھاي سد تني،  یعني برگزیدگان دستھ  خلق را انتخاب كرد كھ با نمایندگان نظامي،) یعني نمایندگان قبایل(
نھاد و از آن دفاع  مي یك فرمانروا قانوني پیش  داد، امور نظر نمي  در اینجا نیز خلق دربارة. فرق داشتند

شنید و آن پیشنھاد  انجمن ھمة اینھا را مي    گفت؛ گاه فرمانرواي دیگري در ذم آن قانون سخن مي  كرد؛ مي
اما بھ ھیچ رو   خود از انجمن سدانھ پیشروتر بود،  بھ حكم سازمان،  اگرچھ،. كرد را رد یا تصویب مي

  سي و یك قبیلھ روستایي بودند و اعضاي آنھا،  نج قبیلھ،از سي و پ. خواست دگرگوني كلي اوضاع را نمي
  كھ بھ چھار قبیلھ محدود بود،  پرولتاریاي شھري،. آمدند مرداني محتاط بھ شمار مي  كھ بیشتر زمین داشتند،

  .پیش از ماریوس و بعد از قیصر نیرویي نداشت  از لحاظ سیاسي،

از میان   آوردند، كھ اعضاي اصلي آن را فراھم مي  ھا، سران خانواده. سنا ھمچنان برتر از ھمھ بود
و سنسورھا مجاز بودند كھ با نصب افرادي از طبقة   شدند، كنسوالن و سنسورھاي سابق برگزیده مي

اما   راي ھمة عمر بود،عضویت سنا ب. تن برسانند ٣٠٠كاركنان دستگاه را تا   پاتریسینھا یا اكویتسھا عدة
كھ بھ ھنگام ارتكاب جنایت یا معصیت عمدة اخالقي   توانست ھر عضوي را، سنا یا یكي از سنسورھا مي

در كوریا، یا   بھ دعوت ھر یك از فرمانروایان،  این مجمع شكوھمند،. از مقام خود خلع كند  شد، دستگیر مي
طبق سنت پسندیده، اعضاي سنا فرزندان خود را ھمراه بر . كرد روبروي میدان شھر اجالس مي  مقر سنا،

از لحاظ . آوردند تا خاموش در جلسھ بنشینند و دولتمداري و نیرنگبازي را بیواسطھ فرا گیرند خویش مي
  شد گفتگو كند، موضوعاتي كھ از طرف یك فرمانروا بھ آن پیشنھاد مي  توانست دربارة سنا فقط مي  نظري،
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آنكھ قدرت قانوني داشتھ  بي  جنبة مشورتي داشت،» نظر مشورتي سنا«ًا بھ عنوان و تصمیماتش نیز صرف
پذیرفتند و  ھاي آن را مي توصیھ  كم و بیش ھمیشھ،  اعتبار سنا چندان بود كھ فرمانروایان،  در واقع،. باشد

ھر تریبوني  اما. كردند بندرت اقدامي را كھ پیشتر بھ تصویب سنا نرسیده بود بھ انجمنھا پیشنھاد مي
اما . توانست از انجمنھا فرجام بخواھد و اقلیت مغلوب سنا نیز مي  كند،» وتو«توانست تصمیمات سنا را  مي

فرمانروایان فقط براي مدت یك سال قدرت داشتند،   آمد، كمتر بھ كار مي  جز در زمان انقالب،  این آیینھا،
و ناگزیر این شھریار بیمرگ بر آن صاحبان دولت   شدند، حال آنكھ سناتوران براي ھمة عمر برگزیده مي

عقد اتحادھا و پیمانھا، دست یازیدن بھ جنگ، گرداندن امور   ادارة روابط خارجي،. مستعجل حاكم بود
  ھمگي  نظارت بر خزانھ و خرجھاي آن،  اداره و توزیع زمینھاي عمومي،  مستعمرات و ایاالت،

در آن واحد، قدرت مقننھ و مجریھ و   سنا،. داد ي شگرف مياز وظایف خاص سنا بود و بھ آن نیروی
و در موارد عمدة   كرد، چون دادرس عمل مي  یا قتل،  توطئھ،  در جرایمي چون خیانت،. قضاییھ بود

سنا   آمد، ھنگامي كھ بحراني پدید مي. گزید دادرسان را از میان اعضاي خود برمي  محاكمات مدني،
كنسوالن باید مراقبت باشند كھ «را صادر كند كھ » اتمام حجت«یعني   حكم خود،ترین  توانست پرھیبت مي

كرد و كنسوالن را بر  و این فرماني بود كھ حكومت نظامي را برقرار مي ـ » بھ كشور گزندي وارد نیاید
  .ساخت افراد مسلط مي  جان و مال ھمة

جست، صاحبمنصان نادرست را حمایت  نادرست مي  بسا ھنگام از قدرت خود بھرة جمھوريسناي 
كرد و خواستھاي  كشي مي آزمندانھ از ایاالت گشوده شده بھره  خاست، بیرحمانھ بھ جنگ برمي  كرد، مي

  اما ھیچ گاه در ھیچ جاي دیگر،. گذاشت برخورداري بیشتر از رفاه و رونق روم را زیرپا مي مردم براي
اینھمھ نیرو و فرزانگي و مھارت در راه كشورداري صرف نشده و   مگر از زمان ترایانوس تا آورلیوس،

ان ابرمرد نبودند؛ این سناتور. ھیچ جا اندیشة خدمت بھ مملكت تا این پایھ بر دولت و ملت حكم نرانده است
گشتند، و بیشتر بھ سوداي  گاه در سیاستھاي خود دو دل و گردان رأي مي  شدند، خطاھاي بزرگ مرتكب مي

اما بیشتر آنان فرمانروا و مدیر و سپاھساالر بودند؛   بردند، سود فردي صالح امپراطوري را از یاد مي
بیشتر آنان از   یك كشور حكومت كرده بودند؛  ھ اندازةبر ایاالتي ب  بھ عنوان نایب كنسول،  برخي از ایشان،

خاستند كھ براي صدھا سال بھ روم زمامدار و سردار بخشیده بودند؛ محال بود كھ  ھایي برمي خانواده
سنا در بدترین وضع پیروز بود . گروھي مركب از چنین مرداني برخي معیارھاي واالیي را نادیده بگیرد

گرفت اجرا  توانست سیاستھایي را كھ نسلھا و قرنھا را در برمي مي. خورد و در بھترین وضع شكت مي
چون كینئاس . م بھ پایان ببرد ق ١۴۶م آغاز كند و در سال  ق ٢۶۴توانست جنگي را در سال  مي  كند؛

كنكاشگریھاي سنا را شنید و مردانش   بھ روم آمده بود،) ٢٨٠( پورھوسفیلسوف، كھ بھ سفارت از جانب 
بھ آن اسكندر تازه گزارش كرد كھ سناي روم مجمع سیاستمداران خودفروش یا شوراي اتفاقي   را دید،

  ».انجمن شھریاران است«راستي را كھ   در شرف و دولتمردي،  بلكھ،  اذھان تنگ مایھ نیست،

  نروایانفرما – ٢

مركب از دو ھمكار یا بیشتر، بود كھ قدرت » كولگیوم«ھر منصبي از آن یك . شدند اي برگزیده مي قبیلھ
  در ظرف ده سال،  ھر منصب را یك تن،. گرفت یك سال مدت مي  جز سنسور،  ھمة مناصب،. برابر داشتند

  دیگر باید یك سال فاصلھ باشد، دار شود؛ میان ترك یك منصب و قبول منصب توانست عھده فقط یك بار مي
ھر كس كھ در پي . توانستند صاحبمنصب را بھ جرم خطاي اداري پیگرد قانوني كنند و در این فاصلھ مي
  برسد؛) كرایستور(دار  توانست بھ مقام خزانھ مي  كرد، اگر ده سال در سپاه خدمت مي  منزلت سیاسي بود،

در   كرد و بھ پرایتورھا، مصارف دارایي عمومي را تدبیر مي  ن،زیر نظارت سنا و كنسوال  دار، این خزانھ
اگر برگزینندگان یا پشتیبانان بانفوذ خود را خرسند   رساند و، پیشگیري از جرم و رسیدگي بھ آن، یاري مي

  ا،خیابانھ  آبگذرھا،  مأمور رسیدگي بھ ساختمانھا،) آیدیلیس(بعدًا بھ عنوان یكي از چھار شھربان   كرد، مي
pyو اگر باز . شد  و ورزشگاھھاي ھمگاني مي  تاالرھا، محاكم خالف،  ھا، ھا، روسپیخانھ تماشاخانھ  بازارھا،
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در   كردند و، سپاھیان را رھبري مي  در زمان جنگ،  شد كھ، یكي از چھار پرایتوري مي  گشت، كامیاب مي
  .گرفتند ميدادرسي و تفسیر قانون را بھ عھده   زمان صلح،

شارمندي كھ بھ تقوا و انصاف نامور شده بود بھ مقام یكي از دو سنسور   ،»سلسلة مناصب«در این نقطة 
یكي از  .شدند كھ ھر پنج سال یك بار از جانب انجمن سدانھ برگزیده مي  شد، برگزیده مي) »ارزیاب«یا (

و   گرفت و دارایي آنان را براي تعیین وضع سیاسي و نظامي ایشان، آمار پنجسالة شارمندان را مي  این دو،
نامزد ھر منصب   وظیفة سنسوران بود كھ خصلت و پیشینة. كرد ھمچنین براي وضع مالیات، ارزیابي مي

بناي   ردآوري یا واگذاري مالیات،رفتار با بندگان، گ  تربیت كودكان،  را بررسي كنند و عفت زنان،
. و كشت درست زمین را مراقب باشند  پیمانھاي مقاطعھ،  واگذاري اموال دولت،  ساختمانھاي عمومي،

كھ بھ نظرشان جنایت یا عملي   توانستند مقام ھر شارمند را پایین بیاورند یا ھر عضو سنا را، ناظران مي
توانست  و در این كار ھیچ یك از دو سنسور نمي  د عزل كنند،از منصب خو  خالف اخالق مرتكب شده بود،

اسراف را جلو   با افزایش مالیات اشیاي تجملي،  توانستند، ھمچنین مي. كند» وتو«عمل آن دیگري را 
در پایان ھجده ماه خدمتشان، . كردند بودجة مملكتي را بر طبق یك نقشة پنجسالھ مرتب و نشر مي. گیرند

آوردند تا پیوندشان با خدایان  ن را با تشریفاتي پرجالل براي تزكیة ملي گرد ھم ميچھ بسا شارمندا
نخستین كسي بود كھ   ،»ده مرد«نبیرة یكي از   ،)ملقب بھ كور(آپیوس كالودیوس كایكوس . مھرآمیز بماند

  كوشید تا اعتبار مقام 

را ساخت؛ پلبھاي توانگر را بھ  آپیاویاآبراھة آپیانوسي و جادة ) ٣١٢(وي در زمان خدمتش . ھمسري كند
از امتیازات كاھنان و پاتریسینھا   قوانین ارضي و امور مالي مملكت را اصالح كرد؛  عضویت سنا رساند،

با   و،  دستور و فن خطابھ و شعر رومي اثر نھاد؛ كاست و ایشان را از دستبرد در قوانین باز داشت، بر
  .، تسلط روم را بر ایتالیا مقدر ساخت نطقي كھ در بستر مرگ بر ضد پورھوس تقریر كرد

پلبھا كمتر بھ این مقام   اما در عمل،  از پلبھا باشد؛)  »مشاور«یا (نظر بر این بود كھ یكي از دو كنسول 
دادند منصبي كھ با ھمة مراحل اجرایي صلح و جنگ در  مردم ترجیح ميزیرا حتي خود تودة   رسیدند، مي

  در آستانة انتخابات،. بھ دست مرداني فرھیختھ و كارآزموده باشد  سراسر مدیترانھ سروكار داشت،
كرد تا ببیند كھ آیا گردش آنھا بر میمنت  ستارگان را نظاره مي  فرمانروایي كھ متصدي امور آن كار بود،

گزید  فقط آن نامھا را برمي  ھنگام ریاست بر انجمن سدانھ،  و روز بعد،  ند نامزد داللت دارد یا نھ،معرفي چ
كرد؛ در  و مردمفریبان را دلسرد مي  »نو دولتان«آریستوكراسي   بدین گونھ،  و،. كھ طالعشان نیكو بود

توگاي سپید   نامزد،. شد ا تسلیم ميانجمن ـ كھ مجذوب یا مرعوب بود ـ بھ نیرنگبازان پارسانم  اغلب موارد،
براي نشان دادن زخمھایي كھ در   تر، و شاید ساده  اي، بھ نشانة سادگي زندگي و وجدان خویش، ساده

شد، خدمت خود را  اگر برگزیده مي. یافت كرد و خود در انجمن حضور مي بر تن مي  كارزار برداشتھ بود،
از   با رھبري كشور در پرشكوھترین آیینھاي مذھبي،  كنسول،. ردك از روز پانزدھم ماه مارس بعد آغاز مي

خواند و بر آنھا ریاست  انجمن و سنا را بھ اجالس فرا مي  شد؛ در زمان صلح، قداست برخوردار مي
و بھ طور كلي مجري قوانین بود؛ در زمان جنگ، سپاه فراھم   گسترد، نھاد و داد مي قانون مي  كرد؛ مي
اگر ھر دوي ایشان در . راند كرد و بھ اتفاق كنسول ھمكارش بر لژیونھا حكم مي گرد ميآورد و پول  مي

یك شاه موقت   كرد و، براي پنج روز، سنا اعالم فترت مي  شدند، مردند یا اسیر مي مدت خدمت مي
ر آن داللت ب» شاه موقت«ھمین واژة . آورد مقدمات انتخابات را فراھم مي  گزید و، در ھمان حال، برمي

  .وارث اقتدارات شاھان بودند  در مدت كوتاه خدمت خود،  دارد كھ كنسوالن،

پس از سال . كرد و حق وتوي تریبون محدود مي  فشار سنا،  اقتدار ھر كنسول را اقتدار مساوي ھمكارش،
دگان م، چھارده تریبون نظامي براي رھبري طوایف در جنگ، و ده تریبون پلبي نیز بھ عنوان نماین ق ٣۶٧

مگر بھ فرمان   یعني گزند رساندن بھ ایشان،: ده تن احترام تام داشتند. مردم در زمان صلح انتخاب شدند
تریبونھا آن بود كھ مردم را در برابر   وظیفة. وھني بھ مقدسات و جنایتي بزرگ بود  دیكتاتوري قانوني،

py  سراسر   و ھر گاه یكي از ایشان صالح بداند،  دولت حفظ كنند،
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مذاكرات آن را بھ   توانست بھ عنوان ناظري خاموش در جلسات سنا شركت كند، تریبون مي. ز كار بیندازدا
كھ   در خانة وي،. و با وتوي خود تصمیمات سنا را از قدرت قانوني محروم سازد  مردم گزارش دھد،

  جست باز بود، ميمصون از ھر تجاوزي بود، شب و روز بھ روي ھر شارمندي كھ حمایت یا یاري او را 
ھنگامي كھ وي بر . آمد بھ شمار مي» حكم احضار بھ دادگاه«و این حق پناھندگي یا بست تقریبًا معادل 

و ھیچ كس از تصمیماتش   توانست چون دادرس عمل كند، مي  نشست، خود مي) كرسي(تریبونال 
در صورت   سي منصفانة متھم و،وظیفة او تأمین دادر. مگر از انجمن قبایل  توانست فرجام بخواھد، نمي

  . تخفیف محكومیت او بود  امكان،

چگونھ آریستوكراسي، با وجود این قدرتھاي مزاحم، فرادستي خود را حفظ كرد؟ نخست با محدود كردن 
با ترغیب   دوم،. كردند آنھا بھ شھر رم و بھ زمان صلح ـ در زمان جنگ، تریبونھا از كنسوالن پیروي مي

مردم را وا   و شرمساري فقر،  ھیبت مال،  ي بھ انتخاب پلبھاي توانگر بھ مقام تریبوني ـا انجمن قبیلھ
با تجویز افزایش عدة تریبونھا از چھار بھ   سوم،. داشت تا ثروتمندان را بھ دفاع از تھیدستان برگزینند مي
. اثر كند كار بقیھ را بي توانست وتوي او مي  شد، اگر یكي از این ده تن با دلیل یا رشوه راضي مي  ده ـ

بتدریج تریبونھا چنان اعتمادپذیر شدند كھ اختیار آن را یافتند تا سنا را بھ اجالس فرا خوانند و در مذاكرات 
  .آن شركت كنند و، پس از پایان مدت خدمت خود، تا پایان عمر عضو آن باشند

براي دفاع از نظام اجتماعي باقي بود ـ باز سنگر دیگري   انجامید، این نیرنگھا بھ ناكامي مي  اگر ھمة
  و ھمة  آزادیھا و امتیازات آنان،  بھ ھنگام آشوبھاي ملي یا خطر،  رومیان دریافتھ بودند كھ،. دیكتاتوري

شد كھ یكدلھ براي نجات كشور  چھ بسا مانع از آن مي  ضوابط و موازیني كھ براي حفظ خود آفریده بودند،
العاده اعالم كند و یكي از دو كنسول را بھ مقام  توانست حالتي فوق سنا مي  در چنین مواردي،. برخیزند

شدند؛ اما باید گفت  دیكتاتوران ھمیشھ از طبقات باالدست برگزیده مي  جز یك بار،. دیكتاتوري برساند
د افرا  دیكتاتور بر جان و مال ھمة. گرفت آریستوكراسي بندرت از امكانات این منصب بھرة نادرست مي

مدت   چیزي خرج كند؛  رضایت سنا، بي  توانست از خزانة عمومي، اما نمي  یافت، كمابیش تسلط كامل مي
بھ این محدودیتھا گردن نھادند و   ھمة دیكتاتوران، جز دو تن،. خدمت او بھ شش ماه یا یك سال محدود بود

اش را بھ  ھمینكھ وظیفھ  شد و، از امثال كینكیناتوس پیروي كردند كھ از كنار خیش بھ نجات كشور دعوت
جمھوري   ھنگامي كھ سوال و قیصر این سنت را شكستند،). م ق ۴۶۵(بھ كشتزارش بازگشت   انجام رساند،

  .بازگشت  ، یعني بھ اصل خود  بھ نظام سلطنتي،

  سرآغاز قانون رومي -٣

اي،  اي از رسوم قبیلھ هقانون رومي آمیز  ، پیش از تدوین این مجموعة تاریخي. داشتند پاس مي» مرد
سرمشق   شیوة پیشینیان، تا پایان عصر روم غیر مسیحي،. و دستورھاي كاھنان بود  فرمانھاي شاھان،

شارمندان بیرحم   و اگر چھ نیروي پندار و آموزش اخالقي،  رفت، اخالقیات و سرچشمة قانون بھ شمار مي
یي كھ از آنان بر سر زبانھا بود آموزگاران را داستانھا  داد، سرآغاز جمھوري را صاحب كمال جلوه مي

قانون اولیة رومي   از این گذشتھ،. كرد تا جوانان رومي را خویشتندار و پرھیزگار بھ بار آورند یاري مي
قانون . آور اي از تأییدات قدسي و آیینھاي ھیبت اي از دین در حلقھ و شعبھ  عبارت بود از حاكمیت كاھنان،

. پیوندي بود نھ ھمان میان انسان و انسان، بلكھ میان انسان و خدایان  ان و داد، ھر دو؛عبارت بود از فرم
ھدف قانون و كیفر آن بود   در عالم نظر،. یعني بر ھم زدن صلح خدایان  بر ھم زدن این رابطھ بود،  بزه،

اجالس دادگاھھا و  كھ این پیوند و صلح را نگاه دارد یا بازگرداند، تمیز حق از باطل و تعیین روزھاي
وصیت یا   تجرد یا زنا با محارم،  مسائل مربوط بھ زناشویي یا طالق،  ھمچنین ھمة. انجمنھا با كاھنان بود

شد؛ ھمچنانكھ اكنون بسیاري از آنھا بھ وكیل  نقل و انتقال اموال یا حقوق كودكان بھ كاھن ارجاع مي
دانستند كھ بي آنھا ھیچ چیز صبغة قانوني  را ميفقط كاھنان بودند كھ قواعدي . شد دعاوي ارجاع مي

قوانین در . دادند آنان نخستین رایزنان حقوقي و ھمچنین نخستین كساني بودند كھ نظر حقوقي مي. یافت نمي
شد كھ بدبینان  و این مجلدات چنان از دسترس تودة مردم دور نگاه داشتھ مي  شد، دفاتر ایشان ضبط مي
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در متنھا دست   بنا بھ مصالح دستگاه روحانیت یا آریستوكراسي،  ند كھ گھگاه،كرد كاھنان را متھم مي
  . برند مي

نخست نشر قانون رومي و دوم جدا كردن : الواح دوازدھگانھ انقالبي دوگانھ در نظام دادگستري پدید آورد
  ھاي خارونداس، ھاي قرون ششم و پنجم ـ مجموعھ الواح دوازدھگانھ، مانند دیگر قانون نامھ. آن از دین

و   گذار از رسم نامعلوم و نانوشتھ بھ قوانین معلوم و نوشتھ،  ـ نمایندة  وسولون  لوكورگوس،  زالئوكوس،
خود را از قید قانون االھي   در این الواح،  قانون مدني،. فراوردة فزوني سواد و رشد دموكراسي بود

ھنگامي كھ منشي آپیوس كالودیوس كور در سال . روم تصمیم گرفت كھ دیگر حكومت دیني نباشد  رھانید؛
از آیین درست دادرسي را » اي دستورنامھ«و ) »روزھاي تقریر«بھ نام (تقویم روزھاي دادرسي  ٣٠۴

زیرا از این تقویم و دستورنامھ تا آن ھنگام جز   قدرت انحصاري كاھنان باز كاھش یافت،  فراھم كرد،
روم   ،)٢٨٠در سال (س ھمگاني قانون رومي از جانب كورونكانیوس با شروع تدری. كاھنان خبر نداشتند

وكیل دعاوي بھ جاي كاھن نشست و بر اندیشھ و   از آن زمان باز،  یك قدم دیگر از دین جدایي گرفت؛
شاگردان مدرسھ   و تا زمان سیسرون ھمة  بزودي الواح اساس تربیت گشت،. زندگي روم حكومت یافت

سختگیر و نظمپرست و دادخواه و   در تأثیر الواح بر پروراندن روحیة. بر كنند بایست آنھا را از مي
  الواح دوازدھگانھ كھ بارھا ـ از راه قانونگذاري و احكام پرایتوري و . قانونگراي رومي جاي تردید نیست

  .حقوق رومي بود  نھصد سال پایة   شاھانھ ـ اصالح و تكمیل شد،

توانست دادرسي كند؛  ھر فرمانروایي كمابیش مي: درسي صورتي پیچیده داشتآیین دا  در این قانون نامھ،
و تجدید نظرھا و تفسیرھاي   اما معمول این بود كھ پرایتورھا وظیفة دادرسي را بھ عھده داشتھ باشند،

نھ آنكھ آن را بھ صورت تن بیجاني از   بخشید، ایشان از قانونھا بھ حقوق رومي زندگي و بالندگي مي
از سناتوران و اكویتسھاي » اي سپید لوحھ«سركردة شھر ھر سال فھرست یا . ھاي پیشینگان نگاه دارد ھروی

كرد ھیئت منصفھ را از  دادرسي كھ ریاست مي آورد؛ در ھر دادگاه،  شایستة مقام ھیئت منصفھ فراھم مي
  ِض خوانده یا خواھان،در صورت اعترا  محدودي از آنان را،  گزید و فقط نامھاي عدة این فھرست برمي

وكیالن دعاوي اجازه داشتند موكالن خود را راھنمایي كنند و در دادگاھھا بھ دفاع از . كرد حذف مي
خود افراد را در مسائل قضایي   موكالن برخیزند؛ برخي از سناتوران در محافل ھمگاني یا در خانة

ن را در برابر خدمات قضایي ممنوع مزد گرفت) م ق٢٠۴سال (قانون كینكیوس . كردند راھنمایي مي
از بندگان غالبًا بھ شكنجھ . یافت كرد، اما مھارت قضایي راھھاي گریز از این دستور پرھیزگاري را مي مي

  .گرفتند شھادت مي

  و روح قدرت مطلق پدرانة  آید، ھاي تاریخ بھ شمار مي نامھ ترین قانون یكي از سختگیرانھ  الواح دوازدھگانھ
داد تا ھر یك از فرزندانش  بھ پدر اجازه مي  اي نظامي كشاورزي را در خود نگاه داشتھ بود؛ كھن در جامعھ

افزود كھ فرزندي  بكشد، و بر این حكم فقط ميرا تازیانھ بزند و بھ زنجیر بكشد و حبس كند و بفروشد و یا 
اختالف طبقاتي با منع ازدواج پاتریسینھا با . كھ سھ بار فروختھ شود از قید حكومت پدر خود آزاد است

توانستند آزادانھ اموال  مالداران مي. بستانكاران بر بدھكاران خود ھمھ گونھ حقي داشتند. شد پلبھا حفظ مي
  شد، ر كنند؛ حقوق مالكیت چنان مقدس بود كھ اگر دزدي در حین عمل گرفتار ميخود را با وصیت واگذا

برخي از انواع . مجازات دزدي از جریمة ساده تا تبعید و بندگي یا مرگ بود. گشت صاحب مال مي  بندة
ھا بر طبق مقام و مرتبت شخص جور دیده معین  بسیاري از جریمھ  مجازات بھ صورت قصاص بود؛

مجازات » .آس ١۵٠و استخوانھاي یك بنده،  آس؛٣٠٠راي شكستن استخوانھاي یك آزادمرد، ب«. شد مي
فریفتن فردي از   شبانھ آسیب زدن بھ محصول ھمسایھ،  خرمن دزدي،  سوگندشكني،  افتراء، ارتشا،

 و بر پا كردن قتل،  ، برپا كردن آتشسوزي در اموال دیگران،»اجراي جادو»  وابستگان از سوي سرور،
اي، گاه با یك خروس یا سگ یا میمون  قاتل پدر را در كیسھ  .اجتماعات آشوبگرانة شبانھ در شھر مرگ بود

توانست  شد، مي در پایتخت، ھر شارمند كھ بھ مرگ محكوم مي. افكندند بھ درون رودخانھ مي  بستھ،  یا مار،
دیكتاتور صادر شده باشد؛ و اگر  مگر بھ ھنگامي كھ حكم مرگ از طرف  از انجمن سدانھ فرجام بخواھد،

حكم قتل خویش را بھ   توانست با ترك شھر رم، مي  زد كھ رأي انجمن بھ زیان او خواھد بود، متھم حدس مي
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اعدام آزادمردان در   الواح دوازدھگانھ،  با وجود خصلت سختگیرانة  حاصل آنكھ،. تبعید تخفیف دھد
  .پذیرفت جمھوري رم بندرت صورت مي

  ه جمھوريسپا -۴

شارمندان و سپاھیان یكي . ترین سازمان نظامي تاریخ استوار بود پیروزمند  قانون اساسي رومي بر پایة
  ھیئت اصلي قانونگذاري را در   آمد، ھاي سد تني فراھم مي بودند؛ ارتشي كھ در دستھ

پیادگان » طبقة اول«  كردند، ھجده دستة سد تني نخستین، سواره نظام را فراھم مي. آورد كشور پدید مي
داد، كھ بھ دو نیزه و یك دشنھ و یك شمشیر مجھز بودند و با خوِد مفرغي و  سنگین اسلحھ را تشكیل مي

طبقة دوم ھمة اینھا را داشت جز جوشن؛ طبقة سوم و چھارم زره   شدند؛ جوشن و ساقپوش و سپر حفظ مي
  .طبقة پنجم فقط بھ فالخن و سنگ مجھز بود  نداشتند؛

سپاه كنسول   از دو لژیون،. ھاي امدادي گوناگون بود سوار و دستھ ٣٠٠  پیاده، ۴٢٠٠ژیون مركب از ھر ل
كھ در آغاز شامل صد و سپس   شد، بخش مي» كنتوریا«ھاي صد نفري یا  دستھ  آمد، ھر لژیون بھ فراھم مي

یا » وكسیلوم«یون صاحب ھر لژ. كردند دویست تن بودند و كساني بھ نام كنتوریون بر آنھا فرماندھي مي
كرد كھ این درفش بھ دست دشمن نیفتد و فرماندھان ھوشیار گاه آن  شرف حكم مي  درفش خاص خود بود؛

انداختند تا سربازان زیر دست خود را بھ كوشش بیمحابا براي رھایي خویش  را بھ میان صفوف دشمن مي
باراني از زوبین بر سر دشمن فرو   قدمي خود، در ده یا بیست  صفوف پیشین پیاده،  در نبرد،. برانگیزند

كمانگیران و   در دو جناح سپاه،. این زوبینھا نیزگاني كوتاه و چوبین بودند با نوك آھنین  ریختند؛ مي
كرد؛ سرنوشت نبرد را  و سپاه سوار نیز با نیزه و شمشیر حملھ مي  تاختند، فالخنداران با تیر و سنگ مي

فالخنھاي عظیم   بھ ھنگام محاصره،. كرد گرفت، معین مي ا شمشیرھاي كوتاه در ميكھ ب  پیكار تن بھ تن،
نزدیك بھ   ھاي بزرگ بھ وزن قریب پنج كیلوگرم را تا فاصلة سنگپاره  كھ كشیدني یا تابیدني بود،  چوبي،

س بھ سوي واپس كشیده و سپ  ھمچون تابي،  آویختھ بھ طناب،  تیركوبھاي بزرگ،  كرد؛ متر پرتاب مي ٢٧٠
كردند كھ از  برجھاي گرداني برپا مي  ، گاه بر فراز بلندیھایي از خاك و الوار. شد دیوار دشمن رھا مي

یعني شش  ـ » فاالنكسھا«بھ جاي   م، ق٣۶۶در حدود سال . گرفتند فرازشان دشمن را زیر باران گلولھ مي
جمھوري از اتروریا آموختھ بودند و  كھ در دوران نخستین  ھر یك مركب از پانصد تن ـ  ستون سرباز،

مركب از دو كنتوریا دوباره  )»مانیپولوس«(ھایي  لژیونھا بھ صورت دستھ  واحدھایي دیر جنب بودند،
ھاي ستون بعدي آن را  شد كھ دستھ ي گذاشتھ ميمیان ھر دستھ و مجاوران آن، جایي خال. سازمان یافتند

شتافت و ھر دستھ بآساني براي  ھر ستون بسرعت بھ یاري ستون دیگر مي  با این ترتیب،. كردند اشغال مي
كھ سرباز رومي در آن   و مجال نبردھاي تن بھ تن نیز،  یافت، مقابلھ با حمالت جناحي نقل و انتقال مي

  .بود فراھم  آزمودگي خاص داشت،

جوان رومي از زمان كودكي براي جنگ پرورش . علت اصلي كامیابیھاي این سپاه انضباط آن بود
و ده سال از روزگار سازندگي عمرش را   آموخت، فن سپاھیگري را بیش از ھر چیز دیگر مي  یافت، مي

ن تازیانھ خوردن تا پاي جبن گناھي نابخشودني و كیفر آ  ، در آن سپاه. گذراند در میدان كارزار یا اردو مي
بلكھ بھ   نھ ھمان بھ جرم فرار از جنگ،  سردار سپاه حق داشت كھ ھر سرباز یا فرمانده را،. مرگ بود

  جزاي گریزندگان از جنگ،. سر ببرد  بود، اگر ھم فرجامش سودمند مي  سبب ھر گونھ سرپیچي از فرمان،
برخي از   و عبارت بود از نان یا شوربا،  وھا ساده،خوراك در ارد. بریدن دست راست آنان بود  و دزدان،
لشكریان قیصر ھنگامي   و بندرت گوشت؛ سپاه روم با گیاھخواري جھان را فتح كرد؛  شراب تلخ،  سبزیھا،

  شد و مجبور بھ  كھ غلھ تمام مي

بھ جاي   ،كار كردن چنان سخت و دراز بود كھ سربازان. گشودند شدند، زبان بھ شكایت مي گوشتخواري مي
pyسرباز مزدي   م، ق۴٠۵تا سال . آمد شدند؛ دلیري با زیركي سازگار مي خواستار عزیمت بھ جنگ مي  آن،
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  حق داشت كھ از غنایم،  بر حسب منصب خود،  اما،. گرفت، و پس از آن سال نیز مزدش اندك بود نمي
این شیوة تربیت . بھره ببرد  منقول،خواه زمین باشد خواه آدمي و اموال   خواه شمش یا زر باشد خواه پول،
انضباط در فرمانبرداري توانایي   پروراند؛ بلكھ سرداراني بیباك مي  نھ تنھا جنگجویاني دلیر و مشتاق،

اما ھرگز جنگي را بھ طور   باخت، سپاه جمھوري نبردھاي موضعي را مي. كرد فرماندھي را افزون مي
با مرگ آشنا بودند   میختھ با صبر و حوصلھ و نمایشھاي سنگدالنھ،بر اثر تربیت آ  مرداني كھ،. كلي نباخت

پیروزیھایي آفریدند كھ بھ گشودن ایتالیا و سپس كارتاژ و یونان و آنگاه جھان   شمردند، و آن را خرد مي
  .اي انجامید مدیترانھ

  »تھاي كنونيبھترین ھمة حكوم«كھ پولوبیوس آن را بھ نام » قانون اساسي مركب«چنین بود اساس آن 
یك آریستوكراسي با رھبري   یافت؛ انجمنھا جلوه مي  دموكراسي محدودي كھ در حاكمیت قانونگذرانة  :ستود

اسپارتي با مدت كوتاه شھریاري كنسوالن؛ پادشاھي در دوران  »دو شاھي«پاتریسینھا بر سنا؛ نظام 
بھ نیروي   ھاي توانگر، ھ در آن خانوادهاما در اصل یك آریستوكراسي بود ك. برقراري گاه گاه دیكتاتوري

صدھا سال فرمان راندند و بھ سیاست روم ھمان تداوم و استواریي را بخشیدند كھ راز   ، لیاقت و امتیاز
  .كامیابیھایش بود

مجموعة درھم و برھم و ناھنجاري بود از ضوابط و میزانھایي كھ بھ . اما این حكومت عیبھایي نیز داشت
كھ یكچند   تقسیم قوا،. شد اثر مي رماني در زمان صلح با فرماني مساوي و مخالف خود بيسبب آنھا ھر ف

انجامید   مانند نبردكاناي،  از دیگر سو بھ مصیبتھاي نظامي،  یاور آزادي بود و سدي در برابر خطاكاریھا،
را بر سر كار و دموكراسي را بھ حكومت جماعت مبدل كرد و سرانجام دیكتاتوري پایدار امپراطوران 

. و آنھمھ خدمت كند) م ق ۴٩تا  ۵٠٨از (شگفت این است كھ چنین حكومتي توانست تا آن اندازه بپاید . آورد
شاید دوام آن بھ علت تواناییش بھ سازگار با دگرگوني و میھن پرستي غرورآمیزي بود كھ در خانھ و 

جمھوري را بھ اوج   اكاري در راه كشور،فد. یافت دبستان و پرستشگاه و سپاه و انجمن و سنا تكوین مي
رم تا آن ھنگام بزرگ ماند كھ دشمناني داشت كھ وي را . ھمچنانكھ فساد بیمانند آن را بھ خاك نشاند  رساند،

چند صباحي   آن دشمنان چیره آمد،  ھنگامي كھ بر ھمة. داشتند بھ یگانگي و روشن بیني و پھلواني وا مي
  .دشكفت و سپس رو بھ مرگ نھا

III – گشودن ایتالیا  

بھ مساحت   آن زمان كھ پس از حكومت سلطنتي بھ صورت حكومت شھري ناتوان،  رم ھیچ گاه بھ اندازة
. محصور از دشمن نبود  اي سي كیلومتر در سي كیلومتر ـ درآمد، معادل با منطقھ  نھصد كیلومتر مربع ـ

    بسیاري از جوامع ھمسایة  ھنگامي كھ الرس پورسنا بر رم ھجوم آورد،

اي التیني براي مقاومت در برابر  آزادي از سر گرفتند و اتحادیھ  بھ فرمان شاھانش درآمده بودند،كھ   آن،
ایتالیا تركیبي بود از طوایف یا شھرھاي مستقل كھ ھر یك دولت و گویشي خاص خود . رم پدید آوردند

  ولسكیھا،  ، التینھا  جنوب، و در  و سابینھا؛  اتروسكھا،  اومبریاییان،  گلھا،  لیگورھا،  در شمال،  :داشت
  مھاجرنشینھاي یوناني در كوماي،  ھاي باختري و جنوبي، و بروتیان؛ در طول كرانھ  لوكانیان،  سامنیتھا،

رم در مركز ھمة آنھا واقع بود و . و تارنتوم  متاپونتوم،  كروتونا،  رگیوم،  پومپئي، پائستوم، لوكري،  ناپل،
اما در آن واحد از ھر جانب نیز در معرض خطر   ناسب براي توسعھ داشت؛الجیشي موقعي م از نظر سوق

، ۵٠۵در سال . شدند بخت یارش بود كھ دشمنانش بندرت بھ زیان او با ھم یار مي. حملھ قرار داشت
كالودیوس ـ بھ رم كوچید ) گنس(از قبیلة   خانوادة مقتدري از سابینھا ـ  ھنگامي كھ با سابینھا در جنگ بود،

 ٢٩تا سال   سابینھا شكست خوردند؛  ،۴۴٩در سال . از شارمندي رم با شرایطي مساعد برخوردار گشتو 
py  .سابینھا حقوق كامل شارمندي رم را كسب كردند ٢۵٠ھمة سرزمین آن بھ رم پیوست و تا سال 
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تیبور و   ریكیا،آ  آردئا، النوویوم،  ، تاركوینیوسھا برخي از شھرھاي التیوم ـ مانند توسكولوم،۴٩۶در سال 
رومیان چون خود را با این ائتالف بظاھر . غیره ـ را ترغیب كردند تا در جنگ با رم شركت كنند

در   را منصوب كردند؛  یعني آولوس پوستومیوس،  نخستین دیكتاتور خود،  ناپذیر رو بھ رو دیدند، مقاومت
كھ اولمپ را براي   ستور و پولوكس،بھ یاري دو خدا، كا  بر طبق روایات متواتر،  دریاچة رگیلوس،
رم با اتحادیة التین   سھ سال بعد،. آنھا بھ جا گذاشتند، پیروزي نجاتبخشي بھ دست آوردند  جنگیدن در صف

میان رم و شھرھاي   تا آسمان و زمین برجاست،«پیماني امضا كرد كھ بھ موجب آن ھمگي متعھد شدند كھ 
طرف ھمة غنایمي را كھ بر اثر جنگي مشترك بھ دست آید میان  و ھر دو… التین صلح برپا خواھد بود

با  ۴٩٣در سال . رم نخست عضو اتحادیھ و سپس رھبر و سرانجام سرور آن شد» .خود بخش خواھند كرد
بھ   پایتخت ولسكیان،  در این نبرد بود كھ كایوس ماركیوس با تصرف كوریولي،  ولسكیھا جنگید؛

افزایند كھ كوریوالنوس مرتجعي  مي  ن، شاید با اندكي چاشني خیالپروري،مورخا. كوریوالنوس ملقب شد
پس آنان را   نزد ولسكیھا گریخت،  روانة تبعید گشت،) ۴٩١در سال (و بھ اصرار تودة مردم   سختگیر شد،

رومیان بیھوده سفیر در پي سفیر نزد   بر طبق روایات،. سازماني نو بخشید و در محاصرة رم رھبري كرد
چون دیدند كھ   تا آنكھ مادر و زنش پیش او رفتند و،  و فرستادند تا از این قصد منصرفش كنند،ا

پس كوریوالنوس . سازند تھدید كردند كھ با بدنھاي خود راه پیشرفت او را سد مي  اثر است، خواھشھاشان بي
ا زمان پیري میان ایشان ت  بھ نقل روایتي دیگر،  نیروي خود را پس خواند و بھ دست ولسكیھا كشتھ شد؛

رم نھ . جنگي را تا سر حد مرگ آغاز نھادند  براي تسلط بر رودخانة تیبر،  ویي و رم،  ،۴٠۵در سال . ماند
. اتروسكي نیز وارد جنگ شدند  و شھرھاي جرئت یافتة  نتیجھ محاصره كرد، سال تمام شھر ویي را بي

دیكتاتوري بھ نام كامیلوس   خویش را در خطر دیدند، و حیات  رومیان چون خود را از ھر سو آماج حملھ،
در سال . كامیلوس سپاھي گرد آورد ویي را فتح كرد و زمینھاي آن را بھ شارمندان رم بخشید  برگزیدند؛

  . اتروریا زیر نام جدید توسكیا منضم بھ روم شد  دیگر،  ، پس از جنگھاي پراكندة٣۵١

كھ تنھا قیصر بود كھ   و آن جنگ میان روم و گل بود،  ري پدید آمد،، خطر تازه و بزرگت٣٩٠در سال   اما،
قبایلي سلتي از   در ھمان حال كھ اتروریا و رم در چھارده جنگ با یكدیگر سرگرم بودند،. بھ آن پایان داد
. ودندسكنا گزیده ب  در جنوب،  بھ پایین گریز زده تا حد پو،  ، از راه آلپ،)سرزمین ژرمنھا(  گل و گرمانیا

توانیم آنان را از آن شاخة  مي  دانیم، از اصل آنان چیزي نمي. اند مورخان قدیم اینان را كلتھا یا سلتھا نامیده
  اسكاتلند،  بلژیك، ویلز،  اسپانیاي مركزي،  گل،  نژاد ھند و اروپایي بدانیم كھ مردم بخش باختري گرمانیا،

كند  پولوبیوس ایشان را مردمي تصویر مي. پدید آوردند و زبانھاي پیش از رومي آن نواحي را  ایرلند،
ھنگامي كھ . بردند و جز تعویذ و زره پوششي در جنگ نداشتند كھ از جنگ لذت مي» بلند و خوش اندام«

چنان از طعم آن سرخوش شدند كھ بھ دیدار دیاري كھ چنین   سلتھاي جنوب گل شراب ایتالیایي را چشیدند،
جستن زمینھا و چراگاھھاي تازه نیز   شاید انگیزة ایشان در كوچ،. آورد كمر بستند اي ھوشربا برمي میوه
گیري از فرھنگ اتروسكي در  داري و مایھ یكچند با كشاورزي و گلھ  چون بھ آن سرزمین درآمدند،. بود

روسكھا ات  بر اتروریا حملھ بردند و آن را غارت كردند؛  م، ق ۴٠٠در حدود سال . شھرھا بھ صلح زیستند
در . چون كھ بیشتر نیروھاي خود را براي دفاع از ویي در برابر روم فرستاده بودند  اندك مقاومتي كردند،

آلیا با رومیان جنگیدند و آنان   ، سي ھزار تن از گلھا بھ كلوسیوم رسیدند و سال بعد كنار رودخانة٣٩١سال 
رگي از شھر را تاراج كردند و سوزاندند و ھفت رادع بھ رم درآمدند و بخشھاي بز پس بي  را شكست دادند،

سرانجام رومیان . بھ محاصره گرفتند  بر فراز تپة كاپیتولینوس ـ  ماه ماندة نیروھاي رومي را در كاپیتول ـ
، و ٣۵٨، ٣۶٧و گلھا رفتند، اما در سالھاي   بروند،طال بھ گلھا دادند تا   تسلیم اختیار كردند و ھزار لیرة

كھ از آن پس گل سیزالپین   بازگشتند؛ چندین بار پس زده شدند تا عاقبت بھ شمال ایتالیا قناعت كردند، ٣۵٠
  .نام گرفت

استند تا آن را رومیان بازماندة شھر خود را چنان ویران و بر ھم ریختھ دیدند كھ بسیاري از ایشان خو
كامیلوس ایشان را از این قصد منصرف كرد و . یكسره ترك كنند و ویي را بھ عنوان پایتخت برگزینند

در برابر فشار   این بازسازي سریع،. ھا مساعدت مالي فراھم ساخت دولت براي ساختمان دوبارة خانھ
كھ   ملتھاي تابع،. ھاي تنگ آن شد ھیكي از علل بیقوارگي رم و كژ و كوژي دلبخواه كوچ  دشمنان بسیار، py
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و جنگھاي متناوبي بھ مدت نیم   پي در پي سر بھ شورش برداشتند،  روم را چنین نزدیك بھ تباھي دیدند،
  . قرن ادامھ یافت تا ھوس آزادي ایشان را فرو نشاند

گر ولسكیھا كامیاب شده ا  آوردند؛ و ولسكیھا بھ نوبت یا با یكدیگر ھجوم مي  ھرنیچیھا،  آیكیھا،  التینھا،
در سال . دادند كردند و شاید بھ تاریخ آن پایان مي ارتباط روم را با جنوب ایتالیا و دریا قطع مي  بودند،
روم اتحادیھ را ملغا كرد و كم و بیش سراسر   دو سال بعد،  ، شھرھاي اتحادیة التیني شكست خوردند؛٣۴٠

  .ساختالتیوم را بھ خود منضم 

. رو در رو كرده بود  كھ قبایلي نیرومند بودند، در ھمین حال پیروزیھاي روم بر ولسكیھا آن را با سامنیتھا،
  كوماي،  نونتوم،ب  از ناپل تا آدریاتیك، با شھرھاي ثروتمندي چون نوال،  این قوم بخش بزرگي از ایتالیا را،

  ساحل باختري را تصرف كرده،  بیشتر مناطق مھاجرنشین اتروسكي و یوناني،. و كاپوا در درست داشتند
از تمدن ھلنیستي بھ آن اندازه مایھ گرفتھ بودند كھ ھنر مشخص كامپانیا را بیافرینند؛ شاید از رومیان 

بھ سال (در كاودین . اي دراز و خونبار كردندسھ بار بر سر تصرف ایتالیا با رم جنگھ. متمدنتر بودند
  بھ عالمت تسلیم،  رومیان یكي از گرانترین شكستھاي خود را متحمل شدند و سپاه مغلوب ایشان،) ٣٢١

كنسوالن حاضر در جبھھ بھ صلحي ننگین تن . ھاي دشمن عبور كرد یعني طاقي از نیزه  ،»در زیر یوغ«
و یكچند رم   و گلھا را با خود متحد كردند،  ، اتروسكھا، سامنیتھا. باز زدكھ سنا از تصویب آن سر  در دادند،

پیروزي قاطعي بھ چنگ ) ٢٩۵در سال (اما لژیونھا در سنتینوم . كمابیش با سراسر ایتالیا در مصاف بود
را بھ آن رم بار دیگر گلھا   دوازده سال بعد،. كامپانیا و اومبریا را بر قلمرو خود افزود  و رم،  آوردند،

  .سوي رود پو عقب نشاند و بار دیگر اتروریا را بھ زیر فرمان خود درآورد

رم سرور ایتالیا شد و چون خود را كام نیافتھ و ناامن   میان گلھا در شمال و یونانیان در جنوب،  بدین سان،
اھالي . اش متحد شوند یا بھ جنگ پیش آیند را مخیر كرد كھ یا زیر سلطھ ماگناگراسیاشھرھاي   یافت،
زیرا تسلط روم را بر مستحیل شدن در طوایف   و كروتونا بھ این امر رضا دادند،  لوكري،  اي، توري

مانند   شاید آنھا نیز،  دادند؛ ترجیح مي  كھ بر گرد و میان آنان رو بھ فزوني بودند،   ،)یعني ایتالیایي(  »بربر«
شھرھاي التیوم از جنگ طبقاتي در امان نبودند و سپاھیان رومي را ھمچون محافظ مالداران در برابر 

این . را بھ یاري خواست  پیروس،پادشاه ا  تارنتوم سرسختي كرد و پورھوس،. شدند پلبھاي عاصي پذیره مي
با نیرویي از مردم اپیروس از آدریاتیك   كھ از یاد اخیلس و اسكندر شورھا بھ سر داشت،  جنگجوي دلیر،

صفتي بر   ، با اسف بردن بر بھاي گران پیروزي خویش،  گذشت و در ھراكلیا رومیان را شكست داد و
آنگاه ھمة شھرھاي یوناني ایتالیا بھ وي پیوستند و لوكانیان و بروتیان و سامنیتھا .افزودزبانھاي اروپایي 

و دو ھزار زنداني رومي را   كینئاس را بھ رم فرستاد و صلح خواست،  پورھوس،. خود را یار او خواندند
خواست صلح را بپذیرید  سنا مي. ھمگي نزد وي باز گردند  اگر رم جنگ گزیند، با این پیمان آزاد كرد كھ

خود را بھ سنا رساند   كھ مدتھا از زندگي اجتماعي كناره گرفتھ بود،  كھ آپیوس كالودیوس كور و كھنسال،
  و درخواست كرد كھ روم ھرگز نباید با نیرویي 

دانیان آزاد شده را نزد پورھوس پس فرستاد و جنگ را از سنا زن. بیگانھ در خاك ایتالیا پیمان صلح ببندد
چون از تناسایي و جبن متحدان خود آزرده   شاه جوان پیروزي دیگري بھ دست آورد و سپس،. سر گرفت
محاصرة سیراكوز بھ دست كارتاژیان درھم . سیسیل شد  با سپاه نیرو باختة خود از راه دریا روانة  شده بود،

اما حكومت دیكتاتوري وي یونانیان   مواضع خود در جزیره بیرون راند،  مابیش از ھمةشكست و آنان را ك
یونیان از   سخت آزرد؛  نظم و دالوري داشتھ باشند، توانند آزادي بي كردند مي كھ گمان مي  سیسیل را،

متي براي جنگ چھ غنی»  :سیسیل گفت  و پورھوس بھ ایتالیا بازگشت و دربارة  پشتیباني او دست برداشتند،
سپاه وي در بنونتوم با رومیان برخورد كرد ـ جایي كھ پورھوس براي »  !نھم میان رم و كارتاژ بھ جا مي
ھاي سبك اسلحھ و پرتحرك بر فاالنكسھاي دیرجنب چیره شدند و  دستھ). ٢٧۵(نخستین بار شكست خورد 
كھ در   متحدان،  یایي یاري خواست؛پورھوس از متحدان ایتال. اي آغاز گشت در تاریخ نظامي باب تازه

پورھوس بھ اپیروس بازگشت و در یونان بھ . خواھشش را رد كردند  وفاداري و پایداري وي تردید داشتند،
شھرھاي   بزودي ھمة. تارنتوم را بھ عذر بھ رم تسلیم كرد  میلو،) ٢٧٢(در ھمان سال . جویي مرد حادثھ
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فرمانرواي   پس از دو قرن جنگ،  رم،  رویي سپر انداختند و سرانجام،سامنیتھا با ترش  یوناني تسلیم شدند،
  .ایتالیا شد

  گروھي از این مھاجران را اتحادیة. فتح ایتالیا با فرستادن مھاجران بھ كوچنشینھا بسرعت استوار شد
كمي   بردند؛ بیكاري را از میان مي: آمدند این مھاجران بھ چند كار مي. فرستاد و گروھي را رم التیني مي

در میان   كاستند؛ از شدت نبرد طبقاتي در رم مي  در نتیجھ،  كردند و، وسایل معیشت جمعیت را جبران مي
خاستند و براي  بھ كوشش برمي  ،)بھ سلطة رم(ھاي وفادار  ھمچون گروھھاي نظامي یا ھستھ  اتباع عاصي،

پیروزیھاي . رساندند پایتخت خوراك اضافي ميكردند و بھ گرسنگان  كاالھاي رومي بازار و انبار برپا مي
در آن روزھا صدھا شھر . باخیش بھ كمال رسید  پس از آنكھ با شمشیر بھ دست آمد،  بزودي،  رم در ایتالیا،

زبان و فرھنگ ایتالیایي در . بنیاد یافتند یا رنگ رومي گرفتند  اند، كھ تا امروز بر جا مانده  ایتالیایي،
نشر یافت و ایتالیا   گفتند، كھ ھنوز تا آن زمان مردمي بربر بودند و بھ چندین زبان سخن مي  سراسر ایتالیا،

اما نتایجي   رم در سایة نظامي سیاسي ـ كھ در عمل بیرحم بود،. كم بھ صورت كشوري متحد درآمد كم
  .آورد ـ نخستین قدم را برداشت درخشان بھ بار مي

بھ پاخاستھ بود كھ راه   نیرویي كھنتر و توانگرتر از رِم  ریقا،در كرس و ساردني و سیسیل و اف  اما،
  .كرد بست و ایتالیا را در دریاھاي خود در بند مي مدیترانة باختري را بر تجارت رم مي

  فصل سوم 

  

  ھانیبال رو در روي رم

  م ق ٢٠٢ – ٢۶۴

I  - كارتاژ  

. بازرگانان كنجكاو فنیقیھ بر ثروت خفتھ در كانھاي اسپانیا آگاھي یافتند  ھزار و ھفتصد سال قبل از میالد،
در دھانة   و تارتسوس،  بزودي كشتیھاي بازرگاني میان صیدا و صور و بوبلوس در یك سوي مدیترانھ،

توانست  ین گونھ سفرھا نميچون در آن ھنگام ا. گوادالكیویر در سوي دیگر، بھ رفت و آمد پرداختند
فنیقیان   گذشت، توقفھاي بسیار صورت گیرد و كوتاھترین و امنترین راھھا از كرانة جنوبي مدیترانھ مي بي

  ،)اوتیكھ(  اوتیكا  ،)سوس(ھادرومتوم   ، )لبدة كنوني(پاسگاھھا و منزلھایي بر كرانة افریقا در لپتیس ماگنا 
  )جنوب طنجھ(و حتي فراتر از جبل طارق در لیكسوس   ،)بونھ(وس ھیپورگی  ،)بیزرت(ھیپودیاروتوس 

بھ   ساكنان سامي این پاسگاھھا برخي از زنان بومي را بھ زني گرفتند و ماندة مردم را،. برپا كردند
  شاید از فنیقیھ،  اي از استعمارگران، م گروه تازه ق٨١٣در حدود سال . بھ صلح خرسند گردانیدند  رشوت،
اي در شانزده كیلومتري شمال باختري تونس  بر روي دماغھ  از اوتیكا كھ رو بھ گسترش نھاده بود، یا شاید

كھ از رودخانة باگراداس   این شبھ جزیرة باریك بآساني دفاع پذیر بود و زمین آن،. كنوني سكونت گزیدند
حیات و باروري خود   یار،بھ رغم ویرانیھاي بس  چندان حاصلخیز بود كھ بزودي،  شد، سیراب مي) مجرده(

چون شویش   الیسا،. داند مي  دختر شاه صور،  روایات كھن بنیادگذار این شھر را الیسا یا دیدو،. را بازیافت
  زیستگاه وي،. با گروھي خطرجو بھ كشتي نشست و رھسپار افریقا گشت  بھ دست برادرش كشتھ شد،

و   یونان این نام را بھ كارخدون،  نوشھر نام گرفت، كارتھاداشت یا  براي آنكھ از اوتیكا مشخص باشد،
بھ پیروي   التینیان نام افریقا را بر خطة پیرامون كارتاژ و اوتیكا نھادند و،. رومیان بھ كارتاگو بگرداندند

بھ ھنگام شھربندان صور بھ دست شلمنصر و . نامیدند) فنیقي(از یونانیان، جمعیت سامي آن را پوئني 
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بیشتر ایشان بھ كارتاژ رفتند و آن . گروه بسیاري از صوریان توانگر بھ افریقا گریختند  ندر،بختنصر و اسك
كارتاژ توان و   نھادند، ھمانگاه كھ صور و صیدا سر در تباھي مي. شھر را كانون بازرگاني فنیقیھ كردند

  .یافت شكوه روزافزون مي

رزمینھاي دورتر درون افریقا راند و نھ فقط از كارتاژ چون نیرومند شد، بومیان افریقایي را بھ سوي س
. ھا و كشتزارھا واداشت بلكھ آنان را بھ خراجگزاري و بندگي در خانھ  پرداخت خراج بھ آنان سر باز زد،

كشاورزي بھ دست فنیقیان كارآمد بھ گونة . كردند پدید آمد امالكي كھ گاه بیست ھزار مرد در آنھا كار مي
. ملخص اصول آن را در رسالة كوچكي فراھم آورد  كارتاژي،  نویسندة  كھ ماگو، دانش و صناعتي درآمد

بستانھا و گندمزارھا و تاكستانھا و باغھاي زیتون و انار و   گرفت، ھا مي بھ یمن آبي كھ از ترعھ  زمین،
تر بار االغ و اس  پرورش اسب و گاو و گوسفند و بز روایي یافت؛. آورد گالبي و گیالس و انجیر برمي

بالنسبھ كم رشد   فلزسازي،  جز در زمینة  صناعت شھري ،. و فیل از جملھ حیوانات اھلي بود  كشیدند، مي
ساختند خرید و فروش  دادند آنچھ را كھ دیگران مي ترجیح مي  مانند نیاكان آسیایي خویش،  كارتاژیان،  بود؛
رفتند و پھنة  ان باركش خود بھ خاور و باختر ميبا استر  ھم ایشان در پي فیل و عاج و زر و بنده،  كنند؛

  بردند، آوردند و مي كاال مي  در صدھا بندر میان آسیا و بریتانیا،  كشتیھاي بزرگ آنان،. بریدند صحرا را مي
كردند و  راھشان را كج نمي »ھركولستونھاي «در   بھ خالف بسیاري از دریانوردان دیگر،  زیرا،
را تا چھار  ھانونھاي سفر اكتشافي  ھزینھ  م، ق ۴٩٠شاید ھم ایشان بودند كھ در حدود سال . گشتند برنمي

ھاي شمالي  و سفر ھیمیلكو را بھ كرانھ  ھاي افریقا در اقیانوس اطلس، بر كرانھ ھزار و دویست كیلومتر
نخستین ملتي بھ شمارند كھ چیزي ھمانند   سازي چندان ھنرمند نبودند، اگرچھ در سكھ. اروپا فراھم كردند

و در خورد  اي چرمین بود كھ مھري بھ عالمت ارزش بر رویش مي و آن باریكھ  اسكناس اختراع كردند،
  .سراسر قلمرو كارتاژ روایي داشت

  شاید سپاھیان و ناوگاني كھ كارتاژ را از صورت یك پاسگاه بازرگاني بھ مقام یك امپراطوري درآوردند،
  افریقایي،  كرانة. نھ از آریستوكراتھاي زمیندار  گرفتند، وظیفھ و نعمت خویش را از بازرگانان محتشم مي

و   كادیث یا گادس،  تارتسوس،. و فراتر از آن، بھ دست آنان فتح شد) ز اوتیكاج(از سیرنائیك تا جبل طارق 
. دیگر شھرھاي اسپانیا بھ تصرف درآمد و كارتاژ بھ بركت زر و سیم و آھن و مس اسپانیا توانگر گشت

باختري   مةو نی  كرس،  ساردني،  مالت،  قدرت كارتاژ تا جزایر بالئار كشیده شد و حتي بھ مادرا رسید؛  دامنة
  گرفت؛  كارتاژ بر این سرزمینھاي مغلوب بتفاوت سخت مي. سیسیل را در برگرفت

خودمختاري محلي،   آنھا را از حمایت نظامي،  در عوض،. كرد خارجي و بازرگاني آنھا سخت نظارت مي
تیس توان از آنجا دریافت كھ شھر لپ ثروت این متصرفات را مي. كرد و ثبات اقتصادي برخوردار مي

  .داد كارتاژ خراج مي  بھ خزانة  )دالر ١,٣١۴,٠٠٠برابر (تالنت  ٣۶۵صغیر ساالنھ 

. م ثروتمندترین شھر مدیترانھ ساخت كارتاژ را در قرن سوم ق  كشي از این امپراطوري و بازرگاني، بھره
  اوج قدرت خود، یعني بیست برابر آتن در  ھر سالھ دوازده ھزار تالنت،  از محل تعرفھ و خراج،  كارتاژ،

كردند و خوراكھاي لذیذ  ھاي فاخر بھ تن مي جامھ  زیستند، طبقات باالدست در كاخ مي. درآمد داشت
  ھا و، بھ سبب پرستشگاھھاي پرشكوه و گرمابھ  كھ پانصدھزار تن جمعیت داشت،  شھر كارتاژ،. خوردند مي

ھر یك از دویست و بیست باراندازش دو . خاصھ بندرگاھھاي امن و باراندازھاي وسیعش شھرة عالم بود
دایرة عظیمي مركب از ) »كوتون«(بدان گونھ كھ محوطة داخلي بندر   ستون بھ شیوة یونانیایي داشت،

در این میدان،   پیوست؛ از این نقطھ خیاباني عریض بھ میدان شھر مي. چھار صد و چھل ستون مرمر بود
ھاي بازرگاني و دادگاھھا و  مراكز اداري و دفترخانھ  ناني،چھار راھي پر ستون آراستھ بھ تندیسھاي یو

ھزاران دكان با   كھ بھ شیوة شرقي باریك بود،  در خیابانھاي پیوستھ بھ میدان،  پرستشگاھھا برپا بود؛
ھا تا شش  خانھ. خاست گون و بیشمار قرار داشت كھ ھر زمان فریاد سوداگران از آنھا برمي كاالھاي گونھ

در مركز شھر تاالر یا دژي بھ نام بورسا . داد اي را در خود جا مي و غالبًا ھر اطاق خانواده  ند،طبقھ داشت
در اینجا   ھمچون بسیاري ساختمانھاي دیگر كارتاژي، تقلید كردند؛  شد كھ بنایان بعدي روم از آن، دیده مي

تاژي كھ بھ خداي بزرگ خزانھ و ضرابخانھ و مقابر و ستونھاي دیگر و پرشكوھترین پرستشگاه كار
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بھ   دیواري در سھ رده،  پیرامون آن بخش شھر را كھ رو بھ خشكي داشت،. برپا بود  اشمون نیاز شده بود،
  سھ ھزار فیل،  چھار ھزار اسب،  درون دیوار،  كرد؛ با برجھا و باروھاي بلندتر حفظ مي  متر، 13.5  بلندي 

امالك توانگران، و فراتر از آنھا كشتزارھاي   بیرون دیوار،. گرفتند و بیست ھزار سپاھي جاي مي
  .تھیدستان قرار داشت

زبانشان گاه طنین . ھ چھره ھمانند بودندو با یھودیان روزگار كھن ھمخون و ب  كارتاژیان از نژاد سامي،
. آید كھ از شوفتیم عبري بھ معناي دادرس مي  بھ معناي فرمانروا،  مثل واژة شوفتس،  گرفت، عبري مي

بیشتر آنان فینھ یا عمامھ . تراشیدند بخش زیرین لب را با تیغ مفرغي مي  اما غالبًا  گذاشتند، مردان ریش مي
اما افراد طبقات . پوشیدند اي گشاد و بلند مي و جبھ  كردند، اي افزار چوبین بھ پا ميكفش یا پ  بر سر داشتند،

. كردند اي بھ تن مي ھاي شیشھ ھایي ارغواني رنگ و مطرز بھ مھره جامھ  بھ تقلید از یونانیان،  باالدست،
اما در غیر   ال برسند،توانستند در كاھني بھ مقامات با مي  بردند؛ زنان بیشتر در حجاب و انزوا بھ سر مي

بستند و  ھر دو بھ خود جواھر مي  مرد و زن،. بایست بھ قدرت فریباییھاي خویش خرسند باشند این حال مي
  عطر 

. دانیم چیزي نمي  جز از قلم دشمنانشان،  از خوي و سیرت ایشان،. اي بھ بیني میكردند زدند و گاه حلقھ مي
اند كھ خوش داشتند در  مي شكمباره و میخواره وصف كردهنویسندگان یوناني و رومي آنان را مرد

  پروا بودند كھ در سیاست تباھكار، ھا گرد ھم آیند، و در روابط جنسي خود بھ ھمان اندازه بي ناھارخانھ
در كارتاژ چیزي «نویسد كھ  پولوبیوس مي. شمردند را مرادف دغلي مي» ایمان كارتاژي»  رومیان دغل،

سختگیر و «كارتاژیان را بھ عنوان مردمي   پلوتارك،» .ھیچ گاه شرم آور نتواند بودكھ منبع سود باشد 
خو،  در خشم درنده  بغایت ترسو،  و سنگدل در حق زیردستان،  عبوس، بفرمان در برابر فرمانروایان خود،

ھر چند   ،اما پلوتارك. نكوھیده است» ناپذیر از لطف و مواھب زندگي و ذوق  ترشرو،  سرسخت در تصمیم،
داشت، بھ ھر تقدیر یوناني بود و پولوبیوس نیز دوست رازدار سكیپیو  جنانب انصاف را نگاه مي  كھ غالبًا

  .كھ كارتاژ را بھ خاكستر نشاند  بود،

آن نیز از جانب دشمنانشان بوده   كھ آگاھي ما دربارة  ناپسندترین مظھر زندگي كارتاژیان دینشان بود،
مولك و آستارتھ را بھ نام فرشتگان موكل بر مردي و زني در طبیعت و  –بعل   فنیقیھ، نیاكانشان، در. است

  یعني بعل ھمان و تانیت،  كارتاژیان بھ دو خدا ھمانند این دو،  پرستیدند، بر خورشید و ماه در آسمان مي
رستشگاھھاي او را از آورد؛ مردم پ تانیت بھ ویژه در ایشان پارسایي مھرآمیزي پدید مي. ورزیدند ایمان مي

» مفتاح شھر«ملكارت یا   سومین خدا در مراتب حرمت،. خوردند كردند و بھ نامش سوگند مي ھدایا پر مي
دیدو   ؛)بعلھا یا سروران(و آنگاه گروھي از خدایان كوچك   و سپس اشمون خداي ثروت و تندرستي،  بود،

در عرض یك روز در پاي بعل   ني تا سیصد تن،كودكا  بھ ھنگام بحرانھاي بزرگ،. شد نیز پرستیده مي
غلتاندند؛  نھادند و بھ درون آتش زیر آن مي بت مي  كودكان را روي بازوي فروخمیدة. شدند ھمان قرباني مي

در حالي كھ مادرانشان مجبور بودند كھ این   شد، فریادھاي آنان در میان صداي شیپورھا و سنجھا محو مي
شدند و پاداش درخور خویش را از  و گرنھ بھ گناھكاري متھم مي  نظاره كنند، مویھ و البھ صحنھ را بي
ھنگامي كھ آگاتوكلس   اما،. كردند گاه توانگران از فدیھ كردن فرزندانشان خودداري مي. گرفتند خدایان نمي

  زرده است،شان خدا را آ ھاي گذشتھ بھ این پندار كھ طفره  توانگران،  سیراكوزي كارتاژ را محاصره كرد،
براي ما باز   یوناني سیسیلي،  این داستانھا را دیودوروس،. دویست فرزند واالتبار را بھ درون آتش انداختند

در قرباني كردن   شاید رسم كارتاژیان،. گرفت ، كھ در باب فرزندكشي یونانیان چندان سخت نمي گفتھ است
  .داد رنگ دینداري ميبھ كوشش براي جلوگیري از فرزندآوري بسیار   كودكان،

. ھایي را كھ یافتند بھ متحدان افریقایي خود بخشیدند كتابخانھ  ھنگامي كھ رومیان كارتاژ را ویران كردند،
چیزي   اي از ماگو دربارة كشاورزي، جز سفرنامة ھانون و رساالت پراكنده  از مجموعة آن كتابھا،

py  بخشد كھ  اطمینان را بھ ما مي این  بھ اشارت،  قدیس آوگوستینوس،. بازنمانده است
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و سالوستیوس و یوبا نیز از مورخان كارتاژي . »سپردند در كارتاژ بسي چیزھا را خردمندانھ بھ ذھن مي«
رومیان از ساختمانھاي . تاریخ كارتاژ بھ دست نداریم  اما از خود كارتاژیان گزارشي دربارة  اند؛ بھره جستھ

اند كھ شیوة معماري كارتاژ تركیبي از اسلوبھاي  چنین گزارش داده. ننھادندكارتاژ حتي یك سنگ بھ جا 
و پرستشگاه و تندیس بعل ھمان پوششي از زر داشت و   و معابدش عظیم و پرآرایش بود،  فنیقي و یوناني،
. شمردند كارتاژ را یكي از زیباترین پایتختھاي جھان مي  ارزید؛ حتي یونانیان مغرور، ھزار تالنت مي

ھاي تونس موجود  در موزه  قطعاتي از سنگتراشیھاي تابوتھایي كھ در گورھاي نزدیك كارتاژ پیدا شده،
تندیسھاي . یوناني است  و بھ شیوة  است؛ زیباترین آنھا تندیس انساني نیرومند و خوش اندام، شاید تانیت،

گویي كھ   :تناسب است و غالبًا بي ناھنجار  كھ از گورھاي كارتاژي جزایر بالئار بھ دست آمده،  كوچكتر،
مصرفي   ھاي بازمانده یكسره جنبة سفالینھ. براي فریفتن كودكان یا گریزاندن شیاطین ساختھ شده است

نساجي و جواھرسازي مھارت داشتند و از عاج و   دانیم كھ صنعتگران كارتاژي در زمینة اما مي. دارند
  .اند آبنوس و شیشھ آثار جالبي بھ جا نھاده

از بسیاري لحاظ « ارسطو قانون اساسي كارتاژ را . ما بیرون است  توصیف روشن دولت كارتاژ از عھدة
مردم   یك كشور ھنگامي سامان درست دارد كھ تودة« زیرا   دانستھ و ستوده است،» برتر از دیگران

مندان گاه گاه در انجمني شار» .و ھیچ كس نتواند حاكم خودكام شود  پیوستھ بھ قانون اساسي وفادار باشند،
رد   شد، و حق داشتند لوایحي را كھ از طرف سنایي مركب از سیصد تن از شیوخ پیشنھاد مي  آمدند، گرد مي

اي  توانست بر سر الیحھ اگر سنا مي. آنھا یا اصالح آنھا مجاز نبودند  یا تصویب كنند؛ اما بھ بحث دربارة
اما رشاي علني از   گزیدند، مردم اعضاي سنا را برمي. تقدیم كند مجبور نبود آن را بھ انجمن  اتفاق كند،

فضیلت یا ھیبت این سازمان دموكراتیك كاست و آن را بھ صورت مجمعي از واالتباران و جرگة منحصر 
یا فرمانروا را براي » شوفتس«دو   .كرد از میان كساني كھ سنا پیشنھاد مي  انجمن،. مالداران درآورد
دادگاھي مركب از صد و   بر رأس این مقامات،  گزید، بھاي قضایي و اداري حكومت برميریاست بر منص

این دادگاه، چون . تا پایان عمر بر منصب خود باقي بودند  برخالف قانون،  چھار دادرس قرار داشت كھ،
حق داشت كھ بر سراسر نظام اداري نظارت كند و از ھر صاحبمنصبي در پایان مدت خدمتش حساب 

  .ھمة سازمانھاي دولتي و ھمة شارمندان را زیر نظارت خود گرفت  در زمان جنگھاي پونیك،  خواھد،ب

وضع این فرمانده از كنسول رومي . شد و بھ وسیلة انجمن برگزیده مي  فرماندة سپاھیان از جانب سنا معین،
ن لژیونھایي مركب از رومیا. توانست تا ھر زمان كھ سنا بخواھد فرماندھي كند زیرا مي  بھتر بود،

و بیشتر   و حال آنكھ سپاه كارتاژ از مزدوران بیگانھ ـ  زمینداران میھندوست بر ضد كارتاژ بسیج كردند،
رسان و گاه  بلكھ بھ وظیفھ  آمد؛ این مزدوران در حق كارتاژ مھري بھ دل نداشتند، اھل لیبي ـ فراھم مي

گفتگو، نیرومندترین ناوگان آن زمان بود و، با پانصد  بي  ناوگان كارتاژي،. سردار خود وفادار بودند
بھ شایستگي از مھاجرنشینھا و بازارھا   كرجي با پنج ردیف پاروزن، بھ رنگھاي روشن، و باریك و تندرو،

غربي بر   و بستھ شدن مدیترانة  تصرف سیسیل بھ دست آن سپاه،. كرد و راھھاي بازرگاني كارتاژ دفاع مي
اي را آغاز نھاد كھ یك قرن مدت  كھ جنگھاي مرگبار دوجانبھ  ست این ناوگان بود،تجارت رومي بھ د

  .شناسیم گرفت و آنھا را بھ نام سھ جنگ پونیك مي

II – رگولوس  

، ۵٠٨در سال . با ھم دوستي داشتند  زماني كھ یكي از ایشان بھ قوت بر دیگري مسلط بود،  این دو دولت،
اما رومیان را متعھد   كرد، حكومت كرانة التیوم را بر رم مقرر مي پیماني میان ایشان بستھ شد كھ

مگر براي تعمیر   ساخت كھ در كرانة غربي كارتاژ در مدیترانھ كشتیراني نكنند و در ساردني و لیبي، مي
كھ گوید كھ میان كارتاژیان رسم بود  جغرافیداني یوناني مي. لنگر نیندازند  مختصر یا رفع نیازمندي كشتیھا،

میان ) مارسي(یونانیان ماسالیا . ھر دریانوردي را كھ میان ساردني و جبل طارق بیابند در دریا غرق كنند
در   با راھزني،  اند كھ كارتاژ، گفتھ. گل جنوبي و اسپانیاي شمالي بھ تجارت مسالمت آمیزي اشتغال داشتند

دانیم چھ اندازه از این روایت تبلیغات  نمي. (كوشید و ماسالیا متحد وفادار رم بود اختالل این تجارت مي
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تا ھنگامي كھ دو   راند، ، كھ بر ایتالیا فرمان مي رم  اكنون،.) جنگیي است كھ بھ نام تاریخ فضیلت یافتھ است
خود را   دست داشتند،  ایتالیا،  متري كرانة ١۶٠٠در كمتر از   یونان و كارتاژ ـ بر سیسیل،  قدرت متخاصم ـ

اگر . توانست بھ نیمي از ایتالیا غلھ برساند وانگھي سیسیل خاكي حاصلخیز داشت و مي. دید در امان نمي
این بود حكم آشكار تقدیر . افتادند بھ دست رومیان مي  بھ خودي خود،  ساردني و كرس،  شد، سیسیل فتح مي

  .روم  و قدم طبیعي بعدي در توسعة

آدم «كھ خود را   م گروھي از سامنیتھاي مزدور، ق ٢۶۴چگونھ پیدا شد؟ در حدود » بھانة جنگ«اما 
. تصرف كردند  كھ بر نزدیكترین كرانة سیسیل بھ ایتالیا واقع بود،  شھر مسانا را،  نامیدند، مي» مریخي

زنان و كودكان و اموال قربانیان را میان خود بخش   شارمندان یوناني را كشتند یا از شھر بیرون راندند،
  ھیرون دوم،. اي براي امرار معاش یافتند وسیلھ  برد بھ شھرھاي یوناني نشین مجاور،با دست  كردند و،

ھیرون را پس   آنان را محاصره كرد؛ یك دستھ از قواي كارتاژي در مسانا پیاده شد،  دیكتاتور سیراكوز،
سناي . ري خواستنداز رم یا  براي بیرون راندن این نجات بخشان،  آدم مریخیھا،. و شھر را فرا گرفت  راند،
  كھ بر انجمن سدانھ تسلط داشتند،  مردد شد؛ اما پلبھاي توانگر،  كھ بر نیرو و ثروت كارتاژ آگاه بود،  رم،

از   بھ ھر قیمت،  رم بر آن شد كھ كارتاژیان را،. نداي جنگخواھي و پشتیباني از سیسیل را بلند كردند
بھ رھبري كایوس كالودیوس ناوگاني . دور نگاه داردبندري چنین نزدیك و داراي چنان اھمیت نظامي 

درخواست یاري را   بھ ترغیب كارتاژیان،  اما آدم مریخیھا،. فراھم شد و عازم رھاندن آدم مریخیھا گشت
كالودیوس این را نشنیده گرفت و از . و این خبر در رگیوم بھ گوش كالودیوس رسید  از رم پس گرفتند،

ة كارتاژیان را بھ گفتگو فراخواند و بعد او را زنداني كرد و بھ سپاه كارتاژ پیام نخست فرماند. تنگھ گذشت
خوش ظاھري  سربازان مزدور كارتاژي چنین بھانة. فرمانده كشتھ خواھد شد  فرستاد كھ اگر مقاومت كنند،

  .را براي پرھیز از برخورد با لژیونھا بشادي پذیره شدند

شاید . ھامیلكار نزد كارتاژیان  رگولوس نزد رومیان،: رمان پدید آمدنددو قھ  در این نخستین جنگ پونیك،
ھیرون سیراكوزي را   سنا،. یعني سنا و مردم رم  قھرمانان سوم و چھارمي را ھم باید بر اینان بیفزاییم،

ملت   با عقل و اراده،  پشتیبان رم ساخت و بدین گونھ مھمات و آذوقة سپاھیان رومي را در سیسیل تأمین و،
شارمندان از خود پول و مصالح كار و . را بسیج كرد و از میان مشكالت توانفرسا بھ پیروزي رھنمون شد

  كھ تقریبًا  آمد، این ناوگان از سیصد و سي كشتي فراھم مي. مرد گذاشتند تا نخستین ناوگان روم را بنیاد كنند
حامل سیصد پاروزن و صد و بیست   ر،بھ طول چھل و پنج مت  ھمگي كرجیھایي با پنج ردیف پاروزن،

و پیاده شدن بھ   و بیشتر آنھا چنگكھایي غریب و تختھ پلھایي براي نگاه داشتن كشتیھاي دشمن،  سرباز بود،
كھ در آن افراد   بھ جنگي تن بھ تن،  كھ نزد رومیان ناشناختھ بود،  نبرد دریایي،  با این وسایل،  داشتند؛  آنھا،

این حقیقت »   :نویسد پولوبیوس مي. شد مبدل مي  بردند، رت منظم خویش را بھ كار ميمھا  لژیونھا ھمة
آنان ھرگز … چھ سرزنده و دلیرند  دھد كھ ھنگامي كھ رومیان بھ كاري تصمیم گیرند، آشكارا نشان مي

دل بر آن نھادند چنان   چون از طرح آن آگاھي یافتند،  با اینھمھ،  اي بھ سر نداشتند؛ ناوگان اندیشھ  دربارة
كھ قرنھا خداوند بیھمتاي دریاھا   یكباره كارتاژیان را،  آنكھ در این مقوالت آزموني یافتھ باشند، بي  كھ،

حامل سیصد ھزار   ناوگان دشمن،  جنوبي سیسیل،  بر كرانة  نزدیك اكنوموس،» .بھ چالش گرفتند  بودند،
پیروزي   بھ رھبري رگولوس،  رومیان،). ٢۵۶(ردند بزرگترین نبرد دریایي عصر عتیق را آغاز ك  مرد،

ھنگامي كھ بھ آنجا فرود . روانة افریقا شدند  آنكھ قدرتي راھشان را سد كند، قطعي بھ دست آوردند و، بي
بھ نیروي بزرگتري از كارتاژیان برخوردند كھ   چون بازدید مقدماتي دقیقي از محل نكرده بودند،  آمدند،

ناوگان رومي   چندي بعد،. پرواي ایشان را بھ اسارت گرفتند ن را كشتند و كنسول بيكمابیش ھمگي رومیا
  كشتي و نزدیك بھ ھشتاد ھزار مرد غرق شدند؛ ٢٨۴  اي سنگي برخورد كرد، بر اثر طوفان بھ صخره

رف رومیان با ساختن دویست كشتي نو در ظ. آدمیزادگان مصیبتي از این بدتر براي ناویان بھ یاد ندارند
  .كارآمدي خویش را آشكار كردند و آموختن ھشتاد ھزار مرد براي ادارة آنھا،  سھ ماه،

كارتاژیان پس از آنكھ پنج سال رگولوس را بھ اسارت نگھداشتند، بھ او اذن دادند تا ھمراه گروھي 
یط ایشان را اما از او پیمان گرفتند كھ اگر سنا شرا  بھ رم برود،  بھ سفارت براي عقد صلح،  كارتاژي،

بھ سنا توصیھ كرد كھ آنھا را رد   ھنگامي كھ رگولوس از این شرایط آگاه شد،. بھ كارتاژ بازگردد  نپذیرد،
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آنجا چندان بھ شكنجھ بیدارش . با فرستادگان بھ كارتاژ بازگشت  بھ رغم التماس خانواده و دوستانش،  كند و،
و اسیر عالیمقام كارتاژي را گرفتند و در صندوقي كھ فرزندانش نیز در رم د. نگاه داشتند تا جان سپرد

ھیچ یك از این دو داستان . ھایش از نیزه پوشیده بود بستند و ھمچنان بیدارشان نگاه داشتند تا مردند بدنھ
  .خوییھاي زمان خویش را بھ یاد آوریم مگر آنكھ درنده  نماید، باور كردني نمي

III  - ھامیلكار  

زیرا كمابیش در ھر نسل این   و ھانیبال داشت،  ھاسدروبال،  بھ نامھاي ھامیلكار،كارتاژ مردان بسیاري 
  اینھا نامھایي مقدس بودند و از نامھاي خدایان ریشھ. نھادند ھا مي نامھا را بر مرداني از كھنترین خانواده

  ؛»عل یاورش استآن كھ ب«ھاسدروبال یعني   ؛»آن كھ ملكارت نگھدارش است«ھامیلكار یعني   :گرفتند مي
ھامیلكار كنوني باركا یعني آذرخش بود؛ عادت داشت كھ تند و ناگھان در   كینة. »رحمت بعل«ھانیبال یعني 

وي . كارتاژ فرماندھي عالي سپاھیان خود را بھ او بخشید  ھنگامي كھ ھنوز جوان بود،. ھر جا حملھ برد
و از میان برداشتن پاسگاھھاي   ھاي ایتالیا، ر كرانھاندازیھاي ناگھاني ب ناوگاني كوچك برگزید و، با دست

در برابر دیدگان   سپس،. از سراسر آن خطھ آرامش را باز گرفت  و بھ اسارت بردن مردمي بسیار،  رومي،
اي مشرف بر شھر را  سپاھیان خود را بھ خشكي پیاده كرد و تپھ  ،)پالرمو(یك ارتش رومي مقیم پانورموس 

اما ھر زمان كھ   یرویش كوچكتر از آن بود كھ خطر كند و نبردي بزرگ بیاغازد؛ن. بھ تصرف درآورد
وي از سناي كارتاژ خواست تا مھمات و نیروي امدادي برایش . آورد غنایمي با خود باز مي  برد، ھجوم مي

  .آوردبفرستد؛ سنا دریغ كرد و بھ او فرمان داد تا خوراك و پوشاك سپاھیانش را از ممالك مجاور فراھم 

ھر ). ٢۴٩(اما در درپانا شكست سختي خورد   ناوگان رومي پیروزي دیگري بھ دست آورد،  در این میان،
اگر در آن سالھا كارتاژ با پشتگرمي بر نبوغ   اما،. نھ سال آرامیدند  كھ یكسان خستھ شده بودند،  دو ملت،

كشتي  ٢٠٠ناوگاني مركب از  ھامیلكار كاري نكرد، در عوض گروھي از شارمندان رمي داوطلبانھ
از دریاھا گذشت و   این ناوگان جنگي جدید، در نھان،. ھزار سپاه، بھ مملكت بخشیدند ۶٠جنگي، حامل 

باختري سیسیل غافلگیر كرد و چنان شكستي بر آن وارد   ناوگان كارتاژي را كنار جزایر اگادي بر كرانة
در   و كارتاژ تعھد كرد كھ،  ارتاژي بھ رم تسلیم شد،سیسیل ك). ٢۴١(آورد كھ كارتاژ خواستار صلح شد 

موانعي را كھ كارتاژ بر سر راه تجارت رم برپا   تالنت غرامت بھ رم بپردازد و ھمة ۴۴٠  ظرف ده سال،
بیست و چھار سال بھ طول انجامیده و رم را چنان بھ ورشكستگي   جنگ تقریبًا. داشتھ بود از میان بردارد

اما، بر اثر این جنگ، سرسختي مقاومت   درصد كاھش یافتھ بود، ٨٣ھ ارزش پولش نزدیك كرده بود ك
ناپذیر منش رومي و برتري سپاه آزادمردان بر مزدوراني كھ با ریختن خوني كم در پي غنایمي گران 

  . آشكار شد  بودند،

تي آنان كھ بھ ح  مقرري سپاھیان مزدور،. كارتاژ اكنون از آتش آز خویش بھ خاكستر سرد نشستھ بود
اینان بھ شھر ھجوم آوردند و مزد خود را خواستند؛ . یكچند پس افتاده بود  ھامیلكار خوشخدمتي كرده بودند،

وار بھ شورش  دیوانھ  و ھنگامي كھ دولت كار را بھ وقت گذراني كشاند و كوشید تا آنان را پراكنده كند،
  كھ در طي   ملتھاي تابع كارتاژ،. برخاستند

ھاي گرانبھاي خود را  و زنان لیبي پیرایھ  بھ شورشیان پیوستند،  توان خویش خراج پرداختھ بودند، بیش از
از   بھ رھبري ماتو،  بیست ھزار سرباز مزدور و شورشي،. فروختند تا معاش شورشیان را فراھم آورند

لي كھ حتي یك سرباز براي دفاع ، در حا كارتاژ را  اي از مردم كامپانیا، بنده  و سپندیوس،  آزادمردان لیبي،
بازرگانان توانگر بر جان خویش بیمناك شدند و از ھامیلكار یاري . محاصره كردند  از خود نداشت،

ورزید و از دیگر سو شھر خویش را  كھ از یك سو بھ سربازان مزدور خود مھر مي  ھامیلكار،. خواستند
آغاز   و چون ایشان را فن سپاھي آموخت،  آورد، ده ھزار تن از مردم كارتاژ را گرد  داشت، دوست مي

مزدوران شكست خورده، بھ كوھستانھا عقب نشستند و . حملھ نھاد و شارمندان كارتاژ را در ھم شكست
سپس آنان را زنده زنده در   و ھفتصد زنداني دیگر را بریدند،  سردار كارتاژي،  دستھا و پاھاي گسكو،
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امیلكار چھل ھزار تن از شورشیان را در تنگنا انداخت و چنان راه گریز ھ. گورستاني روي ھم دفن كردند
نخست ماندة اسیران و سپس بندگان خود را خوردند و   اینان،. بر ایشان بست كھ از گرسنگي بھ جان آمدند

سپندیوس را بھ چھار میخ كشید و صدھا تن   ھامیلكار،. سرانجام سپندیوس را بھ آشتي خواھي مأمور كردند
اما   راھي براي گریز بیابند،  سربازان مزدور خواستند تا بھ ستیزه. از اسیران را از زیر پاھاي پیالن كشت

شد،  ماتو بھ اسارت درآمد و، ھنگامي كھ میان خیابانھاي كارتاژ دوانده مي. نیرویشان در ھم شكستھ شد
ـ  ٢٣٧(ان چھل ماه بھ طول انجامید این جنگ مزدور. تا مرد  چندان از مردم تازیانھ خورد و شكنجھ دید،

  ھنگامي كھ نبرد بھ سر رسید،» .ترین جنگ تاریخ بود خونینترین و تبھكارانھ«پولوبیوس   و بھ گفتة  ،)٢۴١
. معترض شد، و رم دوباره آھنگ جنگ كرد  پس،. كارتاژ دریافت كھ روم ساردني را فرو گرفتھ است

صلح را   تالنت دیگر و تسلیم ساردني و كرس بھ روم، ١٢٠٠پرداخت با   كارتاژیان، كھ بھ جان آمده بودند،
  .باز خریدند

وي بھ دولت خود پیشنھاد كرد كھ بھ . توان خشم ھامیلكار را از این گونھ رفتار در حق میھنش حدس زد مي
الیا بھ دست او سپاه و زر دھد تا قدرت كارتاژ را دوباره در اسپانیا برپا دارد و پایگاھي براي حملھ بر ایت

با این طرح مخالفت كردند؛ اما بازرگانان   از بیم آنكھ جنگ دیگري درگیر شود،  اشراف زمیندار،. آورد
بھ پشتیباني آن   شمردند، كھ از دست رفتن بازارھا و بندرھاي بیگانھ را مصیبتي مي  طبقة متوسط،

امیلكار سپاھي كوچك داده شد و وي با بھ ھ  براي آنكھ سازشي میان این دو گروه صورت گیرد،. برخاستند
بیعت خود را با كارتاژ   در طي جنگ،  شھرھایي را كھ،  ھمة). ٢٣٨. (آن از دریا گذشت و بھ اسپانیا رسید

دوباره بھ تصرف درآورد و سپاه خود را با افزودن سربازاني از مردم محل گسترش   زیر پا گذاشتھ بودند،
اسپانیاني   و ھنگام یورش بر یك قبیلة  ھاي كانھاي اسپانیا فراھم كرد، فراوردهداد و ھزینة زندگي آنان را از 

  ).٢٢٩.(جان سپرد

  و   دامادش ھاسدروبال، و پسرانش ھانیبال، ھاسدروبال،  در اردوي خود،  ھامیلكار،

دمندانھ داماد بھ فرماندھي سپاه گزیده شد و ھشت سال خر. خویش ـ را باز نھاد» شیر بچگان«ماگو ـ یعني 
كھ نزد رومیان بھ   شھري بزرگ،  نزدیك كانھاي سیم،  اسپانیاییان را با خود ھمراه ساخت و،  حكومت كرد؛

  ،)٢٢١(چون كشتھ شد . بنیاد نھاد) قرطاجنة امروزي  كارتاخنا؛(نوواكاراتاگو یا كارتاژ جدید معروف بود 
بھ رھبري خود   آن زمان بیست و شش سال داشت، را كھ در  یعني ھانیبال،  پسر مھتر ھامیلكار،  سپاھیان،
برد و وادارش كرد » بعل ھمان«پدرش وي را بھ مذبح   در سن نھ سالگي،  پیش از ترك كارتاژ،. برگزیدند

  .ھانیبال سوگند را خورد و از یاد نبرد. تا سوگند بخورد كھ روزي كین میھن خویش را از روم برآورد

IV – ھانیبال  

چون از جنگ طبقاتي بھ ستوه آمده و در   شت تا اسپانیا دوباره بھ تصرف كارتاژ درآید؟چرا روم روا دا
بھ   ، تریبوني بھ نام كایوس فالمینیوس،٢٣٢در سال . آدریاتیك رو بھ گسترش نھاده و با گل در جنگ بود

كھ از گلھا بھ دست اي از زمینھایي  اي از انجمن گذراند كھ بھ موجب آن پاره الیحھ  رغم مخالفت شدید سنا،
در سال . فالمینیوس پیشگام برادران گراكوس بود  در این كار،  رم افتاده بود میان تھیدستان بخش شد؛

ایلیریا براي حفظ بیشتر   با پاك كردن آدریاتیك از راھزنان و تصرف بخشي از كرانة  ، روم،٢٣٠
  چون اكنون از جنوب و خاور در امان بود،. نخستین قدم را براي فتح یونان برداشت  بازرگاني ایتالیا،

براي آنكھ از غرب نیز . حكومتي كامال متحد درآورد  مصمم شد تا گلھا را از آلپ براند وایتالیا را بھ گونة
با ھاسدروبال پیماني بست كھ بھ حكم آن كارتاژیان مقیم اسپانیا متعھد شوند تا در جنوب   در امان باشد،

و در ھمان حال شھرھاي نیمھ یوناني ساگونتوم و آمپوریاس را در اسپانیا با خود یار   رودخانة ابرو بمانند،
سوار بھ جنوب شبھ جزیره  ٢٠,٠٠٠پیاده و  ۵٠,٠٠٠گلھا با سپاھي مركب از   ،)٢٢۵(سال بعد . كرد

سر  ساكنان پایتخت چنان بھ ھراس افتادند كھ سنا عادت بدوي قرباني كردن انسان را از. سرازیر شدند
لژیونھا نزدیك . گرفت و فرمان داد تا دو گلي را زنده در میدان شھر دفن كنند مگر خشم خدایان فرو نشیند
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چھل ھزار تن را كشتند و ده ھزار اسیر گرفتند و ھمچنان پیش رفتند   تالمون با مھاجمان رو بھ رو شدند،
این كار در ظرف سھ سال بھ انجام . دگلھایي را كھ بر دامنة رومي آلپ مقیم بودند سركوب كنن  تا ھمة
یكي   از آلپ تا سیسیل،  و ایتالیا،  در پالسنتیا و كرمونا مھاجرنشینھایي براي دفاع از كشور پدید آمد،  رسید؛

  . شد

ھمانا جلوي ھانیبال را   اگر گلھا چند سالي دیگر بھ حال خود واگذاشتھ شده بودند،. این توفیقي نابھنگام بود
  ھانیبال كھ دیري در پي این فرصت بود،. جوشید اما اكنون سراسر گل از خشم بر ضد روم مي  گرفتند؛ مي

  پس از رو بھ 

گذشتھ از آنكھ مانند . سردار كارتاژي اكنون بیست و ھشت سالھ و روان و تنش در اوج كمال بود
دیده بود، نوزده سال نیز در بزرگزادگان دیگر كارتاژي در زبانھا و ادبیات و تاریخ فنیقیھ و یونان آموزش 

و   شھوتش را بھ اعتدال، زبانش را بھ خاموشي،  تن خویش را بھ سختي،. اردوگاھھا سربازي آموختھ بود
توانست در دویدن یا سواري با تندروترین و در شكار و نبرد با  مي. اش را بھ واقعبیني خو داده بود اندیشھ

نخستین كسي بود كھ «گوید كھ وي  ھ دشمن او بھ شمار است، ميك  لیویوس،. دلیرترین مردان برابري كند
سربازان آزموده وي را دوست . كشید كرد و واپسین مردي بود كھ از كارزار دست مي بھ نبرد آغاز مي

دیدند كھ جوانیش  چون در حضور ھیبت آمیز و چشمان نافذش سردار كھنسال خود ھامیلكار را مي  داشتند،
برتري او بر   اي كھ نشانة چون ھیچ گاه جامھ  ورزیدند، سربازان تازه كار بھ او مھر مي  را بازیافتھ است؛

نشست و در رنج و شادي با  آورد آرام نمي كرد و تا نیازھاي سپاھیانش را برنمي دیگران باشد بھ تن نمي
را در بھ چنگ آوردن زی  كردند، و عذر متھم مي  خویي، درنده  رومیان او را بھ آزمندي،. ایشان شریك بود

و براي   داد، سركشان را سخت گوشمالي مي  ساز و برگ براي سپاھیانش از ھیچ چیز پروا نداشت،
با  مومسن .یابیم او را ھمیشھ بخشنده و جوانمرد مي  با این وصف،. گسترد دشمنانش چھ دامھا كھ نمي

در گزارشھاي احوال او چیزي نتوان یافت كھ بھ حكم اوضاع یا بر طبق قوانین »   :گوید انصاف مي
برد  اش مي بھ سبب آنكھ جنگھا را بیشتر بھ نیروي اندیشھ  رومیان او را،» .پذیر نباشد المللي زمان توجیھ بین

و مھارتش در   انگیخت، فریبھایي كھ بھ زیان رومیان مي. بخشودند ھیچ گاه نمي  تا با جانبازي سربازانش،
از حوصلة فھم   جاسوسي و باریك بینیش در استراتژي و غافلگیري تاكتیكھایش تا زمان ویراني كارتاژ،

  .رومیان بیرون بود

كھ ھاي روم در ساگونتوم كودتایي بھ راه انداختند و دولتي را بر سركار آوردند  م دست نشانده ق ٢١٩در 
ھنگامي كھ مردم ساگونتوم بھ آزار قبایل دوستار ھانیبال . پرستي با كارتاژ مخالف بود از سر میھن

. و چون سر پیچیدند، شھر را محاصره كرد  ھانیبال ایشان را فرمان داد تا سر جاي خود بنشینند؛  پرداختند،
داد كھ چون ساگونتوم در صد و كارتاژ پاسخ . روم زبان اعتراض بھ كارتاژ گشود و تھدید بھ جنگ كرد

  با عقد اتحاد با ساگونتوم،  روم بھ ھیچ رو حق مداخلھ ندارد و،   شصت كیلومتري جنوب ابرو واقع است،
و روم دوباره بھ   ھانیبال ھمچنان بھ محاصرة شھر ادامھ داد،. پیمان خویش با ھاسدروبال را گسستھ است

سھمناكترین جنگ در ) كارتاژي(د كھ این دومین جنگ پونیك آنكھ ھرگز بھ دلش بگذر بي  جنگ برخاست،
  .تاریخش خواھد بود

  اما جرئت آن نداشت كھ بھ سوي   ھانیبال ھشت ماه بھ سركوبي مردم ساگونتوم گذراند؛

در سال . ایتالیا پیش رود و بندري چنین مناسب را براي پیاده شدن رومیان در پشت سر خود باقي گذارد
سپاھي مركب از پنجاه ھزار . شت و، مانند قیصر، در روبیكون با سرنوشت پنجھ درافكنداز ابرو گذ ٢١٨

اما سھ ھزار . پیاده و نھ ھزار سوار داشت كھ بیشترشان اسپانیایي و لیبیایي بودند و ھیچ یك مزدور نبودند
ز نھادند؛ و ھانیبال ھفت پا بھ گری  ھنگامي كھ دانستند ھانیبال قصد گذار از آلپ را دارد،  سرباز اسپانیایي،

گذشتن از پیرنھ خود ھمانا . آزاد كرد  دانستند، كھ طرحش را غیر ممكن مي  ھزار سرباز دیگر را نیز،
pyھانیبال . مقاومت سرسختانة برخي قبایل گل بود كھ با مارسي بودند  اما ناگھانیتر از آن،  بسیار دشوار بود؛
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ھنوز از . آن بگذرد از   پس از یك جنگ بزرگ،  برسد و، سراسر تابستان را جنگید تا توانست بھ رن
  .رودخانھ رسید  ھاي رودخانھ نگذشتھ بود كھ یك سپاه رومي بھ دھانة كرانھ

پیش از . راھبر شد و سپس از جانب خاور بر آلپ تاخت  بھ سمت وین،  ھانیبال سپاھیان خود را بھ شمال،
  اگر قبایل مقیم آلپ در برابر ھانیبال مقاومت نكرده بودند،  بودند؛قبایل سلتي از این كوھھا گذشتھ   ھانیبال،

. گذشت دشواري بسیار از كوھھا مي او نیز بي  نمود، و گذراندن پیلھایش از گذرگاھھاي تند شیب سخت نمي
  ؛بھ ستیغ رسید و آن را پوشیده از برف یافت  پس از آنكھ نھ روز از كوھھا باال رفت،  در پایان تابستان،

و سپس از گذرگاھھایي تندشیبتر از آنچھ ھنگام باال آمدن دیده   آنجا دو روز با سپاھیان و ستورانش آرمید،
. راه پایین را در پیش گرفت  شد و بیشتر پوشیده از یخ بود، از راھھایي كھ گاه زیر بھمن دفن مي  بود،

ھانیبال كشتزارھاي سبز و . افتادند بسیاري از سربازان و ستوران در راه لغزیدند و بھ كام مرگ فرو
داد و نوید  جویبارھاي درخشان ایتالیا را در دشتھاي دوردست جنوب بھ سربازان نومید خود نشان مي

و بدین گونھ سربازان را بھ پیشرفت دلگرم   بخشید كھ بزودي آن بھشت جایگاه رھنوردان خواھد بود، مي
  ھنگام گذشتن از كوھھا،. بھ دشت رسیدند و یكچند آسودند  پس از ھفده روز رھسپري در آلپ،. كرد مي

  ، تن رسیده بود ٢۶٠٠٠بسیاري از سربازان و اسبان تلف شده بودند و از این رو اكنون شمار سپاھیان بھ 
اگر گلھاي این سوي آلپ نیز مانند . اي كھ چھار ماه پیش از كارتاژ جدید بھ راه افتاده بود یعني نیم آن عده

اما قبیلة . یافت شاید پیشرفت او ھمانجا پایان مي  آن سوي آلپ در برابر ھانیبال مقاومت كرده بودند،گلھاي 
اي و قبایل دیگر ھانیبال را ھمچون نجاتبخش پذیره و یار شدند؛ در ھمان حال، رومیاني كھ بتازگي   بو اي

  .از راه پو بھ جنوب گریختند  در آن خطھ سكنا گزیده بودند،

نیروھاي خود را بسیج   دید، ھمة ھ بدین گونھ در عرض ھفت سال ھستي روم را دوباره در خطر ميك  ، سنا
بھ یاري این   روم،. حكومتھاي ایتالیایي را فرا خواند تا براي دفاع از سرزمین خود متحد شوند  كرد و ھمة
اي از  دستھ. آورد ذخیره فراھم ۴۵۶,٠٠٠سوار  ١۴,٠٠٠پیاده و  ٣٠٠,٠٠٠سپاھي مركب از   حكومتھا،

  بھ سرداري یكي از آن سكیپیوھاي   این سپاھیان،

سواره . ریزد ـ بھ ھانیبال برخورد اي كوچك كھ در پاویا بھ پو مي رودخانھ  كنار تیچینو ـ  متعدد و مشھور،
با   كھ زخمي سھمگین برداشتھ بود،  وسكیپیو،  رومیان را بھ ھزیمت واداشتند،  نظام نومیدیایي ھانیبال،

در زاما بھ   شانزده سال بعد،  تقدیر چنین حكم كرده بود كھ این پسر،  دخالت دلیرانة پسرش نجات یافت؛
بھ سرداري   ھانیبال با سي ھزار تن دیگر از سپاھیان رومي،  در دریاچة ترازیمنھ،. ھانیبال برخورد كند

وشاني بودند كھ براي اسیران احتمالي بھ ھمراه این سپاه برده فر. تریبون كایوس فالمینیوس، رویارو شد
ھانیبال با بخشي از قواي خود این سپاه را بھ درون . غل و زنجیر بھ ھمراه داشتند تا آنان را بعدًا بفروشند

ھا و جنگلھا پنھان شده  آنگاه بھ یك عالمت، سپاھیاني كھ در این تپھ  دشتي محصور از تپھ و جنگل كشاند؛
را كشند   و از جملھ خود فالمینیوس،  رومیان،  ھانگاھھاي خود بیرون ریختند و ھمةاز ن  از ھر سو،  بودند،

)٢١٧.(  

دانست كھ ھنوز نیرویش ده یك دشمن مصمم  اما مي  ھانیبال اكنون بر سراسر شمال ایتالیا دست یافتھ بود،
  وي ھمة. گیزدتنھا امیدش آن بود كھ برخي از حكومتھاي ایتالیا را بھ شورش بر ضد روم بران. است

زیرا بر آن بود كھ قصد رھاندن ایتالیا را دارد نھ سر   زندانیاني را كھ از متحدان روم گرفتھ بود آزاد كرد،
ھانیبال از میان اتروریاي سیلزده ـ جایي كھ تا چھار روز تكھ زمین خشكي براي چادر زدن . ستیزه با آن

دریاتیك رسید و در آنجا بھ سربازانش اجازه داد تا مدتي آپنن را در نوردید و بھ آ  شد ـ گذشت؛ یافت نمي
اما زمان براي درمان آن   وي خود بھ چشم درد مبتال شد،. دراز بیاسایند و زخمھاي خویش را مرھم نھند

خاوري بھ پایین سرازیر شد و از قبایل ایتالیایي دعوت كرد   آنگاه از كرانة. نیافت و از یك چشم نابینا گشت
ھر شھري دروازة خود را بھ روي او بست و   بر عكس،  حتي یك قبیلھ نیز بھ او نپیوست؛. بپیوندند تا بھ او

كھ فقط بھ زادگاھھاي خود در شمال   متحدان گلي او،  چون راه جنوب را در پیش گرفت،. جنگ شد  آمادة
چار ھر دم خود را بھ دامگستري براي كشتنش چنان دامنھ گرفت كھ نا. او را ترك كردند  عالقھ داشتند،
از حكومت كارتاژ خواست تا از راه یكي از بنادر آدریاتیك برایش   پس،. آورد اي تازه در مي رنگ و جامھ
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كھ   ھاسدروبال،  ھانیبال از برادر كوچكترش،. مرد جنگي و سالح و توشھ بفرستد؛ اما حكومت دریغ كرد
اما رومیان   مع كند و از گل و آلپ بگذرد و بھ او بپیوندد؛خواست تا سپاھي ج  در اسپانیا از او جدا شده بود،

ده سال گذشت تا ھاسدروبال بھ . بھ اسپانیا ھجوم آوردند، و ھاسدروبال زھرة عزیمت از آن خطھ را نیافت
  .برادر پیوست

. سیاست گیج كنندة حزم و فرسایش را پیش گرفتھ بود  در برابر بزرگترین دشمن خود،  روم اكنون،
چندان از رویارویي با سپاھیان   بھ دیكتاتوري رسیده بود، ٢١٧كھ در سال   كوینتوس فایبوس ماكسیموس،

نگي و ناسازگاري و وي بر آن بود كھ سرانجام گرس  اش در تاریخ سمر شد؛ ھانیبال پرھیز كرد كھ شیوه
  پس از . مھاجمان را از پا در خواھد آورد  بیماري،

بھ رغم اندرز . رأي سنا و سنت و منطق را زیر پا گذاشت  روفوس بھ ھمپایگي با فابیوس در دیكتاتوري،
اما بھ دام افتاد و شكستي سخت خورد؛ آنگاه معناي این سخن ھانیبال   مینوكیوس بر دشمن تاخت،  فابیوس،

ترسد تا از مینوكیوس كھ آھنگ  یازد بیشتر مي ا دریافت كھ گفتھ بود از فابیوس كھ بھ جنگ دست نمير
فابیوس معزول شد و لوكیوس آیمیلیوس پاولوس و كایوس ترنتیوس وارو   یك سال بعد،. ستیزه دارد

  یاط را گرفت؛جانب احت  كھ آریستوكرات بود،  پاولوس،. فرماندھي سپاھیان رومي را بھ عھده گرفتند
احتیاط در این كشاكش بازنده   مانند ھمیشھ،  خواستار سختكوشي شد؛  كھ از میان پلبھا برخاستھ بود،  وارو،

واقع در آپولیا در شانزده كیلومتري كرانة آدریاتیك، بھ   وارو در پي كارتاژیان بھ راه افتاد و در كاناي،. شد
ھانیبال نوزده ھزار سرباز كار   اشتند و شش ھزار سواره؛رومیان ھشتاد ھزار پیاده د. آنان برخورد

و ده ھزار اسب؛ وي وارو را براي ستیزه بھ دشتي   شانزده ھزار گلي غیر قابل اعتماد،  آزموده داشت،
چون بیم داشت كھ   گلھا را در قلب سپاه گذاشت،. كشاند  سواره نظام دلخواه بود، كھ براي حملة  پھناور،
كھ خود   كارتاژي زیرك،  و ھنگامي كھ رومیان در پي آنان بھ درون دشت آمدند،  نیز شد، چنین. بگریزند

بھ سربازانش فرمان داد تا راه را بر دو جناح رومیان ببندند و آنگاه سواره نظام را   در گرماگرم نبرد بود،
ه روم در محاصره سپا. فرمود تا صف سواران دشمن را در ھم شكنند و از پشت سر بر لژیونھا بتازند

  چھل و چھار ھزار تن از آنان بھ خاك ھالكت افتادند،. و نابود شد  امكاني براي جنگ و گریز نیافت،  افتاد،
ده ھزار تن بھ كانوسیوم گریختند، از . از جملھ خود پاولوس و ھشتاد سناتوري كھ بھ سربازي آمده بودند

ھانیبال شش ھزار سپاھي از دست ) ٢١۶(مھین را یافت كھ بعدھا لقب آفریكانوس   جملھ وارو و سكیپیو،
اي عالي از سپھساالري بھ جا نھاد كھ در تاریخ  این جنگ نمونھ. داد، كھ دو سوم ایشان از مردم گل بودند

مباني و   تا دو ھزار سال،  بھ روزھاي اتكاي روم بر سپاه پیاده پایان داد و،. توان یافت برتر از آن نمي
  .یگري را معین كرداصول فن سپاھ

V – سكیپیو  

  لوكانیان، اھالي متاپونتوم،  بروتیان،  سامنیتھا،. این مصیبت پشت سلطة روم را در جنوب ایتالیا شكست
ایتالیایي آلپ بھ نیروي ھانیبال   و كاپواییان با گلھاي مقیم دامنة  كوكریان،  اي، كروتوناییان، مردم توري

ھیرون سیراكوزي تا زمان . و اتروریا در وفاداري بھ روم استوار ماندند  وم،التی  فقط اومبریا،  پیوستند؛
كھ از گسترش تسلط   فیلیپ پنجم مقدوني،. اما جانشینانش جانب كارتاژ را گرفتند  مرگ ھواخواه روم بود،

اژ اینك بھ كارت. با ھانیبال یار شد و بر ضد روم اعالن جنگ كرد  روم از راه ایلیریا بھ خاور بیمناك بود،
كھ   برخي از واالتباران جواني رومي،. ماجرا عالقھ یافت و مختصري نیرو و توشھ براي ھانیبال فرستاد

  از معركة 

اما سكیپیو   كانوسیوم جان بھ در برده بودند، یكسره امید از اوضاع بریدند و آھنگ گریز بھ یونان كردند،
ك ماه از ھراس آرام نداشت؛ فقط یك ھنگ كوچك براي دفاع روم ی. بھ دلیري برانگیخت  شرمزده،  آنان را،

بانوان اشراف گریان بھ پرستشگاھھا شتافتند و تندیسھاي خدایان را . از آن در برابر ھانیبال بھ جا مانده بود
برخي كھ شوھران و فرزندان خود را در كارزار از دست داده بودند با   با موھاي خویش پیراستند؛
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براي آنكھ خدایان بظاھر آزرده را باز بر سر   سنا،. گان ھمخوابھ شدند تا نژادشان نابود شودبیگانگان و بند
  .دوباره حكم قرباني كردن آدمیان را داد و دو گلي و دو یوناني را زنده بھ گور كرد  مھر آورد،

زتر از ھر زمان انگی ھراس  افتادند، ھنگامي كھ براستي در خطر مي«اما رومیان   گوید كھ، پولوبیوس مي
بھ سبب فضایل   با اینھمھ،  اگرچھ اكنون شكست خورده و حیثیت نظامیشان نابوده شده بود،… دیگر بودند

بلكھ در عرض چند سال   نھ ھمان باالدستي خویش را در ایتالیا باز یافتند،  ذاتیشان، و در پرتو خردمندي،
میزان مالیات از . وھھا بھ رھایي میھن شتافتندنبرد طبقاتي فرو نشست و ھمة گر» .سرور جھانیان شدند

بھ دلخواه خود ذخایر پنھان   حتي بیوه زنان و كودكان،  اما اكنون شارمندان،  حد توان مردم در گذشتھ بود،
در صف جنگجویان درآمد؛   ھر مردي كھ توانایي سالح كشیدن داشت،. پرداختند المال مي خویش را بھ بیت

حتي یك سرباز . ي پذیرفتھ شدند و نوید یافتند كھ بھ ھنگام پیروزي آزاد خواھند گشتبندگان نیز بھ سرباز
روم آماده شد تا از ھر وجب خاك میھن در برابر شیر نوخاستة كارتاژ دفاع . نیز رضا نداد كھ مزد بگیرد

  .كند

ھیاني بسیار از براي محاصرة شھري كھ سپا  چھل ھزار تن سپاھي،  بھ گمان او،. اما ھانیبال رخ ننمود
اگر شھر را فرو   وانگھي،  نیرویي بسیار كوچك بود؛  خاستند، جانب حكومتھاي وفادار بھ دفاع از آن برمي

. ناتوان كردند  متحدان ایتالیاییش او را، بھ جاي آنكھ نیرو بخشند،  داشت؟ چگونھ آن را نگاه مي  گرفت، مي
ھر آینھ ھمة ایشان را   یاري ھانیبال، بي  آوردند و، گرد ميروم و دوستانش براي حملھ بھ این متحدان سپاه 

  :و یكي از ایشان اندوھزده بھ او گفت  نزدیكانش او را بھ سبب احتیاط بھ مالمت گرفتند،. كردند مغلوب مي
 داني اما نمي  داني كھ چگونھ پیروز شوي، تو مي! اي ھانیبال. اند مواھب را بھ یك تن نبخشیده  خدایان ھمة«

ھانیبال تصمیم گرفت كھ صبر كند تا كارتاژ و مقدونیھ و سیراكوز با » .كھ چگونھ از پیروزي بھره گیري
و روم ناگزیر قدرت خویش را   ھم براي باز گرفتن سیسیل و ساردني و كرس و ایلیریا بھ حملھ آغاز كنند،

و آنگاه براي آزادي این اسیران رومي   آزاد كرد،  جز رومیان،  اسیران را،  وي ھمة. بھ ایتالیا محدود سازد
ھانیبال بیشتر اسیران را بھ   چون سناي روم از پرداخت فدیھ سر باز زد،. اي مختصر خواست نیز فدیھ

  با نبردھاي گالدیاتوري تا پاي مرگ،  واداشت تا،  رومیان،  بھ شیوة  بندگي بھ كارتاژ فرستاد و مانده را،
آنگاه براي فصل زمستان سپاھیانش   ند شھر را محاصره و تصرف كرد،وي چ. سپاھیانش را سرگرم كنند

  . را در كاپوا مستقر كرد

زیرا این دومین شھر ایتالیا ـ كھ . توانست برگزیند اي بود كھ ھانیبال مي این دلپذیرترین و خطرخیزتین نقطھ
را فرا   ھنر تمدن، ھر دو، عیب و  در نوزده كیلومتري شمال ناپل قرار داشت ـ از اتروسكھا و یونانیان،

كھ آن ھمھ سختیھا   و سپاھیان ھانیبال در این اندیشھ شدند كھ بحق باید چند صباحي تن را،  گرفتھ بود؛
ناپذیري كھ در  اما دیگر از آن سربازان شكست. با آسایش و ناز آشنا كنند  كشیده و زخمھا برداشتھ بود،

در ظرف . نشاني نماند  اسپارتي استاد خویش الھام گرفتھ بودند،نبردھاي بیشمار آزموده و از سرشت   كورة
ھانیبال آنان را بھ پیروزیھایي جزئي رھنمون شد؛ اما، در ھمان روزھایي كھ چنین آسوده و   پنج سال بعد،

خط محاصره را   ھانیبال كوشید تا با ھجوم بھ حوالي روم،. رومیان كاپوا را محاصره كردند  سرگرم بودند،
و ھانیبال، كھ ھنوز   فراھم آوردند،  یعني دویست ھزار مرد،  ند؛ رومیان بیست و پنچ لژیون جدید،بشك

كاپوا بھ دست رومیان  ٢١١در سال . نشست  بھ سمت جنوب عقب  نیرویش بھ چھل ھزار تن محدود بود،
را كشتند یا سرشان از  كھ امكان كشتار رومیان را در شھر فراھم كرده بودند، یا خود  رھبران شھر،  افتاد؛

یك سال . ناگزیر در سراسر ایتالیا پراكنده گشتند  كھ سخت پشتیبان ھانیبال بودند،  تن جدا شد؛ و مردم شھر،
  .آگریگنتوم بھ روم تسلیم شد  ، و یك سال پس از آن  ماركلوس سیراكوز را گرفت،  بعد،

سكیپیو بھ اسپانیا فرستاده شد تا ھاسدروبال را یك سپاه رومي بھ رھبري دو تن از خاندان   در این میانھ،
  ؛ اما ھر دو بزودي در كارزار كشتھ شدند،)٢١۵(اینال ھاسدروبال را در ابرو شكست دادند . سرگرم كنند

  بھ فرماندھي سپاه در اسپانیا رسید،  فرزند یكي و برادرزادة دیگري،  و ھنگامي كھ سكیپیو آفریكانوس،
بھ   یعني،  سكیپیو آفریكانوس بیست و چھار سال بیش نداشت،. دست روم رفت متصرفات گذشتھ نیز از

خواست حدود سازمان حكومت را  اما سنا مي  ھنوز بھ سن قانوني نرسیده بود،  قیاس با چنین مقام خطیري،
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. و انجمن نیز در این زمان خود را فرمانبردار سنا ساختھ بود. وسعت دھد تا خود حكومت را رھایي بخشد
بلكھ   اندام و گشاده زبان و ھوشیار و دلیر بود، نھ فقط از آن رو كھ خوش  داشتند، مردم سكیپیو را دوست مي

سكیپیو عادت داشت كھ پیش از اقدام بھ ھر كار در . از این رو كھ پارسا و مردمدار و دادگر نیز بود
از پیروزي، سھ گاو بھ پاداش براي آنان  پرستشگاھھاي فراز كاپیتول با خدایان بھ راز و نیاز بنشیند و، پس

كامیابیھایش بھ این   كرد؛ پنداشت یا وانمود مي وي خویشتن را برخوردار از تأیید آسماني مي. قرباني كند
و   سكیپیو بزودي سپاھیانش را دوباره سامان بخشید،. كرد داد و پشتیبانانش را قویدل مي پندار قوت مي
تصرف كرد و فلزھا و سنگھاي گرانبھایي را كھ بھ دستش   طوالني،  حاصرةپس از یك م  كارتاژ نو را،

و در حدود   بیشتر شھرھاي اسپانیا بھ او تسلیم شدند،. المال تحویل داد با امانت بسیار بھ بیت  افتاده بود،
  . ، اسپانیا بھ صورت یكي از ایاالت روم درآمد٢٠۵

  یختھ و اكنون پس از عبور از گل و آلپ بخش اصلي نیروھاي ھاسدروبال گر  با اینھمھ،

گرفتند و از نقشة نبردش   رومیان پیكي را كھ سردار جوان براي ھانیبال فرستاده بود،. بھ ایتالیا رسیده بود
و او را بھ ) ٢٠٧( متاوروس برخورد  یك سپاه رومي بھ نیروي مختصر او در كنار رودخانة. آگاه شدند

چون شكست را عیان و امید دیدار برادرش را   ھاسدروبال،. رد شكست داداش در نب رغم رھبري استادانھ
شاید از باب داستانپردازي،   مورخان رومي،. تباه دید، بر قلب لشگریان رومي زد و دل بر مرگ نھاد

از فراز باره بھ   از راه آپولیا،  كنند كھ سكیپیو سر ھاسدروبال را برید و كس فرستاد تا آن را، روایت مي
  داشت دلشكستھ شده بود، كھ از مرگ برادري كھ بھ جان دوستش مي  ھانیبال،. درون اردوي ھانیبال بیندازد

حتي بھ   آوازة قدرت ھانیبال،»  :گوید لیویوس مي. لشكریان ناتوان گشتة خود را بھ بروتیوم پس كشید
در آن سال نھ او خود بھ  ھنگامي كھ كارش از ھر سو رو بھ پریشاني داشت، چنان ھیبت انگیز بود كھ

كارتاژ صد كشتي گرانبار از مرد جنگي و خواربار » .جنگي دست یازید و نھ رومیان بھ سراغش آمدند
ناوگان رومي ھشتاد كشتي را از آن میان غرق   اما طوفان كشیتھا را بھ ساردني راند؛  برایش فرستاد،

  .رفتندكردند یا بھ تصرف درآوردند و باقي راه گریز در پیش گ

سپاھي تازه   بھ كنسولي برگزیده شد،  سرزنده از پیروزیھایش در اسپانیا،  سكیپیوي جوان،  ،٢٠۵در سال 
دولت كارتاژ از ھانیبال خواست تا بھ یاري شھري بشتابد كھ . و از راه دریا رھسپار افریقا شد  گرد آورد،

ان دریافت كھ سردار نیمھ نابینایي كھ بھ فشار تو چگونھ مي. مدتي چنان دراز از یاري با او دریغ كرده بود
  اي از ایتالیا رانده شده بود و حاصل پانزده سال رنج و سختي را در آستانة خیل بیكران دشمنان بھ گوشھ

ھا كرده  از شنیدن این خواھش چھ اندیشھ  دید، و فرجام پیروزیھایش را در بیھودگي و گریز مي  نابودي،
بھ گزارش مورخان بد   نش از ھمراھي با او براي عزیمت بھ كارتاژ سر باز زدند؛؟ نیمي از سپاھیا است

ھانبیال بیست ھزار تن از اینان را بھ جرم سركشي یا از ترس پیوستنشان بھ قواي روم از دم تیغ    خواه،
نیروي  سپاھي فراھم كرد و براي مقابلھ با  چون پس از سي و شش سال غیبت بھ زادگاھش رسید،  . گذراند

پس از آنكھ با   این دو سردار،). ٢٠٢(حركت كرد   واقع در پنجاه میلي جنوب كارتاژ،  سكیپیو در زاما،
ھانیبال براي نخستین بار در . بھ نبرد آغاز كردند  ادب تمام بھ گفتگو نشستند و آشتي را ناممكن یافتند،

در برابر پیادگان رومي و سواره نظام   د،كھ بیشتر سپاھي مزدور بودن  كارتاژیان،  زندگیش شكست خورد؛
كھ اینك   ھانیبال،  بیست ھزار كارتاژي در كارزار كشتھ شد؛. پشت بدادند  شاه نومیدیا،  پرواي ماسینیسا،  بي

  آنگاه بر ماسینیسا تاخت،  با نیروي مردي جوان بر سكیپیو حملھ برد و او را زخم زد،  چھل و پنجسالھ بود،
از   ھنگامي كھ جایي براي امید نماند،. ش را منظم كرد و نومیدانھ بھ حمالتي دست زدسپاھیان پریشان

بلكھ جنگي بزرگ را باختھ   اسارت گریخت و سواره بھ كارتاژ رفت و اعالم كرد كھ نھ پیكاري كوچك،
  سكیپیو . و بھ سنا اندرز داد تا خواستار صلح شود  است،

رضایت روم در خارج یا داخل  سلیم شود و كارتاژ تعھد كند كھ بيبھ وي ت  جنگي كارتاژي، جز ده كشتي،
تا پنجاه سال بھ روم ) دالر ٧٢٠,٠٠٠قریب بھ (افریقا بھ جنگي دست نزند و ھر سال دویست تالنت 

py  .ھانیبال این شرایط را منصفانھ دانست و دولتش را بھ پذیرفتن آنھا مجاب كرد. غرامت بپردازد
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ثروتھاي آن را بھ روم باز گرداند   اسپانیا و ھمة. یترانة غربي را دگرگون كردجنگ روم پونیك سیماي مد
ایتالیا را زیر سروري بیھمتاي . تصرف یونان بھ دست نیروھاي رومي را فراھم كرد  ھزینة  بدین گونھ،  و،

ن جنگ اما ای. راھھا و بازارھاي آن را بھ روي كشتیھا و كاالھاي رومي گشود  روم متحد ساخت و ھمة
چھار   زیرا نیمي از كشتزارھاي ایتالیا را تباه و زیر و زبر كرد،  ترین نبرد روزگاران كھن بود، پرھزینھ

و سیصد ھزار مرد را بھ كشتن داد؛ چنانكھ ایتالیاي جنوبي تا بھ امروز از   صد شھر را بھ ویراني كشاند،
توانند خردمندانھ  اینكھ انجمنھا و مجالس ملي نمي با اثبات  جنگ دوم پونیك،. پیامدھاي آن رھایي نیافتھ است

دموكراسي را ناتوان كرد و با گزند رساندن بھ كشاورزي   سرداران را برگزینند و جنگھا را رھبري كنند،
با بیرون آوردن افراد از روستاھا و آشنا كردن ایشان با سختیھاي نبرد و   و یاري كردن بھ بازرگاني،

با بھره گرفتن از فلزات گرانبھاي اسپانیا براي تأمین تجمالت و كشورگشاییھاي   ھھا،نابسامانیھاي اردوگا
، تحولي  شد و با گذراندن معاش ایتالیا از راه گندمھایي كھ بزور از اسپانیا و سیسیل و افریقا ستانده مي  تازه،

  .روم بوددوره ھاي تاریخ   این جنگ محور وقایع ھمة. در زندگي و روحیات رم پدید آورد

بازرگاني و امپراطوري خویش را   كارتاژ كھ بخش عمدة. براي كارتاژ، جنگ سر آغاز نابودیش بود
اما حكومت اولیگارشي چنان ناپاك بود كھ بار . توانست بآساني دوباره زندگي از سر گیرد مي  بازیافتھ بود،

. را نیز بھ سود خود ضبط كرد روم را بر دوش طبقات فرودست انداخت و بخشي از آن  غرامت سالیانة
ھانیبال بھ مقام  ١٩۶در سال . نشیني بھ درآید و میھن را رھایي بخشد خلق از ھانیبال خواست تا از گوشھ

چھار نفري باید فقط براي یك سال برگزیده  كھ دادرسان دادگاه صد و  پیشنھاد وي،. برگزیده شد سوفس
چون سنا . سنا را سخت رنجاند  نداشتھ باشند،  مگر پس از گذشت یك سال،  شوند و حق انتخاب دوباره را،

وي، بھ   ھانیبال آن را بھ انجمن ملي ارائھ كرد و بھ تصویب رساند؛  از تصویب این پیشنھاد سر باز زد،
خواري را گرفت  جلو رشوه. روم كرد  یكباره كارتاژ را در دموكراسي ھمپایة  ،یاري این قانون و این شیوه

بنیة مالي كارتاژ   و سخت كیفر داد و ریشھ بركند؛ شارمندان را از بار مالیات اضافي رھاند و، بھ رغم آن،
  . غرامت روم را بپردازد  مملكت توانست ھمة ١٨٨چندانكھ تا سال   را قوت بخشید،

پنھان بھ رم خبر فرستاد كھ وي براي از سر   كارتاژي، براي آنكھ از شر ھانیبال رھا شود،اولیگارشي 
اما   نفوذ خویش را بھ كار بست تا از حریف خود پشتیباني كند،  سكیپیو ھمة. چیند گرفتن جنگ دسیسھ مي

پیر شبانھ گریخت و  سردار. كارتاژیان توانگر را خرسند كرد  سنا با درخواست تسلیم ھانیبال،  مغلوب شد؛
  ؛)١٩۵(بھ تاپسوس رسید و از آنجا با كشتي بھ انطاكیھ رفت   پس از طي دویست و پنجاه كیلومتر،  سواره،

  پس بھ جنگ اندرز داد و در زمرة  وي آنتیوخوس سوم را از میان جنگ و صلح با روم مردد یافت؛
یكي از شرایط   ، )١٨٩. (ماگنسیا شكست دادندھنگامي كھ رومیان آنتیوخوس را در . كارگزاران شاه درآمد

رومیان سر . ھانیبال نخست بھ كرت و سپس بھ بیتینیا گریخت. صلح را تحویل ھانیبال بھ ایشان قرار دادند
بگذار كھ »  :ھانیبال مرگ را بر اسارت برگزید و گفت. در پي او گذاشتند و نھانگاھش را محاصره كردند

چون از شكیبیدن براي مرگ مردي   دھد رھایي بخشیم، كھ دیري آزارشان مي رومیان را از این اضطرابي
 ١٨۴در سال   وي زھري را كھ با خود داشت سركشید و بھ سن شصت و ھفتسالگي،» .اند پیر بھ تنگ آمده

  .شكست دھنده و ستایندة او، سكیپیو، بھ دنبالش رخت بھ سراي آرامش كشید  چند ماه بعد،. م مرد ق
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   فصل چھارم

  

  روم رواقي

  م ق ٢٠٢ – ۵٠٨

چھ نھادھایي سرشت و سیاست ایشان را چنین قدرت   ناپذیر چگونھ مردمي بودند؟ این رومیان شكست
روزي خود را چگونھ از خاك بر   كدام دین و آیین اخالقي؟  كدام خانھ و مدرسھ،  اي بخشیده بود؟ سنگدالنھ

كردند كھ براي تھیة ساز و برگ  اقتصادي و مھارت ثروتي را قالبگیري ميو با كدام سازمان   گرفتند، مي
در   ھرگز نیارمندة آنان ضروري بود؟ در كوي و برزن،  شھرھاي روینده و سپاھیان ھمواره نو شوندة

تا ھنگامي كھ ما روم را   و در پیري و مرگ بھ چھ حال بودند،  در دانش و فلسفھ،  پرستشگاه و تماشاخانھ،
دار عادت و اخالقیات و  ھرگز بر چگونگي تحول دامنھ  دوران نخستین جمھوري بھ تفصیل نشناسیم، در

  نرون اپیكوري را پرورد و،  دیري بعد،  كاتوي پرھیزكار و فسادناپذیر و،  ھایي كھ، در یك زمان، اندیشھ
  .آگاھي نخواھیم یافت  امپراطوري روم را بھ كلیساي روم مبدل كرد،  سرانجام،

I – خانواده  

توانست  پدر بھ حكم سنت مي  اگر كودك كژ و كوژ یا دختر بود،. اي خطرخیز بود تولد در روم خود حادثھ
اي از گسترش خانواده  زیرا اگرچھ رومیان این دوره تا اندازه  مقدمش گرامي بود؛  و گرنھ،. او را بكشد

زندگي روستایي بھ كودكان ارزش و اھمیت . سخت آرزو داشتند كھ داراي پسر شوند  كردند، جلوگیري مي
با تقریر اینكھ اگر رومي پسري از   و دین نیز،  فرزندي در نظر عامھ بسیار نكوھیده بود، بي  بخشید؛ مي

فرزندآوري را تشویق   روانش تا ابد در عذاب خواھد ماند،  خود براي نگاھداري از گورش بھ جا نگذارد،
بھ عضویت   طي تشریفاتي پرشكوه در كنار آتشدان خانھ،  از زاده شدن، ھر كودك ھشت روز پس. كرد مي

  ھاي آزاده تبار كھ نیایي واحد  گروھي بود از خانواده گنس. شد خانواده یا قبیلھ پذیرفتھ مي

و در آیین پرستش با ھم یگانھ و در صلح و جنگ بھ یاري با یكدیگر   نھادند، خود مينام او را بر   داشتند،
كایوس؛   ماركوس،  از نام كوچك ـ مانند پوبلیوس،  نام ھر فرزند پسر مركب بود، نخست،. موظف بودند

  كیكرو،  یولیوس؛ و سرانجام نام خانواده ـ مانند سكیپیو،  تولیوس،  سپس نام طایفھ ـ مانند كورنلیوس،
چون در روزگار باستان . كالودیا و یولیا  تولیا،  زنان را فقط نام طایفھ كافي بود ـ مانند كورنلیا،. كایسار

رفت و  اي واحد بھ كار مي كھ در بسیاري از نسلھاي خانواده  فقط پنجاه نام كوچك براي مردان معمول بود،
شد، و در عوض نام چھارم ـ و حتي  ن نامھا اكتفا ميمعموال بھ ذكر حرف نخست ای  شد، اشتباه مي  مایة

كورنلیوس سكیپیو آفریكانوس مایور . بدین گونھ پ. آمد بھ دنبال نامھاي دیگر مي  پنجمي ـ براي بازشناختن،
كارتاژ،   ویران كنندة  ،)كھین(كورنلیوس سكیپیو آیمیلیانوس مینور . از پ  ھانیبال،  شكست دھندة  ،)مھین(

  .شد ھ ميباز شناخت

  رومي،  ترین نھاد جامعة ترین و اختصاصي یعني اساسي  پدرشاھي،  خود را در ژرفناي خانوادة  كودك،
   چنانكھ گویي خانواده یكاني بود از ارتشي ھمواره بھ حال جنگ؛  اختیار پدر كمابیش مطلق بود،. یافت مي

ین جمھوري در برابر قانون از بعضي حقوق افراد خانواده؛ پدر تنھا كسي بود كھ در دوران نخست  از ھمة
. توانست مال بخرد و بفروشد و نگاه دارد و در عقود شركت كند تنھا ھم او بود كھ مي  شد؛ برخوردار مي

وي حق   شد، اگر زنش بھ جرمي متھم مي. وي حتي صاحب جھیزیة زن خویش نیز بود  در آن دوره،
بھ   بھ گناه زنا یا دزدیدن كلیدھاي انبار شرابش،  سر خود را،توانست ھم دادرسي و كیفر او را داشت و مي
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ھر چھ پسر . در حق فرزندان نیز اختیار مرگ و زندگي و فروختن یا اسارت با او بود. مرگ محكوم كند
دختر . زناشویي فرزند ممكن نبود  رضایت پدر، بي. شد بنا بھ قانون، متعلق بھ پدر مي  آورد، بھ دست مي

مگر آنكھ پدر بھ وي اجازة ازدواج كوم مانو بدھد ـ یعني   ماند، چنان در قید اقتدار پدر ميشوھردار ھم
و نیز زن و   اینان،. اما نسبت بھ بندگان خود اختیاري بیحد داشت. دختر را بھ دست یا اختیار شوي بسپارد

ماندند تا او  باقي مي چندان زیر قدرتش  در ید او بودند، و، صرف نظر از سن و وضعشان،  فرزندان وي،
اي بھ وسیلة سنت و رأي  تا اندازه» پدر خانواده«این حقوق . بھ رھانیدن یا خلع ید خود از ایشان اراده كند

شد؛ و گرنھ تا زمان مرگ پدر دوام داشت و با جنون  اي و قانون پرایتوري محدود مي عامھ و شوراي طایفھ
  ھمچون پایة  اثر این حقوق استوار كردن یگانگي خانواده، .پذیر نبود یا حتي بھ خواست خود او پایان

در نظر   این حقوق،. و برقراري نظمي بود كھ سرشت رومي را قوام رواقي بخشید  اخالقیات و دولت روم،
  شد، و باقي نیز كمتر مورد  افراطیترین آنھا بندرت اعمال مي  خشونت آمیز بود تا در عمل؛

عمیق و صمیمانھ میان اولیا و   »مھر احترام آمیز«وجود آنھا از برقراري  .گرفت سوءاستفاده قرار مي
عبارات سنگ قبر رومیان ھمان قدر مھرآمیز است كھ عبارات سنگ قبر یونانیان یا . شد فرزندان مانع نمي

  .سنگ قبر مردم زمانة ما

از مرد بھ زن ھمیشھ زن را با زیرا نی  ، مقام زن در روم را نباید از روي محرومیتھاي قانونیش داوري كرد
حتي بھ عنوان   ، زن حق حضور در محاكم را. كند افسونھایي بسیار نیرومندتر از ھر قانوني مجھز مي

شوھر اگر   یافت؛ ھیچ گونھ ادعا یا حق زوجیت بر دارایي شوھر نمي  شد، چون بیوه مي. ، نداشت شاھد
از عمرش زیر قیمومت مردي ـ خواه   در ھر سني، .توانست براي او چیزي باقي نگذارد خواست، مي مي

اجازة او حق زناشویي یا استفاده از اموالش  بود كھ بي  خواه فرزند یا سرپرست ـ  خواه برادر یا شوھر،  پدر،
بر حق   ؛)دالر ١۵٠٠٠یا (اگرچھ نھ بیش از صد ھزار سسترس   توانست ارث ببرد، اما مي. را نداشت

بھ سبب   ھنگام گذار جمھوري از مراحل نخستین بھ ادوار بعدي،  در موارد بسیار، .داراییش نیز حدي نبود
براي فرار از تعھدات ورشكستگي و دعاوي غرامت و مالیات بر ارث و دیگر خطرات   آنكھ مردان،

 مقام زن  در دین،. زنان ثروت ھنگفت یافتند  كردند، دارایي خود را بھ نام ھمسران خویش ثبت مي  مداوم،
زن منصب خود را از   مرد، چون كاھن مي  بایست ھمسري داشتھ باشد؛ ھر كاھن مي  یاوري كاھن بود؛

زن رومي مجبور نبود كھ در   برخالف زن یوناني،. بود» كدبانویي محترم«زن   در خانھ،. داد دست مي
كھ شوي لم اگرچھ ھنگامي   خورد؛ خوراكش را با ھمسر خود مي. محصور باشد» چھاردیواري زنان«

اي  چون كمابیش ھر شارمند بنده  اي معاف بود، از كارھاي پست خانگي تا اندازه. نشست او مي  داد، مي
اما وظیفة خاص او در تدبیر منزل نظارت بر كار بندگان  كرد،  ریسندگي مي  كدبانویي،  بھ نشانة. داشت
  بھ پاداش بردباریھاي مادر،  كودكان،. دكوشید كھ فرزندان خویش را جز خود كسي نپرور اگر چھ مي  بود،

داشت كھ سروري قانوني وي بھ  و شوي نیز روا نمي  مھر و آزرمي بیكران در حق او بھ دل داشتند،
  .دلبستگیش گزندي برساند

و پناه یافتگان ایشان   بندگان،  نوادة عروسان،  پدر و مادر و خانھ و زمین و دارایي، فرزندان، دامادان،
نھ   بیشتر یك سازمان خانوادگي بود تا خود خانواده؛  این فامیلیا،. دادند رومي را تشكیل مي  )فامیلیا( خانوادة

بلكھ اجتماعي از كسان و چیزھایي بود كھ ھمگي از آن كھنسالترین مرد خانواده   یك گروه خویشاوندي،
  دبستان و صناعت را شامل بود،كھ وظایف خانواده و سازمان دین و   در دامن این اجتماع كوچك،. بودند

  .ناپذیر بار آید یافت تا شارمند استوار دل كشوري شكست پرورش مي  ، پارسا و فرمانبردار  كودك رومي،

II – دین روم  
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  .ھم میان كسان و چیزھا و خدایان  رومي پیوندي بود ھم میان كسان و چیزھا،  خانوادة

ALIGN="JUSTIFY"<ھر   و نیز اخالقیات و اقتصاد و حكومت بود؛  و سرچشمة دین، خانواده كانون
مظھر این . اي مقدس بھ جھان معنوي پیوستھ بود و ھر وجھي از ھستي آن، با رشتھ  بخشي از دارایي،

  ، كھ نشانھ و عین ذات و ستاي االھھ بود ـ آن شعلة مقدسي كھ نشانة یعني آتش نامیرا در آتشدان  اصل،
چنین . آموزاند بھ كودك مي  اما بروشني،  زباني، این رابطھ را بھ زبان بي  گي خانواده بود ـزندگي و پایند

اي از ھر وعده خوراك  و با پاره  نگاه داشتھ،» دیني«بلكھ باید با مھري   آتشي ھرگز نباید خاموش گردد،
خدایان یا ارواح   د كھ نمایندةدی بر فراز آتشدان، تندیسھایي با تاجھایي از گل مي  كودك،. روزانھ مدد شود

كھ كشتزارھا و ساختمانھا و دارایي و سرنوشت خانواده بھ   از آن میان یكي الرس بود،: خانواده بودند
ھا و  ھاي خانواده را در انبارھا و گنجھ كھ اندوختھ  و دیگر پناتس یا خدایان درون خانھ،  دست او بود،

و او خدایي بود كھ   یانوس ناپیدا و پر مھابت بال گسترده بود،  خانھ،در آستانة . كردند ھایش حفظ مي طویلھ
آیند یا از آن  بل براي آنكھ ھمة كساني را كھ بھ خانھ در مي  نھ براي آنكھ كسي را بفریبد،  دو چھره داشت،

گرفت كھ پدر روح نگھبان یا روح قدرت آفرین دروني خانھ  كودك فرا مي. روند خوب ببیند بیرون مي
. پدران براي ھمیشھ خورش داد  شود، بلكھ باید او را در گورخانة و با از میان رفتن تن نابود نمي  است،

داشت كھ  یونو ھر مادر در خود یك. مادر نیز آیتي ایزدي بود و سزاوار بود كھ ھمچون خدایان قدر بیند
نگھباني داشت كھ ھمانا روح و قدرت   روحي بود مظھر توانایي زایمان؛ ھمچنانكھ پدر نیز در خود فرشتة

كھ ھم فرشتة موكل   را داشت،) یونووگنیوس(نرینھ و مادینھ   كودك نیز ھر دو فرشتة. فرزند آوري او بود
شنید كھ  وي ھراسناك مي. اي فاني بود در پوستھاي خدایي  و روح ھستھ  رفتند، و ھم روح او بھ شمار مي

آن نیاكاني كھ ماسكھاي چھرة عبوسشان ھنگام مرگ روي دیوارھاي خانھ آویختھ   ،»ھاي مھربان سایھ«
دارند و بھ یادش  پایند و از انحراف از راه نیاكانش برحذر مي ھمھ جا بر گرد اویند و او را مي  بود،
آید، بلكھ نیز شامل آناني است كھ  اند فراھم نمي كساني كھ در روزگار او زنده آورند كھ خانواده تنھا از مي

اند یا روزي خواھند شد؛ آنھا كھ ھر یك جزئي از انبوه ارواح خانواده  بیشتر بھ تن خویش اعضاي آن بوده
  . آغاز و انجام آنند و بخشي از یگانگي بي

آبئونا   داشت، كوبا او را در خواب پاس مي: آمدند ارواح دیگري بھ یاریش مي  یافت، چون كودك رشد مي 
باز   كرد، ھنگامي كھ خانھ را ترك مي. آموخت فابولینا او را سخن گفتن مي  راھنماي نخستین قدمھایش بود،

  نام داشت؛» خاك مام«اه تلوس یا گ. خود، خدایي بود  زمین،. یافت خودش را ھمھ جا در حضور خدایان مي
كھ » االھة نیكوكار«یا   كھ ھمان خاك زیر پایش و تجسم بار آوري االھي آن بود؛ و گاه بونادئا،  گاه مارس،

براي ھر كاري خدایي   در روستاھا،. كرد بخشید و كشتزارھا را بارور مي زنان را زھدانھاي بارور مي
  فاونوس   ھاي میوه،پومونا براي بستان: یاور حاضر بود

كرس براي   افشاني، براي دانھ) كیوان(ساتورنوس   ستركولوس براي كود،  پالس براي مرغزار،  براي رمھ،
بر مرزھا ترمینوس خداي . و ولكانوس براي آتش افروزي  فورناكس براي پختن ذرت در كوره،  محصول،

زدند، تصور و  ي كشتزار را نشانھ ميكھ در قالب سنگھا یا درختاني كھ مرزھا. بزرگ نظارت داشت
و رومي نیز باور داشت كھ آنجا نیز   دینھاي دیگر چھ بسا چشمشان بھ آسمان بوده باشد،. شد پرستیده مي

كرد كھ سرچشمھ و مادر  اما پاكترین نیایشھا و بیریاترین پیشكھشایش را بھ زمین نیاز مي  خدایاني ھستند،
بخش  در ماه دي، در جشن شادي  ھر سال،. او بود  رویندة  ار جادوكار دانةزندگي و آرامگاه مردگان و پرست

در ماه بھمن، با نیاز كردن پیشكشھاي بسیار   شدند؛ نیایش مي  یعني نگھبانان زمین،  الرس،» چھار راھھا«
» انجمن شخمزني«كاھنان آیین   در ماه اردیبھشت،  خواستند؛ از او فراواني محصول را مي  بھ تلوس،

گذشتند و بھ درگاه مارس  اي آوازخوان، از كنار مرزھاي كشتزارھاي بھ ھم پیوستھ مي پیشاپیش دستھ
كشمكشھا   بخشید، مالكیت و صبغة قدسي مي  دین،  بدین گونھ،. بردند تا بار را فراوان كند نماز مي) زمین(

و تن و روان را با ایمان   داشت، مي كار در كشتزارھا را بزرگ  بھ نیروي شعر و درام،  خواباند، را فرو مي
py  .داد و امید نیرو مي
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» نومینا«پنداشتند و آنان را ارواح یا  خدایان خویش را آدمي شكل نمي  برخالف یونانیان،  رومیان،
  فضیلت،  بیم،  امید،  بخت و آزرم،  حافظھ،  جواني،  نامیدند؛ گاه خدایان مفاھیم مجردي چون تندرستي، مي

ارواح بیماریزا بودند و   ھا یا اجنھ،»لمور«چون   برخي از ایشان،. پیروزي و روم بودند  سازش،  پاكدامني،
دیگر ). اردیبھشت(روح ماه مھ   مانند مایا،  برخي ارواح فصلھاي سال بودند،. شدند بدشواري خرسند مي

. زیستند ني كھ در درختان ميمانند سیلوانوس؛ یا خدایا  مانند نپتون؛ یا پریان جنگل،  خدایان آب بودند،
یا در تن غازھاي مقدسي كھ   ھمچون اسب یا گاو قرباني؛  زیستند، اي دیگر در تن جانوران مقدس مي پاره

  :بعض دیگر ارواح توالد بودند. كرد اي آنھا را در كاپیتول از آسیب نگاھداري مي دینداري بازیگوشانھ
  خداي یوناني بارآوري،  پریاپوس،. موكل بر حیض و زایش بودلوكینا    توتوموس بر آبستني نظارت داشت؛

دختران و كدبانوان   كھ سخت از این رسم ناخرسند بود،  بزودي مقیم روم شد؛ بھ گفتة قدیس آوگوستینوس،
تصاویر قبیح وي زیور بسیاري از . نشستند تا آبستنیشان مسلم باشد روي آلت مردانگي مجسمة پریاپوس مي

یا از   بستند تا بارآور و بختیار باشند، مردمان ساده تمثالھاي كوچك ذكر وي را بھ خود ميباغھا بود؛ 
وارو خدایان رومي را تا سي ھزار . ھیچ دیني تاكنون اینھمھ خدا نداشتھ است. گزند نبینند» چشم بد«

. آدمیان است و پترونیوس شكایت داشت كھ در برخي از شھرھاي ایتالیا شمارة خدایان بیش از  برشمرد،
  .آمد و ھم خدا ھم بھ معناي قدیس مي» دئوس»  اما نزد رومیان،

  سحر،  توتمپرستي،  باورھاي رنگارنگ عامیانھ بھ جانگرایي، فتیشیسم،  زیر قشر این تصورات اساسي،
د نیاكان ھندو كھ بیشتر آنھا یادگار ساكنان ماقبل تاریخ ایتالیا و شای  و تابو پنھان بود،  خرافھ،  معجزه، ورد،

از   و،» نجس«چیزھا و جاھا یا كسان بسیاري . آمد اروپایي ایشان در زیستگاه كھن آسیاییشان بھ شمار مي
زنان   از آن جملھ نوزادان،: یعني دست زدن یا نزدیك شدن بھ آنھا ممنوع بود  نابسودني بودند،  این رو،
رفت تا مقاصد طبیعي با وسایل  نیكي بھ كار ميصدھا تعویذ یا اسباب مكا. و تبھكاران محكوم  حایضھ،

    ماوراي طبیعي حاصل شود؛

تمثالھایي كوچك بھ دریاھا یا درختان آویزان بود . ھر كودك طلسمي طالیي بھ گردن آویختھ داشت  كمابیش،
و در   ،آمدن باران  درمان بیماریھا،  از افسون یا ورد براي جلوگیري از حوادث،. تا ارواح بد را بگریزاند

ما «: گوید پلیني مي. جستند ھم شكستن سپاه دشمن و از میان بردن محصول او و یا تباه كردن او یاري مي
در آثار ھوراس و ویرژیل و تیبولوس و » .ھمھ از آن ھراسانیم كھ نفرین و ورد بر جا خشكمان كند

از   كنند؛ خورند و شبھا پرواز مي پنداشتند كھ جادوگران مار مي چنین مي. جادوگران بسیارند  لوكیانوس،
ھمھ   جز تني چند شكاك،. انگیزند كشند و مردگان را برمي سازند و كودكان را مي گیاھان رازناك زھر مي

آمدند تا براي روم  بھ خدایاني كھ از اولمپ فرو مي  بھ معجزه و تفأل، یا بھ تندیسھاي سخنگو و عرقریز،
. و بھ پیشگویي آینده بھ یاري حوادثي غریب عقیده داشتند  وم جفت،بھ روزھاي خجستة طاق و ش  بجنگند،

و در   تاریخ لیویوس مشتمل بر صدھا تفأل از این گونھ است كھ با وقاري فیلسوفانھ گزارش شده است؛
نیز » تاریخ خرق طبیعت«شود كھ عنوان آن آثار را  مجلدات آثار پلیني مھین از این تفألھا چندان یافتھ مي

غیر عادي در جانور قرباني یا غرش تندر   چون دل و رودة  با اعالم اینكھ كاھن شگوني بد،. ان نھادتو مي
  .شد حكومت، یا جنگ معلق یا تعطیل مي  مھمترین امور بازرگاني،  دیده یا شنیده است،  در آسمان،

  نامید، مي» خرافھ«ي گرفت و آنھا را بدرست توانست این افراط كاریھا را جلو مي حكومت تا آنجا كھ مي
. گرفت زیركانھ از دینداري مردم بھ سود ثبات اجتماع و دولت بھره مي  اما،. یعني آنچھ در باال قرار دارد

اي ملي براي االھة وستا ساخت و  خدایان روستایي را با زندگي شھري سازگار كرد و آتشكده  حكومت،
  از خدایان خانواده و كشتزار و دھكده،  برگماشت؛ ھیئتي از دوشیزگان آتشبان را بھ نگھباني آتش شھر

اي پرشكوه و خوشنما در نیایش آنان بنیاد  شارمندان، شیوه  بھ نام ھمة  آورد و،  خدایان محلي دولت را پدید
  .كرد

از   اگرچھ ھنوز مانند زئوس بھ مقام شاھي نرسیده بود،  یوپیتر یا یووه،  در میان این خدایان ملي باستان،
اي غیرانساني داشت ـ پھنة بیكران آسمان  وي در قرنھاي نخستین تاریخ روم ھنوز جلوه. ھ محبوبتر بودھم

مظاھر آن بھ   ریزشي از باران بركت بخش،  )بھ نام یوپیتر پلوویوس (و نور خورشید و ماه و غرش تندر یا 
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. بردند باران یا آسمان بھ كار ميمترادف   حتي ویرژیل و ھوراس گاه لفظ یووه را بھ گونة. آمدند شمار مي
كاپیتول بھ سوي پرستشگاه یوپیتر تونانس ـ   ، توانگرترین زنان روم با پاي برھنھ از تپة در زمان خشكسالي

پدر   دیوسپاتر یا دیسپیتر،  شاید این نام شكل مسخ شدة. رفتند تا براي باران دعا كنند باال مي ـ  تندرزن  یووة
یانوس نخست روح دو   ـ در اصل دیانوس ـ با او یكي بوده است؛ د در آغاز یانوس شای. آسمان بوده است

. بود  ھمچون روز و سال،  و بعدھا روح ھر گشایش یا آغازي،  و سپس دروازة شھرھا،  ھا، چھرة كلبھ
شد تا بتواند ھمراه سپاھیان رومي بھ سركوب خدایان  درھاي پرستشگاھش فقط بھ ھنگام جنگ گشوده مي

  خدایي كھ بھ قدمت یوپیتر از آزرم . شمن برودد

روم  و آنگاه مظھر و نشانة  نخست خداي كشت، و سپس خداي جنگ،. بود) مریخ(مارس   مردم بھره داشت،
  دیگر از این گونھ خدایان كھنسال،. اي در ایتالیا نام او را بر یكي از ماھھاي سال نھاد شد؛ ھر قبیلھ

ھا وي را شاھي در روزگار ماقبل تاریخ  در افسانھ. بود» ازه افشانبذر ت«ساتورنوس، خداي ملي 
قبایل را زیر یك قانون آورد و كشاورزي آموخت و صلح و زندگي اشتراكي را در   اند كھ ھمة برشمرده

  .برقرار كرد »سساتورنوحكومت «عصر زرین 

یونورگینا شھبانوي بھشت و ھمزاد موكل بر زنانگي . اما محبوبتر بودند  ھاي رومي از اینان ناتوانتر، االھھ
  مینروا االھة٧. آمد ژوئن، مباركترین ماه زناشویي بھ شمار مي  ماه خاص او،  و زناشویي و مادر بود؛

كھ حفظ آن   ،پاالدیوم  و خنیاگران و منشیھا بود؛  ن،صنایع دستي و اصناف، بازیگرا  فرزانگي یا حافظھ،
گفتند آینیاس  كھ مي  سراپا غرق در اسلحھ،  تصویري از پاالس مینروا بود،  شد، اساس امن روم پنداشتھ مي

ماه   و بارآوري بود؛  جفتگیري،  ونوس روح شوق،. بھ روم آورده استبھ نیروي عشق و جنگ از تروا 
او را گوھر   شاعراني چون لوكرتیوس و اووید،. دانستند مي» ھاي شكوفا جوانھ«را ماه   آوریل،  مقدس وي،

و   و ساكنان وحشي آنھا،  جنگل،  دیانا االھة ماه، زنان و زایش، شكار،. دانستد عشق آمیز ھمة زندگان مي
از فرھنگ ناحیة آریكیا واقع در آن   ھنگامي كھ التیوم بھ زیر حكومت روم درآمد،  یك روح درخت بود كھ،

پرستشگاه پرشكوه دیانا   دریاچھ و بیشة نمي قرار داشت، و در آن بیشھ،  نزدیك آریكیا،. خطھ گرفتھ شد
  ،»شاه جنگلھا»  ویربیوس،  ھمخوابةكھ زیارتگاه ھمة كساني شد كھ این االھھ را زماني   ساختھ شده بود،

  براي آنكھ دیانا و زمین بارور بمانند،  جانشینان ویربیوس، یعني كاھنان و شوھران االھة شكار،. دانستند مي
  یا شاخة(اي از درخت مقدس كولي  پس از بریدن تركھ  دادند كھ، اي مي ھر یك بنوبت جاي خود را بھ بنده

  . دوم میالدي دوام داشت  این رسم تا سدة  كشت؛ كرد و او را مي مي  بر شاه حملھ  براي ساختن طلسم،  )زرین

خدایان ملي كوچكتري نیز وجود . آمدند معبود رومیان بھ شمار مي  اینان بودند خدایاني بزرگي كھ رسمًا
كھ سبكسرانھ با   خداي شادي و شراب،  ھركولس، : كردند داشتند كھ در محبوبیت با این خدایان ھمسري مي

ھبان بازرگانان و خطیبان و مركوریوس خداي نگ  كرد؛ دار پرستشگاھش بر سر یك روسپي قمار مي گنجینھ
  چون قلمرو حكومت روم گسترش یافت،. و بسیاري دیگر  بلونا االھة جنگ؛  ثروت؛  دزدان؛ اوپس االھة

بھ پرستشگاه عمومي   بھ نشانھ و ضمانت پیروزي،  گاه خدایي از یك شھر مغلوب،. خدایان تازه پدید آمدند
  اي  اگر افراد جامعھ  بر عكس،. كھ بھ اسارت بھ رم آورده شد مانند یونو از ویي  شد، خدایان روم آورده مي

ھاي رواني و اخالقي ایشان  آوردند تا مبادا ریشھ خدایان خویش را نیز با خود مي  آمدند، بھ پایتخت مي
رومیان در . آورند بھ ھمان گونھ كھ مھاجران امروزي خدایان خود را بھ امریكا مي  یكباره بركنده شود؛

  بیشتر آنان عقیده داشتند كھ ھر خدایي ھمراه تندیس خود است؛  كردند؛ ن خدایان بیگانھ شك نميوجود ای
  . پنداشتند كھ خدا ھمان تندیس است بسیاري مي

از راه ارتباطات بازرگاني و نظامي و   اینان،  بلكھ غالب بودند؛  نھ مغلوب،  اما برخي از این خدایان تازه،
سپس در جنوب   نخست در كامپانیا،  رومیان با تمدن یونان،. بھ روم راه یافتند  فرھنگي با تمدن یونان،

سرد و غیر   خدایان رسمي دین رومي،. و سرانجام در خود یونان ارتباط یافتند  آنگاه در سیسیل،  ایتالیا،
. الھامبخش باشند توانستند آرامي دھنده و اما بندرت مي  گرفتند، ھدیھ و قرباني بھ رشوه مي  انساني بودند؛

مردم روم از   تودة. جویي و ذوق و شعر بودند آكنده از حادثھ  ھمچون آدمیزادگان،  خدایان یوناني،  برعكس،
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. آیین پرستش ایشان را فرا گرفتند  ، بھ رغبت  این خدایان استقبال كردند و برایشان پرستشگاه ساختند و،
بر خانوادة خدایان رومي   وران برقراري نظم و خشنودي،ھمچون یا  خدایان یوناني را،  كاھنان رسمي،

دمتر و   م، ق ۴٩۶در سال . پذیرفتند و ھر جا كھ ممكن بود آنھا را با خدایان ھمانند خود یكي كردند
نوبت كاستور   دوازده سال بعد،. بستگي یافتند) خداي انگور(و با كرس و لیبر . دیونوسوس وارد روم شدند

بھ   پرستشگاھي براي آپولون در مانبخش ساختھ شد،  ،۴٣١در سال   نگھبانان روم شوند؛و پولوكس بود كھ 
بھ شكل ماري   خداي یوناني پزشكي،  ، آسكلپیوس،٢٩۴در سال . امید آنكھ از بروز طاعون جلوگیري شود

اي در  هاز اپیداوروس بھ روم آورده شد، و بھ احترام وي پرستشگاه و بیمارستاني بھ روي جزیر  عظیم،
و   و پوسیدون با نپتون،  كرونوس بھ صورت خدایي در اصل برابر با ساتورنوس،. رودخانة تیبر برپاگشت

و ھرمس با    و ھادس با پلوتون،  وھفایستوس با وولكانوس، و ھراكلس با ھركولس،  آرتمیس با دیانا،
یعني شاھد سختگیر سوگندھا و   ي دیگر،یوپیتر بھ مقام زئوس  ،  بھ یاري شاعران. پذیرفتھ شدند  مركوریوس،

اندك اندك رومیان فرھیختھ براي   اوج یافت؛  پاسدار قوانین و خداي خدایان،  داور كھنسال اخالقیات،
  .آماده شدند  یھودیت و مسیحیت،  پذیرش دینھاي یكتاپرستي رواقي،

  كاھنان – ٢

  در ھر خانھ،. كاھناني كار آمد در اختیار داشت ایتالیا براي خرسند كردن این خدایان و یاري جستن از آنان
پونتیفكس (اما رھبري نیایش ھمگاني با چند كولگیا یا انجمنھاي پونتیفكس ماكسیموس   خود كاھن بود؛  پدر،
  كھ برگزیدة  ولي ھمھ از جانب یك كاھن اعظم،  كاھنان بود كھ ھر یك در امور خود استقالل داشت،  )اعال

  . شد رھبري مي  بود،انجمنھاي سدانھ 

دادند و از قدرت سیاسي  اي تشكیل نمي انجمنھا صنف یا طبقة جداگانھ. عضویت یابد یا آنھا را ترك كند
درآمد بعضي زمینھاي دولتي را براي گذراندن امور . مگر بھ عنوان افزارھاي حكومت  بھره بودند، بي

و با سھم االرثي كھ دینداران نسل اندر نسل   ،كردند و بندگاني براي خدمتگزاري داشتند خود دریافت مي
  .شدند توانگر مي  گذاشتند، برایشان مي

قوانین را ضبط   آوردند، ھا را فراھم مي م انجمن كاھنان اعظم نھ عضو داشت كھ سالنامھ در قرن سوم ق
را از گناه پیراستھ  روم  شویي پنجسالھ، و با مراسم گناه  كردند، قرباني نیاز مي  زدند، كردند، فال مي مي
كھ كارشان » فالمین«پانزده دستیار داشتند بھ نام   در اجراي آیینھاي دیني،  كاھنان اعظم،. ساختند مي

در لغت بھ معني (» سالیھا»  :انجمنھاي كوچكتر داراي وظایف خاص بودند. برافروختن آتش قرباني بود
اعالم ) مریخ(رقص آییني در پیشگاه مارس حلول ھر سال نو را با برگزاري   )جھندگان یا رقاصان

انجمن «یا    ،»لوپركي»  :كردند یا فتیالھا پیمانھا و اعالنھاي جنگ را توشیح مي  »فتیالس»  كردند؛ مي
آتشكدة ملي را پاس   انجمن دوشیزگان آتشبان،. آورد انگیز لوپركالیا را بھ جا مي آیین شگفت  ،»گرگ

ھاي سپیدجامھ و سپید  این راھبھ. پاشید آب بھ روي آن مي  اگریا،  ي مقدس،پر  داشت و ھر روز از چشمة مي
ماندند و خود را وقف خدمت  شدند و تا سي سال باكره مي چادر از میان دختران شش تا دھسالھ برگزیده مي

كي از اگر ی. شدند مند مي اما در عوض از بسیاري از احترامات و امتیازات عمومي بھره  كردند، بھ خلق مي
   سوزاندند؛ زدند و زنده مي شدند، او را با چوب مي میان ایشان بھ گناھكاري در روابط جنسي متھم مي

توانستند این  ھا پس از سي سال مي راھبھ. اند  مورخان رومي دوازده مورد از این گونھ مجازات را یاد كرده
  . دیافتن اما كمتر چنین فرصتي مي  و زناشویي كنند،  كار را ترك

  بود كھ در روزگار باستان با نظارة ) غیبگو و فالگیر(ھیئتي مركب از نھ پرنده   متنفذترین ھیئت كاھنان،
پیش . دیدند قصد یا ارادة خدایان را باز مي  ، و بعدھا با بررسي احشاي حیوانات قرباني شده،پرندگانپرواز 

و غیبگویان و   زدند، یا آغازیدن بھ جنگ، فرمانروایان تفأل مي  از اقدام بھ ھر عمل خطیر سیاسي یا دولتي،
از   نان از كلده و ماوراي آن،ھنر این جگربی  كردند؛ فالگیران یا جگربینان خاص تفأل ایشان را تأویل مي

تقریرات خود را در بعض موارد با   پذیرفتند، چون كاھنان گاه رشوه مي. بھ روم راه یافتھ بود  راه اتروریا،
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مانع از   مثال با اعالم اینكھ تطیر ایشان از نحوست حكایت دارد،   كردند؛ نیازھاي مشتري مطابق مي
انجمن را بھ تصویب اعالن   ، با خبر دادن از شگون خجستھ  بھ عكس، یا  شدند، تصویب قوانین نامطلوب مي

یعني پیشگوییھاي   »كتابھاي سیبوالیي«دولتیان در بحرانھاي عمده با رجوع بھ . كردند جنگ تشویق مي
با این وسایل و ھیئتھایي كھ . دادند از خشنودي خدایان خبر مي  راھبة آپولون در كوماي،  ، سیبوال  ثبت شدة

  .بھ سوي ھر ھدفي بكشاند  در ھر جھت،  ، توانست مردم را آریستوكراسي مي  شد، نزد وخش دلفي گسیل مي

كاھنان . ھدف آیین پرستش اھداي پیشكش و قرباني بھ خدایان براي جلب یاري یا دفع خشم ایشان بود
تي در گفتار و اطوار برگزار شود باید با چنان دق  خدایان گردد،  براي آنكھ پذیرفتة  گفتند كھ این آیینھا، مي

اگرچھ تا . بایست تكرار شود آیین پرستش مي  داد، اگر خطایي رخ مي. ایشان ساختھ است  كھ فقط از عھدة
جوھر ھر آییني عبارت . بھ معناي برگزاري آیینھاي پرستش با دقت دیني بود Religio. سي بار الزم آید

  ھا، در خانھ). sacer(» چیزي را از آن خداوند كردن»  لفظي،بھ معناي   بود از عمل قرباني كردن یا،
یا بھ درون آتش انداختھ   اي نان شیریني یا جامي از شراب بود كھ بھ روي آتشدان گذارده، تكھ  پیشكش،

  یا یك قوچ یا سگ یا خوك، در روزھاي پرقدر،  عبارت بود از نخستین بر كشتزاران،  در روستاھا،   شد؛ مي
اورادي كھ باالي . كردند این سھ حیوان را با ھم قرباني مي  در اعیاد بزرگ،  گراز یا گوسفند یا گاو؛ اسب یا

خدا خود   بھ این اعتبار،  كرد؛ شد مبدل مي خواندند آن را بھ خدایي كھ حیوان بھ او نیاز مي سر قرباني مي
اعضاي   شد و كاھنان و مردم ماندة ميچون فقط احشاي جانور در قربانگاه سوزانده   و،  گشت؛ قرباني مي

. امید آن بود كھ نیرو و شكوه خدایان بھ نیایش كنندگان شریك در جشن منتقل شود  خوردند، قرباني را مي
. م قانوني براي منع این رسم گذشت ق ٩٧گفتني است كھ فقط در سال   شدند؛ گاه آدمیزادگان خود قرباني مي
چھ بسا مردان جان خود را در راه دولت فدا   ھ كفاره براي گناه دیگران،بر اثر نوعي از ھمین اعتقاد ب

كھ براي فرو نشاندن آتش خشم قدرتھاي   چنانكھ دكیوسھا كردند و یا ماركوس كورتیوس،  كردند، مي
بنا بر روایات   و،  دھان باز كرده بود پرید،  بھ درون شكافي كھ در فوروم روم بر اثر زلزلھ  زیرزمیني،

  . اف فراھم آمد و وضع رو بھ راه شدشك

اي بر  دستھ. بستند و یا شھر بھ كار مي  سپاه،  رمھ،  آن را در مورد محصول،. دلپذیرتر بود» پاكسازي«آیین 
ارواح   بدین گونھ،  كرد و، خواند و قرباني نیاز مي گشت و دعا مي بایست پاك شود مي گرد چیزھایي كھ مي

كلمات آن نھ   این دعاھا شكل ناقصي بود از اوراد ساحران؛. گریزاند صیبت را ميپراكند و م تباھكار را مي
پلیني دعاخواني را بصراحت از شمار ورد جادوگرانھ   كھ در حكم افسون نیز بود؛. سرود  ھمان بھ گونة

ن كھ بھ توسط كاھنا  شد و بر حسب فھرست منظم نامھاي خدایان، اگر ورد بدرستي ادا مي. دانستھ است
یقین بود كھ دعا مستجاب خواھد   شد، بھ درگاه خداي سزاوار آن گزارده مي  گشت، گردآوري و حفظ مي

از آیینھاي پیوستھ بھ . بایست در بھ جا آوردن آیین خطایي رخ داده باشد مي  شد، اگر دعا پذیرفتھ نمي  شد؛
معابدي بزرگ   وفاي این گونھ نذرھا،پس از   گاه،. شد كھ بھ بركت آن یاري خدایان جلب مي  سحر نذر بود،

  دھد كھ دین خلق، پایان چنین پیشكشھاي نذري در آثار رومي نشان مي بي  شمارة. افراشت سر بھ آسمان مي
در پرتو دینداري و شكرگزاري و احساس پیوستگي با خدایان طبیعت و شور و شوق براي ھماھنگي با 

  اندازه رسمي بود و نوعي رابطة دین دولتي بي  برعكس،  اما، .دیني گرم و پر مھر بوده است   ھمة آنان،
ھنگامي كھ آیینھاي نو پرستش از خاور زمین بھ روم راه . آمد عقدي میان دولت و خدایان بھ شمار مي

و حال آنكھ ایمان و آیین پرستش چشمنواز و   این نیایش رسمي رو بھ انحطاط گذارد،  پیش از ھمھ،  یافت،
تا حدي راه تسلیم در پیش   مسیحیت چون پیروز شد،. تاھا با شكیبایي و سرسختي پایدار ماندصمیمانة روس

گرفت و بسي چیزھا را خردمندانھ از این ایمان و آیین بر گرفت و بھ قوالب و عباراتي تازه درآورد كھ تا 
  .این زمان نیز در جھان التین رواج دارد
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  ھا جشنواره – ٣

كرد و مردمان و  ھاي آن این عیب را جبران مي در عوض جشنواره  ل آور و سخت بود،اگر آیین نیایش مال
از جملھ روز اول و گاه   بیش از یكصد روز مقدس بود،  در ھر سال،. داد خدایان را خوشخوتر نشان مي

واح این ار. برخي از این روزھا وقف مردگان یا ارواح جھان زیرزمیني بود. روز نھم و پانزدھم ھر ماه
در . بودند و غایتشان خرسند كردن رفتگان و دور كردن خشم بود» دور كنندة شر«در مراسم خود 

ھاي رومي جشن لمورھا یا ارواح مرده را با ابھت برگزار  خانواده  روزھاي یازدھم تا سیزدھم ماه مھ،
با این لوبیاھا روح خود «: دز كرد و فریاد مي ھاي لوبیاي سیاه از دھان بھ بیرون تف مي پدر دانھ. كردند مي

بھ   و فرالیا در ماه فوریھ،  آیینھاي پارنتالیا،» !دور شوید  ھاي نیاكانم، اي سایھ… كنم و شما را رستگار مي
ھا، خاصھ در میان  اما جشنواره. كوششھایي بود براي فرو نشاندن خشم مردگان ھراس انگیز  ھمین گونھ،

قھرمان یكي از . براي شادي و كامراني آمیختھ با گریز از قیود جنسيبیشتر فرصتي بود   ھاي مردم، توده
تواني  و ھر جا بخواھي مي  تواني خورد، ھرچھ بخواھي مي«گوید كھ در این روزھا  مي پالوتوسآثار 
و   بیوگان، دوشیزگان،  بھ شرط آن كھ از زنان شویدار،  و ھر كھ را خوش داري دوست بدار،… رفت

 پنداشتھ است كھ بھ خارج كردن اینھا باز كسان بسیاري براي گویا گوینده مي» .پسران آزاد بپرھیزي
  .عشقبازي باقي خواھند ماند

  :رمانندة گرگان بود  رسید كھ وقف فاونوس، انگیز مي نوبت لوپر كالیا یا جشني شگفت  روز پانزدھم فوریھ،
بر گرد تپة   شدند و كاھناني كھ فقط كمربندي از پوست بز بھ تن داشتند، بزھا و گوسفندھا قرباني مي

خواندند تا ارواح تباھكار را برانند، و بھ ھر زني كھ  مي دویدند و براي فاونوس دعا پاالتینوس مي
زدند تا روانشان را از گناه پیراستھ و  اي از پوست حیوانات قرباني مي او را با تازیانھ  رسیدند، مي

  شد تا خداي رودخانھ، آنگاه عروسكھایي كاھي بھ درون رودخانة تیبر انداختھ مي  زھدانشان را بارور كنند؛
روز پانزدھم مارس تھیدستان . خرسند یا فریفتھ شود  خواست، وزھاي پرھیاھوتر جان آدمیزاده ميكھ در ر
در میدان مارس براي خود   ریختند و، ھمچون یھودیان در جشن میوه بندان، ھاي خود بیرون مي از كلبھ

بھ شمارة   ،)ة سالیانحلق(گرفتند و بھ درگاه االھة آناپرنا  زدند و آمدن سال نو را جشن مي سایبانھا مي
تنھا ماه آوریل شش عید داشت كھ بھ فلورالیا . خواندند دعا مي  سالھایي كھ جامھاي شراب سركشیده بودند،

بندوبار و میگساري  بود كھ شش روز در شادماني بي  ھا، یا االھة گلھا و چشمھ  و آن عید فلورا،  انجامید، مي
روز نھم و یازدھم و سیزدھم مھ عید . بود) بونادئا(نیكوكار   االھةنخستین روز ماه مھ عید . یافت دوام مي

  خیل مردان و زنان دلشاد آلت مردانھ،  شد؛ در جشن لیبرالیا برگزار مي  انگور،  خدا و االھة  لیبر و لیبرا،
    نماد باروري؛

انگیز اما پروقار  شاديانجمن شخمزني، خلق را در جشنھاي   در پایان ماه مھ،. كردند را آشكارا تقدیس مي
خدایان   پس از آنكھ محصول را با خیال آسوده گرد آوردند،  در ماھھاي پاییز،. كردند آمباروالیا رھبري مي

جشن ساتورنالیا از ھفدھم تا . گون پرمایھ بود اما دسامبر باز از جشنھاي گونھ  بردند، را از یاد مردم مي
كردند و از  افشاني سال بعد شادي مي در طي آن مردم براي دانھو   شد؛ بیست و سوم این ماه برگزار مي

  دادند، ھا مي مردم بھ یكدیگر ھدیھ  در این جشن،. كردند ساتورنوس یاد مي  طبقة روزگار پادشاھي شاد و بي
خاست و حتي  شد، فرق میان خدایگان و بنده چندي از میان برمي و بسیاري از امور حرام مجاز شمرده مي

توانستند با صاحبان خود بنشینند و بھ آنان فرمان دھند و بھ  بندگان مي  یافت؛ بر خدایگان برتري ميبنده 
شدند، لب بھ خوراك  بندگان سیر نمي  تا ھمة  كردند و ، بندگان را خدمت مي  صاحبان،  ریشخندشان بگیرند؛

  .زدند نمي

رخدادھا تا قرون چھارم   ماند و بھ رغم ھمةدر شھرھا محبوب   اي روستایي داشت، این جشنھا اگرچھ ریشھ
شمار آنھا چندان گیج كننده بود كھ یكي از مصارف عمدة تقویم رومي فھرست . و پنجم میالدي دوام كرد

رسم ایتالیاییان آغازین این بود كھ كاھن اعظم در آغاز ھر ماه . كردن آنھا براي راھنمایي مردم بود
این   كرد؛ بایست در سي روز بعد برگزار شود یاد مي جشنھایي را كھ مي خواند و نام شارمندان را فرا مي
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اي مانند سنت  تا اندازه  نزد رومیان،. فراخواني سبب شد كھ بھ روز نخست ھر ماه نام كالندا دھند
تقویم عبارت بود از فھرستي كھ كاھنان از روزھاي تعطیل و   كاتولیكھاي كنوني یا یھودیان سخت متدین،

بر . و نجومي  قضایي، تاریخي،  امور مقدس،  انباشتھ از آگاھیھایي دربارة   كردند، ي كار فراھم ميروزھا
از آن نوما   كرد، تقویمي كھ بر نظم روزشماري و زندگي رومیان تا زمان قیصر حكومت مي  طبق روایات،

  شمارة  دة خود در افزودن روزھا،با شیوة پیچی  كرد و، سال را بھ دوازده ماه بخش مي  این تقویم،. بوده است
در سال   كاري روزافزون در این شیوه، براي جلوگیري از افراط. رساند مي ٣۶۶بھ   روزھاي سال را تقریبًا

اما این   م بھ كاھنان اعظم اختیار داده شد تا روزھا و ماھھاي افزون شده بر سال را بازنگري كنند، ق ١٩١
از كردن یا كوتاه كردن مدت فرمانروایي كساني كھ خوشایند یا كاھنان از اختیار خود براي در

كھ در آن ھنگام تا سھ ماه   تقویم رومي،  چندانكھ در پایان دورة جمھوري،  ناخوشایندشان بودند بھره جستند،
  .بھ ھیوالي سراپا نابساماني و نیرنگبازي بدل شده بود  خطاي حساب داشت،

م  ق ٢۶٣در سال . گرفتند ز روي ارتفاع خورشید در آسمان اندازه ميزمان را فقط ا  در روزھاي نخست،
اما چون كاتانا   یك ساعت آفتابي از كاتانا واقع در سیسیل آورده و در میدان بزرگ شھر نصب كردند؛

توانستند  و كاھنان تا یك قرن نمي  این ساعت زمان درست را نشان نمیداد،  چھار درجھ در جنوب رم بود،
ماه با . سكیپیو ناسیكا نوعي ساعت آبي براي ھمگان معمول كرد  م، ق ١۵٨در سال . ستكاري كنندآن را د

شد و نام  بھ سھ دوره بخش مي) سیزدھم یا پانزدھم(و ایدس ) پنجم یا ھفتم(، نونس )نخستین(روزھاي كالند 
  اي  روزھا را بھ شیوه

روز چھارم پیش از «مثال دوازدھم مارس را : دكردن معین مي  بر حسب بعدشان از این فصول،  ناآزموده،
كردند كھ در  ھایي نامنظم براي امور اقتصادي معین مي ھفتھ  از روزھاي نھم ماه،. نامیدند مي  »ایدس مارس

نام   مارتیوس،  و ماه نخست،  شد، سال با بھار آغاز مي. آمدند خالل آنھا روستاییان بھ بازارھاي شھرھا مي
خداي جوانھ زني؛ مایوس، ماه مایا، یا شاید ماه   آپریلیس،  ماه بعد،  ي را بر خود داشت؛افشان خداي دانھ

  ،)ششم(سكستیلیس   ،)پنجم(سپس ماھھاي كوینتیلیس   گویا ماه بالیدن؛  فزوني؛ یونیوس، ماه یونو،
ھاي آنھا در سال  ماره، كھ ھمھ بر حسب ترتیب ش)دھم(و دكمبر   ،)نھم( نومبر  ،)ھشتم(اكتبر   ،)ھفتم( سپتمبر

یعني چیزھاي سحرآمیزي   ماه فبروا،   و فبرواریوس،  ماه یانوس،  نامگذاري شده است؛ سپس یانواریوس،
نامیدند، شاید بدین  خود سال را آنوس یا انگشتري مي. شوند كھ بھ دستیاري آنھا آدمیان از گناه پیراستھ مي

  .نجامي در كار نیستخواستند بگویند كھ براستي آغاز و ا گونھ مي

  دین و منش – ۴

تكیة آن بر آیین پرستش   اي لحاظ اخالق بود؛ كرد؟ دین رومي از پاره آیا این دین بھ اخالق رومي یاري مي 
و دعاھاي آن نیز   دھند؛ بلكھ بھ ھدایا و اوراد پاداش مي  نھ بھ نیك منشي،  داد كھ خدایان، چنین معني مي

زندگي انساني و خاكي را بھ   مراسم دیني،. ھاي مادي یا پیروزي نظامي بودكمابیش ھمیشھ خواھان نعمت
گویي كھ جوھر راستین دین   اما شمارة آنھا ھمواره در فزوني بود؛  آورد، صورت نمایشي شورانگیز در مي

از بري   انگیز بودند، ارواحي ھراس  ، جز چند تن، خدایان. ھمین مراسم است نھ بندگي جزء در برابر كل
  .اخالق و بزرگمنشي

پیش از آنكھ . دین كھن روم سرچشمة اخالقیات و نظم و نیرو در فرد و خانواده و دولت بود  با این وصف،
خمیرة سرشتش در پرتو ایمان از فرمانبرداري و وظیفھ و آراستگي مایھ   كودك بتواند معني شك را دریابد،

كرد و پدران و مادران و كودكان را بھ  ھي برخوردار ميخانواده را از ضمان و حمایت اال  دین،. گرفت مي
زاد و مرگ را شرف و . داشت وا مي  اي بیمانند، بھ پایھ  نگاھداشت حرمت یكدیگر و پایبندي بھ وظایف،

كرد، و، با الزم شمردن وجود دودمان  وفاداري بھ پیمان زناشویي را تشویق مي  بخشید، ارجي قدسي مي
با تشریفاتي كھ پیش از ھر نبرد و جنگي برگزار . كرد تكثیر نسل را افزون مي  ه،براي آرامش روح مرد

با بخشیدن اصل . جنگند كرد كھ قواي فوق طبیعي بھ پشتیباني او مي سرباز را قویدل و معتقد مي  شد، مي
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و با   ،»آسمان«و با شناختن جرم در حكم بر ھم زدن نظام و آرامش   آسماني و صورت مذھبي بھ قانون،
بھ ھر شأني از زندگي عامھ ھیبتي . كرد قانون را استوار مي  در پس ھر سوگند،) پوپیتر(نھادن قدرت یووه 

و حكومت   كرد، برگزاري آیین و دعا را مقرر مي  و در آغاز ھر كاري از كارھاي حكومت،  داد، دیني مي
  ساخت كھ دینداري با  را با خدایان چنان مرتبط مي

و عشق بھ میھن را چنان شوري بخشیده بود كھ تاكنون تاریخ در ھیچ اجتماعي   شد، كي ميمیھن پرستي ی
افتخار مسئولیت پروراندن آن سرشت   دست در دست ھم،  دین و خانواده،. نیرومندتر از آن را بھ یاد ندارد

  .آھنیني را داشتند كھ راز سروري روم بر جھان بود

III  - اخالق  

از زمان   ادبیات رومي،  كدام اصول اخالقي پا گرفت؟  ، خانواده و در پناه خدایان از این زندگي در دامن
شمرد و بز زوال سادگي و فضیلت كھن اسف  این نسلھاي نخستین را نمونة كمال برمي  انیوس یا یوونالیس،

 فابیوس و روم لذت طلب نرون را درست  صحایف این ادب ھمچنین روم شكیبا و پرحوصلة. خورد مي
) كنتراست(یكجانبھ بر شواھد نباید در باب این رویارویي   اما با تكیة. دھد رویاروي یكدیگر نشان مي

و پر   و بھ زمان نرون ھم مردمي شكیبا،  بھ روزگار فابیوس ھم مردمي لذت طلب بودند،. گویي كرد گزافھ
  .حوصلھ

بندو  یعني ناپرداختھ و بي  ھ یك حال ماند،آیین اخالقي روابط جنسي میان مردم عادي ب  از آغاز تاریخ روم،
از زنان جوان توقع بكارت   طبقات آزاده،  در ھمة. اما نھ ناسازگار با كامیابي در زندگي خانوادگي  بار،
زیرا در مرد رومي حس مالكیت قوي بود و   شد؛ و داستانھایي پرآوازه در ستایش آن پرداختھ مي  رفت، مي
ي آنچنان طبع ثابتي باشد كھ او را در برابر خطر انتقال اموالش بھ زنازادة خواست كھ ھمسرش دارا مي

بھ شرط   تردامني پیش از زناشویي میان مردان،  مانند یونان،  اما در روم نیز،. حریف خویش حفظ كند
كي مدار  از زمان كاتوي مھین تا زمان سیسرون،. بود نكوھیده نمي  رعایت دقیق ریاكاریھاي آدمیزادگان،

بیشتر امكان تظاھر فسق است تا   یابد، آنچھ ھمراه با تمدن افزایش مي. یابیم آشكار در توجیھ این نكتھ مي
كھ نشانة   روسپیان بسیار نبودند و حق نداشتند جامة خاص كدبانوان را،  در سرآغاز تاریخ روم،. نیت فسق

ھاي تاریك شھررم و جامعة رومي قدم فراتر  گوشھ داشتند تا از آنان را وا مي  بر تن كنند؛  زنان نیكنام بود،
ھاي نازك طبعي كھ در اشعار  نظیر ھتایراي آتن یا فاحشھ  تا آن ھنگام ھنوز روسپیان آدابدان،. نگذارند

  .پدید نیامده بودند  اند، اووید مدح شده

بلكھ با این نیت   ور،اما نھ از سر عشقي پرش  گرفتند، زن مي  بھ سن بیست سالگي ـ  مردان معموال زود ـ
در زبان زناشویي در روم . خیر كھ ھمسري مددكار و كودكاني سودمند و زندگي جنسي سالم داشتھ باشند

از   مانند زنان،  كودكان،  در كشتزارھا،  بود؛» ازدواج براي فرزند آوري«كلمات ناظر بر این امر بھ معني 
ندار، زناشویي معموال بھ ھمت پدران و مادران ترتیب ھایي جا اموال بودند، نھ در حكم بازیچھ  مقولة

  ھر دو،  در ھر مورد رضایت پدران زن و شوي،. شدند یافت و گاه افراد در كودكي نامزد یكدیگر مي مي
خویشاوندان بھ بزم فراھم . رفت اي رسمي داشت و پیوندي قانوني بھ شمار مي نامزدي جنبھ. الزم بود

  آمدند تا گواه عقد  مي

خاصھ آنھا كھ مربوط بھ جھیزیھ   شكستند؛ شرایط قرارداد، اي را مي موافقت شاخھ  دو گروه بھ نشانة  باشند؛
رفت كھ  زیرا گمان مي  كرد، ھر مرد حلقة آھنین بھ انگشت چھارم دست چپ دختر مي  شد؛ نوشتھ مي  بود،

دوازده سال و براي پسر چھارده حداقل سن زناشویي براي دختر . پیوندد از آنجا عصبي بھ دل آدمي مي
ھنگامي كھ كامیلوس   م، ق۴١٣اما در سال . شد زناشویي اجباري شمرده مي  در قوانین اولیة روم،. سال بود

py  .این حكم اعتبار خود را از دست داد  در مقام سنسوري روم مالیاتي براي مردان مجرد مقرر كرد،
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و   زن كامال در اختیار شوي بود،  ؛ در ازدواج نوع اول،كوم مانو و سینھ مانو: ازدواج بر دو نوع بود
ازدواج نوع دوم بھ آیین دیني نیازي نداشت . شوھر یا پدر شوھر نسبت بھ او و اموالش قدرت مطلق داشتند

یا بر اثر   زناشویي نوع نخست یا بھ حكم یك سال زندگي مشترك،. و فقط رضایت عروس و داماد كافي بود
آن رعایت آیین دیني الزم  كھ در این نوع ازدواج،  پذیرفت؛ صورت مي» م كیك خوردنبا ھ«یا   خرید،

و بلكھ   زناشویي بر اثر خریداري در ھمان آغاز تاریخ روم از رواج افتاد،. خاص پاتریسینھا بود  آمد، مي
ار شوي بود، این جھیزیھ معموال در اختی. خرید جھیزیة زن چھ بسا مرد را براستي مي  شكل معكوس یافت؛

بزمھاي زناشویي از . بایست معادل آن بھ زن بازگردانده شود مي  بھ ھنگام طالق یا مرگ شوي،  اما،
آنگاه   آمدند، ھاي عروس و داماد در خانة عروس گرد مي خانواده. ھاي عامیانھ سرشار بود تشریفات و ترانھ

  ھاي خاص عروسي و بازي دلقكان، ان و ترانھزن ھمراه با نواي ني  بستند و، صفي پر زیور و دل انگیز مي
، داماد از عروس  ھاي گل بر آن بستھ شده بود كھ دستھ  در آستانة در،  شدند، خانة پدر داماد مي  روانة

و عروس این عبارت ساده را در بیان دلبستگي و برابري و یگانگي بھ پاسخ » تو كیستي؟« : پرسید مي
كشید و  آنگاه داماد او را از روي آستانة در بھ باال مي» .من ھم كایا ھستم  اگر تو كایوس باشي،«  :گفت مي

از   گذاشت؛ گردن خود و ھمسرش را زیر یوغي مي  ھمپیماني،  بھ نشانة  داد و، كلیدھاي خانھ را بھ او مي
ھمراه  ، جدید  بھ نشانة پیوستگي بھ خانوادة  سپس عروس،. شد نامیده مي» ھمیوغي«زناشویي   این رو،

  .جست دیگران در نیایش خدایان خانة شوي شركت مي

از   فسخ زناشویي،. طالق دشوار بود  گرفت، صورت مي» با ھم كیك خوردن«در ازدواجي كھ بر اثر 
نوعي كھ در آن اختیار زن بھ دست مرد بود، بھ ارادة شوھر بود، اما در نوع دوم طالق بھ ارادة ھر یك از 

نخستین طالقي كھ در تاریخ روم ثبت شده در سال . امكان پذیر بود  ف دیگر،رضایت طر بي  دو طرف،
ھیچ گونھ طالقي در   از زمان پیدایي شھر رم تا آن زمان،  روایت مشكوكي مدعي است كھ،  م است، ق ٢۶٨

. بایست زن زناكار یا بیفرزند را طالق دھد مرد مي  بھ حكم عادات طایفي،. روم صورت نپذیرفتھ است
دادرسي  مجازي كھ او را بي  بھ حكم قانون،  اگر زنت را بھ زنا مشغول دیدي،«: گفت توي مھین ميكا

  چون   نباید حتي سرانگشتش را بھ تو بزند،  اما اگر او از روي تصادف تو را در چنین حالي بیابد،. بكشي

. دمانھ در روم بسیار بودزناشوییھاي شا  بھ رغم این تفاوتھا،» .كند قانون وي را از این كار منع مي
زني كھ دو شوھرش را نیك خدمت كرده   در یك جا،. سنگھاي گور از تأثرات پس از مرگ حكایتھا دارد

  :ستایشي دلنشین شده است

اگر یاراي مقابلھ   آن كھ نخست شوي تو بود،… ! اندازه زیبا بودي و بھ شوھرانت صدیق اي ستاتیلیا كھ بي
كھ در این شانزده سال از دل پاك تو   اما دریغا كھ من،  سنگ براي تو برپا مي كرد؛این   با تقدیر را داشت،

  .ام اكنون ترا از دست داده  یافتم، بركت مي

بري بھ نرمي كرك و «زناني كھ كاتولوس آزموده آنان را بھ داشتن   شاید زنان جوان روم باستان بھ اندازة
رنج و زحمت زندگي   شاید در آن عصر روستایي،. نبودند زیبا  وصف كرده است،» دستھایي نرم و كوچك

ھایي كوچك و نازك، و  ھایي با خطوط منظم، بیني زنان چھره. كرد این زیباییھاي جوانانھ را زود تباه مي
ھمان گونھ كھ رنگ موھاي   زنان موبور سخت مطلوب بودند،. گیسوان و چشماني معموال سیاه داشتند

. و اما مرد رومي بھ ظاھر بیشتر ھیبت داشت تا زیبایي. مو مطلوب زنان بودآلماني براي بور كردن 
ھمچنانكھ تن آسایي بعدي   كرد، اش را پرصالبت مي چھره  و سالھا خدمت سپاھي،  اي سخت در تربیت، شیوه

بایست آنتونیوس را بھ سبب چیزي جز گونھ ھاي متورم از  كلئوپاترا مي. ساخت آن را نرم و فربھ مي
بیني رومي مانند منش . و قیصر را بھ ھواي حسني غیر از سر و بیني عقابیش دوست داشتھ باشد  ابش،شر

ریش و موي   م، كھ آرایشگران در روم بھ پیشروي پرداختند، ق ٣٠٠تا سال . رومي بود ـ تیز و ناھموار
و كاھنان   فرمانروایان،  ان،دختر  پسران،. ھا اصوال بھ ھمان شیوة یوناني بود جامھ. بلند رواج بسیار داشت

جوانان چون بھ سن شانزده   كردند؛ اي با حاشیة ارغواني بھ نام توگاپرایتكستا بھ تن مي بلند پایھ جبھ
بھ نشانة احراز حق رأي در   آوردند و بھ جاي آن، توگاي مردي را، این را از تن بھ در مي  رسیدند، مي

اي بھ نام ستوال بھ تن داشتند كھ در زیر  زنان در خانھ جامھ  یدند،پوش مي  انجمنھا و تكلیف خدمت در سپاه،
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. پوشاندند این جامھ را با ردایي مي  بیرون از خانھ،  رسید؛ شد و تا نوك پا مي سینھ یا كمربند بستھ مي
 ردایي بھ تن  و بیرون خانھ بھ روي آن توگا و، وگاه،  پیراھني ساده یا تونیكا،  درون خانھ،  مردان،

شد كھ در عرض دو  اي گفتھ مي بھ جامة پشمي یكپارچھ) بھ معناي پوشیدن  از واژة تاگره،(توگا . كردند مي
ماند بھ روي شانة  پیچیدند و آنچھ را كھ مي آن را بھ دور تن مي. برابر و در طول سھ برابر قد پوشنده بود

چینھایي كھ . انداختند ھ روي شانة چپ ميآوردند و باز ب از زیر بازوي راست بھ جلو مي  انداختند، چپ مي
  .ماند بازوي راست آزاد مي  آمد در حكم جیب بود؛ نزدیك سینھ در جبھ پدید مي

كھ نخست بر یك ملت و سپس بر یك شبھ جزیره و سرانجام بر یك   در یك دستگاه آریستوكراسي،
كھ ناراحت كننده اما  پرورد راند، مرد رومي وقاري پرصالبت در خود مي امپراطوري فرمان مي

عاطفھ و نرمدلي بھ زندگي خصوصي تعلق داشت؛ ھر مرد كھ از طبقات باالدست بر . ضروري بود
   و  بایست بھ ھمان اندازه ترشرو باشد كھ تندیس او، در میان ھمگان مي  خاست، مي

   

  كند، رون فغان ميھاي سیس بلكھ در خطابھ  آن طبع سركش و شوخي را كھ نھ ھمان در كمدیھاي پالوتوس،
حتي در زندگي خصوصي نیز از مرد رومي آن زمان چشم داشتند كھ . پشت نقابي از آرامش تلخ بپوشاند

حتي كوتاھي در كار زرع . نكوھیدند سنسورھا تجمل در جامھ و خوان را مي. بھ شیوة اسپارتیان زیست كند
سفیران   در نخستین جنگ پونیك،. ر واداردممكن بود كھ مردي از نوع كاتو را بھ دشنامگویي در حق برزگ

اي كھ بھ  با نقل اینكھ چگونھ در ھر خانھ  بازرگانان توانگر كارتاژ را،  گشتند، كارتاژي كھ از روم باز مي
یك دست از این ظروف پنھاني از این   :انداختند بھ خنده مي  یافتند، ة یكساني مي رفتند ظروف نقر میھماني مي

اعضاي سنا بھ روي   در آن زمان،! شد و تمامي پاتریسینھا را بس بود ھ فرستاده ميخانھ بھ آن خان
با این . نشستند شد، بھ بحث مي در تاالري كھ حتي در زمستان نیز ھرگز گرم نمي  نیمكتھاي چوبي سخت،

ھانیبال از . ثروت و تجمل در روم آغاز فراواني گذاشت  وصف، میان جنگ اول و جنگ دوم پونیك،
تلي از انگشتریھاي زرین بیرون كشید؛ و قوانین محدود   نگشتان رومیاني كھ در كاناي كشتھ شده بودند،ا

ھاي تجملي و خوردن خوراكھاي گران را منع  داشتن جواھر و جامھ  و از این رو بیھوده ـ  بارھا ـ  كننده،
ناھار و   عسل یا زیتون یا پنیر؛ صبحانھ نان با  :خوراك رومي ھنوز ساده بود  م، در قرن سوم ق. كرد مي

كھ معموال با آب آمیختھ   شراب،. خوردند فقط تواگران ماھي یا گوشت مي  شام حبوب و سبزي و میوه؛
. شد نوشیدن شراب نیامیختھ با آب ناپرھیزي شمرده مي  بخشید؛ اي لطف مي كم و بیش بھ ھر سفره  شد، مي

توانستند بدین گونھ  آنان كھ نمي  تفریحي الزم بود؛  رھیزگاري،در این عصر شكیبایي و پ  جشنھا و بزمھا،
شدند و خستگي عصبي خویش را در تندیسھایي كھ براي  سخت گرفتھ دل مي  خاطر خویش را شاد كنند،

  .كردند نمایان مي  گذاشتند، آیندگان بھ جا مي

ھا فقیرانھ و  وزگاري كھ مھمانخانھدر ر. در این زندگاني بخل آمیز جایي براي نیكوكاري بھ افتادگان نبود
  كھ دوستار رومیان بود،  اما پولوبیوس،. غریب نوازي رسمي بود مایة آسایش براي ھمھ  دور از ھم بودند،

گفتگو  ـ و این بي» .دھد بھ كسي نمي  اگر كسي بتواند چیزي را پنھان كند،  در روم،« دھد كھ  گزارش مي
اما بھ طور كلي مواھب و لطف رفتار در زندگي ھنگامي   مھربان بودند، جوانان در حق پیران. مبالغھ است

كرد  جنگ و جھانگشایي قالب رفتار و اخالق را معین مي. بھ روم آمد كھ جمھوري سر بھ بالین مرگ نھاد
پروا بكشند و بیدریغ كشتھ  پروراند كھ آماده بودند تا بي و مرداني اغلب درشتخو و معموال سختگیر مي

اینان را   مگر آنكھ شاه یا سردار باشند؛  شدند، بھ بندگي فروختھ مي  ھزار ھزار،  اسیران جنگي،. شوند
خصالي كھ . آسوده از گرسنگي بمیرند  گذاشتند تا، كشتند یا بھ حال خود مي معموال بھ ھنگام پیروزي مي

در ( اما پولوبیوس   ست بودند،رومیان پولدو. گرفت در عالم بازرگاني شكلي مطبوعتر بھ خود مي  گفتھ شد،
گفتند كھ ھیچ یوناني را  یونانیان مي. آنان را كوشا و شریف وصف كرده است  )م ق ١۶٠حدود سال 

py  ، اگرچھ چندین مرد دیواني  توان از اختالس بازداشت نمي
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ھمگان را  اما رومیان فقط در مواردي بسیار نادر وجوه ھنگفتي از دارایي  بھ نظارت او برگماشتھ باشند؛
م قانوني براي جلوگیري از  ق ۴٣٢بینیم كھ در سال  مي  با این حال،. كردند بھ نادرستي حیف و میل مي

  كنند كھ در سھ قرن اول جمھوري، مورخان رومي روایت مي. رسد خالفكاري در انتخابات بھ تصویب مي
ایش بیحد از والریوس كورووس كھ پس با ست  اما این مورخان،  تقواي سیاسي بھ باالترین پایة خود رسید؛

و كوریوس دنتاتوس   بھ كشتزار بازگشت،  بھ ھمان تھیدستي آغاز كارش،  از احراز بیست و یك مقام دولتي،
و فابیوس پیكتور و ھمكارانش كھ   كھ از غنایمي كھ از دشمن گرفتھ بود سھمي براي خویش برنداشت،

شك ما را   ،  ود در مصر گرفتھ بودند بھ حكومت تحویل دادندھدایاي گرانبھایي را كھ در زمان سفارت خ
دولت روم در رفتار با . دادند دوستان مبالغ بسیاري پول بي ربح بھ یكدیگر وام مي. انگیزند برمي

ازدیدگاه روابط خارجي، از جمھوري روم   شاید امپراطوري روم،  شكست؛ حكومتھاي دیگر غالبًا پیمان مي
. سنا در برابر توطئة مسموم كردن پورھوس خاموش ننشست و او را از ماجرا آگاه كرداما . صدیقتر بود

ده اسیر را بھ روم فرستاد دربارة خونبھاي ھشت ھزار اسیر   كاناي،  پس از واقعة  ھنگامي كھ ھانیبال،
یر دھمین را ھمھ جز یكي چنین كردند؛ سنا این اس  دیگر گفتگو كنند و از آنان پیمان گرفت كھ باز گردند،

نویسد كھ شادي ھانیبال از  پولوبیوس مي  دستگیر كرد و بھ زنجیر كشید و براي ھانیبال پس فرستاد؛
  ».چندان نبود كھ افسردگیش از پایداري و سرسختي رومیان«پیروزیش 

محكم،   حرمتگذار،  شكیبا،  وفادار،  محافظھ كار،  فرمانبردار،  این عصر،  كوتاه سخن، رومي تربیت یافتة
. پذیرفت آزادي را نمي  برد و ھیچ گونھ ژاژخایي در بارة از انضباط لذت مي. و اھل عمل بود  جدي،

دانست كھ در امور اخالقي و درآمد او پژوھش  حق دولت مي. كرد تا فرمانروایي بیاموزد فرمانبرداري مي
از دلرباییھا و . و نبوغ بدگمان بود بھ فردگرایي. كند و ارج او را از روي خدماتش بر مملكت معلوم گرداند

ھمچنانكھ   ستود، برمنشي و اراده را مي. اي نداشت شوخ و شنگي و نرمي نااستوار یوناني ـ آتیكي ھیچ بھره
چندانكھ حتي نتوانست   از خیالپردازي بھ دور بود؛. آزادي و فرزانگي را؛ و تشكیالت فن او بود  یوناني،

اما بندرت   توانست زیبایي را دوست داشتھ باشد، با اندكي كوشش مي .اساطیري خاص خود پدید آورد
چون آن را   یافت و بھ فلسفھ نیز بدبین بود، براي علم محض مصرفي نمي. توانست آن را بیافریند مي

از افالطون یا ارشمیدس یا   زندگیش،  بھ سبب شیوة. یافت ھاي كھن مي گدازندة اھریمني باورھا و شیوه
  .توانست بر جھان فرمانروایي كند فقط مي. یافت درنمي مسیح ھیچ

IV – ادبیات  

زبان، و ادب   پرداختة مدرسھ،  اي كمتر، بلكھ بھ درجھ  و آیین اخالقي،  خانواده، دین،  رومي نھ تنھا پروردة
  داند؛  م مي ق ٢۵٠رومي را سال   پلوتارك تاریخ نخستین مدرسة. نیز بود

یعني در   بسي پیشتر،   ،»ده مرد«محبوب   كند كھ ویرگینیا، نقل مي  ام داستانپردازي،شاید در مق  اما لیویوس،
نیاز بھ قوانین نوشتھ و انتشار الواح دوازدھگانھ گواه » .رفت دبستاني واقع در فوروم مي«، بھ ۴۵٠سال 

  .دانستند بر آن است كھ در آن زمان بیشتر شارمندان خواندن مي

اي  یا تشكیل مدرسھ  ا آزادمردي بود كھ از جانب خانواده براي آموزش فرزندانشان،آموزگار معموال بنده ی
كار او آموزش خواندن و . شد بھ خدمت گرفتھ مي  رسید، خصوصي و تدریس بھ ھر كودكي كھ از راه مي

 تربیت اخالقي اصل بنیادي و پایان ناپذیر  نوشتن و صرف و نحو و حساب و تاریخ و فرمانبرداري بود؛
ھاینھ گفتھ است . دادند ممارست مي  قانون،  حافظھ و منش را، با ازبر كردن الواح دوازدھگانة. آموزش بود

فرصت چنداني براي جھانگشایي   بود كھ رومیان اول از ھمھ زبان التیني بیاموزند، اگر قرار مي«كھ 
رف كنند، سپس یوناني را فرا بایست افعال بیقاعدة التیني را ص با این وصف، رومیان مي» .یافتند نمي

از   یافت و، بر پیروزیھاي میھن و قھرمانانش آگاھي مي  با خواندن نظم و نثر،  ھر پسر رومي،. گیرند
py  شد؛ بھ ورزش توجھي نمي. گرفت پرستي مي درس میھن  اي كھ ھرگز رخ نداده بود، رویدادھاي آموزنده
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ا كار سودمند در كشتزار یا اردوگاه ریاضت و پرورش دیدند كھ بدن را بیشتر ب رومیان صالح در آن مي
  .دھند تا از راه مسابقھ در ورزشگاه یا زورخانھ

تند و كوتاه؛   و خالي از زواید بود و نظامي وار،  خورد، بھ درد عمل مي  مانند گویندگانش،  زبان رومي،
آن را،   ھمانندیھاي بیشمار،. بھ سوي ھدفي روشن روان بود  روي منظم، جمالت و عبارات آن، با دنبالھ

با سانسكریت و یوناني و سلتي ـ یعني زبانھاي مردم گل و ویلز و   زبانھاي ھند و اروپایي،  درون خانوادة
از یوناني   سازي، پذیري و آساني تركیب  در پرداختن كنایات و نرمش  زبان التیني،. داد پیوند مي  ایرلند ـ

و فقدان سایھ روشنھاي   ھا در این زبان، سرون از دامنة محدود واژهتر بود؛ لوكرتیوس و سی تھیدست
التیني زباني بود با شكوھي پر آوا و قوت مردانھ و، در پرتو   با اینھمھ،. كردند شكوه مي  ظریف در آن،
ترین  شایستھ  بھترین دستمایھ براي فن خطابھ؛ و بھ سبب ساختمان فشرده و منطقي جمالتش،  ھمین صفات،

در . از راه كوماي و اتروریا آمده بود) در ائوبویا(الفباي التین از خالكیس . لب براي قانون روميقا
حروف صورت یوناني   ھمة  م است، قدیمیترین سنگنبشتة التیني كھ بھ دست آمده و منسوب بھ قرن ششم ق

صدادار ایتالیایي  ، و حرف صدادار مانند حروفWیا  Uمانند  Y ،Vمانند  K ،Jمانند  Cحرف . دارند
  .شد خوانده مي» كیكرو«و سیسرون   شناختند، مي  »یولیوس كایسار«معاصران قیصر او را . شد تلفظ مي

و اغلب روي سفید لوحة   سپس پشت پوست درخت،  نخست بھ روي برگ،  رومیان با قلم چاكدار و مركب،
چون صورت نوشتاري التیني . نوشتند ميو بعدھا بھ روي چرم و كاغذ كتاني و پارشمن   چوب موم اندود،

  زبان ادب از زبان تودة   بیش از صورت گفتاري آن در برابر تغییر مقاومت كرد،

آھنگ  زبانھاي خوش. دھد مانند آنچھ امروزه در امریكا یا فرانسھ رخ مي  مردم بیش از پیش دور شد ـ
اي  از التیني عامیانھ و نپرداختھ  و رومانیایي،رومیایي، یعني ایتالیایي و اسپانیایي و پرتغالي و فرانسوي 

بدین . بلكھ سربازان و بازرگانان و حادثھ جویان بھ ایاالت آورده بودند  پدید آمد كھ نھ شاعران و نحویان،
  ،»شوال»  ،»كاوالو»  ،»كابالو«است ـ مانند » اسب«ھایي كھ در زبانھاي رومیایي بھ معناي  گونھ، واژه

  در زبان عامیانة. در زبان ادبي» اكوئوس«نھ از   اي گرفتھ شد،  در التیني محاوره» بالوسكا«ـ از  »كال«
و نیز حروف و در پایان كلمات،   مانند در فرانسھ و ایتالیایي یك ھجا داشت؛) مذكر  بھ معناي او،(التین، 

  ».بدترین پدید آمدبھترین از فساد «: آمد شد یا بھ تلفظ نمي یا حذف مي  باز مانند این زبانھا،

مانند آواز   خواندند؟ اوراد و سرودھاي دیني، جوانان رومي چگونھ ادبیاتي مي  در آن سھ قرن جمھوري،
گردآوردة   گزارشھاي رسمي ـ غالبًا. اي روم باستاني و افسانھ  و تصنیفھاي عامیانة  ،»انجمن شخمزني«

بر  .داد ميھا بر حوادث آینده و تعطیالت خبر  لت نشانھدال  حوادث،  احوال والیات،  از انتخابات،  كاھنان ـ
  اما بھ زبان یوناني،  ،»تاریخ رم«كتابي معتبر بھ نام ) م ق ٢٠٢در سال (فابیوس پیكتور   اساس این مدارك،

. بردند سزاوار نثر ادبي نبود تا زمان كاتو ھیچ یك از مورخان آن را بھ كار نمي فراھم كرد؛ التیني ھنوز
ھاي  آمیز و كنایھ اي از مھمالت مطایھ كھ آمیختھ  ،»ساتوراي«بھ نام   ھاي درھم و برھم نثر، از مجموعھ
ا یا نمایشھاي ھ ھجویھ. اي براي ھوراس و یوونالیس بیافریند توانست قوالب تازه لوكیلیوس مي  عشقي بود،

شد؛ برخي از این  لودگي آمیز زشتي نیز وجود داشت كھ بھ توسط بازیگران اتروریایي بازي مي
را ) یعني بازیگر( » ایستریو«نام گرفتند، و واژة » ایستریاني«كھ از شھر ایستریا آمده بودند،   بازیگران،

  در تعطیالت و روزبازارھا،. وارد كردند  و مشتقات آن را بھ زبانھاي امروزي اروپایي،  بھ زبان التیني،
شد كھ ھزاران كمدي قدیم و جدید ایتالیایي قھرمانان خود  اي برگزار مي آور و نیمھ بالبداھھ نمایشھاي خنده
بدفرجام، خادم ھوشیار و حقھ   باكرة  جوان اسرافكار در بند عشق،  اند؛ پدر توانگر و ابلھ، را از آنھاگرفتھ

ھاي  كھ وصلھ  اي كھ ھمیشھ در كمین خوراك است، و دلقك دست افشان و معلق زن، شكمباره  باز،
جوانان ما   اش ھنوز بھ دیدة خوشرنگ جامھ و شلوار گشاد و پیراھن چسبان و گشاد آستین و سر تراشیده

  . یافت شده است پانچصورتي درست ھمانند پانچینلو یا   در نقشھاي دیواري پومپئي،. آشنا است

تارنتوم بھ دست رومیان   در آن سال،. اي یوناني در روم پدید آمد م توسط بنده ق ٢٧٢ادبیات در حدود سال 
فقط بھ اسارت  اما بخت یار لیویوس آندرونیكوس بود كھ  افتاد و بسیاري از اھالي یوناني آن كشتھ شدند؛
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التین و یوناني را بھ فرزندان خدایگان خود و عده اي دیگر آموخت و   چون بھ روم آورده شد،  وي،. درآمد
التیني ترجمھ كرد، و آن نظمي بود كھ ابیاتي با اوزان نامرتب و » ساتورني«براي آنان اودیسھ را بھ نظم 

  گسستھ داشت و بیشتر از 

چون آزاد شد، از طرف شھربانان   آندرونیكوس،. آنھا  تا از روي شمارة شد روي تكیة حروف تقطیع مي
وي این نمایشھا را . م یك تراژدي و یك كمدي بنویسد ق ٢۴٠سال   )لودي(مأمور گشت كھ براي مسابقات 

و   مطابق قوالب یوناني ساخت و بھ روي صحنھ درآورد و در مقام قھرمانان اصلي آنھا بازي كرد،
آنگاه كس دیگري را خواست تا ابیات را . ھمراه با ني لبك بھ آواز خواند تا آنكھ صدایش برید ابیاتشان را

بخواند و او بازي كند، و این شیوه در بسیاري از نمایشھاي دیگر در روم باقي ماند و در پدید آوردن فن 
دولتیان از . ھمي بسزا داشتس) بدون بھ كار بردن كلمات  یعني ھنر بیان معاني با ایما و اشاره،(پانتومیم 

این رواج نمایش ادبي چندان شاد شدند كھ بھ احترام آندرونیكوس بھ شاعران حق دادند تا انجمني بھ وجود 
رسم شد كھ این   از آن پس،. آورند و مجالس خود را در معبد مینروا بر فراز تپة آونتینوس برپا كنند

  . كننداي را در جشنھاي ھمگاني اجرا  بازیھاي صحنھ

سربازي   كھ سابقًا پیشة  بھ نام كنایوس نایویوس،  مردي پلبي،  پنج سال پس از این نخستین نمایش تاریخي،
پروا  نادرستیھاي سیاسي رایج در پایتخت را بي  آریستوفان،  بھ شیوة  با نوشتن كمدیي كھ در آن،  داشت،

  دیمي شكایت بردند و نایویوس بھ زندان افتاد،ھاي ق خانواده. سنت پرستان را بھ خشم آورد  كرد، ھجو مي
اي بھ ھمان تندي ھجویة نخست نوشت و این بار از روم  اما بیدرنگ ھجویھ  پس پوزش خواست و آزاد شد،

جنگ نخستین پونیك، كھ   اي دربارة حماسھ  اي، پرستانھ با شوق میھن  سالخورده و دور از وطن،. تبعید شد
شود، و  حماسھ با بنیانگذاري روم بھ دست پناھندگان اھل اتروریا آغاز مي  اخت؛س  خود در آن سرباز بود،

محكومیت نایویوس زیان . از آن الھام گرفتھ است  در پرداختن موضوع و چند صحنة آثار خود،  ویرژیل،
ن بھ و بر اثر آ  بھتان جنایتي عظیم شناختھ شد،  بھ حكم قوانین نظارت،: دیگري را نیز بھ ھمراه داشت

. بھره شد انتقاد عامھ بي  گزند رسید و دستگاه سیاست روم از نعمت پاالیندة جانداري و تازگي كمدي رومي 
اما این شیوه نیز با مرگ شاعر پایان   اي بھ شعر از روي تاریخ روم نوشت، نایویوس ھمچنین نمایشنامھ

از . یونان خیره بھ گردش پرداختھاي  تراژدي رومي در چراگاھھاي پربار افسانھ  از آن پس،. گرفت
این یك در وصف   از آن میان،. اي باقي است كھ حكایت از طبع روان او دارد نایویوس فقط چند قطعھ

  :دختري عشوه گر

و   ھا، و با گفتھ ھا و غمزه  جھد، از پیش یكي بھ نزد دیگري مي  كند، گویي كھ در میداني توپ بازي مي
  فشرد؛ دمي دستي و گاه دیگر پایي را مي  مردان ھمھ چیز است،  ي ھمةبرا  ھایش، نوازشھا و بوسھ

و آنجا   و اینجا با ترانھ،  اي پرخواھش؛ نگریستن است و لبانش سزاوار نیاز كردن بوسھ  پیرامونش شایستة
  .با زبان ایما

رومیان منش كاتو را   اند و ھمة دل انگیز است كھ ببینیم زنان در آن زمان نیز بھ اندازة امروز دلربا بوده
  .سپرده است گاه تن بھ لذت مي  اند و پارسامنشي نیز، در سایة رواق، نداشتھ

،  اي كھ براي ریختن طرح كشتزار یا پرستشگاھي كفایت كند بھ اندازه  جز اصول حساب و اندكي ھندسھ،
آموخت، و  گشتان ميكودك شمارش را با ان. علوم ھنوز مقامي در تربیت یا فرھنگ شارمند رومي نداشت

، یا دو دست كھ در )V( ، یا دست باز شده )I( برد از روي شكل انگشت باز شده  ارقامي كھ بھ كار مي
ھا را مكرر  براي نوشتن ارقام دیگر كافي بود كھ ھمین نشانھ  شد؛ تقلید مي)  X( رأس بھ ھم پیوستھ باشند 

آنھا بكاھد یا   رقمي بگذارد تا بر شمارة)  V Iو  X I I( یا پس آنھا )  I X(یا بھ پیش )  I Iو I I I(كند 
از   انگشتان دست بود،  یعني شمارة  روش حساب اعشاري كھ مبتني بر اضعاف و مضارب ده،. بیافزاید

رومیان ھندسھ را در معماري و مھندسي خوب بھ كار . ھمین بھ كار بردن دست در شمارش پدید آمد
از علم ھیئت رومي در این . حتي یك مسئلھ نیفزودند  یوناني،  اندیشة  پرداختة  اما بر این فراوردة  بردند، مي

  .چیزي نمي دانیم  یعني علم احكام نجوم،  آن و گرمي بازار خواھر یا مادرش،  جز تقویم آشفتة  دوره،
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فقط خدایان توانایي   و دعا؛اي بود مربوط بھ گیاھان خانگي و سحر  بیشتر مقولھ  تا قرن سوم،  پزشكي،
از خدایي جداگانھ یاري خواستھ   براي ھر بیماري،  براي آنكھ درمان مسلم باشد،  شفاي بیمار را داشتند؛

بھ درگاه   در دفع آفت ملخ روستاھا،. خواھند شد ـ ھمچنانكھ امروز از متخصصي جداگانھ یاري مي مي
درمان » بانوي تب«رومیان از   مچنانكھ، تا قرن ما،ھ  شد؛ فبریس و مفیتیس نماز برده مي  االھة

مركزي پر   پرستشگاه آسكلپیوس،. معابد شفابخش و آبھاي مقدس مانند امروزه فراوان بود. خواسنتد مي
دردسر  محیط آرام و كار بي  و در آن پرھیز از خوراك و آب درماني،  ازدحام براي شفاي دیني بود،

ھمھ،   پرستاران ورزیده،  ش پرستش، و یاري پزشكان و حضور نشاط دھندةدعا و آیین تسالبخ  روزانھ،
  با این وصف،. داد تا اعتماد بیمار بازگردانده شود و بظاھر شفایي معجزه آسا رخ دھد دست بھ دست ھم مي

بردگان پزشك و پزشكان فریبكار در روم بودند و برخي از ایشان بھ كار   پنج قرن قبل از میالد،
مگر آنكھ طال   ، كرد زیرا الواح دوازدھگانھ دفن طال را با مرده ممنوع مي  ورزیدند؛ زشكي اشتغال ميدندانپ

یعني آرخاگاتوس   بھ نام نخستین پزشك آزادة روم، ٢١٩در سال  . براي پوشاندن دندانھا بھ كار رفتھ باشد
كھ سنا حق اقامت رسمي و جراحیھاي وي چنان پاتریسینھا را خرسند كرد . خوریم برمي  پلوپونزي،

باعث شد كھ لقب » جنون او براي بریدن و سوزاندن«بعدھا   برخورداري از آزادي شھر را بھ او بخشید؛
پزشكان یوناني گروه گروه بھ روم آمدند و پیشة   از آن زمان باز،. كارنیفكس یعني قصاب بھ او بدھند

  .پزشكي را در آن سامان بھ انحصار خود درآوردند

V – پرورش خاك  

  زیرا زندگي پرتكاپویش در كشاورزي و سربازي او را   رومي آن عصر بھ پزشكي نیاز بسیار نداشت،

ھاي آنان فراھم  ه ساخت تا در آن برزگران و فراورد شھر مي. كرد زندگیش را بر اساس زمین استوار مي
و خدایان را ارواح   داد؛ مي متصرفات خویش سازمان  سپاه و حكومت را براي حراست و توسعة  آیند؛

  .پنداشت زمین جاندار و آسمان جانبخش مي

بخشي از زمین كھ . . مالكیت خصوصي موجود بوده است  تا آنجا كھ بتوان در تاریخ روم بھ گذشتھ رفت،
خانوادة روستایي . نام داشت و از آن حكومت بود» كشتزار ھمگاني«آمد،  بر اثر كشورگشایي بھ دست مي

و با   در آن كشت،  افرادش، و گاه یك بنده،  نخستین جمھوري دو یا سھ ایكر زمین داشت كھ با ھمةدوران 
خفتند، و زود از خواب  افراد خانواده بھ روي حصیر مي  ھمة. كرد قناعت با محصول آن زندگي مي

كرد و  د را ميشدند و، ھمراه با گاو نر كندرویي كھ سر گینش كار كو خاستند و تا كمر برھنھ مي برمي
از . كشیدند زدند و شنكش مي زمین را شخم مي  رسید، گوشتش بھ مصرف ھدیة دیني و خوراك جشنھا مي

اما كودھاي شیمیایي در ایتالیاي پیش از دورة   شد، بازماندة آدمي نیز براي بارور كردن زمین استفاده مي
بھ   محصول،. آوردند تاژ و یونان ميرساالت مربوط بھ كشاورزي علمي را از كار. جمھوري نادر بود

. كردند تا یكسره فرسوده نشود و زمین را گاه بھ چراگاه مبدل مي  تناوب، عبارت بود از غلھ و سبزي؛
سیر از ھمان ھنگام چاشني رایجي بھ . مردمان بود  جزو خورشپایة  پس از غلھ،  سبزي و میوه فراوان و،

شد  را از محصولي كھ در كشتزارھایشان بیشتر روییده ميبرخي از اشراف نام خود . آمد شمار مي
؛ كشت انجیر و زیتون و انگور )لوبیا(  »فابي«، و )پیاز(  »كایپیونس«، )عدس(» لنتولي«مانند : گرفتند مي

و صابون در حمام   روغن زیتون جانشین كره در خوراك،. بتدریج جاي كشت حبوب و سبزیھا را گرفت
بر اثر بادھاي   خورد و از تركیبات اصلي مرھمھایي بود كھ، بھ كار سوخت ميدر مشعل و چراغ   شد؛

گوسفند بیش از ستوران دیگر . آمد براي مو و پوست الزم مي  اي، خشك و خورشید سوزان تابستان مدیترانھ
یاط در ح. داشتند تر مي زیرا ایتالیاییان پوشاك پشمي را از انواع دیگر پوشاك دوست  مورد عالقھ بود،

  .پروردند، و تقریبًا ھر خانواده گلزاري خاص خود داشت خوك و ماكیان مي  كشتزاران،

كھ آھن خیش را بھ شمشیر   بسیاري از برزگران،. جنگ این تصویركار و كوشش روستایي را بر ھم زد
  گشتند؛ھاي خود باز ن اسیر دشمن شدند یا در شھرھا گرفتار شده و دیگر بھ كشتزار  مبدل كرده بودند،
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سپاھیان یا رھا شده یافتند كھ جرئت دوباره آغاز كردن را در   بسیاري دیگر امالك خویش را چنان غارتزدة
، زمینھاي  یا زمینداران بزرگ  آریستوكراتھا،. خود ندیدند؛ گروھي زیر بار وامھاي سنگین از پا درآمدند

نظام امالك   بھ معناي تحت اللفظ،( تیفوندیا ھاي رعیتي را بھ ال اینان را بھ قیمت نازل خریدند و خانھ
ھاي گاو و گوسفند را بھ روي آنھا  و محصول كشتزارھا را از غلھ بھ میوه و تاك بگرداندند و گلھ  ،)وسیع

در   زیر نظارت مباشري كھ چھ بسا خود برده بود،  رھا كردند و بندگاني را كھ در جنگ اسیر شده بودند،
اما دیگر دست بھ كاري   آمدند، مالكان گاه سواره براي بازدید بھ امالك خود مي. آنھا بھ كار گماشتند

این . زیستند در كوشكھاي خود در رم یا حومة آن مي» زمینداران دور از زمین«بھ عنوان   بلكھ،  زدند، نمي
  اي  طبقھ  در پایان قرن سوم،  م روایي یافت، كھ از ھمان قرن چھارم ق  رسم،

اي از مردم تھیدست و خانمان باختھ در پایتخت پدید آورد كھ  و توده  دار در روستاھا،مستأجران وام
  .تباه كرد  سرانجام نارضایي روزافزون آنان جمھوري روم را، كھ فراوردة رنج روستایي بود،

VI – صناعت  

خ سیاسي و تواند بسیاري نكات را در تاری ، و این معنایي است كھ مي زمین از حیث معدن بیمایھ بود
مس و سرب و قلع و   نقره كم بود و طال ھیچ نبود؛ آھن باندازه وجود داشت،. اقتصادي ایتالیا روشن كند

  حكومت صاحب ھمة. اما نھ بھ آن مقدار كھ رشد صنعتي كشور را تأمین كند  آمد، روي نیز بھ دست مي
كشي از  با بھره  و این عامالن،  اد،د اما آنھا را بھ عامالن خصوصي اجاره مي  معادن امپراطوري بود،

مفرغ . فلزگري و تكنولوژي چندان پیشرفتي نكرد. بردند سود فراوان از معادن مي  زندگي ھزاران بنده،
و فقط بھترین و جدیدترین معادن بھ دستیاري جراثقال و چرخ و دلو زنجیري،   بیش از آن مصرف داشت،

چوب مایة اصلي . شد برداري مي بھره  تراع كرده بودند،كھ ارشمیدس و دیگران در سیسیل و مصر اخ
جنگلھا بتدریج از   در طول دھھا سال،  بریدند، درختان را نیز براي ساختن خانھ و اثاثھ مي  سوخت بود؛

اسلحھ و افزار سازي در   پر رونقترین صناعت،. روي كوھستانھا دامن برچیدند تا الوار فراوان شود
  عالوه بر ظرف،  سفالینھ سازان،. نھ وجود نداشت مگر براي ساختن اسلحھ و سفالینھكارخا. كامپانیا بود

ھاي یوناني  گران از ساختھ كوزه  ساختند؛ در آرتیون و جاھاي دیگر، آجر و كاشي و مجراي آب و لولھ مي
ھاي طراحي  تھبافي در رش صناعت پارچھ  از قرن ششم،. آوردند كردند و آثاري ھنرمندانھ پدید مي تقلید مي

با وجود آنكھ دختران و زنان و بردگان سخت بھ كار ریسندگي   و پرداخت و رنگ كردن كتان و پشم،
بافندگان برده و آزاده در   از صورت ھنر خانگي بیرون آمد و رو بھ توسعھ گذاشت؛  مشغول بودند،

  .بافت صدور نیز پارچھ مي بلكھ براي  ھاي كوچكي گرد آمدند كھ نھ تنھا براي بازار محلي، كارخانھ

پلھا   ھا بد، جاده. دشواریھاي حمل و نقل از تولید صنعتي براي مصارف غیر محلي جلوگیري كرد
ناگزیر حمل و   از این رو،. و دزدان بیشمار بودند  كاروانسرا كمیاب،  ھاي گاوي كندرو، نامطمئن، عرابھ
ھرھاي ساحلي محصوالت خود را بیشتر از دریا گرفت و ش ھا صورت مي ھا و رودخانھ نقل از راه ترعھ

ساختھ بودند؛ » راه كنسولي«رومیان سھ   ،٢٠٢تا سال   اما،. كردند تا از شھرھاي درون بومي وارد مي
چون معموال نام كنسول یا سنسوري كھ ساختمان آنھا را شروع كرده بود بر   نامیدند، راھھا را چنین مي

كھ سرمشق آنھا قرار   ھاي ایراني و كارتاژي، بر جاده  در دوام و پھنا،  اھھا،بزودي این شاھر. ماند جاده مي
م رومیان را  ق ٣٧٠یا جادة التیني بود كھ در حدود سال » التیناویا«قدیمترین آنھا . گرفتھ بود، تفوق یافت

ھكار، جادة آپیا با بھ كار گاشتن ھزاران بز  ، آپیوس كالودیوس كور،٣١٢در سال . ھاي آلبان رساند بھ تپھ
  طول آن،  و تارنتوم رسید؛  بروندیسیوم،  ونوسیا،  این راه بعدھا بھ بنونتوم،  را میان روم و كاپوا آغاز كرد؛

؛ بازرگاني با یونان و خاور زمین را آسان  داد دو كرانة ایتالیا را بھ ھم پیوند مي  كیلومتر، ۵٣۵بالغ بر 
، سنسور آورلیوس كوتاه ٢۴١در سال . شد حد كردن ملت ایتالیا یار ميدر مت  و با راھھاي دیگر،  كرد؛ مي

، كایوس ٢٢٠در سال . آغاز كرد  از طریق پیزا و جنووا،  را از روم بھ آنتیب،» راه آورلیوسي«ساختن 
py  فالمینیوس جادة 
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. پیوست یوم ميتیبور را بھ كورفین» جادة والریوسي»  و در ھمان اوان،  فالمینیوسي را بھ آریمینوم گشود؛
شد و از راه بونونیا و  جادة آیمیلیوسي از آریمینوم آغاز مي: عظیم راھھا ایتالیا را فرا گرفت  بتدریج شبكة

پیوست  ؛ راه پوستومیوسي جنووا را بھ ورونا مي)١٨٧(آمد  موتینا بھ سمت پالسنتیا در شمال باال مي
ھایي از ایتالیا  جاده  در قرن بعد،). ١٣٢(آمد  نا بھ پادوا مياز راه واو  از آریمینوم،  و راه پوپیلیا،  ؛)١۴٨(

با شتاباندن   این راھھا،. شمالي افریقا را نیز در بر گرفت  بھ وین و تسالونیكا و دمشق كشیده شد و كرانة
نده امپراطوري را محفوظ و متحد و سرز  ھا، نقل و انتقال سپاھیان ھمراه با انتشار اخبار و عادات و اندیشھ

بازرگاني در پرجمعیت و غني كردن ایتالیا و اروپا سھمي   داشت و بعدھا بھ صورت راھھاي عمدة نگاه مي
  .بسزا داشت

طبقات باالدست . مدیترانة خاوري رشد نكرد  بھ رغم این شاھراھھا، بازرگاني ھیچ گاه در ایتالیا بھ اندازة
نگریستند و آن را بھ بندگان آزاد شدة یوناني و  يرسم ارزان خریدن و گران فروختن را بھ دیدة خواري م

. در شھرھا خرسند بودند» روز نھم«گذاشتند؛ و روستاھا نیز بھ بازارھاي مكاره و بازارھاي  شرقي وامي
ھا كوچك  كشتي  حمل و نقل از راه زمیني خطر داشت؛. بازرگاني خارجي نیز بھ ھمین گونھ تنگ دامنھ بود

و در بنادر   بیش از قریب یك فرسخ و نیم در ساعت نبود،  پارو و چھ با بادبان، چھ با  بود و سرعتشان،
كارتاژ بر باختر مدیترانھ . انداختند از ترس، در بندرھا لنگر مي  و از ماه آبان تا اسفند،  كردند، توقف مي
اھھاي خویش بر و راھزنان نیز گاه گاه از كمینگ  و پادشاھیھاي یوناني بر خاور آن،  راند، فرمان مي

تیبر نیز مدام از الي پر   دھانة. زدند بازرگاناني كھ فقط اندكي از ایشان درستكارتر بودند شبیخون مي
  دویست كشتي در آنجا بھ قعر آب فرو رفت؛  در یك طوفان،  بست؛ شد و راه بندر رم را در اوستیا مي مي

در . ارزید اش نمي بھ زحمت و ھزینھ  جھت آن،در عكس   وانگھي جریان آب چنان قوي بود كھ سفر بھ رم،
در . ارزید اش نمي در عكس جھت آن، بھ زحمت و ھزینھ  م، قوي بود كھ سفر بھ رم، ق ٢٠٠حدود سال 
آغاز كردند و   كیلومتري جنوب رم، ٢١٨در   ھا بھ لنگراندازي در پوتئولي، كشتي  م، ق ٢٠٠حدود سال 

  .یتخت فرستادندكاالھاي خود را از راه زمین بھ پا

با تضمین   الزم شد كھ ضرب سكھ و اوزان و مقیاسھا،  براي آسان كردن این بازرگاني خارجي و داخلي،
گاو ھنوز بھ عنوان وسیلة مبادلھ پذیرفتھ   م گلة تا قرن چھارم ق .درآیدبھ صورت واحد متحدالشكلي   دولت،

  چون بازرگاني رو بھ گسترش گذاشت،. شد، زیرا در ھمھ جا ارزش داشت و بآساني حركت پذیر بود مي
عمل تقویم یا ارزیابي عبارت بود از   ؛)م ق ٣٣٠در حدو (پول بھ كار رفت   قطعات نتراشیدة مس بھ منزلة

حكومت رسمًا بھ  ٣٣٨یعني قریب نیم كیلوگرم وزن مس بود؛ از سال . »آس«واحد ارزش . سارزیابي م
» پكونیا«، آن را  شد و چون بیشتر بھ روي سكھ نقش گاو یا گوسفند یا خوك حك مي  ضرب سكھ آغاز كرد،

جمھوري  چون  كند كھ در نخستین جنگ پونیك، پلیني روایت مي. نامیدند مي) بھ معناي گلھ» پكوس«از (
وسیلة رفع نیازھاي خود را نداشت، آس را بھ دو اونس مس تقلیل داد؛ با این تدبیر پنج ششم از [ روم]

م  ق ٨٧مقدار آس بھ یك اونس رسید؛ و در سال  ٢٠٢ارزش پول كاستھ و وامھاي دولت صاف شد تا سال 
  بھ نیم اونس 

یكي   :دو نوع سكة نقره ضرب شد ٢۶٩سال در . برآورده شود» جنگ اجتماعي«ھاي  كاھش یافت تا ھزینھ
و   برابر با ده آس و مساوي با دراخماي آتني در دوران كاھش ارزش آن پس از اسكندر؛  ،)دینار(دناریوس 

نخستین  ٢١٧در سال   .، یا یك چھارم دناریوس برابر با دو نیم و آس  ،)سسترس(دیگري سسترتیوس 
بھ پول . و شصت سسترس بھ جریان گذاشتھ شد  بیست، چھل، آوري ـ بھ ارزش  ھاي طالي رومي ـ سكھ

اما چون فلزات گرانبھا   و دناریوس با بیست سنت برابر بود؛  سسترس با پنج،  آس با دو سنت،  امریكایي،
صرف نظر از . این سكھ قدرت خریدي چند برابر حال داشت  در آن ھنگام بسي نادرتر از امروز بود،

را در ) دناریوس ۶٠٠٠برابر با (و تالنت   سسترس، دناریوس،  آس، ارزش  ش از نرون،پی  نوسانات قیمتھا،
دالر پول امریكایي در سال  ٣۶٠٠جمھوري روم باید بھ ترتیب برابر با شش و پانزده و شصت سنت و 
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معابد كار   قدیم، براي رومیان. ھاي تضمین شده بر رونق امور و معامالت مالي افزود ضرب این سكھ
كند؛ و حكومت تا پایان تاریخ روم از  بانك كار معابد را مي  ھمچنانكھ براي ما،  .كرد صرافخانھ را نیز مي

كرد، شاید بھ این اعتبار كھ پرواي دین از  وجوه دولتي استفاده مي  خزانة  ساختمانھاي استوار آنھا بھ منزلة
زیرا الواح دوازدھگانھ بھرة بیش از ھشت و یك    رسمي كھن بود، وام دادن. دستبرد بھ آنھا جلوگیري كند

بھ ھیچ  ٣۴٢و در سال   نرخ رسمي بھ پنج درصد، ٣۴٧در سال . كرد سوم درصد در سال را منع مي
. رفتند كھ حداقل نرخ واقعي دوازده درصد بود اما افراد از این منع حكیمانھ چندان آسان طفره مي  رسید،

شیوع فراوان داشت، و الزم بود كھ وامداران، ھر چند یك ) ن بھرة بیش از دوازده درصدیعني گرفت(ربا 
در سال . از زیر بار تعھدات كمرشكن خود رھایي یابند  بھ نام ورشكستگي یا با وضع قانون جدید،  بار،

اخت دین از بھ این معني كھ رھن كساني را كھ امكان پرد  م، دولت راه تازه اي براي نجات یافت، ق ٣۵٢
یكي از . جانبشان بود پذیرفت و گروگیران را واداشت تا نرخ كمتري از گرودھندگان دیگر بگیرند

ھایي  دكھ» صاحب میز«دھندگان و افراد  صرافان شد و در آن وام  خیابانھاي پیوستھ بھ فوروم راستة
  و براي تأمین ھزینة  ریھاي دولتي،كا در برابر زمین و محصول و وثیقھ یا مقاطعھ  پول،. بیشمار برپا كردند

بھ جاي   صنعتي را گرفت؛  وام تعاوني جاي بیمة. شد بھ صورت وام داده مي  ،  امور بازرگاني یا مسافرتھا
شركتھایي با . كردند چند تن با ھم وجوه الزم را فراھم مي  اي را امضا كند، آنكھ یك صراف سند معاملھ

  شد، كھ بھ وسیلة سنسور بھ مزایده گذاشتھ مي  راي پیمانھاي دولتي را،مشترك وجود داشت كھ اج  سرمایة
    ،»پا خرده«بھ شكل سھام   كردند و سرمایة خود را با فروش اوراق سھامشان بھ مردم، تعھد مي

یعني وابستھ بھ كساني كھ دست در كار معامالت عمومي یا دولتي   این شركتھاي عمومي،. دادند افزایش مي
) كارتاژ(در فراھم آوردن و حمل و نقل مھمات براي سپاھیان و ناوگان روم در جنگ دوم پونیك  بودند ـ

اكویتس یا . و البتھ كار ایشان از دوز و كلكھاي مرسوم براي فریفتن دولت خالي نبود  اي داشتند، سھم عمده
آزاد شده مسئول جزء  و بندگان  دار بخش بیشتر این معامالت، داران و بازرگانان عھده طبقة سرمایھ

كردند  خویش را تأمین مي  گراني كھ خود سرمایة معامالت غیر دولتي از جانب معاملھ. كوچكتر آنھا بودند
  .شد اداره مي

بیشتر این گونھ . اي خاص خود داشت صناعت در دست افزارمندان مستقلي بود كھ ھر یك دكة جداگانھ
كارگر انواع . آمد از ایشان از آزادشدگان ھمان بردگان فراھم مي اي اما بخش فزاینده  كسان آزادمرد بودند،

رقابت بردگان پایة . كرد تا بھ مشتریان خصوصي مختلف داشت و كار خود را بیشتر بھ بازار عرضھ مي
آورد و پرولتاریا را بھ زندگي رنجباري در برزنھاي ویرانھ محكوم  مزد كارگران آزاده را پایین مي

اعتصاب امري غیر عملي و نادر بود، اما بردگان بارھا سر بھ شورش   ین مردم،میان ا. كرد مي
ھر گاه آتش . در واقع نخستین جنگ نوع خود نبود) م ق ١٣٩(» نخستین جنگ بردگان«داشتند؛  برمي

و پول از   شد تا كار براي ھمھ فراھم، اي براي جنگ ساختھ مي بھانھ  گرفت، نارضایي ھمگاني باال مي
و خشم خلق بر ضد دشمني خارجي واگردانده شود ـ دشمني كھ سرزمینھاي   افتاده میان مردم پخش،ارزش 

او بتواند گرسنگي رومیان پیروزمند را فرو بنشاند یا گروھي شكست خورده و كشتھ بھ چنگ ایشان 
ات یا شرایط كار اما اینھا كمتر دربارة مزد و ساع  كارگران آزاد اتحادیھ یا انجمنھایي داشتند،. بیندازد

نوما نخستین كسي بود كھ آنھا را بنیاد كرد یا صورتي قانوني بخشید؛   بھ موجب روایات،. كردند اندیشھ مي
  كفاشان،  آھنكوبان،  مسگران،  زرگران،  سازمانھایي خاص ني نوازان،  م، در قرن ھفتم ق  بھ ھر تقدیر؛

یعني بازیگران و  ـ » ھنرمندان دیونوسوسي«روه گ. و درودگران وجود داشت  رنگرزان،  گران، كوزه
  انجمنھاي آشپزان،  م، در قرن دوم ق. ترین سازمانھاي جھان باستان بودند پردامنھ  خنیاگران ـ از جملة

پدید آمد؛ اما قدمت اینھا نیز   بافان،  و پارچھ  ،)طناب بافان(شالنگیان   آھنگران،  مفرغكاران،  دباغان، بنایان،
ھا جز برخورداري از لذت ھمنشیني  ھدف اصلي این اتحادیھ. ة سازمانھاي دیگر باشد ھ ھمان اندازباید ب

بسیاري از آنھا شركتھایي بودند كھ یكدیگر را در پرداخت مخارج تشییع جنازه ھا متقابال   اجتماعي نبود؛
  .كردند یاري مي

بر . كرد اقتصادي روم را تنظیم مي حكومت نھ تنھا امور اتحادیھ ھا، بلكھ شئون بسیاري از زندگي
با وارد كردن خوراك و   و،  برداري ازكانھا و امتیازات و پیمانھاي دیگر دولتي نظارت داشت؛ بھره
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براي . كاست از خشم پلبھا مي  خواھندگان آن،  فروختن آنھا بھ قیمت كم بھ مردم تھیدست و ھمة
انحصارگري قیمت نمك را بھ حدي باالتر از توان  كرد؛ یك بار چون شركت انحصارگران جریمھ مقرر مي

  سیاست . صنعت نمك را ملي كرد  كارگر افزایش داد،  طبقة

  باختري را براي ھمة  پس از چیرگي بركارتاژ، راه مدیترانة: بازرگاني حكومت آزادیخواھانھ بود
  بنادري آزاد بمانند و،بھ شرطي حمایت كرد كھ ھر دو   و بعد دلوس،  بازرگانان گشود و از اوتیكا،

  صدور اسلحھ،  ، در موارد بسیار، دولت. ورود و صدور ھمھ گونھ كاال را اجازه دھند  دریافت تعرفھ، بي
معموال بھ میزان دو و نیم درصد براي   اي گمركي، تعرفھ  كرد؛ یا حبوب را منع مي  روغن،  شراب،  آھن،

نازل را بھ شھرھاي دیگر نیز گسترش   و بعدھا این تعرفة  ،داشت ھا بھ روم مقرر مي ورود بیشتر فراورده
حكومت . كرد در سراسر ایتالیا مالیات خاصي بھ نام مالیات بر ثروت گردآوري مي  م، ق ١۴٧تا سال . داد

رفتھ درآمدي متوسط داشت و مانند حكومتھاي متمدن دیگر آن را بیشتر بھ مصرف جنگ  ھم روي
  .رسانید مي

VII – شھر  

یكي از   بھ بركت مالیات و غنایم و غرامات و جمعیت روزافزون،  رم،) م ق ٢٠٢یعني در سال (ون اكن
یعني مرد   شارمند، ٢٧٠‘٧١٣  از وجود  ٢٣۴آمار سال . رفت مدیترانھ بھ شمار مي  شھرھاي عمدة منطقة

بھ  ١٨٩اما در سال   این رقم كاھش نمایاني گرفت،  در طي جنگ بزرگ،  در رم حكایت داشت؛  بالغ آزاده،
شھر رم در سال  –توان حساب كرد كھ كشور  مي. افزایش یافت ٣٢٢,٠٠٠بھ  ١۴٧، و در سال ٢۵٨,٣١٨

درون دیوارھاي  ٢٧۵,٠٠٠كھ از آن میان شاید   تن داشتھ است، ١,١٠٠,٠٠٠جمعیتي نزدیك بھ  ١٨٩
سیل مھاجران و . اند پنج میلیون بودهساكنان ایتالیاي واقع در جنوب روبیكون بالغ بر . اند زیستھ شھر مي

  از ھمان زمان،  و رھانیدن و حقوق بخشیدن بھ بندگان،  جذب ملتھاي شكست خورده و ورود مردمان،
  رم را بھ نیویورك عصر عتیق مبدل كرد،  تا زمان نرون،  تغییراتي در تركیب مردم رم پدید آورد كھ،

  .بود  از ھر قماش،  بیگانھ، شھري كھ نیمي از ساكنانش بومي و نیم دیگر

بخش   ھر یك با مأموران اداري و خدایان حامي خاص خود،  دو خیابان عمده شھر را بھ چھار ناحیھ،
» الرھاي گذرگاھھا«تر تندیسیھایي از  و در نقاط كم اھمیت  در نقاط عمدة تقاطع خیابانھا معابد،. كرد مي

مانند آنچھ   بیشتر خیابانھا خاكي بود؛ برخي،. ایتالیا باقي استاین رسم پسندیده ھنوز ھم در . برپا شده بود
ھا داشت؛  پوششي از قلوه سنگھاي بستر رودخانھ  شود، اي دیده مي امروزه در بسیاري از شھرھاي مدیترانھ

در سال . ، سنسور بھ پوشاندن سطح خیابانھاي عمدة شھر از سنگھاي گدازه آغاز كرد١٧۴در حدود سال 
بھ وسیلة آن، بھ شھري كھ تا آن ھنگام ھنوز نیازمند   س كالودیوس نخستین آبراھھ را ساخت و،، آپیو٣١٢

  شد، كشي از مخازني كھ از آبراھھ مشروب مي با لولھ. آب تازه رساند  ھا و چاھھا و تیبر گل آلود بود، چشمھ
رم   از شكست ھانیبال،آریستوكراسي بھ حمام گرفتن بیش از یك بار در ھفتھ آغاز كرد؛ و اندكي پس 

گند آبروي «مھندسان رومي یا اتروسكي   ، در تاریخي ناشناختھ. ھاي ھمگاني خود را گشود نخستین گرمابھ
توانست از زیر  را ساختند؛ رواقھاي سنگي ستبر آن چندان عریض بود كھ یك عرادة پر از كاه مي» بزرگ

گند آبروھاي دیگري نیز   تاخت، وگرفتھ و بدان ميبراي زھكشي از باتالقھایي كھ رم را فر. آنھا بگذرد
  .ساختھ شد

ریخت ـ  و از آنجا بھ تیبر فرو مي  از راه جوھایي در خیابانھا بھ این زھكشھا،  فاضالب شھر و آب باران،
  .اي ابدي در زندگي رم بود كھ آلودگي آن مسئلھ

با   شد؛ ساختھ مي  كھ وصف آن گذشت،  وسكي،ھا از روي شیوة اتر خانھ. شھر محدود بھ معابد آن بود  پیرایة
یعني   ،»تراشكاریھا«با ) باسوادي فزاینده  بھ نشانة(آنھا بیشتر از آجر یا گچ بود و غالبًا   این فرق كھ رویة

از روي طرحھاي   معابد را،. شد حك قطعات منظوم یا منثوري كھ رواجي زودگذر داشت، آراستھ مي
یكي وقف   دو معبد،. آراستند كردند، و مي لعابي روكش مي  ساختند و با سفالینة يبیشتر از چوب م  اتروسكي،
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پیش . (و دیگري خاص دیانا بر فراز آونتینوس برپا بود  و مینروا بر فراز تپة كاپیتولینوس،  یونو،  یوپیتر،
ت و امید، و بخ  پیروزي،  ونوس،  یانوس،  مارس،  پرستشگاھھاي دیگري براي یونو،) م ق ٢٠١از سال 

بر فراز » معبد تندرستي«با ساختن فرسكوھایي در   ، كایوس فابیوس،٣٠٣در سال . غیره ساختھ شد
. افزود  كھ بھ معناي لوبیاست،  یعني نگارگر را بھ دنبال نام خانوادة خود،» پیكتور«لقب   كاپیتول،

در . ساختند و مفرغ مي  مرمر،  لعابي،تندیسھاي خدایان رومي را از گل سفالینة   سنگتراشان یوناني در رم،
تندیس مفرغي از یوپیتر با چنان ابعاد عظیمي بر فراز كاپیتولینوس برپا كردند كھ حتي از  ٢٩٣سال 

، شھربانان مجسمة مفرغي ٢٩۶در حدود سال . قابل رؤیت بود  كیلومتري، ٣٢در مسافت   ھاي آلبان، تپھ
نمي . بعدي تندیسھاي رومولوس و رموس را بھ آن افزودنداي را نصب كردند كھ ھنرمندان  گرگ ماده

و آیا ھیچ یك از اجزاي آن با مجسمة   اي كھ سیسرون وصف كرده ھمین است یا نھ، دانیم كھ آیا آن مجموعھ
اي كھ در دست داریم شاھكاري  ھمانندي داشتھ یا خیر؛ این قدر ھست كھ مجسمھ» گرگ پایتخت«امروزي 

  .جوشد اي است كھ از ھر رگ و پي آن زندگي مي مرده فلز  بلند پایھ است،

سازي یاد پیروزیھاي خویش را زنده و دودمان  در ھمان حال كھ آریستوكراسي از راه نگارگري و پیكره 
در راھھا و . كردند مردم با موسیقي و رقص و كمدي و مسابقھ دل خوش مي  داشت، خود را ستوده مي

مردان در بزمھا آواز   خواه از یك تن خواه از گروھي؛  پیچید، آواز ميھاي ایتالیا ھمیشھ طنین  خانھ
كردند، عروس و داماد با  پسران و دختران در مراسم دیني بھ صورت ھمسرایي ترنم مي  خواندند، مي

ني . گرفت اي نیز ھمراه با آوازي در دل خاك جاي مي و ھر مرده  شدند، ھاي مذھبي بدرقھ مي ترانھ
. شد كم ھمھ جا با اشعار غنایي نواختھ مي اما چنگ نیز خواستاراني داشت و كم  از بود،محبوبترین س

گرد ) میدان بازي یا نمایش(رومیان در آمفي تئاتر یا ستادیوم   رسید، ھنگامي كھ تعطیالت مھم فرا مي
با   بھ عبارت بھتر،  و در حالي كھ مزدوران و اسیران و بزھكاران یا بندگان در تكاپو بودند یا،  آمدند، مي

ـ یكي  دو آمفي تئاتر بزرگ . كردند زیر آفتاب ازدحامي برپا مي  شدند، جنگیدند و كشتھ مي یكدیگر مي
  ـ ھمة) م ق ٢٢١(و دیگري سیركوس فالمینیوس ) منسوب بھ تاركوینیوس اول(سیركوس ماكسیموس 

در . پذیرفتند رایگان مي  یافتند، ي نشتسن ميرسیدند و جایي برا كھ بھ موقع سر مي  مردان و زنان آزاده را،
ھزینة   و در ادوار بعدي جمھوري نامزدان مقام كنسولي،  و سپس شھربانان از جیب خود،  حكومت،  آغاز،

  ھا نسل بھ نسل فزوني  پرداختند؛ میزان ھزینھ آنھا را مي

  .شدتا جایي كھ دستیابي بھ مقام كنسولي براي تھیدستان ناممكن   یافت، مي

فقط كساني . این گونھ نمایشھا برشمرد  شاید بازگشت رسمي سرداران پیروزمند را نیز باید در زمرة
براي آن   پنج ھزار تن از دشمن را كشتھ و پیروز شده باشند؛  در نبرد،  شدند كھ، سزاوار چنین بازگشتي مي

فقط   ندانھ بھ پایان رسانده بود،سردار نگونبختي كھ نبرد را با كشتن عدة كمتري از سپاه دشمن پیروزم
  رسیدند، چون بھ مرزھاي شھر مي  سردار و سپاھیانش،. حتي گاوي ھم نھ  شد، گوسفندي قرباني مي

بایست سالحھاي خود را بر زمین نھند و صفي تشكیل دھند و آنگاه از زیر طاق نصرتي بگذرند كھ  مي
برجھا   آنگاه،  كردند؛ شیپور زنان پیشاپیش صف حركت مي. ھزاران بناي یادبود بھ تقلید آنھا برپا شده است

و سرانجام   سپس تصاویر كارھاي نمایان پیروزگران،  نمودار شھرھاي گشوده شده،  و تخت روانھایي،
كھ در طي   بازگشت ماركلوس،. گذشت ھاي پربار از طال و نقره و آثار ھنري و غنایم دیگر مي گردونھ

قریب  ٢٠٧سكیپیو آفریكانوس در سال . دیري بھ یادھا ماند  ،)٢١٢(دزدیده شد مراسم آن مجسمة سیراكوز 
اي را كھ از كارتاژ و اسپانیا  نزدیك بھ ھزار و دویست خروار نقره ٢٠٢و در سال   دویست خروار و نیم،

ي كشتارگاه آرام آرام، در پي یكدیگر بھ سو  ھفتاد گاو سپید،  پس از غنایم،. بھ غنیمت آورده بود نمایش داد
و   زنھا، ني  چنگ نوازان،  بھ دنبال آنان لیكتورھا،  و بعد سرداران اسیر دشمن و،  خود روان بودند؛

اي ارغواني  با جبھ  اي پر زرق و برق، و آنگاه نوبت سردار بود در گردونھ  كردند، مجمرداران حركت مي
بھ   اي، عالمت یوپیتر، و برگ خر زھره  ،بھ نشانة پیروزي  بر تن و تاجي زرین بر سر و گرزي از عاج،
  آمدند و، از پي ایشان، خویشاوندان سواره مي  كنار گردونھ،  دست؛ گاه در گردونة او فرزندانش نیز بودند؛

كردند، كھ برخي جوایزي را كھ  سربازان حركت مي  در پي ھمھ،. داشتند منشیان و یاوران سردار قدم برمي
ستودند و گروھي دیگر  ند و ھر یك تاجي بھ سر داشتند؛ جمعي سردار خود را ميكرد گرفتھ بودند حمل مي
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گفتند، زیرا یكي از سنتھاي پایدار در این فرصتھاي كوتاه آن بود كھ سپاھیان در سخن آزاد  بھ او ناسزا مي
سردار از فراز  .و از بادافره ایمن باشند تا پیروزگران گردنفراز را از نفس فاني و خطا پذیرشان بیاگاھانند

ریخت و حیواني  رفت و غنایم خود را بھ پاي خدایان مي كاپیتول بھ پرستشگاه یوپیتر و یونو و مینروا مي
ھمة . سرداران اسیر دشمن اعدام شوند  براي سپاسگزاري بیشتر،  ، داد تا كرد و معموال فرمان مي قرباني مي

ري را میان سپاھیان برانگیزد و پیروزي نظامي را شد كھ سوداي نامو این تشریفات براي آن برگزار مي
  .آورد زیرا غرور آدمي فقط در برابر گرسنگي و محبت سر تسلیم فرود مي  پاداش دھد؛

VIII - پس از مرگ  

  اما، چندانكھ در آثار مورخان رومي وصف شده است،  شد، ترین خصیصة رومي شمرده مي جنگ برجستھ
بر محور خانواده و   شاید بیش از آنچھ نزد ما معمول است،  حیات رومي،. ھستي او نبود  دامنگیر ھمة

از این رو آشوب فزایندة جھان   رسید كھ دیگر كھنھ شده بود، خبر ھنگامي بھ او مي. گشت اش مي خانھ
  نھ سیاست و جنگ،  حوادث بزرگ دورة زندگیش،. توانست ھر روز شورھایش را بھ جنبش درآورد نمي

  .ي پرشوق و زناشوییھاي شادي افزا و مرگھاي اندوھزا بودبلكھ زایشھا

در آن ھنگام، پیري با پریشان روزي و محرومیتي كھ در روزگار فردگرایي كھنسالي را چنین تلخ 
داشتند؛  جوانان ھرگز در وظیفة خود براي خدمتگزاري بھ كھنساالن تردید روا نمي. ھمراه نبود  گرداند، مي

تا ھنگامي   و پس از مرگ نیز،  از عزت نخستین و مرجعیت واپسین برخوردار بودند،پیران تا پایان عمر 
مراسم تشییع جنازه بھ . شد گورھاشان از حرمت برخوردار مي  كھ بازماندة ذكوري از خانواده باقي بود،

 گر حركت گروه زنان اجیر نوحھ  در صف مقدم تشییع كنندگان،. ھمان آراستگي جشنھاي زناشویي بود
و آنان را از   ، غش و ریسھ رفتن جمعي آنان را محدود» الواح دوازدھگانھ«كردند، كھ یكي از قوانین  مي

آمدند، كھ بر طبق یكي از قوانین سولون شمارشان محدود بھ  آنگاه ني زنان مي. كرد كندن موي سر منع مي
بھ دنبال اینان . آورد ھ در ميكھ یكي از ایشان خود را بھ شكل شخص درگذشت  و سپس رقاصان،  ده بود،

كھ مقام   كھ نقابھاي مرگ یا تصاویر مومي بعضي نیاكان مرده را،  آمد، آور بازیگران مي صف شگفت
با شكوھي   رسید كھ، سپس نوبت بھ خود شخص درگذشتھ مي. بر چھره زده بودند  داشتند، فرمانروایي مي

ھا و زیورھاي عالیترین مقامي كھ در زندگي  ھ نشانھآراستھ ب  ھمانند ھیبت بازگشت سرداران پیروزگر،
ھاي ارغواني زربفت، و محصور از سالحھا و ساز و برگ جنگي  در تابوتي پوشیده از پرده  داشتھ است،

فرزندان وي در جامھ و چادر   پشت تابوت،. شد حركت داده مي  دشمناني كھ بھ دستش از پا در آمده بودند،
اش حركت  و خویشاوندان و اعضاي طایفھ و دوستان و پیروان و بندگان آزاد شده  ر،چاد دخترانش بي  سیاه،

زندگي حتي بھ . خواند اي مي ایستاد و یكي از پسران یا خویشاوندان مرثیھ صف در فوروم باز مي. كردند مي
  .اي ھم كھ بود ارزش زیستن داشت خاطر چنین تشییع جنازه

اگرچھ سنت   سپردند، سوزاندند؛ اما در این دوره آنان را بھ خاك مي يمردگان را در رم م  در قرون نخست،
اي  بقایاي جسد مرده را در گورخانھ  در ھر دو صورت،. دادند پرستان ھنوز سوزاندن را ترجیح مي

گل و اندكي خوراك بھ   ھر چند یك بار،  شد و بازماندگان دیندار، نھادند كھ بعد بھ پرستشگاھي مبدل مي مي
و اعتقاد بھ اینكھ ارواح ایشان   پرستش مردگان،  در روم نیز، مانند یونان و خاور دور،. داشتند یاز ميآن ن

  ثبات   زنده و نگران است،

مردگان اگر   ھاي رومي، كھ از یونان مایھ گرفتھ بود، بھ حكم افسانھ. كرد اصول اخالقي را تأمین مي
اما ھمة ایشان بھ   رفتند؛ یا جزیرة خجستگان مي» بھشتيكشتزارھاي «بھ   نیكوكار و بزرگ منش بودند،

پلوتون، كھ معادل رومي . گرفتند شدند و در قلمرو تاریك اوركوس و پلوتون جاي مي قعر زمین فرو مي
چون پلوتون . بلعید و اوركوس آنھا را مي  كرد، با گرزي مردگان را بیھوش مي  ھادس خداي یوناني بود،

خوراكھا و كاالھاي بر   شد، و چون زمین منبع غایي ثروت و خزانة زیرزمین شمرده ميترین خداي  بلندپایھ
پروسرپینا ـ دختر سرگشتة   پرستیدند؛ زن او، او را بھ نام خداي ثروتھا و توانگران نیز مي  ھم انباشتھ بود،
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در بیشتر موارد رومیان  اما  شد، دوزخ رومي گاه سرزمین بادافره پنداشتھ مي. غلھ رویان بود  االھة  كرس ـ
كردند كھ زماني آدمیزاد بودند و با یكدیگر از نظر  ھایي محو تصور مي آن را بیشتر ھمچون زیستگاه سایھ

نام و نشاني انجامین رنج  از تاریكي سرمدي و بي  بلكھ ھمگي یكسان،  پاداش یا بادافره فرقي ندارند،
  . رسد آدمي بھ دموكراسي مي گفت كھ در آنجا سرانجام لوكیانوس مي. برند مي

   فصل پنجم

  

  فتح یونان

  م ق ١۴۶ – ٢٠١

I  - فتح یونان  

، امید داشت كھ سراسر یونان )م ق٢١۴(فیلیپ پنجم مقدوني، ھنگامي كھ با ھانیبال بھ زیان روم یگانھ شد 
افتاد كھ وي  اما داستاني بر سر زبانھا. باختر ھمدل شود  پشت سر او براي برافكندن غول برنا و بالندة

اتحادیة »   از این رو،. پس از پیروزي كارتاژ، سراسر یونان را بھ یاري كارتاژ فرو گیرد  خواھد، مي
پیش از فرستادن سكیپیو بھ   و سناي ھوشیار،  پیمان كرد كھ رم را بر ضد فیلیپ یاري دھد،» آیتولیایي

ھنوز پیروزي زاما . بھره گرفت) م ق ٢٠۵(او  از نومیدي فیلیپ براي بستن پیمان جداگانة صلح با  افریقا،
گري  بخشید، براي كین كشیدن از مقدونیھ بھ دسیسھ بھ دست نیامده بود كھ سنا، كھ ھرگز گزند كسي را نمي

  آن سوي دریایي چنان باریك،  اندیشید كھ تا ھنگامي كھ نیرویي چنان سترگ پشت سرش، سنا مي. آغاز كرد
انجمن درنگ كرد و یكي از   چون سنا آھنگ جنگ كرد،. ان بھ خود نخواھد دیدروم روي ام  آرمیده است،

. خواھند توجھ مردم را از دشواریھاي داخلي منحرف كنند تریبونھا پاتریسینھا را متھم ساخت كھ مي
تیتوس   م، ق ٢٠٠و در سال   مخالفان جنگ تھمت جبن و بیمھري بھ میھن خوردند و بزودي خاموش شدند؛

  .یوس فالمینینوس از راه دریا روانة یونان شدكوینكت

رومیان یوناندوست و آزادیخواھي بود كھ در رم بر گرد خاندان   فالمینینوس جوان سي سالھ و از زمرة
رو شد  پس از چند بار جنگ و گریز استادانھ در كونو سكفاالي، با فیلیپ روبھ  وي،. سكیپیو حلقھ زده بودند

با بازگرداندن فیلیپ گوشمالي یافتھ بھ تاج و تختي ورشكستھ و سست   سپس،. )١٩٧(و او را شكست داد 
ھواداران . ملتھاي مدیترانھ و شاید روم را شگفتزده كرد  ھمة  و با بخشیدن آزادي بھ سراسر یونان،  بنیاد،

پیام  ،١٩۶جھانگشایي در سنا سر بھ اعتراض برداشتند، اما آزادیخواھان چندي چیرگي یافتند؛ در سال 
  آزادي یونان از بند حكومت رم،  خطاب بھ جمعیت عظیمي در محل بازیھاي برزخي،  آور فالمینینوس،
غریوي كھ از خلق   بھ روایت پلوتارك،. بار خراج، و حتي پادگانھاي رم را اعالم كرد  حكومت مقدونیھ،

  برخاست 

ھمانگاه كھ جھاني . ند بیجان فرو افتادندگذشت چندان پرطنین بود كھ كالغھایي كھ از فراز میدان بازي مي
این برگي درخشان در . روم سپاه خود را بھ ایتالیا پس كشید  كرد، بدبین در صمیمیت سردار رومي شك مي

  .تاریخ جنگ بود

اتحادیة آیتولیایي از عمل روم در آزاد كردن . آورد اما ھر جنگ ھمیشھ جنگ دیگري در پي خود مي
خواست   شاه سلوكي،  ناخرسند شد و از آنتیوخوس سوم،  كھ پیشتر زیر حكومت آن بودند،  شھرھاي یونان،

بھ   شرق سرمست شده بود،كھ از چند پیروزي آسان در   آنتیوخوس،. تا یونان آزاد شده را دوباره آزاد كند
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پرگاموم از او بیمناك شد و رم را . این اندیشھ افتاد كھ قدرت خویش را بر سراسر آسیاي باختري بگسترد
این   سكیپیو آفریكانوس و برادرش لوكیوس را با سپاھي بھ پاسخ گسیل داشت؛  سنا،. بھ یاري خواست

). م ق ١٨٩سال (وھاي درگیر در ماگنسیا بھ ھم خوردند نیر. نخستین سپاه رومي بود كھ پا بھ خاك آسیا نھاد
رومیان راه شمال را در پیش گرفتند و گلھا . و راه فتح یونان خاوري بھ رویش گشوده شد  روم پیروز شد،

یونانیان   پس راندند و ھمة) آناطولي فعلي  غالطیا،(بھ گاالتیا   كھ پرگاموم را بھ خطر انداختھ بودند،  را،
  .را سپاسگزار خود كردندیونیایي 

اما اكنون از خاور و   سپاه روم پا بھ خاك یونان ننھاده بود،. یونانیان بخش اروپایي چندان خشنود نشدند
یونانیان را بھ این شرط آزاد كرده بود كھ بھ جنگ و جنگ طبقاتي   روم،. باختر آن را در میان گرفتھ بود

اما   آزادي بدون جنگ شیوة تازه،  آوردند، را پدید مي) یونان(س براي كشور ـ شھرھایي كھ ھال. پایان دھند
و   خواستند با شھرھاي ھمسایة خود زور ورزي كنند، آوري در زندگي بود؛ طبقات باالدست مي مالل

، ١٧١در سال . دھد تھیدستان شكوه داشتند كھ روم ھمھ جا توانگران را در برابر بینوایان دل و نیرو مي
پس از آنكھ با سلوكوس چھارم و   ند و جانشین فیلیپ پنجم بر تخت شھریاري مقدونیھ،فرز  پرسئوس،

لوكیوس   سھ سال بعد،. ، یونانیان را فراخواند تا ھمراه او بر روم بشورند رودس پیمان یگانگي بست
اد و ھفتاد پرسئوس را در پودنا شكست د  فرزند كنسولي كھ در كاناي از پا درآمده بود،  آیمیلیوس پاولوس،

اش  شھر مقدوني را با خاك یكسان كرد و پرسئوس را بھ اسارت ھمراه خود بھ رم برد تا ورود پیروزمندانھ
  با آزاد كردن شھرھاي   رودس را نیز، .گیردبھ شھر شكوه بیشتري 

  كھ در بازرگاني بھ رقابت با رودس برخاست،  در آسیا و بنیانگذاري بندري در دلوس،باجگزارش 
  و در آنجا،  بھ گروگان بھ ایتالیا آورده شدند،  و از جملھ پولوبیوس مورخ،  ھزار اسیر یوناني،. گوشمالي داد

روابط یونان و روم بیش   در خالل ده سال بعد،. ھفتصد تن از آنان جان سپردند  در طي شانزده سال تبعید،
براي مغلوب كردن   شھرھا و گروھھا و طبقات گوناگون مردم یونان،. از پیش بھ دشمني آشكار گرایید

چنانكھ یونان كشوري بظاھر آزاد و   انگیختند، یكدیگر، روم را بھ یاري و دخالت در امور خویش برمي
گفتند تا یونان  ا مغلوب واقع بیناني شدند كھ ميھواخواھان خاندان سكیپیو در سن. بمعني دست نشانده بود

، ھمانگاه كھ رم با ١۴۶در سال . بھره خواھد ماند از صلح و آرامش بي  یكسره بھ زیر حكومت رم در نیاید،
رھبران . جنگ رھایي یونان را اعالم كردند» اتحادیة آخایایي«شھرھاي   كارتاژ و اسپانیا در ستیز بود،

بدھكاران را از دیون خود معاف   بندگان را آزاد و مسلح كردند،  ش مسلط شدند،مردم تھیدست بر جنب
ھنگامي كھ رومیان، بھ سرداري . ، و انقالب را بر جنگ افزودند تقسیم مجدد زمین را وعده دادند  گرداندند،

. اني چیره شدندسامان یون مردم را گرفتار نفاق یافتند و بآساني بر سپاھیان بي  مومیوس وارد یونان شدند،
  كودكانش را بھ بندگي گرفت،  ، زنانش را بفروخت  مردانش را بكشت،  مومیوس كورنت را بھ آتش سوزاند،

زیر   بھ گونة ایالتي از روم،  یونان و مقدونیھ،. آثار ھنري و ثروت منقول آن را بھ رم برد  و كمابیش ھمة
یونان . پارت اجازه داده شد كھ قوانین خود را حفظ كننداما بھ آتن و اس. فرمان فرمانداري رومي در آمدند

  .تاریخ سیاسي جھان ناپدید شد  براي دو ھزار سال از عرصة

II - دگرگوني روم  

بلكھ بھ حكم اقتضاي   رفت، اما نھ بھ سبب تدابیر ھوشیارانھ، امپراطوري روم اندك اندك رو بھ گسترش مي
و موتینا ) م ق ٢٠٠سال (در جنگھاي خونین كرمونا . راوضاع و پس رفتن دایم مرزھاي امنیت كشو

، و مرزھاي ایتالیا تا آلپ كشانده  ، لژیونھا دوباره گلھاي ساكن بخش ایتالیایي آلپ را مغلوب كردند)١٩٣(
مبادا كھ   بایست ھمواره زیر نظر و سلطة روم بماند، مي  كھ از دست كارتاژ گرفتھ شده بود،  اسپانیا،. شد

سنا ھر سالھ خراج . باره آن را فتح كند و كانھاي عظیم آھن و زر و سیم آن از دست برودكارتاژ دو
آنكھ سالي   بھ بھانة  و فرمانداران رومي نیز،  گرفت، ھنگفتي بھ صورت شمش طال و سكھ از اسپانیا مي

بدین   كردند؛ دستي دوباره كیسة خود را پر مي اند، با گشاده دور از میھن بھ سر برده و پول خرج كرده
قریب پنجاه و   پس از آنكھ مدتي كوتاه در مقام معاونت كنسول در اسپانیا ماند،  كوینتوس مینوكیوس،  گونھ،
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اسپانیاییھا را در سپاه روم بھ خدمت . یك خروار نقره و پنجاه و شش خروار دینار نقره بھ روم آورد
  چھل ھزار   راي فتح نومانتیا یاري كرد،در سپاھي كھ او را ب  گرفتند؛ سكیپیو آیمیلیانوس، مي

قبایل اسپانیایي سر بھ شورشي وحشیانھ برداشتند، كھ ماركوس كاتو   م، ق ١٩۵در سال . تن اسپانیایي داشت
تیبریوس سمپرونیوس گراكوس . آن را با استقامتي یادآور خصال غرورآمیز نسل كھن رومي فرونشاند

نش و تمدن مردم بومي ھمساز كرد و با سران قبایل دوستي بھ ھم با نرمدلي حكومت خویش را با م) ١٧٩(
پیمانھاي گراكوس   ، )١۵١(لوكیوس لوكولوس   اما یكي از جانشینانش،. رساند و بھ تھیدستان زمین بخشید

توانست غنیمتي نصیب كند حملھ كرد و ھزاران اسپانیایي  اي كھ مي سبب بھ ھر قبیلھ را زیرپا گذاشت و بي
) ١۵٠سال (سولپیكیوس گالبا . از دم تیغ گذراند یا بھ بندگي گرفت  اي عنوان كند، آنكھ حتي بھانھ بي  را،

بھ اردوگاه خود   داد، زمین بھ ایشان مي  امضاي پیماني كھ وعدة  بھ بھانة  تن از مردم بومي را، ٧٠٠٠
، قبایل ١۵۴در سال  .كشاند و سپس راھشان را از ھر سو بست و جمعي را بنده كرد و باقي را كشت

كھ بھ   سرداري الیق بھ نام ویریاتوس،. اي را با روم آغاز كردند جنگ شانزده سالھ) پرتغال(لوسیتانیا 
جمال و شكیبایي و دلیري و واالتباري سرآمد ھمگان بود، ایشان را راھبر شد و تا ھشت سال ھر سپاھي 

سلتیبریان . اي معین كردند راي كشتنش جایزهسرانجام رومیان ب  را كھ بھ سر كوبیش آمد شكست داد؛
پانزده ماه در نومانتیا محصور بودند و از گوشت مردگان خود تغذیھ   در اسپانیاي مركزي،  سركش،

بھ طور . سكیپیو آیمیلیانوس آنان را بھ زور گرسنگي وادار بھ تسلیم كرد ١٣٣تا آنكھ در سال   كردند، مي
  :گوید مومسن مي. چربید ددمنشانھ و غدارانھ بود كھ زیانش بر سودش مي كلي سیاست روم در اسپانیا چنان

  ».خویي و آزمندي ھمراه نبوده است ھیچ جنگي با این ھمھ غدر و درنده«

كھ سرانجام   كرد، غارت ایاالت پول الزم براي ھرزگیھاي مالداران نادرست و خودپرست را فراھم مي
بندگاني كھ از   پرداختند، اماتي كھ كارتاژ و مقدونیھ و سوریھ ميغر. جمھوري را در آتش انقالب سوزاند

فلزھاي گرانبھایي كھ پس از شكست گلھاي مقیم بخش ایتالیایي آلپ و   آوردند، دیار فتح شده بھ رم ھجوم مي
قریب ھفت   چھار صد میلیون سسترس كھ از آنتیوخوس و پرسئوس گرفتھ شد،  اسپانیاییھا بھ دست آمد،

و نیم طال و سیصد و شصت و شش خروار نقره كھ در نبردھاي آسیایي بھ دست مانلیوس و ولسو خروار 
از ) م ق ١۴۶ – ٢٠٢(در عرض نیم قرن   طبقات مالدار را در رم،  اینھا، و غنایم بادآوردة دیگر،  افتاد ـ

سربازان از . آن باخبرنداي از جاه و جالل رساند كھ تاكنون تنھا شاھان از  مردمي میانھ حال بھ چنان پایھ
چون پول در پایتخت بیش از . گشتند این تاخت و تازھاي پردامنھ با انبانھاي پر از سكھ و غنیمت باز مي

  آنكھ رنج كار و حركت را بر خود ھموار كنند، بي  صاحبان امالك،  كارھاي ساختماني در افزایش بود،
  صناعت دچار ركود بود؛  رفت، اني رو بھ رونق ميدر حالي كھ بازرگ. ثروت خویش را سھ چندان كردند

گرفت و با آن كاالھاي ایشان را  زیرا پول جھانیان را مي  ، رم نیازي بھ تولید كاال نداشت
كھ از   سابقھ وسعت یافت و كیسة متصدیان معامالت عمومي را، ساختمانھاي عمومي بھ نحوي بي.خرید مي

  ھر رومي . پر كرد  ،كردند محل پیمانھاي دولتي زندگي مي

تر و شادكامتر  صرافان ھر روز پرشماره. خرید كھ اندك پولي داشت سھمي از شركتھاي آنان را مي
  پرداختند، ھاي مشتریان خود را مي كردند و ھزینھ حوالھ نقد مي  دادند، گرفتند و ربح مي سپرده مي  شدند؛ مي

گرفتند، و در رباخواري چندان  یا ادارة آن را بھ عھده مي كردند گذاري مي دادند، سرمایھ ستدند و مي وام مي
روم بھ صورت مركز مالي و سیاسي جھان . یكي شد» آدمكش«كردند كھ واژة وامدھنده با  روي مي زیاده

  .نھ كانون صنعتي یا بازرگاني آن  آمد، سپید پوست درمي

از سادگي پرھیزكارانھ بھ تجمل   آور، متوسط، با سرعتي شگفت  حال پاتریسینھا و قشر باالي طبقة
ھا بزرگتر و  خانھ. بھ حد كمال رسید) ١۴٩ – ٢٣۴(یافت؛ این تحول در زمان كاتو  بندوبار دگرگوني مي بي

ھاي بابلي و  افزود؛ قالیچھ بر تجمل اثاثھ مي  رقابت در اسراف آشكار،  شدند؛ ھا كوچكتر مي خانواده
میز و صندلي، زیور   سنگھا و فلزات گرانبھا براي پوشاندن رویة  ره؛یا نق  طال،  تختخوابھاي مزین بھ عاج،

  سادة  شیوة  چون كوشش كاستي و ثروت فزوني گرفت،. شد و یا ستام اسبان بھ بھاي گران خریده مي  زنان،
مركب از گوشت و نخجیر و نعمات گوناگون   پیشین در غذا جاي خود را بھ خوراكھاي رنگین و سنگین،
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  بزرگي،. خورشھاي بیگانھ از واجبات كسب مقام اجتماعي یا بزرگي فروشي شد. داد  اشني،فصل و چ
بھ   پرداخت؛ دیگري ماھي كولي، ھزار سسترس مي  براي آنكھ برخوانش صدف خوراكي حاضر باشد،
آورد؛ و سومي ھزار و دویست  از دیار بیگانھ مي  قیمت ھزار و ششصد سسترس از قرار ھر بشكھ،

سرآشپزان بھ قیمتھاي گزاف فروختھ   داد در بازار حراج بردگان، براي یك كوزه خاویار ميسسترس 
شراب را با آب كم   میگساري شیوع روزافزون داشت؛ جامھا گران و بیشتر زرین بود؛. شدند مي
یب سنا قوانیني براي محدود كردن صرف مال براي بزم و پوشاك بھ تصو. آمیختند آمیختند یا ھیچ نمي مي

كسي غم رعایت آنھا را بھ دل راه   انگاشتند، اما چون اعضاي سنا خود این مقررات را نادیده مي  رساند؛
فرد در » .چون شكم را گوش نیست  خلق دیگر خریدار اندرز خیر نیست،«: نالید كاتو بھ درد مي. داد نمي

وجود جداگانة خویش آگاھي  و زن در برابر شوي سركشانھ از  فرزند در برابر پدر،  برابر حكومت،
  .یافت مي

عشق جاي گرسنگي   یابد، زیرا چون شكم سیر شود، نیروي زن معموال ھمپایھ با ثروت اجتماع افزایش مي
ارتباط با یونان و آسیا ھمجنس . روسپیگري در این روزگار رو بھ توسعھ داشت  از این رو،. گیرد را مي

اما زنان در . ارزد گفت كھ یك پسر خوبرو بیش از یك كشتزار مي كاتو بھ شكوه مي  گرایي را رواج داد؛
كھ   و مشتاقانھ از وسایل مد و زیبایي،. برابر این مھاجمان یوناني و سوري بازار خود را از دست ندادند

ھا جزو ضروریات درآمد و صابون سوزآوري  آرایھ. بھره گرفتند  اكنون بھ یمن ثروت در دسترسشان بود،
شھرنشین توانگر از آراستن زن و دختر . كرد آمد موي سپید را بھ زلف بور بدل مي مین گل ميكھ از سرز

بالید و بھ یاري آنان آوازة توانگري خویش را در شھر  ھا یا جواھر گرانبھا بر خود مي خود با جامھ
  .پراكند مي

ھمة مردان دیگر بر «: كھداشت  كاتو فریاد برمي. یافت مقام زن حتي در حكومت نیز اعتبار بیشتري مي
در سال » .خود محكوم زنان خویشیم  كھ بر ھمة مردان حكمفرماییم،  رانند؛ اما ما رومیان، زنان فرمان مي

كھ زنان را از بھ   را، ٢١۵ھجوم آوردند و لغو قانون اوپیوسي سال   م، زنان آزادة روم بھ فوروم، ق ١٩۵
. خواستار شدند  كرد، ارنگ یا سوار شدن بر گردونھ منع ميھاي رنگ ھاي زرین و جامھ كار بردن پیرایھ

لیویوس از قول او نطقي را نقل . روم تباھي خواھد پذیرفت  بیني كرد كھ اگر قانون لغو شود، كاتو پیش
  :كند كھ ھر نسلي آن را شنیده است مي

وز با زنان خود دچار امر  داشتیم، ھاي خویش نگاه مي اگر ھمة ما آزرم حقوق و حیثیت شوي را در خانھ
ھا اعتبار  كھ بر اثر خودكامگي زنان در خانھ  در اوضاع كنوني، آزادي عمل ما،. شدیم این گرفتاري نمي

بھ یاد بیاورید مقرراتي … . . حرمت گشتھ است پامال و بي  اینجا در این فوروم،  خویش را از دست داده،
داشتند؛ و با این  كردند و بھ فرمانبرداري وامي منع مي را كھ نیاكان ما بھ یاري آنھا زنان را از ھرزگي

اگر اینك شما روا دارید كھ . توانیم زنان خود را نگاه داریم بدشواري مي  وصف، بھ رغم ھمة آن منھیات،
توانید بھ نیرو  پندارید كھ مي و زنان با شوھران خود ھمسنگ شوند، آیا مي… این منھیات از میان برخیزد

  . بر شما سروري خواھند كرد  زنان بھ محض اینكھ با شما برابر شوند،  آیید؟با ایشان بر

. ھاي خود او را از سكوي خطابھ فرو كشیدند و چندان بر جاي خود ماندند تا قانون لغو شد زنان با خنده
برآمدن اما موج . كاتو با ده برابر كردن مالیات بر اشیایي كھ اوپیوس منع كرده بود كین خویش را برآورد

كرد یا تعدیل  قوانین دیگري نیز كھ بھ زیان زنان حكم مي. آغاز كرده بود و جلوگیري از آن ممكن نبود
شوھران خود را طالق دادند یا   زنان بر جھیزیة خود تسلط یافتند،. یافت و یا بھ دست فراموشي سپرده شد

و جنگھاي جھانگیرانھ، شرط عقل در عصر انبوھي ساكنان شھرھا   و فرزندآوري را،  با زھر كشتند،
  .نیافتند

  تواند بھ اندازة ، كاتو و پولوبیوس بھ كاھش جمعیت پي بردند و دریافتند كھ حكومت دیگر نمي١۶٠از سال 
نھ   كھ سروري بر جھان را بھ ارث برده بود،  نسل تازه،. زماني كھ رم با ھانیبال مقابلھ كرد سپاه گرد آورد

شد و طبقة  دست چند خانواده متمركز مي اكنون كھ مالكیت در. دید آن را در خود مي  زمان و نھ میل حفظ
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دیگر از آن آمادگي   كردند، پرولتاریاي تھیدست و محروم از منابع مملكت كویھاي كثیف رم را اشغال مي
  اما از راه دیگري؛  آموختند، مردان دلیري مي. آمد خبري نبود مالك رومي بھ شمار مي  جنگي كھ خصیصة

كردند تا در بزمھاي  وگالدیاتور اجیر مي  ا بازیھاي خونبار نظاره كنند،آمدند ت در آمفي تئاترھا گرد مي
آموزشگاھھایي براي تعلیم آواز خواندن و چنگ نواختن و خوش خرامیدن براي . ایشان با ھم بستیزند

در . اما اخالقیات سستي گرفت  در میان طبقات باالدست، آدابداني ظریفتر شد،. دختران و پسران برپا شد
  و گفتار ھرزه ماند؛  آداب رفتار ھمچنان درشت و زمخت، سرگرمیھا اغلب خشن،  مردم فرودست، میان

  توان در آثار پالوتوس  سروپا را مي ھایي از این مردم بي نمونھ

زنان  گروھي از ني ١۶١وقتي در سال . شدند ملول مي ترنتیوس یافت و دانست كھ چرا تودة مردم از آثار
حاضران وادارشان كردند كھ   پردازي كنند، خواستند كھ ھنگام ورود سرداري پیروزمند بھ شھر نغمھ

  .ل سازندنمایش خود را بھ مسابقة مشتزني مبد

بلكھ بھ   ثروت اینان دیگر نھ بھ امالك،. سوداگري حكمفرماي مطلق بود  در میان طبقات گسترندة متوسط،
توانستند از  اخالقیات كھن و پیروان معدود كاتو نمي. گذاري یا معامالت بازرگاني بستگي داشت سرمایھ

كس در پي پول بود و با محك پول  ھر. متحرك بر زندگي رومي جلوگیري كنند  تسلط این نظام سرمایة
كردند كھ حكومت از بسیاري از امالك  پیمانكاران چندان فریب در كار مي. شد كرد و داوري مي داوري مي

كشیدند و دولت  اي از كارگران بھره مي زیرا مستأجران بھ پایھ  خود ـ مثال دكانھاي مقدونیھ ـ چشم پوشید؛
) اگر گفتة مورخان را بپذیریم ـ كھ نباید. (ي بیش از سود آن بودبردار دوشیدند كھ زحمت بھره را مي

خوار  جدید اخالقیات را پذیرفت و ریزه  شمرد، شیوة كھ زماني شرف را از زندگي برتر مي  آریستوكراسي،
فردي خویش را در » مدخل«بكلھ اندیشة طبقھ و امتیازات و   خوان نعمت تازه شد؛ دیگر نھ پرواي ملت،

گرفت و با  ھدیھ یا رشوه مي  ، مند كند براي آنكھ افراد یا حكومتھا را از پشتیباني خود بھره  و،سر داشت 
پاتریسینھا در كوي و . یافت اي براي جنگ مي بآساني بھانھ  كشورھایي كھ بیش از نیرو ثروت داشتند،

ن رسم شد كھ پولھاي دولتي را میان فرمانروایا. خریدند گرفتند و رأي ایشان را مي برزن راه را بر پلبھا مي
زیرا جایي كھ نیمي از اعضاي سنا در   بھ جیب بزنند، و نادر بود كھ كسي از ایشان بھ این بزه كیفر ببیند،

  توانست مختلسان را كیفر دھد؟ چھ كس مي  شكستن پیمانھا و فریفتن متحدان و یغماي ایاالت شریك بودند،
برد؛ اما آن كھ  عمرش را در غل و زنجیر بھ پایان مي  را بدزدد، كسي كھ مال ھمشھریش»  :گفت كاتو مي

    ».رساند شاھانھ و زر بھ پایان مي  كارش را در جامة  مال جامعھ را بدزدد،

زیرا روم را از میان دو جنگ پونیك و سھ جنگ   اعتبار سنا بیش از ھر زمان دیگر بود؛  با این حال،
مصر را دوست   رقیبان روم را بھ چالش گرفتھ و مغلوب كرده بود؛  مقدوني پیروز درآورده بود؛ ھمة

ایتالیا از مالیات مستقیم  ١۴۶و از ثروت جھانیان آن مایھ ستانده بود كھ در سال   فرمانبردار روم ساختھ،
بسیاري از اختیارات انجمنھا و فرمانرواییھا را غصب كرده   در بحرانھاي جنگي و سیاسي،. معاف شد

سراسر دستگاه كمیتیا یعني   امپراطوري،. كرد ا ھمیشھ پیروزي بعدي غصب را توجیھ ميام  بود،
دادند تا سنایي مركب از  مردم نستوھي كھ اكنون رضا مي  را بھ ریشخند گرفتھ بود؛» حكومت خلق«

ایي اگر چند ھزار ایتالی  در گذشتھ،  سیاستمداران روزگار دیده و سرداران پیروز برایشان حكومت كند،
و پایة جنگ   پایة دموكراسي آزادي،. خاستند بھ شورشي سخت برمي  كرد، سرنوشت آنان را معین مي

  فرمانبرداري 

  اي عالي، جنگ ھوشیاري و دلیري بھ پایھ  الزمة. آورد است؛ ھر یك از این دو نفي دیگري را الزم مي
ھا دموكراسي را بھ تباھي محكوم و فرمانبرداري بیدرنگ است؛ كثرت جنگ  وحدت عمل،  تصمیم سریع،

اما سنا با اختیاري كھ در   فقط انجمن سدانھ حق اعالم جنگ و عقد صلح را داشت؛  بھ حكم قانون،. كرد
توانست وضعي پیش آورد كھ دیگر عمال از دست انجمن كاري ساختھ  ادارة روابط خارجي داشت مي

داوران مھم   و چون قاعدتًا ھمة  كرد، ومي نظارت ميداري و ھمة مصارف دارایي عم سنا بر خزانھ   .نباشد
وضع و . بایست از فھرست نامھاي اعضاي سنا برگزیده شوند، دادگستري را نیز در سلطة خود داشت مي

  .پاتریسین بود  تفسیر قوانین در دست طبقة
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  تا زمان سوال، .یك اولیگارشي مركب از چند خانواده بر دیگران چیره بود  در داخل این آریستوكراسي،
نسل   اي در میان نیست، بلكھ، ھیچ سیاستمدار بلند پایھ  ھاست تا افراد؛ تاریخ روم بیشتر سرگذشت خانواده

 ٢٠٠از   م، ق ١٣٣تا  ٢٣٣از سال . مناصب عالي حكومت منسوب بھ نامھاي واحدي است  پس نسل،
نیرومندترین خانواده در . ده تعلق داشتندو صد تن بھ ده خانوا  تن بھ بیست و شش خانواده، ١۵٩  كنسول،

شكست ) ٢١٨(كھ در جنگ تربیا   از زمان پوبلیوس كورنلیوس سكیپیو،. این دوره خاندان كورنلیھا بود
  تا زمان نوة ناتني سكیپیو آفریكانوس،  كھ ھانیبال را شكست داد،  خورد، و سپس پسرش سكیپیو آفریكانوس،

تاریخ جنگ و سیاست رم بیشتر داستان   ویران كرد، ١۴۶رتاژ را در سال یعني سكیپیو آیمیلیانوس كھ كا
  این خانواده است؛ و انقالبي كھ آریستوكراسي رم را بھ تباھي كشاند از جانب خانوادة برادران گراكوس،

پیروزي رھایي بخش در زاما آفریكانوس را چنان محبوب ھمة طبقات كرد . نوادگان آفریكانوس، آغاز شد
اما ھنگامي كھ وي و برادرش . م یك چند حاضر بود تا بھ او ھر مقامي كھ دلخواھش باشد ببخشدكھ ر

، پیروان كاتو خواستند تا لوكیوس حساب پولي را كھ آنتیوخوس بھ )١٨٧(لوكیوس از جنگ آسیا بازگشتند 
پاسخ دھد و، در آفریكانوس مانع از آن شد كھ برادرش . عنوان غرامت بھ رم بھ او داده بود گزارش دھد

لوكیوس از جانب انجمن محاكمھ و بھ . عوض، اسناد ھزینھ را در برابر اعضاي سنا پاره پاره كرد
او   كھ مقام تریبوني داشت،  تیبریوس سمپرونیوس گراكوس،  وتوي داماد آفریكانوس،. اختالس محكوم شد

با دعوت و راھنمایي   خوانده شد، آفریكانوس چون بھ جاي او بھ دادگاه فرا. را از كیفر رھایي بخشید
جریان دادرسي را   پیروزي زاما،  براي شركت در جشن یادبود ساالنة  اعضاي انجمن بھ معبد یوپیتر،

نافرماني كرد و در ملك خود در لیترنوم گوشة عزلت گزید   چون یك بار دیگر فراخوانده شد،. موقوف كرد
ظھور این فردگرایي در عالم سیاست با رشد فردگرایي . ر آنجا ماندد  آنكھ آزاري ببیند، بي  و تا زمان مرگ،

دیري بر نیامد كھ جمھوري روم با نیروي افسار گیسختة مردان . در بازرگاني و اخالقیات ھمراه بود
  .بزرگش راه نابودي را در پیش گرفت

بیدراي حس ستایش   كند، آن وجھ از زندگي این آریستوكراسي و این روزگار كھ بار گناھان آن را سبك مي
از طریق سیسیل و آسیا، رومیان را نھ فقط با ھمان   ارتباط با فرھنگ یوناني در ایتالیا،. زیبایي در آن است

فاتحان، تصاویر و تندیسھاي شھرة . ھاي ھنر كالسیك آشنا كرد ه بلكھ با ارجمندترین فراورد  لوازم تجمل،
ھنگامي كھ . آوردند ھا و اثاثة گرانبھا را با خود بھ رم مي و پارچھ  وش،ھایي از فلز منق آفاق، فنجانھا و آینھ

  نسل قدیم شگفتزده شد؛  ھایي كھ از سیراكوز دزدیده بود زیور بخشید، ماركلوس میدانھاي روم را با مجسمھ
میان شارمنداني بود كھ » بیكاري و پرت و پالگویي«آزردگي نھ بھ سبب دزدي، بلكھ بھ علت رواج 

. كنند» خرت و پرتھا را بررسي و ارزیابي«ایستادند تا این  زگاري پر كار و كوشش بودند و اكنون ميرو
بھ پاداش   تندیس را از مجموعة پورھوس در آمبراسیا با خود آورد؛ آیمیلیوس پاولوس، ١٠١۵فولویوس 

  وررس،  سوال،  د انباشت؛پنجاه عرابھ را از آثار ھنري گرانبھایي كھ از ایشان گرفتھ بو  رھاندن یونان،
  .شد تا ذھن رومي را بپوشاند یونان برھنھ مي. كردند و ھزار رومي دیگر تا دویست سال چنین مي  نرون،

بھ   ھاي محلي خویش را از دست داد و، خصلت و شیوه  كھ در این تاخت و تاز غرق شد،  ھنر ایتالیایي،
نقاشان، و معماران   سازان، مجسمھ. الب یوناني تسلیم شدھا و قو بھ ھنرمندان و مایھ  استثناي یك مورد،

. یوناني بھ بوي زر بیشتر بھ رم كوچیدند و اندك اندك پایتخت غالبان خود را صبغة ھلنیستي بخشیدند
و آراستن آنھا بھ ستونھا   برگرد حیاطھاي باز،  رومیان توانگر بھ ساختن كوشكھاي خویش بھ شیوة یوناني،

مبادا خدایان آزرده   پذیرفت، معابد كندتر دگرگوني مي. اویر و اثاثة یوناني آغاز كردندو تندیسھا و تص
  ؛ اما چون شمارة توسكاني قاعدة اصلي ماند  شیوة  و ھمچنین در ساختن دیوار بلند،  در ساختن آنھا،. شوند

اس باریكتر یوناني ساختھ ھاي ایشان از روي مقی سزاوار نمود كھ خانھ  ساكنان اولمپ در روم فزوني یافت،
بیانگر روان نستوه   گرفت، در ھمان حال كھ اشاراتي از یونان مي  حیاتي،  اما ھنر رومي در یك زمینة. شود

در مورد ساختمانھاي آرایشي و بناي یادبود پیروزي و . ایتالیایي با وسایط و نیروي یگانة خویش بود
باسیلیكا «، كاتو ١٨۴در سال . معمار رومي بھ جاي آرشیتراو طاق را برگزید  ،»باسیلیكاھا«ھا و  آبراھھ
را بھ شكل نخستین خود بنا » باسیلیكا آیمیلیا«، آیمیلیوس پاولوس  را از سنگ ساخت؛ پنج سال بعد» پورسیا

باسیلیكاي خاص رومي، كھ براي . گرداندند كردند و زیباتر مي آن را بازسازي ميو زادگانش نسلھا   نھاد،
مستطیل درازي بود كھ دو ردیف ستون داخلي آن را   شد، مؤسسات بازرگاني و دادگستري از آن استفاده مي
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بي خانھ طاق ضر  ساختماني اسكندریھ،  بھ تقلید از شیوة  و غالبًا،  كرد، بھ یك شبستان و راھرو بخش مي
مشبكي سنگي براي ورود روشنایي   بر فراز ھر شبستان،  چون شبستان بلندتر از راھرو بود،. خانھ داشت

با این   رم،. این البتھ صورت اصلي بخش دروني كلیساھاي قرون میانھ بود. شد و ھوا ساختھ مي
ت كھ پس از فرو افتادن شھر ساختمانھاي عظیم، اندك اندك آن سیمایي از شكوه و نیرومندي را بھ خود گرف

  .بخشید اي ممتاز مي از مقام پایتخت جھاني نیز ھنوز بدان چھره

III – خدایان تازه  

اي از  ایماني تا اندازه اي از بي حال خدایان كھن چگونھ بود؟ نفخھ  امان، در این عصر دیگرگوني بي
توان دریافت كھ چگونھ مردمي كھ ھنوز بھ خدایان  آریستوكراسي بھ تودة عوام رسیده بود؛ بدشواري مي

  آن پالوتوس ـ ھر چند بھ بھانة توانستند با ھلھلھ از كمدیھایي استقبال كنند كھ در دیرینھ وفادار بودند مي
را ) مشتري(گیرد و مركوریوس  بھ ریشخند مي آلكمنھدرگیریھاي یوپیتر را با   ھاي یوناني ـ تقلید از نمونھ

در شگفت بود كھ   اھداشت قوالب كھن چنان دلبستھ بود،كھ بھ نگ  آورد؟ حتي كاتو، دلقلكي درمي  بھ گونة
كار این پیشگویان از . شان را بگیرند توانند بھ ھم برخورد كنند و جلو خنده چگونھ دو پیشگوي رسمي مي

و   بافتند، غرایب و عجایب بھ ھم مي  شعبده بازي سیاسي بود؛ براي قالبگیري افكار عامھ،  در واقع،  دیرباز،
كشي بھ صورت رسمي مقدس  شد؛ دین روا داشتھ بود تا بھره با ریاكاري دیني زیرپا گذاشتھ ميرأي مردم 

در سال   پس از ھفده سال زندگي میان محافل صدرنشین رم،  این آیتي بدشگون بود كھ پولوبیوس،. درآید
  : گوید كھ گویي افزاري در دست دولت بود ، از دین چنان سخن مي١۵٠

آنچھ در میان . اي كھ در آن جمھوري روم آشكارا برتري دارد ماھیت دین آن است نھزمی  بھ داوري من،
این معاني با چنان . نگاھداري دولت رومي است  مایة  ملتھاي دیگر سزاوار نكوھش است ـ یعني خرافات ـ

یابد كھ از ھیچ دین  شود و چنان بھ درون زندگي خصوصي و عمومي راه مي فر و شكوھي عرضھ مي
اگر . مردم در پیش گرفتھ است  پندارم كھ دولت این شیوه را براي مصلحت عامة مي… . آید ري برنميدیگ

اما از آنجا كھ ھر   بود؛ چھ بسا بھ این كار شاید نیازي نمي  بود، تشكیل دولتي از خردمندان ممكن مي
باید آن را   خشم سھمگین، بندو بار و سوداي نابخردانھ و جماعتي دمدمي مزاج است و آكنده از ھوسھاي بي

  . گرداني دیني مھار كرد با ھراسھاي پنھاني و تعزیھ 

بھ رغم آثار پالوتوس و وجود   داد كھ، چھ رویدادھاي نزدیك نشان مي  شاید حق با پولوبیوس بوده باشد،
بر ھانیبال روم را در برا  آمد مصیبت كاناي، ھنگامي كھ بھ نظر مي. اند خرافات ھنوز فایق بوده  فلسفھ،

كدام خداي را براي رھایي »  :جماعت ھیجانزده بھ ھراس افتادند و فریاد برآوردند كھ  پناه گذاشتھ است، بي
  سنا خواست تا نخست با فدا كردن آدمیان و سپس با نماز بردن بھ درگاه خدایان یوناني،» روم نیایش كنیم؟

از شوریدگي عامھ بكاھد؛ اما   دایان رومي و یوناني،خ  و بعد بازگرداندن آیین پرستش یوناني دربارة ھمة
دست كم آن را سازماني دھد و زیر نظارت   سرانجام تصمیم گرفت كھ اگر نتواند از خرافات جلوگیري كند،

  مھین «اگر   ،»كتابھاي سیبوالیي«بیني  بھ حكم پیش  اعالم كرد كھ، ٢٠۵در سال   پس،. خود در آورد

. ھانیبال ایتالیا را ترك خواھد كرد  ، بھ روم آورده شود، در فریگیا  ،پسینوساز ـ االھة كوبلھ ـ » مام
شد با كشتي بھ  پنداشتھ مي» مھین مام«و قطعھ سنگي را كھ مظھر   شھریار پرگاموم، رضایت داد،  آتالوس،

و در آنجا سكیپیو آفریكانوس و گروھي از كدبانوان پارسا با تشریفاتي چشمگیر بھ پیشبازش   تیا آوردند،اوس
بھ یمن قدرت جادویي » دوشیزة آتشبان  كالودیا،»  چون كشتي حامل آن در تیبر بھ گل نشست،. رفتند

كھ ھر یك بھ نوبت سنگ را  در حالي  سپس كدبانوان،. آن را رھایي بخشید و بھ رم آورد  پاكدامني خویش،
را عبور » مھین مام«آن را بھ معبد پیروزي حمل كردند؛ ھنگامي كھ   داشتند، با مھر در دست نگاه مي

سنا بھ حیرت دریافت كھ این خداي تازه را باید . سوزاندند ھاشان بخور مي مؤمنان در آستانة خانھ  دادند، مي
اما ھیچ رومي اجازه نداشت كھ   كنند؛ چنین مرداني را یافتند، اند خدمت مرداني كھ خویشتن را اختھ كرده

را نخست با » بزرگ  جشن االھة«مگالسیا یا   در ماه اردیبھشت،  از آن زمان، باز روم،. آنان باشد  در زمرة
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  زیرا كوبلھ از خدایان رستنیھا بود،. گرفت و سپس با شادماني عنان گسیختھ جشن مي  اندوه عنان گسیختھ،
پاییز و بھار، مرده و بھ ھادس رفتھ و سپس دوباره   نشانة  كرد كھ چگونھ پسرش آتیس، و افسانھ روایت مي

  .زنده شده بود

برخود . و سنا از اینكھ بر بحران دین فایق آمده است  ، ھانیبال ایتالیا را ترك گفت،)٢٠۵(در ھمان سال 
  ھنگام بازگشت،  پشت پاي سربازاني كھ،. زمین گشود اما جنگ با مقدونیھ راه را بر یونان و مشرق. بالید

  پناھندگان،  بندگان،  خیل اسیران،  آوردند، ھاي شرقي را با خود ھمراه مي ھا و افسانھ غنایم و اندیشھ
آمد؛  و مدرسان نیز مي  آموزگاران،  خنیاگران،  بازیگران،  ھنرمندان،  ورزشكاران،  ، مسافران، بازرگانان

طبقات فرودست رم شادمان بودند از آشنایي با . كردند خدایان خویش را حمل مي  در این كوچ،  آدمیان،
اي كھ نیایشگر را الھام و مستي خدایي  و آیینھاي رازورانھ  ائورودیكھ،  اورفئوس،  دیونوسوس باكوس،

، سنا با پریشاني ١٨۶در سال . داد كرد و وعدة زندگي سرمدي مي بخشید و با خدایان زنده شده آشنا مي مي
اند و با بزمھاي مستانة شبانھ، كھ پنھان  آیین دیونوسوسي پیشھ كرده  نھ چندان از مردم،  پي برد كھ جمعي،

خداي تازه را نیایش   داد، بودنشان شایعات مربوط بھ میگساریھا و شھوترانیھاي بي حد و حصر را قوت مي
چھ بسا با آراستن شایعھ   سپس،  ،»دادند ن بھ پلیدي تن ميمردان بیش از زنا« : گوید لیویوس مي. كنند مي

سنا این » .شد قرباني مي… داد  ھر كس كھ بھ پلیدي تن نمي»  :افزاید سازیھاي زمان خود بھ زي تاریخ، مي
اما در . آیین را ممنوع و ھفت ھزار تن از مؤمنان بھ آن را بازداشت و صدھا تن را بھ اعدام محكوم كرد

  .ا مذاھب شرقي این یك پیروزي موقتي بودجنگ روم ب

IV – پیدایي فلسفھ  

و اخالقیات و حكمت و ھنرش را   یونان روم را بدین گونھ فتح كرد كھ دین و كمدي خود را براي پلبھا،
این ارمغانھاي یوناني با ثروت و حشمت امپراطوري در تباه . براي طبقات باالدست بھ ارمغان فرستاد

. حان خویش باز گرفتكردن ایمان و منش رومیان یار شد و بدین سان بخشي از انتقام یونان را از فات
لذت طلبي صبورانة لوكرتیوس بھ پیروي از   روم،  پیروزي یونان ھنگامي بھ اوج رسید كھ، در فلسفة

یوناني بر خدایان ایتالیایي چیره   مابعدالطبیعة  در االھیات مسیحي،. سنكا انجامید  مذھب رواقي لذت طلبانة
و سپس بھ عنوان جانشین روم   بھ عنوان رقیب، فرھنگ یوناني نخست  در اوج قدرت قسطنطنیھ،. گشت

ادب و فلسفھ و ھنر یوناني در زمان رنسانس دوباره ایتالیا و   پیروز شد؛ و چون قسطنطنیھ سرنگون شد،
ھایي بیش  جریانھاي دیگر شاخابھ  ھمة  جریان اصلي تاریخ تمدن اروپا ھمین است؛. اروپا را فتح كرد

بلكھ رودي پھناور از   ھ از یونان بھ شھر ما روان شد نھ جویباري باریك،آنچ«: گفت سیسرون مي. نیستند
  .شداز آن پس، زندگي روحي و ھنري و دیني روم بخشي از جھان ھلنیستي » .فرھنگ و دانش بود

در پي سپاھیاني كھ از . گاھي استراتژیك یافتند تاالرھاي سخنراني رم رخنھ یونانیان مھاجم در مدارس و
بھ اصطالح تحقیرآمیز رومیان ـ در   گشتند؛ موج عظیمي از گراكولیان ـ یا یونانیكان، مشرق زمین باز مي

ان، با ھاي رومي شدند؛ گروه دیگر بھ عنوان نحوی مدرس خانواده  در مقام بندگي،  بسیاري از آنان،. رسید
باب تحصیالت متوسطھ را گشودند؛ بعض دیگر، كھ   گشایش مدارس زبان و ادبیات یوناني در رم،

خطیبان . دادند فن خطابھ و انشا و فلسفھ درس عمومي و خصوصي مي  دربارة  آموزگاران فن بالغت بودند،
لوسیاس و آیسخینس و ھاي خود را بھ تقلید از سخنرانیھاي  خطابھ  حتي كاتوي ضد یوناني ـ  رومي ـ

  .نوشتند دموستن مي

كرد؛  و از آن میان كمتر كسي دین خویش را تبلیغ مي  از میان این معلمان یوناني كمتر كسي دیندار بود،
زندگي آدمي بر لوكرتیوس پیشي   معدودي از ایشان اپیكوري بودند و با تعریف دین بھ عنوان شر عمدة

سنا دو   ،١٧٣در سال . را حس كردند و بھ جلوگیري از آن برخاستند پاتریسینھا بر آمدن تندباد. جستند
ھیچ فیلسوف یا آموزگار علم بالغت حق ورود «مقرر داشت كھ  ١۶١اپیكوري را نفي بلد كرد و در سال 

pyسرپرست رواقي كتابخانة شاھي در   ، كراتس مالوسي،١۵٩در سال . ایستاد اما تندباد نمي» .بھ رم را ندارد
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ھمانجا ماند و در ایام نقاھت در ادبیات و   بھ سفارت رسمي بھ رم آمد و، چون پایش شكست،  ،پرگاموم
  فلسفھ درسھایي 

كارنئادس از مردان : ، آتن پیشوایان سھ مكتب بزرگ فلسفیش را بھ سفارت روم فرستاد١۵۵در سال . گفت
آمدن آنان . گنس رواقي از سلوكیھآكادمي یا پیروان افالطون، كریتوالئوس مشایي یا پیرو ارسطو، و دیو

كارنئادس دربارة فن . ١۴۵٣كمابیش ھمان اثر عمیقي را داشت كھ ورود خردسولوراس بھ ایتالیا، در سال 
وي سراپا شكاك بود و در وجود . آمدند گفت كھ جوانان ھر روز بھ مكتب او مي بالغت چنان شیوا سخن مي

توان توجیھ كرد ـ این تسلیم  دادگري مي  ادگري را بھ ھمان پایةآورد كھ بید و حجت مي  كرد، خدایان شك مي
در سنا پیشنھاد كرد كھ سفیران   چون كاتوي مھین این بشنید،. دیررس افالطون در برابر تراسوماخوس بود

و از آن پس جوانان   اما نسل جوان از بادة فلسفھ ذوق برگرفتھ بود،. چنین شد. از رم بیرون رانده شوند
  .رفتند تا نوترین شكھا را جانشین كھنترین ایمان خویش كنند ر رومي مشتاقانھ بھ آتن و رودس ميتوانگ

. بخشیدند ھمان كساني كھ فاتح یونان بودند خود فرھنگ و حكمت ھلنیستي را در روم روایي مي
شت، از دا فالمینینوس، كھ ھنوز پیش از ھجوم بھ مقدونیھ و رھاندن یونان ادبیات رومي را دوست مي

این نكتھ را باید از مفاخر روم برشمرد كھ برخي از . ھنرھا و نمایشھایي كھ در یونان دید سخت بھ وجد آمد
اگرچھ گاه قدرداني   و پراكسیتلس توانا بودند،  سكوپاس،  فیدیاس،  سرداران آن بھ فھم آثار پولوكلیتوس،

ھمة غنایمي كھ پس از چیرگي بر پرسئوس آیمیلیوس پاولوس از . رساندند خویش را بھ مرحلة دزدي مي
وي فرمود تا پسرانش . نگاه داشت  و بھ میراث فرزندانش،  شاھي را براي خویش،  فقط كتابخانة  باز آورد،

تا آنجا كھ وظایف دولتي اجازه   یوناني و نیز فنون رومي جنگ و گریز را فرا گیرند و،  ادب و فلسفة
  .شد دانش ھمدرس ميداد، در این مطالعات با فرزن مي

. سكیپیو، فرزند آفریكانوس، پسر كھتر او را بھ فرزندي خود پذیرفت. دوستش، پ  پیش از مرگ پاولوس،
پسر نام پدر تعمیدي خویش را گرفت و نام طایفة پدرش را بر آن افزود؛ از این رو   برطبق سنت رومي،

وي جواني . ن پس او را سكیپیو خواھیم نامیدو ما از ای  نامیده شد،» كورنلیوس سكیپیو آیمیلیانوس. پ«
دلي پرمھر و دستي گشاده   داشت، و در كالم شرم را نگاه مي  پوشید، خوبرو و تندرست بود، جامة ساده مي

بھ ھنگام   با آنكھ ھمة اموال غارت شدة كارتاژ از زیر دست او گذشت،  و چندان درستكار بود كھ،  داشت،
بیشتر مانند دانشوران زیستھ بود تا . ع من زر چیزي از خود بھ جا ننھادمرگ، جز پنج من سیم و رب

بھ پاداش كتابھا و   كھ از یونان نفي بلد شده بود، آشنا شد و،  در جواني با پولوبیوس،  ھمچون توانگري،
ا با جنگیدن در ركاب پدرش در پودن. اندرزھاي نیكي كھ از او گرفت، ھمة عمر دوست و سپاگزار او ماند

  .آوازة جنگجویي یافت و در اسپانیا چالش دشمن را بھ نبرد تن بھ تن پذیرفت و پیروز شد

  یوناني را گرد خویش فراھم   گروھي از رومیان سرشناس و دوستار اندیشة  در خلوت،

مردي بود با فرزانگي مھرآمیز و در دوستي استوار، بھ داوري   گایوس الیلیوس،  عمدة ایشان،. داشت
یك قرن . و در گشاده زباني و شیوایي سبك فقط آیمیلیانوس از او پیشتر بود  و بھ زندگي پاكدامن،دادگر 

  دوستي خود را بھ نام او نمود و آرزو كرد كھ اي كاش،  دربارة  الیلیوس شد و رسالة  سیسرون دلباختة  بعد،
این مردان بر . ومي زیستھ بودواالي جوانان خردورز ر  در میان آن حلقة  پرآشوب خود،  بھ جاي زمانة

ادبیات رومي اثري شگرف داشتند؛ ترنتیوس با درك محضر ایشان بود كھ زبان آثار خود را ظرافتي 
ھاي  آموخت كھ چگونھ ھجویھ) ١٠٣ – ١٨٠(و ھم شاید نزد ایشان بود كھ گایوس لوكیلیوس   بكمال بخشید،

  .غایتي اجتماعي دھد  كھ در نكوھش گناھان و تجمل عصر خود بود،  خویش را،

مردي . سكیپیو زیست  پولوبیوس سالھا در خانة. مربیان یوناني این گروه پولوبیوس و پانایتیوس بودند
پانایتیوس . شد واقعنگر و واقعپرداز و خردگرا بود، كھ در باب آدمیزادگان و حكومتھا كمتر دچار پندار مي

چندین سال با سكیپیو الفتي پرمھر . یونان وابستھ بودمانند پولوبیوس، بھ آریستوكراسي   اھل رودس و،
و شاید   وي سكیپیو را با واالمنشي رواقي آشنا كرد،: و ھر دو بر روح یكدیگر اثر نھاده بودند  .داشت
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. سكیپیو بود كھ او را بر آن داشت تا توقعات اخالقي مفرط آن فلسفھ را بھ مذھبي عملیتر بدل كند
آدمي جزئي از كل : مذھب رواقي را بیان كرد  افكار عمدة  وظایف،  بھ نام دربارةدر كتابي   پانایتیوس،

ھمكاري كند؛ و انسان بھ این جھان نھ   یعني خانواده و میھن و روح االھي كاینات،  و باید با كل،  است،
رخالف ب  پانایتیوس،. شكوه و دریغ بلكھ براي اجراي وظایف خویش، بي  براي لذایذ جسمي آمده است،

. اعتنایي تمام در حق نعمات و مواھب زندگي نداشت از آدمي انتظار فضیلت كامل یا بي  رواقیان دیگر،
پذیر براي مذھب منسوخ خویش یافتند و  رومیان فرھیختھ در این فلسفھ جانشیني سزاوار و عرضھ

آرزوي   امبخش سكیپیو،مذھب رواقي الھ. اخالقیات آن را آییني موافق با سنن و آرمانھاي خود دانستند
  .و وجدان روم گشت  راھنماي آورلیوس،  راھبر ترایانوس،  سنكا،  نفس تعالي یافتة  سیسرون،

V - رستاخیز ادبیات  

  تبدیل زبان التیني بھ زبان پرداختھ و روان،  یكي از مقاصد اصلي حلقة سكیپیویي تشویق ادبیات و فلسفھ،
و فراھم آوردن خواننده و شنونده   ھاي جانبخش شعر یوناني، رھنمون شدن شاعران رومي بھ سرچشمھ

، با پذیره شدن شاعري كھ كاتو ٢٠۴سكیپیو آفریكانوس، در سال . دار بود براي شاعران یا نثرنویسان آینده
بزرگمنشي خویش را   ورزید، عقاید سكیپیوییان و دوستارانشان مخالفت مي  بھ روم آورده بود و با ھمة

نزدیك بروندیسیوم، در یونان زاده شد   كوینتوس انیوس از پدر و مادري یوناني و ایتالیایي،. آشكار كرد
  در تارنتوم ). ٢٣٩(

شد،  ھاي تارنتوم عرضھ مي كھ در تماشاخانھ  و روح پرشورش از درامھاي یوناني،  درس خوانده بود،
داري  كھ در آنجا مقام خزانھ  و را،كات  بھ روزگار سربازي در ساردني،  دالوري او،. پذیرفت  اثري ژرف

گذراند؛ اشعار خود را  از راه آموزاندن التیني و یوناني زندگي مي  چون بھ رم آمد،. شیفتھ كرد  داشت،
  .خواند؛ و سرانجام بھ حلقة سكیپیوییان پذیرفتھ شد براي دوستانش مي

چند كمدي و دست كم بیست تراژدي . ھیچ صورتي از شعر نبود كھ او طبع خویش را در آن نیازموده باشد
ھاي تند سروسري داشت و دینداران را با این گونھ  اوریپید بود و ھمچون او با اندیشھ  وي شیفتة. نوشت

گیرم كھ خدایان وجود داشتھ باشند، ولي ھیچ گاه غم آن را ندارند كھ آدمیان «: آزرد طنزھاي اپیكوري مي
بھ گفتة » .بود ـ حال آنكھ این بسي نادر است سزاي بدي بدي ميكنند؛ وگرنھ سزاي نیكي نیكي و  چھ مي

وي تاریخ مقدس ائوھمروس را ترجمھ یا . سیسرون، شنوندگان با شنیدن این ابیات بر گوینده آفرین گفتند
اي ھستند كھ احساس عوام آنان را بھ مقام  كرد كھ خدایان قھرمانان مرده اقتباس كرد؛ این كتاب اثبات مي

  چون بر آن بود كھ روان ھومر،  اما انیوس بھ ھر تقدیر از نوعي االھیات بري نبود،. سانده استخدایي ر
اكنون در بدن او حلول   و از آن میان از كالبد فیثاغورس و یك طاووس،  پس از گذشتن از كالبدھاي بسیار،

ھاي او   سالنامھ  س نوشت؛اي گرم از زمان آینیاس تا پورھو وي تاریخ حماسي روم را بھ شیوه. كرده است
  از آن جملھ این مصرع،  اي از آنھا باقي است، چند قطعھ. آمد تا زمان ویرژیل چكامة ملي ایتالیا بھ شمار مي

  :كھ سنت پرستان ایتالیا از بازگویي آن ھیچ گاه دست بردار نبودند

  .استاخالقیات كھن و مردان بزرگش استوار   دولت روم برپایة

یونان را » شش وتدي«پذیر  زیرا شعر روان و انعطاف  حماسة وي انقالبي در اوزان نظم پدید آورد،
؛ اشعار انیوس زبان التین را قوالب و قدرتھاي نو بخشید. نایویوس كرد» ساتورني«جانشین اسلوب سست 

روش و لفظ و   و، براي لوكرتیوس و ھوراس و ویرژیل،  بھ بركت فكر، پرمغز ساخت؛  خویش را،
بھ   اي دربارة لذات كام نوشت و، رسالھ  بھ عنوان افسري بر سر آثار خویش،. موضوع و اندیشھ فراھم كرد

  .بیماري نقرس درگذشتپس از سرودن این بیت غرور آمیز براي سنگ گور خود، بھ   سن ھفتاد سالگي،

py  براي من اشك مریز و در ماتم منشین؛
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  . ام كھ من بھ روي لبھاي مردمان پاینده و زنده

شاید فلسفھ را بیش از اندازه جدي گرفتھ و این اندرز   توفیق یافت؛  جز كمدي،  انیوس در ھمة فنون ادب،
  ا نھ ام  ھمھ كس باید بھ فلسفھ بپردازد،«خود را فراموش كرده بود كھ 

نھادند و پالوتوس را توانگر و انیوس را تھیدست  مردم بحق خنده را بر فلسفھ فزوني مي» .بسیار
بزرگان تراژدیھاي پاكوویوس و . كردند درام تراژیك را در روم چندان تشویق نمي  ھمین گونھ،. ساختند مي

  .سپرد یز بھ دست فراموشیشان ميكرد و زمان ن ستودند، اما تودة مردم بھ آنھا اعتنایي نمي اكیوس را مي

دیني یا آیین تشییع   بھ عنوان بخشي از یك جشنوارة  ھا را مأموران حكومتي، مانند آتن، نمایشنامھ  در رم،
پالوتوس و ترنتیوس مركب بود از یك كفة پایھ بلند   تماشاخانة. آوردند بر صحنھ مي  جنازة مردي بزرگ،

اي دایره وار براي رقص بھ نام اركسترا تعبیھ  ھ بود؛ در برابر آن صفھصحن  چوبي كھ پشتیبان دكور زمینة
رژة   مانند جایگاھھایي كھ امروزه براي نظارة. داد را تشكیل مي» صحنھ«پسین آن   شده بود كھ نیمة

تماشاگران یا . شد شود، این ترتیبات سست پایھ پس از ھر جشن در ھم ریختھ مي سپاھیان ساختھ مي
نشستند یا در ھواي باز روي زمین چمباتمھ  ھایي كھ با خود آورده بودند مي د یا بھ روي چارپایھایستادن مي
ھایي یوناني  اما بھ سبك نیمدایره  سقف، آن ھم از چوب و بي  ، نخستین تئاتر كامل رم،١۴۵در سال . زدند مي

توانستند  اما نمي  رون تئاتر بیایند،توانستند بھ د بندگان مي. تماشا رایگان بود. ساختھ شد  مجھز بھ صندلي،
و   تماشاگران این دوره جماعتي غوغاگر و زورآور و بیذوق،. گرفتند بنشینند؛ زنان فقط در عقب جاي مي

انگیز است كھ مقدمھ  یادآوري این نكتھ غم. اند چھ بسا بدرفتارترین و كودنترین تماشاگران تاریخ نمایش بوده
  اي، ھاي كلیشھ طلبیدند و مطایبات خام و اندیشھ از حاضران آرامش و ادب مي خوانان نمایش تا چھ اندازه

خواستند كھ  خوانان از مادران مي برخي از مقدمھ. شد تا چھ اندازه باز گفتھ مي  براي آنكھ دریافتھ شود،
را مالمت  زدند و یا زنان پر چانھ یا بر سر كودكان غوغاگر نھیب مي  نوزادان خود را در خانھ بگذارند،

اگر نمایش با . شود ھاي منتشر شده نیز دیده مي نمایشنامھ  كردند؛ چنین درخواستھایي حتي در میانة مي
در پایان . كردند تا ھنرنمایي مھیجتر پایان پذیرد نمایش را قطع مي  شد، مسابقة كشتي یا بندبازي مقارن مي

، كھ معنایش آن بود كھ  plaudite omnes Nuncآمد،  ھر كمدي رومي این كلمات یا چیزي شبیھ آن مي
  .وقت ھلھلھ كردن است  نمایش پایان پذیرفتھ است،

نقش اول را معموال مدیر تئاتر، كھ آزاد مرد بود، بازي . بھترین سیماي تئاتر رومي بازي قھرمانان آن بود
ندي كھ بازیگري پیشھ ھر شارم. شدند بازیگران دیگر بیشتر از میان بندگان یوناني برگزیده مي. كرد مي
نقش زنان را مردان . و این رسم تا زمان ولتر دوام یافت  داد، كرد حقوق مدني خویش را از دست مي مي

زدند، بلكھ بھ ھمان  چون تماشاگران در این عصر كم بودند، بازیگران نقاب بر چھره نمي. كردند بازي مي
  چون عدة تماشاگران رو بھ فزوني رفت،  ،م ق ١٠٠در حدود سال . كردند سرخاب و كالھگیس بس مي

نامیدند و این واژه  مي» پرسونا«نقاب را . نقاب براي باز شناختن قھرمانان نمایش از یكدیگر الزم شد
» نقابھاي نمایش«بھ معناي نقاب مشتق شده است؛ نقشھاي بازیگران را » فرسو«ظاھرًا از واژة اتروسكي 

كلمات . پوشیدند لند پاشنھ یا نیمچكمھ، و كمدي بازان كفش كوتاه پاشنھ ميتراژدي بازان كفش ب. نامیدند مي
سرودند، و بازیگران نقش خود  شد؛ گاه آوازخوانان كلمات را مي لبك خوانده مي نمایش بھ ھمراھي نواي ني

  .كردند را با حركات بازي مي

   

بھ تقلید از   بود و از لحاظ وزن و محتوا، ھر دو، یامبیككمدیھاي شیوة پالوتوس بھ نظم ناھموار و متداول 
اي است مستقیم یا  بیشتر كمدیھاي التیني كھ بھ دست ما رسید برگرفتھ. شد ھاي یوناني ساختھ مي نمونھ
در » كمدي نو«عموال از آثار فیلمون یا مناندروس یا پیروان و م  یوناني،  اي از یك یا چند نمایشنامة آمیزه

بھ موجب یكي . شد در نخستین صفحة نمایشنامھ، معموال نام نویسنده و عنوان اصل یوناني آن ذكر مي. آتن
كرد، اقتباس از آثار آریستوفان و  از قوانین الواح دوازدھگانھ كھ مجازات ھجو سیاسي را مرگ معین مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  عادات،  ھا، قھرمانان، نویسان التین صحنھ شاید از بیم این قانون بود كھ نمایشنامھ. نوع بودكمدي كھن مم
قانون روم تئاتر رومي را   كردند؛ اگر پالوتوس نبود، ھا را بھ شكل اصلي خود حفظ نمي نامھا، و حتي سكھ

رزگي كاري نداشت؛ این نظارت پلیسي با خشونت و ھ. یكسره از توصیف زندگي رومي محروم كرده بود
و دولت روم ھیچ گاه از ناداني تودة مردم   خواستند جماعت سرگرم باشند نھ آنكھ تعالي یابند؛ شھربانان مي

ابتذال را   لودگي را بر لطافت،  تماشاگران ھمواره مطایبة بیظرافت را بر نغزگویي،. كرد خاطر غمین نمي
  .ادندد و پالوتوس را بر ترنتیوس برتري مي  بر شعر،

چون بھ . وارد اومبریا شد ٢۵۴چاك و دھن ـ در سال  تیتوس دلقك بي  تیتوس ماكیوس پالوتوس ـ در واقع،
بعد با دلي پرآرزو پولش را بھ معاملھ   مدتي بھ عنوان كارگر صحنھ زندگي گذراند و پول اندوخت،  ، رم آمد

مایشنامھ نوشت؛ اقتباسھایي از آثار یوناني، براي آنكھ از معاش فرو نماند، ن. گذاشت و ھمھ را از دست داد
. پسند طباع افتاد؛ دوباره ثروتي بھ ھم رساند و بھ مقام شارمندي رم رسید  كھ با كنایات رومي آمیختھ بود،

خندید،  با ھر كس و بر ھر كس مي  با دلي شادمانھ و طبعي مانند رابلھ، پرشور؛  فردي بود مردمي و خاكي،
. صد و سي نمایشنامھ نوشت یا اصالح كرد كھ از آن میان بیست تا باقي مانده است. بود اما نیكخواه ھمگان

كھ خادمش ھمیشھ براي   آمیزي است از یك نظامي خودستا، نمایشنامة میلس گلوریوسوس حسب حال مطایبھ
  : گوید آنكھ امیدوارش نگاه دارد بھ او دروغ مي

  بر من گرفتند دیدید؟آیا آن دختراني را كھ دیروز راه را : خادم

  :چھ گفتند: سروان

  :چون شما رفتید، از من پرسیدند  باري،: خادم

  مگر اخیلس بزرگ اینجاست؟ من بھ پاسخ گفتم! شگفتا

  :سپس دختر دیگر گفت. برادر اوست  خیر،

  !اي چھ بزرگزاده! راستي چھ مرد رعنایي

  !چھ سر و زلفي

  و ھر دو از من خواستند كھ 

  ا را بھ گردش بكشانمامروز دوباره شم

  .تا شما را بھتر ببینند… 

   !خوشگلي ھم عجب دردسري است: سروان

خواھد  یووه در لباس شوھر آلكمنھ از خود مي  گیرد؛ را بھ ریشخند مي) یوپیتر(یووه   آمفیتروئون،  نمایشنامة
زن دو فرزند   خوابگي،روز بعد از ھم. كند كھ شاھد سوگند خویش باشد و بھ درگاه یوپیتر قرباني نیاز مي

خواھد كھ او را ببخشند و آفرین تماشاگران را بھ خود  پالوتوس از خدایان مي  سرانجام،. زاید توأمان مي
پاریس   این داستان در رم زمان پالوتوس بھ ھمان اندازه مردمپسند شد كھ در آتن زمان مناندروس،. بگیرند

آولوالریا داستاني از مال اندوزي یك خسیس است كھ حال   مةنمایشنا  .یا نیویورك زمان ما  زمان مولیر،
ھاي ناخنش را جمع  گوید؛ خسیس پالوتوس ریزه قھرمان خود را با شفقتي بیش از خسیس مولیر باز مي

دو برابر توأماني است كھ   منایكمي داستان كھنة  نمایشنامة. خورد كند و بر ھدر رفتن اشكھایش اسف مي مي
لسینگ بر آن بود . اي است براي كمدي اشتباھات شكسپیر و سرچشمھ  شناسند ـ را باز مي سرانجام یكدیگر
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اي است كھ تاكنون بھ روي صحنھ آمده است؛ پالوتوس نیز آن را دوست  كھ كاپتیوي بھترین نمایشنامھ
  :گفت اش مي داشت و در مقدمھ مي

  مبتذل یا بر سیاق باقي نیست؛] اي نمایشنامھ[ این 

  بیتي زشت كھ ذكرش سزاوار نباشد توان یافت، در آن نھ

  .و نھ قلتباني پیمان شكن یا روسپیي تیره دل

؛ اما موضوع داستان چنان فرو پیچیده و بھ تصادفات و مكاشفات نامحتمل متكي است كھ اگر  راست است
توفیق این كمدیھا نھ راز . عذرشان پذیرفتھ است  اذھان گریزان از داستانھاي بیروح بھ آن اعتنایي نكنند،

قبح   موضوعات كھن بلكھ كثرت وقایع مطایبھ آمیز، جناسھاي سبكسرانھ بھ ھمان خامي جناسھاي شكسپیر،
و گاه شرح عواطف در آنھا بود؛ تماشاگران در ھر نمایشنامھ تجسم   پروا، باز نمودن حال زنان بي  آشكار،

قھرمانان   اي از ھمة رماني خوبرو و پرھیزگار و بندهیافتند و وصفي از قھ عفتي مي ماجرایي از عشق و بي
یابد و از راه قوالب  ادبیات رومي در این عصر پیدایي خود راه بھ دل مردم ساده مي. دیگر ھوشیارتر

پیوند   اي كھ بیرون از حوصلة شعر التین در ادوار بعدي است، بھ پایھ  یوناني بھ واقعیات زندگي،
  .خورد مي

اي فنیقي یا شاید  از خانواده  در كارتاژ،) ١٨۴(س آفر، شاید در سال مرگ پالوتوس پوبلیوس ترنتیو
این . دانیم چیزي از او نمي  تا زماني كھ بھ بندگي ترنتیوس لوكانوس در روم در آمد،. افریقایي زاده شد

سپاس نام   جوان بھ نشانة  سناتور رومي استعداد پسرك را دریافت و او را تربیت كرد و آزادي بخشید؛
این حدیثي شیرین از چگونگي رفتار رومیان در حق یكدیگر است كھ چون . خدایگان را بر خویش نھاد

  »پوش تھیدست و ژنده« ترنتیوس

ھاي تئاتر روم  اش در آن زمان گل صحنھ ست رفتھبھ خانة كایكیلیوس سناتیوس ـ كھ كمدیھاي اكنون از د
ستاتیوس چنان بھ وجد آمد كھ شاعر را بھ ناھار میھمان . بود ـ درآمد و پردة اول آندریا را براي او خواند

ترنتیوس بزودي آثار خود را براي آیمیلیانوس و الیلیوس نیز . كرد و بھ باقي نمایشنامھ با ستایش گوش داد
شكل   كھ سخت دلخواه او بود،  وس كوشید تا شیوة نویسنده را در قالب زبان آراستة التیني،و الیلی  خواند،

از سر   نویسد ـ و ترنتیوس، ھاي ترنتیوس را مي پردازان گفتند كھ الیلیوس نمایشنامھ شایعھ  از این رو،. دھد
یونان (اثر ھلنیسم ترنتیوس شاید بر . ھوشیاري و احتیاط، این روایت را نھ تأیید كرد نھ تكذیب

ھایش را عنوان یوناني داد  معتبر حلقة سكیپیویي بھ مأخذ یوناني آثار خویش وفادار ماند و نمایشنامھ )گرایي
  .بھ حكم فروتني، مترجمي بیش ننامید  و از اشاره بھ زندگي رومیان پرھیز كرد و خود را،

اثر بعدي   نمایشنامة ھكورا،. دانیم نمياي كھ چنان محبوب كایكیلیوس بود چیزي  از فرجام نمایشنامھ
در . زیرا تماشاگرانش براي دیدن خرس بازي یكایك از تماشاخانھ بیرون رفتند  ترنتیوس، توفیقي نیافت،

این . بخت بھ سراغش آمد  ، چون معروفترین نمایشنامة خود بھ نام خویشتن آزار را نوشت،١۶٢سال 
  پیچد، چون پسر سر مي  كند و، ي با دختر دلخواه خویش منع ميداستان پدري است كھ پسرش را از زناشوی

براي آنكھ از روي پشیماني   و سپس،  راند، كند و از خانھ بیرون مي او را از فرزندي خود محروم مي
. گذراند گذارد و در مشقت و تنگدستي روزگار مي ثروت خود را فرو مي  خویشتن را بادافرھي داده باشد،

پرسد كھ چرا دربارة مشكالت دیگران چنین دلسوزي  و پدر از او مي  كند، نگ شفاعت مياي آھ ھمسایھ
  :دارد گوید و تماشاگران را بھ آفرین وا مي كند؟ و ھمسایھ این جملة معروف ھمگان را بھ پاسخ مي مي

py  .بودتوانم  اعتنا نمي و بھ ھیچ چیز انساني بي  من انسانم،
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خواجھ چنان از پسند ھمگان برخوردار شد كھ دو بار در عرض یك روز بھ روي   نمایشنامة  در سال بعد،
 ١٢٠٠نزدیك بھ (اي نادر بود و از بام تا شام ھشت ھزار سسترس  و این در آن ھنگام واقعھ  صحنھ آمد،

دلي نوشت كھ  فورمیو را بھ نام بندة زنده  ترنتیوس چند ماه بعد نمایشنامة. ایدي آوردبراي نویسنده ع) دالر
، آخرین ١۶٠در سال . و مدلي شد براي فیگاروي شاداب بومارشھ  اربابش را از خشم پدري رھایي بخشید،

  چندي بعد،. شد در مراسم خاكسپاري آیمیلیوس پاولوس اجرا» برادران«ترنتیوس بھ نام آدلفي یا   نمایشنامة
  .در آركادیا درگذشت  بھ سن بیست و پنجسالگي،  یونان گشت و در بازگشت،  نویسنده روانة

  زیرا ھلنیسم یكسره بر روح   ھاي اواخر دوران زندگي ترنتیوس كمتر میان مردم محبوبیت یافت، نمایشنامھ

ي او از اراذل سرزنده یا روسپیان در كمدیھا. را نداشت و ھرگز در اندیشة توجھ بھ زندگي رومي نیفتاد
اند؛ حتي روسپیانش از آستانة پارسایي  پروا نشاني نیست؛ قھرمانان زن در آثار او با شفقت تصویر شده بي

بخت یار »  ،»پس آن اشكھا«عبارات دلنشین و پر مغز و ابیات فراموش نشدني از قبیل . چندان دور نیستند
اما فھم آنھا بھ چنان   و صدھا دیگر از آثار او بسیار است،» أي ھستبھ شمارة آدمیان ر»  ،»دلیران است

عوام را پرواي آن نبود . یافت روم نمي  افریقایي در تودة  ھوش فلسفي و نكتھ سنجي ادبي نیازمند بود كھ بندة
  لعةروند و مطا اما كند پیش مي  كھ كمدیھایش نیمھ تراژدي ھستند و ماجراھاي داستانھایش خوش ساختند،

او در منشھاي غریب پر وقت است و سبكش بیش از اندازه ھموار و گفتگوھایش آرامند و زبانش از شدت 
اي پدید آمده كھ  شود؛ گویي تماشاگرانش پي برده بودند كھ میان مردم و ادبیات رومي فاصلھ پاكي زننده مي

ھ بتواند آثار او را ارزیابي كند، و سیسرون، كھ بھ كاتولوس نزدیكتر از آن بود ك. ھیچ گاه پر شدني نیست
قیصر . ترنتیوس را بھترین شاعر عصر جمھوري برشمرد  محتاطتر از آن بود كھ از لوكرتیوس حظ ببرد،

را در » نیروي خنده«اما فقدان   تر وصف كرد، وي را منصفانھ» شیفتة سخن ناب«با ستایشگري از این 
و آن   ترنتیوس یك خدمت بزرگ انجام داد،  با اینھمھ،. نامید» نیمھ مناندروس«آثارش عیب دانست و او را 

سرانجام زبان التیني را بھ صورت چنان   با الھام از الیلیوس و یونان،  این بود كھ این بیگانة سامي نژاد،
  .اي براي بیان ادبي درآورد كھ یك قرن بعد نثر سیسرون و نظم ویرژیل را امكان ظھور بخشید وسیلھ

VI – كاتو و مخالفان سنت پرست  

  و این دگرگوني آداب و اخالقیات و تبار،  ادب و فلسفھ و دین و دانش و ھنر،  این ھجوم یونان در زمینة
در یكي از   سناتوري بازنشستھ،  والریوس فالكوس،. رومیان دیرینھ پسند را بیزار و بیمناك كرد

ھا و رسوم یوناني بھ جاي  سي و جایگیري اندیشھكشتزارھاي سابین بر تباھي منش رومي و فساد سیا
ولي در یكي از . اما پیرتر از آن بود كھ خود با این موج بھ پیكار برخیزد. خورد اندوه مي» شیوة پیشینیان«

خصال كھن   زیست كھ ھمة دھقان جواني از تبار پلبھا مي  در حوالي رئاتھ،  ھاي روستایي مجاور، خانھ
اندوخت، با  بھ دقت مال مي  كرد، سخت كار مي  ورزید، بھ خاك مھر مي: داشترومي را در خود جمع 

. گفت و با اینھمھ بھ فصاحت یك اصالح طلب سخن مي  گذراند، سادگي خاص سنت پرستان زندگي مي
و   پروردند، چون نسلھا خوك مي  نامیدند، اش را پوركیوس مي نامش ماركوس پوركیوس كاتو بود؛ خانواده

كاتو چنین كرد و در . فالكوس جوان را تشویق كرد كھ حقوق بخواند. چون زیرك بودند  دادند، ب ميكاتو لق
   پس،. دادگاھھاي محلي حق ھمسایگانش را بر حریفان ثابت نمود

 ١٩٩در سال . داري رسید بھ مقام خزانھ) ٢٠۴سال (بھ توصیة فالكوس بھ رم رفت و در سن سي سالگي 
در . بھ مقام سنسوري رسید ١٨۴تریبون شد، و در  ١٩١كنسول، در  ١٩۵ر، در پرایتو ١٩٨شھربان، در 

وي . باك و سرداري الیق و بیرحم خدمت كرد عین حال، بیست و شش سال در سپاه ھمچون سربازي بي
رو دستش و در جنگ پایش را پس  سربازي را كھ در قدم«دانست و  نظم را مادر منش نیك و آزادي مي

كرد؛ اما چون ھمیشھ بھ ھمراھي  تحقیر مي» را از فریادش در مصاف بلندتر باشدبكشد و خرناسش 
بخشید و براي خود چیزي  رفت و بھ ھر یك از آنان نیم كیلوگرم نقره از غنایم مي سپاھیانش پیاده مي

  . سپاھیانش قدر یافت  نزد ھمة  داشت، برنمي
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رومیان . ید و خود بزرگترین سخنور زمان شدنكوھ سخن پردازان و سخن پردازي را مي  در فواصل صلح،
زیرا ھیچ كس تا آن ھنگام با چنان صداقت و لطف   دادند، با شیفتگي كراھت آمیزي بھ او گوش فرا مي

آمد، اما خوشتر آن بود  زبانش چھ بسا بھ روي ھر كس فرو مي  نیشداري با ایشان سخن نگفتھ بود؛ تازیانة
و روزي نبود كھ بھ شام برسد و او   كرد، باكانھ با فساد پیكار مي اتو بيك. كھ بھ روي ھمسایھ فرو بیاید

زیرا بیننده از چھرة زخم   داشت، كمتر كسي او را دوست مي. اي براي خود نساختھ باشد دشمنان تازه
ترسید، از زھدپرستیش بھ شرم  از دندانھاي گرازش مي  شد، خورده و موھاي سرخ پریشانش بیزار مي

ھا راه  و چشمان سبزش با نگاھي از وراي سخنان بھ خودپرستي  ماند، در كارداني از او فرو مي  آمد، مي
از پایش   با متھم كردن او در میان مردم،  چھل و چھار بار دشمنان پاتریسین او كوشیدند تا،. برد مي

آمده بودند نجاتش  درآورند؛ چھل و چھار بار ھمان برزگراني كھ مانند وي از تجمل و فرومایگي بھ تنگ
بھ   در این مقام،. سراسر رم برخود لرزید  چون بھ رأي برزگران بھ مقام سنسوري رسید،. دادند

آراي ھمگان داده بود وفا كرد؛ بر تجمالت مالیات ھنگفت مقرر كرد، سناتوري  ھشدارھایي كھ براي جلب
سابقة بزھكاري داشتند از سنا و شش تن را كھ   را بھ علت اسراف بھ پرداخت جریمھ مجبور ساخت،

خود گفت كھ   مانیلیوس را بھ جرم بوسیدن زنش در برابر چشم ھمگان اخراج كرد؛ و دربارة. بیرون راند
وي . شد مگر ھنگامي كھ تندر بغرد ـ و البتھ از غرش تندر شادمان مي  كشد، ھرگز زنش را در آغوش نمي

برد برید؛  ي را كھ در نھان از آبگذرھاي عمومي آب ميھای شبكة زھكشي شھر را بھ پایان رساند؛ لولھ
صاحب منازل را واداشت تا آن بخش از ساختمانھاشان را كھ برخالف قانون بھ گذرگاھھاي عمومي تجاوز 
كرده بود ویران كنند؛ اجرت ساختن كارھاي ساختماني دولتي را پایین آورد؛ و جمع آورندگان مالیات را بھ 

  . بخش اعظم درآمدھاي خود را بھ خزانة دولت بپردازند تھدید مجبور كرد كھ

دلیرانھ با منش آدمي از خدمت كناره گرفت و كامیابانھ بھ معاملھ پرداخت و كشتزار   پس از پنج سال ستیزة
بھ دست بندگانش آباد كرد؛ بھ نرخھاي سنگین پول وام   كھ اكنون وسعت بیشتري گرفتھ بود،  خویش را،

  ان خرید و، پس از آموختن فنون بھ آنان، ایشان را داد؛ بندگان ارز

و چنان توانگر شد كھ توانست بھ تصنیف كتب دست یازد ـ اگرچھ این پیشھ را   بھ بھاي گران فروخت؛
  .داشت خوار مي

فن   اي دربارة سپس رسالھ  نخست دو خطابھ انتشار داد،. كاتو نخستین نثرنویس بزرگ زبان التین بود
شیوة ناھموار رومي را بر رواني ایسوكراتي سبك آموزگاران فن بالغت رجحان داد و با  خطابھ نوشت و
اما (اي براي كوینتیلیانوس فراھم ساخت  ، مایھ»نیكمردي آزموده در سخنوري«بھ عنوان   وصف خطیب،

كھ   رزي،اي بھ عنوان در باب كشاو با تألیف رسالھ) اند؟ آیا این دو صفت نادر ھرگز در یك تن جمع بوده
آزمونھاي كشاورزي خویش را   تنھا اثر وي و قدیمیترین كتاب التیني است كھ از گزند زمان محفوظ مانده،

كاتو . این اثر بھ نثري ساده و استوار نوشتھ شده و در عین فشردگي پرمعناست. در دسترس عامھ گذاشت
خرید و فروش بندگان   دربارة. دبر و كمتر حروف ربط بھ كار مي گذارد،  اي را مھمل نمي ھیچ كلمھ

  ،)باید فروخت  پیش از آنكھ موجب زیان شوند،  گوید كھ بندگان پیر را، مي(دھد  دستورات دقیق و مفصل مي
تھیة ساروج و   تدبیر منزل و صنایع،  ھمچنین دربارة اجاره دادن زمین بھ تاكپروري و درختكاري،

در . و نیاز كردن قرباني بھ خدایان  رزدگي با مدفوع خوك،معالجة ما  درمان یبوست و اسھال،  آشپزي،
  اول،»  :گوید مي  برداري از زمین كدام است، ترین روش بھره اینكھ خردمندانھ  دربارة  پاسخ بھ پرسش خود،

داریي كھ  گلھ»  روش سوم كدام است؟» .داري سودآور بھ حد اعتدال گلھ«پس از آن؟ » .داري سودآور گلھ
ھمین احتجاج بود كھ نظام امالك وسیع را در » .شخم كردن زمین«؟  روش چھارم» .نرساندھیچ سودي 

  .ایتالیا پدید آورد

مھمترین اثر كاتو شاید كتاب اصول وي باشد كھ اكنون در دست نیست و در آن نویسنده دلیرانھ بھ شرح 
از این . ل مرگ خود ھمت كرده استو نھادھا و تاریخ ایتالیا از آغاز تا سا  نژادشناسي،  روزگار باستان،

در آن از   با آزردن آریستوكراسي بھ وسیلة گستاخي در حق نیاكانش،  دانیم كھ نویسنده، كتاب فقط این را مي
. برد كھ در برابر پورھوس خوب جنگیده است بلكھ تنھا از یك فیل با تجلیل نام مي  ھیچ سرداري نام نبرده،
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و قانون   سپاھي،  دانش،  بھداشت،  كشاورزي،  پژوھشھایش دربارة فن خطابھ،و ھمچنین   كاتو این اثر را،
  با نگارش این كتب بھ زبان التین،. المعارفي براي تربیت پسرش نوشت بھ قصد فراھم كردن دایرة  را،

ي را بھ زیرا عقیده داشت كھ این متون اندیشة جوانان روم  امیدوار بود كھ آنھا را جانشین متون یوناني كند،
  براستي باور داشت كھ آموختن ادب و فلسفة  كرد، اگرچھ خود در آثار یوناني پژوھش مي. اندازد بیراھھ مي

دھد كھ آنھا را در برابر غرایز مالپرستي و  یوناني عقاید دیني جوانان رومي را چنان زود برباد مي
 ماماياندیشید كھ آن  كرد؛ مي محكوم ميسقراط را   مانند نیچھ،. گذارد پناه مي جویي و شھوت بي ستیزه

  اخالقیات و قوانین آتن   پرگوي پیر را بحق بھ گناه سست كردن پایة

داد و بھ  جحان ميحتي از پزشكان یوناني نیز دل آزرده بود و داروھاي كھن خانگي را ر. زھر نوشاندند
  :بھ پسرش نوشت. جراحان ھمیشھ حاضر بھ خدمت اعتمادي نداشت

ھمھ چیز   از من بپذیر كھ چون ادبیات خویش را بر روم ارزاني دارند،. یونانیان مردمي سركش و تبھكارند
اند  كردهمیان خود توطئھ . زودتر چنین خواھد شد  و اگر پزشكان خود را بفرستند،… . را تباه خواھند كرد

  .زنھار كھ تو را با پزشكان كاري نباشد… را بكشند » بربران»  كھ ھمة

كھ نشر ادبیات یوناني را در روم شرط رشد ادبیات   كاتو بھ سبب داشتن چنین عقایدي با حلقة سكیپیویي،
ادرش وي در ماجراي تعقیب جزایي آفریكانوس و بر. ناگزیر مخالف بود  شمرد، التین و اندیشة رومي مي

در برابر . گفت كھ قوانین مربوط بھ اختالس نباید پرواي ھیچ كس را داشتھ باشد مي  در این كار یاري كرد؛
با آنكھ یونانیان را خوار . كرد از روش دادگري و عدم مداخلھ دفاع مي  جز در یك مورد،  حكومتھاي بیگانھ،

وار در سنا خواستار جنگ با سرزمین و چون غارتگران جھانخ  داشت؛ یونان را بزرگ مي  شمرد، مي
تنھا استثنا در این   دانیم، ھمچنانكھ مي. اي قاطع در ستایش آشتي ایراد كرد وي خطابھ  ثروتمند رودس شدند،

از اینكھ آن شھر چنین   بھ مأموریت رسمي بھ كارتاژ رفت، ١٧۵ھنگامي كھ در سال . عقاید او كارتاژ بود
ثروتي كھ بھ بركت   یي یافتھ بود تكان خورد و از دیدن بستانھا و تاكستانھا،از عواقب جنگھاي ھانیبال رھا

چون . شد بھ شگفت آمد ھا انباشھ مي خانھ و سالحھایي كھ در زره  ریخت، احیاي بازرگاني بر شھر فرو مي
بھروزي   ھشدار دھندة  كھ سھ روز پیش در كارتاژ چیده بود، بھ نشانة  اي انجیر تازه را، دستھ  بازگشت،

بیني كرد كھ اگر كارتاژ بھ حال  بھ اعضاي سنا نشان داد و پیش  كارتاژ و خطر نزدیكي آن مملكت بھ روم،
از آن . زود باشد كھ نیرو یابد و دوباره براي سروري بر مدیترانھ بھ پیكار برخیزد  خود واگذاشتھ شود،

  باري،  :برد با این عبارت بھ پایان مي  ود،با سماجتي خاص خ  ھمیشھ سخنان خود را در سنا،  روز بھ بعد،
  اما نھ بھ طمع بازرگاني كارتاژ،  جھانخواران در سنا با او ھمداستان شدند،. بر آنم كھ كارتاژ باید نابود شود

اي براي   بلكھ بدان سبب كھ كشتزارھاي سیراب شمال افریقا را بازار خوبي براي پول خویش و زمینھ
اي براي  چشم بھ راه بھانھ  بیقرار،  پس،. یافتند ازه و كشت آنھا بھ دست بندگان تازه ميتشكیل امالك وسیع ت

  .نشستند) كارتاژ(جنگ سوم پونیك 

VII   - نابودي كارتاژ  

نود سال   شاه نومیدیا،  ماسینیسا،. انگیزترین فرمانرواي زمان كاتو فراھم شد این بھانھ از جانب شگفت
و با رژیم غذایي سخت و دقیق   ر سن ھشتاد و شش سالگي پسر آورد،د  ،)م ق ١۴٨ – ٢٣٨(زیست 

اي كشاورزي و  مردم بیابانگرد خود را در جامعھ. تندرستي و نیروي خویش را تا زمان مرگ نگاه داشت
  شصت سال با كارداني بر آنان   حكومتي منظم سامان بخشید،

خویش ھرمي ساخت   و نزدیك گور،  ه زیور داد،پایتخت خود كیرتا را با ساختمانھاي پرشكو  حكومت كرد،
چون از دوستي روم برخوردار شد و از ناتواني . كھ ھنوز در حوالي شھر قسطنطین در تونس پابرجاست

لپتیس بزرگ و چند شھر دیگر را بھ تصرف   بارھا بھ خاك كارتاژ تاخت،  سیاسي كارتاژ آگاه بود،
pyچون پیمان بستھ بود كھ بدون   كارتاژ،. را بر پایتخت بستراھھاي زمیني   و سرانجام ھمة  درآورد،
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سنا بھ آنان یادآور . سفیراني بھ سنا فرستاد تا از دست اندازیھاي ماسینیسا شكوه كنند  رضایت رم نجنگد،
فنیقیان در افریقا متجاوزند و از این رو حقوقي ندارند تا ملل مسلح بھ رعایت آنھا موظف   شد كھ ھمة

خود را از پیماني كھ پس از   تاژ چون پنجاھمین و آخرین قسط دویست تالنتي ساالنھ را پرداخت،كار. باشند
و یك سال بعد   ، كارتاژ نومیدیا را بھ جنگ فراخواند،١۵١در سال . جنگ زاما با روم بستھ بود معاف كرد

  .روم كارتاژ را

  این شھركھن،. مان بھ كارتاژ رسیداعالن جنگ روم و خبر حركت ناوگان رومي بھ سوي افریقا در یك ز
سپاه ناوگانش كوچك . ھیچ آمادة جنگي بزرگ نبود  با ھمة غنایمي كھ از نظر جمعیت و بازرگاني داشت،

اوتیكھ جانب   از این رو،. كرد روم بر دریاھا سروري مي. نھ سپاھیان مزدوري داشت و نھ متحدي. بود
از كارتاژ سفیري با . تباط كارتاژ را بھ سرزمینھاي جنوبي بستراھھاي ار  و ماسینیسا ھمة  روم را گرفت،

سنا وعده داد كھ اگر كارتاژ سیصد كودك واالتبار را . شرایط تسلیم را بپذیرد  اختیار كامل بھ رم آمد تا ھمة
آزادي و تمامیت   بھ گروگان بھ كنسوالن روم در سیسیل بسپارد و ھمة فرمانھاي كنسوالن را گردن گذارد،

سنا در نھان بھ كنسوالن دستور داد تا فرمانھایي را كھ قبال دریافت . رضي كارتاژ محفوظ خواھد ماندا
و خویشاوندان   كارتاژیان فرزندان خود را با دلي پر از بدگماني و درد تسلیم كردند،. كرده بودند اجرا كنند

ھا را بھ زور از  ران كوشیدند تا كشتيماد  ھا گرد آمدند؛ در واپسین دم، براي بدرودي نومیدانھ در كرانھ
كنسوالن . و برخي خود را بھ دریا افكندند تا براي آخرین بار فرزندان خود را ببینند  حركت بازدارند،

و از   سفیران كارتاژي را فراخواندند،  ھمراه سپاه و ناوگان بھ اوتیكا رفتند،   كودكان را بھ رم فرستادند،
ساز و برگ و سالحھاي جنگي خود را تسلیم  ھا و مقدار ھنگفتي غلھ و ھمة  كشتيكارتاژ خواستند تا باقي 

جمعیت   كنسوالن گفتند كھ چون قرار است سراسر كارتاژ سوزانده شود،  چون این شرایط پذیرفتھ شد،. كند
سفیران بیھوده حجت آوردند كھ ویران كردن شھري كھ گروگان و . آن قریب دو فرسخ از شھر دور شود

آنان . چون و چرا تسلیم كرده ستمي غدارانھ است كھ تاریخ ھمانند آن را بھ یاد ندارد الحھاي خود را بيس
كنسوالن پاسخ . جان خود را بھ كفاره عرضھ كردند و خویشتن را بھ خاك انداختند و سر بھ زمین كوفتند

  .گفتند كھ اینھا شرایط سناست و تغییرپذیر نیست

  پدران و مادران از اندوه بھ . خواھند، دیوانھ شدند مردم كارتاژ چون آگاھي یافتند كھ چھ از آنان مي

دیگر كساني را كھ بھ تسلیم اسلحھ حكم كرده بودند كشتند؛ جمعي سفیران بازگشتھ را در میان خیابانھا بھ 
شھر بودند از دم تیغ گذراندند؛ و برخي اي ھمة ایتالیاییاني را كھ در  عده  زمین كشیدند و سنگباران كردند؛

سناي كارتاژ بھ روم اعالم جنگ كرد و از ھمة زنان و مردان . ھاي تھي ایستادند و گریستند خانھ در اسلحھ
خشم ایشان را . خواست تا سپاھي تازه پدید آورند و سالحھاي جنگي را از نو بسازند  چھ آزاد و بنده،  بالغ،

تندیسھاي خدایان معبود   مومي ویران گشت تا از آنھا فلز و چوب فراھم آید؛ساختمانھاي ع. مصمم كرد
در ظرف دو . و زنان گیسوان خود را بریدند تا از آن طناب ببافند  گداختھ شد تا از آنھا شمشیر ساختھ شود؛

شھر محصور ھشت ھزار سپر و ھجده ھزار شمشیر و سي ھزار نیزه و شصت ھزار فالخن ساخت   ماه،
  .ر بندر داخلي خود ناوگاني مركب از صد و بیست كشتي بھ وجود آوردو د

چندین بار كنسوالن با سپاھیان خود بر . دریایي و زمیني مقاومت كرد  شھر سھ سال در برابر محاصرة
از   سكیپیو آیمیلیانوس،  و ھر بار پس رانده شدند؛ فقط یكي از تریبونھاي نظامي،  دیوارھاي شھر تاختند،

بھ كنسولي و   بھ اتفاق آرا،  سنا و انجمن رم وي را،  ،١۴٧در اواخر سال . دبیر و دلیري نمودخود ت
كارتاژیان، اگر چھ از . چندي بعد، الیلیوس موفق شد كھ از دیوارھاي شھر باال رود. فرماندھي برگزیدند

ھ خیابان از شھر خود خیابان ب  امان، در ظرف شش روز كشتار بي  گرسنگي ناتوان و نیرو باختھ بودند،
خیابانھاي فتح شده بھ   فرمان داد تا ھمة  كھ از آسیب كمین گیران بھ تنگ آمده بود،  سكیپیو،. دفاع كردند

صدھا كارتاژي كھ در گوشھ و كنار پنھان شده بودند   بر اثر این حریق،. آتش سوزانده و با خاك یكسان شود
تسلیم   پانصد ھزار بھ پنجاه و پنج ھزار تن كاھش یافتھ بود،كھ از   سرانجام، جمعیت شھر،. جان سپردند
اما زنش جبن او را   و سكیپیو او را بخشید؛  زینھار خواست،  سردار كارتاژي،  ھاسدروبال،. اختیار كرد

و لژیونھا شھر را   بازماندگان بھ بندگي فروختھ شدند،. ھا افكند نكوھید و با پسرانش خود را بھ كام شعلھ
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سنا پاسخ   از رم دستور نھایي خواست؛  خواست شھر را پاك از میان ببرد، كھ نمي  سكیپیو،. كردند غارت
خاكشان   توابع آن كھ بھ پشتیبانیش برخاستھ بودند باید یكسره ویران شود،  بلكھ ھمة  داد كھ نھ ھمان كارتاژ،

تماني برپا كند لعن رسمي فرستاده و بر ھر كس كھ بخواھد در محل شھر ساخ  را آب بستھ و نمكسود كنند،
  .سوخت شھر ھفده روز تمام مي. شود

كھ   اوتیكا و شھرھاي افریقایي دیگر،. پیماني براي صلح بستھ نشد و از حكومت كارتاژ دیگر نشاني نماند
ام ماندة سرزمین كارتاژ ایالت افریقیھ ن. زیر حمایت قرار گرفتند و آزاد شدند  بھ رم یاري رسانده بودند،

) نظام امالك وسیع(داران رومي وارد شدند و سرزمین كارتاژ را بھ صورت التیفوندیا  سرمایھ. گرفت
پرده و آگاھانة  از آن پس، جھانگیري انگیزة بي. درآوردند؛ و بازرگانان رومي وارث تجارت كارتاژ شدند

ذرگاه ناگزیر زمیني بھ بھ عنوان گ  سیراكوز جزئي از ایالت سیسیل شد؛ گل جنوبي،. سیاست روم گشت
  اسپانیاي یكسر

و حكومتھاي سلطنتي ھلنیستي مصر و سوریھ بآرامي مجاب شدند كھ بھ خواستھاي   فرمانبردار رام شد؛
از دیدگاه . چنانكھ آنتیوخوس چھارم از جانب پوپیلیوس اغوا شد كھ بھ این امر تن در دھد  روم گردن نھند ـ

نابودي كارتاژ و كورنت در سال   اي ظاھري بیش نیست، المللي پیرایھ بینكھ ھمیشھ در سیاست   اخالق،
از دیدگاه مصالح امپراطوري، یعني امن و . تاریخ برشمرد  را باید از كشورگشاییھاي ددمنشانة ١۴۶

از آن زمان . سروري بازرگاني و دریایي روم را استوار كرد  این كشورگشایي در یك زمان دو پایة  ثروت،
  .نھر تاریخ سیاسي مدیترانھ از راه روم روان شدباز 

درگذشتند ـ كاتو در   رسید، ھمانگاه كھ پیروزي بھ اوج خود مي  بر افروزندگان اصلي آن،  در میانة جنگ،
اثري ژرف در تاریخ روم بھ جا   پیر،) سنسور(این محتسب   كاتو،. ١۴٨، و ماسینیسا در سال ١۴٩سال 
سیسرون در كتاب پیري خود او را بھ ذروة : شمردند رومیان عصر جمھوري برمي  قرنھا او را نمونة. نھاد

و ماركوس آورلیوس وي را   اما نھ با آن لطف؛  وي را بھ كالبدي تازه درآورد،  اش فلسفة نبیره  كمال رساند؛
با . خواندفرونتو ادبیات التین را بھ بازگشت بھ سادگي و استقامت شیوة او فرا. سرمشق خویش قرار داد

بھ شكست كامل ) ھلنیسم(پیكارش بر ضد یونان گرایي . این وصف، نابودي كارتاژ تنھا كامیابي او بود
و جامة رومي تسلیم نفوذ   رفتار،  اخالقیات،  دین،  ھنر،  خطابھ، دانش،  فلسفھ،  شئون ادب،  انجامید؛ ھمة

. كرد نامور وي خود را بھ جان و دل تسلیم آنان مي  دةاما نوا  كاتو از فیلسوفان یوناني بیزار بود،. یوناني شد
. بھ رغم كوششھاي كاتو در راه بازگرداندن آن، ھمچنان رو بھ انحطاط رفت  ایمان دیني از دست رفتھ،

امپراطوري و   ھمزمان با توسعة  كھ وي در جواني با آن مبارزه كرده بود،  فساد سیاسي،  مھمتر از ھمھ،
تر  ھر فتح تازه روم را توانگرتر و فاسدتر و بیرحم  دامنھ و عمق بیشتر یافت؛  ب،افزایش مزایاي منص

و نابودي كارتاژ آخرین مانع نفاق و ستیزة   مگر در جنگ طبقاتي؛  جنگھا پیروز شد،  روم در ھمة. كرد مي
ایي خود جھانگش  بایست در عرض صد سال تلخ انقالب كفارة اكنون روم مي. دروني را از میان برداشت

  .را باز دھد
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  انقالب ارضي

  م ق ٧٨ – ١۴۵

I – انقالب  زمینة  

و شخصیتھایي كھ در گرماگرم آن پدید آمدند، از دوگراكوس تا   انقالب علل و نتایج بسیار داشت،
چھ پیش از انقالب و چھ از   ھیچ گاه،. در زمرة نیرومندترین شخصیتھاي تاریخ بھ شمارند  آوگوستوس،

م جھاني چنین سختكش بر سر چنان آرمانھایي ستیزه برنخاستھ و در ھیچ دوراني درا  زمان انقالب تاكنون،
كھ چون بھ   فراوان از سیسیل و ساردني و اسپانیا و افریقا بود،  نخستین علت انقالب ورود غلة. نبوده است

تولید   آمد، نرخ حبوبات را بھ كمتر از میزان ھزینة ارزان درمي  از این رو،  شد و، دست بردگان كاشتھ مي
علت دوم ورود بردگاني بود كھ . یتالیایي را خانھ خراب كردو فروش پایین آورد و بسیاري از برزگران ا

علت سوم گسترش نظام امالك وسیع . جاي برزگران را در روستاھا و كارگران آن را در شھرھا گرفتند
اما   گذاري بازرگاني منع كرد؛ قانوني سناتوران را از پیمانكاري و سرمایھ  م، ق٢٢٠در سال . بود

زمینھاي گشوده شده گاه بھ قطعات كوچك بھ . امالك وسیعي خریدند  نایم جنگي،سرمست از غ  سناتوران،
در ازاي   داران، بخش بیشتري را بھ سرمایھ  كاست؛ شد و از كشمكش شھریان مي مھاجرنشینان فروختھ مي

اما قسمت اعظم زمینھا را   بخشیدند؛ مي  قسمتي از وامھایي كھ در زمان جنگ بھ دولت داده بودند،
. كردند خریدند یا اجاره مي مي  شد، بر طبق شرایطي كھ از طرف حكومت معین مي  اتوران یا سوداگران،سن

بھ نرخھایي كھ از توان آنان خارج   شدند، پا براي رقابت با صاحبان این امالك بزرگ مجبور مي مردم خرده
نشیني  نشیني یا زاغھ ي و اجارهآرام آرام كارشان بھ تھیدستي و ورشكستگ  پس،  پول وام بگیرند؛  ، بود
دیگر   پس از آنكھ در زندگي سربازي جھاني را دیده و غارت كرده بودند،  دھقانان،  سرانجام،. انجامید مي

  یافتند؛ از این رو، آور و پست كشتزارھا را در خود نمي ذوق یا حوصلة كار در تنھایي یا گرفتاریھاي مالل
  برایگان مسابقات ھیجان آور آمفي تئاترھا   اي آشوبگر شھرھا بپیوندند،دادند كھ بھ پرولتاری ترجیح مي

رأي خود را بھ ھر كس كھ بیشتر پول بدھد یا بھتر وعده بدھد   از دولت غلة ارزان بگیرند،  را تماشا كنند،
py  .نشان ناپدید شوند و در خیل تودة مردم فقرزده و بي  بفروشند،
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اكنون بیش از پیش بھ غارت سرزمینھاي بیگانھ   ز برزگران آزاد بود،، كھ زماني اجتماعي ا جامعة رومي
  صرافي،  بازرگاني،  بیشتر صنایع دستي،  كارھاي خانگي،  ھمة  در شھرھا،. شد و بردگي داخلي وابستھ مي

ھ و در نتیج  گرفت، ھا و ساختمان بناھاي عمومي بھ دست بردگان انجام مي و تقریبًا تمامي كار در كارخانھ
صاحبان امالك وسیع . یافت كھ تناسایي بھ اندازة كار صرفھ داشت مزد كارگران آزاد بھ حدي كاھش مي

بھ بركت   زیرا بردگان بھ خدمت سپاھي موظف نبودند وعدة ایشان،  دادند، بردگان را بر دیگران ترجیح مي
براي فراھم كردن ماشینھاي  .توانست نسل اندر نسل محفوظ بماند تنھا تفریحشان یا بدجنسي خدایگان مي

  پس از ھر نبرد،. تاختند اي مي جاندار براي این كشتزارھاي صنعتي شده بھ سراسر منطقة مدیترانھ
دریازنان مردم آزاد و . افزودند راھزنان و صاحبمنصبان رومي گرفتاران خویش را بر اسیران جنگي مي

  و صاحبمنصبان، با شكارھاي منظمشان،  گرفتند، ت ميھاي آسیا یا در نزدیكي آن بھ اسار بنده را در كرانھ
كردند بر این مجموعھ  آن دستھ از مردم والیات را كھ مقامات محلي از ایشان حمایت نمي  از آدمیزادگان،

  دانوب،  گرمانیا،  گل،  اسپانیا،  فروشان نخجیران انساني خود را از افریقا، برده  ھر ھفتھ،. افزودند مي
حراج ده ھزار بنده در دلوس در عرض . آوردند و یونان بھ بنادر مدیترانھ و دریاي سیاه مي  ا،آسی روسیھ،

، چھل ھزار تن از اھالي ساردني و پانزده ھزار تن اپیروسي ١٧٧در سال . یك روز كاري غیر عادي نبود
در . یك دالر بود اپیروسي تقریبًا  بھ دست سپاھیان رومي اسیر و بھ بردگي فروختھ شدند؛ قیمت ھر بردة

كاست؛ اما در كشتزارھا ھیچ گونھ  پیوندھاي مھرآمیز با خدایگان و امید رھایي از رنج بنده مي  شھرھا،
عضوي از خانواده بھ   برخالف یونان یا روم باستان،  بنده،  در آنجا،. كشي ھمراه نبود ارتباط انساني با بھره

توانست از شیرة جان  اي كھ مي پاداش ناظر بستھ بود بھ بھرهدید؛ و  آمد؛ كمتر خدایگان را مي شمار نمي
مزد بنده در امالك بزرگ عبارت بود از خوراك و پوشاك بھ حدي كھ بنده . اش بكشد بندگان زیر تازیانھ

اگر بنده زبان بھ . از بام تا شام كار كند  جز روزھاي تعطیل، ھر روز،   بتواند بھ بركت آن تا زمان پیري،
بستند و شب را در سیاھچال، كھ  زنجیر بھ قوزك پایش مي  ھنگام كار،  كرد، گشود یا نافرماني مي شكوه مي

زیرا تعداد   این نظامي اسرافگر و درنده خو بود،. كرد سر مي  جزئي از ھر كشتزار بزرگ بود،
ایي بود كھ پیش گرفت این زمان كمتر از یك بیستم خانواده ھ خانوارھایي كھ در یك زمین واحد بھ كار مي

  .كردند از آن در ھمان واحد بھ عنوان مردمان آزاد زندگي مي

زیرا بندگان كمتر بھ جنگ (اگر بھ یاد بیاوریم كھ دست كم نیمي از بندگان پیش از این آزاد بودند 
شان توانیم تلخي زندگاني گسستھ بنیاد ایشان را بھ حدس دریابیم و آنگاه بر ندرت شورشھای مي  ،)رفتند مي

  بندگان و كارگران آزاد اتروریا  ،١٩۶در سال . شگفت آوریم

عدة زیادي كشتھ یا اسیر »  بھ روایت لیویوس،  لژیونھاي رومي شورش را فروخواباندند و،. طغیان كردند
  ، در شورش مشابھي كھ در آپولیا روي داد،١٨۵در سال » .شدند؛ باقي را تازیانھ زدند و مصلوب كردند

تنھا در معادن كارتاژ نو چھار ھزار بندة . نده دستگیر و بھ كار در معادن محكوم شدندھفت ھزار ب
چھارصد بنده صالي . در سیسیل آغاز شد» نخستین جنگ بردگان«، ١٣٩در سال . كردند اسپانیایي كار مي

یلي بندگان از كشتزارھا و سیاھچالھاي سیس. ائونوس را پذیرفتند و جمعیت آزادگان شھر را قتل عام كردند
  شورشیان آگریگنتوم را تصرف كردند،. و شمارة شورشیان بھ ھفتاد ھزار تن رسید  دیگري فرا رسیدند،

  :تقریبًا سراسر جزیره را در دست خود نگاه داشتند ١٣١و تا سال   قواي پرایتور رومي را شكست دادند،
فت و بھ نیروي گرسنگي وادار بھ تسلیم سپاه یكي از كنسوالن ایشان را در انا در میان گر  در آن سال،

در . ائونوس را بھ روم آوردند و در سیاھچال انداختند و گذاشتند تا از گرسنگي و نیش شپش بمیرد. كرد
و   چھار صد و پنجاه تن در مینتورناي،  ، شورشھاي كوچكتري با قتل صد و پنجاه بنده در رم،١٣٣سال 

كھ   تیبریوس گراكوس قانون ارضي را وضع كرد،  در آن سال،. فتچھار ھزار تن در سینوئسا پایان پذیر
  .انقالب روم با آن آغاز شد
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اش مردم اسپانیا را سپاسگزار  كھ با سیاست جوانمردانھ  وي پسر تیبریوس سمپرونیوس گراكوس بود،
رادر سكیپیو آفریكانوس را از دوبار بھ مقام كنسولي و یك بار بھ مقام سنسوري رسید و ب. خویش كرد

كھ ھمھ جز   كورنلیا دوازده فرزند براي او آورد،. مرگ رھانده و با دختر او كورنلیا زناشویي كرده بود
كورنلیا مجبور شد كھ بھ تنھایي بار پرورش تیبریوس و   با مرگ شوي،  سھ تن در سن بلوغ درگذشتند؛

پدر و . نیز كورنلیا نام داشت و زن سكیپیو آیمیلیانوس شداین دختر   كایوس و دخترش را بھ دوش بگیرد؛
كورنلیا بر گرد خود محفلي از ادیبان . بھ فرھنگ ھلنیستي و حلقة یاران سكیپیو وابستھ بودند  ھم مادر،

. ھایي با چنان شیوة ناب و عالي نوشت كھ در ادب رومي مقامي ممتاز بھ دست آورد فراھم كرد و نامھ
كھ یكي از شاھان مصر خواستگار زناشویي با او شد و بھ او پیشنھاد كرد كھ چون بیوه  گوید پلوتارك مي

اما كورنلیا نپذیرفت و ترجیح داد كھ ھمان دختر یكي از اعضاي   بر تخت سلطنت مصر بنشیند؛  شود،
  .خاندان سكیپیو و مادر زن عضو دیگر و مادر برادران گراكوس باقي بماند

ھر دو با مسائل   چون در محیط فلسفھ و دولتمداري پرورش یافتھ بودند،  اكوس،تیبریوس و كایوس و گر
فیلسوف رومي   ھر دو بخصوص زیر نفوذ بلوسیوس،. مربوط بھ دولت روم و فكر یوناني آشنایي داشتند

ا بودند و آزادیخواھي را با چنان شور و نیرویي از او الھام گرفتند كھ نیروي سنت پرستان ر  اھل كوماي،
  ھر دو برادر كمابیش بھ یكسان و . در روم بھ ھیچ گرفتند

. شناختند و اھل سخنوري بودند و در دلیري اندازه نمي  صمیمي،  مغرور،  بیش از حد تصور بلندپرواز،
دید كھ عدة ساكنان چھ اندك است «گذشت،  كند كھ چون تیبریوس روزي از میان اتروریا مي كایوس نقل مي

و بدین سان بر روزگار » .اند دارند بندگاني بیگانھ ھا را پاس مي كنند و گلھ را كشت ميو آنان كھ زمین 
از   توانند خدمت سپاھي كنند، و چون دریافت كھ در آن ھنگام فقط مالداران مي. اندوھبار برزگران آگاه شد

دادند بردگان  خود پرسید كھ اگر بھ جاي دھقانان تنومند و گستاخي كھ زماني لژیونھا را تشكیل مي
در حالي كھ تودة   تواند رھبري یا استقالل خود را حفظ كند؟ رم چگونھ مي  پریشانحال و بیگانھ بنشینند،

كنند، چگونھ  در تھیدستي سرمي  بھ جاي آنكھ زمینداران و برزگراني سرافراز باشند،  پرولتاریاي شھري،
ن میان شارمندان تھیدست راه حل آشكار و ضرور تقسیم زمی  تواند سالم باشد؟ دموكراسي و زندگي رم مي

  .رسید فساد و تراكم جمعیت شھرھا، و انحطاط سپاه بھ نظر مي  بردگي در روستاھا،  سھ مسئلة

، تیبریوس گراكوس بھ مقام تریبوني خلق برگزیده شد و اعالم كرد كھ قصد دارد این ١٣٣در آغاز سال 
یا، در صورت  ٣٣٣ھیچ شارمندي حق ندارد بیش از ) ١: (كند اي تقدیم سھ پیشنھاد را بھ انجمن قبیلھ

) ٢(  ایكر از زمینھایي را داشتھ باشد كھ از دولت خریده یا اجاره شده است؛ ۶۶٧بیش از   داشتن دو پسر،
زمینھاي دولتي كھ پیش از آن بھ افراد فروختھ یا اجاره داده شده است باید بھ ھمان بھاي خرید یا   ھمة

زمینھاي بازگردانده باید بھ ) ٣(بھ حكومت بازگردانده شود؛ و   ھ اضافة مبلغي در ازاي تعمیرات،ب  اجاره،
بھ شرط آنكھ دریافت كنندگان تعھد كنند كھ ھیچ گاه سھم   قطعات بیست ایكري میان تھیدستان توزیع شود،

بلكھ كوششي   عالم پندار،این نھ طرحي در . خود را نفروشند و ھر سال مالیاتي بھ خزانة دولت بپردازند
م بھ تصویب رسیده بود و ھیچ گاه نھ اجرا شد نھ  ق٣۶٧كھ در سال   ،»قوانین لیكینیایي«بود براي اجراي 

  :گراكوس بھ پلبھاي تھیدست چنین گفت  ھاي برجستة تاریخ رم، در یكي از خطابھ. برافتاد

جنگند و  اما مرداني كھ در راه ایتالیا مي  د،ستوران دشت و پرندگان آسمان براي خود كنام و نھانگاه دارن
انگیزند تا بر سر  سرداران ما سربازان خویش را برمي. برند سپرند فقط از آفتاب و باد بھره مي جان مي

قربانگاھي كھ براي پدران . این صالیي بیھوده و دروغین است. آرامگاھھا و مزارھاي نیاكانشان پیكار كنند
میرید تا براي دیگران ثروت و  جنگید و مي شما مي  آرامگاه نیاكان شما كجاست؟  ست؟شما بنا شده باشد كجا

  . یابید كھ از آن خود دانید اما یك وجب زمین نمي  نامند، شما را سروران جھان مي. تجمل فراھم آورید

  ، تاویوسو اوك  سنا پیشنھادھاي گراگوس را غاصبانھ شمرد و او را متھم كرد كھ قصد خودكامگي دارد،
گراكوس   از این رو،. را بر آن داشت كھ با وتوي خود مانع از تقدیم لوایح بھ انجمن شود  تریبون دیگر،

  پیشنھاد كرد كھ ھر تریبوني كھ برخالف امیال انتخاب كنندگان 
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و تبرداران گراكوس   انجمن این پیشنھاد را بھ تصویب رساند،. خود عمل كند بیدرنگ عزل شود
لوایح اصلي بھ تصویب رسید و بھ صورت   آنگاه،. س را از كرسي خاص تریبونھا فرود آوردنداوكتاویو

  .اش بدرقھ كردند او را تا خانھ  ، اعضاي انجمن كھ بر جان گراكوس بیمناك بودند  قانون درآمد؛

ھ شیوة غیرقانوني گراكوس در نفي حق وتوي تریبوني كھ از طرف خود انجمن مطلق اعالم شده بود ب
خواھند در پایان  اینان اعالم كردند كھ مي. اي داد تا بھ خنثا كردن كوششھاي وي برخیزند مخالفان وي بھانھ

. سال اول خدمت گراكوس او را بھ جرم نقض قانون اساسي و زورگویي بھ یك تریبون تعقیب كنند
 ١٣٢كرد كھ براي سال  گراكوس براي صیانت خود یك بار دیگر قانوني اساسي را زیر پا گذاشت و تقاضا

سناتوران دیگري كھ پیش از آن از   چون آیمیلیانوس و الیلیوس،. دوباره بھ مقام تریبوني برگزیده شود
گراكوس خود را یكسره بھ   اكنون از حمایت او دست برداشتھ بودند،  لوایح گراكوس دفاع كرده بودند،

، دورة خدمت سپاھي را كوتاه كند و حق  برگزیده شودمردم انداخت و وعده داد كھ اگر دوباره   دامان تودة
انحصاري سناتوران را در انتخاب شدن بھ عضویت ھیئتھاي منصفھ ملغا سازد و بھ متحدان ایتالیایي رم 

سنا از تأمین وجھ براي گروھي كھ مأمور اجراي قوانین تیبریوس شده   در این میانھ،. مقام شارمندي دھد
شاه پرگاموم، مملكت خویش را بھ ارث براي روم گذاشت   ن آتالوس سوم،چو. بودند خودداري كرد

، گراكوس بھ انجمن پیشنھاد كرد كھ اموال شخصي و منقول آتالوس فروختھ شود و عواید آن میان )١٣٣(
سنا از این پیشنھاد . وسایل زراعي ایشان توزیع گردد  دریافت كنندگان اراضي دولتي براي تأمین ھزینة

شود كھ نھ  اش بر ایاالت و وجوه عمومي بھ انجمني منتقل مي دید بدین گونھ سلطھ زیرا مي  شفت،سخت برآ
  چون روز انتخاب فرا رسید،. اند و اعضاي آن مردمي پست تبار و بیگانھ  خلق،  رام شدني است و نھ نمایندة

  سوگ،  گھبانان مسلح و جامةبا ن  بھ كنایھ از آنكھ شكستش بھ معناي تعقیب جزایي و مرگ است،  گراكوس،
سكیپیو . دو طرف بھ جان یكدیگر افتادند  چون اخذ رأي آغاز گشت،. در میدان بزرگ شھر حاضر شد

بھ   مسلح بھ چماق،  سناتوران را،  در حالي كھ فریاد برمي آورد كھ گراكوس قصد شاھي دارد،  ناسیكا،
د و گشاد پاتریسینھا ھراسیدند و ھمھ فرار كردند؛ ھاي بلن ھواداران گراكوس از جامھ. فوروم رھنمون شد
چون . و چند صد تن از ھواخواھانش با او كشتھ شدند  اي كھ بر سرش وارد آمد مرد، گراكوس با ضربھ

اجساد یاغیان   كرد، و در حالي كھ كورنلیا مویھ مي  جواب رد شنید،  دفن او را خواست،  برادرش اجازة
  .بر افكنده شدمقتول بھ درون رودخانة تی

افزودن ھفتاد و پنج . مردم را فرو نشاند  سنا خواست تا با موافقت با اجراي قوانین گراكوس آتش خشم تودة
گواه بر آن است كھ براستي اراضي وسیعي در آن ھنگام  ١٢۵تا  ١٣١شارمندان از سال   ھزار تن بر عدة

  اما ھیئت مأمور اصالح ارضي خود . میان مردم تقسیم شد

بسیاري از اراضي مورد نظر سالھا یا نسلھا پیش از حكومت . ا با دشواریھاي فراوان رو بھ رو دیدر
قطعات . كردند كھ مرور زمان حقوق ایشان را مسجل كرده است و مالكان وقت ادعا مي  گرفتھ شده بود،

ان از دولت خریده بسیاري بھ توسط مالكان تازه از كساني خریده شده بود كھ خود آنھا را بھ بھاي ارز
از   زمینداران در حكومتھاي متحد ایتالیا، كھ حقوق غیر مسجلشان با قوانین تازه بھ خطر افتاده بود،. بودند

افكار عمومي بر ضد آیمیلیانوس . سكیپیو آیمیلیانوس خواستند كھ از آنان در برابر ھیئت ارضي دفاع كند
  م، ق ١٢٩بامداد یكي از روزھاي سال   اكوس اعالم كرد؛مقدس گر  برانگیختھ شد و او را خائن بھ خاطرة

  .و قاتل ھرگز شناختھ نشد  آیمیلیانوس را در بسترش مرده یافتند گویا او را كشتھ بودند،

III  - كایوس گراكوس  

براي   زن سیاه بخت و زشتروري سكیپیو،  پردازان سنگدل كورنلیا را متھم كردند كھ با دخترش، شایعھ
با وقف خویشتن بھ پرورش پسر بازمانده و   در برابر این تھمت،  كورنلیا،. طئھ كرده استكشتن وي تو

  كشتھ شدن گراكوس در دل كایوس نھ سوداي كینخواھي،. واپسینش خاطر خود را تسلي بخشید» گوھر«
نومانتیا  با ھوشیاري و دلیري در  زیر فرمان آیمیلیانوس،  وي،. بلكھ ھمت بھ تكمیل كار برادر برانگیخت
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  طبع پرشور او،. اش ھمگان را بھ ستایش خود وداشتھ بود پیرایھ كار كرده و با رفتار درست و زندگي بي
او را بزرگترین خطیب رومي پیش از سیسرون   شد، كھ گاه بھ سبب مدتھا خویشتنداري سخت برآشفتھ مي

، بھ   س از دالوري شرط ترقي مردان بودكھ در آنھا گشاده زباني پ  مقامھاي اجتماعي را،  ساخت و راه ھمة
  .، كایوس بھ مقام تریبوني برگزیده شد١٢۴در پایان سال . رویش گشود

دریافت كھ اصالحاتي كھ با تعادل قواي اقتصادي یا سیاسي حكومت   چوان واقعبینتر از تیبریوس بود،  وي،
  روستاییان، سپاھیان،: خود ھمراه كند پس كوشید تا چھار طبقھ را با. قابل اجرا نیست  روم مخالف باشد،

روستاییان را با تجدید قوانین ارضي برادرش، تعمیم آن بھ زمینھاي دولتي در . پرولتاریا، و بازرگانان
با ایجاد . ایاالت، و باز آوردن ھیئت ارضي و نظارت شخصي بر عملیات آن پشتیبان خویش ساخت

طلبي  آتش جاه  و تبدل آنھا بھ مراكز بازرگاني،  ون، و كارتاژ،تارنتوم، ناری  كوچنشینھاي تازه در كاپوا،
المال  سربازان را با تصویب قانوني مبني بر تأمین ھزینھ و پوشاكشان از بیت. متوسط را برافروخت  طبقة

كھ دولت را بھ توزیع ھر پیمانھ گندم بھ قیمت شش و یك سوم آس   ،»قانون غلھ«با وضع . خرسند كرد
توده ھاي شھرنشین را سپاسگزار خود   كرد، خواھندگان آن موظف مي  میان ھمة) بازارنصف قیمت (

اتكاي بھ نفس گزند رساند و بعدھا در تاریخ روم تغییرات   این اقدام بھ افكار كھن رومیان دربارة. ساخت
  كایوس بر آن بود كھ غلھ فروشان متاع . حیاتي پدید آورد

جویي در مخارج  كھ با توحید عملیات كشاورزي موجب صرفھ  و اقدام او،فروشند  قیمت تولید بھ مردم مي
قانون غلھ آزادمردان تھیدست روم را از پشتیبانان   بھ ھر تقدیر،. رساند زیاني بھ دولت نمي  شود، مي

آریستوكراسي بھ مدافعان برادران گراكوس و، بعدھا، ماریوس و قیصر مبدل كرد و بنیاد آن   وابستة
  .وكراتیكي را نھاد كھ در كالودیوس بھ اوج رسید و در آكتیون فرو مردنھضت دم

  با لغو سنت تقدیم طبقات توانگر در آیین اخذ رأي انجمن سدانھ،  غرض از پنجمین اقدام كایوس آن بود كھ،
ترتیب رأي دادن اعضاي انجمن بھ حكم قرعھ معین   قدرت ھواخواھان خود را تأمین كند؛ از آن پس،

  در محاكمات مربوط بھ جریان واقعة  كایوس بازرگانان را بدین گونھ خشنود كرد كھ بھ آنان،. شد مي
بھ ایشان حق داد كھ در   بھ عبارت دیگر،  و،  حق انحصاري شركت بھ عنوان ھیئت منصفھ را داد،  ایاالت،

ھاي آسیاي صغیر  مة فراوردهوي با پیشنھاد اینكھ بازرگانان از ھ. غالب موارد قاضي دعاوي خویش باشند
  با اجراي برنامة  پیمانكاران را توانگر ساخت و،. آز ایشان را برانگیخت  مالیاتي بھ میزان یكدھم بگیرند،

  قطع نظر از جنبة  این قوانین،  رویھمرفتھ،. بیكاري را كاھش داد  بخشھاي ایتالیا،  راھسازي در ھمة
  .ترین قوانیني بود كھ پیش از قیصر بھ روم ارزاني شد سازنده  اي از آنھا، سیاسي پاره  فریبكارانة

كایوس با برخورداري از پشتیباني این عناصر گوناگون توانست سنت را نقض كند و دوباره و سھ باره بھ 
كھ بھ رأي انجمن از  –شاید در آن ھنگام بود كھ بر آن شد تا سیصد عضو تازه . مقام تریبوني برگزیده شود

وي ھمچنین پیشنھاد كرد كھ ھمة آزاد . بر سیصد عضو سابق سنا بیفزاید –زرگانان برگزیده شود میان با
  این اقدام،. برخوردار شوند  و باقي آزادمردان ایتالیا از حق رأي جزئي،  مردان التیوم از حق رأي كامل،

رأي دھندگان بھ . وي بودنخستین خطاي   ترین عمل وي در راه گسترش دموكراسي بھ شمار آمد، كھ دلیرانھ
  كمي از ایشان توانایي شركت در مجالس رم را داشتند،  تقسیم مزایاي خود، حتي با كساني كھ فقط عدة

اعتنایي كایوس بودند و  كھ مورد بي  سناتوران،. سنا فرصت را غنیمت شمرد. رویي خوش نشان ندادند
خواھد قدرت شخصي  تمگر مردمفریبي یافتند كھ مياین تریبون درخشان را فقط س  قدرتي نداشتند،  ظاھرًا

چون پرولتاریاي رشكناك رم را متحد   پس،. خویش را با تقسیم تھورآمیز امالك و وجوه دولتي توسعھ دھد
بھ تریبون   خود در كارتاژ بود،  با استفاده از غیبت كایوس، كھ سرگرم تأسیس مستعمرة  خویش یافتند،

نخست آنكھ با وضع قانوني براي برانداختن مالیاتي كھ   :دو اندرز دادند  سوس،ماركوس لیویوس درو  دیگر،
و دیگر آنكھ با پیشنھاد تشكیل دوازده   قوانین براي روستاییان مقرر كرده است آنان را پشتیبان خود سازد،

ا در آن واحد پرولتاریا ر  كھ ھر یك از سھ ھزار تن از مرم رم فراھم آید،  مھاجرنشین تازه در ایتالیا،
دریافت كھ   چون بازگشت،  انجمن بیدرنگ این لوایح را تصویب كرد و كایوس،. خشنود و ناتوان گرداند

  وي كوشید تا براي . دروسوس محبوب خلق رھبري او را گام بھ گام بھ چالش گرفتھ است
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اما در آرا تقلب   گزیده شده،اما ناكام شد؛ دوستانش ادعا كردند كھ او بر  بار سوم بھ تریبوني برگزیده شود،
  .و كناره گرفت  كایوس پشتیبانانش را از توسل بھ زور برحذر داشت،. اند كرده

ھا، آشكار و  سال بعد، سنا پیشنھاد كرد تا از تشكیل مھاجرنشین در كارتاژ دست كشیده شود؛ ھمة دستھ
برخي از ھواخواھان كایوس . داین پیشنھاد را نخستین قدم در راه لغو قوانین گراكوس شمردن  نھان،

پرستي را كھ آھنگ حملھ بھ كایوس كرد از پاي  و یكي از ایشان سنت  مسلحانھ در انجمن حاضر شدند،
سناتوران با ساز و برگ جنگي تمام و ھر یك ھمراه دو بندة مسلح حاضر شدند و بر   روز بعد،. درآورد

كایوس كوشید تا غوغا را بخواباند . حملھ كردند  ودند،كھ روي تپة آونتینوس سنگر گرفتھ ب  طرفداران خلق،
بھ   ھنگامي كھ گرفتار شد،  بھ آن سوي تیبر گریخت و،  چون نتوانست،. و از زورورزي بیشتر جلو گیرد

دوستي سر كایوس را برید و آن را . اش فرمان داد تا او را بكشد؛ بنده چنین كرد و سپس خود را كشت بنده
دویست . زیرا سنا وعده كرده بود كھ بھ اندازة وزن آن طال ببخشد  كرد و بھ سنا آورد، از سرب گداختھ پر

و سھ ھزار تن دیگر بھ موجب احكام سنا اعدام   و پنجاه تن از ھواداران كایوس در نبرد بھ خاك افتادند،
كھ كایوس   ،شد، جماعت شھر ھنگامي كھ اجساد كایوس و پشتیبانان بھ درون رودخانھ افكنده مي. شدند

سنا اجازه نداد كھ كورنلیا در مرگ پسر جامة . ھواي دوستي ایشان را در سر داشت، لب از لب نگشود
  .سوگ بر تن كند

IV – ماریوس  

قوانین   ھاي مردمفریبانة بھ جاي جنبھ  آریستوكراسي پیروز ھمة زیركي و ھوش خود را در كار آن كرد كھ،
آن را نداشت كھ بازرگانان را از عضویت   اما زھرة. اثر سازد يعناصر سازندة آنھا را ب  گراكوس،

گران را از شكارگاھھاي پرسودشان در آسیا بیرون  یا پیمانكاران و معاملھ  ھیئتھاي منصفھ محروم گرداند،
بھ قانون مورد توجھ . باقي بماند  بھ عنوان ضماني در برابر انقالب،  و اجازه داد كھ بخشش غلھ،  براند،

ھزاران   اي افزود كھ بھ موجب آن دریافت كنندگان زمین حق فروش امالك خود را یافتند؛ پس، بق مادهسا
زندگي از سر ) التیفوندیا(داران فروختند، و رسم نظام امالك وسیع  تن از ایشان زمینھاي خود را بھ برده

تخت اعتراضي نكردند، زیرا ھاي مردم در پای توده. ھیئت ارضي ملغا و برچیده شد  ،١١٨در سال . گرفت
یا كشت و   بھ این نتیجھ رسیده بودند كھ خوردن غلة دولتي در شھر بھتر است تا عرق ریختن در دشت،

زیرا خاك كارتاژ نفرین شده (پرستي دست بھ دست ھم آمد  تناسایي با خرافھ. كار در مھاجرنشینھاي پیشرو
. اي نرسد عدیل فقر شھرھا از راه مھاجرت بھ نتیجھھر گونھ كوششي براي ت  تا زمان قیصر،  كھ،) بود

رو حساب كرد كھ فقط  دموكراتي میانھ  م، ق ١٠۴در سال   شد؛ اما توزیع نمي  ثروت رو بھ فزوني بود،
  .شارمند رومي صاحب مال ھستند ٢٠٠٠

… . . پلبینھا ھمھ چیز خود را از دست دادند. وضع مردم حتي بدتر از گذشتھ شد»  :گوید مي  آپیانوس
شد كھ افراد لژیونھا از  بیش از پیش الزم مي» .شمارة شارمندان و سربازان ھمچنان رو بھ كاھش داشت

ھر . در سر داشتنداما اینان نھ شوق جنگ در دل و نھ عشق روم را   مشموالن ممالك ایتالیایي گرفتھ شوند،
گریختند؛ نظم سپاھي كاستي گرفت و نیروي دفاعي جمھوري بھ  اي تازه از خدمت سربازي مي روز عده

  .خود رسید  ترین پایة پست

  ، دو قبیلة١١٣در سال . از شمال و جنوب مورد حملھ قرار گرفت  كمابیش در یك زمان،  از این رو، ایتالیا،
  گویي براي آنكھ رومیان را طعمي از سرنوشت نھایي خویش بچشانند،  نھا،یعني كیمبرھا و توتو  ژرمني،

با زنان و   مركب از سیصد ھزار مرد جنگي،  ھاي سرپوشیده، در عراده  انگیز، ھمچون سیلي ھراس 
شاید از فراز آلپ بھ . بھ سوي ایتالیا سرازیر شدند ) گرمانیا(از سرزمین خود   كودكان و ستوران خود،

نوآمدگان مردمي . شان رسانده بودند كھ روم بھ ناز و نعمت دل باختھ و از جنگ خستھ شده استگوش ای
گفتند كھ كودكانشان بھ پیران سرسپید  و چندان بور كھ ایتالیاییان مي باك،  بي  برومند،  بودند بلند باال،

از   پس،. آن را شكست دادند بھ سپاه روم برخوردند و) نویماركت كنوني در كارینتیا(در نوریا . مانند مي
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آنگاه از باختر بھ جنوب گل سرازیر شدند و بر . رود راین گذشتند و سپاه دیگر رومي را مغلوب كردند
، ھشتاد ھزار سرباز لژیوني و )اورانژ(در آراوسیو . سومین و چھارمین و پنجمین سپاه روم چیره گشتند

و روم را   مھاجمان افتاد،  سراسر ایتالیا در معرض حملة. چھل ھزار مالزم اردوگاه در كارزار كشتھ شدند
  .آن بر دلھا ننشستھ بود  چنان ھراسي فرا گرفت كھ از زمان ھانیبال مانند

برادر خویش را بھ   نوة ماسینیسا،  چون یوگورتا،. كمابیش در ھمین زمان در نومیدیا جنگ درگیر شد
براي آنكھ نومیدیا را   سنا،  شان در مملكت محروم كند،شكنجھ كشت و كوشید تا پسران عم خود را از سھم

. بھ او اعالم جنگ كرد  روم بگشاید،  بھ صورت ایالتي درآورد و درھاي آن را بھ روي كاالھا و سرمایة
یوگورتا پاتریسینھا را براي دفاع از مرام و جرایم خویش در برابر سنا باز خرید و سرداراني را كھ بھ 

چون بھ رم . آزار یا صلحي مساعد خرسند كرد بھ كوششھاي بي  با رشوه،  شده بودند،جنگ با او گسیل 
دستي كرد و توانست بالمانع بھ پایتختش  بیش از گذشتھ گشاده  شاھي،  از محل خزانة  فراخوانده شد،

  . بازگردد

گري روزمزد و آن گایوس ماریوس فرزند كار  از این كشمكشھا فقط یك صاحبمنصب آبرومند بیرون آمد،
وي در آغاز جواني بھ خدمت سپاھي پیوست و در نومانتیا . بود كھ مانند سیسرون در آرپینون زاده شده بود

اي نداشت ـ  با آنكھ از تربیت و آداب رفتار بھره  ھاي قیصر را بھ زني گرفت و، زخم خورد و یكي از خالھ
  بھ تریبوني   و شاید درست بھ ھمین سبب ـ

، از مقام نایبي نزد كوینتوس متلوس ناالیق در افریقا دست كشید و ١٠٨در پایان سال . دخلق برگزیده ش
جنگ با یوگورتا را بھ   خود را بھ این عنوان نامزد منصب تریبوني كرد كھ اگر بھ جاي متلوس بنشیند،

تسلیم كرد  مقام فرماندھي را بھ دست گرفت و یوگورتا را وادار بھ  چون برگزیده شد،. فرجامي برساند
باكي بھ نام لوكیوس سوال  در آن زمان، مردم ندانستند كھ عامل مھم این پیروزي جوان واالتبار بي). ١٠۶(

  ماریوس با شكوه تمام بھ رم آمد و چنان محبوبیتي یافت كھ انجمن،. بوده است ـ این قصھ بعدھا فاش شد ـ 
). ١٠٠-١٠۴(پي در پي بھ تریبوني انتخاب كرد  وي را چند سال  اعتنا بھ قانون اساسي رو بھ زوال، بي

گذاریھاي ایشان  زیرا از یك سو پیروزیھاي وي راه را براي سرمایھ  كردند، بازرگانان از او حمایت مي
از . توانست ھجوم اقوام سلتي را در ھم شكند گمان تنھا مردي بود كھ مي و از دیگر سو او بي  گشود، مي

بسیاري از   ز آیین قیصري را در شخص عم قیصر بھ رسمیت شناخت؛ بھ دیدةروم بسیاري ا  ھمان زمان،
دیكتاتوري رھبري كھ طرف اعتماد مردم و متكي بھ پشتیباني سپاھي جانباز باشد تنھا   رومیان فرسوده،

  .ھاي متنفذان از آزادي بود جلوگیري از سوءاستفاده  چارة

روم را از تعدي خود معاف   عبور از پیرنھ و تاراج اسپانیا،با   پس از پیروزي خود در آراوسیو،  كیمبرھا،
اي بیش از گذشتھ بھ روم بازگشتند و با توتونھا ھمدست شدند كھ در یك  ، با عده١٠٢در سال   اما،. داشتند
ماریوس براي مقابلھ با این . از راھھاي جداگانھ، بر دشتھاي پربركت ایتالیاي شمالي ھجوم برند  زمان،

نخست در سازمان سپاھي و سپس   اي از جلب افراد براي خدمت سپاھي متوسل شد كھ، نوع تازهخطر بھ 
بھ خدمت فراخواند و مقرري   چیز، چھ مالدار و چھ بي  وي ھمة افراد را،. انقالبي پدید آورد  در حكومت،

اد كند و بھ آنان زمین داوطلبان را آز  ھنگفتي بھ آنان پیشنھاد كرد و وعده داد كھ پس از پایان ھر نبرد،
آمد و در حق  سپاھي كھ بھ این ترتیب تشكیل شد بھ طور عمده از پرولتاریاي شھري فراھم مي. ببخشد

بلكھ براي سردار خود و گردآوري غنایم   این سپاه نھ براي میھن،. پاتریسینھا احساساتي خصمانھ داشت
نھ   وي سرباز بود،. انقالب قیصري را بنیاد نھاد  د،آنكھ خود بدان شاید بي  ماریوس،  بدین سان،. جنگید مي

ماریوس سربازان خود را از روي . و فرصت سنجش پیامدھاي دوردست سیاسي را نداشت  سیاستمدار،
با حملھ بر ھدفھایي كھ بآساني   بدنھاشان را بھ سختي خو داد و،  با رھنوردي و مشق،  آلپ گذراند و،

؛ تا زماني كھ سربازان آزموده نشده بودند، ماریوس بھ مقابلھ با دشمن خطر دلیرشان كرد  شكست پذیر بود،
از كنار اردوي رومیان گذشتند و بھ تمسخر از سربازان   آنكھ بھ مانعي برخورند، بي  توتونھا،. نكرد

 زیرا بر سر آنند كھ بزودي از فیض حضور  پرسیدند كھ آیا براي زنان خود در روم پیغامي دارند یا نھ،
توان از اینجا حدس زد كھ عبورشان از كنار اردوي  شمارة توتونھا را مي. زنان رومي دماغي تازه كنند
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ماریوس بھ سپاھش فرمان داد كھ از   ھنگامي كھ ھمة مھاجمان گذشتند،. رومیان شش روز مدت گرفت
  امروزه (در نبردي كھ بدین گونھ در آكواي سكستیاي . پشت بر آنان بتازند

پلوتارك گزارش . لژیونھاي تازه صد ھزار مرد كشتند یا بھ اسیري گرفتند  واقع شد،) ن ـ پرووانساكس ـ آ
  اند كھ ساكنان مارسي برگرد تاكستانھاي خود پرچینھایي از استخوان كشیدند و زمین، آورده»  :دھد كھ مي

كھ بھ درون آن رخنھ كرده بود چندان از مواد متعفني   ھا و فرود آمدن باران زمستاني، پس از گندیدن الشھ
ماریوس بعد از آنكھ سپاه خود را چند ماھي رخصت » .سابقھ آورد بارور شد كھ در سال بعد محصولي بي

ھمانجا كھ ھانیبال براي نخستین بار   نزدیك رود پو،  آن را بھ ایتالیا بازگرداند و در ورچالي،  آسایش داد،
براي آنكھ نیرو و دلیري خویش را   بربریان،). م ق ١٠١(ان در افتاد با كیمبری  رومیان را شكست داده بود،

برھنھ بھ درون برف رفتند و خود را از روي یخ و میان حفره ھایي ژرف بھ قلل كوه رساندند   آشكار كنند،
  بر اثر نبردي كھ در گرفت،. و سپس سپرھاي خود را سورتمھ كردند و شادان بھ روي آنھا بھ پایین سریدند

  .كمابیش ھمة ایشان كشتھ شدند

و رومولوس كھ رم را دوباره بنیاد   ھمچون كامیلوس كھ یك بار سلتھاي مھاجم را پس رانده بود،  ماریوس،
بخشي از غنایمي كھ وي با خود آورده بود بھ پاداش بھ خود او . در پایتخت شادمان پذیرفتھ شد  كرده بود،

. بھ دست آورد» بھ وسعت یك مملكت«ردي توانگر گشت و امالكي و بھ این ترتیب ماریوس م  بخشیده شد،
اصالح   لوكیوس ساتورنینوس،  ھمكار وي،. وي را براي بار ششم بھ تریبوني برگزیدند  م، ق ١٠٠در سال 

طلبي آتشین سرشت بود كھ تصمیم داشت مقاصد گراكوس را در صورت امكان با قانون و گرنھ با زور بھ 
كار جنگ اخیر بخشیده  كھ بھ موجب آن زمینھاي مستعمرات بھ سربازان كھنھ  یحة وي،ال  اجرا درآورد،

دولتي را از شش و یك سوم آس   و ھنگامي كھ وي قیمت ھر پیمانھ غلة  پسند طبع ماریوس افتاد،  شد، مي
با منع   سنا خواست تا،. ماریوس اعتراضي نكرد  بھ پنج ششم یك آس كاھش داد،  )تقریبًا سي و نھ سنت(

مملكت و حقوق خویش را حفظ كند، اما   خزانة  ،)انجمن(تریبونھا از احالة چنین اقداماتي بھ رأي 
. آشوب از ھر دو سو برخاست  پس،. رساند )انجمن(اقدامات خود را بھ تصویب   ، بھ رغم آن  ساتورنینوس،

سنا بھ آخرین   را كشتند،  كراتھا،یكي از محترمترین آریستو  كایوس ممیوس،  ھاي ساتورنینوس، چون دستھ
از » رأي سنا براي دفاع از حقوق عامھ«حربة خود دست یازید و با استفاده از حق خویش بھ عنوان 

  .ماریوس بھ عنوان كنسول درخواست كرد تا انقالب را فرونشاند

این   مردم،  پس از دوران دراز خدمت بھ تودة. ترین تصمیم زندگي خود رو بھ رو شد ماریوس با تلخ
او نیز   با اینھمھ،. بار بود كھ اكنون بھ سركوب رھبران خلق و دوستان دیرین مكلف شود فرجامي مصیبت

با قواي خود بر   پس،. دانست بیزار بود و بدیھاي انقالب را بیش از خوبیھاي آن مي] انقالب[از خشونتھاي 
در حالي كھ ھم مردمي كھ وي از   و سپس، شورشیان تاخت و گذاشت تا ساتورنینوس سنگسار و كشتھ شود

  حقوقشان دفاع كرده و ھم آریستوكراسیي كھ بھ ھمت او نجات یافتھ بود خوارش 

V- قیام ایتالیا  

ھنگامي كھ سنا از شاھان شرقي متحد خویش . آمد انقالب رفتھ رفتھ بھ صورت جنگ داخلي درمي  اكنون،
  جنگاوران شایستة  پاسخ داد كھ ھمة  شاه بیتینیا،  نیكومدس،  ،درخواست یاري در برابر تھاجم كیمبرھا كرد

كھ اكنون   سنا،. اند مملكت وي براي برآوردن خواستھاي سنگین مالیاتگیران رومي بھ بردگي فروختھ شده
حكم كرد كھ ھمة كساني كھ بھ جرم نپرداختن مالیات بھ   داد، وجود سپاه را بر ھر چیز دیگر رجحان مي

كھ بسیاري از ایشان از مناطق   صدھا بنده در سیسیل،  بھ شنیدن این حكم،. اند آزاد گردند فتھ شدهبندگي گر
اربابان خویش را ترك گفتند و در برابر كاخ پرایتور رومي گرد آمدند و   آمدند، یوناني نشین شرق مي

بندگان بھ رھبري یك . اربابان اعتراض كردند و پرایتور اجراي حكم را موقوف ساخت. آزادي خواستند
ساكنان شھر بندگان خود . ریاكار مذھبي بھ نام سالویوس بسیج نبرد كردند و بھ شھر مورگانتیا حملھ بردند

بندگان حملھ را دفع   بھ خود وفادار نگاه داشتند؛  اینكھ با پس راندن مھاجمان آزاد خواھند شد،  با وعدة  را،
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، نزدیك )١٠٣سال (در ھمین زمان . ري از ایشان بھ شورشیان پیوستندبسیا  پس،  كردند، اما آزادي نیافتند؛
سر بھ شورش   مردي فرھیختھ و مصمم،  بھ رھبري آتنیون،  شش ھزار بنده در انتھاي باختري جزیره،

شدند مغلوب كرد  اش فرستاده مي این نیرو سپاھیاني را كھ پي در پي از طرف پرایتور بھ مقابلھ. برداشتند
مجموع این . بھ شورشیاني كھ زیر رھبري سالویوس بودند پیوست  راه شرق را در پیش گرفت،چون   و،

. اما در لحظة پیروزي سالوویوس درگذشت  قوا بر سپاھي كھ از ایتالیا گسیل شده بود چیره گشت،
با آتنیون در نبرد یك تنھ   ھا گذشتند؛ لژیونھاي دیگري بھ رھبري كنسول مانیوس آكویلیوس از تنگھ

و   ھزاران تن از ایشان در كارزار بھ خاك افتادند،  رھبر مغلوب شدند؛ آكویلیوس بھ قتل رسید و بندگان بي
ھزاران تن دیگر نزد اربابان خود بازگشتند و صدھا تن را با كشتي بھ رم گسیل داشتند تا در مسابقاتي كھ 

ھاي خویش  دشنھ  بھ جاي جنگیدن،  بندگان،. شد با شیران بستیزند بھ مناسبت پیروزي اكویلیوس برگزار مي
  .را بر دلھاي یكدیگر فرو كردند تا آنكھ ھمگي جان سپردند

كمابیش دو قرن   اكنون،. سراسر ایتالیا را آشوب فرا گرفت  ،»دومین جنگ بردگان«چند سال بعد از این 
و دریا ـ بر باقي سرزمین ایتالیا میان كوھھاي آپنن   یعني مملكتي كوچك میان كوماي و كایره،  بود كھ روم ـ

مانند تیبور و   حتي برخي از شھرھاي نزدیك رم،. ھمچون سرزمینھاي فرمانگزار خویش فرمان رانده بود
و كنسوالن احكام و قوانین را بر   سنا انجمنھا،. اي نداشتند در دولتي كھ بر ایشان حاكم بود نماینده  پراینستھ،

منابع و نیروي انساني . كردند كھ بر ایاالت بیگانھ و فتح شده ادستي تحمیل ميجوامع ایتالیایي با ھمان فر
آن ایاالتي كھ در . شد كھ ھدفشان افزودن بر ثروت چند خانواده در رم بود صرف جنگھایي مي» متحدان«

یقي وي را آنھا كھ بھ طر  تنگناي درگیري با ھانیبال بھ روم وفادار مانده بودند پاداشي اندك دریافت كردند؛
واري درآمدند كھ بسیاري از  بھ چنان فرمانبرداري برده  بھ جزاي عمل خود،  یاري رسانده بودند،

و   تني چند از توانگران در شھرھا حق شارمندي رم را یافتند،. آزادمردانشان بھ شورشھاي بردگان پیوستند
، انجمني ١٢۶در سال . رفت ھ كار ميقدرت رم ھمھ جا براي پشتیباني از توانگران در برابر تھیدستان ب

  ھمة  ٩۵و بھ موجب حكمي در سال   ساكنان شھرھاي ایتالیا را از مھاجرت بھ رم بازداشت،

  .از آن پایتخت خودپرست بیرون راندند  نھ شارمندي رم را،  ساكناني را كھ شارمندي ایتالیا را داشتند،

ماركوس . اما جان خود را بر سر مقصود باخت  ح كند،یكي از آریستوكراتھا كوشید تا این اوضاع را اصال
  از آنجا كھ پسرخواندة. كرد لیویوس دروسوس فرزند تریبوني بود كھ با تیبریوس گراكوس ھمچشمي مي

بھ  ٩١پس از آنكھ در سال . وي آغاز انقالب را بھ فرجام آن پیوند داد  خانوادة  وي پدر زن آوگوستوس شد،
بازگرداندن حقوق ) ٢(تقسیم امالك دولتي بیشتر میان تھیدستان؛ ) ١: (ھ پیشنھاد كردمقام تریبوني رسید، س

دار بھ  سرمایھ  یا طبقة» اكویتس«انحصاري سنا در مورد ھیئتھاي منصفھ و در عین حال افزودن سیصد 
ویي انجمن الیحة اول را با ر. اعطاي حق شارمندي روم بھ ھمة آزادمردان ایتالیا) ٣(اعضاي سنا؛ و 

الیحة سوم ھیچ گاه بھ . اثر شمرد سنا ھر دو را رد كرد و بي  خوش و دومي را با سردي تصویب كرد؛
  .خود از پا درآورد  زیرا مردي ناشناختھ دروسوس را در خانة  مرحلة رأي نرسید،

كھ لوایح دروسوس امیدشان را برانگیختھ و فرجام او آنان را قانع كرده بود كھ سنا و انجمن   ایاالت ایتالیا،
یك جمھوري   پس،. خود را براي انقالب آماده كردند  ھرگز بآساني بھ تقسیم مزایاي خویش تن نخواھند داد،

را بھ سنایي واگذاشتند كھ از برگزیدگان  فدرال برپا كردند، كورفینیوم را پایتخت خود ساختند، و حكومت
زیرا اینان خود را در این ماجرا كنار كشیده   آمد، قبایل ایتالیایي جز اتروسكھا و اومبریاییان فراھم مي  ھمة

آنھا دفاع   در امري كھ بھ دیدة  ھاي شھر، فرقھ  ھمة. درنگ بھ جدایي خواھان اعالم جنگ كرد رم بي. بودند
جنگ «یگانھ شدند و ھراس از انتقامي كھ شورشیان در صورت پیروزي در این   از وحدت بود،

ماریوس عزلت خویش را ترك گفت و فرماندھي . گرفتند دل ھر رمي را لرزاند برادركشانھ مي »اجتماعي
وي   خوردند، شكست مي  جز سوال،  و در ھمان حال كھ دیگر سرداران رومي،  گرفت،سپاھیان را بھ عھده 

سیصد ھزار مرد جان سپردند و ایتالیاي   در ظرف سھ سال جنگ،. پیروزیھایي پي در پي بھ دست آورد
py  . مركزي ویران شد
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دي كامل آنھا را رم با اعطاي حق شارمن  چون اتروریا و اومبریا قصد پیوستن بھ شورشیان را داشتند،
اي كھ سوگند وفاداري بھ رم را یاد  ، بھ ھمة آزادمردان یا بندگان آزاد شده٩٠و در سال   خشنود ساخت،

شھرھا یكایك دست از جنگ . این امتیازھاي دیررس متحدان را ضعیف كرد. كردند حق رأي داده شد مي
خود را بھ   رومیان وعدة. خ پایان گرفتآن جنگ ددمنشانھ و زیانبار با صلحي تل ٨٩و در سال   كشیدند،

و چون حق رأي   اعطاي حق رأي بدین گونھ زیرپا گذاشتند كھ شارمندان تازه را در ده قبیلھ سازمان دادند،
اي انگشت  فقط عده  بھ عالوه،. حاصلي نداشت  گرفت، فقط پس از سي و پنج قبیلة موجود بھ آنان تعلق مي

خورده و افسرده بھ انتظار فرصت خاموش  جوامع فریب. ي رم شركت كنندتوانستند در انجمنھا شمار مي
ھاي خود را بھ شادماني بھ روي قیصري گشودند كھ در یك دموكراسي  نشستند و چھل سال بعد دروازه

  .مرده بھ آنان حق شارمندي بخشید

VI – سوالي شادكام  

  و این بار نام جنگشان   تادند،ایتالیاییان دوباره بھ جان یكدیگر اف  پس از چند سال آشتي،

لوكیوس كورنلیوس سوال بھ عنوان . و صحنة آن از شھرھا بھ رم تغییر یافت  ،»داخلي«بھ » اجتماعي«از 
بود بھ  پونتوسيبرگزیده شد و فرماندھي سپاھي را كھ روانة سركوب مھرداد  ٨٨یكي از تریبونھا در سال 

پرستي چون سوال را در رأس  خواست سنت كھ نمي  تریبون دیگر،  سولپیكیوس روفوس،. عھده گرفت
با آنكھ   ماریوس،. انجمن را مجاب ساخت كھ فرماندھي را بھ ماریوس بسپارد  نیرویي چنان عظیم ببیند،

سوال نگذاشت فرصتي كھ . ھنوز سوداھاي نظامي در سر داشت  اكنون مردي فربھ و شصت و نھ سالھ بود،
او پس از مدتھا انتظار براي پیشوایي بھ دست آورده بود بھ دست انجمني تباه شود كھ بھ دیدة او گرفتار 

وي بھ نوال گریخت و . ھاي بازرگانان دوستار ماریوس بود افسونسراییھاي یك مردمفریب و اسیر رشوه
  .خود كرد و رھسپار حملھ بھ رم شد سپاھیان را ھمراه

پشتیبان   با آنكھ تھیدست زاده شد،. ھمتا بود مردي بي  از دیدگاه تبار و منش و سرنوشت،  سوال،
و قیصر رھبر تھیدستان   دروسوسھا،  ھمچنانكھ واالتباراني چون برادران گراكوس،   آریستوكراسي گشت،

چون بھ پول   انتقام گرفت؛  بزرگزاده و تھي كیسھ ساختھ بود،كھ او را در عین حال   وي از زندگي،. شدند
. آن را بھ خدمت ھوسھاي خویش گماشت  آنكھ وسواسي بھ دل راه دھد یا اندازه نگاه دارد، بي  دست یافت،

  ھاي سرخ و ناھموار داشت، اي سپیدگون با آبلھ سیمایش دل انگیز نبود ـ چشماني خیره و آبي بر چھره
در ادب . كرد اما با كمال خویش نقص جمال را جبران مي» .ایي كھ بھ روي آرد ریختھ باشندھمچون توتھ«

گرد ) معموال با وسایل نظامي(آثار گزین ھنري را   یوناني بھ ھمان مایھ دست داشت كھ در ادب رومي،
و میان جنگ   ،ھاي ارسطو جزو غنایم گرانبھاي وي از آتن بھ رم آورده شود آورد، فرمان داد تا نوشتھ مي

ھمدمي سرخوش . و انقالب فرصتي بھ چنگ آورد تا كتاب خاطرات خود را براي گمراھي آیندگان بنویسد
با ریخت و پاش «: نویسد سالوسیتوس مي. باده و زن و پیكار و آواز  دلباختة  و دوستي گشاده دست بود،

توانست شویي  گو اینكھ مي  شد، نمي اش جویي مانع از اداي وظیفھ با این وصف ھیچ گاه لذت  زیست، مي
  » .آبرومندتر از این باشد

با سربازانش ھمچون   یعني دلخواھترین میدان عمل او،  خاصھ در سپاه،  سیرش در ترقي سریع بود،
تنھا غایتش آن بود كھ «؛  كرد و شریك كار و رھنوردیھا و خطرات ایشان بود دوستان خویش رفتار مي
. بست ، اما بھ خرافات بسیار دل مي بھ ھیچ خدایي عقیده نداشت» .بر او پیشي نگیردكسي در خرد و دلیري 

عقلش ھمیشھ بر پندار و عواطفش فرمان . واقعبینترین و نیز بیرحمترین فرد رومي بود  جز این عیب،
ش خطر و نیمة روباھش بیش از نیمة شیر  اند كھ نیمي شیر و نیمي روباه بود، او گفتھ  دربارة. راند مي

با این   ده سال بازپسین عمرش در جنگ داخلي گذشت،  نیمي از عمرش را در كارزار سر كرد،. داشت
py  حال ھمیشھ خوي نیكش را نگاه 
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صدھا   كرد، ھایش پر مي آمیخت و فضاي رم را از خنده گویي مي ددمنشیھاي خویش را با لطیفھ  داشت،
  .رسید و در بستر مردو بھ ھمة آمالش   ھزار دشمن براي خویش ساخت،

فضایل و رذایلي را كھ براي فروخواباندن انقالب داخلي و سركوب   آمد كھ چنین مردي ھمة بھ نظر مي
سي و پنج ھزار مرد آزمودة او بآساني بر گروھھایي كھ . مھرداد الزم بود در خود جمع داشتھ باشد

بھ افریقا   وضع را نومید كننده دید، ماریوس چون. ماریوس شتابزده در رم گرد آورده بود چیره شدند
سوال سر او را بر تریبوني كھ چند صباحي پیش . سولپیكیوس بر اثر خیانت خادمش كشتھ شد. گریخت

رھاند و بھ جزاي غدر  بندگان را بھ پاداش خدمت مي  گشاده زبانیھاي او در آن طنین افكن بود نصب كرد؛
توان  اجازة سنا نمي اي را بي حكم كرد كھ از آن پس ھیچ الیحھ  چون سربازانش فوروم را گرفتند،. كشت مي

كھ بھ موجب   صورت پذیرد، »سرویوسيقانون اساسي «بھ انجمن تقدیم كرد، و رأي دادن نیز باید بھ شیوة 
وي ترتیبي داد تا خود بھ سمت معاون كنسول برگزیده . گرفت دست تعلق ميآن حق تقدم بھ طبقات باال

آنگاه رھسپار پیكار با   و اجازه داد تا كنایوس اوكتاویوس و كورنلیوس كینا بھ كنسولي برگزیده شوند،  شود،
  .مھرداد بزرگ شد

  )پاتریسینھا و اكویسترینھا(» بھین مردمان  طبقة«و ) پلبینھا(» خلقیان«ھنوز ایتالیا را ترك نكرده بود كھ 
ھواخواھان سنت پرست اوكتاویوس در فوروم با پیروان اصالح طلب كینا . ستیزة خود را از سر گرفتند

فت و كینا گریخت تا در شھرھاي اوكتاویوس پیروزي یا. درافتادند و در یك روز ده ھزار مرد كشتھ شدند
با كشتي بھ ایتالیا   پس از آنكھ زمستاني را در نھانگاه گذراند،  ماریوس،. مجاور انقالبي بھ راه اندازد

. و با نیرویي مركب از شش ھزار تن در رم بر اوكتاویوس حملھ برد  بندگان را آزاد اعالم كرد،  بازگشت،
  ن را كشتند، كرسیھاي خطابھ را با سرھاي بریدة سناتوران آراستند و،ھزاران ت  شورشیان نبرد را بردند،

از میان خیابانھا رژه رفتند تا براي انقالبھاي بعدي   ھاي خود، با برداشتن سرھاي واالتباران بر سر نیزه
. اوكتاویوس در جامة رسمي و بر مسند تریبوني خویش مرگ را آرام پذیره شد. سرمشقي بھ جا نھاده باشند

  دادگاھي انقالبي ھمة. و ھراس افكني شورشیان یك سال زمان گرفت  كشت و كشتار پنج روز و شب،
پاتریسینھا را احضار و از ایشان كساني را كھ با ماریوس خالف ورزیده بودند محكوم كرد و اموالشان را 

ند، بدین گونھ كھ اي از جانب ماریوس كافي بود كھ مردي را بھ دیار نیستي بفرست اشاره. بازگرفت
اموال سوال ضبط و خود از فرماندھي   دوستان سوال بھ قتل رسیدند؛  ھمة. درنگ و بر جاي اعدام كنند بي

  معزول و دشمن 

آزاد شده چشم بستھ دست بھ غارت و ھتك ناموس و قتل گشودند تا آنكھ كینا چھار ھزار تن ایشان را گرد 
  .ھمھ را كشت آورد و با سپاھیان گلي در میان گرفت و

ماریوس در . براي بار دوم و ماریوس براي بار ھفتم بھ كنسولي برگزیده شدند  م، ق ٨۶در سال   كینا،
. فرسوده از سختي و سختكوشي، درگذشت  بھ سن ھفتاد و یك سالگي،  نخستین ماه دورة جدید خدمت،

اد و پنج درصد ھمة وامھا گذراند و اي در فسخ ھفت الیحھ  چون بھ جاي او برگزیده شد،  والریوس فالكوس،
،  كینا. آنگاه با لشكري مركب از دوازده ھزار تن روانة مشرق زمین شد تا سوال را از فرماندھي عزل كند

ھمة نامزدان موفق را بھ   جمھوري را بھ دیكتاتوري بگرداند،  مند بود، كھ در رم از قدرت یكپارچھ بھره
  .خود چھار سال پیاپي بھ كنسولي برگزیده شود و موجب شد تا  مناصب عالي گماشت،

سوال آتن را كھ بھ شورش مھرداد پیوستھ بود در حلقة محاصرة   ھنگامي كھ فالكوس ایتالیا را ترك گفت،
سوال مخارج نبردھاي خود را با   رسید، چون از جانب سنا پولي براي مقرري لشكریان نمي. گرفت خود مي

، سربازان او ٨۶در ماه مارس سال . كرد و دلفي تأمین مي  اپیداوروس،  مپیا،ھاي اول غارت معابد و خزانھ
اي را در دیوارھاي آتن شكستند و بھ درون ریختند و انتقام دیرین خود را از شھر با قتل و تاراج  دروازه

تا  خون در كوي و برزن…  آمدند كشتگان بھ شماره نمي«: كند كھ پلوتارك روایت مي. بیدریغ برآوردند
زندگان را بھ مردگان «سرانجام، سوال جلو كشتار را گرفت و جوانمردانھ گفت » .حومة شھر روان بود

بھ شمال راھبر شد و نیرویي عظیم را   كھ اكنون نفسي تازه كرده بودند،  وي لشكریان خود را،» .بخشاید مي
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پونتوس بھ درون آسیا دنبال كرد و ھاي آن را از راه ھلس در خایرونیا و اورخومنوس شكست داد و بازمانده
فالكوس   در ھمین زمان،  اما،. آماده ساخت] یعني مھرداد[خود را براي مقابلھ با سپاه اصلي شاه پونتوسي 

سوال . و لژیونھایش نیز بھ آسیا رسیدند و بھ سوال دوباره خبر دادند كھ باید دست از فرماندھي بكشد
او را كشت و   ، نایب فالكوس، فیمبریا، پس  و نبرد را بھ پایان برساند؛فالكوس را مجاب كرد كھ بگذارد تا ا

چون خود را با این اقدام   سوال،. خود را فرمانده ھمة سپاھیان رومي اعالم كرد و بر سوال در شمال تاخت
 كھ بھ موجب آن مھرداد ھمة سرزمینھایي را) ٨۵(با مھرداد عقد صلحي بست   جنون آمیز رو بھ رو دید،

كھ بھ سوال واگذار كرده بود دوباره بھ چنگ آورد و تعھد كرد كھ ھشتاد كشتي بھ رم بدھد و غرامتي بھ 
سربازان . آنگاه، سوال بھ جنوب بازگشت و در لیدیا با فیمبریا رویارو شد. مبلغ ده ھزار تالنت بپردازد

از شھرھاي   رور یونان خاوري بود،كھ اكنون س  سوال،. و فیمبریا خود را كشت  فیمبریا بھ سوال پیوستند،
وي با سپاھش سوار بر كشتي بھ یونان . یاغي یونیا بیست ھزار تالنت و مالیات پس افتادة آن را گرفت

كینا كوشید تا راه را بر او . وارد بروندیسیوم شد ٨٣و در سال   راه پاتراي را در پیش گرفت،  بازگشت،
  .بگیرد؛ اما بھ دست لشكریانش كشتھ شد

قریب بیست خروار طال و دویست   عالوه بر پول و آثار ھنریي كھ بھ حساب خود ضبط كرده بود،  سوال،
او را   اما رھبران خلق، كھ ھنوز در رم حكومت را در دست داشتند،. خروار نقره براي خزانة رم آورد

سوال با . شمردند يكردند و پیمان صلحش را با مھرداد مایة خواري ملت م ھمچنان دشمن خلق اعالم مي
بسیاري از آریستوكراتھا بھ یاري او شتافتند؛ . ھاي رم تازاند اكراه سپاه چھل ھزار تني خود را بر دروازه

فرزند . سپاھي بتمامي مركب از موالي و دوستان پدرش ھمراه برد  یكي از ایشان، كنایوس پومپیوس،
دستور داد » خلق«ورد و، پس از آنكھ بھ پرایتور اما شكست خ  ماریوس با سپاه خود بھ مقابلة سوال رفت،

پرایتور . بھ پراینستھ گریخت  پاتریسینھاي سرشناسي را كھ ھنوز در پایتخت مانده بودند بكشد،  تا ھمة
سپس نیروھاي . اعضاي سنا را بھ اجالس فراخواند و آنگاه افراد نشان شده را بر جاي یا ھنگام گریز كشت

مركب از صد   اما در این زمان یك لشكر از سامنیتھا،. مانع وارد آن شد و سوال بي خلق رم را تخلیھ كردند
سوال بھ جنگ با ایشان . از جنوب راه شمال را در پیش گرفت و بھ ماندة نیروھاي خلق پیوست  ھزار تن،

ن را بھ و در دروازة كولین سپاه پنجاه ھزار تني او یكي از خونینترین پیروزیھاي روزگار باستا  رفت،
بھ این بھانھ كھ زندة ایشان   سوال فرمان داد تا ھشت ھزار اسیر زیر باران زوبین كشتھ شوند،. دست آورد

یعني جایگاه آخرین سپاه محصور   در برابر دیوارھاي پراینستھ،. انگیزد شان آشوب برمي بیش از مرده
و ماریوس جوان   اینستھ نیز سقوط كرد،پر. ھا نمایش داده شد سرداران بر نوك نیزه  سرھاي بریدة خلق، 

خود را كشت و سرش در میدان بزرگ شھر بر میخي آویزان شد؛ رسمي كھ اكنون بر اثر تكرار رنگ 
  .قانون بھ خود گرفتھ بود

درنگ فھرستي از نامھاي چھل  بي  آنگاه،. دشواري سنا را مجاب كرد كھ او را دیكتاتور بخواند سوال بي
اینان بازرگاناني بودند كھ از . و ششصد بازرگان محكوم بھ مرگ را صادر كردسناتور و دو ھزار 

ماریوس در برابر وي پشتیباني كرده و اموال سناتورھایي را كھ در زمان نظام اصالحي كشتھ بودند بھ 
وي بھ خبرچینان پاداش داد و براي كساني كھ مردان محكوم را زنده یا مرده نزد او . حراج خریده بودند

و ھر   فوروم شھر با سرھاي كشتگان پیرایھ یافت،. ھایي تا مبلغ دوازده ھزار دینار معین كرد بیاورند جایزه
شد كھ شارمندان ھر روز  چند یك بار فھرستھاي تازه از نامھاي محكومان بر دیوارھاي آن آویختھ مي

  د و ضبط اموال بر رم و ایاالت سایةقتل عام و تبعی. بخوانند تا بدانند كھ آیا ھنوز حق زندگي دارند یا نھ
چھل و ھفت ھزار تن در این . ھراس افكند و ھمھ جا گریبان شورشیان ایتالیا و پیروان ماریوس را گرفت

مرد در آغوش زن و پسر در بازوي مادر بھ «: گوید پلوتارك مي. حكومت ترور آریستوكراتي كشتھ شدند
چنین شایع . تبعید، یا كشتھ شدند  تي سنت پرست بودند طرد،بسیاري كسان كھ بیطرف و ح» .رسید قتل مي

اموال ضبط شده بھ . بود كھ سوال دارایي ایشان را براي لشكریان و خوشگذرانیھا یا دوستان خود الزم دارد
  شد، و بسیاري  حراج یا بھ نزدیكان سوال فروختھ مي

py  .گ آوردندمانند كراسوس و كاتیلینا از بركت آنھا ثروتھاي ھنگفت بھ چن
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اش  سلسلھ احكامي صادر كرد كھ از روي نام قبیلھ  برد، كھ اختیارات خود را دیكتاتورانھ بھ كار مي  سوال،
وي بھ . و ھدف آنھا برقراري ھمیشگي حكومت آریستوكراسي بود  معروف شد،» كورنلي«بھ قوانین 

. تا جاي شارمندان مرده را بگیرند بسیاري از اسپانیاییان و سلتھا و برخي از بندگان سابق حق رأي داد
و با زنده كردن این قاعده كھ ھیچ اقدامي بي اجازة   با افزودن اعضایي كھ بھ او مدیون بودند،  انجمنھا را،

آوردند  براي آنكھ از سیل ایتالیاییان تھیدست كھ بھ رم روي مي. ناتوان كرد  سنا بھ رأي آنھا واگذار نشود،
با توزیع زمین میان صد و بیست   و در ھمان حال،. دولتي را موقوف ساخت  لةتوزیع غ  پیشگیري كند،

براي آنكھ انتخاب پیاپي افراد بھ منصب كنسولي بھ   سوال،. از فشار جمعیت بر رم كاست  ھزار پیر سرباز،
گمارش دیكتاتوري نینجامد، قاعدة كھن را دوباره زنده كرد كھ بنابر آن میان اشتغال فرد بھ یك مقام و 

با محدود كردن حق وتوي تریبونھا و منع   وي،. باید ده سال فاصلھ باشد دوبارة وي بھ ھمان مقام مي
حق انحصاري عضویت . از اھمیت مقام ایشان كاست  تریبونھاي سابق از اشتغال بھ مناصب باالتر،

االت را موظف كرد كھ ھیئتھاي منصفھ در محاكم عالي را از بازرگانان گرفت و بھ سنا بازگرداند و ای
دادگاھھا را بھ رسمیت شناخت . یكراست بھ خزانھ بپردازند  مالیات خود را، بھ جاي واگذاري بھ مأموران،

بر شمارة آنھا افزود و وظایف و حوزة صالحیت آنھا را   براي آنكھ دادرسي سریعتر صورت گیرد،  و،
و جامگي را كھ پیش از انقالب   ، اجتماعي،قضایي، اجرایي  ھمة امتیازات قانوني،. بدقت معین كرد

گراكوسي بھ سنا تعلق داشت بھ آن باز گرداند، زیرا بر آن بود كھ فقط نظام پادشاھي یا آریستوكراسي 
بھ   براي آنكھ اعضاي سنا را بھ شمارة كامل خود برساند،. تواند یك امپراطوري را خردمندانھ اداره كند مي

براي . را بھ عضویت سنا برگرداند» بھین مردمان«تا سیصد تن از اعضاي طبقة  اي اجازه داد انجمن قبیلھ
ھمة لژیونھاي خود را خلع سالح، و مقرر كرد تا   آنكھ اعتماد خود را بھ بازگشت كامل اوضاع نشان دھد،

از ھمة اختیارات خود چشم پوشید و   پس از دو سال دیكتاتوري،. ھیچ سپاھي در ایتالیا تشكیل نشود
  ).م ق ٨٠سال (حكومت كنسولي را دوباره برقرار كرد و از خدمت كناره جست 

توانستند اسباب قتل او را فراھم آورند  زیرا ھمة كساني را كھ مي  سوال اكنون از ھر گزندي در امان بود،
گردش  در فوروم شھر بھ  آنكھ آزاري ببیند، بي  وي تیرداران و نگھبانان خود را مرخص كرد و،. كشتھ بود

پرداخت و حاضر شد تا اعمال خود را در زمان حكومت براي ھر شارمندي كھ مایل بھ شنیدن آن باشد 
چون از جنگ و . آنگاه بھ كوماي رفت تا آخرین سالھاي زندگیش را در كوشك خود بگذراند. گزارش دھد

ان و زنان بازیگر را آوازخوانان و رقاصان و مرد  قدرت و پیروزي و شاید آدمیزادگان خستھ شده بود،
. گرد خود جمع كرد و كتاب گزارشھا را نوشت و بھ شكار و ماھیگیري و خوردن و آشامیدن پرداخت

  دیري 

از ھر كامي بھره   زیرا در ھر جنگي پیروز شده،  نامیدند، كھ مردم او را سوالفلیكس یا سوالي شادكام مي
وي پنج بار زن گرفت و چھار زن . ماني فارغ زیستھ بودو از بیم یا پشی  بر اوج قدرت دست یافتھ،  گرفتھ،

در پنجاه و ھشت سالگي . ھاي خویش جبران كرد را طالق داد و كم و كاستیھاي آنان را نیز با معشوقھ
كسان بسیار شب . بدن عفنش شپش گذاشت«پلوتارك   قولونش بھ چنان زخم سھمگیني دچار شد كھ بھ گفتة

  ھ شدند، اما شمارة حشره چنان فزوني یافت كھ نھ تنھا جامھ و گرمابھ و لگن،و روز بھ كشتن شپشھا گماشت
  » .بلكھ خوراكش نیز بھ آن آلوده شد

). ٧٨سال (در حالي كھ ھنوز یك سال ھم از كناره گیریش نگذشتھ بود   بر اثر خونریزي روده مرد،  پس،
تي مرا خدمت و دشمني مرا ستم نكرد كھ دوس»  :سوال فراموش نكرده بود كھ سنگنبشتة گورش را معین كند

  ».آن را بكمال جبران نكرده باشم

   فصل ھفتم
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  ارتجاع متنفذان

  م ق ۶٠ – ٧٧

I – حكومت  

دل و  جوان زنده  یكي آنكھ از كشتن فرزند و برادرزادة دشمنانش،  :با اینھمھ، سوال دو بخشش بخطا كرد
گذراند پا بھ بیست  طرد و تبعید را مي  ھنگامي كھ دورةچشم پوشید؛ قیصر   یولیوس قیصر،  كایوس  زیرك،

. او را بخشود  بھ اصرار دوستان مشترك،  سوال نخست او را براي كشتن نشان كرد، اما،. سالگي نھاده بود
خطاي دومش » .در آن جوان ماریوسھا نھفتھ است»  :سوال در این گفتھ بھ خطا نرفتھ بود كھ  بھ ھر حال،

اگر شكیبایي و روشن . با خوشگذراني، مرگي زودرس یافت  زود از كار كناره گرفت و، شاید آن بود كھ
توانست روم را از نیم قرن آشوب برھاند و در سال  ، او مي بود سنگدلي و دلیریش مي  سوال بھ اندازة  بیني
  .ود ببخشدآن صلح و امن و سامان سعادتي را كھ آوگوستوس بعدھا از آكتیون باز آورد بھ میھن خ ٨٠

پاتریسینھا، كھ در آغوش . حاصل ھمگي زحمات و خدماتش برباد رفت  ده سال پس از مرگ سوال،
وظایف حكومت را فرو گذاشتند تا از راه تجارت مال گرد آوردند و در تجمل   پیروزي آرمیده بودند،

ور خونریزي دیگر را با چنان شدتي دوام یافت كھ ش» خلقیان«و » بھین مردمان«پیكار میان . صرف كنند
نیك كرداري «نھ بھ معناي   را آیین خویش ساختھ بودند،» واالتباري» «بھین مردمان«. در دلھا كاشت

دولت خوب حصر مناصب عالي بھ مرداني است كھ نیاكانشان   بلكھ بھ این اعتبار كھ الزمة  ،»بزرگمنشانھ
یا » نومرد«بھ تحقیر   شد، اي نامزد منصبي مي قھچنین ساب ایشان ھر كس را كھ بي. اند مقامات عالي داشتھ

و ھمة   ،»در ھر منصب بھ روي استعداد گشوده«خواستند كھ  مي» خلقیان«. نامیدند مي» نوخاستھ«
ھیچ یك از این . زمین برایگان تقسیم شود  اقتدارات بھ دست انجمنھا باشد و، میان پیر سربازان و تھیدستان،

آزرم و آشكارا بھ پراكندن  ھر دو در پي دیكتاتوري بودند و ھر دو بي  ده نداشت؛دو گروه بھ دموكراسي عقی
   بود،) كارگران(كھ زماني سازماني مركب از انجمنھاي ھمیاري   كولگیا،. یازیدند ھراس و فساد دست مي

تقسیم اي یافت كھ  تجارت رأي فروشي چنان دامنھ. فروشي آراي پلبینھا مبدل شد بھ مؤسساتي براي عمده
كساني بودند كھ كارشان خریدن رأي بود، كساني كارشان داللي در این   :كار و تخصص در آن الزم آمد

كیسھ بھ   گوید كھ نامزدان، سیسرون مي. و كساني كارشان نگاھداري پولھا تا زمان تسلیم رأیھا بود  كار،
با دعوت سران قبایل بھ باغ خود و   پومپیوس،. گشتند مي» میدان مارس«میان انتخاب كنندگان در   دست،

براي تأمین موفقیت نامزدان . خرید آراي آنان، دوست میانمایة خویش آفرانیوس را بھ مقام كنسولي رساند
  .شد كھ نرخ بھره بھ ھشت درصد در ماه افزایش یافت آن قدر پول وام داده مي

سوگند . كردند ا رأي فروشان ھمسري ميدر فساد ب  كھ اكنون در انحصار مطلق سناتوران بود،  دادگاھھا،
ماركوس . ارتشا رواج داشت  سوگندشكني بھ اندازة  ارزش خود را بھ عنوان شھادت از دست داده بود؛

  بھ دادگاه كشاندند،  بھ جرم آنكھ بھ یاري رشوه انتخاب خویش را بھ مقام كنسولي مسلم داشتھ بود،  مساال را،
كار «: سیسرون بھ فرزند خود نوشت. گرچھ دوستانش بھ گناه او معترف بودنداما بھ اتفاق آرا تبرئھ شد، ا

مگر بھ جرم   گردد كھ از این پس ھیچ كس محكوم نخواھد شد، دادرسیھا در این زمان چنان با پول مي
ھمین   ؛ زیرا یكي از وكیالن دربارة»ھیچ مرد مالداري محكوم نخواھد شد»  :گفت بایست مي وي مي» .قتل

یك مدعي علیھ عادي و ساده دل بھ گناھي   اگر پول و وكیل مدافع خوب در كار نباشد،« :نوشتھ استعصر 
پس از آنكھ با دو رأي   لنتولوس سورا،» .گمان محكوم خواھد شد كھ مرتكب نشده است متھم شناختھ و بي

كوینتوس . پشیمان بوداز اینكھ بیھوده براي خرید رأي یك دادرس اضافي پول صرف كرده بود،   تبرئھ شد،
داوران «حساب كرد كھ   اي مركب از سناتوران محكوم شد، چون با رأي ھیئت منصفھ  پرایتور،  كالیدوس،

  ».توانستند كمتر از سیصد ھزار سسترس بگیرند براي محكوم كردن یك پرایتور براستي نمي
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در پناه چنین   ھمگي،  گران، ھمعاونان كنسوالن در سنا و گردآورندگان مالیات و وامگزاران و معامل
. كشیدند كھ جاي آن داشت كھ پیشینیان ایشان از رشك بھ خشم آیند اي مي از ایاالت چنان بھره  دادگاھھایي،

فرماندار معموال   آمد؟ اما از اقلیت چھ برمي  در ایاالت تني چند فرماندار شریف و درستكار وجود داشت،
كرد و در آن مدت كوتاه مجبور بود كھ براي گذراندن وامھاي  يمقرري خدمت م براي مدت یك سال بي

تنھا . بزرگان رم برساند  زندگي بھ شیوة  خول پول جمع كند و منصب دیگري بخرد تا بتواند خود را بھ پایة
ایشان پیش   زیرا ھمة  رفت، و از سناتوران نیز انتظار سكوت مي  خواري آنان سنا بود، مانع در راه رشوه

بھ عنوان نایب  ۶١ھنگامي كھ در سال   قیصر،. كردند ن ھمین كار را كرده بودند یا پس از آن مياز آ
ھمة   بازگشت، ۶٠و چون در سال   دالر وام داشت، ٧‘۵٠٠‘٠٠٠نزدیك بھ   كنسول بھ اسپانیاي اقصا رفت،

در سالي كھ فرماندار   پنداشت، كھ خود را مردي سخت درستكار مي  سیسرون،. این وامھا را یكباره ادا كرد
  دالر پول گرد آورد و  ١١٠‘٠٠٠فقط قریب   كیلیكیا بود،

  .ھا كھ از شگفتي در باب اعتدال خویش سیاه نكرد چھ نامھ

لوكولوس پس از . بردند كردند نخستین كساني بودند كھ از آنھا سود مي سرداراني كھ ایاالت را تصرف مي
پومپیوس از ھمان دیار نزدیك بھ . جمل مرادف گشتنبردھاي خاوري خود نامش با اسراف و ت

قیصر   دالر براي خود و دوستانش آورد، ٢١‘٠٠٠‘٠٠٠دولتي و   دالر براي خزانة ١١‘٢٠٠‘٠٠٠
رسید كھ در برابر آنچھ  كاران مالیات مي پس از سردارن نوبت بھ مقاطعھ. میلیونھا دالر ثروت از گل برد

توانست از اتباع خود بھ اندازة  ھنگامي كھ ایالت یا شھري نمي. گرفتند يپرداختند از مردم پول م بھ روم مي
مالداران یا سیاستمداران رومي وجوه الزم را با   یا مالیات گرد آورد،» ساو«كافي پول براي پرداخت 

ا با محاصره ی  در صورت لزوم،  دادند؛ این وجوه، اي از دوازده تا چھل و ھشت درصد بھ آنھا وام مي بھره
سنا اعضاي خود را از دخالت در این وامگزاریھا . تصرف و غارت بھ دست سپاه روم قابل گردآوري بود

با دادن وام از   و قدیساني مانند بروتوس،  اما آریستوكراتھاي محتشمي چون پومپیوس،  منع كرده بود،
ابر آنچھ بھ مأموران مالیات و دو بر  براي سالھا،  ایالت آسیا،. از حكم قانون طفره رفتند  طریق دالالن،

و نپرداختة   پرداختھ  بھرة. ریخت مي  وامھایش،  بابت بھرة  پرداخت بھ جیب مردان رومي، دولت مي  خزانة
بھ شش  ٧٠بھ وام گرفتند تا سال  ٨۴پولي كھ شھرھاي آسیاي صغیر براي برآوردن توقعات سوال درسال 

  شھرھا ساختمانھاي عمومي و تندیسھا،  این وامھا پرداختھ شود،  براي آنكھ بھرة. برابر اصل افزایش یافت
آمد  اداي دین خود برنمي  زیرا وامداري كھ از عھدة  و پدران و مادران فرزندان خود را بھ بندگي فروختند،

كھ از جانب سنا حكم   خیل پیمانكاران،  ماند، اگر باز ثروتي مي. شد با آلت نسق شكنجھ داده مي
از ایتالیا و سوریھ و یونان وارد   از معادن و چوب یا سایر منابع ایالت را گرفتھ بودند،» اريبرد بھره«

كردند، و  برخي كاال خرید و فروش مي  خریدند، برخي بنده مي. بازرگاني دنبالھ رو درفش بود  شدند؛ مي
 ۶٩سیسرون سال . دادند ھایي پھناورتر از التیفوندیاھاي ایتالیا تشكیل مي التیفوندیا خریدند و باقي زمین مي

مگر آنكھ دست شارمندي رومي   كند، ھیچ یك از اھالي گل تجارتي نمي»  :گفت با مبالغة معمول خویش مي
  ».مگر آنكھ از جیب یك رومي گذشتھ باشد  رسد، و ھیچ پشیزي از دستي بھ دستي نمي  در كار آن باشد،

  .جھان باستان ھیچ گاه دولتي چنین توانگر و نیرومند و فاسد بھ خود ندیده بود

II – میلیونرھا  

  زیرا براي بھره برداري از  طبقات بازرگان خود را با حكومت سنا سازگار كردند،

كھ   یا ھمكاري میان دو طبقة باال دست،» ھمنوایي طبقات«آن . ایاالت بیش از آریستوكراسي آمادگي داشتند
این دو . در زمان جواني وي بھ تحقق پیوستھ بود  در آثار سیسرون ھمچون آرمان وي ستوده شده است،

ان تجاوزكارشان خیابانھا و بازرگانان و نمایندگ. طبقھ ھمداستان شده بودند كھ متحد شوند و تصرف كنند
py  صرافان در عھدة. بردند كردند و بھ بازارھا و پایتختھاي ایاالت ھجوم مي باسیلیكاھاي روم را پر مي
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پول وام   حتي ترقي در مقامات سیاسي،  و براي ھر كار،. كردند وابستگان خود در ایاالت برات صادر مي
» خلقیان«بازرگانان و مالداران نفوذ خود را بھ سود   آمد، يھنگامي كھ سنا خودپرست از كار درم. دادند مي

عمل   ھاي انتخاباتي خویش بھ پرولتاریا را جامة كوشیدند وعده چون رھبران خلق مي  انداختند و، بھ كار مي
  .شدند مي» بھین مردمان«دوباره پشتیبان   پوشانند،

ماركوس . احتكار، و تجمل  كسب،: روم ھستندثروت   سھ مرحلة  و لوكولوس نمایندة  آتیكوس،  كراسوس،
پدرش خطیب و كنسول و سنسوري نامور بود كھ بھ پشتیباني از سوال . لیكینیوس كراسوس بزرگزاده بود

با واگذار كردن اموال غصبي   سوال فرزند او را،. جنگید و مرگ را بھ جاي تسلیم بھ ماریوس برگزید
ماركوس در جواني ادب و فلسفھ آموخت و با پشتكار بھ وكالت . یدپاداش بخش  طردشدگان بھ بھایي ناچیز،

و این در   وي سازماني براي آتشنشاني ترتیب داد،. اما اكنون بوي پول ھوش از سر او ربوده بود  پرداخت؛
فرستاد تا آن را خاموش كنند و  سازمان وي كساني را بھ جاھایي كھ آتش گرفتھ بود مي. روم كاري تازه بود

خرید و سپس  گرفت یا ساختمانھاي بھ خطر افتاده را بھ قیمت اسمي آنھا مي محل نیز اجرت خود را ميدر 
كراسوس بدین گونھ صدھا خانھ و ملك بھ دست آورد و بھ قیمتھاي گزاف بھ اجاره . نشاند آتش را فرو مي

بزودي ثروت . نھا را خریدآ  وي پس از آنكھ كانھاي دولتي بھ فرمان سوال از مالكیت دولت خارج شد،. داد
افزایش   دولت،  خزانة  یعني معادل كل درآمد ساالنة  خود را از ھفت میلیون بھ صد و ھفتاد میلیون سسترس،

مگر آنكھ بر ایجاد و تجھیز و نگاھداري   كراسوس بر آن بود كھ ھیچ كس نباید خود را توانگر بداند،. داد
پس از آنكھ مالدارترین . نان بود كھ قرباني ھمین تعریف خود شودتقدیر او چ. سپاھي خاص خود توانا باشد

باز خود را ناشاد یافت و در طمع افتاد كھ منصبي عالي در حكومت بھ دست آورد و ایالتي   مرد رومي شد،
، در كوي و  خاكسارانھ. را صاحب شود و سرداري سپاھیان را در یكي از نبردھاي آسیا بھ عھده گیرد

نامھاي نخست شارمنداني بیشمار را بھ ذھن سپرد؛ قناعتي آشكار در   آوري رأي پرداخت؛برزن بھ گرد
بھ شرط   بھره داد، و براي آنكھ سیاستمداران با نفوذ را ھواخواه خویش كند بھ آنان وام بي  زندگي پیشھ كرد؛

مردي مھربان و   سوداھایي كھ در سر داشت،  با ھمة. آنكھ بتواند ھر وقت بخواھد وام را پس بگیرد
اي كھ ھمیشھ خصیصة  در پرتو خرد دوگانھ  نمود و، جوانمردي بھ اندازه مي  با دوستان،. دست بود گشاده

آرزوھاي خود   وي بھ ھمة. رساند بھ ھر دو گروه سیاسي در رم یاري مي  مرداني چون او بوده است،
  ، و سپس در سال ٧٠در سال   :رسید

. حاكم سوریھ شد و در فراھم آوردن سپاه بزرگي كھ با پارت جنگید یاري كرد ، بھ مقام كنسولي رسید و۵۵
سردار   ؛)۵٣سال (شكست خورد و بر اثر غدر بھ اسارت درآمد و وحشیانھ كشتھ شد ) حران(در كاران 

  .غالب سر كراسوس را برید و بھ دھانش زر گداختھ ریخت

در . اشرافیت از كراسوس برتر و از او مالدارتر بود در  تیتوس پومپونیوس آتیكوس، اگرچھ واالتبار بود،
و در زیركي مالي با ولتر ھمسري   ، دمدیچيدر دانش با لورنتسو   ،روتشیلددرستكاري با مایر آمشل 

شنویم كھ مصاحبتش و آگاھیش بر شعر  نخستین بار نام او را بھ عنوان دانشجویي در آتن مي. كرد مي
سردار خونریز بیھوده كوشید تا وي را بھ رم ببرد و یوناني و التین چنان سوال را شیفتة خود كرد كھ آن 

پژوھنده و مورخ بود و گزارشي مختصر از تاریخ جھان نوشت و بیشتر عمرش را در . مونس خویش كند
، لقب  كھ خاص مردم آتیك بود  محافل فیلسوفان آتن گذراند و بھ سبب پژوھندگي و نوعدوستي خود،

وي ھمة این ثروت را در   دالر براي او بھ ارث گذاشتند؛ ٩۶٠‘٠٠٠پدر و عمش قریب . گرفت» آتیكوس«
پروراندن گالدیاتوران و منشیان و بھ   خرید و اجارة خانھ در روم،  یك دامپروري بزرگ در اپیروس،

آمد، پولش را با  چون فرصتھایي مناسب بھ دست مي. گذاري كرد و انتشار كتب سرمایھ  اجیري دادن آنان،
مرداني چون سیسرون و . گرفت اما از مردم آتن و دوستانش بھره نمي  داد، ام مينرخھاي پرسود و

سپردند و او را بھ سبب احتیاط  ھورتنسیوس و كاتوي كھین پس اندازھا و ادارة امور مالي خود را بھ او مي
ي او را سیسرون با شوق تمام اندرزھا. گذاشتند پرداخت احترام مي و تقوایي كھ داشت و سھم سودي كھ مي

آتیكوس در . پذیرفت بلكھ در انتخاب تندیس براي آراستن آنھا و خرید كتاب مي  نھ ھمان در خرید خانھ،
اما مشرب نیكویش در دوستي و   زیست؛ جو بود و با فروتني خاص یك اپیكوري راستین مي میھماني صرفھ

گروھھاي سیاسي   بھ ھمة. رده بودناموران عالم سیاست ك  اش خانة او را در رم سالن ھمة محضر پرافاضھ
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چون خود را بھ   در سن ھفتاد و ھفتسالگي،. و ھیچ گاه نامش در فھرست محكومان نیامد  كرد، یاري مي
  . خویشتن را با گرسنگي كشت  بیماري درمان ناپذیر و دردناكي گرفتار یافت،

بھ یاري سوال شتافت تا نبرد وي را  ٧۴در سال   پاتریسي عالیقدر،  از خانوادة  لوكیوس لیكینیوس لوكولوس،
سپاھیان   شد، در ھمان زمان كھ نبردش بھ پیروزي نزدیك مي  سپس،. بر ضد مھرداد بھ انجام برساند

و وي ایشان را از میان خطراتي بھ بزرگي آنھا كھ گزنوفون را   اش سر بھ شورش برداشتند، فرسوده
  چون بر اثر توطئة سیاسي از مقام فرماندھي افتاد،. باز آوردجاودان كرده است از راه ارمنستان بھ یونیا 

  وي بر فراز تپة پینچیان . ماندة عمر خویش را در آرامش اما تجمل مفرط گذراند

قریب (در میسنوم كوشكي بھ مبلغ ده میلیون سسترس   بر امالك او چند فرسخ افزوده شد؛  در توسكولوم،
بھ سبب   باغھاي او،. نیسیدا را بھ ییالق خود مبدل كرد  رةخرید و سراسر جزی) دالر ١‘۵٠٠‘٠٠٠

مثال او بود كھ درخت   پذیرفت، شھرت فراوان داشت؛ ابتكاراتي كھ از لحاظ بستانكاري در آنھا صورت مي
ضیافتھاي . و از آنجا این درخت بھ اروپاي شمالي و امریكا راه یافت  گیالس را از پونتوس بھ ایتالیا آورد،

یك بار سیسرون خواست تا ببیند كھ لوكولوس در خلوت . یع مھم خوالیگري در سال رومي بوداو وقا
اما از   اي از دوستان را بھ شام میھمان كند، از لوكولوس خواست كھ او و عده  پس،  خورد؛ چگونھ مي

ازه خواست لوكولوس پذیرفت و فقط اج. لوكولوس قول گرفت كھ خادمان خود را از آمدن میھمان خبر نكند
چون سیسرون و دوستانش شب . كھ بھ خادمان خود بگوید كھ آن شب در تاالر آپولون شام خواھد خورد

لوكولوس در كاخ شھري خود چند تاالر . خواني رنگین گسترده دیدند  لوكولوس آمدند،  ھنگام بھ خانة
میشھ بھ ضیافتھایي تاالر آپولون ھ. ناھارخوري داشت كھ ھر یك بھ ضیافتي جداگانھ مخصوص بود
. اما لوكولوس مردي شكمباره نبود. اختصاص داشت كھ دویست ھزار سسترس یا بیش خرج بردارد

وي خود در ادبیات   ھایش مرجع محققان و دوستان؛ ھاي آثار گزین ھنري بود و كتابخانھ ھاي او گنجینھ خانھ
زندگي محنت خیز . نھاد از ھمھ مي حكمتھا دست داشت و طبعًا حكمت اپیكور را برتر  قدیم و در ھمة

براي ھمة عمر یك نبرد كافي است و ھر چھ بیش از آن جز   بھ دیدة او،  گرفت؛ پومپیوس را بھ ریشخند مي
  .خودفروشي محض نیست

میان توانگران روم رواج یافت؛ دیري نگذشت كھ پاتریسینھا و   او،  بدون ذوق و سلیقة  شیوة لوكولوس،
در ھمان حال كھ در ایاالت فقرزده طغیان سر . ھ عشرت با ھم بھ رقابت برخاستنداعیان در تظاھر ب

خوابیدند و  سناتوران تا نیمروز در بستر مي  سپردند، ھا از گرسنگي جان مي گرفت و آدمیان در زاغھ مي
پوشیدند و راه  برخي از پسران ایشان ھمچون روسپیان لباس مي. شدند كمتر در جلسات حاضر مي

بر   آراستند، خود را با جواھر مي  كردند، بلند توري بھ تن و صندلھاي زنانھ بھ پا مي  جامة  فتند،ر مي
ھم زن و ھم مرد از عادت . داشتند و از زناشویي یا فرزندآوري پرھیز مي  پاشیدند، بدنھاشان عطر مي

ن بھ ده میلیون سسترس ھاي سناتورا خانھ  ھزینة. كردند یونانیان در عالقھ بھ ھر دو جنس تقلید مي
. كوشكي با خرج چھارده میلیون و ھشتصد ھزار سسترس ساخت  رھبر پلبینھا،  كلودیوس،  رسید؛ مي

  بھ رغم مقررات قانوني كینكیناتوسي در منع حق الوكالھ،  وكیالن مدافعي چون سیسرون و ھورتنسیوس،
باغ ھورتنسیوس شامل بزرگترین   كردند، با یكدیگر ھمسري مي  در كاخسازي نیز، چنانكھ در فن خطابھ،

گرفتند ـ  آنجا كھ آریستوكراتھا حمام مي  اعیان متظاھر در بایاي ـ  ھمة. مجموعة وحوش ایتالیا بود
كوشكھایي . گذاشتند و تا مدتي رسم تكگاني را فرو مي  بردند، از نماي خلیج ناپل حظ مي  كوشكھایي داشتند،
مالداران چند كوشك داشتند و با تغییر فصول از   م سر بھ آسمان افراشت؛ھاي بیرون ر دیگر بر فراز تپھ

  بر سر آرایش دروني . كردند یكي بھ دیگري نقل مكان مي

سیسرون براي خرید میزي از چوب درخت لیمو . شد ھا ثروتھا صرف مي و اثاثھ یا ظروف سیمین خانھ
رفت؛  خرید میزي از چوپ سرو مي پانصدھزار سسترس پرداخت؛ چھ بسا یك میلیون سسترس براي

ھشتصد ھزار سسترس براي خرید   فضایل رواقي،  ستون استوار ھمة  اند كھ حتي كاتوي كھین، آورده
py  .بابل پرداخت  رومیزیھاي بافتة
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بران و چراغ افروزان و خنیاگران و  چاكران و نامھ  گروھي از بندگان آزموده در ھر فن،  در این كاخھا،
اصلي اشتغال خاطر   شكمبارگي مایة  اكنون،. كردند خدمت مي  كان و فیلسوفان و خوالیگران،منشیان و پزش

در » .ھر چیز نیكویي با شكم ربطي داشت«بھ حكم آیین اخالق مترودوروس در رم،   اشراف روم بود؛
شركت از طرف كاھني بلندپایھ برپا شد و در آن دوشیزگان آتشبان و قیصر ھم  ۶٣ضیافتي كھ بھ سال 

صدف،   آردینة  ماكیان فربھ،  باسترك با مارچوبھ،  مھره،  پیش غذا مركب بود از صدف دو كپھ،  جستند،
  كلة گراز،  نھار شامل پستان خوك،. و پرندگان چھچھزن  ماھي صدف ارغواني،  دندة گوزن،  دریایي،  گزنة

از نقاط گوناگون امپراطوري و ممالك . خرگوش، و كلوچھ و شیریني بود  و مرغابي جره،  مرغابي  ماھي،
ماھي   درنا از یونیا،  باقرقره از فریگیا،  طاووس از ساموس،. شد دیگر انواع جانداران خوراكي آورده مي

خوراكي كھ . صدف از تارنتوم، سگ ماھي از رودس  مارماھي از گادس،  ،)قاضي كوي(تن از خالكدون 
آیسوپوس بازیگر ضیافتي داد كھ در آن . خور عوام بھ شمار مي آمد شد مبتذل و در در خود ایتالیا تھیھ مي

ھاي شخصي ھمچنان  قوانین تحدید ھزینھ. پرندگاني چھچھزن بھ قیمت قریب پنج ھزار دالر مصرف شد
سیسرون كوشید تا این قوانین را . اما كسي بھ آنھا اعتنایي نداشت  كرد، خوراكھاي گرانقیمت را منع مي

  .پس سبزیھایي را كھ بھ حكم قانون مجاز بود خورد و ده روز اسھال گرفت  محترم دارد،

، آیمیلیوس ۵٨در سال . ھا و ورزشگاھھا رسید تماشاخانھ  بخشي از ثروت نویافتھ بھ مصرف توسعة
اي ساخت با گنجایش ھشت ھزار تماشاگر و داراي سیصد و شصت ستون و سھ  سكاوروس تماشاخانھ

یكي از چوب و دیگري از مرمر و سومي از   سھ طبقھ و سھ ردیف ستون،  ھزار مجسمھ و یك صحنة
ھا را سراسر سوزاندند و صد  بندگان او از فرط سنگیني كار طغیان كردند و چندي بعد تماشاخانھ  شیشھ؛

  ، پومپیوس وجوه الزم را براي ساختن نخستین تماشاخانة۵۵در سال . میلیون سسترس زیان بھ بار آوردند
و باغ رواقدار وسیعي براي تفرج   این تماشاخانھ ھفده ھزار و پانصد صندلي،  رم فراھم آورد؛سنگي 

دو   یكي از سرداران قیصر،  سكریبونیوس كوریو،  ،۵٣در سال . ھا داشت تماشاگران در فواصل پرده
تماشاخانھ  صبحھا در این. یكي در پشت دیگري ساخت  ھر یك بھ شكل یك نیمدایره،  چوبین،  تماشاخانة

دو ساختمان روي   در حالي كھ تماشاگران ھنوز بر جاي خود بودند،  كردند و سپس، بازیگران ھنرنمایي مي
آورد كھ عرصة نمایشھاي  پدید مي» آمفي تئاتري«ھاي  گشت و نیمدایره محورھا و چرخھاي خود مي

  رھزینھ درپي و پ این نمایشھا ھیچ گاه تا این اندازه پي. شد گالدیاتوران مي

ده ھزار گالدیاتور   كھ از جانب قیصر برگزار شد،  تنھا در یك روز در یكي از این نمایشھا،. و دراز نبود
قیصر چھارصد، و پومپیوس ششصد شیر را   سوال صد شیر،. شركت كردند كھ بسیاري از آنان كشتھ شدند

و تماشاگران   ستیزیدند؛ ان با ددان ميددان با آدمیان و آدمی. در نمایشھاي خود بھ جان آدمیان انداختند
  .بیشمار نیز چشم بھ راه دیدار مرگ بودند

III  - زن طراز نو  

. زناشویي را بگسلد  فزوني ثروت با فساد سیاسي دست بھ دست ھم داد تا بن اخالقیات را براندازد و رشتة
  بھ رونق و روایي داشت؛كار روسپیان ھمچنان رو   بھ رغم رقابت روزافزون از جانب مردان و زنان،

اي از سیاستمداران  مردم بود كھ عده  ھاي محل رفت و آمدشان چندان مورد عالقة ھا و میخانھ روسپیخانھ
زناكاري آن قدر رایج بود كھ بندرت . آوردند بھ دست مي» ھا انجمن روسپیخانھ«آراي خود را از طریق 
ھر زن اشرافي . شد براي مقاصد سیاسي دامن زده مي مگر آنكھ بھ رسوایي آن  كرد، توجھ كسي را جلب مي

شد كھ  بلكھ بھ طور عمده از این رسم ناشي مي  زناكاري گناه زنان نبود،. گرفت دست كم یك بار طالق مي
یا جوانان ترتیبي   گزیدند، مردان زن برمي. كردند طبقات باالدست زناشویي را تابع پول و سیاست مي

. اي ھنگفت برسند یا با بزرگان وصلت یابند فقط بھ قصد آنكھ بھ جھیزیھ  ي پیدا شود،دادند تا برایشان زن مي
او را   خواست كھ پومپیوس را با خود خویشاوند كند، سوال چون مي. سوال و پومپیوس پنج بار زن گرفتند

بھ   بود،كھ شوي كرده و آبستن   تشویق كرد كھ زن نخست خود را طالق دھد و آیمیلیا نادختري وي را،
یكي . چندي پس از ورود بھ خانة پومپیوس، ھنگام زایمان مرد  ، اما، آیمیلیا بھ اكراه رضا داد. زني بگیرد
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قیصر با پومپیوس آن بود كھ قیصر دختر خود یولیا ) گانھ شوراي سھ(از شرایط برقراري تریوم ویراتوس 
. پراطوري روم بھ بنگاه زناشویي مبدل شده استنالید كھ ام كاتو مي. و چنین نیز شد  را بھ پومپیوس بدھد،
شد، شوي در پي  نامیدند كھ ھمینكھ مقصود از آنھا حاصل مي مي» زناشویي سیاسي«این گونھ وصلتھا را 

مرد مجبور نبود كھ در . آمد تا یك مرحلة دیگر بھ منصب برتر یا ثروت بیشتر نزدیك شود زن دیگر برمي
. كرد فرستاد و آزادي او و خود را اعالم مي اي براي زن مي بلكھ فقط نامھ  توجیھ این كار دلیلي بیاورد،

گرفتند و بیزاري خود را از گستاخي و فراخروي زنان طراز نو دلیل این  برخي از مردان ھیچ گاه زن نمي
اي  از مردان خواست تا زن گرفتن را وظیفھ) ١٣١سال (متلوس ماكدونیكوس سنسور . شمردند پرھیز مي

  اما پس از آنكھ او این خواھش را كرد،. باشد» عذاب  مایة«ھر چند كھ زن   قبال حكومت بشمارند،در 
فرزند آوري اكنون . شمارة مردان مجرد و پدران و مادران بیفرزند با سرعتي بیش از گذشتھ فزوني یافت

  .آمدند تجملي بود كھ فقط تھیدستان از عھدة آن برمي

اگر پیمان زناشویي را خوار بشمرند و آن عشق و مھري را كھ . رجي نبوددر چنین احوالي بر زنان ح
البتھ اكثریت با زنان . آورد در آغوش فاسقان خویش بجویند زناشویي سیاسي برایشان بھ ارمغان نمي

و نظام خانوادگي دیرین » اختیار پدر بر اوالد«اما آزادي تازه اصل قدیمي   حتي میان اعیان؛  درستكار بود،
  ھایي از پرنیان بدن نما، جامھ. مردان ھرزه گرد بودند  زنان رومي اكنون بھ اندازة. شكست ا در ھم مير

ازدواج . كشیدند اي از آسیا سر مي كردند و در پي عطر و جواھر بھ ھر گوشھ بھ تن مي  بافتة چین و ھند،
و زنان شوھران خویش را بھ ھمان از میان رفت، ) كھ در آن زن كامال در اختیار شوي بود(نوع كوم مانو 

عدة روزافزوني از زنان كوشیدند تا از راه كسب معارف جلوه . دادند كھ مردان زنان را آساني طالق مي
در   راندند؛ سرودند، براي عامھ سخن مي شعر مي  خواندند، فلسفھ مي  گرفتند، اینان یوناني فرا مي  :بفروشند

داشتند؛ برخي نیز بھ  و سالنھاي ادبي برپا مي  رقصیدند، خواندند، مي د ميكردند، سرو ھا بازي مي تماشاخانھ
  .كردند پرداختند و گروھي پزشكي و وكالت پیشھ مي بازرگاني مي

سرآمد زناني بود كھ در این دوره عالوه بر شوي ھمواره جمعي   زن كوینتوس كایكیلیوس متلوس،  كلودیا،
پس از آنكھ . دلي آمیختھ بود عالقة وي بھ حقوق زن با زنده. اشتندنیز بر گرد خود د» ندیم ملتزم ركاب«

نسل قدیم را از خود بیزار ساخت؛ در   با گشت و گذار بدون مراقب در كنار دوستان ذكورش،  شوھر كرد،
خود رو نھان كند،   بھ جاي آنكھ مانند زنان پاكدامن سر بھ زیر اندازد و در گردونة  این گشت و گذارھا،

در حالي كھ . بوسید زد و گاه در برابر دیدگان عامھ مي ني را كھ قبال دیده و شناختھ بود تنھ ميمردا
فرا وي دلباختگانش را بھ ضیافت   شد، اش غایب مي فداكارانھ از خانھ دوشاتلھشوھرش مانند ماركي 

آوازخوانیھا، و نغمھ   عشقھا، زناھا، ھرزگیھا،»  توان اعتماد داشت، اش نمي كھ بھ گفتھ  سیسرون،. خواند مي
وي زني ھوشیار » .كند وصف مي  در خشكي و دریا،  و ضیافتھا و میگساریھاي وي را در بایاي،  سراییھا، 

ھر . گرفت اما خودپرستي مردان را كم مي  ناپذیر تن بھ گناه دھد، توانست با لطافتي مقاومت بود كھ مي
داشت، و چون كلودیا دوستي دیگر  عاشقي تا وقتي شوقش بھ سردي گراییده بود او را بھ جان دوست مي

اگر كلودیا را لسبیاي وي (بدین گونھ بود كھ كاتولوس . گشت عاشق پیشین دشمن خونین او مي  یافت، مي
با اشاره بھ اجرت كم روسپیان   و كایلیوس،  میز خود نكوھش كرد،ھاي دشنام آ او را با ھجویھ) بدانیم

كلودیا كایلیوس را متھم ساخت كھ قصد . نامید) قریب یك و نیم سنت(» زن ربع آسي«او را   تھیدست،
آنكھ  بي  و خطیب بزرگ،  مسموم كردن او را داشتھ است؛ كایلیوس سیسرون را بھ دفاع از خود اجیر كرد؛

چھ   با زنان دشمني ندارد،«كلودیا را زناكار و آدمكش خواند و مدعي شد كھ خود   راه دھد، تردیدي بھ دل
بھ جرم آنكھ خواھر   و كلودیا،  كایلیوس بیگناه شناختھ شد،» .رسد با زني كھ دوست ھمة مردان بوده است

  پوبلیوس 

  .جریمھ پرداخت  رون بود،كلودیوس یعني اصالح طلبترین رھبر سیاسي در رم و دشمن آشتي ناپذیر سیس

IV – كاتویي دیگر  py
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ماركوس . ھاي پیشین شناختھ ماند در میان این تباھي و ھرزگي فقط یك مرد مظھر و آموزگار شیوه
از یكي از فرمانھاي نیاي خویش سرپیچید؛ وي از   با فراگرفتن یوناني،  پوركیوس ملقب بھ كاتوي كھین،

ناپذیر زندگیش موافق  كھ با عقاید جمھوري طلبانھ و زھد نرمش  ،آثار یوناني فلسفة رواقي را  مطالعة
اما مدام در سادگي   بھ ارث برد،) دالر ۴٣٢‘٠٠٠قریب (صد و بیست تالنت . بھ الھام گرفت  آمد، مي

خوي تند نیایش را نداشت و مردم را با آنچھ بھ دیدة ایشان . گرفت اما بھره نمي  داد، پول وام مي. زیست
زندگي او در واقع حكمي بود . رمانید آمد از خود مي یري سرسختانھ و اعتیاد بیھنگام بھ اصول ميفسادناپذ

اندكي   از سر اندك رعایتي براي عادات انساني،  مردم آرزو داشتند كھ كاتو،  در نكوھش زندگي دیگران؛
بھ این   داد ـ» عاریت«ھنگامي كھ كاتو زن خود ماركیا را بھ دوستش ھورتنسیوس . دست بھ گناه بیاالید

چون   و سپس،  معني كھ او را مطلقھ كرد و بعد در مراسم زناشویي وي با ھورتنسیوس شركت جست ـ
بایست خوششان آمده باشد؛ چون كاتو بدین  مردم مي  دوباره ماركیا را بھ زني گرفت،  ھورتنسیوس مرد،

توانست  كاتو نمي  .ع نیازھاي بدني فرا نمایدزن را فقط افزاري براي رف  خواست، ھمچون كلبیون، گونھ مي
  ،»اختیار پدر بر اوالد«مدافع سرسخت اصل   زیرا دشمن تسلیم ناپذیر ھر گونھ نادرستي،  مردم پسند باشد،

ھیچ گاه   زد، خندید یا لبخند مي وي بندرت مي. سنگدلتري از خود كاتوي سنسور بود» سنسور اخالقي«و 
كرد سخت بھ باد  ، و ھر كس را كھ بھ تملق او پروا مي خود را در دل مردم جا كندافتاد كھ  بھ صرافت نمي

چون بھ عوض آنكھ مانند   گوید كھ كاتو نتوانست بھ مقام كنسولي برسد؛ سیسرون مي. گرفت مالمت مي
ھمچون شارمند مدینة فاضلة افالطون   زندگي كند،» رومولوس  ھاي زادة رجالھ«مردي رومي در میان 

  . كرد تار ميرف

المال را در برابر ھر  ھراسي در دل ناالیقان و زیانكاران افكند و بیت) دار خزانھ(كاتو در سمت كرایستور 
گونھ دستبرد سیاسي حفظ كرد؛ حتي ھنگامي كھ مدت خدمتش سرآمد، از شدت مراقبت او چیزي كاستھ 

  ھزاران ستایشگر، اما بندرت یك دوست،كرد و بدین گونھ  وي ھمة گروھھا را بھ خالفكاري متھم مي. نشد
نامزدان باید   سنا را متقاعد كرد تا فرماني صادر كند كھ ھمة  در منصب پرایتوري،. ساخت براي خود مي

ھا و اقدامات خود را درمدت مبارزة  با اداي سوگند، ھزینھ  اندكي پس از اجراي انتخابات بھ دادگاه بیایند و،
این فرمان خاطر بسیاري از سیاستمداراني را كھ با رشوه روي . گزارش دھندانتخاباتي بھ طور مشروح 

  او را بھ باد ناسزا گرفتند و  كار آمده بودند چنان پریشان كرد كھ چون كاتو روز بعد در فوروم پدیدار شد،

اي مصمم رو در روي مردم قرار  ، كاتو بر فراز صفة سخنگویان رفت و با چھره پس. سنگسارش كردند
با لژیون خود بر   چون بھ مقام تریبوني رسید،. گرفت و ایشان را بھ نیروي سخن وادار بھ تسلیم كرد

كاتو طبقات بازرگان را . او پیاده مي رفت  رفتند، ھنگامي كھ مالزمان وي سواره مي  مقدونیھ حملھ برد؛
راه چاره براي جلوگیري از  زیرا آن را تنھا  داشت و مدافع آریستوكراسي یا حكومت تبار بود، خوار مي

و منش رومي را با   وي با كساني كھ حكومت روم را با پول،. دانست توانگرساالري یا حكومت ثروت مي
در برابر ھر گونھ كوشش پومپیوس یا   ستیزید و نیز، تا واپسین دم، امان مي كشاندند بي تجمل بھ تباھي مي

در   كاتو،  چون قیصر جمھوري را برانداخت،. كردقیصر براي برقراري حكومت دیكتاتوري مقاومت 
  .خود را كشت  حالي كھ كتابي فلسفي بر كنار داشت،

V – سپارتاكوس  

اي  و دموكراسي بھ حضیضي رسیده بود كھ در تاریخ حكومتھا كمتر ماننده  اكنون فساد دولتي بھ اوج،
بدین   فتح سولپیكیوس گالبا را تكرار كرد؛  دیدیوس،  سردار رومي،  م، ق ٩٨در سال . توان بر آنھا یافت مي

خواھد نامھاي آنان  اي از مردم ناراضي را بھ اردوگاھي در اسپانیا كشاند، بھ بھانة آنكھ مي معني كھ قبیلھ
چون مردم ناراضي با زنان و كودكان خود بھ آنجا رسیدند،   پس،. را براي تقسیم اراضي میانشان ثبت كند

از جانب عامھ   ھمچون سرداران پیروز در جنگ،  گامي كھ بھ روم بازگشت،ھن. ھمة ایشان را كشت
خوییھاي  كھ از درنده  صاحبمنصبي از قوم سابین در سپاه روم، بھ نام كوینتوس سرتوریوس،. پذیرفتھ شد

 و پي در پي بر  آنان را سازمان و آموزش داد،  بھ اسپانیاییان پیوست،  امپراطوري سخت بیزار گشتھ بود،
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وي بر ) م ق ٧٢تا  ٨٠از سال (ھشت سال تمام . آمدند پیروزي بخشید لژیونھایي كھ براي سركوبشان مي
كشوري شورشي حكومت كرد و با فرمانروایي دادگرانة خویش و تأسیس مدارس براي آموزش بھ جوانان 

كھ او را بكشد صد  قول داد كھ بھ ھر رومیي  سردار رومي،  متلوس،. آن سامان مھر مردم را بھ دست آورد
اي رومي در اردوگاه  پرپنا، پناھنده. و بیست ھزار ایكر زمین پاداش بدھد) دالر ٣۶٠‘٠٠٠قریب (تالنت 

وي را بھ شام میھمان كرد و آنگاه او را كشت و سپاھي را كھ سرتوریوس پرورش داده بود   سرتوریوس،
و   پرپنا اعدام،  ل شد و بآساني او را شكست داد؛پومپیوس بھ مقابلة پرپنا گسی. بھ زیر فرمان خود در آورد

  .كشي از اسپانیا دوباره آغاز شد بھره

لنتولوس باتیاتس در كاپوا . بلكھ از سوي بندگان صورت پذیرفت  انقالب بعدي نھ از جانب آزادگان،
كشتن و كشتھ براي   اي خاص تربیت گالدیاتورھا بر پا كرده بود و بھ بندگان یا بزھكاران محكوم، مدرسھ

. آموخت شیوة جنگ با جانوران یا با یكدیگر را مي  ھاي خصوصي، شدن در میدانھاي ھمگاني یا خانھ
  ھفتاد و   دویست تن از ایشان بھ گریز كوشیدند؛

اینان یكي از اھالي تراكیا بھ نام سپارتاكوس را بھ رھبري ). ٧٣سال (دست آوردن خوراك حملھ بردند 
بلكھ در فھم و نجابت برتر از   مردي نھ ھمان سرزنده و دلیر،«: پلوتارك  بھ گفتةكھ   خود برگزیدند،

دیري بر نیامد كھ . وي براي بندگان ایتالیا پیام فرستاد كھ سر بھ شورش بردارند» .ھمگنان خویش بود
را با چنان وي بھ ایشان سالح ساختن و جنگیدن . ھفتاد ھزار مرد تشنة آزادي و كین بر گرد او فراھم آمدند

شد شكست  نظمي آموخت كھ شورشیان توانستند سالھا ھر نیرویي را كھ براي سركوب ایشان فرستاده مي
از این بندگان جمع . پیروزیھاي او توانگران ایتالیا را ھراسناك و بندگان آن دیار را امیدوار كرد. دھند

نیروي خود را بھ صدوبیست ھزار تن  پس از آنكھ سپارتاكوس  اما،. بسیاري در پیوستن بھ او كوشیدند
وي سپاه خود . یافت زیرا مواظبت ایشان را دشوار مي  رساند، از پذیرفتن داوطلبان بیشتر خودداري كرد،

اي  ھر بنده  قصدش آن بود كھ چون ھمة بندگان از آن كوه بگذرند،«را بھ سوي كوھھاي آلپ رھنمون شد و 
ین گونھ احساسھاي ظریف و آشتیخواھانھ را در سر نداشتند و ، پس از اما پیروان او ا» .خود رود  بھ خانة

آنگاه سنا ھر دو كنسول را . بھ غارت شھرھاي ایتالیاي شمالي پرداختند  آنكھ بر ضد رھبر خود قیام كردند،
بودند اي از بندگان كھ سپارتاكوس را ترك كرده  یك سپاه بھ دستھ. ایشان فرستاد  با نیروھاي كافي بھ مقابلة

سپارتاكوس . سپاه دیگر بھ نیروي اصلي شورشیان حملھ برد و شكست خورد. آنان را كشت  برخورد و ھمة
دوباره راه آلپ را در پیش گرفت و بھ نیروي سومي بھ سركردگي كاسیوس برخورد و آن را تارومار 

  .سوي رم رھسپار شدبھ جنوب بازگشت و بھ   اما چون لژیونھاي دیگري را بر سر راه خود دید،  كرد؛

توانست بگوید كھ انقالب چھ  و در پایتخت ھیچ كس نمي  نیمي از بندگان ایتالیا در آستانة شورش بودند،
تجمالتي كھ   كھ از ھمة  سراسر آن شھر ناز پرورده،. ، حتي در خانة خود او، درگیر خواھد شد ھنگام

ھ چیز ـ سروري و دارایي و از اندیشة آنكھ ممكن است ھم  گرفت، بندگان قادر بھ ایجادش بودند بھره مي
سناتوران و میلیونرھا سردار الیقتري را بھ خدمت خواستند؛ اما . لرزید را از دست دھد برخود مي  زندگي ـ

سرانجام، كراسوس پیش آمد و . اي كم گام بھ میدان گذاشتند، زیرا ھمھ از این دشمن تازه بیمناك بودند عده
كھ ھنوز سنتھاي   بسیاري از آریستوكراتھا،. بھ عھده گرفترھبري سپاھي مركب از چھل ھزار تن را 

سپارتاكوس چون دریافت . بھ عنوان داوطلب بھ این سپاه پیوستند  خود را یكسره از یاد نبرده بودند،  طبقة
از   امپراطوري یا پایتخت را ندارند،  كھ مملكتي بر ضد او بسیج شده است و مردان او ھرگز توانایي ادارة

بھ امید   اي در پیش گرفت و سراسر طول ایتالیا را در نوردید، م گذشت و راه جنوب را بھ توريكنار ر
اما دوباره . حمالت را دفع كرد  در سال سوم نیز ھمة. آنكھ افراد خود را بھ سیسیل یا افریقا منتقل كند

سوس بر سر این كرا. سربازان ناشكیبایش بر او شوریدند و بھ یغماي شھرھاي مجاور آغاز نھادند
  كھ   تاراجگران تاخت و ھمة ایشان را،

لژیونھاي پومپیوس كھ از   در ھمان حال،. بكشت  دوازده ھزار و سیصد تن بودند و تا واپسین دم جنگیدند،
كھ از پیروزي بر این جماعت عظیم   سپارتاكوس،. گشتند بھ یاري نیروھاي كراسوس شتافتند اسپانیا باز مي

دو . بر لشكر كراسوس یورش برد و با افكندن خویش بھ قلب سپاه دشمن مرگ را پذیره شد  نومید شده بود،
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پس از آنكھ   وي،  بھ دست او از پاي درآمدند؛) ھاي صد نفري یاكنتوریا فرماندھان دستھ(تن از كنتوریونھا 
جام چنان پاره پاره سران  ھمچنان بھ روي زانوان بھ پیكار ادامھ داد؛  ضربتي خورد و برخاستن نتوانست،

اكثریت عظیم پیروانش با او بھ خاك ھالك افتادند و برخي گریختند و در . شد كھ بدنش بازشناختني نبود
سال (بھ صلیب كشیده شدند   از كاپوا تا رم ،  شش ھزار تن اسیر در آپیاویا،. جنگلھاي ایتالیا بھ دام افتادند

  .د تا آنكھ خداوندان آرام گیرند و بندگان عبرتھاي عفنشان ماھھا آویزان مان و الشھ  ،)٧١

VI – پومپیوس  

لشكریان   كرد، خواست و قانون حكم مي آنچنان كھ سنا مي  چون كراسوس و پومپیوس از این نبرد بازگشتند،
در ھمان حال كھ بیرون دیوارھاي شھر اردو زده   این دو،. ھا آزاد یا خلع سالح نكردند خود را در دروازه

و این نیز شكستن سنتي دیگر   آنكھ بھ شھر در آیند نامزد مقام كنسولي شوند، اجازه خواستند كھ بي  ،بودند
را رد   سنا این تقاضا. بود؛ وانگھي پومپیوس براي سربازانش زمین و براي خود جشن پیروزي خواست

با پومپیوس دست یكي اما كراسوس . ، و امیدش آن بود كھ یك سردار را بھ جان سردار دیگر اندازد كرد
م، انتخابات  ق ٧٠در سال   بیدریغ،  بازرگانان یار شدند و با رشوة  و طبقة» خلقیان«كرد و ھر دو ناگھان با 

یكي آنكھ قدرت ھیئتھاي : صاحبان نفوذ بھ دو قصد آني با یكدیگر ھمپیمان شدند. كنسولي را بردند
و دیگر آنكھ بھ جاي لوكولوس ـ   ھ دست خویش گیرند؛اي را كھ مأمور محاكمة ایشان بود دوباره ب منصفھ
پارسایانھ بر روم خاوري حكومت كرده بود ـ مردي از طبقھ و داراي دید خود   چشمداشت سود، كھ بي
  .پومپیوس را مرد مطلوب خویش یافتند  پس،. بنشانند

اي اشرافي  كھ از خانواده  وي،. نبردھاي بسیار گذشتھ بود  پومپیوس اكنون سي و پنج سال داشت و از كورة
خویشتن را   روي و استادیش در ھر فني از ورزش و جنگ، در پرتو دلیري و میانھ  و توانگر برخاستھ بود،

  بھ حكم پیروزیھا و غرورش،  سیسیل و افریقا را از وجود دشمنان سوال پاك كرده و،. محبوب ھمگان كرد
وي پیش از آنكھ ریشش بدمد، بھ یك . گرفتھ بود» بزرگ«از آن خودكامة خوش ذوق لقب ماگنوس یا 

آنكھ گازي از او  گفت كھ ھیچ گاه بي مي  روسپي رمي،  چنان خوبرو بود كھ فلورا،. پیروزي دست یافتھ بود
  خواست خطاب بھ  وي مردي حساس و با آزرم بود و ھنگامي كھ مي. بگیرد دل بدرود گفتنش را ندارد

در روزگاران بعدي زندگي، . اما این روزھا در نبرد گستاخ و دلیر بود  د؛ش سرخ مي  جماعتي سخن گوید،
ذھنش نھ تابناك بود . و چندان تردید كرد تا سرانجام باخت  كمرویي و فربھي دستش را در فرماندھي بست،

. و سپس متنفذان سنا» خلقیان«نھ خود ـ نخست سیاستمداران   دیگران بود،  سیاستھایش ساختة  نھ ژرف؛
در لجة   پرستي و درستیش، با میھن  داشت و، ھاي خام سیاسي ایمن مي ثروت ھنگفتش او را از وسوسھ

پیروزیھاي نخستینش سبب . گناه بزرگ او غرور بود. درخشید اش چون گوھر مي خودپرستي و فساد زمانھ
ندن او بھ مقامي شد كھ شایستگي خویش را بیش از آنچھ بود بپندارد و در شگفت شود كھ چرا رم در رسا

  .كند كھ فقط نام شاھي را كم داشت آن قدر درنگ مي

ھمة ھمت خویش را بھ نسخ قانون اساسي سوالیي مبذول   كھ اكنون با ھم كنسول بودند،  دو یار سوال،
دین خود را   اي براي بازگرداندن ھمة اختیارات تریبونھا، با گذراندن الیحھ  پومپیوس و كراسوس،. داشتند

گردآوري مالیات در مشرق زمین بھ   با راھنمایي لوكولوس بھ واگذاري كامل وظیفة. پرداختند» خلقیان«بھ 
اتحاد خود را با بازرگانان استوار ساختند و از قانوني ھواداري كردند كھ انتخاب اعضاي ھیئتھاي   عاملین،

كراسوس مجبور شد كھ . كرد خش ميدار بھ یكسان ب اكویتس و تریبونھاي خزانھ  منصفھ را میان سنا و طبقة
پومپیوس نیز اجر خود را . و آن امتیاز معادن زر آسیا بود  پانزده سال براي دریافت پاداش خود صبر كرد،

. گرفت، یعني ھنگامي كھ انجمن بھ او اختیارات نامحدود براي سركوب دریا زنان كیلیكیا داد ۶٧در سال 
اما رودس اكنون چنان از   را از دریاي اژه دور داشتھ بود؛ روزگاري جزیرة رودس دست این غارتگران

این   جانب روم و دلوس سركوفت خورده و غارت شده بود كھ دیگر از عھدة فراھم كردن ناوگاني كھ الزمة
بھ نگاھداري امن راھھاي   خود داشت،  آمد، و آریستوكراسي زمیندار، كھ سنا را زیر سلطة كار بود بر نمي
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در : مردم اثرات این وضع را بیشتر حس كردند  بازرگانان و تودة. ریایي چندان دلبستھ نبودبازرگاني د
بازرگاني كمابیش ناممكن شد و واردات غلھ چنان بسرعت كاستي   مركزي،  و حتي در مدیترانة  دریاي اژه،

با بھ كار   زنان،دریا. گرفت كھ قیمت گندم در رم بھ بیست سسترس یا سھ دالر از قرار ھر پیمانھ رسید
و پاروھاي سیمین در ھزاران كشتي خود، پیروزیھاشان را بھ   بادبانھاي ارغواني،  بردن دكلھاي زرین،

آنان چھار صد شھر ساحلي را متصرف شدند و در دست نگاه داشتندو معابد . كشیدند رخ دیگران مي
غارت كردند و مأموران رومي را و آكتیون را   لئوكاس،  آرگوس،  اپیداوروس،  ساموس،  ساموتراس،

  .ھاي آپولیا و اتروریا نیز دستبرد زدند دزدیدند و بھ كرانھ

اي پیشنھاد كرد كھ بھ موجب آن ھمة ناوگان  الیحھ  دوست پومپیوس،  گابینیوس،  براي مقابلھ با این وضع،
زیر فرمان پومپیوس  اي براي سھ سال مدیترانھ  رومي و ھمة افراد واقع در ھشتاد كیلومتري ھر كرانة

اما انجمن آن را با شور و شوق بھ   با این الیحھ مخالفت كردند،  ھمة سناتوران، جز قیصر،. قرار گیرند
  تصویب رساند و سپاھي مركب از صد و بیست 

زیر فرمان پومپیوس گذاشت و بھ خزانھ امر كرد تا صد و چھل و چھار   و ناوگاني مركب از پانصد كشتي،
این الیحھ در واقع سنا را از قدرت خود محروم كرد و بھ اعتبار قوانین . س بھ او بپردازدھزار سستر

پایان داد و حكومت شھریاري موقتي پدید آورد كھ براي   كھ ھدفش بازگرداندن وضع پیشین بود،  سوالیي،
ت یك روز پس از درس. نتایج این اقدامات مقدمات آن را تقویت كرد. كار و ھم درسي بود  قیصر ھم مقدمة

وي در ظرف سھ ماه وظیفة خود را بھ انجام رساند؛ بدین گونھ كھ . نرخ گندم پایین آمد  پومپیوس،
از   با اینھمھ،  دژھاشان را متصرف شد، و سران ایشان را كشت و،  ھاي دریازنان را گرفت، كشتي

باره دل قوي كردند و جنب و بازرگانان دو. اختیارات غیرعادي خویش بھ ھیچ روي بھرة نادرست نگرفت
  .جوش در دریاھا را آغاز نھادند، و رودي از طال بھ سوي روم روان شد

اي بھ انجمن ارائھ كرد تا بھ موجب آن  دوستش مانیلیوس الیحھ  ھنگامي كھ پومپیوس ھنوز در كیلیكیا بود،
، بھ پومپیوس واگذار  س بودبھ عھدة لوكولو) ۶۶سال (آن ھنگام  كھ در  فرماندھي كل سپاھیان و ایاالت،

اما بازرگانان و وامگزاران   سنا مقاومت كرد،. شود و اختیارات وي برطبق قانون گابینیوسي تمدید شود
آنان امیدوار بودند كھ پومپیوس كمتر از لوكولوس با وامداران . بجد از این پیشنھاد پشتیباني كردند

الیات را بر عھدة عامالن واگذارد و نھ ھمان بیتینیا و آسیاییشان راه مدارا در پیش گیرد و گردآوري م
در سایة حمایت شمشیر   بلكھ كاپادوكیا و شام و یھودا را متصرف شود و این دشتھاي زرخیز،  پونتوس،

كھ در آن   ،»نومردان«از   ماركوس تولیوس سیسرون،. جوالنگاه خداوندان تجارت و پول گردد  رومي،
بھ دفاع از قانون مانیلیوسي سخن گفت و   گانان بھ مقام پرایتوري برگزیده شده بود،بازر  سال بھ یاري طبقة

و با صداقتي كھ   كھ از زمان برادران گراكوس كسي نظیر آن را در رم نشینده بود،  پروا، با فصاحتي بي
  :داد بر گروه متنفذان در سنا تاخت سیاستمداران را تكان مي

. معمول است با درآمد ایاالت آسیایي پیوند ناگسستني دارد  در رم،  ي كھ اینجا،ا سراسر نظام اعتبار و مالیھ
اگر گروھي جملة ثروت خویش … . اگر این درآمدھا از میان برود، نظام اعتباري ما واژگون خواھد شد

ي مملكت را از چنین مصیبت. را از دست دھند، بسیاري دیگر را نیز ھمراه خود بھ پرتگاه خواھند كشاند
زیرا از این راه عظمت نام روم و امن   نیروي خود بر ضد مھرداد پیكار كنید،  با ھمة… . نجات دھید

  .ماند متحدان ما و درآمدھاي گرانبھایمان و مكنت شارمنداني بیشمار بدرستي محفوظ مي

اما   تند،داران را در سر نداش تودة مردم تیمار ثروت سرمایھ. درنگ پیشنھاد را تصویب كرد انجمن بي
  العاده بھ یك سردار را تنھا چارة الغاي قوانین سوالیي و برافكندن دشمن دیرین خود، اعطاي اختیارات فوق

بھ یاري   انقالب روم،. روزھاي زندگي جمھوري بھ شماره افتاد  از آن لحظھ،. یافتند یعني سنا، مي
py  .شتگامي دیگر بھ سوي حكومت قیصر بردا  سخنوري بزرگترین دشمنش،
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VII  - سیسرون و كاتیلینا  

نامیدند كھ یكي از نیاكانش زگیلي بھ  پنداشت كھ ماركوس تولیوس را از آن رو سیسرون مي پلوتارك مي
نیاكان سیسرون این لقب را بھ سبب   ، بھ اغلب احتمال، بھ روي بیني داشت؛ اما  )سیسر(شكل یك دانة ماش 

محقري را در   سیسرون در قوانین با لطفي دلكش دھكدة. دشھرت در پروراندن نخود بھ دست آورده بودن
پدرش آن اندازه . كند كھ زادگاه او بوده است در دامنة آپنن، وصف مي  نزدیكي آرپینون، میان رم و ناپل،

شاعر یوناني، را   وي آرخیاس،. مند كند ثروت داشت كھ فرزند خود را از بھترین شیوة آموزش زمان بھره
  اركوس در ادبیات و یوناني برگماشت و بعد جوان را نزد كوینتوس موكیوس سكایووال،بھ آموزگاري م

سیسرون با اشتیاق بھ دادرسیھا و كنكاشھا در فوروم . فرستاد تا حقوق بخواند  بزرگترین حقوقدان عصر،
امیابي براي ك« :گفت وي مي. داد و دیري برنیامد كھ فنون و رموز نطقھاي قضایي را فرا گرفت گوش مي

سرگرمیھا پرھیز كند و خوشگذراني و بازي و   خوشیھا چشم پوشد و از ھمة  فرد باید از ھمة  در وكالت،
  ».بزم حتي ھمنشیني با دوستان را فرو گذارد

اش طبقات متوسط و تودة مردم را شیفتة  سیسرون بزودي خود وكالت پیشھ كرد و با نطقھاي غرا و دلیرانھ
) م ق ٨٠سال (یاران سوال را بھ دادگاه كشاند و در گرماگرم حكومت ترور سوال وي یكي از . خود ساخت

شاید براي آنكھ از كینخواھي آن دیكتاتور برحذر   چندي بعد،. احكام طرد و تبعید را سخت نكوھش كرد
پس از سھ سال اقامت . بھ یونان رفت و تحصیالت خویش را در فن خطابھ و فلسفھ دنبال گرفت  باشد،

دربارة فن بالغت و   فرزند مولون،  بھ رودس سفر كرد و در آنجا از تقریرات آپولونیوس،  ذیر در آتن،دلپ
  جمالت كوتاه و صافي گفتار را آموخت،  شیوة  از استاد نخستین،. افادات فلسفي پوسیدونیوس بھره یاب شد

اسلوب ویژة او شد، و از استاد كھ بعدھا   كھ بعدھا اسلوب ویژة جمالت كوتاه و صافي گفتار را آموخت،
و كھنسالي آن را   دوستي،  دولت،  كھ بعدھا در رساالت خود راجع بھ دین،  رو، دوم آن مذھب رواقي میانھ 

  .بسط داد

چون در سي سالگي بھ رم بازگشت، ترنتیا را بھ زني گرفت و با استفاده از جھیزیة ھنگفت وي توانست بھ 
داري سیسیل خود را ممتاز  اش در مقام خزانھ با روش دادگرانھ  م، ق ٧۵ر سال د. فعالیتھاي سیاسي بپردازد

با پذیرفتن وكالت از شھرھاي   ، پس از آنكھ پیشة وكالت را از سر گرفت،٧٠در سال . ھمگان ساخت
وي وررس را متھم كرد   خشم آریستوكراسي را برانگیخت،  سیسیل و اقامة دعوا بر ضد كایوس وررس،

در ازاي انتصابات و تصمیمات خود رشوه ) ق م ٧١تا  ٧٣از سال (ت فرمانداري سیسیل كھ در مد
كمابیش ھمة تندیسھاي سیراكوز   كرده، میزان مالیات فردي را بھ نسبت معكوس رشوه معین مي  گرفتھ، مي

بیدادگري  كوتاه سخن، چندان دست بھ  كلیة درآمدھاي یك شھر را بھ ھمخوابة خویش بخشیده و،  را دزدیده،
  روزتر  نیز سیھ» جنگھاي بردگان«و غصب و دزدي یازیده كھ سیسیل از زمان پیش از 

گرفتھ براي  بدتر از ھمھ آنكھ وررس بعضي غنایمي را كھ معموال بھ عامالن مالیات تعلق مي. شده است
رھبر   رتنسیوس،و حال آنكھ ھو  طبقة بازرگان در این دعوا از سیسرون حمایت كرد،. داشتھ خود نگاه مي

بھ سیسرون صد روز مھلت داده شد . در جماعت وكیالن رمي بھ دفاع از وررس برخاست  آریستوكراسي،
اما در نطق آغازین   وي فقط پنجاه روز بھ این كار مشغول بود،. تا مدارك خود را در سیسیل گرد آورد

ا بخشي از تندیسھاي بھ غنیمت خود آن قدر مدارك رسواگر عرضھ كرد كھ ھورتنسیوس ـ كھ باغش را ب
وررس چون محكوم بھ پرداخت چھل میلیون سسترس . آوردة وررس آراستھ بود ـ موكل خود را ترك گفت

پروا بھ  كھ آماده كرده و در آنھا بي  سیسرون پنج خطابة دیگر را،. جریمھ شد، بھ خارج از كشور گریخت
شور و حرارت و دلیري سیسرون چنان مھر او را در  .منتشر كرد  نادرستي رومیان درایاالت تاختھ بود،

  .با تأیید ھمگان بھ این مقام رسید  م نامزد مقام كنسولي شد، دلھا جاي داد كھ چون در سال شصت و سة ق

گرفت و غرور و  متوسط را مي  اشراف برخاستھ بود، طبعًا جانب طبقة  سیسرون، كھ از قشر پایین طبقة
اما از آن رھبران اصالح طلبي كھ بھ . یستوكراسي در حكومت را خوش نداشتامتیازات و بدكرداري آر
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از این . داد بیمناكتر بود ھایشان اصل مالكیت را در معرض خطر حكومت عوام قرار مي گمان او برنامھ
، یعني ھمكاري آریستوكراسي و طبقة »ھمنوایي طبقات«چون بھ حكومت رسید، كار خود را بر اصل   رو،

  .استوار كرد  براي جلوگیري از بازگشت موج انقالب، بازرگان

بسیاري . گونتر از آن بود كھ بآساني از میان برداشتھ شود دارتر و گونھ اما علل و نیروھاي نارضایي ریشھ
اندكي . و برخي از ایشان آمادة خونریزي بودند  سپردند، از تھیدستان بھ واعظان مدینة فاضلھ گوش مي

اموال بھ رھن گذاشتة خود را از   پلبینھا قرار داشتند كھ، بھ علت ناتواني از پرداخت دین،برتر از ایشان 
برخي از كھنھ سربازان سوال نیز از تأدیة اقساط قیمتھاي اراضي خود عاجز مانده و . دست داده بودند

باالدست نیز  در میان طبقات. گوش بھ زنگ ھر گونھ آشوبي بودند كھ بھ ایشان گنج بیرنج ارزاني دارد
شدند كھ دست از امید بھ اجراي تعھدات خویش شستھ یا  وامداراني معسر و محتكراني ورشكستھ یافت مي

پختند و بر سر راه ترقي خود  گروھي دیگر نیز سوداھاي سیاسي در سر مي. یكسره نیت آن را نداشتند
ي صمیمي بودند و یقین داشتند كھ فقط با تني چند انقالبي نیز ایدئالیستھا. یافتند سنت پرستاني سخت جان مي
  .توان بھ فساد و بیدادگري در دولت رم پایان داد نگونسازي كامل اوضاع مي

لوكیوس سرگیوس كاتیلینا را . اي پدید آورد مردي خواست تا از این گروھھاي پراكنده نیروي سیاسي یگانھ
قلم سالوستیوس میلیونر و از طریق  فقط از طریق دشمنان او ـ یعني از طریق سرگذشت جنبش وي بھ

دانست  سالوستیوس او را مردي مي. شناسیم ھاي تند دشنام آمیز سیسرون بھ عنوان بر ضد كاتیلینا مي خطابھ
  ناساز با خدایان و آدمیزادگان كھ  گناھكار،«

از این رو . تاخت زیرا كھ وجدان بیرحمانھ بر ذھن خستة او مي  نھ در بیداري آرام داشت و نھ در خواب،
كوتاه سخن از چھره و ھر نگاھش   و رفتاري گاه تند و گاه آھستھ داشت و،  چشماني خونبار،  ، رنگي پریده

معموال افرادي كھ در راه زندگي یا قدرت بستیزند چھرة دشمنان خویش در جنگ را » .دیوانگي نمایان بود
اما در مورد   پذیرد، اویر نیز بتدریج تعدیل ميچون ستیزه پایان گیرد، این تص. كنند بدین گونھ تصویر مي

وي بھ ازالة بكارت یكي از دوشیزگان   در زمان جواني،. كاتیلینا ھیچ گونھ تعدیلي صورت نپذیرفتھ است
پردازان نھ تنھا  اما شایعھ  دادگاه دوشیزه را تبرئھ كرد،. ناخواھري زن پیشین سسیرون، متھم شد  آتشبان،

این قصھ را افزودند كھ كاتیلینا فرزندش را كشتھ تا خاطر ھمخوابة   نكردند، بر عكس،كاتیلینا را تبرئھ 
مردم   توان گفت كھ چھار سال پس از مرگ كاتیلینا، اما در برابر این داستانھا فقط مي. خویش را شاد كند

سالوستیوس . ندگور او را از گل پوشاند» فرومایگان تیره بخت گرسنھ»  سیسرون،  بھ گفتة  سادة رم یا،
  :كند درونمایة یكي از سخنرانیھاي كاتیلینا را چنین نقل مي

و ثروت بھ دست   ھر گونھ نفوذ، منصب،… از زماني كھ حكومت بھ زیر نگین گروھي مقتدر درآمد 
ما را جز … اند  و تھیدستي باز نھاده  تعقیب جزایي،  شكست،  اینان براي ما خطرات،. ایشان بوده است

آیا سزاوارتر آن نیست كھ دلیرانھ بھ پیشباز مرگ برویم تا آنكھ زندگیھاي نكبت … مانده است؟  رمقي چھ
  بار ننگیني را ببازیم كھ پایمال شوخ چشمي دیگران شده است؟

یا بھ عبارت  ،»نوروزي از   روز از نو،«: گون انقالب ساده بود برنامة او براي یگانھ كردن عناصر گونھ
براستي نیز   وي براي رسیدن بھ این مقصود از ھمة نیروي قیصر بھره گرفت،. دیگر نسخ كامل ھمة دیون

  :گفت سیسرون مي. اگر نگوییم كھ بر حمایت نھاني او تكیھ داشت  زماني از مھر قیصر برخوردار بود؛
دردي نبود كھ او را از ھمكاري و ھشیاري و زحمت كشیدن باز   ود كھ وي تحمل آن را نیارد،چیزي نب«

گویند كھ او چھار صد مرد را بھ این  مي  دشمنانش یقینًا» .آورد سرما و گرسنگي و تشنگي را تاب مي. دارد
آن روز فرا . ندكنسوالن را بكشند و حكومت را در دست گیر ۶۵قصد بسیج كرد كھ در نخستین روز سال 

، كاتیلینا براي انتخاب بھ مقام كنسولي رقیب سیسرون شد و ۶۴در پایان سال . رسید و برگ از برگ نجنبید
خویش را بھ خارج از مملكت  داران بیمناك شدند و ثروتھاي سرمایھ كرد،اي سخت  در این راه مبارزه

كھ وي خواستارش  »ھمنوایي طبقات«طبقات باالدست ھمھ یكدل بھ پشتیباني سیسرون برخاستند؛ . فرستادند
  .آمد بود یك سال دوام داشت، و وي مبلغ طراز اول آن بھ شمار مي
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روان او در نھان پی. ، آھنگ جنگ كرد كاتیلینا چون از دیدگاه سیاسي ھر دري را بھ روي خود بستھ دید
گر بھ شركت نمایندگان ھر  سپاھي مركب از بیست ھزار تن در اتروریا فراھم ساختند و نیز گروھي توطئھ

بھ نامھاي كتگوس و لنتولوس در رم گرد   از سناتوران گرفتھ تا بردگان و دو پرایتور شھري،  طبقھ،
كنند  مورخان سنت پرست روایت مي. كنسولي شدكاتیلینا دوباره نامزد مقام   در مھر ماه سال بعد،. آوردند

طرحي ریخت تا رقیب خود را در طي مبارزة انتخابي   براي آنكھ انتخاب خویش را مسلم دارد،  كھ وي،
سیسرون بھ ادعاي آنكھ از این طرح آگاھي یافتھ . بكشد و در عین حال سیسرون را نیز بھ قتل رساند

بھ رغم پشتیباني . ر كرد و چگونگي رأي گیري را زیر نظر گرفترا از نگھبانان مسلح پ» میدان مارس«
گوید كھ در روز ھفتم نوامبر تني چند  سیسرون مي. كاتیلینا دوباره شكست خورد  پرشور پرولتاریا،

، سیسرون چون كاتیلینا را در سنا  روز بعد. اما نگھبانانش آنان را دور كردند  گر در او را كوبیدند، توطئھ
ھنگامي كھ سیسرون بھ سخن . خطابة دشنام آمیزي را كھ زماني زبانزد ھر كودك بود نثار او كرد آن  دید،

پس، خاموش، باران . تا آنكھ وي تنھا ماند  كرسیھاي پیرامون كاتیلینا یكان یكان خالي شد،  داد، خود ادامھ مي
سیسرون ھمھ گونھ . تحمل كرد  آمد، كھ چون تازیانھ بر سرش فرو مي  بھتانھا و عبارات تند و بیرحمانھ را،

او را نھ با . احساسات را برانگیخت؛ وي ملت را پدري مشترك شمرد و كاتیلینا را در باطن پدركش خواند
بلكھ با كنایھ و اشاره بھ توطئھ بھ زیان حكومت و دزدي و زناكاري و لواط متھم كرد و سرانجام از   مدرك،

ھنگامي كھ سخن سیسرون پایان . و كاتیلینا را بادافرھي جاودان دھدیوپیتر خواست تا روم را پاس دارد 
. یافت، كاتیلینا بي آنكھ كسي راه بر او بگیرد از شھر بیرون شد و بھ نیروھاي خود در اتروریا پیوست

  :براي واپسین بار درخواستي بھ سنا فرستاد  لوكیوس مانلیوس،  سردار او،

كھ ما بھ زیان میھن خود یا امن ھمشھریان خویش سالح بھ دست  گیریم خدایان و آدمیان را گواه مي
ایم و بھ خواري و  كھ بر اثر ستم و سنگدلي رباخواران بیوطن مانده  ما بینوایان مصیبت زده،. ایم نگرفتھ

نھ در پي . اي جز این نداریم كھ امن شخصي خویش را از ستم در امان داریم انگیزه  تنگدستي محكومیم،
اي را  فقط آزادي یعني آن گنجینھ. آدمیانند  ھاي بزرگ و ظاھري ستیزة ھ ثروت، كھ انگیزهقدرتیم ن

از شما بھ البھ ! اي سناتوران. دھد اي جز با جان خویش بھ تسلیمش تن نمي خواھیم كھ ھیچ آدمیزاده مي
  ! خواھیم كھ بر ھمشھریان تیره روز خود رحمت آورید مي

ي پیروان آن سركش را گروھي فراھم آمده در پیرامون تني چند قواد روز بعد، سیسرون در خطابة دوم
اي  ھمدل و عطرآگین خواند و نبوغ خود را در طعن و ناسزاگویي بیدریغ بھ كار انداخت و سخن را با نكتھ

ر ھاي بعد، مداركي بھ سنا ارائھ كرد مبني بر آنكھ كاتیلینا قصد ایجاد انقالب د در ھفتھ. دیني بھ پایان برد
سیسرون فرمان داد تا لنتولوس و كتگوس و پنج تن   در روز سوم دسامبر،. سرزمین گل را داشتھ است

وي سنا را بھ اجالس فرا خواند و پرسید كھ   در روز پنجم دسامبر،. دیگر از پیروان كاتیلینا را دستگیر كنند
  .با زندانیان چھ باید كرد

فقط حبس را توصیھ كرد و یادآور شد كھ قانون سمپرونیوسي  قیصر. سیالنوس رأي داد كھ باید كشتھ شوند
كاتو . سیسرون در خطابة چھارم با لحني نرم بھ كشتن اشاره كرد. كند اعدام شارمند رومي را ممنوع مي

ھنگامي كھ قیصر تاالر سنا را ترك . این اشاره را با فلسفة خود جواز حق بخشید، و مرگ غالب شد
سیسرون با . اما قیصر جان بھ در برد  توكراتھاي جوان آھنگ جانش را كردند،برخي از آریس  كرد، مي

كنسول ھمكار سیسرون و   ماركوس آنتونیوس،. درنگ احكام را اجرا كرد مردان مسلح بھ زندان رفت و بي
سنا وعدة بخشش و . با نیرویي بھ شمال گسیل شد تا نیروي كاتیلینا را در ھم شكند  پدر فرزندي نامور،

گوید كھ با  سالوستیوس مي. دویست ھزار سسترس خلعت بھ كسي داد كھ صف سركشان را ترك گوید
سھ ). ۶١سال (در دشتھاي پیستویا نبرد در گرفت . »حتي یك تن از اردوگاه كاتیلینا بیرون نیامد«اینھمھ 

تا   ي ماریوس،عقابھا  ھزار شورشي در برابر نیرویي بھ مراتب عظیمتر بر گرد درفشھاي گرامي خویش،
، در كارزار جان  و از آن جملھ كاتیلینا  ھمگي،. ھیچ كس تسلیم اختیار نكرد یا نگریخت. پاي جان جنگیدند

py  .سپردند
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كھ در اصل بیشتر مرد اندیشھ بود تا عمل، خود از دلیري و مھارتي كھ در فروخواباندن   سیسرون،
ادارة امري چنین خطیر را «: بھ سنا گفتوي خطاب . شورشي خطرناك ابراز كرده بود شگفتزده شد

اما حفظ رم را از بنیاد   ، وي خود را با رومولوس قیاس كرد» .مشكل بتوان فقط كار خرد آدمي دانست
دانستند كھ او آنان را  اما مي  سناتوران و اعیان بر لحن سیسرون لبخند زدند،. كردن آن دشوارتر دانست

كند كھ چون در پایان  سیسرون روایت مي. خواندند» پدر میھن«او را  كاتو و كاتولوس. نجات بخشیده است
طبقات مالدار جامعھ او را سپاس گفتند و جاودانش نامیدند و با   ھمة  ، منصب خود را ترك گفت ۶٣سال 

زیرا نمي توانست . پرولتاریا در این تظاھرات شركت نجست. اش بدرقھ كردند احترام بسیار تا خانھ
و بر آن بود كھ . بي اعطاي حق فرجام بھ آنان ـ را ببخشاید  بھ سبب اعدام شارمندان ـ  او،قانونشكني 

پرولتاریا . ھا ھیچ گونھ كوششي نكرده است سیسرون براي رفع علل انقالب كاتیلینا با كاستن از فقر توده
وگند خورد كھ و ھنگامي كھ او س  نگذاشت كھ سیسرون در آن روز واپسین در انجمن بھ سخن برخیزد،

و با كنسولي قیصر   انقالب پایان نپذیرفتھ بود،. سخنش را بھ خشم شنید  شھر را از خطر در امان داشتھ،
  .گرفت دوباره سر مي
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 فصل ھشتم

  

  ادبیات در دوران انقالب

  م ق ٣٠ – ١۴۵

I  - لوكرتیوس  

در میان این دیگرگوني آشوبناك اقتصاد و حكومت و آیینھاي اخالقي، ادبیات فراموش نشد و از تب و تاب 
وارو و نپوس سالمت را در تحقیق عصر عتیق یا پژوھش تاریخي جستند؛ . زمانھ یكسره بركنار نماند

مبارزات خود دست بداشت تا جانب پیروانش را بگیرد و اخالقیات خویش را در پردة  سالوستیوس از
نھان كند؛ قیصر از اوج امپراطوري فرود آمد و دل بھ صرف و نحو ) مونوگرافھا(رسالت تك نگاریھا 

بست و جنگھایش را در كتاب گزارشھا دنبال گرفت؛ كاتالوس و كالووس از سیاست بھ دامن شعر و عشق 
ه بردند؛ روانھاي شرمگین و حساسي چون لوكرتیوس خود را در بوستان فلسفھ نھان كردند؛ و سیسرون پنا

اما . جست تا تف خون خود را با كتاب بنشاند اي پناه مي نیز گاه گاه از گرماي میدان بزرگ شھر بھ گوشھ
و . افتاد بر جانشان ميجنگ و انقالب ھمچون مرضي واگیر . ھیچ یك از ایشان بھ آرامش دست نیافتھ بود

  :گوید بھره نمانده باشد كھ در وصف آن مي حتي لوكرتیوس نیز باید از بیقراري بي

  باطني خویش،  ، بیخبر از خواستة زیرا ھر یك… . ھاشان باري و بر دلھاشان كوھي از رنج است بر اندیشھ
این یك كھ در خانھ سخت . ن نھدخواھد بارش را بر زمی گویي كھ مي  رود، ھمواره از جایي بھ جایي مي

. راند بھ خانة ییالقي خود مي  اما سوار بر اسب،  رود، ملول شده ھر چند یك بار از جایگاه خود بیرون مي
جوید یا بھ سوي  كشد و فراموشي را در خواب سنگین مي اما ھنوز از آستانة در نگذشتھ خمیازه مي… 

ي كھ وي »خود«آن   رود، گریزد؛ اما، ھمچنانكھ انتظار مي مي ھر كسي از خود  بدین گونھ،. شتابد شھر مي
از خود نفرت دارد، زیرا این بیمار . چسبد بیش از پیش بھ او مي  بھ رغم میل او،  تواند، از آن گریختن نمي

گذارد و پیش  ھر كس كھ بتواند این را بروشني ببیند كار و بارش را فرو مي. داند علت ناخرسندیش را نمي
  .آید ھر امر در پي دانستن ماھیت چیزھا برمياز 

اما این شعر دربارة . تیتوس لوكرتیوس كاروس در دست داریم  اي است كھ دربارة شعر او تنھا زندگینامھ
یكي از   دربارة  صرف نظر از چند اشاره،  ادبیات رومي،  و جز آن،  گویندة خود احتیاطي غرور آمیز دارد،

م، و  ق٩۵یا  ٩٩سال تولد او   بنا بر روایات،. نحوي شگفت انگیز خاموش استبزرگترین مردان خود بھ 
جنگ اجتماعي، قتل عام   :لوكرتیوس در طي نیم قرن انقالب روم زیست. است ۵١یا  ۵۵سال مرگش 

كھ شاید   آریستوكراسي،. و كنسولي قیصر را شاھد بود  توطئة كاتیلینا،  احكام طرد و تبعید سوال،  ماریوس،
زیست سر در آشوبي نھاده بود كھ  آشكارا در حال انحطاط بود؛ جھاني كھ در آن مي  ي بھ آن تعلق داشت،و

  .شعر او آرزوي آرامش تن و روان است. گذاشت جان و مال ھیچ كس را در امان نمي

كامي  بایست شاید طعمي نیز از عشق چشیده بود، اما نمي. و شعر پناه برد  فلسفھ،  لوكرتیوس بھ طبیعت،
كند، و جوانان  گوید، فریب زیبایي را نكوھش مي چون در حق زنان سخن درشت مي  برگرفتھ باشد،

از جنگل و . دھد كھ شھوت خویش را بھ ھمخوابگي آرام با این و آن فرو نشانند ھوسمند را اندرز مي
تگیش بھ فلسفھ با آن برد كھ فقط شیف و از كوه و رود و دریا لذتي مي  كشتزار، از گیاھان و جانوران،

و ھمچون شلي مشتاق آن بود كھ در   ھمچون كیتس حساس،  ھمچون وردزورث اثرپذیر،. كرد برابري مي
اي از لطف و ھیبت طبیعت از دیدة او  ھیچ نكتھ. ھر سنگریزه یا برگ درختي آیتي از مابعدالطبیعھ بیابد
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  آمد؛ و خاموشي گلگشتھاي پنھاني، ھ وجد ميچیزھا ب  ماند؛ از صورتھا و صداھا و بو و مزة پنھان نمي
اي بود  اش معجزه ھر چیز طبیعي بھ دیده  كرد، روز را حس مي  و برخاستن تنبالنة  دامن گستري آرام شب،

جانوران . ، و دوام تشویش ناپذیر ستارگان پایان آسمان دگرگونیھاي بي  ھا، رویش دانھ  ـ رواني پرشكیب آب،
رنجھاشان   داشت، صورتھاي قدرتمندي یا زیبایي آنھا را دوست مي  كرد، نظاره مي را با كنجكاوي و مھر

ھیچ شاعري پیش از او عظمت جھان را از . شد و از حكمت خاموش آنھا در شگفت مي  كرد، را حس مي
سرانجام طبیعت دژھاي ادب را   اینجا،. پایان و نیروي كلي آن چنین وصف نكرده است دیدگاه تنوع بي

اي برتر از  د و بھ شاعر خود چنان قدرتي در كالم توصیفي بخشید كھ فقط ھومر و شكسپیر بھ درجھگشو
  .آن دست یافتند

اما ایمان . بایست در جواني از رازوري و جالل دین اثري شگرف پذیرفتھ باشد روحي چنین حساس مي
حكومت خود را بر فرھیختگان  اكنون  كرد، كھ زماني سامان خانواده و نظام اجتماع را خدمت مي  كھن،

و   بتساھل لبخند زد،  قیصر ھنگامي كھ بھ مقام پونتیفكس ماكسیموس برگزیده شد،. روم از دست داده بود
برخي از . گروه كوچكي از مردم آشكارا ملحد بودند. بزمھاي كاھنان روز بیعاري عشرترانان رم بود

كھ   بسیاري از مردم طبقات فرودست،. زدند ھاي رومي شبانھ بھ تندیسھاي خدایان آسیب مي آلكیبیادس
  دیگر از آیین رسمي پرستش 

  االھة» ما«فریگیایي یا » مھین مام«پذیرفتند، بھ سوي معابد آلوده بھ خون  نھ الھام و نھ تسلي مي
كھ ھمراه سربازان یا اسیران از مشرق زمین بھ ایتالیا آورده شده   و برخي از خدایان خاوري، كاپادوكیایي

رنگ و روي ھمة  یعني جایگاه زیرزمیني و بي  ،»اوركوس«تصور رومیان از . بردند ھجوم مي  بودند،
» آخرون«یا » رتاروستا»  بھ اعتقاد بھ دوزخي واقعي بھ نام  زیر نفوذ كیشھاي یوناني یا آسیایي،  مردگان،
خورشید و ماه را خدا . و رازدان» دوباره زاد«یعني مركز رنج ابدي ھمگان جز معدودي   بدل شد،

. برد ھاي پر از سكنھ را در ھراس فرو مي ھاي پرت و خانھ و ھر خسوف یا كسوفي دھكده  پنداشتند، مي
و از   راي درویش و دولتمند زایچھ ترتیب،پیشگویان و طالع بینان سراسر ایتالیا را فرا گرفتھ بودند و ب

آمیز و تملقي سوداگرانھ  دادند و شگونھا و خوابھا را با ابھامي احتیاط گنجھاي نھفتھ و حوادث آینده خبر مي
. شد ھر واقعة غیرعادي در طبیعت ھمچون اخطاري از جانب یكي از خدایان بررسي مي. كردند تفسیر مي

  .ش و ریا بود كھ در نظر لوكرتیوس دین نام داشتاین تودة خرافھ و آیین پرست

شگفت آور نبود كھ لوكرتیوس در برابر آن بھ عصیان برخیزد و با شور و حمیت یك مصلح دیني بر آن 
چون . توان بھ ژرفي پارسایي روزگار جواني و تلخي سرخوردگي او پي برد از شدت بیزاري او مي. بتازد

كاكیت انیوس بھ شعر بزرگي راه یافت كھ در آن امپدوكلس تطور و برخورد از ش  اي بود، در پي ایمان تازه
بھ نظرش آمد كھ پاسخ مسائل خود را یافتھ   ھاي اپیكور آگاه شد، چون از نوشتھ. اضداد را شرح داده بود

بھ گرایي و آزادي اراده، و خدایان شادمان و جھان بیخدا، بھ مثا است؛ آن بھ ھم آمیختن شگفت انگیز ماده
رھایي از   نسیم» باغ اپیكور«نمود كھ از  چنین مي. براي او خوشایند بود  پاسخ مردي آزاده بھ شك و بیم،

و طبیعي بودن بخشودني   استقالل متكي بھ ذات طبیعت،  گیري قانون، و ھمھ  وزد، ھراسھاي فوق طبیعي مي
لب ناھنجار نثري كھ اپیكور براي بیان لوكرتیوس بر آن شد كھ این فلسفھ را از قا. مرگ را آشكار مي كند

آن برگزیده بود بیرون كشد و بھ گونة شعر درآورد و بھ نسل خود بھ عنوان راه و حقیقت و زندگي عرضھ 
و دیگري احساس ذھني   یكي ادراك عیني دانشمندانھ،: در خود نیرویي نادر و دوگانھ حس كرد. كند

اجزاي طبیعت جمالي یافت كھ كوشش او را در آمیختن فلسفھ  و در  شاعرانھ؛ و در نظم كلي طبیعت علوي،
قصد سترگ لوكرتیوس ھمة نیروھایش را برانگیخت، او را بھ غناي عقلي . با شعر تشویق و توجیھ كرد

رنج لذتبخش و «اما . پیش از آنكھ بھ مقصود رسد، خستھ و شاید دیوانھ باز نھاد  اي رھنمون شد و، یگانھ
اخالص روحي سخت دیندار را با آن   شادي جانگذاري بخشید و لوكرتیوس ھمةشاعر وي را » دراز
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  لوكرتیوس براي اثر خود عنواني بیشتر فلسفي برگزید تا شاعرانھ ـ دربارة طبیعت اشیا ـ و این ترجمة
. نھادند مي ھاي خود اي از عنوان در پیرامون طبیعت بود كھ فیلسوفان پیش از سقراط عمومًا بر رسالھ ساده

  ، ھمچون ۵٨پرایتور سال   وي این اثر را بھ پسران كایوس ممیوس،

و در لفظ از آشكار سخني  امپدوكلسدر شرح از حماسة . نماید كتابي پیشكش كرد كھ از بیم بھ فھم ره مي
آنگاه، یك دم . را وسیلة بیان خویش ساخت» شش وتدي«س پیروي كرد و شعر تنوع پذیر غریب انیو

  سر كرد و وي را،) زھره(توجھي سرد خدایان را بھ فراموشي سپرد و مناجاتي پرشور در حق ونوس  بي
  :مظھر شوق آفریننده و راھھاي آشتي دانست  نزد امپدوكلس،» عشق«ھمچون مفھوم 

بھ یمن تو ھر گونھ … ! اي ونوس پرورش دھنده  مایة شادي آدمیزادگان و خدایان،  س،اي مادر نژاد آینیا
در برابر تو و پیش پاي تو بادھا بگریزند و   زندگي بھ گمان در آید و بزاید و چشم بھ خورشید گشاید؛

اي تو گر گلھاي نازنین بھ سوي تو برآورد؛ امواج دریا بر ابرھاي آسمان پراكنده شوند؛ زمین معجزه
زیرا چون چھرة بھاري روز پدید شود و باد . بخندند، و آسمان آرام با نوري ھمھ جا گستر بدرخشد

نیروبخش نیمروز ھمھ چیز را سبز و خرم گرداند، آنگاه نخست پرندگان ھوا، كھ دلھاشان از نیروي تو 
فرحبخش بجھند و از  ھاي رمندگان از روي مرغزارھاي جان گرفتھ، نام ترا بھ زبان آورند؛ سپس دستھ

در حالي كھ یكایك گرفتار سحر تواند، ترا ھر جا كھ روي دنبال   بدین گونھ،  جویبارھاي تند رو بگذرند و،
ھاي برگپوش پرندگان و دشتھاي سرسبز،  آنگاه تو، در دریاھا و كوھھا و رودھاي شتابان و آشیانھ. كنند
چون فقط . ني و آنھا را بھ تكثیر نسل خود برانگیزيھاي ھمة جانداران را از عشق شیرین سرشار ك سینھ

راني و چون بي تو ھیچ چیز بھ كرانھاي درخشان نور نتواند رسید و ھیچ  تو بر طبیعت چیزھا فرمان مي
كلمات مرا ! خدایا… . چیز شادمانھ و دلپذیر زاده نشود، من چشم بھ راه یاري تو در سرودن این اشعارم

چون مارس … . خوي جنگ را بگذار تا بخوابند و بیارامند یز دستكردھاي درندهزیبایي جاودانھ بخش و ن
از آن فراز در او پیچ و افسونھاي شیرین از دھانت فرو ریز و براي   بر پھنة ورجاوند تو دامن گسترد،
  .رومیانت موھبت آرامش طلب كن

II – دربارة طبیعت اشیا  

را بھ شكلي منطقي درآوریم، باید بگوییم كھ اصل نخستین اگر بخواھیم آشفتگي سودایي عقاید لوكرتیوس 
  :عقاید او در این بیت مشھور نھفتھ است

  .دین آدمیان را بھ تباھیھاي بسیار برانگیختھ است

  وي داستان ایفیگنیا در آولیس و قربانیھاي بیشمار آدمیزادگان و اھداي كشتگان بسیار بھ خدایاني كھ از دیدة
  اند، جو گم شده دالن و جواناني را كھ در بیشة خدایان كینھ بیم ساده  گوید؛ را باز مي اند آدمي تصویر شده

كھ در ھنر اتروسكي و   و ھراسھاي زیرزمیني را،  ترس از مرگ و دوزخ،  ھراس از آذرخش و تندر،
ا بر فھم فلسفي آدمیان را بھ سبب آنكھ آیین قرباني ر. آورد بھ یاد مي  یابند، آیینھاي دیني شرقي تجسم مي

  :كند اند سرزنش مي رجحان نھاده

مردمان   !دھید چرا كرداري چنین و خشمي این سان تلخ را بھ خدایان نسبت مي  اي آدمیزادگان سیھ روز،
و چھ اشكھا كھ بھ   اند، اند، چھ زخمھا كھ بر ما نزده چھ غمھا كھ براي خود نساختھ) با این گونھ كردار(

زیرا دینداري آن نیست كھ سرھاي در حجاب پیچیدة خود را در برابر ! اند یاوردهدیدگان فرزندان ما ن
یا   یا در برابر معابد خدایان بھ خاك افتیم،  فرود آوریم، یا بھ ھر محراب نماز بریم،) خدایان(تندیسھاي 

اي آرام  ندیشھبلكھ در آن است كھ بتوانیم بر ھمة چیزھا با ا… . خون جانوران را بھ روي محرابھا بپاشیم
py  .بنگریم
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گوید كھ این خدایان شادمانھ دور از اندیشھ یا تیمار آدمیان  اما مي  لوكرتیوس بھ وجود خدایان باور دارد،
ھمچون   دور از دسترس قربانیھا و نیایشھاي ما،  ،»ھاي سوزان جھان آن سوي باره«كنند و آنجا،  زیست مي

بھ نظارة زیبایي و بھ جاي آوردن دوستي و صلحجویي دل خوش   ،با پرھیز از امور دنیوي  پیروان اپیكور،
آیا دور از انصاف نیست كھ افراط و . خدایان كارگزاران آفرینش یا سبب سازان حوادث نیستند. دارند

این كیھاني كھ از بسي جھانھا   خیر،  آشفتگي و رنج و بیدادگري زندگي خاكي را بھ خدایان نسبت دھیم؟
و بیرون از آن ھیچ گونھ قانوني نیست؛ طبیعت ھر چیز را بھ دلخواه   برخود استوار است،تشكیل شده است 

زیرا كھ را توانایي حكومت بر مجموعة اشیا و دستیابي بر نیروي شگرف ژرفناھاي «دھد،  خود انجام مي
معابد را پایان است؛ كھ را یاراي آن است كھ افالك را بھ یك زمان بگرداند و آذرخشي بجھاند كھ  بي

» قانون«تنھا خدا » براندازد و تیري رھا كند كھ بیگناھان را از پا درآورد و از كنار گناھكاران بگذرد؟
این ھراس و «. و راستینترین پرستش و نیز تنھا مایة آرامش در شناختن و دوست داشتن این قانون  است؛

  ».با پرتو خورشیدنھ   با نظاره و قانون طبیعت دور كرد،… اندوه روان را باید 

آمیزد، آیین اصلي  مي موزھاگرایي خشن ذیمقراطیس را با شھد  در حالي كھ ماده  و بدین گونھ لوكرتیوس،
وي از این . ـ یعني ماده و مكان» مگر ذرات و خالء  ھیچ چیز وجود ندارد،«داند كھ  خود را در این مي

و آن اینكھ كمیت ماده و حركت ھیچ گاه   رسد، دانش نو مي) و فرضیات(درنگ بھ یكي از اصول  آیین بي
ذرات . آید و نابودي جز دگرگوني صورت نیست پذیرد؛ ھیچ چیز از عدم پدید نمي در جھان دگرگوني نمي

و   بیمزه، بیرنگ،  بو، بي  بیصدا،  در برابر ھر گونھ فشار،مقاوم   دگرگوني ناپذیر، جامد،  نابود نشدني،
در سكون   وقفھ، آورند و بي خلند و تركیبات و كیفیات شمارناپذیر پدید مي بھ درون یكدیگر مي. بیكرانند

  :بیحركت در جنبش ھستند  ظاھري اشیا،

  چرند، ھاشان را برانگیزد ميگوسنفدان پرپشم ھر جا كھ علف شبنمزده اشت… زیرا چھ بسا بھ روي یك تپھ 
ھمة اینھا با   اي دور، اما از فاصلھ. كوبند ھاي فربھ بھ بازي سرگرمند و سرھاي خود را بھ ھم مي و بره

گاه سپاھیان عظیم . اي سبز گسترده باشد بھ چشم آید اي سپید كھ بر تپھ یكدیگر درآمیزد و ھمچون پارچھ
  دشتھاي پھناور را براي تمرین جنگي 

  زمین زیر پاھاي روندة  مفرغ درخشان سپرھاشان چشم انداز را روشن كند و در آسمان بازتابد؛  وشانند؛بپ
پژواك آنھا را بھ ستارگان رسانند؛   این غرشھا،  زیر ضربة  كوھھا،  ایشان و سم توسنھایشان بلرزد و بغرد؛

اي درخشان  یان بیحركت و ھمچون نقطھستیغي بتوان یافت كھ از دیدگاه آن ھمة این سپاھ  و، با این وصف،
  .و كوچك بھ نظر آیند

شاید بھ سبب ترتیب . دارند؛ ھر خرده جامد و تقسیم ناپذیر و غایي است» خردترینان«اجزایي بھ نام  اتمھا
اندازه و گونة ذرات با یكدیگر متفاوت و موجب تنوع دل انگیز طبیعت ھاست كھ  گوناگون این خرده

یا انحراف و » میل«كنند؛ در حركت آنھا نوعي  ذرات در خطوط مستقیم یا یك شكل حركت نمي. شود مي
  .استگیرد و عالیترین شكل آن ارادة آزاد آدمي  چیزھا را در بر مي  خود بھ خودي عنصري ھست كھ ھمة

ھمھ چیز در آغاز بیشكل بود؛ اما تنوع پذیري تدریجي اتمھاي جنبنده ھم از نظر اندازه و ھم از نظر 
بي آنكھ طرحي در كار باشد ـ ھوا و آتش و آب و خاك را پدید آورد و از آنھا خورشید و ماه و   صورت ـ

شوند و جھانھاي كھن راه تباھي پیش  فضا، جھانھاي تازه زاده مي  در بیكرانة. سیارات و ستارگان را
كھ ھر ) یعني غباري از رقیقترین اتمھا(اي از اثیر  ستارگان اخگراني ھستند واقع در حلقھ. گیرند مي

كھ بارة سوزان جھان را ھمین دیوار آتشین كیھاني است   اي از سیارات را در میان گرفتھ است؛ منظومھ
بخشي از غبار روزگار نخست از تودة اصلي جدا شد و بر گرد خود گشت تا سرد شد و . آورد پدید مي

بلكھ حاصل گشاده گشتن بخارھا و رودھاي زیرزمیني   ھا نھ غرش خدایان، زمینلرزه: زمین را ایجاد كرد
. نتایج طبیعي تراكم و برخورد ابرھاست بلكھ  تندر و آذرخش صدا و نفس یكي از خدایان نیست،. است

آید كھ رطوبتي كھ بھ توسط خورشید از زمین  بلكھ بھ این سبب فرود مي  باران نھ بر اثر رحمت یوپیتر،
  .گردد بخار شده است بھ زمین باز مي
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زندگي در اصل با دیگر صورتھاي ماده تفاوتي ندارد و فراوردة اتمھاي متحركي است كھ یكان یكان 
ھمچنانكھ كاینات بھ حكم قوانین ذاتي ماده شكل گرفت، زمین نیز از طریق انتخابي كامال طبیعي . اند همرد

  :ھمة انواع و اندامھاي زندگي را ایجاد كرد

اما ھر چیز كھ پدید آید كاربرد خود را نیز   ھیچ چیز در بدن از آن رو پدید نیامد كھ ما آن را بھ كار بریم،
بلكھ بھ این   اند نھ حاصل تدبیر آنھا، اتمھا با ھوشیاري فراوان نظمي بھ خویش داده اینكھ… . ھمراه آورد

اند  علت بوده است كھ ذرات بسیاري در زمان نامتناھي در جھات بسیار حركت كرده و بھ یكدیگر برخورده
بسیاري از  .چنین است منشأ چیزھاي بزرگ و نسلھاي زندگان… . اند تركیبات ممكن را پدید آورده  و ھمة

  گروھي   برخي پا نداشتند،: اینان ھیوالھایي بودند كھ زمین در آفرینش آنھا كوشید

اما … . و جمعي دیگر دستھا و پاھایي داشتند كھ چسبیده بھ تنشان بود  دیگر دست یا دھان یا صورت،
توانستند  ان نھ مياین زندگ  بھ عالوه،  طبیعت آنھا را از رشد محروم كرد؛  آفرینش آنھا ثمري نداشت؛

بي آنكھ نسل   بدین گونھ بسیاري از جانداران تباه شدند،… .خوراك بیابند نھ بھ مھر با یكدیگر درآمیزند
بھره بودند اسیر چنگال جانداران  خود بي] حفظ[زیرا آن جانداراني كھ از امكان … خود را برقرار دارند

  .رفتند شدند و بزودي از میان مي دیگر مي

یا نفخة حیات » روان«افزار یا كارگزار   ندامي است درست مانند دستھا یا چشمھا؛ و مانند آنھا،ا» ذھن«
اي بسیار رقیق در سراسر تن پراكنده است و ھر عضوي را بھ جنبش در  بخشي است كھ ھمچون ماده

تابد؛  ز ميآورند پیوستھ با تصاویر سطح اشیا بھ روي ذرات بسیار حساسي كھ ذھن را پدید مي. آورد مي
شوند كھ از اشیا  و بساوایي را ذراتي سبب مي شنوایي، بینایي،   بو،  مزه،. منشأ احساس ھمین است

ھمة حواس نوعي از حس . خورند چشمھا، یا پوست برمي  گوشھا،  بیني،  خیزند و بھ زبان یا كام، برمي
این نتیجة تعبیر نادرست از   ،كنند و حواس محك واپسین حقیقت؛ اگر بظاھر خطا مي  بساوایي ھستند،

زیرا خود   تواند محك حقیقت باشد، خرد نمي. تواند آن خطا را درست گرداند آنھاست، و فقط حس دیگر مي
  .است  یعني احساس،  متكي بر تجربھ،

مگر آنكھ از جنس بدن باشد؛ با بدن   تواند بدن را بھ حركت درآورد، نمي. روان نھ روحاني است نھ جاودان
  پذیرد؛ و ھنگامي كھ بدن بمیرد، یا شراب اثر مي  شود؛ ھمچون بدن از بیماري، دارو، كند و پیر مي د ميرش

  بدون اندامھاي بساوایي،  بدن از احساس و معني تھي است؛ روان بي. شود ذرات آن بظاھر پراكنده مي
ھ ھمچون ملكي مطلق، بلكھ بھ سان و بینایي روان بھ چھ كار مي آید؟ زندگي را ن  بویایي، شنوایي،  چشایي،

باید   ھنگامي كھ نیروھاي خود را تمام كردیم،. اند وام و براي مدتي كھ از آن توانایي استفاده داریم بھ ما داده
مرگ بھ خودي . ھمچون میھماني سپاسگزار كھ از خوان میھماني برخیزد ادیم زندگي را با ادب ترك گوییم

اما آخرتي در كار . نماید انگیز مي بیم از آخرت است كھ مرگ را چنین ھراسفقط   خود ھراس انگیز نیست،
خیزد؛ بھشت  دوزخ ھمین جا و در رنجھایي است كھ از ناداني و شھوت و پرخاشجویي و آز برمي. نیست

  .است» پرستشگاھھاي آرام خردمندن«نیز ھمین جا در 

بلكھ در فعالیت ھماھنگ حواس و قواي   لذت،فضیلت نھ در ترس از خدایان و نھ در گریز جبن آمیز از 
برخي از آدمیان زندگي خویش را در ھواي یك تندیس یا ناموري تباه «. ذھني بھ رھبري خرد است

بھتر از زیستن بھ تكلف در » .ثروت راستین مرد در ساده زیستن با رواني آرام است«اما   ،»كنند مي
یا گوش دادن » ي سبزة نرم كنار جویبار و زیر درختان بلندآسودن در میان جمع بھ رو»  تاالرھاي مجلل،

  اما عشق   زناشویي نیكوست،. اي آرام یا گم كردن خویش در مھر و تیمار كودكانمان است بھ ترانھ

گرفتار آید، خواه ونوس پسري باشد با ) زھره(اگر كسي بھ تیر ونوس «. كند از روشني و خرد عاري مي
در ھواي   تاباند، كند یا زني كھ از سراپاي خویش فروغ عشق مي كھ تیري رھا ميدستھا و پاھاي دخترانھ 

ـ ھیچ زناشویي و ھیچ اجتماعي در چنین سرمستي » .شود یگانگي با آن بھ سوي خاستگاه تیر كشانده مي
  .یابد عاشقانھ بنیاد درست نمي
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بھ ھمان   یابد، ق رمانتیك نميگذارد و جایي براي عش لوكرتیوس چون ھمة شور خود را بر سر فلسفھ مي
در . كند ستایند رد مي گونھ نیز انسانشناسي رمانتیك یونانیاني را كھ بھ شیوة روسو زندگي بدوي را مي

بھ   كردند بي آنكھ آتش داشتھ باشند، اما در غارھا زیست مي  گمان دلیر بودند، زمانھاي باستان آدمیان بي
و از گرسنگي بھ   كشتند بي آنكھ قانوني داشتھ باشند، مي  شویي كنند،آنكھ زنا ورزیدند بي یكدیگر مھر مي
لوكرتیوس چگونگي پیدایش تمدن را ضمن گزارش . مردند كھ آدمیان متمدن از پرخوري ھمان اندازه مي

سازمان اجتماعي این توانایي را بھ آدمي بخشید كھ . گوید مختصري از انسانشناسي روزگار نخست باز مي
ھا  وي آتش را از برخورد برگھا و شاخھ. نوراني عمر كند كھ بھ مراتب نیرومندتر از او بودندبیش از جا
جانوران را بھ سود   و آواز را از پرندگان فرا گرفت؛  زبان را از ایما و اشارات پدید آورد،  كشف كرد،

ت؛ فلزات را بھ و نفس خویش را با زناشویي و قانون رام كرد؛ زمین را كشت كرد؛ جامھ باف  خود،
افالك پرداخت؛ زمان را اندازه گرفت؛ دریانوردي آموخت؛ ھنر كشتار   صورت افزار درآورد؛ بھ نظارة

اي است از حكومتھا  تاریخ سلسلھ. بر ناتوانان چیره شد؛ و شھرھا و كشورھا را پدید كرد  را كمال بخشید؛
میرند؛ اما ھر تمدن بھ نوبة خود میراث  یرند، و ميپذ تباھي مي  یابند، رشد مي  خیزند، و تمدنھایي كھ برمي

دوندگاني كھ در «ھمچون   كند، منتقل مي) بھ دیگري(مدنیت بخش عادات و آیینھاي اخالقي و ھنرھا را 
  » .مسابقھ مشعل زندگي را دست بھ دست كنند

و   سیارات،  نژادھا،  دولتھا،  ھا، خانواده  ھا، سازواره  اندامھا،  :پذیرند كنند تباھي مي ھمة چیزھایي كھ رشد مي
نیروھاي   پایان انبساط زندگي و انقباض مرگ، در تناوب بي. میرند ستارگان؛ فقط ذرات ھیچ گاه نمي

حتي بھ   رنج،. نیكي و بدي ھر دو در طبیعت ھست. بخشند نابودي نیروھاي آفرینش و رشد را توازن مي
زمین ما خود در حال مردن . رو ھر تكاملي است پاشیدگي دنبالھ آورد، و از ھم اي رو مي بھ ھر زنده  ناحق،

و حتي   سایند، بارانھا و رودھا آن را مي  شود، خاك فرسوده مي. پاشند ھا آن را از ھم مي است؛ زمینلرزه
روزي سراسر منظومة شمسي ما ھمان گونھ مزة مرگ را . برند كوھھا را سرانجام بھ درون دریا مي

اما ھمان لحظة عدم، شكست » .شود غرد و زیر و زبر مي ھاي آسمان از ھر سو ميدیوار«چشد؛  مي
اي كھ براي مردگان خوانده  گریة كودك نوزاد با نوحھ«. ناپذیري نیروي زندگي را در جھان آشكار مي كند

. آید ياي پدید م و زندگاني تازه  زمیني دیگر،  سیارات نو،  ھا، ستارگان، منظومھ» .شود آمیختھ است مي
  .شود تكامل دوباره آغاز مي

چھ بسا نخست بركم و كاستیھاي   را باز نگریم،» آورترین اثر سراسر ادب عتیق شگفت«اكنون چون این 
كھ شاعر بر اثر مرگ زودرس فرصت اصالحش را نیافت؛ تكرار   آشفتگي محتوا،: آن چشم بگشاییم

ماه و ستارگان بھ ھمان كوچكي كھ بھ چشم ما  تصور خورشید و  ھاي كامل؛ عبارات و مصراعھا و قطعھ
شوند؛  آیند؛ ناتواني مكتب فكري او از توجیھ اینكھ ذرات مرده چگونھ بھ زندگي و آگاھي تبدیل مي درمي

و كاركردھاي اخالقي و   لطف شاعرانھ و دل انگیز ایمان،  الھامات،  اعتنایي بھ درون بینیھا، تسلیھا، بي
تاریخ،   اچیزند این خطاھا در قیاس با كوشش دلیرانة او براي توجیھ منطقي كاینات،اما چھ ن. اجتماعي دین

در قیاس با تصویر طبیعت ھمچون جھاني قانونمند كھ در آن ماده و حركت ھیچ گاه  بیماري؛دین، و 
یابد؛ و در قیاس با عظمت موضوع و واالیي برخورد و قدرت پیگیر تصور كھ ھمھ  ھش نميفزوني یا كا

و آیین اخالقي اپیكور را بھ   دانش ذیمقراطیس،  ، را حس مي كند و بینش امپدوكلس» ھا شكوه پدیده«جا 
اري از با اینھمھ زبان آثار او ناپرداختھ و خام و ع. كشد باالترین پایة شعر در ھمة اعصار برمي

بلكھ كالم كھن را بھ قوالب   آفریند، ھایي نو مي لوكرتیوس نھ ھمان واژه. اصطالحات فلسفي یا علمي بود
نظم او   دھد، آورد و در ھمان حال كھ بھ شعر شش وتدي قدرتي مردانھ مي اي از آھنگ و زیبایي درمي تازه

آن است كھ وي در میان   وكرتیوس نشانةسرزندگي پیوستة شعر ل. یابد گاه لطافت و رواني ویرژیل را مي
  .برده است بغایت از زندگي لذت مي  از گھواره تا گور،  رنجھا و دلزدگیھا،  ھمة

  لوكرتیوس پس از آنكھ چند كتاب نوشت،»  :دھد كھ ھیرونیموس قدیس گزارش مي  لوكرتیوس چگونھ مرد؟
این روایت معتبر » .سالگي خود را كشت وي در سن چھل و چھار… . بر اثر نوشیدن مھردارو دیوانھ شد

اند؛ بھ ھیچ قدیسي باور نتوان داشت كھ گزارش درستي از  نیست و در درستي آن بسیار شك كرده
برخي از متنفذان اضطراب غیرعادي شعر لوكرتیوس و آشفتگي محتوا و پایان . لوكرتیوس بھ دست دھد
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اما اضطراب و پریشاني و مرگ خاص لوكرتیوس . اند ناگھاني آن را حجت اعتبار روایت باال شمرده
  .نیست

مانند اوریپید، نواندیش بود؛ اندیشھ و احساس او بیشتر بھ زمان ما نزدیك است تا بھ یك قرن   لوكرتیوس،
میز  آ ھوراس و ویرژیل در زمان جواني از او اثري ژرف پذیرفتند و در عبارات تكریم. قبل از میالد

اما، نظر بھ كوششي كھ آوگوستوس براي بازگرداندن   بي آنكھ نامش را ببرند؛  ند،كن بسیاري از او یاد مي
آشكارا زبان بھ ستایش لوكرتیوس  بخردانھ نبود كھ این پروردگان دستگاه پادشاھي بي  كرد، ایمان كھن مي

  اپیكوري بھ ھمان   فلسفة. بگشایند و وامداري خود را بھ او باز گویند

اي بود كھ بیشتر  روم خواستار مابعدالطبیعھ .كرد ميیان در روزگار لوكرتیوس مزه اپیكوري بھ دھان روم
قدرتھاي اسرارآمیز را ارج گذارد تا قانون طبیعي را؛ نیازمند آییني اخالقي بود كھ مردمي مردانھ و 

اي سیاسي ھمچون حكمت  بار آورد تا ھواخواھان انساندوست و خواھان آرامش و آشتي؛ و فلسفھ پیكارجو
در عصر رستاخیز . ویرژیل و ھوراس را خواستار بود كھ سروري امپراطوري روم را موجھ جلوه دھد

  رد،، كھ پودجو او را دوباره كشف ك١۴١٨از سال . لوكرتیوس كمابیش فراموش شد  ایمان پس از سنكا،
بھ نام جیروالمو فراكاستورو   پزشكي از مردم ورونا،. تأثیرش بر اندیشة اروپایي دیگر بار آغاز شد

ي پراكنده در ھوا را در ایجاد بیماري از شاعر اقتباس كرد؛  »ھا دانھ«، نظریة مبني بر اثر )١۵۵٣ـ١۴٨٣(
طبعیت اشیاي او را   تر كتاب دربارة، گاسندي نظریة اتمي او را زندگي دوباره بخشید ول١۶۴٧در سال   و،

با شوق فراوان خواند و با اووید ھمداستان شد كھ شعرھاي یاغیانة آن، تا زمین برجاست، برجا خواھد 
   .ماند

و » درشت اندیش«و تسلي بخش و علم » نازك اندیش«میان دینھاي   در كشاكش پایان ناپذیر شرق و غرب،
گمان بزرگترین شاعر  وي بي. ترین نبرد زمان خویش دست یازید تلوكرتیوس یكتنھ بھ سخ  گراي، ماده

و   بھ حد بلوغ رسید،  ھمچنانكھ در وجود كاتولوس و سیسرون،  ادب التیني در وجود او،. فلسفي است
  .رھبري ادبي سرانجام از یونان بھ رم انتقال یافت

III  - لسبیا  دلدادة  

روم را ترك گفت تا بھ   س شعر خود را بھ او نیاز كرده بود،كھ لوكرتیو  كایوس ممیوس،  م، ق ۵٧در سال 
ادیبي را ھمراه خود برد ـ اما نھ   بھ حكم سنت فرمانداران رومي،  وي،. عنوان نایب پرایتور بھ بیتینیا برود

) كایوس(كوینتوس یا . بلكھ شاعري كھ در ھمھ چیز جز قوت عواطف با او فرق داشت  لوكرتیوس،
در ورونا پدرش چندان اعتبار . بھ رم آمده بود  س پنج سال پیش از زادگاه خود، ورونا،والریوس كاتولو

زیرا   بایست مردي بسیار الیق بوده باشد، كوینتوس خود مي. داشت كھ قیصر بارھا بھ میھمانیش رفت
این   او، بنا بھ ادعاي خود. اي مجلل در روم داشت گاردا و خانھ  كوشكھایي نزدیك تیبور و كنار دریاچة

شود چھرة مرد فرھیختة  اي كھ از خالل اشعار كوینتوس پدیدار مي اند؛ اما چھره اموال ھمھ در رھن بوده
  بلكھ در   روزگار است كھ غم نان ندارد،

ماركوس : ترین ظریفھ گویان و ھوشیارترین خطیبان و سیاستمداران جوان بھ این جرگھ وابستھ بودند گزیده
و   اي در شعر و حقوق؛ نابغھ  كھ بعدھا كمونیست شد؛ لیكینیوس كالووس،  تھي كیسھ، بزرگزادة  كایلیوس،

شاعري كھ تودة عوام ھواخواه آنتونیوس بعدھا او را با یكي از قاتالن قیصر بھ اشتباه گرفتند   ھلویوس كینا،
ورزیدند،  عناد مي این مردان با ھر طعن و طنزي كھ در انبانھ داشتند با قیصر. و تا حد مرگ كتكش زدند

اینان از صور كھن ادبي و خام . بیخبر از آنكھ عصیان ادبي ایشان خود بازتابي از انقالب جامعة ایشان بود
كھ   اي پرداختھ و ظریف، گویي نایویوس و انیوس بھ تنگ آمده و سر آن داشتند كھ با شیوه طبعي و گزافھ

احساسات جواني را در   ما ھرگز بھ رم راه نیافتھ بود،زماني در اسكندریة دورة كالیماخوس روایي داشت ا
pyكھ پیران فرسوده مدام در   ،»شیوة پیشینیان«از اصول دیرین اخالقي و . اوزاني نو و غنایي بسرایند
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. ستودند بیزار بودند و تقدس غریزه و بیگناھي خواھش و عظمت اسراف را مي  خواندند، گوششان فرو مي
  تیبولوس،  اووید،  ، س از دیگر سیف القلمان نسل خود یا نسل بعد بدتر نبودند؛ ھوراساینان ھمراه با كاتولو

محور   خواه شوي كرده خواه مجرد،  و حتي ویرژیل شرمگین بھ روزگار جواني ھر زني را،  پروپرتیوس،
  .زندگي و شعر خویش كرده بودند تا رؤیاھاي ایشان را با عشقي زودیاب و گذران سیراب كند

از تیرة مغرور كلودیوسھا بود كھ اكنون امپراطوران را از صلب خود   دلترین بانوي این گروه كلودیا، دهزن
د ساپفو، لسبیا نامید بھ یا  دھد كھ ھمین زن بود كھ كاتولوس وي را، آپولیوس بھ ما اطمینان مي .پروراند مي

كھ در سن بیست و دو   كاتولوس،. ستود كرد و ھمیشھ مي و اشعار ساپفو را گاه ترجمھ و اغلب تقلید مي
در ھمان زماني كھ شوھر كلودیا بر سرزمین گل در دامنة رومي آلپ حكومت   سالگي وارد رم شد،

پاي بلورین خود را بر روي «یا را دید كھ وي ھمانگاه كھ كلود. با كلودیا دوستي بھ ھم رساند  راند، مي
و براستي نیز خرامیدن   نامید،» االھة درخشان خرامان«دل بھ او باخت و وي را » گذارد آستانة ساییده مي

كلودیا بزرگوارانھ او را در شمار پرستندگان   تواند یكسره دل از آدمي برباید، مي  ھمچون صداي او،  زن،
ھاي غنایي زبان التین را در پاي او ریخت، چون  یدا زیباترین منظومھخویش در آورد، و شاعر ش

كھ   وي وصف ساپفو را از سوداي دلدادگي،. توانست با متاع دیگري بھ رقابت با حریفان برخیزد نمي
سوزاند، بتمامي براي كلودیا ترجمھ كرد؛ و بھ گنجشكي كھ كلودیا بھ سینة  اكنون وجود او را در خود مي

  :فشرد گوھري از رشك نیاز نمود خود مي

   گنجشك، اي مایة شادي دلدارم،

  فشارد؛ كند، و بر سینھ مي آن كھ با تو بازي مي

  كند، آن كھ سرانگشتش را بھ تو پیشكش مي

  كند كھ بدان سخت نك بزني؛ ات مي و وسوسھ

  ندانم كھ این چھ بازي است كھ آن مھر تابان

  … ! كند با آتش شوق من مي

و از ھمھ   خواند، رفت، اشعار خود را براي او مي در شادي بود، ھر روز بھ دیدار كلودیا ميیكچند غرق 
  .چیز جز شیفتگي خویش فارغ بود

   بیا زندگي كنیم و نرد عشق بازیم،  لسبیاي من،

  و ھمة سرزنشھاي پیران درمخو را

  .بھ چیزي نگیریم

   خورشیدھا چھ بسا رونھان كنند و باز گردند؛

  خورشید زودگذر ما چون غروب كند،اما 

  .خواب دراز شب ابدي را در پي خواھد داشت

py  مرا ھزار بوسھ ده، آنگاه یكصد،
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   آنگاه صدي دیگر،  سپس ھزاري دیگر،

  .و باز ھزاري دیگر و صدي دوباره

  و چون حسابمان بھ ھزاران رسد،

  ھمھ را بر ھم خواھیم زد،

  حساب باشد، تا كارمان بي

  اي بر ما رشك برد فرومایھیا آنكھ مبادا 

  .ھاي بیشمار خبردار شود و از آنھمھ بوسھ

كھ بھ شوي خویش بھ   دانیم كھ این وجد چقدر دوام یافت؛ چھ بسا ھزارانش كلودیا را ملول كرده و او، نمي
 اینك دفع مالل را در آن دیده بود كھ بھ كاتولوس بھ ھواي دیگري خیانت  ھواي كاتولوس پشت پا زده بود،

در یك زمان سیصد «كھ   دامنة كامبخشي كلودیا اكنون چنان گسترده بود كھ كاتولوس شیوة او را،. كند
در اوج دلباختگي بھ كلودیا از او بیزار شد و دعوي . ستود دیوانھ وار مي  ،»گرفت زناكار را بھ آغوش مي

  :اي بھ شیوة كیتس رد كرد وفادراي او را با استعاره

  عاشق مشتاق راقول و قرار زن با 

  بھ روي بادھاي وزان باید نوشت،

  .و بھ روي جویبارھاي شتابان نقش باید كرد

. شور او نیز جاي خود را بھ تلخي و كینخواھي ناھنجار داد  چون شك استوار بھ یقین سست بنیاد بدل شد،
ي زشت داد و در اندیشة او را دشنامھا  و دلباختگان تازة  كلودیا را متھم كرد كھ بھ اھل میخانھ تن داده،

آمد؛ براي  بیان احساساتي واالتر نیز برمي  از عھدة  در عین حال،. خودكشي افتاد ـ اما فقط بھ زبان شعر
  اي براي عروسي  دوست خود مانلیوس ترانھ

ممیوس را در سفرش بھ بیتینیا ھمراھي كرد تا بدین گونھ یكچند خود را از صحنة . مادري او رشك برد
از راه . اما امیدش بھ اینكھ شادماني یا مكنت خویش را در آنجا باز یابد بھ نومیدي انجامید  ور دارد،ماجرا د

بر سر گور با احترام تمام . خود بھ در شد و در جستجوي گور برادري برآمد كھ در تروآده كشتھ شده بود
  :را سرایید كھ در جھان سمر شدو چندي بعد آن ابیات لطیف   آیینھاي باستاني خاكسپاري را بھ جا آورد،

  ام جان برادر، سرزمینھا و دریاھا بریده

  تا بدین نیایش اندوھبار آیم، 

  … . و واپسین پیشكش براي رفتگان را براي تو آرم

  این ھدایاي آمیختھ بھ اشك برادري را بپذیر؛

py  .و بدرود دورد ابدي بر تو اي برادر،
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نامیده بود از دینھا و » خواب ابدي«آدم بدبیني كھ مرگ را . رداقامتش در آسیا او را دیگرگون و آرام ك
خود بھ نام آتیس با   در ابیات پر مایھ و جاندار بزرگترین منظومة. آیینھاي كھن مشرق زمین بھ ھیجان آمد

كند و از دیدار پارسایي كھ خویشتن را اختھ كرده و بر خوشیھا  صالبتي جاندار نیایش كوبلھ را وصف مي
در منظومة پلئوس و تتیس . شود خورد بھ ھیجاني غریب دچار مي تیھاي زمان جواني اسف ميو دوس

گوید كھ ویرژیل از آوردن  داستان پلئوس و آریادنھ را در وزن شش وتدي چنان خوشاھنگ و لطیف باز مي
تیك و رود پو تا دریاھاي سیاه و اژه و آدریا  در كشتي كوچكي كھ از آماستریس خرید،. مانندة آن ناتوان بود

براي گریز از غمھاي گیتي چھ راھي «: پرسید مي. دریاچة گاردا و كوشك خود در سیرمیو را در نوردید
آدمیان نخست در پي شادي » از این بھ كھ بھ خانھ و محراب خویش بازگردیم و در بستر راحتمان بیاساییم؟

  .شوند خیزند و سرانجام بھ آرامش خرسند مي بھ جستجو برمي

این . شناسیم، زیرا موضوع اشعار او ھمیشھ خود اوست كاتولوس را از دیگر شاعران رومي بیشتر مي
حتي در حق   ھاي دل انگیز عشق و نفرت از روحي حساس و مھربان حكایت دارد كھ قادر است، نالھ

و عمدًا وقیح و اما بھ نحوي ناپسند فقط پرواي خویش را دارد   بستگان، احساساتي بخشش آمیز داشتھ باشد،
كرد  ترین خصایص دشمنان و میل ایشان را بھ غالمبارگي فاش مي محرمانھ. در برابر دشمنان بیرحم است

دندانھاي خود را   بر طبق یكي از عادات كھن اسپانیایي،  یكي از این دشمنان،. داد و از بوي تنشان خبر مي
ھمة كساني كھ نزدیك اویند   نش را بگشاید،شوید؛ دیگري نفسي بد بو دارد كھ اگر دھا با پیشاب مي

در  مارتیالیسبا   و بوسھ و سرین در نوسان است؛  كاتولوس بآساني میان عشق و سرگین،. میرند مي
  راھنمایي 

اي از خشونت  خود آمیزه  كند و در معاصران و طبقة ھمسري ميبراي شناخت پیشابھاي كوي و برزن روم 
توانستند یكسره اصطبل و اردوگاه  یابد، گویي كھ رومیان تربیت یافتھ ھرگز نمي بدوي و ظرافت متمدن مي

مدعي است كھ   مانند مارتیالیس،  كاتولوس،. ھر چند كھ در ادب یوناني دست داشتھ باشند  را فراموش كنند،
  .یاتش را با پلشتي نمكین كند تا بتواند شنوندگان خود را بر سر شوق نگاه داردباید اب

فارغ   تكلف، قطعات یازده ھجایي او حالي طبیعي و بي. اشعار خود داد  كفارة این عیبھا را با كمال صمیمانة
ھنر او نیز چشم بستن بر . از تصنعات ھوراس، دارد و گاه در لطف و زیبایي برتر از آثار ویرژیل است

و كاتولوس خود بارھا اشاره كرده است كھ او رنج و تیماري برده است تا   خواست، خود ھنر فراوان مي
كرد؛  اش بر كلمات او را در راه این مقصود یاري مي احاطھ. آثار خویش را آسان فھم و آسان نما كند

ا بھ كار بردن ادات تصغیر محبت آمیز و آورد و زبان التین را ب  ھاي عامیانھ را بھ قالب شعر در مي واژه
گویي و ابھام پرھیز داشت و بھ ابیات خود رواني بیغش و  از پیچیده. بخشید ھا غنا مي كلمات رایج در میخانھ

در شیوة »  :كرد پس از اسكندر پژوھش مي  در آثار شاعران اسكندریھ و یونیا در دورة. داد گوشنوازي مي
و وجد عاشقانة   باده پرستي آناكرئون،  صراحت پرشور آرخیلوخوس،  اخوس،روان و اوزان متنوع كالیم

افاضات آنان . براستي از طریق اوست كھ باید چگونگي شیوة این شاعران را حدس بزنیم. ساپفو استاد شد
رد بھ نظم التین ھمان خدمتي را ك. را چنان نیك فرا گرفت كھ از مقام شاگردي بھ پایة برابري با آنان رسید

اي خام بھ پایة ھنري رساند كھ فقط ویرژیل از او تواند  وي شعر التین را از مایھ. كھ سیسرون بھ نثر التین
  .درگذشت

IV – دانشوران  

ھاي  رومیان تمرینات دبستاني و نامھ  شد؟ و فروختھ مي  منتشر،  مجلد،  مصور،  كتابھاي التین چگونھ نوشتھ،
نوشتند و با انگشت  ھایي مومي مي را بھ شیوة پیشینیان با سوزن بر لوحھكوتاه و اسناد كم مدت بازرگاني 

زبان التین با قلم پر بھ روي كاغذ ساخت مصر از   قدیمیترین اثر مكتوب شناختھ شدة. زدودند شست مي
در قرون نخستین میالدي طومارھاي ساختھ از . برگھاي فشرده و چسبیدة درخت پاپیروس نوشتھ شده است

از ورق تاشدة . جانوران براي ضبط آثار ادبي و اسناد مھم با پاپیروس آغاز رقابت نھاد  كیدةپوست خش

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھر اثر مكتوب معموال بھ صورت طومار بود كھ در حین . آمد دو تا پدید مي] برگ[یا » دیپلما«پوست 
ھ گذاري بدون نقط  شد، معموال ھر متن عبارت بود از دو یا سھ ستون در یك صفحھ، خواندن باز مي

ي »ھا نگاره«ھا تصاویري از مركب داشتند؛ مثال كتاب  برخي از دست نبشتھ. عبارات و حتي فصل كلمات
ھر كس . وارو داراي تصاویر ھفتصد تن از مردان نامور بود، و ھر تصویر شرح حالي ضمیمھ داشت

. ھا را بھ فروش رساندتوانست با اجیر كردن بندگان نسخ متعددي از یك دست نبشتھ فراھم آورد و آن مي
چون ناسخان بھ . كردند خواستند برایشان رونویسي مي توانگران منشیاني داشتند كھ ھر كتابي را كھ مي

  كتابھا   گرفتند، جاي مزد خوراك مي

كتابفروشان از ناشراني مانند آتیكوس كتاب را بھ طور . آغاز ھزار بود عدة نسخ ھر كتاب در . ارزان بود
جز تعارف و   ناشر یا كتابفروش،. كردند خرده فروشي مي» ھا تیمچھ«ھاي  و در دكھ. ندخرید عمده مي

ھاي خصوصي  در این زمان كتابخانھ. داد؛ از حق تألیف خبري نبود چیزي بھ نویسنده نمي  گھگاه ھدیھ،
خانة م آسینیوس پولیو مجموعة بزرگ خود را بھ صورت نخستین كتاب ق ۴٠فراوان بود، و در حدود سال 

اما این طرح نیز   قیصر كتابخانة بزرگي را طرح ریخت و وارو را مدیر آن كرد،  عمومي رم درآورد،
  .مانند بسیاري از مقاصد او در زمان آوگوستوس بھ اجرا درآمد

اشعار، . ادب و دانشوري رومي بھ ھمسري با صناعت مردم اسكندریھ آغاز كرد  بھ بركت این تسھیالت،
آراست،  اي ماجراجوییھاي خود را با شعر مي ھر نجیب زاده. و متون درسي اوج گرفت  خ،تواری  رساالت،

و ھر سرداري كتاب   پرداخت، كرد و بھ تصنیف آھنگھاي موسیقي مي ھر بانویي سخن پردازي مي
  براي برآوردن نیازھاي یك دورة شتابزدة بازرگاني،  بود؛» ھا خالصھ«این عصر . نوشت خاطرات مي

بھ رغم بسیاري از نبردھاي نظامي   ماركوس ترنتیوس وارو،. شد اي فراھم مي ة ھر موضوع خالصھدربار
ھاي علوم را بھ صورتي  زمان یافت تا كمابیش ھمة رشتھ) م ق ٢۶ – ١١۶(در طي نود سال زندگي   خود،

ن او د در زما) مشتمل بر قریب ھفتاد و چھار كتاب(آثارش » مجلد«ششصد و بیست . مختصر درآورد
» زبان التین  دربارة«اي  رسالھ  ھا بود، شناسي واژه ریشھ  چون شیفتة. المعارفي بود فراھم آمدة یك تن ایرة

دربارة زندگي «در رسالة دیگرش بھ نام . نوشت كھ اكنون راھنماي اصلي ما بھ گویش نخستین رومي است
تا بازگشت بھ زمین را ھمچون بھترین  كوشید  ، شاید ھماھنگ با نیات آوگوستوس، )م ق ٣۶(» روستایي

ھشتادمین سال زندگیم مرا »  :اش نوشت در پیشگفتار رسالھ. پناھگاه از غوغاي زندگي شھري تشویق كند
وي وصیتنامة خویش را بھ صورت » .دھد كھ باید رخت بربندم و آمادة ترك این سرا شوم ھشدار مي

اي را ستود كھ در كشتزارھا  و در آن زنان قوي بنیھ  اي بر آرامش و شادماني روستایي نوشت، دیباچھ
بر كاھش عدة نوزادان كھ جمعیت روم را تحلیل . گیرند زایند و بھ زودي كار را از سر مي فرزند مي

، فراواني كودكان مایة فخر زن بود؛ اما اكنون زن، ھم آوا با انیوس، با  در گذشتھ«. خورد برد اسف مي مي
  »آیین االھي روزگار باستان«در كتاب » .ا دارد كھ بھ كارزار رود تا فرزند آوردرض«گوید كھ  غرور مي

ودالوري ھر ملت بھ دستوراتي اخالقي نیاز دارد كھ بر اعتقاد دیني   نظم،  بھ این نتیجھ رسید كھ باروري،
و گونھ دین ـ حقوقدان بزرگ، در فرق میان د  با قبول نظر كوینتوس موكیوس سكایووال،. تكیھ داشتھ باشد

و   دین فیلسوفان و دین مردم ـ حجت آورد كھ دین دوم را بھ رغم كم و كاستیھاي عقلیش باید پاس داشت؛
پیشنھاد كرد تا براي بازگرداندن نیایش خدایان كھن   مبھم باور داشت، وجوداگر چھ خود بھ نوعي وحدت 

وي بھ الھام از كاتو و پولوبیوس بھ نوبة خود بر سیاست دیني . روم كوششي سخت بھ كار بستھ شود
  .آوگوستوس و روستاپرستي پارسایانة ویرژیل اثري قاطع داشت

موضوع كتاب كاتو را در   ھا بھ كمال رساند، زمینھگویي براي آنكھ كار كاتوي مھین را در ھمة   وارو،
افسوس كھ زمانھ این . دنبال گرفت  كھ تاریخ تمدن روم بود،» اصول زندگي مردم رم«كتاب خود بھ نام 

نوشتة كورنلیوس نپوس را   ھاي كودكانة اما زندگینامھ  كتاب و تقریبًا ھمة آثار وارو را یكسره تباه كرد،
    تاریخ فني بود كھ ھیچ گاه بھ پایة  در روم،. شتھ استدست نخورده نگاه دا

. و حتي در آثار تاسیت نیز ھرگز بھ گونة وارسي سنجشگرانھ و فشرده كردن منابع در نیامد. دانش نرسید
تاریخنویسي بھ عنوان سخن پردازي قلمزن درخشاني یافت، و آن كایوس سالوستیوس   اما در این عصر،
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وي در مقام سیاستمدار و جنگجو در جانبداري از قیصر نقشي برجستھ . بود) م ق ٣۵ – ٨۶(كریسپوس 
آنگاه در یكي از   و ثروتي را بھ پاي زنان ریخت؛  دزدي چیره دست بود،  بر نومیدیا حكومت راند،  داشت،

نشیني گزید و  گوشھ  كھ بھ سبب باغھایش شھرت یافت و بعدھا جایگاه امپراطوران شد،  كوشكھاي رم،
. اما با وسایل دیگر  جنگ بود،  كتابھایش مانند فن سیاست ادامة. ندگي را در تجمل و در كار ادب گذراندز
و حمالت » خلقیان«ھاي محكمي است از  بھ قلم او دفاعیھ» كاتیلینا«و » جنگ یوگورتایي«و » تواریخ«

سنا و محاكم را متھم ساخت  كرد،وي انحطاط اخالقي روم را آشكار . »پاسداران كھن«اي است بر  شكننده
و بھ دروغ از زبان ماریوس نطقي در اثبات برابري   اند، كھ حقوق مالكیت را از حقوق بشر برتر نھاده

وي روایات خود را با . ھا پرداخت طبقات و درخواست گشودن راه ترقي بھ روي ھمة قریحھ  طبیعي ھمة
ور كرد و سبكي با ایجاز پرطعن و چاالكي جاندار پرداخت كھ  تفسیر فلسفي و تحلیل رواني شخصیت مایھ

  .سرمشق تاسیت شد

ھاي فوروم و  رنگ و مایة خود را از خطابھ  آن سبك، مانند سراسر نثر قرن سالوستیوس و قرن پس از آن،
رفة حقوقي و رشد یك دموكراسي پرگو احتیاج بھ سخنوري در محافل عام را تكامل ح. دادگاھھا گرفت
: گفت سیسرون مي. رفت مدارس سخنوري رو بھ فزوني مي  بھ رغم دشمني حكومت،. افزایش داده بود

: م پدید آمدند استادان بزرگ این فن در نیمة نخست قرن اول ق» .آموزگاران سخنوري ھمھ جا ھستند«
كوینتوس   سولپیكیوس روفوس،  ، لوكیوس كراسوس،)پدر ماركوس آنتونیوس سردار(س ماركوس آنتونیو

آید كھ سراسر فوروم و معابد و  ھنگامي كھ سخن از شمار شنوندگاني بھ میان مي. ھورتنسیوس
 زباني گشاده . ھاي آن سخنوران را حدس بزنیم توانیم قوت ریھ مي  گرفتند، ھاي مجاور آن را فرا مي باالخانھ

سبكسرانھ و وجدان زرخرید ھورتنسیوس او را محبوب آریستوكراسي و یكي از توانگرترین مردان رم 
ھایش چنان پرھیجان بود كھ  خطابھ. وي براي وارثان خویش ده ھزار خمره شراب باز نھاد. ساختھ بود

بازیگري  شدند تا ھنر او حاضر مي  بازیگران نامداري چون روسكیوس و آیسوپوس در جلسات دفاعیة
سخنرانیھاي   بھ تقلید از كاتوي مھین،  وي،. خویش را با مطالعة اطوار و شیوة او در بیان كمال بخشند

كرد، و این فني بود كھ بھ دست رقیبش سیسرون كمال یافت و اثر  خویش را پس از تجدیدنظر منتشر مي
اوج كمال،   فصاحت،  ین بھ دورةبھ بركت خطابھ بود كھ زبان الت. خطابھ را بر نثر رومي نیرو بخشید

در واقع سخنوران جواني كھ پس از ھورتنسیوس و سیسرون . قدرت مردانھ، و لطفي كمابیش شرقي رسید
نامیدند بھ نكوھش  مي» آسیایي»  ھاي پرتكلف و تالطم پرشور آنچھ را خود شیوة ظھور كردند پیرایھ

تر آتیكي  تر و فشرده پیرایھ ن كردند كھ شیوة آرامتر و بيو پولیو پیما  بروتوس،  ، كالووس، و قیصر  گرفتند،
بھ عبارت   یا،  ،»كالسیسیسم«در برابر » رمانتیسم»  بدین گونھ،  در روزگاري چنان دیرینھ،. را دنبال كنند

پیروان جوان كالسیسیسم بھ . دید عاطفي از زندگي در برابر دید عقلي و تسلط سبك صف آراست  دیگر،
  .تند كھ حتي در فن خطابھ نیز مشرق زمین در كار چیرگي بر روم استگف شكایت مي

V – قلم سیسرون  

گیریھاي مكتب  از خرده  ھاي خویش مغرور و از تأثیر آنھا بر ادبیات آگاه بود، كھ از خطابھ  سیسرون،
ماتي در ضمن مكال. آتیكي آزرده شد و در سلسلھ رساالتي در باب فن خطابھ بھ دفاع از خویش برخاست

تاریخ زبان آوري رومي را باختصار بازگفت و در انشا و نثر و سجع و تقریر سخن قواعدي وضع   نغز،
است، بلكھ دعوي داشت كھ خود آن را از روي شیوة دموستن » آسیایي«وي بر آن نبود كھ سبكش . كرد

ان شنونده را بھ خواب شد كھ گفتار سرد و بیروحش و پیروان سبك آتیكي را یادآور مي  قالب گرفتھ است،
  .گریزاند برد یا مي مي

اي كھ از سیسرون بھ دست ما رسیده از ھمة رازھاي توفیق در زبان آوري پرده  پنجاه و ھفت خطابھ
دفع مالل شنونده بھ   یك مسئلھ یا یك منش،  ھا آیاتي ھستند در باز نمودن یك جنبة این خطابھ. دارد برمي

  برانگیختن غرور و تعصب و عاطفھ و حس و میھن پرستي و ترحم،  یاري مطایبھ و حكایت گویي،
گرداندن   عیوب واقعي یا شایع شده یا اجتماعي یا خصوصي مخالفان یا موكالن وي،  افشاگري بي پردة
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باراندن پرسشھاي پر آب و تاب بھ قصد دشوار ساختن پاسخ یا بستن زبان   توجھ از نكات نامساعد،  ماھرانة
خطیب در این . باشتن اتھامھا در جمالت كوتاه با عباراتي بھ گزندگي تازیانھ و شكنندگي سیلو ان  حریف،

در گفتار از آن آزادي ھرزه . قصدش بیشتر بدنام كردن است تا نكوھیدن  گفتارھا دعوي انصاف ندارد،
سیسرون . برد ره ميبغایت بھ  شد، ھا ممنوع بود در فوروم مجاز شمرده مي كھ اگر چھ در تماشاخانھ  درایي،

در حق قربانیان خویش پروا » سرگین«، و »قصاب«، »موذي»  ،»خوك«از بھ كار بردن الفاظي چون 
كشند تا از شر ھرزگي او در امان باشند؛ و از آنتونیوس  گوید كھ زنان باكره خود را مي ندارد؛ بھ پیسو مي

تماشاگران و دادرسان از این گونھ . آورد مي ورزد دمار بر بھ سبب آنكھ در مالء عام بھ زن خویش مھر مي
چند سال بعد از حمالت   سیسرون،. گرفت بردند و ھیچ كس آنھا را بجد نمي دشنامگوییھا لذت مي

نیز باید اعتراف كرد كھ . در رسالة دربارة پیسو با او پیوند دوستي استوار كرد  اش بر پیسو، بیرحمانھ
خرد حكیمانھ، یا حتي   تي و لفاظي آكنده است تا از صفاي اخالقي،ھاي سیسرون بیشتر از خودپرس خطابھ

حتي سخن دموستن نیز تا این پایھ روشن و سرزنده و ! اما چھ فصاحتي. زیركي و ژرف بیني دادرسانھ
بي گمان ھیچ كس پیش یا پس از سیسرون با چنان . نغز و درآمیختھ با نمك و چاشني ستیزه با آدمیان نبود

. این دورة اوج نثر التیني بود. ة دلفریب و شور پرلطف بھ زبان التیني سخن نگفتھ استرواني و جذب
ھاي سخنوري را از  گنجینھ  تو ھمة»  :قیصر در اھداي كتاب خود بھ نام در باب قیاس بھ سیسرون نوشت
ي بزرگ از این رو بر رومیان منت. نھانگاه بركشیدي و خود نخستین كسي بودي كھ از آنھا بھره گرفتي

  تو بر . نھادي و زادگاه خویش را حرمت افزودي

زیرا گستردن مرزھاي اندیشة آدمي . چنان نصرتي دست یافتي كھ فقط بھرة بزرگترین سرداران تواند شد
  » .امپراطوري روم است  كاري ارجمندتر از افزودن بر پھنة

گر منش و حتي مایة بخشودگي ھاي وي روشن اما نامھ  ھا رسواگر شخصیت سیاسي سیسرون است، خطابھ
كرده و در آنھا ھرگز تجدیدنظر  آنھا را براي منشي خود تقریر مي  سیسرون ھمة. شخصیت سیاسي اویند

بندرت زوایاي پنھان روان یك   و از این رو،  در نگارش بیشتر آنھا قصد انتشار در كار نبوده،. نكرده است
ھا را بخواند بھ تاریخ آن زمانھا  آن كس كھ این نامھ»  :گفت ينپوس م. مرد چنین از پرده بیرون افتاده است

. حشو و پیرایھ باز گفتھ شده است ترین بخش داستان انقالب بي ھا حیاتي در این نامھ» .نیازي نخواھد داشت
زبان آنھا تركیبي شیوا از وقار . تكلف و صریح و سرشار از مطایبھ و نغزگویي است سبك آنھا اغلب بي

ترین آثار نثر موجود  ترین آثار سیسرون و براستي جالب ھا جالب این نامھ. و رواني عامیانھ است ادیبانھ
كھ نود فقرة آن خطاب بھ   نامھ، ٨۶۴مشتمل بر (طبیعي است كھ در این نامھ نگاریھاي مفصل . التینند

  ، د دیني نشاني نیستدر اینجا از زھد و اعتقا. خوریم گاه بھ تناقضھا و تزویرھایي برمي) سیسرون است
زند و در  دست بھ دامن خدایان مي  بھ عنوان واپسین دستاویز،  ھایش كھ در آنھا، برخالف رساالت یا خطابھ

  بویژه،  بعض افراد،  عقیدة خصوصي او دربارة. آنھا بارھا از پاكدامني و اعتقاد دیني سخن رفتھ است  ھمة
غرور باور نكردني او در اینجا صورتي مطبوعتر . سازگار نیستھاي علني او  در ھمھ حال با گفتھ  قیصر،

برند؛ بھ  ھایش ـ ھمان خطابھ ھایي كھ گویي ھمیشھ تندیس او را با خود بھ ھمھ جا مي دارد تا در خطابھ
با معصومیتي دلپذیر بھ ما اطمینان » .ستایش من بیش از ھمھ نزد من ارزش دارد«كند كھ  تبسم اعتراف مي

  پول،  خواندن اینھمھ نامھ دربارة» .آن منم  دھر یك تن از فخر فروشي بیزار باشد،  اگر در ھمة«دھد كھ  مي
سیسرون عالوه بر كوشكھایي در . دارد و اینھمھ بگو مگو دربارة آنھمھ خانھ، خاطر آدمي را مشغول مي

سسترس و ملك دیگري در ھزار  ٢۵٠و پومپئي، ملكي در فورمیاي بھ مبلغ   پوتئولي،  آستوراي،  آرپینون،
ھزار سسترس داشتھ و كاخي بر فراز پاالتینوس بھ قیمت سھ میلیون و پانصد  ۵٠٠توسكولوم بھ مبلغ 

  .نماید چنین مكتبي بر یك حكیم برازنده نمي .استھزار سسترس ساختھ 

ھاي خصوصیش نیز نام نیكش را نگاه  اما چھ كسي از میان ما چندان پاكدامن است كھ پس از نشر نامھ
عیوب و شاید غرور . شویم مند تر مي بھ سیسرون عالقھ  ھا را بیشتر بخوانیم، دارد؟ براستي ھر چھ این نامھ

py  او بیش از خود ما نبود؛ خطاي وي آن بود كھ این عیوب را 
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و   پدري مھربان،  ، مردي سخت كار، در وجھ نیكوي شخصیت خود. پیراستھ جاودان ساختدر جامة نثري 
كوشد  و مي  ورزد، بھ كتابھا و كودكان خود مھر مي  اش نشستھ، بینیم كھ در خانھ او را مي. دوستي صمیم بود

ثروت و گشاده  كھ زني بود مبتال بھ درد مفاصل و زودرنج و در  كھ ھمسر خویش ترنتیا را دوست بدارد،
ھاشان ھمیشھ بر سر  دلمشغولیھا و ستیزه. ھر دو توانگر تر از آن بودند كھ شادكام باشند. زباني با او برابر

اي مالي طالق داد؟  ارقام بزرگ بود؛ مگر بھ روزگار پیري نبود كھ سیسرون ترنتیا را بر سر منازعھ
اما ھمینكھ پوبلیلیا بھ دخترش   یش بھ زني گرفت؛چندي بعد پوبلیلیا را نھ براي سنش، كھ بھ ھواي دارای

وار ماتم  مرگ او را دیوانھ  داشت؛ تولیا را بھ حد جنون دوست مي. او را نیز طالق داد  مھري نمود، تولیا بي
  سرمنشي خود،  ھایي كھ بھ تیرو، نامھ. معبدي برپا كند  ھا، ھمچون یكي از االھھ  گرفت و خواست برایش،

كرد و امور مالیش را با چنان  تیرو تقریرات سیسرون را تندنویسي مي. وشتھ دلپذیرتر استدربارة او ن
داد و  اش را بھ معاملھ مي كھ اندوختھ  بھ آتیكوس،. داد كھ سیسرون بھ پاداش آن آزادش كرد لیاقتي سامان مي

بھ او اندرزھاي گرانبھا كرد و ناخوانده  ھایش را منتشر مي رھاند و نوشتھ وي را از دشواریھاي مالي مي
كھ آتیكوس خردمندانھ بھ یونان پناھنده شده   انقالب،  در اوج دورة. بیش از ھمھ نامھ نوشتھ است  داد، مي

  :اي سرشار از مھرباني و دلچسبي نوشت سیسرون بھ او نامھ  بود،

یم را با او در میان گذارم؛ گرفتاریھا  توانم ھمة كنم كھ بھ آن كس كھ مي  بھ ھیچ چیز چندان احساس نیاز نمي
كھ   برادر من،. تملق و پیرایھ یا احتیاط سخن گویم بھ كسي كھ مرا دوست بدارد و دوراندیش باشد و با او بي

و تویي كھ بارھا مرا با اندرزھایت از اندوه و اضطراب … . از من بھ دور است  ھمھ صفا و مھر است،
  اي ـ تو كجایي؟ ھایم بوده ھا و اندیشھ م ھمة گفتھاي و رفیق گرمابھ و گلستان و سھی رھانده

چون قیصر از روبیكون گذشت و پومپیوس را شكست داد و خویشتن را   در آن روزھاي پرآشوب،
سیسرون دمي چند از كار سیاست كناره گرفت و در خواندن و نوشتن فلسفھ پناھگامي   دیكتاتور اعالم كرد،

بل آنھا را ھمچنانكھ وعده كرده بودي   كتابھایت را بھ كسي ندھي، زنھار كھ»  :از آتیكوس خواست. جست
در زمان » .ھمچنانكھ اكنون از ھمھ چیز دیگر بیزارم  دارم، آنھا را سخت دوست مي. برایم نگاه داري

مطالعة ادب را   ترین و دلپذیرترین سخنرانیھایش، بھ ھنگام دفاع از آرخیاس، در یكي از فروتنانھ  جواني،
اكنون » .خوراك روزگار نوجواني است و آذین نیكبختي و فروغ روزگار پیري«سبب ستوده بود كھ  بدین

  ة دیني زوال عقید .نوشتاي از كتابھاي فلسفي  بھ اندرز خود عمل كرد و در مدتي كمتر از دو سال كتابخانھ

. رسید بر اثر آن منش و جامعة رومي رو بھ تباھي دارد در طبقات باال خلئي پدید آورده بود كھ بھ نظر مي
تواند طبقات را بھ سر منزل سعادت مشوق و ره  سیسرون در این خیال بود كھ فلسفھ بھ جاي االھیات مي

ھاي حكیمان یوناني را  بلكھ آموختھ اي پدید نیاورد، وي بر آن شد كھ خود دیگر مكتب تازه. آموز شود
سیسرون بدان پایھ صدیق بود كھ اقرار . بھ ملت خویش نیاز كند  ھمچون واپسین پیشكش خود،  خالصھ و،

ھاي پانایتیوس و پوسیدوئیوس و دیگر یونانیان متأخر را اقتباس و گاه ترجمھ  كند در بیشتر جاھا رسالھ
گفتارھاي خویش   خود را بھ زبان التیني روشن و استوار درآورد،اما وي نثر مالل آور مأخذ . كرده است

و وادیھاي بیحاصل منطق و مابعدالطبیعھ را بسرعت در نوردید تا بھ كران   را در قالب مكالمھ جان داد،
اي بنیاد  ھاي فلسفي تازه  گریزي جز آن ندید كھ واژه  مانند لوكرتیوس،. مسائل زندة رفتار و دولتمردي برسد

از زمان افالطون . ند، و در این كار كامیاب شد و زبان و فلسفھ ھر دو را سخت وامدار خویش ساختك
  .حكمت در زي چنان نثري جلوه نیافتھ بود

وي حزم اندیشي اپیكوریان را خوش نداشت كھ از . ھایش بیش از ھمھ از افالطون الھام گرفت در اندیشھ
؛ ھمچنین بود »اند ھ گویي ھم اكنون از انجمن خدایان باز آمدهگویند ك االھیات با چنان یقیني سخن مي«

تو گفتي خدایان نیز براي استفادة آدمیان «آوردند كھ  حالش با رواقیون كھ چنان در باب تدبیر حجت مي
پایة بینش . آمد خود سیسرون نیز نامعقول نمي  ـ و این نظري بود كھ در احوال دیگر بھ دیدة» اند ساختھ شده

مان پایة بینش آكادمي نو است ـ یعني شكاكیت معتدلي كھ ھر یقیني را منكر است و احتمال را براي او ھ
مرا ..  . .فلسفة من در بسیاري از چیزھا بر شك استوار است«: نویسد مي. داند زندگي بشر كافي مي

  » .دانم رخصت دھید تا ندانم چھ را نمي
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اما اباي او از باور » .خصي منند مردمي بیش از اندازه كنجكاوندآنان كھ در پي دانستن عقیدة ش»  :گوید مي
آیینھاي قرباني و پیشگوییھاي ھاتف و تفأل را . دھد اش در بیان مي داشتن بزودي جاي خود را بھ قریحھ

  دار علم احكام نجوم، بھ رغم رواج دامنھ. پردازد اي سراپا در رد پیشگویي مي دارد و رسالھ خوار مي
كند كھ  وي حتي شك مي. كھ آیا ھمة كساني كھ در كاناي كشتھ شدند بھ یك طالع زاده شده بودندپرسد  مي

پروا در پي  آینده ممكن است بھ ھمان اندازة وجوه دیگر حقیقت، كھ چنین بي  آگاھي از آینده موھبتي باشد؛
. د از بازارگرمي آنھا بكاھدتوان اندیشد كھ با دست انداختن عقاید كھن مي مي. تلخ باشد  آن بھ جستجوییم،

اما آیا   بندیم؛ اي معمول را بھ كار مي نامیم، استعاره ھنگامي كھ غلھ را كرس و شراب را باكخوس مي«
با این وصف، در باب » پنداري كھ ھمھ كس آن قدر بیخرد است كھ مایة خورش خویش را خدا پندارد؟ مي

و   كند، ظریة اتمي ذیمقراطیس و لوكرتیوس را انكار مين. الحاد نیز مانند ھر حكم جزمي دیگر شكاك است
بر آن است كھ سامان یافتن ذرات سرگردان بھ صورت نظام كنوني گیتي ـ حتي در زمان بیكران ـ بھ ھمان 

بیخبري ما از . ھاي انیوس اندازه نامحتمل است كھ فراھم آمدن خود بھ خود حروف الفبا بھ صورت سالنامھ
آورد كھ باور ھمگاني آدمیان بھ  م وجود آنھا نیست؛ و در واقع سیسرون حجت ميخدایان دلیل بر عد

گیرد كھ دین براي اخالق فردي و  وي نتیجھ مي. كند سرنوشت كفھ را بھ سود احتمال وجود آن سنگین مي
  در عین   از این روست كھ،. دارد نظام اجتماعي ضرور است و ھیچ خردمندي حملھ بھ آن را روا نمي

توان تمام تزویر دانست؛ خود  این را نمي. آورد خود وظایف پیشگویي رسمي را بھ جا مي  پیشگویي،رد 
اخالق و اجتماع و دولت روم با دین كھن در آمیختھ و زوال دین . سیسرون شاید آن را حس سیاست بنامد

.) دلیلي بیاورند توانستند چنین امپراطوران روم ھم در آزردن مسیحیان مي. (گزندي بر امن آنھا بود
وي چندین . بیش از گذشتھ بھ جاودانگي فرد امید بست  سیسرون چون تولیاي عزیز خویش را از دست داد،

از فیثاغورس و افالطون و   اوست،» جمھور«، كھ بخش واپسین  »رؤیاي سكیپیو«سال پیشتر از آن در 
در این افسانھ، مردگان . گ اقتباس كردپیچیده و گویایي را دربارة زندگي پس از مر  ائودوكسوس افسانة

ھاي خصوصي سیسرون، حتي در  اما در نامھ  شوند، مند مي بزرگوار و نیكوكار از نعمت سرمدي بھره
  .گوید، ذكري از زندگاني آن سرایي نیست ھایي كھ دوستان داغدیده را تسلیت مي نامھ

سیاسي خویش را بر مباني غیر دیني و  رساالت اخالقي و. سیسرون چون با شكاكیت زمان خود آشنا بود
نخست از پژوھش در باب شادكامي » نیكي متعال«در رسالة . مستقل از ضمان فوق طبیعي استوار كرد

شود كھ تنھا فضیلت اخالقي راه رسیدن بھ  كند، و سپس با دو دلي با رواقیون ھمداستان مي آغاز مي
كند و بھ یاري افسون بیانش چندي  ه فضیلت را بررسي مياي دیگر را در رسالھ  از این رو،. شادكامي است

جھان را باید شھر   ھمة آدمیان برادرند و ھمة«: نویسد مي. شود كھ وظیفھ را دلپسند جلوه دھد موفق مي
آدمي باید نخست . كاملترین آیین اخالقي وفاداري آگاھانھ بھ این كل است» .مشترك خدایان و آدمیان دانست

اش وفادار باشد تا پیش از ھمھ بنیاد اقتصادي درستي براي زندگي خویش بگذارد و سپس  ھبھ خود و جامع
ھا  ترین فلسفھ كشورداري خردمندانھ از موشكافانھ. وظایف خود را بھ عنوان یك شارمند بھ جا آورد

  .گرانمایھ تر است

است اگر كھ شاه بد باشد ـ و بدترین نوع   حكومت سلطنتي بھترین نوع حكومتھاست اگر كھ شاه خوب باشد،
آریستوكراسي خوب است اگر كھ براستي . درستي این گفتة پیش پا افتاده بزودي در روم بھ اثبات رسید

توانست بھ صدق  نمي  كھ خود عضوي از طبقة متوسط بود،  اما سیسرون،. نیكترین مردمان فرمان رانند
دموكراسي خوب است اگر . زمرة بھترین مردماننداعتراف كند كھ خانواده ھاي كھن و بھ قدرت رسیده در 

بھترین نوع حكومت آن است كھ . نماید سیسرون امري محال مي  و این بھ دیدة  كھ مردم با فضیلت باشند،
یعني قدرت دموكراتیك انجمنھا و   مانند دولت روم پیش از گراكوس،  ھمة اینھا را با ھم جمع داشتھ باشد،

اگر قید و میزاني در كار . كنسوالن براي مدت یك سال  نیروي كمابیش شاھانة قدرت آریستوكراتي سنا و
و دموكراسي بھ حكومت   حكومت آریستوكراتي بھ اولیگارشي،  حكومت سلطنتي بھ استبداد،  نباشد،

سیسرون   پنج سال پس از آنكھ قیصر بھ مقام كنسولي رسید،. شود و دیكتاتوري مبدل مي  غوغا،  جماعت،
py  :اي در حق او زد طعنھ
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  آیند، جباران پدید مي  نامند، كھ مردم آن را آزادي مي  فرماید كھ از افسار گسیختگي بیحد، افالطون مي
افراط در ھر . آورد و این گونھ آزادي ملت را زیر یوغ بندگي در مي… ھمچون نھالي كھ از ریشھ بدمد 

ي عنان گسیختھ معموال یك تن بھ رھبري برگزیده زیرا از میان چنین مردم… . كند چیز ضد آن را پدید مي
و با واگذاري اموال دیگران بھ مردم خود را محبوب ایشان … پروا باشد  كسي كھ دلیر و بي… . شود مي

شود، چرا كھ وي بھ  بھ چنین مردي وظیفة حراست از مسند حكومت واگذار و پي در پي تجدید مي  كند،
گمارد و بر  یك گارد مسلح بر گرد خود مي  پس،. ھ یك شارمند عادي بمانددالیل بسیار ھراسان است از اینك

  .راند اند استبداد مي ھمان مردمي كھ وي را بھ قدرت رسانده

با اینھمھ قیصر پیروز شد و سیسرون صالح در آن دید كھ ناخرسندي خویش را زیر حرفھاي بیمزة 
قوانین در زمان جنگ »  :گفت مي. دفون كندو پیري م  افتخار،  دوستي،  خوشاھنگ دربارة قانون،

عقل «قانون را   بھ پیروي از رواقیون،. فلسفة قانون بیندیشد  توانست دربارة اما دست كم مي» خاموشند؛
تعریف كرد و منظورش آن بود كھ قانون روابطي را كھ از غرایز آدمي ناشي » سلیم موافق با طبیعت

و این اساس »  ،)جامعھ(» یعت ما را دوستار ھمنوعانمان آفریدهطب… «. بخشد شود نظام و ثبات مي مي
یابد استوار  دوستي باید بر اساس عالیق مشتركي كھ با فضیلت و داد استحكام و تحدید مي» .قانون است

توقع نداشتن چیزھاي ناشرافتمندانھ و انجام »  :باید چنین باشد آیین دوستي مي. نفع متقابل  نھ بر پایة  باشد،
تسلیم بھ نفس و افراط . زندگي شرافتمندانھ بھترین ضامن رستگاري در پیري است» .دادن چنان خواھشھان

اما زیستن بھ شیوة درست تن و روان ھر دو را تا صد سال سالم   فرساید، در جواني تن را پیش از موقع مي
نزدیك شدن دزدانة پیري بیخبر « دل بستن بھ مطالعھ آدمي را از. شاھد مثال ما ماسینیساست  دارد؛ نگاه مي

پیري ھمچون جواني مواھبي دارد ـ یعني رسیدن بھ خردمندي بردبارانھ، مھري پر آزرم در حق » .دارد مي
پیري ھراس مرگ را با خود بھ ھمراه دارد، اما نھ اگر . و فرو نشستن تب ھوس و جاه  كودكان داشتن،

تري در  زندگي تازه و شادمانھ  در بھترین احوال،  ،پس از مرگ. ذھن آدمي بھ حكمت سرشتھ شده باشد
  .و در بدترین احوال آرامش خواھیم یافت  انتظار ماست،

سخت بھ معتقدات   اند و ھمة آنھا، ھمچون سیاستمداري او، رویھمرفتھ رساالت سیسرون در فلسفھ تنك مایھ
حتي در   بورژوا در خود داشت،وي ھمة كنجكاوي یك دانشمند و احتیاط یك . اند رسمي و سنت چسبیده

وي عقاید دیگران را فراھم . اش نیز سیاستمدار ماند و میل نداشت كھ رأي كسي را از دست بدھد فلسفھ
سنجد كھ از مجالس او با ھمان عقایدي كھ بھ درون  آورد و آراي موافق و مخالف را چنان بھ دقت مي مي
زبان التیني . و آن زیبایي سادة شیوة آنھاست  یك حسن دارند، ھمة این رساالت تنھا. رویم ایم بیرون مي آمده

ھنگامي كھ حوادث ! سیسرون چھ دلپذیر است و چھ آسان براي خواندن، و چھ زبان روان و روشني دارد
چون . كند ھایش را دل انگیز مي شود كھ خطابھ در كالم او چیزي از آن نشاطي یافت مي  گوید، را باز مي

خورد كھ فرصت  بندد كھ خود افسوس آن را مي كند، چنان مھارتي بھ كار مي مي منش كسي را وصف
عبارات موزون و تقطیعات   كند، وقتي كھ توسن سخن را رھا مي. ندارد تا بزرگترین مورخ روم شود

شود كھ ھمھ را از ایسوكراتس آموختھ است و فضاي فوروم را با آنھا  اي از زبانش جاري مي كوبنده
كوشید تا  مي. اش رو بھ مردم دارد اما شیوه  ھایش از آن طبقات باالدست است، اندیشھ. كند يپرخروش م

و كلي گوییھایش را بھ چاشني حكایت و   ھاي بدیھیش ھیجان آور باشد، سخنش براي مردم روشن و گفتھ
  .كرد نغزگویي نمكین مي

از آن افزاري انعطاف پذیر براي فلسفھ و  ھاي آن افزود، و سیسرون زبان التین را دوباره آفرید، بر واژه
پسینیان از او بیشتر بھ . آمد اي براي دانش و ادب اروپاي باختري ساخت كھ ھفده قرن بھ كار مي دستمایھ

  نام نویسنده یاد 

. اما پیروزیھایش را در ادب و گشاده زباني ستودند  عظمت او را در مقام كنسولي از یاد بردند،  آوریھایش،
و ھنر را ھمان گونھ كھ دانش و قدرت   نھد كھ ماده را، آنجا كھ گیتي صورت را ھمان گونھ ارج ميو از 

توانست  و این استثنا را او ھرگز نمي  سیسرون در جمع رومیان در ناموري تنھا از قیصر واپس ماند؛  را،
  .ببخشاید
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   فصل نھم

  

  قیصر

  م ق ۴۴ – ١٠٠

I    - بندوبار بي  

  دختر یوپیتر،  پسر ونوس،  نسب خود را بھ یولیوس آسكانیوس، پسر آینیاس، كایساركایوس یولیوس 
دودمان یولیانوس در عین تنگدستي از كھنترین و واالتبارترین . وي خدا زاد و خدا مرد: رساند مي

. ۴٨٢و دیگري در سال   مقام كنسولي داشت، ۴٨٩یكي از كایوس یولیوسھا در سال . م بودھاي ر خانواده
، دومي بھ نام سكستوس یولیوس ۴٧٣یكي دیگر از افراد ھمین خاندان بھ نام ووپیسكوس یولیوس در سال 

  ،)لیایو(اش  شوھر عمھ  قیصر از ماریوس،. بھ ھمین مقام دست یافتند ٩١، و سومي در سال ١۵٧در سال 
مادرش آورلیا كدبانویي بود در كمال وقار و خرد كھ . گرایش بھ روشھاي انقالبي در سیاست را فرا گرفت

جویي  سوبورا ـ كھ پر از دكھ و میكده و روسپیخانھ بود ـ با صرفھ» ناباب«خانة كوچك خود را در كوي 
دیده بھ   ك عمل جراحي كھ بھ نام او شد،م، بھ روایتي پس از ی ق ١٠٠قیصر بھ سال   در آنجا،. كرد اداره مي

  .گشود جھان

این زمان قیصر استعدادي شگرف در «فیلمون ھالند از كارھاي سوئتونیوس آمده است كھ   در ترجمة
با این . آموزگارش در زبانھاي التین و یوناني و سخنوري از اھالي گل بود» .فراگرفتن و آموختن داشت

بزودي شیفتة جوان . آموزگار قیصر ناآگاھانھ خود را براي بزرگترین كشورگشایي خویش آماده ساخت
اما انتصاب بھ مقام دستیار   وجود خود را كمابیش وقف نویسندگي نوجوانانھ كرد،  سخنوري شد و ھمة

  فرمانرواي   نیكومدس،. نظامي ماركوس ترموس در آسیا بھ فریادش رسید

  بھ رم بازگشت، ٨۴چون در سال » .بكارت خویش را بھ شاھي باختھ است«بعدھا او را نكوھش كردند كھ 
كوسوتیا را بھ زني گرفت تا پدرش را خشنود كند؛ چندي بر نیامد كھ با مرگ پدر او را طالق داد و 

  اش قرار گرفتھ بود، كھ رھبري انقالب پس از ماریوس بھ عھده  كورنلیا دختر لوكیوس كورنلیوس كینا را،
و چون   لیا را طالق دھد؛بھ قیصر فرمان داد تا كورن  ھنگامي كھ سوال بھ قدرت رسید،. بھ زني گرفت

سوال میراث او و جھیزیة كورنلیا را غصب كرد و نامش را در شمار محكومان بھ مرگ   قیصر سرباز زد،
  .نھاد

؛ اما )م ق ٧٨(بھ رم بازگشت   چون سوال مرد،. قیصر از ایتالیا گریخت و بھ سپاھیان در كیلیكیا پیوست
راھزنان او را اسیر كردند و بھ یكي . دوباره رھسپار آسیا شداند؛  وقتي دید كھ دشمنانش بھ حكومت رسیده

 ٧٢‘٠٠٠تقریبًا (از بازارھاي خاص بردگان بردند و اعالم كردند كھ حاضرند او را در برابر بیست تالنت 
اند سرزنش كرد و خود حاضر شد كھ پنجاه تالنت  وي آنان را از اینكھ او را كم بھا داده. آزاد كنند) دالر

با سرودن اشعار و خواندن آنھا   خادمان خویش را در پي گرد آوردن پول فرستاد و خود،  پس،. دبپرداز
افتاد، و قیصر ایشان را  آن اشعار پسند طبع شكارگرانش نمي. خاطر خوش داشت  براي شكار گرانش،

سید، بھ چون خونبھایش ر. بربران كودن نامید و وعیدشان داد كھ در نخستین فرصت بھ دارشان آویزد
خونبھا را باز   ھا و ملواناني بسیج كرد، سر در پي راھزنان نھاد و اسیرشان ساخت، كشتي  میلتوس شتافت،

اما چون مردي بغایت مھربان بود، فرمود تا گلوھاشان را . آنگاه ھمة آنان را بھ صلیب آویخت  گرفت،
  .سپس بھ رودس رفت تا فن سخنوري و فلسفھ بیاموزد. نخست ببرند
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وي خوبرو بود، اگرچھ تنك شدن . یصر پس از بازگشت بھ رم نیرویش را میان سیاست و عشق بخش كردق
. پومپیا نوة سوال را بھ زني گرفت  ،)م ق ۶٨سال (ھنگامي كھ كورنلیا مرد . داشت مویش او را نگران مي

گران نگاه دارد پروایي وي از اینكھ بھ رسم زمانھ روابطي را با دی  چون این ازدواجي یكسره سیاسي بود،
) پدر آن كس كھ بعدھا سردار او شد(كوریو   نداشت؛ اما چون آن فاسقان بیشمار و از ھر دو جنس بودند،

ھا ادامھ داد و با كلئوپاترا  وي در نبردھایش نیز بھ این شیوه. نامید» شوي ھر زن و زن ھر مرد«وي را 
چندانكھ   باخت، بسیار دیگر در سرزمین گل نرد عشق ميو زنان   شھبانو ائونوئھ در نومیدیا،  در مصر،

پس از آنكھ قیصر گل را فتح كرد و بھ . نامیدند مي» كچل زناكار«اي مھرآمیز  سربازانش او را بھ طعنھ
اي دو بیتي ساختند و در آن ھمة شوھران را زنھار دادند كھ  سربازانش قطعھ  آیین پیروزان بھ شھر درآمد،

آریستوكراسي بھ دو دلیل كین او را بھ دل . زنان خویش را در غل و بند نگاه دارند  ،قیصر در شھر است
پومپیوس . برد انداخت ودیگر آنكھ زنانشان را از راه بھ در مي یكي آنكھ امتیازاتشان را بھ خطر مي: داشت

خواھر : بوددشمني پر شور كاتو با او ھمھ حكیمانھ ن. زنش را طالق داد چون با قیصر سرو سري داشت
  كھ بھ تباني میان قیصر و كاتیلینا   یك بار كاتو،. ترین معشوقگان قیصر بود سرویلیا، از دلباختھ  ناتني كاتو،

قیصر . اي را كھ ھمان دم بھ دستش داده بودند بلند بخواند در سنا با او در افتاد و خواست تا نامھ  بود،
سرویلیا ھمة عمر . اي بود عاشقانھ از سرویلیا آن نامھ و  آنكھ توضیحي دھد آن را بھ كاتو رساند، بي

انصاف متھمش داشتند كھ دختر خویش  و در سالھاي بازپسین زندگیش بدگویان بي  سودازدة قیصر ماند،
اي از  قیصر پاره  در حراجي عمومي،  در زمان جنگ داخلي،. ترتیا را بھ ھوس بھ قیصر تسلیم كرده است

چون . ز آریستوكراتھاي آشتي ناپذیر گرفتھ بود بھ قیمت اسمي بھ سرویلیا فروختامالكي را كھ بھ زور ا
سیسرون بھ جناسي نغز پاسخي گفت كھ چھ بسا سرش را بھ باد   گروھي از ارزاني قیمت شگفتي نمودند،

ھ سرویلیا اي باشد بھ آن شایعھ ك معني دھد و ھم كنایھ» یك سوم كمتر«تواند  كھ ھم مي  ترتیاد دوكتا،: داد مي
بدین گونھ عشقھاي . یعني كاسیوس، شد  ترتیا زن قاتل اصلي قیصر،. دخترش را براي قیصر آورده است

  .آمیزد آدمیزادگان با آشوبھاي كشورھا در ھم مي

  ھر زني كھ دلدادة. ھم یاور بر آمدن قیصر شد و ھم مایة فرو افتادن او  گذاریھاي گوناگون، شاید این سرمایھ
دوستي بانفوذ بود كھ معموال بھ اردوي مخالفان تعلق داشت، و بیشتر ایشان حتي ھنگامي كھ شد  او مي

كراسوس، با آنكھ گفتھ بودند زنش . ماندند ھمچنان بھ او وفادار مي  شد، عشق او بھ ادب سرد مبدل مي
قامات و بزمھاي نامزدیھاي م  داد تا ھزینة ترتوال با قیصر سر و سري دارد، مبالغ ھنگفت بھ او وام مي

چنین . بھ او بدھكار بود) دالر ٢‘٨٨٠‘٠٠٠قریب (تالنت  ٨٠٠خویش را فراھم آورد؛ زماني قیصر 
ھایي بھ مبارزات قیصر بود كھ بعد با مراحم سیاسي یا  اعانھ  دستي یا دوستي نبود، وامھایي نشانة گشاده

حفظ ثروت ھنگفت خود نیازمند پشتیباني و  براي  مانند آتیكوس،  كراسوس،. شد غنایم نظامي پاداش داده مي
ماركوس آنتونیوس چھل : بیشتر سیاستمداران رومي زمان چنین وامھایي بر ذمھ داشتند. فرصت بود

اگرچھ این ارقام ممكن است   و میلو ھفتاد میلیون سسترس وامدار بودند ـ  میلیون، سیسرون شصت میلیون،
بندوبار  رسم و راه و آدمي بي نخست سیاستمداري بي  باید در وھلة قیصر را. بدگوییھایي احتیاط آمیز باشد

شناسترین كشورداران  یكي از ژرفبینترین و وظیفھ  بر مرتبة  در پرتو رشد و مسئولیت،  بدانیم كھ آرام آرام،
رگ نباید فراموش كنیم كھ وي با اینھمھ مردي بز  كنیم، در عین آنكھ بر خطاھاي او شادي مي. تاریخ رسید

برد و بھ سر  توانیم بھ این دلیل با قیصر الف ھمسري بزنیم كھ او نیز زنان را از راه بھ در مي نمي. بود
  .نوشت داد و كتاب مي كردگان كوي و برزن رشوه مي

II - كنسول  

 ھنوز. كسي بود كھ رم را از نو ساخت  در فرجام كار،  قیصر در آغاز كار پنھاني با كاتیلینا ھمدست بود و،
  از كارگزاران حكومت ارتجاعي سوال،  سالي از مرگ سوال نگذشتھ بود كھ وي بر ضد گنایوس دوالبال،

py  اما مردم حملة . دادرسان بھ زیان قیصر رأي دادند. اقامة دعوي كرد
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وي در حرارت و بذلھ گویي و ختامھاي شورانگیز و . دموكراتیك و نیز نطق درخشانش را ستودند
داشت و  را دوست نمي» آسیایي«آمد؛ براستي قیصر این شیوة  از پس سیسرون برنمي ھاي سخنورانھ طعنھ

نگارش وي در كتاب گزارشھا دربارة   كرد كھ شیوة اي مي خود را پایبند ایجاز و سادگي ترشرویانھ
  .با این وصف، بزودي در گشاده زباني تالي سیسرون خوانده شد. جنگھاي داخلي و جنگھاي گالیایي است

وي سركردگي چند حملة . گشت و بھ خدمت در اسپانیا گماشتھ شد )خزانھ دار(كوایستور  ۶٨سال  در
و چندان مال بھ یغما گردآورد كھ توانست   شھرھا را غارت كرد،  نظامي بھ قبایل محلي را بھ عھده گرفت،

صرافان رومي بھ  با كاستن از نرخ بھرة وامھایي كھ  در عین حال،. بخشي از وامھاي خود را بپردازد
  اي از اسكندر رسید، چون بھ پاي مجسمھ  در گادس،. مردم اسپانیا داده بودند خود را محبوب ایشان ساخت

خویشتن را نكوھش كرد كھ در سني كھ آن مقدوني نیمي از جھان مدیترانھ را گشوده بود خود كارھایي 
در سال . بقھ در پي منصب و قدرت برخاستدوباره بھ مسا  چون بھ رم باز گشت،. چنان ناچیز كرده است

پول خود ـ یعني پول كراسوس ـ را . م بھ مقام شھرداري یا سرپرست بناھاي عمومي برگزیده شد ق ۶۵
صرف آراستن میدان بزرگ شھر با ساختمانھا و ستونھاي تازه كرد و دل عامھ را با برگزاري بازیھا و 

ھا، و غنایم نمایندة  ، پیكره یعني درفشھا  گارھاي افتخار ماریوس،سوال یاد. ھاي بیدریغ بھ دست آورد مسابقھ
خصال و پیروزیھاي آن اصالح طلب دیرین را از كاپیتول بیرون ریختھ بود؛ اما قیصر ھمة آنھا را بھ 

سركشي سیاست خود را   جاي خود بازگرداند و كھنھ سربازان ماریوس را شادمان كرد و، با ھمین كار،
  .كاران بھ اعتراض برخاستند و براي درھم شكستن قدرت او خط و نشان كشیدند محافظھ. آشكار ساخت

كھ از   كارگزاران سوال را،  ھیئتي خاص رسیدگي بھ جرایم قتل بازماندة  در مقام ریاست،  ،۶۴در سال 
ید یا مرگ بھ دادگاه فرا خواند و چند تن ایشان را بھ تبع  طرف او مأمور مصادرة اموال و كشتار بودند،

، در سنا بر ضد اعدام دستیاران كاتیلینا رأي داد و در حاشیة سخنرانیش گفت كھ ۶٣در سال . محكوم كرد
در . ماند؛ این شاید تنھا بخش سخنراني او بود كھ كسي را نیازرد شخصیت آدمي پس از مرگ باز نمي

بھ مقام پرایتوري  ۶٢ید در سال رس  یعني پیشوایي دین رومي،  ھمان سال بھ مقام پونتیفكس ماكسیموس،
معاون پرایتور  ۶١در سال . برگزیده شد و یكي از سنت پرستان سرشناس را بھ جرم اختالس مجازات كرد

وي اقرار كرد كھ بیست و پنج میلیون سسترس . اما بستانكارانش او را از عزیمت باز داشتند  اسپانیا شد،
قیصر بھ اسپانیا . س بھ یاریش آمد و ھمة تعھداتش را ضامن شدكراسو. خود را بري كند  نیاز دارد تا ذمة

رفت و بر قبایلي كھ شور استقالل در سر داشتند پیروزمندانھ یورشھا برد و آن قدر غنیمت با خود بھ روم 
  داري را  بلكھ خزانھ  باز آورد كھ توانست نھ تنھا وامھاي خود را بپردازد،

قانون نامزدي   خواھد نامزد مقام كنسولي شود، دانستند كھ قیصر مي بود؛ زیرا آنان مي» بھین مردمان«
بھ حكم قانون باید تا روز برگزاري آیین پیروزي بیرون از شھر » پیروزگر«كند، و  غیابي را ممنوع مي

اما قیصر از آیین پیروزي چشم . بماند ـ سنا این روز را پس از برگزاري انتخابات كنسولي معین كرده بود
  .و بھ شھر درآمد و با نیرو و مھارتي مقاومت ناپذیر بھ مبارزة انتخاباتي پرداخت پوشید

. پیروزي او در پرتو آن بھ دست آمد كھ زیركانھ پومپیوس را بھ آرمان آزادیخواھانة خود دلبستھ كرد
دریا  با پاك كردن  وي،. پومپیوس تازه پس از یك رشتھ پیروزیھاي نظامي و سیاسي از شرق بازگشتھ بود

با . و شھرھاي پایگاه آن را از رونق برخوردار ساخت  دوباره بازرگاني مدیترانھ را امن،  از دریازنان،
داران را خشنود گرداند؛ شاھان را عزل و نصب كرد و از محل  پونتوس، و سوریھ سرمایھ  گشودن بیتینیا،

اي چرب از شاه مصر پذیرفت تا بھ كشور  غنایم خود مبالغي با نرخھاي بھرة ھنگفت بھ آنان وام داد؛ رشوه
و سپس بھ بھانة غیرقانوني بودن پیمان از اجراي آن سرباز زد؛ فلسطین   او برود و شورشي را بخواباند،

و   را آرام كرد و بھ صورت كشوري وابستھ بھ روم درآورد؛ سي و نھ شھر بنیاد كرد و قانون، نظم،
او اكنون بھ . و ثمربخش داشت  سیاستمدارانھ،  ري روشن بینانھ،آرامش را برپا داشت؛ و رویھمرفتھ رفتا

توانست  عنوان مالیات و باج و غنایم و بندگان باز خرید شده یا فروختھ چنان ثروتي بھ رم باز آورد كھ مي
pyسیصد و پنجاه میلیون بر درآمدھاي ساالنة آن بیفزاید، سیصد و   دویست میلیون سسترس بھ خزانھ بپردازد،
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  بھ عنوان یكي از دو تن توانگرترین مردان رم،  اد میلیون میان سربازان خود بخش كند، و با این حال،ھشت
  .با كراسوس دعوي ھمسري نماید

با سپاھي كھ سرسپرده   چون خبر یافت كھ پومپیوس،. سنا از این دستاوردھا بیشتر ھراسناك شد تا شادمان
از ترس بر   در بروندیسیوم بھ خشكي پیاده شده است،  برساند،تواند وي را بھ دیكتاتوري  بھ اوست و مي

بي   پومپیوس بیم سنا را بدین گونھ خواباند كھ سپاھیان خود را خلع سالح كرد و وارد رم شد،. خود لرزید
اما حتي   جشن ورود او دو روز بھ طول انجامید، . آنكھ جز خادمان شخصي خویش ھمراھي داشتھ باشد

كردند و غنایمش را نشان  تخت روانھایي كھ پیروزیھاي او را تصویر مي  راي نمایش ھمةاین مدت نیز ب
  سناي ناسپاس درخواست او را براي توزیع زمینھاي دولتي میان سربازانش رد كرد،. دادند كافي نبود مي

لوس در از تصویب پیمانھایي كھ وي با شاھان مغلوب بستھ بود سرباز زد، و آن ترتیباتي را كھ لوكو
این اعمال نقض   اثر ھمة. مشرق زمین برقرار داشتھ و پومپیوس زیر پا گذاشتھ بود دوباره استوار كرد

و وا داشتن پومپیوس و سرمایھ داران بھ   كرد، بود كھ سیسرون موعظھ مي» اتحاد طبقات باالدست«اصل 
شوراي سھ «یا » ریوم ویراتوست«قیصر از این وضع بھرة تمام برگرفت و نخستین . »خلقیان«مغازلھ با 

  ؛ بھ حكم آن، ھر عضو شورا )م ق ۶٠سال (را با پومپیوس و كراسوس بنیاد كرد » گانھ

پومپیوس رضا داد كھ قیصر بھ مقام كنسولي برسد، و قیصر پیمان كرد كھ اگر بدان مقام . مخالفت كند
  .اثر سازد كردن موقعیت پومپیوس بي مقرراتي را بھ اجرا گذارد كھ اقدام سنا را در سست  برگزیده شود،

چون شنید كھ   كاتو، رھبر سنت پرستان،. و بازار رشوه در ھر دو سو رواج داشت  نبرد سخت بود،
. موضوع را آسان گرفت و این شیوه را بھ دلیل ارجمندي مقصود تأیید كرد  خرند، یارانش رأي مي

ھنوز چندي از انتخاب قیصر بھ مقام كنسولي . بیبولوس را» بھین مردمان«قیصر را برگزیدند و » خلقیان«
توزیع زمین در : نگذشتھ بود كھ وي اقداماتي را كھ پومپیوس خواستھ بود بھ سنا پیشنھاد كرد) ۵٩سال (

تصویب قول و قرارھاي پومپیوس در   میان بیست ھزار شارمند تھیدست و از آن جملھ سربازان پومپیوس،
چون . یك سوم از مبلغي كھ عامالن مالیات متعھد بھ گردآوري از ایاالت آسیایي بودند و تقلیل  خاور زمین،

آنھا را یكراست بھ   مانند برادران گراكوس،  قیصر،  سنا با تمام قوا بھ مخالفت با این اقدامات برخاست،
ز گرفتن رأي سنت پرستان بیبلوس را وا داشتند كھ حق وتوي خود را براي جلوگیري ا. انجمن عرضھ كرد

قیصر شگونھاي بد را نادیده . و طالعبینان را نیز برانگیختند تا از نحوست احوال خبر دھند  بھ كار ببرد،
پرشور یك ظرف » خلقیان«انگاشت و انجمن را بر آن داشت تا بیبولوس را بھ دادگاه فرا خواند؛ و یكي از 

مانند آنچھ برادران گراكوس پیشنھاد   ن لوایح،ای. لوایح قیصر تصویب شد. خاكروبھ بر سر بیبولوس ریخت
پومپیوس . آمیخت اي مالي، كھ پسند خاطر بازرگانان بود، در مي سیاستي ارضي را با برنامھ  كرده بودند،

و   وي یولیا دختر قیصر را چھارمین زن خود كرد،. از اینكھ قیصر بھ تعھدات خود وفا كرده خشنود گشت
یا شوراي سھ گانھ بھ » تریوم ویراتوس«. و بورژوازي كارش بھ جشن ازدواج كشیدپیوند تفاھم میان پلبھا 

از نامزدي پوبلیوس كلودیوس براي مقام  ۵٩جناح اصالح طلب پیروان خود وعده كرد كھ در پاییز سال 
 و در عین حال با بازیھا و سرگرمیھاي بیدریغ خاطر رأي دھندگان را خوش  تریبوني پشتیباني خواھد كرد،

  .داشت

ارضي خود را تقدیم كرد كھ بھ موجب آن اراضي دولتي در كامپانیا   قیصر دومین الیحة  در ماه آوریل،
. این بار نیز سنا را بھ فراموشي سپردند. بایست میان شارمندان تھیدستي كھ سھ فرزند دارند تقسیم شود مي

نشین  بیبولوس خانھ. سي پیروز شدو پس از یك قرن كوشش سیاست گراكو  انجمن الیحھ را تصویب كرد،
قیصر . گشت و ھر چند یك بار دل بھ این خوش كرد كھ از نحس كیوان براي تصویب این قانون خبر دھد

كنسولي یولیوس و «چنانكھ زندان شھر آن سال را سال   كارھاي كشوري را بي كنكاش با او گرداند،
بدین   نخستین روزنامھ را تأسیس كرد؛  قرار دھد،وي براي آنكھ سنا را زیر نظر عامھ . خواندند» قیصر

ھاي  كرده«گونھ منشیناني برگماشت تا صورت مذاكرات سنا و دیگر مذاكرات و خبرھا را بنویسند و این 
py  را بھ روي » روزانھ
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  . رسید نقاط امپراطوري مي  شد و بھ دست نامھ بران خصوصي بھ ھمة مي

قیصر خود را براي پنج سال بعدي فرمانده بخشھاي ایالت ناربون در در پایان این دورة تاریخي كنسولي، 
كسي كھ   چون بر طبق قانون ھیچ سپاھي حق ماندن در ایتالیا را نداشت،. گل و دامنة جنوبي آلپ كرد

براي آنكھ   قیصر،. یافت شد بر سراسر شبھ جزیره سلطة نظامي مي فرمانده لژیونھاي مقیم شمال ایتالیا مي
بھ مقام كنسولي  ۵٨اي انگیخت تا دوستانش گابینیوس و پیسو براي سال  وسیلھ  را پایدار نگاه دارد، قوانینش

  مردم مطمئن باشد،  براي آنكھ از پشتیباني تودة. را بھ زني گرفت  كالپورنیا،  برگزیده شوند و دختر پیسو،
با آنكھ چندي پیش زن سوم . كرد یاري بیدریغ ۵٨كلودیوس را براي انتخاب بھ مقام تریبوني براي سال 

نگذاشت كھ این واقعھ بر طرحھایش اثري   خود پومپیا را بھ گمان زناكاري باكلودیوس طالق داده بود،
  .گذارد

III  - اخالق و سیاست  

وي . بندوبار و بي  آریستوكراتي بود جوان، دلیر،  از گنس كالودیوسھا،  ،)خوبرو(پوبلیوس كلودیوس پولكر 
براي آنكھ . یلینا و قیصر از پایگاه خود فرود آمد تا تھیدستان را بر ضد توانگران راھبر شودمانند كات

براي آنكھ ثروت . خود را فرزند خواندة یك خانوادة پلبي كرد  شرایط مقام تریبوني خلق را حایز شود،
و پاسدار تقدس  متراكم رم را میان ھمھ توزیع كند و سیسرون را ـ كھ بھ خواھرش كلودیا ناسزا گفتھ

. افسران قیصر درآمد، تا آنكھ توانست خود قدرت را در دست گیرد  در زمرة  ، مالكیت بود ـ از میان ببرد
خود را بھ جامة   و چون خواست بھ وصال او برسد،  ستود و عاشق زن او بود؛ وي سیاست قیصر را مي

نوان كاھن اعظم در آییني كھ زنان بھ بھ ع) ۶٢در سال (زنان درآورد و بھ خانة قیصر درآمد و سپس 
اما فریبش آشكار و بھ دادگاه فراخوانده و   آوردند شركت جست، بھ جا مي» االھة نیكوكار«تنھایي بھ درگاه 

چون قیصر را بھ گواھي خواستند، گفت كھ شكایتي از . نیكوكار محاكمھ شد  بھ جرم ھتك حرمت االھة
زیرا زن من «   :قیصر گفت. د پس چرا زنش پومپیا را طالق داده استدادستان از او پرسی. كلودیوس ندارد

این جوابي زیركانھ بود كھ یك دستیار سیاسي ھوشمند را » .باید چنان زني باشد كھ گمان بد در حق او نرود
ا گواھان گونانون ـ كھ شاید رشوه گرفتھ بودند ـ بھ دادگاه گفتند كھ كلودیوس ب. كرد نھ معاف نھ محكوم مي

. كلودیا روابطي نھاني داشتھ و خواھرش رتیا را پس از ازدواج با لوكولوس از راه بھ در برده است
اما سیسرون   كلودیوس بھ اعتراض گفت كھ وي در روز ھتك حرمت مورد ادعا از رم بیرون رفتھ بوده،

ست از جانب سنا براي اي ا عوام پنداشتند كھ سراسر داستان دسیسھ. گواھي داد كھ با او در رم بوده است
برخي بھ اشارت   بھ گفتة  كراسوس،. اش فریاد برداشتند ، و براي تبرئھ»خلقیان«زبون كردن یك رھبر 

  اصالح طلبان این بار . گروھي از دادرسان را رشوه داد تا بھ سود كلودیوس حكم دھند  قیصر،

ھ جاي زني كھ سنت پرست ناجوري ب  قیصر این را غنیمت شمرد تا،. زرشان چربید و كلودیوس رھا شد
  .، دختر سناتوري را بھ ھمسري بگیرد كھ بھ آرمان خلق پیوستھ بود بود

ھنوز روزي چند از كناره گیري قیصر نگذشتھ بود كھ گروھي از محافظھ كاران پیشنھاد الغاي كامل 
. زدوده شود» قانون یولیانوسي«ھا باید از   نامھ اش را آشكار گفت كھ قانون كاتو عقیده. قوانین او را دادند

كھ مسلط بر مقام  و كلودیوس،  كھ لژیونھا را در اختیار داشت،  سنا تردید كرد كھ چنین آشكارا با قیصر،
كاران ھمراه  ، كاتو با تجدید توزیع غلة دولتي تودة خلق را با محافظھ۶٣در سال . تریبوني بود، در افتد

. با رایگان كردن غلھ براي ھمة نیازمندان، اقدام كاتو را پاسخ دادكلودیوس، ) ۵٨سال (اكنون . كرده بود
گرفت و  وي قوانیني بھ تصویب انجمن رساند كھ در زمینة قانونگذاري حق وتو را از روحانیون مي

ھا را از نو  وي این اتحادیھ. داد كھ سنا در برچیدنشان كوشیده بود، دوباره جواز قانوني مي  كولگیاھا را،
ھا چنان ھواخواھش شدند كھ نگھباناني   داد و بھ صورت گروھھاي رأي دھنده درآورد، و اتحادیھ سازمان

كاتو یا سیسرون در پي   تریبوني،  پس از پایان دورة  كلودیوس از بیم آنكھ،. مسلح بھ پاسداریش گماشتند
س بفرستد و مقرر دارد تا ثمر كردن كار قیصر برآیند، انجمن را بر آن داشت كھ كاتو را بھ سفیري قبر بي
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سیسرون . اجازة انجمن بكشد تبعید شود بي  دارد، چنانكھ قانون مقرر مي  ھر مردي كھ شارمندان رومي را،
و شھرھا و بزرگان یونان در نواخت و   پس بھ یونان گریخت،  دریافت كھ اشارة قانون بھ اوست،

وي بر فراز   و خانة  داد تا اموال سیسرون ضبط، انجمن حكم. بزرگداشت او با یكدیگر بھ رقابت برخاستند
  .پاالتینوس با خاك یكسان شود

از بخت خوش سیسرون بود كھ كلودیوس، سرمست از بادة پیروزي، ھم با پومپیوس و ھم با قیصر دشمني 
  پومپیوس در پاسخ آن از درخواست كوینتوس،. آغاز كرد و بر سر آن شد تا خود رھبر یگانة پلبھا شود

سنا از ھمة شارمندان رم در ایتالیا خواست تا بھ . رادر سیسرون براي بازگرداندن سخنور پشتیباني كردب
آورد تا » میدان مارس«كلودیوس گروھي مسلح را بھ درون . پایتخت بیایند و بھ این پیشنھاد رأي دھند

را برانگیخت تا گروھي را بھ  و پومپیوس آریستوكراتي نیازمند بھ نام آنیوس میلو  ناظر رأي گرفتن باشند،
این كار بھ آشوب و خونریزي انجامید و بسیاري كشتھ شدند و كوینتوس نیز بسختي . آن بسیج كند  مقابلة

اما پیشنھاد او تصویب شد و سیسرون پس از ماھھا تبعید پیروزمندانھ بھ ایتالیا   جان از معركھ بھ در برد،
. آمدند ھاي مردم بھ پیشبازش مي توده  سیوم بھ جانب رم روانھ بود،ھمچنانكھ از بروندی). ۵٧سال (بازگشت 

در رم استقبال جمعیت چندان عظیم بود كھ سیسرون بیمناك شد كھ مبادا متھم شود خود اسباب تبعید خویش 
  .را بھ دسیسھ فراھم كرده تا بازگشتي پرشكوه داشتھ باشد

قیصر مبالغ ھنگفتي . و شاید قیصر بیعت كرده بود سیسرون در ازاي فراخواندن خویش بھ رم با پومپیوس
  و از دریافت بھره   بھ او وام داد تا وضع مالي خود را سامان دھد،

. بود» گانھ شوراي سھ«از آن پس سیسرون تا چند سال در سنا مدافع تریوم ویراتوس یا . خودداري كرد
اي بھ  العاده اري كرد تا مأموریت فوق، سیسرون ك)۵٧سال (كرد  چون خطر كمبود غلھ روم را تھدید مي

ھاي غذایي روم و ھمة بندرھا و داد و  پومپیوس واگذار شود كھ بھ حكم آن وي تا شش سال بر ھمة فرآورده
اما قانون اساسي رم   پومپیوس دوباره گلیم خویش را از آب بھ در برد،. ستدھا اختیار كامل داشتھ باشد

، سیسرون سنا را مجاب ۵۶در سال . مچنان راه بھ حكومت فردي دادگزندي دیگر دید و حكومت قانون ھ
وي از  ۵۴در سال . ھاي لشكریان قیصر در گل تصویب كند كرد تا پرداخت مبلغ گزافي را از باب ھزینھ

اما در مقصود   دفاع كرد،  یكي از ھواداران تریوم ویراتوس،  آولوس گابینیوس،  حكومت ایالتي چپاولگرانة
با دشنام باران كردن یكي دیگر از فرمانروایان ایاالت بھ نام كالپورتیوس  ۵۵در سال . قي نیافتخود توفی
وي خوب بھ یاد داشت . قرب و منزلتي را كھ نزد قیصر بھ دست آورده بود یكسره از دست داد  پیسو ھمة

  .است اما فراموش كرده بود كھ دختر پیسو زن قیصر  كھ پیسو بھ تبعید او رأي داده است،

سنت پرستان   كاتو پیروزمندانھ امور قبرس را سامان داد و بھ رم بازگشت،) ۵٧در سال (ھنگامي كھ 
دعوت آریستوكراسي را پذیرفت   كھ اكنون دشمن پومپیوس بود،  كلودیوس،. صفوف خود را از نو آراستند

ھاي  جو حالتي مخالف قیصر پیدا كرد؛ ھجویھ. ھاي خویش را در خدمت ایشان بگماردتگپسندي و  تا عامھ
چون قیصر ھر چھ بیش . آمد ھایي زھرآگین در سر تریوم ویراتوس فرو مي كالووس و كاتالوس چون نیزه

دوباره امید در   شد خبر رسید، و از خطرات بیشماري كھ بر او روي آور مي  در سرزمین گل پیش رفت،
اگر . دل واالتباران جان گرفت؛ سیسرون گفت كھ آخر نھ این است كھ آدمي ممكن است ھزار جور بمیرد

رھبر ژرمني، گفتگوھایي براي   چند تن از سنت پرستان با آریوویستوس،  قول قیصر را باور داشتھ باشیم،
  اعالم كرد كھ اگر انتخاب شود،  مزد مقام كنسولي بود،كھ نا  دومیتیوس،. قتل قیصر آغاز كرده بودند

. بیدرنگ پیشنھاد بازخواندن قیصر را از گل خواھد داد ـ یعني كھ او را متھم و محاكمھ خواھد كرد
گرفت پیشنھاد كرد كھ سنا در روز بیست و پنجم ماه مھ  سیسرون كھ حربا صفت ھر دم رنگي دیگر مي

  .ارضي قیصر را بررسي كندمسئلة الغاي قوانین  ۵۶سال 
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  یعني شمال   قیصر بھ فرماندھي بخشھاي جنوبي آلپ و بخشھاي ایالت ناربون در گل ـ ۵٨در بھار سال 

با پانزده ھزار تن از ژرمنھا بھ گل روي   كھ در نبرد با قبیلة دیگر از او یاري خواستھ بود،  از قبایل گل،
یكي از . كرد و سپس سلطة خود را بر قبایل شمال خاوري گل استوار ساختوي وعدة یاري را وفا . آورد

سنا بھ فرماندة رومي ناربون ). ۶١سال (بھ نام آیدویي بر ضد ژرمنھا رم را بھ یاري خواست   این قبایل،
  در گل اختیار داد تا این دعوت را اجابت كند؛ اما كمابیش در ھمان حال نام آیوویستوس را در زمرة

در   در این زمان صد و بیست ھزار تن از ژرمنھا از راین گذشتند،. انروایان دوستار روم درآورده بودفرم
فالندر جایگیر شدند، و چنان قدرتي بھ آریوویستوس بخشیدند كھ وي مردم بومي را رعایاي خود بھ شمار 

ر گرد ژنو فراھم آمده كھ ب  ھلوتھا،  در ھمان حال،. آورد و رؤیاي تصرف سراسر گل را در دماغ پخت
و قیصر خبردار   شان سیصد و شصت و ھشت ھزار تن قوي پیكر، آغاز كوچ بھ باختر كردند؛ عده  بودند،

شد كھ آنھا بر سر راه گذرشان بھ جنوب باختري فرانسھ قصد عبور از بخشھاي ایالت ناربون در گل را 
اطلس، قبایل ژرمني در جنبش بودند و سراسر ھاي راین تا اقیانوس  از سرچشمھ«: گوید مومسن مي. دارند

پانصد … این جنبشي بود ھمانند یورشي كھ اقوام آلماني و فرانكھا . شد خطة راین از جانب ایشان تھدید مي
چید،  ھمانگاه كھ رم بر ضد قیصر دسیسھ مي» .سال پس از آن بر امپراطوري روم بھ زوال قیصران بردند

  .ریخت قیصر براي رھایي رم نقشھ مي

عالوه بر چھار لژیوني كھ در اختیار   بایست از سنا بگیرد، قیصر بھ ھزینة خود و بي كسب اختیاري كھ مي
وي از آریوویستوس براي واپسین بار خواست كھ نزد او . چھار لژیون دیگر فراھم و مجھز كرد  داشت،

اكنون . ویستوس دعوتش را رد كردآریو  اوضاع گفتگو كنند؛ و ھمچنانكھ انتظار داشت،  بیاید تا دربارة
قیصر بھ آریوویستوس و . سفیراني از جانب بسیاري از قبایل گل نزد قیصر آمدند و از او امان خواستند

مركز قبیلة آیدویي، نزدیك شھر كنوني   ھلوتھا ھر دو اعالم جنگ كرد و بھ شمال حملھ برد و در بیبراكتھ،
اما نھ چندان درخشان؛   لژیونھاي قیصر پیروز شدند،. مقابلھ كرداوتون در نبردي خونین با ھجوم ھلوتھا 

ھلوتھا حاضر شدند كھ بھ سرزمین خود باز گردند . در بیشتر این موارد باید روایت خود قیصر را بپذیریم
. اما بھ شرط آنكھ در سرزمین خویش حكومت روم را بپذیرند  و قیصر پذیرفت كھ بھ آنان امان عبور دھد،

گفت و براي بیرون راندن آریوویستوس از او یاري  ل اكنون بھ پاس رھایي خود او را سپاس ميسراسر گ
شت یا ایشان را ك  تقریبًا ھمة  بھ روایت خود او،  با ژرمنھا روبرو شد و، اوستھایموي نزدیك . خواست مي

  .اما چندي بعد جان سپرد  آریوویستوس گریخت،). ۵٨سال (بھ اسارت درآورد 

  بھ این بھانھ كھ راه دیگري براي   قیصر مسلم گرفت كھ آزاد كردن سرزمین گل بھ معناي فتح آن است و،

نیرومندي از كھ قبیلة   سركشي آغاز كردند و بلگاي را،  از مردم گل كھ با این حجت قانع نشده بودند،
قیصر سپاھیان ایشان را بر . بھ یاري خواستند  ژرمنھا و سلتھاي ساكن شمال گل میان سن و راین بود،

بترتیب بر قبایل   داد، با شتابي كھ بھ دشمنان فرصت جمع شدن نمي  آن شكست داد و آنگاه،  كرانة
و اسیران   اموالشان را بھ یغما برد،  چیره شد، بر ایشان  و آدواتیكیان تاخت،  نرویھا،  آمبیانیان،  سوئسیونیان،

و سنا آن سرزمین را یك ایالت رومي   وي كمي زود نوید فتح گل را داد،. را بھ برده فروشان ایتالیا فروخت
براي آن قھرمان دور از   كھ بھ ھمان جھانخواري سرداران بودند،  و مردم عادي رم،) ۵۶سال (اعالم كرد 

قیصر دوباره از آلپ بھ سوي دامنة این كوھستان در گل سرازیر شد و خود را بھ . دوطن ھلھلھ برداشتن
لژیونھاي آن را ساز و برگي تازه داد و از پومپیوس و كراسوس   امور داخلي آن مشغول داشت،  ادارة

  .ندكاران طرحي بریز خواست تا با او در لوكا گرد ھم آیند و براي دفاع مشترك در برابر واكنش محافظھ

 ۵۵پیمان كردند كھ پومپیوس و كراسوس در سال   اینان براي آنكھ راه پیشرفت را بر دومیتیوس ببندند،
پومپیوس فرمانرواي ) م ق ۵٠تا  ۵۴از سال (نامزد مقام كنسولي شوند؛ براي پنج سال   بھ رقابت با او،  م، ق

در مقام ) ق م ۴٩تا  ۵٣از سال (و كراسوس فرمانرواي سوریھ گردد؛ قیصر پنج سال دیگر   اسپانیا،
قیصر . مجاز باشد كھ براي بار دوم نامزد مقام كنسولي شود  فرماندھي گل باقي بماند؛ و در پایان این مدت،

با غنایمي كھ از گل گرد آورده بود وجوھي بھ ھمكاران و دوستان خود داد تا ھزینة فعالیتھاي انتخاباتي 
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براي   با اجراي یك برنامة وسیع ساختمانھاي دولتي،  ت بھ رم فرستاد تا،و مبالغي ھنگف  خود را بپردازند،
وي سناتوراني را كھ براي . بیكاران كار و براي پشتیبانانش كارمزد و براي خویشتن اعتبار فراھم آورد

كباره وارسي غنایم جنگي او آمده بودند چندان رشوه داد كھ نھضتي كھ براي الغاي قوانین او پدید آمده بود ی
بھ مقام كنسولي برگزیده شدند و   ھاي معمول، پس از دادن رشوه  پومپیوس و كراسوس نیز،. فرو نشست

  .قیصر دوباره در پي آن رفت تا مردم گل را مجاب كند كھ آرامش شیرینتر از آزادي است

ي بھ درون بخشي ژرمن  دو قبیلة. كشید زبانھ مي  ھاي آشوب از كرانة راین، از بخش سفالي كولوني، شعلھ
و میھن پرستان گل در برابر ھجوم   از گل كھ مقر قبیلة بلگاي بود سرازیر شدند و تا لیژ پیش رفتند،

و آنان را بھ سوي ) ۵۵سال (قیصر، در كسانتن با این دو قبیلھ رویارو شد . رومیان از ایشان یاري جستند
دك ـ كھ در رودخانھ غرق نشده بودند سر بھ سر راین پس راند و آن عده از ایشان را ـ از زن و مرد و كو

ساختند؛   متر عرض داشت، ۴٣٠كھ در آن نقطھ   آنگاه مھندسان او ده روز پلي بھ روي رود پھناور،. كشت
. سپاھیان قیصر از پل گذشتند و آن قدر در سرزمین ژرمنھا جنگیدند تا راین را مرزي استوار ساختند

  .ھ آمده بود بھ گل بازگشتقیصر پس از دو ھفتھ از راھي ك

شاید داستانھایي كھ از فراواني زر یا مروارید در آن . دانیم قیصر از چھ رو اكنون بر بریتانیا حملھ برد نمي
خواست ذخایر قلع و آھن بریتاني را بھ چنگ  سرزمین بر سر زبانھا افتاده بود او را فریفتھ بود؛ شاید مي

ز اینكھ بریتانیاییان مردم گل را یاري كرده بودند خشمگین بود و یا شاید ا  آورد و بھ روم بفرستد؛
وي از باریكترین نقطة دریاي مانش با . اندیشید كھ قدرت روم در گل باید از ھر سو در امان باشد مي

و، پس از آنكھ   بریتانیاییان را كھ آمادگي نداشتند شكست داد،  نیرویي كوچك بر بریتانیا حملھ كرد،
یك سال بعد دوباره از دریا گذشت، ـ بر بریتانیاییان كھ بھ ). ۵۵سال (بھ گل بازگشت   یي برداشت،یادداشتھا

جنگیدند چیره شد، خود را بھ رود تمز رساند، وعدة خراج گرفت، و آنگاه بھ گل  فرمان كاسیوالونوس مي
  .بازگشت

ابورونیان را گوشمال داد و دوباره  وي. اند شاید شنیده بود كھ یكبار دیگر قبایل گل سر بھ شورش برداشتھ
، بخش بزرگي از سپاه خود را در شمال گل بھ جا گذاشت و  ھنگام بازگشت). ۵٣(بھ گرمانیا ھجوم برد 

، امید داشت كھ چند ماھي را بھ بھبود  بازماندة لشكریانش براي گذراندن فصل زمستان بھ شمال ایتالیا رفت
بھ او خبر رسید كھ ورسنژتوریكس،  ۵٢اما در آغاز سال . دبخشیدن بھ وضع خود در رم اختصاص دھ

وضع . كمابیش ھمة قبایل را متحد كرده است  براي جنگ در راه استقالل،  قبایل گل،  الیقترین سركردة
و سرزمیني كھ میان او و سپاھیانش فاصلھ   بیشتر سپاھیان وي در شمال بودند،. قیصر سخت در خطر افتاد

قیصر با سپاھي كوچك از فراز كوھھاي برفپوش سون بھ اوورني . ت شورشیان افتاده بودافكنده بود بھ دس
حملھ برد؛ چون ورسنژتوریكس نیروھاي خود را براي دفاع از آن نقطھ بسیج كرد، قیصر دكیموس 

شمال تا جنوب گل را سراسر در   بروتوس را بھ فرماندھي گماشت و خود با چند سوار، بھ ھیئت مبدل،
و كنابوم ) بورژ(وي آواریكوم . و یكباره بھ حملھ آغاز كرد  بھ بخش اصلي سپاه خود پیوست،  د،نوردی

و خزانة تھي گشتة خود را   ھمة ساكنان آنھا را كشت،  پس از محاصره گرفت و غارت كرد،  را،) اورلئان(
تادگي كردند كھ قیصر سپس بھ گرگوویا ھجوم برد، اما گلھا چنان ایس. دوباره با گنجھاي ایشان پر كرد
، كھ بھ نیروي قیصر از چنگ ژرمنھا رھایي یافتھ و از آن پس  آیدوییان. ناگزیر دست از حملھ برداشت

اكنون جانبش را رھا كردند و پایگاه و انبارھایش را در سواسون متصرف شدند و خود   متحد او شده بودند،
  .ختندرا براي پس راندن او بھ بخشھاي ناربون گل آماده سا

نیروي   ھمة. و وي یك چند خویشتن را مغلوب انگاشت  بارترین روزھاي زندگي قیصر بود، این مصیبت
. خود را بھ كار برد تا آلسیا را، كھ ورسنژتوریكس سي ھزار سپاھي در آن گرد آورده بود، محاصره كند

دویست و پنجاه ھزار تن از  قیصر ھنوز نیرویي بھ ھمین مقدار بر گرد شھر نیاورده بود كھ خبر رسید كھ
وي بھ مردان خود فرمان داد تا دو دیوار متحدالمركز خاكي در . اند آھنگ حملھ بر او كرده  از شمال،  گلھا،

سپاھیان ورسنژتوریكس و متحدانش چندین   یكي در پیش و دیگري در پس ایشان،  پیرامون شھر بسازند،
  بار بیھوده بر این دیوارھا و رومیان 
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سپاه امدادي بر   ھاي رومیان تھي شده بود، درست در ھمان دم كھ ذخیره  پس از یك ھفتھ،. باختھ تاختند امید
كھ از   دیري برنیامد كھ شھریان،. ھاي ناتوان بخش شد برگي از ھم پاشید و بھ دستھ نظمي و بي اثر بي

نزد قیصر فرستادند، و سپس  ، ورسنژتوریكس را بھ خواھش خود او بھ اسیري گرسنگي بھ جان آمده بودند
اما ھمة سربازان آن بھ بندگي افراد لژیونھا   بھ شھر گزندي نرسید،). ۵٢سال (خود تسلیم رومیان شدند 

ورسنژتوریكس را بھ زنجیر كشیدند و بھ روم بردند؛ در آنجا وي جشن پیروزي را شكوه بخشید . درآمدند
  .و بھاي دلبستگي بھ آزادي را با جان خویش داد

محاصرة آلسیا سرنوشت گل و سرشت تمدن فرانسوي را معین كرد و مملكتي دو برابر ایتالیا را بر 
ھا و بازارھاي پنج میلیون نفوس را بھ روي بازرگاني روم گشود؛ ایتالیا و  امپراطوري روم افزود و خزانھ

از لبة پرتگاه تباھي بھ اوج اي را چھار قرن از تاخت و تاز بربران رھایي داد؛ و قیصر را  جھان مدیترانھ
گلھا پس از آنكھ سالي دیگر را بھ شورشھایي پراكنده گذراندند و . ناموري و توانگري و نیرومندي رساند

سراسر سرزمینشان سر در   سركوب شدند،  با شدتي غیر عادي،  ھمھ جا بھ دست سردار خشمگین رومي،
باز كشورگشایي جوانمرد شد و چنان با قبایل   لم دید،قیصر ھمینكھ پیروزي خود را مس. خط فرمان رم نھاد

در حالي كھ قیصر و روم ھیچ یك   گل خوشرفتاري كرد كھ آنھا، در سراسر جنگھاي داخلي بعدي در روم،
، از  گل سیصد سال ایالتي رومي باقي ماند. براي برافكندن یوغ روم جنبشي نكردند  امكان تالفي نداشتند،

زبان التیني را آموخت و آن را دگرگون كرد، و گذرگاھي شد براي راه یافتن   ،صلح رومي بھره گرفت
بیگمان قیصر و معاصرانش ھیچ كدام از پیامدھاي عظیم . فرھنگ كالسیك باستاني بھ اروپاي شمالي

راھم اندیشید كھ ایتالیا را نجات داده و ایالتي را گشوده و سپاھي ف قیصر مي. پیروزي خونبار او آگاه نبودند
  .برد كھ تمدن فرانسوي را آفریده باشد كرده؛ اما گمان نمي

شگفتزده دریافت كھ   شناخت، سیاستمدار و اصالح طلب مي  بي بندوبار،  كھ قیصر را مردي گشادباز،  روم،
وي كشورداري خستگي ناپذیر و سرداري كاردان نیز ھست؛ در عین حال مورخي گرانمایھ ھم در وجود 

ھایي بود كھ در رم بھ او  ھمانگاه كھ خاطرش نگران حملھ  در گرماگرم نبردھاي خود، قیصر. او یافت
بھ دلیل ایجاز   و این كتابي است كھ،  شرح و توجیھ گشودن گل را در كتاب گزارشھا ضبط كرد،  شد، مي

التیني رسیده  اي با مطالب یكجانبھ بھ پایگاھي بلند در ادب از مقام رسالھ  اش، نظامي و سادگي ھنرمندانھ
سرودي در ستایش او ساخت و حكم تاریخ را   چون یك بار دیگر تغییر رأي داد،  حتي سیسرون،. است

  :پیشگویي كرد

بلكھ سپاھیان و سپاھساالري قیصر را سپر و سد   نھ راین جوشان و خروشان را،  ھاي آلپ، من نھ باره
اگر كوھھا بھ ھمواري دشتھا شود و . شمارم رمانیا ميراستین ما در برابر تاخت و تاز گلھا و قبایل بربر گ

رودھا بخشكد، باز ما نھ در پناه دژھاي طبیعت، بلكھ در سایة پیكارھا و پیروزیھاي قیصر است كھ ایتالیا 
  .داریم را استوار و ایمن مي

  :و بر این سخن باید ستایش یك آلماني بزرگ را افزود

اگر اروپاي   پیوندد، و روم را با نسج غرور آمیزتر تاریخ جدید مي ھالساگر پلي ھست كھ عظمت گذشتة 
ھاي سلف  اینھا ھمھ كار قیصر است؛ و با آنكھ آفریده… كالسیك   رومي است و اروپاي ژرمني،  باختري،

پس از آن   ساختمان قیصر،  ھمھ بر اثر طوفانھاي قرون میانھ یكسره تباه شده،در شرق كمابیش   بزرگ او،
  .ھزاران سالي كھ دینھا و دولتھا را دگرگون كرد، سالم بھ جا مانده است

V - انحطاط دموكراسي  

تباھي و خونریزي محیط سیاسي رم را چنان آشوبناك   اقامت قیصر در گل،  در مدت دومین دورة پنجسالة
pyھدفھاي سیاسي خود را با   در مقام كنسولي،  پومپیوس و كراسوس،. كرده بود كھ تا آن ھنگام سابقھ نداشت
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چون سال خدمت این دو پایان . كردند و گاه آدمكشي تعقیب مي  ارعاب داوران،  رشوه دادن در انتخابات،
از فرات گذشت و در كاراي بھ . كراسوس سپاھي بزرگ فراھم و بسیج كرد و رھسپار سوریھ شد  گرفت،

  كراسوس،. سواره نظام چاالكتر پارتي او را شكست دادند؛ فرزندش ھم در نبرد كشتھ شد. پارتیان برخورد
وي دعوت را  .خواندار پارتي او را بھ گفتگو فرا سرگرم پس كشاندن سپاھیان خود بود كھ سرد  با نظم،

پارت فرستادند تا نقش بدن پنتئوس را در  سر كراسوس را بھ دربار .شداما بھ غدر كشتھ   پذیرفت،
پریشان   كھ دیري بود از نبرد فرسوده شده بود،  سردار او، سپاه بي .كندایفا   نمایشنامة باكخاي، اثر اوریپید،
  ).۵٣ل سا(پا بھ گریز نھاد و ناپدید گشت 

. خواست تصرف اسپانیا را بھ پایان رساند پومپیوس نیز لشكري گرد آورده بود و گویا مي  در عین حال،
  گستراند، ھمانگاه كھ وي مرز روم را تا رود تمز و راین مي  اگر طرح قیصر بھ انجام رسیده بود،

ا در مدار قدرت روم در و كراسوس ارمنستان و سرزمین پارت ر  بایست اسپانیاي اقصا، پومپیوس مي
بھ جز یك لژیون كھ بھ ھنگام بحران   پومپیوس بھ جاي آنكھ لژیونھاي خود را بھ اسپانیا ببرد،. آوردند مي

استوارترین رشتة پیوند  ۵۴در سال . ھمة آنھا را در ایتالیا نگھ داشت  شورش گل در اختیار قیصر گذاشت،
قیصر بھ او پیشنھاد كرد كھ . دختر قیصر، بر سر زا درگذشت  زیرا ھمسرش یولیا،  او با قیصر گسستھ شد،

بھ زني بھ او بدھد و خود   كھ اكنون نزدیكترین خویشاوند اناث او بود،  نوة خواھریش اوكتاویا را،
مصیبت كراسوس و . خواستگار زناشویي با دختر وي شد؛ اما پومپیوس ھر دو پیشنھاد را رد كرد

  سپاھیانش در 

چھ بسا با   روي تراز بخش دیگري را از میان برد؛ زیرا اگر كراسوس پیروز شده بود،نی  سال بعد،
پرستان ھمداستان  از آن پس پومپیوس آشكارا با سنت. خاست دیكتاتوري قیصر یا پومپیوس بھ مخالفت برمي

آن قدرت اكنون فقط یك مانع بر سر راه داشت و   طرح او براي دست یافتن بھ باالترین مرتبة. شد
بھ سر  ۴٩دانست كھ مدت فرماندھي قیصر در سال  پومپیوس چون مي. بلندپروازي و سپاه قیصر بود

ایتالیاییان قادر   بخشید و ھمة دوام مي ۴۶احكامي بھ دست آورد كھ فرماندھي وي را تا پایان سال   رسد، مي
نگونھ یقین داشت كھ گذشت كرد كھ با شخص او سوگند بیعت یاد كنند؛ وي بدی بھ حمل سالح را موظف مي

  . زمان وي را سرور روم خواھد كرد

دادند، بوي ناخوش دموكراسي  در ھمان حال كھ دیكتاتوران بالقوه براي دست یافتن بھ این مقام مانور مي
و سلطنت بر ممالك دست نشانده   ایاالت،  مناصب،  احكام دادگاھھا،. رو بھ مرگ پایتخت را فرا گرفتھ بود

بھ نخستین بخش رأي  ۵٣در سال . پرداختند شد كھ بھاي بیشتر مي اعي بھ كساني فروختھ ميھمچون مت
آورد، راه  آنگاه كھ زر مقصود را برنمي. دھنده در انجمن ده میلیون سسترس بھ خاطر رأیش پرداختھ شد

را بھ تسلیم وا ایشان   و با تھدید بھ افشاي راز،  خونریزي باز بود؛ یا آنكھ با كاوش در گذشتة افراد،
اي در كار نبود تا  بزھكاري در شھر و راھزني در روستا روایي داشت و ھیچ شحنھ و داروغھ. داشتند مي

 كمیتیاكردند تا از آنان حراست كنند یا در  ھاي گالدیاتورھا را اجیر مي توانگران دستھ. از آن جلوگیري كند
ترین مردمان ایتالیا را بھ رم كشاند و حرمت  بوي زر یا پیشكش غلھ فرومایھ. جانب ایشان را نگاھدارند

  در زمرة  داد، رأي مي  خواستند، چنانكھ مي  ھر كس كھ در برابر زر،. جلسات انجمن را از میان برد
دادند حق  كمي از كساني كھ رأي مي  مند باشد خواه نھ؛ گاه فقط عدةخواه شار  آمد، انتخاب كنندگان در مي

چند بار الزم آمد كھ امتیاز ایراد نطق در انجمن را با ھجوم بر صفة سخنگویان و حفظ . رأي دادن داشتند
 آنان كھ رأي  رقیب خود بود؛  امر قانونگذاري تابع برتري گذراي ھر دستھ بر دستة. آن بھ قھر بدست آورند

سیسرون . شد خوردند و سپس خانة ایشان دستخوش حریق مي دادند گاه تا سر حد مرگ كتك مي خالف مي
رود تیبر از اجساد شارمندان پر بود و گند آبروھاي عمومي از »  :بھ دنبال یكي از این گونھ جلسات نوشت

  ».بایست با اسفنج فوروم را از خون روان پاك كنند آنھا آكنده؛ و بندگان مي

ھاي اراذل  آنان دستھ. ترین و كاردانترین مردان رم در این قماش از پارلمان بودند كلودیوس و میلو برجستھ
pyگذشت كھ میان ایشان یك نوع  كردند و روزي نمي را بر سر مسائل سیاسي بھ ضد یكدیگر بسیج مي
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زي دیگر و رو  یك روز كلودیوس در خیابان بھ سیسرون حملھ كرد،. زورآزمایي صورت نگیرد
  میلو را بھ آتش كشیدند؛ سرانجام   جنگاورانش خانة

ھاي او آگاھي  كھ از ھمة دسیسھ  پرولتاریا،). ۵٢(كلودیوس خود بھ دست گروه میلو گرفتار و كشتھ شد 
و آنگاه   اش را بھ مقر سنا برد، كلودیوس را ھمچون شھیدي گرامي داشت، با تشییعي باشكوه جنازه  نداشت،

پومپیوس سربازان خویش را بھ . سوزانند آتش زد اي كھ مرده را روي آن مي ا را ھمچون ھیمھساختمان سن
» كنسول بیھمكار«وي بھ پاداش از سنا خواست كھ بھ مقام . معركھ آورد و تظاھركنندگان را پراكنده كرد
درخواست پومپیوس  .جلوه كرد» دیكتاتور«كاتو بھتر از لفظ   برگزیده شود، و این عبارتي بود كھ بھ دیدة

دو الیحھ ارائھ كرد، یكي در باب   كھ اكنون از سپاھیان او ھراسیده بود،  پس وي بھ انجمن،. پذیرفتھ شد
كھ (و دیگري در باب الغاي حق نامزدي براي مقام كنسولي در حال غیبت از رم   پیكار با فساد سیاسي،

بھ یاري نیروي نظامي با بیطرفي بر فعالیت  پومپیوس). این حق را بھ قیصر داده بود ۵۵سال   الیحة
اما بھ   محكوم شد، سیسرون  میلو بھ جرم قتل كلودیوس محاكمھ و بھ رغم دفاعیة. دادگاھھا نظارت كرد

و آنجا با اظھار شایستگي و تقوا چنان ) ۵١سال (سیسرون بھ حكومت كیلیكیا رفت . مارسي گریخت
ھمة اركان ثروت و نظم در پایتخت بھ . خویشتن را تبرئھ كرد كھ دوستانش شگفت زده و آزرده شدند

  .اما طبقات تھیدست امیدوارانھ چشم بھ راه آمدن قیصر بودند  دیكتاتوري پومپیوس رضا دادند،

VI – جنگ داخلي  

اما حكومتي دیگر بھ جاي آن   راسي خودپرست و كوتھ نگر را خرد كرده بود،آریستوك  یك قرن انقالب،
و سیركبازي انجمن را بھ شكل جماعتي بیخبر و   تقیسم نان،  خواري، بیكاري، رشوه. برپا نداشتھ بود

یك   تا چھ رسد بھ ادارة  آمد، خود بر نمي  ادارة  جماعتي كھ آشكارا از عھدة  شوریده مسخ كرده بود،
آزادي بھ افسار گسیختگي مبدل شده و   :افالطون سقوط كرده بود  دموكراسي بھ حكم قاعدة. مپراطوريا

  . آشوب موجبات محو آزادي را فراھم كرده بود

فقط نامي است بي «قیصر با پومپیوس ھمداستان شد كھ جمھوري مرده است، و گفت كھ جمھوري اكنون 
اي در پیشوایي برقرار  اما قیصر امیدوار بود كھ آنچنان شیوه. ؛ و از دیكتاتوري گریزي نیست»سرو تھ

و محرومیتھایي كھ   بیدادھا،  بلكھ از ناھنجاریھا،  را تثبیت نكند،» وضع موجود«دارد كھ پیشرو باشد؛ 
  وي . دموكراسي را بھ انحطاط كشانده بود بكاھد

و دلتنگ شد از   گسترده بودند دید، اما دامھایي ار كھ بر سر راھش. داشت دوستان دیرینش را خوش نمي
فرمانرواییش بر گل در روز اول مارس   دورة. دھند اینكھ بھ نجات دھندة ایتالیا چنین ناسزاوار پاداش مي

در این فاصلھ مصونیت   توانست نامزد مقام كنسولي شود؛ تا پاییز آن سال نمي  رسید؛ بھ پایان مي ۴٩سال 
آنكھ خود را گرفتار احكام توقیف و مصادره كند ـ  بي  توانست، د و نميدا صاحبان مناصب را از دست مي

اندكي پیشتر ماركوس ماركلوس بھ سنا . كھ در زمرة سالحھاي رایج در جنگ احزاب بود ـ وارد رم شود
تبعید   پیشنھاد كرده بود كھ قیصر پیش از سرآمدن مدت خدمتش از فرمانروایي بركنار شود و این بھ منزلة

اما سنا   تریبونھاي خلق با وتوي خود او را نجات دادند،. ست خویشتن یا كشیده شدن بھ محاكمھ بودبھ د
كاتو بصراحت گفتھ بود كھ امیدوار است قیصر . آشكارا موافقت خود را با این پیشنھاد اعالم كرده بود

  .و از ایتالیا تبعید شود  محاكمھ،  تعقیب،

از   ھنگامي كھ سنا، بھ پیشنھاد پومپیوس،. قیصر بھ ھر كوششي دست زد تا شاید راھي براي سازش بیابد
با آنكھ سپاھش   قیصر،  ھر دو سردار خواست تا یك لژیون براي جنگ با پارتیھا در اختیار آن بگذارند،

ھ لژیوني را كھ سال بیدرنگ بھ این درخواست عمل كرد؛ و چون پومپیوس از او خواست ك  كوچك بود،
دوستانش بھ او زنھار دادند كھ این لژیونھا بھ . لژیون را باز فرستاد  پیش نزد او گسیل گشتھ بود بازگرداند،

pyقیصر از طریق پشتیبانان خود از سنا . اند در كاپوا جاي گرفتھ  جاي آنكھ بھ جنگ پارتیھا فرستاده شوند،
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در تجویز نامزدي غیابي او براي مقام كنسولي صادر كرده خواست تا حكمي را كھ انجمن در آغاز كار 
سنا از پذیرش این درخواست سرباز زد و از قیصر خواست تا سپاھیان خود را مرخص . بود تجدید كند

قیصر دریافت كھ لژیونھا تنھا نگھبان اویند، و چھ بسا بیعت آنھا را با شخص خود براي رویارویي با . كند
با این وصف بھ سنا پیشنھاد كرد كھ ھم خود و ھم پومپیوس از اختیارات . آورده بودچنین بحراني بھ دست 

مردم رم منطقي آمد كھ بر سر و روي پیك   و این درخواست چنان بھ دیدة  فرماندھي خویش چشم پوشند،
آن  اما پومپیوس از پذیرش  رأي این طرح را پذیرفت، ٢٢رأي در برابر  ٣٧٠سنا با . قیصر گل افشاندند

سنا اعالم كرد كھ قیصر اگر تا روز اول ژوئیھ دست از   ،۵٠در واپسین روزھاي سال . سر باز زد
اي را در سنا خواند كھ در آن  كوریو نامھ ۴٩در نخستین روز سال . دشمن ملت است  فرماندھي نكشد،

در مقام  ۴٨سال  بھ شرط آنكھ تا  ده لژیونش جز دو تا را رھا كند،  قیصر موافقت كرده بود تا ھمة
اعالم جنگ خواھد بود، و ھمین نكتھ از   فرماندھي باقي باشد؛ اما افزوده بود كھ رد این پیشنھاد بھ منزلة

سیسرون در دفاع از پیشنھاد سخن گفت و پومپیوس نیز بھ آن رضا داد؛ اما كنسول . برد پیشنھادش كاست
پس از . ونیوس را از عمارت سنا بیرون راندو آنت  كوریو،  لنتولوس دخالت كرد و دستیاران قیصر،

و ماركلوس مجاب شد و بھ اكراه بھ پومپیوس فرمان و اختیار   كاتو،  سنا با دالیل لنتولوس،  اي دراز، مباحثھ
  پاس آن دارد تا بھ كشور «داد كھ 

  .حكومت نظامي بود

د؛ وي ھرگز اختیاري نداشت كھ از نظر قانوني حق با سنا بو. قیصر بیش از آنچھ شیوة او بود درنگ كرد
گل را بھ انقالب و ایتالیا   دانست كھ جنگ داخلي، مي. شرایط استعفاي خود را از مقام فرماندھي معین كند

وي . كفایتي و ارتجاع بود اما تن در دادن او بھ معناي تسلیم امپراطوري بھ بي. را بھ تباھي خواھد كشاند
تیتوس البینوس   ت كھ یكي از نزدیكترین دوستان و كاردانترین افسرانش،ھا بود كھ خبر یاف  در این اندیشھ

خاص او   كھ محل عالقة  پس سربازان لژیون سیزدھم را،. جانبش را رھا كرده و بھ پومپیوس پیوستھ است
: اش كرد اش سربازان را شیفتھ نخستین كلمھ. احضار كرد و چگونگي اوضاع را براي ایشان باز گفت  بود،

ھا ھمواره خود بودند و شكوه داشتند كھ  اینان كھ شاھد شركت قیصر در سختیھا و مھلكھ  »!سنگرانھم«
وي . دادند كھ این كلمھ را بھ كار برد اندازد، بھ او حق مي وي بیش از آنچھ باید جان خویش را بھ خطر مي

را بھ كار برد، سربازان خود » !سربازان«ھمیشھ بھ جاي آنكھ مانند فرماندھان بیمھر، واژة كوتاه و خشن 
آمدند و از جانب او حق شارمندي رم را  بیشتر سربازانش از گل سیزالپین مي. كرد را این گونھ خطاب مي

و حتي سناتوري، براي آنكھ   دانستند كھ سنا از تنفیذ این حق خودداري كرده، یافتھ بودند؛ اینان مي
یكي از اھالي گل سیزالپین را تازیانھ   ي نشان دھد،ناخرسندي خود را از عمل قیصر در اعطاي حق رأ

اینان در طي نبردھاي بیشمار خویش خو گرفتھ . و حال آنكھ تازیانھ زدن بھ شارمند رم ممنوع بود  زده بود؛
بودند كھ بھ قیصر احترام بگذارند و حتي او را بھ شیوة خشن خاص خود و بھ زبان بیزباني دوست بدارند 

اما خطاھاي سربازان خود را كھ از طبیعت انساني   كرد، ظمي را سخت مجازات مين قیصر جبن و بي
انداخت، بر  جانشان را بیھوده بھ خطر نمي  پوشید، از شھوترانیھاشان چشم مي  بخشید، خاست مي ایشان برمي
ادھاي خود وي سربازان را از پیشنھ. كرد و غنایم خود را جوانمردانھ میانشان پخش مي  افزود، مزدشان مي

بھ سنا و واكنش سنا در برابر آنھا باخبر ساخت؛ بھ آنھا گوشزد كرد كھ چنین آریستوكراسي تناسا و 
و چون از آنان پرسید كھ آیا از او . و بھروزي ارزاني دارد  داد،  تباھكار لیاقت آن را ندارد كھ بھ روم نظم،

ایشان گفت كھ دیگر پولي ندارد تا دستمزد  ھنگامي كھ بھ. حتي یك تن دریغ نكرد  پیروي خواھند كرد،
  .او ریختند  ھاي خود را بھ خزانة ھمھ اندوختھ  ایشان را بپردازد،

، قیصر یك لژیون از سپاه خود را از روبیكون گذراند، و آن رودي باریك بود  ۴٩در روز دھم ژانویھ سال
  :اند كھ در این ھنگام گفت نقل كرده از او. رفت نزدیك آریمینوم كھ مرز جنوبي گل سیزالپین بشمار مي

زیرا نھ لژیون از سپاھیانش ھنوز دور از دسترس در   كار او بظاھر نابخردانھ بود،» قرعة فال را زدند«
حال آنكھ پومپیوس ده لژیون یا شصت ھزار سپاھي داشت و   گرفت، ھا وقت مي گل بودند و رسیدنشان ھفتھ

py  فراھم كند و با پولش ھمة آنان را سالح و مختار بود تا ھر قدر بخواھد سپاه 
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سھ لژیون دیگر از زندانیان و داوطلبان و سربازھاي   و لژیون ھشتم او در كورفینیوم بھ وي پیوستند؛ وي،
را از ) ٨٨سال (» جنگ اجتماعي«در گردآوري سپاه كارش چندان دشوار نبود؛ ایتالیا . اجباري بسیج كرد

ھاشان را بر وي  شھرھا یكایك دروازه  دید؛ را مدافع حقوق ایتالیاییان مي یاد نبرده بود و اكنون قیصر
شھرھا با او ھمچون »  :سیسرون نوشت. گشودند و در برخي از آنھا ساكنان ھمگي بھ پیشبازش آمدند

قیصر آن را از یغماي   و سپس تسلیم اختیار كرد؛  كورفینیوم اندكي مقاومت،» .فرستادند خدایي درود مي
اي كھ البینوس  و زر و بار و بنھ  ھمة صاحبمنصبان اسیر را رھا ساخت،  ازان خود در امان داشت،سرب

از غضب امالك مخالفان كھ   با آنكھ آه در بساط نداشت،. پشت سر گذارده بود بھ اردوگاه پومپیوس فرستاد
ش اعظم افراد طبقات متوسط اي بسیار خردمندانھ بود كھ بخ و این شیوه  كرد، افتاد پرھیز مي بھ دستش مي

قیصر پس از ھر . شمرد بیطرفان را دوست خود مي  وي اعالم كرد كھ ھمة. داشت را بھ بیطرفي وا مي
بھ لنتولوس پیامي فرستاد و از او خواست تا از اعتبار مقام . كرد پیروزي كوششي تازه در راه آشتي مي

نشیني  اي بھ سیسرون نوشت كھ حاضر است گوشھ در نامھ. كنسولي خود براي برقراري صلح استفاده كند
سیسرون كوشید تا میان . بھ شرط آنكھ بتواند در امان زیست كند  بگزیند و میدان را بھ پومپیوس واگذارد،

  .اما منطق خود را در برابر خشك اندیشیھاي رقیبان در انقالب ناتوان یافت  ایشان سازشي پدید آورد،

با آنھا از پایتخت عقب نشست و صف پریشاني   یروھایش بر قیصر تفوق داشت،با آنكھ ھنوز ن  پومپیوس،
از آریستوكراتھا بھ دنبالش روان شد كھ زنان و كودكان خویش را پشت سر بھ امید رحمت قیصر باز نھاده 

اعالم داشت كھ ھر سناتوري را كھ رم را   پس از آنكھ ھر دعوتي را بھ صلح رد كرد،  پومپیوس،. بودند
و سیسرون   بیشتر سناتوران در رم ماندند،. رك نگوید و بھ اردوي او نپیوندد دشمن خود خواھد شمردت

. میان امالك روستایي خویش بھ گردش پرداخت  كرد، كھ خود دو دلیھاي پومپیوس را نكوھش مي  مردد،
دانست كھ سپاھیان  ميوي . پومپیوس رھسپار بروندیسیوم شد و سپاھیان خود را از دریاي آدریاتیك گذراند

و در عین حال امیدوار بود   بھ مشق بیشتر نیاز دارند،  براي آنكھ از پس لژیونھاي قیصر برآیند،  ، نظمش بي
  .كھ ناوگان رومي بھ فرمان او ایتالیا را چندان گرسنھ نگاه دارد تا آنكھ رقیب نابود شود

و در حالي كھ سپاھیانش را در شھرھاي   آنكھ بھ مقاومتي برخورد، قیصر در روز شانزدھم مارس بي
وي نخست عفو عمومي اعالم كرد و انتظام شھر و . سالح وارد رم شد با دستھاي بي  مجاور باز نھاده بود،

و قیصر از سنا خواست تا او را   تریبونھا سنا را بھ اجالس فراخواندند،. سامان اجتماع را بازگرداند
آنگاه قیصر خواست كھ سنا سفیراني نزد پومپیوس گسیل دارد تا دربارة   فت؛اما سنا نپذیر  دیكتاتور بنامد،

لوكیوس   ھنگامي كھ قیصر از خزانة ملي وجوھي خواست،. باز سنا نپذیرفت  عقد صلح گفتگو كنند،
  اما چون قیصر خاطر نشان كرد كھ براي . مانع قبول درخواستش شد  دارندة مقام تریبوني،  متلوس،

كرد، اما با انصافي  از آن پس قیصر آزادانھ از خزانھ خرج مي. دست از مخالفت برداشت  تھدید است،
آنگاه نزد سربازانش . شائبھ غنایمي را كھ در نبردھاي اخیرش بھ دست آورده بود بھ خزانھ سپرد بي

ھم كرده بازگشت و خود را براي نبرد با سھ سپاھي كھ یاران پومپیوس در یونان و افریقا و اسپانیا فرا
  .بودند آماده ساخت

كوریوي نستوه را ھمراه دو   ،)چھ زندگي ایتالیا وابستھ بدان بود(غلھ فراھم آورد   قیصر براي آنكھ ذخیرة
باكي  و كوریو با بي  كاتو جزیره را تسلیم كرد و بھ افریقا گریخت؛. لژیون بھ سیسیل فرستاد تا آن را بگیرند

در واپسین   اما شكست خورد و در كارزار كشتھ شد؛  آھنگ نبرد كرد، بیھنگام  رگولوس در پي او رفت،
در این میانھ قیصر سپاھي با . بلكھ بر زیاني كھ بھ قیصر رسانده بود دریغ خورد  نھ بر مرگ خود،  دم،

ي كھ و از دیگر سو ھنگام  آن كشور بھ ایتالیا ادامھ یابد،  خود بھ اسپانیا برده بود تا از یك سو صادرات غلة
مانند گل، از نظر استراتژي   وي در اسپانیا،. شود، از پشت بھ او نتازند رھسپار رویارویي با پومپیوس مي

اما قیصر   یكچند سپاھیانش خطر گرسنگي و شكست را در برابر خویش دیدند،. خطاھایي عمده مرتكب شد
وي با تغییر مسیر یك . طر رھانیدخویشتن را از خ  با كارایي درخشان و دالوري شخصي،  بھ شیوة معمول،

بلكھ دشمن را بھ محاصره انداخت؛ آنگاه با شكیبایي چشم بھ   رود نھ تنھا خطر محاصره را در ھم شكست،
راه نشست تا سپاه در دام افتاده ناگزیر بھ تسلیم شود، اگرچھ سپاھیانش تشنة حملھ بودند؛ سرانجام یاران 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



قیصر از طریق ). ۴٩اوت سال (اسر اسپانیا بھ دست قیصر افتاد پومپیوس دست از مقاومت كشیدند و سر
اما در مارسي دید كھ سپاھي بھ فرماندھي لوكیوس دومیتیوس راه را بر او بستھ   خشكي رھسپار ایتالیا شد،

قیصر پس از . است؛ این دومیتیوس كسي بود كھ در كورفینیوم بھ دست قیصر اسیر و سپس آزاد شده بود
  .و در ماه دسامبر در رم بود  سازمان اداري گل را طرازي نو داد،  ت شھر را گرفت،اي سخ محاصره

سنا . وضع سیاسي قیصر را استوار كرد  كھ دلھاي ھراسناك پایتخت را قراري بخشیده بود،  این نبرد،
كنسول  بھ عنوان یكي از دو ۴٨پس از آنكھ در سال   اما قیصر،. اكنون او را بھ مقام دیكتاتوري برگزید

چون احتكار پول نرخھا را پایین آورده بود و وامداران حاضر . از این عنوان چشم پوشید  برگزیده شد،
بھایي كھ ستانده شده بودند پول گرانبھا باز پس دھند، ایتالیا بھ بحران اعتبار  شدند كھ بھ جاي پول كم نمي

را بھ صورت اجناسي ادا كنند كھ داوران دولتي توانند دیون خود  قیصر حكم داد كھ افراد مي. دچار شده بود
ترین چارة  شایستھ«این كار بھ گمان او . قیمت آنھا را براساس نرخھاي پیش از جنگ معین كرده باشند

دیون بود كھ پس از ھر جنگ بیم آن   حفظ آبروي وامداران و در عین حال جلوگیري از فسخ كلبة
دیگر بندگي در ازاي بدھي را منع كند خود نشانة آن است كھ اینكھ قیصر مجبور شد تا بار » .رود مي

  وي اجازه داد كھ وامداران . رفتھ است اصالحات در رم تا چھ پایھ كند پیش مي

و میزان سود را نیز بھ یك درصد در   سودھایي را كھ تا آن زمان پرداختھ بودند از اصل سرمایھ بكاھند،
اما   كھ بیم غصب اموال خود را داشتند، شادمان ساخت،  امگزاران را،این اقدامات بیشتر و. ماه محدود كرد

كارھاي   دیون و توزیع اراضي،  با الغاي كلیة  طلبان را نیز كھ امیدوار بودند قیصر، بھ ھمان اندازه اصالح
رد میلو لغو احكام تبعید را جز در مو  ھمة  قیصر بھ نیازمندان غلھ بخشید،. كاتیلینا را دنبال كند نومید كرد

. رویھا سپاسگزار او نشد ھیچ كس بھ سبب این میانھ. و آریستوكراتھایي را كھ بھ رم بازگشتند بخشید. كرد
ھنگامي كھ وي در تسالي با پومپیوس در   گري بر جان او را از سر گرفتند و، پرستان بخشوده توطئھ سنت

  لیوس پیوستند كھ وعدة الغاي دیون و مصادرةاصالح طلبان نیز جانبش را رھا كردند و بھ كای  جنگ بود،
  .داد زمین را مي  امالك بزرگ و توزیع دوبارة

قیصر بھ سپاھیان خود و ناوگاني كھ دستیارانش در بروندیسیوم گرد آمده بودند   ،۴٩نزدیك بھ پایان سال 
دوازده كشتي   ؛در آن زمان سابقھ نداشت كھ سپاھي در فصل زمستان از آدریاتیك گذشتھ باشد. پیوست

و ناوگان برتر پومپیوس   توانست یك سوم از شصت ھزار سپاھي او را حمل كند، قیصر ھر بار تنھا مي
با این وصف قیصر با بیست ھزار سپاھي . داشت رو بھ رو پاس مي  ھا و بندرھا را در كرانة ھمة جزیره

براي   قیصر،. گشت بھ ایتالیا غرق شدندكشتیھاي او ھنگام باز. بادبانھا را برافراشت و عازم اپیروس شد
قایقبانان با پارو بھ . آنكھ از علت تأخیر باقي سپاھیانش آگاه شود، خواست با قایق كوچكي دریا را در نوردد

پروا  قیصر كھ در میان جمع ھراسان ایشان بي. امواج رفتند و چیزي نمانده بود كھ غرق شوند  مقابلة
بیم مدارید، كھ قیصر و فر او را «: ایشان را دل داد  اي، لگرم كننده و شاید افسانھایستاده بود، با این كالم د

در عین حال . اما باد و موج قایق را بھ كرانھ پس راند و قیصر ناگزیر از كوشش باز ایستاد» .برید مي
سبب آن  بھ  آنگاه،  پومپیوس با چھل ھزار تن سپاھي دورھاخیون و مخازن گرانبھاي آن را متصرف شد؛

. از حملھ بر نیروي ناتوان و گرسنة قیصر بازماند  اندازة او بود، سالھاي چاقي بي  تصمیمي كھ مشخصة بي
  .سپاه قیصر را از دریا گذراند  ماركوس آنتونیوس در این درنگ ناوگاني دیگر فراھم كرد و ماندة

پس سفیري نزد . ان رومي اندازداما ھنوز خوش نداشت كھ رومي را بھ ج  قیصر اكنون آمادة نبرد بود،
قیصر  .ندادپومپیوس پاسخي . پومپیوس فرستاد و پیشنھاد كرد كھ ھر دو سردار از فرماندھي دست بكشند

صاحبمنصبان . تعقیب قیصر پي نگرفت اي كرد و پس رانده شد؛ ولي پومپیوس این پیروزي را با حملھ
اسیران خود را كشتند، حال آنكھ قیصر از جان اسیران خویش درگذشت،   ھمة  بھ رغم اندرز او،  پومپیوس،

. سپاھیان قیصر را نیرومند و از آن لشكریان پومپیوس را ناتوان گرداند  و این تضاد و رفتار روحیة
py  سپاھیان قیصر از او خواستند تا بھ 
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چون . ایشان را گوشمال دھد  ب جبني كھ در این نخستین پیكار خود با لژیونھاي رومي نشان داده بودند،سب
تر از آن  از او خواستند تا ایشان را بھ نبرد ببرد؛ اما قیصر خردمندانھ  قیصر این درخواست را نپذیرفت،

  .دید كھ بھ تسالي عقب بنشیند و سپاھیان خود را رخصت آسایش دھد

آفریكانوس بھ او اندرز داد تا باز گردد و ایتالیاي . پومپیوس تصمیمي گرفت كھ بھ بھاي جانش تمام شدحال 
اما اكثر رایزنان پومپیوس از او خواستند تا در پي قیصر برود و كارش را یكسره . بیدفاع را متصرف شود

گویي كردند و  ون گزافھآریستوكراتھایي كھ در ارودي پومپیوس بودند در وصف پیروزي دورھاخی. كند
سیسرون، كھ سرانجام بھ ایشان پیوستھ بود، . پنداشتند كھ آن نبرد سرنوشت ھمھ چیز را معین كرده است

جنگ بھ   ھاي خویش از غنایم آینده و زندگي پرتجملشان در میانة از دیدن كشمكشھاي آنان بر سر بھره
شیدند و چادرھاشان فرشھاي راحت داشت و بھ ك شگفت آمد ـ زیرا خورشھاشان را در ظرفھاي سیمین مي

  :نویسد سیسرون مي. آذین آراستھ و از گل پوشیده بود

زدند كھ  جنگیدند و در گفتگو چنان از سنگدلي دم مي خویانھ مي اردوي وي چنان درنده  جز خود پومپیوس،
جز … . ود بلرزمآنكھ از ھراس بر خ بي  توانستم امكان پیروزي ایشان را تصور كنم، من حتي نمي

بلكھ بر ضد جمعي   حكم اعدام و مصادره را نھ بر ضد یك تن،… . آرمانشان ھیچ چیز در میانشان نبود
  .لنتولوس خانة ھورتنسیوس، باغھاي قیصر، و بایاي را بھ خود وعده داده بود… . كردند صادر مي

اما چون از ھر سو بھ   كند،خواست كھ از قواعد جنگ و گریز فابیوس پیروي  پومپیوس بیشتر دلش مي
  .فرمان حملھ داد  جبن منسوب شد،

پومپیوس چھل و . نبرد قطعي بھ شدت ھر چھ تمامتر در فارسالوس در گرفت ۴٨روز نھم ماه اوت سال 
پلوتارك . و قیصر بیست و دو ھزار پیاده و ھزار سوار  ھشت ھزار پیاده و ھفت ھزار سوار داشت،

اي جز  دند، اندیشھتني چند از واالتبارترین رومیان، كھ بیرون از كارزار بھ تماشا ایستاده بو«: نویسد مي
سراسر نشاط و … . طلبي شخصي كار امپراطوري را بھ كجا كشانده است این در سر نداشتند كھ ببینند جاه

نیروي ھمین شھري كھ در این كارزار تیغ بھ روي خویشتن كشیده بود برھاني آشكار بود بر اینكھ آدمي با 
ندان نزدیك و حتي برادران در دو سپاه ھمستیز خویشاو» .شود افتادن بھ دام شھوت چھ كور و دیوانھ مي

قیصر بھ سپاھیانش فرمان داد تا از جان رومیاني كھ تسلیم اختیار كنند در گذرند؛ اما دربارة . جنگیدند مي
  ماركوس 

برتر سپاھیان قیصر لشكریان پومپیوس را   و روحیة  آزمودگي،  رھبري،. بگذارند تا بگریزد  این مسیر نشد،
بیست ھزار تن تسلیم اختیار كردند و   ؛ پانزده ھزار تن از لشكریان وي كشتھ یا مجروح شدند،شكست داد

قیصر روایت . پومپیوس نیز نشانھاي فرماندھي را از تن بركند و چون دیگران گریخت. باقي گریختند
سپاھیان او از . كنداف شك مي  كتابھاي او سایة  كند كھ وي فقط دویست تن كشتھ داد ـ و این دعوي بر ھمة مي

ھاي شكست خوردگان چنان مجلل آراستھ و خوانھاي ایشان براي بزم پیروزي چنان رنگین  دیدن اینكھ خیمھ
  .پومپیوس خورد  قیصر شام پومپیوس را در خیمة. گسترده شده بھ خنده افتادند

س با كشتي بھ اسكندریھ از آنجا رھسپار كرانة دریا شد، و سپ  پومپیوس ھمة شب را تا الریسا اسب راند،
پومپیوس   شارمندان از وي خواستند تا رحل اقامت بیفكند؛  آنجا كھ زنش بھ او پیوست،  در موتیلنھ،. رفت

زیرا   مؤدبانھ این خواھش را رد كرد و بھ ایشان اندرز داد كھ خویشتن را فارغ از بیم بھ قیصر تسلیم كنند،
اما در آنجا وقت   بروتوس نیز بھ الریسا گریخت،» .ن استاندازه نیك سرشت و مھربا قیصر مردي بي«

درنگ او  بي  سردار فاتح از آگاھي بر سالمت وي سخت شاد شد،. اي بھ قیصر نوشت گذراني كرد و نامھ
وي با ملتھاي مشرق زمین نیز، كھ زیر . را بخشید، و بھ خواھش او از گناه كاسیوس نیز در گذشت

پومپیوس را   انبارھاي غلة. خوشرفتاري كرد  كردند، مپیوس جانبداري ميحكومت طبقات باالدست از پو
  :خواستند با لبخندي نكوھش آمیز گفت یونان پخش كرد و بھ آتنیان كھ از او پوزش مي  میان جمعیت گرسنة

  »تا كي عظمت نیاكانتان شما را از نابودي بھ دست خویشتن خواھد رھاند؟«
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  ھ پومپیوس امیدوار است تا بھ یاري سپاه و خواستة مصر و نیروھایي كھ كاتو،شاید بھ او خبر داده بودند ك
اما ھنگامي كھ پومپیوس بھ . كردند جنگ را از سر گیرد البینوس، و متلوس سكیپیو در اوتیكا بسیج مي

ش شاید بھ امید پادا  پوتینوس، وزیر مخنث فرمانرواي جوان مصر ـ بطلمیوس دوازدھم ـ  اسكندریھ رسید،
  با دشنھ كشتھ شد،  سردار ھمینكھ پا بھ كرانھ نھاد،. بھ خادمان خود دستور داد تا پومپیوس را بكشند  قیصر،

چون . در حالي كھ ھمسرش درمانده و وحشتزده بر عرشة كشتیي كھ با آن آمده بودند بھ نظاره ایستاده بود
قیصر ھراسان رو بگرداند و . قدیم كردندخادمان پوتینوس سر بریدة پومپیوس را بھ او ت  قیصر در رسید،

وي مقر فرماندھي . رسند بگریست از این حجت تازه بر اینكھ آدمیان از راھھاي گوناگون بھ ھدف واحد مي
  .بطالسھ برپا كرد و بر آن شد تا كارھاي آن مملكت باستاني را بھ سامان آورد  خود را در كاخ شاھانة

VII – قیصر و كلئوپاترا  

سناي روم سیاست خود را بیش از . آمدند یگر از عھدة حفظ نظام اجتماعي یا آزادي ملي برنميشاھانش د
كھ بھ   بطلمیوس یازدھم،. كرد و اسكندریھ ساخلوي سپاھیان رومي شده بود پیش بر آن كشور تحمیل مي

وازدھم وصیت كرد كھ حكومت بھ فرزندش بطلمیوس د  دست پومپیوس و گابینیوس بھ سلطنت رسیده بود،
  .و دخترش كلئوپاترا برسد و این دو با یكدیگر زناشویي و بر كشور فرمانروایي كنند

اي  از زیبایي بھره. یونان و بھ احتمال قوي زني بیشتر بور بود تا سیھ چشم  كلئوپاترا اصال از مردم مقدونیة
و آن خوشاھنگي صدا   یني رفتار،دلنش  ھنرھاي گوناگون،  نشاط دم و اندام،  اما طنازي،  چندان زیاد نداشت،

آمیخت، ھمچون شرابي مردافكن سرداري رومي را نیز آرام از پاي  چون با پایگاه شھریاریش درمي
بنا بر   بھ یوناني و مصري و سوري و،  وي با تاریخ، ادب، و حكمت یونان آشنایي داشت؛. افكند مي

بندوباري دلفریب زني یكسره  را بر بي آسپاسیا جذبة معنوي. گفت روایات، بھ زبانھاي دیگر نیز سخن مي
اند كھ دو رسالھ، یكي در پیرامون افزار آرایش و دیگري دربارة موضوع جالب  آورده. پروا افزوده بود بي

بازرگاني و صناعت مصر را   مانروا و كشورداري توانا بود،فر. نوشتھ است  ھاي مصري، اوزان و سكھ
با . آمد، حتي بھ روزگار عشق بازي و در شئون مالي كار آگاھي ورزیده بھ شمار مي  رونقي بسزا بخشید،

طلبي  و جاه  خاست، پرواییي كھ رنج و مرگ از آن برمي شھوتپرستي شرقي، سنگدلي و بي  این خصال،
ھمراه   شناخت، پروراند و ھیچ قانوني جز قانون كامیابي نمي راطوري در سرش ميسیاسیي كھ سوداي امپ

كھ شھبانویي بر   چھ بسا بھ آرزوي خویش،  اگر مزاج تند و آتشین بطالسة اخیر را بھ ارث نبرده بود،. بود
و دلیلي   اشد،تواند مستقل از روم ب وي دریافت كھ مصر دیگر نمي. رسید مي  اي یگانھ بود، قلمرو مدیترانھ

  .ندید كھ خود ھر دو كشور را یكجا زیر فرمان نداشتھ باشد

قیصر از دانستن اینكھ پوتینوس كلئوپاترا را از كشور بیرون رانده و اكنون بھ نیابت بطلمیوس جوان حكم 
پاترا كلئو. و او نیز پنھان نزد قیصر آمد  وي در نھان كس در پي كلئوپاترا فرستاد،. راند ناخرسند شد مي

بھ درون   آپولودوروس،  اي نھان كرد و آن مالفھ را خادم وي، براي آنكھ بھ قیصر برسد خود را در مالفھ
داشت تا فتوحاتش در كارزار بر كامیابیھایش در  كھ ھیچ گاه روا نمي  رومي شگفتزده،. غرفة قیصر برد

پاترا را با بطلمیوس آشتي داد و او را وي كلئو. دلباختة دالوري و زیركي كلئوپاترا گشت  عشق پیشي گیرد،
چون از آرایشگران شنید كھ پوتینوس و آخیالس سردار . دوباره با برادرش بر تخت شھریاري مصر نشاند

زیركانھ ترتیب   اند تا او را بكشند و سپاه كوچكي را كھ با خود آورده بود قتل عام كنند، مصري دسیسھ كرده
  ھ قرارگاه سپاھیان مصري گریخت و آنان را بھ شورش آخیالس ب. قتل پوتینوس را داد

ساخلوي . اسكندریھ بر كشتن قیصر پیمان كردند  دیري بر نیامد كھ سپاھیان سراسر خطة  برانگیخت،
كھ   بر ضد این مزاحم غدر پیشھ،  مھترانش،  بھ اشارة  كھ از طرف سنا در شھر مستقر شده بود،  رومي،

ر خانوادة بطالسھ برقرار دارد و حتي از خود فرزندي بر مسند والیت عھد شاھي را د  خواست سلسلة مي
py  .بھ شورشیان پیوست  بنشاند،
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وي كاخ شاھي و . او بود بھ كوشش برخاست  قیصر با زیركي و تدبیري كھ شیوة  در این وضع دشوار،
رودس نیروھاي و   سوریھ،  مجاور آن را در خود و سربازانش ساخت و از آسیاي صغیر،  تماشاخانة

چون دید كھ ناوگان بیدفاعش بزودي بھ چنگ دشمنانش خواھد افتاد، فرمان داد تا آن را . امدادي خواست
اش دانستھ نشده است در كام آن حریق نابود  اسكندریھ نیز كھ اندازه  بخشي از كتابخانة  سراسر بسوزانند؛

اما بعد از دست داد و سپس باز بھ   رد،قیصر با چند حملة نومیدانھ جزیرة فاروس را تصرف ك. گشت
در یكي از . زیرا فاروس كلید مدخل آن نیروھاي امدادي بود كھ وي چشم بھ راھشان داشت  چنگش آورد،

ھنگامي كھ مصریان قیصر و چھار صد تن از سربازانش را از روي آب بندي ساختگي بھ   این نبردھا،
بطلمیوس دوازدھم كھ شورشیان . بھ ساحل نجات رساند  اران نیزه،زیر ب  وي خود را با شنا،  دریا انداختند،

چون . تاریخ ناپدید شد  از كاخ خویش بیرون آمد و بھ شورشیان پیوست و از صفحة  را پیروز پنداشتھ بود،
وي . تار و مار كرد» نبرد نیل«نیروھاي امدادي از راه رسیدند، قیصر مصریان و ساخلوي سنا را در 

وپاترا را بھ خود چنین پاداش داد كھ برادر كھترش بطلمیوس سیزدھم را ھمراه او بھ شھریاري وفاداري كلئ
  .و برادر نیز در عمل ھمة اختیارات خود را بھ فرمانروایي مطلق كلئوپاترا واگذاشت  برگزید،

اوتیكا بسیج  در حالي كھ سپاھیان مخالفش نزدیك  معلوم نیست كھ چرا قیصر نھ ماه را در اسكندریھ گذراند،
بیتابانھ در   كھ بھ تحریك كایلیوس و میلو بھ انقالب اصالح طلبانھ برانگیختھ شده بود،  شدند و روم، مي

اندیشید كھ پس از ده سال جنگ سزاوار  شاید مي. انتظار او بود تا با مدیریتش امور را سر و سامان دھد
اغلب تا بامداد با كلئوپاترا مجلس بزم داشت «گوید كھ وي  سوئتونیوس مي. آسایش و آرامشي كوتاه ھست

گشت و چھ بسا با زورق  با كلئوپاترا در سراسر مصر مي  دادند، اگر سربازانش او را بھ شورش بیم نمي  و،
شاید قیصر از روي . رسید آخر، دست ھمة آن سربازان بھ لولیان شھر نمي» رفت؛ شاھانھ بھ حبشھ مي

م از كلئوپاترا  ق ۴٧در سال . اترا را در روزھاي درد زایمانش تنھا بگذاردخواست كھ كلئوپ نوازي نمي زن
قیصر خستوان شد كھ پسر از آن   بھ روایت ماركوس آنتونیوس،  پسري زاده شد كھ كایساریون نام گرفت؛

بعید نیست كھ كلئوپاترا این سوداي شیرین را در گوش قیصر فرو خوانده باشد كھ قیصر خود بھ . اوست
  .متحد كند» بستر«شاھي بنشیند و او را بھ زني گیرد و سراسر مدیترانھ را در یك  تخت

  و حدسي است رسوایي آور و جز اماراتي براي تأیید آن چیزي   این البتھ حدس است،

پونتوس و ارمنستان   فرزند مھرداد ششم،  اما قطعي است كھ قیصر چون شنید كھ فارناكس،. در دست نیست
وكیا را دوباره بھ چنگ آورده و مشرق زمین را بار دیگر بھ شورش بر روم پراكنده صغیر و كاپاد

فرزانگي او در آرام كردن اسپانیا و گل پیش از مصاف با پومپیوس . بھ عمل برخاست  فراخوانده است،
كردند، شیرازة امپراطوري روم  شد؛ اگر غرب و شرق در یك زمان بھ سركشي آغاز مي اكنون آشكار مي

شدند و روم ھرگز روزگار آوگوستوس را بھ خود  بھ جنوب سرازیر مي» بربرھا«گسست و  ز یكدیگر ميا
بھ حركت درآمد و با شتاب  ۴٧در ماه ژوئن سال   پس از تجدید سازمان سھ لژیون خود،  قیصر،. دید نمي

پونتوس شد و مصر را در نوردید و از طریق سوریھ و آسیاي صغیر وارد   معمول خویش سراسر كرانة
: و این گزارش كوتاه را براي دوستي در رم فرستاد) دوم اوت ھمان سال(فارناكس را در زال شكست داد 

  ».و پیروز شدم  آمدم، دیدم،«

كاران  ، و سیسرون از جانب خود و دیگر محافظھ)بیست و ششم سپتامبر(در تارنتوم بھ سیسرون برخورد 
وي از دانستن اینكھ، در مدت بیست ماه . ش این پوزش را پذیرفتقیصر با رویي خو. از او پوزش خواست

بھ كایلیوس پیوستھ و   دوالبال،  داماد سیسرون،  جنگ داخلي بھ انقالبي اجتماعي مبدل شده؛  دوریش از رم،
اي در الغاي دیون بھ انجمن عرضھ كرده؛ آنتونیوس سربازان خود را بھ جان تھیدستان مسلح پیرو  الیحھ

كایلیوس در مقام پرایتوري میلو . اند بھ شگفت درآمد  انداختھ؛ و ھشتصد رومي در فوروم كشتھ شدهدوالبال
را از تبعید فرا خواند و ھر دو با ھم سپاھي در جنوب ایتالیا فراھم كردند و بندگان را برانگیختند تا ھمراه 

در . اما دل قوي داشتھ بودند  امیاب نشدند،این دو در كار خود چندان ك. دار یگانھ شوند آنان در انقالبي دامنھ
سپاه   در عین حال،. طلبان بھ یادبود كاتیلینا جشني برپا كردند و دوباره بر گور او گل افشاندند رم اصالح

فرزند   سكستوس،. ھمان سپاھي رسید كھ در فارسالوس شكست خورده بود  پومپیوس در افریقا بھ اندازة
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و بدین ترتیب یك بار دیگر ایتالیا در معرض خطر قحطي غلھ   انیا گرد آورد،پومپیوس، سپاھي نو در اسپ
  او، »شوھربرادر و »  ، ھنگامي كھ قیصر ھمراه كلئوپاترا،۴٧چنین بود اوضاع ایتالیا در اكتبر سال . افتاد

  .اریون بھ رم و كالپورنیا رسیدندو كایس

چون دوباره بھ . قیصر در ظرف چند ماھي كھ میان نبردھایش فرصت داشت نظم را بھ كشور بازگرداند
ھاي كمتر از دو ھزار سسترس بھ  مال االجاره  با لغو واپسین قانون سوال و فسخ ھمة  مقام دیكتاتوري رسید،

د كرد و در عین حال ماركوس بروتوس را بھ فرمانروایي گل مدت یك سال در رم، اصالح طلبان را خشنو
  بھ سیسرون و آتیكوس اطمینان . سیزالپین برگماست

  كھ تودة  و فرمان داد تا تندیسھاي سوال را،  داد كھ جنگ بر ضد مالكیت خصوصي را دامن نخواھد زد؛
كاران  ھا نیز كوشید كھ خاطر محافظھ دوباره برپا كنند؛ و با این شیوه  مردم تھیدست سرنگون كرده بودند،

از دانستن اینكھ   ھایش را بر سر كار ھواداران پومپیوس باز آورد، ھنگامي كھ اندیشھ. را آسوده دارد
اند و از رفتن بھ افریقا  سر بھ شورش برداشتھ  بھ سبب تأخیر در دریافت مقرري،  معتمدترین لژیونھایش،

اموال اعیان سركش وجوھي گرد آورد؛   با مصادرة  خزانھ تھي بود، چون. زنند، دل آزرده شد سر باز مي
پس ناگھان . و قدرت بھ سپاه  مال بھ قدرت،  گفت كھ بھ عبرت آموختھ است كھ سپاھي بھ مال فراز آید، مي

میان لژیونھاي عاصي خود پدیدار شد و آنان را گرد ھم فراخواند و آرام بھ ایشان گفت كھ از خدمت 
در افریقا » با سپاھیان دیگر«و افزود كھ چون   ھاي خود بازگردند، توانند بھ خانھ اند و مي مرخص شده
چون قیصر این سخن «: گوید آپیانوس مي. ھمة مقرري واپس ماندة ایشان را باز خواھد داد  پیروز شود،

اند تنھا باز  را گرفتھھمة آنان از اینكھ سپاھساالر خود را در این دم كھ دشمنان از ھر سو او را ف  بگفت،
آنگا فریاد برآوردند كھ از عصیان خود تایبند و از او بھ التماس خواستند كھ … . شرمگین شدند  گذارند، مي

قیصر با اكراھي دلپذیر این خواھش را پذیرفت و ھمراه ایشان از راه » .ایشان را در خدمت خود نگاه دارد
  .دریا رھسپار افریقا شد

، و یوباي  قیصر در تاپسوس با نیروھاي متحد متلوس سكیپیو، كاتو، البینوس  م، ق ۴۶روز ششم آوریل 
اما صفوف خود را از نو   وي دوباره در این نخستین مصاف شكست خورد،. اول شاه نومیدیا برخورد

بھ كھ گناه این نبرد دوم را   قیصر،  سربازان بھ خون تشنة. آراست و حملھ آغاز كرد و بر دشمن چیره شد
ده ھزار تن   از ھشتاد ھزار سپاھي ھواخواه پومپیوس،  گذاشتند، پاي گذشت و بخشش او در فارسالوس مي

یوبا خود را كشت؛ سكیپیو . خواستند كھ دوباره با این مردان رو بھ رو شوند زیرا نمي  امان كشتند، را بي
وقتي مھتران سپاه . یكا فرار كردكاتو با سپاھي كوچك بھ اوت  گریخت و در یك پیكار دریایي كشتھ شد؛

وي براي آنان . كاتو مجابشان كرد كھ این كار ممكن نیست  خواستند كھ در برابر قیصر از شھر دفاع كنند،
اما خود از . اما بھ فرزندش اندرز داد كھ خود را بھ قیصر تسلیم كند  كھ قصد گریز داشتند مال فراھم كرد،

اھان را بھ مناظرة فلسفي گذراند و آنگاه بھ غرفة خویش رفت و بھ شامگ. این ھر دو چاره رو برتافت
شمشیرش را از كنار   دوستانش كھ بر خودكشي او بیمناك بودند،. فیدون افالطون پرداخت  خواندن رسالة

یكچند . كاتو خادم خویش را واداشت تا سالح را باز آورد  چون از پاسداري آسودند،. بسترش برداشتند
دوستانش بھ درون . ود كھ خفتھ است؛ آنگاه یكباره شمشیر را برگرفت و بھ شكم خود فرو بردچنین فرانم

اش را بھ جاي خود باز نھاد و زخم را بخیھ زد و نواري بھ  ھاي بیرون ریختھ غرفھ شتافتند و پزشكي روده
درید و اندرونة  ھمینكھ اینان غرفھ را ترك كردند، كاتو نوار را بھ كناري زد و زخم را. روي آن بست

  .خویش را بیرون كشید و مرد

وي فقط توانست كھ از گناه . از اینكھ فرصت بخشودن كاتو را نیافتھ اندوھگین شد  قیصر چون فرا رسید،
دانستند كھ اینك  تو گفتي مي  اوتیكاییان مردة آن رواقي را با شكوھي تمام تشییع كردند،. پسر او درگذرد

  .سپرند پنج قرن از عمر آن گذشتھ بود بھ خاك مي جمھوریي را كھ كم و بیش
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قیصر پس از آنكھ سالوستیوس را بھ فرمانروایي نومیدیا منصوب كرد و ایاالت افریقا را سر و ساماني 
دید،  كھ بر آمدن حكومت پادشاھي را نزدیك مي  سناي ھراسان،. بھ رم بازگشت ۴۶در پاییز سال   تازه داد،

را براي مدت ده سال مقام دیكتاتور داد و چنان آییني براي ورود پیروزمندانة او بھ رم مقرر داشت قیصر 
پرداخت، ) دالر ٣٠٠٠(قیصر بھ ھر یك از سربازانش پنج ھزار درھم آتیكي . كھ تا آن ھنگام مانند نداشت

از   شارمندان گسترد و، بیست و دو ھزار خوان براي. یعني بسیار بیش از آنچھ بھ ایشان وعده داده بود
رھسپار  ۴۵در آغاز سال . یك نبرد دریایي نمایشي با شركت ده ھزار تن ترتیب داد  ، براي سرگرمي ایشان

سراسر   چون در اكتبر بھ رم رسید،. اسپانیا شد و در موندا واپسین سپاه ھوادار پومپیوس را شكست داد
و یك قرن انقالب، كار ) اولیگارشي(ود از توانگران سوء حكومت گروھي محد. ایتالیا را در آشوب یافت

و پر   احتكار سرمایھ،  فرسودگي والیات،. و بازرگاني را نابسامان كرده بود  صناعت، مالیھ،  كشاورزي،
ھزاران آبادي رو بھ ویراني گذارده؛ صد . گذاري گردش پول را از نظم انداختھ بود خطر بودن سرمایھ

بیگانة یابندگان   ي بھ جنگ باز خوانده شده؛ روستاییاني بیشمار بھ سبب رقابت غلةھزار مرد از كار تولید
ھاي مردمفریبان  بھ تودة تھیدست شھرھا پیوستھ بودند و با اشتیاق بھ وعده) التیفوندیا(» نظام امالك وسیع«

در محفلھا و   بود،كھ گذشت قیصر ایشان را بر سر مھر نیاورده   بازماندگان آریستوكراسي،. دادند گوش مي
كھ بھ ضرورت دیكتاتوري   وي در سنا از آنان خواست،. كاخھاي خود بھ توطئھ بر ضد او آغاز كردند

اما آنان پیشتازیھاي این غاصب را نكوھش و . گردن نھند و در كار بازسازي كشور بھ او یاري رسانند
ن داستان را بھ نحوي پراكندند كھ قیصر حضور كلئوپاترا را در رم بھ نام میھمان او سرزنش كردند، و ای

  .خواھد پایتخت امپراطوري را بھ اسكندریھ یا ایلیوم منتقل كند سوداي پادشاھي در سر دارد و مي

یكتنھ با ھمتي رومي بر اصالح   با آنكھ در سن پنجاه و پنجسالگي بیش از آنچھ باید پیر شده بود،  قیصر،
  اگر بھ جاي ویرانیھایي كھ سترده بود بنایي بھتر ننھد،دانست كھ  وي مي. دولت روم كمر بست

این   اش تا پایان زندگي تمدید شد، م دیكتاتوري ده سالھ ق ۴۴چون در سال . پیروزیھایش بھ ھدر خواھد رفت
    توانست  اگرچھ مشكل مي  تفاوت را چندان نیافت،

نكھ او را نزد مردمي كھ حتي از نام شاه بیزار شاید بھ قصد آ  سنا،. بیني كند كھ پنج ماه بعد خواھد مرد پیش
ـ  غارو نیز بھ او اجازه داد كھ اكلیل . دستي كرد بودند منفور كند، در لقب بخشي بھ او و ثناگستریش گشاده 

 »امپراطور«ند ـ بر سر بگذارد و حتي در زمان صلح نیز اختیارات پوشا كھ قیصر سرطاسش را با آن مي
با عنوان پونتیفكس ماكسیموس، كاھنان را بھ زیر   داري و، با این اختیارات، خزانھ  قیصر،. را اعمال كند

توانست قانون پیشنھاد و اجرا كند؛ بھ نام تریبون خود از ھر گونھ  بھ نام كنسول مي نظارت خود درآورد؛
انجمنھا حق . توانست سناتوران را بھ این مقام بگمارد یا بردارد مجازاتي ایمن بود؛ و بھ نام سنسور مي

ـ انجمنھا را بھ میل تصویب لوایح را ھمچنان براي خود نگاه داشتند، اما نایبان قیصر ـ دوالبال و آنتونیوس 
قیصر مانند ھمة . كردند و انجمنھا نیز بھ طور كلي از سیاست قیصر پشتیباني مي  گرداندند، خود مي

  .دیكتاتوران كوشید تا قدرت خویش را بر پایة محبوبیت نزد خلق استوار دارد

فزایش داد و ا ٩٠٠بھ  ۶٠٠اعضاي آن را از . وي سنا را كمابیش بھ صورت یك مجمع مشورتي درآورد
بازرگانان   بسیاري از این نوآمدگان،. عضو تازه ماھیت آن را براي ھمیشھ دگرگون كرد ۴٠٠با نصب 

ھاي سد  فرماندھان دستھ(و برخي نیز از كنتوریون   شھرھاي ایتالیا یا ایاالت،  رومي و شارمندان برگزیدة
گل بھ سنا راه   اینكھ سران قبایل شكست خوردة از دیدن  پاتریسینھا،. و سربازان یا غالمزادگان بودند) تني

گویان پایتخت نیز از این  بھ ھراس افتادند؛ حتي بذلھ  اند، فرمانروایان امپراطوري درآمده  یافتھ و در زمرة
  :وضع بر آشفتند و دو بیتي ھزل آمیزي را میان خلق شایع كردند

  كند، قیصر گلیان را پیروزمندانھ رھبري مي

  رساند؛ و گلھا شلواركھا را از پا بھ درآورده و توگاي تریج يسپس بھ سنا م

  .اند پھن سناتوران را بھ تن كرده
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شاید قیصر بعمد سناي تازه را چنان گنده كرده بود كھ نھ بھ كار مشورت سودمندانھ بیاید نھ توانایي مخالفت 
و دیگران ـ را بھ عنوان   ماتیوس،  اوپیوس،  وي گروھي از دوستان خود ـ بالبوس،. یكپارچھ داشتھ باشد

رھاي منشیگري حكومت و دقایق با واگذاري جزئیات كا  اعضاي یك ھیئت اجرایي غیر رسمي برگزید و،
بھ انجمن . بوروكراسي امپراطوري را نھاد  پایة  كشورداري بھ بندگان آزاد شده و بردگان سراي خود،

» ھایي توصیھ«و نیمي دیگر را نیز خود با   اجازه داد تا نیمي از متصدیان امور شھر را انتخاب كند،
  توانست تصمیمات تریبونھا یا كنسوالن  تریبون مي بھ عنوان. پذیرفت گزید كھ انجمن ھمیشھ مي برمي

و ھیچ   امور شھر را خود در ھمة وجوه زیر نظر گرفت،. تا كار شھرداري و دادگستري زودتر سامان یابد
بخشید فساد  در منشورھایي كھ براي حكومت شھرھا بھ افراد مي. گونھ ناشایستگي یا گشادبازي را نبخشید

براي آنكھ . مأموران حكومت را سخت نھي كرد و كیفرھاي سنگین براي آنھا نھاددر انتخابات و نادرستي 
یا شاید نیروي خویش را در برابر شورش   بھ تسلط رسم خرید منظم آرا بر زندگي سیاسي پایان دھد،

  یھودیان را كھ بیشتر جنبة  جز برخي انجمنھاي دیرینة  تھیدستان حفظ كند، كولگیاھا را از میان برداشت،
خدمت در ھیئتھاي منصفھ را منحصر بھ دو طبقة باالدست كرد و حق دادرسي در دعاوي . مذھبي داشتند

نشست و ھیچ كس در خردمندانگي و  بسیار خطیر را براي خود نگاه داشت؛ وي غالبًا بر مسند قضا مي
وجود رم را بھ نظم بھ حقوقدانان زمان خود پیشنھاد كرد كھ حقوق م. داشت انصاف احكامش انكار روا نمي

  .اما مرگ زودرسش این طرح را عقیم گذاشت  آورند و مدون كنند،

قیصر كار برادران گراكوس را از سر گرفت و میان سربازان دیرین خود و مردم تھیدست زمین بخش 
. آشوب كشاورزان را چندین سال فرو خواباند  كھ بعد از جانب آوگوستوس دنبال شد،  این سیاست،. كرد
توان تا  حكم كرد كھ زمینھاي تازه را نمي  اي آنكھ از تمركز دوباره و سریع زمینداري جلوگیري كند،بر

قانوني گذراند كھ بھ موجب   بیست سال فروخت؛ و براي آنكھ توسعة بردگي را در روستاھا متوقف سازد،
اري از تھیدستان بیكاره را پس از آنكھ بسی. آن یك سوم كارگران كشتزارھا باید از آزادمردان فراھم آیند

با گسیل ھشتاد ھزار تن از   نخست بھ سپاھیگري گماشت و سپس بھ روستاییان زمیندار مبدل كرد،
باز از شمار ایشان  و مراكز دیگر،  آرل،   سویل،  شارمندان در پي بنیانگذاري كولوني در كارتاژ، كورنت،

صد و شصت میلیون سسترس بر سر یك برنامة   رم، براي فراھم كردن كار براي بیكاران دیگر در. كاست
  بناي تازه و جاداري براي برگزاري انجمنھا ساخت،» میدان مارس«در   دار ساختماني صرف كرد، دامنھ

وي بھ ھمین . از تراكم كسب و كار در آن كاست  بر فوروم اصلي شھر،» فوروم یولیوس«و با بنا كردن 
  چون بدین گونھ از فشار فقر كاست،. یا و اسپانیا و گل و یونان آراستشیوه بسیاري شھرھا را در ایتال

یكباره شمارة درخواست كنندگان از سیصد و بیست ھزار . دولتي قرار داد  تھیدستي را شرط دریافت غلة
  .بھ صدو پنجاه ھزار كاھش یافت

ا چون انقالب روم بیشتر ام  وفادار مانده بود،  ،»خلقیان«یعني قھرمان   قیصر تاكنون بھ نقش خود،
و ھدف آن نخست آریستوكراسي زمیندار و برده پرور و سپس رباخواران و   كشاورزي بود تا صنعتي،

كمي ھم طبقات بازرگان بود، در پیروي از سیاست برادران گراكوس، از بازرگانان خواست تا پشتیبان 
بسیاري از . با آریستوكراسي متحد كند سیسرون كوشید تا طبقات متوسط را. انقالب ارضي و مالي باشند

در برآورد نیازھاي مالي قیصر شركت كردند،   از كراسوس گرفتھ تا بالبوس،  داران بزرگ، سرمایھ
  با این وصف، قیصر یكي از . ھمچنانكھ این گونھ مردان بھ انقالبات امریكا و فرانسھ نیز یاري رساندند

وي میزان . ي مالیات در ایاالت بھ دست گروھھاي عامل بودمالي خویش را از میان برد، و آن گردآور
ھاي سنگین مقرر داشت؛ و با وضع قانون ورشكستگي، كھ  ه وامھا را پایین آورد؛ قوانین شدید در منع بھر

  با اختیار طال بھ عنوان پشتوانة. موارد سخت اعسار را فیصلھ داد  آن امروزه نیز نافذ است،  بخش عمدة
اي بھ نام اورئوس، كھ قدرت خرید آن با لیرة سترلینگ انگلیسي در قرن  زرین تازه  كةپول و ضرب س

ھاي حكومت بھ تصویر او منقوش بود و بھ شیوة  سكھ. ثبات پولي كشور را بازگرداند  نوزدھم برابر بود،
py  نو راه یافت،مالیة امپراطوري نظم و كفایتي   در ادارة. شد كھ در رم تازگي داشت اي ضرب مي ھنرمندانھ
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خصوصي او صد   دولت ھفتصد میلیون سسترس و خزانة  اش آن شد كھ ھنگام مرگ قیصر خزانة و نتیجھ
  .میلیون سسترس دارایي داشت

آماري از جمعیت ایتالیا   اي علمي استوار باشد، براي آنكھ گردآوري مالیات و سازمان حكومت بر پایھ
كھ بر اثر   شارمندان را،  براي آنكھ شمارة. امپراطوري چنین كندسراسر   گرفت و در نظر داشت كھ دربارة

مند كرد و از جملھ بھ  بیشتري از رومیان را از حق انتخاب بھره  عدة  افزایش دھد،  جنگ كاھش یافتھ بودند،
در   نوزادان بیمناكش كرده بود،  چون از دیرباز كاھش شمارة. پزشكان و آموزگاران رم این حق را بخشید

حق تقدم در گرفتن زمین را بھ پدراني داد كھ سھ فرزند داشتھ باشند؛ آنگاه حكم كرد كھ بھ  ۵٩سال 
و زنان بیفرزند كمتر از چھل و پنج سال را از سوار شدن در تخت روان   ھاي بزرگ پاداش دھند، خانواده

  .گوناگون او بود ترین قوانین ترین و بیھوده و این ضعیف  با جواھر بستن بھ خود ممنوع داشت ـ

بود، اما ھمچنان مقام كاھن اعظم دین ) آگنوستیك(الادري   بھ رغم پایبندي بھ برخي خرافات،  قیصر،
وي معابد كھن را مرمت كرد و . كرد رسمي را بر عھده داشت و براي آن وجوه مرسوم را فراھم مي

اما آزادي كامل . رمت گذاشتخویش یعني ونوس را ح» مادر مھربان«معابدي نو ساخت و بیش از ھمھ 
را ملغا كرد و یھودیان را در  ایسیسعقاید دیني و نیایش را جایز شمرد و احكام دیرین در باب منع پرستش 

  سوسیگنس،  نان دیگر با فصول مطابق نیست،چون دید كھ تقویم كاھ. اداي فرایض دیني خویش آزاد گذاشت
كھ . را فراھم كند» تقویم یولیانوسي«ھاي مصري  از روي نمونھ  را مأمور كرد تا،  از یونانیان اسكندریھ،

روز بود و ھر چھار سال یك بار در ماه فوریھ روزي دیگر نیز بر آن  ٣۶۵از آن پس ھر سال مركب از 
حال بھ   گفت كھ قیصر چون بھ فرمانروایي بھ روي زمین خرسند نیست، سیسرون بھ شكوه. شد افزوده مي

اما سنا این اصالح را با رویي گشاده پذیرفت و نام خانوادگي . تنظیم گردش ستارگان پرداختھ است
  .شد و آن ماه پنجم در سالي بود كھ با ماه مارس آغاز مي  یعني یولیوس را بر ماه كوینتیلیس نھاد،  دیكتاتور،

  بھ اندازة  اما بر اثر قتلش بھ فرجام نرسید،  ارھایي كھ قیصر در اندیشھ داشت یا اجراي آنھا را آغاز كرد،ك
در خور گرسنھ چشمي آن   اي بزرگ و معبدي بھ نام مارس، وي تماشاخانھ. ھمین اقدامات ستایش انگیز بود

قصد داشت كھ با . ھاي عمومي گماشت وارو را بھ ریاست سازماني براي تأسیس كتابخانھ. خدا، بیناد كرد
و آباداني زمینھاي آنھا براي كشاورزي، رم را از بیماري   خشكاندن دریاچة فوكینوس و باتالقھاي پوتین،

با منحرف كردن مسیر آن   و،  خواست از طغیانھاي تیبر جلوگیري كند؛ با ساختن سد مي. ماالریا برھاند
ھاي رودخانھ رو بھ  كھ ھر چند یك بار بر اثر انباشگتي الیھ  ستیا را،رودخانھ، امید داشت كھ وضع بندر او

بھ مھندسان خود دستور داد تا براي ساختن راھي در سراسر ایتالیاي . اصالح كند  گذاشت، ویراني مي
  .مركزي و كندن كانالي در كورنت طرح بریزند

یك پایھ از شارمندي برساند و سرانجام  قیصر تصمیم گرفت تا آزادمردان ایتالیا را با آزادمردان رم بھ
م بھ  ق ۴٩در سال . شد و این كاري بود كھ موجب عدم رضایت بسیاري مي  ایاالت را با ایتالیا برابر كند؛

  با صدور یك منشور شھري،  ،)م ق ۴۴سال (و اینك   آلپ حق رأي داد،  ساكنان گل سیزالپین مقیم دامنة
شاید در اندیشة آن بود كھ حكومتي . حقوق آنھا را با حقوق رم برابر كرد  لیا،شھرھاي ایتا  ظاھرًا براي ھمة

سھمي در سلطنت مشروطة او   بھ حكم مباني دموكراسي،  مردم برپا دارد كھ از آن راه این شھرھا،  نمایندة
ا كھ اختیار نصب فرماندھان ایاالت را از دست سناي فاسد بیرون آورد و خود مرداني ر. داشتھ باشند

مالیات ایاالت را یك سوم كاھش داد و گردآوري آنھا را بر . لیاقتشان مسلم شده بود بھ آن مقامات گماشت
  كارتاژ،  نفرین پیشینیان را نادیده انگاشت و كاپوا،. عھدة كساني گذاشت كھ در برابر خود او مسئول بودند

بھ . رادران گراكوس را بھ پایان رساندو كورنت را دوباره آباد كرد و در این زمینھ نیز باز كار ب
كوچنشیناني كھ در پي بنیانگذاري یا ساكن شدن در بیست شھري كھ از جبل طارق تا دریاي سیاه دامنھ 

افراد بالغ و ذكور را در   حقوق رومي یا التیني داد و آشكارا امیدوار بود كھ ھمة  داشت فرستاده بود،
بلكھ   یك طبقھ در رم،  سنا دیگر نھ نمایندة  در آن حال،. ردار كندامپراطوري از حق شارمندي رومي برخو

pyاین برداشت از حكومت و تجدید سازمان ایتالیا و رم بھ دست . شد ھا و خواست ھمة ایاالت مي مظھر اندیشھ
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  ترین، دلیرترین، شایستھ  كار را در زمرة اي شد كھ جواني گشادباز و گزافھ كمالبخش آن معجزه  قیصر،
  .و روشن اندیشترین مردان در سراسر تاریخ اندوھبار سیاست درآورد  نصفترین،م

چون اندیشة تجدید نظام قلمرو خویش را در سر . دانست كجا از حركت بازایستد قیصر مانند اسكندر نمي
در نظر داشت . خواست آن را از جانب فرات و دانوب و راین در معرض خطر حملھ بیندازد نمي  داشت،

آن اندیشھ   دیري دربارة  یرویي عظیم در پي تصرف سرزمین پارت گسیل دارد و كین كراسوس را،كھ ن
  برآورد؛ پیرامون دریاي سیاه را در نوردد؛ و   كرد، مي

بدان   پربار از افتخار و غنیمت بھ رم باز گردد،  و آنگاه چون امپراطوري را ایمن گرداند،. تصرف درآورد
و   بدان مایھ نیرومند كھ مخالفتھا را نادیده انگارد،  ساد اقتصادي را پایان دھد،پایھ توانگر باشد كھ ك

را ھمچون میراث عالي » صلح رومي«در حالي كھ   سرانجام بھ فراغت جانشین خویش را معین كند و،
  .روي در نقاب خاك كشد  دارد، خود بر جھان ارزاني مي

IX – بروتوس  

مردم عادي كھ عاشق عظمتند بھ آن آفرین گفتند؛ طبقات   روم پخش شد، چون خبر این نقشھ اندك اندك در
دندانھاي خود را تیز كردند؛ و   كھ بوي سفارشھاي جنگي و چپاول ایاالت بھ مشامشان رسیده بود،  سوداگر،

بر آن شد كھ او را پیش از   دید، كھ با بازگشت قیصر نابودي خویش را از پیش آشكار مي  آریستوكراسي،
  .زیمت بكشدع

زباني سیسرون را در ستایش خویش   قیصر با آن بزرگزادگان با چنان بزرگواري رفتار كرده بود كھ گشاده
دشمناني كھ تسلیم اختیار كرده بودند بخشید و فقط چند تني را كھ پس از شكست و   ھمة. برانگیخت

در چادرھاي پومپیوس و ھایي را كھ  نامھ. بخشودگي باز با او بھ جنگ برخاستھ بودند محكوم بھ مرگ كرد
كھ ھنوز بر او   فرزند وي،  دختر و نوادگان اسیر پومپیوس را نزد سكستوس،. سكیپیو یافت نخوانده سوزاند

دوباره برپا   كھ ھواخواھان قیصر واژگون كرده بودند،  باز فرستاد و تندیسھاي پومپیوس را،  یاغي بود،
س و مقامات عالي دیگري را بھ بسیار كسان دیگر از فرماندھي ایاالت را بھ بروتوس و كاسیو. داشت
برد در كار توطئھ بر  ھزاران دشنام شنید و دم بر نیاورد و كساني را كھ گمان مي. ایشان واگذاشت  زمرة

آمد، نھ ھمانا  كھ حربا صفت ھر دم بھ رنگي درمي  سیسرون را،. ضد جانش ھستند بھ محاكمھ فرانخواند
خواه براي خود خواه براي   ت و از پذیرش ھیچ یك از خواھشھاي آن خطیب،بلكھ بزرگ داش  بخشود،

از گناه ماركوس ماركلوس نا   بھ اصرار سیسرون،  وي،. یارانش كھ ھواخواه پومپیوس بودند، دریغ نكرد
جوانمردي «) ۴۶سال (اي شیوا بھ عنوان در دفاع از ماركلوس  سیسرون در خطابھ. كار نیز درگذشت توبھ

كینھ خواھتر از قیصر   شد، قیصر را ستود و اعتراف كرد كھ اگر پومپیوس پیروز مي» نكردنيباور 
من چندانكھ : اي ام كھ گفتھ من این سخن نامدار و بس فرزانھ وارت را با اندوه شنیده»  :وي گفت. گشت مي

ین حكمت فرزانگان را خواھم كھ ا از تو مي… . خواه براي طبیعت باشد خواه براي ناموري  ام، باید زیستھ
تو ھنوز راھي دراز بھ فرجام كارھاي خویش … . یك سو بنھي؛ بھ بھاي بھ خطر افكندن ما فرزانھ مباش

سناتوران با قیصر پیمان استوار بست كھ   سیسرون بھ نام ھمة» .اي بنیاد آنھا را ننھاده  )حتي(داري و ھنوز 
. را در برابر ھر گزندي كھ بھ او روي آورد سپر كنند ھمھ سر بھ سر سالمت او را پاس دارند و تن خویش

  سیسرون اكنون بدان پایھ توانگر شده بود كھ در اندیشھ افتاده بود تا كاخي 

برد از بزمھایي كھ آنتونیوس و بالبوس و  و لذت مي  براي خود بخرد،  نھ كوچكتر از كاخ سوال،  دیگر،
آن زمان از شادماني   ھاي او ھیچ گاه بھ اندازة نامھ. دندكر دیگر یاوران قیصر او را بھ آنھا دعوت مي

اما یقین   ھیچ كس بھ بزرگواري سیسرون نیست،»  :اما قیصر فریفتھ نشد و بھ ماتیوس نوشت. حكایت ندارد
چون ھواداران پومپیوس دوباره جان گرفتھ و با قیصر ستیزه آغاز » .دارم كھ سخت از من بیزار است

pyاي در وصف كاتوي كھین نوشت  چربزبان عالم قلم با امیدھاي ایشان موافق شد و مرثیھ كردند، این تالران
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قیصر فقط پاسخي بھ عنوان بر ضد كاتو نوشت كھ نمودار دیكتاتور . كھ قیصر را بھ مقابلھ با او برانگیخت
 در بھترین حالت خویش نیست؛ وي بھ سیسرون اختیار داد كھ تا در این معارضھ سالح خویش را

عامة مردم شیوة سیسرون و اعتدال فرمانروا را پسندیدند كھ در . برگزیند، و پیروزي بھ چنگ خطیب افتاد
  .رسالھ پرداخت  توانست حكم مرگ امضا كند، جایي كھ مي

از . توان با بخشودن عنادشان رام كرد اند نمي اند و سپس از آن محروم شده كساني را كھ بھ قدرت خو گرفتھ
رگواري دیگران در حق ما بھ ھمان دشواري از یاد بردن گزندي است كھ خود بھ دیگري یاد بردن بز

آریستوكراتھا در سنایي كھ جرئت رد پیشنھادھاي قانوني قیصر را نداشت از خشم بر خود . ایم رسانده
ه بود ـ و ھاي ایشان را سنگینتر كرد كردند ـ ھمان آزادیي كھ كیسھ نابودي آزادي را نكوھش مي. پیچیدند مي

از حضور . محدود كردن آزادي ایشان است  حاضر بھ پذیرش این نكتھ بودند كھ شرط بازگرداندن نظم،
زیست و ھر دو  درست است كھ قیصر با زنش كالپورنیا مي  كلئوپاترا و كایساریون در روم بیمناك بودند؛

ست ـ كھ بھ ھنگام دیدارھاي پیاپي او با دان دانست ـ و كھ نمي اما كھ مي  ورزیدند، بظاھر بھ یكدیگر مھر مي
شایعات پیوستھ حمایت از آن داشتند كھ قیصر كلئوپاترا را بھ زني   گذشت؟ آن شھبانوي خوبرو چھ مي

مگر او فرمان . خواھد گرفت و پایتخت امپراطوریھاي متحد خود و او را در مشرق زمین برخواھد گزید
ر كنار تندیسھاي شاھان كھن رومي برپا شود؟ مگر با حك پیكرة نداده بود كھ تندیسش بر فراز كاپیتول د

ھاي ارغواني، كھ معموال ویژة  اي برنخاستھ بود؟ مگر جبھ ھاي رومي بھ گستاخي بیسابقھ خود بر سكھ
، كنسول آنتونیوس، عریان بھ ۴۴فوریة سال  ١۵در روز   در جشن لوپركالیا،  كرد؟ بر تن نمي  شاھان بود،

و قیصر سھ بار رو   اي را بر سر قیصر نھد، مست الیعقل، سھ بار كوشید تا دیھیم شاھانھ كاھنان،شیوة 
ر برتافت؛ اما مگر نھ از آن رو كھ جماعت غرولند كردند؟ مگر نھ آنكھ وي سھ تریبوني را از كار بر كنا

كرده بود بھ جرم آنكھ دیھیم شاھي را كھ دوستانش بر سر تندیس او گذاشتھ بودند آنھا برداشتھ بودند؟ یك 
براي پیشباز از ایشان از جاي   بار در معبد ونوس نشستھ بود و چون سناتوران بھ دیدار او آمدند،

   كردند كھ بھ برخي عذر آوردند كھ گرفتار حملة صرع شده است و دیگران بھانھ . برنخاست

بر جاي نشستھ مانده   ھایش نجنبد، بیماري اسھال مبتالست و براي آنكھ در چنین لحظة نابھنگامي روده
اما بسیاري از پاتریسینھا بیمناك شدند كھ مبادا در یكي از ھمان روزھا قیصر را بر تخت شاھي . است
  .ببینند

رنگ پریده «ي بیمارگون ـ و بھ وصف پلوتارك مرد  گایوس كاسیوس،  چند روزي پس از جشن لوپركالیا،
وي پیشتر چند تن از . ـ نزد ماركوس بروتوس رفت و اندیشة كشتن قیصر را در دلش انداخت» و لندوك

داراني را كھ قیصر، با محدود كردن  و نیز برخي از سرمایھ  سناتوران را با خود ھمداستان كرده بود،
و حتي گروھي از سرداران قیصر را   اشان را در ایاالت گرفتھ بود،جلوي یغم  اختیارات عامالن مالیات،

وجود بروتوس براي پیشاھنگي در توطئھ . دیدند كھ غنایم و مناصبي را كھ او بخشیده بود در شأن خود نمي
رفت كھ وي از زادگان  چنین گمان مي. شمردند زیرا ھمگان او را در فضیلت سرآمد مردان مي  الزم بود،
مادرش سرویلیا خواھر ناتني  .راندندبیرون ] از رم[سال پیش شاھان را  ۴۶۴وتوسھایي است كھ ھمان بر

د كھ پنداشتن مي»  :گوید آپیانوس مي. بود  دشمن قیصر،  كاتو و زنش پورتیا دختر كاتو و بیوة بیبولوس،
پلوتارك » .زیرا قیصر در ماھھاي پیش از تولد بروتوس دلباختة سرویلیا بود  بروتوس پسر قیصر است،

شاید بروتوس خود نیز بر ھمین عقیده بود و از قیصر . افزاید كھ قیصر بروتوس را فرزند خود انگاشت مي
بھ جاي مردي   سازان رم، فتة شایعھچرا كھ وي مادرش را از راه بھ در برده و از او نیز، بھ گ  بیزار بود،

وي ھمیشھ اندوھگین و كم سخن بود، گویي كھ بر خطایي . یك حرامزاده ساختھ بود  از خاندان بروتوس،
ھمچون كسي كھ بھ ھر تقدیر خون واالتباري . اندیشید؛ در عین حال رفتاري غرورآمیز داشت پنھاني مي

در مابعدالطبیعھ پیرو افالطون بود و در اخالقیات   فھ بود؛فلس  استاد یوناني و دلبستة. در رگانش باشد
كشتن جباران را روا   مانند عقاید یوناني و رومي،  بر او پوشیده نبود كھ مكتب رواقي،. شاگرد زنون

اگر چھ پدر ما   نیاكان ما بر آن بودند كھ ما نباید بھ ھیچ جباري گردن نھیم،«: بھ دوستي نوشت. شمرد مي
بھ . پرداخت و بعدھا نامش با این مفھوم مجرد در ھم آمیخت» فضیلت»  اي دربارة رسالھ وي» .باشد

چون   داد؛ با سودي بھ نرخ چھل و ھشت درصد وام مي  با وساطت دالالن،  شارمندان ساالمیس قبرسي،
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معاون كھ در آن ھنگام در كیلیكیا   وي از سیسرون،  وامداران از پرداخت بھرة جمع شده سرباز زدند،
و   بر سیزالپین گل با پاكدامني،. ھا را بھ ضرب شمشیر رومي بازستاند خواست تا بھره  كنسول بود،

سال (از جانب قیصر بھ مقام پرایتوري شھري برگزیده شد   شایستگي فرمان راند و چون بھ رم بازگشت،
۴۵.(  

  نش سركش نیاكان بروتوس را بھ كاسیوس م. اش با پیشنھاد كاسیوس یكسره ناساز افتاد منش جوانمردانھ

ھایي از این  چون دید كھ بر تندیس بروتوس مھین نوشتھ  كھ جواني حساس بود،  وي،. نیاكانش ثابت كند
سیسرون چند . ، از شرم سرخ شد»نوادگانت ناخلفند«یا » اي؟ بروتوس مگر مرده«اند كھ  گونھ حك كرده

ھمانگاه میان پاتریسینھا این نجوا درگرفت كھ روز . شكش كردرسالھ را كھ در این سالھا نوشتھ بود بھ او پی
بھ حكم   پانزدھم ماه مارس لوكیوس كوتا در سنا پیشنھاد خواھد كرد كھ قیصر بھ مقام سلطنت برسد، زیرا،

گفت كھ سنایي كھ  كاسیوس مي. پیشگویي و خش سیبوالیي، پارتیان فقط از یك شاه شكست خواھند خورد
از گماشتگان قیصر فراھم آمده این پیشنھاد را تصویب خواھد كرد و ھر گونھ امیدي بھ نیمي از اعضایش 

گران طرحھاي قطعي خود را  بروتوس تسلیم شد و آنگاه توطئھ. بازگرداندن جمھوري بر باد خواھد شد
فرو برد اي بر ران خود  پورتیا راز توطئھ را از زبان شوي خویش از این راه بھ در آورد كھ دشنھ. ریختند

بروتوس یك دم اسیر . ھیچ گزند بدني نخواھد توانست او را بھ زبان آورد  تا نشان دھد كھ اگر خود نخواھد،
  .احساسات كور شد و اصرار كرد كھ بھ جان آنتونیوس نباید آسیبي برسد

د كرد تا بھ پیشنھا  اش برپا شده بود، در انجمني از دوستان كھ در خانھ  قیصر،  شامگاھان چھاردھم مارس،
مرگ »  :و خود پاسخ داد  ؟»بھترین مرگ كدام است«عنوان موضوع مباحثھ در این باره گفتگو كنند كھ 

زن قیصر از او خواست تا بھ سنا نرود و گفت كھ او را در خواب آغشتھ بھ   بامداد روز بعد،» .ناگھاني
یاي قیصر را از دیوار فرو افكند تا دل خادمي نیز كھ مانند زن قیصر بیمناك بود تصویر ن. خون دیده است

كھ یكي از نزدیكترین دوستان او و   اما دكیموس بروتوس،. قیصر را بدشگون كند و او را از رفتن باز دارد
از او خواست كھ بھ سنا برود و خود مؤدبانھ جلسات آن را براي مدت نامعلوم   گران بود، نیز یكي از توطئھ

وطئھ آگاه شده بود بھ دیدنش آمد تا او را زنھار دھد، اما قیصر از خانھ بیرون دوستي كھ از ت. تعطیل كند
قیصر بر سر راه خود بھ سنا بھ سپوریناي طالع بین برخورد كھ یك بار آھستھ در گوشش گفتھ . رفتھ بود

قیصر لبخند زنان گفت كھ آن روزھا فرا » !از روزھاي سیزدھم و پانزدھم مارس بر حذر باش«: بود
» .اما آن روزھا بھ سر نرسیده است»  :طالع بین سپورینا پاسخ داد. یده و كارھاي ھمھ رو بھ راه استرس

، قربانیي را در برابر تماشاخانة پومپیوس  بھ حكم سنتي كھ پیش از جلسة سنا جاري بود  ھنگامي كھ قیصر،
و   قیصر اعتنایي بھ لوح نكرد،. بودندلوحي بھ دستش دادند كھ در آن او را از توطئھ خبر داده   كرد، نیاز مي

  .یافتنددر روایات آمده است كھ پس از مرگ لوح را در دستش 

ي چون قیصر بھ تاالر آمد و بر كرسي خود جا. آنتونیوس بھ حرف، وي را از رفتن بھ سنا بازداشت
چون   برخي،  بھ گفتة  دھد كھ، سوئتونیوس گزارش مي. بیدرنگ بر سرش ریختند »بخشانآزادي «گرفت، 

تو ھم؟   ـ یعني فرزندم،» كاي سوتكنون»  :قیصر بھ یوناني بھ او گفت  ماركوس بروتوس قصد جانش كرد،
قیصر یكسره دست از مقاومت بداشت؛ پس رداي   گوید كھ چون بروتوس بر قیصر زخم زد، آپیانوس مي

بدین . خویش را بھ روي سر و چھره كشید و تن بھ ضربتھا داد و در پاي تندیس پومپیوس بھ زمین افتاد
  .شد گونھ آرزوي كاملترین مردي كھ روزگار باستان در دامن خود پرورده بود روا
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   فصل دھم

  

  آنتونیوس

  م ق ٣٠ – ۴۴

I  - آنتونیوس و بروتوس  

این امر از آن رو نیست كھ رشتة كوششي بزرگ را . كشتھ شدن قیصر یكي از تراژدیھاي عمدة تاریخ بود
در كشورداري گسست و پانزده سال دیگر آشوب و جنگ در پي آورد؛ زیرا تمدن بھ جاي ماند، و 

تراژدي از این روست كھ شاید ھر دو طرف . كرده بود بھ پایان رساندآوگوستوس آنچھ را قیصر آغاز 
و قیصر در این   گران در این اندیشھ كھ قیصر سوداي شاھي در سر دارد، توطئھ: دعوي در آن حق داشتند

از زماني كھ سناي . حكومت سلطنتي را اجتناب ناپذیر كرده است  باور كھ آشوب و وسعت امپراطوري،
بر   یصر یك دم در حیرت فرو شد و سپس اعضاي آن پریشان و ھراسناك پا بھ گریز نھادند،روم از قتل ق

دلیري را در   كھ پس از واقعھ از راه فرا رسید،  آنتونیوس،. سر این نكتھ میان آدمیان اختالف بوده است
  كھ بروتوس،زبان سیسرون از فصاحت باز ماند، حتي ھنگامي . احتیاط دید و در خانة خویش پناه گرفت

گران چون از سنا بیرون آمدند خلقي آشفتھ را  توطئھ. ستود» پدر میھن خویش«او را بھ نام   دشنھ بھ دست،
اما آن   ایشان را با خود ھمراه كنند،» جمھوري«و » آزادي«در میدان یافتند، پس كوشیدند تا با اوراد 

. شناخت رفت حرمتي نمي ن آز بھ كار ميجمعیت شگفتزده دیگر براي عباراتي كھ مدتھا براي پوشاند
آدمكشان بر جان خویش بیمناك شدند و در ساختمانھاي فراز كاپیتول پناه گرفتند و نگھبانان شمشیرزن 

آنتونیوس، پس از . نزدیك شامگاھان سیسرون نیز بھ آنان پیوست. خصوصي خود را بر گرد آنھا گماشتند
  .پاسخي دوستانھ بر ایشان فرستاد  ت،آنكھ فرستادگان ایشان را نزد خود پذیرف

گران گماشتگاني فرستادند تا پشتیباني جمعیت را باز  توطئھ. روز بعد جمعیت انبوھتري در میدان گرد آمد
خرد و آن را بھ صورت انجمني قانوني درآورد؛ آنگاه دل قوي كردند و از كاپیتول فرود آمدند و بروتوس 

  اي را كھ براي  خطابھ

. اما جز خاموشي سرد پاسخي نیافت  كاسیوس نیز كوششي كرد،. نوندگان شوقي برنینگیختخطابھ در ش
ھاي خویش  دزدانھ بھ خانھ  بھ كاپیتول بازگشتند و چون جمعیت رو بھ كاھش گذاشت،» آزادي بخشان«

باز ھا و وجوھي را كھ قیصر در كاخ خویش  پنداشت ھمة نامھ آنتونیوس كھ خود را وارث قیصر مي. رفتند
در . پیر سربازان قیصر را در نھان بھ رم فرا خواند  در عین حال،  نھاده بود از كالپورنیاي پریشان گرفت؛

ھا را با خوشرفتاري  دستھ  سنا را تشكیل داد و ھمة  جلسة  بھ حكم اختیار تریبوني خود،  روز ھفدھم مارس،
  .و آرامش خویش شگفتزده كرد

و ھمگاني پذیرفت و رضا داد كھ بروتوس و كاسیوس بھ فرماندھي وي پیشنھاد سیسرون را براي عف
فرمانھا   بھ شرط آنكھ سنا ھمة  ،)بھره نشوند یعني بسالمت بگریزند و از قدرت نیز بي(ایاالت گماشتھ شوند 

چون بیشتر اعضاي سنا منصب یا درآمد خود را در پرتو . و قوانین و احكام انتصاب قیصر را تصویب كند
ھمگان بر   انین بھ دست آورده بودند، شرط را پذیرفتند و ھنگامي كھ جلسة سنا پایان یافت،ھمین قو

عصر آن روز . آفرین گفتند  بھ نام كشورداري كھ صلح را از كام دیو جنگ بیرون كشیده است،  آنتونیوس،
pyوصیت قیصر را   سنا دوباره بھ كنكاش نشست،  روز ھجدھم،. كاسیوس را بھ شام مھمان كرد  آنتونیوس،
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و آنتونیوس را برگماشت تا بھ شیوة معمول   نافذ شمرد، حكم داد تا تشییعي رسمي از جنازة او بھ عمل آید،
  .مرثیة مرسوم را ایراد كند

كھ آن را بھ امانت نزد خود داشتند، باز   روز نوزدھم آنتونیوس وصیتنامة قیصر را از دوشیزگان آتشبان،
در وصیتنامھ چنین آمده بود كھ . وچك و سپس گروھي بزرگ برخواندگرفت و نخست براي جمعي ك

یعني كایوس   دارایي خصوصي قیصر باید بھ نوادگان برادرش برسد و آنگاه یكي از این نوادگان،
.) و این نكتھ حیرت و خشم آنتونیوس را برانگیخت( اوكتاویوس را فرزند خوانده و وارث وي نامیده بود 

اغھاي خود را بھ مردم واگذاشتھ بود تا بھ صورت گردشگاھي ھمگاني درآید و سیصد دیكتاتور ھمچنین ب
دستیھاي نیكوكارانھ بتندي در شھر پخش  خبر این گشاده. سسترس براي ھر شارمند رومي باز نھاده بود

ین بھ اش مومیایي شده بود براي آیینھاي واپس جنازة قیصر كھ در خانھ  و ھنگامي كھ، در روز بیستم،  شد؛
گویا . براي اداي احترام بھ او گرد آمدند  و از جملھ سربازان قدیمي قیصر،  جمعیتي انبوه،  فوروم آورده شد،

احساسات   ھاي سخن رسیده، اما ھمینكھ بھ میانھ  آنتونیوس نخست با خویشتنداري و احتیاط سخن گفتھ است،
ھنگامي كھ رداي پاره پاره و خونیني را . ستنھانش سر از سینھ بر زده و اخگر فصاحتش را برافروختھ ا

عواطف جمعیت چنان   كھ قیصر بھ ھنگام دشنھ خوردن بر تن داشتھ بود از تابوت عاج بیرون كشید،
مردم از ھر   ھاي غریب و فریادھاي دیوانھ وار، در میانھ مویھ. برانگیختھ شد كھ فرونشاندن آن ممكن نبود

كھنھ سربازان سالحھاي خویش را . تشي در پاي جنازه برافروختندھاي چوب گرد آوردند و آ سو پاره
  ھمچون پیشكشي بھ روي 

گران را  ھاي توطئھ برخي از شوریدگان نیمسوزھا از آتش برگرفتند تا خانھ. ھایشان را گرانبھاترین پیرایھ
خیل جمعیت ھمة  .شد و خانھ خدایان از رم گریختھ بودند ھا سخت نگھباني مي بسوزانند؛ اما از آن خانھ

كھ وجود قوانین موافق حال خود را مدیون قیصر   شب را كنار آتش فروزان گذراند و بسیاري از یھودیان،
آن روزھا آشوب در . خواندند سھ روز آنجا سرودھاي كھن خویش را كھ ویژة تشییع مردگان بود مي  بودند،

  را فرمود تا یغماگران سمج را از صخرة زد تا آنكھ سرانجام آنتونیوس سربازان خود پایتخت موج مي
  .تارپیاني بھ زیر اندازند

ھمچنانكھ آوگوستوس نیمة دیگر بود؛ آنتونیوس سرداري شایستھ و   آنتونیوس یك نیمة قیصر بود،
آنتونیوس در سال . آوگوستوس سیاستمداري گرانمایھ بود، اما ھیچ یك ھر دو صفت را در خود جمع نداشت

  زن،  و بخش بزرگي از زندگي خود را در اردوگاھھا و بخش بیشتري را در پي باده،م زاده شد  ق ٨٢
اگر چھ واالتبار و خوبرو بود، از فضایل ویژة مردم ساده بھره . و كامراني بھ سر برده بود  خوراك خوب،

قیصر را وي روي . و وفاداري  دلیري،  دستي، گشاده  خوشخویي،  سرزندگي،  یعني از قوت بدني،  داشت،
در سفر، ھمواره یك روسپي یوناني در   زیرا حرمسرایي از مرد و زن در رم داشت و،  سپید كرده بود،

در آن سكونت گزید، و سپس از پرداخت بھا   خانة پومپیوس را در حراج خرید،. تخت روان ھمراھش بود
ق مقصود و مدخل خویش یافت در میان اسناد قیصر، احكام انتصاب دوستان و فرمانھایي مواف. سر باز زد

  در ظرف دو ھفتھ،. خواست در میان اسناد قیصر نھاد اینھا و چیزھایي را كھ خود مي) یا بھ گفتة برخي(ـ 
دالري  ٢۵‘٠٠٠‘٠٠٠قریب . ھاي خود را پرداخت و مردي توانگر شد دالر از بدھي ١‘۵٠٠‘٠٠٠معادل 

دالر دیگر از خزانة خصوصي  ۵‘٠٠٠‘٠٠٠بھ ودیعھ گذاشتھ بود گرفت و  اوپسرا كھ قیصر در معبد 
بھ   كھ از جانب قیصر فرمانرواي سیزالپین گل شده بود،  چون دید كھ دكیموس بروتوس،. قیصر برداشت

اي از انجمن گذراند تا خود بر آن  الیحھ  ھمچنان بر آن مقام پرسود باقي است،  ،رغم شركت در قتل قیصر
ھمین . دست یابد و دل دكیموس را نیز بھ مقدونیھ خوش كرد  ایالت، كھ از نظر استراتژیك اھمیت داشت،

د بھ مقدونیھ را بھ دكیموس و سوریھ را بھ دوالبال واگذاشتند و خو  گونھ ماركوس بروتوس و كاسیوس،
  .حكومت كورنھ و كرت خرسند شدند

قیصر را بھ روم دعوت كرد تا   فرزند خواندة  سنا، كھ از قدرت روزافزون آنتونیوس بھ ھراس افتاده بود،
كھ بعدھا خود را بھ مقام بزرگترین دولتمرد تاریخ   كایوس اوكتاویوس،. آنتونیوس را وھني رسانده باشد

  م  ق ۴۴در سال   روم رساند،
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اش را بر خود نھاد و نام خویش را نیز براي باز شناختھ شدن بر آن افزود و نامش  نام پدر خوانده  ،سنت
را گرفت كھ در ) ھمایون فر(نام واالي آوگوستوس   تا آنكھ ھفده سال بعد،  كایوس یولیوس اوكتاویانوس شد،
بزرگش صرافي در بازار پلبھا  پدر  خواھر قیصر،  مادر بزرگش یولیا،. طي قرون بھ آن شناختھ شده است

. و پدرش نخست شھردار پلبي و سپس پرایتور و بعد فرمانرواي مقدونیھ بود  در ولیتراي واقع در التیوم،
در ظرف سھ . در كودكي سادگي اسپارتي را بھ تربیت آموخت و ادب و فلسفة یونان و روم را فرا گرفت

یكي از دردھاي زندگي قیصر آن . گذارند قصر او مي بیشتر روزھایش را در  سال واپسین زندگي قیصر،
بینیھاي بزرگ او بود كھ اوكتاویوس را بھ  بود كھ پسري مشروع از خود نداشت و باز این یكي از ژرف

م با خود بھ اسپانیا برد و از دیدن دالوري آن بیمار  ق۴۵قیصر این پسر را در سال . فرزندي پذیرفت
او را واداشت تا فنون جنگ و حكومت را . ت و سختیھاي نبرد خرسند شدناتوان و عصبي در تحمل خطرا

ظریف،   مردي بود فرھیختھ،: چھرة او را براي ما آشنا كرده است  تندیسھاي بسیار،. بھ دقت بیاموزد
كھ بھ اجبار ) آرمانخواھي(و سرسخت؛ ایدئالیستي   باگذشت،  با اراده،  و در عین حال كمرو،  جدي،

نحیف و رنگ پریده بود و از . اندیشمندي كھ با رنج بسیار آموختھ است كھ مرد عمل باشد  شده،واقعپرداز 
از دوستان   در پرتو پرھیز و زندگاني منظم،  نوشید و، خورد و كمتر مي كم مي. برد سوء ھاضمھ رنج مي

  .اي كھ بر گردش بودند بیشتر زیست قوي بنیھ

در ایلیریا یعني مقر اوكتاویانوس و سپاھش، شد و   شده وارد آپولونیا، اي آزاد بنده  ،۴۴در پایان ماه مارس 
مھرش بھ عم   ھمة. جوان حساس از ناسپاسي آدمیان سخت برآشفت. خبر قتل و وصیت قیصر را آورد

كھ او را آنچنان پرورده بود و با سري چنان پرشور براي بازسازي كشوري پریشان   ، قیصر  بزرگش،
او بھ جوش آمد و مصممش ساخت تا كارھاي قیصر را خونسرد و آرام بھ پایان رساند و  در  كوشیده بود،

در آنجا . و بھ سوي روم شتافت  بھ بروندیسیوم رفت،  پس با كشتي از دریا گذشت،. كین مرگش را برآورد
مادرش نیز . خویشاوندانش بھ او اندرز دادند تا خود را نھان كند مبادا كھ آنتونیوس دست بھ خون او یازد

مادر شاد شد   اي را خوار شمرد، اما چون اوكتاویوس چنین شیوه. وي را اندرز داد كھ دست بھ كاري نزند
وي از این . و فقط بھ او پیشنھاد كرد كھ تا حد ممكن شكیبایي و زیركي پیشھ كند و از ستیزة آشكار بپرھیزد

  .وار تا پایان عمر پیروي كرد اندرز فرزانھ

و   وس بھ دیدار آنتونیوس رفت و از او پرسید كھ بر ضد دشمنان قیصر چھ كارھا شده است،اوكتاویان
چرا كھ وي   شگفتزده شد از اینكھ آنتونیوس را سرگرم بسیج سپاھي براي جنگ با دكیموس بروتوس یافت،

صر را برابر اوكتاویانوس از آنتونیوس خواست تا میراث قی. از تسلیم سیزالپین گل بھ وي سرباز زده بود
آنتونیوس . دالر از محل میراث بپردازد ۴۵از جملھ بھ ھر شارمند رومي قریب   با وصیت او خرج كند،

  پس . دالیل بسیار براي تأخیر آورد

اوكتاویانوس وجوھي از دوستان قیصر وام گرفت و پول سربازان قدیمي را پرداخت و با این چادر سپاھي 
  .براي خود بسیج كرد

، اعالم داشت كھ بھ جانش سوءقصدي  بھ خشم آمده بود» پسرك«كھ بھ گفتة خود از گستاخي این  آنتونیوس،
اوكتاویانوس مدعي بیگناھي خود . صورت گرفتھ و ضارب اوكتاویانوس را محرك عمل خود دانستھ است

دل است سیسرون از این ستیزه بھره جست تا اوكتاویانوس را مجاب كند كھ آنتونیوس بزھكاري سیاھ. شد
اوكتاویانوس با او ھمداستان شد و دو لژیون خود را با لژیونھاي ھیرتیوس . و باید بیني او را بھ خاك مالید

سیسرون با نگارش . و پانسا در یك سپاه گردآورد و ھمراه آنھا روانة شمال در پي نبرد با آنتونیوس شد
ھا را در سنا یا  اي از این خطابھ پاره  وي  آتش این جنگ خانگي تازه را تیزتر كرد؛ فیلیپیكوسچھارده 

مطابق سنتي كھ براي بدنام كردن حریفان جنگي رایج بود، از براي   انجمن خواند و برخي دیگر را،
آنتونیوس شكست   درگرفت،) مودنا(كھ در موتینا پس از نبردي . در كوي و برزن پراكند  ،»تبلیغات«

؛ اما ھیرتیوس و پانسا بھ خاك ھالك افتادند و اوكتاویانوس بھ رم بازگشت و )۴۴سال (خورد و گریخت 
وي با پشتیباني این نیرو سنا را واداشت تا او را بھ . فرمانرواي یكتاي لژیونھاي سنا و نیز سپاھیان خود شد

چون . گران را لغو كند، و ھمة آنان را بھ مرگ محكوم گرداند احكام عفو توطئھ  ،مقام كنسولي برگزیند
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دریافت كھ اكنون سیسرون و سناتوران دشمن اویند و او را ھمچون افزاري موقت بھ زیان آنتونیوس بھ 
اتوس یا برند، اختالفات خود را با آنتونیوس پایان داد و بھ ھمراھي او و لپیدوس دومین تریوم ویر كار مي

نیروھاي متحد این سھ تن بھ رم ھجوم آوردند و ). م ق٣٣تا  ۴٣از سال (گانھ را تشكیل داد  شوراي سھ
كاران بھ جنوب ایتالیا و ایاالت  بسیاري از سناتوران و محافظھ. آنكھ بھ مقاومتي برخورند آن را گرفتند بي

  .اراتي كامل بھ مدت پنج سال بھ آن دادتشكیل تریوم ویراتوس را تصویب كرد و اختی  انجمن،. گریختند

ھاي خویش را  براي آنكھ مزد سپاھیان خود را بپردازند و خزانھ  اوكتاویانوس و آنتونیوس و لپیدوس اینك،
را در تاریخ رم برپا » حكومت وحشت«سرو سامان دھند و كین قتل قیصر را برآورند، خونبارترین 

اي  زرگان را براي كشتن نشان كردند و ندا در دادند كھ بھ ھر آزادهنام سیصد سناتور و دو ھزار با. داشتند
. كھ سر متھمي را بیاورد بیست و پنج ھزار دراخما و بھ ھر بنده ده ھزار دراخما پاداش خواھند داد

كودكاني كھ اموالي برایشان بھ ارث گذاشتھ شده بود محكوم بھ . پولداري در زمرة جنایت بھ شمار آمد
تھ شدند؛ بیوگان از میراث خویش محروم گشتند؛ از ھزار و چھار صد زن ثروتمند خواستھ و كش  مرگ،

  شد تا بخش 

» دوشیزگان آتشبان«اي از ثروت خود را بھ تریوم ویراتوس تحویل دھند؛ سرانجام پولھایي كھ نزد  عمده
زن آنتونیوس، را یاري   از جان آتیكوس درگذشتند، زیرا فولویا،. نیز بھ ذخیره گذاشتھ شده بود ضبط شد

در عین سپاسگزاري از این جوانمردي، وجوھي ھنگفت براي بروتوس و كاسیوس   و او،. رسانده بود
. اعضاي تریوم ویراتوس بھ سربازان خود فرمان دادند تا ھمة گریزگاھھاي شھر را پاس دارند. فرستاد

برخي تا واپسین دم مقاومت كردند . نھان شدند و دودكشھا  ھاي بامھا، گندآبروھا، خرپشتھ  متھمان در چاھھا،
غوغا سر تسلیم بھ تیغ دژخیمان نھادند؛ جمعي دیگر از گرسنگي مردند یا خود  و جان سپردند و گروھي بي

را حلق آویز یا در آب غرق كردند؛ برخي خود را از بام یا در آتش افكندند؛ برخي نابجا كشتھ شدند؛ و 
  سالویوس،. خود را بھ روي اجساد خویشاوندان كشتند رست محكومان نبود، برخي نیز، كھ نامشان در فھ

فرستادگان تریوم . بزم واپسین را براي دوستان برپا كرد  دید، كھ مقام تریبوني داشت و مرگ را ناگزیر مي
كھ بزم  و فرمان دادند  اش را بھ روي میز باز گذاشتند، تنھ  ویراتوس بھ بزمگاه درآمدند؛ سرش را بریدند،

اما بسیاري تا   بندگان فرصت را غنیمت شمردند تا شر اربابان سختگیر را از سر خود كم كنند،. ادامھ یابد
اي بھ جامة ارباب خود درآمد و بھ جاي او سر بھ تیغ  پاي مرگ از جان صاحبانشان دفاع كردند؛ بنده

ن خویش را بغدر بھ چنگ دشمن انداختند پسران براي دفاع از پدران جان دادند، اما برخي نیز پدرا. سپرد
زن . زنان زناكار یا فریب خورده شوھران خود را تسلیم كردند. تا بخشي از اموال ایشان را بھ ارث ببرند

یك بار كوشیده   فولویا، زن آنتونیوس،. كوپونیوس در آغوش آنتونیوس خفت تا جان خویش را در امان دارد
ا بخرد و روفوس نفروختھ بود؛ اما اكنون با آنكھ كوشك را بھ فولویا بود تا كوشك ھمسایھ اش روفوس ر

اش میخكوب  اش را بھ در خانھ فولویا نامش را در فھرست محكومان نھاد و سر بریده  پیشكش كرده بود،
  . كرد

آنتونیوس شوھر بیوة كلودیوس و پسر . آنتونیوس نام سیسرون را در صدر فھرست محكومان بھ مرگ نھاد
آنتونیوس بحق   دة لنتولوس كاتالیناري بود كھ سیسرون ھر دو را در زندان كشتھ بود؛ گذشتھ از این،خوان

اما چندان   اوكتاویانوس بھ كار آنتونیوس اعتراض كرد،. خشمگین بود» فیلیپیكوسھا«از دشنامھاي بیدریغ 
گوي گستاخ در  ا كھ آن بذلھو ابھامي ر  توانست ستایش سیسرون را از قاتالن قیصر، پاي نفشرد؛ وي نمي

سیسرون كوشید  .ببردكاران آورده بود، از یاد  خویش با وارث قیصر براي محافظھ توجیھ روابط دوستانة 
روز . را در كوشك خود در فورمیاي گذراند اما دچار دریا زدگي شد؛ از كشتي فرود آمد و شب  تا بگریزد،

  اما   نھاد؛ زیرا آنان را بر دریاي خروشان رجحان مي  بعد خواست آنجا بماند و چشم بھ راه دژخیمان بنشیند،

سربازان   بردند، و ھمانگاه كھ وي را بھ سوي كشتي مي  بندگانش او را بزور سوار تخت روان كردند،
خواستند بھ مقاومت برخیزند، اما سیسرون بھ آنان فرمان داد تا تخت روان بھ بندگانش . آنتونیوس رسیدند

اي خستھ از  بدني از غبار پوشیده و ریش و مویي ژولیده و چھره«آنگاه با . زمین نھند و تسلیم اختیار كنند
س دست بھ فرمان آنتونیو). م ق ۴٣سال (سرش را دراز كرد تا سربازان آن را آسانتر ببرند » رنجوریھا
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آنتونیوس پیروزمندانھ . راست سیسرون را نیز بریدند و با سرش نزد اعضاي تریوم ویراتوس آوردند
  . خندید و بھ قاتالن دویست و پنجاه ھزار دراخما بخشید و آن سر و دست را در فوروم آویخت

مقدونیھ بر تراكیا  ، اعضاي تریوم ویراتوس با نیروھاي خود از آدریاتیك گذشتند و از راه۴٢در آغاز سال 
اي كھ در روم  بھ پایھ  در آنجا بروتوس و كاسیوس بازپسین سپاه جمھوري را با گرفتن خراج،. حملھ بردند

این دو از شھرھاي خاوري امپراطوري خراج ده سال را خواستند و . فراھم آورده بودند  سابقھ نداشت،
بزرگ تاخت و بھ ھمة شارمندان فرمان داد تا  كاسیوس بر آن بندر  چون اھل رودس سرپیچیدند،. گرفتند

در . دالر با خود برد ١٠‘٠٠٠‘٠٠٠و قریب   آنان را كھ دو دل بودند كشت،  ثروت خود را تسلیم كنند،
دالر گرفت و شھر را ترك  ٩‘٠٠٠‘٠٠٠ھاي طرسوس را منزلگاه سربازان خود كرد تا آنكھ  كیلیكیا خانھ

لغ را گردآوردند، ھمة زمینھاي شھر را بھ حراج گذاشتند و ظروف و شارمندان براي آنكھ این مب  كرد؛
  ھاي فلزي معابد را آب كردند و مردم آزاد شھر را بھ بندگي فروختند ـ نخست پسران و دختران، پیرایھ

. خود را كشتند  اند، و سرانجام نوجوانان را؛ بسیاري چون دریافتند كھ فروختھ شده  سپس زنان و پیرمردان،
. دالر از مردم باج گرفت و ساكنان چھار شھر را بھ بندگي فروخت ۴‘٢٠٠‘٠٠٠سیوس در یھودا كا

چون شارمندان كانتوس درخواست او را رد كردند، وي شھر را . بروتوس نیز بھ زور مبالغي گردآورد
تدار بروتوس، كھ دوس. چندان بھ محاصره نگاه داشت تا شھریان گرسنھ اما سرسخت ھمگي خود را كشتند

زادگان رومي كھ در پي بازگرداندن  گذراند؛ اما شھر پر بود از نجیب فلسفھ بود، بیشتر در آتن روزگار مي
  بروتوس كتابھایش را بست،  چون وجوه كافي فراھم آمد،. دادند حكومت خویش صالي جنگ در مي

  .و رھسپار كارزار شد  سپاھیانش را با نیروھاي كاسیوس یكي كرد،

جناح بروتوس نیروھاي اوكتاویوس . م در فیلیپي بھ ھم خوردند ق۴٢طرف در سپتامبر سال  نیروھاي دو
كاسیوس . اما نیروھاي آنتونیوس لژیونھاي كاسیوس را تارومار كرد  را پس راند و اردوگاھش را گرفت؛

این   دنبالةتوانست بیدرنگ  و فرمانش روا شد؛ آنتونیوس نمي  بھ سپردار خود فرمان داد كھ وي را بكشد،
آنتونیوس . و آشوب در سپاھیانش افتاد  پیروزي را بگیرد؛ اوكتاویانوس بر اثر بیماري در چادر خود ماند،

سراسر سپاه را سر و ساماني تازه داد و پس از چند روزي با آنھا بر بروتوس تاخت و ماندة سپاھیان 
  پي برد كھ   شاید با دلي آسوده،  سلیم دید،بروتوس چون سربازانش را در حال ت. جمھوري را تار و مار كرد

ھنگامي كھ آنتونیوس بھ سر نعش . وي خود را بھ روي شمشیر دوستي انداخت و مرد  نبرد را باختھ است؛
  .او آمد، آن را با جبة ارغواني خویش پوشاند، زیرا این دو زماني دوست ھم بودند

II – آنتونیوس و كلئوپاترا  

  بسیاري از آنان ـ از جملھ پسر كاتو،. آریستوكراسي كھن در فیلیپي بھ واپسین نبرد زمیني خود دست زد
. كوینتیلیوس واروس و كوینتوس البئو ـ مانند بروتوس و كاسیوس خود را كشتند  پسر ھورتنسیوس،

تاویانوس مغرب زمین افریقا بھ لپیدوس داده شد؛ اوك: امپراطوري را میان خود بخش كردند  پیروزگران،
كھ   آنتونیوس،. مصر و یونان و مشرق زمین را اختیار كرد  و آنتونیوس، بھ انتخاب خویش،  را گرفت؛

یاوریھاي شھرھاي خاوري بھ دشمنانش را بدان شرط بخشید كھ مبلغي برابر   ھمیشھ بھ پول نیاز داشت،
چون پیروزي وي را . ات دھسالھ را یكسالھ بپردازندآنچھ بھ دشمنانش داده بودند بھ او نیز بدھند ـ یعني مالی

او را  باكانتھاھنگامي كھ زنان افسوسي در جامة . خوشخویي دیرین را باز یافت  بظاھر آرام بخشیده بود،
وي از خواستھاي خویش در حق آنان درگذشت؛ اما بھ پاداش شامي   در مقام ایزد دیونوسوس درود گفتند،

وي شھرھاي یونیایي را بھ شكل انجمني در . خانة یك مھتر ماگنسیایي را بھ آشپز خود بخشید  چرب،
مندانھ پیش گرفت كھ افسوس فراخواند و در تعیین مرزھا و تدبیر امور این ممالك روشي چنان خرد

وي ھمة كساني را كھ بھ ضدش جنگیده بودند . آوگوستوس ده سال بعد تغییري در اوضاع آنھا الزم ندید
بھ شھرھایي كھ بیش از ھمھ از دست كاسیوس و . جز آنان كھ در كشتن قیصر دست داشتند  بخشود،

اخت مالیات بھ رم معاف كرد؛ بسیار بروتوس آسیب دیده بودند وسایل مرمت داد؛ چند تاي آنھا را از پرد
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گران بھ بردگي فروختھ شده بودند رھایي بخشید؛ و شھرھاي سوریھ را از  كسان را كھ از جانب توطئھ
  .چنگ خودكامگیي كھ دموكراسي را در آنھا برانداختھ بودند آزاد گرداند

دان تن بھ كامراني داد كھ داد، چن خود را بروز مي  آنتونیوس در ھمان حال كھ این محاسن سرشت سادة
وي خویشتن را در جمع رقاصان و خنیاگران و روسپیان و . حرمت مقامش از دیدة فرمانبردارانش برفت

آورد، او را بھ ھمسري و  بزم آرایان غوغاگر افكند و ھر گاه زني خوبرو طبع ھوسرانش را بھ جنبش مي
فرستاد و بھ او فرمان داد تا در طرسوس نزد او  نیز رسوالني نزد كلئوپاترا. آورد ھمخوابگي خود در مي

. حاضر شود و پاسخگوي این اتھام باشد كھ چرا بھ كاسیوس در گردآوري مال و سپاھي یاري كرده است
  ھنگامي كھ آنتونیوس : پسندید خواست و آنچنان كھ خود مي كلئوپاترا آمد، اما آنگاه كھ خود مي

كلئوپاترا سوار بر زورق از رودخانة كودنوس فرا   ة كلئوپاترا بود،بر تختي نشستھ و منتظر دفاع و محاكم
لبكھا و  زركش، و پاروھایي سیمین كھ ھمگام با نواي ني  دماغة  آمد؛ زورقي با بادبانھاي ارغواني، مي

در ھیئت پریان دریایي و االھگان   ھاي او بودند، كھ ھمھ ندیمھ  كاركنان كشتي،. رفت چنگھا پس و پیش مي
چون خبر این منظر دلربا میان مردم . و خود نیز در جامة ونوس زیر سایباني زربفت آرمیده بود  ،رحمت

كلئوپاترا . ھمگي رو بھ كرانة رود نھادند و آنتونیوس را بر تخت خود تنھا گذاشتند  طرسوس پراكنده شد،
انگیزي از مالزمان بھ  آنتونیوس با جمع رعب. از او دعوت كرد تا شام را با او در زورقش صرف كند

و سرداران او را نیز با پیشكشھا و   میھماني آمد؛ كلئوپاترا در پذیرایي آنان ھیچ تجملي را فرو نگذاشت،
آنتونیوس بھ او دلباختھ بود و   بیش نبود، زماني كھ كلئوپاترا در اسكندریھ دختري. لبخندھایش رشوه داد

وي سخن را با سرزنش كلئوپاترا آغاز . یافت ، وي را در اوج دلربایي مي در سن بیست و نھ سالگي  اكنون،
. و بخشھایي از عربستان و كیلیكیا و یھودا بھ او پایان برد  قبرس،  كویلھ ـ سوریا،  كرد، اما با اھداي فنیقیھ،

در آنجا آنتونیوس . خواست پاداش داد و دعوت كرد كھ بھ اسكندریھ بیاید او را آنچنانكھ مي كلئوپاترا نیز
نوشید و بھ شنیدن سخنراني  ، از شھد عشق شھبانو مي)م ق ۴٠ـ  ۴١سالھاي (زمستاني را بھ بیغمي گذراند 

  اما كلئوپاترا خود دلباختة. رفت و یكسره از یاد برده بود كھ باید بر یك امپراطوري فرمان راند مي موزهدر 
رو اما ناتوان بزودي طمع روم پرتوان را برخواھد انگیخت و  دانست كھ مصر مایھ كلئوپاترا مي. وي نبود

وي بھ این اندیشھ در پي . گار روم استتنھا راه رستگاري كشور و تاج و تختش در زناشویي با خداوند
بھ   آنتونیوس نیز، كھ جز سیاست قیصر سیاستي نداشت،. رفت قیصر رفتھ بود و اینك در پي آنتونیوس مي

وسوسھ افتاد كھ رؤیاي یگانگي روم و مصر را تحقق بخشد و پایتخت خود را در سرزمین دلكش شرق 
  .برپا سازد

زنش فولویا و برادرش لوكیوس براي   ھ بھ خوشگذراني سرگرم بود،ھمانگاه كھ آنتونیوس در اسكندری
سنا جز   :اوكتاویانوس در رم روزگار خوشي نداشت. چیدند برافكندن قدرت اوكتاویانوس در رم توطئھ مي

  نابسامان بودند؛» خلقیان«كارگران از بیكاري بھ ستوه آمده و   جویان و سرداران نبود؛ اي از حادثھ  جرگھ
كرد؛ بیمناكي بازرگاني را دچار ركود ساختھ بود؛  وس پومپیوس از ورود غذا جلوگیري ميسكست

پروایي و ھرزگي روزگار  و بسیاري از مردم بھ بي  باجگیري و یغماگري ثروتي بھ جا نگذاشتھ بود؛
ز بھ تاراج رود یا ھا از رواج بیفتد یا اموال ایشان با گذراندند، زیرا بر آن بودند كھ بامدادان چھ بسا سكھ مي

  پیك 

براي كامل كردن   فولویا و لوكیوس،. اوكتاویانوس خود در این زمان مظھري از بیعفتي بود. اجل در رسد
ماركوس . آشوب، سپاھي گردآوردند و از ھمة ایتالیاییان خواستند كھ حكومت اوكتاویانوس را براندازند

و بھ زور گرسنگي وي را از میدان بدر كرد   ا محاصره،لوكیوس را در پروژ  سردار اوكتاویانوس،  اگریپا،
. فولویا بر اثر بیماري و ناكامي و دلشكستگي از سرگراني آنتونیوس در حق خود مرد). ۴٠مارس سال (

اما آنتونیوس از دریا گذشت و سپاه   اوكتاویانوس لوكیوس را بھ امید نگاه داشتن صلح با آنتونیوس بخشید،
سپاھیان در خردمندي بر پیشوایان خود پیشي گرفتند، از . بروندیسیوم محاصره كرد اوكتاویانوس را در

آنتونیوس، بھ نشانة ). ۴٠سال (و پیشوایان را واداشتند تا با ھم آشتي كنند   ، نبرد با یكدیگر سرپیچیدند
چند صباحي ھر كس . را بھ زني گرفت  اوكتاویاي نجیب و پرھیزگار،  ، خواھر اوكتاویانوس، خوشرفتاري
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بازگشت حكومت خوش ایدئالي   نوشت، شادمان بود؛ و ویرژیل كھ اكنون چھارمین سرود شباني خود را مي
  .كرد ساتورنوس را پیشگویي مي

زن نخست خود   پس،. لیویا زن آبستن تیبریوس كالودیوس نرون شد  اوكتاویانوس دلباختة  م، ق ٣٨در سال 
چون . مجاب كرد كھ لیویا را آزاد كند، آنگاه خود او را بھ زني گرفتسكریبونیا را طالق داد و نرون را 

لیویا از دودمان كالودیوس بود و از این رو با آریستوكراسي پیوند داشت، اوكتاویانوس بھ میانجیگري او 
گریزان را نزد اربابان   وي از نرخ مالیات كاست و سي ھزار بردة. راه آشتي با طبقات مالدار را گشود

بھ یاري آگریپا و صدو بیست . د بازگرداند و بردبارانھ ھمت كرد تا نظم را دوباره در ایتالیا برقرار كندخو
خوراك مورد نیاز رم را   ناوگان سكستوس پومپیوس را از میان برد،  كشتیي كھ آنتونیوس بھ او داده بود،

  او را براي ھمة  بھ نشانة ستایش،  ، ناس). ٣۶سال (، و بھ مقاومت ھواداران پومپیوس پایان داد  تأمین كرد
  .عمر بھ مقام تریبوني برگزید

آنجا یكچند طعم زیستن با . با او بھ آتن رفت  آنتونیوس، پس از زناشویي با اوكتاویا بھ آیین رسمي در رم،
. و در كنار اوكتاویا از محضر فیلسوفان بھره جست  زن خوب را چشید، سیاست و جنگ را یك سو نھاد،

فرزند سردار   البینوس،. ھاي قیصر براي فتح سرزمین پارت پرداخت اما، در عین حال، بھ بررسي نقشھ
یعني   در خدمت شاه پارتي درآمده و سپاھیان پارتي را پیروزمندانھ بھ گشودن كیلیكیا و سوریھ،  قیصر،

طر بھ سپاه نیازمند بود و آنتونیوس براي دفع این خ). م ق ۴٠سال (ایاالت پردرآمد روم، ره نموده بود 
كھ از پارسایي و   یكباره آنتونیوس،. و پول را كلئوپاترا فراوان داشت  براي پرداخت مزد سپاھیان بھ پول،

اوكتاویا را بھ رم باز فرستاد و از كلئوپاترا خواست كھ براي دیدار او بھ انطاكیھ   صلح ملول شده بود،
و   وي را نپسندید،  جویانة براي آنتونیوس آورد، اما سوداھاي عظمت كلئوپاترا با خود گروھي سپاھي. بیاید

آنتونیوس با صد ھزار مرد بر سرزمین پارت . اي خود جز مبلغي اندك بھ او نپرداخت گویا از خزانة افسانھ
  آن را بھ تصرف   و بیھوده كوشید تا شھرھاي عمدة) ٣۶سال (تاخت 

كیلومتر از  ۴٨٠اي بھ وسعت  در منطقھ  نشیني دلیرانھ، عقبآورد و نزدیك بھ نیمي از سپاھش ھنگام 
. ارمنستان را بھ امپراطوري افزود  آنتونیوس، بر سر راھش بھ روم،. بھ ھالكت رسیدند  سرزمین دشمن،

سراسر ایتالیا را   چون آن را در اسكندریھ جشن گرفت،  آنگاه خود براي خویش آیین پیروزي ترتیب داد و،
او و   كلئوپاترا را بھ زني گرفت،  ،)٣٢سال (اي براي اوكتاویا فرستاد  وي طالقنامھ .شگفتزده كرد

و ایاالت خاوري امپراطوري را براي   كایساریون را در مقام فرمانروایي مشترك مصر و قبرس نشاند،
یانوس چون دانست كھ بزودي باید اوكتاو. پسر و دختري كھ كلئوپاترا از او زاییده بود بھ ارث گذاشت

كلئوپاترا او را برانگیخت تا بھ . یك سال تن بھ كامراني و تجمل پرستي داد  حساب خود را یكسره كند،
و این   پس او را یاري كرد كھ سپاھي و ناوگاني فراھم آورد،. آخرین قمار بر سر قدرت برترین دست یازد

  ».ي در كاپیتول حكم خواھم راندبھ آن یقین كھ روز«: عبارت را بھ عنوان سوگند محبوب خویش برگزید

III – آنتونیوس و اوكتاویانوس  

آنتونیوس در رم زیست و فرزندان آنتونیوس از   غوغا در خانة اوكتاویا طرد خویش را آرام تحمل كرد و بي
كھ ھر روز   اوكتاویانوس،. و نیز دو دختري را كھ خود از او زاییده بود، وفادارانھ بزرگ كرد  فولویا،

ھم ایتالیا و ھم   یقین یافت كھ اگر آنتونیوس در سوداھاي خود كامیاب شود،  افسردگي خاموش او بود،گواه 
آنتونیوس : از این رو بر آن شد كھ ایتالیا را نیك از اوضاع آگاه كند. خود او را بھ روز سیاه خواھند نشست

و فرزند نامشروعش واگذاشتھ بود شھبانوي مصر را بھ زني گرفتھ و خراجگذارترین ایاالت روم را بھ او 
. خواست اسكندریھ را پایتخت امپراطوري كند و روم و ایتالیا را زیر دست آن قرار دھد و اكنون مي

پیامي براي سنا فرستاد و پیشنھاد كرد كھ وي و ) اعتنایي پس از سالھا بي(ھنگامي كھ آنتونیوس 
اوكتاویانوس   و نھادھاي جمھوري دوباره برپا گردد، اوكتاویانوس ھر دو باید بازنشستھ و گوشھ نشین شوند

آنتونیوس بود و وي آن را   خود را بدین گونھ از گرفتاري رھانید كھ سندي را كھ بھ ادعاي او وصیتنامة
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در این وصیتنامھ، آنتونیوس فرزندان خود از . بزور از دوشیزگان آتشبان ستانده بود براي سناتوران خواند
در اسكندریھ ) كلئوپاترا(رثان مطلق خویش معین كرده و فرمان داده بود كھ در كنار شھبانو كلئوپاترا را وا

  بر سنا اثري قاطع گذاشت و،  بھ جاي آنكھ با تردید تلقي شود،  عبارت آخر وصیتنامھ،. بھ خاك سپرده شود
شكل بتواند چنین اي كھ در رم امانت نھاده شده م بھ عوض آنكھ این گمان را برانگیزد كھ وصیتنامھ

خواھد امپراطوري را بھ یاري  سنا و ایتالیا را مطمئن ساخت كھ كلئوپاترا مي  ترتیباتي را حكم دھد،
بھ جاي آنكھ كلئوپاترا را بھ نبرد   اوكتاویانوس با زیركي خاص خود،. مملكت خود كند  آنتونیوس ضمیمة

با او بھ صورت جنگي مقدس در راه استقالل  بھ آنتونیوس اعالن جنگ داد و كشمكش خود را  فرا خواند،
  .ایتالیا در آورد

مركب از پانصد كشتي جنگي وارد دریایي یونیاي   ناوگان آنتونیوس و كلئوپاترا،  م، ق٣٢در سپتامبر سال 
سپاھي مركب از صد ھزار پیاده و دوازده . شد؛ تا آن زمان ناوگاني جنگي بھ این عظمت دیده نشده بود

كرد؛ این سپاھیان را شاھان و شھریاران مشرق زمین بھ آن امید  ز این ناوگان حمایت ميھزار سوار ا
اوكتاویانوس با چھار صد كشتي و . فراھم كرده بودند تا با این جنگ خود را از قید حكومت روم برھانند

مانوور و  نزدیك بھ یك سال دو طرف سرگرم. ھشتاد ھزار پیاده و دوازده ھزار سوار از آدریاتیك گذشت
بھ یكي از قاطعترین   در آكتیون، در خلیج آمبراسي،  ،٣١آنگاه در روز دوم سپتامبر سال   تمرین بودند؛

شیوة جنگي آگرپیا بھتر از كار درآمد و كشتیھاي سبكش چاالكتر از ناوھاي . نبردھاي تاریخ دست زدند
با نیمسوزھایي كھ ملوانان اوكتاویانوس  بسیاري از ناوھاي آنتونیوس. عظیم و سنگین برج آنتونیوس بودند

  :نویسد دیون كاسیوس مي. بھ روي آنھا پرتاب كردند سوخت

كھ از گرما سرخ   ھاي خود، در دود نابود شدند؛ دیگران در زره  ھا بھ ایشان تواند رسید، پیش از آنكھ شعلھ
بسیاري بھ . وره نھاده باشندشانپختند؛ و باقي در كشتیھایشان چنان بریان شدند كھ گویي در ك  شده بود،

و گروھي آماج تیرھا شدند، و جمعي بھ كام   درون دریا جستند؛ از اینان برخي طعمة ھیوالھاي دریایي،
  . تنھا آن كسان از مرگي تحمل پذیر بھره یافتند كھ یكدیگر را كشتند. دریا فرو رفتند

نشیني  كرد كھ طرحھایي را كھ از پیش براي عقبآنتونیوس ھواي معركھ را پس دید و بھ كلئوپاترا اشاره 
كلئوپاترا ناوگان خود را بھ سوي جنوب برد و چشم بھ راه آنتونیوس نشست؛ . فراھم آورده بود اجرا كند

آن را واگذاشت و خود را با قایق بھ   آنتونیوس چون نتوانست كھ كشتي فرماندھي را از معركھ برھاند،
بھ روي   تنھا،  آنتونیوس،  شكافتند، ھ اینان امواج دریا را بھ سوي اسكندریھ ميھمانگاه ك. كلئوپاترا رساند

دانست كھ ھمھ چیز حتي شرف خویش را باختھ  دماغة كشتي نشستھ و سرمیان دو دست گرفتھ بود و مي
  .است

ي یغماي اوكتاویانوس از آكتیون بھ آتن و از آنجا بھ ایتالیا رفت و شورشي را كھ میان سپاھیانش بھ ھوا
مصر افتاده بود فرو نشاند؛ آنگاه رھسپار آسیا شد تا ھواداران آنتونیوس را از كار براندازد و گوشمال دھد 

گذاشتند وجوھي تازه گرد آورد؛ سپس راه اسكندریھ را  و از شھرھایي كھ خود دیري روزگار بھ سختي مي
از آنجا   اي نزدیك فاروس مقیم شد؛ ر جزیرهآنتونیوس كلئوپاترا را ترك كرد و د). م ق ٣٠سال (پیش گرفت 

آنكھ آنتونیوس خبر داشتھ باشد، گرز و  بي  كلئوپاترا،. خواھان آشتي گشت، اما اوكتاویانوس نادیده گرفت
اوكتاویانوس پاسخ داد   دیون،  تسلیم خویش نزد اوكتاویانوس فرستاد؛ بھ گفتة  دیھیم و تختي زرین بھ نشانة

  .خود و كشورش از گزند ایمن خواھند ماند  نتونیوس را بكشد،كھ اگر كلئوپاترا آ

سبكسریھاي   ھمة«آنتونیوس شكست خورده دوباره بھ اوكتاویانوس نامھ نوشت و دوستي روزگار پیشین و 
  بھ یاد » اي را كھ ھر دو در زمان جواني با ھم مرتكب شده بودند  بلھوسانھ

ز از جان كلئوپاترا در گذرد، خود را بكشد باز اوكتاویانوس او آورد، و حاضر شد كھ اگر آن سردار پیرو
مصر آنچھ را بھ دستش رسید در كوشكي گردآورد و بھ اوكتاویانوس خبر   كلئوپاترا از خزانة. پاسخي نداد

آنتونیوس . خود و آنھمھ خواستھ را از میان خواھد برد  داد كھ اگر وي عقد صلحي آبرومندانھ با وي نبندد،
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اش پیروزي  دالوري نومیدانھ. چكي را كھ از نیروھایش بازمانده بود بھ نبردي بازپسین رھنمون شدسپاه كو
كنند و خبري بھ او  چون دید كھ چریكھاي كلئوپاترا تسلیم اختیار مي  گذرایي بھ بار آورد؛ اما روز بعد،

  خبر دروغ بوده است، ھنگامي كھ دریافت. خود را با دشنھ زخمي كرد  رسید كھ كلئوپاترا مرده است،
ھاي فرازین آن زنداني كرده  خواھش كرد تا وي را بھ برجي ببرند كھ شھبانو و چاكران خود را در غرفھ

اوكتاویانوس بھ كلئوپاترا . اي باال كشیدند، و آنگاه در بازوان كلئوپاترا جان سپرد او را از پنجره  بودند؛
خویش را بھ خاك سپارد؛ آنگاه او را نزد خود بار داد و چون  رخصت داد تا از نھانگاه بیرون آید و دلدار

بازماندة افسونگریھاي زني سي و نھ سالھ و در ھم شكستھ دیگر بر او كارگر نبود چنان شرایطي براي 
كلئوپاترا چون بیگمان . بوده بیھوده گرداند صلح با وي نھاد كھ زندگي را بھ دیدة كسي كھ زماني شھبانو مي

  خواھد او را چون اسیري براي آراستن جشن پیروزي رومي خویش بھ رم ببرد، تاویانوس ميشد كھ اوك
كنیزھایش خارمیون و ایریس در پي او خود . رداي شاھانھ بھ بركرد و افعیي بھ سینة خویش فشرد و مرد

  .را كشتند

كایساریون و پسر مھتر اما   اوكتاویانوس روا داشت تا كلئوپاترا در كنار آنتونیوس بھ خاك سپرده شود،
از جان فرزندان آنتونیوس و شھبانو درگذشت و آنان را بھ ایتالیا فرستاد؛   آنتونیوس از فولویا را كشت؛

مصر را، ھمان گونھ كھ آرزو   سردار پیروز خزانة. اوكتاویا این كودكان را چون فرزندان خویش پروراند
گ كھ بھ صورت ایالتي از روم درآید رھایي یافت؛ مصر از این نن. داشت، دست نخورده و سرشار یافت

اوكتاویانوس لختي بر تخت بطالسھ نشست و وارث داراییھاي ایشان شد و از جانب خود فرمانداري باز 
وارث قیصر وارثان اسكندر را بھ زانو درآورده و قلمرو اسكندر . نھاد تا كارھاي كشور را بھ نام او براند

  مانند آنچھ در ماراتون و ماگنسیا رخ داده بود،  اختھ بود؛ غرب یك بار دیگر،كشور خود س  را بھ ضمیمة
  .نبرد غوالن پایان یافتھ و مردي بیمار در آن پیروز شده بود. بر شرق چیره گشت

روم آن دور مقدر را كھ ھم افالطون . جمھوري در فارسالوس مرد و انقالب در آكتیون بھ فرجام رسید
دموكراسي، آشوب   اولیگارشي،  آریستوكراسي،  پادشاھي،: شناسیم پیموده بود يشناخت و ھم ما م مي

  . و دیكتاتوري  انقالبي،

  كتاب سوم

  امارت

  م ١٩٢ –م  ق ٣٠

  جدول گاھشماري

  م ق

  گیرد؛ تصنیف جلد دوم ساتیرھا توسط ھوراس اوكتاویانوس مادام العمر اختیارات تریبوني مي:  ٣٠

  ترجیع بندھا از ھوراسگئورگیك از ویرژیل؛ :  ٢٩

  .اوكتاویانوس لقب آوگوستوس گرفت:  ٢٧

  كالودیوسي –سلسلة یولیو : میالدي  ۶٨ – ٢٧

  امپراطوري آوگوستوس: میالدي  ١۴ – ٢٧

  آگریپا پانتئون را ساخت؛ رونق تیبولوس:  ٢۵
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  سھ مجلد نخستین قصاید ھوراس:  ٢٣

  نخستین جلد مراسالت ھوراس:  ٢٠

  ؛ رونق پروپرتیوسدرگذشت ویرژیل:  ١٩

  »قانون یولیانوسي زنا«وضع :  ١٨

  تئاتر ماركلوس؛ مجلد چھارم قصاید ھوراس:  ١٣

  نبرد دروسوس در گرمانیا؛ انقیاد پانونیا بھ دست تیبریوس:  ٩ – ١٢

  رونق لیویوس؛ محراب صلح آوگوستوس:  ٩

  درگذشت مایكنساس و ھوراس:  ٨

  تیبریوس در رودس:  ۶

  تبعید یولیا:  ٢

  میالدي

  .آوگوستوس تیبریوس را بھ پسر خواندگي پذیرفت : ۴

  تبعید اووید بھ تومي:  ٨

  »قانون پاپیا پوپایا؛ قانون یولیانوسي ازدواج برجستگان«شكست وارو در گرمانیا؛ :  ٩

  مرگ آوگوستوس:  ١۴

  امپراطوري تیبریوس:  ٣٧ – ١۴

  گرمانیكوس و دروسوس در گرمانیا:  ١۶ – ١۴

  مانیكوس در خاور نزدیك گر:  ١٨ – ١٧

  مرگ اووید:  ١٨

  درگذشت گرمانیكوس؛ محاكمة پیسو:  ١٩

  لزماژستھ؛ رونق بازار سخن چینان:  ٢٠

  حكومت سیانوس : ٣١ – ٢٣

  .گزیند تیبریوس در كاپرئاي اقامت مي:  ٢٧

  وفات لیویا؛ تبعید آگریپینا:  ٢٩
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  كلسوس عالم معارف عمومي:  ٣٠

  مرگ سیانوس:  ٣١

  )كالیگوال(امپراطوري گایوس :  ۴١ – ٣٧

  امپراطوري كالودیوس:  ۵۴ – ۴١

  تبعید سنكا:  ۴٩ – ۴١

  فتح بریتانیا:  ۴٣

  .كالودیوس با آگریپیناي كھین ازدواج كرد

  سنكا پرایتور و للة نرون :  ۴٩

  امپراطوري نرون:  ۶٨ – ۵۴

  .زھر داد نرون بریتانیكوس را. سنكا رسالة اندر شفقت را بھ نرون اھدا كرد:  ۵۵

  .نرون فرمان قتل مادرش آگریپینا را صادر كرد:  ۵٩

  .سقوط سنكا؛ مرگ پرسیوس؛ نرون اوكتاویا را كشت و پوپایا را بھ زني گرفت:  ۶٢

  حرق رم؛ شروع بد رفتاري و آزار مسیحیان در رم:  ۶۴

  اعدام سنكا و لوكانوس : ۶۵

  درگذشت پترونیوس و تراسئاپایتوس:  ۶۶

  امپراطوري گالبا:  ۶٩ – ۶٨

  امپراطوري اتو) آوریل –ژانویھ : ( ۶٩

  امپراطوري وتیلیوس) دسامبر –ژوئیھ : ( ۶٩

  سلسلة فالویوس:  ٩۶ – ۶٩

  امپراطوري وسپاسیانوس:  ٧٩ – ۶٩

  كولوسئوم؛ كوینتیلیانوس، نخستین استاد دولتي:  ٧٠

  .وسپاسیانوس فیلسوفان را تبعید كرد:  ٧١

  ریسكوسانتحار ھلویدیوس پ:  ٧٢

  امپراطوري تیتوس:  ٨١ – ٧٩
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  آتشفشاني وزوویوس؛ مرگ پلیني كھین:  ٧٩

  طاق تیتوس:  ٨١

  امپراطوري دومیتیانوس؛ رونق مارتیالیس وستاتیوس:  ٩۶ – ٨١

  نبردھاي آگریكوال در بریتانیا:  ٨۴ – ٨١

  آزار یھود و مسیحیان و فیلسوفان:  ٩٣

  امپراطوري نروا:  ٩٨ – ٩۶

  كنسولتاسیت :  ٩٨

  امپراطوري ترایانوس:  ١١٧ – ٩٨

  جنگ اول ترایانوس با مردم داكیا : ١٠٢ – ١٠١

  تألیف تواریخ، اثر تاسیت : ١٠۵

  جنگ دوم ترایانوس با مردم داكیا:  ١٠٧ – ١٠۵

  پلیني كھین، فرماندار بیتینا:  ١١١

  فوروم و ستون ترایانوس:  ١١٣

  جنگ ترایانوس با اشكانیان : ١١۶ – ١١۴

  سالنامة تاسیت؛ ساتیرھاي یوونالیس : ١١۶

  امپراطوري ھادریانوس:  ١٣٨ – ١١٧

  كتاب زندگي قیصرھا تألیف سوئتونیوس:   ١١٩

  بازدید ھادریانوس از امپراطوري : ١٣۴ – ١٢١

  رونق سالویوس یولیانوس، قاضي حقوقدان : ١٣۴

  امپراطوري آنتونیوس پیوس:  ١۶١ – ١٣٨

  مقبرة ھادریانوس : ١٣٩

  آنتونیوس آورلیوس

  لوكیوس وروس، شریك در سلطنت:  ١۶٩ – ١۶١

  انستیتنونیوس گایوس:  ١۶١
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  جنگ با اشكانیان:  ١۶۵ – ١۶٢

  گیرد طاعون سراسر امپراطوري را فرا مي : ١۶٧ – ١۶۶

  جنگ با ماركومانھا:  ١٨٠ – ١۶۶

  .ماركوس آورلیوس تفكرات را تألیف كرد) : ؟( ١٧۴

  طغیان آویدیوس كاسیوس:  ١٧۵

  مرگ ماركوس آورلیوس:  ١٨٠

  امپراطوري كومودوس:  ١٩٢ – ١٨٠

  توطئة لوكیال:  ١٨٣

  اعدام پرنیس:  ١٨۵

  قحط؛ اعدام كلئاندر:  ١٨٩

  پرتیناكس، ناظر:  ١٩٠

  قتل كومودوس) اول ژانویھ: ( ١٩٣

   فصل یازدھم

  

  دولتمردي آوگوستوس

  میالدي ١۴ –م  ق ٣٠

I – در راه حكومت سلطنتي  

تا . كشورھا و ایاالت ادامھ داد  اوكتاویانوس از اسكندریھ تا آسیا رفت و ھمچنان بھ كار تجدید تخصیص
تقریبًا تمامي طبقات روم از او بھ عنوان   بھ ھنگام ورود بھ ایتالیا،. م بھ ایتالیا نرسید ق ٢٩تابستان سال 

پرستشگاه . بھ شادي پیروزي برخاستند نجات دھنده استقبال كردند و برایش جشن گرفتند و سھ شبانھ روز
شبھ . بستند  اي از جنگ و كشتار سیراب شده است، لحظھ) خداي جنگ(بھ نشانة آنكھ مارس   یانوس را،

مردم از پرداختن بھ مزارع . جزیرة نیرومند و تواناي ایتالیا از بیست سال جنگ داخلي فرسوده شده بود
صره شده بود، و بسیاري از ثروت شبھ جزیره بھ یغما رفتھ یا نابود شھرھا غارت یا محا  غافل مانده بودند،

ادارة امور دچار وقفھ شده بود و حمایت از مردم از ھم گسستھ بود؛ دزدان شب ھنگام ھیچ . گشتھ بود
ربودند و بھ بردگي  مسافران را مي  ھا را گرفتھ بودند، راھزنان جاده  گذاشتند؛ اي را در امان نمي كوچھ

نرخ بھره رو بھ افزایش بود،   رفت، ھا بھ كار نمي سرمایھ  پیمود، بازرگاني راه نقصان مي. وختندفر مي
كھ بھ واسطة تجمل و افزایش ثروت سستي گرفتھ بود،   اصول اخالقي،. رفت قیمت امالك رو بھ كاھش مي
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یزي است كھ ھمچون فقر زیرا كمتر چ  از درھم ریختگي اوضاع و تنگدستي مردم البتھ بھبود نپذیرفتھ بود،
رم آكنده بود از مردمي كھ پایگاه اقتصادي و از پي . بعد از توانگري بنیاد اخالقي آدمي را بھ تباھي كشد

  سربازاني كھ طعم ماجراجویي چشیده و درس كشتار آموختھ بودند،  آن ثبات اخالقي را از كف داده بودند،
ھاي خود را بھ  پول در دوران جنگ از دست رفتن اندوختھ شھرنشیناني كھ از راه مالیات و بر اثر تورم

و   چشم دیده و حیران و بیكار در انتظار بودند تا مگر دوران باز گردد و ایشان دوباره بھ سازمان برسند،
از آنجا كھ شور حیات رو بھ زوال . زناني كھ از فرط آزادي سخت سرگرم طالق و سقط جنین و زنا بودند

نھادند و فضل فروشان كم مایھ از بدبیني  روز بھ روز بھ آرمان بچھ نیاوردن بیشتر دل ميمردم   رفت، مي
  .بالیدند و افكار كلبي بھ خود مي

كرد كھ در عروق آن ریشھ دوانیده  بلكھ حكایت از بیماري خطرناكي مي  این وضع نمودار كامل روم نبود،
مردم شھرھا و . كردند برخودكشي ایاالت شادماني ميدریازنان از نو دست بھ كار شده بودند و . بود

  بروتوس، كاسیوس،  قیصر،  شھرستانھا پس از باج ستانیھاي پیاپي سوال، لوكولوس، پومپیوس، گابینیوس،
  یونان كھ صحنة كارزار بود ویران شده بود،. كوشیدند و اوكتاویانوس بھ التیام جراحات خود مي  آنتونیوس،

بود، و خاور نزدیك سوروسات خود را بھ خورد صدھا لشكر داده و بھ ھزاران  مصر بھ غارت رفتھ
دانستند كھ  سردار رشوه داده بود؛ مردمان این سرزمینھا از روم متنفر بودند و آن را ھمچون اربابي مي

ي از شد اگر رھبر چھ مي. آنكھ آرامش و امنیتي بدانھا بخشیده باشد بي  آزادي آنان را پایمال كرده بود،
كرد، و بھ جنگ آزادیبخش دیگري  آنان را متحد مي  شد، از فرسودگي ایتالیا باخبر مي  خاست، میانشان برمي

  برد؟ بر ضد روم مي

آورد،  لشكرھاي قوي پنجھ فراھم مي  افتاد، وقتي بود كھ سناي روم مردانھ با این مخاطرات در مي
اما در این ھنگام . كرد ي مدبرانھ ایشان را ھدایت ميو با كشوردار  گماشت، سركردگان توانا برایشان مي

بر اثر جنگ و ستیز   دادند، كھ نیروي سنا را تشكیل مي  خاندانھاي بزرگ،. از سنا فقط نامي باقي مانده بود
كھ جانشین   یا عقیم بودن زوال یافتھ بودند و سنن كشورداري بھ كسبھ و سربازان و مردم شھرستانھا،

سناي جدید با سپاس اختیارات عمدة خود را بھ كسي واگذار كرد كھ . د، انتقال نیافتھ بودایشان شده بودن
  .و رھبري بود  قبول مسئولیت،  آمادة طرح نقشھ،

و دیون كاسیوس چنان گفتھ است   مدتي در تردید بود،  اوكتاویانوس پیش از آنكھ سازمان قدیم را لغو كند،
از آنجا كھ در نظر ایشان . با مایكناس و آگریپا بحث مفصلي كرد كھ اوكتاویانوس راجع بھ این موضوع

مسئلھ براي ایشان آن نبود كھ میان حكومت سلطنتي و   تمامي حكومتھا ھمان حكومت اولیگارشي بود،
آریستوكراسي و دموكراسي یا حكومت عامھ یكي را برگزینند؛ بلكھ مسئلھ آن بود كھ از میان سھ صورت 

و   یا صورت آریستوكراسي موروثي،  یعني صورت حكومت سلطنتي متكي بر ارتش،  حكومت اولیگارشي،
كدام یك را با توجھ بھ اوضاع و احوال روز اتخاذ   یا صورت دموكراسي بر اساس ثروت طبقة سوداگران،

اوكتاویانوس این ھر سھ را در امپراطوري خود توأم ساخت؛ چنانكھ در آن فرضیات سیسرون و . كنند
  .پومپوس و سیاست قیصر را با یكدیگر درآمیخت سابقة

  خستھ و فرسوده،  بلكھ،  آزادي نبودند،  دیگر دلباختة. مردم راه حل اوكتاویانوس را فیلسوف مآبانھ پذیرفتند
توانست برایشان  كرد مي كردند و ھر كھ ورزش و تفریح و نان ایشان را تضمین مي امنیت و نظم آرزو مي

كھ آلودة فساد شده و حرمت خود را از   یافتند كھ كمیتیاي ناھنجار ایشان، مبھمي در مي بھ نحو. حكومت كند
حتي ادارة روم نیز از   آید، دست داده بود، از عھدة حكومت بر امپراطوري و اعادة سالمت بھ ایتالیا بر نمي

  ھر چھ حیطة . آن ساختھ نیست

آنگاه كھ روم صورت كشور ـ شھر خود را از دست . دشواریھاي آن فراوانتر است  آزادي وسیعتر باشد،
ھرج و مرجي كھ   از میانة. داد، امپراطوري آن را خواه ناخواه بھ تقلید از مصر و ایران و مقدونیھ كشاند

pyشد تا نظم  بر اثر سقوط آزادي در ورطة فردگرایي و آشفتگي پدید آمده بود حكومت جدیدي بایست ایجاد مي
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آشفتھ حال و نابسامان، زیر پاي   تمامي دنیاي مدیترانھ،. وسیع پدید آوردجدیدي براي آن قلمرو 
  .برد اوكتاویانوس افتاده و در انتظار كشورداري روزگار بھ سر مي

زیرا اوكتاویانوس از قیصر   اوكتاویانوس پیروز از میدان بھ در آمد،  آنجا كھ قیصر با شكست مواجھ شد،
عموي بزرگش بر   در مواردي،. كرد ار بردن كالم و صور آن را درك ميشكیباتر و مكارتر بود و فن بھ ك

یك سال از   اثر كوتاھي وقت مجبور شده بود سنن جاري را در ھم شكند و تغییرات یك نسل را در نیمة
از این . اوكتاویانوس مایل بود كھ در چنین مواردي با احتیاط و آھستھ قدم بردارد. عمر مردمان بگنجاند

ھنگامي كھ اوكتاویانوس خزاین مصر : گوید سوئتونیوس مي. اوكتاویانوس داراي مكنت سرشار بود  گذشتھ،
و از دوازده درصد بھ چھار درصد رسید » .پول چنان فراوان شد كھ نرخ بھره تنزل كرد«را بھ روم آورد 

لكیت باز ھم ھمینكھ اوكتاویانوس بر ھمھ آشكار ساخت كھ حقوق ما» .قیمت امالك سخت باال رفت«و 
  پول از نھانگاھھا بیرون آمد،  مقدس است و او دیگر با خدمت اجباري و مصادرة اموال موافق نیست،

ثروت باز انباشتھ شد، و اندكي از آن نیز بھ نزد كارگران و   ھا بھ كار افتاد، تجارت توسعھ پذیرفت، سرمایھ
شود و رم ھمچنان  منافع امپراطوري نصیب ایتالیا ميتمامي طبقات ایتالیا از شنیدن اینكھ . بردگان راه یافت
و از اینكھ رؤیاي   نشست، ماند خشنود بودند؛ از اینكھ تھدید قیام شرق تا مدتي فرو مي پایتخت باقي مي

قیصر براي تشكیل كشور مشترك المنافعي كھ حقوق مردم در آن برابر باشد جاي خود را بھ بازگشت بي 
  .آسوده خاطر شدند  د برتر داده بود،سر و صداي امتیازات نژا

نفر را در  ٢٠٠‘٠٠٠. نخست دین خود را بھ سربازان پرداخت  اوكتاویانوس، از محل این یغماي پربركت،
نفر بقیھ را  ٣٠٠‘٠٠٠ارتش نگاه داشت كھ یكایك ایشان بھ موجب سوگند وفاداري شخصي اجیر او بودند 

بھ . نقدي قابل توجھي بخشید  من بھ ھر سرباز ھدیةبا اعطاي اراضي كشاورزي مرخص كرد و در ض
كل را از   كسري خزانة  در چند مورد،. و دوستاران خود نعمت و مال بسیار داد  پشتیبانان،  سران لشكر،

بھ شھرستانھایي كھ از تاراجھاي سیاسي یا بالھاي آسماني در عذاب بودند . وجوه شخصي خود جبران كرد
ھمة مالیاتھاي عقب مانده . فرستاد و مبلغ ھنگفتي جھت التیام وضع ارسال داشتیك سال خراج را بازپس 

بھاي غالتي را كھ بابت خیریھ . عام سوزاند  را بھ مالكان بخشید و اسناد دیون ایشان را بھ دولت در مالء
و بھ مبالغ ھنگفتي بھ مصرف رساند   براي تھیة نمایشھاي مجلل و وسایل تفریح،. شد پرداخت داده مي

  . اي بخشید تمامي اتباع كشور نقدینھ

دیگر چھ جاي . و مخارج اینھمھ را از كیسة خود پرداخت  تا بیكاري را براندازد و روم را زیبا سازد،
  شمردند؟ عجب بود اگر ملتھا او را خدایي مي

تجمالت  از  زیست، خود امپراطور بورژوا ساده مي  شد، در ضمن كھ آن ھمھ پول از كف او سرازیر مي
و ھمیشھ در   پوشید، بافتند مي لباسھایي را كھ زنان در خانة او مي  كرد، نجبا و امتیازات مقام پرھیز مي

ھنگامي كھ آن كاخ پس از بیست و ھشت سال اقامت او . خوابید اطاق كوچكي از كاخ قدیم ھورتنسیوس مي
و مانند سابق   ة ھمان قصر ساخت،در آن بھ آتش سوخت، اوكتاویانوس قصر جدید خود را بر اساس نقش

بیشتر مانند یك تن   حتي در مواقعي كھ از چشم شھریان دور بود،. خفت در ھمان چھار دیواري كوچك مي
تنھا تفریحي كھ بدان دلخوش بود این بود كھ از كارھاي دولت . كرد تا یك تن شھریار فیلسوف زندگي مي

  .نیا قایقراني كندبگریزد و با فراغ بال در آبھاي ساحل كامپا

یا با لطف و عنایت بھ آنان اجازه داد تا اختیاراتي بھ   اوكتاویانوس گام بھ گام سنا و مجالس را راضي كرد،
وي ھمواره عنوان . ساخت شاه مي  جز نام،  و این امر مجموعًا او را از ھمھ حیث،  شخص او اعطا كنند،

در   غالب اوقات،  ارتش،. كرد ح دولت براي خود حفظ ميامپراطور را بھ عنوان فرمانده كل نیروھاي مسل
مراسم جمھوري   در عین حال كھ بھ ھمة  لذا مردم،  ماند؛ خارج پایتخت و معموال بیرون از خاك ایتالیا مي

كنند، و در این  توانستند فراموش كنند كھ تحت سلطنتي نظامي زندگي مي مي  پرداختند، در گذشتھ مي
، و ٣٣، ۴٣در سالھاي   اوكتاویانوس،. زور و قدرت پنھان بود  ھ حكومت الفاظ میسر بود،مادام ك  دستگاه،

 ٢٣و  ٣٠و ٣۶كھ در سالھاي   ھر سال بھ كنسولي انتخاب شد و بھ موجب اختیارات تریبوني، ٢٣تا  ٣١از 
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مجلس و حق وتو  مادام العمر از مصونیت تریبون و حق گذارندن قانون در سنا یا  بھ او اعطا گردییده بود،
ھیچ كس نسبت بھ این دیكتاتوري . كردن در مورد اقدامات ھر یك از مأموران رسمي دولت برخوردار بود

پختند، سناتورھایي كھ غارتھاي  بازرگاناني كھ در تنور گرم صلح نان مي. دوستانھ اعتراضي نداشت
  خود را از بركت وجود او داشتند، سربازاني كھ زمین یا مقام  پسندیدند، اوكتاویانوس را در مصر نمي

تمامي این افراد اكنون با ھومر ھماواز   بردند، قیصر بھره مي  كساني كھ از قوانین و انتصابات و وصیتنامة
یا دست كم در صورتي بھترین حكومتھاست كھ آن یك نفر   بودند كھ حكومت یكنفره بھترین حكومتھاست،

و تا آن حد در راه خیر و صالح   نا و بھ قدر او كاري و الیق باشد،مانند اوكتاویانوس دستش با كیسھ آش
  .كشور آشكارا فداكاري كند

كرد، جمعیت  ، كھ براي سرشماري و نظارت در رفتار و اخالق عمومي با آگرپیا ھمكاري مي٢٨در سال 
نفر  ۶٠٠در شرایط عضویت سنا تجدید نظر نمود و تعداد اعضاي آن را بھ   ایتالیا را سرشماري كرد،

و » نخستین مرد سنا«دا معني این عنوان در ابت. و خود مادام العمر پرینكپس سناتوس نامیده شد  تقلیل داد،
  اما چیزي نگذشت كھ این لفظ   بود،» ارشد سنا«

كھ بھ معني فرمانده  اي را پیدا كرد كھ مفھوم فرمانروا نیز در آن باشد؛ ھمچنان كھ كلمة امپراطور، شاھزاده
ریخ تا. بھ معني فعلي امپراطور درآمد  بھ واسطة تصدي اوكتاویانوس در تمام مدت عمر،  كل ارتش بود،

امپراطوري   بحق حكومت اوكتاویانوس و جانشینان او را تا مدت دو قرن، بھ جاي آنكھ سلطنتي بخواند،
چون تا ھنگام مرگ كومودوس تمامي امپراطوران الاقل بھ صرف كالم قبول داشتند كھ فقط . خوانده است

در سال   ا دلپذیرتر سازد،بھ این منظور كھ ظاھر اختیارات خود ر  اوكتاویانوس،. سنا ھستند» رھبران«
اظھار ) در سي و پنجسالگي(و   اعادة جمھوري را اعالم داشت،  تمامي مقامات خود را واگذار كرد، ٢٧

شاید ترتیب نمایش . عالقھ كرد كھ از كارھاي دولتي بازنشستھ شود و زندگي خصوصي خود را دنبال كند
حتاط بود كھ معتقدند راستي بھترین سیاستھاست، منتھا اوكتاویانوس یكي از آن مردان م. قبال داده شده بود

تقریبًا تمامي   سنا در مقابل استعفاي اوكتاویانوس از كار استعفا كرد،. آن را باید با معرفت بھ كار برد
و لقب آوگوستوس   از او خواست باز ھم رھبري كشور را بر عھده بگیرد،  اختیارات را بھ وي بازگرداند،

این لقب را   تا آن ھنگام،. تاریخ این لقب را بخطا نام او پنداشتھ است. را بھ وي اعطا كرد )محزم؛ محتشم(
بردند؛  فقط در مورد اشیا و اماكن مقدس و ھمچنین نسبت بھ برخي خدایان آفریننده یا افزاینده بھ كار مي

  .ا در بر گرفتھالة قدس و حمایت مذھب و خدایان او ر  ھمینكھ اوكتاویانوس این لقب را یافت،

و ایشان جمھوري را در   جمھوري واقعیتي در بردارد،» اعادة«پنداشتند كھ  ظاھرًا مردم روم تا مدتي مي
مگر سنا و مجالس باز ھم بھ وضع قانون و انتخاب قضات . گیرند ازاي صفتي كھ اعطا كرده بودند باز مي

و مھمترین داوطلبان انتخابات » پیشنھاد«را صرفًا چرا؛ آوگوستوس یا نمایندگان او قوانین   اشتغال نداشتند؟
حاكم ارتش و خزانھ بود و قوانین را   بھ عنوان امپراطور و كنسول،  اوكتاویانوس،. كردند مي» نامزد«را 

اختیارات او از . و بھ موجب امتیازات تریبوني بر كلیة فعالیتھاي دیگر دولت نظارت داشت  كرد، اجرا مي
یا پومپیوس یا یك رئیس جمھور فعال امریكا در زمان ما چندان بیشتر نبود؛ تفاوت اختیارات پریكلس 

را بھ او  پروكنسولاز كنسولي استعفا كرد، اما سنا اختیارات  ٢٣در سال . اصلي در دوام آن اختیارات بود
باز ھم كسي اعتراض . مأموران رسمي در تمامي شھرستانھا نظارت یافت  كرد كھ در نتیجھ بر ھمة اعطا
مردم سنا را محاصره كردند و با شدت   ھمینكھ خطر كمبود غالت بروز كرد،  برعكس،  بلكھ،  نكرد،

شده بود  اي سناتور چنان خراب وضع ایشان تحت حكومت عده. خواستند كھ آوگوستوس دیكتاتور شود مي
كھ بھ دیكتاتوري متمایل شده بودند، و فرض بر آن بود كھ آن دیكتاتوري جانب ایشان را ھمچون سپري در 

را » ذخیرة غذا«آوگوستوس آن تقاضا را رد كرد، اما اختیار . برابر نیروي ثروتمندان نگاه خواھد داشت
شناسي واقع شد كھ چون ھمھ چیز و و چنان مورد حق  بسرعت بھ كمبود غلھ پایان داد،  در دست گرفت،

آراست، رومیان با تسلیم و رضا اعمال او را نظاره  ھمة رسوم و معتقدات روم را بھ صورت خود مي
  .كردند مي
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II – نظم جدید  

زیرا از چند لحاظ یكي از ظریفترین   پردازیم، بالنسبھ مفصل این حكومت امپراطوري مي  اكنون بھ مطالعة
  .كارھاي سیاسي در طول تاریخ ھمین حكومت امپراطوري بوده استترین  و دقیق

توانست قانون یا فرمان بھ  مي: امپراطور در آن واحد اختیارات مقننھ و مجربھ و قضاییھ را در دست داشت
توانست آنھا را  مي  توانست آن قوانین یا فرمانھا را بھ مورد اجرا گذارد، مي  مجالس یا سنا پیشنھاد كند،

آوگوستوس مرتبًا بر مسند قضا : گوید سوئتونیوس مي. مرتكبین را مجازات كند  یر و، در موارد نقض،تفس
… . نشست و اگر حال خوشي نداشت، بر تشك كاه مي« .نشست و گاه تا شامگاھان بھ كار مشغول بود مي

اي  كابینھ  داشت، از آنجا كھ وظایف چندین سمت را بر عھده  آوگوستوس،» .بسیار خبیر و سخت خلیق بود
و سركردگاني نظیر   مدیراني نظیر آگریپا،  غیر رسمي تشكیل داد كھ در آن مشاوراني نظیر مایكناس،

تیبریوس شركت داشتند؛ و ھمچنین اداراتي تازه كار جھت امور دفتري و اداري بھ وجود آورد كھ 
  .دادند كارمندان آن را بیشتر آزاد شدگان و بردگان او تشكیل مي

اسیوس مایكناس بازرگان و دولتمندي بود كھ نیمي از زندگي خود را بھ كمك آوگوستوس در جنگ و ك
 نوسبراسكویلیكاخ او . میلي در امر عشق وقف كرده است ، و باالخره با بي در سیاست و جھانداري  صلح،

دشمنانش او را مردي اپیكوري و زن خو . بھ واسطة باغھا و استخر شنایي آكنده از آب گرم شھره بود
خرامید و از تمامي فنون  كردند، زیرا ھمواره در میان البسة ابریشمین و زیورھاي مختلف مي توصیف مي

. پرورد بان و ھنرمندان را ميدستي ادی برد و با گشاده از ادبیات لذت مي. شكمپروري رومیان خبردار بود
گئورگیك   و منبع الھام منظومة  و مزرعة دیگري بھ ھوراس بخشید،. مزرعة ویرژیل را بھ او بازگرداند

خواست  ھر چند تقریبًا ھر مقامي را كھ مي  از قبول مقام رسمي ابا داشت،. ویرژیل و قصاید ھوراس شد
. ل و جزئیات ادارة امور و سیاست خارجي زحمت كشیدتوانست بھ دست آورد؛ چندین سال بر سر اصو مي

 ٨(كرد؛ و چون درگذشت  دید او را شماتت مي آن قدر دلدار بود كھ چون آوگوستوس را سخت بر خطا مي
  .، امپراطور فقدان او را ھمچون دردي درمان ناپذیر ماتم گرفت)م ق

ھاي طبقة متوسط بود و از احساس  وادهشاید بنا بھ توصیة مایكناس بود كھ آوگوستوس ـ كھ خود از خان
تحقیري كھ اشراف نسبت بھ بازرگاني داشتند بري بود ـ آن ھمھ بازرگان را بھ مقامات اداري و حتي بھ 

  با خضوع و خشوع مكرر و اعطاي اختیارات استثنایي . فرمانداري والیات گماشت

بیست تن در آن عضویت داشتند و كھ در حدود   ،»شوراي رھبران«بھ كمیسیونھاي سنا و تشكیل یك 
ھمراه گذشت زمان، . ، سنا را كھ از این بدعت رنجیده بود بر سرلطف آورد اكثرشان سناتور بودند

درآمد، و ھمچنانكھ اختیارات و وظایف سنا رو بھ زوال » نظر مشورتي سنا«تصمیمات این شورا در حكم 
ھر قدر ھم كھ آوگوستوس نسبت بھ سنا كرنش و . بوداختیارات و وظایف این شورا رو بھ ازدیاد   رفت، مي

چھار بار شرایط عضویت  سنسور،بھ عنوان . ، باز ھم سنا صرفًا مھمترین آلت دست او بود كرد احترام مي
بھ علت عدم صالحیت اداري یا   تیار را داشت كھ سناتورھا را،آن را مورد تجدیدنظر قرار داد؛ این اخ

و این كار را ھم كرد؛ غالب اعضاي جدید سنا را او نامزد   از سنا بیرون راند،  فسق و فجور شخصي،
آمدند یا  كرد؛ كوایستورھا و پرایتورھا و كنسولھایي كھ پس از انقضاي دورة خدمت خود بھ سنا مي مي

دولتمندترین بازرگانان ایتالیا در سنا جمع بودند، و این دو . اب شده بودند یا با رضایت اوتوسط خود او انتخ
با یكدیگر ھمكار شده   كھ سیسرون پیشنھاد كرده بود،  متحد،  سلطة  گروه تا حدي بھ وسیلة آن موافقتنامة

سوء استفاده و لجام  زد، اشرافیت موروثي نیروي ثروت بر غرور و مزیت ناشي از تبار لگام مي. بودند
  .شد گسیختگي اھل ثروت را مانع مي

جلسات سنا محدود بھ اول و پانزدھم ھر ماه شد و معموال فقط یك روز بھ طول   بھ پیشنھاد آوگوستوس،
pyھیچ قانوني بدون رضایت او   بر جلسھ ریاست داشت،» ارشد سنا«چون آوگوستوس بھ عنوان . انجامید مي
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شد توسط او یا دستیارانش تھیھ  اي كھ پیشنھاد مي در حقیقت ھر قانون یا الیحھ توانست شد؛ و مطرح نمي
سنا عمل دیوان . چربید سنا بھ كار قانونگذاري آن مي  در این ھنگام، وظایف قضاییھ و مجریة،. شده بود

ختلف را و اجراي امور دولتي م  كمیسیونھا بر ایتالیا حكومت داشت،  بھ وسیلة  داد، عالي را انجام مي
سنا آن شھرستانھایي را كھ محتاج سرپرستي نظامي زیاد نبودند تحت حكومت خود . كرد رھبري مي

سنا، كھ بدین نحو اختیارات قدیم خود را از دست داده . اما روابط خارجي در اختیار امپراطور بود  داشت،
ر را بھ امپراطور و اركان او بود، حتي از وظایف محدود خود نیز غافل ماند و بیش از پیش مسئولیت امو

  .واگذار كرد

اما   ھنوز ھم رأي مي دادند،  شد؛ ھر چند فاصلة جلسات زیادتر مي  دادند، مجالس ھنوز ھم تشكیل جلسھ مي
حق پلبھا . قوانین یا پیشنھاد نامزدي افرادي بود كھ امپراطور تصویب كرده بود  رأي ایشان فقط دربارة

م بھ موجب قانوني خاتمھ یافت كھ حصول مقام دولتي را  ق ١٨تي عمال در سال نسبت بھ اشغال مقامات دول
یا بیشتر از آن ثروت داشتھ ) دالر ۶٠٠‘٠٠٠(سسترس  ۴٠٠‘٠٠٠كرد كھ الاقل  محدود بھ اشخاصي مي

این   آوگوستوس سیزده بار داوطلب كنسولي شد و مانند سایر داوطلبان از مردم التماس رأي داشت،. باشند
از فساد بدین نحو جلوگیري شده بود كھ ھر داوطلب . سر نھادن آمیختھ بھ لطفي بود بھ فن نمایشعمل 

خود   مع الوصف،. موظف بود قبل از انتخابات تضمین مالي بسپرد كھ از رشوه دادن خودداري كند
صحیح خود داد تا مطمئن شود رأي   آوگوستوس یك بار ھزار سسترس بھ ھر یك از رأي دھندگان قبیلة

شدند، اما از آنجا كھ اختیارات عمده بھ  تریبونھا و كنسولھا تا قرن پنجم میالدي ھمچنان انتخاب مي. است
  این مقامات بیش از آنكھ جنبة مجریھ داشتھ باشد جنبة اداري   دست امپراطور افتاده بود،

حكومت واقعي مردم را آوگوستوس در دست مأموران حقوق بگیر . داشت و باالخره صرفًا عنواني شد
. مجھز بودند» رئیس پلیس شھري«تحت ریاست   پلیس، ٣٠٠٠محلي نھاده بود، كھ بھ نیرویي مركب از 

با نقض شدید   بھ منظور اینكھ نظم دلخواه خود را بیشتر تضمین و قدرت خود را تحكیم كند،  آوگوستوس،
پاسداران »  این نھ لشكر،. سوابق، شش لشكر ھزار نفري در نزدیكي و سھ لشكر در داخل روم نگاه داشت

ودیوس را امپراطور كرد میالدي كال ۴١ھمین ستاد بود كھ در سال . یا ستاد فرمانده كل شدند »امپراطور
  .و دست بھ كاري زد كھ مقدمة انقیاد حكومت بھ دست ارتش بود

كھ   بھ تمامي جوامع ایتالیایي،. امور پس از رم بھ ایتالیا و شھرستانھا توجھ كرد  آوگوستوس از لحاظ ادارة
حقوق «استفاده از حق شارمندي روم یا امتیاز محدودي در   سھم خود را در جنگ با مصر ادا كرده بودند،

و   با ساختمانھاي جدید آنھا را زینت داد،  بھ شھرھاي ایتالیا با ارسال ھدایا كمك كرد،. اعطا كرد» التیني
پست در انتخابات مجلس روم   توانستند بھ وسیلة طرحي ریخت كھ بھ موجب آن اعضاي مجلس محلي مي

وه كھ محتاج دفاع فعال بودند، و آن گروه كھ آن گر: شھرستانھا را بھ دو گروه تقسیم كرد. شركت كنند
بخشھاي ناربون در   كھ عبارت بودند از سیسیل، بایتیكا،(اخیر را   حكومت دستة. محتاج چنین دفاعي نبودند

بھ سنا ) و افریقاي شمالي  كورنھ،  كرت،  قبرس،  پونتوس،  آسیاي صغیر، و بیتینیا،  آخایا،  مقدونیھ،  گل،
و نظارت   فرستادگان،  توسط نمایندگان،» شھرستانھاي امپراطوري«تانھاي دیگر یا واگذاشت؛ و شھرس

كھ بیشتر در   داد كھ بر ارتش، این ترتیب دلپسند فرصتي بھ آوگوستوس مي. شدند خود او اداره مي
نظارت داشتھ باشد؛ و این ترتیب درآمد سرشاري را كھ از مصر   مستقر بود،» مورد خطر«شھرستانھاي 

كھ جھت   گذاشت تا از طریق ناظران امور، داد و دست او را باز مي شد در اختیار او قرار مي صل ميحا
در این . كارھاي فرمانداران مأمور سنا را زیر نظر بگیرد  گماشت، تحصیل خراج در تمامي شھرستانھا مي

وسوسة فرمانداران بھ اینكھ و از این جھت   داشتند، ھر یك از فرمانداران حقوق معیني دریافت مي  ھنگام،
كارمندان كشوري موجب   وجود دستة  از این گذشتھ،. از رعایاي خود تاوان بگیرند تا حدي فرو نشستھ بود

نسبت بھ . كرد شد و از بدكاري مقامات مافوقي كھ شغل موقت داشتند جلوگیري مي امور مي  بقاي ادارة
و ایشان نیز كامال از آوگوستوس   شد، ھ رفتار ميپادشاھان كشوري دست نشانده با نزاكت خردمندان

آوگوستوس غالب ایشان را راضي كرده بود كھ پسران خود را بھ كاخ او بفرستند . كردند فرمانبرداري مي
حكم   تا زمان جلوس خود بر تخت،  آن جوانان،  تا بھ طرز رومي تربیت شوند با این ترتیب سخاوتمندانھ،

  .شدند رومي كردن سرزمین خود مي  از آن بي اراده وسیلةگروگان را داشتند و پس 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



در وفور قدرتي كھ پس از استیالي بر ماركوس آنتونیوس در آكتیون بھ دست آورده بود، و با   آوگوستوس،
ظاھرًا در نظر داشت امپراطوري را تا اقیانوس اطلس، صحراي   نیرومندي كھ داشت،  ارتش و بحریة

  دانوب، و الب توسعھ دھد؛ براي   یاي سیاه،در  رود فرات،  افریقا،

امپراطور . شد نھ سیاست تدافعي حفظ صلح رومي در تمامي مرزھا بایست سیاست تھاجمي اتخاذ مي
شخصًا فتح اسپانیا را كامل كرد و حكومت گل را با چنان قدرت سرو سامان داد كھ تقریبًا تا یك قرن آرام 

از  ۵٣اسرایي را كھ در سال   ھ ھمان قانع شد كھ پرچمھا و باقیماندةآوگوستوس ب  در مورد پارتھا،. ماند
. اما در ارمنستان تیگرانس نامي را بر تخت نشاند كھ ھوادار روم بود  كراسوس گرفتھ بودند مسترد دارند،

  پسران زن او، ٩تا  ١٩بین   در دھة. براي تصرف حبشھ و عربستان ھم چند لشكركشي بیھوده كرد
آوگوستوس، كھ از ھجوم ژرمنھا بھ گل بھ . ایلیریا و پانونیا و رایتیا را منقاد ساختند  دروسوس، تیبریوس و

و چون خبر یافت كھ آن   نحو دلخواه تحریك شده بود، بھ دروسوس فرمان داد كھ از رود راین بگذرد،
وس بر اثر سقوط اما دروس. دلشاد شد  جوان درخشان با جنگ و نبرد خود را بھ رود الب رسانده است،

كھ دروسوس را با شدت   تیبریوس،. و سپس مرد  آسیب دید، سي روز با درد و عذاب دست بھ گریبان بود،
گرمانیا سوار   كیلومتر راه را از گل تا داخلة ۶۴٠  داشت، مخصوص طبایع خوددار اما پرشور دوست مي

سپس جسد او را بھ رم برد و خود  .بر اسب پیمود تا برادرش را در ساعات آخر عمر در آغوش بگیرد
تیبریوس پس از بازگشت بھ گرمانیا در دو ). م ق ٩(تمامي راه را پیاده پیشاپیش مشایعان برادر طي كرد 

  .دو رودخانة الب و راین را وادار بھ انقیاد كرد  قبایل ساكن میانة) میالدي ۵ – ۴م و  ق ٧ – ٨(جنگ 

طلبي را بھ سیاست صلح و آرامش تبدیل  این حرارت توسعھ  روي داد، دو فاجعة عظیم، كھ تقریبًا با یكدیگر
  شھرستانھاي پانونیا و دالماسي كھ تازه بھ دست روم تسخیر شده بودند شوریدند،  میالدي، ۶در سال . كرد

ا را و ایتالی  نفر تشكیل دادند، ٢٠٠‘٠٠٠ارتشي بالغ بر   تمامي رومیان مقیم آن سرزمینھا را قتل عام كردند،
تیبریوس بھ شتاب با قبایل ژرمن صلح كرد و نیروھاي فرسودة خود را بھ داخل . بھ ھجوم تھدید كردند

محصوالتي را كھ ممكن بود بھ كار دشمن آید تصرف   بیرحمانھ و صبورانھ،  با فنون نظامي،. پانونیا راند
مال دقت داشت كھ غذاي لشكریان در ضمن كا  یا نابود كرد و با جنگھاي چریكي از تجدید كشت جلو گرفت،

. گرفتند، سھ سال آن را دنبال كرد با وجود آنكھ در روم ھمھ از این سیاست خرده مي. خود او تأمین شود
اما . عاقبت بدین خشنودي رسید كھ شورشیان گرسنھ از ھم متالشي شدند و قدرت روم از نو مستقر گردید

یا طغیاني برپا ساخت، سھ لشكر واروس ـ فرماندار رومي ـ آرمینیوس در گرمان) میالدي ٩(در ھمان سال 
و تمامي ایشان را كشت مگر آن چند نفري كھ مانند واروس بھ شمشیر خود   بھ دام انداخت،  را فریفت،
چنان سخت متأثر شد كھ تا چند ماه   چون آوگوستوس، این خبر را شنید،«: گوید سوئتونیوس مي. كشتھ شدند

لشكریان مرا   كوینتیلیوس واروس،‹ : كوفت و فریاد مي زد و گاه سرش را بر در مي  ،ریش و سر نتراشید
از تماس با ژرمنھا اجتناب كرد، و   ارتش را در آنجا از نو نظم داد،  تیبریوس بھ گرمانیا شتافت،› » !باز ده

  .بھ فرمان آوگوستوس مرز روم را بھ این سوي راین بازگرداند

گرمانیا بھ بربریت . افزود اما بھ اعتبار داوري او مي  زد، غرور امپراطور لطمھ مي این تصمیمي بود كھ بھ
و رومي ـ و آزاد ماند تا جمعیت روزافزون   غیر یوناني،  واگذاشتھ شد ـ یعني بھ فرھنگي غیر كالسیك،

ھور الوصف، ھمان دالیلي كھ براي تصرف گرمانیا موجود بود مق مع. خود را بر ضد روم تجھیز كند
امپراطوري بایست در . كرد را نیز ایجاب مي) شمال دریاي سیاه(كردن سكوتیا واقع در جنوب روسیھ 

و در این صورت رود راین از ھرمرز دیگري در مغرب جبال اورال بھتر   ماند، جایي از توسعھ باز مي
لوكیا و   موئسیا،  پانونیا،  ریكوم،نو  گاالتیا،  رایتیا،  آوگوستوس پس از الحاق اسپانیاي شمالي و باختري،. بود

  ھنگام مرگ او،. را بحق تحصیل كرده است» خداي فزوني بخش«پامفولیا چنان دید كھ عنوان 
كیلومتر مربع یعني بزرگتر از مساحت كشورھاي متحد امریكا و بیش از  ٨‘٨٠٠‘٠٠٠امپراطوري شامل 

توس بھ جانشینش وصیت كرد تا بھ ھمین آوگوس. صد برابر مساحت روم قبل از جنگھاي كارتاژي بود
امپراطوري كھ بھ عظمت آن ھرگز دیده نشده بود، قناعت كند و بیشتر در پي آن باشد كھ آن امپراطوري 

pyاسكندر مرتب ساختن آن «از اینكھ . آن بیفتد  را از داخل متحد و نیرومند سازد و كمتر بھ فكر توسعة
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. ابراز تعجب كرد» .دانست بھ چنگ آوردن آن دشوارتر نميامپراطوري را كھ بھ چنگ آورده بود از 
  .صلح رومي آغاز شده بود

III –  ساتورنوسحكومت  

ظرف ده سال . شود گفت كھ آوگوستوس بیاباني ساختھ و نام آن را سرزمین صلح و آرامش نھاده است نمي
. پس از شكست آنتونیوس در آكتیون، اقتصاد دنیاي مدیترانھ چنان بسرعت ترقي كرد كھ سابقھ نداشت

ات حكومت، امن و امان مجدد دریاھا، ثب. اعادة نظم و ترتیب بھ خودي خود محرك بھبود وضع بود
استحكام و   ھاي جدید، گشایش معادن و ضرابخانھ  كاري آوگوستوس، صرف خزاین انباشتة مصر، محافظھ

و تخفیف تراكم جمعیت از طریق واگذاري زمینھاي كشاورزي و مھاجرنشین   سرعت جریان پول رایج،
عوت ھمگاني را اجابت متصرفات ـ آري، ھمة اسباب رفاه فراھم بود؛ پس چگونھ ممكن بود سعادت این د

شدند  گروھي از ملوانان اسكندریھ كھ در آن حوالي پیاده مي  نكند؟ ھنگامي كھ آوگوستوس در پوتئولي بود،
مواد معطر تقدیم او كردند و گفتند بھ   چنانكھ گویي با خدایي مواجھند،  در لباس جشن نزد وي رفتند و،

  . با اطمینان بھ تجارت پردازند، و در آرامش زندگي كنند  ،توانند آسوده سفر كنند واسطة وجود اوست كھ مي

یقین داشت كھ بھترین اقتصاد آن است كھ آزادي   آوگوستوس، ھمچنانكھ در خور نوادة یك تن بانكدار بود،
شاھراھھاي   كرد، شد حمایت مي تمامي طبقات را با قوانیني كھ بخوبي اجرا مي. را با امنیت توأم سازد

داد، و  بھ زمینداراني كھ واجد مسئولیت بودند بدون گرفتن سود وام مي  نمود، محافظت مي بازرگاني را
مردم، تجارت آزاد و تولید و   براي بقیة  نواخت؛ فقیران را با غالت دولتي و التار و گاه گاه با ھدایا مي

شد در این ھنگام بھ  م مياموري كھ بھ ھدایت دولت انجا  با وجود این،. مبادلھ را بیش از پیش آزاد ساخت
یك   ھشتاد و دو معبد ساختھ شد؛. حیات اقتصادي سھمي بسزا داشت  اي رسیده بود و در اعادة سابقھ حجم بي

فوروم و باسیلیكاي جدید جھت تسھیل عملیات پولي و دیوانھاي داد افزوده شد؛ مجلس سناي جدید جاي آن 
شد تا از حرارت آفتاب  شبستانھایي ساختھ مي  بود گرفت؛مجلس را كھ كلودیوس را بھ خاكستر مبدل كرده 

خوانده   اي كھ قیصر آغاز كرده بود تكمیل گشت و بھ نام داماد آوگوستوس، ماركلوس، بكاھد؛ تماشاخانھ
در ساختن تاالرھاي   با صرف قسمتي از ثروت خود،  انگیخت تا، شد؛ و امپراطور توانگران را برمي

بھ فرمان «: دیون كاسیوس مي گوید. ھا ایتالیا را زینت كنند و جاده  تئاترھا،  ھا، كتابخانھ  معابد،  باسیلیكاھا،
كردند تا یادبود  رسیدند از محل غنایم خود ساختماني عمومي برپا مي آوگوستوس، آنان كھ بھ پیروزي مي

او را اعتال بخشد و آوگوستوس امیدوار بود كھ جالل روم قدرت كشور و نیز قدرت خود » .فتح ایشان باشد
روزي گفت كھ رم را شھري از آجر یافتھ است و بھ صورت   در اواخر عمر،. مظھري از آن دو باشد

در رم ساختمانھاي   پیش از آمدن آوگوستوس،: غلوي قابل عفو بود. گذارد شھري از مرمر بھ جاي مي
اما كمتر مردي . ري بھ جا بودمرمري كم نبود و پس از رفتن آوگوستوس، ھنوز ساختمانھاي آجري بسیا

  .براي شھري آنھمھ زحمت كشیده بود

بھ   این دوست كامل،. یار و یاور جدایي ناپذیر او در تجدید بناي رم ماركوس ویپسانیوس آگریپا بود
 ٣٣(آگریپا در آن سال كھ شھربان بود . رھبري سیاست آوگوستوس را بھ عھده داشت  ھمراھي مایكناس،

عرضھ كردن ورزش تفریحي در مدت   حمام عمومي و توزیع روغن و نمك رایگان، ١٧٠ح با افتتا  )م ق
واگذاردن سلماني رایگان بھ مدت یك سال در اختیار شھرنشینان ـ ظاھرًا تمام از   پنجاه و پنج روز متوالي،

د قیصر با آن قدرت و توانایي ممكن بود خو. جیب خود ـ مردم را بھ سوي اوكتاویانوس جلب كرده بود
زندگي او   تا آنجا كھ خبر داریم،. ولي وي ترجیح داد كھ یك عمر بھ آوگوستوس خدمت كند  دیگري بشود،

دار  بدگویي رومیان كھ دیر یا زود ھر كس دیگر را لكھ. دار نشد بر اثر جنجال خصوصي یا عمومي لكھ
طرح . دریایي را درك كرد وي نخستین رومي بود كھ اھمیت نیروي. كرد او را منزه بر جا گذاشت مي

  سكستوس پومپیوس را شكست داد،. و خود فرماندھي آن را بھ دست گرفت  آن را ساخت،  بحریھ را ریخت،
py  و در آكتیون دنیایي را بھ كام   دریازني را فرو نشاند،
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خاص  سھ بار خواستند مراسم  پس از این پیروزیھا و تأمین صلح در اسپانیا و گل،. آوگوستوس گردانید
با ثروتي كھ امپراطور قدرشناس در اختیار او نھاده . ولي ھر سھ بار ابا كرد  برایش برپا دارند، پیروزي

را وقف حفظ كشور ھمچنانكھ قبال با حدت و حرارت ھم خود   زیست و، ھمچنان عاري از تجمل مي  بود،
ھا و  خود صدھا كارگر را اجیر كرده بود تا جاده  از كیسة. در این ھنگام مشغول امور عامھ بود  كرده بود،

آبراھة جدیدي بھ نام آبراھة . عمارات و فاضالبھا را تعمیر كنند و آبراھة ماركیانوسي را از نو بگشایند
وقتي . آب انبار بھتر از پیش كرد ١٣٠و   چشمھ، ۵٠٠چاه،  ٧٠٠یولیانوسي ساخت و ذخیرة آب رم را با 

ترتیبي داده است كھ روم   آگریپا،  دامادم،«: آوگوستوس زیركانھ گفت  مردم از گراني شراب شكایت داشتند،
ھاي لوكرینوس و آورنوس با دریا،  با مرتبط ساختن دریاچھ  این بزرگترین مھندس رومي،» .تشنھ نماند

كھ   نخستین حمام عمومي با شكوه را ھم او ساخت،. كشتي سازي وسیعي ساختبندري بزرگ و مركز 
باز ھم از كیسة خود معبدي براي ونوس و مارس ساخت كھ بعدًا . باعث امتیاز رم بر سایر شھرھا بود

 شناسیم و ھنوز ھم بر سر در و اكنون ما آن را بھ نام پانتئون مي  توسط امپراطور ھادریانوس تجدید بنا شد،
اي براي نقشھ برداري امپراطوري  سالھ برنامة سي . خورد بھ چشم مي» آگریپا. م… عمل «آن كلمات 

مانند لئورناردو . جھان را نقر كرد و روي مرمر رنگ شده نقشة   اي در جغرافي نوشت، رسالھ  تنظیم كرد،
مرگ پیش از وقت او در . ندو ھم ھنرم  ھم مخترع فالخنھاي نظامي،  ھم مھندس،  ھم عالم بود،  داوینچي،

یكي از غمھاي فراواني بود كھ آسمان سالھاي آخر عمر آوگوستوس را تیره ) م ق ١٢(سن پنجاھسالگي 
برد امپراطوري را بھ او بھ مرده ریگ  زیرا دختر خود یولیا را بھ زني بھ وي داده بود و امید مي. ساخت

  .كرد د و با درستي و بھ خوبي بر آن حكومت ميزیرا از ھمھ كس براي این كار الیقتر بو  بسپارد،

اي باال برده  سابقھ ساختمانھاي عمومي گرانبھا ھمراه با خدمات وسیع دولتي مخارج دولت را بھ طور بي
در این ھنگام بھ مأموران شھرستانھا و شھرداریھا و كارمندان دفتري و پلیس حقوق ماھانھ داده . بود
شمار ساختھ یا مرمت  ساختمانھاي بي  شد، عظیمي پرداختھ مي  و بحریة مخارج نگاھداري ارتش  شد، مي
از آنجا كھ . داشت اي داشت كھ مردم را آرام نگاه مي و غالت و ورزشھاي تفریحي حكم رشوه  شد، مي

عمل   شد، ملي بر دوش آیندگان گذاشتھ نمي  شد و ھیچ گونھ قرضة مخارج از محل درآمد جاري تعھد مي
آوگوستوس بیرحم . در زمان آوگوستوس بھ صورت علمي مدون و صنعتي تعطیل ناپذیر درآمد اخذ مالیات

  بارھا مالیات افراد و شھرھاي گرفتار را بخشید یا   نبود،

  بھ مناسبت پنجمین دورة» ھدیة تاجگذاري«كھ بھ عنوان   لیور طال را، ٣۵٠٠٠. از جیب خود پرداخت
. بھ خود آنھا بازگرداند و ھدایاي بسیار دیگر را ھم رد كرد  ده بود،كنسولي او توسط شھرداریھا تقدیم ش

ملغا ساخت و بھ جاي آن بر ارثي كھ   جنگھاي داخلي بریتانیا وضع شده بود،  كھ در دورة  مالیات زمین را،
مالیات پنج   رسید، جز خویشاوندان نزدیك متوفا و درماندگان مي  بھ ھركس از شھرنشینان امپراطوري،

و در مورد آزاد ساختن   فروشي چھاردرصد، بھ برده  بھ حراج یك درصد مالیات بستھ شد،. رصدي بستد
ایشان پنج درصد، و عوارض گمركي از دو و نیم تا پنج درصد تقریبًا از تمامي بندرھاي ورودي 

فیت مالیات و امالك رم از معا  شھرنشینان ضمنًا مشمول عوارض شھرداري بودند،  ھمة. شد آوري مي جمع
شد  بابت آبي كھ از نھرھاي بزرگ عمومي برده مي. اي نداشت ارضي كھ نصیب ایتالیا شده بود بھره

و از محل جرایمي كھ   از انحصار دولتي نمك،  از اجارة اراضي و معادن و شیالت،. گردید مالیات اخذ مي
پرداختند،  مي» باج سرانھ«و » زمینباج «شھرستانھا . آمد شد درآمد قابلي جمع مي توسط دیوانھا وضع مي

مالیاتھا بھ دو خزانھ كھ در معابد روم قرار داشتند سرازیر . كھ در حقیقت مالیات امالك و اموال بود
و دیگري خزانة امپراطوري كھ متعلق بھ امپراطور   كھ تحت نظارت سنا بود،» خزانة ملي«یكي   شدند، مي

شد، بلكھ  امپراطور نھ فقط از امالك وسیع او درآمد واصل مي براي. شد بود و توسط شخص او اداره مي
مجموع مرده ریگي كھ از این راه . كردند خیرخواھان و دوستان نیز در وصایاي خود او را فراموش نمي

  .رسید سسترس مي ١‘۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠در زمان حیات آوگوستوس نصیب وي شد بھ 

و تا زمان كومودوس نتایج حاصلھ مخارج   یرحمانھ نبود،رویھمرفتھ مالیات در دورة امپراطوري شدید و ب
پیمودند و براي آوگوستوس خداوند مذابح  شھرستانھا راه رفاه و سعادت مي. كرد مربوطھ را توجیھ مي

آوگوستوس   كھ فضل فروشي را بازار گرمي بود،  حتي در شھر رم،. افراشتند شكرگزاري یا امید برمي
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دوید و  ھا مي میان كوچھ  شوقزده،  یك تن،. ردم در مدیحھ سرایي جلوگیري كنددستي م مجبور شد از گشاده
. كرد كھ جان نثار آوگوستوس شوند، یعني پس از مرگ آوگوستوس خودكشي كنند زن و مرد را دعوت مي

ھ پیشنھاد كرد ك  ، گاه اوكتاویانوس را در فیلیپي تسخیر كرده بود كھ خیمھ  م مساالكوروینوس، ق٢در سال 
كھ از داشتن مسئولیت و در ضمن حفظ افتخارات و ثروت   سنا،. بھ آوگوستوس داده شود» پدر میھن«لقب 

كھ در این   طبقات بازرگان،. با خشنودي این لقب و سایر القاب تكبیر را نثار آوگوستوس كرد  شادمان بود،
: گوید سوئتونیوس مي. گرفتند جشن ميھر سالھ تولد او را در دو روز   ھنگام از ھمھ وقت غنیتر شده بودند،

وقتي كاخ قدیم او در آتش نابود » .آوردند ھمھ گونھ افراد، از ھر طبقھ، روز اول ژانویھ براي او ھدیھ مي«
. تمامي شھرھا و ظاھرًا ھر قبیلھ و صنفي در سراسر امپراطوري سھمي فرستاد تا آن را از نو بسازد  كرد،

تمامي . اما با وجود این بیش از حد كفاف پول جمع آمد  از ھر فرد ابا كرد،وي از قبول بیش از یك دینار 
توانست  نمود، و آوگوستوس مي خوش و مسرور مي  پس از مشقات طوالني كھ دیده بود،  دنیاي مدیترانھ،

  .یقین كند كھ صبر و تحمل او كار دشواري را كھ بر عھده داشت بھ پایان رسانده است

IV – ستوساصالحات آوگو  

و این تحمیلي بود كھ   آوگوستوس با سعي در نیكو و خوشحال ساختن مردم خوشبختي خود را نابود كرد،
جز چند تن   دولتمردي است؛  اصالحات اخالقي دشوارترین و ظریفترین شاخة. روم ھرگز بر او نبخشید

كار را بھ دورویان و قدیسان غالب فرمانروایان این   كسي جرئت اقدام بدان را نداشتھ است،  فرمانروا،
  .اند واگذاشتھ

جمعیت روم رو . آوگوستوس با فروتني تمام این كار را با سعي در جلوگیري از تحول نژاد روم آغاز كرد
از آنجا كھ . بلكھ بالعكس بر اثر اطعام و افزایش ثروت بردگان رو بھ افزایش بود  رفت، بھ كاھش نمي

كردند تا بھ وسیلة  بسیاري از شھرنشینان بردگان پیر یا بیمار را آزاد مي  آزادشدگان مشمول خیریھ بودند،
ساختند، و  برخي از شھرنشینان نیز بھ واسطة عواطف بشري بردگان خود را آزاد مي. دولت اطعام شوند

آمدند و آزاد  پرداخت بھاي خویش برمي  بسیاري از بردگان آن قدر پس انداز مي كردند كھ خود از عھدة
آمدند، آزاد ساختن غالمان و پر  از آنجا كھ پسران آزاد شدگان بھ خودي خود شارمند بھ حساب مي. شدند مي

زاد و ولد بودن اجانب با كم زاد و ولد بودن مردم بومي دست بھ یكي كرده بود تا خاصة نژادي رم را 
توانست بھ ھم رسد، و از  يآوگوستوس حیران بود كھ از چنان جمعیت غیر متجانسي چھ ثباتي م. تغییر دھد

  بھ اصرار او،. توان داشت كساني كھ خون اقوام منقاد در رگھایشان جریان دارد چھ وفاداري توقع مي
تواند بردگان خود را  مالك دو برده یا كمتر مي: و سایر قوانین چنین مقرر داشتند) م ق  ٢(قانون فوفیاكانینیا 

مالك یازده تا سي برده یك ثلث   تواند نیمي از ایشان را آزاد كند، ميمالك سھ برده تا ده برده   آزاد كند،
برده یك خمس ایشان  ٣٠٠اتا  ١٠١مالك   مالك سي و یك برده تا یكصد برده یك ربع ایشان را،  ایشان را،

  .تواند بیش از یك صد برده را آزاد كند را ـ و ھیچ مالكي نمي

داري را محدود  بھ جاي محدود كردن آزادي بردگان، برده شاید كسي آرزو كند كھ اي كاش آوگوستوس،
و مردم آن عھد از تصور نتایج اقتصادي و اجتماعي   داري امري مسلم بود، اما در آن عھد برده. كرده بود

كھ   ھمچنانكھ كارفرمایان زمان ما از تنبلي،. شدند آزادي دستھ جمعي و یكجاي غالمان بھ وحشت دچار مي
نژاد و طبقة   آوگوستوس در این مورد در اندیشة. در ھراسند  أمین كارگران ناشي شود،ممكن است از ت
كھ   توانست فكر روم نیرومندي را بدون خصایص رومي و شجاعت و توانایي سیاسي، مردم بود و نمي

ن قدیم در انحطاط ایما. و از ھمھ مھمتر بدون آریستوكراسي قدیم بھ خاطر راه دھد  رومیان قدیم بود،  نشانة
تغییر روش . میان طبقات باالتر پشتیبانان فوق طبیعي ازدواج و وفاداري و ابوت را از میان برده بود

باعث شده بود كھ كودكان را بیشتر بھ صورت گرفتاري و بازیچھ   زندگي، از ده نشیني بھ شھرنشیني،
py  خواستند  زنان مي. ببینند تا بھ صورت دارایي
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چیزي كھ بد را بتر . پیمود آرزوي آزادي فردي راه خالف حوایج نژادي را مي  لي،بھ طور ك  حیث مادري،
. كرد آن بود كھ چشم دوختن بھ ماترك دیگران و میراث خواري پرسودترین مشاغل ایتالیا شده بود مي

مردان بیفرزند یقین داشتند كھ در سالیان آخر عمر خود طرف توجھ شیادان پرتوقع واقع خواھند شد؛ و 
پذیرفتند كھ خود علتي اضافي  اي از مردان رومي چنان زیاد این توجھ آزمندانھ را با پسند خاطر مي عده

دوران خدمت نظام تعداد كثیري از جوانان را در سالھایي كھ بیشتر   اطالة. براي بیفرزند ماندن شده بود
ن روم بھ طور كلي از ازدواج روي زیادي از بومیا  عدة. داشت استعداد ازدواج داشتند از این كار باز مي

. دادند ترجیح مي  حتي بھ گرفتن چند زن متوالي،  ھا را، تافتند و آمیزش با زنان خودفروش یا صیغھ بر مي
  سقط جنین، كشتن نوزاد،  كردند تعداد افراد خانوادة خود را بھ وسیلة ظاھرًا، اكثریت آنان كھ ازدواج مي

  . ساختند از حمل محدود ميو جلوگیري   بیرون ریختن مني،

اندك اندك چنان دید كھ جنبش بھ سوي عقب ـ بھ سوي . آوگوستوس از این عالیم تمدن بھ ھم برآمده بود
ھمچنانكھ گذشت سالھا بصیرت او را روشن و پیكرش را فرسوده . الزم است  ایمان و اخالقیات قدیم ـ

چنان دید كھ براي زمان حال لطفي . جان گرفت از نو در او» شیوة پیشینیان«احترام نسبت بھ   ساخت،
ملت نیز براي   ھمچنانكھ انسان براي عاقل بودن محتاج حافظھ است،  ندارد اگر یكسر از گذشتھ بگسلد؛

خواند و بھ  آثار مورخان رومي را مي  با جدیت دوران كھولت،. حفظ عقل خود باید سنن متداوم داشتھ باشد
  از گفتار كوینتوس متلوس دربارة. خورد دادند غبطھ مي باستان نسبت مي محسناتي كھ آنان بھ رومیان

قسمت اعظم . ازدواج لذت برد؛ آن را براي سنا خواند و بھ وسیلة اعالمیة امپراطوري بھ مردم توصیھ كرد
نسل قدیم كھ با او ھم عقیده بودند نوعي فرقة پیرایشگري تشكیل دادند كھ بھ اصالح اخالقیات از طریق 

آوگوستوس با اختیارات خود بھ عنوان . كرد و شاید لیویا با نفوذ خود ایشان را یاري مي  قانون شایق بود،
  بھ منظور اعادة اخالقیات، ازدواج،  كھ اكنون تاریخ و توالي آنھا معلوم نیست،  سنسور یك رشتھ قوانین را،

حضور نابالغان   طبق این قوانین،. س رساندتر اعالم كرد یا بھ تصویب مجل و زندگي ساده  وفاداري، ابوت،
زنان اجازه نداشتند در نمایشھاي   در مجامع تفریح عمومي جز در معیت خویشاوندان بالغ تھي شده بود،

مخارج . ورزشي شركت كنند و در تماشاي ورزشھاي گالدیاتورھا بایست در جایگاھھاي باالتر بنشیند
قانون « یولیانوسيمھمترین این قوانین . واھر، و لباس تحدید شدج  میھماني، عروسي،  خدمتكار،  خانھ،

ازدواج بھ جاي   نخستین بار در تاریخ روم،  در این قانون،. بود) م ق ١٨(» یولیانوسي عصمت و دفع زنا
حق پدر در كشتن دختر زناكار و فاسق او بھ . آنكھ دستخوش نظرات پدر باشد تحت حمایت دولت درآمد

  اگر در منزل   شوھر اجازه داشت فاسق زن را،. مجرد كشف محفوظ ماند

توانست زن خود را بكشد كھ او را در حین ارتكاب گناه در خانة  اما فقط در صورتي مي  ود بیابد، بكشد،خ
شوھر ملزم بود ظرف شصت روز پس از كشف زناي زن او را بھ دیوان دادگستري ببرد؛ اگر . خود ببیند

ر نیز از این كار باز اگر پد. پدر زن ملزم بود بر ضد دختر خود اعالم جرم كند  شوھر چنان نمي كرد،
ثلث   شد، زن زناكار تمام عمر نفي بلد مي. ھر یك از اتباع كشور مي توانست زن را متھم سازد  ماند، مي

در مورد شوھري كھ بھ حیلھ . داد، و دیگر حق ازدواج نداشت دارایي و نیمي از كابین خود را از دست مي
توانست شوھر خود  الوصف، زن نمي مع. رر شده بودخواند مجازاتھاي مشابھي مق زن خود را زناكار مي

توانست در امان قانون با فواحش رسمي رابطھ داشتھ باشد؛ این قانون فقط در  شوھر مي. را بھ زنا متھم كند
  .مورد اتباع روم جاري بود

  كھ معموال بھ واسطة فصلي كھ دربارة  رود كھ در ھمان زمان آوگوستوس قانون دیگري، احتمال مي
بھ تصویب رسانده   شود، خوانده مي» قانون یولیانوسي ازدواج برجستگان«باالتر دارد   ازدواج دو طبقة

جلوگیري از آلوده شدن خون   تشویق و در عین حال تحدید ازدواج،  :ھدف این قانون سھ جانبھ بود. باشد
. اتحادي بھ منظور تولید نسلو اعادة مفھوم قدیم ازدواج بھ صورت   رومي بر اثر آمیختن با خون اجنبي،

توانستند ازدواج  ازدواج براي مرداني كھ كمتر از شصت سال و زناني كھ كمتر از پنجاه سال داشتند و مي
افراد . گردید شد موصي لھ ازدواج نكند كان لم یكن تلقي مي وصایایي كھ در آن شرط مي. كنند اجباري بود
كردند، از بردن ارث محروم  از فوت موصي ازدواج نمياگر ظرف صد روز پس : شدند مجرد جریمھ مي

بیوه زنان و زنان . و حق شركت در جشنھا و ورزشھا را نداشتند  شدند ـ مگر در مورد وراثت از اقوام ـ مي
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از نو شوھر اختیار   بردند كھ ظرف شش ماه پس از وفات شوھر یا طالق، مطلقھ فقط در صورتي ارث مي
 ۵٠٠٠٠بردند، و اگر مالك  ده و زنان بیفرزند پس از پنجاھسالگي ارث نميكردند، دختران ترشی مي

سناتوري   مردان طبقة. باز از ارث محروم بودند  بودند و پنجاه سال ھم نداشتند،) دالر ٧۵٠٠(سسترس 
حق اي  و ھیچ مرد بازیگر یا آزاد شده  یا فاحشھ را بھ زني بگیرند،  بازیگر،  توانستند زن آزاد شده، نمي

مادام كھ   سسترس ثروت داشتند بایست، ٢٠٠٠٠زناني كھ بیشتر از . نداشت با دختر سناتور ازدواج كند
این مالیات با والدت ھر كودك تقلیل   پس از ازدواج،. یك درصد مالیات ساالنھ بپردازند  شوھر نكرده بودند،

كھ فرزندان بیشتر داشت بر دیگري مقدم آن   از میان دو كنسول،. شد یافت و با زادن فرزند سوم قطع مي مي
او از ھمھ بیشتر است تا حد امكان بر   در انتصابات دولتي قرار بود مردي كھ تعداد افراد خانوادة. بود

حق پوشیدن لباس خاص و رستن از اختیار «آورد بھ  ھر زن كھ سھ فرزند مي. رقیبان خود مرجح باشد
  ».رسید شوھر مي

  بھ نحوي » حق سھ فرزند«اینان شكایت داشتند كھ . ت حتي پارسایان را رنجانداین قوانین تمامي طبقا

محروم گذاردن . زیاد از حد مستقل و سلیطھ و ھوسباز و ولخرج است» زن متجدد«آوردند كھ  حساب مي
شد كھ قابل اجرا باشد؛ بھ دستور  افراد مجرد از جشنھا و نمایشھاي عمومي بیش از آن شدید تلقي مي

با تسھیل شرایط وراثت » قانون پاپیا پوپایا«میالدي  ٩در سال . م ملغا شد ق ١٢آن ماده در   توس،آوگوس
و افزایش سھم   و تضاعف مھلت بیوه زنان و زنان مطلقھ در تجدید ازدواج براي ارث بردن،  افراد مجرد،

آوردند از  ند ميزناني كھ سھ فرز. وراث بیفرزند قوانین یولیانوسي را بیش از پیش نرمش بخشید
سني كھ . بر زنان میراث بر وضع كرده بود خالصي یافتند) م ق ١۶٩(» قانون ووكونیا«محدودیتھایي كھ 

او تقلیل   توانست داوطلب مشاغل مختلف گردد بھ نسبت تعداد افراد خانوادة در آن ھر یك از اتباع كشور مي
وجھ شدند كھ كنسولھایي كھ آن را تھیھ كرده و نام مردم مت  پس از آن كھ قانون بھ تصویب رسید،. داده شد

كھ   شایع بود كھ قوانین اصالحي را مایكناس،. خود را بر آن نھاده بودند خود افراد مجرد بیفرزند ھستند
پیشنھاد كرده است؛ و باز شایع بود كھ وقتي   كھ یك فرزند داشت،  بھ آوگوستوس،  خود ھیچ فرزند نداشت،

  . فریفت مایكناس بھ لھو و لعب مشغول بود و آوگوستوس زن مایكناس را مي  ،شد قوانین وضع مي

كاري   رود، كھ مھمترین قانون اجتماعي زمان باستان بھ شمار مي  تعیین میزان تأثیر و كاربري این قانون،
ي از برخ. یافتند در تدوین قوانین دقت نشده بود و مخالفان راھھاي گریز متعدد در آن مي. دشوار است

دیگران كودكان را . گفتند گرفتند و اندكي بعد زنان خود را طالق مي مردان براي اطاعت از قانون زن مي
داشتند تا مقام یا میراثي را بھ چنگ آورند و سپس فرزند خواندگان را آزاد ـ یعني اخراج ـ  بھ فرزندي برمي

جذابیت بیفرزندي چنان « :ندگي خواند تاسیت آن قوانین را نفس عجز و درما  یك قرن بعد،. كردند مي
اما   بزھكاري اخالقي ادامھ داشت،» .تواند ازدواج و پرورش فرزند را زیاد كند نیرومند است كھ نمي

در اشعار اووید بدكاري بھ صورت ھنري ظریف درآمده و موضوعي است كھ . تر از گذشتھ بود مؤدبانھ
آوگوستوس شخصًا در برندگي قوانین خود شك . دھند مي خبرگان بھ نوآموزان دربارة آن تعلیمات دقیق

. ثمر خواھند بود قوانین بي  داشت و با ھوراس ھمداستان بود كھ چنانچھ دلھا دستخوش تغییر نشوند،
  در جایگاھي كھ در ورزشگاه گالدیاتورھا داشت،  :آوگوستوس سعي بسیار كرد تا بھ دلھاي مردم راه یابد

گذاشت؛ بھ پدر و مادرھایي كھ فرزندان  وس را بھ عنوان سرمشق بھ تماشا ميفرزندان متعدد گرمانیك
) اندیشة وطنپرستي شك بي بي(بخشید؛ بنایي بھ یادبود كنیزكي ساخت كھ  متعدد داشتند ھزار سسترس مي

 پنج قلو زاییده بود؛ و ھنگامي كھ یك تن روستایي با ھشت فرزند و سي و شش نوه و نوزده نتیجھ بھ دنبال
ھایي كھ  دھد كھ چگونھ آوگوستوس در خطابھ دیون كاسیوس شرح مي. بھ شادي برخاست  خود وارد رم شد،

برد و  اخالقي تاریخ لیویوس لذت مي  از مقدمة. كرد را محكوم مي» انتحار نژادي«خواند  براي مردم مي
  موزنده تحت نفوذ آوگوستوس، ادبیات آن عصر جنبة آ. شاید او خود منبع الھام آن بود

شخصًا ویرژیل و ھوراس را راضي كرد كھ نبوغ   بھ وسیلة مایكناس یا خود،. و عملي بھ خود گرفت
ویرژیل كوشید تا نغمات خود در منظومة . شعري خود را وقف تبلیغ اصالحات اخالقي و مذھبي كنند

را بھ سوي خدایان  گئورگیك رومیان را بھ زندگي كشاورزي باز گرداند؛ در منظومة حماسي انئید ایشان
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عود خود را بھ   اي از تمامي لذات جسماني را بھ شعر درآورد، خواند؛ و ھوراس پس از آنكھ نمونھ قدیم مي
را ـ كھ عبارت » مسابقات قرن«آوگوستوس   م، ق١٧در سال . آھنگ مفاھیم پرھیزكارانھ بھ نالھ درآورد

بازگشت عصر طالیي ساتورنوس ـ معمول كرد؛ و مسابقات، و نمایش بھ مناسبت   بود از سھ روز مراسم،
در   ھوراس مأمور شد منظومة كارمن سایكوالره را بسراید تا بیست و ھفت پسر و بیست و ھفت دختر،

محراب «. رفت حتي ھنر نیز بھ كار خاطرنشان ساختن درس اخالقي مي. آن را بخوانند  متحرك،  دستة
نیرو و   عمارات باشكوه دولتي بھ نشانة  نمایاند، زیبا بھ طور برجستھ زندگي و حكومت روم را مي »صلح

  .و دھھا معبد بھ منظور انگیختن ایماني كھ تقریبًا مرده بود بنا گردید  شكوه امپراطوري ساختھ شد،

ھ شكاك و واقعبین بود یقین كرد كھ اصالحات اخالقي محتاج تجدد مذھبي آوگوستوس ك  در پایان كار،
وقیصر دور خود را پیموده بود و كودكان آن نسل دریافتھ بودند   كاتولوس،  نسل الادریة لوكرتیوس،. است

  :ولتر نوشت  حتي اووید كلبي نیز اندكي بعد بھ شیوة. كھ ترس از خدایان در حكم دوران جواني خرد است
سنت پرستان علت . شایستھ است كھ خدایاني باشند و شایستھ است كھ ما چنین بیندیشیم كھ خدایان ھستند

. جنگھاي داخلي و مشقاتي را كھ بھ ھمراه آورده بود در غفلت از مذھب و خشم و قھر خدایان یافتھ بودند
زیرا   گزاري از خدایان خود بودند،مردم عذابدیده آمادة بازگشت بھ مذابح قدیم و سپاس  در ھمھ جاي ایتالیا،

. اند براي درك بازگشت دوران سعادت، نگاه داشتھ  پنداشتند كھ خدایان آنان را براي چنین روزي، چنین مي
  ھنگامي كھ آوگوستوس، پس از آنكھ مدتھا از سر صبر انتظار مرگ لپیدوس سست كردار را كشیده بود،

چنان جماعاتي «بھ قول خودش   براي انتخاب او،  ،)م ق١٢(رسید بھ جاي او بھ مقام پونتیفكس ماكسیموس 
آوگوستوس احیاي مذھبي را » .از سراسر ایتالیا گرد آمدند كھ پیش از آن رم مانند آن را بھ خود ندیده بود

بدین امید كھ تجدید بناي اخالقي و سیاسي در صورتي كھ با مفھوم خدایان   كرد و ھم پیروي، ھم رھبري مي
و از   سابقھ رساند، چھار دارالعلم مذھبي را بھ مقام و ثروتي بي. یزد سھلتر مورد قبول خواھد شددرآم

مرتب در   انتصاب اعضاي جدید را بر عھدة خود گرفت،. طریق انتخاب در رأس ھر چھار قرار گرفت
آسیایي كیشھاي مصري و . یافت و در مراسم پرشكوه آنھا حضور مي  جست، جلسات ھر چھار شركت مي

  و در   اما یھود را مستثنا داشت،  را در روم مطرود ساخت،

ھا و جشنھاي مذھبي قدیم را  باران ھدایا بر معبدھا بارید و مراسم دستھ. ایاالت آزادي مذھب را مجاز كرد
بلكھ ھر روز از سھ روز آن را مراسم و   سیماي غیر روحاني نداشت،» مسابقات قرن«. تجدید كرد

كھ از   كیش باستاني،. اھمیت عمدة آنھا بازگشت دوستي فرخنده با خدایان بود. ھبي آكنده بودآوازھاي مذ
مردم   الطبیعة حیاتي تازه یافت و باز قرایح پرشور و امیدھاي فوق  شد، طرف چنان مقام بلندي پشتیباني مي

وستوس در روم راه یافتھ در میان بازار آشفتة ادیان مختلف و رقیب كھ پس از آوگ. را بھ نوازش درآورد
  .ھاي جدیدي از نو زاده شد با نامھا و نشانھ  كیش قدیم روم تا سھ قرن بعد دوام آورد و ھمینكھ مرد، بود، 

دو سال پس از . عموي بزرگ او آن بنا را نھاده بود. خدایان خود شد  آوگوستوس خود یكي از رقیبان عمدة
در ھمان سال . پرستش او در سراسر امپراطوري رواج یافت سنا او را مقام الوھیت داد و  قتل قیصر،

م  ق ٢٧در سال . م، برخي از شھرھاي ایتالیا در مجمع خدایان خود جایي بھ اوكتاویانوس داده بودند ق٣۶
شد درآمد؛ روز میالد او روزي مقدس  نام او در زمرة نام خدایاني كھ در سرودھاي رسمي روم خوانده مي

او را باید از آن پس ھمچون یكي از » روح«؛ و چون مرد، سنا چنین تصویب كرد كھ و تعطیل عمومي شد
مردم آن عھد ھرگز تفاوت . نمود اینھا ھمھ در آن روزگار باستان طبیعي مي. خدایان رسمي پرستش كرد

الق كساني و روح خ  ، آمدند خدایان غالبًا بھ قالب آدمیان درمي  پایداري میان بشر و خدایان نیافتھ بودند،
خصوصًا در دیدة مردم مذھبي مشرق   یا آوگوستوس،  قیصر،  اسكندر،  ھمچون ھراكلس، لوكورگوس،

و   مصریان فراعنھ و بطالسھ و حتي آنتونیوس را خدا دانستھ بودند،. نمود اعجازآمیز و ملكوتي مي  زمین،
ھمگنان ایشان در این زمان خوش آن گونھ كھ   مردم زمان باستان،. آوگوستوس دست كمي از ایشان نداشت

آنگاه كھ بھ روح او یا روح . دانستند كھ آوگوستوس بشر است خوب مي. ساده لوح نبودند  دارند بپندارند،
بردند كھ معادل قدیس در حكم  را بھ كار مي» تئوس«یا » دئوس«كلمة   بخشیدند، دیگران مقام الوھیت مي

pyدیس سازي ارثي است كھ از خداسازي روم قدیم بھ عیوسیان و در حقیقت ق  پاپ در دین عیسویان بود،
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تر از نماز گزاردن  و نمازگزاردن بھ بشري كھ بدان نحو خدا شده بود در آن زمان ھیچ بیھوده  رسیده است،
  .نمود بھ قدیسان در زمان ما نمي

ایان خانگي و یا خد) الرھا(امپراطور با ستایش مخصوص الرس » روح«پرستش   ھاي ایتالیا، در خانھ
  این كار براي مردمي كھ مدت چند قرن آباي مردة خود را بھ خدایي رسانده،. روح پدر خانواده توأم شد

ھنگامي . و نام معابد را بر مقابر اجدادي خود نھاده بودند ھیچ اشكالي نداشت  مذابحي براي ایشان ساختھ،
كیش پرستش او بسرعت در آن خطھ راه یافتھ دید كھ   م بھ آسیاي یوناني رفت، ق ٢١كھ آوگوستوس در 

برخي از . خواندند مي   »خداي پسر خدا«و » بخش مژده«، »منجي«او را   در موقوفات و خطابات،. است
گفتند كھ آن مسیح كھ مدتھا انتظارش را داشتند بھ صورت آوگوستوس ظھور كرده و صلح و صفا  مردم مي

  و 

شوراھاي بزرگ ایاالت پرستش آوگوستوس را در مركز . ه استسعادت براي آدمیان بھ ارمغان آورد
شھرستانھا و شھرداریھا كاھنان جدیدي بھ نام آوگوستال تغیین كردند تا ترتیب . تشریفات خود قرار دادند

آوگوستوس بھ دیدن این اوضاع ابروان را در ھم كشید، اما عاقبت . زیارت و پرستش خداي جدید را بدھند
و بھ عنوان كعبة   مالط پیوند ذیقیمت دولت و كلیسا،  عامل تعالي روحاني امپراطوري، آن را بھ عنوان

  .صرافزاده بھ قبول مقام الوھیت تن در داد  بدین سان،. مشترك و جامع عقاید معارض و متفرق پذیرفت

V – شخص آوگوستوس  

و مدت نیم قرن فرمانرواي   در سي و یك سالگي سرور جھان،  كھ در ھجده سالگي وارث قیصر،  این مرد،
چگونھ شخصي بود؟ این مرد در آن واحد مالل   روم و معمار بزرگترین امپراطوري در تاریخ باستان بود،

. پرستیدند آور و فریبنده بود؛ معمولیتر از او ھیچ كس نبود؛ با این وصف نیمي از مردم جھان او را مي
كشورھا را   توانست بر تمامي دشمنان فایق آید، مياما   بدني ضعیف داشت و فاقد شجاعت خاصي بود،

اي ھماغوش  سابقھ و دولتي بھ وجود آورد كھ آن قلمرو وسیع را مدت دو قرن با سعادت بي  منظم سازد،
  .گرداند

ھا  برخي از این مجسمھ. سازان مرمر و برنز بسیار براي ساختن تندیس او مصرف كردند مجسمھ
  بعضي بھ صورت كاھني موقر،  دھند، جواني جدي و پیراستھ نشان مي  ده،با غرور شرمز  آوگوستوس را،

  آوگوستوس قیافة فیلسوفي است كھ،  و گروھي در جامة نظام ـ و در این مورد قیافة  قدرت،  اي بھ قیافة عده
  ش را،رنج بیماری  جز در برخي مواقع،  این تمثالھا،. آورد اي را در مي اداي سركرده  بدون رضایت خود،

بخوبي آشكار   كرد، نظمي را مشروط و مقید بھ جنگ براي حفظ سالمتیش مي كھ ھمیشھ جنگ او علیھ بي
و   ابرواني پیوستھ،  سري بشگفتي سھ گوش،  مویي حنایي،  :آوگوستوس فاقد دلربایي ظاھري بود. كنند نمي

یك   بھ قول سوئتونیوس،  آرام بود كھ،او چنان مالیم و   قیافة  با این وصف،. چشماني درخشان و نافذ داشت
پوستي حساس داشت كھ ھر چند . تن از مردم گل كھ بھ قصد كشتن وي آمده بود بھ دیدن او تغییر رأي داد

وادارش   افتاد؛ روماتیسم پاي چپ او را ضعیف ساختھ، گاه یك بار بر اثر نوعي كرم انگل بھ خارش مي
. انداخت گاه دست راست او را از كار مي  از نوع ورم مفاصل،  ،كرد كھ اندكي بلنگد؛ و خشكي مفاصل مي

م بھ نوعي بیماري نظیر تیفوس مبتال شد؛ سنگ  ق٢٣آوگوستوس نیز مانند بسیاري از مردم روم در سال 
شد؛ و اگر باد از  دچار اتساع حجاب حاجز مي«رفت؛ در بھار ھر سال  مثانھ داشت و آسوده بھ خواب نمي

پوششي   بند پشمي، سینھ«در مقابل سرما چنان عاجز بود كھ در زمستان » .گرفت نزلھ مي وزید، جنوب مي
  جھت رانھا و ساقھا، 

شد و گاه سوار بر تخت  از اسب سواري خستھ مي. جرئت نداشت سر برھنھ زیر آفتاب بیاید. پوشید مي
رترین درامھاي تاریخ را پس از آنكھ یكي از پرشو  در سي و پنجسالگي،. رفت روان بھ میدان جنگ مي

pyرسید كھ چھل سال دیگر زنده  و بھ فكر كسي نمي  نمود ـ عصبي و بیمار و خستھ بود، پیر مي  گذرانده بود،
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دمل (كھ بیماري نامشخص   آزمود؛ بھ یكي از ایشان بھ نام آنتونیوس موسا، پزشكان مختلف را مي. بماند
پاداش فراوان داد و بھ افتخار وي تمامي پزشكان   بود، را با ضماد سرد و استحكام معالجھ كرده) كبد؟

حمام آب   روي روماتیسم خود،. كرد اما غالبًا خود براي خود طبابت مي. رومي را از مالیات معاف كرد
خورد؛ چنان بھ  مي  و میوه ـ  ماھي،  پنیر،  دار، غذاي سبك و ساده ـ نان سبوس. گرفت نمك گرم و گوگرد مي

خورد و در خود میھماني چیزي  گاه قبل از میھماني یا بعد از آن تنھا غذا مي«ھ داشت كھ غذاي خود توج
روح آوگوستوس نیز مانند روح بسیاري از قدیسان قرون وسطي بار جسم او را بھ » .كرد مصرف نمي

  .كشید دوش مي

تعداد . سابگر و فعالو ذھن نافذ و ح  تصمیم انعطاف ناپذیر،  جوھر وجود او عبارت بود از زندگي عصبي،
وظایف . و مسئولیتي كھ بر عھده گرفت فقط از مسئولیت قیصر كمتر بود  مقاماتي كھ قبول كرد بیسابقھ،

در كنفرانسھاي بیشمار   كرد، مرتب بر سنا ریاست مي  داد، ناشي از این مقامات را با ایمان انجام مي
نقشة نبردھاي   شد، شریفات و ضیافتھا حاضر ميدر ت  كرد، در صدھا محاكمھ قضاوت مي  یافت، حضور مي

و بھ انبوه   كرد، تقریبًا بھ یكایك آنھا سركشي مي  بر لژیونھا و ایاالت حكومت داشت،  كشید، دوردست را مي
كرد و در تھیة آنھا بھ روشني و سادگي و سبك  صدھا نطق ایراد مي. نمود جزئیات اداري رسیدگي مي

خواند تا مبادا كلمات اسف  ھا را مي متن خطابھ  ھ جاي آنكھ بالبداھھ نطق كند،ب. توجھي غرور آمیز داشت
آوگوستوس بھ ھمین دلیل مذاكراتي را كھ   اگر بیان سوئتونیوس را قبول كنیم،. انگیزي بر زبان آورد

  .خواند نوشت و سپس مي خواست با افراد و حتي با زن خود بھ عمل آورد قبال مي مي

دور بدن خود . بھ خرافات عقیده داشت  تا مدتھا پس از طرد ایمان خویش،  ان زمان خود،مانند غالب شكاك
گذاشت و گاه تحذیري را كھ  بھ تفأل و تطیر احترام مي  پوست نھنگ پیچیده بود تا از آذرخش در امان باشد،

در عین حال، . رفت بھ سفر نمي  دانست، در روزھایي كھ شوم مي  كرد و، شنید اطاعت مي در خواب مي
داد كھ ھر چھ زودتر كاري  بھ جوانان اندرز مي. اصابت نظر و عملي بودن افكار وي شایان مالحظھ بود

تا پایان . فعال را پیشھ سازند تا افكاري كھ از كتابھا فرا گرفتھ بودند با تجربھ و حوایج زندگي تعدیل شود
تكیھ كالم اوفستینا لنتھ . ژوایي خود را حفظ كندو ھوشیاري بور  عقل معاش،  احتیاط كاري،  شعور،  عمر،

اند تحمل اندرز گرفتن و  بسیار بیش از كساني كھ بھ چنان قدرتي رسیده. بود» آرام شتاب كن«بھ معني 
  پذیرفتن و 

شوي،  وقتي خشمگین مي«: ھنگام مراجعت بھ آتن چند اندرز بھ او داد  سال با اوكتاویانوس زیستھ بود،
آوگوستوس چنان از این » .یست و چھار حرف الفبا را تكرار كني، چیزي مگو و كاري مكنپیش از آنكھ ب

و از آتنودوروس » .اي ندارد آورد ھیچ مخاطره پاداشي كھ سكوت بھ ھمراه مي« :پند سپاسگزار شد كھ گفت
  .خواست كھ یك سال دیگر ھم بماند

تر از آن  اما عجیب  ردي بزرگ عجیب بود،تحول قیصر از سیاست بافي پر قیل و قال بھ سردار و دولتم
مردي . آوگوستوس تكامل پذیرفت. تبدل اوكتاویانوس بیرحم و خودخواه بھ آوگوستوس فروتن و بخشنده بود

اي، از  اندك دغدغھ كھ زماني بھ آنتونیوس اجازه داده بود سر سیسرون را در فوروم روم بھ دار آویزد، بي
آنكھ از  بي  و،  پیوستھ بود؛ ھرزگي جنسي را بھ حد اعال رسانده بود؛ اي گسستھ و بھ دستة دیگر دستھ

عنود بھ   آنتونیوس و كلئوپاترا را تا مرگ دنبال كرده بود ـ این جوان ناپسندیدة  دوستي یا عیاري نشاني دھد،
و   اري،وفاد  اعتدال،  در چھل سال آخر عمر خود نمونة دادگستري،  جاي آنكھ با زھر قدرت مسموم بشود،

بھ تیبریوس . خندید ساختند مي اش مي ھایي كھ شوخ طبعان و شاعران درباره بھ ظنرنامھ. بذل و تحمل شد
. داد كھ بھ جلوگیري یا تعاقب خصمانھ بسنده كند و در جستجوي خفھ كردن بیانات دشمنانھ برنیاید اندرز مي

  كرد، اي را بھ شام میھمان مي كھ عده اصراري نداشت كھ دیگران ھم بھ سادگي او زندگي كنند؛ ھنگامي
اھل مباھات نبود؛ با . اي راه نیابد شد تا در اشتھا و شادي میھمانان خدشھ خود زودتر از مجلس خارج مي

و پنھاني بھ رم   شد، جاي دوستانش كھ وكیل بودند در محكمھ حاضر مي  الحاح از مردم التماس رأي داشت،
ھیچ گونھ » محراب صلح»  در نقشھاي برجستة. ون از طنطنھ وحشت داشتشد ـ چ وارد یا از آن خارج مي

داد و با تمام كساني كھ بھ  صبحھا بار عام مي. نشان تمایزي میان نقش او و سایر رومیان موجود نیست 
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آوگوستوس از . اي دو دل شد روي مردي در تقدیم عریضھ. كرد رفتند بھ مالیمت رفتار مي حضورش مي
  ».دھد گویي یك پول سیاه بھ فیلي مي»  :ا سرزنش كرده و گفتسر طیبت او ر

كھ بر نیامدن كام او را بدخو كرده بود و بھ قادر مطلق بودن و حتي خدا بودن معتاد   در سالھاي كھولت،
مانع نوشتن تاریخھایي شد كھ در آن   دچار كم طاقتي گردید؛ نویسندگان مخالف را تعاقب كرد،  شده بود،

گویند یك بار دستور داد  مي. اووید بست  خورد، و گوش از شنیدن اشعار نادمانة زیاد بھ چشم مي گیري خرده
و وقتي   بشكنند،  رسمي را آشكار ساختھ بود،  دینار گرفتھ و مفاد یك نامة ۵٠٠پاي تالوس منشیش را، كھ 

. ر بھ خودكشي كرداو را وادا  شنید یكي از غالمان آزاد شدة او با مادري رومي زنا كرده است،
آن طور كھ بھ   براي آنكھ بتوانیم قلب خود را،. دوست داشتن اوكتاویانوس كاري دشوار است  رویھمرفتھ،

باید نخست ضعف و انكسار   بھ اوكتاویانوس واگذاریم،  سپریم، قیصر مقتول یا آنتونیوس مغلوب مي
  .جسماني و غمھاي روزگار پیري او را پیش نظر مجسم كنیم

VI - آخرین ایام یك خدا  

و لیویا فقط یك   سكریبونیا،  كالودیا،: از سھ زنش. شكستھا و حزنھاي او تقریبًا ھمھ در داخل خانة او بود
انتقام طالق خود را گرفتھ   آنكھ خود بخواھد، بي  و آن یولیا بود كھ سكریبونیا با زادن وي،. فرزند داشت

و خود او را براي حكومت تعلیم و تربیت   ري برایش خواھد زایید،آوگوستوس امیدوار بود كھ لیویا پس. بود
ھر چند براي شوھر نخستین خود دو فرزند شایستھ ـ تیبریوس و دروسوس ـ آورده   اما لیویا،. خواھد كرد

اتحاد آن دو با سعادت   اما از ھر حیث دیگر،. ثمر بود بي  برخالف انتظار،  ازدواجش با آوگوستوس،  بود،
ترین اقداماتي را كھ  آوگوستوس اساسي. و صاحب شخصیت و فھم بود  باوقار،  لیویا زني زیبا،. تھ بودآمیخ
. نھاد ترین دوستان خود ارزش مي گذاشت و نظر او را مانند پختھ خواست بھ عمل آورد با او در میان مي مي

از طریق حفظ عصمت «: گفت لیویا  در جواب این سؤال كھ چگونھ چنان نفوذي در آوگوستوس یافتھ است،
ھایي كھ با ایشان سر و  و تظاھر بھ خبر نشدن و ندیدن محبوبھ  عدم مداخلھ در امور او،… با دقت فراوان 

. داد لیویا نمونة فضایل قدیم بود و شاید آن فضایل را با ابرامي بیش از حد نمایش مي» .سري داشتھ است
تھیة جھیز جھت   پدران و مادراني كھ فرزندان متعدد داشتند،كمك بھ   اوقات فراغت را وقف امور خیریھ،

داراالیتامي   در حد خود،  كاخ او،. كرد و نگاھداري چندین یتیم بھ خرج خود مي  بضاعت، نوعروسان بي
و   ھا، خواھرزاده  ھا، برادرزاده  ھا، بر تربیت نوه  خواھر خود،  بود؛ چرا كھ در آن كاخ و در خانة اوكتاویا،

فرستاد، توجھ داشت  پسران را خیلي زود بھ جنگ مي. كرد تي شش فرزند باقیماندة آنتونیوس نظارت ميح
كرد كھ كاري انجام ندھند و چیزي نگویند  ایشان را نھي مي«كھ دختران رشتن و بافتن را فرا بگیرند، و 

  ».ھ ثبت كردخان  بھ نحوي كھ بتوان آن كار یا بیان را در یادداشت روزانة  مگر آشكارا،

  مند شد، او را بھ فرزندي پذیرفت، بھ تربیتش كوشید، عالقھ  پسر لیویا،  آوگوستوس اندك اندك بھ دروسوس،
مرگ جوان ناكام یكي از نخستین . خود را براي او بگذارد  و از صمیم دل حاضر بود قدرت و خواستة

چون جانشین   ا دوست بدارد،توانست او ر اما نمي  گذاشت، بھ تیبریوس احترام مي. غمھاي امپراطور بود
اما برازندگي و دلزندگي . آیندة او شخصیتي مثبت و امیر مآب بود و بھ تندخویي و نھانكاري تمایل داشت

وقتي یولیا بھ . قاعدتًا بایست در دوران كودكي لحظات خوش نصیب آوگوستوس كرده باشد  یولیا،  دخترش،
و   راضي كرد كھ طالق پسرش ماركلوس را اجازه دھد،آوگوستوس اوكتاویا را   سالگي رسید، چھارده

و یولیا دوران آزادیي را   دو سال بعد ماركلوس مرد،. ماركلوس را بر آن داشت كھ با یولیا ازدواج كند
اي كھ  در آرزوي نوه  اما اندكي بعد امپراطور كارساز،. آغاز كرد كھ از مدتھا پیش آرزوي آن را داشت

  نرم نرمك واداشت تا   ا را، برخالف میل وي،جانشین او شود، آگریپ

یولیا ھجده سالھ بود و آگریپا ). م ق ٢١(زن خود را طالق گوید و با بیوة شادمان كھ یولیا باشد ازدواج كند 
یولیا خانة شھري آگریپا را . چھل و دو سالھ؛ اما اگریپا مردي نیك و بزرگ و بھ نحوي دلخواه دولتمند بود

روح و جان گروه جوانتر و   كھ منبع الھام پارسایان بود،  یذ و لطایف كرد و در مقابل لیویا،بدل بھ سالن لذا
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و ھمچنین شایع بود كھ در برابر این   فریبد، شایع بود كھ یولیا شوھر جدید خود را مي. دلشادتر پایتخت شد
است شبیھ آگریپا ھستند  ھر پنج فرزندي را كھ آورده  با وجود آنھمھ فسق و زنا،  سؤال عجیب كھ چرا،

ھنگامي كھ » .گیرم، مگر اینكھ كشتي قبال پر باشد من ھرگز مسافري نمي«:  تر داده است جوابي عجیب 
،  پسران بزرگ یولیا  ، آوگوستوس تمام امید خود را متوجھ گایوس و لوكیوس،)م ق ١٢(آگریپا درگذشت 

آنان را   پیش از آنكھ قانونًا ممكن باشد،  ار داد و،ساخت و زیاده از حد ایشان را مورد عطوفت و تربیت قر
  .بھ مقامات اداري رساند

بھ آغوش عشاق بسیار   بندوبار، گستاخ و بي  یولیا كھ باز بیوه شده بود و بیش از پیش زیبا و دولتمند بود،
. عذاب بود و عشقبازیھاي وي در آن واحد اسباب فرح و ننگ رومي شد كھ از قوانین یولیانوسي در  رفت،

شوھر سومي   و شاید بھ قصد آشتي دادن دختر خود با زنش،  آوگوستوس بھ منظور فرو نشاندن شایعات،
دختر آگریپا، را طالق   ویپسانیا آگریپینا،  مجبور شد زن آبستن خود،  پسر لیویا،  تیبریوس،. براي یولیا یافت

مرد جوان كھ بھ آیین روم قدیم ). م ق ٩(اج كند گوید و با یولیا كھ او نیز تمایل بدین كار نداشت ازدو
اما یولیا خیلي زود از كوششي كھ براي توافق   پرورش یافتھ بود سعي خود را كرد كھ شوھر خوبي باشد،

آورد دست برداشت و باز بھ  دادن روش لذت طلبي خود با روش پرھیزكارانة تیبریوس بھ عمل مي
س تا مدتي این رسوایي را با سكوتي آمیختھ با غوغاي درون تحمل تیبریو. عشقھاي غیر قانوني روي آورد

ساخت كھ زن را نزد دیوان دادگستري رسوا  شوھر زن زناكار را ملزم مي» قانون یولیانوسي زنا«. كرد
زیرا او و مادرش لیویا   تیبریوس از قانون سرپیچید تا واضع آن و شاید خود را در امان نگاه دارد،. كند

ودند كھ آوگوستوس او را بھ فرزندي برخواھد داشت و رھبري امپراطوري را بھ كف او خواھد امیدوار ب
  وقتي برخالف امید ایشان معلوم شد كھ امپراطور بھ پسران یولیا از آگریپا نظر بھتري دارد،. سپرد

تن  در آنجا مدت ھفت سال مانند یك. تیبریوس از مقامات رسمي استعفا كرد و در رودس منزوي شد
كھ بیش از   یولیا،. و نجوم ساخت  فلسفھ،  شارمند عادي بھ سادگي زندگي كرد و وقت خود را وقف تنھایي،

رفت و بزم گروه او شبھا میدان روم را با غوغا  از آغوش یاري بھ آغوش دیگري مي  ھمیشھ آزاد شده بود،
  .انباشت مي

یر بود، تمام عذابي را كھ یك پدر و فرمانروا شصت سالھ و زمینگ) م ق ٢(آوگوستوس، كھ در این ھنگام 
پدر   طبق این قوانین،. چشید ممكن است از سقوط خانواده و شرافت و قوانین خود در آن واحد بچشد مي

  كرد ملزم  زني كھ زنا مي

ن و دوستا  نھادند، دالیل سوء رفتار یولیا را پیش روي او مي. خود بر ضد او اعالم جرم كند  زن باز ماند،
ایشان بھ دیوان قضا   تیبریوس این نكتھ را بھ او رساندند كھ اگر آوگوستوس بر ضد دختر خود اقدام نكند،

در ھمان موقع كھ خوشگذراني یولیا بھ حد . آوگوستوس مصمم شد برایشان پیشدستي كند. خواھند رفت
اي خشك در  كھ صخره  ا،كمال رسیده بود، آوگوستوس فرماني صادر كرد و دخترش را بھ جزیرة پانداتری

كھ پسر آنتونیوس بود، وادار بھ خودكشي شد و چند   یكي از دوستان یولیا،. تبعید كرد  آن سوي كامپانیاست،
ترجیح داد خود را بھ دار بیاویزد تا آنكھ بر ضد   بھ نام فویبھ،  كنیز آزاد شدة یولیا،. تن دیگر تبعید شدند

اي كاش پدر فویبھ »  :اطور خشمزده چون این خبر را شنید، گفتامپر. مخدومة خویش اداي شھادت كند
تیبریوس نیز ھمین   مردم روم از آوگوستوس استدعا كردند كھ دخترش را ببخشد،» .بودم و پدر یولیا نبودم

فقط محل اقامت   تیبریوس، پس از آنكھ بر تخت نشست،. اما خبري از عفو آوگوستوس نشد  تمنا را داشت،
در آنجا بود كھ یولیا پس از شانزده سال . تر بود ھ محلي در رگیوم منتقل كرد كھ اندكي گشادهیولیا را ب

  .درگذشت  خرد و فراموش شده،  زنداني بودن،

لوكیوس بر اثر بیماري در مارسي . مدتھا قبل پیشمرگ مادر شده بودند  پسران یولیا، گایوس و لوكیوس،
در آن حال كھ ). میالدي ۴(مي كھ در ارمنستان خورده بود و گایوس از زخ  ،)میالدي ٢(مرده بود 
با اكراه   كھ بي یاور و جانشین مانده بود،  آوگوستوس،  كردند، و گل تھدید بھ انقالب مي  پانونیا،  گرمانیا،

و بھ فرو نشاندن   او را بھ فرزندي و نیابت بر سلطنت برگزید،  ،)میالدي ٢(تیبریوس را احضار كرد 
، )میالدي ٩(وقتي تیبریوس پس از پنج سال نبردھاي سخت و پیروزمندانھ بازگشت . روانھ ساختقیامھا 
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تسلیم این واقعیت شد كھ ھر چند   تمامي روم، كھ از تیبریوس بھ واسطة پارسایي خشك او نفرت داشت،
  .تیبریوس بھ حكومت آغاز كرده بود  آوگوستوس ھنوز امپراطور بود،

یعني اینكھ شخصي بیش از حد   زنده بودن بدون رضایت بھ زندگي است،  ز زندگي،آخرین داستان غم انگی
. آوگوستوس بھ سن و سال پیر نبود  بھ تبعید رفت،  وقتي كھ یولیا،. خود زنده بماند و از مرگ محروم باشد

ي انتقام از زماني كھ در ھجده سالگي برا  اما آوگوستوس،. دیگران در شصت سالگي ھنوز ھم دلزنده بودند
در آن چھل و دو . بیشمار زندگیھا كرده و بیشمار مرده بود  قتل قیصر و اجراي وصیت او بھ روم آمده بود،

چقدر درد و بیماري، چند توطئھ و خبر بر او گذشتھ، و   چقدر جنگ و نبرد و نیم شكست،  سال پر حادثھ،
  میدھا و یاران وي یكایك از میان رفتھ بودند،ا. چند بار بھ دنبال ھدفھاي عالي خود زھر ناكامي چشیده بود

شاید خردمندانھ آن بود كھ مانند آنتونیوس در ! و عاقبت جز این تیبریوس تندخو كسي باقي نمانده بود
  آنگاه كھ آوگوستوس بھ دورنماي گذشتھ نظر افكند،. سپرد عنفوان جواني و در آغوش معشوق جان مي

  ادي و غوغاي روزگار خوشي یولیا و آگریپا و ش

  اكنون دختر دخترش،. نوادگان در صحن كاخ چقدر باید در نظرش دلپذیر و در عین حال غم آلود بوده باشد
گویي مصمم بود . كرد بزرگ شده بود و از خصایص اخالقي مادرش پیروي مي  كھ او نیز یولیا نام داشت،

میالدي،  ٨در سال . در خود مجسم كند  د،كھ در شعر آورده بو  تمامي ھنرھاي عشقبازي دوستش اووید را،
و در ھمان زمان اووید را بھ   اي در دریاي آدریاتیك، آوگوستوس او را بھ جزیره  پس از ثبوت زناي یولیا،

اي »   :گفت نالید و مي امپراطور ضعیف و در ھم شكستھ مي. دریاي سیاه تبعید كرد  تومي واقع در كنارة
  .افتاد كھ از گرسنگي خود را ھالك كند گاه بھ فكر مي» .مردم بچھ مي ا بيكاش ھرگز زن نگرفتھ بودم ی

اختیاراتي كھ بھ خاطر نظم و ترتیب گرفتھ . رسید تمامي بناي عظیمي كھ بنیاد نھاده بود ویران بھ نظر مي
كھ از سناتورھا . بود موجب تضعیف و تباھي سنا و مجالسي شده بود كھ آن اختیارات را از آنھا گرفتھ بود

رفتند، و تنھا یك مشت از اھالي در كمیتیا جلوس  تصویب و تمجید خستھ شده بودند دیگر بھ جلسھ نمي
بھ عنوان   انگیخت اكنون، مقاماتي كھ روزي قدرتي بھ ھمراه داشت و بلندگرایي خالق را برمي. كردند مي

آن صلح و آرامشي كھ . شد از جانب مردان توانا بھ یك سو نھاده مي  مفاخري پرخرج و میان تھي،
. آوگوستوس ترتیب داده و آن امنیتي كھ براي مردم ارمغان آورده بود بنیاد مردم را سست گردانده بود

تجمل جاي سادگي را گرفتھ . خواست در ارتش اسم بنویسد یا تناوب گریز ناپذیر جنگ را بپذیرد كسي نمي
  .خود در شرف فنا بود  رگ با ارادة فرسودةشد؛ آن نژاد بز و ھرزگي جنس جانشین تأھل مي  بود،

در آن زمان ھیچ كس را این دانش . یافت دید و با اندوه درمي ھمة این چیزھا را امپراطور پیر بھ فراست مي
بھ رغم صدھا نقص موجود و پنج شش تن ابلھي كھ بر تخت فرمانروایي تكیھ   ، نبود تا بھ او بگوید كھ

دقیقي كھ بھ دست او برپا شده بود درازترین دوران رفاه و سعادت نوع امپراطوري شگفت و   داشتند،
آغاز » صلح آوگوستوسي«كھ بھ نام » صلح رومي«انساني را نصیب امپراطوري روم خواھد ساخت؛ یا 

او نیز مانند . عظیمترین توفیق بھ شمار خواھد رفت  در تاریخ كشورداري،  پس از گذشت قرون،  شده بود،
  .پنداشت شكست خورده است لئوناردو مي

بھ دوستاني كھ كنار بستر مرگ او جمع ). میالدي ١۴(در سن ھفتاد و شش سالگي در نوال بھ آسودگي مرد 
چون نقش «: ھاي كمدي رومي بھ كار برده شده است آمده بودند چیزي گفت كھ بارھا در پایان نمایشنامھ

زن خود را در » .دن مرا از صحنھ مرخص كنیدحاال دست بزنید و با كف ز  خود را خوب بازي كردم،
. و با ھمین بدورد ساده درگذشت» بدرود  لیویا، اتحاد طوالنیمان را بھ خاطر بیاور،«: آغوش گرفت و گفت

جسد او بر دوش سناتورھا از میان رم بھ میدان مارس برده شد و در آنجا، در حالي كھ   چند روز بعد،
py  .را سر داده بودند، سوزانده شدكودكان طراز اول آواز مردگان 
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 فصل دوازدھم

  

  عصر طالیي

  میالدي ١٨ –م  ق ٣٠

I ـ انگیزة آوگوستوسي  

جنگ و اغتشاشات   ھر چند صلح و آرامش و امنیت بیش از جنگ با تولید ادبیات و ھنر مساعد است،
كند و بذرھایي را كھ ھنگام آرامش بھ ثمر  عمیق اجتماعي زمین را پیرامون نھال اندیشھ زیر و زبر مي

بلكھ فشار بحران و   آورد، ھاي بزرگ یا مردان بزرگ پدید نمي زندگي آرام اندیشھ. پروراند ميرسند  نمي
ھا و گشایش راھھاي جدید را تسریع  كشد و رشد اندیشھ احكام بقا علف ھرزة خشكیده را از ریشھ بیرون مي

ران بھبود سریع ھاي دو آید از تمامي انگیزه آرامشي كھ پس از جنگ پیروزمندانھ پدید مي. كند مي
  .پردازند سرایي مي برند و گاه بھ نغمھ در آن ھنگام، مردم از صرف زنده بودن لذت مي  برخوردار است؛

زیرا او سرطان ھرج و مرج را كھ موجب تباھي   مردم روم نسبت بھ آوگوستوس سپاسگزار بودند،
اینكھ پس از ویراني بھ این زودي  از. عالج كرده بود  شد، ولو با جراحي مھمي، زندگاني مدني ایشان مي

باز ھم سرور   بھ رغم آشفتگي بیدرمان اخیر،  دیدند كھ، یافتند در حیرت بودند و چون مي خود را توانگر مي
  بھ تاریخ كشور خود از رومولوس اول،. نمود، شعفي داشتند اي ھستند كھ بھ نظرشان دنیا مي خطھ

اي شگفت  نگریستند و آن را چون حماسھ كنندة روم، باز ميتا رومولوس دوم، احیا   بنیانگذار روم،
و لیویوس ھمانھا را در   وقتي ویرژیل و ھوراس سپاس و سرفرازي و غرور خود را در شعر،. شمردند مي

و   از آن بھتر اینكھ فقط جزئي از متصرفات آنان بربري بود،. شدند مردم در عجب نمي  كردند، نثر بیان مي
علوم روشني بخش،   ادب نغز،  یعني قلمرو كالم شیوا،  آن قلمرو فرھنگي ھلنیستي بود،قسمت عظیمي از 

تقلید و رقابت را برانگیختھ،   این ثروت معنوي اكنون بھ روم سرازیر شده،. حكمت بالغ، و ھنرھاي شریف
التیني راه یافتھ بود  ھزاران واژة یوناني بھ گنجینة لغاتي. و زبان و ادبیات را بھ پیرایش و نمو واداشتھ بود

  و ھزاران مجسمھ و پردة نقاشي یوناني در میدانھا، 

  . ھاي رومي مستقر گشتھ بود و خانھ  خیابانھا،  معابد،

برداران از منابع و تجارت  و بھره  مالكان غایب خاك ایتالیا،  مصر،  پول از جانب تسخیركنندگان خزانة
نویسندگان آثار خود را . امپراطوري بھ سوي مردم زیردست و حتي شاعران و ھنرمندان جریان داشت

كمك آن بھ كار پرمشقت خود اي دریافت دارند و بتوانند بھ  كردند كھ صلھ بدین امید بھ ثروتمندان اھدا مي
  مانلیوس  المیا،  آیلیوس،  از این جھت بود كھ ھوراس قصاید خود را بھ سالوستیوس،. ادامھ دھند

  . توركراتوس، و موناتیوس پالنكوس اھدا كرد

آن جمع تیبولوس بود؛ و   ، كھ ستارة اي از منصفان را گرد خود جمع آورده بود مساال كوروینوس دستھ
آوگوستوس تا . باز خرید  و پروپرتیوس،  شعر و ثروت را با دادن ھدایایي بھ ویرژیل، ھوراس،مایكناس 

و خشنود بود از اینكھ   پیش از فرا رسیدن سالیان تندخویي آخر عمرش نسبت بھ ادبیات سیاستي آزاد داشت،
تا وقتي كھ . تندداش ادبیات و ھنر آن كارمایھ را كھ موجب اغتشاش سیاسي شده بود بھ خود مشغول مي

بذل و بخشش او . كرد از دادن پول براي نوشتن كتاب دریغ نمي  داشتند، مردم بھ كار حكومت او كاري نمي
یك تن . گشتند انبوھي از ایشان گرد او مي  رفت، نسبت بھ شاعران چنان شھرتي بھ ھم رساند كھ ھر كجا مي
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. گذاشت اصرار چند بیتي در دست او ميآمد بھ  یوناني ھر روز كھ آوگوستوس از قصر بیرون مي
آوگوستوس بدین نحو او را قصاص كرد كھ روزي بھ جا ایستاد و چند بیتي سرود و یكي از مالزمان را 

مرد یوناني چند دیناري بھ امپراطور داد و ابراز تأسف كرد كھ . واداشت تا آن ابیات را بھ مرد یوناني بدھد
  .سسترس پاداش داد ١٠٠,٠٠٠سنجي او ـ نھ اشعارش ـ را با آوگوستوس نكتھ . بیش از آن ندارد

ھمھ شعر   از ابلھان تا فیلسوفان،. سابقھ رو بھ ازدیاد نھاده بود در این ھنگام تعداد كتب بھ نسبتي بي
شد كھ با صداي بلند  از آنجا كھ تمامي اشعار و بسیاري از نثرھاي ادبي بھ این منظور تصنیف مي. گفتند مي

و در لحظات   شد كھ در آنھا سرایندگان آثار خود را براي مدعوین یا مردم، مجامعي تشكیل مي  ود،خوانده ش
یوونالیس معتقد بود كھ یك دلیل . خواندند نادري كھ تحمل شنیدن شعر یكدیگر را داشتند براي یكدیگر مي

در . ه بودندقوي براي زیستن در خارج شھر ھمانا فرار از دست شاعراني بود كھ روم را آلود
آمدند تا نبوغ ادبي را ارزیابي  نویسندگان جمع مي  اي بھ نام آرگیلتوم را انباشتھ بود، كھ محلھ  كتابفروشیھا،

آمدند دزدانھ  و در ھمان حال كتابدوستان تنگدست قسمتھایي از كتبي را كھ از عھدة خرید آن بر نمي  كنند،
شد؛ كتابھاي  بود نام كتابھاي جدید و قیمت آنھا اعالن مي خواندند؛ روي تابلوھایي كھ بھ دیوار نصب مي

بھ فروش ) برابر یك دالر و نیم(كوچك جلدي چھار تا پنج سسترس و كتابھاي متوسط جلدي ده سسترس 
مجلدات نفیس از قبیل مجموعة لطایف مارتیالیس، كھ معموال بھ تصویر مصنف آراستھ بود، . رسیدند مي

یا در آن   شد، كتب بھ تمامي اكناف امپراطوري ارسال مي  .خریدار داشت) دالر ٣(در حدود پنج دناریوس 
مارتیالیس از این خبر خشنود شد كھ آثار او را در . گردید و اسكندریھ منتشر مي  آتن،  واحد در روم، لیون،

  حتي شاعران در این زمان كتابخانھ ھاي خصوصي داشتند؛ . كنند بریتانیا خرید و فروش مي

آید كھ در ھمان موقع نیز  از آثار مارتیالیس چنین برمي. كند وید با لحني گرم كتابخانة خود را توصیف مياو
عمومي   آوگوستوس دو كتابخانة. كردند ھاي كمیاب را جمع مي كتابدوستاني بودند كھ مجلدات ممتاز یا نسخھ

تا قرن   ابخانھ ھاي دیگري ساختند؛و ھادریانوس كت  دومیتیانوس،  وسپاسیانوس،  تأسیس كرد؛ تیبریوس،
بھ   محصلین و نویسندگان خارجي براي مطالعھ. در شھر رم بیست و ھشت كتابخانھ دایر شده بود  چھارم،

و   بدین نحو بود كھ دیونوسیوس از ھالیكارناسوس،. كردند ھا و بایگاني دولتي مراجعھ مي این كتابخانھ
رقیب اسكندریھ   بھ عنوان مركز ادبي دنیاي غرب،  رم،  ین ھنگام،در ا. دیودوروس از سیسیل بھ رم رفتند

  .شده بود

دانشوران . ادبیات و ھنر وقري تازه یافتند. این شگفتگي ھم ادبیات را تغییر صورت داد و ھم جامعھ را
و مردم قطعاتي از آثار ایشان را در كوچھ و خیابان   كردند، نویسندگان معاصر سخنراني مي  دربارة

آمدند؛  ھاي مجلل گرد مي »سالن«نویسندگان و شاعران با سیاستمدارن و زنان واالتبار در . خواندند يم
نیروي . اشراف ادیب شدند و ادب اشرافي. تاریخ بھ یاد ندارد  تا زمان شكفتن فرانسھ،  چنین وضعي را،

لوكرتیوس و كاتولوس جاي خود را بھ یك نوع زیبایي ظرافت آمیز یا ابھامي دل  پالوتوسو  انیوسآتشین 
، و بنابراین دیگر نحوة آمیختند نویسندگان و شاعران دیگر با مردم نمي. انگیز در بیان و اندیشھ سپرد
میان ادبیات و زندگي جدایي افتاد و، . گفتند كردند و بھ زبان ایشان سخن نمي زندگي مرم را توصیف نمي

و   شد، ھاي یوناني تقلید مي شكل سخن از نمونھ. در نتیجھ، جوھر و روح از ادبیات التیني زایل گردید
یا  آناكرئونيھر گاه از عشق   شعر،. كرد یین ميموضوع سخن را سنت یوناني یا دربار آوگوستوس تع

اعتقادات اخالقي   ھ توصیف لذات كشاورزي،بھ نحوي آموزنده ب  یافت، فراغ مي تئوكریتوسيشبانان 
ادبیات خادم دستاموز دولتمردي شد و بھ صورت . پرداخت شكوه روم، و جالل خدایان آن مي  نیاكان،

  .خواند وعظي درآمد كھ جامع نواھاي گونھ گون بود و ملت را بھ سوي عقاید آوگوستوسي مي

و » گروه خبیث«یكي   :دولت بھ مقاومت برخاست دو نیرو در مقام استخدام اجباري سخن سرایي از طرف
ھاي قدیم را بیش از زیبایي عطرآگین و  كھ طعم نمكین استقالل نیشخندھا و نمایشنامھ  منفور ھوراس بود،

كھ كلودیا و یولیا در میان آن جاي   پسندید؛ و آن دیگر تردامنان غرق در عیش و گناه بودند، آراستة جدید مي
جوانتر از قوانین یولیانوسي سخت برآشفتھ بود و ھیچ خواستار اصالحات اخالقي نبود و   این دستة. داشتند

  در ادبیات نیز، مانند . شاعران و محافل و موازین مخصوص بھ خود داشت
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و با پرھیزكاري معصومانة   كردند، با یكدگیر تالقي مي پروپرتیوس و تیبرلوسدر آثار   جنگیدند، مي
دو یولیا و یك تن شاعر را با تبعید خرد كردند . خاستند ویرژیل و جسارت منافي عفت اووید بھ رقابت برمي
فراغ رھایي بخش صلح و   اما غلیان حوادث عظیم،. و عاقبت در عصر سیمین یكدیگر را فرسوده ساختند

شناخت بر فساد اعالنات و انعامات دولتي چیره شد و  ني كھ استیالي روم را ميو عظمت جھا  ثروت،
  تا آنجا كھ حافظة بشري بھ یاد دارد،  عصر زریني پدید آورد كھ ادبیات آن از حیث صورت و بیان،

  .كاملترین نوع خود بوده است

II – ویرژیل  

  خزد، انة مینچیو آرام بھ سوي رودخانة پو ميجایي كھ رودخ  اي نزدیك مانتوا، در مزرعھ  م، ق ٧٠بھ سال 
در قرني   پایتخت روم از آن پس كمتر زادگاه رومیان بزرگ شد؛ اینان،. محبوبترین فرد رومي بھ دنیا آمد

شاید در . آمدند و پس از آن قرن از ایاالت مي  از اكناف ایتالیا،  كھ میالد مسیح آن را بھ دو قسمت كرد،
ویرژیل   از لحاظ اصولي،. زیرا مانتوا مدتھا مقر گلھا بود  لتي جریان داشتھ است،رگھاي ویرژیل خون س

حقوق تابعیت  سیزالپینزیرا بیست و یك سال پس از تولد او بود كھ ناحیة گل   آید، از گلھا بھ حساب مي
آن مرد، بھ فصیحترین زبان از جالل و سرنوشت روم سخن سر داده . ي را از قیصر دریافت داشتروم

دھد، بلكھ دست بر تارھاي رازوري و  ھرگز رجولیت خشن نژاد رومي را در آثار خود نشان نمي  است،
  .لطف و ظرافت سلتي سوده است كھ در تبار رومیان كمیاب بود

اي بخرد و بھ پرورش زنبور عسل  ر اندوختھ بود كھ توانست مزرعھپدرش در سمت منشي دیوان آن قد
پر آب   انبوه شاخ و برگھاي منطقة. شاعر دوران كودكي خود را در آن آرامش پر زمزمھ گذراند. پردازد

در . و ھیچ گاه دور از آن دشتھا و جویبارھا در واقع خوش نبود  شمال سالھا در خاطرة شاعر منعكس بود،
و در شانزده سالگي بھ رم بھ مدرسھ   در چھارده سالگي بھ میالن  لگي او را بھ كرمونا،دوازده سا
معاني و بیان و مواد مربوط بھ آن   در آنجا، نزد ھمان كس كھ بعدًا بھ اوكتاویانوس تدریس كرد،. فرستادند

. در ناپل حاضر شد فیلسوف،  در مجلس درس سیروي اپیكوري،  پس از این دوره،  محتمال،. را تعلیم گرفت
. ویرژیل سخت كوشید تا مگر فلسفة لذت را بپذیرد، اما تربیت روستاییش او را خوب مجھز نساختھ بود

  ظاھرًا پس از 

اوكتاویانوس و آنتونیوس . چنگ سربازي كھ بزور مزرعة پدرش را ضبط كرده بود، با شنا گریخت
. بھ دشمنان ایشان روي موافق نشان داده بود مزرعھ را از این جھت مصادره كرده بودند كھ آن ناحیھ

آسینیوس پولیو فرماندار دانشمند گل سیزالپین كوشید آن مزرعھ را باز گرداند، اما كوشش او بھ جایي 
پس شاعر جوان را در پناه خود گرفت و او را بھ ادامة سرودھاي شباني كھ بدان مشغول بود . نرسید

  .تشویق كرد

گلچین سرودھاي شباني تازه . یرژیل در رم از شراب شھر سرمست شده بود، و٣٧تا فرارسیدن سال 
انتشار یافتھ بود و بگرمي پذیرفتھ شده بود؛ زن بازیگري چند بیتي از آن را بر صحنة نمایش خوانده بود، 

سرودھاي شباني تصویرھایي بودند از زندگي شباني بھ شیوة . و تماشاگران با شوق و شور كف زده بودند
كریتوس و گاه باعین تركیبات او، و از لحاظ سبك و وزن زیبا، و خوشاھنگترین شش وتدي بودند كھ تا تئو

جوانان پایتخت آن . انگیز مندانھ و عشق خیال آكنده از لطف اندیشھ: آن ھنگام بھ گوش مردم روم رسیده بود
ي را در خیال ستایش قدر از خاك و كشاورزي بھ دور مانده بودند كھ در آن ھنگام زندگي روستای

چراند و  ھاي خود را در سراشیبھاي آپنن مي ھمھ خرسند بودند كھ خود را شباني بپندارند كھ رمھ. كردند مي
  .كند از عشق یكجانبھ دل خود را ریش مي

در اینجا نیز ویرژیل راه . اما واقعیتر از این توھمات تئوكریتوسي مناظر روستایي آن اشعار بود
pyنغمة پرشور جنگلبانان و بیقراري زنبوران عسل را . پرده بود، اما حاجتي بھ تقلید نداشتآمیزي س ستایش
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اي كھ، مانند ھزاران تن از اقران خویش، زمین خود را  شنید و با یأس كشاورزان دلشكستھ بھ گوش خود مي
مة جنگ و دودستگي و از ھمھ باالتر آنكھ امید مردم آن عصر را بھ خات. از دست داده بودند خوب آشنا بود

كتابھاي سیبوالیي خبر داده بودند كھ پس از عصر آھن، عصر طالیي . یافت از جان و دل درمي
م حامي ویرژیل، آسینیوس پولیو، پسردار شد، ویرژیل در  ق ۴٠چون در سال . ساتورنوس باز خواھد آمد

  :ة فاضلھ استچھارمین سرود شباني خود اعالم داشت كھ این تولد مژدة درآمدن بھ مدین

رسد؛ توالي عظیم دورھا از نو  اكنون آن عصر نھایي كھ سیبوالي كومایي در سرودش گفتھ بود فرا مي
ادي نو از آسمان باال گردد؛ اكنون نژ گردد؛ حكومت ساتورنوس باز مي باز مي عذرااكنون . آید پدید مي

بر پسري كھ ھم اكنون بھ دنیا آمد لبخند بزن، زیرا در عھدش )! االھة والدت(اي لوكیناي پاك . آید فرود مي
آپولون تو اینك پادشاه . خیزد رود، و در سراسر جھان نژادي زرین بر مي نخست نژاد آھن از میان مي

  .است

  ابزارھاي آھنین جنگ بھ . یھاي ویرژیل تحقق پذیرفتده سال پس از سروده شدن این اشعار، پیشگوی

رم دیگر روي آشوب ندید، سعادت و شادي رو بھ   در دورة كوتاه بقیة عمر ویرژیل،. بھ زر سپرده بود
دربار . شناختند گفتند ـ ھر چند او را آپولون نمي و آوگوستوس را بھ عنوان منجي تھنیت مي  افزایش نھاد،

و بھ عنوان یكي از   پسندید،  مایكناس او را دعوت كرد،. اشعار شاعر را استقبال كردشاھي خوش بیني  نیمھ
  كرد، این داوري مایكناس حكایت از روشن بیني او مي. عوامل مردمپسند اصالحات اوكتاویانوس شناخت

ا حد لكنت روستایي بدھیئتي بود كھ ت  كھ در این ھنگام سي و سھ سال داشت،  زیرا از لحاظ ظاھر ویرژیل،
از ھر مكان عمومي كھ در آن او را بشناسند و نشانش بدھند   كشید، در برخورد با بزرگان خجالت مي

حتي بیش از   از این گذشتھ،. و در جامعة سخن پرداز و مزاحم روم آسودگي نداشت  كرد، پرھیز مي
ویرژیل ھرگز زن . برد مياوكتاویانوس علیل بود و از سردرد، گلودرد، تالطم معدي، و نزف الدم رنج 

نماید كھ مدتي  چنین مي. از لذت عشق خبر نداشت  قھرمان منظومة خود،  نبرد و ظاھرًا بیش از آینیاس،
  .نامیدند مي» مرد عفیف«دانیم كھ در ناپل او را  داد؛ غیر از این، مي اي تسكین مي خود را با مھر غالم بچھ

و بھ وي   اوكتاویانوس را واداشت تا مزرعة او را باز دھد،  مایكناس نسبت بھ شاعر جوان احسان كرد،
سنگین   ، ایتالیا جریمة)م ق ٣٧(در آن ھنگام . پیشنھاد كرد تا اشعاري در تجلیل زندگي كشاورزي بسراید

سكستوس پومپیوس راه . پرداخت تبدیل مقدار زیادي از اراضي را بھ چراگاه و باغ میوه و تاكستان مي
زندگي . داد و كمبود غالت انقالب دیگري را وعید مي  ا از سیسیل و افریقا بستھ بود،ورود خواربار ر

ویرژیل . كرد سالمت ملت از ھر حیث آغاز زراعت را ایجاب مي. آزرد شھري بلوغ نورس ایتالیا را مي
كھ بتواند تر از آن شده بود  با زندگي روستایي آشنا بود و، ھر چند خود بسیار شكستھ. در دم موافقت كرد

ھاي دلپذیر آن را با نظر لطف  دانست جنبھ سختیھاي آن زندگي را تحمل كند، باز ھم كسي بود كھ خوب مي
محنت «در ناپل عزلت گزید و پس از ھفت سال رنج با كاملترین اشعار خود، گئورگیك یا . تصویر كند

كھ در آن   تا با اوكتاویانوس،مایكناس مشعوف شد و ویرژیل را با خود بھ جنوب برد . ، بازگشت»زمین
در دھكدة آتال، سركردة فرسوده چھار . مالقات كند  گشت، از پیروزي بر كلئوپاترا باز مي)م ق ٢٩(ھنگام 

آن اشعار حتي بیش از . بیت شعر ویرژیل گوش فرا داد ٢٠٠٠روز متوالي اقامت كرد و با حالي خوش بھ 
زیرا اوكتاویانوس در آن ھنگام در نظر داشت   او توافق داشت،بیني كرده بود با سیاست  آنچھ مایكناس پیش

قسمت بیشتر ارتش عظیمي را كھ برایش جھانگشایي كرده بود مرخص كند، آنھا را در اراضي مستقر 
. سربازان را آرامش و شھرھا را غذا و دولت را بقا بخشد  و در آن واحد از طریق رنج روستایي،  سازد،

  .توانست فقط در اندیشة شعر و شاعري باشد ویرژیل مي  از آن لحظھ بھ بعد،

ویرژیل از نظم و . گوید اشرف صنایع ـ یعني زرع زمین ـ سخن مي  در گئورگیك ھنرمندي بزرگ دربارة
py  نثر 
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ھاي مختلف كشاورزي را  چنانكھ باید تمامي رشتھ. سازد  نارساي ایشان را بھ ابیاتي شفاف و ظریف بدل مي
، كشت زیتون و تاك، پرورش  فصل بذرافشاني و حصاد  خاك و طرز عمل آوردن آن، وصف كند ـ انواع

ھاي زراعت  تمامي جنبھ. ھمھ را وصف كرده است  و پرورش زنبور عسل ـ  گاو و اسب و گوسفند،
فریبد؛ براي آنكھ بتواند باز ھم بھ بیان حال ادامھ دھد، خود را چنین تحذیر  كند و مي ویرژیل را جلب مي

  :كند مي

  و ما كھ  گریزد، وقت بازنیافتني در گریز است، اما زمان مي

  .كنیم اش كاوش مي ایم در ھر گوشھ دل بھ حدیث خود سپرده

بلكھ از ھر یك ذكري كرده و براي ھر كدام راه عالجي نشان   ویرژیل از بیماریھاي دامھا ھم غافل نمانده،
ھرگز از تمجید سادگي غرایز و نیروي . ف كرده استحیوانات مزارع را با فھم و عطوفت وص. داده است

اما   زندگي روستایي را بھ نحوي خیال انگیز وصف كرده،. محبت و كمال ظاھر حیوانات سیر نشده است
و از وقوع متناوب و شكنجھ   امان در دفع حشرات، از رنج جانكاه، از كوشش بي   ھا و مشقات، از سختي

در چنان » .كار ھر چھ عظیمتر، پاداش افزونتر«مع الوصف، . ده استدھندة باد و طوفان غافل نمان
بخشد؛ ھیچ مرد رومي نباید از راندن خیش  اي است كھ بدان عظمت مي كوششي و زحمتي غرضي و نتیجھ

یابد و تمامي محسنات قدیم كھ باعث عظمت  اخالق در مزرعھ تعالي مي«: گوید ویرژیل مي. شرمنده باشد
اي از كار زراعت ـ از بذرافشاني گرفتھ تا حفظ  ھیچ پاره. عھ كشت و پرورش یافتندروم شدند در مزر

در خارج . نیست كھ عینًا در تحول و تكامل روح اثر نداشتھ باشد ـ   و درو  علف كشي،  زرع،  حاصل،
  ند،ك  ھاي آسمان از ھزاران نیروي غیبي حكایت مي آنجا كھ معجزة رستن گیاه و شوخي  دستھاي مزروع،

یابد و در روشن بیني و  حضور زندگي آفریننده را در مي  روح، بسي آسانتر از آنچھ در شھر ممكن است،
  ».گردد خشوع و ارادت ورزي مذھبي عمیق مي

اشعار لوكرتیوس   ترین ابیات خود را سروده است كھ آغاز آن طنین نجیبانة در اینجاست كھ ویرژیل شھره
  :اص ویرژیل استاما دنبالة آن خ  را دارد،

  خوشا آن كھ انگیزة ھر چیز را باز شناخت،

  و ھراس دلگیر و سرنوشت سنگدل

  آزمند را زیر پا نھاد؛ آخرونو ھیاھوي 

  و اما خوشبخت آن كھ خدایاني را كھ كشت را مددكارند

  .سیلوانوس كبیر و پریان دریایي ـ باز شناختپان و 

. كند با قرباني خدایان را بر سر لطف آورد و یاري ایشان را جلب كند بر حق است دھقان در اینكھ سعي مي
  بخشد این عمل پرھیزكارانھ دوران محنت را با جشن و شادي روشني مي

  .پوشاند و بھ زمین و زندگي جامة معني و موضوع و شعر مي

  این منظومھ بھ اتفاق دربارة. دانست مي» بھترین شعر بھترین شاعر«درایدن مجموعة گئورگیك را  جان
البتھ مردم روم آن منظومھ . در عین آموزنده بودن، زیباست  طبیعت اشیا واجد این مزیت كم نظیر است كھ،

فوروم را بھ   از خواندن آن،ایم كھ كسي، پس  را با كتابچة تعلیمات كشاورزي اشتباه نكردند؛ ھرگز نشنیده
گوید، شاید ویرژیل این نغمات پرلذت روستایي را بھ منظور  چنانكھ سنكا مي  در واقع،. روستا فروختھ باشد

آوگوستوس چون دید كھ ویرژیل تكلیفي را كھ   در ھر صورت،. خوش آمدن ذوق شھریان سروده باشد
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شاعر را بھ كاخ خویش خواند و كاري خطیرتر   داده است،مایكناس بر عھدة او نھاده بود بسیار نیكو انجام 
  .با مضموني وسیعتر بدو تكلیف كرد

III – انئید  

اما این تصور كھ پدرخواندة او از . در آغاز، طرح عبارت بود از سرودن چكامة نبردھاي اوكتاویانوس
اي را دربارة بنیان  اسھاندیشة حم  و شاید ھم امپراطور،  تبار ونوس و آینیاس است سبب شد كھ شاعر،

بیني بھ  رفتھ رفتھ داستان از طریق پیش  سخن تنیده شد،  ھمچنانكھ رشتة. نھادن روم از خاطر بگذراند
نقش   در این منظومھ،. نگري بھ گسترش روم بھ امپراطوري و صلح آوگوستوس نیز رسید وسیلة آینده

آمد كھ خصایل پسندیدة قدیم از نو  بھ عمل ميشد و سعي  خصایل رومي در این كارھاي مھم نشان داده مي
رونق و وراج یابند؛ قرار بود قھرمان حماسھ بھ خدایان احترام بگذارد؛ و ایشان ھم او را راھنمایي كنند؛ و 

ویرژیل براي انجام دادن كار خود بھ . سرانجام شاعر بھ اصالحات اخالقي و ایماني آوگوستوس بپردازد
با تأني شعر . آخر عمر خود را بر ساختن انئید نھاد) ١٩ – ٢٩(رده و ده سال ھاي ایتالیا سفر ك گوشھ

گفت بنویسند، و پسینگاه  چند بیتي را بامدادان پگاه مي. بھ كار خود دلبستگي داشت فلوبرساخت و مانند  مي
  مكرر دربارة  آوگوستوس بیصبرانھ در انتظار پایان یافتن منظومھ بود،. نوشت بیات را از نو ميھمان ا

خواست كھ ھر قطعة پایان یافتھ را نزد  و بھ اصرار از ویرژیل مي  كرد، پیشرفت كار از شاعر استفسار مي
اما عاقبت كتاب دوم و چھارم   ،امروز و فردا داد  ویرژیل تا آنجا كھ توانست بھ اوكتاویانوس وعدة. او ببرد

  آنجا كھ شاعر ماركلوس،  خواھر اوكتاویانوس و زن بیوة آنتونیوس،  اوكتاویا،. و ششم را براي او خواند
. این حماسھ بھ پایان نرسید و ساختھ و پرداختھ نشد. وصف كرده بود از حال رفت  پسر تازه مردة او، را

  در مگارا  با آوگوستوس در آتن مالقات كرد،  م ویرژیل بھ یونان رفت، ق ١٩در سال 

در بستر مرگ از . و اندكي پس از رسیدن بھ بروندیسیوم درگذشت  بھ ایتالیا بازگشت،  دچار آفتابزدگي شد،
بایست الاقل سھ سال دیگر كار كند تا  چون مي  دوستانش تقاضا كرد كھ نسخة خطي اشعارش را نابود كنند،

  .آوگوستوس آن دوستان را از اجراي این تقاضا نھي كرد. تھ شوداشعارش پیراستھ و آراس

روح ھكتور مقتول بر   سوخت، آنگاه كھ تروا بھ آتش مي. شناسد اي داستان انئید را مي ھر شاگرد مدرسھ
چیزھاي مقدس و خدایان »  گوید شود و بھ او مي ظاھر مي» آینیاس پرھیزگار»  او، داردانيرھبر ھمدستان 

را باز گیرد كھ » پاالس آتنھ  مجسمة«تروا را از یونانیان بازستاند ـ و از ھمھ مھمتر پاالدیوم یا » خانگي
شھري كھ  در«گوید این مظاھر مقدس را  ھكتور مي. دانستند بقاي مردم تروا را بستھ بھ نگاھداري آن مي

آینیاس با پدر پیر خود بھ نام آنخیسس و پسر » .پس از سرگرداني در دریا عاقبت بنیادخواھي نھاد بجوي
اما ھمواره آواز . كند و در نقاط مختلف توقف مي  نشیند، بھ كشتي مي  گریزد، خود بھ نام آسكانیوس مي

كشاند، كھ در آنجا  كارتاژ بھ ساحل مي باد ایشان را در نزدیكي. كند خدایان ایشان را بھ رفتن امر مي
ھنگامي كھ ویرژیل این قطعھ را . (شاھزاده خانمي فنیقي بھ نام دیدو سرگرم ساختن شھري است

آینیاس دل بھ دیدو .) كرد تجدید ساختمان كارتاژ اجرا مي  آوگوستوس نقشة قیصر را دربارة  ساخت، مي
دارد كاري را كھ دیدو بھ ازدواج  سازد و وا مي اھنده ميطوفاني موافق ایشان را در غاري پن. سپارد مي

پذیرد و با دیدو و افراد موافق خود در ساختمان  آینیاس تا چندي این تعبیر را مي. كند انجام دھند تعبیر مي
دادند ـ بھ آینیاس اخطار  كھ در اساطیر قدیم اھمیتي بھ ازدواج نمي  اما خدایان بیرحم ـ. جوید شھر شركت مي

كند، و  آینیاس اطاعت مي. چون آن شھر ھمان پایتختي نیست كھ آینیاس باید بسازد  كنند كھ راه بیفتد، يم
  :گذارد ماتمزده را با این كلمات بھ جا مي  ملكة

من … اي  ھرگز انكار نخواھم كرد كھ تو بیش از آنچھ بتواني در بیان بگنجاني بر من حق داشتھ  اي ملكھ،
زند كھ با  اما آپولون اكنون مرا نھیب مي… . ا نیفروختم و سوگند ازدواج را نخوردمھرگز مشعل دامادي ر

py  .پویم من راه ایتالیا را نھ بھ خود مي. ھا خویشتن و مرا نابود مساز پس با این شكوه… . كشتي روانھ شوم
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ال خواندن ادبیات ما، كھ پس از ھشتصد س» .پویم من راه ایتالیا را نھ بھ خود مي«: راز داستان ھمین است
كنیم، بسیار بیش از  در حق ویرژیل و قھرمان او داوري مي  بر طبق موازین آن نوع ادبیات،  احساساتي،

  مردم یونان و روم آن زمان 

بسیار باالتر از حقوق یا   ھا بود؛ و دین افراد، نسبت بھ مرز و بوم یا مذھب، ارواح باشد، اتحاد خانواده
گوید؛ آنجا كھ دیدو پس از  دیدو از سر مھر و لطف سخن مي  ویرژیل دربارة. شد ھوسھاي فرد شناختھ مي

ھاي منظومة  سوزد یكي از زیباترین پاره افكند و زنده مي عزیمت آینیاس خود را بر تودة آتش عزا مي
  .كند آنگاه ویرژیل آینیاس را تا ایتالیا دنبال مي. ویرژیل است

روند، و در آنجا التینوس، پادشاه  شوند، پیاده بھ التیوم مي حل پیاده ميآن چند تن تروایي در كوماي بھ سا
دختر التینوس بھ نام الوینیا نامزد تورنوس، رئیس خوش سیماي مردم . كند از ایشان استقبال مي  التیوم،

آینیاس مھر دختر و پدر را از تورنوس منعطف . كند است كھ در ھمسایگي ایشان زندگي مي  روتولي،
  سیبوالي كوماي،. گیرد دھد و نبردھاي سخت درمي گرداند، و تورنوس بھ او و التیوم اعالن جنگ مي مي

ھرمو . برد بھ منظور تازه نفس ساختن و تشویق آینیاس، او را از مغارة دریاچة آورنوس بھ تارتاروس مي
نوشت؛ ویرژیل نیز سفر شرح سفر و خطر اودوسئوس را در اودیسھ و جنگ یونانیان با تروا را در ایلیاد 

مانند اودوسئوس، بھ   آورد و آینیاس را، و خطر و جنگ آینیاس را بھ ھمان اسلوب در منظومة خود مي
. ویرژیل نیز راه را براي دانتھ ھموار ساخت  ھمچنانكھ ھومر راھنماي ویرژیل شد،. برد گردش جھنم مي

ھرمان او راه را پر پیچ و خم، و دنیاي سافل را اما ق» .پایین شدن بھ دوزخ آسان است«: گوید ویرژیل مي
خورد و او را بھ سبب اظھار عشقي كھ  در آنجا بھ دیدو برمي. یابد بھ نحوي سرگیجھ آور در ھم مي

بیند كھ گناھان روي زمین را با آنھا  ھاي گوناگون را مي كند؛ ھمچنین شكنجھ كرده است سرزنش مي مي
در آن عذاب ) یا شیطان(كند كھ نیمھ خدایان طاغي بھ گونة لوكیفر  ھده ميدھند؛ و زنداني را مشا پاداش مي

و در آنجا   برد، آینیاس را از گذرگاھھاي اسرارآمیز بھ سرزمین آمرزیدگان مي  پس از آن سیبوال،. كشند مي
پدر   ،آنخیسس. برند پایان بھ سر مي ھاي سبز با لذت بي اند در دره كساني كھ روي زمین خوب زندگي كرده

بھشت و برزخ و دوزخ براي پسر   در اینجا نظریة اورفئوسي را دربارة  كھ در راه مرده بود،  آینیاس،
بعدھا . دھد روم را بھ او نشان مي  شكوه و جالل و قھرمانان آیندة  كند و، در رؤیایي تمام نما، تشریح مي

آینیاس كھ روحي تازه یافتھ . سازد يونوس نیز جنگ آكتیون و پیروزیھاي آوگوستوس را بر او آشكار م
با . پراكند كشد، و با دستھاي قھرماني خود مرگ مي تورنوس را مي  گردد، است بھ جھان زندگان بازمي

. برد تخت و تاج التیوم را بھ میراث مي  پس از مرگ پدر الوینیا،  كند و، وار ازدواج مي الوینیاي سایھ
پسرش آسكانیوس یا یولوس شھر . برند را بھ دیار مردگان مي شود و او اندكي بعد در جنگ كشتھ مي

رم   رومولوس و رموس،  كند، و پس از او احفادش،  آلبالونگا را بھ عنوان پایتخت جدید اقوام التیني بنا مي
  .گذارند را بنیان مي

خواستھ است تصنیف كند و  نسبت بھ وطن امپراطور یا عیبجویي در اثري كھ شاید ویرژیل ھیچ وقت نمي
ھاي یوناني را  بدیھي است كھ نمونھ. نماید آن قدر زنده نماند كھ آن را بھ كمال برساند، كاري ناشایستھ مي

ھاي  صحنھ. مقامھ آشكار است كند؛ و این كاري است كھ در تمامي شئون ادبي روم جز از ھجا و تقلید مي
ھاي پرآشوب ایلیاد نیستند؛ و ھر چند بار كھ ھومر بر آمدن  نبرد چیزي جز انعكاسي ناچیز از ھنگامھ

. زند سر مي) فلق(وصف كرده است، در انئید آورورا » بامداد سرخ انگشت سر زد«دم را بھ گفتن  سپیده
. برد و لوكرتیوس بھ عاریت مي  انیوس،  از نایویوس،ھا و گاه بیتھاي تمام را  شاعر رویدادھا و جملھ

در . انگیز دیدوي ویرژیل گذارده بود سرمشقي براي عشق غم آرگونوتیكاآپولونیوس رودسي با خلق 
بھ نظر مردم آن . دانستند ن عاریت بردنھا را مشروع ميای  مانند روزگار شكسپیر،  روزگار ویرژیل،

زمینة اساطیري . اي بود تمامي مردم مدیترانھ  تمامي ادبیات دنیاي مدیترانھ مرده ریگ و انبار ذخیرة  زمان،
كند، اما این ابھامھا و مداخالت خدایان حتي براي  انئید ما را كھ بھ ساختن اساطیر خود مشغولیم خستھ مي

از داستانسرایي سیل آسا و   در حماسة مالیم ویرژیل بیمار،. گان شكاك اشعار روم آشنا و دلپذیر بودخوانند
. یابیم آورد، اثري نمي كھ غولھاي ایلیاد یا مردم خودماني سرزمین ایتاكا را بھ جنبش درمي  واقعیات زندگي،

مگر آنان كھ آینیاس ترك یا   تمامي بیجانند، ماند، و مردم داستان او تقریبًا بھ داستان ویرژیل غالبًا واپس مي
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. گوید ـ زني زنده، دلربا، ظریف، و آكنده از محبت است دیدو ـ كھ آینیاس تركش مي. كند نابودشان مي
لوح و درستكار است كھ التینوس فریبش  رساند ـ جنگجویي ساده تورنوس ـ كھ آینیاس تورنوس بھ قتلش مي

سالوس و   پس از خواندن ده بند دربارة. اند را بھ مرگي ناحق محكوم كردهداده است و خدایان مسخره او 
خواھد و تنھا از  گذارد و عذر خیانت او را مي اي برایش نمي او كھ اراده» از پرھیزگاري»  ریاي آینیاس،

از آن گفتارھاي پر آب و تاب، كھ . شویم سازد ناراضي مي طریق مداخلة فوق طبیعي او را كامیاب مي
جز افزودن مالل   بریم ـ گفتاري كھ ھنري ندارد، رساند، لذتي نمي ردان خوب را با گفتن آنھا بھ قتل ميم

  .آن ھم بر مثلھ كردن دیگري كھ آخرین حربة آدمي براي اثبات حقانیت خود است  لفاظي،

ن پھلواني و عشقي باید در ھمھ حال بھ خاطر آوریم كھ ویرژیل بھ تصنیف داستا  براي فھم و ارزیابي انئید،
منظور این نیست كھ او االھیاتي روشن و آشكار . نگاشت بلكھ كتابي آسماني براي روم مي  اشتغال نداشت،

خدایان مخلوق   خدایاني كھ بندھاي خیمھ شب بازي ویرژیل را در دست دارند بھ اندازة. كند عرضھ مي
  ھومر بدسگال ھستند و تازه مانند آنان بھ 

شاید ویرژیل این خدایان را بھ عنوان افزارھاي شعري یا نمادھاي اوضاع . ردان و زنان آناست و نھ از م
بھ طور كلي ویرژیل بین یوپیتر و خداي مجھول . آورده است و احوال جابرانھ و قضاي شادي كش در نظر

م اولمپ ، خدایان ده و مزرعھ را بیش از خدایان مقی سرنوشت بھ عنوان فرمانرواي كاینات مشكوك است
و   شود، دارد، از ھیچ فرصتي براي یادآور شدن آن خدایان و مراسم عبادت ایشان رو گردان نمي دوست مي
  كھ عبادت باشد از احترام بھ ابوین،  را،» مھر احترام آمیز«كند كھ ھمنوعان او بتوانند عوامل  آرزو مي

. داشت كھ كیش روستایي بدوي آنھا را مقدس مي باز یابند ـ و این ھمان عواملي بود  و خدایان،  مرز و بوم،
اما فرضیة قدیم جھنم را مبني   ،»واي بر ایمان از دست رفتھ! واي بر تقوا«: نالد كھ ویرژیل با تأسف مي

نھد، با عقاید و افكار اورفئوسي و  شوند بھ كناري مي بر اینكھ تمام مردگان دچار سرنوشت غمباري مي
كند و، تا حدي كھ از او ساختھ است، مفھوم بھشت را  و زندگي آینده مغازلھ مي تناسخ  فیثاغورسي دربارة

بھ صورت پاداش، برزخ را بھ صورت محل زدوده شدن از آالیشھا، و جھنم را بھ صورت محل مجازات، 
  .سازد زنده و قابل درك مي

موجد بزنگاه  سرنوشت روم طرح. و بزرگترین خداي آن روم است  دین حقیقي در انئید وطنپرسي،
مفھوم و معني پیدا » كار خطیر استقرار نژاد رومي«و تمامي مصیبتھاي داستان با توجھ بھ   داستانھاست،

بالد كھ نسبت بھ فرھنگ باالدست و اعالي یونان غبطھ  شاعر چنان از امپراطوري بھ خود مي. كند مي
ورت زنده درآورند و نقشة مسیر گوید كھ بگذار مردمان دیگر مرمر و برنز را بھ ص مي. خورد نمي

  :ستارگان را بكشند

  .باید بر مردان فرماني براني  اي رومي،  اما تو،

  ھنر تو آن خواھد بود كھ راه آشتي را بیاموزي،

  .و زبردستان را بر زیر افكني  زیردستان را امان دھي،

جنگ طبقات بود نھ  داند كھ قاتل جمھوري مي  و ھمچنین ویرژیل از مرگ جمھوري ناخرسند نیست،
كند؛ آن را بھ  فرمانروایي حیات بخش آوگوستوس را پیش بیني مي  در ھر مرحلھ از شعر خود،. قیصر

گوید؛ و بھ آوگوستوس؛ بھ عنوان پاداش، وعدة بار یافتن  عنوان بازگشت حكومت ساتورنوس خوشامد مي
  .ل انجام نداده استھرگز كسي مأموریت ادبي را بدین كما. دھد بھ محضر خدایان را مي

چرا نسبت بھ این تبلیغاتچي كشیش مآب، اخالق فروش، زیاده وطنخواه، و استعمار طلب این قدر محبت 
دانیم كھ عطوفت  چرا كھ مي. داریم؟ قسمتي از این لحاظ است كھ لطف روح او در ھر صفحھ منعكس است

از عذاب خرد و . حیات اشاعھ یافتھ استاو از ایتالیاي زیباي خود او بھ تمامي مردم و حتي بھ تمامي 
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برد، از غمھا و دردھا، و  بزرگ از ھیبت منكر جنگ، از میرندگي كوتاه كھ اشرف مخلوق را با خود مي
  كند  و آفتاب ایام عمر را گاه تیره و گاه درخشان مي» اشكي كھ در چیزھاست«از 

بال و پر از آشیانھ بیرون  نھا را دیده و بيسپیدار ماتم فقدان نوباوگان خود را دارد كھ مردي كشتكار آ
دھد و جنگل  اي نغمة حزین خود را باز سر مي و خمیده بر شاخھ  نالد، كشیده است؛ بلبل شب ھمھ شب مي

اما آنچھ ما را باز و باز بھ سوي . صرفًا در تقلید از لوكرتیوس نیست» كند، را با نالة غم انگیز خود پر مي
ھمچون ماده «رفت و  اگر بر سر ھر بیت در اندیشھ فرو مي. ام كالم اوستكشد لطف مد ویرژیل مي

بیھوده   بخشید، ابیات را سر و سامان مي» دھد لیسد و بھ آنان اندام مي ھایش را مي خرسي كھ با زبان تولھ
ھ این تواند آن رنج را با حدس دریابد ك و تنھا آن خواننده كھ خود بھ سرودن شعر دست زده است مي  نبود،

روایت را چنین مالیم ساختھ و با آنھمھ عبارات پرنغمھ و آھنگدار زیور بخشیده است كھ از ھر دو صفحھ 
ویرژیل زیاده از حد زیبایي   شاید منظومة. اندازد یكي الحاح دارد كھ عینًا نقل شود و زبان را بھ وسوسھ مي

در ویرژیل لطفي . كند ما را رنجھ مي  ا كشد،آنجا كھ فصاحت آن را بھ دراز  حتي زیبایي ھم،. یكدست دارد
دریاي ھزار «یا مد سركش آن   لوكرتیوس،  اما كمتر از آن اندیشھ و نیروي مردانة  ظریف و زنانھ ھست،

وقتي ویرژیل را در نظر مجسم كنیم كھ اعتقاداتي را وعظ . خورد بھ چشم مي  كھ ھومر نام دارد،» موج
ساخت كھ ھر رویداد و بیت آن  اي مي و ده سال حماسھ  نو بھ چنگ آورد، توانست از كرد كھ ھرگز نمي مي

مزاحم اینكھ در كار خود شكست خورده است و ھیچ   و سپس از اندیشة  مستلزم كوشش ھنر مصنوع بود،
فھمیم كھ  تازه مي  میرد، اي قوة تصور او را برنیفروختھ و مخلوق او را ھیئت نبخشیده است مي اخگر زاینده

بر وسیلة كار   اما شاعر اگر بر موضوع كار خود دست نیافت،. خواندند ا ویرژیل را مالیخولیایي ميچر
  .اي درخشانتر از این داشتھ باشد تاكنون كمتر ممكن شده است كھ صنعت شعري نتیجھ. كامال پیروز شد

. بدگو پا بھ میدان نھادندچند تن . اش را بھ جھانیان دادند اوصیاي او منظومھ  دو سال پس از مرگ ویرژیل،
دیگري قطعات و ابیاتي را كھ از دیگران   اي از نقایص آن منظومھ منتشر كرد، یك تن نقاد مجموعھ

و دیگري ھشت جلد مشابھات بین اشعار ویرژیل و اشعار پیشین را چاپ   برداشتھ بود بھ فھرست كشید،
راس از سر اشتیاق ویرژیل را ھمپایة ھومر ھو. اما روم خیلي زود این ھرج و مرج ادبي را بخشید. زد

ھم پلبینھا و ھم آریستوكراتھا اشعار او . كنند و در مدارس از آن روز تاكنون اشعار انئید را حفظ مي  خواند،
كردند؛ و  ھا چیزي از او نقل مي سنگھاي گور و دیوار نبشتھ  وران و دكانداران، را بر زبان داشتند؛ پیشھ

عادت تفأل زدن با . خواندند ھاي ویرژیل را مي سخ تمنیات مردم ابیات مبھم حماسھخشھاي معابد در پا
  شھرت او روزافزون بود،. مجموعة اشعار ویرژیل در آن ھنگام آغاز شد و تا دورة رنسانس ادامھ یافت

ود در چھارمین سر  مگر ھم او نبود كھ،. دانستند تا جایي كھ در قرون وسطي او را جادوگر و قدیس مي
  را پیش گویي كرد و در انئید روم را شھر ) عیسي مسیح(ظھور منجي   شباني،

و   آتش مطھر برزخ،  عذاب بدكاران،  بخشید؟ مگر ھم او نبود كھ در آن كتاب موحش ششم واپسین داوري،
با وجود اعتقاد بھ خدایان   مانند افالطون،  سعادت متبركان را در بھشت توصیف كرده بود؟ ویرژیل،

داشت و نھ فقط در راه دوزخ و  دانتھ بالغت اشعار او را دوست مي. شد ذاتًا مسیحي تلقي مي  مشركان،
ھنگام ساختن بھشت مفقود    میلتن،. بل در ھنر روایت سھل و بیان زیباي او را راھنماي خود ساخت  برزخ،

تر از او  كھ حكمي سرسخت   تر،و ول. در فكر ویرژیل بود  ھاي پرطمطراق شیاطین و آدمیان، و بیان خطابھ
  .انئید را لطیفترین اثر ادبي روزگار باستان خواند  رفت، انتظار مي

IV – ھوراس  

ھمین   ھاي دنیاي ادبیات ـ كھ در آن حسد فقط كمتر از دنیاي عشق متداول است ـ یكي از دلپذیرترین صحنھ
م مالقات كردند ـ ویرژیل سي  ق ۴٠ال این دو شاعر در س. معرفي ھوراس توسط ویرژیل بھ مایكناس است

  ویرژیل یك سال بعد درھاي خانة مایكناس را بھ روي ھوراس گشود،. سالھ و ھوراس بیست و پنجسالھ بود
  .و ھر سھ تا ھنگام مرگ دوستاني یكدل ماندند
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وي در دھكدة . ، ایتالیا دوھزارمین سال تولد كوینتوس ھوراتیوس فالكوس را جشن گرفت١٩٣۵در سال 
اي بود كھ بھ مقام تحصیلدار مالیات رسیده ـ بھ قول  پدرش بردة آزاد شده. ونوسیا در آپولیا بھ دنیا آمد

كھ مردم بدو داده و شاید لقبي باشد (فالكوس بھ معني گوش پھن است . بعضي ماھي فروش شده بود
بھ ھر نحو كھ . كرده است و ھوراتیوس محتمال نام اربابي بوده است كھ پدرش بھ او خدمت مي  ،)بودند
پدر مالي جمع آورد و كوینتوس را براي آموختن معاني و بیان بھ روم و براي گرفتن فلسفھ بھ آتن   بوده،

شیرین و افتخار «آري، . فرمانده لژیوني شد در آنجا كوینتوس جوان بھ ارتش بروتوش پیوست و. فرستاد
در میانة   كرد، اما خود ھوراس، كھ غالبًا از آرخیلوخوس تقلید مي» .آمیز است مرگ بھ خاطر وطن

دید كھ از تمامي دارایي و موقوفھ   چون جنگ بھ پایان رسید،. سپر از دست افكند و پا بھ فرار نھاد  ھنگامھ،
  مع الوصف، عمال با تصدي منشیگري بازپرس،» .یان مرا بھ شاعري كشاندفقر ع»  :محروم گردیده است

  . ممر معاشي بھ دست آورد

اما آن جامھ و وسیلھ را   داشت، غره و خجل بود؛ جوامع عامھ را دوست نمي  ھوراس مردي كوتاه و فربھ،
محتاطتر از آني بود كھ از آنجا كھ . ھم نداشت تا بھ محافلي برود كھ از حیث تحصیل با او برابر باشند

و ممكن است نوعي   اند، كرد كھ ممكن است واقعیتي داشتھ ازدواج كند، خود را با روسپیاني اغنا مي
  ھرزگي شاعرانھ باشند كھ بھ منظور نمایش دادن 

چون بینواتر از آن بود كھ خود را از . فریبد بسیار شایستھ است پنداشت كھ چون زنان شوھردار را نمي مي
اط در امور جنسي بھ نابودي بكشاند، رو بھ كتاب آورد و در دشوارترین اوزان یوناني غزلیاتي بھ افر

مرد . ویرژیل یكي از ھمین اشعار را دید و نزد مایكناس از آن تمجید كرد. یوناني و التیني سرود
ود تلقي كرد احترامي بھ خ  خوشگذران مھربان شرمزدگي ھوراس را، كھ موجب لكنت زبانش ھم شده بود،

، مایكناس ویرژیل و ھوراس و چند تن دیگر ٣٧در سال . و در اندیشة بھ فضل آمیختة او لذتي نھاني یافت
ھوراس را بھ   اندكي بعد،. را با قایق و دلیجان و تخت روان و پیاده بھ بروندیسیوم بھ گردش برد

اي بھ كار  شاعر كھ عالقھ. پیشنھاد كردو اوكتاویانوس منشیگري خود را بھ ھوراس   اوكتاویانوس شناساند،
 ٧٢كھ در حدود   اي پردرآمد در اوستیكا، اي و مزرعھ ، مایكناس خانھ٣۴در سال . نداشت عذر آورد

اكنون ھوراس مختار و آزاد بود كھ در شھر یا خارج شھر زندگي . بھ او داد  كیلومتر تا رم فاصلھ داشت،
  .بنویسدبا آسایش آمیختھ بھ تنبلي و دقت زیاد آثار خود را   گان است،ھمچنانكھ خواب و خیال نویسند  كند و،

با ھمة . تا مدتي در روم ماند و مانند تماشاگري كھ سرگرم تماشاي دنیاي شتابان است از زندگي لذت برد
كرد، و با لذتي طبیب  آوردند مطالعھ مي در انواع مردمي كھ روم را بھ وجود مي  خت،آمی طبقات در مي

برخي از این انواع را در دو كتاب ساتیرھا . گرفت مانند سبكسریھا و بدكاریھاي پایتخت را بھ نظاره مي
تر و حلیمتر و قسمت باقي آن مالیم  كھ ابتداي آن تقلیدي از لوكیلیوس،) م ق ٣٠و  ٣۴(منعكس كرده است 

یا » گپ«بل بھ معني   خواند كھ نھ بھ معني موعظھ، ھوراس خود این اشعار را سرمونس مي. است
اعتراف داشت كھ شعرش . اي بود مذاكرات خصوصي و زیاده دوستانھ است و وزن آن شش وتدي محاوره

تر است بسراید ھیچ  شبیھ كسي را كھ مانند من ابیاتي كھ بھ نثر«و   جز وزن آن، نثر است،  از ھمھ لحاظ،
كنیم و آواز  در این نظمھاي سریع، با زنان و مردان زندة روم برخورد مي» .كس شاعر نخواھد خواند

اما این مردان و زنان شبانان و دھقانان یا قھرمانان ویرژیل نیستند، آن مردم ھرزة . شنویم تكلمشان را مي
تند زبان، شاعر یاوه، سخنگوي پر طمطراق،   ند، بل بردةاي و زنان قھرمان اشعار اووید ھم نیست افسانھ

در اشعار ھوراس : و كوچھ گردند  فیلسوف حریص، پر چانة مزاحم، سامي آزمند، بازرگان، دولتمرد،
بھ شكم پرستاني كھ با اغذیة لذیذ . كند باالخره بھ توفیق میراث جویان و مرده ریگ خواران را وضع مي

  دردگیرند و بعد از  جشن مي

اگر خدایاني بودند كھ تو را بھ «شود كھ  را یادآور مي» مداح زماني ماضي«. خندد لنگند مي نقرس مي
دانیم حاجت بدان  لطف عمدة گذشتھ آن است كھ مي» .زدي روزگار گذشتھ بازگردانند، ھر بار سر باز مي

رواح بي آرام در عجب است كھ ھماواز با لوكرتیوس از آن ا. نداریم كھ دوباره ھمان روزگار را بگذرانیم
كنند و در روستاھا آرزوي شھر را دارند؛ ھیچ وقت از آنچھ دارند لذت  در شھر ھواي بیرون شھر را مي
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برند؛ زیرا ھمیشھ كسي ھست كھ از ایشان بیشتر داشتھ باشد؛ و چون بھ زنان خود قانع نیستند، با قوة  نمي
. اند ارند كھ خود براي شوھرانشان فاقد دلربایي شدهتصور ضعیف اما وسیع، ھوس زنان دیگران را د

خندي  مي تانتالوسچرا بھ «: پرسد از زریاب حریص مي. گوید كھ بیماري روم جنون پول است باالخره مي
خود را نیز ریشخند » .شود؟ نام را عوض كن، داستان خود توست اش دور مي كھ ھمواره آب از لبان تشنھ

گوید كھ تو اي معلم  ایستد و مي كند كھ رو در روي او مي خود را چنین عرضھ مي  در شعري بردة. كند مي
شك نیست كھ وقتي . خواھي، اسیر شھوت خود ھستي داني چھ مي اخالق، مرد تندخویي، خود نیز نمي

ھر «: گوید مي. كند، خطاب ھم بھ دیگران است و ھم بھ خود یانھ روي را توصیھ ميیا م» اعتدال زرین«
در ابتداي مجموعة . ماند كھ مرد ھوشمند از افراط و تفریط در آن بر كنار مي» اي دارد چیز حدي و قاعده

بودن برد كھ از مجموعة اول بھ علت زیاده از حد خشن و ضعیف  دوم ساتیرھاي خود بھ رفیقي شكایت مي
چھ «: گوید شاعر بھ اعتراض مي» .مدتي تعطیل كن«: شنود خواھد و مي از آن رفیق پند مي. خرده گرفتند

  ».برد آخر خوابم نمي» «.بلي» «كنم؟ اصال شعر نگویم؟

كمتر از سایر آثار ) م ق ٢٩(اثر بعدي او، ترجیع بندھا، . بست چھ نیكو بود اگر آن پند را مدتي بھ كار مي
و از لحاظ ھر دو جنس   اي است خشن و تند، عاري از بخشندگي، بري از ذوق، مجموعھ: ارداو ارزش د

. زن و مرد، منافي اخالق ـ كھ تنھا بھ عنوان آزمایشي در وزن دو ھجایي آرخیلوخوس سروده شده است
ل فشار دیگر تحم. تا حد تلخكامي افزایش پذیرفتھ بود» دود و ثروت و ھیاھوي روم«شاید بیزاري او از 

ھاي كشتي شكستة بشري  كند كھ در میان پاره خود را چنین تصویر مي. را نداشت» عامة جاھل و بداندیش«
اي منزل «: آورد ماند، و بانگ برمي رود یا بھ زور آرنج دیگران عقب مي پایتخت بھ زور آرنج پیش مي

یا با   با خواب و ساعات بیكارگي،كي ترا خواھم دید؟ كي خواھم توانست گاه با كتب قدما، گاه ! روستایي
اي فراموشي شرین دغدغة حیات را بر خود گوارا سازم؟ آه، اي برادران فیثاغورس، كي خواھد بود  جرعھ

  را؟ اي شبھا و ضیافتھاي و آن سبزیھاي تفتھ در پیھ خوك  بدھید،كھ لوبیا بھ من 

ماند  اي كھ در خارج شھر داشت آن قدر زیاد مي دوران اقامتھاي او در رم كوتاھتر شد؛ در خانھ» !ملكوتي
پس از حرارت . حتي مایكناس، شكایت داشتند كھ ایشان را از زندگي خود بیرون رانده است  كھ دوستانش،

وزانة كارگران سادة مزرعة خود را ھمچون شعفي كھ ھواي پاك و كارھاي آرام ر  و گرد و غبار شھر،
. كرد چندان سالم نبود، و مانند آوگوستوس بیشتر اوقات گیاھخواري مي. یافت زداید مي آالم و پلیدیھا را مي

چند جریب جنگل، و اطمینان مسلم من بھ حاصل غالت، بیش از سھم خداوند خیرة   جوي آب صافي،«
آوگوستوس،   مانند آثار سایر شاعران دورة  در آثار او نیز،» .نت و شگون داردافریقاي حاصلخیز برایم میم

  :عالقة بھ زندگي روستایي بیاني گرم و گیرا دارد كھ در ادبیات یونان كمیاب است

  خوشا آن كھ دور از گرفتاریھاي كسب،

  حتي ھمچون قدیمترین نژاد بشر،

  ند،ك با ورزاوھاي خود مزارع موروثي خویش را زرع مي

  …. و از ھر دیني وارستھ است 

  چھ شیرین است لمیدن زیر درخت راج كھن،

  یا بر چمن در ھم بافتھ،

  در آن ھنگام كھ جوي میان كرتھاي بلند جاري است،

py  سرایند، و پرندگان جنگل نغمھ مي
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  غرند، ھاي جوشان مي و چشمھ

  »!خوانند و آدمي را بھ خواب خوش مي

افزود كھ این ابیات با نیشخند ھوراسي در دھان رباخوار شھري گذارده شده  این نكتھ را باید  مع الوصف،
  .شود ھاي خود غرقھ مي آورد، در میان سكھ است كھ ھمینكھ این سخنان را بر زبان مي

بر سر آن قصاید  »بخشسعادت رنج «احتماال در ھمین بازگشتھاي آرام افكار روستایي بود كھ ھوراس با 
  از بحر شش وتدي،. كرد دانست نام او را زنده نگاه خواھند داشت، یا از میان خواھند برد، كار مي كھ مي

در . خستھ شده بود. كرد قطعھ قطعھ ميتكرار وزن آن، و تقطیع تند آن، كھ مصراع را مانند گیوتین بیرحم 
نا كرئون لذت برده بود؛ اكنون قصد و آ  آرخیلوخوس،  ،آلكایوس، ساپفوجواني از اوزان ظریف و جنبندة 

كرده بود این اوزان مخصوص ساپفویي و آلكایوسي یا این اوزان یامبیك و یازده ھجایي را در صورت 
  و زندگي و مرگ در   دین و دولت،  عشق و شراب،  غزل رومي جاي دھد، و اندیشة خود را دربارة

لطیفھ، و آمادة ھمراھي موسیقي باشد و ذھن را با قطعاتي بیان كند كھ تازگي بخش و نو، داراي نكتھ و 
در . گفت این دستھ اشعار را براي مردم ساده یا شتابزده نمي. پیچیدگي كالف انسجام خود بھ بازي گیرد

  :كرد واقع این گونھ اشخاص را با تشبیب متكبرانة دستة سوم اشعار از خواندن اشعار خود بر حذر مي

  .زاناز مردم فاسق بیزارم و گری

  ھا، كاھن موزه  من،! دم در كشید

  .خوانم ھاي ناشنیده مي براي دوشیزگان و جوانان نغمھ

گویي بازیگوشانة كالم و آرزو در ذھن  كردند كھ راه خود را از میان وارونھ و اما دوشیزگان، اگر میل مي
اید بھ نحوي ھوراس باز كنند و جست و خیز كنان بگذرند، ممكن بود از لھوسوھان خوردة این قص

از خواندن این . سازد و عشقبازي را منعكس مي  اكل و شرب،  شاعر لذت دوستي،. خوشایند یكھ بخورند
: پرسید  مي. نوشید خورد و كمتر مي زد كھ گویندة آن گوشھ نشیني بود كھ كم مي مدایح كمتر كسي حدس مي

نظر خوانندة این صفحات را از پیش (چرا اوقات خود را با سیاست روم و جنگھاي دوردست بر ھم زنیم؟ 
چرا بھ دقت نقشة آینده را طرح كنیم كھ نقش آن بھ نقشة ما خواھد خندید؟ جواني و زیبایي، خود ) گفتھ است

زیر درختان صنوبر فرو افتیم، و «مند شویم،  بیایید ھم اكنون از آن دو بھره. گریزند سایند و مي را بھ ما مي
گوییم، زمان  ھم اكنون كھ سخن مي» .ل بافتھ و با سنبل شامي عطرآگین كنیمزلف خاكستري خود را بھ گ

اي از  دارد و نام عده دست بھ دعا برمي. فرصت را غنیمت شمرید و روز را بچسبید. حسود در گریز است
را، الالگھ، گلوكرا، نئایرا، ایناخا، كینا: برد كھ مدعي است بھ ایشان عشق ورزیده است، مي  زنان جلف را،

حاجتي نیست كھ تمامي ادعاھاي گناه . پورھا، لیدیا، تونداریس، خلوئھ، فولیس، و مورتالھ  كاندیا، لوكھ،
. اینھا تمرینھاي ادبي است كھ تقریبًا میان شاعران آن روزگار اجباري بوده است. آلود او را باور كنیم

  كھ اكنون صالح شده بود،  آوگوستوس،. ندھمان بانوان یا اسامي را قلمھاي شاعران دیگر بھ كار گرفتھ بود
از این خرسند بود كھ در میان شرح و توصیف زنا مدحي . خورد فریب این زناكاریھاي منظوم را نمي

سنگین و باوقار از حكومت، پیروزیھا، اصالحات اخالقي خود، و صلح و آرامش منسوب بھ خویش را 
بھ مناسبت وصول خبر مرگ » ن ھنگام باده نوشي استاكنو«ترانة مشھور میخوارگي ھوراس ـ . یافت مي

كلئوپاترا و تصرف مصر ساختھ شد؛ حتي روح گمگشتة او از تصور آنكھ امپراطوري پیروز بھ نحوي 
تواند  كرد كھ قوانین جدید نمي خوانندگان خود را بر حذر مي. یافت، بھ ھیجان آمده بود بیسابقھ توسعھ مي

از اشاعة تجمل و زنا، و سبكسري و بي اعتقادي كلبي عزا گرفتھ . ا بگیردجاي اعتقادات اخالقي قدیم ر
واي از شرم زخمھا و جنایات ما، و واي از برادران كشتة ! دریغا«: گفت با اشاره بھ آخرین جنگ مي. بود
  چیست كھ ما نسل كنوني از آن اجتناب كرده باشیم؟ كدام نابكاریي است كھ بدان دست ! ما
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. آمد مگر بازگشت بھ سادگي و ثبات راه و رسم قدیم ھیچ چیز از عھدة نجات روم بر نمي» ؟نیازیده باشیم
خود را در برابر مذابح قدیم فرود   یافت، سر سپیدي گرفتة كھ اعتقاد بھ ھر چیز را دشوار مي  شاعر شكاك،

د را بزرگوارانھ براي و خامة خو  كرد كھ مردم بدون آیین و اساطیر نابود خواھند شد، آورد، تصدیق مي مي
  .داد یاري بھ خدایان رنجور عاریت مي

  در ادبیات جھان ھیچ چیز نیست كھ كامال مانند این اشعار ظریف و در عین حال نیرومند، شامخ و مردانھ،
این . و بیاني سھل و ممتنع داشتھ باشد  و لطیف و پیچیده باشد؛ ھنر خود را در پس ھنر كامل نھان كند،

مخاطب آن . كمتر از آن آھنگین و بیش از آن متفكرانھ  اي سواي پردة ویرژیل، ست در پردهموسیقیي ا
در اینجا كمتر اثري از ھیجان یا شور یا . جوانان و دوشیزگان نیستند، كھ ھنرمندان و فیلسوفانند

ر غرور و اما در قصاید عظیمت. نحوة بیان ساده است  حتي آنجا كھ جملھ واژگونھ است،. ظریفنویسي است
  :كھ با بزنز  گوید، آن ھم نھ با حروف، خورد، گویي امپراطوري سخن مي جالل اندیشھ بھ چشم مي

  ام پایدارتر از بزنز، یادبودي برافراشتھ

  !از قلة شامخ اھرام سرافرازتر

  توان از طوفان نیابد گزند و باد شمال بي

  و نھ گذشت بیشمار  آن را بھ زیر نیاورد،

  .گریز شتابان زمانو نھ   سالیان،

  .بتمامي نخواھم مرد

عامھ كھ از ایشان بھ بدي یاد شده بود بھ قصاید اعتنایي نكردند، نقادان آنھا را بھ عنوان صنعت خستگي 
آوگوستوس آن اشعار را نامیرا خواند . آور قابل نشناختند، و پیرایشگران از سرودھاي عشق روي برتافتند

ھارمي بسازد و در آن كارنامة دروسوس و تیبریوس را در گرمانیا و از شاعر تقاضا كرد مجموعة چ
شد  و ھوراس را براي ساختن سرودي كھ ھمراه دستھ در ورزشھاي غیر مذھبي خوانده مي  توصیف كند،

كوششي كھ صرف قصاید كرده بود او را از پاي . اما دلش ھمراه آن كار نبود  ھوراس پذیرفت،. برگزید
و مراسالت خود را چنان   اي ساتیرھا پناه برد، رین اثر خود بھ وزن شش وتدي مكالمھدر آخ. درآورده بود

خواست فیلسوف باشد؛ اكنون در این اثر،  ھمواره مي. ساخت كھ گویي بر صندلي راحت لمیده بوده است
عي از آنجا كھ فیلسوف شاعري مرده و شار. سپارد ماند، خود را بھ دست خرد مي حتي آنجا كھ حراف مي
  خدا و بشر،  ھوراس كھ در چھل و پنجسالگي پیر شده بود براي بحث دربارة  مشرف بھ موت است،

  .آماده و پختھ بود و ھنر  اخالقیات، ادبیات،

عنوان براي پیسونھا داشت، یعني   اند، نامیده» ھنر شعر«ھا، كھ نقادان بعدي آن را  ترین این نامھ شھره
  اي نصایح دوستانھ دربارة بل پاره  رسمي نبود،  یسو نوشتھ شده بود؛ رسالةبراي عدة نامشخصي از طایفة پ

اما بر   موضوعي را كھ در خور قدرت شما باشد انتخاب كنید،: گوید ھوراس مي. طرز سرودن شعر بود
  ، پس از  حذر باشید كھ ھمچون آن كوه داستاني

ھركھ چیز مفید را با «. و سرگرمي آور باشدكتاب دلخواه آن است كھ در آن واحد آموزنده . موش مزایید
از بھ كار بردن الفاظ جدید یا منسوخ یا » .چیز دلپذیر درآمیختھ باشد صداي احسنت را برخواھد آورد

مستقیم بھ . تا آن حد كھ بھ روشني كالم برنخورد، سخن را باختصار بگویید. بسیار طویل خودداري كنید
راست است . دھد مپندارید كھ احساس كار ھمھ چیز را انجام مي  شعر،ھنگام سرودن . اصل مطلب بپردازید

pyاگر بخواھي «. شما خود باید آن احساس را درك كرده باشید  كھ اگر بخواھید خواننده احساسي را درك كند،
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بل صورت و ظاھر است   اما ھنر ادراك نیست،» .نخست باید من خود ھمان را دریافتھ باشم  مرا دریابي،
براي آنكھ بتوانید صورت  ).استن باز دعواي طرفداران سبك قدیم در برابر طرفداران سبك رمانتیك و ای(

پارة «ھر   نویسید پاك كنید، ھمان اندازه كھ مي. ھنري را بیافرینید، آثار یونانیان را شبانروز مطالعھ كنید
اگر از . اثر خود را بھ نقادان توانا بسپرید و از دوستان خود بپرھیزید. را قلم بزنید) خودنمایانھ(» ارغواني

آن را   اگر در آن ھنگام فایدة فراموشي را درنیافتید،. ن را بھ كناري نھیدھشت سال آ  این خوانھا گذشت،
نوشتھ   گفتھ گذر است،: انتشار دھید، اما بھ یاد داشتھ باشید كھ جز با مرور زمان ھرگز بھ یاد نخواھد آمد

و افراد نمایش را داستان را نقل   و نھ كلمات شما،  نویسید، بگذارید نفس نمایش، اگر نمایشنامھ مي. ماندگار
: عمل و زمان و مكان پیروي كنید  از وحدث ثالثة. ھاي موحش را نمودار مسازید صحنھ. تصویر كند

در زندگي و فلسفھ مطالعھ كنید، چون بدون . داستان یكي باشد و در مدتي كوتاه در یك محل اتفاق بیفتد
  .دھید كھ بیاموزیددل بھ خود ب. سبك كامل ھم چیزي میان تھي است  مشاھده و درك،

چون . ھوراس خود از تمامي این فرضیات پیروي كرده بود، مگر یكي ـ گریستن را نیاموختھ بود
كھ بھ ھمدردي   كمتر بھ حد اعالي ھنر،  احساسات او بیش از حد رقیق بود یا خشك و خاموش گردیده بود،

بیش از حد . كرد عروج مي  بخشد، صورت مي» آید احساسي كھ در آرامش باز بھ یاد مي«صمیمانھ یا بھ 
پند خوبي نبود؛ براي شاعر، ھمھ چیز باید معجزه باشد، حتي وقتي » از ھیچ چیز عجب نكردن«. خلیق بود

اما   گرفت، ھوراس زندگي را بھ مشاھده مي. مانند برخاستن خورشید یا درخت ھر روز بھ چشمش بیاید
داشت » بالتغییري«خواند، اما چنان بھ اصرار فكر  فھ ميفلس. كرد آنچنانكھ باید در آن خوض و غور نمي

  كھ 

و مانند زنون جواب » پس كیست كھ آزاد باشد؟« :  پرسد مي. گذاشت و مانند اپیكوریان بھ لذت احترام مي
خردمند؛ آن كھ بر خود چیره باشد؛ آن كھ نھ مرگش بترساند، نھ فقر، و نھ كند و زنجیر؛ آن كھ «: دھد مي

در یكي از » .كند، و بھ خودي خود كامل است زند، بلندپروازي را شماتت مي د را نھیب ميتمنیات خو
  :، فكري رواقي را انشا كرده است شریفترین اشعار خود

  اگر مردي درستكار و پابرجاست،

  اگر جھاني بر سر او فرود آید،

  .یابي ھراسش مي در آن ویراني بي

بھ   مانند اپیكور،. خواند مي» خوكي از آغل اپیكور«اي خود را  هبا درستي سرگرم كنند  اما، با اینھمھ،
. گفت؛ و مجرد ماند داد؛ مانند ویرژیل، اصالحات آوگوستوس را مدح مي دوستي بیش از عشق اھمیت مي

دید كھ مرگ  چنین مي. حداكثر كوشش خود را بھ كار برد تا مذھب را موعظھ كند، اما خود المذھب بود
  .استپایان ھمھ چیز 

درد مفاصل، و بسیاري   آن قدر كھ باید درد داشت ـ درد معده،. ھایش پوشیده بود ایام آخر عمر او در اندیشھ
و بھ » .ربایند شادیھاي مان را یكان یكان مي  گذرند، ھمچنانكھ مي  سالھا،«:  گفت بھ ماتم مي. دردھاي دیگر

پرھیزكاري ھم چینھا   سرند، زان از كنار ما ميدریغا، اي پوستوموس، سالھاي گری«: گفت دوستي دیگر مي
آورد كھ چگونھ در نخستین ساتیر  بھ یاد مي» .كند یا عمر سنگین یا مرگ رام ناشدني را از ما دور نمي

ھمچون میھماني كھ تا گلوگاه خورده باشد، زندگي را با «خود آرزو كرده بود كھ چون اجلش فرا رسد، 
اي،  خورده، و نوشیده  آن قدر كھ باید بازي كرده،«: گفت بھ خود مي اكنون» .رضایت پشت سر بگذارد

پس از تو   اي مرد بازرگان،«: پانزده سال از زماني كھ بھ مایكناس گفتھ بود» .اكنون ھنگام رفتن است
اموال . و چند ماه بعد ھوراس از پي او روانھ شد  م مرد، ق ٨مایكناس در . گذشتھ بود» دیري نخواھم پایید

py  .خود را بھ امپراطور واگذاشت و در كنار گور مایكناس بھ خاك رفت
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V – لیویوس  

از آنجا كھ . نثر دورة آوگوستوس بھ ھیچ گونھ پیروزیي كھ معادل پیروزي نظم آن دوره باشد نایل نیامد
در حقیقت امر از سنا و مجالس بھ جلسات محرمانة   اگر نھ در ظاھر،  وضع قوانین و اخذ تصمیمات،

دانش پژوھي بھ سیر آرام خود ادامھ داد، چھ . ھنر نطق و خطابھ بھ عقب رفت  مپراطور منتقل شده بود،ا
تنھا در تدوین تاریخ بود كھ آن عصر . بھ واسطة عالیق وھمي خود از طوفانھاي زمان در پناه بود

  .شاھكاري در نثر پدید آورد

  بھ پایتخت آمد، ھم خود را بھ معاني   ولد شده بود،مت) پادوا(در پاتاویوم  ۵٩تیتوس لیویوس، كھ در سال 

تاریخنویس «. این تمام اطالعي است كھ دربارة او در دست داریم. وقف نگاشتن تاریخ روم كرد) میالدي
محسنات قدیم را كھ سادگي و   از نواحي رودخانة پو بود،  او نیز، مانند ویرژیل،» .اي ندارد روم تاریخچھ

و ـ شاید بر اثر گیرندگي بعد مسافت ـ احترامي شدید نسبت بھ شھر جاودان در او   كرده بود،تقوا باشد حفظ 
او فقط سي و پنج كتاب » كتاب« ١۴٢و از   كارش بر میزاني بلند و با جالل طرح و كامل شد،. پرورده شد

. ام آن را دریابیمتوانیم بزرگي تم مي  شود، بھ ما رسیده است؛ و چون ھمین سي و پنج كتاب شش مجلد مي
: شد و ھر جزء عنواني جداگانھ داشت و تمامي آن تحت یك عنوان كلي بود  بھ جزء منتشر مي  ظاھرًا جزء

  داد، آن با خط مشي امپراطور كامال وفق مي  از آنجا كھ لحن مذھبي و اخالقي و وطندوستانة. از بنیان شھر
با لیویوس . وریخواه آن را توانست نادیده بگیردآوگوستوس احساسات جمھوریخواھانھ و قھرمانان جمھ

زیرا لیویوس در تاریخ خود از ھمانجا كھ   دوست شد و او را بھ عنوان ویرژیل نثرنویس تشویق كرد،
  خواست، م مي ق ٩تا  ٧۵٣لیویوس در نیمة سیر تاریخي طوالني خود از . ویرژیل رھا كرده بود آغاز كرد

گوید از این جھت  اما خود مي. بھ كار خود خاتمھ دھد  رت جاودان رسیده است،بھ این دلیل كھ بالفعل بھ شھ
  .آرام خود را از دست داد  بھ كار خود ادامھ داد كھ چون از نوشتن دست كشید،

. نگریستند مورخان رومي تاریخ را بھ چشم كودك دورگة معاني بیان از یك سو و فلسفھ از سوي دیگر مي
منظورشان از نوشتن تاریخ آراستن مفاھیم اخالقي با نثر فصیح بوده است؛   یم،اگر سخنانشان را بپذیر

چون نطق و . لیویوس براي نطق و خطابھ پرورده شده بود. اند داده نتیجة اخالقي را با داستان زیور مي
» .درو بھ تاریخ آورد تا باز ھم بتواند خطیب شو»  بھ قول تن،  خطابھ را تحت سانسور و خطرناك یافت،

كار را با پیشگفتاري شدیداللحن آغاز كرد كھ در آن از بدكاري و فسق و تجملپرستي و زن خویي عصر 
گوید كھ از این جھت خود را در گذشتھ غرقھ ساخت كھ فساد زمان خود را  خود مي. بشدت عیبجویي كرد

  خواست، مي. »وھاي آن راتوانیم تحمل كنیم و نھ دار ھنگامي كھ نھ بیماریھاي خود را مي»  فراموش كند،
آن محسنات و خصایص اخالقي را كھ موجب بزرگي روم شده بود تعیین كند و آنھا   از طریق تاریخ،

مقدس   رابطة  مھر احترام آمیز كودكان نسبت بھ ابوین،  عبارت بودند از اتحاد و تقدس زندگي خانوادگي،
جھاد با نفس بھ اسلوب رواقیون و   ول مؤكد بھ سوگند،ضمانت ق  داشتند، مردم با خدایان در ھر قدم كھ برمي

خواست آن روم پرھیزكار را چنان شریف بسازد كھ فتح دنیاي مدیترانھ بھ دست آن از لحاظ  مي. وقار
و نظم و قانوني ملكوتي باشد كھ بر ھرج و مرج شرق و توحش غرب سایھ   اخالقي الزم االتباع تلقي شود،

خواست آن را وثیقة  پیروزي روم را بھ شكل حكومت آن نسبت داده بود؛ لیویوس ميپولوبیوس . افكنده باشد
  .خصیصة اخالقي روم جلوه دھد

اما احترامي كھ نسبت بھ دین داشتھ . بوده است) خردگرا(دھد شخصًا راسیونالیست  یافت كھ نشان مي
ب خود را با عالیم شومي و پذیرد و صفحات كتا اي را مي چندان گران بوده است كھ تقریبًا ھر خرافھ

واقعًا كارھا بھ دست   بینیم در تاریخ لیویوس نیز، مانند اثر ویرژیل، آكند، تا جایي كھ مي شگون و وخش مي
دارد و اساطیري را كھ كمتر قابل  دربارة اساطیر روم باستان شك خود را اظھار مي. شود خدایان انجام مي

دھد، دیگر افسانھ را از تاریخ باز  ا ھمچنانكھ بھ نوشتن ادامھ ميكند؛ ام اعتبار است با نیشخند ذكر مي
و آن داستانھاي پھلواني   كند، از پیشقدمان خود در تاریخنویسي با اندك تمایزي پیروي مي  شناسد، نمي
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. پذیرد تمجیدآمیز را كھ تاریخنویسان قبلي بھ قصد تجلیل تبار خود ساختھ بودند بھ ھمان صورت منقول مي
كند، و زحمت معاینة صحنة رویدادھا را بر خود ھموار  ر بھ منابع اصلي یا آثار باقیھ مراجعھ ميكمت
شیوة قدیمي وقایعنگاري كھنھ را . كتاب او نقل بھ معني از كتاب پولوبیوس است  گاه چند صفحة. سازد نمي

صرف   اند؛ در نتیجھ، بوده كند كھ گویي فقط كنسولھا عامل آن كند و وقایع را بھ صورتي نقل مي اتخاذ مي
بل فقط توالي رویدادھاي   در اثر لیویوس خبري از ردگیري علل نیست،  نظر از مدار اخالقي كالم،

یا میان پلبینھاي   میان آباي اولین جمھوري و آریستوكراسي زمان خود،. خورد درخشان بھ چشم مي
ا جماعت پولخواھي كھ آن حكومت را بھ ب  پرجوشي كھ حكومت دموكراسي را در روم بھ وجود آوردند،

  .گیرد سوابق ذھني او ھمواره طرف شریفزادگي را مي. شود نابودي كشاند تمیزي قابل نمي

دھد راز عظمت خود  آن غرور وطنخواھانھ كھ تمامي اعمال روم را در نظر لیویوس بر حق جلوه مي
اي  اي نقشھ كمتر نویسنده. داشت د نگاه ميھمین غرور بود كھ در آن رنج طوالني ھمواره او را شا. اوست

ھمان غرور است كھ بھ خوانندگان معاصر او و بھ . بدین وسعت را چنین مطابق اصل اجرا كرده است
این ھوشیاري نسبت بھ عالیق جھانگیري بھ . كرد خود ما مفھومي از عظمت و سرنوشت روم را منتقل مي

بھ جال و قوت شرحھا، و بھ رواني با شكوه نثر   اشخاص، بھ قدرت توصیف  مایھ و نیروي سبك لیویوس،
شاھكاري در فن خطابھ است و   كھ در تاریخ او فراوان است،  آن نطقھاي ساختگي،. او كمك كرده است

زند؛ ھرگز  لیویوس ھرگز بانگ نمي: لطف ادب كتاب را فرا گرفتھ است. بعدھا در مدارس سرمشق شد
. و عطوفت او از دانش پژوھي او وسیعتر و از اندیشة او عمیقتر است  كند، كسي را بشدت محكوم نمي

كند؛ اما  این عطوفت بھ نحو قابل عفوي او را رھا مي  رسد، ھانیبال مي  وقتي بھ نقل رویدادھاي زمان حملة
دوم جنگھاي پونیك بھ   این قصور را با كشش و جاللي در طرز بیان تالفي كرده است كھ ھنگام شرح دورة

  .رسد وج خود ميا

و از تماشاي   دادند، سبك و داستان او را دوست داشتند، خوانندگان او بھ عدم دقت و تعصبات او اھمیتي نمي
منثور   كتاب از بنیان شھر را حماسة. بالیدند اي كھ از گذشتة ایشان ترسیم كرده بود بھ خود مي تصویر زنده

  و یكي از 

تاریخ و   كتاب لیویوس بود كھ تا مدت ھجده قرن تصورات مردم را دربارة  از آن زمان بھ بعد،. شناختند مي
حتي خوانندگاني كھ از سرزمینھاي منقاد بودند تحت تأثیر این . داد خصایص اخالقي روم صورتي مي

پلیني كھین داستان مردي اسپانیایي را . گرفتند تاریخ حجیم پیروزیھاي بیسابقھ و اعمال غول آسا قرار مي
كند كھ چنان تحت تأثیر اثر لیویوس قرار گرفتھ بود كھ از گادس بھ روم سفر كرد تا شاید او را  ينقل م
از مناظر دیگر غافل ماند و خشنود بھ وطن   ھمین كھ بھ منظور خود رسید و معبود را ستایش كرد،. ببیند

  .در كنارة اقیانوس اطلس بازگشت

VI – طغیان عشق در شعر  

فقط ھنرمندان   .اما نھ كامال بر طبق میل آوگوستوس  ھمچنان رو بھ پیشرفت بود، شعر  در طي این مدت،
. توانند نظم خوش را طبق مشخصات حكومت بھ وجود آوردند اي نظیر ویرژیل یا ھوراس مي بلندمرتبھ

ن رسند قادر بھ انجام آ مردان بزرگتر از آنان از چنین كاري ابا دارند و مرداني كھ بھ پاي ایشان نمي
دو منبع تحت انقیاد دولت درآمده بود؛ آن   كھ دین و طبیعت و عشق باشد،  از سھ منبع عمدة شعر،. نیستند

شعر بھ نحوي مالیم در   در این ھنگام،. از تمكین قانون سرباز زده بود  سومي، حتي در قصاید ھوراس،
و علم طغیاني   تبلیغات گریخت،  ارةآثار تیبولوس و پروپرتیوس و با شدت بسیار در آثار اووید از سلطة اد

  .افراشت كھ با سروري روز افزون بھ پایاني حزن آور رسید

در   ھنگامي كھ جنگھاي داخلي بھ حدود دھكدة پدوم ـ  نیز مانند ویرژیل،) ١٩ – ۵۴(آلبیوس تیبولوس 
py او را از فقر نجات مساال. سرزمینھاي اجدادي خود را از دست داد  نزدیكي تیبور ـ كھ مولد او بود رسید،
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از . اما تیبولوس در میان راه بیمار شد و بھ روم بازگشت  بخشید و با مالزمان خود بھ مشرق زمین برد،
توانست ھم خود را مصروف عشق عاري از  دیگر مي. شاد بود  اینكھ از شر جنگ و سیاست آزاد شده بود،

كھ جز از ھمین جھت ( خطاب بھ دلیا . سازدجنس معین و پرداختن مراثي بھ روش یونانیان اسكندریھ 
دربان، «كرد كھ ھمچون  التماسھا و تضرعھا مي) و شاید نامي براي بسیاري زنان باشد  شناختھ نیست،
اند ـ  كرد ـ ھمچنانكھ بسیاري دوشیزگان دیگر یادآوري شده و او را یادآوري مي» ام تو نشستھ  كنار در بستة

از اینكھ دلیا شوھر داشت ناراحت نبود، شوھر را با شراب . گریزد و زود مي آید كھ جواني فقط یك بار مي
این . دود از سرش برخاست  دلیا ھمین فن را بھ كار او زد،  كرد ـ اما چون یار تازة بي آب بھ خواب مي

ظر آنچھ تیبولوس و پروپرتیوس و اووید را واقعًا از ن. توانست آوگوستوس را برانگیزد مطالب كھنھ نمي
انداخت ھمانا جنبة ضد نظامي و  یافت مي حكومتي كھ بھ خدمت خواندن سربازان را براي ارتش دشوار مي

گیرند، و  تیبولوس بھ جنگجویاني كھ براي مردن جیره مي. اغوا كنندة این گروه بي بندوبار در عشق بود
  توانند زنان را از  حال آنكھ مي

ارتشي و   در آن ھنگام،  تورنوس ماتم گرفتھ است كھ بھ گمان او،براي عصر سا. خندد راه بھ در كنند، مي
بھ من فقط عشق … . نوشید، جنگي نبود  در آن ھنگام كھ بشر از جام چوبي مي… . تنفري و جنگي نبود

قھرمان آن است كھ چون فرزندانش پدر شدند، پیري او را در … .بدھید و بگذارید دیگران بھ جنگ بروند
و در آن حال، زن مھربان   رود، ھا مي خود دنبال گوسفندان، و پسرش دنبال بره. بر گیردكلبة محقرش در 

  زنده بمانم تا،  پس بگذارید تا آن دم كھ موي سفید بر سرم بدرخشد،. كند او گرم مي  آب را براي اندام خستة
  .شرح روزگاران گذشتھ را بدھم  بھ رسم پیرمردان،

گفت و بیش از او  كمتر از تیبولیوس ساده و با عطوفت ترانھ مي) ١۵ – ۴٩(سكستوس پروپرتیوس 
. سرود اما بھ ھمان میزان سرود فسق و فجور آمیختھ بھ آسایش و آرامش مي  برد، ترصیع بھ كار مي

و بسیار زود بھ شعر گفتن پرداخت؛ گرچھ جز   در روم پرورش یافت،  پروپرتیوس در اومبریا بھ دنیا آمد،
باز ھم   توانست منظور او را از چاه فضل فروشیش بیرون آورد و درك كند، ان كسي نميتني از خوانندگ

شرح شامھایي را كھ   با غرور و لذت،  پروپرتیوس،. مایكناس او را بھ حلقة خود بر تپة اسكویلینوس آورد
بھ دست خورده بود و شراب لسبوس را كھ در جامھاي تراشیده   در اسكویلینوس، در كنارة رود تیبر،

ھا را كھ بر رودخانھ  و كشتي» نشست گویي بر تخت در میان زنان شادمان مي«ھنرمندان نوشیده بود، و 
بھ قصد خوشامدگویي از ارباب   پروپرتیوس،. كرد وصف كرده است گذشتند تماشا مي از زیر پاي ایشان مي

اش كونتیا آوازي  ما براي معشوقھا  نواخت، گاه بھ گاه بربط شعر را بھ مدح جنگ مي  خود و شھریار او،
چرا باید پسراني بھ خاطر نصرت بر پارتھا بپرورانم؟ ھیچ فرزندي كھ از ما باشد «: داد دیگر سر مي

تواند با گذراندن یك  داد كھ تمامي افتخارات نظامي دنیا نمي بھ معشوقھ اطمینان مي» .سرباز نخواھد شد
  .شب او با كونتیا برابري كند

امي این اپیكوریان كمدل و سبك مغز كھ عمر خود را بھ صعود و نزول از ناف زنان از میان تم
 ۴٣شھر سولمو تولد او را در . گذراندند، پوبلیوس اوویدیوس ناسو نمونة شادكام و سردستة شاعران بود مي
خر عمري كھ در آن سالھاي آ. دیده بود  در صد و چھل كیلومتري شرق روم،  اي دلپذیر در آپنن، م در دره ق

برد، چقدر تاكستانھا، باغھاي زیتون، مزارع غالت، و جویبارھاي سولمو بھ  در تبعیدي جانكاه بھ سر مي
، او را براي تحصیل حقوق بھ رم  پدر توانگرش، كھ از خاندانھاي متوسط بود! آمده است نظرش زیبا مي

  سرنوشت دلھره آور ھومر را،. دخواست شاعر شود یكھ خور فرستاد و از شنیدن این خبر كھ پسرش مي
كھ بدین   اووید،. براي ترساندن پسرش نقل كرد  كھ بر طبق اقوال موثق در كوري و فقر جان سپرده بود،

از   ، علي رغم پدرش، سپس. نحو بر حذر شده بود، ترتیبي داد تا در دیوانھاي پلیس بھ مقام قضاوت برسد
ابا كرد و بھ پرورش ) رسید كھ از آن بھ سناتوري مي(دار  داوطلب شدن جھت انتخاب بھ عنوان خزانھ

در اعداد الكن بودم و اشعار سر «. توانست شاعر نشود عذر مي آورد كھ نمي. ادبیات و عشق پرداخت
py  » .رسیدند مي
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و چون بازگشت بھ جلفترین محافل پایتخت   خاور نزدیك، و سیسیل سفر كرد،  اووید از سر فراغت بھ آتن،
توانست ھمة درھا را بھ روي خود  مي  از آنجا كھ لطف و بذلھ گویي و تعلیم و تربیت و پول داشت،. پیوست
و ھر دو بار زنھا او را طالق گفتند؛ و سپس مدتي در   دو بار در اوان جواني زن گرفت،. بگشاید

ن خود را م  بگذار گذشتھ دیگران را خوش آید،«: گفت مي. ھاي عمومي بھ كامراني پرداخت عشرتكده
بھ » .گویم كھ در این عصر بھ دنیا آمدم كھ اصول اخالقي آن با آن خودم تا این حد ھمانند است تھنیت مي

ولو از   گرفت كھ چون پسر ونوس روم را بنیان گذارده است، خندید و از آن صرفًا چنین نتیجھ مي انئید مي
كھ چون گمنام بود یا امثال   ي سپرد،دل بھ زني روسپ. آن شھر باید شھر عشق شود  سر پرھیزكاري،

اشعار بامزة او در بارة كورینا در یافتن ناشر بھ . كند اووید او را زیر نام كورینا پنھان مي  فراوان داشت،
بر سر زبانھا و بربطھاي ) م ق ١۴(، تحت عنوان عشقھا، خیلي زود  این اشعار. خورد ھیچ اشكالي برنمي

كنم  خواھند بدانند این كورینا كھ من وصفش مي از ھمھ سو مردم مي«. شدند جوانان رومي خوانده مي
آنان را   اي آمیختھ و مبھم تدوین كرده بود، با انتشار مجموعة دوم عشقھا، كھ در ابتداي آن اعالمیھ» .كیست

  :سر در گم كرد

ه عاشق نگاه صدھا علت موجود است كھ مرا ھموار  انگیزد زیبایي ثابتي نیست، آنچھ رغبت مرا برمي
و ھمان عصمت او دام   شوم، آتشي مي  اگر دختركي زیبا با چشماني متواضع و فروافكنده باشد،. دارد مي

شوم، چون او سادة روستایي نیست و بھ من امید  اي تند زبان باشد، ھیجان زده مي اگر دوشیزه. من است
ري ترشرو داشتھ باشد و خود را بانوي مند شوم؛ اگر ظاھ دھد كھ از آغوش نرم او بر روي تشك بھره مي

اگر كتاب . كنم كھ تسلیم خواھد شد، اما زیاده از حد از خود راضي است سردآییني بنمایاند، چنین حكم مي
دارد و من دلباختة  یكي نرم قدم بر مي… .كني مرا بھ واسطة ھنرداني كمیابت اسیر خود مي  خوان باشي،

. چون این یكي آوازي شیرین دارد. شود ست اما با تماس عشق نرم ميشوم؛ آن دیگري سختدل ا قدم او مي
دواند ـ  ھا بربایم؛ این یك انگشتان چابكش را بر سیمھاي ناالن مي خواھم ھنگام خواندنش بوسھ مي… 

با تاب دادن موزون بازوان و   كیست كھ عاشق چنین دستھاي ھنرمندي نشود؟ زني دیگر با جنبش خود،
برد ـ تازه این در صورتي است كھ ذكري از خود نكنم  و با ھنري دقیق دلم را مي  م خود،خمیدن پھلوي نر

ند بل… . كند ، نامش را فراموش مي را بھ جاي من بگذارید ھیپولوتوس. افتد كھ بھ ھر علتي آتش بھ جانم مي
عشق من داوطلب الطاف ھمگي … . اند ولي كار مرا ھر دو ساختھ  دوند، و كوتاه در پي میل دل من مي

  .ایشان است

آمد و یك بند از شعرش  كوپیدوگوید  مي. خواھد كھ چرا در شكوه جنگ شعري نسروده است اووید عذر مي
  اي بھ نام مدئا  نمایشنامھ. را دزدید و پایش را ناقص ساخت

نوشت كھ مفقوده شده است و در زمان خود او حسن استقبال شد، اما بیش از ھر چیز عالقھ داشت او را 
در . ندبخوان» خوانندة مشھور كارھاي بي ارزش خود«بدانند و راضي بود كھ او را » بیكارة ونوس  سایة«

خوریم كھ پیشاھنگ تروبادورھا یا خنیاگران دوره گرد قرون وسطي بھ شمار  آثار اووید بھ چیزي برمي
خطاب بھ زنان شوھردار است و عشقبازي گذران را كار عمدة زندگي كرده   مانند آثار ایشان،  رود و، مي

  ست چگونھ با ایما و اشاره با او،آموزد كھ ھنگامي كھ بر بستر شوھرش غنوده ا اووید بھ كورینا مي. است
: دھد كند اطمینان مي كورینا را بھ وفاداري ابدي خود و بھ اینكھ فقط با او زنا مي. اووید، ارتباط حاصل كند

عاقبت كام » .دارند من عاشق پیشة دمدمي نیستم، از آن كسان نیستم كھ در آن واحد صد زن را دوست مي«
از اینكھ مدتي چنان دراز او را بھ خود راه . دھد و نصرت را سر مي ستاند و گلبانگ شادي از او مي

دھد كھ باز ھم گاه بھ گاه او را بھ خود راه ندھد تا ھمیشھ او را دوست  كند، و پندش مي داده تشویقش مي نمي
رتر از پیش و دیوانھ وا  افتد، شود، بھ نالھ مي پشیمان مي  زند، كتكش مي  كند، با او مجادلھ مي. داشتھ باشد

اي تأخیر كند، و آرزو دارد كھ بادي میمون   ھمچون رومئو از بامداد تمنا دارد كھ لمحھ. دارد دوستش مي
كھ   بیند كورینا اشعار او را، فریبد و اووید از اینكھ مي كورینا او را بھ نوبت مي. محور ارابة فلق را بشكند

كورینا او را آن قدر . آید داند بھ خشم مي كافي نمي در ازاي الطاف خود  در اكرام كورینا سروده است،
گمان استادي  زیرا بي  تواند این فن جدید كورینا را در عشق ببخشد، اما اووید نمي. بوسد تا عفوش كند مي

ھر یك زیبا، . در آن واحد عاشق دو دوشیزه است«در چند صفحة بعد، . دیگر این فن را بھ او آموختھ است
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از آن بیم دارد كھ اجراي دو تكلیف در آن واحد كارش را . »و ھنرمندي صاحب سلیقھھر یك در لباس 
  .خواھد ساخت، اما از مرگ در میدان جنگ عشق دلشاد است

. این اشعار را جوامع روم چھار سال پس از تصویب قوانین اصالحي یولیانوسي با صبر و تحمل پذیرفتند
خود   و پومپونیوسھا باز ھم اووید را در خانة  كوروینوسھا،  سھا،ھاي سناتوري بزرگ از قبیل فابیو خانواده

اي در تعلیم فریب زنان پخش كرد بھ نام ھنر  خورد كتابچھ شاعر كھ در كامیابي غوطھ مي. پذیرفتند مي
» .ونوس مرا بھ سمت آموزگار عشق لطیف منسوب كرده است»  :گوید در آن مي). م ق ٢(عشق بازي 

  كند كھ فرضیات او را فقط باید در مورد روسپیان و كنیزان بھ كار برد، ان را اخبار ميمعصومانھ خوانندگ
ریشخندھا و متلكھا،   ھاي عاشقانھ، ھاي پنھاني، نامھ وعده  اما آن تصاویري كھ از راز گوییھاي در گوشي،

. آورد ر نظر ميشوھران فریب خورده، و خدمتكاران كاردان ساختھ است طبقات متوسط و باالي روم را د
بھترین «: اي دیگر بھ نام درمان عشق تدوین كرد از بیم آنكھ درسھاي او بیش از حد كاري باشد، رسالھ

پیش از آنكھ بانو آرایش خود را بھ   ھمچنین، بامدادان،. سوم غیبت  بعد از آن شكار،  درمانھا كار زیاد است،
اي  رسالھ  بھ منظور حفظ تعادل ھر دو جانب،  باالخره،» .اتمام رساند، بیخبر بر سر او رفتن نیز مفید است

  منظوم بھ نام داروھاي آرایش زنان نوشت كھ مطالب آن را از مصنفین یوناني 

. رسید كھ اووید در بدنامي بھ اوج شھرت رسید این مجلدات كوچك چنان خوب بھ فروش مي. دزدیده بود
خبر » .دارد اگر یكي دو قانونباز پشت من بد بگویندام، چھ اھمیتي  مادام كھ در سراسر جھان شھره«

خبر نداشت كھ امپراطور از اشعار او بھ عنوان   نداشت كھ یكي از این قانونبازان شخص آوگوستوس بود،
توھیني بھ قوانین یولیانوسي نفرت داشت؛ ھنگامي كھ رسوایي و افتضاح بھ بار آید، امپراطور بر سر 

  .شاعر بیخبر نخواھد بخشید

از یكي از متشخصترین   زن جدید او،. اووید براي بار سوم ازدواج كرد  در حدود سال سوم میالدي،
در محیط زندگي خانوادگي آرام گرفت   كھ در این ھنگام چھل و شش سالھ بود،  شاعر،. خاندانھاي روم بود

نتوانست بر سر او بیاورد طول  آنچھ قانون. كرد متقابال وفادارانھ زندگي مي  زن خود،  و ظاھرًا با فابیا،
در كتاب زنان قھرمان، بار دیگر داستانھاي . عمر آورد؛ آتش او را سرد و اشعار او را معزز ساخت

و شاید آن   و ھرون ـ را باز گفت؛  ھلنھ،  ساپفو،  آریادنھ،  دیدو،  فایدرا،  زنان مشھور ـ پنلوپھ،  عاشقانة
مع . كند زیرا تكرار حتي عشق ھم اسباب مزاحمت فراھم مي  باز گفت،داستانھا را با تفصیلي زیاده از حد 

یوپیتر چنین مقرر »  :آورد خیرگي بخش است اي كھ در آن فایدرا فلسفة اووید را بر زبان مي جملھ  الوصف،
شاعر بزرگترین اثر خود مسخ   میالدي، ٧در حدود سال » .كرده است كھ تقوا آن است كھ بھ ما لذت بخشد

در وزن شش وتدي دلپذیر، تناسخ معروف جماد، حیوان، انسان، و   ،»كتاب«در این پانزده . نتشر كردرا م
طرح   داد، ھاي یوناني و رومي تقریبًا ھر چیز تغییر صورت مي از آنجا كھ در افسانھ. خدایان را باز گفت

نش جھان تا بھ مرحلة اولوھیت داد كھ تمامي دنیاي اساطیر قدیم را از ابتداي آفری كار بھ اووید فرصت مي
اینھا ھمان داستانھاي قدیمند كھ یك نسل پیش از ما در ھر دانشگاه . رسانیدن قیصر بھ رشتة نظم درآورد

خواندن آنھا اسباب زحمت بود و خاطرة آنھا ھنوز ھم بر اثر انقالب زمان ما محو نشده ) اروپا و امریكا(
آرتوسا، مدئا،   ھتك ناموس پروسرپینا،  پرسئوس و آندرومده،  پوراموس و تیسبھ،  ارابة فائتون،: است

ونوس و آدونیس، و بسیاري   آتاالنتھ،  اورفئوس و ائورودیكھ،  دایدالوس و ایكاروس، باوكیس و فیلمون،
اي بود كھ دھھا ھزار شعر و تصویر و مجسمھ موضوع خود  این كتابھا گنجینھ. اسامي و داستانھاي دیگر

ھیچ راھي كم دردسرتر از   اگر كسي ھنوز ھم مجبور باشد اساطیر قدیم را بخواند،. اند تھرا از آن گرف
خواندن این جھان نماي آدمیان و خدایان نیست ـ اینھا داستانھایي است كھ با طیبتي بھ شك آمیختھ و تمایلي 

توانست از  رگز نميگذران صرفي ھ عاشقانھ گفتھ شده و با ھنري چنان شكیبا بافتھ شده است كھ ھیچ وقت
شاعر از كار خود اطمینان داشتھ نامیرایي و   در انتھاي این كتاب،  جاي عجب نیست اگر،. عھدة آن برآید

  ».نسلھا زنده خواھم بود  در ھمة«: جاوید بودن خود را اعالم كرده است

py  چك و سرد و ھنوز از نوشتن این سخنان فارغ نشده بود كھ خبر آمد كھ آوگوستوس او را بھ شھر كو
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اي بود كھ شاعر، كھ در این ھنگام كھ بھ پنجاه و یك سالگي رسیده  این ضربھ. دریاي سیاه، تبعید كرده است
در اواخر كتاب مسخ تجلیلي شیوا از امپراطور كرده بود، زیرا تازه . بھ ھیچ وجھ آمادة آن نبود  بود،

مند بود ھمان دولتمردي  شاعر از آن بھرهتشخیص داده بود كھ منبع آرامش و امنیت و تجملي كھ نسل 
تحت عنوان جشنھا، شعر بالنسبھ پرھیزكارانھ را در تكریم جشنھاي مذھبي سال رومي بھ . آوگوستوس بود
چون ھمان سھولت   اي بسازد، در این منظومھ اووید در صدد آن بود كھ از سالنامھ حماسھ. نیمھ رسانده بود

كھ دربارة اساطیر یوناني و عشق رومي بھ   حتي سرعت و طیبت نقل را،و   لطف الفاظ و جمالت،  بیان،
امیدوار بود . زد بھ كار داستانھاي مربوط بھ آیین قدیم روم و تجلیل از معابد و خدایان آن مي  كار برده بود،

ھانت كھ آن اثر را بھ عنوان سھمي در اعادة مذھب، بھ صورت اعتذاریھ نسبت بھ ایماني كھ زماني بھ آن ا
  .بھ آوگوستوس تقدیم دارد  كرده بود،

. تواند با اطمینان در علل آن غور كند و امروز ھم كسي نمي  امپراطور دلیلي براي فرمان خود نیاورد،
دستور داد آثار اووید را از   دختري خود را تبعید كرد،  در ھمان وقت كھ یولیا نوة  گذشتھ از این،

شاعر ظاھرًا در سوء . اي بھ علت اصلي تبعید باشد شاید این خود اشارهھاي عمومي بردارند ـ  كتابخانھ
اووید خود . رفتار یولیا سھمي داشتھ است ـ خواه بھ صورت شاھد یا ھمدست، خواه بھ صورت عامل اصلي

رساند كھ بدون   بھ طور ضمني،  و اشعارش مجازات شده است و،» یك اشتباه«اعالم داشت كھ بھ واسطة 
را بھ او فرصت ) میالدي ٨(چند ماه آخر . ھاي ناشایست بوده است ي شاھد برخي صحنھرضایت شخص

نسبت   فرمان امپراطور بھ معني تبعید بھ نقطة معیني بود و،. دادند تا بھ كارھاي خود سر و صورتي بدھد
، و از این  ودتوانست اموال خود را نگاه دارد مالیمتر ب از این حیث كھ مي  بھ حكم تبعید بھ مفھوم عام،

اما برخي   نسخي را كھ از مسخ داشت سوزاند،. لحاظ كھ الزام داشت در یك شھر فقط زندگي كند سخت تر
چند تني . غالب دوستانش از او كناره گرفتند. از خوانندگان قبلي از آن استنساخ كرده و آنھا را نگاه داشتند

كھ بھ   و تا وقت عزیمت با اووید بودند؛ و زنش، دل بھ دریا زدند و از رعد و برق امپراطور نھراسیدند
ھنگامي كھ رامشگر لذات روم از . كرد دستور او در روم ماند، با مھرباني و صمیمیت از او پشتیباني مي

نھاد، رم چندان توجھي بھ این امر بھ عمل  داشت پشت سر مي شد و ھر چھ را كھ دوست خارج مي اوستیا
دریا متالطم بود، و شاعر یك بار پنداشت كھ امواج كشتي را در بر   تقریبًا در تمامي ایام آن سفر،. نیاورد

و خود را بھ   ھمینكھ چشمش بھ شھر تومي افتاد، افسوس خورد كھ چرا زنده مانده است،. خواھند گرفت
  .ددست غم سپر

. فرستاد ودوستانش مي  نادختري،  دختر،  ساخت براي زن، بھ سرودن آن ادامھ داد و ھر چھ مي  تومي رسید،
صخرة عاري   :رود كھ شاعر رومي حساس در بیان وحشت اقامتگاه جدید خود مبالغھ كرده باشد احتمال مي

بیند؛  یاي سیاه روي آفتاب را نميو با این وصف بھ واسطة مھ در  روید، از درختي كھ ھیچ چیز بر آن نمي
ماند؛ دریاي سیاه در تمام مدت  سرمایي چنان گزنده كھ برخي سالھا برف زمستان تا انتھاي تابستان مي

و رود دانوب چنان منجمد است كھ مانع ھجوم بربریان   زند و سخت است، زمستان غم انگیز یخ مي
ھمینكھ . شود چاقوكش و نیمي یونانیان دورگھ بودند، ميكھ نیمي گتاي   خارجي بر نژاد آمیختة ساكن شھر،

كھ ھنوز از حیث قالب و   شكست و شعرش، دلش مي  افتاد، شاعر بھ یاد آسمان روم و دشتھاي سولمو مي
  .آمیخت كھ ھرگز پیش از آن بھ آن حد نرسیده بود الفاظ زیبا بود، چنان با احساسي عمیق مي

فرستاد ـ از پونتوس یا دریاي سیاه ـ تقریبًا واجد تمامي آثار  دوستان ميھاي شاعرانھ كھ بھ  غمھا و نامھ
ھا ھم دلپذیر  اینھا ھمھ با لغاتي سھل نوشتھ شده كھ خواندن اووید را حتي در مدرسھ. عظیمتر او ھستند

در افرادي   شوند، ھایي دارد كھ با درون بیني و نیروي تصور پیش چشم خواننده زنده مي صحنھ. كرده بود
اند، جمالتي دارد كھ از بار تجربھ و اندیشھ سنگیني  اند كھ با نكات روانشناسي حیات یافتھ آن توصیف شده

ن تبعید با او این خصایص در تمامي دورا. و لطف بیاني یكدست و عذوبت كالمي خاص دارند كنند، مي
چنان مردي   شود كھ آنھا را شایستة و با جدیت و لطفي قرین بود كھ عدم آنھا در اشعار قبلي موجب مي  بود،

ھمچنانكھ روزگاري لطف اشعار خود را با شھوت سطحي . كبر و غرور را ھرگز بھ خود راه نداد. ندانند
py  .انباشت و تضرع نسبت بھ امپراطور ميدر این ھنگام ھم اشعارش را با اشك   از میان برده بود،
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و بھ   اي كتاب من،  برو،«. ولي خودش نھ  توانستند بھ رم بروند، خورد از اینكھ این اشعار مي غبطھ مي
شاید دوستي قویدل تو را در » .دارم و بھ خاك گرامي زاد بوم من از من سالم برسان آنجاھا كھ دوست مي

كند كھ بھ جایي معتدلتر  یا التماس مي  نامھ باز ھم امید عفو دارد،در ھر . كف امپراطور پشیمان بنھد
كند كھ موي سپید شدة  آرزو مي. آورد ھر روز بھ یاد فابیاست و ھر شب نام او را بر زبان مي. فرستاده شود

 شكستھ مرگ  پیرمرد شصت سالة  پس از نھ سال تبعید،. اما خبري از عفو نیامد. او را پیش از مرگ ببوسد
  .استخوانھایش را طبق تقاضایش بھ ایتالیا بردند و در نزدیكي پایتخت بھ خاك سپردند. را استقبال كرد

مسخ و زنان قھرمان او منابع سرشار . كرد نفوذ او در قرون وسطي با نفوذ ویرژیل رقابت مي. كرد
غدغة خاطر از او اقتباس چاسر و سپنسر بي د  بوكاتچو و تاسو،. داستانھاي پھلواني و عشق آن دوران شدند

اي غصبي از موضوعات مختلف در اختیار  كردند؛ و نقاشان دورة رنسانس در اشعار شھوي او گنجینھ مي
  .اووید نویسندة بزرگ آثار قھرماني و عشق عصر قدیم بود. داشتند

نظیر   عصر آوگوستوس،. با مرگ اووید، یكي از دورانھاي بزرگ شكفتگي در تاریخ ادب خاتمھ پذیرفت
، در نثر  عصر عالي ادبي نبود؛ حتي در حد اعالي خود  عصر پریكلس در یونان یا الیزابت در انگلستان،

. آن عصر تصنعي مطنطن و در شعر آن كمالي صوري موجود است كھ كمتر از دل برآمده تا بر دل بنشیند
. یا سیسرون خبري نیستیا اوریپید یا سقراط یا حتي لوكرتیوس ) آیسخولوس(در این عصر از اشیل 

عصري كھ . حمایت امپراطور ادبیات روم را ھم الھام بخشید و تقویت كرد و ھم مختنق و محدود ساخت
یا عصر لویي چھاردھم در فرانسھ، یا قرن ھجدھم در   اشرافي باشد ـ مانند عصر آوگوستوس در روم،

یات تمایلي نسبت بھ سبك كالسیك بھ وجود بخشد و در ادب روي و حسن ذوق را اعتال مي انگلستان ـ میانھ 
چنین ادبیاتي از ادبیات زاییدة . شوند آورد كھ در آن منطق و قالب بر احساس و واقعیت زندگي چیره مي مي

تر و كم نفوذتر  افكار یا ادبیات دورانھایي كھ بسیار خالق ھستند ظاھر كاملتر و نیروي كمتري دارد و پختھ
عصر : آثار دوران كالسیك، این عصر در خور صفتي است كھ بدان داده شده استاما، در حد . از آن است

ھرگز تا آن ھنگام داوري ھوشیارانھ در ھنري چنان كامل راه بروز نیافتھ بود؛ حتي ھرزگي . طالیي
زبان التیني بھ عنوان وسیلھ و آلت بیان شاعرانھ در . وار اووید در قالب سرد كالسیك ریختھ شد دیوانھ

از آن پس، آن زبان دیگر باره تا آن حد غني و خوش آواز، . ید و ویرژیل و ھوراس بھ اوج خود رسیداوو
  .چنان لطیف و منجز، و آن قدر انعطاف پذیر و خوشاھنگ نشد

   فصل سیزدھم

  

  جنبة دیگر حكومت سلطنتي

  میالدي ٩۶ – ١۴

I  - تیبریوس  

شوند؛ اما وقتي احساسات  آنگاه كھ مردان بزرگ بھ احساس تمایل یابند، جھانیان بدیشان عالقمندتر مي
دانھ تیبریوس را برگزیده آوگوستوس خردمن. گردند سیاست را در دست بگیرد، امپراطوریھا متزلزل مي

خود دولت و كشور   ھنگامي كھ تیبریوس با سرداري صبورانة. اما این كار بیش از حد دیر شده بود  بود،
ھاي امپراطور  یكي از نامھ. بخشید، امپراطور تقریبًا دوستار او شده بود را از گرفتاریھاي آن نجات مي

و اي   اي دلدارترین مردان،… اي مقبولترین مردان   ود،بدر»   :یافت خطاب بھ تیبریوس چنین پایان مي
ھمچنانكھ بعدھا ھمین   سپس شور نزدیكي و خویشاوندي آوگوستوس را كور كرد،» .خبیرترین فرماندھان

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



. اثر را در ماركوس آورلیوس بخشید، تیبریوس را بھ كناري زد تا نوادگان خوبروي خود را پیش برد
از انزجار . اجي میمون را بر ھم زند تا بتواند شوھر فریبخوردة یولیا شودتیبریوس را وادار كرد ازدو

وقتي كھ عاقبت تیبریوس بھ . و او را واگذاشت تا در رودس با مطالعة فلسفھ پیر شود  تیبریوس منزجر شد،
مردي بود سرخورده و بدخواه بشریت كھ قدرت نیكبختي . پنجاه و پنجسالھ بود  امپراطوري رسید،

  .افتی نمي

براي آشنایي واقعي با تیبریوس باید بھ خاطر آوریم كھ او از سلسلة كالودیوسھا بود ـ آن شاخة كالودیوسي 
ھم از راه پدر و ھم از . ـ كالودیوسي كھ بھ نرون خاتمھ یافت از ھمین تیبریوس آغاز شده بود  سلسلة یولیو

. ایتالیایي را بھ ارث برده بود  دترین ارادةراه مادر واالترین خونھا و سخیفترین سوابق ذھني و نیرومن
  و خوش سیما   نیرومند،  مردي بلند،

آن سر زیباي مجسمة تیبریوس كھ در موزة بستن موجود است او را بھ صورتي كاھني . تشدید كرده بود
در جواني چنان جدي بود كھ . دھد جوان با پیشاني گشاده و چشمان درست عمیق و ظاھري فكور نشان مي

توانستند  یونان، محیط، و مسئولیت مي  تمام تعلیماتي را كھ روم،. خواندند مي» پیرمرد«بذلھ گوھا او را 
سرود، بھ نجوم  غزل مي  :ادبیات و زبان یوناني و رومي را بخوبي آموخت. عرضھ كنند فرا گرفت

او   خواستند، ش از او ميبا اینكھ برادرش دروسوس را مردم بی» .ماند از خدایان غافل مي«پرداخت، و  مي
دست بود كھ  و نسبت بھ دوستانش چنان گشاده  براي ویپسیانیا شوھر خوبي بود،. داشت را دوست مي

توانستند بي دغدغة خاطر بھ او ھدایایي تقدیم دارند و امیدوار باشند كھ چھار برابر آن ھدایا بھ ایشان  مي
از آنجا كھ از   اناترین سركردگان زمان خود بود،كھ خشكترین و در ضمن تو  وي،. انعام خواھد داد

طرف احترام و مورد عالقة آنان بود، و در جنگھا   كرد، جزئیات مربوط بھ رفاه سربازان مراقبت مي
  .شد تا با خونریزي بیشتر با رعایت نكات سوق الجیشي پیروز مي

گفتند باور كرده بود و  مي» وة پیشینیانشی«داستانھایي را كھ دربارة . ھمان محسنات اخالقي او را تباه كرد
اصالحات اخالقي آوگوستوس را . جدید باز ببیند بابلخواست آن خصایص سخت روم قدیم را در  دلش مي
آش در ھم جوش نژادھا را كھ در . ا را اجرا كندخواھد آنھ كرد و نیت خود را فاش كرد كھ مي تأیید مي

داد، و با عدم حضور در  داد، اما پول سیرك رفتن نمي جوشید خوش نداشت؛ بھ آنان نان مي دیگ روم مي
یقین كرده بود كھ روم را فقط با . كردند روم را از خود رنجاند نمایشھاي ورزشي كھ توانگران عرضھ مي

توان از انحطاط و پستیي  فتار پرھیزكارانھ و از لحاظ سلیقھ مصفا باشد ميیك آریستوكراسي كھ از حیث ر
  گرفتھ،  قیافة  ،»گردن شق«اما آریستوكراسي ھم مانند مردم تحمل . كھ گریبانگیر آن شده بود نجات بخشید

باني و از ھمھ بدتر تحمل نگاھ  آگاھي مشھود او از برتري خود،  گفتار آرام تیبریوس،  سكوتھاي طویل،
تیبریوس در عصري كھ ھمھ پیرو لذت طلبي بودند اشتباھًا پرھیزگار بھ . شدید او را از بیت المال نداشت

دنیا آمده بود، و بیش از آن شرافتنمند و انعطاف پذیر بود كھ بتواند آن ھنر را كھ بعدھا سنكا از خود نشان 
واصل دیگر را با تداومي بزرگوارانھ بھ كار داد بیاموزد، یك اصل را با زباني شیرین بھ مردم وعظ كند، 

  .بندد

تیبریوس چھار ھفتھ پس از مرگ آوگوستوس در سنا حضور بھ ھم رساند و تقاضا كرد كھ سنا جمھوري 
در شھري كھ «آن ھم   حكومت بر چنان دولت وسیعي نیست،  بھ سنا گفت كھ خود او شایستة. را باز گرداند

توان بھ ائتالفي از  يمربوط بھ كارھاي عامھ را بھتر م  و چند ادارة… تا آن حد مردان صاحب كمال دارد 
  كھ   سنا،» .بھترین و تواناترین شھرنشینان سپرد

پذیرفت، آن ھم بھ این امید كھ روزي سنا » ھمچون بردگي نكبت آمیز و پرزحمت«تیبریوس اختیارات را 
ھر دو طرف نمایش را خوب . بھ او اجازه دھد تا متقاعد شود و زندگي آزاد و شخصي خود را دنبال كند

ورنھ بھ ھر طریق كھ بود راھي براي گریز از آن   تیبریوس خواستار امپراطوري بود،. دندبازي كر
اما از برقرار كردن مجدد جمھوري كھ مانند جمھوري   سنا از تیبریوس وحشت و نفرت داشت،. یافت مي

پس سابق بر اساس مجالسي استوار باشد كھ فقط بھ طور فرضي و نھ عملي بر امور استیال دارند پا 
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سنا را راضي كرد ) میالدي ١۴(و چون تیبریوس . سنا خواستار دموكراسي كمتر بود نھ بیشتر. كشید مي
شارمندان تا . سنا خرسند شد  بھ خود منتقل كند،» انجمن سدانھ«كھ اختیار انتخاب مأمورین دولتي را از 

تنھا قدرت سیاسي كھ اكنون . تندگرفتند ماتم داش مدتي شاكي بودند و از قطع وجوھي كھ بابت رأي دادن مي
  پس از تیبریوس،. براي مردم عادي مانده بود حق انتخاب امپراطور از طریق قتل امپراطور قبلي بود

  . شد دموكراسي از مجالس بھ ارتش رسید و رأي آن بھ زور شمشیر گرفتھ مي

ه و بازوي سنا ظاھرًا از صمیم دل از حكومت سلطنتي كراھت داشت و خود را رئیس ھیئت مدیر
» نخستین مرد سنا«بھ ھمان لقب   كرد، داد استنكاف مي از تمامي القابي كھ بوي شھریاري مي. دانست مي

او » روح«تمامي مساعیي را كھ براي بھ مرحلة الوھیت رسانیدن او یا نیاز گزاردن بھ   قناعت ورزید،
ھنگامي كھ سنا خواست . سي آشكار كردگردید متوقف ساخت، و بیزاري خود را نسبت بھ چاپلو مبذول مي

طیبتي بیروح رد آن تعارف را با   ھمچنانكھ با قیصر و آوگوستوس كرده بود،  نام او را بر یك ماه بگذارد،
. پیشنھاد تجدیدنظر در صورت سناتورھا را رد كرد »؟كردید ميداشتید چھ  اگر سیزده قیصر مي«كرد كھ 

در جلسات آن . باستاني فزوني گیرد» مجلس شاھان«توانست از تواضع او نسبت بھ این  ھیچ چیز نمي
نشست  نمود، مثل یك عضو عادي در آن مي بھ آن ارجاع مي» حتي جزئیترین مسائل را«كرد،  شركت مي

ھیچ   رسید، د، و چون احكامي بكلي مغایر نظر صریح او بھ تصویب ميغالبًا در اقلیت بو. و سخن مي گفت
در برابر دشنام و بدگویي و ریشخندھا »  :نویسد تیبریوس مي  سوئتونیوس دربارة. كرد گونھ اعتراضي نمي

گفت در كشور آزاد باید آزادي بیان و فكر  مي. گفتند خوددار و شكیبا بود كھ نسبت بھ خود او و كسانش مي
  :كند كھ اعتراف مي  كھ نظرش سخت مخالف تیبریوس بود،  تاسیت مورخ،… » . جود باشدمو

مند  كنسولھا و بازپرسھا از افتخارات قدیم سمت خود بھره. آمد انتصابات او با فكر و تدبیر بھ عمل مي
نھا را كھ بھ اگر آ(قوانین . دادند مأموران زیردست وظایف خود را بدون ممیزي امپراطور انجام مي. بودند

درآمدھا توسط … . در مجراي صحیح خود جریان داشت) شد استثنا كنیم وسیلة مقامات عالي نقض مي
  افرادي كھ بھ پاكدامني معروف 

و عوارضي كھ از . شد در شھرستانھا بار مالیات یا خراج جدیدي تحمیل نمي… .رسید بودند بھ مصرف مي
در … . میان بردگانش نظم برقرار بود… . گردید وري ميآ قدیم معمول بود بدون ظلم و اجحاف جمع

  .كرد دیوان دادگستري مفتوح بود و قانون حكم مي  تمامي موارد اختالف بین امپراطور و افراد،

و ایاالت از بھترین حكومتھاي   ایتالیا،  سال دوام داشت و در طي آن رم، ٩ماه عسل حكومت تیبریوس 
ھا و شھرھاي  ون مالیاتھاي اضافي، و با وجود كمكھاي مالي بسیار بھ خانوادهبد. مند بودند تاریخشان بھره

با   آور و عدم قبول ماترك افرادي كھ، آسیب دیده و ترمیم دقیق تمامي امالك ملي و فقد جنگھاي غنیمت
پس از مرگ بھ امپراطور   كردند كھ اموالشان، وصیت مي  وجود داشتن زن و فرزند یا خویشان نزدیك،

سسترس در خزانھ یافتھ بود ـ ھنگام  ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠تیبریوس ـ كھ ھنگام جانشیني آوگوستوس   قدیم شود،ت
  كھ با سرمشق شدن براي مردم،  نھ با قانون،  كوشش كرد تا،. در آن بھ جا گذارد ٢‘٧٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠مرگ 

راي فرماندارن ب. دربارة تمامي شئون امور داخلي و خارجي زحمت كشید. از اسراف جلوگیري كند
حق شبان خوب آن است كھ پشم «ایاالت، كھ شایق بودند درآمد بیشتري جمع آوري كنند، نوشت كھ 

وقتي امپراطور   با اینكھ در فن جنگ مھارت داشت،» .گوسنفدان خود را بچیند، نھ اینكھ پوست آنھا را بكند
  وم حكومت طوالني خویش،خود را از افتخارات میدان جنگ محروم ساخت و، پس از سال س  شد،

  .امپراطوري را در صلح و آرامش نگاه داشت

گرمانیكوس برادرزادة خوشرو و . ھمین سیاست صلح دوستانھ بود كھ مانع پیشرفت حكومت شد
در گرمانیا بھ چند پیروزي نایل   كھ پس از مرگ پدرش در وسوس پسر خواندة او بود،  القلوب او، محبوب

تیبریوس خالف آن رأي زد، و این كار نفرت مردم . تمامي آن منطقھ را تصرف كندخواست  آمده بود و مي
آنان كھ ھنوز خواب اعادة   از آنجا كھ گرمانیكوس نوادة ماركوس آنتونیوس بود،. استعمارگر را برانگیخت

  كرد،وقتي كھ تیبریوس گرمانیكوس را بھ شرق منتقل . دیدند او را مظھر كار خود گرفتند جمھوري را مي
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نیمي از مردم روم فرمانده جوان را مظلوم حسادت امپراطور خواندند؛ و چون گرمانیكوس ناگھان بیمار 
، تقریبًا تمامي مردم روم بدگمان شدند كھ تیبریوس دستور داده است او را مسموم )١٩سال (شد و مرد 

متھم بھ آن جنایت، و توسط كھ توسط تیبریوس در آسیاي صغیر منصوب شده بود،   كنایوس پیسو،. سازند
كرد كھ محكوم خواھد شد، خود را كشت تا اموالش را بھ سود  سنا محاكمھ شد و، چون پیش بیني مي

فقط این . ھیچ اطالع مسلمي بر مال نشد كھ دلیل بیگناھي یا گناھكاري تیبریوس باشد. كسانش نجات دھد
تا پایان   ھ كند، و نیز آنتونیا، مادر گرمانیكوس،قدر خبر داریم كھ از سنا خواست منصفانھ پیسو را محاكم

  .عمر وفادارترین دوست تیبریوس ماند

  آن قصھ ھاي ناشایست كھ دربارة امپراطور جریان   شركت ھیجان آمیز عامھ در این دعواي مشھور،

یا قانون  »دولتقانون یولیانوسي خیانت بھ «بر ضد تیبریوس برپا شد تیبریوس را وادار كرد كھ از آن 
مجازات خیانت یا قانون ضد خیانت ـ كھ قیصر بھ منظور تعریف كردن جرایم ضد دولتي بھ تصویب 

) بل از آوگوستوسق(از آنجا كھ دولت روم فاقد مدعي العموم یا دادستان كل بود و . رسانده بود ـ استفاده كند
كھ بر ضد ھر كس كھ بھ عقیدة او   و از او تقاضا شده بود،  ھر شارمندي مختار بود،  پلیس ھم نداشت،

شد، یك چھارم اموال او  در صورتي كھ متھم محكوم مي. قانون را نقض كرده بود در محاكم اعالم جرم كند
آوگوستوس این . كرد او را حكومت مصادره مي دادند و باقي اموال را بھ خبردھنده یا سخن چین جایزه مي

ھا بر ضد  در این ھنگام كھ توطئھ. روش خطرناك را براي اجراي قوانین ازدواج خود بھ كار برده بود
خاست تا از رسوا ساختن توطئھ چینان  اي برمي تیبریوس رو بھ افزایش نھاده بود، از ھر گوشھ خبر دھنده

امپراطور . اطور در سنا آماده بودند تا این گونھ اتھامات را بشدت تعقیب كننداستفاده برد؛ و پشتیبانان امپر
قانون را بھ طور محدود چنین تعبیر كرد كھ فقط شامل . در صدد برآمد كھ از این كارھا جلوگیري كند

دي افرا»  تاسیت،  بر طبق گفتة. گفتند ھاي آوگوستوس دشنام مي شد كھ نسبت بھ نام یا مجسمھ اشخاصي مي
تیبریوس سنا را مطمئن ساخت كھ » .شدند شدند بایست بدون مجازات رھا مي كھ در برابر خود او علم مي

دادند ھمین رفتار  مادرش لیویا نیز مایل بود نسبت بھ كساني كھ نام نیك او را طرف كنایھ و حملھ قرار مي
  . مالیمت آمیز معمول گردد

خودداري تیبریوس از تجدید . اي براي دولت بھ وجود آورده بود هو اما خود لیویا در این ھنگام مسئلة عمد
پناه  اي كھ بھ اعمال قدرت نسبت بھ پسرش عادت كرده بود بي فراش او را در برابر زن قوي االراده

و بھ پسرش   دید با تمھیداتي كھ چیده بود راه تیبریوس بھ سوي سلطنت ھموار شده است، لیویا مي. گذاشت
و با   در ایام نخستین حكومت تیبریوس،. مادر در دست دارد  ومت را فقط بھ عنوان نمایندةفھماند كھ حك

. كردند ھاي رسمي او را خود و مادرش ھر دو امضا مي آنكھ چیزي بھ شصت سالگي او نمانده بود، نامھ
است خو  شد، اما چون از حكومت كردن بھ طور مساوي با پسرش ارضا نمي»  :گوید دیون كاسیوس مي

و بر عھده گرفت كھ ھمھ چیز را مانند فرمانرواي مطلق اداره … . برتري خود را نسبت بھ او محرز كند
  .كند

اما از آنجا كھ لیویا تا پانزده سال پس از مرگ . تیبریوس این وضع را مدتھا از سر صبر تحمل كرد
كاخ را كھ آوگوستوس ساختھ  آوگوستوس زنده ماند، تیبریوس عاقبت كاخي جداگانھ براي خود ساخت و آن

كند و زنش را در  شایع بود كھ تیبریوس نسبت بھ مادرش ظلم مي. بود بالمنازع در اختیار مادرش نھاد
  در طي این مدت . تبعید از گرسنگي كشتھ است

راند تا پس از مرگ یا در صورت امكان در ھمان موقع جانشین تیبریوس  پسر خود نرون را پیش مي
كرد، و آگریپینا را صرفًا با نقل قولي یوناني  وس این امر را ھم با صبر و بردباري تحمل ميتیبری. گردد

اما  »ست؟ااي ستمي بر تو رفتھ  بري كھ چون امپراطریس نشده دخترجان، گمان مي«زد كھ  سركوفت مي
  دروسوس كھ از زن اول داشت،  تحمل ھیچ چیز براي تیبریوس از این سخت تر نبود كھ فھمید تنھا پسرش،

py  .و فاسق بود  ادب، بي  ظالم،  پسري بدكار،
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بیش از . داد اعصاب او را متزلزل ساختھ بود آن خویشتنداري كھ تیبریوس در تحمل این شداید نشان مي
جز چند تن   زد كھ، اي چنان غمزده و زباني چنان تند در گفتار بھ ھم مي قیافھ و  رفت، پیش در خود فرو مي

تنھا یك تن بود كھ بظاھر در صمیمیتش نسبت بھ تیبریوس . ھمھ از گرد او پراكندند  دوستان امیدوار،
سیانوس، بھ عنوان فرمانده . آمد ـ و این شخص لوكیوس آیلیوس سیانوس نام داشت اي وارد نمي خدشھ

بزودي كسي اجازة حضور نزد . مدعي بود كھ حفظ جان شھریار وظیفة اوست  اسداران امپراطور،پ
تیبریوس اندك اندك بیشتر . یافت امپراطور را جز از طریق و تحت مراقبت این وزیر افسونگر نمي

نزدیكتر سیانوس بھ تیبریوس قبوالند كھ سالمت شاھانھ مستلزم ھر چھ . سپرد كارھاي حكومت را بھ او مي
. آوگوستوس شش لشكر از نھ لشكر آن گارد را در خاج شھر پادگان كرده بود. بودن گارد امپراطور است

كھ فقط چند   در این ھنگام تیبریوس اجازه داد كھ ھر نھ لشكر مقر خود را در نزدیكي دروازة ویمینالیس،
ا، این گارد در ابتدا محافظ و سپس سرور در آنج. برافرازند  كیلومتر از پاالتینوس و كاپیتول فاصلھ داشت،

اختیارات خود را با دلداري و   كھ بدین نحو تحت حمایت گارد قرار گرفتھ بود،  سیانوس،. امپراطوران شد
بعد با فروختن   كرد، نخست افراد را براي مشاغل مختلف توصیھ مي. كرد مالدوستي روزافزوني اعمال مي

اگر سنا را . افزود، و باالخره ھوس شھریاري بھ سر او زد دھا بھ مال خود ميمقام بھ دھندة باالترین پیشنھا
  با چند استثنا،  اما سنا،. انداختند ھر چھ زودتر او را از كار مي  سناتورھاي واقعًا رومي تشكیل داده بودند،

را كھ تیبریوس  بدل بھ باشگاه اپیكوریان شده بود و بیش از آن الابالي بود كھ بتواند حتي آن اختیاري
  بھ جاي آنكھ سیانوس را از كار منفصل سازد،. اصرار داشت سنا باید حفظ كند با شایستگي بھ كار برد

شد آكند، و بھ پیشنھاد او پیروان آگریپینا  ھایي كھ بھ رأي سنا بھ افتخار او ساختھ مي  شھر رم را با مجسمھ
دروسوس پسر تیبریوس مرد، مردم روم بھ نجوا  ھنگامي كھ. را یكي پس از دیگري از شھر تبعید كرد

  گفتند كھ سیانوس او را  مي

در این ھنگام كھ مردي شصت و ھفت سالھ و مالیخولیایي   تیبریوس كھ دستخوش یأس و تلخكامي شده بود،
اما شایعات بدون . پایتخت پرآشوب را پشت سر نھاد و بھ خلوت دور از دسترس كاپري رفت  و تنھا بود،

خواھد اندام نزار و چھرة خنازیري خود را پنھان كند  گفتند كھ تیبریوس مي مردم مي. او را دنبال كرد مانع
داستان . نبودخورد، اما دایم الخمر  تیبریوس زیاد مشروب مي. افراط ورزد طبیعيو در شرب و گناه غیر 

گوید كھ غالب ھمراھان او در كاپري  باز ھم تاسیت مي. گناھان او نیز محتمال ساختگي بوده است
داد،  باز ھم با دقت امور امپراطوري را نظم و نسق مي» .یونانیاني بودند كھ فقط در ادبیات ممتاز بودند«

از آنجا كھ سنا بھ . كرد و سنا ابالغ مي جز آنكھ نظریات و تمایالت خود را بھ وسیلة سیانوس بھ مأموران
طور روزافزوني از او یا سیانوس یا گارد مزاحم وي وحشت داشت، تمایالت امپراطور را بھ صورت 

و بدون آنكھ تیبریوس عدم   پذیرفت؛ و حكومت امپراطوري، بدون آنكھ سازمان آن تغییر كند، فرمان مي
تبدیل بھ   خواست جمھوري را اعاده دھد، دت مردي كھ ميصمیمیتي نسبت بھ آن ابراز نماید، تحت قیا

  .سلطنت مطلق شد

قانون خیانت بھ «اي از دشمنان خود را بھ اتھام نقض  سیانوس از موقع خود استفاده كرد و باز ھم عده
اگر بھ قول سوئتونیوس بتوان . كرد بھ تبعید فرستاد، و امپراطور فرسوده دیگر مداخلھ ھم نمي» دولت

  ، كھ قولش قابل اعتماد نیست، شد؛ و تاسیت در این ھنگام تیبریوس غالبًا مرتكب ظلم مي  اعتماد كرد،
اي بر ضد  بھ دلیل اینكھ جاسوسان بھ گوش خود شنیده بودند كھ پوپایوس سابینوس توطئھ  گوید تیبریوس، مي

لیویا افسرده و ) ٢٧سال (سال بعد یك . تقاضاي اعدام او را كرد و آن تقاضا برآورده شد  چیند، دولت مي
در   كھ از زمان مسافرت از روم او را جز یك بار ندیده بود،  تیبریوس،. تنھا در خانة شوھر سابق خود مرد

در این ھنگام بھ   خالصي یافتھ بود،» مادر میھن«كھ از محدودیت   سیانوس،. او شركت نكرد  تشییع جنازة
مادر بھ پانداتریا تبعید شد و . اند پسرش نرون در توطئة سابینوس دست داشتھتیبریوس قبوالند كھ آگریپینا و 

  .پسر بھ جزیرة پونتیا كھ اندكي بعد خود را در آنجا كشت

آزرده از   او،. در این ھنگام بھ فكر تخت سلطنت افتاد  خواست بھ دست آورده بود، كھ ھر چھ مي  سیانوس،
ر آن گایوس پسر آگریپینا را بھ جانشیني امپراطوري توصیھ كرده اي كھ تیبریوس بھ سنا نوشتھ و د نامھ
تیبریوس بھ توسط آنتونیا، مادر گرمانیكوس، كھ ). ٣١سال (توطئھ كرد تا امپراطور را بھ قتل برساند   بود،
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امپراطور پیر كھ ھنوز . از این توطئھ نجات یافت  براي رساندن خبر بھ او جان خود را بھ خطر افكنده بود،
واداشت سیانوس را توقیف كردند، و   از اخذ تصمیم عاجز نشده بود در نھان فرمانده گارد را عوض كرد،

  ھرگز سنا تا بھ آن ھنگام در برآوردن امیال امپراطور تا آن حد . او را نزد سنا متھم ساخت

بالفاصلھ . دنداش كر سنا سیانوس را معجال محكوم كرد و دستور داد ھمان شبانھ خفھ. مسرت نكرده بود
یا   دو رشتة این حكومت یكي در دست سناتورھایي بود كھ منافع خود، خویشاوندان،. وحشت آغاز شد  دورة

دوستانشان بھ دست سیانوس آسیب دیده بود؛ و یكي در دست تیبریوس بود كھ ترس و خشم از فراز تراكم 
ي كارگزاران یا حامیان مھم سیانوس كشتھ تمام. سرخوردگیھایش او را در بحر غضب انتقام فرو افكنده بود

نخست مھر   و از آنجا كھ قانون اعدام باكره را نھي كرده بود،  حتي دختر جوان او را محكوم كردند،. شدند
اما پیش از   خود را كشت،  زن مطلقة سیانوس،  آپیكاتا،. اش كردند بكارت را از او برداشتند و سپس خفھ

، دختر آنتونیا، در مسموم كردن  ور نوشت و در آن بھ او اطمینان داد كھ لیویالاي بھ امپراط خودكشي نامھ
تیبریوس فرمان محاكمة لیویال را . با سیانوس ھمدست بوده است  شوھرش دروسوس، پسر امپراطور،

و   آگریپینا خود را در تبعید كشت،) ٣٣سال (دو سال بعد . اما لیویال آن قدر غذا نخورد تا مرد  صادر كرد،
  .یكي دیگر از پسرانش كھ زنداني شده بود با گرسنگي انتحار كرد

محتمال در آن مدت ذھن او مغشوش . تیبریوس شش سال بعد از سقوط سیانوس بھ زندگي خود ادامھ داد
. دھند توضیح داد توان ظلمھاي باورنكردني را كھ بھ او نسبت مي تنھا با صحت این فرض است كھ مي. بود
. كرد از آن پشتیباني مي  را متوقف سازد،» لزماژستھ»  این ھنگام بھ جاي آنكھ تعقیب بھ موجب گویند در مي

از سنا تقاضا كرد براي . در مدت حكومت او رویھمرفتھ شصت و سھ نفر را بھ این اتھام متھم ساختند
از كاپري خارج   ، پس از نھ سال حبس اختیاري،٣٧در سال . وسیلة محافظت مقرر دارد» مرد پیر و تنھا«

دچار   ھنگامي كھ در ویالي لوكولوس در میسنوم اقامت كرده بود،. شد و بھ چند شھر در كامپانیا رفت
حلقھ   شد، كھ بزودي امپراطور مي  درباریان در دم گرد گایوس،. رسید غشي شد و ظاھرًا مرده بھ نظر مي

یك تن از دوستان تمام كساني كھ از این . وردندیكھ خ  از خبر آنكھ تیبریوس بھبودي پذیرفت،  زدند و بعد،
  ). ٣٧سال (امر نگران بودند تیبریوس را با بالش خفھ كرد و بھ گرفتاري خاتمھ داد 

در مدت عمر » .تواناترین فرمانروایي بود كھ امپراطوري بھ خود دیده بود«گوید تیبریوس  مومسن مي
  .س از مرگ ھم گرفتار قلم تاسیت گردیدو پ  تقریبًا تمامي انواع بدبختیھا نصیب او شد،

II – گایوس  

و تصویب   بدرقھ كردند،» تیبریوس را بھ تیبر بیندازید«ھاي  مردم روم درگذشت امپراطور پیر را با نعره
كھ ھنگام لشكركشیھاي   گایوس،. جانشیني قیصر گایوس پسر گرمانیكوس را توسط سنا تھنیت گفتند

و   لباس ایشان را تقلید كرد،  در میان سربازان تربیت شد،  نا بھ دنیا آمده بود،گرمانیكوس بھ شمال از آگریپی
  از سر عطوفت بھ كالیگوال یا چكمة كوچك ملقب 

كالیگوال اعالم كرد كھ از .) این كلمھ مصغر كالیگا یا نیم چكمھ است كھ در ارتش معمول بود. (گردیده بود
. كار با احترام تمام با سنا ھمكاري خواھد كرداصول آوگوستوس در سیاست پیروي و در ھمھ 

سسترس را كھ تیبریوس و لیویا براي شھرنشینان وصیت كرده بودند میان ایشان توزیع  ٩٠‘٠٠٠‘٠٠٠
اختیار انتخاب . سسترس از خود افزود ٣٠٠نفر گیرندگان غلة دولتي  ٢٠٠‘٠٠٠كرد و براي ھر یك از 

الیات خفیف و ورزشھا و تفریحات پرپیمانھ داد، قربانیان تبعیدي وعدة م  قضات را بھ كمیتیا اعاده كرد،
از ھمھ لحاظ نقطة مقابل سلف . تیبریوس را باز خواند، و خاكستر مادر خود را پرھیزكارانھ بھ رم آورد

داشتن   مردم بھ شكرانة  اول حكومت،  در مدت سھ ماھة. و حلیم بود  بشاش،  نمود ـ مسرف، خود مي
py  .قرباني بھ خدایان تقدیم كردند ١۶٠‘٠٠٠ان دلربا و خیر امپراطوري چن
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مادر بزرگ پدري او دختر آنتونیوس بود و مادر بزرگ مادریش . اما مردم دودمان او را از یاد برده بودند
دختر آوگوستوس؛ در خون او جنگ میان آنتونیوس و اوكتاویانوس از نو درگیر شده و آنتونیوس فاتح از 

دچار «اما . بالید و ارابھ راني بھ خود مي  فنون گالدیاتوري،  كالیگوال از مھارت در دوئل، .كار درآمده بود
چون صداي تندر بھ » .توانست راه برود یا فكرش را جمع كند بھ زحمت مي«بود و گاه » مرض صرع

توانست  شبھا نمي. گریخت با وحشت مي اتنا ھاي شد و از دیدن شعلھ رسید، زیر تخت پنھان مي گوش مي
بلندقد و تنومند . شد و آرزوي دمیدن صبح را داشت آسوده بخوابد، و در میان كاخ عظیم خود سرگردان مي

اي وحشت انگیز بھ او داده  اش قیافھ اي فرونشستھھ و پرمو بود، اما سري طاس داشت؛ چشمان و شقیقھ
» .گرفت ھاي وحشت انگیز را بھ خود مي برابر آینھ انواع قیافھ«. ساخت بود، و این خود او را مسرور مي

دوست داشت كھ ھیچ حد و قانوني  خوب درس خواند و ناطقي بلیغ بود و طبعي سخت طیبت آمیز و شوخي
داد و خود در  بھ بسیاري از نمایش دھندگان كمك مالي مي  واه نمایش بود،از آنجا كھ خاطرخ. شناخت نمي

رھبران سنا را چنانكھ گویي   اي او را تماشا كنند، رقصید؛ و چون میل داشت عده كرد و مي خلوت بازي مي
  .داد رقص خود را بھ ایشان نشان مي  كرد و سپس گامھاي تازة كنفرانسي حیاتي در پیش است احضار مي

. اما زھر قدرت او را دیوانھ ساختھ بود  ساخت، ندگي آرام و كار واجد مسئولیت قاعدتًا او را ثابت قدم ميز
تواند ھم قادر مطلق باشد  ھیچ موجود فاني نمي  عقل نیز مانند حكومت محتاج رسیدگي و حفظ تعادل است،

الیگوال با بیان این جملھ او را بھ جاي ك  قدري او را اندرز داد،  مادر بزرگش،  وقتي آنتونیا،. و ھم عاقل
در میانة ضیافتي، » .من حق دارم ھر كار بخواھم با ھر كس كھ باشد بكنم  یادت باشد،«خود نشاند كھ 

  تواند تمامشان را بدھد ھمانجا كھ  میھمانان خود را یادآور شد كھ مي 

  ».كناري مي افتد این سر زیبا با یك اشارة من بھ«: گفت با طیب خاطر مي  گرفت، مي

خیلي زود شروع بھ فرمان دادن بھ   گذاشت، كھ آن قدر نسبت بھ سنا احترام مي  این بود كھ امپراطور جوان،
  گذاشت كھ بھ منظور احترام پاي او را ببوسند، سناتورھا را مي. سنا كرد و خواستار انقیاد شرقي از آن شد

مصر و راه و رسم آن را تمجید . گذاردند د او را سپاس ميو سناتورھا از این افتخار كھ نصیبشان شده بو
بھ عنوان   و آرزو داشت كھ مانند فرعون،. كرد، بسیاري از آن راه و رسمھا را بھ روم ارمغان آورد مي

از یاد نبرده . پرستش ایزیسیس را یكي از كیشھاي رسمي دولت روم ساخت. مورد پرستش قرار گیرد  خدا،
. نقشھ كشیده بود كھ ناحیة مدیترانھ را تحت حكومت سلنطتي شرقي متحد سازدبود كھ پدر بزرگش 

اما ھوشیاري مردم آن شھر مانع   كالیگوال نیز در این اندیشھ بود كھ اسكندریھ را پایتخت خود سازد،
ر بھ ، و این كا»كرد عادتًا با تمامي خواھرانش زنا مي«گوید كھ  او مي  سوئتونیوس دربارة. اطمینان او شد

. روم ساخت  خواھرش دروسیال را وارث اریكة  چون بیمار شد،. نظر او یكي از عادات عالي مصریان بود
با او ھمچون زن قانوني خود رفتار «وادارش كرد طالق بگیرد و    ھنگامي كھ دروسیال شوھر كرد،

شان را بھ آغوش خود فرستاد و ای براي سایر زنان مطلوب خود طالقنامھ بھ نام شوھرشان مي» .كرد مي
در میان اینھمھ . شد كھ كالیگوال بھ او نزدیك نشده باشد كمتر زني در میان بزرگان یافت مي. كرد دعوت مي

در شب عروسي . فرصتي یافت تا چھار بار ھم ازدواج كند  عشقبازیھاي نامشروع و برخي شاھدبازیھا،
او را بھ زني   و عروس را ھمراه خود بھ خانھ برد،كالیگوال حضور یافت   لیویا اورستیال با گایوس پیسو،

طالقش را از   چون شنید لولیا پاولینا بسیار زیباست، دنبالش فرستاد،. و چند روز بعد طالق گفت  گرفت،
ھنگامي . و او را از رابطھ داشتن بعدي با ھر مردي نھي كرد  طالقش گفت،  عقدش كرد،  شوھرش گرفت،

اما كالیگوال   این زن نھ جوان بود و نھ زیبا،. او از شوھرش حاملھ بود  را گرفت،كھ زن چھارمش كایسونیا 
  .داشت او را وفادارانھ دوست مي

و معموال ممكن بود آن را بھ صاحبان اذھان كم   فرعي داشت،  امور دولت جنبة  در عیش و عشرت شاھانھ،
انان تجدید نظر كرد و بھترین اعضاي آن كالیگوال با قدرت خاصي در فھرست طبقة بازرگ. مایھ واگذارد

اي را كھ تیبریوس بھ جا گذارده بود زود تھي  ھاي آكنده اسراف او گنجینھ. را بھ مقام سناتوري ارتقا داد
سسترس  ١٠‘٠٠٠‘٠٠٠در یك مجلس ضیافت . شست كرد، خود را در عطر مي در آب حمام نمي. ساخت

و درخت میوه   باغ،  حمام،  تاالر ضیافت،  ھ چندین ستون،ساخت ك ھاي بزرگ تفریحي مي كشتي. خرج كرد
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مھندسان خود را واداشت فاصلة ساحل با تفریحگاه بایاي را با پلي . اش جواھر نشان بود داشت و دنبالھ
بگیرند كھ بر كشتیھا استوار باشد؛ و در نتیجھ رم بھ واسطة كمبود كشتي براي وارد كردن غالت دچار 

جشن عظیمي برپا كردند كھ با چراغاني بھ روش زمان ما نورباران   ھ پل كامل شد،ھنگامي ك. قحط شد
    نوشیدند، مردم با سرور تمام مي. شده بود

ھاي زر و سیم بر سر مردمي كھ پایین پاي او بودند  كالیگوال از بام كاخ بزرگ لیویا سكھ. غرق شدند
سبز پوش در مسابقات   چنان بھ دستة. كرد شا ميافشاند و با شعف زد و خورد مرگ آور ایشان را تما مي

اش بھ نام  براي اسب مسابقھ. سسترس انعام داد ٢‘٠٠٠‘٠٠٠مند بود كھ بھ یك ارابھ ران  راني عالقھ ارابھ
و خیال داشت   اسب را بھ صرف شام دعوت كرد،  اي از مرمر و آخوري از عاج ساخت، اینكیتاتوس غرفھ
  .آن را كنسول كند

عمر خود رسم تقدیم ھدایا را بھ امپراطور   ي ھمة»ساتورنالیا«آوري پول جھت بھ راه انداختن  براي جمع
شھرنشینان را تشویق . پذیرفت آورد مي نشست و ھر كھ ھر چھ مي بر ایوان كاخ خود مي. تجدید كرد

بر ھمھ چیز مالیات بست؛ مالیات فروش . ھاي خود او را وارث خویش قرار دھند كرد كھ در وصیتنامھ يم
مالیاتي بر تمام دعاوي قانوني و حقوقي، و دوازده و نیم درصد مالیات بر كارمزد   بر تمامي مواد غذایي،

معادل آنچھ روسپي «بست مالیاتي » بر درآمد روسپیان«:  گوید سوئتونیوس بھ طور قطعي مي. باربران
داشت؛ و بھ موجب قانون، ھر زن كھ زماني روسپي بوده مشمول این  بابت یك ھمخوابگي دریافت مي

داد مردان توانگر را بھ خیانت متھم سازند و، براي كمك  دستور مي» .ماند ولو شوھر كرده باشد مالیات مي
فروخت و  دیاتورھا و بردگان را بھ حراج ميخود شخصًا گال. بھ خزانھ، ایشان را محكوم بھ مرگ كنند

در مورد سناتوري كھ . كرد در جلسة حراج حاضر شوند و پیشنھاد خرید بدھند آریستوكراتھا را وادار مي
كرد  كالیگوال چنین تعبیر مي  افتاد، ھر بار كھ سناتور پایین مي  زد، در جلسة حراج حاضر بود و چرت مي

فھمید كھ سیزده   غ حراج موافقت كرده است، بھ نحوي كھ وقتي سناتور بیدار شد،كھ سناتور با باال رفتن مبل
سناتورھا و . سسترس از دارایي او كاستھ شده است ٩‘٠٠٠‘٠٠٠گالدیاتور بر دارایي او افزوده و 

  .ساخت در میدان مخصوص گالدیاتورھا با یكدیگر بجنگند سواركاران جنگي را وادار مي

  كالیگوال بھ آن پي برد و،. اي چیده شد تا بھ این دلقك بازي شرم آور خاتمھ داده شود پس از سھ سال توطئھ
بھ جالدان . با دورة وحشتي كھ بھ واسطة لذت جنون آمیز او از ایذاي دیگران شدیدتر شده بود، انتقام گرفت

اگر » .میرند رند ميتا حس كنند كھ دا«بكشند » با زخمھاي متعدد خفیف«دستور داده شده بود قربانیان را 
. بھ قول دیون كاسیوس بتوان اعتماد كرد، كالیگوال مادر بزرگ قدسي مآب خود را وادار بھ خودكشي كرد

كند كھ وقتي گوشت براي غذا دادن بھ حیوانات سبع كھ جھت مبارزة گالدیاتورھا  سوئتونیوس نقل مي
را بھ نفع عامھ بھ حیوانات » سر طاس«نیان كالیگوال دستور داد تمامي زندا  شدند كم آمد، نگاھداري مي

جلو   گماشت، زد، بھ كار كردن در معادن مي گوید مردان عالیمقام را داغ مي و ھمچنین مي. بخورانند
  .كرد و بعد با اره بھ دو نیم مي  ساخت، یا در قفس محبوس مي  انداخت، حیوانات سبع مي

اما باید در . در دست نداریم و باید بھ عنوان روایت ثبت كنیماینھا داستانھایي است كھ دلیلي براي رد آنھا 
و دیون   سناتور تاسیت از امپراطور نفرت داشت،  داشت، نظر داشت كھ سوئتونیوس شایعات را دوست مي

توان باور كرد آن است كھ  چیزي را كھ بھتر مي. كاسیوس دو قرن پس از كالیگوال تاریخ خود را نوشت
ن امپراطوري و فلسفھ را با تبعید كاریناس سكوندوس و محكوم بھ مرگ ساختن دو معلم كالیگوال جنگ میا

اما چون بیمار بود و احتمال   سنكا كھ در آن ھنگام جوان بود براي اعدام تعیین شده بود،. دیگر آغاز كرد
بخوان چون كندذھن و كتا  عموي كالیگوال،  كالودیوس،. رفت بدون شكنجھ بمیرد از اعدام رست مي

  .كرد ـ از مرگ جست بیخاصیتي بود ـ یا چنان تظاھر مي

ھاي معروف  سر مجسمھ. آخرین تفریح كالیگوال آن بود كھ خود را خدا و برابر خود یوپیتر اعالم كند
برد كھ در  لذتي مي. یوپیتر و سایر خدایان را برداشتند و سر ساختة امپراطور را جاي آنھا نصب كردند

  كرد، گاه با تصویر یوپیتر گفتگو مي. ولوكس بنشیند و زایران او را ھمچون خدا بپرستندمعبد كاستور و پ
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اي بسازند تا بتواند تندر و آذرخش یوپیتر را غره بھ غره  دستور داد وسیلھ. آن ھم غالبًا با لحن شماتت آمیز
ئتي از كاھنان و معبدي براي پرستش سر خداوار خود برافراشت كھ ھی. و درخش بھ درخش جواب بگوید

  .اي از قربانیان برگزیده داشت و ھمان اسب محبوب خود را ھم بھ كھانت آن معبد منصوب ساخت ذخیره

پرسید كھ  ماه براي ھماغوشي با او بر زمین آمده است و از ویتلیوس مي  كرد كھ االھة چنین وانمود مي
توانید یكدیگر را  فقط شما خدایان مي. نھ«: و آن درباري خردمند در جواب گفت. بیند مگر االھھ را نمي

  آورد، وقتي پینھ دوزي از مردم گل كالیگوال را دید كھ تقلید یوپیتر را درمي. خوردند مردم گول نمي» .ببینید
كالیگوال » .شیادي بزرگ»  :در پاسخ بسادگي گفت  امپراطور چیست،  چون از او پرسیدند نظرش دربارة

  .شایند را مجازات نكرداما آن دلداري خو  شنید،

محتمال دچار بیماري   این خدا در بیست و نھ سالگي مرد پیري بود؛ بر اثر افراطھاي پیاپي فرسوده،
. و نگاھي شوم  چشماني تھي،  با رنگي سربي،  با سري كوچك ـ نیم موي ریختھ ـ بر بدني فربھ،   زھروي،

ان امپراطور كھ مدتھا حمایت آن را با دادن ھدایا آن ھم از جانب ھمان پاسدار  اجلش ناگھان فرا رسید،
كھ از الفاظ زشت و ناپسندي كھ ھر روز   یكي از تریبونھاي گارد بھ نام كاسیوس خایرئا،. خریده بود

كالیگوال را در یكي از داالنھاي نھاني كاخ   داد بھ جان آمده بود، كالیگوال بھ جاي كلمة عبور تحویل او مي
مردم بیم . مردم شھر در باور كردن آن تردید داشتند  تي خبر بھ بیرون رسوخ كرد،وق). ۴١سال (كشت 

گر است تا كشف كند چھ كساني از مرگ او شاد  ھاي امپراطور حیلھ داشتند كھ این ھم یكي از حیلھ
 قاتلین آخرین زن كالیگوال را ھم بھ قتل رساندند و سر دختر او را بھ  براي واضح شدن امر،. شوند مي

  .گوید در آن روز كالیگوال دریافت كھ وي خدا نیست دیون مي. دیوار كوفتند و مغزش را پراكندند

  

  معبد كاستور و پولوكس، فوروم رم
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III  - كالودیوس  

سنا پاره پاره، مردم از اوضاع   خزانھ تھي،: كالیگوال امپراطوري را با وضع خطرناكي بھ جا نھاده بود
كیش خود در ھیكل اورشلیم   یھودا بر اصرار درسر قرار دادن مجسمة  انقالب، ماورتانیا در حال  متنفر،

. دانست كجا ممكن است فرمانروایي یافت كھ بتواند با این مسائل مواجھ شود ھیچ كس نمي. آمادة جنگ
او را فرمانده كل و   اي پنھان شده بود، سران گارد بھ كالودیوس بظاھر ابلھ برخوردند كھ در گوشھ

اي بیرحم با  شاید بھ فكر آنكھ در آینده بھ جاي دیوانھ  سنا، كھ از ارتش در ھراس بود،. راطور خواندندامپ
انتخاب گارد را تأیید كرد؛ و تیبریوس كالودیوس كایسار   مردي كتابخوان سر و كار داشتھ باشد،

  .آوگوستوس گرمانیكوس با تردید بر تخت نشت

نوادة اوكتاویا و آنتونیوس و ھمچنین نوادة لیویا   وي پسر آنتونیا و دروسوس، برادر گرمانیكوس و لیویال،
متولد شده و در ھنگام رسیدن بھ ) لیون(م، در لوگدونوم  ق ١٠در سال . و تیبریوس كالودیوس نرون بود

اما فلج اطفال و   وست داشتني داشت،اي د بلند و فربھ بود و مویي سفید و چھره. امپراطوري پنجاھسالھ بود
ساق پایش بھ طور خطرناكي الغر بود و راه رفتن او را . سایر امراض قالب او را تضعیف كرده بود

رفت، غذاي مقوي و شراب خوب را دوست  سرش ھنگام راه رفتن پس و پیش مي. نامتعادل ساختھ بود
خندة او براي شخصي كھ امپراطور باشد بیش از  .اندكي لكنت داشت  داشت، و از نقرس در عذاب بود، مي

كرد و از  دھانش كف مي«آمد  گوید كھ چون بھ خشم مي مي بیرحمشایعھ پخش كن . حد سروصدا داشت
بار آمده، خجالت فطري و حساسیتي در خود پرورده  بھ دست زنان و مردان آزاد شده» .چكید بینیش آب مي

فرصتي براي حكومت بھ دست   و جز از چند مورد،. بود كھ چندان بھ حال یك تن فرمانروا مفید نیست
كھ لطف اوكتاویا را بھ   مادرش،. دیدند خویشاوندان او را بھ صورت بیماري ضعیف العقل مي. نیاورده بود

  خواست در كند ذھني كسي را تأكید كند، نامید و ھر وقت مي مي» بي شاخ و دم غول«او را   ارث برده بود،
در تاریكي و ناشناسي   كردند، چون ھمھ او را شماتت مي. خواند مي» احمقتر از كالودیوس خودم«او را 

. عالم فقھ اللغھ و عتیقھ شناس شد. كرد و در قمار و كتاب و مشروب غرقھ بود دور از خطر زندگي مي
  رسایلي دربارة  تواریخ اتروریا و كارتاژ و روم،. را آموخت» باستان«و حقوق   فلسفھ،  علوم،  مذھب،  ھنر،

اھل علم و . ھاي كمدي بھ یوناني، و یك جلد زندگینامة شخصي تألیف كرد نمایشنامھ  طاس بازي و الفبا،
پلیني مھین چھار بار قول او را بھ . ردندك دانشمندان با او مكاتبھ داشتند و مجلدات خود را بھ او اھدا مي

  چون . كند عنوان حجت نقل مي

بھ مردم آموخت كھ چگونھ از تأثیر مارگزیدگي جلوگیري كنند، و بیم و ھراس خرافي مردم   امپراطور شد،
كرد  یوناني را خوب صحبت مي. را با آن پیشگویي كسوف در روز تولد خود و توضیح علت آن تسكین داد

ذھن خوبي داشت؛ شاید ھم ھنگامي كھ بھ سنا گفت كھ خود را . ن اثر خود را بھ ھمان زبان نوشتو چندی
  .داده است تا سر خود را حفظ كند، راست گفتھ باشد احمق جلوه مي

سسترس بھ ھریك از افراد پاسداران امپراطور بود كھ  ١۵٠٠٠نخستین اقدام او بھ عنوان امپراطور اھداي 
اما آنچنان واضح بابت امپراطوري   كالیگوال ھم چنان ھدایایي داده بود،. سانده بودنداو را بھ سلطنت ر

در ضمن مجددًا اختیار مجلس را در   كالودیوس با این كار حاكمیت ارتش را تصدیق كرده بود،. نداده بود
فرادي را كھ بھ خاتمھ داد و ا» لزماژستھ«تر بھ اتھامات  با سخاوتي خردمندانھ. انتخاب قضات ملغا ساخت

ھایي را كھ كالیگوال دزدیده  مجسمھ  اموال مصادره شده را اعاده كرد،. ھمان اتھام زنداني بودند آزاد ساخت
بنا بر   اما قاتلین كالیگوال را،. بود بھ یونان بازگرداند، و مالیاتھایي را كھ كالیگوال وضع كرده بود لغو كرد

رسم تعظیم و بھ خاك افتادن را . بھ كشتن داد  ز سالمت است،این فرضیھ كھ عفو قتل امپراطور دور ا
او نیز مانند آوگوستوس معابد را مرمت . خاتمھ داد و بسادگي اعالم كرد كھ او را نباید ھمچون خدا پرستید

خود شخصًا با . در صدد برآمد كھ مذھب قدیم را احیا كند  با حرارتي مخصوص عتیقھ دوستان،  كرد و،
در كار فروشندگان كاال و اجاره دھندگان عمارات «حتي . پرداخت ھ بھ امور دولت ميبصیرت و توج

اما در حقیقت ھر چند سعي داشت با » .نمود دانست اصالح مي كرد، و ھر چھ را تخلف مي بازرسي مي
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سیاست عملي او از احتیاط كاري آوگوستوس گذشت و بھ قلمرو   تعدیالت آوگوستوس برابري كند،
ساختمان و عمارات و خدمات   اصالح حكومت و قانون،: گستاخانھ و گوناگون قیصر رسید ھاي نقشھ

و فتح و رومي ساختن بریتانیا بیش از حد   آزادي بخشیدن بھ حكومت گل،  تعالي شھرستانھا،  دولتي،
  .آوگوستوس و در حد قیصر بود

او نیز، مانند قیصر و . ت ساختعالوه بر علم و ھوش، ھمھ را مبھو  با نشان دادن اراده و شخصیت،
آوگوستوس، یقین داشت كھ قضات محلي تعدادشان كم و خود تعلیم نادیده بودند، و سنا بیش از حد مغرور و 

كرد و  بھ سنا تكریم مي. ناشكیباست كھ بتواند كار بغرنج ادارة شھرداري و امپراطوري را انجام دھد
اما زحمت واقعي حكومت بر دوش خود او بود و . قي گذارداختیارات متعدد و حیثیت بیشتري براي آن با

و دستگاه كشوریي كھ بتدریج مانند قیصر و آوگوستوس و تیبریوس   ھیئتي كھ بھ حكم او منصوب شده بود،
براي امور دفتري و وظایف » دولتي«وي از بردگان . شد از آزادشدگان در خانة امپراطور تشكیل مي

براي (وزیر خارجھ : ر عضو از ھیئت در رأس این دستگاه اداري قرار داشتندچھا. كرد جزئي استفاده مي
براي رسیدگي (، و مدعي العموم )براي عرایض(، وزیري دیگر )براي محاسبات(، خزانھ دار )ارتباطات

و كالیستوس سپرده شده   پاالس،  سھ مقام اول بھ سھ تن آزاده شدة كاردان بھ نامھاي ناركیسوس،). حقوقي
  رسیدن ایشان . بود

كھ مدت چند قرن ادامھ داشت و در دورة   ترقي وسیع طبقة آزادشدگان بود،  بھ قدرت و ثروت نشانة
چون آریستوكراسي در مقابل قدرت یافتن این نوخاستگان زبان . اي رسید زمامداري كالودیوس بھ حد تازه

ترتیبي داد كھ خود بھ كنسولي . رد، كالودیوس مقام و سمت كنسول را از نو ایجاد ك بھ اعتراض گشود
در فھرست اسامي افرادي كھ قابلیت انتخاب شدن بھ سناتوري ) طبق اختیارات كنسول(انتخاب شود، 

و اعضاي جدیدي را از   نام عمدة مخالفان سیاست خود را از فھرست حذف نمود،  داشتند تجدید نظر كرد،
  .میان سواركاران جنگجو و شھرستانھا بھ آن افزود

آیین . اي در ترمیم و اصالح براي خود تنظیم كرد پس از مجھز شدن بھ این آالت كار، برنامة بلندنظرانھ
براي تأخیر در اجراي قانون جرایمي وضع كرد؛ ھر ھفتھ چندین ساعت با . نامة دیوانھا را بھبود بخشید

گیري از سیلھایي كھ بھ واسطة براي جلو. نشست، و شكنجھ دادن بھ اتباع را نھي كرد شكیبایي بھ قضا مي
افكند، دستور داد مجراي فرعي براي مسیر اسفل  قطع اشجار آپنن روز بھ روز بیشتر روم را بھ خطر مي

دستور داد بندرگاه جدیدي در نزدیكي اوستیا   براي تسریع در امر وارد كردن غالت،. رودخانة تیبر بكنند
ھاي وسیع و دو موجشكن براي در ھم شكستن خشم دریا مجھز  ھآن بندرگاه را با انبارھا و اسكل  بسازند،

بھ گل نشستة رودخانة تیبر بھ رودخانھ متصل   و مجرایي تعبیھ نمایند كھ بندرگاه را در باالي دھانة  كنند،
آبراھة دیگري بھ نام . آبراھة كالودیوسي را كھ در زمان كالیگوال آغاز شده بود بھ پایان رساند. سازد

چون . این ھر دو ساختمانھاي بزرگي بودند و از حیث زیبایي و طاقھاي بلند قابل توجھ. وس ساختآنیونوو
از پول   گیرد، متوجھ شد كھ سرزمینھاي مارسیھا بھ طور متناوب زیر طغیان آب دریاچة فوكینوس قرار مي

كیلومتر از  ۵ نفر در مدت یازده سال ترتیب داد تا تونلي بھ طول ٣٠٠٠٠اي براي كار  دولت بودجھ
حفر كنند، پیش از آنكھ آب دریاچھ را در تونل رھا كند، برابر   از وسط كوه،  دریاچھ بھ رودخانة كیریس،

ھاي اطراف دریاچھ گرد آمده بودند، نمایشي از جنگ  تماشاگراني كھ از تمام نقاط ایتالیا روي شیب تپھ
اي  جنگجویان با جملھ. وم در آن ناوگانھا بودندمجرم محك ١٩٠٠٠دریایي بین دو دستھ ناوگان ترتیب داد؛ 

  ».گوییم در لحظة مرگ سالمت مي! درود بھ قیصر«: گفتند تاریخي بھ امپراطور تھنیت مي

سوء اعمال مأموران را قاطعانھ . شھرستانھا در زمان حكومت او مانند روزگار آوگوستوس ترقي كردند
برادر شخصي كھ بولس   دا ـ سوء حكومت او را پاالس،كرد، مگر در مورد فلیكس، عامل یھو مجازات مي

با تمامي مراحل امور شھرستانھا سر و كار . داشت از كالودیوس نھان مي  حواري را بھ بازخواست كشید،
ھاي خاص  نشانھ  كھ در سراسر امپراطوري بھ دست آمده است،  فرمانھا و دستخطھاي او،. داشت

دھد كھ بھ  اما ضمنًا آثار ھوش و ارادة مردي ھوشیار را نشان مي  ارد،ایرادگیري و حرافي او را در بر د
مسافران را   كالودیوس كوشید كھ ارتباطات و حمل و نقل را بھبود بخشد،. خیر و رفاه عامھ دل بستھ است
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و خرج پست دولتي را براي جوامعي كھ از آن پست استفاده   از دزدان و قاطعان طریق مصون دارد،
خواست شھرستانھا را، ھمسطح ایتالیا، بھ صورت كشورھاي  او نیز مانند قیصر مي. تقلیل دھد كردند مي

  نقشة قیصر را در اعطاي . مشترك المنافع رومي ارتقا دھد

توانست طبق میل خود عمل كند، بھ تمامي مردان آزاد امپراطوري آزادي  اگر مي. سیزالپین اجرا كرد
در لیون از زیر خاك بھ در آمد، قسمتي از نطق  ١۵٢۴كھ در سال  خشتي برنزي،. كرد حقوق اعطا مي

سردرگمي را حفظ كرده است كھ كالودیوس طي آن سنا را راضي كرده است آن عده از گلھا را كھ واجد 
در ضمن بھ ارتش اجازه نداد كھ تباھي . حقوق آزادي روم ھستند بھ عضویت سنا و مشاغل دولتي بپذیرد

و   شت كھ بھ مرزھا تخطي بشود؛ لژیونھاي او ھمواره مشغول و آماده بھ كار بودند،و روا ندا  پذیرد،
و پاولینوس بھ واسطة انتخاب و تشویقھاي او پرورده   وسپاسیانوس،  سركردگان بزرگي از قبیل كوربولو،

نجا را فتح بھ بریتانیا حملھ برد و آ ۴٣در سال   ھاي قیصر، باز ھم بھ موجب تصمیم بھ تكمیل نقشھ. شدند
علي رغم سابقة   در مراسم پیروزي كھ براي او برپا شد،. بھ روم بازگشت  كرد و، شش ماه پس از عزیمت،

  خندیدند، مردم روم بھ امپراطور عجیب خود مي. پادشاه اسیر بریتانیا بھ نام كاراكتاكوس را عفو كرد  امر،
بتھاي او از روم شایعة كذبي دایر بر كشتھ شدن داشتند؛ و ھنگامي كھ ضمن یكي از غی اما او را دوست مي

وي منتشر شد، چنان آشوب غم شھر را فرا گرفت كھ سنا ناگزیر شد رسمًا بھ مردم اطمنیان بدھد كھ 
  .گردد كالودیوس سالم است و بزودي بھ روم باز مي

ده بھ وجود كالودیوس از آن مقام رفیع از آن جھت سقوط كرد كھ دولتي بیش از حد نظارت خود پیچی
و  شدهآورده بود، و ھمچنین از این جھت كھ روح مھربان او بیش از حد و بھ سھولت توسط آن سھ آزاد 

تشریفات اداري موجب بھبود وضع ادارات گردیده، صدھا راه جدید . خورد اعضاي خانوادة خود فریب مي
خواري گشوده بوده ناركیسوس و پاالس مدیران عالي و قابلي بودند كھ مواجب خود را  براي فساد و رشوه

فروختند، با تھدید رشوه  مقامات را مي  براي تالفي كسري،. دانستند معادل شایستگي و لیاقت خود نمي
  در آخر كار،. بستند خواستند مصادره كنند اتھاماتي مي ستاندند، و بھ افرادي كھ امالكشان را مي مي

) دالر ۶٠‘٠٠٠‘٠٠٠(سسترس  ۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠ناركیسوس . ثروتمندترین افراد در روزگار باستان شدند
وقتي كالودیوس از كسري خزانة . بود سسترس داشت بینوا شده ٣٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠داشت و پاالس چون فقط 

گفتند اگر با آن مردان آزاد شدة خود شریك شود، كسري پر   امپراطوري شكایت داشت؛ لطیفھ گویان رومي
كھ اكنون بالنسبھ فقیر شده بودند، با وحشت بدین   آید خاندانھاي آریستوكرات قدیمي، شود و اضافھ ھم مي مي

شدند از كساني كھ سابقًا برده بودند تملق بگویند تا  و ھنگامي كھ مجبور مينگریستند  تراكم مال و قدرت مي
  .گرفتند از خشم آتش مي  بتوانند بھ حضور امپراطور برسند،

فرمان و خطابھ تھیھ   كالودیوس بھ كار نوشتن نامھ براي مأموران جدید و دانشپژوھان سرگرم بود،
  مردمي بایست ھمچون راھبان در چنین . رسید و بھ حوایج زن خود مي  كرد، مي

اي مخرب  زنانش در عمل جذبھ. كشید تا از عشق در امان باشد زیست و دور خود حصاري مي تجرد مي
او نیز مانند كالیگوال . براي او داشتند، و سیاست داخلي او تا حد سیاست خارجي با كامیابي قرین نبود

سپس در سن چھل   زن دوم و سوم را طالق گفت،  ،زن اولش در روز عروسي مرد. چھار بار ازدواج كرد
اي  مسالینا از زیبایي خارق العاده. و ھشت سالگي با والریا مسالینا كھ شانزده سالھ بود ازدواج كرد

اما زن الزم نیست كھ حتمًا زیبا باشد . اي ناھنجار داشت و سینھ  اي سرخ، چھره  برخوردار نبود؛ سري پھن،
مسالینا حقوق و روش مخصوص ملكھ را بر خود   قتي كالودیوس امپراطور شد،و. تا مرتكب زنا شود

در مراسم پیروزي ھمراه كالودیوس بود و واداشت تولدش را در سراسر امپراطوري جشن . گرفت
مسالینا از   و چون منستر از پذیرفتن عشق او سر باز زد،  بھ رقاصي بھ نام منستر دل باخت،. گرفتند

كالودیوس . كرد تا بھ منستر دستور دھد نسبت بھ خواھشھاي زنش مطیعتر باشدشوھرش درخواست 
. و منستر ھمچنانكھ شایستة مردي فرمانبردار است با شور تمام تسلیم شد  تقاضاي مسالینا را اجابت كرد،

pyرداني م. برد و ھمان راه را در مورد مردان دیگر پیمود مسالینا از سھولت راه حلي كھ یافتھ بود لذتي مي
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بھ جنایات غیر   كردند، توسط مأموراني كھ تحت نفوذ مسالینا بودند، كھ باز ھم از بر آوردن ھوس او ابا مي
  .دادند شدند و اموالشان و گاه جانشان را از دست مي واقعي متھم مي

. ندكرد كھ بتواند لذات خود را تأمین ك شاید امپراطور این وضع غیر معمول را از این لحاظ تحمل مي
گوید  و بعد بھ صورت تمایزي حیرت آور مي» .در عالقة بھ زنان معتدل نبود«: گوید سوئتونیوس مي

چند خدمتكار دلربا را بھ «گوید مسالینا  و دیون مي» .بكلي از گناه غیر طبیعي بري بود«كالودیوس 
مقامات دولتي و   شت،كھ براي ماجراھاي خود بھ پول احتیاج دا  امپراطریس،» .ھمخوابگي كالودیوس داد

یوونالیس این داستان را نقل كرده است كھ مسالینا با قیافة بدلي بھ . فروخت ھا و قراردادھا را مي توصیھ
رود  احتمال مي. زد و شادمان مزد خود را بھ جیب مي  پذیرفت، مشتریان را عمومًا مي  رفت، فاحشھ خانھ مي

. نقل كرده باشد  آگریپیناي دوم،  ة جانشین و دشمن مسالینا،كھ این داستان را یوونالیس از خاطرات گمشد
در آن مدت كھ كالودیوس تمامي وقت خود را وقف تكالیف ادارة مقام سنسوري «: گوید تاسیت مي

در عشقبازي راه افراط «ـ كھ جزئي از آن نظارت و بھبود اصول اخالقي رومیان بود ـ مسالینا  »كرد مي
رسمًا با جوان خوش سیمایي بھ نام كایوس   نگامي كھ شوھرش در اوستیا بود،و باالخره، ھ» پیمود مي

ھاي امپراطور او  ناركیسوس بھ وسیلة ھمخوابھ. ازدواج كرد» با رعایت تمامي تشریفات مرسوم«سیلیوس 
وس را از ماجرا خبر كرد و بھ او پیام داد كھ نقشة قیامي كشیده شده تا ضمن آن امپراطور را بكشند و سیلی

گارد امپراطوري را احضار كرد، دستور داد   كالودیوس بھ شتاب بھ رم بازگشت،. را بر تخت بنشانند
  امپراطریس در آن . سیلیوس و سایر فاسقان مسالینا را كشتند، و سپس با ضعفي عصبي بھ كاخ خود رفت

غام فرستاد كھ بیاید و عذر كالودیوس پی. پنھان شد  كھ براي لھو خود مصادره كرده بود،  باغھاي لوكولوس،
ناركیسوس از بیم آنكھ مبادا امپراطور مسالینا را ببخشد و بر او خشم آورد، چند تن . اعمال رفتھ را بیاورد

سربازان مسالینا را با مادرش تنھا یافتند، بھ یك ضربھ كارش . سرباز را با دستور قتل مسالینا روانھ كرد
كالودیوس بھ گارد امپراطوري گفت كھ ). ۴٨سال (رش انداختند را ساختند، و جسدش را در آغوش ماد

  .نیاورداگر دیگر بار زن بگیرد، حق دارند او را بكشند؛ و دیگر نام مسالینا را بر زبان 

. دد بود كھ لولیا پاولینا را بھ زني بگیرد یا آگریپیناي دوم راھنوز یك سال نگذشتھ بود كھ كالودیوس مر
 ٠٠٠۴ُ٠‘٠٠٠زد كھ  شد كھ گاه جواھري مي گفتھ مي. لولیا كھ زن سابق كالیگوال بود ثروت زیادي داشت

آگریپینا دختر گرمانیكوس . داده است شاید كالودیوس پولش را بھ خودش ترجیح مي. سسترس ارزش داشت
و خود زیبایي . در او نیز دو خون آشتي ناپذیر اوكتاویانوس و آنتونیوس جریان داشت. ول بودو آگریپیناي ا

تا آن ھنگام دو بار . و توانایي و قدرت تصمیم و انتقامجویي بي حد و حصر مادرش را بھ ارث برده بود
كھ بر تخت  كنایوس دومیتیوس آئنوباربوس، پسري بھ نام نرون داشت  از شوھر اولش،. بیوه شده بود

گفتند آگریپینا  ، كایوس كریسپوس كھ مي عمر آگریپینا بود؛ و از شوھر دومش  نشاندن او آرزوي مطلق ھمة
اي كھ در پیش  مسئلھ. ثروتي بھ ارث برد كھ مدد و معاضد بر آوردن ھدفھایش شد  مسمومش كرده است،

را كم كند، كالودیوس را وا دارد كھ داشت آن بود كھ زن كالودیوس شود، شر بریتانیكوس پسر كالودیوس 
اینكھ برادرزادة . نرون را بھ پسر خواندگي بپذیرد، و از این راه نرون را وارث امپراطوري كند

داد كھ امپراطور پیر را بھ  اي بھ او مي شد، بلكھ فرصت نزدیكیھاي مشتاقانھ كالودیوس بود مانع كارش نمي
كالودیوس ناگھان در سنا حاضر شد و از سنا . كرد ریك مينحوي كھ ربطي بھ عمو بودن او نداشت تح

سنا این تقاضا را اجابت . خواست كھ بھ او دستور دھد بھ خاطر مقتضیات امور دولت مجددًا ازدواج كند
  ).۴٨سال . (كرد، پاسداران امپراطور خندیدند، و آگریپینا پا بر تخت امپراطوري نھاد

نیروي كالودیوس رو بھ نقصان . الھ بود و كالودیوس پنجاه و ھفتسالھآگریپینا سي و دو س  در این موقع،
آن قدر تمام دلربایي خود را بھ كار عمو زد تا نرون را بھ پسر . بود، و نیروي آگریپینا در حد كمال

ھر سال ). ۵٣سال (خواندگي پذیرفت و دختر سیزدھسالة خود اوكتاویا را بھ زني نرون شانزدھسالھ داد 
py  شت، بر نیروي سیاسي آگریپینا گذ كھ مي
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، و دوست خود )۴٩سال (تبعیدي كھ كالودیوس مقرر كرده بود فرا خواند و تعلیم پسرش را بھ او سپرد 
كرد و در خانة  با قدرتي مردانھ حكومت مي. بوروس را بھ فرماندھي پاسداران امپراطور منصوب كرد

مع و انتقامجویي خود نشده بود، امكان داشت كھ اگر تسلیم ط. امپراطور نظم و ترتیب را مستقر ساخت
دستور اعدام لولیا پاولینا را از این جھت صادر . ارتقاي او بر تخت امپراطوري براي روم موھبتي باشد

لطف اندام   اي دربارة بخشد، نكتھ كرد كھ كالودیوس، در لحظة بي توجھي كھ ھیچ زني بھ شوھرش نمي
با . س سیالنوس را مسموم كردند تا مبادا كالودیوس او را جانشین خود كندواداشت ماركو. لولیا گفتھ بود

كھ ھر قدر فاسد بود بھ   و این فرمانرواي پولدار،  پاالس ھمدست شد تا ناركیسوس را واژگون كند،
زحمات   امپراطور كھ بر اثر عدم سالمت،. عاقبت كارش بھ سیاھچال افتاد  امپراطور صمیمي ھم بود،

اشتغاالت جنسي دچار ضعف شده بود، پاالس و آگریپینا را گذاشت تا بار دیگر دورة وحشت را  متعدد، و
چون خزانھ را بھ واسطة ساختمانھاي دولتي و تفریحات و ورزشھا تھي شده و محتاج آن . برقرار سازند

در دورة سیزدھسالة . شدند بود كھ با اموال مصادره شده از نو آكنده شود، افراد متھم یا تبعید یا كشتھ مي
ممكن است برخي از این . سي و پنج سناتور و سیصد شھسوار محكوم بھ مرگ شدند  سلطنت كالودیوس،

نرون بعدھا ادعا كرد كھ بھ . ولي ما خبر نداریم  اعدامھا بھ واسطة توطئھ یا جنایت واقعي محقق بوده باشد،
وم او شده است كھ حتي یكي از این سیاستھا بھ تمامي اوراق و اسناد كالودیوس رسیدگي كرده و چنان معل

  حكم امپراطور بھ عمل نیامده است 

تصمیم . چشم او بھ كارھاي آگریپینا باز شد  گذشت، پس از پنج سال كھ از ازدواج پنجم كالودیوس مي
  خود،با تعیین بریتانیكوس بھ جانشیني   گرفت بھ قدرت او خاتمھ دھد و در مورد نقشة او راجع بھ نرون،

چون نیت امپراطور را بھ فراست . اما آگریپینا تصمیمي راسخ و وسواسي ناچیز داشت. پیشدستي كند
  و كالودیوس دوازده ساعت جان كند تا مرد،  قارچ سمي بھ خورد كالودیوس داد،. دل بھ دریا زد  دریافت،

ا اعالم كرد، نرون كھ تا آن وقت بر وقتي كھ سنا او را خد). ۵۴سال (بي آنكھ بتواند یك كلمھ بر زبان آورد 
تخت نشستھ بود بھ ظرافت گفت كھ قارچ حتمًا غذاي خدایان است، چون بھ واسطة خوردن قارچ بود كھ 

  .كالودیوس خدا شده بود

IV – نرون  

این خانواده مدت پانصد سال بھ واسطة لیاقت و . نرون از طرف پدر مربوط بھ خانوادة دومیتیھا بود
پدر بزرگ پدري نرون عالقة زیادي بھ . و سفاكي در روم شھره بود  شجاعت،  غرور،  باكي،كارداني، بی

دستي بابت حیوانات سبع و  با گشاده  راند، در مسابقات ارابھ مي  ورزشھاي گالدیاتوري و نمایش داشت،
  و چند   كرد، نمایشھاي گالدیاتوري پول خرج مي

دختر   وي با آنتونیا،. ھ با كارمندان و بردگانش شماتت كرده بودآوگوستوس او را بھ مناسبت رفتار وحشیان
و   ھمخوابگي با محارم،  پسر آن دو بھ نام كنایوس دومیتیوس با زنا،. ازدواج كرد  آنتونیوس و اوكتاویا،

با آگریپیناي دوم كھ در آن ھنگام سیزده سالھ بود  ٢٨در سال . خشونت و خیانت بر شھرت خاندان افزود
امكان ندارد مرد خوبي «چنین نتیجھ گرفت كھ   با اطالعي كھ از نسب زنش و خودش داشت،. اج كردازدو

تنھا پسرشان را لوكیوس نام نھادند و لقب نرون بھ او دادند كھ در زبان سابینھا بھ » از ما بھ وجود آید
  .معناي نیرومند و دالور است

ند كھ اولي زبان یوناني و دومي ادبیات و اصول اخالق عمدة مربیان او خایرمون رواقي و سنكاي حكیم بود
و دلیل او آن بود كھ تحصیل   آگریپینا سنكا را از تعلیم فلسفھ بھ نرون نھي كرده بود،. را بھ او آموختند

  سنكا،. نتیجة این امر باعث سربلندي فلسفھ شد. فلسفھ نرون را براي حكومت ناشایست بار خواھد آورد
كند، چھ ھر بار كھ  علمین دیگر، شكایت داشت كھ آتش تعلیم او را مھر مادر خاموش ميمانند بسیاري م

سنكا در . داد گریخت و ھمیشھ مادر او را دلداري مي كرد، وي نزد مادر مي سنكا كودك را سرزنش مي
گر كرد كھ ا فكر مي. صدد برآمد كھ نرون را تواضع و ادب و سادگي و پارسایي و خویشتنداري بیاموزد
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تواند رساالت بلیغ فلسفي را كھ در دست  تواند اصول و مباحث فلسفھ را بھ وي بیاموزد، الاقل مي نمي
شھریار جوان دانش آموز . با این امید كھ شاگردش روزي آنھا را خواھد خواند  تألیف دارد بھ او اھدا كند،

. كرد شیوة پسندیدة استاد ایراد ميسرود، و در خطاب بھ سنا نطقھایي بھ  شعر قابل عفوي مي  خوبي بود،
  آگریپینا در تأمین تأیید پسرش در سمت امپراطور با اشكال عظیمي مواجھ نشد،  چون كالودیوس مرد،

  .خصوصًا كھ دوستش بوروس پشتیباني كامل گارد را عمال تضمین كرد

بر سر گور سلف خود  .سسترس بخشید ۴٠٠نرون سربازان را با ھدیة نقدي پاداش داد و بھ ھر شھرنشیني 
اي دربارة  اي خواند كھ سنكا نوشتھ بود؛ ھمان سنكا كھ كمي بعد، با نام مستعار، ھجویة بیرحمانھ مرثیھ

نرون تكریم مرسوم را نسبت بھ سنا بھ عمل آورد، . اخراج امپراطور فقید از اولمپ را منتشر ساخت
كھ از مجموع اختیاراتي كھ تا آن ھنگام و اعالم داشت   متواضعانھ از جوان بودن خود عذر خواست،

و آن فرماندھي ارتش خواھد بود ـ و شاگرد حكیم   اند وي فقط یكي را نگاه خواھد داشت، امپراطوران داشتھ
زیرا نرون تا مدت پنج سال   این قول محتمال صمیمانھ بوده است،. توانست انتخاب كند بھتر از این ھم نمي

ھا در حكومت  است كھ بعدھا ترایانوس آن را بھترین دوره» نروني  پنجسالة«ن و این ھما  آن را حفظ كرد،
امپراطور   ھاي طال و نقره بھ افتخار نرون برپا شود، چون سنا پیشنھاد كرد كھ مجسمھ. امپراطوري خواند

  ھنگامي كھ دو تن متھم . ھفدھسالھ آن را رد كرد

كومت حكمت را رعایت كند كھ سنكا در آن ھنگام در ایراد كرد، قول داد در طول مدت حكومت خود آن ح
چون از او تقاضا شد حكم اعدام مجرم محكومي را امضا . ستود مي) اندر شفقت(اي بھ نام دلكمنتیا  رسالھ

مالیاتھاي اجحاف آمیز را لغو كرد یا تقلیل » !اي كاش ھرگز نوشتن نیاموختھ بودم«: اي كرد كھ كند، نالھ
از آنجا كھ ناپختگي خود را قبول . ي ممتاز اما تنگدست مواجبي ساالنھ مقرر كردبراي سناتورھا. داد

و دستور   پذیرفت، آگریپینا سفرا را بھ حضور مي. داشت، آگریپینا را آزاد گذارد تا امور او را اداره كند
این سنكا و بوروس از . ھاي امپراطوري نقش كنند داده بود تصویرش را كنار تصویر پسرش روي سكھ

نرون را وسوسھ كردند تا ادارة   با برانگیختن غرور،  مادرشاھي دچار وحشت شدند و توطئھ چیدند تا،
مادر كھ بر سر خشم آمده بود اعالم كرد كھ بریتانیكوس وارث . اختیارات او را از چنگ مادرش درآورند

ده بود او را از تخت فرو و تھدید كرد كھ بھ ھمان طرز كھ پسرش را فرمانروا كر  حقیقي سلطنت است،
آگریپینا . نرون با این تھدید بدین طرز مقابلھ كرد كھ دستور داد بریتانیكوس را مسموم كردند. خواھد آورد

بھ ویالھاي خود رفت و آنجا، بھ عنوان آخرین ضربة انتقام، شروع بھ نگارش خاطرات خود كرد ـ تمامي 
اي از داستانھاي وحشت انگیز بود  شایاني كھ ھمچون موزه دشمنان خود و مادرش را لجنمالي كرد و ذخیرة

و نرون   كالودیوس،  باقي گذارد كھ تاسیت و سوئتونیوس رنگھاي تیرة تصاویري را كھ از تیبریوس،
  .كشیدند از آن برداشتند

  ، و بر اثر فشار سازمان اداري كھ بالفعل نقشة آن كشیده شده بود  تحت رھبري نخست وزیر حكیم،
دریاي سیاه از دزدان   مرزھا بخوبي حفظ شد،. پراطوري از داخل و خارج رو بھ ترقي و سعادت بودام

و پارتھا پیمان صلحي با روم   كوربولو باز ارمنستان را تحت حمایت روم درآورد،  دریایي زدوده شد،
كارمندان اداري اصالح   فساد در دیوانھا و شھرداریھا تقلیل پذیرفت،. امضا كردند كھ پنجاه سال دوام یافت

اي كرد  اندیشانھ شاید بھ تلقین سنكا بود كھ نرون پیشنھاد مآل. جویي و عقل اداره شد و خزانھ با صرفھ  شدند،
دایر بر لغو كلیة مالیاتھاي غیرمستقیم ـ خصوصًا عوارض گمركي كھ در مرزھا و بندرھا جمع آوري 

و آن بر اثر نفود   این الیحھ در سنا رد شد،. اطوريشد ـ و استقرار تجارت آزاد در سراسر امپر مي
باز ھم   با وجود قدرت عظیم نرون،  دھد، كاران وصول مالیات بود ـ و این شكستي بود كھ نشان مي مقاطعھ

  .امپراطوري محدودیتھاي خود را بھ حكم قانون قبول داشت

مانع  بدین منظور كھ ذھن نرون را از مداخلھ در امور دولت بگردانند، او را گذاشتند تا بي  سنكا و بوروس،
اي  در ھنگامي كھ گناه براي تمامي مردان برجستھ جذبھ«: گوید تاسیت مي. سرگرم شھوات خود باشد

توانست  تقادات مذھبي نیز نمياع» .رفت كھ فرمانروا با ریاضت و ایثار نفس زندگي كند انتظار نمي  داشت،
اندك دسترسي بھ فلسفھ موجب گسیختگي ھوش او گردیده . نرون را بھ رعایت اصول اخالقي تشویق كند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



از تمامي كیشھا نفرت »  :گوید سوئتونیوس مي. بدون آنكھ قوة داوري او را بھ حد رشد رسانده باشد  بود،
  اش را  داشت و محتوي مثانھ

غرایز او وي را بھ افراط » .تھي كرد  یعني كوبلھ،  داشت، كھ بیش از ھمھ محترم مياي  بر تصویر االھھ
داشت  سسترس خرج بر مي ۴٠٠٠‘٠٠٠تمایالت غیر معمول، و ضیافتھاي مسرفانھ كھ گلھاي آن   در غذا،

حسین كایوس پترونیوس را ت. شمرند كنند مي گفت فقط مردم ممسك و بینوا پولي را كھ خرج مي مي. راند مي
زیرا آن آریستوكرات توانگر راھھاي تازة درآمیختن گناه با ذوق و سلیقھ   خورد، كرد و بر او غبطھ مي مي

  كھ ھمین پترونیوس باشد،  تاسیت در وصف جاویدي از ایدئال آن فرد اپیكوري،. آموخت را بھ او مي
  :گوید مي

تنبلي در آن واحد عالقة او و راه . گذراند ميو شبھا را بھ اشتغال بھ شادي و ھرزگي   روزھا را بھ خواب،
دادند، وي با عالقھ بھ لذت و رفاه  آنچھ دیگران با بذل نیرو و زحمت انجام مي. او بھ سوي شھرت بود

برخالف افرادي كھ مدعي فھم لذات اجتماعي ھستند و دارایي خود را بر باد . داد آمیز انجام مي تجمل
معتاد شھوات   خوشگذران بود اما ولخرج نبود،. كرد عاري از اسرافي ميدھند، وي زندگي پرخرج اما  مي

در تكلم . و مردي تحصیلكرده و شھوتراني خوشرو بود  زد، خود بود اما در آن ظرافت و حكمت بھ كار مي
ربود كھ چون سرچشمة آن آزدگي طبیعي و فطري  و با نوعي تغافل خوشنما دل مي  خوشگو و با نشاط بود،

وقتي   با وجود تمامي ظرافت و آسایش فطري عاري از توجھي كھ داشت،. افتاد بیشتر مؤثر مي  ،او بود
نشان داد كھ نیروي فكري و نرمي رفتار ممكن است در یك شخص   فرماندار بیتینیا و نیز وقتي كنسول شد،

كھ مشتاق گناه یا  پرداخت رساند، بھ اشتغاالت معمول خود مي چون كار دولت را بھ پایان مي… .جمع آید
او را … . داشتند از آنجا كھ نرون و مصاحبان وي او را گرامي مي… .لذاتي بود كھ گرد آن قرار دارند

تنھا بھ حكم او بود كھ چیزي عالي یا دلپسند یا كم . گذاشتند تا دربارة سلیقھ و آداب ظریف داوري كند مي
  .شد نظیر شناختھ مي

وي با قیافة بدلي بھ . ود كھ بتواند بھ این روش اپیكوري ھنرمندانھ دست یابدنرون آن قدرھا انعطاف پذیر نب
دكانھا را   رفت، ھا مي نوردید و بھ میخانھ شبھا با دوستان ھم مسلك كوچھ را در مي  رفت، ھا مي خانھ فاحشھ

خوردند لباسشان  بھ كساني كھ بر مي  باختند، با پسران نرد شھوت مي«. كرد چاپید، و بھ زنان اھانت مي مي
سناتوري كھ در مقابل امپراطور در » .كشتند ساختند، و مي مجروح مي  زدند، كردند، ضربھ مي را پاره مي

سنكا در صدد برآمد . مجبور شد خود را بكشد  اندكي بعد،  لباس و قیافة مبدل سخت از خود دفاع كرد،
اما . نام كالودیا آكتھ از روش موجود بازگرداند شھوت شاھانھ را با پیوند دادن نرون با كنیز سابق سنكا بھ

اندكي بعد . توانست عالیق نرون را نسبت بھ خود نگاه دارد آكتھ آن قدر نسبت بھ نرون وفادار بود كھ نمي
این زن پوپایا سابینا نام . نرون جاي او را بھ زني داد كھ در تمامي طرق عشق بھ حد اكمل صاحب فن بود

وي ھمھ چیز داشت مگر ذھني »   :گوید تاسیت مي. بلندمقام بود و ثروتي سرشار داشت از خاندانھاي. داشت
كنند و موجودیتشان ھنگامي است  روز را صرف آرایش خود مي یكي از آن زناني بود كھ ھمة » .شرافتمند

دم بھ  امپراطور او را در  شوھرش سالویوس اوتو نزد نرون الف از زیبایي او زد،. كھ مطلوب كسي باشند
  . كار را بر او تنگ كرد  گماشت و، براي بھ دام كشیدن پوپایا،) پرتغال(فرمانداري لوسیتانیا 

  .زن او شود  در صورتي كھ نرون اوكتاویا را طالق گوید

در میان جریان فسق و فجور جنسي كھ   اوكتاویا تعدیات و تخلفات نرون را بي سر و صدا تحمل كرده و،
این خود افتخاري براي . زیست، خشوع و عصمت خود را حفظ كرده بود در آن مي از بدو تولد ناگزیر

در مقابل نقشة . آید كھ جان خود را بر سر دفاع اوكتاویا در مقابل پوپایا از دست داد آگریپینا بھ حساب مي
ساند كھ بھ قول تاسیت، كار را بھ جایي ر  حتي،  طالق اوكتاویا، بھ ھر التماس و دستاویزي متشبت شد،

پوپایا در مقابل با سالح لطف و زیبایي خویش پیش آمد و پیروز . خود را بھ پسرش تقدیم كرد  لطف زنانة
و بھ او قبوالند كھ آگریپینا نقشة   ترسد، زد كھ از مادرش مي بھ نرون طعنھ مي. جواني كار خود را كرد  شد،

قتل زني كھ او را زاده و نیمي از جھان را بدو نرون بھ   عاقبت در جنون دلباختگي،. كشد سقوط او را مي
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از   با خوردن پادزھر بھ طور عادي،  بھ فكر مسموم ساختن مادرش افتاد، اما آگریپینا،. داده بود رضا داد
سعي كرد او را در آب غرقھ كند اما، از آن كشتي كھ نرون شكستن آن را تمھید كرده . ھر سمي مصون بود
  چون او را گرفتند،. اما افراد نرون او را تا ویالیش تعقیب كردند. شنا كرد و نمردبود آگریپینا تا ساحل 

امپراطور كھ بھ . نمرد  و تا چند ضربھ نخورد،» شمشیرتان را در رحم من فرو كنید«: برھنھ شد و گفت
در این كار  گویند سنكا دستي مي» .دانستم مادري تا این حد زیبا دارم نمي»  :دیدار جسد برھنھ آمد، گفت

اي كھ در آن نرون نقشھ كشیدن  اما غم انگیزترین قسمت تاریخ فلسفھ ھمانجاست كھ سنكا در نامھ. نداشت
. داده قلم برده است آگریپینا را بر ضد امپراطور و خودكشي او پس از گیرافتادنش را براي سنا شرح مي

ھ پیشواز نرون كھ بھ رم باز گشتھ بود سناتورھا دستھ جمعي ب. سنا با لطف تمام آن توضیح را پذیرفت
  .رفتند و خدایان را شكر گفتند كھ او را از خطر دور داشتھ است

موسیقي،   سالھ بود كھ عالقة شدیدي نسبت بھ شعر، ٢٢توان باور كرد كھ این مادر كش جواني  مشكل مي
اگوني كھ در قدرت بدني و بھ واسطة مسابقات گون  یونانیان را،. نمایش، و مسابقات ورزشي داشت  ھنر،

در سال . گفت و در صدد برآمد مسابقات مشابھي را در روم عملي سازد تحسین مي  دادند، ھنري ترتیب مي
را تأسیس كرد و یك سال بعد مسابقات معروف بھ نرونیا را بھ تقلید از » مسابقات جوانان«، بنیاد ۵٩

و   زیبایي اندام،  كھ در آن مسابقات اسبدواني، جشنھاي ورزشي و ھنري چھار سالة اولمپي افتتاح كرد
. و حمام عمومي عظیمي ساخت  ژیمنازیوم،  آمفي تئاتر،. بھ انضمام خطابھ و شعر معمول بود» موسیقي«

و عاقبت تصمیم گرفت در مسابقات   ران پرشوري شد،  ارابھ  كرد، در كارھاي ورزشي با مھارت شركت مي
بل با بھترین سنن یونان باستان   ن یوناندوست او این عمل نھ فقط صحیح بود،در ذھ. راني شركت كند ارابھ

دانست و سعي كرد خودنماییھاي امپراطور را در استادیومي  سنكا این كار را احمقانھ مي. مطابقت داشت
. مردم براي تماشاي نمایش خود دعوت كرد  نرون رأي او را نپذیرفت و از عامة. خصوصي محدود كند

  .آمدند و با سرور و شعف كف زدند مردم

از آنجا كھ ھمھ گونھ . پروا واقعًا خواستار بود آن بود كھ ھنرمند بزرگي باشد اما آنچھ این نیمھ انسان بي
این خود مایة آبروي اوست كھ با مشقتي . كرد كھ ھمھ كار از دستش ساختھ باشد آرزو مي  قدرتي داشت،

براي آنكھ . كرد و شعر مي  موسیقي،  مجسمھ تراشي،  نقاشي،  ،توأم با جدیت ھم خود را صرف حكاكي
درون   نھاد، اي سربي روي سینھ مي كشید و صفحھ بھ پشت بر زمین دراز مي«آوازخواني خود را بھتر كند 

كرد و ھیچ گونھ میوه یا غذایي كھ بھ حال صوت بد باشد  را با تزریق یا از طریق استفراغ پاك مي
ترین  یك شب برجستھ. خورد رخي از روزھا بھ ھمین منظور فقط سیر و روغن زیتون ميدر ب» .خورد نمي

و دربارة اصول نواختن   ارغنون آبي جدیدي را بھ ایشان نشان داد،  سناتورھا را بھ كاخ خود احضار كرد،
بیرون چنان افسونزدة آھنگھاي خوشي بود كھ ترپنوس از چنگ . و ساختمان آن براي ایشان سخنراني كرد

شاعران و ھنرمندان را . گذراند كشید كھ شبھاي بسیاري را تا بامدادان بھ تمرین آن ساز با ترپنوس مي مي
نقاشیھاي خود را با نقاشیھاي ایشان مقایسھ   داد، آورد، در كاخ خود با ایشان مسابقھ مي گرد خود جمع مي

خورد، و  از مدح ایشان فریب مي. خواند ن ميداد، و اشعار خود را بر ایشا كرد، بھ شعر ایشان گوش مي مي
نرون شادمانھ جواب داد كھ در آن   چون منجمي پیش بیني كرد كھ تاج و تخت را از دست خواھد داد،

و   فلوت،  آرزو داشت كھ یك روز در مالء عام ارغنون آبي،. صورت از راه ھنر امرار معاش خواھد كرد
بھ  ۵٩در سال . زیگر و رامشگر تقلید تورنوس ویرژیل را درآوردسپس بھ صورت با  ني و انبان بنوازد،

تا پنج سال بر . عنوان چنگنواز در باغھایي كھ در كنار رودخانة تیبر داشت كنسرتي نیمھ عمومي داد
كرد كھ  و فكر مي  عاقبت در ناپل دل بھ دریا زد،  زیاد تماشاگر داشت مھار زد،  اشتیاق شدیدي كھ براي عدة

تاالر استماع براي . فھمند بخشند و قصدش را مي طرز فكر یوناني حكمفرماست و مردم او را مي در آنجا
  امپراطور جوان،. در ھم فرو ریخت  نمایش او چنان انباشتھ شده بود كھ اندكي پس از بیرون شدن مردم،

ومپیوس در رم بر بھ صورت خنیاگر و چنگنواز در تئاتر بزرگ پ  كھ بدین نحو در ناپل تشویق شده بود،
اي از آثار  چند پاره .بودخواند كھ ظاھرًا خود ساختھ  ھایي مي در این نمایشھا ترانھ). ۶۵سال (صحنھ آمد 

تروا   مطولي دربارة  حماسة  ین غزل،اضافھ بر چند. كند او باقي است كھ از استعداد متوسط او حكایت مي
pyبھ منظور تكمیل . روم زد  مطولتري دربارة  و دست بھ ساخت حماسة  ،)كھ پاریس قھرمان آن بود(نوشت 
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 اورستسو حتي  آلكمایون، ھراكلس، اودیپ،بھ صورت بازیگر بر صحنھ آمد و تقلید   چند كاره بودن خود،
  .مادركش را درآورد

زانو   كرد و روي صحنھ، چنانكھ مرسوم بود، داد و ایشان را مشغول مي مردم از اینكھ امپراطور نمایش مي
ھا  گرفتند و در میكده خواند فرا مي ھا را كھ نرون مي آن ترانھ. شاد بودند  زد تا مردم برایش دست بزنند، مي

محبوبیت . شور و شوقي كھ براي موسیقي داشت بھ تمامي طبقات سرایت كرده بود. خواندند يھا م و كوچھ
  .روزافزون بود  بھ جاي آنكھ رو بھ نقصان گذارد،  او،

  بیش از آنچھ بھ واسطة شایعات مربوط بھ ھرزگي و انحطاط جنسي در كاخ شاھانھ در وحشت بود،  سنا،
نرون بھ این وحشت آن بود كھ عادت یونانیان دایر بر تخصیص و جواب . از این نمایشھا وحشت داشت

مسابقات ھنري و ورزشي بھ طبقة شھرنشین بھتر از رسم رومیان یعني واگذاردن این مسابقات بھ بردگان 
آدمكش جوان . شك نیست كھ مسابقات نباید بھ صورت اعدام تدریجي مجرمان درآید: گفت نرون مي. است

حكومت او ھیچ نبرد تن بھ تني در میدان مخصوص مبارزات گالدیاتورھا نباید تا فرمان داد كھ در مدت 
برخي سناتورھا را راضي یا مجبور   براي اعادة سنت یونان و تكریم نمایشھاي خود،. حد مرگ ادامھ یابد

برخي  .عام حاضر شوند  ران در مالء و ارابھ  گالدیاتور،  ورزشكار،  ، نوازنده  ساخت بھ صورت بازیگر،
ساختند كھ  مخالفت خود را با روش نرون بدین نحو خاطر نشان مي  از قبیل تراسئا پایتوس،  از پاتریسینھا،

یافتند؛ بعضي دیگر از قبیل ھلویدیوس  در جلسھ حضور نمي  رفت، وقتي نرون براي ایراد نطق بھ سنا مي
با شدت نرون را محكوم   ان بود،كھ آخرین ملجأ آزادي بی  پریسكوس در آن سالنھاي آریستوكراتیك،

كردند؛ و فیلسوفان رواقي در روم روز بھ روز آشكارتر بر ضد آن اپیكوري شیطان صفت كھ بر تخت  مي
ھا را كشف  جاسوسانش توطئھ. ھا چیدند تا او را سرنگون سازند توطئھ. گفتند نشستھ بود سخن مي

احیا شد » لزماژستھ«قانون . وحشت بھ مقابلھ برخاستو او نیز مانند اسالفش با استقرار دورة   كردند، مي
ساخت مورد  و افرادي كھ مخالفت یا ثروتشان مرگشان را از لحاظ فرھنگي یا مالي مطلوب مي) ۶٢سال (

بھ واسطة ولخرجي و ھدایا و   چون نرون نیر مانند كالیگوال در این ھنگام،. گرفتند اتھام قرار مي
تمامي امالك آن   نیت خود را دایر بر مصادرة  خزانھ را تھي ساختھ بود،  بود، ورزشھایي كھ بھ راه انداختھ

موقوفات . كردند اعالم داشت عده از شھرنشنان كھ در وصایاي خود بھ حد كافي امپراطور را منظور نمي
بھ  ھنگامي كھ سنكا زبان. ھاي آنھا را ذوب كرد بسیاري از معابد را بھ یغما برد و زر و سیم و مجسمھ

نرون او را از دربار   انتقاد كرد،   و از آن بدتر از اشعار او ـ  اعتراض گشود و در نھان از رفتار او ـ
  و حكیم پیر سھ سال آخر عمر را در ویالھاي ) ۶٢سال (بیرون راند 

  .بوروس چند ماه پیش از آن مرده بود. خود در انزوا بھ سر برد

  تیگلینوس،. در این ھنگام نرون دستیاران جدیدي گرد خود جمع آورد كھ غالبًا از نژاد خشنتري بودند
مھمترین مشاور او شد؛ وي راه امپراطور را براي ھر كیف و عشرتي ھموار   رئیس پلیس شھر،

و دوازده روز بعد   نرون اوكتاویا را بھ دلیل نازا بودن طالق گفت و از خود راند،  ،۶٢در سال . ساخت مي
و با تاج گل نھادن   ھاي پوپایا كھ نرون برافراشتھ بود، مردم با واژگون كردن مجسمھ. با پوپایا ازدواج كرد

پوپایا كھ بر آشفتھ بود بھ عاشق خود . بدین كار بھ طور صامت اعتراض كردند  ھاي اوكتاویا، بر مجسمھ
انقالبي در دست تھیھ است تا نرون را از تخت بیندازد و  قبوالند كھ اوكتاویا نقشة تجدید ازدواج دارد و

نرون آنیكتوس را ، كھ قاتل   اگر بتوان سخن تاسیت را پذیرفت،. شوھر جدید اوكتاویا را بھ جاي او بنشاند
اي براي واژگون ساختن  دعوت كرد تا بھ زناي با اوكتاویا اقرار كند و او را در توطئھ  آگریپینا بود،
  بھ ساردني تبعید شد،  آنیكتوس ھمچنانكھ دستور گرفتھ بود تظاھر كرد،. ست اندر كار جلوه دھدامپراطور د

چند روز بعد از ورود . اوكتاویا بھ پانداتریا تبعید شد. و باقي عمر را با راحت و ثروت سپري ساخت
داشت و باورش در آن ھنگام فقط بیست و دو سال . كارگزاران امپراطور براي كشتنش آمدند  بدانجا،

گفت دیگر فقط  مي  برابر قاتالن خود بھ التماس افتاد،. شد آدمي بدان بیگناھي باید بدان زودي بمیرد نمي
pyاما مأموران سرش را بریدند و براي گرفتن پاداش . اي بھ او برساند تواند صدمھ خواھر نرون است و نمي
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خدایان را شكر گفت كھ باز ھم امپراطور را حفظ   كھ از مرگ اوكتاویا خبر شد،  ، سنا. نزد پوپایا بردند
  . كرده بودند

كنسولي كھ تازه انتخاب شده اما ھنوز بر   پس از مرگ آگریپینا،. در این ھنگام نرون خود خدایي شده بود
 ۶٣وقتي كھ در سال . برپا كنند» نرون بھ الوھیت رسیده«سر كار نرفتھ بود پیشنھاد كرد كھ معبدي براي 

ھنگامي كھ تیرداد اول بھ . كودك ھم جنبة الوھیت یافت  دختري از نرون زایید كھ اندكي بعد مرد، پوپایا
. پرستش كرد) مھر(بھ زانو درآمد و امپراطور را بھ نام میترا   روم آمد تا تاج ارمنستان را دریافت دارد،

متر ساخت كھ  ٣۶,۵بھ ارتفاع اي عظیم  پیشاوري آن مجسمھ  زرین خود را بنا كرد،  زماني كھ نرون خانة
خداي (اي از اشعة آفتاب گرد آن بود كھ او را با فوبیوس آپولون  و ھالھ  شبیھ سر او بر آن قرار داشت،

با اندامي   اما در واقع در این ھنگام سي و پنج سال داشت و فاسدي شكم بر آمده،. ساخت یكي مي) خورشید
  .و چشماني مرده و خاكستري بود  مویي زرد و مجعد،  تھ،پوستي شكس  اي فربھ، ضعیف و الغر، چھره

خواست  مي  از نقایص كاخھایي كھ بھ میراث برده بود عیبجویي بسیار مي كرد،  بھ عنوان خدا و ھنرمند،
اما محلة پاالتینوس شلوغ بود و در پایین آن از یك سو سیركوس ماكسیموس و . كاخي با نقشة خود بسازد

ماتم گرفتھ بود كھ . ھا قرار داشتند رگ روم واقع بود و در دو طرف دیگر آن زاغھسوي دیگر فوروم بز
  بھ جاي آنكھ مانند اسكندریھ یا انطاكیھ با   چرا رم،

آرزو داشت كھ رم را از نو . چنان اتفاقي و بدون نقشھ بزرگ شده بود  ھاي علمي ساختھ شده باشد، نقشھ
  .بگذارد» نرونشھر«یا » شھر نرون«ا و نام آن ر  باني دوم آن شود،  بسازد،

نھ روز بھ طول   بسرعت انتشار یافت،  رخ داد، ماكسیموس، حریقي در سیركوس ۶۴ژوئیة  ١٨روز 
با شتاب . برخاست، نرون در آنتیوم بود ھنگامي كھ شعلة حریق. و دو سوم شھر را نابود ساخت  انجامید،

داالن طاقداري كھ بتازگي براي . بھ رم رفت و بموقع رسید تا سوختن كاخھاي پاالتینوس را تماشا كند
. مربوط كردن كاخ خود بھ باغھاي مایكناس ساختھ بود یكي از اولین ساختمانھایي بود كھ فرو ریخت

  دخانة تیبر از حریق مصون ماند و در سراسر بقیة شھر،فوروم و كاپیتول و ھمچنین ناحیة غربي رو
ھاي  ھزاران نفر در میان خانھ. و آثار ھنري بیشمار نابود شدند  نسخ خطي ذیقیمت،  معابد،  ھا، خانھ

  پناه و سرگردان، صدھا ھزار نفر بي. شد جان دادند ھاي پرجمعیت خراب مي مسكونیي كھ در كوچھ
كردند و گوش بھ شایعاتي داشتند كھ نرون دستور حریق داده بود و  را سر ميشبھا   زده و مبھوت، وحشت

، در حالي كھ اشعار خود را دربارة  از باالي برج مایكناس. پراكند تا آتش را تجدید كند خاكسترھا را مي
نرون با حرارت زیاد رھبري  .كرد ميحریق را تماشا   نواخت، خواند و ھمراه آن چنگ مي غارت تروا مي

كوششي را كھ براي جلوگیري یا محدود ساختن حریق و فراھم آوردن وسایل كمكي بھ عمل مي آمد 
سیب فرمان داد تمامي ساختمانھاي دولتي و باغھاي امپراطوري را بھ روي بینوایان آ. برعھده گرفتھ بود

و   غذا را از نقاط اطراف مصادره كرد،  شھري از چادر در میدان مارس بھ وجود آورد،. دیده بگشایند
بنا بر قول . مسخرگیھا و بدگوییھاي اتھام آمیز مردم را بدون تندخویي تحمل كرد. ترتیب تغذیة مردم را داد

در جستجوي بالگردان ) خاطر داشتكھ مخالفت مسبوق بھ سابقة سناتوري او را ھمواره باید بھ (تاسیت 
  بود و آن را در مردمي یافت كھ

این نام از مسیح مشتق بود كھ در . شدند بھ واسطة اعمال شوم خود منفور بودند و عمومًا مسیحي خوانده مي
اي كھ  با آن واقعھ، فرقھ. در یھودا بھ قتل رسید  تحت پیشكاري پونتیوس پیالتوس،  زمان حكومت تیبریوس،

اي خطرناك جلو گرفت، اما اندكي بعد احیا شد و  اي خورد كھ تا مدتي از رشد خرافھ باني آن بود ضربھوي 
بل حتي در شھر رم ـ گودالي كھ ھر چیز رسوا و مھیب از چھار … . با شدتي جمع آمده و نھ فقط در یھودا

عة معمول خود را بھ نرون ھمان خد. گوشة جھان ھمچون سیالب بھ سوي آن روانھ است ـ انتشار یافت
گروھي بدھكار و بازمانده را یافت كھ راضي شدند بھ گناه خود اعتراف كنند؛ و بھ شھادت چنین . كار زد

بل بھ   و آن نھ بھ موجب مدرك آشكار دال بر آتش زدن شھر،. اي از مسیحیان محكوم شدند افرادي عده
  واسطة نفرت لجوجانة ایشان نسبت بھ 
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برخي . و نرون سخریھ و استھزا را بھ عذاب ایشان افزود  را با شدت بیرحمي كشتند، ایشان. نوع بشر بود
بعضي را با میخ بھ صلیب   از ایشان را با پوست ددان پوشاندند و رھا كردند تا خوراك سگان شوند،

زدند تا و بسیاري از ایشان را با مواد محترقة آغشتھ آتش   و گروھي از ایشان را زنده سوختند،  كوفتند،
بشریت بھ خاطر مسیحیان بر . عاقبت توحش این اقدامات دلھا را از رحم آكند… .شب ھنگام مشعل باشند

  .سر شفقت آمد

نرون با شعفي مشھود بازسازي شھر را بھ صورت خوابي كھ   پس از آنكھ بقایاي سوختگي زدوده شد،
ھر شھر واقع در امپراطوري، بھ تقاضا  از  كمك خرج براي این منظور،. براي آن دیده بود برعھده گرفت

خیابانھاي . و آنان كھ منازلشان نابوده شده بود توانستند از این محل خانة نوي بسازند  یا فشار جمع آمد،
شد و  اولشان از سنگ ساختھ مي  ھاي جدید بایست روكار و طبقة خانھ  جدید را پھن و مستقیم ساختند،

داشتند تا در صورت بروز حریق فاصلة امنیتي  ارات دیگر فاصلھ ميھمچنین بایست بھ حد كافي از عم
چشمھ ھایي كھ از زیر شھر جریان داشت با قنات بھ انبار بزرگي پیوند داده شد تا در . موجود باشد

نرون، از محل خزانة امپراطوري، در طول خیابانھا . صورت وقوع حریقھاي بعدي ذخیرة آب باشد
ھاي تماشایي زمان  معمرین و پیرمردان صحنھ. انداخت ي ھزاران خانھ سایھ ميرواقھایي ساخت كھ بھ رو

اما چیزي نگذشت كھ ھمھ موافقت كردند كھ رمي سالمتر و امنتر و   شھر قدیم را از یاد برده بودند،  گذشتة
  .زیباتر از حریق بیرون آمده است

گذاشت، مورد  ود را نیز بھ قالبي تازه مياگر نرون در این ھنگام كھ پایتخت خود را از نو ساخت زندگي خ
  اند، آن طور كھ گفتھ  در حالي كھ چند ماھھ آبستن بود،  میالدي، ۶۵اما پوپایا در سال . گرفت عفو قرار مي

شایع بود كھ آن لگد جواب نرون بھ اعتراضات پوپایا بوده . مرد  بر اثر لگدي كھ بھ شكمش خورده بود،
چون با اشتیاق   از مرگ پوپایا غصة بسیار خورد،. نھ رفتن نرون از مسابقاتاست، بھ واسطة دیر بھ خا

تشییعي پر طنطنھ   دستور داد جسدش را با ادویة نایاب حنوط كردند،. تمام چشم بھ راه وارث خود بود
ت چون پسركي سپوروس نام را كھ بسیار بھ پوپایا شباھ. اي بر جسد او خواند و مرثیھ  برایش راه انداخت،

از او   از ھر لحاظ،«اش كردند و طي تشریفات رسمي با او ازدواج كرد و  دستور داد اختھ  داشت یافتھ بود،
در . داشت زیركي بشوخي گفت كھ اي كاش پدر نرون نیز چنین زني مي» .ھمچون زني استفاده مي كرد

بعاد آن ساختمان ـ در تزیینات مسرفانھ و مخارج و ا. ھمان سال شروع بھ ساختن خانة زرین خود كرد
داد ـ تنفر آریستوكراسي و سوءظن پلبیھا را تجدید  مساحتي كھ قبال چندین ھزار بینوا را در خود جاي مي

  .كرد

داري براي بر تخت نشاندن كالپورنیوس پیسو در  جاسوسان نرون ناگھان برایش خبر بردند كھ توطئة دامنھ
كاركنان دست دوم و كم اھمیت توطئھ را دستگیر كردند  عمال نرون چند تن از). ۶۵سال (شرف اجراست 

  و با شكنجھ و تھدید از ایشان اعتراف گرفتند كھ سایة 

. اندك اندك تمامي نقشھ آشكار شد. انداخت نیز مي  اي، و از جملھ لوكانوس شاعر و سنكا، شك را بر عده
قسم خورده است طبقة سناتورھا را نابود انتقام نرون چنان وحشیانھ بود كھ رومیان باور كرده بودند نرون 

لوكانوس . مدتي بھ مباحثھ پرداخت و سپس فرمان را اجرا كرد  چون بھ سنكا فرمان خودكشي داده شد،. كند
تیگلینوس، كھ نسبت بھ محبوبیت پترونیوس . جان داد  ضمن خواندن اشعار خود،  نیز ورید خود را درید و،

ي از غالمان آن مرد خوشگذران رشوه داد تا بھ زیان ارباب خود گواھي بھ یك  ورزید، نزد نرون حسد مي
پترونیوس با فراغ بال مرد؛ . و نرون را ترغیب و اغوا كرد تا بھ مرگ پترونیوس فرمان دھد  دھد،

خواند و با روش معمول خود  وریدھاي خود را گشود و باز بست و در ضمن براي دوستان خود شعر مي
. گفت؛ سپس مقداري قدم زد و كمي خوابید؛ و بعد باز وریدھایش را باز كرد و آرام مرد با ایشان سخن مي

بل   نھ از این لحاظ بود كھ در توطئھ دست داشتھ بود،  رواقیون سنا،  سر دستة  محكوم شدن تراسئاپایتوس،
خواندن او لذت از آواز   داد، از این جھت كھ كال بھ حد كافي نسبت بھ امپراطور شور و شوق نشان نمي

را صرفًا   ھلویدیوس پریسكوس،  دامادش،. برد، و ترجمة حالي كھ از كاتو نوشتھ بود تحسین آمیز بود نمي
  فیلسوف رواقي،  موسونیوس روفوس،. كشتند  اما دو تن دیگر را كھ از ایشان مدح گفتھ بودند،. تبعید كردند
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پدر   دو برادر سنكا ـ یكي آنایوس مال،. فرستادندرا بھ تبعید   حقوقدان بزرگ،  و كاسیوس لونگینوس،
كھ بولس حواري را در كورنت آزاد ساخت ـ فرمان یافتند كھ خود را   لوكانوس، و دیگري آنایوس نواتوس،

  .بكشند

، براي شركت در مسابقات اولمپي و دادن چند ۶۶در سال   نرون پس از فارغ شدن از غوغاي داخلي،
در » .یونانیان تنھا مردمي ھستند كھ گوش موسیقي شناس دارند»  :گفت مي. كردكنسرت بھ یونان عزیمت 

و چنان صدمھ دید كھ نزدیك بود بمیرد؛   از ارابھ پرت شد،  اي را راند، مسابقات اولمپي ارابة چھار اسبھ
اما . ا رھا كرداما قبل از پایان مسیر آن ر  چون باز او را در ارابھ نھادند، تا مدتي بھ مسابقھ ادامھ داد،

دانستند و تاج  كند خوب مي قضات تفاوت بین یك امپراطور را با یك فرد عادي كھ در مسابقھ شركت مي
چنان شاد شد كھ اعالم كرد از آن بھ بعد نھ   چون جماعت براي او كف زدند،. پیروزي را بھ او جایزه دادند

. عني از پرداخت ھر گونھ باجي بھ روم معاف شودبل سراسر یونان باید آزاد باشد ـ ی  فقط آتن و اسپارت،
وسایل رفاه او را فراھم   و برزخي در یك سال،  شھرھاي یونان، با دادن مسابقات اولمپي، پوتیایي، نمئایي،

و ورزشكار   بازیگر،  چنگنواز،  و او در جواب این لطف در تمامي آن مسابقات بھ عنوان خنیاگر،  آوردند،
نسبت بھ حریفان خود ادب محض   كرد، واعد مسابقات مختلف را با دقت مراعات مينرون ق. شركت جست

در ضمن . كرد و براي تسلي ایشان در مورد فتح اجباري خود شھرنشیني رم را بھ ایشان اعطا مي  بود،
آھي . مسافرت خود در یونان خبر شد كھ یھودا انقالب كرده و سراسر مغرب علم طغیان برافراشتھ است

  د و سفر خود كشی

ولو براي   ھیچ كس اجازه نداشت،  خواند، وقتي در تئاتر آواز مي»  :گوید سوئتونیوس مي. را دنبال كرد
و چند تني خود   در تئاتر زاییدند،  از این جھت بود كھ برخي زنان،. فوریترین حوایج، از تئاتر خارج شود

اي را كھ قیصر طرح  در كورنت دستور داد ترعھ» .زدند تا ایشان را از تئاتر خارج كنند را بھ مردن مي
كھ   نرون،. اما طي آشوب سال بعد بھ كناري گذارده شد  كرده بود بھ مرحلة اجرا درآوردند؛ كار آغاز شد،

طي مراسم رسمي   ،)۶٧سال (ھاي بیشتر بھ وحشت افتاده بود، بھ ایتالیا بازگشت  از خبر قیامھا و توطئھ
  .جایزه را كھ در یونان برده بود نشان داد ١٨٠٨  ھاي فتح، بھ عنوان نشانھ  پیروزي وارد رم شد و،

یولیوس،   فرماندار لیون، ۶٨در ماه مارس سال : ماندند اما قضایاي غم انگیز از مسخرگیھاي او عقب نمي
سسترس براي سر  ٢,۵٠٠,٠٠٠چون نرون   استقالل گل را اعالم داشت،  كھ اھل گل بود،  ویندكس،

ھر كھ سر نرون را براي من بیاورد سر من پاداش «ویندكس متقابال گفت كھ   كس جایزه تعیین كرد،ویند
اولین توجھش آن بود   كرد، كھ خود را براي میدانداري در برابر این حریف مردخو آماده مي  نرون،» .او

آوریل خبر رسید كھ  اما در ماه. كھ گاریھایي براي حمل آالت موسیقي و البسة نمایش خود انتخاب كند
كھ خبر   سنا،. بھ سوي روم در حركت است  با ویندكس ھمدست شده،  فرمانده سپاه روم در اسپانیا،  گالبا،

. شد پاسداران امپراطور حاضرند در ازاي پاداش قابلي نرون را رھا كنند، گالبا را امپراطور اعالم كرد
از خانة زرین خود بھ باغھاي   ین نحو مسلح شد،چون بد  نرون مقداري زھر در جعبة كوچكي ریخت و،

از آن عده افسران گارد كھ در كاخ حاضر بودند تقاضا كرد كھ . سرویلیایي بر سر راه اوستیا گریخت
مگر مردن چنین »   :و یكي از ایشان بیتي از ویرژیل را براي او خواند  ھمھ رد كردند،. ھمراه او بروند

بھ . ھ آن قدرت مطلق كھ كارش را ساختھ بود چنان ناگھاني بند آمده باشدشد ك باورش نمي» دشوار است؟
كنار رود تیبر رفت تا خود را غرقھ كند، . چندین دوست براي كمك قاصد فرستاد، اما ھیچ یك جواب ندادند

یي او پیشنھاد كرد كھ در ویالي خود در جادة ساالریا  یكي از غالمان آزاد شدة او،  فایون،. اما جرئت نكرد
نرون فورًا پیشنھاد را پذیرفت، و در تاریكي شش كیلومتر مسافت را از وسط شھر پیمود و . را پنھان كند

، در انبار فایون گذراند و بھ اندك صدایي  آن شب را در قبایي خاك آلود، بیخواب و گرسنھ. بھ خارج رفت
و   عالم كرده، دستور توقیف او را داده،قاصد فایون خبر آورد كھ سنا نرون را دشمن خلق ا. بھ خود لرزید

نرون پرسید آن طرز چیست؟ جوابش . مجازات شود» بھ طرز قدیم«تصویب كرده است كھ نرون باید 
كوبند، و  اي مي گذرد بھ چوبھ كنند، با چنگال پوالدیني كھ از گردنش مي مرد محكوم را برھنھ مي«دادند 

pyخود را با دشنھ بكشد، اما دچار این خطا شد كھ نخست از وحشت خواست » .زنند سپس تا حد مرگ مي
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با مردنم چھ ھنرمندي نابود «: ماتم گرفت كھ . نوك دشنھ را آزمود و دید كھ بھ نحوي ناخوشایند تیز است
  »!شود مي

ـ خنجري » آید اكنون بانگ سم چارپایان تندپا بھ گوش من مي! گوش فرا ده«ضمن خواندن شعري ـ . بودند
. كمك كرد تا خنجر بھ منزل برسد  و اپافرودیتوس، غالم آزاد شدة او،  دستش لرزید،  ود فرو برد،بھ گلوي خ

و كارگزاران گالبا با این تقاضا موافقت   نرون از ھمراھان خود تقاضا كرده بود نگذارند جسدش مثلھ شود،
). ۶٨سال (ا بھ خاك سپردند معشوقة سابقش، او را در چارطاق دومیتیھ  ھاي پیر او و آكتھ، دایھ. كردند

اما عدة . دویدند در میان شھر مي  بسیاري از مردم از خبر مرگ او شاد شدند و، با كالھھاي آزادي بر سر،
نسبت بھ بینوایان   كرد، بیشتري عزاي او را گرفتند؛ چون ھمان قدر كھ نسبت بھ بزرگان بیرحمانھ ظلم مي

دادند كھ نرون واقعًا نمرده است و با  تمام گوش بھ شایعاتي مياین عده با اشتیاق . بخشنده و كریم بود
آید؛ و ھنگامي كھ خبر مرگ او را قبول كردند؛ تا چند ماه بر  نیروي سنا در جنگ است و بھ سوي رم مي

  .آمدند تا گل بر آن بیفشانند گور او مي

V – سھ امپراطور  

چون سلسلة انساب خود   تباري بلند داشت،. بھ روم رسید ۶٨سرویوس سولپیكوس گالبا در ماه ژوئن سال 
سال كھ بھ  در این. رساند و گاو مي مینوس،را از طرف پدر بھ یوپیتر و از جانب مادر بھ پاسیفائھ، زن 

دست و پایش چنان كج شده بود كھ نھ   بھ واسطة نقرس،  طاس شده بود و،  اوج اعتبار خود رسید،
بھ گناھان معمول رومیان، اعم از . توانست كتابي بھ دست بگیرد توانست كفش بھ پا كند و نھ مي مي

آنچھ . كوتاه سخت این گناھان نبوداما آنچھ دوران زمامداري او را چنان   آلوده بود،  زنبارگي و شاھدبازي،
ارتش و مردم را سخت ناخوش آمد رعایت صرفھ جویي در بیت المال و بھ كار بستن عدالت بدون انحراف 

اند بایست نھ عشر آن را  ھنگامي كھ فرمان داد آنان كھ ھدایا یا ممر معاش دائم از نرون دریافت داشتھ. بود
  .زه براي خود تراشید و ایامش بھ آخر رسیدھزار دشمن تا  بھ خزانھ بازگردانند،

اعالم كرد فقط در صورتي از عھدة پرداخت دیون خود   كھ سناتوري ورشكستھ بود،  ماركوس اوتو،
  سواره وارد فوروم رم شدند،  افراد گارد طرفداري خود را از او اعالم داشتند،. آید كھ امپراطور شود برمي

گالبا بدون مقاومت گردن خود را در برابر . گذشت ت روان ميو بھ گالبا برخوردند كھ سوار تخ
اما   یكي از ایشان سر را براي اوتو برد،. سرش و بازوانش و لبانش را بریدند. شمشیرھاي گارد فرود آورد

سنا . شست خود را در دھان سر فرو برد  توانست سر را با موي تنك و خون آلود حمل كند، از آنجا كھ نمي
در گرمانیا و مصر، امپراطوري   و در ھمان حال ارتشھاي روم،  وتو را بھ امپراطوري پذیرفت،بھ شتاب ا
  را بھ سر 
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  فوروم رم

این دو سركرده آولوس ویتلیوس در گرمانیا و تیتوس فالویوس وسپاسیانوس . گفتند كردگان خود تھنیت مي
و مقاومت ناچیز پادگانھاي شمال و پاسداران  ویتلیوس با لشكریان نیرومند خود بھ ایتالیا ھجوم برد. بودند

و ویتلیوس بر   اوتو پس از دوران حكومت نود و پنج روزه خود را كشت،. امپراطور را در ھم شكست
  .تخت نشست

ممكن بود   ھمچون گالبا،  ، این نكتھ از نقاط ضعف حكومت و سیستم نظامي روم بود كھ مردمي كاھل
. فرمانده نیروي روم در گرمانیا گردد  مانند ویتلیوس،  یا خوشگذراني تناسا،  ،فرمانده ارتش در اسپانیا شود

پنداشت و ھر وعده غذا را بدل بھ میھماني  ویتلیوس مردي شكمپرست بود كھ امپراطوري را ضیافتي مي
 و چون این فواصل رو بھ نقصان گذارده  پرداخت، ھاي غذا بھ كار حكومت مي میان وعده. كرد مفصلي مي

اش آسیاتیكوس واگذارد كھ در مدت چھار ماه یكي از ثروتمندترین  كار حكومت را بھ بردة آزاد شده  بود،
لشكري را رو بھ ایتالیا   سر كردة قواي وسپاسیانوس،  چون ویتلیوس شنید كھ آنتونیوس،. افراد روم شد

در . د و خود بھ شكمپروري پرداختزیردستان گذار  دفاع خود را بر عھدة  راند تا او را از تخت براند، مي
، ضمن یكي از جنگھاي شدید و پر  ھاي آنتونیوس، مدافعان ویتلیوس را در كرمونا ، دستھ۶٩ماه اكتبر سال 

و در آنجا بقایاي نیروي ویتلیوس   آنتونیوس وارد رم شد،  دستة. مغلوب ساختند  خونریزي زمان باستان،
گوید  تاسیت مي. ، در حالي كھ وي خود در كاخ پناھنده شده بودشجاعانھ از امپراطور خود دفاع كردند

چنانكھ گویي صحنة آدمكشي چیزي بیش از نمایش بھ   كردند، نبرد را نظاره مي  گلھ وار جمع آمده،«مردم 
ھا را غارت  برخي از مردم دكانھا و خانھ  در ضمن كھ نبرد ادامھ داشت،» .خاطر تفریح ایشان نیست

بیرحم و بدون شفقت   سربازان آنتونیوس پیروز شدند،. دادند سپیان بھ كسب خود رونق ميكردند و رو مي
كھ ھمچون نفس تاریخ براي   و بدون ھیچ ناراحتي شھر را غارت كردند؛ و جماعت،  دشمنان را كشتند،

و كناري  كردند تا دشمنان را از ھر گوشھ بھ لشكریان پیروزمند كمك مي  تمجید فاتحان گرد آمده بودند،
اي بھ گرد گردنش دور  نیمھ برھنھ با حلقھ  كھ از نھانگاه بیرون كشیده بودند،  ویتلیوس را،. بیرون بكشند

pyو عاقبت در یك لحظھ كھ رحم بر ددخویي   اش دادند، با تأني شكنجھ  پھن بر او افشاندند،  شھر گرداندند،
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ھا كشیدند و بھ رودخانة  با قالب در میان كوچھ جسدش را ). ۶٩دسامبر سال (چیره آمده بود او را كشتند 
  .تیبر افكندند

VI – وسپاسیانوس  

وسپاسیانوس كھ مشغول ھدایت جنگ ! برخورد با مردي ذیشعور و توانا و شریف چھ آسایشي در بر دارد
، سر فرصت، براي در دست گرفتن ھمینة خطیري كھ سربازانش برایش تحصیل كرده بودند بھ  یھودا بود

  و سنا بشتاب آن   آمد،رم 

اي كھ تمامي شئون زندگي آن  ، با نیرویي الھامبخش بھ اعادة نظم و ترتیب در جامعھ)٧٠اكتبر سال (
چون متوجھ شد كھ بایست كارھاي آوگوستوس را تكرار كند، الجرم رفتار و . مغشوش شده بود كمر بست

ا سنا از در آشتي درآمد و حكومت مشروطھ ب. سیاست خود را با رفتار و سیاست آن امپراطور تطبیق داد
» لزماژستھ«و ویتلیوس بھ موجب   اوتو،  گالبا،  كساني را كھ در زمان نرون،. را از نو برقرار ساخت

تعداد افراد و اختیارات   سازمان ارتش را تجدید كرد،  محكوم شده بودند آزاد كرد یا از تبعید فرا خواند،
سركردگان كاركشتھ را بھ شھرستانھا گماشت تا طغیان را فرو   ساخت، پاسداران امپراطور را محدود

  .ببنددو اندكي بعد توانست در معبد یانوس را بھ نشانھ و تعھد صلح   نشانند،

اندامي چھارشانھ و شخصیتي نیرومند . مند او در كمال بودنظیر قالب نیرو اما قدرت بي  شصت سال داشت،
و چشمانش كوچك و تیز بود كھ در ھر   ھایش خشن اما مسلط، گونھ  سرش وسیع و طاس و بزرگ،  داشت،

االراده و صاحب  صرفًا مردي قوي  ھاي نبوغ در او پدیدار نبود، ھیچ یك از نشانھ. كرد گري رسوخ مي حیلھ
و خاندان و تبار او از   ھاي جنوب آپنن در نزدیكي رئاتھ بھ دنیا آمده بود، یكي از دھكدهدر . ھوش عملي بود

مردي از عوام الناس بر اریكة امپراطوري رسیده : جلوس او بر تخت انقالبي چھارجانبھ بود. پلبینھا بودند
سلسلة   خت نشانده بود،یك ارتش ایالتي بر پاسداران امپراطور فایق آمده بود و نامزد خود را بر ت  بود،

یولیو ـ كالودیوسي شده بود، و عادات و خصال سادة مردم متوسط ایتالیا در دربار   فالویوس جانشین سلسلة
وسپاسیانوس تبار . امپراطور جاي اسراف اپیكوري و اخالف شھري آوگوستوس و لیویا را گرفتھ بود

اي علماي علم االنساب كھ  وقتي عده. ن آن بر نیامدفرومایة خود را ھرگز از یاد نبرد و در صدد پنھان كرد
وسپاسیانوس با   چشم بھ كرم او داشتند بر آن شدند كھ یكي از نیاكان او را از مالزمان ھركولس اعالم كنند،

رفت تا از طرق زندگي روستایي  بھ طور مرتب بھ زادگاه خود مي. خود ایشان را بھ سكوت واداشت  خندة
  كرد، تجمل پرستي و تنبلي را مالمت مي. داد كھ ھیچ چیز در آن محل تغییر كند جازه نميو ا  آن لذت برد،

وقتي یك . و با اسراف جنگي آشتي ناپذیر داشت  گرفت، خورد، ماھي یك بار روزه مي غذاي دھقانان را مي
وسپاسیانوس   د،دا تن رومي كھ توسط وسپاسیانوس بھ مقامي نامزد شده بود بھ مالقاتش آمد و بوي عطر مي

ترتیبي داد كھ ھر كس بسھولت بھ او . و مقام را مسترد داشت» دادي چھ بھتر بود بوي سیر مي»  :گفت
از شوخیھاي نیشدار نسبت بھ   گفت، كرد و سخن مي بر اساس تساوي با مردم زندگي مي. دسترسي داشت

چون بر . گیري كند و خصال او خرده و بھ ھمھ كس آزادي بسیار داده بود تا از رفتار  برد، خود لذت مي
دانند بار زحمت فرمانروا  چینان را بخشید و گفت چھ احمقند كھ نمي توطئھ  اي بر ضد خود آگاه شد، توطئھ

  .چقدر سنگین است

كھ نرون او را بھ تبعید فرستاده   ھلویدیوس پریسكوس،. فقط در یك مورد حسن خلق خود را از دست داد
سخت اصرار ورزید كھ جمھوري اعاده شود، و بدون قید   سپاسیانوس بھ سنا باز گشت،چون بھ امر و  بود،

خواھد بھ ناسزاگویي ادامھ  وسپاسیانوس از او خواست كھ اگر مي. گفت و شرطي بھ وسپاسیانوس ناسزا مي
ا صدور وسپاسیانوس او را تبعید كرد و حكومتي عالي را ب. در سنا حضور نیابد؛ ھلویدیوس نپذیرفت  دھد،

زیر زبان »  بھ قول سوئتونیوس،  بعدًا از این كار متأسف شد و باقي عمر،. دار ساخت فرمان اعدام او لكھ
pyاما دستة اخیر بیشتر كلبي و كمتر » .و گستاخي حكیمان صبري عظیم از خود نشان داد… رك دوستان 
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شناختند و بھ  ت را تحمیل ميو ھرج و مرج طلبان فیلسوف مشربي بودند كھ تمامي حكوم  رواقي بودند،
  .كردند ھمة امپراطوران حملھ مي

بھ منظور تزریق خون تازه در مجلس سنایي كھ بھ واسطة محدودیت خانوادگي و جنگ داخلي تباه شده 
ھزار خانوادة متشخص   با استفاده از اختیارات،  وسپاسیانوس مقام سنسوري را براي خود تأمین كرد،  بود،

برجستگان پاتریسینھا یا   ، ایشان را در زمرة آن بھ رم آورد تالیا و متصرفات غربيرا از سراسر ای
بھ   آریستوكراسي جدید،. سنا را از صفوف ایشان آكند  علي رغم اعتراضات شدید،  سواركاران جا داد و،

 این آریستوكراسي ھنوز بھ واسطة ثروت. اخالق جامعة روم را اصالح كرد  پیروي از سرمشق او،
بادآورده ضایع نشده بود، و ھمچنین آن قدر از كار و كوشش و زراعت فاصلھ نیافتھ بود كھ كارھاي عادي 

و چیزي از نظم و ترتیب و نجابت زندگي امپراطور را در خود   زندگي و حكومت را دون شأن خود بداند،
رن حكومت صالحي در روم از ھمین طبقھ فرمانروایاني برخاستند كھ پس از دومیتیانوس مدت یك ق. داشت
  استفاده از آزادشدگان بھ عنوان عمال امپراطوري عیوبي داشت كھ وسپاسیانوس از آن باخبر بود،. كردند

لذا جاي بسیاري از ایشان را بھ افراد طبقة جدیدي كھ بھ رم آورده بود داد و بھ طبقة رو بھ رشد بازرگانان 
  .اي در احیاي ملك بھ وجود آورد نھ سال معجزهبا كمك این عده، در مدت . روم واگذار كرد

 .استسسترس الزم  ۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠حساب كرده بود كھ براي تبدیل ورشكستگي بھ تعادل مالي 
میزان باج شھرستانھا را باال برد، یونان را از نو   براي تھیة این مبلغ تقریبًا بھ ھمھ چیز مالیات بست،

  اراضي عمومي را دوباره بھ تصرف دولت درآورد و بھ اجاره واگذار كرد،  مجبور بھ پرداخت باج كرد،
ت كھ شارمندان او را بھ جویي اصرار داش و چنان در صرفھ  كاخھا و امالك امپراطوري را فروخت،

كھ روم باستان را مانند رم فعلي تزیین   حتي بر آبریزگاھھاي عمومي،. عنوان دھقاني بینوا از نظر انداختند
  پسرش . مالیات بست  كرد، مي

تیتوس بھ چنین ممر درآمد رسوایي اعتراض كرد، اما امپراطور كھنسال چند سكھ را كھ از آن راه عاید 
كند كھ  سوئتونیوس او را متھم مي» دھد؟ بو مي  بچھ جان،  ببین،»  :ني جوان گرفت و گفتشده بود زیر بی

فروخت و حریصترین كارمندان خود را در شھرستانھا تشویق  براي ازدیاد درآمد دولت مقامات را مي
ن را كردند، و آنگاه وي ناگھان ایشا بھ طوري كھ آن كارمندان از فرط یغماي مردم ورم مي  كرد، مي

ولي این مرد . گرفت ھاي ایشان را بھ مصادره مي كرد و گردآورده احضار و بھ اعمالشان رسیدگي مي
بل ھمھ را صرف بھبود اقتصاد و   كرد، صاحب فن در امور مالي از این درآمدھا دیناري ھم خرج خود نمي

  .كرد تزیین معماري و پیشرفت فرھنگي روم مي

چنان . تربیت دولتي در روزگار باستان در انتظار این سرباز كند ذھن بود استقرار نخستین سیستم تعلیم و
مقرر داشت كھ برخي از معلمان كاردان ادبیات التیني و یوناني و معاني بیان از اعتبارات دولت حقوق 

شاید آن شكاك پیر چنان دریافتھ بود . بگیرند و پس از بیست سال خدمت حقوق بازنشستگي دریافت دارند
داد ممكن  معلمان در تشكیل و ایجاد عقاید عمومي سھمي دارند و از حكومتي كھ پولي بھ راه ایشان ميكھ 

حتي در مناطق روستایي، احیا   محتمال، بنا بھ دالیل مشابھي، بسیاري از معابد قدیم را،. است تعریف كنند
سر سربازان او سوزانده شده بود از و مینروا را كھ توسط طرفداران ویتلیوس بر   یونو،  معبد یوپیتر،. كرد

و ساختمان مشھورترین بناھاي روم را كھ كولوسئوم   مزاري شاھانھ براي االھة صلح بنا كرد،  نو ساخت،
طبقات باال ماتم گرفتھ بودند كھ اموال ایشان بھ صورت مالیات صرف تھیة ساختمان براي . باشد آغاز نھاد

مردم را بھ مبارزة . و كارگران نیز حقشناسي بخصوصي نداشتندشود،  دولت و مزد جھت عامة مردم مي
و خود نخستین توبرة خاكروبھ را حمل   ھاي مانده از جنگ اخیر برانگیخت، شدیدي در راه ازالة خاكروبھ

ھاي مربوط بھ ماشین حمالي را بھ او نشان داد كھ تا میزان زیادي حاجت بھ كار  وقتي مخترعي نقشھ. كرد
باید فقیران »   :وسپاسیانوس نپذیرفت و گفت  داد، ر اجراي كار ساختمان و حمل زواید تقلیل ميانساني را د

ایجاد بیكاري   وسپاسیانوس بھ مسئلة  در این فرصت كھ ممكن بود نصیب اختراع شود،» .خود را غذا بدھم
py  .در نتیجة پیشرفت وسایل فني پي برد و بھ زیان انقالب صنعتي رأي داد
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ثروت شھرستانھا ـ الاقل از لحاظ پولي ـ دو برابر زمان . بھ نحوي بیسابقھ رو بھ ترقي بودند شھرستانھا
وسپاسیانوس آگریكوالي . كردند و پرداخت باجھاي اضافي را بدون صدمھ تحمل مي  آوگوستوس شده بود،

تیتوس اورشلیم را . اشتو خاتمھ دادن بھ طغیان یھود را بھ تیتوس واگذ  توانا را بھ حكومت بریتانیا فرستاد،
مراسم . كند بھ رم بازگشت تسخیر كرد و با افتخاراتي كھ معموال از آن كسي است كھ بیشتر كشتار مي

ھا عبور داده شد و طاق مشھوري بھ  از كوچھ   پیشاپیش صف طویل اسیران و غنایم،  پیروزي تماشایي،
اما از این جھت دلتنگ شده بود   بالید، ھ خود ميوسپاسیانوس از پیروزي پسرش ب. یادبود فتح برافراشتھ شد

  با خود آورده و خواھان  بھ عنوان معشوقھ،  كھ تیتوس شاھزاده خانم یھودي زیبایي را بھ نام برنیكھ،

  

  نماي كولوسئوم از خارج

امپراطور . مصداق پیدا كرد »برد اسیر، فاتح وحشي خود را بھ اسارت«باز ھم مفھوم . ازدواج با او بود
اي  او خود پس از مرگ زنش با كنیز آزاد شده. فھمید كھ چرا شخص باید با معشوقة خود ازدواج كند نمي

وسپاسیانوس   د،و ھنگامي كھ آن زن مر  آنكھ زحمت ازدواج با او را بر خود ھموار كند، كرد بي زندگي مي
برایش قطعي بود كھ تعیین جانشین بایست قبل از فوت او . عشق خود را میان چند ھمخوابھ پخش كرد

خواست  اما از وسپاسیانوس مي  سنا با او موافق بود،. عملي شده باشد تا از ھرج و مرج جلوگیري شود
بھ فرزند خواندگي بپذیرد؛  نام ببرد و) بود كھ قاعدتا بایست سناتوري مي(را » بھترین خوبان«

  براي تسھیل امر،  فاتح جوان،. گفت كھ بھ نظر او تیتوس از ھمھ كس بھتر است وسپاسیانوس در جواب مي
بدین ترتیب، امپراطور تیتوس را در . برنیكھ را روانھ ساخت و تسلي خاطر را در اختالط با زنان جست

  .كومت را بھ وي واگذاشتاي از ح تخت و تاج با خود شریك ساخت و سھم عده

در شرب آبھاي ملین   در مدتي كھ در جنوب آپنن بود،. وسپاسیانوس مجددًا بھ رئاتھ سفر كرد ٧٩در سال 
پذیرفت و بھ  سفرا را مي  با اینكھ بستري شده بود،. روي كرد و دچار اسھال شدید شد دریاچة كوتیلیا زیاده

طبع   ھمة  كرد، ت مرگ را بر وجود خود احساس ميھر چند دس. پرداخت سایر وظایف مقام خود مي
pyدر حال ضعف بود ( »!واي كھ نزدیك است خدا شوم»  :گفت مي. آمیز خود را بگزافھ حفظ كرده بود طیبت
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و با این » .امپراطور بایست ایستاده بمیرد«: گفت مي. كھ تقالیي كرد و با كمك گماشتگان برپا خاست
  .ومت خیر دھسالة خود را پایان دادكلمات عمر شصت و نھ سالھ و حك

VII – تیتوس  

ترین امپراطوران  ، خوشبخت)تیتوس فالویوس وسپاسیانوس(پسر بزرگتر وسپاسیانوس، كھ ھمنام او بود 
» نازنین بشریت«در حالي كھ ھنوز   وي در سال دوم حكومت خود در چھل و دو سالگي درگذشت،. بود
در . گردد زمان بھ او مھلت نداد كھ دچار فساد قدرت یا دلزدگي از وھمي بودن تمایالت خویش. بود

و نامش را با زندگي لجام گسیختھ آلوده   خود را مشھور ساخت،  با شركت در جنگھاي بیرحمانھ،  جواني،
اصول اخالق   بھ جاي آنكھ بگذارد قدرت علي االطالق او را سرمست سازد،  چون بھ حكومت رسید،. كرد

خطاي او بذل و بخشش بي حد بزرگترین . را اصالح كرد و حكومت خود را نمونة خرد و شرافت ساخت
. شمرد اي شاد نساختھ بود، جزو عمر نمي آن روز را كھ در آن كسي را با اعطاي ھدیھ. و حساب او بود

رساند كھ پدرش  انباشتھ را تقریبًا بھ ھمان وضع مي  و خزانة  كرد، پول بسیار خرج ورزشھا و نمایشھا مي
  ئوم را بھ پایان رساند و یك عمارت كولوس. در ابتداي حكومت خود یافتھ بود

   

  

  نماي كولوسئوم از داخل

بل برخالف   كسي بھ مجازات اعدام محكوم نشد،  در دوران حكومت كوتاه او،. حمام بلدي دیگر ساخت
دھد كشتھ شود تا آنكھ  خورد كھ ترجیح مي قسم مي. دستور داده بود خبرچینان را تازیانھ بزنند و تبعید كنند

بھ ھمان   و دستگیر شدند،ھنگامي كھ دو تن شریفزاده در حین توطئھ بھ منظور واژگون ساختن ا. بكشد
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گر فرستاد تا قلق او را فرو نشاند  سپس پیكي نزد مادر یكي از دو توطئھ. بسنده كرد كھ بھ ایشان اخطار كند
  .و خبرش كند كھ پسرش در امان است

بسیاري از  ٧٩اي در سال  حریق سھ روزه. بدبختیھاي او سوانحي بود كھ چندان نفوذي در آنھا نداشت
و مینروا مجددًا در آن سوخت؛ در ھمان   یونو،  ه را نابود ساخت كھ از جملھ معبد یوپیتر،عمارات عمد

آتشفشان وزوویوس شھر پومپئي و ھزاران تن ایتالیایي را زیر مواد مذاب خود مدفون ساخت؛ و یك   سال،
چھ توانست در تیتوس آن. تر بود سال بعد روم گرفتار طاعوني شدكھ از تمامي طاعونھاي قبلي آن كشنده

بل محبت شامل پدرانھ را بروز   نھ فقط عالقة امپراطور،«تخفیف عذاب ناشي از این بلیات انجام داد، و 
. بھ مرض تب درگذشت  ، در ھمان خانة روستایي كھ پدرش بتازگي در آن مرده بود،٨١در سال » .داد

  .تمامي مردم روم ماتم او را گرفتند مگر برادري كھ جانشین او شد

VIII - دومیتیانوس  

  اي كھ دربارة منابع عمده. نظرانة تمثالي از دومیتیانوس حتي از تصویر نرون نیز دشوارتر است تصویر بي
این ھر دو در دوران حكومت او پیشرفت . حكومت او در دست است ھمان تاسیت و پلیني كھین ھستند

آن ھم جنگي كھ   ومیتیانوس در جنگ بودند ـاما جزو آن دستھ از گروه سناتورھا بودند كھ با د  كردند،
ستاتیوس و مارتیالیس را داریم كھ   در برابر این شھود متخاصم،. تقریبًا بھ زوال ھر دو طرف منجر شد

خوردند یا طالب آن بودند و واقعًا سر او را بھ آسمان  ھر دو شاعر بودند و نان دومیتیانوس را مي
مانند بسیاري   چون این آخرین فرد سلسلة فالویوس،  اند، ھد صادق بودهشاید این ھر چھار شا. رساندند مي

از افراد سلسلة یولیو ـ كالودیوسي، در ابتداي كار ھمچون جبرائیل بود و در انتھاي امر بھ صورت لوكیفر 
ظریف،   در جواني فروتن،: شد در این مورد روح دومیتیانوس ھمواره با او ھمراه مي. درآمد) شیطان(

داشت ـ ھر » و سري طاس  پاھاي معوج،  شكمي بیرون زده،«و بلند قامت بود؛ در سالھاي آخر   شرو،خو
در كھولت از نثر خود   سرود، در دوران بلوغ شعر مي. چند كتابي بھ عنوان در نگاھداري از مو نوشتھ بود

گر تیتوس برادر او ا. گذاشت ھا و نطقھاي خود را بھ دیگران مي ھم اطمینان نداشت و تحریر خطابھ
آیند كھ پیروزي دوستان را  شد؛ اما فقط بزرگوارترین ارواح از عھدة آن برمي شاید رستگارتر مي  بود، نمي

  . شاھد باشند و خم بھ ابرو نیاورند

كار بھ جایي رسید كھ خود تیتوس ناچارشد از پدر تقاضاي . كاري پنھاني بر ضد برادر شد تبدیل بھ دسیسھ
دومیتیانوس ادعا كرد كھ در اختیارات امپراطوري او   ھنگامي كھ وسپاسیانوس مرد،. ا بكندعفو برادر ر

تیتوس از او تقاضا كرد كھ ھنگام حیات در . ، اما كسي در وصیت پدر دست برده است ھم شریك بوده است
دیون . چید امپراطوري شریك او باشد و پس از مرگ جانشینش؛ دومیتیانوس نپذیرفت و ھمچنان توطئھ مي

حد . دومیتیانوس با انباشتن برف گرد او مرگش را تسریع كرد  چون تیتوس بیمار شد،: گوید كاسیوس مي
دومیتیانوس   توان شناخت، ھمچنانكھ حقیقت داستانھاي روابط جنسي كھ دربارة واقعیت این داستانھا را نمي

دختر تیتوس را صیغھ   رفت، ان بھ شنا مياند دومیتیانوس با روسپی بھ ما رسیده است معلوم نیست ـ گفتھ
تمامي وقایع نگاري التیني » .راند كرد و شھوت مي نسبت بھ زنان و پسران متساویًا فسق مي«و   كرده بود،

اي است كھ بھ منظورھاي موقت زماني زده شده  ھاي جانبدارانھ بیان سیاست زمان تحریر است و ضربھ
  .است

بینیم كھ در دھة اول حكومت خود بھ نحوي  مي  رسیم، دومیتیانوس ميھنگامي كھ بھ زمامداري عملي 
  ھمچنانكھ وسپاسیانوس آوگوستوس را سرمشق خود قرار داده بود،. آور پارسا و كاردان است اعجاب

العمر را  پس از آنكھ سمت سنسور مادام. ظاھرًا دومیتیانوس سیاست و روش تیبریوس را دنبال كرده بود
ھر چند خود بھ توصیفات (از انتشار طنزھاي زشت و مستھجن جلوگیري كرد   ،مخصوص خود كرد

قوانین یولیانوسي زنا را بھ مورد اجرا گذارد؛ سعي كرد از فاحشگي كودكان ). زد مارتیالیس چشمك مي
چون منافي عفت بود؛ یكي از   جلوگیري كند و شاھد بازي را تقلیل دھد؛ نمایش الل بازي را قدغن كرد،
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یزگان آتشبان را كھ بھ زنا محكوم شده بود اعدام كرد؛ و بھ امر اختھ كردن مردان خاتمھ داد، زیرا با دوش
از ھر گونھ خونریزي، حتي قرباني گاو نر كھ . این كار ترقي قیمت بردگان خواجھ زیاد شایع شده بود

راث كساني را كھ صاحب می. شرافتمند، آزاده، و عاري از طمع بود. شد مشمئز مي  مذھبي داشت،  جنبة
و   گذشت لغو كرد، پذیرفت، تمامي مالیاتھاي عقب افتاده را كھ پیش از پنج سال از آنھا مي فرزند بودند نمي

اما   بردگان آزاد شده را منشي خود كرده بود،. قاضي سخت اما بیطرفي بود. خبرچیني را باطل ساخت
  .دداشت كھ از روش راست منحرف نشون ایشان را وا مي

خرابي و  ٨٢و  ٧٩از آنجا كھ حریقھاي سالھاي . سلطنت او یكي از اعصار بزرگ ساختمان در رم بود
دومیتیانوس یك برنامة ساختماني دولتي تنظیم كرد تا كار را بھ وجود آورد   بینوایي بسیار بھ بار آورده بود،

. ختن یا تكثیر زیارتگاھھاي آن احیا كندوي نیز امیدوار بود ایمان قدیم را با زیباسا. و ثروت را تقسیم كند
دالر خرج درھا و بام زركوب آنھا  ٢٢,٠٠٠,٠٠٠و مینروا را برافراشت و   مجددًا معبد یوپیتر، یونو،

ھنگامي كھ دومیتیانوس . ولي ماتم آن اسراف را گرفتھ بودند  كردند، مردم روم نتیجھ را تحسین مي. كرد
  شھرنشینان بحق از   راي خود و كارمندان اداري خود ساخت،كاخ عظیمي بھ نام خانة فالویوس ب

كردند؛ اما نسبت بھ ورزشھاي پرخرجي كھ با راه انداختن آنھا سعي داشت عدم محبوبیت خود را كھ نتیجة 
  معبدي بھ پدر و برادر خود تقدیم كرد،. صدایي بھ اعتراض در نیاوردند  تقلید از تیبریوس بود تعدیل كند،

بر عظمت كولوسئوم   آگریپا و شبستان اوكتاویا و معابد ایسیس و سراپیس را احیا كرد، پانتئون حمامھا و 
و دست بھ ساختمان حمامھایي زد كھ بعدًا ترایانوس آنھا را بھ پایان   حمامھاي تیتوس را كامل كرد،  افزود،
  .رساند

فالویوس در   سازي دورة مجسمھ. حداكثر سعي خود را در تشویق ھنر و ادبیات مبذول داشت  در ضمن،
 ٨۶در سال   بھ منظور تشویق شعر،. ھایش بسیار عالي است دورة امپراطوري او بھ اوج خود رسید؛ سكھ

و براي اجراي این   مسابقات كاپیتولینوسي را برقرار كرد كھ شامل مسابقات ادبیات و موسیقي نیز بود،
بھ استعداد معتدل ستاتیوس و . را در میدان مارس بنا كردمسابقات زمین یك استادیوم و یك تاالر موسیقي 

كھ بر اثر حریق نابوده شده بود، از   ھاي ملي را، كتابخانھ. كرد استعداد نامعتدل مارتیالیس كمكھاي قلیل مي
نو ساخت و براي تجدید محتویا ت آن چند تن نساخ را بھ اسكندریھ فرستاد تا از نسخ آنھا استنساخ كنند ـ و 

فقط قسمت كوچكي از   ن دلیل دیگري است بر اینكھ بر اثر حریقي كھ قیصر در آن شھر ایجاد كرد،ای
  .ذخایر كتابخانة بزرگ اسكندریھ از دست رفتھ بود

  گیري سخت تیبریوس را در سمت مدیریت در خود داشت، تصمیم. كرد امپراطوري را بخوبي اداره مي
و بر كار تمامي گماشتگان امور و پیشرفت كارھا بدقت   كرد، اختالس اموال دولتي را بشدت مجازات مي

ھمانطور كھ تیبریوس از پیشرفت گرمانیكوس جلوگیري كرد، دومیتیانوس نیز آگریكوال را . نظارت داشت
ـ پس از آنكھ آن سردار متھور لشكریان خود را تا اسكاتلند رھبري كرده، مرز را در ھمان حد پیش برده 

و دومیتیانوس رضایت نداده   خواستھ است پیشتر برود، ظاھرًا آگریكوال مي. یا احضار كردبود ـ از بریتان
 آگریكوالاین احضار را نتیجة حسد دانستند، و چون تاریخ دوران حكومت دومیتیانوس را داماد . بود
در . در جنگ نیز بھ ھمین نحو بدبخت بود. این احضار براي دومیتیانوس خیلي گران تمام شد  نوشت، مي

و سرداران   بھ شھرستان موئسیا كھ جزو روم بود حملھ كردند،  مردم داكیا از دانوب گذشتند، ٨۶سال 
نگ را بخوبي طرح نقشة ج  امپراطور خود فرماندھي را در دست گرفت،. دومیتیانوس را شكست دادند

دو لشكر   فرماندار رومي گرمانیاي علیا،  كرد، و در شرف ورود بھ داكیا بود كھ آنتونینوس ساتورنینوس،
. این طغیان را دستیاران دومیتیانوس فرو نشاندند. مقیم ماینتس را راضي كرد كھ او را امپراطور بخوانند

دومیتیانوس از دانوب . بھ دشمن فرصت آمادگي داداما ھمین كار نقشة او را از این راه بر ھم زد كھ 
py  با پادشاه داكیا بھ نام دكبالوس صلح كرد و . و ظاھرًا عقب نشست  گذشت، با مردم داكیا مصاف داد،
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از . آنگاه بھ روم بازگشت تا فتح دو جانبھ را بر داكیا جشن بگیرد. قرار شد ساالنھ براي او باجي بفرستد
ف ساختن جادة مستحكمي بین دو رودخانة راین و دانوب و یكي ھم بین پیچ آن پس، ھم خود را مصرو

  .شمالي رودخانة دانوب و دریاي سیاه كرد

توان خط ممیز را بین  در ھمانجاست كھ مي. طغیان ساتورنینوس نقطة عطف حكومت دومیتیانوس بود
ختگیر و جدي بود، اما در این دومیتیانوس پیش از آن ھمواره س. دومیتیانوس خوب و دومیتیانوس بد كشید

معتقد شد كھ ادارة صحیح كشور تنھا با بودن یك حاكم مطلق و مستبد . ھنگام بھ جور و ظلم متمایل گردید
العادة او بھ عنوان  و قدرت فوق  سنا تحت فشار او بسرعت اختیارات خود را از دست داد،. امكان پذیر است

كھ حتي در مردم فروتن نضح   خودخواھي،. انتقامجو ساختھ بودسنسور، آن مجمع را در آن واحد مطیع و 
پدر و . ھاي خود آكند كاپیتولینوس را با مجسمھ. در وضع دومیتیانوس مانع و رادعي نداشت  گیرد، مي

پرستندگان (جدیدي از كاھنان بھ نام فالویال   دستة. برادر و زن و خواھران و شخص خود را خدا خواند
از مأموران دولت خواست كھ . ایجاد كرد كھ مراقب امور پرستش این خدایان جدید بودند )فالویوس زادگان

نشست و مراجعین را تشویق  بر تخت مي. بخوانند» خداوند و خداي ما«در مكاتبات و اسناد رسمي او را 
را معمول و در كاخ آراستة خود آداب و مناسك دربارھاي شرقي   كرد كھ زانوان او را در بغل گیرند، مي

  .امپراطوري بھ واسطة قدرت ارتش و انحطاط سنا بھ حكومت سلطنتي غیر مشروطھ تبدیل شده بود. داشت

بر   كرد، كھ از شرق بھ روم رسوخ مي نھ فقط در آریستوكراسي كھ در میان فیلسوفان و در پیروان مذھبي،
كلبیون   یتیانوس خدا ابا كردند،یھود و مسیحیان از پرستش دوم. ضد این تحوالت جدید طغیاني برپا شد

تعھد اخالقي داشتند كھ با   و رواقیون ھر چند شاه را قبول داشتند،  كردند، تمامي حكومتھا را تقبیح مي
، دومیتیانوس فیلسوفان را از روم اخراج ٨٩در سال . مستبدان مخالفت كنند و جابر كشان را گرامي دارند

حكم قبلي شامل حال منجمان نیز بود كھ پیشگویي ایشان . یا بیرون راندایشان را از ایتال ٩۵كرد و در سال 
ایمان و آمادة پذیرش خرافات دومیتیانوس گردیده  مرگ امپراطور موجب ایجاد وحشت در سر بي  دربارة

آن   اي مسیحي را بھ گناه عرضھ نكردن قرباني بھ تمثال خود اعدام كرد، دومیتیانوس عده ٩٣در سال . بود
  .بوده است  فالویوس كلمنس،  یكي از این مسیحیان برادرزادة خود او،  اند، كھ گفتھطور 

دیوارھاي شبساتھایي را . در سالیان آخر حكومت دومیتیانوس، ترس وي از توطئھ تقریبًا بھ حد جنون رسید
اشت كھ شكوه د. گذشت ببیند رفت با سنگھاي براق پوشاند تا ھر چھ را پشت او مي كھ زیر آن راه مي

  كند، نصیب فرمانروایان بدبختي است؛ چون وقتي كسي را بھ توطئھ متھم كنند، كسي حرفشان را باور نمي
بیشتر گوش بھ سخن چینان   شد، وي نیز مانند تیبریوس ھر چھ پیرتر مي. مگر آنكھ آن توطئھ موفق باشد

  شد،  و از آنجا كھ بر عدة خبرچینھا روز بھ روز افزوده مي. داد مي

پس از طغیان ساتورنینوس، صدور ادعانامھ و محكومیت بسرعت افزایش . از جاسوسان در امان نبود
فرو كردن نیمسوز «حتي با   دادند، و افراد مظنون را شكنجھ مي  شدند، آریستوكراتھا تبعید یا كشتھ مي. یافت

ع را با مرارت ھر چھ تمامتر سناي وحشتزده ـ كھ تاسیت مورخ ھم كھ این وقای» .در قسمتھاي نھاني ایشان
  كرد، كند جزو آن بود ـ عامل محاكمھ و محكوم ساختن بود؛ و ھر بار كھ فرمان اعدام صادر مي نقل مي

  .گذارد كھ امپراطور نجات یافتھ است خدایان را سپاس مي

فرمان مرگ  ٩۶در سال . و آن اینكھ افراد خانة خود را نیز ھراساند  دومیتیانوس مرتكب خبط بزرگي شد،
زیرا وي در بیست و ھفت سال پیش از آن بھ نرون كمك كرده   را صادر كرد،  اپافرودیتوس،  منشي خود،

سایر آزاد شدگان دربار احساس كردند كھ جانشان در خطر است و براي حفظ خود . بود تا انتحار كند
در شب قبل از . قشھ شركت كردو دومیتیا زن امپراطور نیز در آن ن  تصمیم بھ كشتن امپراطور گرفتند،

اول را   خادم دومیتیانوس ضربة  ھنگامي كھ لحظة معین فرا رسید،. مرگ خود با وحشت از خواب پرید
كرد در سال  و دومیتیانوس كھ دیوانھ وار تقال مي  چھار تن دیگر در حملھ شركت كردند،. وارد آورد

pyتمامي   چون خبر بھ سناتورھا رسید،). ٩۶ال س(پانزدھم حكومت خود در چھل و پنجسالگي وفات یافت 
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ھاي او و  و دستور دادند تمامي مجسمھ  تصاویر او را كھ در تاالر سنا بود در ھم شكستند و فرو ریختند،
  .ھاي حاوي نام او را در سراسر قلمرو رومي نابود كنند كتیبھ

چون در این مورد بھ طور عمده جانب انصاب را فرو گذارده است، » عصر مستبدان«تاریخ نسبت بھ این 
راست است كھ نقل شایعات توسط سوئتونیوس . از زبان بلیغترین و با نظرترین مورخان سخن گفتھ است

اما مطالعة ادبیات و كتاب آن ھر دو را از این لحاظ محكوم   كند، غالبًا ناسزاھاي تاسیت را تأیید یا دنبال مي
حتي در . اند با كارنامة یك امپراطوري و یك قرن اشتباه كردهساختھ است كھ گناھان ده امپراطور را 

كالیگوال   اي از خیر و خوبي موجود بود ـ تیبریوس دولتمردي امین بود، بدترین فرد این فرمانروایان نشانھ
و   نرون جمالپرستي بي حد و حصر بود،  مند بود، كالودیوس از خردي دیرپاي بھره  نشاطي دلپذیر داشت،

تشكیالت اداریي بھ وجود آمده بود كھ در سراسر   در پس زناھا و قتلھا،. انوس لیاقتي خشك داشتدومیتی
خود امپراطوران قرباني قدرت عظیم خود . این دوره در حكومت شھرستانھا نظمي عالي پدید آورده بود

سلسلة یولیو ـ   تھ بود،كھ بر اثر حرارت اجراي بي بندوبار تمنیات شدید یاف  یك نوع بیماري خوني،. شدند مي
اي در این دستگاه، اوالد  كرد؛ و نقیصھ دنبال مي آترئوسكالودیوسي را بھ نحوي مرگ آسا مانند فرزندان 

ھفت تن از این ده . حشت تنزل دادفالویوس را در یك نسل از كشورداري صبورانھ بھ ظلم ناشي از و
  تقریبًا . امپراطور با مرگي سخت مردند

و سعي داشتند از خانة پر   و با توطئھ و نابكاري و خدعھ احاطھ شده بودند،  تمامي ایشان بدبخت بودند،
كردند كھ  تمنیات خود را از این لحاظ با افراط ارضا مي. ھرج و مرج خویش بر دنیایي حكومت كنند

دانستند قدرت مطلق ایشان تا چھ حد زودگذر است؛ زندگي ایشان زندگي آكنده از وحشت كساني بود كھ  مي
از این جھت بھ زیر كشیده شدند كھ خود را بر فراز قانون . محكوم بھ مرگي ناگھاني و زودرس باشند

  .پنداشتند؛ از این جھت از انسان ھم كمتر شدند كھ قدرت ایشان را خدا ساختھ بود مي

و   این عصر بھ امپراطوري صلح،. اما این عصر یا امپراطوري را نباید از بدنامي و جنایات آن تبرئھ كرد
بھ روم وحشت بخشیده بود؛ با نمونة اعالي ظلم و شھوت بھ اصول اخالقي صدمھ زده بود؛ ایتالیا را با 

ده بود؛ جزایر را با تبعیدیان از ھم دری  كھ از جنگ قیصر و پومپیوس بسیار شدیدتر بود،  جنگ داخلي،
آنھا   داد، كھ بھ جاسوسان طماع مي  با پاداشھاي گزاف،. انباشتھ و بھترین و شجاعترین مردان را كشتھ بود

در رم ستمگري فردي را جانشین . داشت جنایت دوستان و خویشاوندان وا مي  را بھ شھادت دروغ دربارة
اما روح را با ترساندن اذھان   با انباشتن باج و خراج برافراشتھ، بناھاي رفیع را. حكومت قانون ساختھ بود

ارتش را بھ حد اعالي   از ھمھ باالتر،. مستعد یا خالق و ساكت یا منقاد ساختن آن بھ پستي كشانده بود
بل تكیة آن بر   قدرت امپراطور بر سنا در نبوغ اعالي او یا در سنت یا حیثیت او نبود،. قدرت رسانده بود

دیدند كھ امپراطورھا چگونھ امپراطور  چون ارتشھاي مستعمرات مي. نوك سنان پاسداران امپراطور بود
گارد را بر كنار زدند و خود بھ كار شاه   شوند و دیدند كھ ھدایا و یغماھاي پایتخت چقدر ارزنده است، مي

كھ بھ حكم فرزند خواندگي    ،خرد و فكرت فرمانروایان بزرگ  باز ھم تا مدت یك قرن،. سازي مشغول شدند
نشاند و مرزھا را  لشكریان را بھ جاي خود مي  شدند و نھ بھ موجب وراثت یا خشونت یا ثروت، انتخاب مي

  حماقت بھ تخت و تاج رسید، فیلسوفاما ھنگامي كھ مجددًا بھ واسطة عشق یك . داشت مأمون نگاه مي
و جنگ داخلي با بربریان منتھز   ھرج و مرج پردة سست نظم را در ھم درید،  ارتشھا سركش شدند،

  .فرصت دست بھ یكي كرد تا آن بناي سست پایة حكومت را كھ نبوغ آوگوستوس ساختھ بود فرو ریزد
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 فصل چھاردھم

  

  عصر سیمین 

  میالدي ٩۶ – ١۴

I – ھنربازان  

كھ بھ طور ضمني دال بر   میالدي لقب عصر سیمین داده است، ١١٧تا  ١۴سنت بھ ادبیات التیني از سال 
و زمان واسطة انتخاب؛ ذھن   سنت زبان زمان است،. سقوطي از علو فرھنگي عصر آوگوستوس است

تواند ادعا كند بھتر از بیست قرن تجربھ و  زیرا تنھا جواني مي  گذارد، احترام ميمحتاط بھ حكم این ھر دو 
شاید بتوانیم بھ خود اجازه دھیم كھ حكم سنت را معلق گذاشتھ و لوكانوس،   مع الوصف،. فھمد سنت مي

  عدي تاسیت،و در فصلھاي ب  مارتیالیس، كوینتیلیانوس،  كلسوس، ستاتیوس،  پلیني مھین،  سنكا،  پترونیوس،
مند شویم كھ گویي  و از آثار ایشان چنان بھره  پلیني كھین، اپیكتتوس را بیطرفانھ محاكمھ كنیم،  یوونالیس،

اي چیزي رو بھ فساد و چیزي  در ھر دوره. اند ایم كھ ھمگي متعلق بھ دورة منحطي بوده ھرگز خبر نداشتھ
عصر سیمین اوج   و فلسفھ،  تاریخنگاري،  نویسي، داستان  ساتیر،  گویي، در لطیفھ. رود رو بھ رشد مي

ادبیات رومي بوده است؛ ھمچنانكھ در پیكرتراشي واقعپردازانھ و ساختمانھاي عظیم زیاد، نمایندة باالترین 
  .حد ھنر رومي است

  كالم مردم عادي از نو بھ ادبیات راه یافت و با جسارتي كھ خاص مردم گل بود صرف افعال را تقلیل داد،
  در حدود اواسط قرن اول میالدي،. و حروف صامت آخر كلمات را حذف نمود  تركیب را راحت كرد،

وقتي میان دو حرف مصوت قرار ( Bو حرف ) شد انگلیسي تلفظ مي Wكھ مانند (التین  Vحرف 
» ھابر«كھ ) بھ معني داشتن( habereمصدر   بدین نحو،. ھر دو بھ صورت انگلیسي درآمدند) گرفت مي

در فرانسھ آماده  avoirدر ایتالیایي و  avereدرآمد و راه را براي  havereشد بھ صورت  تلفظ مي
، با عدم تلفظ كامل حرف آخر كھ در صرف تغییر )بھ معني شراب( vinumساخت؛ و در ھمان مدت 

شد كھ  زبان التیني آماده مي. شد نزدیك ميدر فرانسھ  vinدر ایتالیایي و  vinoكرد، بتدریج بھ تلفظ  مي
  .و فرانسوي بشود  اسپانیایي،  زبانھاي ایتالیایي،

و دستور زبان بھ حساب شعر رو بھ   باید اعتراف كرد كھ در این ھنگام معاني بیان بھ حساب فصاحت،
طایف زبان مردان توانا با حرارتي بیسابقھ ھم خود را مصروف مطالعة صورت و تكامل و ل. رشد بود

  خطابة مھیج،  نمودند و قواعد عالي انشاي ادبي، را تنقیح مي» كالسیك«بھ ھمان زودي متون . كردند مي
كالودیوس سعي كرد الفبا را اصالح كند، نرون با افراط . ساختند و وزن نثر را متشكل مي  بحر شاعرانھ،

ھایي در معاني بیان تصنیف كرد بھ  ابچھو سنكاي مھین كت  در نمایشھاي عمومي خود شعر را مرسوم كرد،
توانستند بدون  فقط سركردگان نظامي بودند كھ مي. كند این عنوان كھ فصاحت ھر قدرتي را دو برابر مي

جنون معاني بیان . بودند بایست خطیب مي فصاحت در رم بھ جایي برسند، و حتي ھمان سركردگان نیز مي
تاریخ «و خود پلیني نیز شش جلد   نثر شاعرانھ شد،  ر لفاظي شد،بھ تمامي اشكال ادبیات سرایت كرد؛ شع

ھا و  نویسندگان بتدریج بیشتر در فكر تعادل جملھ. اي از نثر فصیح مبدل كرد خود را بھ صحیفھ» طبیعي
و ھمھ   نوشتند، فیلسوفان درد مضمون گویي گرفتھ بودند، مورخان خطابھ مي. آھنگ قطعات جملھ بودند

گفتند و آن را در تاالرھا یا تئاترھاي  تمامي مردم فرھیختھ شعر مي. كرد ار ایراد ميكس كلمات قص
. خواندند در حمام براي دوستان مي) آن طور كھ مارتیالیس بھ شكوه گفتھ است(سرمیز، و حتي   اي، كرایھ

  كردند، ا ميشھرھا برایشان ضیافت برپ  گرفتند، جستند، جایزه مي شاعران در اقتراحات عمومي شركت مي
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آریستوكراتھا و امپراطوران از اھداي آثار یا ذكر خیر خود در . نھادند و امپراطوران تاج بر سرشان مي
  عالقة مفرط بھ شعر،. پرداختند كردند و بھاي آن را با درھم و دینار یا دادن ناھار مي آنھا حسن استقبال مي

اي خوشاید بخشید  جنبھ  ر دو را سیاه كرده بود،بھ شھر و عصري كھ ھرزگي جنسي و وحشت ادواري آن ھ
  .مندان بھ شعر و ادب بود كھ ناشي از تصنیف و تألیف عالقھ

و سنكاي فیلسوف   سنكاي مھین پدر بزرگ او بود،. وحشت و شعر در حیات لوكانوس با ھم مقابل شدند
در . نوس بر او نھادنددر كوردووا متولد شد و نام ماركوس آنایوس لوكا ٣٩وي در سال . خالوي او

طفولیت او را بھ رم بردند و در محافل آریستوكراسي بار آمد، كھ شعر و فلسفھ در آنھا با دسایس عاشقانھ 
در » در مدح نرون«در بیست و یكسالگي، با شعر . كردند و سیاسي بھ عنوان كانونھاي حیات رقابت مي

برد، و اندكي بعد شاعر و امپراطور با یكدیگر  سنكا او را بھ دربار. مسابقھ شركت كرد و جایزه برد
اي كھ با امپراطور داد جایزة  لوكانوس مرتكب این خبط شد كھ در مسابقة شاعرانھ. كردند سرایي مي حماسھ

لوكانوس بھ كنجي رفت تا در . و نرون بھ او فرمان داد كھ دیگر اشعار خود را منتشر نكند  اول را ربود،
ـ كھ در آن جنگ داخلي را از نظر » فارسالیا«اما مملو از لفاظي بھ عنوان  اي قوي نھان با حماسھ

لوكانوس نسبت بھ قیصر منصف . كرد ـ از نرون انتقام بگیرد آریستوكراسي عصر پومپیوس تشریح مي
. دانست كارھاي كرده را كرده نمي  تا كاري در پیش داشت،: بخش دربارة او گفتھ اي روشني است و جلمھ

رمان واقعي حماسھ كاتوي كھین است كھ لوكانوس در بیت مشھوري او را با خدایان برابر دانستھ اما قھ
لوكانوس خود نیز دوستار داعي . »داعي فاتحان خدایان را خوش آمد و از آن منكوبان كاتو را«: است

ن و جانشین اي كھ براي سرنگون ساختن نرو در توطئھ. اي بود و در راه او مرد منكوب و از دست رفتھ
فقط بیست و شش سال (زیر شكنجھ طاقت نیاورد   دستگیر شد،  كردن پیسو چیده شده بود شركت جست،

پس . مادر خود را ھم رسوا ساخت  اند، حتي آن طور كھ گفتھ  نام سایر توطئھ چینان را فاش كرد و،) داشت
  وستانش را بھ شجاعتش را باز یافت، د  از آنكھ نرون حكم اعدام او را تأیید كرد،

رفت و  و ھمچنانكھ خونش مي  رویي با ایشان بھ طعام نشست، ورید خود را برید، با گشاده  ضیافت خواند،
  ).۶۵سال (خواند  اشعاري را كھ بر ضد استبداد ساختھ بود بلند مي  رو بھ مرگ بود،

II - پترونیوس  

كھ كتاب ساتوریكون او ھنوز ھم خوانندگان  یقین نداریم ـ فقط عقیدة عموم بر این است ـ كھ آن پترونیوس
متعدد دارد ھمان كایوس پترونیوس بوده است كھ یك سال پس از لوكانوس بھ فرمان نرون چشم از جھان 

را با » ربایي خبرة زن«كھ   و تاسیت،  خود كتاب یك كلمھ ھم كھ راه بھ جایي ببرد ندارد،. فرو بست
در حدود چھل ھجا بھ . ین شاھكار رسوا بھ عمل نیاورده استذكري از ا  دھد، فصاحتي لبیب شرح مي

ترس بود كھ »   :و از آن جلمھ است بیتي كھ تقریبًا عصارة بیان لوكرتیوس است  پترونیوس منسوب است،
  .اما این قطعات دربارة سازندة خود بیش از حد خاموشند» .براي اولین بار خدایان را در جھان آفرید

بوده است كھ فقط دو جلد آخر آن باقي   ، شاید در شانزده جلد،)طنز(اي از ساتیرھا  ساتوریكون مجموعھ
ماجرا و فلسفھ، و خوشخوري و   دیگ در ھمجوشي است از نظم و نثر،. آن ھم بھ طور غیر كامل  است،

 ۶٠كھ در حدود سال   شكل ظاھر این ھجویات تا حدي مدیون ھجویات منیپوس كلبي سوري است،. ھرزگي
ھاي قھرماني و عشقیي است كھ  یا قصھ» داستانھاي ملطي«گفت و ھمچنین مدیون  م در جدره شعر مي ق

ھاي موجود داستان نویسي مربوط بھ زمانھاي  از آنجا كھ تمامي نمونھ. در جھان یوناني شھرت یافتھ بود
  .توان قدیمترین رمان مشھور شناخت ساتوریكون را مي  بعد از پترونیوس است،

مانند پترونیوس،   اي ظریف، توان قبول كرد كھ یك آریستوكرات صاحب تجمل و داراي سلیقھ ت نميبسھول
تمامي افرادي كھ در آن كتاب دست در كارند عوام الناس . كتابي بھ ابتذال ساتوریكون بھ وجود آورده باشد

pyا بھ اشتغال فكري ادبیات ھا مربوط بھ زندگي پست است؛ در اینج و تمامي صحنھ  یا غالم یا غالم سابقند،
m
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انكولپیوس كھ ناقل داستان است مردي . زمان آوگوستوس با طبقات باالتر بشدت خاتمھ داده شده است
داند كھ تمامي مردم با شعور مانند خود او ھستند  و دزد است و مسلم مي  دروغزن،  شاھدباز،  زناكار،

ھر چھ   كرده بودیم كھ ھر وقت فرصتي دست دھد، این را بین خود قبول«: گوید دربارة خود و دوستش مي.
شود كھ در آن  داستان از روسپیخانھ شروع مي» .كنیم تا خزانة مشترك ما بھبود یابد دستمان برسد بلند مي

ولگردي آن دو در میان . كند كھ از درس فلسفھ بھ آنجا پناه برده است، مالقات مي  انكولپیوس با آسكولتوس،
دھد؛ رقابت آن دو بر سر غالم  حكایت ویالن را تشكیل مي  ي در جنوب ایتالیا رشتةگرد شھرھا و دوره

سازد یا از  در طي داستاني كھ قھرمانان آن بدكارند، آن دو را با یكدیگر متحد مي  اي زیبا بھ نام جیتون، بچھ
موقوف . ھ در دست استك  رسند و بقیة داستان، عاقبت بھ خانة تاجري بھ نام تریمالخیو مي. كند ھم دور مي

  شرح ضیافت تریمالخیوست

   

  .انگیزترین شامھاي موصوف در ادبیات است كھ شگفت

و با تجملي بیش از حد خود و   امالك وسیعي خریده،  تریمالخیو قبال برده بوده و ثروتي بھم رسانده است،
امالك او چنان وسیع است كھ ھر . كند با اسباب و اثاث خاص كاخ و در محیط آلوده بھ بوي غذا زندگي مي

  :كند كھ بنوشند از میھمانان خود تمنا مي. اي تھیھ شود تا وي از درآمد خود باخبر شود روز باید سیاھھ

ھر چیز . شكر خدا كھ مجبور نیستم شراب را بخرم. كنم عوضش مي  اگر شراب بھ مذاق شما خوش نیاید،
گویند  ام، اما مي كي از امالك من تھیھ شده كھ ھنوز آن را ندیدهاندازد در ی كھ در اینجا دھان شما را آب مي

خیال دارم سیسیل را بھ سایر متعلقات كوچك خود بیفزایم، تا اگر . در سر راه تراكینا و تارنتوم است
. ام من خبره  وقتي صحبت نقره باشد،… . بتوانم در طول سواحل خودم كشتي برانم  خواستم بھ افریقا بروم،

… . ھزار پیالھ دارم كھ مومیوس براي اربابم گذاشتھ است… . یي بھ بزرگي خمرة شراب دارمجامھا
  .دیگران ممكن است عقاید دیگري داشتھ باشند. فروشم خرم و گران مي ارزان مي

آن قدر غالم . بخشد اما در دم ایشان را مي  زند، آدم مھرباني است؛ بر سر غالمان خود نعره مي  رویھمرفتھ،
آورد و  بزرگمنشانھ اصل و نسب خود را بھ یاد مي. اند د كھ فقط یك عشر آنان او را بھ چشم دیدهدار
و غالمان من اگر زنده بمانند، آب … ایم  اند كھ ما مكیده بردگان ھم انسانند، ھمان شیر را مكیده«: گوید مي

ش را بیاورند و آن را براي ا دھد وصیتنامھ براي اثبات نیت خود دستور مي» .آزادي را خواھند نوشید
شود كھ  این وصیتنامھ شامل گور نبشتة او نیز ھست كھ بھ این داعیة غرورآمیز ختم مي. خواند میھمانان مي

  ».و ھرگز كالم فیلسوفي را نشنید  سسترس بھ جا گذارد، ٣٠,٠٠٠,٠٠٠از ناداري بھ ثروت رسید، «وي 

شد، و بر روي ھر عالمتي میھماندار بھترین  دیده مي البروج سیني مدوري بود كھ گرد آن عالیم منطقة
رحم خوك … گوشت گاو روي ثور  شبدر تازه روي حمل،. غذایي را كھ با آن مناسبت داشت قرار داده بود

. اي و بر كفة دیگر آن نان شیریني بود روي میزان ترازویي كھ در یك كفة آن كلوچھ… نزاییده روي جوزا
دلمة … زیر آن . سیقي بھ درون آمدند و قسمت باالي سیني را برداشتندچھار رقاص بھ آھنگ مو… 

ھاي  چھار تمثال مارسواس از مثانھ  در چھار گوشة آن،. و در میان آن خرگوش  خروس و شكبمة خوك،
سیني دیگري از دنبال … . ریختند اي را روي ماھیھایي كھ در اطراف شناور بودند مي خود رب پر ادویھ

بچھ   گردگراز،. از دندانھاي آن سبدھاي انباشتھ از خرما آویختھ بود. ن گرازي قرار داشتآمد كھ بر آ
چون قسام كارد خود را در پھلوي گراز فرو برد، بلبالن از آن … . خوكھایي ساختھ از خمیر قرار داشتند
  . بیرون پریدند، ھر یك براي میھماني

خواھند برایشان پختھ شود  انان آن خوك را كھ ميو میھم  شوند، سھ خوك پروار سفید وارد اطاق مي
شود و اندكي بعد باز بھ اطاق  درضمن كھ ایشان بھ خوردن مشغولند، خوك منتخب بریان مي. گزینند برمي

  سوسیس و گیپاي گوشتي از آن   برند، چون شكمش را با كارد مي. آید مي
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دھد  ندارد، اما تریمالخیو بھ ایشان اطمینان مي انكولپیوس دیگر جا  رسد، چون دسر فرا مي. ریزد بیرون مي
قالبي از . كند اند و بھ این وسیلھ ایشان را بھ خوردن ترغیب مي كھ دسر را سراسر از خوك پروار ساختھ

، و در آن حال  آورد اي قدحي از مرمر سفید انباشتھ از عطر مي آید كھ براي ھر خورنده سقف بھ پایین مي
. بازد شود و با پسري عشق مي تریمالخیو مست مي. آكنند ده را از شرابھاي كھن ميغالمان جامھاي تھي ش

زنش   دربارة. كند گشاید، و او جامي بھ سمت سر زنش پرتاب مي زن فربھ او زبان بھ اعتراض مي
او را از سكوب حراج برداشتم و آدمش كردم، حاال . این رقاص جندة شامي حافظة ضعیفي دارد«: گوید مي
» .برد توي قصر خوابت نمي  اگر در كاھدان بھ دنیا آمدي،: اما تا بوده ھمین بوده… .كند وزغ باد مي مثل

  ».وگرنھ حتي بعد از مرگ ھم راحت ندارم«كند مجسمة زنش را از روي قبرش بردارد  بھ ساقي امر مي

حتمال فقط در مورد و م  ھجایي قوي و وحشیانھ است؛ فقط در شرح جزئیات با واقعیات سر و كار دارد،
باید آن را   اگر ھمان پترونیوس زمان نرون آن را نوشتھ باشد،. جزء كوچكي از زندگي رومي حقیقت دارد

اي كھ ھرگز براي  اي از آزادشدگان نوكیسھ بدانیم كھ بھ دست شریفزاده تصویر ھزل انگیز و بیرحمانھ
  ب، اثري از رحم و شفقت و ایدئال نیست،در این كتا. درآوردن روزي عرق نكرده است تصویر شده است

و زندگي مردم بدكار با عالقھ و شوق و بدون تنفر و بدون اظھار نظر   فساد اخالق مسلم فرض شده است،
ریزد و احكام و ذوق حاصل خود را  در این كتاب، گنداب مستقیمًا بھ ادبیات كالسیك مي. نمودار گشتھ است

گاه داستان بھ آن حد اعالي عدم معني و ركاكت و ناسزاگویي . آورد اه ميبا لغات و نیروي شادابي بھ ھمر
اي از آن  دنبالھ  االغ طالیي، تألیف آپولیوس،. است پانتاگروئلرسد كھ از خصایص حماسة گارگانتوا و  مي

سنت سرگردان آن را  جونزو تام  شانديتریسترام . در ھفده قرن بعد رقیبي براي آن شد بالسبود؛ و ژیل 
  .ترین كتاب در ادبیات روم است این عجیب. ادامھ دادند

III – فیلسوفان  

  و در آن ھنگام كھ آزادي چنان محدود و زندگي تا آن حد آزاد بود،  در این عصر لجام گسیختھ و بغرنج،
  فلسفھ ھمعنان شھوتراني پیشرفت كرد و چیزي نمانده بود كھ دست در دست 

ن ابوین پسرا. انحطاط دین بومي خلئي اخالقي باقي گذارده بود كھ فلسفھ در صدد پر كردن آن بود. ھم نھند
یا پوششي   فرستادند كھ ظاھرًا مجموعة مراسم معقول رفتار مقرون بھ تمدن، خود را بھ شنیدن دروسي مي

. رفتند و خود نیز غالبًا براي شنیدن آن درسھا مي  كردند، رسمي براي امیال برھنھ را بھ ایشان عرضھ مي
ھم بھ عنوان مربي، ھم بھ   ان زندگي كنند،دادند كھ با ایش آمدند بھ فیلسوفان وظیفھ مي آنان كھ از عھده برمي

بدین نحو بود كھ آوگوستوس آرئوس را نگاه . عنوان مشاور روحاني، و ھم بھ عنوان مصاحب دانشمند
اگر بتوان سخن فرمانروایان را باور (كرد و بھ خاطر او  داشتھ بود و تقریبًا در ھمھ باب با او مشورت مي

حكم شوھرش را خواند «بھ قول سنكا، لیویا   وقتي كھ دروسوس مرد،. نسبت بھ اسكندریھ رئوف بود) كرد
نرون و ترایانوس و البتھ آورلیوس حكیماني داشتند كھ با ایشان در دربار » .تا در تحمل غم بھ او یاري كند

 مردم حكیمان را  در لحظات آخر عمر،. ھمچنانكھ پادشاھان كنوني اكنون روحاني خلوت دارند  مقیم بودند،
خواندند تا در لحظة مرگ ایشان را راھنمایي كنند، ھمچنانكھ چند قرن بعد كشیش را بھ ھمین  بر بالین مي

  .كردند قصد احضار مي

قدر فلسفھ را چنان . مردم ھرگز این معلمان خرد را بھ خاطر قبول مواجب و مزد نبخشیدند  عامة
اي چنان  آن فیلسوفان كھ نسبت بھ حرفة خود عقیدهو   تواند جاي غذا و مشروب را بگیرد، دانستند كھ مي مي

و خصومت   ساتیرھاي لوكیانوس،  گیري كوینتیلیانوس، خرده  شورانگیز نداشتند ھدف طیبتھاي مردم،
بسیاري از ایشان در خور آن بودند، چون رداي خشن حكیمان را در بر . شدند امپراطور واقع مي

. بھ پرخواري و طمع و خودخواھي خود ظاھري دانشمندانھ بدھندگذاردند تا  ریش انبوھي مي  كردند، مي
py  :گوید یكي از افراد نمایشنامة لوكیانوس مي
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كھ بر تمامي مقاصد دنیوي سیطره دارد … براي من آن پوچي و پستي را   بررسي مختصري از زندگي،
… قت ھمھ چیز را از در چنین حالي بھترین فكري كھ بھ خاطرم رسید آن بود كھ حقی… . مسلم كرده بود

این بود كھ بھترین ایشان را برگزیدم ـ اگر وقار ظاھر و پریدگي رنگ و طول . فیلسوفان بھ دست آورم
در ازاي پیش بھایي معتنابھ و . اختیار خویش را در دست ایشان نھادم… ریش دلیل بھتر بودن باشد 

. نظم جھان را بھ من بیاموزند… قرار شد   ،كردند موكول بھ زماني كھ خرد مرا تكمیل مي  پرداختي بیشتر،
ذرات و خالء   ھایي كھ ھر روز از آغاز و انجام، از بخت بد، جھل قدیم مرا كھ از میان نبردند ھیچ، با تكھ

بزرگترین مشكل من آن بود كھ با . گرفتند، بیش از پیش مبھوتم ساختند و ماده و صورت براي من مي
انتظار داشتند سخنشان را   گفتند آكنده از تضاد بود، شتند و ھر چھ ميوجودي كھ میان خود اختالف دا

توانست مسافت میان مگارا  غالبًا یكي ھم از میان ایشان نمي… كشید  بپذیرم ـ و ھریك مرا بھ راه خود مي
اما در گفتن مسافت میان خورشید و ماه بر حسب قدم درنگ ھم . و آتن را بر حسب كیلومتر درست بگوید

  .كردند ينم

اپیكوریان بیش از آن در دنبال شراب و غذا بودند . كردند بیشتر فیلسوفان رومي از مكتب رواقي پیروي مي
شدند كھ بھ تفكر  در ھر گوشة رم، واعظان سائل فلسفة كلبي دیده مي. كھ بتوانند بھ فرضیات بپردازند

  .كردند ت مياعتنایي نداشتند و مردم را بھ زندگي ساده و بي زرق و برق دعو

و در نتیجھ كمتر از سایر مكاتب   این گروه مصداق ھمان توقع عامھ بودند كھ فیلسوف باید فقیر باشد،
چرا نباید «: پرسید مي. الوصف، سنكا یكي از ایشان را دوست نزدیك خود كرد مع. طرف احترام بودند

یم میلیونر دچار شگفتي شد كھ آن كلبي و آن حك» .ام كھ ھیچ نقص ندارد دمتریوس را گرامي بدارم؟ دریافتھ
  .سسترسي كالیگوال ابا كرد ٢٠٠,٠٠٠نیمھ برھنھ از پذیرفتن ھدیة 

مابعدالطبیعھ را بھ عنوان   از آنجا كھ رواقیون رومي بیش از آنكھ اھل كشف و شھود باشند اھل عمل بودند،
خواستند كھ از نجات بشري  را مي و در فلسفة رواقي آن حكمت عملي  زدند، ثمر بھ كناري مي جستجوي بي

جوھر افكار آن . و اتحاد خاندان و نظم اجتماعي مستقل از احكام و نظارت فوق طبیعي پشتیباني كند
كردند كھ چیزي را  و اراده را چنان تربیت مي  ساختند، شھوت را منقاد عقل مي  :رواقیون تسلط بر نفس بود

در سیاست، برادري عموم انسانھا را . یاي خارجي گرددنخواھد كھ موجب شود آرامش روح موقوف اش
وطن خود را دوست داشتند و در ھمھ حال آمادة آن بودند كھ   پذیرفتند؛ در ضمن، تحت لواي ابوت خدا مي

بایست ھمواره در حد انتخاب  خود زندگي مي. براي جلوگیري از بدنامي وطن یا خود دست از جان بشویند
وجدان ھر فرد بایست . د كھ ھر وقت آن را، بھ جاي لطف، خاري بیابند رھایش كنندایشان باشد؛ آزاد بودن

  حكومت سلطنتي براي حكومت قلمروھاي وسیع و مختلف نیاز غم انگیزي بود،. باالتر از ھر قانوني باشد
  .شد اما كشتن فرد مستبد كاري بسیار عالي شمرده مي

د برده بود؛ محدودیت آزادي سیاسي مردم را از میدان فلسفة رواقي رومي در ابتدا از امپراطوري سو
اي متمایل گردانده بود كھ رعیت خوددار را  سیاست بھ اطاق مطالعھ رانده بود، و بھترین ایشان را بھ فلسفھ

حكومت مادام كھ آزادي فكر یا نطق علنًا بھ امپراطور یا خاندان او . دانست از پادشاه برانگیختھ حاكمتر مي
اما ھمینكھ استادان و حامیان ایشان كھ سناتور بودند لعن . مزاحم آن نبود  كرد، اي نمي ن رسمي حملھیا خدایا

بین فلسفھ و سلطنت فردي جنگي درگیر شد كھ تا وقتي امپراطوران انتخابي آن   جبر و ظلم را آغاز كردند،
، )۶۵(راسئا فرمان مرگ داد ھنگامي كھ نرون بھ ت. را بر سر تخت با یكدیگر متحد ساختند ادامھ داشت

كھ موسونیوس روفوس نام داشت و صمیمیترین و پایبندترین فیلسوف رواقي   ھمان وقت دوست تراسئا را،
فلسفھ عبارت است از «: روفوس فلسفھ را چنین تعریف كرده بود. تبعید كرد  در قرن اول میالدي بود،
ھمخوابگي را علي رغم قانوني بودن آن طرد . ود، و این داعیھ را جدي گرفتھ ب»تحقیق در رفتار صحیح

كھ   این مرد،. خواست كھ ایشان از زنان توقع داشتند و از مردان ھمان موازین اخالقي جنسي را مي  كرد،
گفت كھ ھجده قرن بعد تولستوي روسي بر زبان آورد، معتقد بود كھ روابط جنسي  در آن زمان سخناني مي

بھ فرصت تربیت مساوي براي ھر دو جنس اعتقاد داشت . لید نسل مجاز استفقط در ازدواج بھ منظور تو
گفت كھ از فلسفھ و تربیت خواستار  كرد، اما بھ ایشان مي و زنان را در محضر درس خود استقبال مي
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یكي از .شدند بردگان نیز در محضر درس او حاضر مي. اي باشند كھ خود را بھ عنوان زن كامل كنند وسیلھ
ھنگامي كھ پس از مرگ نرون جنگ داخلي در . ھ نام اپیكتتوس با تفوق بر استاد بھ او احترام گذاردایشان ب

ور شد، موسونیوس از شھر خارج شد و نزد ارتش مھاجم رفت و درس بركت صلح و وحشت  رم شعلھ
از سر   اشد،كھ ھمان جنگ ب  خندیدند و داوري نھایي را، لشكریان آنتونیوس بھ او مي. جنگ را بھ آن داد

اما   كرد، روفوس را مستثنا ساخت، وسپاسیانوس ھنگامي كھ فیلسوفان را از رم تبعید مي. گرفتند
  .ھاي خود را نگاه داشت ھمخوابھ

IV – سنكا  

فلسفة رواقي مشكوكترین بیان خود را در زندگي، و كاملترین بیان خود را در آثار لوكیوس آنایوس سنكا 
م در كوردووا متولد شده بود، بزودي بھ رم برده شد و تمامي تحصیالت  ق ۵كھ در سال   وي،. یافت

فلسفة فیثاغورسیان را از   معاني بیان را از پدرش، فلسفة رواقي را از آتالوس،. موجود در آن شھر را دید
مدت یك سال از . اش، فرماندار رومي مصر، فرا گرفت سوتیون، و سیاست عملي را از شوھر عمھ

اما بعدًا از این كار صرف نظر نمود، ولي ھمواره در غذا و مشروب ممسك   شت پرھیز كرد،خوردن گو
اما عادات میلیونرھا را نداشت ـ آن قدر از تنگ نفس و   میلیونر بود،  با آنچھ پیرامون خود داشت،. بود

میالدي بھ  ٣٣كرد و در حدود سال  وكالت مي. ضعف ریھ در رنج بود كھ بارھا بھ فكر خودكشي افتاد
دو سال بعد با پومپیا پاولینا ازدواج كرد و تا پایان عمر با دوام و . انتخاب شد) دار خزانھ(عنوان كوایستور 

  .ثبات جالبي با او زیست

ھنگامي كھ . ریگ پدر، شغل قضا را رھا كرد و یكسره بھ نوشتن مشغول شد پس از ارث بردن مرده
، سنكا یك كونسوالتیو ـ نوعي رسالة )۴٠(بور بھ خودكشي شد كرموتیوس كوردوس بھ امر كالیگوال مج

  دختر كوردوس،  تسلیت آمیز كھ شكل ادبي رایجي در مكاتب معاني بیان و فلسفھ بود ـ خطاب بھ ماركیا،
اما دوستان سنكا بھ این طریق او را از   كالیگوال خواست او را بھ واسطة جسارتش اعدام كند،. نوشت

كھ براي كالیگوال دلیل آوردند كھ سنكا در ھر صورت بھ واسطة ابتالي بھ سل خواھد مرگ نجات دادند 
سنا او . روابط ناشایست دارد  كالودیوس او را متھم ساخت كھ با یولیا، دختر گرمانیكوس،  اندكي بعد،. مرد

  یرة پریشان،در آن جز. اما كالودیوس آن حكم را بھ تبعید در كرس تخفیف داد  را محكوم بھ مرگ ساخت،
را در ) ۴٩ – ۴١(تبعیدگاه اووید، بدوي بودند، حكیم ھشت سال   در میان مردمي كھ مانند بندر تومي،

در ابتدا بدبختي را با آرامش حقیقي و پرھیزگارانھ تحمل كرد و با نوشتن رسالة تسلیتي بھ . تجرد طي كرد
گذشتند، طاقتش طاق شد و  لیان تلخ آھستھ ميبخشید، اما ھمچنانكھ سا مادرم ھلویا مادر خود را تسلي مي

چون . خطاب بھ منشي كالودیوس رسالة تسلیتي بھ پولوبیوس را در استدعاي عاجزانة عفو نوشت
  .استدعانامھ بھ جایي نرسید، سنكا سعي كرد عذاب خود را با تصنیف تراژدي تخفیف دھد

محتمال بیشتر بھ منظور مطالعھ فراھم   ي است،این تصنیفات عجیب، كھ در آن تقریبًا ھر یك از افراد خطیب
حداكثر .ایم كھ یكي از آنھا ھم بر صحنھ آمده باشد ھیچ نشنیده. نھ بھ منظور بر صحنھ آمدن. آمده است

اند و آن قسمتھا را با  برخي از داستانھاي كوتاه و درخشان یا نطقھاي پرطمطراق را با موسیقي تلفیق كرده
سازد،  فیلسوف رئوف صحنھ را با خشونت و شھوت خونرنگ مي. اند مایش دادهن) الل بازي(پانتومیم 

  چنانكھ گویي با آن جشنھاي خونین مسابقات رزمي بر روي 

سنكا بیش از آن اھل تفكر است كھ بتواند   علي رغم این مساعي پھلواني،. كند صحنھ رقابت مي
دھد، و از ھیچ فرصتي براي بیان تفكر یا احساس  عقاید را بر افراد ترجیح مي. نویس خوبي باشد نمایشنامھ

اما صرف نظر از این . ھاي او واجد برخي از ابیات ظریف است نمایشنامھ. كند یا مضمون فروگذار نمي
مع الوصف، این نكتھ را باید . توان بدون ترس از عواقب بھ دست فراموشي سپرد قسمتھا، باقي را مي

بزرگترین نقاد   اند؛ مثال سكالیژر، وب ادبیات با این حكم موافقت نداشتھمتذكر شد كھ بسیاري از داوران خ
، آن كھ  ھنگامي كھ ادبیات باستان از نو احیا گشت. دھد دورة رنسانس، سنكا را بر اوریپید ترجیح مي
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شد سنكا بود؛ صورت و اتحادھایي  ھایي شد كھ با زبان جدید نوشتھ مي آثارش سرمشق نخستین نمایشنامھ
ساخت و بر تئاتر فرانسھ تا قرن نوزدھم سیطره داشت از  ھاي كورني و راسین را مشخص مي نمایشنامھ كھ

ھاي سنكا توسط ھیوود  ترجمة نمایشنامھ  كھ نفوذ سنكا كمتر محسوس بود،  در انگلستان،. او آمده بود
شد و اثري ھم بر  ، سرمشق»گوربودوك«براي اولین تراژدیي كھ بھ انگلیسي نوشتھ شد، یعني ) ١۵۵٩(

  .شكسپیر نھاد

كھ بھ ازدواج كالودیوس درآمده بود، جاي مسالینا را در قدرت و سیطره بر   ، آگریپیناي دوم،۴٨در سال 
اش، نرون، ھمطراز اسكندر مقدوني شود، بھ  چون عالقة شدیدي داشت كھ پسر یازدھسالھ. رم گرفت

دستور . بیابد ـ آن مربي را در جزیرة كرس یافت اطراف نظر انداخت تا معلمي ھمچون ارسطو براي او
سنكا مدت پنج سال آن جوان . داد سنكا را از تبعید بازگرداندند و كرسي او را در سنا بھ وي مسترد داشتند

در این ده سال، بھ منظور بھبود . را تعلیم داد و مدت پنج سال دیگر امپراطور و كشور را رھبري كرد
دیگر، آثاري فراھم آورد كھ برخي نمودارھاي پسندیدة فلسفة رواقي در آنھا  اخالق نرون و منظورھاي

در پایداري   منعكس ساخت ـ در خشم، در اختصار حیات، در آرامش روان، در رحم، در زندگي خوش،
این . دھد دانشمند، در سود، در باب الوھیت؛ این رساالت رسمي قدرت سنكا را بھ حد كمال نشان نمي

كھ در صفحات پیاپي بھ   درخشند؛ اما این رساالت، ھاي او، با نور مضمون مي مانند نمایشنامھ  یز،ھا ن رسالھ
. دھند فرسایند و لطف خود را از دست مي گذرند، عاقبت ذھن را مي صورت فوران مقطع از برابر چشم مي

ز آن شوخ طبعي نشاط خواندند و ا مع الوصف، خوانندگان زمان سنكا این رساالت را با فواصل زماني مي
، كھ سلیقة »ھاي ناجور وصلھ«و » آلوھاي شكرین«آمد، یا از  آمیز كھ كوینتیلیانوس عبوس را ناخوش مي

بردند كھ صدر اعظم  خوانندگان آن زمان لذتي مي. داشت، كراھتي نداشتند كھنھ پسند فرونتو را رنجھ مي
كشید تا تمجید ایشان را  ن، آن قدر زحمت ميگفت و مانند شاگرد خود، نرو چنان دوست داشتني سخن مي

  .مدت چندین سال سنكا سردستة نویسندگان و سیاستمداران و تاكنشانان ایتالیا بود. تحصیل كند

میراث پدر را با بھ كار انداختن سرمایھ، بھ نحوي كھ ظاھرًا حداكثر استفاده را از مقام رسمي و اطالعات 
ر سخن دیون را باور كنیم، سنكا پول را با چنان بھرة سنگیني بھ مردم اگ. چند برابر ساخت  كرد، خود مي

  كھ بالغ   داد كھ وقتي تمام مطالبات خود را، شھرستانھا وام مي

  

ثروت سنكا، آن طور كھ . سسترس بود، از بریتانیا خواست، وحشت و طغیان برخاست ۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠بر 
یك تن از دوستان سخن  ۵٨در سال . بالغ شد) الرد ٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠(سسترس  ٣٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠اند، بھ  گفتھ

  :چین مسالینا بھ نام پوبلیوس سویلیوس علنًا صدراعظم را مورد حملھ قرار داد و او را چنین وصف كرد
ثروت خود   میز غذاخوري از عاج و صنوبر دارد، ۵٠٠داند و  دورو، زناكار، و ظالم كھ تجمل را بد مي«

مانند قیصر، آنجا كھ   سنكا نیز،» .مكد ستعمرات را با رباخواري ميشمارد و شیرة م را خوار مي
در رسالة خود بھ عنوان . كرد توانست ترتیب اعدام مخالفان خود را بدھد، بھ دادن جواب رد بسنده مي مي

و در جواب گفت كھ دانشمند ملكف بھ   در زندگي خوش اتھاماتي را كھ بھ وي نسبت داده بودند تكرار كرد،
اما . تواند آن را در بر گیرد اي بھ او روي آور شود، دانشمند مي اگر ثروت از راه شرافتمندانھ: نیست فقر

میان اثاث   در ضمن این مدت،. آن ثروت را رھا كند  دانشمند بایست بتواند در ھر لحظھ، بدون اندوه شدید،
نوشید، و چنان  فقط آب مي  خفت، روي تشكي خشن مي  زیست، و اسباب ظریف خود ھمچون مرتاضان مي

وفور غذا ھوش و «: نوشتھ بود. بدنش از كم غذایي نزار شده بود  خورد كھ چون مرد، بھ امساك غذا مي
نظمي روابط جنسي شاید  اتھامات مربوط بھ بي» .سازد كند و افراط در غذا روح را خفھ مي فھم را تیره مي

. دانستند كھ نسبت بھ زنش ھمواره مھربان است مھ ميدر مورد دوران جواني او صادق بوده است، اما ھ
و خرد را بیشتر   دارد یا قدرت را، در حقیقت ھیچ وقت نتوانست یقین كند كھ فلسفھ را بیشتر دوست مي

خود . و ھیچ وقت ھم برایش مسلم نشد كھ آن دو با یكدیگر سازش ندارند  دارد یا لذت را، دوست مي
در مدح آن زندگي كھ باید داشتھ باشم، و نھ آن زندگي كھ «. صي استاعتراف داشت كھ دانشمند ناق

» .كنم آن ھم خزان خزان دنبال مي  آن زندگي را كھ باید در پیش گیرم از راه دور،. گذرانم، اصرار دارم مي
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رحم آن قدر كھ در خور شاه «ـ و این سخن دربارة كدام یك از ما صادق نیست؟ اگر در بیان این جملھ كھ 
خوب  پورشیاالاقل این احساس را تقریبًا مثل   صادق نباشد،» ا امپراطور است در خور ھیچ كس نیستی

و نرون آن را نھي   یافت محكوم ساخت، نبردھاي گالدیاتورھا را كھ تا حد مرگ ادامھ مي. كند  بیان مي
خوانده » پراكند لطفي كھ با آن خرد مي«با آنچھ تاسیت   شد، گیریھایي را كھ از او مي بسیاري خرده. كرد

  .خواست كسي كمال نمياز   كرد، بیش از آنچھ خود بھ كمال عمل مي. خلع سالح كرد  است،

سیاھة اعمال   با اغماض از بدترین جنایات نرون،  كرد و، چنانكھ ذكر شد امپراطوري را خوب اداره مي
گذاشت انجام گیرد تا قدرت داشتھ باشد اندكي خوبي  بسیاري از بدیھا را مي«دار ساخت و  خود را لكھ

  احساس خواري » .كند

كرد  اندك اندك آرزو مي. خواند پراطور را زندان غم انگیز غالمان ميكاخ ام. انقیاد امپراطور رھا سازد
گاه گاه با خرسندي . عمر را وقف مطالعة خرد كرده، از البیرنت قدرت پرھیز كرده بود  كھ كاش ھمة

نھاد، و در شصت سالگي ھمچون جواني مشتاق بھ محضر درس فلسفة  توجھ از سیاست را بھ كناري مي
، كھ شصت و شش سالھ بود، از نرون اجازه خواست تا از سمت ۶٢در سال . شد متروناكس حاضر مي

، كھ نرون از ۶۴پس از حریق عظیم سال . اما نرون او را رھا نكرد  تنزل یافتة خود در دولت استعفا دھد،
 اندك. تمامي امپراطوري خواست كھ بھ تجدید بناي رم كمك كنند، سنكا جزء اعظم ثروت خود را اھدا كرد

زیست، و  اندك موفق شد كھ از دربار كناره گیرد، بیش از پیش در ویالھایي كھ در كامپانیا داشت مي
مدتي، از بیم . امیدوار بود كھ با عزلتي تقریبًا راھبانھ از توجھ خود امپراطور و جاسوسان او بگریزد

  .خورد مسموم شدن با غذا، سیب جنگلي و آب جاري مي

اغتي بود كھ مطالعات خود را در باب علوم طبیعي بھ نام مسائل طبیعي و در چنین محیط وحشت و فر
این مراسالت عبارت بود از محاورات ). ۶۵ – ۶٣(محبوبترین اثر خود مراسالت اخالقي را تحریر كرد 

تصادفي دوستانھ خطاب بھ دوست خود لوكیلیوس، فرماندار ثروتمند سیسیل و شاعر و فیلسوف اپیكوري 
توان یافت كھ از این مساعي مؤدبانھ در تلفیق فلسفة رواقي  جز چند كتاب نمي  تمام ادبیات روم، در. پروا بي

با ھمین مراسالت است كھ مقامھ نویسي غیر رسمي آغاز شد، كھ . با حوایج یك میلیونر دلپذیرتر باشد
ھا  خواندن این نامھ. وسیلة مورد عالقة پلوتارك، لوكیانوس، مونتني، ولتر، بیكن، ادیسن، و ستیل گردید

معادل است با طرف مكاتبھ بودن با مرد روشنفكر، بشري، و صاحب تحملي از اھل رم كھ زیر و روي 
ھا چنان است كھ گویي شخص  این نامھ. ادبیات و كشورداري و فلسفھ را از نزدیك دیده و شناختھ است

توجھي در سبك  كا بھ واسطة بيسن. گوید زنون با رأفت و مالیمت اپیكور و لطف افالطون سخن مي
دلم «). و این سبك، با وجود عذرخواھي، التین دلپسندي است(خواھد  ھاي خود از لوكیلیوس عذر مي نامھ
رفتیم، چنان  ھایم بھ تو درست ھمان طور باشد كھ اگر تو و من با ھم نشستھ بودیم یا راه مي خواھد نامھ مي

نویسم؛ ھر یك از ما  بل براي تو مي  نویسم، امھ را براي مردم نمياین ن«: گوید باز مي» .كردیم گفتگو مي
گمان امیدوار بوده است كھ  كار بي پیشة كھنھ ـ ھر چند آن سیاست» براي دیگري شنوندة كافي است

اما بدون عجز و تمناي   تنگ نفس خود را با سرزندگي،. روزگاران آینده سخنان او را استراق سمع كند
بھ مدت یك » نفسھاي آخرین«با كشیدن » تمرین طرز مردن«خوشمشربانھ آن را . كند توصیف مي  رحم،

ذھني نیرومند و ھشیار دارم كھ «: اما فقط بدنًا  در این ھنگام شصت و ھفت سال دارد،. خواند ساعت مي
كھ  از آن دلخوش است» .كند كھ پیري دوران شكفتگي اوست دربارة پیري با من اختالف دارد و اعالم مي

عاقبت فرصتي بھ دست آورده است تا كتابھاي خوبي را كھ مدتھا مجبور بوده است بھ كناري بگذارد 
    ظاھرًا در این ھنگام اپیكور را از نو خوانده است،. بخواند

از فرط فردگرایي و . كند كھ براي یك تن رواقي موجب اشكال است اپیكور را با شدت و شوري نقل مي
در   اي براي حفظ تعادل، كند وزنھ آرزو مي. كند و نرون و ھزاران نفر دیگر وحشت ميخودبیني كالیگوال 

تقدیم كند، و ظاھرًا مصمم بھ   زند، ھایي كھ اذھان آزاد شده را قبل از بلوغ اخالقي بر ھم مي مقابل وسوسھ
اندند و اصولش را رسد كھ اپیكوریان را با نقل قول از خود استاد، كھ نامش را ایشان بھ بدي كش نظر مي

  .منكوب و مغلوب كند  جرئت نكردند بفھمند،
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نھایت و  ما پاره ھایي در بي  توانیم دربارة ھمھ چیز بخرد باشیم، نخستین درس فلسفھ آن است كھ نمي
بخواھند عالم وجود یا باري تعالي را ) انسان(اي  چون چنین ذرات پاره پاره. لحظاتي در ابدیت ھستیم

بنابراین، سنكا چندان كاري با مابعدالطبیعھ یا االھیات . باید سیارات را از خوشي بلرزانندتوصیف كنند، 
ماده گرا،   وحدت موجودي،  مشرك،  توان ثابت كرد كھ وي مردي موحد، از روي آثار سنكا مي. ندارد

افراد «ت، گاه خدا براي او شخصي است كھ ھمھ را مراقب اس. افالطوني، وحدت گرا، و ثنوي بوده است
در جاھاي . دھد و با لطف االھي بھ ایشان یاري مي  كند، ادعیة ایشان را اجابت مي» خوب را دوست دارد،

علتي تغییرناپذیر كھ »  دیگر، خدا علت اولي در سلسلة الینقطع علل و معلول و نیروي غایي تقدیر است،
كند و افراد  فراد راضي را رھبري ميا… رساند  امور بشري و االھي را بھ نحوي متساوي بھ انجام مي

گوید روح دم  مي: سازد شك و تردید مشابھي تفھم او را دربارة روح تیره مي» .كشد ناراضي را با خود مي
خدایي است كھ، ھمچون میھماني، در قالب «دھد، اما در ضمن  مادي ظریفي است كھ بھ جسم جان مي

پذیرد، سخن  از مرگ، كھ در آن علم و عصمت كمال ميامیدوارانھ از زندگي پس . سكونت دارد» بشري
سنكا ھیچ وقت این   در حقیقت،. خواند مي» رؤیاي زیبا«گوید؛ و باز در جاي دیگر نامیرایي را  مي

این موضوعات با عدم ثبات محتاطانة   نرساند؛ دربارة) یا عمومي(موضوعات را بھ نتیجة پابرجا 
بھ نحوي بیش از حد توفیق آمیز بھ دروس خطابة . كس موافق است گوید كھ با ھمھ سیاستمداري سخن مي

  .كند پدرش گوش داده است، و ھر جنبة موضوع را با فصاحتي غیر قابل مقاومت بیان مي

بیش از آن رواقي است كھ . بخشد كند و از طرف دیگر لطف مي اخالقي او را ضایع مي  ھمان دودلیھا فلسفة
در پیرامون خود با سقوط اخالقیي . ش از آن مالیمت دارد كھ بتواند رواقي باشدو بی  بتواند اھل عمل باشد،

طمع و تجمل . آنكھ ھیچ یك را اقناع كند كشاند، بي فرساید و روح را بھ پستي مي مواجھ است كھ بدن را مي
توان  چگونھ مي. آرامش و سالمت را نابود كرده است، و قدرت انسان را فقط وحشي تواناتري ساختھ است

  از این تھیج رسوا خود را رھا ساخت؟

آن كس كھ » .باید بندة فلسفھ باشي  مند شوي، اگر بخواھي از آزادي حقیقي بھره»   :امروز در اپیكور خواندم
  بدن … . ھمان دم آزاده شده است  اطاعت فلسفھ را بر گردن نھد،

. جاودانھ خوب شده است  ھ عالج یافت،اما ذھن ھمینك. گیرد اگر یك بار عالج پذیرفت، باز ھم درد مي
اگر ذھن قانع و مطمئن باشد، اگر بفھمد كھ آن چیزھا كھ مردم : اكنون بگویم كھ غرضم از سالمت چیست

شوند ـ نسبت بھ زندگي خوش اھمیتي  گردیم یا داده مي آرزویش را دارند ـ تمام سودھایي كھ دنبالش مي
بھ موجب آن خود و تحوالت خود را بسنجي؛ در آن روز مالك  دھم كھ اي بھ دست تو مي قاعده… ندارند

  .ترین مردمند اي كھ درك كني مردم كامیاب بدبخت الرقاب خود شده

اما طریق وصول بھ آن فضیلت است نھ   خوشبختي ھدف است،. و خرد ھنر زندگي  فلسفھ علم خرد است،
و مدام بھ وسیلة تجربھ صحت آنھا تصدیق اند صحیحند،  اندرزھاي قدیم كھ مورد تمسخر واقع شده. لذت
شود كھ امانت و عدالت و تحمل و مھرباني ما را بیش از آن خوشبخت  معلوم مي  با گذشت زمان،. شود مي
اما فقط آن موقع كھ با فضیلت تلفیق   لذت خوب است،. كند كھ ممكن است از تعاقب لذت حاصل گردد مي

دھد  مند باشد؛ آن كھ لذت را در زندگي ھدف عالي خود قرار ميتواند ھدف مرد خرد لذت نمي. شده باشد
ھمچون سگي است كھ ھر قطعھ گوشتي را كھ بھ سویش پرتاب شود بقاپد و سپس، بھ جاي آنكھ از آن 

  .قطعھ گوشت لذت برد، با پوزة باز در انتظار قطعة دیگر بماند

در ھر روز؛ با   مقدار كم كھ ممكن باشد،توان تحصیل كرد؟ با اعمال آن، بھ ھر  اما خرد را چگونھ مي
آزمایش رفتار آن روز در انتھاي روز؛ با سختگیري نسبت بھ خطاھاي خود و مالیمت نسبت بھ خطاھاي 

دیگران؛ با نشست و برخاست با كساني كھ در خرد و فضیلت از ما سرند؛ با قبول دانشمندي مورد قبول بھ 
شویم؛ نباید خالصة داستانھاي فلسفھ  واندن آثار فیلسوفان كمك ميبا خ. عنوان مشاور و داور نامرئي خود

ھاي فالسفھ خرد  و این امید را رھا كن كھ بتواني با خالصھ«را خواند، بلكھ باید آثار اصلي را خواند؛ 
تر از نزد خود باز  تر و سر سپرده ھر یك از این افراد ترا خوشبخت» «.افراد برجستھ را یكجا درك كني
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آن كس كھ خود را بھ بزرگتري … . گرداند، ھیچ یك از آنان نخواھد گذاشت دست خالي باز گردي خواھد
بھ جاي آنكھ چندین كتاب » !اي در انتظار دارد ایشان سپرده باشد چھ خوشبختي و چھ پیري بزرگوارانھ

تواند در وحدت  يروح نم«. آرام سفر كن، اما نھ زیاده از حد. كتابھاي خوب را چند بار بخوان  بخواني،
عالمت مھم و درجة اول » «.پختھ شود، مگر آنكھ كنجكاوي و سرگرداني خود را تحت انقیاد درآورده باشد

از جمع » .ذھن مرتب و منظم عبارت است از توانایي شخص در ماندن در یك جا و تحمل مصاحبت خود
در جمعیتي باشي، در آن صورت اگر مجبور شدي . انسان در جمع ناجنستر از انسان تنھاست«بپرھیز، 

  ».بیش از ھر چیز باید در خود فرو روي

آور نیست كھ در خور ادامھ  زندگي ھمواره نشاط. درس نھایي این رواقي تحقیر مرگ و انتخاب آن است
اگر » بدتر از كج خلقي در آستان آرامش چیست؟«. بھتر آن است كھ بخوابیم  پس از تب نوبة زندگي،. باشد

  ي را حزن آور بیابد و بتواند، بدون رساندن كسي زندگ

سنكا چنان . صدمة شدید بھ دیگران، آن را رھا كند، باید خود را آزاد ببیند كھ وقت و راه خود را برگزیند
  :دھد كھ گویي وارث لوكیلیوس است خودكشي را بھ لوكیلیوس پند مي

ست؛ كسي را علي رغم خود او نگاه توانیم از زندگي شكایت كنیم ھمین ا یكي از دالیل اینكھ نمي
اگر قلب خود را سوراخ كني، حاجت بھ زخم . اي قبال ورید خود را براي تقلیل وزن بریده… .دارد نمي

توان بھ بھاي اندك ماللي  وسیع ندارد؛ نیشتري راه را بھ سوي آزادي خواھد گشود، و آرامش را مي
بیني؟ ـ سقوطي بھ سوي  آن پرتگاه را مي. دید بھ ھر سو بنگري، پایان غمھا را خواھي ۵٠… .خرید

اما اطالة … . بیني، یا آن بركھ یا آن دریا را؟ ـ آزادي در اعماق آنھاست آن رودخانھ را مي. آزادي است
و اما ..  .تواند بھ عمر خود خاتمھ دھد؟  اش را پایان دھد چگونھ مي مردي كھ نتواند نامھ. دھم كالم مي

  .بدرود. در انتظار مرگم. جامم پر شده است. ام وس عزیزم، من عمر خود را كردهدربارة خودم، لوكیلی

نرون یك تن تریبون را نزد او فرستاد تا بھ اتھام اینكھ توطئھ كرده بوده . زندگي او را مأخوذ بھ قولش كرد
د، و چیزي اي ندار سنكا جواب داد كھ دیگر بھ سیاست عالقھ. است تا پیسو را امپراطور كند جواب بدھد

ھیچ «تریبون گزارش داد كھ . »مزاجي ضعیف و دیوانھ«خواھد جز آرامش و فرصت جھت پرستاري  نمي
كلمات و ظاھر او از وجداني آسوده و مستقیم و استوار … . نشانة وحشت در او نبود، اثري از غم نداشت

سنكا پیام را با آرامش «: گوید تاسیت مي» .باز گرد و بھ او بگو بمیرد«: نرون گفت» .كرد حكایت مي
زنش را در آغوش كشید و او را گفت كھ از شرافت وي در زندگي و دروس فلسفھ آرامش » .خاطر شنید

اما پاولینا حاضر نشد پس از او زنده بماند؛ چون اوردة سنكا را گشودند، پاولینا دستور داد كھ اوردة . بیابد
اي شوكران  جرعھ. اي در بدرود با مردم رم تقریر كرد سنكا منشي خواست و نامھ. او را نیز بگشایند

چون طبیب وي را در حمام گرم نھاد . خواست مانند سقراط بمیرد چنانكھ گویي مي  كھ بدو دادند،  خواست،
، و پس از »شرابي نثار یوپیتر جانبخش«: تا دردش آرام شود، بھ خادمي كھ نزدیكتر بود آب پاشید و گفت

پزشك ورید مچ پاولینا را بزور بست و از جریان خون   بھ فرمان نرون،). ۵۶سال (عذاب بسیار درگذشت 
پاولینا چند سال پس از شوھر زنده بود، اما رنگپریدگي دایم او تصمیم سرسخت یك . او جلوگیري كرد

  .آورد رواقي را بھ خاطر مي

دن اقوال و اعمالش را مرگ بھ سنكا شكوھي بخشید و باعث شد كھ یك نسل تظاھرات او و یكدست نبو
قدرت و ارزش احساس و عالقھ را كمتر از آنچھ بود بھ حساب   وي نیز، تمامي رواقیون،. فراموش كند

و بھ طبیعتي كھ در خاك آن تمامي گلھا از بد و نیك   روي كرد، آورد، در ارزش و قابلیت اتكاي عقل زیاده
آن را از آسمان پایین آورد و . بشري داد  رواقي را جنبة اما فلسفة. روید بیش از آنچھ باید اطمینان داشت مي

محكوم ساختن   بدبیني او،. در حد انسان قابل زندگي كرد و از آن ھشتي وسیعي در راه مسیحیت ساخت
py  پند او بر اینكھ خشم را با مھر جواب دھند، و اشتغال فكري دایمي او بھ مرگ   سوء اخالق زمان،
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یك مسیحي بیش از این بتپرست چھ »  :بگوید آوگوستینوسو . بخواند» از خودمان«او را  ترتولیانوسكھ 
مردم . ي نبود، اما الاقل تقاضا داشت بھ كشتار و ھرزگي خاتمھ داده شودسنكا مسیح» .توانست بگوید مي

القابي «كرد و تمایز بین آزادگان و آزادشدگان و غالمان را بھ  را بھ زندگي معقول و ساده دعوت مي
مند شد  آن كھ بیش از ھر كس از تعلیمات او بھره. تنزل داد» صرف، كھ زاییدة جاھطلبي یا اشتباه است،

با   آثار او پرورده شدند و،  نروا و ترایانوس تا حدي در قالب. مي در دربار نرون بھ نام اپیكتتوس بودغال
در خاتمة دوران . كشورداري خود را براساس وجدان و بشردوستي مستقر ساختند  توجھ بھ نمونة او،

 پترارك  سانس فرا رسید،باستاني، و در تمام دورة قرون وسطي، سنكا محبوب ماند، و ھنگامي كھ دورة رن
برادرزن مونتني آثار سنكا . او را پس از ویرژیل قرار داد و نثر خود را، با ارادت، از نثر سنكا تقلید كرد

آثار سنكا را شاھد   كرد، كا از آثار اپیكور نقل ميھمان قدر كھ سن  را بھ فرانسھ ترجمھ كرد، و خود مونتني،
در آثار سنكا، جز چند مورد، . خواند و خود سنكاي امریكایي شد امرسن مكررًا آثار سنكا را مي. آورد مي

چون در فلسفھ تمامي حقایق   توان بخشید، شود، اما این نقص را مي اي كھ خود مبتكر آن باشد دیده نمي عقیده
بزرگترین فیلسوف روم و،   سنكا، با وجود تمامي خطاھاي خود،. قط اشتباه و خطا ابتكاري استقدیمند، و ف

وي دوست   پس از سیسرون،. یكي از خردمندترین و مھربانترین مردان بود  الاقل در كتابھاي خود،
  .ترین دورویان تاریخ است داشتني

V – علم رومي  

چون   ایم، و با این وصف ھنوز كارمان با او بھ پایان نرسیده است، در این كتاب جاي بیشتري بھ سنكا داده
گذراند و  در آن سالھاي پرمحصول بین عزلت و مرگ، وقت خود را با مسائل طبیعي مي. او عالم ھم بود

ھ دنبال توضیحات طبیعي تگرگ، برف، باد، شھاب، قوس و قزح، زلزلھ، رودخانھ، و چشم  براي باران،
دیگري را در آن سوي اقیانوس اطلس متذكر شده   وجود قارة» مدئا«در نمایشنامة خود بھ نام . گشت مي
چھ بسا اجرام سماوي «: نویسد مي  و بر اثر مشاھدة تعداد حیرتبخش ستارگان،  با الھامي مشابھ این،» .بود

چھ بسیار «: گوید و با روشن بیني مي» !اند ان نرسیدهكھ در اعماق فضا در حركتند و ھنوز بھ چشم آدمی
ـ آنگاه كھ در قرون آینده نام ما ھم ! كنیم چیزھا كھ فرزندان ما خواھند آموخت و ما تصور آن را ھم نمي

. شویم و مي» .اخالف ما از جھل ما در شگفت خواھند شد… !فراموش شده است چھ چیزھا خواھد گذشت
و بھ مقدرا   د ھمواره فصیح است، مقدار كمي بھ ارسطو و آراتوس افزوده است،سنكا ھر چند در آثار خو

  پوسیدونیوسزیاد از 

تار رغم لوكرتیوس، خود را گرف بھ قضا و قدر معتقد است؛ علي  رغم سیسرون، علي. برد بھ عاریت مي
نماید تا  كند، و در ھر آن جریان بحث علمي خود را قطع مي بحثھاي بیھوده دربارة حكم علل غایي مي

. رساند ماھرانھ خود را از صدف بھ تجمل و از شھاب بھ انحطاط مي. اصول اخالقي را در آن بگنجاند
سنكا » مسائل طبیعي«كتاب داشتند، و  آباي كلیسا این اختالط علم آثار علوي و اصول اخالقي را دوست مي

  .را معمولترین كتاب درس قرون وسطي ساختند

اما خارج از . مانند وارو، آگریپا، پومپونیوس مال، و كلسوس  در روم چند تن بودند كھ ذھن علمي داشتند،
علم ھنوز خود را از جادو،   ھا، در سایر زمینھ. رسید و طب كسي بھ ھم نمي  دنیاي جغرافیا، پرورش گل،

خرافھ، االھیات، و فلسفھ جدا نكرده بود، و عبارت بود از مشاھدات و سنن جمع آمده، و كمتر بستگي بھ 
نجوم بھ ھمان وضعي بود كھ از بابل و یونان . تجسس در واقعیات داشت و كمتر از آن متكي بھ تجربھ بود

بزرگي كھ آوگوستوس از مصر آورده و در  ٍمُسلَّھوقت را ھنوز با ساعت آبي و آفتابي و با . مانده بود
شناختند، سایة آن ٍمُسلَّھ كھ بر صفحة آجرفرشي كھ با برنج عالمت گذاري  میدان مارس كار گذارده بود مي

روز و شب را متغیرًا با طلوع و غروب آفتاب  .داد و ھم فصل را افتاد، ھم ساعت را نشان مي شده بود مي
ھر دو بھ دوازده ساعت تقسیم شده بودند، و بدین نحو در تابستان یك ساعت شب كوتاھتر . كردند تعریف مي

پلیني متذكر شده است كھ در . علم احكام نجوم را تقریبًا عموم پذیرفتھ بودند. و یك ساعت روز بلندتر بود
اي تعیین  معتقد بودند كھ سرنوشت ھر كس با ستاره  ، اعم از عالم و جاھل، ردمم) میالدي ٧٠(زمان او 
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كردند كھ نمو گیاھان و شاید فحل  بھ نحوي خوشایند استدالل مي. شود كھ در زیر آن بھ دنیا آمده است مي
و خصایص جسماني و اخالقي مردم تحت تأثیر عوامل جوي قرار  ست؛اشدن حیوانات منوط بھ آفتاب 

ھاي  كند؛ و خصوصیات و سرنوشت ھر فرد نیز، مانند ھمین پدیده كھ خود آنھا را آفتاب معین مي  دارد،
علم احكام نجوم را فقط شكاكان . نتیجة اوضاع و احوال فلكي است كھ بھ حد كافي شناختھ نیستند  عمومي،

و ھمچنین مسیحیان، كھ آن را نوعي بتپرستي ) كھ علم ادعایي آن را قبول نداشتند(آكادمي  ھاي اخیر دوره
شد، و آن بھ خاطر دریانوردي  تري مطالعھ مي جغرافیا بھ صورت واقعپردازانھ. دانستند، رد كرده بودند مي
نطقة حاره در ھایي منتشر ساخت كھ در آن سطح كره بھ یك م نقشھ) میالدي ۴٢(پومپونیوس مال . بود

جغرافیاییون رومي اروپا و آسیاي جنوب باختري و . مركز و مناطق معتدل شمال و جنوب تقسیم شده بود
. شناختند، اما دربارة بقیة نقاط جھان عقاید مبھم و داستانھاي خیالي داشتند جنوبي و افریقاي شمالي را مي

اري رسیدند، اما كریستوف كلمبي پدید نیامد تا دریانوردان اسپانیایي و افریقایي بھ مادرا و جزایر كان
  .رؤیاھاي سنكا را تحقق بخشد

، كھ  مبسوطترین و مفصلترین و غیرعملیترین محصول علم ایتالیا ھمانا تاریخ طبیعي تألیف پلیني مھین بود
دعاوي، وكیل   ھر چند تقریبًا تمامي عمر را بھ عناوین سرباز،. نام كاملش كایوس پلینیوس سكوندوس است

  و فرمانده ناوگان روم باختري مشغول بود،   جھانگرد، مدیر اداري،

و یك تاریخ روم و تاریخ دیگري دربارة جنگھاي   و زوبین رساالتي نوشت،  دربارة خطابھ، دستور زبان،
ي تاریخ طبیعي تألیف كرد ـ كھ فقط ھمین یكي از آن سیل تألیفات باق» كتاب«روم در گرمانیا و سي و ھفت 

اي كھ  اینكھ چگونھ توانست در مدت پنجاه و پنج سال عمر اینھمھ را انجام دھد از نامھ. مانده است
  :برادرزادة او نوشتھ است پیداست

نیمھ شب یا یك ساعت بعد . خواب ماندن داشت نظیر در بي اداراكي سریع، ھمتي باور نكردني، و قدرتي بي
… . پرداخت خاست و بھ كار ادبي مي دیرتر از دو برنميخاست و بھ ھر حال ھرگز  از نیمھ شب برمي

. شتافت، كھ خود ھمان ساعت را براي انجام كارھا برگزیده بود پیش از طلوع بھ خدمت وسپاسیانوس مي
پس از . گشت گذارد، بھ خانھ بر سر مطالعات خود بازمي پس از اتمام كارھایي كھ امپراطور بھ او وامي

كرد، اما ضمن استراحت، كسي  غالبًا در تابستان در آفتاب استراحت مي… ر ناھار سبكي بھ ھنگام ظھ
… . كرد داشت و قسمتھایي را نقل مي یادداشتھایي بر مي  خواند و او، چنانكھ عادتش بود، كتابي برایش مي

. دكر و اندكي استراحت مي  خورد، آشامید یا مي چیزي مي  شست، پس از آن عادتًا با آب سرد خود را مي
كرد، و باز كسي كتابي برایش  مطالعات خود را تا شام دنبال مي  چنانكھ گویي روز نو شده است،  سپس،

اما در . چنین بود روش زندگي او در میان غوغا و شتاب شھر… . داشت خواند و او یادداشت برمي مي
در . ام اشتغال داشتشد، مگر در آن ھنگام كھ عمال بھ استحم تمام وقتش صرف مطالعھ مي  خارج شھر،

خواندند یا  گوش بھ كتابي داشت كھ برایش مي  كردند، دادند و خشكش مي تمام مدتي كھ مشت و مالش مي
آن ساعات را چرا ھدر «: گفت. روم یك بار مرا سرزنش كرد كھ چرا راه مي. كرد خود مطالبي تقریر مي

  .دانست رفتھ مي شد از دست چون ھر مقدار وقت را كھ صرف مطالعھ نمي» دادي؟

المعارفي بود كار فقط یك نفر كھ علوم و اشتباھات زمان  كتاب پلیني، كھ چنان بریده و دوختھ است، دایرة
ھدف من آن است كھ دربارة ھر چیز كھ وجود آن «: گوید مي. خود را بتلخیص در آن گردآوري كرده بود

موضوع سخن گفتھ و از حذف  ٢٠,٠٠٠دربارة » .در سراسر زمین معلوم است شرحي كلي بدھم
مؤلف مراجعھ كرده است و دین خود را بھ  ۴٧٣جلد آثار  ٢٠٠٠بھ . موضوعات دیگر عذر خواستھ است

كند كھ در ادبیات باستاني استثنایي است؛ ضمن بیان نكات  اشخاص، با ذكر نام ایشان، با صراحتي بیان مي
اند،  كھ آثار اسالف خود را كلمھ بھ كلمھ نقل كرده دیگر، متذكر شده است كھ بسیاري مؤلفان را دیده است

سبك پلیني عاري از طراوت است؛ ھر چند، گاه رنگ و رو دارد، اما از . آنكھ مأخذ خود را ذكر كنند بي
py  .المعارف نباید انتظار دلچسب بودن داشت دایرة
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ھاي طبیعي یا سیارات یا  هكند، معتقد است كھ خدایان صرفًا پدید پلیني در آغاز كار خدایان را طرد مي
یعني مجموعة قواي طبیعي؛ و این   خداي یگانھ طبیعت است،. اند خدماتي ھستند كھ تشخص یا تألھ یافتھ

نجوم . كند متواضعانھ از سنجش عالم ابا مي. توجھ خاصي بھ امور جھاني ندارد  خدا، چنانكھ ظاھر است،
  در «: مثال. (پلیني كھكشاني از مطالب باطل است

  دورة گردش مریخ را دو سال،  با تقریبي كھ با محاسبات زمان ما چندان تفاوتي ندارد،. شمالي شده است
از . كند كھ زمین كروي است مشتري را دوازده سال، و زحل را سي سال ذكر كرده است؛ و استدالل مي

زند كھ  و چنین حدس مي اند، گوید كھ در زمان خود او از دریاي مدیترانھ سر بر آورده جزایري سخن مي
دربارة كاویدن . اند سیسیل و ایتالیا، بئوسي و ائوبویا، و قبرس و سوریھ بتدریج بر اثر صبر دریا جدا شده

چھ بسیار دست كھ «گوید، و اندوھگین است كھ  آمیختھ با مشقت و زحمت معادن فلزات گرانبھا سخن مي
كند كھ كاش آھن ھرگز یافتھ نشده بود تا جنگ را  ميآرزو » .افتد تا مفصلي كوچك زینت شود از كار مي

ایم مرگ را چابكتر بر سر آدمیان فرود آوریم كھ بھ  چنانكھ گویي خواستھ«. ساخت آن قدر موحشتر نمي
ـ اشاره بھ سھام آھنین كھ پرھاي چرمي داشتند تا از مسیر خود » ایم آھن بال و پر داده و پروازش آموختھ

ذكر كرده است، » سوزد سنگي كھ مي«، آنتراسیت را بھ عنوان تئوفراستوسوي از بھ پیر. منحرف نشوند
گوید ـ كھ یونانیان آن  سخن مي» پارچة نسوختني«دربارة . اما دیگر چیزي دربارة ذغال سنگ نگفتھ است

بسیاري » .رود براي حنوط اجساد پادشاھان بھ كار مي«خواندند ـ كھ  مي) پنبة نسوز( را آسبستینون
و راه از پیش تعیین كردن   كند، از ھوش آنان تمجید مي  برد، دھد یا نامشان را مي حیوانات را شرح مي

ه را رو بھ شمال ماد  اگر بخواھید ماده باشد، ھنگام جفتگیري،«: دھد نشان مي) قبل از تولد(جنس حیوان را 
ارزش استعالجي مواد معدني و   دوازده كتاب شگفت انگیز دربارة طب دارد ـ یعني دربارة» .نگاھدارید

كتابھاي بیستم تا بیست و پنجم مجموعة گیاھشناسي رومي است كھ قرون وسطي واسطة . گیاھان مختلف
براي ھر چیز از مستي و بوي . گذاردرساندن آن بھ زمان حاضر شد تا پایة علم گیاھان را در طب جدید ب

كند  تھیھ دیده و زنان را برحذر مي» محركاتي جھت قوة باه«. عالجي دارد» درد گردن«بد نفس گرفتھ تا 
براي رفع خستگي جسمي، . كھ مبادا پس از مقاربت عطسھ كنند، كھ ھمانجا نطفھ را سقط خواھند كرد

كند، و این  ھمخوابگي را تجویز مي» جنون دماغي«و خشونت صدا، درد كمر، تیرگي دیده، ماخولیا، 
در میان اینھمھ مطالب بیھوده، اطالعات بسیار مفید بھ . كند رقابت مي باركليدواي عامي با قیر آب اسقف 

  با اشارات جالب بھ وراثت از اجداد، نفت،  و آداب و داروھاي قدیم،آید، خصوصًا دربارة صنایع  دست مي
گوید كھ زماني در آرگوس شخصي را دیده بود كھ نامش  موكیانوس مي«: و تغییر جنس پس از تولد

  شوھري كرده بود،  كھ ابتدا زن بوده،  این شخص،. آرسكون بوده، اما پیش از آن نامش آرسكوسا بوده است
  عد ریش و سایر مشخصات مردي درآورده، الجرم شوھر را رھا كرده، و خود زني اما اندكي ب

، بر اثر خواندن )١٨٠٠( ھیمليخوریم؛ مثال  گاه بھ گاه بھ اشارات ذیقیمتي برمي» .اختیار كرده است
غالس قبل از عمل كردن آب مروارید در كتاب پلیني، راھنمایي شد كھ دربارة تأثیر مصرف عصارة آنا

فصول گرانبھایي دربارة نقاشي و پیكرتراشي در این كتاب . بزرالبنج و بالدن روي مردمك چشم تحقیق كند
  .ھست كھ قدیمترین و اصیلترین منبع ما در مطالعة ھنرھاي باستان است

خواست فیلسوف ھم باشد؛ و در سراسر كتاب خود، ھر جا فرصتي  شد، مي نع نميپلیني با تاریخ طبیعي قا
معتقد است كھ زندگي جانوران بھ زندگي انسان رجحان . اي دربارة انسان كرده است یافتھ، اظھار عقیده

ي آموزند، حاجت معلم مي بي» جانوران ھیچ در فكر افتخار یا پول یا جاھطلبي یا مرگ نیستند،«دارد، چون 
اختراع پول قاتل خوشبختي بشر بود؛ سودجویي را ممكن . جنگند بھ پوشش ندارند، و با نوع خود نمي

و از   كنند؛ اي توانستند در بیكارگي زندگي كنند، در حالي كھ دیگران كار مي ساخت و در نتیجة آن عده
را گرفت و خرابي پدید ھمینجا بود كھ امالك بزرگ متعلق بھ مالكان غایب تھیھ شد و چرا جاي زراعت 

كند، و مرگ كرامت اعالیي  بھ حساب پلیني، زندگي خیلي بیش از خوشبختي غم و درد نصیب ما مي. آورد
py  .پس از مرگ، دیگر ھیچ نیست. شود است كھ در حق ما مي
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پلیني، با ھمان جد و شوري كھ چیزھاي دیگر را . كتاب تاریخ طبیعي اثر پایداري از جھل رومي است
آورد  و عالجھاي جادویي را گرد مي  ھاي شگون و شومي، طلسم عشق، ورده است، خرافات و نشانھجمع آ

دار باشد، با تف افكندن در  كند كھ انسان، خصوصًا اگر روزه تصور مي. و ظاھرًا بھ تمامي آنھا اعتقاد دارد
دیانھا با باد مغرب آبستن ما) پرتغال(دانند كھ در لوسیتانیا  ھمھ مي«. تواند آن را بكشد دھان مار مي

كند،  پلیني جادو را طرد مي. اي است كھ شلي در قصیدة خود از آن غافل مانده است ـ و این نكتھ» شوند مي
شود، بذري كھ بھ دست او  بادة تازه سركھ مي  چون زن بھ ھنگام عادت ماھانھ نزدیك شود،«: گوید اما مي

كند  نگاه او تیغة فوالد را كند مي. نشیند میوة آن خواھد افتادبخورد سبز نخواھد شد، و زیر ھر درخت كھ ب
پلیني علم احكام » .برد؛ اگر نگاھش بھ دستة زنبور عسل بیفتد، در دم خواھند مرد و جالي عالج را مي

. آكند كند، اما بالفاصلھ صفحات متوالي را با پیشگوییھاي ناشي از روش خورشید و ماه مي نجوم را رد مي
وقتي در نظر بگیریم كھ » .بارید آكیلیوس، و غالبًا در اوقات دیگر، شیر و خون مي.كنسولي م  ةدر دور«

این كتاب و كتاب مسائل سنكا میراث عمدة علوم طبیعي روم براي قرون وسطي بود، و آن دو را با آثار و 
  كنیم، اندك اندك زیستند مقایسھ  وضع مشابھ ارسطو و تئوفراستوس كھ چھار صد سال پیش از آن دو مي

  .را تسخیر كرده بودند، اما بھ ھمان زودي گرانبھاترین قسمت مرده ریگ آن را از دست داده بودند

VI – علم پزشكي رومي  

علم پزشكي را نیز از یونانیان بھ عاریت گرفتند، اما آن . رومیان در پزشكي بھتر از سایر علوم كار كردند
رم، كھ تقریبًا . و لیاقت در مورد بھداشت شخصي و عمومي بھ كار بردندرا خوب سامان دادند و با توانایي 

. در میان مردابھا محصور و دستخوش سیالبھاي گندیده بود، خصوصًا بھ بھداشت عمومي احتیاج داشت
م، از وجود ماالریا در رم ذكري شده است؛ پشة آنوفل در باتالقھاي پونتین استقرار  در حدود قرن دوم ق

كند كھ چگونھ دوستش  پلیني كھین نقل مي. افزود شد، بھ نقرس مي ھر چھ تجملپرستي بیشتر مي. دیافتھ بو
نالیده  كورلیوس روفوس از سي و سھ سالگي تا شصت و ھفتسالگي، كھ انتحار كرد، از درد نقرس مي

زنده » ندومیتیانوس راھز«است و تنھا دلخوشي او آن بوده است كھ ھر طور شده الاقل یك روز پس از 
بیماریھاي . برخي جمالت در ساتیرنویسان رومي موھم بروز سیفیلیس در قرن اول میالدي است. بماند
  .میالدي فرا گرفت ١۶۶و  ٧٩و  ۶۵م و  ق ٢٣گیر موحش، ایتالیاي مركزي را در سال  ھمھ

حتي در . كنندمردم از روزگار قدیم سعي كرده بودند در مقابل بیماري و طاعون با جادو و دعا مقاومت 
این ھنگام ھم از وسپاسیانوس شكاك اما خلیق التماس داشتند تا كوري ایشان را با آب دھان و لنگي ایشان 

آوردند و  بیماریھا و نذر و نیازھاي خود را بھ معابد آسكلپیوس و مینروا مي. را با زدن پاي خود شفا بخشد
م بیش از پیش بھ طب  اما در قرن اول ق. گذاردند ميبسیاري از ایشان، پس از شفا یافتن، ھدایایي بھ جا 

كفشگران، . ھنوز تا آن موقع مقررات دولتي براي طبابت وضع نشده بود. شدند آور مي غیر مذھبي روي
خواندند،  جادو را بھ كمك مي. افزودند سرتراشان، و درودگران طبابت را نیز بھ دلخواه بھ حرفة خود مي

شكایات و . فروختند خواسنتد و دواھا را مي زدند و مشتري مي تند، و جار ميآمیخ داورھا را با ھم مي
كرد كھ  ھجوھاي معمول ھم دنبال آن بود پلیني لعن و نفرین كاتوي پیر را نسبت بھ طبیبان یوناني تكرار مي

ھالك كردن  آموزند، و با شوند، از رنج ما مي كنند، با سم خوراندن بھ ما ثروتمند مي زنان ما را اغوا مي«
پترونیوس، مارتیالیس، و یوونالیس در این جملھ ھماواز شدند، و یك قرن بعد از » .اندوزند ما تجربھ مي

شمرد كھ عدم لیاقت خود را زیر فریبندگي دستگاھھاي خود پنھان  ایشان، لوكیانوس طبیبان ناالیقي را برمي
  .كردند مي

ر اسكندریھ، كوس، ترالس، میلتوس، افسوس، و پرگاموم علم پزشكي د  مع الوصف، ھمچنانكھ خواھیم دید،
پیشرفت بسیار كرده بود؛ و از این مراكز بود كھ طبیبان یوناني آمدند و چنان سطح طب روم را باال بردند 

آسكلپیادس . و آوگوستوس آن را از مالیات معاف ساخت  عمل داد،  كھ قیصر آن حرفھ را در رم اجازة
وي اعالم كرد كھ قلب خون و ھوا را بھ بدن تلمبھ . اسوس، و آنتونیوس دوست شدكر  پروسایي با قیصر،
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، )حمام، تبخیر، و تنقیھ(و معالجات مؤثر خود را با آبدرماني : زند، كمتر دوا یا مسھل قوي مي داد مي
، رژیم غذایي، روزه، و خودداري از خوردن گوشت )روي و اسب سواري پیاده(ماساژ، آفتاب، ورزش 

بھ واسطة طرز معالجة ماالریا، عمل جراحي گلو و طرز برخورد و رفتار خلیقي كھ با . داد ام ميانج
  شاگردان . مجانین داشت، از دیگران ممتاز بود

برد پس از مرگ او،  آورد و برخي از ایشان را با خود بھ عیادت بیماران مي را گرد خود جمع مي
خود یك كولگیا تشكیل دادند و براي خود محل مالقاتي بر  شاگردانش و محصالن مشابھ ایشان با اجتماع

  .بنا كردند» مكتب پزشكي«تپة اسكویلینوس بھ نام 

شد، و استادان مورد  در دورة وسپاسیانوس، تاالرھاي سخنراني چندي افتتاح شد كھ در آنھا طب تدریس مي
كنون، بھ دلیل مشابھي، التیني زبان زبان تدریس یوناني بود؛ ھمچنانكھ ا. گرفتند قبول از دولت مواجب مي

نویسي است ـ و آن دلیل مفھوم بودن آن زبان براي افرادي است كھ بھ زبانھاي مختلف سخن  نسخھ 
گرفتند، و بھ دستور وسپاسیانوس  التحصیالن این مدارس دولتي عنوان پزشك جمھوري مي فارغ. گویند مي

داشت و  نظارت دولت را بر پزشكان مقرر مي» آكویلیا«ون قان. تنھا ایشان حق داشتند در روم طبابت كنند
توجھي یا  ھر طبیب را كھ بر اثر بي» كورنلیا«شناخت؛ و قانون  پزشكان را در مورد غفلت مسئول مي

پزشكان قالبي باز ھم بھ كار اشتغال . كرد شد بشدت مجازات مي غفلت مجرمانھ موجب مرگ بیماري مي
اما بسیاري از این زنان . آورد غالبًا رومیان را قابلھ بھ دنیا مي. پذیرفت دیاد ميداشتند، اما طبابت صحیح از

میالدي، طب نظامي در دنیاي باستان بھ حد اعالي ترقي  ١٠٠در حدود سال . تعلیمات كافي دیده بودند
و كمكھاي اولیھ و بیماربري تشكیالت صحیح داشت،   ھر لژیون بیست و چھار جراح داشت،. خود رسید

طبیبان بیمارستانھاي خصوصي داشتند، و بیمارستاھاي . در نزدیكي ھر اردوگاه بیمارستاني موجود بود
كرد و مواجب  دولت اطبا را منصوب مي. گرفت عمومي قرون وسطي از ھمین بیمارستانھا سرچشمھ 

كھ پول خوبي اغنیا طبیبان مخصوص داشتند، و سر شفاگران، . داد كھ فقرا را رایگان معالجھ كنند مي
برخي اوقات، . كردند از شخص امپراطور و خاندان و دستیاران و خادمان او مراقبت مي  گرفتند، مي

از . بستند كھ در مدت معیني از صحت و مرض ایشان مراقبت بھ عمل آورد خاندانھا با طبیبي پیمان مي
آلكون جراح كھ، بھ دستور  .سسترس عایدي داشت ۶٠٠,٠٠٠ھمین راه بود كھ كوینتوس سترتینیوس سالي 

با حق الطبابة چند سالة خود آن جریمھ را . سسترش جریمھ شده بود ١٠,٠٠٠,٠٠٠كالودیوس، مبلغ 
  .پرداخت

این حرفھ بھ حد اعالي تخصص رسیده بود، كارشناس میزراه، متخصص امراض زنانھ،   در این ھنگام،
خواستند،  ز وجود داشتند، رومیان، اگر ميو دندانسا  دامپزشك،  ماما، كحال و متخصص چشم و گوش،

زنان پزشك . گذاشتند دندان طال، دندان سیمپیچي شده، دندان مصنوعي، پل، یا سقف مصنوع در دھان مي
نیز متعدد بودند؛ برخي از ایشان كتابھاي علمي در سقط جنین نوشتند كھ میان زنان بزرگزاده و روسپیان 

. پرداختند شدند و كمتر بھ طب عمومي مي تخصصي دیگر تقسیم مي جراحان بھ شعب. خریدار زیاد داشت
  . رفت شیرة مھر گیاه بھ جاي داروي جنسي بھ كار مي

تشریح غیر قانوني بود، . ھاي پومپئي بھ دست آمده است نوع آالت جراحي مختلف در ویرانھ ٢٠٠بیش از 
آبدرماني عمومیت . گرفت ح را مياما معاینة گالدیاتورھاي زخمي یا محتضر تا حد زیادي جاي تشری

خارمیس، از مردم . آمدند حمامھاي بزرگ خود مؤسسات آبدرماني بھ حساب مي  از یك لحاظ،. داشت
. فرستادند مبتالیان بھ سل را بھ مصر یا افریقاي شمالي مي. با تجویز حمام سرد ثروتي بھمرساند  مارسي،

. رفت ن اطاقھا پس از امراض عفوني بھ كار ميگوگرد دواي مخصوص امراض جلدي بود و براي زدود
افتاد، طبیبان داروھا را بھ  جستند، اما این كار بكثرت اتفاق مي بھ داروھا در آخرین مرحلھ توسل مي

  ساختند و طریقي كھ از عموم پوشیده بود مي

خاصي داشتند،  داروھاي ملین اھمیت. ستاندند شد در ازاي دارو مي ھر قدر كھ بیمار راضي بھ پرداخت مي
كردند، آنتونیوس موسا  رفت، امعاي انسان را نیز گاه تجویز مي آخال مارمولك بھ جاي مسھل بھ كار مي
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كرد، و جالینوس مدفوع پسر بچھ را براي تورم گلو بھ كار  مدفوع سگ را براي گلودرد توصیھ مي
  .توان كرد ج ميگفت تمامي دردھا را با شراب عال بھ جبران اینھمھ، ظریفي مي. برد مي

آورلیوس كورنلیوس . از میان نویسندگان طبي این عصر فقط یك تن رومي بود، و این یك ھم پزشك نبود
میالدي مطالعات خود را در كشاورزي، جنگ،  ٣٠كلسوس مردي از طبقة آریستوكرات بود كھ در سال 

در «از اینھمھ فقط قسمت . جمع آورد» جنگ«المعارفي بھ نام  خطابھ، حقوق، فلسفھ، و طب در دایرة
از دورة ششصد سالة بین بقراط و جالینوس، این كتاب مھمترین كتاب طبي است . باقي مانده است» پزشكي

در ضمن، این كتاب بھ چنان التیني سره و كالسیكي نوشتھ شده است كھ بھ كلسوس . كھ بھ ما رسیده است
ھاي طبي یونان بھ كار برده از آن  ترجمة واژه اصطالحات التیني كھ وي در. لقب سیسرون پزشك دادند

كتاب ششم از این قسمت در حد دنیاي باستان حاوي اطالعات . اند زمان بھ بعد در علم طب بر جاي مانده
كتاب ھفتم شرحي دربارة طرق جراحي دارد، و حاوي نخستین . مبسوطي دربارة بیماریھاي زھروي است

عمل لوزه، عمل جنبي سنگ مثانھ، جراحي پالستیك، و عمل آب  .اطالعات مربوط بھ بستن شریان است
این كتاب سالمترین و كاملترین اثر در مباحث علمي رومي است و   رویھمرفتھ،. دھد مروارید را شرح مي

. بود كھ ھست مبین آن است كھ اگر آثار پلیني باقي نمانده بود، نظر ما نسبت بھ علم در روم بھتر از آن مي
اند كھ رسالة كلسوس تا حد زیادي تألیف یا تصنیف متون  است كھ محققین چنین نتیجھ گرفتھجاي تأسف 
قبل از كتاب   این رسالھ، كھ در قرون وسطي مفقود شده بود، در قرن پانزدھم از نو یافتھ شد،  .یوناني است

  .اي داشت ھم عمدهبقراط یا جالینوس بھ طبع رسید، و در امر تجدید ساختمان و برانگیختن طب معاصر س

VII – كوینتیلیانوس  

ھنگامي كھ وسپاسیانوس كرسي استادي دولتي معاني بیان را در رم بھ وجود آورد، مردي را بر آن 
ماركوس . گماشت كھ، مانند بسیاري از مصنفان این عصر سیمین، در اسپانیا دیده بھ جھان گشوده بود

و مكتب   ، براي تحصیل خطابھ بھ رم رفت،)میالدي؟ ٣۵(فابیوس كوینتیلیانوس در كاالگوریس متولد شد 
گوید در جواني  یوونالیس مي. معاني بیاني در آنجا افتتاح كرد كھ تاسیت و پلیني كھین از شاگردان آن بودند

در . خوشرو، بزرگوار، خردمند، و اصیل بود؛ صدایي لطیف و بیاني دلكش و ھیئتي سناتورمآبانھ داشت
گرفت تا براي راھنمایي پسرش موضوع تدریس خود را بھ نحوي مقبول و استادانھ بھ  پیري از كار كناره

  ).٩۶سال (كتاب او فن خطابھ نام دارد . نگارش درآورد

پنداشتم این گرانبھاترین جزء مرده ریگ پسرم خواھد بود، كھ قدرتش چنان جالب بود كھ تربیتي  مي
  و روز این نقشھ را دنبال  شب… . مشتاقانھ را از طرف پدر الزم كرده بود

آنگاه بدبختي چنان . كردم، و شتاب داشتم كھ آن را كامل سازم تا مبادا مرگ مرا ببرد و كار ناتمام بماند
آن را كھ ..  . .ناگھاني مرا فرا گرفت كھ عالقھ بھ توفیق در این كار در خود من كمتر از دیگران است

  .ام بھ تسلي خاطر در ایام پیري ھمو بود از كف داده بزرگترین توقعات را از او داشتم و امیدم

یكي از این دو در پنجسالگي مرده بود، . زنش از نوزده سالگي مرده و دو پسر برایش بھ جا نھاده بود
و در این ھنگام آن پسر دیگر ھم رفت و معلم پیر » چنانكھ گویي مرا از یكي از دو چشم محروم ساخت؛«

  .»زدیكترین و عزیزترین كسانم دیرتر بپایماز ن«را بھ جا نھاد تا 

تعلیم خطیب باید پیش از تولد او آغاز . كند كھ علم خوب صحبت كردن است معاني بیان را چنین تعریف مي
مطلوب آن است كھ از پدر و مادر تحصیلكرده بھ وجود آید، بھ طوري كھ بتواند از ھمان ھوا كھ . شود

تحصیل كرده و بزرگمنش شدن در یك نسل امكان پذیر . كو را فرا گیردكند تكلم صحیح و آداب نی تنفس مي
باید رقص   خواھد خطیب شود باید موسیقي بخواند تا گوشش بھ ھماھنگي آشنا شود، آن كھ مي. نیست

pyبیاموزد تا وزن و لطف فرا گیرد، فن نمایش یاد بگیرد تا فصاحت خود را با اطوار و حركات جاندار 
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ا سالم و نیرومند بماند، ادبیات بخواند تا سبكي را مخصوص خود كند، حافظة خود را سازد، ورزش كند ت
اي از افكار بلند در اختیار آن بگذارد، علم تحصیل كند تا مقداري با طبیعت آشنا شود،  تعلیم بدھد و گنجینھ

؛ چون تمامي و فلسفھ فرا گیرد تا شخصیت خود را طبق تقریرات منطق و فرضیات خردمندان قالب بریزد
مگر آنكھ كمال رفتار و نجات روح موجود باشند تا صمیمیتي مقاومت   مقدمات بھ كاري نخواھد رفت،

تعلیمي . تواند و با حداكثر دقت و توجھ بنویسد سپس محقق باید ھر قدر مي. ناپذیر در بیان بوجود آورند
ندگان من بھ فكر محاسبة ارزش پولي آن امیدوارم ھیچ یك از خوان«: گوید دشوار است، و كوینتیلیانوس مي

  ».نباشد

پس از آنكھ خطیب موضوع را برگزید . حافظھ، و بیان  تصور، ترتیب، سبك،: خود خطابھ پنج مرحلھ دارد
و منظور خود را تصور آورد، باید مواد مطلب را از مشاھده و تحقیق و كتب گردآورد و از لحاظ منطقي 

طبعًا بھ قسمت   كرد ـ بھ نحوي كھ مانند ھندسھ ھر قسمت در جاي خود بوده،الروحي آنھا را مرتب  و معرفة
و حسن ختام تركیب   اي كھ خوب ترتیب داده شده باشد از مقدمھ، منظور، دلیل، رد، خطابھ. بعد راھبر باشد

نطق را تنھا در صورتي باید نوشت كھ بخواھیم كامال از بر كنیم؛ در غیر این صورت، . شده است
اگر . شود كند و مانع كار مي ساز را در ھم مي ھاي پاره پاره از صورت مكتوِب نطق سبك بدیھھ اندهیادم

تند بنویس تا ھیچ وقت خوب ننویسي، خوب بنویس تا خیلي «: شود، باید با دقت نوشتھ شود نطق نوشتھ مي
» گان معمول شده استتجمل تقریر نطق بھ دیگري كھ اكنون میان نویسند«از » .زود بتواني تند بنویسي

و با   بارھا،. زیبایي، و شدت است  ، پس از آن اختصار،»وضوح اولین شرط اصلي است«. بپرھیز
  .اي تصحیح كن آنچھ را نوشتھ  سرسختي،

آنچھ شاخ و برگ دارد ھرس كن، بھ آنچھ مبتذل است اعتال . پاك كردن نوشتھ بھ ھمان اھمیت نوشتن است
مرتب كن، ھر كجا انشا خشن است بھ آن وزن بده، و ھر كجا بیان زیاده از حد بخش، آنچھ را نامنظم است 
ایم مدتي بھ كناري  بھترین روش تصحیح آن است كھ چیزي را كھ نوشتھ… . خشك است آن را تعدیل كن

رویم بتوانیم جنبة نوي در آن ببینیم، چنانكھ گویي اثر دیگري را  نھیم، بھ نحوي كھ چون باز بر سر آن مي
باریم بنگریم  ھاي خود را با محبتي كھ بر كودك نوزادي مي توانیم از اینكھ نوشتھ بدین نحو، مي. بینیم مي

  .خویشتنداري كنیم

احساس و «. بیان نیز مانند انشا باید احساسات را برانگیزد، اما از حركات و اطوار زیاد باید اجتناب كرد
با دستھاي برافراشتھ فریاد بزن، نعره بكش، نفس نفس « اما» .سازد نیروي تصور است كھ ما را فصیح مي

سرت را بجنبان، دستھایت را بھ ھم بكوب، بھ رانت بزن، و بھ سینھ و پیشانیت بكوب تا یكراست در   بزن،
  ».روترین افراد شنونده راه یابي قلب تیره

یم باز مانده است بھ این پندھاي كوینتیلیانوس در كتاب دوازدھم خود بھترین انتقاد ادبي را كھ از روزگار قد
گذارد و  با حرارت بسیار پا بھ میدان جنگ قدیم و جدید میان قدیمیان و نوپردازان مي. افزاید عالي مي

مانند فرونتو آرزوي آن ندارد كھ بھ سادگي خشونت آمیز كاتو . یابد حقیقت را بھ نحوي نامسلم در میانھ مي
بھ . سنكا بیشتر است» شھوت آلود و متظاھر«بھ پرھیز از فصاحت  و انیوس بازگشت كند، اما عالقة او

دھد، و  اي براي شاگردان، بیان مردانھ و با وجود این پرداختھ و منقح سیسرون را ترجیح مي عنوان نمونھ
سبك خود كوینتیلیانوس . داند كھ در رشتة خود بر یونانیان تفوق جستھ بود او را تنھا نویسندة رومي مي

تر است و  بندیھا و تمایزات بھ بیان مرده شبیھ اي است كھ معموال با تعریفات و طبقھ سبك معلم مدرسھ غالبًا
سبكي بسیار قوي است و مھابت آن   شود؛ با وجود این، كند، فصیح مي فقط وقتي كھ بیان سنكا را طرد مي

وش الفاظ، ھمواره نیكي آرام در پس حالت خ. یابد ھاي بشري و شوخ طبعي تخفیف مي گاه بھ گاه با نشانھ
شاید آن رومیان كھ امتیاز . اي اخالقي براي خواندن آن است یابیم؛ این خود انگیزه انسان نویسنده را در مي

تعلیم دیدن نزد او را داشتند قسمتي از تجدید حیات اخالقي را از این سبك اتخاذ كردند كھ، بیش از ھر 
py  .و تاسیت را علو و تعالي بخشید درخشندگي دنیاي ادب، عصر پلیني كھین
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VIII - ستاتیوس و مارتیالیس  

قسمت آخر این فصل مربوط بھ دو شاعري است كھ ھمزمان بودند، الطاف یك امپراطور و حامیان 
یكي از آن دو مصفاترین و دیگري . بردند و با این وصف نامي از یكدیگر نمي  مشتركي را خواستار بودند،

پوبلیوس پاپینیوس ستاتیوس پسر شاعر و معلم دستور . خ امپراطوري روم بودخشنترین شاعر در تاری
  محیط و تربیت وي ھمھ چیز . زباني از مردم ناپل بود

سرایي  افتاد، تاالرھاي ضیافت را با بدیھھ در میان جمع بھ لكنت مي. بھ وي ارزاني داشت مگر پول و نبوغ
امروز این . مخالفان ھفتگانة تب انشا كرد  را دربارة اي بھ نام حماسة تب آورد، و حماسھ بھ عجب مي

از میان   توان خواند، چون رواني ابیات آن، بھ واسطة اكثریت خدایان مرده و فراموش شده، حماسھ را نمي
اھالي . پسندیدند رفتھ است و ابیات لطیف آن خاصیت خواب آور شدیدي دارد؛ اما معاصران او آن را مي

آن شنوندگان استفادة شاعر از . آمدند تا خواندن آن حماسھ را توسط خود او بشنوند مي در تئاتر ناپل جمع
كردند كھ ابیات او از  پسندیدند، و احساس مي كردند، لطافت احساس شاعر را مي اساطیر قدیم را درك مي

ن ثروتمند با او مردا. داوران مسابقة شعر آلبان جایزة اول را بھ او دادند. لغزد فرط رواني روي زبان مي
بھ شام » خانة فالویوس«خود دومیتیانوس او را در . دوست شدند و یاریش كردند تا از فقر و مسكنت برھد

دعوت كرد، و ستاتیوس جواب این دعوت را با این مدیحھ داد كھ كاخ را آسمان و امپراطور را ھمچون 
  .خدا وصف كرد

سیلواي، كھ قصاید متواضعانھ در وصف طبیعت و مدایحي  اي بھ نام دلپذیرترین اشعار خود را در مجموعھ
الوصف،  مع. براي دومیتیانوس و سایر مشوقان و پدر و دوستان خود سرود  در ابیاتي خفیف و روان است،

ستارة بخت ستاتیوس در رم متلون افول كرد و او زن . شاعر دیگري اول شد  در مسابقات كاپیتولینوسي،
دیگري را بھ نام   در ناپل حماسة. د كھ با ھم بھ وطن دوران طفولیت وي بروندناراضي خود را راضي كر

شاعر بزرگي . ، در سن سي و پنجسالگي، جوانمرگ شد٩۶حماسة اخیلس آغاز كرد و بعد ناگھان در سال 
وي اي كھ بھ نح اما در میان ادبیاتي كھ غالب اوقات نیشخند آمیز و مرارتبار بود، و در وسط جامعھ  نبود،

اگر او نیز مانند . سابقھ فاسد و خشن شده بود، این شاعر بانگ مقبول مھرباني و لطف را سر داده است بي
  .شد سرود، مانند او مشھور مي مارتیالیس اشعار منافي اخالق و عفت مي

چھار در بیست و   میالدي در شھر بیلبیلیس در اسپانیا متولد شد، ۴٠ماركوس والریوس مارتیالیس در سال 
كوینتیلیانوس او را اندرز داد كھ با امور . سالگي بھ رم آمد، و از دوستي لوكانوس و سنكا برخوردار شد

دوستانش . اما مارتیالیس ترجیح داد كھ گرسنگي بكشد و شعر بگوید. قضایي پنیري قاتق نان خود كند
ار مارتیالیس بھ جایي رسید كھ ناگھان در آن توطئھ كھ بھ سود پیسو چیده شده بود از میان رفتند، و ك

زیر . كرد كھ ممكن بود، در ازاي مضموني، شامي بھ او بدھند اشعار خود را بھ ثروتمنداني خطاب مي
كرد؛ چون ھر چند دو شعر را بھ نام زني كھ عیال خود  اي، محتمال تنھا زندگي مي در بناي سھ طبقھ  طاق،

  .كھ آن زن یا تصوري بوده است یا خانم رئیسنامد ساختھ است، آن دو شعر چنان پلیدند  مي

از اینكھ بھ . خواندند گوید، اشعارش را در سراسر امپراطوري و حتي میان گوتھا مي آنچنانكھ خود مي
بیند ناشر از فروش كتابھاي او ثروتي بھ ھم  برد؛ اما چون مي اندازة اسب مسابقھ شھرت دارد، لذت مي

  رسانده است، در حالیكھ 

خود را تا آن حد حقیر نمود كھ بھ ایما گفت سخت محتاج   اي كھ ساخت، در لطیفھ. شود لگیر ميد  است،
غالم آزاد شده و ثروتمند امپراطور، قبایي برایش فرستاد؛ مارتیالیس جواب این   پارتنیوس،. قبایي است

. ارزشي آن را ستوده بود يدر یكي از دو بند نوي لباس را یاد كرده، و در دیگري ب: انعام را در دو بند داد
اي در نومنتوم بھ او بخشید، و ھر  با گذشت زمان، منعمان و مشوقان بذالتري یافت؛ یكي از ایشان مزرعھ

pyپیاپي گماشتة سرخانة . اي بر تپة كویرینالیس خرید ساده  طور بود مارتیالیس پولي تھیھ كرد و خانة
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اما رسوایي وضع خود را . گرفت اي مي گاه ھدیھ كرد، و صبحھا بھ ایشان خدمت مي  ثروتمندان شد،
. كرد و ماتم گرفتھ بود كھ آن شجاعت را ندارد كھ بتواند، با قناعت، فقیر و در نتیجھ آزاد باشد احساس مي

توانستند بھ شعرا پاداشي  آمیخت كھ مي آمد، چون بایست با آن طبقھ از مردم مي از عھدة فقیر بودن برنمي
بارید، و اعالم كرد كھ اگر دومیتیانوس و یوپیتر ھر  ن مدح بود كھ بر سر دومیتیانوس ميبارا. عنایت كنند

دو در یك روز او را بھ ناھار دعوت كنند، دعوت خدا را نخواھد پذیرفت؛ با اینھمھ امپراطور ستاتیوس را 
گفت كھ لطیفة  حسد برد و  مارتیالیس نسبت بھ ستاتیوس، كھ جوانتر از او بود،. داشت بھ وي مرجح مي

  .ارزد زنده بھ صد حماسة مرده مي

اي، گاه  اي دور از ذھن بود و گاه تقدیم نامچھ گویي تا آن ھنگام دربارة ھر موضوع گذرایي استعاره لطیفھ
تر ریخت و نیش  شد؛ اما مارتیالیس آن را در قالبي مختصرتر و برنده تعارفي، و گاه كتیبة قبري مي

این . ایم لطیفھ را در چند جلسھ بخوانیم، بھ او ظلم كرده ١۵۶١اگر این . زودھجوگویي را ھم بر آن اف
ھا در طي سالھا در دوازده كتاب منتشر شدند، و فرض بر آن بود كھ خواننده آنھا را بھ مقدار كم و بھ  لطیفھ

ھ بیشتر آنھا در زمان ما كم مای. صورت پیش غذا مصرف كند، نھ بھ صورت غذاي مفصل مجلس ضیافت
اند كھ پایدار  رسند؛ ابھام آنھا محلي و موقت بود، و بیش از آن بستگي بھ زمان داشتھ و ناچیز بھ نظر مي

ھا را زیاد جدي نگرفتھ است؛ خود نیز موافق است كھ تعداد مضمونھاي بد بیش  مارتیالیس این لطیفھ. بمانند
استاد نظم است و تمامي بحور و كلیة . از مضمونھاي خوب است، اما مجبور بوده است یك جلد را پر كند

از معاني بیان   داند، اما او نیز مغرورانھ، مانند پترونیوس، استاد نثر، فوت و فنھاي شاعري را مي
اھمیتي براي زیورھاي اساطیري كھ ادبیات زمان او را سنگین كرده بود قایل نیست، عالقة او . گریزد مي

  :گوید مي. دھد شان است و اینھمھ را با ذوق و كینة توأم شرح ميبھ مرد و زن واقعي و زندگي روزمرة ای
اش ساختھ است كھ اشرافي عبوس یا میلیونر خسیس، وكیل  از عھده» .دھند صفحات من مزة آدم مي«

گردھا،  دوره  دوزھا، دھد كھ از سرتراشھا و پینھ ، اما ترجیح مي»بكوبد«متظاھر یا خطیب مشھوري را 
ھاي این تمثالھا یونان  صحنھ. ازھا، حراجیھا، زندانیان، بدكاران، و روسپیان سخن بگویدچابكسوارھا، بندب

مارتیالیس . ھا و اجاره نشینھاي رم است ھا، و سیركھا، خانھ باستان نیست، بلكھ در حمامھا و تئاترھا، كوچھ
  .ملك الشعراي مردم بیمقدار است

از . شق ھم غالب اوقات فقط در فكر یك جنس استو در مورد ع  بھ پول بیشتر از عشق عالقھ دارد،
گوید،  احساس بري نیست، دربارة فرزند خردسال دوستي كھ تازه مرده است با لطف و مھرباني سخن مي

. شود، حتي از خشم بزرگوارانھ ھم خبري نیست اما یك بیت حاكي از عاشقي در كتابھاي او پیدا نمي
باسا، اینھمھ بوھاي گند را بھ «: گوید سراید و در آخر كار مي ميیك سلسلھ بوھاي ناخوش ترانھ   دربارة

  :كند ھایش را چنین وصف مي یكي از معشوقھ» .دھم بوي گند تو ترجیح مي

دوزي، دندانھایت را  اند؛ شب، چون لباس ابریشمینت را مي گاال، گیسوي ترا در نقاط دوردست ساختھ
خوابد؛ با ابرویي كھ بامداد  ات با خودت نمي ه ارند، و چھرد آوري؛ درصد جعبة چوبي نگاھت مي بیرون مي
تواني متعلق بھ  ات، كھ دیگر مي ھیچ احترامي تو را بھ خاطر الشة پوسیده. اندازي آورند ابرو مي برایت مي

  .جنباند یكي از اجدادت بداني، نمي

؛ و با مھارت یك سپور، گل و لجن كند اند ذكر مي اي، از زناني كھ او را نپذیرفتھ با انتقامجویي نامردانھ
تغزالت عاشقانة او خطاب بھ پسران است؛ از نشئة . بارد پردازي خود را بھ سر و روي ایشان مي نكتھ

  :این یكي از اشعار اوست كھ مخاطب آن سابیدیوس است. شود دچار خلسھ مي» ھاي پسرك ظالم بوسھ«

  نم گفت؛توا دلیلش را نمي  خواھم ترا، سابیدیوس، دیگر نمي

py  .تراخواھم  توانم بگویم كھ ـ دیگر نمي تنھا مي
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این كسان را با نامھاي مستعاري كھ از . خواھد حقیقت آن است كھ بسیارند كساني كھ مارتیالیس دیگر نمي
  توان یافت، و با زباني كھ امروز فقط بر دیوار مستراحھاي عمومي مي پشت آنھا نام اصلي معلوم است،

كرد، مارتیالیس  ھمان طور كھ ستاتیوس ھمواره نام دوستان خود را بھ نیكي یاد مي. كند توصیف مي
با انتشار اشعاري پلیدتر از اشعار مارتیالیس، یا با   برخي از قربانیان او،. كند دشمنان خود را رسوا مي

از این . كردند مارتیالیس را قصاص مي  ھ بھ افرادي كھ مارتیالیس عالقھ داشت بھ خود جلبشان كند،حمل
تواند كتاب لغت كاملي را از اصطالحات  مضمونھا و تمثیلھا، كھ از لحاظ فني بینقص ھستند، شخص مي

  .ھا تعبیھ كند شناسي رایج در میكده میزراه

این چیز است كھ مارتیالیس با عصر . كند س زیاد بر او سنگیني نمياما آثار خالف اخالق و عفت مارتیالی
  خود بھ شراكت دارد، و یك لحظھ ھم شك ندارد كھ دوشیزگان واالتبار،

لوكرتیا سرخ شد و كتاب مرا «: گوید مي. برند اند، از آن گونھ اشعار لذت مي كھ در داربندھاي كاخھا نشستھ
ھرزگي شاعرانة » .بروتوس، گمشو؛ لوكرتیا كتاب را خواھد خواند. دچون بروتوس آمده بو  بر زمین نھاد،

گاه . بود آن عصر این ھرزه دراییھا را مجاز كرده بود، مشروط بر آنكھ وزن و نحوة بیان صحیح مي
اما » .یك صفحھ از آثار من نیست كھ از بلھوسي آكنده نباشد«: بالد مارتیالیس از لغزندگي خود بھ خود مي

تر از شعرش بوده  ات از این امر خجل است، و از خواننده تمنا دارد باور كند كھ زندگي او پاكیزهبیشتر اوق
  .است

عاقبت از كار ساختن تعارف و ناسزا بھ عنوان ممر معاش بھ تنگ آمد و اندك اندك دلش ھواي زندگي 
  ام پنجاه و ھفتسالھ بود،در این ھنگ. كرد آرامتر و بھ سالمت نزدیكتر و كشش زادگاه خود اسپانیا را مي

دانست كھ  سري خاكستري و ریشي انبوه داشت، و بھ قول خود چنان سبزه بود كھ ھر كس بھ یك نگاه مي
اي  اي تقدیم پلیني كھین كرد و در ازا ھدیھ دستھ گل شاعرانھ. وي نزدیكي رودخانة تاگوس بھ دنیا آمده است

آن قصبھ از او حسن استقبال كرد و . كرد لیس تأمین مينقدي دریافت داشت كھ خرج سفر او را بھ بیلبی
زني . تر از رم یافت دست تر اما گشاده  اخالق بدش را بھ حسن شھرتش بخشید؛ در آنجا مشوقیني ساده

پلیني در سال . مھربان ویالیي محقر بھ او ھدیھ كرد، و مارتیالیس چند سال باقي عمر را در آن گذراند
. این خبر مرا سخت غمناك ساختھ است. ون خبر مرگ مارتیالیس را شنیدمھم اكن«: نویسد مي ١٠١

مارتیالیس مردي شوخ طبع و گزنده و كوبنده بود، كھ در شعر خود عسل و نمك و، بھ اندازة ھر چیز 
اگر پلیني این مرد را دوست داشتھ است، حتمًا آن مرد واجد فضیلتي نھاني » .آمیخت دیگر، اخالص را مي

  .بوده است

   فصل پانزدھم

  

  روم فعال

  میالدي ٩۶ – ١۴

I – كشتكاران  

تألیف یونیوس » در روستیكا«اثر كالسیك روم دربارة كشاورزي متعلق بھ عصر سیمین است، و آن كتاب 
كولومال نیز مانند كوینتیلیانوس، مارتیالیس، و سنكا اھل اسپانیا بود، چندین ملك ). ۵۶سال (كولومالست 

الھا و زمینھاي ثروتمندان وي پي برد كھ بھترین اراضي زیر وی. در ایتالیا كشت كرد، و در رم مقیم شد
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اند، و فقط  واقع است؛ پس از آن بھترین اراضي ھمان زمینھایي است كھ بھ زیتون و مو تخصیص داده شده
ایم، و  ترین بردگان سپرده سرپرستي خاك خود را بھ پست«. اند زمینھاي كم ارزش بھ زراعت واگذارده شده

معتقد بود كھ آزادگان ایتالیا، بھ جاي آنكھ از » .ردندآو ایشان ھمچون مردمان وحشي آن خاك را عمل مي
دستھاي خود را «. روند تر كرده باشند، در شھرھا رو بھ انحطاط مي راه كار كردن با خاك خود را ورزیده

كرد كھ  كولومال عاشق خاك بود و احساس مي» .گیریم بھ جاي محصول و مو در سیرك و تئاتر بھ كار مي
» .خویشاوند خوني عقل است«زراعت . از تربیت ادبي شھر بھ عقل نزدیك است پرورش قالب خاك بیش

براي اعزاز مردم بھ اینكھ باز بھ كار زراعت برگردند، كتاب خود را با التیني فصیح بیاراست، و چون 
  .نوبت بھ بحث دربارة باغھا و گلھا رسید، بھ پرداختن نظم شورانگیز دست زد

امالك وسیع سرزمین ایتالیا را «: اي پیش از وقت ساخت ي طبیعت شناس مرثیھدر ھمین ھنگام بود كھ پلین
. رسد در آثار لوكانوس، پترونیوس، مارتیالیس، و یوونالیس نیز احكام مشابھي بھ نظر مي» .ویران ساختند

 شود، بزرگتر و وسیعتر از كھ وسیلة بردگان كند و زنجیر شده زراعت مي  سنكا روستاھاي گاوداري را،
گوید برخي امالك چنان وسیعند كھ صاحبان آنھا سواره ھم  كولومال مي. داند مملكتھاي سلطنتي مي

 ٢۵٧,٠٠٠ورزاو، و  ٧٢٠٠برده،  ۴١١٧برد كھ  پلیني ملكي را نام مي. توانند آنھا را دور بزنند نمي
توس تعداد توزیع و تقسیم اراضي توسط برادران گراكوس، قیصر، و آوگوس. حیوان دیگر داشتھ است

امالك كوچك را زیاد كرده بود، اما بسیاري از این امالك كوچك در طي جنگھا رھا شده، بھ توسط 
  ھنگامي كھ . ثروتمندان تصاحب شده بودند

مقدار زیادي از ثروت شریفزادگان خرج خرید و   دستگاه اداري امپراطوري غارت مستعمرات را كاست،
چون از تولید گلة گاو و روغن و شراب بیش از   ندیا شیوع یافت،تھیة التیفو. بھبود مزارع بزرگ شد

شد، و نیز بھ این دلیل كھ كشف شد، براي آنكھ دھداري بیش از  كاشت غالت و سبزیھا منافع حاصل مي
در حدود اواخر قرن اول . ھمیشھ سودآور باشد، الزم است كھ اراضي وسیع تحت یك اداره قرار بگیرند

بھ واسطة قیمت روزافزون بردگان و كاركرد آھستھ و فاقد ابتكار ایشان متزلزل شده  میالدي، این مزایا
از آنجا كھ صلح . در این ھنگام بود كھ تبدیل بردگان بھ سرف، كھ مدتھا بھ طول انجامید، آغاز گردید. بود

را بھ وسیلة تبدیل اسرا را بھ غالم تخفیف داده بود، برخي از مالكان بزرگ، بھ جاي آنكھ امالك خود 
غالمان كشت و زرع كنند، آنھا را بھ ملكھاي كوچك تقسیم كردند و امالك كوچك را بھ مستأجران آزاد بھ 

بیشتر اراضي دولتي در این ھنگام بھ ھمین منوال . دادند المثل را بھ جنس و كار مي اجاره دادند كھ اجرة
شد، و پلیني مستأجران خود را بھ  راعت ميامالك وسیع پلیني كھین نیز بھ ھمین طریق ز. شد زراعت مي

كند ـ و این درست ھمان حال دھقانان ایتالیا  قوي، خوش طبع، و پرحرف وصف مي  صورت دھقانان سالم،
  .اند تغییر مانده در زمان ماست كھ، با وجود تمامي تغییرات، بي

بیل، كج بیل، كلنگ، افشان، خیش، . طرق و وسایل زراعت اصوال ھمان بود كھ از قرنھا پیش متداول بود
غالت را در آسیابھایي كھ با . اند داس، و شن كش تقریبًا در مدت سھ ھزار سال بھ یك صورت باقي مانده

كشید یا در  ھاي پیچي و چرخ آب، آب را از اعماق بیرون مي تلمبھ. ساییدند كرد مي آب یا دام كار مي
داشتند و با  محصولھاي مختلف محفوظ مي) آیش(تناوب خاك را با كشت م. كرد مجاري آبیاري سرازیر مي

توجھ . انتخاب بذر خیلي ترقي كرده بود. كردند كود حیواني، یونجھ، شبدر، و چاودار یا لوبیا تقویت مي
شد كھ سالي سھ و گاھي چھار  ماھرانھ از اراضي پرمایة حومة رم و درة رودخانة پو موجب آن مي

تمامي . شد چھار تا شش محصول برداشتھ مي  ت یونجھ، تا مدت ده سال،از یك كش. محصول برداشت كنند
كردند تا در  شد، و برخي از اینھا را در گرمخانھ تھیھ مي سبزیھا، جز آنھا كھ در اروپا نادرند، تھیھ مي

ھمھ نوع درختھاي میوه و گردو زیاد شده بود، چون سركردگان و بازرگانان رومي و . زمستان بفروشند
ھلو از ایران، زردآلو از ارمنستان، : انان و بردگان خارجي انواع جدید متعددي با خود آورده بودندبازرگ

است و جزء اخیر این نام در  Pontic Cerasus، كھ نام التیني آن pondichery(گیالس از پوندیشري 
، انگور از سوریھ، آلو از دمشق، آلوزرد و فندق از آسیاي صغیر، )آن زبان بھ معني گیالس آمده است

پرورندگان ھوشمند درختھاي میوه آلو را بھ سپیدار و ..  . .گردكان از یونان، زیتون و انجیر از افریقا
. آمده است برد كھ در ایتالیا بار مي یست و نھ قسم انجیر نام ميپلیني ب. گیالس را بھ نارون پیوند زده بودند
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ھاي تقریبًا تمامي جھان را آموختھ  بر اثر ھمت كشاورزان ما، ایتالیا پرورش میوه«: گوید كولومال مي
برنامة غذایي پرمایة . ایتالیا در وقت خود این ھنرھا را بھ اروپاي شمالي و باختري منتقل ساخت» .است

یان و امریكاییان بر زمینة جغرافیایي وسیع و زمینة تاریخي طوالني قرار دارد، و ھر غذا كھ امروز اروپای
  .خورند ممكن است جزئي از میراث مشرق زمین و یونان و روم قدیم باشد مي

خورد كھ با زیبایي خاصي در دامنة  باغھاي زیتون فراوان بود، اما در ھمھ جا تاكستانھایي بھ چشم مي
  شد، و در شھر رم  در ایتالیا پنجاه نوع شراب مشھور تھیھ مي. یبھا گسترده شده بودسراش

رسید ـ و این معادل است با در حدود دو لیتر در  گالن شراب بھ مصرف مي ٢۵,٠٠٠,٠٠٠بھ تنھایي سالي 
داري تھیھ  بیشتر شرابھا بھ وسیلة سازمان سرمایھ. ھفتھ براي ھر زن و مرد و بچھ، اعم از برده یا آزاد

شد و  بیشتر محصول صادر مي. شد شد ـ یعني با بھره برداري وسیع كھ سرمایة آن از رم فرستاده مي مي
در طي ھمین قرن اول، در . آموخت لطف شرابخواري را بھ كشورھاي آبجوخوار از قبیل گرمانیا و گل مي

ازارھاي مستعمرات را یكي پس از تاك نشانان ایتالیا ب. اسپانیا و گل و افریقا زراعت انگور آغاز شد
دادند و بازارھاي داخلي را چنان با متاع خود پر كردند كھ موجب یكي از چند بحران  دیگري از دست مي

دومیتیانوس كوشید تا وضع را آسان كند و كشت غالت را از نو . در اقتصاد ایتالیا گردید» تولید اضافي«
كشت اضافي مو در ایتالیا و تخریب نیمي از تاكستانھاي  و این كار را خواست با منع  معمول دارد،

در . اما این احكام موجب برافروختن آتش اعتراض شد و اجراي آنھا میسر نگردید. مستعمرات انجام دھد
طي قرن دوم، شرابھاي گل و روغن اسپانیا و مشرق زمین بتدریج محصوالت ایتالیا را از بازارھاي 

  .سقوط اقتصادي ایتالیا آغاز شد مدیترانھ بیرون راندند، و

. براي پرورش گلة گاو و گوسفند و خوك. قسمتي بزرگي از شبھ جزیرة ایتالیا مخصوص چرا بود
اسبھا را بھ . شد نسبت بھ تولید علمي توجھ دقیق مبذول مي. ارزانترین خاكھا و بردگان قابل استفاده بودند

ند و كمتر براي باركشي، ورزاوھا خیش و ارابھ را طور عمده براي جنگ و شكار و ورزش زیاد مي كرد
گرفتند، و مردم  كشیدند، از گاو و گوسفند و بز سھ جور شیر مي كشیدند، استرھا بار را بر پشت مي مي

خوكداري در . ساختند ایتالیا در آن ھنگام نیز مانند زمان حاضر پنیر مطبوعي از این سھ نوع شیر مي
رم بھ طور عمده با گوشت خوك زندگي : گوید استرابون مي. گرفت انجام مي جنگلھاي پر از بلوط و گردو

داد بھ تغذیة خانواده كمك  ماكیان بھ مزارع كود مي. شد كرد كھ در جنگلھاي كاج شمال ایتالیا پروار مي مي
ي شكار و اگر چند ایكر شاھدانھ و اندك. نمود البدل قدیم و شریف قند را تھیھ مي كرد، و زنبور عسل علي مي

مقدار زیادي ماھیگیري را بھ مجموعة فوق بیفزاییم، تصویري از زندگي روستایي ایتالیا را در نوزده قرن 
  .ایم پیش و در حال حاضر برابر خود مجسم كرده

II – وران پیشھ  

شود در زندگي روم  آن تقسیم جغرافیایي بین كشاورزان و صنایع كھ امروز در كشورھاي مترقي دیده مي
خانة روستایي باستان ـ اعم از كلبھ، ویال، یا ملك . موجود نبود ـ و شاید در ھیچ جامعة سالمي موجود نشود

غال داشتند، و مھارت زنان، منزل اي بود كھ در آن مردان بھ بیش از ده صنعت حیاتي اشت ـ واقعًا كارخانھ
در این خانھ چوب بھ پناھگاه و سوخت و اثاث تبدیل . انباشت و حوالي آن را با بیست گونھ ھنر كامل مي

ھا گرفتھ  شد، روغن و شراب عصارة دانھ غالت آسیاب و نان مي  شد، گاو كشتار و پوست كنده مي  شد، مي
پختند و  شد، برخي اوقات گـِل را مي الیاف كنف پاكیزه و بافتھ مي شد، پشم و شد، غذا آماده و قورمھ مي مي

  زندگي در آنجا . آوردند ساختند، و فلزات را با كوبش بھ صورت ابزارھا در مي ظرف و آجر و سفال مي

تنوعي آموزنده داشت كھ در زمان ما، كھ جنبش بیشتر و تقسیم كار بھ قسمتھاي جزئي و اختصاصي 
این تنوع و كثرت اشتغال عالمت اقتصاد فقیرانھ و بدوي نیز . دھد كمتر كسي دست مي افزونتر است، بھ

pyبالید كھ قسمت بیشتر احتیاجات  ھر چھ خانھ ثروتمندتر بود، كمتر بھ خارج احتیاج داشت و بھ خود مي. نبود
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واحد خانھ خانواده عبارت بود از سازمان یاران اقتصادي كھ بھ صنعت و كشاورزي . آورد خود را برمي
  .اشتغال داشتند

گرفت و دكان خود را در جایي كھ  مي وري انجام كار معیني را براي چند خانواده بر عھده  ھنگامي كھ پیشھ
. گرفت كرد، اما جاي آن را نمي گشود، اقتصاد ده خانواده را تكمیل مي در دسترس تمامي ایشان بود مي

پخت، و باالخره نان  كرد، بعدًا نان ھم مي گرفت و آسیاب مي بدین نحو، آسیابان غالت چندین مزرعھ را مي
چھل نانوایي در پومپئي از زیر خاك بھ درآمد، و در رم شیریني پزان صنفي جدا . كرد را توزیع ھم مي

. بردند كردند و بعدًا محصول را مي ھمچنین پیمانكاراني بودند كھ محصول زیتون را پیش خرید مي. بودند
پوشش دھقانان و . پختند گرفتند و نان خود را مي ب امالك روغن زیتون خود را ميالوصف، غال مع

  كردند كھ در قصاري خوابدار شستشو، فیلسوفان در خانھ بافتھ شده بود، اما توانگران لباسھایي در بر مي
ھا بافتھ  ھھاي پشمي لطیف در كارخان برخي پارچھ. شد، ھر چند در خانھ بافتھ شده بود سفید، و بریده مي

ھا بھ لباسھاي زنانھ و دستمال مردانھ  شد در كارخانھ شد، و آن الیافي كھ از آن شراع یا تور ساختھ نمي مي
در مرحلة بعدي پارچھ را ممكن بود نزد رنگرز بفرستند، و او نھ فقط پارچھ را رنگ . گردید تبدیل مي

آن گونھ كھ در لباسھاي مردمي كھ  ساخت، از كرد، بلكھ نقش و نگاري لطیف بر آن منقوش مي مي
اي رسیده  دباغي چرم نیز بھ مرحلة كارخانھ. شود تصویرشان بر دیوارھاي پومپئي كشیده شده است دیده مي

برخي از كفشدوزان متخصص . دوختند كردند و كفش سفارشي مي بود، اما كفشدوزان معموال تنھا كار مي
  .ساختند نانھ ميبودند و فقط سرپاییھاي ظریف براي پاھاي ز

معادن زر و سیم داكیا و گل و . شد برداري مي صنایع استخراجي عمومًا توسط بردگان یا مجرمان بھره
اسپانیا، سرب و قلع اسپانیا و بریتانیا، مس قبرس و پرتغال، گوگرد سیسیل، نمك ایتالیا، آھن البا، مرمر 

مامي منابع طبیعي زیرزمیني متعلق بھ لونا و ھومتوس و پاروس، سنگ سماق مصر، و بھ طور كلي ت
طالي اسپانیا بھ . شد، و منبع عمدة درآمد بود برداري مي دولت بود، توسط دولت یا با اجاره از دولت بھره

جستجوي كانھ یكي از منابع عمدة تسخیر . رساند دالر در سال بھ وسپاسیانوس مي ۴۴,٠٠٠,٠٠٠تنھایي 
ھیزم و . بود» جایزة فتح«معدني بریتانیا در جنگ كالودیوس  ثروت: گوید تاسیت مي. مستعمرات بود

شناختند، و مدافعان ساموساتا  نفت را در كوماگنھ، بابل، و پارت مي. زغال سنگ دو سوخت عمدة رم بود
اما نشاني از آن در دست نیست كھ بھ . انداختند نفت را با مشعل برافروختھ بر سر لشكریان لوكولوس مي

زغال سنگ در پلوپونز و شمال ایتالیا پیدا شده بود، اما بیشتر  .باشدرتي بھ كار رفتھ صورت سوخت تجا
  بھ كار آھنگران 

امپراطوري صنعت افزودن زغال بھ آھن و ساختن پوالد در این ھنگام از مصر بھ سراسر . رفت مي
غالب آھنگران و مسگران و زرگران و سیمگران كورة واحدي داشتند و با یك یا دو نوآموز . رسیده بود

در كاپوا، مینتورناي، پوتئولي، آكویلیا، كومو، و جاھاي دیگر چند كوره و دستگاه تصفیھ در . كردند كار مي
داري با تولید زیاد  ا ظاھرًا مؤسسات سرمایھھاي واقع در كاپو كارخانھ. كردند چند كارخانھ با ھم كار مي

  .بودند كھ سرمایھ گذاري آن از خارج بود

انداختند و  حمل كنندگان درخت، درختھا را مي. سازي تشكیالت خوبي داشت و تخصصي شده بود خانھ
ان پي آمیختند، بنای ساختند، ساروجكاران ساروج را مي دادند، درودگران خانھ و اثاث خانھ مي تحویل مي

مالیدند، گچكاران روي  بردند، چسبانندگان گچ مي زدند، جرزبندان جرز باال مي نھادند، طاقبندان طاق مي مي
گذاردند كھ غالبًا سربي بود، و مرمركاران كف  ھا را كار مي كشان لولھ كردند، لولھ دیوارھا را سفید مي

بحث بر سر حدود صالحیت كار را میان توان در خیال  كردند؛ اكنون مي اطاقھا را با مرمر فرش مي
آوردند كھ غالبًا بھ حد كارخانھ رسیده  ھا مي پزخانھ آجر كاشي را از كوره. وران مختلف مجسم كرد پیشھ
. ھا داشتند و ثروتي بھ ھم رساندند ترایانوس، ھادریانوس، و ماركوس آورلیوس از این كارخانھ. بودند
سورنتوم، و پولنتیا ظرفھاي معمول روي میز غذا را در تمامي  ھاي آرتیون، موتینا، پوتئولي، كوره

این فراورده، كھ بھ طور كلي تولید . آوردند متصرفات اروپا و افریقا و ھمچنین در خود ایتالیا فراھم مي
سفال . شد، ھیچ گونھ حسن ھنري را واجد نبود؛ در این ھنگام، اصل مطلب زیادي مقدار تولید بود مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



تر  ر این ھنگام بازارھاي ایتالیا را گرفتھ بود، بھ طور مشھود از محصول سابق آرتیون پستنقشدار، كھ د
  .سازي بھ عمل آمده بود ھمچنانكھ خواھیم دید، كار برجستھ در شیشھ. بود

داري صنعتي را  تولید شیشھ، آجر، كاشي، و ظروف سفالین و فلزي در كارخانھ مجوز آن نیست كھ سرمایھ
محتمال،   .خود رم فقط دو كارخانة بزرگ داشت یك كاغذ خانھ و یك صباغخانھ. دیم نسبت دھیمبھ ایتالیاي ق

نھ فلزات بھ مقدار كافي در دسترس بوده است نھ سوخت، و منافع حاصل از سیاست شریفتر از درآمد 
ي از ھاي ایتالیاي مركزي، تقریبًا تمامي كارگران و برخ در كارخانھ. رسیده است صنعت بھ نظر مي
بردگان . ھاي شمال ایتالیا، نسبت آزادگان زیادتر از قسمتھاي جنوبي بود در كارخانھ. مدیران برده بودند

دادند؛ كار عاري از توجھ بردگان و رقابت  ھنوز آن قدر زیاد بودند كھ بھ توسعة ماشینھا فرصت نمي
جویي در مصرف  ھ منظور صرفھكرد؛ برخي تدبیرھا، كھ ب محدود در تولید امكان اختراع را زیاد نمي

آمد، از این نظر كھ ممكن بود بر اثر پیشرفت ابزارھاي فني موجب بیكاري گردد ھم  نیروي كار فراھم مي
  شد، و قدرت خرید مردم بسیار كمتر  از ابتدا طرد مي

چرخ منگنھ، تلمبة پیچي، چرخ آب، آسیاب دامي، چرخ : دنیاي یونان و مصر و ایتالیا معمول بود
اما زندگي ایتالیاییان … . گري یسندگي، چرخ بافندگي، جرثقیل، و قرقرة بزرگ، و قالب دوار براي كوزهر

بھ ھمان اعال درجة صنعتي رسیده بود كھ زندگي تا قرن نوزدھم امكان آن ) میالدي ٩۶سال (در این ھنگام 
. از آن بیشتر صنعتي شود توانست بر اثر وجود دستگاه بردگي و تمركز شدید ثروت، مشكل مي. را داشت

كرد كھ از ھر صاحب سھمي در شركت  حقوق رم از ایجاد تشكیالت بزرگ بھ این وسیلھ جلوگیري مي
را نھي كرده بود و » با مسئولیت محدود«شركتھاي . خواست كھ قانونًا شریك مسئول باشد صنعتي مي

از آنجا كھ بانكھا نیز بھ . داد زه ميتشكیل شركتھاي تضامني را فقط براي انجام قراردادھاي دولتي اجا
در ھیچ موقع توسعة . توانستند براي كارھاي بزرگ سرمایھ تأمین كنند اند، كمتر مي محدودیتھا دچار بوده

  .توانست با توسعة صنعتي اسكندریھ یا مشرق ھلنیستي برابري كند صنعتي رم یا ایتالیا نمي

III – وسایط نقلیھ  

در آن موقع . ھاي چرخدار در ھنگام روز در رم قدغن بود ، حركت ارابھاز زمان قیصر تا كومودوس
در مورد مسافات . شدند بردند حمل مي رفتند یا بھ وسیلة صندلي و تخت رواني كھ بردگان مي مردم پیاده مي

مسافت مسافرت با دلیجان عمومي بھ طور متوسط بھ . شدند بعیدتر، سوار اسب یا گاري یا ارابة اسبي مي
كیلومتر را با گاري در ھشت روز  ١٢٩٠در یك مورد، قیصر مسافت . رسید زي حدود صد كیلومتر ميرو

كیلومتر را در سي و شش  ۵٣۵بردند  طي كرد؛ پیكھایي كھ خبر مرگ نرون را براي گالبا بھ اسپانیا مي
ر را در نوشت كیلومت ١٠٠٠در سھ روز   كھ شبانروز با شتاب در حركت بود،  تیبریوس،. ساعت پیمودند

 ١۶٠پست دولتي، با ارابھ یا اسب حاضر در تمامي ساعات، روزي . تا بھ بالین برادر محتضر خود برسد
پیمود، آوگوستوس آن پست را بھ تقلید از پست ایران ایجاد كرده بود، چون براي ادارة  كیلومتر مي

امور مربوط بھ مردم یا منافع  نام آن پست چاپار عام بود، چون در خدمت. نمود امپراطوري ضروري مي
فقط با اجازة مخصوص از   افراد غیر دولتي، بندرت،. كرد عامھ بود، یعني مكاتبات رسمي را حمل مي

كھ مزایاي خاصي را   توانستند از آن پست استفاده كنند، یا گذرنامة دولتي مي) بھ معني دوال(» دیپلم«طریق 
برخي . كرد راه بھ اشخاصي كھ اھمیت دیپلماتیك داشتند معرفي ميدر   گذارد و او را، در اختیار حامل مي

. اي بھ نقطة دیگر بود شد، و آن ارسال عالیم نوري از نقطھ اوقات از وسیلة ارتباطي سریعتري استفاده مي
ھاي حامل غالت بھ پوتئولي بسرعت بھ اطالع رم نگران  بھ وسیلة ھمین تلگراف بدوي، ورود كشتي

ھایي  نشانھ. شد غیررسمي توسط چاپار مخصوص یا بازرگانان یا دوستان مسافر حمل ميمكاتبات . رسید
اند كھ پست خصوصي را بھ  در دست است حاكي از آن كھ در دورة امپراطوري شركتھاي خصوصي بوده

در ھر صورت حركت اخبار بر فراز . شد در آن زمان نامھ كمتر اما بھتر نوشتھ مي. اند رسانده مقصد مي
پذیرفت كھ تا قبل از احداث راه آھن  وپاي باختري و جنوبي در زمان قیصر بھ ھمان سرعت انجام ميار

  ھایي كھ قیصر از بریتانیا جھت  م نامھ ق ۵۴در سال . رواج داشت
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، كھ با شتاب پیلسر رابرت  ١٨٣۴در سال . سیسرون در رم ارسال داشت در بیست و نھ روز بدو رسید
  .رفت، سي روز در راه بود از رم بھ لندن مي

ھا در حكم شاخك حساس  این جاده. ھاي كنسولي كمك گرفت ارتباط و حمل و نقل تا حد زیادي از جاده
این . شد رادة تمامي قلمرو ميقانون روم بودند، و اعضایي بودند كھ بھ وسیلة آنھا حكم روم در حكم ا

آھن در  ھا در دنیاي باستان انقالبي تجارتي بھ وجود آوردند كھ از حیث نوع با انقالب ناشي از راه جاده
ھاي اروپا در قرون وسطي  بخار، جاده  تا پدید آمدن حمل و نقل بھ وسیلة قوة. قرن نوزدھم قابل مقایسھ بود
ایتالیا بھ تنھایي در آن ھنگام . رسید نمي آنتونینھاراطوري در زمان ھاي امپ و دورة معاصر بھ پاي جاده

كلیومتر شاھراه رھفرش  ٨٢٠٠٠كیلومتر جادة سنگفرش داشت؛ امپراطوري  ١٩٣٠٠جادة اصلي و  ٣٧٢
شاھراه از فراز جبال آلپ تا لیون، بوردو، پاریس، . ھاي درجھ دوم داشت جادهاي از  شده و شبكة گسترده

شاھراھھاي دیگري بھ وین، ماینتس، آوگسبورگ، كولوني، . رنس، روان، و بولوني كشیده شده بود
گذشت تا جادة اگناتیا را با  اي از كنارة دریاي آدریاتیك مي رسید؛ و از آكویلیا جاده اوترشت، و لیدن مي

بردند  پلھاي عظیم جاي قایقھایي را كھ، در عرض ھزاران نھر سر راه، مسافر مي. سالونیكا مربوط كندت
متر، عالیم سنگي مسافت باقیمانده بھ شھر بعدي، را  ١۶٠٠ھاي  ھاي كنسولي بھ فاصلھ در جاده. گرفتند

فران خستھ نیمكت در فواصل معین، براي مسا. عدد باقي است ۴٠٠٠از این عالیم . ساختند مشخص مي
در . و در آن اسب تازه نفس براي كرایھ  كیلومتري ایستگاھي براي توقف بود، ١۶در فواصل . نھاده بودند

نقاط توقف . داد خانھ را انجام مي كیلومتر كاروانسرایي بود كھ در ضمن كار دكان و میكده و فاحشھ ۵٠ھر 
شتند كھ در برخي موارد متعلق بھ حكومت بلدي ھاي خوب دا عمده شھرھا بودند كھ معموال میھمانخانھ

كردند،  داران، در فرصت مناسب، مسافران را لخت مي غالب مسافرخانھ. شدند بودند و توسط آن اداره مي
راھنماھاي . ساختند ھا را در شب ناامن مي و دزدان دیگر، با وجود پادگان سرباز، در ھر ایستگاه، جاده

ثروتمندان كھ از . ھا و ایستگاھھا و فواصل بین آنھا نموده شده بود آنھا جاده شد خرید كھ در مسافرت را مي
بردند و شب را در گاري تحت محافظت  كردند وسایل و غالمان خود را ھمراه مي ھا حذر مي مسافرخانھ

  .خفتند خویش یا در خانة دوستان یا مأموران سر راه مي

مسافرت در ایام نرون از ھر زمان دیگري پیش از تولد ما با وجود تمامي این اشكاالت، احتماال میزان 
و » .روند تا مناظر دور را ببینند بسیاري مردم بھ مسافرتھاي دور مي«: گوید سنكا مي. بیشتر بوده است

ھا و روي  بھترین قسمت عمر خود را در مسافرخانھ«گوید كھ  سخن مي» زمین پیمایاني«پلوتارك از 
رفتند، نام خود را  یان تحصیلكرده دستھ دستھ بھ یونان و مصر و آسیاي یوناني ميروم» .گذرانند كشتي مي

ھاي  از دیدن مجموعھ. گشتند كندند، و در جستجوي آبھا یا آب و ھواي شفابخش مي روي بقایاي تاریخي مي
  داشت، نزد فیلسوفان یا  ھنري در معابد ھوا برشان مي

بھ عنوان  بیدكررا بھ جاي آثار  پاوسانیاسگمان  خواندند و بي مي معلمان معاني بیان یا طبیبان مشھور درس
  .بردند راھنماي مسافرت بھ كار مي

ن سیاحتھاي بزرگ معموال شامل مسافرتي در یك یا چند كشتي تجارتي بود كھ از صدھا راه تجاري ای
بندرگاھھا و دریاھا را بنگر، پر از سفاین عظیمي كھ بیش »  :گوید یوونالیس مي. نوشتند مدیترانھ را در مي

ھ كار ساختمان كشتي بندرھاي رقیب رم، پوتئولي، پورتوس، و اوستیا، سخت ب» .از خشكي جمعیت دارند
ھاي غالت و توزین آنھا، بھ كار  بندي آنھا، بار كردن ماسھ بھ عنوان وزنة تعادل، پیاده كردن كیسھ و آب

ھاي بزرگ تا ساحل، و غوص در دریا بھ دنبال كاالھاي بھ آب افتاده  ھاي یدك بین كشتي انداختن كشتي
ت و پنج قایق در روزھاي ھفتھ برخالف جریان فقط از قایقھاي حامل غالت روزي بیس. اشتغال داشتند

اگر حمل و نقل سنگ بنا، فلزات، روغن، شراب، و ھزاران كاالي دیگر را بر . رفتند رودخانة تیبر باال مي
از تجارت آكنده و پر از سر و صداي : كنیم مجموعة فوق بیفزاییم، تصویري از آن رودخانھ مجسم مي

py  .ز كارگر بندر، باربران، وكالي جھاز، بازرگانان، دالالن، و بارنویسانماشینھاي بارگیري و حمل، مملو ا
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ھاي سابق بھ طور  كردند و یك یا چند رج پاروزن نیز داشتند و از كشتي ھا با بادبان حركت مي كشتي
متر طول داشت و بلندي تیرك آن  ١٢٨گوید كھ  كشي مي آتنایوس دربارة سفینة غلھ. متوسط بزرگتر بودند

تن، و  ٢۵٠ھا سھ عرشھ داشتند؛ بعضي  برخي از كشتي. اما این خیلي استثنایي بوده است. تر بودم۵,١٧
نفر ـ اعم از  ۶٠٠گوید كھ ظرفیت آن  یوسفوس از یك كشتي سخن مي. گرفتند چند تایي تا ھزار تن بار مي
در نیویورك بھ انضمام اي را بھ بلندي منارة پارك مركزي  كشتي دیگري مناره. مسافر و ملوان ـ بوده است

بوشل گندم و مقداري پارچھ و فلفل و كاغذ و شیشھ حمل  ٩٣٠٠٠مسافر و  ١٣٠٠دویست ملوان و 
با این وصف، مسافرت، ھمان طور كھ بولس حواري تشخیص داده بود، جز از كنارة . كرده است مي

میان مدیترانھ را داشتند، و بین نوامبر و مارس فقط چند كشتي جرئت عبور از . ھنوز خطرناك بود  ساحل،
حركت . در وسط تابستان حركت بھ سمت مشرق بھ واسطة بارھاي چھل روزة ساالنھ تقریبًا غیرممكن بود

خطر . و ھر بندرگاه صاحب اسم و رسمي یك فانوس دریایي داشت  در شب در این ھنگام زیاد شده بود،
براي از میان بردن دزدي دریایي و بھ منظور از پا . دزدان دریایي در مدیترانھ تقریبًا از بین رفتھ بود

ھاي كوچك كھ در ده نقطة دیگر  درآوردن طاغیان بھ واسطة گرسنگي، آوگوستوس، اضافھ بر دستھ
امپراطوري مستقر كرده بود، دو دستھ ناوگان جنگي عمده را در راونا در كنارة دریاي آدریاتیك و در 

خوانده است از » شكوه عظیم صلح رومي«آنچھ را كھ پلیني . ختھ بودمیسنوم واقع در خلیج ناپل متوقف سا
  .شود توان فھمید كھ، مدت دو قرن، كمترین خبري از این دو دستھ ناوگان شنیده نمي اینجا مي

ساعات و ایام حركت مسافران تا حد زیادي غیر قطعي بود، چون تعیین حركت كشتي با آب و ھوا و 
  از آتن بھ ) دالر ١,٢٠(رخ پایین بود ـ مثال دو دراخما ن. صالح تجارت بستگي داشت

. خوابیدند بردند، و محتمال غالب ایشان بھ روي عرشھ مي اسكندریھ ـ اما مسافران غذاي خود را ھمراه مي
كرد؛ بھ طور متوسط ساعتي شش گره پیموده  سرعت نیز مانند نرخ كرایھ پایین بود و بھ حكم باد تغییر مي

آدریاتیك را ممكن بود یكروزه پیمود یا، مانند سیسرون، از پاتراي تا بروندیسیوم سھ ھفتھ در  دریاي. شد مي
اگر باد مساعد بود، شش . گره راه طي كند ٢٣٠سفینة تندرو ممكن بود در بیست و چھار ساعت . راه بود

. یكا بھ رمشد بھ اسكندریھ رفت یا از گادس بھ اوستیا، و چھار روزه از اوت روزه از سیسیل مي
ترین و خطرناكترین مسافرتھا سفر ششماھھ از عدن در عربستان تا ھندوستان بود، چون بادھاي  طوالني

در وقت . ھاي دزدپرور در تماس باشند كرد كھ در تمامي مدت سفر با كناره ھا را مجبور مي موسمي كشتي
نانیان اسكندریھ، موسم معین این بادھا را میالدي، ناخدایي بھ نام ھیپالوس، از یو ۵٠نامعلومي، قبل از سال 

توان مستقیمًا و بدون خطر از وسط  تعیین كرد و بھ روي نقشھ آورد و نشان داد كھ در فصلھاي معین مي
آن كشف از لحاظ اھمیت در آن دریا تقریبًا معادل سفر كریستوف كلمب از اقیانوس . اقیانوس ھند گذشت

در حدود . رسیدند بنادر مصري در دریاي سرخ چھل روزه بھ ھند ميھا از  از آن پس، كشتي. اطلس بود
دورنمایي از «اي تحت عنوان  میالدي، ناخداي اسكندراني دیگري، كھ نامش مجھول است، رسالھ ٨٠سال 

بھ صورت كتابچة راھنما براي بازرگاناني كھ در طول ساحل شرقي افریقا و با ھندوستان » دریاي اریتره
در این مدت، كشتیرانان دیگري راھھاي دریایي از طریق اقیانوس اطلس بھ سوي . نوشت كردند تجارت مي

تا آن تاریخ، آن قدر كھ حافظة بشري بھ . گل و بریتانیا و گرمانیا و حتي اسكاندیناوي و روسیھ یافتھ بودند
  .ھا و انسان بھ خود ندیده بود یاد داشت، ھرگز دریا آنھمھ كشتي و فراورده

IV – سانمھند  

پیوست، آن بندرگاھھا و  ھا را بھ یكدیگر مي آن پلھا كھ جاده. بردند ھا كھ كاالھا را مي ھا و جاده آن كشتي
رساند، و آن گندآبروھا كھ  ھا كھ آب پاك و صافي را بھ رم مي داد، آن آبراھھ ھا را راه مي ھا كھ كشتي اسكلھ

برد، ھمھ كار مھندسان رومي و یوناني و  ج ميآب مردابھاي روستایي و مواد فاسد شدة شھر را بھ خار
بارھا یا سنگھاي وزین را با . كردند ھاي بزرگ كارگر آزاد و لشكري و برده كار مي سوري بود كھ با دستھ

كرد  كردند كھ توسط چیزي مانند چرخ چاه كار مي كشیدند یا بلند مي قرقره روي جرثقیل یا تیر عمودي مي
براي رودخانة غیر قابل اطمینان . چرخید و با نیروي انسان یا حیوان مي و روي دستگاھي قرار داشت

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھایي كھ در سھ مرحلھ در عقب ھم قرار داشتند، كناره درست كردند تا وقتي آب پایین  تیبر، با دیواره
اي را در اوستیا براي كالودیوس، نرون، و  بندرگاه چند دھانھ .نشودرود، بستر گل آلود آن پدیدار  مي

بروندیسیوم، و   كارتاژ،  ترایانوس الیروبي كردند؛ بندرگاھھاي كوچكتري در مارسي، پوتئولي، میسنوم،
دریاچة فوكینوس را خالي . از نو گشودند  كھ اسكندریھ بود،  راونا باز كردند؛ و بزرگترین بندرگاھھا را،

  مردابھاي . و بستر آن را براي كشاورزي، با حفر تونلي در میان كوه سنگي، احیا نمودندكردند 

كامپانیا را آن قدر خشك كردند كھ براي زندگي مناسب شد؛ دلیل این امر وجود آثار چندین كاخ قیمتي در 
این مھندسان آن ساختمانھاي خیرگي بخش دولتي را بھ پایان رساندند كھ قیصر   .استھاي آن محل  ویرانھ

  .ساختند دادند و رم را زیبا مي و امپراطوران با بناي آنھا بیكاري را تخفیف مي

نوني چھ این شاھراھھا در قیاس با شاھراھھاي ك. ترین كارھاي این مھندسان بود راھھاي كنسولي از ساده
متر عرض داشتند، اما در نزدیكي رم، قسمتي از این عرض  ٧,٣٠متر تا  ۴,٩٠ھا  مقامي دارند؟ آن جاده

جویي  در رسیدن بھ ھدف خود صرفھ. گرفت روھا، كھ با قطعات مربع مستطیل فرش شده بود، مي را پیاده
ھاي گرانقیمت زدند، روي روي نھرھاي بیشمار پل: جویي دایمي كردند اولیھ را شجاعانھ فداي صرفھ

ھا باال و پایین رفتند بدون آنكھ  دار آجري و سنگي بنا كردند، از تپھ مردابھا پلھاي طویل طاقدار و چشمھ
ھاي رفیع كھ با دیوارھاي حفاظتي قوي ایجاد  ھاي كوھھا یا كناره خاكبرداري و خاكریزي كنند، و در دامنھ

معموال سطح زیرین را با . كرد د موجود در ھر محل فرق ميسنگفرشھا با موا. رفتند شده بود پیش مي
بر این طبقھ چھار . داد سانتیمتر تشكیل مي ٢,۵سانتیمتر یا قیر بھ قطر  ١۵تا  ١٠بستري از ماسھ بھ قطر 

سانتیمتر ارتفاع داشت و از سنگ و مالت ساروجي یا رس  ٣٠كھ » ستاتومن«اول : شد طبقھ بنایي مي
سانتیمتر  ۴۵تا  ٣٠، »نوكلئوس«سانتیمتر بتون كوبیده بود؛ سوم  ٢۵كھ » رودنس«شد؛ دوم  تركیب مي

كھ عبارت بود از قطعات غیر منظم سنگ » كروستا سوما«طبقات بتون گسترده و نوردیده؛ و چھارم 
سطح . سانتیمتر ٣٠تا  ٢٠سانتیمتر وبھ ضخامت  ٩٠تا  ٣٠چخماق یا گدازة منجمد آتشفشاني بھ قطر 

گاه سطح را با . شد كھ بزحمت قابل تمیز بود و درزھا چنان خوب گرفتھ مي  شد، ات صاف ميفوقاني قطع
در بریتانیا، رویة جاده عبارت بود . تر ممكن بود از سنگریزه باشد ھاي كم اھمیت  ساختند؛ در جاده بتون مي

در عمیق بود كھ زیركاري جاده آن ق. شد اي چیده مي از سنگ چخماق داخل بتون كھ روي سطح سنگریزه
. ھاي شناختھ در تاریخ بودند رویھمرفتھ اینھا پایدارترین و بادوامترین جاده. شد توجھ زیادي بھ زھكشي نمي

اند؛ اما سراشیبي زیاد آنھا، كھ مخصوص عبور استران باركش و  بسیاري از آنھا ھنوز ھم مورد استفاده
  .ة كنوني ناگزیر ساختھ استھاي سبك بود، ترك آنھا را از طرف وسایل نقلی ارابھ

رومیان از مصر، . ھاي اعالي ھمكاري علم و صنعتند پیوستند خود نمونھ ھا را بھ ھم مي پلھایي كھ این جاده
سابقھ بھ كار  این میراث را بھ میزاني بي. كھ تابع بطالسھ بود، اصول مھندسي آبي را بھ میراث برده بودند

ساختمان پي و پل پایة زیر آبي را بھ حد قدیم . تغییر مانده است ما بي بردند و طرقي كھ نقل كردند تا زمان
كردند، تیرھا را محكم تختھ كوبي  دو استوانة مضاعف از تیرھاي ضخیم در زیر آب فرو مي. آن رساندند

ك كشیدند، بن تیرھا یا بستر آب را كھ عیان شده بود با سنگ یا آھ كردند، آب را از میان آنھا بیرون مي مي
. گذشت ھشت پل در رم از روي رودخانة تیبر مي. نھادند پایھ را بنا مي پوشاندند، و در روي این پي پل مي

  برخي از آنھا از بس 

اند، مانند پل سوبلیكیوس كھ ممكن نبود فلز در آن بھ كار رود؛ و برخي از آنھا چنان  قدیمیند، مقدس شده
طاقي كھ در معماري بھ . اند تا زمان ما ھم قابل استفاده ماندهخوب ساختھ شده است كھ مانند پل فابریكیوس 

عنوان طاق رومي ساختھ شده است از ھمین جا آغاز شد و بھ صورت پل بر فراز صدھا ھزار نھر در 
  .جھان سفید پوستان قرار گرفت

سي بھ آب فراواني اگر ك«. اند ھا بزرگترین عملي ھستند كھ رومیان بھ انجام رسانده پنداشت آبراھھ پلیني مي
كھ ماھرانھ براي مصارف متعدد عمومي و خصوصي بھ شھر آورده شده است توجھ كند، اگر متوجھ 

و اگر كوھھایي كھ   ھاي رفیعي شود كھ براي حفظ تصاعد و میزان ارتفاع آب الزم بوده است، آبراھھ
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ند، چنین نتیجھ خواھد گرفت كھ شدند مشاھده ك شدند ببیند و گودالھایي كھ بایست پر مي بایست سوراخ مي
ھاي دوردست چھارده آبراھھ، كھ طول مجموع  از چشمھ» .تر نیست در تمامي كره چیزي از آن شگفت 

 ٣٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠كیلومتر بوده است، از میان قنات و باالي طاقھاي باشكوه، روزانھ  ٢‘١٠٠آنھا قریب 
رسید معادل مقدار آبي است كھ امروز در ھر شھر آورد، و میزان آبي كھ بھ ھر فرد مي  گالن آب بھ رم مي
شد و محتاج مرمتھاي  ھاي سربي سوراخ مي عیب نبودند، لولھ این ساختمانھا بي. رسد مترقي بھ افراد مي

اما وقتي در نظر  .بودندھا از مصرف افتاده  متوالي بود؛ تا خاتمة دورة امپراطوري غربي، تمامي آبراھھ
نشینیھا، كاخھا، آبنماھا، باغھا، باغھاي عمومي، و  ھا، اجاره ھا آب بسیار بھ خانھ بگیریم كھ ھمین آبراھھ
كردند، و باز ھم آن قدر آب  رسانیدند كھ در آن واحد ھزاران نفر در آنھا استحمام مي حمامھاي عمومیي مي

شویم كھ، با  ساختند، اندك اندك متوجھ مي ھاي مصنوعي مي ماند كھ براي نیروھاي دریایي دریاچھ يم
شد و در  وجود حكومت وحشت و فساد، رم در دنیاي باستان پایتختي بود كھ بھتر از سایر پایتختھا اداره مي

  .تمام تاریخ یكي از بھترین شھرھاي مجھز بود

قرن اول، سكستوس یولیوس فرونتینوس قرار داشت كھ كتابھایش او را در رأس ادارة آب، در انتھاي 
قبل از رسیدن بھ این مقام، با عنوان پرایتور فرماندار بریتانیا بود و . اند ساختھ مشھورترین مھندس رومي 

كھ جست  مانند دولتمردان بریتانیایي كنوني، آن قدر از وقت استفاده مي. چند دورة كنسولي را گذرانده بود
كتابي دربارة علم نظامي منتشر كرد كھ قسمت آخر . نوشت پرداخت و ھم كتاب مي ھم بھ امر حكومت مي

ني شھر و یادداشتھاي شخصي خود را دربارة آبرسا استباقي ) فن حركت سپاه(» ستراتژي«آن بھ عنوان 
فساد و تبھكاري را، كھ ھنگام تصدي شغل خود در . باقي گذارده است» در آب شھر رم«رم بھ عنوان 

گرفتند، آن ھم با  ھاي عمده انشعاب مي ھا در نھان از لولھ خانھ اي را كھ كاخھا و فاحشھ اداره یافت، و نحوه
دھد، و  انة خود را توضیح مياصالحات مصمم. دھد آب ماند، شرح مي چنان حرصي كھ یك بار رم بي

خاصیت یا آثار  ھاي عظیم با اھرام بي كیست كھ بھ قیاس این آبراھھ«: گیرد مانند پلیني چنین نتیجھ مي
در این بیان با یك رومي مقابلیم كھ صریحًا سودگراست و بھ » سود یونانیان جرئت ورزد؟ مشھور اما بي

  زیبایي، 

توانیم سخنش را درك كنیم و قبول داشتھ باشیم كھ شھر،  مي. اگر با فایده ھمراه نباشد، چندان التفاتي ندارد
ن كتابھاي دور از ھنر در خالل ای. داشتھ باشد، محتاج آب پاكیزه است پارتئونقبل از آنكھ مانند یونان 

شویم كھ حتي در عصر مستبدان ھم رومیاني از نوع قدیم بودند، ھنوز ھم مردان توانا و كامل و  متوجھ مي
شدند امپراطوري با وجود سوء حكومت پیشرفت كند، و راه را بھ سوي  مدیران مؤمني بودند كھ باعث مي
  .گشودند عصر طالیي حكومت سلطنتي مي

V - بازرگانان  

در یك سر این رشتھ . سابقھ رساند بھبود حكومت و حمل و نقل بازرگاني دریاي مدیترانھ را بھ عظمتي بي
گرداندند؛  وراني بودند كھ از كبریت گوگردي گرفتھ تا حریر گرانبھاي خارجي را در سراسر كشور مي پیلھ

ردگان فراري را اعالن حراجیھاي سیاري كھ ضمنًا در شھر سمت جارچي داشتند و كاالھاي گمشده و ب
زدند، با  اي؛ دكانداراني كھ با خریداران چانھ مي ھاي دوره كردند؛ بازارھاي روزانھ و بازار مكاره مي

چشم مراقب بازرسان اوزان و مقیاسات   كردند، و از گوشة دار تدلیس مي ترازوھاي نادرست یا سرك
ي قرار داشتند كھ كاالھاي ساخت خود را بودند؛ و یك پلھ باالتر، در این نردبان تجارت دكانھای

در بندرھا یا نزدیك آنھا عمده فروشان بودند كھ . اینھا ستون فقرات صنعت و تجارت بودند. فروختند مي
فروختند؛ گاه مالك یا ناخداي كشتي  فروشان مي كاالھایي را كھ تازه از خارج آمده بود بھ مشتریان یا خرده

  .فروخت مستقیم از عرشة كشتي ميتجارتي مال التجارة خود را 

خرید  فروخت، مي داشت ـ بیش از آنچھ مي» نامساعدي«مدت دو قرن ایتالیا در تعادل خارجي خود وضع 
شراب، روغن، ظروف و آالت فلزي، شیشھ، و عطریات از كامپانیا صادر   ظروف سفالین،. و شاد ھم بود
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فروشان در  در این ضمن، عمده. شد نگاھداري مي شد؛ و اما سایر محصوالت ایتالیا در داخل كشور مي
  كردند، و بازرگانان خارجي، تمامي نقاط امپراطوري عمالي داشتند كھ براي ایتالیا اجناسي خریداري مي

با این جریان . جستند فروشندگان سیاري از اھالي یونان یا سوریھ در ایتالیا داشتند كھ برایشان مشتري مي
آمد تا ذائقة رومیان طراز اول را خوش آید، بدنشان را  نیمي از جھان بھ رم مياجناس ظریف   مضاعف،

ھر كھ بخواھد تمامي كاالھاي جھان را «: گوید آیلیوس آریستیدس مي. ھایشان را زینت دھد بپوشاند، و خانھ
، پشم  شراب، از سیسیل، غالت، گاو، چرم، » .ببیند، یا در سراسر جھان سفر كند یا در رم بماند

آمد؛ از شمال افریقا، غالت و روغن؛ از سیرنائیك، سیلفیوم؛ از  منبتكاریھاي ظریف، مجسمھ، و جواھر مي
افریقاي میانھ، حیوانات سبع براي میدان گالدیاتورھا؛ از اتیوپي و افریقاي شرقي، عاج، عنتر، الك سنگ 

ي غربي، روغن، دد، لیمو، چوب، مرمر كمیاب، اوبسیدین، ادویھ، و بردگان سیاھپوست؛ از افریقا  پشت،
آھن، شنگرف، گندم،    قلع، مس،  نقره، سرب،  گاو، پشم، طال،  مروارید، رنگ و مس؛ از اسپانیا، ماھي،

شراب، گندم،   پارچة سفید، چوب پنبھ، اسب، گوشت خوك، و بھترین زیتون و روغن زیتون؛ از گل، لباس،
  و پنیر؛ از بریتانیا، قلع، سرب، نقره، چرم،گاو، ماكیان، ظروف سفالین،   الوار، سبزي،

    

ھاي غاز را پیاده بھ ایتالیا سوق  گندم، گاو، برده، صدف، سگ، مروارید، و اشیاي چوبي؛ از بلژیك، گلھ
آمد؛ از درة  از گرمانیا، عنبر، برده، و خز مي. دادند تا براي معدة اشراف جگر غاز فراھم آوردند مي

وطال؛ از یونان و جزایر آن، ابریشم ارزان، پارچة سفید، شراب، روغن،   ، نقره،گاو، آھن  دانوب، گندم،
  از حدود دریاي سیاه، غالت،. و طال  عسل، الوار، مرمر، زمرد، دارو، آثار ھنري، عطریات، الماس،

 شراب،  كتان لطیف و پارچة پشمي، پارشمن،  پارچة  آمد؛ از آسیاي صغیر، ماھي، خز، چرم، و غالم مي
شراب،   روغن، و چوب؛ از سوریھ،  صدف، فرش،  انجیر سمورناي و انجیرھاي دیگر، عسل، پنیر،

ابریشم، پارچة كنفي، شیشھ، روغن، سیب، گالبي، آلو، انجیر، خرما، انار، گردو، بلسام، ارغوان صوري، 
صبر زرد، عطریات، و دارو؛ از عربستان، كندر، صمغ،   و صنوبر لبناني؛ از پالمورا، منسوجات،

  شیشھ،  غالت، كاغذ، پارچة سفید،  دارچین، و سنگھاي گرانبھا؛ از مصر،  زنجبیل، لودانوم،مرمكي، 
  ه از اسكندریھ،ھزاران نوع كاالھاي ساختھ شد. جواھر، سنگ خارا، بازالت، مرمر سفید، و سنگ سماق

آمد، و  صیدا، صور، انطاكیھ، طرسوس، رودس، افسوس، و سایر شھرھاي بزرگ شرق بھ رم و غرب مي
  .رفت مواد خام و پول از غرب بھ شرق مي

از پارت و ایران، جواھر، . با خارج امپراطوري نیز تجارت وارداتي محسوسي برقرار بود  از این گذشتھ،
از چین ـ از طریق پارت یا ھند یا . شد حیوانات سبع، و خواجھ وارد مي  ش،جوھریات كمیاب، تیماج، فر

پنداشتند كھ از درخت گرفتھ  رومیان ابریشم را محصول گیاھي مي. آمد قفقاز ـ ابریشم پرورده یا خام مي
اي و در آنجا بر  ، رفت مقدار زیادي از این ابریشم بھ جزیرة كوس مي. دادند شد و ھموزن آن طال مي مي

میالدي، ایالت نسبتًا فقیر مسنیا ناچار شد زنان  ٩١در سال . بافتند خانمھاي رومي و سایر شھرھا لباس مي
اي دل قیصر  را از پوشیدن لباسھاي بدن نماي ابریشمین در مراسم مذھبي نھي كند، كلئوپاترا با چنین البسھ

دارو، و شیشھ از   ، فلزات، رنگ،ھا، فرش، جواھر، عنبر در مقابل، چیني. و آنتونیوس را لرزاند
از راه دریا از  ١۶۶گویند كھ در سال  مورخان چیني از ایلچیھایي سخن مي. كردند امپراطوري وارد مي

احتمال . اند ـ ماركوس آورلیوس آنتونینوس ـ نزد امپراطور ھوان ـ تي آمده» آن ـ تون«طرف امپراطور 
شانزده سكة رومي كھ تاریخ . اند د كھ خود را سفیر معرفي كردهان رود كھ این عده تاجراني بوده بیشتري مي

از . ضرب آنھا مربوط بھ زمان از تیبریوس تا ماركوس آورلیوس است در شانسي بھ دست آمده است
، )اي كھ كریستوف كلمب بھ دنبال آن راه افتاد ھمان ادویھ(  ھندوستان فلفل، سنبل ھندي، و ادویة دیگر

آبنوس، صندل، الجورد، مروارید، عقیق، پشم، یاقوت، لعل، الماس، اسباب آھنین، گیاھھاي طبي، عاج، 
حد این تجارت و ولع رومیان را نسبت بھ تجمالت از اینجا . آمد و فیل مي  لوازم آرایش، منسوجات، ببر،

كرد واردات  اي كھ از ھندوستان كاال وارد مي توان فھمید كھ ایتالیا از ھیچ كجا جز اسپانیا بھ اندازه مي
. رفت كشتي بھ ھندوستان و سیالن مي ١٢٠٠گوید فقط از یك بندر مصري ھر سال  استرابون مي. نداشت

كرد و در مقابل بقیھ ـ بیش از سالي  ھندوستان، در مقابل مقدار كمي شراب، فلزات، و ارغوان وارد مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



دود بھ عربستان و چین و مبلغي در ھمین ح. داشت ـ شمش یا سكھ دریافت مي  سسترس ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠
  .شد محتمال اسپانیا داده مي

ایتالیا . این تجارت وسیع تا دو قرن موجب سعادت بود، اما اساس نادرست آن عاقبت اقتصاد رم را تباه كرد
كرد و بھ مردم  در صدد آن نبود كھ واردات را با صادرات متعادل كند؛ معادن صد ایالت را ضبط مي

ھاي  از آنجا كھ رگھ. المللي خود برآید اند پولي تھیھ كند كھ از عھدة موازنة بینبست تا بتو مالیات مي
شد و عشق بھ تجمالت خارجي ھمچنان ادامھ داشت، روم سعي كرد كھ از دو  ترین معادن تھي مي پرمایھ

تنزل  یكي تسخیر مناطق معدني جدید از قبیل داكیا، و دیگر از راه: راه خود را از ورشكستگي نجات بخشد
عیار پول رایج كھ زماني بي عیب بود ـ یعني ھر چھ كمتر شمش بھ كار برند و ھر چھ بیشتر مسكوك 

وقتي مخارج اداره و جنگ ھر چھ بیشتر بھ مبلغ منافع امپراطوري نزدیك شد، روم مجبور . ضرب كنند
غذایي كھ از خارج وارد  اتكاي ایتالیا بھ. جنس بپردازد، و از عھده بر نیامد  گردید كھ در مقابل جنس،

داد كھ سایر كشورھا را وادار بھ  كرد ضعف حیاتي آن كشور بود؛ ھر لحظھ كھ قدرت آن را از كف مي مي
در این مدت مستعمرات نھ فقط پیشرفت و رفاه حال، بلكھ . ارسال غذا و سرباز كند، اجلش فرا رسیده بود

ایتالیایي در قرن اول میالدي تقریبا، از بنادر شرقي ابتكار اقتصادي را از سر گرفتھ بودند؛ بازرگانان 
و حال آنكھ بازرگانان سوري و یوناني در دلوس و پوتئولي برقرار و در اسپانیا و گل چند   ناپدید شدند،
شد كھ بر مغرب  در حركت نوساني آسوده خاطر تاریخ، یك بار دیگر مشرق زمین آماده مي. برابر شدند

  .زمین تسلط یابد

VI - بانكداران  

شد؟ نخست از راه حفظ مسكوك نسبتًا قابل اطمینان كھ در  مخارج تولید و تجارت چگونھ پرداخت مي
ھاي رومي از زمان جنگ اول كارتاژي بتدریج كاھش قیمت پیدا كرده  تمامي سكھ. سراسر جھان معتبر بود

تورمي كھ نتیجة ازدیاد پول و  دراي پرداخت دیون دولتي را با اجازه دادن بھ توسعة بودند، چون خزانھ
گرم،  ۵۶,۶م بھ  ق ٢۴١گرم مس بود، در سال  ۴۵٣وزن آس، كھ در اصل . تقلیل كاالست آسان یافتھ بود

. گرم تقلیل یافتھ بود ٧,١میالدي بھ  ۶٠و در سال   گرم، ١۴,٢م بھ  ق ٨٧در  گرم،  ٢٨,٣بھ  ٢٠٢از سال 
ھا عادتًا یكصد  كردند، و این سكھ كة طال ضرب ميدر قرن آخر جمھوري، سركردگان بھ نام خود س

ھاي سركردگان  ھاي دورة امپراطوري كھ بھ نام امپراطوران بود از ھمین سكھ سكھ. سسترس ارزش داشت
مبني بر مھر كردن سكھ با تمثال خود بھ نشانة تضمین دولتي،   امپراطوران از رسم قیصر،. زاده شده بود
ساختند با مس ضرب كردند و قیمت آن معادل  ، سسترس را كھ سابقًا با نقره ميدر این ھنگام. پیروي كردند

  نرون مقدار نقرة موجود در دینار را بھ نود  .بودچھار آس 

درصد، ماركوس آورلیوس بھ ھفتاد و پنج درصد، درصد سابق آن تقلیل داد، ترایانوس بھ ھشتاد و پنج 
نرون وزن سكة طال را از یك چھلم . كومودوس بھ ھفتاد درصد، و سپتیمیوس سوروس بھ پنجاه درصد

كاھش عیار مسكوكات ھمیشھ با افزایش . لیور طال بھ یك چھل و پنجم تقلیل داد، و كاراكاال بھ یك پنجاھم
شاید این . شده است آمد نیز تا زمان ماركوس آورلیوس بھ تناسب زیاد مياما ظاھرًا در. ھا ھمراه بود قیمت

تورم تحت كنترل طریقة سھلي در خالص كردن بدھكاران بھ زیان بستانكاراني بوده است كھ اگر توانایي 
. ساخت ماند، ثروت را تا حد ركود اقتصادي و انقالب سیاسي متمركز مي و امكان برتر ایشان بالمنازع مي

ترین و موفقترین سیستمھاي مالي در تاریخ   رغم این تغییرات، سیستم مالي رم را باید یكي از ثابت علي
مدت دو قرن یك استاندة پولي واحد در سراسر امپراطوري اعتبار داشت و ، با این واسطة ثابت، . دانست

  .سرمایھ و تجارت چنان شكفت كھ در خاطرة بشر نظیر نداشت

دادند، حساب جاري و پس انداز با سود را  عمل صراف را انجام مي: ھمھ جا بودند در نتیجھ بانكداران
  نمودند، كردند، امالك را اداره كرده خرید و فروش مي پذیرفتند، چك مسافرتي و حوالھ صادر مي مي

ین سیستم ا. دادند كردند، و بھ افراد یا شركتھا وام مي انداختند و قروض را جمع آوري مي سرمایھ بھ كار مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



آمد، حتي در ایتالیا و مغرب زمین بیشتر در دست یونانیان و سوریان  بانكداري از یونان و شرق یوناني مي
نرخ بھره، كھ بر اثر یغماي مصر بھ دست آوگوستوس . لغات سوري و بانكدار مترادف بودند  بود؛ در گل،

ي كرد و تا فرا رسیدن عصر قسطنطین بھ چھار درصد تقلیل یافتھ بود، پس از مرگ او بھ شش درصد ترق
  .بھ حداكثر قانوني خود، دوازده درصد، رسید

میالدي توسعھ و اتكاي متقابل و بغرنج بانكھا و تجارت را در  ٣٣آشوب و اضطراب مشھور سال 
آوگوستوس سخاوتمندانھ پول سكھ زده و خرج كرده بود، بھ این . سازد گر مي امپراطوري كامال جلوه

این . ریان سریع پول و نرخ پایین بھره و باال رفتن قیمتھا موجب تشویق تجارت خواھد شدتصور كھ ج
م، كھ ضرب  ق ١٠توانست ادامھ یابد، ھنوز سال  تشویق بھ عمل آمد، اما از آنجا كھ این جریان تا ابد نمي

ضیة عكس تیبریوس در فر. سپري نشده بود كھ عكس العملي بھ وقوع پیوست. عجوالنة مسكوك قطع شد
مخارج . ترین اقتصاد بھترین آنھاست فرضیة آوگوستوس افراط كرد ـ وي معتقد بود كھ صرفھ جویانھ

 ٢‘٧٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠حكومت را بشدت محدود كرد، صدور مسكوك جدید را ناگھان ممنوع ساخت، و 
  سسترس را در خزانھ احتكار 

د، نرخ بھره باال رفت، طلبكاران بھ قیمتھا سقوط كر. سمت مشرق زمین در ازاي تجمالت، سخت تر شد
سنا . بدھكاران فشار آوردند، بدھكاران رباخواران را تعقیب كردند، و پول بھ وام دادن تقریبًا از رواج افتاد

سعي كرد از خارج رفتن سرمایھ بھ این وسیلھ جلوگیري كند كھ ھر سناتور را مكلف سازد نسبت زیادي از 
در نتیجھ سناتورھا طلبھاي خود را مطالبھ كردند و اراضي . زمین تبدیل كند دارایي خود را در ایتالیا بھ

چون سناتور . مرھون یا بیع شرطھا را ضبط كردند تا پول فراھم آورند، و در نتجیھ بحران آغاز شد
سسترس را در اطاعت از  ٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠پوبلیوس سپینتر بھ بانك بالبوس و اولیوس اطالع داد كھ باید 

در ھمان موقع، انقراض . ید از حساب خود در بانك بردارد، مؤسسھ اعالم ورشكستگي كردقانون جد
مؤسسة سئوتس و پسران در اسكندریھ بر اثر غرق سھ كشتي حامل ادویة گرانبھا، و سقوط مؤسسة عظیم 

صباغي متعلق بھ مالكوس در صور، موجب شیوع این خبر شد كھ بانك ماكسیموس و ویبو در رم بھ 
چون كساني كھ در آن حساب . مطالبات زیادي كھ از این سھ مؤسسھ داشت ورشكست خواھد شد واسطة

داشتند بھ شتاب شروع بھ برداشتن وجوه خود از این بانك كردند، بانك درھا را بست و بعدًا، در ھمان 
قریبًا در ت. روز، بانك برادران پتیوس كھ از آن بزرگتر بود از پرداخت پول بھ مشتریان خودداري كرد

. اند كارتاژ، كورنت، و بیزانس ورشكست شده  ھمان زمان خبر رسید كھ مؤسسات بزرگ بانكي در لیون،
شد وام  پول را فقط بھ نرخھاي خیلي باالتر از حد قانوني مي. بانكھاي روم یكي پس از دیگري بستھ شد

اراضي را معلق ساخت و تیبریوس باالخره، براي مقابلھ با بحران، قانون خرید اجباري . گرفت
افرادي كھ پول . سسترس، سھ سالھ، بدون ربح، با ضمانت ملكي، میان بانكھا توزیع كرد ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠

دادند، در نتیجة اقدام تیبریوس، مجبور شدند بھره را پایین بیاورند؛ پول از خفا بھ در آمد، و بتدریج  وام مي
  .اطمینان بازگشت

VII – طبقات  

پرستید، و در عین حال ھمھ جز بانكداران از پول بد  وار مي در روم پول را با تمنایي دیوانھ تقریبًا ھمھ كس
ز پول پنداري عسل ا اگر مي«این جملھ را در دھان خدایي نھاده است كھ  خوداووید ضمن اشعار . گفتند مي

ـ و یك قرن پس از او، » .كني بیخبري تر است، چقدر از عصري كھ در آن زندگي مي نقد در دست شیرین
قانون روم تا آخر دورة امپراطوري مانع . گوید را بھ نیشخند تھنیت مي» جبروت مقدس ثروت«یوونالیس 

ند؛ و با اینكھ سناتورھا بدین خود را در تجارت یا صنعت بھ كار انداز  آن بود كھ طبقة سناتورھا سرمایة
داشتند سرمایة ایشان را بھ كار  گریختند كھ غالمان آزاد شدة خود را وا مي وسیلھ از دست قانون مي
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از عمال خود نفرت داشتند و حكومت بھ موجب تبار را تنھا جانشین حكومت بھ اعتبار پول یا اعتقادات یا 
. انقالبات و تلفات، تقسیمات طبقاتي قدیم منتھا با القاب باقي مانده بودپس از تمامي . شناختند شمشیر مي

شدند، اعم از اینكھ  خوانده مي» شریف«برجستگان سناتوران و سواركاران، قضات و مأموران، عمومًا 
حس شرافت غالبًا با . بودند» مستضعف«یا » وضیع«شرافت ذاتي یا مكتسب از مقام باشد؛ دیگران عمومًا 

در چندین شغل دولتي بدون حقوق و با ضرر شخصي خدمت مي : آمیخت غرور آمیز سناتور مي وقار
كرد، براي مردم تفریحات و ورزشھاي  كرد، وظایف مھم را با میزان معقولي از لیاقت و كمال اداره مي

اري از ساخت، و مقد كرد، برخي از بردگان خود را آزاد مي دید، بھ موكلین خود كمك مي رزمي تھیھ مي
بھ واسطة تكالیف . كرد دارایي خود را از طریق خیرات، چھ بعد و چھ قبل از مرگ، با مردم تقسیم مي

مربوط بھ مقام سناتوري، ھر سناتور مكلف بود یك میلیون سسترس داشتھ باشد تا بتواند سناتور شود یا 
  .بماند

اما بھ استثناي این یكي، . شتسسترس دا ۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠یكي از سناتورھا بھ نام گنایوس لنتولوس 
امپراطوران در . بزرگترین ثروتھا در شھر رم متعلق بھ بازرگاناني بود كھ از معاملھ یا تجارت ابا نداشتند

ضمن كھ اختیارات سنا را تقلیل دادند، بھ طبقة تاجر با اعطاي مقامات عالي روي خوش نشان دادند، 
ھاي  رار دادند، و امنیت امپراطوري را در مقابل دسیسھصنعت و تجارت و مالیھ را تحت حمایت خود ق

عضویت در سلك روم یا طبقة بازرگانان مستلزم . طبقة شریفزادگان بھ نیروي سواركاران متكي ساختند
در نتیجھ، بسیاري از افراد . سسترس و نامزد شدن از طرف شخص امپراطور بود ۴٠٠‘٠٠٠داشتن 

  .الناس بودند چیزدار در زمرة عوام

پلبینھا اكنون دیگ درھمجوشي از تاجران نامزد نشده، كارگران آزاد زاده، دھقانان مالك، معلمان، طبیبان، 
كرد و نھ بر حسب  سرشماري، پرولتاریا را بر حسب فرزندان تعریف مي. ھنرمندان، و آزاد شدگان بودند

چیزي جز فرزند بھ كشور تقدیم  الناسي كھ عوام«: خواند یك رسالة كھنة التیني ایشان را چنین مي. شغل
) سنت امریكایي ۴٠(ھا و تجارت شھر بھ نرخ روزي یك دینار  غالب ایشان دركانھا و كارخانھ» .كنند نمي

استثمار ضعیف بھ دست قوي، . كردند؛ این نرخ در قرنھاي بعد ترقي كرد، اما نھ بھ سرعت قیمتھا كار مي
باید انتظار داشت كھ این . دو با یكدیگر فقط در سرعت است مانند خوردن، امري طبیعي است و تفاوت این

وضع در ھمة اعصار و در ھر نوع جامعھ و حكومتي موجود باشد، اما كمتر مانند رم باستان با بیرحمي و 
روزگاري مردم ھمھ فقیر بودند و از فقر خود خبر نداشتند؛ اما اینك فقر شانھ بھ . شدت قرین بوده است

الوصف، از ذلت محض، با خیریھ، با ھدایاي تصادفي  مع. برد ید و از آگاھي بر آن رنج ميسا شانة غنا مي
  اربابان بھ موكالن، و با میراثھاي بزرگوارانة افراد 

توانست از بردگي  شد؛ با این وصف، ھر فرد توانا مي تقسیمات طبقاتي بھ حد طبقات ارثي متوقف مي
اي بود با  پسر بردة آزاد شده آزاده. امپراطور بھ مقامي رفیع برسدبرھد، ثروتي بھ ھم رساند، و در خدمت 

اي بھ نام  چیزي نگذشتھ بود كھ نوادة بردة آزاد شده. توانست سناتور شود حقوق كامل، و نوادة او مي
  .پرتیناكس امپراطور ھم شد

امور مالي امپراطوري غالبًا . در طي قرن اول، بسیاري از مقامات مھم را غالمان آزاد شده گرفتھ بودند
و معادن و كان سنگ و امالك امپراطور، و تھیة مایحتاج اردوھاي ارتش   ھاي رم، در مستعمرات، آبراھھ

آزاد شدگان و بردگان كھ تقریبًا عمومًا در اصل یوناني یا سوري بودند كاخھاي . بھ ایشان سپرده بود
صنایع كوچك . بینة امپراطوري بر عھده داشتندكردند و مشاغل حساسي را در كا امپراطوري را اداره مي

داران  برخي از آزادشدگان سرمایھ. گرفت و تجارت بھ طور روزافزوني تحت نظارت آزاد شدگان قرار مي
گذشتة ایشان ندرتًا . برخي از ایشان بزرگترین ثروتھاي زمان خود را گرد آوردند. و مالكان بزرگي شدند

در ایشان بھ ودیعھ نھاده بود؛ این بود كھ، پس از آزاد شدن؛ پول مھمترین و  عالیق عالیھ یا موازین اخالقي
آوردند و بدون ابراز سلیقھ خرج  پول را بدون قید و شرط بھ دست مي. شد تنھا عالقة زندگي ایشان مي

كا و سن  پترونیوس در وصفي كھ از تریمالخیو كرده شدیدًا پوست از گردة ایشان برآروده است،. كردند مي
با شدت كمتري در خشم خود نسبت بھ ایشان بھ نو كیسگاني كھ كتابھاي خوش جلد را براي تزیین 
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العمل حسادت آلود  رود كھ این نیشخندھا تا حدي عكس احتمال مي. زند خواندند لبخند مي خریدند و نمي مي
بود  استثمار و تجمل مياي باشد كھ بھ چشم خود شاھد تخطي نسبت بھ حقوق مسلم قدیم خود در مورد  طبقھ

  .آوردند ببخشد توانست كساني را كھ براي شركت در مداخل و قدرت آن سر بر مي و نمي

اي شده باشد كھ غالب كارھاي دستي را در رم  كامیابي آزادشدگان قاعدتًا بایست موجب امیدواري طبقھ
نفر یا تقریبًا نصف  ۴٠٠,٠٠٠بھ  م، تعداد غالمان را در شھر رم ق ٣٠بلوخ، در حدود سال . داد انجام مي

اگر بتوان سخن افراد مخلوق آتنایوس را پذیرفت، . نفر تخمین زده است ١,۵٠٠,٠٠٠جمعیت و در ایتالیا 
  . برده داشتند ٢٠,٠٠٠برخي رومیان 

پیشنھاد مبني بر اینكھ بردگان لباس مشخصي بپوشند در سنا رد شد تا مبادا بردگان متوجھ نیروي عددي 
میالدي نسبت غالمان را بھ آزادگان در پرگاموم یك بھ سھ ذكر  ١٧٠جالینوس در حدود سال . ندخود شو

رود كھ این نسبت در شھرھاي دیگر ھم  كرده است ـ یعني بیست و پنج درصد یا یك چھارم ، و احتمال مي
 ٧٠٠,٠٠٠تا  سسترس بابت غالم مزرعھ بود ٣٣٠قیمت آدمیزاد از . با اختالف اندكي مصداق داشتھ باشد

اما قیمت . پرداخت  استاد دستور زبان،  كھ ماركوس سكاوروس بابت دافنیس،) دالر ١٠۵٠٠٠(سسترس 
  ھشتاد درصد كارمندان صنایع و خرده فروشي . بود) دالر ۴٠٠(سسترس  ۴٠٠٠متوسط در این ھنگام 

ور، آموزگار، آشپز،  مستخدم شخصي، پیشھ  :غالمان خانگي كارھاي گوناگون داشتند. گرفت انجام مي
، و شل و )شد كھ الاقل ساقي مي(سلماني، نوازنده، نساخ، كتابدار، ھنرمند، طبیب، فیلسوف، خواجھ، شاھد 

پا و  شد غالمان بي در رم بازار مخصوصي بود كھ در آن مي. شدند لنگ كھ با نقص خود اسباب تفریح مي
زدند و احیانًا  بردگان خانگي را گاه كتك مي. ریددست یا مردان سھ چشم یا غول یا كوتولھ یا مخنث خ بي
. خواست مشروب نخوردند پدر نرون بھ این علت آزادشدگان خود را كشت كھ آن قدر كھ او مي. كشتند مي

آالت «تراود  سنكا در شرحي كھ از خشم در رسالة خود داده است در موردي كھ اثر خشم از قلم او مي
ذاب، سیاھچالھا و سایر زندانھا، آتشھایي كھ در زندانھا گرد ابدان شكنجة چوبي و سایر ابزارھاي ع

كشید، انواع مختلف زنجیر و مجازاتھاي گوناگون و در ھم  شد، قالبي كھ اجساد را مي زندانیان افروختھ مي
كند؛ و اینھا ھم ظاھرًا جزئي از زندگي بردگان مزارع  را توصیف مي» دریدن اندامھا و داغ زدن پیشاني

داد غالمان  دادند، دستور مي كند كھ، در حیني كھ بھ گیسویش جعد مي یوونالیس خاتوني را وصف مي. دبو
و اووید معشوقة دیگري را توصیف كرده كھ سنجاق مویش را در بازوي خدمتكار . را پیاپي تازیانھ بزنند

  .باه شوندكرد؛ اما این داستانھا نشان قریحة ادبي دارند و نباید با تاریخ اشت فرو مي

ما در خطر آن ھستیم كھ راجع بھ ظلم و جور گذشتھ غلو كنیم، ھمان طور كھ جنایت و سوء اخالق زمان 
رفتھ رفتھ . دھیم ـ چرا كھ شیوة ظلم ھر چھ نادرتر باشد جالبتر است حاضر را نیز چند برابر جلوه مي

ھا پذیرفتھ  بیشتر در خانواده سرنوشت بردگان خانگي در دورة امپراطوري بھ واسطة آنكھ روز بھ روز
شدند، بھ واسطة ھواخواھي متقابل، بھ واسطة رسم زیباي مالكان كھ در برخي بخشھا بھ خدمت بردگان  مي
بردگان را از لذت . ایستادند، و بھ واسطة امنیت و دوام استخدام كھ در زمان ما استثنایي است بھتر شد مي

ھاي گور بردگان حاكي از ھمان لطف و مھري است كھ  گنبشتھكردند، و سن زندگي خانوادگي محروم نمي
پدر و مادر ائوكوپیون این سنگ را بھ «: مثال بر سنگي نوشتھ شده است. نسبت بھ آزادگان ابراز شده است

ھر   ترین كودكان بود كھ، ترین و نشاط بخش اند كھ شش ماه و سھ روز زیست و شیرین یادبود او برافراشتھ
مراثي دیگر حاكي از عطوفیترین روابط بین ارباب و » .نیامد، بزرگترین سعادت ما بودچند بھ زبان 

زادة  اي را مانند پسرش دوست داشتھ است؛ نجیب اربابي اعالم كرده است كھ مستخدم در گذشتھ: غالمند
د؛ زني نال اي بر مرگ كودكي كھ سپردة او بوده است مي جواني بر مرگ دایة خود ماتم گرفتھ است؛ دایھ

شعر تسلیتي براي فالویوس «ستاتیوس . دانشمند یادبودي ظریف بھ خاطر كتابدار خود افراشتھ است
براي غالمان بھ خطر افكندن جان خود براي حفظ جان . او سروده است» اورسوس در مرگ غالم محبوب

رفتند، و  تبعید مي اربابان عملي غیر معمولي نبود، بسیاري از ایشان بھ طیب خاطر با اربابان خود بھ
py  برخي از مالكان . كردند برخي از ایشان جان خود را فداي ارباب مي
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كردند؛ سنكا با غالم  كردند، بعضي از ایشان با غالمان خود مانند یك دوست رفتار مي با ایشان ازدواج مي
لك و برده، تلطیف اخالق و حساسیت، عدم حفظ تمایز ناشي از رنگ نژادي بین ما. شد غذا مي خود ھم

آمد، ھمھ در تخفیف  اصول عقاید رواقي، و كیشھاي عاري از اختالف طبقاتي كھ از شرق بھ ارمغان مي
داري سھمي داشتند؛ اما عوامل اصلي این تخفیف یكي ھمان منفعت اقتصادي بود كھ مالك از حسن  برده

از بردگان بھ واسطة تواناییھاي بسیاري . آورد، و دیگري ترقي قیمت غالمان رفتار با بردگان بھ دست مي
فرھنگي عالیي كھ داشتند مورد احترام بودند ـ از قبیل تندنویسان، دستیاران تحقیق، منشیان و مدیران مالي، 

توانستند براي خود  در بسیاري موارد غالمان مي. ھنرمندان و طبیبان، استادان دستور زبان، و فیلسوفان
نگاه » پول تو جیبي«مد خود را بھ مالك بدھند، و بقیھ را بھ عنوان دست بھ تجارت زنند، قسمتي از درآ

توانست بھ وسیلة این گونھ درآمدھا، یا با خدمات صادقانھ یا  معموال در مدت شش سال یك غالم مي. دارند
  .استثنایي، یا بھ واسطة جذبھ و لطف شخصي بھ آزادي برسد

اثر ایجاد كولگیا یا انجمنھاي كارگران سر و صورتي  اوضاع و احوال كارگران و حتي بردگان تا حدي بر
خوانیم، از این كولگیاھا بھ تعداد زیاد بھ وجود آمده بود و  تا فرا رسیدن زماني كھ تاریخ آن را مي. یافت

صنفھاي جداگانة ترومپت نوازان، بوق زنان، كالریون نوازان، : ھر یك اختصاص بھ صنف معیني داشت
كولگیا معموال از شھرداري ایتالیا تقلید شده . لبك زنان، و غیره تشكیل شده بود ن، نيني زنان، شیپورك زنا

عمومًا سلسلھ مراتبي از قضات و یك یا چند رب النوع مخصوص صنف خود داشتند كھ معبدي براي : بود
روتمند تقاضا این اصناف نیز مانند شھرھا از مردان و زنان ث. گرفتند ساختند و ساالنھ برایش عید مي آن مي

پذیرفتند كھ پشتیبان آنان باشند و با پرداخت مخارج گردشھا و تاالرھاي جلسھ و  كردند، و ایشان مي مي
ھاي كارگران زمان خود  اگر این انجمنھاي صنفي را با اتحادیھ. مقابر ایشان بھ تعارفات ایشان جواب بدھند

بھ صورت مسالك اخوت مسیحي دید، با مقامات و عناوین ایم؛ اینھا را بھتر است  متعادل بدانیم، اشتباه كرده
تشكیل این  ثروتمندان غالبًا . پایان آن و نشاط و تفریح برادرانة آنان و كمك سادة متقابل ایشان افتخاري بي

در كولگیا تمامي مردان . گذاشتند ھاي خود چیزي براي آنھا مي كردند و در وصیتنامھ اصناف را تشویق مي
و در برخي از این كولگیاھا بردگان با آزادزادگان در . »خواھر«دیگر بودند و تمامي زنان یك» برادر«

مسلم بود كھ چون بمیرد، یادبودي مجلل خواھد » عضو متشخص«براي ھر . نشستند شورا یك جا مي
  .داشت

راضي توان  در قرن آخر جمھوري، مردمفریبان فرق مختلف كشف كردند كھ بسیاري از كولگیاھا را مي
كرد تا تمامي افراد آن بھ نامزد معیني در انتخابات رأي بدھند، بدین طریق بود كھ انجمنھاي صنفي آالت 

توانگران، و تندروان شدند؛ و فسادي كھ ایشان را بھ رقابت واداشتھ بود بھ انھدام   سیاسي پاتریسینھا،
. ساخت، اما آنھا از نو احیا شدند قیصر این كولگیاھا را غیر قانوني. حكومت دموكراسي روم كمك كرد

. ترایانوس باز ھمھ را غیر قانوني ساخت. آوگوستوس، بھ استثناي چند كولگیاي مفید، باقي را منحل كرد
  .كرد ماركوس آورلیوس وجود آنھا را تحمل مي

خود آشكار بود كھ در تمامي این مدت، خواه بھ صورت قانوني و خواه بھ صورت غیر قانوني، بھ فعالیت 
اي شدند كھ مسیحیت از طریق آن بھ زندگي مردم نفوذ كرد و بر آن  وسیلھ  در خاتمة كار،. دادند ادامھ مي

  .تسلط یافت

VIII - اقتصاد و دولت  

حكومت در دورة امپراطوري تا چھ حد كوشید بر زندگي اقتصادي نظارت داشتھ باشد؟ حكومت سعي كرد 
د زیادي با شكست مواجھ شد؛ در اینجا امپراطوران روشنفكرتر از كھ مالكیت دھقاني را احیا كند و تا ح

دومیتیانوس درصدد برآمد كھ كشت غالت را در . سنا بودند، زیرا مالكان امالك وسیع بر سنا چیره بودند
وسپاسیانوس از . ایتالیا تشویق كند، اما توفیقي نیافت؛ در نتیجھ ایتالیا ھمواره در وحشت قحط و غال بود

اه سنا را مجبور كرد كھ او را بھ امپراطوري بپذیرد؛ او مصر را، كھ در آن ھنگام منبع عمدة گندم این ر
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. سپتیمیوس سوروس ھمین كار را با تصرف افریقاي شمالي انجام داد. ایتالیا بود، در قبضة خود داشت
ني كھ غلھ بھ ایتالیا بھ بازرگانا. كرد دولت بایست ورود و توزیع غالت را تضمین و بنابراین كنترل مي

ھاي این گونھ  داد؛ كالودیوس جبران زیان آنھا را تضمین كرد و نرون كشتي كردند مزایایي مي وارد مي
تأخیر یا شكستگي بحریة حامل غالت در این ھنگام تنھا . بازرگانان را از مالیات بر اموال معاف ساخت

  .كندتوانست مردم رم را بھ انقالب تھییج  چیزي بود كھ مي

اقتصاد رم نوعي تجارت آزاد بود كھ بھ واسطة مالكیت دولت بر منابع طبیعي ـ معادن، كانھاي سنگ، 
لژیونھا آجر و كاشي مورد نیاز . شیالت، رسوبھاي نمكي، و قطعات عظیم اراضي مزروع ـ تعدیل شده بود

ستملكات مورد استفاده ساختند، و خود غالبًا در كار ساختمان و بخصوص در م ساختمانھاي خود را مي
ھاي دولتي بود؛ و ممكن است  ساختن اسلحھ و ماشینھاي جنگي محتمال منحصر بھ كارخانھ. گرفتند قرار مي

. شویم در قرن اول ھم موجود بوده باشد ھاي دولتي كھ در قرن سوم از آنھا خبر مي ھمان نوع كارخانھ
شد كھ  بھ پیمانكاران خصوصي بھ مناقصھ داده ميساختمانھاي دولتي معموال با چنان نظارت شدید دولتي 

میالدي،  ٨٠در حدود سال . گرفت و فساد و خرابي پیمان در حداقل ممكن بود كار بھ خوبي انجام مي
ظاھرًا . شد كارھاي آزاد بھ طور روزافزون وسیلة آزادشدگان امپراطور و بھ دست بردگان دولتي انجام مي

  .یكي از مقاصد دولت در تعھد این كارھا بود در تمامي اوقات، تقلیل بیكاري

صدي یك مالیات فروش و عوارض گمركي خفیف و گاه باج عبور اجناس از . تجارت زیاد تحت فشار نبود
شھربانان، تحت روش مقررات عالي، بر خرده . روي پلھا و از وسط شھرھا تنھا مضیقة تجارت بود

فراد خشمگین مخلوق پترونیوس را بتوان باور كرد، این اما اگر بیان یكي از ا. فروشي نظارت داشتند
  شھربانان بھ ھیچ وجھ بھتر از نظایر خود در ازمنة 

داران ھمواره باز  و پوزة سرمایھ… . سازند با نانوایان و دیگر بدكاران از ھمین قبیل مي«: دیگر نبودند
انھ داري بود كھ ظاھرًا امور مالي تحت تأثیر تصرفات حكومت در پول رایج و رقابت خز» .است

داشت و با اخذ بھره بھ  رفت؛ محصول كشاورزان را گرو برمي بزرگترین بانكدار امپراطوري بھ شمار مي
تجارت از جنگ كمك . گرفت داد، و در مورد ساكنان شھرھا، اثاث ایشان را بھ رھن مي ایشان وام مي

بدین . آورد طرق تجاري را تحت نظارت در ميگشود و  گرفت كھ درھاي منابع و بازارھاي جدید را مي مي
. نحو كھ لشكركشي گالوس بھ عربستان، دسترسي بھ ھند را در قبال رقابت اعراب و پارتھا تأمین كرد

ھا آن بود كھ خواتین و خوانین رومي در انتخاب انواع  پلیني از این شكایت داشت كھ غرض از لشكركشي
  .عطریات آزادتر باشند

درآمد ساالنة دولت در زمان وسپاسیانوس . استان نباید مبالغھ روا داشتدر ثروت روم ب
بوده ـ و این از خمس بودجة شھر نیویورك در ) دالر ١۵٠‘٠٠٠‘٠٠٠(سسترس  ١‘۵٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠

وسیلة انباشتن ثروتھاي بزرگ از طریق تولید انبوه ھنوز شناختھ نبود یا شناختھ بود . زمان ما كمتر است
. نبود، و صنایع و تجارت عظیم و قابل اخذ مالیات زمان حاضر را بھ وجود نیاورده بوداما مورد توجھ 

كرد؛ با  كرد و در مورد بھ راه انداختن قرضة ملي ھیچ خرجي نمي حكومت رم براي بحریھ كمتر خرج مي
ھاي آن  هاز آنجا كھ صنایع تا حد زیادي داخلي بود، فراورد. كرد، نھ با وام ھمان درآمد خود زندگي مي

مردم بیشتر . شد گشت و دچار چندین مالیات نمي مانند امروز براي رسیدن بھ مصرف كننده چند دست نمي
بیش از ما براي خود و كمتر از ما . كردند، نھ براي بازارھاي عمومي براي محل خود چیزي تولید مي

گرفتند، ساعتھاي بیشتر  ر بھ كار ميبدن خود را بیشت. كردند اند كار مي براي دیگران كھ بھ چشم ھم نیامده
آمد ناراحتي  كردند، و از فقدان ھزاران وسیلة تجمل كھ بھ خوابشان ھم نمي اما با شدت كمتري كار مي

آمدند؛ اما از چنان  از عھدة رقابت با ثروت ما، حتي در آن سالھا كھ كم حاصلتر است، بر نمي. نداشتند
انة قبل از آن خبر نداشتند و، بھ طور كلي، از آن پس ھم بھ خود سعادتي برخوردار بودند كھ ملل مدیتر

py  .اند؛ و این خود اوج ترقي مادي دنیاي باستان بود ندیده
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 فصل شانزدھم

  

  روم و ھنر آن

  میالدي ٩۶ –م  ق ٣٠

I – دین بھ یونان  

قبل از آوگوستوس مردمي جنگجو بودند، پس از او فرمانروا . رومیان در حد خود مردم ھنرمندي نبودند
ایجاد نظم و امنیت را از طریق حكومت خیري عظیمتر و امري بزرگتر از آفرینش یا التذاذ از . شدند

پرداختند؛ اما بھ ھنرمندان زنده بھ عنوان  پول گزاف بھ بھاي آثار استادان در گذشتھ مي. شمردند ميزیبایي 
پرستیم، سازندگان  در ضمن كھ بتھا را مي«: گفت سنكاي مھربان مي. نگریستند كارگر پست بھ تحقیر مي

اورزي، آن ھم بھ دست فقط حقوق و سیاست، و از میان ھنرھاي دستي فقط كش» .داریم آنھا را منفور مي
بھ استثناي معماران، غالب ھنرمندان روم برده یا آزاد . رسید كارگران، طریق شریف زندگي بھ نظر مي

مؤلفان . وران در یك طبقھ جا داشتند كردند و با پیشھ تقریبًا ھمگي با دست كار مي. شده یا اجیر یوناني بودند
از این سبب، ھنر رومي تقریبًا بكلي بي نام و نشان . افتادند التیني كمتر بھ فكر ضبط زندگي یا نام ایشان

اي تاریخ ھنر رم را ثبت و ضبط نكرده است، در حالي كھ داستان  است؛ ھیچ گونھ شخصیت زنده
در . بخشند جمالشناسي یونان را كساني ھمچون مورون، فیدیاس، پراكسیتلس، و پروتوگنس روشني مي

ھا، نقوش برجستھ، و عكسھا و  ھا، گلدانھا، مجسمھ رست كردن سكھاینجا مورخ ناچار است براي فھ
بھ این امید بیھوده كھ مگر تراكم آنھا با زحمت بسیار بتواند شكوه . عمارات از اشیا سخن گوید نھ از افراد

یابد و  محصول ھنر از طریق چشم یا گوش یا لمس بھ روح دست مي. انبوم روم را بھ خواننده منتقل سازد
چون آن آثار را بھ صورت افكار و كلمات درآوریم، از زیبایي آنھا كاستھ . ز طریق ھوش و فھمنھ ا
ھر یك از حواس عالمي از آن خود دارد، بنابراین ھر ھنر . عالم كلمات فقط یكي از چند عالم است. شود مي

ھم دربارة ھنر  حتي ھنرمند. تواند بھ الفاظ ترجمھ شود وسیلھ و واسطة خاص خود را داراست كھ نمي
  .نویسد بیھوده مي

ایم كھ در ابتدا  پیش از رسیدن بھ آن ھنر یوناني را دیده: بدبختي خاصي ھنر رومي را فرا گرفتھ است
ھمچنانكھ ھنر ھند بھ واسطة اشكال عجیب خود ما را مشوش . نماید سرمشق و استاد ھنر رومي مي

مدتھا پیش، این . نشاند آشنا حرارت ما را فرو ميسازد، ھنر روم بھ واسطة تكرار یكنواخت اشكال  مي
ھاي  ستونھا و سرستونھاي دوریك و یونیایي و كورنتي، این نقوش برجستة نرم خیال انگیز، این نیمتنھ

انگیز دیوارھاي پومپئي تقلیدي  گویند نقشھاي اعجاب حتي مي. ایم شاعران و فرمانروایان و خدایان را دیده
اصالت رومي دارد و آن ھم تصویري را كھ ما از وحدت » درھم«قط آن ترتیب از اصل یوناني است؛ ف

یقین است كھ ھنر عصر آوگوستوس در روم بھ نحو بال . آزارد سادگي، و خودداري ھنر كالسیك داریم مي
اشكال و طرق و آرمانھاي زیبایي خاص ھالس از طریق سیسیل و ایتالیاي یوناني و . منازعي یوناني بود

ق كامپانیا و اتروریا و باالخره از طریق یونان و اسكندریھ و مشرق زمین ھلني بھ ھنر رومي راه از طری
ھنرمندان یوناني بھ مركز جدید ثروت و حمایت سرازیر   ھنگامي كھ روم خداوندگار مدیترانھ شد،. یافت
ھر فاتح . ومي ساختندشمار از شاھكارھاي یوناني براي معابد و كاخھا و میدانھاي ر و كپیھاي بي. شدند

كرد تا  ھر فرمانروایي شھرھا را زیر و زبر مي. آورد ھایي از آثار یوناني بھ وطن باز مي رومي نمونھ
ھاي ربوده شده یا  ھا و مجسمھ بھ تدریج ایتالیا موزة نقاشي. ھاي بازماندة آثار یوناني را بیابد گنجینھ
روم را دنیاي ھلنیستي   از لحاظ ھنري،. ن معین كردنداي شد كھ آھنگ ھنر رومي را تا مدت یك قر خریده

  .بلعیده بود
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اي  از یك لحاظ ھم، چنانكھ خواھیم دید، تاریخ ھنر روم عبارت است از مبارزه. اما این تمامي حقیقت نیست
میان آرشیتراو وطاق؛ و از لحاظ دیگر تاریخ ھنر روم عبارت است از تقالي واقعپردازانة بومي ایتالیا، 

ھنر یوناني بھ جاي انسان خدایان را . اي آنكھ خود را از ھجوم ھنر یوناني بھ شبھ جزیره نجات دھدبر
تصویر كرده، بھ جاي افراد خاكي مثل افالطوني را نمودار ساختھ، و بھ جاي آنكھ در جستجوي حقیقت 

بھ نقر و نگار اشكال آن ھنر بومي مردانھ كھ . ادارك و اظھار برآید، دنبال كمال اعالي صورت رفتھ بود
اما . دوستانة نرون بھ خواب رفتھ بود بر مقابر اتروسكي كمك كرده بود میان فتح یونانیان و نشئة یونان

عاقبت قالب ھلنیستي را در ھم شكست و، با پیكرتراشي واقعپردازانھ، نقاشي امپرسیونیستي، و معماري 
طریق این ھنرھا و ھمچنین از طریق زیباییھایي  روم از. خاص طاق و گنبد، در ھنر كالسیك انقالب كرد

  .كھ بھ عاریت برده بود مدت ھجده قرن پایتخت ھنري دنیاي غرب شد

II – روم زحمتكش  

  بگردد و از اوستیا فالویوسآمد كھ گرد روم  مسافري كھ در زمان باستان در صدد آن برمي

   

  

  مذبح یافت شده در اوستیا، موزة ترمھ، رم

كرد، قبل از ھر چیز متوجھ سرعت جریان گل آلود آب  رو بھ شمال در كنار رودخانة تیبر حركت مي
انگیزي بآسودگي  در این حقیقت ساده نكات غم. برد ھا را ھمراه خود بھ دریا مي ھا و دره شد كھ خاك تپھ مي
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فرسایش، اشكال تجارت دو سره در رودخانھ، الیروبي مرتب دھانة تیبر، و سیالبھایي كھ : فتھ استخ
راند كھ فقط بھ آن  پوشاند ساكنان را بھ طبقات باالتري مي تقریبًا ھر بھار زمینھاي پست روم را مي

ھنگامي . ساخت نابود ميشد  دسترسي داشتند و غالبًا غالتي را كھ در انبارھاي واقع در بندرگاه ذخیره مي
  .كشاند ھا را بھ خرابي و انسان و حیوان را بھ دیار مرگ مي رفت، خانھ كھ آب پایین مي

د كھ بھ مسافت سیصد افتا مي) بازار بزرگ(چشمانش بھ امپوریون  شد، ميچون این مسافر بھ شھر نزدیك 
متر در كنارة شرقي رودخانھ قرار داشت و از سر و صداي كارگران و انبارھا و بازارھا و اجناس 

و  ۴٩۴آن سوي امپوریون تپة آونتینوس واقع بود كھ در آن پلبینھاي خشمگین در سال . متحرك انباشتھ بود
نقطھ باغھایي قرار داشت كھ قیصر در  در ساحل چپ این. دست زده بودند» اعتصاب نشستھ«م بھ  ق ۴۴٩

در نزدیكي ساحل شرقي، كنار پل . قرار داشت یانیكولوموصیت خود بھ مردم بخشیده بود، و پشت باغھا 
االھة سرنوشت و االھة بامداد در آن ) نوز موجودندھ(زیباي آیمیلیوس، میدان گاو فروشھا بود كھ دو معبد 

ھاي پاالتینوس و كاپیتولینوس پدیدار بود كھ كاخھا  تپھ  در قسمت دور دست شمال، در طرف راست،. بودند
در ساحل چپ این نقطھ باغھاي آگریپا و آن سوي باغھا تپة . و معبدھا روي آن ھر دو را پوشانده بودند

دار و ساختمانھاي تزییني  شمال مركز شھر، آن سوي ساحل شرقي، چمنھاي دامنھ در. واتیكان قرار داشت
تئاترھاي بالبوس و پومپیوس، سیرك فالمینیوس، حمامھاي . میدان مارس پشت بھ پشت یكدیگر داده بودند

 كردند، در ھمین جا بود كھ لشكریان تمرین مي. آگریپا، و ستادیوم دومیتیانوس در ھمین قسمت واقع بود
جستند تا جایزه را بربایند، مردم توپ  دادند، ارابھ سواران بر یكدیگر سبقت مي ورزشكاران مسابقھ مي

  .شد تا تقلید دموكراسي را درآورد كردند، و انجمن در دورة امپراطوران تشكیل مي بازي مي

وس تولیوس دید كھ بھ سروی شد، بقایاي دیواري را مي چون آن مسافر در حدود شمالي شھر پیاده مي
م از نو ساختھ بود، اما قدرت  ق ٣٩٠رود كھ رم آن دیوار را پس از ھجوم گلھا در  احتمال مي. منسوب بود

) میالدي٢٧٠(اسلحة رم و امنیت ظاھري پایتخت بارو را رھا كرد تا ویران شود؛ و تا زمان آورلیانوس 
در میانة دیوار . ز میان رفتن امنیت رم بوددیوار دیگري برافراشتھ نشد، و برافراشتھ شدن آن دیوار نشان ا

  ھایي بھ صورت طاقنماھاي یك طاقي یا سھ طاقي باز كرده بودند تا  دروازه

زد،  چون مسافر حصار شھر را در قسمت شرقي و سپس قسمت شمالي دور مي. زیر دیوار رد شوند
ھاي  ور و طاقھاي آبراھھباغھاي مشخص و ممتاز سالوستیوس و چادرھاي گرد گرفتة پاسداران امپراط

  ھاي پینچیان، دید و سپس در سمت راست خود بترتیب تپھ ماركیانوسي، آپیانوسي، و كالودیوسي را مي
چون از دیوار دور و پیاده از جادة آپیانوسي بھ . كرد كویرینالیس، ویمینالیس، و اسكویلینوس را مشاھده مي

اپنا در دامنة جنوبي تپة پاالتینوس بھ سوي جادة نوا و شد، از میان دروازة ك سمت شمال غربي روانھ مي
شد تا در فوروم قدیم كھ سر و قلب رم بود  سپس در طرف شمال از میان تعدادي طاقنما و عمارت رد مي

  .بایستد

) میالدي ٩۶(متر؛ اما در این ھنگام  ۶٠متر در  ١٨٠این میدان در اصل بازارگاھي بود بھ ابعاد 
ھاي نزدیك یا سایر فورومھا رفتھ بودند؛ جز آنكھ در تاالرھاي ستوندار نزدیك میدان  فروشندگان بھ كوچھ

در دیوانھا از خود دفاع  بستند، فروختند، با دولت پیمان مي باز ھم افراد سھام شركتھاي مالیاتي را مي
گرد میدان، مانند حوالي وال ستریت . نمودند كردند، یا با وكال در طرق گریز از قانون مشورت مي مي

تعداد زیادي مجسمھ . مون ساختھ شده بوداي براي خدایان و معابد بزرگتري بھ نام ما معابد ساده نیویورك،
انداخت كھ از چند درخت كھن  اي مي عمارات بزرگ سایھ ھاي سرپوشیدهبخشید و  این میدان را زینت مي

در دو سوي میدان . ن محل اجتماع مجالس بودم تا زمان قیصر این میدا ق١۴۵از سال . شد حاصل نمي
شد؛ چون منبري كھ قبال در آنجا قرار داشت با  سكوب ناطق قرار داشت كھ دماغة كشتي خوانده مي

در انتھاي غربي میلناریوم . م از آنتیوم گرفتھ شده زیور شده بود ق٣٣٨ھایي كھ در سال  ھاي كشتي دماغھ
داشت و آن ستوني از برنز مطال بود كھ آوگوستوس بر نشانة ملتقا قرار » فرسنگ شمار زرین«آوریوم یا 

بر این فرسنگ شمار، قصبات عمده و فواصل آنھا از رم نبشتھ . و ابتداي چند جادة كنسولي برافراشتھ بود
در قسمت غربي، جادة مقدس كشیده شده بود كھ در تپة كاپیتولینوس بھ معابد یوپیتر و ساتورنوس . شده بود
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دید بھ نام فوروم یولیوس كھ قیصر براي  در شمال این فوروم، مرد مسافر فوروم بزرگتري مي. وستپی مي
كمك بھ فوروم قبلي ساختھ بود؛ در نزدیكي این فوروم، فورومھاي اضافي بود كھ براي آوگوستوس و 

د بھ وجود آورد وسپاسیانوس ترتیب داده شده بود؛ و اندكي بعد، ترایانوس بزرگترین فوروم را در آن حدو
  .و زینت كرد

ھا را  مرد مسافر، حتي در آن گردش شتابزده، گوناگوني انبوه جمعیت شھر و عدم كفایت پرپیچ و خم كوچھ
. عرض برخي از این كوچھ ھا بین پنج الي شش متر بود. كرد كھ بدون نقشھ بھ وجود آمده بود درك مي

یوونالیس شكایت داشت كھ عبور پر سر و . ودندبیشتر آنھا گذرھاي پرپیچي بھ اسلوب مشرق زمین ب
ساخت، و جمعیتي كھ ھنگام  ھا بر روي سنگفرش ناھموار بھ ھنگام شب خواب را نامقدور مي صداي ارابھ
ھر قدر ھم شتاب «. آورد زدند راه رفتن در خیابانھا را در وقت روز بھ صورت جنگ درمي عبور تنھ مي

شود راه پیش را بر ما بستھ است و تودة در ھم فشردة مردم  ما پدیدار مي اي كھ از برابر كنیم، لشكر زاینده
زند، دیگري چوبة تخت روان را، یكي تیري بر سرم  یكي آرنج بھ پھلویم مي. آورد از پس فشار مي

كنند؛  پاھاي عظیم از ھر سو لگد مالم مي. ساق پایم گل آجین شده است. كوبد، و دیگري بشكة شراب را مي
معابر عمومي وسیع با قطعات پنج » .گذارد چكمة میخدار خود را بھ تمامي روي شست پایم مي سربازي

گوش سنگ آتشفشان فرش شده بود، كھ گاه چنان سخت با ساروج كار گذارده شده بود كھ چند تایي از آن تا 
وسي بھ ھمراه رفت فان كوچھ ھا چراغ نداشت؛ ھر كھ در تاریكي از خانھ بیرون مي. این زمان باقي است

پیمود؛ و در ھر دو حال، بھ پاي خود، بھ كام دزدان متعدد  داشت یا دنبال غالمي مشعل بھ دست راه مي
ھایي كھ ھمسطح  كردند؛ و پنجره ھا را شبھا چفت مي بستند، و پنجره درھا را با قفل و كلید مي. شد درون مي

یوونالیس اشیایي را كھ اعم از مایع یا جامد از . بود ھاي آھني محفوظ خیابان بود ـ مانند زمان ما ـ با میلھ
معتقد بود كھ . افزاید شد بھ این خطرات عبور شبانھ مي ھاي طبقات باالتر بھ پایین پرتاب مي پنجره

  .ھا ممكن بود شب بھ میھماني شام بروند و قبال وصیت نكنند رویھمرفتھ فقط دیوانھ

ود كھ كارگران را از خانھ بھ سر كار ببرد، غالب پلبینھا در از آنجا كھ وسایل نقلیة عمومي موجود نب
. كردند نشیني آجري در نزدیكي مركز شھر یا اطاقھاي پشت یا باالي دكان خود زندگي مي ھاي اجاره خانھ

بسیاري . شد خوانده مي» جزیره«شد و از این جھت  نشیني معموال یك میدان كامل را شامل مي خانة اجاره
ریختند و صدھا  شش ھفت طبقھ بودند و چنان سرھم بندي شده بودندكھ بسیاري از آنھا فرو ميھا  از خانھ

ھا را بھ حدود بیست متر محدود كرد،  آوگوستوس ارتفاع قسمت جلوي این خانھ. كشتند نفر از ساكنان را مي
اال ببرند، زیرا داده است كھ عقب ساختمان را بیش از این اندازه ب این قانون اجازه مي«اما ظاھرًا 

طبقة . گوید براي ما سخن مي» خورد اي كھ اطاق زیر بامش دویست پلھ مي بخت برگشتھ«مارتیالیس از 
. نشیني دكان بود، بعضي از آنھا در طبقة دوم خود داراي ایوان بودند ھاي اجاره اول بسیاري از خانھ

در این . االي خیابان بھ ھم مربوط بودندمعدودي نیز از طبقات باالي خود بھ وسیلة راھروي طاقدار از ب
اي دیگري بھ صورت ساختمان الحاقي بھ افراد مخصوص و معیني از پلبینھا داده  راھرو، اطاقھاي اجاره

  نشیني در جادة نواوتپة پیروزي در  ھاي اجاره ھا یا خانھ» جزیره«از این گونھ . شد مي

ھا كارگران بارانداز امپوریون، گوشتفروشان  ین خانھدر ا. ویمینالیس و اسكویلینوس بود ـ فراوان بود
فروشان فوروم ھولیتوریوم،  ماكلوم، ماھي فروشان فوروم پیسكاتوریوم، گاوداران فوروم بواریوم، سبزي

ھاي  ھاي رم در كناره زاغھ. كردند ھاي رم، و منشیان و شاگردان بازرگانان زندگي مي كارگران كارخانھ
  .فوروم قرار گرفتھ بود

فروشان،  میوه: خاست ھاي دور از فوروم صفي از دكان داشتند و غوغاي كار و معاملھ از آنھا برمي كوچھ
كتابفروشان، عطاران، درزیگران، رنگرزان، گلفروشان، كاردفروشان، چلنگران، داروفروشان، و سایر 

. آوردند خود بند ميھاي بیرون زدة  كارسازان حوایج و ھواجس و ھوسھاي بشر شوارع عامھ را با دكھ
ھا چندان  میكده. كردند كھ ھمھ صداي ایشان را بشنوند سلمانیھا حرفة خود را در ھواي آزاد عرضھ مي

ھر تجارتي بدان تمایل داشت كھ در یك . آمد متعدد بودند كھ رم بھ نظر مارتیالیس یك میفروشي عظیم مي
بدین ترتیب نعلین سازان در راستة . داد حل ميكوچھ یا محلھ تمركز بیابد و غالبًا نام خود را بدان م
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سازان در راستة ویتراریوس، و گوھر فروشان در  سانداالریوس، یراق سازان در راستة لوراریوس، شیشھ
  .راستة مارگاریتاریوس جمع بودند

گونھ كھ گرفتند و در تجملي از آن  در این دكانھا، ھنرمندان ایتالیا ـ مگر بزرگترینشان، كھ مزدي گزاف مي
آركسیالئوس یك میلیون . دادند كردند ـ كار خود را انجام مي ارسطو براي ھنرمندان خواستھ بود زندگي مي

 ۴٠٠,٠٠٠اي از فلیكیتاس یا االھة خوشبختي بسازد؛ و زنودوروس  سسترس از لوكولوس گرفت تا مجسمھ
رتراشان در ردیف طبیبان و معماران و پیك. گرفت) پیك خدایان(سسترس بابت مجسمة عظیم مركوریوس 

آموزگاران و كیمیاگران بودند كھ ھنرھاي آزادگان را حرفة خود ساختھ بودند؛ اما آنان كھ بیشتر كارھاي 
داشتند  ھا بردگان خود را وا مي برخي از مالكان برده. دادند یا برده بودند یا آزاد شده ھنري رم را انجام مي

كار آنان را در ایتالیا و خارج از آن   بھ آن را بیاموزند، و حاصلكھ منبتكاري و نقاشي و ھنرھاي مشا
برخي در اشكال اختصاصي تخصیص . در این گونھ دكانھا، كار با تمایز كاملي تقسیم شده بود. فروختند مي
نقاشان . ساختند ھا مي اي براي مجسمھ یافتند، دیگران در قرنیزھاي تزییني، و بعضي دیگر چشمان شیشھ مي
. كردند كشیدند و بھ نوبت بر سر یك تصویركار مي لف نقوش آرابسك گل یا مناظر با حیوان یا انسان ميمخت

. ساختند ھاي ھر عصر را كھ بازاري داشت مي چند تن از ھنرمندان جاعالن زبردستي بودند و عتیقھ
» نوكیسھ«مردم خوردند، چون مانند غالب  م بسھولت در این گونھ مطالب فریب مي رومیان قرن آخر ق

در دورة . خواستند ارزش اشیا را بھ موجب كمیابي و قیمت تعیین كنند و نھ بھ حكم زیبایي و مصرف مي
امپراطوري، كھ دیگر ثروتمند بودن امتیازي نداشت، ذوق و سلیقھ ترقي كرد و عالقة صمیمانھ نسبت بھ 

یورھا چنان لطیف شود كھ فقط چند چیزھاي خوب و عالي باعث شد كھ در چند ھزار خانواده وسایل و ز
  ھنر . النھرین و یونان سابقًا نظیر آن را داشتند اي در مصر و بین خانواده

توانستند از  در آن ھنگام مردم نمي. مردم زمان باستان ھمان حال را داشت كھ صنعت در زمان ما دارد
اي داشتند،  شوند، اما اگر عالقھ مند ریزد بھره ھاي مفید كھ اكنون از ماشین بیرون مي وفور فراورده

توانستند بتدریج دور خود را با اشیایي بگیرند كھ شكل نھایي آن با توجھ و ھمت پدید آمده بود و بھ تمام  مي
  .كرد كھ مخصوص چیزھاي زیباست زیستند سعادت آرام و لطیفي را عرضھ مي كساني كھ با آن اشیا مي

III – خانة بزرگان  

آمد، آن منازل را دور از مركز شھر و بر سر  مطالعة مسكن طبقة متوسط بر ميمسافر اگر در صدد 
ھا كھ از آجر و گچ سخت بود در این ھنگام ھم  قسمت خارجي این خانھ. یافت ھاي انشعابي بزرگ مي جاده

شد؛ بورژواي رومي  مانند سابق، بھ موجب حكم ناامني و شدت حرارت، بھ سبك ساده و محكمي ساختھ مي
انبار . اي بود كھ از دو طبقھ بیشتر باشد كمتر خانھ. كرد ھنري را براي تماشاي عابران ضایع نمي ھیچ

گذاشتند، یا احیانًا جام شیشھ ھم  ھا را با پشتبند كار مي درخشید، پنجره معدود بود، بامھا با كاشي سرخ مي
كف اطاقھا ساروج یا . گشت يمدخل معموال در دو لنگھ بود، كھ ھر نیمھ بر روي محوري فلزي م. داشت

اطاقھاي عمدة . از فرش خبري نبود. كاشي بود و غالبًا بھ صورت چھار گوشھاي منقش مرتب شده بود
. منزل دورادور حیاط مركزي قرار داشت، و این سرمنشأ معماري جلوخان كلیسا و حیاط دانشگاھھاست

ھاي »وان«معموال در طشتھایي بھ شكل در خانة مردم توانگرتر، یكي دو اطاق مخصوص شستشو بود كھ 
. سابقھ ترقي دادند كھ تا قرن بیستم نظیر نداشت كشي را رومیان بھ حدي بي لولھ. پذیرفت فعلي انجام مي

بند و . رساندند نشینھا مي ھا و اجاره ھا و انشعابات عمده بھ تمامي خانھ ھاي سربي آب را از آبراھھ لولھ
میزابھا و آبریزھاي . ي از آنھا را بھ صورتھاي بسیار زینتي ریختھ بودندبستھا ھمھ از بزنز بود و بعض

غالب اطاقھا، اگر وسیلة حرارتي داشت، ھمان كلكھاي زغال . بردند سربي باران را از بام بھ پایین مي
ھاي معدود، بسیاري از ویالھا و كاخھا، و تمامي حمامھاي عمومي دستگاه حرارت  چوب بود؛ خانھ

ھا یا  ھاي ھیزم یا زغال كھ ھواي گرم را بھ وسیلة تنبوشھ تند كھ عبارت بود از كورهمركزي داش
py  .رساند ميروھایي كھ در كف اطاق یا دیوارھا بود بھ اطاقھا  گربھ
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. ھاي رومیان ثروتمند، افزوده شد ال جنبة ھلنیستي داشت بھ خانھدر اوایل دورة امپراطوري، چیزي كھ كام
شد، رومیان توانگر در پشت حیاط، كھ معموال  براي بھ وجود آوردن خلوتي كھ ھمواره در حیاط ممكن نمي

مسقف بود، حیاط سر بازي ساختند و در آن گل و گیاه كاشتند، با مجسمھ زینت كردند، دورش را ایوان 
دور این حیاط، چند اطاق اضافھ كردند؛ اطاق غذاخوري، . وسط آن فواره یا حوضي ساختند كشیدند، و در

ممكن بود اطاقھاي . ، اطاق صنایع ظریفھ، كتابخانھ، و اطاق براي خدایان خانواده)براي زنان(یا اندروني 
تر بھ جاي  قیمتھاي كم  در خانھ. شد خواب اضافي و شاھنشینھاي كوچك ھم باشد كھ برون نشین خوانده مي

  ساختند؛ و اگر  اي مي حیاط سر باز باغچھ

سنكا . رویاندند گذاشتند یا روي بام گل و گیاه مي ھاي گل را در پنجره مي براي آن ھم جا نداشتند، جعبھ
. ھاي خاك كاشتھ بودند ھاي مو و درختھاي سایھ دار را در جعبھ گوید روي برخي بامھاي بزرگ چفتھ مي

  . دادند آفتاب ميھا محلي بھ نام آفتابگیر داشتند كھ رومیان شكمشان را در آن  اكثر خانھ

بسیاري از رومیان از سر و صدا و حركت رم بھ تنگ آمدند و بھ آرامش دشت و بیرون شھر گریختند؛ 
. فقیر و غني بطور یكسان احساساتي نسبت بھ طبیعت بھ ھم رساندند كھ در یونان قدیم نظیر نداشت

اي  تاریكي در رم خانة زیبایي در قصبھیوونالیس معتقد بود كھ ھر كس كھ بتواند با اجارة یكسالة زیر طاقي 
محصور » اي كھ در خور پذیرایي صد تن فیثاغورسي باشد باغ آراستھ«آرام در ایتالیا بخرد و آن را با 

شدند و بھ  توانگران در اوایل بھار از شھر خارج مي. سازد و با این حال در پایتخت زندگي كند دیوانھ است
پلیني كھین شرح دلپذیري دربارة خانة . رفتند ھا و دریا مي سواحل دریاچھویالھاي خود در دامنة آپنن یا 

آن قدر وسیع است كھ «: گوید در وصف آن مي. ییالقي خود در الورنتوم بر ساحل التیوم باقي گذاشتھ است
ر دھد بھ نظ اما قدري كھ بیشتر توضیح مي».آنكھ نگاھداري آن خرج زیادي داشتھ باشد ام، بي در آن آسوده

ھاي پر نور و ناودانھاي  ایوان كوچكي كھ با پنجره«: دھد چنین شرح مي. رسد شكستھ نفسي كرده باشد مي
و با چنان » شود اطاق غذاخوري زیبایي كھ با لبة آخر امواج بآرامي شستھ مي..  . .آویختھ محصور است

ھ گویي منظرة سھ دریاي چنانك«دارد،  عرضھ مي» اي در سھ جھت منظره«ھاي وسیع كھ  توري از پنجره
كتابخانة نیم «دو اطاق نشیمن، یك . »كھ چشم انداز آفرینش جنگل و كوه است«؛ و حیاطي »مختلف است

یك اطاق خواب، و چند اطاق ھم براي » .رسانند ھاي آن در مدت روز نور را بھ اطاق مي دایره كھ پنجره
اق غذاخوري دوم و چھار اطاق كوچك قرار و اط» اطاق نشیمن ظریف«در جناح مقابل . مستخدمان دارد

و یك چالة حوض و سھ خزینھ با حرارتھاي مختلف، » رختكن دلپذیر«حمامي داشت مركب از یك . داشت
در خارج، یك . شد و یك حمام داغ كھ تمامي بھ وسیلة لولة ھواي داغ دستگاه حرارت مركزي گرم مي

گارنگ، یك اطاق مطالعة خصوصي، یك تاالر ضیافت، استخر شنا، یك زمین بازي، یك انبار، یك باغ رن
اكنون بگویید ببینم حق «: گوید پلیني در خاتمھ مي. برج رصدي با دو دستگاه ساختمان، و یك ناھار خوري

  »ندارم وقت و عالقة خود را وقف این كنج خلوتگاه سازم؟

دار  توانیم تجمل دامنھ ر كومو، مياگر سناتوري چنین ویالیي در كنارة دریا داشتھ باشد و ویالي دیگري د
امالك تیبریوس را در كاپري یا امالك دومیتیانوس را در آلبالونگا در نظر مجسم كنیم، تا چھ رسد بھ ملكي 

براي یافتن نظیري جھت این اسراف بر ھم انباشتھ، آن . كھ اندكي بعد ھادریانوس در تیبور احداث كرد
رومیان در معماري داخلي . ھا و امپراطوران بر تپة پاالتینوس بجویدمسافر باید راھي بھ كاخھاي میلیونر

ھاشان كم مایھ و معابدشان پر مایھ بود، تقلید كنند و كاخھاي  اي نداشتند كھ از یونانیان قدیم، كھ خانھ عالقھ
سھ با سبك بطال. ساختند خود را بھ تقلید مقر پادشاھان كشورھاي ھلنیستي، كھ نیمھ شرقي شده بودند، مي

بھ ھمان نسبت كھ . طالي كلئوپاترا بھ رم آمد و معماري شاھانھ با سیاست حكومت سلطنتي ھمراه شد
غالب جانشینان . پذیرفت یافت، كاخ آوگوستوس ھم از اطراف توسعھ مي وظایف دربار افزایش مي

  آوگوستوس براي خود و كارمندانشان 

py  .زرین خود را را ساخت، كالیگوال خانة گایوس را، و نرون خانة
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



متر مربع فقط زیر ساختمانھاي آن بود، و این ساختمانھا  ٨٣,۵٠٠. این خانة طالیي یكي از عجایب رم شد
. كشید ھاي اطراف سر مي كیلومتر مربع بودند كھ از پاالتینوس بھ تپھ ٢,۶فقط جزئي از ویالي بھ وسعت 

ھا، تاكستانھا،  خانھ ھي، شكارگاھھا، پرندهھا، چمنھا، استخرھاي ما پارك عظیمي دور كاخ بود كھ باغچھ
ھا، و ایوانھایي بھ  ھا، گلخانھ ھا، گرمخانھ ھا، زورقھاي شاھانھ، عشرتخانھ نھرھا، آبنماھا، آبشارھا، دریاچھ

رم مسكن «: اي بر دیوار نوشت كھ نمودار افكار مردم بود شوخي خشمگین نكتھ. طول یك كیلومتر داشت
مگر آنكھ ویي نیز در خانة نرون جا  ـ   مھاجرت كنیم ویيوقت است كھ بھ   نان،شھرنشی. یك فرد شده است

داخل كاخ از مرمر، برنز، طال، از فلز مطالي سرستونھاي بیشمار كورنتي، و از ھزاران مجسمھ » .شود
. درخشید و نقاشي و اشیاي صنعتي كھ از دنیاي كالسیك خریده یا ربوده شده بود مي و نقش برجستھ

برخي از دیوارھا را با صدف و گوھرھاي گرانبھاي مختلف زینت كرده . نیز در میان اینھا بود الئوكوئون
سقف تاالر ضیافت با گلھاي عاج پوشیده شده بود كھ بھ یك اشارة سر امپراطور غبار عطري بر  .بودند

اطاق غذاخوري سقفي كروي از عاج داشت و طوري نقاشي شده بود كھ جلوة . شد میھمانان او افشانده مي
یك دستھ اطاق . ودآسمان و ستارگان را داشتھ باشد، و آن سقف با ماشینھاي نھفتھ مدام و آھستھ در گردش ب

ھنگامي كھ معماران . داد حمام گرم، حمام سرد، حمام ولرم، حمام آب نمك، و حمام گوگردي را تشكیل مي
عاقبت »  :رومي، كلر و سوروس، تقریبًا بنا را بھ پایان رسانده بودند، نرون بھ آنجا نقل مكان كرد و گفت

كاخ ورساي در ھفده قرن بعد در فرانسھ بود و در نسل بعد، این كاخ، كھ در حكم » .جایي پیدا كردم
وسپاسیانوس بر . توجھي شد نگاھداري آن در میان فقر محیط بسیار گران و خطرناك بود، دچار بسي بي

  .ھاي آن كولوسئوم را ساخت، و تیتوس و ترایانوس حمامھاي عمومي عظیم خود را خرابھ

رابیریوس معمارخانة فالویوس را براي او . وددومیتیانوس نیز مانند نرون بھ جنون معماري دچار ب
ساخت، ولي این خانھ تا حد موزة نرون وسیع و عظیم نبود، اما از حیث شكوه زنده و تزیینات دست كمي 

یك جناح آن بھ تنھایي شامل باسیلیكاي وسیعي بود، و این شاید ھمان دیواني بوده است كھ . از آن نداشت
  امي رسیدگي امپراطور در آن بھ موارد فرج

در كنار این حیاط، . متر مربع ٢٠,٨٠٠اي بود بھ مساحت  ھمان جناح شامل حیاط سرگشوده. كرده است مي
ھاي ظریف مرمري و  اما پرده. تاالر ضیافتي بود كھ فرش سنگ سماق سرخ و سبز آن ھنوز باقي است

انستند آب را كھ در حوض مرمرین یا تو ھایي كھ ستونھاي زیبایي داشتند و از میان آنھا میھمانان مي پنجره
این نكتھ را باید افزود كھ دومیتیانوس این ساختمان . اند شد تماشا كنند از میان رفتھ آبنماھاي بیرون پخش مي

تر آوگوستوس  برد، و معموال خود در كاخ ساده را فقط در پذیراییھا و براي امور اداري بھ كار مي
شاھانھ جزئي از نماي امپراطوري بود كھ بھ قصد تحت تأثیر  شك نیست كھ این عمارات. زیست مي

درآوردن بومیان، مسافران، و ایلچیان ساختھ شده بود؛ در حالي كھ خود امپراطوران، شاید بھ استثناي 
كالیگوال و نرون، از فشار رسمي بودن این اطاقھاي تشریفاتي بھ آسایش و خلوت مقر خانوادة خود 

  .شدند مند مي بھره» از لذت انسان بودن«آنتونینوس پیوس  گریختند، و بھ قول مي

IV - ھنرھاي تزییني  

رفت تا ھمھ چیز را زیبا كند و اگر زیبا نكند،  در این كاخھا و در خانة توانگران صدھا ھنر بھ كار مي
رنگارنگ  كف اطاقھا غالبًا از مرمر رنگارنگ یا موزاییك بود كھ تركیب مكعبھاي ریزة. الاقل گرانبھا كند

اثاث چندان زیاد نبود و از حیث . پردازي و دوام جالب بود شد كھ از جنبة واقع آن منجر بھ نقاشیھایي مي
صندلي، نیمكت،   میز،. رسید؛ اما بھ طور كلي نقش و صنعت آنھا برتر بود راحت بھ پاي اثاث فعلي نمي

كردند؛ بھترین  ختند و زیاد زینت ميسا تشك، تختخواب، چراغ، و وسایل مختلف را از مواد بادوام مي
خواستند از آن  گرفتند و چیزي را كھ مي نقره، و طال را با دقت بھ كار مي  عاج، مرمر، برنز،  چوب،
دادند، یا با عاج، الك سنگ پشت، برنز منقش، یا سنگھاي  آوردند و با اشكال نبات یا حیوان زینت مي درمي

برخي میزھا طال یا . ساختند ز را گاه از چوب گرانبھاي سرو یا لیمو ميمی. كردند گرانبھا آن را ترصیع مي
صندلي بھ انواع و اقسام بود، از چھارپایة تاشو . كردند نقره بودند، و بسیاري را از مرمر یا برنز تھیھ مي
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از شكل  گرفتھ تا تخت بارگاه، اما مانند صندلیھاي زمان ما آن قدر دقت در آن نشده بود كھ ستون فقرات را
ھایي نازك اما محكم داشت، و غالبًا بھ سر یا پاي حیواني ختم  تختخوابھا چوبي یا فلزي بود، پایھ. بیندازد

میزھاي سھ پایة . یك پردة نازك برنزي بھ جاي فنر زیر تشكي آكنده از كاه یا پشم قرار داشت. شد مي
ھایي قرار گرفتھ  ھر گوشھ و كنار گنجھ كرد، و در برنزي با اشكال ظریف كار میزھاي جنبي فعلي را مي

و چراغ آن را روشن . داد منقل برنزي بھ اطاق حرارت مي. گذاردند ھایي كھ در آن كتاب مي بود با خانھ
اي را  ھا نیز از برنز بود كھ خوب صیقل شده بود و روي آن نقش گل یا موجودات افسانھ آینھ. كرد مي

ساختند تا  ھا را، بھ طور افقي یا عمودي، مقعر یا محدب مي  ز آینھانداختھ یا نقر كرده بودند؛ برخي ا
  .تصویر را بھ صورت الغر یا فربھ مضحك منعكس سازد

كرد ظروف نقره بھ میزان زیاد براي  ھاي كامپانیا كھ با محصول غني معادن اسپانیا كار مي كارخانھ
ھاي متوسط و باالتر معمول  ره در خانوادهداد؛ این موقع ظروف و لوازم نق بازارھاي پراكنده بیرون مي

  ، یك تن حفار در آب انبار ویالیي در بوسكورئالھ ١٨٩۵در سال . شده بود

میالدي در  ٧٩نتیجھ از آتش وزوویوس در  مجموعة جالبي از نقره یافت كھ ظاھرًا مالك آن قبل از فرار بي
از شاخ و برگ ساده دارد؛ بر دو فنجان نقش یكي از شانزده فنجان نقشي تقریبًا كامل . آنجا نھاده بود

شود؛ بر فنجاني دیگر، آوگوستوس در میان دو رب النوعي كھ رقیب بشرند نقش  برجستة اسكلت دیده مي
كند، و  دھد كھ با شماتت بھ اپیكور اشاره مي جالبترین این فنجانھا زنون رواقي را نشان مي. شده است

خورد، در حالي كھ خوكي دو دست برافراشتھ مؤدبانھ تقاضاي سھمي  اپیكور قطعة بزرگي نان شیریني مي
  .دارد

ھاي آوگوستوس واجد ھمان  سكھ. ھا و جواھر دورة اول امپراطوري، دلیل پیشرفت ھنر نقش و نگارند سكھ
سنگھاي قیمتي را كھ از افریقا، عربستان، و ھندوستان . حسن سلیقھ و گاه نقشھاي محراب صلح ھستند

. گذاشتند تراشیدند و در انگشتري، سنجاق، گردنبند، دستبند، فنجان، و حتي در دیوار كار مي مي آوردند مي
داشتن یك انگشتري بر دست از لوازم اجتماع بود؛ چند تن جلف خودنما بھ تمامي انگشتان، جز یكي، 

میل داشتند آن گذاردند و از این جھت  مردم رم بر امضاي خود با انگشتري مھر مي. كردند انگشتري مي
برخي از ھنرمندان رم، كھ بیش از سایر ھنرمندان . انگشتري نقشي بخصوص و غیر مكرر داشتھ باشد

. مانند دیوسكوریدس كھ مھر آوگوستوس را ساخت  گرفتند، ھمان تراشندگان سنگھاي قیمتي بودند، مزد مي
جواھر . آن نگذشتھ استاي رسید كھ ھرگز كسي از  تراش جواھر برجستھ در عصر طالیي بھ پایھ

ترین انواع خود بھ شمار  شود یكي از لطیف اي كھ در وین بھ نام گوھر آوگوستوس نگاھداري مي برجستھ
آوري جواھر و سنگھاي تراشیده یكي از مشغولیات رومیان ثروتمند ـ پومپیوس، قیصر،  جمع. آید مي

بھ افزایش بود تا وقتي كھ ماركوس  خزانة جواھرات امپراطوري بھ حكم وراثت رو. ـ شد  آوگوستوس
سمت مھردار سلطنتي، كھ اكنون در . را بدھد ماركومانھاآورلیوس آن را فروخت تا خرج جنگ با 

  .انگلستان مرسوم است، مأخوذ از سمت نگاھبان جواھرات و مھرھاي امپراطوري روم است

ھاي ایتالیا را با انواع مختلف ھنر  گران كاپوا، پوتئولي، كوماي، و آرتیون خانھ در طي این مدت، كوزه
. گالن ١٠,٠٠٠آمیختن مایعات داشت بھ ظرفیت  ھاي مخصوص آرتیون خمره. آكندند سازي مي سفال

ظروف غذاخوري آرتیون كھ جالي سرخ داشت تا مدت یك قرن بیش از تمامي محصوالت ایتالیا رواج 
مھرھاي آھنین با نقشھاي برجستھ براي گلدان و . ھاي آن تقریبًا در ھمھ جا پیدا شده است یافت و نمونھ

این حد از صنعت چاپ اطالع داشتند، ولي در توسعھ و ترقي آن  قدما تا. رفت چراغ و كاشي بھ كار مي
   .نكوشیدند، چون مزد بردگان نساخ بسیار كم بود

  لدان گ .رسیدندگري بھ تولید شیشة ھنري  كارگران كوماي، لیترنوم، و آكویلیا از كوزه
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  گوھر آوگوستوس، موزة وین
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است كھ در پومپئي پیدا » گلدان شیشة آبي«و از آن ظریفتر  است؛پورتلند نمونة مشھوري از این نوع كار 
پلیني و استرابون . اند شد كھ، با حركات زنده و خوش، جشن انگور چیني باكخوس را بر آن نقش كرده

سازي از صیدا یا اسكندریھ بھ رم آورده شد و بزودي  گویند در دورة حكومت تیبریوس صنعت شیشھ مي
، فنجان، كاسھ، و سایر اشكال را چنان لطیف و زیبا از آن ساختند كھ طرف بطریھاي كوچك یا عطردان

سسترس بابت دو فنجان  ۶٠٠٠در زمان نرون . عالقة شدید جمع آورندگان آثار ھنري و میلیونرھا واقع شد
ون معروفند، و این فنجانھا با التصاق قطعات شیشة مختلف الل» ھزار گل«اي داده شد كھ اكنون بھ نام  شیشھ

این گلدانھا را . آوردند بودند كھ از افریقا و آسیا مي» مورین«تر گلدانھاي  از اینھا ارزنده. اند ساختھ شده
و   نھادند تا نقش مطلوب حاصل شود، ساختند كھ الیاف شیشة سفید و ارغواني را كنار ھم مي بدین نحو مي

پومپیوس، پس . گذاشتند ة سفید شفاف كار ميكردند؛ یا قطعات شیشة رنگین را در بدن سپس آنھا را آتش مي
آوگوستوس ھر چند بشقابھاي طالي كلئوپاترا . از پیروزي بر مھرداد، تعدادي از این گلدانھا را بھ رم آورد

نرون براي خرید چنان جامي یك . را ذوب كرد، جام او را، كھ از شیشة مورین بود، براي خود نگاه داشت
نیوس، ھنگام مرگ، جامي دیگر از این گونھ را شكست تا مبادا بھ دست پترو. میلیون سسترس پرداخت

ھاي ھنري  سازي باال دست نداشتند، و در میان مجموعھ رویھمرفتھ رومیان در صنعت شیشھ. نرون افتد
جز چند ) نیویورك(ھاي رومي در موزة بریتانیایي و در موزة ھنري مترپلیتن  جھان از مجموعة شیشھ

  .توان یافت تر نمي مجموعة ارزنده

V – سازي مجسمھ  

كاري گلي،  ھاي كوچك یا برجستھ سازي رسید ـ مجسمھ گري از طریق گل پختھ بھ مرحلة مجسمھ كوزه
ھاي بزرگ بھ اندازة انسان مراحل این تحول  اسباب بازي شبیھ میوه و انگور و ماھي ـ و باالخره مجسمھ

نماھاي سنتوري و پیشامدگي لبة . ھاي پومپئي فراوان بود خرابھھاي لعابي در  سفالینھ. را تشكیل داده است
ھاي نیمھ برجستة سفالین  اي و مجسمھ بام معابد را با نخل و زینتھاي رأس سنتوري و سر حیوانات افسانھ

خندیدند؛ این زینتھا در دورة امپراطوري از رواج افتاد؛  دادند یونانیان بھ این زینتھا مي زینت مي
  .وستدار خاك رس نبودآوگوستوس د

رود كھ بر اثر ذوق آتیكي آوگوستوس بود كھ ساختن مجسمھ و نقش برجستھ در رم بھ حدي  احتمال مي
ھنرمندان رم آبنما، سنگ گور، طاق و   در مدت یك نسل،. رسید كھ با بھترین آثار ھلنیستي قابل مقایسھ بود

گیري و دید  اھر، و میزان شایستة نمونھمحراب را با چنان لطافت احساس، دقت عمل، تشخص آرام ظ
م، سنا  ق ١٣در سال . دھد تراشیدند كھ نقوش برجستة رومي را در میان شاھكارھاي ھنري جھان جاي مي

مراجعت آوگوستوس را از تأمین صلح در اسپانیا و گل بدین وسیلھ جشن گرفت كھ دستور داد یك محراب 
شاید این . این محراب عالیترین بقایاي پیكرتراشي رم است. صلح آوگوستوسي در میدان مارس برپا شود

. ھاي متحرك خود بھ افریز پارنتون مدیون باشد یادبود از لحاظ شكل بھ محراب پرگاموم و از لحاظ دستھ
اي برپا شد كھ قسمتي از دیوارھاي آن با نقوش برجستة مرمري تزیین  این محراب بر سكویي در محوطھ

ھا  یكي از پاره .استھایي است كھ از این دیوارھا بھ جا مانده  اكنون موجود است پارهقطعاتي كھ . شده بود
رویند، و  با دو كودك در آغوش اوست، در حالي كھ غالت و گل گرد او مي) مادر زمین(نمودار تلوس 

اعادة : عقاید عمدة اصالحات آوگوستوسي عبارت بود از. اند با خشنودي زیر پاي او غنوده حیوانات
در واقع، در این . خانواده بھ توالد و تناسل، بازگشت ملت بھ كشاورزي، و رسیدن امپراطوري بھ صلح

لي دلنشین سیما بلوغ و پختگي مادرانھ با زیبایي و لطف و جمال زنانھ یكجا جمع آمده است و بدان كما
افریز دیوار بیروني . توان یافت ھاي مطنطن پارتنون نظیري براي آن نمي بخشیده است كھ در االھھ

ھاي پربار توت عشقھ دارد، و این نیز  اي از خیارة چوبك خشخاش و داودي با برگھاي پھن و خوشھ لوحھ
دو جھت مخالف در حركتند تا دھد كھ از  لوحة دیگري دو ھیئت را نشان مي. در دنیاي خود بینظیر است

ھاي آرام و باوقاري دیده  ھا، قیافھ در این دستھ. در برابر محراب االھة صلح با یكدیگر برخورد كنند
شود كھ محتمل است مربوط بھ آوگوستوس، لیویا، و خاندان امپراطوري با نجبا، كھنھ، دوشیزگان  مي

. صمت خجلت آلودشان بھ نحوي گیرنده حقیقي استخصوصًا قیافة كودكان با ع. آتشبان، و كودكان باشد
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یكي از كودكان، بچة بسیار كوچكي است كھ بدون توجھ و عالقھ بھ تشریفات بھ ھمان روش كودكان راه 
بالد؛ سومي دختركي است با دستة  رود؛ دیگري پسري است كھ بھ ھمان زودي از سن خود بھ خود مي مي

از این زمان بھ بعد كودكان . شود بھ دست مادرش بنرمي تنبیھ ميگل؛ و دیگري كھ البد كاري زشت كرده 
سازي رومي، دیگربار، ھرگز بدان نحو بر پوشش آثار خود  اما ھنر مجسمھ. در ھنر ایتالیا محلي مھم یافتند

اي را بھ طور مؤثر و طبیعي در یك اثر گرد بیاورد و سایھ روشن  تسلط نیافت، و نتوانست بدان نحو عده
  تبلیغات در وجود این محراب نیز، مانند آثار ویرژیل، . ھم درآمیزدرا با 

   

  

  افریز از محراب صلح، گالري اوفیتسي، فلورانس

  .محیط كاملي یافتھ بود

تنھا رقباي رومي این نقوش برجستھ حكاكي اطاقھایي است كھ براي ورود سركردگان فاتح برافراشتھ 
آغاز شد و توسط دومیتیانوس  تیتوس است كھ توسط وسپاسیانوس بھترین طاقي كھ مانده است طاق . شد مي

یك نقش برجستھ شھر را در حال اشتعال نشان . خاتمھ یافت؛ این طاق بھ مناسبت تسخیر اورشلیم برپا شد
اند، و ثروت آن را لشكریان غارت  دھد كھ دیوارھاي آن خراب شده، مردم از وحشت از خود بیخود شده مي

دھد كھ در ارابة خود میان سربازان، حیوانات، قضات،  دیگري تیتوس را نشان مي  برجستةنقش . اند كرده
در اینجا ھنرمندان . شود كھنھ، و زندانیان پیشاپیش شمعدان مقدس معبد و غنایم مختلف جنگ وارد شھر مي

اي ناھموار اشكال مختلف را در سطوح مختلف تراشیدند، آنھا را در سطحھ. شجاعانھ دست بھ تجربھ زدند
پخش كردند، زمینھ را با قلم گود كردند تا توھم عمق ایجاد كند، و تمامي اثر را رنگ زدند تا سایة اضافي 

عمل نھ بھ وسیلة قطعات جداگانھ كھ حاكي از قسمتھاي داستان . پري و مسافت را بھ ذھن متبادر سازد
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النھرین و مصر، و بعدًا در ستونھاي ترایانوس و  باشد، بل با تداوم نشان داده شده است، مانند افریزھاي بین
اشكال بھ طور خیالي متعالي . ماركوس آورلیوس؛ و بدین نحو مفھوم حركت و حیات بھتر منتقل شده است

این اشكال از روي انسان . اند ھلنیستي بھ حال آسایش نرم آتیكي در نیامده» محراب صلح«نشده و مانند 
ي برداشتھ شده، بھ سنت زمیني واقعپردازانة ایتالیایي كھ واجد شور زندگي زنده و پلیدیھاي زندگي واقع

  .موضوع خدایان كامل نبود، بل انسان زنده بود. اند است تراشیده شده

اگر این . سازد سازي یوناني متمایز مي سازي رومي را از مجسمھ ھمین واقعپردازي شدید است كھ مجسمھ
در . ص نبود، رومیان چندان چیزي بھ گنجینة ھنر نیفزوده بودندوفاداري مكرر نسبت بھ این كشش خا

م، یك تن یوناني از ساكنان جنوب ایتالیا بھ نام پاسیتلس بھ رم رفت، شصت سال در آن  ق ٩٠حدود سال 
از شاھكارھاي یوناني . شھر زیست، آثار بدیعي در نقره و عاج و طال باقي گذارد، آیینة سیمین را رواج داد

وي، در آن واحد، وازاري و چلیني عصر . ي ماھرانھ ساخت، و پنج جلد كتاب در تاریخ ھنر نوشتھا كپیھ
یوناني دیگري بھ نام آركسیالئوس براي قیصر مجسمة مشھوري از خویشاوند دور قیصر، . خود بود

 آپولونیوس آتني، محتمال در رم، مجسمة با صالبت تورسوبلودره را در محل. ونوس گنتریكس، ساخت
اي را  واتیكان تراشید، و این اثري است كھ با تعادل بھ ذھن آفریننده متبادر شده است و ھیچ عضلة برجستھ

توانیم بگوییم كھ تا آن  كند؛ دربارة آن فقط مي دھد، بل مردي را در كمال نیروي سالم عرضھ مي نمایش نمي
كردن ظاھر خدایان ایتالیایي بودند، و  تا مدتي كارگاھھا مشغول یوناني. حد كھ ساختھ شده است كامل است

ظاھرًا در ھمین دوره و در . حتي با انتزاعات ملكوتي از قبیل االھة شانس و االھة عفت نیز چنین كردند
توان تعیین كرد كھ مجسمة آپولون بلودره  نمي. شھر رم، گلوكون آتني مجسمة ھركولس فارنزه را تراشید

  مربوط بھ چھ عصر یا 
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  برجستھ از طاق تیتوسنقش 

   

  

  سرباز رومي و داكیایي، نقش برجستة ستون ترایانوس

اي باشد كھ یك فرد رومي از اصل یوناني آن، كھ توسط لئوخارس آتني ساختھ  شاید كتیبھ. چھ كشوري است
اي  داند كھ چگونھ زیبایي آرام آن وینكلمان را بھ خلسھ ھر دانشجوي ھنري مي. شده بود، تھیھ كرده است

یكي مجسمة یونو فارنزه در : از یونو در این ھنگام دو مجسمة مشھور ساختھ شده است. كشید اورانیایي
و  موزة ناپل، كھ از سنگ سماق ساختھ شده است؛ و دیگري یونو لودوویزي در موزة ترمھ ـ سرد

فھمد كھ یوپیتر چرا آن قدر والة او  از دیدن این دو مجسمھ شخص اندك اندك مي. خودگیر، صدیق و عادل
  .بوده است

ھا و مجسمة با شكوه پرسئوس و آندرومده را در موزة كاپیتولین بھ اسلوب یوناني، یعني  تمامي این مجسمھ
ھاي نیمتنة شبیھ افراد  تر از اینھا مجسمھ رندهگی. خیالي و كلي و تا حد خستگي آوري ملكوتي، ساختھ بودند

. دھند ھاي رومیان نامدار، از پومپیوس تا قسطنطین، بھ دست مي است كھ فرھنگي از مرمر و برنز از قیافھ
ھا نیز خیالي ھستند، خصوصًا سر افراد خاندان یولیو ـ كالودیوسي؛ اما واقعپردازي  برخي از این مجسمھ
اي در آنھا نبود، رومیان را  نة دایم الحضور نقابھاي مرگ، كھ ھیچ تعارف و مجادلھقدیم اتروسكیھا و نمو

مشروط بر آنكھ نیرو و قدرت   ھا نموده شوند، با این فكر آشتي داد كھ بھ ھمان زشتیي كھ ھستند در مجسمھ
عمومي وصیت ھا و تمثالھاي خود را بھ امكنة  آن قدر تعداد رومیاني كھ مجسمھ. ایشان نیز منعكس گردد

برخي از بردگان تحمل . كردند زیاد است كھ گاه رم بظاھر بیشتر از آن مردگان بود و كمتر از آن زندگان
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سرانجام . كردند آوردند كھ تا پایان عمر صبر كنند، و پیش از مرگ مجسمة خود را بر پا مي آن را نمي
  .ن گونھ نامیرایي زودرس را نھي كردندای  امپراطوران حسود، براي آنكھ جایي براي زندگان باز كنند،

بزرگترین مجسمة نیمتنھ كھ تمثال واقعي است آن است كھ بھ سر قیصر معروف است و از بازالت سیاه 
معلوم نیست این سر واقعًا از روي سر چھ كسي ساختھ . شود ساختھ شده و در موزة برلین نگاھداري مي
اي  ورت الغر و استخواني، خطوط عمیق فكر خستھ، و ارادهص  شده است؛ اما موي تنگ و چانة پیش آمده،
. اند كامال سازگار است دھد با انتسابي كھ از قدیم بھ این نیمتنھ داده كھ جاي خود را بھ دلسردي از امیدھا مي

در درجة دوم قرار   سر عظیمي كھ از قیصر در ناپل موجود است نسبت بھ این سر، كھ در برلین است،
چنانكھ گویي آن غول عاقبت دریافتھ بود : دھند نجا چروكھاي صورت دیگر خبر از تلخكامي ميدر ای. دارد

و اما . كھ ھیچ ذھني آن قدر وسعت ندارد كھ دنیا را درك كند، تا چھ رسد بھ آنكھ بر آن حكومت نماید
گویي . انھ استاي واقعپرداز تا حد زننده  مجسمة پومپیوس در موزة ني كارلسبرگ گلوپتوتك، در كپنھاگ،

  از. تمام فتحھاي شجاعانة جواني او در شكم گندگي پخمة مردي مغلوب از خاطر رفتھ است

   

  

  ، موزة، برلین)نیمتنھ از بازالت سیاه(قیصر 
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  ني كارلسبرگ، كپنھاگ) گلوپتوتك(پومپیوس، موزة مجسمھ 
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  قیصر، موزة ملي، ناپل

در (آوگوستوس در صباوت : آوگوستوس پنجاه مجسمھ باقي است كھ بسیاري از آنھا استادانھ است
، جدي، ھوشیار، نجیب ـ زیباترین تمثال جوان واقعي در ھر سني؛ آوگوستوس در سي سالگي )واتیكان

اندازد، آنجا كھ  اي از ارادة سوزان كھ ما را بھ یاد بیان سوئتونیوس مي چھرة برنزي ـ   )موزة بریتانیایي(
، قیافة عمیق و )در ترمھ(توانست طغیاني را بھ نگاھي فرو نشاند؛ آوگوستوس كاھن  گفت امپراطور مي

فكور كھ از زندان جامھ سر برآورده است؛ و آوگوستوس امپراطور كھ در ویرانة ویالي لیویا در پریما 
ھا با نقشھاي برجستة دروني و جالب  مجسمھصفحة سینة این . پورتا بھ دست آمده و اكنون در واتیكان است

ظاھر خشك و خشن است، پاھا براي چنان بیماري زیاده از حد نیرومندند، اما سر  .استپوشیده شده 
ت و روح ھنرمند بزرگي است كھ آن را ساختھ نیرویي آرام و متكي بھ خود دارد كھ حاكي از قدرت دس

  .دار پولوكلیتوس را از یاد ببرد توانستھ یكباره مجسمة نیزه است ـ او نمي

لیویا نیز آن قدر خوشبخت بود كھ سرش، كھ اكنون در كپنھاگ موجود است، توسط چنان ھنرمندي ساختھ 
دھد، چشمھا متفكر و مھربانند، لبھا  مي زلف حالتي دارد، بیني خمیدة رومي نشاني از شخصیت. شده باشد

خوشگل اما محكم؛ این آن زن است كھ آرام پس تخت آوگوستوس ایستاده بود و تمامي رقیبان و دشمنان را 
آن . تیبریوس ھم از این لحاظ خوشبخت است. از پاي درآورده و بر ھمھ كس جز پسرش تسلط یافت

ست، ھر چند قدري جنبة خیالي دارد، شاھكاري است در مجسمة نشستھ كھ از او در موزة الترن باقي ا
كالودیوس از این لحاظ زیاد . خور دست ھنرمندي كھ مجسمة خفرن را از دیوریت در قاھره ساختھ است

بیرحمانة سنكا را در مد  ھجویةاقبالي نداشتھ است؛ شك نیست پیكرتراش یا او را دست انداختھ بوده است یا 
نرون . نظر داشتھ كھ كالودیوس را ھمچون یوپیتر خستھ، فربھ، دوست داشتني، و كودن تراشیده است

براي . سخت كوشا بود كھ ذوق ھنري را در خود بپرورد، اما عالقة شدید او نسبت بھ شھرت و قدرت بود
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س زمان خود بود، كاري بھتر از این نیافت كھ وقت خود را صرف ساختن مجسمة زنودوروس، كھ سكوپا
ھادریانوس دستور داد آن . كند و در آن نرون را بھ جاي آپولون عرضھ نماید متر ٣۵غولپیكري بھ ارتفاع 

  .را برداشتند و بھ پیشخوان آمفي تئاتر فالویوس بردند كھ از آن پس بھ نام كولوسئوم مشھور شد

. پیكرتراشي ھم بھ حالت واقعپردازي بازگشت  در عصر وسپاسیانوس، كھ مردي شریف و درستكار بود،
ھاي خشن،  اش را بدون پرده پوشي، ھمچون فردي واقعي از طبقة پلبینھا، با گونھ اد كھ مجسمھوي اجازه د

  .پیشاني چین خورده، سرطاس، و گوشھاي بزرگ بسازند

  

  آوگوستوس جوان، واتیكان، رم
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  آوگوستوس امپراطور از ویالي لیویا در پریماپورتا، واتیكان، رم

نماید كھ روح او با امور  شود لطیف است و چنان مي نگاھداري مي مجسمة نیمتنة او كھ در موزة ترمھ
. شود دولت فرسوده شده است، و ھمچنین است چھرة تاجرمآبي كھ در سر عظیم مجسمة ناپل دیده مي

توان این دوره گرد فربھ را محبوب  تیتوس با جمجمة مكعب و قیافة خودماني نموده شده است؛ بدشواري مي
آن دورة واقعپردازي فالویوس، دومیتیانوس با عقل سلیم چنان خود را منفور عامھ  در. بشریت انگاشت

  .ھاي او را نابود كردند ساخت كھ پس از مرگ تمامي تصاویر و مجسمھ

گشت، فرصتي داشت كھ میمون  ھا مي شد و در كوچھ ھنگامي كھ ھنرمند از كاخ امپراطوران بیرون مي
پیرمردي كھ بدون شك بھ . قیقت بھ نحوي طیبت آمیز بھ كار اندازدصفتي خاص ایتالیایي را در بروز ح

سازي شده است كھ از  اندازة آن نخست وزیر فیلسوف زیر بار خرد و دینار خم نشده بود سرمشق مجسمھ
دادند ھنرمندان  ورزشكاران دستور مي. او مترسك پریشاني ساختھ كھ روزگاري سنكا نامیده شده است

را بسازند و آن را جاودانھ سازند؛ و گالدیاتورھا بھ بھترین منازل، از ویالھاي  مشھور عضالت ایشان
رسید، مجسمھ سازان  وقتي نوبت بھ ساختن چھرة زنان مي. پاتریسینھا گرفتھ تا كاخھاي فارنزه، راه یافتند

برخي از  ساختند، اما ضمنًا آمدند؛ گاه گاه قیافة زنان مالمتگر تندخویي را مي رومي بر سر رحم مي
كردند؛ یا گویي بھ لطافت تصادفًا جامة پوست و  دوشیزگان آتشبان را با وقاري شكوه آمیز قالبگیري مي

گوشت پوشانده بودند، ھمچون كلوتي كھ در موزة بریتانیایي موجود است؛ و گاه از خانمھاي اشرافي 
در ساختن . نمود ار شكننده ميریختند كھ مانند عروسكھاي واتو یا فراگون ھایي چنان دلربا مي مجسمھ

صورت اطفال سخت استاد بودند، چنانكھ در مجسمة پسر برنزي موزة مترپلیتن یا مجسمة معصوم در 
صورت و ھیئت حیوانات را با قلم یا قالب بھ نحو شگفت آوري زنده . شود دیده مي) رم(كاپیتولین 

ه؛ یا اسبھاي كلیساي مرقس قدیس كھ بر سر یافتھ شد» نمي«در  ١٩٢٩ساختند، مانند سر گرگھا كھ در  مي
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ھنرمندان رم كمتر توانستند آن كمال نرم و لطیف را كھ مكتب ھنرمندان یوناني دورة پریكلس . اند پا ایستاده
خاص خود كرده بود، تحت سلطة خود درآورند؛ علت این بود كھ رومیان فرد را بیش از نوع دوست 

. گرفتند شد بیشتر بھ كار مي كھ موجب زنده نما شدن مجسمھ ميداشتند و آن نقصھاي فرد واقعي را 
اي واال قرار  ھنرمندان رومي، با وجود تمامي محدودیتھاي خود، در تاریخ ھنر شبیھ سازي در مرتبھ

  .دارند

VI – نقاشي  

ازي آن مسافر نقاشي را در معابد روم و مساكن و ایوانھا و میدانھاي آن معمولتر و محبوبتر از مجسمھ س
  بھ بسیاري آثار استادان ـ مانند پولوگنوتوس، زئوكسیس، آپلس، . یافت مي

   

  

  تندیس كلوتي، موزة بریتانیایي

دید كھ آن نقاشیھا ھمان قدر براي امپراطور ثروتمند عزت  كرد و مي پروتوگنس، و غیره ھم ـ برخورد مي
كاي غني عزیز است؛ و بھ واسطة بھتر و قیمت دارند كھ در زمان ما نقاشیھاي دورة رنسانس براي امری

این ھنر در ایتالیا . كرد حفظ شدن آثار، بھ مقدار خیلي زیاد، آثار مكاتب اسكندریھ و رم را مشاھده مي
زادگان  روزگاري حتي نجیب. آمدند و التماس زینت و زیور داشتند قدیمي بود، چون دیوارھا بھ زبان مي

فرھنگ ھلنیستي بھ رم نقاشي را در دیدة رومیان ھنري یوناني و  كردند، اما ھجوم رومي نیز نقاشي مي
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گر ساخت، و عاقبت كار بھ جایي رسید كھ والریوس ماكسیموس دچار تعجب شده بود كھ چگونھ  پست جلوه
كسي چون فابیوس پیكتور تن بھ خفت داده و در معبد تندرستي نقاشیھاي دیواري كرده اما استثنائاتي ھم در 

ر اواخر دورة جمھوري، آرلیوس از این طریق شھرتي بھ ھم رساند كھ زنان فاحشھ را اجیر د: كار بود
ھاي خود را بسازد؛ در زمان  كرد كھ در حاالت مخصوص قرار بگیرند تا از روي ایشان تمثال االھھ مي

را بھ آوگوستوس، اشرافزادة كودني بھ نام كوینتوس پدیوس، از آنجا كھ بھ واسطة كودني در ھمة حرف 
روي خود بستھ یافت، نقاشي را پیشھ كرد؛ و نرون براي تزیین داخل خانة زرین خود آمولیوس نامي را 

اما این افراد در » .كرد و ھمواره توگا برتن داشت با وقاري ھر چھ تمامتر نقاشي مي«استخدام كرد كھ 
ي یوناني دربارة موضوعھاي میان آنھمھ یوناني، كھ در رم و پومپئي و سراسر شبھ جزیره از نقاشیھا

  .را داشتند كالمعدومساختند، حكم النادر  كردند یا انواع مختلف مي یوناني یا مصري كپیھ مي

تھیة فرسكو، دیواري را كھ تازه با در نوع اول : این ھنر عمال بھ فرسكو محدود شده بود كھ دو نوع داشت
كردند؛ در نوع دوم، با رنگھاي چسبدار روي سطح  گچ سفید شده بود با رنگھاي محلول در آب نقاشي مي

بردند كھ در آن رنگ در  شبیھ سازان گاه ھمان طریقة كاشي سازي را بھ كار مي. كردند خشك نقاشي مي
متر كشیدند  ٣۶,۵داد تمثالش را روي كرباسي بھ ارتفاع  نرون دستور. شد حرارت زیاد با موم مخلوط مي

نقاشي، ھمچنانكھ دیدیم، روي . دانیم این جنس براي این كار مصرف شده است و این اولین بار بود كھ مي ـ 
ھا، معابد، صحنة تئاتر، و تصاویر بزرگ روي پارچھ، كھ در مراسم پیروزي یا در فوروم نمایش  مجسمھ
گرفت؛ اما جاي خاص آن، كھ بیشتر مورد عالقة نقاشان بود، دیوار داخلي یا خارجي  م ميشد، انجا داده مي

دادند كھ تمامي  ترجیح مي. آویختند دادند یا تصویري بر آن مي رومیان كمتر اثاث را بھ دیوار تكیھ مي. بود
بدین نحو، روي . ددیوار را صرف یك نقاشي كنند، یا یك دستھ نقاشیھاي مربوط بھ یكدیگر بر آن بیفكنن

  .دیوار جزئي از منزل و جزء الیتجزاي نقشة معماري شد

در پومپئي از تمامي . فرسكو را براي ما محفوظ داشتھ است ٣۵٠٠طبیعت آتشین قلة وزوویوس در حدود 
  از آنجا كھ پومپئي ـ كھ زیر آتشفشان . دنیاي باستان نقاشي پیدا شده است

توان در نظر آورد كھ از آن نقاشیھاي روي دیوار بھ چھ  وده است، ميوزوویوس نابود شد ـ شھر كوچكي ب
از كشفیات ویرانة پومپئي، آنھا كھ بھتر . اند داده ھا و مقابر ایتالیاي قدیم را زینت مي مقدار زیادي خانھ

قرار اند؛ حتي در آنجا ھم شكوه مالیم این تصاویر بیننده را تحت تأثیر  اند بھ موزة ناپل حمل شده بوده
اما فقط ھمان معاصران بودند كھ آن نقاشیھا را با عمق كامل رنگ و در قالب معماري كھ بھ ھر . دھد مي

در منزل وتیھا نقاشیھاي دیواري را بھ ھمان حال كھ . شناختند دیدند و مي داد مي تصویر مكاني و محلي مي
كند؛  دنھ را كھ در خواب است غافلگیر ميدر اطاق ناھار خوري، دیونوسوس آریا: اند اند باقي گذارده یافتھ

دھد؛ در آن سوي اطاق، ھمچنانكھ  بر دیوار مقابل، دایدالوس گاو چوبین خود را بھ پاسیفائھ نشان مي
آرام بھ تماشا ایستاده است؛ و در اطاق دیگر، یك بندد، ھرمس  را بھ چرخ عذاب مي ایكسیونھفایستوس 

دھد كھ صنایع پومپئي را بھ بازي گرفتھ  شوخ طبع را نشان مي كوپیدويآمیز  سلسلھ فرسكوھاي طیبت
نیش زمان در جان این سطوح كھ زماني درخشان . یھااست، و از آن جملھ است صنعت شراب خاندان وت

ھا تقریبًا بھ  اند فرو نشستھ است، اما ھنوز ھم آن قدر باقي است كھ بیننده را بھ فروتني وادارد؛ قیافھ بوده
توانند در رگھاي بینندگان خون شھوت را بھ  اند، و چنان رنگ بدني دارند كھ ھنوز ھم مي كمال كشیده شده

  .جوش آورند

اند طبیعت ھنر تصویري را در ایتالیاي باستان درك  ھنرشناسان با توجھ بھ ھمین نقاشیھاي پومپئي كوشیده
این روش اعتباري ندارد، چون پومپئي پیش از آنكھ ایتالیایي باشد . بندي كنند ھا و سبكھا را طبقھ و دوره

است با تحوالت نقاشي در پومپئي كامال یوناني بود، اما آنچھ از نقاشي قدیم در رم و حومة آن باقي مانده 
كردند تا بھ  دیوارھا را اكثر چنان رنگ مي) م قرن دوم ق(در سبك اول یا سبك غالفي . دھد وفق مي

قرن اول (  ھاي مرمر شباھت بیابد، مانند منزل سالوستیوس در پومپئي، در سبك دوم یا سبك معماري لوحھ
غالبًا ستونھا چنان نموده . ھا را تقلید یا برگردان كند ما یا سرپوشیدهشد تا عمارت یا ن دیوار نقاشي مي) ق م
شد؛ بدین نحو، ھنرمند بھ  شوند و فضاي خارجي میان آنھا تصویر مي شدند كھ گویي از داخل دیده مي مي
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اطاقي كھ محتمال پنجره نداشت چشم اندازھایي از درخت و گل، صحرا و نھر، و حیوانات بازیگوش یا 
ساكن زنداني منزل، صرفًا با نگاه كردن بھ دیوار، خود را در باغھاي لوكولوس . بخشید يآرام م

توانست ماھي بگیرد یا پارو بزند یا شكار كند یا، بي آنكھ از وقت نشناسي پرندگان عذاب  انگاشت؛ مي مي
 ۵٠ – ١(بك تزییني سبك سوم یا س. بكشد، بھ تماشاي مشتاقانة آنھا پردازد؛ طبیعت بھ خانھ آورده شده بود

  اشكال معماري را صرفًا جھت تزیین بھ كار ) میالدي

   

  

  قسمتھایي از یك نقش دیواري از خانة وتیھا، پومپئي

در سبك چھارم یا سبك پیچیده، ھنرمند قوة تخیل خود را آزاد . گرفت و منظره را تابع اشكال ساخت مي
داد كھ بھ نحوي نشاط آلود قوة  آفرید، آنھا را در وضعي قرار مي ساختمانھا و اشكال خیالي مي  كرد، مي

نظمي معمول در  نگي را با بيگرفتند، باغھا و ستونھا و ویالھا و عمارات كاله فر جاذبھ را بھ بازي مي
آمد كھ تصویر با حافظة  انباشت، و احیانًا بھ ایجاد آن اثر تبییني نایل مي زمان معاصر روي یكدیگر مي

در تمامي این سبكھاي خویشاوند، معماري كنیزك و مخدومة نقاشي . شد ناخودآگاه تكمیل و با نور آكنده مي
گرفت، و سنتي را بھ وجود آورد كھ شانزده قرن بعد در  بھ كار ميكرد و ھم آن را  ھم بھ آن خدمت مي: بود

  .از نو بیدار شد پوسننیكوال 

از . دنھن جاي تأسف است كھ موضوعھاي نقاشیھاي عمدة باقي مانده بندرت از اساطیر یوناني پا فراتر مي
تكرار این خدایان و ساتیرھا، قھرمانان و گناھكاران ـ زئوس و مارس، دیونوسوس و پان، اخیلس و 

توان اتھام مشابھي را نسبت بھ نقاشي دورة  شویم؛ ھر چند مي اودوسئوس، ایفیگنیا و مدئا ـ خستھ مي
دار یا قصابي بر  ي یا میكدهچند تصویري از طبیعت بیجان باقي است و گاه بھ گاه ساق. رنسانسي وارد آورد

ور  دختري نشستھ، در دریاي تفكري غوطھ: عشق غالبًا بر صحنھ سلطھ دارد. درخشد دیوارھاي پومپئي مي
ردان و زنان جوان عاشقانھ بر چمن جست ـ كھ در جوارش ایستاده ـ بي ارتباط نیست؛ م اروساست كھ با 
كنند؛ پسوخھ و كوپیدو چنان بھ جشن و شادي مشغولند كھ گویي در آن شھر ھرگز چیزي جز  و خیز مي
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اگر بتوان از روي این نمودارھاي دیواري حكم كرد، زنان پومپئي حق داشتند . عشق و شراب نبوده است
بینیم كھ سخت مشغول تیلھ بازي ھستند  اویر آن زنان را ميدر این تص. زندگي را گرد جمال خود بچرخانند

صورت این زنھا با . سازند اند یا مداد را متفكرانھ بر لب گرفتھ، شعر مي یا با شكوه تمام بر چنگ خمیده
. اندامشان با سالمت كامل و لباسھاشان با پھناوري و وزن فیدیاسي دورشان آویزان است. پختگي آرام است

یكي از این زنان كھ ظاھرًا پایش بر جایي تكیھ . روند كھ بر الوھیت خود وقوف داشت راه مي مانند ھلنھ
ندارد بھ رقص باكخوس، خاص خداوند شراب، اشتغال دارد، و بازو و دست و پاي راست او در زیبایي 

نیز باید  برخي از افراد مذكر. برابر ھر دست و پاي زیبایي است كھ در تاریخ نقاشي بھ چشم آمده است
دھد یا  پیروزي تسئوس بر مینوتاوروس، ھركولس كھ دیانیرا را نجات مي: مشمول این شاھكارھا شوند

كند ـ در این تصویر  پذیرد، و اخیلس خشمگین كھ بریسئیس ناراضي را تسلیم مي تلفوس را بھ فرزندي مي
طیبت . ود نمودار گشتھ استآخري ھر صورتي بھ كمال نزدیك شده و نقاشي پومپئي در بھترین حاالت خ

   اي بر چوبدست خود در حال افتادن است؛ ساتیر شوخي پاي  معلم ژولیده: نیز محلي دارد

درا در خلسة رقص  دھد، در حالي كھ سیلنوس بي موي ھرزه آمیزي تكان مي خود را بھ طرز مسخره
شدند، و حاجت بدان نیست كھ بھ  خانھ ھا نیز بھ نحو مناسبي تزیین مي ھا و فاحشھ میكده. تصویر شده است

سیاح مشتاقي خبر داده شود كھ پریاپوس ھنوز ھم با تبختر بسیار نیروي خود را بر دیوارھاي پومپئي 
در نقطة مقابل این تصاویر در ویال ایتم یك سلسلھ تصاویر مذھبي است كھ دال بر آن است كھ . پاشد مي

در یك فرسكو، دختر . گرفتھ است استفاده قرار ميمحل براي انجام مراسم اسرار دیونوسوسي مورد 
خواند؛ در  حركت شده است و از كتابي كھ ظاھرًا مقدس است چیزي مي كوچكي نشستھ كھ از فرط تقوا بي

آورند؛ در سومي، زني برھنھ  نوازند، و قرباني مي اي از دختران در حركتند، ني مي فرسكویي دیگر، دستھ
ھایي كھ بر طبق رسم نامعلوم خورده است،  ي كھ نوآموزي، بھ واسطة تازیانھرقصد، در حال با نوك پا مي

ھاي ستابیاي یافتھ شده  نقاشي دیواري است كھ در ویرانھ  زیباتر از ھمة اینھا،. بیحال بھ زانو درآمده است
ا از پیش نام دارد، گویي بوتیچلي نقاش دورة رنسانس ایتالیا و تصویر بھار او ر» بھار«این تصویر . است

شود و چرخش پرشكوه  چیند؛ فقط پشت او دیده مي گذرد و گل مي زني آھستھ از میان باغي مي: آورده است
اما ھنوز كمتر موفق شده است شعري را كھ در این موضوع ساده موجود است چنین با تأثیر بھ . سر او

  .بیننده منتقل سازد

شده است مدئاست كھ در ھركوالنئوم بھ دست آمده است و ترین تصویري كھ از این خرابھ باز یافتھ  پرمایھ
دھد كھ بھ فكر  این تصویر، زن غمزده و بسیار خوش لباسي را نشان مي. شود در موزة ناپل نگاھداري مي

اي از تصویري است كھ قیصر براي كشیدن آن  قتل كودكان خود فرو رفتھ است؛ ظاھرًا این تصویر كپیھ
  .پرداخت) دالر ١۴۴٠٠٠(ل تالنت بھ تیموماخوس بیزانسي چھ

اما در ویالي لیویا در پریماپورتا، كھ در حومة شھر . كمتر تصویري بھ این ارزندگي در رم یافتھ شده است
چشم . كشي كھ ایتالیا در آن از یونان بسیار پیش افتاده است كشف شد یك نمونة عالي از آن منظره  بود،

شود كھ در آن سوي آن جنگلي از گل و گیاه دیده  ي جلب ميگویي از فراز حیاط بھ داربست مرمرین
توانند آنھا را تشخیص دھند و  اند كھ اكنون گیاھشناسان مي شود، و این گل و گیاه چنان دقیق تصویر شده مي

پرندگان اینجا و آنجا گویي فقط . ھر برگ با توجھ خاص كشیده و رنگ آمیزي شده است. بندي كنند  دستھ
، »عروسي آلدوبراندیني«تصویر . خزند اند، و حشرات در میان سبزه و ریاحین مي گ كردهیك لحظھ درن

در اسكویلینوس كشف شد و با شوق و شور توسط روبنس و واندایك یك نقاش و گوتة شاعر  ١۶٠۶كھ در 
شاید این تصویر . مورد مطالعھ قرار گرفت، در استادي فقط اندكي از تصویر قبلي عقب مانده است

اي از اصول یوناني باشد، شاید خود تصویر اصیلي است كھ یك تن یوناني ساكن رم كشیده  وسي كپیھعر
توانیم بگوییم كھ این اشكال ـ عروس آرام و  است، یا شاید ھم یك رومي آن را كشیده باشد؛ اما فقط مي

  كند، مادر كھ غرقة تھیھ است، اي كھ بھ او نصیحت مي شرمزده، االھھ
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  قش دیواري از ستابیايبھار، ن

و دختراني كھ منتظر نواختن چنگ و خواندن آوازند ـ ھمگي با چنان لطف و دقت و حساسیتي كشیده 
  .اند اند كھ این تصویر دیواري را در میان ھنر قدیم اثر ممتازي ساختھ شده

را ھمھ جا با  ھاي غیر متغیر ھنرمندان یوناني سنن و شیوه. نقاشي رومي ادعاي ابداع و اصالت نداشت
اما . اي از مھارت نقاشان اسكندراني باشد بردند، و حتي شیوة مبھم این تصاویر ممكن است شاخھ خود مي

دھد چرا نقاشاني نظیر پروتوگنس و  در این تصاویر، ظرافت خط و غناي رنگي در كار است كھ نشان مي
گاه رنگ چنان پر و كامل . داشتند گ ميآپلس را مانند مجسمھ سازاني نظیر پولوكلیتوس و پراكسیتلس بزر

آورد؛ گاه  گاه تدرج مالیم سایھ روشن رامبران را بھ خاطر مي. است كھ گویي جورجونھ آن را زده است
علم مناظر و مرایا در این تصاویر غالبًا . اندازد اي بر واقعپردازي زمخت وان گوگ چنگ مي شكل ناپختھ

اما نشاط حیات كھ از این . آید پختھ و رسیده لنگ لنگان پیش مي بر خطاست و كار شتابزده از پس تصور
ھاي  كند، و صحنھ وزن و توازن ملبوس چشم را جذب مي  دارد، درخشد این قصور را معفو مي تصاویر مي

سلیقة ما اكنون محدودتر شده است؛ . جنگل بایست براي ساكنان شھرھاي پرجمعیت شعفي ایجاد كرده باشد
آید دیوار را بھ حال خود بگذاریم تا اھمیت خود را حفظ كند، و تا ھمین دیروز  وشمان ميدر این زمان خ

اي  اما در نظر ایتالیاییان، دیوار حكم زندان را داشت و كمتر پنجره. تردید داشتیم كھ آن را رنگ كنیم یا نھ
كھ آن مانع را فراموش كنند و دادند  ایتالیاییان ترجیح مي. در آن بود تا راھي بھ دنیاي خارجي داشتھ باشد

بھتر است درخت مصوري بر : شاید حق با ایشان بوده است. با كمك ھنر بھ آرامش سرسبز كشیده شوند
انداز ھزار شیرواني مشوش از یك پنجرة جادویي بھ آسمان كفر بگوید و زیر  دیوار باشد تا آنكھ چشم
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VII ـ معماري  

  صوراصول، مصالح، و  – ١

براي آنكھ مسافر فراموش شدة دنیاي باستان روم حداكثر استفاده را در این سیاحت ببرد، بزرگترین ھنر 
روم را كھ در آن بھ نیكوترین وجھي از خود در برابر ھجوم یونان دفاع كرده، تمامي قدرت و ابداع و 

ما اصالت از خود بھ وجود ایم، ا براي این قسمت گذاشتھ  شجاعت خود را بھ منصة ظھور رسانده است،
تمامي فرھنگھا در دوران . اند آید، بلكھ مانند ابوت تركیب جدید عناصري است كھ از قبل موجود بوده نمي

شود؛ اما آنگاه كھ روح یا یك ملت بھ سن  اولیة خود التقاطي ھستند، چون تعلیم و تربیت با تقلید آغاز مي
رم . زند اگر داشتھ باشد ـ بر تمامي آثار و الفاظ خود ميرسد، مھر شخصیت و خصلت خود را ـ  عقل مي

  نیز 

اما در ضمن طاق و طاق ضربي و گنبد را از آسیا اقتباس كرد و با آنھا چنان شھري از كاخھا، باسیلیكاھا، 
معماري رومي بیان ھنري . آمفي تئاترھا، و حمامھا ساخت كھ ھیچ زمیني از آن پیش بھ خود ندیده است

نظیر را بر فراز  شجاعت، سازماندھي، عظمت و نیروي خشونت این ساختمانھاي بي: ت رم شدروح و دول
  .اند این ساختمانھا ھمان روح رومي ھستند كھ در سنگ متجلي شده. ھا برافراشت تپھ

یكي از ایشان بھ نام ماركوس ویتروویوس پولیو كتابي بھ . غالب معماران عمدة رم رومي بودند نھ یوناني
وي كھ بھ سمت مھندس در افریقا . نوشتھ كھ جاوید مانده است) ق م ٢٧در حدود ( معماريدربارة  عنوان

اي نشست تا اصول  در خدمت قیصر و بھ عنوان معمار در خدمت اوكتاویانوس بود، در سنین پیري گوشھ
طبیعت قامتي بھ من «: كند كھ وي خود اعتراف مي. ترین ھنر رومي را بھ صورت فرمول درآورد محترم
بنابراین . ام از گذشت سالیان تراشیده شده، و بیماري نیروي مرا ربوده است نداشتھ است، چھره ارزاني

ھمان طور كھ سیسرون و كوینتیلیانوس » .امید من آن است كھ با دانش و كتاب خود طرف توجھ واقع شوم
. ن الزم شمرددانستند، ویتروویوس نیز آن را براي معمار شد تحصیل فلسفھ را شرط اول خطیب شدن مي

فلسفھ او . بخشد دھد، در حالي كھ علم وسیلة او را بھبود مي بھ عقیدة او، فلسفھ ھدفھاي معمار را توسعھ مي
چون ھیچ كار «ساخت،  مي» صاحب فكر بلند، خلیق و مؤدب، عادل، صمیمي، و عاري از حرص«را 

آنھا، و  اجرايالح معماري، سبكھا و مص» .توان بدون ایمان پاك و دست نیالوده انجام داد حقیقي را نمي
آالت، ساعتھاي آبي، سرعت  كند، و گفتارھایي دربارة ماشین انواع مختلف ساختمان را در روم تشریح مي

در مقابل طرح مربع . ریزي شھر، و بھداشت عمومي بھ آن اضافھ مي نماید ھا، طرح ، آبراھھسنج
مستطیل، كھ ھیپوداموس در بسیاري از شھرھاي یونان برقرار كرده بود، ویتروویوس ترتیب شعاعي را 

الوصف رومیان  مع. د توصیھ كرده استمعمول بو) و شھر واشینگتن در زمان ما(كھ در اسكندریھ 
وي بھ ایتالیا . دادند ھمچنان شھرھاي خود را بر اساس طرح مربع مستطیل اردوھاي خود گسترش مي

شود و اعالم داشت كھ كار كردن با سرب  مي) گواتر(زنھار داد كھ آب مشروب چند محل باعث غمباد 
  انست، و قدیمیترین بحث موجود را دربارة صوت را حركت ارتعاشي ھوا د. گردد موجب مسمومیت مي

كتاب او كھ در دورة رنسانس از نو كشف شد لئوناردو، پاالدیو، و . علم االصوات در معماري تألیف كرد
  .میكالنژ را سخت تحت تأثیر قرار داد

آجر مصالح معمولي . كردند گوید رومیان با چوب، ستوك، ساروج، و مرمر ساختمان مي ویتروویوس مي
ستوك نیز غالبًا براي روي . یوار و طاق و طاق ضربي بود و غالبًا حالت پوشش را براي ساروج داشتد

گرفت و چند بار آن  ساختند؛ خوب جال مي آن را از ماسھ، آھك، گرد مرمر، و آب مي. شد كار مصرف مي
نوزده قرن مانند بعضي  سانتیمتر برسد؛ و بدین نحو بود كھ ظاھر خود را تا ٧,۵مالیدند تا بھ قطر  را مي

. اند در ساختن و مصرف ساروج، رومیان تا زمان حاضر رقیبي نداشتھ. قسمتھاي كولوسئوم حفظ كرد py
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ھاي آجر، سفال،  كردند؛ پاره خاكستر آتشفشان را كھ در نزدیكي ناپل فراوان بود با آب و آھك مخلوط مي
یمان پدید آوردند كھ بھ سختي صخره بود و م نوعي س ریختند؛ و از قرن دوم ق مرمر، و سنگ در آن مي

رومیان نیز مانند بنایان زمان ما آن را در شكافھایي كھ . ممكن بود آن را بھ ھر صورت كھ بخواھند بریزند
ستون را با  توانستند تاالرھاي عظیم بي بھ وسیلة این سیمان مي. ریختند با تختھ بندي درست شده بود مي

  . ا بھ پیش آمدگیھاي جنبي سقف طاقدار ـ بپوشانندبدون اتك  گنبدھاي سخت ـ

ھاي مجلل سنگ بھ كار  در غالب معابد و خانھ. بدین نحو بود كھ بر پانتئون و حمامھاي بزرگ سقف زدند
آوردند چنان شفاف بود كھ معبدي كھ با آن ساختند،  یك نوع سنگ مخصوص كھ از كاپادوكیا مي. رفت مي

  . ماند ھا، بھ حد كافي روشن مي ھا و پنجرهبا وجود بستھ بودن تمام در

فتح یونان ذوق رومیان را نسبت بھ مرمر ـ كھ نخست با وارد كردن ستونھا و بعد مرمر و باالخره با 
قبل از زمان آوگوستوس، مرمر را . شد ـ تھییج كرد كاویدن معدن سنگ كارارا در نزدیكي لونا اقناع مي

تنھا در این مفھوم سطحي بود كھ آوگوستوس شھر رم را در . ار بردندبراي رویھ كاري آجر و ساروج بھ ك
رومیان عالقھ . دیواري كھ بھ تمامي مرمري باشد كم بود. برخي نقاط شھري مرمري گذاشت و رفت

دار سرخ و خاكستري مصر، سنگ سبز ائوبویا، و مرمر سیاه و زرد نومیدیا را با  داشتند كھ سنگ دندانھ
، و سنگ سماق در یك )مرمر سفید(رارا و انواع سنگھاي آھكي بازالت، آالباستر سنگ مرمر سفید كا

  .ھرگز مصالح معماري تا آن حد مركب یا تا آن حد رنگین نبود. ساختمان بھ كار برند

ستونھا . رم سبكھاي توسكاني و مركب و برخي تعدیالت را بھ سبكھاي دوریك، كورنتي، و یونیایي افزود
بھ ستون دوریك بنیاد یونیایي . ھاي روي ھم گذاشتھ ساختھ شود، یكپارچھ بود آنكھ از تكھ بھ جاي  غالبًا،

سرستون یونیایي برخي اوقات چھار ستونچھ داشت . افزوده شد، و در طرز اخیر نازك و بدون خیاره بود
. سابقھ نداشت كھ از ھر سو یك نما را بنماید؛ ستون و سرستون كورنتي چنان زیبا و لطیف شد كھ در یونان

روي دیگري موجب شد  زیاده. رویھاي غیر الزم خراب شد ھاي بعدي، این سبك بھ واسطة زیاده اما در دھھ
  ھاي یونیایي گلھاي زیاد بھ كار برند تا سر ستون مركبي از نوع  كھ روي ستونچھ

رومیان . كرد ميشد و گویي نحوة زینتھاي قرون وسطي را پیشگویي  بھ اشكال حیوان یا انسان ختم مي
و اما باز، با . آمیختند، چنانكھ در تئاتر ماركلوس كردند مسرف چند سبك را در یك ساختمان بھ ھم مي

. فرانسھ» نیم«انند خانة مربع در گذاردند ـ م چسبانده باقي مي كالاقتصادي بخیالنھ، ستونھاي كناري را بھ 
حتي ھنگامي كھ توسعة طاق موجب شد كھ عمل حمایت كھ كار ستونھا بود از آنھا حذف شود، رومیان 

كردند ـ و این رسمي است كھ تا عصر ما باقي مانده  ستون را بھ عنوان زینت بالاثر بھ ساختمان اضافھ مي
  .است

  معابد روم – ٢

روم تقریبًا در مورد تمامي معابد خود اصل تیربندي یوناني را حفظ كرد ـ و آن عبارت بود از تیرھاي بلند 
آوگوستوس در ھنر نیر مانند ھر چیز دیگر . و قوي كھ زیر آن ستون خورده بود و روي آن بام قرار داشت

از زمان او بھ بعد، . شده استمحتاط بود، و در غالب مقابري كھ بھ فرمان او ساختھ شد سنت قدیم حفظ 
ھاي رقیبان اولمپي خود را چند برابر كردند و فسق و فجور خود را با آن پرھیزكاري  امپراطوران خانھ

. ھا را با عبادتگاھھاي كاشیكاري یا مطال بند آورد ھا را فرا گرفت و كوچھ معماري پوشاندند كھ روي تپھ
از میان معابد متعدد، یكي بھ عنوان یوپیتر تونانس . رد اول بودھاي متعدد ف یوپیتر البتھ در یافتن خانھ

زیرا یوپیتر مانع گریز رومیان در   داشت،) متوقف ساز(و یكي دیگر بھ نام یوپیتر ستاتور ) تندرساز(
جنگ شده بود؛ و با یونو و مینروا، االھة رم، در مقدسترین حرمھاي رم كھ در رأس تپة كاپیتولینوس قرار 

اي واقع  در آن معبد، در بست مركزي، كھ در اطراف آن سر پوشیدة ستوندار سھ طبقھ. یك بودداشت شر
pyروایت، ساختمان نخستین صورت . بود، مجسمة عظیم طال و عاج یوپیتر اوپتیموس ماكسیموس قرار داشت
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ده و از داد، پس از آن چند بار سوزان این باب عالي عبادت رومي را بھ تاركوینیوس پریسكوس نسبت مي
درھاي برنزي طالكوب آن را ربود تا حقوق سربازن خود را ) میالدي ۴٠۴(ستیلیكو . نو ساختھ شده بود

  .ھایي از فرش كف آن ھنوز باقي است پاره. بپردازد، و واندالھا كاشیھاي طالكوب بام را بھ غارت بردند

ضرابخانة رم در ھمین جا بود؛ و البتھ  یا یونوي حافظ بنا شد،» یونومونتا»  بر قلة شمالي ھمان تپھ، معبد
در جانب  .استطلبي بسیار شده است از نام ھمین معبد مشتق  منشاء حرص و جاه) در انگلیسي(لفظي كھ 

رومیان تاریخ نخستین اھداي آن معبد را . جنوبي تپة بقعة ساتورنوس یا قدیمیترین خداي كاپیتول واقع بود
در . تیر باقي مانده است دانستند؛ از این معبد ھشت ستون یونیایي و یك شاه م مي ق۴٩٧بھ ساتورنوس در 

  فوروم كھ در پاي تپھ بود معبد یانوس خداي سرآغازھا قرار 

در . درھاي این معبد فقط ھنگام جنگ باز بود، و در سراسر تاریخ روم باستان فقط سھ بار بستھ شد. داشت
از . م ساختھ شده بود ق۴٩۵گوشة جنوب شرقي فوروم، معبد كاستور و پولوكس واقع بود كھ در سال 

ًا متفقند كھ این ستونھا عموم. زماني كھ تیبریوس آن را تعمیر كرد، سھ ستون نازك كورنتي باقي مانده است
  .زیباترین ستونھاي روم است

كھ قبل از تسخیر   افزود،) مارس انتقامجو(» مارس اولتور«آوگوستوس در فوروم خود معبدي بھ نام 
اي  یك سربست آن محراب نیمدایره. اند سھ ستون از ستونھاي مجلل آن باز مانده. فیلیپي نذر آن را كرده بود
آوگوستوس بر تپة . اریي است كھ مقدر بود صدر كلیساھاي نخستین مسیحي گردداست، و آن صورت معم

پاالتینوس معبدي مجلل از مرمر براي آپولون ساخت، و آن بابت كمك آن خدا در جنگ آكتیون بود؛ با 
پیكرھاي ساخت مورون و سكوپاس آن را تزیین كرد، كتابخانة باشكوه و تاالر ھنري بھ محوطة آن افزود، 

كار كھ ممكن بود انجام داد تا مردم احساس كنند كھ آن خدا یونان را رھا كرده و بھ رم آمده است و  و ھر
در این ھنگام كھ مادر آوگوستوس مرده . رھبري معنوي و فرھنگي جھان را با خود ارمغان آورده است

كردند كھ آپولون  يدوستان آوگوستوس چنین نجوا م  شد، بود و از آن ناحیھ خطري متوجھ گویندگان نمي
  .خود را بھ صورت ماري چابك درآورده، امپراطور زیرك را بھ وجود آورده بود

در قسمت شمال غربي شھر مقبرة عظیمي بھ نام ایسیس، و بر تپة پاالتینوس حرم وسیعي براي كوبلھ 
یلت، مأمنھاي زیبایي جھت مفاھیم انتزاعي بشري از قبیل تندرستي، شرافت، فض. ساختھ شده بود

تقریبًا تمامي اینھا حاوي داالنھایي پر از مجسمھ . اقبال، و جز آنھا تھیھ شده بود  ، ایمان،)وفاق(» كنكورد«
ھاي ھنري خانة زرین نرون و  وسپاسیانوس در معبد بزرگ صلح خود بسیاري از گنجینھ. و نقاشي بود

ھبت رجولیت در فوروم بواربوم این معبد مو. برخي از بقایاي اورشلیم را براي تماشاي عموم جمع آورد
امتیاز را دارد كھ از تمامي ساختمانھاي مربوط بھ قبل از زمان آوگوستوس در رم سالمتر و كاملتر باقي 

پرداختند، زیرا معتقد بودند آن االھھ راه و  خانمھاي پایتخت بكرات در این معبد بھ عبادت مي. مانده است
  .بھ ایشان خواھد آموخت رسم پنھان كردن عیوب را از مردان

معماران رومي بھ این معابد و صدھا معبد دیگر، كھ بھ سبك قدیمي مربع مستطیل ساختھ شده بود، چند 
سنت رایج، این نوع . معبد مدور افزودند كھ تسلط جدیدي را بر مسائل ناشي از ساختمان گنبد آشكار ساخت

. تقدس تمام تا چند قرن بر تپة پاالتینوس محفوظ بودساختمان را از كلبة گرد رومولوس گرفتھ بود كھ با 
در كھنگي و قدمت دست كمي از خانة رومولوس نداشت،   خانة وستا، در نزدیكي معبد كاستور و پولوكس،

بست مدور آن با رویة مرمر سفید در میان ستونھاي زیباي كورنتي محصور شده بود و بام آن گنبدي از 
وار دور حیاط مدوري  كاخ وستالھا بود ـ و آن ھشتاد و چھار اطاق بود كھ تكیھمجاور آن، . برنج مطال بود

آن طور كھ آگریپا آن را ساختھ بود . پانتئون ھنوز معبد مدوري نشده بود. كھ حیاط وستا بود ساختھ شده بود
بد مدور و معماران ھادریانوس بر فراز این میدان مع. مربع مستطیل بود، اما میدان مدوري مقابل آن بود

py  .گنبد عظیم آن را باال بردند كھ ھنوز ھم یكي از چشمگیرترین آثار بشر بھ شمار است
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  انقالب قوسي – ٣

توانست از قید سنت  چون در اینجا مي. معماري غیر مذھبي روم عظیمتر از معماري مذھبي آن بود
بھ نحوي كھ خاص خود مردم  بگریزد و مھندسي را با ھنر ـ مفید بودن و قدرت را با زیبایي و صورت ـ

ولو مانند خطوط پارتنون، استادانھ، تعدیل (اصل معماري یوناني عبارت بود از خط مستقیم . باشد بیامیزد
اصلي كھ قرار بود خاص معماري روم شود . ستون عمودي، شاه تیر افقي، و سنتوري مثلث): شده باشد

توانستند روي ساختمانھاي وسیع  بودند، اما نميرومیان خواھان عظمت و تھور و وسعت . خط منحني بود
زیادي ستونھاي مزاحم   خود را بر اصل خطوط راست و تیربندي بپوشانند، مگر آنكھ زیر آن طاق عدة

، و با گنبد )كھ طاق مطولي است(، با طاق ضربي )معموال بھ شكل مدور آن(این مسئلھ را با طاق . بزنند
شاید سر كردگان رومي و دستیاران ایشان از مصر و آسیا آشنایي . حل كردند) كھ طاق مدوري است(

روزافزوني با اشكال قوسي یافتھ و آن را بھ ارمغان آورده، سنن قبلي رومي و اتروسكي را كھ مدتھا تحت 
در این ھنگام، روم طاق را بھ چنان میزان . سلطة سبكھاي اصیل یوناني قرار گرفتھ بود از نو بیدار كردند

رومیان، با قرار  .یافت برد كھ تمامي ھنر بنایي از این شكل ساختمان نام جدید و پایداري بھ كار ميوسیعي 
بام،  دادن پشت بند آجري بھ صورت تار و پود در طول خط فشار، قبل از ریختن ساروج در قالب چوبي

اي  اي بھ طور عمودي، شبكھ اي یا بشكھ طاق ضربي را بھ وجود آوردند؛ با از ھم گذراندن دو طاق استوانھ
توانست وزن زیادتري را تحمل كند و پیش آمدگي  آوردند كھ مي از تیرھاي اتكا در طاقھا بھ وجود مي
  .بود اصول انقالب قوسي روم ھمینھا. جانبي بیشتري را بر خود ھموار نماید

حمامھاي آگریپا، نرون، و تیتوس . در حمامھاي بزرگ و آمفي تئاترھا بود كھ سبك جدید بھ كمال رسید
اینھا ساختمانھاي . نخستین حمامھا از یك رشتھ حمام بودند كھ بھ حمامھاي دیوكلتیانوسي خاتمھ یافت

قسمت داخلي حمامھا با . ھ داشتندپابرجایي بودند كھ رویة آنھا سفید كاري یا آجر بود و ارتفاعي قابل توج
سنگ مرمر و موزاییك فرش شده، با ستونھاي رنگارنگ و سقفھاي قابدار، نقاشي، و مجسمھ تزیین گردیده 

اي كھ ھواي گرم داشت، استخرھاي شنا و  این حمامھا بھ رختكن، حمام گرم و سرد، اطاق میانھ. بود
غالب طاقھا با . ، و احتماال تاالرھاي ھنري مجھز بودندمشتمالخانھ، كتابخانھ، اطاق قرائت، اطاق نشیمن

. شد گذشت گرم مي ھاي گشاد كھ از زیر كف اطاق و داخل دیوارھا مي حرارت مركزي بھ وسیلة تنبوشھ
این حمامھا وسیعترین و مجللترین ساختمانھاي دولتي بودند كھ تا آن ھنگام ساختھ شدند و در طبقھ و نوع 

  این . اند تھخود ھرگز رقیبي نیاف

  .خواست ميامپراطوري بھ كمك آن عذر تبدیل خود را بھ حكومت سلطنتي 

تئاترھاي رم معدودتر اما . ھمان توجھ پدرانة حكومت امپراطوري بزرگترین تئاترھاي تاریخ را ساخت
كوچكترین این تئاترھا آن بود كھ كورنلیوس . تئاترھاي پایتختھاي بزرگ جھان كنوني بودندوسیعتر از 

آوگوستوس تئاتر . نفر جاي نشستن داشت ٧,٧٠٠كھ براي ) ق م ١٣(بالبوس در میدان مارس ساخت 
نام صندلي داشت؛ تئاتر دیگري را بھ پایان رساند كھ بھ  ١٧,۵٠٠پومپیوس را از نو ساخت، و این تئاتر 

برخالف تئاترھاي یوناني، این تئاترھا دیوار . صندلي داشت ٢٠,۵٠٠ماركلوس خوانده شد، و این یك 
فقط صحنھ سقف . داشتند و نشیمنھا بھ بناي طاقدار اتكا داشتند و صرفًا در سراشیب تپھ واقع نشده بودند

اي كھ بر تئاتر  پرده. مان بودنداي از نور و حرارت آفتاب در ا داشت؛ اما تماشاگران نیز غالبًا با پرده
ھا  برخي صحنھ. باالي مدخل تئاترھا لژ اشخاص مھم و بزرگ بود. متر بود ١۶٧افكند  پومپیوس سایھ مي

صحنھ در حدود . شد در شیاري، پایین كشیده مي  اي داشتند كھ وقت شروع نمایش، بھ جاي باال رفتن، پرده
آمد كھ چون از یك جناح تا  صورت ساختمان پرتشكیالتي در مي زمینة آن معموال بھ. متر برآمده بود ۵,١

. كرد كھ صداي خود را بھ گروه عظیم تماشاگران برسانند جناح دیگر كشیده شده بود بھ بازیگران كمك مي
رود، یا  سازند كھ بھ خودي خود باال مي منجنیقي مي«گوید كھ  مي» مكانیسینھاي صحنھ«سنكا دربارة 

اي  یا صحنھ. شد تغییر صحنھ بھ وسیلة منشور گردان القا مي» .شود صدا در ھوا بلند مي بيكفھاي اطاقي كھ 
رسیدن صوت با فرو . كشیدند تا قسمت بعدي نمایان شود را بھ داخل جناحین یا قسمت باالي صحنھ مي
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صارة گاه مخلوطي از آب و شراب و ع. شد كردن تغارھاي خالي در كف صحنھ یا دیوارھاي آن تقویت مي
داخل تاالر را با مجسمھ تزیین كرده بودند و بھ عنوان منظرة . شد غبار عطر بر سر حضار پاشیده مي

رود كھ در جھان امروز ھیچ تئاتر یا اپرایي با وسعت و  احتمال نمي. صحنھ تصاویر عظیم كشیده بودند
  .شكوه تئاتر پومپیوس برابري كند

رم چند ستادیوم داشت كھ بیشتر بھ كار . تر از تئاتر مورد عالقھ بودو اما سیرك، ستادیوم، و آمفي تئاتر بیش
راني و برخي نمایشھا در سیركوس فالمینیوس در  مسابقات اسب دواني یا ارابھ. رفت مسابقات ورزشي مي

میدان مارس یا معموال در سیركوس ماكسیموس بھ نحوي كھ قیصر آن را مجددًا بین تپة پاالتینوس و تپة 
متر عرض  ٢١۵متر طول و  ۶٧٠سیرك اخیر بیضي بزرگي بود كھ . گرفت س ساخت انجام ميآونتینو

  تماشاگر از چوب نشیمن ساختھ  ١٨٠,٠٠٠داشت، و در سھ طرف آن براي 

نفر جا داشتھ  ۵٠,٠٠٠كولوسئوم، در قیاس با آنچھ گذشت، ساختمان بالنسبھ كوچكي بوده كھ فقط براي 
كوریو، ھمچنانكھ ذكر . نقشة آن نو نبود، شھرھاي ایتالیاي یوناني از مدتھا پیش آمفي تئاتر داشتند. است

م بنا كرد، و  ق۴۶قیصر آمفي تئاتر دیگري در سال  .كردم آمفي تئاتري را درست  ق ۵٣شد، در سال 
كولوسئوم، كھ رومیان آن را آمفي تئاتر فالویوس . م ساخت ق ٢٩ستاتیلیوس تاوروس ھم یكي در سال 

؛ نام معمار آن معلوم )میالدي ٨٠(خواندند، توسط وسپاسیانوس آغاز شد و توسط تیتوس بھ پایان رسید  مي
اي را، كھ در باغھاي خانة زرین نرون بین تپة كایلیوس و تپة پاالتینوس بود،  وسپاسیانوس دریاچھ. نیست

این آمفي تئاتر از سنگ تراورتن بھ صورت بیضي ساختھ شد كھ محیط آن . براي محل آن انتخاب كرد
قسمتي از طبقة : شد شت و خود بھ سھ طبقھ تقسیم ميمتر ارتفاع دا ۴٨دیوار خارجي آن . متر بود ۵۴۵

اول روي ستونھاي توسكاني ـ دوریك، طبقة دوم روي ستونھاي یونیایي، و طبقة سوم روي ستونھاي 
داالنھاي عمده طاق ضربي داشتند، و گاه این طاقھا . كورنتي قرار داشت، و بین ستونھا طاق زده شده بود

تئاتر نیز بھ سھ ردیف تقسیم شده  داخل آمفي. گذشتند ز میان یكدیگر ميھاي قرون وسطي ا بھ سبك صومعھ
ھاي لژ یا نشیمن مدور تقسیم گردیده، و راه پلكان آن را  بود كھ ھر یك زیر طاقي بود، و ھر قسمت بھ حلقھ

ي اكنون منظر داخل كولوسئوم شباھت بھ تودة بنایي دارد كھ ھنرمند غولپیكر. آورد بھ صورت گاوه در مي
داد،  ھا و سایر تزیینات تمامي محل را زینت مي مجسمھ. طاقھا، داالنھا، و نشیمنھا را داخل آن تراشیده باشد

ھشتاد در ورودي داشت كھ دو تاي آن مخصوص . و بسیاري از ردیفھاي نشیمن از مرمر ساختھ شده بود
ر را در چند دقیقھ خالي امپراطور و ملتزمان او بود؛ این درھاي ورودي و خروجي آن كاسة كوھپیك

آھنین   متر با نردة ۴,۵متر، با دیواري بھ ارتفاع  ۵۵در  ٧٧,۵میدان وسط كولوسئوم، بھ ابعاد . كردند مي
كولوسئوم ساختمان . در رأس آن محصور بود تا مردم حیوان صفت را از حیوانات درنده محفوظ دارد

. سازد عت در خوي رومیان را بر مال ميزیبایي نیست، ھمان وسعت و عظمت آن نوعي خشونت و رف
رومیان مانند غول بنا . اي است كھ از دنیاي باستان باقي مانده است كولوسئوم فقط نظرگیرترین ویرانھ

  .ساختند؛ نباید توقع داشت كھ چون جواھرسازان تمامش كنند مي

    و عظمت و ظرافت بودند ـ اي را ـ كھ نمایندة خویشتنداري ھنر روم سبكھاي آتیك و آسیایي و اسكندریھ

در نیروي ناپختة . سبك را در آن اتحاد اساسي كھ از شرایط حتمي زیبایي است با یكدیگر تركیب نكرد
خورد؛ بھ جاي آنكھ زیبا باشند،  ساختمانھایي كھ مخصوص رومیان است چیزي شرقي بھ چشم مي

جز . ي را بنماید، اعجوبة معماري استانگیزند؛ حتي پانتئون ھادریانوس، بیش از آنكھ كمال ھنر وحشت
در برخي موارد، از قبیل نقوش برجستة آوگوستوسي و شیشھ، در ھنر روم نباید دنبال رقت احساس یا 

لطف كار بود، آنچھ باید انتظار داشت ھنر مھندسي است كھ در جستجوي كمال استقامت و اقتصاد و 
ھ عظمت و زینت؛ اصرار سربازي است بر اي است نسبت ب استفاده است؛ عالقة شدید نو كیسھ

اینكھ رومیان در خاتمة ساختمانھا عمل . واقعپردازي؛ و ھنر نیروي مقاومت ناپذیر یك جنگجوست
رومیان مانند فاتحان . شوند دادند، از این جھت است كھ فاتحان جواھرساز نمي جواھرسازان را انجام نمي

py  .كردند ساختمان را تمام مي
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فذترین و دلرباترین شھر را در تاریخ، رومیان ساختند؛ ھنر قالبگیري، تصویري، و شك نیست كھ متن
آمد؛ و شھري ساختند كھ ھر شھرنشیني  ساختماني را بھ وجود آوردند كھ ھر فرد از عھدة فھم آن برمي

ن ایشان ھاي مردم آزاد فقیر بودند، اما ثروت روم تا حد بسیاري از آ توده. توانست از آن استفاده كند مي
تئاترھا، و ستادیومھا  خوردند؛ تقریبًا بدون پرداخت چیزي در تئاترھا، سیركھا، آمفي دولتي مي  بود؛ غلة

دادند؛ از  شدند، و خود را تعلیم مي گرفتند، سرگرم مي كردند، خستگي مي نشستند؛ در حمامھا ورزش مي مي
رفتند كھ چندین  اي راه مي قھاي تزیین شدهشدند؛ و زیر طا مند مي صدھا سرپوشیدة ستوندار بھره  سایة

دنیا تا آن ھنگام چنان . كیلومتر كوچھ را پوشانده بود و تنھا در میدان مارس پنج كیلومتر طول داشت
در مركز آن، فوروم بزرگ شلوغي بود كھ ھمیشھ داد و ستد در آن بھ راه بود، صداي . پایتختي ندیده بود

پس از آن حلقة معابد . داشت اش مي حثھاي لرزانندة امپراطوري سرزندهخواني طنین افكن بود، و ب خطبھ
بعد راستة . عظیم، باسیلیكاھا، كاخھا، تئاترھا، و حمامھاي مجلل بود با وضعي در ھم كھ نظیر نداشت

ھا و باغھا و باز معابد و  شد، و باز یك حلقھ خانھ نشینھاي شلوغ شروع مي دكانھاي پر صدا و اجاره
كشاند و كوه را با دریا  عمومي، و باالخره دایرة ویالھا و امالكي كھ شھر را بھ دامنة ییالق ميحمامھاي 
گرا، ظالم، ناحق،  كرد؛ و این رم قیصرھا بود ـ شھري بود مغرور، نیرومند، درخشان، ماده جفت مي

  .بلوایي، و عالي

   فصل ھفدھم

  

  روم اپیكوري

  میالدي ٩۶م ـ  ق ٣٠

I – مردم  

كردند؛  شویم تا ببینیم این رومیان چگونھ زندگي مي ھا، معابد، تئاترھا، و حمامھا وارد مي این خانھ اكنون بھ
باید در ابتداي امر بھ خاطر آوریم تا فرا رسیدن زمان نرون، . خودشان را از ھنرشان جالبتر خواھیم یافت

ستوس نتوانستھ بود جلو آن را آن اوضاع و احوالي كھ آوگو. آنھا فقط از لحاظ جغرافیایي رومي بودند
بگیرد ـ یعني تجرد، بچھ نیاوردن، سقط جنین، كودك كشي در میان ساكنان قدیمي، و آزادي زاد و ولد در 

  .میان ساكنان جدید ـ خصایص نژادي و خصلت اخالقي و حتي ظاھر قیافة مردم روم را تغییر داده بود

كردند و، بھ واسطة تشویشي كھ دربارة  و ولد مي زماني رومیان، بھ واسطة سائقة جنسي، بشتاب زاد
شدند؛ در این ھنگام طبقات باالتر و  نگاھداري قبور خود پس از مرگ داشتند، بھ توالد و تناسل ترغیب مي

متوسط این نكتھ را آموختھ بودند كھ روابط جنسي از توالد و تناسل جداست، و دربارة دنیاي پس از مرگ 
ماني آوردن و پرورش كودكان تعھد اخالقي و شرافتي نسبت بھ دولت بود كھ عقاید ز. بھ شك افتاده بودند

كرد؛ در این ھنگام، مطالبة فرزندان بیشتر در شھري كھ جمعیت تا حد خفقان  عمومي آن را تضمین مي
بر عكس، مجردھاي ثروتمند و شوھران بیفرزند ھمچنان طرف كاسھ . نمود آوري زیاد شده بود ابلھانھ مي

ھیچ چیز بھ اندازة زن نازا شما را «: گوید یوونالیس مي. گرفتند كھ آرزوي میراث داشتند یساني قرار ميل
كروتونا فقط دو طبقھ سكنھ «: گوید یكي از افراد مخلوق پترونیوس مي» .كند نزد دوستانتان عزیز نمي

د را بارآوري تا ارثت را چاپلوسان و ممدوحان، و تنھا جنایت در آن شھر این است كھ فرزند خو: دارد
گیرند  چیزي جز اجساد و كالغھایي كھ آنھا را بر مي: ھمچون نبردگاھي است در وقت آسایش. ببرد

py  گوید كھ اكنون چھ  سنكا مادري را كھ تازه فرزند خود را از دست داده بود بدین وسیلھ تسلیت مي» .نیست
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اي بودند كھ دوازده  برادران گراكوس از خانواده» .بخشد بیش از آنچھ نیروي ما را بگیرد بھ ما نیرو مي
فرزند داشت؛ شاید در عصر نرون، میان خاندانھاي پاتریسینھا یا سوار كار روم، پنج خانواده كھ صاحب 

ازدواج، كھ زماني اتحاد اقتصادي مادام العمر زن و شوھر بود، . رسید آن ھمھ فرزند باشند بھ ھم نمي
رومي سرگذشت زودگذري بود كھ اھمیت معنوي نداشت، بلكھ پیمان سستي بود  اكنون در میان دھھا ھزار

شوھر،  براي گریز از منع قانون ارث بردن در مورد زنان بي. جھت رفاه متقابل بدني یا كمك سیاسي
برخي با . گزیدند كند برمي برخي از زنان خواجگان را بھ عنوان شوھري كھ كودك برایشان درست نمي

. كردند، با این شرط كھ زن آبستن نشود و ھر قدر كھ بخواھد دوست بگیرد ازدواج دروغي ميمردان فقیر 
اگر با این وسایل . آمد جلوگیري از حمل، ھم بھ صورت مكانیكي و ھم بھ صورت شیمیایي بھ عمل مي

محكوم فیلسوفان و قانون این عمل را . شد، طرق متعددي براي سقط جنین بود جلوگیري از حمل ممكن نمي
بیچاره زنان مشقات زایمان و «: گوید یوونالیس مي. جستند ھاي بزرگ بھ آن توسل مي كردند، اما خانواده مي

دھد؟ بچھ  اما بستر مطال مگر چند بار زن آبستن را پناه مي… . كنند داري را تحمل مي تمامي زحمات بچھ
شاد باش و دارو را «: گوید ف بھ شوھر ميبا این وص» !اندازان در این فن ماھرند و دارویشان چنان قھار

در چنین جامعة » .اي بیني پدر یك بچة زنگي شده كھ اگر كودك را زنده بزاید، مي… بھ زنت بده 
  .شد ميكشي بندرت انجام  روشنفكري كودك

بیفرزندي طبقات پولدار چنان بھ واسطة كوچ و پر فرزند بودن فقرا تعادل یافتھ بود كھ جمعیت روم 
، گیبن بھ ٨٠٠,٠٠٠بلوخ جمعیت رم را در اوایل امپراطوري بھ . ھمچنان رو بھ افزایش بود

بلوخ جمعیت امپراطوري را بھ  .اند زدهنفر تخمین  ١,۶٠٠,٠٠٠، و ماركوارت بھ ١,٢٠٠,٠٠٠
تعداد افراد طبقة آریستوكراسي بھ ھمان . نفر محاسبھ كرده اند ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠و گیبن  ٠٠٠,٠٠٠,۵۴

 دیگر ذكري از آیمیلیوسھا، كالودیوسھا،. اندازة قدیم بود، اما از لحاظ اصل و نسب تغییر یافتھ بود
از میان خاندانھاي مغروري كھ حتي تا زمان قیصر در روم خود را با ناز . فابیوسھا، و والریوسھا، نبود

برخي بر اثر جنگ یا اعدام سیاسي ناپدید شده بودند؛ و دیگران . خرامیدند فقط كورنلیوسھا مانده بودند مي
حد تودة پلبینھا، تنزل داده بود، گم  بھ واسطة محدودیت خانوادگي، انحطاط ارثي، یا فقري كھ ایشان را تا

در . جاي ایشان را بازرگان رومي، مقامات رسمي شھرداري، و نجباي مستملكات گرفتھ بودند. شده بودند
  ۵۶سال 

بعد از یكي » .غالب شھسواران و بسیاري از سناتورھا اوالد غالمانند«: میالدي یك تن سناتور اعالم كرد
سم اسالف خود را اتخاذ كردند، از تعداد اطفال خود كاستند، بر تجمل دو نسل، اعیان جدید راه و ر

  .افزودند، و بھ سیلي كھ از مشرق سرازیر شده بود تسلیم شدند

این . نخست یونانیان آمدند ـ كمتر از خود شبھ جزیره و بیشتر از سیرنائیك، مصر، سوریھ، و آسیاي صغیر
رقي بودند ـ بسیاري از ایشان بازرگانان خرده پا یا تاجر یونانیان شایق و ھوشیار و سازگار و نیمھ ش

و برخي عالم، نویسنده، معلم، ھنرمند، پزشك، رامشگر، و بازیگر بودند؛ گروھي از ایشان   واردات،
صمیمانھ و بعضي دیگر بھ خاطر پول دوستدار فلسفھ بودند؛ گروھي از ایشان مدیران و صرافان بودند ـ 

اكثریت ایشان بھ صورت برده آمده . قي، و تقریبًا جملگي عاري از ایمان مذھبيبسیاري فاقد قیود اخال
بودند و در انتخاب ایشان توجھي نشده بود كھ نخبھ باشند؛ چون آزاد شدند، انقیاد ظاھري و نفرت و شماتت 

گي باطني خود را نسبت بھ رومیان ثروتمندي كھ از لحاظ فكري با ماترك فرھنگي یونانیان قدیم زند
آرام و پر حرف شده  ھاي پایتخت در این ھنگام پر از سر و صداي یونانیان بي كوچھ. كردند حفظ كردند مي
خواست در تمامي طبقات خواننده  رسید، و اگر كسي مي زبان یوناني بیشتر از التیني بھ گوش مي. بود

زدند؛  روم یوناني حرف ميتقریبًا تمامي مسیحیان اولیھ در . نوشت داشتھ باشد بایست بھ یوناني مي
ـ از بازرگان،   گروه عظیمي از ساكنان مصري. كردند سوریان، مصریان، و یھودیان نیز چنین مي

سوریان الغر و متواضع و حلیم در ھمھ جاي پایتخت . زیستند ور، و ھنرمند ـ در میدان مارس مي پیشھ
py  .لي، و خدعھ و فریب اشتغال داشتندپراكنده بودند و بھ تجارت، كارھاي دستي، منشیگري، امور ما
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اي از ایشان خود را  عده. یھودیان تا ھمان زمان قیصر ھم یكي از عناصر عمدة جمعیت پایتخت شده بودند
م  ق ۶٣م بھ رم رسانده بودند؛ و عدة زیادي از ایشان را پس از لشكركشي پومپیوس در سال  ق ١۴٠تا سال 

یكي آنكھ صنعتگر و مال جمع : شدند خیلي زود آزاد مي  دو علت،بھ . بھ صورت اسیر جنگي آورده بودند
تا . شد كن بودند، دیگر آنكھ بستگي شدید ایشان بھ رسوم مذھبي خودشان اسباب ناراحتي اربابان ایشان مي

م در مجالس آن قدر شھرنشین یھودي زیاد بود كھ سیسرون متمردین سیاسیشان نامید و با ایشان  ق ۵٩سال 
بھ طور كلي دستة جمھوریخواه با یھودیان خصومت داشت، و حزب مردم و . ت برخاستبھ مخالف

  نفر بالغ شده بود  ٢٠٠٠٠تا اواخر قرن اول تعداد ایشان در پایتخت بھ  .بودندامپراطوران دوست یھودیان 

كردند و بھ طور مرتب از سیالب رودخانھ آسیب  ر در جانب غربي رودخانة تیبر زندگي ميو بیشت
فروشي  كردند، اشتغالشان بھ كارھاي دستي و خرده اي كھ در ھمان نزدیكي بود كار مي در اسكلھ. دیدند مي

چند تني بازرگان میانشان برخي افراد ثروتمند ھم بودند، اما جز . گرداندند و اجناس را در شھر مي  بود،
كنیسھ در روم فراوان بود و ھر . الملل را قبضھ كرده بودند سوریان و یونانیان تجارت بین. بزرگ نداشتند

خوي انزواطلب یھود، تحقیري كھ نسبت بھ كثرت . یك مدرسھ و كاتبان و مجمع شیوخي از خود داشت
ایشان، عدم حضورشان در تئاترھا و داشتند، سختي اعتقادات اخالقي  خدایان و پرستش اصنام روا مي

ورزشھاي رزمي، مراسم و عادات عجیب آنان، فقر ایشان، و ناپاكي الزمة آن منجر بھ خصومت نژادي 
دانست، تاسیت موحد بودنشان را، و  یوونالیس پر زاد و ولد بودن آنان را زشت مي. معمول گردیده بود

تشان از رومیان بر اثر فتح خونین اورشلیم و روانھ نفر. آمیانوس ماركلینوس عالقة ایشان را بھ سیر
اسرا و اموال در مراسم پیروزي . ساختن اسراي یھود و اموال مقدسي كھ غارت شده بود شدت گرفت

. اند مشھود است اي كھ در طاق تیتوس ساختھ تیتوس رژه رفتند، و نقش ایشان در مجسمة نیم برجستھ
كھ یھودیان اسیر پس از آزادي و پراكنده شدن میان ملل غیر یھود براي  وسپاسیانوس دستور داد نیم شـِكـِلي

پرداختند از آن پس ھر سال بابت تجدید ساختمان رم تأدیھ شود، و با این دستور  نگھداري ھیكل اورشلیم مي
؛ نگریستند الوصف، بسیاري از رومیان تحصیلكرده توحید یھود را بھ دیدة تحسین مي مع. كار را بدتر كرد

ھاي واالتبار، سبت یھود را  اي، حتي در میان خانواده برخي از ایشان دین یھود را پذیرفتھ بودند؛ و عده
  .دانستند روز تعطیل و عبادت مي

، )الجزیرة فعلي(اي نومیدیایي  اگر بھ یونانیان، سوریان، مصریان، و یھودیاني كھ در رم بودند عده
رب، پارتي، كاپادوكیایي، ارمني، فریگیایي، و بیتینیایي از آسیا، اي، و حبشي از افریقا، چند تن ع نوبھ

نیرومند دالماسي، تراكیا، داكیا، و گرمانیا، نجباي سبیلوي گل، شاعران و دھقانان اسپانیایي، و » وحشیان«
را بیفزاییم، تصویري نژادي از رم بسیار نامتجانس و وطن ھمھ كس » وحشیان خال كوبیدة بریتانیایي«

مارتیالیس از سھولت انعطاف پذیر روسپیان رم در تطبیق زبان و دلربایي خود با . یم داشتخواھ
یوونالیس شكایت داشت كھ اورونتس، بزرگترین رودخانة . مشتریھاي گوناگون و رنگارنگ در عجب بود

ھا،  چھره. خواند مي» آبریزگاه جھان«سوریھ، در رودخانة تیبر جاري شده است؛ و تاسیت پایتخت را 
  روشھا،

. داد البسھ، الفاظ، حركات، منازعات، عقاید، و اعتقادات شرقي جزء اعظم حیات متالطم شھر را تشكیل مي
آمد، در قرن چھارم مذھب روم كیش  در قرن سوم حكومت بھ صورت حكومت سلطنتي شرقي در مي

  .آمدند شد، و سروران جھان در برابر خداي بردگان بھ زانو در مي شرقي مي

آن ھنگام كھ سناتوران  در. این جمعیت در ھم جوش، عناصر خاص نجابت و بزرگمنشي موجود بود در
جرئت دم زدن نداشتند، این جمعیت تحقیر خود را نسبت بھ پوپایا، معشوقة نرون، آشكار ساخت و بھ 

ضایل ف. عنوان اعتراض نسبت بھ كشتار دستھ جمعي غالمان پدانیوس سكوندوس در مجلس سنا آشوب كرد
توانست باشد، و جوامع كوچك  سادة مردم ساده در آن نایاب نبود، زندگي خانوادگي یھودیان سرمشق مي

اما غالب مردماني كھ . توانستند اسباب زحمت دنیاي دیوانة لذات باشد مسیحي باتقوا و حسن سلوك خود مي
فرھنگ و اصول اخالقي خود  شدند واقعًا بھ واسطة ریشھ كن شدن از محیط خانمان و بھ رم سرازیر مي

سالھاي متمادي زندگي بردگي آن عزت نفسي را كھ در حكم ستون فقرات . ضایع و مشوش شده بودند
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ھایي كھ عادات مختلف  و اختالف روزانھ با دستھ  رفتار صحیح و بقاعده است در ایشان فاسد كرده بود،
اگر رم در مدتي بدان . بیشتر فرسوده ساختھ بودداشتند باز ھم اخالقیات ایشان را، كھ ساختة عادات بود، 

كوتاھي آن ھمھ افراد صاحب خون و نژاد بیگانھ را در خود ھضم نكرده بود؛ اگر تمامي این نو رسیدگان 
گذراند؛ اگر با ایشان رفتاري كرده بود در  ھاي خود بگذراند، از مدارس خود مي را، بھ جاي آنكھ از زاغھ

ھاي خود را بستھ بود تا فرصتي دھد كھ  صة عالي دارد؛ اگر گاه بھ گاه دروازهخور انساني كھ صدھا خصی
یكدست شدن خالیق با رسوخ ایشان ھمعنان گردد، در آن صورت ممكن بود كھ از این اختالط، قدرت و 

اما . جنبش حیاتي نژادي و ادبي اخذ كند؛ و ممكن بود كھ رم رومي و صدا و قلعة مغرب زمین باقي بماند
شھر فاتح بھ واسطة وسعت و گوناگون بودن فتحھاي خود محكوم بھ فنا . ن امر بیش از حد خطیر بودای

و طبقات فرھنگ دیدة آن، بھ حكم   بود، خون و نژاد بومي آن در اقیانوس رعایاي آن رقت پذیرفتھ بود،
ر بھبود نژاد چیره شد، ازدیاد نسل ب. اكثریت عددي، بھ فرھنگ كساني كھ بردگان آن بودند تنزل یافتھ بود

  .و مغلوبان پر زاد و ولد ارباب خانة ارباب عقیم شدند

II – تعلیم و تربیت  

آید  ھاي رومي چنین برمي از دوران كودكي رومیان چندان خبري در دست نیست، اما از ھنر و گورنبشتھ
ین ایشان را بیش از حد شدند، بل ابو اي مورد محبت واقع نمي كھ كودكان پس از والدت بھ نحو خردمندانھ

ھا و سرمشقھاي  نشاند تا دربارة نمونھ یوونالیس اندكي خشم و غضب خود را فرو مي. داشتند دوست مي
خوبي كھ بایست مقابل اطفال خود نگاه داریم، مناظر و اصوات زشتي كھ باید از ایشان دور كنیم، و 

  ان روا احترامي كھ حتي در صورت افراط در محبت باید نسبت بھ ایش

فاوورینوس، در گفتاري كھ پیش از روسو كار او را تقلید كرده است،   . داریم فصلي عطوفت آمیز بسازد
اند، كھ البتھ  سنكا و پلوتارك نیز بھ ھمین نھج گفتھ. ھاي خود را شیر بدھند از مادران التماس دارد كھ بچھ

آمدند قاعدة كلي بود و ھیچ  ن برميھایي كھ از عھدة آ گرفتن دایھ در تمامي خانواده. كم اثر بوده است
  .نداشتانگیز مشھودي ھم  عواقب غم

شد كھ اول آن این  اي نقل مي داستانھاي كودكانھ. داد كھ معموال یوناني بود تعلیم و تربیت بدوي را دایھ مي
تحصیالت ابتدایي ھنوز بھ كف معلم سر …» . اي یكي نبود، یك پادشاھي بود با یك ملكھ  بود، یكي« : بود

كردند، اما كوینتیلیانوس، مانند امرسن  ثروتمندن غالبًا معلماني براي كودكان خود اجیر مي. خانھ سپرده بود
دھنده و رقابتھاي محرك امریكایي، با این كار از این لحاظ مخالف بود كھ كودك را از دوستیھاي شكل 

بھ مدرسة ابتدایي » بچھ پا«عادتًا پسر و دختر طبقات آزاد در سن ھفتسالگي بھ ھمراه . سازد محروم مي
چنین مدارسي در سراسر امپراطوري و . گشتند تا مواظب اخالق و سالمت ایشان باشد رفتند و باز مي مي

رود  پئي دال بر سواد عمومي است، و احتمال ميھاي پوم دیوار نبشتھ. حتي در قصبات كوچك موجود بود
ھم . كھ تعلیم و تربیت در دنیاي مدیترانھ در آن ھنگام مانند قبل و بعد از آن بھ یك اندازه رواج داشتھ است

در دوران جواني ھوراس و در . معموال یوناني و غالم یا سابقًا غالم بودند» آموزگار«و ھم » بچھ پا«
سیصد و پنجاه سال بعد، . پرداخت مي) سنت ۴٨(اگرد معموال ماھي ھشتاد آس شھر زادگاه او، ھر ش

بابت ھر شاگرد تعیین كرد؛ از اینجا ) دالر ٢٠(دیوكلتیانوس حداكثر مزد آموزگار را ماھي پنجاه دینار 
  .توان بھ ترقي مزد آموزگاران و تنزل آس پي برد مي

رفت؛ در  گرفت و بھ دبیرستان مي ستان تصدیق ميسالگي شاگرد زرنگ، دختر یا پسر، از دب در سیزده
در اینجا دانش آموزان قدري بیشتر دستور زبان و زبان . میالدي، بیست دبیرستان در روم بود ١٣٠سال 

خواندند، و مبناي تدریس  ادبیات التیني و یوناني، موسیقي، نجوم، تاریخ، اساطیر، و فلسفھ مي  یوناني،
اما   خواندند، تا این حد ظاھرًا دختران ھمان دروس پسران را مي. ن قدیم بودتوضیح و تفسیر آثار شاعرا

از آنجا كھ دبیران غالبًا یونانیان آزاد شده بودند، طبعًا . گرفتند غالبًا تعلیمات اضافي در موسیقي و رقص مي
كھ در اواخر  فرھنگ رومي صبغة یوناني گرفت تا وقتي. كردند نسبت بھ ادبیات و تاریخ یونان تأكید مي
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شد، و ادبیات التیني در فرھنگ ھلني عصر ھضم  قرن دوم تقریبًا تمامي تعالیم عالي بھ یوناني داده مي
  .گردید

آنچھ در روم آن زمان معادل تحصیالت دانشكده و دانشگاه زمان ما بود در مدارس و مكاتب استادان معاني 
اني بیان، كھ در دیوانھا از موكالن خود دفاع امپراطوري از برق استادان مع. رسید بیان بھ ھم مي

كردند، یا ھنر خود را بھ  نمودند، یا در مجالس عمومي تدریس مي كردند، یا برایشان الیحھ تنظیم مي مي
بسیاري از ایشان شھر بھ شھر . درخشید دادند، مي آموختند، و یا ھر چھار را یكباره انجام مي شاگردان مي

دادند كھ در ھر موضوع  كردند، و عمال نشان مي ات یا فلسفھ یا سیاست سخنراني ميگشتند، دربارة ادبی مي
  پلیني كھین دربارة ایسایوس . چگونھ باید با مھارت خطیبانھ اقدام كرد

  :گوید یوناني، كھ در آن ھنگام شصت و سھ سالھ بوده است، مي

د كھ ھر یك را بپسندند برگزینند و حتي گذار كند، شنوندگان را آزاد مي چند مسئلھ را براي بحث مطرح مي
كند، و بحث  خیزد، قبا بر تن مي گاه تعیین كنند كھ خود او كدام جانب را بگیرد؛ و پس از انتخاب وي برمي

اش  كشد؛ بیان او صریح، مجادلھ موضوع بحث را با تناسب كامل بھ میان مي… .شود شروع مي
  .ھوشیارانھ، منطقش قوي، و فصاحتش عالي است

چنین كساني ممكن بود مكتبي بگشایند، دستیاراني بھ كار گیرند، و عدة زیادي دانشجو گرد خود جمع 
سسترس حق التحصیل یك رشتھ  ٢٠٠٠شدند و تا  شاگردان از شانزدھسالگي بھ این مكاتب وارد مي. آورند
رشتة اخیر شامل  ھاي عمده عبارت بود از خطابھ، ھندسھ، نجوم، و فلسفھ ـ و رشتھ. پرداختند را مي

دادند ـ  را تشكیل مي» تحصیالت آزاد منشانھ«اینھا . شوند مواضیع بسیاري بود كھ اكنون علم خوانده مي
كھ قاعدتًا اجباري بھ اجراي   در نظر گرفتھ شده بود،» آزادة متشخص«یعني تحصیالتي كھ براي یك 

ت، پترونیوس از این شاكي بود كھ تحصیل ھمچنانكھ معمول بھ تمامي ازمنھ بوده اس. كارھاي بدني نداشت
مقصر اصلي در مورد حماقت شدید «: سازد جوانان را براي برخورد با مسائل دوران پختگي ناشایستھ مي

» .بینند شنوند و نمي جوانان ھمان مدارسند، چون در این مدارس ھیچ چیز دربارة امور زندگي روزانھ نمي
رس، بھ دانشجوي جدي و ساعي، آن روشن بیني و سرعت تفكر را توانیم بگوییم كھ آن مدا ما فقط مي

عرضھ داشتند كھ موجب امتیاز حرفة قضا در تمامي ادوار گردید، و آن قدرت فصاحت فاقد اصول اخالقي 
اي اعطا  ظاھرًا در این مكاتب ھیچ گونھ گواھینامھ. را عرضھ داشتند كھ خطیبان روم را ممتاز ساخت

آولوس . خواھد بخواند وانست مادام كھ مایل است بماند و ھر چند رشتھ را كھ ميت دانشجو مي. شد نمي
رفتند، و برخي از  زنان نیز بھ این مكاتب مي. گلیوس تا بیست و پنجسالگي بھ تحصیل در مكتب ادامھ داد

آن ـ دنبال آنان كھ طالب تحصیل بیشتر بودند دنبال فلسفھ بھ آتن ـ سرچشمة . رفتند ایشان پس از ازدواج مي
دالر خرج  ۴٠٠سیسرون سالي . رفتند طب بھ اسكندریھ، و دنبال ظریفكاریھاي معاني بیان بھ رودس مي

  .پرداخت تحصیل و شبانھ روزي پسرش را در دانشگاه آتن مي

تا زمان وسپاسیانوس، مكاتب معاني بیان چندان زیاد و متنفذ شده بودند كھ امپراطور زیرك چنان صالح 
اتب مھمتر واقع در پایتخت را با پرداخت مواجب دولتي بھ استادان عمده تحت كنترل دولت قرار دید كھ مك

خبر نداریم كھ وسپاسیانوس . بود) دالر ١٠,٠٠٠(سسترس  ١٠٠,٠٠٠دھد ـ حداكثر مواجب استادان سالي 
الیھ از وقفھاي خصوصي براي تحصیالت ع. این كمك خرج را بھ چند استاد یا چند شھر گسترش داد

  .اطالعاتي در دست است، چنانكھ پلیني كھین در كوموم وقف كرد

تا وقتي كھ . پسر كھ عقل بیشتر از پول داشتند ترتیب تحصیل رایگان داد ۵٠٠٠ترایانوس براي 
ھادریانوس بھ امپراطوري رسید، پرداخت مخارج دبیرستان از طرف دولت در بسیاري از شھرھاي 

ھادریانوس و . براي معلمان بازنشستھ حقوق تقاعدي در نظر گرفتھ شده بود امپراطوري رواج یافتھ بود و
pyدر ضمن كھ . آنتونینوس استادان طراز اول ھر شھر را از مالیات و سایر عوارض شھري معاف ساختند
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شد، تحصیالت بھ حد  پذیرفت و ادبیات فاسد مي خرافات رو بھ ازدیاد بود و اصول اخالقي انحطاط مي
  .رسیداعالي خود 

III  - روابط زن و مرد  

شد، و اگر پسر بود با مالیمت تحت  زندگي جوانان، از لحاظ اخالقي، اگر دختر بودند دقیقًا مراقبت مي
این . بخشودند رومیان نیز مانند یونانیان توسل مردان را بھ روسپیان بسھولت مي. گرفت نظارت قرار مي

احشھ خانھ بھ موجب قانون در خارج از حصار شھر قرار ف. حرفھ را قانون شناختھ و محدود ساختھ بود
كردند  توانست مشتري بپذیرد؛ روسپیان نام خود را توسط دستیاران دادستان ثبت مي داشت و فقط شبھا مي

برخي از زنان نام خود را بھ عنوان روسپي ثبت . جبھ بپوشند  و مكلف بودند، بھ جاي پیراھن بلند،
دستمزد روسپیان را چنان ترتیب داده بودند تا ھرزگي . انوني كشف زنا بگریزندكردند تا از مجازات ق مي

اما در این ھنگام تعداد . خبر دارد» خانم نیم ریالي«در دسترس ھمھ كس قرار گیرد؛ ھمھ كس از داستان 
 روسپیان تحصیلكرده، كھ سعي داشتند با سرودن شعر و تغني و دانستن موسیقي و رقص و مكالمة آمیختھ

الحصول، كسي حاجت بھ  براي یافتن این خواتین سھل. با فھم و دانش جلب مشتري كنند، رو بھ افزایش بود
توان زیر رواقھا و  دھد كھ با اینان مي اووید بھ خوانندگان خود اطمینان مي. خروج از حصار شھر نداشت

یشان را در درگاه معابد و و یوونالیس ا. رو بھ رو شد» بھ زیادي ستارگان آسمان«در سیرك و تئاتر 
مؤلفان مسیحي چنین ادعا . یافت مي  اي كھ نسبت بھ عشاق سختگیر نبود، بخصوص معبد ایسیس، االھھ

  . گرفت اند كھ در داخلة بست و میان محرابھاي معابد روم عمل فحشا انجا مي كرده

وم و عادات رومي آن را بد شاھد بازي، كھ بھ موجب قانون نھي گردیده بود و رس. شاھد نیز موجود بود
بھ تیر دلدوز عشق «سراید كھ  ھوراس چنین نغمھ مي. دانست، با وفور خاص مشرق زمین شكفت مي

و ھوراس از » عشق لوكیسكوس كھ در نرمي از ھر زني سر است؛«ـ و تیر عشق كھ؟ ـ » ام گرفتار آمده
اي زیبا یا نوجواني  بھ خاطر دوشیزه اي دیگر شعلھ«پذیرد كھ دچار  این عشق تنھا بدین طریق عالج مي

یكي از ھجویات یوونالیس، كھ قابل . ترین مضمونھاي مارتیالیس مربوط بھ لواط است نخبھ. گردد» رعنا
ارزش و مستھجن معروف بھ  شعر شھوي بي. طبع نیست، بیان شكایت زني است از این رقابت ناھنجار

  .ن ناپختھ رواج داشتآزادانھ میان جوانان گمراه و بزرگا» پرپاپیا«

افتاد و با كمك پدران و مادران مضطرب و دالالن محبت  ازدواج شجاعانھ با این گریزگاھھاي رقیب درمي
دختراني كھ بیش از نوزده سال . داد كھ تقریبًا براي ھر دختر الاقل شوھري موقت فراھم آورد ترتیبي مي

دو نامزد . شدند، اما چنین دختراني زیاد نبودند ميتلقي » ترشیده«داشتند و ھنوز بھ شوھر نرفتھ بودند 
اي ھم براي بیان آن  اي در میان نبود، و حتي در زبان التیني كلمھ دیدند، دوران معاشقھ كمتر یكدیگر را مي

  نبود؛ سنكا از آن شكایت داشت كھ خریدار ھر چیز را قبل از خرید 

بھ زناني كھ شاعر ھرگز اندیشة ازدواج با ایشان را بھ  شد یا یا بھ زنان شوھردار خطاب مي  اشعار عاشقانھ
و معشوق گرفتن زنان نیز، مانند فرانسة قرون وسطي و زمان حاضر، با اوضاع و . داد خود راه نمي

كرد كھ میان زنان شوھردار رومي  سنكاي مھین چنان فرض مي. شد احوال مشابھ، پس از ازدواج آغاز مي
پنداشت كھ زن شوھرداري كھ با دو فاسق بسازد نمونة  فیلسوف او چنین مي زنا بسیار رایج است، و پسر

اند، و مردي كھ از  زنان پاك فقط آنانند كھ طلب نشده«: سراید اووید كج بین چنین مي. كامل وفاداري است
مرثیة سادة . رویھاي ادبي باشد اینھا ممكن بود زیاده» .عشقبازي زنش خشمگین شود روستایي صرف است

ازدواج بدون طالق تا ھنگام مرگ »  :گوید وینتوس وسپیلو براي زنش بیشتر محل اطمینان است كھ ميك
یوونالیس از زني » .ماند، اما دوران زناشویي ما چھل و یك سال با خوشبختي دوام یافت بندرت پایدار مي

ھ خاطر مال یا جاه برخي زنان، كھ بیشتر ب. كند كھ ظرف پنج سال ھشت بار ازدواج كرده است یاد مي
سپردند، وظیفة خود را  كردند، اگر جھیزیة خود را بھ شوھر و تن خود را بھ معشوق خویش مي شوھر مي

اي در یكي از اشعار یوونالیس بھ شوھرش كھ ناگاه سر رسیده است چنین  زانیھ. كردند انجام یافتھ تلقي مي
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زن در آن ھنگام » آزادي» «خواھیم بكنیم؟ مي مگر توافق نكردیم كھ ھر دو ھر كار كھ«: دھد توضیح مي
قانون . اثر بود ، و تنھا اختالف آن عدم حق شركت زنان در رأي و نص قوانین بي نیز مانند اكنون كامل بود

  .زنان را اسیر كرده، اما رسوم ایشان را آزاد ساختھ بود

برخي زنان در كارگاھھا یا . وددر موارد متعددي، مانند زمان ما، آزادي زنان بھ معني نھضت صنعتي ب
شدند؛ گروھي از لحاظ  ھا و خصوصًا در نساجي بھ كار اشتغال داشتند، بعضي وكیل یا دكتر مي كارخانھ

دیدند و برایشان نطق  رساندند؛ زنان فرمانداران مستعمرات لشكریان را سان مي سیاسي قدرت بھ ھم مي
كردند، و زنان شھر پومپئي  ناصب سیاسي دست و پا ميدوشیزگان آتشبان براي دوستان خود م. كردند مي

كاتو روم را بر حذر كرده بود كھ اگر . نوشتند خواستند بر دیوار مي نام آن مردان سیاسي را كھ بیشتر مي
كاران بر  زنان برابري با مردان را تحصیل كنند، آن را بھ برتري بر مردان بدل خواھند كرد؛ و محافظھ

یوونالیس از اینكھ زنان را بھ شاعري و ورزش و . شدند خواندند و خیره مي ذیر ندبھ ميتحقق آشكار این تح
كرد مارتیالیس زنان را حیوانات سبع و حتي شیراني  دید وحشت مي گالدیاتوري و بازیگري مشغول مي

جان  گوید كھ در چنان نبردھایي ستاتیوس سخن از زناني مي. كرد كھ در میدان بھ جنگ مشغولند وصف مي
» .گذاردند و از ھر سو خود را بھ تماشا مي«گشتند  خانمھا، سوار بر تخت روان، در خیابانھا مي. اند داده

كردند؛ ھمراه مردان بھ  ھا، و صحن معابد با مردان گفتگو مي در رواقھا، باغھاي عمومي، باغچھ
ھاي برھنة آنان چیزي  شانھ«رفتند، كھ بھ قول اووید  ضیافتھاي خصوصي یا عمومي و بھ آمفي تئاتر مي

اي خوش و رنگین و مختلط بود كھ اگر یونانیان  جامعة روم جامعھ» .داشت دلپذیر براي تماشا عرضھ مي
  زمان پریكلس

در فصل بھار، زنان خوش لباس قایقھا و سواحل و . افتادند توانستند تصور آن را بكنند، بھ وحشت مي مي
ھاي  ییالقي را با خنده و زیبایي غرورآمیز و گستاخیھاي عاشقانھ و دسیسھویالھاي بایایي و سایر نقاط 

  .خواندند پیرمردان از سر حسرت ایشان را بدكار مي. آكندند سیاسي خود مي

خانمھایي كھ بھ ھنرھا یا مذھب . زنان سبكسر یا ھرزه در آن زمان نیز مانند اكنون اقلیت انگشتمایي بودند
اشعار سولپیكیا را . مانند این عصر متعدد بودند، ھر چند ھمیشھ مشخص نبودند باختند یا ادبیات دل مي

این اشعار بسیار شھوي بودند، ولي از آنجا كھ مخاطب آنھا شوھر . دانستند ھمسنگ اشعار تیبولوس مي
فة تئوفیال، دوست مارتیالیس، زني فیلسوف و در دو فلس. شدند شاعره بود، تقریبًا عاري از گناه تلقي مي

برخي زنان خود را با كارھاي بشردوستانھ و اجتماعي مشغول . رواقي و اپیكوري واقعًا خبره بود
ھا كمك  نمودند، و بھ عنوان حامي بھ اتحادیھ كردند، بھ شھرھاي خود معابد و تئاترھا و رواقھا اعطا مي مي
» صومعة مادران«روم یك . ستاسم برده شده ا» مجمع زنان«اي در النوویوم از  در سنگ نبشتھ. دادند مي

در ھر صورت، پس از خواندن آثار . داشت؛ و شاید ایتالیا واجد اتحادیة ملي باشگاھھاي زنان بوده است
اوكتاویا كھ با وجود تمامي : شویم مارتیالیس و یوونالیس، از یافتن آنھمھ زنان خوب در روم مبھوت مي

بود و اطفال خارجي او را بار آورد؛ آنتونیا، دختر محبوب خیانتھاي ماركوس آنتونیوس نسبت بھ او وفادار 
بھ واسطة   اوكتاویا، بیوة با عصمت دروسوس، و مادر كامل گرمانیكوس؛ مالونیا، كھ تیبریوس را علنًا

بدكاري شماتت كرد و بعد خود را كشت؛ آریاپایتا، كھ وقتي كالودیوس بھ شوھرش كایكینا پایتوس فرمان 
بھ سینة خود فرو برد و در حال احتضار آن سالح را بھ شوھر خویش داد؛ و براي اي  مرگ داد دشنھ

پاولینا، زن سنكا، كھ سعي كرد با شوھر خود بمیرد؛ پولیتا،   ؛»درد ندارد»   :آرامش خاطر شوھرش گفت
كھ چون نرون شوھرش را اعدام كرد دست بھ روزة مرگ زد، و چون ھمان حكم دربارة پدرش صادر شد 

اي را تحمل كرد، اما توطئة  سیلة انتحار بھ پدر پیوست؛ اپیخاریس، آن زن آزاد شده كھ ھر گونھ شكنجھبھ و
شمار كھ شوھران خود را از نظام اجباري پنھان و محفوظ  پیسو را فاش نساخت؛ و آن ھمھ زنان بي

ا خطرات فراوان و بھاي رفتند، یا ھمچون فانیا، زن ھلویدیوس، ب داشتند، یا ھمراه ایشان بھ تبعید مي مي
ھاي  تنھا ھمینھا كھ نام بردیم كفة ترازو را در مقابل تمامي بدكاره. كردند گزاف از شوھران خود دفاع مي

py  .سازد مضامین مارتیالیس و نیشھاي یوونالیس بھ طرف زنان عفیف متمایل مي
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ایم و وفاداري  در پس چنین زنان قھرماني، آن عدة كثیر زنان شوھرداري بودند كھ نامشان را ھم نشنیده
  فضایل قدیم روم. زنانھ و فداركایھاي مادرانة ایشان تمامي ساختمان حیات روم را برپا و استوار داشتھ بود

شیارانة مسئولیت، و احتراز از وقار، سادگي، دلبستگي متقابل ابوین و اوالد، حس ھو  ـ پرھیزگاري،
  روي یا خودنمایي ـ ھنوز ھم در خانھ و  زیاده

آمده است، ناگھان در زمان نروا و ترایانوس سر بر نیاوردند؛ اینان، بي آنكھ صدایي از ایشان برخیزد، در 
مان و تنزل مرد  اند، دوران جاسوسي امپراطوران را ھم تحمل كرده بودند، عصر مستبدان موجود بوده

در مراثي كھ شوھري براي زن، یا زني براي . پناه و ابتذال زنان جوامع متعین را ھم گذرانده بودند بي
ھا و خانمانھا بھ چشم ما  اند اندك برقي از آن خانھ شوھر خود، یا پدر و مادر بر گور فرزند خود نوشتھ

از جان عزیزترم . یموس خفتھ استدر اینجا استخوانھاي اوربیلیا زن پر«: بر گوري نوشتھ است. رسد مي
بھ زن گرامیم «: و بر گوري دیگر» !الوداع مایة آسایش من. بیست و سھ سالھ، محبوب ھمھ، ورپرید. بود

» .ام كھ دیگر زن نگیرم كھ ھجده سال را با سعادت در كنارش گذراندم، بھ خاطر عشقش سوگند خورده
رشتند، كودكانشان را مالمت و  پشم مي: شان مجسم كنیمھا توانیم در خیال خود این زنان را در خانھ مي

كردند، و در پرستش  كردند، خادمان را راھنما بودند، پول كمي را كھ داشتند با دقت خرج مي تربیت مي
ھر چند روم فاقد اصول اخالقي بود، اما آن كشوري . شدند ارثي خدایان خانگي با شوھران خود شریك مي

  .سابقھ رساند ھمان رم بود، نھ یونان ي باستان بھ رفعتي بيكھ خانواده را در دنیا

IV - لباس  

تر  اگر بتوان با دیدن چند صد مجسمھ حكمي كرد، مردان رومي زمان نرون از مردان اوایل جمھوري فربھ
انگیز  در ابتدا، سلطھ بر جھان ایشان را فطرتًا سخت و مقاوم و وحشت. ھا نرمتر بودند و در اندام و گونھ

ساختھ بود، نھ دوست داشتني؛ اما غذا و شراب و بیماري بسیاري را بھ صورتي درآورده بود كھ اگر امثال 
تراشیدند، یا معمولتر آن بود كھ  ھنوز ھم ریش خود را مي. آوردند دیدند، فریاد برمي سكیپیو آن را مي

تراشید برایش عیدي بود؛  نخستین روز كھ جواني ریش خود را مي. تراشید آرایشگري ریش ایشان را مي
مردم عادي روم ھمچنان سنت جمھوري را . داشت غالبًا بروت بكر خود را پرھیزگارانھ بھ خدایي تقدیم مي

زدند تا حدي كھ نزدیك تراشیدن بود، اما عدة روزافزوني از  دادند و موي سر خود را كوتاه مي ادامھ مي
ماركوس آنتونیوس و دومیتیانوس نیز . نوعًا مجعد كننددادند كھ موي سرشان را مص افراد جلف دستور مي
دادند  بسیاري از مردان موي عاریھ بر سر داشتند، و برخي دستور مي. شوند گر مي بھ ھمین صورت جلوه

ھا و چھ در خارج خانھ، در این  تمامي طبقات، چھ در خانھ. تا شكل مو را بر فرق سرشان نقاشي كنند
موكالن در مراسم . شد توگا فقط در موارد رسمي پوشیده مي. كردند ه در بر ميھنگام قبا یا پیراھن ساد

قیصر ردایي ارغواني . پوشیدند پذیرایي و پاتریسینھا در سنا یا در وقت تماشاي ورزشھاي رزمي آن را مي
واني از كرد، و بسیاري از رجال از او تقلید كردند؛ اما اندكي بعد لباس ارغ بھ نشانة مقام خود در بر مي
اي كھ بستھ نشود نبود، و  كرد، تكمھ از این شلوارھاي مزاحم كسي در بر نمي. لوازم خاص امپراطوران شد

مچ «اما در قرن دوم مردان رفتھ رفتھ ساق پا را با . كرد كسي جوراب ساقھ بلند كھ پایین بیفتد برپا نمي
شد، كھ برجستگي  اي شروع مي مي یا چوب پنبھمانند چر پاشنھ و نعلین پاپوش از كفش بي. پوشاندند مي» پیچ

  آن میان شست و انگشت چھارم پا واقع

رسید كھ معموال با جبھ بھ عنوان لباس كامل  شد، و بھ كفش پاشنھ بلند تمام چرم یا چرم و پارچھ مي مي
  .شد پوشیده مي

شود،  ھا دیده مي كھھا و بر س زنان رومي دوران اول امپراطوري، آن طور كھ بر فرسكوھا و در مجسمھ
اند ـ جز آنكھ آنان ھمگي موخرمایي بودند، اندام  شباھت بسیار بھ زنان امریكایي در آغاز قرن بیستم داشتھ

آن زنان . شد كھ رفتار و اطوارشان لطفي گیرنده داشتھ باشد نسبتًا الغري داشتند، و لباسشان موجب مي
گرفتند، بعضي با جد و جھد شنا  برخي ھالتر مي دانستند؛ ارزش آفتاب و ورزش و ھواي آزاد را مي
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زنھا معموال . بستند كردند، و گروھي روش غذایي خاصي داشتند؛ دیگران با بند پستانھاي خود را مي مي
بستند و با  اكثر آن را در تور مي. زدند مي» گوجھ فرنگي«كردند و پشت گردن  موھا را بھ عقب شانھ مي
خواست؛ موھا  رسمھاي بعدي از زنان آرایش موي بیشتر و بلندتري مي. زدند مينوار یا بند باالي سر گره 

داشتند و با موي بور عاریھ، كھ از دختران گرمانیایي خریده و بھ روم  آراستند و با سیم نگاه مي را بلند مي
را وادار بھ زني كھ مبادي رسوم بود ممكن بود چندین ساعت چند كنیز و غالم . كردند شد، تزیین مي نقل مي

  . آراستن و پیراستن ناخنھا و آرایش موي خود كند

را بھ عنوان یكي از مھمترین فنون زمان » زیباسازي«یوونالیس . وسایل آرایش مانند زمان ما متنوع بود
اطاق خواب . ھا، و شاعران مجلدات بسیار در آن موضوع تألیف كردند كند؛ پزشكان، ملكھ خود وصف مي

خانة آالت آرایش بود ـ موچین، قیچي، تیغ، سوھان، ماھوت پاك كن، شانھ، برس مو، خاتون رومي كار
انواع مواد مو . روغن، خمیر، سنگ پا، و صابون  ھاي عطر، كرم، ھا و شیشھ تور مو، گیس عاریھ، كوزه

ف رفت، و انواع مواد ُدھني معطر براي جعد دادن و ثابت كردن مو مصر زدا براي ازالة مو بھ كار مي
گذاشتند؛ این خمیر را پوپایا ساختھ بود،  بسیاري زنان شبھا نقابي از خمیر و شیر خر بھ صورت مي. شد مي

برد؛ گاه  و چون آن را در ترمیم رنگ ناپسند پوست مفید یافت، در تمامي مسافرتھاي خود خر بھ دنبال مي
كردند،  ا رنگ سفید یا سرخ ميصورت خود را ب. كرد یك گلھ خر ھمراه داشت و در شیر خر استحمام مي

و گاه رگھاي شقیقھ را با خطوط ظریف   گرفتند، كردند و یا روي آن رنگ مي مژگان و ابروان را سیاه مي
دھد كھ بھ  بوي گند روغن پوپایا را مي«یوونالیس شكایت داشت كھ زن ثروتمند . كردند آبي تقویت مي

اووید این فنون را موجب گمراھي . بیند را نمي كھ ھرگز روي زنش» چسبد لبھاي شوھر بینوایش مي
داد كھ آنھا را از معشوقان خود پنھان كنند ـ ھمھ را مگر شانھ زدن گیسوان  دانست و بھ خانمھا پند مي مي

  . ساخت كھ وي را سرمست مي

ه شده در این ھنگام زیرپوشھاي ظریف بھ لباسھاي سادة زنانة مربوط بھ دوران قبل از ھانیبال روم افزود
زمستانھا خزھاي نرم اندامھاي . بخشید افكندند، و نقاب رازي دل انگیز بھ چھره مي شال روي شانھ مي. بود

ابریشم و . پوشیدند ابریشم چنان عادي بود كھ مردان نیز مانند زنان مي. داد ثروتمند را نوازش مي
در ازاي پنج سیر كرك صوري دو  رومیان غالبًا. ساختند ھاي كنفي را با رنگھاي گران ملون مي پارچھ

ھا، فرشھا، و روپوشھا ھمھ با قالبدوزي زر و سیم تزیین  لباسھا، پرده. پرداختند رنگھ ھزار دناریوس مي
دوختند؛ ممكن بود  ساختند، و گاه با دقت تمام رو باز مي كفش زنانھ را با چرم نرم یا پارچھ مي. شد مي
ھاي بلند نقص طبیعت را تالفي  غالبًا پاشنھ. را جواھر نشان كنندھاي آن را طال بگیرند و خود كفش  لبھ
  .كردند مي

ریز، و سنجاق  انگشتري و گوشواره، گردنبند، بازوبند، النگو، سینھ. جواھر جزء عمدة تجھیزات زنان بود
ھ ھمراه لولیا پاولینا یك بار لباسي سراپا از زمرد و مروارید پوشیده بود و قبوضي ب. از لوازم حیات بود
پلیني بیش از صد نوع سنگ قیمتي را نام . سسترس ارزش آنھاست ۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠داد  داشت كھ نشان مي

ھاي »زمرد«. تقلید ماھرانھ از این جواھرات صنعتي پر مشغلھ بود. برد كھ در روم معمول بود مي
آنھا را بھ جاي اي روم از زمردھاي مصنوع زمان ما بھتر بود و تا قرن نوزدھم جواھرفروشان  شیشھ

مردان نیز، مانند زنان، بھ سنگھاي بزرگ و انگشت نما عالقھ داشتند، سناتوري بر . فروختند اصل مي
دستور داد او را   الشمسي داشت بھ درشتي یك فندق؛ آنتونیوس كھ از وجود آن خبر شد، انگشتري خود عین

. برد سسترس را بر انگشت خود مي ٢‘٠٠٠‘٠٠٠وي گریخت، در حالي كھ . بھ نظام اجباري دعوت كنند
. گمان جواھر در آن زمان نیز مانند بسیاري اوقات دیگر سدي در برابر تورم پول یا انقالب بوده است بي

تیبریوس و امپراطوران . در این زمان ظروف سیمین، جز میان طبقة پایین اجتماع، میان ھمھ مرسوم بود
. این احكام قابل اجرا نبود و بزودي از خاطرھا رفت بعدي احكامي بر ضد تجمل صادر كردند، اما

ھا براي ھنروران روم و شرق كار بھ  تیبریوس تسلیم شد و اعتراف كرد كھ اسراف پاتریسینھا و نوكیسھ
بدون »  :گفت تیبریوس مي. دھد كھ باجھاي مستعمرات از پایتخت بازگردد آورد، و فرصتي مي وجود مي
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آمیزتر نبود، و بھ ھیچ روي در طمطراق و گراني بھ پاي  لباس رومي از لباس زنان زمان ما چندان تجمل
یافت، یك  مد لباس در روم بھ سرعت شھرھاي زمان ما تغییر نمي. رسید ملبوس خاوندان قرون وسطي نمي

اما، در مقایسھ با موازین جمھوري، . ه باشدلباس خوب را ممكن بود یك عمر پوشید و باز ھم از شكل نیفتاد
پیش از آنكھ لوكولوس و پومپیوس غنایم و لذت پرستي را از شرق براي روم بھ ارمغان آورند، مردم طبقة 

ھاي مجلل در بھشت اپیكوري  باالي روم اكنون از حیث لباس ظریف، اغذیة متنوع، اثاث شكیل، و خانھ
رھبري سیاسي و تقریبًا از قدرت سیاسي افتاده بودند، از مجامع بھ آریستوكراتھا، كھ از . زیستند مي

كاخھاي خود پناه بردند و بدون ھیچ گونھ اعتقادات اخالقي، جز فلسفھ، خود را بھ تجسس لذت و ھنر 
  .زیستن سپردند

V – یك روز زندگي در رم  

اقھا، ستونھاي مرمر كف مرمرین و موزاییك اط. تجمالت خانھ بمراتب بیش از تجمالت لباسھا بود
رنگارنگ، آالباستر، و سنگ سلیماني؛ دیوارھاي با نقاشیھاي درخشان یا جواھرنشان؛ سقفھاي گاه مذھب 

ھاي مزین بھ الك سنگ پشت، عاج، نقره، یا  ھاي عاج؛ نیمكت یا شیشھ پوش؛ میزھاي چوب لیمو با پایھ
و نرون  ٨٠٠‘٠٠٠یلیونرھاي عادي ھاي زربفت اسكندراني یا رومیزیھاي بابلي كھ م طال؛ پارچھ

بند؛ شمعدانھاي برنزي،  پرداختند؛ تختھاي برنزي، با تور پشھ سسترس در بھاي آن مي ۴‘٠٠٠‘٠٠٠
ھاي ُدر كوھي ـ  ھا و تصاویر و اشیاي ھنري؛ گلدانھاي برنز كورنتي یا شیشھ اي؛ مجسمھ مرمري، یا شیشھ

  .ربابي عصر نرون را آكنده بودھاي ا اینھا ھمھ جزئي از تزییناتي بود كھ خانھ

بایست غالمان متعددي خریداري . زیست كھ گویي در موزه اقامت دارد اي ارباب چنان مي در چنین خانھ
در . شدند تا دستة غالمان اولي را بپایند شدند تا آن ثروت را حفظ كنند و غالمان دیگري ابتیاع مي مي

زندگي . مت حضور و نظارت یا صنعت اشتغال داشتندغالم بودند كھ بھ كارھاي خد ۴٠٠برخي منازل 
  . گذشت ارباب، حتي در خلوت اطاقھایش، در مالء غالمانش مي

آوردند، و ھنگام استراحت  وقت غذا دو غالم در خدمت بودند، ھنگام لباس كندن دو غالم چكمھ از پا در مي
نانكھ گویي منظور مسلم ساختن بدبختي چ. ایستاد ـ این بھشت موعود نیست اي بھ پاس مي بر ھر در گماشتھ

ثروت باشد، ارباب روز را در حدود ساعت ھفت با پذیرفتن وابستگان و انگلھاي خود و گونھ وادادن بھ 
انجامید، بھ صرف صبحانھ  پس از دو ساعت كھ این امر بھ طول مي. كرد ھاي ایشان آغاز مي بوسھ

آداب چنان مقرر داشتھ بود كھ شخص . شد ان مشغول ميسپس بھ دید و بازدید رسمي با دوست. پرداخت مي
كرد؛ و در نامزدي  داد؛ در كارھاي قضایي و انتخابات بھ ایشان كمك مي بایست مالقات دوستان را پس مي

این . رساند دخترانشان، مراسم بلوغ پسرانشان، خواندن اشعارشان، و امضاي وصایایشان حضور بھ ھم مي
سپس . شد كھ در ھیچ تمدني نظیر نداشت تماعي با چنان لطف و ادبي انجام ميكارھا و سایر تعھدات اج

  .شد رفت یا بھ مأموریت دولت یا بھ كارھاي شخصي خود مشغول مي ارباب بھ سنا مي

چنین افرادي، پس از دید و . تر نبود تر بود، اما كم زحمت براي افرادي كھ كمتر ثروتمند بودند زندگي ساده
مردم افتاده ھنگام برآمدن آفتاب مشغول . شدند نھ، تا ظھر بھ كارھاي شخصي مشغول ميبازدیدھاي صبحا

. كردند كار خود بودند؛ از آنجا كھ زندگي شبانھ بسیار قلیل بود، رومیان حداكثر استفاده را از روز مي
ت صرف شام شد، و شام در ساعت سھ یا چھار ـ و ھر چھ طبقھ باالتر بود، وق ناھار سبكي ظھر خورده مي

گشتند و تا غروب آفتاب  پس از ناھار و اندكي استراحت، دھقانان و كارگران بھ كار بازمي. شد دیرتر مي
رومیان دورة امپراطوري . رفتند كردند؛ دیگران در خارج یا حمامھاي عمومي دنبال تفریح مي كار مي

ایشان نیز مانند ژاپنیان بوھاي عمومي . ددادن استحمام را بیشتر از عبادت خدایان با عالقة مذھبي انجام مي
رسید،  دادند، و در پاكیزگي ھیچ ملتي در دنیاي باستان بھ پاي ایشان نمي را بھ عطر اختصاصي ترجیح مي

در . كردند براي زدودن عرق، دستمال ھمراه داشتند؛ و دندان را با گرد و خمیر مسواك مي. مگر مصریان
بار استحمام كافي بود؛ اما در این ھنگام شخص بایست روزي یك بار اوایل دورة جمھوري ھر ھفتھ یك 
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گوید كھ حتي روستاییان ھر روز  جالینوس مي. حمام كند یا خود را دچار نیش مارتیالیس مانندي سازد
اي داشتند كھ با  شد؛ منازل اغنیا حمام سرخانھ ھا تشت حمام دیده مي در غالب خانھ. كردند استحمام مي
اما اكثریت آزادگان رومي بھ حمامھاي عمومي اتكا . درخشید اي یا سیمین مي یر مرمري یا شیشھاسباب و ش

  .داشتند

اما حمامھاي بزرگ، . استخر شناي عمومي ١٣۵٢حمام، بھ اضافة  ٨۵۶روم بود؛ در قرن چھارم میالدي 
از آن حمامھاي شد و صدھا غالم كارگر داشت،  ساخت و توسط صاحبان امتیاز اداره مي كھ دولت مي

كھ توسط آگریپا، نرون، تیتوس، ) ھا گرمابھ(این ترماي . متعلق بھ اشخاص بیشتر مورد توجھ بود
ترایانوس، كاراكاال، آلكساندر سوروس، دیوكلتیانوس، و قسطنطین ساختھ شده بود آثار باقي شكوه دولت 

توانستند در آن واحد در آنھا  نفر مي ١۶٠٠نشیمن مرمري داشت و  ١۶٠٠حمامھاي نرون . اجتماعي بود
ھر شھرنشیني . انداخت نفر را راه مي ٣٠٠٠حمامھاي كاراكاال و دیوكلتیانوس ھر یك . استحمام كنند

پرداخت، و ظاھرًا روغن  توانست با پرداخت مبلغي ناچیز بھ حمام برود؛ دولت كسر خرج حمام را مي مي
ا یك بعد از ظھر براي زنان و از ساعت دو بعد از حمامھا از آغاز صبح ت. و شستن مشتري با حمام بود

آن واحد اجازه   ظھر تا ھشت براي مردان باز بود؛ اما غالب امپراطوران استحمام زن و مرد را در
رفت تا لباس خود را عوض كند، سپس بھ ورزشگاه وارد  معموال مشتري ابتدا بھ رختكن مي. دادند مي
یكي از توپ . د یا بدود یا بجھد یا دیسك یا نیزه بیندازد یا توپ بازي كندشد تا مشتزني كند یا كشتي بگیر مي

امریكاییھا بود؛ در یك جور توپ بازي دیگر، دو دستة مخالف براي » مدیسین بال«بازیھا شبیھ بازي 
افتادند و تمام فنون یك دستة بازیكن مانند حاضر را بھ كار  رساندن توپ بھ مقصد مخالف در ھم مي

دادند در  پیرمرداني كھ ترجیح مي. دادند آمدند و نمایش مي اي بھ حمام مي گاه توپ بازھاي حرفھ. ندبرد مي
داشتند با مالش پیھ ایشان را كم  رفتند و غالمي را وا مي ورزش وكیل بگیرند بھ اطاقھاي مشت و مال مي

  .كند

شد كھ ھواي آن  ارد اطاقي ميرفت و براي این كار ابتدا و مشتري پس از ورزش بھ محل حمام اصلي مي
خواست بیش از آن عرق بریزد بھ  رفت كھ ھواي آن داغ بود، و اگر مي گرم بود و از آنجا بھ اطاقي مي

شست و براي  سپس در آب گرم خود را مي. رفت كھ بخار بسیار داغي در آن جریان داشت مي الكونیكوم
اي كھ رومیان از گلھا آموختھ بودند ـ صابون كھ از پیھ و خاكستر چوب غان یا نارون  این كار از چیز تازه

رود  احتمال مي. بوداین اطاقھاي گرم بیشتر از سایر قسمتھاي مورد توجھ . كرد شد ـ استفاده مي ساختھ مي
كھ این حمامھا یا اطاقھاي گرم كوششي بوده است كھ روم براي جلوگیري یا تخفیف روماتیسم و ورم 

رفت؛ ممكن بود ضمنًا بھ حوض آب سرد یا  مشتري سپس بھ حمام سرد مي. برده است مفاصل بھ كار مي
مالش دھند، و این ماده معموال داد با روغن یا مادة دھني او را  سپس دستور مي. حوض شنا ھم برود

كردند، بھ  شستند، بل با پارچة مویي پاك و با حولھ خشك مي این روغن را دیگر نمي. مقداري زیتون داشت
  داخل  طوري كھ مقداري روغن بھ جاي چربي، كھ حمام گرم بیرون برده بود،

   

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  نماي داخلي و بازسازي شدة حمامھاي كاراكاال

  .پوست شود

این حمامھا ھم حمام بودند و ھم باشگاه؛ . افتاد كھ مشتري در این ھنگام از حمام برود ق ميكمتر اتفا
اطاقھایي در آن بود كھ مخصوص بازي طاس و شطرنج بود، راھروھایي داشت مملو از نقاشي و مجسمھ، 

، تاالرھایي توانستند بنشینند و صحبت كنند، كتابخانھ و قرائتخانھ داشت نشیمنھایي داشت كھ دوستان مي
توانست جھان را توضیح  اي بنوازد یا بخواند و فیلسوف مي توانست قطعھ داشت كھ رامشگر یا شاعر مي

زن و . یافت در این ساعات بعد از ظھر، بعد از استحمام، جامعة روم مھمترین نطقة تالقي خود را مي. كند
كردند؛  كردند، و مغازلھ یا مباحثھ مي فتگو ميآمیختند، گ مرد آزادانھ و با نشاط اما مؤدبانھ با یكدیگر مي

رومیان در حمام، تماشاي ورزشھاي رزمي، و باغھاي ملي عالقة شدید خود را نسبت بھ صحبت و 
  .كردند شایعات و شنیدن اخبار و رسواییھاي روز ارضا مي

. خوردند زل شام ميتوانستند در رستوران حمام شام بخورند، اما غالب ایشان در من كردند مي اگر میل مي
روزگاري، . رسم بر آن بود كھ ھنگام غذا دراز بكشند  شاید بھ علت تنبلي ناشي از ورزش و حمام گرم،

اما در این ھنگام زنان نیز كنار مردان لم . نشستند كشیدند، زنان جدا مي ھنگامي كھ مردان دراز مي
روي . ھ شكل چھارگوش چیده شده بوداطاق غذاخوري سھ مصطبھ داشت كھ دور میز بزرگ ب. دادند مي

خورد سرش را روي بازوي چپش  كسي كھ سر میز غذا مي. نشستند ھر مصطبھ عادتًا سھ نفر مي
  .اي، و بدنش در طرف مقابل میز دراز شده بود گذاشت و بازویش را روي مخده مي

در صورت اغذیة  پلیني. خوردند طبقات فقیرتر ھمچنان غالت و لبنیات و سبزي و میوه و گردو مي
خوردند و در  ثروتمندان گوشت مي. برد رومیان انواع مختلف غذاي سبزي را از سیر گرفتھ تا شلغم نام مي

. گوشت خوك بیش از گوشتھاي دیگر مورد عالقھ بود. كردند این كار مانند گوشتخواران بیرحم افراط مي py
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سوسیس گوشت . آید خوب از آن عمل ميگوید كھ پنجاه جور غذاي  پلیني از این جھت مدح خوك را مي
  .گرداندند، ھمچنانكھ امروز در بزرگراھھا مرسوم است ھا مي خوك را در اجاقھاي قابل حمل دور كوچھ

ضیافت در ساعت چھار بعد از . خورد، انتظار غذاي كمیاب داشت وقتي كسي در مجلس ضیافتي غذا مي
افشاندند، ھوا از بوي  روي میز گل و جعفري مي. شد و تا اواخر شب یا روز ادامھ داشت ظھر آغاز مي

پوشیدند و  يانداختند، و خدمتكاران لباس یكجور م ھا مخده مي عطریات خارجي مملو بود، روي مصطبھ
آمد كھ میزبان و سرآشپز او از آنھا بھ  بین مشھي و دسر غذاھاي تجمل آمیزي مي. كردند راست حركت مي

ماھي . آمد ماھي كمیاب، پرندة كمیاب، و میوة كمیاب ھم جالب بود و ھم ذائقھ را خوش مي. بالیدند خود مي
  یك ماھي را بھ ھشت ھزار سسترس خریدند؛ آسینیوس كلر  آزاد را ھر نیم كیلو ھزار سسترس مي

ماھي را زنده بیاورند و برابر چشمان میھمانان بجوشانند تا ایشان را از رنگھاي مختلفي كھ ماھي در 
ودیوس پولیو این ماھیھا را كھ نیم متر طول آنھا بود در مخزن . گرفت لذت برند احتضار مرگ بھ خود مي

مارماھي و . داد كردند بھ خورد آنھا مي رضایت او را نميداد و غالماني را كھ جلب  بزرگي پرورش مي
بال شترمرغ، . شد، اما قانون خوردن موش صحرایي را نھي كرده بود حلزون غذاي عالي محسوب مي

آپیكیوس، كھ یك تن خوشگذران . زبان عنقا، گوشت پرندگان، و جگر غاز غذاھاي مورد عالقھ بودند
گر پرورده را بدین نحو ابداع كرد كھ با خوراندن انجیر بھ ماده معروف زمان تیبریوس بود، خوراك ج

داد كھ پس از صرف غذاي سنگین،  رسم معمول بھ میھمانان اجازه مي .كرد ميخوك جگر آنھا را فربھ 
دادند و سپس  برخي از پرخوران این عمل را در وسط غذا انجام مي. یھ كنندمعده را با دواي قي آوري تخل

چنین » .خورند تا قي كنند كنند تا بخورند، مي قي مي«: گوید سنكا مي. پرداختند مجددًا بھ اقناع اشتھا مي
ن رسم بود از این دلچسبتر ای. بند بدتر نبود رفتاري استثنایي بود، و از میخوارگي افراطي امریكاییان شرط

افشاندند، یا با موسیقي و رقص و شعر  دادند، یا از سقف گل و عطر بر سرشان مي كھ بھ میھمانان ھدیھ مي
گفتگو، كھ بھ واسطة شراب قید و بندي نداشت و بر اثر حضور جنس . كردند و نمایش از ایشان پذیرایي مي

  .رساند آمد، شام را بھ پایان مي مخالف بھ حرارت مي

نین فرض كرد كھ این گونھ ضیافتھا پایان عادي ھر روز رومیان بوده یا در زندگي رومیان بیش از نباید چ
تاریخ نیز مانند جراید زندگي را . مجالس ضیافت امروزي كھ با چندین نطق ھمراه است معمول بوده است

ریف یا زندگي عادي برد و از نقل احوال مرد ش دھد، چون از موارد استثنایي لذت مي خالف واقع جلوه مي
با اكراه از خواب : بیشتر رومیان مثل خود ما و ھمسایگان ما بودند. كند كھ خبر جالب ندارد پرھیز مي

ورزیدند،  كردند، زیاد عشق مي كردند، خیلي كم بازي مي خوردند، زیاد كار مي خاستند، زیاده مي برمي
زدند، وقت بیداري در خواب  فراوان حرف مي كردند، اندكي بگومگو مي  كردند، بندرت از كسي نفرت مي

  .خوابیدند خوردند، و مي و خیال غوطھ مي

VI – تعطیالت رومي  

  تئاتر – ١

تعطیالت بسیاري نیز داشت كھ زماني با نمایشھاي مذھبي بھ وقار آمیختھ بود؛ و در این ھنگام با عشرت 
ھا یا مرغزارھاي كنار  تابستانھا بسیاري از مردم فقیر از گرماي مرطوب بھ میكده. دنیوي نشاط آمیز بود

رقصیدند، و عشق  ، ميخوردند نوشیدند، مي در ھواي آزاد مي. گریختند رودخانھ یا حومة شھر مي
آمدند ممكن بود بھ نقاط ساحلي در كنارة غربي بروند، یا با اغنیا در  آنان كھ از عھده برمي. ورزیدند مي

زمستانھا آرزوي ھر رومي آن بود كھ بھ جنوب و در صورت . كنار خلیج بایاي بھ تفریح مشغول شوند
اما . عنوان تصدیق عضویت در طبقة باال، باز گردد امكان بھ رگیوم یا تارنتوم برود و با پوست سوختھ، بھ

pyروایت، شعر و موسیقي، : ماندند وسایل تفریح فراوان و ارزاني در اختیار داشتند آنان كھ در روم مي
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راني، مبارزه تا  نمایش، مسابقات ورزشي، مسابقات پولي، اسبدواني، ارابھ  درس، كنفرانس، نمایش ساكت،
ھاي  ن افراد و سباع، و جنگھاي دریایي كھ زیاد ھم قالبي نبود روي دریاچھحد مرگ بین افراد یا بی

  .ساختگي ـ ھرگز شھري اینھمھ وسایل سرگرمي نداشتھ است

در اوایل دورة امپراطوري، در ھر سال رومي، ھفتاد و شش روز جشن یا عید بود كھ در آن مراسم 
اي بود كھ مخصوص نمایش یا نمایش  سم صحنھاز این جشنھا، پنجاه و پنج مرا. گرفت ورزشي انجام مي

تعداد جشنھاي ورزشي . ساكت بود، و بیست و دو تا ورزشھاي سیركي و ورزشگاھي یا آمفي تئاتري بود
اما این امر بھ ھیچ . شدند روز در سال عرضھ مي ١٧۵میالدي  ٣۵۴رو بھ ازدیاد بود، تا وقتي كھ در 

شد، نمایشنوسي  بل، برعكس، ھر چھ تئاتر بیشتر مي. ر روم نبودوجھ بھ معني افزایش یا ترقي فن نمایش د
نوشتند كھ خوانده شود نھ آنكھ بازي  ھا را در این موقع بیشتر براي آن مي نمایشنامھ. رفت رو بھ انحطاط مي

ھاي ساكت  شود؛ تئاتر بھ ھمان تراژدیھاي قدیم رومي و یوناني و كمدیھاي قدیم رومي و نمایشنامھ
آیسوپوس، كھ نقشھاي غم . آوردند ستارگان بر صحنھ چیره بودند و ثروتھاي كالن بھ دست مي. ساخت مي

سسترس بھ جا  ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠كرد، پس از عمري اسراف و تبذیر، پس از مرگ  انگیز را بازي مي
سسترس درآمد داشت، و چنان  ۵٠٠‘٠٠٠كرد سالي  آور را بازي مي روسكیوس كھ نقشھاي خنده. گذارد

كرد و با این تحقیر پول، با وجود آنكھ سابقًا برده بود، شیر  د شد كھ چند فصل بدون مزد كار ميثروتمن
كرد و ذوق ایشان را خشن  تئاتر عالقة مردم را جذب مي بازیھاي سیرك و آمفي. مجامع اشراف شده بود

دیگر بھ قربانیان ساخت، و نمایش نویسي روم در میدان مبارزات گالدیاتورھا درگذشت و یك قرباني  مي
  .تعطیالت روم افزوده شد

بھ واسطة اصرار و اھمیت دادن بھ بازي و صحنھ بھ جاي فكر و نقشة نمایش، تئاتر اندك اندك جاي خود 
نمایشھاي تقلیدي حاوي مقداري جزئي صحبت بود، موضوع نمایش را . را بھ نمایشھاي تقلیدي ساكت داد

. شد آن بھ طرحھاي شخصیت بود كھ با تقلید ماھرانھ نموده مي گرفت، و اتكاي از زندگي مردم پست مي
  آزادي نطق و بیان، كھ از مجالس و فوروم رخت 

ماند، و آن ھنگامي بود كھ بازیگري جان  اي كوتاه در این ریشخندھاي مختصر زنده مي بربستھ بود، لحظھ
وجھ امپراطور یا یكي از افراد مورد انداخت تا با گفتن جملة دوپھلویي، كھ نیش آن مت خود را بھ خطر مي

كالیگوال دستور داد بازیگري را كھ چنان ایھامي . عالقة او بود، تماشاگران را وا دارد برایش كف بزنند
شد، بازیگري اداي جنازه را  روزي كھ وسپاسیانوس خسیس دفن مي. تئاتر سوختند كرده بود زنده در آمفي

جواب . شست و پرسید مجلس ختم چقدر براي دولت خرج داردضمن تشییع جنازة جسد ن. آورد در مي
صد ھزار سسترس بھ خودم بدھید و در تیبر «: ، جنازة امپراطور فرمود »ده میلیون سسترس«: دادند

پذیرفت، و از آنجا كھ چنین زناني بھ  فقط بازي تقلیدي بود كھ زنان را بھ عنوان بازیگر مي» .پرتابم كنید
آمدند، از بیان و اعمال خالف عفت چیزي  بازیگري از طبقة روسپیان بھ حساب ميخودي خود بھ واسطة 

خواستند كھ تمامي  تماشاگران از این بازیگران مي» فلورالیا«در مواقع خاصي، از قبیل . دادند از دست نمي
. ساندندر مانند زمان ما، زن و مرد ھر دو در این نمایشھا حضور بھ ھم مي. ملبوس خود را بھ درآوردند

  .و آن عروسان او را یافتند سیسرون در تئاتر براي خود عروساني یافت، 

آمد حذف كردند و موضوع نمایش را بھ  اي كھ در طول آن بر زبان مي چون از این بازي تقلیدي چند جملھ
حركات و شود و فقط با  ادبیات كالسیك متوجھ ساختند، پانتومیم بھ وجود آمد كھ در آن ھیچ سخني گفتھ نمي

جمعیت روم، كھ از نژادھاي . در این صرف نظر كردن از زبان منفعتي بود. شود اشارات بیان مطلب مي
فھمید، وقتي اعمال بازیگران با زیور سخن  مختلف بود و جزء اعظم آن جز التیني بسیار ساده زباني نمي

كي پوالدس كیلیكیایي و دیگري م، دو بازیگر، ی ق٢١١در سال . كرد شد، آن را بھتر درك مي سنگین نمي
باتولوس اسكندراني، بھ روم آمدند و پانتومیم را ـ كھ قبال در شرق ھلنیستي رواج داشت ـ با اجراي 

روم، كھ . اي، كھ فقط از موسیقي و بازي و ادا و رقص تركیب شده بود، معمول ساختند نمایشھاي یك پرده
طمطراق خستھ شده بود، این ھنر جدید را استقبال كرد، از  ھاي تھیھ شده بھ نظم قدیم و پر از نمایشنامھ

لطف حركات و مھارت بازیگران بھ ھیجان آمد؛ از البسة پرجالل ایشان و جلوه یا طیبت نقابھا، اندامھاي 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



پرورش یافتھ و رژیم گرفتھ، بیان كنندگي شرقي دستھا، تجلي سریع و كثیر ایشان بھ صورت افراد 
تماشاگران، در پشتیباني از بازیگران مورد . برد انگیز صحنات شھوي لذت ميمختلف، و اجراي شھوت 

شدند؛ زنان واالتبار عاشق بازیگران  ھاي مخالف تقسیم مي عالقة خود كھ با یكدیگر رقیب بودند، بھ دستھ
اه زن كردند، تا آنكھ یكي از بازیگران واقعًا در ر شدند؛ و با ھدایا و آغوش باز ایشان را تعاقب مي مي

پانتومیم بتدریج تمامي رقیبان خود را، بھ استثناي نمایش ساكت از صحنة روم . دومیتیانوس سر از كف داد
  .درام ھم جاي خود را بھ بالھ داد. بیران راند

  موسیقي رومي – ٢

در دورة جمھوري بھ رقص با . این پیروزي بھ واسطة توسعة عظیم موسیقي و رقص امكانپذیر گشتھ بود
نگریستند؛ سكیپیوي كھین دولت را وادار كرده بود مدارسي را كھ موسیقي و رقص در آنھا  تحقیر ميدیدة 

اما » .فقط دیوانھ ھنگام ھوشیاري ممكن است برقصد«: شد ببندد، و سیسرون گفتھ بود كھ تدریس مي
گوید تقریبًا ھر  ميسنكا . نمایشھاي پانتومیم رقص را معمول ساختند و بعدًا مورد عالقة شدید قرار دادند

ھاي ثروتمندان، در این  در خانھ. ساخت اي سكوب رقص داشت كھ آواي پاي مرد و زن را منعكس مي خانھ
رقص، آن . ھنگام، یك استاد رقص، یك سرآشپز، و یك فیلسوف بھ عنوان جزئي از لوازم خانھ مقیم بودند

زنان این . ت موزون دست و باالتنھ بودطور كھ در روم معمول بود، بیش از پا و ساق مشتمل بر حركا
گرفتند، بل از این جھت كھ لطف و انعطاف بھ ایشان  ھنر را فقط بھ خاطر جذابیت خود رقص فرا نمي

  .شدند داد نیز بھ آن روي آور مي مي

مانند ھر چیز دیگر در حیات . رومیان، بعد از قدرت و پول و زن و خون، موسیقي را دوست داشتند
پرستاني كھ ھنر را با انحطاط یكي  ، موسیقي روم نیز از یونان آمد و ناگزیر در مقابل كھنھفرھنگي روم

م، سنسورھا نواختن تمام آالت موسیقي را جز فلوت  ق ١١۵در سال . دانستد راه خود را با مبارزه گشود مي
شناخت، اما در  ن نميیك قرن بعد، سنكاي مھین ھنوز موسیقي را در خور مردا. ایتالیایي نھي كرده بودند

كتاب در موسیقي را نوشتھ بود، و این رسالھ با منابع یوناني آن پشتیبان بسیاري » وارو«ضمن این مدت 
عاقبت اطوار و آالت غني و شھوتخیز یوناني بر ناھنجاري و . از آثار رومي دربارة اصول موسیقي گردید

 ۵٠تا سال . بًا تربیت مردان جزء اصلي شدسادگي رومي فایق آمد، و موسیقي در تربیت زنان و غال
میالدي تمامي طبقات را اعم از زن و مرد اسیر خود كرده بود؛ مردان نیز، مانند زنان، تمامي روز و حتي 

عاقبت حتي امپراطوران نیز از . كردند چندین روز را صرف گوش كردن و ساختن و خواندن آھنگھا مي
ھادریانوس فیلسوف منش نیز، مانند نرون زن خو، از مھارت در چنگ  رفتند، و دستة ساز باال و پایین مي

سرودند، و موسیقي را ھم  اشعار غنایي را براي آنكھ ھمراه موسیقي خوانده شود مي. بالید زني بھ خود مي
موسیقي قدیم تحت الشعاع نظم بود، در حالي كھ در زمان ما موسیقي مشرف . ساختند بیشتر براي شعر مي

موسیقي ھمسرایي رواج داشت و غالبًا در عروسیھا، . كند تا حدي كھ آن را تقریبًا نابود مي  است، بر كالم
ھوراس از دیدن و شنیدن جوانان و . شد ھا شنیده مي ورزشھاي رزمي، مراسم مذھبي، و تشییع جنازه

در . تأثر شدخواندند سخت م دوشیزگاني كھ آواز ساختة او را براي بازگشت عصر طالیي ساتورنوس مي
ظاھرًا . خواندند، منتھا در گامھاي مختلف آن آوازھاي دستھ جمعي، ھمسرایان تمامي اصوات یك نوا را مي

  .در آن ھنگام تقسیم آواز بھ قسمتھاي مختلف شناختھ نبوده است

ھاي اركستر بادي و زھي امروزي ھنوز ھم تغییراتي در  دستھ. آالت اصلي عبارت بود از فلوت و لیر
ترین سمفونیھا عبارت است از تركیب عالمانة باد كردن و پر كردن و خراشیدن و  قھرمانانھ: ان آالتندھم

لیر مالزم . زدند و فرض بر آن بود كھ باعث تحریك احساس شود فلوت را ھمراه نمایش تئاتر مي. كوبیدن
راز بود و سوراخھاي متعدد فلوت در آن زمان د. سرود بود و از آن انتظار داشتند كھ روح را تعالي بخشد

لیر آن زمان چنگ زمان ما بود، اما بھ اشكال . داشت و صداھاي بیشتري از فلوت زمان ما داشت
لیر یونانیان متوسط القامھ بود، اما رومیان بر اندازة آن افزودند، تا آنجا كھ . شد تري ساختھ مي مختلف

ھ طور كلي سازھاي رومیان، مانند سازھاي زمان ب. وصف كرده است» بھ بزرگي ارابھ«آمیانوس آنھا را 
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تارھاي لیر را از زه یا پي . ما، بیشتر از لحاظ صدادار بودن و اندازه نسبت بھ آالت سابق بھبود پذیرفت
نواختند ـ اما قسمتھاي تند را فقط با  ساختند، و ھر لیر ھجده تار داشت؛ با مضراب یا انگشت آن را مي مي

اوایل قرن اول، ارگ آبي را از اسكندریھ آوردند كھ چندین سوراخگیر و وقفھ و لولة  در. شد زد انگشت مي
  .نرون عاشق آن شد، و كوینتیلیانوس آرام تحت تأثیر پر صدایي و قدرت آن قرار گرفت. صوتي داشت

 حتي در. و در برخي مسابقات عمومي قسمتي مربوط بھ مسابقة موسیقي بود. شد كنسرتھاي رسمي داده مي
دھد كھ  ضیافتھاي بیتكلف شام ھم اندكي موسیقي الزم بود؛ مارتیالیس در شعري بھ میھمان خود وعده مي

. شود و اما در مورد ضیافت تریمالخیو، میزھا با وزن آوازخواني جمع مي. الاقل فلوت زني خواھد بود
شد ـ یعني یك  وني اجرا ميدر پانتومیمھا سمف. كالیگوال در كشتي تفریحي خود اركستر و دستة آواز داشت

خواند، و  گاه بازیگر قطعات منفرد را مي. رقصیدند خواندند و مي خوان ھمراه دستة موسیقي مي دستھ آوازه
ھیچ تازگي . داد رقصید و حركات الزم را انجام مي خواند و بازیگر مي اي آواز مي گاه آواز خوان حرفھ
كرد و  اركستر را فلوت رھبري مي. رقاص داشتھ باشد ٣٠٠٠آوازخوان و  ٣٠٠٠نداشت كھ پانتومیمي 

ھایي كھ بھ پاي  كردند ـ و پابند عبارت بود از تختھ ني، ترومپت، ناي، و پابند بھ آن كمك مي لیر، سنج قره
كرد كھ از شدیدترین صداھاي اركسترھاي كنوني وحشت  بستند و چنان صداي مھیبي ایجاد مي بازیگر مي

اما نشاني در دست نیست كھ . زدند كر كرده است كھ افراد با ھارموني ساز ميسنكا ذ. انگیزتر بود
شد معموال یك  سازي كھ ھمراه آواز زده مي. اند برده اركسترھاي قدیم ھارموني را با نغمة سنجي بھ كار مي

  .كرد دانیم، دنبالة مشخص آواز را دنبال نمي نت باالتر بود، اما، تا آن حد كھ مي

استعداد از تمامي مستعمرات بھ سوي مركز طالي . فراوان بود، و ساز زنان درجة دوم بسیاریكھ ھنرمند 
خوان و اركستر را بھ حد زیاد و  ھاي آوازه داد كھ دستھ داري فرصتي مي آورد، و رسم برده جھان رو مي

استعداد زیاد داشتند بسیاري از مؤسسات توانگر نوازندگاني از خود داشتند و آنھا را كھ . ارزان تربیت كنند
  فرستادند تا تعلیم بیشتري  نزد استادان مشھور مي

خواندند؛ برخي در  دادند و در آن كنسرتھا آواز مي شدند و كنسرت مي برخي چنگ نواز مي. بگیرند
ساختند؛ و بعضي با ارگ یا  خواندند خود مي یافتند و معموال سرودي را كھ مي آوازخواني تخصص مي

تواند غم را تخفیف  زد كھ موسیقي او مي دادند، مانند كانوس كھ بھ اسلوب بتھوون الف مي يفلوت كنسرت م
اي در  این موسیقیدانان حرفھ. ور سازد دھد، شادي را بیفزاید، تقوا را برافرازد، و آتش عشق را شعلھ

یافتند؛  عشق مي رفتند و شادباش و مزد و بناي یادگار و سراسر امپراطوري براي دادن كنسرت بھ سفر مي
زنان بر سر مضرابھایي كھ . فروختند بھ قول یوونالیس، برخي از ایشان عشق خود را بابت مزد اضافي مي
كردند و، براي پیروزي محبوبان  نوازندگان بزرگ با آنھا تار چنگ را بھ نوا درآورده بودند رقابت مي

توان آن  بزحمت مي. كردند رابھا قرباني ميعالم موسیقي خود در مسابقات تروني و كاپیتولینوسي، در مح
صحنة جاذب را ترسیم كرد كھ موسیقیدانان و شاعران سراسر امپراطوري برابر جماعات كثیر رقابت 

  .گرفتند كردند، و برندگان از دست امپراطور تاجي از برگ بلوط مي مي

ظاھرًا از موسیقي یوناني پر سر و . از موسیقي روم آن قدر خبر نداریم كھ بتوانیم كیفیت آن را شرح دھیم
و خاصیت جادویي شرقي از مصر و آسیاي صغیر و سوریھ در آن راه  تر بود،  صداتر، پرتر، و وحشیانھ

كنند و روح  پیرمردان عزا گرفتھ بودند كھ مصنفان اخیر گرفتگي و وقار اسلوب قدیم را رھا مي. یافتھ بود
یقین است كھ ھیچ ملتي در ھیچ . سازند آالت پرصدا در ھم مي و اعصاب جوانان را با نواھاي مسرفانھ و

شد توسط مردم دلزنده  آوازھایي كھ روي صحنھ خوانده مي. موقع موسیقي را آن اندازه دوست نداشتھ است
نواھاي پیچیدة پانتومیم . رسید ھاي روم بھ گوش مي ھا و از میان دریچھ شد و در كوچھ و چابك فرا گرفتھ مي

توانستند بگویند آھنگ  مندان از ھمان چند نواي اول مي سپردند كھ عالقھ مشتاقانھ بھ خاطر ميرا چنان 
روم ھیچ كمكي بھ دنیاي موسیقي نكرد، مگر محتمال تنظیم . مربوط بھ چھ نمایش و كدام صحنة آن است

عطافي بھ موسیقي اما با بھ كار بردن بسیار و اجابت ان. ھاي بزرگتر بھتر و مؤثرتر نوازندگان در دستھ
pyھاي خود جمع آورد؛ و چون  احترام گذاشت؛ میراث موسیقي دنیاي باستان را در معابد، تئاترھا، و خانھ
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دوران روم سپري شد، سازھا و عوامل موسیقي را بھ كلیسا واگذاشت كھ امروز ھم شنوندگان را متأثر 
  .سازد مي

  بازیھا – ٣

بود، بازیھا یا مسابقات قھرماني بزرگ ھیجان انگیزترین وقایع در این ھنگام كھ جنگ بظاھر ناپدید شده 
این مسابقات بھ طور عمده بھ مناسبت ذكر جشنھاي مذھبي ـ جشن مادر بزرگ . زندگي ساالنة رومي بود

مسابقات «ممكن بود . شد ، جشن كرس، جشن فلورا، جشن آپولون، جشن آوگوستوس، برپا مي)زمین(
  مسابقات «نود سازد، یا باشد تا عامھ را خش» عامھ

بھ افتخار شھر و االھة آن، روما، باشد؛ ممكن بود بھ مناسبت پیروزیھا، نامزد شدن افراد در » روم
انتخابات، خود انتخابات یا میالد امپراطور باشد؛ ممكن بود، مانند جشنھاي صد سالة زمان آوگوستوس، 

یز، مانند آن مسابقات رزمي كھ اخیلس پس از مرگ مسابقات رزمي ایتالیا ن. اي در تاریخ روم باشد دوره
در تشییع جنازة بروتوس پرا . شد پاتروكلوس ترتیب داد، در اصل بھ صورت قرباني بھ مردگان تقدیم مي

م  ق ٢١۶م پسرانش نمایشي از سھ جنگ تن بھ تن دادند؛ در تشییع جنازة ماركوس لپیدوس در  ق٢۶۴در 
م تیتوس فالمینیوس مجلس تذكر مرگ پدرش را  ق ١٧۴شد؛ و در سال بیست و دو جنگ تن بھ تن انجام 

  .با مبارزات گالدیاتورھا، كھ در آن ھفتاد و چھار تن جنگیدند، برپا كرد

. شد ترین مسابقات عمومي ھمان مسابقات ورزشي بود كھ معموال در زمین ورزش انجام مي ساده
گرفتند،  انداختند، كشتي مي دادند، دیسك مي د و مسابقة دو مياي و بیگانھ بودن دھندگان كھ غالبًا حرفھ مسابقھ

مردم روم، كھ بھ نمایشھاي خونین گالدیاتورھا آموختھ بودند، بھ مسابقات ورزشي . كردند و مشت زني مي
بھ طور ضعیفي عالقھ داشتند، اما از مسابقات پولي، كھ در آن یونانیان غولپیكر با دستكشھایي كھ مچ آن با 

ویرژیل خوشخو . بردند كردند لذت مي بھ قطر سھ ربع اینچ تقویت شده بود تا حد مرگ مبارزه ميآھني 
  :كند جشن جنگي مالیمي را تقریبًا با عبارات زمان ما چنین وصف مي

متخاصمین بھ … . آنگاه پسر آنخیسس دستكشھاي چرمي ھموزن درآورد و بھ دستھاي متخاصمین بست
آورند، دست را  از ضرباتي كھ وارد مي… . یستادند و یك بازو را برافراشتندجاي خود رفتند و نوك پا ا

آورند، پھلوھا  ضربات شدید متعدد بھ طرف یكدیگر وارد مي. كشند گیرند و سر را عقب مي برابر دست مي
. آكنند كوبند، و ھوا را با صداي ضربات خود مي و سینھ و گوش و عارض و گونة یكدیگر را وحشیانھ مي

انتلوس خشمناك دارس را بشتاب بھ … . دزدد دارس چابك خود را مي. آورد انتلوس دست را پیش مي …
آنگاه، … . زند راند، ضربات خود را دو برابر كرده، و گاه با راست و گاه با چپ مي جانب میدان مي

سرش بھ دو سو تاب ھا بردند،  آینیاس بھ نزاع خاتمھ داد، یاران دارس او را با زانوان لرزانش بھ كشتي
  . ریخت خورد، و از دھان او خون و دندان مي مي

در دو روز متوالي، . راني سیركوس ماكسیموس بود و از این ھیجان انگیزتر مسابقات اسبدواني و ارابھ
شد، كھ برخي از آنھا مسابقة اسب و چابكسوار بود، و برخي از آنھا با  چھل و چھار، مسابقھ داده مي

مخارج آن مسابقات . شدند بك و دو چرخ بود كھ با دو یا سھ یا چھار اسب در یك رج كشیده ميھاي س ارابھ
ھاي ھر  رانان و ارابھ چابكسواران و ارابھ. را اصطبلھاي رقیب كھ متعلق بھ ثروتمندان بود مي پرداختند

سابقات اصطبل لباس مشخص یا رنگ مشخص سفید و سبز و سرخ یا آبي داشتند؛ و چون زمان این م
. شد ھایي كھ نام ھمان رنگھا را داشت، خصوصًا سرخ و سبز، تقسیم مي تمامي روم بھ دستھ  شد، نزدیك مي

رانان محبوب  در خانھ و مدرسھ، در كنفرانسھا و فورومھا، نیمي از مذاكرات دربارة چابكسواران و ارابھ
py  عكس ایشان ھمھ جا . بود
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زدند،  برخي از ایشان ثروتھاي ھنگفت بھ ھم مي. شد ھ اعالن ميھاي روزان بود و پیروزي ایشان در كرده
زن و مرد  ١٨٠,٠٠در روز معین، . كردند و براي بعضي از ایشان در میدانھاي عمومي مجسمھ برپا مي

ھواخواھان ذوقزده . رسید شور مردم بھ حد جنون مي. رفتند در لباسھاي رنگین بھ میدان عظیم اسبدواني مي
. اند رانان عزیز بھ طور صحیح غذا خورده كشیدند تا یقین كنند كھ اسبھاي ارابھ ا بو ميپھن حیوانات ر

گذشتند و  ھایي كھ در كنارة دیوارھاي خارج شھر واقع بودند مي خانھ تماشاگران از كنار دكانھا و فاحشھ
. شدند شا ميپشت سر ھم از صدھا مدخل وارد و با عرق اضطراب در نشیمنھاي نعل اسبي شكل آمادة تما

فروختند، زیرا نشیمنھا بیشتر از چوب سخت بود، و برنامھ تمام  گرد بھ ایشان مخده مي فروشندگان دوره
سناتورھا و سایر رجال صندلیھاي مرمري مخصوصي داشتند كھ با برنز تزیین . انجامید روز بھ طول مي

توانستند  راطور و خانوادة او ميدر پس لژ امپراطوري، یك دستھ اطاقھاي مجلل بود كھ امپ. شده بود
شرطبندي با حرارت بسیار معمول بود، و ضمن پیشرفت . بنوشند، استراحت كنند، حمام بگیرند، و بخوابند

ھا  رانان و ارابھ از مدخلھاي زیر نشیمنھا، اسبھا و چابكسواران و ارابھ. شد روز، ثروتھا دست بھ دست مي
شد، نشیمنھا را با دست زدن بسیار  ن، وقتي رنگ دستھ پیدا ميشدند، و ھر دستھ از ھوادارا خارج مي

خود درخشان داشتند، در یك دست  رانان، كھ غالبًا برده بودند، نیمتنة روشن و كاله ارابھ. لرزاند مي
اي داشتند، و در كمر خود چاقویي كھ، در صورت تصادف، افساري را كھ بھ میان بستھ بودند پاره  تازیانھ

ھا و ستونھا تزیین  اي بھ طول سیصد متر واقع بود كھ با مجسمھ وازات وسط میدان بیضي، جزیرهبھ م. كنند
طول عادي مسابقة . رفت در یك سر آن ستونھاي مدور بود كھ بھ جاي دروازه بھ كار مي. شده بود

نار دروازه، تا آزمایش مھارت در آن بود كھ پیچ ك. شد راني ھفت دور بود كھ تقریبًا ھشت كیلومتر مي ارابھ
ھا و  داد، و افراد و ارابھ تصادف در آنجا زیاد دست مي. حدي كھ خطر ایجاد نشود، سریع و تند انجام گیرد

ھا پایكوبان بھ گل  ھمینكھ اسبھا یا ارابھ. شدند حیوانات در نمایش حزن انگیز جالبي با یكدیگر مخلوط مي
داد، دستمال  خاست، دست تكان مي مده از جا برميشدند، جمعیت مات مانند دریاي برآ آخري نزدیك مي

اي بالنسبھ ماوراي طبیعي فرو  كرد، و بھ خلسھ نالید و لعنت مي كرد، مي كشید و دعا مي جنباند، فریاد مي مي
  .شد شنید گفت در مسافات بسیار دور از شھر مي آن فریاد شادي را كھ بھ برنده تھنیت مي. شد مي

نخستین . شد جنگ دریایي ساختگي بود ي كھ در جشنھاي روم بھ مردم تقدیم ميشگرفترین تمام نمایشھای
اي كھ بھ ھمین منظور در حومة شھر كنده شده بود، بھ مردم  جنگ دریایي بزرگ توسط قیصر، در چالھ

جنگجو را در نمایش تقلیدي از  ٣٠٠٠آوگوستوس، ھنگام تقدیم معبد خود بھ مارس انتقامجو، . تقدیم شد
كالودیوس . متر بھ جنگ ھم انداخت ٣۶۵متر و عرض  ۵۴۵االمیس در دریاچة ساختگي بھ طول نبرد س

  ھایي كھ سھ رج پاروزن داشتند با  ھم، چنانكھ گفتیم، اختتام تونل فوكینھ را با نبرد كشتي

ایشان اي سرباز بھ میان  آن افراد با ادبي خالف انتظار جنگیدند، و در نتیجھ عده. نفر بودند، جشن گرفت
ھنگام تقدیم كولوسئوم، تیتوس فرمان داد میدان آن را با سیالب . فرستادند تا خونریزي حقیقي تضمین شود

. پر كنند، و آن نبرد كورنتیان و كور كوریان را كھ منجر بھ جنگ پلوپونزي شد در آن تقلید كرد
چنان دست بھ . وم بودندكردند اسیران جنگي یا مجرمان محك جنگجویاني كھ در این نبردھا شركت مي

رفت، دستة فاتح، اگر شجاعانھ  زدند كھ عاقبت یك طرف یا طرف دیگر از میان مي كشتار یكدیگر مي
  .جنگید، ممكن بود بھ آزادي نایل شود مي

تئاتر ـ و پس از وسپاسیانوس در كولوسئوم ـ  مسابقات رزمي با در آمیختن حیوانات و گالدیاتورھا در آمفي
محل عبارت بود از سطح چوبي وسیعي كھ روي آن شن ریختھ بود؛ قسمتي از این . بھ اوج خود رسید

اندك مدتي، تمام سطح را در   شد پایین برد و بعد سریعًا باال آورد و صحنھ را تغییر داد و، سطح را مي
در اطاقھاي وسیع زیر آن، حیوانات و ادوات و افرادي كھ در برنامة روز شركت . ممكن بود از آب پوشاند

درست باالي دیوار حفاظي میدان یا گود، ایوان یا مھتابي مرمري بود كھ . شدند كردند نگاه داشتھ مي مي
نشستند؛ باالي این ایوان، منظر یا لژ بلندي  واالمقام مي روي نشیمنھاي فاخر آن سناتورھا و كھنھ مأموران

بود كھ امپراطور و امپراطریس، روي تختھاي ساختھ از عاج و طال، در میان كسان و مالزمان خود 
دیوار حافظ بلندي كھ با . نشستند پشت این حلقة اشرافي، طبقة سواركاران در بیست رج مي. نشستند مي

ھر فرد . ساخت تر در نشیمنھاي باال جدا مي قات باالتر اجتماع را از طبقات پایینمجسمھ تزیین شده بود طب
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مردم از حضور امپراطور . شد و ظاھرًا چیزي ھم گرفتھ نمي  توانست بیاید، آزاد، اعم از زن یا مرد، مي
بیل عفو زنداني زدند ـ از ق در اینجا و در سیرك استفاده مي كردند و امیال خود را براي شنیدن او فریاد مي

. اي شجاع، پدیدار شدن گالدیاتورھاي محبوب، یا اصالحات جزئي یا جنگجوي مغلوب، آزاد ساختن برده
آن قسمتھا كھ از نور آفتاب   اي باز شود تا بھ نردة گود برسد و، بدین نحو، از بلندترین دیوار ممكن بود پرده

. افشاندند تا ھوا خنك شود ھا آب معطر بھ ھوا مي ارهنقطھ بھ نقطھ، فو. در عذاب بود زیر سایھ قرار گیرد
رفتند تا ناھار بخورند؛ فروشندگاني آماده بودند  رسید، غالب تماشاگران بشتاب پایین مي وقتي ظھر فرا مي

در مواردي ممكن بود بھ تمامي جمعیت، بھ فرمان و لطف . كھ غذا و شیریني و نوشابھ بھ ایشان بفروشند
اگر، ھمچنانكھ گاه . اده شود، یا چیزھاي لذیذ و ھدایا میان جمعیت جوشان پخش گرددامپراطور، غذا د

شد، حلقة چراغھا ممكن بود بر فراز میدان و تماشاگران فرود  افتاد، مسابقات شب ھنگام انجام مي اتفاق مي
ي تن بھ تن را كردند و قسمتھاي حساس نبردھا و جنگھا ھاي نوازنده بنوبت نوازندگي مي دستھ. آورده شود

  .كردند با نواھاي مھیج ھمراھي مي

آوردند و در باغ وحشھاي امپراطوران و ثروتمندان نگاه  و پرندگان كم نظیر را از اكناف جھان جمع مي
كردند كھ  انگیز بدھند؛ میمونھا را تربیت مي كردند كھ نمایشھاي ماھرانھ و نشاط داشتند و تربیتشان مي مي

شدند كھ پسران بر پشتشان  ھ برانند، یا در نمایشھا بازي كنند؛ گاوھاي نر تربیت ميسوار سگ شوند، اراب
فیلھا بھ . شود در جواب پارس كنند دادند كھ چون نامشان برده مي برقصند؛ شیران دریایي را عادت مي

نشستند، یا  رفتند، یا پشت میز مي رقصیدند، یا روي طناب راه مي زدند، مي نواي سنج، كھ فیلھاي دیگر مي
ممكن بود حیوانات را صرفًا با لباسھاي روشن یا طیبت انگیز دور . نوشتند حروف یوناني و التیني مي

افكندند تا  دادند كھ با یكدیگر یا افراد بجنگند، یا تیر و زوبین بھ جانبشان مي بگردانند؛ اما معموال ترتیبي مي
در روز دیگري در زمان . ا گاو نر و فیل جنگیدنددر زمان نرون، در یك روز، چھار صد ببر ب. بمیرند

خواستند  اگر حیوانات مي. حیوان مردند ۵٠٠٠ھنگام اھداي كولوسئوم، . خرس كشتھ شدند ۴٠٠ كالیگوال،
كالودیوس یك لشگر از گارد . زدندشان تا بجنگند آھن داغ مي با یكدیگر بسازند، با تازیانھ و تیر
شیر  ٣٠٠خرس و  ۴٠٠یوزپلنگ كرد؛ نرون ایشان را وادار ساخت با امپراطوري را وادار بھ جنگ با 

  .بجنگند

بھ توسط قیصر بھ روم آورده شد و غالبًا در   نبرد گاو نر با انسان، كھ مدتھا در كرت و تسالي رواج داشت،
كردند تا بھ  مجرمان محكوم را، كھ گاه پوست حیوانات در برشان مي. شد آمفي تئاتر نمایش داده مي

. انداختند كھ خصوصًا براي آن موقع گرسنھ نگاه داشتھ شده بودند حیوانات شبیھ شوند، نزد درندگاني مي
آمد و جراحات چندان عمیق بود كھ پزشكان آن افراد  در این موارد مرگ، با تمامي درد و رنج ممكن، مي

وي . دانند ندروكلس را ميتمامي مردم جھان داستان آ. بردند را براي مطالعة تشریح داخلي بھ كار مي
گویند آن شیر بھ یاد داشت كھ  غالمي فراري بود كھ چون گرفتار شد، او را با شیر در میدان افكندند؛ اما مي
آندروكلس عفو شد، و با . آندروكلس خاري را از دست او بیرون كشیده بود، و حاضر نشد او را بیازارد

خواستند كھ بھ طرز واقعي  از فرد محكوم گاه مي. كرد شت ميھا معی نمایش دادن شیر متمدن خود در میكده
ممكن بود اداي رقیب مدئا را درآورد، لباسي زیبا در : و غیر تقلبي نقش حزن انگیز مشھوري را بازي كند

بر كند كھ ناگھان مشتعل گردد و او را بسوزاند؛ ممكن بود مانند ھراكلس بر تودة آتش سوزانده شود، ممكن 
در مالء عام مانند آتیس اختھ شود؛ ممكن بود اداي ) بھ قول ترتولیانوس بتوان اعتماد كرداگر (بود 

موكیوس سكایووال را درآورد و آن قدر دستش را بر فراز زغال سوزان نگاه دارد تا وز كند و جمع شود؛ 
و ممكن بود  ممكن بود ایكاروس شود و از آسمان بھ جاي دریاي كریم در میان حیوانات وحشي سقوط كند؛

یك محكوم را مانند اورفئوس لباس پوشاندند، او را با لیرش . پاسیفائھ شود و ھماغوشي گاو نر را تحمل كند
بھ میداني فرستادند كھ بھ صورت درختزار و چشمھ سار درآمده بود؛ ناگھان حیوانات گرسنھ از شكافھا 

  براي تفریح مردم در الورئولوس دزد را . بیرون جستند و او را پاره پاره كردند

كردند؛ اما از آنجا كھ مردن او بھ طول انجامید، خرسي را بھ میدان آوردند و مجبور كردند او را تكھ تكھ، 
مارتیالیس این صحنھ را با جذبھ و موافقت شخصي وصف كرده . بخورد  ھمچنانكھ از صلیب آویختھ بود،

  .است
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جنگجویان اسیران جنگي، . جمعي سلح، تن بھ تن یا دستھوقایع مھم و عالي عبارت بود از نبرد افراد م
حق فاتحان نسبت بھ كشتار اسیران ایشان در سراسر دنیاي قدیم . مجرمان محكوم، یا بردگان عاصي بودند

پنداشتند كھ بدین نحو بھ اسیران فرصتي  بھ طور كلي مورد قبول بود، و رومیان خود را بزرگوار مي
افرادي را كھ محكوم بھ ارتكاب قتل شده بودند از سراسر . دگي خود را نجات دھنددادند كھ در میدان زن مي

فرستادند، و اندكي بعد بھ میدان مسابقات رزمي  آوردند، بھ مدرسة گالدیاتورھا مي امپراطوري بھ رم مي
پس از رزم جنگیدند، ممكن بود فورًا آزاد شوند؛ اگر صرفًا  اگر بھ طور استثنایي شجاعانھ مي. كشیدند مي

آوردند، تبدیل بھ برده  ماندند، مجبور بودند باز و باز در ایام تعطیل بجنگند؛ اگر سھ سال دوام مي زنده مي
جنایاتي كھ ارتكاب . شدند كردند آزاد مي شدند، و پس از آن اگر مدت دو سال اربابان خود را راضي مي مي

اما . قتل، دزدي، حرق، كفر، و عصیان: زشد عبارت بود ا آنھا موجب محكومیت بھ گالدیاتوري مي
فرمانداران كوشا كھ گوش بھ زنگ حوایج امپراطور بودند ممكن بود اگر میدان انسان كم بیاورد، این 

حتي سناتوران و سلحشوران ممكن بود مانند گالدیاتورھا محكوم بھ جنگیدن شوند، و . قواعد را زیر پا نھند
. كرد كھ داوطلب شوند فتن كساني از طبقة سواركاران را تحریك ميگاه عالقھ بھ مورد تمجید قرار گر

  .تحت كشش و اعزاز ماجراجویي و خطر، عدة زیادي در مدارس گالدیاتوري ثبت نام كردند

در دورة امپراطوري چھار مدرسھ در روم، . م ھم در روم موجود بود ق ١٠۵این گونھ مدارس پیش از 
در زمان قیصر، افراد ثروتمند مكتبھایي . ك مدرسھ در اسكندریھ بودچند مدرسة دیگر در ایتالیا، و ی

افرادي را كھ از مكتب فارغ . شدند تا گالدیاتور شوند خصوصي داشتند كھ در آن بردگان تربیت مي
كردند، یا براي  شدند در اوقات صلح مستحفظ شخصي، و در اوقات جنگ دستیار خود مي التحصیل مي

ھنگام . دادند دادند، یا براي شركت در مسابقات رزمي اجاره مي خصي كرایھ ميجنگیدن در ضیافتھاي ش
بگذارند با چوب «خوردند كھ  اي، بسیاري از كارآموزان سوگند مي ورود بھ مدرسة گالدیاتوري حرفھ

تربیت و انضباط شدید بود، و غذا تحت نظر . »مضروب شوند و بھ آتش بسوزند و با پوالد كشتھ شوند
نقض مقررات را با تازیانھ، داغ، و غل و . كردند بود، كھ براي تقویت عضالت جو تجویز ميپزشكان 

در میان این داوطلبان مرگ، كساني ھم بودند كھ از نصیب خود ناراضي . كردند زنجیر مجازات مي
پیش  شدند و بیشتر در فكر قدرت خود بودند و نھ بالیي كھ در برخي از پیروزیھاي خود غره مي. نبودند
و این گونھ افراد از تیبریوس نفرت داشتند كھ چند . جنگند بعضي شكایت داشتند كھ بھ حد كافي نمي. داشتند

  مسابقة رزمي بیشتر 

شدند،  كردند، زنان دلباختة ایشان مي دوستداران نام ایشان را بر دیوارھاي معابر نقش مي. شھرت بود
كشیدند، و پیكر تراشان عضالت آھنین  تصویرشان را ميگفتند، نقاشان  شاعران دربارة ایشان شعر مي

مع الوصف، بسیاري از ایشان از زنداني . تراشیدند بازو و سگرمة وحشت آور ایشان را براي آیندگان مي
چند تني از ایشان . بودن خود، از زندگي خشونت آور خود، و از چشم بھ راه مرگ بودن نومید بودند

دیگري با   رفت در گلوي خود، كردن اسفنجي كھ بھ كار پاكیزه كردن مبال ميیكي با فرو : انتحار كردند
  .ھاي چرخ متحرك و چند نفري ھم در میدان ھاراكیري كردند فرو بردن سر خود میان میلھ

آنان كھ خشنتر بودند از صمیم قلب . شد رفتند پذیرایي عظیمي از ایشان مي شبي كھ فردایش بھ میدان مي
كردند؛ و آنان كھ مسیحي  نوشیدند؛ دیگران با حالي غمزده با زنان و كودكان خود وداع مي خوردند و مي مي

و . نھادند بامداد روز بعد، با لباس خشن، قدم بھ میدان مي. خوردند بودند آخرین شام محبت را با یكدیگر مي
بودند و كاله خود، سپر،  معموال بھ شمشیر یا نیزه یا كارد مسلح. رفتند از یك سر آن تا سر دیگر رژه مي

رتیارھا : شدند بندي مي كردند طبقھ طبق سالحي كھ حمل مي. بند، و زانوبند برنزي داشتند بند، سینھ شانھ
فرستادند؛ سكوتورھا در جنگ با  گرفتند و با دشنھ بھ دیار عدم مي كساني بودند كھ حریف را با تور مي

انداختند؛ دیماكھا دو شمشیر كوتاه بھ دو دست  خن ميشمشیر و سپر مھارت داشتند؛ الكویاتورھا فال
گالدیاتورھا، اضافھ بر این . افتادند جنگیدند؛ بستیارھا با سباع درمي گرفتند؛ اسدارھا سوار ارابھ مي مي

اگر كسي در جنگ تن بھ تن یكنفره سخت مجروح . جنگیدند اعمال، یك بھ یك یا دستھ جمعي با یكدیگر مي
گرفتند ـ یا  اگر شستھا را باال مي. كرد ابقات رزمي میل تماشاگران را استعالم ميشد، سرپرست مس مي

گرفتند، نشانة آن بود كھ غالب باید  دادند ـ نشان رحم بود، و اگر شستھا را رو بھ پایین مي دستمال تكان مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



انگیخت و با  يداد نفرت مردم را برم اي كھ بیزاري خود را از مرگ لو مي ھر جنگنده. مغلوب را بكشد
شد كھ  جمعي عرضھ مي دارتر بھ وسیلة نبردھاي دستھ كشتار مایھ. شد سیخ داغ مجبور بھ ابراز شجاعت مي

 ١٠,٠٠٠در ھشت نمایش كھ توسط آوگوستوس داده شد، . جنگیدند در آن ھزاران نفر با توحشي نومید مي
سیخي بھ تن افتادگان فرو  خارونگماشتگاني در لباس . نفر در این گونھ نبردھاي كلي شركت جستند

كردند تا مبادا تظاھر بھ مرگ كرده باشند، و ھر كھ را چنان تظاھري كرده بود با ضربات تخماق  مي
كشیدند، و بردگان  اجساد را با قالب مي سایر گماشتگان كھ بھ لباس مركوریوس درآمده بودند. كشتند مي

  .پراكندند تازه براي مرگ تازه مي  كردند و ماسة افریقاي شمالي خاك خونین را با بیل جمع مي

  شدند كھ قربانیان  بیشتر رومیان در دفاع از مسابقات رزمي گالدیاتورھا بھ این عذر متوسل مي

شد،  كشیدند موجب تنبیھ دیگران مي دند و عذابي كھ ميقبال بھ واسطة جنایات سخت محكوم بھ مرگ شده بو
گرفتند كھ با جراحات مرگ رو بھ رو شوند فضایل اسپارتي را در  و شجاعتي كھ مردان محكوم فرا مي

. داد انگیخت، و باالخره دیدار مكرر و نبرد رومیان را بھ حوایج و فداكاریھاي جنگ عادت مي مردم برمي
پلیني كھین، كھ مردي بسیار متمدن . آسیب گذارد ھجو كرده بود، مبارزات را بي یوونالیس كھ ھمھ چیز را

گفت كھ چیزھایي براي تماشاي مردم تھیھ دیده است كھ مردان را  ترایانوس را از این جھت مدح مي  بود،
 گوید كھ خوني كھ سازد؛ و تاسیت در تاریخ خود مي وادار مي» بھ جراحتھاي بزرگوارانھ و نیش مرگ«

سیسرون كھ از آن كشتار . شد در ھر حال خون پست مردم عامي بود در میدان مسابقات رزمي ریختھ مي
زند، یا دیدن یكي  اي بھ قلب او مي دیدن حیوان نجیب كھ شكارچي بیرحم ضربھ»  :پرسید آشفتھ شده بود مي

شود براي روح  كستھ مياز انواع ضعیف خود ما كھ ظالمانھ بھ وسیلة حیوان بسیار زورآورتري در ھم ش
ھنگامي كھ افراد گناھكار مجبور بھ «: گوید اما باز مي» تواند داشتھ باشد؟ مصفاي بشري چھ لطفي مي

توان براي دید بھ چشم عرضھ  شوند، ھیچ گونھ انضباط بھتري در مقابل عذاب و مرگ نمي جنگیدن مي
ار رفتھ بودند، وارد تماشاگاه شده بود، از سنكا كھ ھنگام تعطیل ظھر، كھ غالب تماشاگران بھ ناھ» .كرد

شدند تا با خون خود وسایل تفریح آن عده از تماشاگران  دیدن صدھا مجرمي كھ بھ زور بھ میدان رانده مي
  :را كھ ھنوز مانده بودند فراھم آورند یكھ خورد

دفًا بھ تماشاي نمایش تصا. ام آیم، چون میان آدمیان بوده حریصتر و ظالمتر و غیر انسانیتر بھ خانھ مي
جایي كھ چشم انسان ممكن است از كشتار … . ھنگام ظھر رفتم و انتظار تفریح و طیبت و استراحت داشتم

این جنگندگان ظھر بدون ھیچ گونھ زرھي بیرون … . اما كامال بر عكس بود. ھمنوع خود گریزي بیابد
صبح … . زند چ كس ھم ضربة بیحاصل نميشوند؛ از ھمھ جانب آمادة خوردن ضرباتند، و ھی فرستاده مي

خواھند غالبي كھ حریف خود را كشتھ است  مردم مي. اندازند، ظھر پیش تماشاگران مردان را پیش شیر مي
… . دارند با مردي طرف شود كھ بھ نوبت خود او را بكشد، و فاتح آخري را براي قصابي بعدي نگاه مي

انسان، كھ براي انسان مقدس … . نشستگاھھا تقریبًا خالي استشود كھ  این گونھ امور ھنگامي انجام مي
  .شود است، بھ خاطر تفریح و نشاط كشتھ مي

VII – كیشھاي جدید  

جمعي پر ابھت  پذیرفت و با حركت دستھ مذھب مسابقات رزمي را بھ عنوان شكل صحیح مراسم مذھبي مي
، سیرك، و برابر میدان مسابقات نشستگاھھاي دوشیزگان آتشبان و كھنھ در تئاترھا. كرد آن را افتتاح مي
  .امپراطور، كھ كاھن اعظم مذھب دولتي بود، بر محفل مذھبي ریاست داشت. افتخاري داشتند

آورند، مگر آنكھ خود با اتكا بھ اصول اخالقي زندگي كنند؛ حتي ملحدیني كھ الحاد خود را علنًا اظھار 
تمامي مراسمي را كھ بھ حكم سنت بایست نسبت بھ خدایان رسمي   داشتند ـ از قبیل كالیگوال و نرون ـ مي

انجمن . رقصیدند ھا مي كھنة لوپركي ھنوز ھم در روز جشن خود در كوچھ. دادند شد انجام مي انجام مي
pyغیبگویي و پیشگویي با . كردند فھمید، بھ مارس دعا مي شخمزني ھنوز بھ التیني قدیم، كھ ھیچ كس نمي
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. جز چند فیلسوف، ھمة مردم بھ طالع بیني عقیده داشتند. بسیار مورد اعتماد بودشدت رواج داشت و 
جادو و جادوگري، . خواست امپراطور، كھ خود عالمان این علم را تبعید كرده بود، از آنان مشورت مي

. و تعبیر خواب عمیقًا در نسج زندگي رومیان بافتھ شده بود» شگون«سحر و خرافھ، طلسم و افسون، 
اي زن را دید  سنكا عده. كرد گوستوس با فراست یك تن روانشناس معاصر در خوابھاي خود مطالعھ ميآو

اند، انتظار آمدن یوپیتر و ھمخوابگي با او را دارند؛ چون در خواب دیده بودند  ھاي كاپیتول نشستھ كھ بر پلھ
: گرفت ي كردن گوسالھ جشن ميھر كنسولي افتتاح سمت خود را با قربان. كھ آن خدا ایشان را طالب است

گلوي دو بره   خطر یك دوست، با كمال پرھیزكاري، خندید، بھ شكرانة سفر بي یوونالیس كھ بھ ھمھ چیز مي
سوزاندند، و  معابد از فرط نذر نقره و طال ثروتمند بودند، برابر مذابح شمع مي. و یك گوسالة نر را درید

مذھب قدیم ھنوز . وسیلة معتقدان بوسیده شده بود، فرسوده بود لبھا و پاھا و دستھاي اصنام، از بس بھ
كرد، در پرستش فورتونا و روما حیاتي  خلق مي) ذخیرة غذا(نمود و خدایان جدید مانند آنونا  نیرومند مي

اگر آوگوستوس یك سال پس از مرگ خود . كرد تازه دمید، و از قانون و نظم و جبر با حدت پشتیباني مي
توانست مدعي شود كھ احیاي سنن مذھبي بھ دست او با توفیق ھمعنان بوده و نتیجة  ، كامال ميگشت باز مي

  .نیكو بھ بار آورده است

خدا ساختن از امپراطوران این نكتھ را نشان . با وجود این ظواھر، كیش قدیم از باال و پایین بیمار بود
ساخت كھ چقدر خدایان  دھند، بل آشكار مي ت ميداد كھ طبقات باالتر چقدر بھ فرمانروایان خود اھمی نمي

كرد زیر پاي  در میان افراد تحصیلكرده، فلسفھ در ضمني كھ از ایمان حمایت مي. ارزشند در نظرشان بي
بردند، اما این كار صرفًا از آن  روفت، لوكرتیوس عاري از تأثیر نبود؛ مردم نامي از او نمي آن را مي

آسانتر از خواندن آثار اپیكور یا مفسر پر ) اپیكوري(دگي آمیختھ با لذت طلبي جھت بود كھ گذرانیدن یك زن
رفتند در آن  جوانان ثروتمندي كھ بھ آتن و اسكندریھ و رودس براي تحصیالت عالیھ مي. حرارت او بود

د، و كردن شاعران یوناني پانتئون رومیان را ریشخند مي. یافتند نقاط براي كیش روم ھیچ مایة بقایي نمي
اند، در  در اشعار اووید فرض این است كھ خدایان افسانھ. كردند شاعران رومي شتابان از ایشان تقلید مي

مضامین مارتیالیس فرض شده است كھ خدایان شوخیند، و ظاھرًا كسي ھم از این دو تن شكایتي نداشتھ 
  انداختند؛ یكي از  بسیاري از بازیگران ھم خدایان را دست مي. است

یوونالیس، مانند افالطون در پنج قرن پیش از خود و مانند ما در ھجده . كند وصیت خود را تھیھ مي مرگ
حتي بر . قرن پس از وي، متذكر شد كھ وحشت از خداي ناظر دیگر قادر بر جلوگیري از قسم كذب نیست

نبودم، «: است بر یكي نوشتھ. گور فقرا آثار شكایت روزافزون و اندكي نفسانیت صادقانھ مشھود است
آنچھ خورده و »   :و بر دیگري» بوده، نبوده، نیستم، ندانم؛«: بر دیگري» دھم؛ بودم، نیستم، اھمیتي نمي

آن سوي گور بھ چیزي »  :بر گوري نوشتھ است» .ام ام جزئي از من است؛ زندگي خود را كرده نوشیده
روحي رنجدیده » .كربروسيخارویي، نھ  نھ جھنمي ھست، نھ«: گوید دیگري بھ تأیید مي» اعتقاد ندارم؛
االجاره  اكنون ھرگز حاجتي بھ ترس از گرسنگي ندارم، ھرگز حاجتي بھ پرداخت مال»  :نوشتھ است

: نویسد معقول لوكرتیوس دربارة تن مدفون ميو یك تن از پیروان » .ندارم، و دست كم از نقرس آسوده شدم
زندگي را فقط بھ انسان عاریھ . آیند عناصري كھ بشر از آنھا ساختھ شده بود از نو بھ حال خود در مي«

انسان با مرگ خود وامي را كھ بھ طبیعت دارد بازپس . تواند آن را جاودان نگاه دارد اند؛ او نمي داده
  ».دھد مي

این جامعھ در میان تمامي . تواند مدت مدیدي جاي اعتقاد را بگیرد صمیمانھ باشد، نمي اما شك، ھر قدر ھم
تمایل بھ ظرافت و انجام آن جامعھ را فرسوده بود؛ ھرزگیھاي آن جامعھ را از پا . لذاتش سعادت نیافتھ بود

اي  خصوصًا فلسفھفلسفھ ـ . انداختھ بود؛ ھمھ كس، از فقیر و غني، باز ھم دستخوش درد و غم و مرگ بود
توانست بھ عوام الناس ایماني  چون فلسفة رواقي كھ تفوقي سرد و خشك بھ دست آورده بود ـ ھرگز نمي

بدھد كھ با فقر خود مدارا كنند، در عفت خویش دلگرم باشند، غمھاي خود را تسلي دھند، و الھامبخش 
مردم احتیاج بھ كشف . اما از بقیھ وامانده بودمذھب قدیم نخستین كار را انجام داده بود، . امیدھایشان باشند

و شھود داشتند، مذھب برایشان مناسك بھ ارمغان آورده بود؛ مردم زندگي جاوید را طالب بودند، مذھب 
مرداني كھ بھ صورت غالم یا آزاد از كشورھاي دیگر آمده . كرد مسابقات رزمي را بھ ایشان ھدیھ مي
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از این جھت خدایان خود را با خود . یافتند ص ملت محروم ميبودند خود را از این عبادت مخصو
آوردند، و در قلب  ساختند، مراسم مخصوص خود را بھ عمل مي آوردند، معابد مخصوص خود را مي مي

میان كیشھاي فاتحان و ایمان شكست خوردگان . كردند مغرب زمین نھال مذاھب مشرق زمین را غرس مي
  .كرد لحة سربازان اثري نداشت، بلكھ حوایج قلب، فاتح را تعیین ميجنگي صورت گرفت كھ در آن اس

. آمدند گشتند، و تاجران بھ روم مي خدایان جدید ھمراه اسیران جنگي، سربازاني كھ بھ روم باز مي
حكومت . اوستیا، و روم براي پرستش خدایان قدیم خود معابدي ساختند  بازرگانان آسیا و مصر در پوتئولي،

  د زیادي روم تا ح

داد كھ مراسم اصیل خود را انجام  داد، ترجیح مي داشت؛ از آنجا كھ خارجیان را بھ مذھب خود راه نمي
خواست كھ نسبت بھ سایر ادیان  در مقابل، از ھر مذھب جدیدي مي. دھند تا آنكھ ھیچ دیني نداشتھ باشند

» روح«در مناسك خود نسبت بھ  رواداري از نوع رواداري حكومت نسبت بھ خود ایشان داشتھ باشند و
ادیان شرقي كھ . امپراطور و االھة شھر رم بھ نام روما كرنشي كنند كھ نشان وفاداري نسبت بھ دولت باشد

. در روم نفوذ كرده بودند از این مالیمت تشویق شدند و بھ صورت مذاھب عمدة جمعیت درآمدند
ھایي را كھ بھ پرستش او آسیب رسانده بود كالودیوس بھ امید مدني ساختن كیش مھین مام محدودیت

برداشت، بھ رومیان اجازه داد پرستار االھھ شوند، و جشن او را در حدود تحویل برج حمل بین بیست و 
رقیب مھین مام در قرون اول میالدي ایسیس، االھة مصري امیت، . ششم اسفند و پنجم فروردین مقرر كرد

ر پرستش ایسیس را در روم نھي كرده بود، اما ھمواره از نو حكومت مكر. باروري، و بازرگاني بود
شد و كالیگوال تسلیم شدن دولت را با ساختن  اعتقاد راسخ مریدان بر قدرت دولت چیره مي. یافت رواج مي

اوتو و دومیتیانوس در . مقبرة عظیمي براي ایسیس در میدان مارس، از پول دولتي، مسلم ساخت
كومودوس، با سر تراشیده، متواضعانھ دنبال كھنھ حركت . كردند یسیس شركت ميھاي مربوط بھ ا جشنواره

  .كرد، در حالي كھ مجسمة آنوبیس، میمون خداي مصري را با احترام در بغل داشت مي

از جنوب ایتالیا، پرستش فیثاغورس ـ با سبزیخواري و . یافت ھجوم خدایان جدید سال بھ سال افزایش مي
شناختند، عزیز، ـ  راپولیس، آثار گاتیس كھ رومیان او را بھ عنوان االھة سوري مياز ھی. تناسخ ـ آمد

پرستش این خدایان را بازرگانان و بردگان سوري . ـ و خدایان غریب دیگر آمدند» زئوس دولیخھ«
پراكندند؛ و عاقبت یك تن كاھن جوان بعل سوري بھ عنوان االگابالوس یا پرستندة خداي آفتاب بر تخت 

پرستندگان آن . ـ آمد از پارت كھ دشمن روم بود، كیش خداي آفتاب دیگري بھ نام میترا ـ مھر. ستنش
سربازاني بودند كھ در جنگ جھاني عظیم بین نور و ظلمت یا خیر و شر در طرف نور یا خیر 

یونھاي كرد، و براي لژ اي بود كھ مردان را بیش از زنان بھ خود جلب مي این كیش مردانھ. جنگیدند مي
از . شنیدند، خوشایند بود رومي، كھ در مرزھاي دوردست مقیم بودند و صداي خدایان بومي خود را نمي

پذیرفت و دشوارترین زندگي آمیختھ بھ تقوا  یھودا یھوه آمد، و آن موحدي بود كھ ھیچ گونھ سازشي را نمي
بخشید كھ در رنج و عذاب  تي ميداشت؛ اما بھ پیروان خود اصول اخالقي و شجاع و مقررات را مقرر مي

در . پوشاند ترین فقیران را با نوعي لباس نجابت و بزرگمنشي مي كرد و زندگي افتاده از ایشان حمایت مي
اي بودند كھ ھنوز بھ نحوي مبھم از دیگران مشخص  بردند، عده میان یھودیان رومي كھ بھ یھوه نماز مي

  .پرستیدند ميدة او را شدند، و این عده پسر جسمدار و زنده ش مي
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 فصل ھجدھم

  

  روميحقوق 

  میالدي ١٩٢ –م  ق ١۴۶

I  - حقوقدانان بزرگ  

ھمچنانكھ یونان در تاریخ نشان آزادي است، . قانون اصیلترین و پایدارترین جنبة مشخص روح رومي بود
و ھمچنانكھ یونان دموكراسي و فلسفھ را بھ عنوان اساس آزادي فردي بھ میراث  روم ھم نشان نظم است؛

اتحاد و یكي . گذارد، روم نیز قوانین و سنن مدیریت را، بھ عنوان دو پایة نظم اجتماع، بھ جا گذارده است
  .ساختن این میراثھاي مخالف و ھماھنگ ساختن صداھاي نامتجانس آنھا كار اساسي كشورداري است

ز آنجا كھ حقوق جوھر تاریخ روم بوده است، جدا نگاه داشتن تاریخ از حقوق امكانپذیر نشده است، و این ا
سازمان قانوني روم مانند . تواند مكمل ساختماني و خالصة تفصیالت قبلي و بعدي باشد فصل فقط مي

آور باشد موجود نیست، بل ھیچ گونھ مجموعة قواعدي كھ دایمًا الزام : سازمان قانوني بریتانیا بوده است
بتدریج كھ ثروت رو بھ . یك رشتھ سابقة امر است كھ در كار راھنماست، بدون آنكھ مانع تغییرات باشد

. تر شد، قوانین جدید از طرف مجامع، سنا، قضات، و شھریاران صادر گردید ازدیاد نھاد و زندگي پیچیده
داد، رو بھ ازدیاد  ي خود را از ھمھ سو توسعھ ميمجموعة قوانین، بھ ھمان سرعت كھ امپراطوري مرزھا

تعلیم و تربیت وكال، راھنماي قضات، و مصون داشتن شھرنشینان از قضاوت غیرقانوني، تنظیم و بھ . بود
در میان آشوب برادران گراكوس . قاعده درآوردن قانون را بھ صورت منظم و قابل دسترس الزم كرده بود

سعي كردند ) م ق ٩۵كنسول در (و پسرش كوینتوس ) م ق ١٣٣كنسول در ( و ماریوس، پوبلیوس سكایووال
  قوانین روم را كم كنند و بھ دستگاه معقول و قابل فھمي تبدیل 

بود، شرحي فصیح دربارة فلسفة قانون نوشت و مجموعة مطلوبي ساخت كھ منظور از آن حفظ ) ق م
قوانین متناقض ماریوس و سوال، اختیارات . بودثروتي بود كھ بھ دست آورده و ایماني كھ از كف داده 

سابقة پومپیوس، قوانین انقالبي قیصر، و سازمان قانوني جدید آوگوستوس براي اذھاني كھ سعي داشتند  بي
از قانون منطق بسازند مسئلة جدیدي طرح كرد و حقوقدان بزرگ، آنتیستیوس البئو، با اعالم اینكھ 

طة صدور از مقام غصبي و غیرقانوني فاقد ارزش قانوني است، مصوبات قیصر و آوگوستوس بھ واس
تا پیش از آنكھ امپراطوري، نخست با اعمال قدرت و بعد با فشار عادت، . وضع آشفتھ را درھمتر ساخت

افتخار تشكل . جاي پاي خود را محكم كند، قانونگذاري در اذھان مردم و دیوانھاي قدرت اذن قبول نیافت
در مغرب زمین متعلق بھ قرن دوم و سوم میالدي است، و این خود امر سترگي بود  نھایي قانون رومي

  .قابل قیاس با تشكل علم و فلسفھ در یونان

آغاز ) میالدي ١٧(در این مورد نیز قیصر ھدف را تعیین كرده بود؛ اما كار واقعي تا دورة ھادریانوس 
رده بود، ھیئتي از حقوقدانان بھ صورت شوراي ھادریانوس، كھ از سایر امپراطوران بھتر تحصیل ك. نشد

خصوصي گرد خود جمع آورد و ایشان را مأمور كرد كھ منشورھاي متغییر ساالنة قضات را بردارند و 
یونانیان از زمان . منشوري دایمي بھ جاي آن بگذارند كھ از طرف كلیة قضات آیندة ایتالیا مراعات شود

قضا پدید نیاوردند، و پیش از آن ھم دستگاه قانوني مدوني فراھم  سولون بھ بعد ھیچ شاھكاري در عالم
ھادریانوس كثیرالسفر این . اما شھرھاي یوناني آسیا و ایتالیا قوانین عالي مدني تھیھ دیده بودند. نكرده بودند

خشد و شناخت و شاید از سازمان قانوني آنھا الھام گرفتھ بود تا قوانین روم را بھبود ب شھرھا را خوب مي
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در دوران حكومت جانشیان او، یعني عصر آنتونینھا، كار تدوین قانون ادامھ یافت، و . ھماھنگ سازد
فرصتي داد كھ یونان ) كھ حكومت روم را در آن دوره در دست داشت(شھرت نیمھ رسمي فلسفة رواقي 

القي توافق داشتھ باشد، و رواقیون اعالم كردند كھ قانون باید با اصول اخ. عمیقًا در حقوق روم نفوذ كند
آنتونینوس كھ دست پروردة مكتب رواقي بود چنین . جرم بستھ بھ نیت در عمل است نھ در نتایج حاصلھ

مقرر داشت كھ، در موارد شك و تردید نسبت بھ مجرم بودن متھم، رأي باید بھ سود متھم داده شود؛ ھر 
  .و این اصلي عالي در قوانین متمدن استبیگناه است ـ   كس مادام كھ گناه او ثابت نشده است،

مند بود، چند نسل نابغھ بار آورد ـ سالویوس یولیانوس، یك  علم قانونشناسي، كھ از حمایت امپراطور بھره
تن رومي متولد در افریقا، در سمت كوایستور آوگوستوسي یا مشاور ھمایون، آن قدر علم و كوشش بھ 

مجموعة نظر حقوقي، او بھ واسطة . قوق آن شغل بھ وي پرداخت شودخرج داد كھ سنا رأي داد دو برابر ح
منطق و وضوح، مورد تمجید قرار گرفت؛ خالصة قوانین او قوانین مدني و جزایي را بھ طور منظم 
مرتب كرده است؛ و ھمو بود كھ بھ عنوان سردستة شوراي ھادریانوس فرمان دایمي جزا را متشكل 

  فقط  حقوقدان دیگري بود كھ. ساخت

روي  ١٨١۶كتاب انستیتوتیونس معروف او را نیبور در . دانیم كھ گایوس بوده است اسم شخصي او را مي
نسخة خطي، كھ یك بار پاك شده و مجددًا روي آن برخي رساالت قدیس ھیرونوموس نوشتھ شده بود، 

. از یوستینیانوس استاین كتاب اكنون كاملترین مرجع ما در مورد قوانین رومي در دورة قبل . كشف كرد
نھ بھ عنوان تصنیف، كھ بھ صورت كتاب دستي محصیلین انتشار یافتھ بود؛ ) میالدي ١۶١حد (این كتاب 

یابیم، باید عظمت فكري مرداني را در نظر آوریم كھ این كتاب  و اگر ما آن را شاھكار تفسیر منظم مي
وس، پاولوس، و اولپیانوس روش قضایي روم شصت سال بعد، پاپینیان. رسائل ایشان را خالصھ كرده است

را بھ اوج آن رساندند؛ در حالي كھ اعمال قضا قرباني شدت و ھرج و مرج شده بود، این سھ تن شكل و 
پس از ایشان، این علم بزرگ در خرابي عمومي دستگاه امپراطوري فرو . قوامي معقول بھ آن دادند

  .نشست

II – منابع حقوق  

علم و فلسفھ غالبًا از زبان یوناني اخذ شده و بدین نحو اصل خود را آشكار ھمچنانكھ اصطالحات 
گفتند كھ بھ معني  مي iusحقوق را بھ طور كلي . سازند، زبان حقوق نیز بیشتر مأخوذ از التیني است مي

قانونشناسي یا فلسفة قانون در . بود) مربوط بھ موضوعي خاص(بھ معني قانون  lexعدل یا حق است؛ 
: ھم بھ عنوان علم و ھم بھ عنوان ھنر تعریف شده است) میالدي ۵٣٣(یوستینیانوس » صة قوانینخال«
شامل حقوق غیر مدون یا عرف و ھمچنین  ius» .خیر و نصفت) یعني اعمال(ھنر «و » علم حق و باطل«

و ) رومي(ن یا قوانین شارمندا» قانون مدني«شد و از  و اما قوانین مدون تشكیل مي. قوانین مدون بود
بود، و » حقوق عمومي«قانون مدني ھر گاه با دولت یا عبادت رسمي سر و كار داشت . »حقوق ملل«

  .گرفت نام مي» حقوق خصوصي«چون بھ روابط شارمندان با یكدیگر ارتباط مي یافت 

دارة در دورة جمھوري، منبع نھایي قانون ا – ١: گرفت قانون رومي بھ طور كلي از پنج منبع نشئت مي
در انجمن » طبق رأي پلبینھا«در انجمن كوریایي و انجمن سدانھ و بر  legesشھرنشینان بود كھ بھ صورت 

پذیرفت كھ با رعایت تشریفات توسط یك تن  را مي legesمجلس سنا فقط در صورتي . گردید قبیلھ مقرر مي
چون سنا و انجمن در تصویب قانون . قاضي كھ درجة سناتوري داشتھ باشد بھ انجمنھا پیشنھاد شده باشد

  .شد اعالم مي» سناي خلق روم«كردند، آن قانون بھ نام  توافق مي

نظر مشورتي «. نونگذاري نداردفرض آن بود كھ خود سنا در دورة جمھوري ھیچ گونھ اختیار قا – ٢
این آرا بھ تدریج جنبة دستورالعمل و . شد ھایي كھ بھ قضات مي بھ طور رسمي عبارت بود از توصیھ» سنا

py. بعدًا امریھ یافتند، تا وقتي كھ در دورة آخر جمھوري و دورة امپراطوري قدرت قانوني پیدا كردند
m
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ویب شده است در مدت شش قرن چندان معدود بود كھ رویھمرفتھ قوانیني كھ توسط سنا یا انجمنھا تص
  .گردد باعث شگفتي فرد معتاد بھ جریان قانونگذاري در دول كنوني مي

  . شد ھاي مأموران بلدي برآروده مي»منشور«احتیاج بھ قوانین تفصیلي یا اختصاصي با  – ٣

رچي در فوروم اعالم و بر كرد كھ توسط جا صادر مي» منشور پرایتوري بلد«ھر پرایتور جدید بلد یك 
گردید و در آن اصول قانوني كھ پرایتور قصد داشت در دورة یكسالة تصدي طبق آن  دیواري الصاق مي

توانستند منشورھایي بھ  و امناي مستعمرات مي» پرایتورھاي سیار«. عمل و قضاوت كند بیان شده بود
یا حكم یا اجازه مجاز بودند كھ نھ  »ایمپریوم«امنا یا قضات بھ واسطة قدرت . صورت فوق منتشر سازند

بدین نحو، قانون رومي ثبات . توانستند قوانین جدیدي وضع كنند فقط قوانین موجود را تفسیر نمایند، بل مي
ھنگامي كھ قانون یا . طاف طرز قضاوت امنا توأم ساختھ بودقانونگذاري اساسي خود را با قابلیت انع

ماند، بھ  شد و پایدار مي اي مدت چند سال از یك منشور پرایتوري بھ منشور پرایتوري بعدي منتقل مي ماده
آمد، و تا زمان سیسرون این حقوق اداري بھ عنوان متن عمدة  درمي» حقوق اداري«صورت جزء قطعي 

الوصف، پرایتور غالبًا احكام سلف  مع. روم جاي الواح دوازدھگانھ را گرفتھ بود دستور عمل قضایي در
كرد، و گاه احكام او با اصول متخذ سلف او تناقض داشت، بھ نحوي كھ عدم ثبات قانوني  خود را نقض مي

و من عندي بودن طرز قضاوت بھ تجاوزاتي كھ در ھر روش قضایي كھ بھ دست انسان اجرا شود طبیعي 
بھ قصد خاتمھ دادن بھ ھمین عدم ثبات بود كھ ھادریانوس بھ یولیانوس دستور داد كلیة . ست افزوده شدا

  .سابق را در فرمان دایمي یكسان سازد كھ فقط بھ توسط امپراطور قابل تغییر باشد» حقوق اداري«سوابق 

ین قواعد چھار صورت ا. در قرن دوم خود منبع متغیر قانون شدند» قواعد موضوعة امپراطوران« - ۴
ھایي »منشور«یا حكم خود بھ عنوان مأمور رسمي شھر » ایمپریوم«امپراطور بھ موجب ) الف: داشت

اما ظاھرًا پس از مرگ امپراطور از . كرد؛ این منشورھا در سراسر امپراطوري معتبر بود صادر مي
» بازنویس«) ج. شأ اثر قانوني بودامپراطور، مانند احكام سایر قضات، من» احكام«) ب. افتاد اعتبار مي

یعني جواب » پي نویس«اینھا معموال یا نامھ بود، یا . شد امپراطور جواب او بود بھ استفتاھایي كھ از او مي
ھاي خردمندانھ و مؤثري كھ ترایانوس در  نامھ. شد اي كھ زیر درخواست یا عرضحال نوشتھ مي خالصھ

نوشتھ است در قوانین امپراطوري گنجانده شد و اعتبار خود  جواب تقاضاي دستور عمل مأموران حكومت
امپراطوران عبارت بود از دستورالعملي كھ بھ مأموران » اوامر«) د. را مدتھا پس از مرگ او حفظ كرد

  .نامة تفصیلي قوانین اداري شدند دادند؛ طي مرور زمان، این او امر آیین مي

منظرة . بھ وجود آید» نظرات قضایي«بود بھ وسیلة در برخي اوضاع و احوال، قانون ممكن  – ۵
نشستند و بھ  ھاي بعد در منزل خود مي حقوقدانان دانشمندي كھ در فوروم بزرگ بر مسند قضا و در دھھ

. دادند، بھ این امید كھ غیرمستقیم پاداشي بگیرند، قاعدتًا تماشایي بوده است تمام متقاضیان نظر قضایي مي
ھاي ربناین حقوقدانان نیز مانند . قضات بلدي از ایشان تقاضاي ابراز نظر داشتند غالب اوقات وكال یا

دادند، و قوانین را در حد حوایج زندگي یا  كردند، تمیزات دقیق مي بزرگ یھود تناقضات را تلفیق مي
جوابھاي مدون ایشان بھ موجب عرف غیر مدون، از لحاظ . كردند سیاسي تفسیر و تعدیل ميمقتضیات 

  آوگوستوس بھ . منشأ اثر بودن، فقط نسبت بھ قانون درجة دوم بود

نظر «اول اینكھ حقوقدانان حق ابراز : دو شرط بھ این گونھ اظھارنظرھا اعتبار قانوني كامل بخشید
دوم اینكھ جواب را مھر و موم كرده، براي قاضي متقاضي . اشتھ باشداز امپراطور دریافت د» قضایي

مكتب عظیمي از مطالب خواندني مربوط » نظرات حقوقي«تا فرا رسیدن دورة یوستینیانوس، . ارسال دارد
وي شد كھ » قانون نامة«و » خالصة قوانین«بھ قانون را تشكیل داده بود بھ طوري كھ سرچشمھ و اساس 

  .بھ اوج خود رساند آثار سابق را
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كلیة قوانین مربوط بھ اشخاص یا اموال یا آیین «: گوید گایوس، كھ آثارش بھ دقت مشھور است، مي
لفظ پرسونا بھ معني نقابھاي مختلفي بود كھ بازیگر براي نمودن كیفیات و خصایص » .دادرسي است

بھ معني سھمي شد كھ آدمي در طول عمر بر عھده مختلف بشري در صحنة تئاتر بھ رو مي زد؛ بعدًا 
شویم، بلكھ  داشت؛ و باالخره بھ معني خود شخص شد، چنانكھ گویي ھیچ وقت با خود شخص آشنا نمي

  .شناسیم زند ـ مي كند ـ نقاب یا نقابھایي را كھ بھ رخسار مي نقشھایي را كھ ایفا مي

كسي بود كھ بھ حكم تولد، یا : اند یف كردهوي را چنین تعر. شخص اول در حقوق روم شارمند بود
در داخلة این حقوق سھ . فرزندخواندگي، یا آزاد شدن، و یا حكم حكومت در جامعة رومي پذیرفتھ شود

ـ شارمندان كامل، كھ از حقوق چھارگانة رأي دادن، اشتغال، ازدواج با فرد آزاد، و اشتغال بھ ١: درجھ بود
ـ شارمندان بدون ٢شد برخوردار بودند؛  قانون بازرگاني رومي حمایت ميقراردادھاي بازرگاني كھ توسط 

ـ آزاد ٣حق رأي، كھ از حقوق ازدواج برخوردار بودند، اما از حقوق رأي دادن و تصدي شغل محروم؛ 
. شدگان، كھ از حقوق رأي دادن و قرارداد برخوردار بودند و از حقوق ازدواج و تصدي شغل محروم

اختیار پدر بر : ضافھ بر آنچھ گذشت، برخي حقوق انحصاري در حقوق خصوصي داشتشارمندي كامل، ا
، و اختیار فرد آزاد بر فرد )مالكیت(اوالد، اختیار شوھر بر زن، اختیار مالك بر مال و از جملھ بردگان 

و  از طرف روم بھ ساكنان آزادة شھرھا Latiiنوعي حق شارمندي بالقوه بھ نام . دیگر بھ موجب پیمان
گردید، كھ بھ موجب آن افراد حق قرارداد با رومیان را بھ دست  مستملكات مورد عالقھ اعطا مي

آوردند، بدون آنكھ حق ازدواج با ایشان را تحصیل كرده باشند، و قضات ایشان، پس از طي دورة كامل  مي
شارمنداني  ھر یك از شھرھاي امپراطوري. آمدند سمت خود، بھ اخذ شارمندي كامل روم نایل مي

توانست در  مخصوص خود و شرایط شھرنشیني خاص خود داشت؛ و بھ حكم تحمل بینظیري، یك فرد مي
ترین امتیاز ھر شارمند  ذیقیمت. مند گردد آن واحد شھرنشین چند شھر باشد و از حقوق بلدي آنھا بھره

ه است، و مصون بودنش رومي عبارت بود از امنیت شخص او، مال و حقوقي كھ قانون برایش تعیین كرد
این خود موجب افتخار حقوق روم بود كھ فرد را در مقابل دولت . از شكنجھ یا شدت عمل ھنگام محاكمھ

  .كرد حفظ مي

اختیار پدر بر اوالد بر اثر اشاعة قانون در آن نواحي، كھ قبال بھ . شخص دوم در قانون رومي پدر بود
توان از آنجا  نھاده بود؛ اما قدرت بازماندة آن را مي شد، رو بھ ضعف وسیلة عرف و عادت حكومت مي

درك كرد كھ چون آولوس فولویوس براي پیوستن بھ لشكریان كاتیلینا حركت كرد، پدرش او را بازخواند و 
. كاست گذاشت، از قدرت پدر مي الوصف، بھ طور كلي ھر قدر قدرت حكومت رو بھ ازدیاد مي مع. كشت

در دورة اول جمھوري، پدران خود دولت . ھا پیوست خت بربست، بھ خانوادهدموكراسي وقتي از دولت ر
ھر قدر جمعیت . دادند، و سران طوایف محتمال سنا را بودند؛ سران خانواده انجمن كوریایي را تشكیل مي

افزونتر و گوناگونتر، و زندگي متحركتر و تجاریتر و بغرنجتر گردید، حكومت از طریق خانواده و طایفھ 
  .خویشاوندي و مقام و عرف جاي خود را بھ قرارداد و قانون دادند. بھ نقصان نھاد رو

ترایانوس . ھاي خود آزادي بیشتري گرفتند اوالد از ابوین خود، زنان از شوھران خود، و افراد از دستھ
ر حیات و ھادریانوس حق پدر را ب. پدري را كھ با پسر بدرفتاري كرده بود وادار بھ آزاد ساختن پسر كرد

. آنتونینوس پدران را از فروش اوالد بھ بردگي نھي كرد. ممات خانواده از او گرفت و بھ دیوانھا منتقل كرد
قانون بدان . عرف و عادت از مدتھا قبل استفاده از این قدرتھاي كھن را بھ مواردي نادر تقلیل داده بود

نھ از این لحاظ كھ قانون استعداد فرا گرفتن  تمایل دارد كھ بتدریج از پس تحوالت اخالقي پیشرفت كند؛
بودن آزمایش طرق جدید را، قبل از انجماد آن بھ صورت   ندارد، بل بھ این جھت كھ تجربھ خرمندانھ

  .قانون، ثابت كرده است

آورد؛ اما  داد، زن رومي حقوق جدید بھ چنگ مي ھر قدر كھ مرد رومي حقوق قدیم خود را از دست مي
در قانون . زن رومي آن قدر ھوشیار بود كھ آزادي خود را زیر نقاب ناتوانیھاي قانوني قدیم پنھان كند

، بل ھمواره )اردیعني اصالت حقوقي ند(نیست  Sui iurisجمھوري چنین فرض شده بود كھ زن ھیچ وقت 
اند بھ  بنابر نظر نیاكان ما، حتي زناني كھ بھ پختگي سني رسیده»  :گوید متكي بھ مرد قیمي است؛ گایوس مي
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در دورة اخیر جمھوري این عدم استقالل قانوني تا » .واسطة سبك مغزي ھمواره باید تحت سرپرستي باشند
از . نرمدلي و عطوفت مردان، خنثا گردیده بودحد زیادي بھ واسطة لطف و قدرت ارادة زنان، با كمك 

شد، آن ھم با  توسط زنان حكومت مي  كاتوي كھین تا كومودوس، جامعة رومي، كھ قانونًا پدرشاھي بود،
قوانین آوگوستوس با آزاد . ھاي دورة رنسانس ایتالیا یا فرانسة دورة بوربونھا» سالن«تمامي سلطة لطیف 

. ورتي كھ سھ فرزند زاییده باشند، كرنش نسبت بھ واقعیات كرده بودساختن زنان از قیمومت، در ص
توانند با اموال خود ھر چھ بخواھند بكنند، مشروط بر آنكھ  ھادریانوس چنین مقرر داشت كھ زنان مي

تا اواخر قرن دوم، كلیة . رضایت قیم خود را تحصیل كرده باشند؛ اما در عمل این رضایت نیز بال اثر شد
  .جباري در مورد زنان آزادي كھ از بیست و پنج سال بیشتر داشتند در قانون خاتمھ یافتقیمومت ا

ازدواج . بھ چند خانوادة سناتور محدود شده بود) میالدي ١۶٠(در این ھنگام » با ھم كیك خوردن«طریق 
ر یا قیم با رضایت پد  تا مدتي بھ صورت ظاھر باقي بود، داماد معادل وزن عروس،» خرید زن«از طریق 

غالب ازدواجھا در این ھنگام از . پرداخت كشید و مي او و در حضور پنج شاھد، آس یا شمش برنزي مي
بھ منظور احتراز از دچار شدن بھ اختیار مالكیت   زن،. و اقامت در یك منزل بود» زندگي مشترك«طریق 

در . كرد ثناي جھیزش حفظ ميكرد؛ بدین طریق اختیار مال خود را بھ است شوھر، سالي سھ شب غیبت مي
كردند تا از شكایات مربوط بھ خسارات یا جرایم  حقیقت شوھران غالبًا مال خود را بھ نام زن خود مي

از ھر دو طرف، بھ مجرد تمایل، اختتام » سینھ مانو«این گونھ ازدواج . ورشكستگي احتراز جویند
زنا ھنوز در مورد مرد تخلف كوچكي . یافت يسایر اقسام ازدواج فقط توسط شوھر خاتمھ م  پذیرفت، مي

اما شوھر دیگر حق . شد اي نسبت بھ نظامات مالكیت و توارث محسوب مي بود؛ در مورد زن جرم عمده
این حق در این ھنگام از لحاظ تشریفات بھ پدر زن . نداشت زن خود را كھ ھنگام زنا گرفتار آمده بود بكشد

گرفتن ھمخوابھ را قانون بھ جاي ازدواج . و جریمة این جرم تبعید بود و عمال بھ دیوانھا محول شده بود؛
قبول داشت، اما كسي حق نداشت ضمن ازدواج با یكي، دیگري را بھ ھمخوابگي برگزیند؛ و مرد ضمنًا 

و  - بردند  اطفال ھمخوابھ غیر مشروع بودند و ارث نمي. حق نداشت در آن واحد دو ھمخوابھ داشتھ باشد
رفتن ھمخوابھ را براي مرداني كھ عالقھ داشتند توسط زنان میراث خوار مورد معاشقھ واقع این خود گ

وسپاسیانوس، آنتونینوس پیوس، و ماركوس آورلیوس پس از مرگ زنان خود با . ساخت شوند دلپذیرتر مي
  .زیستند ھمخوابھ مي

كشي، جز در  كودك . برد چنداني نميكوشید زاد و ولد را در میان آزادگان تشویق كند، اما نتیجة  قانون مي
عامل سقط جنین كھ بھ دست قانون . مورد اطفال شیرخوار ناقص االعضا یا بیمار العالج، نھي شده بود

داد و اگر سقط جنین بھ مرگ زن منتھي  رفت و قسمتي از مالش را از دست مي افتاد خود بھ تبعید مي مي
اوالد در . رفتند ن گونھ قوانین در آن ھنگام نیز مانند حال طفره ميالبتھ مردم از ای. كشتند شد، وي را مي مي

شدند، یا  ھر سني كھ بودند تحت اختیار پدر قرار داشتند، مگر آنكھ سھ بار توسط او بھ بردگي فروختھ مي
شد، یا ھنگامي كھ ازدواج  مي» كاھن شمع افروز«یافت یا  گردیدند، یا پسر شغلي دولتي مي رسمًا آزاد مي

اگر پسري در دوران . آمد گرفت یا جزو دوشیزگان آتشبان درمي صورت مي» كوم مانو«دختر از طریق 
  . نسبت بھ نوادگان، مخصوص پدر بزرگ بود» اختیار پدر بر اوالد«مرد،  حیات پدر زن مي

ز طبق قوانین آوگوستوس، درآمد پسر در ارتش، در ادارات دولتي، در مناصب كھانت، و در حرف آزاد ا
پسر را ھنوز ممكن بود بھ . قاعدة قدیم، مبني بر اینكھ چنین درآمدي متعلق بھ پدر است، مستخلص شده بود

بردگي فروخت، اما این فروش با غالمي این تفاوت را داشت كھ برده حقوق بلدي سابق خود را حفظ 
  .كرد مي

را در مورد غالم بھ كار » شخص«غالم ھیچ گونھ حقوق قانوني نداشت؛ در حقیقت روم مردد بود كھ لفظ 
كند نتیجة  اینكھ گایوس دربارة غالم تحت عنوان قانون اشخاص بحث مي» فرد غیر مشخص«برد یا 

توانست مالك چیزي شود  غالم نمي. آمد از لحاظ منطقي، غالم تحت سرفصل مال مي. اشتباھي آشكار است
فرزندان غالم عمومًا غیرمشروع . نًا ازدواج كندتوانست قانو یا ارث ببرد یا چیزي وصیت كند، غالم و نمي

توانستند غالمان  اربابان مي. شدند ولو پدرشان آزاده بود شدند، و فرزندان كنیز غالم محسوب مي تلقي مي
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توانست بر ضد كساني كھ وي را  غالم نمي. آنكھ خسارتي بدھند را، اعم از مرد و زن، از راه بھ در كنند بي
توانست از طریق ارباب اقدام  زدند در دیوان شكایت كند؛ در چنین موردي فقط مي ھ ميآزردند یا صدم مي
توانست غالم را بزند، زنداني كند، وادار سازد با درندگان در  اما ارباب طبق قانون دورة جمھوري مي. كند

لي داشتھ باشد یا نھ؛ میدان بجنگد، از گرسنگي او را بكشد، یا بھ دست خود بھ قتل برساند، اعم از اینكھ دلی
گریخت و  اگر غالمي مي. و ھیچ گونھ نظارتي بر كار ارباب نبود مگر عقیدة عمومي صاحبان غالم

غالم  ٣٠,٠٠٠گفت كھ  آوگوستوس بگزافھ مي. شد، ممكن بود او را داغ كنند یا بھ صلیب بكشند گرفتار مي
در صورتي كھ . ند مصلوب ساختھ استا فراري را گرفتار ساختھ و تمامي آنان را كھ صاحبي نداشتھ

كشت، قانون مقرر كرده بود كھ تمامي  غالمي تحت این محركات و محركات دیگر ارباب خود را مي
 ۶١(بدین نحو بھ قتل رسید   ھنگامي كھ پدانیوس سكوندوس، شحنة شھر،. غالمان مرد مقتول كشتھ شوند

در سنا اعتراض كرد، و مردم كھ خشمگین شده غالم او محكوم بھ مرگ شدند، اقلیتي  ۴٠٠و ) میالدي
ھا با فریاد تقاضاي رحم كردند؛ اما سنا فرمان داد كھ امر قانون اجرا شود، با این اعتقاد كھ  بودند در كوچھ

  .فقط با چنین اقدامي ممكن است ارباب در امان بماند

كھ اوضاع و احوال غالمان بھ این امر مرھون امپراطوري ـ یا شاید ذخیرة رو بھ نقصان غالمان ـ است 
فایده را نھي كرد و  كالودیوس كشتن غالم بي. طور روزافزوني در دورة امپراطوران رو بھ بھبود بود

كھ محتمال در » قانون پترونیا«. مقرر داشت كھ غالم بیمار متروك كھ بھبود یابد باید خود بھ خود آزاد شود
از اینكھ بدون موافقت حاكم غالمان را مجبور بھ جنگیدن  زمان نرون وضع شده است، مالكان غالمان را

شدند كنار مجسمة او  نرون اجازه داد كھ غالماني كھ مورد بدرفتاري واقع مي. كرد در میدان كنند نھي مي
بست بنشینند، و یك تن قاضي را مأمور رسیدگي بھ شكایات ایشان كرد ـ و این خود قدم كوتاھي بود كھ بھ 

. گشود شد و براي روم انقالبي بود، چون این عمل در دیوانھا را بھ روي غالمان مي ميپیش برداشتھ 
ھادریانوس بھ حق مالك در . دومیتیانوس ناقص كردن غالمان بھ منظورھاي شھوي را جنایت اعالم كرد

ه داد كھ شد اجاز آنتونینوس پیوس بھ غالمي كھ با او بدرفتاري مي. قتل غالم بدون تصویب حاكم خاتمھ داد
  توانست ثابت كند كھ  بھ ھر معبدي كھ بخواھد پناھنده شود؛ و اگر مي

رسید، بھ جاي آنكھ خود ایشان را مجازات كنند، بھ دیوانھا  مورد خساراتي كھ از غالمان بھ ایشان مي
 شكایت برند؛ وي امیدوار بود كھ، بدین نھج، قانون و دادرسي بتدریج جاي خشونت و انتقام خصوصي را

باالخره اولپیانوس، یك تن حقوقدان بزرگ قرن سوم، چیزي را اعالم كرد كھ فقط چند تن فیلسوف . بگیرد
حقوقدانان دیگر این نكتھ » .بھ حكم قانون طبیعت، تمامي افراد برابرند« -جرئت ابراز آن را كرده بودند 

لیة شكیات باید بھ سود آزادي او را شعار خود ساختند كھ ھر كجا آزادي یا غالمي یك فرد مورد شك بود، ك
  .باشد

آخرین رسوایي مالیات . علي رغم این تخفیفات، انقیاد قانوني غالمان بدترین داغ ننگ بر حقوق روم است
رفتند كھ  بدین نحو طفره مي »كانینیاقانون فوفیا «بسیاري از مالكان از . و موانع آزاد ساختن غالمان بود

چنین آزادیي . ساختند بدون حضور شاھد رسمي یا تشریفات قانوني بھ طور غیر رسمي غالمي را آزاد مي
غالمي كھ طبق . داد مي» حق شارمندي بالقوه«كرد، بل فقط بھ او  بھ غالم سابق حق شارمندي اعطا نمي

شد كھ حقوق بلدي محدودي داشت؛ اما عادت بر این جاري بود  شد شارمندي مي مي جریانات قانوني آزاد
كھ ھر روز صبح نسبت بھ مالك قبلي خود اداي احترام كند، ھر موقع او را الزم داشتھ باشد در خدمت 

آورد بھ  حاضر شود، در ھر فرصت بھ نفع او رأي دھد، و در برخي موارد قسمتي از پولي را كھ در مي
مرد، اموالش بھ خودي خود بھ ارباب زنده  اگر غالم آزاد شده بدون وصیت مي. اب سابق بپردازدارب
فقط . نوشت، از او انتظار داشتند كھ قسمتي از ملك خود را بھ ارباب واگذارد رسید، و اگر وصیتي مي مي

رفت، غالم آزاد  ميشد و راحت بھ زیر خاك  مرد و عزایش بھ طور بایستھ گرفتھ مي ھنگامي كھ ارباب مي
  .توانست واقعًا در ھواي آزاد نفسي بكشد شده مي

ھاي قوانین كنوني جداگانھ تحت عنوان قانون جزا معروف است باید بھ این  آن قانون كھ در مجموعھ
ھاي  رویة قضایي روم جنایت را نسبت بھ فرد و دولت و دستھ. تقسیمات كلي حقوق اشخاص افزوده شود
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شخص ممكن بود جرایم  در مورد دولت، . شناخت شدند، مي ي، كھ شخص حقوقي تلقي مياجتماعي یا تجار
، »اختالس اموال دولتي«، »اخاذي«، »رشوه«، »كفر«، »یاغیگري«، »لزماژستھ«: زیر را مرتكب شود

توان توجھ كرد كھ فساد و رشوه  از ھمین فھرست جزیي مي. »رشاي قاضي یا عضو ھیئت منصفھ«و 
نسبت بھ فرد، شخص ممكن است این جرایم را مرتكب . اي محتمل دارد نسبي قدیم و آینده خواري حسب و

قانون ضد «سیسرون در مورد شاھدبازي ذكري از . »قتل«، و »بیعفتي«، »خدعھ«، »صدمة بدني«: شود 
  . كند مي» لواط

. ومیتیانوس با مرگكرد؛ مارتیالیس با ھزل و ھجو؛ و د آوگوستوس این خطا را با اخذ جریمھ اصالح مي
. شد شد، بل جریمھ گرفتھ مي صدمة بدني دیگر طبق الواح دوازدھگانھ با قصاص عیني مجازات نمي

  انتحار جرم نبود، بل بر عكس، 

توانست با خودكشي، اعتبار وصیت و انتقال بالمانع  مردي كھ محكوم بھ مرگ بود معموال، مي. داشت
  .ن انتخاب نھایي را آزاد گذارده بودقانو. اموالش را بھ وراثش تضمین كند

IV - قانون اموال  

. مسائل مالكیت، تعھد، مبادلھ، قرارداد، و قرض قسمت اعظم حقوق روم را بھ خود تخصیص داده بود
مالكیت مادي نفس حیات روم بود و ازدیاد ثروت و توسعة تجارت مستلزم مجموعة قوانیني بود بسیار 

  .»مردده «تر از مجموعة سادة  پیچیده

از آنجا كھ پدر بھ عنوان كارگزار و امین خانواده مالك ھمھ چیز . یا نتیجة وراثت بود یا اكتساب» مالكیت«
اگر پدر بدون . بودند» وارث خود«بود، اوالد و نوادگان مالك بالقوه بودند ـ یا بھ عبارت عجیب قانون، 

و بزرگترین پدر در میان پسران، یا ارشد . رسید ه بھ خودي خود بھ ایشان ميمرد، اموال خانواد وصیت مي
تدوین وصیتنامة . برد اوالد كھ زن گرفتھ و صاحب فرزنده شده بود، مالكیت اموال خانواده را بھ ارث مي

و انشاي وصیتنامھ در آن زمان نیز، مانند . معتبر با صدھا محدودیت قانوني از تصرف محفوظ شده بود
ھر موصي مجبور بود قسمت معیني از ملك . حال، محتاج عبارت پردازي مطنطن و پر زرق و برقي بود

خود را جھت فرزندان خود وصیت كند، قسمت دیگري را جھت زنش كھ سھ فرزند براي او آورده بود، و 
تي از ملك توانست قسم ھیچ وارثي نمي. قسمتي را جھت برادران و خواھران و اخالفش) در برخي موارد(

افتاد كھ یك رومي  چھ بسیار اتفاق مي. خود را بدون تعھد كلیة قروض و سایر تعھدات قانوني متوفي بردارد
در موردي كھ مالكي بدون . كاست یافت كھ مجموعًا چیزي ھم از دارایي او مي خود را گرفتار میراثي مي
. رسید بھ نزدیكترین خویشاوند پدریش مي مرد، اموال و قروض او خود بھ خود اوالد و بدون وصیتنامھ مي

در دورة امپراطوري، این انحصار وراثت خویشاوندان پدري تخفیف یافت، و تا رسیدن دورة یوستینیانوس 
 ١۶٩(قانوني كھ بھ ترغیب كاتو بھ تصویب رسیده بود . بردند خویشاوندان پدري و مادري یكسان ارث مي

داد كھ قسمتي از  یا بیشتر داشت اجازه نمي) دالر ١۵٠٠٠(ترس سس ١٠٠,٠٠٠بھ ھیچ فرد رومي كھ ) م ق
نام داشت، در زمان گایوس ھنوز در كتب » قانون ووكونیا«این قانون؛ كھ . ملك خود را بھ زني واگذارد

واگذاري بھ طور «موصي مال خود را از طریق . قانون مندرج بود، اما عشق راھي براي خود یافتھ بود
كرد كھ قبل از  گذاشت و او را بھ موجب تقاضاي مؤكدي مكلف مي احب شرایطي واميبھ وارث ص» اماني

از این طریق و مجاري دیگر، بسیاري از ثروت روم بھ . تاریخ معیني آن مال را بھ زن معلوم منتقل كند
 گذاشت، اما ھدایایي كھ دادن ھدایا نیز راه گریز دیگري از قانون وصیت در پیش مي. دست زنان رسید

شد مشمول رسیدگي قانوني بود، و در دورة یوستینیانوس ھدایا دستخوش ھمان  پیش از مرگ داده مي
  .ساختند قوانیني بودند كھ ماتركھا را مشوش مي

یا بھ دست » انتقال«. شد اكتساب از راه انتقال یا دست بھ دست شدن قانوني بر اثر حكم محكمھ حاصل مي
py  ش رسمي برابر شھود و با ترازویي كھ شمشگرفتن عبارت بود از ھدیھ یا فرو
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اي تحت جواز و حمایت قانون  زدند؛ بدون این مراسم قدیم، ھیچ گونھ مبادلھ مسي بھ نشانة فروش بھ آن مي
، نوعي مالكیت بھ واسطھ یا بالقوه »حق نگاه داشتن و استفاده از مال«یا  Possessioتحت عنوان . نبود

» حق اعیاني«، اما »مالك«بود نھ » مالك بھ واسطھ«ر اراضي دولتي مثال مستأجر د. مورد قبول بود
احتماال این . شد، و پس از دو سال تصرف بالمنازع دیگر قابل اعتراض نبود» مالكیت«) تصرف(مستأجر 

مفھوم بردبارانھ نسبت بھ تصرف، كھ بدین سرعت ایجاد مالكیت كند، ناشي از پاتریسینھایي بود كھ بدین 
طبق ھمان حق تصرف، زني كھ بدون سھ شب غیبت، یك سال . كردند عمومي را تحصیل مينحو اراضي 

  .شد مرد مي» ملك«زیست،  تمام با مردي مي

تقصیر یا خطا . توانست ناشي از تقصیر یا پیمان باشد تعھد عبارت بود از الزام قانوني بھ انجام عملي؛ مي
شد  جام شود ـ در بسیاري از موارد چنین مجازات ميخبط بدون پیماني كھ نسبت بھ شخص یا مال او ان –

پیمان، موافقتي بود كھ قانون اجراي . كھ خاطي بابت صدمھ مبلغي پول غرامت بھ فرد صدمھ دیده بپردازد
در حقیقت تا قرن دوم میالدي موافقت شفاھي، كھ با بیان . الزم نبود كتبي باشد. كرد آن را تضمین مي

شھود متعدد و . آمد، از ھر گونھ قبضي محكمتر بود بر یك تن شاھد بھ عمل ميبرا» دھم قول مي«عبارت 
داد و ستد با شناسایي . شد تشریفات مؤكد، كھ زماني براي پیمانھاي قانوني الزم بود، دیگر الزم شمرده نمي

وارد  خود» دفاتر«قانوني ھر توافق صریح تسریع شده بود ـ و آن توافق معموال ھمان بود كھ طرفین در 
و ) Caveat venditor(اما قانون دقیقًا مراقب معامالت بود؛ فروشنده را با تخدیر فروشنده . كردند مي

از ھزارھا گونھ تقلب كھ طبیعي زندگي آمیختھ بھ تمدن ) Caveat emport(خریدار را با تخدیر خریدار 
نقایص بدني مال فروشي را بھ خریدار برده یا گاو قانونًا ملزم بود   مثال ھر فروشندة. كرد است برحذر مي

  .گردید شد، مسئول تلقي مي عرضھ كند، و اگر مدعي جھل بھ آن نقایص مي

قروض مصرفي معموال با رھن ملك . آمد قرض بر اثر پیمان وام، یا رھن، یا سپرده، یا امانت بھ وجود مي
. ساخت را بھ تصرف مال محق ميقصور در پرداخت اصل، داین . شد غیر منقول یا اشیاي منقول تأمین مي

داد كھ مدیون خود را بردة  ھمچنانكھ دیدیم، در قوانین دورة اول جمھوري، چنین قصوري بھ داین اجازه مي
داد با حفظ  نحو تعدیل كرد كھ بھ مدیون اجازه مياین قاعده را بدین ) م ق٣٢۶(» قانون پوئتلیا« .كندخود 

بعد از قیصر، رھنھایي كھ سر . آزادي خود آن قدر براي طلبكار كار كند تا دین خود را كامال بپردازد
شد معموال با فروش اموال مدیون، بدون آنكھ خطري براي شخص او بھ وجود آید،  موعد پرداخت نمي

ون در نتیجة عدم پرداخت دین غالم داین شده باشد تا زمان یوستینیانوس شد؛ اما مواردي كھ مدی تصفیھ مي
بھ قصور در اجراي تعھدات تجاري با قانون ورشكستگي تخفیف داده شده بود، بدین نحو . شود نیز دیده مي

شد، تا حد  دادند، اما بھ او اجازه داده مي فروختند و بابت قروض او مي كھ اموال فرد ورشكستھ را مي
  .ونت، درآمدھاي بعدي را براي خود نگاه داردمع

در الواح دوازدھگانھ دزدي كھ . جرایم نسبت بھ اموال عبارت بود از خسارت، دزدي، و دستبرد بھ عنف
  شد؛ اگر دزد غالم  خورد و بعد بھ عنوان برده بھ دزد زده تحویل مي افتاد تازیانھ مي گیر مي

امنیت اجتماعي . گردید صخرة تارپیایي بھ پایین پرتاب ميخورد و از  بود، تازیانة سیخدار مي مي
روزافزون بھ قانون انتظامي اجازه داد كھ این شداید را تعدیل كند و با اعادة دو برابر یا سھ برابر یا چھار 

قانون مربوط بھ اموال، در صورت نھایي خود كاملترین قسمت . برابر اصل، صاحب مال را ارضا نماید
  .انین رومي بوداز مجموعة قو

V - قانون اصول محاكمات  

در میان تمامي ملل باستاني، رومیان، با وجود پیچیدگي و تشریفات و اختالفات ابھام آور و یأس انگیز 
شك نیست كھ اقدامات و شكایات قضایي ما نیز . قوانین اجرایي خود، بیش از ھمھ گرفتار دعوي بودند

py. حاكمات طوالنیتر استم  ھر قدر تمدن قدیمتر باشد،. آمد متساویًا در نظر ایشان پیچاپیچ و مطول مي
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اي كھ  در دوره. توانست در دیوانھاي روم دادستان شود ھمچنانكھ در فوق گفتھ شد، ھر مردي مي
كردند، مدعي و متھم و قاضي ملزم بودند از نحوة عملي بھ نام آیین قانون  پاتریسینھا جمھوري را اداره مي

بدین نحو، مردي «: گوید گایوس مي. كرد قط ميپیروي كنند، و كوچكترین انحرافي دعوي را از اعتبار سا
كرد و در دعوي خود تاك را تاك نامیده بود در دعوي  كھ دیگري را بھ جرم قطع تاكھاي خود تعقیب مي

نامید، زیرا در الواح دوازدھگانھ كال راجع بھ درخت بحث شده  چون بایست آن را درخت مي. محكوم شد
گذاشت، و مال طرف  اي نزد قاضي مي از طرفین دعوي سپرده ھر یك» .است نھ خصوصًا دربارة تاك

پرداخت تا مسلم شود در جلسات  الضمان مي متھم نیز بایست وجھ. گردید محكوم بھ نفع دین دولتي ضبط مي
كرد كھ در فھرست  قاضي سپس دعوي را بھ یكي از اشخاصي ارجاع مي. بعد حضور بھ ھم خواھد رساند

كرد كھ بھ  در برخي موارد، قاضي امریة موقتي صادر مي. شان ذكر شده بودافراد شایستة داوري نام
دادند یا بالعكس از انجام دادن  موجب آن یك یا چند تن از اصحاب دعوي بایست اعمال بخصوصي انجام مي

توانست  در صورت محكومیت متھم، اموال او ـ و گاه شخص او ـ را شاكي مي. كردند اعمالي خودداري مي
  .كند تا حكم اجرا شود توقیف

لزوم بھ كار بردن اصول محاكمات قدیم را ملغي ساخت و بھ جاي » قانون آیبوتیا«م  ق ١۵٠در حدود سال 
اصحاب دعوي در . عملیات و كلمات معین دیگر الزم نبود. را پذیرفت» اصول محاكمات دستوري«آن 

كردند، و سپس قاضي دستوري  ت ميتعیین طرزي كھ موضوع بایست بھ داور ارجاع شود با قاضي شرك
)Formula (نوشت؛ اینكھ مباشر امور  دربارة مسائل واقعي و قضایي مربوط بھ دعوي براي داور مي

در قرن دوم . كرد، تا حدي از این راه بود دادگستري، بھ عنوان قاضي، قوانین مخصوص خود را وضع مي
در این موارد قاضي شخصًا بھ دعوي : ل شدـ معمو» آگاھي فوق العاده«میالدي، شكل سوم دعوي ـ 

و حكم خالصة . تا اواخر قرن سوم، اصول محاكمات دستوري از میدان خارج شده بود. كرد رسیدگي مي
قاضي، كھ فقط نزد امپراطور مسئولیت داشت و مقام خود را مدیون او بود، فرا رسیدن حكومت سلطنتي 

  .نمود را باز مي

  اگر مایل باشند، بدون كمك وكال، دعوي خود را تعقیب كنند، و بھ ھمان توانستند،  اصحاب دعوي مي

اش داوري نبود و در حقوق تحصیل نكرده بود، و اصحاب دعوي ممكن بود  از آنجا كھ قاضي غالبًا حرفھ
، »وكالي دعاوي«اصحاب دعوي معموال از  در ھر قدم از لحاظ تشریفات دچار لغزش شوند، كلیة

  .گرفتند كمك مي» حقوقدانان«، یا »رایزنان حقوقي«، »قضایيكارشناسان «

استعداد قضایي كم نبود، چون ھر پدر پسردوستي آرزومند آن بود كھ پسرش وكیل دعاوي شود و حقوق 
اي از  یكي از شخصیتھاي اثر پترونیوس مجموعھ. در آن زمان نیز مانند حال نردبان مقامات اداري بود

محصل حقوق » .آید پول از آن در مي«، چون »تا كمي حقوق بیاموزد«دھد  ميكتب جلد قرمز بھ پسرش 
گرفت، در مرحلة دوم در محضر مشاورات  در آغاز كار امور بدوي را از معلم خصوصي فرا مي

در . كرد شد، و پس از آن نزد وكیلي كھ بھ كار اشتغال داشت كارآموزي مي حقوقدانان بزرگ حاضر مي
دي، برخي مشاوران قضایي در نقاط مختلف روم مكاتبي باز كردند كھ در آن دستور اوایل قرن دوم میال

گوید حتي  آمیانوس از كارمزد زیاد ایشان شكایت دارد و مي. كردند دادند یا مشورت مي عمل حقوقي مي
ماض كنند و اگر موكل پول خوبي بدھد، مادركشي را ھم قابل اغ كشند حق مطالبھ مي اي كھ مي بابت خمیازه

از آنجا ) professor( ظاھرًا عنوان پروفسور . نامیدند مي» استادان حقوق مدني«این معلمان را . كنند مي
كنند و از ) profiteri(ناشي بود كھ بھ موجب قانون این افراد ملزم بودند نیت تدریس خود را اعالن 

  .مقامات دولتي جواز بگیرند

اي بودند كھ علم و اطالع خود را بھ  گرفتند، ناگزیر عده م مياز میان وكالي متعددي كھ بدین نحو تعلی
گرفتند تا دعواي موكل خود را ضعیف مطرح كنند؛  فروختند؛ از طرف رشوه مي صاحبان دعاوي پلید مي

كردند؛ دعوي را تا آن حد كھ  یافتند؛ میان اغنیا تحریك اختالف مي براي ھر جرمي مفري در قانون مي
دادند؛ و دیوانھا یا فوروم را با سؤاالت تھدیدآمیز و تلخیصات فحش آلود  شد اطالھ مي يپولي از آن عاید م
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تحت فشار رقابت براي بھ دست آوردن دعوي، برخي از وكال در صدد برآمدند از . لرزاندند خود مي
ت و ھاي انگشتري امانتي در انگش ھاي اسناد در دست و حلقھ ھا، با بستھ طریق شتابان رفتن در كوچھ

  .اي براي كف زدن ھنگام نطق خود، شھرتي، بھ ھم رسانند التزام متابعان و ھوچیھاي كرایھ

آن قدر طرق مختلف براي طفره رفتن از قانون قدیم كینكیناتوسي در مورد عدم پرداخت كارمزد پیدا شده 
د بیش از ھر كارمز. سسترس در ھر دعوي قانوني ساخت ١٠,٠٠٠بود كھ كالودیوس پرداخت آن را تا 

ایم كھ  چون شنیده  رفتند، از این محدودیت بسھولت طفره مي. شد بھ وسیلة قانون مسترد داشت این را مي
. انباشت) دالر ٣٠,٠٠٠,٠٠٠(سسترس  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠وكیلي در زمان وسپاسیانوس ثروتي بھ مبلغ 

و منظم ایشان، صرف نظر از مانند تمامي دورانھا، در آن دوره نیز وكال و قضاتي بودند كھ اذھان صافي 
كردند، بھ واسطة وجود  ترین افرادي كھ وكالت مي كارمزد، در خدمت حقیقت و عدالت بود، و پست

  .اند حقوقدانان بزرگي كھ نامشان بر فراز تاریخ حقوق قرار دارد، اعتباري یافتھ

شد و  پرس داشت شروع ميشدند از جلساتي كھ یك قاضي یا باز دیوانھایي كھ مجرمین در آنھا محاكمھ مي
با (توانست بھ جاي یك قاضي بھ حكم قرعھ  مباشر دادگستري مي. رسید بھ مجامع سنا و امپراطور مي

اي بھ تعداد نامعلوم، و معموال پنجاه و یك  ھیئت منصفھ) رعایت حق شاكي و متشكي عنھ بھ رد چندین نفر
دو دیوان . ان در فھرست آمده بود تشكیل دھدسناتور و سواركار كھ نامش ٨۵٠یا ھفتاد و پنج نفر از 

شوراي «براي رسیدگي بھ دعاوي حقوقي، و دیگر » شوراي ده نفري«یكي : اختصاصي ھمواره باز بود
شركت در جلسات محاكمة این دو دیوان براي عموم . براي رسیدگي بھ دعاوي مالي و وصایا» صد نفري

كرد،  نطق مي» شوراي صد نفري«ونھ ھنگامي كھ در دھد كھ چگ آزاد بود، چون پلیني كھین شرح مي
یوونالیس و آپولیوس از تعویقات و اطالة زماني و پولدوستي دستگاه . گروه عظیمي بھ تماشا آمده بودند

  .اند قضایي شكایت دارند، اما ھمان خشم ایشان مبین آن است كھ این موارد استثنایي بوده

ممكن . بود كھ در دیوانھاي زمان ما كمتر كسي از آن خبر دارد در محاكمات، آزادي بیان و عملي معمول
. برخي متخصص تھیة مدارك و بعضي متخصص در ارائة آن بودند. بود ھر طرف چند وكیل داشتھ باشد

گاه با تندنویسي صورت جلسھ را تنظیم ) »تقریرنویس«، و »وقایع نگار«، »منشي«(منشیان مختلف 
ھر قدر ھم كھ سخن بسرعت ادا شود، باز ھم «: گوید برخي از منشیان مي مارتیالیس دربارة. كردند مي

كند كھ چگونھ تندنویسان نطقھاي سیسرون را ضبط  پلوتارك نقل مي» .دست ایشان سریعتر است
با شھود طبق سوابقي كھ از قدیم معمول بود رفتار . و غالبًا از این جھت اسباب زحمت او بودند كردند، مي
  :گوید یلیانوس كھ در این مورد بیانش نمونھ است ميكوینت. شد مي

چون شاھد خجول ممكن است . در سؤال و جواب با شاھد، اولین شرط آن است كھ روحیة او را بشناسیم
دچار وحشت شود، شاھد ابلھ گیر بیفتد، شاھد عصبي تحریك شود، و شاھد خودخواه تحت تأثیر چاپلوسي 

اگر گذشتة … را باید فورًا مرخص كرد كھ بداندیش و لجباز است؛ یا شاھد زیرك و خوددار . قرار گیرد
اي كھ ممكن است بھ او بست،  اعتبار شھادت او را، با اتھامات زننده  گیري باشد، چنین شاھدي قابل خرده

  .توان متزلزل ساخت مي

ي نشان دھد كھ روي توانست تصاویري از جرم انتساب مي. توانست بكند وكیل تقریبًا ھر گونھ استداللي مي
توانست زخمھاي سرباز متھم یا جراحات موكل را عریان كند و نشان  پارچھ یا چوب كشیده شده بود؛ مي

كند كھ چگونھ وكیلي  كوینتیلیانوس نقل مي. در مقابل این گونھ سالحھا، دفاعھایي تمھید شده بود. دھد
كرد، طاس  موكل خود بھ دادگاه تكمیل مي ھنگامي كھ رقیب خالصة دفاع خود را با وارد ساختن كودكان

. كودكان براي برداشتن طاسھا در ھم افتادند و خالصة دفاع رقیب را خراب كردند. میان ایشان افكند
  غالمان ھریك از طرفین دعوي را ممكن بود براي كسب مدرك شكنجھ داد، اما چنین مدركي بر ضد 

ھھا را بر حذر كرد كھ بھ مدركي كھ با شكنجھ بھ دست آمده توان شكنجھ داد، و دادگا شدیدترین مقررات مي
. الوصف شكنجة قانوني ھمچنان باقي بود و در قرن سوم آزادگان را نیز شامل شد ھرگز اطمینان نكنند، مع
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اكثریت آرا براي صدور حكم . دادند ھیئت منصفھ با نھادن خشتھاي نشاندار در ظرف تنگ گلویي رأي مي
در اكثر موارد، ممكن بود طرف محكوم بھ دادگاه باالتري ملتجي شود، و دست آخر، اگر از  .بودكافي 

  .شد آمد، دست بھ دامان امپراطور مي عھده برمي

میزان جریمھ بستگي داشت بھ مقام . شد و بھ اختیار قاضي واگذار نشده بود جریمھ طبق قانون تعیین مي
خاطي، بدین نحو كھ در مورد غالمان حداكثر بود؛ غالم را ممكن بود مصلوب كنند، اما چنین عملي نسبت 

كھ ھیچ شارمند رومي را داند  را خوانده باشد مي» اعمال رسوالن«ھر كھ كتاب . بھ شارمند ممكن نبود
اگر وضیع و شریف جرمي را . ممكن نبود ھنگام التجا بھ امپراطور تازیانھ زد، یا شكنجھ داد، یا اعدام كرد

كرد؛ ھمچنین در صورتي كھ مجرم آزاده یا غالم آزاد شده،  مرتكب شده بود، مجازات ایشان فرق مي
ترین  ساده. كرد ر نظامي بود، مجازات فرق ميشخص قادر بھ پرداخت دین یا ورشكستھ، و سرباز یا غی

كرد، برخي  از آنجا كھ ارزش پول سریعتر از مجازاتھاي مقرر در قانون تغییر مي. مجازاتھا جریمھ بود
در (در الواح دوازدھگانھ، جریمة زدن مرد آزاد شده بیست و پنج آس . آمد اوضاع غیر عادي پیش مي
بود؛ ھنگامي كھ ترقي قیمتھا ارزش آس را بھ شش سنت تقلیل داده  مقرر شده) اصل بیست و پنج پوند مس

زد و غالمي كھ دنبال او بود بھ ھر  گشت و بھ آزادشدگان سیلي مي ھا مي بود، لوكیوس وراتیوس در كوچھ
شد كھ عمدتًا  مي» زبان بستگي«برخي تخلفات منجر بھ . پرداخت فرد سیلي خورده بیست و پنج آس مي

از «مجازات شدیدتر ھمان . عدم امكان حضور یا فرستادن دیگري در محكمة دادگستريعبارت بود از 
اخراج . شد از عدم حق توارث، اخراج، و بردگي بود كھ بھ ترتیب تشكیل مي» دست دادن حقوق بلدي

كردند و  شخص محكوم را غل و زنجیر نھاده، در محلي طاقت فرسا زنداني مي: ترین نوع تبعید بود سخت
داد، در خارج از  در این حد متعادلتر بود، زیرا بھ محكوم اجازه مي» تبعید«. گرفتند اموالش را مي تمام

، چنانكھ در مورد اووید دیدیم، ضبط »نفي بلد یا اقامت اجباري«ایتالیا، ھر كجا مایل است زندگي كند؛ 
موال دور از رم بود ساخت در نقطة مخصوصي كھ مع اموال را در بر نداشت، بل محكوم را وادار مي

بردند، اما ممكن بود افراد را بھ كارھاي  حبس را كمتر بھ عنوان مجازات دایمي بھ كار مي. اقامت كند
  پست در ساختمانھا، یا در معادن، یا در كانھاي سنگ دولتي 

 .شد از مجازات برھد؛ در دورة امپراطوري، حكم مجازات مرگ با وفور و بیرحمي روزافزوني صادر مي
بیندازند، تا از » كاركرتولیانوم«اسیران جنگي و در برخي موارد سایر محكومین را ممكن بود در 

. گرسنگي و مزاحمت جوندگان و شپش در ظلمت زیر زمین و لوث و نجاست پاك نشدني جان بدھند
ر ھمانجا روایت است كھ د. یوگورتا و شمعون، قھرمان دفاع از اورشلیم در برابر تیتوس، در آنجا مردند

پطرس و بولس قبل از مصلوب شدن طعم عذاب را چشیده، آخرین بیانات خود را خطاب بھ دنیاي جوان 
  .اند مسیحیت نوشتھ

VI – حقوق ملل  

دشوارترین مسئلة حقوق رومي، این بود كھ خود را، بھ عنوان خداوندگار ھوشیار، با قوانین و عادات 
بسیاري از این كشورھاي . م آنھا را قبضھ كرده بود تطبیق دھدمختلف سرزمینھایي كھ اسلحھ یا سیاست رو

اي حسودانھ  قدیمتر از روم بودند؛ آنچھ را در شجاعت نظامي از كف داده بودند با سنن غرور آمیز و عالقھ
قاضي «نخست یك . روم از عھدة این وضع بخوبي برآمد. كردند نسبت بھ رسوم عجیب خود تالفي مي

ن مقیم رم، سپس براي تمامي ایتالیا، و بعد براي مستعمرات معین گردید و بھ او براي خارجیا» سیار
منشورھاي ساالنة این . اختیار داده شد كھ اتحاد پایداري بین قوانین محلي و قوانین روم بھ وجود آورد

  .را بھ وجود آورد» حقوق ملل«قاضي و فرمانداران ایاالت و دادیاران بتدریج 

قوق بین الملل ـ مجموعة تعھدات مورد قبول اكثر دول بھ عنوان حاكم بر روابط بین ح» حقوق ملل«این 
الملل تا  بھ یك معني كھ از مفھوم امروزي زیاد ھم ضعیفتر نبود، در زمان قدیم، حقوق بین. ایشان ـ نبود

ـ حدي كھ مربوط بھ محترم شمردن برخي مراسم مشترك در زمان جنگ یا صلح است موجود بوده است 
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الملل و نمایندگان سیاسي، متاركة موقت جنگ بھ منظور تدفین  از قبیل حفاظت متقابل بازرگانان بین
حقوقدانان روم، با نوعي توھن وطنپرستانھ، . مردگان، خودداري از بھ كار بردن تیرھاي مسموم، و غیره

اما در مورد سھمي . لكردند كھ قانوني است مشترك میان تمامي مل را این طور تعریف مي» حقوق ملل«
در حقیقت، قانون محبلي بود كھ با . كردند كھ روم در میان این ملل داشت بیش از حد شكستھ نفسي مي

آنكھ  حاكمیت روم سازش داده شده بود و منظور از آن این بود كھ ملل ایتالیا و مستعمرات را اداره كند، بي
  .طا كندحق شارمندي روم و سایر حقوق مدني را بھ ایشان اع

. فیلسوفان نیز، با توھمي مانند حقوقدانان، سعي كردند حقوق ملل را با قانون طبیعت یكي جلوه دھند
در بشر بھ » عقل طبیعي«كردند كھ اصول اخالقیي است كھ با  رواقیون قانون طبیعت را چنین تعریف مي

ل و منطق و نظم در ھمھ چیز؛ ودیعھ نھاده شده است؛ معتقد بودند كھ طبیعت عبارت است از دستگاه تعق
  آید و  این نظم، كھ خود بھ خود در جامعھ پدید مي

  :سیسرون این خیال را در جملة مشھوري چنین بیان كرده است. رسد، ھمان قانون طبیعت است شعور مي

. قانون حقیقي عقل صحیح است كھ با طبیعت متوافق، از حیث حدود جھانگیر، و تغییر ناپذیر و پایدار است
توانیم آن را لغو كنیم، با ھیچ گونھ  توانیم با آن قانون مخالفت كنیم یا آن را تغییر دھیم، نمي نمي… 

توانیم از تعھدات آن استخالص حاصل كنیم، و براي توجیھ و توضیح آن حاجتي بدان  قانونگذاري نمي
كند؛  ي حال یا آینده، تفاوتي نمياین قانون براي روم یا آتن، برا. نداریم كھ بھ خارج از خود نظر اندازیم

ھر كھ از آن اطاعت نكند خود و … . براي تمامي ملل و كلیة ازمنھ معتبر است و معتبر خواھد بود… 
  .طبیعت خود را آشكار كرده است

  این جمالت بیان كامل آرماني بود كھ چون فلسفة رواقي در عصر آنتونینھا فلسفة رسمي امپراطوري شد،
اولپیانوس آن را بھ این اصل فراگیر توسعھ داد كھ تمایزات امتیازات طبقاتي . گرفت نیروي بیشتري

تصادفي و ساختگي است، و از این اصل تا فرض مسیحي اینكھ تمامي مردم اصوال برابرند بیش از یك قدم 
طبیعي  قانوني است كھ عقل«اما ھنگامي كھ گایوس حقوق ملل را صرفًا چنین تعریف كرد كھ . فاصلھ نبود

قانون . كرد ، نیروي اسلحة روم را با مشیت االھي اشتباه مي».میان تمامي بشریت بر قرار ساختھ است
ھاي عظیم قانون مدني و حقوق ملل قواعدي بودند كھ فاتحي  مجموعھ. روم ھمانا منطق و اقتصاد نیرو بود

ود نظم و ترتیب و ضمانت اجراي خردمند بھ وسیلة آنھا بر سلطنتي كھ بر پایة قدرت لشكریان استوار ب
این قانونھا طبیعي بودند، اما بدین معني كھ استفاده و سوءاستفاده از ضعیف براي قوي . بخشید زماني مي

  .امري طبیعي است

شود، چیزي بزرگمنشانھ نیز  الوصف، در این ساختمان نظرگیر حكومت، كھ حقوق ورم خوانده مي مع
. اي است كھ قواعد تسلط او صریحًا بیان شده باشد مت كند، این خود عطیھاز آنجا كھ فاتح باید حكو. ھست

این امر طبیعي بود كھ، از میان تمامي ملل، رومیان . در این معني، قانون عبارت است از تداوم قدرت
ایشان دوستار نظم بودند و وسیلة اجراي آن را ھم . بزرگترین دستگاه قانون را در تاریخ بھ وجود آوردند

دولتھاي دیگر پیش . اشتند؛ بر ھرج و مرج دھھا ملت مختلف سلطھ و صلحي ناقص اما عالي قرار دادندد
ھاي كوچكي از قوانین  از روم قوانیني داشتند، و قانونگذاراني نظیر حموربي و سولون مجموعھ

سق را كھ بشردوستانھ صادر كرده بودند؛ اما تا آن ھنگام ھیچ ملتي آن ھماھنگي و اتحاد و نظم و ن
بزرگترین عقول قضایي روم را، از سكایووالھا تا یوستینیانوس، بھ خود مشغول داشتھ بود بھ منصة 

  .ظھور نرساند

قابلیت انعطاف حقوق ملل انتقال حقوق روم را بھ كشورھاي دورة قرون وسطي و زمان معاصر تسھیل 
مھاجمات بربریان میراث قضایي را در این خود تصادفي سعید بود كھ، در آن ھنگام كھ ھرج و مرج . كرد

كرد، قانون نامھ، خالصة قوانین، و اینستیتوتس یوستینیانوس در قسطنطنیھ، در میان  مغرب زمین مثلھ مي
  امنیت و دوام نسبي امپراطوري شرقي جمع آوري 
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نون از طریق آن زحمات و دھھا طریق كوچكتر دیگر و راھھاي بیصداي مفید، حقوق روم بھ قا. شد مي
شریعت كلیساي قرون وسطي راه یافت، بھ متفكران دورة رنسانس الھام بخشید، و پایة حقوق و قوانین 

آلمان، مجارستان، بوھم، لھستان، و حتي ـ در داخلة امپراطوري بریتانیا ـ اسكاتلند،   ایتالیا، اسپانیا، فرانسھ،
ھا عمارت قانوني است كھ از حیث وسعت با خود قوانین انگلیس، كھ تن. كبك، سیالن، و افریقاي جنوبي شد

حقوق روم قابل مقایسھ است، قواعد انصاف و دریانوردي و قیمومت وصایا را از قوانین سنت روم جدا 
بزرگترین و عالیترین مرده ریگ دنیاي غرب از جھان باستان عبارت است از علم و . اخذ كرده است
  .كراسي یوناني ـ رومي، و حقوق روميمسیحیت یھودي و یوناني، دمو  فلسفة یوناني،

   فصل نوزدھم

  

  شاھان فیلسوف

  میالدي ١٨٠ – ٩۶

I  - نروا  

سنا ھیچ وقت . با قتل دومیتیانوس اصل وراثت مدت یك قرن از صحنة حكومت سلطنتي روم ناپدید شد
سال انقیاد، وراثت را بھ عنوان منشأ حاكمیت نپذیرفتھ بود؛ و در این ھنگام، پس از صد و بیست و سھ 

مجددًا قدرت خود را بر تخت نشاند؛ و ھمچنانكھ در آغاز كار روم شاه را انتخاب كرده بود، در این موقع 
این عمل شجاعت آمیز بود و فقط وقتي قابل درك . یكي از اعضاي خود را ارشد سنا و امپراطور نامید

ھ تجدید قدرت سنا را با نثار خون مردم شود كھ بھ یاد آوریم قدرت خاندان فالویوس، در ھمان نسلي ك مي
  .ایتالیا و مستعمرات دیده بود، از میان رفتھ بود

مجسمة . ماركوس كوككیوس نروا شصت و شش سالھ بود كھ عروج بھ سلطنت او را غافلگیر كرد
كند كھ ھمین مرد  ھیچ كس تصور نمي. اي زیبا و مردانھ دارد ه غولپیكر نروا كھ در واتیكان است چھر

اي ناراحت و شاعري مالیم و محبوب بوده كھ روزگاري او را بھ عنوان  حقوقداني بلندمرتبھ با معده
آزاریش انتخاب كرده  شاید سنا او را بھ واسطة موي خاكستري و بي. گفتند تھنیت مي» تیبریوس زمان ما«

ھد خود را، دایر بر آنكھ نمود و ع كرد با سنا شور مي نروا در مورد تمامي سیاستھایي كھ اتخاذ مي. بود
تبعیدیھاي دومیتیانوس را باز گرداند، اموال . موجب مرگ ھیچ یك از سناتورھا نشود، ھرگز نشكست
سسترس زمین میان فقرا  ۶٠‘٠٠٠‘٠٠٠معادل . ایشان را پس داد، و بدین نحو انتقام ایشان را تعدیل كرد

بسیاري از . زاد و ولد دھقانان ایجاد نمودتقسیم كرد و صندوقي براي كمك و تشویق و پرداخت مخارج 
مالیاتھا را ملغا ساخت، عوارض ارث را تقلیل داد، و یھود را از پرداخت باجي كھ وسپاسیانوس بر ایشان 

  در ضمن، وضع مالي دولت را با رعایت اقتصاد در دربار و حكومت . تحمیل كرده بود آزاد كرد

خاطر بھ زندگي خصوصي  پراطوري را بھ كناري نھم و آسودهام كھ مانع شود كھ مقام ام كاري نكرده«
اما یك سال پس از رسیدن او بھ سلطنت، پاسداراِن امپراطور، كھ در نامزد كردن او غافلگیر » .بازگردم

شده و از صرفھ جویي او بیزار بودند، كاخ او را محاصره كردند، قاتلین دومیتیانوس را مطالبھ نمودند، و 
وي گلوي خود را بھ شمشیر سربازان عرضھ كرد، اما از او دریغ . وران نروا را كشتندچند تن از مشا

چون احساس خفت كرد، خواست استعفا كند؛ اما دوستانش او را اقناع كردند كھ، عوض استعفا، . كردند
آوگوستوس را سرمشق خود قرار دھد و، بھ عنوان جانشین و پسر، كسي را بردارد كھ مورد قبول سنا 

بزرگترین دین روم بھ نروا آن . اشد و بتواند ھم بر امپراطوري حكومت كند ھم بر پاسداران امپراطورب
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سھ ماه بعد، پس از یك دورة حكومت . بود كھ وي ماركوس اولپیوس ترایانوس را بھ جانشیني خود برگزید
  .شانزده ماھھ، درگذشت

معني بود كھ ھر امپراطور چون قواي خود را  اصول پسرخواندگي، كھ بدین نحو تصادفًا اعاده شد، بدین
شناخت در حكومت با خود شریك  ترین فردي را كھ مي تواناترین و برازنده  یافت، رو بھ تحلیل مي

رسید نھ بطالت ناشي از ھیجان پاسداران امپراطور پیش  ساخت؛ بھ نحوي كھ چون مرگ فرا مي مي
خوشبختي روم در این . جنگ داخلي بین رقباي تخت و تاجارزش، نھ  آمد، نھ خطر وارث طبیعي اما بي مي

بود كھ نھ ترایانوس پسري آورد، نھ ھادریانوس، و نھ آنتونیوس پیوس، و ھر یك از این سھ تن توانست 
در مدتي كھ . اصل پسرخواندگي را بدون تخفیف زادة خود یا آزردن مھر و عطوفت پدرانة خود بھ كار برد

نصیب » .بھترین توالي پادشاھان خوب و بزرگ كھ جھان بھ خود دیده بود«شد،  ياین اصل بھ كار بستھ م
  .روم گردید

II – ترایانوس  

با خصایصي . ترایانوس در رأس ارتش روم در كولوني بود كھ خبر انتصاب خود را بھ امپراطوري شنید
م را تقریبًا دو سال بھ كھ داشت، جاي عجب نبود كھ بھ كار خود در مرز ادامھ داد و بازگشت خود بھ رو

. در آن دیار متولد شد. وي از خانداني ایتالیایي بود كھ مدتھا در اسپانیا اقامت گزیده بود. تعویق انداخت
اسپانیاي روم بھ وسیلة او و ھادریانوس بھ تفوق سیاسي رسید، ھمچنانكھ در وجود سنكا و لوكانوس و 

ن سركردة نظامي از یك رشتھ سركردگان بود كھ والدت در وي اولی. مارتیالیس بھ قیادت ادبي رسیده بود
مستعمرات و بار آمدن در آن ظاھرًا آن اراده و شور زیستن و حیات را بھ ایشان ارزاني داشتھ بود كھ از 

اینكھ روم نسبت بھ جلوس مردي از اھل مستعمرات برتخت امپراطوري . نژاد بومي روم رخت بربستھ بود
  .آید اي بھ شمار مي اي و نشانھ ریخ روم خود واقعھاعتراضي نكرد، در تا

وي، كھ بلندقامت و قوي ھیكل بود، عادت . اش نھ ممتاز، بل نیرومند بود ه خطوط چھر. جاذب اطاعت بود
داشت كھ با سپاھیان خود راھپیمایي كند و با تمامي تجھیزات در دھھا رودخانھ كھ بر سر راه ایشان جاري 

وقتي . داد اعتنایي خاص مردم زاھد را نشان مي عت او نسبت بھ مرگ و زندگي بيشجا. بود بھ آب بزند
چیند، شام بھ خانة سورا رفت، ھر چھ بھ او دادند بدون  شنید لیكینیوس سورا براي كشتن او توطئھ مي

معموال . بھ اصطالح فني، فیلسوف نبود. رسیدگي خورد، و اجازه داد كھ دالك سورا ریش او را بتراشد
برد تا با او در فلسفھ گفت و گو كند، اما خود اعتراف  زرین دھن نطاق، را در ارابة خود ھمراه مي  یون،د

ذھن روشن و صائب داشت، در حد . ـ بدا بھ حال فلسفھ. كند داشت كھ یك كلمھ از بیانات دیون را درك نمي
مگي افراد نوع بشر، خودپسند، اما مانند ھ. گشود كھ جاي عجب بود یك انسان؛ آن قدر كم دھان بھ یاوه مي

از مقام خود ھیچ سوءاستفاده . گوید ھمواره صحیح است بر كنار بود بھ كلي از این تصور كھ آنچھ مي
پیمود، و گاه  پیوست، بھ مقدار زیاد با ایشان باده مي نكرد، بر سر میز و ھنگام شكار بھ دوستان مي

روم این كار را در . دھد ھ احترام رسوم زمان خود انجام ميكرد، چنانكھ گویي آن كار را ب شاھدبازي مي
  .دید كھ ھرگز، با عشقبازي با زنان دیگر، زن خود پلوتینا را مشوش نساخت خور ستایش مي

. ھنگامي كھ ترایانوس در چھل و دو سالگي بھ روم رسید، در حد اعالي قدرت جسمي و معنوي خود بود
مي را كھ در ھمان اواخر با ظلم و جبر آشنا شده بودند بسھولت سادگي و خوشخوبي و اعتدال او مرد

دیون زرین   در ھمان اوقات،. پلیني كھین را سنا انتخاب كرد تا خطابة خیر مقدم بخواند. مجذوب ساخت
ھم پلیني و ھم . اي دربارة تكالیف سلطان از نظر فلسفة رواقي قرائت كرد دھن برابر امپراطور خطابھ

یعني امپراطور نباید . تمایز قایل شده بودند» مقام رھبري«و » سلطة مالكانھ«خود بین  دیون در خطابة
خداوندگار ملك، بل سر خدمتكار آن و نمایندة اجراي تمایالت مردم باشد كھ توسط وكالي مردم یعني 

» .فرمانرواي عموم باید منتخب عموم باشد«: پلیني در خطابة خود گفت. سناتورھا انتخاب شده است
  .داد ترایانوس سركرده مؤدبانھ گوش مي
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اي نبود، آنچھ روم را بھ شگفت آورد آن بود كھ وي وعدة  این گونھ سرآغاز لطف آمیز در تاریخ چیز تازه
كردند بھ دستیاران و  آن ویالھا را كھ اسالف او سالي چند ھفتھ در آنھا اقامت مي. ایشان را بوفور انجام داد

دانست مگر آنچھ دوستانش  آن خود نميوي ھیچ چیز را از «: گوید ھمكاران خود واگذارد؛ پلیني كھین مي
دربارة تمامي موضوعات حائز . زیست اما وي خود ھمچون وسپاسیانوس در سادگي مي» مالك آن بودند

كرد و دریافت كھ اگر ھم ھرگز سخنان حاكم مطلق را بھ كار نبرد،  اھمیت، نظر سنا را استفسار مي
ا حاضر بود در صورتي كھ ترایانوس تشریفاتي را كھ سن. تواند تقریبًا قدرت مطلق را در دست بگیرد مي

  كرد رعایت كند، او را در حكومت بھ حال خود بگذارد؛ سنا نیز مانند  حیثیت و مقام سنا را حفظ مي

شاید از این رھگذر نیز شاد . تمامي روم در این ھنگام بیش از آن دوستار امنیت بود كھ بتواند آزاد باشد
  .ط كار بود و ھیچ قصد آن نداشت كھ اغنیا را بھ خاطر تحبیب فقرا بدوشدبود كھ ترایانوس احتیا

در خالصة . ناپذیر، عالم حسابداران امور مالیھ، و قاضي دادگري بود ترایانوس مدیري توانا و خستگي
بي مجازات ماندن مجرم بھتر از «قوانین یوستینیانوس، این اصل بھ ترایانوس نسبت داده شده است كھ 

توانست ساختمانھاي عظیم ) و برخي فتحھاي پول آور(بھ نظارت دقیق مخارج . »شدن بیگناه استمحكوم 
و وسیع دولتي را بدون افزودن مالیات كامل كند، بل، برخالف، مالیاتھا را تقلیل داد و بودجھ را انتشار داد 

از سناتورھایي ك از  .گیري در معرض انظار بگذارد تا درآمدھا و مخارج دولت را براي بررسي و خرده
بسیاري از . خواست كھ تقریبًا مانند خود او بھ كار اداري دلبستھ باشند مند بودند مي دوستي او بھره

شھرھاي شرقي امور مالي خود را چنان بد اداره كرده بودند كھ بھ حد ورشكستگي رسیده بودند، و 
این طرز عمل استقالل . فرستاد ھ كار آنھا ميترایانوس ممیزاني از قبیل پلیني كھین براي كمك و رسیدگي ب

كفایتي، تیشھ بھ ریشة  خودمختاري، با ولخرجي و بي. كرد، اما چاره نبود و نظامات بلدي را تضعیف مي
  .خود زده بود

امپراطور، كھ دست پروردة جنگ بود، جھانگیري صریح اللھجھ بود كھ نظم را بھ آزادي و قدرت را بھ 
داكیا، كھ بھ . ھنوز یك سال از وورد او بھ رم نگذشتھ بود كھ براي فتح داكیا عازم شد. داد صلح ترجیح مي

است، مانند مشتي است كھ در دل آلمان نشستھ باشد، و بنابراین در آن  ١٩۴٠طور كلي ھمان روماني سال 
اق آن بھ روم الح. كرد، ارزش نظامي بسیار داشت كشمكشي كھ ترایانوس بین ژرمنھا و ایتالیا پیش بیني مي

اي كھ از رودخانة ساو بھ رودخانة دانوب و از آنجا تا بیزانس كشیده شده بود  شد كھ روم بر جاده باعث مي
آن، داكیا معادن طال  اضافھ بر. مسلط شود ـ و آن جادة زمیني بسیار پر ارزشي بھ جانب مشرق زمین بود

با سرعت اجرا شد، ترایانوس سپاھیان خود را از در نبردي كھ نقشة آن عالي كشیده شده بود و . نیز داشت
میان تمامي موانع و مقاومتھا گذراند و بھ سارمیز گتوسا، پایتخت داكیا، رساند و آن شھر را وادار بھ تسلیم 

پیكرتراشي رومي تصویري با معني از دكبالوس، پادشاه داكیا، باقي گذارده است ـ كھ صورت . ساخت
ترایانوس او را بھ عنوان شاه دست نشانده باز بھ سلطنت رساند و بھ . ي داردنجیب با قدرت و با شخصیت

اما دكبالوس بزودي قرار داد خود را نقض كرد و حكومت مستقل خود را از ). ١٠٢سال (روم بازگشت 
، روي دانوب پلي زد كھ از )١٠۵سال (ترایانوس باز سپاھیان خود را بھ داخل داكیا برد . سر گرفت
دكبالوس كشتھ شد، پادگان نیرومندي . ندسي آن قرن بود، و مجددًا بھ پایتخت داكیا حملھ بردعجایب مھ

براي نگاھداري سارمیز گتوسا مستقر گردید، و ترایانوس بھ روم بازگشت تا فتح خود را با مسابقات 
  كھ محتمال اسیر (گالدیاتور  ١٠,٠٠٠روزه با شركت  ١٢٣رزمي 

آمدند در خود پذیرفت، مردم داكیا با ایشان ازدواج كردند، و  اي استمالك ميشد، مھاجران رومي را كھ بر
معادن طالي ترانسیلوانیا تحت ھدایت كارپرداز . زبان التیني را بھ طریق رومانیایي خود مشوش ساختند

ترایانوس، براي آنكھ مزد زحمات . امپراطوري قرار گرفت و بزودي مخارج مادي جنگ را تأمین كرد
ا بھ خود بپردازد، یك میلیون لیور نقره و نیم میلیون لیور طال از داكیا با خود برد ـ و این آخرین خود ر

py  .بردند غارت معتنابھي بود كھ سپاھیان براي بطالت روم مي
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پرداخت ـ محتمال  مي) دالر٢۶٠(دینار  ۶۵٠كرد  با این غارتھا، امپراطور بھ ھر شارمندي كھ تقاضا مي
ضا كردند، و آن قدر ماند كھ بیكاري ناشي از ترخیص سربازان با بزرگترین برنامة نفر تقا ٣٠٠,٠٠٠

ساختمانھاي عمومي، كمك دولتي، و تزیین معماریي كھ ایتالیا از زمان آوگوستوس بھ بعد بھ خود ندیده بود 
در . كند ھاي قدیم را مرمت كرد و آبراھة جدیدي ساخت كھ ھنوز ھم كار مي ترایانوس آبراھھ. عالج شود

اوستیا بندرگاه وسیعي ساخت كھ با مجاري آب بھ رودخانة تیبر و بندرگاه كالودیوس وصل بود، و آن را 
. ھاي قدیم را مرمت كردند مھندسان او جاده. با انبارھایي تزیین كرد كھ نمونة زیبایي و قابلیت استفاده بودند

وسوم بھ جادة ترایانوسي را از بنونتوم بھ جادة جدیدي از روي باتالقھاي پونتین كشیدند، و جادة م
كرد، از نو باز كردند،  مجراي كالودیوسي را، كھ آب دریاچة فوكینوس را خشك مي. بروندیسیوم ساختند

آب و گل بندرگاھھا را در كنتومكالي و آنكونا كشیدند، براي راونا آبراھھ، و براي ورونا آمفي تئاتري 
ا، پلھا، و ساختمانھاي جدید را در سراسر امپراطوري تھیھ كرد و ھ ترایانوس مخارج جاده. ساختند

اما از رقابت معماري بین شھرھا جلوگیري و ایشان را ترغیب كرد كھ اضافھ درآمد خود را . پرداخت
ھمواره آماده بود بھ ھر شھر كھ از زلزلھ یا حریق یا طوفان آسیب . خرج بھبود وضع و محیط فقیران كنند

كوشید، با الزام سناتورھا بھ خرج یك سوم از سرمایة خود در اراضي ایتالیا، . ك كنددیده باشد كم
كشاورزي را ترقي دھد؛ و چون دید این سیاست موجب گسترش نظام امالك وسیع در دست افراد معدود 

شویق گردد، خرده مالكان را با مساعده دادن پول دولتي با بھرة كم جھت خرید و بھبود اراضي و خانھ ت مي
ھاي رھني را بھ نرخ پنج  بھ منظور ازدیاد تعداد موالید، كمك خرج دھقانان را افزود، دولت قرضھ. كرد

بھ دھقانان ایتالیایي داد، و بھ ھیئتھاي خیریة محلي اجازه داد كھ بھرة حاصل ) نصف نرخ معمولي(درصد 
ختر در ماه میان دھقانان سسترس براي ھر د ١٢براي ھر پسر و ) دالر١۶٠(سسترس  ١۶را از قرار 

نماید، اما مشاھدات فعلي دال بر آن است كھ، براي نگاھداري بچھ  مبالغ ناچیز مي. بضاعت توزیع كنند بي
ترایانوس با امید مشابھي . در مزارع ایتالیا در قرن اول میالدي، شانزده تا بیست سسترس كافي بوده است

شد، غلة خیریھ دریافت  كھ بھ رسم خیریھ بھ پدرانشان داده مي اي اجازه داد كھ كودكان روم، اضافھ بر غلھ
  توسط ھادریانوس و آنتونینھا توسعھ یافت و ) كمك خرج دھقاني(سیستم آلیمنتا . دارند

سسترس  ٣٠,٠٠٠كردند، چنانكھ پلیني كھین سالي  بشردوستاني منفرد ھم بدان كمك مي. امپراطوري شد
، وكایلیا ماكرینا یك میلیون سسترس بھ ھمان منظور براي كودكان داد كمك خرج بھ كودكان كوموم مي

  .تاراكینا در اسپانیا باقي گذارد

از نبوغ . ترایانوس نیز، مانند آوگوستوس، ایتالیا را بھ مستعمرات، و روم را بھ ایتالیا ترجیح مي داد
ید و پل دانوب را طرح كرده ھاي جد ھا و آبراھھ معماري آپولودوروس، كھ از یونانیان دمشق بود و جاده

امپراطور در این ھنگام وي را مأمور خراب كردن و پاك كردن قطعات . بود، بھ طور كامل استفاده كرد
متر از پایة تپة كویرینالیس را  ۴٠بزرگ شھر، كھ بر آنھا خانھ ساختھ شده بود، كرد و دستور داد تا 

بسازد كھ از حیث مساحت مساوي مجموع  بتراشد و، بر این فضا و فضاي مجاور، فوروم جدیدي
فورومھاي قبلي باشد و گرداگرد آن عماراتي بسازد كھ در شكوه و جالل در خور پایتختي باشد كھ بھ حد 

  داخلة. شدند از طاق نصرت ترایانوس وارد فوروم ترایانوس مي. اعالي قدرت و دولتمندي خود رسیده بود
با سنگ صاف فرش شده بود، و گرد آن دیوار بلند و رواقي قرار متر  ١٠٨متر در  ١١٣فوروم بھ ابعاد 

شد احاطھ  داشت؛ دیوارھاي غربي و شرقي با اطاق نشیمنھاي نیمدایره كھ از ستونھاي دوریك تشكیل مي
در وسط فوروم، باسیلیكا اولپیا سر برآورده بود كھ نام طایفة ترایانوس بر آن بود و منظور از . شده بود

خارج آن با پنجاه ستون سنگي یكپارچھ تزیین شده . ن بود كھ محل ادارة تجارت و مالیھ باشدساختن آن ای
بود؛ كف آن مرمر بود؛ صحن وسیع آن را ستونھاي سنگ سیاه فرا گرفتھ بود؛ و بام آن، كھ تیرھاي عظیم 

شد، یكي براي آثار نزدیك انتھاي شمالي فوروم جدید، دو كتابخانھ ساختھ . داشت، با برنز پوشیده شده بود
بین این دو كتابخانھ ستون ترایانوس و پشت آنھا معبد ترایانوس بنا شده . التیني و دیگري براي آثار یوناني

  .ھنگامي كھ فوروم كامل شد، یكي از عجایب معماري جھان بھ شمار آمد. بود

از ھجده . بسیار داشت ستون ترایانوس كھ ھنوز برپاست در درجة اول از لحاظ حمل و نقل مصالح اھمیت
قطعات سنگ را با كشتي از . قطعة مكعب مرمر تراشیده شده بود كھ ھر یك در حدود پنجاه تن وزن داشت
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بردند، برخالف جریان رودخانھ حملشان  آوردند، در اوستیا از كشتي بھ زورق مي جزیرة پاروس مي
بردند تا بھ محل كار  ھا مي ند و در كوچھكشید كردند، و روي غلتك از سراشیب كنارة رودخانھ باال مي مي

داد؛ سھ طرف  ھشت پارچھ تركیب پایة ستون را مي: كردند ھر قطعھ سنگ را سي و دو پارچھ مي. برسد
بدنة ستون، كھ از . پلھ ١٨۵پایھ با پیكرتراشي تزیین شده بود؛ طرف چھارم مدخل پلكاني بود متشكل از 

متر ارتفاع داشت، از بیست و یك پارچھ سنگ تشكیل شده  ٢٩,۵. د متر بو ٣,۶۵انتھاي زیرین آن بھ قطر 
قطعھ سنگھا . اي از ترایانوس قرار داشت كھ كرة جھان را در دست گرفتھ بود بود، و بر رأس آن مجسمھ

این نقشھا حد . را، پیش از آنكھ بھ جاي خود قرار دھند، با نقشھاي نیم برجستة لشكركشي داكیا تزیین كردند
  سازي تاریخي  واقعپردازي عصر فالویوس و مجسمھاعالي 

سازي یوناني نیست، ھدف این نقشھا بیشتر آن  انگیز مجسمھ ھدف این نقشھا زیبایي آرام یا انواع خیال. است
ھاي  ه ھا نسبت بھ وضع پیكر وضع این پیكره. ھاي واقعي و كشاكش جنگ را بازبنماید است كھ صحنھ

قاب پیچ خورده،  ١٢۴شكل این  ٢٠٠٠در . زوال پس از كورني و راسین است یوناني مانند آثار بالزاك و
شوند،  گردانھاي رومي كھ با تمامي تجھیزات از پادگان خارج مي: كنیم فتح داكیا را قدم بھ قدم دنبال مي

رومي در سرزمین   ھاي صاف تشكیل شده بود، افراشتن خیمة عبور از فراز دانوب روي پلي كھ از كشتي
ن، نبرد درھم تیر و نیزه و داس و سنگ، آتش زدن دھكدة داكیا در حالي كھ زنان و كودكان از دشم

دھند، جراحان كھ مجروحان را  ترایانوس التماس رحم دارند، زنان داكیا كھ اسیران رومي را شكنجھ مي
نشانة ظفر براي  نوشند، سر دكبالوس كھ بھ كنند، امپراطوران داكیا كھ یكایك جام زھر را مي معالجھ مي

شوند ـ در  ھاي خود بھ كوچنشیني بردگان رم برده مي برند، و رج طویل زن و بچھ كھ از خانھ ترایانوس مي
كنند، آنچھ گفتیم و چیزھاي دیگر نقل شده  نقشھایي كھ استادانھ در تاریخ پیكرتراشي داستان سرایي مي

نبودند؛ اعمال رحم آمیز ترایانوس را نشان  این ھنرمندان و كارفرمایان ایشان زیاده وطنپرست. است
اند؛ زیباترین اشكال  گر ساختھ ھاي قھرماني تقالي ملیتي را در راه آزادي جلوه دھند، اما در ضمن جنبھ مي

انگیز است؛ براي آنكھ كامال مؤثر واقع  این نقشھا سندي شگفت. در این طومار ھمان پادشاه داكیا است
برخي از اشكال چنان خشن و ناپختھ است كھ . اند فراد و وقایع در آن منعكس شدهشود، بیش از آنچھ باید ا

بھ واسطة ندانستن علم مرایا و . افتد كھ شاید جنگجویي از مردم داكیا آن را تراشیده باشد شخص بھ ظن مي
ي نقش، اند، و تمام طرز انعكاس آن در پیكرتراشي، اشكال بھ طور بدوي باال و روي یكدیگر قرار گرفتھ

این . مانند افریز فیدیاس، فقط بھ وسیلة فاختة شوخي كھ از روي زمین رو بھ باال بپرد قابل دیدن است
. انحراف جالبي از سبك كالسیك بود كھ جمود آن ھیچ وقت كارمایة شدید رومیان را بھ بیان نیاورده بود

اي طاق تیتوس را ادامھ داده و شود ـ آزمایشھ آن ـ كھ ھر صحنھ در صحنة دیگر ذوب مي» روش تداوم«
با وجود نقصھایي كھ دارد، این داستان پیچاپیچ . راه را براي نقوش برجستة قرون وسطي باز كرده بود

از ستون ماركوس آورلیوس در روم و ستون آركادیوس در قسطنطنیھ گرفتھ تا : مكرر در مكرر تقلید شد
  .منارة ناپلئوني در میدان واندوم پاریس

س با اتمام بزرگوارانة حمامھایي كھ دومیتیانوس بھ ساختمان آنھا شروع كرده بود برنامة ساختماني ترایانو
در ضمن این مدت شش سال صلح او را فرسوده بود؛ مدیریت كاري بود كھ مانند جنگ . خود را كامل كرد

ھاي قیصر را  چرا نقشھ. ساخت كرد؛ و اقامت در كاخ او را شاداب نمي ھاي پنھاني او را بیدار نمي كارمایھ
از آنجا كھ ماركوس آنتونیوس در اجراي آن وامانده بود دنبال نكند، مسئلة پارتھا را یك بار براي ھمیشھ 

  فیصلھ ندھد، مرزي مناسبتر با وضع جنگ در مشرق زمین 

  رسد در دست نگیرد؟ پارت بھ آسیاي مركزي و خلیج فارس و ھندوستان مي

و . یك سال بعد، ارمنستان را گرفتھ بود). ١١٣(مجددًا با سپاھیان خود بھ راه افتاد پس از تھیھ دیدن دقیق، 
تیسفون را تسخیر كرده، بھ اقیانوس ھند رسیده بود ـ اولین و آخرین   النھرین گذشتھ، باز یك سال بعد از بین

آموختند؛  فتحھاي او ميمردم روم جغرافیا را با دنبال كردن . سركردة رومي كھ برابر آن دریا ایستاده است
: شنید سرگرم بود ملتي دیگر را مي  اي یك بار خبر تسخیر یا تسلیم عجوالنة سنا از اینكھ تقریبًا ھفتھ

بوسفور، كولخیس، ایبري آسیایي، آلباني آسیایي، اوسروئنھ، مسنیا، مدیا، آشور، عربستان سنگي، و 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ن بھ صورت مستعمره درآمدند، و اسكندر جدید این النھری پارت، ارمنستان، آشور، و بین. باالخره پارت
در كنارة دریاي . افتخار را تحصیل كرد كھ بر دشمنان قدیم روم شاھي را تعیین كرد و بر تخت نشاند

سرخ، ترایانوس این فكر بود كھ بیش از آن پیر شده است كھ بتواند پیشرفت پادشاه مقدونیھ را بھ سوي سند 
. ت كرد كھ در دریاي سرخ ناوگاني بسازد تا عبور وتجارت با ھند را نظارت كندبھ ھمان قناع. تكرار كند

  .الجیشي پادگان گذارد و با اكراه بھ سوي روم بازگشت در تمامي نقاط سوق

وي نیز، مانند ماركوس آنتونیوس، زیاده از حد سریع حركت كرده، بیش از حد دور شده، و از بھ ھم 
ھمینكھ بھ انطاكیھ رسید، خبر شد كھ خسرو، پادشاه . خود غافل مانده بود پیوستن فتحھا و خطوط ارتباطي

النھرین مركزي را از نو تسخیر  پارت كھ وي از سلطنت خلع كرده بود، ارتشي دیگر گرد آورده و بین
النھرین، مصر، و كورنھ  در تمامي مستعمرات جدید طغیان سربرافراشتھ است؛ یھود بین. كرده است

خواست  جنگجوي پیر مي. اند؛ و در لیبي، ماورتانیا، و بریتانیا آتش دشمني زبانھ كشیده است عصیان كرده
با جنبش فراوان در شرق پرحرارت چنان . باز بھ دشت نبرد بشتابد، اما تنش از فرمانبرداري ابا كرد

و سكتھ آن ارادة زیست، و از این راه فرسوده شده بود؛ دچار استسقا شد،  زیستھ بود كھ در مغرب زمین مي
با اندوه تمام، لوكیوس كویتوس را مأمور فرو نشاندن قیام . عظیم را در كالبد شكستھ عاجز گذارد

اش ھادریانوس را بھ  و برادرزاده  النھرین كرد، ماركیوس توربا را بھ سركوبي یھود افریقا فرستاد، بین
او را بھ ساحل كیلیكیا برسانند، بھ این  دستور داد كھ خود. روم در سوریھ گماشت  سركردگي ارتش عمدة

سنا در صدد بود مراسم پیروزي بزرگي براي او تدارك ببیند كھ از . امید كھ از آنجا با كشتي بھ روم برود
ترایانوس در سن شصت و چھار سالگي، پس از نوزده سال حكومت، . زمان آوگوستوس تجدید نشده بود

  سال (در سلینوس مرد 

III – سھادریانو  

  حكمران – ١

ترین امپراطوران روم با خدعة عاشقانھ بھ سلطنت رسید  رود كھ ھیچ وقت معلوم شود درخشنده احتمال نمي
انتصاب او نتیجة آن بود كھ چون «: گوید دیون كاسیوس مي. یا با واسطة اعتقاد ترایانوس بھ ارزندگي او

ریانوس بود، توطئھ چید تا نیل او را بھ تخت بیوة او، پلوتینا، كھ عاشق ھاد  ترایانوس بدون وارث مرد،
پلوتینا و ھادریانوس آن شایعھ را .. كند سپارتیانوس ھمین داستان را تكرار مي» .سلطنت مسلم ساخت

با اھداي مبلغ معتنابھي بھ . تكذیب كردند، اما، با وجود تكذیب، آن شایعھ تا پایان حكومت او رواج داشت
  .ا فیصلھ دادلشكریان، ھادریانوس مسئلھ ر

رساند، و  ھادریانوس نسب و خاندان خود را بھ شھر آدریا در ساحل دریاي آدریاتیك مي  پوبلیوس آیلیوس
ھمان شھر اسپانیایي، . گوید، نیاكانش از آنجا بھ اسپانیا مھاجرت كرده بودند چنانكھ در ترجمة حال خود مي

شده بود، تولد برادرزادة او ھادریانوس را ھم در سال  شاھد میالد ترایانوس ۵٢بھ نام ایتكالیكا، كھ در سال 
، طفل را تحت قیمومت ترایانوس و كایلیوس )٨۶سال (ھنگامي كھ پدر ھادریانوس مرد . بھ خود دید ٧۶

اي بھ ادبیات یوناني در او برانگیخت كھ بھ  داد و چنان عالقھ آتیانوس وي را تعلیم مي. آتیانوس نھادند
در ضمن، تغني، موسیقي، طب، ریاضیات، نقاشي، و . داده بودند» بچھ یوناني« ھادریانوس جوان لقب

سال (ترایانوس او را بھ روم فرا خواند . پیكرتراشي ھم خواند، و بعد در پنج شش ھنر نیز سر فرو برد
ه ویویا سابینا، بھ نحوي كھ در تصویرھاي نیمتنھ دید) ١٠٠سال (اش را بھ زني او داد  و برادرزاده) ٩١
شود ـ گرچھ ممكن است او را مطلوبتر ساختھ باشند ـ زني بود كھ زیبایي ممتازي داشت و خود بر آن  مي

شاید ھادریانوس سگھا و اسبھا را زیاد دوست . آگاه بود، و ھادریانوس سعادت جاوداني در او نیافت
. ساختھ است برایشان قبر مياند  مرده گذرانده و چون مي داشتھ و اوقات زیادي را در شكار با آنھا مي مي

pyدر ھر حال، ویویا فرزندي نیاورد، و با اینكھ در بسیار . نموده است شاید شوھري بیوفا بوده، یا چنان مي
m
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ھادریانوس بھ او انواع و اقسام لطف و . زیستند سفرھا ھمراه ھادریانوس بود، تمام عمر از یكدیگر جدا مي
وقتي سوئتونیوس كھ از . كرد ي جز محبت نسبت بدو دریغ نميداشت و از ھیچ گونھ لطف ادب را روا مي

  .منشیان او بود دربارة ویویا با لحني فاقد احترام سخن گفت، او را اخراج كرد

  نخستین تصمیم ھادریانوس در سمت امپراطوري آن بود كھ در سیاست جھانگیري عموي خود تجدیدنظر 

دانست و، چون معتقد بود كھ آن لشكركشي اگر بھ فتح كامل  ميداكیا، موجب اتالف عظیم افراد و وسایل 
انجامد منافعي خواھد داشت كھ نگاھداري آن دشوار خواھد بود، خواستھ بود ترایانوس را از آن كار 

. سركردگان ترایانوس، كھ مشتاق افتخارات جنگي بودند، ھرگز مخالفت او را نبخشیده بودند. منصرف كند
النھرین و پارت باز خواند، ارمنستان را بھ جاي  شكرھا را از ارمنستان و آشور و بیندر این ھنگام وي ل

ترایانوس قیصر را . مستعمره دست نشاندة روم كرد، و فرات را بھ عنوان مرز شرقي امپراطوري پذیرفت
سابقھ را، كرد و تا آنجا كھ توانست آن قلمرو بی سرمشق خود كرده بود، ھادریانوس آوگوستوس را تقلید مي

سركردگاني كھ . كھ اسلحة بیرحم براي روم بھ دست آورده بود، با روش ادارة صلح آمیز متحد ساخت
نیروھاي ترایانوس را تحت فرمان داشتند ـ یعني پالما، كلسوس، كویتوس، و نیگرینوس ـ این سیاست را از 

صرفًا دفاع بود، و صرفًا دفاع  بھ گمان ایشان، دست كشیدن از حملھ. روي ترس و دور از عقل پنداشتند
در موقعي كھ ھادریانوس با لشكریان خود در حدود رودخانة دانوب بود، سنا اعالم . كردن در حكم مردن

اي بھ منظور واژگون كردن حكومت گیر افتاده و بھ فرمان سنا اعدام  كرد كھ آن چھار سر كرده در توطئھ
ھر چند ھادریانوس كھ با . اند یكھ خوردند د بدون محاكمھ كشتھ شدهمردم روم از اینكھ دیدند آن افرا. اند شده

شتاب بھ روم بازگشت اعتراض كرد كھ با موضوع ھیچ سر و كاري نداشتھ است، كسي سخن او را باور 
و با مسابقات رزمي   تعھد كرد كھ ھیچ سناتوري را جز بھ فرمان سنا نكشد، بھ مردم ھدیة نقدي داد،. نكرد

سسترس معاف كرد، در  ٩٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠مالیاتھاي عقب افتاده را تا . ان را سرگرم ساختفراوان ایش
. ھاي مالیاتي را سوزاند، و مدت بیست سال با درایت و عدالت و سالمت حكومت كرد حریقي عمدي پرونده

  .اما عدم محبوبیت او ھمچنان كامل ماند

مویش را مصنوعًا مجعد : گوید كند و مي صف مينویس قدیم او وي را بلندقامت و خوش قیافھ و زندگینامھ
و از آن زمان بھ بعد . پوشاند اش را مي ریش انبوھي داشت كھ عیب و نقص طبیعي چھره«ساخت و  مي

بدن نیرومندي داشت و با ورزش زیاد، و خصوصًا با شكار، خود را قوي . تمامي رومیان ریش گذاشتند
  . دست خود كشتدر چند مورد، شیر را با . داشت نگاه مي

اخمو و بشاش، خوش «: گویند مي. آن قدر عناصر مختلف در او آمیختھ بود كھ توصیف آنھا دشوار است
اي ساده، و در  منش، خشك و رحیم، بھ نحو فریبنده طبع و باوقار، شھوي و احتیاط كار، سختگیر و آزاده

ت، اما بھ سنت بھ عنوان نسج مرتبط ذھني وقاد و بیطرف و شكاك و نافذ داش» .ھمة چیزھا دو گونھ بود
پروایي و حسن ذوق  كرد، اما با بي خواند و تمجید مي آثار اپیكتتوس رواقي را مي. گذاشت نسلھا احترام مي

خندید،  نھ بھ مذھب اعتقاد داشت و نھ از خرافات بري بود؛ بھ سروش معابد مي. در جستجوي لذت بود
  كرد، و تكالیف كاھن اعظم را با كمال  ، كیش ملي را تشویق ميگرفت جادو و اخترشماري را بھ بازي مي

رساند، خیریة موجود را شامل حال  كرد، بھ مردم بدبخت كمك مي از بیماران عیادت مي. احوال بوده است
خوب آواز . ساخت، و براي ھنرمندان و نویسندگان و فیلسوفان حامي بذالي بود بیوگان و كودكان مي

یك : چند جلد كتاب نوشت. نقاشي الیق و پیكرتراشي متوسط بود. نواخت صید و چنگ ميرق خواند و مي مي
ادبیات . بھ التیني و یوناني. جلد دستور زبان، یك جلد ترجمة حال خود، و اشعاري شایستھ و ناشایستھ

تقلید از او، داد؛ بھ  یوناني را بھ التیني، و التیني كاتوي مھین را بھ نثر فصیح و روان سیسرون ترجیح مي
گرفتند در  استاداني را كھ از دولت مواجب مي. بردند بسیاري از مؤلفان نثر متصنع قدیم را بھ كار مي

دانشگاھي جمع آورد، مواجب خوبي بھ ایشان داد، و آتنایوم باشكوھي براي ایشان ساخت تا با موزة 
خود و مبھوت ساختن ایشان با سؤاالت و از گرد آوردن دانشمندان و متفكران بھ دور . اسكندریھ رقابت كند

فاوورینوس، از مردم گل، خردمندترین فرد این دربار . برد خندیدن بھ تناقضات و مباحثات ایشان لذت مي
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فلسفي بود؛ ھنگامي كھ دوستانش او را استھزا كردند كھ چرا در احتجاج با ھادریانوس وامانده است، در 
  .گوید د داشتھ باشد حتمًا سخن درست ميھر كھ سي لشكر در پس خو: پاسخ گفت

بھ پیروي از . حس بري از اشتباه مرد عملي در ھادریانوس موجود بود  ھمراه این عالیق فراوان فكري،
دومیتیانوس، آزادشدگان را بھ كارھاي خرد گماشت، بازرگاناني را كھ توانایي ایشان آزموده شده بود براي 

ایشان و سناتورھا و حقوقدانان شورایي تشكیل داد كھ مرتبًا جھت ادارة حكومت برگزید، و از میان 
یك نفر را بھ سمت وكیل عمومي خزانھ تعیین كرد تا رشا یا . داد رسیدگي بھ سیاست امور تشكیل جلسھ مي

دار این كار آن بود كھ ھر چند مالیاتھا از صورت  خدعھ را در پرداخت مالیات كشف كند، و نتیجة معني
وي خود مراقب تمامي دستگاھھاي اداري بود . ري نكرده بود، درآمد بھ طور قطع افزایش یافتسابق تغیی

ھاي كار ایشان داشت بھ شگفتي وا  و، مانند ناپلئون، رؤساي ادارات را از اطالع مفصلي كھ در رشتھ
كرد،  ينوشت، تقریر مطلب م حافظة او سرشار بود؛ در آن واحد مي«: گوید سپارتیانوس مي. داشت مي

با توجھ . ـ ھر چند تكرار این داستان موھم سوءظن است» گفت داد، و با دوستان خود سخن مي گوش مي
قیمتي كھ . شد او، و با كمك مأموران كشوري متعدد، امپراطوري محتمال بھتر از سابق یا الحق اداره مي

بود كھ امپراطوري را باز » تجنون مقررا«امپراطور بابت این نظم شدید پرداخت اداره بازي روزافزون 
كرد؛  ھادریانوس تمامي اشكال ھمكاري با سنا را رعایت مي. ھم بھ حكومت سلطنتي مطلق نزدیكتر ساخت

الوصف، گماشتگان او و فرمانھاي اجرایي ایشان روز بھ روز بیشتر بھ وظایف ھیئتي كھ روزگاري  مع
آن بھ مسائل و اشكاالت خود نزدیك بود كھ  بیش از. كردند رسید تخطي مي بھ نظر مي» مجمع شاھان«

  بتواند پیش بیني كند كھ تمركز امور در ادارات، كھ موجب تسریع كار اما خودرا و رو بھ تكثیر است،
  . ممكن است با گذشت زمان براي مالیات پردازان باري غیر قابل تحمل گردد

  .اي بھ طبقة باالتر برود سرعت از طبقھتواند ب استعدادي داشتھ باشد شغلي خواھد یافت، و ھر كس مي

. ذھن وقاد و منطقي او از ھرج و مرج ناشي از قوانین مبھم و متناقض كھ بر ھم انباشتھ شده بود بیزار بود
و . یولیانوس را مأمور ساخت تا مقننات مباشران سابق دادگستري را در منشوري دایمي ھماھنگ كند

. شویق كرد، و بدین نحو راه را براي یوستینیانوس ھموار ساختتدوین قوانین را بھ میزان زیادتر ت
داد و بھ قاضي منصف  ھادریانوس ھم در روم و ھم در مسافرتھاي خود عمل دیوان تمیز را انجام مي

شمار صادر  فرمانھاي بي. كرد داد مالیمت مي مشھور شد، چون ھمواره تا آن حد كھ سلطة قانون اجازه مي
سود ضعفا و بھ زیان اقویا، یا بھ سود بردگان در مقابل اربابان، خرده مالك در مقابل كرد كھ معموال بھ 

فروشان و باال  ھاي خرده مالك بزرگ، مستأجر در مقابل موجر، و بھ سود مصرف كننده در مقابل خدعھ
رزند یا كرد، وصیت صاحبان ف اتھامات مبني بر خیانت بھ دولت را رد مي. ھا بود بردن قیمت توسط واسطھ

پذیرفت، و فرمان داد كھ قوانین را تا حدي با اغماض نسبت بھ  شناخت بھ سود خود نمي افرادي را كھ نمي
خود در اراضي دولتي بھ غرس نھال پرداخت و دیگران بھ این كار تشویق شدند؛ . مسیحیان اعمال كنند

كردند تا درخت میوه در آن  يبدین نحو، مالكان اراضي وسیع ناھموار خود را بھ مستأجرین واگذار م
ھادریانوس مصلح اصولي شدید العملي نبود، . بكارند و تا وقتي كھ درخت بھ ثمر برسد اجاره نپردازند

صرفًا مدیر اعالیي بود كھ سعي داشت در حدود عدم تساوي طبایع بشري حداكثر خیر كل را بھ دست 
یك . ایج زمان، محتویات جدید در آنھا ریختصور قدیم را حفظ كرد، اما بي سر و صدا، طبق حو. آورد

بار، ھنگامي كھ تمایل او نسبت بھ ادارة امور فرو نشستھ بود، از پذیرفتن زن صاحب عرضحالي بھ عذر 
  .؛ ھادریانوس بھ عرضش رسید»پس امپراطور مباش«زن بانگ زد . ابا كرد» وقت ندارم«

  سرگردان -٢

بھ . مند بود كھ بھ پایتخت عالقھ داشت، بھ امپراطوري عالقھ ھادریانوس، برخالف اسالف خود، ھمان قدر
پیروي از سابقة مطبوعي كھ آوگوستوس گذارده بود، ھادریانوس تصمیم گرفت بھ تمامي مستعمرات سفر 

كند، اوضاع و احوال و حوایج آنھا را بررسي نماید، و آن حوایج را با ارسال ھیئتھا و وسایلي كھ در 
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عالقھ داشت رسوم و ھنرھا، پوشاك، و عقاید   در ضمن،. تواند باشد تخفیف دھد يدسترس امپراطوري م
ملل مختلف قلمرو خود را ببیند؛ میل داشت نقاط مشھور تاریخ یونان را تماشا كند و در آن فرھنگ ھلني 

دوست داشت نھ فقط بر جھان حكومت «: گوید فرونتو مي. ور شود كھ زمینھ و زیور ذھن او بود غوطھ
  ند، ك

بذل «نخست بھ گل رفت و با . شاھانھ نداشتند، بلكھ جمعي كارشناس، معمار، بنا، مھندس، و ھنرمند بودند
از گل بھ گرمانیا رفت و ھمھ را از كامل بودن طرز » .و بخششھاي گوناگون بھ داد تمامي جوامع رسید

  .بازرسي دفاع امپراطوري در برابر مخربین آیندة آن بھ شگفتي آورد

ھاي سنگفرش شدة بین رود راین و رود دانوب را از نو تنظیم كرد و بھ طول آنھا افزود و وضع آنھا  هجاد
شناخت و معتقد بود كھ خوي صلح آمیز او  با اینكھ اھل صلح بود، ھنرھاي جنگي را مي. را بھتر ساخت

ور حفظ انضباط نظامي مقررات شدیدي بھ منظ. نباید ارتشھاي او را تضعیف یا دشمنان او را گمراه سازد
كرد، از غذاي  كرد، زندگي سربازي مي صادر كرد و ھنگام بازدید اردو آن مقررات را رعایت مي

پیمود، و  دھھا كیلومتر را پیاده با تجھیزات كامل مي  رفت، خورد، ھرگز با وسیلة نقلیھ نمي سربازان مي
بزند كھ در دل اھل مطالعھ و فیلسوف  توانست داد كھ كسي حدس ھم نمي چنان تحملي از خود نشان مي

داد، درجة قانوني و وضع اقتصادي افراد لشكري را باال برد،  در عین حال، حسن عمل را جایزه مي. است
و صرفًا در   بھتر و ذخایر مناسب در اختیارشان گذارد، انضباط ساعات آزادي ایشان را تخفیف داد،  اسلحة

ارتش . ان نباید آنان را براي كارھایي كھ در پیش داشتند ناتوان كنداین اصرار داشت كھ سرگرمیھاي ایش
  .روم ھیچ وقت وضعي بھتر از وضع زمان او نداشتھ است

سال (در این ھنگام، در كنارة رود راین، رو بھ مصب آن پیش راند و از دریا با كشتي بھ بریتانیا رفت 
آنكھ فرمان داد از خلیج سالوي تا مصب رودخانة تاین از فعالیتھاي او در آنجا خبري نداریم، جز ). ١٢٢

ھنگام مراجعت بھ گل، از سر فراغ، در آوینیون و نیم . »وحشیان را از رومیان جدا كنند«دیواري بكشند تا 
وقتي تنھا در باغ . و سایر شھرھاي پرووانس گشت و زمستان را در تاراگونا، واقع در اسپانیا، گذراند

ھادریانوس بر . ، غالمي با شمشیر آختھ در كف بر او تاخت و كوشید بھ قتلش رساندگشت میزبان خود مي
  .او غلبھ كرد و آرام بھ دست خادمانش داد، كھ او را دیوانھ یافتند

چند لشكر را بھ جنگ شمال افریقا برد، كھ ساكنان آن شھرھاي رومي ماورتانیا را  ١٢٣در بھار سال 
ھاي خود سوار كشتي شد تا بھ افسوس  كستن و عقب نشاندن ایشان بھ تپھپس از در ھم ش. كردند غارت مي

پس از گذراندن زمستان در آنجا بھ شھرھاي آسیاي صغیر سفر كرد، عرضحالھا و شكایات را گوش . برود
داد، بدكاریھا را مجازات كرد، بھ افراد الیق پاداش داد، و براي ساختن معابد و حمامھا و تئاترھاي بلدي 

ھادریانوس . كوزیكوس، نیكایا، و نیكومدیا دچار زلزلة شدیدي شده بود. و طرح و كارگر فراھم آوردپول 
الفور یكي از عجایب  خسارت را از محل اعتبار امپراطوري پرداخت و در كوزیكوس معبدي ساخت كھ في

و بھ فرماندار در كنارة دریاي سیاه بھ طرف شرق تا طرابوزان پیش رفت . ھفتگانة عالم بھ شمار رفت
فرمان داد بھ اوضاع و احوال تمامي بندرھاي دریاي سیاه رسیدگي كند و بھ او ) آریانوس مورخ(كاپادوكیا 

  بعد بھ طرف جنوب . گزارش دھد

زمستان . با كشتي بھ رودس و از آنجا بھ آتن رفت ١٢۵در پاییز سال . زمستان را در پرگاموم بھ سر برد
در پنجاھسالگي ھنوز شوقي داشت و در سیسیل . بھ سوي روم بازگشت خوشي در آتن گذراند و سپس

متر از سطح دریا  ٣٣۵٠توقف كرد و از كوه اتنا باال رفت تا طلوع آفتاب را از جایگاه بلندي بھ ارتفاع 
  .تماشا كند

این نكتھ جالب است كھ وي توانست مدت پنج سال دور از پایتخت خود بھ سر برد و اطمینان كند كھ 
حكومتي تقریبًا خودكار تشكیل داده و   ھادریانوس، مثل ھر مدیر خوب،. یردستان بھ كار خود ادامھ دھندز

دوید و حواس او نزد  اما شھوت سفر در خونش مي. قدري بیش از یك سال در روم ماند. تربیت كرده بود
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ن بار بھ اوتیكا، كارتاژ، و باز بھ راه افتاد؛ ای ١٢٨در سال ! شد ساخت آن ھمھ نقاط بود كھ در جھان مي
چیزي نگذشت كھ باز بار سفر . پاییز بھ روم بازگشت. شھرھاي جدید رو بھ ترقي درشمال افریقا رفت

در   بھ ریاست قضات منصوب شد،). ١٢٩ – ١٢٨سال (بست و زمستان دیگري را در آتن گذراند 
و   ادیبخش، خورشید، خداي خدایان،كرد، و از اینكھ او را آز مسابقات و جشنھا با خرسندي ریاست مي

آمیخت و از ترانھ پردازي ماركوس  با فیلسوفان و ھنرمندان مي. برد خواندند لذت مي منجي جھان مي
چون از ھرج و مرج قوانین . كرد، بي آنكھ دیوانگیھاي آن ھر دو را تقلید كند آنتونیوس و نرون تقلید مي

چون ھمواره با شكاكیت بھ مذاھب . ن را مأمور تدوین آنھا كردھیئتي از حقوقدانا  آتن مستأصل شده بود،
چون آتن را بھ واسطة بیكاري گرفتار یافت و چون . عالقھ داشت، ترتیبي داد و بھ اسرار الئوسي سر سپرد

وران كاردان را  مصمم بود كھ آن شھر را بھ شكوه ایام پریكلس باز آورد، معماران و مھندسان و پیشھ
در . اي ساختماني در دست گرفت كھ از ساختمانھاي دولتي او در روم وسیعتر بود برنامھاحضار كرد و 

 ١٢٠اي با دیوارھاي مرمرین برافراشتند كھ  میداني كھ در میان ستونھا محصور بود، كارگران او كتابخانھ
ازیوم، یك یك ژیمن. درخشید ستون و بام مطال و اطاقھایي داشت كھ از سنگ سماق و نقاشي و مجسمھ مي

ترین این  بلندنظرانھ. ساختند» زئوس تمامي یونانیان«آبراھھ، و معبدي براي االھھ ھرا و یكي دیگر براي 
ـ و آن معبد عظیم زئوس اولمپي بود كھ پیسیستراتوس ) ١٣١سال (كارھاي معماري اتمام اولمپیوم بود 

ھنگامي كھ ھادریانوس . آن وامانده بود شش قرن قبل آغاز كرده و آنتیوخوس اپیفانس از بھ پایان رساندن
  .تر، مترقیتر، و زیباتر از تمامي دوران تاریخي خود شده بود از آتن خارج شد، آن شھر پاكیزه

با كشتي بھ افسوس رفت و باز در آسیاي صغیر بھ مسافرت پرداخت، و ھمچنانكھ پیش  ١٢٩در بھار سال 
بیخبر بھ كاپادوكیا رفت و پادگان آنجا را سان . ریخت يرفت، طرحھایي براي بناھاي عظیم و شھرھا م مي
و ) پالمورا(در پاییز بھ تدمر . در انطاكیھ خرج ساختمان آبراھھ، معبد، تئاتر، و حمام را پرداخت. دید

شھر مقدس ھنوز خرابھ و تقریبًا بھ ھمان وضعي بود . بھ اورشلیم سفر كرد ١٣٠عربستان رفت و در سال 
  پیش آن را بھ جا  كھ تیتوس شصت سال

قلب ھادریانوس از این . زیستند ھا مي ھاي میان صخره ھا و آشیانھ گذارده بود؛ یك مشت یھودي بینوا در النھ
از احیاي یونان و شرق ھلنیستي . ویراني متأثر شد، و قدرت تصور او از آن جاي خالي بھ جنبش درآمد

مي و دنیاي شرقي را باالتر از پیش ببرد؛ در این ھنگام امیدوار شده بود كھ سدھاي میان تمدني یوناني ـ رو
فرمان داد كھ اورشلیم از نو بھ صورت . دید كھ خود صھیون را بھ قلعة شرك تبدیل كند خواب آن را مي

مستملكة رومي ساختھ شود و نام آن آیلیا كاپیتولینا باشد، كھ جزء نخستین مأخوذ از قبیلة ھادریانوس و 
این عمل، خبط فاحشي در روانشناسي و كشورداري بود كھ . پیتول یوپیتر در روم بوددومي مأخوذ از كا

  .شد یكي از خردمندترین كشورداران تاریخ مرتكب مي

، با گذشت و اغماض بھ مردم محاجھ دوست آن لبخند زد، موزه را )١٣٠سال (از آنجا بھ اسكندریھ رفت 
و با زنش سابینا و  باالي قیصر را گرفت،  غني كرد، گور پومپیوس را از نو ساخت، سپس دست

چند سال قبل از آن در بیتینیا بھ آن یوناني . آنتینوئوس محبوبش بھ كشتي نشست و در نیل بھ تفریح پرداخت
او را غالم . چشمان عسلي، و موھاي مجعد جوان برانگیختھ شده بود  جوان برخورده بود، از زیبایي كامل،

سابینا ھیچ اعتراضي . بستگي آمیختھ بھ مھر شدیدي نسبت بھ او پیدا كرده بودبچة سوگلي خود ساختھ، دل
اما در شھرھا چنین شایع بود كھ نسبت آنتینوئوس بھ ھادریانوس . كھ نقل شده و بھ ما رسیده باشد نكرد

الوصف، این احتمال ھم ھست كھ امپراطور عاري از فرزند او را  بھ زئوس است؛ مع سگانومدنسبت 
در این ھنگام كھ ھادریانوس بھ حد اعالي سعادت . داشتھ است ھمچون پسري از آسمان افتاده دوست مي

سپارتیانوس . خود رسیده بود، آنتینوئوس، كھ ھجده سال بیشتر نداشت، مرد ـ ظاھرًا در نیل غرق شد
، فرمان داد معبدي در ساحل بنا كردند، كودك را ھمانجا بھ »ھمچون زني گریست«گوید سلطان جھان  يم

شھر (گرد مقبره شھري ساخت كھ آنتینوئوپولیس . خاك سپرد، و او را ھمچون خدایي بھ جھان تقدیم كرد
ھادریانوس غمزده بھ ھنگامي كھ . نامیده شد، و سرنوشت آن چنین بود كھ پایتخت بیزانس شود) آنتینوئوس

حاال شھرت داشت كھ امپراطور با پیش : گشت، افسانھ سازان داستان را در قالبي دیگر ریختند روم بازمي
ھاي او در صورتي بھ نتیجھ خواھد رسید كھ آن كس كھ او  بیني جادویي آموختھ بود كھ بزرگترین نقشھ
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نوئوس این پیشگویي را شنیده، داوطلب بھ پیشباز گفتند آنتی دارد بمیرد؛ و باز مي بیشتر از ھمھ دوست مي
شاید این داستان آن قدر زود بھ ھم بافتھ شد كھ سالھاي آخر عمر ھادریانوس را بھ تلخي . مرگ شتافتھ بود

  .كشید

در . ، احساس مي كرد كھ روم را بھتر از آنچھ یافتھ بود ساختھ است)١٣١سال (چون بھ روم بازگشت 
  آوگوستوس، روم آن قدر كامیاب نبوده و دنیاي مدیترانھ گذشتھ، حتي در زمان 

   

  

  آنتینوئوس، موزة ملي، ناپل

ھرگز بھ آن كمال حیات نرسیده است؛ آن دنیا دیگربار ھرگز موطن تمدني نشده است كھ چنان مترقي و آن 
. نكرده بودھیچ فردي بھ نیكوكاري ھادریانوس بر آن حكومت . قدر وسیع و چنان عمیقانھ مشترك باشد

پنداشت كھ باید بھ خاطر ایتالیا از آن نگاھداري كرد؛  آوگوستوس مستعمرات را ضمیمة پول آور ایتالیا مي
پذیرفت، رم دیگر مالیات جمع كن  اكنون نخستین بار بود كھ آرمانھاي قیصر و كالودیوس رنگ تحقق مي

تھا بھ طور مشابھ مورد توجھ حكومت بودند، ایتالیا نبود، بل مدیر مسئول قلمروي بود كھ در آن تمامي قسم
. كرد و در آن روح یوناني بر مشرق و افكار حكومت داشت و روح رومي بر دولت و مغرب حكومت مي

كشورھاي روم را با درك «وعده داده بود كھ . ھادریانوس آن ھمھ را دیده و بھ صورت واحد درآورده بود
py  .؛ و وعدة خود را حفظ كرده بود».نكھ ملك خود او باشداینكھ ملك مردم است اداره كند و نھ چنا
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  ـ سازنده٣

نفس ھنرمندي كھ در ھادریانوس بھ . فقط یك كار مانده بود ـ و آن این بود كھ رم نیز زیباتر از سابق شود
كرد؛ در ضمن كھ مشغول تنظیم كردن حقوق روم بود،  ودیعھ بود ھمواره با نفس فرمانروا رقابت مي

ھیچ فرد دیگري چنان بھ وفور، و ھیچ فرمانرواي دیگري آن طور مستقیمًا . از نو ساخت پانتئون را
شد گاه با نقشة خود او بود و ھمواره، ضمن پیشرفت،  ساختمانھایي كھ براي او مي. ساختمان نكرده بود

خود را بر دھھا عمارت را دستور داد مرمت یا تعمیر كردند، و نام . زیر بازرسي عالمانة او قرار داشت
مثل . روم در تمامي قسمتھا از اتحاد نادر قدرت و خرد در این فرد سود جست. ھیچ یك از آنھا نقش نكرد

  .معمایي بود كھ در وجود او حل شده بود» توانست دانست و پیري مي اگر جواني مي«معروف 

ستان كھ بھتر از دیگر بناھا مشھورترین بناي ترمیمي او پانتئون بود ـ و آن بنایي است از زمان و جھان با
معبد مكعب مستطیل شكلي كھ آگریپا ساختھ بود بر اثر حریقي نابود شده بود، ظاھرًا فقط . باقي مانده است

ھادریانوس دستور داد تا، در شمال آثار باقیماندة معبد، معماران و . رواق كورنتي جلو آن باقي بود
ذوق و سلیقة ھلني او وي را متمایل ساختھ . رومي بنا كردندمھندسان او معبد مدوري بھ اصیلترین اسلوب 

معبد جدید با رواق تناسب . بود كھ در معماري پایتخت خود انواع یوناني را بھ انواع رومي ترجیح دھد
كرد  متر، بدون حایل مزاحم ـ توھمي از فضا و آزادي ایجاد مي ۴٠اي بھ قطر  نداشت، اما داخل آن ـ دایره

قطر دیوارھا شش متر بود، از آجر ساختھ شده و رویة . اھاي گوتیك بعدھا با آن برابري كردكھ فقط كلیس
سقف رواق از ورقة برنزي . آن در قسمت پایین با مرمر و در سایر قسمتھا با سفیدكاري پوشیده شده بود

  بود و چنان ضخیم كھ چون بھ امر پاپ اوربانوس ھشتم آن ورقھ ھا را برداشتند، 

  . توپ و ساختن آسمانة محراب مرتفع كلیساي سان پیترو كافي بود ١١٠ختن براي ری

ھفت شاھنشین در قسمت پایین داخل معبد كھ عاري از پنجره . درھاي عظیم برنزي در اصل طالپوش بود
دار زینت داده بودند؛ زماني این شاھنشینھا حكم طاقچھ را  بود باز كرده، با ستونھاي رفیع مرمري عرشھ

قسمت باالتر . ھاي كوچكي در كلیساي عظیمي ھستند اكنون نمازخانھ. گذاردند و در آنھا مجسمھ ميداشت 
گنبد قابدار، كھ . دیوار با قابھاي سنگ قیمتي پوشانده شده بود، كھ ستونھاي سنگ سماق میان آنھا حایل بود

بدین نحو برافراشتند كھ آن را . رفت، شاھكار مھندسي رومي بود در داخل بنا از سر دیوارھا باال مي
. ساروج را در قسمتھاي جدولدار پشت بندزده ریختند و صبر كردند تا ساروج بست و یكپارچھ محكم شد

آمد، اما، بھ منظور مضاعف ساختن اطمینان، معمار در  خاصیت یكپارچگي آن از عھدة فشار جانبي بر مي
داد، و با  طر ھشت متر بھ داخل معبد نور مياي بھ ق از نوك گنبد روزنھ. داخل دیوار جرز حایل ساخت

از این گنبد باشكوه، كھ بزرگترین گنبدھاي تاریخ است، سلسلة نسب . اینكھ جز آن نوري نبود، كافي بود
معماري منشعب شده از طریق انواع بیزانسي و رومانسك بھ گنبد كلیساي سان پیترو، و از آن بھ گنبد 

  .رسد كاپیتول در واشینگتن مي

رود كھ خود ھادریانوس معبد دو طاقة ونوس و ورما را، كھ مقابل كولوسئوم ساختھ شده بود،  تمال مياح
ھا آمده است كھ نقشة ساختمان را نزد آپولودوروس فرستاد؛ و چون آن  طرح كرده باشد؛ چون در افسانھ

این معبد بھ خاطر . م كردمعمار پیر اظھار نظر شماتت آمیز كرده و، نقشھ را پس فرستاده بود، او را اعدا
دو بست داشت كھ ھر یك متعلق بھ یكي از دو خدا   بزرگترین معبد روم بود،: چند خصوصیت جالب بود

وسقف گنبدي آن كھ از   بود كھ پشت بھ پشت ھم داده و روي دو تخت بدون رابطھ با ھم جلوس كرده بودند،
تر  اي گشاده امپراطور تازه براي خود خانھ. بودكاشي برنزي مطال و یكي از درخشانترین مناظر پایتخت 

اي كھ در زمان ھادریانوس تیبور، و در  ساخت ـ و آن ویالیي است كھ بقایاي آن ھنوز زایرین را بھ حومھ
متر كاخي ساختھ شد كھ  ١١,٢۶۵در آنجا در ملكي بھ محیط . كند شود جذب مي زمان ما تیوولي خوانده مي

ھاي عمدة  و در باغھاي آن، آن قدر آثار ھنري مشھور موجود بود كھ تمامي موزه  اطاقھاي گوناگون داشت،
اعتنایي رومیان را نسبت بھ تقارن  طراح این كاخ بي. اند ھاي آن كاخ بر ثروت خود افزوده اروپا از خرابھ
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بیش آشكار كرده است؛ طبق احتیاج یا بھ فرمان ھوس، ساختمانھا را یكي پس از دیگري ساخت و كوششي 
شاید . خورد براي ھماھنگي بھ عمل نیاورد از آنچھ در ھرج و مرج معماري میدان بزرگ بھ چشم مي

. بردند رومیان نیز، مانند مردم ژاپن، از تقارن خستھ شده بودند و از غافلگیر شدن با عدم ترتیب لذت مي
ك میدان اسبدواني، معمار مسرف ھا، معابد، یك تئاتر، یك تاالر موسیقي، و ی كتابخانھ  اضافھ بر رواقھا،

ھاي كوچكي از آكادمي افالطون، لوكیون ارسطو، و رواق زنون بھ آن مجموعھ افزود ـ چنانكھ  نمونھ
  .گویي، در میان آن ھمھ ثروت بیھوده، امپراطور دست بھ اصالح فلسفھ خواھد زد

. ر آنجا با سعادت قرین شده باشدخبر نداریم كھ د. ویال در آخرین سالھاي حیات ھادریانوس بھ پایان رسید
او را تلخكام ساخت؛ وي آن شورش را بدون رحم فرو نشاند و از آن مكدر بود  ١٣۵شورش یھود در سال 

در ھمان سال، كھ ھنوز پنجاه و نھ سال بیشتر . توانست حكومت خود را بدون جنگ خاتمھ دھد كھ نمي
و استسقا ـ دچار شد كھ بتدریج بدن و روح و مغز او نداشت، بھ مرضي دردناك و تباھي آور ـ از نوع سل 

خویش تندتر و رفتارش جنگجویانھ شده بود، و نسبت بھ قدیمترین دوستان خود ظنین . را در ھم پاشید
باالخره، شاید در دورة حملة جنون، فرمان داد كھ چند . كشند شد كھ مگر نقشة قتل و جانشیني او را مي مي

  .كننند ـ و بر ما معلوم نیست كھ چقدر حق داشتھ استتن از ایشان را اعدام 

بھ منظور خاتمھ دادن بھ جنگ جانشیني كھ در دربار او در شرف تشكل بود، دوست خود، لوكیوس 
چون اندكي بعد لوكیوس مرد، ھادریانوس مردي را در تیبور بھ پاي بستر . وروس، را بھ فرزندي برگزید

خرد شھرتي بي نقص داشت و او را، كھ تیتوس آورلیوس آنتونینوس  خود احضار كرد كھ از لحاظ كمال و
با توجھ بھ آیندة دور، بھ آنتونینوس نصیحت كرد كھ، . نام داشت، بھ فرزندي و جانشیني خود انتخاب كرد
یكي . شدند بھ پسرخواندگي بردارد و تربیت كند براي حكومت، دو پسر را كھ در دربار بزرگ مي

برادرزادة آنتونینوس كھ در آن ھنگام ھفده سال داشت، و دیگري لوكیوس آیلیوس  ماركوس آنیوس وروس
، كھ قبل از آن تاریخ مخصوص »قیصر«لقب . وروس پسر لوكیوس وروس كھ یازده سال داشت

و از آن پس، در ضمن . امپراطوران و اوالد ذكور ایشان بود، توسط ھادریانوس بھ آنتونینوس اعطا گردید
را بھ وارث مسلم تخت و » قیصر«كردند، نام  را براي خود حفظ مي» آوگوستوس«ن لقب كھ امپراطورا

  .دادند تاج مي

زد، و در  بیماري و عذاب ھاردیانوس در این ھنگام افزایش یافتھ بود، غالبًا خون از منخرین او بیرون مي
رودخانة تیبر تھیھ دیده بود پیش از آن قبر خود را در آن سوي . كرد آن نومیدي رفتھ رفتھ آرزوي مرگ مي

شود و ھنوز ھم از  سانت آنجلو خوانده مي  اي است كھ بقایاي حزن انگیز آن امروز قلعة ـ و آن ھمان مقبره
وي از كار فیلسوف رواقي، ائوفراتس، . توان بدان رسید طریق پل آیلیوس، كھ ھادریانوس ساختھ بود، مي

لسوف، كھ از بیماري و پیري در عذاب بود، از ھادریانوس اجازه كھ در آن ھنگام در روم بود متأثر شد؛ فی
امپراطور تقاضاي زھر یا شمشیر كرد، اما . خواست كھ خود را بكشد، چون اجازه یافت، شوكران نوشید

بھ غالمي دانوبي فرمان داد كھ با دشنھ او را بزند، . ھیچ یك از مالزمان حاضر نبود تقاضاي او را برآورد
خنجري بھ دست آورد و . اما پزشك انتحار كرد  بھ پزشك خود امر كرد او را مسموم كند،. ریختاما غالم گ

نالید كھ با آنكھ قدرت آن را دارد كھ ھر كھ را بخواھد  مي. در شرف خودكشي بود كھ آن را از او گرفتند
  اطباي خود را مرخص كرد و بھ . اعدام كند، خود اجازة مردن ندارد

عاقبت، پس از شصت و دو سال عمر و بیست و یك سال حكومت، در حالي . ایان مي رساندعمر او را بھ پ
قطعھ شعر كوچكي از او مانده است كھ مانند دانتھ اندوه . كھ از فرط درد فرسوده و دیوانھ شده بود، مرد
  :كند تجدید خاطرة ایام سعادت را غمگنانھ بیان مي

  جانم، خوشگلم، گریزپایم،
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   گریزي ـ بھ كجا با شتاب مي

  ام، ام، سخت دلم، برھنھ رنگ پریده

  تا ھرگز بازي نكني، ھرگز بازي نكني،

IV – آنتونینوس پیوس  

. اند، چون وي تقریبًا نھ خبطي داشت و نھ جنایتي مرتكب شد دربارة آنتونینوس پیوس تاریخي ننگاشتھ
. ھاي روم بود د، و خاندان وي یكي از متمولترین خانوادهاجداد او و دو نسل پیش از او از نیم آمده بودن

ترین حكومتھا را كھ روم بھ خود دیده بود بدان  چون در پنجاه و یكسالگي بھ امپراطوري رسید، عادالنھ
ارزاني داشت؛ و آن حكومت بھ ھیچ وجھ از حكومتھاي دیگر روم در حسن اجراي امور دست كمي 

  .نداشت

اند كھ بلندقامت و زیبا، سالم و  گفتھ. بود كھ در تاریخ تاج بر سر نھاده استترین مردي  وي خوشبخت
خوشخو، مھربان و مصمم، متواضع و مقتدر، فصیح و دشمن معاني بیان، محبوب القلوب و نسبت بھ 

عیب را كھ دنیا  آن غول بي«اگر سخن پسر خواندة او، ماركوس، را بپذیریم، باید . اعتنا بود چاپلوسي بي
و بھ عنوان  پیوسسنا او را بھ عنوان نمونة فضایل معتدلتر رومي . طرد كنیم» گز او را نشناختھر
با غم و غصھ . ھیچ دشمن نداشت، و تعداد دوستانش از صدھا فزون بود. خواند» بھترین امپراطوران«

دختر . خواست در سمت پروكنسول بھ آسیا عزیمت كند، دختر بزرگش مرد ھنگامي كھ مي. آشنایي نداشت
كوچكش كھ زن ماركوس آورلیوس بود وفادار نبود، و در افواه شایع بود كھ زن خود او ھمان قدر كھ 

تینا بھ نام و كرد؛ و پس از مرگ فاوس آنتونینوس این شایعات را با سكوت تحمل مي. زیباست، بیوفاست
افتخار او صندوقي جھت حمایت و تربیت دختران تأسیس كرد، و بھ یادبود او یكي از زیباترین معبدھاي 

تا مبادا سعادت و توارث فرزندان خود را مانع شود، و با   دوباره زن نگرفت،. فوروم را ساخت
  .اي ساخت ھمخوابھ

الوصف، بھ این گونھ افراد بسیار كمك  مع. گریستن اي بھ ارباب ادب و فلسفھ و ھنر مي اشراف مآبانھ
داد، خدایان قدیم را با  مذھب را بھ فلسفھ ترجیح مي. خواند كرد و غالبًا ایشان را بھ خانة خود مي مي

اي از پرھیزكاري بود كھ ماركوس ھرگز از یاد  پرستید، و براي پسرخواندگانش نمونھ صمیمیت ظاھر مي
پابرجایي او را . ھر كار را ھمچون تلمیذ آنتونینوس انجام ده«: گوید خود ميماركوس آورلیوس بھ . نبرد

اعتنایي او را نسبت بھ نام  در ھر عمل معقول، یكنواخت بودن او را در ھر چیز، و تقوا و خوشرویي و بي
شد؛ چقدر زحمتكش و  و بھ یاد بیاور كھ با چھ مقدار كمي قانع مي… . میان تھي بھ خاطر داشتھ باش

با این وصف، نسبت بھ كیشھاي غیر رومي اغماض » .صبور و تا چھ حد متدین بود، بي آنكھ خرافي باشد
كرد، و نرمخویي سلف خود را نسبت بھ مسیحیان  كرد، اقدامات ھادریانوس را نسبت بھ یھود تحمل مي مي

كرد، با  ي خوب ميبرد و خود شوخیھا برد، از شوخي لذت مي نشاط دیگران را از میان نمي. ادامھ داد
توانست حدس  رفت، و از رفتار او ھیچ كس نمي گرفت، بھ شكار مي كرد، ماھي مي دوستان خود بازي مي

داد و  آرامش ویالي خود را در النوویوم بھ تجمل كاخ رسمي خویش ترجیح مي. بزند كھ امپراطور است
سلطنت را بھ ارث برد، تمام اندیشة  چون. برد اش بھ سر مي تقریبًا ھمواره شبھا را در خلوت خانواده

چون دریافت كھ . دغدغھ را كھ بھ عنوان تسلي پیري آرزومند آن بود بھ كناري نھاد مربوط بھ آسایش بي
فھمي آنچھ را پیش از این داشتیم  مگر نمي«: زنش در فكر شكوه و جالل بیشتري است، او را شماتت كرد

  .واري جھان را بھ ارث برده استخود خبر داشت كھ غمخ» ایم؟ از دست داده

مالیاتھاي عقب مانده را . حساب خود بھ خزانة امپراطوري آغاز كرد حكومت خود را با ریختن ثروت بي
pyلغو كرد، ھدایاي نقدي بھ شارمندان داد، مخارج چندین مسابقة جشن را داد، و با خرید شراب و روغن و 
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برنامة ساختماني ھادریانوس را در ایتالیا و مستعمرات با . دگندم و توزیع آنھا كمبود آنھا را از میان بر
با این وصف، وضع مالي داخلي را چنان خوب اداره كرد كھ ھنگام مرگش مجموع . روي دنبال كرد میانھ

حساب تمامي دریافتھا و پرداختھا را بھ استحضار . سسترس داشتند ٢‘٧٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠ھاي كشور  خزانھ
كرد، و ھیچ وقت اقدام مھمي را بدون مشاوره با  نند یكي از اعضاي آن رفتار ميبا سنا ما. عامھ رساند

بھ «. كرد و ھم صرف مسائل سیاست خود را ھم صرف گرفتاریھاي كشورداري مي. رھبران آن انجام نداد
 عمل ھادریانوس را در آزادمنشانھ ساختن قانون ادامھ» .داد تمام مردم و ھمھ چیز، مانند خود اھمیت مي

داد، مجازات زنا را براي زن و مرد مساوي كرد، اربابان بیرحم را از داشتن غالم محروم ساخت، شكنجھ 
كشت مجازاتي سخت معین  دادن غالمان را در محاكمات محدود كرد، و براي ھر مالكي كھ غالمي را مي

خت، و بسیاري از تحصیالت را با وجوه دولتي تشویق كرد، مخارج تحصیل كودكان فقیر را پردا. نمود
  .مزایاي طبقة سناتورھا را شامل حال معلمان و فیلسوفان مورد قبول عموم ساخت

در تمامي مدت . توانست، بدون مسافرت، خوب حكومت كند حكومت كرد بر مستعمرات تا حدي كھ مي
ادي را كھ كرد كھ افر بھ ھمان بسنده مي. طوالني حكومت خود، یك روز ھم از روم یا حوالي آن غایب نشد

بسیار مایل بود كھ امپراطوري را . لیاقت و شرافتشان آزموده بود بھ فرمانداري مستعمرات منصوب كند
داد زندگي یك شارمند  كرد كھ ترجیح مي مدام این گفتة سكیپیو را نقل مي«بدون جنگ در امان نگاه دارد؛ 

اندن شورش در داكیا، آخایا، و مصر براي فرو نش» .را نجات دھد تا آنكھ ھزار دشمن را بكشد) رومي(
مجبور شد چند جنگ كوچك بھ راه اندازد، اما این امور را بھ زیردستان واگذاشت و بھ ھمان مرزھاي 

برخي از قبایل ژرمن مالیمت طبع او را حمل بر ضعف كردند و شاید . ساخت احتیاط آمیز ھادریانوس مي
ھیھ ببینند كھ پس از مرگ او اركان امپراطوري را بھ لرزه بھ واسطة آن تشویق شدند كھ آن ھجومھایي را ت

غیر از این موارد، مستعمرات در دورة زمامداري او خوش . این تنھا خبط كشورداري او بود. درآورد
او را عریضھ پیچ . بودند، و امپراطوري را بھ عنوان تنھا شق ثاني ھرج و مرج و كشمكش پذیرفتھ بودند

توانستند بدو اطمینان داشتھ باشند كھ خرابكاریھاي  پذیرفت؛ و مردم مي یبًا ھمھ را ميكرده بودند، و او تقر
نویسندگان شھرستاني ـ استرابون، فیلون، پلوتارك، آپیانوس، . ھر بالي عمومي را ترمیم خواھد كرد

ر روم دھد كھ د خواندند؛ و آپیانوس اطمینان مي اپیكتتوس، آیلیوس آریستیدس ـ مدح صلح رومي را مي
خواستند كشورھایشان بھ زیر یوغ روم و  فرستادگان كشورھاي خارجي را دیده است كھ بیھوده اجازه مي

ھرگز حكومت سلطنتي افراد را چنین آزاد نگذاشتھ و حقوق رعایاي خود را چنان . منافع آن پذیرفتھ شود
مدت بیست و سھ سال پدري  كرد، و خود حكومت مي. آرمان جھان ظاھرًا حاصل بود«. محترم نشمرده بود

  ».بر جھان فرمانروایي داشت

در ھفتاد و . تنھا كاري را كھ براي آنتونینوس مانده بود آن بود كھ زندگي خوب را با مرگ آرام كامل كند
ماركوس آورلیوس را بر بالین خود خواند، و . چھار سالگي دچار بیماري اختالل معده شد و تبش باال رفت

بھ خادمان خود دستور داد مجسمة زرین فورتونا را، كھ سالھا در اطاق . بدو سپرد توجھ از كشور را
امنیت «بھ افسر كشیك براي اسم شب كلمة . خواب امپراطور برپا بود، بھ اطاق ماركوس آورلیوس ببرند

قات تمامي طب). ١۶١سال (اندكي بعد غلتي خود و مثل آنكھ بخوابد مرد . را داد» آسایش خیال«یا » خاطر
  .و شھرھا در بزرگداشت خاطرة او با یكدیگر رقابت كردند

V – فیلسوف امپراطور  

  اگر ماركوس آورلیوس را بھ جانشیني خود تعیین نكرده بود در شھرت بھ «رنان گفتھ است كھ آنتونینوس 

قرین شد كھ آن دورة خاص را در تاریخ جھان تعیین كند كھ اوضاع و احوال نوع بشر بیش از ھر وقت  مي
برد كھ میان بھ تخت نشستن نروا و مرگ  سعادت و خوشبختي بوده است، بدون تأمل آن دوره را نام مي

اي است در تاریخ كھ  دوران حكومت بھ ھم پیوستة آن عده محتمال تنھا دوره. ماركوس آورلیوس واقع است
  ».خوشبختي ملت بزرگي تنھا ھدف حكومت بود
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اجداد او یك قرن پیش از سوكوبو در نزدیكي . در روم بھ دنیا آمد ١٢١ماركوس آنیوس وروس، در سال 
بھ ایشان داده » راست و درست«در آنجا ظاھرًا درستي ایشان موجب شده بود كھ لقب . كوردووا آمده بودند

سھ ماه پس از تولد پسر پدرش مرد، و او را بھ خانة پدر بزرگ توانگرش كھ در آن ھنگام كنسول . شود
رفت، نسبت بھ پسربچھ عالقھ پیدا كرد، و در او مایة شاھان را  ھادریانوس بسیار بھ آن خانھ مي. بود بردند
اي دورة جوانیش تا این حد خجستھ باشد، یا خود چنان  كمتر اتفاق افتاده است كھ پسر بچھ. آشكار دید

ان مدیونم كھ چنان پدر بھ خدای«: این پسر پنجاه سال بعد نوشت. ھوشیارانھ قدرت بخت خوش خود را بداند
بزرگ و مادر بزرگ خوب و چنان پدر و مادر خوب و خواھر خوب و معلمان خوب و خویشان و دوستان 

زمانھ با دادن زني مشكوك و پسري ناالیق بھ او تعادل را برقرار » .ام خوب، و تقریبًا ھمھ چیز خوب داشتھ
ردم داشتند و درسھایي را كھ وي خود در شمارد كھ این م كتاب تفكرات او فضایلي را برمي. ساخت

سادگي زندگي كھ بسیار از عادت اغنیا بھ دور «فروتني و صبر و مردانگي و امساك و تقوا و نیكوكاري و 
  .از ایشان گرفتھ است ـ ھر چند ثروت از ھمھ طرف او را احاطھ كرده بود» است

مت معابد و كھنھ منصوب بود؛ ھر كلمھ از در كودكي بھ خد. ھرگز پسري چنان با ابرام تربیت نشده است
نمازھاي قدیمي و نامفھوم را از بر كرد؛ و ھر چند فلسفھ بعدھا ایمان او را متزلزل ساخت، ھرگز اجراي 

ماركوس آورلیوس ورزشھا و مسابقات، و حتي با تلھ گرفتن . جدي مراسم اجباري قدیم را تقلیل نداد
كوششي ھم مبذول شد كھ بدن او را ھم مانند ذھن و شخصیت او داشت، و  پرندگان و شكار را دوست مي

چھار معلم دستور، چھار معلم معاني بیان، . اما ھفده معلم در كودكي مانعي بزرگ بھ شمارند. تربیت كنند
كورنلیوس . معروفترین این معلمان م. یك حقوقدان و ھشت فیلسوف روح او را میان خود تقسیم كرده بودند

داشت و تمامي انواع  ھر چند ماركوس او را دوست مي. آموخت كھ معاني بیان بھ وي ميفرونتو بود 
ھایي كھ واجد لطف و  كرد و نامھ اي را كھ شاھزاده باشد نسبت بدو مبذول مي مھرباني شاگرد با عاطفھ

پشت كرد  نمود، جوان بھ فن خطابھ بھ عنوان ھنر بیھوده و دور از شرافت صمیمیت بود با او رد و بدل مي
  .و خود را بھ فلسفھ سپرد

  از دیوگنتوس رواقي : از معلمان خود سپاسگزار است كھ منطق و علم احكام نجوم بھ او نیاموختند

بھ خاطر آشنا ساختن او با اپیكتتوس؛ و از سكستوس خایرونیایي بابت آنكھ بدو آموخت چگونھ مطابق با 
ین بابت متشكر است كھ دربارة بروتوس، كاتوي از برادر خود، سوروس، از ا. طبیعت زندگي كند

از او این فكر را گرفتم كھ كشوري باید باشد كھ «. اوتیكایي، تراسئا، و ھلویدیوس براي او سخن گفتھ است
در آن یك قانون براي ھمھ، نظم عمومي، حقوق مساوي، و آزادي نطق حاكم باشد، و این فكر را كھ 

» .كند احترام بگذارد از ھر چیز بھ آزادي كساني كھ بر آن حكومت مي حكومتي سلطنتي باید باشد كھ بیش
از ماكسیموس . كند در اینجا آرمان رواقیون در مورد حكومت سلطنتي امپراطوري را تسخیر مي

خویشتنداري، از چیزي وانخوردن، بشاشت در ھمة اوضاع و احوال، اختالط «سپاسگزار است كھ بھ او 
آشكار است كھ سردستة فیلسوفان . را آموخت» و اجراي تكلیف بدون شكایتصحیح مھرباني و وقار، 

ماركوس ایشان را چنان . اي بودند بیدین و نھ اصحاب مابعدالطبیعھ بدون توجھ بھ زندگي معاصر او كھنھ
با سرسپردگي آمیختھ بھ   جدي گرفتھ بود كھ تا مدتي ساختمان بدني خود را، كھ طبیعتًا ضعیف بود،

در دوازدھسالگي جامة صوف فیلسوفان را در بر كرد، روي اندكي كاه كھ بر . قریبًا از میان بردریاضت ت
خفت، و تا مدتھا در مقابل التماس مادرش دایر بر اینكھ روي تشك بخوابد مقاومت  پاشید مي كف اطاق مي

ظ كردم؛ خود را بر كھ گل جواني خود را حف«گزارد  شكر مي. پیش از آن كھ مرد شود رواقي بود. كرد مي
..  .آن نداشتم كھ پیش از وقت مرد باشم، بل تا حدي مرد شدن را بیش از آنچھ احتیاج داشتم بھ عقب انداختم 

شدم، بزودي عالج  و بعدھا، چون گاه دچار حملة عشق مي… كھ ھرگز مجبور نشدم دست از تجرد بكشم 
  ».یافتم مي

یكي توالي مقامات سیاسي كوچكي بود . اي منحرف ساخت حرفھاي و قدسیت  دو نفوذ او را از فلسفة حرفھ
. كرد شد؛ در این مورد واقعپردازي مدیرانھ، با ایدئالیسم جوان متفكر برخورد مي كھ بھ آنھا منصوب مي

از دیرپایي آنتونینوس پیوس شاكي نبود، بل زندگي خود را . نفوذ دیگر ھمنشیني او با آنتونینوس پیوس بود
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داد، در ضمن  مي  اري از خوشگذراني و آمیختھ بھ مطالعات فلسفي و تكالیف اداري بود ادامھكھ ساده و ع
گذراند؛ و دیدن ارادت و درستي پدر  كرد و دورة كارآموزي مطول خود را مي در كاخ زندگي مي

با آن نام آورلیوس، كھ ما او را . اش در امر حكومت، در تحول و تكامل وي نفوذ نیرومندي داشت خوانده
شناسیم، نام قبیلة آنتونینوس بود كھ ھم ماركوس و ھم لوكیوس وقتي بھ پسري برگزیده شدند بھ عنوان  مي

ھنگامي كھ در سال . لوكیوس مردي با نشاط، دنیوي، و در لذایذ زندگي كارداني متین شد. نام خود پذیرفتند
ن كرد و امپراطوري عشق را بھ پیوس ھمكاري براي تقسیم حكومت خواست، فقط ماركوس را تعیی ١۴۶

اما آرزوي ھادریانوس را بھ . پس از مرگ آنتونینوس، ماركوس تنھا امپراطور شد. لوكیوس واگذاشت
  خاطر داشت و بیدرنگ لوكیوس وروس را ھمكار كامل خود ساخت و دختر خود لوكیال را بھ 

. شد مھرباني دچار لغزشھایي ميحكومت خود، مانند خاتمة آن، خرد فیلسوفي كھ در او بود بھ واسطة 
تقسیم حكومت سابقة بدي بود كھ بعدھا در دوران وارث دیوكلتیانوس و قسطنطین قلمرو را تقسیم و 

  .تضعیف كرد

ماركوس آورلیوس از سنا تقاضا كرد كھ بھ پیوس افتخارات االھي اعطا كنند، یعني او را خدا بنامند، و با 
ي زن خود ساختھ بود بھ اتمام رساند و از نو آن را ھم بھ آنتونینوس و سلیقة كامل معبدي را كھ پیوس برا

دید بسیاري  برد كھ مي نسبت بھ سنا از ھیچ گونھ ادبي دریغ نكرد و از آن لذت مي .كردھم بھ فاوستینا اھدا 
تمامي ایتالیا و تمامي مستعمرات او را آرزوي . فیلسوف او بھ عضویت آن راه یافتھ بودنداز دوستان 

اما ماركوس آورلیوس ھیچ در فكر آن . كرد فیلسوف سلطنت مي. خواندند كھ تحقق پذیرفتھ بود افالطون مي
ود؛ تندروان در كاخ وي نیز مانند آنتونینوس اھل احتیاط ب. اي بھ وجود آورد نبود كھ سعي كند مدینة فاضلھ

ساخت كھ  خود را متذكر مي. شاه فیلسوف بودن او جنبة رواقي داشت نھ افالطوني. شوند بزرگ نمي
بھ ھمان بسنده كن كھ تا حدي بشریت را بھبود . ھرگز امید مدار كھ جمھوري افالطون را محقق سازي«

ند افكار مردم را تغییر دھد؟ و بدون كیست كھ بتوا. اي، و آن بھبود را مطلب كم اھمیتي مینگار بخشیده
دریافتھ بود كھ تمام مردم خواھان » تواني بسازي؟ اي غالم و دو روي مكره چھ مي تغییر احساسات جز عده

خدایان جاوید اعصار «. ساخت قدیس شدن نیستند؛ و با اندوه بسیار با دنیاي فساد و تباھي و بدكاري مي
آنھمھ و آن گونھ مردان بد را تحمل كنند و حتي با بركت احاطھ نمایند؛ اند كھ بدون خشم  بیشمار رضا داده

مصمم شد كھ، بھ » اي؟ شده  اما تو، كھ مدتي چنین كوتاه براي زندگي در پیش داري، بھ ھمین زودي خستھ
خود را در عمل خادم ملت ساخت؛ تمامي بار حكومت و . جاي اتكا بھ قانون، خود سرمشق مردم شود

كرد خود  حتي آن قسمت را كھ لوكیوس موافقت كرده بود بر عھده بگیرد اما از آن غفلت مي دادگستري و
كرد، و از  ھیچ گونھ تجملي را بھ خود راه نداد، با تمامي مردم با رفاقت ساده رفتار مي. كرد حمل مي

ومي را بھ بیش از اندازه اعتبار عم: دولتمرد بزرگي نبود. بسیاري سھل الحصول بودن خود را فرسود
 ٢٠,٠٠٠كرد، بھ ھر یك از افراد پاسداران امپراطور  صورت ھدیة نقدي بھ مردم و ارتش خرج مي

توانستند تقاضاي غلة رایگان كنند افزود، مسابقات رزمي گران و  سسترس داد، تعداد كساني را كھ مي
این بزرگواري سوابق   پس داد ـمتعدد بھ راه انداخت؛ و مبالغ ھنگفتي از مالیاتھاي پرداخت نشده و باج را 

متعدد داشت، اما در ھنگامي كھ شورش یا جنگ بھ طور مشھود در چند مستعمره و مرزھاي دور افتاده 
  .كرد یا در شرف آن بود، این عمل عاقالنھ نبود تھدید بھ شروع مي

تعداد . كرد ماركوس آورلیوس، با شدت، آن اصالحات قانوني را كھ ھادریانوس آغاز كرده بود دنبال
كرد، نسبت  خود غالبًا در سمت قاضي جلوس مي. روزھاي كار محاكم را افزود و از طول محاكمھ كاست

حمایت قانوني براي اطفال تحت قیمومت . ناپذیر، اما بھ طور كلي رحیم بود بھ تخلفات بزرگ انعطاف
تعمرات در برابر فرمانداران نسبت بھ قیمھاي نادرست، براي بدھكاران در برابر طلبكاران، و براي مس

آن انجمنھایي را كھ در درجة اول . تجدید حیات انجمنھایي را كھ ممنوع شده بود آسان گرفت. تمھید كرد
بھ آنان شخصیت حقوقي داد كھ بتوانند میراث ببرند، و صندوقي براي . ھاي دفن بودند قانوني ساخت جامعھ

. براي ازدیاد نسل چنان توسعھ داد كھ در تاریخ سابقھ نداشت كمك خرج دھقانان را. تدفین فقرا تأسیس كرد
پس از مرگ زنش محلي براي كمك بھ زنان جوان بھ وجود آورد؛ نقش برجستة زیبایي، آن دختران را كھ 

استحمام زن و مرد را با . ریزد دھد، و او گندم در دامان آنھا مي اند نشان مي دور فاوستیناي دوم جمع شده
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، پرداخت حقوق زیاده را بھ بازیگران و گالدیاتورھا ممنوع ساخت، مخارجي را كھ شھرھا ھم لغو كرد
كردند مطابق با ثروت آن شھرھا محدود كرد، در رزمھاي قھرماني گالدیاتورھا  بابت مسابقات رزمي مي

كھ مرگ  داد كاري كرد بھ كار بردن سالحھاي كند را اجباري كرد، و تا حدي كھ آن رسم خونین اجازه مي
ھنگامي كھ . را از میدان بازي خارج كند ـ مردم او را دوست داشتند اما قوانینش را دوست نداشتند

كرد و مردم با خشمي شوخگنانھ بانگ  گالدیاتورھا را براي جنگھاي ماركومانھا در ارتش نام نویسي مي
شد  روم آماده مي» .د فیلسوف شویمخواھد ما را مجبور كن گیرد؛ مي دارد تفریح ما را از ما مي«: زدند  مي

  .اما كامال آماده نبود  كھ پارسا شود،

از بخت بد او و صلح طوالني زمان ھادریانوس و آنتونینوس بود كھ شورشیان در داخل و بربرھا در 
در بریتانیا شورش شد، قبیلة چاتي بھ گرمانیاي روم ھجوم آوردند، و  ١۶٢در سال . خارج تشویق شدند

ماركوس آورلیوس سركردگان توانایي را براي فرو . شكاني بالش سوم بھ روم اعالن جنگ دادپادشاه ا
نشاندن شورش شمال انتخاب كرد، اما كار عمده را كھ جنگیدن با پادشاه اشكاني بود بھ لوكیوس وروس 

ان زیبا و كامل زیست، و او زني چن چون پانتئا در آنجا مي. لوكیوس قدمي از انطاكیھ فراتر ننھاد. واگذارد
سازي در او جمع بود و، اضافھ بر آن، صوتي  بود كھ بھ نظر لوكیانوس كمال تمامي شاھكارھاي مجسمھ

لوكیوس پانتئا را دید و، مانند . سكرآور، انگشتاني لیرنواز، و ذھني وقاد در ادبیات و فلسفھ داشت
باالخره ھرزگي سپرد، در حالي كھ  خود را بھ لذت و شكار و. گیلگمش، سن و سال خویش را از یاد برد

ماركورس آورلیوس ھیچ گونھ تفسیري از اعمال . اشكانیان بھ داخل سوریھ كھ وحشتزده بود تاختند
اي براي  لوكیوس نكرد؛ اما براي آویدیوس كاسیوس، كھ پس از لوكیوس ارشد ارتش اعزامي بود، نقشھ

  النھرین باز  كمك كرد، تا نھ فقط اشكانیان را از بینمصاف فرستاد كھ اھمیت نظامي آن بھ استعداد سركرده 

این بار این دو شھر را سوختند و با خاك یكسان كردند تا دیگر پایگاه لشكركشي . و تیسفون برافرازد
لوكیوس از انطاكیھ بھ روم بازگشت و براي او مراسم پیروزي برپا شد كھ او بزرگوارانھ . اشكانیان نشود

  .س در آن سھیم باشداصرار كرد تا ماركو

این بیماري نخست میان لشكریان . لوكیوس فاتح نامرئي جنگ را ھمراه خود آورده بود ـ و آن طاعون بود
آویدیوس در سلوكیة تسخیر شده پدیدار شده بود، آنگاه چنان بسرعت شایع شد كھ كاسیوس ارتش خود را 

لشكریاني كھ عقب . بردند ام خدایان خود لذت ميالنھرین عقب نشاند، در حالي كھ اشكانیان از انتق بھ بین
  .نشستند بیماري را با خود بھ سوریھ بردند مي

این چند تن ھر شھري . لوكیوس چند تن از این سربازان را بھ روم برد تا در مراسم پیروزي حركت كنند
مورخان قدیم . ساختند گذشتند و ھر ناحیة امپراطوري را كھ بعدًا در آن مأمور شدند آلوده را كھ از آن مي

اند، آن بیماري تیفوس  طبق شرحي كھ داده. اند و كمتر دربارة ماھیت آن بیشتر دربارة تلفات سخن گفتھ
پنداشت كھ آتنیان دورة  جالینوس آن را شبیھ ھمان بیماریي مي. محرقھ یا احتماال طاعون خیاركي بوده است

تمامي بدن را پوشانده بود، بیمار بھ واسطة   یاه تقریبًاپریكلس را نابود كرد؛ در ھر دو مورد، بثورات س
این بیماري بسرعت آسیاي صغیر، مصر، یونان، » .داد نفسش بوي گند مي«لرزید و  سرفة شدید بسختي مي

در . تعداد تلفات آن بیش از تلفات جنگ بود) ١۶٧ـ  ١۶۶(ایتالیا، وگل را در نوشت؛ در عرض یك سال 
. یك روز از آن مردند كھ بسیاري از طبقة آریستوكراسي نیز در بین آنھا بودندنفر در مدت  ٢٠٠٠روم 

ماركوس آورلیوس، كھ در برابر این دشمن نامحسوس . بردند اجساد را دستھ دستھ از شھر بیرون مي
ھ اما علم طب زمان او ھیچ گون  بیچاره شده بود، ھر كار كھ از او ساختھ بود براي تخفیف شر آن انجام داد،

توانست بھ عمل آورد، و آن بیماري ھمھ گیر دورة خود را طي كرد تا حدي كھ از ناقالن  راھنمایي نمي
بسیاري از نقاط چنان عاري از . نھایت بود آثار آن بي. بیماري مصونیت بھ وجود آورد یا آنھا را كشت
حمل و نقل بھ ھم خورد، و   افت،تولید مواد غذایي تقلیل ی. سكنھ شده بودند كھ بھ جنگل یا دشت تبدیل شدند

بشاشت و نشاطي كھ در آغاز . قحط و غال جانشین طاعون شد. سیل مقادیر زیادي غالت را از میان برد
pyمردم دچار بدبیني بھت آمیز شده بودند، دستھ دستھ نزد . حكومت ماركوس آورلیوس رواج داشت ناپدید شد
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كردند، و تسلي خاطر را در  كندر و قرباني محرابھا را پر مي رفتند، با خوانندگان عزایم و خادمان معابد مي
  .جستند ـ و آن مذاھب جدید نامیرایي فردي و آرامش آسماني بود شد مي تنھا جایي كھ بھ ایشان عرضھ مي

كھ طوایف كنارة دانوب ـ چاتي، كوادي، ماركومانھا، ) ١۶٧سال (آمد  در میان این اشكاالت داخلي خبر
نفرة رومي را در ھم شكستھ، و بالمانع در داكیا،  ٢٠,٠٠٠رودخانھ عبور كرده، پادگان یازیگھا ـ از 

اي از ایشان از فراز آلپ گذشتھ،  شد كھ عده در خبر گفتھ مي. رایتیا، پانونیا، و نوریكوم سرازیر شده بودند
  نیرویي را كھ بھ مقابلة ایشان فرستاده شده بود 

را محاصره كرده، ورونا را مورد تھدید قرار داده، و مزارع ) ونیزدر نزدیكي (شكست داده، آكویلیا 
قبایل ژرمن ھرگز تا آن ھنگام با چنین اتحادي حركت نكرده . اند حاصلخیز شمال ایتالیا را بیحاصل گذارده

لذایذ . انگیز دست بھ كار شد ماركوس آورلیوس با قاطعیتي شگفت. و روم را از نزدیك تھدید ننموده بودند
كرد مھمترین جنگ روم از زمان  العة فلسفھ را بھ كناري نھاد و تصمیم گرفت در آنچھ پیش بیني ميمط

با بھ خدمت خواندن افراد پلیس، گالدیاتور، غالم، و راھزن و ھمچنین افراد . ھانیبال باشد وارد میدان شود
حتي . متحیر ساخت مزدورھاي بربر در لژیونھایي كھ بر اثر جنگ و طاعون خالي شده بود روم را

بھ كھنة دینھاي خارجي دستور داد كھ طبق : خدایان را ھم در اجراي منظور او بھ خدمت نظام بردند
خود آن قدر گاو در مذابح قرباني كرد كھ شوخي شایع كرد . مراسم مختلف خود براي روم قرباني كنند

اگر فتح «د زیاده از حد فاتح نشود، گاوھاي نر پیامي برایش فرستادند؛ از ماركوس آورلیوس تقاضا كردن
براي تھیة پول جنگ، بدون وضع مالیاتھاي جدید، جالباسیھا، و اشیاي ھنري و . »ایم كني، ما از دست رفتھ

اقدامات دفاعي دقیقي بھ عمل آورد ـ . جواھرات كاخھاي امپراطوري را در فوروم بھ حراج گذارد
ھاي منتھي بھ ایتالیا را بست، و بھ قبایل  محكم كرد، گردنھشھرھاي مرزي را از گل تا كنارة دریاي اژه 

با كار مایھ و شجاعتي كھ چون در مردي . ژرمن و سكوتیا رشوه داد تا از عقب بھ مھاجمین حملھ كنند
دشمن جنگ پدیدار شده بود بیشتر قابل تمجید بود، ارتش خود را چنان تعلیم داد كھ نیرویي انضباطي یافت 

محاصرین را از . الجیشي كشیده شده بود رھبري كرد ردي سخت كھ نقشة آن با مھارت سوقو آن را در نب
  .آكویلیا راند، و تا رودخانة دانوب دنبالشان كرد تا وقتي كھ تقریبًا تمامشان اسیر شدند یا مردند

است با  اما بھ این فكر كھ وضع تا مدتي امن. متوجھ بود كھ این عمل بھ خطر ژرمنھا خاتمھ نداده است
در راه، لوكیوس برا ثر سكتھ مرد و در شایعات، كھ مانند سیاست ھیچ رگة . ھمكاران خود بھ روم بازگشت

از ژانویھ تا سپتامبر . رحمي ندارند، چنین رواج یافت كھ ماركوس آورلیوس او را مسموم ساختھ است
از درد شكمي . آسود ده بود مي، امپراطور از زحماتي كھ بدن ضعیف او را تا حد در ھم شكستن فرسو١۶٩

توانست بكند؛ آن درد را با كم  كرد كھ صحبت ھم نمي در عذاب بود كھ غالبًا چنان او را دچار ضعف مي
آنان كھ از وضع او و غذاي او خبر داشتند از . خوردن، تا حد یك غذا در روز، تحت نظارت داشت

توانستند بگویند آنچھ را از حیث قوت كم  قط ميكردند، و ف زحمات او در كاخ و در میدان جنگ تعجب مي
ـ را  در چند مورد، مشھورترین پزشك عصر ـ جالینوس پرگامومي. كند دارد با نیروي اراده جبران مي

  .كرد ستود تظاھري كھ مي احضار كرد و او را بھ واسطة معالجات بي

مي دست بھ یكي كرد و بیماري او را شاید دلسرد شدنھاي پیاپي در امور داخلي با بحرانھاي سیاسي و نظا
ھاي  زنش، فاوستینا، كھ چھرة زیبایش در پیكره. تشدید نمود، چنانكھ در چھل و ھشت سالگي پیر شده بود

  متعدد تا زمان ما 

فاوستینا موجودي دلزنده بود كھ ھوس زندگي خوشتري از آنچھ .برده است بودن با فلسفة مجسم لذت نمي
در شھر شایع بود كھ فاوستینا بیوفاست؛ . توانست نصیب او كند داشت یوس ميطبع متین ماركوس آورل

كردند و حتي رقیبان او را  تقلید مي» ق… ق «بازیگران نمایش ساكت ماركوس آورلیوس را بھ صورت 
ھمچنانكھ آنتونینوس دربارة فاوستیناي مادر چیزي نگفت، ماركوس آورلیوس دربارة دختر . بردند نام مي

در عوض فاسقان تصوري را بھ مقامات عالي رساند، نسبت بھ فاوستینا ھمھ گونھ محبت و . ردسكوت ك
زني «او را بھ مقام خدایي رساند، و در تفكرات خود، خدایان را بابت ) ١٧۵(كرد، چون مرد  ادب مي
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. كنیم ھیچ مدركي در دست نیست كھ بھ موجب آن فاوستینا را محكوم. شكر گزارد» چنان مطیع و مھربان
از چھار فرزندي كھ براي ماركوس آورلیوس آورد ـ و ماركوس آورلیوس با چنان محبتي ایشان را دوست 

ھاي او بھ فرونتو حرارت آن باقي است ـ یك دختر در كودكي مرد، دختري كھ  داشت كھ ھنوز در نامھ مي
او بیوه شد، و دو تاي  زنده ماند بھ واسطة طرز زندگي شوھرش لوكیوس اندوھگین بود و بعد از مرگ

بھ دنیا آمدند؛ یكي از آن دو در لحظة تولد در گذشت، دیگري  ١۶١دیگر دو پسر توأمان بودند كھ در سال 
خواندند، و  پرداز جنجال دوست او را ھدیة یك گالدیاتور بھ فاوستینا مي مردم شایعھ. را نام كومودوس بود

اما پسر، بچة زیبا و . شایعھ را بھ اثبات برساندكومودوس خود ھمة عمر را صرف آن كرد كھ این 
او را بھ طرزي بھ لشكرھا معرفي كرد كھ   نیرومندي بود؛ ماركوس آورلیوس بھ نحو عجیبي شیفتة او بود،

جوانك . دال بر تعیین جانشین بود، و بھترین معلمان روم را مأمور كرد كھ او را آمادة حكومت سازند
پیكراتراشي كند، برقصد، بخواند، شكار برود، و شمشیربازي كند؛ نسبت بھ داد از روي جام  ترجیح مي

كتاب و دانشمند و فیلسوف اكراه قابل فھمي در او بھ وجود آمد، در عوض از مصاحبت گالدیاتورھا و 
ماركوس . برد، و بزودي در دروغگویي و ظلم و بدزباني از ھمة اقران پیش افتاد ورزشكاران لذت مي

ورزید كھ تعلیم و  كرد؛ ھمچنان امید مي قدر خوب و بزرگوار بود كھ او را تنبیھ یا طرد نمي آورلیوس آن
امپراطور بیكس و . تربیت و مسئولیت كومودوس را بھ ھوش خواھد آورد و از او شاھي خواھد ساخت

اي خطیر نزار، با ریش ژولیده و چشمھاي خستھ از دغدغھ و بیخوابي، از چنان زن و فرزندي رو بھ كارھ
  .آورد حكومت و جنگ مي

در این كوشش كھ بھ منظور ناتوان . اي متوقف شده بود حملة اقوام اروپاي مركزي بھ مرز فقط لحظھ
در سال . آمد، صلح چیزي جز از خلع سالح نبود ساختن امپراطوري و آزاد كردن بربریت بھ عمل مي

جوم كردند، و قوم چاوكي بھ بلژیك ھ ١٧٠در سال . قوم چاتي بھ نواحي راین علیاي روم حملھ بردند ١۶٩
قوم كوستوبوي از جبال بالكان گذشتند، وارد یونان شدند، و . قواي دیگري سارمیز گنوسا را محاصره كرد

  معبد اسرار را در الئوسیس در بیست و دو كیلومتري آتن غارت كردند؛ 

ومیان عقیم شدند، و ر با وجود شكست، وحشیان پر زاد و ولد نیرومندتر مي. بار در كنارة راین پدیدار شد
ماركوس آورلیوس متوجھ شد كھ دیگر كار بھ جایي كشیده بود كھ جنگ تا حد اضمحالل بایست . ضعیفتر

فقط فردي كھ بھ مفھوم رومي و . یافت تا یك طرف طرف دیگر را نابود كند یا خود نابود شود ادامھ مي
اي   صوفي منش بھ سر كرده رواقي وظیفھ تربیت شده باشد ممكن بود آن طور كامل خود را از فیلسوف

در . اما فیلسوف ھمان فیلسوف ماند، جز آنكھ زیر زره فرمانده قوي نھان بود. الیق و كامیاب تبدیل كند
ماركوس آورلیوس در خیمة خود مقابل كوادي در كنارة رود ) ٧۵ـ  ١۶٩(بحبوحة جنگ دوم ماركومانھا، 

با این . كتاب كوچك تفكرات خود را نوشت كھ دنیا عمدتًا او را بھ واسطة ھمان كتاب بھ یاد دارد  گرانا
اندیشد، در حالي كھ  نظر اجمالي بھ قدیسي فاني و جایز الخطا كھ دربارة مسائل اخالق و سرنوشت مي

كند كھ سرنوشت امپراطوري روم متكي بدان است، یكي از  اي ھدایت مي سپاھي عظیم را در مبارزه
ھنگام روز سرمتھا . توان دید تصاویر بسیار دقیقي را كھ زمان از مردان بزرگ خود حفظ كرده است مي

عنكبوت ھنگامي كھ مگسي «: توانست دربارة ایشان با ھمدردي بنویسد و شب ھنگام مي  كرد، را تعقیب مي
ھمچنین است كسي كھ خرگوشي را گرفتار ساختھ یا . كاري بزرگ انجام داده است پندارد گیرد، مي را مي

  »آیا اینان ھمگي مانند ھم دزد نیستند؟… .سرمتھا را اسیر كرده است… كسي كھ 

الوصف، با سرمتھا، ماركومانھا، یازیگھا، و طایفة كوادي مدت شش سال طاقت فرسا جنگید، مغلوبشان  مع
ظاھرًا قصد او آن بوده است كھ از جبال ھركونیا و . ا تا حدود بوھم پیش راندكرد، و لشكریان خود ر

توانست زبان گرمانیا را،  كارپات بھ عنوان مرز جدید استفاده كند؛ اگر موفق شده بود، شاید تمدن روم مي
آویدیوس  :اما در اوج كامیابي از این خبر یكھ خورد. مانند گل، زبان التیني و میراث آن را كالسیك كند

ماركوس آورلیوس بربرھا . كاسیوس پس از فرو نشاندن شورشي در مصر خود را امپراطور خوانده است
اي را بھ عرض شانزده كیلومتر در كنارة شمالي  اي بھ شگفت آورد، صرفًا بازیكھ را با صلح شتابزده

بازان خود را احضار سر. دانوب بھ قلمرو روم محلق ساخت و پادگانھاي قوي در كنارة جنوبي گماشت
كرد و بھ ایشان گفت كھ اگر روم مایل باشد وي با مسرت تمام حاضر است جاي خود را بھ آویدیوس 
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واگذار كند، قول داد كھ آن طاغي را عفو كند، و با سپاه خود وارد آسیا شد تا با آویدیوس كاسیوس مصاف 
ماركوس آورلیوس . ورش فرو نشستھ بوداي كاسیوس را كشتھ بود و ش در خالل این مدت، سرجوخھ. دھد

در حالي كھ مانند قیصر اندوھگین بود كھ با كشتھ شدن   از آسیاي صغیر و سوریھ بھ اسكندریھ رفت،
ھا  در سمورنا، اسكندریھ، و آتن بدون مستحفظ در كوچھ. كاسیوس، فرصت رحم از او ربوده شده بود

  گشت، رداي  مي

در مدت اقامت خود در اسكندریھ، . كرد ا ایشان در مباحثات شركت ميرفت، و بھ زبان یوناني ب عصر مي
در ھر یك از چھار مكتب فلسفي ـ افالطوني، مشایي، رواقي، و اپیكوري ـ كرسیھاي استادي بھ وجود 

  .آورد

، پس از تقریبًا ھشت سال جنگ، ماركوس آورلیوس بھ روم رسید و، بھ عنوان نجات ١٧۶در پاییز سال 
امپراطور كومودوس را در پیروزي با خود . اطوري، مراسم پیروزي برایش برگزار كردنددھندة امپر

نخستین بار بود كھ . شریك ساخت و او را، كھ در این ھنگام پانزده سالھ بود، در سلطنت ھمكار خود كرد
و شد و اصل وراثت از ن در مدتي قریب بھ یك قرن اصل انتخاب امپراطور بعدي بھ كناري نھاده مي

گیرد؛ آن بال را  دانست كھ چھ بالیي براي امپراطوري وعده مي ماركوس آورلیوس مي. گردید معمول مي
ماند بھ جان  در مقابل بالي عظیمتر كھ كومودوس و دوستانش در صورتي كھ از تاج و تخت محروم مي

داریم داوري كنیم؛ روم دربارة ماركوس آورلیوس نباید با اطالعاتي كھ از بعد او . انداخت برگزید روم مي
در روم طاعون خود بھ خود نابوده شده بود، و مردم بتدریج رو . نیز از نتایج آن عشق از پیش خبر نداشت

جویي قابل توجھ و  پایتخت از آن جنگھا صدمة چنداني ندیده بود؛ خرج جنگھا با صرفھ. رفتند بھ خوشي مي
در داخل   ور بود، مدتي كھ آتش جنگ در مرزھا شعلھاندكي مالیات فوق العاده پرداختھ شده بود، در 

روم بھ حد اعالي ترقي و امپراطوري بھ حد . تجارت رونقي گرفت، و صداي پول از ھمھ سو برخاست
  .خواندند اعالي محبوبیت خود رسیده بود؛ تمامي مردم جھان او را در آن واحد سرباز و فرزانھ و قدیس مي

با یقین بھ اینكھ . دانست كھ مسئلة ژرمنھا حل نشده است وس را نفریفت؛ مياما این پیروزي ماركوس آورلی
توان جلوگیري كرد، در سال  دادن مرز تا كوھھاي بوھم مي از حمالت بعدي فقط با سیاست مثبت توسعھ

پس از گذشتن از روي دانوب، مجددًا قوم . با كومودوس بھ جنگ سوم ماركومانھا عزیمت كرد ١٧٨
مقاومتي باقي نماند، و ماركوس آورلیوس در . از لشكركشي طوالني و سخت مغلوب كردكوادي را پس 

تقریبًا سرزمینھاي بوھم و گالیسي (شرف ملحق ساختن سرزمنیھاي طوایف كوادي، ماركومانھا، و سرمتھا 
. ا درآورداز پ) وین(اش در ویندوبونا  بھ عنوان مستعمرات جدید بود كھ بیماري او را در خیمھ) دانوب علیا

چون دست مرگ را بر خود یافت، كومودوس را بر بالین خود خواند و او را برحذر كرد كھ سیاستي را كھ 
در شرف بھ نتیجھ رسیدن بود دنبال كند و بھ آرزوي آوگوستوسي با پیش راندن مرز امپراطوري تا رود 

. روز ششم با آخرین نیرویي كھ برایش مانده بود. سپس از خوردن و آشامیدن ابا كرد. تحقق بخشد الب
  برخاست و كومودوس را بھ عنوان امپراطور جدید بھ 

ھنوز جسدش بھ روم . چون بھ خیمھ بازگشت، سرش را با شمت پوشاند و اندكي بعد مرد. سپاه معرفي كرد
  .كھ مردم او را ھمچون خدایي پرستیدند كھ چند صباحي رضایت داده بود بر زمین زیست كند نرسیده بود
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 فصل بیستم

  

  حیات و افكار در قرن دوم

  میالدي ١٩٢ – ٩۶

I  - تاسیت  

سیاست نروا و ترایانوس ذھن مختنق روم را آزاد ساخت و بھ ادبیات دورة حكومت آن دو لحن بیزاري 
مدیحة پلیني در عرض . شدیدي نسبت بھ استبداد بخشید كھ، اگرچھ رخت بربستھ بود، ممكن بود باز آید

نسبت بھ نخستین فرد از سھ اسپانیاني بزرگ كھ بر تخت سلطنت روم جلوس كردند این بیزاري خیر مقدم 
سرود كھ اثري از آن بیزاري در آن نباشد؛ و تاسیست،  را منعكس كرده است؛ یوونالیس بندرت چیزي مي

  .كندشد و یك قرن را با قلم خود پوست » بازپرس زمانھاي سابق«درخشانترین مورخان، بھ قول خود 

رود  احتمال مي. نھ از تاریخ و محل والدت تاسیت خبر داریم، نھ حتي از نامي كھ ھنگام تولد بر او نھادند
با ترقي این مرد، خانوادة . دار امپراطوري در گل بلژیك، بوده باشد كھ وي پسر كورنلیوس تاكیتوس، خزانھ

اولین اطالع مسلمي كھ دربارة این مورخ . او از طبقة سواركاران بھ طبقة آریستوكراسي جدید ترقي كرد
با مزاوجت بین من و دخترش موافقت ..  ).٧٨سال (آگریكوال وقتي كنسول بود «: داریم بیان خود اوست

تاسیت طبق معمول تعلیم یافتھ بود و » .توانست چشم بھ راه ازدواج افتخار آمیزتري باشد كرد، كھ مسلمًا مي
بخشد و آن مھارت در بیان ادلة موافق و مخالف را كھ  او حیات ميآن ھنرھاي خطابھ را كھ بھ سبك 

شنید و  پلیني كھین غالبًا بیانات او را مي. نطقھاي او را برجستھ ساختھ است خوب و كامل آموختھ بود
پرایتور  ٨٨در سال . خواند كرد و او را بزرگترین خطیب روم مي او را تحسین مي» فصاحت وقارآمیز«

نشست و خود با شرمساري اعتراف دارد كھ جرئت نكرد بر ضد ظلم  پس از آن در سنا مي دادگستري شد؛
نروا او . سخن بگوید، و او نیز یكي از سناتورھایي بود كھ قربانیان دومیتیانوس را در سنا محكوم ساختند

  كار و بھ طور مشھور اھل . و ترایانوس او را پروكنسول آسیا تعیین نمود) ٩٧سال (را كنسول كرد 

او افكاري است كھ پس از طي عمري كامل و پرتجربھ حاصل شده، نتیجة كھولت با فراغ آمیختھ و 
  .محصول ذھني پختھ و عمیق است

كتاب دیالوگھایي درباب . دھد ـ و آن نفرت از خودكامگي است این كتابھا را یك موضوع بھ ھم پیوند مي
كتاب آگریكوالي او ـ . داند نتیجة خفقان آزادي ميانحطاط فصاحت را ) اگر از او باشد(خطیبان او 

شناختند ـ با لحني غرورآمیز  كاملترین تك نگاري ملخصي است كھ قدما بھ عنوان نگارش ترجمة احوال مي
دھد، و سپس با بیاني زننده  شرح مي) بریتانیا(كارھاي بزرگ پدرزن را بھ عنوان سركرده و فرماندار 

رسالة كوچك در موضع و اصل ژرمنھا . كند بھ او را توسط دومیتیانوس ثبت مياعتنایي نسبت  اخراج و بي
آنگاه كھ تاسیت . كند فضایل مردانة مردم آزاد را با انحطاط و بزدلي رومیان در دورة مستبدان مقایسھ مي

  كند، يدانند و براي بچھ نیاوردن امتیازي قایل نیستند، مدح م ژرمنھا را، چون بچھ كشي را عملي رسوا مي
عاقبت فلسفي بحث بھ عیني بودن آن . كند كند، بل رومیان را لگدمال مي در حقیقت ژرمنھا را توصیف نمي

دھد كھ وسعت نظر جالب یك تن مأمور عمدة رومي در مدح قدرت ژرمنھا  زند، اما فرصتي مي لطمھ مي
py   .گردد در مقاومت با روم آشكار
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توفیق این رساالت، تاسیت را بر آن داشت كھ مضار ظلم و جبر را با بیان ادعا نسبت بھ پروندة مستبدان با 
تر  كار خود را با آنچھ در خاطرة خود او و در شھادت دوستان مسنتر او زنده. تفصیل بیرحمانھ توضیح كند

ن دورة بین گالبا تا مرگ دومیتیانوس بود؛ و ھنگامي كھ آریستوكراسي خرسند این بود آغاز كرد ـ و آ
تواریخ را، بھ عنوان بھترین اثر تاریخي از زمان لیویوس تا آن ھنگام پسندید، وي داستان خود را بدین 

از . ادھا دوران حكومت تیبریوس، كالیگوال، كالودیوس، و نرون را شرح د نحو ادامھ داد كھ در سالنامھ
تواریخ، چھار كتاب و نیم باقي است كھ بھ تمامي مصرف سالھاي » كتاب«) گویند سي برخي مي(چھارده 

. ھا، دوازده جلد از شانزده یا ھجده جلد اصلي بھ جا مانده است شده است؛ در مورد سالنامھ ٧٠و  ۶٩
را ثبت كند و بدین نحو حزن تاسیت ھمچنین امیدوار بود كھ وقایع حكومت آوگوستوس، نروا، و ترایانوس 

اما عمرش كفاف نكرد؛ و مردم . آثار منتشر خود را با یادآوري مقداري كشورداري مثبت تخفیف دھد
  .كنند، ھمچنانكھ وي دربارة گذشتھ انجام داد زمانھاي بعد فقط از جنبة غم افزایي دربارة او قضاوت مي

ز قضاوت كردن در اعمال مردمان بھ نحوي كھ وظیفة عمدة مورخ عبارت است ا«تاسیت معتقد بود كھ 
افراد خوب بتوانند بھ پاداشي كھ مرھون فضیلت است نایل شوند، و شارمندان مفسد بھ واسطة محكومیت 

فرض عجیبي است كھ تاریخ » .در دادگاه اعقاب كھ در انتظار اعمال شر است از كارھاي قبیح منع گردند
  دا تبدیل را بھ واپسین داوري و مورخ را بھ خ

اي است ـ درس اخالق با امثال موحش ـ و آن طور كھ  تاریخ را اگر چنین در نظر آوریم، موعظھ. كند مي
براي خشم و غضب، فصیح بودن آسان . شود تاسیت فرض كرده است، تحت عنوان معاني بیان واقع مي

تاسیت ظلم و جبر را بیش  .شود؛ ھیچ معلم اخالقي نباید تاریخنویس شود است اما منصف بودن دشوار مي
از آنچھ باید از نزدیك بھ خاطر داشت تا بتواند ظالمان و جابران را با خونسردي تحت مطالعھ قرار دھد؛ 

پنداشت كھ تمامي نبوغ رومي در جنگ آكتیون  دید و چنین مي در آوگوستوس چیزي جز انھدام آزادي نمي
عانامة خود را با ثبت طرز ادارة عالي و ترقي ظاھرًا بھ فكرش نرسیده است كھ اد. پایان پذیرفت

روزافزون مستعمرات در دورة غولھاي امپراطوري تعدیل كند؛ با خواندن تاریخ او ھیچ كس گمان نخواھد 
شاید در كتابھاي مفقود دنیاي مستعمرات منعكس شده بود؛ اما . برد كھ روم ھم امپراطوري بود ھم یك شھر

در ضمن،   گوید اما، ت را راھنمایي فریبگر ساختھ است كھ ھرگز دروغ نميآن كتابھا كھ باقي است تاسی
كند ـ و آن منابع  بیني آزمایش مي غالبًا منبع خبر را نقل و گاه با خرده . سازد ھیچ وقت حقیقت را آشكار نمي
قدیم؛  ، و سنن خاندانھاي»صورت مجلس سنا«، »ھاي روزانھ كرده«ھا،  عبارتند از تواریخ، نطقھا، نامھ

آورد  اند، و ھیچ وقت بھ نظر نمي اما جزء اعظم منبع او ھمان داستانھاي نجیب زادگاني است كھ تعاقب شده
كھ اعدام سناتورھا و قتل امپراطورھا وقایعي بودند در یك سلسلھ مبارزات طوالني بین شاھان بدخواه و 

ذوب شخصیتھا و وقایع جاذب است تا توجھ او بیشتر مج. ظالم و الیق و اشراف منحط و ظالم و ناالیق
ترین تصاویر شخصیتھا را در تاریخ ترسیم  درخشانترین و نادرست. نیروھا و علل افكار و جریانات

اي بھ زندگي و كار و كوشش  كند، اما ھیچ تصوري از نفوذ اقتصادي بر وقایع سیاسي و ھیچ عالقھ مي
ي و تقارب و اعتقادات و آثار عمدة شعر و فلسفھ و مردم، بھ جریان تجارت، وضع علم، موقع زنان، توال

میرند اما آثار فلسفي و شعر ندارند؛  در تاریخ تاسیت، سنكا و لوكانوس و پترونیوس مي. ھنر ندارد
اند؛  كرده شاید آن مورخ بزرگ را خوانندگانش محدود مي. سازند كنند اما چیزي نمي امپراطورھا قتل مي

گوید در  ان قسمتي از كتاب خود را براي دوستان اشرافي خود، كھ پلیني ميشاید بنا بر رسم معمول زم
گفت كھ این مردان و زنان، زندگي و  خوانده است؛ اگر چنین بود بھ ما مي شدند، مي ضیافتھاي او جمع مي

خواستند مكرر در  شناختند و حاجت بھ تذكر دادن آن نبود؛ آنچھ مي صنعت و ادبیات و ھنر روم را مي
رر بشنوند داستان ھیجان انگیز امپراطوران شریر و اعمال قھرماني سناتورھاي روگردان از خوشي مك

توانیم تاسیت را محكوم كنیم كھ  ما نمي. زندگي و جنگ طوالني طبقة شریف ایشان با قدرت ظلم بوده است
محدودیت ذھن وقاد توانیم از ناچیز بودن ھدف و  چرا در كاري كھ دست نزده كامیاب نشده است، فقط مي

كند كھ پسرش را كھ  مادر آگریكوال را مدح مي. كند تاسیت تظاھر بھ فیلسوف بودن نمي. او متأسف باشیم
py  منصرف » .اي شدیدتر از آنچھ شایستة یك رومي و سناتور باشد نسبت بھ فلسفھ پیدا كرده بود عالقھ«
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ھمان . ش در معني و امكانات زندگي مداقھ كندشكسپیر ـ بیش از آن فعالیت خالقھ داشت كھ بتواند با آرام
اما یافتن نظریة ثابتي دربارة خدا یا بشر یا دولت   قدر كھ شایعة غیر محقق دارد، تفسیرات مفید آورده است،

كند  دربارة مطالب مربوط بھ ایمان از راه احتیاط مبھم نوشتھ است، و پیشنھاد مي. در كتاب او دشوار است
غالب عالمان . مذھب زادبوم خود را بپذیرد تا آنكھ سعي كند علم را جاي آن بگذاردكھ بھتر است شخص 

بیش از آن . پذیرد كند، اما بعضي را ھم مي احكام نجوم، غیبگویان، شگونھا، و معجزات را رد مي
 رفتھ وقایع ظاھرًا ھم روي. اند تكذیب كند بزرگوار است كھ امكان صحت چیزي را كھ بسیاري تأیید كرده

و نیرویي ناشناس و شاید » خدایان نسبت بھ خوب و بد بھ نحوي یكسان بي اعتنا ھستند«دھند كھ  نشان مي
 Urgentibusراند  دمدمي مزاج ھست كھ انسان و دولتھا را بھ نحوي اجباري بھ سوي سرنوشت مي

imperii fatis . -  .،اما آشكار است كھ  وي امیدوار است كھ آگریكوال بھ زندگي سعادتمندي رسیده باشد
  .كند ـ و آن جاودان ماندن شھرت است در آن شك دارد و خود را با آخرین توھم اذھان بزرگ خوش مي

ھاي اصالحات ابتدا با حرارت استقبال  غالب نقشھ«. دھد ھمچنین تخیل یك آرمانشھر ھم او را تسلي نمي
كند كھ  با اكراه اعتراف مي» .رسد ایي نميرود و نقشھ بھ ج شوند؛ اما اندكي بعد، تازگي از میان مي مي

اوضاع بھ طور موقت در زمان او بھتر شده است؛ اما حتي نبوغ ترایانوس نیز از تجدید فساد و اضمحالل 
توان در فساد  روم بھ معناي واقعي كلمھ تا مغز استخوان پوسیده است؛ و این را مي. جلوگیري نخواھد كرد

شفتگي روحیش آزادي را بھ ھرج و مرج تبدیل ساختھ است، و در اوباشي روح انسانھا، در جمعیتي كھ آ
بدخواھي ذھن «از . ، مشاھده كرد»مشتاق تغییر و دگرگوني و ھر لحظھ آمادة پیوستن بھ جناح قویترند«كھ 
پس از سیاھرو . اندازد متأثر است و مانند یوونالیس گناه را بھ گردن نژادھاي خارجي ساكن روم مي» بشر
بیند، اما امیدوار است كھ امپراطورھاي انتخابي  تن امپراطوري، خواب بازگشت بھ جمھوري را ميساخ

كند كھ شخصیت باالتر و مھمتر از  در خاتمة كتاب فكر مي. اصل امپراطوري را با آزادي وفق خواھند داد
  .سازد قوانین آن نیست، بل افراد آنند حكومت است؛ آنچھ ملتي را بزرگ مي

گشتیم بھ ما دست داد،  وجود تعجبي كھ بر اثر یافتن موعظھ و نمایش در جایي كھ دنبال تاریخ مي اگر، با
الوصف تاسیت را در زمرة بزرگترین مورخان جاي دھیم، از آن جھت است كھ قدرت ھنر او  باید مع

و ھمواره، با جلوه از ھمھ مھمتر آن است كھ تاسیت با شدت، گاه عمیقًا، . كند محدودیت دید او را جبران مي
آن تصویرھا كھ او از شخصیتھا بھ دست داده است از ھر تصویري كھ دیگران در . بیند و رخشندگي مي

اما در اینجا نیر نقایصي . خرامند تر مي اند روشنترند و بر صحنھ بھ نحوي زنده ادبیات تاریخي بھ جا گذارده
سازد، و تمامي آن نطق بھ سبك خود او و  مي تاسیت براي شخصیتھاي مختلف خود نطقھایي. موجود است

  بھ 

گذارد سخنان فردي  دھد، اما سخناني كھ در دھان او مي لوح شرح مي گالبا را بھ عنوان ساده. مجلل است
كھ افراد تاریخي او ھمراه گذشت زمان تحول و تكامل . یابد فرزانھ است، و بدین ھنر دشوار دست نمي

مت خود ھمان است كھ در انتھاي آن است؛ و اگر در ابتدا بھ نظر انسان آمده تیبریوس در آغاز حكو. یابند
  .است، بھ عقیدة تاسیت، تظاھر صرف بوده است

ھیچ مؤلف دیگري، اینھمھ مطلب را چنین محكم و فشرده . نكتة اول و آخر در تاسیت جالل سبك اوست
برعكس، تاسیت مشوش و   باشد بل، معني این جملھ آن نیست كھ تاسیت مجمل نوشتھ. بیان نكرده است

گاه اجمال مطلب تا حد . صفحھ از تواریخ را صرف شرح وقایع دو سال كرده است ۴٠٠پرگوست و 
اي در ترجمھ است، فعلھا و  تصنع و ابھام شدید است؛ در چنان موردي، یك لفظ در میان محتاج جملھ

نثر تاسیت استعالي رواني بیان مجمل . اند روابط ھمچون چوب زیربغل اذھان افلیج خوار شمرده شده
. آموزند ھاي متعادلي است كھ در مكاتب معاني بیان مي ھاي لب و مؤثر سنكا، و جملھ سالوستیوس، لطیفھ

در اثري طویل، چنین سبكي، با وجود قسمتھایي كھ مضمون معتدلتر دارد، براي خواننده سبب ھیجاني 
این . شود ده با جذبة رو بھ ازدیاد باز بھ آن روي آور ميالوصف آن خوانن شود، و مع آور مي خستگي

ھاي دستور زبان،  جوست، این ریشخند پایھ سرعت بیان جنگي، كھ در مورد كلمات بیش از افراد صرفھ
این حدت احساس و صراحت دید، این طعم قوي فرھنگ نو و گزندگي كشندة جمالت غیر مبتذل بھ نثر 
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رنگ آن تیره و حال آن غم . دھد كھ در ھیچ نویسندة قدیمي نظیر ندارد يتاسیت رواني و صبغھ و قوتي م
انگیز است، ریشخند آن نیشدار است، و لحن تمام آن لحن دانتھ است بدون آنكھ از مھرباني و لطف دانتھ 

ھمراه این رود سیاه افشاگري سرسخت، علي . اثري داشتھ باشد؛ اما در مجموع، اثر مقاومت ناپذیر است
بر دوش نقالي در آن واحد متشخص و آشوبگر، با وقار و شتابگر برده   خودداري و مخالفت خود،رغم 

شود؛ صحنھ پشت سر صحنھ نمودار  بازیگري پس از بازیگر در صحنھ ظاھر، و زمین زده مي. شویم مي
این وحشتخانھ  وقتي از. اند گردد تا وقتي كھ تمامي روم بظاھر نابوده شده است و تمامي بازیگران مرده مي

توانیم باور كنیم كھ این دورة استبداد و بزدلي و سوءاخالق در زمان  كنیم بسھولت نمي سر بیرون مي
  .ھادریانوس و آنتونینھا بھ اوج اقتدار حكومت سلطنتي و نجابت آرام دوستان پلیني منجر شد

ي خبطھاي او ناشي از ھمین تاسیت در خوار شمردن فلسفھ ـ یعني از دور نگریستن ـ بر خطا بود؛ تمام
توانست قلم خود را در خدمت ذھن وقاد ادب كند، نام خود را در ردیف  اگر مي. فقدان قدرت دوربیني است
  اول فھرست كساني ثبت 

II - یوونالیس  

آنچھ را یكي بھ نثر گزنده دربارة . كند بدبختانھ یوونالیس نظریات تاسیت را با دالیل اضافي تأیید مي
  .سراید نویسد دیگري با شعر زننده دربارة زنان و مردان مي امپراطوران و سناتورھا مي

سال (اي ثروتمند، در آكوینوم، ناحیة التیوم، متولد شد  دكیموس یونیوس یوونالیس، پسر غالم آزاد شده
كھ ساتیرھاي او ی. بھ امور حقوقي پرداخت» براي سرگرمي خود«براي تحصیل بھ روم آمد و ). ۵٩

برمال   ھاي روستایي را، كھ با غوغاي افسار گسیختة زندگي شھري تصادم كرده است، خوردن سلیقھ
نماید كھ با مارتیالیس، كھ مضمونھایش نشاني از مخالفت قبلي با امور  با این وصف، چنین مي. سازد مي

بل از مرگ گوید كھ اندكي ق سنتي غیر موثق مي. دھد، دوست بوده است غیر اخالقي نشان نمي
. اي دربارة نفوذ رامشگران در دربار ساخت و میان دوستان خود منتشر كرد دومیتیانوس، یوونالیس ھجویھ

گویند یك بازیگر پانتومیم، بھ نام پاریس، از این اثر رنجید و ترتیبي داد كھ یوونالیس را بھ مصر تبعید  مي
توانیم بگوییم یوونالیس كي بازگشت؛ در  نیم نھ ميتوانیم صحت و سقم این داستان را تأیید ك نھ مي. كردند

ھر صورت تا بعد از مرگ دومیتیانوس ھیچ چیز منتشر نكرد، اولین جلد از شانزده مجموعة ساتیر او در 
رود كھ آن  احتمال مي. پدیدار شد، و بقیھ در چھار جلد در فواصل مختلف از عمر طوالني او ١٠١سال 

اي از دورة دومیتیانوس بوده است، اما آن خشم كھ آن ھجویات را چنان  ساتیرھا خاطرات عفونا كننده
بدیھایي را كھ » امپراطوران خوب«سازد مبین آن است كھ چند سال داشتن  جاندار و غیر قابل اطمینان مي

ھمچنین شاید نوع ساتیر را بھ عنوان صورت شعري مخصوص . كرد عالج نكرده است او طرد مي
ھا و خشم خود را  ھا و مصالحي در لوكیلیوس، ھوراس، و پرسیوس یافتھ، و عربده مونھرومیان برگزیده، ن

ھرگز نخواھیم دانست كھ تصویر . طبق اصول معاني بیان كھ در مدارس آموختھ بود بھ قالب ریختھ است
 تاریكي كھ از امپراطوري روم داریم تا چھ حد با لذات ناشي از طرد و محكوم ساختن رنگ آمیزي شده

  .است

دھد، و در یافتن جنبة قابل محكومیت در ھر چیز دچار  یوونالیس ھمھ چیز را موضوع شعر قرار مي
ایم و اعقاب ما ھرگز نخواھند توانست از ما  بھ حد اعالي گناه رسیده«پندارد كھ  چنین مي. شود اشكال نمي
. روت بدون قید و بند اخالقي استریشة فساد دنبال كردن ث. تاكنون پندار او صواب بوده است» پیش افتند؛

كند كھ زماني بر ارتشھا فرمانروایي داشتند و شاھان را از تخت بھ زیر  عوام الناس را مالمت مي
این یكي از دھھا عبارتي است كھ شور حیات . توان ایشان را با نان و سیرك خرید آوردند، اما حاال مي مي

py  ھا، البسھ، رسوم، عطریات، و خدایان شرقي  و تأثیر چھره از نفوذ. یوونالیس موجب بقاي آنھا شده است
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یونانیكان «كند؛ و بیش از ھمھ  پذیرند اعتراض مي بھ پیوستگي قومي یھود كھ دیگران را بھ خود نمي
. شمارد ـ اخالف منحط مردمي كھ روزگاري بزرگ بودند اما ھرگز درستكار نبودند را حقیر مي» حریص

زنند،  ثروتي بھ ھم مي» ناوطن پرستانھ«ھاي  رگولوس پلیني با گزارش دادن گفتھ از خبرچینھایي كھ مانند
گردند، از پرو كنسولي كھ با منافع حاصل از یك دوره  از میراث خواراني كھ گرد مردان بیفرزند مي

گذراند، و از وكالي زرنگي كھ دعاوي را مانند تار  فرمانداري در مستعمرات عمري را با تجمل مي
رویھا و انحرافات جنسي، از عیاشي كھ پس از  از ھمھ بیشتر از زیاده. ریسند نفرت دارد وت ميعنكب

شود كھ ھرزگیھاي سابق او را از مردي ساقط كرده است، از جوانان خودآرایي كھ  ازدواج متوجھ مي
ندارند آزادي پ سازد، و از زناني كھ مي رفتار و عطر و ھوسھایشان ایشان را از زنان غیر قابل تمیز مي

  .زنان بھ معني برخاستن تمایز میان ایشان و مردان است متنفر است

پوستوموس در فكر ازدواج . ساتیر ششم كھ شدیدترین آنھاست بھ جنس لطیف تخصیص داده شده است
كند كھ این كار را مكن، و سپس شاعر زنان روم را بھ صورتي  یوونالیس او را برحذر مي  است،

كند و  زبان، خرافي، مسرف، جنگي، مغرور، خودپسند، دعوایي، و زناكار توصیف ميخودخواه، تند 
انجامد و، بھ جاي پرورش فرزند، سگ در دامن خود  گوید ھر بار كھ ازدواج كنند بھ طالق مي مي
خوانند  دھند، و ھر چھ بگویي در جواب شعر ویرژیل مي دل بھ ورزش و از آن بدتر ادبیات مي. پرورند مي
گیرد  چنین نتیجھ مي» !آه، كاش خدایان ما را از زن دانشمند برھانند«كنند ـ  عاني بیان و فلسفھ تف ميو م

زن خوب پرندة نایاب است و از زاغ . شود كھ در ھمة شھر زني كھ در خور ازدواج باشد كمتر یافتھ مي
آنھمھ افسار در «حال آنكھ  كند كھ پوستوموس بھ فكر ازدواج افتاده است و تعجب مي. سفید شگفت انگیزتر

نھ، » .و پل آیمیلیوس چندان دور نیست. آور در اختیار است ھاي بلند و سرسام دسترس است، آنھمھ پنجره
اند بیرون شو و در شھري آرام در ایتالیا سكونت  و از این تیمارستان كھ نامش را روم نھاده. مجرد بمان

ھایي كھ در شرف سقوط است و از  ان و شاعران و خانھكن كھ در آن مردم شریف را ببیني و از جانی
زحمت چنان طوالني و . ھمت بلند را رھا كن؛ ھدف در خور آن كوشش نیست. یونانیان در امان باشي

ات را بكار، ھمان قدر بخواه كھ حاجت گرسنگي و  باغچھ  ساده زندگي كن،. شھرت چنین كوتاه است
بیاموز، بھ كودكان مھربان باش، روح سالم را در بدن سالم نگاه  رحم. تشنگي و سردي و گرما را برآوري

  .دار؛ مگر كسي دیوانھ باشد تا آرزوي عمر دراز كند

تماشاي نقایص ھمسایگان و حقارت نفرت آور جھان در . توان درك كرد این نحوه حال روحي را مي
ات كوچھ گرداني كھ یوونالیس بھ كار التذاذ ما در این مورد با لغ. مقایسھ با رؤیاھاي كاري لذت بخش است

اما بیان او . یابد برد و با ابیات ھشت ھجایي روان و عوامانھ از طیبت غم آلود و سبك قوي او شدت مي مي
  خشمگین بوده . را نباید عین واقع پنداشت

دعوي است؛ بھ آن سرعت كھ امیدوار بوده در روم بھ ترقي نایل نشده است؛ با چماق نفرتي كھ ھرگز 
اصول اخالقي او بلند و صحیح بود، ھر چند . انصاف نداشت بھ اطراف حملھ ور شدن انتقامي شیرین بود

رنگ تصورات احتیاط آمیز و توھمات مربوط بھ گذشتة آمیختھ بھ فضیلت گرفتھ بود، با چنان موازین 
سنكا . توان بھ محاكمھ كشید اخالقي كھ بدون ترحم یا فروتني بھ كار رود ھر نسلي را در ھر كجاي عالم مي

نیاكان ما شكایت داشتند، ما شكایت داریم، و «: نویسد مي. خبر داشت كھ این وسیلة تفریح چقدر قدیمي است
مردم روز بھ روز   اخالف ما شكایت خواھند داشت كھ اخالق ما فاسد شده، ناجنسي بر امور تسلط دارد،

در پیرامون فساد اخالق، زندگي بھ » .شود شر از بد بتر ميو وضع ب  كنند، بیشتر بھ ورطة گناه سقوط مي
اوامر و نواھي اخالقي مذھب، اجبارات اقتصادي خانواده، عشق،   ھاي سنت، اي است كھ در آن رشتھ قاعده

و توجھ غریزي كودكان، و مراقبت زنان و پاسبانان، براي آنكھ ما را بھ نحو مشھود سلیم و بھ طور 
ھمچنانكھ تاسیت بزرگترین   یوونالیس بزرگترین ھجاگوي روم است،. رد، كافي ھستندمتوسط عاقل نگاه دا

اند مطابق اصل بپنداریم ھمان قدر بر  اما اگر تصویري را كھ این دو ترسیم كرده. مورخ رومي است
دون شود ب ھاي پلیني برابر چشم ما مجسم مي خطاییم كھ اگر صحنة دلپذیر و متمدني را كھ با خواندن نامھ
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III  - یك تن رادمنش رومي  

پدرش در . در كومو متولد شد، نامش را پوبلیوس كایكیلیوس سكوندوس نھادند ۶١ھنگامي كھ در سال 
پوبلیوس، كھ خیلي زود . نزدیكي دریاچة كومو مزرعھ و ویالیي داشت و در شھر حایز مقام مھمي بود

سط ویرگینیوس روفوس، فرماندار گرمانیاي علیا، و بعدًا توسط عمش، كایوس پدر شد، نخست تو بي
این دانشمند پر . ، مؤلف تاریخ طبیعي، بھ فرزندي برداشتھ و تربیت شد)پلیني مھین(پلینیوس سكوندوس 

طبق مرسوم، جوان نام پدرخواندة خود را بر . كار كودك را پسر و وارث خود كرد و اندكي بعد درگذشت
در روم نزد كوینتیلیانوس درس خواند؛ این استاد . سال ایجاد اشتباه كرد ٢٠٠٠نھاد، و از این راه  خویش

در او عالقة بھ سیسرون را بھ وجود آورد ـ و مقداري از اعتبار رواني سبك پلیني، كھ بھ اسلوب سیسرون 
الگي او را انتخاب كردند س ٣٩در ھجده سالگي اجازة وكالت یافت؛ در . مدیون كوینتیلیانوس است  است،

 ١٠۵كاھن، و در سال  ١٠٣در ھمان سال كنسول شد؛ در سال . تا خطابة خیر مقدم براي ترایانوس بخواند
بابت خدمات قضایي خود مزد یا ھدیھ . شد» ھاي روخانة تیبر و گندآبروھاي شھر متصدي بستر و كناره«

در اتروریا و بنونتوم و كومو و . واري كندتوانست بزرگ گرفت، منتھا مردي ثروتمند بود و مي نمي
  .سسترس پیشنھاد كرد ٣,٠٠٠,٠٠٠الورنتوم امالكي داشت، و براي خرید ملك دیگري 

نخست یك تراژدي بھ : كرد مانند بسیاري از آریستوكراتھاي زمان خویش، خود را با نوشتن سرگرم مي
اي او را مالمت گفتند، بدون  چون عده. نوشت بخش و احیانًا منافي اخالق یوناني و بعد مقداري شعر شادي

ور شدن در نشاط و طیبت و شادي و دخول در روح  غوطھ«پشیماني بھ خبط خود اعتراف كرد و باز 
اي را براي  ھایش پسند افتاده، چند نامھ چون شنید نامھ. را پیشنھاد خود ساخت» ترین نفس شاعري بیرحم

ھا، كھ فقط  در این نامھ. ، منتشر ساخت١٠٩تا سال  ٩٧ي، از سال انتشار انشا كرد و آنھا را در فواصل
دھد نیز در آنھا منظور بوده است، از توصیف  ھا شرح مي براي عامھ نیست و التذاذ محافلي كھ وي در نامھ

ھاي تاریكتر زندگي روم احتراز شده است و از مسائل مھمتر فلسفھ و كشورداري، بدین عنوان كھ  جنبھ
ھا در  ارزش این نامھ. ري كھ در نظر گرفتھ زیاده از حد جدي است، بدون ذكر گذشتھ استبراي منظو

  .افكنند صمیمیت با وقار آنھا و در نور خفیفي است كھ بر خصایص رومي و عادات شریف زادگان مي

. ز ھستخودپسندي العالج مصنفان در او نی. آثار پلیني نیمي از صفا و تمامي طالقت بیان مونتني را دارد
كنم كھ ھیچ چیز بھ شدت آرزوي نام  اعتراف مي«. شود اما چنان آشكار كھ چندان باعث ناراحتي نمي

افزاید كھ  گوید و چنین مي از دیگران و از خود با فھم و ارجمندي سخن مي» .جاویدان در من تأثیر ندارد
در ھر صورت، » .بسیار داردتوان مطمئن بود كھ اگر شخص فضایل دیگران را بستاید، خود فضایل  مي«

كنیم كھ  اي برخورد مي پس از خواندن آثار یوونالیس و تاسیت، این خود اسباب راحت است كھ با نویسنده
عمال و لسانًا بخشنده بود، ھمواره آمادة عنایت و وام و ھدیھ دادن بود، . كند از ھمگنان خود بھ خوبي یاد مي

. ي گرفتھ تا بذل مال بھ شھر زادگاه خود، از چیزي دریغ نداشتو از شوھر یافتن براي خواھرزادة رفیق
اي بدھد كھ در خور مقام رفیع مردي باشد كھ  تواند بھ دختر خود جھیزیھ چون خبر شد كھ كوینتیلیانوس نمي

بھ ھم . سسترس براي دختر فرستاد و از ناچیز بودن تحفھ عذر خواست ۵٠,٠٠٠خواست زن او شود،  مي
سسترس داد تا حایز شرایط دخول بھ طبقة سواركاران شود؛ چون دختر  ٣٠٠,٠٠٠خود  اي قدیم مدرسھ

یكي از دوستانش قرضھاي پدر را بھ میراث برد، پلیني قرضھا را پرداخت؛ و با توجھ بھ خطري كھ این 
ي و بھ شھر كومو، معبد. مبلغ معتنابھي بھ فیلسوفي كھ دومیتیانوس تبعید كرده بود وام داد  كار داشت،

سسترس جھت  ١١,٠٠٠,٠٠٠اي و آموزشگاھي براي كودكان فقیر و حمامي بلدي و  مدرسة متوسطھ
  .كتابخانة عمومي داد

كند،  روم را طرد نمي. اي است كھ بھ خانھ یا زاد بوم خود دارد آنچھ خصوصًا در آثار او دلپسند است عالقھ
در آنجا كار عمدة او خواندن است یا ھیچ . است اما در كومو یا الورنتوم، نزدیك دریاچھ یا دریا، خوشتر

باغھاي خود و مناظر كوه پشت آنھا را دوست دارد؛ پلیني احتیاج بھ آن نداشت كھ تا زمان . كار نكردن
  روسو بماند تا روسو التذاذ از طبیعت را بدو 
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عف صمیمانة او از با عطوفت بسیار از زن سوم خود كالپورنیا، از خلق شیرین و ذھن پاك، و ش. بیاموزد
) پلیني چنین معتقد بود(كالپورنیا تمامي كتابھاي او را خوانده بود . گوید توفیق شوھر و كتابھاي او سخن مي

خواند، و  آورد و بھ آواز مي اشعار پلیني را بھ موسیقي در مي  و بسیاري صفحات را از بر كرده بود،
در دادگاه داشت او را از ھر پیشرفتي آگاه  اي پیك خصوصي داشت كھ چون پلیني دعواي مھمي عده
پلیني از فروتني وصبر و شجاعت . كالپورنیا یكي از چندین زن خوبي بود كھ اطراف او بودند. ساختند مي

ناپذیري دارد و با  گوید كھ ھمینكھ نامزد شد، خبر یافت كھ بیماري عالج دختري چھارده سالھ سخن مي
ھایش بھ شوھرش  راند كھ نامھ زن پومپیوس ساتورنینوس داستان مياز . بشاشت در انتظار مرگ نشست

كند كھ بدون شكایت تبعید را بھ خاطر  از فانیا دختر تراسئا نقل مي. تغزالت عطوفت و التیني عالي بود
دفاع از شوھرش، ھلویدیوس، تحمل كرد، از خویشاوندي در مدت بیماري خطرناكي پرستاري كرد، خود 

طھارت او،   چھ كامل است فضیلت او،«: گوید و از ھمان مرد؛ آنگاه با شگفتي ميبدان مبتال شد، 
  »!پرھیزكاري او، و شجاعت او

در تعقیب ماریوس پریسكوس بھ مناسبت . دھھا دوست داشت كھ برخي بزرگ و برخي خوب بودند
یكدیگر را  نادرستي و ظلم در سمت پرو كنسول افریقا با تاسیت ھمكاري كرد؛ آن دو خطیب نطقھاي

تاسیت با ذكر اینكھ جھان ادبي، آن . كرد كردند، و ھر یك در نطق خود تعارفاتي بھ دیگري مي تصحیح مي
پلیني . داند پلیني را بھ آسمان رساند دو را بھ عنوان نویسندگان طراز اول آن عصر با یكدیگر قرین مي

سوئتونیوس را با خود بھ بیتینیا . افي او بوداي كھ خاص مقام اشر شناخت، منتھا از فاصلھ مارتیالیس را مي
مجلس او از دوستاران . را بدون داشتن فرزندي بھ دست آورد» حق سھ فرزند«برد و بھ او كمك كرد تا 

كنم در ھیچ دورة دیگري،  گمان نمي«: گوید مي بواسیھ. ادبي و موسیقي و روایت شعر و نطق مملو بود
ھاي دانوب و راین، آثار ھومر و ویرژیل را مطالعھ  در كناره» .ادبیات این قدر زیاد مورد عالقھ بوده باشد

اي ظریف و  آن جامعھ در نیمة باالیي خود جامعھ. لرزید كردند و رودخانة تمز از معاني بیان آنھا مي مي
بود، ازدواجھاي توأم با عشق، عطوفت ابوین، اربابان مھربان، دوستیھاي صمیمانھ، و دوست داشتني 

پذیرم، اما  دعوت شما را بھ شام مي«  :نویسد ھا مي پلیني در یكي از نامھ. تعارفات ظریف در آن بسیار بود
اسراف خودداري باید این توافق را از پیش داشتھ باشیم كھ زود مرا مرخص كنید و در پذیرایي از من از 

  » .بگذارید بر میز ما فقط گفتگوي فلسفي زیاد باشد، و حتي در التذاذ از آن ھم حدي قایل شویم. نمایید

  كند اعضاي آریستوكراسي جدید بودند كھ از مستعمرات بھ روم آمده  غالب افرادي كھ پلیني توصیف مي

ي در سمت پروپرایتور بھ بیتینیا رفت تا خود پلین. عالي امور امپراطوري در زمان ترایانوس سھیم بود
ھاي او شامل تحقیقاتي است خطاب بھ امپراطور،  نامھ. استطاعت مالي برخي شھرھا را در آنجا اعاده دھد

دھد كھ پلیني مأموریت خود را با قدرت و  ھا نشان مي بھ انضمام جوابھاي مغزدار ترایانوس؛ این نامھ
در نامة . ور عجیبي در جزئیات نیز بھ راھنمایي امپراطور اتكا دارددھد، ھر چند بھ ط شرافت انجام مي

پس . خواھد آخري، از اینكھ زن بیمار خود را با دلیجان پست امپراطوري بھ وطن فرستاده است عذر مي
شود، و پشت خود تصویري ارزنده از رادمنشي  پلیني از صحنة ادبیات و تاریخ ناپدید مي  از آن نامھ،

  .گذارد ایتالیا در خوشترین عصر آن باقي ميرومي و از 

IV – انحطاط فرھنگي  

پس از . شدند اگر قرار بود با منابع نور خفیفتري این افراد شاخص را احاطھ كنیم، خود در ظلمت واقع مي
تعقل از انیوس تا تاسیت كوشش عظیم خود را كرده . ایشان در ادبیات التیني مشركان ھیچ فرد بزرگي نبود

تاسیت گذشتن و بھ وقایع نامة فضیحت بار » ھاي سالنامھ«و » تواریخ«از عظمت . ھلك شده بودو مست
دھد؛ در این كتاب،  رسیدن خواننده را تكان مي) ١١٠سال (» زندگاني مردان نامدار«سوئتونیوس بھ نام 

را آكنده  شگون و معجزه و خرافات صفحات. یابد تاریخ بھ شرح حال و شرح حال بھ نقل قصھ تنزل مي
سال (است، و فقط انگلیسي مخصوص دورة الیزابت كھ فیلمون ھالند در ترجمة خود معمول داشتھ است 
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اما پایین رفتن از سطح . بھ درجة ادبیات باال برده است] براي انگلیسي زبانان[آن كتاب را ) ١۶٠۶
ھا براي انتشار نوشتھ  ید آن نامھشا. ھاي فرونتو آن قدر اسباب ناراحتي نیست ھاي پلیني بھ سطح نامھ نامھ
ھاي پلیني قیاس كنیم؛ برخي از آنھا بھ واسطة تجسس جھت  اند، و انصاف نباشد كھ آنھا را با نامھ نشده

. اند، اما بسیاري از آنھا اثري از مھر حقیقي معلم بھ شاگرد دارند یافتن جملھ بندي قدیمتر صدمھ دیده
خود پشتیباني مي كرد ـ و آن ) ١۶٩سال ( » شبھاي آتیك« نویسي در آولوس گلیوس از نھضت كھنھ

آن را بھ اوج » االغ طالیي«ارزش در ادبیات باستان است، و آپولیوس در  بزرگترین مجموعة چیزھاي بي
آمدند و آن شوریدگي ممكن است جزئًا بھ علت این حقیقت باشد  آپولیوس و فرونتو از افریقا مي. خود رساند

در افریقا كمتر از التیني مكتوب در روم از زبان مردم و جمھوري انحراف حاصل كرده  كھ التیني مكتوب
فرونتو حقًا معتقد بود كھ ادبیات را باید با زبان مردم تقویت كرد، ھمچنانكھ نھال را با برگرداندن . بود

ت یا زبان اما جواني دوبار نصیب انسان یا ملت یا ادبیا. دھند خاكي كھ دور ریشة آن است قوت مي
زبان یوناني مشترك . تقلید از شرق بھ راه افتاده بود و امكان متوقف ساختن آن در میان نبود. شود نمي

» تفكرات«شاگرد فرونتو، آن زبان را براي . شد شرق ھلنیستي و روم شرقي زبان ادبیات و زندگي مي
اي كھ دربارة جنگھاي روم  زنده» یختوار«آپیانوس یك تن یوناني اسكندراني مقیم رم، براي . خود برگزید

كالودیوس آیلیانوس، كھ ھم از حیث نژاد و ھم از حیث . یوناني را انتخاب كرد) ١۶٠در حد سال (نوشت 
  نیم قرن بعد، دیون كاسیوس، سناتور رومي، تاریخ روم خود . تولد رومي بود، نیز چنین كرد

گشت؛ این بازگشت بھ سوي روح  یوناني باز ميرا بھ یوناني نوشت، و رھبري ادبیات از روم بھ شرق 
در روم بعدھا افراد بزرگي در . برد یوناني نبود، بل بھ سوي روح شرقي بود كھ زبان یوناني را بھ كار مي

  .ادبیات التیني پدید آمدند، اما آنھا قدیسان مسیحي بودند

ي باقي ماند و معماري، قدرت فني مدت. ھنر رومي آھستھ تر از ادبیات رومي رو بھ انحطاط رفت
مجسمة سر نروا در واتیكان آن واقعپردازي زندة . سازي، نقاشي، و موزاییك خوب پدید آورد مجسمھ

تصویرھاي دورة فالویوس را با خود دارد؛ و ستون ترایانوس، با وجود ناپختگي بسیار، نقش برجستة 
سازي بھ عظمت  نو احیا كند، اما مجسمھسازي قدیم ھلني را از  ھادریانوس كوشید تا مجسمھ. جالبي است

فیدیاس نیافت تا مانند پریكلس او را بنوازد، آن الھام كھ یونان را پس از نبرد ماراتون، و روم را پس از 
. جنگ آكتیون بھ جنبش درآورده بود در عصر محدودیت نفس و رضایت و صلح رخت بستھ بود

یستي كھ دارند فاقد بیان قوي ھستند؛ سرھاي پلوتینا و ھاي نیم تنة ھادریانوس با خطوط نرم ھلن مجسمھ
. زنند سابینا زیبا ھستند، اما تصاویر آنتینوئوس با بیمزگي زنانة پر زرق و برق خود بیننده را عقب مي

آن كار بھ بیان طبیعي قوي و . العمل كھنھ پرستانة ھادریانوس اشتباه بوده است رود كھ عكس احتمال مي
در پیكرتراشي دورة فالویوس و ترایانوس مشھود است و در سنت و خصایص ایتالیا ریشة  تمایز افراد، كھ

  .رسد مگر از راه كمال طبیعت خود ھیچ چیز بھ دورة پختگي نمي. محلي دارد، خاتمھ بخشید

الاقل یك بار بھ كمال رسید، . در دوران حكومت آنتونینھا، مجسمھ سازي روم نمود ماقبل آخر خود را كرد
آن در اندام زن جواني است كھ سرپوشیده و البسة حقیر او با لطف سحرانگیز و قدرت و استحكام خطوط و 

زن ماركوس آورلیوس، نیز تقریبًا بھ ھمان خوبي است، بھ نحوي اشرافي   پیكر فاوستینا،. اند قالبگیري شده
آورلیوس بھ صدھا نوع  از خود ماركوس. ظریف است و آن قدر شھوي كھ با كنایات تاریخ توافق دارد

لوح و در ضمن بسیار حساس كھ در كاپیتولینوس  از نیم تنة جوان متفكر و ساده. پیكر تراشیده یا ریختھ شد
ھر سیاحي با مجسمة برنزي با شوكت و جالل . پوش مجعد مو در ھمان مجموعھ است گرفتھ تا استاد زره

ي میكالنژ آن را مرمت كرد میدان كاپیتول روم سوار بر اسب آشناست، كھ از وقت» امپراطور آورلیوس«
  .را تحت سلطة خود درآورده است

ھاي  رسم اتروسكي و ھلنیستي تراشیدن صحنھ. نقش برجستھ تا بھ آخر ھنري مورد عالقة رومیان بود
اي یا تاریخي روي تابوت در زمان ھادریانوس، كھ امید بھ نامیرایي در آن بیشتر بھ صورت  افسانھ

یازده قاب، كھ از . آمد و دفن مرده بھ جاي سوزاندن آن رسم شد، بازگشت حتي جسمي درميشخصي و 
سبك ناتورالیسم  اند، بازماندهھاي ماركوس آورلیوس ساختھ بودند،  طاقھاي نصرتي كھ بھ یادبود لشكركشي
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اند، ھر یك از افراد فرد  ھیچ كس را بھتر و مطبوعتر از آنچھ بوده نساختھ. دھند ا در كمال خود نشان مير
پذیرد، بھ نحو دلپسندي  اي را مي مشخصي است؛ ماركوس آورلیوس، كھ بدون تكبر انقیاد دشمن از پا افتاده

دي ھستند در خور آن تقالي اند، بل افرا بشري است؛ و شكست خوردگان بھ صورت وحشیان نموده نشده
، سنا و مردم روم آن ستون ماركوس آورلیوس را ١٧۴در سال . طوالني كھ براي آزادي خود كرده بودند

با الھام گرفتن از ستون ترایانوس، این ستون جنگھاي . برپا كردند كھ ھنوز ھم زینت میدان ستونھا است
   ماركومانھا را با ھنري سلیم تصویر كرده كھ فاتحان

  .و مغلوبان را یكسان محترم شمرده است

مسابقات رزمي كمتر ظالمانھ و . روح امپراطور بھ تشكیل ھنر و اصول اخالقي زمانش كمك كرده بود
زشتي و ھرزگي . قوانین نسبت بھ ضعفا جانبدارتر بود؛ ازدواج ظاھرًا با دوامتر و رضایت آمیزتر بود

در میان اقلیتي از مردم علنًا، و در میان اكثریت مردم پنھاني؛ اما ادامھ داشت، مانند تمامي ازمنھ و اوقات 
مردان و زنان باز بھ مذھب . با شخص نرون این كیفیت بھ قلة خود رسیده از آن گذشتھ، و دیگر باب نبود

ن روم در ای. سپردند، و فیلسوفان با این تغییر موافق بودند شدند یا بھ مذاھب جدید سر مي قدیم روي آور مي
گفت؛ و  كرد، بھ آنان خوشامد مي ھنگام فیلسوف فراوان داشت، ماركوس آورلیوس آنھا را دعوت مي

فیلسوفان از كرم و قدرت ماركوس آورلیوس حداكثر استفاده را كردند، دربار . كرد وجودشان را تحمل مي
كردند، و مكاتب  ر ميشما گرفتند، نطقھاي بي رسیدند و انعام مي او را شلوغ كرده بودند، بھ مشاغل مي

  .گشودند، در وجود شاگرد امپراطور خود، ختم و تجزیة فلسفة باستان را بھ جھان تقدیم داشتند بسیار مي

V – امپراطور فیلسوف  

ماركوس آورلیوس شش سال قبل از مرگ در خیمة خود نشست تا افكار خود را دربارة زندگي و سرنوشت 
. یم یقین حاصل كنیم كھ خطاب بھ خود براي عامھ نوشتھ شده استتوان نمي. بشر بھ صورت منجز درآورد

شاید ھم چنین باشد، چون حتي قدیسان نیز خودپسندند و بزرگترین مردان اھل عمل لحظات ضعفي دارند 
بیشتر تعلیماتي كھ . اي نبود ماركوس آورلیوس مؤلف خبره. افتند كھ در آن بھ صرافت كتاب نوشتن مي

بھ او داده بود در این ھنگام بھ ھدر رفتھ بود، چون ماركوس آورلیوس بھ یوناني فرونتو در التیني 
در فواصل سفر و حرب و شورش و محنتھاي متعدد » ھاي زرین اندیشھ«آن، این  اضافھ بر. نوشت مي

اب كت. سامان و غالبًا مكرر و گاه بیروحند، باید عذر آنھا را پذیرفت اگر غیر مرتبط و بي. اند نوشتھ شده
فقط از لحاظ محتواي آن ـ لطف و صفاي آن، شھود نیمھ آگاھانة فردي مشرك مسیحي و روحي باستاني 

  .قرون وسطایي ـ ارزش دارد

دانست، بل آن  ماركوس آورلیوس، مانند غالب متفكران زمان خود، فلسفھ را توضیح نظري الیتناھي نمي
خدا بیندیشد؛   دھد كھ دربارة ن خود زحمت نميچندان بھ ذھ. شناخت را مكتب فضیلت و طریقة زندگي مي
داند، اما پس از آن اعتراف كیش قدیم  معترف است كھ ھیچ نمي. گوید برخي اوقات مانند الادریھ سخن مي

زیستن در عالمي بدون خدایان یا مقام االھي «: پرسد مي. پذیرد رومیان را با پرھیزكاري مردم ساده مي
گوید  ربارة ذات االھي، گاه بھ صورت مفرد و گاه بھ صورت جمع سخن ميد» براي من چھ ارزشي دارد؟

گزارد و قرباني  بھ خدایان قدیم علنًا نماز مي. اعتناي سفر پیدایش را دارد و، در ھمھ حال، ھمان وضع بي
كند، اما در خلوت فكر خود وحدت وجودي است و سخت تحت تأثیر نظم عالم و خرد خدا قرار  تقدیم مي

  مانند ھندوھا بھ  .دارد

معتقد . آید آمیز اندامھا، قدرت، ذھن، و تنفس بھ كمك اندكي غذا بھ شگفت مي از تخمي كوچك، تشكل معجزه
. یابیم در عالم خواھیم یافت است كھ اگر بتوانیم بفھمیم، ھمان نظم و قدرت خالقھ را كھ در انسان مي

pyامي چیزھاي قابل تعقل، عقل در تم..  . .تمامي چیزھا بھ یكدیگر داللت دارند و آن رابطھ مقدس است«
m
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آیا ممكن … . یك خدا، یك ماده، یك قانون، یك حقیقت، در ھمھ چیز انتشار دارد. مشتركي موجود است
  »نظمي باشد؟ است نظمي واضح در تو و در ھمھ چیز و ھمھ كس بي

گوید ما  اما مي. بھ اشكال وفق دادن شر و عذاب و بدبختي بھ ظاھر ناحق با پروردگار خیر معترف است
توانیم محل ھیچ عنصر یا واقعھ را در طرح اشیا تعیین كنیم، مگر آنكھ كل را دریافتھ باشیم؛ و كیست  نمي

كھ مدعي چنان دید كلي باشد؟ بنابراین براي ما كاري گستاخانھ و مضحك است كھ جھان را بھ داوري 
كھ اجزاي ھماھنگ نظم عالم  كشیم؛ عقل در آن است كھ محدودیت خود را بشناسیم، درصدد آن باشیم

براي كسي كھ بھ . باشیم، بكوشیم عقل كل را در پس ظاھر جھان درك، و با طیب خاطر با آن ھمكاري كنیم
افتد كھ در جریان  ـ یعني آنچنان اتفاق مي» افتد ھر چھ اتفاق بیفتد بھ حق اتفاق مي«این نظریھ رسیده باشد 

ھر چیز كھ طبیعي باشد براي آن . ھ موافق طبیعت باشد و شر باشدھیچ چیز نیست ك«. افتاد طبعت اتفاق مي
ھمھ چیز بھ حكم عقل عالم متعین است، و آن منطق بالذات كل است؛ و ھر جزء . فھمد زیباست كسي كھ مي

ھمان كلمھ كھ (» آسایش خیال«یا » امنیت خاطر«. باید سھم ناچیز و سرنوشت خود را با نشاط پذیرا شود
در قبول ارادي چیزھایي است كھ بھ وسیلة طبیعت كل ) گام مرگ بھ جاي اسم شب ذكر كردآنتونینوس ھن

  ».اشیا بھ تو سپرده شده است

ھیچ چیز نیست كھ براي من زودتر یا دیرتر از . اي عالم، ھر چھ با تو ھماھنگ باشد با من ھماھنگ است
را آورد براي من میوه است، ھمة اي طبیعت، ھر چیز كھ فصول تو ف. موقع باشد و براي تو سر موقع

  .گردد چیزھا از توست، ھمة چیزھا در توست، و ھمھ چیز بھ سوي تو باز مي

تواند انسان را راھبر شود؟ فقط یك  پس چھ چیز مي«. علم فقط بھ عنوان ابزار زندگي خوب ارزشي دارد
خود مستقیم «. تعالي اخالقيو آن نھ بھ صورت منطق یا آموختن، بل بھ صورت تعلم مدام » چیز ـ فلسفھ

فضیلت . خداوند بھ ھمھ كس نفس باطني رھبري كھ ھمان عقل باشد بخشیده است» .باش، یا مستقیم شو
  .ھمان حیات عقلي است

كند، خود را  گذرد، صورت آن را بررسي مي از درون تمامي عالم مي. اصول ذات متعقل از این قرار است
كند كھ آنان كھ پس از  شود، و درك مي جدید ادواري ھمھ چیز را شامل ميدھد، ت در الیتناھي زمان بسط مي

اند؛ بل بھ لحاظي آن كھ چھل  اند چیزي بیشتر ندیده بینند و آنان كھ پیش از ما آمده آیند ھیچ چیز نو نمي ما مي
واھند بود دیده اند و خ اگر مطلقًا فھمي دارد، بھ حكم ھمین اتحاد، صورت ھمة چیزھا را كھ بوده  سالھ است،

  .است

لذت نھ خیر «. دارد پندارد كھ مقدماتي كھ چیده است او را بھ پارسایي وا مي ماركوس آورلیوس چنین مي
در  آنتونینوسگوید كھ گویي  كند، و گاه چنان سخن مي تن و تمامي اعمال آن را طرد مي» .است نھ مفید

  :راند سخن مي) طیوه(تباي 

ارجند، و آنچھ دیروز مخاطي كوچك بود فردا مومیایي با خاكستر خواھد  بنگر كھ آدمیان چھ زودگذر و بي
و … . تمامي فضاي زندگي انسان اندكي بیش نیست، و با این وصف با چقدر مصایب آكنده است..  . .بود

  . آن را از درون بھ برون بگردان و ببین چگونھ چیزي است..  ! .ایي باید گذرانده شودبینو  با چھ تنة

باید چنان در كار خود مستغرق باشد . اي باشد آزاد از ھوسھا و عالیق و خشم یا كین جسماني ذھن باید قلعھ
آن چیزھایي ارزش ھر فرد درست بھ اندازة «. كھ تخاصم بخت یا نیشھاي خصومت را تقریبًا درك نكند

راه . كند كھ در این جھان افراد بد ھم ھستند با اكراه تصدیق مي» .كند است كھ خود را مشغول آنھا مي
قربانیان عاجز خطاھاي خود بھ حكم : برخورد با ایشان آن است كھ بھ یاد آوریم كھ ایشان نیز انسانند

از اوست؛ تكلیف تو آن است كھ او را  اگر كسي بھ تو بدي روا داشتھ زیان آن«. اوضاع و احوال خارجند
اي و آنھمھ  سازد، بھ فكر آن ھمھ افراد نیك باش كھ دیده اگر وجود افراد شر تو را مغموم مي» .ببخشي

تمامي مردم، از نیك و بد، برادرند، در یك خدا خویشاوندند، حتي . اند فضایل كھ در اشخاص ناكامل آمیختھ
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بھ عنوان آورلیوس، روم وطن «. مین پدري است كھ ما ھمھ از آنیمزشت روترین فرد بربر شارمند سرز
نماید؟ برعكس، ھیچ چیز بھ اندازة  اي غیر عملي مي  آیا این فلسفھ» .من است؛ بھ عنوان انسان، جھان

فردي كھ حقیقتًا نیك باشد از . خصلت و مشرب خوب، در صورتي كھ صمیم باشد، غلبھ ناپذیر نیست
  .گذارد یرا كھ ھر شري بدو برسد، باز ھم روح او را برایش بھ جا ميبدبختي مصون است، ز

و … شود كھ تو عادل و بزرگوار و خوشخو و دوراندیش  كھ رخ داده است مانع از آن مي] شر[آیا این 
از این كارھا چھ . چنین بینگار كھ مردم ترا لعنت كنند، بكشند، قطعھ قطعھ كنند… فروتن و آزاده باشي؟ 

اي زالل و  ست كھ نگذارد ذھن تو پاك و بخرد و ھوشیار و عادل باشد؟ اگر مردي كنار چشمھساختھ ا
صافي بایستد و آن را لعن كند، چشمھ ھرگز از بیرون دادن آب پاك باز نخواھد ماند؛ اگر آن مرد پلیدي در 

در … . خواھد بودآن بیندازد یا نجاست، چشمھ بھ سرعت آنھا را شستھ بیرون خواھد كرد و باز نیالوده 
این مصیبت بدبختي : ھر مورد كھ مصیبتي بر تو وارد آمد، بھ یاد داشتھ باش كھ این اصل را بھ كار بندي

بیني كھ آن چیزھا چھ معدودند، اگر مردي بھ چنگ  مي… .نیست و تحمل آن با بزگواري خوشبختي است
  .ون وجود خدایان باشدتواند آن چنان زندگي كند كھ آرام بھ پیش برود و ھمچ آورد مي

اشتغال » انجیل پنجم«در آن حال كھ بھ نوشتن . الوصف، زندگي ماركوس آورلیوس آرام پیش نرفت مع
داشت ناگزیر بود ژرمنھا را بكشد، و در پایان عمر وقتي با مرگ مواجھ شد ھیچ تسالي خاطري در آن 

روح و جسم یكسان بھ . ور نداشتشد و ھیچ امیدي بھ خوشبختي در آن سوي گ پسر كھ جانشین او مي
  .گردند عناصر اصلي خود باز مي

كند، آن ارواح كھ  ھاي دیگر كھ محكوم بھ فنا ھستند جا باز مي ھا براي تن  زیرا ھمچنانكھ تحول و انحالل تن
شوند و  اي عالم تبدیل گردیده منتشر مي بھ عقل نطفھ… .اند پس از خاتمة وجود زندگي، بھ ھوا رھا شده

اي، در آنچھ تو را پدید آورد ناپدید  تو ھمچون جزئي موجود بوده..  . .كنند ي ارواح دیگر جا باز ميبرا
پس از این فضاي كوچك زماني با موافقت با طبیعت … . كند این را نیز طبیعت اراده مي… . خواھي شد

د، و آن طبیعت را كھ او افت بگذر و بھ سفرھاي خود با خوشنودي خاتمھ ده، ھمچنانكھ زیتون چون برسد مي
  .گذارد و آن درخت را كھ بر آن رویید سپاس مي. كند را پدید آورد تبارك مي

VI - كومودوس  

: ھنگامي كھ افسر گارد از ماركوس آورلیوس محتضر سؤال كرد كھ اسم شب چھ باشد، وي در جواب گفت
آن ھنگام نوزده سال داشت و آفتاب طالع در » .نزد آفتاب طالع برو؛ آفتاب من در شرف غروب است«

بھ جاي ماركوس . جواني نیرومند و خودنما و بدون منع اخالقي و عاري از اعتقادات اخالقي و ترس بود
رفت كھ سیاست ادامة جنگ را تا حد پیروزي یا  آورلیوس، قدیس بیمار، از كومودوس توقع بیشتري مي

قرار بود دشمن از مجاورت دانوب . ري كردمرگ اتخاذ كند؛ ولي كومودوس بھ دشمن پیشنھاد صلح فو
عقب بنشیند، بیشتر اسلحة خود را تسلیم كند، تمامي اسیران و سربازان رومي را باز گرداند، ساالنھ باجي 

نفر از سربازان خود را وادارد كھ در لژیونھاي رومي وارد  ١٣٠٠٠بھ صورت غالت بھ روم بپردازد و 
كومودوس را محكوم كردند؛ از اینكھ شكار در دام افتاده را گذارده بود تمام روم بھ جزم مردم آن، . شوند

الوصف، در دورة  مع. بگریزد تا باز روزي دیگر بھ جنگ برخیزد دود از سر سركردگان او برخاست
  .ھاي دانوب مزاحمتي فراھم نیامد ھا و دره حكومت كومودوس از جانب اقوام ساكن در كناره

دل نبود، بھ حد كافي جنگ دیده و از آن سیر شده بود؛ براي لذت بردن از روم شھریار جوان، ھر چند بز
ھمینكھ بھ پایتخت بازگشت، سنا را دست انداخت و عوام الناس را زیر بار تحف . بھ صلح نیازمند بود

چون در سیاست میداني براي نیروي وافر خود . دناریوس بخشید ٧٢۵سابقھ كشید ـ بھ ھر شامندي  بي
در امالك امپراطوري بھ شكار حیوانات درنده پرداخت و در جنگ با شمشیر و تیر و كمان چنان  نیافت،

pyتا مدتي كاخ را رھا كرد و در مدرسة . مھارتي بھ ھم رساند كھ مصمم شد در مالء عام نمایش دھد
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افراد راند، و در میدان مسابقات رزمي با حیوانات و  گالدیاتورھا ساكن شد؛ در مسابقات ارابھ مي
  چنین فرض . جنگید مي

داد كھ بدون كمك و قبل از صبحانھ  دادند توجھ داشتند كھ بگذارند او فاتح شود؛ اما اھمیتي نمي مصاف مي
چنان تیرانداز كاملي شد . شد با اسب آبي، فیل، و ببر بجنگد، كاري كھ امتیازي ھم براي امپراطور تلقي نمي

كرد تا یوزپلنگي بر جاني محكومي بجھد،  آن قدر صبر مي. كشت كھ با صد تیر در یك نمایش صد ببر را
واداشتھ . گذارد تا باز بمیرد آنكھ آسیبي دیده باشد بھ جا مي كشت، و مرد را بي آنگاه حیوان را با یك تیر مي

ثبت كنند؛ و اصرار داشت بابت ھر بار از ھزار بار كھ بھ » ھاي روزانھ كرده«بود تا شاھكارھایش را در 
  .جنگید از خزانة كل بھ او مواجب بدھند نون گالدیاتور در میدان ميع

مورخاني كھ در این مورد باید بھ ایشان متكي شویم، مانند تاسیت، از نظرگاه و سنن آریستوكراسي آزرده 
اندازه اند تاریخ است و تا چھ  ھا كھ نقل كرده توانیم بدانیم تا چھ اندازه این شگفتي اند؛ ما نمي تاریخ نوشتھ

داده،  المال را ھدر مي باختھ، پول بیت خورده و قمار مي اطمینان داریم كھ كومودوس مشروب مي. انتقام
مند بوده است كھ جنس خود را حتي در مسابقات عمومي  شاھد داشتھ، و عالقھ ٣٠٠زن و  ٣٠٠حرمي از 

نھایي از ظلم باور نكردني بر او براي ما داستا. گاه بھ گاه تغییر دھد یا الاقل با پوشیدن لباس زنان چنان كند
كومودوس فرمان داده بود یكي از عابدان بلونا یك بازوي خود را بھ نشانة پرھیزكاري قطع . اند نقل كرده
اي از زنان سرسپردة ایسیس را مجبور كرد آن قدر با میوة كاج بھ سینة خود بكوبند تا بمیرند؛  كند؛ عده

كرد و یكایك را با تیر و  كشت؛ افراد لنگ را جمع مي ھركولسي خود مي مردم را بدون تبعیض با گرز
گویند بھ خاطر او  مي. ھاي او بھ نام ماركیا ظاھرًا مسیحي بوده است یكي از معشوقھ… .كشت كمان مي

عالقة ماركیا بھ او . برخي مسیحیان را كھ محكوم بھ خدمت در معادن ساردني شده بودند عفو كرده است
اي دوست داشتني بوده است  است كھ در این مرد، كھ حیوانیتر از ھر حیوان وصف شده است، ماده مبین آن

  .كھ تاریخ آن را ثبت نكرده است

اش لوكیال  عمھ. وي نیز مانند اسالف خود از ترس مقتول شدن بھ وحشیترین انواع خشونت دچار شد
اش را اعدام كردند، و با دلیل یا بھ ظن  عمھآن را كشف كرد، دستور داد : اي چید تا او را بكشد توطئھ

شركت در آن توطئھ آن قدر افراد صاحب مقام را بھ قتل رساند كھ اندكي بعد كمتر كسي باقي مانده بود كھ 
  .در زمان ماركوس آورلیوس مقامي داشتھ بوده باشد

و . و طرف عالقھ واقع شدندسخن چینان كھ تقریبًا مدت یك قرن ناپدید شده بودند باز بھ فعالیت پرداختند 
آن (پس از گماردن پرنیس بھ فرمانداري، زمام حكومت را بھ او سپرد و . وحشتي جدید بر روم مستولي شد

پرنیس خوب اما بیرحمانھ حكومت . خود را بھ ھرزگي جنسي رھا كرد) طور كھ در سنت آمده است
امپراطور . ان خود را بھ كشتن دادحكومت وحشت مخصوص خود را تنظیم كرد و تمامي مخالف. كرد مي

پرنیس را   كھ ظن برده بود پرنیس در صدد خلع اوست، مانند تیبریوس كھ سیانوس را تسلیم سنا كرده بود،
  كلئاندر، كھ سابقًا . بھ سنا تسلیم كرد، و سنا نیز مانند سناي زمان تیبریوس عمل انتقامجویي را تكرار كرد

و ظلم از پرنیس ھم پیش افتاد؛ ھر شغل و مقام را ممكن بود با رشوة  و در فساد) ١٨۵سال (پرنیس شد 
بھ فرمان او سناتورھا و . شد ممكن بود نقض شود مناسبت بھ دست آورد، ھر رأي كھ از دیواني صادر مي

، مردم ویالیي را كھ كومودوس در ١٩١٠در سال . شدند مي  گیري كشتھ سلحشوران بھ بھانة خیانت یا خرده
الیتوس، . امپراطور آرزوي ایشان را برآورد. ن بود محاصره كردند و مرگ كلئاندر را خواستندآن ساك

روزي، بر حسب . كلئاندر، پس از سھ سال زمامداري چنین تشخیص داد كھ اجلش فرا رسیده است
 روز آخر سال. تصادف، صورت مجرمین را دید كھ نام ھواداران و دوستان او و نام ماركیا در آن بود

بخشید، ورزشكاري كھ  ماركیا جام زھري بھ كومودوس داد، و چون آن زھر بتدریج اثر مي ١٩٢
ھنگام مرگ جواني سي و یكسالھ . كومودوس براي كشتي گرفتن نزد خود داشت او را در حمام خفھ كرد
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. ر خود داشتھنگامي كھ ماركوس آورلیوس مرد، روم بھ اوج ارتقاي خود رسیده بالفعل اثر انحطاط را ب
در داخل اسكاتلند و صحراي افریقا، در داخل قفقاز و روسیھ، و تا دروازة   مرزھاي آن تا آن سوي دانوب،
براي آنھمھ مردمان و ملل مختلف و ادیان گوناگون اتحادي بھ وجود آورده . دولت اشكانیان توسعھ یافتھ بود

آن اتحاد را بھ صورت جمھوري . قتصاد متحد بودندبود كھ اگر در زبان و فرھنگ نبود الاقل در قانون و ا
شد؛ و مدت دو قرن  اي انجام مي سابقھ اي یافتھ بود كھ در آن تبادل اجناس با وفور و آزادي بي پر ھیمنھ

تمامي دنیاي متمدن . قلمرو وسیع را از تاخت و تاز بربرھا حفظ كرده و امنیت و آرامش بھ آن بخشیده بود
ھرگز در گذشتھ چنان ثروت و چنان . دید عالم، و شھر قدر قدرت و جاوید مي آن را بھ صورت مركز

  .شكوه و چنان قدرتي بھ ھم نرسیده بود

الوصف، در میان آن پیشرفت و ترقي كھ روم را در این قرن دوم درخشنده ساختھ بود، از تمامي بذرھا  مع
ماركوس آورلیوس با تعیین كومودوس . ختبحراني سر بیرون زده بود كھ ایتالیا را در قرن سوم ویران سا

بھ جانشیني خود و با جنگھایي كھ بیش از پیش اختیارات را در دست امپراطور متمركز ساخت، تا حد 
كومودوس مزایایي را كھ ماركوس آورلیوس در . زیادي، بھ این در ھم شدن شدید اوضاع كمك كرده بود
ھر چھ قدرت و تكالیف دولت . ح براي خود حفظ كردزمان جنگ بھ خود تخصیص داده بود در دوران صل

نھاد؛ و ثروت ملل با مالیاتھاي  شد، استقالل شخصي و محلي، و حس ابتكار رو بھ نقصان مي افزوده مي
ھاي جزیي و تمامي ناپذیر كھ  یافت و حملھ روزافزون جھت نگاھداري دستگاه اداري كھ پیوستھ توسعھ مي

ثروت معدني ایتالیا تقیل یافتھ بود، بیماري و قحط تلفات فاحش . تمام شد شد براي دفاع الزم شمرده مي
وارد آورده بود، روش زراعت بھ دست غالمان از كار مانده بود، مخارج و خیریات دولت خزانھ را بھ تھ 

ن صنایع ایتالیا بھ واسطة رقابت مستعمرات بازار خود را در آ. كشیده و ارزش مسكوك را پایین آورده بود
  كرد تا تجارت خارجي را كھ راكد  دادند، و ھیچ دولتمرد اقتصادي ظھور نمي نقاط از دست مي

در ضمن این مدت، مستعمرات از اجحافات سوال، پومپیوس، قیصر، كاسیوس، بروتوس، و آنتونیوس بھ 
و ثروت جدیدشان  خود آمده، بھبود یافتھ بودند؛ كاردانیھاي قدیم ایشان احیا شده، صنایع ایشان شكفتھ بود،

كردند، و سركردگانشان فرمانده آن  پسرانشان ھنگھا را پر مي. پرداخت مخارج علوم و فلسفھ و ھنر را مي
. كردند آوردند و سركردگان خود را امپراطور مي گذشت كھ ایتالیا را بھ امان مي ھنگھا بودند؛ چیزي نمي

ن پس تسخیرشدگان فاتحان را در خوب جذب جریان فتح خاتمھ یافتھ، ھنگام عكس شدن آن بود؛ از آ
  .كردند مي

مغز فعال روم، چنانكھ گویي از این شكستھا و مسائل آگاه شده باشد، در انتھاي عصر آنتونینھا بھ خستگي 
فقدان حق رأي عملي در ابتدا در مجالس و سپس در سنا آن محرك ذھني را . فرھنگي و روحي دچار شد
از آنجا كھ امپراطور . شود از میان برد حس آزادي و قدرت منتشر ناشي مي كھ از فعالیت سیاسي آزاد و

روز بھ . شارمندان تقریبًا تمامي مسئولیتھا را بھ او واگذاردند  تقریبًا تمامي اختیارات را در دست داشت،
ان كشیدند، بھ می روز عدة بیشتري از شارمندان، حتي در میان طبقة اشراف، از كارھاي عمومي دست مي

شارمندان بھ صورت ذرات . ورزیدند رفتند، و بھ كارھاي خصوصي اشتغال مي ھاي خود مي خانواده
نمود، جامعھ اندك اندك از داخل در  درآمدند، و درست در آن موقع كھ اتحاد بظاھر كاملتر از ھمھ وقت مي

» ھاي زرین اندیشھ«. دلسرد شدن از دموكراسي با دلسرد شدن از حكومت سلطنتي دنبال شد. ھم پاشید
اي بود كھ با گمان اینكھ مسائل روم حل شدني نیست، كھ بربرھاي  ماركوس آورلیوس غالبًا افكار بیفایده

فلسفة رواقي، كھ با . توان با نسل عقیم و صلحجو مدتھا دور نگاه داشت، سنگینتر شده بود كثیرالنسل را نمي
تقریبًا تمامي . پذیرفت وكل و تسلیم، و رضا خاتمھ ميوعظ كردن نیرو و قدرت آغاز شده بود، با موعظة ت

سال فلسفة رواقي براي طبقات باالتر علي البدل مذھب  ۴٠٠مدت . فیلسوفان با مذھب آشتي كرده بودند
گرداندند و بھ  بود، اكنون علي البدل بھ كناري نھاده شده بود و طبقات حاكم از كتابھاي فیلسوفان رو مي

شرك نیز مانند ایتالیا . و با این وصف، كیش شرك نیز رو بھ انھدام بود. آوردند مي محرابھاي خدایان رو
شرك فلسفھ را تسخیر كرده بود؛ اما بھ ھمان . شكفت، و از این جھت در شرف نیستي بود فقط بھ كمك مي

ود كھ با عصري ب. رسید ھاي معابد آن، اسامي خدایان جدیدالورود با احترام بھ گوش مي زودي، در آستانھ
  .رستاخیز مستعمرات و پیروزي باور نكردني مسیح سنگین شده بود
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اكنون اجازه دھید در اوج این عظمت زودگذر، اندكي درنگ و تأمل كنیم و بكوشیم بھ این نكتھ پي بریم كھ 
ما بیش از آنچھ باید در این كانون فروزان، كھ زماني اھالي . قلمرو امپراطوري بزرگتر از شھر رم بود

در واقع . است، درنگ كردیم ایاالت روم را مفتون خویش ساختھ بود و از آن پس مورخان را افسون كرده
دیگر روح و حیات آن قلمرو عظیم در پایتخت فاسد و و محتضر جاي نداشت، بلكھ نیرو و سالمت بھ جا 

ماندة آن، بسیاري از زیباییھایش، و قسمت اعظم حیات معنوي امپراطوري در والیات و ایتالیا جایگیر شده 
توانیم  در سازماندھي و استقرار نظم و آرامش، نميانگیزش  از اھمیت واقعي رم، و توفیق شگفت. بود

استنباط صحیحي داشتھ باشیم، مگر آنكھ این شھر را ترك كنیم و در ھزار شھري كھ اجزاي سازندة 
  .بكنیماند گردشي  امپراطوري و دنیاي روم بوده

چگونھ باید این مھم را آغاز كنم؟ «: پرسد كند، از خود مي در آغاز توصیفي كھ پلیني مھین از ایتالیا مي
در اطراف » !اینھمھ نقاط متعدد ـ كھ كسي را یاراي برشمردنشان نیست ـ با اینھمھ شھرتي كھ ھر یك دارند

، و دیگر بار انبار غلة آن گشت، و جنوب رم التیوم قرار داشت كھ زماني مادر آن بود، سپس دشمنش شد
از سمت . و سرانجام براي رومیاني كھ ثروت و ذوق را یكجا داشتند بھ صورت بھشتي از ویالھا درآمد

ھاي عالي و رودخانة تیبر بھ دو بندر رقیب، پورتوس و اوستیا در ساحل  جنوب و غرب پایتخت، جاده
انبوه . ن دوم و سوم میالدي در اوج عظمتش بودبندر اوستیا در قرو. سپردند دریاي تیرنھ، راه مي

ھا و آپارتمانھایش خیلي  انباشتند، و خانھ بازرگانان و ملوانان و كارگران بندرھا خیابانھا و تئاترھایش را مي
  در اواخر قرن پانزدھم، مسافري . شبیھ رم امروزه بود

چند ستون باقیمانده، . در شگفت شده بوداز اھالي فلورانس از ثروت و پر مایگي شھر و تزیینات فاخر آن 
دھد كھ حتي این  و محرابي كھ با زیبایي تمام طراحي شده و گلھاي برجستھ بر آن نقش گردیده، نشان مي

  .مردم تاجر پیشھ نیز مفھوم كالسیك زیبایي را دریافتھ بودند

رومیان ثروتمند، بسیاري از سر برآورده بود كھ ) آنتیسیوي امروز(در جنوب رم، كنار ساحل، شھر آنتیوم 
امپراطوران، و خدایان محبوب در آن كاخھا و پرستشگاھھایي داشتند كھ دامن بھ دریا كشیده تا ھر اندك 

اي مانند  ھاي این شھر كھ پنج كیلومتر طول دارد، حجاریھاي استادانھ در ویرانھ. نسیمي را بربایند
اي در ھمان  بناي تاریخي بر جاي مانده. آمده استبھ دست » آپولون بلودره«و » گالدیاتور بورگزه«

آورد كھ تازه از لذت  گذرد، مي ، كھ اینك نوزده قرن از مرگشان مي»شارمندان واالمقام«نزدیكي بھ یاد 
ھاي  در سمت شمال، پشت تپھ. اند تماشاي مرگ یازده گالدیاتور در جنگ با ده خرس درنده فارغ شده

یوونالیس شاعر را پروراند و شھر آرپینون كھ خود را بھ وجود ماریوس و ساحلي، شھر آكوینوم بود كھ 
قرار داشت كھ ) پالستریناي امروز(در سي و دو كیلومتري رم، شھر كوچك پراینستھ . سیسرون آراستھ بود

ھاي زیبایش طبقھ بھ طبقھ در دامنة كوھھا بنا شده بود، باغھایش بھ واسطة گلھاي سرخش شھرت  خانھ
اش را معبد مشھوري متعلق بھ االھھ فورتونا پریمیگنیا، كھ موكل بر زنان زائو بود و  و قلھ  داشت،فراوان 

نیز بھ ھمین   شھر توسكولوم، واقع در شانزده كیلومتري رم،. داد كرد، زینت مي در قبال پول پیشگویي مي
مناظرات «و سیسرون محل  كاتوي مھین در این شھر قدم بھ جھان نھاد،. نحو سرشار از باغ و ویال بود

بود كھ ھادریانوس ) تیوولي امروز(معروفترین حومة رم تیبور . خود را در آن قرار داد »توسكولومي
  .سارت خود را در آن گذرانیدخانة ییالقي خود را در آنجا ساخت و زنوبیا، ملكة پالمورا، دوران ا

. در شمال شھر رم اتروریا قرار داشت كھ در دوران امپراطوري رستاخیزي نیمبند را تجربھ كرد
كارگران . امپراطور آوگوستوس قسمت اعظم شھر پروژا را خراب و قسمتي از آن را دوباره آباد كرد

روسكھا بر جاي مانده بود، تعمیر و تزیین ھنرمند این امپراطور، طاق قدیمي آن شھر را، كھ از دوران ات
بر سر شھر پیساي دیگر گرد پیري . شھر آرتیون بھ روم مایكناس و بھ دنیا ظروف سفالي را بخشید. كردند

گردد كھ از كوچنشین پیزا واقع در پلوپونز  نام و منشأ این شھر بھ گروھي مھاجر یوناني برمي: نشستھ بود
در باالي ھمین . كردند بري و خرید و فروش الوار گذران مي نة آرنوس با چوبآمده بودند و در كنار رودخا
پا گرفتھ بود كھ در میان شھرھا ) فلورانس امروز(اي از رومیان بھ نام فلورنتیا  رودخانھ، مھاجرنشین تازه

ال غربي معادن سنگ كارارا در منتھا الیھ شم. گرفت اش را دست كم مي یك استثنا بود چرا كھ شاید آینده
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گشت و از این بندر با كشتي بھ پایتخت  اتروریا واقع بود كھ از آنجا زیباترین مرمرھا بھ بندر لونا حمل مي
سالھاي . شھر جنووا مدتھاي مدید بھ منزلة بازاري براي كاالھاي ایتالیاي شمال غربي بود. شد برده مي

از آن موقع . گاني آن را از پا درآوردندامان بازر م، كارتاژیھا در یك جنگ بي ق ٢٠٩پیش از آن در 
تاكنون نیز بارھا ویران شده، ولي ھر بار زندگي عالیتري را از سر گرفتھ و بھ صورت زیباتري درآمده 

  .است

از قبایل گل آن را بنا نھاده بودند  تاورینيدر دامنة آلپ شھر آوگوستیا تاورینوروم قرار داشت كھ طوایف 
سنگفرشھا و جویھاي قدیمي آن را ھنوز در . و امپراطور آوگوستوس آن را مھاجرنشین رومي ساختھ بود

دروازة بزرگي ھم از عھد سلطنت آوگوستوس باقي مانده كھ بیننده . توان دید زیر خیابانھاي شھر تورینو مي
در اینجا رودخانة . سازد كھ شھر زماني، دژ نیرومندي در برابر مھاجمان شمالي بوده است را متوجھ مي
گیرد، چھار صد كیلومتر بھ سوي شرق  ، كھ از آلپھاي كوتیاي سرچشمھ مي)پوي فعلي(آرام پادوس 

روف در دوران جمھوري اول، این دو قسمت مع. سازد رود و ایتالیاي شمالي را بھ دو قسمت منقسم مي مي
ترین،  در تمام شبھ جزیره، درة پو حاصلخیزترین، پرجمعیت. بھ گل ترانسپادان و گل سیسپادان بوده است

كوموي (، الریوس )مادجورة فعلي(ھاي وربانوس  در پاي كوھھاي آلپ، دریاچھ. ترین ناحیھ بود و با رونق
جان آن نسل را ھم چون ما واقع بود كھ جالل و شكوھشان چشم و ) گارداي فعلي(  ، و بناكوس)فعلي

از كومو، زادگاه پلیني كھین یك شاھراه بازرگاني بھ سوي جنوب بھ طرف مدیوالنوم . داد نوازش مي
م بھ وسیلة مردم گل بنا شده بود، در عھد ویرژیل  این شھر، كھ در قرن پنجم ق. رفت مي) میالن فعلي(

یالدي ھم بھ جاي رم پایتخت امپراطوري روم م ٢٨٠دیگر یك شھر عمده و مركز فرھنگي شده بود، و در 
شھر ورونا بر بازرگاني گذرگاه برنر نظارت داشت و تا آن اندازه ثروتمند بود كھ آمفي . غربي گشت

در طول پیچ و خمھاي رودخانة . با گنجایش بیست و پنج ھزار تماشاچي داشت) اخیرًا تعمیر شده(تئاتري 
این شھرھا ھمگي شھرھاي . ، كرمونا، مانتوا، و فرارا قرار داشتند)يپیاچنتساي فعل(پو شھرھاي پالسنتیا 

  .مرزي بودند و بھ عنوان مانعي در راه ھجوم مردم گل بنا شده بودند

نام این محل برگرفتھ از قوم ونتي بود . در شمال رودخانة پو، در شرق آدیجھ، شھر ونتیا قرار گرفتھ بود
كند كھ رؤساي این قبایل ھر  ھرودوت نقل مي. یریا بھ اینجا آمده بودندكھ نخستین مھاجراني بودند كھ از ایل

آوردند، بھ نسبت زیباییشان روي ھر یك قیمتي  سالھ دختران دم بخت را در روستاھایشان گرد مي
آوردند، و آن پول را صرف تھیة  پرداخت در مي گذاشتند، او را بھ عقد كسي كھ این مبلغ را مي مي

شھر ونیز ھنوز بھ وجود نیامده بود . كردند ده براي دختراني كھ خود فریبایي نداشتند مياي فریبن جھیزیھ
) پادواي فعلي(، آكویلیا، و پاتاویوم )تریست فعلي(ولي در پوال، در شبھ جزیرة ایستریا، و در ترگستھ 

رومیھا یك طاق پوال ھنوز از دوران . درخشیدند اي بر فراز دریاي آدریاتیك چون تاجي مي شھرھاي عمده
توان از  نصرت با شكوه، یك پرستشگاه زیبا، و یك آمفي تئاتر، كھ فقط نمونة اصلیش یعني كولوسئوم را مي

بھ آریمینوم ) فائنتساي فعلي(، و فاونتیا )بولونیاي فعلي(در جنوب . آن برتر دانست، بھ یادگار دارد
دسان رومي ساختھ شده، یك پل كامال محفوظ شماري كھ بھ وسیلة مھن در ریمیني، از پلھاي بي. رسد مي

ھاست  باقي مانده؛ این پل جادة فالمینیوسي را از طریق طاقي كھ بھ قدرت و استحكام شخصیت خود رومي
راونا، ونیز آن روزگاران، بر روي . رفت یك جادة فرعي از بونونیا بھ راونا، مي. رساند بھ شھر مي

بود كھ آب چندین رودخانھ كھ بھ دریاي آدریاتیك مي ریزند ایجاد دیركھاي چوبي در مردابھایي بنا شده 
شھري است كھ گذرھا و خیابانھاي آن را پلھا و زورقھا «: گوید استرابون در توصیف آن مي. كرد مي

  امپراطور » .دھند تشكیل مي
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  پل رودخانة گار در نیم

ندین امپراطور در قرن پنجم این شھر را آوگوستوس ناوگان آدریاتیكي خود را در آنجا مستقر كرد، و چ
باروي فوق العادة خاك ایتالیاي شمالي، آب و ھواي سالمتر و نیروبخشترش، و . مقر رسمي خود قرار دادند

منابع معدني و صنایع متنوع و راه تجاري آبي ارزان قیمتش این منطقھ را در برابر ایتالیاي مركزي در 
  .ي، و در قرن سوم میالدي بھ رھبري سیاسي رساندقرن اول میالدي بھ برتري اقتصاد

بندرگاه بودند، تنھا چند شھر مھم در  در جنوب آریمینوم، در سواحل شرقي، كھ سنگي و طوفان خیز و بي
با این حال در اومبریا، پیكنوم، سامنیوم، و آپولیا شھرھاي كوچك بسیاري بودند . شمال بروندیسیوم پدید آمد

شھر آسیسیوم، . توان ارزیابي كرد كھ ثروت و ھنر آنھا را فقط از طریق بررسي و مطالعة شھر پومپئي مي
پروپرتیوس و ھمچنین قدیس فرانسیس را بھ وجود آورد؛ سارسینا، پالوتوس را؛ آمیترنوم، سالوستیوس 

شھر بنونتوم نھ تنھا بھ سبب شكست . را، سولمو، اووید را؛ و در ونوسیا ھوراس قدم بھ دنیا گذارد
ترایانوس و ھادریانوس در آن برپا كرده بودند  پورھوسي، بلكھ ھمچنین بھ علت طاق نصرت عظیمي كھ

ھاي برجستة آن داستان كامیابیھاي خود را در صلح و جنگ شرح  ترایانوس در روي كتیبھ. شھرت داشت
شھر بروندیسیوم در ساحل جنوب شرقي بر مبادالت بازرگاني با دالماسي و یونان و مشرق . داده است

ا، تارنتوم، كھ زماني كشور ـ شھري مغرور بود، اكنون بھ آسایشگاه ایتالی» پاشنة«در . زمین نظارت داشت
در شمال ایتالیا امالك وسیع اربابان قسمت . زمستاني رو بھ زوال ثروتمندان و اشراف رومي بدل شده است

دادند، و  اعظم زمینھا را بلعیده و مبدل بھ چراگاه كرده بود؛ شھرھا پشتوانة دھقاني خود را از دست مي
فروختند،  جوامع یوناني كھ پیشتر فخر ثروت تجمل آمیز خود را مي. ور رو بھ افول نھاده بودند ات پیشھطبق

در نتیجة نفوذ و قدرتگیري بربرھا و جنگ دوم كارتاژي از ھم پاشیده، و اكنون بھ شھرھاي كوچكي تنزل 
ایتالیا رگیوم » نوك چكمة«در . دش یافتھ بودند كھ در آنھا اندك اندك زبان التیني جانشین زبان یوناني مي

در قسمت باالي ساحل غربي شھر ولیا . بندرگاه خوبي داشت و تجارت آن با سیسیل و افریقا در رونق بود
دیگر مشكل دوراني را كھ پارمنیدس و زنون آن را، ھمچون الئا، مملو از طنین و غوغاي اشعار فیلسوفانھ 

شھر پوسیدونیا، كھ ھنوز . آورد رف كرده بودند، بھ یاد ميھاي كفرآمیز خالف ع و فوق طبیعت و گفتھ
pyافكند، از سوي مھاجرنشینھاي رومي بھ  جھانگردان را با پرستشگاھھاي باشكوه و بزرگش بھ حیرت مي
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ـ در اینجا ایتالیاییھا ـ دھاتي » بربري«اي از خون  پائستوم تغییر نام داده بود، و اصالت یونانیش در گدازه
  .در تمام ایتالیا تنھا در كامپانیا ھنوز تمدن یوناني زنده بود و جاني داشت. شد ذوب مي

كامپانیا ـ كوھھا و سواحل اطراف ناپل ـ از لحاظ جغرافیایي جزو سامنیوم بود؛ و از نظر اقتصادي و 
 در زمینة صنعتي پیشرفتھ تر از رم، از لحاظ مالي نیرومند، و در وسعت كم و: فرھنگي خود دنیایي بود

محدود خود انباشتھ از زندگي پر حدت مملو از آشوب سیاسي، رقابتھاي ادبي، تجلیات ھنري، تجمالت 
زمینش حاصلخیز بود و عالیترین انگور و زیتون را در سراسر . اپیكوري، و مسابقات عمومي پر ھیجان

گویا . آمد بھ دست مي آورد؛ و از ھمین محل بود كھ شرابھاي مشھور سورنتین و فالرنیا ایتالیا بھ بار مي
  ھنگامي كھ وارو خطاب 

   

  

  طاق ترایانوس در بنونتو

اي مردماني كھ بسیار »  :ستوده، منطقة كامپانیا را در نظر داشتھ است بھ مردم جھان بدین نحو ایتالیا را مي
سرزمین ایتالیا مگر نھ این است كھ … اید؟  اید، ھیچ جا زمیني آبادتر از ایتالیا دیده سرزمینھا را گشتھ

  »نماید؟ آنچنان از درختان میوه انباشتھ شده كھ چون بوستاني بزرگ جلوه مي

ویالھا در بین . در منتھاالیھ جنوبي كامپانیا، یك شبھ جزیرة سراشیب از سالرنوم تا سورنتوم امتداد دارد
سورنتوم مانند سورنتوي . ندھا، چون حلقة گل، گرد ساحل را فرا گرفتھ بود تاكستانھا و بوستانھاي فراز تپھ

گفت كھ طبیعت تمام مواھب خود را  خواند و مي مي» دردانة طبیعت«پلیني مھین آن را . امروزي زیبا بود
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رسد كھ در این دو ھزار سال ھیچ چیز در آنجا تغییر نكرده  چنین بھ نظر مي. بھ آن ارزاني داشتھ است
ز كمابیش ھمان؛ و ساحل سنگیش ھم ھنوز در برابر است؛ مردم و آداب و رسومش ھمان، و خدایانش نی

  .كند پایان دریا پایداري مي محاصرة بي

در قسمت جنوبي خلیج كوه آتشفشان . قرار داشت) كاپري امروز(در مقابل این سنگپوز، جزیرة كاپرئاي 
شفشاني ھاي آت در حالي كھ دو شھر پومپئي و ھركوالنئوم در زیر پوشش گدازه  كرد، وزوویوس دود مي

رسیم كھ در عھد ترایانوس از تمام شھرھاي ایتالیا  مي» شھر نوین«اینك بھ شھر نئاپولیس یا . خفتھ بودند
مردمان آن . توان دید اش بھ عشق و تفریح و ھنر را مي در تن آسایي ناپل بازتاب اعتیاد دیرینھ. یونانیتر بود

در این محل پرستشگاھھا، . ي آن یوناني بودایتالیایي بودند، ولي رسوم و سنن و فرھنگ و سرگرمیھا
كاخھا، و تئاترھاي زیبا وجود داشت، و ھم در این مكان، ھر پنجسال، مسابقاتي براي شعر و موسیقي 

در گوشة غربي خلیج، بندر پوتئولي . شد كھ در یكي از آنھا ستاتیوس برندة جایزه شده بود ترتیب داده مي
این بندر . ھاي گوگردي آن بود ھ تسمیة این شھر بوي تعفن چشمھوج. قرار داشت) پوتسوئولي فعلي(

آمفي . سازي، و سفال سازي را توسعھ داد تجارت رم را بھبود و رونق بخشید و صنعت آھن سازي، شیشھ
دھد كھ چگونھ  تئاتر این شھر، با راھروھاي زیرزمینیش كھ بھ تمامي محفوظ مانده است، نشان مي

در بندرگاه پوتئولي، ویالھاي بایاي، كھ موقعیتشان . اند برده وحشي را بھ صحنھ مي گالدیاتورھا و جانوران
در ھمین محل بود كھ قیصر، . درخشیدند كرد، مي میان دریا و كوھستان جذابیتشان را دو برابر مي

این شھر . گرفتند كردند و رومیھاي مبتال بھ روماتیسم در آبھاي معدني حمام مي كالیگوال، و نرون بازي مي
كند كھ زنھاي جوان در این شھر  وارو نقل مي. برد نفع فراواني از شھرتي كھ در قمار و ھرزگي داشت مي

كالودیوس سیسرون را، بھ سبب . رفتند اشتراكي بودند، و بسیاري از پسرھا بھ جاي دخترھا بھ كار مي
  . دانست اپذیري مياینكھ یك بار بھ این شھر رفتھ بود، آلوده بھ ننگ و رسوایي جبران ن

  اي منزل بگیرد و خود را بھ  برید ھرگز امكان داشت كھ كاتو در عشرتكده آیا گمان مي«: پرسد سنكا مي

  ١١ »دارد؟گذشتند، مشغول  امواج كھ از برابرش مي

ال بایاي، در دھانة آتشفشاني خاموش، دریاچة آورنوس با چنان شدتي بخار گوگرد در چند كیلومتري شم
در جوار . توانست از روي آن بپرد و زنده بماند اي نمي ھا، ھیچ پرنده كرد كھ، بھ روایت افسانھ متصاعد مي

در . سقوط كرد تارتاروسقھرمان چكامة حماسي ویرژیل، از آن بھ   این دریاچھ غاري بود كھ آینیاس،
شمال این دریاچھ، شھر قدیمي كوماي قرار داشت كھ اینك تحت تأثیر جاذبة بیشتر شھر تازة نئاپولیس، 

اه كیلومتري دریا در كاپوا درپنج. بنادر بھتر پوتئولي و اوستیا، و صنایع كاپوا بھ مرگ تدریجي دچار بود
داد؛ و مصنوعات فوالدي و  منطقة حاصلخیزي واقع بود كھ بعضي اوقات در سال چھار بار حاصل مي

رم این شھر را بھ جرم كمك بھ ھانیبال چنان سخت كیفر داده بود . رقیب بود مفرغي آن در سراسر ایتالیا بي
. كرد یاد مي» جایگاه مردگان سیاسي«عنوان  كھ تا دو قرن نتوانست كمر راست كند، و سیسرون از آن بھ

قیصر با اسكان ھزاران مھاجر جدید حیاتي تازه بھ آن بخشید، و در زمان ترایانوس این شھر بار دیگر 
  .رونق یافت

شماریم نامي بیش بھ نظر  وقتي بدین گونھ با شتاب شھرھاي عمدة ایتالیاي دوران كالسیك را بر مي
كنیم كھ اینھا  گیریم و ھیچ حس نمي با حروف و كلمات روي نقشھ بھ اشتباه ميآیند، و ما آنھا را  نمي

اند كھ با ولع و اشتیاق بھ دنبال زن و زر و خوراك  روزگاري محل زندگي پرغوغاي مردم پرشوري بوده
پس بگذارید خاكسترھاي یكي از كانونھاي گرم رومي را زیرو رو كنیم و بكوشیم از . اند و شراب بوده

یاي آن، كھ بھ نحو شگفتي سالم و محفوظ مانده است، اندكي از جنبش حیاتي را كھ در كوچھ و خیابانھاي بقا
  .آن وجود داشتھ است لمس و حس كنیم
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پومپئي یكي از شھرھاي بسیار كم اھمیت ایتالیا بود كھ در ادبیات التیني جز بھ خاطر سوس ماھي، كلم، و 
این شھر را اوسكانھا بنیاد نھادند و شاید از حیث دیرینگي ھمپایة خود . شده استگورستانش یادي از آن ن

سپس سوال آن را گرفت و بھ مھاجرنشین رومي . دادند ساكنان آن را یونانیان مھاجر تشكیل مي. رم باشد
كوه  ساختند كھ از نو آن را مي. م بر اثر زمین لرزه ویران شد ق ۶٣قسمتي از آن در سال . تبدیل كرد

  ماه اوت سال  ٢۴در . آتشفشان وزوویوس دوباره ویرانش ساخت

ھا را  سپس بارندگي شدیدي گدازه. ھا و گرد و خاك را تا ارتفاع زیاد در ھوا پراكند ھاي آتش خاره و شعلھ
 ٢,۵بھ صورت سیلي از گل و سنگ درآورد كھ در عرض شش ساعت پومپئي و ھركوالنئوم را بھ عمق 

تماشاگران . ریختند و ميلرزید و ساختمانھا فر در تمام آن روز و روز بعد، زمین مي. متر فرو پوشید ٣تا 
ھا دفن شدند، صدھا نفر از ساكنین را گرد و خاك یا دود خفھ كرد، و امواج  ھاي تماشاخانھ در ویرانھ

  . سھمگین راه گریز از طریق دریا را بستند

برانگیختھ از فریاد   پلیني مھین، كھ در آن ھنگام در میسنوم، نزدیكي پوتئولي، فرمانده ناوگان غرب بود،
تمداد مردم و نیز حس كنجكاوي مشاھدة این پدیده از نزدیك، بر كشتي كوچكي سوار شد، در ساحل اس

خواست از تگرگ و از  ولي ھنگامي كھ این جمع مي. جنوبي خلیج پیاده شد، و جان بسیاري را نجات داد
زن و صبح فرداي آن روز، . دود بگریزد این دانشمند سالخورده عاجز شد و در جا افتاد و مرد

گریخت پیوستند، در حالي كھ از  اش بھ جمعیت نومیدي كھ در طول ساحل بھ سوي جنوب مي برادرزاده
نالھ و فریاد بسیاري از آوارگان، كھ در . ناپل تا سورنتو فوران آتشفشان روز را مانند شب تیره كرده بود

برخي . افزود ھراس موجود مي تاریكي از شوھران، زنان، یا فرزندانشان جدا افتاده بودند، بر وحشت و
اند و پایان دنیا كھ  زدند كھ خدایان مرده جستند، و برخي دیگر فریاد مي ملتمسانھ از خدایان متعدد یاري مي

ھنگامي كھ، در روز سوم، سرانجام آسمان روشن گشت، . از دیر زماني پیشگویي شده بود فرا رسیده است
ھا ھمھ چیز را فرو پوشانده بود، و از ھركوالنئوم نیز اثري بر گدازه و گل و الي در پومپئي جز نوك بام

  .جاي نبود

نقشھاي بسیاري در مومیاي . تن جانشان را از دست داده بودند ٢٠٠٠جمعیت پومپئي، تقریبًا  ٢٠,٠٠٠از 
شد كھ بر اثر  اي درست مي ریخت، شفتھ ھایي كھ رویشان مي از باران و خاره: آتشفشان محفوظ ماندند

ھاي ریختگي جاي  گشت، و در این قالبھاي فوري، كالبد مردگان مانند مجسمھ شدن سخت و سفت مي خشك
كاویدند تا شاید اشیاي قیمتي بیرون آورند، ولي بزودي  ھا را مي عدة كمي از بازماندگان ویرانھ. گرفت مي

ژنرال اتریشي در یك  ١٧٠٩در سال . جایگاه شھر متروك گشت و اندك اندك در غبار زمان پوشیده شد
كھ ) در بعضي جاھا بیش از بیست متر(اي ضخیم بود  ھركوالنئوم چاھي كند ولي الیة آتشفشان بھ اندازه

آغاز  ١٧۴٩نبش خاك پومپئي در سال . ناچار شد حفاري را با شیوة كند و پر ھزینة ایجاد تونل ادامھ دھد
ون قسمت اعظم این شھر باستاني بیرون آمده و آن اكن. شد و از آن تاریخ بھ بعد با فواصلي دنبال شده است

اي جھات شھر باستاني پومپئي را بھتر  قدر خانھ، اشیاي گوناگون، و كتیبھ در آنجا پیدا شده است كھ از پاره
  .شناسیم از رم باستان مي

ني جاي بیگمان فوروم زما. مركز زندگاني در پومپئي نیز مانند ھمة شھرھاي ایتالیا فوروم آن بوده است
آوردند؛ مسابقات ھم  گرد آمدن كشاورزان بوده است كھ در روزھاي بازار محصوالت خود را بھ آنجا مي

  یافت  در آنجا انجام مي

در آنجا قربانگاھھایي ھم براي خدایان خویش برپا كرده بودند؛ در یك سر فوروم براي یوپیتر، در سر 
اما ساكنان شھر براستي . پومپئیایي االھة موكل بر شھر دیگر آن براي آپولون، و در نزدیكیش براي ونوس

مذھبي نبودند؛ سرشان بیش از آن گرم صنعت و سیاست، و مسابقھ و شكار بود كھ مجالي براي عبادت 
كردند كھ حد اعالي اجراي  را پرستش مي) آلت رجولیت(داشتھ باشند؛ و حتي بھ ھنگام عبادت ھم فالوس 

ھنگامي كھ حجم و اھمیت امور اقتصادي و سیاسي افزونتر شد، . ن بودمراسم آیین دیونوسوسي آنا
  .ساختمانھاي بزرگي گرداگرد فوروم براي ادارات، معاملھ، و صرافي برپا گشت
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ھاي دوروبر فوروم چگونھ روزھا  توان در نظر مجسم ساخت كھ كوچھ از روي شھرھاي جدید ایتالیا مي
ن و فروشندگان، و صداي كارگاھھا، و شبھا از غوغاي تفریحات وران، چانھ زدن خریدارا از گردش پیلھ
اند كھ بزحمت از  ھاي گوناگون، نان، و خشكباري یافتھ ھاي دكانھا میوه حفاران در ویرانھ. در تپش بودند
ھا، و  ھا، قمارخانھ ھاي پایینتر میخانھ در كوچھ. اند اند و ذغال و فسیل شده ھا جستھ چنگ مشتري

  .ھا باشد اي از این خانھ كوشید در آن واحد مجموعھ ا دایر بودند و ھر یك از آنھا ميھ خانھ فاحشھ

نگاشتند، ما اكنون امكان آن را  ولي اگر مردم پومپئي احساسات خود را بر دیوارھاي عمومي شھر نمي
نبشتھ را اند سھ ھزار دیوار  پژوھندگان توانستھ. نداشتیم كھ زیر و بمھاي زندگي پومپئي را درك كنیم

نویسندگان آنھا گاھي، . توان تصور كرد كھ ھزاران دیوار نبشتة دیگر ھم بوده است رونویس كنند و مي
نوشتند؛ و گاھي  اي است، فقط نام خود یا فحشي ركیك بر دیوار مي چنانكھ ھنوز ھم عادت محبوب عده

برو خودت را «: یوس بھ كورنلیوساز سام: دادند، مانند این یكي رھنمودھاي امیدوارانھ بھ دشمنانشان مي
مدتي با «: كند روموال یادداشت مي: ھا پیامھاي عاشقانھ و بیشتر بھ شعر است بسیاري از نبشتھ. »دار بزن

ھایت  بدرود ویكتوریا، ھر جا كھ باشي عطسھ«: نویسد ؛ و جوان شیدایي مي»ستفولوس در اینجا سر كردم
  ».گوارا باد

مھا، اعالناتي از وقایع عمومي و حراج لوازم شخصي بر دیوارھا حك یا نقش شده تقریبًا بھ تعداد ھمین پیا
دادند،  ء گمشدگان را مي دادند، كساني كھ چیزي گم كرده بودند شرح شي زمینداران اعالن اجاره مي. است

اصناف و گروھھاي دیگر، خود را بھ عنوان نامزدھاي شایستھ و مطلوب انتخاب شھرداري اعالم 
درودگران و ذغال «، »اند ماھیگیران پوپیدیوس روفوس را براي شھرداري نامزد كرده«مثال، . ندكرد مي

ھاي  ھا اعالن مسابقھ برخي از دیوار نبشتھ» .كنند ماركلینوس را انتخاب كنید فروشھا از شما خواھش مي
و یا بیان ) »آه دوشیزگان«(گالدیاتوري، و برخي وصف شجاعت گالدیاتورھاي مشھوري مانند كالدوس 

  » !اي محبوب خلق، ھر چھ زودتر برگرد! آكتیوس«تعلق خاطر محض نسبت بھ بازیگري محبوب است ـ 

  سھ گرمابة عمومي داشت، یك ورزشگاه، تئاتر كوچك بھ گنجایش دو . پومپئي بھ امید تفریح زنده بود

یكي از . مرگ دیگران لذت ببرندتوانستند از عذاب  تئاتر كھ در آن بیست ھزار نفر تماشاگر مي و یك آمفي
، و ٢۴،٢۵سي جفت گالدیاتور، كھ شھردار تدارك دیده است، در روزھاي «: ھا بدین مضمون است نبشتھ

زنده باد ! زنده باد ماریوس. صحنة شكاري تماشایي خواھد بود. نوامبر در پومپئي نبرد خواھند كرد ٢۶
  .ر، و پاریس سرآمد گالدیاتورھا بوده استمایوس شھردار یا بھ اصطالح امین صلح شھ» !پاریس

پنجره چیزي . ھا نشان از آسایشي حقیقي و اصیل، و ھنرھاي گوناگون دارد بقایاي آثار دروني خانھ
ھاي افراد بسیار ثروتمند بود، و تعداد  حمام مختص خانھ. استثنایي، و دستگاه حرارت مركزي كمیاب بود

ھا از ساروج یا سنگ، و گاھي  كف خانھ. در باغي پیرامونشان داشتندھا یك استخر بیروني  اندكي از خانھ
درود بر «: یك نفر پولپرست رك گو این كلمات را بر آستانة خانة خویش نوشتھ بود. ھم از موزاییك بود

از اثاثیة » .اسكناس مایة شادي است«: و دیگري پولپرستي خود را با این كلمات نشان داده است» !اسكناس
با این . تقریبًا ھمة این اثاثیھ چوبي بوده و از میان رفتھ است. چندان چیزي بھ دست نیامده استقدیمي 

توان  ھاي پومپئي و ناپل مي در موزه. وصف، چند میز و صندلي و چراغ مرمري یا برنزي باقي مانده است
م آرایش، و آالت موسیقي لوازم گوناگون زندگي خانگي مانند قلم، جادواتي، ترازو، اسباب آشپزخانھ، لواز

  .را دید

دھد كھ نھ تنھا اشراف كاخنشین بلكھ  اشیاي ھنري كھ در پومپئي یا در پیرامون آن كشف شده است نشان مي
یك كتابخانة شخصي كھ در ھركوالنئوم . اند جستھ تجار و كسبة شھر نیز از وسایل فرھنگي زندگي بھره مي

لزومي ندارد . و ھفتصد و پنجاه و شش مجلد یا طومار بوده استاز زیر خاك بیرون آمده مشتمل بر ھزار 
ھاي خود را دربارة جامھاي بوسكورئالھ، یا مناظر پرمایھ و ھیكلھاي زیباي زنانھ كھ بر دیوارھاي  گفتھ
ھاي عالي داشتند و در فوروم  ھا مجسمھ بسیاري از خانھ. ھاي پومپئي نقش شده است، تكرار كنیم خانھ
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در پرستشگاه یوپیتر، سر یكي از خدایان یافتھ شده كھ فقط خود فیدیاس . مجسمھ بوده است یكصد و پنجاه
ھاي زلف و ریش  در این سر مجسمھ، نیرو و عدالت از خالل حلقھ. توانستھ است چنان سري بسازد مي

ش سوراخي اي از دیانا برپا بود كھ در پشت سر در پرستشگاه آپولون، مجسمھ. انبوه وي نشان داه شده است
ھاي زیباي ھركوالنئوم  در یكي از خانھ. توانست از طریق آن نداي غیبي بدھد داشت كھ خادمي مخفي مي

. ھاي برنزي درجة یك بود كھ یكي از تاالرھاي معروف موزة ناپل با آنھا پر شده است آن قدر مجسمھ
یا دیونوسوس، ساتیرمست و احتماال شاھكارھاي این مجموعھ ـ مركوریوس در حال استراحت، ناركیسوس 

ھا نشان از تكنیك  فاونوس رقصان ـ یا اصال از یونان و یا كار ھنرمندان یوناني ھستند؛ این مجسمھ
یكي از این . پروا در تني سالم دارند كھ از مختصات ھنر مكتب پراكسیتلس است ماھرانھ، و شادي بي

  ھاي برنزي  مجسمھ

دھد كھ حسابھایش را، كھ روي صد و پنجاه و چھار  نشان ميیوكوندوس، متصدي حراج در پومپئي را 
سازان ـ احتماًال   این اثر، كھ كار یكي از مجسمھ. اند یافتھ  اش در پومپئي لوحة كوچك مومي بود، در خانھ

با تلفیقي كھ از زمختي و ھوشمندي، و درایت و ناھمواري دارد كامال انساني   ایتالیایي ـ آن عصر است،
چروك این  گردد كھ با تن و چھرة بي ھایي مي ھاي خدایان و االھھ و در واقع سبب جلوة مجسمھ نماید مي

اند و از سیماي صاف و بیحالشان معلوم است كھ ھرگز وجود  مجسمھ را در موزة ناپل احاطھ كرده
  .اند نداشتھ

III – زندگاني شھري  

عي، ھرگز در ھیچ سرزمیني پرشور و زندگاني، چھ خصوصي و چھ عمومي، چھ انفرادي و چھ دستھ جم
اي براي  اند كھ عالقھ ولي پیشامدھاي عصر خود ما چنان جذاب و زنده. شرتر از ایتالیاي قدیم نبوده است

گذارند؛ گوناگوني گیج كنندة قوانین و  بررسي جزئیات سازمان شھري دوران حكومت قیصرھا باقي نمي
  .نیستند  ین زندگاني گذشتھ كھ قالب و موضوع بحث ماست،بندیھاي دقیق حق رأي دیگر بخشي از ا درجھ

یكي از ویژگیھاي اساسي امپراطوري روم این بود كھ گرچھ بھ استانھایي تقسیم شده بود، اما بھ صورت 
گرفت،  مجموعھ اي از كشور ـ شھرھاي كمابیش خودمختار، كھ ھر یك نقاط پراكندة بسیاري را در برمي

پرستي افراد بیشتر جنبة عشق و عالقھ بھ شھر خودشان را داشت تا دلبستگي بھ  میھن. سازمان یافتھ بود
ھاي رومي بھ حق رأي صرفًا محلي خرسند بودند، و  معموال مردان آزاد ھر یك از جامعھ. امپراطوري

بھ طوري كھ . رفتند غیر رومیھایي كھ تابعیت رومي بھ آنان اعطا شده بود كمتر براي دادن رأي بھ رم مي
اي شبیھ بھ آن در شھرھاي امپراطوري  آید، انحطاط مجلسھا در پایتخت با پدیده از نمونة پومپئي برمي

ـ و بیشتر شھرھاي امپراطوري شرقي یك شورا ) كوریا(بیشتر شھرھاي ایتالیا یك مجلس سنا . ھمراه نبود
از . كرد شھردار را انتخاب ميكھ ) كمیتیا، اكلسیا(كرد، و یك انجمن  ـ داشتند كھ مقررات وضع مي  )بولھ(

كند،  اي بھ شھر خود، بابت این امتیاز كھ بھ آن خدمت مي ھر شھردار توقع داشتند كھ مبلغ قابل مالحظھ
. ھا نیز گاھگاھي اعانھ بدھد المنفعھ و مسابقھ كرد كھ براي كارھاي عام بپردازد، و عرف و عادت ایجاب مي

شد، دموكراسي ـ یا آریستوكراسي ـ مردان آزاد  داده نمي چون ھیچ گونھ حقوقي براي خدمات عمومي
  .انجامید تقریبًا در ھمھ جا بھ اولیگارشي ثروت و قدرت مي

جوامع شھري ایتالیا مدت دویست سال، یعني از زمان آوگوستوس تا ماركوس آورلیوس، رونق و رفاه 
دید، اما تا  انحصاري خود این را تدارك ميالبتھ اكثریت اھالي آنھا فقیر بودند، طبیعت و امتیازات . داشتند

دھد ھیچ گاه، چھ پیش از این دوران و چھ پس از آن، ھرگز ثروتمندان تا این اندازه  آنجا كھ تاریخ نشان مي
ھاي اداره و گرداندن شھر، تأمین مالي نمایشھا و مسابقات،  عمال تمام ھزینھ. اند بھ بینوایان انفاق نكرده

ھا و پلھا و  ھا و كلیساھاي جامع و آبراھھ ترھا و ستادیومھا و ورزشگاھھا و كتابخانھساختن معابد و تئا
py  ھاي  ھا، و ھمچنین ھزینھ گرمابھ
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در طي دو قرن اول . تزیین این اماكن با طاق نصرتھا، و رواقھا و نقاشي و مجسمھ بر دوش ثروتمندان بود
گرفت كھ، در  دوستي آمیختھ بھ رقابتي انجام مي نامپراطوري، انجام این كارھاي نوعدوستانھ با چنان میھ

در . كردند شد كھ این حاتم بخشیھا را تقبل مي ھا یا شھرھایي مي بعضي موارد، موجب ورشكستگي خانواده
گاھي . كردند خریدند و آن را بھ رایگان میان بینوایان تقسیم مي موقع قحطي، ثروتمندان عمومًا خواربار مي

شارمندان، و بعضًا ھمة اھالي، تدارك   پولي براي ھمة  ي، یا ضیافت عمومي، یا ھدیةروغن یا شراب مجان
یك نفر میلیونر در . اند فراوان است ھاي مفصلي كھ بھ یاد این بخششھا نگاشتھ شده تعداد كتیبھ. دیدند مي

خانم متمول سسترس براي ساختمان گرمابة عمومي داد؛ یك  ١‘۶٠٠‘٠٠٠آلتینوم، واقع در ناحیة ونتیا، 
اي بھ شھر تاركویني اھدا كرد كھ  تئاتر ساخت؛ دسومیوس تولوس گرمابھ براي كازینوم یك معبد و یك آمفي

سسترس تمام شد؛ كرمونا، كھ بھ دست سربازان وسپاسیانوس ویران شده بود، با  ۵‘٠٠٠‘٠٠٠برایش 
شان بھ شھر ناپل ھمة ثروت خود را ھا كمك مالي چند تن از شارمندان از نو ساختھ شد؛ و دو پزشك با ھدیھ

لوكیلیوس گماال ھمة اھالي شھر پرجمعیت اوستیا را بھ شام دعوت كرد، یك خیابان وسیع . بھ باد دادند
طوالني را با سنگفرش پوشاند، ھفت پرستشگاه را تعمیر یا بازسازي كرد، گرمابة شھر را از نو ساخت، 

سیاري از ثروتمندان رسمشان این بود كھ بھ مناسبت ب. سسترس بھ خزانة شھر بخشید ٣‘٠٠٠‘٠٠٠و 
بر تن ) جامة مردي(» توگاویریلیس«روز تولدشان، یا انتخاب شدن بھ سمتي، یا ازدواج دخترشان، یا 

. كردن پسرشان، یا اھداي عمارتي براي استفادة مردم عدة بسیاري از شارمندان را بھ مھماني دعوت كنند
داد كھ بھ عطاكننده منصبي داده شود، یا مجسمھ، مدیحھ، یا  یات، رأي ميشھر نیز، در مقابل این عنا

ساختند كھ  كردند و ثروتمندان را متھم مي بینوایان از این ھمھ بخشش منتي احساس نمي. اي تقدیم گردد كتیبھ
ر و اند؛ آنان خواستار ساختمانھاي مجلل كمت پول این مخارج نوعدوستانھ را از طریق استثمار اندوختھ

  .ھاي كمتر و مسابقات و تفریحات بیشتر بودند غالت ارزانتر، مجسمھ

ھاي امپراطورھا را بھ شھرھا، و عماراتي را كھ بھ ھزینة  اگر بھ بخششھاي خصوصي افراد ھبھ
یافت، و  شد، و مصایب طبیعي را كھ بھ خرج امپراطور تسكین و تخفیف مي امپراطور در آنھا برپا مي

گشت بیفزاییم، آنگاه بھ شكوه و  اش از خزانة شھرداري تأمین مي ومي را كھ ھزینھكارھا و مشاغل عم
در چشم و ھمچشمي با رم خیابانھا . سربلندي شھرھاي ایتالیا در دوران امپراطروان پي خواھیم برد

شدند؛ یك سرویس پزشكي رایگان براي بینوایان دایر بود؛ آب  سنگفرش، جویبندي، مراقبت، و تزیین مي
فروختند؛  شد؛ خواربار را بھ فقرا بھ بھاي ارزان مي ھا داده مي اك در برابر پول ناچیزي بھ خانھپ

ھاي تنگدست، آلمینتا  ھاي خصوصي غالبًا مجاني بود؛ و بھ خانواده ھاي عمومي از خیر سر اعانھ گرمابھ
وزشگاه و كتابخانھ ساختھ شد تا بتوانند فرزندان خود را پرورش دھند؛ آم پرداخت مي) كمك خرج دھقانان(

تمدن در شھرھاي . گشت ھا برپا مي شد و مسابقھ آمد، كنسرت ترتیب داده مي شد، نمایش بھ اجرا در مي مي
كردند،  این شھرھا با یكدیگر در ساختن آمفي تئاترھا رقابت مي. ایتالیا بھ اندازة پایتخت جنبة مادي نداشت

  ھي با بھترین معابد رم برابر ساختند كھ گا ولي معبدھاي اصیلي نیز مي
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  وسپاسیانوس، موزة ملي، ناپل

شھرھا با . بخشیدند ھاي مذھبي با شكوه، شادي مي بودند، و بھ ماھھاي سال، با برگزاري جشنواره
كردند و تاالرھایي براي خطیبان، شاعران، سوفسطاییان،  نظربلندي و سخاوت براي آثار ھنري خرج مي

براي ھمشھریان خود تسھیالتي بھ منظور . دیدند بالغت، فالسفھ، و موسیقیدانان تدارك ميدانشمندان فن 
بیشتر . ساختند حفظ تندرستي، تأمین پاكیزگي، تفریح، و داشتن یك زندگاني فرھنگي غني فراھم مي

عمدة  اند نھ از رم، و ھمچنین برخي از شاھكارھاي نویسندگان بزرگ زبان التیني از دل شھرھا برخاستھ
ھاي جھان، مانند نیكھ در ناپل، اروس در كنتومكالي، زئوس در اوتریكولي در شھرھا  سازي موزه مجسمھ

این شھرھا جمعیتي بھ اندازة جمعیت شھرھاي كنوني ایتالیا در قرن نوزدھم را از ھر . اند بھ وجود آمده
دو قرن اول . آوردند وجود مي نظیري براي مردم بھ كردند، و در قبال جنگ مصونیت بي لحاظ تأمین مي

  .مسیحي شاھد اوج عظمت شبھ جزیرة بزرگ ایتالیا بود
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 فصل بیست و دوم

  

  ترویج تمدن در غرب

I  - روم و ایاالت  

كرد ـ جز نظام بردگي كھ ھمة دولتھاي باستاني در  تنھا لكة سیاھي كھ آسمان پاك شكوفایي ایتالیا را تیره مي
پرداخت،  اگر خود ایتالیا مالیات نمي. آن مشترك بودند ـ بستگي نسبي این شكوفایي بھ استثمار ایاالت بود

این ایاالت منشأ . پرداختند بدان جھت بود كھ ایاالت در معرض تاراج دایم بودند و عوارض فراوان مي
پیش از قیصر، روم با . آمدند كھ بھ شھرھاي ایتالیا شكوفایي بخشیده بود قسمتي از ثروتي بھ شمار مي

روم بودند و تنھا برخي از ھمة ساكنان آنھا رعایاي . كرد ایاالت درست مانند منطقة تسخیر شده رفتار مي
تمام زمینھاي ایاالت، ملك دولت روم بود و حكومت امپراطوري آنھا . شدند آنان شارمند رومي محسوب مي

روم براي كم كردن احتمال شورش، كشور . گذاشت را با حفظ حق بازگرفتن در اختیار صاحبان آن مي
یم سیاسي میان یك ایالت با ایاالت دیگر را منع كرد، مراودة مستق مغلوب را بھ قلمروھاي كوچك تقسیم مي

تفرقھ بینداز و «. شد كرد، و در ھمھ جا براي طبقات سوداگر امتیازھایي بھ زیان طبقات پایین قایل مي مي
  .راز فرمانروایي روم بود» حكومت كن

ویران و شاید سیسرون وقتي، ضمن انتقاد شدید از وررس، كشورھاي مدیترانھ را در دوران جمھوریت 
از ستم و آزمندي ما تمام ایاالت بھ شیون، ھمة مردان آزاد «: پیمود كرد راه مبالغھ مي پریشان، توصیف مي

از این اقیانوس تا آن اقیانوس، جایي، حتي نھان و دور افتاده، . بھ فغان، و ھمة مناطق بھ اعتراضند
  » .توان یافت كھ طعم تلخ طمع و ستم را نچشیده باشد نمي

شد ولي این رفتار نھ از سر بزرگواري كھ بیشتر  تر رفتار مي وران امپراطوري با ایاالت آزادمنشانھدر د
اخذ مالیات بھ حد قابل تحملي رسید، مذاھب و زبانھا و آداب و رسوم محلي از . از روي حسابگري بود

مجاز اعالم شد، و احترام بیشتري برخوردار شدند، آزادي بیان جز در مورد حملھ بھ مقام امپراطور 
  قوانین محلي تا آنجا كھ تضادي با منافع و تسلط روم نداشت،

این نرمش و انعطاف بخردانھ سبب شد كھ در بین ایاالت و در داخل ھر ایالت مقامھا و . حفظ گشت
برخي از جوامع شھري، مانند آتن و رودس، . امتیازھاي گوناگوني بھ وجود بیاید كھ براي روم سودمند بود

پرداختند، تابع حكمران ایالت نبودند، و كارھاي داخلي خود  بودند؛ ھیچ گونھ خراجي نمي» شھرھاي آزاد«
بھ بعضي از . كردند مداخلة رومیان اداره مي را، تا آنجا كھ با نظم اجتماعي و صلح منافات نداشت، بي

ادشاھان خود را نگاه دارند، ولي كشورھاي سلطنتي قدیم، مانند نومیدیا و كاپادوكیا، اجازه داده شده بود پ
روم بودند و از نظر حفظ امنیت و سیاست بھ آن وابستگي داشتند و ملزم بودند ھر گاه » تابع«این پادشاھان 

پروكنسول یا (در ایاالت، حاكم . خواست، با نیروي انساني و تجھیزات الزم بھ كمكش بشتابند روم مي
این قدرت جز بھ . و قضایي را در شخص خویش جمع داشت قدرت قانونگذاري و اجرایي) پروپرایتور

وسیلة شھرھاي آزاد، حق مراجعة شارمندان رومي بھ امپراطور، و بازرسي مالي از طرف كوایستور یا 
گشود؛ و اگرچھ  این قدرت تقریبًا مطلق راه را بر سوءاستفاده مي. شد پروكوراتور ایالتي محدود نمي

ھاي ھنگفتي كھ بھ آنان  ران در دورة امپراطوري، حقوق و مساعدهطوالنیتر شدن دورة خدمت حكم
ھاي  كاست، ولي از نامھ شد، و مسئولیت مالي كھ در قبال امپراطور داشتند از سوء استفاده مي پرداختھ مي

خواري در پایان قرن اول كم نبوده  توان پي برد كھ فساد و رشوه ھاي تاسیت مي اي از نوشتھ پلیني و از پاره
  .است
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در دوران امپراطوري، در ھر . وضع مالیات و عوارض از نخستین تدبیرھاي حكمران و دستیارانش بود
آمد تا بتوان مالیات اراضي و مالیات بر ثروت را، كھ شامل حیوانات  یك از ایاالت سرشماري بھ عمل مي

. جایگزین عشریھ شده بودبراي رونق تولید، سھم معین و ثابتي . شد، تعیین كرد و بردگان نیز مي
كردند، بلكھ عوارض گمركي بندرھا را گرد  آوري نمي دیگر این عوارض را جمع» تحصیلداران«

از ایاالت . كردند المنفعھ را اداره مي آوردند و ضمنًا برخي از جنگلھاي دولتي و معادن و كارھاي عام مي
بدھند، ھزینة ادارة ایالت را بپردازند؛ و در توقع داشتند براي تھیة تاج زرین ھر امپراطور جدید سھمي 

پرداختن مخارج خدمات (رسم دیرین لیتورگي . بعضي موارد مقادیر ھنگفتي غلھ براي رم بفرستند
بھ موجب این . ، كھ در امپراطوري شرقي باقي مانده بود، در امپراطوري غربي نیز رواج یافت)عمومي

ھایي جھت  وامھایي براي جنگ، كشتي» بخواھد«ثروتمندان  توانست از رسم دولت محلي یا دولت روم مي
ھاي خواننده جھت جشنھا  زدگان، یا دستھ ناوگان، محلھایي براي خدمات عمومي، خواربار براي قحطي

  .تدارك ببینند

سیسرون، پس از آنكھ خود بھ مدار قدرت پیوست، مدعي شد كھ عوارض پرداختي ایاالت براي تأمین 
» ادارة امور«شامل سركوبي شورشھا نیز بود، و » دفاع«ر و دفاع كافي نیست؛ التبھ مخارج ادارة امو

باید این احتمال را بپذیریم . گرفت احتماال مداخلي را ھم كھ بسیاري از رومیان را میلیونر كرد، در بر مي
  كھ ھر قدرتي كھ امنیت و نظم را برقرار كند،

با وجود ھمة عوارض، ایاالت وابستھ . ف شده مالیات بگیرندفرستد تا بیش از ھزینة صر تحصیلداراني مي
امپراطور و سنا بر سران و گردانندگان این ایاالت نظارت . در دورة امپراطوري رونق داشتند و آباد بودند

اضافھ . دادند كردند بھ سختي كیفر مي كردند و كساني را كھ در دزدي زیاده روي مي تري مي دقیق
گشت؛ و سرانجام نیز تقویت صنایع  مآال بھ صورت بھاي پرداختي اجناس بھ آنھا باز ميپرداختھاي ایاالت 

. اي مخاطره آمیز زندگي انگلي داشت، نیرومندتر شوند بدین نحو سبب شد كھ ایالتھا از ایتالیا، كھ بھ گونھ
: نویسد او مي. آزادي و صلح: گفت كھ دولت باالتر از ھر چیز باید دو نعمت بھ ملت بدھد پلوتارك مي

در مورد . دربارة صلح احتیاجي نیست كھ ذھنمان را مشغولش كنیم، زیرا ھر گونھ جنگي پایان یافتھ است«
بھ ما داده است؛ و شاید داشتن آزادي بیش از این ھم بھ ] روم[آزادي ھم، آن قدر آزادي داریم كھ حكومت 

  ».صالحمان نبود

II – افریقا  

قسمت اعظم . شدند آمدند و جزو خاك ایتالیا محسوب نمي لت بھ حساب ميكرس و ساردني روي ھم یك ایا
كردند و بھ  كرس فقط یك سرزمین كوھستاني و بیاباني بود كھ در آنجا رومیان با سگ بومیان را شكار مي

داد؛ و ھزار و ششصد  ساردني غالم و كنیز، نقره، مس، آھن و گندم بھ ایتالیا مي. فروختند بردگي مي
سیسیل بھ حد ایالتي مطلقًا كشاورزي . داشت) كاگلیاري فعلي(ر راه و یك بندر عالي بھ نام كارالس كیلومت

قسمت اعظم زمینھاي قابل كشت . رفت روم بھ شمار مي» انبارھاي بزرگ غلة«تنزل یافتھ بود و یكي از 
ي چنان فقیر و ساكنان سیسیل بردگان. آن تابع نظام امالك وسیع بود و بھ دامپروري اختصاص داشت

ھاي  گریختند، و دستھ داشتند، مي گرسنھ و برھنھ بودند كھ ھر چند وقت یك بار سر بھ عصیان بر مي
 ١٩٣٠در سال (جمعیت داشت  ٧۵٠,٠٠٠در زمان آوگوستوس این جزیره حدود . دادند راھزن تشكیل مي

تانیا، سیراكوز، تاورومنیوم از شصت و پنج شھر آن شكوفانتر از ھمھ كا). بود ٣٩٧٢جمعیت آن بالغ بر 
سیراكوز و تاورومنیوم . بودند) پالرموي فعلي(، مسینا، آگریگنتوم، و پانورموس )تائورمیناي فعلي(

بھ رغم چپاولگري وررس، . شود تئاترھاي باشكوه یوناني داشتند كھ امروزه نیز از آنھا استفاده مي
اي  ر، و مناظر تاریخي داشت كھ راھنمایان حرفھھاي مشھو اي عمارات مجلل، مجسمھ سیراكوز بھ اندازه

بیشتر . دانست و سیسرون آن را زیباترین شھر جھان مي. بردند جھانگردي از قبل آنھا در رفاه بھ سر مي
ھاي مرفھ شھرنشین، كشتزار یا بستاني در حومة شھر داشتند، و ھمة روستاھاي سیسیل، مانند  خانواده

  .وه و تاكستانھا عطرآگین بودندامروزشان، از كثرت درختان می
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این قاره كم كم بھ صورت انبار . ھر چھ را سیسیل در دوران تسلط رم از دست داد، افریقا بھ دست آورد
در عوض، سربازان، مھاجرنشینان، . غلة اضطراري رم درآمد و از این لحاظ جانشین سیسیل شد
بي شك، كشور گشایان نوین . شكوفا ساختندسوداگران، و مھندسان رومي آن را بھ نحوي باور نكردني 

  بین . اي از نواحي آباد یافتند ھنگام ورود بدین قاره پاره

اند،  اند و رشتھ كوھھاي اطلس كھ جلو صحراي افریقا را بستھ كوھھایي كھ در برابر مدیترانھ سر برافراشتھ
كردند  دو ماھة سال سیرابش ميو بارندگي ) مجرده(یك درة نیمھ گرمسیري وجود داشت كھ رود باگراداس 

. و تا زراعتي را كھ ماگو با شكیبایي در آن آغاز كرده بود و ماسینیسا دنبال، و تقویت كرده بود بارور كنند
ھایي كھ از  مھندسان رومي روي رودخانھ. ولي روم آنچھ را یافتھ بود بھتر كرد و رشد و توسعھ داد

كردند  این سدھا آبھاي اضافي فصل بارندگي را در خود ذخیره مي. شد سد بستند ھاي جنوبي سرازیر مي تپھ
روم مالیاتي . كردند ھاي آبیاري سرازیر مي شد، آنھا را در ترعھ و در ماھھاي گرم، كھ جویبارھا خشك مي

خواست، در عین حال لژیون آن و استحكاماتش  سنگینتر از آنچھ خانھاي قبایل قبال وضع كرده بودند نمي
. كردند شدند، بھتر حمایت مي مي را، در برابر تاخت و تاز چادرنشینان كھ از كوھھا سرازیر ميساكنان بو

كیلومتر بھ كیلومتر زمینھاي تازه از بیابان یا زمینھاي دست نخورده براي كشاورزي یا سكونت آماده 
  میالدي بدانجا آمدند،كرد كھ وقتي عربھا در قرن ھفتم  این دره بدان اندازه روغن زیتون تولید مي. شد مي

توانند از طرابلس بھ طنجھ را بپیمایند، در  از دیدن اینكھ بدون خارج شدن از سایة درختان زیتون مي
بر تعداد شھرھا و شھركھا افزوده شد، معماري آنھا را زیبا ساخت، و ادبیات طنیني تازه . شگفت شدند

ترھاي رومي در سرزمینھاي متروك و خشك كنوني ھا، و تئا ھاي فورومھا، معابد، آبراھھ ویرانھ. یافت
این كشتزارھا انحطاط یافتند و بھ ریگزار مبدل شدند، البتھ علت . نشانة وسعت و ثروت افریقاي روم است

این امر نھ تغییر آب و ھوا بلكھ تغییر حكومت بود ـ تغییر از دولتي كھ مصدر امنیت اقتصادي، نظم و 
  .ھا، و كاریزھا را بھ ویراني كشد توجھي راھھا، آبراھھ شت آشفتگي و بيانضباط بود بھ دولتي كھ گذا

پس از نبرد آكتیون، آوگوستوس طرح معوق ماندة . طالیة این رونق و آباداني شھر احیا شدة كارتاژ بود
خواست بھ مناسبت  كایوس گراكوس و قیصر را مورد توجھ قرار داد و برخي از سربازان خود را، كھ مي

مزایاي . ي و پیروزیھایشان با واگذاري زمین پاداششان دھد، بھ عنوان مھاجرنشین بھ كارتاژ فرستادوفادار
جغرافیایي این سرزمین، بندرگاه عالیش، دلتاي حاصلخیز باگراداس، و راھھاي مناسبي كھ مھندسان رومي 

ادرات منطقھ را از اوتیكا دایر یا تعمیر كرده بودند، سبب گشت كھ كارتاژ بازار داد و ستد و واردات و ص
بازرگانان پر مایھ و . كارتاژ یك قرن پس از بنیان مجددش بزرگترین شھر ایاالت غربي شده بود. باز ستاند

ساختند، در حالي  ھایي در شھرك تاریخي بورسا و ویالھایي در حومة پرگل و گیاه آن مي زمینداران خانھ
شدند، و بھ خیل پرولتاریا و بردگاني كھ  ز زمینشان رانده ميكھ دھقانان بر اثر رقابت زمینداران بزرگ ا

كرد،  زیستند و فقر سیاھشان آنھا را آمادة پذیرش آموزشھاي برابري طلبانة مسیحیت مي ھا مي در دخمھ
درخشیدند، و  ھا شش طبقھ و ھفت طبقھ شده بود، عمارات عمومي از مرمر مي خانھ. پیوستند مي

  براي . ك زیباي یوناني در خیابانھا و در میدانھا برپا شده بودھاي فراوان بھ سب مجسمھ

آرایش،  ساكنان كارتاژ در عالقة مفرط بھ اشیاي تجملي، وسایل. شد براي ملكارت كودكان زنده قرباني مي
از جملة . ورزیدند دواني، و مسابقات گالدیاتوري با رومیان رقابت مي جواھر، زلفھاي رنگ شده، ارابھ

. ھاي بزرگ عمومي بودند كھ ماركوس آورلیوس بھ كارتاژ اھدا كرده بود ماشایي شھر، گرمابھعمارات ت
كارتاژ پس از آتن . فلسفھ، پزشكي، و حقوق ھم داشت  كارتاژ تاالرھاي سخنراني، آموزشگاھھاي علم بیان،

ختند، و قدیس آپولیوس و ترتولیانوس ھمھ چیز را در آنجا آمو. و اسكندریھ سومین شھر دانشگاھي بود
آوگوستینوس از ھوسبازیھا و كارھاي غیر اخالقي دانشجویان كارتاژ در شگفت بود؛ بھترین تفریح این 

  .دانشجویان آن بود كھ ناگھان بھ اطاق درس داخل شوند و استاد و شاگردانش را از آنجا بیرون برانند

در جنوب این ایالت، رونق . نس شرقي استشد، و اكنون تو نامیده مي» افریقا«كارتاژ مركز ایالتي بود كھ 
بازرگاني ساحل شرقي را بھ شھرھایي آراستھ بود كھ آباداني قدیمشان را پس از دوازده قرن دوباره بھ 

سوس (ھادرومتوم : این شھرھا عبارت بودند از. آوردند كھ در عصر ما گرفتار بالي جنگ شدند دست مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



اي  در كنار مدیترانھ، ناحیھ  تر، در قسمت شرقي). گابس فعلي( ، لپتیس صغیر، تاپسوس، و تاكاپاي)فعلي
این شھرھا عبارت . شد نامیده مي) سھ شھر(» ترپیولیس«شد،  بود كھ، چون از ائتالف سھ شھر تشكیل مي

م تأسیس كرده بودند؛ سابراتا و لپتیس ماگنا  ق ٩٠٠كھ فنیقیھا آن را در سال ) تریپولي فعلي(اوئھ : بودند از
؛ او در این شھر یك )میالدي ١۴۶(در شھر اخیر، امپراطور سپتیمیوس سوروس بھ دنیا آمد ) دة فعليلب(

. استھایشان امروزه مایة اعجاب جھانگردان و جنگجویان  و یك گرمابة شھري ساخت كھ ویرانھ باسیلكیا
از . ساختند راھھاي سنگفرش كھ مسیر كاروانھاي شتر بود، این بندرھا را با شھرھاي داخلي مربوط مي

) الجم(شود تیسدروس  اي است كھ در آن آثار یك معبد بزرگ رومي دیده مي جملھ سوفتوال كھ اكنون دھكده
آن با ستونھاي زیباي كورنتیش كھ تئاتر ویران ) دوگا(كھ یك آمفي تئاتر شصت ھزار نفري داشت، و توگا 

  .از ثروت و ذوق شارمندان آن حكایت دارد

م  ق ۴۶و این نكتھ كھ در سال . البلد قدیمي و رقیب سرسخت آن اوتیكا قرار داشت در شمال كارتاژ، ام
فروش رومي در آنجا شعبھ داشتند، خود اشاراتي است بر ثروت سرشار این شھر  سیصد بانكدار و عمده 

رسید؛ از آنجا یك راه در امتداد  مي) بیزرت كنوني(قلمرو آن از شمال بھ ھپیودیاروتوس . ماندر آن ز
در . پیوست ، كھ بعدًا مركز اقتدار اسقفي قدیس آوگوستینوس شده، مي)بونھ(كرانة غربي بھ ھیپورگیوس 
قرار ) تمجد(وگادي در قسمت غرب، تا م. پایتخت ایالت نومیدیا بود) قسنطینھ(جنوب و در درونبوم كیرتا 

ھاي سنگفرش و آراستھ بھ ستونھاي متعدد، فاضالب پوشیده، یك طاق نصرت زیبا، یك  داشت كھ با كوچھ
  ھا، تئاتر،  فوروم، عمارت سنا، یك باسیلیكا، معابد، گرمابھ

   

  

  ھاي تمجد ویرانھ

وي سنگفرش فوروم یك ر. ھاي خصوصي بسیار، تقریبًا بخوبي پومپئي حفظ گردیده است كتابخانھ و خانھ
شكار، استحمام، بازي و تفریح و «: شود صفحة شطرنج كنده شده است كھ در آن این كلمات خوانده مي

میالدي، بھ دست لژیون سوم، یگانھ لشكر محافظ  ١١٧تاموگادي، در حدود سال » .خنده، این است زندگي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ون ستاد دایمیتري را در چند كیلومتري باختر ، این لژی١٢٣در حدود سال . ایاالت افریقایي، بنیاد نھاده شد
سربازان در آنجا خانواده تشكیل دادند و سكونت . را برپا ساخت) المبز(آن اختیار كرد و شھر المبایسیس 

» پرایتوریوم«ھاي خود بودند تا در اردوگاه؛ مع ذلك حتي  گزیدند، و از آن بھ بعد بیشتر در خانھ
. ھاي دیگر رومي افریقا عالي بود اش مانند ھمة گرمابھ مزیني بود كھ گرمابھآنان بناي وسیع ) پاسدارخانھ(

ھاي  سربازان در خارج از اردو بھ ساختن كاپیتول، معابد، طاقھاي نصرت، و یك آمفي تئاتر، كھ صحنھ
  .توانست كمي از یكنواختي زندگاني آرام آنان بكاھد، كمك كردند مبارزه و مرگ در آن مي

لژیون بھ تنھایي توانست تمام افریقاي شمالي را از دستبرد قبایل مركزي حفظ كند، بر اثر وجود اینكھ یك 
اي از راھھا بود كھ بھ منظور استفادة نظامي ساختھ شده بود، ولي عمال از آنھا براي تجارت استفاده  شبكھ

راه اصلي رو بھ . ساختند مياین راھھا كارتاژ را بھ اقیانوس اطلس و صحرا را بھ مدیترانھ متصل . شد مي
در آنجا پادشاھي بھ نام یوباي دوم، . ، امتداد داشت)مراكش(غرب از كیرتا تا قیصریھ، پایتخت ماورتانیا 

این پادشاه . را، كھ نام قدیم و جدید این ایالت از آنھا گرفتھ شده است، با تمدن آشنا كرد) ماوري(مورھا 
وي را در كودكي براي تجلیل از پیروزي قیصر بھ رم . ر گذشتھ بودفرزند یوباي اول بود كھ در تاپسوس د

برده بودند؛ در آنجا مورد عفو و عنایت قرار گرفت، تحصیل كرد، و یكي از بزرگترین فضالي عصر 
آوگوستوس او را بھ عنوان پادشاه منصوب ماورتانیا برگزید و دستور داد فرھنگ كالسیكي را . خویش شد

یوباي دوم بھ بركت سلطنت . فراوان فرا گرفتھ بود در میان مردم خویش رواج دھد كھ خود او با كوشش
رعایاي او در شگفت بودند كھ چگونھ مردي . طوالني چھل و ھشت سالھ اش در این امر توفیق یافت

فرزند و جانشین وي را بھ رم آوردند و در . تواند ھم كتاب بنویسد، و ھم بدین خوبي فرمانروایي كند مي
كالودیوس این ایالت را ضمیمة قلمرو خویش ساخت و آن را بھ دو . نجا كالیگوال او را با گرسنگي كشتآ

طنجة (ماورتانیاي قیصریھ و ماورتانیاي طنجھ، كھ نامش مأخوذ از نام پایتختش تینگیس : ایالت تقسیم كرد
  .بود) كنوني

حتي از . ھ روي فقیر و غني باز بوددر این شھرھاي افریقایي انواع مدارس وجود داشت، كھ درشان ب
» مادر رضاعي وكالي مدافع«ھاي تعلیم تندنویسي در این شھرھا یاد شده است، و یوونالیس افریقا را  دوره

این سرزمین در این دوران یك نویسندة بزرگ و یك نویسندة درجھ دوم پرورد ـ آپولیوس و . نامد مي
. یحیت بھ آن حد از شكوفایي رسید كھ پیشاھنگ ادبیات جھان شودفرونتو؛ ادبیات افریقایي فقط در دورة مس

شخصیتیش حتي بسیار فراتر از » تنوع و تموج«لوكیوس آپولیوس شخصیتي عجیب و بدیع داشت، و 
، در این شھر و سپس در )میالدي ١٢۴(وادة اصیل بھ دنیا آمد او در ماداورا در یك خان. بود مونتني

مھابا خرج كرد، شھر بھ شھر بھ مسافرت  كارتاژ و آتن بھ تحصیل پرداخت، ارثیة ھنگفت خود را بي
  پرداخت، 

اي بھ عقیدة دیگر گرایید، كنھ اسرار مذھب مختلف را تجربھ كرد، با سحر و جادو ھم السي زد،  از عقیده
اري درباره مسائل مختلف از االھیات گرفتھ تا گرد دندان نوشت، در روم و در جاھاي دیگر راجع آثار بسی

بھ مذھب و فلسفھ سخنراني كرد، دوباره بھ افریقا بازگشت، و در تریپولي با زني ازدواج كرد كھ ھم 
ین ازدواج را بھ دوستان و مدعیان وراثت آن بانو سعي كردند ا. چربید ثروتش و ھم سنش بسیار بر او مي

آپولیوس در . ھم بزنند، و او را متھم ساختند كھ بیوة نامبرده را با سحر و جادو مفتون خویش كرده است
او ھم دعوا را . دادگاه با یك رسالة دفاعیھ، كھ با نثري نو بھ دست ما رسیده است، از خویشتن دفاع كرد

پنداشتند، و حتي اخالف خداناشناس این مردم  يبرد و ھم عروسش را، ولي مردم ھمچنان او را جادوگر م
آپولیوس بقیة عمر خود را در . مقدار جلوه دھند در صدد برآمدند، با ذكر معجزات آپولیوس، مسیح را بي

ھایش در  بیشتر نوشتھ. ماداورا و كارتاژ گذراند و بھ امر حقوق و پزشكي و ادبیات و علم بالغت پرداخت
بھ افتخارش » فیلسوف افالطوني«در زادگاھش بناي یادبودي با عنوان . موضوعات علمي و فلسفي بود

گشت، شاید از اینكھ تنھا بھ خاطر كتاب االغ طالیي در یادھا مانده  اگر دوباره بھ جھان بازمي. برپا كردند
py  .شد است، غمگین مي

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



ب كھ عنوان اصلیش این كتا. این كتاب شبیھ بھ ساتوریكون نوشتة پترونیوس، و حتي از آن عجیبتر است
یازده كتاب تناسخ است، شرح و بسط تفنن آمیز داستاني است كھ لوكیوس پاتراسي دربارة مردي كھ بھ خر 

شود حكایت كرده بود، و یك سلسلة پراكنده از ماجراھا و وقایع فرعي گوناگون را كھ جادوگري،  تبدیل مي
لوكیوس، قھرمان . گیرد ن شده است، در بر ميپسند چاشني آ وحشت، عبارات منافي اخالق و یك زھد عامھ

داستان، از پرسھ زدنھایش در شھرتسالي، خوشگذرانیھایش با زنان گوناگون، و سحر و جادویي كھ ھمھ 
  .گوید جا در پیرامون خود احساس كرده است، سخن مي

و در واقع ھمین كھ شب گذشت و روزي دیگر سر زد، بیدار شدم و از بستر بیرون جستم، نیمھ مبھوت 
چیزي نبود كھ ببینم و باورم شود كھ ھمان … . انگیز رو بھ رو و آشنا شوم مشتاق اینكھ با چیزھاي شگفت

آمد كھ ھر چیز بھ نیروي سحر و افسون شكلي دیگر یافتھ است، تا آنجا كھ  است كھ ھست، بلكھ بھ نظرم مي
شنیدم،  اند، و مرغاني كھ چھچھشان را مي هپنداشتم كھ بھ آن شكل درآمد سنگھاي پیش پایم را آدمیاني مي

نمودند كھ واقعي نیستند و خود را بدین پر و بال، برگ و بار، و  درختھا، و آبھاي روان بر من چنان مي
ھا و تصاویر ممكن است چند لحظة دیگر بھ حركت  پنداشتم كھ مجسمھ عالوه بر این مي. اند چشمھ درآورده

آوري بدھند، و در  ند، گاوھا و جانوران دیگر زبان باز كنند و اخبار شگفتدرآیند، دیوارھا سخن آغاز كن
  حال از آسمان و از پرتو آفتاب وحي بر من نازل شود

كند  مالد و با تمام وجود آرزو مي لوكیوس، كھ اینك آمادة ھر گونھ ماجرا بود، روغني جادویي بر خود مي
از آن بھ . آید د مي مالد بھ شكل خري كامل در ميكھ بھ صورت مرغي درآید، ولي روغن را كھ بھ خو

  بعد، داستان وصف محنتھاي 

تواند ھر چیزي را بشنود، حتي اگر از راه  گوشھاي درازي است كھ با آنھا مي«تنھا مایة تسلي او . دارد
در گویند كھ اگر گل سرخي بیابد و آن را بخورد بار دیگر بھ ھیئت انساني  بھ او مي» .خیلي دور باشد

او كھ از . شود ، در این كار موفق مي»خریت«پس از گذراندن تغییر و تبدیلھاي زیاد در . خواھد آمد
آورد، یك آیین سپاسگزاري براي   زندگي سرخورده است، نخست بھ فلسفھ و سپس بھ مذھب روي مي

تراشد،  سرش را مي. سازد كھ شباھت بسیاري بھ نیایش یك نفر مسیحي براي حضرت مریم دارد مي ایسیس
شود، و راه بازگشت بھ زمیني را با آشكار ساختن رؤیایي كھ  در عداد محارم مقام سوم ایسیس پذیرفتھ مي

د و بھ وكالت دعاوي دھد كھ بھ جایگاه خود بازگرد ، بھ او فرمان مي»بزرگترین خدایان«در آن اوزیریس، 
  .كند بپردازد ھموار مي

كمتر كتابي اینھمھ مطالب بیمعني دارد، ولي در عین حال كمتر كتابي نیز آنھا را این اندازه خوشایند افاده 
او عالقة وافر دارد كھ الفاظ را با . آزماید و در تك تكشان موفق است آپولیوس ھمة سبكھا را مي. كند مي

و در نوشتن از عبارات زیباي عامیانھ و زبان مھجور، تصغیرھاي عاطفي، و نثر  جناس و سجع بیاراید
ھاي او حرارت رنگ آمیزي شرقي با رازوري و لذت  در نوشتھ. موزون و گھگاه شاعرانھ استفاده كند

خواستھ است بگوید كھ خود را بھ دست  آپولیوس شاید برپایة تجربھ خویش مي. احساس شرقي آمیختھ است
كند، و تنھا بھ یاري گل خرد و  اي سكرآور است كھ آدمي را بدل بھ جانور مي جسماني سپردن، مایھلذات 

استادي وي در توصیف داستانھاي اتفاقي است كھ . توان ماھیت انساني را باز یافت پرھیزگاري است كھ مي
اي را با نقل داستان پسوخھ  بھ عنوان مثال پیرزني دختر ربوده شده. اش رسیده است بھ گوشھاي تیز و یابنده

كند كھ چگونھ پسر ونوس شیفتة دختر زیبایي گشت و ھمة شادیھا  دھد و تعریف مي دلداري مي كوپیدوو 
نگیخت، و سرانجام ھمھ چیز در جز لذت دیدار خویش را بھ وي داد، حسادت بیرحمانة مادرش را برا

با وجود ذوق آزماییھاي فراوان، قلم ھیچ ھنرمندي داستان این عشق اساطیري . آسمانھا پایاني خویش یافت
  .را بھتر از این عجوزة سپیدموي باز نگفتھ است
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  ھ رم قدم بھ یكي از گذریم، از یكي از متأخرترین ایالتھاي وابستھ ب از طنجھ، از میان تنگھ ھا كھ مي

آلود، با سلسلھ كوھھایي كھ  بركت یافتھ و لعنت شده از فلزات قیمتي كھ خاكش را بھ خون حرص و آز مي
كرد، از ھمان روزگاري كھ ھنرمندان عصر حجر قدیم شكل  ارتباط و تجمع و وحدت را در آن دشوار مي

كشیدند تا دوران نظم گسیختة كنوني تب و تاب  گاومیشھاي كوھاندار را بر روي دیوارھاي غار آلتامیرا مي
جو، الغر و  مدت سھ ھزار سال اسپانیاییھا مردمي مغرور و ستیزه. زندگي را بھ تمامي تجربھ كرده است

نواز، و با نزاكت و  محكم، شجاع و پرھیزكار، پرشور و سرسخت، قانع و سودایي، كم خوراك و مھمان
رومیان، ھنگامي . اند سپرده اند و آسانتر از آن دل بھ محبت مي گرفتھ دل ميبآساني كینھ بھ . اند پایمرد بوده

، )؟(ایبرھا از افریقا : كھ بھ این سرزمین آمدند، جمعیتي یافتند كھ حتي در آن ھنگام تنوعي غریب داشتند
این فاتحان لیگورھا از ایتالیا، سلتھا از گل، و در رأس ھمة اینھا قشري از كارتاژیھا، اگر بتوان سخنان 

اند كھ برخي در  اسپانیا را باور كرد، تقریبًا ھمة اسپانیاییھاي پیش از دوران تسلط روم بربرھایي بوده
ھاي محقر یا غارھا زندگي  ھا مسكن داشتند، و برخي دیگر در آبادیھاي كوچك در كلبھ شھرھا در خانھ

مردان شلنھاي سیاه و زنھا . شستند مانده مي خوابیدند، و دندانھایشان را با پیشاب كردند، روي زمین مي مي
استرابون با لحني سرزنش آمیز اضافھ . پوشیدند مي» باالپوشھاي بلند و پیراھنھایي بھ رنگھاي شاد تند«

  ».رقصند در بعضي جاھا زنھا قاطي مردھا و دست در دست آنان مي«: كند مي

تار «یعني منطقة تارتسوس یا بھ زبان فنیقي  سال قبل از میالد، ساكنان اسپانیاي جنوب شرقي، ٢٠٠٠از 
، نوعي صنعت برنزكاري بھ وجود آورده بودند كھ محصوالتش در سراسر دنیاي مدیترانھ فروختھ »شیش

م، ادبیات و ھنري رشد و توسعھ یافت كھ مدعي داشتن  بدین ترتیب در تارتسوس، در قرن ششم ق. شد مي
جز چند مجسمة زمخت و یك مجسمة نیم تنة عجیب چند رنگ از از این دوره . شش ھزار سال سابقھ بود

ھاي یوناني و با استحكام و نرمش  مجسمة اخیر از روي نمونھ. گل بوتھ، بانوي الخھ، بھ جا نمانده است
برداري از معادن اسپانیا  ه م، شروع بھ بھر ق ١٠٠٠فنیقیھا در حدود سال . سبك سلتي تراشیده شده است

سپس در . و ماالگا را گرفتند و معابد بزرگي در آنھا ساختند) گادس(م كادیث  ق ٨٠٠در  كردند و تقریبًا
مقارن ھمان زمان، كارتاژیھا . م، مھاجران یوناني در امتداد كنارة شمال شرقي مستقر شدند ق ۵٠٠حدود 

وس و تمام كھ بھ دعوت خویشاوندان فنیقي خود براي یاري دادن بھ سركوب یك شورش آمده بودند، تارتس
برداري سریع كارتاژیھا از منابع شبھ جزیره در فاصلة  بھره. اسپانیاي جنوبي و شرقي را تسخیر كردند

» ایبریا«جنگ اول و دوم پونیك، چشم طمع رومیان را متوجھ منابع این كشور، كھ در آن زمان آن را 
ل بھ خاك ایتالیا، بخشي از اسپانیا را بھ كرد، و سرانجام نیز رومیان بھ تالفي داخل شدن ھانیبا  نامیدند، مي

قبایل نامتحد با سرسختي براي استقالل خود جنگیدند؛ زنھا فرزندان خود را . دست سكیپیوھا گشودند
  كشتند تا نگذارند بھ دست  مي

فتح اسپانیا دو قرن طول كشید، ولي وقتي پایان یافت معلوم شد كھ این فتح از . خواندند جنگي خود را مي
برادران گراكوس، قیصر، و آوگوستوس بھ جاي سیاست بیرحمانة . تر بوده است ح اغلب ایاالت اساسيفت

رومي . دورة جمھوري سیاستي توأم با مالطفت و توجھ پیش گرفتند كھ نتایج نیك و پایداري بھ بار آورد
قتصاد كشور كردن جامعھ بسرعت پیش رفت، زبان التیني مرسوم و با اوضاع محل تطبیق داده شد، ا

توسعھ یافت و رونق گرفت، و چیزي نگذشت كھ اسپانیا شعرا، فالسفھ، سناتورھا، و امپراطورھایي براي 
  .روم پرورد

كانیھاي . اسپانیا از زمان سنكا تا دوران ماركوس آورلیوس ركن اصلي اقتصاد امپراطوري روم بود
اسپانیا براي ایتالیا ھمان . كرد غني مي اسپانیا، پس از غني ساختن صور و سپس كارتاژ، اینك روم را

زر، سیم، مس، قلع، آھن، و سرب بھ . اي را پیدا كرد كھ بعدھا مكزیك و پرو براي اسپانیا داشتند جنبھ
توان چاھھاي رومي را كھ بھ عمق زیاد در میان  در ریوتینتو ھنوز مي. شد استكمال امروزي استخراج مي

اي شگفت كم است،  ریم فلزات آن دوره را، كھ در صد مس آن بھ گونھاند و  سنگ كوارتز سخت كنده شده
آنكھ رنگ  گذشت بي كردند و در بسیاري موارد ماھھا مي دید غالمان و اسیران دایمًا در این معادن كار مي

ضمنًا، خاك اسپانیا با وجود . آمد صنایع عظیم فلزگري در مجاورت معادن بھ وجود مي. آفتاب را ببینند
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كرد كھ الیاف آن براي ساختن ریسمان، طناب،  ھاي كوھستاني و لم یزرعش جگن اسپارتو تولید ميقسمت
كرد، كھ موجب بھ  رفت، گوسفندان مرغوب را تغذیھ مي سبد، رختخواب، و كفشھاي راحتي بھ كار مي

را بھ وجود آمدن صنعت پشمبافي معروفي گشتھ بود، و بھترین زیتون، روغن، و شراب روزگار باستان 
رودھاي گوادالكیویر، تاگوس، ابرو، و رودھاي كوچكتر شبكة راھھاي روم را براي . داد امپراطوري مي

  .كرد شمارش كامل مي حمل محصوالت اسپانیا بھ بندرھا و شھرھاي بي

ترین و بارزترین نتیجة ادارة كشور توسط  در واقع، در اسپانیا نیز مانند ھر جاي دیگر، قابل مالحظھ
، موندا، )آلخثیراس(شھرھاي كارتیا ) اندلس(در ایالت بایتیكا . ن افزایش تعداد و توسعة شھرھا بودرومیا

، و گادس بھ )سویل(، ھیسپالیس )كوردوبا(، كوردووا )زادگاه ترایانوس و ھادریانوس(ماالكا، ایتالیكا 
د كھ بھ خاطر آموزشگاھھاي م بنیاد یافتھ بود، یك مركز ادبي بو ق ١۵٢كوردووا كھ در سال . وجود آمدند

این . لوكانوس، سنكاھا، و گالیوي مرید بولس حواري در این شھر بھ دنیا آمدند. علم بیانش شھرت داشت
سنت دانشپروري در دوران تیرة قرون وسطي ھم دوام یافت و كوردووا را بھ صورت بافرھنگترین شھر 

این شھر در . اي اسپانیا و در ثروت شھره بوداما گادس پرجمعیت ترین شھرھ. اروپاي آن دوران درآورد
و بریتانیا   مصب گوادالكیویر قرار داشت و بر تجارت اقیانوس اطلس با افریقاي باختري، اسپانیا، گل،

  حاكم بود، بخش ناچیزي از شھرتش را نیز مدیون 

در نوربا كایسارینا، كھ . شناخت روم پرتغال را بھ عنوان ایالت لوسیتانیا، و لیسبون را بھ نام اولیسیپو مي
نامیدند، مھندسان ترایانوس كاملترین پل موجود رومي را ) پل(اعراب آن را بعدھا بھ نام كنونیش القنطره 

از روي طاقیھاي با عظمت این پل، كھ ھر یك سي متر عرض و شصت متر . بر روي تاگوس ساختند
بود كھ بھ ) مریدا(پایتخت لوسیتانیا، امریتا . ذردگ ارتفاع دارند، ھنوز یك راه پرآمد و شد چھار نواره مي

چندین پرستشگاه، سھ آبراھھ، یك سیرك، یك تئاتر، حوضچة مانور ناوگان، و پلي بھ طول بیش از ھشتصد 
تر، در ایالت تاراكوننسیس شھر سگوویا ھنوز از آب مشروعي  در قسمت شرقي. نازید متركھ داشت، مي

در شمال سگوویا، تولتوم . كند ساخت دورة ترایانوس بھ آنجا سرازیر مي كند كھ یك آبراھة استفاده مي
در ساحل . قرار داشت كھ در دوران فرمانروایي روم بھ خاطر محصوالت آھنیش معروف بود) تولدو(

قرار داشت كھ با معادن، شیالت، و بازرگانیش ) قرطاجنھ(شرقي، شھر بزرگ نووا كارتاگو یا كارتاخنا 
در میان دریاي مدیترانھ جزایر بالئار واقع بودند كھ شھرھایي باستاني و شكوفان مانند . بود شھري ثروتمند

، و درست )بارسلون(باركینو ) تاراگونا،(رو بھ سوي شمال در ساحل والنتیا، تاراكو . پالما و پولنتیا داشتند
اگر مسافري انتھاي شرقي و سرانجام . در زیر كوھھاي پیرنھ شھر كھنسال یوناني امپوریاي قرار داشت

  .یافت زد، خود را در ایالت گل مي سلسلھ كوه را با قایق دور مي

IV - گل  

توانستند رون را از  ھایي اقیانوس پیما مي ھا چندان زیاد نبود، حتي كشتي در روزگاراني كھ كشش كشتي
كیلومتري راین علیا ادامھ دھند؛ توانستند این مسیر را تا پنجاه  ھاي كوچك مي كشتي. مارسي تا لیون بپیمایند

شد دوباره از طریق راھھاي آبي از میان صد شھر  و كاالھا را پس از جابھ جا كردن كوتاھي در جلگھ مي
باریكھ راھھاي زمیني مشابھي رون را بھ سون، لوار و اقیانوس . و ھزار دھكده بھ دریاي شمال رساند

تجارت بھ دنبال این . پیوست ا بھ سن و بھ دریاي مانش مياطلس، اود را بھ گارون و بھ بوردو، و سون ر
فرانسھ نیز مانند مصر از بركت . كرد راھھاي آبي روان بود، و در نقاط التقاي آنھا شھرھایي ایجاد مي

  .ھایش پدید آمده است رودخانھ

طوري كھ تمدن فرانسھ بھ لحاظي سي ھزار سال پیش از مسیح با انسان اورینیاكي شروع شد، زیرا بھ 
دھند این سرزمین در ھمان روزگار دیرین ھنرمنداني داشتھ است كھ  غارھاي مونتینیاك نشان مي

pyفرانسھ پس از پشت سر گذاردن زندگاني شكار و شباني عصر . اند بھ رنگھا و خطھا جان بدھند توانستھ مي
m
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ي اسكاني و كشاورزي عصر دیرینھ سنگي، در حدود دوازده ھزار سال قبل از میالد، پا بھ دوران زندگان
  نوسنگي گذاشت و سپس، بعد از یك دورة طوالني ده ھزار سالھ، وارد عصر 

این نژاد از فرانسھ تا بریتانیا و ایرلند و ھمچنین در سمت جنوب در اسپانیا . بھ نفوذ در آن سرزمین كرد
م،  ق ۵٠٠آنھا در سال . ردندبا خودشان تمدن عصر آھن ھالشتات را از اتریش آو» سلتھا«این . پراكنده شد

ھنگامي كھ روم از . بدان سرزمین وارد كردند» التن«از راه سویس، فن پیشرفتة استخراج آھن را از 
  .تغییر كرد) گل(وجود گل آگاه شد، آن را كلتیكا نامید، و فقط در دوران قیصر بود كھ این نام بھ گالیا 

خود بھ شكل قبایل مستقلي مستقر شدند كھ نامشان ھنوز  مھاجران تعدادي از گروھھاي بومي را راندند و
گوید اھالي گل بلند باال و پر عضلھ و قوي  قیصر مي .كند مياند خودنمایي  در پس نام شھرھایي كھ بنا نھاده

بعضي از آنھا . كردند تا بھ پس گردنشان بیفتد بور خود را بھ عقب سر شانھ مي آنھا زلفھاي بلند و. بودند
آنھا از مشرق زمین، شاید از . پوشانید گذاشتند كھ لبھایشان را مي ریش و بسیاري سبیلھاي پر پشت مي

نلھاي ایرانیان باستان، رسم پوشیدن شلوار كوتاه را آورده بودند و خود نیمتنة چند رنگ گلدوزي شده و ش
عاشق جواھر بودند، و در جنگ ـ حتي اگر پوششي ھم نداشتند ـ خود را بھ . راه راه را بدان افزوده بودند

گوشت، آبجو، و شراب ناب را بسیار دوشت داشتند، و اگر بھ قول آپیانوس . آراستند زیورھایي از طال مي
تحمل … ساده و جسور، الفزن «ان را استرابون آن. بودند» ذاتًا شكم چران و باده پرست«اعتماد كنیم، 

ولي دست بھ قلم بردن دشمنان، ھمیشھ . كند توصیف مي» .ناپذیر بھ گاه پیروزي و خود باختھ بھ گاه شكست
پوسیدونیوس از دیدن اینكھ اھالي گل سر بریدة دشمنانشان را بھ گردن اسبھاي خود . ھم چندان مزیتي ندارد

پرداختند؛ و گاھي فقط محض  شدند و بھ مشاجره و نزاع مي ي تحریك ميآنھا بآسان. آویزند، یكھ خورد مي
آنان در «: گوید قیصر مي. زدند سرگرمي در جشنھایشان تا سر حد مرگ بھ جنگ تن بھ تن دست مي

  :كند آمیانوس ماركلینوس آنان را چنین وصف مي» .دالوري و شور جنگاوري ھمتاي ما بودند

پیرمرد آنھا با شجاعتي ھمانند شجاعت مردي كھ در بھار عمر . ستنددر ھر سني مناسب خدمت نظام ھ
راستي این است كھ یك گروه خارجي یك نفر اھل گل را، اگر زن از خود … . رود است بھ میدان جنگ مي

قویتر و جسورترش را ھم بھ كمك بخواند، حریف نیستند بھ ویژه ھنگامي كھ این زن گردن خود را جلو 
ھاي منجنیق، مشت و  دھد و مانند گلولھ ساید، بازوان بزرگش را تكان مي یش را بھ ھم ميدھد، دندانھا مي

  .بارد گلد بر سر آدم مي

تر از آنند كھ از گمنام بودنشان آزرده  اكنون این خدایان مرده. اھالي گل بھ خدایان گوناگون اعتقاد داشتند
امید بھ زندگي مطبوعي پس از مرگ در آنھا چنان نیرومند بود كھ بنا بھ گفتة قیصر، شجاعتشان بھ . شوند

گوید  اعتقاد والریوس ماكسیموس مي در باب استحكام این. گرفت میزان زیادي از این اعتقاد سرچشمھ مي
  دادند تا در بھشت آن  كھ بعضي پول قرض مي

ھایي  را پس بگیرند؛ و پوسیدونیوس مدعي بود گلھایي را دیده است كھ در مراسم تدفین و تشییع جنازه نامھ
وفي آن انداختند تا مت نوشتند و روي تل ھیزم مخصوص سوزانیدن جسد مي براي دوستانشان در آن دنیا مي

یك طبقة . نظر مردم گل دربارة این داستانھاي رومیان باید شنیدني باشد. را بھ دست دوست مزبور برساند
روحاني، دروئیدھا، مھار كلیة امور تعلیم و تربیتي را در دست داشتند و با قدرت خاصي عقیدة مذھبي را 

كردند كھ اغلب اوقات بھ جاي  رھبري مياین روحانیان آیینھاي پر آب و تاب را . پروراندند در اذھان مي
شد، و براي خرسند كردن خدایان كساني را كھ بھ جرم جنایت محكوم  ھاي مقدس برگزار مي معابد در بیشھ

كردند؛ این رسم در نظر كساني كھ اعدام با صندلي الكتریكي را بھ چشم  بھ مرگ بودند برایشان قرباني مي
آنھا . دروییدھا تنھا افراد با فرھنگ و شاید ھم با سواد مردم گل بودند. كند اند وحشیانھ جلوه مي ندیده

ستارگان و حركاتشان، ابعاد كیھان و زمین، و نظم «نوشتند؛  سرودھا، اشعار، و گزارشھاي تاریخي مي
وظیفة قضاوت ھم بھ عھدة آنان بود و . اي درست كردند كردند، و تقویم قابل استفاده را بررسي مي» طبیعت

گل پیش از تسلط رومیان، مانند قرون وسطي، داراي یك . اي نفوذ فراواني داشتند دربار پادشاھان قبیلھ در
  .فئودالیسم سیاسي بود كھ در پوشش حكومت مذھبي بود
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با بارآوري . م، بھ اوج قدرت خود رسید گل در دورة حكمراني این پادشاھان و روحانیان، در قرن چھارم ق
در حدود . جمعیت افزایش یافت؛ و نتیجة آن یك رشتھ جنگ براي بھ دست آوردن زمین بود» ال تن«تكنیك 
م، سلتھا، كھ اینك دیگر عالوه بر گل قسمت اعظم اروپاي مركزي را ھم در اشغال داشتند،  ق ۴٠٠سال 

در سال . دندم بھ جنوب بھ سوي روم ھجوم آور ق ٣٩٠در سال . بریتانیا، اسپانیا، و شمال ایتالیا را گشودند
یك قرن بعد قدرت آنھا رو بھ ضعف نھاد؛ قسمتي از این . دلفي را تاراج كردند و فریگیا را گرفتند ٢٧٨

ضعف ناشي از اثرات سست كنندة ثروت و رواج اخالق یونانیان در میان آنان، و قسمتي ھم ناشي از 
رانسة قرون وسطي كھ پادشاھان درست بر عكس ف. گرایي و پراكندگي سیاسي بارونھاي فئودال بود  ذره

قدرت بارونھا را در ھم شكستند و یك كشور واحد و متحد بھ وجود آوردند، در طي قرن پیش از قیصر 
. تر از پیش بھ جاي نھادند خاوندان روستاھاي خاوندي قدرت پادشاھان را در ھم شكستند و گل را پاره پاره

اھالي كارتاژ، سلتھا را در اسپانیا مطیع ساختند، . انده شدجبھة سلتھا در ھمھ جا جز در ایرلند بھ عقب ر
رومیان آنھا را از ایتالیا بیرون راندند، در گرمانیا و در جنوب گل، كیمبرھا و توتونھا آنان را بھ زیر یوغ 

م، رومیھا، بھ شوق تسلط بر راه اسپانیا، گل جنوبي را گشودند و آن را  ق ١٢۵در سال . خویش درآوردند
م، پیشوایان گل بھ قیصر متوسل شدند تا براي دفع ھجوم  ق۵٨در . ورت یك ایالت رومي درآوردندبھ ص

  .قیصر این دعوت را پذیرفت و پاداش خود را ھم معین كرد. ژرمنھا بھ آنان یاري كند

گالیا ناربوننسیس در جنوب، كھ رومیھا : قیصر و آوگوستوس گل را بھ صورت چھار ایالت سازمان دادند
نامیم، و در آن زمان بھ سبب كوچنشینھاي  شناختند و ما اكنون پرووانس مي را بھ نام پرووینكیا مي آن

یونانیش در ساحل مدیترانھ اساسًا فرھنگ ھلنیستي یافتھ بود؛ آكویتانیا در جنوب غربي، كھ بیشتر جمعیتش 
غالب بودند؛ و بلگیكا در شمال دادند؛ گالیا لوگدوننسیس در مركز، كھ سلتھا در آن  را ایبرھا تشكیل مي

روم این تقسیمات نژادي را بھ رسمیت شناخت و از آن پشتیباني كرد . شرقي، كھ در آن تفوق با ژرمنھا بود
قضات از . اي بھ عنوان مناطق اداري حفظ شد نواحي قبیلھ. تا از ھر گونھ شورش متحد آنان جلو گیرد

یباني از آنان در مقابل طبقات پایین وفاداریشان را نسبت بھ خود شدند، و روم با پشت میان مالكان انتخاب مي
یك . شد عنوان شارمندي روم پاداشي بود كھ بھ وفادارترین و مفیدترین اھالي گل داده مي. كرد تأمین مي

این انجمن نخست از روي احتیاط . شد ھا ھر سال در لیون تشكیل مي انجمن ایالتي مركب از نمایندگان ناحیھ
ھایي براي حكام رومي فرستاد،  ولي بزودي عریضھ. كرد برگزاري مراسم نیایش آوگوستوس اكتفا ميبھ 

ادارة امور دادگستري از . سپس بھ صدور توصیھ، و بعد از آن بھ دادن درخواستھاي رسمي دست زد
ھ یك قرن نزدیك ب. دروئیدھا سلب شد و خود آنھا نیز سركوب شدند و فرانسھ نیز بھ حقوق رومي تن داد

میالدي شورشھایي ناگھاني بھ رھبري  ٧١و سپس در  ۶٨در سال . گل با آرامش تابع یوغ نوین ماند
ھ آزادي در كردند و عشق ب درگرفت، ولي مردم از این جنبشھا پشتیباني ناچیزي مي كیویلیسویندكس و 

  .برابر خودداري از رفاه و امنیت، و آرامش جا خالي كرد

رم از تمول برخي از نجباي . یكي از ثروتمندترین نواحي امپراطوري گشت» صلح رومي«گل در دوران 
گل كھ در دورة سلطنت كالودیوس وارد مجلس سنا شدند در شگفت بود و یك قرن بعد فلوروس اقتصاد 

درختان جنگلھا برانداختھ شد، مردابھا زھكشي . دھد ابل با انحطاط ایتالیا قرار ميشكوفان گل را در تق
شدند، كشاورزي بھ حدي بھبود یافت كھ حتي دستگاھھاي دروي مكانیكي بھ كار گرفتھ شد، و تاك و 

پلیني و كولومال شرابھاي بروگوني و بوردو را در ھمان قرن اول . درخت زیتون ھمھ جا كاشتھ شد
كردند و صاحبانشان  امالك وسیعي بودند كھ سرفھا و بردگان در آنھا كشت و زرع مي. ستودند ي ميمیالد

آیند ولي خرده مالكان ھم كم نبودند، و  ارباباني بودند كھ پیشقراوالن فئودالھاي قرون وسطي بھ حساب مي
. تر بود ن دیگر عادالنھتوزیع ثروت در گل قدیم، درست مانند فرانسھ كنوني، تقریبًا از ھر كشور متمد

گران و آھنكاران گل بازارھاي گرمانیا  میالدي، كوزه ٢٠٠در حدود سال . پیشرفت صنایع بویژه سریع بود
ربودند؛ نساجان گل بزرگترین تجارت پارچھ را در امپراطوري داشتند؛ و  و باختر را از كف ایتالیا مي

فنون صنعتي . كردند اي ھنري عالي نیز تولید مي شیشھھاي لیون نھ فقط شیشة تجارتي بلكھ ظروف  كارخانھ
مھندسان رومي . داد یافت و بخش پرارجي از میراث كالسیك را تشكیل مي از پدران بھ پسران انتقال مي

py  .كیلومتر راه ساختند یا اصالح كردند كھ در خدمت حمل و نقل و داد و ستد بود ٢٠,٠٠٠بیش از 
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ر این زندگاني اقتصادي توسعھ یافتھ، غني شده بودند، بھ صورت شھركھاي كلتیكاي كھن، كھ در اث
ترین بندرھاي  یكي از پرفعالیت) بوردو(در آكویتانیا، پایتخت آن بوردیگاال . شھرھاي گل روم درآمدند

  ، و آوگوستونمتوم )بورژ(، و آواریكوم )پواتیھ(اقیانوس اطلس بود؛ لیمونوم 

سسترس بابت یك مجسمة عظیم مركور بھ  ۴٠٠‘٠٠٠ھر اخیر از قبل غني بودند؛ ش) كلرمون فران(
بیشتر بھ ایتالیا شبیھ بود «ایالت گالیاناربوننسیس آن قدر شھر داشت كھ بھ گفتة پلیني . پرداخت زنودوروس

. بود كھ بھ خاطر آموزشگاھھایش معروفیت داشت) تولوز(شھر آن تولوسا  باختریترین» .تا بھ یك ایالت
ناربون، پایتخت این ایالت، در قرون اول میالدي، بزرگترین شھر گل و بندر عمدة خروج كاالھاي گل بھ 

ھا،  این شھر دیوارھا، گردشگاھھا، میخانھ«:  گوید سیدونیوس آپولیناریس مي. مقصد ایتالیا و اسپانیا بود
ھا، بازارھا، چمنزارھا، استخرھا، یك  طاق نصرتھا، رواقھا، یك فوروم، یك تئاتر، پرستشگاھھا، گرمابھ

ساخت، شھر  در شرق ایالت، در جادة دومیتیانوسي، كھ اسپانیا را بھ ایتالیا متصل مي» .پل، و دریا دارد
وستوس و اھل شھر بھ یادبود زیباي آن توسط آوگ) »مزون كاره«(خانة مربع . قرار داشت) نیم(نماوسوس 

، ساختھ شد، قسمت ستوندار دروني آن بھ طرز )قیصر(ھاي آوگوستوس، لوكیوس و گایوس كایسار  نوه
ترین ستونھاي  رقت باري در دیوار كال فرو رفتھ است، ولي ستونھاي كورنتي مستقل آن، از خوش ساخت

وز ھر چند گاه یك بار جایگاه صحنة تئاتر بیست ھزار نفري آن ھن آمفي. رومي بھ شمار مي روند
  .نمایشھاست

رساند، بھ مرور زمان بھ پل رودخانة گار مبدل گشت؛  را مي» نیم«آبراھة رومي، كھ آب مشروب شھر 
امروزه ھب صورت ویرانة عظیمي در صحراي خشك اطراف شھر است، و طاقھاي سترگ تحتاني آن با 

  .سازد و مجموعة آن ھنر مھندسان رومي را مجسم مي ردیف طاقھاي كوچك فوقاني تضاد زیبایي دارد

را بدان امید بنیاد نھاد كھ ) آرل(قیصر در سمت شرق، كنار مدیترانھ، در مصب رود رن، شھر، آرالتھ 
كھ در زمان تولد ) مارسي(ماسالیا . سازي و بندر بگیرد جاي ماسالیاي سركش را بھ عنوان مركز كشتي

از این بندر . ا ھنگام مرگ وي نیز، از حیث زبان و فرھنگ، یوناني ماندقیصر نیز شھري كھن بود، و ت
كشاورزي، درختكاري، و تاك نشاني یونانیھا، و ھمچنین فرھنگ آنان وارد گل شده بود، و باالتر از ھمھ 

ماسالیا . كرد در این بندر بود كھ اروپاي غربي محصوالت خود را با محصوالت دنیاي باستان مبادلھ مي
این . از بزرگترین مراكز دانشگاھي امپراطوري بود؛ بویژه مدرسة حقوق آن باعث شھرتش شده بود یكي

بندر پس از قیصر رو بھ افول رفت، ولي موقعیت قدیم خود را بھ عنوان شھر آزاد، مستقل از فرماندار 
) نیس(و نیكایا  ،)آنتیب(، آنتیپولیس )فرژوس(كمي بیشتر بھ سوي شرق فوروم یولییي . ایالت، حفظ كرد

مسافر با پیمودن قسمت باالي رن از سمت . شھر اخیر در ایالت كوچك آلپ ـ ماریتیم واقع بود. قرار داشتند
رسید، در اینجا از روزگار آوگوستوس یك طاق  مي) اورانژ(و بھ آراوسیو ) آوینیون(آرالتھ بھ آونیو 

ھاي  ومي ھم ھنوز شاھد اجراي نمایشنامھنصرت مستحكم باقي مانده است، و یك تئاتر بسیار بزرگ ر
  .باستاني است

. شد بھ این اسم نامیده مي) لیون(وسیعترین ایاالت گل گالیا لوگدوننسیس بود كھ از روي پایتختش لوگدونوم 
این شھر، كھ در ملتقاي رودھاي رن و سون و در محل تقاطع بزرگراھھایي قرار داشت كھ آگریپا آنھا را 

صنایع آھنكاري، شیشھ . صورت مركز داد و ستد یك ناحیة ثروتمند و پایتخت تمام گل درآمدبھ . ساختھ بود
در شمال . كرد سازي، و سرامیك آن معاش جمعیت دویست ھزار نفریش را در قرن اول میالدي تأمین مي

  ، )تور(، كایسارودونوم )شالون سورسون(آن كابیلونوم 

: نویسد امپراطور یولیانوس مي. قرار داشت) پاریس(، و لوتتیا )ناورلئا(، كنابوم )اوتون(آوگوستودونوم 
زمستان را در شھر محبوبمان لوتتیا گذرانیدم ـ این عنواني است كھ اھالي گل براي شھر پاریسیھا، «

py  ».آورند اینجا شراب خوبي عمل مي… .جزیرة كوچك واقع در میان رودخانھ، قائل ھستند
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صنایع . گشت، سرزمیني كشاورزي بود قسمتھایي از خاك فرانسھ و سویس ميتقریبًا ھمة بلگیكا، كھ شامل 
رساند كھ ساكنانشان  آن مخصوصًا وابستھ بھ كاخھاي روستایي بود كھ بقایاي عدة زیادي از آنھا مي

آوگوستوس در این ایالت شھرھایي بنیاد نھاد كھ . اند زندگاني اربابي پر از وسایل آسایش و تجمل داشتھ
شھر اخیر، كھ آوگوستاترویروروم نام . امروزیشان سواسون، سن كانتن، سنلیس، بووه، و ترواست نامھاي

داشت، بھ عنوان ستاد ارتش مدافع راین اھمیتي بسزا داشت، این شھر در روزگار دیوكلتیانوس، بھ جاي 
. رفت شمار ميشھر لیون پایتخت گل شد، و در قرن پنجم، بزرگترین شھر رومي در شمال كوھھاي آلپ بھ 

در میان » پورتانیگرا«توان از  این شھر از نظر بقایاي آثار باستاني ھنوز ھم غني است كھ از میان آن مي
در ایگل، و نقشھاي برجستة » مقبرة خانوادة سكوندیني«، »حمامھاي سن باربارا«حصارھاي رومي، 

  .روي دیوار قلعھ در نویماگن نام برد

شود و عناصر نوین زندگي بسختي  آنھا، زندگي بھ كندي چھره عوض مي در این شھرھا و در پیرامون
اھالي گل خصلت و لباسھاي كوتاه خود را حفظ كردند و زبان خود را سھ . گرفتند جاي عناصر كھن را مي

در قرن ششم بود كھ زبان التیني عمدتًا بھ سبب آنكھ زبان برگزاري مراسم مذھبي كلیساي . قرن نگھ داشتند
در گل، . بود پیروز گردید، ولي از ھمان زمان رو بھ دگرگوني رفت و بھ زبان فرانسھ درآمیخترومي 

مورخان بزرگ فرانسوي، مانند كامي ژولین و . روم بزرگترین پیرورزي را در انتقال تمدن بھ دست آورد
داشت؛ ولي  ميفونك برنتانو، معتقد بودند كھ فرانسھ اگر بھ دست رومیان نیفتاده بود سرنوشت بھتري 

. مورخي كھ از آنان بزرگتر است عقیده داشت كھ فتح رومیان یگانھ شق مقابل فتح گل بھ دست ژرمنھا بود
  :گوید مومسن مي

اگر قیصر این سرزمین را فتح نكرده بود، مھاجرت اقوام چھار صد سال پیشتر از آنچھ اتفاق افتاده است 
یا ھنوز نھ در گل و نھ در كنار دانوب، نھ در افریقا و نھ در یافت، یعني ھنگامي كھ تمدن ایتال انجام مي

از آنجا كھ آن سردار دولتمرد بزرگ روم، با نظر صائب، قبایل ژرمن را . اسپانیا با محیط تطبیق نیافتھ بود
حریف و رقیب دنیاي یونان و روم دید و با بازویي توانا سیستم جدید دفاع تعرضي را با تمام جزئیاتش 

ھا و خندقھاي مصنوعي  ساخت و بھ مردم آموخت كھ مرزھاي امپراطوري را بھ كمك رودخانھمستقر 
  ..بھ فرھنگ یونان و روم مجال الزم را داد تا غرب را متمدن كنند… .حفظ كنند

توانست از این مرز دفاع كند، ولي روم  گل نمي. رود راین سر حد فاصل تمدن كالسیك و تمدن بدوي بود
  .د؛ و این حقیقتي است كھ سرگذشت تاریخ اروپا را تا بھ امروز تعیین كرده استاز آن دفاع كر

V – بریتانیا  

اي از سلتھا از گل گذشتند و در انگلستان مستقر شدند در آنجا مردماني دو  م، شاخھ ق ١٢٠٠در حدود سال 
واردھا بر این بومیان چیره تازه . رگھ از مردم سیاه موي، شاید ایبریھا، و اسكاندیناویھاي مو بور یافتند

از آنجا (م  ق ١٠٠در حدود سال . شدند، با آنان ازدواج كردند، و در سراسر انگلستان و ویلز پراكنده شدند
كند، و نسلھاي پر توش و توان را از  كھ تاریخ خود محور و كوتھ نگر فقط قرنھاي پرحادثھ را رصد مي

از سلتھا از قارة اروپا آمدند و جنوب و خاور بریتانیا را از شاخة دیگري ) كند اش حذف مي حافظة انباشتھ
چون قیصر آمد، جزیره را محل سكونت چندین قبیلة مستقل، كھ ھر یك تحت . كف خویشانشان ستاندند

اھالي را بریتاني نامید، كھ نام یكي از قبایل گل   او ھمة. یافت  فرمانروایي پادشاھي توسعھ طلب بودند،
  .بي مانش بود؛ بدین باور كھ ھمین قبیلھ ساكن ھر دو ساحل دریاي مانش استساكن ساحل جنو

بریتانیاي سلتي از حیث آداب و رسوم، زبان، و مذھب اساسًا بھ گل سلتي شباھت داشت، ولي تمدن آن 
از عصر مفرغ وارد   بریتانیا حدود شش قرن قبل از میالد، و سھ قرن پس از گل،. كمتر پیشرفت كرده بود

م بھ انگلستان  ق٣۵٠پوتئاس، سیاح اھل ماسالیا كھ از طریق اقیانوس اطلس در حدود . آھن شد عصر
pyزمین از . رسید، كانتیھاي كنت را در ھمان زمان از نظر كشاورزي و بازرگاني پیشرفتھ و شكوفا یافت
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صنایع در دورة قیصر، . بارانھاي فراوان حاصلخیز بود و معادن غني مس، آھن، قلع، و سرب داشت
ھا از مفرغ و از  خانگي قادر بود تجارت پر داد و ستدي را میان خود قبایل و قارة اروپا تأمین كند، و سكھ

تھاجمات قیصر بھ بریتانیا بیشتر جنبة آزمایشي و شناسایي داشت، قیصر در بازگشت از آنجا بھ . طال بود
بر رومیان مقاومتي یكپارچھ و متحد از خود یكي اینكھ قبایل قادر نیستند در برا: دو چیز یقین حاصل كرد

نشان دھند، و دیگر اینكھ منابع كشاورزي این سرزمین براي تأمین خوراك یك سپاه تسخیر كننده كھ در 
میالدي، كالودیوس با چھل ھزار نفر  ۴٣یك قرن بعد، در سال . موقع مناسب در آنجا پیاده شود كافي است

و كارداني این سپاه بسیار فراتر از حد الزم براي مقابلھ با بومیان  تسلیحات، انضباط،. از مانش گذشت
اي از بریتانیا،  ، یك ملكة قبیلھ۶١در سال . بود، بدین ترتیب بریتانیا نیز بھ نوبة خود یك ایالت رومي گشت

ر او را بھ نام برئودیكا یا بوادیسیا، شورش آتشیني برپا كرد و دستاویزش این بود كھ افسران رومي دو دخت
اند،  اش را تاراج كرده، و بسیاري از مردان آزاد سرزمینش را بھ بردگي فروختھ ربوده، حریم قبیلھ

ھنگامي كھ پاولینوس، فرماندار رومي، سرگرم گشودن جزیرة مان بود، ارتش بوئدیسیا تنھا لژیوني را كھ 
مقر عمدة «تاسیت در آن زمان   گفتة لوندینیوم بھ. در برابر او بود درھم شكست و بھ سوي لوندینیوم تاخت

  شورشیان ھمة رومیاني را كھ در » .بازرگانان و مركز بزرگ داد و ستد بود

بوئودیكا با دو دخترش سوار بر ارابھ . را یكسره كنند، ھفتاد ھزار نفر از رومیان و متحدینشان كشتھ شدند
و ھشتاد ھزار نفر از اھالي بریتانیا از دم تیغ  در پایان خود را مسموم ساخت. تا پایان كار قھرمانانھ جنگید

  .گذشتند

میالدي فرماندار بریتانیا بود،  ٨۴تا  ٧٨كند كھ چگونھ پدر زنش، آگریكوال، كھ از سال  تاسیت توصیف مي
با ایجاد مدارس و ترویج زبان التیني و ترغیب شھرھا و اشخاص ثروتمند بھ ساختن معابد، كلیساھا، و 

این مورخ با زبان . رواج داد» قومي گستاخ، و پراكنده، و پرخاشگر«تمدن را در میان حمامھاي عمومي 
كم كم افسون عیاشي و خوشگذراني در دل اھالي بریتانیا اثر كرد؛ حمام، رواق «: گوید نیشدار خود مي

كرد،  سازي، و بزمھاي آراستھ متداول گشت؛ و اخالق و آداب جدید، كھ در واقع فقط بردگي شیرینتر مي
آگریكوال با اردوكشیھاي » .از سوي اھالي خوش باور بریتانیا شیوة انسان مھذب و با فرھنگ نام گرفت
یك سپاه سي ھزار نفري . سریع این شیوه، و بھ ھمراه آن سلطة رومي را تا كالید و فورث رسوخ داد

ھادریانوس از سال . كرد خواست فراتر رود كھ دومیتیانوس او را احضار اسكاتلندي را مغلوب كرد و مي
دیواري بھ طول صد كیلومتر در كنارة جزیرة بریتانیا، از خلیج سالوي تا مصب تاین، بھ  ١٢٧تا  ١٢٢

بیست سال . عنوان سدي دفاعي در مقابل اسكاتلندیھا، كھ برخالف بریتانیاییھا خوش باور نبودند، برپا كرد
را بھ طول بیش از پنجاه كیلومتر » دیوار آنتونینوس« تر پس از آن، لولیوس بھ نوبة خود در قسمت شمالي

  .این استحكامات بیش از دو قرن بریتانیا را براي امپراطوري روم حفظ كرد. بین كالید و فورث كشید

شھرھا بھ وسیلة مجالس . گشت شد، نرمش و بردباري آن بیشتر مي ھرچھ سلطة روم در آنجا با ثبات تر مي
شدند، و روستاھا، درست مانند گل، بھ خانھایي كھ مطیع روم بودند  ومي اداره ميسنا، انجمنھا، و قضات ب

این تمدن از حیث شھرنشیني بھ پاي تمدن ایتالیا و از حیث ثروت و غنا بھ پاي تمدن گل . واگذار شده بود
میان چھار از آن . رسید، ولي بیشتر شھرھاي بریتانیا بر اثر تشویق و حمایت روم بود كھ شكل گرفتند نمي

، اولین )كولچستر(كامولودونوم : روم بودند و مردان آزادشان شارمندي روم را داشتند» مھاجرنشین«شھر 
پایتخت بریتانیا در دوران تسلط رومیان و مركز شوراي ایالتي؛ لیندوم، كھ نام جدیدش لینكن نشاني از 

كھ موقعیت مھم نظامي داشت؛ و گلووم كھ با كلمة ساكسوني ) یورك(؛ ابوراكوم داردامتیاز قدیم آن 
وینچستر، دورچستر، چستر، . استبھ معني شھر تركیب شده و بھ صورت گالستر درآمده » چستر«

اینھا شھرھاي . اند چیچستر، لستر، سیلچستر، و منچستر از قرار معلوم در دو قرن سلطة روم بھ وجود آمده
كوچكي بودند كھ ھر یك در حدود شش ھزار جمعیت داشتند، ولي داراي خیابانھاي سنگفرش و كانال كشي 

  .اي سنگي و بامھاي سفالي بودندھایي با پیھ و خانھ معابد،  شده، فورومھا باسیلیكاھا، 

در حمامھاي . داد باسیلیكاي بزرگي داشت كھ شش ھزار نفر را در خود جا مي) راكستر(ویروكونیوم 
آكواي «ھاي آب گرم  چشمھ. توانستند در یك زمان استحمام كنند عمومي این شھر، چند صد نفر مي
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ھاي آب گرم باقي  شود، آنچنان كھ از حوضچھ نامیده مي) حمام(» باث«، كھ اكنون )آبھاي شور(» سولیس
لوندینیوم بھ خاطر موقعیتش در كنار رود . آید، در قدیم یك استراحتگاه مورد توجھ بوده است ماندة آن برمي

جمعیت آن تا شصت ھزار نفر رسید و . ھاي عالیش اھمیت اقتصادي و نظامي خاصي یافتھ بود تمز و جاده
  .تخت بریتانیا جانشین كامولودونوم گشتطولي نكشید كھ بھ عنوان پای

. ھا در دورة تسلط رومیان در لندن از آجر و سنگ و در شھرھاي كوچكتر از چوب بود بیشتر خانھ
بام بلند شیب دار براي آنكھ آب باران و برف جریان یابد؛ و : كرد ھا را آب و ھوا معین مي معماري خانھ

: گوید آفتاب ھم بھ درون بتابد، زیرا بھ طوري كھ استرابون ميھاي زیاد براي آنكھ كمترین شعاع  پنجره
ھا بھ  ولي داخل خانھ» .حتي در روزھایي ھم كھ ھوا صاف است، فقط سھ یا چھار ساعت آفتاب ھست«

كف اطاق موزاییكي، حمامھاي بزرگ، دیوارھاي پر از نقاشي، و حرارت مركزي : تقلید سبك رومي بود
ھاي ھواي گرم كھ در دیوارھا و كف اطاقھا  بھ وسیلة لولھ) ر ایتالیا مرسوم بودبھ مراتب بیش از آنچھ د(

ھا بھ كار  شد، نھ تنھا براي گرم كردن خانھ ھاي سطحي استخراج مي زغال سنگ، كھ از رگھ. شد تعبیھ مي
ظاھرًا معادن بریتانیاي . رفت، بلكھ در فرایندھاي صنعتي ھم از قبیل گداختن سرب مصرف داشت مي

باث یك . شده است كاران خصوصي بھ اجاره واگذار مي باستان در تملك دولت بوده، ولي بھ مقاطعھ
و محتمال ساخت كوزه، ظروف گلي، آجر، و سفال نیز بھ مرحلة . كارخانة تولید سالحھاي آھني داشت

. شدند ساختھ مي ھاي روستایي ھا و دكانھا یا در خانھ اي رسیده بود؛ ولي مصنوعات دیگر در خانھ كارخانھ
. ھشت ھزار كیلومتر جادة رومي و راھھاي آبي بیشمار شریانھاي بازرگاني پر داد و ستد داخلي بودند

بازرگاني خارجي بي رونق آن، برخالف عادت جاري بریتانیاي امروز، اختصاص بھ صدور مواد خام در 
  .ازاي كاالھاي ساختھ شده داشت

چھ اندازه در زندگي و روح بریتانیاییھا رسوخ یافت؟ زبان  تمدن رومي، در طي چھار قرن تسلطش،
و اقلیت با سواد گشت، ولي در دھات و در میان بسیاري از كارگران   التیني زبان سیاست، حقوق، ادبیات،

شھرھا زبان سلتي باقي ماند؛ حتي امروزه نیز در ایالت ویلز و در جزیرة مان زبان سلتي مواضع خود را 
مدارس رومي سواد را در بریتانیا رایج كردند و بدین ترتیب الفباي انگلیسي شكل رومي . حفظ كرده است

براي خدایان رومي معابدي برپا . پیدا كرد؛ و بسیاري از كلمات التیني در محاورة انگلیسي نیز راه یافت
نتوانست حتي در شھرھا، نیز روم . شد، ولي مردم عادي خدایان و جشنھاي سلتي خود را داشتند مي

تفاوتي گردن بھ حاكمیتي نھادند كھ آرامشي پربركت و چنان رفاھي  مردم با بي. ھاي پایداري بدواند ریشھ
  .برایشان بھ ارمغان آورد كھ سرزمین بریتانیا دیگر نظیرش را تا دوران انقالب صنعتي بھ خود ندید
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  موزائیك رومي، موزة ملي، ناپل
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  كاپیتولین، رمموزائیك رومي، موزة 

VI - بربرھا  

تصمیم آوگوستوس و تیبریوس، مبني بر خودداري از تسخیر گرمانیا، در تاریخ اروپا از وقایع محوري و 
اگر گرمانیا نیز مانند گل فتح و رومي شده بود، تقریبًا تمام اروپاي واقع در . آید تعیین كننده بھ حساب مي

شد؛ و اروپاي  یك فرھنگ كالسیك، و شاید یك زبان مي  غرب روسیھ داراي یك سازمان، یك دولت،
آمد كھ فشارشان بر گرمانیا سبب ھجومھاي ژرمنھا بھ  مركزي بھ منزلة سپري در برابر اقوام شرقي درمي

  .ایتالیا شد

داند كھ این  اند و ھیچ كس نمي نامیم، ولي خودشان ھرگز این نام را بر خویش ننھاده ما آنھا را ژرمن مي
ژرمنھا در دوران كالسیك آمیزة ناھمگوني از قبایل مستقل بودندكھ اروپا را  .استھ وقت پیدا شده واژه چ

كم كم در . كردند در محدودة میان راین و ویستول، و میان دانوب و دریاي شمال و دریاي بالتیك، اشغال مي
دو قرن، از دوران آوگوستوس تا ماركوس آورلیوس، این قبایل از زندگي ایالتي شكار و چوپاني   فاصلة

وارد زندگاني روستایي و كشاورزي شدند؛ اما با اینحال ھنوز چندان ایالتي بودند كھ در مدتي كوتاه زمین 
كردند تا بھ زور شمشیر  گاه دوباره كوچ ميزیر كشت و برداشتشان را از توان و باردھي مي انداختند و آن

اگر گفتة تاسیت را بپذیریم، جنگ براي ژرمنھا در حكم آب و . اي را تصرف كنند زمینھاي قابل كشت تازه
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خیلي آسانتر . كاشتن زمین و منتظر محصول منظم چھار فصل شدن از خصایص یك فرد ژرمن نیست
با . شمن بتازد و در میدان جنگ زخمھاي شرافتمندانھ از دشمن برداردتوان او را قانع ساخت كھ بھ د مي

توان بھ قیمت خون خود كسب كرد در نظر یك نفر ژرمن اصل آدمھاي  عرق جبین بھ دست آوردن آنچھ مي
  .سست و تنبل است و برازندة یك سرباز نیست

است، صفات جنگجویي ژرمنھا، و مورخ رومي، كھ از انحطاط ملت خود در میان تجمل و آرامش بھ فغان 
شور زنانشان را در برانگیختن شوھران خود بھ نبرد، كھ غالبًا با نبرد دوشادوش مردانشان ھمراه است، با 

در میان آنان گریختن از برابر دشمن لكة ننگي ابدي بود و در بسیاري . كند غلویك واعظ اخالق وصف مي
كند و  وصف مي» تر و بلندقدتر از اھالي گل وحشي«ژرمنھا را استرابون، . كشید از موارد بھ خودكشي مي

بھ این پیكرھاي نیرومند، بھ این «: ھاي تاسیت را خوانده باشد، بھ نتایج شومي میرسد سنكا، گویي كھ نوشتھ
دانند، فقط كمي مھارت در تاكتیك و انضباط بیاموزید؛ آنگاه  نفوسي كھ از لذات و تجمل و تمول چیزي نمي

  ».ھرگز نخواھید توانست با آنان رو بھ رو شوید، مگر اینكھ بھ فضایل نیاكانتان برگردید) رومیان(شما 

ظاھرًا پس از شكار یا (مردھا . پرداختند بھ گفتة تاسیت، این جنگجویان در زمان صلح بھ تن پروري مي
حد افراط وقت خود را بھ خوردن خوراكھاي گوشتي سنگین و آشامیدن آبجو بھ ) برداشت محصول

مرد ژرمن با ھدیة حیوانات اھلي یا اسلحھ . دادند گذرانیدند، و زنان و كودكان كارھاي خانھ را انجام مي مي
  با تصویب انجمن قبیلھ، اختیاردار   وي،. خرید بھ پدر دختر زن خود را مي

ل دعواھاي میان مع ھذا زنھا بسیار معزز بودند، غالبًا در حل و فص. مرگ و زندگي زن و فرزندانش بود
بعضي از سران قبایل چندین زن داشتند، . گرفتند، و در حق طالق با مردان برابر بودند قبایل حكم قرار مي

  كنند كھ اصول اخالقي زناشویي برپایة ولي معموال خانوادة معمول ژرمن تكگاني بود؛ و مورخان تأكید مي
تراشیدند و او را لخت  اتش اینكھ سر زن زانیھ را ميزنا بسیار نادر بود و مجاز. بلندي استوار بوده است

ھر زني مختار بود كھ، اگر بخواھد، . اش بزنند دوید تازیانھ كردند تا در آن حال كھ مي ھا دنبال مي در كوچھ
شد كھ مرد متأھل فرزند نداشتھ  بندرت دیده مي. آورد سقط جنین كند، ولي معموال زن فرزندان زیاد مي

كرد، و چنان بود كھ اموال خانواده نسل اندر نسل از پدر بھ پسر انتقال  چ مردي وصیت نميلذا ھی  باشد،
  .یافت مي

مردان وابستھ كھ بعضي از آنھا برده و بیشترشان سرف و وابستھ ) ١: (شدند مردم بھ چھار طبقھ تقسیم مي
آزادشدگان، كھ ) ٢(بایست سھم مالكانھ را از محصول بھ مالكان بپردازند؛  بھ زمین بودند و مي

مردان آزاد، كھ زمینداران و جنگجویان ) ٣(داراني بودند كھ ھیچ گونھ معافیت مالیاتي نداشتند؛  اجاره
رسانیدند، ولي قدرتشان برپایة  نجبا، كھ زمینداراني بودند كھ سلسلھ نسب خود را بھ خدایان مي) ۴(بودند؛ 

اي مركب  انجمن قبیلھ. بود ـ ) مستحفظین كنت(» كومیتس«اھمیت میراث و عدة نگھبانان كامال مسلحشان ـ 
آمدند، رئیس یا پادشاھشان را انتخاب  مسلح بھ انجمن مي. از نجیب زادگان، نگھبانان، و مردان آزاد بود

. كردند ھایشان تصویب، و یا با غرشي ھمگاني رد مي كردند، و پیشنھادھاي تقدیمي را با بھ ھم زدن نیزه مي
قات دوم و سوم در زمینة صنایع دستي یا صنایع فلزي، كھ ژرمنھا در آن بخصوص ماھر قسمتي از طب

  .اربابان و شھسواران در گرمانیاي فئودال بھ طبقة چھارم تعلق داشتند. فعالیت داشتند  بودند،

 مذھب در آن روزگاران تازه از مرحلة. شد بھ این سازمان سادة اجتماعي اندك زمینة فرھنگي افزوده مي
تاسیت این خدایان را مارس، . پرستش طبیعت وارد مرحلة پرستش خدایان آدمي صورت شده بود

انگلیسي . باشد مي) تور(و دونار ) اودین(  ، ودن)تیر(نامد ـ احتماال ھمان تیو  مركوریوس، و ھركولس مي
چھار روز ھر ھفتھ  آنكھ خود متوجھ باشند این سھ خدا و فریا، خداي عشق، را در نام زبانھا ھنوز ھم بي

كھ خدایي از آسمان او را باردار ساخت؛ ) مادر زمین(» ھرثا«یك االھة باكره نیز بود بھ نام  .كنند ميیاد 
عي مانند پریان، جنھا، گورزادھا، و در قبال ھر تصور و ھر نیاز نیز، عدة گوناگوني موجودات فوق طبی

. كردند براي ودن، انسان، و براي خدایان دیگر موجودات خوش گوشت تر قرباني مي. غولھا وجود داشتند
دانستند كھ روحي از  یافت، زیرا ژرمنھا نامعقول مي ھا انجام مي نیایش در ھواي آزاد، در جنگلھا و بیشھ

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



در گرمانیا ھیچ گروه روحاني . ھ دست بشر ساختھ شده استطبیعت را در فضایي محصور كنند كھ ب
مقتدري، نظیر دروئیدھاي گل یا بریتانیا، وجود نداشت؛ اما راھبان زن و مردي بودند كھ برانجام تشریفات 

گرفتند، و از روي حركات  كردند، در دعاوي جنایي نقش قاضي را بھ عھده مي و مراسم مذھبي نظارت مي
  در اینجا نیز، مانند گل، قصیده سرایان . دادند ید از غیب و آینده خبر ميو شیھة اسبھاي سف

اقلیت كوچكي خواندن و نوشتن . سرودند ھا و تاریخ قبایل خود را بھ صورت اشعار ابتدایي مي افسانھ
ا نیز ھنر ژرمنھ. این اقلیت الفباي التیني را با تغییراتي بھ صورت الفباي اسكاندیناوي درآوردند. دانست مي

  .حالت ابتدایي داشت، ولي در زرگري مھارت داشتند

ھنگامي كھ روم لژیونھاي خود را از گرمانیا بیرون برد، كنترل خود را بر رود راین حفظ كرد و آن را از 
ھایش زیر تسلط خود نگاه داشت و درة باشكوه آن را بھ دو ایالت تقسیم كرد، گرمانیاي  ھا تا دھانھ سرچشمھ

كولوني، كھ از لحاظ زیبایي پرمایھ . قسمت اخیر شامل ھلند و راینالند در شمال كولوني بود. علیا و سفال
میالدي بھ افتخار مادر نرون، كھ در  ۵٠نامیدند، در سال  بود و رومیان آن را راكولونیا آگریپیننسیس مي

این شھر ثروتمندترین منطقة نیم قرن بعد، . بھ مقام مھاجرنشین ارتقا یافتھ بود  آنجا بھ دنیا آمده بود،
ایالت گرمانیاي علیا، در امتداد رودخانة راین بھ سوي . رفت مسكوني در كنار رود راین بھ شمار مي

، آرگنتوراتوم )بادن ـ بادن(، آكواي آورلیاي )مایانس(موگونتیاكوم : یافت، و مشتمل بود بر جنوب امتداد مي
ھمة این شھرھا بھ معابد،   تقریبًا). ویندیش(و ویندونیسا  ،)آوگست(آوگوستاراوریكوروم ). ستراسبورگ(

بسیاري از افراد لژیونھایي كھ از سوي . ھاي عمومي آراستھ بودند باسیلیكاھا، تئاترھا، حمامھا، و مجسمھ
كردند، با دختران ژرمني  شدند، بیرون از اردوگاھھایشان زندگي مي روم براي حفاظت راین فرستاده مي

. ماندند رسید، بھ عنوان شارمند در آن كشور مي ردند، و وقتي دورة خدمتشان بھ پایان ميك ازدواج مي
  .راینالند، از قرار معلوم، در دورة تسلط روم بھ اندازة ھر دورة قبل از قرن نوزدھم تراكم جمعیت داشت

تھ بودند كھ در میان راین و دانوب، چنانكھ دیدیم، مھندسان نظامي رومي یك راه داراي استحكامات ساخ
سازمان مزبور . ھر پانزده كیلومتر فاصلھ یك دژ و حصاري بھ درازاي چھار صد و ھشتاد كیلومتر داشت

مدت یك قرن براي امپراطوري روم مفید بود، ولي ھنگامي كھ نرخ تولد در روم از نرخ تولد در گرمانیا 
نظر سرحدي از این ھم ضعیفتر رود دانوب از . بسیار پایینتر آمد دیگر این استحكامات ھم سودي نداشتند

دانستند، در جنوب این رود سھ ایالت نیمھ بربر رایتیا،  ترین رود جھان مي بود كھ مردم باستان آن را طویل
در محل . نوریكوم، و پانونیا قرار داشت كھ تقریبًا در برگیرندة اتریش ـ ھنگري و صربستان كنوني بودند

فعلي، رومیان مھاجرنشیني موسوم بھ آوگوستاویندلیكوروم ایجاد ) وگوستوسبھ معناي شھر آ(آوگسبورگ 
در كنار دانوب . كردند كھ بھ منزلة ایستگاه اصلي در سر راه ایتالیا بھ دانوب از طریق گردنة برنر بود

، و آكوینكوم روي ارتفاعاتي كھ از آنجا امروزه بودا )وین(نیز، دو شھر نظامي دفاعي در ویندوبونا 
در جنوب شرقي پانونیا دركنار رودخانة ساو در غرب بلگراد فعلي شھر . شرف بر پست است، بنا نھادندم

قرار داشت كھ بعدًا در زمان دیوكلتیانوس یكي از چھار پایتخت امپراطوري ) میتروویكا(آزاد سیرمیوم 
، و بومیان سبب بھ وجود در جنوب پانونیا، در ایالت دالماسي، فعالیت بازرگاني یونانیان، رومیان. گشت

، و دورھاخیون )در نزدیكي والونا(، آپولونیا )سپاالتو(آمدن بندرھاي دریاي آدریاتیك بھ نامھاي سالونا 
ترین و خشنترین سربازان را بھ روم  ھمین ایاالت جنوب دانوب بودند كھ خوش بنیھ. گشتھ بود) دوراتتسو(

از این سرزمین برخاستند كھ توانستند سیل عظیم بربرھا  دادند، و در قرن سوم امپراطوران جنگجویي مي
قرار داشت و پایتختش سارمیزگتوسا بود كھ ) روماني(در شرق پانونیا، داكیا . را مدت دو قرن عقب رانند

  در جنوب و در شرق داكیا،. امروزه از بین رفتھ است

كھ دو شھر آزاد مشرف بر دانوب داشت واقع بود ) روماني، و بلغارستان  قسمتھایي از یوگسالوي،(موئسیا 
؛ و )صوفیھ(؛ یك شھر آزاد دیگري نزدیك ایسكر ـ سردیكا )ایگلیتزا(و تروسمیس ) بلگراد(ـ سینگیدونوم 

در این شھرھاي ). وارنا(و اودسوس ) كنستانتا(سھ شھرك عمده در كنار دریاي سیاه ـ ایستروس، تومي 
كوشیدند تا در برابر گوتھا، سرمتھا،  حھاي رومي بیھوده ميمداومًا در معرض حملھ تمدن یوناني و سال

  .شدند، پایداري كنند ھونھا، و قبایل بربر دیگر، كھ در شمال رود بزرگ دانوب پراكنده بودند و تكثیر مي
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این . آنچھ موجب فناي امپراطوري روم گشت، ناتواني آن در متمدن كردن این ایاالت جنوب دانوب بود
توان حیاتي این نژاد مسلط در آسودگي ستروني رو . نایي نیروھاي یك ملت سالخورده بودوظیفھ فوق توا

ھنگامي كھ . كردند حال آنكھ قبایل شمالي پیوستھ با سالمتي سركش پیشرفت مي. بھ فساد و زوال بود
و ھنگامي  ترایانوس بھ سرمتھا كمك مالي كرد تا صلح و آرامش را حفظ كنند، این كار آغاز پایان كار بود؛

كھ ماركوس آورلیوس ھزاران ژرمن را بھ عنوان مھاجر در امپراطوري مستقر ساخت، دیگر حصار 
و خیلي زود بھ پستھاي فرماندھي   از سربازان ژرمن در ارتش روم خوب استقبال شد،. دفاعي فرو ریخت

اي ایتالیایي خود از بین ھ شدند، در حالي كھ خانواده ھاي ژرمني در ایتالیا تكثیر مي رسیدند؛ خانواده
حال دیگر بربرھا روم را بربري : در جریان این فرایند جنبش رومي كردن سیر وارونھ یافت. رفتند مي
  .كردند مي

در . انگیز و گرانبھا بود با این وصف، حفظ میراث كالسیك در غرب، اگر نھ در شمال، دستاوردي اعجاب
الیتھاي جنگجویانھ قدم بھ عرصة وجود نھاده بود، و مردان آنجا دست كم ھنرھاي دوران صلح از میان فع

آنكھ در آسایش و تن آساییھاي زندگي شھري بھ ھرز روند، شمشیرھاي خود را بھ خیس  توانستند، بي مي
بعدھا، ھنگامي كھ ھجوم سیل آساي بربرھا فرو نشست، از نیروي خاكي اسپانیا و گل تمدني . بدل سازند

خم قرون خودرأي در سرزمیني كھ لژیونھاي بیرحم حقوق روم و نور تابناك یونان نوین سر برآورد؛ و ت
  .را بدانجا آورده بودند بھ بار نشست

  فصل بیست و سوم 

  

  یونان رومي

I – پلوتارك  

در ایالت نوبنیاد . كوشید تا نسبت بھ یونان بلندنظر باشد و در این كار تا حدي ھم موفق شد روم سخت مي
گرفتند، بر آن وضع  پادگاني نگماشت؛ عوارضي كمتر از مالیاتي كھ سابقًا تحصیلداران خودش ميآخایا 

شان اداره كنند؛ و  كرد؛ بھ كشور ـ شھرھا اجازه داد كھ خود را طبق قوانین باستاني و قوانین اساسي
را داشتند، و از ھر   » ادشھر آز«بسیاري از این كشور ـ شھرھاـ آتن، اسپارت، پالتایا، دلفي، و بقیھ ـ مقام 

  .گونھ محدودیتي جز شركت در جنگ برونمرزي یا جنگ طبقاتي معاف بودند

با اینھمھ، چون یونان تشنة آزادیھاي سابق خویش بود و از طرفي ھم سرداران، رباخواران، و سوداگران 
ین كشور بھ شورش مكیدند، ا رومي، كھ در ارزان خریدن و گرانفروشي مھارت داشتند، خون مردم را مي

بار صدمھ دید؛ و  اي توانفرسا و مصیبت آتن از محاصره. ترین بھا را ھم پرداخت مھرداد پیوست و سنگین
یك نسل بعد، قیصر و پومپیوس، و سپس . ھاي معابدشان بھ تاراج رفت دلفي، الیس، و اپیداوروس گنجینھ

اندند؛ مردان یونان را بھ سربازي گرفتند، آنتونیوس و بروتوس، جنگ تن بھ تن خود را بھ خاك یونان كش
خواربار و سیم و زر یونان را مصادره كردند، مالیات بیست سال را در عرض دو سال گرفتند، و 

در زمان آوگوستوس، قسمت آسیایي یونان رو بھ آبادي نھاد، ولي . شھرھاي یونان را از ھستي ساقط كردند
آور  ني بیش از آنكھ معلول غلبة رومیان باشد نتیجة استبداد اختناقخود یونان فقیر ماند؛ و این فقر و ویرا

جسورترین فرزندان یونان كشور . بندوبار در آتن، و سترون شدن زمین و افراد بود در اسپارت، آزادي بي
بر سر كار آمدن قدرتھاي جدید در . گفتند تا بھ سرزمینھاي جوانتر و ثروتمندتر بروند خود را ترك مي

py  ارتاژ، و روم، و پیشرفت صنایع در مشرق زمین ھلنیستي یونان، مھد مصر، ك
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سكاوروس سھ ھزار مجسمھ از یونان براي تئاتر خود : برد كرد و میراث ھنري آن را بھ یغما مي یونان مي
ھاي یوناني را برباید، و نرون بھ  كالیگوال بھ شوھر رفیقة خود امر كرد كھ تمام حجاریھا و مجسمھ. برد
بدین ترتیب یونان تا زمان ھادریانوس روز . ھاي شھر دلفي را براي خود برداشت یي نصف مجسمھتنھا

  .خوش ندید

ضربة خشم رومیان در جنگھاي مقدوني متوجھ اپیروس شد؛ سنا بھ سربازان فرمان غارت آن را داد، و 
توس بھ افتخار پیروزي آوگوس. صدو پنجاه ھزار از مردم این ایالت بھ عنوان برده و كنیز فروختھ شدند

» شھر پیروزي«خود در آكتیون پایتخت جدیدي براي اپیروس در نیكوپولیس ساخت؛ تمدن در این 
حتمًا بھ نوعي گرامي بوده است، چرا كھ اپیكتتوس در این شھر گوشھاي شنوا یافت و ) »نیكوپولیس«(

مقدونیھ از لحاظ سنگھاي معدني . مقدونیھ، سرنوشتي بھتر از ھمسایة وفادارش اپیروس داشت. وطن كرد
گذشت تا آپولونیا و  و الوار غني بود، و بازرگانیش ھم بھ واسطة جادة اگناتیا، كھ از این شھر و تراكیا مي

شھرھاي عمدة ایالت یعني ادسا، پال، و تسالونیكا بر سر . دورھاخیون را بھ بیزانس بپیوندد، رونق داشت
شھر اخیر ـ كھ ما امروزه آن را بھ نام . قرار داشتند  ز آن باقي است،این بزرگراه مھم، كھ ھنوز قسمتي ا

نامند ـ پایتخت  مي) شھر پیروزي تسالي(» تسالونیكا«شناسیم ولي یونانیان ھنوز ھم آن را  سالونیكا مي
ر كمي آنسوتر د. مقدونیھ، مقر شوراي ایالتي، و یكي از بزرگترین بندرھاي تجارتي بین بالكان و آسیا بود

دامپروري، و استخراج معادن كرده بود، ولي در عین حال شھرھاي   شرق تراكیا خود را وقف كشاورزي،
، فیلیپوپولیس مركز آن، آدریانوپل، پرینتوس، و بیزانس )صوفیھ(بسیار مھمي نیز داشت كھ سردیكا 

فروشھا متمول  بازرگانان و ماھي» شاخ زرین«اینجا در بیزانس در . از آن جملھ بودند) استانبول(
كردند؛  شدند، در حالي كھ در داخل شھر، مھاجرنشینھاي یوناني در برابر بربرھاي متجاوز جاخالي مي مي

شد، تمام تجارت سكوتیا و دریاي سیاه در حین عبور،  تمام گندم كشور وارد انبارھاي ساحلي بیزانس مي
ز تنگة باریك بوسفور تقریبًا خود در پرداخت، و ماھیھا ھنگام عبور ا حقوق راھداري بھ بیزانس مي

كمي بعد قسطنطین تشخیص داد كھ این شھر، شھر كلیدي دنیاي باستان . افتادند تورھاي ماھیگیري مي
  .است

ائوبویا، این جزیرة بزرگ از دیر زماني . در جنوب مقدونیھ، تسالي جایگاه گندم فراوان و اسبھاي زیبا بود
در قرن دوم میالدي، دیون زرین دھن ائوبویا . احشام خود شھرت داشت بھ خاطر اغنام و) مانند بئوسي(

در این شھر، بیش از ھر جاي دیگر، . كند كھ مستعد بازگشت بھ حالت بربریت است را چنان توصیف مي
دلسردي بینوایان بھ علت تمركز زمینھا و ثروت در دست چند خانواده، دلسردي اغنیا بھ علت ازدیاد 

ت و عوارض خدمات شھري، و دلسردي دودمانھا بھ علت ثروت خودپسندانھ یا فقر روزافزون مالیا
مستأصل كننده جمعیت كشاورزي شكوفاي پیشین را بكلي از میان برده بود، و دامھا تا زیر حصارھاي 

بئوسي ھنوز از فشار بار تلفات و مالیاتھایي كھ جنگھاي سوال بر . خالكیس و ارتریا بھ چرا رھا بودند
كھ در فضایي » اي بیش نیست تب دھكده«: نویسد استرابون مي. ش نھاده بود، كمر راست نكرده بوددوش

اي موجب آباداني  با این وصف، یك قرن صلح و آرامش تا اندازه. معادل با ارگ سابقش فشرده شده است
وز آن قدر جاذبھ پالتایا گردید، و خایرونیا، كھ دشتھاي آن شاھد كشورگشاییھاي فیلیپ و سوال بود، ھن

خایرونیا چنان كوچك شده است كھ «: گوید پلوتارك مي. داشت كھ نامدارترین شارمندش را پایبند خود سازد
  خواھم من ھم با ترك  نمي

ما در زندگاني فرھنگي آرام و اندیشة داھیانة پلوتارك، جنبة روشن محیطي » .آن باز ھم كوچكترش كنم
پایبند فضایل دیرین، داراي حس فداكاري براي   ادعا و شریف، متوسط بي یك فرد طبقة: بینیم تیره را مي

شود كھ بیش از پلوتارك  در تاریخ روم فردي یافت نمي. عامھ، و حامل دوستي خالصانھ و عشق بھ خانواده
  .دوست داشتني باشد

د سالگي ھمانجا میالدي در شھر خایرونیا قدم بھ عرصھ وجود نھاد و در حدود ھشتا ۴۶این مورخ در سال 
ھنگامي كھ نرون در یونان مشغول كامل كردن مجموعة پیروزیھایش بود، او در آتن تحصیل . درگذشت

ظاھرًا درآمدي قابل توجھ داشتھ است، زیرا بھ مصر و آسیاي صغیر و دوبار ھم بھ ایتالیا سفر . كرد مي
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رسد كھ در آنجا مأموریتي سیاسي ھم  در رم سخنرانیھایي بھ زبان یوناني ایراد كرد، و بھ نظر مي. كرد
او پایتخت بزرگ، و آداب خوب و زندگاني محترمانة اعیان و اشراف جدید . براي كشورش انجام داده است

نگریست، و با انیوس پیر ھمداستان  بھ آیین پرھیزكارانة این طبقھ بھ دیدة تحسین مي. آن را دوست داشت
زماني كھ در احوال این نجباي زنده و . قیات و خصلت خود ھستندبود كھ رومیان ھمھ چیز را مدیون اخال

. كرد، بھ این فكر افتاد كھ سنجشي میان قھرمانان روم و قھرمانان یونان انجام دھد نجباي فقید تعمق مي
خواست بھ وسیلة مثالھاي تاریخي بھ مردم  قصد نداشت كھ صرفًا تاریخ یا حتي شرح حال بنویسد، بلكھ مي

حتي براي كتابش بھ نام زندگیھاي مقایسھ شده قبال در ذھن عنوان مورالیا . ت و قھرماني بدھددرس فضیل
ھمواره و در ھمھ جا یك معلم بود، و كوچكترین فرصت را براي بستن . را برگزیده بود) اخالقیات(

ینھمھ لطف این داد، ولي انصافًا ھم ھیچ كس در ھیچ زماني با ا اي اخالقي بھ داستانش از دست نمي نتیجھ
دارد كھ بیشتر بھ شخصیتھا  صریحًا اعالم مي» زندگاني اسكندر«پلوتارك در . كار را انجام نداده است

ھاي  مند است تا بھ تاریخ؛ و امیدوار است با سنجش رومیان بزرگ با یونانیان بزرگ بتواند انگیزه عالقھ
وي با صداقتي كھ انسان را شرمنده . سازد معنوي و روحیة قھرماني را بھ خوانندگان آثار خویش منتقل

  .كند كھ خود وي در اثر تماس طوالني با مردان برجستھ آدم بھتري شده است سازد، اعتراف مي مي

مسلمًا نباید از او توقع داشت كھ وجدان و دقت مورخي تمام عیار را داشتھ باشد؛ اشتباه در نامھا، محلھا، و 
باید گفت كھ ) تا آنجا كھ قضاوت ما بھ صواب باشد( بسیار است، و ھایش  تاریخھاي وقایع در نوشتھ

یكي : ماند وي حتي از انجام دو وظیفة اصلي شرح حال نویس نیز باز مي. فھمد گھگاھي وقایع را بد مي
نشان دادن اینكھ شخصیت مورد بخثش و كارھاي این شخصیت ناشي از كدامین خصایل توارثي، محیط، و 

وده است، و دیگر نشان دادن تكوین و رشد این شخصیت در جریان مراحل زندگي، اوضاع و احوال ب
ھاي پلوتارك، مانند نوشتھ ھاي ھراكلیتوس، شخصیت یك انسان ھمان  در نوشتھ. مسئولیتھا، و بحرانھا

ولي ممكن نیست كسي حیات مردان نامي را بخواند و بھ این نقایص بیندیشد؛ شیوة . سرنوشت اوست
  ه، وقایع روایت زند

ھاي جذاب، تفسیرھاي خردمندانھ، وشیوة نگارش اصیل جبران ھمة این نقایص را  فرعي پرھیجان، لطیفھ
توان یافت، بلكھ  در كل ھزار و پانصد صفحة این كتاب حتي یك سطر بیمورد و صفحھ پركن نمي. كند مي

اران، شعرا، و فالسفھ دربارة صد تن از اشخاص برجستھ از ردة سرد. ھر جملھ بجا، الزم، و سنجیده است
و مونتني » .این كتاب مرتع روحھاي بزرگ است«: نویسد مادام روالن مي. اند این كتاب اظھار نظر كرده

شكسپیر داستانھایي از آن » .توانم سر كرد، پلو تارك كتاب دعاي من است بي پلوتارك نمي»  :گوید مي
ازد از آثار پلوتارك دربارة اعیان و اشراف روم پرد اقتباس كرده است، تصویري كھ از بروتوس مي

ھمیشھ حیات مردان نامي را با خود ھمراه داشت، و ھاینھ پس از خواندن   ناپلئون تقریبًا. گیرد سرچشمھ مي
كتابي گرانبھاتر . توانست از پریدن بر اسب و تاختن بھ سوي تسخیر فرانسھ خودداري كند آن بھ زحمت مي

  .ن بھ دست ما نرسیده استاز این كتاب از یونا

پلوتارك، پس از اینكھ دنیاي مدیترانھ را پیمود و در آنجا بھ سیر و سیاحت پرداخت، بھ خایرونیا بازگشت، 
چھار پسر و یك دختر پرورد، سخنراني كرد و كتاب نوشت، گاھگاھي ھم بھ آتن رفت، ولي قسمت اعظم 

دانست كھ مشاغل عمومي  او وظیفة خود مي. ش بودعمرش را تا روزھاي پایان شریك زندگي سادة زادگاھ
شارمندان شھرش او را بھ سمت بازرس ساختمانھا، سپس بھ . را با ھدفھاي آموزشي خویش توأم سازد

در برگزاري تشریفات و جشنھاي . عنوان قاضي ارشد، و سپس بھ سمت عضویت شوراي ملي برگزیدند
شد كھ مراسم آن دوباره از  غت، كاھن وخش دلفي ميشھرداري سمت ریاست را داشت، و در اوقات فرا

او دست كشیدن از معتقدات دیرین را، بھ صرف اینكھ از لحاظ روشنفكري قابل قبول . سر گرفتھ شده بود
دانست، بھ نظر او آیین خود اصل نیست، بلكھ اصل پشتیباني آن آیین از اخالقیات رو بھ  نیستند عاقالنھ نمي

بھ نظر او . وند موجود میان اعضاي یك نسل، یك خانواده، و افراد یك كشور استضعف بشر، و تقویت پی
py  .ھیجان ناشي از عواطف مذھبي، عمیقترین تجربة زندگي بشري است
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پلوتارك، كھ عالوه بر پارسایي تسامح نیز داشت، با نوشتن رساالتي دربارة آیینھاي رومي و مصري 
كرد كھ ھمة خدایان مظاھر مختلف وجودي یگانھ و  استدالل ميوي . بررسي تطبیقي مذاھب را بنیاد نھاد

متعالي ھستند كھ خارج از زمان، وصف ناپذیر، و چنان دور از امور خاكي و فاني است كھ براي آفرینش 
اي نیز وجود دارد كھ تابع یك شیطان  ارواح خبیثھ. و تنظیم امور عالم باید ارواح واسط وارد كار شوند

بھ عقیدة پلوتارك، . نظمي و نابخردي و شر در طبیعت و انسان است شأ و روح ھرگونھ بيبزرگترند كھ من
خوب است كھ ما بھ جاوداني بودن انسان، بھشت پاداش بخش، برزخ تزكیھ كننده، و دوزخ كیفر دھنده 

 آمد امیدوار باشد كھ یك دوره توقف در برزخ ممكن است حتي نرون را ھم او خوشش مي. معتقد باشیم
بھ عقیدة پلوتارك، ترسھاي ناشي از موھوم . اصالح كند، و تنھا معدودي بھ لعنت ابدي دچار خواھند بود

  با این وجود، بھ . پرستي، از خدانشناسي بدتر است

كرد كھ فیلسوفي اصیل و نوآور است، بلكھ  ادعا نمي. احضار ارواح، و نیروي پیشگویي خواب قایل بود
دیگر از معاصرانش خود را بھ عنوان كسي كھ فلسفة افالطون را با زمان خود  ھمانند آپولیوس و بسیاري

او اپیكوریان را از این رو كھ ظلمات نابودي را جانشین ترس از دوزخ . كرد دھد معرفي مي تطبیق مي
 گرفت، ولي مانند رواقیون فلسفة رواقي خرده مي» تناقضات و ناھمنواییھاي«كرد و از  كردند تقبیح مي مي

  ».پیروي از خدا و تبعیت از عقل یكي است«بر این عقیده بود كھ 

گردآوري شده است، زیرا بیشتر آنھا شامل ترغیبات ) اخالقیات(سخنرانیھا و مقاالتش تحت عنوان مورالیا 
در این اوراق دربارة مطالب بسیار گوناگون، . ساده و طبیعي بھ پیروي از عقل و حكمت در زندگي است

بودن مردان سالخورده براي مشاغل عمومي گرفتھ تا بحث راجع بھ تقدم مرغ بر تخم مرغ بحث از شایستھ 
دارد، ولي معترف است كھ تندرستي از ھمة كتابھاي خوب با  پلوتارك كتابخانة خود را عزیز مي. شده است

  :ارزشتر است

كنند كھ گویي براي مقابلھ  برخي از مردم بھ سائقة شكمپرستي چنان با ولع در مجالس میگساري شركت مي
اردشیر درازدست … . غذاھایي كھ ارزانترند ھمواره نافعترند… . كنند اي، خواربار ذخیره مي با محاصره

: ھنگامي كھ در جریان یك عقب نشیني شتابزده جز نان جو و انجیر خوراكي دیگر نداشت، بانگ برآورد
ھاست، بھ شرط آنكھ كامال  شراب مفیدترین نوشابھ » …!ھرگز تاكنون مزة آن را نچشیده بودم! چھ لذتي«

بھ ویژه از سوءھاضمة ناشي از خوردن گوشت باید … . بھ جاي خود نوشیده شود و با آب آمیختھ شده باشد
بھتر آن . بر حذر بود، زیرا از ھمان آغاز كسل كننده است و بعد از ھضم ھم آثار بسیار زیان آوري دارد

زیرا زمین چیزھاي دیگر فراوان . اد كھ با وجود غذاھاي دیگر گوشت نخواھداست بدن را چنان عادت د
مع ھذا، چون . دارد كھ نھ تنھا میتوانند خوراك ما باشند، بلكھ موجبات رفاه و خوشي ما را ھم فراھم سازند

عادت بھ صورت طبیعت ثانوي تصنعي درآمده است، باید گوشت را بھ عنوان غذاي كمكي در رژیم غذایي 
كھ بیشتر با طبیعت ما سازگارند و از حدت … شایستھ است غذاھاي دیگر مصرف كنیم … .خود بگنجانیم

  .كاھند گردد، كمتر مي قوة عاقلة ما، كھ بھ اصطالح بر اثر خوراكھاي ساده و سبك روشن مي

ز زنان كند، و مثالھاي فراواني ا پلوتارك بھ پیروي از افالطون تساوي حقوق زن و مرد را تبلیغ مي
؛ مع ھذا بھ )اند در میان اطرافیان خود او نیز چندین زن تحصیلكرده بوده(آورد  دانشمند دورة باستان مي

  :نگرد زناي شوھران با گذشت و اغماض یك مرد مشرك مي

بندوبار در مورد لذات شخصي، گناه كوچكي با یك  اگر در زندگاني خصوصي، مردي ناخویشتندار و بي
اش نباید بر او خشم گیرد یا خودخوري كند، بلكھ باید چنین استدالل  ار مرتكب شود، زوجھمعشوقھ یا خدمتك

  .كند كھ براي احترام بھ او است كھ شوھرش در ھرزگي خود زن دیگري را شركت داده است

بریم از مصاحبت مردي آدمي منش، سالم،  با وجود این، وقتي مطالعة مقاالت جذاب پلوتارك را بھ پایان مي
py  آید كھ افكار او پیش پا  گران نمي بھ انسان. یابیم متعادل، و كامل حرارتي مي
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طبع سلیم، . روي خوش آیندش بھ منزلة پادزھري در برابر جنون فكري عصر ماست افتاده است؛ میانھ
اي مقاومت ناپذیر، حتي از فراز تودة افكار  اش ما را بھ گونھ شوخي مھرآمیز و تصاویر سرگرم كننده

او . دمد یافتن فیلسوفي آن قدر عاقل كھ بتواند شاد باشد روحي تازه بھ آدمي مي. برد كشاند و مي تذلش، ميمب
دھد كھ براي نعمتھا و مواھب عادي زندگي شكرگزار باشیم و بھ خصوص قدر دوام آنھا را  بھ ما اندرز مي

  :بدانیم

آنھا سھیم ھستیم فراموش كنیم، بلكھ باید شاد نباید این بركات و مزایایي را كھ با بسیاري از دیگران در 
مگر نھ این است كھ آدم خوب ھر … . یابیم باشیم از اینكھ زنده ھستیم، سالمیم، و روشنایي آفتاب را در مي

انسان . جھان در واقع عالیترین معابد، و در نزد خداوند گرامیترین است… پندارد؟  روزي را جشني مي
او در جھان در پیشگاه بتھاي پرداختة دست آدمي و بیجان . شود معبد داخل ميھنگام تولد بھ درون این 

در پیشگاه آفتاب، ماه و … كند  نیست بلكھ در پیشگاه روح االھي است كھ بر حواس انسان تجلي مي
پراكنند و در پیشگاه زمیني كھ خوراك بھ ما  ھایي است كھ ھمواره آب خنك مي ستارگان و رودخانھ

از آنجا كھ این زندگي سبب كاملترین معرفت بھ عالیترین رموز است، باید ھمواره از شادي و … .دھند مي
  .خوشي سرشار باشیم

II – آتن پر تحرك  

بازگشت بھ مذھب، و رنسانس زودگذر ادبیات و فلسفة : پلوتارك مظھر دو نھضت عصر خویش است
آتن و قسمت یوناني مشرق زمین محدود از این دو نھضت، اولي جنبة جھاني داشت، و دومي بھ . یونان

تجارت با غرب و . اما چندان سھمي در تفكر یوناني ادا نكرد  پلوپونز شش شھر با رونق و آباد داشت،. بود
یك صنعت پارچھ بافي پر تولید پاتراي را در سراسر دوران تسلط روم و قرون وسطي، حتي تا عصر ما 

ماندة جھانگرداني كھ براي دیدن مجسمة زئوس فیدیاس یا تماشاي اولمپیا با پس . زنده و سرپا نگاھداشت
تداوم بازیھاي اولمپي، كھ ھر چھار سال یك بار . كرد آمدند، بھ خوبي گذران مي بازیھاي اولمپي بھ آنجا مي

میالدي، كھ تئودوسیوس بھ برگزاري آن پایان داد، یكي از مظاھر  ٣٩۴م تا  ق ٧٧۶یافت، از سال  انجام مي
آمدند و خطاب بھ  مانند عھد پرودیكوس و ھرودوت، فیلسوفان و مورخان مي. ش تاریخ یونان استدلك

كند كھ چگونھ  دیون زرین دھن توصیف مي. راندند مردمي كھ بھ مناسبت جشنھا گرد آمده بوند، سخن مي
سرودند،  را ميخواندند، شاعران اشعار خود  خود را براي شنوندگان گذرا مي» انشاھاي كودكانة«مصنفین 

، »خیل سوفسطاییان، مانند طاووسھاي مغرور«دادند، و  علماي بیان دستشان را در ھوا تكان مي
. تر از بقیھ نبوده است كوشیدند جمعیت را خیره و مبھوت سازند؛ خود دیون ھم در این میان ساكت مي

سوختند و  كند كھ یا از گرما مي ياپیكتتوس انبوه تماشاگران گرمازده را در جایگاھھاي بي سایبان تصویر م
شدند، ولي ھمة اینھا را در میان غوغا و ھیجاني كھ در پایان ھر مسابقھ بھ حد اعال  یا از باران خیس مي

  مسابقات . بردند رسید از یاد مي مي

ارد ھلني ھادریانوس نیز بھ آنھا افزوده شده بود و در بسیاري از مو مسابقات نویني ھم مانند مسابقة پان
مگر «: پرسد ھاي لوكیانوس مي یكي از اشخاص نوشتھ. شامل مسابقات شعر و خطابھ و موسیقي ھم بود

مھاجرنشینان رومي در كورنت نبردھاي » تواني در جشنھاي بزرگ موسیقي كالسیك بشنوي؟ نمي
كرد، بھ این نبردھا از كورنت بھ چند شھر دیگر نیز سرایت . گالدیاتورھا را در یونان مرسوم كردند

بسیاري از یونانیان و از جملھ دیون زرین دھن، . طوري كھ تئاتر دیونوسوسي ھم بھ این قصابیھا آلوده شد
دموناكس، فیلسوف كلبي، بھ مردم آتن التماس . و پلوتارك علیھ این بیحرمتي اعتراض كردند  لوكیانوس،

ولي . از این بدعت جلو گیرند را در شھرشان واژگون سازند، یا» محراب ترحم«كرد كھ یا اول  مي
  .مسابقات رومي تا زماني كھ مسیحیت تسلط كامل یافت دوام داشت

اسپارت و آرگوس ھنوز نیمھ جان و تواني داشتند، و اپیداوروس از بركت روي آوردن عدة بسیاري از 
رت از كورنت كھ تجا. شد بیماران جسمي و روحي بھ قربانگاه آسكلپیوس روز بھ روز ثروتمندتر مي
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اش را در كنترل داشت، در ظرف نیم قرن پس از بازسازیش توسط قیصر، ثروتمندترین شھر  طریق تنگھ
شد  یھودیھا، و مصریاني تشكیل مي  جمعیت ناھمگون آن، كھ از رومیان، یونانیان، سوریھا،. یونان گشت

ري گري، اپیكوري بودن، كھ بیشترشان از سرزمین و آداب و رسوم بومي خود بریده بودند، بھ سبب بازا
معبد باستاني آفرودیتة زمیني بھ عنوان مركز و محراب فواحش . اعتنایي بھ اخالقیات بدآوازه بود و بي

آپولیوس بالت با شكوھي را كھ در كورنت دیده بود و . داد كورنت ھنوز بھ كاسبي پر رونقش ادامھ مي
فقط روي   ونوس بكلي برھنھ پدیدار گشت،«: كند نمایش محاكمة پاریس بوده است، چنین توصیف مي

قسمت زیبا و خوشایند میان بدنش پیراھن لطیفي از حریر داشت، آن راھم ھوسبازیھاي باد بھ این سو و آن 
  .راه و رسم مردم كورنت از زمان آسپاسیا بھ بعد اصالح نشده بود» .برد سو مي

نابودي جنگلھا، خرابي سطح زمین، و . منطقھ بودروستاھاي سر راه مگارا بھ آتیك نمایانگر بینوایي شدید 
كاھش منابع معدني، دست بھ دست جنگ، مھاجرت، عوارض سنگین، و خودكشي نژادي داده بود تا از 

الئوسیس، كھ آیین : در سراسر آتیك فقط دو شھر آباد و بارونق بودند. صلح رومي بیاباني غم انگیز بسازد
كشاند؛ و آتن، كھ مركز فرھنگي و  سودآوري را بھ سوي خود مي خاص مذھبیش ھر سالھ جمعیت كثیر و

كردند و روم  نھادھاي قدیمي آتن ـ شورا، انجمن، و آرخونھا ـ ھنوز كار مي. آموزشي دنیاي كالسیك بود
را بھ عنوان دادگاه عدالت و دژ دفاع از حقوق مالكیت ) دادگاه عالي آتن(قدرت دوران نخستین آریوپاگوس 

زمامداراني از قبیل آنتیوخوس چھارم، ھرودس كبیر، آوگوستوس، و ھادریانوس در . ردانده بودبھ آن برگ
ھرودس آتیكوس ستادیوم را . كردند بخشش و احسان بھ آتن با میلیونرھایي مانند ھرودس آتیكوس رقابت مي

. این كار كرد از نو با مرمر ساخت، بھ طوري كھ تقریبًا تمام سنگ مرمر معادن كوه پنتلیكوس را صرف
  ) تاالر خطابھ یا موسیقي(بھ عالوه یك اودئون 

ھادریانوس براي تكمیل اولمپیوم امكان مالي فراھم كرد و در نتیجھ زئوس، كھ . در پاي آكروپولیس بنا بھاد
  .حاال دیگر یك پایش لب گور بود، جایگاھي در خور شادابترین روزگارانش یافت

در ادبیات و فلسفھ و آموزش و پرورش، عدة بسیاري از جوانان متمول رقیب آتن  در این ضمن شھرت بي
دانشگاه آتن عالوه بر ده كرسي رسمي، كھ ھزینة آنھا را . كشانید و فضالي تھیدست را بھ مدارس آتن مي

اللغھ،  در آنجا ادبیات، فقھ. پرداخت، تعداد كثیري نیز مدرس و معلم خصوصي داشت شھر یا امپراطور مي
محل تدریس معموال ژیمنازیوم یا . شد ان، فلسفھ، ریاضیات، ھیئت، پزشكي، و حقوق تدریس ميعلم بی

دورة آموزشي، جز در مورد فن خطابھ و حقوق، بھ . ھاي خصوصي بود تئاترھا و گاھي ھم معابد یا خانھ
و فھمش را ھیچ وجھ در بند تجھیز دانشجو براي تأمین معاش نبود؛ بل در پي این بود كھ ذھنش را تیز 

  اي پرورد، ولي، ضمنًا، این مكان روشنفكران برجستھ. عمیق گرداند و بھ آییني اخالق مجھزش سازد
ھزاران نفر مھمل باف لفاظ نیز بار آورد كھ ھم فلسفھ و ھم مذھب را در پیچ و خمھاي بحثھاي نظري 

  .گرفتار كردند

ھ بود، با شكیبایي شیوة زندگي پرھیاھو و متفنن آتن چون از نظر درآمد تا حد زیادي بھ دانشجویانش وابست
شد گاھي  مي) محصلین تازه وارد(» ھا نوچھ«اي كھ با  شوخیھاي آزاردنده. كرد این جوانان را تحمل مي
شاگرداني كھ استادانشان رقیب ھمدیگر بودند، ھواخواھان پرحرارت . گشت سبب آزردگي آتنیھا مي

زمان ما، بھ یكدیگر » چماق بھ دست«گھگاھي، درست مانند جوانان شدند و در بلواھاي  استادانشان مي
توانند  كردند كھ از زنان فاحشھ و قماربازان بیشتر مي برخي از دانشجویان احساس مي. شدند ور مي حملھ

شنویم كھ خانمھاي مزبور استادان را رقیبھاي  ما از آلكیفرون مي. چیز یاد بگیرند تا از كل استادان فلسفھ
. اما غالبًا مناسبات دوستانة مطبوعي میان شاگردان و استادان برقرار بود. دانستند اي مي ن و ناشایستھكود

كردند، بھ ھنگام  كردند، مطالعة آنھا را ھدایت مي بسیاري از آنھا شاگردان خود را بھ شام دعوت مي
تحصیلي آنان بھ والدینشان  رفتند، و دایمًا اطالعات نادرست در مورد پیشرفت بیماري بھ عیادتشان مي

كردند، عدة كمي از استادان از  پرداخت اشاعھ مي بیشتر مدرسین از حقوقي كھ ھر شاگرد مي. دادند مي
شش (گرفتند، و مدیران چھار مكتب فلسفھ از خزانة امپراطوري سالیانھ ده ھزار دراخما  دولت حقوق مي

  .داشتند مواجب دریافت مي) ھزار دالر
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شكل گرفت ـ دوران ظھور مجدد فالسفة خطیب كھ بھ حسب » دوران دوم سوفسطایي«مل، تحت این عوا
رفتند، براي مردم خطابھ  كشاند، از شھري بھ شھري مي حق التدریسي كھ آنھا را بھ سوي خود مي

كردند، بھ عنوان رایزن  دادند، دعاوي اشخاص را در دادگاھھا مطرح مي خواندند، بھ شاگردان درس مي مي
بردند، و گاھي نیز بھ عنوان مأمور مخفي افتخاري كشور ـ شھرھاي خود  حاني در نزد اغنیا بھ سر ميرو

  این جنبش در سراسر امپراطوري، . كردند عمل مي

بھ گفتة دیون تعداد فالسفھ در آن زمان بھ . بھ ویژه در دنیاي یوناني، در سھ قرن اول میالدي شكوفان بود
اي مشترك و عام نداشتند،  سوفسطاییان جدید نیز مانند سوفسطاییان قدیم، آموزه. بوددوزھا زیاد  اندازة پینھ

كردند، و در بسیاري  كردند، شنوندگان فراواني بھ سوي خود جلب مي تعلیمات خود را با شیوایي بیان مي
در این بود  تفاوت اینان با سوفسطاییان سابق. رسیدند موارد، بھ شھرت، مقام اجتماعي شامخ، یا ثروت مي

شان بیشتر متوجھ شكل و سبك، و فن  بردند، اینان عالقھ كھ بندرت مذھب یا اخالقیات را بھ زیر سؤال مي
مھارت سخنوري بود تا مسائل بزرگي كھ پایھ اعتقادات و اخالقیات جھان را بھ لرزه درآورده بود؛ در 

فیلوستراتوس شرح حال سوفسطاییان . واقع، سوفسطاییان جدید مدافعان پرحرارت آیین باستان بودند
آدریانوس، از . اجازه دھید فقط بھ یك نمونھ اكتفا كنیم. برجستة این عصر را براي ما بھ یادگار گذاشتھ است

اش  درس افتتاحیھ. اھالي صور، علم بیان را در آتن آموخت و بھ كرسي دولتي تدریس علم بیان دست یافت
اي كھ اسبھایش زین  وي با گردونھ ».آمدبار دیگر سخن از فنیقیھ «: ردرا با این كلمات غرور آمیز آغاز ك

ھنگامي كھ ماركوس آورلیوس . آمد اي داشتند، و خودسراپا آراستھ بھ جواھر براي تدریس مي و یراق نقره
اي بالبداھھ دربارة  رد، براي اینكھ آدریانوس را آزمایش كند از او خواست خطابھك از آتن دیدار مي

این خطیب چنان از عھده برآمد كھ ماركوس او را غرق افتخار، و سیم و زر . موضوعي دشوار ایراد كند
ا یافت، با آدریانوس، موقعي كھ بھ استادي كرسي علم بیان رم ارتق. ھا و غالماني نیز بھ او داد كرد، و خانھ

كرد، سخنرانیش چنان جذاب بود كھ سناتورھا جلسات خود را تعطیل و  آنكھ بھ زبان یوناني اداي مطلب مي
ھایي تقریبًا از  یك چنین دوره. كردند تا بروند و سخنراني او را بشنوند مردم نمایشھاي پانتومیم را ترك مي

بود، و حال كھ سخن گفتن آموختھ بود دیگر  دھد؛ فلسفھ در دریاي فصاحت غرق شده مرگ فلسفھ خبر مي
  .اندیشیدن را بھ ترك گفتھ بود

ما در فصول قبل وصفي از آنھا دادیم و از قباي ژنده، موي و ریش . كلبیون درست در قطب مقابل بودند
. كشید، سخن راندیم ژولیده، خورجین و چوبدست، و زندگي در حد اعالي سادگیشان، كھ گاه بھ وقاحت مي

زیستند، سازماني سلسلھ مراتبي از نوآموز تا استاد داشتند، از ازدواج و  گرد مي ا مانند دراویش دورهآنھ
شمردند، ھمة حكومتھا را دزد و انگل  كار احتراز داشتند، رسوم و ظاھرسازیھاي تمدن را حقیر مي

ھمھ كس . گرفتند خره مي، و خدایان را بھ س»اسرار«كردند، و ھر گونھ غیبگویي،  دانستند و محكوم مي مي
  تر از ھمھ؛ با این حال حتي او یكي از كلبیون فاضل بھ نام  كرد، و لوكیانوس آتشین آنان را ھجو مي

  دموناكس ھمة. نگریست كھ از تمول صرفنظر كرده بود تا با فقر فیلسوفانھ زندگي كند، بھ دیدة تحسین مي
بھ دیگران، و برقراري صلح و تفاھم میان اشخاص  را وقف یاري) میالدي ١۵٠تا  ۵٠(اش  عمر صد سالھ
. گذاشتند گرفتند، بھ او احترام مي مردم آتن، كھ ھمھ چیز و ھمھ كس را بھ مسخره مي. و شھرھا كرد

ھنگامي كھ بھ اتھام امتناع از تقدیم قرباني بھ خدایان در برابر یكي از دادگاھھاي آتن قرار گرفت، صرفًا با 
ن احتیاج بھ پیشكشي ندارند و مذھب عبارت از مھرباني بھ ھمھ است برائت حاصل این اظھار كھ خدایا

گشت، صرف حضور دموناكس كافي  ھاي گوناگون مي موقعي كھ مجلس آتن دستخوش منازعات دستھ. كرد
در روزگار پیري . رفت اي بر زبان آورد، بیرون مي آنكھ كلمھ بود تا، جنجال فروكش كند؛ بعد ھم، بي

اي وارد شود، و در آنجا غذا بخورد و شب را بھ روز آورد؛ و در آتن  شت كھ ناخوانده بھ ھر خانھعادت دا
لوكیانوس از پرگرینوس با احترام و محبت كمتري یاد . دانست ھر كسي این را براي خود افتخار مي

ن را در پیش پرگرینوس زماني بھ مسیحیت روي آورد، سپس آن را ترك گفت و شیوة زندگي كلبیو. كند مي
بھ پرخاشجویي با روم برخاست، سراسر یونان را دعوت بھ شورش كرد، و سرانجام با افكندن   گرفت،

pyھاي آتشي كھ بھ دست خود ھیزمش را گردآورده و برافروختھ بود، جمعیتي را كھ در  خویش در میان شعلھ
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كلبیون، ). میالدي ١۶۵(تش سوخت اولمپیا گرد آمده بودند شگفت زده كرد، و بدین ترتیب زنده زنده در آ
  .كردند با حقیر شمردن ثروت و حتي زندگي، در آن زمان راه را براي راھبھاي كلیساي مسیحي ھموار مي

ھنگامي كھ وسپاسیانوس، ھادریانوس، و ماركوس آورلیوس كرسیھاي تدریس فلسفھ را در آتن تأسیس 
آكادمي : ار مكتب اندیشھ را بھ رسمیت شناختندكردند، كلبیون و شكاكان را نادیده گرفتند و فقط چھ

در آكادمي اعتقاد مغرورانة افالطون بھ خرد را با . افالطون، لوكیون ارسطو، رواقیون، و اپیكوریھا
درآمیختن با شك كلي كارنئادس كمرنگ كرده بودند؛ ولي پس از مرگ كارنئادس، این مكتب بھ آیین اولیھ 

داد  ، كھ سیسرون را در آكادمیا تعلیم مي)آسكالوني(وس اشقلوني و اصیل خویش بازگشت، و آنتیوخ
لوكیون اینك دیگر مطابق . ، دوباره بھ مفاھیم افالطون دربارة عقل، بقاي روح، و خدا روي آورد)م ق٧٩(

در این عصر . تأویل آثار ارسطو كرده بود سنت تئوفراستوس خود را وقف علوم طبیعي و تفسیر بي
ھاي اپیكور را، بدون  رفت؛ فقط عدة كمي جرئت داشتند آموزه كوري رو بھ افول ميمذھبي، مكتب اپی

» مسیحي«، و »ملحد«، »اپیكوري«در قسمت اعظم آسیاي یونان، كلمات . مالحظات سیاسي، تدریس كنند
  .مترادف ھم و بیانگر بیحرمتي و بیزاري بودند

سفت و سخت شكلھاي نخستین این آیین بھ وسیلة كمالپرستي . فلسفة مسلط از دیر زماني فلسفة رواقي بود
پانایتیوس كھ پس از مرگ . پانایتیوس و پوسیدونیوس، كھ ھر دو از اھالي رودس بودند، مالیم شده بود

  ، و بھ ریاست رواق رسیده )ق م ١٢٩(سكیپیو بھ آتن بازگشتھ بود 

چیز نفوذ دارد، و در گیاھھا بھ  كرد كھ در ھمھ تعریف مي) پنوما(بود، خدا را یك روح مادي یا نفخھ 
) لوگوس(» خرد«و در انسان بھ صورت ) پسوخھ(» روان«عنوان قوة گیاھي، در حیوانات بھ عنوان 

نظریة . جانشینانش از این آیین مبھم وحدت وجود فلسفة مذھبي مشخصتري تدوین كردند. كند تجلي مي
لبیون گرایید؛ و بھ قول ناظري، در قرن دوم رواقیون دربارة انضباط اخالقي بیشتر بھ سوي زھد خشك ك

در شخصیت اپیكتتوس نیز، مانند . میالدي تفاوت آیین كلبیون یا آیین رواقیون فقط یك خرقة ژنده بود
  .توان حركت ھر دو نھضت را بھ سوي مسیحیت مشاھده كرد ماركوس آورلیوس، مي

III – اپیكتتوس  

چون فرزند زن كنیزي . پولیس واقع در فروگیا بھ دنیا آمدمیالدي در شھر ھیرا ۵٠اپیكتتوس حدود سال 
وي فرصت و امكان ناچیزي براي تحصیل داشت، زیرا دائمًا از یك شھر . بود، طبیعتًا خود او نیز برده بود

شد، تا اینكھ بھ تملك اپافرودیتوس، یك غالم آزاد شدة  و ارباب بھ شھر و ارباب دیگر دست بھ دست مي
اپیكتتوس ضعیف البنیھ بود و ظاھرًا بر اثر خشونت شدید یكي از اربابانش لنگ . ون، درآمدمقتدر دربار نر

اپافرودیتوس بھ او اجازه داد كھ در سر درس . با این وصف، ھفتاد سال عمر طبیعي خود را كرد. شده بود
م درس گویا سپس خود اپیكتتوس در ر. موسونیوس روفوس حضور یابد و بعدھا ھم او را آزاد ساخت

داده است، زیرا ھنگامي كھ دومیتیانوس فالسفھ را تبعید كرد، این بردة سابق از جملھ كساني بود كھ  مي
یكي . در نیكوپولیس متوطن شد و در آنجا درسھایش دانشجویاني از شھرھاي مختلف را جلب كرد. گریختند

  كاپادوكیا شد؛ او تعلیمات اپیكتتوس را،از این دانشجویان آریانوس، از اھالي نیكومدیا، بود كھ بعدھا حاكم 
این مجموعھ چیزي . منتشر ساخت» كپیھ«احتماال از طریق تندنویسي، گردآورد و آنھا را تحت عنوان 

اثر نامبرده یك رسالة  .استغیر از ھمان كتاب مباحث نیست كھ اكنون در فھرست بھترین كتابھاي جھان 
رسمي كسل كننده نیست، بلكھ نمونة كالسیكي از بیان ساده و طنز صریح و خودماني است، كھ با خلوص 

اپیكتتوس بي تبعیض . نمایاند و صمیمیت روحي فروتن و مھربان، ولي در ضمن نیرومند و قاطع را مي
وقتي دموناكس، با شنیدن اینكھ . خندید و بھ سبك ناھموار خویش ميكرد  متلكھایي بار خود و دیگران مي

كند، بھ طعنھ از دختر خود او خواستگاري كرد، اپیكتتوس  این كھنھ مجرد بھ دیگران ازدواج را توصیھ مي
pyآورد كھ آموختن حكمت خود خدمتي است  اي نكرد؛ وي براي مجرد بودنش این عذر را مي آزرده شد و گلھ
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اپیكتتوس در سالھاي آخر عمرش زني گرفت تا . نیست» اي دو سھ بچة دماغ كوفتھ«پس انداختن كھ كم از 
  از طفلي كھ از سر راه برداشتھ بود 

در این سالھا دیگر شھرت او از مرزھاي امپراطوري در گذشتھ بود، و ھادریانوس او را از . مواظبت كند
  .شمرد دوستان خویش مي

از جھات دیگر شبیھ سقراط بود، آن قدرھا بھ طبیعت و مابعدالطبیعھ توجھ  اپیكتتوس، كھ از این حیث و
. نداشت كھ نظام اندیشة خاصي بھ وجود آورد؛ تنھا اشتغال خاطر و تنھا عالقة مفرط او زندگي شایستھ بود

 یا از آتش و… ھستند ) اتم(كند كھ تمام موجودات مركب از ذرات  براي من چھ تفاوتي مي«: پرسد او مي
فلسفھ بھ معناي خواندن » خاك؟ آیا ھمین قدر كافي نیست كھ انسان بھ ماھیت واقعي خیر و شر پي ببرد؟

اصل براي انسان این است كھ بھ زندگي . كتاب حكمت نیست، بلكھ تربیت عملي نفس براساس حكمت است
الزمة نیل . ھ باشدو رفتارش چنان قالبي بدھد كھ خوشبختیش ھرچھ كمتر بھ چیزھاي بیروني بستگي داشت

را كھ اشخاص را بھ » لذت طلبان و اراذلي«بھ این غایت انزوا طلبي زاھدانھ نیست؛ برعكس، جا دارد 
جوید؛ ولي با  یك نیكمرد در كارھاي مدني شركت مي. سازند تقبیح كنیم انجام خدمات عمومي بیعالقھ مي

فقدان، محرومیت، تحقیر، رنج، بردگي،  آرامش خاطر ھمة حوادث ناگوار سرنوشت از قبیل فقر، زیان و
  ».تحمل و عزت نفس داشتھ باشد«داند كھ چگونھ  پذیرد و مي حبس، و مرگ را مي

فرزندت مرده . »ام آن را باز پس داده«، بلكھ فقط بگو »ام آن را از دست داده«ھرگز دربارة چیزي نگو 
» .اند زمینم را از دستم درآورده«. شده استزنت مرده است؟ نھ، بازپس داده . است؟ نھ، پس داده شده است

دھد، آن را امانتي نزد  از آنجا كھ ھر چیزي را خداوند بھ تو مي. بسیار خوب، آن نیز پس داده شده است
آیا بھ سبب یك پاي لنگ زمین و زمان را نفرین ! اي برده» !لنگد یك پایم مي! افسوس… «خود بدان

كیست كھ مرا : باید بھ تبعید بروم… ز را مفت از كف خواھي داد؟ كني؟ مگر جز این است كھ ھمھ چی مي
فقط بدن مرا » .تو را بھ زندان خواھم افكند… «رویي حركت كنم؟ باز دارد از اینكھ با لبخند و گشاده

اینھاست درسھایي كھ فلسفھ باید تكرار، و ھر … آیا باید ناالن بمیرم؟. من كھ باید بمیرم. كني زنداني مي
كرسي خطابھ و زندان ھر دو مكان ھستند، یكي بلند است و دیگري پست، ولي … .بت و عمل كندروز ث

  .تواند یكي باشد در این ھر دو جا، ھدف معنوي تو مي

یك برده ممكن است روحًا آزاد باشد، مانند دیوجانس؛ یك زنداني ممكن است آزاد باشد، مانند سقراط؛ و یك 
. اي ناچیز نیست حتي مرگ نیز در زندگي نیكمرد جز حادثھ. مانند نرونامپراطورممكن است برده باشد، 

تواند خود بھ استقبال مرگ برود؛ و در ھر  چربد، حتي مي نیكمرد اگر ببیند شر در جھان بر خیر بسیار مي
  .حال مرگ را بھ عنوان جزئي از حكمت نھاني طبیعت با آرامش خواھد پذیرفت

خواھد بھ  دلم مي… كردند كھ ھرگز درو نشوند؟  س بودند، آیا بایستي دعا ميھاي گندم داراي احسا اگر دانھ
من چھ باید بكنم؟ ھر چھ كھ . شود كشتي غرق مي… . این نكتھ پي ببري كھ عمر جاودان لغتي بیش نیست

چیزي دانم ھر  آنكھ با خدا داد و فریاد كنم؛ چرا كھ مي یا بلرزم، بي. شوم بي آنكھ بترسم غرق مي… بتوانم 
  آید،  كھ یك روز بھ دنیا مي

باید . زیرا من جزیي از كل ھستم، ھمچنانكھ یك ساعت جزئي از یك روز است. یك روز ھم باید نابود شود
خود را چون تك رشتة نخي بدان كھ از كل … كھ ھمچون ساعتي فرا رسم و ھمچون ساعتي نیز در گذرم 

آید مطابق میل و آرزوي تو باشد، بلكھ ھر چیزي  یش ميمخواه كھ ھر چھ پ… . آن لباسي بافتھ خواھد شد
  .آید، پذیرا شو، و آنگاه است كھ آرامش خاطر خواھي یافت را ھمانگونھ كھ پیش مي

گوید، ولي بارھا نیز بھ ھمین  گرچھ اپیكتتوس غالبًا از طبیعت بھ عنوان یك نیروي فاقد شخصیت سخن مي
جو مذھبي مسلط در زمان او، بھ فلسفة او گرمایي . دھد طبیعت شخصیت، قوة ممیزه، و عشق نسبت مي

آورد كھ شبیھ بھ زھد آن امپراطور  بخشد و آن را بھ صورت زھدي آمیختھ با تسلیم و رضا در مي مي
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اپیكتتوس با فصاحتي دلپذیر . رواقي است كھ چندي بعد آثار اپیكتتوس را خواند و افكارش را منعكس كرد
دار و ھدفدار بودن طبیعت سخن  مان و مكان حاكم است، و شواھد دال بر نقشھاز نظم پرشكوھي كھ بر ز

خداوند بعضي از جانوران را براي خورده شدن، برخي «: دھد رساند كھ توضیح مي گوید، و بھ آنجا مي مي
ذھن بھ گمان او » .اي را براي اینكھ پنیر تولید كنند آفریده است دیگر را براي خدمت بھ كشاورزي، و پاره

در واقع . توانستھ است آن را بھ وجود آورد انسان خود چنان وسیلة شگفتي است كھ فقط خدایي آفریننده مي
توانستیم نیاكانمان را تا آدم نخستین تعقیب كنیم، در  اگر مي. چون ما قوة عاقلھ داریم، اجزاي عقل كل ھستیم

بھ تمام معني كلمھ پدر ھمة ماست و ھمة مردم  پس خداوند. یافتیم كھ او را خداوند بھ وجود آورده است مي
  .برادرند

ترین  كسي كھ یك بار از روي فھم در ادارة جھان امعان نظر كرده، و دریافتھ باشد كھ بزرگترین و جامع
انسانھا و خداوند است، و تخمة اولیة ھمة ) منظومھ، بھ معني ھماھنگ كنار ھم بودن(ي »سیستما«اجتماع، 

چھ … جودات ناطق از جانب خداوند است، چنین كسي چرا نام خود را شارمند جھان اشیا و بویژه مو
بھ گمان من … توانست از دل و جان بر این عقیده باشد  اگر آدمي مي… گویم، فرزند خداوند نگذارد؟  مي

خوري،  پس موقعي كھ غذا مي… . دیگر ممكن نبود در وجود خویش اندیشة ناشایست یا پست بپروراند
وقتي كھ با زني در یك جا ساكن . دھي خوري و كھ را غذا مي در نظر بگیر كیستي كھ غذا مي خوب

اي بدبخت تو خدا را ھمھ جا در كنار خود داري و خود … كني شوي، كیستي تویي كھ چنین كاري مي مي
  !از آن بیخبري

كند كھ نھ تنھا ارادة  ب ميدر قسمتي كھ گویي بھ قلم بولس حواري است، اپیكتتوس دانشجویان خود را ترغی
  :خود را، از روي اعتماد و امید، تابع ارادة االھي كنند، بلكھ رسوالن خدا در میان نوع بشر باشند

خدا «: بیندیش چھ واالست اینكھ انسان بتواند بگوید» … .برو و بھ وجود من شھادت بده«: گوید خدا مي
اند، كھ  شم، و بھ مردم بگویم كھ ترسھا و غمھایشان بیھودهمرا بھ دنیا فرستاده است تا سرباز و شاھد او با

فرستد و  خدا مرا زماني بدینجا مي. بر نیكمرد، چھ زنده باشد و چھ بمیرد، ھیچ مصیبتي روي نتواند آورد
  مرا . زماني بھ جاي دیگر

ي كھ چنین خدمتي بھ وقت. كشد تا بتوانم گواه بھتري برایش در میان انسانھا باشم با فقر و حبس بھ آزمون مي
گویند؟ نھ؛  ام چھ مي عھده دارم، دیگر برایم چھ اھمیتي دارد كھ كجا ھستم، یا ھمراھانم كیانند، یا درباره

  »مگر نھ این است كھ سراپاي وجود من باید روي بھ سوي خدا، و قوانین و فرامین او داشتھ باشد؟

ستایشي كھ او در . برابر راز و شكوه اشیاستاپیكتتوس خود نیز سرشار از ترس مذھبي و حقشناسي در 
  :اي در تاریخ مذھب است سراید صفحة برجستھ آن دوران شرك براي آفریدگار مي

اگر ما را خردي بود، آیا جز ستایش خداوند، چھ … كدامین زبان را یاراي ستایش از تمام آثار االھي است؟
كردیم؟ آیا نباید بھ گاه كشت و كار و  كاري ميدر جمع و چھ در خلوت، و بھ جا آوردن شكر نعمتھایش 

اید، آیا نباید یك نفر  براي چھ؟ حال كھ اغلب شما كور شده… خوردن سرود نیایش بھ درگاه خدا سر دھیم؟ 
  باشد كھ این وظیفھ را از سوي شما بھ عھده گیرد و، بھ نام ھمھ، سرودي در ستایش خداوند سر دھد؟

اي در میان نیست، و اگرچھ دنبالة تمام این افكار بھ رواقیون و  روح كلمھ اگرچھ در این نوشتھ از بقاي
در . خوریم ھاي مسیحیت اولیھ برمي گردد، ولي در این صفحات شباھتھاي بسیار با اندیشھ كلبیون برمي

شمارد،  كند، مجازات اعدام را زشت مي بردگي را رد مي: رود واقع، اپیكتتوس گاھي از مسیحیت پیشتر مي
كند كھ انسان ھر روز وجدان  توصیھ مي. خواھد كھ جنایتكاران چون افراد بیمار در نظر گرفتھ شوند و مي

و » پسندي بر دیگري مپسند؛ آنچھ بر خود نمي«: دارد خود را بررسي كند و یك نوع قانون زرین اعالم مي
از عیبھاي : دفاع مكن، بلكھ بگو اگر بھ تو بگویند كھ كسي از تو بد گفتھ است، از خودت«: افزاید چنین مي

دھد كھ در برابر بدي نیكي كند، و  انسان را پند مي» .كرد دیگرم اطالع نداشت و گرنھ فقط اینھا را ذكر نمي
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او » .از آنچھ میل بھ آن دارد خودداري كند«؛ گھگاه روزه بگیرد، و »وقتي دشنام شنید، فروتني نماید«
تر  جسم از ھمة چیزھا ناپسنده«: گوید گوشھ نشین و متعصب سخن مي گاھي از جسم با حالت تحقیر زاھدي

شگفت آور است كھ چیزي را دوست داشتھ باشیم كھ ھر روزه اینھمھ خدمات عجیب در … . و پلیدتر است
ھاي  بعضي از نوشتھ» كنیم، از این پر دردسرتر چیست؟ این كیسھ را پر و سپس خالي مي. كنیم حقش مي

خداوندا، از این پس ھر گونھ كھ «: آوگوستینوسي و فصاحت نیومني بھره دارد اپیكتتوس از زھد
خواھم از آنچھ بھ نظر تو خوب  نمي. من آن تو ھستم. من با تو از یك روحم. خواھي با من رفتار كن مي

؛ و مانند »خواھي بر من بپوشان خواھي ھدایتم كن و ھر چھ مي بھ ھر كجا كھ مي. است، معاف باشم
  :كند كھ غم فردا را نخورند عیسي، پیروان خود را دعوت ميحضرت 

پرسد  و نگاھبان ماست آیا براي حفظ ما از غم و اندوه و ترس كافي نیست؟ یكي مي: اینكھ خدا آفریننده، پدر
حیوانات كھ ھر یك از آنھا … شود؟ در این صورت چھ بگوییم از اگر ھیچ نداشتھ باشم خوراك من چھ مي

  كند و نھ فاقد غذاي  ا رفع مياحتیاج خود ر

  مخصوص بھ خود و نھ نقصان نوع زندگي متناسب با وضع خود است و با طبیعت ھماھنگي دارد؟

ستودند، و  شگفت نیست كھ مسیحیاني مانند یوحناي حواري زرین دھن و آوگوستینوس، اپیكتتوس را مي
كھ . ي زندگي رھباني برگزیده شدكتاب درس او، با جرح و تعدیلي مختصر، بھ عنوان راھنمایي برا

آنكھ بداند، بھ  داند، شاید اپیكتتوس، بھ شكلي از شكلھا، سخنان حضرت عیسي را خوانده بود و بي مي
  .مسیحیت گرویده بود

IV – لوكیانوس و شكاكان  

 اما در این آخرین مرحلة فرھنگ ھلنیستي، شكاكاني وجود داشتند كھ دوباره تمام شكھاي پروتاگوراس را
بھ میان كشیدند، و لوكیانوسي ھم بود كھ با گستاخي آریستیپوس و لطف و جذابیت افالطون ایمان و اعتقاد 

آینسیدموس كنوسوسي در اسكندریة قرن اول میالدي . مكتب پورھون نمرده بود. گرفت را بھ سخره مي
گردانند،  نامقدور مي معروف خود یا تناقضات كھ معرفت را» ده وجھ«انكارھاي او را، با مطرح ساختن 

در اواخر قرن دوم میالدي، سكستوس امپیریكوس، كھ محل و تاریخ زندگیش معلوم  .بوداز نوع علم كرده 
باقي مانده است، صورتبندي نھاییش  نیست، بھ فلسفھ شكاكان، در چندین اثر نقد سلبي كھ فقط سھ تاي آنھا

كند و  كند؛ فالسفھ را بھ گروھھاي گوناگون تقسیم مي سكستوس ھمة جھان را دشمن خود تلقي مي. را داد
ھایش شدت و حدت الزمة یك جالد، نظم و  وي در نوشتھ. كند ھر دستھ را یكي پس از دیگري سالخي مي

  .میز گھگاھي، و سالخي سھمگین منطق را داردھاي باستان، شوخیھاي طعنھ آ وضوح خاص فلسفھ

توان یك برھان متخالف اقامھ كرد؛ بنابراین در غایت امر ھیچ  گوید در برابر ھر برھان مي سكستوس مي
قیاس قطعي نخواھد بود، مگر اینكھ بر یك استقراي كامل مبتني باشد؛ ولي . چیز زایدتر از استدالل نیست

  استقراي كامل ھم محال 

چنانكھ ھیوم نیز بعدھا (جز یك مقدم مألوف نیست » علت«. روي خواھد نمود» مورد نقض«یك موقع 
بھ ھمین ترتیب ھیچ خیر و شري ھم عیني نیست؛ اخالق از مرزي . ، و ھر معرفتي نسبي است)تكرار كرد

لیھ ھمة براھین قرن نوزدھم ع. كند، و فضیلت در ھر عصر تعریفي دیگر دارد بھ مرز دیگر تغییر مي
امكان دانستن اینكھ خدا وجود دارد یا نھ در این كتابھا آمده است، ھمچنین كلیة تناقضاتي كھ میان رحمان و 

ولي فلسفة الادري . رحیم بودن قادر متعال و رنجھاي موجود در این جھان است در آن انعكاس یافتھ است
توانیم بدانیم كھ  ایل است كھ ما نميزیرا او حتي بھ این ھم ق  سكستوس از ھمة الادریون كاملتر است،

دھد كھ ما احتیاجي بھ  اما او ما را دلداري مي. الادري گري در او یك اصل اعتقادي است. توانیم بدانیم نمي
pyآفاسیا، عدم (احتمال براي مقاصد عملي كافي است و در مسائل فلسفي ھم تعلیق قضاوت . یقین نداریم
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پس، حال . شود مي) آتاراكیا(ردن ذھن، موجب نوعي صفاي روحي بھ جاي مشوب و مختل ك) اظھار نظر
كھ ھیچ چیز مسلم و یقین نیست، بگذار قراردادھا و اعتقادات زمان و مكان خود را بپذیریم و، با فروتني، 

  .خدایان باستاني خویش را بپرستیم

كرد، در ردة شكاكان  كرد و قضاوتھایش را بھ برچسبي مقید و محدود مي اگر لوكیانوس نافرزانگي مي
مانند ولتر، كھ وي از ھر جھت، حز داشتن حس ترحم شبیھش بود، فلسفھ را چنان . گرفت قرار مي

لوكیانوس، گویي براي نشان دادن . نویسد كرد او فلسفھ مي نوشت كھ ھیچ كس تصور نمي درخشان مي
من یك «: گوید خود مي. لد شدگسترش فرھنگ ھلنیستي، در ساموسانا، در ایالت دورافتادة كوماگنھ، متو

زبان مادریش سریاني و نژادش احتماال سامي بود نخست شاگرد » .نفر سوري از كنار شط فرات ھستم
پس از یك اقامت كوتاه مدت در . مجسمھ ساز شد، ولي پس از چندي آن را ترك گفت تا علم بیان بیاموزد

گردش پرداخت، و گذرانش از طریق ترتیب  بھ» محقق وابستھ«انطاكیھ و كارآموزي حقوق، بھ عنوان 
میالدي در آتن مستقر  ١۶۵سپس، در سال . دادن جلسات درس و سخنراني، بھ خصوص در روم و گل بود

در سالھاي بعد، ماركوس آورلیوس كھ در عین زاھد بودن تسامح نیز داشت، با سپردن مشاغل رسمي . شد
او در این سرزمین درگذشت، ولي . را از فقر نجات داددر مصر بھ این شكاك مخالف ادب و احترام، او 

  .تاریخ فوت او معلوم نیست

بیشتر این نوشتھ ھا امروز نیز مانند . ھفتاد وشش اثر كوچك لوكیانوس از دستبرد زمان محفوظ مانده است
. ستندخواند ـ تازه و خواندني ھ ھجده قرن پیش ـ ھنگامي كھ وي آنھا را براي دوستان و شنوندگانش مي

دیالوگھاي . شكلھا را آزمایش كرد تا اینكھ شیوة مكالمھ یا دیالوگ را با قریحة خویش متناسب یافت  ھمة
ھایش خدایان  ولي الاقل در نوشتھ. ھتایراي او آن قدر بي پرده بود كھ شنوندگان زیادي را بھ خود جلب كرد

یكي از . شود ي دربارة خدایان خستھ مياند؛ وي از بدگوی بیش از فواحش توجھ او را بھ خود جلب كرده
  ھاي ھومر و  ھنگامي كھ كودك بودم، و قصھ»  :گوید ھاي او بھ نام منیپوس مي اشخاص نوشتھ

شنیدم، ھمھ را كامال  ـ خدایان زناكار، دزد، پرخاشجو، آزمند، و داراي روابط نامشروع با محارم خود ـ مي
لي ھمینكھ بھ سن بلوغ رسیدم دیدم كھ قوانین با گفتار شعرا و. شدم یافتم و عمیقًا مجذوب مي طبیعي مي

منیپوس كھ حیرت زده شده است براي یافتن «. كنند رسمًا مغایرت دارند و زنا و دزدي را محكوم مي
اند كھ فقط بر  رود، ولي اینھا چنان سرگرم رد كردن عقاید یكدیگر بوده توضیحي قانع كننده نزد فالسفھ مي

. رود تا مطالب را خود بررسي كند سازد، بھ آسمانھا مي آنگاه براي خویش بال مي. افزایند سردرگمي او مي
زئوس . دھد كھ طرز كار اولمپ را ببیند كند و بھ او رخصت مي زئوس از او با بزرگمنشي پذیرایي مي

بھ پیشگاھش » یك ردیف شكافھاي درپوش دار نظیر درپوش چاه«شخصًا بھ دعاھایي كھ از طریق 
از میان كساني كھ در دریا بودند برخي باد شمال و برخي دیگر باد جنوب … «.داد رسید، گوش مي مي
دانست كدام دعا را  زئوس مستأصل شده بود و نمي… .خواست برزگر باران و گازر آفتاب مي. خواستند مي

و تعادلي شایستة  كرد، و احتیاط مستجاب كند؛ و یك مورد حقیقتًا آكادمیك تعلیق قضاوت را تجربھ مي
خداي بزرگ بعضي از درخواستھا را رد و برخي دیگر را اجابت » .داد شخص پورھون از خود نشان مي

یونان برفي، دریاي آدریاتیك طوفاني، و   سكوتیا باراني،: نماید كند، آنگاه ھواي آن روز را تنظیم مي مي
دیدي كھ از خارجھ آمده و نھاني داخل زئوس از دست خدایان ج» .ھزار بوشل تگرگ ھم در كاپادوكیا«
نظر بھ اینكھ اولمپ را بیگانگاني : سازد بدین مضمون فرماني منتشر مي. اند، كالفھ است او شده» پانتئون«

اند، و نظر بھ اینكھ  كنند و سبب گراني شدید بھاي آب كوثر شده اند كھ بھ چندین زبان تكلم مي تسخیر كرده
بینند، كمیسیوني مركب از ھفت عضو مأمور  یان حقیقي، جاي خود را تنگ ميخدایان كھن، این تنھا خدا

یك فیلسوف اپیكوري از » زئوس تحت بازپرسي«در رسالة دیگري بھ نام . شود بھ شكایات رسیدگي كند مي
» .بلھ، كامال طبیعي است«: پرسد كھ خدایان نیز تابع سرنوشت ھستند یا نھ؟ زئوس پاسخ مي دھد زئوس مي

در این صورت چرا بشر باید براي شما قرباني بدھد؟ و اگر سرنوشت بر خدایان و «: پرسد وف ميفیلس
بینم كھ تو با نژاد ملعون  مي«: گوید انسانھا حاكم است، چرا ما مسئول اعمالمان ھستیم؟ زئوس مي

كج خلق  خدا گرفتھ و» زئوس بازیگر تراژدي«در نوشتة دیگر بھ نام » .اي سوفسطاییان معاشرت كرده
اند تا مناظرة میان دامیس اپیكوري منكر وجود  بیند كھ در آتن جمعیت زیادي گرد آمده است، زیرا مي
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تیموكلس . خدایان و غمخواري آنان نسبت بھ بشر، و تیموكلس رواقي معترف بھ این مسئلھ را بشنوند
: سازد مس او را مطمئن ميولي ھر. گردد گریزد، و زئوس از آیندة خود بیمناك مي شود و مي مغلوب مي

این » .ھنوز معتقدان زیادي باقي ھستند ـ اكثریت یونانیان، مردم عامي و عادي، و بربرھا تا آخرین نفر«
اي سر لوكیانوس را بھ باد نداده است، یا نشانگر وجود تسامح در آن عصر است و  واقعیت كھ چنین نوشتھ

  .یا حكایت از افول قدرت خدایان یونان دارد

بردش،  كي از دیالوگھاي مردگان، خارون بھ یك عالم علم بیان، كھ در قایق خود نشانده و بھ عالم دیگر ميی
انتھا، ضد حكمھا، و عبارات وزیني را كھ براي خود پوشش قرار  جمالت طویل بي«دھد كھ  فرمان مي

دانشجو با شور و شوق یك » ھرموتیموس«در . ، و گرنھ قایق حتمًا غرق خواھد شد»داده، بھ دور افكند
زند، بھ این امید كھ فلسفھ چیزي بھ او خواھد داد كھ جانشین ایمان گردد؛ ولي  دست بھ مطالعھ در فلسفھ مي

خورد، و رد متقابل استدالالتشان او را  از خودپسندي و آز استاداني كھ رقیب یكدیگر ھستند سخت جا مي
ھمان گونھ كھ از سگ ھار «: گیرد پس چنین نتیجھ مي گذارد؛ از نظر اخالقي و معنوي بي تكیھ گاه مي

لوكیانوس خود فلسفھ را چنین تعریف » .كنم، خود را از ھر فیلسوفي دور نگاه خواھم داشت احتراز مي
زندگي در   از چنین رفعتي،» .آزمایشي است براي رسیدن بھ رفعتي كھ بتوان ھمة جھات را دید«: كند مي

كند كھ ھر رقاص در آن بھ میل و ارادة  قص و آوازي مغشوش جلوه مينظرش یك آشفتگي مضحك، و ر
» .كند تا اینكھ گردانندة تئاتر بازیگران را یكایك از صحنھ بیرون مي«زند،  كند و فریاد مي خود حركت مي

اي از زندگي بشر بھ صورتي كھ چشمھایي فوق طبیعي از مكاني آسماني  او تابلوي تیره» خارون«در 
پردازند، علیھ  كنند، با یكدیگر بھ مناقشھ مي زنند، خود را خستھ مي مردم شخم مي: كند ترسیم مي بینند، مي

خورند، و از پي زر و سیم و  دھند و فریب مي دھند، فریب مي كنند، پول بھ ربا مي یكدیگر اقامة دعوا مي
ھا در حركت است؛ باالتر از  دوند؛ باالي سرشان، ابري از امیدھا و ترسھا، از دیوانگیھا و كینھ لذت مي

ھاي سرنوشت مشغول بافتن تارھاي زندگي ھر بشر ھستند؛ فالن مرد، از تودة مردم باالتر  این ابرھا، االھھ
خارون دو . برد و پیك اجل ھر كس را بھ نوبة خود مي كند،  شود، سپس با سر و صدا سقوط مي كشیده مي

دانند كھ ھر  نمي! احمقھا«: آورد كند؛ بانگ بر مي مالحظھ مي لشكر را در پلوپونز در حال نبرد با یكدیگر
كدام اگر حتي پلوپونزي را بھ تمامي تسخیر كنند، باز سھمشان در آخر كار نیم وجب خاك بیشتر نخواھد 

اغنیا بھ سبب طمعشان و فقرا را بھ سبب حسدشان، فیلسوفان . لوكیانوس ھمانند طبیعت بیطرف است» .بود
سرانجام او نیز چون ولتر . گیرد مل بافیشان و خدایان را بھ دلیل عدم وجودشان بھ سخره ميرا بھ سبب مھ

پرسد كھ بھترین زندگي كدام  خورد و از او مي گیرد كھ منیپوس در عالم اسفل بھ تیرسیاس برمي نتیجھ مي
  :دھد است؟ پیغمبر پیر پاسخ مي

جنون غور در مابعدالطبیعھ، و تفحص و . است ترین انتخاب زندگي انسان معمولي بھترین و محتاطانھ
پژوھش دربارة آغاز و انجام را كنار بگذار؛ تمام این منطق را ژاژخایي محض بدان، و فقط از پي یك 

اضطراب و  ھدف برو ـ اینكھ چگونھ كاري را كھ در دسترس توست انجام دھي، و چگونھ راه خود را بي
  .ھمیشھ لبخند بر لب دنبال كني

  اگر افكار یونان در دو قرن اول میالدي را جمع بندي كنیم، بھ رغم لوكیانوس بھ این نتیجھ مي رسیم كھ 

دادند، و دوباره بھ سوي ایمان باز  داده و روي بھ منطق آورده بودند؛ اكنون ایمان بھ منطق را از دست مي
شناسي بدوي خود كھ نقطة آغازش بود از خدا: فلسفة یونان مدار خود را بدین نحو طي كرده بود. گشتند مي

از طریق شكاكیت سوفسطاییان اولیھ، الحاد ذیمقراطیس، نوازشھاي سازشگرانة افالطون، ناتورالیسم 
آكادمي از . ارسطو، و وحدت وجود رواقیون سرانجام دوباره بھ رازوري و تسلیم و زھد رسیده بود

مرحلة شكاكیت كارنئادس بھ اخالص آمیختھ بھ  ھاي سودگرایانة بنیاد گزارش، پس از پیمودن اسطوره
. رسید بھ اوج خود مي) پلوتینوس(فضل پلوتارك رسیده بود؛ و بزودي در شھود آسماني فلوطین 

دستاوردھاي علمي كھ فیثاغورس بھ فراموشي سپرده شده بود، ولي تصور او را راجع بھ تناسخ حیاتي 
كردند، و  جستند، ھر روز وجدان خود را بررسي مي اد را ميفیثاغورسیان جدید، اسرار اعد. یافت دیگر مي
  .كردند كھ پس از حداقل تناسخ ـ اگر الزم باشد از طریق برزخ ـ بھ وحدتي مسعود با خدا برسند دعا مي
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اعتنایي آریستوكراتھا نبود، و بیان غائیش را، كھ  فلسفة رواقي دیگر فلسفة آمیختھ بھ غرور و بي
آیین آن، مبني بر اینكھ سرانجام دنیا مشتعل و نابود  .بودبود، در وجود یك برده یافتھ فصیحترین بیانش ھم 

اش بھ مشیت ناپیداي االھي، ھمھ، راه را براي  گردد، رد كردن ھر گونھ لذت جسماني، تسلیم خاشعانھ مي
  .كرد روحیة شرقي دژ اروپایي را تسخیر مي. ساخت االھیات و اصول اخالقي مسیحیت آماده مي

   فصل بیست و چھارم

  

  تجدید حیات فرھنگ ھلنیستي

I – مصر رومي  

كرد، بلكھ این كشور  بود؛ زیرا نھ تنھا نیل برایگان آن را سیراب مي ترین كشور مي مصر بایستي خوشبخت
خودكفاترین سرزمین حوزة مدیترانھ بود ـ از لحاظ حبوبات و میوه غني بود، سالي سھ بار از ھر حیث، 

كرد؛ و بندرت جنگ  نظیر بود، بھ یكصد كشور جنس صادر مي داشت؛ از حیث صنایع بي محصول برمي
 ظاھرًا«: گوید مع ھذا، شاید ھم بھ سبب ھمین عوامل، یوسفوس مي. آشفت خارجي یا داخلي نظمش را مي

ثروتشان دیگران را بھ وسوسھ » .اند مصریان ھیچ گاه، حتي یك روز، از آزادي برخوردار نبوده
داد كھ خودكامگان و كشورگشایان مدت پنجاه  انداخت، و بیحالي نیمھ گرمسیریشان این امكان را مي مي

  .قرن، یكي پس از دیگري، بر آنان حكم رانند

پنداشت، و آن را بھ وسیلة  مرد، بلكھ آن را ملك امپراطور ميش روم مصر را در گروه ایاالت مفتوح نمي
كارمندان یوناني االصل بومي در . كرد یك فرماندار، كھ مستقیمًا در برابر امپراطور مسئول بود، اداره مي

و سي و شش والیت آن قرار داشتند؛  ـ  رأس سھ بخش این سرزمین ـ مصر سفال، مصر وسطي، مصر علیا
رومیان بھ ھیچ روي نكوشیدند اھالي را شھرنشین كنند، زیرا كاركرد اصلي . م یوناني ماندو زبان رسمي ھ

داران رومي یا  امالك وسیعي از كاھنان گرفتھ شده و بھ سرمایھ. مصر این بود كھ انبار گندم روم باشد
استثمار بیدریغ عادت اسكندراني داده شده بود تا براساس نظام امالك وسیع اداره و بھ وسیلة فالحین، كھ بھ 

كوچكترین مسائل . داري دولتي بطالسھ در شكلي دیگر ھمچنان دوام داشت سرمایھ. كرده بودند، كشت شود
شان روز بھ روز  بوروكراتھایي كھ عده: شد مربوط بھ كشاورزي ھم از سوي دولت معین و كنترل مي

شتھ شود، ھر سال مقدار بذر الزم را معین گرفتند كھ چھ غالتي و بھ چھ مقدار كا شد تصمیم مي زیادتر مي
گرفتند، سھمیة روم را صادر و مالیات جنسي را  كردند، محصول را در انبارھاي دولت تحویل مي مي

  كردند، و  برداشت مي

گندم و كتان، از ھنگام بذرافشاني تا فروش محصول، در انحصار دولت . فروختند مازاد را در بازار مي
ایجاد مؤسسة . عطر، و روغن كنجد نیز، الاقل در فیوم، در انحصار دولت قرار داشتتولید آجر، . بود

ھا مجاز بود، ولي تابع مقررات شدیدي بود ھمة منابع معدني بھ دولت تعلق  خصوصي در دیگر حوزه
  .داشت، و استخراج مرمر و سنگھاي قیمتي از امتیازات دولت بود

، )طیوه(داشت، بعدھا در شھرھاي پتولمائیس، ممفیس، تباي صنایع خانگي، كھ در مصر از قدیم وجود 
در اسكندریھ، . یافت اوكسورھونخوس، سائیس، بوباستیس، نوكراتیس، و ھلیوپولیس رواج بیشتري مي

صنعت . شد یعني در این پایتخت پر جنب و جوش، صنایع خانگي نیمي از فعالیت مردم آن محسوب مي
گوید كھ چگونھ مالكان  داري رسیده بود، زیرا استرابون مي ھكاغذسازي ظاھرًا بھ مرحلة سرمای

ھاي  كاھنان از محوطھ. كردند تا بھ بھاي آن بیفزایند كشتزارھاي پاپیروس میزان تولید خود را محدود مي
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كردند، و پارچھ ھاي ظریف براي خودشان و براي  ھاي دستي خود استفاده مي معابد براي نصب كارخانھ
تعداد بردگاني كھ بھ كاري جز كارھاي خانگي اشتغال داشتھ باشند در مصر زیاد . كردند فروش تولید مي

كارگران گاھي اعتصاب . گرفتند نبود، زیرا كارگران آزاد بزحمت بیش از تأمین مایحتاج براي بقا مزد مي
تا . ستندنش بدین معني كھ از كار دست كشیده و در معابد بست مي) انقطاع= » آناخورسیس«(كردند  مي

كردند،  گاھي ھم كھ مزدشان را زیاد مي. كرد اینكھ سرانجام یا گرسنگي و یا وعده و وعید آرامشان مي
وجود اصناف مجاز بود، ولي اصناف . شد و نتیجتًا تغییري در وضعشان حاصل نمي رفت، قیمتھا ھم باال مي

آنھا براي جمع آوري مالیات و سازمان  دولت از وجود. اساسًا مربوط بھ بازرگانان یا مدیران مؤسسات بود
  .كرد دادن كار اجباري در قناتھا، سدھا و مؤسسات دیگر استفاده مي

راھھا مناسب نبودند، و براي حمل و نقل زمیني از آدم، خر، و . بازرگاني داخلي پر داد و ستد، اما كند بود
. رفت باركش بھ جاي اسب بھ كار ميدر آن زمان شتر در افریقا بھ عنوان حیوان . شد شتر استفاده مي

متر، كھ حفر  ۵٠یك ترعة بزرگ بھ پھناي . گرفت ھاي داخلي انجام مي بیشتر داد و ستد از طریق رودخانھ
. پیوست مدیترانھ را از طریق نیل و دریاي سرخ بھ اقیانوس ھند مي  آن در دورة ترایانوس پایان پذیرفت،

ھایي بھ سوي  نوئھ، موئوس ھورموس، و برنیكھ ھر روز كشتياز بندرھاي دریاي سرخ، یعني از آرسی
كرد، كامال تحت  نظام بانكي، كھ ھزینة مالي تولید و داد و ستد را تأمین مي. كردند افریقا یا ھند حركت مي

مركز ھر بخش یك بانك دولتي داشت كھ كار دریافت مالیاتھا و امانتداري وجوه عمومي . نظارت دولت بود
توانستند از دولت، از كاھنان متصدي  كشاورزان، صاحبان صنایع، و سوداگران مي. داد يرا انجام م

بھ ھر محصول، ھر مؤسسھ، ھر گونھ فروش، . ھاي معابد، یا از صرافیھاي خصوصي وام بگیرند خزانھ
ا بھ عالوه گاه گاھي از فقر. گرفت مالیات تعلق مي  صادرات و واردات، حتي بھ مقابر و تشییع جنازه

. كردند مالیات جنسي اضافھ و از اغنیا، بر طبق رسم پرداختن مخارج خدمات عمومي، مبلغي وصول مي
از دورة آوگوستوس تا دورة ترایانوس، وضع كشور مصر یا الاقل وضع طبقات حاكم آن خوب بود؛ پس 

تحت كنترل شدید پایان و رخوت ناشي از اقتصاد  از این دورة شكوفایي، كشور از فشار مالیات و باج بي
  .فرسوده و درمانده گشت

حتي اسكندریھ ھم، كھ بزرگترین شھر یوناني بود، در . ھاي رود نیل فراتر نرفت رومي كردن از دھانھ
شرقي را بھ خود ) مادر شھر(زبان، و رنگ و بوي یك متروپولیس   قرن دوم میالدي بیش از پیش خصلت،

در سال (بردند  نفر آن در پایتخت بھ سر مي ٨٠٠,٠٠٠نفر جمعیت مصر  ٨,۵٠٠,٠٠٠از . گرفت مي
از حیث صنایع و . ، و از این لحاظ مقام دوم را پس از رم حایز بود)تن بود ۵٧٣,٠٠٠جمعیت آن  ١٩٣٠

دھند،  اي كھ برخي آن را بھ ھادریانوس نسبت مي در نامھ. بازرگاني نیز در كل امپراطوري سرآمد بود
اي دارد؛ حتي مفلوجھا و  ھ ھر كسي مشغول كاري است، ھر كس حرفھنوشتھ شده است كھ در اسكندری

شیشھ، كاغذ و پارچھ در مقیاس وسیع   در آنجا، جنب ھزاران قلم جنس دیگر،. كنند كورھا ھم كاري پیدا مي
طول اسكلة . كرد اسكندریھ مركز پوشاك و مد عصر بود، و مدلھا را تھیھ و لباسھا را آماده مي. شد تولید مي

اي، كھ  ناوگان بازرگانیش از این بندر، شبكة تجارتي گسترده. كیلومتر بود ١۴در بزرگ آن بالغ بر بن
اسكندریھ مركز جھانگردي نیز بود، و مجھز بھ . بسیاري از دریاھا را زیر پوشش داشت، ایجاد كرده بود

. آمدند مي) طیوه(كوه تباي مھمانخانھ، راھنما و مترجم براي سیاحاني بود كھ براي دیدن اھرام معابد با ش
خیابان اصلي آن، كھ بیست و دو متر پھنا داشت بھ طول پنج كیلومتر آراستھ بھ ستونھا، طاقھا، و دكانھاي 

در بسیاري از . كردند ھاي دوران باستان را عرضھ مي ھاي صنایع و حرفھ جالبي بود كھ زیباترین فراورده
نامیدند، و واژة ایتالیایي  مي» راھھاي فراخ«را پالتئاي یعني  چھارراھھا، میدانھایي وجود داشت كھ آنھا

عمارات مجللي خیابانھاي بزرگ اسكندریھ . ھم مشتق از آن است) در زبان انگلیسي پالزا و پلیس(  پیاتزا
یك تئاتر وسیع، یك امپوریون یا بورس، معابد پوسیدون و قیصر و ساتورنوس، یك : دادند را زینت مي
اي از عمارات دانشگاھي كھ در جھان بھ نام موزه، یعني  معبد سراپیس معروف، و مجموعھسراپئوم یا 

شھر بھ پنج محلھ تقسیم شده بود كھ یكي از آنھا كمابیش فقط كاخھا، باغھا، و . جایگاه موزھا شھرت داشت
نگذار شھر، یعني بنیا. گرفت، كھ اینك مورد استفادة فرماندار رومي بود عمارات اداري بطالسھ را در برمي

اسكندر كبیر، در ھمین محل در آرامگاھي زیبا، در عسل مومیایي شده و در تابوتي از بلور نگھداري 
  .شد مي
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تقریبًا از تمام ملتھاي مدیترانھ، اعم از یوناني و مصري و یھودي و ایتالیایي و عرب و فنیقي و ایراني و 
اني و ھندي، و نوبیایي، عناصري در میان جمعیت اي و سوري و لیبیایي و كیلیكیایي و سكوتی حبشھ

دادند از مردي  اینان در كنار ھم مخلوطي پرغوغا و آتشین مزاج تشكیل مي. شدند اسكندریھ یافت مي
پروا،  مالحظھ، در گفتار وقیح و بي گو و بي نظم، از لحاظ فكر و عقل بسیار باھوش، بذلھ پرخاشگر و بي

بندوبار، شادخوي، و عاشق پروپا قرص تئاتر و موسیقي و  ظ اخالق بي شكاك ولي موھوم پرست، از لحا
رقاصان، ھلھلھ … مجلس سرور دایمي «دیون زرین دھن زندگي در اسكندریھ را بھ . مسابقات عمومي

داران دلشادي بود كھ با  ھا شبھا مملو از ھیاھوي شب زنده ترعھ. كند تشبیھ مي» كنندگان، و آدمكشان
  قایقھاي 

ھاي موسیقي، بھ اندازة  مسابقھ. كردند یلومتر را تا شھرك تفریحي كانوپوس در حومة شھر طي ميھشت ك
  .داشت آورد و آنھا را بھ كف زدن وا مي مسابقات اسبدواني، مردم را بھ ھیجان مي

اغلب یھودیان اسكندریھ در . اگر گفتة فیلن را بپذیریم، چھل درصد از جمعیت اسكندریھ یھودي بودند
بسیاري نیز تاجر و كاسب بودند، و . اي داشتند كردند، و زندگي بسیار فقیرانھ یع و بازرگاني كار ميصنا

. دادند، بعضي ھم آن قدر غني بودند كھ بتوانند مقامات دولتي حسدانگیز اشغال كنند معدودي پول وام مي
دیگري را ھم  زیاد شدند كھ محلةاین یھودیان كھ در آغاز در یكي از پنج محلھ مسكن داشتند، بعدھا آن قدر 

آنھا قوانین مخصوص و ریش سفیدھاي خود را داشتند، و روم نیز این امتیاز مبني بر عدم . اشغال كردند
الزام بھ رعایت ھر گونھ مقررات قانوني مغایر با مذھبشان را، كھ بطالسھ برایشان قایل شده بودند، 

وه مركزي خود، كھ باسیلیكاي ستوندار بسیار بزرگي بود، یھودیان بھ كنیسة با شك. ھمچنان محفوظ داشت
اي وسعت داشت كھ الزم بود یك سلسلھ عالیم بھ كار برند تا شنوندگاني كھ  این كنیسھ بھ اندازه. بالیدند مي

، بتوانند بھ سخنان ربن در موقع الزم )توانستند سخنان ربن را بشنوند كھ نمي(آن قدر دور از محراب بودند 
بندوباري  نویسد، زندگي اخالقي یھودیان در مقایسھ با بي بھ طوري كھ یوسفوس مي. مناسب دھندپاسخ 

آنھا از فرھنگ فكري فعالي برخوردار بودند، و . سرمشق و نمونھ بود» غیر یھودي«جنسي جامعة 
ر را خصومت نژادي بارھا این شھ. خصوصًا در پیشرفت فلسفھ، تاریخنویسي، و علم سھم شایاني داشتند

، تمام علل، )یك رھبر ضد یھود(در رسالة یوسفوس تحت عنوان بر ضد آپیون . دستخوش اغتشاش ساخت
ھایي را كھ ھنوز تا دوران حاضر باعث اختالل روابط میان یھودیان و غیر  تمام براھین، و تمام افسانھ

را بھ تصرف درآوردند و  ھا میالدي، گروھي از عوام یوناني كنیسھ ٣٨در سال . یابیم یھودیان است، مي
آویلیوس فالكوس، . اي از كالیگوال بھ عنوان خدا قرار دھند خواستند در ھر یك از آنھا مجسمھ مصرانھ مي

فرماندار رومي، عنوان شارمندي اسكندریھ را از یھودیان سلب كرد، و بھ آنھایي كھ در خارج از محلة 
یونانیان   ھمینكھ مھلت سپري شد،. ا بھ آن محلھ باز گردنداولیة یھودیان سكونت داشتند چند روز مھلت داد ت

عامي چھار صد خانة یھودي را آتش زدند، عدة زیادي از یھودیان خارج از محلھ را كشتند و یا مورد 
بازداشت ) مجلس شیوخ یا سنا(سي و ھشت تن از اعضاي گروسیاي یھودیان . ضرب و جرح قرار دادند

ھزاران یھودي خانھ و كاشانھ، كار، و پس انداز خود . ر مردم تازیانھ خوردندشدند و در یك تئاتر در حضو
جانشین فالكوس موضوع را بھ امپراطور ارجاع كرد و دو ھیئت نمایندگي جداگانھ، . را از دست دادند

 ۴٠(مركب از پنج یوناني و پنج یھودي، براي دفاع از مدعاي خود در پیشگاه كالیگوال بھ روم رفتند 
كالودیوس حقوق یھودیان اسكندریھ . این امپراطور پیش از آنكھ بتواند اظھار نظر كند درگذشت). ديمیال

را بھ آنان بازگردانید، عنوان شارمندي آنان را تأیید كرد، و بھ ھر دو گروه مؤكدًا امر كرد كھ صلح و 
  .آرامش را حفظ كنند

II - فیلن  

 گسیل شده بود فیلن فیلسوف، برادر متصدي بازرگاني رئیس ھیئت نمایندگي یھود كھ بھ نزد كالیگوال
كند، فیلن از یك خانوادة قدیمي  بھ قراري كھ ائوسبیوس نقل مي. صادراتي یھودیان در اسكندریھ، بود

دانیم؛ اما پر مایگي و تقوایش در آثار متعددي  این تقریبًا تنھا چیزي است كھ از زندگي او مي. روحاني بود
فیلن، كھ در محیط روحاني . ن مذھب یھود بھ دنیاي یونان نوشتھ است، منعكس استكھ براي شناساند
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پرورش یافتھ بود، عمیقًا بھ قوم خود وفادار بود، و با این حال شیفتة فلسفة یوناني نیز بود، این موضوع را 
ر ھمھ، با ھدف زندگي خود ساخت كھ كتاب مقدس و آداب و رسوم یھودیان را با افكار یوناني و، مقدم ب

براي این منظور، این اصل را اختیار كرد كھ تمام وقایع . افالطون سازش دھد» بسیار مقدس«فلسفة 
اشخاص، آیینھا، و شرایع مذكور در عھد قدیم عالوه بر معناي ظاھري یك معناي تمثیلي ھم دارند، و 

. انست ھر چیز را ثابت كندتو بھ یاري این روش مي. مظھر برخي از حقایق اخالقي یا روانشناسي ھستند
نوشت كھ ستایشگرانش  نوشت، ولي بھ زبان یوناني چنان عالي مي بھ زبان عبري با القیدي چیز مي

  ».نویسد افالطون مانند فیلن چیز مي«: گفتند مي

فیلن بیشتر یك متألھ بود تا فیلسوف؛ رازوري بود كھ زھد افراطیش بھ پیشباز زھد فلوطین و روحیة قرون 
عقل . بھ عقیدة فیلن، خدا جوھر عالم ھستي، بي جسم، جاویدان، و وصف ناپذیر است. رفت مي وسطي

تواند ھیچ صفتي را بھ او نسبت دھد، زیرا ھر صفت خود یك نوع  تواند بھ وجود او پي ببرد، ولي نمي مي
خدا در ھمھ . تجسم خدا بھ یك شكل انساني ناشي از تن در دادن بھ تخیل حسي انسان است. محدودیت است

ماده نیز جاویدان و قدیم : ولي خدا ھمھ چیز نیست» توان یافت كھ خدا در آنجا نباشد، كجا را مي«. جا ھست
خداوند در . است، لیكن تا زماني كھ با نیروي االھي در نیامیختھ است نھ جان دارد، نھ حركت، و نھ شكل

رابطھ با بشر، سپاھیاني از موجودات واسطھ را  آفرینش جھان از طریق شكل دادن بھ ماده، و براي ایجاد
نام » مثل«، و در فلسفة افالطون »االھگان«، در آیین یونانیان »فرشتھ«بھ كار برد كھ در آیین یھودیان 

این موجودات را ممكن است عمومًا بھ صورت اشخاص تجسم كرد، ولي در واقع «: گوید فیلن مي. اند گرفتھ
  »ھا و قدرتھاي االھي وجود ندارند اندیشھجز در روح خدا بھ عنوان 

دھند كھ رواقیون لوگوس یا عقل االھي خالق و راھبر جھان  این قدرتھا بر روي ھم آن چیزي را تشكیل مي
فیلن كھ میان فلسفھ و االھیات، و مثل و صورت انساني دادن در نوسان است، گاھي لوگوس را . نامیدند مي

، فرزند خدا از »نخستین مخلوق خدا«در یك تعبیر شاعرانھ، آن را  آورد؛ بھ منزلة شخص در نظر مي
چون روح . گوید كھ خدا خود را از طریق لوگوس بر انسان آشكار كرد نامد و مي دوشیزة حكمت، مي

  تواند بھ یك شھود عرفاني، نھ از خود خدا،  جزئي از خداست، بھ وسیلة عقل مي

اي روح خالص شویم، امكان آن را  ید و تأمل طوالني لحظھماده و حواس رھا سازیم، و با ریاضت شد
  .یافتیم كھ در یك لحظة خلسھ خود خدا را ببینیم مي

سوابق آن نزد . ھا در تاریخ تفكر بشر بود لوگوس فیلن یكي از تأثیرگذارترین و نافذترین اندیشھ
یات جدید یھود، كھ حكمت خدا را بھ احتمال زیاد فیلن با ادب. ھراكلیتوس، افالطون، و رواقیون آشكار است

بھ صورت یك شخص مشخص و آفرینندة جھان در آورده بود، آشنا بوده است، و ظاھرًا تحت تأثیر سطور 
خداوند مرا مبداي طریق خود «: گوید قرار گرفتھ است، آنجا كھ عقل مي) ٢٢٠٨(كتاب امثال سلیمان 

فیلن معاصر » .بودم، از ابتدا پیش از بودن جھان من از ازل برقرار. داشت، قبل از اعمال خویش از ازل
گیري االھیات  آنكھ بداند بھ شكل حضرت عیسي بود، ظاھرًا ھیچ گاه دربارة او چیزي نشنیده بود، ولي بي

نمود كھ  گرفتند و بھ نظرشان چنین مي ربنھا بھ تفسیرھاي تمثیلي او ایراد مي. مسیحي كمك كرده است
اھمال در اطاعت كامل از شریعت قرار گیرد؛ دربارة مسلك مبتني بر لوگوس اي براي  تواند بھانھ مي

زند؛ و شیفتگي فیلن نسبت بھ فلسفة یونان  پنداشتند كھ این مسلك بھ یكتاپرستي لطمھ مي بدگمان بودند و مي
ودیان را تھدیدي بھ مستحیل شدن فرھنگ یھود در فرھنگھاي دیگر، تباھي نژاد، و بنابراین مایة نابودي یھ

اي این یھود بھ دیدة اعجاب نگریستند، از  آباي كلیسا بھ زھد مكاشفھ  ولي. كردند پراكنده در جھان تلقي مي
اصول تمثیلي او براي پاسخ گفتن بھ انتقادكنندگان یھود فراوان استفاده كردند، و مانند گنوستیكھا و نو 

فیلن كوشیده بود میان فرھنگ یونان و . پذیرفتندافالطونیان شھود عرفاني خدا را بھ عنوان اوج آمال بشري 
از نقطھ نظر مذھب یھود در این ھدف ناكام ماند، ولي از دید تاریخ، كامیابي با او . فرھنگ یھود پلي بسازد

py  .بود؛ و نتیجة آن فصل اول انجیل یوحنا است
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III – پیشرفت علم  

یوس بطلمیوس را باید در ردیف بانفوذترین كالود. اسكندریھ در علم پیشاھنگ بیرقیب عالم ھلنیستي بود
این . منجمین باستان دانست؛ چھ، علي رغم كوپرنیك، طرز بیان بطلمیوسي ھنوز در جھان باقي مانده است

قسمت اعظم زندگاني خود . دانشمند در پتولمائیس، واقع در كنار نیل، بھ دنیا آمد و نامش منسوب بدانجاست
یاد او عمدتًا . میالدي بھ رصد و مطالعھ پرداخت ١۵١تا  ١٢٧آنجا از سال  را در اسكندریھ گذرانید و در

بدان خاطر در اذھان باقي مانده است كھ نظریة آریستاخوس را، مبني بر گردش زمین بھ دور خورشید، رد 
عربھا این اثر . این اشتباه ابدي بطلمیوس در اثري بھ نام آرایش ریاضي ستارگان مندرج است. كرده است

گرفتھ شده است؛ این عنوان در » بزرگترین«نامیدند كھ از صفت عالي یوناني بھ معناي  را المجسطي مي
  قرون وسطي 

مع . راند اثر مزبور تا ھنگامي كھ كوپرنیك جھان را زیر و رو كرد بر آسمانھا حكم مي. معروف شده است
پیش از خود، بویژه ھیپارخوس،  ھا و مالحظات منجمین ھذا، بطلمیوس ادعایي جز مرتب ساختن نوشتھ

كند كھ ھر روز پیرامون زمیني كھ آن ھم كروي ولي بي  اي تصویر مي او كیھان را بھ صورت كره. نداشت
گرچھ معلوم نیست كھ (ھر چند ممكن است این نظریھ براي ما عجیب جلوه كند . گردد حركت است مي

ولي ھمین فرضیة ) چھ صورت در خواھد آوردكوپرنیك دیگري در آینده بطلمیوسھاي كنوني ما را بھ 
زمینمركزي سبب گردید كھ موقعیت كواكب و سیارات را با دقتي بیش از آنچھ اعتقاد بھ خورشید مركزي 

اي بھ نام خارج از  بطلمیوس، عالوه بر آن، نظریھ. توانست ممكن سازد محاسبھ كنند در آن زمان مي
نظمي ادواري حركت ماه را بر اثر قوة جاذبة  كرد، و بي مركزھا براي توجیھ مدار سیارات پیشنھاد

اندازه گرفت و   فاصلة ماه تا زمین را از روي اختالف منظر، كھ ھنوز متداول است،. خورشید كشف نمود
آن را پنجاه و نھ برابر شعاع زمین تخمین زد كھ تقریبًا معادل تخمین معمولي ماست؛ ولي بطلمیوس، مانند 

  .دانست ر زمین را كمتر از آنچھ ھست ميپوسیدونیوس، قط

ھمان گونھ كھ المجسطي نجوم قدیم را بھ صورت نھایي آن تنظیم كرد، تحقیقات جغرافیایي بطلمیوس نیز 
در اینجا نیز جدولھاي دقیقش دربارة . معلومات قدیم را دربارة سطح كرة زمین خالصھ و جمع بندي كرد

عمدة جھان نادرست بود، زیرا براساس تحقیق نادرست طولھا و عرضھاي جغرافیایي شھرھاي 
پوسیدونیوس از ابعاد جھان تھیھ شده بود؛ ولي كریستوف كلمب اعتقاد خود بھ مقدور بودن سفر بھ 
اي بود  ھندوستان در مدتي معقول از طریق كشتیراني بھ سمت غرب را مدیون ھمین اشتباه قوت قلب دھنده

نصف «و » مدار«ھاي  میوس نخستین كسي است كھ در جغرافیا واژهبطل. كھ بطلمیوس نقل كرده بود
ھایش، یك سطح كروي را روي یك مدار مسطح با موفقیت ترسیم  را بھ كار برده است؛ و در نقشھ» النھار

كارش اساسًا عبارت از این بود كھ فورمولھاي . ولي او بیشتر ریاضیدان بود تا منجم و جغرافیدان. كرد
معمولي ما باشد، و ھر یك از » دقیقة«شعاع زمین را بھ شصت جزء دقایق اولي، كھ . ریاضي وضع كند

  .كنوني باشد، تقسیم كرد» ثانیة«این دقایق را بھ شصت جزء دقایق ثاني، كھ 

كوشید . بطلمیوس، با آنكھ اشتباھات بسیار كرد، ولي سرشت و صبر و حوصلة یك دانشمند واقعي را داشت
او در یك . تاجات را بھ مشاھده متكي سازد، مشاھداتي كھ ندرتًا از شخص خود او بودكھ بنیاد تمام استن

انكسار نور   اي دربارة اثر وي بھ نام نور شناخت را، كھ مطالعھ: زمینھ آزمایشات فراوان انجام داده است
رگترین جالب اینجاست كھ این شخص ـ كھ بز. اند دانستھ» مھمترین پژوھش تجربي عھد باستان«است، 
چھار «شناس، جغرافیدان، و ریاضیدان زمان خویش بوده است ـ اثري ھم دارد بھ نام تترابیبلیوس یا  ستاره
  .كھ دربارة حاكم بودن وضعیت ستارگان بر زندگي بشر است» كتاب

دانیم، در  این مخترع و مؤلف عالیقدر كھ ما جز نامش، ھرون، از او چیزي نمي. صنعتي را بھ وجود آورد
در اسكندریھ رسالت فراواني در ریاضي و فیزیك منتشر ساخت كھ ترجمة عربي برخي از آنھا  عصرین ا

نان دارد كھ قضایا و اختراعاتي كھ بھ آ او صریحًا براي آگھي خوانندگان خود اعالم مي. در دست است
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اي بھ نام دیوپترا آلتي را  در رسالھ. ھاي چند قرنند دھد، الزامًا از خود او نیستند، بلكھ گردآورده ارائھ مي
توان،  كند كھ بھ كمك آن مي گیري وضع مي كند كھ شبیھ بھ تئودولیت است و اصولي براي اندازه وصف مي

در مخانیكا، كھ یكي دیگر از . اندازه گرفتبھ وسیلھ برآورد، فواصل نقاطي را كھ بھ آنھا دسترسي نیست 
اي مانند چرخ، محور، قرقره، گوه، و میخ پیچ را  موارد استعمال و تلفیقھاي ابزار ساده  رساالت اوست،

این . دھد در پنوماتیكا فشار جو را در طي ھفتاد و ھشت آزمایش مورد بررسي قرار مي. دھد شرح مي
دھد كھ اگر ظرفي داشتھ باشیم كھ با  یندي ھم دارد؛ مثال نشان مياي خوشا آزمایشھا اغلب جنبة شعبده

اي بھ دو قسمت شده باشد و باالي ھر قسمت یك سوراخ باشد و در پایین ظرف یك سوراخ خروجي  دیواره
مشترك باشد، اگر این دو قسمت را از آب و شراب پر كنیم با بستن ھر یك از سوراخھاي ھوا در باالي 

  .ریزد روجي آب یا شراب ميظرف از سوراخ خ

ھمین سرگرمیھا، او را بھ ساختن یك تلمبة فشاري، یك تلمبھ با موتور آتشي با پیستون و سوپاپ، یك 
در این ماشین بخار، بخار آب جوش بھ وسیلة . ساعت آبي، یك ارگ آبي، و یك ماشین بخار رھنمون شد

آمد، و در  واقع در مقابل یكدیگر بیرون مي رسید و از سوراخھاي مورب اي بھ یك كرة توخالي مي لولھ
ھوس شوخ طبعي ھرون مانع از آن گشت . چرخید نتیجھ كرة توخالي در جھت عكس بیرون آمدن بخار مي

او از بخار براي نگاھداشتن یك بالون در ھوا، براي . كھ این اختراع را تكمیل كند و در صنایع بھ كار بندد
اي تحت عنوان  در رسالھ. براي شیپور زدن یك مجسمھ استفاده كرد نغمھ سرایي یك پرندة مصنوعي، و

ھایي ساخت  توان آینھ دھد كھ چگونھ مي دھد و نشان مي كاتوپتریكا انعكاس نور را در مورد مطالعھ قرار مي
ن بازا او بھ شعبده. كھ با آن بشود پشت خود را دید یا سر و تھ، با سھ چشم، دوبیني، و غیره در آن دیده شد

اي در شكاف یك فواره، آب از  با گذاشتن سكھ. داد كھ چگونھ با دستگاھھاي پنھان شده تردستي كنند یاد مي
ساخت و افزایش  یك ماشین مخفي ساخت كھ آب گرم شده را در سطلي جاري مي. ساخت آن سرازیر مي

كارھا و صدھا كار دیگر با این . كرد تدریجي وزن این سطل بھ كمك چند قرقره درھاي یك معبد را باز مي
  .اما در عوض دیگر نتوانست جیمزوات زمان خود گردد  گر باشد، ھرون موفق شد یك معجزه

  مدارس پزشكي معروفي در مارسي، . اسكندریھ از دیرزماني مركز عمدة تعلیم پزشكي بود

ھمة ایاالت، لیون، ساراگوسا، آتن، انطاكیھ، كوس، افسوس، سمورنا و پرگاموم وجود داشت، اما از 
حتي در قرن چھارم میالدي، ھنگامي كھ مصر رو بھ افول .آمدند دانشجویان پزشكي بھ اسكندریھ مي

براي تأیید و صحھ گذاشتن بر مھارت یك پزشك، كافي «: نویسد رفت، آمیانوس ماركلینوس چنین مي مي
حد (د، و فیلوستراتوس تخصص یافتن رو بھ پیشرفت بو» .است بگوید كھ در اسكندریھ تعلیم دیده است

متخصصاتي براي زخم، تب، . ھیچ كس نمي تواند یك پزشك عمومي باشد«: نویسد مي) میالدي ٢٢۵
گویا حتي تشریح روي . كردند در اسكندریھ مردگان را كالبد شكافي مي» .بیماریھاي چشم، و سل الزم است

در قرن اول میالدي در اسكندریھ بھ اندازة ھر جراحي نیز ظاھرًا . افراد زنده نیز در آنجا انجام یافتھ باشد
یكي . تعداد زنھاي پزشك نیز كم نبوده است. نقطة اروپا در دوران قبل از قرن نوزدھم پیشرفتھ بوده است

تاریخ پزشكي این عصر با نامھاي . از آنھا بھ نام مترودورا رسالة مفصلي در باب بیماریھاي رحم نوشت
وس، از اھالي افسوس، كھ تشریح چشم را توصیف كرد، اعصاب حركتي را روف: بزرگي زینت یافتھ است

جلوگیري از خونریزي را در عملیات جراحي بھبود بخشید؛ مارینوس   از اعصاب حسي تمیز داد، و طریقة
اسكندراني كھ بھ خاطر عملھایي كھ روي جمجمھ انجام داده مشھور است؛ و آنتولوس كھ بزرگترین چشم 

اي بھ نام در باب گیاھان  رسالھ) میالدي ٩٠ـ  ۴٠(دیوسكوریدس كیلیكیایي . ش بودپزشك زمان خوی
دارویي نوشت و در آن ششصد گیاه طبي را بھ طور عملي چنان دقیق و عالي شرح داد كھ این كتاب در 

این دانشمند استعمال پوششھاي طبي را براي جلوگیري . موضوع خود تا دورة رنسانس مرجع اصلي بود
نتیجة  ١٨٧۴و نسخة شراب مھر گیاه او براي تولید بیحسي در جراحي در سال . كرد بستني تجویز مياز آ

  .موفقیت آمیز داد

اي در باب بیماریھاي زنان و زایمان و مراقبتھاي  میالدي، رسالھ ١١۶سورانوس افسوسي، در حدود سال 
ه از دورة باستان تنھا مقامي پایینتر از پس از تولد منتشر ساخت؛ این اثر در میان آثار پزشكي باقي ماند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



در این كتاب وي دستگاھي براي معاینة مھبل و یك صندلي ویژة . مجموعة بقراط و آثار جالینوس دارد
ھاي عملي  دھد؛ رژیم غذایي و توصیھ كند؛ تشریح درخشاني از زھدان بھ دست مي مامایي را وصف مي

كند؛ پنجاه روش براي جلوگیري از آبستني عرضھ  نھاد ميامروزي، مثل شستن چشم نوزاد با روغن، پیش
كند كھ بیشترشان از طریق گذاشتن دارو در مھبل است؛ و، برخالف بقراط، سقط جنین را در صورتي  مي

سورانوس بزرگترین متخصص بیماریھاي زنان در عھد باستان . داند كھ جان مادر در خطر باشد جایز مي
چنانچھ ھر . زپاره، یعني تا پانزده قرن بعد، چیزي بر دستورھاي او اضافھ نشداز زمان او تا آمبروا. بود

  .چھل رسالة او باقي مانده بود، احتمال داشت كھ این شخص ھمردیف جالینوس قرار گیرد

  كھ بھ   را،) گالنوس(مشھورترین پزشك آن عھد پسر معماري از اھالي پرگاموم بود كھ نام جالینوس 

چھاردھسالگي این پسربچھ، نخستین عشق خود را در فلسفھ یافت و تا پایان عمر نیز در . تأسي نكند
در ھفده سالگي بھ پزشكي گرایید و این علم را در كیلیكیا، فنیقیھ، . نتوانست از دام خطر خطرناك آن برھد

. ردتحصیل ك) خط سیر شاخص طالب علم در زمان باستان(یونان، و اسكندریھ   فلسطین، قبرس، كرت،
). میالدي ١۶٨ـ  ١۶۴(در آموزشگاه گالدیاتورھاي پرگاموم جراح شد و مدتي در روم بھ طبابت پرداخت 

معالجات موفقیت آمیزش بیماران متمول بسیاري را بھ سوي او كشانید، و جلسات درسش شنوندگان 
ھاي پزشكي  صیھنوشتند و تو چنان نامور شد كھ از تمام ایاالت بھ او نامھ مي. ممتازي را جلب كرد

پدر نیك سرشتش، كھ . فرستاد خواستند، و او ھم نظرات تجویزي خود را با اطمینان بھ وسیلة پست مي مي
نامیده است، بھ او نصیحت كرده بود كھ عضو ) صلحجو  آرام ـ(فراموش كرده بود چرا او را جالینوس 

س بھ اندرزھاي پدر عمل كرد و جالینو. ھیچ حزب و ھیچ فرقة مذھبي نشود و ھمواره سخن حق بگوید
جھل و پولپرستي بسیاري از پزشكان رم را افشا كرد؛ در نتیجھ ظرف دو سال ناچار شد كھ از دست 

ماركوس آورلیوس او را باز خواند تا معالجھ و مراقبت از كومودوس جوان را بھ . دشمنان خود بگریزد
جنگ علیھ ماركومانھا ببرد؛ ولي جالینوس آن قدر و كوشید تا او را با خود بھ ) میالدي ١۶٩(عھده گیرد 

  .پس از آن دیگر جز از آثارش اطالعي از او در دست نداریم. ھشیار بود كھ خیلي زود بھ رم باز گردد

از پانصد مجلدي كھ بھ او منتسب . ھاي ارسطوست ھاي جالینوس تقریبًا بھ كثرت نوشتھ تعداد نوشتھ
ھاي پزشكي   شود و تقریبًا تمام رشتھ ست كھ جمعًا بیست ھزار صفحھ ميكنند، صد و ھجده مجلد باقي ا مي

ھا امروزه از لحاظ پزشكي ارزش چنداني ندارد ولي در  این نوشتھ. گیرد و چندین رشتة فلسفي را در بر مي
 میان آنھا اطالعات گوناگوني وجود دارد و نشانة آن است كھ جالینوس داراي ذھني زنده، نیرومند، و نقاد

اشتیاقش بھ فلسفھ بھ او این عادت بد را داده است كھ از استقراھاي محدود استنتاجھاي وسیعي . بوده است
كشاند كھ با روح واقعًا علمي  اعتقادي كھ بھ معلومات و توانایي خود داشت غالبًا او را بھ جزمیتي مي. بكند

با این . متمادي پابرجا نگاه داشتھ استناسازگار است، و اقتدار حجت بودنش اشتباھات مھمي را در قرون 
معترفم كھ در تمام عمر بھ «: گوید مي. گراتر بود گري دقیق، و از ھمھ پزشكان قدیم تجربھ وصف، مشاھده

المقدور آن را خودم آزمایش  اعتماد نكنم تا اینكھ حتي… ام و آن اینكھ بھ ھیچ مطلبي مرضي دچار بوده
شكافي انسان زنده یا مرده را ممنوع كرده بود، جالینوس الشة حیوانات چون دولت روم كالبد» .كرده باشم

گاھي، در مورد تشریح انسان، از مطالعھ دربارة میمون، سگ، گاو . كرد و ھم حیوانات زنده را تشریح مي
  .گرفت كھ زیاده از حد عجوالنھ بود ماده، و خوك نتایجي مي

  از ھر صاحبنظر دیگر عھد باستان بھ پیشرفت علم جالینوس، با وجود محدودیتھایي كھ داشت، بیش 

او نشان داد كھ قلب از . ھاي قلب را با دقت توصیف كرد عضالني، مجاري غدد زیر زبان و فك، و دریچھ
ثابت كرد كھ، برخالف آنچھ مكتب . تواند در خارج از بدن بھ تپیدن خود ادامھ دھد جاي كنده شده مي

كم مانده بود كھ در روزگار . داد، در شرایین خون جاري است نھ ھوا مياسكندریھ مدت چھار سال تعلیم 
رود  عقیده داشت كھ قسمت اعظم خون از طریق وردیدھا مي. باستان در طرح نظریة ھاروي پیشدستي كند

جالینوس . گردد شود و در شرایین مي ھا آمیختھ مي گردد و بقیة خون آن با ھواي آمده از ریھ و باز مي
كسي بود كھ چگونگي تنفس را شرح داد، و بھ وجھ درخشاني حدس زد كھ عنصر اصلي ھوایي نخستین 
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الریھ متمایز ساخت،  ذات الجنب را از ذات. كنیم ھمان است كھ در عمل احتراق فعالیت دارد كھ تنفس مي
 ، سرطان، و سل را توصیف كرد و تشیخص داد كھ سل ماھیت عفوني)اتساع جدار شریانھا(آنوریسم 

نخستین تقسمیات تجربي نخاع شوكي را . از ھمھ باالتر اینكھ عصب شناسي تجربي را بنیاد نھاد. دارد
انجام داد، اعمال حسي و حركتي ھر قسمت را مشخص ساخت، بھ وجود دستگاه اعصاب سمپاتیك پي برد، 

سبب از دوازده جفت اعصاب جمجمھ، ھفت جفت آنھا را شناخت، و با بریدن عمدي عصب حنجره 
نشان داد كھ آسیبھاي وارد شده بھ یك سمت مغز اختالالتي در سمت دیگر بدن . پدیدآمدن ناگویایي گردید

رخوت انگشتھاي چھارم و پنجم دست چپ پاوسانیاس سوفسطایي را با تحریك شبكة بازویي . كند ایجاد مي
اي در  بھ اندازه. ج كردكھ ریشة این عصب زند اعالیي كنترل كنندة انگشتان مزبور در آنجاست، عال

داد بدون پرسش از بیمار بگوید كھ مرض او  ھاي بیماري مھارت داشت كھ ترجیح مي تشخیص عارضھ
شد، ولي در داروشناسي ھم خبره بود و براي تھیة  غالبًا بھ پرھیز، ورزش، و مالش متوسل مي. چیست

ع را كھ ھنوز بعضي از معاصرانش بھ تجویز ادرار یا مدفو. كرد داروھاي كمیاب مسافرتھاي فراوان مي
ھا و  كرد، روي غده قولنج زنجرة خشك شده تجویز مي  براي معالجة. ساخت آن توجھ داشتند محكوم مي

دانست ـ این تریاق ھمان داروي  گذاشت، و تریاق را عالج بسیاري از بیماریھا مي دملھا پشكل بز مي
برد، ماركوس آورلیوس ھر روز از آن  ادزھر بھ كار ميمشھوري بود كھ مھرداد بزرگ آن را بھ عنوان پ

  .خورد، و حاوي گوشت مار بود مي

او سحر و افسون را . ھاي عجوالنة اوست زند نظریھ آنچھ بھ جالینوس بھ عنوان یك آزمایش گرا لطمھ مي
بیماران اثر  كرد كھ تربیعھاي ماه در حال كرد و در عوض بھ الھام در رؤیا قایل بود و گمان مي مسخره مي

بقراط را برگرفت، سرانگشتي ھم از نظریة ) خون، بلعم، سودا، صفرا(وي نظریة اخالط چھارگانة . دارد
فیثاغورس بدان افزود و سعي كرد ھمة بیماریھا را بھ اختالل در ) آب، آتش  خاك، باد،(عناصر اربعة 

ر و پا قرص بود، و اعتقاد داشت كھ یك جالینوس از جان گرایان پ. تعادل این اخالط یا عناصر تحویل كند
چندین پزشك در . دارد كند و آنھا را بھ كار وامي نفحة جانبخش یا روح در تمام قسمتھاي بدل حلول مي

  مورد 

االعضا  مثال آسكلپیادس عقیده داشت كھ علم وظایف. شناسي تعبیرات مكانیستي كرده بودند زیست
گفت ماشین جز  كرد و مي جالینوس عقیدة او را رد مي. حسوب شوداي از فیزیك م باید رشتھ) فیزیولوژي(

مجموع اجزاي تشكیل دھندة آن چیز دیگري نیست، حال آنكھ در موجود زنده اجزا باید زیر نظارت و 
تواند منشأ، ساختمان، و كاركرد اعضا را  گونھ كھ فقط ھدف مي ھمان. سلطة ھدفدار مجموعة تن باشند

البتھ . توان دریافت سان نیز جھان را جز بھ عنوان مظھر و ابزار یك نقشة یزداني نمي توجیھ كند، بھ ھمین
كند، معجزه وجود ندارد، و بھترین تجلي دھندة وجود خداوند  خداوند فقط از راه نوامیس طبیعي عمل مي

  .طبیعت است

تقریبًا ھمة . رار گیرداالھیات و یكتاپرستي جالینوس سبب شد كھ مورد عنایت مسیحیان و سپس مسلمانان ق
زمین دانشمندان عرب آنھا  ھایش در گیرودار ھجومھاي بربرھا در اروپا از بین رفت، ولي در مشرق نوشتھ

جالینوس از آن پس . ھا از عربي بھ التین ترجمھ شد را حفظ كردند، و از سدة یازدھم بھ بعد این نوشتھ
  .حجت مسلم و ارسطوي پزشكي گشت

از آن بھ بعد دیگر آزمایش و تجربھ . علوم یوناني با جالینوس و بطلمیوس پایان گرفتآخرین دورة خالقة 
شناسي در  رھا شد، و اصول الیتغیر حاكم گشت؛ ریاضیات در محدودة تكرار مسائل ھندسھ، زیست

پزشكي ھم تا زماني كھ اطباي عرب و یھود . محدودة ارسطو و علوم طبیعي در محدودة پلیني گرفتار شدند
  .ر قرون وسطي بھ احیاي این شریفترین رشتة علوم پرداختند، درجا زدد
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نھ فراعنھ، نھ . عربستان در طول دراي سرخ امتداد دارد و بھ وسیلة این دریا از مصر جدا شده است
در . ھخامنشیان، نھ سلوكیھا، نھ بطالسھ، و نھ رومیان نتوانستند این شبھ جزیرة مرموز را فتح كنند

كردند، ولي در جنوب غربي، یك سلسلھ كوه و  نشین زندگي مي عربستان بیاباني فقط اعراب بادیھ
) یمن(شدند، آب و ھواي مالیمتر و نباتات بھتري بھ عربستان سعید  جویبارھایي كھ از این كوھھا روان مي

. شبا نامیده شده است» تتورا«ھاي دورافتاده كشور كوچك سبا وجود داشت كھ در  در این گوشھ. داد مي
اي از حیث كندر، مر، فلوس، دارچین، عود، سنبل ھندي، صمغ، و سنگھاي غني  این سرزمین بھ اندازه

. بود كھ اھالي آن توانستند در مأرب و جاھاي دیگر شھرھایي با معابد، كاخھا، و ایوانھاي با شكوه بسازند
فروختند، بلكھ با كاروانھاي خود با  متھاي گزاف ميبازرگانان عرب نھ تنھا محصوالت كشورشان را بھ قی

. آسیاي جنوب غربي و از راه دریا با مصر، كشور پارتھا، و ھند مناسبات بازرگاني شایان توجھي داشتند
. م، آوگوستوس، آیلیوس گالوس را فرستاد تا این سرزمین را ضمیمة امپراطوري سازد ق ٢۵در سال 

. را بگیرند و با تلفات فراوان ناشي از بیماري و گرما بھ مصر بازگشتند لژیونھاي روم نتوانستند مأرب
اكتفا كرد و از آن پس نظارت بر بازرگاني میان ) عدن(آوگوستوس بھ ویران ساختن بندر عربي آدانا 

  .مصر و ھند را بھ دست آورد

اي  جزیره، یعني از ناحیھشد، از شمال غربي شبھ  شاھراه بازرگاني بھ سوي شمال، كھ از مأرب شروع مي
شھر پترا . گذشت ، مي)پایتخت آن پترا نام داشت(كھ در قدیم بھ عربستان سنگي یا آرابیاپترا معروف بود 

اي از  وجھ تسمیة خود این شھر حلقھ. تقریبًا در شصت و پنج كیلومتري جنوب اورشلیم واقع بود) البتراء(
در اینجا بود كھ . الجیشي خوبي داشت ن آن موقعیت سوقھاي بلند و پرشیب بود كھ پترا در میا صخره

م كشوري بنیاد نھادند كھ كم كم از درآمد عبور كاروانھا چنان غني گردید كھ  اعراب نبطي در قرون دوم ق
قدرت خود را از لئوكھ كومھ، در كنار دریاي سرخ، تا مرز خاوري فلسطین، و از طریق گراسا و بوسترا 

، این كشور بھ اوج عظمت )میالدي ۴٠م ـ  ق٩(در زمان پادشاھي آرتاس چھارم  .تا دمشق گسترش داد
پترا یك شھر یوناني شد كھ زبانش آرامي، ھنرش یوناني، و زیبایي و شكوه خیابانھایش در حد . خود رسید

اھاي اند، و نم ھا در بیرون شھر كنده شده ھاي غول آسا، كھ در میان صخره زیباترین مقبره. اسكندریھ بود
رسند، متعلق بھ  ساده و خشن ولي نیرومند با ستونھاي مضاعف ردة یوناني، كھ گاھي بھ بلندي سي متر مي

بھ امپراطوري ملحق ساخت،  ١٠۶این دوره ھستند پس از اینكھ ترایانوس عربستان سنگي را در سال 
در . ت، توسعھ یافتبوسترا پایتخت عربستان شد و بھ نوبة خود معماریش، كھ مظھر ثروت و قدرت اس

ھاي  شدند، و مقبره رفت چون بوسترا و پالمورا چھارراه كاروانھاي بیابان مي این ھنگام پترا رو بھ افول مي
  .گشتند بدل مي» نشینان ھاي بادیھ پناھگاھھاي شبانة گلھ«بزرگ بھ 

ون ھیچ گاه از آن زمان تاكن. ترین جنبة امپراطوري پھناور روم كثرت شھرھاي پرجمعیت بود شگفت
لوكولوس، پومپیوس، قیصر، ھرودس، و پادشاھان ھلنیستي و . شھرنشین كردن بھ این شدت نبوده است

بدین جھت، ھنگام . بالیدند امپراطوران رومي بھ ایجاد شھرھاي جدید و زیبا ساختن شھرھاي قدیم مي
رافیا : خوریم برمي پیمودن ساحل خاوري مدیترانھ از جنوب بھ شمال، از ھر سي كیلومتر بھ شھري

گرچھ این شھرھا در كشور . ، آپولونیا، سامره ـ سبسطیھ، و قیصریھ)ژافا(، غزه، اشقلون، یوپا )رافا(
فلسطین واقع شده بودند، نیمي از ساكنانشان یوناني بودند و زبان و مؤسسات و فرھنگشان عمدتًا یوناني 

ھرودس وجوه ھنگفتي خرج كرد تا . ھ یھودیھ بودندبود و بھ منزلة سر پلھاي یوناني براي ھجوم مشركان ب
بندري زیبا، معبدي باشكوه، یك . آوگوستوس قیصر، كھ این شھر بھ نام او بود، گرداند  قیصریھ را در خور

شھرھاي یوناني . در آنجا بنا نھاد» كاخھاي مجلل و عمارات بسیاري از سنگ سفید«تئاتر، یك آمفي تئاتر، 
). جدره(و گادارا ) جرش(فیالدلفیا، گراسا   لیویاس،: گشت، مانند فلسطین برپا مي دیگري بیشتر در داخل

ھاي چندین معبد، یك تئاتر، گرمابھ، و یك  در گراسا در طول خیابان اصلي آن ھنوز یكصد ستون و خرابھ
  .دھد آبراھھ برپاست و بر شكفتگي این شھر در قرن دوم میالدي گواھي مي

شد بھ خاطر  ھاي یوناني را كھ در آنھا نمایش داده مي ھاي دو تئاتر آن یاد نمایشنامھ جدره كھ ھنوز ویرانھ
در این شھر بود كھ، در قرن سوم . آورند، بھ سبب آموزشگاھھا، استادان، و نویسندگانش شھرت داشت مي
 داد كھ، جز كرد و در طنزھاي خود نشان مي م، منیپوس، فیلسوف كلبي و ھزل نویس، زندگي مي ق

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



زندگاني عادالنھ و شرافتمندانھ، ھمھ چیز بیھوده است؛ این فیلسوف سرمشق لوكیلیوس، وارو، و ھوراس 
خود تقریبًا صد سال پیش از میالد، ملئاگروس، آناكرئون زمان خود، ھزل » آتن سریاني«اینجا در . گشت
  :فرسود نوشت و قلم خویش را با عشق مي ھایي براي زنان زیبا و پسران رعنا مي نامھ

   

  جام، تابناك، تا ھنگامي كھ بر لبان شیرین زنوفیال، این عزیز عشق است

  .زند لبخند مي

  چھ خوش بود كھ آن لبھاي سرخ بر لبان من جاي داشتند

  .نوشیدند اي طوالني مي و روانم را با بوسھ

اش  ھاي عشقش، كھ خیلي زود خاموش گشت، ھمواره بھ طرز خاصي در خاطره یكي از شراره
  .درخشید ـ ھلیودورا، كھ وي در صور عاشقش شده بود مي

  ھاي سفید را با برگھاي سبز مورد در ھم آمیزم؛ خواھم بنفشھ مي

  خواھم نرگس را با یاسھاي درخشان در ھم آمیزم؛ مي

  زعفران شیرین را با سنبل آبي؛

  و سپس گل سرخ، گروگان راستین عشق را؛

  ددباشد كھ ھمة اینھا تاجي از زیبایي گر

  .و بر فراز زلفھاي دلپذیر ھلیودوراي من جاي گیرد

اي زمین، اي مادر، از تو . ھادس او را ربوده است، و خاك گل تازه شكفتة او را تیره كرده است«اكنون 
  ».خواھش دارم كھ وي را با مھر در سینة خود بفشاري

اي بھ نام تاج گل، كھ مراثي یوناني را از اشعار ساپفو تا اشعار خویش  ملئا گروس با گرد آوري مجموعھ
ھاي مشابھ دیگر با یكدیگر تلفیق شده،  این مجموعھ و مجموعھ. گرفت، نام خود را جاویدان ساخت دربر مي

ھاي یوناني با خوبترین و بدترین جنبة خود بھ  در این گلچین لطیفھ. شد یونانيسبب پیدایش گلچین ادبیات 
چیدن این . گاھي صاف و پرداختھ ھمچون گوھر، و گاھي ھمچون جلوة میان تھي است. خورد چشم مي

بعضي قطعات یادي . نھ نبوده استھاشان براي ساختن تاج گلي پژمرنده عاقال از شاخھ» گل«چھار ھزار 
ھاي معروف، یا خویشاوندي مرده است؛ برخي دیگر بھ  از مردان بزرگ و فراموش شده یا مجسمھ

شود، مثال دربارة زني كھ پس از زاییدن  اصطالح اشعاري است كھ براي سنگ گور اشخاص نوشتھ مي
گلھاي دیگر در » .زنھا دلشان بچھ بخواھدپس از این باز ھم «: گوید  سھ قلو مرده است با حالت زار مي

كاران، مربیان، زنان سركش، و شوھرھاي فریب خورده  واقع تیرھایي ھستند كھ بھ سوي پزشكان، مقاطعھ
آید؛ یا عالم  شود كھ در حال ضعف است و با بوي یك پشیز بھ ھوش مي مستمندي دیده مي  اند؛ یا، پرتاب شده

یا مشت زني كھ از مشت زدن   گوید كھ اسم بر سھ نوع است؛ ي برایش مياش پي در پ دستور زباني كھ نوه
py  دست كشیده، زن گرفتھ، و بمراتب 
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اي بلندش كرده  اي كھ پشھ خورد؛ یا كوتولھ كرده است مي مشتھایي بیش از آنچھ در میدان مشتزني تحمل مي
آن زن مشھوري را «كوتاھي  كند كھ مانند گانومدس مورد تجاوز قرار گرفتھ است، طنز است و خیال مي

الئیس «: شود در برخي اشعار دیگر، ھدایایي بھ خدایان تقدیم مي» .ستاید كھ جز با یك مرد نخوابید مي
كند؛ نیكیاس، پس از  دھد، بھ خدایان ھدیھ مي اش را، كھ دیگر او را آن طور كھ بوده است نشان نمي آینھ

در بعضي از » .كند ربند محبوبش را بھ ونوس تسلیم ميآنكھ پنجاه سال در خدمت مردھا بوده است، كم
اي  چكامھ. تر است ستاید كھ در شراب نھفتھ است، خوشیھایي كھ از حكمت حكیمانھ بندھا خوشیھایي را مي

اش بھ قعر دریا رفتھ است  نیایشي، یكزنھ بودن زناكاري را كھ بر اثر شكستن كشتي، در آغوش معشوقھ
گیرد، و موضوع آن  ھا سرود عزایي است كھ از معتقدات مشركان الھام مي برخي از قطعھ. ستاید مي

بدیھي است . اي دیگر حاكي از یقین و ایمان مسیحي بھ یك رستاخیز فرخنده است كوتاھي عمر است؛ پاره
 آنچھ ادبیات بعدًا. ستایند ھا، زیبایي زنان و پسران و ھمچنین خلسة دردناك عشق را مي كھ بیشتر این چامھ

تر از قرن الیزابت،  دربارة درد عشق توانستھ است بگوید، بھ ایجاز یا اطناب، با مضامیني بھ مراتب لطیف
كند كھ پیامي بھ نگار  سازد و او را مأمور مي اي را پیك خود مي ملئاگروس پشھ. در این اشعار وجود دارد

انگیزي بھ كسانتو  ، با لحن غمفیلودموس، مشاور فلسفي سیسرون  و ھمشھري او،. اش برساند آن لحظھ
  :كند چنین خطاب مي

  اي بھ ناز عطرآگین شده، ھاي سفید موي، سینھ گونھ

  چشمھایي ژرف كھ آشیانة االھگان ھنر است،

  دھند، لبھاي شیریني كھ لذت كامل مي

  …. اي كسانتوي رنگ پریده، آوازت را برایم بخوان، بخوان

  باز،. شود موسیقي چھ زود قطع مي

  واي غم انگیز ولي دلپذیرت را سر كن،باز ن

  با انگشتان عطرآگینت، سیم ساز را بنواز؛

  .اي خوشي عشق، اي كسانتوي رنگ پریده، بخوان

I  - سوریھا  

در ساحل شمالیتر، شھرھاي قدیمي فنیقیھ قرار داشتند كھ، مانند فلسطین، بخشي از ایالت مفتوحة سوریھ 
ماھرشان، موقعیت مناسبشان بھ عنوان بندرھاي تجارتي دیرین، دست و صنعتگران  كارگران چیره. بودند

داشتند، این  ھا و كارگزاران خود را بھ ھمھ جا گسیل مي و بازرگانان متمول و تیزھوششان، كھ كشتي
صور كاخھایي بزرگتر از كاخھاي . شھرھا را یك ھزاره از خالل حوادث روزگار زنده نگاه داشتھ بود

  .ھایي بدتر از آن داشت ھروم و در عین حال دخم

ھاي  پیچید، ولي در عوض بھ این دلخوش بودند كھ پارچھ بوي نامطبوع كارگاھھاي رنگرزیش در شھر مي
  ھاي ابریشمي ارغوانیش را در سراسر جھان  رنگارنگ و بویژه پارچھ

و برنز سازي در آنجا كشف شده بود، اكنون در صنعت شیشھ  صیدا، كھ گویا صنعت شیشھ. پوشیدند مي
بھ داشتن آموزشگاھھاي پزشكي، علم بیان، و حقوق شھرت داشت و ) بیروت(بروتوس . تخصص یافتھ بود

  .بھ احتمال زیاد حقوقدانان بزرگي چون اولپیانوس و پاپینیانوس از این دانشگاه بھ رم رفتند
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در شھري . وریھ نبودتر، و بارونقتر از س ھیچ یك از ایاالت مفتوحة امپراطوري از لحاظ صنعتي پیشرفتھ
كھ در روزگار ما سھ میلیون نفر زندگي محقري بیش ندارند، در عھد ترایانوس ده میلیون نفر زندگي 

ھاي عمومي، فاضالب زیرزمیني، بازارھاي زیبا،  پنجاه شھر از آب آشامیدني پاك، گرمابھ  .كردند مي
گاھھا، معبدھا، كلیساھاي بزرگ، ژیمنازیومھا، ورزشگاھھا، تاالرھاي موسیقي و سخنراني، آموزش

رواقھا، و نگارستانھایي برخوردار بودند كھ از مشخصات شھرھاي زیر نفوذ فرھنگ یونان در قرن اول 
قدیمترین شھر این سرزمین دمشق بود كھ آن سوي لبنان بعد از صیدا قرار داشت، بیاباني كھ . میالدي است

و تقریبًا بھ صورت باغي در میان بازوھاي گشوده و ساخت؛  پیرامون آن را گرفتھ بود مستحكمش مي
راھھاي . نامیدند، درآمده بود مي» رود طال«ھاي فرعي یك رودخانھ، كھ آن را از روي شكر نعمت  رشتھ

شدند، و این كاروانھا محصوالت سھ قارة جھان را بھ بازارھاي این  كاروانرو بسیاري بھ آنجا منتھي مي
  .آوردند شھر مي

ن مرتفعات جبل الشرقي و با تعقیب راھھاي پر گرد و غبار سمت شمال، مسافر امروزي از یافتن با پیمود
كھ یك جلوخان دارند و در قدیم مایة سرافرازي ھلیوپولیس، . ھاي دو معبد باشكوه در دھكدة بعلبك ویرانھ

جرنشین كوچكي در آوگوستوس مھا. شود اند، در شگفت مي اي ـ یوناني ـ رومي بوده سوریھ» شھر آفتاب«
النوع خورشید و چھارراه دمشق و  آنجا مستقر ساخت و در نتیجھ این شھر، یعني مقر بعل خداي فنیقي رب

در زمان آنتونینوس پیوس و جانشینان او، معماران و مھندسان یوناني و . صیدا و بیروت، توسعھ یافت
كوھي براي یوپیتر ھلیوپولیتانوس برپا مكان مقدس باش اي در محل یك معبد قدیمي بعل،  رومي و سوریھ

اندازة یكي . شد این بنا از سنگھاي عظیم یكپارچھ بود كھ از معدني در مجاورت آنجا استخراج مي. كردند
اي  این سنگ بھ تنھایي براي بنا كردن خانھ. از سنگھاي آن در حدود بیست متر در پنج متر درسھ متر است

مرمر بھ پھناي سي متر جلوخان معبد امتداد داشت و این جلوخان رواقي پنجاه و یك پلة . وسیع كافي است
در آن سوي دو جدار قسمت ستوندار معبد بزرگ برپا بود كھ ھنوز پنجاه و ھفت . و بھ سبك كورنتي بود

در نزدیكي آن، بقایاي معبدي با ابعاد كوچكتر وجود دارد كھ آن را بھ ونوس، . ستون آن باقي است
از این بنا نوزده ستون و یك در بزرگ با معماریھاي ظریف برجا مانده . دھند تر نسبت ميباكخوس، و دم

ستونھاي این معابد، كھ در زیر آسماني بي ابر در این كنج خلوت و دور افتاده با عظمت و تابناكند، . است
یش از آنچھ در خود انسان با دیدن آنھا، حتي ب. آیند از زیباترین شاھكارھاي ساختة دست بشر بھ شمار مي

كند و بھ عظمت ثروت و ھمت و ذوق و استعدادي پي  خورد، شكوه روم را حس مي ایتالیا بھ چشم مي
برد كھ توانستھ است در اینھمھ شھرھاي پراكنده معابدي بزرگتر و باشكوھتر از آنچھ پایتخت پر  مي

  .برپا سازد  جمعیت روم بھ خود دیده بود،

  بھ تدمر كھ یونانیان ) امساي قدیم(ان رو بھ شرق، یعني از حمص مسافري كھ از میان بیاب
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  معبد یوپیتر ھلیوپولیتانوس در بعلبك
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  معبد ونوس یا باكخوس در بعلبك

اي رو بھ رو  سپارد نیز با چنین منظره نامیدند، ره مي آن را پالمورا یعني شھر ھزاران ھزار نخل مي
ھاي میان امسا و  حاصلخیز تدمر، كھ پیرامون دو چشمة جوشان بین جادهموقعیت مناسب و زمین . شود مي

دمشق و فرات واقع شده است، چنان سبب شكفتگي آن شدند كھ یكي از بزرگترین شھرھاي مشرق زمین 
اش نسبت بھ شھرھاي دیگر باعث شد كھ با وجود تابعیت اسمي نسبت بھ پادشاھان سلوكي یا  فاصلھ. گشت

دار  در بزرگراه وسیع وسط این شھر، رواقھاي سایھ. عمال استقالل خود را حفظ كند امپراطوران روم،
در چھار راھھاي اصلي آن طاقھاي بزرگي . مشتمل بر چھار صد و پنجاه و چھار ستون قرار داشت

توان بھ قیاس آن در مورد بقیھ ھم اظھار نظر  برافراشتھ بودند كھ یكي از آنھا بر جاي مانده است و مي
میالدي، بھ خدایان سھ گانة بلندپایھ، یعني بعل،  ٣٠مایة افتخار شھر معبد آفتاب بود كھ در سال . ردك

ابعاد آن نشانة ادامة سنت دیرین آشوریھاست كھ بھ بناھاي . اھدا شده بود) ماه(و آگلیبول ) آفتاب(یارھیبول 
سر امپراطوري روم بود، یك ترین جلوخان در سرا جلوخان این معبد، كھ وسیع. سترگ توجھ داشتند

ستونبندي بیھمتا بھ طول ھزار و سیصد متر داشت كھ بیشتر آن مركب از ستونھایي بھ سبك كورنتي بود 
ھاي  در جلو خان، و در معبد، حجاریھا و نقاشیھایي بودند كھ نمونھ. كھ در چھار ردیف متوالي قرار داشتند

كشور پارتھا، چھ از حیث ھنر و چھ از لحاظ جغرافیایي، دھد كھ پالمورا با  شان نشان مي بھ جا مانده
  .ھمسایھ است

 ١٠٠در اینجا بود كھ در سال . رسید در خاور پالمورا، راه بزرگي در دورا ـ ائوروپوس بھ فرات مي
، معبدي نیمھ یوناني و نیمھ )سھ خداي نامبرده(میالدي، بازرگانان براي تقسیم سود خود با تثلیث پالموري 

یك نقاش شرقي نیز دیوارھاي آن را با نقاشیھاي دیواري آراست كھ بخوبي روشن . برپا كردندھندي 
اي شمالیتر، در كنار رود  در نقطھ. سازد ھنر بیزانس و ھنر مسیحي در آغاز منشأ شرقي داشتھ است مي
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، با از تاپساكوس. بزرگ، محلھاي تقاطع مھم دیگري در شھرھاي تاپساكوس و زئوگما وجود داشتند
گذشت و در الئودیكیا، كھ ھنوز بھ نام قدیمیش  و آپامیا مي) حلب(گردش بھ سوي مغرب، مسافر از برویا 

میان الذقیھ و آپامیا، رودخانة . رسید بھ مدیترانھ مي  شود و ھنوز ھم بندر پر فعالیتي است، الذقیھ نامیده مي
این رودخانھ بھ . ك پردرآمدي واقع بودنداورونتس بھ سوي شمال روان بود و در طول دو ساحل آن امال

اورونتس و یك شبكة فشرده از راھھا محصوالت مشرق زمین را . انطاكیھ، پایتخت سوریھ، جریان داشت
در ھمان حال بندر آن در مدیترانھ، كھ سلوكیة پیریا نام داشت و بیست و دو كیلومتر . آوردند بھ انطاكیھ مي

قسمت اعظم این شھر در دامنة . راه ورود كاالھاي غربي بھ انطاكیھ بود تر در كنار اورونتس بود، پایین
كرد كھ بھ عنوان  ھایش بھ آن كمك مي زیبایي منظره. كوھي بود كھ اورونتس در پاي آن جریان داشت

خیابانھاي شھر انطاكیھ كھ در شب شبكة . زیباترین شھر یوناني مشرق زمین، با رودس رقابت ورزد
خیابان بزرگ آن، بھ طول ھفت كیلومتر، با . شد داشت، و امنیت آن در شب تأمین مي روشنایي پرنوري

توانستند،  سنگ خارا فرش شده بود و در طرفین آن یك ستونبندي سرپوشیده قرار داشت كھ مردم مي
معیت ج. شد آب آشامیدني در ھر خانھ فراوان یافت مي. گزند از باران و آفتاب، سرتاسر شھر را بپیمایند بي

اي، و یھودي كھ با شادي شھره شده بودند؛ آنھا بھ  مختلط آن مركب بود از ششصد ھزار یوناني، سوریھ
گذراندند و بھ تمسخر كردن رومیان پرزرق و برقي كھ براي حكمراني  بندو بار وقت مي لذت پرستي بي

رفتند، و  ھا مي ھا بھ گرمابھ خانھ ھاھالي آن از سیرك بھ آمفي تئاتر و از فاحش. آمدند معروف بودند بدانجا مي
  از پارك معروف آن واقع در حومة شھر، كھ دافنھ نام داشت،

آفرودیتھ ھمواره سھم خود را از این . شد جشنھاي فراوان در آنجا برگزار مي. كردند استفادة كامل مي
اعظم ماه دسامبر گوید كھ در جشن برومالیا، كھ در قسمت  یكي از معاصران آن زمان مي. جشنھا داشت

گرفتند، تمام شھر بھ یك میكده شباھت داشت، و تمام شب صداي تصنیفھا و خوشگذرانیھاي پرغوغا در  مي
مردم آن . انطاكیھ مدارس علم بیان، فلسفھ، و پزشكي داشت ولي مركز آموزش نبود  . پیچید ھا مي كوچھ

كنند، و ھنگامي كھ احتیاجي بھ مذھب  بشدت در فكر آن بودند كھ روز خود را خوش بگذرانند و زندگي
كردند بھ نزد عالمان علم احكام نجوم، جادوگران، مدعیان كشف و كرامت، وكالشان روي  پیدا مي

  .آوردند مي

سیماي عمومي سوریھ در دورة تسلط رومیان حاكي از شكفتگي و رونقي است كھ بیش از ھر ایالت دیگر 
طبقات باال با آداب و . كردند، آزاد بودند آنھا كھ كارھاي خانھ مي جز  اغلب كارگران،. در آن تداوم داشت

در ھمین شھر، فالسفة یوناني . كردند، و طبقات پایین شرقي مانده بودند فرھنگ یوناني زندگي مي
دوشادوش زنان فاحشة معابد و كاھنھاي اختھ در آمد و شد بودند؛ تا زمان ھادریانوس ھنوز گاه گاھي 

كردند، مجسمھ سازي و نقاشي شكل نیمھ شرقي ـ نیمھ قرون وسطایي  راه خدایان قرباني ميكودكان را در 
، ولي زبانھاي بومي، بھ ویژه آرامي،  در دستگاه دولتي و ادبیات بیشتر زبان یوناني معمول بود. داشت

جھان عدة فضال و دانشمندان كم نبود و شھرت زودگذر آنان در . رفت زبان تودة مردم بھ شمار مي
نیكالئوس دمشقي نھ تنھا راھنماي آنتونیوس، كلئوپاترا و ھرودس بود، بلكھ وظیفة سنگین . پیچید مي

گوید كھ حتي ھركولس ھم در مقابل چنین زحمتي  خود او مي. نگاشتن تاریخ عمومي را نیز بھ عھده گرفت
نانكھ بھ محض بھ دست آوردن روزگار، بلطافت، ھمة آثار او را از میان برده است، چ. نھاد قدم واپس مي

  .فراغت آثار ما نیز چنین خواھد كرد

VI - آسیاي صغیر  

اي وجود داشت كھ بعدًا ایالت شد، نام آن كوماگنھ و پایتختش شھر  در شمال سوریھ، كشور سلطنتي وابستھ
روم، پایتخت . در آن سوي فرات، كشور كوچك اوسروئنھ بود. پرجمعیت ساموساتا، زادگاه لوكیانوس، بود

با دخول بھ دوران . م ساخترا بھ عنوان پایگاه عملیات علیھ كشور پارتھا مستحك) اورفھ(آن، شھر ادسا 
رفت در  كسي كھ از سوریھ رو بھ غرب مي. مسیحیت از این شھر بیشتر سخن خواھیم گفت

ھمان گونھ كھ اكنون وارد خاك تركیھ (شد  وارد كیلیكیا مي) آلكساندرتا یا اسكندرون(آلكساندریاایسي 
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ي صغیر بسیار متمدن ، ولي در كیلیكیا، كھ ایالت سیسرون بود، در طول ساحل جنوبي آسیا). شود مي
پایتخت آن، بھ قراري كھ فرزند ) تارسوس(طرسوس . ھاي تاوروس بھ حالت بربریت باقي مانده بود تپھ

اش شھرت  ، ولي بھ علت مدارس و فالسفھ»شھري بزرگ نبود«گوید،  این سرزمین بولس حواري مي
  .داشت

برداري از معدنھاي مس، قطع  مترین ایام بھ بھرهرو بھ روي كیلیكیا، در مدیترانھ، جزیرة قبرس از قدی
معدنھا پر سود . كرد مي سازي مشغول بود، و صبورانھ فاتحان متوالي خود را تحمل درختان سرو، و كشتي

كند كھ چگونھ در زمان  جالینوس نقل مي. كردند در این معادن بردگان كار مي. بودند و بھ روم تعلق داشتند
اي كھ بھ طور ادواري در معادن مایة  صدھا كارگر را در كام خود فرو برد ـ حادثھاو معدني فرو ریخت و 

  .دھد رفاه و قدرت بشر روي مي

در شمال كیلیكیا، سرزمین لم یزرع و كوھستاني كاپادوكیا قرار داشت كھ از حیث فلزات قیمتي غني بود، 
ئونیا بود كھ بھ واسطة بازدیدھاي بولس در مغرب آنجا، لوكا. كرد و غلھ، حیوانات اھلي، و برده صادر مي

باز ھم در سمت شمال، گاالتیا بود كھ در . حواري از دربھ، لوسترا، و ایكونیوم نامش در تاریخ وارد شد
سرزمین (قرن سوم قبل از میالد مردماني از اھالي گل در آنجا سكونت داشتند و بھ ھمین جھت گاالتیا 

صول آن سنگ سیاه پسینوس بود كھ بھ عنوان مظھر كوبلھ بھ روم معروفترین مح. شد نامیده مي) گلھا
شھر عمدة آن آنكورا بود كھ پایتخت حتیھا در سھ ھزار و پانصد سال پیش بود و امروز . شد فرستاده مي

در مغرب كیلیكیا، ایالت مفتوحة پیسیدیا چندین شھر آباد داشت و از جملھ . است) آنكارا(پایتخت تركیھ 
كرد، و آسپندوس كھ  پس از خودكشي دستھ جمعي در برابر بروتوس اینك دوباره سر بلند ميكسانتوس كھ 

توان بآساني در نظر مجسم ساخت كھ براي شنیدن و دیدن نمایش آثار  تئاتر آن چنان حفظ شده است كھ مي
  .مناندروس یا اوریپید پر از بیننده شده است

قرار داشت كھ بھ فریگیا، كاریا، لیدیا، و موسیا تقسیم شده » اآسی«در مغرب و شمال پیسیدیا، ایالت مفتوحة 
نویسد این ایالت  شكفت و بھ طوري كھ فیلوستراتوس مي تمدن یونیایي ھنوز در آنجا بعد از ده قرن مي. بود

روستاھاي آن حاصلخیز بود، و . شھر داشت و مجموع جمعیت آنھا بھ مراتب بیش از امروز بود ۵٠٠
قرن تكمیل شده بود؛ بندرھا از توسعة بازارھاي پر ثروت ایتالیا، افریقا، اسپانیا، و گل  ھا قرن بھ حرفھ

فریگیا كوھستاني بود، ولي شھرھاي بزرگي داشت، مانند آپامیا كالیناي، كھ استرابون آن . شدند منتفع مي
فالسفة نوعپرست و دھد؛ و الئودیكئا، كھ بھ خاطر  بالفاصلھ پس از افسوس قرار مي» آسیا«را در تمام 

كنیدوس ھنوز آن قدر اھمیت داشت كھ با روم پیمان اتحاد ببندد؛ در عوض . میلیونرھایش شھرت داشت
ھالیكارناسوس در فاصلة زماني میان ھرودوت و دیونوسیوس، این نقاد ادبي برجستھ ولي مورخ فاقد حس 

عالیت داشت، دیگر در دوران شكفتگي نبود، میلتوس با آنكھ از لحاظ بندري ف. انتقاد، رو بھ افول رفتھ بود
داد؛ و نقاالن این  وخش آپولون در معبدي در شھر مجاور آن، دیدوما، ھنوز با معما بھ پرسشھا پاسخ مي

را بھ ھم مي بافتند، و چیزي نگذشت كھ رمان یوناني از آنھا بھ » داستانھاي ملطي«دیار ھمچنان ھمان 
در اینجا، در . كوشیدند آن را با عمارات زیبا بیارایند ولي ساكنانش مي پرینھ شھر كوچكي بود،. وجود آمد

نفوذ ثروت و نفوذ رم در سرزمینھاي ھلني . قرن اول ق م، زني فیلھ نام بھ عالیترین مقام شھرداري رسید
سیا ماگنسیا در كنار رود میاندر معبدي داشت كھ بسیاري آن را از تمام معابد آ. برد مقام زن را باال مي

م بود؛ طرح آن را  ق ١٢٩این پرستشگاه بھ آرتمیس اھدا شده بود و تاریخ بناي آن . دانستند كاملتر مي
در موكالھ مجلس عوام ھنوز بھ عنوان شوراي . ھرموگنس، از بزرگترین معماران آن عصر، ریختھ بود

  .داد عمومي و اتحاد مذھبي یونیایي، ھر سال تشكیل جلسھ مي

اقع در نزدیك ساحل كاریا، كوس با صنعت حریر بافي و آموزشگاه طبش، كھ از سنتھاي از میان جزایر و
، حتي در ھنگام افول، زیباترین شھر عالم یوناني )گل سرخ(رودس . بقراط مایھ گرفتھ بود، رونق داشت

 ھنگامي كھ آوگوستوس، پس از جنگ داخلي، در صدد برآمد با لغو بدھیھا از فالكت. رفت بھ شمار مي
شھرھاي مشرق زمین بكاھد، رودس از تحمل خواري قبول این تدبیر سرباز زد و تمام تعھد خود را 

نتیجھ این شد كھ موقعیت خود را بھ عنوان بانكدار بازرگاني دریاي اژه بزودي بازیافت . صادقانھ انجام داد
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كوه پیكر فرو ریختة  این شھر بھ خاطر مجسمة عظیم و. و دوباره بندر ترانزیت میان آسیا و مصر شد
  ھاي منظم  ھا، كوچھ آپولون، عمارات زیبا، مجسمھ

آپولونیوس . اش شھرت داشت و پاكیزه، حكومت اشرافي كار آمد، و مدارس معروف علم بیان و فلسفھ
مولون در اینجا بھ قیصر و بھ سیسرون نازك كاریھاي انشا را آموخت و بھ وسیلة آنان تمام نثر بعدي 

  .حت تأثیر قرار دادالتیني را ت

او در سال . مشھورترین مرد اھل رودس در این دوره پوسیدونیوس، آخرین مغز خالق عھد باستان، بود
پس از اینكھ در . نخست بھ عنوان یك دوندة ماراتون شھرت یافت. م در آپامیاي سوریھ بھ دنیا آمد ق ١٣۵

بھ این دیار بھ عنوان صاحب مقام قضایي و زمان پانایتیوس در آتن تحصیل كرد، در رودس توطن گزید و 
ایاالت بسیاري را در نوردید، سپس بھ رودس بازگشت و مرداني مانند . بھ عنوان سفیر خدمت كرد

در روم مستقر  ٨٣بھ سال . پومپیوس و سیسرون را بھ مجلس درس خود در باب فلسفة رواقي جلب كرد
او، كھ اكنون از میان رفتھ است، راجع بھ روم و » يتاریخ جھان«. گشت و یك سال بعد در آنجا درگذشت

شرح . دانستند این تاریخ را فضالي قدیم ھمپایة اثر پولوبیوس مي. م بود ق ٨٢تا  ١۴۴مستملكات آن از سال 
از منابعي ھستند كھ استرابون از آنھا استفاده » دربارة اقیانوس«اش موسوم بھ  مسافرتش بھ گل و رسالھ

كیلومتر ـ بیش از ھر  ٨٣‘٢٠٠‘٠٠٠خورشید از زمین زده است ـ  ي كھ در مورد فاصلةتخمین. كرده است
براي مطالعة جزر و مد بھ كادیث رفت و آن را . محاسبة دیگر عھد باستان بھ تخمینھاي جدید نزدیك است

یش دانست، و پ وسعت اقیانوس اطلس را كمتر از آنچھ ھست مي. ناشي از عمل توأم خورشید و ماه دانست
كرد كھ اگر انسان در اسپانیا سوار كشتي بشود پس از پیمودن سیزده ھزار كیلومتر بھ ھندوستان  بیني مي

ھاي رایج عصر مربوط بھ ارواح را  با آنكھ بھ علوم طبیعي بخوبي آشنا بود، بسیاري از اندیشھ. رسد مي
، و قادر بودن روح بھ رسیدن )اتيتلپ(  قبول داشت ـ وجود ارواح واسطھ، غیبگویي، تنجیم، انتقال حسیات

سیسرون پوسیدونیوس را . جھان است» نیروي حیاتي«بھ وحدتي رازورانھ با خدا، كھ در نظر او 
توانیم او ار از پیشگامان نو افالطونیان و پلي  دانست، ولي ما مي سخاوتمندانھ جزو بزرگترین رواقیون مي

  .میان زنون و فلوطین بدانیم

شد و بھ بزرگترین شھر آن افسوس  سیا ازكاریا رو بھ شمال، مسافر وارد لیدیا ميبا پیمودن ساحل آ
رسمًا » آسیا«گرچھ پایتخت . افسوس در دوران تسلط رومیان بیش از ھر زمان دیگر شكوفا شد. رسید مي

مین این شھر پنج. پرگاموم بود، ولي عمال افسوس اقامتگاه فرماندار رومي ایالت و اطرافیان او شده بود
جمعیت دویست و بیست و پنج ھزار نفري . رفت بندر عمدة ایالت مفتوحھ و مقر مجمع ایالتي بھ شمار مي

گفتند؛ از سوفسطاییھاي بشردوست تا تودة پرغوغا و موھوم پرست تشكیل شده  آن كھ بھ چند زبان سخن مي
. دار داشتند م رواقھاي سایھھا و معابر سنگفرش و داراي روشنایي بودند و چند كیلومتر تما كوچھ. بود

یا » موزه«یك : از زیر خاك بیرون آوردند ١٨٩۴بعضي از عمارات عمومي را كھ در آنجا بود در سال 
مركز علمي، یك آموزشگاه پزشكي، یك كتابخانھ با نماي باروك بسیار عجیب، و تئاتري بھ گنجایش پنجاه 

الناس را علیھ بولس  عدھا دمتریوس صورت ساز عوامدر اینجا بود كھ ب. و شش ھزار نفر از آن جملھ بود
شھر معبد آرتمیس بود كھ پیرامون آن صدو وبیست و ھشت ستون ) و بانك اصلي(مركز . حواري شوراند

ھاي دوشیزه و  در این معبد كاھنھ. قرار داشت؛ ھر یك از این ستونھا را یكي از پادشاھان ھدیھ كرده بود
ھاي خواجھ بودند؛ مراسم مذھبي مخلوطي از مراسم یوناني و شرقي بود؛ و عدة كثیري برده دستیار كاھن

كرد، دو ردیف پستان اضافي داشت كھ نشانة  مجسمة متعلق بھ عھد بربریت، كھ خود االھھ را مجسم مي
  جشن آرتمیس . باروري بودند

  .ساخت تمام ماه را بھ دورة عیش و شادي، مھماني و مسابقھ مبدل مي

آپولونیوس از اھالي توآنا، كھ جھانگردي بسیار سفر . ا وجود ماھیگیرانش، محیط بھتر بوددر سمورنا، ب
ھاي دراز مستقیم،  این شھر بھ كوچھ» .نامید باشكوھترین شھر زیر آفتاب مي«كرده بود، سمورنا را 

 ١١٧(یستیدس یكي از نامورترین فرزندانش، آیلیوس آر. بالید ستونھاي دو ردیفھ، كتابخانھ و دانشگاھش مي
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كند كھ شكوه و جالل شھرھاي رومي ـ یوناني را بھ یاد  ، آن را با كلماتي وصف مي)میالدي ١١٨ –
  :آورد مي

، از معبدي بھ معبد )جاذبة زرین(اي كھ از نامش ھم زیباتر است  از شرق بھ غرب برو، در طول كوچھ
دریا در زیر پایت روان : یس درنگ كنبر فراز آكروپول. اي بھ تپة دیگر خواھي گذشت دیگر، و از تپھ

است، كویھاي بیرون شھر در پیرامون تو امتداد دارند، و شھر با سھ منظرة دلپذیر، جام روانت را از بادة 
تا كنار دریا ھمھ جا انبوھي از چیزھاي تابناك است ـ ژیمنازیومھا، بازارھا، … .كند لذت سرشار مي

آبنماھا، گردشگاھھا، … ) داني در كدام یك از آنھا استحمام كني كھ نمياي  بھ اندازه(ھا  گرمابھ… تئاترھا 
. ھا بیان ناكردني است ھا، نمایشگاھھا، مانند تنوع حرفھ كثرت نمایشھا، مسابقھ. و آب جاري براي ھر خانھ

نیرنگ فلسفھ بگویند  خواھند عمر خود را در آسایش بھ سر برند و بي این شھر براي كساني كھ مي
  .ترین شھرھاستمناسب

اش دانشجویان سراسر یونان  آیلیوس آریستیدس یكي از علماي متعدد علم بیان و سوفسطاییان بود كھ آوازه
كھ با شھرھا «گوید، چنان بزرگ بود  فیلوستراتوس دربارة پولمون، استاد او مي. را بھ سمورنا مي كشاند

دست وي نیستند، و با خدایان بھ عنوان بھ عنوان زیردست، با امپراطوران بھ عنوان كساني كھ فرا
كرد، ھرودس آتیكوس، بزرگترین  پولمون ھنگامي كھ در آتن سخنراني مي» .گفت ھمشأنھاي خود سخن مي

ھرودس . شد رقیب او در شیوایي پرطمطراق بیان، در سخنرانیھاي او مانند یك شاگرد ستایشگر حاضر مي
چون پولمون از . براي او فرستاد) نود ھزار دالر(ر دراخما براي اعتراف بھ این برتري، صد و پنجاه ھزا

ھرودس صد ھزار . او تشكر نكرد، دوستي اظھار داشت كھ شاید این مبلغ بھ نظر پولمون كافي نبوده است
پولمون . پذیرفت  دراخماي دیگر بر آن افزود و پولمون این پول را ھم بآرامي، چنانكھ گویي حق اوست،

كرد كھ آن را بھ عنوان میھن برگزیده بود؛ در ادارة این شھر  آرایش شھري ميثروت خود را صرف 
چنین . ھاي مخالف آن را با یكدیگر سازش داد، و بھ عنوان سفیر بھ شھر خدمت كرد شركت كرد، دستھ

كنند كھ چون از درد مفاصل در رنج بود و تاب تحمل آن را نداشت، در الئودیكیا در گور نیاكان  روایت مي
  .خویش رفت و در پنجاه و شش سالگي با امتناع از خوردن غذا در آنجا جان سپرد

بھ شمار » یك شھر بزرگ«، ھنوز در زمان استرابون )كرویسوس(ساردیس، پایتخت قدیم كرزوس 
در قرن سوم میالدي، لونگوس این شھر . سیسرون تحت تأثیر شكوه و آراستگي موتیلنھ واقع شد. رفت مي

پرگاموم بھ بركت معبد بزرگ خود و عمارات . افتد كند كھ انسان بھ یاد ونیز مي ف ميرا چنان توصی
ھزینة این ساختمانھا را پادشاھان . پرخرجي كھ پادشاھان سلسلة آتالوسھا ساختھ بودند شكوھي داشت

ھاي  انھداشتند كھ دسترنج بردگاني كھ در جنگلھا، كشتزارھا، معدنھا، و كارخ اي برمي نامبرده از خزانھ
كھ جھانگیري امپراطوري روم و انقالب اجتماعي را   آتالوس سوم،. كرد كردند آن را پر مي دولتي كار مي
آریستونیكوس، پسر ائومنس دوم . م كشور خود را بھ روم پیشكش كرد ق ١٣٣كرد، در سال  پیش بیني مي

  اي، اعالم داشت كھ چون این  از یك زن صیغھ

ارزش ندارد، و بردگان و آزادمردان تھیدست را بشورانید و یك ارتش رومي  پیشكشي تحمیلي بوده است
شكست داد، چندین شھر را بھ تصرف درآورد، و قصد داشت بھ دستیاري بلوسیوس، استاد  ١٣٢را بھ سال 

پادشاھان بیتینیا و پونتوس كھ ھمسایگان او بودند . برادران گراكوس، یك دولت سوسیالیستي بھ وجود آورد
بقات سوداگر شھرھاي اشغال شده براي سركوب شورش بھ روم پیوستند، و آریستونیكوس در یك وط

این طغیان و جنگھاي مھردادي مدت نیم قرن زندگي فرھنگي را در پرگاموم . سیاھچال رومي جان سپرد
كندریھ پس بھ عالوه، آنتونیوس، براي اینكھ كتابھاي سوختھ شده در دوران اقامت قیصر را بھ اس. قطع كرد

این شھر احتماال در عھد وسپاسیانوس دوباره آباد شده بود، . بدھد، كتابخانة معروف پرگاموم را بھ یغما برد
  در عھد آنتونینوسھا،. كرد زیرا پلیني مھین در آن ھنگام پرگاموم را درخشانترین شھر آسیا ارزیابي مي

. آن یك آموزشگاه پزشكي بھ وجود آمد) نگاهدرما(عمارات جدیدي مایة آرایش آن گشت و در آسكلپیون 
py  .بعدھا جالینوس از این آموزشگاه معالجة جھانیان را آغاز كرد
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كردند  تر، آوگوستوس تروآس اسكندریھ را بھ یادبود اینكھ تروا را منشأ روم فرض مي اي شمالي در نقطھ
بھ صورت یك مھاجرنشین رومي ـ  فرضي كھ دستاویز روم براي ادعاي حاكمیت بر تمام این مناطق بودـ 

اي نزدیك آن بھ نام حصارلیق، ترواي قدیم بھ عنوان ایلیوم جدید، دوباره ساختھ شد و بھ  روي تپھ. درآورد
صورت یك مركز جھانگردي درآمد كھ در آنجا راھنماھا جاي دقیق ھمة فتوحات درخشان ذكر شده در 

مورد ھرا و آفرودیتھ و آتنھ داوري كرده بود نشان و ھمچنین غاري را كھ در آنجا پاریس در » ایلیاد«
ساخت و بھ ھمھ جا ناوگان بازرگاني  كوزیكوس كشتي مي) دریاي مرمره(در كنار پروپونتیس . دادند مي
در اینجا بود كھ ھادریانوس براي پرسفونھ . توانست رقیب آن باشد فرستاد و در این امر تنھا رودس مي مي

گوید كھ قطر ستونھاي آن دو متر، و  دیون كاسیوس مي. از افتخارات آسیا بودمعبدي برپا كرد كھ یكي 
این معبد كھ آن را . بلندیشان بیست و پنج متر بود، و با این حال ھر یك از آنھا فقط یك سنگ یكپارچھ بود

  .ودنم چنان بلند بود كھ بھ ورایت آیلیوس، با بودن آن چراغ بندر زاید مي. اي ساخھ بودند روي تپھ

از دریاي سرخ تا دریاي سیاه، بر اثر صلح و آرامشي كھ روم بھ وجود آورده بود، صد شھر شكفتھ 
  . شدند مي

VII – مھرداد بزرگ  

در طول سواحل شمالي آسیاي صغر، بیتینیا و پونتوس گسترده بودند كھ داخل آنھا كوھستاني بود، ولي از 
وطي از تراكیھا، یونانیھا، و ایرانیھا، نژاد قدیمي مخل. حیث الوار چوب و سنگھاي معدني غني بودند

اي از پادشاھان یوناني ـ تراكي بر بیتینیا حكومت  سلسلھ. دادند حیتھاي آنجا را تحت الشعاع قرار مي
براي خود پایتختي بنا كردند، و شھرھاي بزرگي در ) ایس ـ نیكمید(كردند، این پادشاھان در نیكومدیا  مي

زادة ایراني، كھ پارسایانھ  م، یك نجیب ق ٣٠٢در حدود سال . بنا نھادند) ایس ـ نیك ( پروسا و در نیكایا
  اي از  شد، كشوري براي خود از كاپادوكیا و پونتوس تشكیل داد و سلسلھ مھرداد نامیده مي

آنان فرمانروایي . بھ آداب و فرھنگ یوناني بنیاد گذاشت كھ پایتختھایشان كوماناپونتیكا و سینوپھ بود
جنگھاي مھردادي كھ بھ دنبال این . گسترش یافت تا اینكھ بھ منافع اقتصادي و سیاسي رومیان برخورد كرد

جریان درگرفت، بجا و بحق نام پادشاه شایستة احترامي را بر خود دارد كھ آسیاي غربي و بخش اروپایي 
  .كرد یخ را دگرگون ميشد چھرة تار یونان را در شورشي متحد كرد كھ ھر گاه قرین موفقیت مي

مادر و قیمھایش براي آنكھ جانشین او . مھرداد ششم در یازده سالگي وارث تخت و تاج پونتوس گشت
بدین جھت از كاخ گریخت و قیافة خود را عوض كرد و مدت ھفت سال در . شوند، در ھالك او كوشیدند

م، با كودتایي مادرش  ق ١١۵حدود سال در . ھا بھ عنوان شكارچي بھ سر برد و پوست حیوانات پوشید بیشھ
ھایي بود كھ از مختصات دربارھاي شرق  چون در معرض توطئھ. از سلطنت خلع شد و او بر سر كار آمد
نوشید تا در برابر بیشتر انواع مواد سمي، كھ اطرافیانش بر آن  است، احتیاطًا ھر روز اندكي زھر مي

مند شد،  از آنجا بھ پزشكي عالقھ. چندین پادزھر كشف كرد در طي تجارتش. دسترس داشتند، مصونیت یابد
و در این زمینھ معلومات چنان با ارزشي گرد آورد كھ پومپیوس دستور داد آنھا را بھ زبان التیني ترجمھ 

اندام او چنان درشت شده بود كھ . اش در جنگل، بھ جسم و ارادة او نیرو داده بود زندگاني سختگیرانھ. كنند
سواركار و جنگجوي ماھري بود، . را براي سرگرمي و تفریح زایران بھ معبد دلفي فرستاد زره خود

توانست در دو بر آھو سبقت بگیرد، یك ارابة شانزده اسبي را براند، و در یك روز  گویند مي چندانكھ مي
ذا بخورد یا زد كھ ھیچ كس قادر نیست بر سر خوان بیش از او غ الف مي. كیلومتر راه را در نوردد ٢٠٠

گویند كھ بیرحم و ناجوانمرد بود و  مورخان رومي مي. و حرمسراي بزرگي در اختیار داشت  بیاشامد،
. مادر، برادر، سھ پسر، و سھ دختر خود را كشت؛ ولي روم نظر خود وي را در این باره نقل نكرده است

ادبیات . كرد ز از مترجم استفاده نميآدمي نسبتًا با فرھنگ بود، بھ بیست و دو زبان آشنایي داشت، و ھرگ
داشت، معابد یوناني را پر مایھ ساخت؛ و در  یوناني را تحصیل كرده بود، موسیقي یوناني را دوست 

كرد، و دستور داد  آثار ھنري را جمع مي. دربارش دانشمندان، شاعران، و فیلسوفان یوناني راه داشتند
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ولي با این وصف، در ھوسراني و درشتخویي محیط . ابل توجھندھایي زدند كھ از لحاظ كیفیت بسیار ق سكھ
در برابر روم نھ با مانوورھاي سنجیدة . نیمھ بربري خود سھیم بود و خرافات زمان خویش را قبول داشت

یك نفر سردار بزرگ یا رجل سیاسي، بلكھ با دالوري ذاتي یك جانور وحشي كھ در ششدر باشد از خود 
  .دفاع كرد

. توانست بھ داشتن كشور كوچكي كھ مادرش قسمتھایي از آن را بھ باد داده بود خرسند باشد نميچنین كسي 
وي بھ كمك افسران و سربازان مزدور یوناني، ارمنستان و قفقاز را گشود، از رودكوبان و از تنگة كرچ 

ي سیاه مطیع و تمام شھرھاي یونان را در ساحل شرقي، شمالي و غربي دریا  گذشت و داخل كریمھ شد،
  درھم ریختن قدرت نظامي . خویش ساخت

ھاي سربازان یوناني مھرداد  نواحي را در برابر بربرھاي داخلي تقریبًا بیدفاع گذاشتھ بود، و آنان از دستھ
، )سینوب(شھرھایي كھ بدین ترتیب منقاد گشتند، سینوپھ . كردند مانند نجات دھندة خویش استقبال مي

و بیزانس بودند، ولي نظارت بیتینیایي بر ھلسپونتوس ) كرچ(پانتیكا پایون  ،)طرابوزان(تراپزوس 
ھنگامي كھ نیكومدس . داد تجارت پونتوس را در مدیترانھ در اختیار پادشاھان خصم قرار مي) داردانل(

از  یكي. م در گذشت، دو فرزندش بر سر جانشیني او بھ منازعھ برخاستند ق ٩۴دوم، پادشاه بیتینیا، بھ سال 
مھرداد . آنان در صدد جلب پشتیباني روم برآمد و دیگري، بھ نام سوكراتس، از پادشاه پونتوس یاري جست

خواست  روم، كھ نمي. از اختالفات احزاب در ایتالیا براي اشغال بیتینیا و خلع سوكراتس استفاده كرد
مھرداد بدین امر . ا را تخلیھ كنندبوسفور بھ دست دشمن بیفتد، بھ مھرداد و سوكراتس فرمان داد كھ بیتینی

این . فرماندار آسیا او را خلع و نیكومدس سوم را پادشاه كرد. داد راضي شد، ولي سوكراتس تن در نمي
پادشاه جدید بھ تشویق فرماندار رومي، مانیوس آكویلیوس، پونتوس را اشغال كرد و بدین ترتیب نخستین 

  ).م ق ٨۴ – ٨٨(جنگ مھردادي آغاز شد 

وي خود را . كرد كھ تنھا راه بقایش در شورانیدن شرق ھلني علیھ اربابان ایتالیایي است رداد احساس ميمھ
آزاد كنندة یونان اعالم كرد و گروھي سرباز فرستاد تا، در صورت لزوم، با توسل بھ زور شھرھاي 

ب دموكراتیك از در چون در شھرھا بھ مخالفت سوداگران برخورد، با احزا. یوناني آسیا را آزاد كنند
ضمنًا ناوگانش، كھ مركب از چھار صد . دوستي درآمد و بھ آنان وعدة اصالحات نیمھ سوسیالیستي داد

كشتي بود، ناوگان رومیان را در دریاي سیاه غرق كرد، و ارتش دویست و نود ھزار نفریش بر نیروھاي 
ن دادن بیزاریش از حرص و آز رومیان، این پادشاه پیروزمند، براي نشا. نیكومدس و آكویلیوس چیره شد

طالي مذاب در گلوي آكویلیوس بھ اسارت درآمده ـ كھ از كامیابیش در سركوبي بردگان شورشي سیسیل 
ھاي  شھرھاي یوناني آسیاي صغیر، كھ از پشتیباني روم محروم شده بودند، دروازه. شادمان بود ـ ریخت

بھ پیشنھاد مھرداد، در روز معین، . او اعالم وفاداري كردند خود را بھ روي سپاھیان مھرداد گشودند و بھ
عدة این كشتھ شدگان ھشتاد ھزار . ھایشان قتل عام كردند ھمة ایتالیاییھا را از مرد و زن و كودك در خانھ

  :گوید آپیانوس در این باره مي). م ق ٨٨(نفر بود 

ھاي این االھھ آویختھ بودند  ودند و در مجسمھمردم افسوس فراریاني را كھ بھ معبد آرتمیس پناھنده شده ب
اھالي پرگاموم رومیاني را كھ بھ معبد آسكلپیوس پناه جستھ بودند با تیر از پاي . بیرون كشیدند و كشتند

خواستند با شنا جان بھ در برند تا میان دریا تعقیب كردند، و  مردم آدراموتیوم كساني را كھ مي. درآوردند
ایتالیاییھایي را كھ بھ ) در ایالت كاریا(ساكنان كاونوس . كودكانشان را غرق كردند خودشان را كشتند و

پناه برده بودند دنبال كردند، كودكان را در برابر چشم مادرھا، سپس مادرھا، و » وستا«پیرامون مجسمة 
یان، بیش از ترس بدین سان آشكارا دیده شد كھ كینة اھالي نسبت بھ روم… .آنگاه مردھا را بھ قتل رسانیدند

  .آنھا از مھرداد، در این فجایع دخیل بود

شك طبقات فقیرتر، كھ از تسلط رومیان بیش از ھمھ لطمھ دیده بودند، در رأس این قتل عام وحشیانھ  بي
طبقات دارا، كھ دیر زماني روم از آنان حمایت كرده بود، البد از چنین شورش انتقامجویانة . قرار داشتند

ز پرداخت مالیات براي مدت پنج مھرداد كوشید با معاف كردن شھرھاي یوناني ا. اند شدیدي بر خود لرزیده
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« : آپیانوس مي نویسد. سال و یا اعطاي خودمختاري كامل بھ آنھا اشخاص مرفھ الحال را آرامش بخشد
وي لغو وامھا را اعالم داشت، بردگان را آزاد ساخت، بسیاري از امالك را ضبط، و زمینھا را از نو تقسیم 

او این توطئھ را كشف كرد و دستور داد ھزار . علیھ او چیدنداي  برخي از نامداران جمعیتھا توطئھ» .كرد
طبقات پایین، بھ یاري فیلسوفان و استادان دانشگاه، در بسیاري از . و ششصد نفر از آنان را بكشند

شھرھاي یونان و حتي در آتن و اسپارت قدرت را قبضھ كردند، و ھم بھ روم و ھم بھ ثروتمندان اعالن 
ن دلوس، از شور و ھیجان آزادي، بیست ھزار نفر ایتالیایي را در یك روز قتل عام یونانیا. جنگ دادند

ناوگان مھرداد سیكالد را بھ تصرف درآورد، و لشكریانش جزایر ائوبویا، تسالي، مقدونیھ، و تراكیا . كردند
تھ ي غني سرچشمة خراجي كھ تا آن ھنگام بھ خزانة روم ریخ»آسیا«از دست رفتن . را متصرف شدند

كردند خشك كرد، و ایتالیا را دچار  ھایي را كھ وام دھندگان رومي دریافت مي شد و ھمچنین بھره مي
. تأثیر نبوده است این بحران مالي احتماال در جنبش انقالبي ساتورنینوس و كینا بي. بحراني مالي ساخت

دشاه پونتوس پیشنھاد پیمان اتحاد خود ایتالیا ھم دستخوش نفاق گشتھ بود، زیرا سامنیتھا و لوكانیان بھ پا
  .كردند مي

ھاي سیم و زر معبدھاي رومي را فروخت تا  سنا، كھ از ھر طرف دچار جنگ و انقالب شده بود، اندوختھ
تكرار اینكھ سوال چگونھ آتن را بھ تصرف درآورد، شورشیان را شكست . ھزینة لشكریان سوال را بپردازد

. كرد، و با مھرداد صلحي آمیختھ با گذشت كرد در اینجا زاید است داد، امپراطوري را براي روم حفظ
. پادشاه بھ پایتخت خود برگشت و در آنجا بآرامي بھ آراستن نیروي زمیني و دریایي دیگري ھمت گماشت
مورنا، معاون فرماندة روم در آسیا، تصمیم گرفت، پیش از آنكھ مھرداد دوباره نیرومند شود، بھ او حملھ 

مورنا شكست خورد، سوال او را بھ خاطر ) م ق ٨١ – ٨٣(گامي كھ در این جنگ دوم مھردادي ھن. كند
شش سال بعد، نیكومدس سوم بیتینیا را بھ روم . نقض پیمان صلح توبیخ كرد و فرمان ترك مخاصمھ داد

زھاي مھرداد دریافت كھ اگر قدرت روم، كھ در ھمان زمان بوسفور در قبضة قدرت داشت، بھ مر. بخشید
، )۶٣ – ٧۵(در سومین جنگ مھردادي . رود پافالگونیا و پونتوس برسد، كشور او ھم بزودي از میان مي

مھرداد كوشش واپسین خود را كرد و مدت دوازده سال با لوكولوس و پومپیوس جنگید؛ متحدان و یارانش 
ت و نھ سالگي، سعي كرد در آنجا این جنگجوي پیر، در شص. بھ او خیانت كردند، و او بھ كریمھ گریخت

پسرش، فارناكس، بر . براي گذشتن از كوھھاي بالكان و تصرف ایتالیا از سوي شمال سپاھي سازمان دھد
  او شورید، سربازانش 

. از ورود بدین ماجرا سرباز زدند، و مھرداد، كھ ھمھ او را تنھا گذاشتھ بودند، سعي كرد خود را بكشد
زیرا مزاجش در برابر زھر مصونیت داشت؛ سپس خواست با شمشیر زھري كھ خورد در وي اثر نكرد، 

دوستان و نمك پروردگانش، كھ . بدن خود را سوراخ كند، ولي دستش ناتوانتر از آن بود كھ آن را فشار دھد
  .از طرف پسرش مأمور قتل او بودند، بھ ضرب شمشیر و نیزه بھ زندگیش پایان دادند

VIII – نثر  

ي آسیاي صغیر با سرعت زیاد از تب نوبة این جنگھا رھایي یافتند شاھدي بھ سود این حقیقت كھ شھرھا
. نیكومدیا، پایتخت بیتینیا ـ پونتوس، و بعد محل اقامت دیوكلتیانوس امپراطور شد. حكومت رومیان است

ین ا. چون مھمترین شوراي مذھبي تاریخ كلیساي مسیحي در نیكایا تشكیل شد، نام این شھر جاوداني گشت
كردند كھ ترایانوس ناچار شد پلیني كھین را بھ  دو شھر در ساختن عمارات چنان با یكدیگر رقابت مي

نیكومدیا، فالویوس آریانوس را بھ عالم ادب تقدیم داشتھ . آنجاھا بفرستد تا جلو ورشكست شدنشان را بگیرد
س مدت شش سال فرماندار كاپادوكیا آریانو. دیدیم كھ این مرد گفتارھاي اپیكتتوس را گرد آورده است. است

از این آثار جز یكي بھ نام . و یك سال آرخون آتن بود؛ با اینھمھ مجال یافت كھ چندین كتاب بنویسد
این كتاب بھ زبان یوناني . آناباسیس اسكندر و ضمیمة آن تحت عنوان ایندیكا چیز دیگر بھ جاي نمانده است

یانوس گزنوفون را، ھم از لحاظ سبك و ھم از نظر زندگي روشن و ساده نگاشتھ شده است، زیرا آر
این اثر، از دوران جوانیم بھ «: گوید خودش با خودستایي خاص پیشینیان مي. سرمشق خود قرار داده بود
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دانم كھ در  بدین جھت خود را ناشایستھ نمي. بعد، براي من ھم ارز زادگاه، خانواده، و كار دولتیم بوده است
  ».ن نویسندگان زبان یوناني قرار گیرمشمار بزرگتری

مورلئا سیصد و بیست . در كنار دریاي سیاه، شھرھاي دیگر نیز عمارات مھم و دانشمندان مشھور داشتند
آمد، و بھ خاطر » شھري زیبا و دوست داشتني«بھ نظر پلیني ) آماسرا(آماستریس . ھزار جمعیت داشت

عنوان مركز شیالت و بندر صدور الوار چوب و سنگھاي  سینوپھ بھ. شمشادھاي دل انگیزش معروف بود
و طرابوزان از طریق تجارت دریایي با سكوتیا ) سامسون(آمیسوس . گشت معدني این بخش شكوفا مي

كردند، و آماسیا زادگاه و موطن مشھورترین جغرافیدان عھد باستان یعني  گذران مي) روسیة جنوبي(
  .استرابون بود

مبتال بھ لوچي . ة متمولي بود كھ بھ قول خودش با پادشاھان پونتوس خویشاوندي داشتاسترابون از خانواد
بسیار سفر . است» دوبیني«و » لوچي«اند كھ بھ معني  خاصي بود و بدین جھت واژة استرابیسم را ساختھ

  كرد و ظاھرًا در این مسافرتھا مأموریتھاي سیاسي داشت و  مي

تاریخي نگاشتھ كھ اكنون . شمرد ات جغرافیایي و تاریخي مغتنم ميھر فرصتي را براي گردآوري اطالع
م، كتاب بزرگ جغرافیا منتشر  در سال ھفتم ق. از میان رفتھ است، و ادامة تاریخ پولوبیوس بوده است

وي نیز مانند آریانوس كتابش را با بیان محاسن اثر . ساخت كھ ھر ھفده جلد آن تقریبًا محفوظ مانده است
  :كند ز ميخویش آغا

خواھم و درخواست دارم كھ گناه بحثھاي طوالني این كتاب را متوجھ من ندانند،  از خوانندگانم پوزش مي
در این … . بلكھ متوجھ كساني بدانند كھ صادقانھ آرزومند كسب معرفت بر مطالب مشھور و قدیمي ھستند

سودمند، … ھ آنچھ اصیل و با عظمت كتاب باید آنچھ را كھ چندان مھم نیست كنار بگذارم و توجھم را ب
ھمان گونھ كھ ھنگام قضاوت دربارة ارزشھاي ھنري . فراموش نشدني، یا مفرح است اختصاص دھم

ھاي غول پیكر بھ جاي آنكھ ھر جزء را با دقت فراوان بررسي كنیم، اثر كلي را در نظر  مجسمھ
و در … ا این نیز اثري است غول پیكر كتاب من نیز باید بھ ھمین گونھ ارزیابي شود، زیر… گیریم مي

  .شأن یك فیلسوف

استرابون مطالبي را از پولوبیوس و از پوسیدونیوس مستقیمًا، و مطالبي را از اراتستن من غیر مستقیم بھ 
گوید كھ اشتباھات شخص خودش نیز ناشي  كند، و مي گیرد، آنھا را مسئول اشتباھاتشان قلمداد مي عاریھ مي

كند و بھ طور كلي آنھا را از روي تمیز و  البتھ این منابع را با صداقت كم نظیري ذكر مي. از منابعش است
سازد كھ توسعة امپراطوري روم سبب وسعت دانش جغرافیا شده  خاطرنشان مي. گزیند تشخیص برمي

. دارندھایي بكلي نامكشوف ـ شاید در آن سوي اقیانوس اطلس ـ وجود  است، ولي معتقد است كھ ھنوز قاره
نیز » كروي«ولي اصطالحي كھ بھ كار برده است احتماال معني (او عقیده دارد كھ زمین شبھ كره است 

گوید سواحل  مي. رسد ، و اگر كسي بھ سوي مغرب اسپانیا كشتي براند، احتماال سرانجام بھ ھند مي)دھد مي
شدنھاي قسمتھاي زیرین زمین  زند كھ متالشي ھمواره بر اثر آبروبي یا فوران در تغییرند و حدس مي

كتابش خالصة بسیار خوبي از معلومات . ممكن است روزي تنگة سوئز را بشكافد و دو دریا را یكي كند
  .باید این كتاب را یكي از دستاوردھاي برجستة دانش باستان شمرد. زمان او دربارة كرة زمین است

دیون از یك ). میالدي ١٢٠ـ  ۴٠(وده است ولي دیون زرین دھن در عھد خود مشھورتر از استرابون ب
ثروت خود را صرف دادن عطیھ بھ شھر بیتینیا كرده   خانوادة كھن و ممتاز پروسا بود، و پدر بزرگش ھمة

پدرش ھم ھمین تجربھ را كرده بود، و خود او نیز بھ آنان تأسي . بود، سپس ثروت دیگري اندوختھ بود
م رفت، بھ وسیلة موسونیوس روفوس بھ آیین رواقي گرایید، و او خطیب و سوفسطایي شد و بھ ر. جست

چون از استفاده از اموال و درآمد خود ). میالدي ٨٢(سپس دومیتیانوس او را از ایتالیا و بیتینیا تبعید كرد 
py  پول مدت سیزده سال بھ گشت و سیاحت پرداخت، اما از  محروم شده بود، بھ عنوان فیلسوفي بي
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نروا و ترایانوس با او دوستانھ . تیانوس شد، تبعید دیون ھم بھ عزت و احترام مبدل گشتنروا جانشین دومی
پس از آن وي بھ پروسا بازگشت . رفتار كردند و بھ درخواستش شھر او را مورد عنایت فراوان قرار دادند

مي متھم فیلسوف دیگري او را بھ اختالس وجوه عمو. و قسمت اعظم دارایي خود را صرف آرایش آن كرد
  .پلیني بھ موضوع رسیدگي كرد و گویا دیون تبرئھ شد. كرد

. ھا امروزه عبارت پردازي است تا نكتھ بیشتر مطالب این خطابھ. ھشتاد خطابھ از دیون بھ جاي مانده است
توضیح یك نیم اندیشھ . اطالة كالم میان تھي، مماثالت فریبنده، و نیرنگھاي علم بیان در آنھا فراوان است

: اي بانگ برآورده باشد جاي تعجب نیست اگر شنوندة بھ ستوه آمده. كند ر آنھا پنجاه صفحھ را سیاه ميد
انگیزي و  با این وصف، سبك وي خالي از دل» .با مطالب بي پایانت آفتاب را بھ غروب مي رساني«

ي شنیدن توانست نامورترین خطیب قرن خویش شود، خطیبي كھ برا شیوایي نیست، وگرنھ ھیچ نمي
خواھي بگویي، ولي تو  دانم چھ مي نمي«: گفت ترایانوس شریف مي. سخنانش مردم از جنگیدن باز بایستند

با ھمان لذتي بھ گفتارش گوش فرا ) دنیپر(بربرھاي بوروستنس » .را بھ اندازة خویشتن دوست دارم
لشكریاني . دادند بھ سخنانش گوش ميداشتند كھ یونانیان گرد آمده در اولمپیا یا اسكندرانیھاي تأثرپذیر  مي

  .كھ نزدیك بود بر نروا بشورند از شنیدن یك نطق بالبداھة این تبعیدي نیمھ برھنھ نرم و آرام شدند

احتماال محبوبیت او معلول شیوایي گفتار آتني او نبود، بلكھ بر اثر شھامتي بود كھ در داغ باطلھ زدن بھ 
یون تقریبًا تنھا كسي است كھ در سراسر دوران شرك عھد باستان د. شمرد داشت چیزھایي كھ ناپسند مي

فحشا را محكوم كرده است، و كمتر كسي از نویسندگان زمان او تا این اندازه آشكارا بھ نظام بردگي حملھ 
در نطقي براي مردم اسكندریھ، » .البتھ، ھنگامي كھ بردگانش گریختند، رنجیده خاطر شد. (كرده است

براي ایراد نطقي، مبني بر اینكھ شھر . موھوم پرستي، و رذایل اخالقي آنان را تقبیح كردتجمل دوستي، 
در . بوده است، شھر ایلیوم را برگزید» ھومر بزرگترین دروغگوي تاریخ«تروا ھرگز وجود نداشتھ و 

اییان روم را علیھ این شھر مطرح كرد و پردة زنده و تأثر آوري از فقر روست  قلب روم، دعواي حومة
كشاورزي تمدن رو بھ انحطاط   شود و پایة كشید و بھ شنوندگان توجھ داد كھ در مورد زمین غفلت مي

دیون . در اولمپیا، در میان جماعتي متعصب، ملحدان و اپیكوریھاي عصر خویش را تخطئھ كرد. رود مي
اي  فھمد كھ ھر ذھن ساده گفت اگرچھ استنباط عامھ دربارة الوھیت ممكن است نامعقول باشد، حكیم مي مي

تواند تجسمي از خدا در ذھن  در حقیقت ھیچ كس نمي. ھاي ساده و نمادھاي تصویري دارد احتیاج بھ اندیشھ
اي مبتني بر شكل انسان گونة خدا چیز دیگري نیست  داشتھ باشد، و حتي مجسمة اصیل فیدیاس جز فرضیھ

ما . كردند، غیر قابل قبول است ه یا بھ یك درخت ھمانند ميو بھ اندازة تشبیھ بدویان، كھ خدا را بھ یك ستار
  توانیم بدانیم  نمي

كنیم كھ فلسفھ بدون مذھب چیزي است تاریك و  كھ خدا چیست، ولي فطرتًا یقین داریم كھ ھست، و حس مي
ه یعني معرفت بر آنچھ حق و بر آنچھ باطل است؛ را  تنھا آزادي حقیقي حكمت است،. آمیختھ بھ نومیدي

گذرد؛ و فلسفة حقیقي عبارت از مداقھ در كتب  گذرد، بلكھ از فلسفھ مي آزادي از سیاست یا از انقالب نمي
نیست، بلكھ عبارت از عمل كردن بھ شرافت و تقوا از روي صداقت و طبق آن چیزي است كھ صداي 

  .داوند در دل بشر استكند، و این صداي باطني، بھ مفھومي رازورانھ، كالم خ باطني ما بھ ما تلقین مي

IX – كشند شرقي  

مذھب، كھ مدتھا در كمین موقعیت مناسب نشستھ بود و در تمام مدت سلطة شكاكیت فاضالنھ و عامیانھ در 
ھایش را تقویت كرده بود، اینك در قرن دوم كھ فلسفھ ناتوان از پاسخگویي  دورة پریكلس و ھلنیستي ریشھ

كشید، دوباره سر بر  كرد و دست از مرجعیتش مي اي خود اعتراف ميبھ ابدیت و امید بشري بھ محدودیتھ
مردم خود ھیچ گاه ایمانشان را از دست نداده بودند؛ اغلب آنھا توصیف . شد آورد و جانشین فلسفھ مي مي

زندگي پس از مرگ اجماال قبول داشتند، پیش از ھر مسافرت قربانیھاي مذھبي تقدیم   ھومر را دربارة
گذاشتند تا حق عبورش از ستوكس را بپردازد، دولتمردان  اي در دھان مرده مي و ھنوز ھم سكھكردند،  مي
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كردند و با ساختن معابد پرخرج براي خدایان محلي بھ دنبال  روم از كمك روحانیت تثبیت شده استقبال مي
. یافت فزایش ميدر سراسر فلسطین و سوریھ و آسیاي صغیر ثروت روحانیان ا. جلب پشتیباني مردم بودند

رستاخیز . ھاداد و آتارگاتیس ھنوز معبود اھالي سوریھ بودند و در ھیراپولیس پرستشگاه باشكوھي داشتند
شد، و  استقبال مي» برخاستھ است) یعني خداوندگار(آدونیس «تموز ھنوز ھم در شھرھاي سوریھ با بانگ 

در آیین یونانیان ھم   .گشت لھ برگزار ميمعراج او بھ بھشت در صحنھ پایاني جشن تموز با شادي و ھلھ
» ما«پرستش االھة . شد مراسمي نظیر این، بھ یادبود جان دادن، مرگ، و رستاخیز دیونوسوس برگزار مي

یعني وابستھ بھ فانوم یا (كاھنان این االھھ بھ نام فاناتیكي . از كاپادوكیا بھ یونیا و ایتالیا سرایت كرده بود
كشیدند، و  رقصیدند، چاقو بھ بدن خود مي آوري مي و طبل و بھ شیوة سرگیجھ بھ صداي شیپور) معبد

كار ساختن خدایان جدید با شور و حرارت ادامھ داشت؛ . پاشیدند خونشان را بھ االھھ و بھ پیروان او مي
اي از معاریف محلي، در حیات یا پس از مرگ، بھ مقام الوھیت  قیصر و امپراطوران، آنتینوئوس و عده

پانتئونھا كھ از پیوند توأمان تجارت و جنگ بارور شده بودند، ھمھ جا در اوج شكوفایي . شدند رسانده مي
بت پرستي یك دین واحد نبود، . كردند بودند، و پرستندگان امیدوارانھ بھ ھزار زبان ھزار خدا را نیایش مي
  .آمیخت رھم ميبلكھ جنگل درھمي از كیشھاي رقیب بود، كھ غالبًا بھ طور التقاطي د

پرستش كوبلھ در لیدبا، فریگیا، ایتالیا، افریقا، و جاھاي دیگر ھنوز برقرار بود، و كاھنان آن، مانند سابق، 
در ھنگام جشن بھاري كوبلھ، پرستندگانش . كردند شان، خود را اختھ مي بھ تقلید از آتیس، معشوق االھھ

زدند و  كردند؛ كاھنان بازوان خود را تیغ مي زاري مي خواندند، و بر مرگ آتیس گرفتند، نماز مي روزه مي
اي از مردم باشكوه و جالل خاصي خداي جوان را بھ سوي گور  آشامیدند؛ و دستھ خون خود را مي

شد كھ با فریادھاي شادي رستاخیز آتیس و  ھا پر از جمعیتي مي ولي فرداي آن روز، كوچھ. بردند مي
خدا نجات یافت و ! اي عارفان، دلیر باشید«: سرودند كاھنان مي. فتندگر بازگشت جواني زمین را جشن مي

را فاتحانھ در » مادر كبیر«در آخرین روز جشن، تصویر » .رسد براي شما ھم رستگاري بزودي فرا مي
  .گرداندند نامیدند، مي مي) بانوي ما(فرستاد، و در رم، او را نوسترادومینا  میان جمعیتي كھ بر او درود مي

آورد،  اي كھ عطیة زندگي جاوید را مي ایسیس، االھة مصریان، مادر غمزده، تسلي بخش پر از مھر، االھھ
ھمة اقوام پیرامون مدیترانھ بھ مرگ اوزیریس . از كوبلھ ھم بھ مراتب بیشتر مورد ستایش و نیایش بود

شھرھاي مھم مدیترانھ یادبود تقریبًا در ھمة . شوھر بزرگ ایسیس و برخاستنش از میان مردگان آشنا بودند
: سرودند پرستندگان شادمانھ چنین مي. كردند این رستاخیز فرخنده را با شكوه و جالل فراوان برگزار مي

شد كھ ھوروس  ھا در حالتي نشان داده مي ایسیس در تصویرھا و مجسمھ» .ایم اوزیریس را باز یافتھ«
، » ملكة آسمان«د و دعاھاي خاصي بھ او بھ عنوان فرزند آسمانیش را در بغل داشت، و مردم با اورا

از لحاظ مھرانگیز بودن داستان، ظرافت و نكتھ سنجي . فرستادند درود مي» مادر خداوند«، »ستارة دریا«
در برگزاري مراسم، فضاي باوقار و در عین حال شادمانة عبادتگاه، موسیقي مھیج تشریفات، سرپرستي 

شد، و  ان سفیدپوش سرتراشیده، گرامیداشت زنان و احترامي كھ نثارشان ميتوأم با ایمان و وجدان كاھن
. استقبال با آغوش باز از ھر ملیت و طبقھ این آیین بیش از ھمة آیینھاي مشركان بھ مسیحیت نزدیك بود

م بھ یونان، در قرن سوم بھ سیسیل، و در قرن دوم بھ ایتالیا و از  مذھب ایسیس از مصر در قرن چھارم ق
شمایلھاي او در كشورھاي سواحل دانوب، راین، و سن یافتھ شده . آنجا بھ تمام قسمتھاي امپراطوري آمد

اي ھرگز از پرستیدن  روح مدیترانھ. حتي در لندن یك معبد ایسیس از زیر خاك بیرون آمده است. است
  .نیروي یزداني آفرینش و مراقبت مادرانة زن دست برنداشتھ است

در . ، این خداي مذكر، از ایران بھ دورترین مرزھاي روم رسید)مھرپرستي(را ضمنًا پرستش میت
خود میترا نیز خداي روشنایي، . خداشناسي متأخر زردشتي میترا، فرزند اھورمزدا، خداي روشنایي بود

 كردند كھ، در آسمان، مبارزة علیھ نیروھاي راستي، پاكي، و شرافت بود؛ گاھي او را با آفتاب ھمانند مي
ھمواره میانجي بین پدرش و پیروان او بود و اینان را در مبارزة زندگي علیھ . كرد تاریكي را رھبري مي

py  ناپاكي و دیگر آثار اھریمن، فرمانرواي تاریكي،   بدي، دروغ،
m
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از كاپادوكیا بھ اروپا آوردند، یك ھنرمند یوناني میترا را زانوزده روي پشت یك گاو نر تصویر كرد كھ 
ھفتمین روز ھر ھفتھ روز . این تصویر نماد جھاني این كیش گردید. برد ا در گلوي آن فرو ميخنجرش ر

را، » مھر شكست ناپذیر«در حدود اواخر دسامبر، پیروان او سالگرد میترا . بود) مھر(مقدس خداي آفتاب 
د و از آن پس رسی اش بر نیروھاي تاریكي مي ، بھ پیروزي سالیانھ»اول دي«كھ در موقع انقالب شتوي 

  .گرفتند داد، جشن مي روز بھ روز روشنایي بیشتري مي

اي كھ بھ این  آن، و مردان مجرد و زنان دوشیزه» كاھن اعظم«ترتولیانوس از روحانیت مذھب میترایي و 
شد، پرستندگان در نان و  كند؛ ھر روز یك قرباني بھ قربانگاه او تقدیم مي كردند یاد مي خدا خدمت مي

اي  در جلوي دخمھ. داشت دس سھیم بودند، و صداي ناقوسي اوج برگزاري تشریفات را اعالم ميشراب مق
مذھب . كھ تصویر خداي جوان در حال زمین زدن گاو نر در آن نقش شده بود ھمیشھ آتشي روشن بود

جنگ  داشت كھ در تمام عمر خود را وامي» سربازان«بر اخالقیات عالي مبتني بود و ) مھرپرستي(میترا 
گفتند كھ ھمة انسانھا پس از مرگ در برابر دادگاه  كاھنانش مي. با بدي را، بھ ھر شكل كھ باشد، دنبال كنند

شوند تا براي ابد شكنجھ ببینند،  شوند، و در آن ھنگام روانھاي ناپاك بھ اھریمن سپرده مي میترا حاضر مي
كنند تا اینكھ  صر فاني را از خود بھ در ميگذرند و در ھر سپھر یك عن و روانھاي پاك از ھفت سپھر مي

این اساطیر امیدبخش، در قرنھاي دوم و سوم . در تابش پاك آسمان بھ حضور خود اھورمزدا پذیرفتھ شوند
اي كھ دیوار  ترین نقطھ و تا شمالي  رواج یافت،) سواي یونان(میالدي، در سراسر آسیاي غربي و اروپا 

آباي كلیساي مسیح وقتي اینھمھ وجوه اشتراك . ھھاي خود را برپا ساختھادریانوس ادامھ داشت عبادتگا
یافتند شگفت زده شدند و مدعي گشتند كھ مذھب میترا این ) مھرپرستي(میان مذھب خود و مذھب میترا 

اثبات این موضوع . مراسم را از مسیحیت دزدیده است، یا اینكھ این مذھب نیرنگ گمراه كنندة شیطان است
شاید ھر دو آنھا افكار جاري . اند دشوار است یك از این دو كیش از یكدیگر چیزھایي اقتباس كردهكھ كدام 

  .زمان را، كھ در محیط مذھبي مشرق زمین بود، جذب كرده باشند

این اسرار معموًال عبارت بود از تشریفات . داشت» اسراري«ھر یك از مذاھب بزرگ كشورھاي مدیترانھ 
. زد یي بھ اصول، الھام، و احیاي نفس كھ در پیرامون مرگ و رستاخیز خدا دور ميتطھیر، قرباني، آشنا

گذاشتند و در باالي آن  در مراسم پذیرش اعضاي جدید بھ كیش پرستش كوبلھ، داوطلبان را در گودالي مي
ریخت او را از گناه پاك  خون حیوان قرباني شده كھ روي سر داوطلب مي. بریدند گاو نري را سر مي

آالت تناسل گاو، كھ مظھر باروري مقدسش بود، . داد كرد و جاني نوین، روحاني، و جاوداني بھ او مي مي
مذھب میترا نیز مراسم مشابھي داشت كھ در دنیاي قدیم بھ . در ظرف مقدسي گذاشتھ و بھ خدا تقدیم مي شد

ارج ورود بھ خدمت ایسیس را آپولیوس، با عباراتي وجدآور، مد. معروف بود) تاوروبولیوم(» پرتاب گاو«
دوران طوالني كارآموزي ھمراه با روزه و عفاف و دعا، سپس غسل تطھیر در آب مقدس، : كند وصف مي

  و 
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  میترا و گاو نر، موزة بریتانیایي

در الئوسیس، داوطلب بایستي بھ گناھان خود . دھد اي كھ بركت ابدي مي سرانجام تجلي عارفانة االھھ
، مدت زماني از خوردن بعضي از غذاھا امتناع )نرون از این موضوع بدش آمد(كرد  مياعتراف 

شست، و سپس حیواني ـ معموال خوك ـ  ورزید، براي تطھیر روح و جسم خود را در خلیج آن دیار مي مي
و در جشن دمتر، محرم شدگان مدت سھ روز با این االھھ، بھ مناسبت ربوده شدن دخترش . كرد قرباني مي

جز با شیرینیھاي متبرك و مخلوط   در این مدت،. گرفتند ، عزا مي)ھادس(بردن او بھ جایگاه مردگان 
شب سوم یك نمایش مذھبي رستاخیز پرسفونھ اجرا . كردند مرموزي از آرد، آب، و نعناع زندگي نمي

مذھبي   فرقة. ددا شد و كاھن برگزار كنندة مراسم ھمین تجدید حیات را بھ ھر روح پاكي نوید مي مي
آموخت كھ  اورفئوس در یونان، تحت تأثیر كیش ھند یا فیثاغورس، با تغییري در موضوع مراسم چنین مي

تواند از  روح در یك سلسلھ از بدنھاي گناھكار زنداني است و فقط با ارتقا بھ خلسة وحدت با دیونوسوس مي
در جلسات خود خون گاو نري را كھ براي اعضاي فرقة برادري اورفئوس . این تناسخ موھن رھایي یابد

توزیع خوراك . آشامیدند شد ـ مي نجات دھندة میرنده و كفاره دھنده قرباني شده بود ـ و ھم ھویت او تلقي مي
معتقد بودند كھ خوراك، بر . و نوشابة مقدس در میان جمع در این كیشھاي مردم مدیترانھ غالبًا وجود داشت

كند، و سپس این قدرتھا را بھ نحوي سحرآمیز بھ شركت كننده در  كسب مي اثر تقدیس قدرتھاي خدایي
  .دھد مراسم انتقال مي

مغھا ھنر خود را در سراسر مشرق زمین رواج . دانستند ھاي مذھبي سحر و جادو را ممكن مي ھمة فرقھ
گر، معجزه كننده، دنیاي مدیترانھ از حیث جادو. داده بودند و نامي جدید بر نیرنگھاي قدیم نھاده بودند

ھر پیشامد غیر عادي بھ عنوان تفأل رباني . غیبگو، طالع بین، زاھد مقدس، و معبر علمي خواب غني بود
بھ كار » پرورش اندام پھلواني«واژة آسكسیس كھ یونانیان آن را بھ معني . شد براي وقایع آینده تلقي مي
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زدند، مثلھ  مردم خود را تازیانھ مي. رفتھ بودرا بھ خود گ» رام روح كردن جسم«بردند، حال مفھوم  مي
. بستند انداختند، یا خویشتن را با زنجیر بھ اینجا و آنجا مي كردند، خود را از گرسنگي بھ حال ضعف مي مي

در . مردند داشتند یا نادیده گرفتن محض جسم مي ھایي كھ بھ خودشان روا مي برخي از آنان بر اثر شكنجھ
ھاي  ریاچة مارئوتیس، گروھي از یھودیان و غیر یھودیان، زن و مرد، در حجرهصحراي مصر، نزدیك د

آمدند، و خود  كردند، روابط جنسي نداشتند، روز شنبھ براي نماز جماعت گرد ھم مي جدا از ھم زندگي مي
ھاي منسوب بھ  میلیونھا نفر معتقد بودند كھ نوشتھ. نامیدند» شفادھندگان روح«را تراپویتاي یعني 

واعظاني كھ مدعي الھام . ورفئوس، ھرمس، فیثاغورس، و سیبوالھا الھامات یا منشئاتي از سوي خداستا
اسكندر . دادند كھ ظاھرًا معجزه آمیز بود رفتند و شفاھایي مي گرفتن از خدا بودند از شھري بھ شھري مي

یك ماسك نیمھ بشري را كرد و  آبونوتیخوسي ماري را تربیت كرده بود كھ سرش را زیربغل او پنھان مي
  كھ بھ دمش بستھ 

كرد كھ این مار، آسكلپیوس، یكي از خدایان، است كھ براي غیبگویي بھ  وي ادعا مي. داشت بود نگاه مي
نیھایي در آن سر ساختگي گذاشتھ بود و با تعبیر صداھایي كھ از این نیھا . روي زمین آمده است

  .خاست ثروتي بھ ھم رساند برمي

در اوایل قرن سوم، . اند شیاداني، احتماال ھزاران واعظ صدیق كیشھاي شرك ھم بودهسواي چنین 
این شخص در . فیلوستراتوس یك تصویر تخیلي از چنین واعظي در زندگي آپولونیوس توآنایي ترسیم كرد

شانزده سالگي بھ آیین سخت برادري فیثاغورسي گروید، از ازدواج، از گوشت، و شراب صرف نظر 
میراث خود را میان خویشاوندان تقسیم . رگز ریشش را نزد، و مدت پنج سال در سكوت بھ سر بردكرد، ھ

. كرد و ھمچون راھبي با گدایي در ایران، ھند، مصر، آسیاي غربي، یونان، و ایتالیا بھ سیاحت پرداخت
كرد و با  زدید مياز معابد ھر كیشي با. یافت آیینھاي موبدان، برھمنان، و مرتاضان مصر در او رسوخ مي

پرستید، خدایان را قبول داشت و  خواست كھ حیوانات را قرباني نكنند؛ آفتاب را مي التماس از كاھنان مي
زندگي پر از خویشتنداري و زھد . گفت كھ در وراي آنان خدایي یگانھ، برتر و ناشناختني، وجود دارد مي

ولي او خود را فقط پسر آپولونیوس معرفي او سبب گشت كھ شاگردانش ادعا كنند او فرزند خداست؛ 
شد، ھمة زبانھا را  از درھاي بستھ داخل مي: ھاي بسیار نسبت داده شده است بھ او معجزه. كرد مي
با . ولي این مرد بیشتر فیلسوف بود تا افسونگر. راند، و دختركي را زنده كرد فھمید، شیاطین را مي مي

. ساخت كھ ساده، ولي سختگیرانھ بود اخالقیاتي را مطرح مي. ت داشتادبیات یوناني آشنا بود و آن را دوس
پادشاھي از او خواھش كرد » .بھ من كم بدھید و عنایتي كنید كھ ھیچ آرزو نكنم»  :كرد از خدایان تقاضا مي

كرد  چون معتقد بھ تناسخ بود، بھ پیروانش توصیھ مي» .میوة خشك و نان«: اي بخواھد؛ جواب داد كھ ھدیھ
آنان را بھ احتراز از دشمني، افترا، حسد، و . ھ بھ ھیچ یك از مخلوقات زنده بدي نكنند و گوشت نخورندك

توانیم از مردم، یعني از ھمنوعانمان، متنفر  اگر ما فیلسوف ھستیم، نمي«: گفت كرد؛ مي كینھ ترغیب مي
گفت كھ باید  كرد و مي مي زندگي اشتراكي بحث  گاھي دربارة«: نویسد فیلوستراتوس چنین مي» .باشیم

او را بھ فتنھ انگیزي و جادوگري متھم ساختند، وي با پاي خود بھ رم آمد تا در » .ھمدیگر را پشتیباني كنیم
 ٩٨در حدود سال . او را بھ زندان افكندند، ولي از آنجا گریخت. پیشگاه دومیتیانوس از خود دفاع كند

دعي بودند كھ پس از مرگ بر آنھا ظاھر گشتھ و سپس با شاگردانش م. میالدي در سالخوردگي درگذشت
  .جسم خود بھ آسمان صعود كرده است

چھ ویژگیھایي سبب شد كھ نیمي از روم، نیمي از امپراطوري بھ تسخیر این كیشھاي جدید درآید؟ بخشي 
ان آزاد، و از این امر مربوط بھ خصلت غیر طبقاتي و غیر نژادي آنھا بود؛ این كیشھا ھمة ملیتھا، مرد

پرستشگاھھایشان، ھم . دادند پذیرفتند و ھیچ اھمیتي بھ نابرابریھاي تباري و ثروت نمي بردگان را یكسان مي
  ھاي مردم و  براي پذیرایي از توده

كوبلھ و ایسیس االھھ ـ مادرھایي بودند كھ با غم . جا و حریم دادن بھ خدایان بھ اندازة كافي وسیع بود
كردند كھ خدایان  اینھا چیزي را درك مي. كردند انند میلیونھا زن داغدیده سوگواري ميآشنایي داشتند و م
شناختند ـ دلھاي شكستة مغلوبان آرزوي بازگشت بھ سوي مادر نیرومندتر از وابستگي بھ  رومي بندرت مي
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آید؛ بنابراین  مياختیار بر زبان  پدر است؛ بھ ھنگام احساس شادي یا ناراحتي شدید این نام مادر است كھ بي
اي نام  حتي امروزه نیز نیایشگر مدیترانھ. یافتند مردان نیز چون زنان تسلي و پناھي نزد ایسیس و كوبلھ مي

كند  آورد، و دعاي محبوبش كھ دائمًا تكرار مي یا پسر بر زبان مي) خدا(مریم را بھ مراتب پیش از نام پدر 
تبرك یافتھ » میوة زھدانش«در مقدس است كھ از طریق خطاب بھ باكرة مقدس نیست، بلكھ خطاب بھ ما

  .است

ھا و سرودھاي گاه حاكي از غم و گاه  كیشھاي نوین نھ تنھا عمیقتر در دلھا رسوخ كردند، بلكھ بھ كمك دستھ
حاكي از شادي، و بھ وسیلة آدابي نمادي و بسیار اثربخش كھ بھ ارواح كسل از یكنواختي زندگي، دل 

این روحانیان جدید سیاستمداراني نبودند كھ گاه گاه با . تخیل افراد نیز بیشتر بھره گرفتندداد، از قوة  مي
پردازند، بلكھ مردان و زناني بودند از ھر طبقھ، كھ از  شكوه و جالل خاصي بھ برگزاري مراسم مقدس مي

برد  روحي كھ پي مي بھ یاري آنان،. شد نو دینان ریاضت كش گرفتھ تا كاھنان دایمي در میانشان یافت مي
گاھي ھم بدن بیمار ممكن بود با یك سخن یا مراسمي . توانست منزه گردد مرتكب لغزش شده است، مي

شد مظھر این امید بود كھ حتي  كھ بھ وسیلة روحانیان مزبور برگزار مي» اسراري«الھامبخش شفا یابد، و 
  .توان غلبھ كرد بر مرگ مي

نگي را با بزرگداشت و تأمین بقاي خانواده و عشیرة خویش، و روزگاري مردم عطش عظمت و جاودا
ھاي قدیم در  اكنون دیگر مشخصات طایفھ. نشاندند بعدھا كشوري كھ مخلوق و مجموع خودشان بود فرو مي

رفت، و كشور امپراطوري فقط تجسم روحاني طبقة حاكمھ  قابلیت تحرك جدید صلح و آرامش از میان مي
سلطنت در رأس كشور بود و افراد را از شركت در حكومت و . كھ قدرتي نداشتبود، نھ تجسم جماعت 
فردگرایي را در اعماق و میان تودة مردم بھ وجود   ساخت و بھ این ترتیب پایة اتحاد با آن محروم مي

مت پایان پس از یك عمر تبعیت، انقیاد، فقر، و مالل جذبة مقاو نوید یك بقاي فردي، یك سعادت بي. آورد مي
كرد، و حاكم  آورد، مفتون خود مي ناپذیري بود كھ بھ وسیلة آن كیشھاي شرقي و مسیحیت مردم را گرد مي

اند تا راه را براي عیسي ھموار  نمود كھ تمام جھانیان دست بھ دست ھم داده چنین مي. شد بر روحشان مي
  .سازند
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 فصل بیست و پنجم

  

  روم و یھودا

  میالدي ١٣۵ –م  ق ١٣٢

I – پارت  

بین پونتوس و قفقاز كوھھاي نامنظم ارمنستان قرار داشت كھ، طبق افسانھ، كشتي نوح در آنجا بھ خاك 
آمد و بھ  گذشت كھ از پارت و بین النھرین مي ھاي حاصلخیز این كوھھا، راھھایي مي از دره. نشستھ بود

مردم آن از نژاد ھند و . بدین جھت امپراطوریھا بر سر ارمنستان منازعھ داشتند. شد سیاه منتھي ميدریاي 
. اروپایي، خویشاوند حتیھا و فریگیاییھا بودند ولي بیني دراز شرقي خود را ھرگز از دست نداده بودند

نظیري داشتند، از  يدست بودند و شم تجارتي ب نژادي نیرومند، كشاورزاني شكیبا و صنعتگراني چیره
كردند و آن قدر درآمد داشتند كھ پادشاھانشان، اگر نھ از قدرت، الاقل از  زمین سخت بھترین استفاده را مي

م از ارمنستان بھ عنوان یكي از  ق ۵٢١داریوش اول در كتیبة بیستون بھ سال . تجمل برخوردار سازند
اسمًا سیادت سلوكیھا و سپس متناوبًا سیادت پارتھا و  بعدھا ارمنستان. برد نشینھاي ایران نام مي ساتراپ

تیگرانس . گذاشت روم را بھ رسمیت شناخت، ولي دورافتادگیش عمال مزایاي استقالل را برایش باقي مي
، كاپادوكیا را گشود، پایتخت دیگري بھ نام تیگرانوكرتا بھ )م ق ۵۶ – ٩۴(كبیر، مشھورترین پادشاه آن 

ھنگامي كھ . اكساتا نام داشت، افزود و در شورش مھرداد علیھ روم شركت جستپایتخت اولي، كھ آرت
بیست و یك میلیون و (پومپیوس، پوزشھاي او را پذیرفت، تیگرانس بھ سردار فاتح شش ھزار تالنت 

، و بھ ھر سرباز )شش ھزار دالر طال(، بھ ھر گروه صد نفري ده ھزار دراخما )ششصد ھزار دالر طال
در زمان قیصر، آوگوستوس، و نرون، ارمنستان سیادت روم را بھ . روم پنجاه دراخما داداز لشكریان 

در عھد ترایانوس، ارمنستان چند گاھي یكي از ایاالت مفتوحة روم بود، مع ھذا فرھنگش . رسمیت شناخت
  .ایراني بود و بھ طور كلي بھ سوي كشور پارت گرایش داشت

پارتھا كھ، از چند قرن پیش، بخش جنوبي دریاي خزر را بھ عنوان اتباع پادشاھان ھخامنشي و سپس 
بھ عبارت دیگر، از لحاظ نژادي بھ مردم . سلوكیھا اشغال كرده بودند، ریشة سكوتیایي ـ توراني داشتند

وتیاییھا بھ نام م، یكي از سران سك ق ٢۴٨در حدود سال . پیوستند جنوب خاوري روسیھ و تركستان مي
  بر پادشاه سلوكي بشورید، كشور پارتھا را مستقل گردانید و ) آرساكس(ارشك 

م از روم شكست خورده  ق ١٨٩چون آنتیوخوس سوم در سال . سلسلة اشكانیان را در آنجا مستقر ساخت
بر و متھور بود، پادشاھان سلوكي بھ علت ضعف نتوانستند از سرزمین خود در برابر پارتھا، كھ نیمھ بر

. النھرین و ایران را امپراطوري جدید پارت فرا گرفتھ بود م، تمام بین در پایان قرن دوم ق. بودند، دفاع كنند
ھكاتومپولوس در پارت؛ اكباتان در سرزمین ماد، و : سھ پایتخت، بر حسب فصل، مقر پادشاھي نو بود

ایتخت قدیم سلوكیھا، قرار داشت كھ قرنھا بھ رو بھ روي تیسفون، سلوكیھ، پ. تیسفون در كنار دجلة سفلي
اشكانیان سازمان اداري سلوكیھا را حفظ كردند، ولي یك . عنوان یك شھر یوناني در كشور پارت باقي ماند

) سرف(تودة مردم، مركب از دھقانان وابستھ بھ زمین . فئودالیتة ناشي از سالطین ھخامنشي بر آن افزودند
تجارت «ساختند و  نایع پیشرفتي نداشت، ولي كارگران پارت فوالد زیبایي ميص. و بردگان كشاورزي بود

ھاي  آمد كھ از راه رودخانھ قسمتي از ثروت كشور از بازرگاني بھ دست مي» .آبجو بسیار پرسود بود
م  ق ۵٣از سال . گذشت یافت؛ و قسمتي ھم از كاروانھایي كھ از پارت بین آسیا و باختر مي بزرگ انجام مي

میالدي، كھ  ٢١٧ھ بعد، یعني از تاریخي كھ پارتھا كراسوس را در كاراي شكست دادند، تا سال ب
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خرید، روم براي تسلط و نظارت بر این راھھا و بر دریاي ) اردوان(ماكرینوس صلح را از آرتابانوس 
  .سرخ پي در پي جنگید

انند ھر زماني اعیان و اشراف آنھا ھنر م. پارتھا متمولتر یا فقیرتر از آن بودند كھ بھ ادبیات بپردازند
سوادتر و صنعتگران پركارتر و بازرگانان  سرفھا بي. دادند زندگي را بر زندگي ھنري ترجیح مي

تودة مردم بھ زبان پھلوي . تر از آن بودند كھ ھنر بزرگ پرورش دھند یا كتابھاي بزرگ بنویسند سودپرست
ولي از . نوشتند نشین حروف میخي شده بود، روي پوست ميزدند و بھ خط آرامي، كھ اكنون جا حرف مي

دانیم كھ ھم در تیسفون و ھم در سلوكیھ بھ ھنر تئاتر  مي. ادبیات پارتھا یك سطر ھم بھ دست ما نرسیده است
دادند  اثر اوریپید را نمایش مي» باكخاي«نھادند، زیرا سر كراسوس را موقعي آوردند كھ  یونانیان ارج مي

ھایي كھ در پالمورا، دورا ـ  اما نقاشیھا و مجسمھ. نمایش بھ عھدة آن سر بریده نیز نقشي گذاشتندو در این 
اي از  سبك آنھا مخلوط ناپختھ. ائوروپوس، و آشور كشف گردیده احتماال كار ھنرمندان ایراني بوده است

یك . نس، تأثیر گذاشتسبكھاي یوناني و شرقي بود كھ بعدھا روي ھنر، از ھنر چین گرفتھ تا ھنر بیزا
اندازد كھ اگر از ھنر  دھد، ما را بھ این فكر مي منقور برجستة بسیار زنده، كھ سوار تیراندازي را نشان مي

در ھاترا در نزدیكي . داشتیم این ھنر مي  دوران پارتھا آثار بیشتري بھ جا مانده بود عقیدة بھتري دربارة
م، با سنگ آھكي كاخي ساخت  ق ٨٨شكاني، احتماال در سال موصل یكي از دست نشاندگان عرب پادشاه ا

از دوران . كھ ھفت تاالر با سقفھاي ضربي داشت و ھمة آن بھ سبكي نیرومند، ولي بربر ساختھ شده بود
  .كاري شده و جواھر بھ یادگار مانده است اشكانیان اشیاي نقرة كنده

زن و مرد زلفشان را مجعد . رت داشتندپارتھا در ھنر آرایش شخصي، كھ مطلوب انسان است، مھا
نیمتنھ و شلواري . كردند مردھا بدقت از ریش پیچش یافتھ و از سبیلھاي مواج خود مواظبت مي. كردند مي

زنھا لباسھاي قالبدوزي ظریف بھ تن . كردند پوشیدند و روي آن لبادة چند رنگي بھ تن مي گشاد مي
خوردند و  پرداختند، بسیار مي پارتھاي آزاد بھ شكار مي. ندآراست كردند و گیسوانشان را با گل مي مي
. جنگجویاني دالور و دشمناني آبرومند بودند. رفتند توانستند سواره بروند، پیاده راه نمي آشامیدند و تا مي مي

گذاشتند  با اسیران خویش رفتاري شایستھ داشتند، راه دسترسي بھ مشاغل مھم را بھ روي بیگانگان باز مي
  اما گاھي اجساد . دادند بھ پناھندگان پناه مي و

. دادند كردند و خالفھاي كوچك را با چوب زدن كیفر مي كردند، شھود را شكنجھ مي دشمنان خود را مثلھ مي
داشتند، خیانت  گرفتند، زنان خود را در چادر و در خانھ نگاه مي بھ حسب استطاعت خود چند زن مي
توانستند ھمسر خود  كردند، ولي زن و مرد ھر دو تقریبًا بھ اختیار مي يزوجات خویش را سخت مجازات م

ھنگامي كھ سورنا سردار پارت در رأس ارتشي علیھ كراسوس قرار گرفت، دویست متعھ . را طالق بدھند
رویھمرفتھ پارتھا این احساس را در ما . ھمراه خود كرد و ھزار شتر براي حمل بار و بنة خویش آورد

تمدنشان از ایرانیان دورة ھخامنشیان كمتر بوده است؛ و نجیبزادگاني شریفتر از   زند كھ درجةانگی برمي
دادند كھ آداب  كردند و بھ یونانیان، یھودیان، و مسیحیان اجازه مي تنوع مذاھب را تحمل مي. اند رومیان بوده

ردتشي منحرف شده بودند و خود آنھا از كیش مرسوم ز. مذھبي خود را، بي ھیچ محدودیتي، برگزار كنند
دادند، تقریبًا ھمان گونھ كھ مسیحیان عیسي  میترا را بر اھورامزدا ترجیح مي. پرستیدند آفتاب و ماه را مي

موبدان كھ آخرین پادشاھان اشكاني بھ آنھا توجھي نداشتند، از واژگون ساختن . نھادند را بر یھوه ترجیح مي
  .كردند این سلسلھ پشتیباني مي

میالدي، پسرانش بالش پنجم و اردوان چھارم بر سر تاج و  ٢٠٩نگام مرگ بالش چھارم در سال در ھ
سھ قرن جنگ . اردوان پیروز شد، سپس رومیان را در نصیبین شكست داد. تخت با یكدیگر منازعھ كردند

اران پارت بر النھرین، سو در دشتھاي بین. میان دو امپراطوري با یك پیروزي زودگذر پارتیان پایان یافت
كشورش را . بھ نوبة خود، در یك جنگ داخلي جان سپرد  ولي اردوان ھم،. لژیونھاي روم برتري داشتند

خود را شاھنشاه نامید و سلسلة  ٢٢٧اردشیر یا آرتاكسركسس از خاندان فئودال ایراني فتح كرد، و در سال 
py  .یكي از ادوار بزرگ تاریخ خود گام نھاد مذھب زردشت احیا گردید و ایران بھ. ساسانیان را بنیاد نھاد
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II – حشمونیان  

م، سمعان مكابي با استفاده از منازعاتي كھ پارتھا، سلوكیھا، مصریھا، و رومیھا با یكدیگر  ق ١۴٣در سال 
مجمعي از مردم، او را بھ عنوان سردار و ربن . داشتند، یھودا را از پادشاه سلوكي جدا و مستقل ساخت

ضمنًا مقام ربن بزرگ . میالدي دوام داشت ٧٠ولت یھود منصوب كرد، دولتي كھ تا سال بزرگ دومین د
یكي از . گشت در زمان سلسلة شاھان ربن، یھودا بھ حكومت دیني باز مي. در خانوادة حشموني ارثي شد

ت ھاي سامي این بوده است كھ قدرتھاي روحاني و دنیوي، در خانواده و در دولت، سخ ویژگیھاي جامعھ
  .این جوامع، غیر از خدا كسي را بھ عنوان سلطان قبول نداشتند. توأم بوده است

حشمونیان چون كشور خود را ضعیف یافتند، در مدت دو نسل كوشیدند كھ مرزھاي آن را از راه سیاست 
ه، ، ادوم، موآب، جلیل، ادومیھ، ماوراي اردن، جدر)ساماریا(م سامره  ق ٧٨تا سال . یا زور توسعھ دھند

پال، گراسا، رافیا، و غزه را فتح و ضمیمھ كردند؛ و، بدین ترتیب، ھمان وسعت زمان سلیمان را بھ 
  اوالد مكابیان دلیر، قھرمانان آزادي مذھب . فلسطین دادند

تعصب مذھبي خود را از دست دادند و بیش از پیش تسلیم فشار عناصر متمایل بھ فرھنگ و تمدن یونان 
ملكة یھودا، ) م ق۶٩ـ  ٧٨(سالومھ الكساندرا . وجب اعتراض شدید فریسیان گردیدشدند و این موضوع م

این جریان را برگردانید و با فریسیان صلح كرد، ولي حتي پیش از مرگ وي، فرزندانش بھ نام ھیركانوس 
در این دو رقیب پومپیوس را ، كھ . دوم و آریستوبولوس دوم بر سر جانشیني با یكدیگر درگیر جنگ شدند

چون پومپیوس حق را بھ ھیركانوس . داور قرار دادند  در رأس لژیونھاي پیروز در دمشق بود، ۶٣سال 
ھاي  پومپیوس براي محاصرة پایتخت آمد و محلھ. داد، آریستوبولوس با لشكریانش در اورشلیم حصاري شد

تند و مدت سھ ماه حملھ ولي برادران آریستوبولوس جلو خانھاي معبد را مستحكم ساخ. پایین آن را گرفت
گویند كھ زھد آنھا سرانجام سبب شد كھ پومپیوس شكستشان دھد، زیرا چون آگھي یافت كھ . را دفع كردند

روز شنبھ حاضر بھ جنگ نیستند، توانست بدون مانع ھر روز شنبھ سنگربندیھا و منجنیقھا را براي حملة 
موقعي . كردند خواندند و قرباني مي تھ در ھیكل دعا ميدر این گیر و دار، ربنھا پیوس. روز بعد آماده سازد

. اي مقاومت كردند، ولي حتي یك نفر تسلیم نشد كھ حصارھا افتاد، دوازده ھزار یھودي قتل عام شدند؛ عده
پومپیوس فرمان داد كھ بھ . بسیاري از آنان از باالي دیوارھا خود را بھ قصد ھالكت فرو افكندند

غرامت جنگ ) سھ میلیون و ششصد ھزار دالر(نزنند، ولي از ملت ده ھزار تالنت ھاي ھیكل دست  گنجینھ
ھیركانوس دوم، . شھرھایي كھ حشمونیھا گشوده بودند از دست دولت یھود بھ دست رومیان افتاد. گرفت

ربن بزرگ و اسمًا حاكم یھودا گردید، ولي در واقع دستیار و مباشر آنتیپاتر ادومي شد كھ بھ روم یاري 
  .سلطنت فردي مستقل پایان یافت و یھودا جزو ایالت مفتوحة روم یعني سوریھ شد. كرده بود

م، كراسوس كھ عازم تیسفون بود تا در آنجا نقش پنتئوس را ایفا كند، ھیكل اورشلیم را، كھ  ق ۵۴بھ سال 
ھنگامي كھ . بودسابقًا پومپیوس مصون داشتھ بود، غارت كرد و در حدود ده ھزار تالنت از گنجینة آن ر

خبر رسید كراسوس مغلوب و كشتھ شده است، یھودیان این فرصت را براي خواستن آزادي خود مغتنم 
لونگینوس، جانشین كراسوس بھ عنوان فرماندار سوریھ، شورش را سركوب كرد و سي ھزار . شمردند

ھ از صحرا بھ یھودا تاختھ در ھمان سال، آنتیپاتر مرد؛ پارتھا ك. بھ غالمي فروخت ۴٣یھودي را در سال 
. بودند، آنتیگونوس، آخرین شاه حشموني، را بھ عنوان پادشاه دست نشاندة خود در آنجا مستقر ساختند

آنتونیوس و اوكتاویانوس با انتصاف ھرودس، پسر آنتیپاتر، بھ پادشاھي یھودا، و با كمك مالي بھ لشكریان 
ھرودس پارتھا را بیرون كرد، اورشلیم را از غارت مصون . دیھودي او بھ ھزینة روم، بھ پارتھا پاسخ دادن

داشت، آنتیگونوس را براي اعدام بھ نزد آنتونیوس فرستاد، تمام زمامداران یھود را كھ از آنتیگونوس 
پشتیباني كرده بودند بھ ھالكت رسانید و بدین ترتیب یكي از رنگینترین سلطنتھاي تاریخ را بھ میمنت 

  .ق م ادامھ یافت ۴تا  ٣٧سال  افتتاح كرد كھ از

III  - ھرودس كبیر  
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این شخص نمونة شاخص دوراني است كھ آن ھمھ مردان باھوش ولي فاقد اخالق، با استعداد ولي 
ھرودس در مقیاس كوچكتري . بندوبار، دلیر ولي بیگانھ از حس شرافت را بھ بار آورده است بي

براي آرایش پایتختش بھ . انشین جنجال آزادي گردانیدنظم دیكتاتوري را ج. آوگوستوس یھودا بوده است
كشور خود را توسعھ داد، آن را با رونق ساخت، از زیركي . تراشي یونان متوسل شد معماري و مجسمھ

نتایج بیشتري بھ دست آورد تا از اسلحھ، چند بار ازدواج كرد، بر اثر خیانت اوالدش خرد شد، و جز 
یوسفوس او را مردي داراي شجاعت جسماني فراوان، . بدو روي آوردخوشبختي ھر گونھ حسن اتفاقي 

كند كھ در یك روز چھل جانور  بسیار ماھر، تیرانداز و زوبین انداز كامل، و نخجیرگیر نیرومند معرفي مي
او » .یك مرد جنگي بود، كھ ھیچ كس را یاراي مقاومت در برابرش نبود«وحشي را اسیر كرد و 

شد  یت را ھم بھ این مشخصات افزوده باشد، زیرا ھرودس ھمواره موفق ميبایستي قدرت شخص مي
اعتبار سازند وادار بھ  دشمناني را كھ در صدد بودند او را در نزد آنتونیوس، كلئوپاترا، یا اوكتاویانوس بي

حیطة  شد، با اختیارات و از ھر بحراني كھ بین او و تریوم ویراتوس پیدا مي. سكوت كند یا آنان را بخرد
» براي چنین كشور كوچكي بسیار بزرگ«آمد، تا اینكھ آوگوستوس كھ او را  وسیعتري بیرون مي

پنداشت، شھرھاي فلسطین حشمونیان را ھم بھ كشور او منضم ساخت و گفت كھ آرزومند است ھرودس  مي
. یرحم ھم بوداین پادشاه ادومي بھ ھمان اندازه كھ با گذشت بود، ب. بر سوریھ و مصر نیز حكم براند

  .نعمتھایي كھ بھ رعایاي خود داد با بدرفتاریھایي كھ نسبت بھ آنھا كرد برابري داشت

بخشي از سرشت او را كینھ بھ كساني كھ شكستشان داده یا خویشاوندانشان را بھ ھالكت رسانیده بود تشكیل 
شن و منشأ اجنبي او داد، و بخشي دیگر را خصومت تحقیرآمیز نسبت بھ مردمي كھ از استبداد خ مي

او با پول و پشتیباني روم بھ پادشاھي رسیده بود؛ و تا آخر عمر، دوست و دست نشاندة . ناخرسند بودند
منابع اقتصادي كم توان . چیدند تا آزادي خود را بازیابند قدرتي بود كھ مردم روز و شب علیھ آن توطئھ مي

ھ دربار پر از تجمل و با برنامة ساختماني نامتناسب كشور صدمھ دید و نتوانست جواب مخارجي را بدھد ك
ھاي گوناگون در جستجوي وسایلي برآمد كھ رعایایش  ھرودس با شیوه. كرد با ثروت ملي بر آن تحمیل مي

در سالھاي تنگدستي، مردم را از پرداخت مالیات معاف كرد، . را آرام كند، اما در این راه كامیاب نشد
شد بھ دست آورد، و بھ یھودیان مستقر در  خراجي كھ بھ امپراطوري داده مي موافقت روم را با كاھش

درنگ جبران كرد، نظم را در داخل و امنیت را در  قحطي و بلیات دیگر را بي. خارج كشور امتیازاتي داد
  بھ راھزني . خارج حفظ نمود، منابع داخلي كشور را توسعھ بخشید

داد و  بندوباریھاي اخالقي بود و در مجازاتھا بیرحمي نشان مي يدر عین حال چون این پادشاه دستخوش ب
در زمان او در حمام غرق » تصادفًا«ھنگامي كھ آریستوبولوس، نوة ھیركانوس دوم، وارث تاج و تخت، 

ربنھا كھ ھرودس بھ قدرتشان خاتمھ داده بود و . شد، افكار و احساسات عمومي علیھ او برانگیختھ شد
چیدند، و فریسیان از تصمیم آشكار او مبني بر تبدیل  كرد، علیھ او دسیسھ مي او معین ميسرانشان را خود 

  .یھودا بھ كشوري داراي فرھنگ و سبك زندگي ھلنیستي تنفر داشتند

راند كھ از لحاظ جمعیت و فرھنگ بیشتر یوناني بودند تا یھودي، و تحت  ھرودس بر چندین شھر حكم مي
یونان بود، و خودش ھم نھ از جھت اصل و نسب و نھ از حیث عقیده یھودي  تأثیر ظرافت و تنوع تمدن

نبود، بنابراین طبیعتًا براي كشور خویش وحدت فرھنگي، و براي دولت خود ظاھري پر مھابت جستجو 
كرد و، براي این منظور، بھ ترویج ھر چیز یوناني مانند اخالق و رسوم، لباس، افكار، ادبیات و ھنر  مي

آورد و مقامھاي عالي رسمي بھ آنھا  دانشمندان یوناني را پیرامون خویش گرد مي. پرداخت ميیوناني 
با مخارج ھنگفت در . نیكوالئوس دمشقي، یعني یك نفر یوناني را رایزن رسمي و مورخ خود كرد. داد مي

ستوس و بھ مشركان اورشلیم یك تئاتر و یك آمفي تئاتر برپا ساخت و آنھا را با بناھایي اھدا شده بھ آوگو
مسابقات پھلواني و موسیقي را بھ شیوة یونانیان و جنگھاي گالدیاتورھا را بھ شیوة روم در . دیگر بیاراست

نمود و در  اورشلیم را با ساختمانھایي آراست كھ سبك آن بھ نظر ملت بیگانھ مي. آنجا مرسوم داشت
آنھا مانند برھنگي شركت كنندگان در  ھاي یوناني برپا كرد كھ برھنگي میدانھاي عمومي، مجسمھ

  ھاي یوناني بود، براي خود كاخي، كھ بیگمان از روي نمونھ. ساخت ھا، یھودیان را وحشتزده مي مسابقھ
ساخت و آن را از زنگاریھا، مرمرھا و مبلھاي گرانبھا پر كرد، و پیرامون آن را بھ باغھاي وسیعي ھمانند 
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ین اعالم داشت كھ ھیكل ساختھ شده در پانصد سال پیش از او بھ ھمچن. آن دوستان رومي خود آراست
. وسیلة زروبابل خیلي كوچك است و پیشنھاد كرد كھ آن را خراب كنند و ھیكل بزرگتري بھ جایش بسازند

با وجود اعتراض و ترس مردم، طرح خود را عملي . این گفتھ و پیشنھاد مردم را رنجیده خاطر ساخت
  .نا نھاد كھ بعدھا تیتوس آن را واژگون كردكرد و ھیكل بزرگي ب

گرداگرد آن رواقھایي . روي كوه موریاه جایي را بھ مساحت بیش از شصت ھزار متر مربع تسطیح كردند
این بام روي چند ردیف از » .بھ طرز عجیبي منبت كاري شده بود«ساختند كھ بام آنھا از چوب سدر بود و 

ھر یك از این ستونھا از مرمر یكپارچھ بود كھ ھر گاه سھ مرد دست . ستونھاي بھ سبك كورنتي قرار داشت
در حیاط اصلي، دكانھاي صرافي بود كھ در . توانستند آن را در بر گیرند دادند بدشواري مي بھ دست ھم مي

ھمچنین در آنجا . كردند آنجا پولھاي خارجي از ایران را با پولھایي كھ در حرم مورد قبول بود معاوضھ مي
  توانست از آنجا حیواني براي قرباني بخرد؛  ھایي بود كھ ھر كس مي طویلھ

شدند؛ عالوه بر اینھا،  مدرسھا و شاگردانشان براي تحصیل زبان عبري و قانون االھي در آن جمع مي
با چندین پلھ بھ یك » ھیكل بیروني«از این . غوغاي گدایان بود كھ در خاور زمین اجتناب ناپذیر است

حیاط «رفتند كھ اطرافش دیوار داشت و ورود بھ آنجا براي غیر یھود ممنوع بود؛ اینجا  اندروني ميفضاي 
كنندگان از پلكان  بعد از این محوطھ، نیایش» .شدند مردان پاك با زنانشان بھ آنجا داخل مي«بود كھ » زنان

شدند كھ در  داخل مي» ربنھاحیاط «رفتند و از درھاي مستور از ورقھاي نقره و طال بھ  دیگري باال مي
دیگر از   ھاي پلھ. سوخت آنجا قربانگاه در ھواي آزاد قرار داشت و قربانیھاي تقدیمي بھ یھوه روي آن مي

درھاي برنزي، بھ بلندي بیست و پنج متر و بھ پھناي یازده متر كھ بر فراز آنھا تاك زرین شگرفي بود، بھ 
تمام این ھیكل از مرمر سفید بود و نمایش از . روي ربنھا باز بود شد كھ در آن فقط بھ خود ھیكل منتھي مي
اي كھ بھ رنگھاي آبي، بنفش، و سرخ گلدوزي شده بود، از وسط بھ  داخل آن با پرده. طال پوشیده شده بود
نانھاي «در جلوي پرده شمعدان طالي ھفت شاخھ، محراب بخور و میزي كھ . شد دو قسمت تقسیم مي

در پشت پرده قدس االقداس بود كھ، در . گذاشتند ار داشت كھ ربنھا در پیشگاه یھوه ميفطیر قر» تقدمة
ھیكل نخستین، یك مجمر طال و تابوت عھد را در بر داشت، ولي در ھیكل ھرودس، آنچنانكھ یوسفوس 

نجا پاي بشر جز سالي یك بار، یعني فقط در روز كفارة گناھان، بھ آ. نبود» ھیچ چیزي»  كند، روایت مي
كار ساختماني این بناي تاریخي ھشت سال، ولي تزیین . شد رسید و خاخام بزرگ تنھا بھ آنجا داخل مي نمي

  .درست موقعي تمام شده بود كھ لژیونھاي تیتوس فرا رسیدند. آن ھشتاد سال طول كشید

. بالیدند د ميرفت بھ خو مردم از داشتن چنین معبد بزرگي كھ در زمرة عجایب عھد آوگوستوس بھ شمار مي
شكوه و جالل آن سبب شد كھ مردم وجود ستونھاي بھ سبك كورنتي رواقھا و عقاب طال را كھ، بھ رغم 

در خود مدخل معبد مظھر قدرت روم یعني دشمن و حاكم   ممنوعیت تصاویر حكاكي شده در كیش یھود،
از عمارات كثیر كامال یوناني كھ  رفتند ضمنًا یھودیاني كھ بھ سفر مي. یھودا بود، بھ دیدة اغماض بنگرند

كردند كھ پول ملت و طالیي را  نقل مي. گفتند ساخت، داستانھا مي ھرودس در شھرھاي دیگر فلسطین مي
كھ طبق شایعات سابقًا در مقبرة داوود نھفتھ بود چگونھ براي ایحاد بندري بزرگ در قیصریھ و دادن 

بروتوس، صور، صیدا، انطاكیھ، رودس، پرگاموم،  عطایا بھ شھرھاي بیگانھ مانند دمشق، بوبلوس،
خواست بت دنیاي متمایل بھ فرھنگ و رسوم  روشن بود كھ ھرودس مي. كند اسپارت، و آتن خرج مي

ولي اینان بھ نیروي مذھب خود و این یقین راسخ كھ دیر یا . یونان گردد، نھ اینكھ تنھا پادشاه یھودیان باشد
پیروزي روح یوناني بر عبرانیت در وجود شخص . زیستند رھاند، مي ستم مي زود یھوه آنھا را از رقیب و

ھایي  توطئھ. كرد ھاي آنتیوخوس برابري مي فرمانرواي آنان نشانة بداختري و مصیبتي بود كھ با شكنجھ
علیھ جان ھرودس چیده شد، ولي ھرودس آنھا را كشف و توطئھ كنندگان را دستگیر كرد، شكنجھ داد، و بھ 

  رسانید و در بعضي  قتل

تقریبًا در ھمھ جا بر مردم جاسوس گماشت و خودش با لباس مبدل بر در خانھ گوش . آنان را نابود ساخت
py  .كرد داد و كمترین سخن خصمانھ را مجازات مي مي

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



ده زن . ھرودس موفق شد دسایس ھمة دشمنان خود را بر ھم زند، اما گرفتار دسایس زنان و فرزندانش شد
زن دومش مریم نوة ھیركانوس دوم . چھارده فرزند آورد. در یك زمان نھ تا از آنھا را با ھم داشتگرفت؛ 

این، «گوید كھ  یوسفوس مي. و خواھر آریستوبولوس بود كھ ھر دوي آنان را ھرودس بھ قتل رسانیده بود
دید  و را شیفتة خود ميكرد، زیرا چنان ا زني عفیف ولي گاھي تندخو بود و با شوھر خود آمرانھ رفتار مي 

خواست مادر و خواھر ھرودس را بھ سبب پستي نژادشان  ھمچنین این زن مي. كھ گفتي غالم اوست
برد، و بھ ویژه كھ كینة بسیار شدیدي میان زنان خاندان  رسواي خاص و عام كند و از آنھا بھ زشتي نام مي

. كند مریم براي مسموم كردن او توطئھ ميخواھر ھرودس او را مطئمن ساخت كھ » .سلطنتي حكمفرما بود
چون . مریم اعدام شد. ھرودس ھم مریم را در برابر دادگاه خود احضار كرد و دادگاه او را محكوم ساخت

ھرودس در مقصر بودن مریم تردید داشت، مدت زماني از تحسر و ندامت دیوانھ گشت، پیوستھ نام مریم 
و » بھ تلخي مصیبت زده شده بود«نھاد،  فرستاد، سر بھ بیابان مي بر زبانش بود، نوكرانش را عقب وي مي

ناگھان . مادر مریم براي خلع او بھ دیگران پیوست. گردانیدند او را با تب و پریشاني حواس بھ كاخ برمي
كمي بعد، آنتیپاتر، پسري كھ از زن اولش . كنندگان را بھ تقل رسانید حواس ھرودس بھ جا آمد و توطئھ

ھ او ثابت كرد كھ آلكساندر و آریستوبولوس، دو پسري كھ از مریم داشت، در صدد چیدن توطئة داشت، ب
ھرودس این موضوع را بھ شورایي مركب از یكصد و پنجاه عضو رجوع كرد و این . دیگري ھستند

تر دو سال بعد، نیكوالئوس دمشقي خود آنتیپا. م، آن دو جوان را بھ مرگ محكوم كرد ق ۶شورا، در سال 
بر «ھرودس دستور داد آنتیپاتر را نزد او بیاورند و. را متقاعد ساخت كھ براي گرفتن جاي پدر توطئھ كنند

در یك لحظة ترحم، دستور داد كھ » .بدبختیھایي كھ از دست فرزندانش كشیده بود، زاري كرد و گریست
  .آنتیپاتر را فقط زنداني كنند

از استسقا، زخم معده، تب، تشنج، و . شكست و بیماري در ھم مي در این اثناء پادشاه سالخورده از اندوه
چون . پس از نجات از آنھمھ سوء قصد درصدد خودكشي برآمد ولي مانع شدند. نفس بویناك رنج مي برد

آگھي یافت كھ آنتیپاتر براي فرار از زندان اقدام بھ رشوه دادن بھ نگھبانان كرده است، او را بھ ھالكت 
م در شصت و ھشت سالگي درگذشت، در حالي كھ مورد تنفر  ق ۴خود او بھ سال   روز بعد،پنج . رسانید

ھمچون روباه تخت و تاج را دزدید، چون ببر حكم راند، و مانند «:  گفتند كھ دشمنانش مي. تمام مردمش بود
  ».سگ مرد

IV – شریعت و پیامبران  

اشت، با شھرھاي بیت صیدا، كاپیتولیاس، گراسا، سھم فیلیپ بخش خاوري بود كھ باتانئا نام د: تقسیم شد
، و در شمال ناحیة جلیل رسید مشتمل بر )ماوراء اردن(بھ ھرودس آنتیپاس، پرایا . فیالدلفیا و بوسترا

بخش اخیر، مشتمل بر . سھم آرخالئوس، ساماریتیس و ادومیھ و یھودا بود. اسدرایال، تیبریاس، و ناصره
بیت لحم، حبرون، بئرسبع، غزه، جدره، عمواس، یامنیا، یوپا، : ز قبیلشھرھاي مشھور فراوان بود ا

داستان . در چند شھر فلسطین، یونانیان مسلط بودند و در برخي دیگر سوریھا. قیصریھ، اریحا، و اورشلیم
این مردم غیر یھودي در تمام . اند خوكھاي جدره نشانة آن است كھ در این شھر مردماني غیر یھودي بوده

در . یعني ده شھر اردن» دكاپولیس«ھاي ساحلي اكثریت داشتند جز در یوپا و یامنیا و ھمچنین در شھر
انگیز فلسطین، ناشي از این تشتت نژادي بود ولي روم  سرنوشت غم. داخل، تقریبًا ھمة دھات یھودي بودند

  .آمد از این تشتت نژادي بدش نمي

عة مشركان بھ اخالقیات چھ تنفري در میان یھودیان زاھد براي درك این نكتھ كھ شرك و پابند نبودن جام
براي یھودیان، مذھب سرچشمة قانون، كشور، . كرد، باید پیرایشگران انگلستان را بھ خاطر آوریم ایجاد مي

در نظر آنان اینكھ بگذارند مذھب محو گردد و در جریان تسخیر كنندة رسوم و . و مایة امیدشان بود
این كینة متقابل میان یھود و غیر یھود، كھ . رفت ن برود، خودكشي ملي بھ شمار ميفرھنگ یونان از میا

زد ناشي از ھمین  در نزد این قوم نوعي تب مبارزة نژادي، ھیجان سیاسي، و جنگ ادواري را دامن مي
ھم  شمردند، و اھالي جلیل بھ عالوه یھودیان یھودا مردم جلیل را بھ عنوان مرتدان جاھل حقیر مي. بود
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میان مردم یھودا و سامریون نیز . اند دانستند كھ در تار شریعت محصور شده مردم یھودا را بردگاني مي
نكرده، بلكھ جرزیم را براي مقر خود انتخاب  صھیوندایمًا اختالف بود، زیرا اینان مدعي بودند كھ یھوه 

ھا، با  این فرقھ. ھاي مقدس را قبول نداشتند را براي این كار برگزیده است؛ و جز اسفار خمسھ دیگر نوشتھ
وجود تمام اختالفاتشان، در تنفر نسبت بھ قدرت روم، كھ بھاي صلحي را كھ چندان خواستارش نبودند 

  .با ھمدیگر ھمداستان بودند  گرفت، گران از آنان مي

ر آن ھنگام فلسطین در حدود دو میلیون و پانصد ھزار جمعیت داشت كھ شاید صد ھزار نفر از آنان در د
. فھمیدند زبان اكثر مردم آرامي بود؛ ربنھا و دانشوران، زبان عبري را مي. بردند اورشلیم بھ سر مي

اكثریت مردم را . دندبر صاحبان مقامات رسمي، بیگانگان، و بیشتر نویسندگان زبان یوناني بھ كار مي
در . پرداختند و باغھاي میوه، تاكستان، و دام داشتند دادند كھ بھ كشت و آبیاري زمین مي دھقانان تشكیل مي

  توانست  كرد كھ مي عھد حضرت عیسي، فلسطین آن قدر گندم تولید مي

مذھب را كھ  دستور قدیمي. رفت مرغوب و مورد توجھ بود و در سراسر دنیاي مدیترانھ بھ فروش مي
ھا ارثي و بھ طور كلي بھ  خیلي از حرفھ. كردند بگذارند زمین یك سال در آیش بماند، ھمواره رعایت مي

افكار عمومي یھودیان كارگر را محترم مي داشت، و بیشتر اھل علم دستشان . صورت صنفي متشكل بود
تجارت خرده پا رونق . اي دیگر بودعدة بردگان كمتر از ھر ج. ساختند را نیز مانند زبانشان ورزیده مي

ما یك قوم «: گوید یوسفوس مي. داشت ولي عدة بازرگانان یھودي كھ استطاعت زیاد داشتھ باشند چندان نبود
كھ بازار از راه دریا ندارد و بھ داد و ستد ) یھوداي شرقي(در كشوري سكونت داریم . تاجر نیستیم

بسط و توسعھ نداشت، تا آنكھ ھیلل، شاید بنا بھ پیشنھاد  عملیات مالي چندان» .گراییم نمي) خارجي(
شد لغو  را كھ بھ موجب آن ھر ھفت سال یكبار وامھا بخشوده مي) ١١ -  ١. ١۵(  تثنیھھرودس، قانون سفر 

  . دھیكل خود یك بانك ملي بو. كرد

این . در محوطة ھیكل، تاالر گزیت، محل اجتماع سنھدرین یا شوراي بزرگ شیوخ اسرائیل، قرار داشت
م بھ وجود آمده بود تا جایگزین نخستین شوراي  ق ٢٠٠مؤسسھ شاید از دوران حكومت سلوكیھا در حدود 

این شورا كھ در اصل بھ توسط خاخام بزرگ . شود كھ دستیار موسي بود) ١۶.  ١١( اعدادمذكور در سفر 
شد، در دورة تسلط رومیان عدة روزافزوني را نیز از میان فریسیان و  از میان اشراف روحاني انتخاب مي

خاخام بزرگ بر آنھا ریاست  این ھفتاد و یك نفر، كھ. ھمچنین چند منشي بھ جمع اعضاي خویش افزود
داشت، مدعي داشتن برترین قدرت نسبت بھ ھمة یھودیان جھان بودند و در ھمھ جا نیز یھودیان مؤمن آنان 

شناختند، ولي حشمونیان و ھرودس و روم، قدرت آنان را فقط در موردي قبول داشتند كھ  را بھ رسمیت مي
توانستند براي جرایم  ھفتاد و یك تن مزبور مي. شد ض ميشریعت یھود بھ وسیلة یكي از یھودیان یھودا نق

  .مذھبي حكم صادر كنند، ولي اجراي حكم موكول بھ تأیید آن از طرف مقام كشوري بود

یكي گروھي : در این مجمع نیز، نظیر اكثر مجامع، دو گروه مخالف بر سر احراز اولویت منازعھ داشتند
رگ و صدوقیان، و دیگري گروھي آزادمنش بھ رھبري كار تحت رھبري خاخامھاي بز بود محافظھ

  قسمت اعظم . فریسیان و منشیان

اینان در . صدوقیان وابستگي داشتند و وجھ تسمیة آنان این بود كھ بنیادگذار این گروه صادوق نام داشت
یباني سیاست ناسیونالیست، و در مذھب سنت گرا بودند؛ و از بھ كار بستن تورات یعني شریعت مكتوب پشت

دربارة . كردند، ولي دستورھاي اضافي روایت شفاھي و تفسیرھاي آزادمنشانة فریسیان را قبول نداشتند مي
  .بقاي روح تردید داشتند، و بھ داشتن چیزھاي خوب روي زمین خرسند بودند

یسیان گفتند كھ فر نامیدند، زیرا مي را صدوقیان چنین مي) مشتق از پروشیم، یعني جدایي طلب(فریسیان 
كنند و در نتیجھ دچار  خود را از آنان كھ از لزوم پاكي در شعایر مذھبي غفلت مي) مانند برھمنان خوب(

این فریسیان در واقع ادامھ دھندگان راه و رسم حسیدیم یعني . شوند، جدا مي سازند ناپاكي مذھبي مي
یوسفوس كھ خود یك . كردند ي ميمقدسھاي دورة مكابیان بودند كھ از اجراي بسیار دقیق شریعت پشتیبان
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دانند و  تر از دیگران مي گروھي از یھودیان كھ خود را مذھبي«: كند فریسي بود، آنھا را چنین وصف مي
براي این منظور، بھ شریعت مكتوب اسفار خمسھ روایت شفاھي » .كنند شرایع را با دقت بیشتري بیان مي

بھ عقیدة آنھا این تفسیرھا . افزودند ت كرده و داده بودند ميتفسیرھا و فتواھایي را كھ معلمان مسلم شریع
براي روشن گردانیدن نكات تاریك شریعت موسي، براي تصریح تطبیق آنھا با موارد خاص، و احیانًا 

در عین حال سختگیر و . جھت تغییر ظاھر آن بھ منظور تلفیق با احتیاجات و شرایط نوین زندگي الزم بود
ساختند، ھمان گونھ كھ در زمان ھیلل راجع بھ  ان بودند، جا بھ جا شرایع را مالیم ميمتحمل عقاید دیگر

بھ نظر آنان، . خواستند كھ روایت شفاھي نیز مانند تورات كامال رعایت شود بھرة پول عمل شد، ولي مي
. ورزندیھودیان تنھا با این اطاعت كامل ممكن بود از اضمحالل و جذب شدن در آیینھاي دیگر اجتناب 

فریسیان، كار تسلط رومیان را بر خود ھموار كرده بودند، تسلي خویش را در امید بھ یك بقاي روحاني و 
گرفتند، با  كردند، غالبًا روزه مي زندگي ساده داشتند و تجمل را محكوم مي. كردند جسماني جستجو مي

ولي اینان مظھر نیروي معنوي . دادند كردند، و خویش را آگاه بھ فضیلت خود نشان مي رغبت غسل مي
كردند و بھ پیروان خود كیش و  آداب و فرھنگ یھود بودند، پشتیباني طبقات متوسط را بھ خود جلب مي

بھ سال (پس از انھدام ھیكل . دادند كھ آنان را ھنگام روي آوردن مصیبت از پراكندگي حفظ كند اي مي قاعده
دادند، صدوقیان از بین رفتند، كنیسھ جاي معبد را گرفت، و ، روحانیان نفوذ خود را از دست )میالدي ٧٠

  .فریسیان، بھ وسیلة ربنھا، تعلیم دھندگان و راعیان قومي شدند كھ پراكنده بودند ولي مغلوب نبودند

نام آنھا شاید . ساختند اینان زھد خود را بھ زھد حسیدیم مربوط مي. ترین فرقة یھود اسینیان بودند افراطي
ھاي پرھیزگاري باشد كھ  ، و آیین و اعمال آنھا مشتق از نظریھ)استحمام كننده(غت كلداني آشایي مشتق از ل

م در سراسر جھان جریان داشت ممكن است كھ بعضي از افكار برھمني، بودایي، پارسي،  در قرن اول ق
  فیثاغورسي و كلبي، كھ بھ چھار راه 

فرقھ كھ عدة آنان در فلسطین در حدود چھار ھزار نفر بود  این. رسید، در آنھا نفوذ كرده باشد اورشلیم مي
كردند، و با ھم  با نظم خاصي متشكل شده بودند، شریعت مكتوب و شفاھي را با دقت پرشوري رعایت مي

كردند؛ در واحة انگادي در میان بیابان، در غرب  بھ صورت اشخاص مجرد و تقریبًا راھب زندگي مي
ھاي متعلق بھ جماعتشان سكونت داشتند، غذاھایشان را  در خانھ. پرداختند بحرالمیت، بھ كشت زمین مي

خوردند، سران خود را بھ وسیلة اخذ رأي عمومي  دور ھم و بھ طور اشتراكي و در حال سكوت مي
  :كردند و پیرو این شعار حسیدیم بودند  گزیدند، اموال و درآمدھاي خود را در یك خزانھ جمع مي برمي

كردند زیرا  بسیاري از ایشان بیش از یك قرن عمر مي«: گوید یوسفوس مي» .مال تو آن تستمال من و «
پوشیدند، كج بیل كوچكي  ھر یك از آنان لباسي از كتان سفید مي» .غذاي آنان ساده و زندگیشان منظم بود

تخلیة شكم را  شستند و ھمراه داشتند تا مدفوعات خود را در خاك كنند، سپس خود را مانند یك برھمن مي
بردند،  كردند و در شھرھا بھ سر مي فقط برخي از اسینیان ازدواج مي. دانستند كفر مي) شنبھ(در روز سبت 

. شدند بستند و آن اینكھ با زنانشان منحصرًا براي تولید مثل نزدیك مي ولي قاعدة تولستوي را بھ كار مي
. جستند رزیدند و فناي في اهللا را در تفكر و دعا ميو اعضاي این فرقھ از ھر گونھ لذت نفساني اجتناب مي

امیدوار بودند كھ با زھد و خویشتنداري و مشاھده بتوانند بھ قدرتھاي سحرآمیز دست یابند و آینده را پیش 
بیماریھا را بھ تسلط . مانند بسیاري از ھمزمانان خود بھ وجود فرشتگان و شیاطین معتقد بودند. بیني كنند

بعضي از . ھاي افسوني و عزایم آنھا را دور كنند كوشیدند با جملھ داشتند و مي منسوب مي ارواح خبیثھ
منتظر آمدن مسیحي بودند كھ ملكوت اشتراكي و . آنان گرفتھ شده است» آیین سري«از  »قبالھ«قسمتھاي 

در آن كشور فقط كساني راه دارند . سازد را روي زمین مستفر مي) مخلوت شاماییم(مبتني بر مساوات خدا 
از ساختن  اینان صلحجویان با حرارتي بودند و. كھ در این جھان زندگانیشان بر پایة پاكدامني بوده است

با این وصف، ھنگامي كھ لژیونھاي تیتوس بھ اورشلیم و بھ ھیكل حملھ بردند، . ابزار جنگ ابا داشتند
آن طور كھ یوسفوس آداب و رنجھاي آنان . اسینیان بھ یھودیان دیگر پیوستند و تقریبًا تا آخرین نفر جنگیدند

  :كند كند خواننده خود را در محیط مسیحیت احساس مي را توصیف مي

كندند، و ھر بالي ممكن را  ھاي بدنشان را مي سوزاندند، و تكھ دادند، مي اگرچھ آنان را شكنجھ و آزار مي
شوند یا از غذاھاي حرام بخورند، زیر بار ) موسي(آوردند تا مجبور بھ سب شارع خود  بر سرشان مي
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بلكھ، در بحبوحة . یا اشك بریزند شدند از شكنجھ دھندگان خویش تملق بگویند رفتند و نیز حاضر نمي نمي
سپردند؛ تو گویي انتظار داشتند  زدند و با سرور جان مي رنج و درد، براي تحقیر دژخیمان خود، لبخند مي

  .جان خود را باز یابند

ھاي اصلي یھود در میان نسلي بودند كھ پیش از حضرت عیسي زندگي  صدوقیان، فریسیان، و اسینیان فرقھ
شمرد، یك  ، كھ حضرت عیسي غالبًا آنھا را با فریسیان ھمگروه مي)ھاكامین، با سوادھا( منشیھا. كرد مي

ھا  فرقھ نبودند، بلكھ صاحبان یك حرفھ بودند؛ اینان دانشوراني بودند متبحر در شریعت كھ آن را در كنیسھ
كردند،  بحث مي دادند، در خلوت و در مالء عام دربارة آن كردند، در مدارس درسش مي شرح و تفسیر مي

برخي از آنان ربن، برخي دیگر نیز صدوقي، و . جستند و از آن براي داوري در موارد خاص بھره مي
اینھا . در دو قرن پیش از ھیلل آنھا مقامي را داشتند كھ بعد از او ربن نامیده شد. بیشترشان فریسي بودند

ین گردید و دھان بھ دھان از استاد بھ شاگرد آراي آنان دربارة شریعت بھ مرور دستچ. فقھاي یھودا بودند
. داشتند انتقال یافت و جزئي از حدیث و روایت شد كھ فریسیان آن را بھ اندازة شریعت مكتوب محترم مي

در زیر نفوذ آنھا، مجموعة شرایع موسي توسعھ یافت و شامل ھزاران دستور مفصل گشت تا در ھر 
  .اوضاع و احوالي بتواند بھ كار رود

ر میان این آموزگاران غیر روحاني شریعت، مشخصترین و قدیمیترین چھره ھمانا ھیلل است، ولي خود د
. اند محو شده است اي كھ اعقاب پر حرارت وي در پیرامون او بھ وجود آورده او در میان ابر افسانھ

. بود چشم بھ دنیا گشودچیز شده  اي ممتاز كھ بي در خانواده) م ق ٧۵حدود سال (  گویند كھ او در بابل مي
با نیمي از مزد . كرد ھنگامي كھ بھ اورشلیم آمد بالغ بود و با كار دستي معاش زن و فرزندانش را تأمین مي

اي پذیرفتھ شد كھ در آنجا دو استاد مشھور، شمایا و آبتولیم، شریعت را شرح  اش در مدرسھ روزانھ
» .تا بتواند سخنان خداي زنده را بشنود«نجره باال رفت از پ. روزي كھ پول نداشت راھش ندادند. كردند مي

كنند در آنجا از سرما كرخ شد، در میان برف افتاد و صبح فرداي آن روز او را نیمھ  بھ طوري كھ نقل مي
بنا . بھ نوبة خود ربن یا مدرس گشت، و بھ سبب فروتني و صبر و نرمیش شھرتي بھ ھم رساند. جان یافتند

  .ي كھ شرط بستھ بود او را خشمگین سازد، شرط را باختبھ یك روایت مرد

. بشردوستي، صلحجویي، عشق بھ شریعت و آشنایي بھ آن: سھ اصل را براي ھدایت زندگي پیش نھاد
ھنگامي كھ یك فرد نو آیین از او خواست كھ در مدت كمي كھ بتوان روي یك پا ایستاد شریعت را برایش 

این عبارت در واقع صورت  ».مپسندپسندي، بر دیگري  بر خود نمي آنچھ«: شرح دھد، ھیلل جواب داد
ھیلل تعلیم . منفي محتاطانة قانون زرین بود كھ مدتھا پیش صورت اثباتي آن در سفر الویان درج شده بود

با وضع ھفت قاعده » .اش قضاوت نكن ھ خودت را بھ جاي ھمسایھ بگذاري دربارهپیش از آنك«: داد كھ مي
تفسیرھاي خودش . ھایي را كھ با ھم توافق نداشتند سازش دھد جھت تفسیر شریعت در صدد برآمد تا فرقھ

  بیشتر اھل . آزادمنشانھ بود؛ و چشمگیرتر از ھمھ اینكھ وام دادن و موارد طالق را تسھیل كرد

از گروه جدا «: داد بھ جوانان سركش زمان خود چنین اندرز مي. لح و آرامش بود تا اصالحایجاد ص
م از طرف او بھ ریاست  ق ٣٠ھرودس را بھ عنوان مصیبتي اجتناب ناپذیر قبول داشت و در سال » .مشو

 ١٠(اكثریت فریسي این شورا او را بھ قدري دوست داشتند كھ وي تا زمان مرگش . سنھدرین منصوب شد
بھ پاس خاطرة او این مقام مدت چھار صد سال در خانوادة او . در رأس شوراي بزرگ باقي ماند) میالدي

  .موروثي ماند

این شخص طرفدار تفسیر محدودتري . كار، داد شورا مقام شامخ دوم را بھ رقیب او شمایي، ربن محافظھ
اوضاع تازه، خواستار اجراي لفظ بھ لفظ توجھ بھ شرایط و  از شریعت بود، طالق را قبول نداشت، و، بي

كار و آزادمنش از یك قرن پیش از ھیلل  این تقسیم سران روحاني یھود بھ گروھھاي محافظھ. تورات بود
py  .مرسوم بود و تا ھنگام انھدام ھیكل نیز ادامھ یافت
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V – انتظار بزرگ  

گرا ھمان  در نظر یك عبري سنت. استادبیات یھود كھ از این دوره بھ دست ما رسیده تقریبًا بكلي مذھبي 
طور كھ ساختن تصویر از خدا و ھر گونھ تزیین تصویري معبدھایش توھین بھ مقدسات بود، پرداختن بھ 

البتھ . نمود فلسفھ و ادبیات نیز براي ھر ھدف نھایي جز ستایش خداوند و تجلیل از شریعت خطا مي
این داستان  .كردتوان از داستان زیباي شوشنا یاد  مياستثناھاي فراواني ھم وجود داشت و از آن جملھ 

دربارة یك زن زیباي یھودي است كھ از طرف دو تن از شیوخ یھودي، كھ بھ منظور خود نایل نشده بودند، 
حتي این . گردد ازجویي ماھرانة جواني بھ نام دانیال از شھود تبرئھ ميشود و بر اثر ب عفتي مي متھم بھ بي

  .ھاي صحیفة دانیال نبي راه یافت داستان عشقي نیز در بعضي از نسخھ

. كتاب یوشع فرزند سیراخ، كھ بھ نام حكمت یسوع پسر سیراخ معروف است، شاید بھ قدمت این دوره باشد
ھاي پنھاني یا غیر مجاز است كھ یھودیان آنھا را جزو عھد قدیم  این اثر جزو آپوكریف یعني نگاشتھ

ز مجموعة كتاب جامعھ كتاب مزبور سرشار از زیبایي و حكمت است و شایستھ نبوده است كھ ا. پذیرند نمي
این كتاب نیز، مانند فصل ھشتم امثال سلیمان، بھ نظریة لوگوس  ٢۴در فصل . و كتاب ایوب حذف شود
خداوند مرا مبدأ طریق خود داشت؛ قبل از اعمال خویش «: حكمت مي گوید: خوریم یعني كلمة مجسم برمي

   ۴٠م و  ق ١٣٠بین سالھاي » .نمن از ازل برقرار بودم، از ابتدا، پیش از بودن جھا. از ازل

این كتاب . نام حكمت سلیمان كھ ھدف آن، مانند فیلن، ھماھنگ ساختن یھودیت و فلسفة افالطون بود
كرد، و نثرش  یھودیاني را كھ بھ فرھنگ و آداب یونان رو كرده بودند بھ بازگشت بھ شریعت دعوت مي

تر ھم مزامیر سلیمان است كھ تاریخ تألیفش در  میت یك اثر كم اھ. اصالت نثر پس از اشعیاي نبي را داشت
  .باشد اي براي قوم اسرائیل مي دھنده م است، و سرشار از پیش بیني آمدن نجات  ق ۵٠حدود 

امید بھ رھایي از تسلط روم و از رنجھاي روي زمین با ورود یك رھانندة یزداني تقریبًا ھمھ جا در ادبیات 
بسیاري از این آثار شكل مكاشفھ یا الھاماتي را داشتند كھ ھدفشان این . خورد ميیھودي آن زمان بھ چشم 

اي است بر آیندة پیروزمندي كھ خداوند بر یك غیب بین آشكار  بود كھ گذشتھ را، با نشان دادن اینكھ مقدمھ
ود تا قوم م نگاشتھ شده ب ق ١۶۵صحیفة دانیال كھ در حدود سال . سازد، قابل فھم و اغماض گردانند مي

اسرائیل را در قبال آزار آنتیوخوس اپیفانس دلداري دھد، ھنوز ھم در میان یھودیاني كھ باور نداشتند 
كتاب حبشي خنوخ . گشت گذارد، دست بھ دست مي خداوند دیر زماني آنھا را زیر سلطة مشركان باقي مي

بھ شكل تجلیھایي درآمد كھ بر یكي  م نوشتھ شده، ق ۶۶و  ١٧٠كھ احتماال بھ توسط چند مؤلف بین سالھاي 
این كتاب از . ، دست داده بود»رفت خدا راه مي«، با )٢۴.  ۵(از شیوخ شریعت كھ، بنابر سفر پیدایش 

سقوط شیطان و انصارش بھ زمین و متعاقب آن رخنة بدي و رنج در زندگي بشر، سپس نجات بشر بھ 
م، بعضي از نویسندگان  ق ١۵٠در حدود سال . تگف وسیلة یك مسیح، و فرا رسیدن ملكوت خدا سخن مي

یھودي شروع بھ انتشار وخشھاي سیبوالیي كردند كھ در آنھا سیبوالھا یا زنان غیبگوي مختلف بھ عنوان 
  .كردند شدند و پیروزي نھایي یھودیان را بر دشمنانشان پیشگویي مي مدافع یھودیت در برابرشرك ظاھر مي

كیش زردشتي تمام تاریخ و . ماال از ایران و از بابل بھ آسیاي غربي آمده بودفكر یك خداي نجات دھنده احت
داد و بر آن بود  تمام زندگي را مانند جنگي میان نیروھاي مقدس نور و نیروھاي اھریمني ظلمت نمایش مي

و صلح را  اي بھ نام سوشیانت یا میترا خواھد آمد تا میان مردمان داوري كند و عدالت كھ در پایان رھاننده
آنھا . در نظر بسیاري از یھودیان تسلط روم جزئي از پیروزي زودگذر شھر بود. جاودانھ حكمفرما سازد

در . كردند و الحاد دنیاي اپیكوري را تقبیح مي» اجنبیھا«آز، خیانت، خشونت شدید، و بت پرستي تمدن 
  :كتاب حكمت سلیمان چنین آمده است

اي نیست، از گور نیز تاكنون كسي  مشقت بار است، و مرگ را ھم چارهعمر كوتاه و : گفتند مشركان مي
pyنفس منخرین ما ھمچون دود و جرقة كوچكي در جنبش قلب ماست؛ خاموش كھ شد، … . بازنگشتھ است
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بدن ما بھ خاكستر بدل خواھد گشت و روح ما مانند ھواي سبك محو خواھد شد، ناممان فراموش و زندگي 
بیایید، بیایید … . ھمچون مھي كھ اشعة آفتاب آن را پراكنده سازد، ناپدید خواھد شد ما ھمچون نشانة ابر،

  ھاي نگذاریم گلھاي بھاري از دست بروند؛ غنچھ… . از چیزھاي خوب موجود بھره گیریم

  .گل را، پیش از آنكھ پژمرده شوند، تاج سر كنیم؛ و ھمھ جا نشاني از شادي خویش باقي بگذاریم

افتد، زیرا لذت  بندند كھ مي اي مي ارابة خود را بھ ستاره. كنند این اپیكوریھا غلط استدالل ميگوید  مؤلف مي
  .چیزي است بیھوده و زودگذر

سازد؛ مانند  اش مي مھي است كھ طوفان پراكنده  برد، در واقع امید مشركان كاھي است كھ باد آن را مي
ماند، و قادر متعال  ي انسان عادل ھمیشھ زنده ميول. گذرد ماند مي خاطرة مھماني كھ فقط یك روز مي

  .بدین جھت، ملكي پرافتخار و دیھیمي از زیبایي از دست خداوند دریافت خواھد كرد. مواظب اوست

بھ موجب كتابھاي مكاشفات، دوران فرمانروایي بدي یا بر اثر دخالت مستقیم خود خدا، یا با روي زمین 
مگر اشعیاي نبي این موضوع را یك . پایان خواھد یافت شده،ا یك تدھین اش، مسیح ی آمدن پسر یا نماینده

  قرن پیش پیشگویي نكرده است؟

… او  زیرا كھ براي ما ولدي زاییده و پسري بھ ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواھد بود و اسم
  .خداي قدیر و پدر سرمدي و سرور سالمتي خوانده خواھد شد

آمد  بسیاري از یھودیان در توصیف مسیح بھ عنوان پادشاھي زمیني كھ در خاندان سلطنتي داود بھ دنیا مي
برخي دیگر، مانند نویسندگان كتابھاي خنوخ و دانیال، او را فرزند  .بودندھمداستان ) ١.  ١١(با اشعیا 

فیلسوف امثال سلیمان و شاعر حكمت سلیمان، شاید . دادند نامیدند و او را آمده از آسمان نشان مي انسان مي
  لمھ یا عقلرواقیون، او را عقل جسم، نخستین مخلوق خدا، و ك» جان جھان«تحت تأثیر مثل افالطوني، یا 

تقریبًا ھمة نویسندگان مكاشفات . دانستند كرد، مي ، كھ بزودي نقش بزرگي در فلسفة فیلون ایفا مي)لوگوس(
كردند كھ مسیح زود فاتح خواھد شد، ولي اشعیا در یك قسمت شایان توجھ او را چنین در نظر  گمان مي

  :مجسم ساختھ بود

لكن او غمھاي ما را بر خود گرفت و دردھاي … نجدیده خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمھا و ر
و حال آنكھ بھ سبب تقصیرھاي ما مجروح و بھ سبب گناھان ما كوفتھ … ما را بر خویش حمل نمود

از ظلم و از داوري … و خداوند گناه جمیع ما را بر وي نھاد … .و از زخمھاي او ما شفا یافتیم… .گردید
و گناھان بسیاري را بر خود گرفت و براي خطاكاران … ن منقطع شد او از زمین زندگا… گرفتھ شد 

  .شفاعت نمود

  با این وصف، ھمھ در این عقیده ھمداستانند كھ در پایان مسیح كفار را مطیع خواھد ساخت،

اسرائیل را رھایي خواھد بخشید، اورشلیم را پایتخت خود خواھد كرد، و ھمة مردم را بھ پذیرفتن یھوه و 
. از سعادت براي ھمة جھانیان فرا خواھد رسید» زمان خوشي«پس از آن . وسي خواھد آوردشریعت م

سراسر زمین حاصلخیز خواھد شد، ھر دانھ ھزار بار خواھد داد، شراب فراوان خواھد بود، فقر رخت 
برخواھد بست، ھمة مردم تندرست و پارسا خواھند بود، و عدالت و نوعپرستي و صلح روي زمین 

گردد، قدرتھاي  برخي از غیبگوھا معتقد بودند كھ این عصر فرخنده منقطع مي. ا خواھد گشتحكمفرم
نظمي و آتش عظیم نابود  كنند، و دنیا در میان بي ظلمت و بدي حملة واپسین خود را بھ ملكوت سعادت مي

ا بھ توسط ی) یھوه(» قدیم روزگار«خیزند و بھ وسیلة  مردگان برمي» روز خدا«سرانجام در . شود مي
pyداده خواھد شد، » ملكوت خداوند«، كھ بھ او قدرت مطلق و ابدي بر دنیایي نو شده یعني »پسر انسان«
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افكنده خواھند شد، ولي نیكان بھ سعادت » در دوزخ«بدان، با زبان بستھ و از سر، . شوند داوري مي
  .پایان خواھند رسید بي

قومي كھ زماني : ھیات شرك آلود آن زمان ھمگام بوداصوال نھضت فكري در یھودا با نھضت فكري در اال
دانست، دیگر اعتماد خود را بھ كشور از دست داده بود و بھ  آینده را در گرو سرنوشت ملي خود مي

مذاھب اسرار چنین امید رستگاریي را بھ میلیونھا نفر مردم در . اندیشید رستگاري فردي و روحي مي
ده بودند، ولي ھیچ جا بھ اندازة یھودا این امید جدي گرفتھ نشده بود و یا یونان، شرق ھلني، و ایتالیا دا
بینوایان یا محرومان، ستمدیدگان یا تحقیرشدگان روي زمین بھ یك رھانندة . احتیاج بدان اینھمھ عظیم نبود

  نجات كردند كھ بزودي مكاشفات روایت مي. یزداني نظر داشتند كھ آنان را از انقیاد و رنج رھایي بخشد
خیزند و بھ بھشتي كھ جایگاه  آید و با پیروزي او ھمة درستكاران، حتي از گور، بھ پا مي اي مي دھنده

مقدسان پیري مانند شمعون، زنان عارفي مانند حنا دختر فنوئیل، عمر خود را . روند سعادت ابدي است مي
ھ رھاننده را پیش از مردن بھ چشم كردند، بھ این امید ك داري و صبر و دعا سپري مي در ھیكل با روزه

  .دلھا سرشار از انتظاري بزرگ بود. خود ببینند

VI – شورش  

ھیچ قومي در تاریخ بھ سرسختي یھودیان براي كسب آزادي مبارزه نكرده است، و ھیچ قومي نیز با 
تا روزگار ما، از یھوداي مكابي تا شمعون بركوخبا، و حتي . نیرویي اینھمھ برتر از خود مواجھ نبوده است

مبارزة یھودیان براي باز گرفتن آزادیشان غالبًا با تلفات فراوان توأم بوده است، ولي ھیچ گاه ھمت یا 
  .امیدشان را در ھم نشكستھ است

شمردند، بر آرخالئوس،  وقتي ھرودس كبیر مرد، ملیون، كھ اندرزھاي صلحجویانة ھیلل را حقیر مي
  نیروھاي . رامون ھیكل زیر چادر اردو زدندجانشین ھرودس، بشوریدند و در پی

). ق م ۴(آرخالئوس سھ ھزار تن از آنان را، كھ غالبًا ھم براي عید فصح بھ اورشلیم آمده بودند، كشتند 
. سال، شورشیان دوباره گرد ھم آمدند، و باز ھم بھ طور وحشتناكي قتل عام شدند ھنگام عید پنجاھة ھمان

ھاي حرم توسط لژیونھاي رومي غارت شدند؛ و بسیاري  ویران كردند، گنجینھرواقھاي ھیكل را سوختند و 
ھایي از میھن پرستان در روستاھا تشكیل شدند، و زندگي  دستھ. از یھودیان از فرط ناامیدي خود را كشتند
داي ھا بھ فرماندھي یھو یكي از این دستھ. كردند پرمخاطره كردند را بر كساني كھ از رومیان پشتیباني مي

واروس، فرماندار سوریھ، با بیست ھزار سپاھي وارد . جلیلي، شھر سپفوریس، پایتخت جلیل، را گرفت
صدھا شھر را با خاك یكسان كرد، دو ھزار شورشي را بھ صلیب كشید، و سي ھزار یھودي   فلسطین شد،

واست كردند كھ ھیئتي از سركردگان یھودیان بھ رم رفتند و از آوگوستوس درخ. را بھ غالمي فروخت
آوگوستوس آرخالئوس را خلع كرد و یھودا را بھ صورت یك ایالت مفتوحة . سلطنت یھودا را ملغا كند

  ).میالدي ۶(درجة دوم روم درآورد و پروكوراتوري مسئول در قبال فرماندار سوریھ بر آن گماشت 

خواست پرستش  ال، كھ ميسپس كالیگو. در عھد تیبریوس این كشور آشفتھ مدتي روي صلح و آرامش دید
امپراطور را مذھب واحد در سراسر امپراطوري كند، بھ تمام مذاھب مستقر فرمان داد كھ قرباني براي 

اش را در  تمثال وي را نیز جزو شعایر خود قرار دھند؛ و بھ مقامات رسمي اورشلیم امر كرد تا مجسمھ
ین مصالحھ را كرده بودند كھ بھ نام امپراطور در زمان آوگوستوس و تیبریوس یھودیان ا. ھیكل نصب كنند

براي یھوه قرباني كنند؛ ولي از برپا كردن مجسمة یك نفر مشرك در ھیكل چنان متنفر بودند كھ، از قراري 
گویند، ھزاران تن از آنان نزد فرماندار سوریھ رفتند و از او درخواست كردند كھ پیش از اجراي  كھ مي

كالودیوس كھ تحت تأثیر آگریپا، نوة . مرگ كالیگوال این موضوع فیصلھ یافتبا . این بدعت كشتھ شوند
، ولي در گذشت ناگھاني آگریپا بحران دیگري )۴١(ھرودس، بود، او را پادشاه تقریبًا تمام فلسطین گردانید 

py  .بھ وجود آورد و كالودیوس دوباره رژیم پروكوراتوري را معمول كرد
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فلیكس كھ . گزیدند غالبًا ناصالح یا رذل بودند پراطور براي این مقام برميكساني كھ آزادشدگان مزدور ام
با اختیارات یك پادشاه و روح یك برده «برادرش پاالس او را پروكوراتور كرده بود، بھ روایت تاسیست، 

. فستوس با عدالت بیشتر حكومت كرد، ولي جان بر سر این مقصود گذاشت» .راند بر یھودا حكم مي
س، اگر نوشتة یوسفوس را قبول داشتھ باشیم، بھ حد افراط غارت كرد و مالیات بست، و با گرفتن آلبینو

دیگر جز كساني كھ «پول در ازاي رھانیدن جنایتكاران از زندان ثروتي بھ دست آورد، بھ طوري كھ 
بیشتر «روس فلو: گوید ھمین دوست و ستایشگر رومیان مي» .دادند كسي در زندان نماند چیزي بھ او نمي

دزدید بلكھ  كرد، و نھ تنھا خود مي ، سراسر شھرھا را غارت مي»كرد تا حاكمان چون دژخیمان رفتار مي
رسد كھ این  چنین بھ نظر مي. كرد ھمدستي مي  دادند، در راھزنیھاي دیگران ھم، اگر سھمي بھ او مي

  . اي جنبة تبلیغات جنگي داشتھ باشد گزارشھا تا اندازه

  .رھا شكایت داشتند كھ یھودیان قومي ھستند كھ مطیع نگاه داشتن آنان بسیار دشوار استپروكوراتو

اعضاي این . در اعتراض بھ این سوء حكومت تشكیل شد» خنجركشان«و » غیوران«ھایي از  دستھ
شدند، كساني را كھ  ھا، ھم قسم براي كشتن ھر یھودي پیمان شكستھ، با جمعیت خیابانھا مخلوط مي دستھ

ھنگامي كھ . گشتند زدند و سپس در میان شلوغي جمعیت ناپدید مي شان كرده بودند از پشت سر مين
الناس در جلوي  جمعیت خشمگین از عوام از گنجینة معبد برداشت،) دالر ۶١,٢٠٠(فلوروس ھفده تالنت 

گشتند و براي  ور ميچند تن از جوانان با سبد د. حرم گرد آمدند و با داد و فریاد عزل او را خواستار شدند
صدھا خانھ را   لژیونھاي فلوروس جمعیت را متفرق ساختند،. كردند او بھ عنوان مستحق صدقھ جمع مي

. سران شورشیان بھ تازیانھ بستھ شدند و مصلوب گشتند. غارت كردند، و ساكنان آنھا را از دم تیغ گذراندند
عبریھاي سالخورده یا مرفھ . ھالكت رسیدند بھ روایت یوسفوس در آن روز سھ ھزار و ششصد یھودي بھ

كردند كھ شورش علیھ چنان امپراطوري مقتدري بھ  كردند، و چنین استدالل مي مردم را دعوت بھ صبر مي
این . كردند معناي خودكشي ملي است؛ ولي جوانان یا بینوایان آنان را متھم بھ جبن و تباني با حكومت مي

گروھي قسمت باال و گروه دیگر . دم و تقریبًا میان افراد ھر خانواده بوددو دستگي سبب نفاق در میان مر
. آورد قسمت پایین اورشلیم را اشغال كرده بود و ھر یك با ھر سالحي كھ مقدورش بود بھ دیگري حملھ مي

رادیكالھا غلبھ یافتند و دوازده ھزار یھودي را كشتند، كھ . نبردي سخت میان آنان درگرفت ۶٨در سال 
نیرویي از شورشیان پادگان روم «. شد؛ شورش بھ انقالب مبدل شده بود قریبًا ھمة ثروتمندان را شامل ميت

را در ماسادا در محاصره گرفت، افراد آن را بھ خلع سالح واداشت، و سپس تا آخرین نفرشان را قتل عام 
پیش تدارك دیده دست زدند  در آن روز غیر یھودیان قیصریھ، پایتخت فلسطین، بھ قتل و غارتي از. كرد

فقط در یك روز، غیر . كھ منجر بھ قتل بیست ھزار یھودي شد؛ ھزاران تن دیگر بھ بردگي فروختھ شدند
چندین شھر   ور شده بود، انقالبیھا، كھ آتش خشمشان شعلھ» .یھودیان دمشق گلوي ده ھزار یھودي را بریدند

رخي را تا بیخ و بن سوختند، و بسیار كشتند و بسیار كشتھ یوناني را در فلسطین و سوریھ ویران ساختند، ب
دفن نشده، اجساد پیرھا در آمیختھ با بدنھاي … دیدن شھرھاي پر از اجساد «: گوید یوسفوس مي. دادند

انقالب دیگر  ۶۶تا سپتامبر » .كودكان و زنان كھ بي ھیچ گونھ پوششي افتاده بودند، امري عادي بود
اعتبار شده بود و بیشتر اعضاي  حزب طرفدار صلح بي. راسر فلسطین را فرا گرفتھ بوداورشلیم و تقریبًا س
  .پیوستند آن بھ شورشیان مي

در میان آنان ربني بود بھ نام یوسفوس كھ در آن زمان جواني بود سي سالھ، پرانرژي، برومند، و چنان 
از طرف شورشیان مأموریت یافت  وقتي. توانست ھر خواستني را بھ توانستن مبدل سازد ھوشمند كھ مي

  كھ در حفظ جلیل شركت 

وسپاسیانوس، سخت دفاع كرد تا جایي كھ فقط چھل سرباز یھودي، كھ با او در غاري پنھان شده بودند، 
. یوسفوس مي خواست تسلیم شود، ولي نفراتش او را با تھدید بھ قتل از این كار باز داشتند. زنده ماندند

كشیدن قرعھ ترتیب كشتھ دادند، یوسفوس آنان را متقاعد ساخت كھ با  چون مرگ را بر اسارت ترجیح مي
وقتي كھ ھمھ كشتھ شدند و كسي جز خود او و یك نفر دیگر . شدن ھر نفر بدست نفر بعدي را معین كنند

خواستند آنھا را بھ زنجیر بكشند و بھ روم  مي. نماند، یوسفوس او را واداشت كھ ھمراه وي تسلیم شود
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وسپاسیانوس رھایش ساخت و . ور خواھد شدبفرستند كھ یوسفوس پیشگویي كرد كھ وسپاسیانوس امپراط
ھنگامي كھ وسپاسیانوس عازم . كم او را بھ عنوان مشاوري سودمند در جنگ با یھودیان پذیرفت كم

  .اسكندریھ شد، یوسفوس ھمراه تیتوس براي محاصرة اورشلیم رفت

تاسیت . د آوردالعاده در میان مدافعان شھر بھ وجو نزدیك شدن لژیونھاي روم وحدتي دیررس و خارق
ھر كس كھ توانایي داشت سالح بھ «. كند كھ ششصد ھزار شورشي در شھر گرد آمده بودند روایت مي

یوسفوس، از میان صفوف رومیان، محاصره شدگان . و زنان كمتر از مردان جنگجو نبودند» دست گرفت،
یھودیان، كھ دچار قحط و . را بھ تسلیم دعوت كرد، آنان او را خائن نامیدند و تا آخرین نفر جنگیدند

براي تھیة آذوقھ دست بھ چند حملة نومیدانھ زدند؛ ھزاران نفر از آنان بھ اسارت   گرسنگي شده بودند،
عدة آنھا آن قدر زیاد بود كھ فضا صلیبھا را كفایت «: گوید یوسفوس مي. رومیان درآمدند و مصلوب گشتند

ھاي شھر از اجساد انباشتھ شده بود، مرده  پنجم محاصره كوچھدر پایان ماه » .كرد، و صلیبھا افراد را نمي
گویند  مي. ریختند كردند و دل و رودة اجساد را بیرون مي ھا را لخت مي خواران ھمھ جا پالس بودند و مرده

ھاي طال را  اي از یھودیان سكھ عده. كھ صد و شانزده ھزار جسد از باالي دیوار بیرون انداختھ شد
كردند، شكمھایشان را  رفتند؛ رومیان یا سوریھا آنان را اسیر مي نھاني از اورشلیم بیرون مي بلعیدند و مي
چون نیمي از شھر بھ تصرف . ھا را بیابند پرداختند تا این سكھ شكافتند یا در مدفوعشان بھ جستجو مي مي

یان این شرایط را رد درآمد، تیتوس شرایطي كھ بھ زعم خود معتدل بود، بھ شورشیان پیشنھاد كرد؛ شورش
ھاي آتش انداز رومیان ھیكل را بھ آتش كشیدند و این بناي وسیع، كھ قسمت اعظم آن  آنگاه دستھ. كردند

ھاي  گوید مدافعان بازمانده دلیرانھ، و سرافراز از اینكھ در ویرانھ دیون مي. چوبي بود، بسرعت سوخت
شان  تند، بعضي خود را بھ روي شمشیرھاي آختھكش برخي یكدیگر را مي. دادند، جنگیدند ھیكل جان مي

فاتحان بھ كسي امان ندادند، و ھمة . افكندند ھاي آتش مي افكندند، و برخي دیگر نیز خود را بھ میان شعلھ مي
نودو ھفت ھزار فراري دستگیر و بھ غالمي فروختھ . یھودیاني را كھ بھ دستشان افتادند قتل عام كردند

ھاي جشن پیروزي كھ در  رغم میل خود، بھ عنوان گالدیاتور در مسابقھ ، عليشدند؛ بسیاري از آنان
  بروتوس، قیصریة فیلیپي، و 

پس از آن كشتھ شدند بھ یك میلیون و صد و نود و ھفت ھزار تن، و تاسیت بھ ششصد ھزار تن تخمین 
  ).میالدي ٧٠(زند  مي

در اساس انھدام ھیكل نشانة پایان شورش و  میالدي ادامھ یافت، ولي ٧٣مقاومت جستھ و گریختھ تا سال 
یھودا . اموال كساني كھ در شورش شركت داشتند مصادره شد و بھ فروش رسید. پایان كشور یھود بود

اینك . زیستند تقریبًا بھ كلي از یھودیان خالي شده بود، و آنھایي ھم كھ مانده بودند در قحط و گرسنگي مي
زم بودند نیم شكلي را كھ عبریان پارسا سابقًا ھر سال براي نگھدراي ھیكل دیگر حتي بینواترین یھودیان مل

) سنھدرین(مقام عالي روحاني و انجمن ربنھا . اورشلیم مي پرداختند، بھ معبدي غیر یھودي در روم بدھند
یك مكان  مذھبي بي: یھودیت شكلي را بھ خود گرفت كھ تا امروز ھم آن را حفظ كرده است. منحل گشتند

صدوقیان از بین رفتند، حال آنكھ . آیین قرباني یك دستگاه روحاني متمركز و مسلط، و بي قدس، بيم
  .ھا و امید چیزي برایش نمانده بود فریسیان و ربنھا سران قوم بیخانماني شدند كھ جز كنیسھ

VII – پراكندگي  

ان را در سراسر دنیاي مدیترانھ اي پراكنده شدن آن فرار یا بھ بردگي درآمدن یك میلیون یھودي بھ اندازه
دیدیم كھ . اند را انھدام ھیكل ھرودس قرار داده) پراكندگي(تسریع كرد كھ علمایشان تاریخ آغاز دیاسپورا 

این پراكندگي شش قرن پیش از آن، از زمان فتح اورشلیم بھ دست بابلیان، آغاز شده بود و سپس در دوران 
چون در كیش و قانون یھود توالد و تناسل یك امر واجب و . شتھ بودجایگیر شدنشان در اسكندریھ تجدید گ

. شناسي نیز بود سقط جنین سخت حرام بود، گسترش یھودیان عالوه بر علل اقتصادي معلول علل زیست
پنجاه سال پیش از سقوط اورشلیم، . كردند عبریھا ھنوز نقش بسیار محدودي در بازرگاني جھان ایفا مي
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توان در مناطق قابل سكونت زمین جایي  دشوار مي«: كند كھ اقي ضد یھودي روایت مياسترابون با اغر
مي » پراكندگي«فیلن، بیست سال پیش از » .یافت كھ این قبیلھ را نپذیرفتھ و بھ تصرف آن در نیامده باشد

حدود  ».جزایر و تقریبًا سراسر بابل… ھمچنین … پر از مھاجرنشینھاي یھودي ھستند… ھا قاره«: گوید
بردند؛ در  میالدي ھزاران یھودي در سلوكیھ، كنار دجلھ، و در شھرھاي دیگر پارت بھ سر مي ٧٠سال 

عربستان عدة آنان زیاد بود و از آنجا بھ حبشھ ھم نفوذ كرده بودند؛ در سوریھ و در فنیقیھ فراوان بودند؛ 
اي نیرومندي داشتند؛ و فقط در در طرسوس، انطاكیھ، میلتوس، افسوس، ساردیس، و سمورنا مھاجرنشینھ

در غرب یعني در كارتاژ، سیراكوز، . دلوس، كورنت، آتن، فیلیپي، پاتراي، و تسالونیكا عدة آنان كمتر بود
مجموعًا . پوتئولي، كاپوا، پومپئي، روم، و حتي در ونوسیا زادگاه ھوراس، اجتماعات یھودي وجود داشت

  را ھفت میلیون دانست، توان در امپراطوري روم عدة یھودیان  مي

  .یعني تقریبًا ھفت درصد مجموع جمعیت آن و دو برابر نسبت كنوني آن در كشورھاي متحد امریكا

طلبي، رونق، روحیة منحصر بھ فرد، ھوش، تنفر  تعداد، لباس، طرز تغذیھ، رسم ختنھ كردن، فقر، جاه
انگیخت كھ از  با یھود را برمينسبت بھ تصاویر، و سنتھاي عجیب و غریب یھودیان، یك نوع ضدیت 

جمعي را  شوخیھاي تئاتري و ھتك احترامھاي یوونالیس و تاسیت گرفتھ تا قتل در شارع عام و كشتار دستھ
اي تند و  آپیون اسكندراني سخنگوي عمدة این حملھ كنندگان بود، و یوسفوس در رسالھ. گرفت در بر مي

  .دادتیز، بھ حمالت وي پاسخ 

پس از سقوط اورشلیم، یوسفوس بھ اتفاق تیتوس با كشتي بھ رم رفت و در تظاھرات پیروزي كھ اسیران 
وسپاسیانوس عنوان . شدند، این شكست دھندة قوم خود را ھمراھي كرد یھودي و غنایم آنھا نمایش داده مي

شارمندي روم را بھ او داد، مستمري برایش در نظر گرفت، و منزلي در قصر خویش و زمینھایي پردرآمد 
در قبال این عنایات، یوسفوس نام خانوادگي وسپاسیانوس یعني فالویوس را بر خود . در یھودا بھ او بخشید

ر فلسطین دفاع كند، فرار تا از كارھاي تیتوس د) میالدي ٧۵(را نوشت » جنگھاي یھودیان«نھاد و كتاب 
خود را بھ اردوي دشمن موجھ جلوه دھد، و با نمایاندن قدرت روم موجبات دلسردي براي شورشھاي بعدي 

، چون تنھایي و جدایي خود را بیشتر )میالدي ٩٣حدود (در سالھاي واپسین عمر خود . را فراھم آورد
بھ رشتة تحریر درآورد تا با دادن » دیانروزگاران باستان یھو«كرد، اثر دیگري بھ نام  احساس مي

دیدگاھي مساعدتر از آداب، خصلت، و كارھاي درخشان تاریخ یھود براي غیر یھودیان، الطاف قوم خود 
روایات یوسفوس واضح و قوي است و شرحي كھ دربارة زندگي ھرودس كبیر . را بھ خویش جلب كند

اش بھ عینیت و واقعبیني اثر  است، ولي لحن جانبدارانھھاي پلوتارك  دھد از نظر جذابیت ھمسنگ نوشتھ مي
مستلزم سالھا صرف وقت بود، و نیروي نویسنده را فرسوده » روزگاران باستان«زند، تنظیم  لطمھ مي

ھنگام انتشار . چھار جلد آخر این كتاب بیست جلدي را منشیھایش از روي یادداشتھاي او نوشتند. ساخت
جاه و شش سال نداشت، ولي در نتیجة یك زندگاني پرماجرا، پر از جر و بحث، این اثر یوسفوس بیش از پن

  .و در نتیجة تنھایي معنوي فرسوده شده بود

یھودیان با آن قدرت جھش بازگشتي ویژة خود، اندك اندك حیات اقتصادي و فرھنگي خویش را از نو در 
یلل، بھ نام یوحنان بن زكایي از ترس در بحبوحة محاصرة اورشلیم، یكي از شاگردان ھ. فلسطین ساختند

از شھر گریخت و در تاكستاني در یبنھ یا   اینكھ مبادا بر اثر كشتار علماي دین ھمة محدثان از میان بروند،
موقعي كھ اورشلیم سقوط كرد، در یبنھ یك انجمن . اي تأسیس كرد یامنیا نزدیك ساحل مدیترانھ مدرسھ

ضاي آن خاخامھا، سیاستمداران، یا اشخاص متمول نبودند بلكھ از تشكیل داد كھ اع) سنھدرین جدید(
یا شورا قدرت سیاسي نداشت، ولي » بت دین«این . شدند فریسیان و ربنھا، یعني علماي شریعت، تشكیل مي

بطرك یا شیخي . بیشتر یھودیان فلسطین مرجعیت آن را در تمام مسائل مذھبي و اخالقي بھ رسمیت شناختند
كرد، و اختیار تكفیر  گزید، مدیران ادارة جماعت یھود را منصوب مي عنوان رئیس برمي كھ شورا بھ

py  انضباط شدید . یھودیان سركش را داشت
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و حدتي را ابتدا در شورا، سپس در میان یھودیان یامنیا، ) میالدي ١٠٠حد (در دوران بطركي گملیئل دوم 
رھبري او در تفسیرھاي متناقض شریعت كھ بھ تحت . و آنگاه در میان ھمة یھودیان فلسطین سبب شد

بیشتر تفسیرھاي ھیلل را . توسط ھیلل و شمایي انتقال یافتھ بود، تجدید نظر شد و این تفسیرھا یكسان گشت
  .تصویب كردند و از آن زمان براي ھمة یھودیان حجت شد

شریعت اشتغال عمدة كنیسھ  چون اینك شریعت یگانھ عامل وحدت یھودیان پراكنده و بدون كشور بود، تعلیم
شد؛ كنیسھ جاي معبد را گرفت، و دعا جایگزین قرباني و ربن ) پراكندگي(در طول دورة دیاسپورا 

تنائیم، یعني شرح دھندگان، ھر یك از قوانین شریعت را كھ سینھ بھ سینھ بھ . جایگزین كاھن معبد گشت
كردند، و گاھي نیز  را بھ روایات كاتبان مستند مي كردند، معموال آنھا تفسیر مي) ھالخا(ایشان رسیده بود 

مشھورترین تنائیم ربن عقیبا بن یوسف . افزودند تا روشنترش كنند بدانھا مي) ھگادا(اي  اي یا موعظھ قصھ
. اش پیوست و خواندن آموخت در مدرسھ بھ فرزند پنج سالھ) میالدي ٨٠حدود سال (در چھل سالگي . بود

پس از سیزده سال تحصیل، خودش در زیر یك درخت . ار خمسھ را از بر بخواندبزودي توانست ھمة اسف
شور و شوق و ایدئالیسم، ھمت و شوخ طبعي، و حتي . اي باز كرد انجیر، در دھي مجاور یامنیا، مدرسھ

، خبر رسید كھ ٩۵ھنگامي كھ، بھ سال . جمود سنگین معتقداتش طالب زیادي را بھ سوي او آورد
تدارك اقدام جدیدي علیھ یھودیان است، عقیبا ھمراه گملیئل و دو تن دیگر برگزیده شد تا یك  دومیتیانوس در

نروا سخنان . موقعي كھ اینان در راه روم بودند، دومیتیانوس درگذشت. پیام شخصي براي امپراطور ببرند
تي كھ براي تجدید ، یعني مالیا)فیسكوس یودایكوس(» جزیة یھودیان«آنان را بھ سمع قبول پذیرفت و بھ 

عقیبا، پس از بازگشت بھ یامنیا، در صدد برآمد كھ . ساختمان روم بر یھودیان بستھ شده بود، پایان بخشید
شاگردش ربن مئیر، و جانشینشان یھوداي . سازد) قوانین شفاھي(باقي عمر خود را صرف تدوین ھالخا 

ن صورت مدون، ھمچنان جزو روایت شفاھي ھالخا، حتي بھ ای. كار او را تكمیل كردند) ٢٠٠حد (بطرك 
باقي ماند، و بھ وسیلة معلمان و كساني كھ شغلشان بھ خاطر سپردن آن بود ـ كتابھاي زندة شریعت ـ از 

بھ ھمان اندازه كھ استنتاجات عقیبا معقول بود، روشھایش نامعقول . نسلي بھ نسل دیگر انتقال یافت
در آن ھر حرفي از تورات یا شریعت مكتوب معنایي رمزي او بر اساس تفسیري غریب كھ . نمود مي

شاید بھ این نكتھ برخورده بود كھ مردم امر عقالني را جز بھ . آورد اي بیرون مي داشت، اصول آزادمنشانھ
منشأ آن سازمان و شرحھاي دشوار از االھیات و اخالق كھ از طریق . پذیرند صورت امري رمزآلود نمي

منتقل ) مدرسي(مون رسید، ودر آخرین مرحلھ، بھ روشھاي فالسفة اسكوالستیك تلمود بھ موسي بن می
  .گشت، عقیبا بود

  عقیبا در سن نود سالگي ھنگامي كھ دیگر ناتوان و ارتجاعي شده بود، باز مانند روزگار جوانیش خود را 

ن و بالعكس از نو دستور قتل عام غیر یھودیان بھ وسیلة یھودیا.. النھرین بار دیگر بر روم بشوریدند و بین
این ارقام . نفر كشتھ شدند ٢۴٠,٠٠٠نفر، و در قبرس  ٢٢٠,٠٠٠بھ روایت دیون، در كورنھ . روز شد

دانیم كھ كورنھ پس از این انھدام دیگر ھیچ گاه سر بلند نكرد و مدت چندین قرن  باور نكردني است ولي مي
ورشھا سركوب شدند، ولي بازماندگان یھود امید خود ش. پس از این واقعھ ھیچ عبري بھ قبرس راه داده نشد

. را بھ مسیحي كھ ھیكل را دوباره برپا كند و آنان را فاتحانھ در اورشلیم مستقر سازد زنده نگاه داشتند
خواھد محرابي  ھادریانوس اعالم داشت كھ مي ١٣٠بھ سال . حماقت رومیان شورش را از نو زنده كرد

فرماني صادر كرد و بھ موجب آن ختنھ و تعلیمات  ١٣١برپا كند؛ در سال براي یوپیتر در محل ھیكل 
یھودیان تحت رھبري شمعون بركوخبا، كھ مدعي بود . عمومي بر شالودة شریعت یھود را ممنوع ساخت

مسیح است، بھ واپسین كوشش خود در تاریخ قدیم براي احیاي كشور و احراز آزادي خویش دست زدند 
كرد، با پذیرفتن بركوخبا بھ  با كھ در تمام عمر مردم را بھ حفظ صلح موعظھ ميعقی). میالدي ١٣٢(

سرانجام . مدت سھ سال شورشیان دلیرانھ با لژیونھا جنگیدند. عنوان رھانندة موعود، بر انقالب صحھ نھاد
محل را در فلسطین ویران ساختند و  ٩٨۵رومیان . بھ سبب نداشتن خواربار و آذوقھ شكست خوردند

گویند عدة كساني كھ بر اثر گرسنگي، مرض، یا حریق از پا در  مي. نفر را بھ ھالكت رسانیدند ۵٨٠,٠٠٠
خود بركوخبا نیز در ھنگام دفاع .تقریبًا سراسر یھودا بھ صورت بیابان درآمد. آمدند، از این ھم بیشتر بود

ي غالم تا حد بھاي یك اسب تنزل آن قدر اسیر یھودي بھ غالمي فروختھ شد كھ بھا. از بتار از پاي درآمد
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ھزاران نفر، براي آنكھ اسیر نشوند، در مجراھاي زیرزمیني مخفي شدند؛ اینان بر اثر محاصرة . یافت
  .خوردند ھا را مي ھا جسد مرده مردند و كار بدانجا كشید كھ زنده رومیان یك یك از گرسنگي مي

آمد، در ھم شكند نھ تنھا  واره از نو بھ وجود ميھادریانوس كھ مصمم بود جنب و جوش یھودیت را، كھ ھم
ختنھ را قدغن كرد بلكھ رعایت سبت و برگزاري ھمة اعیاد یھود و ھمچنین انجام علني تمام این رسوم و 

در . یك مالیات جدید سرانھ، سنگینتر از مالیات قبل، بھ ھمة یھودیان بستھ شد. شعایر را ممنوع ساخت
آیلیا . ھاي ھیكل بروند ك روز معین از سال مجاز بودند براي ندبھ بھ خرابھاورشلیم یھودیان فقط در ی

كاپیتولینا، شھر غیر یھودي، در جاي اورشلیم با حرمھایي براي یوپیتر و ونوس، با ورزشگاھھا، تئاترھا، 
كم  شوراي یامنیا منحل و غیرقانوني اعالم شد؛ در لود اجازه داده شد شورایي. ھا، برپا گشت و گرمابھ

چندین . تر و بدون اختیارات ایجاد شود، ولي تعلیم عمومي شریعت ممنوع، و مجازات آن اعدام بود اھمیت
عقیبا، كھ حال دیگر نود و پنج سال داشت، مصر بود كھ . ربن بھ جرم سرپیچي از این دستور اعدام شدند

او را . كرد ن نیز تدریس ميبھ تعلیم شاگردانش ادامھ دھد؛ پس سھ سال زنداني شد، ولي حتي در زندا
  محاكمھ و محكوم كردند، و گویند كھ در حال مرگ این 

  ».گوش بده اي اسرائیل؛ خداوند گار، خداي ماست، خدا یكي است«: شعار یھودیت را تكرار مي كرد

با آنكھ آنتونینوس پیوس فرمانھاي ھادریانوس را تعدیل كرد، یھودیان مدت سھ قرن از عواقب فاجعة 
از آن ھنگام بھ بعد یھودیان پا بھ قرون وسطاي خود گذاشتند؛ ھر گونھ . بركوخبا رھایي نیافتند شورش

تحصیل علوم دنیوي جز پزشكي را كنار گذاشتند، فرھنگ و آداب یونان را در ھر شكلش طرد كردند، و 
ي ھیچ گاه با ھیچ قوم دیگر. آرامش و وحدت را فقط در وجود ربنھا، شعراي رازور، و شریعتشان جستند

یھودیان كھ از شھر . بار سر و كار نداشتھ است چنین جالي طوالني وطن و با سرنوشتي چنین مشقت
آنھا در تمام . مقدسشان رانده شده بودند، ناچار گشتند ابتدا آن را بھ مشركان، و سپس بھ عیسویان واگذارند

و مذلت، و مورد بدبیني حتي فیلسوفان و  ایاالت مفتوحھ و ماوراي ایاالت پراكنده شدند؛ محكوم بھ فقر
قدیسان از مشاغل عمومي كناره گرفتند و فقط بھ مطالعھ و عبادت خصوصي پرداختند؛ سخنان علماي خود 

را با شیفتگي از حفظ كردند و خود را آماده ساختند كھ الاقل این سخنان را با نوشتن در تلمودھاي بابل و 
  میان ترس و تاریكي یھودیت در . فلسطین تثبیت كنند

   

  كتاب پنجم

  ـــــــــــــــــــــــ

  شباب مسیحیت

  م ٣٢۵ –م  ق ۴

  جدول زمانشناسي

  .تمام تاریخھا جز اولي میالدي است

  .نامسلم است ١۵٠تمام تاریخھاي بیش از 

  میالدمسیح:   م ق ۴

  مصلوب شدن مسیح، گرویدن بولس :میالدي  ٣٠
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  نخستین رسالت بولس:  ۴٧ – ۴۵

  دومین رسالت بولس  : ۵٣ – ۵٠

  بولس در آتن:  ۵١

  سومین رسالت بولس:  ۵٧ – ۵٣

  بولس در زندان فلیكس:  ۶٠ – ۵٨

  بولس در زندان رم : ۶۴ – ۶١

  آزار مسیحیان از طرف نرون؛ درگذشت پطرس و بولس : ۶۴

  لینوس اسقف رم:  ۶۵

  كلتوس اسقف رم:  ٧٧

  اناجیل اربعھ  : ١٠٠ – ۶٠

  ، اسقف رمكلمنس اول:  ٨٩

  ھاي یوحنا رسالھ : ٩٠

  اواریستوس، اسقف رم  : ٩٨

  آلكساندر اول، اسقف رم:  ١٠۶

  كرستوس اول، اسقف رم : ١١۶

  تلسفوروس، اسقف رم:  ١٢۶

  ھوگینوس، اسقف رم:  ١٣٧

  پیوس اول، اسقف رم  : ١۴١

  نخستین دفاع یوستینوس : ١۵٠

  آنیكتوس، اسقف رم : ١۵۶

  شھادت پولوكارپوس:  ١۶۶

  الئوتریوس، اسقف رم:  ١٧۵

  شھادتگاھھاي لیون:  ١٧٧

  ایرنایوس، اسقف لیون:  ١٧٨
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  ویكتور اول، اسقف رم:  ١٩٠

  پرتیناكس و دیدیوس یولیانوس امپراطوران روم:  ١٩٣

  سپتیمیویس سوروس، امپراطور روم:  ٢١١ – ١٩٣

  مونتانوس؛ كلمنس اسكندراني:  ١٩۴

  دفاعنامھ، اثر ترتولیانوس   : ٢٠٠

  زفورینوس، اسقف رم : ٢٠٢

  طاق نصرت سپتیمیوس سوروس؛ اوریگنس:  ٢٠٣

  فلوطین:  ٢٧٠ – ٢٠۵

  كاراكاال:  ٢١٧ – ٢١١

  .دھد كاراكاال عنوان شارمندي را بسط مي:  ٢١٢

  ھاي كاراكاال، ماني گرمابھ:  ٢١۵

  اول، اسقف رم) كالیكستوس(كالیستوس :  ٢١٨

  االگابالوس، امپراطور:  ٢٢٢ – ٢١٨

  اوربانوس اول، اسقف رم : ٢٢٢

  الكساندر سوروس، امپراطور  : ٢٣۵ – ٢٢٢

  قتل اولپیانوس  : ٢٢٨

  ماكسیمینوس، امپراطور:  ٢۵٨ – ٢٣۵

  فابیانوس، اسقف رم:  ٢٣۶

  گوردیانوس اول، دوم، و سوم امپراطوران روم:  ٢۴۴ – ٢٣٨

  شاپور اول، پادشاه ایران : ٢٧٢ – ٢۴١

  طورفیلیپ عرب، امپرا:  ٢۴٩ – ٢۴۴

  كوپریانوس، اسقف، كارتاژ؛ بر ضد كلسوس اثر اوریگنس  : ٢۴٨

  دكیوس امپراطور؛ دیوفانتوس، ریاضیدان:  ٢۵١ – ٢۴٩

  كورنلیوس، اسقف رم:  ٢۵١
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  گالوس، امپراطور : ٢۵٣ – ٢۵١

  والریانوس، امپراطور:  ٢۶٠ – ٢۵٣

  گالینوس، امپراطور:  ٢۶٨ – ٢۵٣

  شمال ایتالیاتاخت و تاز ماركومانھا در :  ٢۵۴

  تجاوز شاپور بھ سوریھ  : ٢۵۵

  فرمان والریانوس علیھ عیسویان : ٢۵٧

  اشغال آسیاي صغیر از طرف گوتھا:  ٢۵٩

  نخستین اعالم آزادي مذھب:  ٢۶٠

  اودناتوس در پالمورا:  ٢۶۶ – ٢۶٠

  زنوبیا و لونگینوس در پالمورا:  ٢٧٣ – ٢۶۶

  كالودیوس دوم، امپراطور:  ٢٧٠ – ٢۶٨

  آورلیانوس، امپراطور:  ٢٧۵ – ٢٧٠

  ھجوم بربرھا بھ ایتالیا:  ٢٧١

  تاسیت، امپراطور:  ٢٧۶ – ٢٧۵

  پروبوس، امپراطور:  ٢٨٢ – ٢٧۶

  كاروس، كارینوس، نومریانوس، امپراطوران روم  : ٢٨٣ – ٢٨٢

  دیوكلتیانوس، امپراطور:  ٣٠۵ – ٢٨۴

  ماكسیمینوس یكي از آوگوستھا:  ٣٠۵ – ٢٨۶

  كنستانتیوس، قیصران روم گالریوس و  : ٢٩٢

  ھاي دیوكلتیانوس گرمابھ:  ٢٩۵

  ماركلینوس، اسقف رم:  ٢٩۶

  فرمان دیو كلتیانوس دربارة قیمتھا:  ٣٠١

  شكنجھ و آزار در زمان دیوكلتیانوس : ٣١١ – ٣٠٣

  .قسطنطین قیصر مي شود:  ٣٠۶
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  ماكسنتیوس و ماكسیمیانوس، آوگوستھا؛ كلسیاي بزرگ ماكسنتیوس:  ٣٠٧

  ماركلوس اول، اسقف رم:  ٣٠٩ – ٣٠٧

  بنیادھاي االھي، الكتانتیوس:  ٣١٠ – ٣٠٧

  قسطنطین و لیكینیوس، آوگوستھاي روم:  ٣١٣ – ٣٠٧

  ائوسبیوس، اسقف رم:  ٣١٠ – ٣٠٩

  )؟(نبرد پل میلویوس، فرمان میالن :  ٣١٢

  تاریخ كلیسا، نگارش ائوسبیوس  : ٣١٣

  .كنند امپراطوري را تقسیم ميقسطنطین و لیكینیوس :  ٣٢٣ – ٣١٣

  شوراي جامع آرل:  ٣١۴

  سیلوستر اول، اسقف رم:  ٣٣۶ – ٣١۴

  طاق نصرت قسطنطین  : ٣١۵

  شكست لیكینیوس در آدریانوپل:  ٣٢٣

  قسطنطین یگانھ امپراطور :  ٣٣٧ – ٣٢۴

  شوراي نیكایا  : ٣٢۵

  .كشد قسطنطین پسر، خواھرزاده، و زنش را مي:  ٣٢۶

  .شود پایتخت مي قسطنطنیھ:  ٣٣٠

  درگذشت قسطنطین:  ٣٣٧

   فصل بیست و ششم

  

  عیسي

  میالدي ٣٠ –م  ق ۴
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آیا عیسي وجود داشتھ است؟ آیا تاریخ زندگي بنیادگذار مسیحیت حاصل غم و اندوه، تخیل و امید مردم بوده 
؟ در )مھر(ھاي كریشنا، اوزیریس، آتیس، آدونیس، دیونوسوس، و میترا  اي مانند افسانھ است ـ اسطوره

بحثي محرمانھ دربارة امكان عدم وجود عیسي انجام گرفت ـ بحثي  بالینگبروكاوایل قرن ھجدھم، در محفل 
ھاي امپراطوري بھ سال  ولني نیز ھمین تردید را در اثر خویش بھ نام ویرانھ. كھ حتي ولتر از آن جا خورد

، چیزي از ١٨٠٨ناپلئون بھ ھنگام مالقاتش با نویسندة محقق آلماني ویالنت در سال . ابراز داشت ١٧٩١
  رة سیاست و جنگ نپرسید، بلكھ از او پرسید كھ آیا بھ تاریخي بودن عیسي معتقد است یا نھ؟او دربا

اي بھ اصالت و  ـ حملة اوج گیرنده» كتاب مقدس» «نقد عالي«ترین اشتغاالت اندیشة نوین  یكي از عمده
خي ایمان مسیحي اي براي نجات شالودة تاری حقانیت آن ـ بوده است، كھ بھ نوبھ خود با كوشش قھرمانانھ

نخستین درگیري . نتایج این برخورد ممكن است بھ اندازة خود مسیحیت انقالبي باشد. رو در رو شده است
در این جنگ دویست سالھ از سوي ھرمان رایماروس، استاد زبانھاي شرقي در ھامبورگ، در سكوت و 

اي دربارة زندگي مسیح  حھصف ١۴٠٠، دستنویسي ١٧۶٨وي بھ ھنگام مرگش در سال . خاموشي آغاز شد
سال بعد گوتھولد لسینگ، با وجود . از خود بھ جاي گذاشت كھ از سر احتیاط آن را بھ چاپ نسپرده بود

رایماروس استدالل . اعتراضات دوستانش، قطعاتي از آن را تحت عنوان قطعات ولفنبوتل منتشر ساخت
در نظر گرفت و درك كرد، بلكھ باید او را  توان عیسي را بھ عنوان بنیادگذار مسیحیت كرد كھ نمي مي

  چھرة نھایي و متفوق 

بھ عبارت دیگر، مسیح در فكر ایجاد دین جدیدي . رازورانة یھودیان دانست) آخرتشناسي( استكاتولوژي
ردم را براي انھدام حتمي الوقوع جھان و براي واپسین داوري ھمة نفوس خواست م نبوده است بلكھ مي

انجیل متي، «، ھردر تفاوت ظاھرًا سازش ناپذیر میان مسیح موصوف در ١٧٩۶بھ سال . آماده سازد
، ھاینریش ١٨٢٨در سال . خاطر نشان كرد» انجیل یوحنا«را با مسیح موصوف در » مرقس، و لوقا

صفحھ نگاشت، تفسیري عقالیي براي معجزات  ١١٩٢ھ از زندگي مسیح در اي ك پاولوس ضمن خالصھ
در نظر گرفت ـ بھ عبارت دیگر وقوع معجزات را پذیرفت، اما آنھا را بھ علل و قدرتھاي طبیعي نسبت 

امر (انتخاب این حد وسط ) ١٨٣۶-١٨٣۵(» زندگي عیسي«داوید شتراوس در اثري دورانساز بھ نام . داد
ھا محسوب شود، و  بایست جزو اسطوره رد كرد؛ بھ عقیدة او عناصر فوق طبیعي انجیلھا مي را) بین امرین

اثر پرحجم شتراوس براي یك . زندگي حقیقي مسیح بدون استفاده از این عناصر بھ ھر شكل بازسازي شود
ستیان باور بھ در ھمان سال فردیناند كری. نسل انتقاد از كتاب مقدس را مركز ثقل اندیشة آلماني قرار داد

ھاي مكتوب بھ قرنتیان، غالطیان، و رومیان،  ھا، جز رسالھ ھاي بولس حواري تاخت، و ھمة رسالھ رسالھ
، برونو باوئر دست بھ نگاشتن یك سلسلھ آثار جدلي شورانگیز زد تا ١٨۴٠در سال . را مجعول دانست

ست كھ در قرن دوم از درھم اي بیش نیست، و شكل تشخص یافتة كیشي ا نشان دھد كھ عیسي اسطوره
بھ قلم ارنست » زندگي عیسي«، ١٨۶٣در سال . آمیختن االھیات یھودي، یوناني، و رومي پیدا شده است

رنان بسیاري را با شیوة عقالییش بھ وحشت انداخت، و بسیاري را نیز با نثر زیبایش مجذوب كرد؛ این 
مسئلة انجلیھا را پیش روي كل جھان فرھیختھ قرار آورد، و  كتاب نتایج منتقدان آلماني را یكجا گرد مي

عھد «وي متن . مكتب فرانسوي در این زمینھ در پایان قرن نوزدھم با آبھ لوازي بھ اوج خود رسید. داد مي
را موضوع چنان تجزیھ و تحلیل شدید و دقیقي قرار داد كھ كلیساي كاتولیك الزم دانست او و برخي » جدید

در این ضمن مكتب ھلندي، متشكل از پیرسون، نابر، وماتاس، با انكار . ا تكفیر كندر» متجددان«دیگر از 
در آلمان . ، این جنبش را بھ منتھا درجة خود رسانید وجود تاریخي عیسي، آن ھم با ارائة تفصیلي مدارك

بر  رابرتسن. م.سمیث وج. ب.آرتور دروز توضیح قطعي این نتیجة منفي را عرضھ كرد؛ در انگلستان و
  .نتیجة دو قرن بحث و گفتگو ظاھرًا نابودي مسیح بود. آوردند چنین انكاري حجت مي

چھ مدركي براي اثبات وجود مسیح ھست؟ نخستین مرجع غیر مسیحي در این مورد كتاب روزگار باستان 
py  :است) میالدي؟ ٩٣(یھودیان یوسفوس 
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بتوان اساسًا انسانش نامید، زیرا كارھاي زیست كھ انساني مقدس بود، اگر  در آن زمان عیسي نامي مي
بسیاري از یھودیان و یونانیان پیرو . یافت داد و حقیقت را شادمانھ در مي كرد و بھ مردم تعلیم مي شگفت مي

  .این شخص مسیح بود. او بودند

آن آن ھم از سوي یك یھودي كھ ھمیشھ در اندیشة جلب نظر رومیان یا یھودیان است ـ كھ ھر دو شان در 
دھد، و دانشوران مسیحي این متن  كردند ـ سطور مزبور را مجعول جلوه مي زمان با مسیحیت مبارزه مي

شود، ولي  مي» یشوعاي ناصري«ھایي بھ  در تلمود اشاره. دانند را تقریبًا با اطمینان كافي الحاقي مي
. دیشة مسیحي دانستتاریخشان مؤخرتر از آن است كھ بتوان آنھا را چیزي جز انعكاسات مخالف ان

اي است كھ  ھاي پلیني كھین و در نامھ شود، در نوشتھ قدیمترین ذكري كھ از عیسي در ادبیات مشركان مي
شود كھ با مسیحیان چگونھ باید رفتار  در این نامھ از ترایانوس سؤال مي. باشد مي ١١٠تخمینًا بھ تاریخ 

دھد و آنان را  شكنجھ و آزار مسیحیان را در روم در زمان نرون شرح مي تاسیتپنج سال بعد از آن . كرد
اي از  این متن بھ اندازه. اند پیرواني در سراسر امپراطوري داشتھ ۶۴كند كھ پیش از سال  چنین معرفي مي

ة تاسیت است كھ از ھمة منقدان كتاب مقدس فقط در دروز منكر لحاظ سبك و نیرو و تعصب مطابق شیو
گوید كھ در  كند و مي از ھمین شكنجھ و آزار یاد مي ١٢۵سوئتونیوس در حدود سال . اصالت آن شده است

» نظمیھاي عمومي بودند، یھودیان تحریك شده توسط مسیح را، كھ سبب بي«كالودیوس  ۵٢حدود سال 
ا مندرجات كتاب اعمال رسوالن كھ در آن بھ فرماني از جانب كالودیوس بھ این این عبارت ب. تبعید كرد

این سوابق بیشتر دال بر . شود مطابقت دارد اشاره مي» یھودیان باید روم را ترك گویند،«مضمون كھ 
وجود مسیحیان است تا دال بر وجود مسیح؛ ولي اگر بھ وجود مسیح قائل نباشیم، باید بھ این فرضیة غیر 

بھ عالوه، باید فرض كرد كھ . متحمل برگردیم كھ عیسي در طي زندگاني یك نسل اختراع شده است
میالدي بھ وجود آمده بود كھ مورد توجھ یكي از فرمانھاي  ۵٢جماعت مسیحي روم چند سال پیش از 

ولیوس اي كھ ی در اواسط قرن اول میالدي، مشركي بھ نام تالوس در قطعھ. امپراطور قرار گرفتھ است
اي كامال  گفتند با مرگ عیسي ھمراه بوده، پدیده مدعي بود ظلماتي كھ مي  آفریكانوس آن را حفظ كرده است،

انكار وجود او . در این استدالل وجود مسیح مسلم فرض شده است. طبیعي و تصادف صرف بوده است
زاد مخالف بودند، بیان نشده ترین مشركان یا یھودیاني كھ با مسیحیت نو ظاھرًا ھیچ گاه از طرف سرسخت

  .است

بعضي از این . ھاي منتسب بھ بولس حواري است نخستین مدارك مسیحي دال بر وجود مسیح رسالھ
. دانند ھستند و تقریبًا ھمھ آنھا را اصیل مي ۶۴ھا شاید بھ قلم او نباشند، ولي بیشتر آنھا مقدم بر سال  رسالھ

كند؛ و خود بولس با رشك  با پطرس، یعقوب، و یوحنا شك نمي ھیچ كس دربارة وجود بولس و مالقاتھایش
ھاي  در رسالھ. اند كند كھ این سھ تن در حیات جسماني حضرت عیسي با او آشنا شده و حسرت تصدیق مي

  .شود معتبر بولس، چندین بار بھ آخرین شام و بھ مصلوب شدن عیسي اشاره مي

ھاي انجیلھاي  چھار انجیلي كھ بھ دست ما رسیده است بازمانده. در مورد انجیلھا مسئلھ بھ این سادگي نیست
 gospelكلمة انگلیسي . بسیار بیشتري ھستند كھ در دو قرن اول میالدي میان مسیحیان رواج داشتھ است

، نخستین كلمة انجیل euangelionبرگردان واژة یوناني ) بشارت=  godspelبھ انگلیسي باستان، (
. ، است ـ یعني مسیح آمده است و ملكوت خداوند در دسترس است»ت، خبر خوشبشار«مرقس و بھ معني 

محتوا و شرحھاي آنھا را ممكن است در سھ ستون . ھستند» اناجیل نظیر«انجیل مرقس، متي و لوقا 
نوشتھ شده است و، » كوینھ«اصل آنھا بھ زبان یوناني عامیانھ . موازي قرار داد و با ھم بھ آنھا نظر افكند

با این وصف، سبك سادة قوي و . ھاي كاملي نیستند لحاظ دستور زبان یا از جھت ادبي، نمونھاز 
ھا و امثالشان، عمق احساس، و جذابیت ژرف داستانھایي كھ روایت  صریحشان، نیروي زندة صحنھ

ق ولي دھد ـ لطفي كھ در ترجمة انگلیسي نادقی نظیري مي كنند، حتي بھ متن اصلي ناسفتة آنھا لطف بي مي
  .اي كھ براي جیمز پادشاه انگلستان انجام شد، براي خوانندگان انگلیسي زبان بھ مراتب افزایش یافت شاھانھ

ھاي اصلي ظاھرًا بین  خود نسخھ. ھاي خطي محفوظ ماندة اناجیل، مربوط بھ قرن سوم است قدیمترین نسخھ
در معرض اشتباھات استنساخ، و  بنابر این مدت دو قرن. اند میالدي نوشتھ شده ١٢٠و  ۶٠سالھاي 
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. تغییرات احتمالي براي وفق دادن متن با نظرات یا نیات و اصول خداشناسي فرقھ یا دورة ناسخ بوده است
آورند ولي ھرگز نقل قولي از  مي» عھد قدیم«میالدي نقل قولھایي از  ١٠٠نویسندگان مسیحي پیش از سال 

شود در آثار پاپیاس است  انھ ذكري كھ از یك انجیل مسیحي ميیگ ١۵٠پیش از سال . كنند نمي» عھد جدید«
كند كھ گفتھ است مرقس انجیل خود را از  نامي روایت مي» یوحناي مھین«، از ١٣۵كھ، در حدود سال 

را » لوگیا«متي «: افزاید پاپیاس مي. كرد تنظیم كرده است روي خاطراتي كھ پطرس حواري برایش نقل مي
ھاي مسیح  اي بھ زبان آرامي از گفتھ ظاھرًا مجموعھ» لوگیا«ـ و مراد از » اخ كردبھ زبان عبري استنس

كند ولي  احتماال بولس چنین مدركي در دست داشتھ، زیرا اگرچھ از ھیچ یك از انجیلھا ذكري نمي. است
، و »انجیل مرقس«منتقدان عمومًا در دادن تقدم بھ  .آورد ميبعضًا نقل قولھایي از زبان شخص عیسي 

غالبًا مطلب واحدي بھ » انجیل مرقس«در . میالدي براي آن ھمداستانند ٧٠ – ۶۵تعیین تاریخي در حدود 
و یك روایت دیگر، احتماال » لوگیا«رود كھ مبناي آن  شود؛ از این رو تصور مي چند صورت تكرار مي

، بھ ھمین صورتي كھ در دست ماست، ظاھرًا در حیات »انجیل مرقس«. تألیف اصلي خود مرقس، باشد
رسد كھ با  پس محتمل بھ نظر نمي. چند تن از حواریون، یا شاگردان بالفصل آنھا، موجود بوده است

  خاطرات و تفسیرات این حواریون از مسیح اختالف اساسي 

نشمندي است صائب و نامور، ھماواز بود كھ توان با آلبرت شوایتسر، كھ دا با این حساب مي. داشتھ باشد
  .است» تاریخ اصیل«متضمن » انجیل مرقس«قسمت اصلي 

» عبري«شود كھ اصل آن بھ  ایرنایوس متذكر مي. دھند مي» انجیل متي«در سنت ارتدوكسي تقدم را بھ 
از آنجا كھ . تیعني بھ زبان آرامي بوده است؛ ولي آنچھ بھ دست ما رسیده فقط بھ زبان یوناني بوده اس

است، منقدان بیشتر » لوگیا«، و احتماال نیز »انجیل مرقس«در شكل موجودش استنساخي از » انجیل متي«
مع ھذا حتي شكاكترین محققان نیز تاریخ . دانند تا بھ خود او آن را منتسب بھ یكي از شاگردان متي مي

منظور متي گروانیدن یھودیان است، بیشتر چون . دانند نمي ٩٠ – ٨۵تنظیم آن را دیرتر از حدود سالھاي 
اي مشكوك مشتاق  كند، و بھ گونھ از انجیل نویسان دیگر، روي معجزات منتسب بھ حضرت عیسي تكیھ مي

با این وصف، . در وجود مسیح تحقق یافتھ است» عھد قدیم«است ثابت كند كھ بسیاري از پیشگوییھاي 
است و باید آن را در عداد شاھكارھاي ناشناختة ادبیات جھان  ترین انجیلھاي چھارگانھ مھیج» انجیل متي«

  .جاي داد

دھند، در صدد است كھ شرحھاي  ، كھ عمومًا تاریخ آن را بھ دھة پایاني قرن اول نسبت مي»انجیل لوقا«
سابق را دربارة حضرت عیسي با یكدیگر ھماھنگ كند و سازش دھد، و ھدفش گروانیدن یھودیان نیست 

رود كھ خود لوقا اصال مشرك، دوست بولس، و نویسندة  احتمال قوي مي. یدن مشركان استبلكھ گروان
آیة متني كھ از  ۶۶١از . كند او نیز مانند متي خیلي از مرقس اقتباس مي. بوده است» اعمال رسوالن«

مھ بھ كلمھ ، غالبًا كل»انجیل لوقا«آیھ، در  ٣۵٠، و »انجیل متي«آیھ در  ۶٠٠مرقس بھ ما رسیده، بیش از 
نیست معادلھاي تقریبًا كلمھ بھ » انجیل مرقس«كھ در » انجیل لوقا«بسیاري از قسمتھاي . نقل شده است

ظاھرًا لوقا آنھا را از متي اقتباس كرده است، یا اینكھ لوقا و متي، ھر دو، آنھا را . است» انجیل متي«كلمة 
اي با مھارت ادبي  اقتباسھاي صریحش را تا اندازه لوقا. اند كھ فعال در دست نیست از منبع مشتركي گرفتھ

  .دانست كھ نوشتھ شده است رنان انجیل او را زیباترین كتابي مي. سازد مرتب مي

این انجیل مسیح را از لحاظ . مدعي این نیست كھ شرح حال حضرت عیسي است» انجیل چھارم«
با اناجیل . كند و رھانندة بشر معرفي مي، خداوند آفریدگار جھان، )كلمھ(» لوگوس«خداشناسي بھ عنوان 

این انجیل،  گنوسيجنبة نیمھ . نظیر در بسیاري از جزئیات و ھمچنین در توصیف كلي مسیح مغایرت دارد
وران مسیحي را بھ تردید در اینكھ مصنف آن یوحناي و تأكیدش بر افكار مابعدالطبیعھ، بسیاري از دانش

آید كھ یك روایت كھن را نباید ناسنجیده رد  مع ذلك از تجربھ الاقل چنین برمي. حوراي بوده، كشانده است
مطالعات جدید تاریخ تنظیم انجیل چھارم را بھ حدود اواخر قرن . اند كرد؛ زیرا نیاكان ما ھمھ احمق نبوده

بھ ھمین مصنف بر حق بوده » ھاي یوحنا رسالھ«احتماال سنت در نسبت دادن . زنند ین مياول میالدي تخم
  .كنند است؛ ھر دو ھمان مضامین را با ھمان سبك بیان مي
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خالصھ، واضح است كھ میان یك انجیل با انجیل دیگر تناقضات فراوان وجود دارد و در ھر چھار انجیل 
ھاي خدایان مشركان، حوادث ساختگي براي  ن آمیز با افسانھاطالعات تاریخي مبھم، شباھتھاي سوءظ

  اثبات تحقق یافتن 

انجیل نویسان با . احتماال بھ منظور مبناي تاریخي دادن بھ آیین یا مراسم بعدي كلیسا موجود است
این . اند سیسرون، سالوستیوس، و تاسیت در این نظر كھ تاریخ حامل نظرات اخالقي است، ھمداستان بوده

رض نیز بیجا نیست كھ گفتگوھا و گفتارھایي كھ در انجیلھا نقل شده از ضعف حافظة اشخاص بیسواد، و ف
  .اشتباھات و حك و اصالحھاي ناسخان لطمھ دیده است

تناقضات مربوط بھ جزئیات است و بھ اصل . ماند خود قابل توجھ است با تمام این تفاصیل، آنچھ مي
اي با ھم مطابقت دارند و  نظیر در مطالب اساسي بھ طور قابل مالحظھ انجیلھاي. موضوع ارتباطي ندارد

از بس بر اثر اكتشافاتش ذوق زده شده بود، » نقد عالي«. دھند تصویر یكدستي از مسیح بھ خواننده مي
چنان معیارھاي سختي براي آزمایش اصالت در مورد عھد جدید بھ كار برد كھ بسیاري از اشخاص قدیم و 

رغم ھمة پیشداوریھا و پیش  علي .كردھا قلمداد  نند حمورابي، داوود، سقراط، را جزو افسانھواقعي، ما
كنند كھ اگر جاعل صرف بودند آنھا را مسكوت  فرضھاي االھیاتیشان، انجیل نویسان حوادثي را نقل مي

گذاشتند ـ مثال رقابت حواریون براي احراز مقامات عالي در ملكوت، فرار آنان پس از دستگیري  مي
حضرت عیسي، انكار پطرس، ناتواني مسیح از معجزه كردن در جلیل، اشارة بعضي از مستمعان بھ 

رة آینده، امكان دیوانھ بودن او، عدم اطمینان نخستین خود او بھ رسالتش، اقرار او بھ جھل خود دربا
ھا دیگر كسي  پس از خواندن شرح این صحنھ. اش روي صلیب لحظات تلخكامیش، و فریاد نومیدانھ

اینكھ تعدادي افراد ساده در طي یك نسل توانستھ . تواند در واقعي بودن شخصیت پشت آنھا تردید كند نمي
دازه الھامبخش از برادري باشند شخصیتي چنین نیرومند و جذاب، اخالقي چنین عالي، و رؤیایي این ان

پس از . تر است  اي است كھ از ھر یك از معجزات مذكور در انجیلھا باورنكردني بشر بپرورانند، معجزه
، خطوط زندگي، شخصیت، و تعلیمات مسیح ھمچنان روشن و معقول است، و »نقد عالي«دو قرن 

  .دھد جذابترین شخصیت را در تاریخ انسان غربي تشكیل مي

II – و و نماي عیسينش  

كنند ـ  منتسب مي» روزگاري كھ ھرودس پادشاه یھودا بود«متي و لوقا ھر دو تولد حضرت عیسي را بھ 
در سال پانزدھم سلطنت «با این وصف، لوقا عیسي را بھ ھنگامي كھ . یعني بھ سال سوم قبل از میالد

توصیف » ھسي سال«شود، مردي  میالدي ـ بھ دست یحیي تعمید داده مي ٢٩ – ٢٨ـ یعني » تیبریوس
  با این حساب تولد او در سال دوم یا اول قبل از . كند مي

دانیم كھ  ما مي«. ھنگامي كھ كویرینیوس والي سوریھ بود..  .كھ تمام ربع مسكون را اسم نویسي كنند
یوسفوس از یك سرشماري كھ این . »میالدي فرماندار سوریھ بوده است ١٢و  ۶كویرینیوس بین سالھاي 

از این . كند میالدي ذكر مي ٧-۶كند، ولي تاریخ آن را بین سالھاي  انجام داد، یاد مي شخص در یھودا
كند كھ بھ فرمان ساتورنینوس،  ترتولیانوس روایت مي. سرشماري در جاي دیگر ذكري بھ میان نیامده است

سرشماري اگر این . قبل از میالد، یك سرشماري در یھودا انجام گرفت ٧ـ  ٨فرماندار سوریھ در سال 
دربارة . م دانست تولد حضرت عیسي را باید پیش از سال ششم ق  ھماني باشد كھ منظور نظر لوقاست،

عقاید مختلفي را كھ ) میالدي ٢٠٠حد (كلمنس اسكندراني . روز تولد عیسي ھیچ اطالعي در دست نداریم
برخي گاھشماران این روز گوید  كند، و مي در روزگار وي دربارة روز تولد عیسي وجود داشتھ مطرح مي

كنند، اما خود او این تاریخ را ھفدھم نوامبر سال سوم قبل از  را نوزدھم آوریل و برخي بیستم مھ معین مي
در . كردند در قرن دوم میالدي مسیحیان شرقي جشن تولد را روز ششم ژانویھ برگزار مي. داند میالد مي

دسامبر  ٢۵ساي روم، مراسم سالروز تولد مسیح را در بعضي از كلیساھاي غربي، از جملھ كلی ٣۵۴سال 
گرفتند؛ در آن زمان این روز را بخطا روز انقالب شتوي، كھ از آن بھ بعد طول روز رو بھ فزوني 
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نھد، محاسبھ كرده بودند؛ این روز از قبل نیز روز جشن اصلي كیش میترا، یعني روز تولد مھر  مي
زمین تا مدتي دست از ھمان تاریخ ششم ژانویھ برنداشتند، و ھمگنان كلیساھاي مشرق . ناپذیر، بود شكست

دسامبر در  ٢۵غربیشان را بھ آفتاب پرستي و بت پرستي متھم كردند، ولي در پایان قرن چھارم، روز 
  .مشرق زمین ھم پذیرفتھ شد

كنند؛ و  متي و لوقا زادگاه حضرت عیسي را در بیت لحم، واقع در ھشت كیلومتري اورشلیم، ذكر مي
مرقس از . گویند كھ از آنجا خانوادة حضرت عیسي بھ ناصره واقع در جلیل رفت و در آنجا متوطن شد مي

والدینش نام بسیار معمول  .نامد مي »عیساي ناصري: فقط مسیح را«آورد،  بیت لحم حرفي بھ میان نمي
یونانیان آن را بھ یسوس و رومیان آن را بھ یزوس . است» یار یھوه«یسوع را بر او نھادند كھ معني آن 

  .تبدیل كردند

سایگانش كھ از تعلیمات سرشار از حجت او در اي كثیراالوالد بوده است، زیرا ھم او ظاھرًا از خانواده
این حكمت و این قدرت اعجاز را او از كجا آورده است؟ مگر «: شدند، از خود مي پرسیدند شگفت مي

فرزند آن درودگر نیست؟ مگر نام مادرش مریم و نام برادرانش یعقوب، یوسف، شمعون، و یھودا نیست؟ 
  لوقا » د؟كنن مگر خواھرانش در میان ما زندگي نمي

كند كھ یكي از بزرگترین  كند و سرود حضرت مریم را ذكر مي داستان عید بشارت را با لطفي ادبي نقل مي
  .قصایدي است كھ در عھد جدید درج شده است

فرزند را در میان تمام شادیھاي رنجبار : ترین چھرة روایت است مریم، پس از فرزندش، جالب توجھ
شود،  بالد، بعدھا از آیین و دعاوي او در شگفت مي گ جواني او بھ خود ميپروراند؛ از فرھن مادري مي

پدرت «(خواھد او را از جمعیت تحریك كننده دور نگھدارد و بھ آرامش شفابخش منزل بازگرداند  دلش مي
شود، و جسد او را در آغوش  پناه شاھد مصلوب شدن او مي ، بي)».كردیم و من غمناك گشتھ ترا جستجو مي

اگر ھمھ اینھا تاریخ نباشد ادبیاتي عالي است، زیرا روابط میان والدین و فرزندان ھیجانھایي . گیرد مي
داستانھایي كھ بعدھا، بھ توسط كلسوس و دیگران، دربارة مریم و یك . تر از عشق جنسي در بر دارد عمیق

ستانھاي دیگر، كھ البتھ بھ دا. نیست» مجعوالتي ناپختھ«سرباز رومي شایع شد، بھ عقیدة ھمة منقدان جز 
این مذمومي نیستند، داستانھایي ھستند كھ عمدتًا در انجیلھاي مشكوك یا غیر شریعتي دربارة تولد عیسي در 

یك غار یا آغل، پرستش او توسط شبانان و مؤبدان، قتل عام بیگناھان، و فرار از مصر آمده است؛ ذھن 
كنند، و  نھ بولس و نھ یوحنا از باكره زادگي عیسي یاد نمي. پذیرد آزموده از این شعر عامیانھ رنجش نمي

اي ناقض باكرگي، نسب عیسي را از طریق یوسف بھ  رانند، با نسب نامھ متي و لوقا كھ از آن سخن مي
اي كھ نسب عیسي را بھ داوود  ظاھرًا اعتقاد بھ باكره زادگي عیسي، بعد از عقیده. رسانند داوود مي

  .ه استرساند، پیدا شد مي

عیسي را ھنگامي كھ ھشت سالھ بود . گویند انجیل نویسان دربارة دوران جواني مسیح چندان سخن نمي
آید كھ عیسي این  یوسف نجار بود و چون در این عصر حرفھ معموال ارثي بود چنین برمي. ختنھ كردند

ان بزرگ، مباشران، و او با صنعتگران ده خود، با زمیندار. كسب خوشایند را مدتي تعقیب كرده باشد
نسبت بھ زیباییھاي . شود بردگان محیط روستایي خویش آشنا بود؛ در گفتارھاي وي بارھا بھ آنھا اشاره مي
داستان پرسشھایش از . طبیعي روستا، لطف و رنگ گلھا، و باروري خموشانة درختان میوه حساس بود

داشت، و در خاور نزدیك پسري دوازده سالھ  علما در معبد باور نكردني نیست؛ وي ذھني بیدار و كنجكاو
چگونھ است «: پرسیدند ھمسایگانش مي. ولي وي از تعلیم و تربیت رسمي برخوردار نبود. رسد بھ بلوغ مي

شد و بھ آنچھ از  در كنیسھ حاضر مي» تواند بخواند، حال آنكھ ھرگز بھ مدرسھ نرفتھ است؟ كھ این مرد مي
و مزامیر بیش از ھمھ عمیقًا در » ھاي انبیا صحیفھ«. داد آشكارگوش فرا ميكردند با لذتي  اسفار نقل مي

شاید صحیفة دانیال و كتاب خنوخ را نیز . گیري شخصیت او یاري داد اش رسوخ یافت و بھ شكل حافظھ
خواند، زیرا تعالیم بعدي او از كشف و شھود آنان دربارة پیدایش مسیح و روز قیامت و فرا رسیدن ملكوت 

  .گیرد وند سرچشمھ ميخدا
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  ھزاران یھودي با نگراني انتظار رھانندة . كرد از ھیجان مذھبي اشباع بود ھوایي كھ استنشاق مي

رفتند؛ شاید داستان مؤبدان تن  پیشگویي، غیبگویي و طالع بیني در ھمھ جا واقعیتھاي مسلم بھ شمار مي
. پیمودند مدعیان اعجاز شھرھا را مي. دردادني ضروري در برابر اعتقادات طالع بیني آن عصر بوده است

كردند، بنابراین عیسي  ھمة یھودیان صالح فلسطین ھر سالھ بھ مناسبت عید فصح سفري بھ اورشلیم مي
و احتمال دربارة  است؛حتمًا اطالعاتي دربارة اسینیان و شیوة زندگي نیمھ راھبانھ و تقریبًا بوداییشان داشتھ 

داشتند و اعتقادي بھ نیایش در ھیكل نداشتند  ھم، كھ در آن سوي اردن در پرایا سكونت» نصرانیان«فرقة 
ولي آنچھ در او شوق و شور مذھبي برانگیخت، . و منكر قدرت مطلقة شریعت بودند، چیزھایي شنیده بود

  .ھاي یحیي، پسر الیصابات دختر عمومي مریم، بود موعظھ

اي تعمید دھنده را بھ شكل ما معموال یحی. كند اي بتفصیل نقل مي یوسفوس داستان این یحیي را تا اندازه
مرقس و متي یحیي را چنین . كنیم، اما برعكس، وي تقریبًا ھم سن عیسي بوده است مردي مسن تصویر مي

داشت و كمربند چرمي بر كمر، و خوراك او از ملخ  این یحیي لباس از پشم شتر مي«: كنند كھ توصیف مي
آمدند و بھ  ا و جمیع حوالي اردن نزد او بیرون ميدر این وقت اورشلیم و تمام یھود. بود و عسل بري مي

وي از نظر ریاضت كشي مانند اسینیان » .یافتند گناھان خود اعتراف كرده و در اردن از وي تعمید مي
) تعمید دھنده(نام او، باپتیست . دانست بود، اما در این نكتھ با آنان تفاوت داشت كھ یك بار تعمید را كافي مي

یحیي بھ این رسم تطھیر تمثیلي، . بوده باشد) اسیني، استحمام كننده(یوناني واژة اسن  ممكن است معادل
داد كھ خود را براي  افزود، و بھ گناھكاران انذار و وعید مي بندوبار را مي تقبیح نفاق و ریا و زندگي بي

گفت كھ اگر  ؛ ميداشت كھ ملكوت خداوند نزدیك است تحمل داوري روز واپسین آماده سازند، و اعالم مي
  .رسیدند درنگ فرا مي شدند، مسیح و ملكوت بي كردند و از گناه پاك مي سراسر یھودیھ توبھ مي

یا اندكي پس از آن عیسي بھ رودخانة اردن رفت تا بھ » در سال پانزدھم سلطنت تیبریوس«: گوید لوقا مي
» حدود سي سال داشت«آن زمان یك چنین تصمیمي از سوي مردي كھ در . وسیلة یحیي تعمید داده شود

مع . تعلیمات خود او ھم در اصل ھمان بود. گواه بر آن است كھ مسیح تعلیمات یحیي را قبول داشتھ است
او شخصًا ھرگز كسي را تعمید نداد؛ و ھرگز در كنج خلوت : ھذا روشھا و خصلتش با او تفاوت داشت

فرماندار (د از این مالقات، ھرودس آنتیپاس، تترارك اندكي بع. زندگي نكرد بلكھ در میان مردم بھ سر برد
  انجیلھا بازداشت یحیي را بھ انتقاد وي از این . جلیل دستور داد یحیي را بھ زندان افكندند) چھار شھر

یوسفوس علت بازداشت وي را ترس ھرودس از اینكھ مبادا قصد یحیي ایجاد . برادر ناتنیش بود، گرفت
مرقس و متي در تعقیب این قضیھ داستان . كند اصالح مذھبي باشد، ذكر ميشورش سیاسي زیر لفافة 

كنند كھ در برابر ھرودس رقصي چنان دلفریب كرد كھ وي حاضر شد  سالومھ، دختر ھرودیاس، را نقل مي
بنابراین داستان سالومھ، بھ اصرار مادرش، سر یحیي را خواست، و . ھر پاداشي بخواھد بھ او بدھد

رود، و در  در انجیلھا سخني از عشق سالومھ بھ یحیي نمي. ي میلي خواستش را اجابت كردتترارك با ب
  .ھاي یوسفوس نیز از شركت وي در قتل یحیي صحبتي نیست نوشتھ

III – رسالت  

و «: نویسد لوقا مي» .كرد بعد از گرفتاري یحیي، عیسي بھ جلیل آمده بھ بشارت ملكوت خدا موعظھ مي«
تصویر مؤثري این ایدئالیست » .داد و او در كنایس ایشان تعلیم مي… بھ جلیل برگشتعیسي بھ قوت روح 

دھد كھ بھ نوبة خود در اجتماعي در ناصره بھ خواندن اسفار مي پردازد و قسمتي از  جوان را نشان مي
py  :كند صحیفة اشعیاء نبي را انتخاب مي

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



ت تا مسكینان را بشارت دھم، و مرا فرستاده روح خداوند یھوه بر من است زیرا خداوند مرا مسح كرده اس
و جمیع … است تا شكستھ دالن را التیام بخشم، و اسیران را بھ رستگاري و محبوسان را بھ آزادي ندا كنم 

  .ماتمیان را تسلي بخشم

آنگاه بدیشان شروع كرد كھ امروز این . بود چشمان ھمة اھل كنیسھ بر وي دوختھ مي«: افزاید لوقا مي
و ھمھ بر وي شھادت دادند و از سخنان فیض آمیزي كھ از دھانش صادر . در گوشھاي شما تمام شد نوشتھ

وقتي خبر آمد كھ سر یحیي بریده شده است، و مریدانش در جستجوي رھبر جدیدي » .شد تعجب نمودند مي
آرام  نخست از سر احتیاط بھ روستاھاي. ھستند، حضرت عیسي بار این رھبري و خطر آن را پذیرفت

سپس با جرئت روزافزوني توبھ، ایمان، و رستگاري . كرد رفت، و ھمیشھ از مباحثات سیاسي احتراز مي
كردند كھ وي خود یحیي است كھ از میان مردگان برخاستھ  برخي از شنوندگانش تصور مي. را بشارت داد

  .است

ا از آن رو كھ گزارشھاي رسیده از توان او را بھ عینھ و چنانكھ بود تصویر كرد، آن ھم نھ تنھ دشوار مي
فراتر از آن، بدان جھت كھ میراث اخالقي و آرمانھاي خود ما نیز   پرستیدند، بلكھ، كساني است كھ او را مي

اي وابستھ بھ اوست و چنان از روي الگوي وي شكل گرفتھ است كھ از یافتن كوچكترین نقصي  بھ اندازه
حساسیت مذھبیش چنان شدید بود كھ آن كساني را كھ در . كنیم در او خود را رنجیده خاطر احساس مي
  از سر ھر تقصیري . ساخت دیدگاه او سھیم نبودند بشدت محكوم مي

وي گویا، بي تفحص و تدقیق، . ایم ناسازگار است مسیح شنیده  عبارات تلخي ھست كھ با ھر آنچھ دربارة
ایمانان و گناھكاران  رگرفتھ است كھ در آن بيھراسناكترین افكار معاصرانش را دربارة دوزخي ابدي ب

وي بي ھیچ . در عذاب خواھند بود» جایي كھ كرم ایشان نمیرد و آتشي خاموش نیابد«توبھ نكرده در 
یابد براي تسكین عطش ثروتمندي كھ بھ  گوید كھ اجازه نمي اعتراض از مرد بینوایي در بھشت سخن مي

حكم مكنید تا بر شما حكم «: گوید او بزرگوارانھ مي. زبانش بریزد اي آب بر دوزخ فرستاده شده است قطره
آورد  ولي خود مردم و شھرھایي را كھ بشارت او را نپذیرفتند، و درخت انجیري را كھ میوه نمي» نشود،

او بیشتر داراي تعصب یك پیامبر عبري بود تا آرامش . وي با مادرش نیز كمي خشن بوده است. نفرین كرد
اش انسانیت  گاھي خشم بجا و عادالنھ. ساخت ور مي آتش اعتقادھایش او را شعلھ. ك عارف یونانيوارستة ی

كرد؛ خطاھاي وي بھایي بود كھ براي ایمان پرشورش پرداخت، ایماني كھ قادرش  دار مي عمیقش را خدشھ
  .ساخت جھان را تكان دھد

او ھیچ تصویري در دست نداریم و  از. از اینھا كھ بگذریم، او دوست داشتني ترین انسانھا بود
ولي در كنار جاذبة روحانیش، حتمًا خوش سیما ھم . كنند نویسان ھم شكل و شمایل او را وصف نمي انجیل

از برخي كلمات پراكنده . بوده است كھ توانستھ است آنھمھ زن را نیز مانند مردان بھ سوي خود جلب كند
پوشیده  اي زیر شنل مي ر مردان آن عصر و آن سرزمین نیمتنھیابیم كھ حضرت عیسي نیز مانند دیگ در مي

كرده است، و محتمال، براي جلوگیري از تابش آفتاب، سرپوشي از پارچھ كھ  است، كفشھاي چوبي بھ پا مي
یافتند كھ  آمیز مي بسیاري از زنان در او محبتي شفقت. نھاده است رسید بر سر مي ھایش مي تا روي شانھ

این نكتھ كھ تنھا یوحنا قصة زني را كھ در عین عمل زنا گرفتھ شده . انگیخت در آنان برمي ایثاري بیدریغ
توان گفت یوحنا این قصھ را بھ عنوان تأییدي  تواند دلیلي بر عدم صحت آن باشد، زیرا نمي كند نمي ذكر مي

قصة دیگري كھ  .داردبر شیوة خدا شناسیش جعل كرده است و در ضمن با خصلت مسیح ھم مطابقت كامل 
اي است كھ، ھیجانزده  بھ ھمین زیبایي است و خارج از قوة ابداع انجیل نویسان است، شرح داستان فاحشھ

زند، با روغن آمیختھ بھ مر  يپذیرد، در برابر وي زانو م كاران را با آغوش باز مي از اینكھ عیسي توبھ
عیسي . كند دھد، و با موھایش آنھا را خشك مي مالد، و بھ اشك چشم آنھا را شستشو مي قیمتي پاھایش را مي

ھمچنین » .گناھان او كھ بسیار است آمرزیده شد زیرا كھ محبت بسیار نموده است«: گوید دربارة وي مي
ایشان را در «: د او آوردند تا وي ایشان را لمس نماید و ويشود كھ مادران كودكان خود را نز روایت مي

py  ».آغوش كشید و دست بر ایشان نھاد و بركت داد
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او را از جملھ در حالي توصیف . عیسي، برخالف انبیا، اسینیان، و یحیاي تعمید دھنده زاھد مرتاض نبود
برد  بھ سر مي» باجگیران و گناھكاران«بیند، با  كنند كھ شراب فراوان براي یك جشن عروسي تھیھ مي مي

نبود، گرچھ در مورد تمایل  دشمن شادمانیھاي سادة زندگي. پذیرد و، مریم مجدلیھ را بھ مصاحبت خود مي
گاھي در ضیافتھاي اغنیا . داد جنسي مرد بھ زن نرمش ناپذیري شدیدي، خالف طبیعت آدمي، نشان مي

جست؛ مع ھذا، بھ طور كلي، معاشرت با بینوایان، و حتي معاشرت با افرادي را كھ تقریبًا نجس  شركت مي
چون پي برد كھ اغنیا ھرگز او . داد ند ترجیح ميشدند و مورد تحقیر صدوقیان و فریسیان بود محسوب مي

را قبول نخواھند كرد، نویدھایش را بر پایة یك دگرگوني استوار ساخت كھ بینوایان و ضعفا را در ملكوتي 
داد، و  عیسي فقط از این جنبھ كھ خود را در كنار طبقات پایین قرار مي. بخشید كھ فرا مي رسید برتري مي

بیني، خصلت، و عالیق یك دنیا فاصلھ  ھ قیصر بود؛ اما از ھر حیث دیگر، مانند جھاناز نظر دلرحمي، شبی
قیصر امیدوار بود با تغیر سازمانھا و قوانین مردم را دگرگون كند؛ مسیح ! میان آن دو وجود داشت

وانا بود، قیصر نیز بر خشم گرفتن ت. خواست با تغییر مردم سازمانھا را از نو بسازد و از قوانین بكاھد مي
بھره نبود؛ بھ پرسشھاي  عیسي از ھوشمندي بي. ولي ھیجاناتش ھمواره در مھار قوة ادراك روشنش بود

ھیچ . داد دامگسترانة فریسیان تقریبًا با مھارت یك نفر حقوقدان، و در عین حال از روي حكمت، پاسخ مي
ت ذھني وي روشنفكرانھ نبود و ولي قدر. توانست حتي در رویارویي با مرگ او را مشوش سازد كس نمي

. گرفت بستگي بھ میزان دانشش نداشت، بلكھ از حدت مخیلھ، شدت احساس، و وحدت مقصود نشأت مي
شد؛ فقط شور و شوق بسیارش او را بر آن  ادعا نداشت عالم مطلق است، و از برخي حوادث در شگفت مي

اما با این  .آمدنچھ در اورشلیم و ناصره پیش داشت تواناییھایش را بیش از حد واقع بپندارد، نظیر آ مي
  .شود بر استثنایي بودن تواناییھایش داللت دارد وصف معجزاتي كھ بھ وي نسبت داده مي

د ـ یعني تأثیر یك روح قوي و مطمئن بر ارواح ان احتماال معجزات مسیح در بیشتر موارد نتیجة تلقین بوده
گرفت و  با لمس امیدوارانة او ناتوان نیرو مي. حضور عیسي خود بھ منزلة دارویي تقویتي بود. تأثرپذیر

ھا یا تاریخ دربارة اشخاص دیگري ھم نقل شده  اینكھ داستانھاي مشابھي در افسانھ. یافت بیمار بھبود مي
بھ استثناي چند مورد، این معجزات غیر . اي بودن معجزات عیسي باشد ر افسانھتواند دلیلي ب است، نمي

مشاھده كرد، و مسلمًا در عھد  لوردتوان تقریبًا ھر روز در  ھاي مشابھي را مي قابل باور نیستند؛ پدیده
  حضرت 

داده است؛  ھایي رخ مي سي نیز در اپیداوروس و در دیگر مراكز شفاي رواني دنیاي باستان چنین پدیدهعی
اوال : دھد جنبة روانشناختي معجزات را دو نكتھ نشان مي. اند كرده حتي حواریون ھم از این گونھ شفاھا مي

ثانیًا در ناصره، ظاھرًا بھ علت  یافتند؛ داد كھ شفا مي كساني نسبت مي» ایمان«خود عیسي شفاھایش را بھ 
نگریستند و بھ قواي استثناییش باور نداشتند نتوانست معجزه كند؛  بھ او مي» پسر نجار«اینكھ مردم بھ چشم 

دربارة مریم مجدلیھ » .نبي بیحرمت نباشد مگر در وطن و خانة خویش«: گوید و ھم از این روست كھ مي
ھاي عصبي  ؛ بھ عبارت دیگر، مریم از بیماریھا و قبضھ»یرون كردھفت دیو را از وي ب«شود كھ  گفتھ مي

این حالت وي ظاھرًا در حضور . كشید رنج مي) آورد را بھ یاد انسان مي» جن زدگي«این كلمھ نظریة (
یافت؛ بدین جھت عیسي را مانند كسي كھ او را احیا كرده و حضورش براي تندرستیش  عیسي تسكین مي

در مورد دختر یائیروس عیسي صریحًا گفت كھ كودك نمرده است بلكھ در . داشت ضرور است، دوست مي
عیسي براي بیدار كردنش نرمي معمول خود . خواب است ـ شاید منظورش نوعي غش عصبي بوده است

البتھ منظور آن نیست كھ عیسي خود معجزاتش » !دخترك برخیز«: را بھ كار نبرد، بلكھ آمرانھ فرمان داد
كرد كھ این معجزات را فقط بھ یاري روحي االھي كھ  كرد؛ او حس مي ایي صرفًا طبیعي تلقي ميھ را پدیده

توانیم بگوییم كھ وي در این تصور خود برخطا بوده است،  ما نمي. آورد در وجود اوست بھ جا مي
مرزي معین  اي كھ در فكر و ارادة بشر نھفتھ است حد و توانیم براي نیروھاي بالقوه ھمچنانكھ ھنوز نمي

او با اكراه بھ معجزه . كرده است خود عیسي پس از معجزاتش ظاھرًا احساس فرسودگي رواني مي. كنیم
خواستند  مي» برھان«كساني را كھ . كرد زد و پیروانش را از پخش خبر معجزات منع مي دست مي

دھد  كھ نشان مي »معجزاتي«كرد و متأسف بود از اینكھ حتي حواریونش اساسًا بھ خاطر  سرزنش مي
py  .قبولش دارند
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حواریون وي بھ ھیچ روي از آن دست آدمھا نبودند كھ انسان ممكن است براي دگرگون كردن جھان 
دھند و خطاھایشان را با صداقت عیان  انجیلھا با واقعبیني اختالفات خصایل آنان را نشان مي. برگزیند

دھد كھ در روز داوري  ام ساختنشان بھ آنان وعده ميطلب بودند؛ عیسي براي آر آنھا آشكارا جاه. كنند مي
وقتي كھ یحیاي . واپسین روي دوازده تخت خواھند نشست و دوازده قبیلة اسرائیل را داوري خواھند كرد

تعمید دھنده بھ زندان افتاد، یكي از شاگردانش بھ نام آندرئاس بھ عیسي پیوست و برادر خود شمعون را با 
پطرس .ترجمھ كردند ) پطرس(نامید و یونانیھا آن را بھ پتروس ) سنگ(را سفاس  خود آورد كھ عیسي وي

آندرئاس و . اي كامال انساني دارد؛ فعال، جدي، بخشنده، حسود، و گاھي تا سر حد بزدلي ترسو بود چھره
ار تن ھر چھ. ھمین حال را دو فرزند زبدي، یعقوب و یوحنا، داشتند. او از ماھیگیران دریاچة جلیل بودند

متي در شھر سرحدي . پیشة خود را رھا كردند تا در پیرامون عیسي محفل كوچكي از اصدقا تشكیل دھند
  یعني كارمند دولت بود؛ » باجگیر«كفرناحوم 

یھوداي اسخریوطي تنھا .بنابراین منتسب بھ روم و بدین جھت مورد كینھ ھر یھودي تشنة آزادي بود
دوازده تن اموال خود را در میان نھادند و یھودا را مأمور ادارة آن ھر . حواري است كھ اھل جلیل نبود

كردند در روستاھا بھ سر  اي كھ عیسي را در سیر و سفر تبشیریش دنبال مي آنان در طول دوره. كردند
نوازي گرویدگان و  كردند، و مھمان بردند، غذایشان را اینجا و آنجا از كشتزارھاي سر راه تأمین مي مي

بھ این دوازده تن عیسي ھفتاد و دو شاگرد نیز افزود و آنھا را دو بھ دو راھي . پذیرفتند را مي دوستان
دان، و كفشھا با  كیسھ، توشھ«بھ آنان سفارش كرده بود كھ . شھرھایي كرد كھ قصد بازدید از آنھا را داشت

این زنان از آنھا نگاھداري . زنان مھربان و پارسا نیز بھ حواریون و شاگردان پیوستند» .خود برمدارید
كردند و مواظبتھاي زندگاني خانگي را، كھ در زندگي مردھا مایة بزرگترین تسلي است، دربارة آنھا بھ  مي

سواد بود كھ حضرت عیسي بشارتش را  با دست این گروه كوچك از اشخاص خاكسار و بي. آوردند جا مي
  .بھ جھانیان ابالع كرد

IV – بشارت  

ھایي كھ بھ اشارت و من غیر  با قصھ: كرد را با سادگیي در خور شنوندگانش بیان مي عیسي تعلیماتش
برد، و  كرد، با پندھاي اخالقي گیرا كھ بھ جاي استداللھاي منطقي بھ كار مي مستقیم مطالبش را مفھوم مي

ب تمثیلي كھ او بھ قال. شود با تشبیھات و استعاراتي بھ ھمان اندازه درخشان كھ در آثار ادبي دیگر یافت مي
شاید نادانستھ،   گرفت در مشرق زمین یك شیوة معمول بود، و بعضي از تشبیھات گیراي او، كار مي

برگرفتھ از ابنیا، مؤلفان مزامیر، یا ربنھا بود؛ مع ھذا، سرراست بودن بیان، حال زندة تخیل، و صمیمیت 
برخي از سخنانش مبھم است، و برخي . انیدرس گرم روحش گفتار او را بھ پایة الھام آمیزترین شعر مي

آنھا نمونة  آمیز و تلخ است؛ و تقریبًا ھمة نماید؛ بعضي دیگر تند و تیز، كنایھ دیگر در بادي امر نادرست مي
  .ایجاز، روشني و نیروي گفتار است

ب خنوخ یحیاي تعمید دھنده بود، كھ خود برگرفتھ از صحیفة دانیال و كتا» بشارت«نقطة آغاز كار وي 
گفت ملكوت خداوند نزدیك است؛ بزودي خداوند بھ فرمانروایي بدي در  وي مي ».نداردتاریخ جھش «بود؛ 

ز زنده و مرده، آید تا ھمة بشریت را، ا مي» روي ابرھاي آسمان«دھد؛ پسر انسان  روي زمین پایان مي
اند، زندگي عادالنھ دارند، خدا را  كرده  رسد، كساني كھ توبھ زمان توبھ بھ پایان مي. دادرسي كند

اند وارث ملكوت خواھند شد و در دنیایي كھ سرانجام از ھر بدي و  پرستند، و بھ پیامبر او ایمان آورده مي
  .رسند رنج و مرگ رستھ است بھ قدرت و بھ افتخار مي

داد و از این رو اكنون  ھا بھ گوش شنوندگان آشنا بود، مسیح آنھا را شرح و بسط نمي این اندیشھ چون
مقصودش از ملكوت چھ بود؟ بھشتي آسماني؟ ظاھرًا خیر، . شود دشواریھاي بسیار در مفاھیم وي یافت مي

نت یھود بود كھ این س. زیرا حواریون و عیسویان نخستین ھمگي انتظار ملكوتي در روي زمین داشتند
ملكوت تو «: داد كھ این گونھ پدر آسماني را ستایش كنند مسیح بھ ارث برد؛ و او بھ پیروان خود تعلیم مي
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فقط بعد از آنكھ این امید پژمرد، انجیل یوحنا » .بیاید، ارادة تو ھمچنانكھ در آسمانھا بر زمین نیز كرده شود
پس آیا مقصودش از ملكوت » .ن از این جھان نیستپادشاھي م«: این سخن را در دھان عیسي گذاشت

گفت كھ پاكان و  حالتي روحي، یا آرمانشھري مادي بود؟ گاھي از ملكوت بھ عنوان حالتي روحي سخن مي
گاھي ھم آن را بھ صورت یك جامعة » .ملكوت خداوند در میان شماست«شوند؛  معصومان بھ آن نایل مي

ھ در آن حواریون فرمانروایند و آن كساني كھ بھ خاطر مسیح چیزي كرد ك پر از سعادت آینده تصویر مي
گویا فقط بھ طور استعاره كمال معنوي را . دارند اند پاداشي صد چندان دریافت مي بخشیده یا رنجي كشیده

بھ ملكوت ھمانند كرده است و مقصودش آن بوده كھ كمال معنوي آمادگي و بھایي است كھ باید براي 
  .، شرط الزم براي نفوس رستگاري است كھ ھنگام تحقق ملكوت در آن خواھند بودملكوت پرداخت

گوییم كھ بعد از این از عصیر انگور نخورم تا  ھر آینھ بھ شما مي«. ملكوت كي فرا خواھد رسید؟ بزودي
زیرا ھر آینھ بھ شما «: گفت عیسي بھ پیروان خود مي» .آن روزي كھ در ملكوت خدا آن را تازه بنوشم

بعدًا این موعد را كمي عقب » .گویم تا پسر انسان نیاید، از ھمة شھرھاي اسرائیل نخواھید پرداخت مي
گویم كھ بعضي در اینجا حاضرند كھ تا پسر انسان را نبینند كھ در ملكوت  ھر آینھ بھ شما مي«: اندازد مي

» .ت تا آنكھ این چیزھا كرده شوداین نسل از میان نخواھد رف» «.آید، ذائقة موت را نخواھند چشید خود مي
ولي از آن روز و ساعت غیر از پدر ھیچ كس «: كرد در لحظات حساستر بھ حورایون چنین اخطار مي
و جنگھا «: ھایي خواھد بود پیش از حلول ملكوت نشانھ» .اطالع ندارد، نھ فرشتگان در آسمان و نھ پسر ھم

قومي و مملكتي با مملكتي مقاومت خواھند نمود، و زیرا قومي با … و اخبار جنگھا را خواھید شنید
و از … آنگاه شما را بھ مصیبت سپرده، خواھند كشت … ھا در جایھا پدید آید قحطیھا، وباھا، زلزلھ

و بھ جھت افزوني گناه محبت . یكدیگر نفرت گیرند و بسا انبیاء كذبھ ظاھر شده بسیاري را گمراه كنند
عیسي حلول ملكوت را منوط بھ گرایش انسان بھ سوي خدا و عدالت گاھي » .بسیاري سرد خواھد شد

معموال این فرا رسیدن را كار خداوند و عطیة ناگھاني و اعجاز آمیز عنایت االھي . كرد قلمداد مي
  .دانست مي

اند و عیسي را یك نفر انقالبي اجتماعي  بسیاري ملكوت را یك مدینة فاضلة كمونیستي تعبیر كرده
مسیح آشكارا انساني را كھ ھدف اصلیش در . در انجیلھا قرایني برلھ چنین دیدگاھي ھست. دان پنداشتھ

  او ثروتمندان و. شمرد زندگي گردآوردن پول و تجمل است حقیر مي

داد، و متقابال بینوایان را بھ سعادت ابدي كھ ملكوت  سیر شكمان را بھ گرسنگي و بدبختي وعید و انذار مي
بھ ثروتمندي كھ از او پرسید عالوه بر رعایت احكام عشره . داد خواھد آورد تسلي مي برایشان بھ ارمغان

ظاھرًا » .و آمده مرا متابعت نما… مایملك خود را بفروش و بھ فقرا بده «: چھ باید بكند، مسیح پاسخ داد
ر قسمتھاي د. كردند حواریون ملكوت را بھ دگرگوني انقالبي روابط موجود میان غني و فقیر تعبیر مي

و در ھمھ چیز «بعدي خواھیم دید كھ چگونھ آنھا و عیسویان نخستین یك گروه كمونیستي تشكیل دادند 
اتھامي كھ بر اساس آن حضرت عیسي را محكوم كردند این بود كھ وي توطئھ چیده است » .بودند شریك مي

  .شود» پادشاه یھودیان«تا خود 

عیسي با متي، كھ بھ شغل . وافق مقصودش از عھد جدید دلیل بیاوردتواند م كار نیز مي ولي یك نفر محافظھ
كند،  ھیچ گونھ انتقادي از دولت كشوري نمي. شود داد، دوست مي خود یعني كارمندي دولت روم ادامھ مي

اي  كند كھ ذره جوید، و ھمواره نرمي و مدارایي را توصیھ مي در نھضت یھود براي آزادي ملي شركت نمي
مال قیصر را بھ قیصر ادا كنید : كرد كھ فریسیان را تشویق مي. رسد سیاسي از آن بھ مشام نمي بوي انقالب

غالمان خود را طلبید و اموال «مردي كھ پیش از عزیمت بھ سفر   اش دربارة قصھ» .و مال خدا را بھ خدا
لم گرفتن نھادھاي متضمن حملھ بھ ربا یا بردگي نیست، بلكھ، بھ عكس، نشانة مس» خود را بدیشان سپرد

امانتي آقایش را بھ كار انداخت و ) ششصد دالر(عیسي آشكارا عمل غالمي را كھ ده مینا . موجود است
كند؛ و عمل آن غالمي را كھ یك میناي امانتي آقایش را تا  سبب شد كھ ده میناي دیگر سود بدھد تأیید مي

: گذارد عتاب آمیز را در دھان آن ارباب ميكند، و این كلمات  ثمر گذاشت سرزنش مي بازگشت صاحبش بي
این جملھ اگر » .بھ ھر كھ دارد، داده خواھد شد و ھر كھ ندارد حتي آنچھ دارد نیز از او گرفتھ خواھد شد«
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در تمثیلي دیگر، . اي عالي از قاعدة بازار است اي عالي از تاریخ جھان نباشد، دست كم خالصھ خالصھ
كھ بھ یكي از آنان كھ بیش از یك ساعت كار نكرده بود » یھ كارفرمایشانكردند عل زمزمھ مي«كارگران 

: دھد مسیح این پاسخ را بھ كارفرما نسبت مي. داد كھ تمام روز زحمت كشیده بودند ھمان مزد كساني را مي
عیسي ظاھرًا در فكر آن نبوده است كھ بھ فقر » آیا مرا جایز نیست كھ از مال خود آنچھ بخواھم بكنم؟«

مانند ھمة پیشینیان، در نظر او نیز امري بدیھي است » .بینوایان را شما ھمواره با خود دارید«: پایان دھد
خوشا بھ حال آن غالمي كھ چون آقایش آید او را در «: كھ یك نفر برده وظیفھ دارد بھ آقایش خدمت كند

كند، برعكس نفوس پرحرارتي  نمياو بھ بنیانھاي اقتصادي یا سیاسي موجود حملھ » .حین كار مشغول یابد
كرد  انقالبي كھ او جستجو مي. سازد محكوم مي» بھ زور ملكوت آسمان را بربایند«خواھند  را كھ مي

توانست  اگر او مي. ماند تر بود كھ بدون آن ھر گونھ اصالحي سطحي و زودگذر مي انقالبي بھ مراتب عمیق
  دل انسان را از امیال خودپرستانھ، از ستم 

چون . رفتند و بدنبالشان نیز نیاز بھ قوانین مام نھادھایي را كھ ریشھ در آز و خشونت داشتند از میان ميت
اي  ترین انقالبھاست، انقالبي كھ در برابر آن ھمة انقالبھاي دیگر صرفًا كودتاي طبقھ چنین انقالبي عمیق

نند، مسیح بھ این مفھوم روحاني ك براي از میدان بھ در كردن طبقة دیگر و ادامة استثمار جلوه مي
  .بزرگترین انقالبي تاریخ بود

قانون اخالقي او بر . دستاورد او مستقر ساختن یك دولت جدید نبود، بلكھ طرح بنیان اخالقي آرماني بود
نزدیك بودن زمان فرا رسیدن ملكوت مبتني بود، و با این ھدف طراحي شده بود كھ انسان را شایستة ورود 

شان از فروتني، فقر، مدارا، و آرامش بر  ھم با آن ستایش بیسابقھ» نویدھاي سعادت ابدي«. اندبھ آن گرد
ھمین مبنا بودند؛ و بھ ھمچنین توصیة مبني بر گونة دیگر را براي سیلي دراز كردن و شبیھ شدن بھ 

و دولت؛ و ترجیح اعتنایي بھ ملزومات اقتصادي و مالكیت  ؛ و بي!)ھاي تقوا و نھ نمونھ(كودكان خردسال 
اینھا قواعدي براي زندگي معمولي نبود، بلكھ : دادن تجرد بر تأھل؛ و دستور ترك ھر گونھ پیوند خانوادگي

رسید و  نظامي نیمھ رھباني بود در خور مردان و زناني شایستة گزینش خدا براي ملكوتي كھ قریبًا فرا مي
خانھ، «حضرت عیسي كساني را كھ . وجود نداشتدر آن قانون، ازدواج، روابط جنسي، مالكیت، و جنگ 

بھ خاطر ملكوت خداوند «ستود، حتي كساني را كھ  مي» كنند خویشاوند، برادر، زن و فرزند را ترك مي
. ؛ البتھ بدیھي است این احكام شامل یك اقلیت مذھبي فداكار بود نھ یك جامعة پایدار»اند خود را خصي كرده

ھدف محدود، ولي از نظر دامنھ جھانشمول بودند، زیرا مفھوم برادري و این قوانین اخالقي از نظر 
اخالق . بست را دربارة بیگانگان و دشمنان نیز مانند دوستان و ھمسایگان بھ كار مي» قانون زرین«

، و نھ »در روح و حقیقت«آرماني مسیح رؤیاي روزي را داشت كھ انسانھا دیگر خدا را نھ در معابد، كھ 
  .تار، كھ در ھر كردار خود خواھند پرستیدفقط در گف

موضوع . ھاي اخالقي تازگي داشت؟ غیر از ترتیب و تنظیم آنھا ھیچ چیزشان تازگي ندارد آیا این اندیشھ
محوري موعظة مسیح، یعني روز داوري و ملكوت آینده، از یك قرن پیش از آن در میان یھودیان مطرح 

ھمسایة خود را «: ه استاز دیر زماني شریعت در تالش تلقین مفھوم برادري بود؛ در سفر الویان آمد. بود
غریبي كھ در میان شما مأوا گزیند مثل متوطني از شما باشد و او را مثل «، حتي »مثل خویشتن محبت نما

اگر گاو یا االغ «: سفر خروج بر یھودیان مقرر كرده بود كھ بھ دشمنانشان نیكي كنند» .خود محبت نما
اگر االغ دشمن خود را زیر بارش . د او باز بیاوردشمن خود را یافتي كھ گم شده باشد البتھ آن را نز

انبیا نیز یك زندگاني نیك » .خوابیده یافتي و از گشادن او روگردان ھستي، البتھ آن را ھمراه او باید بگشایي
اشعیا و ھوشع شروع كرده بودند بھ اینكھ یھوه را از ارباب . را برتر از رسوم و شعایر قرار داده بودند

. را تقریر كرده بود» قانون زرین«ھیلل، مانند كنفوسیوس ، . ھ خداي محبت مبدل كنندخشم و جنگ، ب
  شود عیسي را سرزنش كرد كھ چرا سنن پر مایة اخالقي ملتش را  نمي

py  .بھ ارث برده و چرا آنھا را بھ كار بستھ است
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گیرد،  دانست كھ در اندیشة انبیا سھیم است، كار آنان را دنبال مي تا دیر زماني مسیح خود را یك یھودي مي
كرد منحصرًا بھ  پیرواني را كھ مأمور ترویج بشارتش مي. كند و مانند آنھا فقط براي یھودیان موعظھ مي

بدین جھت » .مریان داخل نشویددر راه امتھا مروید و در بلدي از سا«: داشت شھرھاي یھودي گسیل مي
ھنگامي كھ عیسي بھ یك زن . تردید داشتند» كفار«بھ دنیاي » مژده«پس از رحلتش، حواریون در بردن 

گرچھ اصوال نباید سخناني را » .نجات از یھود است«: گوید خورد بھ وي مي سامري نزدیك چاه بر مي
ن موقع حاضر نبوده و تقریبًا شصت سال بعد آن را مبناي داوري او قرار دھیم كھ فرد دیگري كھ خود در آ

خواھد كھ دخترش را شفا بخشد، ابتدا  وقتي كھ یك زن كنعاني از او مي. كند نوشتھ است، از زبان او نقل مي
بھ یك » .ام مگر بھ جھت گوسفندان گمشدة خاندان اسرائیل فرستاده نشده«: گوید ورزد و مي امتناع مي

اي را كھ موسي فرمود  خود را بھ كاھن بنما و آن ھدیھ«: گوید رفتھ است ميجذامي كھ از او شفا گ
آنچھ را كھ كاتبان و فریسیان بھ شما گویند نگاه دارید و بھ جا آورید، لیكن مثل اعمال ایشان » «.بگذران

یعت یھود كرد بر كندن بنیان شر عیسي نیز، مانند ھیلل، قصدش از تغییر و تبدیالتي كھ پیشنھاد مي» .نكنید
ام تا باطل نمایم بلكھ تا تمام  را باطل سازم؛ نیامده» صحف انبیا«ام تا تورات یا  گمان مبرید كھ آمده«: نبود
   ».گردداز تورات ساقط  نقطھلیكن آسانتر است كھ آسمان و زمین زایل شود از آنكھ یك » «.كنم

بھ شریعت این حكم را افزود كھ . مع ھذا، وي بھ نیروي شخصیت و احساسش ھمھ چیز را دگرگون كرد
ورد مسائل جنسي و طالق شریعت در م. براي ملكوت، باید با زندگي عادالنھ، مھربانانھ و ساده آماده شد

تر كرد، ولي از سوي دیگر با آمرزش و مفغرت سھلتر آن را مالیمتر ساخت، بھ  را سفت و سخت 
قوانین مربوط بھ » .سبت بھ جھت انسان مقرر شد نھ انسان براي سبت«فریسیان خاطر نشان كرد كھ 

وي بھ مذھب، كھ بھ صورت آییني . داختھا را از قلم ان خوراك و پاكیزگي را تعدیل كرد، و بعضي روزه
بھ روي «اي را كھ  تشریفاتي درآمده بود، دوباره مھفوم درست كرداري را باز گردانید، و طاعت و صدقھ

آورد كھ  گاھي این حس را در انسان بھ وجود مي. باشد و تشییع و تدفین تجمل آمیز را محكوم كرد» دریا
  .گردد نسخ ميشریعت یھود بر اثر فرا رسیدن ملكوت 

تواند  ورزیدند و بخصوص این ادعاي او كھ مي ھاي یھودي، جز اسینیان، با بدعتھایش مخالفت مي ھمة فرقھ
دیدند با كارگزاران منفور  از اینكھ مي. كرد گناھان را ببخشد و بھ نام خدا سخن گوید آنھا را خشمگین مي

  روم و با زنان 

نگریستند؛ و درست ھمان گونھ  ن فعالیتھاي او را با بدگماني ميكاھنان ھیكل و اعضاي سنھدری. شدند مي
دیدند؛ آنھا  كھ ھرودس بھ یحیي مظنون بود، آنھا نیز فعالیتھاي وي را سرپوشي بر یك انقالب سیاسي مي

ترسیدند كھ مبادا پروكوراتور رومي آنھا را متھم سازد كھ از مسئولیت خود در حفظ نظم اجتماعي  مي
از وعدة حضرت عیسي مبني بر انھدام ھیكل اندكي متوحش بودند و اطمینان نداشتند كھ . دورزن غفلت مي

  :تاخت عیسي نیز، بھ نوبة خود، با جمالت نیشدار و تلخ بھ آنان مي. اي بیش نیست این سخن استعاره

ھند آنھا را خوا نھند و خود نمي بندند و بر دوش مردم مي بارھاي گران و دشوار را مي… كاتبان و فریسیان
حمایلھاي خود را . كنند تا مردم ایشان را ببینند و ھمة كارھاي خود را مي. بھ یك انگشت حركت دھند

ھاي صدر در كنایس را  باال نشستن در ضیافتھا و كرسي. عریض و دامنھاي قباي خود را پھن مي سازند
… اي جھال و كوران … ان كوراي راھنمای… واي بر شما اي كاتبان و فریسیان ریاكار… دوست دارند 

بیرون پیالھ و بشقاب را پاك … اید اعظم اعمال شریعت یعني عدالت و رحمت و ایمان را ترك كرده
اي كاتبان و فریسیان ریاكار كھ چون قبور سفید شده … .نمایید و درون آنھا مملو از ظلم و جبر است مي
فرزندان … . طنًا از ریاكاري و شرارت مملو ھستیدنمایید، لیكن با ظاھرًا بھ مردم عادل مي… !باشید مي

چگونھ از ! و اي افعي زادگان! اي ماران. پس شما پیمانة پدران خود را لبریز كنید. قاتالن انبیا ھستند
  .گردند ھا قبل از شما داخل ملكوت خدا مي باجگیران و فاحشھ… عذاب جھنم فرار خواھید كرد؟ 

منصف بود؟ شاید در میان آنان كساني بودند كھ در خور چنین تقبیحي آیا حضرت عیسي دربارة فریسیان 
بودند، آن عدة بسیار كھ، مانند عیسویان بیشمار چند قرن بعد، زھد ظاھري را جایگزین عنایت باطني كرده 
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 بھ احتمال زیاد،. تر كردن شریعت قایل بودند ولي فریسیان بسیاري ھم بودند كھ بھ تبدیل و انساني . بودند
پنداشتند آن آیینھاي  عدة كثیري از اعضاي این فرقھ مردماني صمیم، خوب، و شریف بودند كھ مي

گرفت نبایستي بھ نفسھ قضاوت كرد، بلكھ باید آنھا را جزئي از قوانیني در  تشریفاتي را كھ عیسي نادیده مي
. یان دنیاي خصم استنظر گرفت كھ در خدمت حفظ یگانگي یھودیان، و سرافرازي و شایستگي آنان در م

شد، آگاھش  ھایي كھ علیھ جان او چیده مي كردند و از توطئھ برخي از فریسیان با عیسي ھمدردي مي
  .یكي از مدافعان عیسي، موسوم بھ نیكودموس، از فریسیان ثروتمند بود  .كردند مي

آنھا را صریحًا اعالم  حاصل یقین روزافزوني بود كھ عیسي بھ مسیح بودن خود یافت و  قطع نھایي رابطھ،
اي است كھ  كم معتقد شدند كھ رھاننده دانستند؛ كم پیروانش نخست او را جانشین یحیاي تعمید دھنده مي. كرد

كشیدند تا اسرائیل را از یوغ روم نجات دھد و سلطنت خداوند را روي زمین  از دیر زماني انتظارش را مي
آیا در این وقت ملكوت را بر اسرائیل باز برقرار خواھي خداوندا «: از او مي پرسیدند. برقرار سازد

از شما نیست كھ زمانھا و اوقاتي را كھ «: داد كرد و چنین پاسخ مي وي این پرسشھا را رد مي» ساخت؟
  و بھ فرستادگان تعمید دھنده كھ از او » .پدر در قدرت خود نگاه داشتھ است بدانید

براي اینكھ پیروان خود را از استنباطي كھ . داد جوابھاي مبھم مينیز » تو آن كسي ھستي كھ باید بیاید؟
پنداشتند منصرف سازد، ھر گونھ ادعایي را مبني بر  دربارة او داشتند، یعني او را یك مسیح سیاسي مي

مع ھذا، اندك اندك، انتظار پر شور پیروانش و تواناییھاي رواني . اینكھ از نسل داوود پیامبر است، رد كرد
اي كھ در وجود خویش یافت، گویا او را قانع ساخت كھ خداوند او را، نھ براي احیاي حاكمیت  العاده فوق

در انجیلھاي . یھودا، بلكھ براي آماده گردانیدن مردم جھت سلطنت خداوند بر روي زمین فرستاده است
ا نیكو گفتي و حال آنكھ از چھ سبب مر«: پرسید مي. سازد مي» اب«نظیر نھ خود را ھمانند و نھ برابر با 

خواھم، بلكھ آنچھ تو  نھ آنچھ من مي«: گوید در دعاي خویش در جتسماني مي» .كسي نیكو نیست جز خدا
عیسي بھ كار برد، بدوًا بي   را كھ دانیال مترادف مسیح كرده بود،» پسر انسان«اصطالح » .خواھي مي

پسر انسان مالك «: ، خود را مصداق آن گردانیدولي سرانجام، در اظھارات ذیل  آنكھ مقصود خودش باشد،
گاھي عیسي خدا را بھ معنایي . و این موضوع بھ نظر فریسیان كفر وحشتناكي آمد» .روز سبت نیز ھست

سخن » پدر من«اي از موارد نیز مشخصًا از  نامید، ولي در پاره مي» پدر«منحصر بھ شخص خودش 
داشت  دیرزماني روا نمي. اي خاص پسر خداست اسطة درجھگفت و ظاھرًا مقصودش این بود كھ بھ و مي

مسیح، پسر خداوند «كھ شاگردانش او را مسیح بخوانند، اما در قیصریھ فیلیپي بر گفتة پطرس كھ او را 
ھنگامي كھ روز دوشنبة پیش از وفاتش بھ اورشلیم نزدیك شد تا پیام واپسین . خواند، صحھ گذاشت» زنده

مبارك باد آن «: با این مضمون بھ او درود فرستادند» تمامي شاگردانش«بگوید، خود را خطاب بھ مردم 
و چون برخي از فریسیان از او خواستند كھ شاگردانش را نھیب نماید، » !آید بھ نام خداوند پادشاھي كھ مي

م مذكور در انجیل چھار» .گویم اگر اینھا ساكت شوند ھر آینھ سنگھا بھ صدا آیند بھ شما مي«: پاسخ داد
ظاھرًا پیروانش ھنوز او را بھ دیدة یك . استقبال كرد» پادشاه اسرائیل«است كھ جمعیت او را بھ عنوان 

ھمین ھلھلھ و . دھد سازد و سیادت را بھ یھود مي نگریستند كھ قدر روم را واژگون مي مسیح سیاسي مي
  .شادي بود كھ سبب ھالكت عیسي بھ عنوان یك فرد انقالبي گشت

V – رگ و تبدلم  

. آمدند تا قرباني پیشكش ھیكل كنند عدة زیادي از یھودیان در اورشلیم گرد مي. عید فصح فرا مي رسید
ھاي  جلوخان ھیكل آكنده از ھیاھوي فروشندگان كبوتر و حیوانات قرباني دیگر و صرافاني بود كھ سكھ

عیسي، كھ فرداي ورودش بھ . كردند ھاي بت پرستان، یعني پول روم عوض مي رایج محلي را با سكھ
از فرط تغیر، او و . ھاي بازار بھ شگفت آمد كرد، از غوغا و داد و ستد غرفھ اورشلیم از ھیكل بازدید مي

یي از  تازیانھ«ھایشان را بھ زمین ریختند و با  یارانش میزھاي صرافان و كسبھ را واژگون كردند و سكھ
py  كسبھ را از جلو خان بیرون » طناب

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



گفت و  تا چند روز پس از آن بدون مانع در ھیكل بھ تعلیم پرداخت؛ ولي شبھا اورشلیم را ترك مي. راندند
  .ترسید بازداشت یا كشتھ شود رفت، زیرا مي بھ كوه زیتون مي

عمال دولت ـ كشوري و روحاني، رومي و یھودي ـ عیسي را احتماال از روزي كھ رسالت یحیاي تعمید 
كم  اما چون موفق نشده بود طرفداران بسیاري فراھم آورد، كم. ، زیر نظر داشتنددھنده را دنبال گرفتھ بود
ولي استقبال پرشوري كھ از او در اورشلیم شد ظاھرًا رھبران یھود را بھ این . او را نادیده گرفتھ بودند

صح گمان انداخت كھ مبادا این شور و ھیجان در جمعیت میھن پرست و احساساتي گردآمده براي عید ف
ثمر علیھ دولت روم كشاند و باعث از میان رفتن ھر گونھ  موقع و بي كارگر افتد و آنان را بھ شورشي بي

خاخام بزرگ، سنھدرین را منعقد ساخت و چنین . خودمختاري و ھر گونھ آزادي مذھبي در یھودا شود
» .ایفھ ھالك نگردندبھ جھت ما مفید است كھ یك شخص در راه قوم بمیرد و تمامي ط«: اظھار نظر كرد

  .اكثریت موافقت كرد و شورا دستور توقیف مسیح را داد

روز . نماید كھ عیسي، احتماال بھ توسط اعضاي اقلیت سنھدرین، از این تصمیم اطالع یافتھ باشد چنین مي
عیسي و حواریونش غذاي فصح را نزد  میالدي، ٣٠احتماال سال ) سوم آوریل(چھاردھم ماه یھودي نیسان 

حواریون منتظر بودند كھ استاد با قدرتھاي اعجاز آمیزش خود را رھا . دوستي در اورشلیم صرف كردند
خود او، بر عكس، سرنوشت خویش را پذیرفت و شاید امیدوار بود كھ مرگش بھ عنوان كفارة . سازد

آگھي یافتھ بود كھ یكي از دوازده حواري براي خیانت بھ او دسیسھ . گناھان امتش مقبول خداوند واقع شود
د، عیسي قدح طبق رسوم یھو .ساختچیند؛ و در ھنگام آخرین شام، یھوداي اسخریوطي را آشكارا متھم  مي

؛ سپس با ھم )بھ زبان یوناني ائوخاریستیساي(داد بركت داد  شرابي را كھ براي نوشیدن بھ حواریون مي
دیگر با آنھا نخواھد بود و » بعد از اندكي«بھ موجب انجیل یوحنا اعالم داشت كھ . را خواندند ھلیلمزامیر 
بھ خدا ایمان . دل شما مضطرب نشود… دھم كھ یكدیگر را محبت نمایید  بھ شما حكمي تازه مي«: افزود 

روم تا براي شما مكاني حاضر  مي… . در خانة پدر من منزل بسیار است. آورید، بھ من نیز ایمان آورید
  رسد كھ در  خیلي موجھ بھ نظر مي» .كنم

بھ یاد ) طبق آداب یھود(حظة پرشكوھي عیسي از آنان خواستھ باشد كھ بھ طور ادواري این شام را چنین ل
او تجدید كنند؛ و بعید نیست كھ، با شدت احساس و تخیل شرقي، از آنھا خواستھ باشد كھ بھ ناني كھ 

  .رندنوشند بھ عنوان مظھر خون او در نگ خورند، بھ عنوان مظھر جسم او و شرابي كھ مي مي

اي از  جوخھ. پناه بردند  گویند كھ در ھمان شب، گروه كوچك بھ باغ جتسماني، در خارج اورشلیم، مي
نخست او را بھ منزل حنا، خاخام . مأموران انتظامي ھیكل آنان را در آنجا پیدا و عیسي را توقیف كرد

كمیسیوني از سنھدرین ـ قبال  ـ احتماال» شورا«بنابر روایت مرقس . بزرگ سابق، و سپس نزد قیافا بردند
شھود مختلفي علیھ او شھادت دادند و بخصوص تھدید او را در مورد تخریب . در آنجا تشكیل شده بود

است یا نھ، عیسي » پسر خدا  مسیح،«وقتي كھ قیافا از عیسي پرسید كھ آیا او . ھیكل خاطر نشان ساختند
، و )شد كھ گناه كبیره محسوب مي(را كافر شناختند  صبح سنھدرین تشكیل شد، او» .من ھستم«: پاسخ داد

تصمیم گرفتند او را نزد پروكوراتور روم ـ كھ براي نظارت بر جمعیت عید فصح بھ اورشلیم آمده بود ـ 
  .حاضر كنند

، پروكوراتور، مردي سخت دل بود كھ بعدھا بھ اتھام اخاذي و بیرحمي بھ رم )پیالطس(پونتیوس پیالتوس 
كرد كھ این واعظ نرم رفتار، براي  با این وصف وي تصور نمي. از شغل خود معزول گشتاحضار شد و 

بھ روایت متي عیسي با ابھام » آیا تو پادشاه یھود ھستي؟«: از عیسي پرسید. دولت واقعًا خطرناك باشد
عھ نقل این جزئیات، كھ ظاھرًا از روي مسموعات و دیرزماني پس از خود واق» .گویي تو مي«: پاسخ داد

اگر متي را قبول داشتھ باشیم، باید نتیجھ بگیریم كھ عیسي مصمم بھ مردن بوده . شده، مورد تردید است
زیرا من براي «: كند كھ عیسي افزود یوحنا نقل مي. است، و نظریة كفارة بولس در ذھن مسیح بوده است

ـ » حقیقت چیست؟«: یده استپروكوراتور پرس» .براي شھادت دادن دربارة حقیقت… ام این متولد شده
پرسشي كھ شاید معلول تمایالت مابعدالطبیعة نویسندة انجیل چھارم است، ولي شكاف میان فرھنگ 
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در ھر حال، . كند سوفسطایي و كلبي پروكوراتور رومي و ایدئالیسم گرم و غریزي آن یھودي را آشكار مي
  .ز روي اكراه حكم مرگ را صادر كردپس از اعتراف مسیح، طبق قانون وي محكوم بود و پیالطس ا

زدند، و چون این كار  معموال پیش از آن محكوم را تازیانھ مي. مصلوب كردن كیفري رومي بود نھ یھودي
سربازان رومي تاجي . آورد اي ورم كرده و خونین در مي با شدت انجام مي یافت بدن را بھ صورت توده

در باالي صلیبش . را تمسخر كردند» پادشاه یھودیان«سلطنت از خار بر سر عیسي گذاشتند و بدین ترتیب 
اعم از اینكھ عیسي » .عیساي ناصري پادشاه یھود«: اي بھ زبان آرامي، یوناني، و التیني گذاشتند نوشتھ

  انقالبي بوده یا نبوده باشد، از طرف روم بھ عنوان یك انقالبي 

گرفت، درخواست اعدام مسیح را  یالطس جاي ميجمعیتي كوچك، آن قدر كوچك كھ در حیاط خانة پ. است
گروھي بسیار از قوم و «رفت، بنا بھ روایت لوقا،  كرده بودند؛ اما حاال كھ محكوم از تپة جلجتا باال مي

آشكار است كھ این محكومیت با » .گرفتند در عقب او افتادند زدند و براي او ماتم مي زناني كھ بھ سینھ مي
  .اه نبوده استموافقت مردم یھود ھمر

دانستند  رومیان كھ الزم مي. توانست در این نمایش دھشت انگیز حضور یابد خواست مي ھر آن كس كھ مي
با ایجاد وحشت حكومت كنند، براي جرایم بزرگ افرادي كھ شارمند روم نبودند مجازاتي را انتخاب 

دست و پاي محكوم را بھ . امیده استن» ھا ترین شكنجھ ترین و زشت بیرحمانھ«كردند كھ سیسرون آن را  مي
، چوبي برآمده حایل ستون فقرات و پاھا بود؛ و محكوم اگر از )كردند گاھي میخكوب مي(بستند  چوب مي

شد، ممكن بود دو یا سھ روز روي صلیب بماند، و عذاب بیحركتي را تحمل كند، نتواند  سر ترحم كشتھ نمي
از خود دور كند، ذره ذره توان خود را از دست بدھد تا اینكھ  گزند حشراتي را كھ گوشت لخت بدنش را مي

آوردند و نوشابة مخدري بھ او  حتي رومیان گاھي بھ حال مصلوب رحم مي. سرانجام قلب از كار بیفتد
كند  مرقس روایت مي. ، یعني ساعت نھ صبح، برپا گشت»ساعت سوم«گویند كھ صلیب در  مي. دادند مي

دھد كھ یكي از آن دو  لوقا گواھي مي» .دادند او را دشنام مي«مصلوب شده بودند و كھ دو راھزن با عیسي 
مادر : ھمراه او سھ مریم ھم بودند. از ھمة حواریون تنھا یوحنا حضور داشت. عیسي را ستایش كرد

 مطابق» .كردند زني چند ھم از دور نظر مي«اش كھ او ھم مریم نام داشت، و مریم مجدلیھ؛  عیسي، خالھ
كردند، و چون عیسي بھ جز یك جامھ  رسم رومي، سربازان لباسھاي محكومان را میان خود تقسیم مي

رخت مرا در «: ١٨.  ٢٢شاید این داستاني ساختگي باشد بھ یاد مزمور . نداشت، براي آن قرعھ كشیدند
اي «: گردد از ميھمین مزمور با این كلمات آغ» .و بر لباس من قرعھ انداختند. میان خود تقسیم كردند

و این ھمان فریاد نومیدي است كھ مرقس و متي بھ » اي؟ اي خداي من، چرا مرا ترك كرده! خداي من
آیا ممكن است در این لحظات تلخ، ایمان بزرگي كھ او را در برابر . دھند مسیح در حال جان دادن نسبت مي

داده باشد؟ لوقا، شاید چون این سخنان را با پیالطس نگاه داشتھ بود، جاي خود را بھ تردیدي تیره و سیاه 
اي پدر، بھ دستھاي تو روح خود را «: االھیات بولس ناسازگار یافتھ، بھ جاي این گفتھ گذاشتھ است

  .انگیزد است و چندان دقیق با آن مطابقت دارد كھ سوءظن را برمي ۵.  ٣١كھ انعكاس مزمور » .سپارم مي

عیسي . و اسفنجي را كھ بھ سركھ آغشتھ بود بھ سوي او دراز كردسربازي بھ تشنگي عیسي رحم آورد 
اي زده روح را  صیحھ«) یعني در ساعت پانزده(در ساعت نھم . »تمام شد«: سركھ را آشامید، سپس گفت

تمامي گروه كھ «رساند ـ  افزاید ـ و این موضوع باز ھم محبت مردم یھود را مي لوقا چنین مي» .تسلیم نمود
  ماشا جمع شده بودند چون این وقایع براي این ت

  .را از صلیب باز و آن را با عود و مر حنوط كردند و در گوري نھادند

سربازان . كشیدند آیا عیسي حقیقتًا مرده بود؟ دو راھزني كھ در پھلوي او مصلوب شده بودند ھنوز نفس مي
. ند آید، و قلب زودتر از ضربان بیفتدپاھاي آنان را شكستند تا وزن بدن بھ دستھا فشار آورد، گردش خون ب

اي سینة او را سوراخ كرد و در  در مورد عیسي این كار را نكردند، ولي نقل شده است كھ سربازي با نیزه
پیالطس اظھار شگفتي كرد كھ كسي فقط شش ساعت پس از . نتیجھ از بدن خون و سپس خونابھ آمد
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سي را از صلیب باز كنند كھ یوزباشي مأمور اعدام او وي فقط موقعي اجازه داد عی. مصلوب شدن بمیرد
  .را مطمئن ساخت كھ كامال مرده است

دو روز بعد، مریم مجدلیھ، عشقش بھ عیسي نیز از ھمان حدت و شدت عصبي برخوردار بود كھ مشخصة 
. یافتندبھ دیدن گور آمدند؛ ولي گور را خالي » مریم، مادر یعقوب، و سالومھ«تمامي احساساتش بود، با 

در راه بھ كسي برخوردند . دویدند تا بھ شاگردان خبر دھند» وحشتزده و در عین حال سرشار از شادي«
توان دیرباوري آمیختھ با  مي. در برابر او تعظیم كردند پاھایش را نواختند. كھ پنداشتند خود عیسي است

كھ عیسي بر مرگ پیروز شده است، این اندیشھ . امیدي را كھ اظھاراتشان برانگیخت در نظر مجسم ساخت
و بدین ترتیب ثابت كرده است كھ مسیح و پسر خدا بوده است، مردم جلیل را چنان بھ ھیجان آورد كھ 

گویند در ھمان روز مسیح بر دو تن از . اي را پذیره شوند حاضر بودند ھر گونھ الھام و ھر گونھ معجزه
چشمان ایشان بستھ شد «تا زماني . گو كرد و غذایي خوردشاگردان در راه عمواس ظاھر گشت، با آنھا گفت

نان را گرفتھ بركت داد و پاره كرده بھ ایشان داد، كھ ناگاه چشمانشان «ولي ھنگامي كھ » .تا او را نشناسند
او را «اندكي بعد . شاگردان بھ جلیل بازگشتند» .باز شده او را شناختند و در ساعت از ایشان غایب شد

. گرفتند دیدند عیسي بھ آنان پیوست موقعي كھ ماھي مي» .نمودند لیكن بعضي شك كردند دیدند پرستش
  .تورھایشان را بھ آب افكند و ماھي بسیار گرفتند

در آغاز كتاب اعمال رسوالن نوشتھ شده است كھ چھل روز پس از ظاھرشدن بر مریم مجدلیھ، عیسي با 
انتقال یافتھ «بھ آسمانھا ) با جسم(كھ با گوشت و استخوان اندیشة قدیسي . جسم مادي بھ آسمان صعود كرد

دربارة موسي، خنوخ، الیاس، و اشعیا این انتقال را روایت . در نزد یھودیان بسیار عادي بود» باشد
سرور ھمان قدر رازورانھ كھ آمده بود رفت؛ ولي بیشتر شاگردانش از صمیم دل معتقد بودند كھ . كردند مي

با خوشي عظیم بھ «: گوید لوقا مي. اند لوب شدن، نیز با گوشت و خون كنار خود داشتھوي را، پس از مص
  ».گفتند سوي اورشلیم برگشتند؛ و پیوستھ در ھیكل مانده، خدا را حمد و سپاس مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



 فصل بیست و ھفتم

  

  حواریون

  میالدي ٩۵ – ٣٠

I – پطرس  

رسد بھ وجود آمد؛ نیروي  مسیحیت از مكاشفات آخرالزماني و دروني یھود دربارة ملكوتي كھ فرا مي
اش را از قدرت شخصیت و تخیل عیسي گرفت؛ از اعتقاد بھ رستاخیز عیسي و نوید زندگي جاوید  محركھ

شكل آییني پیدا كرد؛ با جذب اعتقاد و رسوم مشركان رشد یافت؛ و با وارث  قدرت یافت؛ در االھیات بولس
  .شدن الگوھاي سازماندھي و نبوغ رول بدل بھ كلیسایي شكوھمند و پیروز شد

گردد تا ملكوت آسمان را روي  حواریون ظاھرًا در این عقیده ھمداستان بودند كھ عیسي بزودي باز مي
لكن انتھاي ھمھ چیز نزدیك است، پس «: در رسالة اول پطرس رسول مذكور است .سازدزمین مستقر 

  رسالة اول یوحناي رسول . خرد اندیش و براي دعا ھوشیار باشید

آید، الحال ھم دجاالن بسیار  اید كھ دجال مي شنیده اي بچھ ھا، این ساعت آخر است و چنانكھ«: گوید مي
اعتقاد بھ » .دانیم كھ ساعت آخر است و از این مي) نرون، وسپاسیانوس، و دومیتیانوس؟(اند  ظاھر شده

رسالت مسیح، رستاخیز جسماني، و بازگشت او بھ روي زمین پایة ایمان مسیحیان نخستین را تشكیل 
در كتاب اعمال . از آن نبود كھ حواریون ھمچنان بھ آیین یھود باور داشتھ باشند داد، اما این اعتقاد مانع مي

از قوانین مربوط بھ غذا و تشریفات مذھبي تبعیت » رفتند؛ ھمھ مرتبًا بھ معبد مي«: رسوالن ھست كھ
ي ھیكل داشتند، و دربارة آن غالبًا در حیاطھا كردند؛ نخست ایمان خود را فقط براي یھودیان اعالم مي مي

  .كردند موعظھ مي

بیماران و . اند آنھا عقیده داشتند كھ از مسیح یا از روح القدس قدرتھاي اعجازآمیز الھام، شفا، و بیان یافتھ
گوید كھ برخي از آنان با تدھین، كھ معالجة عامیانة آن  مرقس مي. آمدند معلوالن بسیاري بھ سویشان مي

اي از كمونیسم متكي  مصنف كتاب اعمال رسوالن تصویر تھییج كننده. زمان در خاور زمین بود، شفا یافتند
  :كند كردند، ترسیم مي بر اعتمادي كھ این مسیحیان نخستین بھ آن عمل مي

مؤمنین را یك دل و یك جان بود، بھ حدي كھ ھیچ كس چیزي از اموال خود را از آن خود   و جملة
زیرا ھیچ كس از آن گروه محتاج نبود، زیرا ھر كھ … . داشتند دانست بلكھ ھمھ چیز را مشترك مي نمي

و بھ ھر یك بھ قدر احتیاجش تقسیم … صاحب زمین یا خانھ بود آنھا را فروختند و قیمت مبیعات را آورده 
  .نمودند مي

چون عدة گروندگان بیشتر شد، حواریون با تأیید و تبرك خود، ھفت خاخام براي ادارة امور جماعت 
نداشتند، ولي   آزار بود، قامات یھودي تا مدتي كاري بھ كار این فرقھ، كھ كوچك و بيم. منصوب كردند

پطرس . نفر رسید روحانیان بھ وحشت افتادند ٨٠٠٠نفر بھ  ١٢٠در اندك سالي از » نصرانیھا«وقتي عدة 
م بھ خواستند آنان را محكو صدوقیان مي. و برخي دیگر توقیف شدند و سنھدرین از آنان بازپرسي كرد

اعدام كنند ولي یك فریسي بھ نام گملیئل، كھ احتماًال استاد بولس بود، بھ آنان توصیھ كرد كھ حكم را بھ 
 ٣٠سال (اندكي بعد . حالت تعلیق درآورند؛ بھ عنوان راه حل میاني، زندانیان را تازیانھ زدند و رھا كردند
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بیان سخنان «حواریون، اخطار شد بھ اتھام بھ استیفان، یكي از خاخامھاي منصوب شده از سوي ) میالدي؟
  :او با حدت از خود دفاع كرد و گفت. در برابر سنھدرین حاضر شود» كفرآمیز نسبت بھ موسي و خداوند

كنید چنانكھ پدران شما  اي گردنكشان كھ بھ دل و گوش نامختونید، شما پیوستھ با روح القدس مقاومت مي
ان شما بدو جفا نكردند و آناني را كشتند كھ از آمدن آن عادلي كھ شما كیست از انبیا كھ پدر. ھمچنین شما

  بالفعل تسلیم كنندگان و قاتالن او شدید، 

   .نكردیدشما كھ بھ توسط فرشتگان شریعت را یافتھ بودند آن را حفظ . پیش اخبار نمودند

یك نفر فریسي جوان بھ نام سولس . سنھدرین سخت برآشفت و او را از شھر اخراج و سنگسار كرد
خانھ بھ خانھ گشتھ مردان و زنان را «در این شكنجھ شركت داشت، و بعد ھم در اورشلیم ) شائول(

  ».افكند بركشیده بھ زندان مي

دند و استیفان رھبرشان بود، بھ سامره و انطاكیھ گرویدگان یھودي، كھ داراي نام و فرھنگ یوناني بو
بیشتر حواریون كھ ظاھرًا از این آزار در . گریختند و در آنجا جماعات مسیحي نیرومندي بھ وجود آوردند

ھنگامي كھ . كردند ـ با مسیحیان یھودي در اورشلیم ماندند امان ماندند ـ زیرا ھنوز شریعت را رعایت مي
، رھبر كلیساي كوچك و »برادر خداوندگار» «عادل«شھرھاي یھودا برد، یعقوب را بھ » بشارت«پطرس 

. كرد یعقوب شریعت را با كمال حدت رعایت و در ریاضت با اسینیان رقابت مي. فقیر شدة اورشلیم گشت
. تراشید آشامید، یك لباس بیشتر نداشت و ھرگز موھاي سر و ریشش را نمي خورد، شراب نمي گوشت نمي

یعقوب دیگري، فرزند  ۴١در حدود سال . بري او مسیحیان مدت یازده سال آزاري ندیدندتحت رھ
، یعقوب عادل نیز بھ قتل ۶٢در سال . پطرس توقیف شد، اما توانست بگریزد. ، را سر بریدند»زبدي«

عتقد م» بھ پایان دنیا«مسیحیان اورشلیم كھ بیش از آن . چھار سال بعد، یھودیان بر روم شوریدند. رسید
بودند كھ در فكر سیاست باشند، شھر را ترك گفتند و در پال ـ محل زندگي مشركان و طرفداران روم در 

یھودیان . از این ھنگام بھ بعد، یھودیت و مسیحیت از یكدیگر جدا گشتند. ساحل دیگر اردن ـ مستقر شدند
ھ دست تیتوس، بھ عنوان تحقق یافتن مسیحیان را متھم بھ خیانت و جبن كردند؛ و مسیحیان بھ انھدام ھیكل ب

كینة متقابل در دل ھر دو طرف مشتعل گشت، و ھمین كینھ باعث نوشتھ . پیشگویي عیسي، صحھ گذاشتند
  .شدن تعصب آمیزترین قسمتھاي ادبیات یھودي و مسیحي شد

ناني تغییر بعدًا مسیحیت یھودي از لحاظ عده و نیرو كاھش یافت و مجال داد تا مذھب نوین توسط ذھن یو
مردم جلیل ـ كھ تقریبًا تمام زندگاني عیسي در آن جا سپري شده بود و ھم در آنجا مریم مجدلیھ و . شكل یابد

شدند اكنون در گمنامي فرو رفتھ بودند ـ دیگر  زنان دیگري كھ جزو نخستین گرویدگان او محسوب مي
یھودیان كھ . ري پسر خداست نبودداشتند عیساي ناص گوششان بدھكار سخنان واعظاني كھ اعالم مي
از مسیحي كھ از مبارزة » خداوندگار یگانھ است«كردند كھ  ھمواره تشنة آزادي بودند و ھر روز تكرار مي

خبر بود متنفر، و از شنیدن این داستان كھ در غار یا در آغل یكي از روستاھاشان  آنان براي استقالل بي
مسیحیت یھودي مدت پنج قرن در میان گروھي از مسیحیان سریاني  .خدایي بھ دنیا آمده است منزجر بودند

، كھ طبق اصول فقر مسیحي رفتار و شریعت یھود را كامال مراعات )بینوا(» ابیونیم«موسوم بھ 
  .كلیسا در پایان قرن دوم آنان را بھ عنوان بدعتگذار محكوم كرد. كردند، باقي ماند مي

را، بویژه در میان یھودیان پراكنده در جھان، از دمشق تا » ارتبش«در این ضمن حواریون و شاگردان 
فیلیپ سامریان و اھالي قیصریھ را بھ دین عیسي آورد؛ یوحنا كلیساي نیرومندي در . روم پخش كرده بودند

پطرس، مانند بیشتر حواریون، . افسوس بھ وجود آورد، و پطرس در شھرھاي سوریھ بھ موعظھ پرداخت
. كرد كھ بھ عنوان ھمسر و دستیار با او ھمكاري كند ھمراه خود مي» خواھري«لیغیش در طي سفرھاي تب

داد كھ در سامره یك نفر جادوگر، بھ نام شمعون مغ، بھ او پیشنھاد پول  بیماران را با چنان كامیابي شفا مي
حالت مرگ آشكار  در یوپا، تابیتا نامي را ظاھرًا از یك. كرد تا او را در قدرتھاي مرموزش شریك گرداند

بھ موجب كتاب . در قیصریھ، یك یوزباشي رومي را بھ كیش عیسي جلب كرد. بھ زندگي باز گردانید
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تواند گروانیدن مشركان را مانند گروانیدن  اي پطرس را متقاعد ساخت كھ مي اعمال رسوالن، مكاشفھ
ایمانان غیریھود را تعمید دھد و از از این ھنگام بھ بعد، با اندكي تردید، حاضر شد نو . یھودیان بپذیرد

ما حدت و حرارت این مبلغان نخستین را در رسالة اول پطرس رسول . ختنھ كردنشان صرفنظر كند
  :كنیم احساس مي

و ] گاالتیا[و غالطیھ ] پونتوس[اند در پنطس  پطرس، رسول عیسي مسیح، بھ غریباني كھ پراكنده] از[
اي محبوبان، استدعا … .فیض و سالمتي بر شما افزون باد… ] بیتینیا[نیھ و آسیا و بطا] كاپادوكیا[قپدوقیھ 

دارم كھ چون غریبان و بیگانگان از شھوات جنسي كھ با نفس در نزاع ھستند اجتناب نمایید؛ و سیرت خود 
ما گویند از كارھاي نیكوي ش را در میان امتھا نیكو دارید تا در ھمان امري كھ شما را مثل بدكاران بد مي

مثل … لھذا ھر منصب بشري را بھ خاطر خداوند اطاعت كنید. كھ ببینند در روز تفقد خدا را تمجید نمایند
اي نوكران، مطیع آقایان خود … سازند  آزادگان، اما نھ مثل آناني كھ آزادي خود را پوشش شرارت مي

ھمچنین اي زنان، شوھران … ز باشید با كمال ترس، و نھ فقط صالحان و مھرباني را بلكھ كج خلقان را نی
خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضي نیز مطیع كالم نشوند سیرت زنان ایشان را بدون كالم دریابد، چون كھ 
سیرت طاھر و خداترس شما را ببینند و شما را زینت ظاھري نباشد از بافتن موي و متحلي شدن بھ طال و 

و ھمچنین اي شوھران با فطانت با ایشان زیست كنید چون ). دداشتھ باشی(روح حلیم و آرام . پوشیدن لباس
و بدي بھ … با ظروف ضعیفتر زنانھ، و ایشان را محترم دارید چون با شما وارث فیض حیات نیز ھستند 

و اول ھمھ با یكدیگر بشدت محبت نمایید زیرا محبت كثرت … عوض بدي و دشنام بھ عوض دشنام مدھید 
  .پوشاند گناھان را مي

تاریخ ) میالدي ٣٩٠حد (قدیس ھیرونوموس . دانیم كي و از چھ مراحلي پطرس گذشت تا بھ رم آمد ما نمي
روایتي كھ بھ موجب آن پطرس نقش مھمي را در ایجاد . كند ذكر مي ۴٢نخستین دیدار وي را از رم سال 

گوید كھ  الكتانتیوس مي. جماعت مسیحي در پایتخت ایفا كرده در برابر ھر گونھ انتقادي پایدار مانده است
. پطرس در زمان سلطنت نرون بھ رم آمد؛ احتمال دارد كھ رسول نامبرده چندین بار بھ این شھر رفتھ باشد

كردند، تا اینكھ ھر دو،  او در آزادي و بولس در زندان، در گروانیدن جمعیت رم بھ كیش مسیح رقابت مي
  احتماال 

سرنگون مصلوب «كند كھ پطرس  اوریگنس نقل مي. رسیدند ، بھ شھادت۶۴در یك سال یعني در سال 
بھ عقیدة (شاید بھ امید اینكھ زودتر جان بسپارد، یا شاید » گشت، زیرا خودش این گونھ شكنجھ را خواست،

ھاي كھن چنین آمده  در نوشتھ. دانست كھ بھ شیوة مسیح بمیرد براي اینكھ خود را در خور آن نمي) مؤمنان
روایت دیگري . ھمراه او كشتھ شد و پطرس ناچار شد بردن وي را بھ محل اعدام ببیند است كھ زنش نیز

كلیساي . سیرك نرون، جایي در میدان واتیكان، را بھ عنوان جایگاه مرگ این حواري ذكر كرده است
  .گویند آرامگاه جسد اوست بزرگ سان پیترو بعدھا در این محل برپا گشت، و مي

اي از عناصر دین یھود در مسیحیت یاري كرده  آسیاي صغیر و در روم بھ حفظ عدهمسلمًا رسالتھایش در 
در اثر . مسیحیت بھ مدد او و حواریون وارث یكتاپرستي و حفظ سادگي و آخرتشناسي یھودیان گشت. است

تا  .فعالیت آنان و بولس، عھد قدیم یگانھ كتاب مقدسي شد كھ در قرن اول مسیحیان با آن سر و كار داشتند
تشریفات، و لباسھاي   شكل،. شد ھا یا در میان یھودیان موعظھ مي ، مسیحیت بیشتر در كنیسھ٧٠سال 

براي كفاره در » برة خداوند«بھ صورت » برة فصح«. اجراي نیایش عبري جزو رسوم كیش مسیحي شدند
ھاي یھود براي  شیوهبراي اداره كردن كلیساھا از ) كشیشھا(استقرار شیوخ . نماز جماعت كاتولیك درآمد

بسیاري از اعیاد یھود مانند عید فصح و پنجاھھ، اگرچھ با محتوایي جدید و در . اقتباس شد  ادارة كنیسھ
تاریخھاي دیگر، در تقویم مسیحي پذیرفتھ شد، پراكندگي یھود ترویج كیش مسیح را تسریع كرد؛ آمد و شد 

ر سراسر امپراطوري داشتند ھمراه با تجارت، زیاد یھودیان از شھري بھ شھر دیگر، و روابطي كھ د
در مسیح و پطرس . راھھاي رومیان، و صلح رومیان باعث شدند تا راه براي پیشرفت آیین مسیح باز شود

در آیین . مسیحیت جنبة یھودي داشت؛ در بولس نیمھ یوناني شد؛ و در كیش كاتولیك نیمھ رومي گشت
  .ن احیا شدپروتستان بار دیگر عنصر و لحن یھودي آ
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II – بولس  

  آزار دھنده – ١

. بنیاگزار االھیات كیش مسیح در شھر طرسوس واقع در كیلیكیا در حدود سال دھم میالدي بھ دنیا آمد
این حواري غیر یھودان ھمواره . پدرش فریسي بود و او را مطابق اصول پرشور این فرقھ پرورش داد

م بود و این پدرش ضمنًا شارمند رو. خود را فریسي دانست، حتي پس از آنكھ شریعت یھود را رد كرد
معادل یوناني شائول ) كھ بھ معني كوچك است(احتمال دارد كھ نام بولس . امتیاز پر ارج را بھ او انتقال داد

  . عبري باشد، بدین گونھ حواري مزبور این دو نام را از بدو كودكي داشتھ است

ھر كسي كھ چنین  داد فرزندش فرھنگ و رسوم یوناني را بدین شدت بپذیرد؛ و ھیچ فریسي اجازه نمي
مع ھذا بولس روان . ھا را نوشتھ باشد پرورشي یافتھ باشد ممكن نبود كھ با آن زبان یوناني ناقص رسالھ

حرف زدن این زبان را، تا آن اندازه كھ بتواند براي شنوندگان آتني سخن گوید، آموخت و در موقع لزوم 
توان پنداشت كھ برخي از عناصر االھیات  مي. یدھاي معروف ادبیات یونان استناد جو توانست بھ نوشتھ مي

از جملھ اصطالح . و اخالقیات رواقیان از محیط دانشگاھي طرسوس در مسیحیت بولس داخل شده باشد
. برد ھاي جدید بھ روح برگردانده شده است، بھ كار مي را، كھ مفھوم آن در ترجمھ) پنوما(رواقي نفخھ 

یان ساكنین طرسوس نیز كساني وجود داشتند كھ پیرو اسرار اورفئوسي مانند بیشتر شھرھاي یوناني، در م
پرستند بھ خاطر آنان  پیروان این مذاھب معتقد بودند خدایي كھ مي. یا كیشھاي دیگر متضمن اسرار بودند

مرده، از قبر برخاستھ، و اگر او را از روي ایمان محكم و مطابق رسوم صحیح بخوانند آنان را از ھادس 
مذاھب معتقد بھ اسرار، . گرداند دھد و در نعمت زندگاني جاوید و سرشار از سعادت سھیم مي مينجات 

  .یونانیان را براي بولس، و بولس را براي یونانیان آماده ساختند

این جوان پس از آنكھ حرفة خیمھ دوزي را فرا گرفت، و در كنیسة محل تعلیم یافت پدرش او را بھ 
در پیشگاه گملیئل، كامال مطابق شریعت، پرورده «آنجا بنا بھ روایت خود بولس اورشلیم فرستاد كھ در 

در مقام ریاست سنھدرین جانشین او گردیده بود و سنت تفسیر . مشھور است كھ گملیئل نوة ھیلل بود» .شد
فریسیاني كھ سختگیرتر . كرد شریعت را با توجھ بھ ضعف و ناتواني بشر با نرمش و اعتدال دنبال مي

بھ . شدند دارد ناراحت مي دیدند او حتي دربارة بعضي از زنان مشرك احترامي ابراز مي بودند از اینكھ مي
نامیدند و  مي» جمال الشریعھ«داشتند او را  اي فاضل بود كھ یھودیان كھ بسیار پاس دانشمندان را مي اندازه

از او و دیگران بود كھ بولس . دادند )استاد ما(نخستین بار بھ او و سپس فقط بھ شش تن دیگر لقب ربن 
تفسیر دقیق و ظریف، و گاه مغلطھ آمیز و سفسطھ بازانة، كتاب مقدس را، كھ بعدھا در تلمود عرضھ شد 

ھیچ . بولس، با وجود آشنا بودن بھ فرھنگ و رسوم یونان، ھمواره روحًا و خصلتًا یھودي ماند. آموخت
سربلندي این نظر را حفظ كرد كھ یھودیان برگزیدة خدا  تردیدي در خصوص الھام تورات نكرد، و با

  .ھستند تا واسطة نجات بشر باشند

تا آنكھ از زیادتي مكاشفات زیاده «: افزاید معرفي مي كند، و چنین مي» ظاھري ضعیف«او خود را داري 
كنند كھ در  چنین روایت مي. كند بیش از این تصریح نمي» .سرافرازي ننمایم خاري در جسم من داده شد

پنجاه سالگي زاھدي خمیده، طاس، ریشو، داراي پیشاني پھن، چھرة رنگ پریده، ھیئت عبوس، و چشمان 
ترین تصاویر جھان نقاشي بھ صورت باال نشان داده است؛ ولي در  دورر او را در یكي از جالب. نافذ بود

  .تاریخي نداردھاي ادبیات و ھنر نیست و جنبة  واقع تصویرھاي او چیزي جز پرداختھ

شود، یعني بیشتر نافذ و پرشور بود تا مھربان  ذھنش از آن نوع اذھاني بود كھ در نزد یھودیان زیاد دیده مي
بھ عنوان مرد عمل، توانایي داشت . بیشتر مایل بھ ھیجان پذیري و تخیل بود تا عینیت و بیطرفي. و مؤدب

pyسوختھ از شور و شوق   ،»مست و شیداي خداوند«بولس حتي بیش از اسپینوزا . زیرا فكرش وسیع نبود
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خود را الھام شده از جانب خدا و قادر . بود» خدایي در باطن خود«مذھبي بھ معني حقیقي كلمھ، و داراي 
توانست با تحمل رنج تشكیالتي بدھد، و براي  ھمچنین روحي عملي داشت، مي. پنداشت بھ اعجاز مي

مانند بسیاري از مردم، نواقص و فضایلش . یبانھ شكیبایي داشتتأسیس و نگھداري جماعات مسیحي ناشك
او سركش و دلیر، معتقد بھ اصول الیتغیر، مصمم، . خویشاوندان نزدیك یكدیگر و الزم و ملزوم ھم بودند

چیره، نیرومند، متعصب و خالق، با مناعت در برابر مردم و خاكسار در پیشگاه خدا، دستخوش خشمھاي 
بھ كساني كھ شما را مي آزارند دعا «: داد بھ پیروان خود اندرز مي. شدیدترین محبت بودشدید و قادر بھ 

بھ ضعفھاي » .خودشان را اختھ كنند«ـ » فرقة ختنھ«توانست امیدوار باشد كھ دشمنانش ـ  ، ولي مي»كنید
در » .مل كننداندكي جھالت او را تح«خواست  كرد و از گرویدگانش مي خود آشنا بود، با آنھا مبارزه مي

من، بولس، از دست خود «: افزاید رسالة اولش بھ قرنتیان، بعدالتحریر، فشردة كوتاھي بدین مضمون مي
فیض عیسي مسیح ! اگر كسي عیسي مسیح خداوند را دوست ندارد اناتیما باد ماران اتا. رسانم سالم مي

اي كردن آنچھ باید انجام دھد آن گونھ بود بر» !شما در مسیح عیسي باد  محبت من با ھمة! خداوند با شما باد
  .كھ بایستي باشد

او بھ نام آیین یھود حملھ بھ مسیحیت را آغاز كرد و سرانجام بھ نام مسیح آیین یھود را كنار گذاشت؛ وي 
چون از بیحرمتي استیفان نسبت بھ شریعت رنجیده خاطر گشت، بھ دژخیمان او . در ھر لحظھ حواري بود

چون آگھي یافت كھ كیش جدید . س اولین آزار دھندگان مسیحیان در اورشلیم قرار گرفتپیوست و در رأ
كھ «پیرواني در دمشق پیدا كرده است از یك كاھن بزرگ اجازه گرفت بھ آنجا برود تا ھمة كساني را 

ش شاید شدت آزار دادن). ؟ ٣١سال (توقیف كند و با زنجیر بھ اورشلیم آورد » متعلق بھ طریقت بودند
شاید منظرة . توانست پشیمان نشود توانست بیرحم باشد، ولي نمي مي. معلول تردیدھاي نھاني او بوده است

استیفان كھ تا حد مرگ سنگسار شد، شاید ھم نظري از روي جواني بھ جلجتا، حافظھ و سفرش را مغشوش 
دیك شدنش بھ دمشق كتاب اعمال رسوالن دربارة ھنگام نز. اش افروخت ساخت و آتشي در قوة مخیلھ

  :گوید مي

شائول، براي   اي شائول،«: ناگاه نوري از آسمان دور او درخشید؛ و بھ زمین افتاد آوازي شنید كھ بدو گفت
من آن عیسي ھستم كھ تو بدو جفا «: خداوند گفت» خداوندا تو كیستي؟«: گفت» كني؟ چھ بر من جفا مي

موش ایستادند، چونكھ آن صدا را شنیدند، لیكن ھیچ كس را اما آناني كھ ھمسفر او بودند، خا» … .كني مي
پس سولس از زمین برخاستھ چون چشمان خود را گشود ھیچ كس را ندید و دستش را گرفتھ او را . ندیدند

  .بھ دمشق بردند، و سھ روز نابینا بود

خستگي سفري  !تواند بگوید چھ فرایند طبیعي شالودة این تجربھ سرنوشت ساز بوده است ھیچ كس نمي
طوالني، حرارت آفتاب بیابان، شاید گرمازدگي بدني ضعیف و احتماال مصروع، و روحي دستخوش 

اي كھ این منكر  شكنجة تردید و احساس گناه، ھمھ بر روي ھم، در بھ ثمر رساندن فرایند نیمھ آگاھانھ
اطرافیان یوناني او در . دان متعصب را بدل بھ تواناترین واعظ مسیح استیفان كرد، محتمال نقش داشتھ

دھد؛ در آموزش مذھبي یھودي خود  طرسوس برایش از یك سوتر یا منجي گفتھ بودند كھ بشر را نجات مي
توانست اطمینان داشتھ باشد كھ این عیساي مرموز و  آید؛ حال پس چگونھ مي نیز شنیده بود كھ مسیحي مي

كردند، ھماني نیست كھ وعده داده شده است؟  يمسحور كننده، كھ بھ خاطر او مردم جانشان را فدا م
ھنگامي كھ، در پایان سفر خود كھ ناتوان و ھمچنان نابینا بود، روي صورتش دستھاي آرامبخش یك یھودي 

در ساعت از چشمان او چیزي مثل فلس افتاده بینایي یافت، و برخاستھ تعمید گرفت؛ «گرویده را حس كرد 
» پسر خدا«ھاي دمشق شد و اعالم كرد كھ عیسي  وز بعد داخل كنیسھچند ر» .و غذا خورده قوت گرفت

  .است
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دوستان جدید بولس او را . فرماندار دمشق، بھ تحریك یھودیان آزرده خاطر، فرمان دستگیري بولس را داد
ان گوید كھ مدت سھ سال در دھات عربست خود وي مي. در میان سبدي از فراز دیوارھاي شھر عبور دادند

سپس چون بھ اورشلیم بازگشت، مورد عفو و محبت پطرس واقع شد و مدتي با . دربارة عیسي موعظھ كرد
بیشتر حواریون بھ او اعتماد نداشتند، ولي برناباس، كھ خودش نو ایمان بود، دست موافقت . او بھ سر برد

را » بشارت«موریت دھد تا این بھ او داد و كلیساي اورشلیم را ترغیب كرد كھ بھ آزار دھندة سابق خود مأ
» بشارت«یھودیان یوناني زبان كھ وي . سازد ابالغ كند كھ مسیح آمده است و بزودي ملكوت را برقرار مي

را بھ آنان عرضھ كرد كوشیدند او را بھ قتل برسانند، و حواریون، شاید از ترس اینكھ مبادا حدت و 
  .ا بھ طرسوس فرستادندشان را بھ خطر اندازد، او ر حرارت او جان ھمھ

مدت ھشت سال در شھر زادگاھش از صحنة تاریخ بھ دور ماند؛ و شاید در آنجا دوباره تحت تأثیر االھیات 
سپس برناباس براي ادارة كلیساي . اي قرار گرفت كھ در میان یونانیان رواج داشت رستگاري رازورانھ

قدر اشخاص را بھ كیش مسیح درآوردند كھ عدة  آن) ؟۴۴ – ۴٣(با ھمكاري ھم . انطاكیھ از او یاري جست
در این شھر بود كھ براي نخستین بار بھ كساني كھ خود . عیسویان انطاكیھ بیش از ھمة شھرھاي دیگر شد

نامیدند، از سوي مشركان، شاید بھ طعنھ نام  ، مي»قدیسین«، یا »برادران«، »شاگردان«، »مؤمنین«را 
ھمچنین در اینجا بود كھ براي . اند، داده شد»تدھین شده«و مسیح یا كریستیانوي، یعني كساني كھ پیر

و بویژه زنھایي بودند كھ قبال » خداترسھا«بیشتر آنان . نخستین بار غیر یھودیان بھ كیش نوین روي آوردند
  .یكتاپرستي، و تا حدي آیین، یھودیان را پذیرفتھ بودند

اقلیت مھمي از آنان بھ طبقة بازرگانان تعلق . فقیر نبودند گرویدگان انطاكیھ بھ اندازة گرویدگان اورشلیم
شیوخ . بھ وجود آوردند» بشارت«با شور و شوق یك جنبش جوان و پویا صندوقي براي ترویج . داشتند

كلیسا برناباس و بولس را تقدیس و تبرك كردند و روانة مأموریتي كردند كھ تاریخ، با كاستن نابجاي سھم 
این دو بھ قصد قبرس سوار ). ؟ ۴٧ – ۴۵(نامد  مي» نخستین سفر تبلیغي بولس رسول«برناباس، آن را 

از پافوس كشتي . اي در میان یھودیان این جزیره بھ دست آوردند كشتي شدند و كامیابیھاي دلگرم كننده
ھ در سپس از راھھاي پرخطر كوھستاني بھ انطاكی. دیگري براي رفتن بھ پرگا، واقع در پامفولیا، گرفتند

كنیسھ در آنجا از روي نزاكت بھ سخنان آنان گوش داد، ولي موقعي كھ شروع بھ موعظة . پیسیدیا رسیدند
غیر یھودیان كردند، یھودیان راسخ العقیده كارمندان شھرداري را بر آن داشتند كھ مبلغان را از شھر 

ولس را سنگسار و از شھر بیرون در لوسترا ب. دشواریھاي مشابھي در ایكونیوم نیز پیش آمد. بیرون كنند
سرشار از شادي روح «بولس و برناباس ھمچنان . كردند و بھ حساب آنكھ مرده است رھایش كردند

بردند، سپس از ھمان راه بھ پرگا بازگشتند و بھ قصد انطاكیة سوریھ » دربھ«را بھ » بشارت» «القدس
  .حادترین مسئلة تاریخ مسیحیت رو بھ رو دیدنددر اینجا بود كھ این دو تن خود را با . سوار كشتي شدند

پذیرند  چند تن از شاگردان برجستة اورشلیم، بھ شنیدن اینكھ دو واعظ نامبرده گرویدگان مشرك را مي
برادران را تعلیم دھند كھ اگر بر حسب «آنكھ اجراي ختنھ را از آنھا بخواھند، بھ انطاكیھ آمده بودند تا  بي

براي یھودیان، ختنھ بیش از آنكھ رسمي مربوط بھ » .د ممكن نیست كھ نجات یابندآیین موسي مختون نشون
یھودي مسیحي شده از فكر پیمان شكني بھ . تندرستي باشد نمادي مقدس از پیمان خداوند با امتش بود

سي دانستند كھ اگر این فرستادگان نظر خود را بھ كر بولس و برناباس نیز بھ سھم خود مي. افتاد وحشت مي
بنشانند، ھرگز عدة قابل توجھي از غیر یھودیان مسیحیت را نخواھند پذیرفت، و در این صورت مسیحیت 

بھ . رود ماند و با گذشت یك قرن از میان مي باقي مي) بھ تعبیر ھاینریش ھاینھ(» ارتداد یھود«بھ حالت 
ھمگي ھنوز عابدان مؤمن ھیكل   و دربارة این مسئلھ با حواریون، كھ تقریبًا) ؟ ۵٠سال (اورشلیم آمدند 

سرانجام تصمیم . یعقوب میل نداشت تن در دھد، پطرس از ھدف آن دو مبلغ دفاع كرد. بودند، بحث كردند
بر این شد كھ از مشركان نو آیین فقط خواستھ شود دست از اعمال غیر اخالقي بردارند، و از گوشتھاي 

ظاھرًا بولس با وعدة كمك مالي از وجوه انباشتة كلیساي . قرباني یا از گوشت حیوانات خفھ كرده نخورند
py  .انطاكیھ بھ جماعت فقیر شدة اورشلیم حصول توافق را آسان كرد
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گروه دیگري از یھودیان مسیحي راسخ . مع ھذا، موضوع حیاتیتر از آن بود كھ بھ این آساني حل شود
حالي یافتند كھ داشت با مشركان غذا  العقیده بھ اورشلیم و بھ انطاكیھ رفتند، در آنجا پطرس را در

. خورد، و او را متقاعد ساختند كھ خود را، ھمراه یھودیان گرویده، از نو ایمانان غیر مختون جدا كند مي
  دربارة این جریان نقل قولي از خود پطرس در دست 

شاید . كرده است و او را بھ دروویي متھم» در انطاكیھ رویاروي پطرس ایستاده«گوید كھ  نیست؛ بولس مي
  .باشد» ھمھ چیز براي ھمھ كس«پطرس فقط خواستھ است كھ، مانند بولس، 

با برناباس، كھ از آن ھنگام بھ بعد در زادگاھش قبرس . ، بولس بھ سفر تبلیغي دوم رفت۵٠محتمال در سال 
صغیر در بولس دوباره كلیساھاي خود را در آسیاي . شود، مشاجره كرده بود از صحنة تاریخ محو مي

نوردید؛ در لوستزا شاگرد جواني بھ نام تیموتاوس را ھمراه خود كرد، و بولس كھ مدتھا تشنة ابراز محبت 
را پیمودند و رو بھ شمال تا ) گاالتیا(و غالطیھ ) فریگیا(با ھم فریجیھ . بود عشق عمیقي بھ او رساند

مختون پیوستھ بھ یھودیت، مرد خوش روحیھ در آنجا بولس با لوقا، نو ایمان غیر . تروآس اسكندریھ رفتند
و پاك نھاد، و احتماال ھمان نگارندة انجیل سوم و كتاب اعمال رسوالن دو اثري كھ بھ قصد تعدیل 

بولس، تیموتاوس، و . اختالفاتي نوشتھ شده است كھ مشخصة تاریخ مسیحیت از ھمان آغاز است ـ آشنا شد
دونیھ سوار كشتي شدند و براي نخستین بار قدم بھ خاك اروپا یك دستیار دیگر بھ نام سیالس بھ قصد مق

در فیلیپي، محل غلبة آنتونیوس بر بروتوس، بولس و سیالس بھ عنوان آشوبگر دستگیر شدند، . نھادند
آنگاه بولس . تازیانھ خوردند، و بھ زندان افتادند، ولي چون معلوم گشت كھ شارمند روم ھستند، آزاد شدند

برخي از آنان متقاعد . وارد شد، بھ كنیسھ رفت، و در سھ سبت براي یھودیان موعظھ كردبھ تسالونیكا 
دارد، شھر را  برخي دیگر بھ دستاویز اینكھ بولس پادشاه نویني را اعالم مي. شدند و كلیسایي تشكیل دادند

یھودیان، «در آنجا  .فراري دھند) برویا(بر او بشورانیدند، و الزم شد كھ دوستانش او را شبانھ بھ بیریھ 
؛ ولي تسالونیكاییھا بولس را دشمن آیین یھود اعالم داشتند و بدین جھت »پیام را با شوق فراوان پذیره شدند

  ).؟ ۵١سال . (تنھا و دلسرد بھ صوب آتن بھ كشتي نشست

را  یھودیان اندكي سخنانش. وي خود را در كانون مذھب شرك، علم، و فلسفھ بكلي بي یار و یاور یافت
دھند، بازار را  پذیره بودند؛ ناچار، مانند كساني كھ امروز جمعیتھا را در شارع عام مخاطب قرار مي

برخي با او بھ بحث . پایگاه خود كرد، و با دھھا رقیب بر سر جلب مستمعان رھگذر بھ رقابت پرداخت
بسیاري بھ » خواھد بگوید؟ مياین یاوه گو چھ «: گفتند كردند و مي اش مي پرداختند؛ برخي دیگر مسخره مي

مند شدند و او را بھ انجمن دانشمندان، یعني بھ آریاپوگوس یا تپھ مارس، بردند تا در  سخنان او عالقھ
بھ خدایي «: با آنان گفت كھ در شھر قربانگاھي دیده است با این كتیبھ. آرامش حرفھایش را بشنوند

كنندگان آن مبني بر سپاسگزاري یا آرام كردن یا جلب كمك ؛ این اھدا محتمال مبین آرزوي تقدیم »ناشناختھ
اند؛ اما بولس آن را بھ منزلة اعتراف بھ جھل دربارة  دانستھ خدایي بوده است كھ نامش را بھ یقین نمي

  :ماھیت خدا تفسیر كرد و این سخنان بسیار شیوا را در آنجا گفت

. خدایي كھ جھان و آنچھ در آن است آفرید. نمایم مي پرستید من بھ شما اعالم پس آنچھ را شما ناشناختھ مي
  خود بھ ھمگان … .باشد در ھیكلھاي ساختھ شده بھ دستھا ساكن نمي… 

تا خدا را طلب كنند كھ شاید او را … بخشد، و ھر امت انسان را از یك خون ساخت  مي… حیات و نفس
ا كھ در او زندگي و حركت و وجود داریم، زیر. با آنكھ از ھیچ یكي از ما دور نیست. تفحص كرده بیابند

باشیم نشاید گمان برد كھ الوھیت  پس چون از نسل خدا مي…  اند گفتھچنانكھ بعضي از شعراي شما نیز 
پس خدا از زمانھاي جھالت چشم . یا مھارت انسان شباھت دارد بھ طال یا نقره یا سنگ منقوش بھ صنعت

زیرا روزي را مقرر فرمود كھ در آن ربع . فرماید كھ توبھ كنند پوشیده االن تمام خلق را در ھر جا حكم مي
مسكون را بھ انصاف داوري خواھد نمود، بھ آن مردي كھ معین فرمود و ھمھ را دلیل بھ اینكھ او را از 

py  .مردگان برخیزانید
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مع ھذا فقط روي عدة بسیار كمي از  .یوناناي بود براي سازش دادن مسیحیت و فلسفة  ن كوشش دلیرانھای
قي براي ھاي گوناگون گوش سپرده بودند كھ دیگر شو آتنیھا بیش از آن بھ اندیشھ. شنوندگان اثر گذاشت

رونق تجارت جماعت . بولس نومیدانھ شھر را ترك گفت و بھ كورنت رفت. ھاي تازه داشتھ باشند اندیشھ
، از خیمھ دوزي ارتزاق كرد، ) ؟۵٢ـ۵١(ھجده ماه در آنجا ماند . مھمي از یھود را در آنجا گرد آورده بود

حیت گروید، و بھ دنبال او تعداد رئیس این كنیسھ بھ مسی. و ھر روز سبت در كنیسھ بھ موعظھ پرداخت
: گروندگان چندان شد كھ یھودیان وحشتزده بولس را در پیشگاه گالیو، فرماندار رومي، متھم ساختند كھ

گالیو بھ آنان پاسخ » .اي خالف شریعت عبادت كنند كند كھ خدا را بھ شیوه این شخص مردم را اغوا مي«
امھا و شریعت شما پس خود بفھمید؛ من در چنین امور اي است دربارة سخنان و ن چون مسئلھ«: داد

را از ) گالیو(ولي غالیون «دو فرقھ دست بھ گریبان شدند، . و آنان را روانھ كرد» .خواھم داوري كنم نمي
خود را بھ غیر یھودیان كورنت عرضھ كرد و چند تني از آنان » بشارت«بولس » .این امور ھیچ پروا نبود

مسیحیت ممكن است بھ نظر آنان نسخة بدل قابل قبول اعتقاد بھ اسرار بوده باشد . وردرا بھ كیش نوین درآ
شاید آنان با پذیرش مسیحیت آن را با عقاید . رفت كھ در آنھا غالبًا از نجات دھندگان زنده شده سخن مي

  .مون شدندخود ھمانند كردند، و بولس را بھ تفسیري از مسحیت با مضامین مأنوس با روحیة یوناني رھن

ولي اندكي پس از آن عازم » .بھ كلیسا درود بفرستد«تا ) ؟ ۵٣سال (بولس از كورنت بھ اورشلیم رفت 
از جماعات مسیحي در انطاكیھ و آسیاي صغیر بازدید كرد، و آنھا را با   سومین سفر تبلیغي خویش شد،

چنان معجزات شگرفي «ر آنجا دو سال را در افسوس گذرانید، و د. حرارت و اطمینان خود دلگرم ساخت
ھاي بولس روي بیماران  دانستند، و با گذاشنتن قطعاتي از زیر جامھ كھ بسیاري او را معجزه كار مي» كرد

شاید . كردند، كساد شد كسب سازندگان تمثالھایي كھ عابدان مشرك بھ معبد آرتمیس وقف مي. جستند شفا مي
  مردي بھ نام دمتریوس كھ . ا محكوم كرده بودپرستي ر بولس در آنجا نیز، مانند آتن، بت

ساخت، علیھ بولس و كیش نوین اعتراضي سازمان داد، و جمعیتي  از این معبد بزرگ براي زوار زاھد مي
بزرگ است آرتمیس «: از یونانیان را بھ تماشاخانھ آورد كھ مدت دو ساعت در آنجا فریاد مي زدند

یت را پراكنده ساخت، ولي بولس حزم را افضل بر رزم دانست و یكي از كارمندان محلي جمع» !افسوسیھا
  .عزم مقدونیھ كرد

چون . چند ماه را بھ خوشي با جماعات كوچكي كھ در فیلیپي، تسالونیكا، و بیریھ تأسیس كرده بود گذرانید
نھا این آگھي یافت كھ نفاقھا و بحرانھایي ناشي از فساد اخالق كلیساي كورنت را مغشوش كرده است، نھ ت

تا با عیبجویان خویش ) ؟۵۶سال (كلیسا را در چندین رسالھ تشنیع كرد، بلكھ شخصًا بھ آنجا رفت 
ھاي او  برد؛ بھ مكاشفھ اش استفادة مادي مي اینان او را متھم كرده بودند كھ از موعظھ. رویاروي شود

بولس بھ جماعت . یعت یھود گردندخندیدند، و دوباره خواستار آن بودند كھ تمام مسیحیان مطیع كامل شر مي
اما در مورد استفادة . كند غوغاگر خاطر نشان ساخت كھ ھمھ جا معیشت خود را با كار دستي تأمین مي

چھ رنجھا كھ بر اثر انجام رسالتھاي خود نكشیده است؟ ھشت بار تازیانھ خوردن، یك بار سنگسار   مادي،
در میان . ھا زدھا و میھن پرستان دو آتشھ و رودخانھشدن، سھ بار غرق شدن كشتي، و ھزار خطر از د

آشكارا موافقتنامة منعقد در اورشلیم را نقض كرده بھ غالطیھ » فرقة ختنھ«ھمة این عذابھا اطالع یافت كھ 
اي برآشفتھ بھ غالطیان  رسالھ. اند اند و از ھمة گرویدگان رعایت كامل شریعت یھود را خواستار شده رفتھ

داشت كھ  كرد و اعالم مي ن روابط خود را با مسیحیان متمایل بھ آیین یھود بكلي قطع مينوشت كھ در آ
یابند، بلكھ باید ایمان فعال بھ مسیح، نجات دھنده و پسر  مردم با وابستھ بودن بھ شریعت موسي نجات نمي

یم گشت، در حالي كھ آنگاه بي آنكھ بداند چھ محنتھایي در انتظار اوست، رھسپار اورشل. خدا، داشتھ باشند
خواست عید قدیمي پنجاھھ را در این شھر مقدس  اشتیاق داشت در برابر حواریون از خود دفاع كند و مي

امیدوار بود كھ از اورشلیم بھ روم و حتي بھ اسپانیا برود، و قصد داشت تا تمام ایاالت مفتوحة . برگزار كند
  .تھ آگھي نداده است، آرام نگیردامپراطوري را از خبر و نوید مسیح از گور برخاس
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؛ ولي بھ طور خصوصي گوشزدي )؟ ۵٧بھ سال (از او كردند » استقبالي صمیمانھ«رھبران كلیساي مادر 
  :بھ او كردند

و دربارة تو . اند و جمیعًا در شریعت غیورند اي برادر، آگاه ھستي كھ چند ھزارھا از یھودیان ایمان آورده
دھي كھ از موسي انحراف نمایند و  باشند، تعلیم مي اند كھ ھمة یھودیاني را كھ در میان امتھا مي شنیده

پس آنچھ بھ . اي خواھند شنید كھ تو آمده… گویي نباید اوالد خود را مختون ساخت و بھ سنن رفتار نمود  مي
پس ایشان را برداشتھ خود را با . تچھار مرد نزد ما ھستند كھ بر ایشان نذري ھس. تو گوییم بھ عمل آور

اند اصلي ندارد، بلكھ خود  تو شنیده تا ھمھ بدانند كھ آنچھ دربارة … ایشان تطھیر نما و خرج ایشان را بده 
  .نمایي در محافظت شریعت سلوك مي

یان ولي ھنگامي كھ بعضي از یھود. بولس این اندرز را با حسن نظر قبول كرد و رسوم تطھیر را انجام داد
این آن مردي است كھ ھمھ جا علیھ قوم ما و شریعت تعلیم «: او را در ھیكل دیدند، علیھ او فریاد زدند

اي  كھ جوخھ» .رفتند او را بكشند مي«جمعیت گریبان او را گرفتند و از ھیكل بیرونش كشیدند و » .دھد مي
بولس رو بھ جمعیت آغاز سخن كرد . از سربازان رومي او را از چنگشان بھ درآوردند و بازداشتش كردند

افسر رومي فرمان داد . آنھا اعدام او را خواستند. و ایمان خود را بھ آیین یھود و بھ مسیحیت اعالم داشت
اش بزنند، ولي ھنگامي كھ اطالع یافت كھ بولس داراي عنوان شارمندي رومي است، از این امر  تازیانھ

بولس در برابر این مجمع سخن گفت، . ھ پیشگاه سنھدرین آوردفرداي آن روز زنداني را ب. صرفنظر كرد
اش  خود را فریسي اعالم داشت و موفق شد تا حدي حس پشتیباني آنان را برانگیزد، ولي دشمنان برآشفتھ

ھمان شب یكي از برادرزادگان . دوباره در صدد آزار او برآمدند و افسر رومي او را بھ زندان برگردانید
اند كھ تا این زنداني را نكشند چیزي  مزبور اطالع داد كھ چھل تن از یھودیان عھد كردهبولس بھ افسر 

افسر ھم چون ترسید كھ اغتشاشي رخ دھد و موقعیتش بھ خطر افتد شبانھ بولس . نخورند و چیزي نیاشامند
  .را نزد فلیكس پروكوراتور، بھ قیصریھ فرستاد

: كسوتان، شخصًا بدانجا آمدند تا بولس را متھم سازند كھپنج روز بعد خاخام بزرگ و چند تن از پیش 
بولس اعتراف كرد كھ كیش جدیدي » .طاعوني است بر ھم زنندة آرامش در میان یھودیان سراسر جھان«

فلیكس اتھام زنندگان » .بھ ھمة آنچھ در شریعت تعلیم داده شده است معتقدم«: كند، اما افزود را ترویج مي
، ولي دوستانش )؟ ۶٠ـ  ۵٨(بولس را دو سال بھ حالت توقیف در خانھ نگھداشت را روانھ كرد ولي 

  .شاید پروكوراتور امیدوار بود كھ رشوة ھنگفتي بگیرد. توانستند از او دیدن كنند مي

. پیشنھاد كرد كھ محاكمة بولس در اورشلیم در حضور او انجام یابد  ھنگامي كھ فستوس جانشین فلیكس شد،
آن محیط خصمانھ وحشت داشت، حقوق خود را بھ عنوان شارمند رومي بھ میان كشید و بولس، كھ از 

شاه آگریپا در حین عبور از قیصریھ او را بھ حضور . درخواست كرد كھ در پیشگاه امپراطور حاضر شود
اگر بھ «: آگریپا گفت. ، اما در سایر موارد بیگناه تشخیص داد»اي از دانش فراوان دیوانھ«پذیرفت و او را 

. بولس را بر عرشة یك كشتي بازرگاني سوار كردند» .شد او را آزاد كرد امپراطور رجوع نكرده بود مي
گویند كھ،  مي. رفت كھ، پیش از رسیدن بھ ایتالیا، بھ یك طوفان زمستاني دچار شد این كشتي آن قدر كند مي

سرمشق تشویق آمیز مردي بود مسلط در مدت چھارده روز طوفان، بولس براي كاركنان كشتي و مسافران 
ھاي مالت در ھم شكست، ولي ھمة كساني كھ در  كشتي روي صخره. و فایق بر مرگ و مطمئن از نجات

مقامات ). ؟ ۶١سال (سھ ماه بعد بولس وارد روم شد . آن بودند صحیح و سالم بھ ساحل نجات رسیدند
  بھ  رومي با او بدون سختگیري رفتار كردند، و براي رسیدگي

. وضع او منتظر ماندند تا متھم كنندگانش از فلسطین برسند و نرون فراغتي داشتھ باشد كھ مطلب را بشنود
توانست آزادانھ  نمي. اي بھ انتخاب خودش با یك نفر سرباز پاسدار اقامت كند بھ او اجازه دادند كھ در خانھ
مدارن یھودي روم را دعوت كرد تا با او بولس زما. توانست بپذیرد خواست مي بگردد، ولي ھر كس را مي

آنان با شكیبایي بھ سخنانش گوش دادند، ولي وقتي پي بردند كھ بھ عقیدة او رعایت شریعت . مباحثھ كنند
. در نظر آنان شریعت پشتیبان و مایة تسلي ضرور زندگاني یھود بود. یھود براي نجات الزم نیست، رفتند
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روش » .شود، و ایشان خواھند شنید كھ نجات خدا نزد امتھا فرستاده مي پس بر شما معلوم باد«: بولس گفت
االصل  این گرویدگان، كھ اصوال یھودي. او جماعت مسیحي رم را، كھ بولس بھ آنھا برخورد، نیز آزرد

دادند؛ ختنھ شده بودند و از یھودیان  بودند، مسیحیتي را كھ از اورشلیم برایشان آورده بودند، ترجیح مي
اینان پطرس را از روي وفاق پذیره شدند، ولي در قبال بولس بھ . شدند خ العقیدة روم تمیز داده نميراس

حتي از بزرگان و ثروتمندان، بھ كیش جدید   از میان غیر یھودیان چند نفري را،. سردي رفتار كردند
  .ساخت درآورد، اما احساس شكست محنت باري، تنھایي كنج زندان را بر او تیره مي

ده . اي تسلي خاطر پیدا كرد ھاي طوالني و محبت آمیز بھ جماعتھاي دور دست، تا اندازه با فرستادن نامھ
مسلمًا بھ مراتب بیش از آنچھ بھ نام او براي ما باقي مانده نگاشتھ . نوشت ھایي مي سال بود كھ چنین رسالھ

كرد و غالبًا، بعد از تحریر، با خط  آنھا را بھ دیگران امال مي. ھا مستقیمًا بھ قلم خود او نبود این نامھ .است
كرد، بلكھ ھمانگونھ كھ تراوش  ظاھرًا آنھا را حك و اصالح نمي. افزود ناشي خودش مطالبي بھ آنھا مي

با اینھمھ، عمق و صداقت و . گذاشت بھامھا و نواقص دستوري ميكرده بودند یعني غریزي، با تكرارھا، ا
احساسات، اخالص پرشور نسبت بھ یك ھدف بزرگ، و كثرت گفتارھاي نغز و بھ یاد ماندني آنھا را بھ 

حتي سخن سیسرون در قیاس با این . اند ھاي ادبیات جھان درآورده صورت نیرومندترین و شیواترین نامھ
ھا مملو از سخنان عاشقانھ، از سوي كسي كھ بھ كلیساھایش بھ  این نامھ. چنداني ندارد ایمان پرشور گیرایي

نگریست؛ حمالت شدید بھ دشمنان بیشمار، سرزنش گنھكاران،  دیدة فرزندان حقیقي تحت حمایت خود مي
  :مرتدان، نفاق افكنان و آشوبگران؛ و در ھمھ جا ترغیبھاي پر از مھر و محبت است

كالم مسیح در شما بھ دولتمندي و بھ كمال حكمت ساكن بشود و یكدیگر را تعلیم و نصیحت . شاكر باشید
  .كنید بھ مزامیر و تسبیحات و سرودھاي روحاني؛ و با فیض در دلھاي خود خدا را بسرایید

حرف «: دارند كنند و گرامي مي شود كھ ھمة مسیحیان آنھا را ذكر مي در آنھا جمالت پر مغز یافت مي
ھر چیز براي پاكان «، »سازد معاشرات بد، اخالق حسنھ را فاسد مي«؛ »كند شد، لیكن روح زنده ميك مي

بولس از اعتراف صادقانھ بھ معایب خود، حتي از اعتراف بھ . »طمع ریشة ھمة بدیھاست«؛ »پاك است
  :رفتار زرق سیاست مآبانة خود رویگردان نیست

و … و یھود را یھود گشتم تا یھود را سود برم . سود برمخود را غالم ھمھ گردانیدم تا بسیاري را 
سازم و نفع خود را  چنانكھ من نیز در ھر كاري ھمھ را خوش مي… . بیشریعتان را چون بیشریعتان شدم

كنم تا در آن شریك  اما ھمھ كار را بھ جھت اھل انجیل مي. طالب نیستم بلكھ نفع بسیاري را تا نجات یابند
  .گردم

در . شد ھا حفظ شد و غالبًا در حضور مردم، در میان جماعاتي كھ خطاب بھ آنان بود، خوانده مي این رسالھ
و ایگناتیوس و  ٩٧كلمنس رومي در سال . پایان قرن اول، بسیاري از آنھا خیلي رواج یافتھ بود

ھاي االھیات كلیسا ترین قسمت ھا بتدریج جزو دقیق این رسالھ. كنند پولوكارپوس اندكي بعد بھ آنھا اشاره مي
اش از مسیح، و  بولس، بر اثر بدبیني و پشیماني خودش، و ھمچنین بر اثر دیدگاه دگرگون شده. گردد مي

شاید تحت تأثیر نظرات افالطوني و رواقي دربارة ماده و جسم بھ عنوان آالت شر، و احتماال با یادآوري 
االھیاتي   براي كفارة گناھان قوم،» بز طلیغھ«ك آداب و رسوم یھودیان و مشركان در مورد قرباني كردن ی

ھر انساني كھ از زن بھ «: توان یافت بھ وجود آورد كھ در سخنان مسیح چیزي، جز نكات مبھم، از آن نمي
تواند  دنیا بیاید وارث گناه آدم است و از نفرین ابدي جز بھ وسیلة مرگ پسر خدا كھ كفارة گناه است نمي

مردم مصر، آسیاي صغیر، و یونان . چنین مفھومي براي مشركان قابل قبولتر از یھودیان بود ».یابدنجات 
از دیرزماني بھ خدایاني، مانند اوزیریس و آتیس و دیونوسوس كھ بھ خاطر نجات بشر مرده بودند اعتقاد 

واژة . بھ این خدایان اطالق شده بود) رھاننده(و الئوتریوس ) منجي(سوتر : عنوانھایي از قبیل .داشتند
كند، ھمان عنواني بود كھ كیشھاي سوریھ و یونان بھ  كھ بولس بھ مسیح اطالق مي) خداوندگار(كوریوس 

و شھرھاي دیگر  غیر یھودیان انطاكیھ. ساخت داده بودند مرد و رستگاري را عملي مي دیونوسوس كھ مي
  توانستند او را جز بھ شیوة خدایان منجي  كھ ھرگز عیسي را در حیاتش نشناختھ بودند، نمي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  ».گویم ھمانا بھ شما سري مي«: گفت بولس مي. بپذیرند

افزود كھ قبال بر اثر كتاب حكمت  اي مفاھیم عرفاني مي بولس بھ این االھیات مردم پسند و تسلي بخش پاره
نخستزادة تمامي آفریدگان » «مسیح حكمت خدا است،«گفت  بولس مي. ن جاري و ساري بودو فلسفة فیل

. آفریده شده است» بھ وساطت او ھر چیز… او قبل از ھمھ است، و در وي ھمھ چیز قیام دارد «، »است
دم است كھ مرگش ھمة مر) كلمھ(او لوگوس . رھاند او مسیح یھود نیست كھ اسرائیل را از زنجیرھایش مي

توانست زندگي واقعي و سخنان عیسي را، كھ مستقیمًا با آنھا آشنا  بولس با این تفسیرھا مي. دھد را نجات مي
نادیده گیرد، و خود را با حواریون بالفصل، كھ در مكاشفة مابعدالطبیعھ با او ھمسري   نشده بود،

مسیح، و بھ زندگي انسان، نقشھایي  توانست بھ زندگي او مي. توانستند كرد، برپایة برابري قرار دھد نمي
توانست بھ  بھ عالوه مي. گرفت، بدھد عالي در نمایشي باشكوه، كھ تمام نفوس و سراسر ابدیت را در بر مي

پرسیدند، چرا مسیح، اگر جنبة االھي داشت، تحمل كرد كھ  پرسشھاي تصدیع آور كساني پاسخ گوید كھ مي
كھ بر اثر گناه آدم تسلیم شیطان شده بود رھایي بخشد؛ الزم بود بمیرد تا او را بكشند، مرده بود تا دنیایي را 

شوند  پیوندھاي مرگ را در ھم شكند و درھاي آسمان را بھ روي كساني كھ مشمول رحمت االھي مي
  .بگشاید

انتخاب االھي و : یابد كند كھ چھ كسي بھ وسیلة مرگ مسیح نجات مي گفت دو عامل مشخص مي بولس مي
خواھد با عنایت خود بركت دھد و كساني را كھ  خداوند از روز ازل كساني را كھ مي. خاكسارانھ ایمان

كرد كھ ایمان را ھمچون  مع ھذا، بولس جد و جھد مي.گزیند خواھد محكوم بھ عذاب دوزخ كند، برمي مي
اطمینان بھ «ا این ، ب»اعتماد بھ چیزھاي مورد انتظار«تنھا با این . وسیلة اخذ عنایت رباني بیدار كند

سازد، و  تواند عمق آن دگرگوني را دریابد كھ انسان نوین را مي مي) روح(است كھ نفس » چیزھاي نادیده
بھ عقیدة بولس . دھد در ثمرات مرگ وي شریك باشد كند، و بھ او اجازه مي مؤمن را با مسیح یكي مي

تواند انسان باطني را  ، زیرا این نھ ميدستور شریعت یھود كافي نیست ۶١٣كارھاي نیك، و اجراي ھمة 
از این پس دیگر . مرگ مسیح بھ عصر شریعت پایان داده است. از نو بسازد، نھ روح را از گناه تطھیركند

» .ھمھ در وجود عیسي مسیح یكي ھستید«. نھ یھودي ھست نھ یوناني، نھ برده و نھ آزاد، نھ مرد و نھ زن
شود و  ان باید گفت كھ بولس ھیچ گاه از تفھیم آنھا بھ مردم خستھ نميدر مورد كارھاي نیك توأم با ایم

  :معروفترین سخنان دربارة عشق از اوست

صدا دھنده و سنج ) برنج(اگر با زبانھاي مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشتھ باشم، مثل نحاس 
را بدانم و ایمان كامل داشتھ باشم، بھ و اگر نبوت داشتھ باشم و جمیع اسرار و ھمة علم . ام فغان كننده شده

و اگر جمیع اموال خود را صدقھ دھم و بدن . حدي كھ كوھھا را نقل كنم، و محبت نداشتھ باشم ھیچ ھستم
محبت . محبت، حلیم و مھربانست. برم خود را بسپارم تا سوختھ شود و محبت نداشتھ باشم ھیچ سود نمي

  و … . شود ھرگز ساقط نمي… . نفع خود را طالب نمي شود…  .برد، محبت كبر و غرور ندارد حسد نمي

  .یعني ایمان و امید و محبت، اما بزرگتر از اینھا محبت است. الحال این سھ چیز باقي است

عبارتي چنین . دارد كھ بسیار مایة دلسردي است بولس راجع بھ عشق جنسي و ازدواج، تساھلي ابراز مي
اختیار نداریم كھ ] من و برناباس[آیا «: كند ولي آن را بقطع ثابت نميرساند كھ متأھل بوده است،  مي

ولي در » خواھر دیني را بھ زني گرفتھ ھمراه خود ببریم، مثل رسوالن دیگر و برادران خداوند و كیفا؟
وقتي كھ از در . او، مانند عیسي، با شھوت جسماني سر ناسازگاري نداشت. گوید كھ تنھاست جاي دیگر مي

دانید  آیا نمي«: پرسید از قرنتیان مي. گرفت شنید انزجار سراپایش را فرا مي میختگي و فساد سخن ميھم آ
بكر بودن بھتر از ازدواج است، » .خدا را در بدن خود تمجید نمایید… كھ بدنھاي شما اعضاي مسیح است

ت، مگر پس از ازدواج زوجھاي از ھم جدا شده حرام اس. ولي ازدواج بر شھوتپرستي ترجیح دارد
ھر كس در حالتي كھ «. زنھا باید مطیع شوھرانشان، و بردگان مطیع آقایانشان باشند. نكاحھاي مختلط

تواني  اگر در غالمي خوانده شدي، ترا باكي نباشد؛ بلكھ اگر ھم مي» «.خوانده شده باشد در ھمان حال بماند
داوند خوانده شده باشد، آزاد خداوند است، و زیرا غالمي كھ در خ. آزاد شوي، آن را اولیتر استعمال كن
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اگر دنیا باید بزودي بھ پایان برسد، آزادي و » .ھمچنین شخصي كھ آزاد خوانده شد، غالم مسیح است
ھر شخص مطیع قدرتھاي برتر بشود، «. اھمیت است بھ ھمین دلیل آزادي ملي بي. بردگي اھمیتي ندارند

روم واقعًا بد كرد كھ » .ایي كھ ھست از جانب خدا مرتب شده استزیرا كھ قدرتي جز از خدا نیست و آنھ
  .فیلسوفي چنین سازگار را از میان برد

  شھید – ۴

  :چنین نوشتھ شده است  در رسالة دوم بھ تیموتاوس، كھ اصالت آن مورد تردید است،

ده بھ سعي كن كھ بزودي نزد من آیي، زیرا كھ دیماس براي محبت این جھان حاضر، مرا ترك كر
در محاجة اول … . تسالونیكي رفتھ است و كریسكنس بھ غالطیھ و تیطس بھ دلماطیھ؛ لوقا تنھا با من است

لیكن خداوند با من ایستاده بھ من قوت داد تا … من، ھیچ كس با من حاضر نشد بلكھ ھمھ مرا ترك كردند 
شوم  من االن ریختھ مي… یر رستم موعظھ بھ وسیلة من بھ كمال رسد و تمامي امتھا بشنوند و از دھان ش

ام و دورة خود را بھ كمال رسانیده، ایمان را  بھ جنگ نیكو جنگ كرده. و وقت رحلت من رسیده است
  .ام محفوظ داشتھ

بنا بھ یك روایت كھن آزاد شد، بھ آسیا و سپس بھ اسپانیا . گفت ولي سخت اندوھگین بود او دلیرانھ سخن مي
موعظھ پرداخت و بار دیگر در روم بھ زندان افتاد؛ احتماال ھرگز آزاد نشده  رفت، در آنجا دوباره بھ

  بدون زن یا فرزنداني كھ مایة تسلیش باشند، محروم از . است

. توانست پشتیبان او باشد و شاید آن ھم متزلزل شده بود ھمة دوستان خود جز یك نفر، تنھا ایمانش مي
: بھ فیلیپیان نوشتھ بود. امید دیدن بازگشت مسیح عمر گذرانیده بودبولس، مانند مسیحیان زمان خویش، بھ 

و » .كشیم وطن ما در آسمان است كھ از آنجا نیز نجات دھنده یعني عیسي مسیح خداوند را انتظار مي«… 
و خریداران چون غیر … زن باشند وقت تنگ است، تا بعد از این آنان كھ زن دارند مثل بي«: بھ قرنتیان

اما در رسالة » !خداوندا بزودي بیا! مراناثا… زیرا كھ صورت این جھان در گذر است… باشندمالكان 
كرد از اینكھ در انتظار جلوس آیندة عیسي از امور دنیوي غفلت  دوم بھ تسالونیكیان، آنان را مالمت مي

بھ تأخیر » ردظھور كند و خود را خدا اعالم دا«) شیطان(» دشمن«این آمدن تا ھنگامي كھ . ورزند مي
كرده است  بینیم كھ، در مدت زنداني بودنش، تالش مي ھاي بولس مي از روي آخرین نامھ. افتاده است

بیش از پیش . بھ وجود آورد) دومین ظھور(سازشي میان اعتقاد نخستین خود و تأخیر طوالني پاروسیا 
بزرگ را بھ وجود آورد كھ مایھ گذاشت، و براي تسلي خویش این تعدیل  امید خود را در ماوراي مرگ مي

نجات مسیحیت شد ـ یعني اعتقاد بھ بازگشت زودرس مسیح را بھ امید پیوستن بھ او پس از مرگ در بھشت 
قیصر و مسیح در برابر ھم قرار گرفتند و . ظاھرًا دوباره بھ محاكمھ دعوت و محكوم شد. دگرگون ساخت

محتمال در این محاكمھ، مانند داوري سابق در . عي نداریماز اتھام دقیق او اطال. قیصر موقتًا فایق آمد
نافرماني از فرمانھاي امپراطور و مدعي بودن این كھ شخص ثالثي موسوم «تسالونیكا، بولس متھم بود بھ 

شرح این محاكمھ . رفت كھ مجازات آن اعدام بود بھ شمار مي» لزماژستھ«این یك » .بھ عیسي پادشاه است
بعد از میالد است، نقل  ٢٠٠ھایش بھ سال  دست نیست، ولي ترتولیانوس، كھ نوشتھاز آن روزگار در 

بولس در روم در «نگارد كھ  اوریگنس مي ٢٢٠كند كھ بولس را در روم سر بریدند؛ و در حدود سال  مي
نھ احتمال دارد، بھ عنوان شارمند رومي، این افتخار را یافتھ است كھ جداگا» .زمان نرون بھ شھادت رسید

روایت است كھ او و . مصلوب شدند ۶۴اعدام شود و نھ ھمراه تودة مسیحیاني كھ پس از حریق سال 
نمایاند كھ  اي تأثر آور این دو رقیب را مي پطرس، گرچھ جدا از یكدیگر، در یك زمان شھید شدند و افسانھ

ود آرامگاه بولس است، در قرن در محل و یا اوستیا، كھ كلیسا متعقد ب. رسند در راه مرگ دوستانھ بھ ھم مي
این ھمان . این بنا بعدًا بھ شكل زیباتري از نو ساختھ شد و ھنوز وجود دارد. سوم عبادتگاھي برپا گشت

py  .است) بولس حواري آن سوي دیوارھا(كلیساي بزرگ سان پائولو فوئوري لھ مورا 
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ده بود، خود چون آدم بزدلي جان امپراطوري كھ او را محكوم كر. این كلیسا نشانة زیباي پیروزي اوست
ولي از بولس مغلوب، ساختمان االھي . سپرد، و كمي بعد از آثار بي سر و سامان او چیزي بر جاي نماند

بولس از . مسیحیت بھ وجود آمد، ھمان گونھ كھ از بولس و پطرس سازمان شگرف كلیسا بر جاي ماند
  آخرتشناسي، كھ در حصار شریعت یھود بود، 

او این آخرتشناسي را آزاد كرد و توسعھ داد و بھ صورت ایماني درآورد كھ قادر بھ تكان . فرا آوردرؤیایي 
با شكیبایي یك دولتمرد، اخالقیات یھود را با مابعدالطبیعة یونانیان تلفیق كرد و بسط داد، و . دادن دنیا بود

آورده بود، یعني شكل جدیدي از  او سر جدیدي بھ وجود: عیساي اناجیل را بھ مسیح االھیات مبدل ساخت
وي اعتقاد را، بھ عنوان نشانة . نمایش رستاخیز، كھ باقي چیزھا را در خود فرو برد و زنده نگاھداشت

انگیزي بود ولي  دگرگوني غم. تقوا، جانشین سلوك اخالقي ساخت، از این جنبھ آغازگر قرون وسطي بود
ممكن بود بتوانند بدلي از مسیح باشند، ولي نفوس بسیاري  تنھا قلیلي قدیس. شاید خواست بشریت چنین بود

  .توانستند بھ امید نیل بھ زندگي جاوید بھ مراتب ایمان و دلیري برسند مي

جماعاتي كھ تشكیل داده بود مانند جزایر بسیار كوچكي بودند در . نفوذ بولس بالفاصلھ محسوس نگشت
بولس تا یك قرن پس از . بود و بھ خاطرة او وفادار ماندكلیساي روم كلیساي پطرس . اقیانوسي از مشركان

فراموش شده ماند، ولي ھنگامي كھ نخستین نسلھاي مسیحي از میان رفتند و روایت شفاھي   مرگش تقریبًا
حواریون محو شدن آغاز كرد، ھنگامي كھ صدھا گونھ رفض و بدعت روح مسیحیت را بر ھم زد، 

ورد تا نظامي با ثبات از عقایدي كھ جماعات پراكنده را بھ صورت ھاي بولس چارچوبي فراھم آ رسالھ
  .كلیسایي مقتدر گرد ھم جمع كرد، شكل گیرد

حتي با این وجود، مردي كھ مسیحیت را از آیین یھود جدا كرد ھنوز چندان از نظر حدت و شدت خصلتھا 
فتن معتقدات و فرھنگ مشركان و نرمش ناپذیري اخالقي اساسًا یھودي بود كھ مردم قرون وسطي، با پذیر

در اصول بر حق كاتولیكي، در وجود او روحي كھ بھ روح خودشان نزدیك باشد نیافتند، عدة كمي از 
پانزده قرن سپري شد . اي از او تراشیدند، و كمتر نام او را بردند كلیساھا را بھ نام او كردند، ندرتًا مجسمھ

. گرداند، و كالون در آثار مبھم او عقیدة قضا را كشف كردتا اینكھ لوتر بولس را رسول اصالح مذھب 
كیش پروتستان نشانة پیروزي بولس بر پطرس، و نھضت مذھبي بنیادگرایي نشانة پیروزي بولس بر مسیح 

  .بود

III – یوحنا  

حوادث تاریخ خاطرة بولس را با وضوح نسبي براي ما حفظ كرده؛ حال آنكھ یوحنا در ابھام و اسرار باقي 
منقدان . ، دو اثر قابل مالحظھ بھ نام او بھ دست ما رسیده است)رسالھ(عالوه بر سھ نامھ . انده استم

، و بھ دست یك یوحناي دیگر،یعني یوحناي پرسبیتر كھ ٧٠ـ۶٩دھند كتاب مكاشفھ در سالھاي  احتمال مي
ین مكاشفة قوي را بھ ا ١٣۵یوستینوس شھید در حدود سال . ، تألیف شده باشد)١٣۵(پاپیاس ذكر مي كند 

سازد كھ بعضي از  ولي در قرن چھارم ائوسبیوس خاطر نشان مي. دھد نسبت مي» محبوب«حواري 
  در ھر حال نگارندة آن مرد مھمي بوده است، زیرا با لحن یك مقام . دانشمندان در اصالت آن تردید دارند

توانیم چنین فرض  و ما فعال مي(ه باشد اگر نگارندة آن این حواري بود. كند بھ كلیساھاي آسیا خطاب مي
در افسوس، . لقب یافتھ بود) پسر تندر(توانیم بفھمیم كھ چرا، مانند برادرش یعقوب، بوآنرگس  مي) كنیم

سمورنا، پرگاموم، ساردیس، و دیگر شھرھاي آسیاي صغیر یوحنا، و نھ پطرس یا بولس، رھبر عالي 
كند یوحنا بھ توسط دومیتیانوس بھ پاتموس تبعید  یوس نقل ميطبق روایتي كھ ائوسب. شد كلیسا محسوب مي

آن قدر عمر كرده بود كھ . شد و در این جزیرة دریاي اژه انجیل چھارم و مكاشفة یوحناي رسول را نگاشت
py  .پنداشتند نخواھد مرد مردم دیگر مي
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كشف و شھودھاي  این. از لحاظ شكل، كتاب مكاشفھ بھ صحیفة دانیال نبي و كتاب خنوخ شباھت دارد
چندین مكاشفة دیگر یعني . بردند اي ادبي بود كھ یھودیان آن زمان غالبًا بھ كار مي پیشگویانھ و نمادي شیوه

. وجود داشت، ولي این یكي از حیث شیوایي پرصالبت بر آنھا برتري دارد» مطالب نھاني آشكار شده«
سبوق بھ فرمانروایي شیطان و بھ كمال رسیدن برپایة این اعتقاد مشترك كھ فرا رسیدن ملكوت خداوند م

شیطان و . كند بدي است، نگارنده پادشاھي نرون را درست بھ عنوان نشانة این عصر ابلیسي توصیف مي
خورند، روي زمین  پیروانش كھ بر خداوند عاصي ھستند بھ وسیلة لشگر فرشتگان میكائیل شكست مي

نرون، حیوان و دجال این . دارند ا بھ حملھ بھ مسیحیت وا ميشوند و در آنجا دنیاي مشركان ر افكنده مي
كتاب است كھ بھ وسیلة شیطان تدھین شده، و مسیحي است از سوي شیطان، ھمچنانكھ عیسي مسیحي از 

نشیند و پادشاھان روي زمین با او  اي كھ روي آبھاي فراوان مي فاحشھ«روم ھمچون . سوي خداوند بود
است، سرچشمھ و كانون و اوج ھر گونھ » فاحشة بابل«روم . شود ، نمایانده مي»اند هاعمال ناپاكي انجام داد

در آنجاست كھ قیصرھاي بیدین و خونخوار پرستشي را توقع . تباھي، و بت پرستي است  فساد اخالق،  ستم،
  .دارند كھ مسیحیان باید در حق مسیح بھ جا آورند

رھایي است كھ بزودي نصیب روم و امپراطوري آن در یك سلسلھ كشف و شھود، نگارنده شاھد كیف
بالیي از ملخھا بزودي ھمة اھالي را، جز صد و چھل و چھار ھزار یھودي كھ نشانة مسیحیت بر . شود مي

را » ھفت جام خشم خدا«فرشتگان دیگر خواھند آمد و . پیشاني دارند، در مدت پنج ماه معذب خواھد كرد
بھ خون «دم را بھ زخمھاي وحشتناك مبتال خواھند ساخت و دریا را روي زمین خالي خواھند كرد و مر

بزودي بھ ھالكت » كند ھر چھ در دریا زندگي مي«تبدیل خواھند كرد، بھ طوري كھ » مانند خون یك مرده
یكي دیگر زمین . كنند خواھد زد فرشتة دیگري با ھمة حرارت آفتاب ھمة مردمي را كھ توبھ نمي. رسد مي

سوار براي قتل عام یك سوم نوع بشر » دو ده ھزار بار ده ھزار«پوشاند، چھار فرشتھ  ي ميرا با تاریك
» .كشتن قوم با شمشیر، قحطي، مرگ و ددھاي درنده بر زمین خواھند تاخت«چھار سوار براي . آورند مي

نده باشند تگرگھاي شدید روي كافراني كھ زنده ما. اي عظیم كرة زمین را ویران خواھد ساخت زمین لرزه
  .خواھد ریخت، و روم بكلي ویران خواھد گشت

پادشاھان زمین، در دشتھاي ھرمجدون، گرد ھم خواھند شد تا آخرین حملة خود را بھ خدا انجام دھند، ولي 
اند بھ دوزخ فرو  اش كھ در ھمھ جا شكست خورده شیطان و دار و دستھ. شوند خورند و كشتھ مي شكست مي

» اند در خون بره شستھ شده«یحیان حقیقي و كساني كھ بھ خاطر مسیح رنج كشیده و تنھا مس. خواھند رفت
  .از این مصیبتھا در امان خواھند ماند و پاداشي گرانبھا دریافت خواھند داشت

ایمان رو بھ فزوني  گناه در جھاني بي. پس از ھزار سال شیطان رھا خواھد شد تا دوباره بھ بشر بتازد
ولي این بار . ھاي بدي واپسین كوشش خود را خواھند كرد تا كار خدا را ویران سازندنیرو. خواھد گذاشت

آنگاه روز . ھم مغلوب خواھند شد و این بار شیطان و پیروانش براي ھمیشھ بھ دوزخ افكنده خواھند گشت
بھ در  ھمة مردگان از گور بیرون خواھند آمد و مغروقان سر از دریاھا. واپسین داوري فرا خواھد رسید

ھر كھ در دفتر حیات مكتوب یافت نشد بھ دریاچة آتش افكنده «در آن روز ھراس انگیز . خواھند كرد
گوشت پادشاھان و گوشت «و . گرد آورده خواھند شد» بھ جھت ضیافت عظیم خدا«مؤمنان » .خواھد شد

ھ صغیر، و چھ چھ آزاد، چھ غالم، چ… سپھساالران و گوشت جباران و گوشت اسبھا و سواران آنھا 
اورشلیم جدیدي از سوي خدا . آسماني نوین و زمیني نوین تشكیل خواھد یافت. را خواھند خورد» كبیر

ھاي آن از سنگھاي قیمتي، عماراتش از سیم و زر  شالوده. نزول خواھد كرد تا بھشت روي زمین باشد
رودي از آب «اورشلیم را شفاف، دیوارھایش از یشم، ھر یك از درھایش مرواریدي خواھد بود؛ این 

دوران فرمانروایي بدي . خواھد رویید، مشروب خواھد كرد» درخت زندگي«ھاي آن  كھ دركناره» چشمھ
دیگر نھ مرگ و نھ رنج، نھ شب، «. مؤمنان مسیح وارث زمین خواھند شد. رسد براي ھمیشھ بھ پایان مي

  ».نھ اندوه، نھ ھیچ گونھ محنت وجود نخواھد داشت

پیشگوییھایش دربارة رستگاري مؤمنان و كیفر دیدن «. اب مكاشفھ، بیدرنگ، پایدار، و عمیق بودتأثیر كت
او مایة » سلطنت مسیح  دورة ھزار سالة«نظریة » .دشمنان تكیھ گاھي براي كلیساي دستخوش پیگرد گشت
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ت دلپذیرش در استعارات زنده و جمال. تسلي كساني بود كھ از تأخیر طوالني بازگشت مسیح متأسف بودند
مدت نوزده قرن است كھ انسانھا وقایع . عین حال در زبان عامیانھ و در زبان ادبي مسیحیت رخنھ كرد

اي كھ نژاد  ھاي دورافتاده در برخي از گوشھ. كنند تاریخ را بھ مثابھ تحقق یافتن كشف و شھود او تفسیر مي
  .دھد ة تندش را بھ اعتقاد مسیح ميسفید سكونت دارد، ھنوز ھم كتاب مكاشفھ رنگھاي تیره و مز

كتاب مكاشفھ از شعر یھود، و انجیل . باور نكردني است كھ انجیل چھارم و كتاب مكاشفھ اثر یك فرد باشد
شاید كھ حواري نامبرده، كتاب مكاشفھ را پس از اینكھ شكنجھ و . چھارم از فلسفة یونان مایھ گرفتھ است

  آزار نروني خشم 

احتماال تا این ). میالدي ٩٠احتماال حدود سال (یافتة دوران سالخوردگیش نوشتھ باشد مابعدالطبیعة نضج 
زمان خاطراتي كھ از استاد خویش داشت كمي رنگ باختھ بود ـ البتھ تا آن حدي كھ كسي بتواند عیسي را 

ھم بھ  فراموش كند؛ و بیگمان در جزایر و در شھرھاي یونیاني از طنین رازوري و فلسفة یوناني چیزي
اي كھ بر روي آن ھمة چیزھا تشكیل شدند،  افالطون با ارائة مثل خدا بھ عنوان زمینھ. گوش او رسیده بود

رواقیان این مثل را در لوگوس سپرماتیكوس یعني حكمت مولد خدا تلفیق . موضوعي را مطرح ساختھ بود
فیلن این مثل را بھ صورت لوگوس نوفیثاغورسیان از مثل یك شخصیت االھي ساختھ بودند، و . كرده بودند

یا حكمت خدا، اقنوم دوم االھي، در آورده بود كھ بھ وسیلة آن خدا جھان را آفریده بود و با آن ارتباط 
با در نظر داشتن ھمة آنچھ گفتھ شد اگر یك بار دیگر مقدمة انجیل چھارم را بخوانیم، و بھ جاي . داشت
یابیم كھ نویسنده بھ  خود لوگوس را بگذاریم، فورًا در مي ست،، كھ ترجمة لوگوس یوناني ا»كلمھ«واژة 

  :فیلسوفان پیوستھ است

ھمھ چیز بھ واسطة او . ھمان در ابتدا نزد خدا بود. در ابتدا كلمھ بود و كلمھ نزد خدا بود و كلمھ خدا بود
  .كن شدكلمھ جسم گردید و میان ما سا… . آفریده شد و بدون او چیزي از موجودات وجود نیافت

ھمان گونھ كھ فیلن، متبحر در طرز اندیشھ و غور یوناني، این احتیاج را احساس كرده بود كھ كیش یھود 
را بھ صورتھایي كھ براي یونانیان شیفتة منطق پذیرفتني باشد بیان كند، یوحنا ھم چون عمر دو نسل را در 

نان بھ آیین عرفاني یھود ـ كھ حكمت خدا اي از فلسفة یو محیط یوناني گذرانیده بود، در صدد برآمد صبغھ
آگاھانھ و یا   او،. دانست ـ بدھد كرد ـ و بھ آیین ترسا ـ كھ عیسي را مسیح مي را موجودي زنده فرض مي

دیگر مسیح بھ صورت یك یھودي . ناآگاھانھ، با جدا كردن مسیحیت از كیش یھود بھ كار بولس ادامھ داد
شد كھ خطابش بھ  بلكھ چنان نشان داده مي  عت یھود زندگي كرده است،شد كھ كمابیش طبق شری معرفي نمي

براي نجات «عیسي دیگر مسیحي نبود كھ . ست»شریعت شما«و دربارة شریعت آنان » شما«یھودیان 
فرستاده شده باشد، بلكھ پسر خدا و سھیم در ابدیت خدا بود؛ نھ تنھا داور آیندة بشر، » اغنام گم شدة اسرائیل

گرفت و تقریبًا  در این دورنما زندگي یھودي عیساي بشر در حاشیھ قرار مي. رینندة اصلي جھان بودبلكھ آف
شد؛ و مسیح خدا در سنتھاي مذھبي و فلسفي روح یوناني ادغام  مانند بدعت مذھبي گنوسي كمرنگش مي

  .از خود بداند توانست او را بپذیرد و بدین ترتیب، دنیاي مشركان، حتي دنیاي ضد یھود، مي. گشت مي

روح یوناني، كھ رو بھ احتضار بود، دوباره . مسیحیت شرك را از میان نبرد، بلكھ آن را در خود پذیرفت
زبان یوناني كھ قرنھا بر فلسفھ فرمانروایي كرده بود، مظروف . از االھیات و از رسوم كلیسا جان گرفت

دیگر . سریت مؤثر آیین قداست تثبیت شداسرار یوناني در . ادبیات مسیحي و شعایر و كیش نوین گشت
  فرھنگھاي مشركان نیز در بھ وجود آمدن آییني كھ 

از مصر افكار مربوط بھ تثلیث خدا، روز واپسین .ھمة آیینھا را در خود جذب كرده بود، سھم داشتند
مذھب  داوري، و بقاي فردي براي پاداش و كیفر آمد؛ و باز ھم از مصر پرستش مادر و كودك و ھمچنین

تئوزوفي كھ مذاھب نوافالطوني و گنوستیسیسم را بھ وجود آورد و مایة ابھام كیش مسیح گشت، ھمچنین 
از فریگیا، پرستش مھین مام؛ از . رھبانیت مسیحي نیز از الگوھا و سرچشمة خود را در این كشور یافت

یرنده و نجات دھنده بھ سوریھ داستان رستاخیز آدونیس؛ و از تراكیا شاید پرستش دیونوسوس خداي م
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، ثنویت »اشتعال نھایي دنیا«، »اعصار جھان«یعني بھ » ھزار سال«اعتقاد بھ . مسیحیت انتقال یافتند
نور در «: در انجیل چھارم عیسي را چنین وصف مي كند. شیطان و خدا، و ظلمت و نور از ایران آمد

آن قدر با آیین قرباني مقدس ) مھرپرستي(را رسوم كیش میت» .درخشد و تاریكي آن را در نیافت تاریكي مي
قداس شباھت داشت كھ آباي مسیحي شیطان را متھم ساختند كھ این شباھتھا را براي گمراه كردن اذھان 

  .مسیحیت آخرین آفرینش بزرگ دنیاي باستاني مشركان بود. ضعیف اختراع كرده است

   فصل بیست و ھشتم

  

  گسترش كلیسا

  میالدي ٣٠۵ – ٩۶

I – مسیحیان  

شدند، و از روي نمونة كنیسھ بھ خود تشكیالت  ھاي كوچك جمع مي آنھا در اطاقھاي خلوت یا در نمازخانھ
اي یوناني كھ در دولتھایي كھ سازمانشان بر پایة  شد ـ واژه ھر محفل دیني اكلسیا نامیده مي. دادند مي

) مھرپرستي(در كیش ایسیس و میترا  ھمان گونھ كھ. گشت شھرداریھا بود، بھ انجمن مردم اطالق مي
پذیرفتند؛ البتھ ھیچ كوششي براي آزاد ساختن اینان  مرسوم بود، بردگان را در این محفلھا با آغوش باز مي

نخستین گرویدگان . یافتند آمد، اما اینان با نوید ملكوتي كھ در آن ھمھ آزاد خواھند بود، تسلي مي بھ عمل نمي
یا بودند، و البتھ در میانشان تعدادي ھم از قشرھاي پایین طبقات متوسط و تك و عمدتًا از طبقة پرولتار

مع ھذا، برخالف آنچھ كلسوس مدعي است، این اشخاص نمایندة . شدند توكي ھم از ثروتمندان یافت مي
بیشترشان زندگي منظم و آمیختھ با زحمت داشتند، بھ ھیئتھاي تبلیغاتي پول . نبودند» ترین مردم پست«

براي جلب روستاییان چندان كوششي . كردند دادند، و براي جماعات مسیحي فقیر وجوھي جمع مي مي
توبة آنان در آخرین وھلھ رسید، و بھ ھمین علت شگفت است كھ نام آنان، یعني پاگاني ـ كھ در . شد نمي

ھمة اھالي ماقبل اصل بھ معناي روستایي یا دھقان بود و بعدھا معناي مشرك یا غیر مسیحي یافت ـ بھ 
  .مسیحي كشورھاي مدیترانھ اطالق گشت

شدند و در نقشھاي فرعي اھمیت و اعتباري ھم یافتند، ولي كلیسا  زنھا در محافل مذھبي مزبور پذیرفتھ مي
. از آنان خواست كھ با زندگي آمیختھ بھ فرمانبرداري خاكسارانھ مایة شرمساري مشركان بشوند

رفت، و  ون حجاب ممنوع بود، زیرا بویژه گیسوانشان فریبنده بھ شمار ميحضورشان در مراسم عبادت بد
قدیس ھیرونوموس . حتي فرشتگان ممكن بود در موقع اجراي مراسم نماز با دیدن آن از عبادت باز مانند

  زنان . معتقد بود كھ شایستھ است گیسوان خود را بكلي كوتاه كنند

داد روي موھاي مردة  در این صورت بركتي كھ كشیش مي بخصوص گیسوان عاریھ خودداري كنند، زیرا
بولس بھ جماعات خود موكدًا . یابد افتاد و معلوم نبود كھ سر چھ كسي را بركت مي سر فرد دیگري مي

  :دستور داده بود

اگر احتیاج بھ چیزي دارند، آن . تر باشد بگیرند در آنجا محلي را كھ زیردست. زنان در كلیسا ساكت باشند
زیرا كھ مرد نباید … در خانھ از شوھرانشان بخواھند، زیرا شایستھ نیست كھ زني در كلیسا حرف بزند را 

pyزیرا كھ مرد از زن نیست، . سر خود را بپوشد چون كھ او صورت و جالل خداست اما زن جالل مرد است
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



باید  جھت زن مي از این. و نیز مرد بھ جھت زن آفریده نشد بلكھ زن براي مرد. بلكھ زن از مرد است
  .عزتي بر سر داشتھ باشد بھ سبب فرشتگان

این نظر مشابھ نظر یونانیان و یھودیان دربارة زن بود، نھ رومیان؛ و شاید ھم نشانگر واكنشي بود در قبال 
با توجھ بھ ھمین نكوھشھاي . كردند بندو باري برخي از زنان كھ از آزادي روزافزونشان سوءاستفاده مي بي

شدند  توان پنداشت كھ زنان مسیحي با وجود نزدن جواھر و عطر، و بھ كمك حجاب، موفق مي ميسخت 
براي زنان مجرد یا بیوه كلیسا . كردند دلربایي كنند و نیروھاي دیرین خود را با روشي زیركانھ اعمال مي

ادارة امور یا  سازمان داد كھ در» خواھران«آنھا را بھ صورت گروھھاي . وظایف سودمند بسیاري یافت
ھا بھ وجود آمد كھ مھرباني  جستند و، بھ مرور زمان، درجات گوناگون راھبھ در امور خیریھ شركت مي

  .رویي آنھا شریفترین تجسم آیین مسیح است آمیختھ با گشاده

سبك مغزھایي كھ بھ چیزھاي زمین «: لوكیانوس مسیحیان را چنین توصیف كرده است ١۶٠در حدود سال 
یك نسل بعد ترتولیانوس اعالم داشت » .ا ھستند و معتقدند كھ این چیزھا مشتركًا متعلق بھ ھمھ استاعتن بي
ما «: افزود  و با كنایة مخصوص خود،» ھمھ چیزمان مشترك است جز زنھایمان) مسیحیان(ما «كھ 

نباید این » .كنند كنیم كھ باقي مردم اشتراكشان را برقرار مي اشتراكمان را درست در آنجایي قطع مي
ھاي ترتولیانوس  اظھارات را بھ معناي تحت اللفظیشان گرفت؛ بھ طوري كھ از قسمت دیگري از نوشتھ

آید، این كمونیسم فقط بدین معني بود كھ ھر مسیحي، بھ حسب استطاعت خود، بھ صندوق مشترك  برمي
شد دست بخشش  گیرد باعث مي ن ميمسلمًا، این انتظار كھ نظم موجود قریبًا پایا. كرد محفل مذھبي كمك مي

احتماال اعضاي متولتر قانع شده بودند كھ نباید بگذارند واپسین داوري آنھا را در آغوش . تر باشد گشاده
برخي از مسیحیان نخستین با اسینیان متفق القول بودند كھ فرد مرفھي . غافلگیر كند) دیو ثروت(» مامون«

، با سخناني تند و تیز و انقالبي »برادر خداوندگار«یعقوب، . دزد استكند،  كھ مازاد ثروتش را تقسیم نمي
  :كند بھ ثروت حملھ مي

دولت شما فاسد و رخت . آید گریھ و ولولھ نمایید ھان اي دولتمندان بھ جھت مصیبتھایي كھ بر شما وارد مي
گوشت شما را  و زنگ آنھا مثل آتش… . خورد طال و نقرة شما را زنگ مي. شود شما بید خورده مي

  شما در زمان آخر خزانھ . خواھد خورد

اید فریاد  اند و شما آن را بھ فریب نگاه داشتھ ھایي كھ كشتھاي شما را درویده اینك مزد عملھ. اید اندوختھ
آیا خدا فقیران این جھان را برنگزیده . ھاي دروگران بھ گوشھاي رب الجنود رسیده است آورد و نالھ برمي

  مند در ایمان و وارث آن ملكوتي كھ بھ محبان خود وعده فرموده است بشوند؟است تا دولت

  .ثروتمند مانند گل در زیر آفتاب سوزان پژمرده خواھد شد  افزاید كھ در آن ملكوت، و مي

مانند انجمنھاي یوناني و رومي، كھ بھ . در آداب غذاخوري مشترك نیز عنصري از كمونیسم داخل شده بود
آمدند، مسیحیان نخستین نیز غالبًا براي آگاپھ یا بزم محبت  صرف شام با یكدیگر گرد ھم مي مناسبتي براي

شد و پایان  این شام با دعا و قرائت كتاب مقدس شروع مي. شدند معموال شب سبت دور ھم جمع مي
م و خون مؤمنان ظاھرًا معتقد بودند كھ نان و شراب جس. كرد یافت، و كشیش نان و شراب را تبرك مي مي

پرستندگان دیونوسوس، آتیس، و میترا نیز معتقداتي مشابھ، براي ضیافتھایي . مسیح یا مظھر این دوتاست
مراسم نھایي بزم محبت . كردند، داشتند كھ در طي آن تجسم سحرآمیز یا مظاھر خدایانشان را صرف مي

بھ زن بود؛ در برخي دیگر  در برخي از محافل مذھبي این بوسھ مرد بھ مرد و زن. بود» بوسة محبت«
بسیاري از شركت كنندگان در این تشریفات دلپذیر لذتھایي یافتند كھ ھیچ ربطي بھ . محدودیت وجود نداشت

اصول االھیات نداشت؛ و ترتولیانوس و دیگران این تشریفات را، بھ این دلیل كھ موجب پیدایش فساد 
راي بوسیدن لبھا را باز نكنند و اگر مایة لذت كلیسا توصیھ كرد كھ ب. شود مردود شمردند جنسي مي

py  .كم از میان رفت در قرن سوم بزم محبت كم. شود، این كار را تكرار نكنند مي
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



با وجود این گونھ حوادث فرعي، و با وجود نكوھشھاي برخي از واعظان كھ محفلھاي خود را دعوت بھ 
كھ اخالق مسیحیان نخستین سرمشق تخطئھ توان این اعتقاد كھن را پذیرفت  كردند، مي كمال نفس مي

پس از اینكھ ضعیف شدن ایمانھاي كھن آن پشتیباني سستي را . اي در قبال دنیاي مشركین بوده است كننده
ھم كھ این ایمانھا در زندگاني اخالقي داشتند از میان برد، و پس از اینكھ كوشش رواقیون براي استقرار 

ة كمي از برگزیدگان، اقبالي نیافت، یك اخالق نوین و فوق طبیعي، حال یك اخالقي طبیعي، جز در میان عد
شد، وظیفة تطبیق غرایز وحشیانھ را با اخالقیاتي  بندو بار تمام مي بھ ھر قیمتي كھ براي خرد آزاد و بي

ا امید بھ ملكوت آینده با خود اعتقاد بھ وجود داوري را كھ ھمة اعمال انسان ر. پایدار بھ انجام رساند
بھ این نظارت . توان او را دور كرد یا فریفت بھ ھمراه داشت بیند، بھ تمام پندارھاي او آشناست، و نمي مي

توانست بآساني نھانگاھي  در میان این گروھھاي كوچك گناه نمي: شد خدا وارسي دقیق متقابل نیز افزوده مي
كرده بودند و رازشان فاش شده بود پیدا كند؛ و جماعت آن اعضایي را كھ قانون جدید اخالق را نقض 

  مثال سقط جنین و كودك كشي، كھ مایة . كرد آشكارا توبیخ مي

دادند، و از محل وجوه  داشتند، تعمید مي در بسیاري از موارد، مسیحیان كودكان سر راھي را برمي. بود
ي و ھمچنین كلیسا حضور مسیحیان را در تئاترھا و در مسابقات عموم. پروردند صندوق مشترك مي

بھ طور كلي، كیش . شد كرد ولي كمتر كامیاب مي شركت جستن آنھا را در جشنھاي رسمي مشركان منع مي
تجرد و بكارت ھمچون . مسیح سختگیري اخالقي یھودیان حاضر بھ مبارزه را دنبال و حتي تشدید كرد

اي مضحك  غزش جنسي و وسیلھاي براي جلوگیري از ل ازدواج تنھا بھ عنوان وسیلھ. شد آرماني توصیھ مي
. شدند كھ از روابط جنسي خودداري كنند شد، ولي شوھران و زنان تشویق مي براي ادامة نژاد تحمل مي

زناشویي مجدد . خواست ازدواج با یك نو ایمان را باطل كند طالق در صورتي مجاز بود كھ یك مشرك مي
ھمجنس با حدت و شدتي كھ در عھد باستان كم نظیر و روابط میان دو . مردان یا زنان بیوه پسندیده نبود

  ».كند در مسئلة جنسي، مرد مسیحي بھ زن اكتفا مي»  :گوید ترتولیانوس مي. شد بود محكوم مي

ھمگام با رنگ باختن این . قسمت مھمي از این قوانین سخت بر شالودة رجعت نزدیك مسیح وضع شده بود
اي كھ نام نویسندة آن معلوم  رسالھ. قیات مسیحي سست گشتامید، فریاد تن دوباره اوج گرفت و اخال

پیدایش مجدد خست، نادرستي، بزك، موھاي رنگ شده، ) ١١٠حد سال (نیست، بھ نام شبان ھرماس 
مع ھذا، تصویر . كند پلكھاي نقاشي شده، افراط در میخواري، و زنا را در میان مسیحیان سخت تشنیع مي

ه تصویري است از زھد، درستي و صداقت متقابل، وفاداري در زناشویي، كلي اخالق مسیحي در این دور
پلیني كھین مجبور شد بھ ترایانوس گزارش دھد كھ مسیحیان . و سعادتي آرام در داشتن ایمان محكم

چنان پیشرفت در انضباط «: كرد جالینوس آنھا را چنین وصف مي. اي دارند زندگاني صلحجویانھ و نمونھ
بر اثر اعتقاد » .شدید بھ رسیدن كمال معنوي ھستند كھ از فیلسوفان حقیقي ھیچ كم ندارند و در میل… نفس

اي كھ پاداش یا كیفر  دار شده است، و دنیا بزودي با محاكمھ بھ اینكھ دامن ھمة بشریت بر اثر سقوط آدم لكھ
یان تمام ھم خود را بسیاري از مسیح. دھد پایان خواھد یافت، احساس گناه نیروي جدیدي گرفت ابدي مي

كردند كھ با دامان پاك در این داوري ھراس انگیز حاضر شوند، و در ھر گونھ لذت  مصروف این مي
كردند و در صدد بودند ھوس را با روزه و  را تقبیح مي» دنیا و جسم«. دیدند جسماني دامي شیطاني مي

بھاي خارجي، حمامھاي گرم، یا رسم آنھا بھ موسیقي، نان سفید، شرا. محرومیتھاي دیگر منقاد سازند
حتي در نظر یك مسیحي . تراشیدن ریش ـ كھ بھ نظرشان حقیر شمردن شیت االھي بود ـ بدگمان بودند

تر از آنكھ مشركان بھ آن داده بودند ـ البتھ جز در موارد استثنایي مربوط بھ آرام  معمولي زندگي رنگي تیره
ھاي جدي سبت یھود بھ یكشنبة  تمام جنبھ. گرفت خود مي خدایان زیرزمین ـ بھ» دفع شر«كردن و 

  .مسیحیان، كھ از قرن دوم جایگزین آن گشت، انتقال یافت

آمدند؛ روحانیانشان قسمتھایي از  مسیحیان براي برگزاري مراسم ھفتگي گرد ھم مي» یوم اهللا«در این 
اي شامل تعلیم آیین، تشویق بھ  وعظھكردند و م خواندند، آنان را در دعا راھنمایي مي كتاب مقدس را مي

در روزگاران نخستین، اعضاي محفل مذھبي، . دادند ھا ترتیب مي گرایش بھ معنویات، و مناظرة بین فرقھ
گفتند  شدند، بدین معنا كھ آنان در حال جذبھ یا خلسھ سخناني مي پذیرفتھ مي» غیبگویي«بویژه زنان، براي 

ھنگامي كھ این اعمال بھ صورت پر حدت و . شد ھدانھ معلوم نميكھ معناي آنھا جز با یك تفسیر زا
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حرارتي درآمد و اصول االھیات را آشفتھ ساخت، كلیسا ابتدا چنین تظاھراتي را مذموم شمرد و سرانجام 
  .آن را از میان برد

بخشي از آیین قداس كھ . در پایان قرن دوم دیگر این تشریفات ھفتگي شكل آیین قداس مسیحي را گرفتھ بود
آن برگرفتھ از عبادات مرسوم در ھیكل یھود، و بخشي برگرفتھ از مراسم رازورانة یوناني تطھیر، قرباني 
نیابتي، و شركت در قدرتھاي خدایي فایق بر مرگ از طریق آیین قرباني مقدس بود، اندك اندك بھ صورت 

ي بھ صورت سؤال و جواب، و از دعاھا، مزامیر، قرائتھا، موعظھ، سرودھای. مجموعة وسیعي درآمد
، كھ در مسیحیت جایگزین قربانیھاي خونین ایمانھاي »برة خداوند«اي  باالتر از ھمھ، قرباني نمادین كفاره

نان و شراب، كھ در این كیشھا بھ منزلة عطایاي نھاده بر قربانگاه در پیشگاه خدا بود، اینك در . كھن شد
عمل تقدیس از طرف كشیش بھ خون و جسم مسیح تبدیل شده است این مراسم بھ عنوان چیزي كھ بھ وسیلة 

آنگاه، با تشریفاتي بسیار ھیجان . شد تلقي، و بھ عنوان تكرار قرباني عیسي بر صلیب بھ خداوند تقدیم مي
این مفھومي بود كھ . شدند خویش شریك مي» نجات دھندة«انگیز، پرستندگان در خود زندگي و جوھر 

ھي آن را جایز شمرده بود و ذھن مشركان براي پذیرفتن آن احتیاج بھ پرورش و مرور زمان از دیرگا
، آخرین و بزرگترین مذھب »اسرار قداس«مسیحیت با تجسم بخشیدن بھ این مفھوم در . تمرین نداشت
منشأ این رسم پست و حقیر بود اما نضج و رشدي زیبا داشت؛ پذیرش آن جزئي از خردمندي . اسرار گشت

ھیچ . د كھ كلیسا بھ وسیلة آن خود را با نمادھاي آن عصر و احتیاجات مردم آن زمان تطبیق دادعمیقي بو
یا او را تا این حد  تشریفات دیگري قادر نبود این اندازه بھ دل مؤمني نشیند كھ اصوال عزلت گزین بود، 

  .بخشدبراي مواجھھ با دنیاي مخالف نیرو 

مسیحیت ـ آیینھاي مقدسي كھ مایة » آیین مقدس«نان و شراب، یكي از ھفت » تبرك كردن«افخارستیا، یا 
در اینجا نیز كلیسا از زبان شعري نمادھا براي تسلي بخشیدن و رفعت . شد ـ بود كسب فیض رباني تلقي مي

  دادن بھ زندگي بشر، 

شدند سھ تا  محسوب مي» آیینھاي مقدس«در قرن اول، مراسمي كھ جزو .رھسپاري بشر استفاده كرداز 
ھاي مقدس؛ ولي نطفة سایر  ، و اعطاي رتبھ)تناول عشاي رباني(تعمید، قرباني مقدس : بیشتر نبودند

یحیان اولیھ ظاھرًا این مس. نیز از ھمان زمان در آداب و رسوم محافل مذھبي وجود داشت» شعایر مقدس«
دمید،  را نیز، كھ بھ وسیلة آن رسول یا كشیش روح القدس را بھ وجود مؤمن مي» مسح«بودند كھ بھ تعمید 

ھنگامي كھ تعمید كودكان . تبدیل گشت» آیین تأیید«بھ مرور زمان این عمل از تعمید جدا شد و بھ . افزودند
اعتراف . بھ یك تطھیر روحي بعدي احتیاج دارند كم جاي تعمید بالغان را گرفت، مردم احساس كردند كھ كم

گفت از حواریون یا از  بھ گناه در برابر عموم تبدیل بھ یك اعتراف خصوصي در برابر كشیش شد كھ مي
، یعني تحمیل توبھ و بخشایش گناھان، را دریافت داشتھ »حل و عقد«جانشینان آنھا یعني از اسقفھا حق 

بھ علت سھولت بخشایش قابلیت آن داشت كھ مورد سوءاستفاده قرار گیرد،  آیین توبھ بنیاني بود كھ. است
در آن . داشت داد و نفوس مشوش را از ھراسھاي پشیماني در امان مي ولي بھ گناھكار نیروي اصالح مي

ازدواج ھنوز یكي از تشریفات مدني بود ولي كلیسا با الزم شماردن افزودن صحة خود بھ ازدواج   قرنھا،
، تبرك ٢٠٠در حدود سال . از پایة یك قرارداد موقت بھ مقام مقدس یك پیمان نقض ناپذیر باال برد آن را

درآمد، كھ در اثر آن اسقفھا حق » ھاي مقدس رتبھ«، بھ صورت آیین )دست بر كسي نھادن(كردن 
سرانجام . دانحصاري تعیین كشیشھایي را كھ بتوانند آیینھاي مقدس را صحیح انجام دھند بھ عھده گرفتن

را استخراج كرد كھ بھ وسیلة آن كشیش » تدھین نھایي«آیین ) ١۴.  ۵(كلیسا از متن رسالة یعقوب 
كرد و بدین ترتیب او را دوباره از گناه پاك و  انتھاھاي بدن و اعضاي حواس مسیحي محتضر را تدھین مي

جھ بھ ابرازھاي تحت اللفظي آنھا قضاوت دربارة این تشریفات با تو. گردانید براي دیدار خدا آماده مي
  .ترین درمانھاي روح بود نامعقول است؛ این تشریفات، بھ عنوان دلگرمي و الھام دادن بھ انسان، عاقالنھ

. شد مراسم دفن در كیش مسیح آخرین و عالیترین احترامي بود كھ بھ زندگاني یك نفر مسیحي گذاشتھ مي
كشیشي نماز . شد كرد، بھ مرده توجھ خاصي مي را اعالم مي چون آیین نوین رستاخیز جسم و روح ھر دو

، مسیحیان روم نیز، مطابق سنن ١٠٠در حدود سال . خواند و ھر جسدي یك گور انفرادي داشت میت مي
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ھا روي كردند ـ محتمال نھ براي پنھان كردن آنھا، بلكھ از  سوریھا و اتروسكھا، بھ دفن مردگان در دخمھ
كندند  كارگران معبرھاي زیرزمیني طوالني در سطحھاي مختلف مي. جا و در خرجلحاظ صرفھ جویي در 

مشركان و یھودیان . گذاشتند ھایي كھ روي ھم قرار داشت در پھلوھاي این معبرھا مي ھا را در دخمھ و مرده
ي از بعض. كردند، شاید این طریقھ براي انجمنھاي تدفین مناسبتر بوده است نیز بھ ھمین طریق رفتار مي

آورد كھ مسیحیان از آنھا، در مواقع  این معبرھا عمدًا پرپیچ و خم ساختھ شده و این فكر را بھ وجود مي
  تعقیب و آزار، بھ عنوان 

ھا جایگاھي مورد احترام و زیارتگاه  دخمھ. ھا پایان پذیرفت پیروزي مسیحیت، رسم دفن كردن در دخمھ
صرفًا از روي  ١۵٧٨و فراموش شده بودند، و در سال  ھا مسدود در قرن نھم دیگر این دخمھ. شدند

  .تصادف كشف شدند

در . ھاست آنچھ از ھنر دوران اولیة مسیحیت باقي مانده عمدتًا بھ صورت فرسكوھا و نقوش برجستة دخمھ
شوند كھ بعدھا در  ھستند، نمادھایي دیده مي ١٨٠این فرسكوھا و نقوش برجستھ، كھ متعلق بھ حدود سال 

نمایندة روح آزاد شده از زندان حیات این جھاني؛ قفس، كھ از   كبوتر سفید،: اھمیت فراوان یافتند مسیحیت
دھد؛ شاخة زیتون، مظھر صلح؛ و  خیزد؛ شاخة نخل، كھ مژدة پیروزي مي میان خاكسترھاي مرگ برمي

- iماھي، بدان سبب كھ واژة یوناني آن  ch – th – u - sھ استمتشكل از حروف اول این جمل :Iesous 
Christos theou uios Soter )در این فرسكوھا و نقوش .). عیسي مسیح، پسر خدا، نجات دھنده

شود كھ مستقیمًا از یك مجسمة تاناگرا تقلید  نیز یافت مي» شبان نیكو«برجستھ ھمچنین موضوع معروف 
و نگارھا مبین لطف و  گھگاه این نقش. دھد شده كھ مركوریوس را در حال حمل كردن یك بز نشان مي

ھایي كھ بھ عنوان تزیین بر سقف قبر  زیبایي متداول در شھر پومپئي ھستند؛ مانند گلھا، تاكھا، و پرنده
اند؛ اما معموال طرحھاي آنھا كار ناممتاز صنعتگران كوچكي است كھ با ابھام  قدیس دومیتیال نقش شده

ت در این قرنھاي اول، چنان مستغرق در فكر مسیحی. سازند شرقي صفاي خطوط كالسیك را مغشوش مي
سازي دنبال  مسیحیت تنفر یھود را نسبت بھ مجسمھ. اي نداشت آخرت بود كھ بھ آرایش این جھان عالقھ

پرستي ھمتراز دانست، و مجسمھ سازي و نقاشي را، بھ عنوان اینكھ اغلب  گرفت، تصویرسازي را با بت
یافت ھنرھاي تصویري  ابراین، ھر اندازه كھ مسیحیت توسعھ ميبن. تجلیل از برھنگي است، محكوم ساخت

ھنر موزاییك بیشتر طرف توجھ بود؛ دیوارھا و كفھاي كلیساھاي بزرگ و . رفت رو بھ انحطاط مي
ھاي مختلف كتاب مقدس  ، و تصاویري از صحنھ»برة فصح«تعمیدگاھھا از برگھاي درھم و برھم و گلھا، 

ابھي را روي تابوتھاي سنگي، بھ صورت منقورھاي ناشیانة ابتدایي، ھاي مش شد، صحنھ پوشیده مي
در ھمین دوره، معماران باسیلیكاھاي یوناني و رومي را با احتیاجات كیش مسیحي تطبیق . كندند مي
اي براي كلیساھایي باشند كھ  توانستند نمونھ معابد كوچك، كھ جایگاه خدایان مشركان بود، نمي. دادند مي
رواقھا و جناح وسیع سمت داخل باسیلیكا براي این كار . ھمة جماعت مؤمنان را در بربگیرندبایست  مي

در این . مناسبتر بود، و عبادتگاه آن گویي از ھمان ابتدا بھ عنوان محراب كلیسا طرح شده بود
بھ میراث  ھاي موسیقي یوناني را پرستشگاھھاي جدید، موسیقي مسیحي، با بدگماني، آھنگھا و الحان و پرده

بسیاري از حكماي االھي مخالف آواز زنان در كلیسا، یا در واقع، ھر مكان عمومي دیگر بودند؛ زیرا . برد
صداي زن ھمواره ممكن است دلبستگي كفرآمیزي را در جنس مرد، كھ ھمیشھ تحریك پذیر است، ایجاد 

. كردند خود را بھ وسیلة سرود بیان مي با وجود این، انجمنھاي مذھبي غالبًا امید، حمد و ثنا، و نشاط. كند
  .كم یكي از زیباترین آرایشھا و یكي از متعالیترین خدمتگزاران كیش مسیح گشت موسیقي كم

این مذھب خود را بدون . رویھمرفتھ، مذھبي گیراتر از مسیحیت ھیچ گاه بھ نوع بشر ارائھ داده نشده است
  برخالف. كرد ل ميمحدودیت تقدیم ھمة افراد، ھمة طبقات، ھمة مل

آیین یھود منحصر بھ قومي خاص، و برخالف كیشھاي رسمي یونان و روم منحصر بھ مردمان آزاد یك 
گردانید، مساوات  مسیحیت، بھ حكم آنكھ ھمة مردم را وارثان پیروزي مسیح بر مرگ مي. كشور نبود

براي . كرد ودگذر تلقي ميداشت و ھمة اختالفات زمیني را جزئي و ز اساسي افراد بشر را اعالم مي
آورد، و بھ  بختان، بیچارگان، بینوایان، دلسردشدگان، و خواري دیدگان فضیلت نوین ھمدردي را مي تیره
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شد؛ نمونة الھامبخش مسیح، داستان او و اخالق او را بدیشان  داد كھ مایة اصالتشان مي آنان شخصیتي مي
پایان در آن سوي گور، زندگاني  سید، و با امید بھ سعادت بير داد؛ با امید بھ ملكوتي كھ بزودي فرا مي مي

حتي بھ بزرگترین گنھكاران نوید بخشایش و پذیرفتھ شدن كامل در جماعت . بخشید آنان را روشني مي
بھ اذھاني كھ مسائل الینحل منشأ و تقدیر، و بدي و رنج بھ ستوھشان آورده بود . داد رستگاران را مي

بھ . توانست در آن آرامش فكري بیابد ترین روح ھم مي آورد كھ ساده وحي شدة االھي مياي از آیین  منظومھ
بخشید ـ  مردان و زناني كھ در متن فقر روزمره و محنت اسیر بودند نغمة آیینھاي مقدس و قداس را مي

انسان اي در نمایش ھیجان انگیز میان خدا و  مراسمي كھ ھر واقعة قابل ذكر زندگي را بھ صورت صحنھ
در خالء معنوي دنیاي شرك، كھ در حال احتضار بود، در سردي مسلك رواقي و تباھي آیین . آورد در مي

لذت طلبي اپیكور، در دنیایي بیمار از خشونت بھیمي، بیرحمي، ستمگري، و ھرج و مرج جنسي، در 
جنگ نداشت، اخالق اي كھ ظاھرًا دیگر احتیاجي بھ فضایل مردانھ و خدایان  امپراطوري آرامش یافتھ

  .داد كھ بر پایة برادري، نیكي، ادب، و صلح و سلم استوار بود نویني را رواج مي

اي،  تقریبًا ھر گرویده. كیش نوین كھ بدین ترتیب با آمال بشر تطبیق یافتھ بود با سرعت زیادي رواج یافت
ھا، ساحلھا، و طرق بازرگاني و  راھھا، رودخانھ. شد با شور و حرارت یك انقالبي، مبلغ این كیش مي

تا دمشق، ادسا، دورا،  در خاور، از اورشلیم: امكانات امپراطوري مسیر رشد كلیسا را مشخص كردند
سلوكیھ، و تیسفون؛ در جنوب، از طریق بوسترا و پترا بھ عربستان؛ در باختر، از راه سوریھ بھ مصر؛ 

در شمال، از طریق انطاكیھ، بھ آسیاي صغیر و ارمنستان؛ از دریاي اژه، از افسوس و تروآس تا كورنت 
ي آدریاتیك بھ بروندیسیوم، یا از سكوال و خاروبدیس بھ و تسالونیكا؛ از جادة اگناتیا بھ دورھاخیون؛ از دریا

پوتئولي و رم؛ از سیسیل و مصر بھ افریقاي شمالي؛ از مدیترانھ یا كوھھاي آلپ بھ اسپانیا و گل، سپس از 
در . گشودند راه را براي مسیح مي رومرفت و عقابھاي  اندك اندك صلیب از پي تبر مي: آنجا بھ انگلستان

، )ازمیر(، دیگر اكثریت اھالي افسوس و سمورنا ٣٠٠در سال . آن قرنھا، آسیاي صغیر دژ مسیحیت بود
كارتاژ و ھیپو مراكز اصلي درس و بحث : آیین جدید در افریقاي شمالي نیز رونقي داشت. مسیحي بودند

  ح گشتند؛ آباي عمدة كلیساي التین، مانند كیش مسی

ترتولیانوس، كوپریانوس، و آوگوستینوس از آنجا برخاستند؛ و متن التیني قداس و نخستین ترجمة التیني 
. رسید در رم، جماعت مسیحي در پایان قرن سوم بھ صد ھزار تن مي. عھد جدید در آنجا شكل گرفت

رم از دیر زماني براي اسقف . بھ محافل مذھبي دیگر یاري دھندتوانستند از لحاظ مالي  مسیحیان رم مي
یك چھارم جمعیت  ٣٠٠توان گفت كھ در حدود سال  رویھمرفتھ مي. خود خواستار مقام اول در كلیسا بود

 ٢٠٠ترتولیانوس در حدود سال . اند در مشرق زمین و یك بیستم جمعیت در مغرب زمین مسیحي بوده
مردم از ھر سن و سال، و مقام و . گیریم كشور را فرا مي] مسیحیان[كنند كھ ما  يمردم اعالم م«: گوید مي

  ».كنیم سابقة ما فقط از دیروز است، ولي ھم اكنون نیز جھان را پر مي. آورند منصب بھ سوي ما روي مي

II – برخورد عقاید  

بود اگر آداب و  انگیز مي نظر بھ كثرت مراكز مسیحي نسبتًا مستقل و تابع سنن و محیطھاي مختلف، شگفت
بویژه در مسیحیت یوناني بھ سبب عادات مابعدالطبیعي و استداللي . یافت رسوم و عقاید مختلف توسعھ نمي

آیین مسیح فقط در پرتو این بدعتھا قابل فھم است، زیرا با . آمد روح یوناني ناچار بدعتھایي بھ وجود مي
  .ل آنھا را بھ خود گرفتآنكھ بر آنھا غلبھ كرد، چیزي از رنگ و شك

براي استقرار ملكوت   اینكھ مسیح پسر خداست،: ساخت یك ایمان جماعات مذھبي پراكنده را متحد مي
ولي راجع بھ . یابند گردد، و ھمة معتقدان بھ او در روز داوري واپسین پاداش مي خویش در زمین باز مي

ویران ساخت، باز وقتي نرون مرد و تیتوس ھیكل را . تاریخ رجعت او مسیحیان با ھم اختالف داشتند
موقعي كھ ھادریانوس اورشلیم را خراب كرد، بسیاري از مسیحیان از این مصیبتھا ھمچون عالیم رجعت 

كرد، ترتولیانوس و  ھنگامي كھ، در پایان قرن دوم، آشفتگي امپراطوري را تھدید مي. مسیح استقبال كردند
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ي اغنام اهللا خود را بھ بیابان برد تا در نیمة یك اسقف سور. دیگران پایان جھان را قریب الوقوع پنداشتند
گردد زندگاني  راه بھ مسیح بر بخورند، و یك اسقف پونتوس با اعالم اینكھ مسیح در ھمان سال باز مي

مسیحیان عاقلتر در صدد . از این عالیم خبري نشد، و مسیح پدیدار نگشت. پیروان خود را در ھم ریخت
اي منتسب بھ برناباس  در نامھ. از تاریخ رجعت او یأس مردم را تسكین دھنداي  برآمدند كھ با تفسیر تازه

یا » نسل«گفتند وقتي خواھد آمد كھ  تر مي اشخاص محتاط. آمده است كھ مسیح ھزار سال دیگر خواھد آمد
یا، : براي ھمة مشركان موعظھ شده باشد» بشارت«نژاد یھودیان بكلي از میان رفتھ باشد، یا ھنگامي كھ 

. بھ طوري كھ در انجیل یوحنا مسطور است، مسیح روح القدس یا فارقلیط را بھ جاي خویش خواھد فرستاد
  سرانجام 

اعتقاد بھ . رجعت عیسي پس از ھزار سال ـ از طرف كلیسا مذموم شمرده شد و باالخره محكوم گشت
  .كردبازگشت، مسیحیت را مستقر ساختھ بود، امید بھ بھشت آن را حفظ 

پیروان مسیح، در سھ قرن اول، جز در مباني اساسي، صد گونھ عقیده داشتند و بر حسب این عقاید تقسیم 
خیر ما اگر بكوشیم تنوعات باورھاي مذھبي را كھ در صدد برآمدند كلیساي رو بھ توسعھ را تس. شدند مي

كنند و توفیقي نیافتند، و كلیسا ناچار شد آنھا را یكي پس از دیگري بھ عنوان ارتداد و بدعتي كھ مایة تالشي 
اش روشن كردن حال بھ وسیلة  كلیساست تقبیح كند بتفصیل باز گوییم، در مورد كاركرد تاریخ، كھ وظیفھ

خداگونھ با وسایل و راھھاي ) »سیسگنو«(گنوستیسیسم ـ كسب معرفت . ایم بھ خطا رفتھ  گذشتھ است،
این جنبش پیش از . رفت رازورانھ ـ كمتر جنبة رفض و ارتداد داشت و بیشتر رقیب مسیحیت بھ شمار مي

یعني منجي را، پیش از تولد مسیح، اعالم داشتھ » سوتر«ھاي مربوط بھ  مسیحیت وجود داشت و نظریھ
ب خرید و فروش اسرار روحاني طرد كرد، احتماال شمعون، جادوگر سامري كھ پطرس او را بھ سب. بود

بود كھ انبوھي از تصورات شرقي را پیرامون مراحل پیچیدة ارتقاي ذھن انسان » توضیح كبیر«مصنف 
در اسكندریھ، سنن اورفئوسي، نوفیثاغورسي، و نو افالطوني، با . بھ درك االھي ھمة اشیاه گرد آورده بود

اي  ، و عده)١۶٠حد سال (، والنتینوس )١١٧حد سال (فیلن، باسیلیدس » لوگوس«آمیختھ شدن با فلسفة 
ابن . تجسم یافتھ را تشكیل بدھند ھاي»آیون«دیگر را برانگیخت كھ نظامھاي وسیعي از تجلیات االھي و 

حد (دسا، با توصیف این آیونھا بھ نثر و نظم، زبان ادبي سریاني را بھ وجود آورد در ا) باردسانس(دیصان 
ھاي نگھبانشان را فاش  در گل، ماركوس گنوسي پیشنھاد كرد كھ براي زنان اسرار فرشتھ). ٢٠٠سال 

ل نمود تملق آمیز و مورد پسند زنان بود، و در عوض پاداش خود آنھا را قبو سازد؛ چیزھایي كھ افشا مي
  .داشت

بزرگترین رافضي و بدعتگزار روزگار باستان خود كامال گنوسي نبود، بلكھ تحت تأثیر اساطیر آن قرار 
ماركیون، جوان متمولي از اھالي سینوپھ، بھ قصد تكمیل كار بولس در جدا كردن  ١۴٠در حدود . داشت

در خود را خدایي نوازشگر، گفت كھ مسیح انجیلھا، پ ماركیون مي. مسیحیت از آیین یھود، بھ روم آمد
  » عھد قدیم«ولي یھوة . بخشایشگر، و مھربان وصف كرده است

. تواند پدر مسیح نرمخو باشد این یھوه نمي. نرمش، و خداي ستم و جنگ خدایي است خشن، با عدالتي بي
ا یك زن، یا گفت كھ كدام خدا تمام بشر را بھ جرم خوردن یك سیب، یا بھ جرم میل بھ آشنایي ب ماركیون مي

دوست داشتن او ممكن است بھ تیره بختي محكوم كند؟ یھوه وجود دارد و آفرینندة جھانست، ولي اوست كھ 
گوشت و استخوان بشر را از ماده درست كرده است و از این رو روح انسان در كالبد بدي زنداني مانده 

مسیح ظھور كرد در حالي كھ سي . دبراي رھانیدن او، خدایي بزرگتر پسر خود را بھ زمین فرستا. است
سال داشت و در كالبدي شبح آسا و غیر واقعي بود، و با مرگ خود براي نیكان امتیاز رستاخیزي صرفًا 

گفت كھ نیكان كساني ھستند كھ، بھ پیروي از بولس، از شریعت یھود دست  ماركیون مي. معنوي تأمین كرد
شمارند، و با زھد شدید  زدواج و لذات جسماني را حقیر ميكنند، ا مي كشند، كتاب مقدس عبري را رد مي

و » انجیل لوقا«ي مركب از »عھد جدید«ماركیون براي ترویج نظرات خود . یابند بر جسم غلبھ مي
كلیسا او را تكفیر كرد و مبلغ ھنگفتي را كھ موقع آمدن بھ روم بھ كلیسا تقدیم . ھاي بولس منتشر ساخت نامھ

  .داد كرده بود بھ او پس
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یافتند، یك  ھاي گنوسي و پیروان ماركیون بسرعت در خاور و باختر توسعھ مي در ھمان حال كھ فرقھ
، مونتانوس دنیاپرستي روزافزون مسیحیان و ١۵۶در حدود سال . بدعتگزار جدید در موسیا ظھور كرد

ان نخستین و ھمچنین خودكامي اسقفھا را در كلیسا تقبیح كرد؛ خواستار بازگشت بھ سادگي و زھد مسیحی
دو زن بھ نامھاي . استقرار مجدد حق غیبگویي، یا گفتار الھام شده، براي اعضاي محافل مذھبي شد

پریسكیال و ماكسیمیال مسحور سخنان او شدند، بھ حال نشئة مذھبي افتادند، و سخنانشان وخش زندة این 
كرد كھ شاگردان فریگیاي او ـ با ھمان  مياي چنان شیوا غیبگویي  خود مونتانوس با حالت خلسھ. فرقھ شد

شور و شوق مذھبي كھ زماني دیونوسوس را بھ وجود آورده بود ـ بھ او بھ عنوان فارقلیط موعود حضرت 
كتاب «داد كھ ملكوت آسمان نزدیك است و اورشلیم جدید مذكور در  وي مژده مي. مسیح درود فرستادند

اي اشخاص را بھ آن محل معین جلب  بھ اندازه. آید فرود مي بزودي از آسمان در دشتي نزدیك» مكاشفھ
مانند روزھاي نخستین مسیحیت، ازدواج و دودمان دستخوش غفلت . كرد كھ چند شھر از سكنھ خالي شد

ھنگامي . اموال اشتراكي شد، و یك زھد سخت و خشك نفوس را مضطربانھ براي مسیح آماده ساخت. گشت
، آنتونیوس، در آسیاي صغیر بھ آزار مسیحیان پرداخت، صدھا ھودار پروكنسول رومي) ١٩٠حد (كھ 

مونتانوس، كھ با حدت و حرارت طالب بھشت بودند، در باربر مقر آنتونیوس اجتماع كردند و خواستار 
آنتونیوس جایي براي زنداني كردن اینھمھ آدم نیافت؛ برخي را اعدام كرد؛ ولي اكثرشان را . شھادت شدند

اگر خواستار مرگ ھستید مگر طناب و پرتگاه وجود ! اي مخلوق تیره بخت: ان روانھ كردبا این سخن
ندارد؟ كلیسا آیین مونتانوس را بھ عنوان الحاد طرد كرد، و در قرن ششم، یوسیتینیانوس فرمان از میان 

آتش زدند، و خود  اي از ھواخواھان این آیین در كلیساھایشان جمع شدند، آنھا را عده. بردن این فرقھ را داد
  .در آنجا زنده سوختند

انكراتیتھا از خوردن گوشت، آشامیدن شراب، و داشتن روابط جنسي : بدعتھاي كوچكتر را پایاني نبود
كشیدند و ازدواج را ھمچون گناه حرام  ریاضت مي) خویشتنداران(» آبستیننتھا«كردند؛  خودداري مي

تھ است؛ داشتند؛ دوستیستھا معتقد بودند كھ جسم عیسي فقط شبحي بوده و گوشت انساني نداش مي
  ـ  طرفداران فرزند(دانستند؛ آدوپتیونیستھا  تئودوتیانیھا او را فقط یك انسان مي

پنداشتند كھ مسیح انسان بھ دنیا آمده، ولي بر اثر كمال  و شاگردان بولس ساموساتایي مي) خواندگي عیسي
ركیانیسم در اب و ابن مودالیستھا، پیروان سابلیوس، و ھوخواھان مونا. معنوي بھ مقام الوھیت رسیده است

بھ آن دو نسبت ) ماھیت(یك سرشت ) پیروان مذھب وحدت طبیعت(» مونوفوسیتیھا«. دیدند یك شخص مي
سرانجام كلیسا بر اثر تفوق سازمان . یك اراده) پیروان مذھب وحدت مشیت(» مونوتلیتیھا«دادند؛ و  مي

یازمندیھاي انسانھا بر ھمة این جنبشھا چیره خود، ابرام در حفظ آیین خود، و درك بھتر خود از روشھا و ن
  .گشت

، یك ٢۴٢ھنگام تاجگذاري شاپور اول بھ سال . در قرن سوم خطر جدیدي در مشرق زمین برخاست
عارف جوان پارسي بھ نام ماني از اھالي تیسفون خود را مسیح خواند و گفت كھ خداي حقیقي او را براي 

ماني با استفاده از آیین زردشت، كیش میترا، . مین فرستاده استاصالح حیات مذھبي و اخالقي بشر بھ ز
آیین یھود، و گنوستیسیسم جھان را بھ دو قلمرو رقیب یكدیگر ، یعني قلمرو ظلمت و قلمرو نور، تقسیم 

مع ھذا، فرشتگان خداي نور . زمین بھ قلمرو ظلمت تعلق داشت و شیطان انسان را آفریده بود. كرد
گفت كھ حتي  ماني مي. نھاني در انسان داخل كرده بودند ـ یعني روح، ھوش، و خرد عناصري از نور را

اي از نور دارد؛ ولي زن شاھكار شیطان و عامل عمدة او براي برانگیختن مرد بھ  زن در وجود خود جرقھ
انھ اگر مردي از روابط جنسي، بت پرستي، و كردار شیطاني اجتناب ورزد، اگر زندگاني زاھد. گناه است

ھاي شیطاني او  پیش گیرد و گیاھخوار باشد و روزه بگیرد، عناصر نوري كھ در وجود اوست بر انگیزه
پس از سي سال موعظة آمیختھ با . شوند یابند و مانند نور فیض بخش سبب رستگاري او مي غلبھ مي

ھاي شھر  كي از دروازهكامیابي، ماني را بھ تحریك موبدان بھ دار زدند و پوستش را از كاه انباشتھ از ی
آیین . شھادتھایي كھ نصیب پیروان این كیش شد آتش شور و شوق این كیش را دامن زد. شوش آویختند

pyماني در آسیاي باختري و در شمال افریقا رواج یافت، آوگوستینوس را مدت ده سال بھ خود جلب كرد، از 
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھ در برد؛ و مدت ھزار سال نیمھ جان تا آمدن ھاي دیوكلتیانوس و از فتوحات اسالم جان ب آزارھا و شكنجھ
  .چنگیزخان باقي بود

كیش یھود تبعیدیھاي فقیر . مذاھب قدیم ھنوز مدعي آن بودند كھ اكثریت اھالي امپراطوري را در بر دارند
كرد، و زھد و ورع خود را در تلمودھا  ھاي پراكندة خویش گرد یكدیگر جمع مي اش را در كنیسھ شده
دادند، و كاھنان مصري  وریھا بھ پرستیدن بعلھاي خویش تحت نامھاي یوناني ادامھ ميس. ریخت مي

پیروان خود را تا پایان ) مھر(كوبلھ، ایسیس، و میترا . كردند مجموعة خدایان حیوان شكل خود را حفظ مي
ر روم را تغییر شكل یافتھ كشو) كیش میترا(در زمان آورلیانوس یك نوع مھرپرستي . قرن چھارم داشتند

گشت، ھنوز محرمان بھ اسرار و  با نذر و نیازھایي بھ خدایان كالسیك در معبدھا تقدیم مي. فرا گرفت
رفتند، و در سراسر امپراطوري شارمندان مشتاق مراسم پرستش امپراطور را بھ  داوطلبان بھ الئوسیس مي

ا دیگر، جز بھ طور جستھ و گریختھ، آن این كیشھ. ولي كیشھاي كالسیك از توان افتاده بودند. آوردند جا مي
نھ اینكھ یونانیان و رومیان این . انگیخت اخالص پرحرارتي را كھ مایة زنده بودن یك مذھب است برنمي

  كیشھا را، كھ سابقًا آن اندازه محبوب آنان و آن قدر آمیختھ 

د، و با محدود ساختن بھ زھد بود، رھا كرده باشند، بلكھ آنان شوق بھ زندگي را از كف داده بودن
ھاي خود بھ حد افراط، با سقوط در فرسودگي جسماني، و با تحمل جنگھاي خانمان برانداز بھ  خانواده
شان كاستھ شده بود كھ معابد آنان پرورش دھندگان خود را بھ موازات نابود شدن  اي از عده اندازه

  .دادند كشتزارھا از دست مي

جنگید، مذھب مشركان  آورلیوس با ماركومانھا در كنار دانوب مي ، ھنگامي كھ ماركوس١٧٨در حدود 
در این باره جز از طریق اثر اوریگنس بھ . براي دفاع از خود در برابر مسیحیت كوششي نیرومندانھ كرد

نام بر ضد كلسوس، و نقل قولھایي كھ از كتاب كلمة راستین كلسوس در آن آمده است اطالعي در دست 
زادة دنیوي بود تا فیلسوفي صاحبنظر؛ وي  وس ثاني كھ از او سخن است، بیشتر یك نجیباین كلس. نداریم

كرد كھ تمدني كھ از آن برخوردار است بھ كیش دیرین روم وابستھ است، و بدین جھت تصمیم  احساس مي
مذھب . گرفت كھ با حملھ بھ مذھب مسیح، كھ در آن ھنگام بزرگترین دشمن آن بود، از كیش روم دفاع كند

كلسوس بھ باورپذیر بودن . جدید را چنان مطالعھ كرد كھ اوریگنس عالم از فضل و دانش او مبھوت شد
ھاي مقدس، بھ خصلت یھوه، بھ اھمیت معجزات مسیح، و بھ تناقض مرگ مسیح با مقام الوھیت قادر  نوشتھ

ھ واپسین داوري، و بھ رستاخیز او اعتقاد آیین مسیح را بھ اشتعال نھایي جھان، ب. تاخت بر ھمھ چیز او مي
  : كرد جسماني مسخره مي

سفیھانھ است اگر فرض كنیم كھ ھنگامي كھ خدا، مانند یك آشپز، آتش را خواھد افروخت تمام بشریت جز 
مسیحیان برشتھ خواھند شد ـ نھ فقط كساني كھ آن زمان زنده خواھند بود، بلكھ ھمچنین كساني كھ دیر 

واقعًا این امید . اند، از زمین برخواھند خاست ا ھمان جسمي كھ سابقًا داشتھاند، ب زماني است مرده
توانند  تنھا ابلھان، نادانان، و بیشعوران ـ بردگان، زنان، و كودكان ـ ھستند كھ مسیحیان مي… ! كرمھاست

اشخاص، ھر  دوزھا، قصاران، بیسوادترین مردم جھان، و مبتذلترین متقاعدشان سازند؛ تنھا پنبھ زنھا، پینھ
  .اي كھ خدایان او را بھ حال خود رھا كرده باشند یا دیوانھ…   كس كھ گنھكار باشد،

كلسوس از توسعة مسیحیت و از خصومت تحقیرآمیز آن نسبت بھ مشركان و خدمت نظام و دولت وحشت 
ر اي چنین صلح طلب فرو روند چگونھ ممكن است در براب اگر اھالي امپراطوري در فلسفھ. داشت

اندیشید كھ یك فرد نیك كشور باید مطابق  تازند خود را حفظ كند؟ چنین مي بربرھایي كھ بھ مرزھایش مي
علنًا انتقاد   آنكھ از قسمتھاي نامعقول آن، كھ اھمیت چنداني ندارند، مذھب میھن و زمان خود رفتار كند، بي

آنگاه . پرستانھ است ت میھنآنچھ مھم است ایمان وحدتبخش متكي بر خصلت معنوي و صداق. نماید
كند و آنھا را بھ بازگشت بھ سوي خدایان دیرین، بھ  دشنامھایي را كھ بھ عیوسیان داده بود فراموش مي

: خواند پرستیدن نبوغ امپراطور كھ حافظ ملك است، و بھ شركت در دفاع از كشور بھ خطر افتاده فرا مي
  ھیچ كس جدًا بھ او توجھ 
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قسطنطین باھوشتر از كلسوس بود و تشخیص . ختھ بود، بھ طاق نسیان سپرده شده بودكردن افكار او نپردا
  .داد كھ آیین مرده قادر بھ نجات روم نیست

III – فلوطین  

خواست كھ روش شكاكان  او از مردم مي. زیست از این گذشتھ، كلسوس بیرون از جو زمان خود مي
اي كھ عدة چنان كثیري از آنان را بھ بردگي  تند از جامعھخواس ، حال آنكھ آنھا مي نجیبزاده را پیش گیرند

آگاھي بر نیروھاي فرا . ساخت محكوم كرده بود بھ یك دنیاي رازوري پناه برند كھ ھر بشري را خدا مي
فلسفھ . گرایي و جبریت عصري سرفرازتر بود حسي كھ شالودة مذھب است در كل در حال غلبھ بر ماده

كرد و ھم خود را مصروف مطالعة دنیاي  حسي را كھ در قلمرو علم است رھا مينیز آن تفسیر از تجربة 
گردانید نوفیثاغورسیان و نوافالطونیان نظریة تناسخ فیثاغورس و افكار افالطوني دربارة مثل  نامرئي مي

االھي را بھ صورت زھدي بسط دادند كھ ھدفش حیات بخشیدن بھ درك روحي از راه تضعیف حواس 
صعود مجدد از طریق تزكیة نفس از مدارجي بود كھ روح از آنھا تنزل كرده تا در وجود  جسماني، و

  .انسان حلول كند

در لوكوپولیس بھ دنیا آمده  ٢٠٣وي كھ در سال . فلوطین این تئوزوفي رازورانھ را بھ اوج ارتقا رسانید
بیست و ھشت سالھ بود كھ بھ . رفت كھ نام رومي و تربیت یوناني داشت بود از قبطیان مصر بھ شمار مي

بي آنكھ ارضا گردد، از نزد استادي بھ نزد استادي دیگر رفت، تا اینكھ سرانجام در . فلسفھ پرداخت
این شخص آمونیوس ساكاس بود كھ از آیین مسیح دست كشیده بھ . جست یافت اسكندریھ مردي را كھ مي

طون را با ھم سازش دھد، ھمانگونھ كھ بعدًا كیش مشركان گرویده بود و میل داشت مسیحیت و فلسفة افال
فلوطین پس از آنكھ مدت ده سال نزد آمونیوس بھ تحصیل پرداخت در . شاگردش اوریگنس این كار را كرد

لشكري كھ آمادة رفتن بھ ایران بود داخل خدمت شد، بھ امید اینكھ مستقیمًا با حكمت موبدان و برھمنان آشنا 
بھ رم رفت و تا ھنگام مرگ در  ٢۴۴در . د و از آنجا دوباره بھ انطاكیھ بازگشتالنھرین رسی بھ بین. شود

مكتب فلسفة فلوطین چنان پرآوازه شد كھ گالینوس امپراطور او را ندیم خود ساخت، و حاضر . آنجا ماند
ھد و آن بنیاد ن) شھر افالطون(شد او را یاري كند تا در كامپانیا شھري غایت مطلوب بھ نام پالتونوپولیس 

گالینوس بعدًا از این نظر عدول كرد ـ شاید براي آنكھ . را مطابق اصول كتاب جمھور افالطون اداره كند
  .مانع ناكامي و رسوایي فلوطین شود

  او . فلوطین با در پیش گرفتن زندگاني یك نفر قدیس در میان تجمل روم نام نیك فلسفھ را از نو زنده كرد

پردازي بنشیند تا تصویري از او  حاضر نشد در برابر چھره» .ي جسمي بودداشت از اینكھ روحش دارا
ترین قسمت وجودش است ـ اشارتي بھ آنكھ ھنر باید در طلب  گفت كھ جسمش كم اھمیت بپردازند، زیرا مي

كرد؛ در عادات ساده، و در  خورد و بھ نان كم قناعت مي گوشت نمي. روح باشد نھ در جستجوي جسم
فروتنیش . كرد از ھر گونھ روابط جنسي احتراز داشت، اما این روابط را محكوم نمي. ن بودرفتار مھربا

ھنگامي كھ اوریگنس در جلسة درس او حاضر شد، . دید شایستة مردي بود كھ جزء را در پرتو كل مي
بیند چیزي ندارد كھ  وقتي كھ متكلم مي«: استاد سرخ گشت و خواست كھ درس را پایان دھد، و گفت

پرداز شیوایي نبود، ولي خلوص نیتش در  سخن» .شود شنوندگان از او یاد بگیرند، قوت طبع از او سلب مي
میلي، و آن ھم تنھا در  با بي. كرد وقف بھ موضوع و صداقت مطلقش كمبود فن سخنوري را جبران مي
ن تراوش خامة ھیچ گاه در نخستی. اواخر عمر، حاضر شد كھ اصول مسلكش را بھ رشتة تحریر درآورد

خود تجدیدنظر نكرد، و علي رغم ویرایش فرفوریوس انئادھاي او ھمچنان جزو نامنظمترین و مشكلترین 
  .استمتون فلسفي یوناني 

گفت كھ ماده في نفسھ یك امكان  پذیرفت، ولي مي يفلوطین ایدئالیستي بود كھ وجود ماده را از راه لطف م
آن ) پسوخھ(گیرد، بھ علت نیروي دروني یا روح  ھر صورتي كھ ماده بھ خود مي. شكل صورت است بي py
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واقعیتي داني . طبیعت عبارت است از مجموع نیروھا یا روح كھ آفرینندة تمام اشكال در جھان است. است
برعكس، موجود عالي، یعني روح، موجود داني، یعني شكل، را كھ . آورد تواند واقعیتي عالي بھ وجود نمي

رشد یك فرد انساني ـ از مراحل اولیة پیدایي در رحم مادر، . كند بھ صورت جسم تجسم یافتھ است تولید مي
تشكیل تدریجي اعضا و جوارح، و باالخره درآمدن بھ صورت موجودي بالغ ـ كار پسوخھ یا اصل حیاتي 

ھر چیزي روح . دھد این كششھا و منویات روح است كھ بدن را بتدریج شكل مي. در نھاد اوستاست كھ 
ماده تنھا بدان اعتبار بد است كھ شكل رسا . آورد دارد، یك نیروي دروني كھ شكل خارجي را بھ وجود مي

  .اي است متوقف شده، و در بدي امكان خوبي نھفتھ است نیافتھ است؛ رشد و توسعھ

چنانكھ ھیوم (نامیم  آنچھ را ما ماده مي. شناسیم ما ماده را فقط بھ وسیلة تصور ـ احساس، درك، و تفكر ـ مي
در بھترین صورت چیزي است فرضي و اغفال كننده كھ انتھاي . اي از تصورات است تنھا دستھ) بعدًا گفت

). نامید» امكان دایمي احساس«ك ھمان چیزي كھ جان استوارت میل آن را ی. (كند اعصاب ما را متأثر مي
  مفھوم گسترش در مكان . تصورات مادي نیستند

عقل جبري است بھ اعتبار آنكھ تابع احساس . است؛ و این اوج تثلیث انساني ـ نفس، روح، و ذھن ـ است
  .ترین شكل روح خالق و قالب دھنده است است؛ مختار است بھ حكم آنكھ عالي

خویشاوندي خود را . داند كھ واقعیتي است برتر از جسم روح مي. ن آن استجسم، ھم آلت روح و ھم زندا
كند و در استكمال فكري مشتاق وصل دوباره بھ این  با روحي وسیعتر ـ جان نیروي خالق كیھاني ـ حس مي

عنایتي روز ازل از آن جدا شده و بھ جھان  واقعیت روحي عالي است كھ ظاھرًا بر اثر یك فاجعھ و بي
خواھد آن  دھد كھ مي فلوطین در این خصوص منطقًا تن بھ نوعي گنوستیسیسم مي. سقوط كرده استخاكي 

بھ طور كلي . كند را رد كند، و نزول روح را از مراتب مختلف آسمان تا حلول بھ جسم انساني وصف مي
ا اینكھ، كند، ی شمارد كھ روح از سطوح داني بھ سطوح عالي سیر مي این مفھوم ھندویي را مرجح مي

كند؛ این سیر صعودي یا نزولي، كھ ھمان اشكال مختلف  برعكس، از سطوح عالي بھ داني نزول مي
فلوطین گاھي، از راه خوش . گیرد زندگي است، طبق فضایل یا رذایل روح در ھر تناسخي صورت مي

اند در  دوست داشتھكساني كھ موسیقي را زیاده از حد : گوید دھد و مي طبعي، خود را فیثاغورسي نشان مي
سرا، و فیلسوفاني كھ زیاده از حد بھ تفكر مي پردازند بھ صورت  تناسخ بعدي بھ صورت مرغان نغمھ

روح ھر چھ بیشتر رشد یافتھ باشد با پیگیري بیشتر جویاي اصل یزداني خویش . عقابھا در خواھند آمد
اي كھ خواستار بازگشت بھ خانة خود  گشتھاست ـ ھمانند طفلي است كھ از پدر و مادر خود دور مانده یا سر

ھر گاه روح بتواند تقوا پیشھ گیرد یا عشق حقیقي ورزد یا خود را وقف موزھا كند، یا بھ فلسفة . است
جبري بپردازد، نردبامي را كھ از آن پایین آمده است پیدا خواھد كرد و با آن بھ خداي خویش خواھد 

ارید از روي شور و شوق مشتاق ذات نامرئي گردد، بگذارید در پیوست، پس بگذارید روح پاك شود، بگذ
اي كھ ھمة سرو صداھاي حواس ساكت شده  عالم اندیشھ این جھان را ترك كند؛ باشد كھ غفلتًا، در لحظھ

كوبد، روح احساس كند كھ جذب اقیانوس وجود  ھاي ذھن نمي اي كھ دیگر ماده بر دروازه است، در لحظھ
مقصد خود در كنار  تورو دربارة یكي از گردشھاي بي. (عنوي و غایي پیوستھ استشده و بھ واقعیت م
  :گوید فلوطین مي) »شد ماندم و بودن من آغاز مي گاھي از زیستن باز مي«: نویسد والدزپوند چنین مي

سرشار خودش را نیز تابناك و … . بیند را ميآید روح تا آنجا كھ مشروع است خدا  وقتي این حالت پیش مي
از نور ادراك خواھد دید؛ یا، بھ عبارت بھتر، خود را در حالتي خواھد یافت كھ نور محض، سبك شده، 

  .چابك، و در حال خدا شدن است

در وراي «). پسوخھ(، و روح )نوس(، عقل )ھن(نیز یك تثلیث است، تثلیث وحدت » آن«ولي خدا چیست؟ 
ري ناشي از كثرت این جھاني یك حیات وحدتبخش جریان در میان آشفتگي ظاھ: »ھستي، یگانھ وجود دارد

py  دانیم جز اینكھ وجود  ما از خدا ھیچ نمي. دارد
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كند كھ  ھر صفت ثبوتیھ یا ضمیر متمایزكنندة ما اگر بر او اطالق شود برایش محدودیتي ایجاد مي. دارد
از این مبدأ اول عقل عالم . استو خیر محض   توانیم بگوییم كھ او احد، مبدأ اول، تنھا مي.اش نیست شایستھ

شود كھ با مثل افالطوني، با قالبھاي شكل دھنده و نوامیس حاكم بر اشیا مطابقت دارد؛ اینھا بھ  صادر مي
چون این مثل پایدار ھستند و ماده جز یك . ھاي خدا، دلیل احد، و نظم و سامان جھان ھستند اصطالح اندیشھ

ت حقیقي یا پایدار ھمان مثل ھستند ـ اما وحدت و عقل، گرچھ مایة قوام بستر اشكال گذرا نیست، تنھا واقعی
دھد، یعني اصل جانبخشي كھ  این عمل را سومین اقنوم الوھیت انجام مي. آورند جھانند، آن را بھ وجود نمي

ھر چیزي، از ذرات گرفتھ تا . دھد ھمھ چیز سرشار از آن است و بھ اشیا قدرت و شكل مقدر شده را مي
یك » آتمن«ھر . ات، برخوردار از روحي فعالیت انگیز است كھ خود جزئي از روح جھان استكر
روح فردي فقط بھ عنوان نیروي حیاتبخش یا انرژي جاوید است و نھ بھ عنوان یك . است» برھمن«

جاوید بودن بھ معناي بقاي شخصیت نیست، بلكھ جذب شدن روح است در چیزھایي كھ . خصلت متمایز
  .ارندمرگ ند

پنداشتند، زیبایي فقط عبارت از  برخالف آنچھ افالطون و ارسطو مي. تقوا حركت روح بھ سوي خداست
ھماھنگي و تناسب نیست، بلكھ روح زندة با الوھیت نامرئي موجود در اشیا است، زیبایي تفوق روح بر 

معنوي بھ یك وسیط  و ھنر عبارت است از انتقال این زیبایي. جسم، شكل بر ماده و عقل بر اشیاست
توان چنان پرورش داد كھ از جستجوي زیبایي در شكلھاي مادي یا انساني  روح را مي. دیگر) رسانة(

فراتر رود و آن را در روح نھفتة طبیعت و در نوامیس آن، در علم و در نظم دقیقي كھ علم آشكار 
سازد، و بھ صورت یك  مي سازد، و سرانجام در وحدت االھي، كھ ھمة اشیاي ھستي را ھمبستھ مي

بالجملھ، زیبایي و تقوا یكي ھستند؛ و این وحدت و . آورد، بجوید ھماھنگي عالي و اعجاب انگیز در مي
  .ھمنوایي جزء است با كل

ساز رفتار  یابي، ھمان گونھ رفتار كن كھ یك مجسمھ اگر خودت را زیبا نمي. در خودت فرو برو و بنگر
تر  كند، یك خط را روشنتر، خط دیگري را پاكیزه ، جاي دیگر را صاف ميتراشد یك جا را مي… كند مي
آنچھ را زاید است بتراش، ھر چھ . تو نیز چنین كن. كند تا اثرش ظاھري دوست داشتني بھ خود بگیرد مي

كمال نیكویي را در حرم بي … ات باز نایست تا اینكھ  و از قلمزدن مجسمھ… را كژ است، راست كن 
  .يآالیش ببین

شود ـ روي آوردن اذھان حساس  بر این فلسفھ ھمان جو معنوي حاكم است كھ در مسیحیت معاصر حس مي
از عالیق مدني بھ مذھب، گریز از دولت بھ سوي خدا تصادفي نبود كھ فلوطین و اوریگنس ھمدرس و 

لوطین آخرین ف. دوست بودند، و كلمنس اسكندراني بنیادگذار فلسفة افالطوني مسیحي در اسكندریھ شد
  فیلسوف بزرگ مشرك است، او نیز مانند 

مسیحیت تقریبًا ھمة نظرات او را بعدًا پذیرفت و بسیاري .اپیكتتوس و آورلیوس یك مسیحي بدون مسیح بود
از طریق فیلن، . سازد ھاي قدیس آوگوستینوس حالت وجد این عارف عالیقدر را منعكس مي از نوشتھ

. س افالطون بر ارسطو پیروز شد و وارد در ژرفترین االھیات كلیسا گشتیوحنا، فلوطین، و آوگوستینو
  .شد ھزار سالي خدمتگزار االھیات شود رفت و عقل راضي مي شكاف میان فلسفھ و مذھب از بین مي

IV – مدافعان ایمان  

اسقف ایگناتیوس، . ترین فضالي امپراطوري برخوردار بود كلیسا اینك از پشتیباني چند تن از برجستھ
پس از حواریون شد؛ اینان بھ مسیحیت فلسفھ بخشیدند و دشمنان » آباي كلیسا«انطاكیھ، سرسلسلة نیرومند 

یوستینوس چون حاضر نشد از كیش خود دست بردارد، محكوم . آن را بھ كمك استدالل از میان برداشتند
شور و ھیجان آمیختھ با زھد در راه رم چندین نامھ نوشت كھ ). ١٠٨(گشت كھ طعمة جانوران درنده شود 

py  :شتافتند و ورع آنھا نمایانگر روحیة سرسختي است كھ مسیحیان با اتكا بھ آن بھ استقبال مرگ مي
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. خواھم كسي مانع این امر شود میرم، و نمي دھم كھ من با طیب خاطر در راه خدا مي بھ ھمگان ھشدار مي
از این راه . بگذارید جانوران مرا بخورند. داشتھ باشیدام مھرباني نامعقول ن خواھش من این است كھ درباره

بھتر است درندگان را تحریك كنید تا گور من شوند و اثري از جسم من … . توانم بھ لقاءاهللا نایل آیم مي
من آرزومند درندگاني ھستم كھ براي … . روم مزاحم ھیچ كس نباشم برجاي نگذارند تا وقتي بھ خواب مي

اگر بتوانم بدین ترتیب بھ عیسي مسیح ملحق شوم، بگذارید مرا آتش بزنند و مصلوب … . دان من آماده كرده
كنند، با درندگان رو بھ رو شوم تا مرا تكھ پاره كنند، استخوانھایم را خرد كنند، بند از بندم جدا سازند و 

  !خرم ھاي بیرحمانة ابلیس را بھ جان مي جسمم را نیست كنند، من این شكنجھ

بر لھ مسیحیت نوشتند كھ معموال خطاب بھ » ھایي دفاعیھ«توس، آتناگوراس، و بسیاري دیگر كوادرا
اش بھ  گذارد تا یكي از اشخاص نوشتھ مینوكیوس فلیكس در گفتگویي تقریبًا سیسروني مي. امپراطور بود

پاسخ وي را بھ نام كایكیلیوس با توانایي از شرك دفاع كند، ولي از زبان شخص دیگري بھ نام اوكتاویوس 
یوستینوس سامري، كھ . شود كھ بھ آیین مسیح درآید دھد كھ كایكیلیوس تقریبًا قانع مي اي مؤدبانھ مي اندازه

در زمان آنتونینوس بھ روم آمد، در آنجا یك مكتب فلسفة مسیحي ایجاد كرد و در دو دفاعیة شیوا كوشید كھ 
ھ مسیحیان شارمندان وفاداري ھستند، مالیات خود را متقاعد سازد ك» وریسیموس فیلسوف«امپراطور و 

پردازند، و چنانكھ دوستانھ با آنان رفتار شود ممكن است براي كشور پشتیبان سودمندي  را سر موعد مي
، فیلسوفي از ١۶۶بھ سال . چند سالي بدون مانع تعلیم داد، ولي بیان تند او برایش دشمناني پدید آورد. باشند

دولتي را بر آن داشت او را با شش تن از پیروانش بازداشت كنند و ھمھ را بھ دار رقیبان او مقامات 
  ، كھ ضربتي »دشمنان مرتد«بیست سال بعد، ایرنایوس، اسقف لیون، با نگاشتن رسالة . آویزند

گوید تنھا  ایرنایوس مي. شد، سالح نیرومندي براي وحدت كلیسا فراھم كرد بھ تمام مرتدان محسوب مي
براي جلوگیري از تجزیة مسیحیت بھ ھزار فرقھ، این است كھ ھمة مسیحیان از روي فروتني تنھا وسیلھ 

  .از یك قدرت مسلكي ـ از فتواي شوراھاي اسقفان كلیسا ـ پیروي كنند

او در این . در این دوره دلیرترین مبارز راه مسیحیت كوینتوس سپتیمیوس ترتولیانوس از اھالي كارتاژ بود
اي  قدم بھ گیتي نھاد؛ پسر یك یوزباشي رومي بود، او علم بیان را در ھمان مدرسھ ١۶٠شھر بھ سال 

در نیمھ راه . سپس سالي چند در رم بھ وكالت پرداخت. تحصیل كرد كھ آپولیوس در آن پرورش یافتھ بود
ت قدیس و بنابر روای  زندگي بھ آیین مسیح گرایید، زني مسیحي گرفت، از ھمة لذات مشركان دست كشید،

ھمة نیرنگھا و زبردستیھایي را كھ در علم بیان و بھ عنوان وكیل . ھیرونوموس، بھ مقام كشیشي رسید
مسیحیت یوناني . مدافع آموختھ بود، از آن پس با شور و شوق یك نو گرویده در خدمت مسیحیت گذاشت

التیني را بر اخالق،  ترتولیانوس مسیحیت. مبتني بر اصول خداشناسي، مابعدالطبیعھ، و رازوري بود
او نیرو و حرارت سیسرون، و خشكي استھزا آمیز یوونالیس را داشت، و . و عمل استوار كرد  حقوق،

. ایرنایوس آثار خود را بھ یوناني نوشتھ بود. سایید گاھي در تندي و تیزي عبارات شانھ بھ شانة تاسیت مي
  .ني، و ادبیات التیني مسیحي شدبا مینوكیوس و ترتولیانوس ادبیات مسیحي در غرب التی

، ھنگامي كھ دادرسان رومي كارتاژ مسیحیان را بھ اتھام وفادار نبودن بھ كشور محاكمھ ١٩٧در سال 
) دفاعنامھ(كردند، ترتولیانوس خطاب بھ یك دادگاه خیالي شیواترین اثر خود را بھ نام آپولوگتیكوس  مي

ھمواره براي ھمة امپراطوران، براي «دھد كھ مسیحیان  وي در این اثر بھ رومیان اطمینان مي. نگاشت
مصون ماندن خاندان امپراطوري از خطر، براي لشكریان دالور، براي یك مجلس سناي وفادار، براي … 

ھاي آن در آثار  او از عظمت وحدت تجلیل، و بھ نشانھ» .كنند دنیایي در حال صلح و آرامش، دعا مي
شھادت روح را «: آورد با عباراتي شورانگیز بانگ برمي. كند یت اشاره مينویسندگان دوران پیش از مسیح
یك سال بعد، در حالي كھ با سرعتي عجیب از دفاع ایقایي بھ تعرضي » !بنگرید كھ سرشتي مسیحي دارد

آورد، كتاب دربارة نمایش را منتشر ساخت كھ توصیفي سرزنش آمیز از نمایشھاي رومي بھ  شدید روي مي
. كارھاي منافي عفت، و آمفي تئاترھاي بھ عنوان اوج اعمال غیر انساني نسبت بھ انسانھا بود عنوان دژ

py  :وي در پایان با تھدیدي تلخ چنین نتیجھ گرفت
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آن ھنگامي است كھ سراسر این … . در روز واپسین و ابدي داوري نمایشھاي دیگري نیز خواھد بود
چقدر من ! آن روز چھ نمایشي عظیم خواھد بود. د سوختجھان كھنھ و نسلھایش در آتشي بیمانند خواھن

رفت بھ  حیرت زده، خندان، خرسند، و مسرور خواھم شد وقتي مالحظھ كنم كھ آنھمھ شاھاني كھ گمان مي
ھایي  كنند و دادرساني كھ نام عیسي را آزردند، در شعلھ روند، در اعماق ظلمت زاري مي بھشت مي

  حكیمان و فیلسوفان در برابر شاگردان خود ! سوزند افروختند، مي یحیان ميفروزانتر از آنچھ خود علیھ مس

بینم كھ بیش از ھر زمان  انگیزي را مي و بازیگران غم… ! شوند شوند و با ھم طعمة آتش مي سرخ مي
رسد، بازیكناني را كھ اعضایشان در آتش نرم و سبك  دیگر صدایشان در تراژدي خودشان بھ گوش مي

  !شوند راناني را كھ روي چرخھاي آتشین سرخ مي بھاست، و ارا

ھمان   شد، ترتولیانوس ھر چھ پیرتر مي. تخیلي چنین شدید و بیمارگونھ تضمیني بر عقیدة راسخ نیست
اینك بشدت در رد ھر گونھ تسكین بھ جز تسلي   نیرویي را كھ در جواني در لذتجویي بھ كار برده بود،

دري كھ دیو از آن بھ «ساخت و او را  خشنترین عبارت زن را مخاطب مي با. كرد ایمان و امید صرف مي
او كھ زماني دوستار فلسفھ بود و » .بھ خاطر گناه تو بود كھ مسیح مرد«: گفت نامید و مي مي» آید درون مي

 آثاري مانند دربارة روح نگاشتھ بود و مابعدالطبیعة رواقیان را با مسیحیت تطبیق داده بود، اكنون ھر
پسر خدا مرده «: برد كرد و از باور نكردني بودن اعتقاد خود لذت مي استدالل مستقل از مكاشفھ را رد مي

این سخن : دفن گشت و زنده شد. این سخن باور كردني است درست براي اینكھ نامعقول است: است
ایشگري وسواس ترتولیانوس در پنجاه و ھشت سالگي بھ یك پیر» .حتمییت دارد براي اینكھ محال است

آمیز گرفتار شد و كلیساي ارتدوكس را ، بھ دستاویز آنكھ زیاده از حد آلوده بھ امور دنیوي است، ترك 
پنداشت كھ این مسلك تعالیم مسیح را صریحتر اجرا  كرد، و بھ اصول عقاید مونتانوسیان گرایید، زیرا مي

شدند، ھمچنین ھمة پدران و  رمند دولت مياو ھمة آن مسیحیاني را كھ سرباز، ھنرپیشھ، یا كا. كند مي
كردند، و ھمة اسقفھایي را كھ گناھكاران پشیمان را براي  مادراني را كھ دخترانشان را وادار بھ حجاب نمي

شبان «سرانجام، پاپ را پاستور مویخوروم یعني . كرد پذیرفتند محكوم مي تناول عشاي رباني مي
  .نامید» زناكاران

اسقفھاي توانا و صمیمي، مانند كوپریانوس، . كرد ي كلیسا در افریقا پیشرفت ميمع ھذا، علي رغم و
در مصر، گسترش كلیسا كندتر . نشین كارتاژ را تقریبًا بھ اندازة اسقف نشین رم غني و متنفذ ساختند اسقف

بت از در پایان قرن دوم غفلتًا صح. بود، و از مراحل نخستین آن آثاري در تاریخ بھ جاي نمانده است
آید كھ مسیحیت را با فلسفة یونان متحد كرد و دو تن از آباء  اسكندریھ بھ میان مي» مكتب كاتشیستي«

كلمنس و اوریگنس ھر دو در ادبیات مشركان متبحر بودند و بھ شیوة خویش آن را . بزرگ را بھ كلیسا داد
ي میان فرھنگ كالسیك و مسیحیت ھر گاه روح این دو فایق آمده بود، چنان شكاف مخرب. داشتند دوست مي

  .آمد پدید نمي

پدرش بھ عنوان مسیحي توقیف و محكوم بھ مرگ ) ٢٠٢(ھنگامي كھ اوریگنس آدامانتیوس ھفده سالھ بود 
خواست در زندان بھ پدر خویش بپیوندد و ھمراه او شھید شود؛ چون مادرش نتوانست او را بھ  پسر مي. شد

ھایي تشجیع كننده بھ پدر خویش نوشت  اوریگنس نامھ. ایش را پنھان كرداي منصرف كند، لباسھ ھیچ وسیلھ
  زنھار، بھ خاطر ما تغییر «: و بھ او پیام داد

وي كھ شاھد شھادت عدة بسیاري بود از این طریق كششي بھ زھد . خواھر خردسال خود نگھداري كند
رفت، كم، و آن ھم روي زمین لخت، گ بسیار روزه مي. اي پیش گرفت بیشتر پیدا كرد و زندگي پارسایانھ

سرانجام تحت تأثیر تفسیر . كرد كرد، و سرما و برھنگي را بر خود ھموار مي خوابید، كفش بھ پا نمي مي
، بھ سمت ریاست مكتب ٢٠٣در سال  .كردانجیل متي خود را خصي  ١٢، آیة ١٩ریاضت آمیز باب 

گرچھ ھجده سال بیشتر نداشت، دانش و فصاحت او عدة زیادي از . كاتشیستي جانشین كلمنس شد
py  .دانشجویان مشرك و مسیحي را جلب كرد، و آوازة شھرتش در میان مسیحیان پیچید
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داد زیادي از آنھا مسلمًا تع. زدند را در حدود شش ھزار جلد تخمین مي» كتابھایش«برخي از قدما 
كدام یك از ما ممكن است تمام آنچھ را «: پرسد با این وصف ھیرونوموس مي. ھاي كوتاھي بوده است رسالھ

اوریگنس از فرط عشق بھ كتاب مقدس، كھ قسمتي از آن را در كودكي از بر » او نوشتھ است بخواند؟
با گروھي تندنویس و نساخ صرف كرده و جزو حافظة وي شده بود، مدت بیست سال از عمر خود را 

 ھفتادي،ھاي یوناني  مقابلة متن عبري عھد قدیم با یك نسخھ برگردان این متن بھ تلفظ یوناني، و ترجمھ
با مقایسة این ترجمھ و تنقیحھاي گوناگون و با استفاده از آشنایي بھ . كرد تئودوتیونآكویال، سوماخوس، و 

او این كار را كافي . را بھ كلیسا تقدیم كرد» ترجمة ھفتادي«اي از  زبان عبري، اوریگنس متن اصالح شده
با نوشتن . گاه مفصل، راجع بھ ھر یك از اسفار تورات بھ آن افزود ندانست، و براي تكمیل آن تفسیرھایي،

در رسالة . اثري بھ نام اصول اولیھ گزارشي مشروح، منظم، و فلسفي از مجموع آیین مسیحي تھیھ كرد
براي تسھیل . ھاي فیلسوفان مشرك دست زد متفرقھ بھ اثبات ھمة اصول الیتغیر مسیحیت براساس نوشتھ

ھاي ھومر را با عقل تطبیق داده بودند، و  قة تمثیلي، كھ فیلسوفان مشرك بھ كمك آن نوشتھاین كار از طری
اوریگنس عقیده داشت كھ معني . استفاده كرد  فیلن آیین یھود را بھ وسیلة آن با فلسفة یونان سازش داده بود،

ي روحي، كھ فقط معني اخالقي و معن: تحت اللفظي كتاب مقدس، متضمن دو سلسلھ معاني عمیقتر است
او حقیقت سفر پیدایش را بھ مفھوم . توانند بھ آن معاني رسوخ كنند معدودي افراد خاص و پرورش یافتھ مي

ظواھر ناپسند مناسبات یھوه با اسرائیل را بھ عنوان اینكھ نمادھایي : دانست تحت اللفظي آن مشكوك مي
  بیش نیست 

كھ عیسي را بر فراز كوه بلندي برد تا ملكوتھاي جھان را بھ  كرد و داستانھایي مانند داستان شیطان رد مي
ھاي كتاب مقدس براي این پرداختھ شده بود كھ حقیقتي  بھ گمان او قصھ. پنداشت او عرضھ كند، افسانھ مي

  :پرسید مي. روحاني را بفھماند

آنكھ  ود داشتھ بيتواند تصور كند كھ روز اول و دوم و سوم، و شب و صبح وج كدام انسان با بینشي مي
آفتاب، ماه و ستارگان باشند؟ كدام انسان ابلھي است كھ باور كند خدا مانند یك كشاورز باغي در عدن 

  تا ھر كس كھ میوة این درخت را چشید، جان بیابد؟… . درست كرد و درخت زندگي را در آن نشاند

غورسي، افالطوني، و گنوسي است شود كھ او یك رواقي، نوفیثا رود روشن مي ھرچھ اوریگنس بیشتر مي
این توقع كھ او از كیشي كھ بھ خاطر آن ھزار اثر نگاشتھ و از مردي خویش . كھ مصمم است مسیحي باشد

او نیز مانند فلوطین شاگرد آمونیوس ساكاس بود و گاھي . صرف نظر كرده بود دست بردارد، بیمورد بود
. ي اوریگنس یھوه نیست، اصل نخستین تمام چیزھاستخدا. اش از فلسفة آنان دشوار است تشخیص فلسفھ

. دھد مسیح آن چھرة انساني وصف شده در عھد جدید نیست، لوگوس یا عقلي است كھ دنیا را سازمان مي
در فلسفة اوریگنس نیز مانند فلسفة فلوطین روح یك . آفرید و زیر دست اوست) اب(این مسیح را خدا 

پس از مرگ نیز حاالتي مشابھ این . پیماید آنكھ داخل در بدن گردد، مي سلسلھ مراحل و تجمسھا را پیش از
كنند؛ ولي  حتي منزھترین ارواح نیز مدتي دوران برزخ را طي مي. كند تا بھ لقاءاهللا برسد را طي مي

دنیاي دیگري خواھد بود كھ تاریخ » اشتعال نھایي«پس از . سرانجام ھمة ارواح نجات خواھند یافت
ھر یك از این دنیاھا نسبت بھ دنیاي … .را خواھد داشت؛ سپس دنیایي دیگر والي غیر النھایھ طوالني خود

  .سازد تر است، و تمام این توالي پردامنھ است كھ بتدریج طرح خدا را عملي مي قبلي كمال یافتھ

نشین او   جاي شگفتي نیست كھ دمتریوس، اسقف اسكندریھ، نسبت بھ این فیلسوف برجستھ، كھ زینت اسقف
او از دادن مقام كشیشي بھ اوریگنس . كرد، احساس شك و تردید كرده باشد بود و با امپراطوران مكاتبھ مي

ھنگامي كھ اوریگنس ولي . گفت كھ چون كھ او خود را خصي كرده است صالحیت ندارد سرباز زد و مي
دمتریوس اعتراض كرد كھ بدین . دو اسقف فلسطیني بھ او عنوان كشیش دادند  سفري بھ خاورمیانھ كرد،

این انجمن انتصاب اوریگنس . انجمني از روحانیان حوزة خود تشكیل داد. ترتیب حقوق او نقض شده است
در آنجا . رفت و در آنجا بھ تعلیم ادامھ داداوریگنس بھ قیصریھ . را لغو و او را از اسكندریھ تبعید كرد

روح بزرگ او . نگاشت ٢۴٨ستایش معروف خود را از مسیحیت تحت عنوان بر ضد كلسوس بھ سال 
داد كھ در برابر ھر اشكال و استبعادي در آیین مسیح،  نیروي براھین كلسوس را قبول داشت ولي پاسخ مي
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گرفت كھ ھر دو نظریھ  نتیجھ نمي. مراتب نامحتملترنددر كیش مشركین بسیاري چیزھا ھستند كھ بھ 
  نامعقول است بلكھ معتقد بود كھ كیش مسیح خط مشي زندگي 

  .تواند آن را الھام كند پرستي نمي دھد كھ یك كیش محتضر و مبتني بر بت اصیلتري بھ انسان مي

ن زمان شصت و پنج سال اوریگنس كھ در آ. ، دكیوس شكنجھ و آزار را بھ قیصریھ كشانید٢۵٠در سال 
اي آھنین بر گردنش زدند و  زنجیر بر او نھادند و قالده. داشت بازداشت شد و او را بھ پایة شكنجھ بستند

پس از آن بیش از سھ سال در قید . ولي مرگ دكیوس سبب آزادي او گشت. چندین روز در زندان ماند
او ھمان گونھ . ناتوان شده بود اثر مھلكي كرد شكنجھ در بدني كھ بر اثر ریاضت و زھد شدید. حیات نبود

كھ بیچیز آغاز بھ تعلیم كرده بود، فقیر از دنیا رفت، و بھ ھنگام مرگ نامورترین مسیحي زمان خویش 
وقتي بدعتھاي او دیگر از حالت اینكھ رازي میان چند تن از فضال باشد بھ درآمد، كلیسا الزم دانست . بود

او را محكوم ساخت و شوراي » عقاید كفرآمیز« ۴٠٠اپ آناستاسیوس در سال پ. از او سلب اجتھاد كند
مع ھذا، قرنھا تقریبًا ھمة دانشمندان مسیحي آثارش . میالدي او را كافر اعالم كرد ۵۵٣جامع قسطنطنیھ در 

دفاع او از مسیحیت بر متفكران مشرك بیش از ھر یك از . كردند و تحت تأثیرش بودند را مطالعھ مي
پس از اوریگنس مسیحیت دیگر یك آیین صرفًا تسكین دھنده نبود؛ . پیشین اثر گذاشت» ھاي اعیھدف«

  .بالید كھ مبتني بر عقل است اي كامل شده بود كھ بافت كتاب مقدس را داشت، ولي بدان مي فلسفھ

V – سازمان قدرت  

تفسیر تمثیلي او نھ فقط اجازة  اصول: شاید بتوان كلیسا را از اینكھ اوریگنس را محكوم كرد معذور دانست
داد، بلكھ یكباره ھمة داستانھاي كتاب مقدس و حیات این جھاني عیسي را كنار  اثبات ھر موضوعي را مي

كشید، قضاوت فردي را از نو برقرار  گذاشت؛ و ھمانا، در حالي كھ مسئلة دفاع از ایمان را بیش مي مي
توانست  كرد، نمي مقتدر احتیاج بھ وحدت را حس ميكلیسا كھ در برابر دشمني یك دولت . كرد مي
مخاطره بھ خود اجازه دھد كھ، با ھر جریان فكري، یا بھ وسیلة بدعتگذاران بي باور، یا غیبگویاني  بي

خود كلسوس بھ استھزا خاطر نشان كرده بود . اي، یا پیرواني برجستھ بھ ھفتاد و دو فرقھ تقسیم شود خلسھ
اي مخصوص بھ خود  اند، زیرا ھر فردي میل دارد دستھ  ن فرقة مخالف تقسیم شدهبھ چندی«كھ، مسیحیان 

در حوالي . ، ایرنایوس صورتي مركب از بیست گونھ مسیحیت تنظیم كرد١٨٧حدود سال » .داشتھ باشد
كرد  افكار بیگانھ دایمًا در كیش مسیح رخنھ مي. برد ، استیفان از ھشتاد فرقھ در مسیحیت نام مي٣٨۴سال 

كرد دوران  كلیسا كھ احساس مي. كردند ھاي جدید صفوف آن را ترك مي و مؤمنان براي پیوستن بھ فرقھ
شود، اینك ناچار بود مقوالت  رسد و دورة بلوغ و پختگي وي نزدیك مي آزمایشھاي شبابش بھ پایان مي

نمود كھ سھ گام  ميخویش را تعریف كند و شرایط الزم وابستگي افراد را بھ خود اعالم دارد، و الزم 
  تدوین : دشوار بردارد

  .مباني شریعت بر اساس كتاب مقدس؛ تبیین آیین مسیحیت؛ و سازمان دادن قدرت كلیسا

مسیحیان در . فراوان بود» اعمال«، اسفار، مكاشفھ، و )رسالھ(در ادبیات مسیحي در قرن دوم، انجیل نامھ 
كتاب مكاشفة «كلیساھاي غرب . مسیح ھمداستان نبودند رد یا قبول آنھا بھ عنوان تفاسیر مجاز از عقاید

ھاي  رسالھ«عبري و » انجیل«برعكس، . كردند را قبول داشتند، كلیساھاي شرق بكلي آن را رد مي» یوحنا
ھاي مربوط بھ اواخر قرن  كلمنس اسكندراني از رسالھ. را قبول داشتند كھ در غرب مردود بود» یعقوب

ماركیون با انتشار . برد اي مقدس نام مي ، بھ عنوان نوشتھ»دوازده حواري تعلیمات«اول، تحت عنوان 
» عھد جدید«دانیم چھ وقت كتابھاي  نمي. دست كلیسا را در حنا گذاشت» عھد جدید«اي از  دادن نسخھ

اي بھ زبان التیني كھ  توان گفت كھ طبق قطعھ فقط مي. كنوني قانوني، یعني اصیل یا ملھم، شناختھ شدند
كشف كرد و بھ نام او معروف شده است، و عمومًا تاریخ آن را حدود  ١٧۴٠راتوري آن را در سال مو

py  .دانند، قانون شریعت در آن زمان تثبیت شده بوده است مي ١٨٠سال 
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در قرن سوم این مجالس . شده است در قرن دوم شوراھا یا انجمنھاي روحانیان با تناوب بیشتر تشكیل مي
یافت و در پایان این قرن مجالس مزبور بھ عنوان داوران قطعي كیش مسیحي  كیل ميفقط از اسقفھا تش

بر بدعتگذاري چیره شد، زیرا نیاز بھ ) ارتدوكسي(اعتقاد بھ آیین . یعني ھمگاني، شناختھ شدند» كاتولیك«
كرد، و  مي یك اعتقاد مشخص را كھ بتواند منازعات را تعدیل كند و شك و تردیدھا را آرام سازد، برآورده

  .آورد قدرت كلیسا نیز از آن پشتیباني بھ عمل مي

پس از تضعیف كلیساي مادر در اورشلیم، چنان . مسئلة تشكیالت بستگي بھ تعیین مركز این قدرت داشت
شدند ـ داراي  نماید كھ محافل مذھبي محلي ـ جز مواقعي كھ بھ توسط جماعات دیگر مستقر و حمایت مي مي

البتھ مقام كلیساي رم مدعي بود كھ پطرس آن را بنیاد نھاده است، و بھ این سخن . ندقدرتي مستقل بود
، بھ یوناني Cephasبھ آرامي (» گویم كھ تویي پطرس و من نیز تو را مي«: جست عیسي استناد مي

Petros (»و بر این صخره «) بھ آراميcephas و بھ یوناني ،petra (»كنم و  كلیساي خود را بنا مي
سپارم و آنچھ در زمین بندي  و كلیدھاي ملكوت آسمان را بھ تو مي. اب جھنم بر آن استیال نخواھند یافتابو

در صحت این قسمت شك شده است و » .در آسمان بستھ گردد و آنچھ در زمین گشایي در آسمان گشاده شود
ولي ظاھرًا راست . مسك جویدتوانست بھ آن ت اند كھ تنھا شكسپیر مي آن را الحاقي و ھمچون جناسي پنداشتھ

است كھ اگر پطرس جمعیت مسیحي رم را ایجاد نكرده باشد در آنجا وعظ و اسقف آن شھر را معین كرده 
ترتولیانوس در » .مقام اسقفي را بھ دست لینوس سپرد«نویسد كھ پطرس  مي ١٨٧ایرنایوس در سال . است
ھمة  ٢۵٢سقف كارتاژ، رقیب بزرگ رم، بھ سال كند، و كوپریانوس، ا این روایت را تأیید مي ٢٠٠سال 

  .دارد كھ اولویت رم را بپذیرند مسیحیان را بر آن مي

ھرًا كلمنس، ظا سوم،پاپ . اند اثري از خود در تاریخ نگذاشتھ» كرسي پطرس«نخستین اشغال كنندگان 
  خطاب بھ كلیساي كورنت، براي ترغیب  ٩۶اي است كھ در حدود سال  نگارندة نامھ

در این نامھ، كھ مربوط بھ . اعضاي آنان بھ حفظ ھماھنگي و حسن انتظام میان خودشان نوشتھ شده است
ور تنھا یك نسل پس از مرگ پطرس است، اسقف رم با نوعي اقتدار و تحكم با مسیحیان یك محفل مذھبي د

اسقف رم بھ عنوان جانشین » اولویت«اسقفھاي دیگر، ضمن بھ رسمیت شناختن . گوید دست سخن مي
كلیساھاي مشرق زمین . داشتند كھ اختیار نادیده گرفتن تصمیمھاي آنان را ندارد پطرس، ھمواره اعالم مي

ن تاریخ با كدام كردند، صرف نظر از اینكھ ای فصح را در روز چھاردھم ماه یھودي نیسان برگزار مي
. كردند كلیساھاي مغرب زمین عید مزبور را بھ یكشنبة بعد محول مي. شد روز ھفتھ مصادف مي

از رم بازدید كرد، كوشید تا آنیكتوس، اسقف رم، را بر  ١۵۶پولوكارپوس، اسقف سمورنا كھ حدود سال 
در بازگشت خود، . نشدآن دارد كھ در غرب نیز ھمان رسم شرق را معمول سازد؛ در این امر موفق 

، پاپ ویكتور ١٩٠در سال . خواست كلیساھاي شرق رسم غرب را بپذیرند، رد كرد پیشنھاد پاپ را، كھ مي
اسقفھاي فلسطین اطاعت كردند، ولي . درخواست آنیكتوس را تكرار كرد، ولي این بار بھ صورت امر بود

محافل مذھبي مسیحي نوشت و كلیساھاي  ھایي براي ویكتور نامھ. اسقفھاي آسیاي صغیر سر باز زدند
بسیاري از اسقفھا، حتي در غرب، علیھ چنین اقدام شدیدي اعتراض كردند و ظاھرًا . متمرد را تكفیر كرد

  . ویكتور اصرار نورزید

وي مردي بھ نام كالیستوس را، كھ . بود» مردي ساده و بیسواد«، )٢١٨ – ٢٠٢(جانشین وي، زفورینوس 
كمتر از اخالقیاتش مایة انتقاد بود، براي كمك در ادارة حوزة رو بھ گسترش رم بھ مقام ھوش و ذكاوت او 
وجوھي را . بود) صراف(كالیستوس، بھ روایت دشمنانش، ابتدا برده، سپس بانكدار . سرشماسي ارتقا داد

اي بھ  كنیسھكھ بھ امانت داشت اختالس كرده بھ اعمال شاقھ محكوم گردیده بود؛ پس از آزادي، شورشي در 
آنگاه با درج نھاني نام خود در صورت زندانیان . پا كرده، محكوم بھ كار كردن در معادن ساردني شده بود

ھنگامي كھ . بخشوده شده، از آنجا گریختھ بود؛ ده سال در آنتیوم بدشواري در آرامش بھ سر برده بود
اي كھ بھ نام  ا بھ جادة آپیانوسي، در دخمھزفورینوس كالیستوس را متولي مقبرة پاپھا كرد، این شخص آن ر

آنگاه ھیپولوتوس و چند . پس از مرگ زفورینوس، كالیستوس بھ پاپي برگزیده شد. خود اوست، انتقال داد
كشیش دیگر او را متھم ساختند كھ شایستة این مقام نیست و كلیسا و مقام پاپي رقیبي در برابر او بھ وجود 
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كالیستوس عقیده داشت كساني كھ پس از غسل . سلكي سبب تشدید نفاق گشتاختالفات م). ٢١٨(آوردند 
. شوند و توبھ كنند دوباره در كلیسا پذیرفتھ مي) ارتداد مانند زنا، قتل،(اي شوند  تعمید مرتكب گناه كبیره

این نوشت كھ ھدفش بویژه » اي بر ھمة بدعتھا ردیھ«پنداشت؛  ھیپولوتوس این گذشت را خانمان برانداز مي
كالیستوس او را تكفیر كرد و كلیسا را با مدیریت و شایستگي تقویت كرد و قدرت عالي مركز . بدعت بود

  .رم را سخت بھ تمام مسیحیان گسترش داد

بدعت ) ٢۵٣ – ٢۵١(ولي در زمان پاپ كورنلیوس . پایان یافت ٢٣۵شقاق ھیپولوتوس در سال 
این دو نفر . در كارتاژ و نوواتیانوس در رم ـ احیا گشتھیپولوتوس دوباره از سوي دو كشیش ـ نوواتوس 

امان كساني بود كھ پس از غسل تعمید مرتكب  كلیساھاي انشعابي تأسیس كردند، كھ منظور آنھا اخراج بي
شوراي جامع كارتاژ بھ رھبري كوپریانوس و شوراي روم بھ ریاست كورنلیوس ھر دو . شدند گناه مي

واست پشتیباني كوپریانوس از كورنلیوس باعث تقویت مقام پاپ شد؛ ولي درخ. دستھ را تكفیر كردند
  فتوا داد كھ ) ٢۵٧ – ٢۵۴(ھنگامي كھ پاپ ستفانوس اول 

اند احتیاجي بھ غسل تعمید ندارند، كوپریانوس بھ وسیلة  ھاي مرتد بوده گروندگاني كھ منتسب بھ فرقھ
فانوس اول نیز بھ نوبة خود، چون كاتویي جدید، در یك ست. انجمني از اسقفھاي افریقا این تصمیم را رد كرد

مرگ نابھنگام او گویي بھ فضل االھي رخ داد تا این كشمكش . جنگ كارتاژي كلیسایي آنان را تكفیر كرد
  .آرام پذیرد و از انشعاب كلیساي نیرومند افریقا جلوگیري شود

ثروت . افزود ه سال یك بار بر اختیارات خود ميكلیساي رم، با وجود پیشرویھا و عقب نشینیھا، تقریبًا ھر د
. براي ھر موضوع مھم طرف مشورت دنیاي مسیحي بود. برد و صدقات عمومي حیثیت آن را باال مي

دانشمنداني . ابتكار طرد و مبارزه با ارتدادھا، و تعریف قانون شریعت كتاب مقدس را در دست داشت
بیشتر بھ سازمان پایبند . ، اوریگنس، و كوپریانوس رقابت كندتوانست با امثال ترتولیانوس نداشت و نمي

. گذاشت كرد، و سخن پردازي و نوشتن را بھ دیگران وا مي ساخت و حكومت مي بود تا بھ نظریھ؛ مي
كوپریانوس طغیان كرد، ولي خود او بود كھ در اثري تحت عنوان دربارة وحدت كلیساي كاتولیك پذیرفت 

رترین مقام مسیحیان باشد و اصول ھمبستگي، وحدت آرا، و ثبات قدم را، كھ مركز ب» مقر پطرس«كھ 
در حدود اواسط قرن سوم، موقعیت . جوھر كلیساي كاتولیك و سبب تثبیت آن است، بھ جھانیان اعالم داشت

 دادم كھ در روم امپراطوري رقیب من گفت ترجیح مي اي قوي بود كھ دكیوس مي و منابع مقام پاپ بھ اندازه
  .باشد و نھ یك پاپ؛ طبیعتًا پایتخت امپراطوري پایتخت كلیسا شد

اینھا و عالوه . اگر یھودا اخالقیات، و یونان اصول االھیات را بھ مسیحیت داده بودند، رم سازمان بھ آن داد
 چنین نبود. بر آن دوازده كیش رقیب، كھ آنھا را در خود جذب كرده بود، در تركیب آیین مسیح داخل شدند

كھ كلیسا فقط بعضي از آداب و اشكال مذھبي را كھ در رم قبل از مسیح معمول بود بپذیرد، بلكھ زنار و 
و آب مقدس براي تطھیر، شمعھاي كافوري و ) بخور(لباسھاي دیگر كاھنان مشركان، استعمال كندر 

وم بھ عنوان شالودة روشنایي دایمي افروختھ در برابر محراب، پرستش قدیسھا، معماري باسیلیكا، حقوق ر
عنوان پونتیفكس ماكسیموس براي پاپ، و، در قرن چھارم، زبان التیني، بھ عنوان   حقوق قانون شریعت،

مھمتر از ھمة اینھا، عطیة روم یك دستگاه وسیع . زبان اصیل و پایدار اذكار كاتولیكي، نیز پذیرفتھ شدند
رفت، پایة ساختمان حكومت روحاني كلیسایي  ل ميحكومت بود كھ، در آن زمان كھ قدرت دنیوي رو بھ افو

چندان زماني نگذشت كھ اسقفھا بیشتر از فرمانداران روم مصدر نظم و مركز قدرت شھرھا شدند؛ . گشت
متروپولیتنھا، یا اسقفھاي اعظم، اگرچھ جاي استانداران را نگرفتند، پشتیبانانشان شدند، و انجمن اسقفھا 

یساي مسیحي پا جاي پاي دولت روم نھاد؛ ایاالت را فتح كرد، پایتخت را كل. جانشین مجمع استان شد
. روم با والدت كلیسا جان سپرد. بیاراست، و انضباط و وحدت را از مرزي تا مرز دیگر برقرار ساخت

py  .كلیسا با بھ ارث بردن مسئولیت روم و پذیرفتن آن بھ بلوغ و پختگي رسید
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 فصل بیست و نھم

  

  سقوط امپراطوري

  میالدي ٣٠۵ – ١٩٣

I - یك سلسلة سامي  

، چند ساعت پس از قتل كومودوس، سنا با نھایت خوشحالي تشكیل جلسھ داد و ١٩٣روز اول ژانویة سال 
یكي از محترمترین اعضاي خویش را، كھ وظیفة خود را بھ عنوان فرماندار شھر از روي عدل انجام داده 

پرتیناكس مقامي بدین شامخي را، كھ . بھترین سنن آنتونینھا وفادار بود، بھ امپراطوري برگزیدو بھ 
رفتارش مانند «: گوید ھرودیانوس مي. كمترین سستي در آن عاقبت شومي دارد، برخالف میل خود پذیرفت

خزانھ را كرد،  ادبیات را تشویق مي  شد، در سخنرانیھاي فیلسوفان حاضر مي »یك فرد عادي بود،
ھاي گلدوزي و حریرھا و غالمان زیبا و ھرچھ را كھ  كاست، سیم و زر و پارچھ انباشت، از مالیات مي مي

در واقع ھر چھ را «: نویسد دیون كاسیوس مي. زد كومودوس از آن كاخ را پر كرده بود بھ چوب حراج مي
جوییھاي او منافعشان را از میان  بردگان آزاد شده كھ صرفھ» .كھ یك امپراطور خوب بایستي بكند، كرد

مارس، سیصد  ٢٨در . برد، و پاسداران امپراطور كھ از استقرار انضباط برآشفتھ بودند توطئھ چیدند مي
مردم و سنا . سرباز بھ كاخ ھجوم آوردند، او را كشتند و سرش را بھ نیزه زدند و بھ اردوگاه خویش بردند

  .اندوھگین شدند ولي آرام نشستند

زن و . دھند كھ بیشتر بھ آنان پول بخشد ان گارد اعالم داشتند كھ تاج را بھ آن كسي از رومیان ميرھبر
. دختر دیدیوس یولیانوس او را متقاعد ساختند كھ غذاي خود را ناتمام بگذارد و در این مزایده شركت جوید

سھ ھزار (نج ھزار دراخما چون بھ اردوگاه رفت، رقیبي در آنجا یافت كھ براي دسترسي بھ تخت و تاج پ
عمال گارد از ثروتمندي بھ سوي ثروتمند دیگري مي رفتند و آنان را ترغیب . داد بھ ھر سرباز مي) دالر
دراخما وعده داد، گارد  ۶٢۵٠ھنگامي كھ یولیانوس بھ ھر سرباز . كردند قیمت مزایده را باالتر ببرند مي

  .او را امپراطور اعالم كرد

این لژیونھا كھ بھ سبب بي بھره ماندن از . و پانونیا شدند كھ بیایند و یولیانوس را خلع كنند بریتانیا، سوریھ،
فرمانده . پولھاي یولیانوس خشمگین بودند، فرماندھان خویش را امپراطور خواندند و رو بھ سوي رم نھادند

وایي، سرعت عمل، و پر لژیونھاي پانونیا بھ نام لوكیوس سپتیمیوس سوروس گتا امپراطوري را با بي
دراخما بدھد؛ در ظرف  ١٢٠٠٠وي متعھد شد كھ ھنگام جلوس بھ ھر سربازي . رشوه دادن بھ چنگ آورد

ھایي را كھ براي جلوگیري او آمده  ھاي خود را از دانوب تا یكصد كیلومتري رم آورد؛ دستھ یك ماه دستھ
ر، بھ شرط آنكھ رھبرانشان را تسلیم كنند، بودند بھ خود جلب كرد؛ و با وعدة عفو بھ پاسداران امپراطو

لژیونھایش كھ سر تا پا مسلح بودند وارد پایتخت شد و بھ این ترتیب رسوم   با ھمة. آنان را مطیع ساخت
یك تریبون رومي . سابق را نقض كرد، ولي خودش با پوشیدن لباس شخصي سنت را رعایت نمود

رد؛ او را بھ یكي از حمامھاي كاخ آورد و سرش را برید یولیانوس را وحشتزده و گریان در كاخ پیدا ك
  ).١٩٣دوم ژوئن (

میالدي در افریقا ـ یعني در ایالت مفتوحھ اي كھ صالحترین مدافعان مسیحیت در  ١۴۶سپتیمیوس در سال 
اي فنیقي و كارتاژي زبان پرورش یافتھ بود، ادبیات  این مرد كھ در خانواده. آنجا پیدا شده بودند ـ بھ دنیا آمد

با وجود لھجة سامي كھ در . داختو فلسفھ را در آتن تحصیل كرد، و سپس در رم بھ وكالت دعاوي پر
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آمد كھ شاعران و  رفت و خوشش مي زبان التیني داشت از با سوادترین رومیان زمان خویش بھ شمار مي
داد كھ مانع جنگھایش گردد و نھ  ولي وي نھ بھ فلسفھ اجازه مي. فیلسوفان را در پیرامون خود گرد آورد

ي بود داراي چھرة زیبا و جسمًا قوي؛ لباس ساده مرد. گذاشت كھ شعر شخصیتش را مالیم سازد مي
پوشید، بھ محرومیت و سختي عادت داشت، در لشكركشي ماھر، در نبرد دلیر، و در پیروزي بیرحم  مي
گفت، پول را بیش از ھمة  پروا دروغ مي كرد، بي راند، با فراست قضاوت مي گویي سخن مي با بذلھ. بود

  .راند ت و بیرحمي فرمان ميافتخارات دوست داشت، و با صالحی

سپتیمیوس با ششصد نگھباني كھ . سنا مرتكب این اشتباه شده بود كھ آلبینوس را رقیب او اعالم داشتھ بود
پس از آن سناتورھا را گروه گروه بھ قتل رسانید، و آن . داشت سنا را وادار كرد كھ جلوسش را تأیید كند

با انتصاباتي كھ از سوي . مالك نیمي از شبھ جزیره شدقدر امالك اعیان و اشراف را ضبط كرد كھ 
بودند، انجام گرفت، سنا، ) مونارشي(امپراطور و از میان مردم مشرق زمین، كھ متمایل بھ حكومت فردي 

بزرگترین قانوندانان آن عصر ـ مانند . كھ بیشتر اعضایش از میان برداشتھ شده بود، دوباره تكمیل شد
ـ تمام براھین و دالیل خویش را براي دفاع از قدرت مطلقھ بھ كار   و اولپیانوسپاپینیانوس، پاولوس، 

خودش بر ھمة . گرفت داد وجود آن را نادیده مي سپتیمیوس جز در مواقعي كھ بھ سنا امر مي. بردند مي
خزاین مختلف نظارت داشت، حكومت خود را مستقیمًا بر ارتش بنیاد نھاد، و امپراطوري را بھ صورت 

  در دوران امپراطوري او . ك سلطنت نظامي موروثي درآوردی

خدمت نظام اجباري شد، . المال گشت افزوده گشت و مواجبشان اضافھ شد، بھ طوري كھ آفتي براي بیت
از آن پس، لژیونھاي ایاالت مفتوحھ براي رومي كھ قدرت حكومت . ولي براي ساكنان ایتالیا ممنوع بود

  .كردند امپراطور انتخاب ميكردن را از كف داده بود 

. سپتیمیوس، این جنگجوي واقعبین، بھ علم احكام نجوم اعتقاد داشت، و در تفأل و تعبیر خواب ماھر بود
شش سال پیش از جلوسش، ھنگامي كھ زن اولش مرده بود، زني متمول از اھالي سوریھ گرفت، زیرا 

دختر یكي از كاھنان االگابالوس، خداي شھرامسا، این زن، یولیا دومنا، . تخت سلطنت در طالع این زن بود
این . در این شھر، دیر زماني پیش، سنگي از آسمان افتاده بود و براي آن معبد باشكوھي ساختھ بودند. بود

یولیا ھمسري سپتیمیوس را پذیرفت، . پرستیدند سنگ را بھ عنوان مظھر یا حتي بھ عنوان تجسم خدا مي
یولیا . كاراكاال و گتا آورد، و او را بھ تخت سلطنتي كھ در طالعش بود رساندبرایش دو پسر بھ نامھاي 

. زیباتر از آن بود كھ بھ یك شوھر اكتفا كند، ولي سپتیمیوس ھم سرگرمتر از آن بود كھ شوھري غیور باشد
متقاعد یولیا سالني از ادیبان ترتیب داد، بھ ترویج ھنر و تشویق ھنرمندان پرداخت، و فیلوستراتوس را 

نیرو و نفوذ این زن گرایش . ساخت كھ شرح زندگي آپولونیوس اھل تو آنا را بنگارد و آن را بیاراید
ھاي شرقي، كھ از نظر اخالقي در دوران االگابالوس و از لحاظ سیاست در  سلطنت را بھ سوي شیوه

  .دوران دیوكلتیانوس بھ اوج خود رسید، تسریع كرد

رقیبان خویش را در . اطوري خود دوازده سال آن را در جنگ گذرانیدسپتیمیوس از ھجده سال امپر
پس از چھار سال محاصره، بیزانس را با خاك یكسان كرد و . جنگھایي سریع و وحشیانھ از میان برداشت

تیسفون   كشور پارت را تسخیر كرد،. بدین ترتیب سدي را كھ در برابر تاخت و تاز گوتھا بود از میان برد
پیرانھ سر و مبتال بھ . النھرین را ضمیمة قلمرو خود ساخت، و سقوط اشكانیان را تسریع كرد بین را گرفت،

بیماري نقرس ولي نگران آنكھ مبادا لشكریانش بھ واسطة پنج سال دوري از جنگ سست شوند، سفري 
بازگشت و در  بھ بریتانیا  پس از پیروزیھاي پرخرجي كھ بر اسكاتلندیھا یافت،. جنگي بھ كالدونیا كرد

» .ارزید ام و این ھمھ بھ ھیچ نمي ھمھ چیز بوده«: گفت مي. درگذشت ٢١١یورك ماند و در آنجا بھ سال 
از پزشكان … كاراكاال از اینكھ مرگ پدرش بھ تأخیر افتاده بود، رنجیده خاطر بود «: گوید ھرودیانوس مي

سپتیمیوس، آورلیوس را » .گر بفرستندخواست كھ، بھ ھر وسیلھ شده است، پیرمرد را بھ جھان دی مي
خود او آن را با این اندرز بدبینانھ بھ . كرد كھ امپراطوري را بھ كومودوس واگذار كرده بود نكوھش مي

براي ھشتاد سال » .نیاز كنید و در بند ھیچ چیز دیگر نباشید سربازانتان را بي«: كاراكاال و گتا واگذاشت
  .ھ در بستر جان سپردبعد، او آخرین امپراطوري بود ك
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نیز مانند كومودوس براي آن ساختھ شده بود تا ثابت كند كھ سھم نیروي یك نفر  كاراكاالتوان گفت كھ  مي
این مرد . مردان بزرگي تبدیل گردندچندان زیاد نیست كھ ھم خود در زندگي بزرگ باشد و ھم احفادش بھ 

خرسھاي وحشي را . در كودكي مطیع و دلپسند بود، چون بھ بلوغ رسید بربر و شیفتة شكار و جنگ شد
جنگید، ھمیشھ شیرھایي در كاخ خود داشت، و حتي گاھي شیري بر  گرفت، یكھ و تنھا با شیر مي زنده مي

داد  نھاد؛ او ترجیح مي گالدیاتورھا و سربازان ارج مي خاصھ بھ مصاحبت. برد سر میز و در بستر خود مي
چون . ولي از تأمین غذا و مشروب براي ھمدمان خویش غفلت نكند  سناتورھا را بھ انتظار مالقات بدارد،

این جوان . بھ قتل رسانید ٢١٢میل نداشت قدرت امپراطوري را با برادر خویش تقسیم كند، گتا را بھ سال 
كنند كھ نھ تنھا  روایت مي. ش سر بریدند، و خونش روي لباسھاي مادرش ریخترا در آغوش مادر

كاراكاال بیست ھزار تن از ھواخواھان گتا را محكوم بھ مرگ كرد، بلكھ عدة بسیاري از شارمندان و چھار 
ان افتاد، اي در میان لشكری چون بر اثر قتل گتا زمزمھ. تن از دوشیزگان آتشبان را بھ اتھام زنا از میان برد

از . ھاي مختلف گرد آورده بود آنان را آرام ساخت با دھشي برابر ھمة وجوھي كھ سپتیمیوس در خزانھ
ھاي  كرد؛ ضمنًا ممكن است كھ نوشتھ سربازان و بینوایان در برابر طبقات سوداگر و اعیان حمایت مي

اینكھ بھ درآمدھاي خود بیفزاید،  براي. توزي یك نفر سناتور باشد دیون كاسیوس دربارة او ناشي از كینھ
مالیات بر ارث را با افزایش آن بھ ده درصد دو برابر كرد، و چون متوجھ شد كھ این مالیات فقط بھ 

. ھمة مردان بالغ امپراطوري را تابع این مالیات ساخت ٢١٢گیرد، در سال  شارمندان رومي تعلق مي
كرد  ندي برخوردار شدند كھ حداكثر وظیفھ را تحمل ميبنابراین، افراد مزبور درست ھنگامي از حق شارم

كاراكاال با برافراشتن طاق نصرتي بھ یادبود سپتیمیوس سوروس، كھ ھنوز باقي . بخشید و حداقل را مي
ھاي عظیمشان حاكي از عظمت دیرین آنھاست، بھ  ھاي عمومي، كھ ویرانھ است، و با ساختن گرمابھ

اعظم ادارة امور كشوري را بھ عھدة مادر خویش نھاد و خود بھ جنگ و زیباییھاي رم افزود، ولي قسمت 
  .لشكركشي پرداخت

این زن ھنگام پذیرایي از اشخاص . گمارد» وزیر مكاتبات«و » وزیر عرایض«یولیا دومنا را بھ سمت 
انھا بود شایعاتي بر سر زب. پیوست یا جانشین او بود بزرگ كشور یا از رجال معتبر خارجي بھ كاراكاال مي

كرد  آنچھ كاراكاال را خشمگین مي. كھ وي از طریق رابطة زنا با محارم بر فرزند خود تسلط یافتھ است
از یك . كردند دیپ یاد ميو او یوكاستھگوي اسكندریھ از مادرش و از او بھ عنوان  این بود كھ افراد كنایھ

  اي  سو بھ انتقام این اھانتھا و تا اندازه

كرد بشورد، از اسكندریھ بازدید كرد و  از ترس اینكھ مبادا مصر در موقعي كھ او با پارتھا جنگ مي
  .گویند فرمان داد كھ ھمة كساني را كھ اھل این شھر و قادر بھ حمل اسلحھ بودند قتل عام كنند مي

اي مركب از شانزده  دستھ. سرمشق و محسود او بود) اسكندر كبیر(، بنیادگذار اسكندریھ با این وصف
نامید و آنان را با سالحھاي مقدوني مجھز ساخت، و بھ » فاالنكس اسكندر«ھزار نفر تشكیل داد و آن را 

شید كھ سرباز كو سخت مي. فكر آن افتاد كھ پارت را تسخیر كند، ھمان گونھ كھ اسكندر ایران را فتح كرد
خوبي باشد، در خوراك، خستگیھا، راھپیماییھا، سنگركشیھا، و پل سازیھا ھمدوش لشكریان خویش بود، و 

ولي سربازانش كمتر از او شایق . جست در نبردھاي دلیرانھ و دعوت دشمن بھ جنگ تن بھ تن شركت مي
ي ـ محلي كھ كراسوس در آنجا شكست در كارا. دادند جنگ با پارتھا بودند و غنایم را بر نبرد ترجیح مي

ماكرینوس، فرمانده ). ٢١٧(خورده بود ـ كاراكاال بھ دست سربازان خود بھ ضرب خنجر ھالك شد 
پاسداران امپراطوري، خود را امپراطور خواند و بھ سنا كھ از این موضوع رویگردان بود امر كرد 

ھ انطاكیھ تبعید شده بود و مدت شش سال از سلطنت، یولیا دومنا كھ ب. كاراكاال را یكي از خدایان بشمارند
  .از شوھر، و از پسر محروم بود، خود را با نخوردن غذا ھالك كرد

این یولیاي دوم چون بھ امسا . این زن خواھري داشت بھ نام یولیا مایسا كھ بھ اندازة خود وي با استعداد بود
یكي از آنان پسر دخترش یولیا سوئایمیاس یكي . و بودندبازگشت در آنجا دو نوة خود را یافت كھ مایة امید ا

موسوم  )آفرینندهخداي (این پسر واریوس آویتوس نام داشت و بعدًا بھ االگابالوس . از كاھنان جوان بعل بود
این شخص بعدھا آلكساندر سوروس . شد ا، دھسالھ بود و آلكسیانوس نامیده ميدیگري، پسر یولیا مامای. شد
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گرچھ واریوس پسر واریوس ماركلوس بود، مایسا چنین شایع كرد كھ او فرزند نامشروع . گشت
مقام امپراطوري آن قدر ارزش داشت كھ حیثیت دخترش را فداي . كاراكاالست و او را باسیانوس نام نھاد

نیمي از سربازان رومي در سوریھ بھ كیشھاي این سرزمین گراییده . كلوس ھم مرده بودآن سازد و مار
بھ عالوه، روش مایسا . كردند بودند و نسبت بھ این كاھن چھارده سالھ احترامي آمیختھ بھ زھد احساس مي

. اھد دادرسانید كھ اگر این سربازان االگابالوس را امپراطور كنند، وي وجوه فراواني بھ آنان خو مي
سیم و زر مایسا سبب گشت لشكریاني كھ ماكرینوس براي مقابلة با وي فرستاده بود بھ . سربازان قانع شدند
ھنگامي كھ خود ماكرینوس در رأس گروھي انبوه پدیدار گشت، سربازان مزدور . ھدف وي بپیوندند

  جستند و لشكریان مردد شده اي دچار تردید شدند، ولي مایسا و سوئایمیاس از ارابة خویش فرو  سوریھ

  .در سوریھ مردھا زن و زنھا مرد بودند. را بھ سوي پیروزي رھنمون شدند

ھایي آراستھ بھ شنگرف،  ، االگابالوس با لباسي از حریر ارغواني زردوزي شده، با گونھ٢١٩در بھار سال 
ردنبندي از مروارید بھ گردن، با چشماني كھ مصنوعًا درشت شده بود، با بازوبندھاي گرانبھا بھ بازوان، گ

در پھلوي او مادر و مادربزرگش موقرانھ سوار . و تاجي از گوھر بر سر زیباي خویش وارد شھر رم شد
ھمینكھ در برابر سنا ظاھر شد درخواست كرد اجازه دھند كھ مادرش با او ھمنشین باشد و . بر اسب بودند

كھ نباید این افتخارات را بپذیرد و بھ این اكتفا كرد  كرد سوئایمیاس احساس مي. در مذاكرات شركت جوید
مركب از زنان، كھ سابینا در زمان ھادریانوس تأسیس كرده بود و بھ ) سناي كوچك(كھ بر یك سناكولون 

. پرداخت، ریاست داشتھ باشد مسائل لباسھاي زنانھ و جواھر و تقدم و تأخر و برگزاري تشریفات مي
  .ایسا، مادر بزرگ، اختصاص دادندحكمراني بر كشور را بھ م

علیھ ھواخواھان ماكرینوس . توانست اطرافیانش را مفتون سازد امپراطور جوان از بعضي جھات مي
. نواخت خواند، ني و ارغنون و شیپور مي موسیقي را دوست داشت، خوب مي. اقدامات انتقامجویانھ نكرد

خدایش نھ . خواست جز تفریح كردن چیز دیگري نمي چون جوانتر از آن بود كھ امپراطوري را اداره كند،
ھر یك از طبقات . بعل، بلكھ لذت بود، و او تصمیم داشت كھ لذت را بھ ھر شكلي كھ داشتھ باشد بپرستد

آشامید، و تفریح مي  خورد، مي كرد كھ كاخش را ببینند؛ گھگاھي با آنھا غذا مي مردم آزاد را دعوت مي
دوست داشت . كرد را، از اثاثیة یك خانھ گرفتھ تا چند مگس، میان آنان تقسیم مي غالبًا جوایز التاري. كرد

نشاند كھ ناگھان آن بالشھا بتركند؛  مھمانانش را بھ بازي گیرد، مثال آنھا را روي بالشھاي باد كرده مي
تأكید المپریدیوس . آزار بھ ھوششان آورد مستشان كند و سپس در میان پلنگھا و خرسھا و شیرھاي بي

و گاھي كمتر از سھ میلیون ) ده ھزار دالر(كند كھ االگابالوس ھیچ گاه كمتر از صد ھزار سسترس  مي
ھاي طال را با نخود، عقیق یماني را با  سكھ. كرد سسترس براي ضیافتي كھ بھ دوستانش بدھد خرج نمي

غالبًا از . كرد خواجة سرا ھدیھ مياسب، ارابھ، یا . آمیخت عدس، مروارید را با برنج، كھربا را با باقال مي
براي خودش . كرد كھ ظرفھا و جامھاي نقرة سر غذا را با خودشان بھ خانھ ببرند مھمانانش خواھش مي

شد، اثاثیھ و لوازم  آب استخرھایش با عطر گل سرخ معطر مي. خواست ھمیشھ بھترین چیزھا را مي
كرد؛ لباسھایش از  و گرانبھاترین غذاھا را مصرف مي كمیابترین. حمامھایش از عقیق یماني یا از طال بود

ھنگام . كرد اي را ھرگز دوبار بھ انگشت خویش نمي چنین شیوع داشت كھ حلقھ. سرتاپا گوھر آگین بود
چون غیبگویي بھ . رفت برد ششصد ارابھ بھ كار مي مسافرت براي حمل بار و بنھ و فواحشي كھ ھمراه مي

: ساخت از قبیل تي خواھد مرد، وسایل خودكشي را براي موقع لزوم آماده مياو گفتھ بود كھ بھ مرگ سخ
اما . ھاي زرین، زھرھاي نھفتھ در نگینھایي از یاقوت كبود یا از زمرد طنابھاي ابریشمي ارغواني، دشنھ

  .عاقبت در مستراح بھ قتل رسید

در ھر . ھ راه اغراق رفتھ باشنداحتمال دارد كھ دشمنانش، از طبقة سناتورھا، در برخي از این سخنان ب
مسلمًا شھوات خود را با ظواھر زھد و . قابل تأیید نیست  كردند، حال آنچھ دربارة انحراف جنسي او نقل مي

خود را . اي پرستش بعل سوریھ را در میان رومیان رواج دھد آراست و قصد داشت تا اندازه تقوا مي
سنگ سیاه مخروطي شكلي را . خداي خویش خصي كند خواست خودش را بھ افتخار مختون ساخت و مي

سنگ . معبدي آراستھ براي جاي دادن آن بنا نھاد. پرستید از شھر امسا آورد كھ بھ عنوان االگابالوس مي
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كشیدند، آوردند، در حالي كھ امپراطور  اي، كھ شش اسب سفید آن را مي مرصع بھ جواھر را روي ارابھ
مایل بود تمام مذاھب . رفت میختھ با سكوت، پیشاپیش آن عقب عقب راه ميجوان، فرو رفتھ در پرستشي آ

آیین یھوه را زیر حمایت گرفت و پیشنھاد كرد مسیحیت را قانوني بشناسد، . دیگر را بھ رسمیت بشناسد
كرد كھ بھ عقیدة او این سنگ بزرگترین خدایان  فقط، با صداقتي درخور ستایشي، روي این نكتھ تكیھ مي

  .است

ولي . نگریست از روي گذشت مي پریاپوسيمادرش كھ در عشقبازیھاي خود مستغرق بود بھ این مضحكة 
 یولیا مایسا چون نتوانست مھار كار را در دست گیرد، تصمیم گرفت از شكستي كھ ممكن بود بھ سلطنت

االگابالوس را متقاعد ساخت كھ خالھ زادة خود . اي پایان دھد جلو گیرد این سلسلة برجستة زنان سوریھ
وي و مامایا این پسربچة خردسال را براي انجام وظایفي كھ . آلكساندر را بھ عنوان جانشین و قیصر بپذیرد

ند كھ او را بھ عنوان جانشین بھ عھده داشت ورزیده كردند، و بھ ھر طریق سنا و مردم را بر آن داشت
مطلوب االگابالوس، این آدم شھواني مدعي تقدس كھ رومیان را نھ با كارھاي افراطي یا مستھجن خود بلكھ 

سوئایمیاس توطئھ را كشف كرد و پاسداران . اي آزردة فتح مرد، بنگرند با تابع ساختن یوپیتر بھ بعل سوریھ
تري تقدیم كردند، بھ  مایسا و مامایا براھین غني. یش بشورانیدامپراطور را بر خواھر و خواھرزادة خو

ھا و در اطراف سیرك گردانید، سپس  طوري كھ گارد االگابالوس را با مادرش كشت، جسدش را در كوچھ
  ).میالدي٢٢٢.(آن را بھ رودخانة تیبر انداخت، و آلكساندر را امپراطور خواند، سنا ھم او را پذیرفت

. ماركوس آورلیوس سوروس آلكساندر، مانند سلف خود، در چھارده سالگي بھ تخت امپراطوري نشست
با كار . كوشید مادرش با فداكاري و اھتمام خاصي براي رشد جسماني و روحاني و پرورش خصلت او مي

 كرد، پیش از ھر غذا روزي یك ساعت در آب سرد استخر شنا مي. و ورزش، خویشتن را قوي ساخت
  نوشید، و بھ مقدار كم و از  اي آب مي پیمانھ

كرد، و دلبستگي خود بھ این ادبیات  ادبیات یوناني و التیني را مطالعھ مي. در فن سپاھیگري مھارت یافت
خواند كھ در آن رومیان را بھ  را فقط بھ اصرار مامایا ـ كھ مرتبًا آن دستھ از اشعار ویرژیل را برایش مي

باییھاي فرھنگ براي دیگران و تشكیل یك دولت جھاني و اداره كردن آن با صلح و واگذاشتن لطف و زی
ارغنون و . خواند كرد و آواز مي نقاشي مي» با شایستگي«آلكساندر . خواند ـ كمي تعدیل كرد آرامش فرا مي

ھا را نواخت، ولي ھیچ گاه بھ كساني جز از خانوادة خود اجازة حضور در مراسم انجام این كار چنگ مي
در لذات عشقبازي از حد اعتدال «پوشید و رفتارش نیز بسیار ساده بود؛  با سادگي بسیار لباس مي. داد نمي

بھ سنا احترام » .خواست با اشخاص منحرف وجھ اشتراكي داشتھ باشد رفت و بھ ھیچ روي نمي بیرون نمي
پرداخت  كاخ خود با آنان بھ گفتگو مي كرد، در داد و با سناتورھا برپایة برابري رفتار مي عمیقي نشان مي
دوست داشتني و خوشرو بود و بدون تبعیض طبقاتي از بیماران . رفت ھایشان بھ دیدن مي و غالبًا بھ خانھ

گذشت  از گناه مخالفان خیلي زود مي. داد ھر شارمندي را كھ خوش آوازه بود بآساني بار مي. كرد بازدید مي
رویي  مادرش بر گشاده. تي یك قطره از خون مردم غیر نظامي نریختو در مدت چھارده سال سلطنت ح

تو سلطنت را بیش از آنچھ باید مالیم كرده اي، و مردم بھ قدرت امپراطوري «: او خرده گرفت و گفت
قلبي طالیي » .ام تر كرده ولي امپراطوري را پایدارتر و ایمن«: و او جواب داد» .نھند كمتر احترام مي

  .ھ آلیاژ فكري الزم براي مقاومت در برابر فرسایش سخت این جھان را داشتھ باشدآنك داشت بي

اش كرده بود تا االگابالوس را جانشین یوپیتر كند اعتراف داشت، و  زاده بھ نامعقول بودن كوششي كھ خالھ
انة او چنان ولي روح فیلسوف. بھ اتفاق مادرش براي تعمیر معابد و استقرار شعایر دیني رومیان اقدام كرد

. كنند پنداشت ھمة مذاھب در واقع دعاھاي خود را خطاب بھ قدرتي یگانھ و فوق ھمة قدرتھا مي بود كھ مي
در نمازخانة مخصوص خود، كھ ھر . میل داشت بھ ھمة كیشھاي مبتني بر صداقت و پاكدلي احترام بگذارد

تر، اورفئوس، آپولونیوس توآنایي، پرداخت، تصاویري از یوپی بامداد در آنجا بھ نیایش و پرستش مي
آنچھ را بر خود «: آورد غالبًا دستور اخالقي یھود و مسیح را بر زبان مي. ابراھیم، و مسیح آویختھ بود

بھ دستور او این اندرز را بر دیوارھاي كاخ و روي چندین بناي عمومي » .پسندي بر دیگري مپسند نمي
بدین جھت افراد با ذوق انطاكیھ و . كرد و مسیحیان را توصیھ مي بھ رومیان اخالق یھودیان. نگاشتھ بودند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



مادرش بھ مسیحیان مساعدت و از اوریگنس حمایت . نامیدند مي» رئیس كنیسھ«اسكندریھ او را بھ شوخي 
  .آورد نمود و او را براي اداي توضیح دربارة نكات دقیق اصول خداشناسیش بھ كاخ سلنطتي مي مي

  دكي پس از جلوس آلكساندر مرده بود، مامایا با رایزن و راھنمایش، اولپیانوس، چون یولیا مایسا ان

این زن خردمندانھ و بدون اعمال شدت حكم راند، بیشتر در قید كامیابي . خاص او بود مشخص ساخت
سلسلة خویش بود تا در بند قدرت نمایي؛ او شایستگي نتایج حاصل در این دورة سلطنت را بھ حساب تدبیر 

مامایا و اولپیانوس شانزده سناتور برجستھ را . گذاشت كارداني آن حقوقدان بزرگ و امپراطور جوان مي و
یولیا جز عشق . براي تشكیل شوراي سلطنتي، كھ تصویب آنان براي ھمة اقدامات مھم الزم بود، برگزیدند

اري آمیختھ بھ دلبستگي ھنگامي كھ آلكساندر زن گرفت و طرفد. خود بھ فرزندش بر ھمھ چیز تسلط داشت
مفرطي دربارة ھمسر خود نشان داد، مامایا زن او را تبعید كرد و آلكساندر كھ ناچار از انتخاب یكي از آن 

. جست نھاد بیشتر در ادارة امور شركت مي بھ ھمان اندازه كھ پا بھ سال مي. دو بود، بھ مادرش تسلیم شد
پرداخت  دم بھ انجام كارھاي عمومي مي حتي پیش از سپیده« :گوید نویسندة شرح حال او در آن روزگار مي

شد، بلكھ ھمواره چابك  ورزید، در حالي كھ ھرگز خستھ و خشمگین نمي و تا دیروقت در این كار اھتمام مي
  ».و آرام بود

. شالودة سیاست وي تضعیف تسلط خانمان برانداز لشكریان از طریق احیاي حیثیت سنا و اشراف بود
پردازي، یا شمشیرزني محسوب  وروثي بھ نظرش تنھا جانشین حكومت بھ وسیلة پول، افسانھحكومت م

جوییھاي متعدد اداري انجام داد، كارمندان زیادي را در كاخ خود، در  با ھمكاري سنا، صرفھ. شد مي
ل قسمت اعظم جواھرات سلطنتي را فروخت و پو. مؤسسات دولتي، و در ادارة ایاالت مفتوحھ حذف كرد

تشكیالت كارگران و بازرگانان را قانوني شناخت و تشویق كرد و آنھا را از نو . آن را در خزانھ گذاشت
؛ احتماال سنا با این امر »مجاز ساخت كھ وكالي مدافعشان از میان اعضاي خودشان باشد«سازمان داد و 

ت و كساني را كھ با نظارت سخت بر اخالقیات عمومي، فواحش را بازداش. چندان موافقت نداشت
ھاي كاراكاال را احیا  در عین كاھش مالیات، كولوسئوم و گرمابھ. كرد انحرافات جنسي داشتند تبعید مي

ھاي جدید ساخت، و ضمنًا بھ راه سازي و  كرد، یك كتابخانة عمومي، یك آبراھة بیست كیلومتري، و گرمابھ
براي اینكھ بھ زور نرخ بھره را كھ . ي كردھا در سراسر امپراطوري كمك مال پلسازي و ایجاد گرمابھ

براي بدھكاران مصیبتي بود پایین بیاورد، از وجوه عمومي با بھرة صدي چھار، و بھ بینوایان بدون بھره، 
رفت و مردم او را تحسین  ھمة امپراطوري رو بھ رونق و رفاه مي. براي خرید زمینھاي زراعتي وام داد

  .ركوس آورلیوس یزداني بھ روي زمین و بھ سلطنت بازگشتھ استنمود كھ ما چنین مي. كردند مي

استفاده كنند، ] ماركوس آورلیوس[ولي ھمان گونھ كھ ایرانیان و ژرمنھا توانستھ بودند از پادشاه فیلسوف 
اردشیر، بنیادگذار سلسلة ساسانیان ایران، بین  ٢٣٠بھ سال . از وجود این امپراطور مقدس نیز سود بردند

اي فلسفي بھ او نوشت، اعمال قھر او را تخطئھ  آلكساندر نامھ. را تسخیر و سوریھ را تھدید كرد النھرین
  ھر كس باید بھ قلمرو «كرد و اعالم داشت كھ 

آنگاه امپراطور جوان بھ اتفاق مادرش داخل جنگ شد و، بیشتر با دالوري تا با مھارت، . را خواستار شد
در ھر حال . تاریخ پیروزیھا و شكستھایش روشن نیست. لوم نبودجنگي را آغاز كرد كھ نتیجة آن مع

النھرین بیرون  شد، از بین اردشیر، شاید براي مواجھھ با تاخت و تازھایي كھ در مشرق سرزمینش مي
آلكساندر را با تاج پیروزي، در حالي كھ دجلھ و فرات در پایش روانند،  ٢٣٣مسكوكات رومي سال . رفت

  .داد نشان مي

ضمنًا قوم آالماني و ماركومانھا، چون پي بردند كھ از عدة سربازان پادگانھاي راین و دانوب براي تقویت 
لژیونھاي سوریھ كاستھ شده است، نقاط مرزي روم را تصرف كردند و دست بھ ویران ساختن گل شرقي و 

برگزار نمود، ھمچنان ھمراه آلكساندر پس از اینكھ جشن پیروزي خود بر ایرانیان را . قتل اھالي آن زدند
بھ صوابدید مادرش با دشمن وارد مذاكره شد، . مامایا، بھ لشكریان خویش پیوست و آنان را بھ ماینتس برد
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سربازانش این ضعف را محكوم كردند و بر او . مبلغي سالیانھ بھ آنان پیشنھاد كرد تا آرام بنشینند
آنان . بخشیدند ز سنا و از قدرت یك زن را ھرگز نميجویي، ایجاد انضباط، تبعیتش ا صرفھ. بشوریدند

سربازان ماكسیمینوس بھ خیمة . یولیوس ماكسیمینوس، فرماندة لژیونھاي پانونیا، را امپراطور خواندند
  ).٢٣۵(آلكساندر ھجوم بردند و او را بھ اتفاق مادر و دوستانش كشتند 

II – آشفتگي  

علل داخلي، كشور را . رترین قدرت را بھ لشكریان بخشیداین ھوسبازي تاریخ نبود كھ در قرن سوم ب
قطع كشورگشایي پس از ترایانوس، و مجددًا پس از . ھا بالدفاع گذاشتھ بود تضعیف كرده و در ھمة جبھھ

رفت، و ھمان گونھ كھ روم با ایجاد تفرقھ در میان ملتھا آنان  سپتیمیوس سوروس، نشانة حملھ بھ شمار مي
ضرورت . شدند ود، حال بربرھا براي گشودن آن با حمالت ھمزمان با یكدیگر متحد ميرا مغلوب ساختھ ب

سرداران جاي فیلسوفان را بر تخت پادشاھي . برد دفاع قدرت اسلحھ و حیثیت سپاھیگري را باال مي
سلطنت از دست اشراف بھ در رفتھ بود و جاي خود را بھ حكومت از نو جان گرفتة زور . گرفتند مي
  .داد مي

فرزند قوي ھیكل دھقاني از اھالي تراكیا، سرباز خوبي بود و جز این ھیچ؛ تاریخ گواھي   ماكسیمینوس،
توانست دستبند زنش را بھ جاي  دھد كھ قد این مرد ھشت پا بود و انگشت شستي چنان فربھ داشت كھ مي مي

و بھ كساني كھ تحصیالتي داشتند شمرد  و آموزش را حقیر مي  آموزشي نیافتھ بود،. حلقھ بھ این انگشت كند
در طي سھ سال امپراطوري خود ھرگز از رم دیدن نكرد؛ زندگي در اردو و دركنار دانوب . برد حسد مي

  براي ادامة جنگ و جلب رضایت . داد یا راین را ترجیح مي

تمند و گوردیانوس، پروكنسول ثرو. وضع كرد كھ پس از اندك زماني طبقات عالیھ بر دولت او شوریدند
چون ھشتاد سال داشت . پذیرفت كھ لشكریانش او را امپراطور رقیب ماكسیمینوس بنامند  باسواد افریقا،

این دو در برابر نیروھاي اعزامي ماكسیمینوس تاب . پسرش را نیز در این مقام مرگبار شریك گردانید
ینوس با تبعید و ضبط اموال كھ ماكسیم. پسر در نبرد كشتھ شد و پدر نیز خود را كشت. مقاومت نیاوردند

ثروتمندترین اشخاص روز «: نویسد ھرودیانوس مي. تقریبًا مایة نابودي اشراف گشت، انتقام خود را گرفت
سنا كھ بھ وسیلة سوروس از نو تشكیل و تقویت شده بود دلیرانھ » .كشید پیش، كارشان امروز بھ گدایي مي

كرد، و دو تن از اعضاي خویش، ماكسیموس و بالبینوس، را مبارزه كرد؛ ماكسیمینوس را مخلوع اعالم 
ماكسیموس در رأس لشكریاني كھ با شتاب ترتیب داده شده بودند براي . بھ عنوان امپراطور برگزید

ماكسیمینوس . كھ از كوھھاي آلپ گذشتھ آكویلیا را محاصره كرده بود، رفت برخورد با ماكسیمینوس،
آمد كھ سرنوشت سنا و طبقات ثروتمند وخیم  بھ نظر مي. یشتري داشتسردار بھتري بود و نیروھاي ب

اش صدمھ دیده بودند او را در  ولي گروھي از سربازن ماكسیمینوس كھ از مجازاتھاي بیرحمانھ. است
ماكسیموس فاتحانھ بھ رم بازگشت و در آنجا بھ نوبة خود بھ وسیلة پاسداران امپراطور بھ . چادرش كشتند

پاسداران امپراطور گوردیانوس سوم را امپراطور . بالبینوس نیز بھ ھمین سرنوشت دچار شدقتل رسید و 
  .خواندند و سنا ھم این انتخاب را تأیید كرد

در مدت سي و . پردازیم ما بھ شرح جزئیات نامھا، نبردھا، و مرگھاي این امپراطوران دوران آشفتگي نمي
گوردیانوس . لیانوس، سي و ھفت تن امپراطور خوانده شدندپنج سال فاصلة میان آلكساندر سوروس و آور

جانشینش فیلیپ ملقب بھ . جنگید بھ دست لشكریانش كشتھ شد ھنگامي كھ با ایرانیان مي ٢۴۴سوم بھ سال 
دكیوس مردي ثروتمند و با سواد از اھالي ایلیریا ). ٢۴٩(عرب در ورونا بھ دست دكیوس بھ قتل رسید 

ش بھ روم وي را كامال سزاوار نامش، كھ نامي واال در تاریخ روم باستان است، ا بود كھ عشق و عالقھ
طلبانھ بھ منظور احیاي مذھب، اخالقیات، و  اي جاه در حین جنگھایي كھ با گوتھا مي كرد برنامھ .كرد مي

سپس بھ كنار دانوب بازگشت، با . میان طرح كرد و براي از میان بردن مسیحیت فرمانھایي دادخصایل رو
گوتھا مواجھھ داد، شاھد كشتھ شدن فرزندش در این جنگ شد، بھ لشكریان مردد خویش گفت كھ فقدان یك 
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تھاي تاریخ فرد چندان اھمیتي ندارد، دوباره بھ دشمن حملھ كرد، و خودش در یكي از وحشتناكترین شكس
بھ ھالكت  ٢۵٣جاي او را گالوس گرفت كھ او را نیز سربازانش در سال ). ٢۵١(روم از پاي درآمد 

  سپس نوبت بھ آیمیلیانوس رسید كھ . رسانیدند

  .در ھمان سال بھ ھمان سرنوشت دچار شد

در عین چون ناچار بود كھ . امپراطور جدید، والریانوس، موقعي كھ بھ سلطنت رسید شصت سال داشت
حال با فرانكھا، آالمانھا، ماركومانھا، گوتھا، سكوتیایھا، و ایرانیان بجنگد، پسر خویش گالینوس را پادشاه 

چون . امپراطوري مغرب گردانید و مشرق را براي خویش نگاه داشت و بھ بین النھرین لشكر كشید
گالینوس، كھ در آن ھنگام سي و پنج . سالخورده تر از آن بود كھ از عھدة كار برآید بزودي از پاي درآمد

سال داشت، مردي دلیر و باھوش و دانش بود، و فرھیختگیش تناسبي با آن قرن جنگھاي وحشیانھ و 
ادارة كشوري را در مغرب اصالح كرد، دشمنان امپراطوري را پي در پي مغلوب ساخت، . بربري نداشت

در عھد او ھنر كالسیك بھ طور زودگذري . ال یافتبا این وجود، براي حمایت و ترویج فلسفھ و ادبیات مج
  .احیا گشت؛ ولي حتي قابلیتھاي گوناگون او در برابر مصایب فراوان این دوران تاب مقاومت نیاورد

گوتھا مقدونیھ و  ٢۵۵در سال . ماركومانھا ایالت پانونیا و ایتالیاي شمالي را ویران كردند ٢۵۴در سال 
كوتیایھا و گوتھا در آسیاي صغیر رخنھ كردند، و ایرانیان بھ سوریھ حملھ دالماسي را تصرف نمودند؛ س

گوتھا ناوگان مملكت بوسفور را بھ تصرف در آوردند، شھرھاي یوناني سواحل  ٢۵٧در سال . بردند
دریاي سیاه را ویران ساختند، شھر طرابوزان را آتش زدند و اھالي آن را منقاد كردند، سپس در پونتوس 

در ھمان سال . خالكدون، نیكومدیا، پروسا، آپامیا، و نیكایا را گرفتند ٢۵٨بھ سال . و تاز پرداختندبھ تاخت 
آالمانھا بھ  ٢۵٩بھ سال . ایرانیان ارمنستان را گشودند، و پوستوموس خود را حكمران مستقل گل نامید

والریانوس در ادسا شكست  ٢۶٠در سال . ایتالیا ھجوم آوردند، ولي گالینوس آنان را در میالن شكست داد
شاپور اول و سواران . سختي از ایرانیان خورد و معلوم نیست در كجا و چھ وقت در اسارت درگذشت

ھا غافلگیر و شھر را  بیشمارش در سوریھ تا شھر انطاكیھ پیش رفتند، مردم آنجا را در بحبوحة مسابقھ
طرسوس تسخیر و . شتري را بھ غالمي بردندغارت كردند، ھزاران تن از اھالي آن را كشتند، و عدة بی

در ظرف ده سال، . ویران گشت، كیلیكیا و كاپادوكیا فتح شدند، و شاپور با غنایم بسیار بھ ایران بازگشت
براي نخستین بار یكي از امپراطوران روم در یك شكست : سھ فاجعة رسوایي آور مایة اندوه مردم شده بود

ارت دشمن درآمده بود، و وحدت امپراطوري فداي لزوم مواجھة ھمزمان با كشتھ شده بود، یكي دیگر بھ اس
رویة امپراطوران بھ وسیلة  زیر این ضربات و گزینش و كشتھ شدن بي. حمالت در چندین جبھھ شده بود

نیروھاي روانشناختي كھ مرور زمان بھ آنھا مشروعیتي . پاشید سربازان حیثیت امپراطوري از ھم مي
. داد دھد، اثر خود را روي دشمنان روم، و حتي روي اتباع و شارمندان آن، از دست مي يعادي ومسلم م

. در سیسیل و گل دھقانان ستمدیده سر بھ طغیانھاي خونین و بیرحمانھ برداشتند. شد ھمھ جا شورش برپا مي
ساحل یونیا پیاده ، گوتھا در طول ٢۶٣در سال . در پانونیا، اینگنوئوس خود را پادشاه ایاالت شرقي خواند

  شدند، افسوس را غارت 

  .برد سراسر خاور ھلنیستي در وحشت و اضطراب بھ سر مي. كردند، و معبد بزرگ آرتمیس را سوختند

اودناتوس كھ در پالمورا بھ عنوان وابستة روم حكم . یك متحد غیر منتظر در آسیا امپراطوري را نجات داد
در تیسفون شكست داد، و خود  ٢۶١لنھرین عقب راند، آنھا را بھ سال ا راند، ایرانیان را در سراسر بین مي

بھ قتل رسید؛ عناوین  ٢۶۶وي در سال . را پادشاه سوریھ، كیلیكیا، عربستان، كاپادوكیا، و ارمنستان خواند
سل زنوبیا مانند كلئوپاترا ـ كھ وي خود را از ن. اش بھ ارث رسید او بھ پسر خردسال و اقتدارش بھ زن بیوه

زبان یوناني، . زیبایي شخصي را با كفایت یك دولتمرد و چندین استعداد فكري توأم داشت  دانست ـ او مي
التیني، مصري، سریاني آموختھ بود، و تاریخي دربارة مشرق زمین . ادبیات، و فلسفھ تحصیل كرده بود

جز تا آن اندازه كھ براي مادر چون ظاھرًا عفت را با نیرومندي ھمراه داشت روابط جنسي را، . نوشتھ بود
بھ خستگیھاي جسماني معتاد بود، خطرات شكار را دوست داشت، . داشت شدن الزم است، بر خود روا نمي
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قاطعانھ و خردمندانھ حكم راند، لونگینوس . پیمود و كلیومترھا راه را بھ ھمراه سربازان خویش پیاده مي
ھنرمندان را در دربار خود گردآورد، و پایتختش را با فیلسوف را صدراعظم خود كرد، فضال و شعرا و 

ھاي این كاخھا امروزه نیز مایة اعجاب جھانگردان و  ویرانھ. كاخھایي بھ سبك یونان، رم، و آسیا بیاراست
رود، بھ فكر  كرد كھ امپراطوري بھ سوي نابودي مي چون زنوبیا بخوبي حس مي. مسافران آن بیابان است

كاپادوكیا، گاالتیا، و قسمت اعظم بیتینیا را زیر تسلط . ید و مملكتي نوین بنیاد گزارداي جد افتاد سلسلھ
اي، كھ  گرفت، نیروي زمیني و دریایي بزرگي ترتیب داد، مصر را گشود، و اسكندریھ را پس از محاصره

بود كھ بھ  مدعي» گر مشرق ملكة حیلھ«. در نتیجة آن نیمي از اھالي بھ ھالكت رسیدند، بھ تصرف درآورد
انگیز و  اي از نمایشنامة غم دانستند كھ پیروزیھایش در واقع پرده كند، ولي ھمھ مي نفع قدرت روم كار مي

  .پر دامنة انقراض امپراطوري روم است

در حالي كھ . بربرھا، با مشاھدة ثروت و ضعف امپراطوري، بھ ایاالت بالكان و یونان روي آوردند
اي از گوتھا با پانصد كشتي از راه  كردند، شاخھ سیاه را غارت مي سرمتھا شھرھاي كنار دریاي

ھا را یكي پس از دیگري گرفتند، در پیرایئوس پیاده شدند و  ھلسپونتوس در دریاي اژه رخنھ كردند، جزیره
در ھمان حال نیروي . غارت و ویران كردند ٢۶٧آتن، آرگوس، اسپارت، كورنت، و تب را در سال 

گردانید، گروه دیگري از خشكي بھ سوي سرزمین  خي از غارتگران را بھ دریاي سیاه برميدریایي آنان بر
گالینوس در كنار رود نستوس در تراكیا بھ آنان برخورد و پیروزي گرانبھایي بھ دست . دانوبي خود رفتند

  ونیھ فرود، اردوي دیگري از گوتھا در مقد٢۶٩در سال . آورد، ولي یك سال بعد سربازانش او را كشتند
  امپراطور . آمدند، تسالونیكا را محاصره، و یونان و رودس و قبرس و ساحل یونیا را غارت كردند

كالودیوس دوم تسالونیكا را از چنگ آنان بھ در آورد، در درة واردار گوتھا را بھ عقب راند و با كشتار 
او در این نبرد شكست خورده بود،  اگر). ٢۶٩(آنان را شكست داد ) شھرنشین كنوني(فراواني در نایسوس 

  .ھیچ لشكري قادر نبود گوتھا را از ایتالیا دور سازد

III – افول اقتصادي  

ھر . آشفتگي سیاسي از ھم پاشیدگي اقتصادي را تسریع كرد، و افول اقتصادي بھ انحطاط سیاسي دامن زد
یچ گاه نتوانستھ بود زندگي سیاست روم ھ. كدام از این دو در عین حال علت و معلول یكدیگر بودند

اي  شاید بدین جھت كھ دشتھاي تنگ شبھ جزیرة ایتالیا ھرگز شالوده. اقتصادي سالمي براي ایتالیا تأمین كند
بر اثر رقابت گندم ارزاني كھ از سیسیل، افریقا، و . مناسب براي ھدفھاي بلندپروازانة كشور ایتالیا نبودند

غالت نداشتند؛ و تاكستانھاي بزرگ بازارھایشان را بھ نفع ایاالت  آمد، مردم رغبتي بھ تولید مصر مي
كردند كھ مالیات سنگین منابع ناچیز آنھا را از كفشان  كشاورزان شكوه مي. دادند مفتوحھ از دست مي

ماند؛ آب این نھرھا  رباید و براي تعمیر نھرھا، زھكشي، و آبیاري منابع بسیار اندكي برایشان باقي مي مي
سرزمینھاي . كاست گرفتند، و ماالریا از جمعیت حومة رم و رم مي آمد، مردابھا زمین را فرا مي مي باال

صاحبان التیفوندیا، . وسیع حاصلخیزي از كشور را از كشت انداختھ بھ مناطق مسكوني مبدل كرده بودند
و با كارھاي  كردند كھ ھمواره غایب بودند، از كار دیگران و از زمین، تا حد ممكن سودكشي مي

داشتند؛ معماري و بازیھا و مسابقات شھري از این وضع بھره  نوعپرستانھ در شھرھا خود را معذور مي
بسیاري از مالكان كھ خودشان دھقان بودند و . گشتند بردند در حالي كھ روستاھا بیش از پیش ویران مي مي

رفتند تا در شھر زندگي كنند و  تند و ميگذاش بسیاري از كارگران آزاد روستایي كشتزارھا را متروك مي
اما . گذاشتند كشاورزي ایتالیا را، كھ قسمت اعظم آن بھ صورت التیفوندیا بود، بھ بردگان بیعالقھ وامي

التیفوندیاھا خود بر اثر صلح رومي، كاھش جنگھاي كشور گشایانھ در قرنھاي اول و دوم، و نتیجتًا كم 
زمینداران بزرگ، چون ناچار بودند دوباره . رفتند ن رو بھ ویراني ميشدن تعداد و افزایش بھاي بردگا

كردند و بھ كولوني  براي كشت بھ كار افراد آزاد متوسل شوند، امالك خود را بھ واحدھایي تقسیم مي
گرفتند و  داران، عایدي نقدي مختصر یا یك دھم محصول مي از این اجاره. دادند اجاره مي) كشتكاران(

در بسیاري . طلبیدند در خانة مالك یا در ملك اختصاصي از آنان مي] بیگاري[مزد  تي كار بيھمچنین مد
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در قرن . موارد، بھ نفع زمینداران بود كھ غالمان خویش را آزاد كنند و آنھا را بھ صورت كولوني درآورند
ش از پیش بھ سوم، مالكین چون از كثرت ھجوم دشمن و بروز انقالب در شھرھا خستھ شده بودند، بی

  كم بھ صورت قصرھاي مستحكمي  ھاي ییالقیشان روي آوردند و آنھا را كم اقامت در خانھ

  .درآمدنددرآوردند كھ تدریجًا بھ صورت كاخھاي قرون وسطي 

. موقیعت رنجبران آزاد را، چھ در صنعت و چھ در كشاورزي، تقویت كردبراي اندك زماني   فقدان برده
در مقایسھ با . از فقر بینوایان چیزي كاستھ نشد  ولي با اینكھ منابع ثروتمندان را جنگ و دولت از میان برد،

مزدھا و قیمتھاي آغاز قرن بیستم در كشورھاي متحد امریكا مزد زحمتكشان از شش تا یازده درصد، و 
شد، زیرا لشكریان، كھ از بینوایان  آمیزتر مي مبارزة طبقاتي خشونت. یمتھا در حدود سي و سھ درصد بودق

كردند خدماتي كھ بھ  پیوستند، و حس مي شدند، غالبًا بھ حملھ علیھ ثروتمندان مي ایاالت مفتوحھ تشكیل مي
دستخوش و ھبھ بگیرند و یا اصال بھ  كند كھ مالیاتھاي خراج گونھ بھ عنوان كنند آنان را محق مي كشور مي

از صادرات . خورد صنعت ھم لطمھ مي با افول تجارت، . الحال را چپاول كنند اي مستقیمتر مردم مرفھ گونھ
شد، زیرا ایاالت مفتوحھ، بھ جاي اینكھ خریدار باشند، بیش از پیش در این زمینھ رقیب  ایتالیا كاستھ مي

ربرھا و دزدان دریایي راھھاي بازرگاني را بھ اندازة دوران قبل از پومپیوس شدند؛ تاخت و تاز ب ایتالیا مي
شد كھ مردم رغبتي بھ طرحھا و  كاستھ شدن از ارزش پول و قیمتھاي متغیر سبب مي. كرد ناامن مي

توانست از  چون توسعة مرزھا قطع شده بود، اقتصاد ایتالیا دیگر نمي. اقدامات طویل المدت نداشتھ باشند
سابقًا ایتالیا پولھاي ممالك مفتوحھ را جمع . ه تأمین حوایج یا استثمار قلمرویي رو بھ توسعھ شكوفان شودرا

رفت  شد؛ از این پس پول بھ سمت ایاالت داراي فرھنگ یوناني مي كرد و از این راھزني غني مي آوري مي 
یك پایتخت شرقي جانشین رم  كرد كھ گشت؛ ثروت روزافزون آسیاي صغیر ایجاب مي و ایتالیا فقیر مي

محصوالت صنعتي ایتالیا بھ بازارھاي داخلي آن پس رانده شده بود و مردم فقیرتر از آن بودند كھ . شود
وجود راھزنان، مالیاتھاي روزافزون، و خرابي راھھا، . توانستند تولید كنند بخرند بتوانند اجناسي را كھ مي

شدند، و  كاخھا بیش از گذشتھ از لحاظ صنعتي خودكفا مي. شد ت ميكھ ناشي از كمبود برده بود، مانع تجار
داد  تولید انبوه سال بھ سال جاي خود را بھ دكانھاي كوچك مي. كرد مبادلة پایاپاي با مبادلة پولي رقابت مي

  .كردند كھ عمدتًا تقاضاھاي محلي را برآورده مي

ا نیز، با طالیش، بزودي توسط آورلیانوس بھ دیگران تراكیا و معدنھاي نقرة اسپانیا كاستھ شده بود و داكی
در برابر این نایابي، ھنگامي كھ جنگ . سیم و زر بسیاري صرف ھنرھا و تزیینات شده بود. شد واگذار مي

تقریبًا دایمي بود، امپراطوران، از زمان سپتیمیوس سوروس، بارھا نرخ مسكوكات را براي پرداخت 
در زمان نرون، عیار دینار رومي ده درصد؛ در عھد . ظامي تغییر دادندھاي دولت و تداركات ن ھزینھ

را » آنتونینیانوس«كاراكاال بھ جاي آن . كومودوس، سي درصد؛ و در دوران سپتیمیوس، پنجاه درصد بود
دولت . پنج درصد تنزل كرد;٩&، این میزان بھ ٢۶٠در حدود سال . رواج داد كھ پنجاه درصد نقره داشت

در بسیاري از موارد دولت براي وجوه نقد خود نرخ اجباري . زد ارزش سكھ مي اي پول بي سابقھ مقادیر بي
. جنسي باشد یا بھ طال پرداختھ شود خواست كھ مالیات مي  كرد و ضمنًا جھت ارزش اسمي آن معین مي

در مصر، . در فلسطین، بین قرن اول و سوم، افزایش قیمت ھزار درصد بود. رفت قیمتھا بسرعت باال مي
ارزید در پایان قرن  اي از حد گذشتھ بود كھ یك پیمانھ آرد كھ در قرن اول ھشت دراخما مي تورم بھ اندازه

دیگر ایاالت مفتوحھ بھ مراتب كمتر در مضیقھ بودند، ولي بھ . ھزار دراخما ارزش داشت ١٢٠,٠٠٠سوم 
الحسنھ و  طور كلي تورم در بیشتر آنھا قسمت اعظم طبقة متوسط را از ھستي ساقط كرد، صندوقھاي قرض

اي از  و قسمت قابل مالحظھ  اثر كرد، مایة یأس در ھر گونھ سوداگري شد، موقوفات خیریھ را خنثي و بي
ذاري و سرمایة تجاري را، كھ زندگي اقتصادي امپراطوري بدان وابستگي داشت، از میان گ وجوه سرمایھ

  .برد

اند ناخرسند  پس از پرتیناكس، امپراطورھا از دیدن اینكھ اشراف و بورژوازي بدین ترتیب لطمھ خورده
ي، و سختگیري آنان خصومت طبقة سناتورھا و بازرگانان بزرگ را با اصلیت اجنبي، استبداد نظام. نبودند

جنگ میان سنا و امپراطور، كھ از زمان نروا تا ماركوس آورلیوس قطع شده بود، . كردند خود احساس مي
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المنفعھ، عمدًا اقتدار خود  فرمانداران با بذل و بخشش، توزیع وجوه، و انجام كارھاي عام. از سر گرفتھ شد
  .ساختند را بر پایة عنایت ارتش، بیچیزان، و دھقانان استوار مي

كارتاژ و افریقاي شمالي، كھ از اشغالگران دورتر . امپراطوري فقط در قیاس با ایتالیا كمتر در عذاب بود
گرایي مخرب، قتل عام كاراكاال، كشورگشایي زنوبیا،  شدند، ولي مصر در اثر فرقھ بودند، شكوفا مي

لھ از سوي روم رو بھ انحطاط عالقگي، و مطالبة سالیانة غ مالیات سنگین، كار اجباري از روي بي
آسیاي صغیر و سوریھ تجاوز و چپاول را تحمل كرده بودند، ولي صنایع قدیمي و دیرپاي این دو . رفت مي

یونان، مقدونیھ، و تراكیا را بربرھا ویران كرده بودند، و . ھا پایدار مانده بود كشور در میان ھمة سختي
  جنگ، با كشانیدن پادگانھا و منابع رومي بھ مرز . بود بیزانس از محاصرة سپتیمیوس سربلند نكرده

گل وضعش نابسامان بود و بر اثر حمالت ژرمنھا، كھ شصت شھر آن را غارت كرده بودند، دلسرد . شد
شدند و خیابانھاي وسیع آن، كھ بھ سبك روم  شده بود بیشتر شھرھاي گل با دیوارھاي جدید محصور مي

ھاي نامنظم، كھ دفاع از آنھا آسانتر بود ـ مانند عھد  رفت و بھ جاي آن كوچھ كشیده شده بود، از میان مي
. شدند در بریتانیا نیز شھرھا كوچكتر و كاخھا بزرگتر مي. آمد باستان و دورة قرون وسطي ـ بھ وجود مي

. دش رفت یا در دھات نھفتھ مي در اثر مبارزة طبقاتي و مالیات و عوارض سنگین، ثروت یا از میان مي
امپراطوري با شھرنشین كردن و ترویج تمدن شروع شده بود، و اینك با بازگشت بھ زندگي روستایي و 

  .یافت بربریت پایان مي

IV – نیمتاب شرك  

مع ھذا، در این سالھاي . پیماید نمودار فرھنگي قرن سوم تقریبًا ھمان قوس نزولي ثروت و قدرت را مي
ھاي انتقاد ادبي  گترین نامھا در رشتة حقوق روم، زیباترین نمونھ، بزر)پارامتري(انگیز جبر حرفي  غم

باستان، چند بناي تاریخي از با شكوھترین آثار معماري روم، قدیمترین داستانھاي رمانتیك، و بزرگترین 
  .رازور پدیدار گشتند

ي چنین خالصھ اي جبر با مطایبھ) ٢۵٠(زندگاني دیوفانتوس اسكندراني » گلچین ادبیات یوناني«در كتاب 
كودكیش یك ششم عمرش طول كشید، پس از یك دوازدھم ریشش شروع كرد بھ روییدن، پس از : شده است

یك ھفتم دیگر زن گرفت، پسرش پنج سال بعد بھ دنیا آمد و نصف عمر پدر زنده ماند، پدر چھار سال بعد 
كھ از او بھ یادگار مانده است، اي  اثر عمده. از پسرش مرد، پس دیوفانتوس ھشتاد و چھار سال عمر كرد

اي است در جبر و معادالت معیني را از درجة اول، معادالت معیني را  است كھ رسالھ» علم حساب«كتاب 
دھیم،  نشان مي Xمقدار مجھول را كھ ما با . كند از درجة دوم و معادالت نامعیني را تا درجة ششم حل مي

ھاي دیگر  كرد؛ و براي قوه ف سیگماي یوناني مشخص مينامید و با حر یعني عدد مي» آریتموس«او 
افالطون براي ورزش و : یك جبر بدون نماد قبل از او نیز وجود داشت. برد الفباي یوناني را بھ كار مي

ھایي مانند توزیع سیب بھ نسبتھاي معین بین چندین نفر را توصیھ كرده بود؛ و  تفریح اذھان جوان مسئلھ
مصریان و یونانیان مسائل ھندسھ . م معماھایي مشابھي پیشنھاد كرده بود قرن سوم قھمچنین ارشمیدس در 

احتماال دیوفانتوس تنھا بھ . را با روشھاي جبري اما بدون استفاده از پارامترھاي جبري حل كرده بودند
. است روشھایي كھ معاصرانش با آن آشنا بودند نظام بخشیده است؛ و تصادف روزگار آنھا را حفظ كرده

اي را  توان تاریخچة نشانھ گذاري اسرارآمیز و جسورانھ بدین ترتیب، از طریق آثار علماي جبر عرب، مي
  .ھاي كمي جھان را با فرمول بیان كند تا بھ دیوفانتوس دنبال كرد كھ در صدد است ھمة رابطھ

سپتیمیوس سوروس بھ پاپینیانوس، پاولوس، و اولپیانوس، مثلث پرافتخار حقوق رومي، ھمگي در زمان 
py  ھر سھ نفر، بھ عنوان فرمانده پاسداران امپراطور، در واقع صدراعظم . قدرت رسیدند
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كشور بودند، و ھر سھ تن حكومت سلطنتي مطلقھ را، بھ عنوان تفویض سلطنت از طرف ملت بھ 
ت، و عدالت بھ ، اثر پاپینیانوس، از لحاظ وضوح، انسانی»پاسخھا«و » پرسشھا«. امپراطور، توجیھ كردند

كاراكاال وقتي گتا . ھاي خود خیلي از آنھا را اقتباس كرد اي ممتاز بودند كھ یوستینیانوس در مجموعھ اندازه
پاپینیانوس امتناع ورزید و . را كشت، پاپینیانوس را مأمور كرد یك دفاع قانوني دربارة این قتل بنویسد

سربازي این . كاراكاال فرمان داد تا سرش را ببرند» .ارتكاب برادركشي آسانتر از توجیھ آن است«: گفت
دومیتیوس اولپیانوس، بھ عنوان حقوقدان، با ھمان . كار را با تبر در حضور امپراطور بھ انجام رساند

بھ حكم عقاید حقوقي خویش از بردگان بھ عنوان اینكھ . روح انسانیت، دنبالة كار پاپینیانوس را گرفت
مانند بسیاري از . كرد زنان بھ عنوان اینكھ داراي ھمان حقوق مردھا ھستند دفاع ميطبیعتًا آزادند، و از 

ھاي اولپیانوس در اساس عبارت از تنظیم آثار اسالفش بود؛ ولي  آثار برجستھ در تاریخ حقوق، نوشتھ
. ستیوستینیانوس آمده ا» خالصة قوانین«اي قاطع بود كھ تقریبًا یك سوم آنھا در  احكامش بھ اندازه
آلكساندر سوروس چون اصوال با پیروي از نظرات اولپیانوس حكم راند، «: گوید المپریدیوس مي

مع ھذا، اولپیانوس چند تن از دشمنان خود را بھ قتل رسانید، و در عوض » .امپراطوري چنان برجستھ بود
ازة قتلھاي وي نبود دشمنانش در گارد سلطنتي او را كشتند؛ قتل وي گرچھ قانونیتش بھ اند ٢٢٨در سال 

دستور داد تا قوانین . دیوكلتیانوس مدارس حقوق را تشویق و بھ آنھا كمك مالي كرد. ولي نتیجة ھمان بود
از این زمان تا دوران . تدوین كنند» قانون نامة گرگوریانوس«موضوعة پس از ترایانوس را در 

  .یوستینیانوس قانونشناسي بھ خواب زمستاني فرو رفت

آثار ناچیزي كھ از این دوره باقي مانده . قرن سوم، با سبكھاي پومپیي و اسكندریھ ادامھ یافت نقاشي در
سازي رونق داشت زیرا  مجسمھ. است شرقي و خام است، و تقریبًا گذشت روزگار آنھا را زدوده است

در قید  سازي در این عصر مجسمھ. شان را بسازند دادند كھ مجسمھ بسیاري از امپراطوران دستور مي
كرد كھ مایة تعجب است و از این حیث ھیچ عصري  ولي بھ طوري حقیقت را منعكس مي  چھره نمایي بود،

اینكھ كاراكاال بھ یك مجسمھ ساز اجازه داد او را با قیافة یك آدم خشن . از آن دوران پیش نجستھ است
باید بھ حساب كارھاي خوب كاراكاال  شود، بنمایاند، وحشي با موھاي مجعد، آنچنانكھ در موزة ناپل دیده مي

» گراز فارنزه«: دو مجسمة عظیم متعلق بھ این دوره است. گذاشت، مگر اینكھ حاكي از كندذھني او باشد
كھ ھر دو بھ طور اغراق آمیز و ناخوشایندي متحجر ھستند، ولي در آنھا استادي » ھركولس فارنزه«و 

اند، مانند  سازان نیز بھ سبك كالسیك وفادار بوده مجسمھ ظاھرًا برخي از. خورد فني بكري بھ چشم مي
اما نقوش برجستة طاق نصرت . »تابوت جنگ لودوویزي«نقوش برجستة سادة تابوت آلكساندر سوروس و 

، سادگي و لطف سبك آتني را بھ سود رجولیت خشن و برجستھ، كھ نشانة  سپتیمیوس سوروس در رم
  .گذارد نار ميبازگشت ایتالیا بھ بربریت است، ك

. معماري رم در این عصر غریزة تعالي جوي رومیان را از راه بزرگ كردن ابعاد بھ حد كمال رساند
سپتیمیوس آخرین كاخ امپراطوري خود را روي تپة پاالتینوس با یك جناح شرقي ھفت طبقھ ساخت كھ بھ 

زیباي وستا، كھ ھنوز در باالي و براي معبد » حیاط وستا«یولیا دومنا براي . معروف بود» ھفت ایوان«
كاراكاال براي سراپیس، ھمراه ایسیس، پرستشگاھي ساخت . شود، وجوه الزم را تھیھ كرد فوروم دیده مي

  كھ در   ھاي كاراكاال، گرمابھ. كھ قطعات جالبي از آن موجود است 
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  طاق سپتیمیوس سوروس در رم

این بنا . روند ھاي جھان بھ شمار مي نگیزترین ویرانھا زمان آلكساندر سوروس بھ پایان رسید، از شگفت
ھاي ترایانوس پیروي شده است، ولي  ھیچ چیزي بھ علم معماري نیفزود، زیرا در آن اساسًا از سبك گرمابھ

قسمت اصلي آن، كھ از . ساخت تودة درھم فشردة آن شخصیت قاتل گتا و پاپینیانوس را بخوبي منعكس مي
ھزار متر مربع وسعت داشت، یعني بیش از مجموع مساحت زیر بناي كاخ  نود. آجر و ساروج بود

در اینجا بود كھ شلي . برد پلكان پرپیچ و خمي بھ باالي دیوارھا راه مي. پارلمنت انگلستان و وستمنسترھال
اندرون آن با تعداد بسیاري مجسمھ تزیین شده بود و دویست . را نوشت» پرومتئوس بند گسستھ«بعدھا 
ھایي با موزاییك تعبیھ  در كف و جدارھاي مرمر صحنھ. از خارا، مرمر سفید، و سنگ سماق داشت ستون

ریخت كھ در آن ھزار و ششصد تن  ھاي بسیار بزرگي از نقره در استخرھایي مي آب از دھانھ. شده بود
حمامھاي دكیوس، براي . ھایي ساختند گالینوس و دكیوس نیز چنین گرمابھ. توانستند با ھم آبتني كنند مي

مھندسان رومي روي بنایي ده ضلعي گنبدي گرد برافراشتند و آن را روي شمعھاي پشتیباني، كھ در 
بیشتر   این روش پیش از آن چندان معمول نبود، ولي بعدًا. ھاي ده ضلعي تعبیھ گشتھ بود، تكیھ دادند زاویھ

ھا از یازده حمام سلطنتي را شروع »بھگرما«، ماكسیمیانوس ساختن عظیمترین ٢٩۵در سال . متداول شد
در این حمامھا سھ ھزار و ششصد . نام نھاد» ھاي دیوكلتیانوس  گرمابھ«كرد، و با فروتني عجیبي آنھا را 

از . شد ورزشگاھھا سالنھاي كنسرت و سخنراني نیز بنا مي. توانستند، در آن واحد، استحمام كنند نفر مي
ھا بود  این گرمابھ) ھاي بزرگ روم براي استحمام با آب ولرم گرمابھ قسمتي از فضاي(» تپیداریوم«روي 

كھ میكالنژ طرح سانتاماریا دلیي آنژلي را ریخت كھ پس از كلیساي سان پیترو وسیعترین كلیساي روم بھ 
دیوكلتیانوس . در ایاالت مفتوحھ نیز بناھایي ساختھ شدند كھ كمتر از اینھا عظیم نبودند. رود شمار مي

ماكسیمیانوس، میالن را بیاراست؛ . تمانھاي بسیاري در نیكومدیا، اسكندریھ، و انطاكیھ ایجاد كردساخ
py  .گالریوس، سیرمیوم را؛ و كنستانتیوس، ترو را
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توانست از ثروتھایي كھ در دست امپراطور تمركز داشت  ادبیات شكوفایي كمتري داشت، زیرا غالبًا نمي
اي  یك پزشك قرن سوم مجموعھ. رفتند از حیث تعداد و ابعاد رو بھ افزایش ميھا الاقل  كتابخانھ. استفاده كند

بھ خاطر آرشیوھاي تاریخیش » كتابخانة اولپیانوس«مركب از شصت و دو ھزار جلد كتاب داشت و 
دیوكلتیانوس دانشمنداني را بھ اسكندریھ فرستاد تا در آنجا متنھاي كالسیك را استنساخ كنند و . مشھور بود

. شان بسیار بود و محبوبیت عامھ داشتند فضال نیز عده.ھاي روم بیاورند  وشتھاي آنھا را بھ كتابخانھرون
فرفوریوس كار فلوطین را . كند از آنھا یاد مي» شرح حال سوفسطاییان«فیلوستراتوس در اثر خود بھ نام 

كوشید تا  یامبلیخوس مي. مودن تاخت، و جھانیان را بھ گیاھخواري دعوت مي كرد، بھ مسیحیت مي دنبال مي
فلسفة افالطون را با االھیات مشركان ھماھنگ سازد، و در این زمینھ بھ حد كافي كامیاب بود كھ بتواند 

دیوگنس الئرتیوس تراجم احوال و عقاید فیلسوفان را بھ صورت . الھامبخش امپراطور یولیانوس شود
ھاي  نوكراتیسي، پس از اینكھ تمام كتابھاي كتابخانھآتنایوس . ھاي بسیار جالب درآورد مستخرجات و قصھ
گرد آورد كھ » سوفسطاییان بر سر خوان«ھاي خویش را در اثري بھ نام  دانستھ  اسكندریھ را خواند،

آوري است دربارة غذاھا، سوسھا، فواحش، فیلسوفان، و لغات، اما جستھ و گریختھ بھ شرح  گفتگوي كسالت
بخشد، لونگینوس، كھ  پردازد كھ لطفي بھ كتاب مي از یك مرد بزرگ نیز مي آداب و رسوم قدیم یا یادي

  وي در . نگاشت» دربارة متعالي«احتماال اھل پالمورا بود، اثري درخشان بھ نام 

اي است كھ از فصاحت نویسنده بھ  پردازد كھ لذت خاص ادبیات معلول نشئھ این كتاب بھ این استدالل مي
  .اوستفصاحت نویسنده خود ناشي از نیروي اعتقاد و خلوص شخصیت  دھد، و خواننده دست مي

كرد » تاریخ روم«دیون كاسیوس كوككیانوس، از اھالي نیكایاي بیتینیا، در پنجاه سالگي شروع بھ نوشتن 
بھ پایان رسانید ھفتاد و چھار سال داشت؛ این اثر مشتمل بر تاریخ روم از  ھنگامي كھ آن را). ؟٢١٠(

از ھشتاد كتاب این تاریخ كمتر از نصف آن باقي است، ولي ھمین . زمان رومولوس تا روزگار خود او بود
اي گسترده دارد، ولي از لحاظ كیفیت  این اثر دامنھ. نصف ھم براي پر كردن ھشت مجلد قطور كافي است

شود و اكثر ھم  در آن روایات زنده، گفتارھاي روشن كننده، و جمالت معترضة فلسفي دیده مي. الي نیستع
دیون . از شكل افتاده است» پیشگوییھا«ولي مانند آثار لیویوس در نتیجة . كاران نیستند مبتذل و محافظھ

یخھاي روم، داستان پردازیش با مانند ھمة تار كند و،  مانند تاسیت از اقلیت سنا ستایشي مفصل گزارش مي
پست و بلندیھاي سیاست و جنگ سخت بستگي دارد ـ گویي زندگي مدت ھزار سال جز مرگ و مالیات 

  .چیز دیگري نبوده است

ھا آنچھ بیش از این مردان محترم و پرافتخار اھمیت دارد پیدایش رمان رمانتیك در  براي تاریخنگار اندیشھ
ھاي بسیار  ي گزنوفون، اشعار عاشقانة كالیماخوس، افسانھ»كوروپایدیا«ك با رمان رمانتی. این قرن است

م و بعد از آن دوران آمادگي  آریستیدس و دیگران در قرن دوم ق» داستانھاي ملطي«در باب اسكندر، و 
این داستانھاي عشقي و پرماجرا جمعیت یونیایي روم را كھ سنت . طوالنیي را پشت سر گذاشتھ بود

داشتند اما خلق و خویشان شرقي بود، و شاید اكنون از نظر خوني نیز شرقي شده بودند، بسیار كالسیك 
پترونیوس در رم، آپولیوس در افریقا، لوكیانوس در یونان، و یامبلیخوس در سوریھ رمان . آمد خوش مي
در قرن اول میالدي، بھ . آنكھ روي عشق تكیة ویژه كنند ھاي گوناگون توسعھ دادند بي را بھ شیوه پیكارسك

  .مناسبت افزایش عدة زنان كتابخوان، ماجراھاي عاشقانھ نیز در رمانھاي ماجرایي وارد شد

ثر ھلیودوروس اھل ا» حكایات مصري«یا » آیتیوپیكا»  اي كھ در این زمینھ موجود است قدیمیترین نمونھ
توان عجالتًا آن را بھ قرن سوم  دربارة تاریخ نگارش آن نظرھاي متفاوتي وجود دارد، اما مي. امساست

  :شود كھ بھ سبب قدمتش حرمت دارد این اثر با سبكي شروع مي. منسوب كرد

از مردان مسلح و ساخت كھ گروھي  ھا را روشن مي روز لبخند شادمانیش را آغاز كرده بود و آفتاب قلة تپھ
شبیھ دزدان دریایي كھ تا قلة كریوه مشرف بھ دھانة ھراكلئوسي رود نیل باال رفتھ بودند، ایستادند و دریا 

py  چون ھیچ بادباني كھ مایة . را زیر نظر گرفتند
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امید آنھا بھ گرفتن غنایم باشد ندیدند، دیدگان را بھ سوي ساحل كھ در زیر پایشان بود، برگرداندند و چنین 
  . دیدند

سپس بي مقدمھ با جوان ثروتمند و زیبا، تئاگنس، و شاھزاده خانم دوست داشتني و اشكباري بھ نام خاریكلئا 
اند و در میان آنان چندان حوادث ناگوار،  كرده این دو تن را دزدان دریایي دستگیر. شویم رو بھ رو مي

تواند مایة كار یك رمان امروزي موفق  آید كھ مي سوءتفاھمات، نبردھا، قتلھا، و وصلتھا، برایشان پیش مي
در آثار پترونیوس و آپولیوس عفت دختران مطلبي فاقد اھمیت است و فقط بھ طور گذرا بدان . قرار گیرد

ھلیودوروس در این . نكھ در این داستان محور و اساس قصھ ھمین نكتھ استشود، حال آ پرداختھ مي
ھاي  كند و موعظھ حكایت بكارت خاریكلئا را در طي یك سلسلھ حوادث ھمیشھ در آخرین لحظھ حفظ مي

اي متأثر از  احتماال این اثر تا اندازه. نگارد زیبایي و لزوم عفت در زن مي  اي دربارة مذھبي قانع كننده
. یحیت بوده است، و در واقع نیز روایت پردازان نویسندة آن را بھ مقام اسقف مسیحي تسالونیكا رساندندمس

در واقع این داستان : پایاني از داستانھاي مشابھ را بھ دنبال آورد نادانستھ سلسلة بي» آیتیوپیكا«در ھر حال 
تاسو، و » رھایي اورشلیم«كتاب ي سروانتس، سرگذشت كلوریندا در »پرسیلس اي سیگیسموندا«الگوي 

ھا، نشانیھا، نالھ و زاریھا، و غش  در این كتاب ھمة شیریني. رمانھاي مفصل مادام دوسكودري قرار گرفت
یي »كالریساھارلوو«و ضعفھاي عشق، و پایانھاي خوش ھزاران ھزار داستان دلپذیر آمده است، این كتاب 

  .سال پیش از ریچاردسن است ١۵٠٠

از نویسندة آن جز نامش، . است» دافنیس و خلوئھ«داستان عاشقانھ در نثر دورة باستان معروفترین 
دافنیس را، كھ در . زیستھ است زنیم كھ در قرن سوم مي لونگوس، اطالع دیگري نداریم، و فقط حدس مي

. دشو دافنیس خود نیز چوپان مي. دھد حین تولد سر راه گذاشتھ شده است، چوپاني نجات و پرورش مي
اندازد كھ لونگوس، مانند تئوكریتوس  قسمتھاي بسیار عالي در توصیف روستاھا خواننده را بھ این فكر مي

دافنیس عاشق یك . شاعر یوناني كھ سرمشق اوست، پس از اقامت طوالني در شھر بھ روستا رفتھ است
انگیزي  با رفاقت دل این دو تن. اند شود كھ او را ھم در كودكي از سر راه برداشتھ دختر دھقان مي

مقدمھ یكدیگر را  اي بي كنند، سپس با بوسھ معصومانھ و برھنھ با ھم شنا مي. برند ھایشان را بھ چرا مي گلھ
اند، و از  دار شده دھد كھ چرا از آن ھنگام بھ بعد تب ھمسایة پیري برایشان توضیح مي. سازند مست مي

نھ در فكر خوردن بودم، نھ «. گوید برایشان سخن ميروي دوران جواني خود و از بیماري عشق پرشور 
قلبم با شتاب . روحم از غم و اندوه بھ ستوه آمده بود. توانستم بیاسایم، خواب نداشتم در بند آشامیدن، نمي

اند، این دو  سرانجام پدرانشان، كھ اینك متمول شده. »گرفت زد، اعضایم را سردي مرگباري فرا مي مي
پذیرند و بھ زندگاني  ولي دافنیس و خلوئھ نمي. سازند نیاز مي كنند و آنان را از ثروت بي دلداده را پیدا مي

بھ زبان فرانسھ سلیسي  ١۵۵٩این داستان كھ بھ توسط آمیو بھ سال . گردند چوپاني محقر خویش باز مي
ر، و و الھامبخش نقاشیھا، اشعا» پل و ویرژیني«ترجمھ شد سرمشق برناردن دوسن پیر در نگارش 

  .آھنگھاي بیشمار قرار گرفت

داند این شعر  كسي نمي. معروف است» داري ونوس شب زنده«مشابھ این اثر قطعھ شعري است كھ بھ نام 
  توسط چھ كسي و در چھ تاریخي انشا شده است، احتماال باید مربوط بھ ھمین قرن سوم 

ھة عشق، با فروزان ساختن ھر اال: موضوع آن ھمانند خطابة لوكرتیوس و رمان لونگوس است. باشد
  :جنبده با شوري نسنجیده، آفرینندة راستین جھان است

  فردا بگذار كسي كھ ھیچ گاه عشق نورزیده است عشق بورزد؛

  .فردا بگذار كسي كھ در گذشتھ عشق ورزیده است عشق بورزد

py  بھار شیرین فرا رسیده و سرود عشق سر داده است؛
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  بھاريجھان از نو پدید گشتھ، و عشق 

  ھاي منتظر دارد، و ھمة بیشھ پرندگان را بھ جفتگیري وا مي

  .گشایند گیسوان خود را زیر بارانھاي بھار مي

  فردا بگذار عشق بورزد، آن كھ ھیچ گاه عشق نورزیده،

  .و بگذار عشق بورزد آن كھ در گذشتھ عشق ورزیده است

ھاي  باران بارور، در شكلھاي گلھا، در ترانھ یابد و اثر عشق را در و بدین سان این اشعار ناب جریان مي
جوید و  ھا مي جشنھاي شادمانھ، در كوششھاي ناشیانة جوانان آرزومند، و در میعادھاي خجوالنھ در بیشھ

فردا بگذار عشق بورزد آن كھ «: كند بند نغر و پر مغز را از نو تكرار مي پس از ھر قطعھ این ترجیع
در این واپسین » .بگذار عشق بورزد آن كھ در گذشتھ عشق ورزیده استھرگز عشق نورزیده است، فردا 

نظم بزرگ غنایي دوران پیش از واسطة مسیحیت وزن دو ھجایي شدید ـ ضعیف سرودھاي قرون وسطي 
  .رسد شود و بھ عنوان پیش درآمدي خوشاھنگ بر ھنر تروبادورھا بھ گوش مي دیده مي

V – حكومت سلطنتي شرقي  

 ٢٧٠كرد، بھ سال  ودیوس دوم از بیماري طاعون، كھ در میان گوتھا و رومیان غوغا ميھنگامي كھ كال
درگذشت، لشكریان پسر دھقاني از اھالي ایلیریا را بھ جانشیني او برگزیدند؛ این شخص دومیتیوس 
لقبش  .آورلیانوس نام داشت، و بر اثر نیروي جسماني و نیروي ارادة خود از فروترین قشرھا باال آمده بود

انتخاب مردي بھ امپراطوري كھ از دیگران نیز توقع ھمان انضباط سختي را . بود» دست بھ شمشیر«
  .كرد، نشانة بیداري مجدد عقل سلیم در ارتش بود داشت كھ خود مراعات مي

در آنجا آورلیانوس داكیا را . تحت رھبري او دشمنان روم، جز در كنار دانوب، ھمھ جا بھ عقب رانده شدند
بھ گوتھا داد، زیرا امیدوار بود كھ در این ناحیھ بھ منزلة سدي میان امپراطوري و قبایل وحشي برون 

احتماال آالمانھا و واندالھا در نتیجة این تسلیم جسور شدند و بدین جھت بھ ایتالیا ھجوم . مرزي خواھند شد
چون قصد لشكركشیھاي دورتري . ردولي آورلیانوس در سھ نبرد آنان را شكست داد و تار و مار ك. آوردند

ترسید كھ در موقع غیبتش اقدام بھ حملة بھ رم بشود، سنا را متقاعد ساخت كھ مخارج  را داشت و مي
  برافراشتن حصارھاي جدیدي را در پیرامون پایتخت بپردازد، و اصناف را بر آن داشت تا آن را 

شد، و این نشانة ضعف قدرت امپراطوري  مي در ھمة شھرھاي امپراطوري حصارھاي بلند ساختھ. بسازند
  .و پایان صلح معروف رومي بود

داد، تصمیم گرفت با حملھ بھ زنوبیا در خاورزمین و سپس بھ  آورلیانوس، چون حملھ را بر دفاع ترجیح مي
در . تتریكوس، كھ بھ عنوان غاصب سلطنت در گل جانشین پوستوموس شده بود، امپراطوري را احیا كند

گرفت، آورلیانوس از بالكان و سپس از  كھ پروبوس سردار او مصر را از پسر زنوبیا پس ميحالي 
زنوبیا كوشید . ھلسپونتوس گذشت، لشكریان ملكھ را در امسا شكست داد، و پایتختش را محاصره كرد

ل رسید بگریزد و از ایران یاري جوید، ولي اسیر شد؛ شھر تسلیم گشت و امان یافت، اما لونگینوس بھ قت
آورد، مردم پالمورا شوریدند  ھنگامي كھ امپراطور سپاھیانش را بھ سوي ھلسپونتوس مي). میالدي ٢٧٢(

امپراطور، با شتابي قیصرآسا، عقب گرد كرد، شھر . و پادگاني را كھ او در آنجا گماشتھ بود قتل عام كردند
ت آن را داد، حصارھایش را با خاك را از نو محاصره نمود و آن را بیدرنگ گرفت؛ این بار دستور غار

pyیكسان كرد، تجارت آن را معدوم ساخت، و آن را بھ حال دھي متروك، كھ سابقًا بود و امروزه نیز ھست، 
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زنوبیا با زنجیرھاي طالیي مایة آراستگي جشنھاي پیروزي آورلیانوس در رم شد، و . بر جاي گذاشت
  .بور بگذرانداجازه یافت باقي عمرش را در آزادي نسبي در تی

تتریكوس را در شالون شكست داد و گل، اسپانیا، و برتیانیا را بھ امپراطوري  ٢٧۴آورلیانوس در سال 
احیاكنندة «روم كھ از احراز مجدد مقام شامخ خود خوشحال بود، براي این كشورگشا بھ عنوان . بازگردانید

ارھاي زمان صلح پرداخت، با اصالح پول آورلیانوس سپس بھ ك. ھلھلھ كرد و بر او آفرین خواند» جھان
اي نظم اقتصادي را برقرار كرد، دولت را از نو سازمان داد، و ھمان انضباطي را كھ  رومي تا اندازه

اي آشفتگي اخالقي و  چون تا اندازه. موجب احیاي لشكر شده بود در مورد سازمان مزبور بھ كار بست
، و چون تحت تأثیر خدمات سیاسي مذھب در خاور زمین واقع دانست سیاسي رم را معلوم تفرقة مذھبي مي

شده بود، درصدد برآمد معتقدات قدیم و جدید را در كیش یكتاپرستي خداي آفتاب، و پرستش امپراطور بھ 
بھ لشكریانش و بھ سنا، كھ در این باره ابراز تردید . عنوان جانشین این خدا در روي زمین، وحدت بخشد

در رم معبد باشكوھي . داد كھ خدا او را امپراطور كرده است، نھ انتخاب یا تأیید آنانكردند، اطالع  مي
حكومت سلطنتي . براي آفتاب ساخت كھ امیدوار بود در آن بعل امسا و خداي مھرپرستي با یكدیگر بیامیزند

سیاست . درفتند، و ھر یك از آن دو در صدد بود بھ دیگري تكیھ كن و یكتاپرستي دوشادوش ھم پیش مي
پادشاھان از . گیرد رساند كھ قدرت دولت رو بھ زوال است و قدرت مذھب اوج مي مذھبي آورلیانوس مي

این مفھوم شرقي دولت بود كھ از قدیم در مصر، ایران، و سوریھ . آن پس دیگر بھ عنایت خدا پادشاه بودند
  آورلیانوس با پذیرفتن . رواج داشت

  . رسید، تقویت كرد قسطنطین بھ كمال خود ميبود و در زمان دیوكلتیانوس و 

كرد تا حساب خود را با ایران تصفیھ كند،  ، ھنگامي كھ آورلیانوس از تراكیا لشكركشي مي٢٧۵در سال 
ارتش، كھ . پنداشتند قصد اعدام آنان را دارد، او را بھ قتل رسانیدند یك گروه از افسرانش، كھ بھ اشتباه مي

ھیچ كس . بھ وحشت افتاده بود، از سنا خواست كھ جانشیني براي او معین كنددرپي خود  از جنایات پي
سرانجام تاكیتوس، كھ ھفتاد و پنج . شد نبود آرزومند چنین افتخاري كھ تا این اندازه مرتبًا منجر بھ مرگ مي

باشد و  این مرد مدعي بود كھ از نسل مورخ معروف مي. سال داشت، بھ انجام این وظیفة سنگین تن در داد
اما از فرسودگي پس از . كرد بخوبي مظھر تمام فضایلي بود كھ آن مورخ بدبین و كوتاه سخن موعظھ مي

پاسداران، كھ از پشیماني خود پشیمان شده بودند، امتیاز زور را دوباره بھ . شش ماه سلطنت درگذشت
  ).میالدي٢٧۶(دست آوردند و پروبوس را بھ امپراطوري برگزیدند 

شایستگي این نام را داشت، زیرا در دالوري و پاكدامني از ھمگنانش سر  پروبوسابي عالي بود و این انتخ
این مرد ژرمنھا را از گل بیرون راند، ایلیریا را از گرفتاري واندالھا رھانید، دیواري میان راین و . بود

اي بھ ھراس انداخت، و در سراسر امپراطوري صلح و آرامش برقرار  دانوب كشید، ایرانیان را با كلمھ
سپس در برابر ملتش متعھد شد كھ كاري كند كھ دیگر سالح و سپاه و جنگي در كار نباشد و قانون بر . كرد

بھ عنوان مقدمة این مدینة فاضلھ، لشكریان خود را واداشت ایاالت ویران . سراسر كرة زمین حكمفرما شود
سپاھیان . المنفعة دیگر انجام دھند شده را آباد كنند، مردابھا را زھكشي كنند، تاك بكارند، و كارھاي عام

  .كشتند، برایش عزا گرفتند، و بناي یادبودي بھ نام او ساختند ٢٨٢برآشفتند، او را بھ سال 

این شخص، كھ از آن پس خود . سپس دیوكلس، پسر یك غالم آزاد شدة اھل دالماسي، را امپراطور خواندند
و مالحظھ كاریھاي با نرمشش بھ مقام كنسولي،  را دیوكلتیانوس نامید، بر اثر استعدادھاي درخشان

وي مردي نابغھ بود كھ در جنگ مھارتي . پروكنسولي، و فرماندھي گارد كاخ سلطنتي ارتقا یافتھ بود
او پس از یك دورة آشفتگي، كھ از ھرج و مرج فاصلة دوران . نداشت اما در كشورداري خبره بود

مانند آوگوستوس ھمة احزاب را سازش . ر بود، بھ تخت نشستبرادران گراكوس تا زمان آنتونیوس ھم بدت
داد، ھمة مرزھا را حفظ و حراست كرد، نقش دولت را گسترش داد، و ادارة كشور را بر یاري و 

گذاري مذھب استوار ساخت، آوگوستوس امپراطوري را ایجاد كرد؛ آورلیانوس آن را نجات داد؛ و  صحھ
  .كرد دیوكلتیانوس سازمان آن را تجدید
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او مقام پایتختي را از رم سلب و ستاد . نخستین تصمیم حیاتي او وضع كشور و افول رم را آشكار ساخت
  امپراطوري را در نیكومدیا، واقع در آسیاي صغیر در چند كیلومتري جنوب 

جا ھا در آن كردند، مسابقھ سنا در رم ماند، كنسولھا ھمچنان مراسم را برگزار مي. بیزانس، تأسیس كرد
ھاي فشردة جمعیت ھمچنان در آنجا بودند، ولي قدرت و اداره از این مركز افول  توده  شد، انجام مي

. كرد دیوكلتیانوس این تغییر را بر پایة ضرورت نظامي توجیھ مي. اقتصادي و اخالقي بیرون رفتھ بود
ور بود و در جنوب كوھھاي انجام این كار از شھري كھ بسیار د. الزم بود كھ از اروپا و آسیا دفاع شود

، سردار بسیار الیقي را بھ نام ماكسیمیانوس با خود در ٢٨۶در سال . آلپ قرار داشت میسر نبود
ماكسیمیانوس ھم نھ رم بلكھ میالن را . امپراطوري شریك ساخت و او را بھ دفاع از غرب مأمور كرد

آسانتر شود، ھر یك از دو آوگوستوس  شش سال بعد، براي اینكھ ادارة امور و دفاع. پایتخت خود كرد
دیوكلتیانوس، گالریوس را برگزید كھ او ھم : بھ عنوان دستیار و جانشین خود انتخاب كردند» قیصري«

را پایتخت خویش قرار داد و مسئول ایاالت دانوب بود؛ و ) میتروویكا در كنار رود ساو(سیرمیوم 
را بھ این سمت منسوب كرد و او ھم آوگوستا ) رنگ باختھ(ماكسیمیانوس، كنستانتیوس كلوروس 

كرد كھ پس از بیست سال بھ نفع  ھر آوگوستوس تعھد مي. را پایتخت خود قرار داد) ترو(ترویروروم 
. قیصر خود كنار رود، و قیصرش قیصر دیگري را منصوب كند تا بھ نوبة خود دستیار و جانشین او باشد

داد و بدین ترتیب پیوند خوني را بھ پیوند قانوني  ر ميھر آوگوستوس دختر خود را بھ ھمسري قیص
بدین ترتیب دیوكلتیانوس امیدوار بود كھ از جنگھاي جانشیني احتراز و امپراطوري در چھار . افزود مي

این ترتیبي زیركانھ بود . الجیشي علیھ شورش داخلي و حمالت خارجي در حال آماده باش باشد نقطة سوق
  .جز وحدت و آزادي و ھمة فضایل را داشت

ھر یك از قوانین ھر یك از زمامداران بھ نام ھر چھار تن اعالم . حكومت سلطنتي تقسیم شد ولي مطلقھ بود
آنكھ احتیاج بھ  شد، بي فرمان زمامداران بیدرنگ قانون مي. شد و در سراسر امپراطوري معتبر بود مي

شدند،  انھ منصوب ميگذاري سناي روم باشد، ھمة كارمندان دولتي از سوي فرمانروایان چھارگ صحھ
براي تقویت بیشتر دستگاه، . برد ھاي خود را در مرز و بوم كشور فرو مي بوروكراسي عظیمي پنجھ

امپراطور را بھ صورت پرستش خودش، بھ عنوان مظھر یوپیتر در روي » نبوغ«دیوكلتیانوس پرستش 
حكمت و نیرو از . س باشدزمین، درآورد، حال آنكھ ماكسیمیانوس از روي فروتني راضي شد كھ ھركول

نھاد  دیوكلتیانوس دیھیمي بر سر مي. آسمان نزول كرده بودند تا نظم و آرامش را روي زمین برقرار سازند
. پوشید ھایي از ابریشم زربفت مي كھ بھ صورت نواري داراي تزیینات سفید و مروارید دوزي بود و جامھ

كساني . برد نتھاي كاخ خویش جدا از دیگران بھ سر ميدر ا. كفشھایش بھ سنگھاي قیمتي آراستھ شده بود
  بایست از میان خواجھ سرایان تشریفاتي و  خواستند او را ببینند مي كھ مي

خندید، ولي سلطنت او فاقد صحة زمان بود و او امیدوار  زندگي خصوصي بھ تمام این اساطیر و مراسم مي
ي و حیثیت كامال مذھبي بھ خود دادن مانع عصیان عوام و اي متكي سازد، و با جنبة خدای بود آن را برپایھ

نامید، ولي  مي) خداوندگار(او خود را دومینوس «: گوید آورلیوس ویكتور مي. شورشھاي لشكریان شود
این قبول استبداد شرقي از طرف فرزند یك غالم، این ھمانند كردن پادشاه و خدا » .رفتارش پدرانھ بود

ھایي بنیانھاي جمھوري عھد باستان و صرف نظر كردن از نتایج حاصل از نشانة انقطاع و شكست ن
ھاي دربارھاي ھخامنشیان، مصریان،  بود؛ و، مانند دورة اسكندر كبیر، بازگشتي بھ نظریھ ماراتون

ساختار سلطنت بیزانسي و اروپایي تا ھنگام انقالب . رفت انیان بھ شمار ميبطالسھ، اشكانیان، و ساس
تنھا كاري كھ باقي مانده بود این بود كھ حكومت سلطنتي . فرانسھ از این حكومت سلطنتي شرقي گرفتھ شد

سبك حكومت (با دیوكلتیانوس بیزانتیسم . شرقي را در یك پایتخت شرقي با یك كیش شرقي پیوند دھند
  . آغاز شد) نسبیزا
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با ارتقا دادن . دیوكلتیانوس براي نوسازي ھر یك از شئون دولت با نیروي قیصروار دست بھ كار شد
بسیاري از كارمندان كشوري و لشكري بھ طبقة آریستوكراسي، و با تبدیل كردن آنان بھ یك قشر توارثي 

وین و القاب فراوان و تشریفات پیچیده، طبقة آریستوكراسي را داراي سلسلھ مراتب كامال شرقي و عنا
او و ھمكارانش امپراطوري را بھ نود وشش ایالت تقسیم كردند كھ بھ ھفتاد و دو اسقف . دگرگون ساخت

این . و براي ھر ایالت رؤساي كشوري و لشگري گمارد شدند،  بندي مي نشین و چھار فرماندراي، دستھ
ز بود كھ بھ خودمختاري محلي ھم مانند دموكراسي بھ چشم تجملي ناشي از امنیت و دولتي آشكارا متمرك

. آورد الوقوع را بھانھ مي نگریست، و براي دیكتاتوري خود ضروریات جنگي در جریان یا قریب صلح مي
گالریوس . كنستانتیوس بریتانیاي شوریده را مطیع ساخت. شد جنگھا با موفقیتھاي درخشان تعقیب مي

براي . رانیان را چنان شكستي داد كھ بین النھرین و پنج ایالت مفتوحھ را در آن سوي دجلھ تسلیم كردندای
  .یك نسل دشمنان رم سر جاي خود نشانده شدند

براي غلبھ . در سالھاي صلح، دیوكلتیانوس و دستیارانش با مسائل ناشي از انحطاط اقتصادي مواجھ شدند
پول سالمي . ب، وي اقتصاد با نقشھ را جانشین قانون عرضھ و تقاضا كردبر كسادي و جلوگیري از انقال

این پول ھمین مشخصات را . ھاي آن تضمین شده بود بھ جریان گذاشت كھ ثبوت وزن و خلوص طالي سكھ
  . در امپراطوري شرقي حفظ كرد ١۴۵٣تا سال 

بھ * ۴٢.* م المنفعة وسیعي دست زدبھاي بازار غذا، توزیع كرد، و براي مبارزه با بیكاري بھ كارھاي عا
منظور تأمین تداركات شھرھا و سپاه، بسیاري از رشتھ ھاي صنعت را زیر نظارت كامل دولت قرار داد و 

ھاي تجارتي را  ھا، بازرگانان، و كاركنان كشتي این كار را با وارد كردن غالت آغاز كرد؛ مالكان كشتي
از دیر . كرد ر عوض، دولت مشاغل و درآمد آنان را تضمین ميوادار ساخت كھ این نظارت را بپذیرند، د

از آن پس صدور . زماني دولت بیشتر معادن سنگ، نمكزارھا و معادن فلزات را در تصرف خود داشت
ھا  نمك، آھن، طال، شراب، گندم یا روغن بھ خارج از ایتالیا ممنوع گشت و ضمنًا ورود ھمین فرآورده

  .تحت نظم درآمد

ھاي  دولت از كارخانھ. كردند تحت نظارت درآمدند ي كھ براي ارتش، ادارات، یا دربار كار ميبنیادھای
دانست  خواست، آن را بھ قیمتي كھ مناسب مي سازي، نساجي، و نانواییھا حداقل معین تولید را مي مھمات

خصات مورد نیاز كرد كھ اوامر اجرا شود و كاالھا با مش خرید، و جمعیتھاي سازندگان را مسئول مي مي
كردند و كارگران وابستھ  رسید، كارخانھ را كامال ملي مي اگر این شیوه بھ نتیجة مطلوب نمي. تولید شوند

در زمان آورلیانوس و دیوكلتیانوس، بتدریج اكثریت بنگاھھاي . گماشتند شان را در آنجا بھ كار مي بھ حرفھ
قصابان، نانوایان، بناھا، سازندگان، . قرار گرفتصنعتي و مؤسسات در ایتالیا زیر نظارت دولت صنفي 

مؤسسات مختلف «: گوید رستووتزف مي. گران، آھنگران، حكاكان تابع مقررات دولتي مفصلي بودند شیشھ
بیشتر شبیھ ناظران جزء امور خویش از سوي دولت بودند تا مالكین آن؛ و تحت تبعیت كارمندان دوایر 

جمعیتھاي اصناف و صنعتگران امتیازات گوناگوني از » .ظامي بودندمختلف و رؤساي واحدھاي مختلف ن
بھ عنوان ارگانھاي   دادند؛ در عوض، طرف دولت داشتند، و غالبًا سیاست دولت را تحت فشار قرار مي

آوردند، و مالیات اعضایشان را از  كردند، نیروي كار براي امور دولتي فراھم مي ادارة امور ملي كار مي
ھاي نظارت دولتي مشابھي در پایان قرن سوم و آغاز قرن چھارم بھ  شیوه. كردند وصول ميطرف دولت 
در ھر ایالت »  :گوید پل لویي مي. سازي، غذایي، و تھیة پوشاك ایاالت نیز گسترش یافت صنایع اسلحھ

 در ھر شھر بزرگ، دولت. كردند مفتوحھ، پروكواتورھاي مخصوصي فعالیتھاي صنعتي را بازرسي مي
شد كھ یك سر و گردن از ارباب صنایع خصوصي، كھ زیر بار مالیات و عوارض  مقتدرترین كارفرما مي

  ».شدند، برتر بود پایمال مي

، دیوكلتیانوس و ھمكارانش یك ٣٠١در سال . توانست بدون نظارت بر قیمتھا كار كند چنین سیستمي نمي
قانوني ھمة اجناس و مزد كارھاي مھم را در صادر كردند كھ حداكثر بھاي » فرمان راجع بھ قیمتھا«

» یك اقتصاد مبتني بر قحط و غال«تازد كھ در  مقدمة آن بھ محتكراني مي. ساخت امپراطوري معین مي
  :اند تا قیمتھاي آنھا را ترقي دھند بعضي از اجناس را از بازار بیرون برده
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  ي گزاف در بازارھاي كھ آن قدر حس انسانیت نداشتھ باشد كھ نبیند قیمتھا… كیست 

شھرھاي ما معمول گشتھ، و نبیند كھ شھوت سودجویي را نھ آذوقة فراوان كاھش داده است و نھ سالھاي 
. كنند اي براي خود تلقي مي انسانھاي شریر وفور و فراواني را ضایعھ… پرمحصول؟ ـ بھ طوري كھ

یي از طریق رباخواري خانمان و سودجو… مردماني ھستند كھ ھدفشان كاستن رفاه و آسایش عمومي 
ھر جا كھ لشكریان ما بناچار براي ایجاد … . كند در سراسر جھان حرص و آز غوغا مي. …برانداز است

گذارند، سودجویان قیمتھا را نھ تنھا بھ چھار یا ھشت برابر حد معمول، بلكھ بھ حدي  امنیت عمومي پا مي
اش  رسد كھ مجبور است ھمة مواجب و جایزه بھ جایي ميگاھي سرباز كارش . برند تصور ناكردني باال مي

آوري  بدین ترتیب كمكھاي ھمة جھانیان براي حفظ سپاھیان بدل بھ منافع ننگ. را در یك خرید مصرف كند
   .ریزد ميشود كھ بھ جیب این دزدان  مي

ھاي  این فرمان تا دورة ما معروفترین نمونة كوشش بود كھ براي تعویض قوانین اقتصادي با تصویب نامھ
بازرگانان موجودیھایشان را پنھان كردند، . شكست این برنامھ سریع و كامل بود. گرفت دولتي صورت مي

. فزایش قیمتھا شدسازي ضمني ا خود دیوكلتیانوس متھم بھ زمینھ. گراني بیش از پیش شدت یافت
شورشھایي رخ داد، و الزم شد كھ از شدت وحدت فرمان بكاھند تا تولید و توزیع از نو جریان عادي پیدا 

  .سرانجام قسطنطین این فرمان را لغو كرد. كند

تعداد . شد ریزي شده این بود كھ از لحاظ اداري بسیار گران تمام مي نقطة ضعف این اقتصاد برنامھ
ري الزم براي این كار چنان زیاد بود كھ الكتانتیوس ـ مسلمًا با صالحیت سیاسي ـ آن را كارمندان دفت

شان را براي پاكدامني بشر خارج از توان خود یافتند،  كارمندان وظیفھ. معادل نیمي از جمعیت برآورد كرد
ین ھزینة براي تأم. تر از آن بود كھ بر دغا و دغل مردم چیره آید و نظارتشان جستھ و گریختھ

آور  بوروكراسي، دادگستري، ارتش، برنامة ساختماني، و پخش كاال عوارض و مالیات بھ اوج سرسام
ھاي عمومي براي پنھان داشتن  چون دولت ھنوز با مسئلة توسل جستن بھ قرضھ. اي رسید بیسابقھ

  ورشكستگي خود و 

ول، كھ دائمًا از ارزشش كاستھ براي احتراز از وصول عایدات بھ صورت پ. ھمان سال سر بھ سر شود
مؤدیان : شد، دیوكلتیانوس تصمیم گرفت، ھر جا كھ ممكن باشد، مالیات بھ صورت جنسي وصول شود مي

ناچار بودند سھمیة خود را بھ انبارھاي دولتي بیاورند، و باز سازمان وسیعي براي رساندن اجناس بھ 
ا كارمندان شھرداري از نظر مالي مسئول ھر گونھ در ھر شھرداري، دكوریونھا ی. مقصد نھایي ایجاد شد

  .كاھش در پرداخت مالیات برآورده شده براي محلھ یا منطقة خود بودند

چون ھر مشمولي درصدد گریز از مالیات بود، دولت یك نیروي پلیس مالیاتي مخصوص ترتیب داد تا 
شدند تا ثروت یا  ان شكنجھ ميزنان، كودكان، و بردگ. میزان دارایي و درآمد ھر فرد را معین كند

در پایان . اي مجازاتي سنگین وضع شد درآمدھاي پنھاني خانواده را بروز دھند؛ و براي ھر گریز یا طفره
قرن سوم، و بیشتر در قرن چھارم، فرار از مالیات در امپراطوري بھ صورت یك بیماري تقریبًا ھمھ گیر 

كردند، اشراف محلي خود را جزو طبقة وضیع یا  نھان ميالحال داراییھاشان را پ اشخاص مرفھ. درآمد
صنعتگران . كردند تا از زیر بار انتخاب شدن براي مشاغل شھرداري شانھ خالي كنند مستضعف قلمداد مي

كردند  گریختند، مالكاني كھ دھقان بودند اموال خود را بر اثر سنگیني فشار مالیات رھا مي از كار خود مي
، بھ سبب عوارض و )از جملھ تیبریاس در فلسطین(بسیاري از روستاھا و شھرھا . فتندر و بھ مزدوري مي

در پایان قرن چھارم، ھزاران فرد بھ آن سوي مرزھا گریختند تا بھ . مالیات ھنگفت، خالي از سكنھ شدند
  .بربرھا پناه ببرند

جھت لشكریان و شھرھا، و احتماال براي متوقف ساختن این تحرك پرخرج، و براي تأمین صحیح خواربار 
ھمچنین براي وصول مالیات الزم جھت كشور بود كھ دیوكلتیانوس بھ تدابیري دست زد كھ در واقع سبب 

چون صاحبان زمین، از طریق سھمیة مالیاتي . ھا، و اصناف شد استقرار سرفداري در دھات، كارخانھ
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دار باید تا پرداخت بدھیھاي  ان داد كھ اجارهجنسي، مسئول میزان تولید اجاره دارانشان بودند، حكومت فرم
دانیم، ولي بھ سال  تاریخ این تصویبنامة تاریخي را نمي. ھایش قھرًا در ملك بماند پرداخت نشده یا عشریھ

دار را وابستة  قانوني كھ قسطنطین وضع كرد آن را بھ قوت خود باقي دانست و تأییدش كرد، و اجاره ٣٣٢
ھنگامي كھ زمین . توانست زمین را ترك گوید دار بدون اجازة مالك نمي ت؛ اجارهكاش زمیني دانست كھ مي

در این باره تاریخ ھیچ اعتراضي . رفتند اش ھم با آن بھ فروش مي دار و خانواده رفت، اجاره بھ فروش مي
شده باشد، شاید این قانون بھ عنوان تضمین امنیتشان بھ آنان ارائھ . دھد دار نشان نمي را از سوي اجاره

در ھر حال، با این ترتیب و با روشھاي دیگري، كشاورزي . شود ھمان گونھ كھ در آلمان امروزه عمل مي
  .در قرن سوم از مرحلة بردگي بھ وسیلة آزادي بھ مرحلة سرفداري درآمد و پا بھ دوران قرون وسطي نھاد

انجمن یا صنف وابستة صناعت یا ھر . شد، و تغییر حرفھ بدون اجازة دولت ممنوع اعالم شد» منجمد«
عضویت در این یا . اش بود، و ھیچ كس حق نداشت صنفي را كھ در آن ثبت نام كرده بود ترك گوید وظیفھ

پسر موظف بود . كردند یا بھ صنعت اشتغال داشتند اجباري بود آن صنف براي ھمة افرادي كھ تجارت مي
اي خویش یا اشتغال خود را عوض كند، دولت بھ او خواست ج ھر گاه كسي مي. بھ كار پدرش ادامھ دھد

  .ساخت كھ ایتالیا در محاصرة بربرھاست و بنابر این ھر كسي باید در پست خود بماند خاطر نشان مي

، طي تشریفات بسیار باشكوھي كھ در نیكومدیا و در میالن برگزار شد، دیوكلتیانوس و ٣٠۵در سال 
، و گالریوس و كنستانتیوس كلوروس امپراطور شدند، یكي امپراطور ماكسیمیانوس از سلطنت استعفا دادند

دیوكلتیانوس، كھ در آن موقع بیش از پنجاه و پنج سال نداشت، بھ كاخ . شرق و دیگري امپراطور غرب
بسیار وسیعش در سپاالتو پناه برد و ھشت سال آخر عمرش را در آنجا گذارانید و انحالل حكومت چھار 

ھنگامي كھ . آنكھ در آن مداخلھ كند دستخوش جنگ داخلي شده بود، بھ نظاره نشست، بي نفرة خود را، كھ
ماكسیمیانوس بھ او فشار آورد كھ دوباره قدرت را در دست گیرد و مبارزه را متوقف سازد، پاسخ داد كھ 

لذت را  خواست كھ این دید، از او نمي اگر ماكسیمیانوس كلمھاي زیبایي را كھ در باغش كاشتھ است مي
  .فداي نگرانیھا و خستگیھاي فرمانروایي كند

بھ نیم قرن آشفتگي پایان داده بود، دولت و قانون را از نو مستقر ساختھ . آسایش و كشتزار كلم حقش بود
با . بود، بھ صنایع ثبات و بھ تجارت امنیت بخشیده بود، و ایران را رام و بربرھا را خاموش كرده بود

شك بوروكراسي پرخرجي  بي. كرد، رویھمرفتھ قانونگذاري صدیق و داوري عادل بودوجود چند قتلي كھ 
بھ وجود آورد؛ اقتصاد محلي را از میان برد؛ مخالفان را بسختي كیفر داد؛ كلیسا را، كھ ممكن بود در امر 

بھ  آزار و شكنجھ كرد؛ و نیمي از جمعیت امپراطوري را  صلح و سلم عمومي برایش متحد مؤثري باشد،
اي طبقاتي با دھقاناني بیسواد در یك طرف، و حكومت سلطنتي مطلقھ در طرف دیگر در  صورت جامعھ

ماركوس . داد ولي وضعي كھ رم با آن مواجھ بود اجازة اعمال سیاستي مبتني بر آزادگي را نمي. آورد
وم از ھمھ سو با چون كشور ر. آورلیوس و آلكساندر سوروس در این باره كوشیده و شكست خورده بودند

استبداد رھبر نیرومند را . دشمن رو بھ رو بود، آنچھ را كھ ھمة ملتھا ناچارند در جنگھاي قطعي بكنند كرد
پذیرفت، فوق ھر تاب و تواني مالیات پرداخت، و آزادي فردي را كنار گذاشت تا آزادي دستھ جمعي فراھم 

معاصران و . تر تكرار كرده بود و در وضعي سخت دیوكلتیانوس كار آوگوستوس را با قیمتي گرانتر. شود
. نامیدند مي» پدر عصر طالیي«اند، او را  دانستند كھ از چھ سرنوشتي رھایي یافتھ اخالف او، چون مي
  .اي شد كھ دیوكلتیانوس ساختھ بود قسطنطین وارد خانھ

  ام فصل سي

  پیروزي مسیحیت

  میالدي ٣٢۵ – ٣٠۶

I – جنگ كلیسا و دولت  
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  میالدي ٣١١ – ۶۴

در دوران پیش از مسیحیت، حكومت روم بھ طور كلي در مورد كیشھاي رقیب كیش مرسوم مشركان از 
خود تسامح نشان داده بود و این كیشھا نیز در عوض در مورد آیینھاي رسمي و امپراطوري ھمین تسامح 

واقع لزوم ژستي پرستش آمیز رفت جز آنكھ در م را نشان داده بودند؛ از پیروان مذاھب جدید انتظاري نمي
آمد كھ از ھمة مرتدان تابعة آنان فقط  بر امپراطوران گران مي. نسبت بھ خدایان و رئیس كشور داشتھ باشند

اي از  كندر سوزانیدن در برابر مجسمھ. امپراطور امتناع ورزند» نبوغ«مسیحیان و یھودیان از ستایش 
وري گشتھ بود، ھمان طور كھ امروزه براي پذیرفتھ شدن بھ امپراطور نشانة تأیید و وفاداري بھ امپراط

از طرف دیگر، كلیسا نیز این نظر رومي را كھ مذھب . شارمندي الزم است كھ سوگند وفاداري یاد شود
پنداشت، و بھ  پرستي مي كرد؛ پرستش امپراطور را یك عمل مشركانھ و بت تابع دولت باشد تخطئھ مي

دولت روم چنین نتیجھ گرفت كھ . قیمتي كھ شده از این كار خودداري كنند سپرد بھ ھر پیروان خود مي
است كھ قصدش واژگون ساختن زیركانة نظام موجود  –مسیحیت یك نھضت رادیكالي ـ و شاید كمونیستي 

  .است

قانون، یھودیان . پیش از نرون این دو نیرو این امر را ممكن یافتھ بودند كھ بدون كشمكش با ھم بھ سر برند
شدند، از این  را از پرستش امپراطور معاف كرده بود و مسیحیان ھم، كھ نخست با یھودیان مشتبھ مي

ي روشن كردن مسابقات ولي اعدام پطرس و بولس، و سوزاندن مسیحیان برا. امتیاز برخوردار بودند
جاي تعجب . نرون این تسامح متقابل و مغرورانھ را بھ خصومتھاي دایم و جنگھاي متناوب مبدل ساخت

نیست كھ پس از چنان تحریكاتي مسیحیان تمام قورخانة خود را علیھ روم بھ كار گرفتند ـ فساد اخالق و 
  د، از مصیبتھایش شادماني نمودند، پرستي آن را محكوم كردند، خدایانش را بھ مسخره گرفتن بت

مسیحیان، از سر شور و حرارت ایماني كھ بر اثر رفتار متعصبانھ با . كردند  الوقوعش را پیش بیني قریب
آن تعصب آمیز شده بود، اعالم كردند كھ ھر كس كھ امكان ایمان آوردن بھ مسیح را داشتھ و ایمان نیاورده 

؛ بسیاري از آنان عذاب ابدي را حتي سرنوشت ھمة انسانھاي پیش از است بھ عذاب ابدي دچار خواھد آمد
مشركان ھم در . كردند دانستند؛ بعضیھا فقط سقراط را مستثنا مي مسیحیت و افراد غیر مسیحي دنیا مي

متھم » تنفر از نوع بشر«نامیدند، آنان را بھ  مي» بربرھاي گستاخ«و »  مردم زبالھ«عوض مسیحیان را 
و مصیبتھاي امپراطوري را بھ خشم خدایان خود از اینكھ مسیحیان توھین كننده بھ خدایان اجازه كردند،  مي

ھر یك از دو طرف ھزار افسانة ننگ آمیز دربارة . دادند یافتھ بودند در امپراطوري زندگي كنند نسبت مي
ان بھ كارھاي منافي كنند، در نھ كردند كھ جادوگري ابلیسي مي مسیحیان را متھم مي. پرداخت دیگري مي
  .پرستند نوشند، و خري را مي پردازند، خون آدمي را در عید فصح مي اخالق مي

تمدن مشركان بر شالودة دولت استوار بود، و تمدن . تر از پرخاشجویي صرف بود ولي این تضاد عمیق
ھ شمار براي یك نفر رومي مذھبش بخشي از ساختار و تشریفات حكومت ب. مسیحي بر شالودة مذھب

براي یك نفر مسیحي مذھبش چیزي بود جدا و برتر از . رفت و اوج اخالق در نظرش میھن پرستي بود مي
ترتولیانوس این . جامعة سیاسي، و برترین حد وفاداري در نظرش نھ بھ قیصر بلكھ بھ مسیح تعلق داشت

. داند اطاعت كند لمانھ مياصل انقالبي را بنیان گذاشت كھ ھیچ كس موظف نیست از قانوني كھ آن را ظا
گذاشت تا بھ یك صاحب مقام  بھ مراتب بیشتر احترام مي  فرد مسیحي بھ اسقف خود، و حتي بھ كشیش خود،

رومي؛ اختالفات حقوقیش با مسیحیان دیگر را، بھ جاي آنكھ نزد مراجع دولتي مطرح كند، بھ مقامات 
مور دنیوي در نظر مشركان شانھ خالي كردن از گیري مسیحیان از ا كناره. كرد كلیساي خویش رجوع مي

ترتولیانوس بھ مسیحیان توصیھ كرد كھ از خدمت نظام . وظیفة مدني و تضعیف تاروپود و ارادة ملي بود
امتناع ورزند؛ و درخواست كلسوس براي پایان دادن بھ این امتناع، و پاسخ اوریگنس بھ او كھ مسیحیان 

دھد كھ عدة كثیري این توصیھ  كنند، نشان مي ر عوض در حقش دعا ميجنگد د اگر براي امپراطوري نمي
شدند كھ از غیر مسیحیان بپرھیزند، و  مسیحیان از سوي رھبرانشان ترغیب مي. را بھ كار بستھ بودند

. ھایشان را بھ عنوان كاري وحشیانھ و تئاترھایشان را بھ عنوان چاشني فساد اخالق تحریم كنند مسابقھ
ساختند كھ با كشانیدن كودكان یا زنان  غیر مسیحي ممنوع بود، غالمان مسیحي را متھم ميازدواج با 
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گفتند كھ آیین مسیح مایة از بین رفتن كانونھاي  مي. افكنند ھا نفاق مي اربابانشان بھ آیین مسیح در خانواده
  .خانوادگي است

  مقامان رومي غالبًا مردماني  صاحب .مخالفت با مذھب جدید بیشتر از جانب مردم بود تا از جانب دولت

خواستند كھ این ملحداني را كھ بھ  نمودند و از مقامات دولتي مي برتري، و یقین مسیحیان بیزاري مي
كینة عمومي مردم نسبت بھ «ترتولیانوس متوجھ این نكتھ ھست و از . كنند كیفر دھند حرمتي مي خدایان بي

م از زمان نرون اقرار بھ مسیحي بودن جرمي بزرگ بود، ولي در ظاھرًا در قانون رو. گوید سخن مي» ما
مسیحي متھم معموال . شد زمان بیشتر امپراطوران این قانون عمدًا با تساھل بھ مورد اجرا گذاشتھ مي

یافت كھ  توانست با تقدیم كندر براي مجسمة امپراطور خود را خالص كند، و پس از آن عمال اجازه مي مي
شدند، یا  دادند یا حبس مي مسیحیاني كھ تن بھ این كار نمي. ھ معتقدات خود را ادامھ دھدغوغا عمل ب بي

گشتند، و یا ، البتھ بندرت، كشتھ  شدند، یا محكوم بھ بیگاري در معادن مي خوردند، یا تبعید مي تازیانھ مي
چون تا «: گوید یانوس ميدومیتیانوس گویا چند تن از مسیحیان را از روم بیرون كرد، ولي ترتول. شدند مي

  » .اي انسان بود، بزودي دست از این كار برداشت و تبعید شدگان را فرا خواند اندازه

قانون را با شور زایدالوصف  ١١١اش بھ ترایانوس را مالك قضاوت قرار دھیم، در سال  پلیني، اگر نامھ
  :نویسد در این نامھ مي. یك آماتور اجرا كرد

از آنان : ام این است اي كھ بھ كار برده اند، طریقھ من بھ مسیحي بودن متھم شده دربارة كساني كھ نزد
كردند پرسش خود را باز دوبار دیگر تكرار و آنان  اگر بدان اقرار مي. پرسیدم كھ مسیحي ھستند یا نھ مي

… دادم ورزیدند، دستور اعدامشان را مي اگر باز ھم اصرار مي. كردم را بھ مجازات اعدام تھدید مي
و حیوانات قرباني، كھ مدتي بود … حاال دوباره رونقي گرفتھ است  معبدھا كھ تقریبًا بكلي خالي شده بود،

  .اند خریداري نداشتند، بازار گرمي پیدا كرده

  :ترایانوس بھ او چنین پاسخ داد

شوند در  ن مياي كھ براي رسیدگي بھ كار كساني كھ در نزد تو متھم بھ مسیحي بود پلیني عزیزم، طریقھ
وقتي كھ علیھ آنان اعالم جرم » .جستجوي این اشخاص لزومي ندارد… «.اي كامال بجاست پیش گرفتھ

شوند باید مجازاتشان كرد، ولي ھنگامي كھ متھم منكر مسیحي بودن  شود و مجرم تشخیص داده مي مي
ھر گونھ اطالعي كھ … .بخشیدكند، باید او را  شود، و این موضوع را با پرستیدن خدایان ما ثابت مي مي

  .نام متھم كننده در آن ذكر نشده باشد نباید بھ عنوان مدرك علیھ كساني پذیرفتھ شود

آید كھ ترایانوس از روي اكراه مقرراتي را كھ از  از عباراتي كھ در فوق داخل گیومھ آمده است چنین برمي
ت او دو تن از مسیحیان عالیقدر بھ شھادت مع ھذا، در دوران سلطن. كرده است قبل وجود داشتھ اجرا مي

یكي سمعان رئیس كلیساي اورشلیم، و دیگري ایگناتیوس اسقف انطاكیھ؛ با این حساب البد تعدادي : رسیدند
  .اند اند كھ شھرتي نداشتھ دیگر ھم بوده

  ائت را در نمود، بھ كارگزارانش دستور داد كھ اصل بر شكاكي كھ با ھر اندیشھ سازگاري مي  ھادریانوس،

خواستار اجراي قانون شدند؛  »آسیارخس«الناس از فیلیپ  در سمورنا، عوام. آزار بیشتري را مجاز دانست
این اعدامھا نھ تنھا ). الديمی ١۵۵(و او با كشتن یازده مسیحي در آمفي تئاتر این درخواست را اجابت كرد 

آنان این بار خواستار اعدام اسقف پولوكارپوس . مردم را تسكین نداد بلكھ آنھا را بیشتر تشنة خون ساخت
گفتند در جواني از ھمراھان یوحناي رسول  شدند كھ مردمي مقدس بود و ھشتاد و شش سال داشت و مي

آنكھ مقاومتي  او را بي. اھي واقع در حومة شھر یافتندسربازان رومي این پیرمرد را در عزلتگ. بوده است
pyسوگند یاد «: فیلیپ بھ او فشار آورد كھ. كند بھ حضور آسیارخس، كھ سرگرم تماشاي مسابقات بود، آوردند
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: در قدیمترین اعمال شھیدان آمده است كھ پولوكارپوس پاسخ داد» .كن، مسیح را دشنام بده تا بگذارم بروي
چگونھ دربارة پادشاھم كھ مایة . ل است كھ خادم اویم و ھیچ بدي بھ من نكرده استھشتاد وشش سا«

در این . جمعیت فریاد برآوردند كھ او باید زنده زنده سوزانیده شود» رستگاري من بوده است كفر بگویم؟
مانند نان در  ولي او در میانة آنھا»  ھاي آتش از سوزانیدنش ابا كردند، مدرك زھد چنین آمده است كھ زبانھ

سرانجام . خورد یا ادویة گرانبھاي دیگر بھ مشاممان مي) كندر(تنور بود، و ما عطري مانند عطر بخور 
وقتي چنین كرد از جاي خنجر كبوتر سفیدي . دینان بھ دژخیمي فرمان دادند تا خنجر بھ پیكر او فرو برد بي

  ».در شگفت ماندندپر زد و آن قدر خون آمد كھ آتش خاموش شد و تمام جمعیت 

ھنگامي كھ . در زمان ماركوس آورلیوس، این امپراطور مقدس، آزار و شكنجة مسیحیان از نو آغاز شد
قطحي، طغیانھاي آب، بیماریھاي ھمھ گیر، و جنگ این سلطنت سابقًا فرخنده را مغروق كرد، این عقیده 

ماركوس آورلیوس در . ن رومي استرواج یافت كھ این مصیبتھا در نتیجة غفلت و كنار گذاشتن خدایا
داد  ، فرماني صادر كرد كھ در آن دستور مي١٧٧در سال . و یا تسلیم آن شد  وحشت مردم شریك بود،

شوند  با انواع مسلكھاي جدید موجب اغتشاش مي» تحریك اذھان نامتعادل اشخاص«ھایي را كھ با  فرقھ
الناس مشرك علیھ مسیحیان برآشفتند، و ھر وقت كھ  مدر ھمان سال، در وین و در لیون، عوا. مجازات كنند

انجمن مقننة امپراطور دستور . كردند كردند از مساكن خود بیرون آیند سنگسارشان مي مسیحیان جرئت مي
. پوتینوس، اسقف نود سالھ، بر اثر شكنجھ در زندان درگذشت. داد سران مسیحیان لیون را توقیف كنند

ماركوس . شد تا از امپراطور بپرسد كھ با دیگر زندانیان چگونھ رفتار شودآوري بھ رم فرستاده  پیام
شوند آزاد گردند، ولي كساني كھ ھمچنان اقرار بھ مسیحیت  آورلیوس پاسخ داد كساني كھ منكر مسیح مي

  .كنند طبق قانون اعدام شوند مي

از تمام نقاط گل، گروه گروه بھ  فرستادگان،. شد برگزاري جشن سالیانة آوگوستالیا در شھر لیون نزدیك مي
  در بحبوحة مسابقات، مسیحیان متھم را بھ آمفي تئاتر . آمدند آنجا مي

چھل و ھفت تن كھ ابرام ورزیدند، با . كساني كھ منكر شدند آزاد گشتند. آوردند و از آنان بازپرسي كردند
آتالوس، . ر نظیر یافت، بھ قتل رسیدنداي، كھ فقط بعدھا در دوران تفتیش افكا ھاي متنوع و بیرحمانھ شكنجھ

فرد ارشد بعد از پوتینوس در میان جماعت مسیحي، را مجبور كردند روي یك صندلي آھني كھ با آتش 
یك روز تمام شكنجھ   بالندینا، یك كنیز جوان،. اش كردند تا مرد سرخ شده بود بنشیند، و بدین ترتیب برشتھ

. و سپس در گود میدان، انداختند تا بھ ضرب شاخھاي گاو كشتھ شودشد، آنگاه او را در یك كیسھ كردند 
استقامت بي سر و صدایش بسیاري از مسیحیان را معتقد ساخت كھ مسیح شھیدان خود را در برابر درد 

: گفت ترتولیانوس مي. كند؛ چنین چیزي ممكن است مولود ترس و از خود بیخود شدن بوده باشد بیحس مي
   ».كنند ميشوند نیز شكر  امي كھ محكوم بھ مرگ ميمسیحیان حتي ھنگ«

سپتیمیوس سوروس آن را از نو آغاز كرد تا آنجا كھ . در زمان كومودوس از شكنجھ و آزار كاستھ شد
یكي از آنان، مادر . یاري از مسیحیان در كارتاژ شھید شدند، بس٢٠٣در سال . غسل تعمید را جنایت دانست

آورد از  جواني بھ نام پرپتوا، شرح تأثر آوري از حبس خود، و از التماسھاي پدرش كھ بھ او فشار مي
او را با مادر جوان دیگري جلوي گاو وحشي انداختند تا زیر . مسیحیت دست بردارد، بر جاي گذاشتھ است

حس كنندة ترس و وحشت در آخرین عریضة  اي از اثر بي نشانھ. ان پاره پاره شوندضربات شاخھاي حیو
در داستان ذكر شده است كھ چگونھ این زن » كي جلوي گاو انداختھ خواھیم شد؟«: شود پرپتوا دیده مي

. كشت و از این كار اكراه داشت بھ سوي گلوي خویش برد بایست او را مي دشنة گالدیاتوري را كھ مي
اي نداشتند،  كھ پس از سپتیمیوس بھ سلطنت رسیدند بھ خدایان روم چندان عالقھ) پالمورا(ھاي سوریھ  كھمل

در زمان آلكساندر سوروس ظاھرًا صلحي میان ھمة كیشھاي . كردند تفاوتي تحمل مي و مسیحیان را با بي
  .رقیب برقرار شد

) یا آورلیوس(درك شكنجھ و آزار در عھد دكیوس  براي. تجدید تاخت و تاز بربرھا بھ این متاركھ پایان داد
باید ملتي را در نظر مجسم ساخت دستخوش ھیجان تمام عیار جنگ، وحشتزده از شكستھاي سخت، و 
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مرد و زن . ، موجي از ھیجان مذھبي سراسر امپراطوري را فرا گرفت٢۴٩در سال . منتظر ھجوم دشمن
در بحبوحة این تب میھن . انداختند اصرة دعاھاي خویش ميآوردند و خدایان را در مح بھ معابد ھجوم مي

پرستي و وحشت، مسیحیان خود را كنار كشیدند، ھمچنان از خدمت نظام امتناع و آن را تقبیح كردند، 
  خدایان را بھ تمسخر گرفتند، و فروپاشي امپراطوري را بھ عنوان مقدمة پیشگویي شدة انھدام 

با استفاده از روحیة مردم بھ عنوان فرصتي مناسب براي تقویت شور  دكیوس،. رجعت مسیح تعبیر كردند
اي در  و شوق ملي و تحكیم وحدت، فرماني صادر كرد و از ھر یك از اھالي كشور خواست عملي كفاره

البتھ از مسیحیان خواستھ نشده بود از عقاید خود دست بكشند، ولي بھ آنان . نیایش خدایان روم انجام دھند
عمومي در برابر خدایان حاضر شوند، زیرا، بھ عقیدة » دعاي ندبة«ده شده بود كھ در مراسم فرمان دا

در . بیشتر مسیحیان اطاعت كردند. الناس، ھمین خدایان بارھا روم را از خطر نجات داده بودند عوام
ارتاژ و ھمچنین در ك» ترك مسلك عمومیت داشت،«اسكندریھ، بنا بھ روایت دیونوسیوس اسقف این شھر، 

ولي اسقفھاي . آوردند پرستانھ بھ حساب مي را تشریفاتي میھن» دعاي ندبھ«شاید این مسیحیان . در سمورنا
صدھا تن ). میالدي ٢۵٠(اورشلیم و انطاكیھ در زندان جان سپردند، و اسقفھاي رم و تولوز بھ قتل رسیدند 

سر بریدند، بعضیھا را روي تل ھیزم از مسیحیان رومي در سیاھچالھا انباشتھ شدند، برخي دیگر را 
پس از یك سال از شدت وحدت . اي را ھم در ھنگام جشنھا پیش حیوانات وحشي افكندند سوزانیدند، عده

  .دیگر عمال پایان یافتھ بود ٢۵١شكنجھ و آزار كاستھ شد و تا عید پاك سال 

ھمھ باید مطابق «ان داد كھ شش سال بعد والریانوس، در بحران دیگري از ھجوم بربرھا و وحشت، فرم
پاپ سیكستوس دوم . و ھمة اجتماعات مسیحي را غیر قانوني اعالم كرد  »شعایر رومي رفتار كنند،

اسقف   كوپریانوس اسقف كارتاژ را سر بریدند،. مقاومت كرد و با چھار تن از شماسھایش بھ قتل رسید
از اینكھ ایرانیان والریانوس را از صحنھ بیرون ، پس ٢۶١در سال . تاراگونا را زنده زنده در آتش سوختند

بردند، گالینوس نخستین فرمان تسامح مذھبي را منتشر ساخت، و آیین مسیح را بھ عنوان مذھب مجاز بھ 
طي چھل سال بعد تعقیب و . رسمیت شناخت، و فرمان داد اموالي را كھ از مسیحیان گرفتھ بودند پس بدھند

ھاي آرامش بیسابقھ و   ت، ولي بھ طور كلي این دوره براي مسیحیت دھھآزار مختصري ھنوز وجود داش
گرداندند و بھ  در آشفتگي و وحشت قرن سوم، مردم از دولت ضعیف شده روي مي. گسترش سریع بود

كلیسا . یافتند تا در كیشھاي رقیب آن آوردند، و این تسلیھا را در آیین مسیح بیشتر مي تسلیھاي مذھب پناه مي
ساخت، و بھ مؤمنین خود  آورد، كلیساھاي بزرگ و پرخرج مي ن پس اغنیا را بھ دین مسیح در مياز ای

كرد،  نفاق و كینة مذھبي در میان مردم فروكش مي. داد از شادیھاي این جھاني بھره جویند اجازه مي
ي شرقي حكومت سلطنت. كردند آمیختند، و حتي با آنھا ازدواج مي مسیحیان آزادانھ با مشركین مي

  .دیوكلتیانوس گویا براي این بود كھ امنیت و صلح مذھبي را ھم مانند امنیت و صلح سیاسي استوار سازد

دانست و بھ دیوكلتیانوس فشار آورد كھ با  مع ھذا، گالریوس مسیحیت را آخرین مانع حكومت مطلقھ مي
مخاطرات بیھوده را دوست نداشت و . دیوكلتیانوس تردید كرد. احیاي خدایان روم امپراطوري را احیا كند

  تر از گالریوس بعد و  درست

شد، مسیحیان عالمت صلیب ساختند تا  برگزار ميولي روزي، ھنگامي كھ یك قرباني شاھانھ . كرد مي
وقتي غیبگویان موفق نشدند در جگر حیوانات قرباني شده عالیمي را كھ امید بھ . ارواح خبیث را دور كنند

دیوكلتیانوس فرمان داد . دینان دانستند تعبیر آنھا داشتند پیدا كنند، گناه قضیھ را متوجھ حضور كافران و بي
راي خدایان قرباني نمایند و در صورت امتناع تازیانھ بخورند، و ھمچنین ھمة سربازان كھ ھمة حاضران ب

شگفت اینكھ نویسندگان مسیحي در ). میالدي٣٠٢(ارتش مطابق این دستورھا رفتار كنند یا اخراج شوند 
ر نگاه گفت دعاھاي مسیحیان خدایان روم را دو الكتانتیوس مي: این مورد با كاھنان مشرك ھمصدا بودند

گالریوس در ھر فرصتي از لزوم . دارد؛ و اسقف دیونوسیوس نیز یك نسل قبل چنین چیزي نوشتھ بود مي
در فوریة سال . سرانجام دیوكلتیانوس تسلیم شد. كرد وحدت مذھبي براي پشتیباني از سلطنت جدید دفاع مي

ة كتابھاي مسیحي سوختھ ھر چھار حكمران فرمان دادند ھمة كلیساھاي مسیحي ویران گردد، ھم ٣٠٣
ھمة مسیحیان از مشاغل عمومي اخراج . شود، ھمة محافل مسیحي منحل گردد، اموال آنان، ضبط شود
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گروھي از سربازان با سوختن و . شوند اعدام گردند شوند، و مسیحیاني كھ در یك اجتماع مذھبي دیده مي
  .دندویران كردن كلیساي بزرگ نیكومدیا پیگرد و آزار را آغاز كر

در سوریھ یك جنبش انقالبي . تعداد مسیحیان اینك براي اینكھ بتوانند بھ معارضة بھ مثل بپردازند كافي بود
گالریوس مسیحیان را متھم . درگرفت، و در نیكومدیا آتش افروزان دو بار كاخ دیوكلتیانوس را آتش زدند

صدھا مسیحي توقیف و . متھم ساختند بھ ایجاد این حریق عمدي كرد؛ و مسیحیان ھم متقابال خود او را
در ماه سپتامبر، دیوكلتیانوس امر كرد مسیحیان . شكنجھ شدند، ولي ھیچ گاه مقصر بودن آنان ثابت نشد

زنداني در صورتي كھ خدایان روم را بپرستند آزاد شوند، ولي كساني كھ از این كار خودداري كنند زیر 
وي، برآشفتھ از آنھمھ مقاومت اھانت آمیز، تمام . ار گیرندھایي كھ در روم وجود دارد قر ھمة شكنجھ

اي براي وادار  صاحبمقامھاي رومي ایاالت را مأمور كرد تا كلیة افراد مسیحي را بیابند، و از ھر شیوه
سپس، احتماال خوشحال از اینكھ این اقدام . ساختن آنان بھ پرستش و فرو نشاندن خشم خدایان بھره جویند

  .گذاشت، از سلطنت استعفا داد بھ جانشینانش وامي مذلت بار را

شده  »آوگوستوس«گالریوس، كھ . ماكسیمیانوس فرمان را با شدت وحدتي كامال نظامي در ایتالیا اجرا كرد
صورت اسامي شھیدان در . ر چھ بیشتر ترغیب و تشویق كردبود، در مشرق زمین آزار و شكنجھ را ھ

در این دو سرزمین كنستانتیوس . تمام نواحي امپراطوري، جز در گل و در بریتانیا، فھرستي طویل گشت
  بھ 

كند كھ بعضي از قربانیھا را آن قدر  ائوسبیوس، بیگمان با غلوي ناشي از خشم و نفرت، قید مي. كرد
شد؛ روي زخمھا نمك یا سركھ  گوشتشان پاره پاره از استخوانھایشان آویختھ ميزدند كھ  تازیانھ مي

شدگان  انداختند؛ یا شكنجھ كندند و جلوي حیواناتي كھ منتظر بودند مي پاشیدند؛ گوشت تن را تكھ تكھ مي مي
ي از انگشتان برخ. خوردند دریدند و مي كم حیوانات گرسنھ مي بستند و بدنشان را كم را بھ صلیب مي

تركاندند؛  برخي را چشم مي. قربانیھا با نیھاي نوك تیز كھ زیر ناخنھایشان فرو كرده بودند سوراخ شده بود
اي  ریختند؛ پاره آویختند؛ در گلوي بعضیھا سرب گداختھ مي برخي دیگر را از یك دست یا از یك پا مي

یي را نیز با بستن بھ  كوبیدند؛ عده كردند، یا با گرز مرگبار مي بریدند، یا مصلوب مي دیگر را سر مي
اي در این باره در  از مشركان نوشتھ. كردند ھا شقھ مي ھاي خم شدة درخت و سپس رھا كردن شاخھ شاخھ

  .دست نیست

تخمینًا ھزار و پانصد مسیحي، اعم از ارتدوكس یا بدعتگذار، . آزار و شكنجھ مدت ھشت سال ادامھ یافت
ھزاران مسیحي از . ؛ عدة بیشماري ھم دچار رنجھا و مشقات گوناگون شدنددر این مدت بھ ھالكت رسیدند

كنند كھ حتي ماركلینوس، اسقف روم، براثر وحشت و محنت  كیش خود دست كشیدند؛ چنین روایت مي
ولي بیشتر آزردگان مقاومت ورزیدند، و منظره یا شرح وفاداري قھرمانانة آنان . عقیدة خود را انكار كرد

كرد و اعضاي جدیدي را بھ محافل مسیحي تار  ھا ایمان كساني را كھ مردد بودند تقویت مي نجھدر زیر شك
شد، ھمدردي و محبت مشركان بیشتر متوجھ  ھر چھ بیرحمي و خشونت بیشتر مي. كشانید و مار شده مي

اریخ روم یاراي ترین ظلم و ستم در تمام ت گشت؛ اعتقادات شارمندان خوش قلب علیھ این سبعانھ قربانیان مي
زماني مردم دولت را برانگیختھ بودند تا آیین مسیح را از میان بردارد؛ اكنون ملت از حكومت . ابراز یافت

خریدند تا مسیحیان در مخاطره را تا فرو  شد، و بسیاري از مشركان خطر مرگ را بھ جان مي جدا مي
گالریوس، كھ بھ بیماري مھلكي دچار شده  ،٣١١در سال . نشستن طوفان در خفا پناه دھند و حمایت كنند

و نیز در نتیجة التماس زنش مبني بر اینكھ با خداي مغلوب . بود، با اعتقاد بھ اینكھ شكست خورده است
نشدة مسیحیان آشتي كند، فرماني دربارة تسامح مذھبي صادر كرد و در آن مسیحیت را مذھبي مشروع 

  .خواستار دعاي مسیحیان شد» شایشترین بخ این نجیبانھ«شناخت و در ازاي 

این شكنجھ و آزار . شكنجھ و آزار دیوكلتیانوس بزرگترین آزمایش و بزرگترین پیروزي براي كلیسا بود
براي مدتي كلیسا را، بھ واسطة كاستھ شدن طبیعي از عدة پیرواني كھ در مدت نیم قرن رونق و رواج 

ولي چندي نگذشت كھ این از دین . بودند، تضعیف كردبالمانع بھ مسیحیت پیوستھ یا با آن بزرگ شده 
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داستانھاي وفاداري شھیداني كھ در . برگشتگان توبھ كردند و خواستار پذیرفتھ شدن مجدد در جرگھ گشتند
  بھ آیین خود كھ بھ خاطر ایمانشان رنج » خستوان«راه ایمان جان داده بودند، یا 

ھاي گیرا داشت، نقشي تاریخي در بیدار  لو بود و افسانھكھ سرشار از غ» اعمال شھیدان«گشت؛ این  مي
در تاریخ بشر » .خون شھیدان، بذر است«: گوید ترتولیانوس مي. كردن و تحكیم معتقدات مسیحیت داشت

اي از امپراطوران ھمة  نمایشي عظیمتر از منظرة یك مشت مسیحي نیست كھ زیر بار ستم و تحقیر سلسلھ
م آلود تحمل كردند؛ بآرامي تكثیر شدند؛ در بحبوحة آنكھ دشمنانشان مصیبتھا را با سرسختي خش

خواستند آنھا را بھ آشفتگي و تفرقھ كشانند نظم آفریدند؛ با سخن بھ مقابلة شمشیر و با امید بھ مقابلة  مي
قیصر و . خشونت و ددمنشي رفتند؛ و سرانجام بر قویترین دولتي كھ تاریخ بھ خود دیده است چیره آمدند

  .مسیح در گود مبارزه رو در روي ھم ایستاده بودند، و پیروزي از آن مسیح بود

II – جلوس قسطنطین  

برد، شكست شكنجھ و آزار و حكومت  دیوكلتیانوس، كھ در كاخ خود در دالماسي در آرامش بھ سر مي
كھ بعد از امپراطوري روم بندرت چنان اختالل و سردرگمي را، . چھار نفره، ھر دو، را بھ چشم دید

گالریوس كنستانتیوس را بر آن داشت كھ بھ او اجازه دھد تا سوروس . استعفاي او پدید آمد، بھ خود دیده بود
ماكسنتیوس، : بزودي اصل توارث مطالبة حقوق كرد. تعیین كند» قیصر«و ماكسیمینوس دازا را بھ عنوان 

آتش ھمین عزم در وجود قسطنطین پسر  خواست جانشین قدرت و مقام پدر شود، و پسر ماكسیمیانوس، مي
  .ور بود كنستانتیوس، نیز شعلھ

وي ). ؟٢٧٢(قسطنطین یا فالویوس والریانوس كنستانتینوس در نایسوس واقع در موئسیا بھ دنیا آمده بود 
ھنگامي . فرزند نامشروع كنستانتیوس و متعة قانونیش ھلنا، خدمتكار سابق یك مسافرخانھ در بیتینیا، بود

شد، دیوكلتیانوس او را وادار كرد ھلنا را رھا كند و تئودورا، نادختري » قیصر«كنستانتیوس كھ 
خیلي زود بھ خدمت نظام آشنا شد . قسطنطین تحصیالت مختصري داشت. ماكسیمیانوس، را بھ زني بگیرد

د، این گالریوس، وقتي جانشین دیوكلتیانوس ش. و در جنگ با مصر و ایران دالوري خود را ثابت كرد
ھنگامي كھ كنستانتیوس از . افسر جوان را بھ عنوان وثیقة حسن رفتار كنستانتیوس نزد خویش نگاه داشت

. گالریوس خواست كھ پسرش را برگرداند، گالریوس انجام این خواست او را مدبرانھ بھ تعویق انداخت
شب پیمود تا در بولوني بھ ولي قسطنطین مراقبان خود را اغفال كرد، سواره گریخت، اروپا را روز و 

لشكریان گل، كھ بھ كنستانتیوس بھ سبب رفتار انسانیش . پدرش پیوندد و در جنگي در بریتانیا شركت جوید
در یورك درگذشت،  ٣٠۶چون پدر بھ سال . عمیقًا وفادار بودند، شیفتة پسر زیبا، دلیر، و نیرومند او شدند

با این عذر كھ اگر   وي،. آوگوستوس یعني امپراطور خواندندبلكھ » قیصر«سپاھیان نھ تنھا قسطنطین را 
  گالریوس چون دورتر از آن . لشكریاني با خود نداشتھ باشد تأمین جاني ندارد، عنوان پایینتر را پذیرفت

قسطنطین با كامیابي بھ جنگ با فرانكھاي مھاجم . بھ رسمیت شناخت» قیصر«خواه ناخواه او را بھ عنوان 
  .دشاھان بربر آنان را در آمفي تئاترھاي گل پیش ددان افكندپرداخت و پا

در رم، پاسداران امپراطور، كھ مشتاق اعادة رھبري پایتخت قدیم بودند، ماكسنتیوس را   در این ضمن،
ماكسیمیانوس، براي اینكھ . سوروس از میالن رھسپار حملھ بھ او شد). میالدي ٣٠۶(امپراطور خواندند 

زند، بھ درخواست پسرش دوباره قباي سلطنت پوشید و بھ مبارزه پیوست، و سوروس، كھ اختالل را دامن ب
در برابر آشفتگي روزافزون، گالریوس، كھ ). میالدي ٣٠٧(سپاھیانش او را ترك كرده بودند، بھ قتل رسید 

از قسطنطین، چون . جدیدي منصوب كرد بھ نام فالویوس لیكینیوس» آوگوستوس»  رفت، رو بھ پیري مي
یك سال بعد، ماكسیمینوس دازا ). میالدي ٣٠٧(این موضوع آگھي یافت، ھمین مقام را براي خود قائل شد 

، كھ منظور دیوكلتیانوس »آوگوستوس«نیز بھ نوبة خود این نام را بر خود نھاد، بھ طوري كھ بھ جاي دو 
كار . باشد» قیصر«قط پیدا شدند و ھیچ یك از آنان بھ فكر این نبود كھ ف» آوگوستوس«بود، شش 

ماكسنتیوس با پدر خود، ماكسیمیانوس، بھ جدال كشید، و ماكسیمیانوس بھ گل رفت تا از قسطنطین یاري 
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جنگید، ماكسیمیانوس كوشید بھ جاي او فرماندھي  جوید، در اثنایي كھ قسطنطین در كنار رن با ژرمنھا مي
یمود، غاصب را در مارسي محاصره كرد، او لشكریان گل را در دست بگیرد؛ قسطنطین سراسر گل را پ

  ).میالدي ٣١٠(را دستگیر ساخت و، از روي احترام، بھ او اجازة خودكشي داد 

ماكسیمینوس با ماكسنتیوس . آخرین سد میان دسیسھ و جنگ را برداشت ٣١١مرگ گالریوس در سال 
. كردند ز ھمین ھدف را تعقیب ميچیدند، و این دو نی براي واژگون ساختن لیكینیوس و قسطنطین توطئھ مي

قسطنطین، با در دست گرفتن ابتكار عمل، از كوھھاي آلپ گذشت، در نزدیكي تورینو یك ارتش را شكست 
داد، و با سرعت حركت و انضباطي شدید، كھ یادآور راھنوردي قیصر از روبیكون بود، بھ سوي رم پیش 

، واقع در چھارده كیلومتري شمال رم، )اي سرخھ صخره(در ساكساروبرا  ٣١٢اكتبر سال  ٢٧در . رفت
بھ نیروھاي ماكسنتیوس برخورد، و با استراتژي برتر خود ماكسنتیوس را مجبور كرد پشت بھ تیبر بجنگد 

گوید بعد از ظھر روز پیش از نبرد،  ائوسبیوس مي. و راھي جز پل میلویوس براي عقب نشیني نداشتھ باشد
در پرتو این ( en toutoi nika: روختھ با این كلمات بھ زبان یوناني دیدقسطنطین در آسمان صلیبي براف

  عالمت فتح 

كرد روي سپرھاي  روایت ائوسبیوس و الكتانتیوس، قسطنطین در خواب صدایي شنید كھ بھ او امر مي
گذرد و نوك خط رو بھ سمت  كھ خطي از میان آن مي)  X(عالمتي بگذارد بھ شكل یك ایكس سربازانش 

سپس زیر . ھمینكھ از خواب برخاست مطابق این امر رفتار كرد .مسیحشود ـ یعني نشانة  راست گرد مي
این لوا از (ي كھ روي آن حروف اول نام مسیح ھمراه با یك صلیب نقش بود، بھ سوي جبھة نبرد رفت لوای

چون ماكسنتیوس لواي میترایي ـ آورلیانوسي آفتاب غلبھ ناپذیر را ). آن پس بھ الباروم معروف شد
گرداند و این برافراشت، قسطنطین خود را شریك سرنوشت مسیحیان، كھ در میان لشكریانش زیاد بودند، 

براي پیروان میترا، كھ در ارتش قسطنطین . ھاي عطف تاریخ مذھب گردانید برخورد را یكي از نقطھ
در ھر حال . بودند، صلیب زننده نبود، زیرا آنان دیر زماني زیر یك صلیب نور میترایي جنگ كرده بودند

از سربازانش در تیبر بھ ھالكت قسطنطین در نبرد پل میلویوس فاتح شد و ماكسنتیوس با ھزاران نفر 
  .فاتح داخل رم شد و در آنجا بھ عنوان فرمانرواي مسلم مغرب بھ او خیر مقدم گفتند. رسید

، قسطنطین و لیكینیوس در میالن با ھم مالقات كردند تا حكومتشان را با یكدیگر تطبیق ٣١٣در اوان سال 
را » فرمان میالن«مفتوحھ، قسطنطین و لیكینیوس براي تحكیم پشتیباني مسیحیان در تمام ایاالت . دھند

كرد و آن را بھ ھمة مذاھب تسري  صادر كردند كھ تسامح مذھبي اعالم شده از سوي گالریوس را تأیید مي
داد، و حاوي دستوري بود مبني بر استرداد اموال مسیحیان، كھ در جریان دورة جدید پیگرد و آزار  مي

گذاشت، قسطنطین  میة تاریخي، كھ در واقع بھ شكست شرك صحھ ميپس از این اعال. ضبط شده بود
 ٣١٣(بازگشت تا از گل دفاع كند و لیكینیوس بھ سوي مشرق رفت تا ماكسیمینوس را در ھم شكند 

كمي بعد این شخص درگذشت و بدین ترتیب قسطنطین و لیكینیوس فرمانروایان مسلم ). میالدي
ملتي كھ از جنگیدن خستھ شده بود از . طنطین را بھ زني گرفتلیكینیوس خواھر قس. امپراطوري شدند

  .دورنماي صلح بھ وجد آمد

در سال . امید بھ كسب قدرت عالي بدون شریك را رھا نكرده بودند» آوگوستوس«ولي ھیچ یك از دو 
و  قسطنطین بھ پانونیا لشكر كشید، لیكینیوس را شكست داد،. ، دشمني روزافزون آنان بھ جنگ كشید٣١۴

لیكینیوس انتقام خود را از افراد كمكي مسیحي . خواستار تسلیم تمام اروپاي رومي، جز تراكیا، شد
مسیحیان كاخش را در . قسطنطین گرفت، بدین معني كھ شكنجھ و آزار را در آسیا و در مصر تجدید كرد
و سرانجام اجراي ھر نیكومدیا بیرون راند، دستور داد كھ ھمة سربازانش خدایان مشركان را بپرستند، 

  كردند مقام و  مسیحیاني كھ نافرماني مي. گونھ مراسم مسیحیت را در چھار دیوار شھر ممنوع كرد
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قسطنطین نھ تنھا براي یاري دادن بھ مسیحیان مشرق، بلكھ براي منضم كردن مشرق بھ كشور خویش در 
ي كھ بربرھا تراكیا را اشغال كردند و لیكینیوس نتوانست با آنان مصاف دھد، موقع. جستجوي فرصت بود

پس از اینكھ بربرھا از آنجا . قسطنطین لشكریان خود را از تسالونیكا آورد تا ایالت لیكینیوس را آزاد كند
ح رانده شدند، لیكینیوس علیھ ورود قسطنطین بھ تراكیا اعتراض كرد و، چون ھیچ كدام خواستار صل

مدافع مسیحیت، با صد و سي ھزار سرباز، با مدافع شرك، كھ صد و شصت . نبودند، جنگ از نو آغاز شد
قسطنطین در . روبھ رو شد) سكوتاري( نخست در آدریانوپل و سپس در خروسوپولیس  ھزار سرباز داشت،

بھ   یم شد، ولي سال بعد،لیكینیوس با وعدة عفو تسل. ، امپراطور یگانھ شد٣٢٣این نبردھا پیروز و، در سال 
قسطنطین مسیحیان تبعیدي را فرا خواند و بھ . ھاي خود را از سر گرفتھ است، اعدام شد اتھام اینكھ دسیسھ

ضمن اعالم آزادي مذھب . شان را پس داد امتیازات و اموال از دست رفتھ» خستوان بھ مسیحیت«ھمة 
عش را دعوت كرد كھ براي گرویدن بھ آیین نو بھ او براي ھمھ، خود را بھ طور قطع مسیحي خواند، و اتبا

  .بپیوندند

III – قسطنطین و مسیحیت  

آیا این كار یك تغییر مذھب صادقانھ، یك عمل ناشي از اعتقاد مذھبي بود یا یك مانور خردمندانة سیاسي؟ 
. ھلنا، مادر وي، وقتي كنستانتیوس طالقش داد بھ مسیحیت گرویده بود. فرض اخیر احتمالش بیشتر است

خود او نیز تحت تأثیر شك  بیگمان وي پسر خود را با منافع و مزایاي مسیحیت آشنا كرده بود؛ و بي
ولي فقط یك . پیروزیھایي پي در پیي قرار گرفتھ بود كھ در زیر لوا و صلیب مسیح نصیب ارتشش شده بود

در تاریخ آوگوست این مثل از . توانست از احساسات مذھبي بشر چنین ماھرانھ استفاده كند نفر شكاك مي
ـ البتھ این سخن » كند ھ مردمي را امپراطور مياست ك) االھة اقبال(فورتونا «: قسطنطین نقل شده است

او در گل دانشمندان و فیلسوفان مشرك را . فروتني تا در مورد بخت و شانس  بیشتر تكریمي است دربارة
پس از تغییر مذھب بندرت مطابق مقتضیات شعایر كیش مسیح رفتار . در دربار خود گردآورده بود

دھد كھ چندان در بند اختالفات مربوط بھ  مسیحي بروشني نشان ميھایش خطاب بھ اسقفھاي  نامھ. كرد مي
ساخت، نبوده است، ولي آرزو داشتھ است این جدالھا بھ سود وحدت  االھیات، كھ مسیحیان را منقلب مي

در دوران سلطنتش با اسقفھا بھ عنوان عمال و دستیاران سیاسي خویش رفتار . امپراطوري از میان برود
  اي كھ اكثریت آنان  خواند، بر شوراھایشان ریاست داشت، و بر ھر عقیده ا نزد خود فرا ميكرد؛ آنھا ر مي

  .در مورد قسطنطین این امر برعكس بود؛ مسیحیت براي او وسیلھ بود نھ ھدف

وي در عمر خود شكست سھ دوران شكنجھ و آزار را دیده بود، و از این نكتھ غافل نبود كھ مسیحیت 
پیروان این كیش ھنوز بسیار در اقلیت بودند؛ ولي اتحاد، . یافت ، رشد و توسعھ ميرغم این ضربات علي

شد و تنھا اكثریتي  شجاعت، و قدرت داشتند، حال آنكھ اكثریت مشرك میان كیشھاي فراوان تقسیم مي
ر رم، عدة مسیحیان در زمان ماكسنتیوس د. اي بود كھ نھ ایماني داشتند و نھ نفوذي حاصل از نفوس ساده بي

پشتیباني قسطنطین از مسیحیان باعث شد كھ در جنگھایش علیھ . و در زمان لیكینیوس در شرق زیاد بود
نظم و اخالقي بودن نسبي مسیحیان، زیبایي . این دو تن دوازده لژیون مسیحي در خدمتش باشند

دگي بھ امید دست یافتن آمیز شعایرشان، اطاعتشان از روحانیان، و پذیرش فروتنانة نابرابریھاي زن مسالمت
توانست اخالق  شاید این آیین نوین مي. بھ سعادت پس از مرگ، قسطنطین را تحت تأثیر قرار داده بود

. رومیان را تھذیب كند، زناشویي و خانواده را جاني تازه دھد، و از شدت وحدت جنگ طبقاتي بكاھد
تعلیم دھندگانشان . علیھ دولت شوریده بودند دیدند، بندرت رغم ستم و آزار فراواني كھ مي مسیحیان، علي

. اطاعت از مقام كشوري را بھ آنان تلقین، و متقاعدشان كرده بودند كھ سلطنت موھبتي است االھي
انضباط . توانست از پشتیباني مذھب سود برد چنین حكومتي مي. قسطنطین خواھان سلطنت مطلقھ بود

توانست ھمنشین رواني مناسب براي سلطنت  كلیسا ظاھرًا ميمبتني بر سلسلھ مراتب و بر مرجعیت جھاني 
توانست آلت استقرار صلح، ایجاد وحدت، و  انگیز اسقفھا و كشیشھا مي شاید اصال این سازمان شگفت. باشد
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او با . مع ھذا، در دنیایي كھ ھنوز عدة مشركان فزوني داشت، قسطنطین ناچار بود كھ محتاطانھ گام بردارد
در سالھاي نخستین . گفت كھ ھر مشركي بتواند آن را قبول كند چنان زبان یكتاپرستانة مبھمي سخن مي

. انجام دھد صبورانھ انجام داد» پونتیفكس ماكسیموس«فرمانرواییش، تشریفاتي را كھ الزم بود بھ عنوان 
سطنطنیھ، ھم آداب مشركان و ھم براي وقف ق. معابد مشركان را تعمیر، و با فرماني از آنان حمایت كرد

اوراد سحرآمیز مشركان را براي حفظ محصوالت و چارة بیماریھا بھ كار . آداب مسیحیان را رعایت كرد
  . برد مي

شكلھاي  ٣١٧از سال . كرد شد آشكارتر از مسیحیت طرفداري مي رفتھ رفتھ ھر چھ قدرتش افزونتر مي
مسكوكات دیگر فقط حاوي  ٣٢٣در سال . كوكاتش حذف شدمربوط بھ آیین مشركان یك بھ یك از روي مس

یك متن قانون دورة سلطنتش، كھ در صحت آن تردید شده ولي رد نگشتھ است، . ھاي بیطرفانھ بودند نوشتھ
قوانین دیگر امالك و اراضي كلیسا را . داد بھ اسقفھاي مسیحي در حوزة اسقف نشین آنھا قدرت قضایي مي

  ، بھ جمعیتھاي مسیحي شخصیت حقوقي كرد از مالیات معاف مي

قسطنطین بھ محافل مسیحي . بخشید وصیت را بھ كلیسا مي ھایي دریافت دارند، و اموال شھداي بي و ھبھ
كرد، چندین كلیسا در قسطنطینھ و جاھاي دیگر ساخت، و پرستش تصاویر را در  نیازمند كمكھاي مالي مي

ھاي مرتد را ممنوع،  ا بھ طاق نسیان سپرد و اجتماعات فرقھر» فرمان میالن«. پایتخت جدیدش ممنوع كرد
بھ پسران خویش تربیت مسیحي ارتدوكس . و سرانجام امر كرد تا انجمنھاي مذھبیشان را خراب كنند

كلیسا از موھبتھایي فوق ھر گونھ . كرد داد، و ھزینة سازمانھاي بشردوستانة مادرش را تأمین مي مي
آنھا سرودھاي سپاسگزاري و ستایش   ھایي پرداخت كھ ھمة سبیوس بھ خطابھائو. انتظار برخوردار شد

در سراسر امپراطوري مسیحیان براي اجراي تشریفات شكرگزاري، در تجلیل پیروزي خداي خود، . است
  .شدند گرد ھم جمع مي

و بدعت انشعاب رھباني، شقاق دوناتیان، : را تیره ساختند» ابر روز بي«مع ھذا، سھ ابر تابش این 
در فاصلة میان دورة شكنجھ و آزار دكیوس و دیوكلتیانوس، كلیسا ثروتمندترین سازمان مذھبي . آریانیسم

كوپریانوس از اینكھ مؤمنان حوزة مذھبیش . امپراطوري شده و از حمالت خود بھ ثروت و تمول كاستھ بود
ایند، اسقفھا مقامھاي رسمي پردرآمد آر وار شیفتة پول ھستند، زنان مسیحي صورتشان را مي آن قدر دیوانھ

دھند و بھ استشمام بوي خطر دست از كیش خود  شوند و پول نزول مي دارند كھ از قبل آنھا متمول مي
ائوسبیوس بسیار اندوھگین بود از اینكھ كشیشھا بر اثر رقابت در احراز مقامھاي . كرد كشند شكوه مي مي

كرد، دنیا ھم مسیحیت  ر ھمان حال كھ مسیحیت دنیا را دگرگون ميد. پردازند كلیسایي با ھم بھ مجادلھ مي
صومعھ نشیني یا رھبانیت مسیحي در . كرد گر مي ساخت، و شرك جبلي بشر را جلوه را دگرگون مي

اقلیتي ھدفش این بود كھ از ھر گونھ . اعتراضي علیھ این سازشھاي متقابل روح و جسم شكل گرفت
حتراز جوید و فرو رفتن در اندیشة زندگي جاویدان را، كھ در آغاز اغماض نسبت بھ شھوات بشري ا

برخي از این زاھدان، بھ پیروي از رسوم و عادات . مسیحیت تفوق داشت، براي ھمیشھ برقرار سازد
كردند، و فقط از صدقھ روزگار  كشیدند، خرقة فیلسوفان را بھ تن مي دارایي خود دست مي  كلبیون، از ھمة

در حدود سال . زیستند بعضي از آنان، مانند بولس زاھد، در بیابان مصر در كنج انزوا مي .گذراندند مي
ابتدا در یك قبر، سپس : ، یك راھب مصري بھ نام آنتونیوس مدت یك ربع قرن در انزوا زندگي كرد٢٧۵

ا كشف در آنجا شب ب. ھا در دژ متروكي واقع بر روي یك كوه، سرانجام در بیابان در غاري وسط صخره
سرانجام آوازة تقدسش . آمد و شھودھاي وحشتناك و خوابھاي دلپذیر در كشمكش بود و بر ھمة آنھا فایق مي

در . مسیحیان پیچید و سبب شد كھ عابدان نیز عاكف آن بیابان و در عبادت رقیب او شوند  در میان ھمة
پرستي است، در تابن، واقع ، چون پاخومیوس چنین تشخیص داد كھ انزوا طلبي حاكي از خود٣٢۵سال 

  در مصر، عابدان را در دیري جمع كرد 

كلیسا مدتي با جنبش رھبانیت مخالفت ورزید، سپس آن را بھ عنوان . نھاد كھ در غرب گسترش بسیار یافت
py  .وزنة الزمي در برابر اشتغال روزافزون خود بھ حكمراني پذیرفت
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شعابي، كھ ممكن بود در ھمان ساعت پیروزیش موجب یك سال پس از گرویدن قسطنطین، كلیسا بر اثر ان
دوناتوس اسقف كارتاژ، با پشتیباني كشیشي ھمنام و ھمسرشت خود، . انھدام آن شود، دستخوش تفرقھ گشت

را در موقع آزار و شكنجھ تسلیم پلیس » كتاب مقدس«داشت كھ آن عده از اسقفھاي مسیحي كھ  اظھار مي
اند؛ لذا غسلھاي تعمید  مقام خود رفتار و از اختیاراتشان سوءاستفاده كرده اند برخالف وظایف مشركان كرده

یا درجاتي كھ بھ توسط آنھا داده شده باطل است؛ و اعتبار آیینھاي مقدس تا حدودي بھ حالت روحي كشیش 
چون كلیسا از قبول این عقیده سخت امتناع ورزید، طرفداران دوناتوس، در ھر جا كھ . بستگي دارد

قسطنطین . آورد، خود اسقفھایي در برابر این اسقفھا علم كردند اني شاغل این توقعات آنان را برنميروح
كھ روي مسیحیت بھ عنوان نیرویي وحدت بخش حساب كرده بود، از دیدن آشفتگي و شدت عملي كھ از 

ناتیان با بعضي از شد متوحش شد، و ظاھرًا تا حدودي نیز از اتحاد گاه و بیگاه دو این انشعاب نتیجھ مي
پس وي شورایي از اسقفھا در شھر آرل تشكیل داد . جنبشھاي رادیكالي دھقانان افریقا برانگیختھ شده بود

، حكم محكومیت مورد نظر خود را دربارة دوناتیان بھ تأیید آن رساند، و بھ انشعابیون امر )میالدي ٣١۴(
كرد مبني بر اینكھ مستنكفین امالك و حقوق مدني  كرد كھ دوباره بھ كلیسا روي آورند، و فرماني صادر

، این تصمیمات را لغو »فرمان میالن«پنج سال بعد، با یادآوري ). ٣١۶سال (خود را از دست خواھند داد 
این انشعاب وجود داشت تا آنكھ ساراسنھا با فتح . كرد و دربارة دوناتیان نوعي رواداري معمول داشت

  .رتدوكسھا و بدعتگذاران چیره آمدندافریقا بھ طور یكسان بر ا

، كشیشي ٣١٨در حدود سال . در ھمان سال در اسكندریھ وحشتناكترین بدعت در تاریخ كلیسا پدیدار گشت
از شھر باوكالیس، واقع در مصر، با اظھار عقاید عجیب و غریبي دربارة ماھیت مسیح مایة تعجب اسقف 

  :كند را كریمانھ چنین وصف مي یك مورخ دانشمند كاتولیك این كشیش. خود شد

بھ . بلند باال و باریك بود، نگاھي اندوھناك داشت و آثار ریاضت و خشكي از ظاھرش ھویدا بود… آریوس
طرز . آستین، شالي بھ منزلة روپوش ـ از جملة زھاد بود آمد ـ قباي كوتاه بي طوري كھ از لباسش برمي

دوشیزگان تارك دنیا، كھ در اسكندریھ زیاد بودند، احترام . حرف زدنش شیرین و سخنانش اقناع كننده بود
  .گذاشتند و در میان روحانیون عالیمقام ھواخواھان وفادار بسیار داشت فراواني بھ او مي

، یعني نخستین و عالیقدرترین ھمة مخلوقات، »لوگوس«گفت مسیح با آفریننده یكي نیست، بلكھ  آریوس مي
اگر پسر بھ وسیلة پدر «: او چنین استدالل كرد. رد، آریوس ابرام ورزیدآلكساندر اسقف اعتراض ك. است

تواند با پدر از لحاظ  در این صورت، نمي). حادث باشد(بھ وجود آمده است باید در زمان بھ دنیا آمده باشد 
  بھ عالوه، اگر . ابدیت، یكسان باشد

» .پس با پدر از یك ذات نبوده است. آفریده شده است، باید كھ از عدم بھ وجود آمده باشد، نھ از ذات پدر
در این . جنبة الوھیت داشتھ است» لوگوس«بھ وجود آمده است و كمتر از » لوگوس«روح القدس از 

نس بھ آریوس رسیده است نظریات ادامة افكاري كھ از افالطون بھ وسیلة رواقیان، فیلن، فلوطین، و اوریگ
فلسفة افالطون، كھ چنان نفوذ عمیقي در اصول االھیات مسیحي داشت، از این پس با . خورد بھ چشم مي

  . شد كلیسا درگیر مي

آنچھ براي آلكساندر اسقف تكان دھنده بود نھ صرفًا نظرات آریوس، بلكھ شیوع سریع آنھا حتي در میان 
ز اسقفان مصري در اسكندریھ تشكیل داد، و شورا را بر آن داشت تا وي شورایي ا. صفوف روحانیان بود

برخي از . از آریوس و ھواخواھانش خلع لباس كند، و گزارشي از ماوقع براي اسقفھاي دیگر فرستاد
اسقفھا ایرادھایي گرفتند؛ بسیاري از كشیشھا با آریوس ھمدلي نشان دادند؛ روحانیان و غیر روحانیان در 

در شھرھا غوغا و «: یي بر سر این نكتھ دستخوش تشتت آرا شدند، و بنا بھ گفتة ائوسبیوسایاالت آسیا
» .اي رسید كھ این امر براي مشركان حتي در تئاترھایشان موضوع تفریح كفرآمیزي گشت نظمي بھ پایھ بي

ر از موضوع قسطنطین، كھ پس از سرنگون ساختن لیكینیوس بھ نیكومدیا آمده بود، بھ وسیلة اسقف این شھ
وي یك پیام خصوصي براي آلكساندر و آریوس فرستاد و آنان را دعوت كرد كھ آرامش . اطالع یافت

آمیز با یكدیگر حل كنند، یا  فیلسوفان را سرمشق قرار دھند و اختالفات فكري خود را بھ طور مسالمت
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سبیوس آن را حفظ كرده است، اش، كھ ائو نامھ. الاقل نگذارند عامة مردم از مباحثات آن دو آگاه شوند
دھد كھ قسطنطین چندان پابند بھ اصول االھیات نبوده است، و سیاست مذھبي او ھدفھاي  بروشني نشان مي
  .سیاسي داشتھ است

ھایي را كھ ھمة مردم از خدایان دارند بھ یك شكل واحد  من فرض را بر آن گذاشتھ بودم كھ اندیشھ
م اگر بتوانم مردم را متقاعد سازم كھ در این باره متحد شوند، ادارة امور كرد بازگردانم، زیرا قویًا حس مي

یابم كھ در میان شما بیش از آنچھ اخیرًا در  اطالع مي! اما افسوس. اي آسان خواھد شد بھ طور قابل مالحظھ
خور چنین رسد و در  ظاھرًا علت این مجادالت پوچ بھ نظر مي. افریقا مجادلھ بوده است مجادلھ وجود دارد

خواستي بداني كشیشانت دربارة یك مسئلة حقوقي یا حتي  ، آلكساندر، اگر مي تو. معارضات تند نیست
كنند، و تو، آریوس، اگر چنین افكاري  اي كھ ھیچ گونھ اھمیتي ندارد چگونھ فكر مي دربارة جزئي از مسئلھ

، زیرا …ھ میان مردم بكشانید لزومي نداشت كھ این مسائل را ب… كردي  بایست سكوت مي داشتي، مي
، …اي ندارد  اینھا مسائلي ھستند كھ فقط بیكاري محرك آنھاست و جز براي حدت دادن بھ ذھن فایده

  .تجربھ، نھ شایستة كشیشھا یا اشخاص معقول كارھایي است احمقانھ، در خور كودكان بي

ھ در مقابل شباھت ساده یعني بدان گونھ ك» ھمذاتي«براي كلیسا مسئلة . این نامھ ھیچ اثري نكرد
اگر مسیح خدا . شد، از نظر خداشناسي و سیاسي موضوعي حیاتي بود پسر و پدر عنوان مي» ھمانندي«

شد،  نبود، ھمة بنیاد مذھب مسیحي ممكن بود فرو ریزد، و اگر اختالف نظر دربارة این نكتھ مجاز مي
  آشفتگي عقاید ممكن بود وحدت كلیسا، قدرت آن، و 

یافت و مشرق یوناني را  چون مباحثھ بیش از پیش شیوع مي.رسانید از میان ببرد را كھ بھ دولت مي مددي
ساخت، قسطنطین، براي پایان دادن بھ این كار، تصمیم گرفت نخستین شوراي عمومي كلیسا  ور مي شعلھ

در بیتینیا نزدیك  واقع) نیكایا(بھ نیقیھ  ٣٢۵پس ھمة اسقفھا را دعوت كرد كھ در سال . را تشكیل دھد
سیصد و ھجده تن آمدند، و یكي از ایشان . مخارج آنان را تأمین كرد  پایتختش نیكومدیا، بیایند و ھمة

رساند كھ كلیسا در   این نكتھ مي» .شان كمتر بود دستیارشان بودند روحانیان دیگري ھم كھ عده«: گوید مي
بسیاري از . آمدند ر این اسقفھا از ایاالت شرقي ميبیشت. آن زمان بھ چھ رشد و توسعة عظیمي رسیده بود

اسقف نشینھاي مغرب از این مباحثھ اطالع نداشتند، و پاپ سیلوستر اول، كھ بھ سبب بیماري نتوانستھ بود 
  .بیاید، بھ فرستادن چند كشیش بھ نمایندگي اكتفا كرد

امپراطور . طین تشكیل جلسھ دادشورا در تاالر بزرگ یكي از كاخھاي امپراطوري بھ ریاست عالیة قسطن
با «: گوید ائوسبیوس مي. با پیامي خطاب بھ اسقفھا، مبني بر استقرار وحدت كلیسا، مذاكرات را افتتاح كرد

و خود نیز در مباحثات شركت » شكیبایي بھ نطقھا گوش داد؛ شدت وحدت گفتار مخالفان را تعدیل كرد،
فقط بھ وسیلة «سیح موجودي بود آفریده، نابرابر با پدر، و آریوس نظریة خود را مبني بر اینكھ م. جست

پرسندگان باھوش او را مجبور كردند قبول كند كھ اگر مسیح مخلوق . تكرار كرد» مشاركت، االھي بود
توانستھ است تغییر كند، ممكن بوده است كھ از  بوده و آغاز داشتھ ممكن بوده است كھ تغییر كند، و اگر مي

آتاناسیوس، سركشیش . پاسخھایش صادقانھ، منطقي، و برایش مرگبار بود. ت بگرایدفضیلت بھ منقص
فصیح و پرخاشگري كھ آلكساندر بھ عنوان شمشیر االھیات خود ھمراه آورده بود، بروشني نشان داد كھ 

كھ  اذعان كرد. شد اگر مسیح و روح القدس با پدر ھمذات نبودند، شرك و اعتقاد بھ تعدد خدایان پیروز مي
در نظر مجسم ساختن سھ شخص متمایز در وجود یك خدا اشكال دارد، ولي چنین دفاع كرد كھ عقل بایستي 

اي  ھمة اسقفھا، جز ھفده تن از آنان، با او موافقت نمودند و بیانیھ. در برابر راز تثلیت سر تعظیم فرو آورد
ن در دادند، مشروط بر اینكھ یك ھوادران آریوس بھ امضاي آن ت. را در توضیح این نظر امضا كردند

شورا امتناع ورزید و بھ صوابدید . تبدیل گردد» ھمانندي«بھ » ھمذاتي«حرف بھ آن اضافھ شود و 
  :امپراطور بیانیة ذیل را منتشر ساخت

ما بھ خدایي یگانھ معتقدیم، بھ پدر قادر مطلق، آفرینندة ھمة چیزھاي آشكار و نھان، و بھ یك خداوندگار، بھ 
كھ بھ خاطر ما مردم و بھ خاطر … نھ آفریده، ھمذات با پدر … ي مسیح، پسر خدا، بھ وجود آمده عیس
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نجات ما فرود آمده، مجسم شده، بشر گشتھ، رنج دیده، روز سوم از میان مردگان برخاستھ، بھ آسمان 
  صعود كرده است و براي داوري زندگان و 

این دو ھمراه با آریوس تكفیر . ي این بیانیھ خودداري كردندفقط پنج اسقف، و سرانجام فقط دو تن، از امضا
یك فرمان امپراطوري مقرر داشت كھ ھمة كتابھاي آریوس سوزانیده .و بھ توسط امپراطور تبعید شدند 

  .باشدشود و مجازات پنھان نگاه داشتن آنھا اعدام 

گیري شورا را با ضیافتي شاھانھ، كھ ھمة اسقفھا در آن حضور داشتند، جشن گرفت و بھ  قسطنطین نتیجھ
وي بر خطا بود كھ تصور . سپس آنان را مرخص كرد. آنان متذكر شد كھ دیگر بھ جان یكدیگر نیفتند

خواھد داد، اما در این اعتقادش حق بھ كرد مباحثھ دیگر خاتمھ یافتھ است و خود او نیز تغییر نظر ن مي
شورا عقیدة راسخ اكثریت اعضایش را، . جانب بود كھ بھ نفع وحدت كلیسا اقدام مھمي بھ عمل آورده است

باشد، تأیید كرد؛ و سرانجام بھ آن وحدت و  مبني بر اینكھ تشكیالت و حفظ كلیسا مستلزم ثبات آیین آن مي
در عین حال، این . رسید كھ بھ كلیساي قرون وسطي نام كاتولیك بخشیداتفاق نظر عملي در عقیدة اساسي 

شورا مشخص كنندة جایگزیني مسیحیت، بھ عنوان مبین و پشتیبان امپراطوري روم، با شرك بود، و 
تمدني نوین بر پایة آییني نوین . كشاند قسطنطین را بھ اتحادي بھ مراتب مشخصتر از سابق با مسیحیت مي

  .قرون وسطي آغاز شده بود. گشت ھاي فرھنگي فرسوده و كیشي محتضر برپا مي ویرانھ از آن پس روي

IV – قسطنطین و تمدن  

یك سال بعد، قسطنطین در سرزمین خلوت و تك افتادة بیزانس شھر جدیدي، كھ آن را رم نوین نامید، بنیان 
نیكومدیا روي گردانید و كنستانتینوپل  از رم و از ٣٣٠در سال . نھاد؛ بعدًا نام خود او را بھ این شھر دادند

در آنجا تمام شكوه و جالل پر ھیمنة یك دربار شرقي . را پایتخت خود كرد) قسطنطنیھ یا استانبول كنوني(
كرد كھ اثر روحي این شكوه و جالل در مردم بھ  را در پیرامون خویش بھ وجود آورد، زیرا احساس مي

با سیاست مدبرانھ و تھیة سالح از . زیركانھ در مخارج دولتي استجویي  ارزد و خود صرفھ مخارج آن مي
لشكریان حمایت كرد، با فرمانھاي بشردوستانھ استبداد خویش را معتدل ساخت، و در ترویج ادبیات و ھنر 

  آموزشگاھھاي آتن را تشویق كرد، و دانشگاه جدیدي در قسطنطنیھ بنیاد نھاد كھ در آن استادان بھ . كوشید

امتیازات پزشكان و استادان را تأیید كرد و این . كردند و كارمند براي امپراطوري پرورش دادند مي تدریس
بھ استانداران مأموریت داد . امتیازات را شامل پزشكان و استادان ھمة ایاالت مفتوحھ ساخت

ا بھ این آموزشگاھھاي معماري تأسیس كنند و، با قایل شدن امتیازات مختلف و پاداش، دانشجویان ر
ھنرمندان از انجام تعھدات شھري معاف شدند تا وقت داشتھ باشند ھنر خود را . آموزشگاھھا جلب كنند

ھاي ھنري امپراطوري براي تبدیل  از گنجینھ. خوب بیاموزند و آن را بھ فرزندانشان منتقل سازند
  .قسطنطنیھ بھ یك پایتخت زیبا استفاده شد

ساختمان باسیلیكاي عظیمي را  ٣٠۶او در سال . ا ماكسنتیوس پي ریختدر رم، آثار معماري این دوره ر
شروع كرد، كھ نشانة اوج ترقي معماري كالسیك در مغرب بود، و قسطنطین ساختمان این باسیلیكا را بھ 

ساختھ شده بود، مساحت آن بھ صد و ده متر » ھاي بزرگ گرمابھ«چون این بنا از روي نقشة . پایان رسانید
سھ طاق   باالي تاالر مركزي آن، كھ سي و ھشت متر در بیست و ھفت متر بود،. رسید د متر ميدر ھشتا

بتوني بھ بلندي چھل متر زدند، و این سھ طاق روي ستونھایي شیاردار بھ سبك كورنتي بھ بلندي بیست متر 
ین شده و دیوارھاي ھایي تزی ھا با مجسمھ كف پنجره. كف تاالر از مرمر رنگي فرش شده بود. قرار داشتند

بعدھا معماران عصر گوتیگ و دورة رنسانس از این . اطراف بھ منزلة نیم طاق براي طاقھاي مركزي بود
برامانتھ، در موقع تنظیم نقشة كلیساي سان پیترو، قصد داشت . طاقھا و نیم طاقھا بسي چیزھا آموختند

py  .گنبدي را روي رواق وسیعي قرار دھد ، یعني»پانتئون را روي باسیلیكاي بزرگ قسطنطین برافرازد«
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سان لورنتسو بیرون «نخستین امپراطور مسیحي كلیساھاي بسیاري در رم بنا نھاد كھ شاید بناي اصلي 
طاق  ٣١۵براي برگزاري جشن پیروزي خود در پل میلویوس در سال . نیز جزو آن بوده است» دیوارھا

مانده است و شكوه این بنا یكي از بقایاي آثار رومي است كھ بھتر از آثار دیگر محفوظ . نصرتي برپا كرد
چھار تنة . اي آشكار ندیده است اند، لطمھ و جالل مجموع آن، از دستبردھایي كھ بھ قسمتھاي مختلف آن زده

كنند، و قسمت روي ستون كھ تزیین شده است روي  ستون كھ تناسب ظریفي دارند سھ قوس را تقسیم مي
ھایي است كھ از بناھاي دوران ترایانوس  مھطبقة باالي سقف داراي نقوش برجستھ و مجس. آنھا قرار دارد

در حالي كھ نقش و نگارھاي بین ستونھا را از بنایي مربوط بھ . و ماركوس آورلیوس برداشتھ شده است
اشخاص چمباتمھ : دو نقش برجستھ گویا از آثار ھنرمندان عھد قسطنطین باشد. اند دوران ھادریانوس گرفتھ

پاھایي كھ از جلو پیداست و بدین ترتیب با ھم مغایرت دارند، و شكل  زدة نخراشیده، صورتھاي نیمرخ با
اند تا مثال تصویر پرسپكتیو باشد عدم ظرافت در تكنیك و ذوق را  شده سرھا كھ ناشیانھ بر ھم انبوه 

كاري در اثر بازي سایھ روشنھا حالت شگرفي از لحاظ عمق و بعد در انسان بھ  رسانند، ولي عمق كنده مي
اند كھ گویي ھنر ایتالیا مصممانھ قصد  آورد؛ و موضوعھا با چنان سر زندگي خامي نشان داده شده ميوجود 

اي رسانده  چھرة عظیم قسطنطین بدوي بودن را بھ حد زننده. بازگشت بھ اصل بدوي خود را داشتھ است
  . است

م ھنرمند چنان ذھني داشتھ شباھتي بھ این بربر ترشرو داشتھ است باور نكردني است، مگر اینكھ فرض كنی
من پیروزي «: است كھ سالھا پیش از گیبن توانستھ است جملة قصار بدبینانة وي را بھ تصویر بكشد

  ».ام بربریت و مذھب را شرح داده

. كتابھاي خطي با نقاشیھاي مینیاتوري بود» تذھیب«در اوان قرن چھارم ھنري جدید شكل گرفت و آن 
لوكیوس فیرمیانوس الكتانتیوس در كتابي بھ نام . اساسًا جنبة مسیحي داشتخود ادبیات در این موقع 

دربارة مرگ «با شیوایي بھ شرح مسیحیت، و در نوشتة دیگري بھ نام ) ٣٠٧سال (» بنیادھاي االھي«
با نوش و نیشي سیسرون وار بھ توصیف احتضار نھایي امپراطوران آزار ) ٣١۴سال (» آزاردھندگان

از روي طیب خاطر، و آزاد   مذھب، بھ حكم ماھیتش باید بالمانع،«: نویسد الكتانتیوس مي. دھنده پرداخت
معروفتر از او . اي باطل شناختھ شد و عمر او وفا نكرد تا كفارة آن را ادا كند البتھ این گفتھ عقیده» .باشد

و منشي و كتابدار این شخص زندگاني ادبیش را بھ عنوان كشیش . ائوسبیوس پامفیلي اسقف قیصریھ بود
اي پامفیلوس را دوست داشت كھ نام او را  ائوسبیوس بھ اندازه. اسقف سلف خود، یعني پامفیلوس، آغاز كرد

پامفیلوس كتابخانة اوریگنس را بھ دست آورده بود، و در پیرامون آن بزرگترین مجموعة . بر خود نھاد
برد، فاضلترین  ھا بھ سر مي ر میان این گنجینھائوسبیوس، كھ د. كتب مسیحي آن زمان را فراھم كرده بود

ائوسبیوس از تردیدھایي . پامفیلوس در دوران آزار و شكنجة گالریوسي جان سپرد. كاتب عھد خویش شد
. كھ بعدھا در مورد او ابراز شد كھ او خود چگونھ در آن دوران جان بھ در برده است عذاب فراوان كشید

با این . گرفت، از این لحاظ دشمنان فراواني پیدا كرد در حد وسط را ميچون در اختالف آریوس و آلكسان
قسمتي از حاصل . دربار قسطنطین گشت و مأمور شد كھ شرح حال امپراطور را بنویسد بوسوئةوصف، 

. گرد آمده است كھ كاملترین وقایع نگاري قدیم است» تاریخ جھاني«كتاب  تحقیقات دانشمندانة او در
ائوسبیوس تاریخ مقدس و تاریخ شرك را در ستونھایي موازي یكدیگر قرار داد، آنھا را بھ یك سلسلھ 

تاریخھاي ھمزمان تقسیم كرد، و كوشید مدت ھر دوران مھم را از عھد ابراھیم تا زمان قسطنطین معین 
  .وقایع نگاریھاي بعدي بر كتاب او بھ عنوان مرجع متكي بوده است  ھمة. كند

نگاشت كھ » تاریخ كلیسا«یك  ٣٢۵ائوسبیوس بر این استخوانبندي گوشت پوشانید و بدین ترتیب بھ سال 
كھ آن نیز سرمشقي (در فصل اول . بود» شوراي نیقیھ«شامل شرح توسعھ و رشد كلیسا از آغاز تا ھنگام 

، در برگیرندة قدیمترین فلسفة تاریخ است كھ روزگار را بھ عنوان نبردگاه خدا و شیطان، )شد براي بوسوئھ
این كتاب از لحاظ ترتیب و تركیب كم . دھد و تمام وقایع را بھ عنوان آماده كنندة پیروزي مسیح نمایش مي

ادانھ و منصفانھ محك اند نق منابعي كھ مأخذ این كتاب قرار گرفتھ. مایھ بود ولي خوب نوشتھ شده بود
ائوسبیوس، با . اند، و حكمھایي كھ آمده است بھ اندازة ھر یك از كتابھاي باستاني تاریخ دقیق است خورده

. آورد از دست رفتھ بودند، دین بزرگي بر گردن اخالفش دارد نقل مدارك مھمي كھ اگر او در كتابش نمي
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بخشد و این سبك در  ارد بھ سبك انشایش گرمي ميگسترة اطالعات این اسقف عظیم است، و احساسي كھ د
  لحظاتي كھ بعضي از نظرات 

گذارد، و ترتیب  اش را تأیید نكند صریحًا كنار مي كھ ممكن است براي خوانندگانش آموزنده نباشد یا فلسفھ
 ھمین. دھد كھ ذكري از آریوس یا آتاناسیوس بھ میان نیاید را طوري مي» شوراي بزرگ«نگارش تاریخ 

. او بیشتر یك مدیحھ باشد تا یك شرح حال» زندگي قسطنطین«بیصداقتي صادقانھ باعث شده است كتاب 
شود كھ در آنجا جز از زھد امپراطور و از كارھاي نیكش  كتاب با ھشت فصل زنده و با روح شروع مي

ر مدت بر كشور خود د«كند كھ چگونھ قسطنطین  از موضوع دیگري سخن در میان نیست، و وصف مي
برد كھ قھرمان آن،  از خواندن این كتاب ھیچ كس گمان نمي» .اي یزداني حكم راند بیش از سي سال بھ شیوه

  .فرزند، خواھر زاده، و زن خویش را كشتھ باشد  قسطنطین،

مناسبات او با . قسطنطین نیز، مانند آوگوستوس، در ادارة ھمھ چیز موفق بود، مگر ادارة خانوادة خویش
ظاھرًا بھ ابتكار او بود كھ مادرش بھ اورشلیم رفت و معبد رسواي . ھ طور كلي حسنھ بودمادرش ب

بھ گفتة ائوسبیوس، در . گفتند در محل مقبرة منجي ساختھ شده است، با خاك یكسان كرد آفرودیتھ را، كھ مي
كلیساي « قسطنطین دستور داد كھ. و صلیبي كھ بر آن جان سپرد آشكار گشت» مزار مسیح«آن ھنگام 

ھمان گونھ كھ در روزگار . بر روي قبر ساختھ شود و آثار مقدس در حرم مخصوصي حفظ گردد» قیامت
كالسیك مشركان آثار جنگ تروا را گرامي داشتھ و پرستیده بودند، و رم از االھة آتنة تروا بھ خود بالیده 

م دیرین زندگاني بشر، شروع بھ جمع بود، دنیاي مسیحي نیز، با تغییر چھره و با تجدید ماھیت آن طبق رس
ھلنا در محلي كھ بنا بھ روایت زادگاه عیسي در بیت لحم است . آوري و پرستش آثار مسیح و قدیسین كرد

دادند خدمت  اي بنا نھاد، خاشعانھ براي زنان تارك دنیایي كھ در آنجا مراسم مذھبي را انجام مي نمازخانھ
  .ر آغوش فرزندش بمیردكرد، سپس بھ قسطنطنیھ بازگشت تا د

قسطنطین دوبار ازدواج كرده بود، نخست با مینروینا، كھ از وي یك پسر داشت بھ نام كریسپوس، و سپس 
كریسپوس سرباز بسیار خوبي . با دختر ماكسیمیانوس بھ نام فاوستا، كھ برایش سھ دختر و سھ پسر آورد

كریسپوس بھ امر  ٣٢۶بھ سال . ھ پدرش كردشد و در جنگھاي قسطنطین علیھ لیكینیوس خدمات شایاني ب
تقریبًا در ھمین زمان امپراطور دستور داد لیكینیانوس فرزند لیكینیوس از كنستانتیا . قسطنطین بھ قتل رسید

اندكي پس از آن فاوستا نیز بھ امر شوھرش بھ . خواھر قسطنطین، یعني خواھر زادة خویش، را اعدام كنند
دھد كھ كریسپوس بھ فاوستا ابراز عالقھ  زوسیموس اطمینان مي. دانیم را نمي علل این سھ قتل. قتل رسید

كھ كریسپوس را   ،]مادر قسطنطین[كرده بود و فاوستا این مطلب را براي امپراطور بازگفتھ بود؛ و ھلنا 
لیم داشت، انتقام او را گرفت، بدین معني كھ قسطنطین را متقاعد كرد كھ زنش فاوستا تس بسیار دوست مي

شاید فاوستا قصد داشتھ است كریسپوس را از سر راه بردارد تا پسر خودش بھ . پسرش شده بوده است
سلطنت برسد و لیكینیانوس براي این از میان برداشتھ شده باشد كھ براي پس گرفتن سھم پدرش در 

  .كرده است فرمانروایي توطئھ مي

  قسطنطین امپراطوري را بھ پسران و  ٣٣۵فاوستا پس از مرگ بھ ھدف خود رسید، زیرا بھ سال 

دید، براي استحمام بھ  سپس، چون مرگ را نزدیك مي. سلطنت خویش را با شكوه و جالل برگزار كرد
یافت كشیشي خواست تا غسل تعمیدش دھد، زیرا این  چون بیماریش شدت مي. آبھاي گرم آكویریون رفت

د بھ این امید كھ بھ این ترتیب از تمام گناھان زندگي تقدیس را عمال بھ ھمین لحظات مرگ موكول كرده بو
قباي سلطنت را از تن بھ در   آنگاه این پادشاه خستھ، كھ شصت و چھار سال داشت،. پرتالطمش پاك گردد

  . كرد، لباس سفید یك نو ایمان مسیحي را بھ جاي آن پوشید، و جان سپرد

وارث كار ترمیمي و اصالحي . داري واالمقام بودقسطنطین سرداري عالیقدر، مدیري شایستھ، و سیاستم
دیوكلتیانوس گشت و آن را تكمیل كرد ـ امپراطوري ھزار و یكصد و پنجاه سال از تمدید حیاتش را مدیون 

او حكومت فردي آورلیانوس و دیوكلتیانوس را، بعضًا بھ علت جاه طلبي و خودپسندي، و . باشد این دو مي
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. پنداشت، حفظ كرد شك بھ سبب آشفتگي آن زمان الزم مي مت مطلقھ را بيبعضًا براي اینكھ این حكو
كرده است كھ  ظاھرًا پیش بیني مي. بزرگترین اشتباھش این بود كھ امپراطوري را میان پسرانش تقسیم كرد

خیزند، ولي گمان  ھمان گونھ كھ خود وي براي قدرت واحد بھ منازعھ برخاست، آنھا نیز بھ منازعھ برمي
این نیز . شود كرد كھ اگر وارث دیگري برگزیند، احتماًال اینكھ با یكدیگر بھ جنگ برخیزند بیشتر مي مي

توانیم  دربارة اعدامھایي كھ دستورش را داد نمي. بھایي است كھ باید براي حكومت فردي پرداختھ شود
حكمراني ممكن است كھ براي در زیر بار توانفرساي مسائل . دانیم داوریي بكنیم، چون انگیزة آنھا را نمي

از قراین چنین پیدا است كھ در ھنگام . مدتي خود را بھ دست ترس و حسدي غالب بر عقل سپرده باشد
مسیحیتش كھ در آغاز جنبة سیاسي داشت بتدریج . سالخوردگي بار پشیماني بر وجود او سنگیني كرده است

ود شد، مرتدان را از روي عقیده مورد پیگرد و پیگیرترین واعظ كشور خ. بھ یك ایمان صادقانھ مبدل شد
تر از دیوكلتیانوس بود، با  چون دوراندیش. آزار قرار داد، و در ھر قدم، خدا را شریك در كار خود گرفت

سھیم گردانیدن امپراطوري در یك آیین جوان و یك سازمان نیرومند، و اخالقیاتي پر از شوق و ذوق، جان 
با یاري او، مسیحیت ھمان اندازه كھ یك كلیسا بود، یك دولت نیز شد، . پراطوري دمیداي بھ كالبد پیر ام تازه

شاید، اگر آوگوستوس را استثنا . یعني مدت چھارده قرن بھ صورت قالب زندگي و اندیشة اروپا درآمد
  .كنیم، كلیساي سپاسگزار حق داشتھ است او را بزرگترین امپراطوران بنامد

  پایان سخن

I – چرا روم سقوط كرد؟  

اند كھ چگونھ بھ قدرت  مھمترین مسائل تاریخ این دو مسئلھ«: گوید ترین فضالي معاصر مي یكي از برجستھ
اگر بھ یاد بیاوریم كھ سقوط روم مانند » .رسیدن روم را توجیھ كنیم و براي سقوطش چھ دلیلي بیاوریم

و سقوط روم نھ یك واقعھ بلكھ فرایندي بوده   ھ است،صعود آن تنھا یك علت نداشتھ، بلكھ چندین علت داشت
عمر برخي از ملتھا . شویم است كھ در طول سھ قرن ادامھ داشتھ است، بھ حل این دو مسئلھ نزدیكتر مي

  .حتي كمتر از طول مدت سقوط روم بوده است

نحطاط امپراطوري علل اصلي ا. شود یك تمدن بزرگ، تا از درون منھدم نشده باشد، از بیرون مغلوب نمي
در افول تجارت، در خودكامگي   روم در وجود مردم آن، در اخالقیاتشان، در مبارزة طبقاتي،

نویسندگان مسیحي این . بوروكراسي، در مالیات گزاف و نرمش ناپذیر، و در جنگھاي توانفرسایش بود
 clausula: گفت حالي مي، ترتولیانوس با خوش٢٠٠در حدود سال . اند افول را زیركانھ ارزیابي كرده

saeculi ipsa  -  است ـ و محتمال مقصودش انھدام دنیاي شرك » پایان دوران«كھ معني تحت اللفظي آن
كوپریانوس، در حدود پنجاه سال بعد، در پاسخ اتھامي كھ بدبختیھاي امپراطوري را بھ مسیحیان . بوده است
  :ستداد، این بدبختیھا را معلول علل طبیعي دان نسبت مي

خودش بھ افول خود شھادت . تواند نیروي قدیم خود را حفظ كند باید بدانید كھ دنیا پیر شده است و نمي
كشاورز در مزرعھ . اند فلزات تقریبًا نایاب شده. یابند بارندگي و گرمي آفتاب ھر دو كاھش مي. دھد مي

  .شود یافت نمي

  تر معادن مسلمًا از میزان تھیة فلزات قیمتي روم  يھاي غن برداري از رگھ ھجومھاي بربرھا، و قرنھا بھره

شد، و از طرف دولت، كھ تشكیالتش از  شان كم مي در نگھداري مجاري آبیاري از طرف دھقانان، كھ عده
مع ھذا، این موضوع در نتیجة فرسودگي ذاتي زمین . كرد كشور را بیش از پیش فقیر مي  ھم گسیختھ بود،

  .گرفت بود، بلكھ از غفلت و از عقیم شدن و بھ ستوه آمدن مردم دلسرد سرچشمھ ميیا بر اثر تغییر اقلیم ن

در این . پس از ھادریانوس، از جمعیت مغرب زمین سخت كاستھ شد. شناختي، اساسیتر بود عوامل زیست
، دانیم كھ در زمان ماركوس آورلیوس، والنتینیانوس اند ولي ابدًا جاي شك نیست، زیرا مي باره شك كرده
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آورلیوس . كردند آورلیانوس، پروبوس، و قسطنطین بسیاري از بربرھا را گروه گروه وارد امپراطوري مي
براي جبران كمبود افراد لشكر، غالمان، گالدیاتورھا، پاسبانان، و جنایتكاران را بھ سربازي گرفت؛ یا 

و عدة غالمان بھ طور قطع خیلي كم تر از قبل بود؛  تر از پیش بود و یا عدة جمعیت آزاد قلیل بحران گسترده
بخصوص در ایتالیا، مزارع آن قدر متروك مانده بود كھ پرتیناكس آنھا را بھ كساني كھ حاضر بھ . شده بود

در یكي از قوانین زمان سپتیمیوس سوروس مسئلة كمبود نیروي . كرد كشت بودند برایگان واگذار مي
در اسكندریھ، كھ سابقًا . رفت قرن پیش رو بھ كاھش مي در یونان جمعیت از چندین. انساني مطرح است

عدة اھالي بھ نصف رسیده ) میالدي ٢۵٠(جمعیت آن كثیر بود، طبق حساب دیونوسیوس اسقف در عھد او 
تنھا تعداد . كند ابراز تأسف مي» رود مشاھدة اینكھ نژاد بشر پیوستھ رو بھ نابودي و فنا مي«وي از . بود

  .در خارج و داخل امپراطوري، رو بھ فزوني بودھا،  بربرھا و شرقي

ھا سرچشمھ  این كاھش جمعیت ناشي از چھ بود؟ این امر بیش از ھر چیز از محدود ساختن خانواده
این محدودیت كھ بدوًا در میان طبقات فرھیختھ معمول بود، حال بھ میان طبقة پرولتاریا نیز، كھ . گرفت مي

میالدي، بھ طوري كھ از  ١٠٠در حدود سال . ھرت داشت، گسترش یافتھ بودسابقًا بھ پر زاد و ولد بودن ش
آید این امر بھ  ، كھ ھدف از آن تشویق زاد و ولد در روستا بود، برمي)كمك ھزینة غذایي(برقراري آلیمنتا 

غربي را   طبقات كشاورز ھم سرایت كرده بود؛ در قرن سوم، محدود شدن زاد و ولد ھمة ایاالت مفتوحة
با   شد، كودك كشي، گرچھ بھ عنوان جنایت تقبیح مي. فرا گرفت و عدة اھالي گل رو بھ كاھش رفت ھم

ممكن است افراد در شھوتراني از قوة توالد و تناسل كاستھ باشد؛ خویشتنداري . یافت ازدیاد فقر افزایش مي
شد،  ي در غرب متداول ميیا تأخیر در ازدواج نیز ھمین اثر را داشت، و بھ تدریج كھ آداب و رسوم شرق

پالنتیانوس، فرمانده پاسداران امپراطور، دستور داد صد جوان را خصي . پروردند بیشتر خواجھ مي
  .كردند، و آنھا را بھ عنوان چشم روشني عروسي بھ دخترش ھدیھ كرد

بھا، و گیر، انقال علل دیگر كاھش جمعیت، كھ از لحاظ اھمیت دست كمي از اولي نداشت، بیماریھاي ھمھ
در بیماریھاي ھمھ گیر عظیمي كھ در عھد ماركوس آورلیوس، گالینوس، و قسطنطین پیش آمد . جنگھا بود

  بسیاري از مردم تلف 

گویند كھ در رم، براي چندین ھفتھ، روزي پنج ھزار نفر  اي را از پاي درآورد؛ مي ھا عده در تمام خانواده
شدند  ود علیھ مھاجمان انساني بھ باتالقھاي پونتین پیروز ميھاي حومة رم در جنگ خ پشھ. سپردند جان مي

قربانیھاي عظیم جنگ و انقالب، و . برد و ماالریا قواي اغنیا و فقرا را در التیوم و توسكان بھ تحلیل مي
شاید كوشش براي جلوگیري از آبستني، سقط جنین، و كودك كشي بھ پاكي نژاد ھم بھ اندازة توالد و تناسل 

آوردند، و زودتر از  كردند، كمتر از ھمھ بچھ مي مستعدترین افراد دیرتر از ھمھ ازدواج مي: زد يلطمھ م
كرد، یك صلح طوالني تمام طبقات شبھ  صدقات فقیران را، و تجمل اغنیا را ضعیف مي. مردند ھمھ مي

لي مستقر و جزو ژرمنھا، كھ بعدًا در ایتالیاي شما. جزیره را از كیفیات و از فنون جنگ محروم ساخت
لشكریان شدند، جسمًا و اخالقًا بر آنچھ از نژاد بومي باقي مانده بود برتري داشتند؛ اگر زمان فرصت داده 

بود كھ این ژرمنھا با مردم بومي درآمیزند، ممكن بود فرھنگ كالسیك را جذب كنند و خون ایتالیایي را 
بھ عالوه، از دیر زماني جمعیت ایتالیا با عناصر  .ولي زمان این دست و دل بازي را نداشت. نیرو بخشند

ژرمنھاي پر . درآمیختھ بودند شرقي، كھ جسمًا فروتر و شاید از لحاظ قواي دماغي برتر از رومیان بودند، 
ساختند، شرقیھا نیز، كھ  پذیرفتند و منتقل نمي توانستند فرھنگ كالسیك را دریابند، آن را نمي زاد و ولد نمي
رفتند، اكثرًا متمایل بھ از میان بردن این فرھنگ بودند؛ رومیان، كھ این فرھنگ  ھ افزایش ميبسرعت رو ب

روم نھ بھ وسیلة ھجوم بربرھا كھ از خارج . كردند ھاي عقیم بودن مي را داشتند، آن را فداي آسودگي
  .آمدند، بلكھ در نتیجة افزایش نفوس بربرھا در داخل مغلوب شد مي

خصلت مردانھ، كھ سابقًا در اثر زندگي ساده و پر از . كرد ز بھ اضمحالل كمك ميانحطاط اخالقي نی
ایماني سست  سختي، و ایماني كھ پشتیبان آن بود شكل گرفتھ بود، در درخشش آفتاب ثروت، و آزادي بي

ر چون ایماني د[شد، حال افراد طبقات متوسط و باال ثروت كافي داشتند كھ تسلیم ھواي دل شوند، و  مي
ھا وجود داشت ولي فرصت مانع بر سر این راه  تنھا ھنگام وسیلة تسلیم شدن بھ وسوسھ] كار نبود
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شد و ھر گونھ نظارت فرھنگي را عقیم  افزایش شھرنشینان سبب تكثیر تماسھا مي. مقتضیات شخصي بود
نتیجھ ھویت گذاشت؛ مھاجرت اقوام بھ داخل ایتالیا صدھا فرھنگ مختلف را یكجا جمع آورد و در  مي

معیارھاي اخالقي و جمالشناسي در اثر . جداگانة ھر یك از بین رفت و یك بي ھویتي فرھنگي بھ وجود آمد
اي دست یافت، در حالي كھ  فریبندگي تودة مردم رو بھ تنزل نھاد، و لذات جنسي بھ آزادي افسار گسیختھ

  .رفت آزادي سیاسي رو بھ افول مي

او و پیروانش چنین دلیل . د كھ علت اصلي سقوط روم مسیحیت بودبزرگترین مورخان عقیده دارن
آوردند كھ در واقع این مذھب كیش قدیم را، كھ بھ روح رومي خصلت اخالقي و بھ دولت روم ثبات  مي

بھ فلسفھ، بھ ادبیات و ھنر اعالن جنگ   مسیحیت بھ فرھنگ كالسیك، بھ علم،. بخشیده بود، از میان برد
  ت نوعي رازوري شرقي سست كننده مسیحی. داده بود

گري واقعپردازانة زندگي رومي كرده بود، فكر افراد را از وظایف این جھاني معطوف  وارد رواقي
آمادگي تسلیم طلبانھ براي یك فاجعة كیھاني ساختھ بود، و آنان را واداشتھ بود تا بھ جاي آنكھ در جستجوي 

بھ دنبال سعادت فردي از طریق زھد و عبادت   اشند،سعادت جمعي از طریق فداكاري در راه كشور ب
مسیحیت وحدت امپراطوري را در ھم شكستھ بود، در حالي كھ امپراطوران نظامي براي حفظ این . بروند

كردند؛ آیین مسیح پیروان خود را از بھ عھده گرفتن شغلھاي رسمي یا رفتن بھ خدمت  وحدت مبارزه مي
قي مبني بر عدم مقاومت و صلحدوستي را موعظھ كرده بود و حال آنكھ نظام منع كرده بود؛ اصول اخال

  .رفت پیروزي مسیح مرگ روم بھ شمار مي. نجات امپراطوري در گرو شور و شوق و ارادة بھ جنگ بود

آنكھ بخواھد، بھ پیدایي آشفتگي در عقاید كمك كرد؛  مسیحیت، بي. در این اظھار نظر تند حقیقتي وجود دارد
قایدي كھ باعث بھ وجود آمدن آداب و رسومي در ھم و ناھماھنگ شد كھ بھ سھم خود در سقوط آشفتگي ع

از ھم گسیختگي كیش . ولي رشد مسیحیت بیش از آنكھ علت باشد معلول انحطاط روم بود. روم نقش داشت
حمالت  ھاي انیوس و لوكرتیوس علیھ این كیش در نوشتھ. دیرین خیلي پیش از ظھور مسیح آغاز شده بود

تالشي اخالقي با فتح یونان بھ . ھاي نویسندگان مشرك بعد از این دو شود تا در نوشتھ شدیدتري دیده مي
توسط روم شروع شده بود، و در زمان نرون بھ حد اعلي رسیده بود؛ بعدھا اخالقیات رومیان بھتر شد و 

كھ مسیحیت توانست با چنان سرعتي علت آن. نفوذ اخالقي مسیحیت در زندگاني امپراطوري بسیار نافع بود
مردم ایمان بھ دولت را نھ از آن جھت از دست دادند كھ . گسترش بیابد این بود كھ روم رو بھ احتضار بود

داشت، بلكھ بدین علت كھ دولت از ثروت در برابر فقر حمایت  مسیحیت آنان را از دولت دور نگاه مي
بست تا از تجمل پشتیباني كند، و در حفظ ملت  كار مالیات مي جنگید تا برده اسیر بگیرد، بھ كرد، مي مي

گیر، مھاجمات و بیكاري عاجز بود؛ مردم حق داشتند از قیصر  خود در برابر قحط و غال، بیماریھاي ھمھ
كرد، یعني از یك  زد روي بگردانند و بھ مسیح روي آورند كھ صلح را موعظھ مي كھ طبل جنگ مي

عزت بھ ایماني كھ مایة  امید یا بي سابقھ، از یك زندگي بي یك رحم و عاطفة بيخشونت باور نكردني بھ 
روم را نھ مسیحیت از پا درآورد نھ ھجوم . داشت بگروند تسلي بینواییشان بود و انسانیتشان را محترم مي

  .داي میان تھي نبو بربرھا؛ ھنگامي كھ مسیحیت نفوذ یافت و ھجوم بربرھا فرا رسید، روم جز پوستھ

علل اقتصادي انحطاط روم را قبال بھ عنوان پیش شرط درك اصالحات دیوكلتیانوس بیان كردیم؛ در اینجا 
وابستگي متزلزل نسبت بھ محصوالت مفتوحھ؛ كمبود غالمان و . كافي است كھ آنھا را اجماال یادآور شویم

زارھاي ایاالت مفتوحھ در فروپاشي التیفوندیا؛ خرابي حمل و نقل و خطرات داد و ستد؛ از دست رفتن با
قبال رقابت ایاالت مزبور؛ ناتواني صنایع ایتالیایي براي تأمین صادراتي ھم ارز با واردات ایتالیا، و نتیجتًا 

  سرازیر شدن فلزات قیمتي بھ سوي خاورزمین؛ جنگ انھدام آمیز 

خواران؛ تقلیل المنفعھ، بوروكراسي عریض و طویل، و درباري مركب از مفت صدقات، كارھاي عام 
گذاري در نتیجة  ارزش پول رایج؛ باز داشتن تواناییھا و قابلیتھا از كار، و جذب شدن ثروتھاي قابل سرمایھ

pyوضع عوارضي در حد مصادرة اموال؛ مھاجرت سرمایھ و كار، و نھادن یوغ سنگین سرفداري بر گردة 
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ھاي مادي زندگي ایتالیا شد، تا  ھدام شالودهھمة اینھا سبب ان: كشاورزي، و یوغ نظام كاستي بر گردة صنایع
  .اینكھ سرانجام، پس از مرگ اقتصادي آن، قدرت روم دیگر جز شبحي سیاسي نبود

اینكھ استبداد روزافزون حمیت ملي شارمندان را از : علل سیاسي انحطاط فقط در یك واقعیت ریشھ داشت
  فرد رومي، جز از طریق خشونت، چون. كرد برد و دولتمردي را از سرچشمھ خشك مي میان مي

توانست ارادة سیاسي خود را بیان كند، عالقة بھ حكومت را از دست داد و جذب اشتغاالت خود،  نمي
میھن پرستي و مذھب شرك وابستھ و . تفریحات خود، لژیون خود، یا سعادت و رستگاري فردي خود شد

سنا، كھ پس از پرتیناكس بیش از پیش قدرت و . ندرفت متصل بھ یكدیگر بودند و حال با ھم رو بھ افول مي
بدین ترتیب، آخرین . داد، دوباره در سستي، تملق گویي، و خودفروشي سقوط كرد حیثیتش را از دست مي

دولتھاي محلي، كھ . شكست سدي كھ ممكن بود كشور را از میلیتاریسم و آشفتگي نجات دھد درھم مي
آنھا تسلط داشتند، دیگر مردان درجھ اول را بھ خود جلب  امپراطور بر ھاي»اكساكتور«ھا و »كوركتور«

مسئولیت كارمندان شھرداري براي سھمیة مالیات حوزة خود، ھزینة روزافزون مقاماتشان كھ . كردند نمي
لیتورژیھا، انعامھا، و مسابقاتي كھ از آنان توقع داشتند، و خطرات نھفتھ در  حقوقي نداشت، كمكھاي مالي،

ارتباط با گریز از مالیات و از مؤسسات  شد كھ بي مھاجمات و جنگھاي طبقاتي سبب گریز از مناصب مي
افراد با پایین آوردن عمدي وضع اجتماعي خویش شرایط انتخاب را از خود . صنعتي و كشاورزي نبود

دار و گروھي رھبان  گریختند؛ بعضي دیگر اجاره كردند؛ برخي نیز بھ شھرھاي دیگر مي مي ساقط
، قسطنطین معافیت از مشاغل شھرداري و از پرداخت چندین مالیات را بھ ٣١٣در سال . شدند مي

روحانیان مسیحي بسط داد و این از امتیازاتي بود كھ، طبق سنتھاي دیرین، كاھنان مشركان از آن 
وردار بودند؛ بدین ترتیب بزودي كلیسا با كثرت داوطلبان كشیشي رو بھ رو شد و شھرھا با كمبود برخ

درآمد و داوطلب سناتوري؛ سرانجام قسطنطین ناچار شد دستور دھد كھ افراد حایز شرایط انتخاب شدن 
از مشاغل پلیس امپراطوري كساني را كھ . براي پستھاي شھرداري در سلك روحانیون پذیرفتھ نشوند

  گریختند، درست مانند كساني كھ از مالیات یا از خدمت  سیاسي مي

كرد؛ سرانجام  گردانید و ملزم بھ قبول سمت مي كرد؛ آنھا را بھ شھرھا برمي گریختند، تعقیب مي نظام مي
فرمان صادر شد كھ پسر باید وضع اجتماعي پدر را بھ ارث برد و، اگر از لحاظ مقام اجتماعي قابل 

  .بردگي اداري حصار زندان كاست اقتصادي را تكمیل كرد. تخاب باشد، باید برگزیده شدن را بپذیردان

چون دیگر لوازم جنگي در . از ترس شورش سنا، سناتورھا را از خدمت در ارتش معاف كرد  گالینوس،
یان ایاالت مفتوحھ گسترش لشكر. اي نداشت، این فرمان افول نظامي شبھ جزیره را تكمیل كرد ایتالیا توسعھ

و سپاھیان مزدور، اضمحالل پاسداران امپراطور بھ توسط سپتیمیوس سوروس، و سر برآوردن سرداران 
ایاالت مفتوحھ و نشستنشان بر تخت امپراطوري رھبري عالي ایتالیا و حتي استقاللش را، دیر زماني پیش 

لشكریان رومي نبودند؛ بلكھ اكثر از لشكریان روم دیگر . از سقوط امپراطوري در غرب، از میان برد
این افراد دیگر براي حفظ محراب و وطن و خانھ . اھالي ایاالت مفتوحھ و بسیاري نیز از بربرھا بودند

اینان بھ شھرھاي امپراطوري با رغبت . رفتند جنگیدند؛ بلكھ براي مواجب، پاداش، و غنایم بھ جنگ مي نمي
دند، و رغبت كمتري براي رو بھ رو شدن با دشمن داشتند؛ اغلب آنان كر بردند و چپاول مي بیشتر حملھ مي

دھقانزاده بودند و از اغنیا و شھرنشینان، بھ عنوان استثمارگران بینوایان و روستاھا، نفرت داشتند؛ و ھر 
كردند كھ براي بربرھاي بیگانھ چیزي  داد چنان شھرھا را غارت مي گاه جنگ داخلي بھ آنان فرصت مي

موقعي كھ مسائل نظامي اھمیتي بیش از امور داخلي پیدا كرد، شھرھاي مجاور . ماند غارت باقي نميبراي 
مرزھا بھ صورت مقر حكومت در آمدند؛ شھر رم تماشاخانة پیروزیھا، نمایشگاه معماري امپراطوري، 

. ا در ھم شكستزیاد شدن پایتختھا و تقسیم قدرت وحدت اداري ر. موزة اشیاي عتیقھ و شكلھاي سیاسي شد
امپراطوري كھ بزرگتر از آن شده بود كھ دولتمردانش بتوانند آن را اداره یا لشكریانش از آن دفاع كنند 

گل و بریتانیا كھ براي دفاع از خود در برابر ژرمنھا و . بتدریج در معرض تجزیھ و تالشي قرار گرفت
ایي انتخاب كردند و آنان را بھ سلطنت رساندند؛ ھ »امپراطور«یاور مانده بودند، براي خود  اسكاتلندیھا بي

. تسلیم بربرھا شدند بدون مقاومت،   و اندكي بعد اسپانیا و افریقا، تقریبًا  پالمورا در زمان زنوبیا مجزا شد،
در . راندند در عھد گالینوس سي سردار در سي ناحیة امپراطوري، عمال مستقل از قدرت مركزي، حكم مي
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بربرھاي . ك قطعھ قطعھ شدن كشوري بزرگ، علل داخلي نامرئي نقش اصلي را داشتنداین نمایش دردنا
مھاجم فقط وارد جایي شدند كھ ضعف دروازة آن را گشوده بود، و انحطاط زیست شناختي، اخالقي، 

  .اقتصادي، و دولتمردي سیاسي صحنھ را براي ھرج و مرج، دلسردي، و فساد خالي كرده بود

  راطوري روم غربي بر اثر توسعھ طلبي و مھاجرت ھسیونگ ـ نو یا ھونھا از خارج، سقوط امپ

این قوم كھ لشكریان و دیوار چین جلوي پیشرویشان را بھ . در آسیاي شمال غربي تسریع شد] ھیاطلھ[
فشار . بھ ولگا و جیحون رسیدند ٣۵۵سوي شرق گرفتھ بودند، رو بھ سوي غرب كردند، و در حدود سال 

روسیھ را واداشت كھ در بالكان رخنھ كنند؛ گوتھا، كھ بدین ترتیب عقب رانده شده بودند، بھ  آنان سرمتھاي
در آنجا ). ٣٧۶(آنان اجازه یافتند در آن سوي دانوب در موئسیا مستقر شوند . سوي مرزھاي روم آمدند

ل یك سپاه بزرگ كردند، سر بھ شورش برداشتند، در آدریانوپ چون كارمندان رومي با ایشان بدرفتاري مي
، آالریك ویزیگوتھا را از ۴٠٠در سال . ، و مدتي قسطنطنیھ را تھدید كردند)٣٧٨(رومي را شكست دادند 

در . اینان روم را گرفتند و غارت كردند ۴١٠فراز كوھھاي آلپ بھ داخل ایتالیا رھبري كرد؛ و در سال 
. اینان روم را گرفتند و ویران كردند ۴۵۵و در  ، گایسریك واندالھا را براي فتح اسپانیا و افریقا آورد۴٢٩
، آتیال ھونھا را در حملة بھ گل و ایتالیا رھبري كرد، در شالون شكست خورد، ولي لومباردي را ۴۵١در 

، سرداري از اھالي پانونیا بھ نام اورستس پسر خود، رومولوس آوگوستولوس ، ۴٧٢بھ سال . اشغال كرد
آوگوستوس «این   ل بعد سربازان مزدور بربر، كھ بر سپاه روم تسلط داشتند،چھار سا. را امپراطور خواند

اودوآكر سروري امپراطور رومي . را خلع كردند و اودوآكر رھبرشان را پادشاه ایتالیا نامیدند» كوچك
. قسطنطنیھ را بھ رسمیت شناخت، و از طرف امپراطور بھ عنوان پادشاه دست نشانده پذیرفتھ شد

  .امپراطوري روم غربي دیگر پایان یافتھ بود. دوام یافت ١۴۵٣روم شرقي تا سال امپراطوري 

II – دستاوردھاي روم  

كار اصلیي كھ روم بھ آنجا رساند این بود كھ . توجیھ سقوط روم از توجیھ بقاي طوالني آن آسانتر است
و رونق و آرامش داد،  دنیاي مدیترانھ را فتح كرد، فرھنگ آن را پذیرفت، مدت دویست سال بھ آن نظم

مدت دویست سال دیگر جلوي ھجوم بربریت را گرفت، و پیش از مرگ خویش میراث كالسیك را بھ 
  .دنیاي غرب انتقال داد

بناي خود را بر یك : دولت روم ھزار جنایت سیاسي مرتكب شد. روم در فن حكمراني رقیب نداشتھ است
توار ساخت؛ یك دموكراسي از آزادمردان بھ وجود اولیگارشي خودپرست و روحانیت تاریك اندیش اس

آورد، و سپس با فساد و خشونت آن را از میان برد؛ و از ممالك مفتوحة خود براي تأمین مایحتاج یك 
بعضي . كشي ادامھ دھد فرو پاشید كشي كرد، ایتالیایي كھ وقتي دیگر نتوانست بھ بھره ایتالیاي انگل بھره

ولي در . اي تھي از جمعیت كرد و نام این كار را صلح نھاد ، تبدیل بھ ویرانھجاھا را، در شرق و در غرب
  تا عھد ناپلئون، تقریبًا» ده مرد«میان تمام این بدیھا نظام قانوني با شكوھي تشكیل داد كھ، از زمان تصدي 

قواي مقننھ و حكومتي را با . در سراسر اروپا بھ زندگي و ثروت امنیت، و بھ صنایع تحرك و تداوم بخشید
ھاي نظارت و تعادل میانشان الھامبخش واضعین قوانین  مجریة مجزا و مستقل از ھم قالب ریخت كھ شیوه

  اساسي تا دوران انقالبھاي امریكا و 

سلطنتي، آریستوكراسي، و دموكراسي را چنان با موفقیت یكي ساخت كھ مایة تحسین فیلسوفان، مورخان، 
در پانصد شھر شھرداریھا را بنیان گذاشت، و دیر زماني بھ آنان آزادي  .اتباع خویش، و دشمنانش شد

امپراطوري خود را نخست با حرص و بیرحمي، و سپس با چنان تسامح و چنان عدالتي . شھرداري داد
تمدن را در بیابان شكوفا كرد و با اعجاز . اداره كرد كھ این كشور پھناور ھرگز نظیر آن را ندیده است

صلح «امروز ھم ھدف عالیترین كوششھاي بشري احیاي . ي پایدار كفارة گناھانش را دادایجاد صلح
py  .در این جھان آشفتھ است» رومي
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در درون چھارچوب نظامي كھ عالیتر از آن ھرگز بھ وجود نیامده است، روم فرھنگي بھ وجود آورد كھ 
ز آن سرش گرم كار حكومت بود كھ روم بیش ا. اصل آن یوناني ولي از لحاظ كاربرد و نتایج رومي بود

ھا بھ اندازة یونان آفرینندگي از خود نشان دھد؛ ولي با قدرداني تمام میراث فني،  بتواند در زمینة اندیشھ
فكري، و ھنري را كھ از كارتاژ و مصر، و از یونان و مشرق زمین دریافت كرده بود، جذب كرد و با 

لوم نگشت، و در زمینة صنعت نیز از نظر فني بھبودي روم سبب ترقي ع. پافشاري در حفظش كوشید
ھایي از راھھاي محكم، كھ  ایجاد نكرد، اما دنیا را با یك تجارت شكوفا در روي دریاھاي امن و شبكھ

در امتداد این راھھا، و از فراز صدھا پل زیبا، تكنیكھاي . شریانھاي زندگاني نیرومندي شدند، غني ساخت
گذاري،  یع دستي، ھنر، علم ساختمانھاي عظیم، روشھاي بانكداري و سرمایھباستاني كشاورزي، صنا

سازمان پزشكي و بیمارستانھاي نظامي، بھسازي شھرھا، و انواع درختان میوه و جوز و گیاھھاي 
گذشتند و بھ دنیاي قرون   كشاورزي یا زینتي، كھ از مشرق زمین آورده شدند تا در مغرب ریشھ كنند،

. حتي اسرار حرارت مركزي بدین ترتیب از جنوب گرم بھ شمال سرد آمد. نتقال یافتندوسطي و جدید ا
جنوب تمدنھا را بھ وجود آورده است، و شمال آنھا را مسخر ساختھ، ویران كرده، و یا بھ عاریت گرفتھ 

  .است

سعھ داد، از تو  روم آموزش و پرورش را ابداع نكرد، ولي آن را، بھ مقیاسي كھ پیش از آن وجود نداشت،
حمایت دولتي برخوردارش كرد، و دورة تحصیلیي را شكل داد كھ تا زمان جوانان بھ ستوه آمدة ما دوام 

ھیچ یك از ابداعات روم نبود، ولي آنھا را چنان جسورانھ   نھ طاق، نھ طاق ضربي، و نھ گنبد،. یافتھ است
مانده است؛ و ھمة عناصر كلیساھاي قرون  نظیر اي جھات معماریش بي و با شكوه بھ كار برد كھ از پاره

حجاري چھره از ابداعات روم نبود، ولي بھ آن قدرت . وسطي در باسیلیكاھاي آن تدارك دیده شد
ولي   فلسفھ از ابداعات روم نبود،. اي داد كھ یونانیان كمال جو بندرت بھ آن پایھ رسیده بودند واقعپردازانھ

انواع ادبي و . لسفة اپیكوري و فلسفة رواقي كاملترین شكل خود را یافتنددر نزد لوكرتیوس و سنكا بود كھ ف
ولي كیست كھ بتواند نفوذ سیسرون را در فن خطابھ و رسالھ و سبك نثر،   حتي ھجو از ابداعات روم نبود،

نفوذ لیویوس و تاسیت را در تاریخ، و نفوذ ھوراس و … نفوذ ویرژیل را در دانتھ و تاسو و میلتون
  الیس را در درایدن و سویفت و پوپ بشایستگي ارزیابي كند؟یوون

زبان رومیان، با تباھي بسیار در خور تحسیني، زبان ایتالیا و روماني و فرانسھ و اسپانیا و پرتغال و 
زبان التیني . گویند نیمي از دنیاي سفیدپوستان بھ یكي از زبانھاي التیني سخن مي. امریكاي التین شده است

جدھم بھ منزلة اسپرانتوي علم، فضل، و فلسفھ در غرب بود؛ بھ گیاھشناسي، و جانورشناسي تا قرن ھ
آھنگ كلیساي رومي ھنوز زنده  اي داد؛ در متنھاي مذھبي و مراسم خوش المللي شایستھ شناسي بین اصطالح

بھ . مانده است بندیھاي حقوقي باقي رود و در جملھ ھاي طبي ھنوز ھم بھ كار مي است؛ در بسیاري از نسخھ
، regalis: مثال(االصل، باعث غنا و نرمش زبان انگلیسي شد  طور مستقیم، و بعد بھ توسط زبانھاي رومي

regal ،royal ؛paganus ،pagan ،peasant .( میراث رومي ما در زندگاني جاریمان روزي ھزار بار
  .كند تجلي مي

پونتیفكس «لیساي مشركان، عنوان و آداب ھنگامي كھ مسیحیت روم را فتح كرد، ساخت كلیسایي ك
، پرستش مھین مام وعدة بسیاري خدایان تسلي بخش، احساس وجودھاي فوق طبیعي كھ ھمھ »ماكسیموس

پرستي كھن، ھمھ، مانند خون  ھاي باستاني، و تشریفات آیین بت جا حضور دارند، شادي یا شكوه جشنواره
زمام . روم بھ اسارت درآمده فاتح خود را اسیر كردمادر در مذھب جدید داخل شدند، بھ طوري كھ 

حكومت و مھارت حكمراني از یك امپراطوري محتضر بھ یك پاپ نشیني پرنیرو انتقال یافت؛ قدرت بر باد 
رفتة شمشیر شكستھ را سحر بیان تسلي بخش از نو فتح كرد؛ مبلغان كلیسا جایگزین لشكریان دولت شدند و 

ھاي روم رفتند، و ایاالت مفتوحة شورش كرده، با پذیرش مسیحیت، مجددًا  هدر تمام جھات در طول جاد
، قدرت پایتخت باستاني »عصر ایمان«در طي مبارزات طوالني . حاكمیت روم را بھ رسمیت شناختند

پایدار و روزافزون ماند، تا اینكھ در دوران رنسانس فرھنگ كالسیك از گور خود بیرون آمد و شھر 
شھر رم  ١٩٣۶ھنگامي كھ در سال . ه مركز و قلة زندگي، ثروت، و ھنرھاي این جھان شدجاویدان دوبار

توانست، با نگاھي بھ پشت سر،  دوھزار و ششصد و ھشتاد و نھمین سال بنیاد خود را جشن گرفت، مي
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ي بادا كھ باز ھم بھ پا. شگرفترین پیوستگي حكمراني و تمدن را كھ تاریخ بشر بھ خود دیده است بنگرد
  !خیزد

  .خوانندة صبور، از شما متشكرم
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