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1172____________________________________م ق508 – 800: پیش درآمد اتروسکی:  فصل اول
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IV - روم زیر فرمان پادشاهان  

V - سلطۀ اتروسکها  

VI - پیدایی جمهوري  

  

  ب اولکتا

  جمهوري

  م ق 30 – 508

  1184__________________________________م  ق264 – 508: تنازع براي دموکراسی:  فصل دوم

I - پاتریسینها و پلبینها  

II - قانون اساسی جمهوري  

  قانونگذاران . 1

  فرمانروایان . 2

  از قانون رومی سرآغ. 3

  سپاه جمهوري . 4

III - گشودن ایتالیا  

  1198___________________________________م ق 202 – 264: هانیبال رو در روي رم:  فصل سوم

I - کارتاژ  

II - رگولوس  

III - هامیلکار  

IV - هانیبال  

V - سکیپیو  

  1211  _________________________________________م  ق  202 – 508: روم رواقی:  فصل چهارم

I - خانواده  

II - دین روم  

www.IrPDF.com



١١۶۴

  خدایان . 1
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IV - هنرهاي تزیینی  
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  کتاب چهارم
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  م192م ـ  ق146
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I - فهرست شهرها  
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I - مصر رومی  

II - فیلن  

www.IrPDF.com



١١۶٩

III - پیشرفت علم  

IV - شاعران صحرا  

V - سوریها  

VI - آسیاي صغیر  
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II - حشمونیان  

III - هرودس کبیر  

IV - شریعت و پیامبران  

V - انتظار بزرگ  

VI - شورش  

VII - پراکندگی  

  

  کتاب پنجم

  شباب مسیحیت

  م325م ـ  ق4
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  1631_____________________________________م 305ـ96: گسترش کلیسا:  فصل بیست و هشتم

I - مسیحیان  

II - برخورد عقاید  

III - فلوطین  

IV - مدافعان ایمان  

V - سازمان قدرت  

  1649___________________________________م 305ـ193: سقوط امپراطوري:  فصل بیست و نهم
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II - آشفتگی  
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V - حکومت سلطنتی شرقی  
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  چرا روم سقوط کرد؟ 
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  پیشگفتار

گاهوارة : این مجلد، در عین آنکه خود مبحث مستقلی است، بخش سوم همان تاریخ تمدنی است که مشرق زمین

اگر جنگ و وضع بنیه اجازه دهد، بخش . بخش دوم آن بودتمدن یا میراث شرقی ما بخش اول، و زندگی یونانی 

  .آماده خواهد شد 1950چهارم به نام عصر ایمان در سال 

روشی که در این مجلدات به کار بسته شده عبارت است از تاریخ ترکیبی، یعنی پژوهش مراحل عمدة زندگی، کار، و 

اي  لی که لزوم آن به اندازة تاریخ ترکیبی است و فرضیهتاریخ تحلی. فرهنگ یک ملت در فعل و انفعاالت همزمان آنها

اي از کوشش انسان ـ یعنی سیاست، اقتصاد، اخالقیات، دین، دانش،  آید، مراحل مجرد و جداگانه علمی به شمار می

نقص روش تحلیلی آن است که جزء را از کل . کند ـ را در یک تمدن یا در همۀ تمدنها کاوش می فلسفه، ادب و هنر

خیزد که  گردد؛ عیب روش ترکیبی نیز از این نکته برمی سازد، به نحوي که تشخیص حقیقت آن دشوار می دا میج

اي که در طول هزاران سال ساخته و پرداخته  هاي تمدن پیچیده هیچ ذهن واحدي قادر نیست تا دربارة همۀ جنبه

در جزئیات پرهیزناپذیر است؛ اما فقط از این ارتکاب خطا . شده است، بر اساس اطالعات دست اول، اظهار نظر کند

تواند به  راه است ـ یعنی جستجو در پی شناخت چیزها از طریق تناسب آنها با یکدیگر ـ که اذهان شیفتۀ فلسفی می

و از لحاظ زمانی به مدد تاریخ   تناسب اشیا را با یکدیگر از لحاظ مکانی به یاري علم،. کاوش در گذشته خرسند شود

توان شناخت تا از راه مطالعۀ آثار  منش آدمی را از راه مطالعۀ رفتار او در طی شصت قرن بهتر می. ان دریافتتو می

همۀ فیلسوفان اکنون در فراموشخانۀ تاریخ به سر «: گفت نیچه می. افالطون، ارسطو، اسپینوزا، و کانت

صورتی که حاصل آن یا به گونۀ داستانی زنده  اند، مگر در ارزش شمرده پژوهش در عصر عتیق را بدرستی بی».برند می

اعتالي رم از حالت یک شهر چهار راهی به مقام سیادت . اي را دربارة زندگی کنونی ما روشن سازد درآید، یا نکته

جهانی، دستاوردهاي آن در طی دو قرن آرامش و آشتی از کریمه تا جبل طارق از یک سو و از فرات تا دیوار 

گر سو، کوشش آن در گسترش تمدن کالسیک در سراسر مدیترانه و اروپاي غربی، پیکارش براي هادریانوس از دی

پیرامونش، و تزلزل آرام و ممتد و سرانجام واژگون شدن فاجعه آمیز » بربریسم«حفظ قلمرو منظم خویش از امواج 

دمیزادگان رفته است؛ اگر این گمان بزرگترین حکایتی است که تاکنون بر سر آ آن به ژرفناي ظلمت و بیسامانی بی

ماجرا را بزرگترین حکایت زندگی انسان ندانیم، آنگاه داستان دیگري که با مقابلۀ قیصر و مسیح در دربار پیالتوس 

آغاز شد شایستۀ این صفت است؛ داستانی که در فرجام آن مشتی مسیحی که مورد تعقیب فرمانروایان بودند، به 

رو به فزونی گذاردند و، در سایۀ آزار و ارعاب، نخست دستیاران و سپس سروران و یمن شکیبایی و گذشت زمان، 

  .سرانجام وارثان بزرگترین امپراطوري تاریخ شدند

اما این دورنماي رنگارنگ تنها به سبب دامنه و شکوه خود براي ما عبرت آموز نیست، زیرا گذشته از اینها به نحوي 

فایدة مطالعۀ سراسري زندگی و . ز با تمدن و مسائل امروزي ما همانندي داردانگی پرمعنا و گاه به وضوحی هراس

قلمرو یک تمدن همین است که خواننده هر مرحله یا وجهی از آن تمدن را با برهه یا عنصري از فرهنگ خود ما 

پیکار تمدن روم . آید شود و یا به شوق درمی کند و از عقبات آن مرحله یا وجه در تاریخ کهن بیمناك می مقایسه می

مسائل مربوط به تدنی زیستی و اخالقی روم بر سر راه . داخلی و خارجی، همان پیکار امروزي ماست» بربریسم«با 

جنگ طبقاتی برادران گراکوس بر ضد سنا، پیکار ماریوس با سوال، نبرد قیصر با . هایی دارد زندگی کنونی ما نیز جلوه

آورد؛ و  هاي موقت صلح را به سر می وس همان جنگهایی است که اکنون دورهپومپیوس و آنتونیوس با اوکتاویان

اي از آزادي خویش در برابر کشوري خودکام، فقط  تکاپوي نومیدآمیز روح تمدن مدیترانه براي نگاهداشت پاره

  .گوید داستان روم حال خود ما را باز می. اي از کار آیندة ماست مقدمه
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انبهاي والس براکوي در همۀ مراحل تهیۀ این کتاب، از شکیبایی دخترم، دوشیزه دیوید از یاریهاي فداکارانه و گر

صفحه از دستنویس، و باالتر از همه از تحمل مهرآمیز و  1200ایسین، و از دوشیزه رجینا سندز به خاطر تحریر 

  .ور، سپاسگزارمآ بخش همسرم در طی سالیان دراز این تحقیق یکنواخت و دشوار اما نشاط راهنمایی گرمی

  

  

  

فصل اول

  پیش درآمد اتروسکی

  م ق 508- 800

I  - ایتالیا  

  ها، هایی گردآمده در جام تپه ها، مرغزارهایی وسیع بر دامنۀ کوهها، دریاچه هایی ساکت در دل کوهپایه  کلبه

فتاب نیمروز و سپس روستاها و شهرکهاي نیم خفته در زیر آ  پیوندند، کشتزارهاي سبز یا زردي که به دریاي آبی می

اي از غبار و پلشتی نیز زیبا  برخاسته با شور و نشاط، شهرهایی که همه چیزشان، از کومه تا کلیساي جامع، در پرده

دربارة زادگاه خود   خشکش،، با آن سبک بیروح و مهینحتی پلینی   .چنین است ایتالیاي دو هزار ساله –می نماید 

ویرژیل چنین » .در سراسر زمین و زیر سپهر برشده، سرزمینی بدین زیبایی نیست« : بدین گونه سخن گفته است

گاوان در . گشاید  بهار جاویدان است و تابستان بدان ماهها که از آن وي نیست نیز پا می  در این دیار،« : سروده است

شکفند، و در نواحی شمال،  گلهاي سرخ دو بــار می ،پائستومدر » .آورند ان دو بار میوه میزایند و درخت سال دوبار می

کوههاي آپنن » .قوهاي سپیدش در نهرهاي پرعلف می چرند«دشتهاي بارور، همچون دشت مانتوا، بسی هست که 

هاي باختري را از گزند بادهاي شمال خاوري  گذرد و کرانه عظیم می  ر این شبه جزیرةهمچون ستون فقرات بر سراس

  در شمال،. بخشد بازند، خاك را برکت می دارد و با رودهایی که خود را شتابان در خلیجهاي دلربا در می نگاه می

این   شویند، اي دشوار و تند شیب را میه کرانه  آبهاي محافظ،  اند؛ از هر سوي دیگر، کوههاي آلپ به نگاهبانی ایستاده

الجیشی نیز چنان در عرض مدیترانه جاي  و از دیدگاه سوق  پاداشی شایسته به مردمی سختکوش بود،  سرزمین،

. فرمان راند کالسیکگرفته بود تا بر جهان 

ها و آتشفشانها، گاه گاه دستاورد قرنها را در خاکستر سرد  مایۀ فر و شکوه، زیرا زلزلهکوهها هم مرگ آور بودند، هم 

آمیخت تا خاك را براي  گدازه با مواد آلی درمی. مرگ مایۀ زندگی بود مثل همه جا،   اما اینجا نیز،. کردند دفن می

خشی دیگر نیز مرداب ماالریا زا بود؛ اما ب. کشت پذیر نبود به سبب شیب تند،   بخشی از خاك،. صدها نسل بارور کند

گفت که  شد و می از فراوانی و ارزانی خوراك در ایتالیاي کهن در شگفت می پولوبیوسباقی چندان حاصلخیز بود که 

» گیاه انسانی«برآن بود که  آلفیري .ردان آن دریافتتوان از چاالکی و دلیري م هاي ایتالیا را می چند و چون فراورده

در ایتالیا بهتر از هر جاي دیگر می رویدحتی امروز، هر پژوهندة کم دلی از حس و حال شدید این قوم دلربا اندکی 

غرور و خشمی که ایتالیا را   چشمان شررخیز یا آتشناك؛  تندمهري و زودخشمی،  عضالت کشیده، –شود  هراسان می

و   هنوز در خون ایتالیایی روان،  ، در روزگار ماریوس و قیصر و رنسانس به اوج و عظمت رساند و سپس به خاك نشاند

مردان همگی کم و بیش از قوت مردي و خوش . چشم به راه آرمان یا دلیلی شایسته براي نشان دادن خویش است

کدام دیار را یاراي همسري با این سرزمین است که در   و زنان همگی زیبا و تندرست و دلیرند؛  ، دامی برخوردارندان

براي اینهمه مدت،   هیچ کشوري،  اي از نبوغ بیرون ریخته است؟ طی سی قرن از بطن مادران خود چنین سالله
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 سنسوراز زمان کاتوي   روم،. محور تاریخ نبوده است  ،نخست در کار حکومت وآنگاه در امر دین و سپس در زمینۀ هنر

  . تا دوران میکالنژ، هفده قرن تمام کانون جهان باختر بود

اري اوینوتریا اند که چون ایتالوس به شهری چنین آورده  آنان که در کار این کشور بهترین داورانند،»  :گوید ارسطو می

اوینوتریا نوك چکمۀ » .بل ایتالیایی نامیدند  مردم آن سامان نام خود بگرداندند، پس خود را، نه اوینوتري،  رسید،

  گوید که ایتالوس، توسیدید می. بود» سرزمین شراب«آورد که نامش به معنی  و چندان انگور به بار می  ایتالیا بود،

گونه که رومیان همۀ قوم هلنی  همان. اوینوتریا را اشغال کرد  ه فتح و نامگذاري سیسیل،بود که در را  پادشاه سیکلها،

یونانیان نیز کم کم نام   گرایکی نامیدند،  که از شمال آتیک به ناپل کوچیده بودند،  ،»گرایی«اي  را از روي نام عده

  .گسترش دادند. داردقرار » پو«را به سراسر آن شبه جزیره که در جنوب رودخانۀ » ایتالیا«

  هایی از یک فرهنگ دورة بازمانده. بیگمان، بسیاري از فصلهاي داستان ایتالیا زیر خاك پرجمیعت آن نهفته است

. دهد که دست کم سی هزار سال قبل از میالد در دشتهاي ایتالیا آدمی سکونت داشته است دیرینه سنگی نشان می

  که بنا به روایات کهن،  نژادي کله دراز،  در این دوره،: نوسنگی پدید آمد  رةم، فرهنگ دو میان ده هزار و شش هزار ق

دادند، از سنگ  کردند که آنهـا را از درازا نقـش می      هاي زمختی درست می سفالینه  شدند،   نامیده می لیگوري و سیکلی 

و مردگان خود را به   کردند،  و ماهیگیري میشکار   کردند، ساختند، جانوران را رام می صیقل یافته افزار و سالح می

از این معماري . هاي گردي از جگن و گل زیستند و گروهی دیگر در کلبه گروهی در غـارهـــا می. سپردند گور می

معبد وستا در فوروم،   بر فراز تپۀ پاالتینوس،» خانۀ رومولوس«نوع خاصی از معماري پدید آمد که   ها، اي کلبه استوانه

.نمونه هاي رشد و کمال آنند –قصرسانت آنجلوي امروزي  –مقبرة هادریانوس  و 

همراه . که گویا براي نخستین بار نبود –طوایفی از اروپاي مرکزي بر شمال ایتالیا تاختند   م، ق 2000در حدود سال 

به   ۀ جانوران یا آدمیان،براي ایمنی از حمل  هاي سنگ غرقه در آب، ها بر روي پشته رسم ساختن دهکده  مهاجمان،

هاي دلکش دیگري که هنوز بیگانگان را  و دریاچه  مادجوره،  کومو،  هاي گاردا، این طوایف کنار دریاچه. ایتالیا راه یافت

  هاي کمتري یافتند، چون دریاچه  جایگیر شدند و بعدها به نواحی جنوبی کوچیدند و،  به ایتالیا جذب می کند،

عادت آنان به ساختن بارو و . ساختند می  هاي سنگی، اي از پشته اما باز روي پایه  ر روي خشکی،هاي خود را ب خانه

اینان . خندق در پیرامون این ماندگاهها بعدها سیماي خود را به اردوگاههاي رومی و کاخهاي قرون وسطایی بخشید

در پایان دورة  –پختند، و از مفرغ که  فالینه میس  بافتند، پارچه می  زدند، زمین را شخم می  چرانیدند، گله و رمه می

  ، از جمله شانه  صدها گونه افزار و سالح، - در ایتالیا پدید آمد   )حدود دو هزار و پانصد سال قبل از میالد(نوسنگی 

را در پیرامون  خود  هاي  زباله  .تراشیدند می  ادوار مصرف دارند،  و ادوات دیگري که در همۀ  موچین،  تیغ،  سنجاق زلف،

نام   ،»کود«یعنی   تراماره،  ها، به سبب خاصیت حاصلپروري این زبانه  انباشتند که فرهنگ آنان، ها چنان می دهکده

  .اند اینان نیاکان مستقیم ساکنان اصلی ایتالیا در دوران تاریخی بوده  دانیم، تا آنجا که می. گرفته است

شیوة کاربرد آهن را از سرزمین گرمانیا فرا گرفتند و   م، ق 1000حدود سال در » کودیان«زادگاه این   در درة پو،

  فرهنگ ویالنووایی خود را از پایگاه آن در ویالنووا،  با مسلح شدن به آنها،  تري از این فلز ساختند و، افزارهاي پرداخته

و اساس هنرهاي   زبانها،  ت که خون،توان باور داش می. به قسمتهاي پایین ایتالیا گسترش دادند  نزدیک بولونیا،

اي از  موج تازه  م، ق 800آنگاه در حدود سال . و التینیان از همین مردم سرچشمه گرفته است سابینها، و اومبریاییان

ترین  و میان رود تیبر و کوههاي آلپ یکی از شگفت  ان در رسید و جمعیت ویالنووا را در کام خود فرو برد،کوچندگ

  .تمدنهاي تاریخ بشر را بنیاد نهاد
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II - زندگی اتروسکی  

بر روم فرمان راندند و بر زندگی و رسوم رومی نفوذي   صد سال یا بیش،. اتروسکها از مبهمات آزار دهندة تاریخند

ادب رومی در حق ایشان به   با اینهمه،  توان شناخت؛     چندان پردامنه کردند که روم را بی مطالعۀ احوال ایشان نمی

تمدن . از به یاد آوردن عشاق روزگار جوانیش  در حضور مردم،  داري، همان گونه خاموش است که بانوي خانه

هشت هزار کتبیه و همچنین آثار   شود؛ شتن، با آنان آغاز میبه عنوان تمدنی داراي امکان خواندن و نو  ایتالیایی،

اگرچه از این   اند، دهد که شعر و درام و تاریخ نیز داشته و قراین نشان می  فراوان هنري از آنان به دست آمده است،

هم چیزي را که آنها   جز چند واژه، تاکنون رمزگشایی نشده،  از زبان اتروسکی،. آثار چیزي در دست نیست  گونه

و امروزه پژوهندگان از راز تمدن اتروسکی بیخبرتر از آنند که از تمدن مصر فرعونی پیش از   کنند، روشن نمی

  .شامپولیون بودند

شاید در رد روایات . اند اند و کی و از کجا آمده حاصل آنکه هنوز در این باره گفتگوست که اتروسکها چه کسانی بوده

انکار   مانند، م؛ فضل فروشان خوش دارند مسلماتی را که به رغم حوادث موذیانه پایدار میای کهن زیاد شتاب کرده

. اند گرفتند که اتروسکیان از آسیاي صغیر آمده بوده بیشتر مورخان رومی و یونانی این نکته را مسلم می. کنند

برخی دیگر نشان از فرهنگ بومی  و  بسیاري از عناصر دین و پوشاك و هنرشان حکایت از اصل آسیایی ایشان دارد؛

که از نظر بازرگانی زیر نفوذ یونان و خاور نزدیک   اي از فرهنگ ویالنووایی بوده، چه بسا تمدن اتروریا شاخه. ایتالیا

به . اند بوده  شاید لیدیا،  مهاجمانی از آسیاي صغیر،  گفتند، همچنانکه می  قرار داشته است، حال آنکه اتروسکها خود،

  .آنان را به صورت طبقۀ فرمانرواي توسکان درآورد  درازدستی ایشان در کشتار،  قدیر،هر ت

دانیم که شهرهاي بسیاري بنیاد کردند یا گشودند یا وسعت  اما می  دانیم که اتروسکها کجا به خشکی فرود آمدند، نمی

بلکه شهرکهایی بارودار   ان رواج داشت،هایی از کاه و گل بود که پیش از ایش کار آنان نه همان ساختن دهکده. دادند

از اینها دوازده شهر در . که از آجر و سنگ  هایی نه تنها از گل ورزیده، و خانه  ساختند، با خیابانهاي عمود بر هم می

، )پروجا(پروژا   ،)آرتتسو(، آرتیون )اکنون کورنتو(که تارکوینی   یک فدراسیون سست بنیاد اتروسکی به هم پیوستند،

دشواري حمل و نقل از میان کوهستانها و   مانند یونان،  در اینجا نیز،. در آن دست باال را داشتند )ایزوالفارنزه(و ویی 

د آورد که در شهرهاي مستقلی پدی –دست یکی کرده و کشور  جوییهاي غیرتمندانۀ مردان، همراه با ستیزه  جنگلها،

داشت و هنگامی که  هر شهري امن خویش را جداگانه پاس می. شدند برابر دشمنان خارجی نیز کمتر با هم متحد می

  اما،. در برابر روم از پاي درآمدند  جست؛ همۀ آنها یکی پس از دیگري، کناره می  شد، به شهرهاي دیگر تاخت و تاز می

ن شهرهاي مستقل متحد بزرگترین نیروي سیاسی را در ایتالیا تشکیل همی  م، در طی قسمت اعظم قرن ششم ق

یعنی (و سپاهی منظم و اسوارانی نامور و ناوگانی نیرومند داشتند که مدتی بر آنچه هنوز دریاي تیرنه   دادند، می

.ندکرد میحکومت   شود، نامیده می) اتروسکی

» هاي طراز نخست خانواده«نخست سلطنتی بود و سپس به اولیگارشی   مانند روم،  حکومت شهرهاي اتروسکی،

تا آنجا که نگارهاي . فرمانروایان را داد  دگرگونی یافت و بتدریج به مجمعی از شارمندان مالدار حق انتخاب سالیانۀ

اي یکسر فئودالی استوار بود که در آن آریستوکراسی  هدهد، این حکومت بر بنیاد جامع قبور و سنگها نشان می

در سایۀ این . بردند غرق در تجمل، از مازاد محصول کار سرفهاي ویالنووایی و بردگان اسیر بهره می  زمیندار،

 و در آبیاري روستاها و ساختن گنبد آبرو در شهرها روشی پدید آمد  توسکان از شهر مردابها و جنگلها رها شد، نظم،

براي استفاده از سرریز آب   مهندسان اتروسکی،. شود که نزد یونانیان همزمانشان چیزي همانند آن یافت نمی

سال قبل از  700در   . ساختند ها راههاي زهکشی شده می ها و تپه ساختند و در دل صخره ها، آبراهه می دریاچه

کشیدند؛ در پوپولونیا آهن  سنگ آهن بیرون می الباو از   باختري مس،  صنعتگران اتروسکی از کرانۀ  میالد،
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کردند  بازرگانان اتروسکی در سراسر دریاي تیرنه سوداگري می. فروختند و در سراسر ایتالیا آهن خام می  گداختند، می

آوردند و  کهربا و قلع و سرب و آهن می  فراز کوههاي آلپ، هاي راین و رن و از از راه رودخانه  و از شمال اروپا،

شهرهاي اتروسکی   م، ق 500در حدود سال . فروختند هاي اتروسکی را در همۀ بنادر عمدة مدیترانه می فراورده

  .هایی به نام خود زدند سکه

هایی مانند مردم  ایی بزرگ و چهرهه با کله  اتروسکها مردمی کوتاه باال و تنومند بودند،  بر طبق تصاویر گورهاشان،

بانوان در زیبایی شهره . قدمت سرخاب به اندازة قدمت تمدن است  و خاصه زنانشان سرخ رو بودند؛ و اما،  آناطولی، 

تمدن در میان این مردم به چنان پایۀ بلندي . کرد  بودند، و سیماي مردان گاه از ظرافت و واالتباریشان حکایت می

مانند   هاي کار دندانسازان در گورهاشان یافت شده است؛ اتروسکها دندانسازي را، »پل«هایی از  نمونهرسیده بود که 

و مردان ریش   موهاي بلند داشتند،  هر دو،  زنان و مردان،. از مصر و یونان فرا گرفته بودند  پزشکی و جراحی،

از پیراهن زیرین بلند و روپوشی که بعدها به جبۀ شد و مرکب بود  ها به شیوة یونیایی دوخته می جامه. گذاشتند می

  .داشتند و گورهاشان آکنده از جواهر بود زیور و پیرایه را دوست می  هر دو،  مردان و زنان،. رومی مبدل گشت

و با   مانند مردم کرت، با کارزار سخت،  باید بگوییم که زندگی اتروسکها،  اگر نقوش گورها را مالك قضاوت بدانیم،

گوناگون  مردان تشنۀ پیکار بودند و ورزشهاي مردانۀ. گرفت و با جشنها و بازیها رونق می  شد، مل آسان میتج

در دوایر   که گاه چهار اسب داشت،  هاي خود را، جنگیدند، و عرابه با گاوان در میدانها می  رفتند،  کردند؛ به شکار می می

کشتی   دادند، مسابقات دو می  کردند، با نیزه پرش می  کردند، میو نیزه پرتاب ) دیسک(گرده . راندند پر خطر می

  زیرا اتروسکها، این بازهاي نشانی از بیرحمی در خود داشت، . کردند و نبردهاي گالدیاتوري مشت زنی می  گرفتند، می

  پهلوانی داشتند،آنان که کمتر خوي . بر آن بودند که نباید گذاشت تمدن از توحش بسیار دور شود  مانند رومیان،

هاي شادي و میگساري به نقوش قبرها  صحنه. رقصیدند نواختند یا می ریختند و نی می گرفتند و طاس می میل می

با   دهد، ها فقط بزم مستانۀ مردانه است؛ و گهگاه زنان و مردان را با هم نشان می برخی از این صحنه. بخشد شکوه می

آشامند، بردگان فرمانشان را  خورند و می اند و می سترهاي مجلل دراز کشیدهکه دو به دو روي ب  لباسهاي فاخر،

.دهد اي خورد و خوراك را رنگی دیگر می گاه، هماغوشی عاشقانه.کنند و رقاصان و خنیاگردان سرگرمشان می  برند، می

اگر . گویند می) پی آدابدانروس(» هتایراي«یعنی همان که به یونانی   در این مناسبات چه بسا بانو زنی روسپی است،

زنان جوان اترویا، همچون دختران یونان آسیایی و ژاپن در عصر ساموراي، مجاز بودند که  سخن رومیان را بپذیریم، 

خواهد،  شود که می گناه متهم می دختري به این پالوتوس  در نمایشنامۀ. از راه روسپیگري جهیزیه به دست آورند

زن در اترویا   با اینهمه،» .مند شود تن خویش را به ننگ بیاالید تا از موهبت زناشویی بهره  به شیوة مردم توسکان،«

خویشاوندي . اي از زندگی باال دست بود آید، در هر زمینه ها برمی همچنانکه از نگارها و پیکره  پایگاهی بلند داشت و،

  آموزش و پرورش محدود به جنس مرد نبود،. شد، که این نیز از خاستگاهی آسیایی حکایت دارد مادر معین می از راه

تئوپومپوس . گري سیاسی مهارت داشت در ریاضیات و پزشکی و همچنین دسیسه  زن تارکوینیوس اول،  زیرا تاناکیل،

مدرکی که حکایت از وجود چنین مدینۀ فاضلۀ  دهد، اما اي از مذهب اشتراك زن را به اتروسکها نسبت می گونه

هماهنگی زناشویی و زندگی خانوادگی هویداست و   در بسیاري از تصاویر،. افالطونی کند به دست ما نرسیده است

  .شادمانه به بازي سرگرمند  بیخبر از همه جا،  کودکان،

زدان اتروسکی همۀ ساز و برگ الزم براي ای. گرفت رسوم منفی اخالقی در میان اتروسکها از دین ایشان مایه می

بزرگترین خدایان تینیا بود که . ارعاب خویشتن رو به رشد و آسان کردن وظایف پدري و مادري را در اختیار داشتند

فرمانهاي تینیا را بیرحمانه اجرا   همه با هم،  هگا خداي بزرگ، پیرامون او دوازده. تندر و آذرخش را در فرمان داشت

به   و ما نیز،( گانه چنان حرمتی داشت که حتی ذکر نام ایشان گناهی بزرگ بود  مقام این خدایان دوازده  .ندکرد می
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شهریار و شهبانوي جهان   مانتوس و مانیا،  از میان این خدایان،). شاید نباید نامهایشان را یاد کنیم همین دلیل، 

  .فرستادند هی شیطان بالدار را در پی اجراي احکام خویش میاز همه هراس انگیزتر بودند و هر یک گرو  زیرزمینی،

چرخاند و قلم و  ماریا شمشیري را تهدیدکنان در دست می  آشتی ناپذیرتر از دیگران،  االهۀ تقدیر،  السا، یا مئان،

وخ الرس و پناتس طبعی ش. و چکش و میخهایی براي کوبیدن فرمانهاي تغییرناپذیرش داشت  دواتی براي نوشتن،

  .روح کشتزار و خانه بود  هاي کوچکشان در پرستشگاه نمایندة و مجسمه  داشتند،

اما بر طبق . اتروسکها دانش مقدس پیشگویی از روي جگر گوسفند یا پرواز پرندگان را شاید از بابل فرا گرفته بودند

و بیدرنگ مانند حکیمی زبان به  که از شیار خاکی تازه شخم زده به وجود آمد  نوة تینیا،  داستانهاي کهن ایشان،

مراسم دینی اتروسکها با فدیه کردن گوسفند یا گاو یا انسان به . این دانش را به ایشان به الهام آموخت  سخن گشود،

اي از  در پاره. شدند کشته یا در تشریفات دفن بزرگان زنده به گور می اگر آدمیزاده بودند،  قربانیان،. رسید اوج می

که در سال  فوکایابدین گونه بود که مردم . کردند یران جنگی را براي خشنود کردن خدایان قتل عام میاس  موارد،

 358رومی، که در سال  300و   م در بازارکایره سنگسار شدند، ق 535در سال   م در آاللیا به اسارت درآمدند، ق 533

  با کشتن هر دشمن،  ، پنداشت که هر اتروسکی گویا می. در تار کوینی قربانی گشتند  چنگ اتروسکها افتاده بودند،به 

.دهد روحی را از دوزخ نجات می

روح مرده، بدان گونه که در تصاویر گورها نشان داده . اعتقاد به دوزخ مردم پسندترین اصل اساطیر اتروسکی بود

فرصتی براي دفاع از رفتار   در لحظۀ واپسین داوري،  رفت و، به دادگاه جهان زیرزمینی می  اجنه،به راهنمایی   شد، می

ها،  شد؛ این شکنجه هاي گوناگونی گرفتار می آمد به شکنجه اگر از عهدة این دفاع برنمی. یافت  خویش در زندگی می

  و از طریق آنها،  قاید اولیۀ مسیحیت دربارة دوزخ،و ع  ،)اي اتروسکی در مانتوا برپایۀ فرهنگ توده(در آثار ویرژیل 

نیکوکاران از این بادافره معاف بودند، و رنج دوزخیان با . رد پایی دارد  دانتۀ توسکانی،» دوزخ«در  بیست قرن بعد، 

ج روح رستگاران از جهان زیرزمینی به انجمن خدایان عرو. یافت شان کاهش می نیایش یا فدیه دادن دوستان زنده

  .اند کرد تا آنجا از جشنها و تجمالت و قدرتهایی بهره برد که تصاویرشان را با امید بسیار بر گورها نقش کرده می

و رویۀ دریچۀ   شدند، توانگران در تابوتی لعابی یا سنگی دفن می. سپردند اتروسکها معموال مردگان خود را به خاك می

مصور   خندان آپولون یونان کهن،  به خود مرده و اندکی شبیه به چهرة اندکی شبیه  تابوت به نقش انسانی خوابیده،

سوزاندند و خاکسترشان را در  گاه مردگان را می. هنر قرون وسطایی از این سنت اتروسکی چیزها آموخته است  بود؛

ه شکل یک اي بسا که خاکستردان یا گور ب. کردند ریختند و روي ظرف چهرة خود مرده را نقش می ظروف خاص می

وسایل زندگی پس از   شد چند اطاق داشت و در آنها همۀ اي ساخته می اي که درون صخره گاه گورخانه  خانه بود،

  هاي در یکی از گورخانه. مانند اثاثه و افزار و گلدان و جامه و سالح و آینه و لوازم آرایش و جواهر، آماده بود  مرگ،

در اطاق   پیدا شد؛  هاي او،  بی مفرغی و دست نخورده، و کنار آن سالحها و عرابهاسکلت جنگجویی روي تختخوا  کایره،  

خاکستر اندام دوست داشتنی آن زن . جمع آمده بود  پشت این گورخانه زیورآالت و جواهر زنی، شاید همسر خود او،

  .نیز در جامۀ عروسیش نهاده شده بود

III – هنر اتروسکی  

قدرت   توانیم آداب و اخالق مردم، و از راه آن می  مت شناخته شدة تاریخ اتروسکی است،هنر اتروسکی تقریبأ تنها قس

هنر . مصر، یونان و روم را ردیابی کنیم  و افت و خیز روابط اقتصادي و فرهنگی با آسیاي صغیر،  دین و طبقه،

اما   تمدنی خشن و تاریک اندیش بود،  این هنر، نمایندة. کرد و مهارت فنی آزاد می  اتروسکی را آیینهاي دینی مقید،

بر صورتها و سبکهاي  –و مصري   قبرسی،  یونیایی، –هنر شرقی . کرد آن را با قدرت و به زبان خاص بیان می

و . گرفت هاي یونانی الهام می گري آن در دوران بعدي نیز از نمونه و پیکرتراشی و کوزه  نخستین آن اثر گذاشته بود،
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هاي مفرغی بود که هنر اتروسکی شخصیت و استقالل خود را آشکار  نقاشی و ساختن مجسمهاما در معماري و 

مرکب از   بخشی از باروهاي شهر اتروریا،. هایی نیست هایی یا گورخانه هاي آثار معماري جز تکه پاره بازمانده. کرد می

گذار  هاي توانگران اتروسکی پایه خانه. جاستهنوز بر  که استوار و دقیق به یکدیگر پیوسته،  آجرکاریهاي کالن بیمالط،

تاالر پذیرایی یا ایوان مرکزیی که در   دیوار عبورناپذیر بیرونی،  یعنی،: هاي ایتالیایی است طرح کالسیک شیوة خانه

داالن  که غالباً  هایی کوچک در پیرامون ایوان، و غرفه  اي براي فرو ریختن باران به آب انبار تعبیه شده، سقف آن حفره

ها نیز گاه به سبک آنها  که گورخانه  پرستشگاههاي اتروسکی را، ویتروویوس. ستونداري در برابر آنها قرار داشت

سبک «اما شد،  طرح این ساختمانها بیشتر به تقلید از معماري یونانی ریخته می. وصف کرده است  شده، ساخته می

ها به  و غرفه  با معماري دوریک یونانی این فرق را داشت که ستونها بدون شیار و در عوض داراي پایه بود،» توسکانی

معبد . هاي دلکش آتیکی طول دوبرابر عرض بود حال آنکه در غرفه  شد، شکل مستطیل شش در پنج ساخته می

و  آرشیتراوهاري، با ردیفی از ستونهاي سنگی در پیرامون آن اي آج غرفه  :شد اتروسکی از قسمتهاي زیر تشکیل می

شد و از درون  اي بنا می همۀ اینها بر روي صفه یا پشته  کاریها و تزیینات لعابی؛ و برجسته  آرایشهاي سنتوري چوبین،

ساختن طاق و طاق ضربی را براي ساختمانهاي غیر ) دانیم آنجا که می تا(اتروسکها . و بیرون رنگی روشن داشت

این صور پرشکوه معماري    ا آنان ظاهر. در ایتالیا مرسوم کردند –در بناي دروازه و دیوارها، آبراهه و زهکشها  –دینی 

یعنی  اما آنان این اسلوب عالی، .بودندو لیدیاییان خود نیز آن را از بابل گرفته   اقتباس کردند،) لودیا(را از لیدیا 

دنبال نکردند و بیشتر به   بی کمک ستونهاي متعدد و با پرهیز از سنگینی آرشیتراوها،  پوشاندن فضاهاي بزرگ را،

  .سی را براي رومیان بازگذاشتندو کار انقالب طاقهاي قو  همان راههایی رفتند که یونانیان پیموده بودند،

اي فراوان است و رهروان  هاي این آثار در هر موزه نمونه. هاي آن است ها و سفالینه اتروریا کوزه  معروفترین فراوردة

. اي در خود نهفته دارد ها چه کمال نادیده اندازد که این گنجینه خستۀ تاالرهاي آثار سفالین را به حیرت می

و آرایشی   ساختی خام،  داراي طرحی میانمایه،  اگر به تقلید از آثار یونانی ساخته نشده باشد،  ی،هاي اتروسک کوزه

هیچ هنر دیگري سیماي آدمی را چنین مسخ نکرده و اینهمه نقابهاي نفرت آور و جانداران هولناك و . بربرانه است

م حاکی از شور و نشاط  قرن ششم ق» سیاه سفالهاي«اما . شیطانهاي غول آسا و خدایان هراس انگیز نساخته است

هاي  در وولچی و تارکوینی کوزه. دهد هاي ویالنووایی را نشان می و شاید تکامل بومی شیوه  خاص ایتالیایی است،

که   ، »گلدان فرانسوا«. یا به تقلید از سفالهاي سیاه آتیکی ساخته شده است  زیبایی به دست آمده که گویا در آتن،

گویا کار دو استاد یونانی به نام   با دو دسته و به همت یک تن فرانسوي به همین نام کشف شده، ظرفی است

  اي سیاه دارد، که نقوشی سرخ بر زمینه  خاکستردانهاي متعلق به ادوار بعدي،. کلیتیاس و ارگوتیموس بوده است

دهد که  اوانی این گونه ظرفها نشان میفر. به دست یونانیان ساخته شده است  باز برحسب قراین،  اما،. زیباست

سفالگران آتیکی بازار اتروسکی را در دست گرفته و کارگران بومی را واداشته بودند که فقط به تولیدات صنعتی 

کردند حق داشتند اینهمه کوزه و افزار  هاي اتروسکی را غارت می دزدانی که گورخانه  رویهمرفته،. مشغول باشند

.ارندسفالی را به جا گذ

خود سرآمد   مفرغکاران اتروسکی در حرفۀ. توانیم با این بیحرمتی سخن بگوییم دربارة آثار مفرغی اتروسکی نمی

تنها یک شهر دو هزار مجسمۀ   بنا بر روایات،  چنانکه،. کردند گران رقابت می از نظر کمیت تولید با کوزه. دیگران بودند

در میان . تسلط رومیان تعلق دارد  بیشتر به دورة  شان به دست ما رسیده،هاي ای آنچه از ساخته. مفرغی داشته است

که با جالل خاص رومی و وقار مفرغ در » خطیب«یکی مجسمۀ   :تر از دیگران است دو اثر ارزنده  کاریها، این برجسته

که  »خیمایرا«  مجسمۀ  باز هم در فلورانس،  و دیگري،  موزة باستانشناسی فلورانس به حال سخن گفتن ایستاده است؛

غولی   این شمایل نفرت انگیز،. در آرتتسو به دست آمده و بخشی از آن را چلینی بازسازي کرده است 1553در سال 
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و کلۀ بزي است که   دمی به شکل مار،  کشته شد و داراي سر و بدن شیر، بلروفونکند که گویا به دست  را تصویر می

. دهد اما قدرت و پرداختکاري آن ما را با عجایب بدنیش خو می. به طور غیر طبیعی از پشت آن بیرون آمده است

ظرف   افزار،  سپر،  نیزه،  شن،کاله خود، جو  شمشیر،  ،)مجسمۀ کوچک(مفرغکاران اتروسکی غالباً میلیونها تندیسک 

و حتی عرابه براي صدور به کشورهاي   چراغ، چلچراغ،  تختخواب،  آیینه،  بادبزن،  زنجیر،  قفل،  سکه،  خاکستر مرده،

که بدنه و   گوید، در آستانۀ موزة مترپلیتن نیویورك یک عرابۀ اتروسکی به دیدارگران خوشامد می. ساختند دیگر می

زیبایی نقش   و غالف و دورة چرغها از مفرغ است و در قسمت جلوي آن تصاویر برجستۀ  بین،چرخهاي آن چو

پوشاندند  را با موم می  رویۀ شیء  براي این کار،. روي بسیاري از اشیاي مفرغی به ظرافت حکاکی شده است. اند کرده

و   دند تا نقش خطوط روي فلز بیفتد،کر و سپس شیء را در تیزاب فرو می  کردند، و با قلم روي آن صورتی حک می

در ساختن و پرداختن اشیاي سیمین و زرین و   هنرمند اتروسکی،. کردند تا پاك شود موم را نیز آب می  بعداً

  .هنرمند مصري و یونانی بود  وارث و همپایۀ  استخوانی و عاجی،

اما   د و کانهاي کارارا گویا کشف نشده بود،مرمر کمیاب بو. سنگی هیچ گاه در اتروریا رواج نداشت  تراشیدن مجسمۀ

هاي کوچک و تزیینات  خاك رس نرم و خوب فراوان بود و بزودي به مقدار زیاد در برجسته کاریهاي لعابی و مجسمه

اي براي  یک هنرمند ناشناختۀ اتروسکی مدرسه  در حدود اواخر قرن ششم،. ها به کار رفت ها یا گورخانه خانه

در  1916را ساخت که در سال   »آپولون ویی«یعنی پیکرة   یی تأسیس کرد و شاهکار هنر اتروسکی،پیکرتراشی در و

آپولونهاي   که از روي نمونۀ  این تندیس دلفریب،. همان محل کشف شد و تا چندي پیش در ویالجولیاي رم بود

با   ،»مونالیزا«کم و بیش شبیه به اي زنانه و  دهد که چهره زنی را نشان می  یونیایی و آتیکی زمان ساخته شده،

ایتالیاییها . لبخندي بر گوشۀ لب و چشمانی کشیده و شیطنت آمیز و بدنی سرشار از شادابی و زیبایی و زندگی، دارد

پیکرتراشان   ها، و همچنین در بسیاري از نقوش عالی گورخانه  در این زمینه،. نامند می» آپولون جاندار«آن را 

خود یا   »خطیب»  در حالی که در ساختن مجسمۀ  ایی را در تصویر مو و جامه به کمال رساندند،اتروسکی سبک آسی

.پردازي واقعی را بنیاد کردند وارثان رومیشان سنت چهره

پلینی مهین در وصف . هنر دیگري را به روم منتقل کرد  به یاري نقاشی ایتالیاي یونانی نشین،  نقاشی اتروسکی،

از اینها هم کهنتر «و در کایره فرسکوهاي است که حتی   ؛»قدمتشان از رم بیشتر است«گوید که  میفرسکوهاي آردئا 

از همۀ اینها فقط . کردند ها را نقاشی می ها و گورخانه هنرمندان روي سفالها و اندرونۀ خانه  ».و بسی زیباترند

از سبک شرقی و   مراحل نقاشی اتروسکی را،  مۀاما چندان که ه  ها و تصاویر گلدانها باقی است، فرسکوهاي گورخانه

ها  در برخی گورخانه. توان در آنها بازشناخت می  اي و سرانجام رومی و پومپئیی، یونانی گرفته تا یونانی و اسکندریه

که شکلهایشان به سبک پومپئیی   هاي ایتالیایی پنجره و سردر و ستون و رواق و دیگر صور معماري، نخستین نمونه

اند، و عجب آنکه  بسیاري از فرسکوها رنگ باخته. شود ي دیوارهاي درونی اطاقها نقش شده است، دیده میرو

در . اند نقاشیها از نظر فنی میانمایه. اند معدودي از آنها پس از بیست قرن تازگی و درخشندگی خود را نگاه داشته

. نشانی نیست  برد سایه روشن براي نمایش تمامیت و ژرفا،و کار  نمایش حجم،  از اصول مناظر و مرایا،  تصاویر اولیه،

  در جهت پاها،  ها همه نیمرخ، چهره  اند؛ گویی که در آیینۀ افقی محدبی انعکاس یافته  بدنها به سبک مصري باریکند،

تناسب دقیقتر و اجزاي بدن   شود، اصول مناظر و مرایا و نمایش حجم پدیدار می  هاي بعدي، در نمونه. اند تصویر شده

شود که آدمی را انگشت به  این نقاشیها چنان شور و نشاط بازیگوش خاصی دیده می  اما در همۀ. تري دارند و ماهرانه

  !پس زندگیشان چگونه بوده است  هاي اتروسکی به این شادمانگی است، دارد که اگر گورخانه دهان می

. یا در کارزار به جست و خیز و بازي سرگرمند  برند، آن لذت می جنگند و از بینیم که می در همۀ آنها مردانی را می

در میدانهاي . کنند که گویی تماشاگرانی دارند با دالوري کسانی مبارزه می  روند، مردانی که به جنگ شیر و خرس می
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هم گالویزند؛ با  از حریفان نبرد با  تر خود، سخت  در حالی که تماشاگران،  زنند، گیرند و مشت می کشتی می  ورزش،

لوح نقاشی دلپذیري مرد و زنی . گیرند و گاه در گوشۀ آرامی ماهی می  تازند؛ اسب یا گردونه بر گرد آمفی تئاترها می

  در کایره،  بر گوري،. خرد تا این پایه کهنسال است: رانند دهد که روي رودي آرام خوش خوش بلم می را نشان می

با جامی شراب به زن   که تاجی از خرزهره بر سر دارد،  اند؛ مرد، ري دراز کشیدهصورت مرد و زنی هست که بر بست

در . گوید داند که مرد دروغ می گرچه می. کند زند و قول او را باور می دهد؛ زن لبخند می وعدة وفاداري جاودانه می

که در آن دختران   پایان، بی بزم عشرتی: دهد نقاش اتروسکی تصور خود را از بهشت نشان می  هاي دیگر، گورخانه

از لوازم   و گویا ساز دهنی،  نی و چنگ و شیپور،. شناسند پروا به آهنگ نی دولول و چنگ، در رقص، سر از پا نمی بی

. عشق به موسیقی و رقص یکی از وجوه درخشان تمدن اتروسکی است  هر بزم و عروسی و تشییع جنازه بوده است؛

.اند شمایلها، چرخ زنان، با تن برهنه در شور و جنون مستانه  ورنتو،در ک  »شیرزن«در گورخانۀ 

نشین کامپانیا  هاي آلپ و شهرهاي یونانی خویش را از شمال و جنوب تا کوهپایه  تقدیر اتروسکها چنین بود که سلطۀ

مانتوا،   پادوا،  ان در ورونا،اتروسکی. و آنگاه کنار رود تیبر خود را با قدرت فزایندة روم رو به رو ببینند  گسترش دهند،

و آدریا کوچگاههایی ایجاد کردند؛ دریاي آدریاتیک نام   راونا،  آن سوي کوههاي آپنن در ریمینی،  ، مودنا، بولونیا، پارما

و شاید   کاپوا،  ،)پالسترینا(کوچنشینان اتروسکی در فیدنه، پراینسته . خود را از همین پایگاه کوچک آدریا گرفته است

م، بر طبق روایتی  ق618روم را در میان گرفتند و سرانجام در سال   ، زادگاه سیسرون،)توسکان کوچک(وسکولوم ت

بدین ترتیب قدرت و تمدن اتروسکی براي   جوي اتروسکی بر دیهیم روم دست یافت؛ یک حادثه  دقیق اما سست،

  .مدت صد سال حاکم و مربی ملت رومی شد

IV - انروم زیر فرمان پادشاه  

معلوم نیست که . م مهاجران ویالنووایی از رود تیبر گذشتند و در التیوم جایگزین شدند ق 1000در حدود سال 

ساکنان عصر سنگی آن سامان را به قید اسارت خویش درآوردند یا از میان بردند یا فقط با آنان زناشویی   مهاجران،

اندك اندك گرد هم آمدند و چند   یان تیبر و خلیج ناپل،م  هاي این منطقۀ تاریخی، مردم کشاورز دهکده. کردند

کردند و از اتحاد با هم دریغ داشتند، مگر به هنگام  کشور ـ شهر پدید آوردند که همواره با یکدیگر همچشمی می

که یعنی اي بسا همان جایی   شهر، آلبالونگا در پاي کوه آلبان بود،  نیرومندترین کشور ـ. جشنهاي دینی یا جنگها

م گروهی از مهاجران التینی ـ یا در پی  شاید در قرن هشتم ق. اکنون به نام کاستل گاندولفو مقر تابستانی پاپ است

اي تقریباً در سی و دو کیلومتري  آلبالونگا را ترك کردند و به ناحیه  کشورگشایی یا بر اثر فشار افزایش جمعیت ـ

  .را بنیاد نهادند  یعنی رم،  گاه بشر،شمال غربی آن منطقه رفتند و مشهورترین زیست

اما روایات رومی آگاهیهاي . چیزي براي گفتن ندارد  که بشدت فرضی است،  تاریخ جز این چند سطر،  دربارة منشأ رم،

چه بسا بسیاري از اسناد تاریخی نابود   ، م رم را آتش زدند ق390هنگامی که گلها در سال . دهد بیشتر به دست می

بر حسب . آن پس خیالپردازي میهن پرستانه میدان آزادتري براي نقش کردن چگونگی تولد رم پیدا کردگشت و از 

دانستند و رویدادها را بر مبناي سال  م را تاریخ تأسیس رم می ق 753آوریل سال  22روز   اصطالح امروزي ما،

فرزند آفرودیته   که چگونه آینیاس یا انه، کرد یکصد داستان و یک هزار شعر بیان می. کردند بنیانگذاري شهر ضبط می

خدایان و تمثالهاي مقدس   و پس از دیدن بالها، از بسی سرزمینها و مردمان،  از ترواي سوخته گریخت،  یا ونوس،

اند که هشت نسل  و آورده  زناشویی کرد،  دختر شهریار التیوم،  آینیاس یا انه با الوینیا،. را به ایتالیا آورد پریاموسشهر 

نومیتور را بیرون   نامش آمولیوس،  غاصبی،. رسید  پایتخت التیوم،  به پادشاهی آلبالونگا،  نومیتور، از نوادگانشان،  بعد،

را واداشت تا   رئاسیلویا،  ر او،تنها دخت. فرزندان نومیتور را کشت  راند و، براي آنکه نسل آینیاس را از میان بردارد،

آغوش خود را گشود تا نسیم «اما رئا روزي کنار جویباري دراز کشید و . راهبۀ وستا شود و بکارت خویش را پاس دارد
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که شیفتۀ زیبایی او شده   ،)مریخ(مارس   به خواب رفت؛  از آنجا که به آدمیان و خدایان اعتماد فراوان داشت،» .بخورد

. آمولیوس فرمان داد تا هر دو را در آب غرق کنند. پس رئا دو برادر توأمان زایید. را با دو بچه در شکم وانهاداو   بود،

ماده گرگی یا ـ بنا بر یک . اما امواج مهربان آنان را به خشکی رساند  اي روي آب رها کردند، دو کودك را بر تخته پاره

» لوپا«که چون مانند گرگ در شهوترانی بی بند و بار بود ملقب به   ،روایت مشکوك ـ زن چوپانی به نام آکاالرنتیا

آمولیوس را   وقتی رومولوس و رموس بزرگ شدند،. دو برادر را از آب برگرفت و به شیر خود پروراند  شد،) گرگ(

هاي  ه روي تپهدیهیم پادشاه را به نومیتور باز گرداندند و همت بر آن مقصور کردند تا مملکتی خاص خود ب  کشتند،

. روم برپا دارند

گرچه شاید هم حقیقتی در آنها   آورد، باستانشناسی هیچ مدرك و دلیلی در تأیید این حکایات روزگار جوانی ما نمی

جایی که . شاید التینها مهاجرانی گسیل داشتند تا رم را به سنگر دفاع در برابر اتروسکهاي مهاجم مبدل کنند. باشد

در آن   اما،  ي مقصود خود برگزیدند در سی و دو کیلومتري دریا بود و در خور بازرگانی دریایی نبود،این مهاجران برا

رم از نظر بازرگانی داخلی . روزهاي گرمی بازار دریا زنی، صرفه در آن بود که شهرها را اندکی درون خشکی بسازند

اما از لحاظ . زمینی شمال و جنوب قرار گرفته بوداي و  چه در برخوردگاه حمل و نقل رودخانه  موقعی مناسب داشت،

حتی در بخشهاي   در دشتهاي پیرامون آن،  خاصه به هنگام بهار،  زیرا باران و سیل،  بهداشتی در وضعی نامساعد بود،

بر . به همین دلیل بود که هفت تپۀ رم دلخواه همگان شد  کرد؛ پایین دست شهر، مردابهاي ماالریا خیز ایجاد می

اي در پاي آن کار  شاید به این دلیل که وجود جزیره  اي که مسکون شد پاالتینوس بود، نخستین تپه  بق روایات،ط

از شدت   هاي مجاور نیز یک به یک مسکون گشت تا آنکه، تپه. کرد گدار زدن و پل ساختن به روي تیبر را آسان می

سه طایفه ـ التینها،  .ساختندي واتیکان و یانیکولوم منزل اي از ایشان از رودخانه گذشتند و رو عده  تراکم جمیعت،

پدید آوردند و بتدریج در شهر رم » هفت تپه«اي به نام  اتحادیه  ها سکنا گزیدند، سابینها، و اتروسکها ـ که روي تپه

.فرو رفتند

داد  مسابقاتی ترتیب می  براي آنکه ساکنان رم را صاحب زن کند،  که چگونه رومولوس،خوانیم  در داستانهاي کهن می

داشتند و  رومیان زنان سابینی را بزرو نگه می  در طی این مسابقات،. کرد و سابینها و طوایف دیگر را به آنها دعوت می

به رم اعالم جنگ داد و به شهر   کوریایی،تیتوس تاتیوس، پادشاه طایفۀ سابینی . کردند مردان سابینی را تارومار می

دروازة قلعه را به روي   کاپیتولینوس بود،  اي به روي تپۀ ، دختر یکی از سرداران رومی که پاسدار قلعه تارپیا. تاخت

اي که  و نسلهاي بعدي به صخره  میان سپرهاي خود خرد کردند،  به سزاي این خیانت،  رومیان او را،. مهاجمان گشود

چون سپاهیان تاتیوس به نزدیک . دادند» صخرة تارپیایی«انداختند نام  کومان را از آنجا به پرتگاه فرود میمح

به این بهانه اسباب ترك جنگ را فراهم کردند که اگر   که اسارت را خوش نداشتند،  زنان سابینی،  پاالتینوس رسیدند،

تاتیوس را   رومولوس،. واهند داد، و اگر ببازند پدرانشان راکوریاییان جنگ را ببرند آنان شوهرانشان را از دست خ

  با پیوستن طایفۀ خود به التینها، مملکت واحد پدید آورند؛ از آن پس،  برانگیخت تا هر دو با هم حکومت کنند و،

همچنین ممکن . شداي به حقیقت نزدیک با این افسانه شاید تا اندازه. اند آزادگان رومی را کوریایی یا کویریایی نامیده

  .پوشی غلبۀ سابینها بر رم ساخته باشند پرستی آن را براي پرده است که رومیان به انگیزة میهن

و از آن پس به نام کویرینوس   گردبادي وي را به آسمان برکشید،  پس از آنکه رومولوس مدتی دراز شاهی کرد،

هاي  چون تاتیوس درگذشت، سران خانواده  نیز،. پرستش شد و جزو خدایان محبوب رم درآمد باسیلئوسآرخون 

شاید میان تاریخ بنیانگذاري رم و زمان تسلط . به نام نوما پومپیلیوس، را به شهریاري برگزیدند  اعیان سابینی دیگري،

مانند حکام   حال آنکه پادشاه،  بوده باشد،  ان،»تورسنا«اتروسکها قدرت حقیقی حکومت در دست همین شیوخ یا 
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روایات کهن نوما را مردي همانند مارکوس . نهگانۀ آتن در آن زمان، به طور عمده نقش کاهن اعظم را داشته است

  .تصویر کرده است  هم فیلسوف و هم قدیس،  آورلیوس،

. خو درآورد درنده بر مردمی  …فترین نیروي مؤثر نوما کوشید تا ترس از خدایان را همچون شگر :نویسد لیویوس می

ها و  االهۀ چشمه  با اگریا،  بخشید، چنین فرا نمود که شبها، اما چون بی دعوي حکمت بالغه این کوشش سودي نمی

گوید، و به اندرز اوست که نوما آداب دینی خویش را آن گونه بنیاد نهاده است که از همه بیش  سخن می  زایمان،

.کاهنان ویژه گمارده است  تۀ خدایان است، و براي هر خداي عمده،پذیرف

  وحدت و ثبات حکومت را قوت داد؛ و به عقیدة  با یکدست کردن آیین پرستش در میان طوایف گوناگون روم،  نوما،

  .چهل سال آرامش به مردم خویش ارزانی داشت  با دیندار کردن رومیان پرخاشجو،  سیسرون،

چون یقین یافت که کاهلی از   وي،«. رومیان را به زندگی عادي خود بازگرداند  ، تولوس هوستیلیوس،  جانشین او

رم بود به نام   یعنی شهري را که زایندة  پس آلبالونگا،» .چینی براي جنگ برآمد کاهد، در پی زمینه نیروي کشور می

تولوس او را به   اه آلبا پیمان اتحاد را شکست،هنگامی که ش. دشمن نشانه کرد و بر آن تاخت و یکسره ویرانش کرد

حکمت سپاهیگري او را   آنکوس مارتیوس،  جانشین وي،. اش کرد شقه  ها از دو سو، با کشیدن عرابه  دو عرابه بست و،

   :آنکوس دریافت که  به گفتۀ دیون کاسیوس،. دستور کار خویش ساخت

اما هرچه آدمی بیشتر شوق . …فی نیست از تبهکاري دوري جویندخواهند در صلح به سر برند کا براي کسانی که می

مگر آنکه با   تواند انسان را نگاه دارد، آنکوس دانست که آرامش طلبی نمی. شود صلح داشته باشد، گزندپذیرتر می

این  فراهم آوردن ساز و برگ جنگ همراه باشد؛ و همچنین دریافت که شوق رهایی از یوغ بیگانه کسانی را که شور

  .اند بزودي به خاك سیاه نشانده است رهایی را ناسزاوار در سر داشته

V   - سلطۀ اتروسکها  

در تارکوینی   که از کورنت تبعید شده بود،  بازرگان توانگري به نام دماراتوس،  م، ق655در حدود سال   باز طبق روایات،

به رم مهاجرت کرد و آنجا مقام   لوکیوس تارکوینیوس،  پسرش؛. سکنا گزید و زنی اتروسکی را به همسري انتخاب کرد

به احتمال بیشتر، بر اثر ائتالف   یا تخت شاهی را غصب کرد یا،  پس از مرگ آنکوس،  و منزلتی به هم زد و ،

او نخستین کسی بود که، براي رسیدن به مقام «: گوید لیویوس می. به شاهی گزیده شد  هاي اتروسکی در روم، خانواده

ـ یعنی ) مردم یا عوام الناس(میان مردم به نفع خود به تبلیغ پرداخت و براي جلب حمایت پلبینها   طنت،سل

اي را که از پیش فراهم کرده بود براي ایشان  خطابه توانستند نسبتشان را به بانیان روم برسانند ـ شارمندانی که نمی

ریستوکراسی فایق آمد و نفوذ اتروسکی در سیاست، سلطنت بر آ  در زمان این تارکوینیوس پریسکوس،» .خواند

تارکوینیوس در جنگ با سابینها آنان را شکست داد و سراسر التیوم را زیر . و هنر رومی نیرو گرفت  دین،  مهندسی،

اند که از همۀ منابع روم براي آراستن تارکوینی و شهرهاي دیگر اتروسکی استفاده کرد، اما  آورده. سلطۀ خود آورد

گویی وي نمایندة  .بخشیدنرمندان اتروسکی و یونانی را نیز به پایتخت خود آورد و آن را با معابد پرشکوه زیور ه

.قدرت رو به رشد بازرگانی و مالی در برابر زمینداران آریستو کرات بود

خواستند که دوباره وظایف  اینان می  کشته شد؛ پاتریسینهاینیوس به دست تارکو  پس از سی و هفت سال حکومت،

بر اوضاع مسلط شد و توانست سلطنت را   اما بیوة تارکوینیوس، به نام تاناکیل،. پادشاهی را به امور دینی محدود کنند

آنکه از سوي مردم  بی«گوید سرویوس نخستین کسی بود که،  سیسرون می. ل کندبه پسرش سرویوس تولیوس منتق

سرویوس مدبرانه حکومت کرد و . هاي اعیان است در این عبارت خانواده  »مردم«مراد از » .سلطنت کرد  انتخاب شود،

پس   را خوش نداشتند، اما زمینداران بزرگ حکومت او  بارو و خندقی پیرامون آن ساخت؛  براي حفظ رم از مهاجمان،

سرویوس ناچار با توانگران پلبینها متحد شد و براي تقویت موقع خود . چینی پرداختند براي برانداختنش به دسیسه
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پس از آنکه آمار و افراد و دارایی ایشان را فراهم آورد، . اي بخشید سپاهیان و رأي دهندگان را سازمان و نظم تازه

تا در عین آنکه آریستوکراسی قدیم دست نخورده   تقسیمبندي کرد، نه بر حسب تبار، شارمندان را بر حسب دارایی

توانستند براي خود اسب و زرهی  این طبقه شامل کسانی بود که می. را ایجاد کند اکویتسآنها، طبقۀ  در برابر  بماند،

نفر از مردم قادر به حمل  80,000دهد که  سرشماري او نشان می .جویندسپاه سوار شرکت به دست آورند و در 

توانیم تخمین بزنیم که جمعیت رم در  می  اند؛ اگر هر سرباز را صاحب یک زن و یک فرزند فرض کنیم، سالح بوده

و مبناي   سرویوس مردم را به سی و پنج طایفۀ تازه بخش کرد،. تن بوده است 260,000به م بالغ  ق 560حدود سال 

از   مانند کلیستنس در یک قرن بعد،  بدین گونه،  بل اقامتگاه ایشان قرار داد و،  تقسیم را نیز نه خویشاوندي و مقام،

برتر از دیگران شمرده   به حکم تبار،  ه،اي بود ک زیرا این طبقه  انسجام و قدرت آریستوکراسی در انتخاب کاست،

  سرویوس را به بیقانونی در حکومت متهم کرد،  نوة تارکوینیوس پریسکوس،  هنگامی که تارکوینیوس دوم،. شد می

اما تارکوینیوس » .مردم به اتفاق به او رأي دادند»  لیویوس،  به گفتۀ  سرویوس از عامۀ مردم رأي اعتماد خواست و،

.کردو سرویوس را کشت و شاهی خود را اعالم مجاب نشد 

پاتریسینها شاه . سلطنت روم مطلقه شد و نفوذ اتروسکی به اوج خود رسید )»مغرور«(در زمان تارکوینیوس سرپربوس 

از همین . ند دیر زمانی قدرت نامحدود او را گردن نهندتوانست دانستند و نمی را مجري ارادة سنا و پاسدار دین قوم می

این تارکوینیوس تازه بدتر از   اما،. به سلطنت سرویوس گردن ننهاده بودند  تارکوینیوس پریسکوس را کشته،  رو،

 آزادگان را با محکومیت به ماهها کار اجباري خوار  گروهی نگهبان را به حفظ جانش گماشت،. تارکوینیوس اول بود

و با چنان   فرادست را از دم تیغ گذراند،  بسیاري از رهبران طبقۀ  شارمندان را در بازار شهر به دار آویخت،  گرداند،

وحات تازه به خیال آنکه با فت  تارکوینیوس، .شداي حکومت کرد که منفور همۀ مردم با نفوذ  گستاخی ددمنشانه

هنگامی که در این نبردها همراه . بر روتولیان و ولسکیها هجوم آورد  تواند مردم را با خود بر سر مهر آورد، می

و این یکی از گشتگاههاي عمدة تاریخ   ،)م ق 508(رفت، اعضاي سنا گرد هم آمدند و او را خلع کردند  سپاهیان می

  .روم بود

VI - پیدایی جمهوري  

گوید که یک شب در  لیویوس می. آمیزد شود و نثر سیاست با نظم عشق در می یت بدل به ادبیات میدر اینجا روا

به نام لوکیوس تارکوینیوس   و یکی از خویشاوندانش،  سکستوس تارکوینیوس،  پسر او،  اردوي شاه در آردئا،

پیشنهاد کرد که هر دو سوار اسب کوالتینوس . کوالتینوس، دربارة فضایل زنانشان نسبت به یکدیگر گفتگو داشتند

  اما وقتی به رم رسیدند،  پس چنین کردند؛. شوند و به رم بروند و، در آن دیرگاهان شب، زنانشان را شگفتزده کنند

براي بافتن جامۀ   زن کوالتینوس،  حال آنکه لوکرتیا،  دیدند که زن سکستوس با فاسقانش بزم برپا کرده است،

. تش هوس در دل سکستوس افتاد تا وفاي لوکرتیا را بیازماید و از عشق او برخوردار شودآ. ریسد شوهرش پشم می

لوکرتیا پدر و شوهر خویش را . پس، چند روز بعد، در نهان به خانۀ لوکرتیا رفت و به زور و نیرنگ از او کام گرفت

  لوکیوس یونیوس بروتوس،  ر این سانحه،بر اث. اي خود را کشت فراخواند و ماجرا را برایشان باز گفت، آنگاه با دشنه

وي خود برادرزادة شاه . تارکوینیوس را از رم برانند  از همۀ نیکمردان خواست تا خانوادة  یکی از دوستان کوالتینوس،

خود را به   براي آنکه زنده بماند و انتقام بگیرد،  بروتوس،. بود، اما پدر و برادرش به فرمان شاه کشته شده بودند

بروتوس همراه کوالتینوس به پایتخت رفت و . »خل«یعنی   وانگی زده بود و از این رو او را بروتوس لقب داده بودند،دی

در این . داستان لوکرتیا را براي سنا شرح داد و آنان را برانگیخت تا همۀ افراد خانوادة سلطنت را از رم تبعید کنند

نزد سپاهیان تاخت و داستان   چون از این کار خبر یافت،  بروتوس،. فتشاه سپاهیان را ترك گفت و به رم شتا  میان،
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تارکوینیوس به شمال گریخت و از اتروریا . سپاهیان به حمایت بروتوس برخاستند. لوکرتیا را براي آنان نیز بازگفت

 .اندبازگردخواست تا تخت شاهی را به او 

  مجلسی از شارمندان سرباز برپا شد و، به جاي انتخاب پادشاهی که براي تمام مدت عمر حکومت کند،  در این هنگام،

  بر طبق روایات،  نخستین کنسولها،. براي یک سال حکومت معین کرد  با قدرتهاي برابر و رقیب یکدیگر،  دو کنسول،

پوبلیوس . س کناره گرفت و جاي خود را به پوبلیوس والریانوس داداما کوالتینو  بروتوس و کوالتینوس بودند؛

: از جملۀ این قوانین آن بود که. نامدار شد» دوست خلق«با وضع قوانینی اصولی در روم، به پوبلیکوال یا   والریانوس،

رضایت مردم به  محاکمه، باید اعدام شود؛ و نیز سزاي کسی که بخواهد بی بی  هر کسی بخواهد به پادشاهی برسد،

حق استیناف از   شود، مرگ است؛ شارمندي که محکوم به مرگ یا تازیانه خوردن می  منصبی دولتی دست یابد،

به   هنگام ورود به مجمع نمایندگان،  والریانوس بود که این رسم را نهاد که هر کنسول،. مجمع نمایندگان را دارد

ن در زمان صلح به صدور حکم اعدام، تبرها را از چوبدستیها جدا عالمت اعتراف به حاکمیت مردم و حق مطلق آنا

  .آوردکندو فرو 

و دیگر آنکه به جاي سلطنت، تا   یکی آنکه روم را از سلطۀ اتروسکها رهایی بخشید،  :انقالب داراي دو اثر عمده بود

آنان مجبور   بر عکس،  وضع سیاسی شارمندان تهیدست بهتر نشد؛. سی را بر کارها مسلط کردآریستوکرا  زمان قیصر،

بودند زمینهایی را که از سرویوس گرفته بودند به صاحبان اصلی باز گردانند، و به عالوه آن حمایت مختصري را نیز 

اما، در   انقالب را پیروزي آزادي خواندند؛ فاتحان،. از دست دادند  کرد، که سلطنت در برابر آریستوکراسی از ایشان می

.کشی از ناتوانان است بندوباري در بهره آزادي گاه به معناي بی   قاموس صاحبان قدرت،

م، سیادت  ق524و شکست اتروسکها به دست مهاجران یونانی در کوماي در   اخراج خانوادة تارکوینیوس از رم،

دعوت تارکوینیوس را   حکمران کلوسیوم،  الرس پورسنا،  به همین علت،. نداختاتروسکها را در مرکز ایتالیا به خطر ا

در خود رم نیز دسایسی   در عین حال،. رم نهاد سپاهی از شهرهاي متحد اتروریا فراهم آورد و رو به   اجابت کرد؛ پس،

  و بروتوس،  رفتار آمدند،گران گ دو پسر بروتوس جزو دسیسه. براي بازگرداندن تارکوینیوس به سلطنت صورت گرفت

ناظر تازیانه زدن و سر بریدن فرزندان خود شد؛ این رفتار او   خاموش و صابرانه،  نخستین کنسول تندخوي رومی،

رومیان، پیش از آنکه پورسنا به ایشان برسد، پلهاي روي تیبر را . براي رومیان بعدي سرمشق و شاید اسطوره گشت

هاي التینی و انگلیسی  نام خویش را در ترانه  با دفاع خود از سر پلها،  ،)کوکلس(م هوراتیوس یک چش. ویران کردند

روم در برابر   هایی که براي افتخارآمیز نمودن شکست رومیان ساخته شد، ، و دیگر افسانه با وجود این. جاودان ساخت

تینی که به دست شاهان رومی غارت شده اي از اراضی خود را به ویی و شهرهاي ال و پاره  پورسنا تسلیم اختیار کرد،

و با این کار خوش ذوقی خویش را   پورسنا بازگشت تخت سلطنت به تارکوینیوس را خواستار نشد،. بود و گذاشت

  رم براي مدت یک نسل ناتوان شد، . چید در این زمان در اتروریا نیز آریستوکراسی بساط سلطنت را برمی. آشکار کرد

  .نان ادامه یافتاما انقالب آن همچ

  هاي نفوذ اتروسکی در تمدن رومی تا پایان حیات آن باقی ماند، آما آثار و نشانه  نیروي اتروسکها در رم از میان رفت،

و چه بسا . ارقام رومی چه بسا اتروسکی هستند  با اینهمه،. ولی این نفوذ در زبان التینی گویا از همه کمتر بوده است

رومیان باور داشتند که آیین استقبال از فاتحان . آمده باشد  به معناي رودخانه،  اتروسکی رومون،که نام روما از واژة 

کرسی عرابه مانند فرمانروایان، و تبرها و   هاي حاشیه ارغوانی، و نیز جامه  اند، بازگردانده به میهن را از اتروریان گرفته

به نشانۀ قدرت و اعتبار او براي ضرب و قتل، حمل   در برابر هر کنسول،  ،لیکتورچوبدستیهایی را که به دست دوازده 

کرده بودند ـ هاي رومی تصویر دماغۀ یک کشتی را نقش  قرنها پیش از آنکه رم صاحب ناوگانی شود، بر سکه .شد می

  م، از قرن هفتم تا قرن چهارم ق. شد نقش می  به عالمت قدرت و فعالیت دریایی آن،  هاي اتروریایی، که مدتها در سکه
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تا در   رسم بود که اشراف رومی فرزندان خود را براي گذراندن مراحل عالی آموزش به شهرهاي اتروسکی بفرستند،

یا شاید هر دو از منبع   خود را از اتروریا،  رومیان جامۀ. احی و معماري را فرا گیرنددروس هندسه و مس  ، از جمله  آنجا،

.اقتباس کرده بودند  واحدي،

تارکوینیوس   اگر قول لیویوس را بپذیریم،. از اتروریا آمدند  یعنی هیستریونس،  همراه نامشان،  نخستین بازیگران،

. س را ساخت و از اتروریا اسب و مشتزن براي مسابقات رومی آوردسیرکوس ماکسیمو  پریسکوس بود که تماشاخانۀ

نیز   در مقایسه با یونان،  اما برتري مقام زن در روم،  رومیان مسابقات وحشیانۀ گالدیاتوري را از اتروسکها تقلید کردند،

به   از صورت یک باتالق،  را،مهندسان اتروسکی دیوارها و گند آبروهاي روم را ساختند و آن . معلول نفوذ اتروسکها بود

حتی تا . سرچشمۀ آیینهاي دینی و کاهنان و غیبگویان رومی نیز اتروریا بود. شکل شهر متمدن و محفوظی درآوردند

در آیینهاي اتروسکی چنین . جزو سپاهیان رومی بودند  غیبگویان اتروسکی رسماً  ،)میالدي 363(زمان یولیانوس 

با آیین سمبولیک ربودن عروس به دست   مراسم عروسی،. د رم را معین کرده استشد که رومولوس حدو تصور می

روم سازها و الحان موسیقی خویش را نیز . اقتباس شده بود  و همچنین آیین تشییع جنازة رومی از اتروسکها،  داماد،

ویکوس «نرمندان بود و آن خیابان رومی که محلۀ ه  بیشتر هنرمندان رومی اتروسکی بودند،. از اتروریا گرفت

ماسک صورت . و اما خود انواع هنر از یونانیان کامپانیایی به وسیلۀ التیوم به روم راه یافت  شد، نامیده می» توسکوس

که   بر پیکرتراشی از روي چهره در روم اثري عمیق داشت،  شد، که براي نمایشگاههاي خانوادگی برداشته می  مرده،

  هاي مفرغی، پیکرتراشان رومی معابد و کاخها را با مجسمه. گرفته بود  تروریا سرچشمهاین نیز رسمی بود که از ا

توسکان را، که هنوز در ردیف ستونهاي   معماران اتروسکی شیوة. دادند کاریهاي لعابی زیور می و برجسته  هیاکل،

روم به دست شاهان اتروسکی برپا  گویا نخستین ساختمانهاي. براي روم بازگذاشتند  کلیساي سان پیترو نمایان است،

فقط در . هایی از چوب و آجر و سنگ ساختند خانه  هاي خاکی و چوبین روم، به جاي کلبه  شد و هم ایشان بودند که،

  .روزگار قیصر بود که در روم به اندازة زمان اتروسکها خانه ساخته شد

هاي  زمینه  اما خصوصیت خویش را در همۀ  ز آموخت،روم هر قدر از همسایگانش مایه گرفت و چی. مبالغه نباید کرد

در تاریخ اتروسکی، چیزي که بکمال حکایت از وجود منش رومی داشته باشد یافت . اصلی زندگی حفظ کرد

اي که باعث شد  پرستی و سرسپردگی صبورانه میهن  بیرحمی و جسارت آنها،  یعنی انضباط شدید رومیان،  شود، نمی

اکنون روم آزاد . دولتهاي مدیترانه را به تصرف درآورند و سپس با شکیبایی بر آنها حکومت کنند  ایی،با شکیب  رومیان،

  .در دنیاي قدیم خالی شده بود کیشیو صحنه براي نمایش شگرف اعتال و انحطاط کافر   ، بود

فصل دوم

  اسیتنازع براي دموکر

  م ق 264 – 508

  

I  -  اتریسینها و پلبینها  

خود را برگزیده بود تا او   هاي قبیلۀ پاتریسینها که بودند؟ لیویوس بر آن بود که رومولوس یکصد تن از سران خانواده

شان را و نوادگان   ،)پدران(اینان را بعدها پاترس . را در پی افکندن رم یاري کنند و شورا یا سناي وي را تشکیل دهند

پاتریسینها را   گیرد، که مایۀ عیش خود را از نفی روایات کهن می  جدید،  نظریۀ. نامیدند  )از تبار پدران(پاتریچی 

شمرد که بر التیوم هجوم آوردند و از آن پس بر پلبها یا پلبینها یا تودة  برمی  شاید سابینی،  کشور گشایانی بیگانه،

آمدند  هایی فراهم می توان پنداشت که پاتریسینها از خانواده می. حکومت راندند  ر ـاي پست ت به عنوان طبقه  مردم ـ
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بهترین زمینها را به چنگ آورده و برتري کشاورزي خویش را به سروري   در پرتو فرادستی اقتصادي یا نظامی،  که،

  هوراتیها،  فابیها،  کورنلیها،  یمیلیها،آ  والریها،  هاي پیروز ـ یعنی مانلیها، از این طایفه. سیاسی مبدل کرده بودند

هنگامی . نهادند خاستند و براي روم قانون می تا پنج قرن، سرداران و کنسوالن رومی برمی  یولیها و غیره ـ  کالودیها،

اینان چنان . ها سنایی مرکب از سیصد عضو فراهم آوردند سران طایفه  که سه طایفۀ اصلی از میان اینان متحد شدند،

گرفتند؛ با قوتی  بیشتر خود، تبر، یا خیش به دست می. خداوندان آسودگی و فراخی نعمت نبودند که نوادگانشان

حتی به هنگامی که با پاتریسینها در   ، پلبها. کردند هایی خانه بافت بر تن می و جامه  زیستند؛ ساده در سختی می

  دادند، می  )کالسیک(به ایشان تعلق داشت نام کالسیکوس ستودند و کم و بیش به هر چه  ستیز بودند، آنان را می

  .یعنی از برترین رده یا طبقه

برخی . اکویتسها بودند  تر از ایشان در نیروي سیاسی، نزدیکترین کسان به پاتریسینها در ثروت، اما بسی فرودست

پاتریسینها و مردان زیر «لی، یعنی و در آنجا دومین گروه اص  چندان ثروت داشتند که توانستند به سنا راه یابند،

زیرا تمدنهاي دیرین   شدند؛ شمرده می» نیکان«نام داشتند و » برجستگان«این دو طبقه . را تشکیل دادند» سالح

براي رومی به معناي مردي یا خصالی بود ) فضلیت(ویرتوس . شمردند توانایی، و قدرت می  مرتبت،  فضیلت را از مقولۀ

یعنی  و آن حروف آغازین مشهور،  شد، فقط طبقات برتر را شامل می  )مردم(لفظ پوپولوس . آورد یرا پدید مکه مرد 

SPQR (Senatus Populusque Romanus) ،که چنان غرورآمیز بر صدها هزار بناي یادگار نقش بسته بود ،  

واژة پوپولوس پلبها را نیز   ،بتدریج که دموکراسی در نبرد خویش پیش رفت. رفت در اصل به همین معنی به کار می

.در بر گرفت

و بسیاري روستایی   گروهی آزادمرد،  ور، برخی افزارمند یا پیشه. دادند اینان تودة اصلی شارمندان رومی را تشکیل می

به یک ) وابستگان( کلینتسجمعی به نام . هاي شهر بودند شاید در آغاز همۀ ایشان همان ساکنان مغلوب تپه. بودند

او   زیستند، گرفتند و در پناهش می ، به پاداش آنکه از او زمین می فرادست تعلق داشتند و  از طبقۀ) حامی(پاترونوس 

  .کردند را در صلح یاري و در جنگ خدمت و در انجمنها فرمانبرداري می

همچون   در زمان پادشاهان بهاي ایشان گزاف و شمارشان کم بود؛ از این رو،. تر از همه، بندگان بودند زیردست

یعنی هنگامی که روم روزگار   م، در قرن ششم ق. شد رفتاري مهرآمیز با ایشان می  اعضاي پر ارزش خانواده،

و از   ها فروخته شدند،و حتی پلب  بازرگانان،  شماري فزاینده از اسیران جنگی به اشراف،  جهانگشایی خود را آغاز کرد،

و هم   در عالم نظر،  بنده در ردیف سایر اموال به شمار رفت؛  به حکم قانون،  از آن پس،. این رو مقام بنده پستی گرفت

طبق سنت پیشینیان، شکست در جنگ حق زندگی را از او گرفته بود و بندگی بخششی بود که او را از مرگ 

  بازیگري،  نویسندگی،  داد؛ گاه به مقام آموزگاري، و پول خدایگان را سرو سامان می گاه بنده مال و تجارت. رهانید می

از   گاه،. پرداخت رسید و بخشی از درآمد خویش را به خدایگان می وري یا هنرمندي می پیشه  کارگري،  صنعتگري،

  .گشت د و عضو پلبها میخری شد که آزادي خویش را باز می چنان توانگر می  همین راه یا از راههاي دیگر،

خرسندي در میان آدمیان به همان پایه نادرست است که در میان جانوران طبیعی است، و هیچ حکومتی تاکنون 

یافتند، و پلبها از اینکه در  بازرگانان از اینکه به سنا راه نمی  در این نظام،. فرمانگزاران خویش را خرسند نساخته است

و احتمال دچار   پلبهاي تهیدست نیز از فقر و حجر سیاسی،. آزرده بودند  آمدند، دار نمی ایهسرم  شمار اکویتس یا طبقۀ

داد تا  قانون جمهوري نخستین به بستانکار اجازه می. ناخشنود بودند  آمدن به بندگی در صورت نپرداختن دین خود،

چالی خصوصی زندانی کند یا به بردگی در سیاه  داد، بدهکاري را که به هیچ روي به پرداخت دین خود تن در نمی

توانستند بدن بدهکار متخلف را پاره پاره و میان خود  چند بستانکار می  برابر همان قانون،  باز،. بفروشد یا حتی بکشد

پلبها خواستند تا این قوانین برافتد؛ سنگینی بار . گویا هیچ گاه به مرحلۀ اجرا در نیامد  بخش کنند؛ اما این حکم،
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ن کاهش یابد؛ زمینهایی که بر اثر جنگ فتح شده و به چنگ حکومت افتاده بود، به جاي آنکه به توانگران داده دیو

و اجازة زناشویی با   و همچنین پلبها حق دستیابی به مقامات قضا و کاهنی،  میان تهیدستان بخش گردد،  شود،

با جنگ   سنا کوشید تا،. واره یک تن نمایندة ایشان باشدرا دارا شوند و از میان فرمانروایان باالدست هم» برجستگان«

  م، ق 494به سال . اما با شگفتی دید که مردم صالي جنگ را نشنیده گرفتند  آشوب را سرکوب کند،  افروزي،

انی که کوچیدند و اعالم کردند تا زم  کیلومتري شهر، 5در   رود آنیو،  بر کرانۀ» مقدس  تپۀ«جماعات بزرگی از پلبها به 

سنا از هر وسیلۀ سیاسی یا دینی بهره جست تا . کنند جنگند و نه خدمت می براي روم نه می  خواستهاشان روا نشود،

از بیم آنکه هجوم خارجی با جنگ خانگی درآمیزد، رضا داد تا دیون فسخ   آنگاه،  بلکه سرکشان را به فریب بازگرداند؛

پلبها . برگزیدة پلبها باشند  و دو شهردار مدافع،  حقوق و آزادي مردم،شود یا کاهش یابد و دو عضو هیئت مدافع 

.اما میان خود نخست سوگند خوردند تا هر کس را که به جان نمایندگانشان گزندي برساند، بکشند  بازگشتند،

، کنسول 486در سال . این سرآغاز نبردي طبقاتی بود که فقط هنگامی فرو نشست که به زندگی جمهوري پایان داد

پاتریسینها او را متهم کردند که   سپوریوس کاسیوس پیشنهاد کرد تا زمینهاي فتح شده میان تهیدستان بخش شود؛

دراز   شاید این نخستین حلقه از سلسلۀ. پس او را کشتند  قصد دارد خود را در دل عوام جا کند تا به شهریاري برسد،

سپوریوس مایلیوس که، در زمان  439در سال . سنا نبوده باشد پیشنهادهاي مربوط به زمینداري و آدمکشیهاي

در   باز به جرم آنکه قصد شاهی دارد،  قحطی، گندم را به بهایی ناچیز یا برایگان میان تهیدستان بخش کرده بود،

دفاع کرده  که دلیرانه از روم در برابر گلها  ، مارکوس مانلیوس،384در سال . اش به دست فرستادة سنا کشته شد خانه

  .به همین جرم به قتل رسید  بود، پس از آنکه ثروت خود را براي رهایی وامداران تهیدست به کار انداخت،

تا آن زمان کار ثبت و . درخواست تدوین قوانین معین و مکتوب و جدا از دین بود  گام بعدي در سیر صعودي پلبها،

و آیین اجراي   داشتند و از حق انحصاري خویش، د را نهان میمدارك خو  تفسیر قوانین با کاهنان پاتریسین بود،

سنا، پس از آنکه دیري در برابر این . کردند همچون سالحی براي جلوگیري از تغییرات اجتماعی استفاده می  قانون،

دیگر  هیئتی مرکب از سه پاتریسین به یونان فرستاد تا دربارة قوانین سولون و 454در سال   تقاضا مقاومت کرد،

» ده مرد«ده تن را به نام  454سنا در سال   پس از بازگشت این هیئت،. قانونگذاران پژوهش کنند و گزارش دهند

برگزید تا مجموعۀ قوانین جدید را فراهم آوردند، و در عین حال براي دو سال به ایشان قدرت عالی حکومت بر روم 

قانون مرسوم کهن روم را به گونۀ الواح   ام آپیوس کالودیوس،به ن  این هیئت به ریاست مرتجعی مصمم،. را بخشید

و در ) پس از تغییراتی، آنها را به تصویب رساند  و مجلس نیز،( درآورد و آنها را به مجلس عرضه کرد  دوازدهگانه

که به ظاهر کم اهمیت   این حادثه،. فراز آویختند  کسانی که میل یا توانایی خواندن داشتند،  براي همۀ  شهر، فوروم

در تاریخ روم و تاریخ بشریت نمایندة آغاز دورانی نو بود، زیرا نخستین نوع مکتوب از آن بناي قانون بود که   نماید، می

.آید زرگترین خدمت روم به تمدن به شمار مینمایانترین دستاورد و ب

از بازگرداندن حکومت به کنسوالن و نمایندگان مردم سرباز زد . هنگامی که دمین سال خدمت هیئت پایان پذیرفت

که مانند   روایتی،. بند و بار به خود گرفته بود ـ ادامه داد و همچنان به اعمال قدرت خود ـ که این زمان صورتی بی

  گوید که آپیوس کالودیوس سودازدة خوبرویی از پلبها به نام ویرگینیا شد و، می  لوکرتیا محل تردید است،داستان 

اعتراض کرد؛ چون   لوکیوس ویرگینیوس،  پدر دختر،. وي را بنده اعالم کرد  خواست که کام از او برگیرد، چون می

خود رفت و از آنان براي برانداختن این  لژیونزد دختر خود را بکشت و شتابان ن  کالودیوس وقعی به او ننهاد،

با پرهیز از «لیویوس   پلبهاي خشگین یک بار دیگر به تپۀ مقدس پناه بردند و به گفتۀ. خودکامۀ تازه یاري خواست

چون دانستند که سپاهیان از پلبها پشتیبانی  ریسینها، پات» .همچون پدران خود بر نهج اعتدال رفتند  زور ورزي،

شوراي کنسولی را به جاي خود   کالودیوس را از شهر راندند،  را عزل کردند،» ده مرد«در سنا گرد آمدند و   کنند، می
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هاي خلق را به رسمیت  »تریبون«وجوب حرمت و مصونیت   بازگرداندند، شوراي مدافع حقوق خلق را وسعت دادند،

چهار سال بعد . رأي هر دادرسی مسجل کردند  دربارة» انجمن سدانه«خواهی از  و حق پلبها را در فرجام  شناختند،

ته باشند و یکی از تریبونها به نام کایوس کانولیوس پیشنهاد کرد تا پلبها حق زناشویی با پاتریسینها را داش  ،)445(

جوي خود تهدید جنگ  سنا، که دوباره از همسایگان کینه. همچنین بتوانند به عضویت شوراي کنسولی برگزیده شوند

» انجمن سدانه»  با تقریر اینکه از آن پس شش تن از تریبونهاي برگزیدة  درخواست نخست را پذیرفت، اما،  شنید، می

، با انتخاب همۀ این تریبونها از  پلبها نیز. قبول درخواست دوم طفره رفتاز   باید قدرت کنسوالن را داشته باشند،

  .پاسخی شایسته از خود نشان دادند  پاتریسین،  میان طبقۀ

چه در زمان   اما پلبها،. ملت را یک چند متحد کرد و نزاع خانگی را فرو نشاند  جنگ دراز با ویی، و هجوم گلها به روم،

جنگیدند، کشتزارهاشان  هنگامی که براي میهن خویش می. ماندند محروم می  ت،پیروزي و چه در وقت شکس

بستانکاران هیچ گونه پوزشی . زد یافت که سر به آسمان می و ربح دیونشان چنان فزونی می  شد، فراموش یا پایمال می

دو تریبون، به نامهاي  376سال  در. خواستند یا حبس و بندگی وامداران را پذیرفتند، بلکه یا اصل و بهره را می را نمی

ماندة   هایی که تا آن زمان پرداخت شده بود از اصل وام کاسته شود؛ لیکینیوس و سکستیوس، پیشنهاد کردند تا بهره

  زمین نداشته باشد؛) نزدیک به سیصد جریب(» ایوگرا«وام در ظرف سه سال پرداخته آید؛ هیچ کس بیش از پانصد 

و یک یا دو تن از کنسوالن همواره   زگران آزاد، بیش از عدة معینی بنده براي کشت آنها نگیرد،بر  به تناسب با شمارة

به روایت   در عین حال،  پاتریسینها تا ده سال از قبول این درخواستها رو برتافتند و،. از میان پلبها برگزیده شوند

سرانجام،   ».شوب انگیزي بر سرزمین نیابندجنگ پشت جنگ به پا کردند تا مردم فراغتی براي آ«دیون کاسیوس، 

رهبر   و کامیلوس،  قوانین لیکینیایی را پذیرفت،  که براي سومین بار با تهدید تجزیۀ مملکت رو به رو شده بود،  سنا،

.آشتی طبقات را جشن گرفت  با ساختن معبد باشکوه کنکورد در فوروم،  کاران، محافظه

پلبها بتندي در راه برابري سیاسی و حقوقی با   از آن دم،. سی محدود روم بوداین گامی بلند در مسیر دموکرا

مقام  351در سال   یکی از پلبها براي مدت یک سال به مقام دیکتاتوري رسید؛ 356در سال . برجستگان پیش رفتند

مقام کاهنی  300و در سال   ،»پرایتوري«مقام  337در   ،)نظارت بر اخالق و رفتار مردم(، یا محتسبی »سنسوري«

اي قدرت قانون را داشته  ، سنا موافقت کرد تا تصمیمات انجمن قبیله287در سال   سرانجام،. براي پلبها مجاز شد

قانون «این   فزونی داشت، چون در این انجمن آراي پلبها بر پاتریسینها. باشد، اگرچه با مصوبات سنا در خالف افتد

  .آیت پیروزي دموکراسی روم بود» هورتنسیا

با فرستادن رومیان کوچنشین بر زمینهاي گشوده . بزودي قدرت سنا از زیر این شکستها قد راست کرد  با این وصف،

ه خودي خود شد ـ ب هزینۀ یافتن و نگاه داشتن مقام ـ که مزدي براي آن پرداخته نمی. طلب زمین ارضا شد  شده،

که اکنون به برابري و فرصت دستیابی به قدرت سیاسی   پلبهاي توانگرتر،. کرد تهیدستان را از مناصب محروم می

تر که از مال محروم  با پاتریسینها در جلوگیري از وضع قوانین تندرو یار شدند؛ پلبهاي تهیدست  دست یافته بودند،

زیرا به   بازرگانان پشتیبان سیاست پاتریسینها شدند،. روم سهمی نمایان نداشتنددر ادارة امور   تا دو قرن،  شده بودند،

کشی در ایاالت و  بستند و راه بهره کاري با حکومت می برکت آن، براي بنا ساختمانهاي عمومی، پیمان مقاطعه

  انجمن سدانه،. گرفتند حق العمل می  و در ازاي گردآوري مالیات براي دولت،  شد، مستعمرات به رویشان گشوده می

را   همچنان فرمانروایان، و در نتیجه اعضاي سنا،  گیري در آن اشراف را یکسره بر کارها مسلط کرده بود، که روش رأي

که وابسته به پشتیبانی پلبهاي توانگر بودند، منصب خود را همچون نیرویی براي حفظ وضع   تریبونها،. گزید برمی

چون براي مدت عمر به   در پایان سال خدمتش،  بود، اگرچه برگزیدة پلبها می  هر کنسول،. بردند موجود به کار می

سنا ابتکار قانونگذاري . گشت سخت پشتیبان نظام موجود می  بر اثر مصاحبت همگنان،  شد، عضویت سنا پذیرفته می
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با کشورهاي بیگانه اهمیت بیشتر  چون روابط. اختیار آن بر نص قانون فایق آمد  و به حکم سنت،  را در دست گرفت،

  روش استوار سنا در ادارة آنها اعتبار و نیرویش   یافت،

. اي را با کارتاژ آغاز کرد جنگ صد ساله  بر سر سیادت بر مدیترانه،  ، روم،264هنگامی که در سال . را فزونی بخشید

  ردمی گرفتار خطر و درمانده به رهبري و سلطۀو م  این سنا بود که ملت را از خالل هر آزمونی به پیروزي راهبر شد،

.آن گردن نهادند

II –  قانون اساسی جمهوري  

  قانونگذاران – 1

. که پس از پنج قرن تکامل به این حالت درآمده بود، براي خود تصویر کنیم  بکوشیم تا این مملکت پیچیده را،

 پولوبیوس  ده است که جهان تاکنون به خود دیده؛همگان بر آنند که روم کهن تواناترین و کامیابترین دولتی بو

این قانون چارچوب و گاه صحنۀ . شمرد تحقق محض قانون اساسی مطلوب ارسطو می  کمابیش،  براستی آن را،

  .آورد کشاکشهاي تاریخ روم را فراهم می

و یا   آنان که در میان یکی از سه طایفۀ مردم زاده،  چه کسانی بودند؟ به تعبیر اهل فن،شارمندان در میان این مردم 

و   مردان بیش از پانزده سال که نه بنده باشند و نه بیگانه،  شدند؛ و این در عمل یعنی همۀ به جمع آنان پذیرفته می

چه پس از آن، هیچ گاه شارمندي چنین به  چه پیش از آن تاریخ و. بیگانگانی که مقام شارمندي یافته باشند  همۀ

حاصل آن عضویت در گروه کمابیش کوچکی بود که بزودي بر . غیرت پاس داشته و این سان پرارج نبوده است

مدیترانه حکومت یافت و مردم را در برابر شکنجۀ قانونی و عنف مصونیت بخشید و حق دادخواهی از   سراسر منطقۀ

  .ـ یا سپس به امپراطور ـ مقرر کرد» انجمن«طوري را با شکایت بردن به عمل هر صاحبمنصب در امپرا

بایست از شانزده سالگی تا شصت سالگی سپاهیگري کند مگر  شارمند می. همراه با این امتیازات، تکالیفی هم بود

. باشدتوانست به منصب سیاسی برسد مگر آنکه ده سال در سپاه خدمت کرده  و نمی  آنکه سخت تهیدست باشد،

دستۀ «حقوق سیاسی او با تکالیف نظامیش چنان در آمیخته بود که مهمترین رأي خود را به عنوان عضو هنگ یا 

بدین معنی که وي و دیگر   چنین رأي داده بود،» کمیتیا کوریاتا«در روزگار شاهان نیز در . داد خود می  »سد تنی

گرد   شدند، اصلی در میان آنها تقسیم می  ، که سه طایفه یا قبیلۀ»کوریا«ها در انجمنی مرکب از سی  سران خانواده

پس از . بخشید همین انجمن کوریایی به فرمانروایان برگزیده قدرت حکومت می تا پایان جمهوري،   آمدند و، هم می

یعنی به سربازانی که در   هاي صد نفره سپرد، رت خود را به کمیتهانجمن کوریایی بسرعت قد  برافتادن پادشاهی،

همین انجمن سدانه بود که . جمع شده بودند  آید، که در اصل از یکصد مرد فراهم می» هاي سد تنی دسته«

فرجام کرد،  کرد تصویب یا رد می اقداماتی را که صاحبمنصبان یا سنا به آن پیشنهاد می  گزید، فرمانروایان را برمی

اي که شارمندان رومی به ارتکاب آنها متهم  به همه گونه جنایات کبیره  شنید، خواهی از داوري فرانروایان را می

  هر دو،  انجمن سدانه بنیان سپاه و دولت روم،. گرفت صلح یا جنگ تصمیم می  و دربارة  کرد، شدند رسیدگی می  می

انجمن حق داشت که فقط به دعوت یک کنسول یا تریبون برپا . بود اختیارات آن بسیار محدود  با این وصف،. بود

توانست  نمی  شد رأي بدهد؛ اقداماتی که از طرف فرمانروایان یا سنا به آن پیشنهاد می  توانست دربارة و فقط می  شود،

.فی به آنها بدهدتوانست رأي مثبت یا من بلکه فقط می  دربارة چنین پیشنهادهایی بحث کند یا در آنها دست ببرد،

در رأس آنان هجده دستۀ . خاست تصمیمات انجمن از ترکیب طبقاتی اعضاي آن برمی  کارانۀ خصوصیت محافظه

 100,000یعنی کسانی که داراییشان برابر با   گرفت، قرار می» اول  طبقۀ«سپس . سدتنی پاتریسینها و اکویتسها بودند

تا  75,000دوم شارمندانی را که از  طبقۀ . مرد در انجمن داشتند 8000سدتنی یا  بود؛ اینان هشتاد دستۀ  آس

تا  25000و طبقۀ چهارم کسانی را که از   آس، 75,000تا  50,000طبقۀ سوم کسانی را که از   آس، 100,000
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پنجم شامل   طبقۀ. سدتنی داشت  ک از طبقات هجده دستۀهر ی  گرفت؛ در برمی  آس دارایی داشتند، 50000

همۀ شارمندانی که . آس دارایی و سی دستۀ سد تنی داشتند 25000تا  11000شد که میان  شارمندانی می

که   داد، سد تنی یک رأي می  هر دستۀ. آمدند آس بود در یک دستۀ سد تنی جمع می 11000داراییشان کمتر از 

رأي اکثریت بزرگتري را در   گاه یک اکثریت کوچک در یک دسته،  شد؛ ۀ اکثریت اعضا معین میچگونگی آن به وسیل

سد تنی بر   چون هر دستۀ. گرداند کرد و گروهی را که از لحاظ عده در اقلیت بود پیروز می دیگر خنثی می  دستۀ

دو گروه اول نود و هشت رأي، یعنی  توافق  شد، و رأي آن به محض اخذ اعالم می  داد، حسب رتبۀ مالی خود رأي می

شارمندانی   :رأي دادن مستقیم بود. دادند تر بندرت رأي می به طوري که طبقات پست  آورد، اکثریت کل را پدید می

همۀ اینها جز نیرنگی براي . اي نداشتند ه توانستند براي شرکت در جلسات به رم بیایند در انجمن نمایند که نمی

به قصد تعیین مشخصات افراد   آمار،  ها به وسیلۀ بندي دسته طبقه. ان و پلبها از حق رأي نبودمحروم کردن دهقان

شمردند که حق رأي دادن با مالیات  رومیان روا می. پذیرفت براي دریافت مالیات و اعزام آنان به جنگ صورت می

آس دارایی داشتند،  11000شارمندانی که کمتر از . پرداخت شده و وظایف مفروض سپاهی متناسب باشد

. پرداختند و در مواقع عادي از خدمت نظام معاف بودند مالیاتی اندك می  در مقابل،  اما،  رویهمرفته یک رأي داشتند؛

  به رغم تغییرات بعدي،  انجمن سدانه،. خواستند جز فرزند آوري بسیاري چیزي نمی  تا زمان ماریوس،  از پرولتاریا،

  .کار و آریستوکراتیک باقی ماند ستی محافظههمچنان سازمانی بدر

را برپا » انجمن پلبی«انجمنهاي خاص خود یعنی   از آغاز تشکیل جمهوري،  شک به تالفی این بود که پلبها، بی

م به اعمال قدرت  ق 357پدید آمد، که از سال » هاي تریبون خلق کمیته«شاید از این شوراها بود که . کردند

، بر اساس آمار  رأي دهندگان بر حسب قبیله و جاي سکونت  اي خلق، در این انجمن قبیله. داختقانونگذاري خود پر

پس   اي، انجمن قبیله. و توانگران را بر تهیدستان رجحانی نبود  هر قبیله یک رأي داشت،  یافتند، سامان می  سرویوسی،

تا آنکه در سال   رو به توسعه گذاشت،  خته شد،قدرت قانونگذاریش از جانب سنا به رسمیت شنا 287از آنکه در سال 

خلق را انتخاب کرد که ) یعنی نمایندگان قبایل(تریبونهاي   این انجمن،. مأخذ اصلی حقوق فردي در روم گشت 200

  داد، امور نظر نمی  در اینجا نیز خلق دربارة. هاي سد تنی، فرق داشتند یعنی برگزیدگان دسته  با نمایندگان نظامی،

انجمن     گفت؛ گاه فرمانرواي دیگري در ذم آن قانون سخن می  کرد؛ نهاد و از آن دفاع می ک فرمانروا قانونی پیش میی

خود از انجمن سدانه پیشروتر   به حکم سازمان،  اگرچه،. کرد شنید و آن پیشنهاد را رد یا تصویب می همۀ اینها را می

سی و یک قبیله روستایی بودند و اعضاي   از سی و پنج قبیله،. خواست نمی اما به هیچ رو دگرگونی کلی اوضاع را  بود،

از   که به چهار قبیله محدود بود،  پرولتاریاي شهري،. آمدند مردانی محتاط به شمار می  که بیشتر زمین داشتند،  آنها،

.پیش از ماریوس و بعد از قیصر نیرویی نداشت  لحاظ سیاسی،

از میان کنسوالن و   آوردند، که اعضاي اصلی آن را فراهم می  ها، سران خانواده. بود سنا همچنان برتر از همه

  و سنسورها مجاز بودند که با نصب افرادي از طبقۀ پاتریسینها یا اکویتسها عدة  شدند، سنسورهاي سابق برگزیده می

توانست هر  سنا یا یکی از سنسورها میاما   عضویت سنا براي همۀ عمر بود،. تن برسانند 300کارکنان دستگاه را تا 

این مجمع . از مقام خود خلع کند  شد، که به هنگام ارتکاب جنایت یا معصیت عمدة اخالقی دستگیر می  عضوي را،

بر طبق سنت . کرد روبروي میدان شهر اجالس می  در کوریا، یا مقر سنا،  به دعوت هر یک از فرمانروایان،  شکوهمند،

آوردند تا خاموش در جلسه بنشینند و دولتمداري و  سنا فرزندان خود را همراه خویش می پسندیده، اعضاي

موضوعاتی که از طرف یک فرمانروا به   توانست دربارة سنا فقط می  از لحاظ نظري،. نیرنگبازي را بیواسطه فرا گیرند

آنکه  بی  جنبۀ مشورتی داشت،» ی سنانظر مشورت«و تصمیماتش نیز صرفاً به عنوان   شد گفتگو کند، آن پیشنهاد می

هاي آن را  توصیه  کم و بیش همیشه،  اعتبار سنا چندان بود که فرمانروایان،  در واقع،. قدرت قانونی داشته باشد
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اما هر تریبونی . کردند پذیرفتند و بندرت اقدامی را که پیشتر به تصویب سنا نرسیده بود به انجمنها پیشنهاد می می

  اما این آیینها،. توانست از انجمنها فرجام بخواهد و اقلیت مغلوب سنا نیز می  کند،» وتو«تصمیمات سنا را توانست  می

فرمانروایان فقط براي مدت یک سال قدرت داشتند، حال آنکه سناتوران   آمد، کمتر به کار می  جز در زمان انقالب،

ادارة روابط . بیمرگ بر آن صاحبان دولت مستعجل حاکم بودو ناگزیر این شهریار   شدند، براي همۀ عمر برگزیده می

اداره و توزیع زمینهاي   عقد اتحادها و پیمانها، دست یازیدن به جنگ، گرداندن امور مستعمرات و ایاالت،  خارجی،

ر آن د  سنا،. داد از وظایف خاص سنا بود و به آن نیرویی شگرف می همگی  نظارت بر خزانه و خرجهاي آن،  عمومی،

و در   کرد، چون دادرس عمل می  یا قتل،  توطئه،  در جرایمی چون خیانت،. واحد، قدرت مقننه و مجریه و قضاییه بود

سنا   آمد، هنگامی که بحرانی پدید می. گزید دادرسان را از میان اعضاي خود برمی  موارد عمدة محاکمات مدنی،

کنسوالن باید مراقبت باشند که به کشور «را صادر کند که » حجتاتمام «یعنی   ترین حکم خود، توانست پرهیبت می

افراد   کرد و کنسوالن را بر جان و مال همۀ و این فرمانی بود که حکومت نظامی را برقرار می ـ » گزندي وارد نیاید

.ساخت مسلط می

بیرحمانه   کرد، جست، صاحبمنصان نادرست را حمایت می نادرست می  ز قدرت خود بهرةبسا هنگام ا جمهوريسناي 

کرد و خواستهاي مردم براي برخورداري بیشتر از  کشی می آزمندانه از ایاالت گشوده شده بهره  خاست، به جنگ برمی

اینهمه نیرو و   ترایانوس تا آورلیوس، مگر از زمان  اما هیچ گاه در هیچ جاي دیگر،. گذاشت رفاه و رونق روم را زیرپا می

فرزانگی و مهارت در راه کشورداري صرف نشده و هیچ جا اندیشۀ خدمت به مملکت تا این پایه بر دولت و ملت حکم 

گاه در سیاستهاي خود دو دل و گردان   شدند، این سناتوران ابرمرد نبودند؛ خطاهاي بزرگ مرتکب می. نرانده است

اما بیشتر آنان فرمانروا و مدیر و   بردند، بیشتر به سوداي سود فردي صالح امپراطوري را از یاد میگشتند، و  رأي می

بیشتر   یک کشور حکومت کرده بودند؛  بر ایاالتی به اندازة  به عنوان نایب کنسول،  سپاهساالر بودند؛ برخی از ایشان،

روم زمامدار و سردار بخشیده بودند؛ محال بود که گروهی خاستند که براي صدها سال به  هایی برمی آنان از خانواده

سنا در بدترین وضع پیروز بود و در بهترین وضع . مرکب از چنین مردانی برخی معیارهاي واالیی را نادیده بگیرد

ال توانست جنگی را در س می  گرفت اجرا کند؛ توانست سیاستهایی را که نسلها و قرنها را در برمی می. خورد شکت می

) 280( پورهوسچون کینئاس فیلسوف، که به سفارت از جانب . م به پایان ببرد ق 146م آغاز کند و در سال  ق 264

م مجمع به آن اسکندر تازه گزارش کرد که سناي رو  کنکاشگریهاي سنا را شنید و مردانش را دید،  به روم آمده بود،

انجمن «راستی را که   در شرف و دولتمردي،  بلکه،  سیاستمداران خودفروش یا شوراي اتفاقی اذهان تنگ مایه نیست،

  ».شهریاران است

  فرمانروایان – 2

. شدند اي برگزیده می و صاحبمنصبان فرودست از جانب انجمن قبیله  صاحبمنصبان فرادست از جانب انجمن سدانه،

  جز سنسور،  همۀ مناصب،. مرکب از دو همکار یا بیشتر، بود که قدرت برابر داشتند» کولگیوم«یک  هر منصبی از آن

دار شود؛ میان ترك  توانست عهده فقط یک بار می  در ظرف ده سال،  هر منصب را یک تن،. گرفت یک سال مدت می

توانستند صاحبمنصب را به جرم  و در این فاصله می  یک منصب و قبول منصب دیگر باید یک سال فاصله باشد،

  کرد، اگر ده سال در سپاه خدمت می  هر کس که در پی منزلت سیاسی بود،. خطاي اداري پیگرد قانونی کنند

مصارف دارایی عمومی را   زیر نظارت سنا و کنسوالن،  دار، این خزانه  برسد؛) کرایستور(دار  توانست به مقام خزانه می

اگر برگزینندگان یا پشتیبانان   رساند و، در پیشگیري از جرم و رسیدگی به آن، یاري می  یتورها،کرد و به پرا تدبیر می

  آبگذرها،  مأمور رسیدگی به ساختمانها،) آیدیلیس(بعداً به عنوان یکی از چهار شهربان   کرد، بانفوذ خود را خرسند می

و اگر باز کامیاب . شد  و ورزشگاههاي همگانی می  ها، محاکم خالف،تاالر  ها، ها، روسپیخانه تماشاخانه  بازارها،  خیابانها،
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دادرسی   در زمان صلح،  کردند و، سپاهیان را رهبري می  در زمان جنگ،  شد که، یکی از چهار پرایتوري می  گشت، می

.گرفتند میو تفسیر قانون را به عهده 

) »ارزیاب«یا (شارمندي که به تقوا و انصاف نامور شده بود به مقام یکی از دو سنسور   ،»سلسلۀ مناصب«در این نقطۀ 

آمار پنجسالۀ   یکی از این دو،. شدند که هر پنج سال یک بار از جانب انجمن سدانه برگزیده می  شد، برگزیده می

و همچنین براي وضع مالیات،   یین وضع سیاسی و نظامی ایشان،گرفت و دارایی آنان را براي تع شارمندان را می

تربیت   نامزد هر منصب را بررسی کنند و عفت زنان،  وظیفۀ سنسوران بود که خصلت و پیشینۀ. کرد ارزیابی می

مانهاي پی  واگذاري اموال دولت،  بناي ساختمانهاي عمومی،  رفتار با بندگان، گردآوري یا واگذاري مالیات،  کودکان،

توانستند مقام هر شارمند را پایین بیاورند یا هر عضو سنا  ناظران می. و کشت درست زمین را مراقب باشند  مقاطعه،

و در این کار هیچ یک از   از منصب خود عزل کنند،  که به نظرشان جنایت یا عملی خالف اخالق مرتکب شده بود،  را،

اسراف   با افزایش مالیات اشیاي تجملی،  توانستند، همچنین می. کند» توو«توانست عمل آن دیگري را  دو سنسور نمی

در پایان هجده ماه خدمتشان، . کردند بودجۀ مملکتی را بر طبق یک نقشۀ پنجساله مرتب و نشر می. را جلو گیرند

. یان مهرآمیز بماندآوردند تا پیوندشان با خدا چه بسا شارمندان را با تشریفاتی پرجالل براي تزکیۀ ملی گرد هم می

نخستین کسی بود که کوشید تا اعتبار مقام   ،»ده مرد«نبیرة یکی از   ،)ملقب به کور(آپیوس کالودیوس کایکوس 

را ساخت؛  ویاآپیاآبراهۀ آپیانوسی و جادة ) 312(وي در زمان خدمتش . سنسوري با منصب کنسولی همسري کند

از امتیازات کاهنان و   قوانین ارضی و امور مالی مملکت را اصالح کرد؛  پلبهاي توانگر را به عضویت سنا رساند،

با نطقی   و،  پاتریسینها کاست و ایشان را از دستبرد در قوانین باز داشت، بر دستور و فن خطابه و شعر رومی اثر نهاد؛

.، تسلط روم را بر ایتالیا مقدر ساخت تقریر کرد که در بستر مرگ بر ضد پورهوس

  رسیدند، پلبها کمتر به این مقام می  اما در عمل،  از پلبها باشد؛)  »مشاور«یا (نظر بر این بود که یکی از دو کنسول 

وکار دادند منصبی که با همۀ مراحل اجرایی صلح و جنگ در سراسر مدیترانه سر زیرا حتی خود تودة مردم ترجیح می

  فرمانروایی که متصدي امور آن کار بود،  در آستانۀ انتخابات،. به دست مردانی فرهیخته و کارآزموده باشد  داشت،

هنگام   و روز بعد،  کرد تا ببیند که آیا گردش آنها بر میمنت معرفی چند نامزد داللت دارد یا نه، ستارگان را نظاره می

  »نو دولتان«آریستوکراسی   بدین گونه،  و،. گزید که طالعشان نیکو بود ها را برمیفقط آن نام  ریاست بر انجمن سدانه،

انجمن ـ که مجذوب یا مرعوب بود ـ به نیرنگبازان پارسانما تسلیم   کرد؛ در اغلب موارد، و مردمفریبان را دلسرد می

براي نشان دادن   تر، و شاید ساده  اي، به نشانۀ سادگی زندگی و وجدان خویش، توگاي سپید ساده  نامزد،. شد می

شد، خدمت خود  اگر برگزیده می. یافت کرد و خود در انجمن حضور می بر تن می  زخمهایی که در کارزار برداشته بود،

از قداست   با رهبري کشور در پرشکوهترین آیینهاي مذهبی،  کنسول،. کرد را از روز پانزدهم ماه مارس بعد آغاز می

نهاد و داد  قانون می  کرد؛ خواند و بر آنها ریاست می انجمن و سنا را به اجالس فرا می  ؛ در زمان صلح،شد برخوردار می

کرد و به اتفاق  آورد و پول گرد می و به طور کلی مجري قوانین بود؛ در زمان جنگ، سپاه فراهم می  گسترد، می

سنا اعالم   شدند، مردند یا اسیر می مدت خدمت میاگر هر دوي ایشان در . راند کنسول همکارش بر لژیونها حکم می

همین . آورد مقدمات انتخابات را فراهم می  گزید و، در همان حال، یک شاه موقت برمی  کرد و، براي پنج روز، فترت می

  .وارث اقتدارات شاهان بودند  در مدت کوتاه خدمت خود،  داللت بر آن دارد که کنسوالن،» شاه موقت«واژة 

م،  ق 367پس از سال . کرد و حق وتوي تریبون محدود می  فشار سنا،  ر هر کنسول را اقتدار مساوي همکارش،اقتدا

چهارده تریبون نظامی براي رهبري طوایف در جنگ، و ده تریبون پلبی نیز به عنوان نمایندگان مردم در زمان صلح 

وهنی به   مگر به فرمان دیکتاتوري قانونی،  ایشان، یعنی گزند رساندن به: ده تن احترام تام داشتند. انتخاب شدند

و هر گاه یکی از ایشان   تریبونها آن بود که مردم را در برابر دولت حفظ کنند،  وظیفۀ. مقدسات و جنایتی بزرگ بود
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توانست به  تریبون می. ـ از کار بیندازد کنم یعنی من منع می  سراسر دستگاه دولت را با اداي لفظ وتو ـ  صالح بداند،

و با وتوي خود تصمیمات   مذاکرات آن را به مردم گزارش دهد،  عنوان ناظري خاموش در جلسات سنا شرکت کند،

که مصون از هر تجاوزي بود، شب و روز به روي هر شارمندي که   در خانۀ وي،. سنا را از قدرت قانونی محروم سازد

به شمار » حکم احضار به دادگاه«پناهندگی یا بست تقریباً معادل  و این حق  جست باز بود، حمایت یا یاري او را می

و هیچ کس از   توانست چون دادرس عمل کند، می  نشست، خود می) کرسی(هنگامی که وي بر تریبونال . آمد می

رت در صو  وظیفۀ او تأمین دادرسی منصفانۀ متهم و،. مگر از انجمن قبایل  توانست فرجام بخواهد، تصمیماتش نمی

. تخفیف محکومیت او بود  امکان،

چگونه آریستوکراسی، با وجود این قدرتهاي مزاحم، فرادستی خود را حفظ کرد؟ نخست با محدود کردن آنها به شهر 

اي به انتخاب  با ترغیب انجمن قبیله  دوم،. کردند رم و به زمان صلح ـ در زمان جنگ، تریبونها از کنسوالن پیروي می

داشت تا ثروتمندان را به دفاع از  مردم را وا می  و شرمساري فقر،  هیبت مال،  به مقام تریبونی ـ پلبهاي توانگر

اگر یکی از این ده تن با دلیل یا رشوه راضی   با تجویز افزایش عدة تریبونها از چهار به ده ـ  سوم،. تهیدستان برگزینند

بتدریج تریبونها چنان اعتمادپذیر شدند که اختیار آن را یافتند تا . اثر کند توانست کار بقیه را بی وتوي او می  شد، می

سنا را به اجالس فرا خوانند و در مذاکرات آن شرکت کنند و، پس از پایان مدت خدمت خود، تا پایان عمر عضو آن 

. باقی بود ـ دیکتاتوريباز سنگر دیگري براي دفاع از نظام اجتماعی   انجامید، این نیرنگها به ناکامی می  اگر همۀ.باشند

ضوابط و موازینی که براي   و همۀ  آزادیها و امتیازات آنان،  به هنگام آشوبهاي ملی یا خطر،  رومیان دریافته بودند که،

سنا   در چنین مواردي،. شد که یکدله براي نجات کشور برخیزند چه بسا مانع از آن می  حفظ خود آفریده بودند،

دیکتاتوران   جز یک بار،. العاده اعالم کند و یکی از دو کنسول را به مقام دیکتاتوري برساند توانست حالتی فوق می

شدند؛ اما باید گفت آریستوکراسی بندرت از امکانات این منصب بهرة نادرست  همیشه از طبقات باالدست برگزیده می

  توانست از خزانۀ عمومی، اما نمی  ،یافت افراد کمابیش تسلط کامل می  دیکتاتور بر جان و مال همۀ. گرفت می

به   همۀ دیکتاتوران، جز دو تن،. مدت خدمت او به شش ماه یا یک سال محدود بود  چیزي خرج کند؛  رضایت سنا، بی

  این محدودیتها گردن نهادند و از امثال کینکیناتوس پیروي کردند که از کنار خیش به نجات کشور دعوت شد و،

هنگامی که سوال و قیصر این سنت را ). م ق 465(به کشتزارش بازگشت   به انجام رساند، اش را همینکه وظیفه

  .بازگشت  ، یعنی به اصل خود  جمهوري به نظام سلطنتی،  شکستند،

  سرآغاز قانون رومی -3

پیش از . شتنددا پاس می» ده مرد«فرمانروایان عدل را بر پایۀ الواح دوازدهگانه   این سازمان سیاسی یکتا،  در حیطۀ

شیوة . و دستورهاي کاهنان بود  اي، فرمانهاي شاهان، اي از رسوم قبیله قانون رومی آمیزه  ، تدوین این مجموعۀ تاریخی

و اگر چه نیروي   رفت، سرمشق اخالقیات و سرچشمۀ قانون به شمار می  پیشینیان، تا پایان عصر روم غیر مسیحی،

داستانهایی که از آنان بر سر   داد، بیرحم سرآغاز جمهوري را صاحب کمال جلوه میشارمندان   پندار و آموزش اخالقی،

قانون اولیۀ   از این گذشته،. کرد تا جوانان رومی را خویشتندار و پرهیزگار به بار آورند زبانها بود آموزگاران را یاري می

قانون . آور تأییدات قدسی و آیینهاي هیبتاي از  اي از دین در حلقه و شعبه  رومی عبارت بود از حاکمیت کاهنان،

بر هم   بزه،. پیوندي بود نه همان میان انسان و انسان، بلکه میان انسان و خدایان  عبارت بود از فرمان و داد، هر دو؛

 هدف قانون و کیفر آن بود که این پیوند و صلح را  در عالم نظر،. یعنی بر هم زدن صلح خدایان  زدن این رابطه بود،

  همچنین همۀ. نگاه دارد یا بازگرداند، تمیز حق از باطل و تعیین روزهاي اجالس دادگاهها و انجمنها با کاهنان بود

وصیت یا نقل و انتقال اموال یا حقوق کودکان به کاهن   تجرد یا زنا با محارم،  مسائل مربوط به زناشویی یا طالق،

فقط کاهنان بودند که قواعدي را . شد به وکیل دعاوي ارجاع می شد؛ همچنانکه اکنون بسیاري از آنها ارجاع می
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آنان نخستین رایزنان حقوقی و همچنین نخستین کسانی . یافت دانستند که بی آنها هیچ چیز صبغۀ قانونی نمی می

م دور و این مجلدات چنان از دسترس تودة مرد  شد، قوانین در دفاتر ایشان ضبط می. دادند بودند که نظر حقوقی می

  بنا به مصالح دستگاه روحانیت یا آریستوکراسی،  کردند که گهگاه، شد که بدبینان کاهنان را متهم می نگاه داشته می

. برند در متنها دست می

. نخست نشر قانون رومی و دوم جدا کردن آن از دین: الواح دوازدهگانه انقالبی دوگانه در نظام دادگستري پدید آورد

  لوکورگوس،  زالئوکوس،  هاي خارونداس، هاي قرون ششم و پنجم ـ مجموعه انه، مانند دیگر قانون نامهالواح دوازدهگ

و فراوردة فزونی سواد و رشد دموکراسی   گذار از رسم نامعلوم و نانوشته به قوانین معلوم و نوشته،  ـ نمایندة  وسولون

. روم تصمیم گرفت که دیگر حکومت دینی نباشد  االهی رهانید؛ خود را از قید قانون  در این الواح،  قانون مدنی،. بود

و ) »روزهاي تقریر«به نام (تقویم روزهاي دادرسی  304هنگامی که منشی آپیوس کالودیوس کور در سال 

زیرا از این تقویم و   قدرت انحصاري کاهنان باز کاهش یافت،  از آیین درست دادرسی را فراهم کرد،» اي دستورنامه«

در (با شروع تدریس همگانی قانون رومی از جانب کورونکانیوس . تورنامه تا آن هنگام جز کاهنان خبر نداشتنددس

وکیل دعاوي به جاي کاهن نشست و بر اندیشه   از آن زمان باز،  روم یک قدم دیگر از دین جدایی گرفت؛  ،)280سال 

بایست  شاگردان مدرسه می  و تا زمان سیسرون همۀ  بزودي الواح اساس تربیت گشت،. و زندگی روم حکومت یافت

سختگیر و نظمپرست و دادخواه و قانونگراي رومی جاي تردید   در تأثیر الواح بر پروراندن روحیۀ. آنها را از بر کنند

ـ  الواح دوازدهگانه که بارها ـ از راه قانونگذاري و احکام پرایتوري و نظر مشورتی سنا و فرمانهاي شاهانه. نیست

.حقوق رومی بود  نهصد سال پایۀ   اصالح و تکمیل شد،

توانست دادرسی کند؛ اما معمول  هر فرمانروایی کمابیش می: آیین دادرسی صورتی پیچیده داشت  در این قانون نامه،

ا به حقوق و تجدید نظرها و تفسیرهاي ایشان از قانونه  این بود که پرایتورها وظیفۀ دادرسی را به عهده داشته باشند،

سرکردة شهر . هاي پیشینگان نگاه دارد نه آنکه آن را به صورت تن بیجانی از رویه  بخشید، رومی زندگی و بالندگی می

آورد؛ در هر  از سناتوران و اکویتسهاي شایستۀ مقام هیئت منصفه فراهم می» اي سپید لوحه«هر سال فهرست یا 

  محدودي از آنان را،  گزید و فقط نامهاي عدة فه را از این فهرست برمیکرد هیئت منص دادرسی که ریاست می دادگاه، 

وکیالن دعاوي اجازه داشتند موکالن خود را راهنمایی کنند و . کرد حذف می  در صورت اعتراضِ خوانده یا خواهان،

د افراد را در مسائل خو  در دادگاهها به دفاع از موکالن برخیزند؛ برخی از سناتوران در محافل همگانی یا در خانۀ

کرد، اما  مزد گرفتن را در برابر خدمات قضایی ممنوع می) م ق204سال (قانون کینکیوس . کردند قضایی راهنمایی می

  .گرفتند از بندگان غالباً به شکنجه شهادت می. یافت مهارت قضایی راههاي گریز از این دستور پرهیزگاري را می

کهن در   و روح قدرت مطلق پدرانۀ  آید، هاي تاریخ به شمار می نامه ترین قانون رانهیکی از سختگی  الواح دوازدهگانه

داد تا هر یک از فرزندانش را تازیانه بزند و به  به پدر اجازه می  اي نظامی کشاورزي را در خود نگاه داشته بود؛ جامعه

د که فرزندي که سه بار فروخته شود از افزو زنجیر بکشد و حبس کند و بفروشد و یا بکشد، و بر این حکم فقط می

بستانکاران بر . شد اختالف طبقاتی با منع ازدواج پاتریسینها با پلبها حفظ می. قید حکومت پدر خود آزاد است

توانستند آزادانه اموال خود را با وصیت واگذار کنند؛ حقوق  مالداران می. بدهکاران خود همه گونه حقی داشتند

مجازات دزدي از . گشت صاحب مال می  بندة  شد، بود که اگر دزدي در حین عمل گرفتار میمالکیت چنان مقدس 

ها بر طبق  بسیاري از جریمه  برخی از انواع مجازات به صورت قصاص بود؛. جریمۀ ساده تا تبعید و بندگی یا مرگ بود

و استخوانهاي یک  آس؛300د، براي شکستن استخوانهاي یک آزادمر«. شد مقام و مرتبت شخص جور دیده معین می

فریفتن   شبانه آسیب زدن به محصول همسایه،  خرمن دزدي،  سوگندشکنی،  مجازات افتراء، ارتشا،» .آس 150بنده، 

و بر پا کردن اجتماعات  قتل،  ، برپا کردن آتشسوزي در اموال دیگران،»اجراي جادو»  فردي از وابستگان از سوي سرور،
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به   بسته،  اي، گاه با یک خروس یا سگ یا میمون یا مار، قاتل پدر را در کیسه  .هر مرگ بودآشوبگرانۀ شبانه در ش

توانست از انجمن سدانه فرجام  شد، می در پایتخت، هر شارمند که به مرگ محکوم می. افکندند درون رودخانه می

زد که رأي انجمن به  متهم حدس می مگر به هنگامی که حکم مرگ از طرف دیکتاتور صادر شده باشد؛ و اگر  بخواهد،

با وجود   حاصل آنکه،. حکم قتل خویش را به تبعید تخفیف دهد  توانست با ترك شهر رم، می  زیان او خواهد بود،

  .پذیرفت اعدام آزادمردان در جمهوري رم بندرت صورت می  الواح دوازدهگانه،  خصلت سختگیرانۀ

  سپاه جمهوري -4

شارمندان و سپاهیان یکی بودند؛ ارتشی . ترین سازمان نظامی تاریخ استوار بود پیروزمند  ایۀقانون اساسی رومی بر پ

هجده دستۀ سد تنی . آورد هیئت اصلی قانونگذاري را در کشور پدید می  آمد، هاي سد تنی فراهم می که در دسته

داد، که به دو نیزه و یک  را تشکیل میپیادگان سنگین اسلحه » طبقۀ اول»  کردند، نخستین، سواره نظام را فراهم می

طبقۀ دوم همۀ اینها را   شدند؛ دشنه و یک شمشیر مجهز بودند و با خود مفرغی و جوشن و ساقپوش و سپر حفظ می

.طبقۀ پنجم فقط به فالخن و سنگ مجهز بود  داشت جز جوشن؛ طبقۀ سوم و چهارم زره نداشتند؛

سپاه کنسول فراهم   از دو لژیون،. هاي امدادي گوناگون بود وار و دستهس 300  پیاده، 4200هر لژیون مرکب از 

که در آغاز شامل صد و سپس دویست تن   شد، بخش می» کنتوریا«هاي صد نفري یا  دسته  آمد، هر لژیون به می

  خود بود؛یا درفش خاص » وکسیلوم«هر لژیون صاحب . کردند بودند و کسانی به نام کنتوریون بر آنها فرماندهی می

کرد که این درفش به دست دشمن نیفتد و فرماندهان هوشیار گاه آن را به میان صفوف دشمن  شرف حکم می

صفوف پیشین   در نبرد،. انداختند تا سربازان زیر دست خود را به کوشش بیمحابا براي رهایی خویش برانگیزند می

این زوبینها نیزگانی کوتاه و چوبین   ریختند؛ سر دشمن فرو میبارانی از زوبین بر   در ده یا بیست قدمی خود،  پیاده،

و سپاه سوار نیز با نیزه و   تاختند، کمانگیران و فالخنداران با تیر و سنگ می  در دو جناح سپاه،. بودند با نوك آهنین

به . کرد ین میگرفت، مع که با شمشیرهاي کوتاه در می  کرد؛ سرنوشت نبرد را پیکار تن به تن، شمشیر حمله می

هاي بزرگ به وزن قریب پنج کیلوگرم را  سنگپاره  که کشیدنی یا تابیدنی بود،  فالخنهاي عظیم چوبی،  هنگام محاصره،

واپس کشیده و سپس   همچون تابی،  آویخته به طناب،  تیرکوبهاي بزرگ،  کرد؛ متر پرتاب می 270نزدیک به   تا فاصلۀ

کردند که از فرازشان  برجهاي گردانی برپا می  ، گاه بر فراز بلندیهایی از خاك و الوار. شد به سوي دیوار دشمن رها می

هر یک   یعنی شش ستون سرباز، ـ » فاالنکسها«به جاي   م، ق366در حدود سال . گرفتند دشمن را زیر باران گلوله می

لژیونها به   و واحدهایی دیر جنب بودند، که در دوران نخستین جمهوري از اتروریا آموخته بودند  مرکب از پانصد تن ـ

میان هر دسته و مجاوران آن، جایی . مرکب از دو کنتوریا دوباره سازمان یافتند )»مانیپولوس«(هایی  صورت دسته

هر ستون بسرعت به یاري   با این ترتیب،. کردند هاي ستون بعدي آن را اشغال می شد که دسته خالی گذاشته می

و مجال نبردهاي تن   یافت، شتافت و هر دسته بآسانی براي مقابله با حمالت جناحی نقل و انتقال می ستون دیگر می

  .فراهم بود  که سرباز رومی در آن آزمودگی خاص داشت،  به تن نیز،

فن   یافت، می از زمان کودکی براي جنگ پرورش میجوان رو. علت اصلی کامیابیهاي این سپاه انضباط آن بود

و ده سال از روزگار سازندگی عمرش را در میدان کارزار یا اردو   آموخت، سپاهیگري را بیش از هر چیز دیگر می

سردار سپاه حق داشت . جبن گناهی نابخشودنی و کیفر آن تازیانه خوردن تا پاي مرگ بود  ، در آن سپاه. گذراند می

اگر هم فرجامش   بلکه به سبب هر گونه سرپیچی از فرمان،  نه همان به جرم فرار از جنگ،  سرباز یا فرمانده را،که هر 

  خوراك در اردوها ساده،. بریدن دست راست آنان بود  و دزدان،  جزاي گریزندگان از جنگ،. سر ببرد  بود، سودمند می

  و بندرت گوشت؛ سپاه روم با گیاهخواري جهان را فتح کرد؛  شراب تلخ،  برخی از سبزیها،  و عبارت بود از نان یا شوربا،

کار کردن . گشودند شدند، زبان به شکایت می شد و مجبور به گوشتخواري می لشکریان قیصر هنگامی که غله تمام می
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. آمد ی سازگار میشدند؛ دلیري با زیرک خواستار عزیمت به جنگ می  به جاي آن،  چنان سخت و دراز بود که سربازان،

حق   بر حسب منصب خود،  اما،. گرفت، و پس از آن سال نیز مزدش اندك بود سرباز مزدي نمی  م، ق405تا سال 

این . بهره ببرد  خواه زمین باشد خواه آدمی و اموال منقول،  خواه شمش یا زر باشد خواه پول،  داشت که از غنایم،

انضباط در فرمانبرداري توانایی   پروراند؛ بلکه سردارانی بیباك می  مشتاق، شیوة تربیت نه تنها جنگجویانی دلیر و

. اما هرگز جنگی را به طور کلی نباخت  باخت، سپاه جمهوري نبردهاي موضعی را می. کرد فرماندهی را افزون می

  شمردند، ند و آن را خرد میبا مرگ آشنا بود  بر اثر تربیت آمیخته با صبر و حوصله و نمایشهاي سنگدالنه،  مردانی که،

.اي انجامید پیروزیهایی آفریدند که به گشودن ایتالیا و سپس کارتاژ و یونان و آنگاه جهان مدیترانه

  :ستود  »بهترین همۀ حکومتهاي کنونی«که پولوبیوس آن را به نام » قانون اساسی مرکب«چنین بود اساس آن 

یک آریستوکراسی با رهبري پاتریسینها بر   یافت؛ انجمنها جلوه می  نۀدموکراسی محدودي که در حاکمیت قانونگذرا

اما . اسپارتی با مدت کوتاه شهریاري کنسوالن؛ پادشاهی در دوران برقراري گاه گاه دیکتاتوري »دو شاهی«سنا؛ نظام 

ها سال فرمان راندند و به صد  ، به نیروي لیاقت و امتیاز  هاي توانگر، در اصل یک آریستوکراسی بود که در آن خانواده

  .سیاست روم همان تداوم و استواریی را بخشیدند که راز کامیابیهایش بود

مجموعۀ درهم و برهم و ناهنجاري بود از ضوابط و میزانهایی که به سبب آنها هر . اما این حکومت عیبهایی نیز داشت

که یکچند یاور آزادي بود و سدي در   تقسیم قوا،. شد اثر می فرمانی در زمان صلح با فرمانی مساوي و مخالف خود بی

انجامید و دموکراسی را به حکومت جماعت مبدل   مانند نبردکاناي،  از دیگر سو به مصیبتهاي نظامی،  برابر خطاکاریها،

ن شگفت این است که چنین حکومتی توانست تا آ. کرد و سرانجام دیکتاتوري پایدار امپراطوران را بر سر کار آورد

شاید دوام آن به علت تواناییش به سازگار با دگرگونی و میهن . و آنهمه خدمت کند) م ق 49تا  508از (اندازه بپاید 

فداکاري در راه . یافت پرستی غرورآمیزي بود که در خانه و دبستان و پرستشگاه و سپاه و انجمن و سنا تکوین می

رم تا آن هنگام بزرگ ماند که . بیمانند آن را به خاك نشاند همچنانکه فساد  جمهوري را به اوج رساند،  کشور،

آن دشمنان چیره   هنگامی که بر همۀ. داشتند دشمنانی داشت که وي را به یگانگی و روشن بینی و پهلوانی وا می

  .چند صباحی شکفت و سپس رو به مرگ نهاد  آمد،

III – گشودن ایتالیا  

به مساحت نهصد   از حکومت سلطنتی به صورت حکومت شهري ناتوان، آن زمان که پس  رم هیچ گاه به اندازة

هنگامی که الرس . محصور از دشمن نبود  اي سی کیلومتر در سی کیلومتر ـ درآمد، معادل با منطقه  کیلومتر مربع ـ

از سر گرفتند و آزادي   که به فرمان شاهانش درآمده بودند،  آن، بسیاري از جوامع همسایۀ  پورسنا بر رم هجوم آورد،

ایتالیا ترکیبی بود از طوایف یا شهرهاي مستقل که هر یک . اي التینی براي مقاومت در برابر رم پدید آوردند اتحادیه

  ، التینها  و در جنوب،  و سابینها؛  اتروسکها،  اومبریاییان،  گلها،  لیگورها،  در شمال،  :دولت و گویشی خاص خود داشت

  ناپل،  مهاجرنشینهاي یونانی در کوماي،  هاي باختري و جنوبی، و بروتیان؛ در طول کرانه  لوکانیان،  ،سامنیتها  ولسکیها،

الجیشی  رم در مرکز همۀ آنها واقع بود و از نظر سوق. و تارنتوم  متاپونتوم،  کروتونا،  رگیوم،  پومپئی، پائستوم، لوکري،

بخت یارش بود . از هر جانب نیز در معرض خطر حمله قرار داشت اما در آن واحد  موقعی مناسب براي توسعه داشت؛

خانوادة   ، هنگامی که با سابینها در جنگ بود،505در سال . شدند که دشمنانش بندرت به زیان او با هم یار می

. ر گشتکالودیوس ـ به رم کوچید و از شارمندي رم با شرایطی مساعد برخوردا) گنس(از قبیلۀ   مقتدري از سابینها ـ

سابینها حقوق  250همۀ سرزمین آن به رم پیوست و تا سال  29تا سال   سابینها شکست خوردند؛  ،449در سال 

.کامل شارمندي رم را کسب کردند
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تیبور و غیره ـ را   آریکیا،  آردئا، النوویوم،  ، تارکوینیوسها برخی از شهرهاي التیوم ـ مانند توسکولوم،496در سال 

  ناپذیر رو به رو دیدند، رومیان چون خود را با این ائتالف بظاهر مقاومت. تا در جنگ با رم شرکت کنند ترغیب کردند

به   بر طبق روایات متواتر،  در دریاچۀ رگیلوس،  را منصوب کردند؛  یعنی آولوس پوستومیوس،  نخستین دیکتاتور خود،

آنها به جا گذاشتند، پیروزي نجاتبخشی به   دن در صفکه اولمپ را براي جنگی  یاري دو خدا، کاستور و پولوکس،

تا آسمان «رم با اتحادیۀ التین پیمانی امضا کرد که به موجب آن همگی متعهد شدند که   سه سال بعد،. دست آوردند

و هر دو طرف همۀ غنایمی را که بر اثر جنگی  …میان رم و شهرهاي التین صلح برپا خواهد بود  و زمین برجاست،

. رم نخست عضو اتحادیه و سپس رهبر و سرانجام سرور آن شد» .رك به دست آید میان خود بخش خواهند کردمشت

به   پایتخت ولسکیان،  در این نبرد بود که کایوس مارکیوس با تصرف کوریولی،  با ولسکیها جنگید؛ 493در سال 

افزایند که کوریوالنوس مرتجعی سختگیر  می  مورخان، شاید با اندکی چاشنی خیالپروري،. کوریوالنوس ملقب شد

پس آنان را سازمانی نو بخشید و   نزد ولسکیها گریخت،  روانۀ تبعید گشت،) 491در سال (و به اصرار تودة مردم   شد،

رومیان بیهوده سفیر در پی سفیر نزد او فرستادند تا از این قصد   بر طبق روایات،. در محاصرة رم رهبري کرد

تهدید کردند که با   اثر است، چون دیدند که خواهشهاشان بی  تا آنکه مادر و زنش پیش او رفتند و،  منصرفش کنند،

پس کوریوالنوس نیروي خود را پس خواند و به دست ولسکیها کشته . سازند بدنهاي خود راه پیشرفت او را سد می

  براي تسلط بر رودخانۀ تیبر،  ویی و رم،  ،405در سال . تا زمان پیري میان ایشان ماند  به نقل روایتی دیگر،  شد؛

  و شهرهاي جرئت یافتۀ  نتیجه محاصره کرد، رم نه سال تمام شهر ویی را بی. جنگی را تا سر حد مرگ آغاز نهادند

  و حیات خویش را در خطر دیدند،  رومیان چون خود را از هر سو آماج حمله،. اتروسکی نیز وارد جنگ شدند

کامیلوس سپاهی گرد آورد ویی را فتح کرد و زمینهاي آن را به شارمندان رم   نام کامیلوس برگزیدند؛دیکتاتوري به 

  . اتروریا زیر نام جدید توسکیا منضم به روم شد  دیگر،  ، پس از جنگهاي پراکندة351در سال . بخشید

که تنها قیصر بود که به آن پایان   بود،و آن جنگ میان روم و گل   ، خطر تازه و بزرگتري پدید آمد،390در سال   اما،

سرزمین (  قبایلی سلتی از گل و گرمانیا  در همان حال که اتروریا و رم در چهارده جنگ با یکدیگر سرگرم بودند،. داد

لتها مورخان قدیم اینان را کلتها یا س. سکنا گزیده بودند  در جنوب،  به پایین گریز زده تا حد پو،  ، از راه آلپ،)ژرمنها

توانیم آنان را از آن شاخۀ نژاد هند و اروپایی بدانیم که مردم بخش  می  دانیم، از اصل آنان چیزي نمی. اند نامیده

و زبانهاي پیش از رومی آن نواحی را پدید   ایرلند،  اسکاتلند،  بلژیک، ویلز،  اسپانیاي مرکزي،  گل،  باختري گرمانیا،

بردند و جز تعویذ و زره  که از جنگ لذت می» بلند و خوش اندام«کند  تصویر می پولوبیوس ایشان را مردمی. آوردند

چنان از طعم آن سرخوش   هنگامی که سلتهاي جنوب گل شراب ایتالیایی را چشیدند،. پوششی در جنگ نداشتند

جستن زمینها   کوچ،شاید انگیزة ایشان در . آورد کمر بستند اي هوشربا برمی شدند که به دیدار دیاري که چنین میوه

گیري از فرهنگ  داري و مایه یکچند با کشاورزي و گله  چون به آن سرزمین درآمدند،. و چراگاههاي تازه نیز بود

اتروسکها   بر اتروریا حمله بردند و آن را غارت کردند؛  م، ق 400در حدود سال . اتروسکی در شهرها به صلح زیستند

، 391در سال . شتر نیروهاي خود را براي دفاع از ویی در برابر روم فرستاده بودندچون که بی  اندك مقاومتی کردند،

  آلیا با رومیان جنگیدند و آنان را شکست دادند،  سی هزار تن از گلها به کلوسیوم رسیدند و سال بعد کنار رودخانۀ

و هفت ماه ماندة نیروهاي رومی را در رادع به رم درآمدند و بخشهاي بزرگی از شهر را تاراج کردند و سوزاندند  پس بی

طال به   سرانجام رومیان تسلیم اختیار کردند و هزار لیرة. به محاصره گرفتند  بر فراز تپۀ کاپیتولینوس ـ  کاپیتول ـ

بازگشتند؛ چندین بار پس زده شدند تا عاقبت  350، و 358، 367و گلها رفتند، اما در سالهاي   بروند،گلها دادند تا 

.که از آن پس گل سیزالپین نام گرفت  به شمال ایتالیا قناعت کردند،
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رومیان بازماندة شهر خود را چنان ویران و بر هم ریخته دیدند که بسیاري از ایشان خواستند تا آن را یکسره ترك 

کامیلوس ایشان را از این قصد منصرف کرد و دولت براي ساختمان دوبارة . کنند و ویی را به عنوان پایتخت برگزینند

یکی از علل بیقوارگی رم و کژ   در برابر فشار دشمنان بسیار،  این بازسازي سریع،. ها مساعدت مالی فراهم ساخت خانه

پی در پی سر به   دند،که روم را چنین نزدیک به تباهی دی  ملتهاي تابع،. هاي تنگ آن شد و کوژي دلبخواه کوچه

  . و جنگهاي متناوبی به مدت نیم قرن ادامه یافت تا هوس آزادي ایشان را فرو نشاند  شورش برداشتند،

ارتباط   اگر ولسکیها کامیاب شده بودند،  آوردند؛ و ولسکیها به نوبت یا با یکدیگر هجوم می  هرنیچیها،  آیکیها،  التینها،

، شهرهاي اتحادیۀ 340در سال . دادند کردند و شاید به تاریخ آن پایان می ریا قطع میروم را با جنوب ایتالیا و د

  .ساختروم اتحادیه را ملغا کرد و کم و بیش سراسر التیوم را به خود منضم   دو سال بعد،  التینی شکست خوردند؛

این قوم . رو در رو کرده بود  که قبایلی نیرومند بودند، ي روم بر ولسکیها آن را با سامنیتها،در همین حال پیروزیها

و کاپوا در درست   کوماي،  بنونتوم،  از ناپل تا آدریاتیک، با شهرهاي ثروتمندي چون نوال،  بخش بزرگی از ایتالیا را،

از تمدن هلنیستی به آن اندازه   ختري را تصرف کرده،ساحل با  بیشتر مناطق مهاجرنشین اتروسکی و یونانی،. داشتند

سه بار بر سر تصرف ایتالیا با . مایه گرفته بودند که هنر مشخص کامپانیا را بیافرینند؛ شاید از رومیان متمدنتر بودند

ل رومیان یکی از گرانترین شکستهاي خود را متحم) 321به سال (در کاودین . رم جنگهاي دراز و خونبار کردند

کنسوالن . هاي دشمن عبور کرد یعنی طاقی از نیزه  ،»در زیر یوغ»  به عالمت تسلیم،  شدند و سپاه مغلوب ایشان،

و گلها را با خود   ، اتروسکها، سامنیتها. که سنا از تصویب آن سرباز زد  حاضر در جبهه به صلحی ننگین تن در دادند،

پیروزي ) 295در سال (اما لژیونها در سنتینوم . تالیا در مصاف بودو یکچند رم کمابیش با سراسر ای  متحد کردند،

رم بار دیگر گلها را به آن   دوازده سال بعد،. کامپانیا و اومبریا را بر قلمرو خود افزود  و رم،  قاطعی به چنگ آوردند،

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

  رم سرور ایتالیا شد و چون خود را کام نیافته و ناامن یافت،  یان گلها در شمال و یونانیان در جنوب،م  بدین سان،

و   لوکري،  اي، اهالی توري. اش متحد شوند یا به جنگ پیش آیند را مخیر کرد که یا زیر سلطه ماگناگراسیاشهرهاي 

که بر گرد و    ،)یعنی ایتالیایی(  »بربر«زیرا تسلط روم را بر مستحیل شدن در طوایف   روتونا به این امر رضا دادند،ک

مانند شهرهاي التیوم از جنگ طبقاتی در امان نبودند و   شاید آنها نیز،  دادند؛ ترجیح می  میان آنان رو به فزونی بودند،

  تارنتوم سرسختی کرد و پورهوس،. شدند اران در برابر پلبهاي عاصی پذیره میسپاهیان رومی را همچون محافظ مالد

با نیرویی از   که از یاد اخیلس و اسکندر شورها به سر داشت،  این جنگجوي دلیر،. را به یاري خواست  پادشاه اپیروس،

  ن بر بهاي گران پیروزي خویش،، با اسف برد  مردم اپیروس از آدریاتیک گذشت و در هراکلیا رومیان را شکست داد و

آنگاه همۀ شهرهاي یونانی ایتالیا به وي پیوستند و لوکانیان و بروتیان و سامنیتها خود .افزودصفتی بر زبانهاي اروپایی 

و دو هزار زندانی رومی را با این پیمان آزاد کرد   ت،کینئاس را به رم فرستاد و صلح خواس  پورهوس،. را یار او خواندند

خواست صلح را بپذیرید که آپیوس کالودیوس کور و  سنا می. همگی نزد وي باز گردند  که اگر رم جنگ گزیند،

خود را به سنا رساند و درخواست کرد که روم هرگز نباید با   که مدتها از زندگی اجتماعی کناره گرفته بود،  کهنسال،

سنا زندانیان آزاد شده را نزد پورهوس پس فرستاد و جنگ را از سر . نیرویی بیگانه در خاك ایتالیا پیمان صلح ببندد

با   چون از تناسایی و جبن متحدان خود آزرده شده بود،  شاه جوان پیروزي دیگري به دست آورد و سپس،. گرفت

حاصرة سیراکوز به دست کارتاژیان درهم شکست و آنان را م. سیسیل شد  سپاه نیرو باختۀ خود از راه دریا روانۀ

که گمان   اما حکومت دیکتاتوري وي یونانیان سیسیل را،  مواضع خود در جزیره بیرون راند،  کمابیش از همۀ

و   یونیان از پشتیبانی او دست برداشتند،  سخت آزرد؛  نظم و دالوري داشته باشند، توانند آزادي بی کردند می می

سپاه »  !نهم چه غنیمتی براي جنگ میان رم و کارتاژ به جا می»  :سیسیل گفت  رهوس به ایتالیا بازگشت و دربارةپو
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هاي سبک  دسته). 275(وي در بنونتوم با رومیان برخورد کرد ـ جایی که پورهوس براي نخستین بار شکست خورد 

پورهوس از متحدان . اي آغاز گشت خ نظامی باب تازهاسلحه و پرتحرك بر فاالنکسهاي دیرجنب چیره شدند و در تاری

پورهوس به . خواهشش را رد کردند  که در وفاداري و پایداري وي تردید داشتند،  متحدان،  ایتالیایی یاري خواست؛

. تارنتوم را به عذر به رم تسلیم کرد  میلو،) 272(در همان سال . جویی مرد اپیروس بازگشت و در یونان به حادثه

  پس از دو قرن جنگ،  رم،  سامنیتها با ترشرویی سپر انداختند و سرانجام،  شهرهاي یونانی تسلیم شدند،  زودي همۀب

.فرمانرواي ایتالیا شد

التینی   گروهی از این مهاجران را اتحادیۀ. فتح ایتالیا با فرستادن مهاجران به کوچنشینها بسرعت استوار شد

کمی وسایل معیشت   بردند؛ بیکاري را از میان می: آمدند ن مهاجران به چند کار میای. فرستاد و گروهی را رم می

همچون   در میان اتباع عاصی،  کاستند؛ از شدت نبرد طبقاتی در رم می  در نتیجه،  کردند و، جمعیت را جبران می

الهاي رومی بازار و انبار برپا خاستند و براي کا به کوشش برمی  ،)به سلطۀ رم(هاي وفادار  گروههاي نظامی یا هسته

پس از آنکه با شمشیر   بزودي،  پیروزیهاي رم در ایتالیا،. رساندند کردند و به گرسنگان پایتخت خوراك اضافی می می

بنیاد یافتند یا   اند، که تا امروز بر جا مانده  در آن روزها صدها شهر ایتالیایی،. باخیش به کمال رسید  به دست آمد،

که هنوز تا آن زمان مردمی بربر بودند و به چندین   زبان و فرهنگ ایتالیایی در سراسر ایتالیا،. ی گرفتندرنگ روم

رم در سایۀ نظامی سیاسی ـ که در . کم به صورت کشوري متحد درآمد نشر یافت و ایتالیا کم  گفتند، زبان سخن می

  .ین قدم را برداشتآورد ـ نخست اما نتایجی درخشان به بار می  عمل بیرحم بود،

به پاخاسته بود که راه مدیترانۀ باختري را   تر و توانگرتر از رمِ نیرویی کهن  در کرس و ساردنی و سیسیل و افریقا،  اما،

  .کرد بست و ایتالیا را در دریاهاي خود در بند می بر تجارت رم می

  

فصل سوم

  هانیبال رو در روي رم

  م ق 202 – 264

  

I  - کارتاژ  

بزودي . بازرگانان کنجکاو فنیقیه بر ثروت خفته در کانهاي اسپانیا آگاهی یافتند  و هفتصد سال قبل از میالد،هزار 

در دهانۀ گوادالکیویر در سوي   و تارتسوس،  کشتیهاي بازرگانی میان صیدا و صور و بوبلوس در یک سوي مدیترانه،

توقفهاي بسیار صورت گیرد و  توانست بی نه سفرها نمیچون در آن هنگام این گو. دیگر، به رفت و آمد پرداختند

فنیقیان پاسگاهها و منزلهایی بر کرانۀ افریقا در   گذشت، کوتاهترین و امنترین راهها از کرانۀ جنوبی مدیترانه می

و حتی   ،)ونهب(هیپورگیوس   ،)بیزرت(هیپودیاروتوس   ،)اوتیکه(  اوتیکا  ،)سوس(هادرومتوم   ، )لبدة کنونی(لپتیس ماگنا 

ساکنان سامی این پاسگاهها برخی از زنان بومی را به . برپا کردند  )جنوب طنجه(فراتر از جبل طارق در لیکسوس 

اي از  م گروه تازه ق813در حدود سال . به صلح خرسند گردانیدند  به رشوت،  زنی گرفتند و ماندة مردم را،

اي در شانزده کیلومتري  بر روي دماغه  وتیکا که رو به گسترش نهاده بود،یا شاید از ا  شاید از فنیقیه،  استعمارگران،

که از رودخانۀ   این شبه جزیرة باریک بآسانی دفاع پذیر بود و زمین آن،. شمال باختري تونس کنونی سکونت گزیدند

حیات و باروري خود را   به رغم ویرانیهاي بسیار،  چندان حاصلخیز بود که بزودي،  شد، سیراب می) مجرده(باگراداس 

چون شویش به دست   الیسا،. داند می  دختر شاه صور،  روایات کهن بنیادگذار این شهر را الیسا یا دیدو،. بازیافت
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براي آنکه از اوتیکا   زیستگاه وي،. با گروهی خطرجو به کشتی نشست و رهسپار افریقا گشت  برادرش کشته شد،

التینیان . و رومیان به کارتاگو بگرداندند  یونان این نام را به کارخدون،  ر نام گرفت،کارتهاداشت یا نوشه  مشخص باشد،

) فنیقی(به پیروي از یونانیان، جمعیت سامی آن را پوئنی   نام افریقا را بر خطۀ پیرامون کارتاژ و اوتیکا نهادند و،

گروه بسیاري از صوریان توانگر به افریقا   به هنگام شهربندان صور به دست شلمنصر و بختنصر و اسکندر،. نامیدند

همانگاه که صور و صیدا سر در . بیشتر ایشان به کارتاژ رفتند و آن شهر را کانون بازرگانی فنیقیه کردند. گریختند

  .یافت کارتاژ توان و شکوه روزافزون می  نهادند، تباهی می

هاي دورتر درون افریقا راند و نه فقط از پرداخت خراج کارتاژ چون نیرومند شد، بومیان افریقایی را به سوي سرزمین

امالکی که گاه بیست هزار . ها و کشتزارها واداشت بلکه آنان را به خراجگزاري و بندگی در خانه  به آنان سر باز زد،

  اگو،کشاورزي به دست فنیقیان کارآمد به گونۀ دانش و صناعتی درآمد که م. کردند پدید آمد مرد در آنها کار می

  گرفت، ها می به یمن آبی که از ترعه  زمین،. ملخص اصول آن را در رسالۀ کوچکی فراهم آورد  کارتاژي،  نویسندة

پرورش اسب و گاو و . آورد بستانها و گندمزارها و تاکستانها و باغهاي زیتون و انار و گالبی و گیالس و انجیر برمی

جز در   صناعت شهري ،. و فیل از جمله حیوانات اهلی بود  کشیدند، ر میاالغ و استر با  گوسفند و بز روایی یافت؛

دادند آنچه را که دیگران  ترجیح می  مانند نیاکان آسیایی خویش،  کارتاژیان،  بالنسبه کم رشد بود؛  فلزسازي،  زمینۀ

رکش خود به خاور و باختر با استران با  هم ایشان در پی فیل و عاج و زر و بنده،  ساختند خرید و فروش کنند؛ می

آوردند و  کاال می  در صدها بندر میان آسیا و بریتانیا،  کشتیهاي بزرگ آنان،. بریدند رفتند و پهنۀ صحرا را می می

کردند و  راهشان را کج نمی »هرکولستونهاي «در   به خالف بسیاري از دریانوردان دیگر،  زیرا،  بردند، می

را تا چهار هزار و  هانونهاي سفر اکتشافی  هزینه  م، ق 490شاید هم ایشان بودند که در حدود سال . گشتند برنمی

. هاي شمالی اروپا فراهم کردند ه کرانهو سفر هیمیلکو را ب  هاي افریقا در اقیانوس اطلس، دویست کیلومتر بر کرانه

و   نخستین ملتی به شمارند که چیزي همانند اسکناس اختراع کردند،  سازي چندان هنرمند نبودند، اگرچه در سکه

.خورد و در سراسر قلمرو کارتاژ روایی داشت اي چرمین بود که مهري به عالمت ارزش بر رویش می آن باریکه

وظیفه و نعمت   ی که کارتاژ را از صورت یک پاسگاه بازرگانی به مقام یک امپراطوري درآوردند،شاید سپاهیان و ناوگان

از سیرنائیک تا جبل طارق   افریقایی،  کرانۀ. نه از آریستوکراتهاي زمیندار  گرفتند، خویش را از بازرگانان محتشم می

و دیگر شهرهاي اسپانیا به تصرف   دیث یا گادس،کا  تارتسوس،. و فراتر از آن، به دست آنان فتح شد) جز اوتیکا(

قدرت کارتاژ تا جزایر بالئار کشیده شد و   دامنۀ. درآمد و کارتاژ به برکت زر و سیم و آهن و مس اسپانیا توانگر گشت

لوب کارتاژ بر این سرزمینهاي مغ. باختري سیسیل را در برگرفت  و نیمۀ  کرس،  ساردنی،  مالت،  حتی به مادرا رسید؛

کرد؛ مردمشان را به خدمت در سپاه خود  گرفت؛ آنها را به پرداخت خراجهاي سالیانه موظف می بتفاوت سخت می

خودمختاري   آنها را از حمایت نظامی،  در عوض،. کرد داشت؛ و بر روابط خارجی و بازرگانی آنها سخت نظارت می وامی

توان از آنجا دریافت که شهر لپتیس صغیر  تصرفات را میثروت این م. کرد محلی، و ثبات اقتصادي برخوردار می

.داد کارتاژ خراج می  به خزانۀ  )دالر 1,314,000برابر (تالنت  365ساالنه 

از محل   کارتاژ،. م ثروتمندترین شهر مدیترانه ساخت کارتاژ را در قرن سوم ق  کشی از این امپراطوري و بازرگانی، بهره

طبقات باالدست . درآمد داشت  یعنی بیست برابر آتن در اوج قدرت خود،  دوازده هزار تالنت،هر ساله   تعرفه و خراج،

که پانصدهزار تن   شهر کارتاژ،. خوردند کردند و خوراکهاي لذیذ می هاي فاخر به تن می جامه  زیستند، در کاخ می

اي امن و باراندازهاي وسیعش شهرة خاصه بندرگاهه  ها و، به سبب پرستشگاههاي پرشکوه و گرمابه  جمعیت داشت،

بدان گونه که محوطۀ داخلی بندر   هر یک از دویست و بیست باراندازش دو ستون به شیوة یونانیایی داشت،. عالم بود

از این نقطه خیابانی عریض به میدان شهر . دایرة عظیمی مرکب از چهار صد و چهل ستون مرمر بود) »کوتون«(
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هاي بازرگانی و  مراکز اداري و دفترخانه  ن، چهار راهی پر ستون آراسته به تندیسهاي یونانی،در این میدا  پیوست؛ می

هزاران دکان با   که به شیوة شرقی باریک بود،  در خیابانهاي پیوسته به میدان،  دادگاهها و پرستشگاهها برپا بود؛

ها تا شش طبقه  خانه. خاست از آنها برمیگون و بیشمار قرار داشت که هر زمان فریاد سوداگران  کاالهاي گونه

شد که  در مرکز شهر تاالر یا دژي به نام بورسا دیده می. داد اي را در خود جا می و غالباً هر اطاق خانواده  داشتند،

ر در اینجا خزانه و ضرابخانه و مقاب  همچون بسیاري ساختمانهاي دیگر کارتاژي، تقلید کردند؛  بنایان بعدي روم از آن،

پیرامون آن . برپا بود  و ستونهاي دیگر و پرشکوهترین پرستشگاه کارتاژي که به خداي بزرگ اشمون نیاز شده بود،

با برجها و باروهاي بلندتر حفظ   متر، 13.5  به بلندي   دیواري در سه رده،  بخش شهر را که رو به خشکی داشت،

امالك   بیرون دیوار،. گرفتند و بیست هزار سپاهی جاي می  ل،سه هزار فی  چهار هزار اسب،  درون دیوار،  کرد؛ می

  .توانگران، و فراتر از آنها کشتزارهاي تهیدستان قرار داشت

زبانشان گاه طنین عبري . و با یهودیان روزگار کهن همخون و به چهره همانند بودند  کارتاژیان از نژاد سامی،

مردان ریش . آید که از شوفتیم عبري به معناي دادرس می  وا،به معناي فرمانر  مثل واژة شوفتس،  گرفت، می

کفش   بیشتر آنان فینه یا عمامه بر سر داشتند،. تراشیدند بخش زیرین لب را با تیغ مفرغی می  اما غالباً  گذاشتند، می

  به تقلید از یونانیان،  دست،اما افراد طبقات باال. پوشیدند اي گشاد و بلند می و جبه  کردند، یا پاي افزار چوبین به پا می

  بردند؛ زنان بیشتر در حجاب و انزوا به سر می. کردند اي به تن می هاي شیشه هایی ارغوانی رنگ و مطرز به مهره جامه

بایست به قدرت فریباییهاي خویش خرسند  اما در غیر این حال می  توانستند در کاهنی به مقامات باال برسند، می

از خوي و سیرت . اي به بینی میکردند زدند و گاه حلقه بستند و عطر می هر دو به خود جواهر می  مرد و زن،. باشند

نویسندگان یونانی و رومی آنان را مردمی شکمباره و میخواره وصف . دانیم چیزي نمی  جز از قلم دشمنانشان،  ایشان،

پروا بودند که در  ط جنسی خود به همان اندازه بیها گرد هم آیند، و در رواب اند که خوش داشتند در ناهارخانه کرده

در کارتاژ «نویسد که  پولوبیوس می. شمردند را مرادف دغلی می» ایمان کارتاژي»  رومیان دغل،  سیاست تباهکار،

سختگیر و عبوس، «کارتاژیان را به عنوان مردمی   پلوتارك،» .چیزي که منبع سود باشد هیچ گاه شرم آور نتواند بود

  خو، سرسخت در تصمیم، در خشم درنده  بغایت ترسو،  و سنگدل در حق زیردستان،  مان در برابر فرمانروایان خود،بفر

جنانب انصاف را نگاه   هر چند که غالباً  اما پلوتارك،. نکوهیده است» ناپذیر از لطف و مواهب زندگی و ذوق  ترشرو،

.که کارتاژ را به خاکستر نشاند  ز دوست رازدار سکیپیو بود،داشت، به هر تقدیر یونانی بود و پولوبیوس نی می

. آن نیز از جانب دشمنانشان بوده است  که آگاهی ما دربارة  ناپسندترین مظهر زندگی کارتاژیان دینشان بود،

ید و ماه مولک و آستارته را به نام فرشتگان موکل بر مردي و زنی در طبیعت و بر خورش –بعل   نیاکانشان، در فنیقیه،

تانیت به . ورزیدند ایمان می  یعنی بعل همان و تانیت،  کارتاژیان به دو خدا همانند این دو،  پرستیدند، در آسمان می

کردند و به نامش سوگند  آورد؛ مردم پرستشگاههاي او را از هدایا پر می ویژه در ایشان پارسایی مهرآمیزي پدید می

و   و سپس اشمون خداي ثروت و تندرستی،  بود،» مفتاح شهر«ملکارت یا   مت،سومین خدا در مراتب حر. خوردند می

کودکانی تا   به هنگام بحرانهاي بزرگ،. شد دیدو نیز پرستیده می  ؛)بعلها یا سروران(آنگاه گروهی از خدایان کوچک 

نهادند و به  بت می  میدةکودکان را روي بازوي فروخ. شدند در عرض یک روز در پاي بعل همان قربانی می  سیصد تن،

در حالی که مادرانشان   شد، غلتاندند؛ فریادهاي آنان در میان صداي شیپورها و سنجها محو می درون آتش زیر آن می

شدند و پاداش درخور خویش  و گرنه به گناهکاري متهم می  مویه و البه نظاره کنند، مجبور بودند که این صحنه را بی

هنگامی که آگاتوکلس   اما،. کردند گاه توانگران از فدیه کردن فرزندانشان خودداري می. ندگرفت را از خدایان نمی

دویست فرزند   شان خدا را آزرده است، هاي گذشته به این پندار که طفره  توانگران،  سیراکوزي کارتاژ را محاصره کرد،

، که در باب  براي ما باز گفته است  نانی سیسیلی،یو  این داستانها را دیودوروس،. واالتبار را به درون آتش انداختند
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به کوشش براي   در قربانی کردن کودکان،  شاید رسم کارتاژیان،. گرفت فرزندکشی یونانیان چندان سخت نمی

  .داد جلوگیري از فرزندآوري بسیار رنگ دینداري می

از مجموعۀ . د به متحدان افریقایی خود بخشیدندهایی را که یافتن کتابخانه  هنگامی که رومیان کارتاژ را ویران کردند،

قدیس . چیزي بازنمانده است  اي از ماگو دربارة کشاورزي، جز سفرنامۀ هانون و رساالت پراکنده  آن کتابها،

در کارتاژ بسی چیزها را خردمندانه به ذهن «بخشد که  این اطمینان را به ما می  به اشارت،  آوگوستینوس،

تاریخ   اما از خود کارتاژیان گزارشی دربارة  اند؛ لوستیوس و یوبا نیز از مورخان کارتاژي بهره جستهو سا. »سپردند می

اند که شیوة  چنین گزارش داده. رومیان از ساختمانهاي کارتاژ حتی یک سنگ به جا ننهادند. کارتاژ به دست نداریم

و پرستشگاه و تندیس بعل   ش عظیم و پرآرایش بود،و معابد  معماري کارتاژ ترکیبی از اسلوبهاي فنیقی و یونانی،

کارتاژ را یکی از زیباترین پایتختهاي جهان   ارزید؛ حتی یونانیان مغرور، همان پوششی از زر داشت و هزار تالنت می

هاي تونس موجود  در موزه  قطعاتی از سنگتراشیهاي تابوتهایی که در گورهاي نزدیک کارتاژ پیدا شده،. شمردند می

  تندیسهاي کوچکتر،. یونانی است  و به شیوة  است؛ زیباترین آنها تندیس انسانی نیرومند و خوش اندام، شاید تانیت،

گویی که براي فریفتن کودکان یا   :تناسب است ناهنجار و غالباً بی  که از گورهاي کارتاژي جزایر بالئار به دست آمده،

دانیم که صنعتگران  اما می. مصرفی دارند  هاي بازمانده یکسره جنبۀ سفالینه. گریزاندن شیاطین ساخته شده است

.اند نساجی و جواهرسازي مهارت داشتند و از عاج و آبنوس و شیشه آثار جالبی به جا نهاده  کارتاژي در زمینۀ

» رتر از دیگراناز بسیاري لحاظ ب« ارسطو قانون اساسی کارتاژ را . ما بیرون است  توصیف روشن دولت کارتاژ از عهدة

مردم پیوسته به قانون اساسی وفادار   یک کشور هنگامی سامان درست دارد که تودة« زیرا   دانسته و ستوده است،

و حق داشتند لوایحی را   آمدند، شارمندان گاه گاه در انجمنی گرد می» .و هیچ کس نتواند حاکم خودکام شود  باشند،

آنها یا اصالح   رد یا تصویب کنند؛ اما به بحث دربارة  شد، ز شیوخ پیشنهاد میکه از طرف سنایی مرکب از سیصد تن ا

مردم اعضاي . مجبور نبود آن را به انجمن تقدیم کند  اي اتفاق کند، توانست بر سر الیحه اگر سنا می. آنها مجاز نبودند

ک کاست و آن را به صورت مجمعی از اما رشاي علنی از فضیلت یا هیبت این سازمان دموکراتی  گزیدند، سنا را برمی

یا فرمانروا » شوفتس«دو   .کرد از میان کسانی که سنا پیشنهاد می  انجمن،. واالتباران و جرگۀ منحصر مالداران درآورد

دادگاهی مرکب از صد و چهار   بر رأس این مقامات،  گزید، را براي ریاست بر منصبهاي قضایی و اداري حکومت برمی

این دادگاه، چون حق داشت که بر . تا پایان عمر بر منصب خود باقی بودند  برخالف قانون،  داشت که،دادرس قرار 

در زمان جنگهاي   سراسر نظام اداري نظارت کند و از هر صاحبمنصبی در پایان مدت خدمتش حساب بخواهد،

  .همۀ سازمانهاي دولتی و همۀ شارمندان را زیر نظارت خود گرفت  پونیک،

  وضع این فرمانده از کنسول رومی بهتر بود،. شد و به وسیلۀ انجمن برگزیده می  دة سپاهیان از جانب سنا معین،فرمان

رومیان لژیونهایی مرکب از زمینداران میهندوست بر ضد . توانست تا هر زمان که سنا بخواهد فرماندهی کند زیرا می

آمد؛ این مزدوران در  و بیشتر اهل لیبی ـ فراهم می  وران بیگانه ـو حال آنکه سپاه کارتاژ از مزد  کارتاژ بسیج کردند،

گفتگو،  بی  ناوگان کارتاژي،. رسان و گاه سردار خود وفادار بودند بلکه به وظیفه  حق کارتاژ مهري به دل نداشتند،

به   باریک و تندرو،نیرومندترین ناوگان آن زمان بود و، با پانصد کرجی با پنج ردیف پاروزن، به رنگهاي روشن، و 

و بسته   تصرف سیسیل به دست آن سپاه،. کرد شایستگی از مهاجرنشینها و بازارها و راههاي بازرگانی کارتاژ دفاع می

اي را آغاز نهاد که یک  که جنگهاي مرگبار دوجانبه  غربی بر تجارت رومی به دست این ناوگان بود،  شدن مدیترانۀ

  .شناسیم ام سه جنگ پونیک میقرن مدت گرفت و آنها را به ن
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II – رگولوس

، پیمانی 508در سال . با هم دوستی داشتند  زمانی که یکی از ایشان به قوت بر دیگري مسلط بود،  این دو دولت،

ساخت که در کرانۀ  اما رومیان را متعهد می  کرد، میان ایشان بسته شد که حکومت کرانۀ التیوم را بر رم مقرر می

  مگر براي تعمیر مختصر یا رفع نیازمندي کشتیها،  اژ در مدیترانه کشتیرانی نکنند و در ساردنی و لیبی،غربی کارت

گوید که میان کارتاژیان رسم بود که هر دریانوردي را که میان ساردنی و جبل  جغرافیدانی یونانی می. لنگر نیندازند

میان گل جنوبی و اسپانیاي شمالی به تجارت مسالمت ) یمارس(یونانیان ماسالیا . طارق بیابند در دریا غرق کنند

. کوشید و ماسالیا متحد وفادار رم بود در اختالل این تجارت می  با راهزنی،  اند که کارتاژ، گفته. آمیزي اشتغال داشتند

، که بر ایتالیا  رم  اکنون،.) دانیم چه اندازه از این روایت تبلیغات جنگیی است که به نام تاریخ فضیلت یافته است نمی(

  ایتالیا،  متري کرانۀ 1600در کمتر از   یونان و کارتاژ ـ بر سیسیل،  تا هنگامی که دو قدرت متخاصم ـ  راند، فرمان می

توانست به نیمی از ایتالیا غله  وانگهی سیسیل خاکی حاصلخیز داشت و می. دید خود را در امان نمی  دست داشتند،

این بود حکم آشکار . افتادند به دست رومیان می  به خودي خود،  ساردنی و کرس،  شد، ح میاگر سیسیل فت. برساند

  .روم  تقدیر و قدم طبیعی بعدي در توسعۀ

» آدم مریخی«که خود را   م گروهی از سامنیتهاي مزدور، ق 264چگونه پیدا شد؟ در حدود » بهانۀ جنگ«اما 

شارمندان یونانی را . تصرف کردند  ترین کرانۀ سیسیل به ایتالیا واقع بود،که بر نزدیک  شهر مسانا را،  نامیدند، می

با دستبرد به شهرهاي   زنان و کودکان و اموال قربانیان را میان خود بخش کردند و،  کشتند یا از شهر بیرون راندند،

آنان را محاصره کرد؛ یک   کوز،دیکتاتور سیرا  هیرون دوم،. اي براي امرار معاش یافتند وسیله  یونانی نشین مجاور،

براي بیرون راندن   آدم مریخیها،. و شهر را فرا گرفت  هیرون را پس راند،  دسته از قواي کارتاژي در مسانا پیاده شد،

که   مردد شد؛ اما پلبهاي توانگر،  که بر نیرو و ثروت کارتاژ آگاه بود،  سناي رم،. از رم یاري خواستند  این نجات بخشان،

  رم بر آن شد که کارتاژیان را،. نداي جنگخواهی و پشتیبانی از سیسیل را بلند کردند  انجمن سدانه تسلط داشتند، بر

به رهبري کایوس کالودیوس . از بندري چنین نزدیک و داراي چنان اهمیت نظامی دور نگاه دارد  به هر قیمت،

درخواست یاري را از رم   به ترغیب کارتاژیان،  دم مریخیها،اما آ. ناوگانی فراهم شد و عازم رهاندن آدم مریخیها گشت

. کالودیوس این را نشنیده گرفت و از تنگه گذشت. و این خبر در رگیوم به گوش کالودیوس رسید  پس گرفتند،

مقاومت نخست فرماندة کارتاژیان را به گفتگو فراخواند و بعد او را زندانی کرد و به سپاه کارتاژ پیام فرستاد که اگر 

خوش ظاهري را براي پرهیز از برخورد با لژیونها  سربازان مزدور کارتاژي چنین بهانۀ. فرمانده کشته خواهد شد  کنند،

  .بشادي پذیره شدند

شاید قهرمانان . هامیلکار نزد کارتاژیان  رگولوس نزد رومیان،: دو قهرمان پدید آمدند  در این نخستین جنگ پونیک،

هیرون سیراکوزي را پشتیبان رم ساخت و   سنا،. یعنی سنا و مردم رم  م باید بر اینان بیفزاییم،سوم و چهارمی را ه

ملت را بسیج کرد و از میان   با عقل و اراده،  بدین گونه مهمات و آذوقۀ سپاهیان رومی را در سیسیل تأمین و،

کار و مرد گذاشتند تا نخستین ناوگان روم شارمندان از خود پول و مصالح . مشکالت توانفرسا به پیروزي رهنمون شد

به   همگی کرجیهایی با پنج ردیف پاروزن،  که تقریباً  آمد، این ناوگان از سیصد و سی کشتی فراهم می. را بنیاد کنند

و بیشتر آنها چنگکهایی غریب و تخته پلهایی   حامل سیصد پاروزن و صد و بیست سرباز بود،  طول چهل و پنج متر،

که نزد رومیان   نبرد دریایی،  با این وسایل،  داشتند؛  و پیاده شدن به آنها،  گاه داشتن کشتیهاي دشمن،براي ن

. شد مبدل می  بردند، مهارت منظم خویش را به کار می  که در آن افراد لژیونها همۀ  به جنگی تن به تن،  ناشناخته بود،

چه سرزنده و   دهد که هنگامی که رومیان به کاري تصمیم گیرند، این حقیقت آشکارا نشان می»   :نویسد پولوبیوس می

چنان دل بر   چون از طرح آن آگاهی یافتند،  با اینهمه،  اي به سر نداشتند؛ ناوگان اندیشه  آنان هرگز دربارة …دلیرند
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ها خداوند بیهمتاي دریاها که قرن  یکباره کارتاژیان را،  آنکه در این مقوالت آزمونی یافته باشند، بی  آن نهادند که،

  حامل سیصد هزار مرد،  ناوگان دشمن،  جنوبی سیسیل،  بر کرانۀ  نزدیک اکنوموس،» .به چالش گرفتند  بودند،

پیروزي قطعی به دست آوردند   به رهبري رگولوس،  رومیان،). 256(بزرگترین نبرد دریایی عصر عتیق را آغاز کردند 

چون بازدید مقدماتی دقیقی   هنگامی که به آنجا فرود آمدند،. روانۀ افریقا شدند  سد کند،آنکه قدرتی راهشان را  و، بی

به نیروي بزرگتري از کارتاژیان برخوردند که کمابیش همگی رومیان را کشتند و کنسول   از محل نکرده بودند،

 284  اي سنگی برخورد کرد، صخره ناوگان رومی بر اثر طوفان به  چندي بعد،. پرواي ایشان را به اسارت گرفتند بی

رومیان با . آدمیزادگان مصیبتی از این بدتر براي ناویان به یاد ندارند  کشتی و نزدیک به هشتاد هزار مرد غرق شدند؛

کارآمدي خویش را آشکار  و آموختن هشتاد هزار مرد براي ادارة آنها،  ساختن دویست کشتی نو در ظرف سه ماه،

.کردند

به سفارت   پس از آنکه پنج سال رگولوس را به اسارت نگهداشتند، به او اذن دادند تا همراه گروهی کارتاژي،کارتاژیان 

هنگامی که . به کارتاژ بازگردد  اما از او پیمان گرفتند که اگر سنا شرایط ایشان را نپذیرد،  به رم برود،  براي عقد صلح،

با   به رغم التماس خانواده و دوستانش،  کرد که آنها را رد کند و، به سنا توصیه  رگولوس از این شرایط آگاه شد،

فرزندانش نیز در رم دو . آنجا چندان به شکنجه بیدارش نگاه داشتند تا جان سپرد. فرستادگان به کارتاژ بازگشت

بیدارشان نگاه  هایش از نیزه پوشیده بود بستند و همچنان اسیر عالیمقام کارتاژي را گرفتند و در صندوقی که بدنه

خوییهاي زمان خویش را به یاد  مگر آنکه درنده  نماید، هیچ یک از این دو داستان باور کردنی نمی. داشتند تا مردند

  .آوریم

III  - هامیلکار

زیرا کمابیش در هر نسل این نامها را بر   و هانیبال داشت،  هاسدروبال،  کارتاژ مردان بسیاري به نامهاي هامیلکار،

هامیلکار   :گرفتند می  اینها نامهایی مقدس بودند و از نامهاي خدایان ریشه. نهادند ها می نی از کهنترین خانوادهمردا

. »رحمت بعل«هانیبال یعنی   ؛»آن که بعل یاورش است«هاسدروبال یعنی   ؛»آن که ملکارت نگهدارش است«یعنی 

هنگامی که هنوز . ت که تند و ناگهان در هر جا حمله بردهامیلکار کنونی بارکا یعنی آذرخش بود؛ عادت داش  کینۀ

اندازیهاي  وي ناوگانی کوچک برگزید و، با دست. کارتاژ فرماندهی عالی سپاهیان خود را به او بخشید  جوان بود،

اسر آن خطه از سر  و به اسارت بردن مردمی بسیار،  و از میان برداشتن پاسگاههاي رومی،  هاي ایتالیا، ناگهانی بر کرانه

سپاهیان خود را به خشکی   ،)پالرمو(در برابر دیدگان یک ارتش رومی مقیم پانورموس   سپس،. آرامش را باز گرفت

نیرویش کوچکتر از آن بود که خطر کند و نبردي بزرگ . اي مشرف بر شهر را به تصرف درآورد پیاده کرد و تپه

وي از سناي کارتاژ خواست تا مهمات و نیروي . آورد با خود باز می غنایمی  برد، اما هر زمان که هجوم می  بیاغازد؛

امدادي برایش بفرستد؛ سنا دریغ کرد و به او فرمان داد تا خوراك و پوشاك سپاهیانش را از ممالک مجاور فراهم 

  .آورد

که   هر دو ملت،). 249(اما در درپانا شکست سختی خورد   ناوگان رومی پیروزي دیگري به دست آورد،  در این میان،

اگر در آن سالها کارتاژ با پشتگرمی بر نبوغ هامیلکار کاري نکرد، در   اما،. نه سال آرامیدند  یکسان خسته شده بودند،

هزار سپاه، به مملکت  60کشتی جنگی، حامل  200عوض گروهی از شارمندان رمی داوطلبانه ناوگانی مرکب از 

باختري   از دریاها گذشت و ناوگان کارتاژي را کنار جزایر اگادي بر کرانۀ  ر نهان،این ناوگان جنگی جدید، د. بخشیدند

سیسیل کارتاژي به رم ). 241(سیسیل غافلگیر کرد و چنان شکستی بر آن وارد آورد که کارتاژ خواستار صلح شد 

موانعی را که کارتاژ بر   و همۀ تالنت غرامت به رم بپردازد 440  در ظرف ده سال،  و کارتاژ تعهد کرد که،  تسلیم شد،

بیست و چهار سال به طول انجامیده و رم را چنان به   جنگ تقریباً. سر راه تجارت رم برپا داشته بود از میان بردارد
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اما، بر اثر این جنگ، سرسختی مقاومت   درصد کاهش یافته بود، 83ورشکستگی نزدیک کرده بود که ارزش پولش 

آشکار   تري سپاه آزادمردان بر مزدورانی که با ریختن خونی کم در پی غنایمی گران بودند،ناپذیر منش رومی و بر

  . شد

حتی آنان که به هامیلکار   مقرري سپاهیان مزدور،. کارتاژ اکنون از آتش آز خویش به خاکستر سرد نشسته بود

مزد خود را خواستند؛ و هنگامی که  اینان به شهر هجوم آوردند و. یکچند پس افتاده بود  خوشخدمتی کرده بودند،

ملتهاي تابع . وار به شورش برخاستند دیوانه  دولت کار را به وقت گذرانی کشاند و کوشید تا آنان را پراکنده کند،

هاي  و زنان لیبی پیرایه  به شورشیان پیوستند،  که در طی جنگ بیش از توان خویش خراج پرداخته بودند،  کارتاژ،

از   به رهبري ماتو،  بیست هزار سرباز مزدور و شورشی،. را فروختند تا معاش شورشیان را فراهم آورندگرانبهاي خود 

، در حالی که حتی یک سرباز براي دفاع از خود  کارتاژ را  اي از مردم کامپانیا، بنده  و سپندیوس،  آزادمردان لیبی،

که از   هامیلکار،. مناك شدند و از هامیلکار یاري خواستندبازرگانان توانگر بر جان خویش بی. محاصره کردند  نداشت،

ده هزار تن از مردم   داشت، ورزید و از دیگر سو شهر خویش را دوست می یک سو به سربازان مزدور خود مهر می

. آغاز حمله نهاد و شارمندان کارتاژ را در هم شکست  و چون ایشان را فن سپاهی آموخت،  کارتاژ را گرد آورد،

و هفتصد زندانی دیگر   سردار کارتاژي،  زدوران شکست خورده، به کوهستانها عقب نشستند و دستها و پاهاي گسکو،م

هامیلکار چهل هزار تن از شورشیان را در تنگنا . سپس آنان را زنده زنده در گورستانی روي هم دفن کردند  را بریدند،

نخست ماندة اسیران و سپس بندگان   اینان،. گی به جان آمدندانداخت و چنان راه گریز بر ایشان بست که از گرسن

سپندیوس را به چهار میخ کشید و   هامیلکار،. خود را خوردند و سرانجام سپندیوس را به آشتی خواهی مأمور کردند

اما   ابند،راهی براي گریز بی  سربازان مزدور خواستند تا به ستیزه. صدها تن از اسیران را از زیر پاهاي پیالن کشت

شد، چندان از  ماتو به اسارت درآمد و، هنگامی که میان خیابانهاي کارتاژ دوانده می. نیرویشان در هم شکسته شد

  و به گفتۀ  ،)241ـ  237(این جنگ مزدوران چهل ماه به طول انجامید . تا مرد  مردم تازیانه خورد و شکنجه دید،

کارتاژ دریافت که روم   هنگامی که نبرد به سر رسید،» .نگ تاریخ بودترین ج خونینترین و تبهکارانه«پولوبیوس 

با   کارتاژیان، که به جان آمده بودند،. معترض شد، و رم دوباره آهنگ جنگ کرد  پس،. ساردنی را فرو گرفته است

.صلح را باز خریدند  تالنت دیگر و تسلیم ساردنی و کرس به روم، 1200پرداخت 

وي به دولت خود پیشنهاد کرد که به او سپاه . کار را از این گونه رفتار در حق میهنش حدس زدتوان خشم هامیل می

  اشراف زمیندار،. و زر دهد تا قدرت کارتاژ را دوباره در اسپانیا برپا دارد و پایگاهی براي حمله بر ایتالیا به دست آورد

که از دست رفتن   ند؛ اما بازرگانان طبقۀ متوسط،با این طرح مخالفت کرد  از بیم آنکه جنگ دیگري درگیر شود،

براي آنکه سازشی میان این دو گروه . به پشتیبانی آن برخاستند  شمردند، بازارها و بندرهاي بیگانه را مصیبتی می

  همۀ). 238. (به هامیلکار سپاهی کوچک داده شد و وي با آن از دریا گذشت و به اسپانیا رسید  صورت گیرد،

دوباره به تصرف درآورد و سپاه خود را با   بیعت خود را با کارتاژ زیر پا گذاشته بودند،  در طی جنگ،  را که، شهرهایی

و هنگام   هاي کانهاي اسپانیا فراهم کرد، افزودن سربازانی از مردم محل گسترش داد و هزینۀ زندگی آنان را از فراورده

  .)229.(اسپانیانی جان سپرد  یورش بر یک قبیلۀ

خویش » شیر بچگان«و ماگو ـ یعنی   دامادش هاسدروبال، و پسرانش هانیبال، هاسدروبال،  در اردوي خود،  هامیلکار،

اسپانیاییان را با خود همراه   داماد به فرماندهی سپاه گزیده شد و هشت سال خردمندانه حکومت کرد؛. ـ را باز نهاد

  کارتاخنا؛(نزد رومیان به نوواکاراتاگو یا کارتاژ جدید معروف بود  که  شهري بزرگ،  نزدیک کانهاي سیم،  ساخت و،

را که در آن زمان   یعنی هانیبال،  پسر مهتر هامیلکار،  سپاهیان،  ،)221(چون کشته شد . بنیاد نهاد) قرطاجنۀ امروزي

پدرش وي را به مذبح   در سن نه سالگی،  پیش از ترك کارتاژ،. به رهبري خود برگزیدند  بیست و شش سال داشت،
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هانیبال سوگند را . برد و وادارش کرد تا سوگند بخورد که روزي کین میهن خویش را از روم برآورد» بعل همان«

.خورد و از یاد نبرد

IV – هانیبال  

و به چون از جنگ طبقاتی به ستوه آمده و در آدریاتیک ر  چرا روم روا داشت تا اسپانیا دوباره به تصرف کارتاژ درآید؟

  به رغم مخالفت شدید سنا،  ، تریبونی به نام کایوس فالمینیوس،232در سال . گسترش نهاده و با گل در جنگ بود

اي از زمینهایی که از گلها به دست رم افتاده بود میان تهیدستان  اي از انجمن گذراند که به موجب آن پاره الیحه

با پاك کردن آدریاتیک از   ، روم،230در سال . ان گراکوس بودفالمینیوس پیشگام برادر  در این کار،  بخش شد؛

. نخستین قدم را براي فتح یونان برداشت  ایلیریا براي حفظ بیشتر بازرگانی ایتالیا،  راهزنان و تصرف بخشی از کرانۀ

حکومتی کامال متحد   مصمم شد تا گلها را از آلپ براند وایتالیا را به گونۀ  چون اکنون از جنوب و خاور در امان بود،

با هاسدروبال پیمانی بست که به حکم آن کارتاژیان مقیم اسپانیا متعهد   براي آنکه از غرب نیز در امان باشد،. درآورد

و در همان حال شهرهاي نیمه یونانی ساگونتوم و آمپوریاس را در اسپانیا با   شوند تا در جنوب رودخانۀ ابرو بمانند،

سوار به جنوب شبه جزیره سرازیر  20,000پیاده و  50,000گلها با سپاهی مرکب از   ،)225(عد سال ب. خود یار کرد

ساکنان پایتخت چنان به هراس افتادند که سنا عادت بدوي قربانی کردن انسان را از سر گرفت و فرمان داد تا . شدند

ونها نزدیک تالمون با مهاجمان رو به رو لژی. دو گلی را زنده در میدان شهر دفن کنند مگر خشم خدایان فرو نشیند

گلهایی را که بر دامنۀ رومی   چهل هزار تن را کشتند و ده هزار اسیر گرفتند و همچنان پیش رفتند تا همۀ  شدند،

در پالسنتیا و کرمونا مهاجرنشینهایی براي   این کار در ظرف سه سال به انجام رسید؛. آلپ مقیم بودند سرکوب کنند

  . یکی شد  از آلپ تا سیسیل،  و ایتالیا،  شور پدید آمد،دفاع از ک

همانا جلوي هانیبال را   اگر گلها چند سالی دیگر به حال خود واگذاشته شده بودند،. این توفیقی نابهنگام بود

رو  پس از  هانیبال که دیري در پی این فرصت بود،. جوشید اما اکنون سراسر گل از خشم بر ضد روم می  گرفتند؛ می

  . از گل گذشت و به یاري قبایل گلی بر ایتالیا حمله کرد  به رو شدن با اندك مقاومتی،

گذشته از آنکه مانند بزرگزادگان دیگر . سردار کارتاژي اکنون بیست و هشت ساله و روان و تنش در اوج کمال بود

. ده سال نیز در اردوگاهها سربازي آموخته بودکارتاژي در زبانها و ادبیات و تاریخ فنیقیه و یونان آموزش دیده بود، نوز

. اش را به واقعبینی خو داده بود و اندیشه  شهوتش را به اعتدال، زبانش را به خاموشی،  تن خویش را به سختی،

که دشمن او   لیویوس،. توانست در دویدن یا سواري با تندروترین و در شکار و نبرد با دلیرترین مردان برابري کند می

کرد و واپسین مردي بود که از کارزار دست  نخستین کسی بود که به نبرد آغاز می«گوید که وي  شمار است، میبه 

چون در حضور هیبت آمیز و چشمان نافذش سردار کهنسال خود   سربازان آزموده وي را دوست داشتند،. کشید می

اي که  چون هیچ گاه جامه  ورزیدند، کار به او مهر می سربازان تازه  دیدند که جوانیش را بازیافته است؛ هامیلکار را می

نشست و در رنج و  آورد آرام نمی کرد و تا نیازهاي سپاهیانش را برنمی برتري او بر دیگران باشد به تن نمی  نشانۀ

آوردن ساز زیرا در به چنگ   کردند، و عذر متهم می  خویی، درنده  رومیان او را به آزمندي،. شادي با ایشان شریک بود

و براي دشمنانش چه دامها که   داد، سرکشان را سخت گوشمالی می  و برگ براي سپاهیانش از هیچ چیز پروا نداشت،

در گزارشهاي احوال »   :گوید با انصاف می مومسن. یابیم او را همیشه بخشنده و جوانمرد می  با این وصف،. گسترد نمی

به سبب   رومیان او را،» .پذیر نباشد المللی زمان توجیه او چیزي نتوان یافت که به حکم اوضاع یا بر طبق قوانین بین

فریبهایی که به . بخشودند هیچ گاه نمی  برد تا با جانبازي سربازانش، اش می آنکه جنگها را بیشتر به نیروي اندیشه

و مهارتش در جاسوسی و باریک بینیش در استراتژي و غافلگیري تاکتیکهایش تا زمان   انگیخت، زیان رومیان می

.از حوصلۀ فهم رومیان بیرون بود  ویرانی کارتاژ،
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هاي روم در ساگونتوم کودتایی به راه انداختند و دولتی را بر سرکار آوردند که از سر  م دست نشانده ق 219در 

هانیبال ایشان   هنگامی که مردم ساگونتوم به آزار قبایل دوستار هانیبال پرداختند،. پرستی با کارتاژ مخالف بود میهن

روم زبان اعتراض به کارتاژ گشود و . و چون سر پیچیدند، شهر را محاصره کرد  را فرمان داد تا سر جاي خود بنشینند؛

روم به    ي جنوب ابرو واقع است،کارتاژ پاسخ داد که چون ساگونتوم در صد و شصت کیلومتر. تهدید به جنگ کرد

هانیبال همچنان . پیمان خویش با هاسدروبال را گسسته است  با عقد اتحاد با ساگونتوم،  هیچ رو حق مداخله ندارد و،

آنکه هرگز به دلش بگذرد که این دومین جنگ پونیک  بی  و روم دوباره به جنگ برخاست،  به محاصرة شهر ادامه داد،

  .اکترین جنگ در تاریخش خواهد بودسهمن) کارتاژي(

اما جرئت آن نداشت که به سوي ایتالیا پیش رود و بندري   هانیبال هشت ماه به سرکوبی مردم ساگونتوم گذراند؛

از ابرو گذشت و، مانند قیصر،  218در سال . چنین مناسب را براي پیاده شدن رومیان در پشت سر خود باقی گذارد

سپاهی مرکب از پنجاه هزار پیاده و نه هزار سوار داشت که بیشترشان . نجه درافکنددر روبیکون با سرنوشت پ

هنگامی که دانستند هانیبال قصد   اما سه هزار سرباز اسپانیایی،. اسپانیایی و لیبیایی بودند و هیچ یک مزدور نبودند

  دانستند، که طرحش را غیر ممکن می  را نیز،پا به گریز نهادند؛ و هانیبال هفت هزار سرباز دیگر   گذار از آلپ را دارد،

مقاومت سرسختانۀ برخی قبایل گل بود که   اما ناگهانیتر از آن،  گذشتن از پیرنه خود همانا بسیار دشوار بود؛. آزاد کرد

. ردآن بگذ از   پس از یک جنگ بزرگ،  هانیبال سراسر تابستان را جنگید تا توانست به رن برسد و،. با مارسی بودند

.رودخانه رسید  هاي رودخانه نگذشته بود که یک سپاه رومی به دهانۀ هنوز از کرانه

  پیش از هانیبال،. راهبر شد و سپس از جانب خاور بر آلپ تاخت  به سمت وین،  هانیبال سپاهیان خود را به شمال،

و گذراندن   ال مقاومت نکرده بودند،اگر قبایل مقیم آلپ در برابر هانیب  قبایل سلتی از این کوهها گذشته بودند؛

  در پایان تابستان،. گذشت دشواري بسیار از کوهها می او نیز بی  نمود، پیلهایش از گذرگاههاي تند شیب سخت نمی

آنجا دو روز با سپاهیان و   به ستیغ رسید و آن را پوشیده از برف یافت؛  پس از آنکه نه روز از کوهها باال رفت،

از راههایی که گاه زیر بهمن   و سپس از گذرگاههایی تندشیبتر از آنچه هنگام باال آمدن دیده بود،  ،ستورانش آرمید

بسیاري از سربازان و ستوران در راه لغزیدند و به . راه پایین را در پیش گرفت  شد و بیشتر پوشیده از یخ بود، دفن می

اي درخشان ایتالیا را در دشتهاي دوردست جنوب به هانیبال کشتزارهاي سبز و جویباره. کام مرگ فرو افتادند

و بدین گونه   بخشید که بزودي آن بهشت جایگاه رهنوردان خواهد بود، داد و نوید می سربازان نومید خود نشان می

هنگام . به دشت رسیدند و یکچند آسودند  پس از هفده روز رهسپري در آلپ،. کرد سربازان را به پیشرفت دلگرم می

تن  26000بسیاري از سربازان و اسبان تلف شده بودند و از این رو اکنون شمار سپاهیان به   از کوهها، گذشتن

اگر گلهاي این سوي آلپ نیز . اي که چهار ماه پیش از کارتاژ جدید به راه افتاده بود یعنی نیم آن عده  ، رسیده بود

اما قبیلۀ بو . یافت شاید پیشرفت او همانجا پایان می  ودند،مانند گلهاي آن سوي آلپ در برابر هانیبال مقاومت کرده ب

اي و قبایل دیگر هانیبال را همچون نجاتبخش پذیره و یار شدند؛ در همان حال، رومیانی که بتازگی در آن خطه   اي

  .از راه پو به جنوب گریختند  سکنا گزیده بودند،

  نیروهاي خود را بسیج کرد و همۀ  دید، همۀ باره در خطر میکه بدین گونه در عرض هفت سال هستی روم را دو  ، سنا

سپاهی مرکب   به یاري این حکومتها،  روم،. حکومتهاي ایتالیایی را فرا خواند تا براي دفاع از سرزمین خود متحد شوند

یکی از آن  به سرداري  اي از این سپاهیان، دسته. ذخیره فراهم آورد 456,000سوار  14,000پیاده و  300,000از 

سواره . ریزد ـ به هانیبال برخورد اي کوچک که در پاویا به پو می رودخانه  کنار تیچینو ـ  سکیپیوهاي متعدد و مشهور،

با دخالت دلیرانۀ   که زخمی سهمگین برداشته بود،  وسکیپیو،  رومیان را به هزیمت واداشتند،  نظام نومیدیایی هانیبال،

در . در زاما به هانیبال برخورد کند  شانزده سال بعد،  نین حکم کرده بود که این پسر،تقدیر چ  پسرش نجات یافت؛
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. به سرداري تریبون کایوس فالمینیوس، رویارو شد  هانیبال با سی هزار تن دیگر از سپاهیان رومی،  دریاچۀ ترازیمنه،

جیر به همراه داشتند تا آنان را بعداً به همراه این سپاه برده فروشانی بودند که براي اسیران احتمالی غل و زن

آنگاه به یک   هانیبال با بخشی از قواي خود این سپاه را به درون دشتی محصور از تپه و جنگل کشاند؛. بفروشند

  از نهانگاههاي خود بیرون ریختند و همۀ  از هر سو،  ها و جنگلها پنهان شده بودند، عالمت، سپاهیانی که در این تپه

).217(را کشند   و از جمله خود فالمینیوس،  رومیان،

. دانست که هنوز نیرویش ده یک دشمن مصمم است اما می  هانیبال اکنون بر سراسر شمال ایتالیا دست یافته بود،

زندانیانی را که از   وي همۀ. تنها امیدش آن بود که برخی از حکومتهاي ایتالیا را به شورش بر ضد روم برانگیزد

هانیبال از میان . زیرا بر آن بود که قصد رهاندن ایتالیا را دارد نه سر ستیزه با آن  م گرفته بود آزاد کرد،متحدان رو

آپنن را در   شد ـ گذشت؛ اتروریاي سیلزده ـ جایی که تا چهار روز تکه زمین خشکی براي چادر زدن یافت نمی

. اد تا مدتی دراز بیاسایند و زخمهاي خویش را مرهم نهندنوردید و به آدریاتیک رسید و در آنجا به سربازانش اجازه د

خاوري به   آنگاه از کرانۀ. اما زمان براي درمان آن نیافت و از یک چشم نابینا گشت  وي خود به چشم درد مبتال شد،

هر   بر عکس،  حتی یک قبیله نیز به او نپیوست؛. پایین سرازیر شد و از قبایل ایتالیایی دعوت کرد تا به او بپیوندند

که فقط   متحدان گلی او،  چون راه جنوب را در پیش گرفت،. جنگ شد  شهري دروازة خود را به روي او بست و آمادة

دامگستري براي کشتنش چنان دامنه گرفت که ناچار . او را ترك کردند  به زادگاههاي خود در شمال عالقه داشتند،

از حکومت کارتاژ خواست تا از راه یکی از بنادر آدریاتیک   پس،. آورد میاي تازه در  هر دم خود را به رنگ و جامه

که در   هاسدروبال،  هانیبال از برادر کوچکترش،. برایش مرد جنگی و سالح و توشه بفرستد؛ اما حکومت دریغ کرد

اما رومیان به اسپانیا   ؛خواست تا سپاهی جمع کند و از گل و آلپ بگذرد و به او بپیوندد  اسپانیا از او جدا شده بود،

  .ده سال گذشت تا هاسدروبال به برادر پیوست. هجوم آوردند، و هاسدروبال زهرة عزیمت از آن خطه را نیافت

کوینتوس . سیاست گیج کنندة حزم و فرسایش را پیش گرفته بود  در برابر بزرگترین دشمن خود،  روم اکنون،

چندان از رویارویی با سپاهیان هانیبال پرهیز کرد   تاتوري رسیده بود،به دیک 217که در سال   فایبوس ماکسیموس،

مهاجمان را از پا در   وي بر آن بود که سرانجام گرسنگی و ناسازگاري و بیماري،  اش در تاریخ سمر شد؛ که شیوه

با برگزیدن   انجمن،  مردم روم را به تنگ آورد؛  تودة» بیجنبشی استادانه«پس از یک سال این . خواهد آورد

به رغم اندرز . رأي سنا و سنت و منطق را زیر پا گذاشت  مینوکیوس روفوس به همپایگی با فابیوس در دیکتاتوري،

اما به دام افتاد و شکستی سخت خورد؛ آنگاه معناي این سخن هانیبال را   مینوکیوس بر دشمن تاخت،  فابیوس،

. ترسد تا از مینوکیوس که آهنگ ستیزه دارد یازد بیشتر می نمیدریافت که گفته بود از فابیوس که به جنگ دست 

فابیوس معزول شد و لوکیوس آیمیلیوس پاولوس و کایوس ترنتیوس وارو فرماندهی سپاهیان رومی را   یک سال بعد،

خواستار   بود، که از میان پلبها برخاسته  وارو،  جانب احتیاط را گرفت؛  که آریستوکرات بود،  پاولوس،. به عهده گرفتند

واقع   وارو در پی کارتاژیان به راه افتاد و در کاناي،. احتیاط در این کشاکش بازنده شد  مانند همیشه،  سختکوشی شد؛

  رومیان هشتاد هزار پیاده داشتند و شش هزار سواره؛. در آپولیا در شانزده کیلومتري کرانۀ آدریاتیک، به آنان برخورد

و ده هزار اسب؛ وي وارو را براي   شانزده هزار گلی غیر قابل اعتماد،  باز کار آزموده داشت،هانیبال نوزده هزار سر

چون بیم داشت   گلها را در قلب سپاه گذاشت،. کشاند  سواره نظام دلخواه بود، که براي حملۀ  ستیزه به دشتی پهناور،

که خود در   کارتاژي زیرك،  ون دشت آمدند،و هنگامی که رومیان در پی آنان به در  چنین نیز شد،. که بگریزند

به سربازانش فرمان داد تا راه را بر دو جناح رومیان ببندند و آنگاه سواره نظام را فرمود تا صف   گرماگرم نبرد بود،

ز امکانی براي جنگ و گری  سپاه روم در محاصره افتاد،. سواران دشمن را در هم شکنند و از پشت سر بر لژیونها بتازند

از جمله خود پاولوس و هشتاد سناتوري که   چهل و چهار هزار تن از آنان به خاك هالکت افتادند،. و نابود شد  نیافت،
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که بعدها لقب آفریکانوس مهین را   ده هزار تن به کانوسیوم گریختند، از جمله وارو و سکیپیو،. به سربازي آمده بودند

اي عالی از  این جنگ نمونه. ست داد، که دو سوم ایشان از مردم گل بودندهانیبال شش هزار سپاهی از د) 216(یافت 

تا دو   به روزهاي اتکاي روم بر سپاه پیاده پایان داد و،. توان یافت سپهساالري به جا نهاد که در تاریخ برتر از آن نمی

.مبانی و اصول فن سپاهیگري را معین کرد  هزار سال،

V – سکیپیو  

مردم   لوکانیان، اهالی متاپونتوم،  بروتیان،  سامنیتها،. طۀ روم را در جنوب ایتالیا شکستاین مصیبت پشت سل

فقط   ایتالیایی آلپ به نیروي هانیبال پیوستند؛  و کاپواییان با گلهاي مقیم دامنۀ  کوکریان،  اي، کروتوناییان، توري

اما   هیرون سیراکوزي تا زمان مرگ هواخواه روم بود،. دو اتروریا در وفاداري به روم استوار ماندن  التیوم،  اومبریا،

که از گسترش تسلط روم از راه ایلیریا به خاور بیمناك   فیلیپ پنجم مقدونی،. جانشینانش جانب کارتاژ را گرفتند

وشه براي کارتاژ اینک به ماجرا عالقه یافت و مختصري نیرو و ت. با هانیبال یار شد و بر ضد روم اعالن جنگ کرد  بود،

که از معرکۀ کانوسیوم جان به در برده بودند، یکسره امید از اوضاع   برخی از واالتباران جوانی رومی،. هانیبال فرستاد

روم یک ماه از هراس آرام . به دلیري برانگیخت  شرمزده،  اما سکیپیو آنان را،  بریدند و آهنگ گریز به یونان کردند،

بانوان اشراف گریان به پرستشگاهها . دفاع از آن در برابر هانیبال به جا مانده بود نداشت؛ فقط یک هنگ کوچک براي

برخی که شوهران و فرزندان خود را در کارزار از دست   شتافتند و تندیسهاي خدایان را با موهاي خویش پیراستند؛

راي آنکه خدایان بظاهر آزرده را باز بر سر ب  سنا،. داده بودند با بیگانگان و بندگان همخوابه شدند تا نژادشان نابود شود

.دوباره حکم قربانی کردن آدمیان را داد و دو گلی و دو یونانی را زنده به گور کرد  مهر آورد،

 …انگیزتر از هر زمان دیگر بودند هراس  افتادند، هنگامی که براستی در خطر می«اما رومیان   گوید که، پولوبیوس می

به سبب فضایل ذاتیشان، و در پرتو   با اینهمه،  رده و حیثیت نظامیشان نابوده شده بود،اگرچه اکنون شکست خو

نبرد » .بلکه در عرض چند سال سرور جهانیان شدند  نه همان باالدستی خویش را در ایتالیا باز یافتند،  خردمندي،

اما اکنون   توان مردم در گذشته بود، میزان مالیات از حد. طبقاتی فرو نشست و همۀ گروهها به رهایی میهن شتافتند

هر مردي که . پرداختند المال می به دلخواه خود ذخایر پنهان خویش را به بیت  حتی بیوه زنان و کودکان،  شارمندان،

در صف جنگجویان درآمد؛ بندگان نیز به سربازي پذیرفته شدند و نوید یافتند که به   توانایی سالح کشیدن داشت،

روم آماده شد تا از هر وجب خاك . حتی یک سرباز نیز رضا نداد که مزد بگیرد. ي آزاد خواهند گشتهنگام پیروز

  .میهن در برابر شیر نوخاستۀ کارتاژ دفاع کند

براي محاصرة شهري که سپاهیانی بسیار از جانب   چهل هزار تن سپاهی،  به گمان او،. اما هانیبال رخ ننمود

چگونه آن   گرفت، اگر شهر را فرو می  وانگهی،  نیرویی بسیار کوچک بود؛  خاستند، آن برمی حکومتهاي وفادار به دفاع از

روم و دوستانش براي حمله به . ناتوان کردند  متحدان ایتالیاییش او را، به جاي آنکه نیرو بخشند،  داشت؟ را نگاه می

نزدیکانش او را به سبب . کردند ۀ ایشان را مغلوب میهر آینه هم  یاري هانیبال، بی  آوردند و، این متحدان سپاه گرد می

اي . اند مواهب را به یک تن نبخشیده  خدایان همۀ»  :و یکی از ایشان اندوهزده به او گفت  احتیاط به مالمت گرفتند،

گرفت که هانیبال تصمیم » .دانی که چگونه از پیروزي بهره گیري اما نمی  دانی که چگونه پیروز شوي، تو می! هانیبال

  صبر کند تا کارتاژ و مقدونیه و سیراکوز با هم براي باز گرفتن سیسیل و ساردنی و کرس و ایلیریا به حمله آغاز کنند،

و آنگاه براي آزادي   آزاد کرد،  جز رومیان،  اسیران را،  وي همۀ. و روم ناگزیر قدرت خویش را به ایتالیا محدود سازد

هانیبال بیشتر اسیران را   چون سناي روم از پرداخت فدیه سر باز زد،. مختصر خواست اي این اسیران رومی نیز فدیه

سپاهیانش را   با نبردهاي گالدیاتوري تا پاي مرگ،  واداشت تا،  رومیان،  به شیوة  به بندگی به کارتاژ فرستاد و مانده را،

  . مستان سپاهیانش را در کاپوا مستقر کردآنگاه براي فصل ز  وي چند شهر را محاصره و تصرف کرد،. سرگرم کنند

www.IrPDF.com



١٢٠٩

زیرا این دومین شهر ایتالیا ـ که در . توانست برگزیند اي بود که هانیبال می این دلپذیرترین و خطرخیزتین نقطه

و   را فرا گرفته بود؛  عیب و هنر تمدن، هر دو،  نوزده کیلومتري شمال ناپل قرار داشت ـ از اتروسکها و یونانیان،

که آن همه سختیها کشیده و زخمها   ن هانیبال در این اندیشه شدند که بحق باید چند صباحی تن را،سپاهیا

نبردهاي بیشمار آزموده   ناپذیري که در کورة اما دیگر از آن سربازان شکست. با آسایش و ناز آشنا کنند  برداشته بود،

هانیبال آنان را به   در ظرف پنج سال بعد،. ماندنشانی ن  و از سرشت اسپارتی استاد خویش الهام گرفته بودند،

رومیان کاپوا را محاصره   پیروزیهایی جزئی رهنمون شد؛ اما، در همان روزهایی که چنین آسوده و سرگرم بودند،

یعنی   خط محاصره را بشکند؛ رومیان بیست و پنچ لژیون جدید،  هانیبال کوشید تا با هجوم به حوالی روم،. کردند

  به سمت جنوب عقب  و هانیبال، که هنوز نیرویش به چهل هزار تن محدود بود،  فراهم آوردند،  هزار مرد،دویست 

که امکان کشتار رومیان را در شهر فراهم کرده   رهبران شهر،  کاپوا به دست رومیان افتاد؛ 211در سال . نشست

ناگزیر در سراسر   که سخت پشتیبان هانیبال بودند،  بودند، یا خود را کشتند یا سرشان از تن جدا شد؛ و مردم شهر،

آگریگنتوم به روم تسلیم   ، و یک سال پس از آن  مارکلوس سیراکوز را گرفت،  یک سال بعد،. ایتالیا پراکنده گشتند

.شد

رگرم یک سپاه رومی به رهبري دو تن از خاندان سکیپیو به اسپانیا فرستاده شد تا هاسدروبال را س  در این میانه،

و هنگامی که   ؛ اما هر دو بزودي در کارزار کشته شدند،)215(اینال هاسدروبال را در ابرو شکست دادند . کنند

متصرفات گذشته نیز از دست   به فرماندهی سپاه در اسپانیا رسید،  فرزند یکی و برادرزادة دیگري،  سکیپیو آفریکانوس،

هنوز به سن   به قیاس با چنین مقام خطیري،  یعنی،  بیش نداشت، سکیپیو آفریکانوس بیست و چهار سال. روم رفت

و . خواست حدود سازمان حکومت را وسعت دهد تا خود حکومت را رهایی بخشد اما سنا می  قانونی نرسیده بود،

رو که  نه فقط از آن  داشتند، مردم سکیپیو را دوست می. انجمن نیز در این زمان خود را فرمانبردار سنا ساخته بود

سکیپیو عادت . بلکه از این رو که پارسا و مردمدار و دادگر نیز بود  اندام و گشاده زبان و هوشیار و دلیر بود، خوش

داشت که پیش از اقدام به هر کار در پرستشگاههاي فراز کاپیتول با خدایان به راز و نیاز بنشیند و، پس از پیروزي، 

  کرد؛ پنداشت یا وانمود می وي خویشتن را برخوردار از تأیید آسمانی می. ندسه گاو به پاداش براي آنان قربانی ک

سکیپیو بزودي سپاهیانش را دوباره سامان . کرد داد و پشتیبانانش را قویدل می کامیابیهایش به این پندار قوت می

بهایی را که به دستش افتاده تصرف کرد و فلزها و سنگهاي گران  طوالنی،  پس از یک محاصرة  و کارتاژ نو را،  بخشید،

، اسپانیا به 205و در حدود   بیشتر شهرهاي اسپانیا به او تسلیم شدند،. المال تحویل داد با امانت بسیار به بیت  بود،

  . صورت یکی از ایاالت روم درآمد

رومیان . رسیده بود بخش اصلی نیروهاي هاسدروبال گریخته و اکنون پس از عبور از گل و آلپ به ایتالیا  با اینهمه،

یک سپاه رومی به نیروي . گرفتند و از نقشۀ نبردش آگاه شدند  پیکی را که سردار جوان براي هانیبال فرستاده بود،

. اش در نبرد شکست داد و او را به رغم رهبري استادانه) 207( متاوروس برخورد  مختصر او در کنار رودخانۀ

. د دیدار برادرش را تباه دید، بر قلب لشگریان رومی زد و دل بر مرگ نهادچون شکست را عیان و امی  هاسدروبال،

  کنند که سکیپیو سر هاسدروبال را برید و کس فرستاد تا آن را، شاید از باب داستانپردازي، روایت می  مورخان رومی،

داشت  برادري که به جان دوستش می که از مرگ  هانیبال،. از فراز باره به درون اردوي هانیبال بیندازد  از راه آپولیا،

  آوازة قدرت هانیبال،»  :گوید لیویوس می. لشکریان ناتوان گشتۀ خود را به بروتیوم پس کشید  دلشکسته شده بود،

حتی به هنگامی که کارش از هر سو رو به پریشانی داشت، چنان هیبت انگیز بود که در آن سال نه او خود به جنگی 

اما   کارتاژ صد کشتی گرانبار از مرد جنگی و خواربار برایش فرستاد،» .یان به سراغش آمدنددست یازید و نه روم
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ناوگان رومی هشتاد کشتی را از آن میان غرق کردند یا به تصرف درآوردند و باقی   طوفان کشیتها را به ساردنی راند؛

.راه گریز در پیش گرفتند

و   سپاهی تازه گرد آورد،  به کنسولی برگزیده شد،  روزیهایش در اسپانیا،سرزنده از پی  سکیپیوي جوان،  ،205در سال 

دولت کارتاژ از هانیبال خواست تا به یاري شهري بشتابد که مدتی چنان دراز از یاري با . از راه دریا رهسپار افریقا شد

اي از  بیکران دشمنان به گوشه توان دریافت که سردار نیمه نابینایی که به فشار خیل چگونه می. او دریغ کرده بود

و فرجام پیروزیهایش را در بیهودگی و   نابودي،  ایتالیا رانده شده بود و حاصل پانزده سال رنج و سختی را در آستانۀ

؟ نیمی از سپاهیانش از همراهی با او براي عزیمت به  ها کرده است از شنیدن این خواهش چه اندیشه  دید، گریز می

هانبیال بیست هزار تن از اینان را به جرم سرکشی یا از ترس    به گزارش مورخان بد خواه،  زدند؛کارتاژ سر باز 

سپاهی فراهم   چون پس از سی و شش سال غیبت به زادگاهش رسید،  . پیوستنشان به قواي روم از دم تیغ گذراند

  این دو سردار،). 202(حرکت کرد   کارتاژ، واقع در پنجاه میلی جنوب  کرد و براي مقابله با نیروي سکیپیو در زاما،

هانیبال براي نخستین بار . به نبرد آغاز کردند  پس از آنکه با ادب تمام به گفتگو نشستند و آشتی را ناممکن یافتند،

 پرواي در برابر پیادگان رومی و سواره نظام بی  که بیشتر سپاهی مزدور بودند،  کارتاژیان،  در زندگیش شکست خورد؛

که اینک چهل و پنجساله   هانیبال،  بیست هزار کارتاژي در کارزار کشته شد؛. پشت بدادند  شاه نومیدیا،  ماسینیسا، 

سپاهیان پریشانش را منظم   آنگاه بر ماسینیسا تاخت،  با نیروي مردي جوان بر سکیپیو حمله برد و او را زخم زد،  بود،

از اسارت گریخت و سواره به کارتاژ رفت و   می که جایی براي امید نماند،هنگا. کرد و نومیدانه به حمالتی دست زد

سکیپیو . و به سنا اندرز داد تا خواستار صلح شود  بلکه جنگی بزرگ را باخته است،  اعالم کرد که نه پیکاري کوچک،

ناوهاي جنگی   ما خواست تا همۀا  جوانمردي کرد و به کارتاژ اجازه داد تا امپراطوریش را در افریقا همچنان نگاه دارد؛

رضایت روم در خارج یا داخل افریقا به جنگی  به وي تسلیم شود و کارتاژ تعهد کند که بی  کارتاژي، جز ده کشتی،

هانیبال این . تا پنجاه سال به روم غرامت بپردازد) دالر 720,000قریب به (دست نزند و هر سال دویست تالنت 

.دولتش را به پذیرفتن آنها مجاب کرد شرایط را منصفانه دانست و

بدین   ثروتهاي آن را به روم باز گرداند و،  اسپانیا و همۀ. جنگ روم پونیک سیماي مدیترانۀ غربی را دگرگون کرد

ایتالیا را زیر سروري بیهمتاي روم متحد ساخت و . تصرف یونان به دست نیروهاي رومی را فراهم کرد  هزینۀ  گونه،

ترین نبرد روزگاران کهن  اما این جنگ پرهزینه. و بازارهاي آن را به روي کشتیها و کاالهاي رومی گشودراهها   همۀ

و سیصد هزار مرد را   چهار صد شهر را به ویرانی کشاند،  زیرا نیمی از کشتزارهاي ایتالیا را تباه و زیر و زبر کرد،  بود،

با اثبات   جنگ دوم پونیک،. از پیامدهاي آن رهایی نیافته است به کشتن داد؛ چنانکه ایتالیاي جنوبی تا به امروز

دموکراسی را ناتوان   توانند خردمندانه سرداران را برگزینند و جنگها را رهبري کنند، اینکه انجمنها و مجالس ملی نمی

ها و آشنا کردن ایشان با با بیرون آوردن افراد از روستا  کرد و با گزند رساندن به کشاورزي و یاري کردن به بازرگانی،

با بهره گرفتن از فلزات گرانبهاي اسپانیا براي تأمین تجمالت و   سختیهاي نبرد و نابسامانیهاي اردوگاهها،

،  شد و با گذراندن معاش ایتالیا از راه گندمهایی که بزور از اسپانیا و سیسیل و افریقا ستانده می  کشورگشاییهاي تازه،

  .دوره هاي تاریخ روم بود  این جنگ محور وقایع همۀ. حیات رم پدید آوردتحولی در زندگی و رو

  بازرگانی و امپراطوري خویش را بازیافته بود،  کارتاژ که بخش عمدة. براي کارتاژ، جنگ سر آغاز نابودیش بود

روم را بر   مت سالیانۀاما حکومت اولیگارشی چنان ناپاك بود که بار غرا. توانست بآسانی دوباره زندگی از سر گیرد می

خلق از هانیبال خواست تا از . دوش طبقات فرودست انداخت و بخشی از آن را نیز به سود خود ضبط کرد

که   نهاد وي،پیش. برگزیده شد سوفسهانیبال به مقام  196در سال . نشینی به درآید و میهن را رهایی بخشد گوشه

مگر پس از گذشت   دادرسان دادگاه صد و چهار نفري باید فقط براي یک سال برگزیده شوند و حق انتخاب دوباره را،
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هانیبال آن را به انجمن   چون سنا از تصویب این پیشنهاد سر باز زد،. سنا را سخت رنجاند  نداشته باشند،  یک سال،

. روم کرد  یکباره کارتاژ را در دموکراسی همپایۀ  وي، به یاري این قانون و این شیوه،  ملی ارائه کرد و به تصویب رساند؛

بنیۀ   خواري را گرفت و سخت کیفر داد و ریشه برکند؛ شارمندان را از بار مالیات اضافی رهاند و، به رغم آن، جلو رشوه

  . رامت روم را بپردازدغ  مملکت توانست همۀ 188چندانکه تا سال   مالی کارتاژ را قوت بخشید،

پنهان به رم خبر فرستاد که وي براي از سر گرفتن جنگ   اولیگارشی کارتاژي، براي آنکه از شر هانیبال رها شود،

سنا با   اما مغلوب شد؛  نفوذ خویش را به کار بست تا از حریف خود پشتیبانی کند،  سکیپیو همۀ. چیند دسیسه می

پس از طی دویست و   سردار پیر شبانه گریخت و سواره،. اژیان توانگر را خرسند کردکارت  درخواست تسلیم هانیبال،

وي آنتیوخوس سوم را از میان جنگ و   ؛)195(به تاپسوس رسید و از آنجا با کشتی به انطاکیه رفت   پنجاه کیلومتر،

هنگامی که رومیان آنتیوخوس را در . کارگزاران شاه درآمد  پس به جنگ اندرز داد و در زمرة  صلح با روم مردد یافت؛

هانیبال نخست به کرت و . یکی از شرایط صلح را تحویل هانیبال به ایشان قرار دادند  ، )189. (ماگنسیا شکست دادند

هانیبال مرگ را بر اسارت . رومیان سر در پی او گذاشتند و نهانگاهش را محاصره کردند. سپس به بیتینیا گریخت

چون از شکیبیدن   دهد رهایی بخشیم، گذار که رومیان را از این اضطرابی که دیري آزارشان میب»  :برگزید و گفت

در   وي زهري را که با خود داشت سرکشید و به سن شصت و هفتسالگی،» .اند براي مرگ مردي پیر به تنگ آمده

  .رخت به سراي آرامش کشیدشکست دهنده و ستایندة او، سکیپیو، به دنبالش   چند ماه بعد،. م مرد ق 184سال 

فصل چهارم

  روم رواقی

  م ق 202 – 508

  

اي  چه نهادهایی سرشت و سیاست ایشان را چنین قدرت سنگدالنه  ناپذیر چگونه مردمی بودند؟ این رومیان شکست

و با کدام   گرفتند، روزي خود را چگونه از خاك بر می  کدام دین و آیین اخالقی؟  کدام خانه و مدرسه،  بخشیده بود؟

کردند که براي تهیۀ ساز و برگ شهرهاي روینده و سپاهیان همواره  سازمان اقتصادي و مهارت ثروتی را قالبگیري می

و در پیري   در دانش و فلسفه،  در پرستشگاه و تماشاخانه،  هرگز نیارمندة آنان ضروري بود؟ در کوي و برزن،  نو شوندة

هرگز بر چگونگی   می که ما روم را در دوران نخستین جمهوري به تفصیل نشناسیم،تا هنگا  و مرگ به چه حال بودند،

نرون   دیري بعد،  کاتوي پرهیزکار و فسادناپذیر و،  هایی که، در یک زمان، دار عادت و اخالقیات و اندیشه تحول دامنه

  .آگاهی نخواهیم یافت  امپراطوري روم را به کلیساي روم مبدل کرد،  سرانجام،  اپیکوري را پرورد و،

I – خانواده  

. توانست او را بکشد پدر به حکم سنت می  اگر کودك کژ و کوژ یا دختر بود،. اي خطرخیز بود تولد در روم خود حادثه

سخت   کردند، اي از گسترش خانواده جلوگیري می زیرا اگرچه رومیان این دوره تا اندازه  مقدمش گرامی بود؛  و گرنه،

فرزندي در نظر عامه  بی  بخشید؛ زندگی روستایی به کودکان ارزش و اهمیت می. که داراي پسر شوند آرزو داشتند

روانش   با تقریر اینکه اگر رومی پسري از خود براي نگاهداري از گورش به جا نگذارد،  و دین نیز،  بسیار نکوهیده بود،

طی تشریفاتی   هر کودك هشت روز پس از زاده شدن،. کرد فرزندآوري را تشویق می  تا ابد در عذاب خواهد ماند،

هاي آزاده تبار  گروهی بود از خانواده گنس. شد به عضویت خانواده یا قبیله پذیرفته می  پرشکوه در کنار آتشدان خانه،

و در آیین پرستش با هم یگانه و در صلح و جنگ به یاري با   ند،نهاد نام او را بر خود می  داشتند،که نیایی واحد 

کایوس؛ سپس   مارکوس،  از نام کوچک ـ مانند پوبلیوس،  نام هر فرزند پسر مرکب بود، نخست،. یکدیگر موظف بودند
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زنان را فقط . ایسارک  کیکرو،  یولیوس؛ و سرانجام نام خانواده ـ مانند سکیپیو،  تولیوس،  نام طایفه ـ مانند کورنلیوس،

چون در روزگار باستان فقط پنجاه نام کوچک براي مردان . کالودیا و یولیا  تولیا،  نام طایفه کافی بود ـ مانند کورنلیا،

معموال به ذکر حرف   شد، اشتباه می  رفت و مایۀ اي واحد به کار می که در بسیاري از نسلهاي خانواده  معمول بود،

به دنبال نامهاي دیگر   شد، و در عوض نام چهارم ـ و حتی پنجمی ـ براي بازشناختن، فا مینخست این نامها اکت

کورنلیوس . از پ  هانیبال،  شکست دهندة  ،)مهین(کورنلیوس سکیپیو آفریکانوس مایور . بدین گونه پ. آمد می

.شد کارتاژ، باز شناخته می  ویران کنندة  ،)کهین(سکیپیو آیمیلیانوس مینور 

اختیار . یافت می  رومی،  ترین نهاد جامعۀ ترین و اختصاصی یعنی اساسی  پدرشاهی،  خود را در ژرفناي خانوادة  دك،کو

افراد خانواده؛ پدر   از همۀ   چنانکه گویی خانواده یکانی بود از ارتشی همواره به حال جنگ؛  پدر کمابیش مطلق بود،

تنها هم او بود که   شد؛ ر برابر قانون از بعضی حقوق برخوردار میتنها کسی بود که در دوران نخستین جمهوري د

وي حتی صاحب جهیزیۀ زن خویش   در آن دوره،. توانست مال بخرد و بفروشد و نگاه دارد و در عقود شرکت کند می

به گناه زنا   توانست همسر خود را، وي حق دادرسی و کیفر او را داشت و می  شد، اگر زنش به جرمی متهم می. نیز بود

در حق فرزندان نیز اختیار مرگ و زندگی و فروختن یا . به مرگ محکوم کند  یا دزدیدن کلیدهاي انبار شرابش،

زناشویی فرزند   رضایت پدر، بی. شد بنا به قانون، متعلق به پدر می  آورد، هر چه پسر به دست می. اسارت با او بود

مگر آنکه پدر به وي اجازة ازدواج کوم مانو بدهد ـ   ماند، اقتدار پدر می دختر شوهردار همچنان در قید. ممکن نبود

و نیز زن و   اینان،. اما نسبت به بندگان خود اختیاري بیحد داشت. یعنی دختر را به دست یا اختیار شوي بسپارد

ندند تا او به رهانیدن یا ما چندان زیر قدرتش باقی می  در ید او بودند، و، صرف نظر از سن و وضعشان،  فرزندان وي،

اي  اي به وسیلۀ سنت و رأي عامه و شوراي طایفه تا اندازه» پدر خانواده«این حقوق . خلع ید خود از ایشان اراده کند

شد؛ و گرنه تا زمان مرگ پدر دوام داشت و با جنون یا حتی به خواست خود او  و قانون پرایتوري محدود می

و برقراري نظمی بود   اخالقیات و دولت روم،  همچون پایۀ  وق استوار کردن یگانگی خانواده،اثر این حق. پذیر نبود پایان

افراطیترین آنها بندرت   در نظر خشونت آمیز بود تا در عمل؛  این حقوق،. که سرشت رومی را قوام رواقی بخشید

عمیق و   »مهر احترام آمیز«ز برقراري وجود آنها ا. گرفت شد، و باقی نیز کمتر مورد سوءاستفاده قرار می اعمال می

عبارات سنگ قبر رومیان همان قدر مهرآمیز است که عبارات سنگ قبر . شد صمیمانه میان اولیا و فرزندان مانع نمی

.یونانیان یا سنگ قبر مردم زمانۀ ما

همیشه زن را با افسونهایی  زیرا نیاز مرد به زن  ، مقام زن در روم را نباید از روي محرومیتهاي قانونیش داوري کرد

چون بیوه . ، نداشت حتی به عنوان شاهد  ، زن حق حضور در محاکم را. کند بسیار نیرومندتر از هر قانونی مجهز می

توانست براي او چیزي  خواست، می شوهر اگر می  یافت؛ هیچ گونه ادعا یا حق زوجیت بر دارایی شوهر نمی  شد، می

بود   خواه فرزند یا سرپرست ـ  خواه برادر یا شوهر،  از عمرش زیر قیمومت مردي ـ خواه پدر،  در هر سنی،. باقی نگذارد

اگرچه نه بیش از صد هزار   توانست ارث ببرد، اما می. اجازة او حق زناشویی یا استفاده از اموالش را نداشت که بی

هنگام گذار جمهوري از مراحل نخستین   یار،در موارد بس. بر حق داراییش نیز حدي نبود  ؛)دالر 15000یا (سسترس 

براي فرار از تعهدات ورشکستگی و دعاوي غرامت و مالیات بر ارث و دیگر   به سبب آنکه مردان،  به ادوار بعدي،

مقام زن   در دین،. زنان ثروت هنگفت یافتند  کردند، دارایی خود را به نام همسران خویش ثبت می  خطرات مداوم،

. داد زن منصب خود را از دست می  مرد، چون کاهن می  بایست همسري داشته باشد؛ هر کاهن می  بود؛یاوري کاهن 

محصور » چهاردیواري زنان«زن رومی مجبور نبود که در   برخالف زن یونانی،. بود» کدبانویی محترم«زن   در خانه،

از کارهاي پست خانگی . نشست او می  داد، اگرچه هنگامی که شوي لم می  خورد؛ خوراکش را با همسر خود می. باشد

اما وظیفۀ  کرد،  ریسندگی می  کدبانویی،  به نشانۀ. اي داشت چون کمابیش هر شارمند بنده  اي معاف بود، تا اندازه
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. کوشید که فرزندان خویش را جز خود کسی نپرورد اگر چه می  خاص او در تدبیر منزل نظارت بر کار بندگان بود،

داشت که  و شوي نیز روا نمی  مهر و آزرمی بیکران در حق او به دل داشتند،  به پاداش بردباریهاي مادر،  کودکان،

  .سروري قانونی وي به دلبستگیش گزندي برساند

  )فامیلیا(و پناه یافتگان ایشان خانوادة   بندگان،  نوادة عروسان،  پدر و مادر و خانه و زمین و دارایی، فرزندان، دامادان،

  نه یک گروه خویشاوندي،  بیشتر یک سازمان خانوادگی بود تا خود خانواده؛  این فامیلیا،. دادند رومی را تشکیل می

  در دامن این اجتماع کوچک،. بلکه اجتماعی از کسان و چیزهایی بود که همگی از آن کهنسالترین مرد خانواده بودند

یافت  پرورش می  ، پارسا و فرمانبردار  کودك رومی،  عت را شامل بود،که وظایف خانواده و سازمان دین و دبستان و صنا

  .ناپذیر بار آید تا شارمند استوار دل کشوري شکست

II – دین روم  

  خدایان – 1

خانواده کانون و سرچشمۀ  .هم میان کسان و چیزها و خدایان  رومی پیوندي بود هم میان کسان و چیزها،  خانوادة

اي مقدس به  و هر وجهی از هستی آن، با رشته  هر بخشی از دارایی،  ات و اقتصاد و حکومت بود؛و نیز اخالقی  دین،

، که نشانه و عین ذات و ستاي االهه بود ـ آن  یعنی آتش نامیرا در آتشدان  مظهر این اصل،. جهان معنوي پیوسته بود

به کودك   اما بروشنی،  زبانی، را به زبان بیاین رابطه   زندگی و پایندگی خانواده بود ـ  شعلۀ مقدسی که نشانۀ

اي از هر وعده  و با پاره  نگاه داشته،» دینی«بلکه باید با مهري   چنین آتشی هرگز نباید خاموش گردد،. آموزاند می

ح خدایان یا اروا  دید که نمایندة بر فراز آتشدان، تندیسهایی با تاجهایی از گل می  کودك،. خوراك روزانه مدد شود

و   که کشتزارها و ساختمانها و دارایی و سرنوشت خانواده به دست او بود،  از آن میان یکی الرس بود،: خانواده بودند

در . کردند هایش حفظ می ها و طویله هاي خانواده را در انبارها و گنجه که اندوخته  دیگر پناتس یا خدایان درون خانه،

نه براي آنکه کسی را   و او خدایی بود که دو چهره داشت،  بت بال گسترده بود،یانوس ناپیدا و پر مها  آستانۀ خانه،

گرفت  کودك فرا می. روند خوب ببیند آیند یا از آن بیرون می بل براي آنکه همۀ کسانی را که به خانه در می  بفریبد،

شود، بلکه باید او را در  ابود نمیو با از میان رفتن تن ن  که پدر روح نگهبان یا روح قدرت آفرین درونی خانه است،

هر مادر . مادر نیز آیتی ایزدي بود و سزاوار بود که همچون خدایان قدر بیند. پدران براي همیشه خورش داد  گورخانۀ

نگهبانی داشت که   پدر نیز در خود فرشتۀداشت که روحی بود مظهر توانایی زایمان؛ همچنانکه  یونودر خود یک 

که هم فرشتۀ   را داشت،) یونووگنیوس(نرینه و مادینه   کودك نیز هر دو فرشتۀ. همانا روح و قدرت فرزند آوري او بود

شنید که  وي هراسناك می. اي فانی بود اي خدایی در پوسته و روح هسته  رفتند، موکل و هم روح او به شمار می

همه جا   آن نیاکانی که ماسکهاي چهرة عبوسشان هنگام مرگ روي دیوارهاي خانه آویخته بود،  ،»مهربانهاي  سایه«

آورند که خانواده تنها از  دارند و به یادش می پایند و از انحراف از راه نیاکانش برحذر می بر گرد اویند و او را می

اند  ز شامل آنانی است که بیشتر به تن خویش اعضاي آن بودهآید، بلکه نی اند فراهم نمی کسانی که در روزگار او زنده

.آغاز و انجام آنند یا روزي خواهند شد؛ آنها که هر یک جزئی از انبوه ارواح خانواده و بخشی از یگانگی بی

ي آبئونا راهنما  داشت، کوبا او را در خواب پاس می: آمدند ارواح دیگري به یاریش می  یافت، چون کودك رشد می 

باز خودش را همه جا   کرد، هنگامی که خانه را ترك می. آموخت فابولینا او را سخن گفتن می  نخستین قدمهایش بود،

که همان خاك   گاه مارس،  نام داشت؛» خاك مام«گاه تلوس یا . خود، خدایی بود  زمین،. یافت در حضور خدایان می

بخشید و  که زنان را زهدانهاي بارور می» االهۀ نیکوکار«یا   ونادئا،زیر پایش و تجسم بار آوري االهی آن بود؛ و گاه ب

فاونوس براي   پومونا براي بستانهاي میوه،: براي هر کاري خدایی یاور حاضر بود  در روستاها،. کرد کشتزارها را بارور می

فورناکس   کرس براي محصول،  ،افشانی براي دانه) کیوان(ساتورنوس   سترکولوس براي کود،  پالس براي مرغزار،  رمه،
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که در قالب . بر مرزها ترمینوس خداي بزرگ نظارت داشت. و ولکانوس براي آتش افروزي  براي پختن ذرت در کوره،

دینهاي دیگر چه بسا چشمشان به . شد زدند، تصور و پرستیده می سنگها یا درختانی که مرزهاي کشتزار را نشانه می

اما پاکترین نیایشها و بیریاترین پیشکهشایش   نیز باور داشت که آنجا نیز خدایانی هستند، و رومی  آسمان بوده باشد،

  هر سال،. او بود  رویندة  کرد که سرچشمه و مادر زندگی و آرامگاه مردگان و پرستار جادوکار دانۀ را به زمین نیاز می

در ماه بهمن، با نیاز   شدند؛ نیایش می  زمین، یعنی نگهبانان  الرس،» چهار راهها«بخش  در ماه دي، در جشن شادي

انجمن «کاهنان آیین   در ماه اردیبهشت،  خواستند؛ از او فراوانی محصول را می  کردن پیشکشهاي بسیار به تلوس،

گذشتند و به درگاه مارس  اي آوازخوان، از کنار مرزهاي کشتزارهاي به هم پیوسته می پیشاپیش دسته» شخمزنی

کشمکشها را فرو   بخشید، مالکیت و صبغۀ قدسی می  دین،  بدین گونه،. بردند تا بار را فراوان کند ز مینما) زمین(

.داد و تن و روان را با ایمان و امید نیرو می  داشت، کار در کشتزارها را بزرگ می  به نیروي شعر و درام،  خواباند، می

نامیدند؛ گاه  می» نومینا«پنداشتند و آنان را ارواح یا  شکل نمیخدایان خویش را آدمی   برخالف یونانیان،  رومیان،

پیروزي   سازش،  پاکدامنی،  فضیلت،  بیم،  امید،  بخت و آزرم،  حافظه،  جوانی،  خدایان مفاهیم مجردي چون تندرستی،

برخی ارواح . شدند ند میارواح بیماریزا بودند و بدشواري خرس  ها یا اجنه،»لمور«چون   برخی از ایشان،. و روم بودند

مانند   مانند نپتون؛ یا پریان جنگل،  دیگر خدایان آب بودند،). اردیبهشت(روح ماه مه   مانند مایا،  فصلهاي سال بودند،

همچون اسب یا   زیستند، اي دیگر در تن جانوران مقدس می پاره. زیستند سیلوانوس؛ یا خدایانی که در درختان می

بعض . کرد اي آنها را در کاپیتول از آسیب نگاهداري می تن غازهاي مقدسی که دینداري بازیگوشانه یا در  گاو قربانی؛

خداي   پریاپوس،. لوکینا موکل بر حیض و زایش بود   توتوموس بر آبستنی نظارت داشت؛  :دیگر ارواح توالد بودند

دختران و   ه سخت از این رسم ناخرسند بود،ک  بزودي مقیم روم شد؛ به گفتۀ قدیس آوگوستینوس،  یونانی بارآوري،

تصاویر قبیح وي زیور بسیاري از . نشستند تا آبستنیشان مسلم باشد کدبانوان روي آلت مردانگی مجسمۀ پریاپوس می

گزند » چشم بد«یا از   بستند تا بارآور و بختیار باشند، باغها بود؛ مردمان ساده تمثالهاي کوچک ذکر وي را به خود می

و پترونیوس شکایت   وارو خدایان رومی را تا سی هزار برشمرد،. هیچ دینی تاکنون اینهمه خدا نداشته است. نندنبی

هم به معناي » دئوس»  اما نزد رومیان،. داشت که در برخی از شهرهاي ایتالیا شمارة خدایان بیش از آدمیان است

  .آمد و هم خدا قدیس می

  معجزه، ورد،  سحر،  توتمپرستی،  هاي رنگارنگ عامیانه به جانگرایی، فتیشیسم،باور  زیر قشر این تصورات اساسی،

که بیشتر آنها یادگار ساکنان ماقبل تاریخ ایتالیا و شاید نیاکان هندو اروپایی ایشان در   و تابو پنهان بود،  خرافه،

  نابسودنی بودند،  از این رو،  و، »نجس«چیزها و جاها یا کسان بسیاري . آمد زیستگاه کهن آسیاییشان به شمار می

صدها . و تبهکاران محکوم  زنان حایضه،  از آن جمله نوزادان،: یعنی دست زدن یا نزدیک شدن به آنها ممنوع بود

هر کودك   کمابیش،  رفت تا مقاصد طبیعی با وسایل ماوراي طبیعی حاصل شود؛ تعویذ یا اسباب مکانیکی به کار می

از . تمثالهایی کوچک به دریاها یا درختان آویزان بود تا ارواح بد را بگریزاند. ن آویخته داشتطلسمی طالیی به گرد

و در هم شکستن سپاه دشمن و از میان بردن   آمدن باران،  درمان بیماریها،  افسون یا ورد براي جلوگیري از حوادث،

همه از آن هراسانیم که نفرین و ورد بر جا ما «: گوید پلینی می. جستند محصول او و یا تباه کردن او یاري می

پنداشتند که  چنین می. جادوگران بسیارند  در آثار هوراس و ویرژیل و تیبولوس و لوکیانوس،» .خشکمان کند

کشند و مردگان را  سازند و کودکان را می از گیاهان رازناك زهر می  کنند؛ خورند و شبها پرواز می جادوگران مار می

به خدایانی که از اولمپ   همه به معجزه و تفأل، یا به تندیسهاي سخنگو و عرقریز،  جز تنی چند شکاك،. انگیزند برمی

و به پیشگویی آینده به یاري حوادثی غریب   به روزهاي خجستۀ طاق و شوم جفت،  آمدند تا براي روم بجنگند، فرو می

و در   نه است که با وقاري فیلسوفانه گزارش شده است؛تاریخ لیویوس مشتمل بر صدها تفأل از این گو. عقیده داشتند
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توان  نیز می» تاریخ خرق طبیعت«شود که عنوان آن آثار را  مجلدات آثار پلینی مهین از این تفألها چندان یافته می

دیده یا   غیر عادي در جانور قربانی یا غرش تندر در آسمان،  چون دل و رودة  با اعالم اینکه کاهن شگونی بد،. نهاد

.شد حکومت، یا جنگ معلق یا تعطیل می  مهمترین امور بازرگانی،  شنیده است،

یعنی آنچه در   نامید، می» خرافه«گرفت و آنها را بدرستی  توانست این افراط کاریها را جلو می حکومت تا آنجا که می

خدایان روستایی را   حکومت،. گرفت لت بهره میزیرکانه از دینداري مردم به سود ثبات اجتماع و دو  اما،. باال قرار دارد

اي ملی براي االهۀ وستا ساخت و هیئتی از دوشیزگان آتشبان را به نگهبانی  با زندگی شهري سازگار کرد و آتشکده

  به نام همۀ  آورد و،  خدایان محلی دولت را پدید  از خدایان خانواده و کشتزار و دهکده،  آتش شهر برگماشت؛

  .اي پرشکوه و خوشنما در نیایش آنان بنیاد کرد ، شیوهشارمندان

از همه محبوبتر   اگرچه هنوز مانند زئوس به مقام شاهی نرسیده بود،  یوپیتر یا یووه،  در میان این خدایان ملی باستان،

ید و ماه و اي غیرانسانی داشت ـ پهنۀ بیکران آسمان و نور خورش وي در قرنهاي نخستین تاریخ روم هنوز جلوه. بود

حتی ویرژیل و . آمدند مظاهر آن به شمار می  ریزشی از باران برکت بخش،  )به نام یوپیتر پلوویوس (غرش تندر یا 

، توانگرترین زنان روم با  در زمان خشکسالی. بردند مترادف باران یا آسمان به کار می  هوراس گاه لفظ یووه را به گونۀ

. رفتند تا براي باران دعا کنند باال می ـ  تندرزن  وي پرستشگاه یوپیتر تونانس ـ یووةکاپیتول به س  پاي برهنه از تپۀ

ـ در اصل دیانوس ـ  شاید در آغاز یانوس . پدر آسمان بوده است  دیوسپاتر یا دیسپیتر،  شاید این نام شکل مسخ شدة

  و بعدها روح هر گشایش یا آغازي،  هرها،و سپس دروازة ش  ها، یانوس نخست روح دو چهرة کلبه  با او یکی بوده است؛

شد تا بتواند همراه سپاهیان رومی به  درهاي پرستشگاهش فقط به هنگام جنگ گشوده می. بود  همچون روز و سال،

نخست خداي . بود) مریخ(مارس   خدایی که به قدمت یوپیتر از آزرم مردم بهره داشت،. سرکوب خدایان دشمن برود

اي در ایتالیا نام او را بر یکی از ماههاي سال  روم شد؛ هر قبیله و آنگاه مظهر و نشانۀ  نگ،کشت، و سپس خداي ج

ها وي را شاهی در  در افسانه. بود» بذر تازه افشان«ساتورنوس، خداي ملی   دیگر از این گونه خدایان کهنسال،. نهاد

آورد و کشاورزي آموخت و صلح و زندگی اشتراکی را قبایل را زیر یک قانون   اند که همۀ روزگار ماقبل تاریخ برشمرده

.برقرار کرد »ساتورنوسحکومت «در عصر زرین 

یونورگینا شهبانوي بهشت و همزاد موکل بر زنانگی و زناشویی و . اما محبوبتر بودند  هاي رومی از اینان ناتوانتر، االهه

صنایع دستی   فرزانگی یا حافظه،  مینروا االهۀ7. آمد ژوئن، مبارکترین ماه زناشویی به شمار می  ماه خاص او،  ر بود؛ماد

تصویري از   د،ش که حفظ آن اساس امن روم پنداشته می  ،پاالدیوم  و خنیاگران و منشیها بود؛  و اصناف، بازیگران،

. گفتند آینیاس به نیروي عشق و جنگ از تروا به روم آورده است که می  سراپا غرق در اسلحه،  پاالس مینروا بود،

شاعرانی . دانستند می» هاي شکوفا جوانه«را ماه   آوریل،  ماه مقدس وي،  و بارآوري بود؛  جفتگیري،  ونوس روح شوق،

و   جنگل،  دیانا االهۀ ماه، زنان و زایش، شکار،. دانستد وهر عشق آمیز همۀ زندگان میاو را گ  چون لوکرتیوس و اووید،

از فرهنگ ناحیۀ آریکیا   هنگامی که التیوم به زیر حکومت روم درآمد،  و یک روح درخت بود که،  ساکنان وحشی آنها،

پرستشگاه پرشکوه دیانا   و در آن بیشه،دریاچه و بیشۀ نمی قرار داشت،   نزدیک آریکیا،. واقع در آن خطه گرفته شد

. دانستند می  ،»شاه جنگلها»  ویربیوس،  که زیارتگاه همۀ کسانی شد که این االهه را زمانی همخوابۀ  ساخته شده بود،

هر یک بنوبت جاي   براي آنکه دیانا و زمین بارور بمانند،  جانشینان ویربیوس، یعنی کاهنان و شوهران االهۀ شکار،

بر   براي ساختن طلسم،  )زرین  یا شاخۀ(اي از درخت مقدس کولی  پس از بریدن ترکه  دادند که، اي می را به بندهخود 

  . دوم میالدي دوام داشت  این رسم تا سدة  کشت؛ کرد و او را می می  شاه حمله

وچکتري نیز وجود داشتند که خدایان ملی ک. آمدند معبود رومیان به شمار می  اینان بودند خدایانی بزرگی که رسماً

دار  که سبکسرانه با گنجینه  خداي شادي و شراب،  هرکولس، : کردند در محبوبیت با این خدایان همسري می
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  مرکوریوس خداي نگهبان بازرگانان و خطیبان و دزدان؛ اوپس االهۀ  کرد؛ پرستشگاهش بر سر یک روسپی قمار می

گاه . خدایان تازه پدید آمدند  چون قلمرو حکومت روم گسترش یافت،. دیگرو بسیاري   بلونا االهۀ جنگ؛  ثروت؛

مانند یونو از   شد، به پرستشگاه عمومی خدایان روم آورده می  به نشانه و ضمانت پیروزي،  خدایی از یک شهر مغلوب،

دایان خویش را نیز با خود خ  آمدند، اي به پایتخت می اگر افراد جامعه  بر عکس،. ویی که به اسارت به رم آورده شد

به همان گونه که مهاجران امروزي خدایان   هاي روانی و اخالقی ایشان یکباره برکنده شود؛ آوردند تا مبادا ریشه می

بیشتر آنان عقیده داشتند که هر   کردند؛ رومیان در وجود این خدایان بیگانه شک نمی. آورند خود را به امریکا می

. پنداشتند که خدا همان تندیس است بسیاري می  ود است؛خدایی همراه تندیس خ

از راه ارتباطات بازرگانی و نظامی و فرهنگی با تمدن   اینان،  بلکه غالب بودند؛  نه مغلوب،  اما برخی از این خدایان تازه،

و   آنگاه در سیسیل،  ا،سپس در جنوب ایتالی  نخست در کامپانیا،  رومیان با تمدن یونان،. به روم راه یافتند  یونان،

هدیه و قربانی به رشوه   سرد و غیر انسانی بودند؛  خدایان رسمی دین رومی،. سرانجام در خود یونان ارتباط یافتند

  همچون آدمیزادگان،  خدایان یونانی،  برعکس،. توانستند آرامی دهنده و الهامبخش باشند اما بندرت می  گرفتند، می

مردم روم از این خدایان استقبال کردند و برایشان پرستشگاه ساختند   تودة. و ذوق و شعر بودندجویی  آکنده از حادثه

همچون یاوران برقراري نظم و   خدایان یونانی را،  کاهنان رسمی،. آیین پرستش ایشان را فرا گرفتند  ، به رغبت  و،

در . آنها را با خدایان همانند خود یکی کردندبر خانوادة خدایان رومی پذیرفتند و هر جا که ممکن بود   خشنودي،

  دوازده سال بعد،. بستگی یافتند) خداي انگور(و با کرس و لیبر . دمتر و دیونوسوس وارد روم شدند  م، ق 496سال 

  پرستشگاهی براي آپولون در مانبخش ساخته شد،  ،431در سال   نوبت کاستور و پولوکس بود که نگهبانان روم شوند؛

از   به شکل ماري عظیم،  خداي یونانی پزشکی،  ، آسکلپیوس،294در سال . مید آنکه از بروز طاعون جلوگیري شودبه ا

. اي در رودخانۀ تیبر برپاگشت اپیداوروس به روم آورده شد، و به احترام وي پرستشگاه و بیمارستانی به روي جزیره

وهفایستوس با   و آرتمیس با دیانا،  پوسیدون با نپتون،و   کرونوس به صورت خدایی در اصل برابر با ساتورنوس،

یوپیتر   ،  به یاري شاعران. پذیرفته شدند  و هرمس با مرکوریوس،   و هادس با پلوتون،  وولکانوس، و هراکلس با هرکولس،

اوج   خدایان،پاسدار قوانین و خداي   یعنی شاهد سختگیر سوگندها و داور کهنسال اخالقیات،  به مقام زئوسی دیگر،

  .آماده شدند  یهودیت و مسیحیت،  اندك اندك رومیان فرهیخته براي پذیرش دینهاي یکتاپرستی رواقی،  یافت؛

  کاهنان – 2

خود   پدر،  در هر خانه،. ایتالیا براي خرسند کردن این خدایان و یاري جستن از آنان کاهنانی کار آمد در اختیار داشت

کاهنان   )پونتیفکس اعال(یش همگانی با چند کولگیا یا انجمنهاي پونتیفکس ماکسیموس اما رهبري نیا  کاهن بود؛

  انجمنهاي سدانه بود،  که برگزیدة  ولی همه از جانب یک کاهن اعظم،  بود که هر یک در امور خود استقالل داشت،

توانست در آنها  رمندي میهر شا. هیچ آزمودگی خاصی الزم نبود  براي عضویت در این انجمنها،. شد رهبري می

بهره  دادند و از قدرت سیاسی بی اي تشکیل نمی انجمنها صنف یا طبقۀ جداگانه. عضویت یابد یا آنها را ترك کند

کردند و  درآمد بعضی زمینهاي دولتی را براي گذراندن امور خود دریافت می. مگر به عنوان افزارهاي حکومت  بودند،

توانگر   گذاشتند، و با سهم االرثی که دینداران نسل اندر نسل برایشان می  شتند،بندگانی براي خدمتگزاري دا

.شدند می

کردند، فال  قوانین را ضبط می  آوردند، ها را فراهم می م انجمن کاهنان اعظم نه عضو داشت که سالنامه در قرن سوم ق

در   کاهنان اعظم،. ساختند روم را از گناه پیراسته می  شویی پنجساله، و با مراسم گناه  کردند، قربانی نیاز می  زدند، می

انجمنهاي . که کارشان برافروختن آتش قربانی بود» فالمین«پانزده دستیار داشتند به نام   اجراي آیینهاي دینی،

اري حلول هر سال نو را با برگز  )در لغت به معنی جهندگان یا رقاصان(» سالیها»  :کوچکتر داراي وظایف خاص بودند
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یا فتیالها پیمانها و اعالنهاي جنگ را توشیح   »فتیالس»  کردند؛ اعالم می) مریخ(رقص آیینی در پیشگاه مارس 

  انجمن دوشیزگان آتشبان،. آورد انگیز لوپرکالیا را به جا می آیین شگفت  ،»انجمن گرگ«یا    ،»لوپرکی»  :کردند می

هاي  این راهبه. پاشید آب به روي آن می  اگریا،  پري مقدس،  داشت و هر روز از چشمۀ آتشکدة ملی را پاس می

ماندند و خود را  شدند و تا سی سال باکره می سپیدجامه و سپید چادر از میان دختران شش تا دهساله برگزیده می

گر یکی از ا. شدند مند می اما در عوض از بسیاري از احترامات و امتیازات عمومی بهره  کردند، وقف خدمت به خلق می

مورخان رومی    سوزاندند؛ زدند و زنده می شدند، او را با چوب می میان ایشان به گناهکاري در روابط جنسی متهم می

و زناشویی   توانستند این کار را ترك ها پس از سی سال می راهبه. اند  دوازده مورد از این گونه مجازات را یاد کرده

  . افتندی اما کمتر چنین فرصتی می  کنند،

پرواز   بود که در روزگار باستان با نظارة ) غیبگو و فالگیر(هیئتی مرکب از نه پرنده   متنفذترین هیئت کاهنان،

پیش از اقدام به هر  .دیدند قصد یا ارادة خدایان را باز می  ، و بعدها با بررسی احشاي حیوانات قربانی شده،پرندگان

و غیبگویان و فالگیران یا جگربینان   زدند، یا آغازیدن به جنگ، فرمانروایان تفأل می  عمل خطیر سیاسی یا دولتی،

. به روم راه یافته بود  از راه اتروریا،  هنر این جگربینان از کلده و ماوراي آن،  کردند؛ خاص تفأل ایشان را تأویل می

مثال با اعالم    کردند؛ تقریرات خود را در بعض موارد با نیازهاي مشتري مطابق می  پذیرفتند، وه میچون کاهنان گاه رش

با خبر دادن از   یا به عکس،  شدند، مانع از تصویب قوانین نامطلوب می  اینکه تطیر ایشان از نحوست حکایت دارد،

کتابهاي «دولتیان در بحرانهاي عمده با رجوع به  .کردند انجمن را به تصویب اعالن جنگ تشویق می  ، شگون خجسته

با این . دادند از خشنودي خدایان خبر می  راهبۀ آپولون در کوماي،  ، سیبوال  یعنی پیشگوییهاي ثبت شدة  »سیبوالیی

به سوي هر   در هر جهت،  ، توانست مردم را آریستوکراسی می  شد، وسایل و هیئتهایی که نزد وخش دلفی گسیل می

  .دفی بکشانده

گفتند  کاهنان می. هدف آیین پرستش اهداي پیشکش و قربانی به خدایان براي جلب یاري یا دفع خشم ایشان بود

  باید با چنان دقتی در گفتار و اطوار برگزار شود که فقط از عهدة  خدایان گردد،  براي آنکه پذیرفتۀ  که این آیینها،

 Religio. اگرچه تا سی بار الزم آید. بایست تکرار شود آیین پرستش می  د،دا اگر خطایی رخ می. ایشان ساخته است

به معناي   جوهر هر آیینی عبارت بود از عمل قربانی کردن یا،. به معناي برگزاري آیینهاي پرستش با دقت دینی بود

یا جامی از شراب بود که  اي نان شیرینی تکه  پیشکش،  ها، در خانه). sacer(» چیزي را از آن خداوند کردن»  لفظی،

یا یک قوچ   عبارت بود از نخستین بر کشتزاران،  در روستاها،   شد؛ یا به درون آتش انداخته می  به روي آتشدان گذارده،

این سه حیوان را با هم قربانی   در اعیاد بزرگ،  اسب یا گراز یا گوسفند یا گاو؛  یا سگ یا خوك، در روزهاي پرقدر،

به این   کرد؛ شد مبدل می خواندند آن را به خدایی که حیوان به او نیاز می رادي که باالي سر قربانی میاو. کردند می

  شد و کاهنان و مردم ماندة چون فقط احشاي جانور در قربانگاه سوزانده می  و،  گشت؛ خدا خود قربانی می  اعتبار،

. ه خدایان به نیایش کنندگان شریک در جشن منتقل شودامید آن بود که نیرو و شکو  خوردند، اعضاي قربانی را می

بر اثر . م قانونی براي منع این رسم گذشت ق 97گفتنی است که فقط در سال   شدند؛ گاه آدمیزادگان خود قربانی می

که چنان  کردند، چه بسا مردان جان خود را در راه دولت فدا می  نوعی از همین اعتقاد به کفاره براي گناه دیگران،

به درون شکافی که در   که براي فرو نشاندن آتش خشم قدرتهاي زیرزمینی،  دکیوسها کردند و یا مارکوس کورتیوس،

. بنا بر روایات شکاف فراهم آمد و وضع رو به راه شد  و،  دهان باز کرده بود پرید،  فوروم روم بر اثر زلزله

اي بر گرد  دسته. بستند و یا شهر به کار می  سپاه،  رمه،  ،آن را در مورد محصول. دلپذیرتر بود» پاکسازي«آیین 

ارواح تباهکار را   بدین گونه،  کرد و، خواند و قربانی نیاز می گشت و دعا می بایست پاك شود می چیزهایی که می

که . سرود  گونۀکلمات آن نه همان به   این دعاها شکل ناقصی بود از اوراد ساحران؛. گریزاند پراکند و مصیبت را می می
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شد  اگر ورد بدرستی ادا می. پلینی دعاخوانی را بصراحت از شمار ورد جادوگرانه دانسته است  در حکم افسون نیز بود؛

به درگاه خداي سزاوار   گشت، که به توسط کاهنان گردآوري و حفظ می  و بر حسب فهرست منظم نامهاي خدایان،

بایست در به جا آوردن آیین  می  شد، اگر دعا پذیرفته نمی  تجاب خواهد شد؛یقین بود که دعا مس  شد، آن گزارده می

پس از   گاه،. شد که به برکت آن یاري خدایان جلب می  از آیینهاي پیوسته به سحر نذر بود،. خطایی رخ داده باشد

شهاي نذري در آثار رومی پایان چنین پیشک بی  شمارة. افراشت معابدي بزرگ سر به آسمان می  وفاي این گونه نذرها،

در پرتو دینداري و شکرگزاري و احساس پیوستگی با خدایان طبیعت و شور و شوق   دهد که دین خلق، نشان می

اندازه رسمی بود و نوعی  دین دولتی بی  برعکس،  اما،. دینی گرم و پر مهر بوده است   براي هماهنگی با همۀ آنان،

  هنگامی که آیینهاي نو پرستش از خاور زمین به روم راه یافت،. آمد به شمار میعقدي میان دولت و خدایان   رابطۀ

و حال آنکه ایمان و آیین پرستش چشمنواز و صمیمانۀ   این نیایش رسمی رو به انحطاط گذارد،  پیش از همه،

ش گرفت و بسی تا حدي راه تسلیم در پی  مسیحیت چون پیروز شد،. روستاها با شکیبایی و سرسختی پایدار ماند

چیزها را خردمندانه از این ایمان و آیین بر گرفت و به قوالب و عباراتی تازه درآورد که تا این زمان نیز در جهان 

  .التین رواج دارد

ها جشنواره – 3

کرد و مردمان و خدایان را  هاي آن این عیب را جبران می در عوض جشنواره  اگر آیین نیایش مالل آور و سخت بود،

. از جمله روز اول و گاه روز نهم و پانزدهم هر ماه  بیش از یکصد روز مقدس بود،  در هر سال،. داد وشخوتر نشان میخ

بودند و » دور کنندة شر«این ارواح در مراسم خود . برخی از این روزها وقف مردگان یا ارواح جهان زیرزمینی بود

هاي رومی  خانواده  در روزهاي یازدهم تا سیزدهم ماه مه،. غایتشان خرسند کردن رفتگان و دور کردن خشم بود

کرد و  هاي لوبیاي سیاه از دهان به بیرون تف می پدر دانه. کردند جشن لمورها یا ارواح مرده را با ابهت برگزار می

  ینهاي پارنتالیا،آی» !دور شوید  هاي نیاکانم، اي سایه …کنم با این لوبیاها روح خود و شما را رستگار می«: زد فریاد می

ها،  اما جشنواره. کوششهایی بود براي فرو نشاندن خشم مردگان هراس انگیز  به همین گونه،  و فرالیا در ماه فوریه،

قهرمان یکی . بیشتر فرصتی بود براي شادي و کامرانی آمیخته با گریز از قیود جنسی  هاي مردم، خاصه در میان توده

و هر  …توانی رفت و هر جا بخواهی می  توانی خورد، هرچه بخواهی می«گوید که در این روزها  می پالوتوساز آثار 

گویا » .و پسران آزاد بپرهیزي  بیوگان، دوشیزگان،  به شرط آن که از زنان شویدار،  که را خوش داري دوست بدار،

  .ت که به خارج کردن اینها باز کسان بسیاري براي عشقبازي باقی خواهند ماندپنداشته اس گوینده می

بزها و   :رمانندة گرگان بود  رسید که وقف فاونوس، انگیز می نوبت لوپر کالیا یا جشنی شگفت  روز پانزدهم فوریه،

دویدند  رد تپۀ پاالتینوس میبر گ  شدند و کاهنانی که فقط کمربندي از پوست بز به تن داشتند، گوسفندها قربانی می

اي از پوست  او را با تازیانه  رسیدند، خواندند تا ارواح تباهکار را برانند، و به هر زنی که می و براي فاونوس دعا می

آنگاه عروسکهایی کاهی به درون   زدند تا روانشان را از گناه پیراسته و زهدانشان را بارور کنند؛ حیوانات قربانی می

خرسند یا فریفته   خواست، که در روزهاي پرهیاهوتر جان آدمیزاده می  شد تا خداي رودخانه، تیبر انداخته میرودخانۀ 

در   ریختند و، همچون یهودیان در جشن میوه بندان، هاي خود بیرون می روز پانزدهم مارس تهیدستان از کلبه. شود

  ،)حلقۀ سالیان(گرفتند و به درگاه االهۀ آناپرنا  جشن می زدند و آمدن سال نو را میدان مارس براي خود سایبانها می

تنها ماه آوریل شش عید داشت که به فلورالیا . خواندند دعا می  به شمارة سالهایی که جامهاي شراب سرکشیده بودند،

میگساري دوام بندوبار و  بود که شش روز در شادمانی بی  ها، یا االهۀ گلها و چشمه  و آن عید فلورا،  انجامید، می

خدا و   روز نهم و یازدهم و سیزدهم مه عید لیبر و لیبرا،. بود) بونادئا(نیکوکار   نخستین روز ماه مه عید االهۀ. یافت می

را آشکارا تقدیس   نماد باروري؛  خیل مردان و زنان دلشاد آلت مردانه،  شد؛ در جشن لیبرالیا برگزار می  انگور،  االهۀ
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. کردند انگیز اما پروقار آمباروالیا رهبري می انجمن شخمزنی، خلق را در جشنهاي شادي  ان ماه مه،در پای. کردند می

اما دسامبر باز   بردند، خدایان را از یاد مردم می  پس از آنکه محصول را با خیال آسوده گرد آوردند،  در ماههاي پاییز،

و در طی آن   شد؛ دهم تا بیست و سوم این ماه برگزار میجشن ساتورنالیا از هف. گون پرمایه بود از جشنهاي گونه

در این . کردند ساتورنوس یاد می  طبقۀ کردند و از روزگار پادشاهی شاد و بی افشانی سال بعد شادي می مردم براي دانه

ن و بنده شد، فرق میان خدایگا و بسیاري از امور حرام مجاز شمرده می  دادند، ها می مردم به یکدیگر هدیه  جشن،

توانستند با صاحبان خود بنشینند و  بندگان می  یافت؛ خاست و حتی بنده بر خدایگان برتري می چندي از میان برمی

بندگان سیر   تا همۀ  کردند و ، بندگان را خدمت می  صاحبان،  به آنان فرمان دهند و به ریشخندشان بگیرند؛

.زدند شدند، لب به خوراك نمی نمی

رخدادها تا قرون چهارم و پنجم   در شهرها محبوب ماند و به رغم همۀ  اي روستایی داشت، گرچه ریشهاین جشنها ا

شمار آنها چندان گیج کننده بود که یکی از مصارف عمدة تقویم رومی فهرست کردن آنها براي . میالدي دوام کرد

خواند و نام  آغاز هر ماه شارمندان را فرا می رسم ایتالیاییان آغازین این بود که کاهن اعظم در. راهنمایی مردم بود

این فراخوانی سبب شد که به روز نخست هر ماه   کرد؛ بایست در سی روز بعد برگزار شود یاد می جشنهایی را که می

از تقویم عبارت بود   اي مانند سنت کاتولیکهاي کنونی یا یهودیان سخت متدین، تا اندازه  نزد رومیان،. نام کالندا دهند

  امور مقدس،  انباشته از آگاهیهایی دربارة   کردند، فهرستی که کاهنان از روزهاي تعطیل و روزهاي کار فراهم می

تقویمی که بر نظم روزشماري و زندگی رومیان تا زمان قیصر حکومت   بر طبق روایات،. و نجومی  قضایی، تاریخی،

با شیوة پیچیدة خود در افزودن   کرد و، ا به دوازده ماه بخش میسال ر  این تقویم،. از آن نوما بوده است  کرد، می

در سال   کاري روزافزون در این شیوه، براي جلوگیري از افراط. رساند می 366به   روزهاي سال را تقریباً  شمارة  روزها،

اما این کاهنان از   کنند،م به کاهنان اعظم اختیار داده شد تا روزها و ماههاي افزون شده بر سال را بازنگري  ق 191

اختیار خود براي دراز کردن یا کوتاه کردن مدت فرمانروایی کسانی که خوشایند یا ناخوشایندشان بودند بهره 

به هیوالي   که در آن هنگام تا سه ماه خطاي حساب داشت،  تقویم رومی،  چندانکه در پایان دورة جمهوري،  جستند،

  .بدل شده بودسراپا نابسامانی و نیرنگبازي 

م یک ساعت  ق 263در سال . گرفتند زمان را فقط از روي ارتفاع خورشید در آسمان اندازه می  در روزهاي نخست،

اما چون کاتانا چهار درجه در جنوب رم   آفتابی از کاتانا واقع در سیسیل آورده و در میدان بزرگ شهر نصب کردند؛

 158در سال . توانستند آن را دستکاري کنند و کاهنان تا یک قرن نمی  د،این ساعت زمان درست را نشان نمیدا  بود،

پنجم یا (، نونس )نخستین(ماه با روزهاي کالند . سکیپیو ناسیکا نوعی ساعت آبی براي همگان معمول کرد  م، ق

بر حسب بعدشان   اي ناآزموده، شد و نام روزها را به شیوه به سه دوره بخش می) سیزدهم یا پانزدهم(و ایدس ) هفتم

از روزهاي نهم . نامیدند می  »روز چهارم پیش از ایدس مارس«مثال دوازدهم مارس را : کردند معین می  از این فصول،

. آمدند کردند که در خالل آنها روستاییان به بازارهاي شهرها می هایی نامنظم براي امور اقتصادي معین می هفته  ماه،

خداي   آپریلیس،  ماه بعد،  افشانی را بر خود داشت؛ نام خداي دانه  مارتیوس،  و ماه نخست،  شد، سال با بهار آغاز می

سپس ماههاي کوینتیلیس   گویا ماه بالیدن؛  جوانه زنی؛ مایوس، ماه مایا، یا شاید ماه فزونی؛ یونیوس، ماه یونو،

، که همه بر حسب ترتیب )دهم(و دکمبر   ،)همن( نومبر  ،)هشتم(اکتبر   ،)هفتم( سپتمبر  ،)ششم(سکستیلیس   ،)پنجم(

یعنی چیزهاي   ماه فبروا،   و فبرواریوس،  ماه یانوس،  هاي آنها در سال نامگذاري شده است؛ سپس یانواریوس، شماره

نامیدند، شاید  خود سال را آنوس یا انگشتري می. شوند سحرآمیزي که به دستیاري آنها آدمیان از گناه پیراسته می

  .خواستند بگویند که براستی آغاز و انجامی در کار نیست گونه می بدین
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  دین و منش – 4

تکیۀ آن بر آیین پرستش چنین   اي لحاظ اخالق بود؛ کرد؟ دین رومی از پاره آیا این دین به اخالق رومی یاري می 

و دعاهاي آن نیز کمابیش همیشه   ؛دهند بلکه به هدایا و اوراد پاداش می  نه به نیک منشی،  داد که خدایان، معنی می

زندگی انسانی و خاکی را به صورت نمایشی شورانگیز در   مراسم دینی،. خواهان نعمتهاي مادي یا پیروزي نظامی بود

گویی که جوهر راستین دین همین مراسم است نه بندگی جزء در برابر   اما شمارة آنها همواره در فزونی بود؛  آورد، می

  .بري از اخالق و بزرگمنشی  انگیز بودند، ارواحی هراس  جز چند تن، ، خدایان. کل

پیش از آنکه کودك . دین کهن روم سرچشمۀ اخالقیات و نظم و نیرو در فرد و خانواده و دولت بود  با این وصف،

  دین،. گرفت یخمیرة سرشتش در پرتو ایمان از فرمانبرداري و وظیفه و آراستگی مایه م  بتواند معنی شک را دریابد،

کرد و پدران و مادران و کودکان را به نگاهداشت حرمت یکدیگر و  خانواده را از ضمان و حمایت االهی برخوردار می

وفاداري به پیمان   بخشید، زاد و مرگ را شرف و ارجی قدسی می. داشت وا می  اي بیمانند، به پایه  پایبندي به وظایف،

با . کرد تکثیر نسل را افزون می  ا الزم شمردن وجود دودمان براي آرامش روح مرده،کرد، و، ب زناشویی را تشویق می

کرد که قواي فوق طبیعی به  سرباز را قویدل و معتقد می  شد، تشریفاتی که پیش از هر نبرد و جنگی برگزار می

جرم در حکم بر هم زدن و با شناختن   با بخشیدن اصل آسمانی و صورت مذهبی به قانون،. جنگند پشتیبانی او می

به هر شأنی از . کرد قانون را استوار می  در پس هر سوگند،) پوپیتر(و با نهادن قدرت یووه   ،»آسمان«نظام و آرامش 

و   کرد، برگزاري آیین و دعا را مقرر می  و در آغاز هر کاري از کارهاي حکومت،  داد، زندگی عامه هیبتی دینی می

و عشق به میهن را چنان   شد، ساخت که دینداري با میهن پرستی یکی می ن مرتبط میحکومت را با خدایان چنا

دست در دست   دین و خانواده،. شوري بخشیده بود که تاکنون تاریخ در هیچ اجتماعی نیرومندتر از آن را به یاد ندارد

.جهان بودافتخار مسئولیت پروراندن آن سرشت آهنینی را داشتند که راز سروري روم بر   هم،

III  - اخالق  

از زمان انیوس یا   ادبیات رومی،  کدام اصول اخالقی پا گرفت؟  ، از این زندگی در دامن خانواده و در پناه خدایان

صحایف . خورد شمرد و بز زوال سادگی و فضیلت کهن اسف می این نسلهاي نخستین را نمونۀ کمال برمی  یوونالیس،

اما . دهد فابیوس و روم لذت طلب نرون را درست رویاروي یکدیگر نشان می  پرحوصلۀاین ادب همچنین روم شکیبا و 

به روزگار فابیوس هم مردمی لذت . گویی کرد گزافه) کنتراست(یکجانبه بر شواهد نباید در باب این رویارویی   با تکیۀ

  .و پر حوصله  و به زمان نرون هم مردمی شکیبا،  طلب بودند،

اما نه   بندو بار، یعنی ناپرداخته و بی  آیین اخالقی روابط جنسی میان مردم عادي به یک حال ماند،  ،از آغاز تاریخ روم

و داستانهایی   رفت، از زنان جوان توقع بکارت می  طبقات آزاده،  در همۀ. ناسازگار با کامیابی در زندگی خانوادگی

خواست که همسرش داراي  حس مالکیت قوي بود و میزیرا در مرد رومی   شد؛ پرآوازه در ستایش آن پرداخته می

مانند   اما در روم نیز،. آنچنان طبع ثابتی باشد که او را در برابر خطر انتقال اموالش به زنازادة حریف خویش حفظ کند

از زمان . بود نکوهیده نمی  به شرط رعایت دقیق ریاکاریهاي آدمیزادگان،  تردامنی پیش از زناشویی میان مردان،  یونان،

  یابد، آنچه همراه با تمدن افزایش می. یابیم مدارکی آشکار در توجیه این نکته می  کاتوي مهین تا زمان سیسرون،

روسپیان بسیار نبودند و حق نداشتند جامۀ خاص   در سرآغاز تاریخ روم،. بیشتر امکان تظاهر فسق است تا نیت فسق

هاي تاریک شهررم و جامعۀ رومی  داشتند تا از گوشه آنان را وا می  بر تن کنند؛  ،که نشانۀ زنان نیکنام بود  کدبانوان را،

هاي نازك طبعی که در اشعار  نظیر هتایراي آتن یا فاحشه  تا آن هنگام هنوز روسپیان آدابدان،. قدم فراتر نگذارند

  .پدید نیامده بودند  اند، اووید مدح شده

www.IrPDF.com



١٢٢١

بلکه با این نیت خیر که   اما نه از سر عشقی پرشور،  گرفتند، زن می  گی ـبه سن بیست سال  مردان معموال زود ـ

در زبان زناشویی در روم کلمات ناظر بر این . همسري مددکار و کودکانی سودمند و زندگی جنسی سالم داشته باشند

اموال بودند، نه در حکم   ولۀاز مق  مانند زنان،  کودکان،  در کشتزارها،  بود؛» ازدواج براي فرزند آوري«امر به معنی 

یافت و گاه افراد در کودکی نامزد یکدیگر  هایی جاندار، زناشویی معموال به همت پدران و مادران ترتیب می بازیچه

اي رسمی داشت و پیوندي قانونی به  نامزدي جنبه. الزم بود  هر دو،  در هر مورد رضایت پدران زن و شوي،. شدند می

اي را  موافقت شاخه  دو گروه به نشانۀ  آمدند تا گواه عقد باشند؛ وندان به بزم فراهم میخویشا. رفت شمار می

هر مرد حلقۀ آهنین به انگشت   شد؛ نوشته می  خاصه آنها که مربوط به جهیزیه بود،  شکستند؛ شرایط قرارداد، می

حداقل سن زناشویی . پیوندد ی میرفت که از آنجا عصبی به دل آدم زیرا گمان می  کرد، چهارم دست چپ دختر می

اما در . شد زناشویی اجباري شمرده می  در قوانین اولیۀ روم،. براي دختر دوازده سال و براي پسر چهارده سال بود

این حکم اعتبار خود   هنگامی که کامیلوس در مقام سنسوري روم مالیاتی براي مردان مجرد مقرر کرد،  م، ق413سال 

.را از دست داد

و شوهر یا پدر شوهر   زن کامال در اختیار شوي بود،  کوم مانو و سینه مانو؛ در ازدواج نوع اول،: دواج بر دو نوع بوداز

ازدواج نوع دوم به آیین دینی نیازي نداشت و فقط رضایت عروس و داماد . نسبت به او و اموالش قدرت مطلق داشتند

صورت » با هم کیک خوردن«یا   یا بر اثر خرید،  زندگی مشترك، زناشویی نوع نخست یا به حکم یک سال. کافی بود

زناشویی بر اثر خریداري . خاص پاتریسینها بود  آمد، آن رعایت آیین دینی الزم می که در این نوع ازدواج،  پذیرفت؛ می

این . خرید راستی میجهیزیۀ زن چه بسا مرد را ب  و بلکه شکل معکوس یافت؛  در همان آغاز تاریخ روم از رواج افتاد،

. بایست معادل آن به زن بازگردانده شود می  به هنگام طالق یا مرگ شوي،  جهیزیه معموال در اختیار شوي بود، اما،

هاي عروس و داماد در خانۀ عروس گرد  خانواده. هاي عامیانه سرشار بود بزمهاي زناشویی از تشریفات و ترانه

  هاي خاص عروسی و بازي دلقکان، زنان و ترانه همراه با نواي نی  بستند و، ل انگیز میآنگاه صفی پر زیور و د  آمدند، می

تو « : پرسید ، داماد از عروس می هاي گل بر آن بسته شده بود که دسته  در آستانۀ در،  شدند، خانۀ پدر داماد می  روانۀ

  اگر تو کایوس باشی،«  :گفت نگی به پاسخ میو عروس این عبارت ساده را در بیان دلبستگی و برابري و یگا» کیستی؟

  به نشانۀ  داد و، کشید و کلیدهاي خانه را به او می آنگاه داماد او را از روي آستانۀ در به باال می» .من هم کایا هستم

سپس . شد نامیده می» همیوغی«زناشویی   از این رو،  گذاشت؛ گردن خود و همسرش را زیر یوغی می  همپیمانی،

  .جست ، همراه دیگران در نیایش خدایان خانۀ شوي شرکت می جدید  به نشانۀ پیوستگی به خانوادة  وس،عر

از نوعی که در آن   فسخ زناشویی،. طالق دشوار بود  گرفت، صورت می» با هم کیک خوردن«در ازدواجی که بر اثر 

رضایت طرف  بی  ق به ارادة هر یک از دو طرف،اختیار زن به دست مرد بود، به ارادة شوهر بود، اما در نوع دوم طال

روایت مشکوکی مدعی   م است، ق 268نخستین طالقی که در تاریخ روم ثبت شده در سال . امکان پذیر بود  دیگر،

  به حکم عادات طایفی،. هیچ گونه طالقی در روم صورت نپذیرفته است  از زمان پیدایی شهر رم تا آن زمان،  است که،

به حکم   اگر زنت را به زنا مشغول دیدي،«: گفت کاتوي مهین می. یست زن زناکار یا بیفرزند را طالق دهدبا مرد می

نباید حتی سرانگشتش   اما اگر او از روي تصادف تو را در چنین حالی بیابد،. دادرسی بکشی مجازي که او را بی  قانون،

. زناشوییهاي شادمانه در روم بسیار بود  به رغم این تفاوتها،» .ندک چون قانون وي را از این کار منع می  را به تو بزند،

زنی که دو شوهرش را نیک خدمت کرده ستایشی   در یک جا،. سنگهاي گور از تأثرات پس از مرگ حکایتها دارد

:دلنشین شده است
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گر یاراي مقابله با تقدیر را ا  آن که نخست شوي تو بود، …! اندازه زیبا بودي و به شوهرانت صدیق اي ستاتیلیا که بی

اکنون   یافتم، که در این شانزده سال از دل پاك تو برکت می  اما دریغا که من،  این سنگ براي تو برپا می کرد؛  داشت،

  .ام ترا از دست داده

دستهایی بري به نرمی کرك و «زنانی که کاتولوس آزموده آنان را به داشتن   شاید زنان جوان روم باستان به اندازة

رنج و زحمت زندگی این زیباییهاي جوانانه   شاید در آن عصر روستایی،. زیبا نبودند  وصف کرده است،» نرم و کوچک

هایی کوچک و نازك، و گیسوان و چشمانی معموال سیاه  هایی با خطوط منظم، بینی زنان چهره. کرد را زود تباه می

و اما . گونه که رنگ موهاي آلمانی براي بور کردن مو مطلوب زنان بودهمان   زنان موبور سخت مطلوب بودند،. داشتند

اش را  چهره  و سالها خدمت سپاهی،  اي سخت در تربیت، شیوه. مرد رومی به ظاهر بیشتر هیبت داشت تا زیبایی

را به سبب  بایست آنتونیوس کلئوپاترا می. ساخت همچنانکه تن آسایی بعدي آن را نرم و فربه می  کرد، پرصالبت می

. و قیصر را به هواي حسنی غیر از سر و بینی عقابیش دوست داشته باشد  چیزي جز گونه هاي متورم از شرابش،

  م، که آرایشگران در روم به پیشروي پرداختند، ق 300تا سال . بینی رومی مانند منش رومی بود ـ تیز و ناهموار

و کاهنان   فرمانروایان،  دختران،  پسران،.  به همان شیوة یونانی بودها اصوال جامه. ریش و موي بلند رواج بسیار داشت

این   رسیدند، جوانان چون به سن شانزده می  کردند؛ اي با حاشیۀ ارغوانی به نام توگاپرایتکستا به تن می بلند پایه جبه

  ر انجمنها و تکلیف خدمت در سپاه،به نشانۀ احراز حق رأي د  آوردند و به جاي آن، توگاي مردي را، را از تن به در می

شد و تا نوك پا  اي به نام ستوال به تن داشتند که در زیر سینه یا کمربند بسته می زنان در خانه جامه  پوشیدند، می

نه و بیرون خا  پیراهنی ساده یا تونیکا،  درون خانه،  مردان،. پوشاندند این جامه را با ردایی می  بیرون از خانه،  رسید؛ می

اي  به جامۀ پشمی یکپارچه) به معناي پوشیدن  از واژة تاگره،(توگا . کردند ردایی به تن می  به روي آن توگا و، وگاه،

پیچیدند و آنچه را که  آن را به دور تن می. شد که در عرض دو برابر و در طول سه برابر قد پوشنده بود گفته می

. انداختند آوردند و باز به روي شانۀ چپ می زیر بازوي راست به جلو میاز   انداختند، ماند به روي شانۀ چپ می می

  .ماند بازوي راست آزاد می  آمد در حکم جیب بود؛ چینهایی که نزدیک سینه در جبه پدید می

که نخست بر یک ملت و سپس بر یک شبه جزیره و سرانجام بر یک امپراطوري فرمان   در یک دستگاه آریستوکراسی،

عاطفه و نرمدلی به زندگی . پرورد که ناراحت کننده اما ضروري بود مرد رومی وقاري پرصالبت در خود می راند، می

بایست به همان اندازه ترشرو  در میان همگان می  خاست، خصوصی تعلق داشت؛ هر مرد که از طبقات باالدست بر می

هاي سیسرون  بلکه در خطابه  دیهاي پالوتوس،آن طبع سرکش و شوخی را که نه همان در کم  و  باشد که تندیس او،

حتی در زندگی خصوصی نیز از مرد رومی آن زمان چشم داشتند . پشت نقابی از آرامش تلخ بپوشاند  کند، فغان می

حتی کوتاهی در کار زرع ممکن . نکوهیدند سنسورها تجمل در جامه و خوان را می. که به شیوة اسپارتیان زیست کند

سفیران کارتاژي که از   در نخستین جنگ پونیک،. ز نوع کاتو را به دشنامگویی در حق برزگر واداردبود که مردي ا

ة  رفتند ظروف نقر اي که به میهمانی می با نقل اینکه چگونه در هر خانه  بازرگانان توانگر کارتاژ را،  گشتند، روم باز می

شد و  این ظروف پنهانی از این خانه به آن خانه فرستاده مییک دست از   :انداختند به خنده می  یافتند، یکسانی می

در تاالري که حتی در   اعضاي سنا به روي نیمکتهاي چوبی سخت،  در آن زمان،! تمامی پاتریسینها را بس بود

ثروت و   با این وصف، میان جنگ اول و جنگ دوم پونیک،. نشستند شد، به بحث می زمستان نیز هرگز گرم نمی

تلی از انگشتریهاي   هانیبال از انگشتان رومیانی که در کاناي کشته شده بودند،. روم آغاز فراوانی گذاشت تجمل در

هاي تجملی و خوردن  داشتن جواهر و جامه  و از این رو بیهوده ـ  بارها ـ  زرین بیرون کشید؛ و قوانین محدود کننده،

  صبحانه نان با عسل یا زیتون یا پنیر؛  :اك رومی هنوز ساده بودخور  م، در قرن سوم ق. کرد خوراکهاي گران را منع می

  شد، که معموال با آب آمیخته می  شراب،. خوردند فقط تواگران ماهی یا گوشت می  ناهار و شام حبوب و سبزي و میوه؛
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  شنها و بزمها،ج. شد نوشیدن شراب نیامیخته با آب ناپرهیزي شمرده می  بخشید؛ اي لطف می کم و بیش به هر سفره

  توانستند بدین گونه خاطر خویش را شاد کنند، آنان که نمی  تفریحی الزم بود؛  در این عصر شکیبایی و پرهیزگاري،

نمایان   گذاشتند، شدند و خستگی عصبی خویش را در تندیسهایی که براي آیندگان به جا می سخت گرفته دل می

.کردند می

ها فقیرانه و دور از هم  در روزگاري که مهمانخانه. براي نیکوکاري به افتادگان نبود در این زندگانی بخل آمیز جایی

در « دهد که  گزارش می  که دوستار رومیان بود،  اما پولوبیوس،. غریب نوازي رسمی بود مایۀ آسایش براي همه  بودند،

جوانان در حق پیران . گفتگو مبالغه است ـ و این بی» .دهد به کسی نمی  اگر کسی بتواند چیزي را پنهان کند،  روم،

اما به طور کلی مواهب و لطف رفتار در زندگی هنگامی به روم آمد که جمهوري سر به بالین مرگ   مهربان بودند،

پروراند  کرد و مردانی اغلب درشتخو و معموال سختگیر می جنگ و جهانگشایی قالب رفتار و اخالق را معین می. نهاد

مگر   شدند، به بندگی فروخته می  هزار هزار،  اسیران جنگی،. پروا بکشند و بیدریغ کشته شوند د تا بیکه آماده بودن

آسوده از   گذاشتند تا، کشتند یا به حال خود می اینان را معموال به هنگام پیروزي می  آنکه شاه یا سردار باشند؛

  رومیان پولدوست بودند،. گرفت مطبوعتر به خود می در عالم بازرگانی شکلی  خصالی که گفته شد،. گرسنگی بمیرند

گفتند که هیچ یونانی را  یونانیان می. آنان را کوشا و شریف وصف کرده است  )م ق 160در حدود سال ( اما پولوبیوس 

ردي اما رومیان فقط در موا  ، اگرچه چندین مرد دیوانی به نظارت او برگماشته باشند؛ توان از اختالس بازداشت نمی

بینیم که در سال  می  با این حال،. کردند بسیار نادر وجوه هنگفتی از دارایی همگان را به نادرستی حیف و میل می

کنند که در  مورخان رومی روایت می. رسد م قانونی براي جلوگیري از خالفکاري در انتخابات به تصویب می ق 432

با ستایش بیحد از والریوس   اما این مورخان،  یۀ خود رسید؛تقواي سیاسی به باالترین پا  سه قرن اول جمهوري،

و کوریوس   به کشتزار بازگشت،  به همان تهیدستی آغاز کارش،  کورووس که پس از احراز بیست و یک مقام دولتی،

و فابیوس پیکتور و همکارانش که   دنتاتوس که از غنایمی که از دشمن گرفته بود سهمی براي خویش برنداشت،

. انگیزند شک ما را برمی  ،  ایاي گرانبهایی را که در زمان سفارت خود در مصر گرفته بودند به حکومت تحویل دادندهد

دولت روم در رفتار با حکومتهاي دیگر غالباً پیمان . دادند دوستان مبالغ بسیاري پول بی ربح به یکدیگر وام می

اما سنا در برابر توطئۀ . ارجی، از جمهوري روم صدیقتر بودازدیدگاه روابط خ  شاید امپراطوري روم،  شکست؛ می

ده اسیر   کاناي،  پس از واقعۀ  هنگامی که هانیبال،. مسموم کردن پورهوس خاموش ننشست و او را از ماجرا آگاه کرد

همه جز   ،را به روم فرستاد دربارة خونبهاي هشت هزار اسیر دیگر گفتگو کنند و از آنان پیمان گرفت که باز گردند

پولوبیوس   یکی چنین کردند؛ سنا این اسیر دهمین را دستگیر کرد و به زنجیر کشید و براي هانیبال پس فرستاد؛

کوتاه سخن،  ».چندان نبود که افسردگیش از پایداري و سرسختی رومیان«نویسد که شادي هانیبال از پیروزیش  می

از . و اهل عمل بود  محکم، جدي،  حرمتگذار،  شکیبا،  وفادار،  ظه کار،محاف  فرمانبردار،  این عصر،  رومی تربیت یافتۀ

. کرد تا فرمانروایی بیاموزد فرمانبرداري می. پذیرفت آزادي را نمی  برد و هیچ گونه ژاژخایی در بارة انضباط لذت می

ش بر مملکت معلوم دانست که در امور اخالقی و درآمد او پژوهش کند و ارج او را از روي خدمات حق دولت می

اي  از دلرباییها و شوخ و شنگی و نرمی نااستوار یونانی ـ آتیکی هیچ بهره. به فردگرایی و نبوغ بدگمان بود. گرداند

از خیالپردازي به . آزادي و فرزانگی را؛ و تشکیالت فن او بود  همچنانکه یونانی،  ستود، برمنشی و اراده را می. نداشت

توانست زیبایی را دوست  با اندکی کوشش می. ی نتوانست اساطیري خاص خود پدید آوردچندانکه حت  دور بود؛

چون   یافت و به فلسفه نیز بدبین بود، براي علم محض مصرفی نمی. توانست آن را بیافریند اما بندرت می  داشته باشد،

از افالطون یا ارشمیدس یا مسیح   ،زندگیش  به سبب شیوة. یافت هاي کهن می آن را گدازندة اهریمنی باورها و شیوه

  .توانست بر جهان فرمانروایی کند فقط می. یافت هیچ درنمی
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IV – ادبیات  

. زبان، و ادب نیز بود  پرداختۀ مدرسه،  اي کمتر، بلکه به درجه  و آیین اخالقی،  خانواده، دین،  رومی نه تنها پروردة

کند  نقل می  شاید در مقام داستانپردازي،  داند؛ اما لیویوس، م می ق 250رومی را سال   پلوتارك تاریخ نخستین مدرسۀ

نیاز به » .رفت دبستانی واقع در فوروم می«، به 450یعنی در سال   بسی پیشتر،   ،»ده مرد«محبوب   که ویرگینیا،

.دانستند ن میقوانین نوشته و انتشار الواح دوازدهگانه گواه بر آن است که در آن زمان بیشتر شارمندان خواند

اي خصوصی و  یا تشکیل مدرسه  آموزگار معموال بنده یا آزادمردي بود که از جانب خانواده براي آموزش فرزندانشان،

کار او آموزش خواندن و نوشتن و صرف و نحو و . شد به خدمت گرفته می  رسید، تدریس به هر کودکی که از راه می

حافظه و منش را، با ازبر . یت اخالقی اصل بنیادي و پایان ناپذیر آموزش بودترب  حساب و تاریخ و فرمانبرداري بود؛

بود که رومیان اول از همه زبان  اگر قرار می«هاینه گفته است که . دادند ممارست می  قانون،  کردن الواح دوازدهگانۀ

بایست افعال بیقاعدة التینی  می با این وصف، رومیان» .یافتند فرصت چندانی براي جهانگشایی نمی  التینی بیاموزند،

بر پیروزیهاي میهن و قهرمانانش   با خواندن نظم و نثر،  هر پسر رومی،. را صرف کنند، سپس یونانی را فرا گیرند

به ورزش توجهی . گرفت پرستی می درس میهن  اي که هرگز رخ نداده بود، از رویدادهاي آموزنده  یافت و، آگاهی می

دیدند که بدن را بیشتر با کار سودمند در کشتزار یا اردوگاه ریاضت و پرورش دهند  ح در آن میرومیان صال  شد؛ نمی

  .تا از راه مسابقه در ورزشگاه یا زورخانه

تند و کوتاه؛ جمالت و عبارات   و خالی از زواید بود و نظامی وار،  خورد، به درد عمل می  مانند گویندگانش،  زبان رومی،

زبانهاي هند و   آن را، درون خانوادة  همانندیهاي بیشمار،. به سوي هدفی روشن روان بود  وي منظم،ر آن، با دنباله

در   زبان التینی،. داد پیوند می  با سانسکریت و یونانی و سلتی ـ یعنی زبانهاي مردم گل و ویلز و ایرلند ـ  اروپایی،

تر بود؛ لوکرتیوس و سیسرون از دامنۀ  یونانی تهیدستاز   سازي، پذیري و آسانی ترکیب  پرداختن کنایات و نرمش

التینی زبانی بود با   با اینهمه،. کردند شکوه می  و فقدان سایه روشنهاي ظریف در آن،  ها در این زبان، محدود واژه

رده و بهترین دستمایه براي فن خطابه؛ و به سبب ساختمان فش  شکوهی پر آوا و قوت مردانه و، در پرتو همین صفات،

از راه کوماي و اتروریا ) در ائوبویا(الفباي التین از خالکیس . ترین قالب براي قانون رومی شایسته  منطقی جمالتش،

حروف صورت   همۀ  م است، در قدیمیترین سنگنبشتۀ التینی که به دست آمده و منسوب به قرن ششم ق. آمده بود

، و حرف صدادار مانند حروف صدادار ایتالیایی تلفظ Wیا  Uنند ما Y ،Vمانند  K ،Jمانند  Cحرف . یونانی دارند

  .شد خوانده می» کیکرو«و سیسرون   شناختند، می  »یولیوس کایسار«معاصران قیصر او را . شد می

و اغلب روي سفید لوحۀ چوب موم   سپس پشت پوست درخت،  نخست به روي برگ،  رومیان با قلم چاکدار و مرکب،

چون صورت نوشتاري التینی بیش از صورت گفتاري . نوشتند ا به روي چرم و کاغذ کتانی و پارشمن میو بعده  اندود،

مانند آنچه امروزه در امریکا یا   زبان ادب از زبان تودة مردم بیش از پیش دور شد ـ  آن در برابر تغییر مقاومت کرد،

از   ی و اسپانیایی و پرتغالی و فرانسوي و رومانیایی،آهنگ رومیایی، یعنی ایتالیای زبانهاي خوش. دهد فرانسه رخ می

بلکه سربازان و بازرگانان و حادثه جویان به ایاالت   اي پدید آمد که نه شاعران و نحویان، التینی عامیانه و نپرداخته

  ،»شوال»  ،»کاوالو«  ،»کابالو«است ـ مانند » اسب«هایی که در زبانهاي رومیایی به معناي  بدین گونه، واژه. آورده بودند

به (التین،   در زبان عامیانۀ. در زبان ادبی» اکوئوس«نه از   اي گرفته شد،  در التینی محاوره» کابالوس«ـ از  »کال«

یا   و نیز حروف و در پایان کلمات، باز مانند این زبانها،  مانند در فرانسه و ایتالیایی یک هجا داشت؛) مذکر  معناي او،

جوانان رومی چگونه   در آن سه قرن جمهوري، ».بهترین از فساد بدترین پدید آمد«: آمد به تلفظ نمی شد یا حذف می

روم باستانی و   و تصنیفهاي عامیانۀ  ،»انجمن شخمزنی«مانند آواز   خواندند؟ اوراد و سرودهاي دینی، ادبیاتی می

ها بر حوادث  داللت نشانه  حوادث،  احوال والیات،  تخابات،از ان  گردآوردة کاهنان ـ  گزارشهاي رسمی ـ غالباً. اي افسانه
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تاریخ «کتابی معتبر به نام ) م ق 202در سال (فابیوس پیکتور   بر اساس این مدارك، .داد میآینده و تعطیالت خبر 

ینی هنوز سزاوار نثر ادبی نبود تا زمان کاتو هیچ یک از مورخان آن را به کار فراهم کرد؛ الت  اما به زبان یونانی،  ،»رم

هاي  آمیز و کنایه اي از مهمالت مطایه که آمیخته  ،»ساتوراي«به نام   هاي درهم و برهم نثر، از مجموعه. بردند نمی

ها یا نمایشهاي لودگی آمیز  هجویه .اي براي هوراس و یوونالیس بیافریند توانست قوالب تازه لوکیلیوس می  عشقی بود،

که از شهر ایستریا آمده   شد؛ برخی از این بازیگران، زشتی نیز وجود داشت که به توسط بازیگران اتروریایی بازي می

و مشتقات آن را به زبانهاي   را به زبان التینی،) یعنی بازیگر( » ایستریو«نام گرفتند، و واژة » ایستریانی«بودند، 

شد که هزاران  اي برگزار می آور و نیمه بالبداهه نمایشهاي خنده  در تعطیالت و روزبازارها،. وارد کردند  اروپایی،امروزي 

  باکرة  جوان اسرافکار در بند عشق،  اند؛ پدر توانگر و ابله، کمدي قدیم و جدید ایتالیایی قهرمانان خود را از آنهاگرفته

  اي که همیشه در کمین خوراك است، و دلقک دست افشان و معلق زن، شکمباره  بدفرجام، خادم هوشیار و حقه باز،

جوانان   اش هنوز به دیدة هاي خوشرنگ جامه و شلوار گشاد و پیراهن چسبان و گشاد آستین و سر تراشیده که وصله

  . یافت شده است پانچصورتی درست همانند پانچینلو یا   در نقشهاي دیواري پومپئی،. ما آشنا است

تارنتوم به دست رومیان افتاد و   در آن سال،. اي یونانی در روم پدید آمد م توسط بنده ق 272ادبیات در حدود سال 

چون   وي،. داما بخت یار لیویوس آندرونیکوس بود که فقط به اسارت درآم  بسیاري از اهالی یونانی آن کشته شدند؛

التین و یونانی را به فرزندان خدایگان خود و عده اي دیگر آموخت و براي آنان اودیسه را به نظم   به روم آورده شد،

التینی ترجمه کرد، و آن نظمی بود که ابیاتی با اوزان نامرتب و گسسته داشت و بیشتر از روي تکیۀ » ساتورنی«

چون آزاد شد، از طرف شهربانان مأمور گشت که براي   آندرونیکوس،. نهاآ  شد تا از روي شمارة حروف تقطیع می

وي این نمایشها را مطابق قوالب یونانی ساخت و . م یک تراژدي و یک کمدي بنویسد ق 240سال   )لودي(مسابقات 

آواز خواند تا آنکه  و ابیاتشان را همراه با نی لبک به  به روي صحنه درآورد و در مقام قهرمانان اصلی آنها بازي کرد،

آنگاه کس دیگري را خواست تا ابیات را بخواند و او بازي کند، و این شیوه در بسیاري از نمایشهاي . صدایش برید

بدون به کار بردن   یعنی هنر بیان معانی با ایما و اشاره،(دیگر در روم باقی ماند و در پدید آوردن فن پانتومیم 

یان از این رواج نمایش ادبی چندان شاد شدند که به احترام آندرونیکوس به شاعران دولت. سهمی بسزا داشت) کلمات

  از آن پس،. حق دادند تا انجمنی به وجود آورند و مجالس خود را در معبد مینروا بر فراز تپۀ آونتینوس برپا کنند

. اي را در جشنهاي همگانی اجرا کنند رسم شد که این بازیهاي صحنه

با   سربازي داشت،  که سابقاً پیشۀ  به نام کنایوس نایویوس،  مردي پلبی،  ز این نخستین نمایش تاریخی،پنج سال پس ا

سنت   کرد، پروا هجو می نادرستیهاي سیاسی رایج در پایتخت را بی  آریستوفان،  به شیوة  نوشتن کمدیی که در آن،

  پس پوزش خواست و آزاد شد،  نایویوس به زندان افتاد،هاي قدیمی شکایت بردند و  خانواده. پرستان را به خشم آورد

با   سالخورده و دور از وطن،. اي به همان تندي هجویۀ نخست نوشت و این بار از روم تبعید شد اما بیدرنگ هجویه

حماسه با   ساخت؛  جنگ نخستین پونیک، که خود در آن سرباز بود،  اي دربارة حماسه  اي، پرستانه شوق میهن

  در پرداختن موضوع و چند صحنۀ آثار خود،  شود، و ویرژیل، نگذاري روم به دست پناهندگان اهل اتروریا آغاز میبنیا

بهتان   به حکم قوانین نظارت،: محکومیت نایویوس زیان دیگري را نیز به همراه داشت. از آن الهام گرفته است

گزند رسید و دستگاه سیاست روم از نعمت  ی کمدي رومی و بر اثر آن به جانداري و تازگ  جنایتی عظیم شناخته شد،

اما این شیوه نیز با   اي به شعر از روي تاریخ روم نوشت، نایویوس همچنین نمایشنامه. بهره شد انتقاد عامه بی  پاالیندة

از . پرداختهاي یونان خیره به گردش  تراژدي رومی در چراگاههاي پربار افسانه  از آن پس،. مرگ شاعر پایان گرفت

این یک در وصف دختري عشوه   از آن میان،. اي باقی است که حکایت از طبع روان او دارد نایویوس فقط چند قطعه
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و نوازشها و   ها، و با گفته ها و غمزه  جهد، از پیش یکی به نزد دیگري می  کند، گویی که در میدانی توپ بازي می

نگریستن   پیرامونش شایستۀ  فشرد؛ دمی دستی و گاه دیگر پایی را می  ز است،مردان همه چی  براي همۀ  هایش، بوسه

  .و آنجا با زبان ایما  و اینجا با ترانه،  اي پرخواهش؛ است و لبانش سزاوار نیاز کردن بوسه

اند و  ا نداشتهرومیان منش کاتو ر  اند و همۀ دل انگیز است که ببینیم زنان در آن زمان نیز به اندازة امروز دلربا بوده

  .سپرده است گاه تن به لذت می  پارسامنشی نیز، در سایۀ رواق،

، علوم هنوز  اي که براي ریختن طرح کشتزار یا پرستشگاهی کفایت کند به اندازه  جز اصول حساب و اندکی هندسه،

رقامی که به کار آموخت، و ا کودك شمارش را با انگشتان می. مقامی در تربیت یا فرهنگ شارمند رومی نداشت

)  X( ، یا دو دست که در رأس به هم پیوسته باشند )V( ، یا دست باز شده )I( برد از روي شکل انگشت باز شده  می

یا پس )  I X(یا به پیش )  I Iو I I I(ها را مکرر کند  براي نوشتن ارقام دیگر کافی بود که همین نشانه  شد؛ تقلید می

روش حساب اعشاري که مبتنی بر اضعاف و . آنها بکاهد یا بیافزاید  ی بگذارد تا بر شمارةرقم)  V Iو  X I I( آنها 

رومیان هندسه را در . از همین به کار بردن دست در شمارش پدید آمد  انگشتان دست بود،  یعنی شمارة  مضارب ده،

از . حتی یک مسئله نیفزودند  یونانی،  شۀاندی  پرداختۀ  اما بر این فراوردة  بردند، معماري و مهندسی خوب به کار می

چیزي   یعنی علم احکام نجوم،  آن و گرمی بازار خواهر یا مادرش،  جز تقویم آشفتۀ  علم هیئت رومی در این دوره،

.نمی دانیم

مار را فقط خدایان توانایی شفاي بی  اي بود مربوط به گیاهان خانگی و سحر و دعا؛ بیشتر مقوله  تا قرن سوم،  پزشکی،

شد ـ همچنانکه امروز از  از خدایی جداگانه یاري خواسته می  براي هر بیماري،  براي آنکه درمان مسلم باشد،  داشتند؛

  شد؛ فبریس و مفیتیس نماز برده می  به درگاه االهۀ  در دفع آفت ملخ روستاها،. خواهند متخصصی جداگانه یاري می

معابد شفابخش و آبهاي مقدس مانند امروزه فراوان . خواسنتد درمان می» نوي تببا«رومیان از   همچنانکه، تا قرن ما،

محیط   و در آن پرهیز از خوراك و آب درمانی،  مرکزي پر ازدحام براي شفاي دینی بود،  پرستشگاه آسکلپیوس،. بود

  پرستاران ورزیده،  دهندة دعا و آیین تسالبخش پرستش، و یاري پزشکان و حضور نشاط  دردسر روزانه، آرام و کار بی

پنج   با این وصف،. داد تا اعتماد بیمار بازگردانده شود و بظاهر شفایی معجزه آسا رخ دهد همه، دست به دست هم می

بردگان پزشک و پزشکان فریبکار در روم بودند و برخی از ایشان به کار دندانپزشکی اشتغال   قرن قبل از میالد،

مگر آنکه طال براي پوشاندن دندانها به کار رفته   ، کرد ح دوازدهگانه دفن طال را با مرده ممنوع میزیرا الوا  ورزیدند؛ می

جراحیهاي وي چنان . خوریم برمی  یعنی آرخاگاتوس پلوپونزي،  به نام نخستین پزشک آزادة روم، 219در سال  . باشد

جنون او «بعدها   ز آزادي شهر را به او بخشید؛پاتریسینها را خرسند کرد که سنا حق اقامت رسمی و برخورداري ا

پزشکان یونانی گروه   از آن زمان باز،. باعث شد که لقب کارنیفکس یعنی قصاب به او بدهند» براي بریدن و سوزاندن

  .گروه به روم آمدند و پیشۀ پزشکی را در آن سامان به انحصار خود درآوردند

V – پرورش خاك  

زیرا زندگی پرتکاپویش در کشاورزي و سربازي او را تندرست و نیرومند   از بسیار نداشت،رومی آن عصر به پزشکی نی

ساخت  شهر می. کرد همچنانکه یونانی به دریا؛ زندگیش را بر اساس زمین استوار می  به خاك دلبسته بود،. داشت می

متصرفات خویش سازمان   حراست و توسعۀسپاه و حکومت را براي   هاي آنان فراهم آیند؛ ه تا در آن برزگران و فراورد

.پنداشت و خدایان را ارواح زمین جاندار و آسمان جانبخش می  داد؛ می

بخشی از زمین که بر اثر . . مالکیت خصوصی موجود بوده است  تا آنجا که بتوان در تاریخ روم به گذشته رفت،

خانوادة روستایی دوران نخستین . حکومت بود نام داشت و از آن» کشتزار همگانی«آمد،  کشورگشایی به دست می

و با قناعت با محصول آن   در آن کشت،  افرادش، و گاه یک بنده،  جمهوري دو یا سه ایکر زمین داشت که با همۀ
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شدند و،  خاستند و تا کمر برهنه می خفتند، و زود از خواب برمی افراد خانواده به روي حصیر می  همۀ. کرد زندگی می

کرد و گوشتش به مصرف هدیۀ دینی و خوراك جشنها  ا گاو نر کندرویی که سر گینش کار کود را میهمراه ب

  شد، از بازماندة آدمی نیز براي بارور کردن زمین استفاده می. کشیدند زدند و شنکش می زمین را شخم می  رسید، می

ت مربوط به کشاورزي علمی را از کارتاژ و رساال. اما کودهاي شیمیایی در ایتالیاي پیش از دورة جمهوري نادر بود

کردند تا یکسره  و زمین را گاه به چراگاه مبدل می  به تناوب، عبارت بود از غله و سبزي؛  محصول،. آوردند یونان می

سیر از همان هنگام چاشنی رایجی به . مردمان بود  جزو خورشپایۀ  پس از غله،  سبزي و میوه فراوان و،. فرسوده نشود

مانند : گرفتند شد می برخی از اشراف نام خود را از محصولی که در کشتزارهایشان بیشتر روییده می. آمد مار میش

؛ کشت انجیر و زیتون و انگور بتدریج جاي کشت حبوب و )لوبیا(  »فابی«، و )پیاز(  »کایپیونس«، )عدس(» لنتولی«

در مشعل و چراغ به کار سوخت   صابون در حمام شد؛و   روغن زیتون جانشین کره در خوراك،. سبزیها را گرفت

براي مو   اي، بر اثر بادهاي خشک و خورشید سوزان تابستان مدیترانه  خورد و از ترکیبات اصلی مرهمهایی بود که، می

دیگر زیرا ایتالیاییان پوشاك پشمی را از انواع   گوسفند بیش از ستوران دیگر مورد عالقه بود،. آمد و پوست الزم می

پروردند، و تقریباً هر خانواده گلزاري خاص خود  خوك و ماکیان می  در حیاط کشتزاران،. داشتند تر می پوشاك دوست

  .داشت

که آهن خیش را به شمشیر مبدل کرده   بسیاري از برزگران،. جنگ این تصویرکار و کوشش روستایی را بر هم زد

بسیاري دیگر امالك   هاي خود باز نگشتند؛ شده و دیگر به کشتزاراسیر دشمن شدند یا در شهرها گرفتار   بودند،

سپاهیان یا رها شده یافتند که جرئت دوباره آغاز کردن را در خود ندیدند؛ گروهی زیر بار   خویش را چنان غارتزدة

هاي  ل خریدند و خانه، زمینهاي اینان را به قیمت ناز یا زمینداران بزرگ  آریستوکراتها،. وامهاي سنگین از پا درآمدند

و محصول کشتزارها را از غله به میوه و تاك   ،)نظام امالك وسیع  به معناي تحت اللفظ،( رعیتی را به التیفوندیا 

زیر نظارت   هاي گاو و گوسفند را به روي آنها رها کردند و بندگانی را که در جنگ اسیر شده بودند، بگرداندند و گله

  آمدند، مالکان گاه سواره براي بازدید به امالك خود می. در آنها به کار گماشتند  رده بود،مباشري که چه بسا خود ب

در کوشکهاي خود در رم یا حومۀ آن » زمینداران دور از زمین«به عنوان   بلکه،  زدند، اما دیگر دست به کاري نمی

اي از مستأجران وامدار در  طبقه  ان قرن سوم،در پای  م روایی یافت، که از همان قرن چهارم ق  این رسم،. زیستند می

اي از مردم تهیدست و خانمان باخته در پایتخت پدید آورد که سرانجام نارضایی روزافزون آنان  و توده  روستاها،

.تباه کرد  جمهوري روم را، که فراوردة رنج روستایی بود،

VI – صناعت  

تواند بسیاري نکات را در تاریخ سیاسی و اقتصادي ایتالیا  ت که می، و این معنایی اس زمین از حیث معدن بیمایه بود

اما   آمد، مس و سرب و قلع و روي نیز به دست می  نقره کم بود و طال هیچ نبود؛ آهن باندازه وجود داشت،. روشن کند

ا آنها را به عامالن ام  معادن امپراطوري بود،  حکومت صاحب همۀ. نه به آن مقدار که رشد صنعتی کشور را تأمین کند

فلزگري و . بردند سود فراوان از معادن می  کشی از زندگی هزاران بنده، با بهره  و این عامالن،  داد، خصوصی اجاره می

و فقط بهترین و جدیدترین معادن به دستیاري   مفرغ بیش از آن مصرف داشت،. تکنولوژي چندان پیشرفتی نکرد

. شد برداري می بهره  ه ارشمیدس و دیگران در سیسیل و مصر اختراع کرده بودند،جراثقال و چرخ و دلو زنجیري، ک

جنگلها بتدریج   در طول دهها سال،  بریدند، درختان را نیز براي ساختن خانه و اثاثه می  چوب مایۀ اصلی سوخت بود؛

. و افزار سازي در کامپانیا بود اسلحه  پر رونقترین صناعت،. از روي کوهستانها دامن برچیدند تا الوار فراوان شود

آجر و کاشی و مجراي آب   عالوه بر ظرف،  سفالینه سازان،. کارخانه وجود نداشت مگر براي ساختن اسلحه و سفالینه

کردند و آثاري هنرمندانه پدید  هاي یونانی تقلید می گران از ساخته کوزه  ساختند؛ در آرتیون و جاهاي دیگر، و لوله می
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با وجود آنکه   هاي طراحی و پرداخت و رنگ کردن کتان و پشم، بافی در رشته صناعت پارچه  از قرن ششم، .آوردند می

از صورت هنر خانگی بیرون آمد و رو به توسعه   دختران و زنان و بردگان سخت به کار ریسندگی مشغول بودند،

بلکه براي صدور نیز   نه تنها براي بازار محلی، هاي کوچکی گرد آمدند که بافندگان برده و آزاده در کارخانه  گذاشت؛

  .بافت پارچه می

هاي  پلها نامطمئن، عرابه  ها بد، جاده. دشواریهاي حمل و نقل از تولید صنعتی براي مصارف غیر محلی جلوگیري کرد

ها صورت  ها و رودخانه رعهناگزیر حمل و نقل از راه ت  از این رو،. و دزدان بیشمار بودند  کاروانسرا کمیاب،  گاوي کندرو،

تا سال   اما،. کردند تا از شهرهاي درون بومی گرفت و شهرهاي ساحلی محصوالت خود را بیشتر از دریا وارد می می

چون معموال نام کنسول یا سنسوري که   نامیدند، ساخته بودند؛ راهها را چنین می» راه کنسولی«رومیان سه   ،202

  هاي ایرانی و کارتاژي، بر جاده  در دوام و پهنا،  بزودي این شاهراهها،. ماند بود بر جاده می ساختمان آنها را شروع کرده

 370یا جادة التینی بود که در حدود سال » التیناویا«قدیمترین آنها . که سرمشق آنها قرار گرفته بود، تفوق یافت

با به کار گاشتن هزاران بزهکار، جادة   دیوس کور،، آپیوس کالو312در سال . هاي آلبان رساند م رومیان را به تپه ق

بالغ بر   طول آن،  و تارنتوم رسید؛  بروندیسیوم،  ونوسیا،  این راه بعدها به بنونتوم،  آپیا را میان روم و کاپوا آغاز کرد؛

و با راههاي   کرد؛ ان می؛ بازرگانی با یونان و خاور زمین را آس داد دو کرانۀ ایتالیا را به هم پیوند می  کیلومتر، 535

را از روم » راه آورلیوسی«، سنسور آورلیوس کوتاه ساختن 241در سال . شد در متحد کردن ملت ایتالیا یار می  دیگر،

  ، کایوس فالمینیوس جادة فالمینیوسی را به آریمینوم گشود؛220در سال . آغاز کرد  از طریق پیزا و جنووا،  به آنتیب،

: عظیم راهها ایتالیا را فرا گرفت  بتدریج شبکۀ. پیوست تیبور را به کورفینیوم می» جادة والریوسی»  و در همان اوان،

؛ راه )187(آمد  شد و از راه بونونیا و موتینا به سمت پالسنتیا در شمال باال می جادة آیمیلیوسی از آریمینوم آغاز می

در ). 132(آمد  از راه واونا به پادوا می  از آریمینوم،  پوپیلیا، و راه  ؛)148(پیوست  پوستومیوسی جنووا را به ورونا می

این . شمالی افریقا را نیز در بر گرفت  هایی از ایتالیا به وین و تسالونیکا و دمشق کشیده شد و کرانۀ جاده  قرن بعد،

امپراطوري را محفوظ و متحد و   ا،ه با شتاباندن نقل و انتقال سپاهیان همراه با انتشار اخبار و عادات و اندیشه  راهها،

بازرگانی در پرجمعیت و غنی کردن ایتالیا و اروپا سهمی بسزا   داشت و بعدها به صورت راههاي عمدة سرزنده نگاه می

.داشت

طبقات باالدست رسم ارزان . مدیترانۀ خاوري رشد نکرد  به رغم این شاهراهها، بازرگانی هیچ گاه در ایتالیا به اندازة

گذاشتند؛ و  نگریستند و آن را به بندگان آزاد شدة یونانی و شرقی وامی دن و گران فروختن را به دیدة خواري میخری

بازرگانی خارجی نیز به همین گونه . در شهرها خرسند بودند» روز نهم«روستاها نیز به بازارهاي مکاره و بازارهاي 

  چه با پارو و چه با بادبان،  ها کوچک بود و سرعتشان، کشتی  حمل و نقل از راه زمینی خطر داشت؛. تنگ دامنه بود

از ترس، در بندرها   و از ماه آبان تا اسفند،  کردند، و در بنادر توقف می  بیش از قریب یک فرسخ و نیم در ساعت نبود،

و راهزنان نیز گاه گاه از   آن،و پادشاهیهاي یونانی بر خاور   راند، کارتاژ بر باختر مدیترانه فرمان می. انداختند لنگر می

تیبر نیز مدام از   دهانۀ. زدند کمینگاههاي خویش بر بازرگانانی که فقط اندکی از ایشان درستکارتر بودند شبیخون می

  دویست کشتی در آنجا به قعر آب فرو رفت؛  در یک طوفان،  بست؛ شد و راه بندر رم را در اوستیا می الي پر می

در حدود سال . ارزید اش نمی به زحمت و هزینه  در عکس جهت آن،  چنان قوي بود که سفر به رم،وانگهی جریان آب 

  م، ق 200در حدود سال . ارزید اش نمی در عکس جهت آن، به زحمت و هزینه  م، قوي بود که سفر به رم، ق 200

و کاالهاي خود را از راه زمین به  آغاز کردند  کیلومتري جنوب رم، 218در   ها به لنگراندازي در پوتئولی، کشتی

  .پایتخت فرستادند
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به   با تضمین دولت،  الزم شد که ضرب سکه و اوزان و مقیاسها،  براي آسان کردن این بازرگانی خارجی و داخلی،

شد، زیرا در  گاو هنوز به عنوان وسیلۀ مبادله پذیرفته می  م گلۀ تا قرن چهارم ق .درآیدصورت واحد متحدالشکلی 

قطعات نتراشیدة مس به   چون بازرگانی رو به گسترش گذاشت،. همه جا ارزش داشت و بآسانی حرکت پذیر بود

. »آس«واحد ارزش . عمل تقویم یا ارزیابی عبارت بود از ارزیابی مس  ؛)م ق 330در حدو (پول به کار رفت   منزلۀ

و چون بیشتر به روي   حکومت رسماً به ضرب سکه آغاز کرد، 338قریب نیم کیلوگرم وزن مس بود؛ از سال  یعنی

پلینی روایت . نامیدند می) به معناي گله» پکوس«از (» پکونیا«، آن را  شد سکه نقش گاو یا گوسفند یا خوك حک می

نیازهاي خود را نداشت، آس را به دو اونس  وسیلۀ رفع[ روم]چون جمهوري   کند که در نخستین جنگ پونیک، می

مقدار آس به یک  202مس تقلیل داد؛ با این تدبیر پنج ششم از ارزش پول کاسته و وامهاي دولت صاف شد تا سال 

 269در سال . برآورده شود» جنگ اجتماعی«هاي  م به نیم اونس کاهش یافت تا هزینه ق 87اونس رسید؛ و در سال 

برابر با ده آس و مساوي با دراخماي آتنی در دوران کاهش ارزش   ،)دینار(یکی دناریوس   :ضرب شددو نوع سکۀ نقره 

 217در سال   .، یا یک چهارم دناریوس برابر با دو نیم و آس  ،)سسترس(و دیگري سسترتیوس   آن پس از اسکندر؛

به پول . به جریان گذاشته شد و شصت سسترس  آوري ـ به ارزش بیست، چهل،  هاي طالي رومی ـ نخستین سکه

اما چون فلزات گرانبها در آن هنگام   و دناریوس با بیست سنت برابر بود؛  سسترس با پنج،  آس با دو سنت،  امریکایی،

  پیش از نرون،  صرف نظر از نوسانات قیمتها،. این سکه قدرت خریدي چند برابر حال داشت  بسی نادرتر از امروز بود،

را در جمهوري روم باید به ترتیب برابر با شش و ) دناریوس 6000برابر با (و تالنت   ترس، دناریوس،سس  آس، ارزش

. در نظر گرفت 1942دالر پول امریکایی در سال  3600پانزده و شصت سنت و 

نه را نیز معابد کار صرافخا  براي رومیان قدیم،. هاي تضمین شده بر رونق امور و معامالت مالی افزود ضرب این سکه

کند؛ و حکومت تا پایان تاریخ روم از ساختمانهاي استوار آنها به  بانک کار معابد را می  همچنانکه براي ما،  .کرد می

وام . کرد، شاید به این اعتبار که پرواي دین از دستبرد به آنها جلوگیري کند وجوه دولتی استفاده می  خزانۀ  منزلۀ

در سال . کرد واح دوازدهگانه بهرة بیش از هشت و یک سوم درصد در سال را منع میزیرا ال   دادن رسمی کهن بود،

اما افراد از این منع حکیمانه چندان آسان طفره   به هیچ رسید، 342و در سال   نرخ رسمی به پنج درصد، 347

شیوع فراوان داشت، و ) دیعنی گرفتن بهرة بیش از دوازده درص(ربا . رفتند که حداقل نرخ واقعی دوازده درصد بود می

از زیر بار تعهدات کمرشکن خود   به نام ورشکستگی یا با وضع قانون جدید،  الزم بود که وامداران، هر چند یک بار،

به این معنی که رهن کسانی را که امکان پرداخت   م، دولت راه تازه اي براي نجات یافت، ق 352در سال . رهایی یابند

یکی از خیابانهاي . ذیرفت و گروگیران را واداشت تا نرخ کمتري از گرودهندگان دیگر بگیرنددین از جانبشان بود پ

در   پول،. هایی بیشمار برپا کردند دکه» صاحب میز«دهندگان و افراد  صرافان شد و در آن وام  پیوسته به فوروم راستۀ

به صورت وام   ،  امور بازرگانی یا مسافرتها  ین هزینۀو براي تأم  کاریهاي دولتی، برابر زمین و محصول و وثیقه یا مقاطعه

چند تن با   اي را امضا کند، به جاي آنکه یک صراف سند معامله  صنعتی را گرفت؛  وام تعاونی جاي بیمۀ. شد داده می

که به   مشترك وجود داشت که اجراي پیمانهاي دولتی را،  شرکتهایی با سرمایۀ. کردند هم وجوه الزم را فراهم می

به شکل   کردند و سرمایۀ خود را با فروش اوراق سهامشان به مردم، تعهد می  شد، وسیلۀ سنسور به مزایده گذاشته می

یعنی وابسته به کسانی که دست در کار معامالت عمومی یا   این شرکتهاي عمومی،. دادند افزایش می  ،»پا خرده«سهام 

سهم ) کارتاژ(قل مهمات براي سپاهیان و ناوگان روم در جنگ دوم پونیک دولتی بودند ـ در فراهم آوردن و حمل و ن

اکویتس یا طبقۀ . و البته کار ایشان از دوز و کلکهاي مرسوم براي فریفتن دولت خالی نبود  اي داشتند، عمده

. ر آنها بودندو بندگان آزاد شده مسئول جزء کوچکت  دار بخش بیشتر این معامالت، داران و بازرگانان عهده سرمایه

.شد کردند اداره می خویش را تأمین می  گرانی که خود سرمایۀ معامالت غیر دولتی از جانب معامله
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بیشتر این گونه کسان . اي خاص خود داشت صناعت در دست افزارمندان مستقلی بود که هر یک دکۀ جداگانه

کارگر انواع مختلف داشت و . آمد ان بردگان فراهم میاي از ایشان از آزادشدگان هم اما بخش فزاینده  آزادمرد بودند،

رقابت بردگان پایۀ مزد کارگران آزاده را پایین . کرد تا به مشتریان خصوصی کار خود را بیشتر به بازار عرضه می

عملی  اعتصاب امري غیر  میان این مردم،. کرد آورد و پرولتاریا را به زندگی رنجباري در برزنهاي ویرانه محکوم می می

در واقع نخستین جنگ ) م ق 139(» نخستین جنگ بردگان«داشتند؛  و نادر بود، اما بردگان بارها سر به شورش برمی

  شد تا کار براي همه فراهم، اي براي جنگ ساخته می بهانه  گرفت، هر گاه آتش نارضایی همگانی باال می. نوع خود نبود

خشم خلق بر ضد دشمنی خارجی واگردانده شود ـ دشمنی که و   و پول از ارزش افتاده میان مردم پخش،

سرزمینهاي او بتواند گرسنگی رومیان پیروزمند را فرو بنشاند یا گروهی شکست خورده و کشته به چنگ ایشان 

اما اینها کمتر دربارة مزد و ساعات یا شرایط کار اندیشه   کارگران آزاد اتحادیه یا انجمنهایی داشتند،. بیندازد

در   نوما نخستین کسی بود که آنها را بنیاد کرد یا صورتی قانونی بخشید؛ به هر تقدیر؛  به موجب روایات،. کردند می

و درودگران   رنگرزان،  گران، کوزه  کفاشان،  آهنکوبان،  مسگران،  زرگران،  سازمانهایی خاص نی نوازان،  م، قرن هفتم ق

ترین سازمانهاي جهان  پردامنه  یعنی بازیگران و خنیاگران ـ از جملۀ ـ » هنرمندان دیونوسوسی«گروه . وجود داشت

و   ،)طناب بافان(شالنگیان   آهنگران،  مفرغکاران،  دباغان، بنایان،  انجمنهاي آشپزان،  م، در قرن دوم ق. باستان بودند

ها جز  هدف اصلی این اتحادیه. دیگر باشدة سازمانهاي  پدید آمد؛ اما قدمت اینها نیز باید به همان انداز  بافان،  پارچه

بسیاري از آنها شرکتهایی بودند که یکدیگر را در پرداخت مخارج   برخورداري از لذت همنشینی اجتماعی نبود؛

  .کردند تشییع جنازه ها متقابال یاري می

برداري ازکانها و  بر بهره. کرد حکومت نه تنها امور اتحادیه ها، بلکه شئون بسیاري از زندگی اقتصادي روم را تنظیم می

با وارد کردن خوراك و فروختن آنها به قیمت کم به مردم   و،  امتیازات و پیمانهاي دیگر دولتی نظارت داشت؛

کرد؛ یک بار چون شرکت  براي انحصارگران جریمه مقرر می. کاست از خشم پلبها می  خواهندگان آن،  تهیدست و همۀ

سیاست بازرگانی . صنعت نمک را ملی کرد  کارگر افزایش داد،  حدي باالتر از توان طبقۀ انحصارگري قیمت نمک را به

و بعد   بازرگانان گشود و از اوتیکا،  باختري را براي همۀ  پس از چیرگی برکارتاژ، راه مدیترانۀ: حکومت آزادیخواهانه بود

ورود و صدور همه گونه کاال را اجازه   دریافت تعرفه، بی  به شرطی حمایت کرد که هر دو بنادري آزاد بمانند و،  دلوس،

معموال به   اي گمرکی، تعرفه  کرد؛ یا حبوب را منع می  روغن،  شراب،  آهن،  صدور اسلحه،  ، در موارد بسیار، دولت. دهند

را به شهرهاي دیگر  نازل  و بعدها این تعرفۀ  داشت، ها به روم مقرر می میزان دو و نیم درصد براي ورود بیشتر فراورده

حکومت . کرد در سراسر ایتالیا مالیات خاصی به نام مالیات بر ثروت گردآوري می  م، ق 147تا سال . نیز گسترش داد

.رسانید رفته درآمدي متوسط داشت و مانند حکومتهاي متمدن دیگر آن را بیشتر به مصرف جنگ می هم روي

VII – شهر  

یکی از شهرهاي عمدة   به برکت مالیات و غنایم و غرامات و جمعیت روزافزون،  م،ر) م ق 202یعنی در سال (اکنون 

در رم حکایت   یعنی مرد بالغ آزاده،  شارمند، 270‘713  از وجود  234آمار سال . رفت مدیترانه به شمار می  منطقۀ

به  147، و در سال 258,318به  189اما در سال   این رقم کاهش نمایانی گرفت،  در طی جنگ بزرگ،  داشت؛

تن  1,100,000جمعیتی نزدیک به  189شهر رم در سال  –توان حساب کرد که کشور  می. افزایش یافت 322,000

ساکنان ایتالیاي واقع در جنوب . اند زیسته درون دیوارهاي شهر می 275,000که از آن میان شاید   داشته است،

و رهانیدن و   هاجران و جذب ملتهاي شکست خورده و ورود مردمان،سیل م. اند روبیکون بالغ بر پنج میلیون بوده

رم را به   تا زمان نرون،  تغییراتی در ترکیب مردم رم پدید آورد که،  از همان زمان،  حقوق بخشیدن به بندگان،

  .بود  از هر قماش،  شهري که نیمی از ساکنانش بومی و نیم دیگر بیگانه،  نیویورك عصر عتیق مبدل کرد،
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در نقاط . کرد بخش می  هر یک با مأموران اداري و خدایان حامی خاص خود،  دو خیابان عمده شهر را به چهار ناحیه،

این رسم . برپا شده بود» الرهاي گذرگاهها«تر تندیسیهایی از  و در نقاط کم اهمیت  عمدة تقاطع خیابانها معابد،

مانند آنچه امروزه در بسیاري از شهرهاي   ابانها خاکی بود؛ برخی،بیشتر خی. پسندیده هنوز هم در ایتالیا باقی است

، سنسور به پوشاندن 174ها داشت؛ در حدود سال  پوششی از قلوه سنگهاي بستر رودخانه  شود، اي دیده می مدیترانه

  ا ساخت و،، آپیوس کالودیوس نخستین آبراهه ر312در سال . سطح خیابانهاي عمدة شهر از سنگهاي گدازه آغاز کرد

با . آب تازه رساند  ها و چاهها و تیبر گل آلود بود، به وسیلۀ آن، به شهري که تا آن هنگام هنوز نیازمند چشمه

آریستوکراسی به حمام گرفتن بیش از یک بار در هفته آغاز کرد؛ و   شد، کشی از مخازنی که از آبراهه مشروب می لوله

مهندسان رومی   ، در تاریخی ناشناخته. هاي همگانی خود را گشود ن گرمابهرم نخستی  اندکی پس از شکست هانیبال،

را ساختند؛ رواقهاي سنگی ستبر آن چندان عریض بود که یک عرادة پر از کاه » گند آبروي بزرگ«یا اتروسکی 

د آبروهاي دیگري گن  تاخت، براي زهکشی از باتالقهایی که رم را فروگرفته و بدان می. توانست از زیر آنها بگذرد می

  .نیز ساخته شد

ریخت ـ که آلودگی آن  و از آنجا به تیبر فرو می  از راه جوهایی در خیابانها به این زهکشها،  فاضالب شهر و آب باران،

.اي ابدي در زندگی رم بود مسئله

با این فرق   شد؛ خته میسا  که وصف آن گذشت،  ها از روي شیوة اتروسکی، خانه. شهر محدود به معابد آن بود  پیرایۀ

یعنی حک قطعات منظوم یا   ،»تراشکاریها«با ) باسوادي فزاینده  به نشانۀ(آنها بیشتر از آجر یا گچ بود و غالباً   که رویۀ

ساختند و  بیشتر از چوب می  از روي طرحهاي اتروسکی،  معابد را،. شد منثوري که رواجی زودگذر داشت، آراسته می

  و مینروا بر فراز تپۀ کاپیتولینوس،  یونو،  یکی وقف یوپیتر،  دو معبد،. آراستند کردند، و می بی روکش میلعا  با سفالینۀ

  مارس،  پرستشگاههاي دیگري براي یونو،) م ق 201پیش از سال . (و دیگري خاص دیانا بر فراز آونتینوس برپا بود

با ساختن فرسکوهایی در   ، کایوس فابیوس،303در سال  .بخت و امید، و غیره ساخته شد  پیروزي،  ونوس،  یانوس،

  که به معناي لوبیاست،  یعنی نگارگر را به دنبال نام خانوادة خود،» پیکتور«لقب   بر فراز کاپیتول،» معبد تندرستی«

در سال . اختندس و مفرغ می  مرمر،  تندیسهاي خدایان رومی را از گل سفالینۀ لعابی،  سنگتراشان یونانی در رم،. افزود

در   هاي آلبان، تندیس مفرغی از یوپیتر با چنان ابعاد عظیمی بر فراز کاپیتولینوس برپا کردند که حتی از تپه 293

اي را نصب کردند  ، شهربانان مجسمۀ مفرغی گرگ ماده296در حدود سال . قابل رؤیت بود  کیلومتري، 32مسافت 

اي که سیسرون  نمی دانیم که آیا آن مجموعه. وس را به آن افزودندکه هنرمندان بعدي تندیسهاي رومولوس و رم

همانندي داشته یا » گرگ پایتخت«و آیا هیچ یک از اجزاي آن با مجسمۀ امروزي   وصف کرده همین است یا نه،

پی  اي است که از هر رگ و فلز مرده  اي که در دست داریم شاهکاري بلند پایه است، خیر؛ این قدر هست که مجسمه

  .جوشد آن زندگی می

سازي یاد پیروزیهاي خویش را زنده و دودمان خود را ستوده  در همان حال که آریستوکراسی از راه نگارگري و پیکره 

هاي ایتالیا همیشه طنین  در راهها و خانه. کردند مردم با موسیقی و رقص و کمدي و مسابقه دل خوش می  داشت، می

پسران و دختران در مراسم دینی به   خواندند، مردان در بزمها آواز می  تن خواه از گروهی؛ خواه از یک  پیچید، آواز می

اي نیز همراه با آوازي  و هر مرده  شدند، هاي مذهبی بدرقه می کردند، عروس و داماد با ترانه صورت همسرایی ترنم می

کم همه جا با اشعار غنایی  ارانی داشت و کماما چنگ نیز خواست  نی محبوبترین ساز بود،. گرفت در دل خاك جاي می

گرد ) میدان بازي یا نمایش(رومیان در آمفی تئاتر یا ستادیوم   رسید، هنگامی که تعطیالت مهم فرا می. شد نواخته می

 با یکدیگر  به عبارت بهتر،  و در حالی که مزدوران و اسیران و بزهکاران یا بندگان در تکاپو بودند یا،  آمدند، می

ـ یکی سیرکوس ماکسیموس  دو آمفی تئاتر بزرگ . کردند زیر آفتاب ازدحامی برپا می  شدند، جنگیدند و کشته می می
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که به موقع   مردان و زنان آزاده را،  ـ همۀ) م ق 221(و دیگري سیرکوس فالمینیوس ) منسوب به تارکوینیوس اول(

و سپس شهربانان از جیب   حکومت،  در آغاز،. پذیرفتند می رایگان  یافتند، رسیدند و جایی براي نشتسن می سر می

ها نسل به نسل  پرداختند؛ میزان هزینه هزینۀ آنها را می  و در ادوار بعدي جمهوري نامزدان مقام کنسولی،  خود،

.تا جایی که دستیابی به مقام کنسولی براي تهیدستان ناممکن شد  یافت، فزونی می

فقط کسانی سزاوار چنین . این گونه نمایشها برشمرد  ن پیروزمند را نیز باید در زمرةشاید بازگشت رسمی سردارا

براي آن سردار نگونبختی که   پنج هزار تن از دشمن را کشته و پیروز شده باشند؛  در نبرد،  شدند که، بازگشتی می

حتی   شد، فقط گوسفندي قربانی می  نبرد را با کشتن عدة کمتري از سپاه دشمن پیروزمندانه به پایان رسانده بود،

بایست سالحهاي خود را بر زمین نهند و  می  رسیدند، چون به مرزهاي شهر می  سردار و سپاهیانش،. گاوي هم نه

شیپور زنان . صفی تشکیل دهند و آنگاه از زیر طاق نصرتی بگذرند که هزاران بناي یادبود به تقلید آنها برپا شده است

سپس تصاویر کارهاي   نمودار شهرهاي گشوده شده،  برجها و تخت روانهایی،  آنگاه،  کردند؛ میپیشاپیش صف حرکت 

  بازگشت مارکلوس،. گذشت هاي پربار از طال و نقره و آثار هنري و غنایم دیگر می و سرانجام گردونه  نمایان پیروزگران،

 207سکیپیو آفریکانوس در سال . ادها مانددیري به ی  ،)212(که در طی مراسم آن مجسمۀ سیراکوز دزدیده شد 

اي را که از کارتاژ و اسپانیا به غنیمت  نزدیک به هزار و دویست خروار نقره 202و در سال   قریب دویست خروار و نیم،

و   آرام آرام، در پی یکدیگر به سوي کشتارگاه خود روان بودند؛  هفتاد گاو سپید،  پس از غنایم،. آورده بود نمایش داد

و آنگاه   کردند، و مجمرداران حرکت می  زنها، نی  چنگ نوازان،  به دنبال آنان لیکتورها،  بعد سرداران اسیر دشمن و،

به نشانۀ   اي ارغوانی بر تن و تاجی زرین بر سر و گرزي از عاج، با جبه  اي پر زرق و برق، نوبت سردار بود در گردونه

  کنار گردونه،  به دست؛ گاه در گردونۀ او فرزندانش نیز بودند؛  یوپیتر،اي، عالمت  و برگ خر زهره  پیروزي،

سربازان حرکت   در پی همه،. داشتند منشیان و یاوران سردار قدم برمی  آمدند و، از پی ایشان، خویشاوندان سواره می

د؛ جمعی سردار خود را کردند و هر یک تاجی به سر داشتن کردند، که برخی جوایزي را که گرفته بودند حمل می می

گفتند، زیرا یکی از سنتهاي پایدار در این فرصتهاي کوتاه آن بود که  ستودند و گروهی دیگر به او ناسزا می می

. سپاهیان در سخن آزاد و از بادافره ایمن باشند تا پیروزگران گردنفراز را از نفس فانی و خطا پذیرشان بیاگاهانند

ریخت و حیوانی  رفت و غنایم خود را به پاي خدایان می رستشگاه یوپیتر و یونو و مینروا میسردار از فراز کاپیتول به پ

همۀ این . سرداران اسیر دشمن اعدام شوند  براي سپاسگزاري بیشتر،  ، داد تا کرد و معموال فرمان می قربانی می

زیرا   و پیروزي نظامی را پاداش دهد؛ شد که سوداي ناموري را میان سپاهیان برانگیزد تشریفات براي آن برگزار می

  .آورد غرور آدمی فقط در برابر گرسنگی و محبت سر تسلیم فرود می

VIII - پس از مرگ

  دامنگیر همۀ  اما، چندانکه در آثار مورخان رومی وصف شده است،  شد، ترین خصیصۀ رومی شمرده می جنگ برجسته

خبر . گشت اش می بر محور خانواده و خانه  نزد ما معمول است، شاید بیش از آنچه  حیات رومی،. هستی او نبود

توانست هر روز شورهایش را به  از این رو آشوب فزایندة جهان نمی  رسید که دیگر کهنه شده بود، هنگامی به او می

زا و بلکه زایشهاي پرشوق و زناشوییهاي شادي اف  نه سیاست و جنگ،  حوادث بزرگ دورة زندگیش،. جنبش درآورد

  .مرگهاي اندوهزا بود

همراه   گرداند، در آن هنگام، پیري با پریشان روزي و محرومیتی که در روزگار فردگرایی کهنسالی را چنین تلخ می

داشتند؛ پیران تا پایان عمر از عزت  جوانان هرگز در وظیفۀ خود براي خدمتگزاري به کهنساالن تردید روا نمی. نبود

  تا هنگامی که بازماندة ذکوري از خانواده باقی بود،  و پس از مرگ نیز،  ن برخوردار بودند،نخستین و مرجعیت واپسی

در صف مقدم . مراسم تشییع جنازه به همان آراستگی جشنهاي زناشویی بود. شد گورهاشان از حرمت برخوردار می
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غش و ریسه رفتن » الواح دوازدهگانه«کردند، که یکی از قوانین  گر حرکت می گروه زنان اجیر نوحه  تشییع کنندگان،

آمدند، که بر طبق یکی از قوانین  آنگاه نی زنان می. کرد و آنان را از کندن موي سر منع می  ، جمعی آنان را محدود

. آورد که یکی از ایشان خود را به شکل شخص درگذشته در می  و سپس رقاصان،  سولون شمارشان محدود به ده بود،

که مقام   که نقابهاي مرگ یا تصاویر مومی بعضی نیاکان مرده را،  آمد، آور بازیگران می صف شگفت به دنبال اینان

با شکوهی همانند   رسید که، سپس نوبت به خود شخص درگذشته می. بر چهره زده بودند  داشتند، فرمانروایی می

در تابوتی   ن مقامی که در زندگی داشته است،ها و زیورهاي عالیتری آراسته به نشانه  هیبت بازگشت سرداران پیروزگر،

هاي ارغوانی زربفت، و محصور از سالحها و ساز و برگ جنگی دشمنانی که به دستش از پا در آمده  پوشیده از پرده

و خویشاوندان و   چادر، دخترانش بی  فرزندان وي در جامه و چادر سیاه،  پشت تابوت،. شد حرکت داده می  بودند،

ایستاد و یکی از  صف در فوروم باز می. کردند اش حرکت می فه و دوستان و پیروان و بندگان آزاد شدهاعضاي طای

اي هم که بود ارزش زیستن  زندگی حتی به خاطر چنین تشییع جنازه. خواند اي می پسران یا خویشاوندان مرثیه

  .داشت

اگرچه سنت پرستان   سپردند، آنان را به خاك میسوزاندند؛ اما در این دوره  مردگان را در رم می  در قرون نخست،

نهادند که بعد به  اي می بقایاي جسد مرده را در گورخانه  در هر دو صورت،. دادند هنوز سوزاندن را ترجیح می

در روم . داشتند گل و اندکی خوراك به آن نیاز می  هر چند یک بار،  شد و بازماندگان دیندار، پرستشگاهی مبدل می

ثبات اصول اخالقی   و اعتقاد به اینکه ارواح ایشان زنده و نگران است،  پرستش مردگان،  انند یونان و خاور دور،نیز، م

به   مردگان اگر نیکوکار و بزرگ منش بودند،  هاي رومی، که از یونان مایه گرفته بود، به حکم افسانه. کرد را تأمین می

شدند و در قلمرو تاریک  اما همۀ ایشان به قعر زمین فرو می  تند؛رف یا جزیرة خجستگان می» کشتزارهاي بهشتی«

با گرزي مردگان را بیهوش   پلوتون، که معادل رومی هادس خداي یونانی بود،. گرفتند اورکوس و پلوتون جاي می

ین منبع شد، و چون زم ترین خداي زیرزمین شمرده می چون پلوتون بلندپایه. بلعید و اورکوس آنها را می  کرد، می

پرستیدند؛ زن  او را به نام خداي ثروتها و توانگران نیز می  خوراکها و کاالهاي بر هم انباشته بود،  غایی ثروت و خزانۀ

اما در   شد، دوزخ رومی گاه سرزمین بادافره پنداشته می. غله رویان بود  االهۀ  پروسرپینا ـ دختر سرگشتۀ کرس ـ  او،

کردند که زمانی آدمیزاد بودند و با  هایی محو تصور می بیشتر همچون زیستگاه سایهبیشتر موارد رومیان آن را 

نام و نشانی انجامین رنج  از تاریکی سرمدي و بی  بلکه همگی یکسان،  یکدیگر از نظر پاداش یا بادافره فرقی ندارند،

  .رسد گفت که در آنجا سرانجام آدمی به دموکراسی می لوکیانوس می. برند می

 

صل پنجمف

  فتح یونان

  م ق 146 – 201

  

I  - فتح یونان  

، امید داشت که سراسر یونان پشت سر )م ق214(فیلیپ پنجم مقدونی، هنگامی که با هانیبال به زیان روم یگانه شد 

پیروزي پس از   خواهد، اما داستانی بر سر زبانها افتاد که وي می. باختر همدل شود  او براي برافکندن غول برنا و بالندة

پیمان کرد که رم را بر ضد فیلیپ » اتحادیۀ آیتولیایی»   از این رو،. کارتاژ، سراسر یونان را به یاري کارتاژ فرو گیرد

از نومیدي فیلیپ براي بستن پیمان جداگانۀ صلح با   پیش از فرستادن سکیپیو به افریقا،  و سناي هوشیار،  یاري دهد،

بخشید، براي  پیروزي زاما به دست نیامده بود که سنا، که هرگز گزند کسی را نمیهنوز . بهره گرفت) م ق 205(او 
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اندیشید که تا هنگامی که نیرویی چنان سترگ پشت  سنا می. گري آغاز کرد کین کشیدن از مقدونیه به دسیسه

  آهنگ جنگ کرد،چون سنا . روم روي امان به خود نخواهد دید  آرمیده است،  آن سوي دریایی چنان باریک،  سرش،

خواهند توجه مردم را از دشواریهاي داخلی  انجمن درنگ کرد و یکی از تریبونها پاتریسینها را متهم ساخت که می

  م، ق 200و در سال   مخالفان جنگ تهمت جبن و بیمهري به میهن خوردند و بزودي خاموش شدند؛. منحرف کنند

  .نۀ یونان شدتیتوس کوینکتیوس فالمینینوس از راه دریا روا

رومیان یوناندوست و آزادیخواهی بود که در رم بر گرد خاندان سکیپیو حلقه   فالمینینوس جوان سی ساله و از زمرة

رو شد و او را شکست داد  پس از چند بار جنگ و گریز استادانه در کونو سکفاالي، با فیلیپ روبه  وي،. زده بودند

و با بخشیدن آزادي به   شمالی یافته به تاج و تختی ورشکسته و سست بنیاد،با بازگرداندن فیلیپ گو  سپس،). 197(

هواداران جهانگشایی در سنا سر به اعتراض . ملتهاي مدیترانه و شاید روم را شگفتزده کرد  همۀ  سراسر یونان،

جمعیت عظیمی در  خطاب به  ، پیام آور فالمینینوس،196برداشتند، اما آزادیخواهان چندي چیرگی یافتند؛ در سال 

. بار خراج، و حتی پادگانهاي رم را اعالم کرد  حکومت مقدونیه،  آزادي یونان از بند حکومت رم،  محل بازیهاي برزخی،

گذشتند  چندان پرطنین بود که کالغهایی که از فراز میدان بازي میغریوي که از خلق برخاست   به روایت پلوتارك،

روم سپاه خود را به ایتالیا پس   کرد، ه جهانی بدبین در صمیمیت سردار رومی شک میهمانگاه ک. بیجان فرو افتادند

.این برگی درخشان در تاریخ جنگ بود. کشید

  اتحادیۀ آیتولیایی از عمل روم در آزاد کردن شهرهاي یونان،. آورد اما هر جنگ همیشه جنگ دیگري در پی خود می

خواست تا یونان آزاد شده را دوباره   شاه سلوکی،  د شد و از آنتیوخوس سوم،ناخرسن  که پیشتر زیر حکومت آن بودند،

به این اندیشه افتاد که قدرت خویش را بر   که از چند پیروزي آسان در شرق سرمست شده بود،  آنتیوخوس،. آزاد کند

سکیپیو آفریکانوس و   سنا،. پرگاموم از او بیمناك شد و رم را به یاري خواست. سراسر آسیاي باختري بگسترد

نیروهاي . این نخستین سپاه رومی بود که پا به خاك آسیا نهاد  برادرش لوکیوس را با سپاهی به پاسخ گسیل داشت؛

. و راه فتح یونان خاوري به رویش گشوده شد  روم پیروز شد،). م ق 189سال (درگیر در ماگنسیا به هم خوردند 

آناطولی   غالطیا،(به گاالتیا   که پرگاموم را به خطر انداخته بودند،  گلها را، رومیان راه شمال را در پیش گرفتند و

  .یونانیان یونیایی را سپاسگزار خود کردند  پس راندند و همۀ) فعلی

اما اکنون از خاور و باختر آن را   سپاه روم پا به خاك یونان ننهاده بود،. یونانیان بخش اروپایی چندان خشنود نشدند

براي کشور ـ . یونانیان را به این شرط آزاد کرده بود که به جنگ و جنگ طبقاتی پایان دهند  روم،. ن گرفته بوددر میا

آوري در زندگی بود؛ طبقات  اما مالل  آزادي بدون جنگ شیوة تازه،  آوردند، را پدید می) یونان(شهرهایی که هالس 

و تهیدستان شکوه داشتند که روم همه جا توانگران   کنند، خواستند با شهرهاي همسایۀ خود زور ورزي باالدست می

فرزند و جانشین فیلیپ پنجم بر تخت شهریاري   ، پرسئوس،171در سال . دهد را در برابر بینوایان دل و نیرو می

. م بشورند، یونانیان را فراخواند تا همراه او بر رو پس از آنکه با سلوکوس چهارم و رودس پیمان یگانگی بست  مقدونیه،

پرسئوس را در پودنا شکست   فرزند کنسولی که در کاناي از پا درآمده بود،  لوکیوس آیمیلیوس پاولوس،  سه سال بعد،

اش  داد و هفتاد شهر مقدونی را با خاك یکسان کرد و پرسئوس را به اسارت همراه خود به رم برد تا ورود پیروزمندانه

  با آزاد کردن شهرهاي باجگزارش در آسیا و بنیانگذاري بندري در دلوس،  رودس را نیز، .گیردبه شهر شکوه بیشتري 

به گروگان   و از جمله پولوبیوس مورخ،  هزار اسیر یونانی،. گوشمالی داد  که در بازرگانی به رقابت با رودس برخاست،

  در خالل ده سال بعد،. هفتصد تن از آنان جان سپردند  در طی شانزده سال تبعید،  و در آنجا،  د،به ایتالیا آورده شدن

براي   شهرها و گروهها و طبقات گوناگون مردم یونان،. روابط یونان و روم بیش از پیش به دشمنی آشکار گرایید

چنانکه یونان کشوري بظاهر آزاد و   ختند،انگی مغلوب کردن یکدیگر، روم را به یاري و دخالت در امور خویش برمی
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گفتند تا یونان یکسره  هواخواهان خاندان سکیپیو در سنا مغلوب واقع بینانی شدند که می. بمعنی دست نشانده بود

، همانگاه که رم با کارتاژ و اسپانیا در 146در سال . بهره خواهد ماند از صلح و آرامش بی  به زیر حکومت رم در نیاید،

رهبران مردم تهیدست بر جنبش مسلط . جنگ رهایی یونان را اعالم کردند» اتحادیۀ آخایایی«شهرهاي   ز بود،ستی

، و  تقسیم مجدد زمین را وعده دادند  بدهکاران را از دیون خود معاف گرداندند،  بندگان را آزاد و مسلح کردند،  شدند،

مردم را گرفتار نفاق یافتند و   رداري مومیوس وارد یونان شدند،هنگامی که رومیان، به س. انقالب را بر جنگ افزودند

زنانش را   مردانش را بکشت،  مومیوس کورنت را به آتش سوزاند،. سامان یونانی چیره شدند بآسانی بر سپاهیان بی

  نان و مقدونیه،یو. آثار هنري و ثروت منقول آن را به رم برد  و کمابیش همۀ  کودکانش را به بندگی گرفت،  ، بفروخت

اما به آتن و اسپارت اجازه داده شد که قوانین خود را . زیر فرمان فرمانداري رومی در آمدند  به گونۀ ایالتی از روم،

  .تاریخ سیاسی جهان ناپدید شد  یونان براي دو هزار سال از عرصۀ. حفظ کنند

II - دگرگونی روم  

بلکه به حکم اقتضاي اوضاع و   اما نه به سبب تدابیر هوشیارانه، رفت، امپراطوري روم اندك اندك رو به گسترش می

، لژیونها دوباره )193(و موتینا ) م ق 200سال (در جنگهاي خونین کرمونا . پس رفتن دایم مرزهاي امنیت کشور

ز دست کارتاژ که ا  اسپانیا،. ، و مرزهاي ایتالیا تا آلپ کشانده شد گلهاي ساکن بخش ایتالیایی آلپ را مغلوب کردند

مبادا که کارتاژ دوباره آن را فتح کند و کانهاي عظیم   بایست همواره زیر نظر و سلطۀ روم بماند، می  گرفته شده بود،

و   گرفت، سنا هر ساله خراج هنگفتی به صورت شمش طال و سکه از اسپانیا می. آهن و زر و سیم آن از دست برود

دستی دوباره کیسۀ  اند، با گشاده نکه سالی دور از میهن به سر برده و پول خرج کردهآ  به بهانۀ  فرمانداران رومی نیز،

پس از آنکه مدتی کوتاه در مقام معاونت کنسول در اسپانیا   کوینتوس مینوکیوس،  بدین گونه،  کردند؛ خود را پر می

اسپانیاییها را در سپاه روم به . وردقریب پنجاه و یک خروار نقره و پنجاه و شش خروار دینار نقره به روم آ  ماند،

چهل هزار تن اسپانیایی   در سپاهی که او را براي فتح نومانتیا یاري کرد،  گرفتند؛ سکیپیو آیمیلیانوس، خدمت می

قبایل اسپانیایی سر به شورشی وحشیانه برداشتند، که مارکوس کاتو آن را با استقامتی   م، ق 195در سال . داشت

با نرمدلی حکومت خویش ) 179(تیبریوس سمپرونیوس گراکوس . ورآمیز نسل کهن رومی فرونشاندیادآور خصال غر

اما . را با منش و تمدن مردم بومی همساز کرد و با سران قبایل دوستی به هم رساند و به تهیدستان زمین بخشید

اي که  سبب به هر قبیله و بی پیمانهاي گراکوس را زیرپا گذاشت  ، )151(لوکیوس لوکولوس   یکی از جانشینانش،

از دم تیغ گذراند   اي عنوان کند، آنکه حتی بهانه بی  توانست غنیمتی نصیب کند حمله کرد و هزاران اسپانیایی را، می

زمین   امضاي پیمانی که وعدة  به بهانۀ  تن از مردم بومی را، 7000) 150سال (سولپیکیوس گالبا . یا به بندگی گرفت

در . به اردوگاه خود کشاند و سپس راهشان را از هر سو بست و جمعی را بنده کرد و باقی را کشت  داد، به ایشان می

که به   سرداري الیق به نام ویریاتوس،. اي را با روم آغاز کردند جنگ شانزده ساله) پرتغال(، قبایل لوسیتانیا 154سال 

ایشان را راهبر شد و تا هشت سال هر سپاهی را که به سر جمال و شکیبایی و دلیري و واالتباري سرآمد همگان بود، 

در اسپانیاي   سلتیبریان سرکش،. اي معین کردند سرانجام رومیان براي کشتنش جایزه  کوبیش آمد شکست داد؛

سکیپیو  133تا آنکه در سال   کردند، پانزده ماه در نومانتیا محصور بودند و از گوشت مردگان خود تغذیه می  مرکزي،

به طور کلی سیاست روم در اسپانیا چنان ددمنشانه و . آیمیلیانوس آنان را به زور گرسنگی وادار به تسلیم کرد

خویی و آزمندي  هیچ جنگی با این همه غدر و درنده»  :گوید مومسن می. چربید غدارانه بود که زیانش بر سودش می

که   کرد، مالداران نادرست و خودپرست را فراهم میغارت ایاالت پول الزم براي هرزگیهاي  ».همراه نبوده است

بندگانی که از دیار   پرداختند، غراماتی که کارتاژ و مقدونیه و سوریه می. سرانجام جمهوري را در آتش انقالب سوزاند

ییها فلزهاي گرانبهایی که پس از شکست گلهاي مقیم بخش ایتالیایی آلپ و اسپانیا  آوردند، فتح شده به رم هجوم می
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قریب هفت خروار و نیم طال و   چهار صد میلیون سسترس که از آنتیوخوس و پرسئوس گرفته شد،  به دست آمد،

اینها، و غنایم بادآوردة   سیصد و شصت و شش خروار نقره که در نبردهاي آسیایی به دست مانلیوس و ولسو افتاد ـ

اي از جاه و  از مردمی میانه حال به چنان پایه) م ق 146 – 202(در عرض نیم قرن   طبقات مالدار را در رم،  دیگر،

سربازان از این تاخت و تازهاي پردامنه با انبانهاي پر از سکه و . جالل رساند که تاکنون تنها شاهان از آن باخبرند

آنکه رنج  بی  صاحبان امالك،  چون پول در پایتخت بیش از کارهاي ساختمانی در افزایش بود،. گشتند غنیمت باز می

  رفت، در حالی که بازرگانی رو به رونق می. ثروت خویش را سه چندان کردند  کار و حرکت را بر خود هموار کنند،

گرفت و با آن کاالهاي ایشان را  زیرا پول جهانیان را می  ، رم نیازي به تولید کاال نداشت  صناعت دچار رکود بود؛

که از محل   سابقه وسعت یافت و کیسۀ متصدیان معامالت عمومی را، ساختمانهاي عمومی به نحوي بی.خرید می

. خرید هر رومی که اندك پولی داشت سهمی از شرکتهاي آنان را می. پر کرد  کردند، پیمانهاي دولتی زندگی می

هاي  و هزینه کردند حواله نقد می  دادند، گرفتند و ربح می سپرده می  شدند؛ تر و شادکامتر می صرافان هر روز پرشماره

گرفتند، و  کردند یا ادارة آن را به عهده می گذاري می دادند، سرمایه ستدند و می وام می  پرداختند، مشتریان خود را می

روم به صورت مرکز مالی و سیاسی . یکی شد» آدمکش«کردند که واژة وامدهنده با  روي می در رباخواري چندان زیاده

.کانون صنعتی یا بازرگانی آن نه  آمد، جهان سپید پوست درمی

بندوبار دگرگونی  از سادگی پرهیزکارانه به تجمل بی  آور، متوسط، با سرعتی شگفت  حال پاتریسینها و قشر باالي طبقۀ

  شدند؛ ها کوچکتر می ها بزرگتر و خانواده خانه. به حد کمال رسید) 149 – 234(یافت؛ این تحول در زمان کاتو  می

سنگها و   یا نقره؛  طال،  هاي بابلی و تختخوابهاي مزین به عاج، افزود؛ قالیچه بر تجمل اثاثه می  آشکار، رقابت در اسراف

چون . شد و یا ستام اسبان به بهاي گران خریده می  میز و صندلی، زیور زنان،  فلزات گرانبها براي پوشاندن رویۀ

مرکب   غذا جاي خود را به خوراکهاي رنگین و سنگین، پیشین در  سادة  شیوة  کوشش کاستی و ثروت فزونی گرفت،

خورشهاي بیگانه از واجبات کسب مقام اجتماعی یا بزرگی . داد  از گوشت و نخجیر و نعمات گوناگون فصل و چاشنی،

  پرداخت؛ دیگري ماهی کولی، هزار سسترس می  براي آنکه برخوانش صدف خوراکی حاضر باشد،  بزرگی،. فروشی شد

آورد؛ و سومی هزار و دویست سسترس براي یک  از دیار بیگانه می  ت هزار و ششصد سسترس از قرار هر بشکه،به قیم

میگساري شیوع روزافزون . شدند سرآشپزان به قیمتهاي گزاف فروخته می  داد در بازار حراج بردگان، کوزه خاویار می

سنا قوانینی براي محدود . آمیختند آمیختند یا هیچ نمی شراب را با آب کم می  داشت؛ جامها گران و بیشتر زرین بود؛

  انگاشتند، اما چون اعضاي سنا خود این مقررات را نادیده می  کردن صرف مال براي بزم و پوشاك به تصویب رساند؛

شکم را چون   خلق دیگر خریدار اندرز خیر نیست،«: نالید کاتو به درد می. داد کسی غم رعایت آنها را به دل راه نمی

و زن در برابر شوي سرکشانه از وجود جداگانۀ خویش آگاهی   فرزند در برابر پدر،  فرد در برابر حکومت،» .گوش نیست

  .یافت می

. گیرد عشق جاي گرسنگی را می  یابد، زیرا چون شکم سیر شود، نیروي زن معموال همپایه با ثروت اجتماع افزایش می

کاتو به   ارتباط با یونان و آسیا همجنس گرایی را رواج داد؛. زگار رو به توسعه داشتروسپیگري در این رو  از این رو،

اما زنان در برابر این مهاجمان یونانی و سوري بازار . ارزد گفت که یک پسر خوبرو بیش از یک کشتزار می شکوه می

. بهره گرفتند  ثروت در دسترسشان بود،که اکنون به یمن   و مشتاقانه از وسایل مد و زیبایی،. خود را از دست ندادند

. کرد آمد موي سپید را به زلف بور بدل می ها جزو ضروریات درآمد و صابون سوزآوري که از سرزمین گل می آرایه

بالید و به یاري آنان آوازة توانگري  ها یا جواهر گرانبها بر خود می شهرنشین توانگر از آراستن زن و دختر خود با جامه

  .پراکند در شهر می خویش را
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همۀ مردان دیگر بر زنان فرمان «: داشت که کاتو فریاد برمی. یافت مقام زن حتی در حکومت نیز اعتبار بیشتري می

م، زنان آزادة  ق 195در سال » .خود محکوم زنان خویشیم  که بر همۀ مردان حکمفرماییم،  رانند؛ اما ما رومیان، می

هاي  هاي زرین و جامه که زنان را از به کار بردن پیرایه  را، 215لغو قانون اوپیوسی سال  هجوم آوردند و  روم به فوروم،

روم تباهی   بینی کرد که اگر قانون لغو شود، کاتو پیش. خواستار شدند  کرد، رنگارنگ یا سوار شدن بر گردونه منع می

:را شنیده است کند که هر نسلی آن لیویوس از قول او نطقی را نقل می. خواهد پذیرفت

امروز با زنان خود دچار این گرفتاري   داشتیم، هاي خویش نگاه می اگر همۀ ما آزرم حقوق و حیثیت شوي را در خانه

اینجا   ها اعتبار خویش را از دست داده، که بر اثر خودکامگی زنان در خانه  در اوضاع کنونی، آزادي عمل ما،. شدیم نمی

به یاد بیاورید مقرراتی را که نیاکان ما به یاري آنها زنان را از  …. . حرمت گشته است پامال و بی  در این فوروم،

توانیم  بدشواري می  داشتند؛ و با این وصف، به رغم همۀ آن منهیات، کردند و به فرمانبرداري وامی هرزگی منع می

و زنان با شوهران خود همسنگ  …برخیزداگر اینک شما روا دارید که این منهیات از میان . زنان خود را نگاه داریم

بر شما سروري   زنان به محض اینکه با شما برابر شوند،  توانید به نیرو با ایشان برآیید؟ پندارید که می شوند، آیا می

  . خواهند کرد

تو با ده کا. هاي خود او را از سکوي خطابه فرو کشیدند و چندان بر جاي خود ماندند تا قانون لغو شد زنان با خنده

اما موج برآمدن آغاز کرده بود و . برابر کردن مالیات بر اشیایی که اوپیوس منع کرده بود کین خویش را برآورد

کرد یا تعدیل یافت و یا به دست فراموشی  قوانین دیگري نیز که به زیان زنان حکم می. جلوگیري از آن ممکن نبود

در عصر   و فرزندآوري را،  شوهران خود را طالق دادند یا با زهر کشتند،  زنان بر جهیزیۀ خود تسلط یافتند،. سپرده شد

  .انبوهی ساکنان شهرها و جنگهاي جهانگیرانه، شرط عقل نیافتند

زمانی که   تواند به اندازة ، کاتو و پولوبیوس به کاهش جمعیت پی بردند و دریافتند که حکومت دیگر نمی160از سال 

  نه زمان و نه میل حفظ  که سروري بر جهان را به ارث برده بود،  نسل تازه،. سپاه گرد آورد رم با هانیبال مقابله کرد

شد و طبقۀ پرولتاریاي تهیدست و محروم  اکنون که مالکیت در دست چند خانواده متمرکز می. دید آن را در خود می

مالک رومی به شمار   جنگی که خصیصۀ دیگر از آن آمادگی  کردند، از منابع مملکت کویهاي کثیف رم را اشغال می

آمدند تا بازیهاي خونبار  در آمفی تئاترها گرد می  اما از راه دیگري؛  آموختند، مردان دلیري می. آمد خبري نبود می

آموزشگاههایی براي تعلیم آواز خواندن و . کردند تا در بزمهاي ایشان با هم بستیزند وگالدیاتور اجیر می  نظاره کنند،

اما   در میان طبقات باالدست، آدابدانی ظریفتر شد،. نواختن و خوش خرامیدن براي دختران و پسران برپا شد چنگ

و   آداب رفتار همچنان درشت و زمخت، سرگرمیها اغلب خشن،  در میان مردم فرودست،. اخالقیات سستی گرفت

ر آثار پالوتوس یافت و دانست که چرا تودة مردم از آثار توان د سروپا را می هایی از این مردم بی نمونه  گفتار هرزه ماند؛

زنان خواستند که هنگام ورود سرداري پیروزمند به شهر  گروهی از نی 161وقتی در سال . شدند ملول می ترنتیوس

.ش خود را به مسابقۀ مشتزنی مبدل سازندحاضران وادارشان کردند که نمای  پردازي کنند، نغمه

بلکه به   ثروت اینان دیگر نه به امالك،. سوداگري حکمفرماي مطلق بود  در میان طبقات گسترندة متوسط،

توانستند از تسلط این  اخالقیات کهن و پیروان معدود کاتو نمی. گذاري یا معامالت بازرگانی بستگی داشت سرمایه

کرد و داوري  هر کس در پی پول بود و با محک پول داوري می. ر زندگی رومی جلوگیري کنندمتحرك ب  نظام سرمایۀ

کردند که حکومت از بسیاري از امالك خود ـ مثال دکانهاي مقدونیه ـ  پیمانکاران چندان فریب در کار می. شد می

برداري  دوشیدند که زحمت بهره میکشیدند و دولت را  اي از کارگران بهره می زیرا مستأجران به پایه  چشم پوشید؛

که زمانی شرف را از زندگی برتر   آریستوکراسی،) اگر گفتۀ مورخان را بپذیریم ـ که نباید. (بیش از سود آن بود

بکله اندیشۀ طبقه   خوار خوان نعمت تازه شد؛ دیگر نه پرواي ملت، جدید اخالقیات را پذیرفت و ریزه  شمرد، شیوة می
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  ، مند کند براي آنکه افراد یا حکومتها را از پشتیبانی خود بهره  فردي خویش را در سر داشت و،» دخلم«و امتیازات و 

. یافت اي براي جنگ می بآسانی بهانه  گرفت و با کشورهایی که بیش از نیرو ثروت داشتند، هدیه یا رشوه می

میان فرمانروایان رسم شد که . خریدند را میگرفتند و رأي ایشان  پاتریسینها در کوي و برزن راه را بر پلبها می

زیرا جایی که نیمی از اعضاي   پولهاي دولتی را به جیب بزنند، و نادر بود که کسی از ایشان به این بزه کیفر ببیند،

  توانست مختلسان را کیفر دهد؟ چه کس می  سنا در شکستن پیمانها و فریفتن متحدان و یغماي ایاالت شریک بودند،

برد؛ اما آن که مال جامعه را  عمرش را در غل و زنجیر به پایان می  کسی که مال همشهریش را بدزدد،»  :گفت می کاتو

زیرا روم   اعتبار سنا بیش از هر زمان دیگر بود؛  با این حال،  ».رساند شاهانه و زر به پایان می  کارش را در جامۀ  بدزدد،

رقیبان روم را به چالش گرفته و مغلوب کرده   ونی پیروز درآورده بود؛ همۀرا از میان دو جنگ پونیک و سه جنگ مقد

ایتالیا از مالیات  146و از ثروت جهانیان آن مایه ستانده بود که در سال   مصر را دوست فرمانبردار روم ساخته،  بود؛

اما   رواییها را غصب کرده بود،بسیاري از اختیارات انجمنها و فرمان  در بحرانهاي جنگی و سیاسی،. مستقیم معاف شد

را به » حکومت خلق«سراسر دستگاه کمیتیا یعنی   امپراطوري،. کرد همیشه پیروزي بعدي غصب را توجیه می

دادند تا سنایی مرکب از سیاستمداران روزگار دیده و سرداران  مردم نستوهی که اکنون رضا می  ریشخند گرفته بود؛

به شورشی سخت   کرد، اگر چند هزار ایتالیایی سرنوشت آنان را معین می  گذشته، در  پیروز برایشان حکومت کند،

. آورد و پایۀ جنگ فرمانبرداري است؛ هر یک از این دو نفی دیگري را الزم می  پایۀ دموکراسی آزادي،. خاستند برمی

برداري بیدرنگ است؛ کثرت و فرمان  وحدت عمل،  تصمیم سریع،  اي عالی، جنگ هوشیاري و دلیري به پایه  الزمۀ

  فقط انجمن سدانه حق اعالم جنگ و عقد صلح را داشت؛  به حکم قانون،. جنگها دموکراسی را به تباهی محکوم کرد

توانست وضعی پیش آورد که دیگر عمال از دست انجمن  اما سنا با اختیاري که در ادارة روابط خارجی داشت می

داوران مهم   و چون قاعدتاً همۀ  کرد، داري و همۀ مصارف دارایی عمومی نظارت می سنا بر خزانه   .کاري ساخته نباشد

وضع و تفسیر قوانین . بایست از فهرست نامهاي اعضاي سنا برگزیده شوند، دادگستري را نیز در سلطۀ خود داشت می

.پاتریسین بود  در دست طبقۀ

تاریخ روم   تا زمان سوال،. خانواده بر دیگران چیره بودیک اولیگارشی مرکب از چند   در داخل این آریستوکراسی،

مناصب   نسل پس نسل،  اي در میان نیست، بلکه، هیچ سیاستمدار بلند پایه  هاست تا افراد؛ بیشتر سرگذشت خانواده

تن به بیست و شش  159  کنسول، 200از   م، ق 133تا  233از سال . عالی حکومت منسوب به نامهاي واحدي است

از زمان . نیرومندترین خانواده در این دوره خاندان کورنلیها بود. و صد تن به ده خانواده تعلق داشتند  نواده،خا

که   شکست خورد، و سپس پسرش سکیپیو آفریکانوس،) 218(که در جنگ تربیا   پوبلیوس کورنلیوس سکیپیو،

 146عنی سکیپیو آیمیلیانوس که کارتاژ را در سال ی  تا زمان نوة ناتنی سکیپیو آفریکانوس،  هانیبال را شکست داد،

تاریخ جنگ و سیاست رم بیشتر داستان این خانواده است؛ و انقالبی که آریستوکراسی رم را به تباهی   ویران کرد،

پیروزي رهایی بخش در زاما آفریکانوس را . نوادگان آفریکانوس، آغاز شد  کشاند از جانب خانوادة برادران گراکوس،

اما هنگامی . ان محبوب همۀ طبقات کرد که رم یک چند حاضر بود تا به او هر مقامی که دلخواهش باشد ببخشدچن

، پیروان کاتو خواستند تا لوکیوس حساب پولی را که )187(که وي و برادرش لوکیوس از جنگ آسیا بازگشتند 

وس مانع از آن شد که برادرش پاسخ دهد و، در آفریکان. آنتیوخوس به عنوان غرامت به رم به او داده بود گزارش دهد

. لوکیوس از جانب انجمن محاکمه و به اختالس محکوم شد. عوض، اسناد هزینه را در برابر اعضاي سنا پاره پاره کرد

. او را از کیفر رهایی بخشید  که مقام تریبونی داشت،  تیبریوس سمپرونیوس گراکوس،  وتوي داماد آفریکانوس،

براي   با دعوت و راهنمایی اعضاي انجمن به معبد یوپیتر،  چون به جاي او به دادگاه فرا خوانده شد،آفریکانوس 

نافرمانی   چون یک بار دیگر فراخوانده شد،. جریان دادرسی را موقوف کرد  پیروزي زاما،  شرکت در جشن یادبود ساالنۀ
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ظهور این . در آنجا ماند  آنکه آزاري ببیند، بی  گ،کرد و در ملک خود در لیترنوم گوشۀ عزلت گزید و تا زمان مر

دیري بر نیامد که جمهوري روم با . فردگرایی در عالم سیاست با رشد فردگرایی در بازرگانی و اخالقیات همراه بود

  .نیروي افسار گیسختۀ مردان بزرگش راه نابودي را در پیش گرفت

بیدراي حس ستایش زیبایی   کند، که بار گناهان آن را سبک میآن وجه از زندگی این آریستوکراسی و این روزگار 

بلکه   از طریق سیسیل و آسیا، رومیان را نه فقط با همان لوازم تجمل،  ارتباط با فرهنگ یونانی در ایتالیا،. در آن است

هایی از  انها و آینهفاتحان، تصاویر و تندیسهاي شهرة آفاق، فنج. هاي هنر کالسیک آشنا کرد ه با ارجمندترین فراورد

هنگامی که مارکلوس میدانهاي روم را با . آوردند ها و اثاثۀ گرانبها را با خود به رم می و پارچه  فلز منقوش،

آزردگی نه به سبب دزدي، بلکه به   نسل قدیم شگفتزده شد؛  هایی که از سیراکوز دزدیده بود زیور بخشید، مجسمه

ایستادند  میان شارمندانی بود که روزگاري پر کار و کوشش بودند و اکنون می» یبیکاري و پرت و پالگوی«علت رواج 

تندیس را از مجموعۀ پورهوس در آمبراسیا با خود  1015فولویوس . کنند» خرت و پرتها را بررسی و ارزیابی«تا این 

نبهایی که از ایشان گرفته بود پنجاه عرابه را از آثار هنري گرا  به پاداش رهاندن یونان،  آورد؛ آیمیلیوس پاولوس،

شد تا ذهن رومی را  یونان برهنه می. کردند و هزار رومی دیگر تا دویست سال چنین می  نرون،  وررس،  سوال،  انباشت؛

.بپوشاند

به استثناي یک   هاي محلی خویش را از دست داد و، خصلت و شیوه  که در این تاخت و تاز غرق شد،  هنر ایتالیایی،

نقاشان، و معماران یونانی به بوي زر بیشتر به   سازان، مجسمه. ها و قوالب یونانی تسلیم شد به هنرمندان و مایه  مورد،

رومیان توانگر به ساختن کوشکهاي . رم کوچیدند و اندك اندك پایتخت غالبان خود را صبغۀ هلنیستی بخشیدند

. ها به ستونها و تندیسها و تصاویر و اثاثۀ یونانی آغاز کردندو آراستن آن  برگرد حیاطهاي باز،  خویش به شیوة یونانی،

  شیوة  و همچنین در ساختن دیوار بلند،  در ساختن آنها،. مبادا خدایان آزرده شوند  پذیرفت، معابد کندتر دگرگونی می

هاي ایشان از  ه خانهسزاوار نمود ک  ساکنان اولمپ در روم فزونی یافت،  ؛ اما چون شمارة توسکانی قاعدة اصلی ماند

در همان حال که اشاراتی از یونان   حیاتی،  اما هنر رومی در یک زمینۀ. روي مقیاس باریکتر یونانی ساخته شود

در مورد ساختمانهاي آرایشی و بناي . بیانگر روان نستوه ایتالیایی با وسایط و نیروي یگانۀ خویش بود  گرفت، می

، کاتو 184در سال . معمار رومی به جاي آرشیتراو طاق را برگزید  ،»باسیلیکاها«ها و  یادبود پیروزي و آبراهه

را به شکل نخستین خود » باسیلیکا آیمیلیا«، آیمیلیوس پاولوس  را از سنگ ساخت؛ پنج سال بعد» باسیلیکا پورسیا«

باسیلیکاي خاص رومی، که براي مؤسسات . گرداندند کردند و زیباتر می آن را بازسازي می و زادگانش نسلها  بنا نهاد،

مستطیل درازي بود که دو ردیف ستون داخلی آن را به یک شبستان و   شد، بازرگانی و دادگستري از آن استفاده می

چون شبستان . ربی خانه خانه داشتطاق ض  ساختمانی اسکندریه،  به تقلید از شیوة  و غالباً،  کرد، راهرو بخش می

این البته صورت . شد مشبکی سنگی براي ورود روشنایی و هوا ساخته می  بر فراز هر شبستان،  بلندتر از راهرو بود،

با این ساختمانهاي عظیم، اندك اندك آن سیمایی از شکوه و   رم،. اصلی بخش درونی کلیساهاي قرون میانه بود

اي ممتاز  فت که پس از فرو افتادن شهر از مقام پایتخت جهانی نیز هنوز بدان چهرهنیرومندي را به خود گر

  .بخشید می

III – خدایان تازه

اي از آریستوکراسی به  ایمانی تا اندازه اي از بی حال خدایان کهن چگونه بود؟ نفخه  امان، در این عصر دیگرگونی بی

که چگونه مردمی که هنوز به خدایان دیرینه وفادار بودند توان دریافت  تودة عوام رسیده بود؛ بدشواري می

  هاي یونانی ـ تقلید از نمونه  توانستند با هلهله از کمدیهایی استقبال کنند که در آن پالوتوس ـ هر چند به بهانۀ می

  آورد؟ حتی کاتو، دلقلکی درمی  را به گونۀ) مشتري(گیرد و مرکوریوس  د میبه ریشخن آلکمنهدرگیریهاي یوپیتر را با 
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توانند به هم برخورد  در شگفت بود که چگونه دو پیشگوي رسمی می  که به نگاهداشت قوالب کهن چنان دلبسته بود،

سی بود؛ براي قالبگیري افکار شعبده بازي سیا  در واقع،  کار این پیشگویان از دیرباز،. شان را بگیرند کنند و جلو خنده

شد؛ دین روا داشته بود تا  و رأي مردم با ریاکاري دینی زیرپا گذاشته می  بافتند، غرایب و عجایب به هم می  عامه،

پس از هفده سال زندگی میان   این آیتی بدشگون بود که پولوبیوس،. کشی به صورت رسمی مقدس درآید بهره

  : گوید که گویی افزاري در دست دولت بود ، از دین چنان سخن می150در سال   محافل صدرنشین رم،

آنچه در میان ملتهاي دیگر . اي که در آن جمهوري روم آشکارا برتري دارد ماهیت دین آن است زمینه  به داوري من،

ی عرضه این معانی با چنان فر و شکوه. نگاهداري دولت رومی است  مایۀ  سزاوار نکوهش است ـ یعنی خرافات ـ

پندارم که  می …. آید یابد که از هیچ دین دیگري برنمی شود و چنان به درون زندگی خصوصی و عمومی راه می می

چه   بود، اگر تشکیل دولتی از خردمندان ممکن می. مردم در پیش گرفته است  دولت این شیوه را براي مصلحت عامۀ

بندو بار و  که هر جماعتی دمدمی مزاج است و آکنده از هوسهاي بی اما از آنجا  بود؛ بسا به این کار شاید نیازي نمی

  . گردانی دینی مهار کرد باید آن را با هراسهاي پنهانی و تعزیه   سوداي نابخردانه و خشم سهمگین،

  به رغم آثار پالوتوس و وجود فلسفه،  داد که، چه رویدادهاي نزدیک نشان می  شاید حق با پولوبیوس بوده باشد،

  پناه گذاشته است، روم را در برابر هانیبال بی  آمد مصیبت کاناي، هنگامی که به نظر می. اند خرافات هنوز فایق بوده

سنا خواست » کدام خداي را براي رهایی روم نیایش کنیم؟»  :جماعت هیجانزده به هراس افتادند و فریاد برآوردند که

و بعد بازگرداندن آیین پرستش یونانی   بردن به درگاه خدایان یونانی،تا نخست با فدا کردن آدمیان و سپس با نماز 

از شوریدگی عامه بکاهد؛ اما سرانجام تصمیم گرفت که اگر نتواند از خرافات   خدایان رومی و یونانی،  دربارة همۀ

به حکم   کرد که،اعالم  205در سال   پس،. دست کم آن را سازمانی دهد و زیر نظارت خود در آورد  جلوگیري کند،

هانیبال   ، به روم آورده شود، در فریگیا  ،پسینوسـ االهۀ کوبله ـ از » مهین مام«اگر   ،»کتابهاي سیبوالیی«بینی  پیش

پنداشته » مهین مام«را که مظهر  و قطعه سنگی  شهریار پرگاموم، رضایت داد،  آتالوس،. ایتالیا را ترك خواهد کرد

و در آنجا سکیپیو آفریکانوس و گروهی از کدبانوان پارسا با تشریفاتی چشمگیر به   شد با کشتی به اوستیا آوردند، می

به یمن قدرت جادویی » دوشیزة آتشبان  کالودیا،»  چون کشتی حامل آن در تیبر به گل نشست،. پیشبازش رفتند

در حالی که هر یک به نوبت سنگ را با مهر در   سپس کدبانوان،. را رهایی بخشید و به رم آوردآن   پاکدامنی خویش،

مؤمنان در   دادند، را عبور می» مهین مام«آن را به معبد پیروزي حمل کردند؛ هنگامی که   داشتند، دست نگاه می

تازه را باید مردانی که خویشتن را اخته سنا به حیرت دریافت که این خداي . سوزاندند هاشان بخور می آستانۀ خانه

از آن زمان، باز . آنان باشد  اما هیچ رومی اجازه نداشت که در زمرة  اند خدمت کنند؛ چنین مردانی را یافتند، کرده

و سپس با شادمانی عنان   را نخست با اندوه عنان گسیخته،» بزرگ  جشن االهۀ«مگالسیا یا   در ماه اردیبهشت،  روم،

  نشانۀ  کرد که چگونه پسرش آتیس، و افسانه روایت می  زیرا کوبله از خدایان رستنیها بود،. گرفت ته جشن میگسیخ

.پاییز و بهار، مرده و به هادس رفته و سپس دوباره زنده شده بود

اما . ود بالیدبرخ. و سنا از اینکه بر بحران دین فایق آمده است  ، هانیبال ایتالیا را ترك گفت،)205(در همان سال 

ها و  غنایم و اندیشه  هنگام بازگشت،  پشت پاي سربازانی که،. جنگ با مقدونیه راه را بر یونان و مشرق زمین گشود

  ورزشکاران،  ، مسافران، بازرگانان  پناهندگان،  بندگان،  خیل اسیران،  آوردند، هاي شرقی را با خود همراه می افسانه

خدایان خویش را حمل   در این کوچ،  آمد؛ آدمیان، و مدرسان نیز می  آموزگاران،  یاگران،خن  بازیگران،  هنرمندان،

و آیینهاي   ائورودیکه،  اورفئوس،  طبقات فرودست رم شادمان بودند از آشنایی با دیونوسوس باکوس،. کردند می

کرد و وعدة زندگی سرمدي  ده آشنا میبخشید و با خدایان زنده ش اي که نیایشگر را الهام و مستی خدایی می رازورانه

اند و با  آیین دیونوسوسی پیشه کرده  نه چندان از مردم،  ، سنا با پریشانی پی برد که جمعی،186در سال . داد می
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  داد، بزمهاي مستانۀ شبانه، که پنهان بودنشان شایعات مربوط به میگساریها و شهوترانیهاي بی حد و حصر را قوت می

چه بسا با   سپس،  ،»دادند مردان بیش از زنان به پلیدي تن می« : گوید لیویوس می. کنند ا نیایش میخداي تازه ر

» .شد قربانی می …داد  هر کس که به پلیدي تن نمی»  :افزاید آراستن شایعه سازیهاي زمان خود به زي تاریخ، می

اما در جنگ . ت و صدها تن را به اعدام محکوم کردسنا این آیین را ممنوع و هفت هزار تن از مؤمنان به آن را بازداش

  .روم با مذاهب شرقی این یک پیروزي موقتی بود

IV – پیدایی فلسفه  

و اخالقیات و حکمت و هنرش را براي طبقات   یونان روم را بدین گونه فتح کرد که دین و کمدي خود را براي پلبها،

ی با ثروت و حشمت امپراطوري در تباه کردن ایمان و منش رومیان این ارمغانهاي یونان. باالدست به ارمغان فرستاد

پیروزي یونان هنگامی به اوج رسید که، در . یار شد و بدین سان بخشی از انتقام یونان را از فاتحان خویش باز گرفت

  االهیات مسیحی،در . سنکا انجامید  لذت طلبی صبورانۀ لوکرتیوس به پیروي از مذهب رواقی لذت طلبانۀ  روم،  فلسفۀ

فرهنگ یونانی نخست به عنوان   در اوج قدرت قسطنطنیه،. یونانی بر خدایان ایتالیایی چیره گشت  مابعدالطبیعۀ

ادب و فلسفه و هنر یونانی در زمان   و سپس به عنوان جانشین روم پیروز شد؛ و چون قسطنطنیه سرنگون شد،  رقیب،

جریانهاي دیگر   همۀ  جریان اصلی تاریخ تمدن اروپا همین است؛. کرد رنسانس دوباره ایتالیا و اروپا را فتح

بلکه رودي   آنچه از یونان به شهر ما روان شد نه جویباري باریک،«: گفت سیسرون می. هایی بیش نیستند شاخابه

  .شداز آن پس، زندگی روحی و هنري و دینی روم بخشی از جهان هلنیستی » .پهناور از فرهنگ و دانش بود

در پی سپاهیانی که از مشرق زمین . گاهی استراتژیک یافتند یونانیان مهاجم در مدارس و تاالرهاي سخنرانی رم رخنه

در   اري از آنان،بسی. به اصطالح تحقیرآمیز رومیان ـ در رسید  گشتند؛ موج عظیمی از گراکولیان ـ یا یونانیکان، باز می

هاي رومی شدند؛ گروه دیگر به عنوان نحویان، با گشایش مدارس زبان و ادبیات یونانی  مدرس خانواده  مقام بندگی،

فن خطابه و انشا و   دربارة  باب تحصیالت متوسطه را گشودند؛ بعض دیگر، که آموزگاران فن بالغت بودند،  در رم،

هاي خود را به تقلید از  خطابه  حتی کاتوي ضد یونانی ـ  خطیبان رومی ـ. ددادن فلسفه درس عمومی و خصوصی می

  .نوشتند سخنرانیهاي لوسیاس و آیسخینس و دموستن می

کرد؛ معدودي از  و از آن میان کمتر کسی دین خویش را تبلیغ می  از میان این معلمان یونانی کمتر کسی دیندار بود،

پاتریسینها بر . زندگی آدمی بر لوکرتیوس پیشی جستند  ین به عنوان شر عمدةایشان اپیکوري بودند و با تعریف د

سنا دو اپیکوري را نفی بلد کرد و در سال   ،173در سال . آمدن تندباد را حس کردند و به جلوگیري از آن برخاستند

در سال . ایستاد دباد نمیاما تن» .هیچ فیلسوف یا آموزگار علم بالغت حق ورود به رم را ندارد«مقرر داشت که  161

به سفارت رسمی به رم آمد و، چون پایش   سرپرست رواقی کتابخانۀ شاهی در پرگاموم،  ، کراتس مالوسی،159

، آتن پیشوایان سه مکتب 155در سال . همانجا ماند و در ایام نقاهت در ادبیات و فلسفه درسهایی گفت  شکست،

ارنئادس از مردان آکادمی یا پیروان افالطون، کریتوالئوس مشایی یا پیرو ک: بزرگ فلسفیش را به سفارت روم فرستاد

آمدن آنان کمابیش همان اثر عمیقی را داشت که ورود خردسولوراس به ایتالیا، . ارسطو، و دیوگنس رواقی از سلوکیه

وي . آمدند او میگفت که جوانان هر روز به مکتب  کارنئادس دربارة فن بالغت چنان شیوا سخن می. 1453در سال 

توان  دادگري می  آورد که بیدادگري را به همان پایۀ و حجت می  کرد، سراپا شکاك بود و در وجود خدایان شک می

در سنا پیشنهاد   چون کاتوي مهین این بشنید،. توجیه کرد ـ این تسلیم دیررس افالطون در برابر تراسوماخوس بود

و از آن پس   اما نسل جوان از بادة فلسفه ذوق برگرفته بود،. چنین شد. دکرد که سفیران از رم بیرون رانده شون

.رفتند تا نوترین شکها را جانشین کهنترین ایمان خویش کنند جوانان توانگر رومی مشتاقانه به آتن و رودس می
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مینینوس، که فال. بخشیدند همان کسانی که فاتح یونان بودند خود فرهنگ و حکمت هلنیستی را در روم روایی می

داشت، از هنرها و نمایشهایی که در یونان  هنوز پیش از هجوم به مقدونیه و رهاندن یونان ادبیات رومی را دوست می

  این نکته را باید از مفاخر روم برشمرد که برخی از سرداران آن به فهم آثار پولوکلیتوس،. دید سخت به وجد آمد

آیمیلیوس . رساندند اگرچه گاه قدردانی خویش را به مرحلۀ دزدي می  بودند، و پراکسیتلس توانا  سکوپاس،  فیدیاس،

و به میراث   شاهی را براي خویش،  فقط کتابخانۀ  پاولوس از همۀ غنایمی که پس از چیرگی بر پرسئوس باز آورد،

تا   ریز را فرا گیرند و،یونانی و نیز فنون رومی جنگ و گ  وي فرمود تا پسرانش ادب و فلسفۀ. نگاه داشت  فرزندانش،

  .شد داد، در این مطالعات با فرزندانش همدرس می آنجا که وظایف دولتی اجازه می

برطبق سنت . سکیپیو، فرزند آفریکانوس، پسر کهتر او را به فرزندي خود پذیرفت. دوستش، پ  پیش از مرگ پاولوس،

کورنلیوس سکیپیو . پ«را بر آن افزود؛ از این رو پسر نام پدر تعمیدي خویش را گرفت و نام طایفۀ پدرش   رومی،

وي جوانی خوبرو و تندرست بود، جامۀ ساده . و ما از این پس او را سکیپیو خواهیم نامید  نامیده شد،» آیمیلیانوس

 با آنکه  و چندان درستکار بود که،  دلی پرمهر و دستی گشاده داشت،  داشت، و در کالم شرم را نگاه می  پوشید، می

به هنگام مرگ، جز پنج من سیم و ربع من زر چیزي از خود به   همۀ اموال غارت شدة کارتاژ از زیر دست او گذشت،

که از یونان نفی بلد شده بود،   در جوانی با پولوبیوس،  بیشتر مانند دانشوران زیسته بود تا همچون توانگري،. جا ننهاد

با جنگیدن در . کی که از او گرفت، همۀ عمر دوست و سپاگزار او ماندبه پاداش کتابها و اندرزهاي نی  آشنا شد و،

  .رکاب پدرش در پودنا آوازة جنگجویی یافت و در اسپانیا چالش دشمن را به نبرد تن به تن پذیرفت و پیروز شد

گایوس   عمدة ایشان،. یونانی را گرد خویش فراهم داشت  گروهی از رومیان سرشناس و دوستار اندیشۀ  در خلوت،

و در گشاده زبانی   مردي بود با فرزانگی مهرآمیز و در دوستی استوار، به داوري دادگر و به زندگی پاکدامن،  الیلیوس،

  دربارة  الیلیوس شد و رسالۀ  سیسرون دلباختۀ  یک قرن بعد،. و شیوایی سبک فقط آیمیلیانوس از او پیشتر بود

واالي جوانان   در میان آن حلقۀ  پرآشوب خود،  به جاي زمانۀ  د که اي کاش،دوستی خود را به نام او نمود و آرزو کر

این مردان بر ادبیات رومی اثري شگرف داشتند؛ ترنتیوس با درك محضر ایشان بود که . خردورز رومی زیسته بود

آموخت که ) 103 – 180(و هم شاید نزد ایشان بود که گایوس لوکیلیوس   زبان آثار خود را ظرافتی بکمال بخشید،

.غایتی اجتماعی دهد  که در نکوهش گناهان و تجمل عصر خود بود،  هاي خویش را، چگونه هجویه

مردي واقعنگر و . سکیپیو زیست  پولوبیوس سالها در خانۀ. مربیان یونانی این گروه پولوبیوس و پانایتیوس بودند

مانند   پانایتیوس اهل رودس و،. شد ا کمتر دچار پندار میواقعپرداز و خردگرا بود، که در باب آدمیزادگان و حکومته

و هر دو بر روح یکدیگر اثر   .چندین سال با سکیپیو الفتی پرمهر داشت. پولوبیوس، به آریستوکراسی یونان وابسته بود

ا توقعات اخالقی و شاید سکیپیو بود که او را بر آن داشت ت  وي سکیپیو را با واالمنشی رواقی آشنا کرد،: نهاده بودند

مذهب رواقی را   افکار عمدة  وظایف،  در کتابی به نام دربارة  پانایتیوس،. مفرط آن فلسفه را به مذهبی عملیتر بدل کند

همکاري کند؛ و انسان   یعنی خانواده و میهن و روح االهی کاینات،  و باید با کل،  آدمی جزئی از کل است،: بیان کرد

برخالف   پانایتیوس،. شکوه و دریغ بلکه براي اجراي وظایف خویش، بی  لذایذ جسمی آمده است،به این جهان نه براي 

رومیان . اعتنایی تمام در حق نعمات و مواهب زندگی نداشت از آدمی انتظار فضیلت کامل یا بی  رواقیان دیگر،

فتند و اخالقیات آن را آیینی پذیر براي مذهب منسوخ خویش یا فرهیخته در این فلسفه جانشینی سزاوار و عرضه

  سنکا،  نفس تعالی یافتۀ  آرزوي سیسرون،  مذهب رواقی الهامبخش سکیپیو،. موافق با سنن و آرمانهاي خود دانستند

  .و وجدان روم گشت  راهنماي آورلیوس،  راهبر ترایانوس،
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V - رستاخیز ادبیات  

رهنمون   تبدیل زبان التینی به زبان پرداخته و روان،  فه،یکی از مقاصد اصلی حلقۀ سکیپیویی تشویق ادبیات و فلس

و فراهم آوردن خواننده و شنونده براي شاعران یا   هاي جانبخش شعر یونانی، شدن شاعران رومی به سرچشمه

  مۀ، با پذیره شدن شاعري که کاتو به روم آورده بود و با ه204سکیپیو آفریکانوس، در سال . دار بود نثرنویسان آینده

کوینتوس انیوس از پدر و . بزرگمنشی خویش را آشکار کرد  ورزید، عقاید سکیپیوییان و دوستارانشان مخالفت می

و روح پرشورش   در تارنتوم درس خوانده بود،). 239(نزدیک بروندیسیوم، در یونان زاده شد   مادري یونانی و ایتالیایی،

به روزگار سربازي در   دالوري او،. پذیرفت  شد، اثري ژرف رنتوم عرضه میهاي تا که در تماشاخانه  از درامهاي یونانی،

از راه آموزاندن التینی و یونانی   چون به رم آمد،. شیفته کرد  داري داشت، که در آنجا مقام خزانه  کاتو را،  ساردنی،

.وییان پذیرفته شدخواند؛ و سرانجام به حلقۀ سکیپی گذراند؛ اشعار خود را براي دوستانش می زندگی می

. چند کمدي و دست کم بیست تراژدي نوشت. هیچ صورتی از شعر نبود که او طبع خویش را در آن نیازموده باشد

هاي تند سروسري داشت و دینداران را با این گونه طنزهاي اپیکوري  اوریپید بود و همچون او با اندیشه  وي شیفتۀ

کنند؛ وگرنه سزاي  اشند، ولی هیچ گاه غم آن را ندارند که آدمیان چه میگیرم که خدایان وجود داشته ب«: آزرد می

به گفتۀ سیسرون، شنوندگان با شنیدن این » .بود ـ حال آنکه این بسی نادر است نیکی نیکی و سزاي بدي بدي می

کرد که  ت میوي تاریخ مقدس ائوهمروس را ترجمه یا اقتباس کرد؛ این کتاب اثبا. ابیات بر گوینده آفرین گفتند

اما انیوس به هر تقدیر از . اي هستند که احساس عوام آنان را به مقام خدایی رسانده است خدایان قهرمانان مرده

و از آن میان از کالبد   پس از گذشتن از کالبدهاي بسیار،  چون بر آن بود که روان هومر،  نوعی االهیات بري نبود،

اي گرم از زمان  وي تاریخ حماسی روم را به شیوه. او حلول کرده است اکنون در بدن  فیثاغورس و یک طاووس،

اي از آنها  چند قطعه. آمد هاي او تا زمان ویرژیل چکامۀ ملی ایتالیا به شمار می  سالنامه  آینیاس تا پورهوس نوشت؛

  :دار نبودندکه سنت پرستان ایتالیا از بازگویی آن هیچ گاه دست بر  از آن جمله این مصرع،  باقی است،

  .استاخالقیات کهن و مردان بزرگش استوار   دولت روم برپایۀ

یونان را جانشین اسلوب » شش وتدي«پذیر  زیرا شعر روان و انعطاف  حماسۀ وي انقالبی در اوزان نظم پدید آورد،

به برکت فکر،   زبان التین را قوالب و قدرتهاي نو بخشید؛ اشعار خویش را، انیوس. نایویوس کرد» ساتورنی«سست 

به عنوان افسري بر . روش و لفظ و موضوع و اندیشه فراهم کرد  و، براي لوکرتیوس و هوراس و ویرژیل،  پرمغز ساخت؛

این بیت غرور آمیز براي پس از سرودن   به سن هفتاد سالگی،  اي دربارة لذات کام نوشت و، رساله  سر آثار خویش،

  .سنگ گور خود، به بیماري نقرس درگذشت

  . ام براي من اشک مریز و در ماتم منشین؛که من به روي لبهاي مردمان پاینده و زنده

شاید فلسفه را بیش از اندازه جدي گرفته و این اندرز خود را   توفیق یافت؛  جز کمدي،  انیوس در همۀ فنون ادب،

نهادند  مردم بحق خنده را بر فلسفه فزونی می» .اما نه بسیار  همه کس باید به فلسفه بپردازد،«که  فراموش کرده بود

. کردند درام تراژیک را در روم چندان تشویق نمی  همین گونه،. ساختند و پالوتوس را توانگر و انیوس را تهیدست می

کرد و زمان نیز به دست  مردم به آنها اعتنایی نمیستودند، اما تودة  بزرگان تراژدیهاي پاکوویوس و اکیوس را می

.سپرد فراموشیشان می

دینی یا آیین تشییع جنازة   به عنوان بخشی از یک جشنوارة  ها را مأموران حکومتی، مانند آتن، نمایشنامه  در رم،

بلند چوبی که پشتیبان  پالوتوس و ترنتیوس مرکب بود از یک کفۀ پایه  تماشاخانۀ. آوردند بر صحنه می  مردي بزرگ،

پسین آن   اي دایره وار براي رقص به نام ارکسترا تعبیه شده بود که نیمۀ صحنه بود؛ در برابر آن صفه  دکور زمینۀ

شود، این ترتیبات سست  رژة سپاهیان ساخته می  مانند جایگاههایی که امروزه براي نظارة. داد را تشکیل می» صحنه«
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هایی که با خود آورده بودند  ایستادند یا به روي چارپایه تماشاگران یا می. شد ریخته می پایه پس از هر جشن در هم

آن هم از چوب و   ، نخستین تئاتر کامل رم،145در سال . زدند نشستند یا در هواي باز روي زمین چمباتمه می می

توانستند به  بندگان می. ا رایگان بودتماش. ساخته شد  هایی یونانی مجهز به صندلی، اما به سبک نیمدایره  سقف، بی

تماشاگران این دوره جماعتی . گرفتند توانستند بنشینند؛ زنان فقط در عقب جاي می اما نمی  درون تئاتر بیایند،

یادآوري این نکته . اند و چه بسا بدرفتارترین و کودنترین تماشاگران تاریخ نمایش بوده  غوغاگر و زورآور و بیذوق،

طلبیدند و مطایبات خام و  ست که مقدمه خوانان نمایش تا چه اندازه از حاضران آرامش و ادب میانگیز ا غم

خوانان از مادران  برخی از مقدمه. شد تا چه اندازه باز گفته می  براي آنکه دریافته شود،  اي، هاي کلیشه اندیشه

زدند و یا زنان پر چانه را مالمت  غوغاگر نهیب مییا بر سر کودکان   خواستند که نوزادان خود را در خانه بگذارند، می

اگر نمایش با مسابقۀ . شود هاي منتشر شده نیز دیده می نمایشنامه  کردند؛ چنین درخواستهایی حتی در میانۀ می

در پایان هر کمدي رومی . کردند تا هنرنمایی مهیجتر پایان پذیرد نمایش را قطع می  شد، کشتی یا بندبازي مقارن می

، که معنایش آن بود که نمایش پایان پذیرفته  plaudite omnes Nuncآمد،  ین کلمات یا چیزي شبیه آن میا

  .وقت هلهله کردن است  است،

. کرد نقش اول را معموال مدیر تئاتر، که آزاد مرد بود، بازي می. بهترین سیماي تئاتر رومی بازي قهرمانان آن بود

کرد حقوق مدنی  هر شارمندي که بازیگري پیشه می. شدند ندگان یونانی برگزیده میبازیگران دیگر بیشتر از میان ب

چون تماشاگران در . کردند نقش زنان را مردان بازي می. و این رسم تا زمان ولتر دوام یافت  داد، خویش را از دست می

در حدود . کردند هگیس بس میزدند، بلکه به همان سرخاب و کال این عصر کم بودند، بازیگران نقاب بر چهره نمی

. نقاب براي باز شناختن قهرمانان نمایش از یکدیگر الزم شد  چون عدة تماشاگران رو به فزونی رفت،  م، ق 100سال 

به معناي نقاب مشتق شده است؛ نقشهاي » فرسو«نامیدند و این واژه ظاهراً از واژة اتروسکی  می» پرسونا«نقاب را 

تراژدي بازان کفش بلند پاشنه یا نیمچکمه، و کمدي بازان کفش کوتاه . نامیدند می» نمایشنقابهاي «بازیگران را 

سرودند، و  شد؛ گاه آوازخوانان کلمات را می لبک خوانده می کلمات نمایش به همراهی نواي نی. پوشیدند پاشنه می

  .کردند بازیگران نقش خود را با حرکات بازي می

هاي  به تقلید از نمونه  بود و از لحاظ وزن و محتوا، هر دو، یامبیکم ناهموار و متداول کمدیهاي شیوة پالوتوس به نظ 

اي از یک یا  اي است مستقیم یا آمیزه بیشتر کمدیهاي التینی که به دست ما رسید برگرفته. شد یونانی ساخته می

در نخستین صفحۀ . در آتن» کمدي نو«و معموال از آثار فیلمون یا مناندروس یا پیروان   نانی،یو  چند نمایشنامۀ

به موجب یکی از قوانین الواح دوازدهگانه که . شد نمایشنامه، معموال نام نویسنده و عنوان اصل یونانی آن ذکر می

شاید از بیم این . مدي کهن ممنوع بودکرد، اقتباس از آثار آریستوفان و ک مجازات هجو سیاسی را مرگ معین می

ها را به شکل اصلی خود حفظ  نامها، و حتی سکه  عادات،  ها، قهرمانان، نویسان التین صحنه قانون بود که نمایشنامه

این نظارت . قانون روم تئاتر رومی را یکسره از توصیف زندگی رومی محروم کرده بود  کردند؛ اگر پالوتوس نبود، نمی

و دولت   خواستند جماعت سرگرم باشند نه آنکه تعالی یابند؛ خشونت و هرزگی کاري نداشت؛ شهربانان می پلیسی با

لودگی را   تماشاگران همواره مطایبۀ بیظرافت را بر نغزگویی،. کرد روم هیچ گاه از نادانی تودة مردم خاطر غمین نمی

.دادند برتري میو پالوتوس را بر ترنتیوس   ابتذال را بر شعر،  بر لطافت،

  ، چون به رم آمد. وارد اومبریا شد 254چاك و دهن ـ در سال  تیتوس دلقک بی  تیتوس ماکیوس پالوتوس ـ در واقع،

بعد با دلی پرآرزو پولش را به معامله گذاشت و همه را از   مدتی به عنوان کارگر صحنه زندگی گذراند و پول اندوخت،

  و نماند، نمایشنامه نوشت؛ اقتباسهایی از آثار یونانی، که با کنایات رومی آمیخته بود،براي آنکه از معاش فر. دست داد

با دلی شادمانه   فردي بود مردمی و خاکی،. پسند طباع افتاد؛ دوباره ثروتی به هم رساند و به مقام شارمندي رم رسید
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صد و سی نمایشنامه نوشت . خواه همگان بودخندید، اما نیک با هر کس و بر هر کس می  و طبعی مانند رابله، پرشور؛

آمیزي است  نمایشنامۀ میلس گلوریوسوس حسب حال مطایبه. یا اصالح کرد که از آن میان بیست تا باقی مانده است

  : گوید که خادمش همیشه براي آنکه امیدوارش نگاه دارد به او دروغ می  از یک نظامی خودستا،

  وز راه را بر من گرفتند دیدید؟آیا آن دخترانی را که دیر: خادم

  :چه گفتند: سروان

  :چون شما رفتید، از من پرسیدند  باري،: خادم

  مگر اخیلس بزرگ اینجاست؟ من به پاسخ گفتم! شگفتا

  :سپس دختر دیگر گفت. برادر اوست  خیر،

  !اي چه بزرگزاده! راستی چه مرد رعنایی

  !چه سر و زلفی

  و هر دو از من خواستند که 

  دوباره شما را به گردش بکشانم امروز

.تا شما را بهتر ببینند …

   !خوشگلی هم عجب دردسري است: سروان

خواهد که شاهد  یووه در لباس شوهر آلکمنه از خود می  گیرد؛ را به ریشخند می) یوپیتر(یووه   آمفیتروئون،  نمایشنامۀ

. زاید زن دو فرزند توأمان می  بعد از همخوابگی، روز. کند سوگند خویش باشد و به درگاه یوپیتر قربانی نیاز می

این داستان در رم . خواهد که او را ببخشند و آفرین تماشاگران را به خود بگیرند پالوتوس از خدایان می  سرانجام،

  .یا نیویورك زمان ما  پاریس زمان مولیر،  زمان پالوتوس به همان اندازه مردمپسند شد که در آتن زمان مناندروس،

آولوالریا داستانی از مال اندوزي یک خسیس است که حال قهرمان خود را با شفقتی بیش از خسیس   نمایشنامۀ

. خورد کند و بر هدر رفتن اشکهایش اسف می هاي ناخنش را جمع می گوید؛ خسیس پالوتوس ریزه مولیر باز می

اي است  و سرچشمه  شناسند ـ جام یکدیگر را باز میدو برابر توأمانی است که سران  منایکمی داستان کهنۀ  نمایشنامۀ

اي است که تاکنون به روي صحنه  لسینگ بر آن بود که کاپتیوي بهترین نمایشنامه. براي کمدي اشتباهات شکسپیر

  :گفت اش می داشت و در مقدمه آمده است؛ پالوتوس نیز آن را دوست می

  ؛مبتذل یا بر سیاق باقی نیست] اي نمایشنامه[ این 

  در آن نه بیتی زشت که ذکرش سزاوار نباشد توان یافت،

  .و نه قلتبانی پیمان شکن یا روسپیی تیره دل

؛ اما موضوع داستان چنان فرو پیچیده و به تصادفات و مکاشفات نامحتمل متکی است که اگر اذهان  راست است

راز توفیق این کمدیها نه موضوعات کهن . تعذرشان پذیرفته اس  گریزان از داستانهاي بیروح به آن اعتنایی نکنند،

باز نمودن حال   قبح آشکار،  بلکه کثرت وقایع مطایبه آمیز، جناسهاي سبکسرانه به همان خامی جناسهاي شکسپیر،

عفتی  و گاه شرح عواطف در آنها بود؛ تماشاگران در هر نمایشنامه تجسم ماجرایی از عشق و بی  پروا، زنان بی

ادبیات رومی در این عصر . قهرمانان دیگر هوشیارتر  اي از همۀ ی از قهرمانی خوبرو و پرهیزگار و بندهیافتند و وصف می

اي که بیرون از حوصلۀ شعر  به پایه  یابد و از راه قوالب یونانی به واقعیات زندگی، پیدایی خود راه به دل مردم ساده می

  .خورد پیوند می  التین در ادوار بعدي است،

. اي فنیقی یا شاید افریقایی زاده شد از خانواده  در کارتاژ،) 184(ترنتیوس آفر، شاید در سال مرگ پالوتوس  پوبلیوس

این سناتور رومی استعداد پسرك را . دانیم چیزي از او نمی  تا زمانی که به بندگی ترنتیوس لوکانوس در روم در آمد،

www.IrPDF.com



١٢۴۶

این حدیثی شیرین . سپاس نام خدایگان را بر خویش نهاد  ه نشانۀجوان ب  دریافت و او را تربیت کرد و آزادي بخشید؛

به خانۀ کایکیلیوس  »پوش تهیدست و ژنده« ترنتیوساز چگونگی رفتار رومیان در حق یکدیگر است که چون 

هاي تئاتر روم بود ـ درآمد و پردة اول آندریا  ان گل صحنهاش در آن زم سناتیوس ـ که کمدیهاي اکنون از دست رفته

ستاتیوس چنان به وجد آمد که شاعر را به ناهار میهمان کرد و به باقی نمایشنامه با ستایش گوش . را براي او خواند

یسنده را در و الیلیوس کوشید تا شیوة نو  ترنتیوس بزودي آثار خود را براي آیمیلیانوس و الیلیوس نیز خواند،. داد

پردازان گفتند که الیلیوس  شایعه  از این رو،. شکل دهد  که سخت دلخواه او بود،  قالب زبان آراستۀ التینی،

. از سر هوشیاري و احتیاط، این روایت را نه تأیید کرد نه تکذیب  نویسد ـ و ترنتیوس، هاي ترنتیوس را می نمایشنامه

معتبر حلقۀ سکیپیویی به مأخذ یونانی آثار خویش وفادار ماند و  )رایییونان گ(ترنتیوس شاید بر اثر هلنیسم 

به حکم فروتنی، مترجمی   هایش را عنوان یونانی داد و از اشاره به زندگی رومیان پرهیز کرد و خود را، نمایشنامه

.بیش ننامید

اثر بعدي ترنتیوس،   ۀ هکورا،نمایشنام. دانیم اي که چنان محبوب کایکیلیوس بود چیزي نمی از فرجام نمایشنامه

، چون 162در سال . زیرا تماشاگرانش براي دیدن خرس بازي یکایک از تماشاخانه بیرون رفتند  توفیقی نیافت،

این داستان پدري است که پسرش را . بخت به سراغش آمد  معروفترین نمایشنامۀ خود به نام خویشتن آزار را نوشت،

کند و از  او را از فرزندي خود محروم می  پیچد، چون پسر سر می  کند و، یش منع میاز زناشویی با دختر دلخواه خو

گذارد  ثروت خود را فرو می  براي آنکه از روي پشیمانی خویشتن را بادافرهی داده باشد،  و سپس،  راند، خانه بیرون می

پرسد که چرا دربارة  پدر از او می و  کند، اي آهنگ شفاعت می همسایه. گذراند و در مشقت و تنگدستی روزگار می

گوید و تماشاگران را به  کند؟ و همسایه این جملۀ معروف همگان را به پاسخ می مشکالت دیگران چنین دلسوزي می

  :دارد آفرین وا می

  .بودتوانم  اعتنا نمی و به هیچ چیز انسانی بی  من انسانم،

و   خواجه چنان از پسند همگان برخوردار شد که دو بار در عرض یک روز به روي صحنه آمد،  نمایشنامۀ  در سال بعد،

براي نویسنده عایدي ) دالر 1200نزدیک به (اي نادر بود و از بام تا شام هشت هزار سسترس  این در آن هنگام واقعه

دلی نوشت که اربابش را از خشم پدري رهایی  میو را به نام بندة زندهفور  ترنتیوس چند ماه بعد نمایشنامۀ. آورد

ترنتیوس به نام آدلفی یا   ، آخرین نمایشنامۀ160در سال . و مدلی شد براي فیگاروي شاداب بومارشه  بخشید،

به   بازگشت، یونان گشت و در  نویسنده روانۀ  چندي بعد،. در مراسم خاکسپاري آیمیلیوس پاولوس اجرا شد» برادران«

  .در آرکادیا درگذشت  سن بیست و پنجسالگی،

زیرا هلنیسم یکسره بر روح او مسلط   هاي اواخر دوران زندگی ترنتیوس کمتر میان مردم محبوبیت یافت، نمایشنامه

ترنتیوس سر زندگی و شوخ طبعی سرشار پالوتوس را نداشت و هرگز در اندیشۀ توجه به زندگی رومی . شده بود

پروا نشانی نیست؛ قهرمانان زن در آثار او با شفقت تصویر  در کمدیهاي او از اراذل سرزنده یا روسپیان بی. ادنیفت

عبارات دلنشین و پر مغز و ابیات فراموش نشدنی از . اند؛ حتی روسپیانش از آستانۀ پارسایی چندان دور نیستند شده

  و صدها دیگر از آثار او بسیار است،» مارة آدمیان رأي هستبه ش»  ،»بخت یار دلیران است»  ،»پس آن اشکها«قبیل 

عوام را . یافت روم نمی  افریقایی در تودة  اما فهم آنها به چنان هوش فلسفی و نکته سنجی ادبی نیازمند بود که بندة

روند و  میاما کند پیش   پرواي آن نبود که کمدیهایش نیمه تراژدي هستند و ماجراهاي داستانهایش خوش ساختند،

او در منشهاي غریب پر وقت است و سبکش بیش از اندازه هموار و گفتگوهایش آرامند و زبانش از شدت   مطالعۀ

اي پدید آمده که هیچ گاه  شود؛ گویی تماشاگرانش پی برده بودند که میان مردم و ادبیات رومی فاصله پاکی زننده می

ر از آن بود که بتواند آثار او را ارزیابی کند، و محتاطتر از آن بود سیسرون، که به کاتولوس نزدیکت. پر شدنی نیست
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شیفتۀ «قیصر با ستایشگري از این . ترنتیوس را بهترین شاعر عصر جمهوري برشمرد  که از لوکرتیوس حظ ببرد،

مه نی«را در آثارش عیب دانست و او را » نیروي خنده«اما فقدان   تر وصف کرد، وي را منصفانه» سخن ناب

با الهام از   و آن این بود که این بیگانۀ سامی نژاد،  ترنتیوس یک خدمت بزرگ انجام داد،  با اینهمه،. نامید» مناندروس

اي براي بیان ادبی درآورد که یک قرن بعد نثر  سرانجام زبان التینی را به صورت چنان وسیله  الیلیوس و یونان،

.یدسیسرون و نظم ویرژیل را امکان ظهور بخش

VI – کاتو و مخالفان سنت پرست  

رومیان دیرینه   و این دگرگونی آداب و اخالقیات و تبار،  ادب و فلسفه و دین و دانش و هنر،  این هجوم یونان در زمینۀ

در یکی از کشتزارهاي سابین بر تباهی منش   سناتوري بازنشسته،  والریوس فالکوس،. پسند را بیزار و بیمناك کرد

اما پیرتر از آن . خورد اندوه می» شیوة پیشینیان«ها و رسوم یونانی به جاي  اد سیاسی و جایگیري اندیشهرومی و فس

دهقان جوانی از   در حوالی رئاته،  هاي روستایی مجاور، ولی در یکی از خانه. بود که خود با این موج به پیکار برخیزد

به   کرد، سخت کار می  ورزید، به خاك مهر می: د جمع داشتخصال کهن رومی را در خو  زیست که همۀ تبار پلبها می

و با اینهمه به فصاحت یک اصالح طلب   گذراند، اندوخت، با سادگی خاص سنت پرستان زندگی می دقت مال می

چون نسلها خوك   نامیدند، اش را پورکیوس می نامش مارکوس پورکیوس کاتو بود؛ خانواده. گفت سخن می

کاتو چنین کرد . فالکوس جوان را تشویق کرد که حقوق بخواند. چون زیرك بودند  دادند، اتو لقب میو ک  پروردند، می

به توصیۀ فالکوس به رم رفت و در سن سی   پس،. و در دادگاههاي محلی حق همسایگانش را بر حریفان ثابت نمود

 191کنسول، در  195پرایتور، در  198شهربان، در  199در سال . داري رسید به مقام خزانه) 204سال (سالگی 

باك و  در عین حال، بیست و شش سال در سپاه همچون سربازي بی. به مقام سنسوري رسید 184تریبون شد، و در 

رو  سربازي را که در قدم«دانست و  وي نظم را مادر منش نیک و آزادي می. سرداري الیق و بیرحم خدمت کرد

کرد؛ اما چون  تحقیر می» رناسش را از فریادش در مصاف بلندتر باشددستش و در جنگ پایش را پس بکشد و خ

بخشید و براي خود  رفت و به هر یک از آنان نیم کیلوگرم نقره از غنایم می همیشه به همراهی سپاهیانش پیاده می

. سپاهیانش قدر یافت  نزد همۀ  داشت، چیزي برنمی

رومیان با شیفتگی . نکوهید و خود بزرگترین سخنور زمان شد یسخن پردازان و سخن پردازي را م  در فواصل صلح،

زیرا هیچ کس تا آن هنگام با چنان صداقت و لطف نیشداري با ایشان سخن   دادند، کراهت آمیزي به او گوش فرا می

کاتو . ایدآمد، اما خوشتر آن بود که به روي همسایه فرو بی زبانش چه بسا به روي هر کس فرو می  نگفته بود؛ تازیانۀ

کمتر . اي براي خود نساخته باشد و روزي نبود که به شام برسد و او دشمنان تازه  کرد، باکانه با فساد پیکار می بی

از دندانهاي   شد، زیرا بیننده از چهرة زخم خورده و موهاي سرخ پریشانش بیزار می  داشت، کسی او را دوست می

و چشمان سبزش با نگاهی از وراي   ماند، در کاردانی از او فرو می  آمد، ترسید، از زهدپرستیش به شرم می گرازش می

با متهم کردن او در میان   چهل و چهار بار دشمنان پاتریسین او کوشیدند تا،. برد ها راه می سخنان به خودپرستی

به تنگ آمده بودند از پایش درآورند؛ چهل و چهار بار همان برزگرانی که مانند وي از تجمل و فرومایگی   مردم،

به هشدارهایی که   در این مقام،. سراسر رم برخود لرزید  چون به رأي برزگران به مقام سنسوري رسید،. نجاتش دادند

آراي همگان داده بود وفا کرد؛ بر تجمالت مالیات هنگفت مقرر کرد، سناتوري را به علت اسراف به پرداخت  براي جلب

مانیلیوس را به جرم بوسیدن زنش . را که سابقۀ بزهکاري داشتند از سنا بیرون راندو شش تن   جریمه مجبور ساخت،

مگر هنگامی که تندر   کشد، خود گفت که هرگز زنش را در آغوش نمی  در برابر چشم همگان اخراج کرد؛ و دربارة

هایی را که در نهان از  لهوي شبکۀ زهکشی شهر را به پایان رساند؛ لو. شد بغرد ـ و البته از غرش تندر شادمان می

برد برید؛ صاحب منازل را واداشت تا آن بخش از ساختمانهاشان را که برخالف قانون به  آبگذرهاي عمومی آب می
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گذرگاههاي عمومی تجاوز کرده بود ویران کنند؛ اجرت ساختن کارهاي ساختمانی دولتی را پایین آورد؛ و جمع 

  . کرد که بخش اعظم درآمدهاي خود را به خزانۀ دولت بپردازندآورندگان مالیات را به تهدید مجبور 

دلیرانه با منش آدمی از خدمت کناره گرفت و کامیابانه به معامله پرداخت و کشتزار خویش   پس از پنج سال ستیزة

ان ارزان به دست بندگانش آباد کرد؛ به نرخهاي سنگین پول وام داد؛ بندگ  که اکنون وسعت بیشتري گرفته بود،  را،

و چنان توانگر شد که توانست به تصنیف   خرید و، پس از آموختن فنون به آنان، ایشان را به بهاي گران فروخت؛

.داشت کتب دست یازد ـ اگرچه این پیشه را خوار می

وشت و فن خطابه ن  اي دربارة سپس رساله  نخست دو خطابه انتشار داد،. کاتو نخستین نثرنویس بزرگ زبان التین بود

به عنوان   شیوة ناهموار رومی را بر روانی ایسوکراتی سبک آموزگاران فن بالغت رجحان داد و با وصف خطیب،

اما آیا این دو صفت نادر هرگز در یک (اي براي کوینتیلیانوس فراهم ساخت  ، مایه»نیکمردي آزموده در سخنوري«

که تنها اثر وي و قدیمیترین کتاب التینی است که   کشاورزي، اي به عنوان در باب با تألیف رساله) اند؟ تن جمع بوده

این اثر به نثري ساده و استوار . آزمونهاي کشاورزي خویش را در دسترس عامه گذاشت  از گزند زمان محفوظ مانده،

. برد میو کمتر حروف ربط به کار  گذارد،  اي را مهمل نمی کاتو هیچ کلمه. نوشته شده و در عین فشردگی پرمعناست

پیش از آنکه موجب زیان   گوید که بندگان پیر را، می(دهد  خرید و فروش بندگان دستورات دقیق و مفصل می  دربارة

تهیۀ ساروج   تدبیر منزل و صنایع،  همچنین دربارة اجاره دادن زمین به تاکپروري و درختکاري،  ،)باید فروخت  شوند،

در پاسخ به . و نیاز کردن قربانی به خدایان  جۀ مارزدگی با مدفوع خوك،معال  درمان یبوست و اسهال،  و آشپزي،

» .داري سودآور گله  اول،»  :گوید می  برداري از زمین کدام است، ترین روش بهره اینکه خردمندانه  دربارة  پرسش خود،

روش » .سودي نرساندداریی که هیچ  گله»  روش سوم کدام است؟» .داري سودآور به حد اعتدال گله«پس از آن؟ 

  .همین احتجاج بود که نظام امالك وسیع را در ایتالیا پدید آورد» .شخم کردن زمین«؟  چهارم

مهمترین اثر کاتو شاید کتاب اصول وي باشد که اکنون در دست نیست و در آن نویسنده دلیرانه به شرح روزگار 

از این کتاب فقط این را . تا سال مرگ خود همت کرده استو نهادها و تاریخ ایتالیا از آغاز   نژادشناسی،  باستان،

  در آن از هیچ سرداري نام نبرده،  با آزردن آریستوکراسی به وسیلۀ گستاخی در حق نیاکانش،  دانیم که نویسنده، می

چنین و هم  کاتو این اثر را،. برد که در برابر پورهوس خوب جنگیده است بلکه تنها از یک فیل با تجلیل نام می

المعارفی  به قصد فراهم کردن دایرة  و قانون را،  سپاهی،  دانش،  بهداشت،  کشاورزي،  پژوهشهایش دربارة فن خطابه،

زیرا   امیدوار بود که آنها را جانشین متون یونانی کند،  با نگارش این کتب به زبان التین،. براي تربیت پسرش نوشت

  کرد، اگرچه خود در آثار یونانی پژوهش می. اندازد ن رومی را به بیراهه میعقیده داشت که این متون اندیشۀ جوانا

دهد که آنها را در  یونانی عقاید دینی جوانان رومی را چنان زود برباد می  براستی باور داشت که آموختن ادب و فلسفۀ

اندیشید که  کرد؛ می ط را محکوم میسقرا  مانند نیچه،. گذارد پناه می جویی و شهوت بی برابر غرایز مالپرستی و ستیزه

حتی از پزشکان یونانی . اخالقیات و قوانین آتن زهر نوشاندند  پرگوي پیر را بحق به گناه سست کردن پایۀ مامايآن 

به . ن همیشه حاضر به خدمت اعتمادي نداشتداد و به جراحا نیز دل آزرده بود و داروهاي کهن خانگی را رجحان می

:پسرش نوشت

همه چیز را تباه   از من بپذیر که چون ادبیات خویش را بر روم ارزانی دارند،. یونانیان مردمی سرکش و تبهکارند

  اند که همۀ میان خود توطئه کرده. زودتر چنین خواهد شد  و اگر پزشکان خود را بفرستند، …. خواهند کرد

  .زنهار که تو را با پزشکان کاري نباشد …را بکشند » انبربر«

که نشر ادبیات یونانی را در روم شرط رشد ادبیات التین و   کاتو به سبب داشتن چنین عقایدي با حلقۀ سکیپیویی،

  رد؛وي در ماجراي تعقیب جزایی آفریکانوس و برادرش در این کار یاري ک. ناگزیر مخالف بود  شمرد، اندیشۀ رومی می
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جز در یک   در برابر حکومتهاي بیگانه،. گفت که قوانین مربوط به اختالس نباید پرواي هیچ کس را داشته باشد می

و   داشت؛ یونان را بزرگ می  شمرد، با آنکه یونانیان را خوار می. کرد از روش دادگري و عدم مداخله دفاع می  مورد،

اي قاطع در ستایش  وي خطابه  با سرزمین ثروتمند رودس شدند، چون غارتگران جهانخوار در سنا خواستار جنگ

به مأموریت  175هنگامی که در سال . تنها استثنا در این عقاید او کارتاژ بود  دانیم، همچنانکه می. آشتی ایراد کرد

و از دیدن  از اینکه آن شهر چنین از عواقب جنگهاي هانیبال رهایی یافته بود تکان خورد  رسمی به کارتاژ رفت،

ها انباشه  خانه و سالحهایی که در زره  ریخت، ثروتی که به برکت احیاي بازرگانی بر شهر فرو می  بستانها و تاکستانها،

هشدار   که سه روز پیش در کارتاژ چیده بود، به نشانۀ  اي انجیر تازه را، دسته  چون بازگشت،. شد به شگفت آمد می

بینی کرد که اگر کارتاژ به  به اعضاي سنا نشان داد و پیش  زدیکی آن مملکت به روم،بهروزي کارتاژ و خطر ن  دهندة

  از آن روز به بعد،. زود باشد که نیرو یابد و دوباره براي سروري بر مدیترانه به پیکار برخیزد  حال خود واگذاشته شود،

بر آنم که کارتاژ باید   باري،  :برد ایان میبا این عبارت به پ  با سماجتی خاص خود،  همیشه سخنان خود را در سنا،

بلکه بدان سبب که کشتزارهاي   اما نه به طمع بازرگانی کارتاژ،  جهانخواران در سنا با او همداستان شدند،. نابود شود

اي براي تشکیل امالك وسیع تازه و کشت آنها به دست   سیراب شمال افریقا را بازار خوبی براي پول خویش و زمینه

  .نشستند) کارتاژ(اي براي جنگ سوم پونیک  چشم به راه بهانه  بیقرار،  پس،. یافتند بندگان تازه می

VII   - نابودي کارتاژ  

 – 238(نود سال زیست   شاه نومیدیا،  ماسینیسا،. انگیزترین فرمانرواي زمان کاتو فراهم شد این بهانه از جانب شگفت

و با رژیم غذایی سخت و دقیق تندرستی و نیروي خویش را تا   پسر آورد،در سن هشتاد و شش سالگی   ،)م ق 148

شصت سال با   اي کشاورزي و حکومتی منظم سامان بخشید، مردم بیابانگرد خود را در جامعه. زمان مرگ نگاه داشت

خویش هرمی   ر،و نزدیک گو  پایتخت خود کیرتا را با ساختمانهاي پرشکوه زیور داد،  کاردانی بر آنان حکومت کرد،

چون از دوستی روم برخوردار شد و از ناتوانی . ساخت که هنوز در حوالی شهر قسطنطین در تونس پابرجاست

و سرانجام   لپتیس بزرگ و چند شهر دیگر را به تصرف درآورد،  بارها به خاك کارتاژ تاخت،  سیاسی کارتاژ آگاه بود،

سفیرانی به سنا   چون پیمان بسته بود که بدون رضایت رم نجنگد،  ژ،کارتا. راههاي زمینی را بر پایتخت بست  همۀ

فنیقیان در افریقا متجاوزند و از   سنا به آنان یادآور شد که همۀ. فرستاد تا از دست اندازیهاي ماسینیسا شکوه کنند

ن قسط دویست تالنتی کارتاژ چون پنجاهمین و آخری. این رو حقوقی ندارند تا ملل مسلح به رعایت آنها موظف باشند

، کارتاژ نومیدیا را 151در سال . خود را از پیمانی که پس از جنگ زاما با روم بسته بود معاف کرد  ساالنه را پرداخت،

.و یک سال بعد روم کارتاژ را  به جنگ فراخواند،

با همۀ   شهرکهن، این. اعالن جنگ روم و خبر حرکت ناوگان رومی به سوي افریقا در یک زمان به کارتاژ رسید

نه سپاهیان . سپاه ناوگانش کوچک بود. هیچ آمادة جنگی بزرگ نبود  غنایمی که از نظر جمعیت و بازرگانی داشت،

  و ماسینیسا همۀ  اوتیکه جانب روم را گرفت،  از این رو،. کرد روم بر دریاها سروري می. مزدوري داشت و نه متحدي

شرایط تسلیم   از کارتاژ سفیري با اختیار کامل به رم آمد تا همۀ. نهاي جنوبی بستراههاي ارتباط کارتاژ را به سرزمی

سنا وعده داد که اگر کارتاژ سیصد کودك واالتبار را به گروگان به کنسوالن روم در سیسیل بسپارد و همۀ . را بپذیرد

سنا در نهان به کنسوالن . ماندآزادي و تمامیت ارضی کارتاژ محفوظ خواهد   فرمانهاي کنسوالن را گردن گذارد،

کارتاژیان فرزندان خود را با دلی پر از بدگمانی و . دستور داد تا فرمانهایی را که قبال دریافت کرده بودند اجرا کنند

مادران کوشیدند تا   ها گرد آمدند؛ در واپسین دم، و خویشاوندان براي بدرودي نومیدانه در کرانه  درد تسلیم کردند،

. و برخی خود را به دریا افکندند تا براي آخرین بار فرزندان خود را ببینند  را به زور از حرکت بازدارند،ها  کشتی

و از کارتاژ   سفیران کارتاژي را فراخواندند،  همراه سپاه و ناوگان به اوتیکا رفتند،   کنسوالن کودکان را به رم فرستادند،
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چون این . ساز و برگ و سالحهاي جنگی خود را تسلیم کند غله و همۀ ها و مقدار هنگفتی  خواستند تا باقی کشتی

جمعیت آن قریب دو فرسخ از   کنسوالن گفتند که چون قرار است سراسر کارتاژ سوزانده شود،  شرایط پذیرفته شد،

چرا چون و  سفیران بیهوده حجت آوردند که ویران کردن شهري که گروگان و سالحهاي خود را بی. شهر دور شود

آنان جان خود را به کفاره عرضه کردند و . تسلیم کرده ستمی غدارانه است که تاریخ همانند آن را به یاد ندارد

کنسوالن پاسخ گفتند که اینها شرایط سناست و تغییرپذیر . خویشتن را به خاك انداختند و سر به زمین کوفتند

  .نیست

پدران و مادران از اندوه به جان آمدند و . خواهند، دیوانه شدند مردم کارتاژ چون آگاهی یافتند که چه از آنان می

رهبرانی را که به تسلیم کودکان رأي داده بودند تکه تکه کردند؛ گروهی دیگر کسانی را که به تسلیم اسلحه حکم 

اي همۀ  دهع  کرده بودند کشتند؛ جمعی سفیران بازگشته را در میان خیابانها به زمین کشیدند و سنگباران کردند؛

سناي . هاي تهی ایستادند و گریستند خانه ایتالیاییانی را که در شهر بودند از دم تیغ گذراندند؛ و برخی در اسلحه

خواست تا سپاهی تازه پدید آورند و   چه آزاد و بنده،  کارتاژ به روم اعالم جنگ کرد و از همۀ زنان و مردان بالغ،

ساختمانهاي عمومی ویران گشت تا از آنها فلز و چوب . ایشان را مصمم کرد خشم. سالحهاي جنگی را از نو بسازند

و زنان گیسوان خود را بریدند تا از   تندیسهاي خدایان معبود گداخته شد تا از آنها شمشیر ساخته شود؛  فراهم آید؛

ر نیزه و شصت هزار شهر محصور هشت هزار سپر و هجده هزار شمشیر و سی هزا  در ظرف دو ماه،. آن طناب ببافند

.فالخن ساخت و در بندر داخلی خود ناوگانی مرکب از صد و بیست کشتی به وجود آورد

چندین بار کنسوالن با سپاهیان خود بر دیوارهاي شهر . دریایی و زمینی مقاومت کرد  شهر سه سال در برابر محاصرة

. از خود تدبیر و دلیري نمود  سکیپیو آیمیلیانوس،  ی،و هر بار پس رانده شدند؛ فقط یکی از تریبونهاي نظام  تاختند،

چندي بعد، الیلیوس . به کنسولی و فرماندهی برگزیدند  به اتفاق آرا،  سنا و انجمن رم وي را،  ،147در اواخر سال 

شش روز  در ظرف  کارتاژیان، اگر چه از گرسنگی ناتوان و نیرو باخته بودند،. موفق شد که از دیوارهاي شهر باال رود

  که از آسیب کمین گیران به تنگ آمده بود،  سکیپیو،. خیابان به خیابان از شهر خود دفاع کردند  امان، کشتار بی

صدها کارتاژي که در   بر اثر این حریق،. خیابانهاي فتح شده به آتش سوزانده و با خاك یکسان شود  فرمان داد تا همۀ

که از پانصد هزار به پنجاه و پنج هزار تن   سرانجام، جمعیت شهر،. دندگوشه و کنار پنهان شده بودند جان سپر

اما زنش   و سکیپیو او را بخشید؛  زینهار خواست،  سردار کارتاژي،  هاسدروبال،. تسلیم اختیار کرد  کاهش یافته بود،

و لژیونها شهر را   خته شدند،بازماندگان به بندگی فرو. ها افکند جبن او را نکوهید و با پسرانش خود را به کام شعله

سنا پاسخ داد که نه   از رم دستور نهایی خواست؛  خواست شهر را پاك از میان ببرد، که نمی  سکیپیو،. غارت کردند

خاکشان را آب بسته و   توابع آن که به پشتیبانیش برخاسته بودند باید یکسره ویران شود،  بلکه همۀ  همان کارتاژ،

شهر هفده روز . ر هر کس که بخواهد در محل شهر ساختمانی برپا کند لعن رسمی فرستاده شودو ب  نمکسود کنند،

  .سوخت تمام می

که به رم یاري   اوتیکا و شهرهاي افریقایی دیگر،. پیمانی براي صلح بسته نشد و از حکومت کارتاژ دیگر نشانی نماند

داران رومی  سرمایه. دة سرزمین کارتاژ ایالت افریقیه نام گرفتمان. زیر حمایت قرار گرفتند و آزاد شدند  رسانده بودند،

درآوردند؛ و بازرگانان رومی وارث تجارت ) نظام امالك وسیع(وارد شدند و سرزمین کارتاژ را به صورت التیفوندیا 

سیسیل شد؛  سیراکوز جزئی از ایالت. پرده و آگاهانۀ سیاست روم گشت از آن پس، جهانگیري انگیزة بی. کارتاژ شدند

و حکومتهاي سلطنتی هلنیستی   فرمانبردار رام شد؛ به عنوان گذرگاه ناگزیر زمینی به اسپانیاي یکسر  گل جنوبی،

چنانکه آنتیوخوس چهارم از جانب پوپیلیوس   مصر و سوریه بآرامی مجاب شدند که به خواستهاي روم گردن نهند ـ

  اي ظاهري بیش نیست، المللی پیرایه که همیشه در سیاست بین  اخالق، از دیدگاه. اغوا شد که به این امر تن در دهد
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از دیدگاه مصالح امپراطوري، . تاریخ برشمرد  را باید از کشورگشاییهاي ددمنشانۀ 146نابودي کارتاژ و کورنت در سال 

از آن زمان باز . استوار کردسروري بازرگانی و دریایی روم را   این کشورگشایی در یک زمان دو پایۀ  یعنی امن و ثروت،

.نهر تاریخ سیاسی مدیترانه از راه روم روان شد

، و 149درگذشتند ـ کاتو در سال   رسید، همانگاه که پیروزي به اوج خود می  بر افروزندگان اصلی آن،  در میانۀ جنگ،

رومیان   قرنها او را نمونۀ. جا نهاد اثري ژرف در تاریخ روم به  پیر،) سنسور(این محتسب   کاتو،. 148ماسینیسا در سال 

وي را به   اش فلسفۀ نبیره  سیسرون در کتاب پیري خود او را به ذروة کمال رساند؛: شمردند عصر جمهوري برمی

فرونتو ادبیات التین را به . و مارکوس آورلیوس وي را سرمشق خویش قرار داد  اما نه با آن لطف؛  کالبدي تازه درآورد،

پیکارش بر ضد . با این وصف، نابودي کارتاژ تنها کامیابی او بود. سادگی و استقامت شیوة او فراخواندبازگشت به 

  رفتار،  اخالقیات،  دین،  هنر،  خطابه، دانش،  فلسفه،  شئون ادب،  به شکست کامل انجامید؛ همۀ) هلنیسم(یونان گرایی 

نامور وي خود را به جان و دل   اما نوادة  یونانی بیزار بود، کاتو از فیلسوفان. و جامۀ رومی تسلیم نفوذ یونانی شد

به رغم کوششهاي کاتو در راه بازگرداندن آن، همچنان رو به انحطاط   ایمان دینی از دست رفته،. کرد تسلیم آنان می

پراطوري و افزایش ام  همزمان با توسعۀ  که وي در جوانی با آن مبارزه کرده بود،  فساد سیاسی،  مهمتر از همه،. رفت

  روم در همۀ. کرد تر می هر فتح تازه روم را توانگرتر و فاسدتر و بیرحم  دامنه و عمق بیشتر یافت؛  مزایاي منصب،

اکنون . و نابودي کارتاژ آخرین مانع نفاق و ستیزة درونی را از میان برداشت  مگر در جنگ طبقاتی؛  جنگها پیروز شد،

  .جهانگشایی خود را باز دهد  ال تلخ انقالب کفارةبایست در عرض صد س روم می

  

فصل ششم

  انقالب ارضی

  م ق 78 – 145

  

I – انقالب  زمینۀ  

در   و شخصیتهایی که در گرماگرم آن پدید آمدند، از دوگراکوس تا آوگوستوس،  انقالب علل و نتایج بسیار داشت،

بر سر   ه پیش از انقالب و چه از زمان انقالب تاکنون،چ  هیچ گاه،. زمرة نیرومندترین شخصیتهاي تاریخ به شمارند

نخستین علت انقالب . چنان آرمانهایی ستیزه برنخاسته و در هیچ دورانی درام جهانی چنین سختکش نبوده است

  از این رو،  شد و، که چون به دست بردگان کاشته می  فراوان از سیسیل و ساردنی و اسپانیا و افریقا بود،  ورود غلۀ

تولید و فروش پایین آورد و بسیاري از برزگران ایتالیایی را   آمد، نرخ حبوبات را به کمتر از میزان هزینۀ ارزان درمی

علت . علت دوم ورود بردگانی بود که جاي برزگران را در روستاها و کارگران آن را در شهرها گرفتند. خانه خراب کرد

گذاري بازرگانی منع  قانونی سناتوران را از پیمانکاري و سرمایه  م، ق220در سال . سوم گسترش نظام امالك وسیع بود

زمینهاي گشوده شده گاه به قطعات کوچک به . امالك وسیعی خریدند  سرمست از غنایم جنگی،  اما سناتوران،  کرد؛

در ازاي قسمتی از   داران، بخش بیشتري را به سرمایه  کاست؛ شد و از کشمکش شهریان می مهاجرنشینان فروخته می

بر   اما قسمت اعظم زمینها را سناتوران یا سوداگران،  بخشیدند؛ می  وامهایی که در زمان جنگ به دولت داده بودند،

پا براي رقابت با صاحبان  مردم خرده. کردند خریدند یا اجاره می می  شد، طبق شرایطی که از طرف حکومت معین می

آرام آرام کارشان به   پس،  پول وام بگیرند؛  ، به نرخهایی که از توان آنان خارج بود  شدند، این امالك بزرگ مجبور می

پس از آنکه در زندگی سربازي   دهقانان،  سرانجام،. انجامید نشینی می نشینی یا زاغه تهیدستی و ورشکستگی و اجاره
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آور و پست کشتزارها را در  ا گرفتاریهاي ماللدیگر ذوق یا حوصلۀ کار در تنهایی ی  جهانی را دیده و غارت کرده بودند،

برایگان مسابقات هیجان آور   دادند که به پرولتاریاي آشوبگر شهرها بپیوندند، ترجیح می  یافتند؛ از این رو، خود نمی

عده رأي خود را به هر کس که بیشتر پول بدهد یا بهتر و  از دولت غلۀ ارزان بگیرند،  را تماشا کنند،آمفی تئاترها 

.نشان ناپدید شوند و در خیل تودة مردم فقرزده و بی  بدهد بفروشند،

اکنون بیش از پیش به غارت سرزمینهاي بیگانه و بردگی   ، که زمانی اجتماعی از برزگران آزاد بود، جامعۀ رومی

و تقریباً تمامی کار در   ،صرافی  بازرگانی،  بیشتر صنایع دستی،  کارهاي خانگی،  همۀ  در شهرها،. شد داخلی وابسته می

و در نتیجه مزد کارگران آزاد به حدي کاهش   گرفت، ها و ساختمان بناهاي عمومی به دست بردگان انجام می کارخانه

زیرا   دادند، صاحبان امالك وسیع بردگان را بر دیگران ترجیح می. یافت که تناسایی به اندازة کار صرفه داشت می

توانست نسل  به برکت تنها تفریحشان یا بدجنسی خدایگان می  وظف نبودند وعدة ایشان،بردگان به خدمت سپاهی م

براي فراهم کردن ماشینهاي جاندار براي این کشتزارهاي صنعتی شده به سراسر منطقۀ . اندر نسل محفوظ بماند

ا بر اسیران جنگی راهزنان و صاحبمنصبان رومی گرفتاران خویش ر  پس از هر نبرد،. تاختند اي می مدیترانه

و صاحبمنصبان، با   گرفتند، هاي آسیا یا در نزدیکی آن به اسارت می دریازنان مردم آزاد و بنده را در کرانه. افزودند می

کردند بر این  آن دسته از مردم والیات را که مقامات محلی از ایشان حمایت نمی  از آدمیزادگان،  شکارهاي منظمشان،

  دانوب،  گرمانیا،  گل،  اسپانیا،  فروشان نخجیران انسانی خود را از افریقا، برده  هر هفته،. افزودند مجموعه می

حراج ده هزار بنده در دلوس در عرض یک روز کاري . آوردند و یونان به بنادر مدیترانه و دریاي سیاه می  آسیا، روسیه،

انزده هزار تن اپیروسی به دست سپاهیان رومی ، چهل هزار تن از اهالی ساردنی و پ177در سال . غیر عادي نبود

پیوندهاي مهرآمیز با   در شهرها،. اپیروسی تقریباً یک دالر بود  اسیر و به بردگی فروخته شدند؛ قیمت هر بردة

در . کشی همراه نبود کاست؛ اما در کشتزارها هیچ گونه ارتباط انسانی با بهره خدایگان و امید رهایی از رنج بنده می

دید؛ و پاداش ناظر  آمد؛ کمتر خدایگان را می عضوي از خانواده به شمار نمی  برخالف یونان یا روم باستان،  بنده،  ا،آنج

مزد بنده در امالك بزرگ عبارت بود از . اش بکشد توانست از شیرة جان بندگان زیر تازیانه اي که می بسته بود به بهره

از بام تا شام کار   جز روزهاي تعطیل، هر روز،   ه برکت آن تا زمان پیري،خوراك و پوشاك به حدي که بنده بتواند ب

بستند و شب را در  زنجیر به قوزك پایش می  هنگام کار،  کرد، گشود یا نافرمانی می اگر بنده زبان به شکوه می. کند

زیرا تعداد خانوارهایی   و بود،این نظامی اسرافگر و درنده خ. کرد سر می  سیاهچال، که جزئی از هر کشتزار بزرگ بود،

گرفت این زمان کمتر از یک بیستم خانواده هایی بود که پیش از آن در همان واحد  که در یک زمین واحد به کار می

  .کردند به عنوان مردمان آزاد زندگی می

  ،)رفتند جنگ می زیرا بندگان کمتر به(اگر به یاد بیاوریم که دست کم نیمی از بندگان پیش از این آزاد بودند 

در . توانیم تلخی زندگانی گسسته بنیاد ایشان را به حدس دریابیم و آنگاه بر ندرت شورشهایشان شگفت آوریم می

  به روایت لیویوس،  لژیونهاي رومی شورش را فروخواباندند و،. طغیان کردند بندگان و کارگران آزاد اتروریا  ،196سال 

، در شورش مشابهی که در 185در سال » .؛ باقی را تازیانه زدند و مصلوب کردندعدة زیادي کشته یا اسیر شدند«

تنها در معادن کارتاژ نو چهار هزار بندة . هفت هزار بنده دستگیر و به کار در معادن محکوم شدند  آپولیا روي داد،

رصد بنده صالي ائونوس چها. در سیسیل آغاز شد» نخستین جنگ بردگان«، 139در سال . کردند اسپانیایی کار می

از کشتزارها و سیاهچالهاي سیسیلی بندگان دیگري فرا . را پذیرفتند و جمعیت آزادگان شهر را قتل عام کردند

قواي پرایتور رومی را   شورشیان آگریگنتوم را تصرف کردند،. و شمارة شورشیان به هفتاد هزار تن رسید  رسیدند،

سپاه یکی از کنسوالن   در آن سال،  :سراسر جزیره را در دست خود نگاه داشتند تقریباً 131و تا سال   شکست دادند،

ائونوس را به روم آوردند و در سیاهچال . ایشان را در انا در میان گرفت و به نیروي گرسنگی وادار به تسلیم کرد
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قتل صد و پنجاه بنده  ، شورشهاي کوچکتري با133در سال . انداختند و گذاشتند تا از گرسنگی و نیش شپش بمیرد

تیبریوس   در آن سال،. و چهار هزار تن در سینوئسا پایان پذیرفت  چهار صد و پنجاه تن در مینتورناي،  در رم،

.که انقالب روم با آن آغاز شد  گراکوس قانون ارضی را وضع کرد،

II – تیبریوس گراکوس  

. اش مردم اسپانیا را سپاسگزار خویش کرد نمردانهکه با سیاست جوا  وي پسر تیبریوس سمپرونیوس گراکوس بود،

دوبار به مقام کنسولی و یک بار به مقام سنسوري رسید و برادر سکیپیو آفریکانوس را از مرگ رهانده و با دختر او 

گ با مر  که همه جز سه تن در سن بلوغ درگذشتند؛  کورنلیا دوازده فرزند براي او آورد،. کورنلیا زناشویی کرده بود

این دختر نیز   کورنلیا مجبور شد که به تنهایی بار پرورش تیبریوس و کایوس و دخترش را به دوش بگیرد؛  شوي،

به فرهنگ هلنیستی و حلقۀ یاران سکیپیو وابسته   پدر و هم مادر،. کورنلیا نام داشت و زن سکیپیو آیمیلیانوس شد

هایی با چنان شیوة ناب و عالی نوشت که در ادب رومی  رد و نامهکورنلیا بر گرد خود محفلی از ادیبان فراهم ک. بودند

گوید که یکی از شاهان مصر خواستگار زناشویی با او شد و به او پیشنهاد  پلوتارك می. مقامی ممتاز به دست آورد

کی از اما کورنلیا نپذیرفت و ترجیح داد که همان دختر ی  بر تخت سلطنت مصر بنشیند؛  کرد که چون بیوه شود،

  .اعضاي خاندان سکیپیو و مادر زن عضو دیگر و مادر برادران گراکوس باقی بماند

هر دو با مسائل مربوط به   چون در محیط فلسفه و دولتمداري پرورش یافته بودند،  تیبریوس و کایوس و گراکوس،

بودند و   ومی اهل کوماي،فیلسوف ر  هر دو بخصوص زیر نفوذ بلوسیوس،. دولت روم و فکر یونانی آشنایی داشتند

هر دو . آزادیخواهی را با چنان شور و نیرویی از او الهام گرفتند که نیروي سنت پرستان را در روم به هیچ گرفتند

و اهل سخنوري بودند و در دلیري اندازه   صمیمی،  مغرور،  برادر کمابیش به یکسان و بیش از حد تصور بلندپرواز،

دید که عدة ساکنان چه «گذشت،  کند که چون تیبریوس روزي از میان اتروریا می میکایوس نقل . شناختند نمی

و بدین سان بر روزگار » .اند دارند بندگانی بیگانه ها را پاس می کنند و گله اندك است و آنان که زمین را کشت می

از خود   خدمت سپاهی کنند، توانند و چون دریافت که در آن هنگام فقط مالداران می. اندوهبار برزگران آگاه شد

دادند بردگان پریشانحال و بیگانه  پرسید که اگر به جاي دهقانان تنومند و گستاخی که زمانی لژیونها را تشکیل می

به جاي آنکه   در حالی که تودة پرولتاریاي شهري،  تواند رهبري یا استقالل خود را حفظ کند؟ رم چگونه می  بنشینند،

  تواند سالم باشد؟ کنند، چگونه دموکراسی و زندگی رم می در تهیدستی سرمی  انی سرافراز باشند،زمینداران و برزگر

فساد و تراکم جمعیت   بردگی در روستاها،  تقسیم زمین میان شارمندان تهیدست راه حل آشکار و ضرور سه مسئلۀ

.رسید شهرها، و انحطاط سپاه به نظر می

س به مقام تریبونی خلق برگزیده شد و اعالم کرد که قصد دارد این سه پیشنهاد ، تیبریوس گراکو133در آغاز سال 

بیش از   یا، در صورت داشتن دو پسر، 333هیچ شارمندي حق ندارد بیش از ) 1: (اي تقدیم کند را به انجمن قبیله

ینهاي دولتی که پیش از آن زم  همۀ) 2(  ایکر از زمینهایی را داشته باشد که از دولت خریده یا اجاره شده است؛ 667

به   به اضافۀ مبلغی در ازاي تعمیرات،  به افراد فروخته یا اجاره داده شده است باید به همان بهاي خرید یا اجاره،

به شرط   زمینهاي بازگردانده باید به قطعات بیست ایکري میان تهیدستان توزیع شود،) 3(حکومت بازگردانده شود؛ و 

این . ن تعهد کنند که هیچ گاه سهم خود را نفروشند و هر سال مالیاتی به خزانۀ دولت بپردازندآنکه دریافت کنندگا

م به تصویب رسیده  ق367که در سال   ،»قوانین لیکینیایی«بلکه کوششی بود براي اجراي   نه طرحی در عالم پندار،

گراکوس به پلبهاي تهیدست چنین   ریخ رم،هاي برجستۀ تا در یکی از خطابه. بود و هیچ گاه نه اجرا شد نه برافتاد

جنگند و جان  اما مردانی که در راه ایتالیا می  ستوران دشت و پرندگان آسمان براي خود کنام و نهانگاه دارند، :گفت

 انگیزند تا بر سر آرامگاهها و مزارهاي سرداران ما سربازان خویش را برمی. برند سپرند فقط از آفتاب و باد بهره می می
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  قربانگاهی که براي پدران شما بنا شده باشد کجاست؟. این صالیی بیهوده و دروغین است. نیاکانشان پیکار کنند

شما را سروران . میرید تا براي دیگران ثروت و تجمل فراهم آورید جنگید و می شما می  آرامگاه نیاکان شما کجاست؟

  . آن خود دانیدیابید که از  اما یک وجب زمین نمی  نامند، جهان می

  تریبون دیگر،  ، و اوکتاویوس  سنا پیشنهادهاي گراگوس را غاصبانه شمرد و او را متهم کرد که قصد خودکامگی دارد،

گراکوس پیشنهاد کرد که هر تریبونی   از این رو،. را بر آن داشت که با وتوي خود مانع از تقدیم لوایح به انجمن شود

و   انجمن این پیشنهاد را به تصویب رساند،. دگان خود عمل کند بیدرنگ عزل شودکه برخالف امیال انتخاب کنن

لوایح اصلی به تصویب رسید و به صورت   آنگاه،. تبرداران گراکوس اوکتاویوس را از کرسی خاص تریبونها فرود آوردند

.درقه کردنداش ب او را تا خانه  ، اعضاي انجمن که بر جان گراکوس بیمناك بودند  قانون درآمد؛

شیوة غیرقانونی گراکوس در نفی حق وتوي تریبونی که از طرف خود انجمن مطلق اعالم شده بود به مخالفان وي 

خواهند در پایان سال اول خدمت  اینان اعالم کردند که می. اي داد تا به خنثا کردن کوششهاي وي برخیزند بهانه

گراکوس براي صیانت خود یک بار . ی به یک تریبون تعقیب کنندگراکوس او را به جرم نقض قانون اساسی و زورگوی

چون . دوباره به مقام تریبونی برگزیده شود 132دیگر قانونی اساسی را زیر پا گذاشت و تقاضا کرد که براي سال 

ت او دست اکنون از حمای  سناتوران دیگري که پیش از آن از لوایح گراکوس دفاع کرده بودند،  آیمیلیانوس و الیلیوس،

، دورة  مردم انداخت و وعده داد که اگر دوباره برگزیده شود  گراکوس خود را یکسره به دامان تودة  برداشته بودند،

خدمت سپاهی را کوتاه کند و حق انحصاري سناتوران را در انتخاب شدن به عضویت هیئتهاي منصفه ملغا سازد و به 

سنا از تأمین وجه براي گروهی که مأمور اجراي قوانین   ر این میانه،د. متحدان ایتالیایی رم مقام شارمندي دهد

شاه پرگاموم، مملکت خویش را به ارث براي روم گذاشت   چون آتالوس سوم،. تیبریوس شده بودند خودداري کرد

فت ، گراکوس به انجمن پیشنهاد کرد که اموال شخصی و منقول آتالوس فروخته شود و عواید آن میان دریا)133(

زیرا   سنا از این پیشنهاد سخت برآشفت،. وسایل زراعی ایشان توزیع گردد  کنندگان اراضی دولتی براي تأمین هزینۀ

  شود که نه رام شدنی است و نه نمایندة اش بر ایاالت و وجوه عمومی به انجمنی منتقل می دید بدین گونه سلطه می

به کنایه از آنکه شکستش به   گراکوس،  چون روز انتخاب فرا رسید،. اند و اعضاي آن مردمی پست تبار و بیگانه  خلق،

چون اخذ رأي . در میدان بزرگ شهر حاضر شد  سوگ،  با نگهبانان مسلح و جامۀ  معناي تعقیب جزایی و مرگ است،

قصد شاهی  در حالی که فریاد برمی آورد که گراکوس  سکیپیو ناسیکا،. دو طرف به جان یکدیگر افتادند  آغاز گشت،

هاي بلند و گشاد پاتریسینها  هواداران گراکوس از جامه. به فوروم رهنمون شد  مسلح به چماق،  سناتوران را،  دارد،

و چند صد تن از هواخواهانش با او   اي که بر سرش وارد آمد مرد، هراسیدند و همه فرار کردند؛ گراکوس با ضربه

اجساد   کرد، و در حالی که کورنلیا مویه می  جواب رد شنید،  ا خواست،دفن او ر  چون برادرش اجازة. کشته شدند

  .یاغیان مقتول به درون رودخانۀ تیبر افکنده شد

افزودن هفتاد و پنج هزار تن . مردم را فرو نشاند  سنا خواست تا با موافقت با اجراي قوانین گراکوس آتش خشم تودة

بر آن است که براستی اراضی وسیعی در آن هنگام میان مردم تقسیم  گواه 125تا  131شارمندان از سال   بر عدة

بسیاري از اراضی مورد نظر سالها یا . اما هیئت مأمور اصالح ارضی خود را با دشواریهاي فراوان رو به رو دید. شد

سجل کرده کردند که مرور زمان حقوق ایشان را م و مالکان وقت ادعا می  نسلها پیش از حکومت گرفته شده بود،

قطعات بسیاري به توسط مالکان تازه از کسانی خریده شده بود که خود آنها را به بهاي ارزان از دولت خریده . است

از سکیپیو   زمینداران در حکومتهاي متحد ایتالیا، که حقوق غیر مسجلشان با قوانین تازه به خطر افتاده بود،. بودند

افکار عمومی بر ضد آیمیلیانوس برانگیخته شد و او . ابر هیئت ارضی دفاع کندآیمیلیانوس خواستند که از آنان در بر

www.IrPDF.com



١٢۵۵

آیمیلیانوس را در بسترش مرده   م، ق 129بامداد یکی از روزهاي سال   مقدس گراکوس اعالم کرد؛  را خائن به خاطرة

.و قاتل هرگز شناخته نشد  یافتند گویا او را کشته بودند،

III  - کایوس گراکوس  

براي کشتن وي   زن سیاه بخت و زشتروري سکیپیو،  پردازان سنگدل کورنلیا را متهم کردند که با دخترش، شایعه

واپسینش خاطر » گوهر«با وقف خویشتن به پرورش پسر بازمانده و   در برابر این تهمت،  کورنلیا،. توطئه کرده است

بلکه همت به تکمیل کار برادر   نخواهی،کشته شدن گراکوس در دل کایوس نه سوداي کی. خود را تسلی بخشید

با هوشیاري و دلیري در نومانتیا کار کرده و با رفتار درست و زندگی   زیر فرمان آیمیلیانوس،  وي،. برانگیخت

که گاه به سبب مدتها خویشتنداري سخت   طبع پرشور او،. اش همگان را به ستایش خود وداشته بود پیرایه بی

که در آنها   مقامهاي اجتماعی را،  ا بزرگترین خطیب رومی پیش از سیسرون ساخت و راه همۀاو ر  شد، برآشفته می

، کایوس به مقام تریبونی 124در پایان سال . ، به رویش گشود  گشاده زبانی پس از دالوري شرط ترقی مردان بود

  .برگزیده شد

ا تعادل قواي اقتصادي یا سیاسی حکومت روم دریافت که اصالحاتی که ب  چوان واقعبینتر از تیبریوس بود،  وي،

پرولتاریا، و   روستاییان، سپاهیان،: پس کوشید تا چهار طبقه را با خود همراه کند. قابل اجرا نیست  مخالف باشد،

روستاییان را با تجدید قوانین ارضی برادرش، تعمیم آن به زمینهاي دولتی در ایاالت، و باز آوردن هیئت . بازرگانان

تارنتوم، ناریون، و   با ایجاد کوچنشینهاي تازه در کاپوا،. ی و نظارت شخصی بر عملیات آن پشتیبان خویش ساختارض

سربازان را با تصویب قانونی مبنی . متوسط را برافروخت  طلبی طبقۀ آتش جاه  و تبدل آنها به مراکز بازرگانی،  کارتاژ،

که دولت را به توزیع هر پیمانه گندم به   ،»قانون غله«با وضع . د کردالمال خرسن بر تأمین هزینه و پوشاکشان از بیت

توده هاي شهرنشین را   کرد، خواهندگان آن موظف می  میان همۀ) نصف قیمت بازار(قیمت شش و یک سوم آس 

خ روم اتکاي به نفس گزند رساند و بعدها در تاری  این اقدام به افکار کهن رومیان دربارة. سپاسگزار خود ساخت

فروشند  کایوس بر آن بود که غله فروشان متاع خود را به دو برابر قیمت تولید به مردم می. تغییرات حیاتی پدید آورد

به هر . رساند زیانی به دولت نمی  شود، جویی در مخارج می که با توحید عملیات کشاورزي موجب صرفه  و اقدام او،

آریستوکراسی به مدافعان برادران گراکوس و، بعدها،   را از پشتیبانان وابستۀ قانون غله آزادمردان تهیدست روم  تقدیر،

ماریوس و قیصر مبدل کرد و بنیاد آن نهضت دموکراتیکی را نهاد که در کالودیوس به اوج رسید و در آکتیون فرو 

.مرد

قدرت   خذ رأي انجمن سدانه،با لغو سنت تقدیم طبقات توانگر در آیین ا  غرض از پنجمین اقدام کایوس آن بود که،

کایوس . شد ترتیب رأي دادن اعضاي انجمن به حکم قرعه معین می  هواخواهان خود را تأمین کند؛ از آن پس،

حق انحصاري شرکت به   ایاالت،  در محاکمات مربوط به جریان واقعۀ  بازرگانان را بدین گونه خشنود کرد که به آنان،

وي با . به ایشان حق داد که در غالب موارد قاضی دعاوي خویش باشند  به عبارت دیگر،  ،و  عنوان هیئت منصفه را داد،

. آز ایشان را برانگیخت  هاي آسیاي صغیر مالیاتی به میزان یکدهم بگیرند، پیشنهاد اینکه بازرگانان از همۀ فراورده

  رویهمرفته،. بیکاري را کاهش داد  اي ایتالیا،بخشه  راهسازي در همۀ  با اجراي برنامۀ  پیمانکاران را توانگر ساخت و،

ترین قوانینی بود که پیش از قیصر به روم  سازنده  اي از آنها، سیاسی پاره  فریبکارانۀ  قطع نظر از جنبۀ  این قوانین،

  .ارزانی شد

ه به مقام تریبونی کایوس با برخورداري از پشتیبانی این عناصر گوناگون توانست سنت را نقض کند و دوباره و سه بار

که به رأي انجمن از میان بازرگانان برگزیده  –شاید در آن هنگام بود که بر آن شد تا سیصد عضو تازه . برگزیده شود

و   وي همچنین پیشنهاد کرد که همۀ آزاد مردان التیوم از حق رأي کامل،. بر سیصد عضو سابق سنا بیفزاید –شود 
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ترین عمل وي در راه گسترش  که دلیرانه  این اقدام،. برخوردار شوند  رأي جزئی،باقی آزادمردان ایتالیا از حق 

  رأي دهندگان به تقسیم مزایاي خود، حتی با کسانی که فقط عدة. نخستین خطاي وي بود  دموکراسی به شمار آمد،

. را غنیمت شمردسنا فرصت . رویی خوش نشان ندادند  کمی از ایشان توانایی شرکت در مجالس رم را داشتند،

این تریبون درخشان را فقط ستمگر مردمفریبی   قدرتی نداشتند،  اعتنایی کایوس بودند و ظاهراً که مورد بی  سناتوران،

چون   پس،. خواهد قدرت شخصی خویش را با تقسیم تهورآمیز امالك و وجوه دولتی توسعه دهد یافتند که می

خود در   با استفاده از غیبت کایوس، که سرگرم تأسیس مستعمرة  ند،پرولتاریاي رشکناك رم را متحد خویش یافت

نخست آنکه با وضع قانونی براي برانداختن   :دو اندرز دادند  مارکوس لیویوس دروسوس،  به تریبون دیگر،  کارتاژ بود،

با پیشنهاد تشکیل  و دیگر آنکه  مالیاتی که قوانین براي روستاییان مقرر کرده است آنان را پشتیبان خود سازد،

پرولتاریا را در آن واحد خشنود و   که هر یک از سه هزار تن از مرم رم فراهم آید،  دوازده مهاجرنشین تازه در ایتالیا،

دریافت که دروسوس محبوب خلق   چون بازگشت،  انجمن بیدرنگ این لوایح را تصویب کرد و کایوس،. ناتوان گرداند

اما ناکام شد؛   وي کوشید تا براي بار سوم به تریبونی برگزیده شود،. چالش گرفته است رهبري او را گام به گام به

کایوس پشتیبانانش را از توسل به زور برحذر . اند اما در آرا تقلب کرده  دوستانش ادعا کردند که او برگزیده شده،

.و کناره گرفت  داشت،

این   ها، آشکار و نهان، ر کارتاژ دست کشیده شود؛ همۀ دستهسال بعد، سنا پیشنهاد کرد تا از تشکیل مهاجرنشین د

برخی از هواخواهان کایوس مسلحانه در انجمن حاضر . پیشنهاد را نخستین قدم در راه لغو قوانین گراکوس شمردند

از و برگ سناتوران با س  روز بعد،. پرستی را که آهنگ حمله به کایوس کرد از پاي درآورد و یکی از ایشان سنت  شدند،

که روي تپۀ آونتینوس سنگر گرفته   جنگی تمام و هر یک همراه دو بندة مسلح حاضر شدند و بر طرفداران خلق،

به آن سوي   چون نتوانست،. کایوس کوشید تا غوغا را بخواباند و از زورورزي بیشتر جلو گیرد. حمله کردند  بودند،

. اش فرمان داد تا او را بکشد؛ بنده چنین کرد و سپس خود را کشت به بنده  هنگامی که گرفتار شد،  تیبر گریخت و،

زیرا سنا وعده کرده بود که به اندازة وزن   دوستی سر کایوس را برید و آن را از سرب گداخته پر کرد و به سنا آورد،

دیگر به موجب احکام و سه هزار تن   دویست و پنجاه تن از هواداران کایوس در نبرد به خاك افتادند،. آن طال ببخشد

که کایوس   شد، جماعت شهر، هنگامی که اجساد کایوس و پشتیبانان به درون رودخانه افکنده می. سنا اعدام شدند

سنا اجازه نداد که کورنلیا در مرگ پسر جامۀ سوگ بر تن . هواي دوستی ایشان را در سر داشت، لب از لب نگشود

  .کند

IV – ماریوس  

  قوانین گراکوس،  هاي مردمفریبانۀ به جاي جنبه  مۀ زیرکی و هوش خود را در کار آن کرد که،آریستوکراسی پیروز ه

یا   آن را نداشت که بازرگانان را از عضویت هیئتهاي منصفه محروم گرداند،  اما زهرة. اثر سازد عناصر سازندة آنها را بی

به عنوان   و اجازه داد که بخشش غله،  ا بیرون براند،گران را از شکارگاههاي پرسودشان در آسی پیمانکاران و معامله

اي افزود که به موجب آن دریافت کنندگان زمین  به قانون مورد توجه سابق ماده. باقی بماند  ضمانی در برابر انقالب،

نظام داران فروختند، و رسم  هزاران تن از ایشان زمینهاي خود را به برده  حق فروش امالك خود را یافتند؛ پس،

هاي مردم در  توده. هیئت ارضی ملغا و برچیده شد  ،118در سال . زندگی از سر گرفت) التیفوندیا(امالك وسیع 

پایتخت اعتراضی نکردند، زیرا به این نتیجه رسیده بودند که خوردن غلۀ دولتی در شهر بهتر است تا عرق ریختن در 

زیرا خاك کارتاژ (پرستی دست به دست هم آمد  یی با خرافهتناسا. یا کشت و کار در مهاجرنشینهاي پیشرو  دشت،

ثروت . اي نرسد هر گونه کوششی براي تعدیل فقر شهرها از راه مهاجرت به نتیجه  تا زمان قیصر،  که،) نفرین شده بود
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مند رومی شار 2000رو حساب کرد که فقط  دموکراتی میانه  م، ق 104در سال   شد؛ اما توزیع نمی  رو به فزونی بود،

  .صاحب مال هستند

شمارة  …. . پلبینها همه چیز خود را از دست دادند. وضع مردم حتی بدتر از گذشته شد»  :گوید می آپیانوس 

شد که افراد لژیونها از مشموالن ممالک  بیش از پیش الزم می» .شارمندان و سربازان همچنان رو به کاهش داشت

اي تازه از خدمت  هر روز عده. نه شوق جنگ در دل و نه عشق روم را در سر داشتند اما اینان  ایتالیایی گرفته شوند،

.خود رسید  ترین پایۀ گریختند؛ نظم سپاهی کاستی گرفت و نیروي دفاعی جمهوري به پست سربازي می

  ژرمنی،  قبیلۀ، دو 113در سال . از شمال و جنوب مورد حمله قرار گرفت  کمابیش در یک زمان،  از این رو، ایتالیا،

همچون سیلی هراس   گویی براي آنکه رومیان را طعمی از سرنوشت نهایی خویش بچشانند،  یعنی کیمبرها و توتونها،

از سرزمین خود   با زنان و کودکان و ستوران خود،  مرکب از سیصد هزار مرد جنگی،  هاي سرپوشیده، در عراده  انگیز، 

شاید از فراز آلپ به گوش ایشان رسانده بودند که روم به ناز و نعمت دل باخته . ر شدندبه سوي ایتالیا سرازی ) گرمانیا(

گفتند  و چندان بور که ایتالیاییان می باك،  بی  برومند،  نوآمدگان مردمی بودند بلند باال،. و از جنگ خسته شده است

به سپاه روم برخوردند و آن را ) ر کارینتیانویمارکت کنونی د(در نوریا . مانند که کودکانشان به پیران سرسپید می

آنگاه از باختر به جنوب گل سرازیر . از رود راین گذشتند و سپاه دیگر رومی را مغلوب کردند  پس،. شکست دادند

، هشتاد هزار سرباز لژیونی و )اورانژ(در آراوسیو . شدند و بر سومین و چهارمین و پنجمین سپاه روم چیره گشتند

و روم را چنان هراسی   مهاجمان افتاد،  سراسر ایتالیا در معرض حملۀ. الزم اردوگاه در کارزار کشته شدندچهل هزار م

  .آن بر دلها ننشسته بود  فرا گرفت که از زمان هانیبال مانند

و  برادر خویش را به شکنجه کشت  نوة ماسینیسا،  چون یوگورتا،. کمابیش در همین زمان در نومیدیا جنگ درگیر شد

براي آنکه نومیدیا را به صورت ایالتی درآورد و   سنا،  کوشید تا پسران عم خود را از سهمشان در مملکت محروم کند،

یوگورتا پاتریسینها را براي دفاع از مرام و . به او اعالم جنگ کرد  روم بگشاید،  درهاي آن را به روي کاالها و سرمایۀ

آزار  به کوششهاي بی  با رشوه،  سردارانی را که به جنگ با او گسیل شده بودند، جرایم خویش در برابر سنا باز خرید و

دستی کرد و  بیش از گذشته گشاده  شاهی،  از محل خزانۀ  چون به رم فراخوانده شد،. یا صلحی مساعد خرسند کرد

  . توانست بالمانع به پایتختش بازگردد

و آن گایوس ماریوس فرزند کارگري روزمزد بود که   آمد، از این کشمکشها فقط یک صاحبمنصب آبرومند بیرون

وي در آغاز جوانی به خدمت سپاهی پیوست و در نومانتیا زخم خورد و . مانند سیسرون در آرپینون زاده شده بود

ن اي نداشت ـ و شاید درست به همی با آنکه از تربیت و آداب رفتار بهره  هاي قیصر را به زنی گرفت و، یکی از خاله

، از مقام نایبی نزد کوینتوس متلوس ناالیق در افریقا دست 108در پایان سال . به تریبونی خلق برگزیده شد  سبب ـ

جنگ با یوگورتا را به   کشید و خود را به این عنوان نامزد منصب تریبونی کرد که اگر به جاي متلوس بنشیند،

در آن ). 106(به دست گرفت و یوگورتا را وادار به تسلیم کرد مقام فرماندهی را   چون برگزیده شد،. فرجامی برساند

باکی به نام لوکیوس سوال بوده است ـ این قصه  زمان، مردم ندانستند که عامل مهم این پیروزي جوان واالتبار بی

اساسی رو  اعتنا به قانون بی  ماریوس با شکوه تمام به رم آمد و چنان محبوبیتی یافت که انجمن،. بعدها فاش شد ـ 

زیرا از   کردند، بازرگانان از او حمایت می). 100- 104(وي را چند سال پی در پی به تریبونی انتخاب کرد   به زوال،

گمان تنها مردي بود که  و از دیگر سو او بی  گشود، گذاریهاي ایشان می یک سو پیروزیهاي وي راه را براي سرمایه

روم بسیاري از آیین قیصري را در شخص عم قیصر به   از همان زمان،. شکندتوانست هجوم اقوام سلتی را در هم  می

دیکتاتوري رهبري که طرف اعتماد مردم و متکی به پشتیبانی   بسیاري از رومیان فرسوده،  رسمیت شناخت؛ به دیدة

.هاي متنفذان از آزادي بود جلوگیري از سوءاستفاده  سپاهی جانباز باشد تنها چارة
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در   اما،. روم را از تعدي خود معاف داشتند  با عبور از پیرنه و تاراج اسپانیا،  پس از پیروزي خود در آراوسیو،  کیمبرها،

از راههاي   اي بیش از گذشته به روم بازگشتند و با توتونها همدست شدند که در یک زمان، ، با عده102سال 

اي از جلب افراد  ماریوس براي مقابله با این خطر به نوع تازه. جداگانه، بر دشتهاي پربرکت ایتالیاي شمالی هجوم برند

وي همۀ . انقالبی پدید آورد  نخست در سازمان سپاهی و سپس در حکومت،  براي خدمت سپاهی متوسل شد که،

از به خدمت فراخواند و مقرري هنگفتی به آنان پیشنهاد کرد و وعده داد که پس   چیز، چه مالدار و چه بی  افراد را،

سپاهی که به این ترتیب تشکیل شد به طور عمده از . داوطلبان را آزاد کند و به آنان زمین ببخشد  پایان هر نبرد،

بلکه براي   این سپاه نه براي میهن،. آمد و در حق پاتریسینها احساساتی خصمانه داشت پرولتاریاي شهري فراهم می

. انقالب قیصري را بنیاد نهاد  آنکه خود بداند، شاید بی  ماریوس،  ،بدین سان. جنگید سردار خود و گردآوري غنایم می

ماریوس سربازان خود را از . و فرصت سنجش پیامدهاي دوردست سیاسی را نداشت  نه سیاستمدار،  وي سرباز بود،

آسانی شکست با حمله بر هدفهایی که ب  بدنهاشان را به سختی خو داد و،  با رهنوردي و مشق،  روي آلپ گذراند و،

  توتونها،. دلیرشان کرد؛ تا زمانی که سربازان آزموده نشده بودند، ماریوس به مقابله با دشمن خطر نکرد  پذیر بود،

از کنار اردوي رومیان گذشتند و به تمسخر از سربازان پرسیدند که آیا براي زنان خود در   آنکه به مانعی برخورند، بی

شمارة توتونها را . ا بر سر آنند که بزودي از فیض حضور زنان رومی دماغی تازه کنندزیر  روم پیغامی دارند یا نه،

هنگامی که همۀ مهاجمان . توان از اینجا حدس زد که عبورشان از کنار اردوي رومیان شش روز مدت گرفت می

در آکواي سکستیاي در نبردي که بدین گونه . ماریوس به سپاهش فرمان داد که از پشت بر آنان بتازند  گذشتند،

پلوتارك گزارش . لژیونهاي تازه صد هزار مرد کشتند یا به اسیري گرفتند  واقع شد،) امروزه اکس ـ آن ـ پرووانس(

پس از   اند که ساکنان مارسی برگرد تاکستانهاي خود پرچینهایی از استخوان کشیدند و زمین، آورده»  :دهد که می

چندان از مواد متعفنی که به درون آن رخنه کرده بود بارور شد که در   زمستانی، ها و فرود آمدن باران گندیدن الشه

آن را به ایتالیا   ماریوس بعد از آنکه سپاه خود را چند ماهی رخصت آسایش داد،» .سابقه آورد سال بعد محصولی بی

با کیمبریان   یان را شکست داده بود،همانجا که هانیبال براي نخستین بار روم  نزدیک رود پو،  بازگرداند و در ورچالي،

برهنه به درون برف رفتند و خود را از   براي آنکه نیرو و دلیري خویش را آشکار کنند،  بربریان،). م ق 101(در افتاد 

روي یخ و میان حفره هایی ژرف به قلل کوه رساندند و سپس سپرهاي خود را سورتمه کردند و شادان به روي آنها به 

.کمابیش همۀ ایشان کشته شدند  بر اثر نبردي که در گرفت،. یدندپایین سر

  و رومولوس که رم را دوباره بنیاد کرده بود،  همچون کامیلوس که یک بار سلتهاي مهاجم را پس رانده بود،  ماریوس،

و به   یده شد،بخشی از غنایمی که وي با خود آورده بود به پاداش به خود او بخش. در پایتخت شادمان پذیرفته شد

وي را   م، ق 100در سال . به دست آورد» به وسعت یک مملکت«این ترتیب ماریوس مردي توانگر گشت و امالکی 

اصالح طلبی آتشین سرشت بود که تصمیم   لوکیوس ساتورنینوس،  همکار وي،. براي بار ششم به تریبونی برگزیدند

که به موجب آن زمینهاي   الیحۀ وي،  گرنه با زور به اجرا درآورد، داشت مقاصد گراکوس را در صورت امکان با قانون و

و هنگامی که وي قیمت هر   پسند طبع ماریوس افتاد،  شد، کار جنگ اخیر بخشیده می مستعمرات به سربازان کهنه

یوس مار  به پنج ششم یک آس کاهش داد،  )تقریباً سی و نه سنت(دولتی را از شش و یک سوم آس   پیمانه غلۀ

مملکت و حقوق   خزانۀ  ،)انجمن(با منع تریبونها از احالۀ چنین اقداماتی به رأي   سنا خواست تا،. اعتراضی نکرد

آشوب از هر دو سو   پس،. رساند )انجمن(اقدامات خود را به تصویب   ، به رغم آن  خویش را حفظ کند، اما ساتورنینوس،

سنا به آخرین   را کشتند،  یکی از محترمترین آریستوکراتها،  ممیوس، کایوس  هاي ساتورنینوس، چون دسته. برخاست

از ماریوس به عنوان » رأي سنا براي دفاع از حقوق عامه«حربۀ خود دست یازید و با استفاده از حق خویش به عنوان 

  .کنسول درخواست کرد تا انقالب را فرونشاند
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بار  این فرجامی مصیبت  مردم،  پس از دوران دراز خدمت به تودة. ترین تصمیم زندگی خود رو به رو شد ماریوس با تلخ

بیزار بود ] انقالب[او نیز از خشونتهاي   با اینهمه،. بود که اکنون به سرکوب رهبران خلق و دوستان دیرین مکلف شود

تا ساتورنینوس  با قواي خود بر شورشیان تاخت و گذاشت  پس،. دانست و بدیهاي انقالب را بیش از خوبیهاي آن می

در حالی که هم مردمی که وي از حقوقشان دفاع کرده و هم آریستوکراسیی که به   سنگسار و کشته شود و سپس،

  .انگیزي تن در داد گیري غم به کناره  داشتند، همت او نجات یافته بود خوارش می

V - قیام ایتالیا

هنگامی که سنا از شاهان شرقی متحد خویش درخواست  .آمد انقالب رفته رفته به صورت جنگ داخلی درمی  اکنون،

مملکت وي براي   جنگاوران شایستۀ  پاسخ داد که همۀ  شاه بیتینیا،  نیکومدس،  یاري در برابر تهاجم کیمبرها کرد،

که اکنون وجود سپاه را بر هر چیز   سنا،. اند برآوردن خواستهاي سنگین مالیاتگیران رومی به بردگی فروخته شده

به . اند آزاد گردند حکم کرد که همۀ کسانی که به جرم نپرداختن مالیات به بندگی گرفته شده  داد، دیگر رجحان می

اربابان خویش   آمدند، که بسیاري از ایشان از مناطق یونانی نشین شرق می  صدها بنده در سیسیل،  شنیدن این حکم،

اربابان اعتراض کردند و پرایتور اجراي حکم . مدند و آزادي خواستندرا ترك گفتند و در برابر کاخ پرایتور رومی گرد آ

بندگان به رهبري یک ریاکار مذهبی به نام سالویوس بسیج نبرد کردند و به شهر مورگانتیا حمله . را موقوف ساخت

د وفادار نگاه به خو  اینکه با پس راندن مهاجمان آزاد خواهند شد،  با وعدة  ساکنان شهر بندگان خود را،. بردند

در همین زمان . بسیاري از ایشان به شورشیان پیوستند  پس،  بندگان حمله را دفع کردند، اما آزادي نیافتند؛  داشتند؛

سر به   مردي فرهیخته و مصمم،  به رهبري آتنیون،  ، نزدیک شش هزار بنده در انتهاي باختري جزیره،)103سال (

  شدند مغلوب کرد و، اش فرستاده می را که پی در پی از طرف پرایتور به مقابله این نیرو سپاهیانی. شورش برداشتند

مجموع این قوا بر سپاهی که . به شورشیانی که زیر رهبري سالویوس بودند پیوست  چون راه شرق را در پیش گرفت،

یگري به رهبري کنسول لژیونهاي د. اما در لحظۀ پیروزي سالوویوس درگذشت  از ایتالیا گسیل شده بود چیره گشت،

رهبر مغلوب  آتنیون در نبرد یک تنه با آکویلیوس به قتل رسید و بندگان بی  ها گذشتند؛ مانیوس آکویلیوس از تنگه

و هزاران تن دیگر نزد اربابان خود بازگشتند و صدها تن را با   هزاران تن از ایشان در کارزار به خاك افتادند،  شدند؛

. شد با شیران بستیزند ند تا در مسابقاتی که به مناسبت پیروزي اکویلیوس برگزار میکشتی به رم گسیل داشت

  .هاي خویش را بر دلهاي یکدیگر فرو کردند تا آنکه همگی جان سپردند دشنه  به جاي جنگیدن،  بندگان،

  ش دو قرن بود که روم ـکمابی  اکنون،. سراسر ایتالیا را آشوب فرا گرفت  ،»دومین جنگ بردگان«چند سال بعد از این 

میان کوههاي آپنن و دریا ـ بر باقی سرزمین ایتالیا همچون سرزمینهاي   یعنی مملکتی کوچک میان کوماي و کایره،

در دولتی که بر ایشان   مانند تیبور و پراینسته،  حتی برخی از شهرهاي نزدیک رم،. فرمانگزار خویش فرمان رانده بود

و کنسوالن احکام و قوانین را بر جوامع ایتالیایی با همان فرادستی   سنا انجمنها،. اشتنداي ند حاکم بود نماینده

شد که  صرف جنگهایی می» متحدان«منابع و نیروي انسانی . کردند که بر ایاالت بیگانه و فتح شده تحمیل می

با هانیبال به روم وفادار مانده  آن ایاالتی که در تنگناي درگیري. هدفشان افزودن بر ثروت چند خانواده در رم بود

به چنان   به جزاي عمل خود،  آنها که به طریقی وي را یاري رسانده بودند،  بودند پاداشی اندك دریافت کردند؛

تنی چند از توانگران در . واري درآمدند که بسیاري از آزادمردانشان به شورشهاي بردگان پیوستند فرمانبرداري برده

. رفت و قدرت رم همه جا براي پشتیبانی از توانگران در برابر تهیدستان به کار می  رم را یافتند، شهرها حق شارمندي

همۀ  95و به موجب حکمی در سال   ، انجمنی ساکنان شهرهاي ایتالیا را از مهاجرت به رم بازداشت،126در سال 

.ن پایتخت خودپرست بیرون راندنداز آ  نه شارمندي رم را،  ساکنانی را که شارمندي ایتالیا را داشتند،
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مارکوس لیویوس . اما جان خود را بر سر مقصود باخت  یکی از آریستوکراتها کوشید تا این اوضاع را اصالح کند،

وي پدر زن   از آنجا که پسرخواندة. کرد دروسوس فرزند تریبونی بود که با تیبریوس گراکوس همچشمی می

به مقام تریبونی رسید،  91پس از آنکه در سال . انقالب را به فرجام آن پیوند دادوي آغاز   خانوادة  آوگوستوس شد،

بازگرداندن حقوق انحصاري سنا در مورد ) 2(تقسیم امالك دولتی بیشتر میان تهیدستان؛ ) 1: (سه پیشنهاد کرد

اعطاي حق ) 3(و  دار به اعضاي سنا؛ سرمایه  یا طبقۀ» اکویتس«هیئتهاي منصفه و در عین حال افزودن سیصد 

سنا هر   انجمن الیحۀ اول را با رویی خوش و دومی را با سردي تصویب کرد؛. شارمندي روم به همۀ آزادمردان ایتالیا

  زیرا مردي ناشناخته دروسوس را در خانۀ  الیحۀ سوم هیچ گاه به مرحلۀ رأي نرسید،. اثر شمرد دو را رد کرد و بی

  .خود از پا درآورد

که لوایح دروسوس امیدشان را برانگیخته و فرجام او آنان را قانع کرده بود که سنا و انجمن هرگز   لیا،ایاالت ایتا

یک جمهوري فدرال برپا   پس،. خود را براي انقالب آماده کردند  بآسانی به تقسیم مزایاي خویش تن نخواهند داد،

قبایل ایتالیایی   ی واگذاشتند که از برگزیدگان همۀکردند، کورفینیوم را پایتخت خود ساختند، و حکومت را به سنای

درنگ به جدایی  رم بی. زیرا اینان خود را در این ماجرا کنار کشیده بودند  آمد، جز اتروسکها و اومبریاییان فراهم می

و هراس از یگانه شدند   آنها دفاع از وحدت بود،  در امري که به دیدة  هاي شهر، فرقه  همۀ. خواهان اعالم جنگ کرد

. گرفتند دل هر رمی را لرزاند برادرکشانه می »اجتماعیجنگ «انتقامی که شورشیان در صورت پیروزي در این 

  رومی،و در همان حال که دیگر سرداران   ماریوس عزلت خویش را ترك گفت و فرماندهی سپاهیان را به عهده گرفت،

سیصد هزار مرد   در ظرف سه سال جنگ،. وي پیروزیهایی پی در پی به دست آورد  خوردند، شکست می  جز سوال،

  . جان سپردند و ایتالیاي مرکزي ویران شد

  رم با اعطاي حق شارمندي کامل آنها را خشنود ساخت،  چون اتروریا و اومبریا قصد پیوستن به شورشیان را داشتند،

. کردند حق رأي داده شد اي که سوگند وفاداري به رم را یاد می ، به همۀ آزادمردان یا بندگان آزاد شده90 و در سال

آن جنگ  89و در سال   شهرها یکایک دست از جنگ کشیدند،. این امتیازهاي دیررس متحدان را ضعیف کرد

اعطاي حق رأي بدین گونه زیرپا گذاشتند که خود را به   رومیان وعدة. ددمنشانه و زیانبار با صلحی تلخ پایان گرفت

و چون حق رأي فقط پس از سی و پنج قبیلۀ موجود به آنان تعلق   شارمندان تازه را در ده قبیله سازمان دادند،

جوامع . توانستند در انجمنهاي رم شرکت کنند اي انگشت شمار می فقط عده  به عالوه،. حاصلی نداشت  گرفت، می

هاي خود را به شادمانی به روي  سرده به انتظار فرصت خاموش نشستند و چهل سال بعد دروازهخورده و اف فریب

  .قیصري گشودند که در یک دموکراسی مرده به آنان حق شارمندي بخشید

VI – سوالي شادکام  

  ،»داخلی«به » اعیاجتم«و این بار نام جنگشان از   ایتالیاییان دوباره به جان یکدیگر افتادند،  پس از چند سال آشتی،

برگزیده شد  88لوکیوس کورنلیوس سوال به عنوان یکی از تریبونها در سال . و صحنۀ آن از شهرها به رم تغییر یافت

که   تریبون دیگر،  فوس،سولپیکیوس رو. بود به عهده گرفت پونتوسیو فرماندهی سپاهی را که روانۀ سرکوب مهرداد 

انجمن را مجاب ساخت که فرماندهی را   پرستی چون سوال را در رأس نیرویی چنان عظیم ببیند، خواست سنت نمی

. هنوز سوداهاي نظامی در سر داشت  با آنکه اکنون مردي فربه و شصت و نه ساله بود،  ماریوس،. به ماریوس بسپارد

دتها انتظار براي پیشوایی به دست آورده بود به دست انجمنی تباه شود که به سوال نگذاشت فرصتی که او پس از م

وي به نوال گریخت و . هاي بازرگانان دوستار ماریوس بود دیدة او گرفتار افسونسراییهاي یک مردمفریب و اسیر رشوه

.سپاهیان را همراه خود کرد و رهسپار حمله به رم شد
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   پشتیبان آریستوکراسی گشت،  با آنکه تهیدست زاده شد،. همتا بود مردي بی  رنوشت،از دیدگاه تبار و منش و س  سوال،

که او را در   وي از زندگی،. و قیصر رهبر تهیدستان شدند  دروسوسها،  همچنانکه واالتبارانی چون برادران گراکوس،

آنکه وسواسی به دل راه دهد  بی  ت،چون به پول دست یاف  انتقام گرفت؛  عین حال بزرگزاده و تهی کیسه ساخته بود،

سیمایش دل انگیز نبود ـ چشمانی خیره و آبی بر . آن را به خدمت هوسهاي خویش گماشت  یا اندازه نگاه دارد،

اما با کمال » .همچون توتهایی که به روي آرد ریخته باشند»  هاي سرخ و ناهموار داشت، اي سپیدگون با آبله چهره

آثار گزین هنري را   در ادب یونانی به همان مایه دست داشت که در ادب رومی،. کرد ان میخویش نقص جمال را جبر

هاي ارسطو جزو غنایم گرانبهاي وي از آتن به رم آورده  آورد، فرمان داد تا نوشته گرد می) معموال با وسایل نظامی(

همدمی . راي گمراهی آیندگان بنویسدو میان جنگ و انقالب فرصتی به چنگ آورد تا کتاب خاطرات خود را ب  شود،

با ریخت و پاش «: نویسد سالوسیتوس می. باده و زن و پیکار و آواز  دلباختۀ  سرخوش و دوستی گشاده دست بود،

توانست شویی آبرومندتر از  گو اینکه می  شد، اش نمی جویی مانع از اداي وظیفه با این وصف هیچ گاه لذت  زیست، می

با سربازانش همچون   یعنی دلخواهترین میدان عمل او،  خاصه در سپاه،  ر ترقی سریع بود،سیرش د» .این باشد

تنها غایتش آن بود که کسی در خرد «؛  کرد و شریک کار و رهنوردیها و خطرات ایشان بود دوستان خویش رفتار می

  جز این عیب،. بست دل می ، اما به خرافات بسیار به هیچ خدایی عقیده نداشت» .و دلیري بر او پیشی نگیرد

اند که  او گفته  دربارة. راند عقلش همیشه بر پندار و عواطفش فرمان می. واقعبینترین و نیز بیرحمترین فرد رومی بود

  نیمی از عمرش را در کارزار سر کرد،. و نیمۀ روباهش بیش از نیمۀ شیرش خطر داشت  نیمی شیر و نیمی روباه بود،

ددمنشیهاي   با این حال همیشه خوي نیکش را نگاه داشت،  ش در جنگ داخلی گذشت،ده سال بازپسین عمر

  صدها هزار دشمن براي خویش ساخت،  کرد، هایش پر می آمیخت و فضاي رم را از خنده گویی می خویش را با لطیفه

.و به همۀ آمالش رسید و در بستر مرد

را که براي فروخواباندن انقالب داخلی و سرکوب مهرداد الزم فضایل و رذایلی   آمد که چنین مردي همۀ به نظر می

سی و پنج هزار مرد آزمودة او بآسانی بر گروههایی که ماریوس شتابزده در رم گرد . بود در خود جمع داشته باشد

ادمش سولپیکیوس بر اثر خیانت خ. به افریقا گریخت  ماریوس چون وضع را نومید کننده دید،. آورده بود چیره شدند

  سوال سر او را بر تریبونی که چند صباحی پیش گشاده زبانیهاي او در آن طنین افکن بود نصب کرد؛. کشته شد

حکم کرد که از آن   چون سربازانش فوروم را گرفتند،. کشت رهاند و به جزاي غدر می بندگان را به پاداش خدمت می

قانون اساسی «تقدیم کرد، و رأي دادن نیز باید به شیوة  توان به انجمن اجازة سنا نمی اي را بی پس هیچ الیحه

وي ترتیبی داد تا خود به . گرفت که به موجب آن حق تقدم به طبقات باالدست تعلق می  صورت پذیرد، »سرویوسی

  س اوکتاویوس و کورنلیوس کینا به کنسولی برگزیده شوند،و اجازه داد تا کنایو  سمت معاون کنسول برگزیده شود،

  .آنگاه رهسپار پیکار با مهرداد بزرگ شد

ستیزة   )پاتریسینها و اکویسترینها(» بهین مردمان  طبقۀ«و ) پلبینها(» خلقیان«هنوز ایتالیا را ترك نکرده بود که 

م با پیروان اصالح طلب کینا درافتادند و در یک هواخواهان سنت پرست اوکتاویوس در فورو. خود را از سر گرفتند

. اوکتاویوس پیروزي یافت و کینا گریخت تا در شهرهاي مجاور انقالبی به راه اندازد. روز ده هزار مرد کشته شدند

با نیرویی  و  بندگان را آزاد اعالم کرد،  با کشتی به ایتالیا بازگشت،  پس از آنکه زمستانی را در نهانگاه گذراند،  ماریوس،

هزاران تن را کشتند، کرسیهاي   شورشیان نبرد را بردند،. مرکب از شش هزار تن در رم بر اوکتاویوس حمله برد

از میان خیابانها رژه   هاي خود، با برداشتن سرهاي واالتباران بر سر نیزه  خطابه را با سرهاي بریدة سناتوران آراستند و،

اوکتاویوس در جامۀ رسمی و بر مسند تریبونی خویش . رمشقی به جا نهاده باشندرفتند تا براي انقالبهاي بعدي س

دادگاهی . و هراس افکنی شورشیان یک سال زمان گرفت  کشت و کشتار پنج روز و شب،. مرگ را آرام پذیره شد
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کرد و اموالشان را  پاتریسینها را احضار و از ایشان کسانی را که با ماریوس خالف ورزیده بودند محکوم  انقالبی همۀ

درنگ و بر جاي  اي از جانب ماریوس کافی بود که مردي را به دیار نیستی بفرستند، بدین گونه که بی اشاره. بازگرفت

. اموال سوال ضبط و خود از فرماندهی معزول و دشمن خلق اعالم شد  دوستان سوال به قتل رسیدند؛  همۀ. اعدام کنند

بندگان آزاد شده چشم . در کوي و برزن به جا نهادند تا طعمۀ پرندگان و سگان شوند مردگان را دفن نکردند، بلکه

بسته دست به غارت و هتک ناموس و قتل گشودند تا آنکه کینا چهار هزار تن ایشان را گرد آورد و با سپاهیان گلی 

.در میان گرفت و همه را کشت

ماریوس در نخستین ماه . بار هفتم به کنسولی برگزیده شدند براي بار دوم و ماریوس براي  م، ق 86در سال   کینا،

چون   والریوس فالکوس،. فرسوده از سختی و سختکوشی، درگذشت  به سن هفتاد و یک سالگی،  دورة جدید خدمت،

 اي در فسخ هفتاد و پنج درصد همۀ وامها گذراند و آنگاه با لشکري مرکب از دوازده الیحه  به جاي او برگزیده شد،

  مند بود، ، که در رم از قدرت یکپارچه بهره کینا. هزار تن روانۀ مشرق زمین شد تا سوال را از فرماندهی عزل کند

و موجب شد تا خود چهار سال   همۀ نامزدان موفق را به مناصب عالی گماشت،  جمهوري را به دیکتاتوري بگرداند،

  .پیاپی به کنسولی برگزیده شود

سوال آتن را که به شورش مهرداد پیوسته بود در حلقۀ محاصرة خود   تالیا را ترك گفت،هنگامی که فالکوس ای

سوال مخارج نبردهاي خود را با غارت معابد و   رسید، چون از جانب سنا پولی براي مقرري لشکریان نمی. گرفت می

اي را در دیوارهاي آتن  بازان او دروازه، سر86در ماه مارس سال . کرد و دلفی تأمین می  اپیداوروس،  هاي اولمپیا، خزانه

: کند که پلوتارك روایت می. شکستند و به درون ریختند و انتقام دیرین خود را از شهر با قتل و تاراج بیدریغ برآوردند

سرانجام، سوال جلو کشتار را گرفت » .خون در کوي و برزن تا حومۀ شهر روان بود … آمدند کشتگان به شماره نمی«

به   که اکنون نفسی تازه کرده بودند،  وي لشکریان خود را،» .بخشاید زندگان را به مردگان می«مردانه گفت و جوان

هاي آن را از راه هلسپونتوس به  شمال راهبر شد و نیرویی عظیم را در خایرونیا و اورخومنوس شکست داد و بازمانده

در همین   اما،. آماده ساخت] یعنی مهرداد[ی شاه پونتوسی درون آسیا دنبال کرد و خود را براي مقابله با سپاه اصل

سوال . فالکوس و لژیونهایش نیز به آسیا رسیدند و به سوال دوباره خبر دادند که باید دست از فرماندهی بکشد  زمان،

کشت و خود را او را   ، نایب فالکوس، فیمبریا، پس  فالکوس را مجاب کرد که بگذارد تا او نبرد را به پایان برساند؛

چون خود را با این اقدام جنون آمیز رو به رو   سوال،. فرمانده همۀ سپاهیان رومی اعالم کرد و بر سوال در شمال تاخت

که به موجب آن مهرداد همۀ سرزمینهایی را که به سوال واگذار کرده بود ) 85(با مهرداد عقد صلحی بست   دید،

آنگاه، سوال . شتاد کشتی به رم بدهد و غرامتی به مبلغ ده هزار تالنت بپردازددوباره به چنگ آورد و تعهد کرد که ه

  سوال،. و فیمبریا خود را کشت  سربازان فیمبریا به سوال پیوستند،. به جنوب بازگشت و در لیدیا با فیمبریا رویارو شد

وي با . الیات پس افتادة آن را گرفتاز شهرهاي یاغی یونیا بیست هزار تالنت و م  که اکنون سرور یونان خاوري بود،

کینا . وارد بروندیسیوم شد 83و در سال   راه پاتراي را در پیش گرفت،  سپاهش سوار بر کشتی به یونان بازگشت،

  .کوشید تا راه را بر او بگیرد؛ اما به دست لشکریانش کشته شد

قریب بیست خروار طال و دویست خروار نقره   عالوه بر پول و آثار هنریی که به حساب خود ضبط کرده بود،  سوال،

او را همچنان دشمن خلق اعالم   اما رهبران خلق، که هنوز در رم حکومت را در دست داشتند،. براي خزانۀ رم آورد

سوال با اکراه سپاه چهل هزار تنی خود را بر . شمردند کردند و پیمان صلحش را با مهرداد مایۀ خواري ملت می می

سپاهی بتمامی   بسیاري از آریستوکراتها به یاري او شتافتند؛ یکی از ایشان، کنایوس پومپیوس،. رم تازاند هاي دروازه

اما شکست خورد و، پس   فرزند ماریوس با سپاه خود به مقابلۀ سوال رفت،. مرکب از موالی و دوستان پدرش همراه برد

به   اي سرشناسی را که هنوز در پایتخت مانده بودند بکشد،پاتریسینه  دستور داد تا همۀ» خلق«از آنکه به پرایتور 
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. پرایتور اعضاي سنا را به اجالس فراخواند و آنگاه افراد نشان شده را بر جاي یا هنگام گریز کشت. پراینسته گریخت

مرکب از   ا،اما در این زمان یک لشکر از سامنیته. مانع وارد آن شد سپس نیروهاي خلق رم را تخلیه کردند و سوال بی

و   سوال به جنگ با ایشان رفت،. از جنوب راه شمال را در پیش گرفت و به ماندة نیروهاي خلق پیوست  صد هزار تن،

سوال فرمان . در دروازة کولین سپاه پنجاه هزار تنی او یکی از خونینترین پیروزیهاي روزگار باستان را به دست آورد

. انگیزد شان آشوب برمی به این بهانه که زندة ایشان بیش از مرده  بین کشته شوند،داد تا هشت هزار اسیر زیر باران زو

ها نمایش  سرداران بر نوك نیزه  سرهاي بریدة یعنی جایگاه آخرین سپاه محصور خلق،   در برابر دیوارهاي پراینسته،

بزرگ شهر بر میخی آویزان شد؛ و ماریوس جوان خود را کشت و سرش در میدان   پراینسته نیز سقوط کرد،. داده شد

.رسمی که اکنون بر اثر تکرار رنگ قانون به خود گرفته بود

درنگ فهرستی از نامهاي چهل سناتور و دو  بی  آنگاه،. دشواري سنا را مجاب کرد که او را دیکتاتور بخواند سوال بی

د که از ماریوس در برابر وي پشتیبانی کرده اینان بازرگانانی بودن. هزار و ششصد بازرگان محکوم به مرگ را صادر کرد

وي به خبرچینان پاداش داد و . و اموال سناتورهایی را که در زمان نظام اصالحی کشته بودند به حراج خریده بودند

فوروم . هایی تا مبلغ دوازده هزار دینار معین کرد براي کسانی که مردان محکوم را زنده یا مرده نزد او بیاورند جایزه

و هر چند یک بار فهرستهاي تازه از نامهاي محکومان بر دیوارهاي آن آویخته   هر با سرهاي کشتگان پیرایه یافت،ش

قتل عام و تبعید و ضبط اموال بر . شد که شارمندان هر روز بخوانند تا بدانند که آیا هنوز حق زندگی دارند یا نه می

چهل و هفت هزار تن . شورشیان ایتالیا و پیروان ماریوس را گرفتهراس افکند و همه جا گریبان   رم و ایاالت سایۀ

مرد در آغوش زن و پسر در بازوي مادر به قتل «: گوید پلوتارك می. در این حکومت ترور آریستوکراتی کشته شدند

چنین شایع بود که . تبعید، یا کشته شدند  بسیاري کسان که بیطرف و حتی سنت پرست بودند طرد،» .رسید می

اموال ضبط شده به حراج یا به . سوال دارایی ایشان را براي لشکریان و خوشگذرانیها یا دوستان خود الزم دارد

.شد، و بسیاري مانند کراسوس و کاتیلینا از برکت آنها ثروتهاي هنگفت به چنگ آوردند نزدیکان سوال فروخته می

اش به قوانین  سلسله احکامی صادر کرد که از روي نام قبیله  برد، که اختیارات خود را دیکتاتورانه به کار می  سوال،

وي به بسیاري از اسپانیاییان و . و هدف آنها برقراري همیشگی حکومت آریستوکراسی بود  معروف شد،» کورنلی«

که به او با افزودن اعضایی   انجمنها را،. سلتها و برخی از بندگان سابق حق رأي داد تا جاي شارمندان مرده را بگیرند

براي آنکه . ناتوان کرد  و با زنده کردن این قاعده که هیچ اقدامی بی اجازة سنا به رأي آنها واگذار نشود،  مدیون بودند،

و در همان . دولتی را موقوف ساخت  توزیع غلۀ  آوردند پیشگیري کند، از سیل ایتالیاییان تهیدست که به رم روي می

براي آنکه انتخاب پیاپی   سوال،. از فشار جمعیت بر رم کاست  و بیست هزار پیر سرباز،با توزیع زمین میان صد   حال،

افراد به منصب کنسولی به دیکتاتوري نینجامد، قاعدة کهن را دوباره زنده کرد که بنابر آن میان اشتغال فرد به یک 

محدود کردن حق وتوي تریبونها و منع  با  وي،. باید ده سال فاصله باشد مقام و گمارش دوبارة وي به همان مقام می

حق انحصاري عضویت هیئتهاي منصفه در . از اهمیت مقام ایشان کاست  تریبونهاي سابق از اشتغال به مناصب باالتر،

محاکم عالی را از بازرگانان گرفت و به سنا بازگرداند و ایاالت را موظف کرد که مالیات خود را، به جاي واگذاري به 

بر   براي آنکه دادرسی سریعتر صورت گیرد،  دادگاهها را به رسمیت شناخت و،. یکراست به خزانه بپردازند  مأموران،

  قضایی، اجرایی، اجتماعی،  همۀ امتیازات قانونی،. شمارة آنها افزود و وظایف و حوزة صالحیت آنها را بدقت معین کرد

ت به آن باز گرداند، زیرا بر آن بود که فقط نظام پادشاهی و جامگی را که پیش از انقالب گراکوسی به سنا تعلق داش

براي آنکه اعضاي سنا را به شمارة کامل خود . تواند یک امپراطوري را خردمندانه اداره کند یا آریستوکراسی می

براي . درا به عضویت سنا برگردان» بهین مردمان«اي اجازه داد تا سیصد تن از اعضاي طبقۀ  به انجمن قبیله  برساند،

همۀ لژیونهاي خود را خلع سالح، و مقرر کرد تا هیچ سپاهی   آنکه اعتماد خود را به بازگشت کامل اوضاع نشان دهد،
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از همۀ اختیارات خود چشم پوشید و حکومت کنسولی را دوباره   پس از دو سال دیکتاتوري،. در ایتالیا تشکیل نشود

  ).م ق 80سال (برقرار کرد و از خدمت کناره جست 

. توانستند اسباب قتل او را فراهم آورند کشته بود زیرا همۀ کسانی را که می  سوال اکنون از هر گزندي در امان بود،

در فوروم شهر به گردش پرداخت و حاضر شد تا   آنکه آزاري ببیند، بی  وي تیرداران و نگهبانان خود را مرخص کرد و،

آنگاه به کوماي رفت تا . رمندي که مایل به شنیدن آن باشد گزارش دهداعمال خود را در زمان حکومت براي هر شا

چون از جنگ و قدرت و پیروزي و شاید آدمیزادگان خسته شده . آخرین سالهاي زندگیش را در کوشک خود بگذراند

شکار و  آوازخوانان و رقاصان و مردان و زنان بازیگر را گرد خود جمع کرد و کتاب گزارشها را نوشت و به  بود،

زیرا در   نامیدند، دیري بود که مردم او را سوالفلیکس یا سوالي شادکام می. ماهیگیري و خوردن و آشامیدن پرداخت

وي . و از بیم یا پشیمانی فارغ زیسته بود  بر اوج قدرت دست یافته،  از هر کامی بهره گرفته،  هر جنگی پیروز شده،

در پنجاه . هاي خویش جبران کرد د و کم و کاستیهاي آنان را نیز با معشوقهپنج بار زن گرفت و چهار زن را طالق دا

کسان . بدن عفنش شپش گذاشت«پلوتارك   و هشت سالگی قولونش به چنان زخم سهمگینی دچار شد که به گفتۀ

ابه و بسیار شب و روز به کشتن شپشها گماشته شدند، اما شمارة حشره چنان فزونی یافت که نه تنها جامه و گرم

در حالی که هنوز یک سال هم از کناره   بر اثر خونریزي روده مرد،  پس،» .بلکه خوراکش نیز به آن آلوده شد  لگن،

دوستی مرا خدمت و »  :سوال فراموش نکرده بود که سنگنبشتۀ گورش را معین کند). 78سال (گیریش نگذشته بود 

  ».اشمدشمنی مرا ستم نکرد که آن را بکمال جبران نکرده ب

  

فصل هفتم

  ارتجاع متنفذان

  م ق 60 – 77

  

I – حکومت  

  دل و زیرك، جوان زنده  یکی آنکه از کشتن فرزند و برادرزادة دشمنانش،  :با اینهمه، سوال دو بخشش بخطا کرد

. بود گذراند پا به بیست سالگی نهاده طرد و تبعید را می  چشم پوشید؛ قیصر هنگامی که دورة  یولیوس قیصر،  کایوس

سوال در این گفته   به هر حال،. او را بخشود  به اصرار دوستان مشترك،  سوال نخست او را براي کشتن نشان کرد، اما،

  خطاي دومش شاید آن بود که زود از کار کناره گرفت و،» .در آن جوان ماریوسها نهفته است»  :به خطا نرفته بود که

، او  بود سنگدلی و دلیریش می  سوال به اندازة  کیبایی و روشن بینیاگر ش. با خوشگذرانی، مرگی زودرس یافت

آن صلح و امن و سامان سعادتی را که آوگوستوس بعدها از  80توانست روم را از نیم قرن آشوب برهاند و در سال  می

  .آکتیون باز آورد به میهن خود ببخشد

پاتریسینها، که در آغوش پیروزي آرمیده . د رفتحاصل همگی زحمات و خدماتش بربا  ده سال پس از مرگ سوال،

بهین «پیکار میان . وظایف حکومت را فرو گذاشتند تا از راه تجارت مال گرد آوردند و در تجمل صرف کنند  بودند،

» بهین مردمان«. با چنان شدتی دوام یافت که شور خونریزي دیگر را در دلها کاشت» خلقیان«و » مردمان

  بلکه به این اعتبار که الزمۀ  ،»نیک کرداري بزرگمنشانه«نه به معناي   یین خویش ساخته بودند،را آ» واالتباري«

چنین  ایشان هر کس را که بی. اند دولت خوب حصر مناصب عالی به مردانی است که نیاکانشان مقامات عالی داشته

در هر «خواستند که  می» خلقیان«. دندنامی می» نوخاسته«یا » نومرد«به تحقیر   شد، اي نامزد منصبی می سابقه
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زمین   و همۀ اقتدارات به دست انجمنها باشد و، میان پیر سربازان و تهیدستان،  ،»منصب به روي استعداد گشوده

هر دو در پی دیکتاتوري بودند و هر دو   هیچ یک از این دو گروه به دموکراسی عقیده نداشت؛. برایگان تقسیم شود

که زمانی سازمانی مرکب از انجمنهاي همیاري   کولگیا،. یازیدند به پراکندن هراس و فساد دست می آزرم و آشکارا بی

اي یافت که  تجارت رأي فروشی چنان دامنه. فروشی آراي پلبینها مبدل شد به مؤسساتی براي عمده  بود،) کارگران(

و   أي بود، کسانی کارشان داللی در این کار،کسانی بودند که کارشان خریدن ر  :تقسیم کار و تخصص در آن الزم آمد

میان انتخاب   کیسه به دست،  گوید که نامزدان، سیسرون می. کسانی کارشان نگاهداري پولها تا زمان تسلیم رأیها بود

با دعوت سران قبایل به باغ خود و خرید آراي آنان، دوست   پومپیوس،. گشتند می» میدان مارس«کنندگان در 

شد که  براي تأمین موفقیت نامزدان آن قدر پول وام داده می. ویش آفرانیوس را به مقام کنسولی رساندمیانمایۀ خ

.نرخ بهره به هشت درصد در ماه افزایش یافت

سوگند ارزش خود را . کردند در فساد با رأي فروشان همسري می  که اکنون در انحصار مطلق سناتوران بود،  دادگاهها،

به جرم آنکه به یاري   مارکوس مساال را،. ارتشا رواج داشت  سوگندشکنی به اندازة  ز دست داده بود؛به عنوان شهادت ا

اما به اتفاق آرا تبرئه شد، اگرچه   به دادگاه کشاندند،  رشوه انتخاب خویش را به مقام کنسولی مسلم داشته بود،

گردد  کار دادرسیها در این زمان چنان با پول می«: سیسرون به فرزند خود نوشت. دوستانش به گناه او معترف بودند

هیچ مرد مالداري محکوم »  :گفت بایست می وي می» .مگر به جرم قتل  که از این پس هیچ کس محکوم نخواهد شد،

یک   اگر پول و وکیل مدافع خوب در کار نباشد،« :همین عصر نوشته است  ؛ زیرا یکی از وکیالن دربارة»نخواهد شد

» .گمان محکوم خواهد شد ه عادي و ساده دل به گناهی که مرتکب نشده است متهم شناخته و بیمدعی علی

از اینکه بیهوده براي خرید رأي یک دادرس اضافی پول صرف کرده   پس از آنکه با دو رأي تبرئه شد،  لنتولوس سورا،

حساب   ي مرکب از سناتوران محکوم شد،ا چون با رأي هیئت منصفه  پرایتور،  کوینتوس کالیدوس،. بود، پشیمان بود

معاونان  ».توانستند کمتر از سیصد هزار سسترس بگیرند داوران براي محکوم کردن یک پرایتور براستی نمی«کرد که 

از ایاالت چنان   در پناه چنین دادگاههایی،  همگی،  گران، کنسوالن در سنا و گردآورندگان مالیات و وامگزاران و معامله

در ایاالت تنی چند فرماندار . کشیدند که جاي آن داشت که پیشینیان ایشان از رشک به خشم آیند ي میا بهره

مقرري خدمت  فرماندار معموال براي مدت یک سال بی  آمد؟ اما از اقلیت چه برمی  شریف و درستکار وجود داشت،

ل جمع کند و منصب دیگري بخرد تا بتواند کرد و در آن مدت کوتاه مجبور بود که براي گذراندن وامهاي خول پو می

و از سناتوران نیز انتظار   خواري آنان سنا بود، تنها مانع در راه رشوه. بزرگان رم برساند  زندگی به شیوة  خود را به پایۀ

در  هنگامی که  قیصر،. کردند ایشان پیش از آن همین کار را کرده بودند یا پس از آن می  زیرا همۀ  رفت، سکوت می

 60و چون در سال   دالر وام داشت، 7‘500‘000نزدیک به   به عنوان نایب کنسول به اسپانیاي اقصا رفت، 61سال 

در سالی که   پنداشت، که خود را مردي سخت درستکار می  سیسرون،. همۀ این وامها را یکباره ادا کرد  بازگشت،

ها که از شگفتی در باب اعتدال خویش  رد آورد و چه نامهدالر پول گ 110‘000فقط قریب   فرماندار کیلیکیا بود،

.سیاه نکرد

لوکولوس پس از نبردهاي . بردند کردند نخستین کسانی بودند که از آنها سود می سردارانی که ایاالت را تصرف می

  ي خزانۀدالر برا 11‘200‘000پومپیوس از همان دیار نزدیک به . خاوري خود نامش با اسراف و تجمل مرادف گشت

پس از سردارن نوبت . قیصر میلیونها دالر ثروت از گل برد  دالر براي خود و دوستانش آورد، 21‘000‘000دولتی و 

هنگامی که ایالت یا . گرفتند پرداختند از مردم پول می رسید که در برابر آنچه به روم می کاران مالیات می به مقاطعه

مالداران یا   یا مالیات گرد آورد،» ساو«ازة کافی پول براي پرداخت توانست از اتباع خود به اند شهري نمی

در   دادند؛ این وجوه، اي از دوازده تا چهل و هشت درصد به آنها وام می سیاستمداران رومی وجوه الزم را با بهره
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از دخالت در این  سنا اعضاي خود را. با محاصره یا تصرف و غارت به دست سپاه روم قابل گردآوري بود  صورت لزوم،

با دادن وام از   و قدیسانی مانند بروتوس،  اما آریستوکراتهاي محتشمی چون پومپیوس،  وامگزاریها منع کرده بود،

دولت   دو برابر آنچه به مأموران مالیات و خزانۀ  براي سالها،  ایالت آسیا،. از حکم قانون طفره رفتند  طریق دالالن،

و نپرداختۀ پولی که شهرهاي آسیاي   پرداخته  بهرة. ریخت می  وامهایش،  بابت بهرة  رومی،پرداخت به جیب مردان  می

براي آنکه . به شش برابر اصل افزایش یافت 70به وام گرفتند تا سال  84صغیر براي برآوردن توقعات سوال درسال 

ان و مادران فرزندان خود را به بندگی و پدر  شهرها ساختمانهاي عمومی و تندیسها،  این وامها پرداخته شود،  بهرة

  ماند، اگر باز ثروتی می. شد آمد با آلت نسق شکنجه داده می اداي دین خود برنمی  زیرا وامداري که از عهدة  فروختند،

لیا و از ایتا  از معادن و چوب یا سایر منابع ایالت را گرفته بودند،» برداري بهره«که از جانب سنا حکم   خیل پیمانکاران،

برخی کاال خرید و فروش   خریدند، برخی بنده می. بازرگانی دنباله رو درفش بود  شدند؛ سوریه و یونان وارد می

سیسرون . ادندد هایی پهناورتر از التیفوندیاهاي ایتالیا تشکیل می التیفوندیاخریدند و  کردند، و باقی زمین می می

مگر آنکه دست شارمندي رومی   کند، هیچ یک از اهالی گل تجارتی نمی»  :گفت با مبالغۀ معمول خویش می 69سال 

جهان  ».مگر آنکه از جیب یک رومی گذشته باشد  رسد، و هیچ پشیزي از دستی به دستی نمی  در کار آن باشد،

  .اسد به خود ندیده بودباستان هیچ گاه دولتی چنین توانگر و نیرومند و ف

II – میلیونرها  

ایاالت بیش از آریستوکراسی آمادگی  زیرا براي بهره برداري از  طبقات بازرگان خود را با حکومت سنا سازگار کردند،

که در آثار سیسرون همچون آرمان وي ستوده   یا همکاري میان دو طبقۀ باال دست،» همنوایی طبقات«آن . داشتند

این دو طبقه همداستان شده بودند که متحد شوند و تصرف . زمان جوانی وي به تحقق پیوسته بود در  شده است،

کردند و به بازارها و پایتختهاي ایاالت  بازرگانان و نمایندگان تجاوزکارشان خیابانها و باسیلیکاهاي روم را پر می. کنند

حتی ترقی در   و براي هر کار،. کردند ات صادر میوابستگان خود در ایاالت بر  صرافان در عهدة. بردند هجوم می

بازرگانان و مالداران نفوذ خود را به   آمد، هنگامی که سنا خودپرست از کار درمی. دادند پول وام می  مقامات سیاسی،

  جامۀ هاي انتخاباتی خویش به پرولتاریا را کوشیدند وعده چون رهبران خلق می  انداختند و، به کار می» خلقیان«سود 

.شدند می» بهین مردمان«دوباره پشتیبان   عمل پوشانند،

مارکوس لیکینیوس . احتکار، و تجمل  کسب،: ثروت روم هستند  سه مرحلۀ  و لوکولوس نمایندة  آتیکوس،  کراسوس،

به پدرش خطیب و کنسول و سنسوري نامور بود که به پشتیبانی از سوال جنگید و مرگ را . کراسوس بزرگزاده بود

پاداش   با واگذار کردن اموال غصبی طردشدگان به بهایی ناچیز،  سوال فرزند او را،. جاي تسلیم به ماریوس برگزید

اما اکنون بوي پول هوش از سر او   مارکوس در جوانی ادب و فلسفه آموخت و با پشتکار به وکالت پرداخت؛. بخشید

سازمان وي کسانی را به جاهایی که . و این در روم کاري تازه بود  وي سازمانی براي آتشنشانی ترتیب داد،. ربوده بود

گرفت یا ساختمانهاي به خطر  فرستاد تا آن را خاموش کنند و در محل نیز اجرت خود را می آتش گرفته بود می

به کراسوس بدین گونه صدها خانه و ملک . نشاند خرید و سپس آتش را فرو می افتاده را به قیمت اسمی آنها می

وي پس از آنکه کانهاي دولتی به فرمان سوال از مالکیت دولت خارج . دست آورد و به قیمتهاي گزاف به اجاره داد

یعنی معادل کل درآمد   بزودي ثروت خود را از هفت میلیون به صد و هفتاد میلیون سسترس،. آنها را خرید  شد،

مگر آنکه بر ایجاد و   که هیچ کس نباید خود را توانگر بداند،کراسوس بر آن بود . افزایش داد  دولت،  خزانۀ  ساالنۀ

پس از آنکه . تقدیر او چنان بود که قربانی همین تعریف خود شود. تجهیز و نگاهداري سپاهی خاص خود توانا باشد

و ایالتی  باز خود را ناشاد یافت و در طمع افتاد که منصبی عالی در حکومت به دست آورد  مالدارترین مرد رومی شد،

، در کوي و برزن به  خاکسارانه. را صاحب شود و سرداري سپاهیان را در یکی از نبردهاي آسیا به عهده گیرد
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و   نامهاي نخست شارمندانی بیشمار را به ذهن سپرد؛ قناعتی آشکار در زندگی پیشه کرد؛  گردآوري رأي پرداخت؛

به شرط آنکه بتواند هر وقت بخواهد   بهره داد، ند به آنان وام بیبراي آنکه سیاستمداران با نفوذ را هواخواه خویش ک

جوانمردي به   با دوستان،. دست بود مردي مهربان و گشاده  سوداهایی که در سر داشت،  با همۀ. وام را پس بگیرد

روه سیاسی در رم به هر دو گ  اي که همیشه خصیصۀ مردانی چون او بوده است، در پرتو خرد دوگانه  نمود و، اندازه می

، به مقام کنسولی رسید و حاکم 55، و سپس در سال 70در سال   :آرزوهاي خود رسید  وي به همۀ. رساند یاري می

شکست خورد و بر اثر غدر ) حران(در کاران . سوریه شد و در فراهم آوردن سپاه بزرگی که با پارت جنگید یاري کرد

.سردار غالب سر کراسوس را برید و به دهانش زر گداخته ریخت  ؛)53 سال(به اسارت درآمد و وحشیانه کشته شد 

در درستکاري با . در اشرافیت از کراسوس برتر و از او مالدارتر بود  تیتوس پومپونیوس آتیکوس، اگرچه واالتبار بود،

نخستین بار نام او را به . کرد و در زیرکی مالی با ولتر همسري می  ، دمدیچیلورنتسو در دانش با   ،روتشیلدمایر آمشل 

شنویم که مصاحبتش و آگاهیش بر شعر یونانی و التین چنان سوال را شیفتۀ خود کرد  عنوان دانشجویی در آتن می

پژوهنده و مورخ بود و گزارشی مختصر . وده کوشید تا وي را به رم ببرد و مونس خویش کندکه آن سردار خونریز بیه

که   از تاریخ جهان نوشت و بیشتر عمرش را در محافل فیلسوفان آتن گذراند و به سبب پژوهندگی و نوعدوستی خود،

وي همۀ   و به ارث گذاشتند؛دالر براي ا 960‘000پدر و عمش قریب . گرفت» آتیکوس«، لقب  خاص مردم آتیک بود

پروراندن گالدیاتوران و منشیان و به   خرید و اجارة خانه در روم،  این ثروت را در یک دامپروري بزرگ در اپیروس،

آمد، پولش را با نرخهاي  چون فرصتهایی مناسب به دست می. گذاري کرد و انتشار کتب سرمایه  اجیري دادن آنان،

مردانی چون سیسرون و هورتنسیوس و کاتوي کهین . گرفت از مردم آتن و دوستانش بهره نمیاما   داد، پرسود وام می

سپردند و او را به سبب احتیاط و تقوایی که داشت و سهم سودي که  پس اندازها و ادارة امور مالی خود را به او می

بلکه در انتخاب   در خرید خانه،سیسرون با شوق تمام اندرزهاي او را نه همان . گذاشتند پرداخت احترام می می

جو بود و با فروتنی خاص یک  آتیکوس در میهمانی صرفه. پذیرفت تندیس براي آراستن آنها و خرید کتاب می

ناموران   اش خانۀ او را در رم سالن همۀ اما مشرب نیکویش در دوستی و محضر پرافاضه  زیست؛ اپیکوري راستین می

در سن . و هیچ گاه نامش در فهرست محکومان نیامد  کرد، گروههاي سیاسی یاري می  به همۀ. عالم سیاست کرده بود

  . خویشتن را با گرسنگی کشت  چون خود را به بیماري درمان ناپذیر و دردناکی گرفتار یافت،  هفتاد و هفتسالگی،

شتافت تا نبرد وي را بر ضد به یاري سوال  74در سال   پاتریسی عالیقدر،  از خانوادة  لوکیوس لیکینیوس لوکولوس،

اش سر به  سپاهیان فرسوده  شد، در همان زمان که نبردش به پیروزي نزدیک می  سپس،. مهرداد به انجام برساند

و وي ایشان را از میان خطراتی به بزرگی آنها که گزنوفون را جاودان کرده است از راه ارمنستان به   شورش برداشتند،

ماندة عمر خویش را در آرامش اما تجمل مفرط   اثر توطئۀ سیاسی از مقام فرماندهی افتاد، چون بر. یونیا باز آورد

بر   در توسکولوم،  ها و باغهاي وسیع بنا کرد؛ وي بر فراز تپۀ پینچیان کاخی با تاالرها و ایوانها و کتابخانه. گذراند

خرید و ) دالر 1‘500‘000قریب (ون سسترس در میسنوم کوشکی به مبلغ ده میلی  امالك او چند فرسخ افزوده شد؛

به سبب ابتکاراتی که از لحاظ بستانکاري در آنها صورت   باغهاي او،. نیسیدا را به ییالق خود مبدل کرد  سراسر جزیرة

و از آنجا این درخت به   مثال او بود که درخت گیالس را از پونتوس به ایتالیا آورد،  پذیرفت، شهرت فراوان داشت؛ می

یک بار سیسرون خواست تا . ضیافتهاي او وقایع مهم خوالیگري در سال رومی بود. اروپاي شمالی و امریکا راه یافت

اي از دوستان را به شام میهمان  از لوکولوس خواست که او و عده  پس،  خورد؛ ببیند که لوکولوس در خلوت چگونه می

لوکولوس پذیرفت و فقط اجازه . ز آمدن میهمان خبر نکنداما از لوکولوس قول گرفت که خادمان خود را ا  کند،

چون سیسرون و دوستانش شب . خواست که به خادمان خود بگوید که آن شب در تاالر آپولون شام خواهد خورد

لوکولوس در کاخ شهري خود چند تاالر ناهارخوري . خوانی رنگین گسترده دیدند  لوکولوس آمدند،  هنگام به خانۀ
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تاالر آپولون همیشه به ضیافتهایی اختصاص داشت که دویست . یک به ضیافتی جداگانه مخصوص بود داشت که هر

هاي آثار گزین هنري بود و  هاي او گنجینه خانه. اما لوکولوس مردي شکمباره نبود. هزار سسترس یا بیش خرج بردارد

حکمتها دست داشت و طبعاً حکمت   مۀوي خود در ادبیات قدیم و در ه  هایش مرجع محققان و دوستان؛ کتابخانه

براي همۀ عمر یک   به دیدة او،  گرفت؛ زندگی محنت خیز پومپیوس را به ریشخند می. نهاد اپیکور را برتر از همه می

.نبرد کافی است و هر چه بیش از آن جز خودفروشی محض نیست

فت؛ دیري نگذشت که پاتریسینها و اعیان در تظاهر میان توانگران روم رواج یا  او،  بدون ذوق و سلیقۀ  شیوة لوکولوس،

ها از  گرفت و آدمیان در زاغه در همان حال که در ایاالت فقرزده طغیان سر می. به عشرت با هم به رقابت برخاستند

برخی از . شدند خوابیدند و کمتر در جلسات حاضر می سناتوران تا نیمروز در بستر می  سپردند، گرسنگی جان می

بلند توري به تن و صندلهاي زنانه به پا   جامۀ  رفتند، پوشیدند و راه می ایشان همچون روسپیان لباس می پسران

. داشتند و از زناشویی یا فرزندآوري پرهیز می  پاشیدند، بر بدنهاشان عطر می  آراستند، خود را با جواهر می  کردند، می

هاي سناتوران به ده میلیون  خانه  هزینۀ. کردند دو جنس تقلید می هم زن و هم مرد از عادت یونانیان در عالقه به هر

. کوشکی با خرج چهارده میلیون و هشتصد هزار سسترس ساخت  رهبر پلبینها،  کلودیوس،  رسید؛ سسترس می

در   به رغم مقررات قانونی کینکیناتوسی در منع حق الوکاله،  وکیالن مدافعی چون سیسرون و هورتنسیوس،

باغ هورتنسیوس شامل بزرگترین مجموعۀ وحوش   کردند، با یکدیگر همسري می  ي نیز، چنانکه در فن خطابه،کاخساز

از نماي خلیج   گرفتند ـ کوشکهایی داشتند، آنجا که آریستوکراتها حمام می  اعیان متظاهر در بایاي ـ  همۀ. ایتالیا بود

هاي بیرون رم سر به  کوشکهایی دیگر بر فراز تپه. گذاشتند و تا مدتی رسم تکگانی را فرو می  بردند، ناپل حظ می

بر سر آرایش . کردند مالداران چند کوشک داشتند و با تغییر فصول از یکی به دیگري نقل مکان می  آسمان افراشت؛

سیسرون براي خرید میزي از چوب درخت لیمو . شد ها ثروتها صرف می و اثاثه یا ظروف سیمین خانه درونی

اند که  رفت؛ آورده هزار سسترس پرداخت؛ چه بسا یک میلیون سسترس براي خرید میزي از چوپ سرو میپانصد

بابل   هشتصد هزار سسترس براي خرید رومیزیهاي بافتۀ  فضایل رواقی،  ستون استوار همۀ  حتی کاتوي کهین،

.پرداخت

بران و چراغ افروزان و خنیاگران و منشیان و  چاکران و نامه  گروهی از بندگان آزموده در هر فن،  در این کاخها،

به   اصلی اشتغال خاطر اشراف روم بود؛  شکمبارگی مایۀ  اکنون،. کردند خدمت می  پزشکان و فیلسوفان و خوالیگران،

از طرف  63در ضیافتی که به سال » .هر چیز نیکویی با شکم ربطی داشت«حکم آیین اخالق مترودوروس در رم، 

پیش غذا مرکب بود از صدف دو   ایه برپا شد و در آن دوشیزگان آتشبان و قیصر هم شرکت جستند،کاهنی بلندپ

و پرندگان   ماهی صدف ارغوانی،  دندة گوزن،  دریایی،  صدف، گزنۀ  آردینۀ  ماکیان فربه،  باسترك با مارچوبه،  مهره،  کپه،

از نقاط . خرگوش، و کلوچه و شیرینی بود  و مرغابی جره،  مرغابی  ماهی،  کلۀ گراز،  نهار شامل پستان خوك،. چهچهزن

درنا از   باقرقره از فریگیا،  طاووس از ساموس،. شد گوناگون امپراطوري و ممالک دیگر انواع جانداران خوراکی آورده می

خوراکی که در . صدف از تارنتوم، سگ ماهی از رودس  مارماهی از گادس،  ،)قاضی کوي(ماهی تن از خالکدون   یونیا،

آیسوپوس بازیگر ضیافتی داد که در آن پرندگانی . شد مبتذل و در خور عوام به شمار می آمد خود ایتالیا تهیه می

هاي شخصی همچنان خوراکهاي گرانقیمت  قوانین تحدید هزینه. چهچهزن به قیمت قریب پنج هزار دالر مصرف شد

پس سبزیهایی را که   سیسرون کوشید تا این قوانین را محترم دارد،. تاما کسی به آنها اعتنایی نداش  کرد، را منع می

  .به حکم قانون مجاز بود خورد و ده روز اسهال گرفت

، آیمیلیوس سکاوروس 58در سال . ها و ورزشگاهها رسید تماشاخانه  بخشی از ثروت نویافته به مصرف توسعۀ

  راي سیصد و شصت ستون و سه هزار مجسمه و یک صحنۀاي ساخت با گنجایش هشت هزار تماشاگر و دا تماشاخانه
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بندگان او از فرط سنگینی کار   یکی از چوب و دیگري از مرمر و سومی از شیشه؛  سه طبقه و سه ردیف ستون،

، 55در سال . ها را سراسر سوزاندند و صد میلیون سسترس زیان به بار آوردند طغیان کردند و چندي بعد تماشاخانه

این تماشاخانه هفده هزار و پانصد   سنگی رم فراهم آورد؛  جوه الزم را براي ساختن نخستین تماشاخانۀپومپیوس و

یکی   سکریبونیوس کوریو،  ،53در سال . ها داشت و باغ رواقدار وسیعی براي تفرج تماشاگران در فواصل پرده  صندلی،

صبحها در این . یکی در پشت دیگري ساخت  نیمدایره،هر یک به شکل یک   چوبین،  دو تماشاخانۀ  از سرداران قیصر،

دو ساختمان روي   در حالی که تماشاگران هنوز بر جاي خود بودند،  کردند و سپس، تماشاخانه بازیگران هنرنمایی می

آورد که عرصۀ نمایشهاي گالدیاتوران  پدید می» آمفی تئاتري«هاي  گشت و نیمدایره محورها و چرخهاي خود می

که   تنها در یک روز در یکی از این نمایشها،. درپی و پرهزینه و دراز نبود این نمایشها هیچ گاه تا این اندازه پی .شد می

قیصر   سوال صد شیر،. ده هزار گالدیاتور شرکت کردند که بسیاري از آنان کشته شدند  از جانب قیصر برگزار شد،

ددان با آدمیان و آدمیان با ددان . به جان آدمیان انداختندچهارصد، و پومپیوس ششصد شیر را در نمایشهاي خود 

  .و تماشاگران بیشمار نیز چشم به راه دیدار مرگ بودند  ستیزیدند؛ می

III  - زن طراز نو  

به رغم . زناشویی را بگسلد  فزونی ثروت با فساد سیاسی دست به دست هم داد تا بن اخالقیات را براندازد و رشتۀ

هاي  ها و میخانه روسپیخانه  کار روسپیان همچنان رو به رونق و روایی داشت؛  از جانب مردان و زنان،رقابت روزافزون 

انجمن «اي از سیاستمداران آراي خود را از طریق  مردم بود که عده  محل رفت و آمدشان چندان مورد عالقۀ

مگر آنکه به   کرد، وجه کسی را جلب میزناکاري آن قدر رایج بود که بندرت ت. آوردند به دست می» ها روسپیخانه

زناکاري گناه . گرفت هر زن اشرافی دست کم یک بار طالق می. شد رسوایی آن براي مقاصد سیاسی دامن زده می

. کردند شد که طبقات باالدست زناشویی را تابع پول و سیاست می بلکه به طور عمده از این رسم ناشی می  زنان نبود،

اي هنگفت  فقط به قصد آنکه به جهیزیه  دادند تا برایشان زنی پیدا شود، یا جوانان ترتیبی می  دند،گزی مردان زن برمی

خواست که پومپیوس را با خود  سوال چون می. سوال و پومپیوس پنج بار زن گرفتند. برسند یا با بزرگان وصلت یابند

که شوي کرده و آبستن   آیمیلیا نادختري وي را، او را تشویق کرد که زن نخست خود را طالق دهد و  خویشاوند کند،

یکی از . چندي پس از ورود به خانۀ پومپیوس، هنگام زایمان مرد  ، اما، آیمیلیا به اکراه رضا داد. به زنی بگیرد  بود،

یوس قیصر با پومپیوس آن بود که قیصر دختر خود یولیا را به پومپ) گانه شوراي سه(شرایط برقراري تریوم ویراتوس 

این گونه وصلتها را . نالید که امپراطوري روم به بنگاه زناشویی مبدل شده است کاتو می. و چنین نیز شد  بدهد،

آمد تا یک  شد، شوي در پی زن دیگر برمی نامیدند که همینکه مقصود از آنها حاصل می می» زناشویی سیاسی«

بلکه   مجبور نبود که در توجیه این کار دلیلی بیاورد،مرد . مرحلۀ دیگر به منصب برتر یا ثروت بیشتر نزدیک شود

گرفتند و بیزاري  برخی از مردان هیچ گاه زن نمی. کرد فرستاد و آزادي او و خود را اعالم می اي براي زن می فقط نامه

از ) 131سال (متلوس ماکدونیکوس سنسور . شمردند خود را از گستاخی و فراخروي زنان طراز نو دلیل این پرهیز می

اما پس از . باشد» عذاب  مایۀ«هر چند که زن   اي در قبال حکومت بشمارند، مردان خواست تا زن گرفتن را وظیفه

. شمارة مردان مجرد و پدران و مادران بیفرزند با سرعتی بیش از گذشته فزونی یافت  آنکه او این خواهش را کرد،

  .آمدند عهدة آن برمی فرزند آوري اکنون تجملی بود که فقط تهیدستان از

اگر پیمان زناشویی را خوار بشمرند و آن عشق و مهري را که زناشویی سیاسی . در چنین احوالی بر زنان حرجی نبود

اما   حتی میان اعیان؛  البته اکثریت با زنان درستکار بود،. آورد در آغوش فاسقان خویش بجویند برایشان به ارمغان نمی

زنان رومی اکنون به . شکست و نظام خانوادگی دیرین را در هم می» اختیار پدر بر اوالد«آزادي تازه اصل قدیمی 

کردند و در پی عطر و جواهر  به تن می  بافتۀ چین و هند،  هایی از پرنیان بدن نما، جامه. مردان هرزه گرد بودند  اندازة
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از میان رفت، و ) آن زن کامال در اختیار شوي بود که در(ازدواج نوع کوم مانو . کشیدند اي از آسیا سر می به هر گوشه

عدة روزافزونی از زنان کوشیدند تا از راه . دادند که مردان زنان را زنان شوهران خویش را به همان آسانی طالق می

سرودند، براي عامه سخن  شعر می  خواندند، فلسفه می  گرفتند، اینان یونانی فرا می  :کسب معارف جلوه بفروشند

داشتند؛ برخی نیز  و سالنهاي ادبی برپا می  رقصیدند، خواندند، می کردند، سرود می ها بازي می در تماشاخانه  راندند؛ یم

.کردند پرداختند و گروهی پزشکی و وکالت پیشه می به بازرگانی می

ندیم «مواره جمعی سرآمد زنانی بود که در این دوره عالوه بر شوي ه  زن کوینتوس کایکیلیوس متلوس،  کلودیا،

با   پس از آنکه شوهر کرد،. دلی آمیخته بود عالقۀ وي به حقوق زن با زنده. نیز بر گرد خود داشتند» ملتزم رکاب

به   نسل قدیم را از خود بیزار ساخت؛ در این گشت و گذارها،  گشت و گذار بدون مراقب در کنار دوستان ذکورش،

خود رو نهان کند، مردانی را که قبال دیده و شناخته بود   زیر اندازد و در گردونۀجاي آنکه مانند زنان پاکدامن سر به 

اش  فداکارانه از خانه دوشاتلهدر حالی که شوهرش مانند مارکی . بوسید زد و گاه در برابر دیدگان عامه می تنه می

عشقها، »  توان اعتماد داشت، اش نمی که به گفته  سیسرون،. خواند ختگانش را به ضیافت فرا میوي دلبا  شد، غایب می

وصف   در خشکی و دریا،  و ضیافتها و میگساریهاي وي را در بایاي،  سراییها، آوازخوانیها، و نغمه   زناها، هرزگیها،

اما خودپرستی مردان را کم   ذیر تن به گناه دهد،ناپ توانست با لطافتی مقاومت وي زنی هوشیار بود که می» .کند می

داشت، و چون کلودیا دوستی  هر عاشقی تا وقتی شوقش به سردي گراییده بود او را به جان دوست می. گرفت می

اگر کلودیا را لسبیاي وي (بدین گونه بود که کاتولوس . گشت عاشق پیشین دشمن خونین او می  یافت، دیگر می

او را   با اشاره به اجرت کم روسپیان تهیدست،  و کایلیوس،  هاي دشنام آمیز خود نکوهش کرد، ا هجویهاو را ب) بدانیم

کلودیا کایلیوس را متهم ساخت که قصد مسموم کردن او را داشته . نامید) قریب یک و نیم سنت(» زن ربع آسی«

کلودیا را   آنکه تردیدي به دل راه دهد، یب  و خطیب بزرگ،  است؛ کایلیوس سیسرون را به دفاع از خود اجیر کرد؛

چه رسد با زنی که دوست همۀ مردان بوده   با زنان دشمنی ندارد،«زناکار و آدمکش خواند و مدعی شد که خود 

به جرم آنکه خواهر پوبلیوس کلودیوس یعنی اصالح طلبترین رهبر   و کلودیا،  کایلیوس بیگناه شناخته شد،» .است

.جریمه پرداخت  من آشتی ناپذیر سیسرون بود،سیاسی در رم و دش

IV – کاتویی دیگر  

مارکوس پورکیوس ملقب . هاي پیشین شناخته ماند در میان این تباهی و هرزگی فقط یک مرد مظهر و آموزگار شیوه

انی فلسفۀ آثار یون  از یکی از فرمانهاي نیاي خویش سرپیچید؛ وي از مطالعۀ  با فراگرفتن یونانی،  به کاتوي کهین،

صد و بیست تالنت . به الهام گرفت  آمد، ناپذیر زندگیش موافق می که با عقاید جمهوري طلبانه و زهد نرمش  رواقی را،

خوي تند نیایش . گرفت اما بهره نمی  داد، پول وام می. اما مدام در سادگی زیست  به ارث برد،) دالر 432‘000قریب (

آمد از خود  یدة ایشان فسادناپذیري سرسختانه و اعتیاد بیهنگام به اصول میرا نداشت و مردم را با آنچه به د

از سر اندك رعایتی   مردم آرزو داشتند که کاتو،  زندگی او در واقع حکمی بود در نکوهش زندگی دیگران؛. رمانید می

ه دوستش هورتنسیوس هنگامی که کاتو زن خود مارکیا را ب. اندکی دست به گناه بیاالید  براي عادات انسانی،

و   به این معنی که او را مطلقه کرد و بعد در مراسم زناشویی وي با هورتنسیوس شرکت جست ـ  داد ـ» عاریت«

بایست خوششان آمده باشد؛ چون کاتو بدین  مردم می  دوباره مارکیا را به زنی گرفت،  چون هورتنسیوس مرد،  سپس،

توانست مردم پسند  کاتو نمی  .فقط افزاري براي رفع نیازهاي بدنی فرا نمایدزن را   خواست، همچون کلبیون، گونه می

» سنسور اخالقی«و   ،»اختیار پدر بر اوالد«مدافع سرسخت اصل   زیرا دشمن تسلیم ناپذیر هر گونه نادرستی،  باشد،

افتاد که خود را  رافت نمیهیچ گاه به ص  زد، خندید یا لبخند می وي بندرت می. سنگدلتري از خود کاتوي سنسور بود

گوید که  سیسرون می. گرفت کرد سخت به باد مالمت می ، و هر کس را که به تملق او پروا می در دل مردم جا کند
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» رومولوس  هاي زادة رجاله«چون به عوض آنکه مانند مردي رومی در میان   کاتو نتوانست به مقام کنسولی برسد؛

  . کرد ۀ فاضلۀ افالطون رفتار میهمچون شارمند مدین  زندگی کند،

المال را در برابر هر گونه دستبرد  هراسی در دل ناالیقان و زیانکاران افکند و بیت) دار خزانه(کاتو در سمت کرایستور 

وي همۀ گروهها . سیاسی حفظ کرد؛ حتی هنگامی که مدت خدمتش سرآمد، از شدت مراقبت او چیزي کاسته نشد

در منصب . ساخت براي خود می  کرد و بدین گونه هزاران ستایشگر، اما بندرت یک دوست، یرا به خالفکاري متهم م

نامزدان باید اندکی پس از اجراي انتخابات به دادگاه بیایند   سنا را متقاعد کرد تا فرمانی صادر کند که همۀ  پرایتوري،

این فرمان خاطر . باتی به طور مشروح گزارش دهندها و اقدامات خود را درمدت مبارزة انتخا با اداي سوگند، هزینه  و،

بسیاري از سیاستمدارانی را که با رشوه روي کار آمده بودند چنان پریشان کرد که چون کاتو روز بعد در فوروم 

اي مصمم  ، کاتو بر فراز صفۀ سخنگویان رفت و با چهره پس. او را به باد ناسزا گرفتند وسنگسارش کردند  پدیدار شد،

با لژیون   چون به مقام تریبونی رسید،. در روي مردم قرار گرفت و ایشان را به نیروي سخن وادار به تسلیم کردرو 

کاتو طبقات بازرگان را خوار . او پیاده می رفت  رفتند، هنگامی که مالزمان وي سواره می  خود بر مقدونیه حمله برد؛

زیرا آن را تنها راه چاره براي جلوگیري از توانگرساالري یا   داشت و مدافع آریستوکراسی یا حکومت تبار بود، می

کشاندند  و منش رومی را با تجمل به تباهی می  وي با کسانی که حکومت روم را با پول،. دانست حکومت ثروت می

دیکتاتوري در برابر هر گونه کوشش پومپیوس یا قیصر براي برقراري حکومت   ستیزید و نیز، تا واپسین دم، امان می بی

.خود را کشت  در حالی که کتابی فلسفی بر کنار داشت،  کاتو،  چون قیصر جمهوري را برانداخت،. مقاومت کرد

V – سپارتاکوس  

توان بر آنها  اي می و دموکراسی به حضیضی رسیده بود که در تاریخ حکومتها کمتر ماننده  اکنون فساد دولتی به اوج،

اي از مردم  بدین معنی که قبیله  فتح سولپیکیوس گالبا را تکرار کرد؛  دیدیوس،  ر رومی،سردا  م، ق 98در سال . یافت

خواهد نامهاي آنان را براي تقسیم اراضی میانشان ثبت  ناراضی را به اردوگاهی در اسپانیا کشاند، به بهانۀ آنکه می

هنگامی که به روم . ایشان را کشت چون مردم ناراضی با زنان و کودکان خود به آنجا رسیدند، همۀ  پس،. کند

صاحبمنصبی از قوم سابین در سپاه روم، به . از جانب عامه پذیرفته شد  همچون سرداران پیروز در جنگ،  بازگشت،

آنان را   به اسپانیاییان پیوست،  خوییهاي امپراطوري سخت بیزار گشته بود، که از درنده  نام کوینتوس سرتوریوس،

از (هشت سال تمام . آمدند پیروزي بخشید و پی در پی بر لژیونهایی که براي سرکوبشان می  د،سازمان و آموزش دا

وي بر کشوري شورشی حکومت کرد و با فرمانروایی دادگرانۀ خویش و تأسیس مدارس براي ) م ق 72تا  80سال 

اد که به هر رومیی که او را قول د  سردار رومی،  متلوس،. آموزش به جوانان آن سامان مهر مردم را به دست آورد

اي رومی در اردوگاه  پرپنا، پناهنده. و بیست هزار ایکر زمین پاداش بدهد) دالر 360‘000قریب (بکشد صد تالنت 

وي را به شام میهمان کرد و آنگاه او را کشت و سپاهی را که سرتوریوس پرورش داده بود به زیر فرمان   سرتوریوس،

کشی از اسپانیا دوباره  و بهره  پرپنا اعدام،  مقابلۀ پرپنا گسیل شد و بآسانی او را شکست داد؛ پومپیوس به. خود در آورد

  .آغاز شد

اي خاص  لنتولوس باتیاتس در کاپوا مدرسه. بلکه از سوي بندگان صورت پذیرفت  انقالب بعدي نه از جانب آزادگان،

براي کشتن و کشته شدن در میدانهاي همگانی یا   ران محکوم،تربیت گالدیاتورها بر پا کرده بود و به بندگان یا بزهکا

هفتاد   دویست تن از ایشان به گریز کوشیدند؛. آموخت شیوة جنگ با جانوران یا با یکدیگر را می  هاي خصوصی، خانه

ست اي از کوه وزوویوس را تصرف کردند و بر شهرهاي مجاور براي به د و هشت تن از آنان کامیاب شدند و دامنه

که به   اینان یکی از اهالی تراکیا به نام سپارتاکوس را به رهبري خود برگزیدند،). 73سال (آوردن خوراك حمله بردند 

وي براي بندگان » .بلکه در فهم و نجابت برتر از همگنان خویش بود  مردي نه همان سرزنده و دلیر،«: پلوتارك  گفتۀ
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دیري بر نیامد که هفتاد هزار مرد تشنۀ آزادي و کین بر گرد او فراهم . رندایتالیا پیام فرستاد که سر به شورش بردا

وي به ایشان سالح ساختن و جنگیدن را با چنان نظمی آموخت که شورشیان توانستند سالها هر نیرویی را . آمدند

و بندگان آن دیار را پیروزیهاي او توانگران ایتالیا را هراسناك . شد شکست دهند که براي سرکوب ایشان فرستاده می

پس از آنکه سپارتاکوس نیروي خود را به   اما،. از این بندگان جمع بسیاري در پیوستن به او کوشیدند. امیدوار کرد

وي . یافت زیرا مواظبت ایشان را دشوار می  صدوبیست هزار تن رساند، از پذیرفتن داوطلبان بیشتر خودداري کرد،

هر   قصدش آن بود که چون همۀ بندگان از آن کوه بگذرند،«پ رهنمون شد و سپاه خود را به سوي کوههاي آل

اما پیروان او این گونه احساسهاي ظریف و آشتیخواهانه را در سر نداشتند و ، پس از آنکه » .خود رود  اي به خانۀ بنده

ر دو کنسول را با نیروهاي آنگاه سنا ه. به غارت شهرهاي ایتالیاي شمالی پرداختند  بر ضد رهبر خود قیام کردند،

آنان   اي از بندگان که سپارتاکوس را ترك کرده بودند برخورد و همۀ یک سپاه به دسته. ایشان فرستاد  کافی به مقابلۀ

سپارتاکوس دوباره راه آلپ را در پیش . سپاه دیگر به نیروي اصلی شورشیان حمله برد و شکست خورد. را کشت

اما چون لژیونهاي دیگري را بر سر راه   رکردگی کاسیوس برخورد و آن را تارومار کرد؛گرفت و به نیروي سومی به س

.به جنوب بازگشت و به سوي رم رهسپار شد  خود دید،

،  توانست بگوید که انقالب چه هنگام و در پایتخت هیچ کس نمی  نیمی از بندگان ایتالیا در آستانۀ شورش بودند،

تجمالتی که بندگان قادر به ایجادش   که از همۀ  سراسر آن شهر ناز پرورده،. خواهد شدحتی در خانۀ خود او، درگیر 

را از دست دهد برخود   از اندیشۀ آنکه ممکن است همه چیز ـ سروري و دارایی و زندگی ـ  گرفت، بودند بهره می

کم گام به میدان گذاشتند، زیرا  اي سناتوران و میلیونرها سردار الیقتري را به خدمت خواستند؛ اما عده. لرزید می

سرانجام، کراسوس پیش آمد و رهبري سپاهی مرکب از چهل هزار تن را به . همه از این دشمن تازه بیمناك بودند

به عنوان داوطلب به   خود را یکسره از یاد نبرده بودند،  که هنوز سنتهاي طبقۀ  بسیاري از آریستوکراتها،. عهده گرفت

  سپارتاکوس چون دریافت که مملکتی بر ضد او بسیج شده است و مردان او هرگز توانایی ادارة. این سپاه پیوستند

اي در پیش گرفت و سراسر طول ایتالیا را  از کنار رم گذشت و راه جنوب را به توري  امپراطوري یا پایتخت را ندارند،

اما . حمالت را دفع کرد  در سال سوم نیز همۀ. کند به امید آنکه افراد خود را به سیسیل یا افریقا منتقل  در نوردید،

کراسوس بر سر این تاراجگران . دوباره سربازان ناشکیبایش بر او شوریدند و به یغماي شهرهاي مجاور آغاز نهادند

ي لژیونها  در همان حال،. بکشت  که دوازده هزار و سیصد تن بودند و تا واپسین دم جنگیدند،  تاخت و همۀ ایشان را،

که از پیروزي بر این جماعت   سپارتاکوس،. گشتند به یاري نیروهاي کراسوس شتافتند پومپیوس که از اسپانیا باز می

دو . بر لشکر کراسوس یورش برد و با افکندن خویش به قلب سپاه دشمن مرگ را پذیره شد  عظیم نومید شده بود،

پس از آنکه ضربتی   وي،  به دست او از پاي درآمدند؛) وریاهاي صد نفري یاکنت فرماندهان دسته(تن از کنتوریونها 

سرانجام چنان پاره پاره شد که بدنش   همچنان به روي زانوان به پیکار ادامه داد؛  خورد و برخاستن نتوانست،

ه دام اکثریت عظیم پیروانش با او به خاك هالك افتادند و برخی گریختند و در جنگلهاي ایتالیا ب. بازشناختنی نبود

هاي عفنشان ماهها  و الشه  ،)71سال (به صلیب کشیده شدند   از کاپوا تا رم ،  شش هزار تن اسیر در آپیاویا،. افتادند

.آویزان ماند تا آنکه خداوندان آرام گیرند و بندگان عبرت

VI – پومپیوس  

لشکریان خود را   کرد، ون حکم میخواست و قان آنچنان که سنا می  چون کراسوس و پومپیوس از این نبرد بازگشتند،

اجازه خواستند   در همان حال که بیرون دیوارهاي شهر اردو زده بودند،  این دو،. ها آزاد یا خلع سالح نکردند در دروازه

و این نیز شکستن سنتی دیگر بود؛ وانگهی پومپیوس براي   آنکه به شهر در آیند نامزد مقام کنسولی شوند، که بی

، و امیدش آن بود که یک سردار را به  را رد کرد  سنا این تقاضا. ین و براي خود جشن پیروزي خواستسربازانش زم

www.IrPDF.com



١٢٧٣

بازرگانان یار   و طبقۀ» خلقیان«اما کراسوس با پومپیوس دست یکی کرد و هر دو ناگهان با . جان سردار دیگر اندازد

صاحبان نفوذ به دو قصد آنی با یکدیگر . بردند م، انتخابات کنسولی را ق 70در سال   بیدریغ،  شدند و با رشوة

و   اي را که مأمور محاکمۀ ایشان بود دوباره به دست خویش گیرند؛ یکی آنکه قدرت هیئتهاي منصفه: همپیمان شدند

پارسایانه بر روم خاوري حکومت کرده بود ـ مردي از طبقه و   چشمداشت سود، دیگر آنکه به جاي لوکولوس ـ که بی

  .پومپیوس را مرد مطلوب خویش یافتند  پس،. ید خود بنشانندداراي د

اي اشرافی و توانگر  که از خانواده  وي،. نبردهاي بسیار گذشته بود  پومپیوس اکنون سی و پنج سال داشت و از کورة

. ان کردخویشتن را محبوب همگ  روي و استادیش در هر فنی از ورزش و جنگ، در پرتو دلیري و میانه  برخاسته بود،

از آن خودکامۀ خوش ذوق لقب   به حکم پیروزیها و غرورش،  سیسیل و افریقا را از وجود دشمنان سوال پاك کرده و،

چنان خوبرو بود که . وي پیش از آنکه ریشش بدمد، به یک پیروزي دست یافته بود. گرفته بود» بزرگ«ماگنوس یا 

وي مردي حساس و با . گازي از او بگیرد دل بدرود گفتنش را ندارد آنکه گفت که هیچ گاه بی می  روسپی رمی،  فلورا،

اما این روزها در نبرد گستاخ و دلیر   شد؛ سرخ می  خواست خطاب به جماعتی سخن گوید، آزرم بود و هنگامی که می

رانجام و چندان تردید کرد تا س  در روزگاران بعدي زندگی، کمرویی و فربهی دستش را در فرماندهی بست،. بود

و » خلقیان«نه خود ـ نخست سیاستمداران   دیگران بود،  سیاستهایش ساختۀ  ذهنش نه تابناك بود نه ژرف؛. باخت

  پرستی و درستیش، با میهن  داشت و، هاي خام سیاسی ایمن می ثروت هنگفتش او را از وسوسه. سپس متنفذان سنا

پیروزیهاي نخستینش سبب شد . گناه بزرگ او غرور بود. یددرخش اش چون گوهر می در لجۀ خودپرستی و فساد زمانه

که شایستگی خویش را بیش از آنچه بود بپندارد و در شگفت شود که چرا رم در رساندن او به مقامی که فقط نام 

.کند شاهی را کم داشت آن قدر درنگ می

. نون اساسی سوالیی مبذول داشتندهمۀ همت خویش را به نسخ قا  که اکنون با هم کنسول بودند،  دو یار سوال،

» خلقیان«دین خود را به   اي براي بازگرداندن همۀ اختیارات تریبونها، با گذراندن الیحه  پومپیوس و کراسوس،

اتحاد خود را با   گردآوري مالیات در مشرق زمین به عاملین،  با راهنمایی لوکولوس به واگذاري کامل وظیفۀ. پرداختند

اکویتس   ار ساختند و از قانونی هواداري کردند که انتخاب اعضاي هیئتهاي منصفه را میان سنا و طبقۀبازرگانان استو

کراسوس مجبور شد که پانزده سال براي دریافت پاداش خود صبر . کرد دار به یکسان بخش می و تریبونهاي خزانه

گرفت، یعنی هنگامی که انجمن به او  67ال پومپیوس نیز اجر خود را در س. و آن امتیاز معادن زر آسیا بود  کرد،

روزگاري جزیرة رودس دست این غارتگران را از دریاي اژه . اختیارات نامحدود براي سرکوب دریا زنان کیلیکیا داد

اما رودس اکنون چنان از جانب روم و دلوس سرکوفت خورده و غارت شده بود که دیگر از عهدة   دور داشته بود؛

به   خود داشت،  آمد، و آریستوکراسی زمیندار، که سنا را زیر سلطۀ این کار بود بر نمی  انی که الزمۀفراهم کردن ناوگ

مردم اثرات این وضع را بیشتر حس   بازرگانان و تودة. نگاهداري امن راههاي بازرگانی دریایی چندان دلبسته نبود

کمابیش ناممکن شد و واردات غله چنان بسرعت کاستی  بازرگانی  مرکزي،  و حتی در مدیترانۀ  در دریاي اژه،: کردند

با به کار بردن دکلهاي   دریازنان،. گرفت که قیمت گندم در رم به بیست سسترس یا سه دالر از قرار هر پیمانه رسید

آنان . کشیدند و پاروهاي سیمین در هزاران کشتی خود، پیروزیهاشان را به رخ دیگران می  بادبانهاي ارغوانی،  زرین،

  آرگوس،  اپیداوروس،  ساموس،  چهار صد شهر ساحلی را متصرف شدند و در دست نگاه داشتندو معابد ساموتراس،

  .هاي آپولیا و اتروریا نیز دستبرد زدند و آکتیون را غارت کردند و مأموران رومی را دزدیدند و به کرانه  لئوکاس،

اي پیشنهاد کرد که به موجب آن همۀ ناوگان رومی و  الیحه  یوس،دوست پومپ  گابینیوس،  براي مقابله با این وضع،

همۀ . اي براي سه سال زیر فرمان پومپیوس قرار گیرند مدیترانه  همۀ افراد واقع در هشتاد کیلومتري هر کرانۀ

اهی مرکب از اما انجمن آن را با شور و شوق به تصویب رساند و سپ  با این الیحه مخالفت کردند،  سناتوران، جز قیصر،
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زیر فرمان پومپیوس گذاشت و به خزانه امر کرد تا صد   و ناوگانی مرکب از پانصد کشتی،  صد و بیست و پنج هزار تن،

این الیحه در واقع سنا را از قدرت خود محروم کرد و به اعتبار قوانین . و چهل و چهار هزار سسترس به او بپردازد

پایان داد و حکومت شهریاري موقتی پدید آورد که براي قیصر هم   یشین بود،که هدفش بازگرداندن وضع پ  سوالیی،

نرخ   درست یک روز پس از پومپیوس،. نتایج این اقدامات مقدمات آن را تقویت کرد. کار و هم درسی بود  مقدمۀ

  ازنان را گرفت،هاي دری وي در ظرف سه ماه وظیفۀ خود را به انجام رساند؛ بدین گونه که کشتی. گندم پایین آمد

از اختیارات غیرعادي خویش به هیچ روي بهرة   با اینهمه،  دژهاشان را متصرف شد، و سران ایشان را کشت و،

بازرگانان دوباره دل قوي کردند و جنب و جوش در دریاها را آغاز نهادند، و رودي از طال به سوي . نادرست نگرفت

.روم روان شد

اي به انجمن ارائه کرد تا به موجب آن  دوستش مانیلیوس الیحه  کیلیکیا بود،هنگامی که پومپیوس هنوز در 

، به پومپیوس واگذار شود و  به عهدة لوکولوس بود) 66سال (آن هنگام  که در  فرماندهی کل سپاهیان و ایاالت،

ران بجد از این پیشنهاد اما بازرگانان و وامگزا  سنا مقاومت کرد،. اختیارات وي برطبق قانون گابینیوسی تمدید شود

آنان امیدوار بودند که پومپیوس کمتر از لوکولوس با وامداران آسیاییشان راه مدارا در پیش گیرد و . پشتیبانی کردند

بلکه کاپادوکیا و شام و یهودا را متصرف   گردآوري مالیات را بر عهدة عامالن واگذارد و نه همان بیتینیا و پونتوس،

مارکوس تولیوس . جوالنگاه خداوندان تجارت و پول گردد  در سایۀ حمایت شمشیر رومی،  زرخیز،شود و این دشتهاي 

به دفاع از قانون   بازرگانان به مقام پرایتوري برگزیده شده بود،  که در آن سال به یاري طبقۀ  ،»نومردان«از   سیسرون،

و با   گراکوس کسی نظیر آن را در رم نشینده بود، که از زمان برادران  پروا، مانیلیوسی سخن گفت و با فصاحتی بی

  :داد بر گروه متنفذان در سنا تاخت صداقتی که سیاستمداران را تکان می

اگر این . معمول است با درآمد ایاالت آسیایی پیوند ناگسستنی دارد  در رم،  اي که اینجا، سراسر نظام اعتبار و مالیه

اگر گروهی جملۀ ثروت خویش را از دست دهند،  …. ي ما واژگون خواهد شددرآمدها از میان برود، نظام اعتبار

نیروي   با همۀ …. مملکت را از چنین مصیبتی نجات دهید. بسیاري دیگر را نیز همراه خود به پرتگاه خواهند کشاند

رانبهایمان و مکنت زیرا از این راه عظمت نام روم و امن متحدان ما و درآمدهاي گ  خود بر ضد مهرداد پیکار کنید،

  .ماند شارمندانی بیشمار بدرستی محفوظ می

اما اعطاي اختیارات   داران را در سر نداشتند، تودة مردم تیمار ثروت سرمایه. درنگ پیشنهاد را تصویب کرد انجمن بی

از آن . یافتند ا، مییعنی سن  العاده به یک سردار را تنها چارة الغاي قوانین سوالیی و برافکندن دشمن دیرین خود، فوق

گامی دیگر به   به یاري سخنوري بزرگترین دشمنش،  انقالب روم،. روزهاي زندگی جمهوري به شماره افتاد  لحظه،

  .سوي حکومت قیصر برداشت

VII  - سیسرون و کاتیلینا

به شکل یک  نامیدند که یکی از نیاکانش زگیلی پنداشت که مارکوس تولیوس را از آن رو سیسرون می پلوتارك می

نیاکان سیسرون این لقب را به سبب شهرت در   ، به اغلب احتمال، به روي بینی داشت؛ اما  )سیسر(دانۀ ماش 

محقري را در نزدیکی آرپینون، میان   سیسرون در قوانین با لطفی دلکش دهکدة. پروراندن نخود به دست آورده بودند

پدرش آن اندازه ثروت داشت که فرزند خود را از . دگاه او بوده استکند که زا در دامنۀ آپنن، وصف می  رم و ناپل،

شاعر یونانی، را به آموزگاري مارکوس در ادبیات و یونانی   وي آرخیاس،. مند کند بهترین شیوة آموزش زمان بهره

. خواندفرستاد تا حقوق ب  بزرگترین حقوقدان عصر،  برگماشت و بعد جوان را نزد کوینتوس موکیوس سکایووال،

داد و دیري برنیامد که فنون و رموز نطقهاي قضایی را  سیسرون با اشتیاق به دادرسیها و کنکاشها در فوروم گوش می

سرگرمیها پرهیز کند   خوشیها چشم پوشد و از همۀ  فرد باید از همۀ  براي کامیابی در وکالت،« :گفت وي می. فرا گرفت
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سیسرون بزودي خود وکالت پیشه کرد و با  ».با دوستان را فرو گذارد و خوشگذرانی و بازي و بزم حتی همنشینی

وي یکی از یاران سوال را به دادگاه . اش طبقات متوسط و تودة مردم را شیفتۀ خود ساخت نطقهاي غرا و دلیرانه

شاید   ،چندي بعد. احکام طرد و تبعید را سخت نکوهش کرد) م ق 80سال (کشاند و در گرماگرم حکومت ترور سوال 

به یونان رفت و تحصیالت خویش را در فن خطابه و فلسفه دنبال   براي آنکه از کینخواهی آن دیکتاتور برحذر باشد،

  فرزند مولون،  به رودس سفر کرد و در آنجا از تقریرات آپولونیوس،  پس از سه سال اقامت دلپذیر در آتن،. گرفت

جمالت کوتاه و صافی گفتار را   شیوة  از استاد نخستین،. س بهره یاب شددربارة فن بالغت و افادات فلسفی پوسیدونیو

که بعدها اسلوب ویژة او شد، و از استاد دوم   که بعدها اسلوب ویژة جمالت کوتاه و صافی گفتار را آموخت،  آموخت،

  .سالی آن را بسط دادو کهن  دوستی،  دولت،  که بعدها در رساالت خود راجع به دین،  رو، آن مذهب رواقی میانه 

چون در سی سالگی به رم بازگشت، ترنتیا را به زنی گرفت و با استفاده از جهیزیۀ هنگفت وي توانست به فعالیتهاي 

در . داري سیسیل خود را ممتاز همگان ساخت اش در مقام خزانه با روش دادگرانه  م، ق 75در سال . سیاسی بپردازد

با پذیرفتن وکالت از شهرهاي سیسیل و اقامۀ دعوا بر ضد کایوس   را از سر گرفت، ، پس از آنکه پیشۀ وکالت70سال 

 71تا  73از سال (وي وررس را متهم کرد که در مدت فرمانداري سیسیل   خشم آریستوکراسی را برانگیخت،  وررس،

معکوس رشوه معین میزان مالیات فردي را به نسبت   گرفته، در ازاي انتصابات و تصمیمات خود رشوه می) ق م

  کلیۀ درآمدهاي یک شهر را به همخوابۀ خویش بخشیده و،  کمابیش همۀ تندیسهاي سیراکوز را دزدیده،  کرده، می

نیز » جنگهاي بردگان«کوتاه سخن، چندان دست به بیدادگري و غصب و دزدي یازیده که سیسیل از زمان پیش از 

گرفته براي خود  عضی غنایمی را که معموال به عامالن مالیات تعلق میبدتر از همه آنکه وررس ب. روزتر شده است سیه

در   رهبر آریستوکراسی،  و حال آنکه هورتنسیوس،  طبقۀ بازرگان در این دعوا از سیسرون حمایت کرد،. داشته نگاه می

ا در سیسیل به سیسرون صد روز مهلت داده شد تا مدارك خود ر. جماعت وکیالن رمی به دفاع از وررس برخاست

اما در نطق آغازین خود آن قدر مدارك رسواگر عرضه کرد که   وي فقط پنجاه روز به این کار مشغول بود،. گرد آورد

. هورتنسیوس ـ که باغش را با بخشی از تندیسهاي به غنیمت آوردة وررس آراسته بود ـ موکل خود را ترك گفت

سیسرون پنج خطابۀ . یمه شد، به خارج از کشور گریختوررس چون محکوم به پرداخت چهل میلیون سسترس جر

شور و حرارت و دلیري . منتشر کرد  پروا به نادرستی رومیان درایاالت تاخته بود، که آماده کرده و در آنها بی  دیگر را،

همگان  با تأیید  م نامزد مقام کنسولی شد، سیسرون چنان مهر او را در دلها جاي داد که چون در سال شصت و سۀ ق

.به این مقام رسید

گرفت و غرور و امتیازات و  متوسط را می  اشراف برخاسته بود، طبعاً جانب طبقۀ  سیسرون، که از قشر پایین طبقۀ

هایشان  اما از آن رهبران اصالح طلبی که به گمان او برنامه. بدکرداري آریستوکراسی در حکومت را خوش نداشت

چون به حکومت رسید، کار خود را   از این رو،. داد بیمناکتر بود ومت عوام قرار میاصل مالکیت را در معرض خطر حک

  ، یعنی همکاري آریستوکراسی و طبقۀ بازرگان براي جلوگیري از بازگشت موج انقالب،»همنوایی طبقات«بر اصل 

  .استوار کرد

بسیاري از تهیدستان . ی از میان برداشته شودگونتر از آن بود که بآسان دارتر و گونه اما علل و نیروهاي نارضایی ریشه

اندکی برتر از ایشان پلبینها قرار . و برخی از ایشان آمادة خونریزي بودند  سپردند، به واعظان مدینۀ فاضله گوش می

ان برخی از کهنه سرباز. اموال به رهن گذاشتۀ خود را از دست داده بودند  داشتند که، به علت ناتوانی از پرداخت دین،

سوال نیز از تأدیۀ اقساط قیمتهاي اراضی خود عاجز مانده و گوش به زنگ هر گونه آشوبی بودند که به ایشان گنج 

شدند که دست از  در میان طبقات باالدست نیز وامدارانی معسر و محتکرانی ورشکسته یافت می. بیرنج ارزانی دارد

گروهی دیگر نیز سوداهاي سیاسی در سر . نداشتند امید به اجراي تعهدات خویش شسته یا یکسره نیت آن را
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تنی چند انقالبی نیز ایدئالیستهاي صمیمی . یافتند پختند و بر سر راه ترقی خود سنت پرستانی سخت جان می می

  .توان به فساد و بیدادگري در دولت رم پایان داد بودند و یقین داشتند که فقط با نگونسازي کامل اوضاع می

لوکیوس سرگیوس کاتیلینا را فقط از . اي پدید آورد ا از این گروههاي پراکنده نیروي سیاسی یگانهمردي خواست ت

هاي تند  طریق دشمنان او ـ یعنی از طریق سرگذشت جنبش وي به قلم سالوستیوس میلیونر و از طریق خطابه

ناساز با   گناهکار،«دانست  ي میسالوستیوس او را مرد. شناسیم دشنام آمیز سیسرون به عنوان بر ضد کاتیلینا می

زیرا که وجدان بیرحمانه بر ذهن خستۀ او   نه در بیداري آرام داشت و نه در خواب، خدایان و آدمیزادگان که

کوتاه سخن از چهره و هر   و رفتاري گاه تند و گاه آهسته داشت و،  چشمانی خونبار،  ، از این رو رنگی پریده. تاخت می

معموال افرادي که در راه زندگی یا قدرت بستیزند چهرة دشمنان خویش در جنگ را » .ایان بودنگاهش دیوانگی نم

اما در مورد کاتیلینا هیچ   پذیرد، چون ستیزه پایان گیرد، این تصاویر نیز بتدریج تعدیل می. کنند بدین گونه تصویر می

ناخواهري زن   ارت یکی از دوشیزگان آتشبان،وي به ازالۀ بک  در زمان جوانی،. گونه تعدیلی صورت نپذیرفته است

  پردازان نه تنها کاتیلینا را تبرئه نکردند، بر عکس، اما شایعه  دادگاه دوشیزه را تبرئه کرد،. پیشین سسیرون، متهم شد

ها فقط اما در برابر این داستان. این قصه را افزودند که کاتیلینا فرزندش را کشته تا خاطر همخوابۀ خویش را شاد کند

فرومایگان تیره بخت »  سیسرون،  به گفتۀ  مردم سادة رم یا،  توان گفت که چهار سال پس از مرگ کاتیلینا، می

:کند سالوستیوس درونمایۀ یکی از سخنرانیهاي کاتیلینا را چنین نقل می. گور او را از گل پوشاندند» گرسنه

. و ثروت به دست ایشان بوده است  هر گونه نفوذ، منصب، …از زمانی که حکومت به زیر نگین گروهی مقتدر درآمد 

آیا  …ما را جز رمقی چه مانده است؟  …اند  و تهیدستی باز نهاده  تعقیب جزایی،  شکست،  اینان براي ما خطرات،

شوخ سزاوارتر آن نیست که دلیرانه به پیشباز مرگ برویم تا آنکه زندگیهاي نکبت بار ننگینی را ببازیم که پایمال 

یا به  ،»نوروزي از   روز از نو،«: گون انقالب ساده بود برنامۀ او براي یگانه کردن عناصر گونه چشمی دیگران شده است؟

براستی نیز   وي براي رسیدن به این مقصود از همۀ نیروي قیصر بهره گرفت،. عبارت دیگر نسخ کامل همۀ دیون

چیزي نبود که »  :گفت سیسرون می. اگر نگوییم که بر حمایت نهانی او تکیه داشت  زمانی از مهر قیصر برخوردار بود؛

سرما و گرسنگی و . دردي نبود که او را از همکاري و هشیاري و زحمت کشیدن باز دارد  وي تحمل آن را نیارد،

گویند که او چهار صد مرد را به این قصد بسیج کرد که در نخستین روز  یم  دشمنانش یقیناً» .آورد تشنگی را تاب می

، 64در پایان سال . آن روز فرا رسید و برگ از برگ نجنبید. کنسوالن را بکشند و حکومت را در دست گیرند 65سال 

داران بیمناك  سرمایه کرد،اي سخت  کاتیلینا براي انتخاب به مقام کنسولی رقیب سیسرون شد و در این راه مبارزه

طبقات باالدست همه یکدل به پشتیبانی سیسرون . شدند و ثروتهاي خویش را به خارج از مملکت فرستادند

  .آمد میکه وي خواستارش بود یک سال دوام داشت، و وي مبلغ طراز اول آن به شمار  »همنوایی طبقات«برخاستند؛ 

پیروان او در نهان سپاهی . ، آهنگ جنگ کرد کاتیلینا چون از دیدگاه سیاسی هر دري را به روي خود بسته دید

از سناتوران   گر به شرکت نمایندگان هر طبقه، مرکب از بیست هزار تن در اتروریا فراهم ساختند و نیز گروهی توطئه

کاتیلینا   در مهر ماه سال بعد،. اي کتگوس و لنتولوس در رم گرد آوردندبه نامه  گرفته تا بردگان و دو پرایتور شهري،

  براي آنکه انتخاب خویش را مسلم دارد،  کنند که وي، مورخان سنت پرست روایت می. دوباره نامزد مقام کنسولی شد

سیسرون . رساندطرحی ریخت تا رقیب خود را در طی مبارزة انتخابی بکشد و در عین حال سیسرون را نیز به قتل 

را از نگهبانان مسلح پر کرد و چگونگی رأي گیري را زیر نظر » میدان مارس«به ادعاي آنکه از این طرح آگاهی یافته 

گوید که در روز هفتم نوامبر  سیسرون می. کاتیلینا دوباره شکست خورد  به رغم پشتیبانی پرشور پرولتاریا،. گرفت

  ، سیسرون چون کاتیلینا را در سنا دید، روز بعد. اما نگهبانانش آنان را دور کردند  د،گر در او را کوبیدن تنی چند توطئه

هنگامی که سیسرون به سخن خود ادامه . آن خطابۀ دشنام آمیزي را که زمانی زبانزد هر کودك بود نثار او کرد
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پس، خاموش، باران بهتانها و عبارات . تا آنکه وي تنها ماند  کرسیهاي پیرامون کاتیلینا یکان یکان خالی شد،  داد، می

سیسرون همه گونه احساسات را برانگیخت؛ وي . تحمل کرد  آمد، که چون تازیانه بر سرش فرو می  تند و بیرحمانه را،

بلکه با کنایه و اشاره به توطئه   او را نه با مدرك،. ملت را پدري مشترك شمرد و کاتیلینا را در باطن پدرکش خواند

حکومت و دزدي و زناکاري و لواط متهم کرد و سرانجام از یوپیتر خواست تا روم را پاس دارد و کاتیلینا را  به زیان

هنگامی که سخن سیسرون پایان یافت، کاتیلینا بی آنکه کسی راه بر او بگیرد از شهر بیرون . بادافرهی جاودان دهد

:براي واپسین بار درخواستی به سنا فرستاد  وس مانلیوس،لوکی  سردار او،. شد و به نیروهاي خود در اتروریا پیوست

ما . ایم گیریم که ما به زیان میهن خود یا امن همشهریان خویش سالح به دست نگرفته خدایان و آدمیان را گواه می

  ایم و به خواري و تنگدستی محکومیم، که بر اثر ستم و سنگدلی رباخواران بیوطن مانده  بینوایان مصیبت زده،

هاي  نه در پی قدرتیم نه ثروت، که انگیزه. اي جز این نداریم که امن شخصی خویش را از ستم در امان داریم انگیزه

اي جز با جان  خواهیم که هیچ آدمیزاده اي را می فقط آزادي یعنی آن گنجینه. آدمیانند  بزرگ و ظاهري ستیزة

خواهیم که بر همشهریان تیره روز خود رحمت  البه می از شما به! اي سناتوران. دهد خویش به تسلیمش تن نمی

  ! آورید

روز بعد، سیسرون در خطابۀ دومی پیروان آن سرکش را گروهی فراهم آمده در پیرامون تنی چند قواد همدل و 

. رداي دینی به پایان ب عطرآگین خواند و نبوغ خود را در طعن و ناسزاگویی بیدریغ به کار انداخت و سخن را با نکته

. هاي بعد، مدارکی به سنا ارائه کرد مبنی بر آنکه کاتیلینا قصد ایجاد انقالب در سرزمین گل را داشته است در هفته

در . سیسرون فرمان داد تا لنتولوس و کتگوس و پنج تن دیگر از پیروان کاتیلینا را دستگیر کنند  در روز سوم دسامبر،

  .فرا خواند و پرسید که با زندانیان چه باید کردوي سنا را به اجالس   روز پنجم دسامبر،

   

فصل هشتم

  ادبیات در دوران انقالب

  م ق 30 – 145

  

I  - لوکرتیوس  

در میان این دیگرگونی آشوبناك اقتصاد و حکومت و آیینهاي اخالقی، ادبیات فراموش نشد و از تب و تاب زمانه 

عصر عتیق یا پژوهش تاریخی جستند؛ سالوستیوس از  وارو و نپوس سالمت را در تحقیق. یکسره برکنار نماند

) مونوگرافها(مبارزات خود دست بداشت تا جانب پیروانش را بگیرد و اخالقیات خویش را در پردة رسالت تک نگاریها 

نهان کند؛ قیصر از اوج امپراطوري فرود آمد و دل به صرف و نحو بست و جنگهایش را در کتاب گزارشها دنبال 

تالوس و کالووس از سیاست به دامن شعر و عشق پناه بردند؛ روانهاي شرمگین و حساسی چون لوکرتیوس گرفت؛ کا

جست  اي پناه می خود را در بوستان فلسفه نهان کردند؛ و سیسرون نیز گاه گاه از گرماي میدان بزرگ شهر به گوشه

جنگ و انقالب همچون مرضی . ست نیافته بوداما هیچ یک از ایشان به آرامش د. تا تف خون خود را با کتاب بنشاند

  :گوید بهره نمانده باشد که در وصف آن می و حتی لوکرتیوس نیز باید از بیقراري بی. افتاد واگیر بر جانشان می

همواره از   باطنی خویش،  ، بیخبر از خواستۀ زیرا هر یک …. هاشان باري و بر دلهاشان کوهی از رنج است بر اندیشه

این یک که در خانه سخت ملول شده هر چند یک . خواهد بارش را بر زمین نهد گویی که می  رود، جایی میجایی به 

اما هنوز از آستانۀ در نگذشته  …. راند به خانۀ ییالقی خود می  اما سوار بر اسب،  رود، بار از جایگاه خود بیرون می

هر کسی از خود   بدین گونه،. شتابد ه سوي شهر میجوید یا ب کشد و فراموشی را در خواب سنگین می خمیازه می
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بیش از پیش   به رغم میل او،  تواند، ي که وي از آن گریختن نمی»خود«آن   رود، گریزد؛ اما، همچنانکه انتظار می می

نی هر کس که بتواند این را بروش. داند از خود نفرت دارد، زیرا این بیمار علت ناخرسندیش را نمی. چسبد به او می

  .آید گذارد و پیش از هر امر در پی دانستن ماهیت چیزها برمی ببیند کار و بارش را فرو می

اما این شعر دربارة گویندة خود . تیتوس لوکرتیوس کاروس در دست داریم  اي است که دربارة شعر او تنها زندگینامه

یکی از بزرگترین مردان خود به   دربارة  اشاره،صرف نظر از چند   ادبیات رومی،  و جز آن،  احتیاطی غرور آمیز دارد،

لوکرتیوس . است 51یا  55م، و سال مرگش  ق95یا  99سال تولد او   بنا بر روایات،. نحوي شگفت انگیز خاموش است

و   توطئۀ کاتیلینا،  احکام طرد و تبعید سوال،  جنگ اجتماعی، قتل عام ماریوس،  :در طی نیم قرن انقالب روم زیست

آشکارا در حال انحطاط بود؛ جهانی که   که شاید وي به آن تعلق داشت،  آریستوکراسی،. ولی قیصر را شاهد بودکنس

شعر او آرزوي آرامش تن و . گذاشت زیست سر در آشوبی نهاده بود که جان و مال هیچ کس را در امان نمی در آن می

.روان است

بایست کامی برگرفته  شاید طعمی نیز از عشق چشیده بود، اما نمی. و شعر پناه برد  فلسفه،  لوکرتیوس به طبیعت،

دهد  کند، و جوانان هوسمند را اندرز می گوید، فریب زیبایی را نکوهش می چون در حق زنان سخن درشت می  باشد،

و از کوه و   از جنگل و کشتزار، از گیاهان و جانوران،. که شهوت خویش را به همخوابگی آرام با این و آن فرو نشانند

همچون کیتس   همچون وردزورث اثرپذیر،. کرد برد که فقط شیفتگیش به فلسفه با آن برابري می رود و دریا لذتی می

اي از  هیچ نکته. و همچون شلی مشتاق آن بود که در هر سنگریزه یا برگ درختی آیتی از مابعدالطبیعه بیابد  حساس،

آمد؛ و خاموشی  چیزها به وجد می  ماند؛ از صورتها و صداها و بو و مزة یلطف و هیبت طبیعت از دیدة او پنهان نم

اش  هر چیز طبیعی به دیده  کرد، روز را حس می  و برخاستن تنبالنۀ  دامن گستري آرام شب،  گلگشتهاي پنهانی،

. ش ناپذیر ستارگان، و دوام تشوی پایان آسمان دگرگونیهاي بی  ها، رویش دانه  اي بود ـ روانی پرشکیب آب، معجزه

رنجهاشان را   داشت، صورتهاي قدرتمندي یا زیبایی آنها را دوست می  کرد، جانوران را با کنجکاوي و مهر نظاره می

هیچ شاعري پیش از او عظمت جهان را از دیدگاه تنوع . شد و از حکمت خاموش آنها در شگفت می  کرد، حس می

سرانجام طبیعت دژهاي ادب را گشود و به شاعر خود چنان   اینجا،. ه استپایان و نیروي کلی آن چنین وصف نکرد بی

  .اي برتر از آن دست یافتند قدرتی در کالم توصیفی بخشید که فقط هومر و شکسپیر به درجه

که   اما ایمان کهن،. بایست در جوانی از رازوري و جالل دین اثري شگرف پذیرفته باشد روحی چنین حساس می

. اکنون حکومت خود را بر فرهیختگان روم از دست داده بود  کرد، خانواده و نظام اجتماع را خدمت می زمانی سامان

و بزمهاي کاهنان روز بیعاري   بتساهل لبخند زد،  قیصر هنگامی که به مقام پونتیفکس ماکسیموس برگزیده شد،

هاي رومی شبانه به تندیسهاي  آلکیبیادسبرخی از . گروه کوچکی از مردم آشکارا ملحد بودند. عشرترانان رم بود

که دیگر از آیین رسمی پرستش نه الهام و نه تسلی   بسیاري از مردم طبقات فرودست،. زدند خدایان آسیب می

کاپادوکیایی و برخی از خدایان   االهۀ» ما«فریگیایی یا » مهین مام«پذیرفتند، به سوي معابد آلوده به خون  می

تصور رومیان از . بردند هجوم می  که همراه سربازان یا اسیران از مشرق زمین به ایتالیا آورده شده بودند،  خاوري،

به اعتقاد به   زیر نفوذ کیشهاي یونانی یا آسیایی،  رنگ و روي همۀ مردگان، یعنی جایگاه زیرزمینی و بی  ،»اورکوس«

و » دوباره زاد«یعنی مرکز رنج ابدي همگان جز معدودي   بدل شد،» آخرون«یا » تارتاروس»  واقعی به نام دوزخی

هاي پر از سکنه را در  هاي پرت و خانه و هر خسوف یا کسوفی دهکده  پنداشتند، خورشید و ماه را خدا می. رازدان

و   را گرفته بودند و براي درویش و دولتمند زایچه ترتیب،پیشگویان و طالع بینان سراسر ایتالیا را ف. برد هراس فرو می

آمیز و تملقی سوداگرانه تفسیر  دادند و شگونها و خوابها را با ابهامی احتیاط از گنجهاي نهفته و حوادث آینده خبر می

www.IrPDF.com



١٢٧٩

خرافه و  این تودة. شد هر واقعۀ غیرعادي در طبیعت همچون اخطاري از جانب یکی از خدایان بررسی می. کردند می

.آیین پرستش و ریا بود که در نظر لوکرتیوس دین نام داشت

از شدت . شگفت آور نبود که لوکرتیوس در برابر آن به عصیان برخیزد و با شور و حمیت یک مصلح دینی بر آن بتازد

از   اي بود، تازهچون در پی ایمان . توان به ژرفی پارسایی روزگار جوانی و تلخی سرخوردگی او پی برد بیزاري او می

چون از . شکاکیت انیوس به شعر بزرگی راه یافت که در آن امپدوکلس تطور و برخورد اضداد را شرح داده بود

به نظرش آمد که پاسخ مسائل خود را یافته است؛ آن به هم آمیختن شگفت انگیز   هاي اپیکور آگاه شد، نوشته

براي او   جهان بیخدا، به مثابه پاسخ مردي آزاده به شک و بیم،گرایی و آزادي اراده، و خدایان شادمان و  ماده

  گیري قانون، و همه  وزد، رهایی از هراسهاي فوق طبیعی می  نسیم» باغ اپیکور«نمود که از  چنین می. خوشایند بود

این لوکرتیوس بر آن شد که . و طبیعی بودن بخشودنی مرگ را آشکار می کند  استقالل متکی به ذات طبیعت،

فلسفه را از قالب ناهنجار نثري که اپیکور براي بیان آن برگزیده بود بیرون کشد و به گونۀ شعر درآورد و به نسل خود 

و   یکی ادراك عینی دانشمندانه،: در خود نیرویی نادر و دوگانه حس کرد. به عنوان راه و حقیقت و زندگی عرضه کند

و در اجزاي طبیعت جمالی یافت که کوشش او را در   طبیعت علوي، دیگري احساس ذهنی شاعرانه؛ و در نظم کلی

قصد سترگ لوکرتیوس همۀ نیروهایش را برانگیخت، او را به غناي عقلی . آمیختن فلسفه با شعر تشویق و توجیه کرد

شاعر » دراز رنج لذتبخش و«اما . پیش از آنکه به مقصود رسد، خسته و شاید دیوانه باز نهاد  اي رهنمون شد و، یگانه

  .اخالص روحی سخت دیندار را با آن درآمیخت  وي را شادي جانگذاري بخشید و لوکرتیوس همۀ

اي از  ساده  لوکرتیوس براي اثر خود عنوانی بیشتر فلسفی برگزید تا شاعرانه ـ دربارة طبیعت اشیا ـ و این ترجمۀ

وي این اثر را به . نهادند هاي خود می بر رساله عنوان در پیرامون طبیعت بود که فیلسوفان پیش از سقراط عموماً

در شرح از . نماید ، همچون کتابی پیشکش کرد که از بیم به فهم ره می58پرایتور سال   پسران کایوس ممیوس،

را وسیلۀ بیان » شش وتدي«رد و شعر تنوع پذیر و در لفظ از آشکار سخنی غریب انیوس پیروي ک امپدوکلسحماسۀ 

) زهره(توجهی سرد خدایان را به فراموشی سپرد و مناجاتی پرشور در حق ونوس  آنگاه، یک دم بی. خویش ساخت

:مظهر شوق آفریننده و راههاي آشتی دانست  نزد امپدوکلس،» عشق«همچون مفهوم   سر کرد و وي را،

به یمن تو هر گونه زندگی به  …! اي ونوس پرورش دهنده  شادي آدمیزادگان و خدایان،مایۀ   اي مادر نژاد آینیاس،

در برابر تو و پیش پاي تو بادها بگریزند و ابرهاي آسمان پراکنده   گمان در آید و بزاید و چشم به خورشید گشاید؛

دند، و آسمان آرام با نوري همه جا گر گلهاي نازنین به سوي تو برآورد؛ امواج دریا براي تو بخن شوند؛ زمین معجزه

زیرا چون چهرة بهاري روز پدید شود و باد نیروبخش نیمروز همه چیز را سبز و خرم گرداند، آنگاه . گستر بدرخشد

هاي رمندگان از روي  نخست پرندگان هوا، که دلهاشان از نیروي تو جان گرفته، نام ترا به زبان آورند؛ سپس دسته

در حالی که یکایک گرفتار سحر تواند، ترا   بدین گونه،  جهند و از جویبارهاي تند رو بگذرند و،مرغزارهاي فرحبخش ب

هاي برگپوش پرندگان و دشتهاي  آنگاه تو، در دریاها و کوهها و رودهاي شتابان و آشیانه. هر جا که روي دنبال کنند

چون فقط تو . را به تکثیر نسل خود برانگیزي هاي همۀ جانداران را از عشق شیرین سرشار کنی و آنها سرسبز، سینه

رانی و چون بی تو هیچ چیز به کرانهاي درخشان نور نتواند رسید و هیچ چیز شادمانه و  بر طبیعت چیزها فرمان می

کلمات مرا زیبایی جاودانه بخش و نیز ! خدایا …. دلپذیر زاده نشود، من چشم به راه یاري تو در سرودن این اشعارم

از آن   چون مارس بر پهنۀ ورجاوند تو دامن گسترد، …. خوي جنگ را بگذار تا بخوابند و بیارامند هاي درندهدستکرد

  .فراز در او پیچ و افسونهاي شیرین از دهانت فرو ریز و براي رومیانت موهبت آرامش طلب کن
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II – دربارة طبیعت اشیا  

کلی منطقی درآوریم، باید بگوییم که اصل نخستین عقاید او اگر بخواهیم آشفتگی سودایی عقاید لوکرتیوس را به ش

  :در این بیت مشهور نهفته است

وي داستان ایفیگنیا در آولیس و قربانیهاي بیشمار آدمیزادگان و  .دین آدمیان را به تباهیهاي بسیار برانگیخته است

دالن و جوانانی را که در  بیم ساده  گوید؛ می اند را باز آدمی تصویر شده  اهداي کشتگان بسیار به خدایانی که از دیدة

که در   و هراسهاي زیرزمینی را،  ترس از مرگ و دوزخ،  هراس از آذرخش و تندر،  اند، جو گم شده بیشۀ خدایان کینه

م آدمیان را به سبب آنکه آیین قربانی را بر فه. آورد به یاد می  یابند، هنر اتروسکی و آیینهاي دینی شرقی تجسم می

  :کند اند سرزنش می فلسفی رجحان نهاده

با این (مردمان   !دهید چرا کرداري چنین و خشمی این سان تلخ را به خدایان نسبت می  اي آدمیزادگان سیه روز،

و چه اشکها که به دیدگان فرزندان ما   اند، اند، چه زخمها که بر ما نزده چه غمها که براي خود نساخته) گونه کردار

فرود آوریم، یا ) خدایان(زیرا دینداري آن نیست که سرهاي در حجاب پیچیدة خود را در برابر تندیسهاي ! اند نیاورده

بلکه  …. یا خون جانوران را به روي محرابها بپاشیم  یا در برابر معابد خدایان به خاك افتیم،  به هر محراب نماز بریم،

.ي آرام بنگریما در آن است که بتوانیم بر همۀ چیزها با اندیشه

گوید که این خدایان شادمانه دور از اندیشه یا تیمار آدمیان زیست  اما می  لوکرتیوس به وجود خدایان باور دارد،

با   همچون پیروان اپیکور،  دور از دسترس قربانیها و نیایشهاي ما،  ،»هاي سوزان جهان آن سوي باره«کنند و آنجا،  می

خدایان کارگزاران . ظارة زیبایی و به جاي آوردن دوستی و صلحجویی دل خوش دارندبه ن  پرهیز از امور دنیوي،

آیا دور از انصاف نیست که افراط و آشفتگی و رنج و بیدادگري زندگی خاکی . آفرینش یا سبب سازان حوادث نیستند

و بیرون از آن   ستوار است،این کیهانی که از بسی جهانها تشکیل شده است برخود ا  خیر،  را به خدایان نسبت دهیم؟

زیرا که را توانایی حکومت بر مجموعۀ «دهد،  هیچ گونه قانونی نیست؛ طبیعت هر چیز را به دلخواه خود انجام می

پایان است؛ که را یاراي آن است که افالك را به یک زمان بگرداند و  اشیا و دستیابی بر نیروي شگرف ژرفناهاي بی

تنها » ا براندازد و تیري رها کند که بیگناهان را از پا درآورد و از کنار گناهکاران بگذرد؟آذرخشی بجهاند که معابد ر

این هراس «. و راستینترین پرستش و نیز تنها مایۀ آرامش در شناختن و دوست داشتن این قانون  است؛» قانون«خدا 

در حالی که   و بدین گونه لوکرتیوس، ».خورشید نه با پرتو  با نظاره و قانون طبیعت دور کرد، …و اندوه روان را باید 

هیچ چیز وجود «داند که  آمیزد، آیین اصلی خود را در این می می موزهاگرایی خشن ذیمقراطیس را با شهد  ماده

دانش نو ) و فرضیات(درنگ به یکی از اصول  ن بیوي از این آیی. ـ یعنی ماده و مکان» مگر ذرات و خالء  ندارد،

آید و  پذیرد؛ هیچ چیز از عدم پدید نمی و آن اینکه کمیت ماده و حرکت هیچ گاه در جهان دگرگونی نمی  رسد، می

  بیصدا،  مقاوم در برابر هر گونه فشار،  دگرگونی ناپذیر، جامد،  ذرات نابود نشدنی،. نابودي جز دگرگونی صورت نیست

  وقفه، آورند و بی خلند و ترکیبات و کیفیات شمارناپذیر پدید می به درون یکدیگر می. و بیکرانند  بیمزه، بیرنگ،  بو، یب

  :بیحرکت در جنبش هستند  در سکون ظاهري اشیا،

و   چرند، گوسنفدان پرپشم هر جا که علف شبنمزده اشتهاشان را برانگیزد می …زیرا چه بسا به روي یک تپه 

همۀ اینها با یکدیگر درآمیزد و   اي دور، اما از فاصله. کوبند هاي فربه به بازي سرگرمند و سرهاي خود را به هم می بره

گاه سپاهیان عظیم دشتهاي پهناور را براي . اي سبز گسترده باشد به چشم آید اي سپید که بر تپه همچون پارچه

زمین زیر پاهاي   انداز را روشن کند و در آسمان بازتابد؛مفرغ درخشان سپرهاشان چشم   تمرین جنگی بپوشانند؛

پژواك آنها را به ستارگان رسانند؛ و، با این   این غرشها،  زیر ضربۀ  کوهها،  ایشان و سم توسنهایشان بلرزد و بغرد؛  روندة
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و کوچک به نظر اي درخشان  ستیغی بتوان یافت که از دیدگاه آن همۀ این سپاهیان بیحرکت و همچون نقطه  وصف،

.آیند

شاید به سبب ترتیب گوناگون . دارند؛ هر خرده جامد و تقسیم ناپذیر و غایی است» خردترینان«اجزایی به نام  اتمها

ذرات در خطوط . شود عت میهاست که اندازه و گونۀ ذرات با یکدیگر متفاوت و موجب تنوع دل انگیز طبی این خرده

یا انحراف و خود به خودي عنصري هست که » میل«کنند؛ در حرکت آنها نوعی  مستقیم یا یک شکل حرکت نمی

  .استگیرد و عالیترین شکل آن ارادة آزاد آدمی  چیزها را در بر می  همۀ

بی   شکل بود؛ اما تنوع پذیري تدریجی اتمهاي جنبنده هم از نظر اندازه و هم از نظر صورت ـهمه چیز در آغاز بی

در . آنکه طرحی در کار باشد ـ هوا و آتش و آب و خاك را پدید آورد و از آنها خورشید و ماه و سیارات و ستارگان را

ستارگان اخگرانی هستند واقع در . گیرند پیش میشوند و جهانهاي کهن راه تباهی  فضا، جهانهاي تازه زاده می  بیکرانۀ

همین دیوار   اي از سیارات را در میان گرفته است؛ که هر منظومه) یعنی غباري از رقیقترین اتمها(اي از اثیر  حلقه

بخشی از غبار روزگار نخست از تودة اصلی جدا شد و بر . آورد آتشین کیهانی است که بارة سوزان جهان را پدید می

بلکه حاصل گشاده گشتن بخارها و   ها نه غرش خدایان، زمینلرزه: د خود گشت تا سرد شد و زمین را ایجاد کردگر

بلکه نتایج طبیعی تراکم و برخورد   تندر و آذرخش صدا و نفس یکی از خدایان نیست،. رودهاي زیرزمینی است

آید که رطوبتی که به توسط خورشید از زمین بخار  میبلکه به این سبب فرود   باران نه بر اثر رحمت یوپیتر،. ابرهاست

  .گردد شده است به زمین باز می

. اند زندگی در اصل با دیگر صورتهاي ماده تفاوتی ندارد و فراوردة اتمهاي متحرکی است که یکان یکان مرده

طبیعی همۀ انواع و همچنانکه کاینات به حکم قوانین ذاتی ماده شکل گرفت، زمین نیز از طریق انتخابی کامال 

  :اندامهاي زندگی را ایجاد کرد

. اما هر چیز که پدید آید کاربرد خود را نیز همراه آورد  هیچ چیز در بدن از آن رو پدید نیامد که ما آن را به کار بریم،

است که  بلکه به این علت بوده  اند نه حاصل تدبیر آنها، اینکه اتمها با هوشیاري فراوان نظمی به خویش داده …

ترکیبات ممکن را پدید   اند و همۀ ذرات بسیاري در زمان نامتناهی در جهات بسیار حرکت کرده و به یکدیگر برخورده

بسیاري از اینان هیوالهایی بودند که زمین در . چنین است منشأ چیزهاي بزرگ و نسلهاي زندگان …. اند آورده

و جمعی دیگر دستها و پاهایی داشتند   یگر دست یا دهان یا صورت،گروهی د  برخی پا نداشتند،: آفرینش آنها کوشید

این   به عالوه،  طبیعت آنها را از رشد محروم کرد؛  اما آفرینش آنها ثمري نداشت؛ …. که چسبیده به تنشان بود

بی   ن تباه شدند،بدین گونه بسیاري از جاندارا ….توانستند خوراك بیابند نه به مهر با یکدیگر درآمیزند زندگان نه می

بهره بودند اسیر چنگال جانداران  خود بی] حفظ[زیرا آن جاندارانی که از امکان  …آنکه نسل خود را برقرار دارند

.رفتند شدند و بزودي از میان می دیگر می

بخشی است یا نفخۀ حیات » روان«افزار یا کارگزار   اندامی است درست مانند دستها یا چشمها؛ و مانند آنها،» ذهن«

تصاویر سطح اشیا . آورد اي بسیار رقیق در سراسر تن پراکنده است و هر عضوي را به جنبش در می که همچون ماده

  بو،  مزه،. تابد؛ منشأ احساس همین است آورند پیوسته باز می به روي ذرات بسیار حساسی که ذهن را پدید می

چشمها، یا   گوشها،  بینی،  خیزند و به زبان یا کام، د که از اشیا برمیشون و بساوایی را ذراتی سبب می شنوایی، بینایی، 

و حواس محک واپسین حقیقت؛ اگر بظاهر خطا   همۀ حواس نوعی از حس بساوایی هستند،. خورند پوست برمی

تواند  یخرد نم. تواند آن خطا را درست گرداند این نتیجۀ تعبیر نادرست از آنهاست، و فقط حس دیگر می  کنند، می

  .است  یعنی احساس،  زیرا خود متکی بر تجربه،  محک حقیقت باشد،
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مگر آنکه از جنس بدن باشد؛ با بدن رشد   تواند بدن را به حرکت درآورد، نمی. روان نه روحانی است نه جاودان

ذرات آن بظاهر   بمیرد،پذیرد؛ و هنگامی که بدن  یا شراب اثر می  شود؛ همچون بدن از بیماري، دارو، کند و پیر می می

و   بویایی، شنوایی،  چشایی،  بدون اندامهاي بساوایی،  بدن از احساس و معنی تهی است؛ روان بی. شود پراکنده می

بینایی روان به چه کار می آید؟ زندگی را نه همچون ملکی مطلق، بلکه به سان وام و براي مدتی که از آن توانایی 

باید همچون میهمانی سپاسگزار که از خوان   هنگامی که نیروهاي خود را تمام کردیم،. اند استفاده داریم به ما داده

فقط بیم از آخرت است   مرگ به خودي خود هراس انگیز نیست،. میهمانی برخیزد ادیم زندگی را با ادب ترك گوییم

در رنجهایی است که از نادانی و  دوزخ همین جا و. اما آخرتی در کار نیست. نماید انگیز می که مرگ را چنین هراس

  .است» پرستشگاههاي آرام خردمندن«خیزد؛ بهشت نیز همین جا در  شهوت و پرخاشجویی و آز برمی

بلکه در فعالیت هماهنگ حواس و قواي ذهنی به   فضیلت نه در ترس از خدایان و نه در گریز جبن آمیز از لذت،

ثروت «اما   ،»کنند را در هواي یک تندیس یا ناموري تباه می برخی از آدمیان زندگی خویش«. رهبري خرد است

آسودن در میان جمع »  بهتر از زیستن به تکلف در تاالرهاي مجلل،» .راستین مرد در ساده زیستن با روانی آرام است

مهر و تیمار  اي آرام یا گم کردن خویش در یا گوش دادن به ترانه» به روي سبزة نرم کنار جویبار و زیر درختان بلند

اگر «. کند اما عشق سودایی جنونی است که ذهن را از روشنی و خرد عاري می  زناشویی نیکوست،. کودکانمان است

کند یا زنی  گرفتار آید، خواه ونوس پسري باشد با دستها و پاهاي دخترانه که تیري رها می) زهره(کسی به تیر ونوس 

ـ هیچ » .شود در هواي یگانگی با آن به سوي خاستگاه تیر کشانده می  تاباند، که از سراپاي خویش فروغ عشق می

.یابد زناشویی و هیچ اجتماعی در چنین سرمستی عاشقانه بنیاد درست نمی

به همان گونه نیز   یابد، گذارد و جایی براي عشق رمانتیک نمی لوکرتیوس چون همۀ شور خود را بر سر فلسفه می

در زمانهاي باستان آدمیان . کند ستایند رد می انی را که به شیوة روسو زندگی بدوي را میانسانشناسی رمانتیک یونانی

آنکه  ورزیدند بی به یکدیگر مهر می  کردند بی آنکه آتش داشته باشند، اما در غارها زیست می  گمان دلیر بودند، بی

مردند که آدمیان متمدن از  ه همان اندازه میو از گرسنگی ب  کشتند بی آنکه قانونی داشته باشند، می  زناشویی کنند،

. گوید لوکرتیوس چگونگی پیدایش تمدن را ضمن گزارش مختصري از انسانشناسی روزگار نخست باز می. پرخوري

وي . سازمان اجتماعی این توانایی را به آدمی بخشید که بیش از جانورانی عمر کند که به مراتب نیرومندتر از او بودند

  و آواز را از پرندگان فرا گرفت؛  زبان را از ایما و اشارات پدید آورد،  ها کشف کرد، برخورد برگها و شاخهآتش را از 

و نفس خویش را با زناشویی و قانون رام کرد؛ زمین را کشت کرد؛ جامه بافت؛ فلزات را به   جانوران را به سود خود،

  را اندازه گرفت؛ دریانوردي آموخت؛ هنر کشتار را کمال بخشید؛افالك پرداخت؛ زمان   صورت افزار درآورد؛ به نظارة

  خیزند، اي است از حکومتها و تمدنهایی که برمی تاریخ سلسله. بر ناتوانان چیره شد؛ و شهرها و کشورها را پدید کرد

و آیینهاي اخالقی  میرند؛ اما هر تمدن به نوبۀ خود میراث مدنیت بخش عادات پذیرند، و می تباهی می  یابند، رشد می

» .دوندگانی که در مسابقه مشعل زندگی را دست به دست کنند«همچون   کند، منتقل می) به دیگري(و هنرها را 

و ستارگان؛   سیارات،  نژادها،  دولتها،  ها، خانواده  ها، سازواره  اندامها،  :پذیرند کنند تباهی می همۀ چیزهایی که رشد می

نیروهاي نابودي نیروهاي آفرینش و   پایان انبساط زندگی و انقباض مرگ، در تناوب بی. میرند فقط ذرات هیچ گاه نمی

آورد، و از هم  اي رو می به هر زنده  حتی به ناحق،  رنج،. نیکی و بدي هر دو در طبیعت هست. بخشند رشد را توازن می

خاك . پاشند ها آن را از هم می مینلرزهزمین ما خود در حال مردن است؛ ز. رو هر تکاملی است پاشیدگی دنباله

روزي سراسر . برند و حتی کوهها را سرانجام به درون دریا می  سایند، بارانها و رودها آن را می  شود، فرسوده می

اما » .شود غرد و زیر و زبر می دیوارهاي آسمان از هر سو می«چشد؛  منظومۀ شمسی ما همان گونه مزة مرگ را می

اي که براي  گریۀ کودك نوزاد با نوحه«. ، شکست ناپذیري نیروي زندگی را در جهان آشکار می کندهمان لحظۀ عدم
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. آید اي پدید می و زندگانی تازه  زمینی دیگر،  سیارات نو،  ها، ستارگان، منظومه» .شود آمیخته است مردگان خوانده می

  .شود تکامل دوباره آغاز می

چه بسا نخست برکم و کاستیهاي آن چشم   را باز نگریم،» سراسر ادب عتیق آورترین اثر شگفت«اکنون چون این 

که شاعر بر اثر مرگ زودرس فرصت اصالحش را نیافت؛ تکرار عبارات و مصراعها و   آشفتگی محتوا،: بگشاییم

ب فکري او آیند؛ ناتوانی مکت تصور خورشید و ماه و ستارگان به همان کوچکی که به چشم ما درمی  هاي کامل؛ قطعه

  الهامات،  اعتنایی به درون بینیها، تسلیها، شوند؛ بی از توجیه اینکه ذرات مرده چگونه به زندگی و آگاهی تبدیل می

اما چه ناچیزند این خطاها در قیاس با کوشش . و کارکردهاي اخالقی و اجتماعی دین  لطف شاعرانه و دل انگیز ایمان،

در قیاس با تصویر طبیعت همچون جهانی قانونمند که  بیماري؛تاریخ، دین، و   نات،دلیرانۀ او براي توجیه منطقی کای

یابد؛ و در قیاس با عظمت موضوع و واالیی برخورد و قدرت پیگیر  در آن ماده و حرکت هیچ گاه فزونی یا کاهش نمی

و آیین اخالقی اپیکور را   دانش ذیمقراطیس،  ، را حس می کند و بینش امپدوکلس» ها دهشکوه پدی«تصور که همه جا 

با اینهمه زبان آثار او ناپرداخته و خام و عاري از اصطالحات فلسفی یا . کشد به باالترین پایۀ شعر در همۀ اعصار برمی

اي از آهنگ و زیبایی  را به قوالب تازه بلکه کالم کهن  آفریند، هایی نو می لوکرتیوس نه همان واژه. علمی بود

نظم او گاه لطافت و روانی ویرژیل را   دهد، آورد و در همان حال که به شعر شش وتدي قدرتی مردانه می درمی

  از گهواره تا گور،  رنجها و دلزدگیها،  آن است که وي در میان همۀ  سرزندگی پیوستۀ شعر لوکرتیوس نشانۀ. یابد می

.برده است دگی لذت میبغایت از زن

بر اثر   لوکرتیوس پس از آنکه چند کتاب نوشت،»  :دهد که هیرونیموس قدیس گزارش می  لوکرتیوس چگونه مرد؟

این روایت معتبر نیست و در » .وي در سن چهل و چهار سالگی خود را کشت …. نوشیدن مهردارو دیوانه شد

. ر نتوان داشت که گزارش درستی از لوکرتیوس به دست دهداند؛ به هیچ قدیسی باو درستی آن بسیار شک کرده

برخی از متنفذان اضطراب غیرعادي شعر لوکرتیوس و آشفتگی محتوا و پایان ناگهانی آن را حجت اعتبار روایت باال 

  .اما اضطراب و پریشانی و مرگ خاص لوکرتیوس نیست. اند شمرده

ه و احساس او بیشتر به زمان ما نزدیک است تا به یک قرن قبل از مانند اوریپید، نواندیش بود؛ اندیش  لوکرتیوس،

  کنند، میز بسیاري از او یاد می آ هوراس و ویرژیل در زمان جوانی از او اثري ژرف پذیرفتند و در عبارات تکریم. میالد

بخردانه نبود که این   د،کر اما، نظر به کوششی که آوگوستوس براي بازگرداندن ایمان کهن می  بی آنکه نامش را ببرند؛

  فلسفۀ. آشکارا زبان به ستایش لوکرتیوس بگشایند و وامداري خود را به او باز گویند پروردگان دستگاه پادشاهی بی

اپیکوري به همان اندازه با اندیشۀ رومی ناسازگار بود که کارهاي اپیکوري به دهان رومیان در روزگار لوکرتیوس مزه 

اي بود که بیشتر قدرتهاي اسرارآمیز را ارج گذارد تا قانون طبیعی را؛ نیازمند  روم خواستار مابعدالطبیعه .کرد می

آیینی اخالقی بود که مردمی مردانه و پیکارجو بار آورد تا هواخواهان انساندوست و خواهان آرامش و آشتی؛ و 

در . همچون حکمت ویرژیل و هوراس را خواستار بود که سروري امپراطوري روم را موجه جلوه دهد اي سیاسی فلسفه

  ، که پودجو او را دوباره کشف کرد،1418از سال . لوکرتیوس کمابیش فراموش شد  عصر رستاخیز ایمان پس از سنکا،

، )1553ـ1483(نام جیروالمو فراکاستورو  به  پزشکی از مردم ورونا،. تأثیرش بر اندیشۀ اروپایی دیگر بار آغاز شد

، گاسندي 1647در سال   ي پراکنده در هوا را در ایجاد بیماري از شاعر اقتباس کرد؛ و، »ها دانه«نظریۀ مبنی بر اثر 

طبعیت اشیاي او را با شوق فراوان خواند و با اووید   نظریۀ اتمی او را زندگی دوباره بخشید ولتر کتاب دربارة

 .ن شد که شعرهاي یاغیانۀ آن، تا زمین برجاست، برجا خواهد ماندهمداستا

و » درشت اندیش«و تسلی بخش و علم » نازك اندیش«میان دینهاي   در کشاکش پایان ناپذیر شرق و غرب،

. گمان بزرگترین شاعر فلسفی است وي بی. ترین نبرد زمان خویش دست یازید لوکرتیوس یکتنه به سخت  گراي، ماده
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و رهبري ادبی سرانجام از یونان   به حد بلوغ رسید،  همچنانکه در وجود کاتولوس و سیسرون،  التینی در وجود او، ادب

  .به رم انتقال یافت

III  - لسبیا  دلدادة  

روم را ترك گفت تا به عنوان نایب   که لوکرتیوس شعر خود را به او نیاز کرده بود،  کایوس ممیوس،  م، ق 57در سال 

بلکه شاعري   ادیبی را همراه خود برد ـ اما نه لوکرتیوس،  به حکم سنت فرمانداران رومی،  وي،. ور به بیتینیا برودپرایت

والریوس کاتولوس پنج سال پیش از زادگاه ) کایوس(کوینتوس یا . که در همه چیز جز قوت عواطف با او فرق داشت

کوینتوس خود . اعتبار داشت که قیصر بارها به میهمانیش رفت در ورونا پدرش چندان. به رم آمده بود  خود، ورونا،

اي مجلل در روم  گاردا و خانه  زیرا کوشکهایی نزدیک تیبور و کنار دریاچۀ  بایست مردي بسیار الیق بوده باشد، می

شود  س پدیدار میاي که از خالل اشعار کوینتو اند؛ اما چهره این اموال همه در رهن بوده  بنا به ادعاي خود او،. داشت

  .گردان پایتخت به کامرانی سرگرم است هرزه  بلکه در جرگۀ  چهرة مرد فرهیختۀ روزگار است که غم نان ندارد،

مارکوس : ترین ظریفه گویان و هوشیارترین خطیبان و سیاستمداران جوان به این جرگه وابسته بودند گزیده

و هلویوس   اي در شعر و حقوق؛ نابغه  ت شد؛ لیکینیوس کالووس،که بعدها کمونیس  بزرگزادة تهی کیسه،  کایلیوس،

شاعري که تودة عوام هواخواه آنتونیوس بعدها او را با یکی از قاتالن قیصر به اشتباه گرفتند و تا حد مرگ   کینا،

آنکه عصیان ادبی ورزیدند، بیخبر از  این مردان با هر طعن و طنزي که در انبانه داشتند با قیصر عناد می. کتکش زدند

گویی نایویوس و انیوس  اینان از صور کهن ادبی و خام طبعی و گزافه. ایشان خود بازتابی از انقالب جامعۀ ایشان بود

که زمانی در اسکندریۀ دورة کالیماخوس روایی داشت   اي پرداخته و ظریف، به تنگ آمده و سر آن داشتند که با شیوه

شیوة «از اصول دیرین اخالقی و . احساسات جوانی را در اوزانی نو و غنایی بسرایند  د،اما هرگز به رم راه نیافته بو

بیزار بودند و تقدس غریزه و بیگناهی خواهش و   خواندند، که پیران فرسوده مدام در گوششان فرو می  ،»پیشینیان

ود یا نسل بعد بدتر نبودند؛ اینان همراه با کاتولوس از دیگر سیف القلمان نسل خ. ستودند عظمت اسراف را می

خواه شوي کرده خواه   و حتی ویرژیل شرمگین به روزگار جوانی هر زنی را،  پروپرتیوس،  تیبولوس،  اووید،  ، هوراس

.محور زندگی و شعر خویش کرده بودند تا رؤیاهاي ایشان را با عشقی زودیاب و گذران سیراب کند  مجرد،

 .پروراند میاز تیرة مغرور کلودیوسها بود که اکنون امپراطوران را از صلب خود   ودیا،دلترین بانوي این گروه کل زنده

به یاد ساپفو، لسبیا نامید و اشعار ساپفو را گاه   دهد که همین زن بود که کاتولوس وي را، آپولیوس به ما اطمینان می

در همان   که در سن بیست و دو سالگی وارد رم شد،  کاتولوس،. ستود کرد و همیشه می ب تقلید میترجمه و اغل

وي . با کلودیا دوستی به هم رساند  راند، زمانی که شوهر کلودیا بر سرزمین گل در دامنۀ رومی آلپ حکومت می

االهۀ «دل به او باخت و وي را » گذارد میپاي بلورین خود را بر روي آستانۀ ساییده «همانگاه که کلودیا را دید که 

کلودیا   تواند یکسره دل از آدمی برباید، می  همچون صداي او،  و براستی نیز خرامیدن زن،  نامید،» درخشان خرامان

هاي غنایی زبان التین را در پاي  بزرگوارانه او را در شمار پرستندگان خویش در آورد، و شاعر شیدا زیباترین منظومه

که   وي وصف ساپفو را از سوداي دلدادگی،. توانست با متاع دیگري به رقابت با حریفان برخیزد ریخت، چون نمی او

سوزاند، بتمامی براي کلودیا ترجمه کرد؛ و به گنجشکی که کلودیا به سینۀ خود  اکنون وجود او را در خود می

  :فشرد گوهري از رشک نیاز نمود می

   رم،گنجشک، اي مایۀ شادي دلدا

  فشارد؛ کند، و بر سینه می آن که با تو بازي می

  کند، آن که سرانگشتش را به تو پیشکش می

  کند که بدان سخت نک بزنی؛ ات می و وسوسه
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ندانم که این چه بازي است که آن مهر تابان

   …! کند با آتش شوق من می

و از همه چیز جز   خواند، را براي او می رفت، اشعار خود یکچند غرق در شادي بود، هر روز به دیدار کلودیا می

  .شیفتگی خویش فارغ بود

   بیا زندگی کنیم و نرد عشق بازیم،  لسبیاي من،

  و همۀ سرزنشهاي پیران درمخو را

  .به چیزي نگیریم

   خورشیدها چه بسا رونهان کنند و باز گردند؛

  اما خورشید زودگذر ما چون غروب کند،

  .خواهد داشتخواب دراز شب ابدي را در پی 

  مرا هزار بوسه ده، آنگاه یکصد،

   آنگاه صدي دیگر،  سپس هزاري دیگر،

  .و باز هزاري دیگر و صدي دوباره

  و چون حسابمان به هزاران رسد،

  همه را بر هم خواهیم زد،

  حساب باشد، تا کارمان بی

  اي بر ما رشک برد یا آنکه مبادا فرومایه

  .شود هاي بیشمار خبردار و از آنهمه بوسه

که به شوي خویش به هواي   دانیم که این وجد چقدر دوام یافت؛ چه بسا هزارانش کلودیا را ملول کرده و او، نمی

دامنۀ . اینک دفع مالل را در آن دیده بود که به کاتولوس به هواي دیگري خیانت کند  کاتولوس پشت پا زده بود،

در یک زمان سیصد زناکار را به آغوش «که   س شیوة او را،کامبخشی کلودیا اکنون چنان گسترده بود که کاتولو

اي به شیوة  در اوج دلباختگی به کلودیا از او بیزار شد و دعوي وفادراي او را با استعاره. ستود دیوانه وار می  ،»گرفت می

  :کیتس رد کرد

  قول و قرار زن با عاشق مشتاق را

  به روي بادهاي وزان باید نوشت،

  .رهاي شتابان نقش باید کردو به روي جویبا

کلودیا را . شور او نیز جاي خود را به تلخی و کینخواهی ناهنجار داد  چون شک استوار به یقین سست بنیاد بدل شد،

او را دشنامهاي زشت داد و در اندیشۀ خودکشی افتاد ـ اما   و دلباختگان تازة  متهم کرد که به اهل میخانه تن داده،

اي براي  آمد؛ براي دوست خود مانلیوس ترانه بیان احساساتی واالتر نیز برمی  از عهدة  در عین حال،. فقط به زبان شعر

  عروسی سرایید و بر رفاقت سالم زندگی زناشویی و امن و ثبات خانمانداري و قید و بندهاي سعادتبخش پدر ـ 

گونه یکچند خود را از صحنۀ ماجرا دور ممیوس را در سفرش به بیتینیا همراهی کرد تا بدین . مادري او رشک برد

از راه خود به در شد و در . اما امیدش به اینکه شادمانی یا مکنت خویش را در آنجا باز یابد به نومیدي انجامید  دارد،

بر سر گور با احترام تمام آیینهاي باستانی خاکسپاري را . جستجوي گور برادري برآمد که در تروآده کشته شده بود

:و چندي بعد آن ابیات لطیف را سرایید که در جهان سمر شد  آورد، به جا

  ام جان برادر، سرزمینها و دریاها بریده
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  تا بدین نیایش اندوهبار آیم، 

   …. و واپسین پیشکش براي رفتگان را براي تو آرم

  این هدایاي آمیخته به اشک برادري را بپذیر؛

  .و بدرود دورد ابدي بر تو اي برادر،

نامیده بود از دینها و آیینهاي کهن » خواب ابدي«آدم بدبینی که مرگ را . تش در آسیا او را دیگرگون و آرام کرداقام

خود به نام آتیس با صالبتی جاندار نیایش   در ابیات پر مایه و جاندار بزرگترین منظومۀ. مشرق زمین به هیجان آمد

تن را اخته کرده و بر خوشیها و دوستیهاي زمان جوانی اسف کند و از دیدار پارسایی که خویش کوبله را وصف می

در منظومۀ پلئوس و تتیس داستان پلئوس و آریادنه را در وزن شش وتدي . شود خورد به هیجانی غریب دچار می می

در کشتی کوچکی که از آماستریس . گوید که ویرژیل از آوردن مانندة آن ناتوان بود چنان خوشاهنگ و لطیف باز می

: پرسید می. دریاهاي سیاه و اژه و آدریاتیک و رود پو تا دریاچۀ گاردا و کوشک خود در سیرمیو را در نوردید  خرید،

» براي گریز از غمهاي گیتی چه راهی از این به که به خانه و محراب خویش بازگردیم و در بستر راحتمان بیاساییم؟«

  .شوند سرانجام به آرامش خرسند می خیزند و آدمیان نخست در پی شادي به جستجو برمی

هاي دل انگیز  این ناله. شناسیم، زیرا موضوع اشعار او همیشه خود اوست کاتولوس را از دیگر شاعران رومی بیشتر می

حتی در حق بستگان، احساساتی بخشش آمیز   عشق و نفرت از روحی حساس و مهربان حکایت دارد که قادر است،

. وي ناپسند فقط پرواي خویش را دارد و عمداً وقیح و در برابر دشمنان بیرحم استاما به نح  داشته باشد،

یکی از این . داد کرد و از بوي تنشان خبر می ترین خصایص دشمنان و میل ایشان را به غالمبارگی فاش می محرمانه

دیگري نفسی بد بو دارد که اگر  شوید؛ دندانهاي خود را با پیشاب می  بر طبق یکی از عادات کهن اسپانیایی،  دشمنان،

و بوسه و سرین در   کاتولوس بآسانی میان عشق و سرگین،. میرند همۀ کسانی که نزدیک اویند می  دهانش را بگشاید،

کند و در معاصران و  روم همسري میدر راهنمایی براي شناخت پیشابهاي کوي و برزن  مارتیالیسبا   نوسان است؛

توانستند  یابد، گویی که رومیان تربیت یافته هرگز نمی اي از خشونت بدوي و ظرافت متمدن می خود آمیزه  طبقۀ

  مانند مارتیالیس،  کاتولوس،. هر چند که در ادب یونانی دست داشته باشند  یکسره اصطبل و اردوگاه را فراموش کنند،

.د ابیاتش را با پلشتی نمکین کند تا بتواند شنوندگان خود را بر سر شوق نگاه داردمدعی است که بای

فارغ از تصنعات   تکلف، قطعات یازده هجایی او حالی طبیعی و بی. اشعار خود داد  کفارة این عیبها را با کمال صمیمانۀ

  خواست، بر هنر او نیز خود هنر فراوان میچشم بستن . هوراس، دارد و گاه در لطف و زیبایی برتر از آثار ویرژیل است

. و کاتولوس خود بارها اشاره کرده است که او رنج و تیماري برده است تا آثار خویش را آسان فهم و آسان نما کند

ا آورد و زبان التین ر  هاي عامیانه را به قالب شعر در می کرد؛ واژه اش بر کلمات او را در راه این مقصود یاري می احاطه

گویی و ابهام پرهیز  از پیچیده. بخشید ها غنا می با به کار بردن ادات تصغیر محبت آمیز و کلمات رایج در میخانه

پس از اسکندر   در آثار شاعران اسکندریه و یونیا در دورة. داد داشت و به ابیات خود روانی بیغش و گوشنوازي می

و   باده پرستی آناکرئون،  صراحت پرشور آرخیلوخوس،  لیماخوس،در شیوة روان و اوزان متنوع کا»  :کرد پژوهش می

افاضات . براستی از طریق اوست که باید چگونگی شیوة این شاعران را حدس بزنیم. وجد عاشقانۀ ساپفو استاد شد

ا کرد که به نظم التین همان خدمتی ر. آنان را چنان نیک فرا گرفت که از مقام شاگردي به پایۀ برابري با آنان رسید

  .اي خام به پایۀ هنري رساند که فقط ویرژیل از او تواند درگذشت وي شعر التین را از مایه. سیسرون به نثر التین

IV – دانشوران  

هاي کوتاه و  رومیان تمرینات دبستانی و نامه  شد؟ و فروخته می  منتشر،  مجلد،  مصور،  کتابهاي التین چگونه نوشته،

. زدودند نوشتند و با انگشت شست می هایی مومی می نی را به شیوة پیشینیان با سوزن بر لوحهاسناد کم مدت بازرگا
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زبان التین با قلم پر به روي کاغذ ساخت مصر از برگهاي فشرده و چسبیدة   قدیمیترین اثر مکتوب شناخته شدة

جانوران براي   خشکیدة در قرون نخستین میالدي طومارهاي ساخته از پوست. درخت پاپیروس نوشته شده است

. آمد دو تا پدید می] برگ[یا » دیپلما«از ورق تاشدة پوست . ضبط آثار ادبی و اسناد مهم با پاپیروس آغاز رقابت نهاد

شد، معموال هر متن عبارت بود از دو یا سه  هر اثر مکتوب معموال به صورت طومار بود که در حین خواندن باز می

ها تصاویري از مرکب  برخی از دست نبشته. نقطه گذاري عبارات و حتی فصل کلماتبدون   ستون در یک صفحه،

ي وارو داراي تصاویر هفتصد تن از مردان نامور بود، و هر تصویر شرح حالی ضمیمه »ها نگاره«داشتند؛ مثال کتاب 

آنها را به فروش  توانست با اجیر کردن بندگان نسخ متعددي از یک دست نبشته فراهم آورد و هر کس می. داشت

چون ناسخان به جاي . کردند خواستند برایشان رونویسی می توانگران منشیانی داشتند که هر کتابی را که می. رساند

کتابفروشان از ناشرانی مانند آتیکوس . آغاز هزار بود عدة نسخ هر کتاب در . کتابها ارزان بود  گرفتند، مزد خوراك می

جز تعارف و   ناشر یا کتابفروش،. کردند خرده فروشی می» ها تیمچه«هاي  و در دکه. یدندخر کتاب را به طور عمده می

هاي خصوصی فراوان بود، و  در این زمان کتابخانه. داد؛ از حق تألیف خبري نبود چیزي به نویسنده نمی  گهگاه هدیه،

قیصر   ابخانۀ عمومی رم درآورد،م آسینیوس پولیو مجموعۀ بزرگ خود را به صورت نخستین کت ق 40در حدود سال 

اما این طرح نیز مانند بسیاري از مقاصد او در زمان   کتابخانۀ بزرگی را طرح ریخت و وارو را مدیر آن کرد،

.آوگوستوس به اجرا درآمد

  اشعار، رساالت،. ادب و دانشوري رومی به همسري با صناعت مردم اسکندریه آغاز کرد  به برکت این تسهیالت،

آراست، هر بانویی سخن پردازي  اي ماجراجوییهاي خود را با شعر می هر نجیب زاده. و متون درسی اوج گرفت  ریخ،توا

» ها خالصه«این عصر . نوشت و هر سرداري کتاب خاطرات می  پرداخت، کرد و به تصنیف آهنگهاي موسیقی می می

مارکوس ترنتیوس . شد اي فراهم می ارة هر موضوع خالصهدرب  براي برآوردن نیازهاي یک دورة شتابزدة بازرگانی،  بود؛

زمان یافت تا کمابیش همۀ ) م ق 26 – 116(در طی نود سال زندگی   به رغم بسیاري از نبردهاي نظامی خود،  وارو،

) مشتمل بر قریب هفتاد و چهار کتاب(آثارش » مجلد«ششصد و بیست . هاي علوم را به صورتی مختصر درآورد رشته

» زبان التین  دربارة«اي  رساله  ها بود، شناسی واژه ریشه  چون شیفتۀ. المعارفی بود فراهم آمدة یک تن مان او د ایرةدر ز

» دربارة زندگی روستایی«در رسالۀ دیگرش به نام . نوشت که اکنون راهنماي اصلی ما به گویش نخستین رومی است

ید تا بازگشت به زمین را همچون بهترین پناهگاه از غوغاي کوش  ، شاید هماهنگ با نیات آوگوستوس، )م ق 36(

دهد که باید رخت  هشتادمین سال زندگیم مرا هشدار می»  :اش نوشت در پیشگفتار رساله. زندگی شهري تشویق کند

اي بر آرامش و شادمانی روستایی  وي وصیتنامۀ خویش را به صورت دیباچه» .بربندم و آمادة ترك این سرا شوم

بر . گیرند زایند و به زودي کار را از سر می اي را ستود که در کشتزارها فرزند می و در آن زنان قوي بنیه  ،نوشت

، فراوانی کودکان مایۀ فخر زن بود؛  در گذشته«. خورد برد اسف می کاهش عدة نوزادان که جمعیت روم را تحلیل می

آیین االهی «در کتاب » .رضا دارد که به کارزار رود تا فرزند آورد«گوید که  اما اکنون زن، هم آوا با انیوس، با غرور می

ودالوري هر ملت به دستوراتی اخالقی نیاز دارد که بر اعتقاد   نظم،  به این نتیجه رسید که باروري،  »روزگار باستان

دو گونه دین ـ دین  حقوقدان بزرگ، در فرق میان  با قبول نظر کوینتوس موکیوس سکایووال،. دینی تکیه داشته باشد

و اگر چه خود   فیلسوفان و دین مردم ـ حجت آورد که دین دوم را به رغم کم و کاستیهاي عقلیش باید پاس داشت؛

ن روم کوششی سخت به پیشنهاد کرد تا براي بازگرداندن نیایش خدایان که  مبهم باور داشت، وجودبه نوعی وحدت 

وي به الهام از کاتو و پولوبیوس به نوبۀ خود بر سیاست دینی آوگوستوس و روستاپرستی پارسایانۀ . کار بسته شود

  .ویرژیل اثري قاطع داشت
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موضوع کتاب کاتو را در کتاب خود به نام   ها به کمال رساند، گویی براي آنکه کار کاتوي مهین را در همۀ زمینه  وارو،

افسوس که زمانه این کتاب و تقریباً همۀ آثار وارو را . دنبال گرفت  که تاریخ تمدن روم بود،» اصول زندگی مردم رم«

تاریخ   در روم،. نوشتۀ کورنلیوس نپوس را دست نخورده نگاه داشته است  هاي کودکانۀ اما زندگینامه  یکسره تباه کرد،

و حتی در آثار تاسیت نیز هرگز به گونۀ وارسی سنجشگرانه و فشرده . دانش نرسید  فنی بود که هیچ گاه به پایۀ

تاریخنویسی به عنوان سخن پردازي قلمزن درخشانی یافت، و آن کایوس   اما در این عصر،. کردن منابع در نیامد

ته وي در مقام سیاستمدار و جنگجو در جانبداري از قیصر نقشی برجس. بود) م ق 35 – 86(سالوستیوس کریسپوس 

  آنگاه در یکی از کوشکهاي رم،  و ثروتی را به پاي زنان ریخت؛  دزدي چیره دست بود،  بر نومیدیا حکومت راند،  داشت،

نشینی گزید و زندگی را در تجمل و در کار  گوشه  که به سبب باغهایش شهرت یافت و بعدها جایگاه امپراطوران شد،

و » جنگ یوگورتایی«و » تواریخ«. اما با وسایل دیگر  جنگ بود،  ۀکتابهایش مانند فن سیاست ادام. ادب گذراند

وي . »پاسداران کهن«اي است بر  و حمالت شکننده» خلقیان«هاي محکمی است از  به قلم او دفاعیه» کاتیلینا«

و   اند، را متهم ساخت که حقوق مالکیت را از حقوق بشر برتر نهاده سنا و محاکم کرد،انحطاط اخالقی روم را آشکار 

طبقات و درخواست گشودن راه ترقی به روي همۀ   به دروغ از زبان ماریوس نطقی در اثبات برابري طبیعی همۀ

پرطعن و  ور کرد و سبکی با ایجاز وي روایات خود را با تفسیر فلسفی و تحلیل روانی شخصیت مایه. ها پرداخت قریحه

.چاالکی جاندار پرداخت که سرمشق تاسیت شد

هاي فوروم و دادگاهها  رنگ و مایۀ خود را از خطابه  آن سبک، مانند سراسر نثر قرن سالوستیوس و قرن پس از آن،

به . تکامل حرفۀ حقوقی و رشد یک دموکراسی پرگو احتیاج به سخنوري در محافل عام را افزایش داده بود. گرفت

آموزگاران سخنوري همه جا «: گفت سیسرون می. رفت مدارس سخنوري رو به فزونی می  شمنی حکومت،رغم د

پدر مارکوس (مارکوس آنتونیوس : م پدید آمدند استادان بزرگ این فن در نیمۀ نخست قرن اول ق» .هستند

که سخن از شمار هنگامی . کوینتوس هورتنسیوس  سولپیکیوس روفوس،  ، لوکیوس کراسوس،)آنتونیوس سردار

توانیم قوت  می  گرفتند، هاي مجاور آن را فرا می آید که سراسر فوروم و معابد و باالخانه شنوندگانی به میان می

زبانی سبکسرانه و وجدان زرخرید هورتنسیوس او را محبوب  گشاده . هاي آن سخنوران را حدس بزنیم ریه

. وي براي وارثان خویش ده هزار خمره شراب باز نهاد. ته بودآریستوکراسی و یکی از توانگرترین مردان رم ساخ

او حاضر   هایش چنان پرهیجان بود که بازیگران نامداري چون روسکیوس و آیسوپوس در جلسات دفاعیۀ خطابه

  به تقلید از کاتوي مهین،  وي،. شدند تا هنر بازیگري خویش را با مطالعۀ اطوار و شیوة او در بیان کمال بخشند می

کرد، و این فنی بود که به دست رقیبش سیسرون کمال یافت و  سخنرانیهاي خویش را پس از تجدیدنظر منتشر می

اوج کمال، قدرت مردانه،   فصاحت،  به برکت خطابه بود که زبان التین به دورة. اثر خطابه را بر نثر رومی نیرو بخشید

هاي  ه پس از هورتنسیوس و سیسرون ظهور کردند پیرایهدر واقع سخنوران جوانی ک. و لطفی کمابیش شرقی رسید

و   بروتوس،  ، کالووس، و قیصر  نامیدند به نکوهش گرفتند، می» آسیایی»  پرتکلف و تالطم پرشور آنچه را خود شیوة

بدین   ه،در روزگاري چنان دیرین. تر آتیکی را دنبال کنند تر و فشرده پیرایه پولیو پیمان کردند که شیوة آرامتر و بی

دید عاطفی از زندگی در برابر دید عقلی و تسلط   به عبارت دیگر،  یا،  ،»کالسیسیسم«در برابر » رمانتیسم»  گونه،

گفتند که حتی در فن خطابه نیز مشرق زمین در کار  پیروان جوان کالسیسیسم به شکایت می. سبک صف آراست

  .چیرگی بر روم است

V – قلم سیسرون

گیریهاي مکتب آتیکی آزرده شد  از خرده  هاي خویش مغرور و از تأثیر آنها بر ادبیات آگاه بود، خطابه که از  سیسرون،

تاریخ زبان آوري رومی را   در ضمن مکالماتی نغز،. و در سلسله رساالتی در باب فن خطابه به دفاع از خویش برخاست
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است، » آسیایی«وي بر آن نبود که سبکش . وضع کردباختصار بازگفت و در انشا و نثر و سجع و تقریر سخن قواعدي 

شد که  و پیروان سبک آتیکی را یادآور می  بلکه دعوي داشت که خود آن را از روي شیوة دموستن قالب گرفته است،

  .گریزاند برد یا می گفتار سرد و بیروحشان شنونده را به خواب می

این . دارد ه از همۀ رازهاي توفیق در زبان آوري پرده برمیاي که از سیسرون به دست ما رسید پنجاه و هفت خطابه

دفع مالل شنونده به یاري مطایبه و حکایت   یک مسئله یا یک منش،  ها آیاتی هستند در باز نمودن یک جنبۀ خطابه

ع عیوب واقعی یا شای  افشاگري بی پردة  برانگیختن غرور و تعصب و عاطفه و حس و میهن پرستی و ترحم،  گویی،

باراندن پرسشهاي پر   توجه از نکات نامساعد،  گرداندن ماهرانۀ  شده یا اجتماعی یا خصوصی مخالفان یا موکالن وي،

و انباشتن اتهامها در جمالت کوتاه با عباراتی به   آب و تاب به قصد دشوار ساختن پاسخ یا بستن زبان حریف،

قصدش بیشتر بدنام کردن است تا   ا دعوي انصاف ندارد،خطیب در این گفتاره. گزندگی تازیانه و شکنندگی سیل

  شد، ها ممنوع بود در فوروم مجاز شمرده می که اگر چه در تماشاخانه  در گفتار از آن آزادي هرزه درایی،. نکوهیدن

ن در حق قربانیا» سرگین«، و »قصاب«، »موذي»  ،»خوك«سیسرون از به کار بردن الفاظی چون . برد بغایت بهره می

کشند تا از شر هرزگی او در امان باشند؛ و از آنتونیوس  گوید که زنان باکره خود را می خویش پروا ندارد؛ به پیسو می

تماشاگران و دادرسان از این گونه دشنامگوییها . آورد ورزد دمار بر می به سبب آنکه در مالء عام به زن خویش مهر می

در رسالۀ   اش بر پیسو، چند سال بعد از حمالت بیرحمانه  سیسرون،. گرفت بردند و هیچ کس آنها را بجد نمی لذت می

هاي سیسرون بیشتر از خودپرستی و  نیز باید اعتراف کرد که خطابه. دربارة پیسو با او پیوند دوستی استوار کرد

حتی ! چه فصاحتی اما. خرد حکیمانه، یا حتی زیرکی و ژرف بینی دادرسانه  لفاظی آکنده است تا از صفاي اخالقی،

بی گمان . سخن دموستن نیز تا این پایه روشن و سرزنده و نغز و درآمیخته با نمک و چاشنی ستیزه با آدمیان نبود

. هیچ کس پیش یا پس از سیسرون با چنان روانی و جذبۀ دلفریب و شور پرلطف به زبان التینی سخن نگفته است

  تو همۀ»  :اي کتاب خود به نام در باب قیاس به سیسرون نوشتقیصر در اهد. این دورة اوج نثر التینی بود

از این رو بر رومیان . هاي سخنوري را از نهانگاه برکشیدي و خود نخستین کسی بودي که از آنها بهره گرفتی گنجینه

تو بر چنان نصرتی دست یافتی که فقط بهرة بزرگترین . منتی بزرگ نهادي و زادگاه خویش را حرمت افزودي

» .امپراطوري روم است  زیرا گستردن مرزهاي اندیشۀ آدمی کاري ارجمندتر از افزودن بر پهنۀ. سرداران تواند شد

هاي وي روشنگر منش و حتی مایۀ بخشودگی شخصیت  اما نامه  ها رسواگر شخصیت سیاسی سیسرون است، خطابه

در نگارش . و در آنها هرگز تجدیدنظر نکرده استکرده  آنها را براي منشی خود تقریر می  سیسرون همۀ. سیاسی اویند

. بندرت زوایاي پنهان روان یک مرد چنین از پرده بیرون افتاده است  و از این رو،  بیشتر آنها قصد انتشار در کار نبوده،

 ها در این نامه» .ها را بخواند به تاریخ آن زمانها نیازي نخواهد داشت آن کس که این نامه»  :گفت نپوس می

تکلف و صریح و سرشار از  سبک آنها اغلب بی. حشو و پیرایه باز گفته شده است ترین بخش داستان انقالب بی حیاتی

ترین آثار  ها جالب این نامه. زبان آنها ترکیبی شیوا از وقار ادیبانه و روانی عامیانه است. مطایبه و نغزگویی است

 864مشتمل بر (طبیعی است که در این نامه نگاریهاي مفصل . ینندترین آثار نثر موجود الت سیسرون و براستی جالب

در اینجا از زهد و اعتقاد . خوریم گاه به تناقضها و تزویرهایی برمی) که نود فقرة آن خطاب به سیسرون است  نامه،

ه دامن خدایان دست ب  به عنوان واپسین دستاویز،  هایش که در آنها، برخالف رساالت یا خطابه  ، دینی نشانی نیست

  بویژه،  بعض افراد،  عقیدة خصوصی او دربارة. آنها بارها از پاکدامنی و اعتقاد دینی سخن رفته است  زند و در همۀ می

غرور باور نکردنی او در اینجا صورتی مطبوعتر دارد تا در . هاي علنی او سازگار نیست در همه حال با گفته  قیصر،

کند  برند؛ به تبسم اعتراف می یی که گویی همیشه تندیس او را با خود به همه جا میهایش ـ همان خطابه ها خطابه

دهر   اگر در همۀ«دهد که  با معصومیتی دلپذیر به ما اطمینان می» .ستایش من بیش از همه نزد من ارزش دارد«که 
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اینهمه بگو مگو دربارة آنهمه خانه، و   پول،  خواندن اینهمه نامه دربارة» .آن منم  یک تن از فخر فروشی بیزار باشد،

و پومپئی، ملکی در   پوتئولی،  آستوراي،  سیسرون عالوه بر کوشکهایی در آرپینون،. دارد خاطر آدمی را مشغول می

هزار سسترس داشته و کاخی بر فراز  500هزار سسترس و ملک دیگري در توسکولوم به مبلغ  250فورمیاي به مبلغ 

  .نماید چنین مکتبی بر یک حکیم برازنده نمی .استه میلیون و پانصد هزار سسترس ساخته پاالتینوس به قیمت س

هاي خصوصیش نیز نام نیکش را نگاه دارد؟ براستی  اما چه کسی از میان ما چندان پاکدامن است که پس از نشر نامه

عیوب و شاید غرور او بیش از خود ما نبود؛ . شویم مند تر می به سیسرون عالقه  ا بیشتر بخوانیم،ها ر هر چه این نامه

، مردي  در وجه نیکوي شخصیت خود. خطاي وي آن بود که این عیوب را در جامۀ نثري پیراسته جاودان ساخت

به کتابها و کودکان خود مهر   شسته،اش ن بینیم که در خانه او را می. و دوستی صمیم بود  پدري مهربان،  سخت کار،

که زنی بود مبتال به درد مفاصل و زودرنج و در ثروت و   کوشد که همسر خویش ترنتیا را دوست بدارد، و می  ورزد، می

هاشان همیشه بر سر ارقام  دلمشغولیها و ستیزه. هر دو توانگر تر از آن بودند که شادکام باشند. گشاده زبانی با او برابر

اي مالی طالق داد؟ چندي بعد پوبلیلیا را نه  رگ بود؛ مگر به روزگار پیري نبود که سیسرون ترنتیا را بر سر منازعهبز

او را نیز طالق   مهري نمود، اما همینکه پوبلیلیا به دخترش تولیا بی  براي سنش، که به هواي داراییش به زنی گرفت؛

همچون یکی از   وار ماتم گرفت و خواست برایش، رگ او را دیوانهم  داشت؛ تولیا را به حد جنون دوست می. داد

تیرو تقریرات سیسرون . دربارة او نوشته دلپذیرتر است  سرمنشی خود،  هایی که به تیرو، نامه. معبدي برپا کند  ها، االهه

به . آزادش کرد داد که سیسرون به پاداش آن کرد و امور مالیش را با چنان لیاقتی سامان می را تندنویسی می

کرد و  هایش را منتشر می رهاند و نوشته داد و وي را از دشواریهاي مالی می اش را به معامله می که اندوخته  آتیکوس،

که آتیکوس خردمندانه به   انقالب،  در اوج دورة. بیش از همه نامه نوشته است  داد، ناخوانده به او اندرزهاي گرانبها می

:اي سرشار از مهربانی و دلچسبی نوشت سیسرون به او نامه  ود،یونان پناهنده شده ب

گرفتاریهایم را با او در میان گذارم؛ به   توانم همۀ کنم که به آن کس که می  به هیچ چیز چندان احساس نیاز نمی

که همه صفا و   برادر من،. تملق و پیرایه یا احتیاط سخن گویم کسی که مرا دوست بدارد و دوراندیش باشد و با او بی

اي و رفیق گرمابه و  و تویی که بارها مرا با اندرزهایت از اندوه و اضطراب رهانده …. از من به دور است  مهر است،

چون قیصر از روبیکون   در آن روزهاي پرآشوب، اي ـ تو کجایی؟ هایم بوده ها و اندیشه گلستان و سهیم همۀ گفته

سیسرون دمی چند از کار سیاست کناره گرفت   تن را دیکتاتور اعالم کرد،گذشت و پومپیوس را شکست داد و خویش

بل آنها را   زنهار که کتابهایت را به کسی ندهی،»  :از آتیکوس خواست. و در خواندن و نوشتن فلسفه پناهگامی جست

همه چیز دیگر  همچنانکه اکنون از  دارم، آنها را سخت دوست می. همچنانکه وعده کرده بودي برایم نگاه داري

مطالعۀ   ترین و دلپذیرترین سخنرانیهایش، به هنگام دفاع از آرخیاس، در یکی از فروتنانه  در زمان جوانی،» .بیزارم

اکنون به » .خوراك روزگار نوجوانی است و آذین نیکبختی و فروغ روزگار پیري«ادب را بدین سبب ستوده بود که 

زوال عقیدة دینی در طبقات  .نوشتاي از کتابهاي فلسفی  ز دو سال کتابخانهاندرز خود عمل کرد و در مدتی کمتر ا

سیسرون در این خیال . رسید بر اثر آن منش و جامعۀ رومی رو به تباهی دارد باال خلئی پدید آورده بود که به نظر می

وي بر آن شد که خود . تواند طبقات را به سر منزل سعادت مشوق و ره آموز شود ت میبود که فلسفه به جاي االهیا

به   همچون واپسین پیشکش خود،  هاي حکیمان یونانی را خالصه و، اي پدید نیاورد، بلکه آموخته دیگر مکتب تازه

هاي پانایتیوس و  سیسرون بدان پایه صدیق بود که اقرار کند در بیشتر جاها رساله. ملت خویش نیاز کند

اما وي نثر مالل آور مأخذ خود را به زبان . پوسیدوئیوس و دیگر یونانیان متأخر را اقتباس و گاه ترجمه کرده است

و وادیهاي بیحاصل منطق و   گفتارهاي خویش را در قالب مکالمه جان داد،  التینی روشن و استوار درآورد،

گریزي جز آن   مانند لوکرتیوس،. ران مسائل زندة رفتار و دولتمردي برسدمابعدالطبیعه را بسرعت در نوردید تا به ک
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اي بنیاد کند، و در این کار کامیاب شد و زبان و فلسفه هر دو را سخت وامدار خویش  هاي فلسفی تازه  ندید که واژه

.از زمان افالطون حکمت در زي چنان نثري جلوه نیافته بود. ساخت

االهیات با «وي حزم اندیشی اپیکوریان را خوش نداشت که از . مه از افالطون الهام گرفتهایش بیش از ه در اندیشه

؛ همچنین بود حالش با رواقیون که »اند گویند که گویی هم اکنون از انجمن خدایان باز آمده چنان یقینی سخن می

ـ و این نظري » اند ن ساخته شدهتو گفتی خدایان نیز براي استفادة آدمیا«آوردند که  چنان در باب تدبیر حجت می

پایۀ بینش او همان پایۀ بینش آکادمی نو است ـ . آمد خود سیسرون نیز نامعقول نمی  بود که در احوال دیگر به دیدة

فلسفۀ «: نویسد می. داند یعنی شکاکیت معتدلی که هر یقینی را منکر است و احتمال را براي زندگی بشر کافی می

آنان که در پی  :گوید می» .دانم مرا رخصت دهید تا ندانم چه را نمی..  . .ها بر شک استوار استمن در بسیاري از چیز

اما اباي او از باور داشتن بزودي جاي خود را به » .دانستن عقیدة شخصی منند مردمی بیش از اندازه کنجکاوند

اي سراپا در رد  دارد و رساله خوار می آیینهاي قربانی و پیشگوییهاي هاتف و تفأل را. دهد اش در بیان می قریحه

پرسد که آیا همۀ کسانی که در کاناي کشته شدند به  می  دار علم احکام نجوم، به رغم رواج دامنه. پردازد پیشگویی می

آینده ممکن است به همان اندازة   کند که آگاهی از آینده موهبتی باشد؛ وي حتی شک می. یک طالع زاده شده بودند

اندیشد که با دست انداختن عقاید کهن  می. تلخ باشد  پروا در پی آن به جستجوییم، ر حقیقت، که چنین بیوجوه دیگ

اي معمول را به کار  نامیم، استعاره هنگامی که غله را کرس و شراب را باکخوس می«. تواند از بازارگرمی آنها بکاهد می

با این وصف، » د است که مایۀ خورش خویش را خدا پندارد؟پنداري که همه کس آن قدر بیخر اما آیا می  بندیم؛ می

و بر   کند، نظریۀ اتمی ذیمقراطیس و لوکرتیوس را انکار می. در باب الحاد نیز مانند هر حکم جزمی دیگر شکاك است

آن است که سامان یافتن ذرات سرگردان به صورت نظام کنونی گیتی ـ حتی در زمان بیکران ـ به همان اندازه 

بیخبري ما از خدایان دلیل بر . هاي انیوس محتمل است که فراهم آمدن خود به خود حروف الفبا به صورت سالنامهنا

آورد که باور همگانی آدمیان به سرنوشت کفه را به سود احتمال  عدم وجود آنها نیست؛ و در واقع سیسرون حجت می

الق فردي و نظام اجتماعی ضرور است و هیچ گیرد که دین براي اخ وي نتیجه می. کند وجود آن سنگین می

خود وظایف پیشگویی رسمی را به جا   در عین رد پیشگویی،  از این روست که،. دارد خردمندي حمله به آن را روا نمی

اخالق و اجتماع و دولت . توان تمام تزویر دانست؛ خود سیسرون شاید آن را حس سیاست بنامد این را نمی. آورد می

توانستند  امپراطوران روم هم در آزردن مسیحیان می. (ن کهن در آمیخته و زوال دین گزندي بر امن آنها بودروم با دی

بیش از گذشته به جاودانگی فرد امید   سیسرون چون تولیاي عزیز خویش را از دست داد،.) چنین دلیلی بیاورند

از فیثاغورس و   اوست،» جمهور«پسین ، که بخش وا »رؤیاي سکیپیو«وي چندین سال پیشتر از آن در . بست

در این افسانه، مردگان . پیچیده و گویایی را دربارة زندگی پس از مرگ اقتباس کرد  افالطون و ائودوکسوس افسانۀ

هایی که  هاي خصوصی سیسرون، حتی در نامه اما در نامه  شوند، مند می بزرگوار و نیکوکار از نعمت سرمدي بهره

.گوید، ذکري از زندگانی آن سرایی نیست تسلیت می دوستان داغدیده را

رساالت اخالقی و سیاسی خویش را بر مبانی غیر دینی و مستقل از . سیسرون چون با شکاکیت زمان خود آشنا بود

کند، و سپس با  نخست از پژوهش در باب شادکامی آغاز می» نیکی متعال«در رسالۀ . ضمان فوق طبیعی استوار کرد

اي  در رساله  از این رو،. شود که تنها فضیلت اخالقی راه رسیدن به شادکامی است رواقیون همداستان میدو دلی با 

. شود که وظیفه را دلپسند جلوه دهد کند و به یاري افسون بیانش چندي موفق می دیگر راه فضیلت را بررسی می

کاملترین آیین اخالقی » .ایان و آدمیان دانستجهان را باید شهر مشترك خد  همۀ آدمیان برادرند و همۀ«: نویسد می

اش وفادار باشد تا پیش از همه بنیاد اقتصادي  آدمی باید نخست به خود و جامعه. وفاداري آگاهانه به این کل است
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کشورداري خردمندانه . درستی براي زندگی خویش بگذارد و سپس وظایف خود را به عنوان یک شارمند به جا آورد

  .ها گرانمایه تر است ترین فلسفه هاز موشکافان

و بدترین نوع است اگر که شاه بد باشد ـ درستی   حکومت سلطنتی بهترین نوع حکومتهاست اگر که شاه خوب باشد،

آریستوکراسی خوب است اگر که براستی نیکترین مردمان . این گفتۀ پیش پا افتاده بزودي در روم به اثبات رسید

توانست به صدق اعتراف کند که خانواده هاي  نمی  که خود عضوي از طبقۀ متوسط بود،  ،اما سیسرون. فرمان رانند

و این به   دموکراسی خوب است اگر که مردم با فضیلت باشند،. کهن و به قدرت رسیده در زمرة بهترین مردمانند

مانند   م جمع داشته باشد،بهترین نوع حکومت آن است که همۀ اینها را با ه. نماید سیسرون امري محال می  دیدة

  یعنی قدرت دموکراتیک انجمنها و قدرت آریستوکراتی سنا و نیروي کمابیش شاهانۀ  دولت روم پیش از گراکوس،

حکومت آریستوکراتی   حکومت سلطنتی به استبداد،  اگر قید و میزانی در کار نباشد،. کنسوالن براي مدت یک سال

پنج سال پس از آنکه قیصر به . شود و دیکتاتوري مبدل می  غوغا،  ومت جماعت،و دموکراسی به حک  به اولیگارشی،

که مردم آن را   فرماید که از افسار گسیختگی بیحد، افالطون می :اي در حق او زد سیسرون طعنه  مقام کنسولی رسید،

آزادي ملت را زیر یوغ بندگی  و این گونه …همچون نهالی که از ریشه بدمد   آیند، جباران پدید می  نامند، آزادي می

زیرا از میان چنین مردمی عنان گسیخته معموال یک تن  …. کند افراط در هر چیز ضد آن را پدید می. آورد در می

و با واگذاري اموال دیگران به مردم خود را محبوب  …پروا باشد  کسی که دلیر و بی …. شود به رهبري برگزیده می

شود، چرا که وي به  وظیفۀ حراست از مسند حکومت واگذار و پی در پی تجدید می به چنین مردي  ایشان کند،

گمارد و بر همان  یک گارد مسلح بر گرد خود می  پس،. دالیل بسیار هراسان است از اینکه یک شارمند عادي بماند

  .راند اند استبداد می مردمی که وي را به قدرت رسانده

ن صالح در آن دید که ناخرسندي خویش را زیر حرفهاي بیمزة خوشاهنگ دربارة با اینهمه قیصر پیروز شد و سیسرو

توانست  اما دست کم می» قوانین در زمان جنگ خاموشند؛»  :گفت می. و پیري مدفون کند  افتخار،  دوستی،  قانون،

تعریف کرد و منظورش آن » عقل سلیم موافق با طبیعت«قانون را   به پیروي از رواقیون،. فلسفۀ قانون بیندیشد  دربارة

طبیعت ما را دوستار « …. بخشد شود نظام و ثبات می بود که قانون روابطی را که از غرایز آدمی ناشی می

دوستی باید بر اساس عالیق مشترکی که با فضیلت و داد » .و این اساس قانون است»  ،)جامعه(» همنوعانمان آفریده

توقع نداشتن »  :باید چنین باشد آیین دوستی می. نفع متقابل  نه بر پایۀ  د،یابد استوار باش استحکام و تحدید می

. زندگی شرافتمندانه بهترین ضامن رستگاري در پیري است» .چیزهاي ناشرافتمندانه و انجام ندادن چنان خواهشها

تن و روان هر دو را تا اما زیستن به شیوة درست   فرساید، تسلیم به نفس و افراط در جوانی تن را پیش از موقع می

نزدیک شدن دزدانۀ پیري «دل بستن به مطالعه آدمی را از . شاهد مثال ما ماسینیساست  دارد؛ صد سال سالم نگاه می

پیري همچون جوانی مواهبی دارد ـ یعنی رسیدن به خردمندي بردبارانه، مهري پر آزرم در حق » .دارد بیخبر می

پیري هراس مرگ را با خود به همراه دارد، اما نه اگر ذهن آدمی به . وس و جاهو فرو نشستن تب ه  کودکان داشتن،

و در بدترین   تري در انتظار ماست، زندگی تازه و شادمانه  در بهترین احوال،  پس از مرگ،. حکمت سرشته شده باشد

.احوال آرامش خواهیم یافت

سخت به معتقدات رسمی   ها، همچون سیاستمداري او،اند و همۀ آن رویهمرفته رساالت سیسرون در فلسفه تنک مایه

اش نیز  حتی در فلسفه  وي همۀ کنجکاوي یک دانشمند و احتیاط یک بورژوا در خود داشت،. اند و سنت چسبیده

آورد و آراي موافق و  وي عقاید دیگران را فراهم می. سیاستمدار ماند و میل نداشت که رأي کسی را از دست بدهد

همۀ این . رویم ایم بیرون می سنجد که از مجالس او با همان عقایدي که به درون آمده ان به دقت میمخالف را چن

زبان التینی سیسرون چه دلپذیر است و چه آسان . و آن زیبایی سادة شیوة آنهاست  رساالت تنها یک حسن دارند،
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در کالم او چیزي از آن نشاطی   گوید، میهنگامی که حوادث را باز ! براي خواندن، و چه زبان روان و روشنی دارد

بندد  کند، چنان مهارتی به کار می چون منش کسی را وصف می. کند هایش را دل انگیز می شود که خطابه یافت می

  کند، وقتی که توسن سخن را رها می. خورد که فرصت ندارد تا بزرگترین مورخ روم شود که خود افسوس آن را می

شود که همه را از ایسوکراتس آموخته است و فضاي فوروم را  اي از زبانش جاري می یعات کوبندهعبارات موزون و تقط

کوشید تا  می. اش رو به مردم دارد اما شیوه  هایش از آن طبقات باالدست است، اندیشه. کند با آنها پرخروش می

ش را به چاشنی حکایت و نغزگویی و کلی گوییهای  هاي بدیهیش هیجان آور باشد، سخنش براي مردم روشن و گفته

  .کرد نمکین می

اي  هاي آن افزود، و از آن افزاري انعطاف پذیر براي فلسفه و دستمایه سیسرون زبان التین را دوباره آفرید، بر واژه

پسینیان از او بیشتر به نام نویسنده یاد . آمد براي دانش و ادب اروپاي باختري ساخت که هفده قرن به کار می

اما   عظمت او را در مقام کنسولی از یاد بردند،  آدمیان، به رغم همۀ یاد ـ آوریهایش،. کردند تا سیاستمدار می

و هنر   نهد که ماده را، و از آنجا که گیتی صورت را همان گونه ارج می. پیروزیهایش را در ادب و گشاده زبانی ستودند

و این استثنا را او   رومیان در ناموري تنها از قیصر واپس ماند؛ سیسرون در جمع  را همان گونه که دانش و قدرت را،

.توانست ببخشاید هرگز نمی

فصل نهم

  قیصر

  م ق 44 – 100

  

I    - بندوبار بی  

وي : رساند می  دختر یوپیتر،  س،پسر ونو  نسب خود را به یولیوس آسکانیوس، پسر آینیاس، کایسارکایوس یولیوس 

یکی از . هاي رم بود دودمان یولیانوس در عین تنگدستی از کهنترین و واالتبارترین خانواده. خدا زاد و خدا مرد

یکی دیگر از افراد همین خاندان به نام . 482و دیگري در سال   مقام کنسولی داشت، 489کایوس یولیوسها در سال 

به همین  91، و سومی در سال 157، دومی به نام سکستوس یولیوس در سال 473ال ووپیسکوس یولیوس در س

. گرایش به روشهاي انقالبی در سیاست را فرا گرفت  ،)یولیا(اش  شوهر عمه  قیصر از ماریوس،. مقام دست یافتند

ورا ـ که پر از دکه و سوب» ناباب«مادرش آورلیا کدبانویی بود در کمال وقار و خرد که خانۀ کوچک خود را در کوي 

م، به روایتی پس از یک عمل  ق 100قیصر به سال   در آنجا،. کرد جویی اداره می میکده و روسپیخانه بود ـ با صرفه

  .گشوددیده به جهان   جراحی که به نام او شد،

این زمان قیصر استعدادي شگرف در فراگرفتن و «سوئتونیوس آمده است که فیلمون هالند از کارهاي   در ترجمۀ

با این آموزگار قیصر ناآگاهانه . آموزگارش در زبانهاي التین و یونانی و سخنوري از اهالی گل بود» .آموختن داشت

خود را  وجود  جوان بزودي شیفتۀ سخنوري شد و همۀ. خود را براي بزرگترین کشورگشایی خویش آماده ساخت

اما انتصاب به مقام دستیار نظامی مارکوس ترموس در آسیا به فریادش   کمابیش وقف نویسندگی نوجوانانه کرد،

بعدها او را نکوهش کردند که او شد که سیسرون و دیگر بدگویان   چنان دلباختۀ  فرمانرواي بیتینیا،  نیکومدس،. رسید

کوسوتیا را به زنی گرفت تا پدرش را   به رم بازگشت، 84سال  چون در» .بکارت خویش را به شاهی باخته است«

که رهبري   خشنود کند؛ چندي بر نیامد که با مرگ پدر او را طالق داد و کورنلیا دختر لوکیوس کورنلیوس کینا را،

یصر فرمان به ق  هنگامی که سوال به قدرت رسید،. به زنی گرفت  اش قرار گرفته بود، انقالب پس از ماریوس به عهده
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سوال میراث او و جهیزیۀ کورنلیا را غصب کرد و نامش را در شمار   و چون قیصر سرباز زد،  داد تا کورنلیا را طالق دهد؛

.محکومان به مرگ نهاد

؛ اما وقتی دید که )م ق 78(به رم بازگشت   چون سوال مرد،. قیصر از ایتالیا گریخت و به سپاهیان در کیلیکیا پیوست

راهزنان او را اسیر کردند و به یکی از بازارهاي خاص . اند؛ دوباره رهسپار آسیا شد به حکومت رسیده دشمنانش

وي آنان را از . آزاد کنند) دالر 72‘000تقریباً (بردگان بردند و اعالم کردند که حاضرند او را در برابر بیست تالنت 

خادمان خویش را در پی گرد   پس،. که پنجاه تالنت بپردازداند سرزنش کرد و خود حاضر شد  اینکه او را کم بها داده

آن اشعار پسند . خاطر خوش داشت  با سرودن اشعار و خواندن آنها براي شکار گرانش،  آوردن پول فرستاد و خود،

افتاد، و قیصر ایشان را بربران کودن نامید و وعیدشان داد که در نخستین فرصت به دارشان  طبع شکارگرانش نمی

ها و ملوانانی بسیج کرد، سر در پی راهزنان نهاد و اسیرشان  کشتی  چون خونبهایش رسید، به میلتوس شتافت،. آویزد

اما چون مردي بغایت مهربان بود، فرمود تا . آنگاه همۀ آنان را به صلیب آویخت  خونبها را باز گرفت،  ساخت،

  .ري و فلسفه بیاموزدسپس به رودس رفت تا فن سخنو. گلوهاشان را نخست ببرند

وي خوبرو بود، اگرچه تنک شدن مویش او . قیصر پس از بازگشت به رم نیرویش را میان سیاست و عشق بخش کرد

چون این ازدواجی . پومپیا نوة سوال را به زنی گرفت  ،)م ق 68سال (هنگامی که کورنلیا مرد . داشت را نگران می

زمانه روابطی را با دیگران نگاه دارد پروایی نداشت؛ اما چون آن فاسقان وي از اینکه به رسم   یکسره سیاسی بود،

» شوي هر زن و زن هر مرد«وي را ) پدر آن کس که بعدها سردار او شد(کوریو   بیشمار و از هر دو جنس بودند،

و زنان بسیار   در نومیدیا، شهبانو ائونوئه  ها ادامه داد و با کلئوپاترا در مصر، وي در نبردهایش نیز به این شیوه. نامید

. نامیدند می» کچل زناکار«اي مهرآمیز  چندانکه سربازانش او را به طعنه  باخت، دیگر در سرزمین گل نرد عشق می

اي دو بیتی ساختند و در آن  سربازانش قطعه  پس از آنکه قیصر گل را فتح کرد و به آیین پیروزان به شهر درآمد،

آریستوکراسی به دو دلیل . زنان خویش را در غل و بند نگاه دارند  ند که قیصر در شهر است،همۀ شوهران را زنهار داد

. برد انداخت ودیگر آنکه زنانشان را از راه به در می یکی آنکه امتیازاتشان را به خطر می: کین او را به دل داشت

خواهر : و با او همه حکیمانه نبوددشمنی پر شور کات. پومپیوس زنش را طالق داد چون با قیصر سرو سري داشت

که به تبانی میان قیصر و کاتیلینا بدگمان   یک بار کاتو،. ترین معشوقگان قیصر بود سرویلیا، از دلباخته  ناتنی کاتو،

آنکه  قیصر بی. اي را که همان دم به دستش داده بودند بلند بخواند در سنا با او در افتاد و خواست تا نامه  بود،شده 

و در   سرویلیا همۀ عمر سودازدة قیصر ماند،. اي بود عاشقانه از سرویلیا و آن نامه  ضیحی دهد آن را به کاتو رساند،تو

انصاف متهمش داشتند که دختر خویش ترتیا را به هوس به قیصر تسلیم کرده  سالهاي بازپسین زندگیش بدگویان بی

اي از امالکی را که به زور از آریستوکراتهاي آشتی ناپذیر  پارهقیصر   در حراجی عمومی،  در زمان جنگ داخلی،. است

سیسرون به جناسی نغز   چون گروهی از ارزانی قیمت شگفتی نمودند،. گرفته بود به قیمت اسمی به سرویلیا فروخت

و هم معنی دهد » یک سوم کمتر«تواند  که هم می  ترتیاد دوکتا،: داد پاسخی گفت که چه بسا سرش را به باد می

یعنی کاسیوس،   ترتیا زن قاتل اصلی قیصر،. اي باشد به آن شایعه که سرویلیا دخترش را براي قیصر آورده است کنایه

.آمیزد بدین گونه عشقهاي آدمیزادگان با آشوبهاي کشورها در هم می. شد

شد  او می  هر زنی که دلدادة. او هم یاور بر آمدن قیصر شد و هم مایۀ فرو افتادن  گذاریهاي گوناگون، شاید این سرمایه

دوستی بانفوذ بود که معموال به اردوي مخالفان تعلق داشت، و بیشتر ایشان حتی هنگامی که عشق او به ادب سرد 

کراسوس، با آنکه گفته بودند زنش ترتوال با قیصر سر و سري دارد، . ماندند همچنان به او وفادار می  شد، مبدل می

تالنت  800نامزدیهاي مقامات و بزمهاي خویش را فراهم آورد؛ زمانی قیصر   داد تا هزینۀ وام میمبالغ هنگفت به او 

هایی به مبارزات  اعانه  دستی یا دوستی نبود، چنین وامهایی نشانۀ گشاده. به او بدهکار بود) دالر 2‘880‘000قریب (
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براي حفظ ثروت   مانند آتیکوس،  کراسوس،. شد قیصر بود که بعد با مراحم سیاسی یا غنایم نظامی پاداش داده می

مارکوس : بیشتر سیاستمداران رومی زمان چنین وامهایی بر ذمه داشتند. هنگفت خود نیازمند پشتیبانی و فرصت بود

اگرچه این ارقام   و میلو هفتاد میلیون سسترس وامدار بودند ـ  آنتونیوس چهل میلیون، سیسرون شصت میلیون،

رسم و راه و آدمی  نخست سیاستمداري بی  قیصر را باید در وهلۀ. ییهایی احتیاط آمیز باشدممکن است بدگو

شناسترین کشورداران  یکی از ژرفبینترین و وظیفه  بر مرتبۀ  در پرتو رشد و مسئولیت،  بندوبار بدانیم که آرام آرام، بی

. موش کنیم که وي با اینهمه مردي بزرگ بودنباید فرا  کنیم، در عین آنکه بر خطاهاي او شادي می. تاریخ رسید

برد و به سر کردگان کوي و برزن  توانیم به این دلیل با قیصر الف همسري بزنیم که او نیز زنان را از راه به در می نمی

  .نوشت داد و کتاب می رشوه می

II - کنسول  

هنوز سالی از . سی بود که رم را از نو ساختک  در فرجام کار،  قیصر در آغاز کار پنهانی با کاتیلینا همدست بود و،

. اقامۀ دعوي کرد  از کارگزاران حکومت ارتجاعی سوال،  مرگ سوال نگذشته بود که وي بر ضد گنایوس دوالبال،

وي در حرارت و بذله . اما مردم حملۀ دموکراتیک و نیز نطق درخشانش را ستودند. دادرسان به زیان قیصر رأي دادند

را » آسیایی«آمد؛ براستی قیصر این شیوة  هاي سخنورانه از پس سیسرون برنمی اي شورانگیز و طعنهگویی و ختامه

نگارش وي در کتاب گزارشها دربارة   کرد که شیوة اي می داشت و خود را پایبند ایجاز و سادگی ترشرویانه دوست نمی

.زبانی تالی سیسرون خوانده شدبا این وصف، بزودي در گشاده . جنگهاي داخلی و جنگهاي گالیایی است

وي سرکردگی چند حملۀ نظامی به . گشت و به خدمت در اسپانیا گماشته شد )خزانه دار(کوایستور  68در سال 

و چندان مال به یغما گردآورد که توانست بخشی از وامهاي خود   شهرها را غارت کرد،  قبایل محلی را به عهده گرفت،

با کاستن از نرخ بهرة وامهایی که صرافان رومی به مردم اسپانیا داده بودند خود را محبوب   در عین حال،. را بپردازد

خویشتن را نکوهش کرد که در سنی که آن   اي از اسکندر رسید، چون به پاي مجسمه  در گادس،. ایشان ساخت

دوباره به   ن به رم باز گشت،چو. مقدونی نیمی از جهان مدیترانه را گشوده بود خود کارهایی چنان ناچیز کرده است

. م به مقام شهرداري یا سرپرست بناهاي عمومی برگزیده شد ق 65در سال . مسابقه در پی منصب و قدرت برخاست

پول خود ـ یعنی پول کراسوس ـ را صرف آراستن میدان بزرگ شهر با ساختمانها و ستونهاي تازه کرد و دل عامه را 

ها، و  ، پیکره یعنی درفشها  سوال یادگارهاي افتخار ماریوس،. اي بیدریغ به دست آورده با برگزاري بازیها و مسابقه

غنایم نمایندة خصال و پیروزیهاي آن اصالح طلب دیرین را از کاپیتول بیرون ریخته بود؛ اما قیصر همۀ آنها را به 

. سرکشی سیاست خود را آشکار ساخت  جاي خود بازگرداند و کهنه سربازان ماریوس را شادمان کرد و، با همین کار،

  .کاران به اعتراض برخاستند و براي درهم شکستن قدرت او خط و نشان کشیدند محافظه

که از طرف او مأمور   کارگزاران سوال را،  هیئتی خاص رسیدگی به جرایم قتل بازماندة  در مقام ریاست،  ،64در سال 

، در 63در سال . خواند و چند تن ایشان را به تبعید یا مرگ محکوم کرد به دادگاه فرا  مصادرة اموال و کشتار بودند،

سنا بر ضد اعدام دستیاران کاتیلینا رأي داد و در حاشیۀ سخنرانیش گفت که شخصیت آدمی پس از مرگ باز 

  وس،در همان سال به مقام پونتیفکس ماکسیم. ماند؛ این شاید تنها بخش سخنرانی او بود که کسی را نیازرد نمی

به مقام پرایتوري برگزیده شد و یکی از سنت پرستان سرشناس را به  62رسید در سال   یعنی پیشوایی دین رومی،

وي . اما بستانکارانش او را از عزیمت باز داشتند  معاون پرایتور اسپانیا شد، 61در سال . جرم اختالس مجازات کرد

کراسوس به یاریش آمد و همۀ . خود را بري کند  د تا ذمۀاقرار کرد که بیست و پنج میلیون سسترس نیاز دار

قیصر به اسپانیا رفت و بر قبایلی که شور استقالل در سر داشتند پیروزمندانه یورشها برد و . تعهداتش را ضامن شد

دان غنی کند داري را چن بلکه خزانه  آن قدر غنیمت با خود به روم باز آورد که توانست نه تنها وامهاي خود را بپردازد،
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دانستند  بود؛ زیرا آنان می» بهین مردمان«این شاید از زیرکی . که سنا رأي به برگزاري آیین پیروزي در حق او دهد

به حکم قانون باید » پیروزگر«کند، و  قانون نامزدي غیابی را ممنوع می  خواهد نامزد مقام کنسولی شود، که قیصر می

. ن از شهر بماند ـ سنا این روز را پس از برگزاري انتخابات کنسولی معین کرده بودتا روز برگزاري آیین پیروزي بیرو

.اما قیصر از آیین پیروزي چشم پوشید و به شهر درآمد و با نیرو و مهارتی مقاومت ناپذیر به مبارزة انتخاباتی پرداخت

پومپیوس تازه . واهانۀ خود دلبسته کردپیروزي او در پرتو آن به دست آمد که زیرکانه پومپیوس را به آرمان آزادیخ

دوباره   با پاك کردن دریا از دریازنان،  وي،. پس از یک رشته پیروزیهاي نظامی و سیاسی از شرق بازگشته بود

پونتوس، و سوریه   با گشودن بیتینیا،. و شهرهاي پایگاه آن را از رونق برخوردار ساخت  بازرگانی مدیترانه را امن،

را خشنود گرداند؛ شاهان را عزل و نصب کرد و از محل غنایم خود مبالغی با نرخهاي بهرة هنگفت به  داران سرمایه

و سپس به بهانۀ غیرقانونی   اي چرب از شاه مصر پذیرفت تا به کشور او برود و شورشی را بخواباند، آنان وام داد؛ رشوه

ه صورت کشوري وابسته به روم درآورد؛ سی و نه شهر بودن پیمان از اجراي آن سرباز زد؛ فلسطین را آرام کرد و ب

. و ثمربخش داشت  سیاستمدارانه،  و آرامش را برپا داشت؛ و رویهمرفته رفتاري روشن بینانه،  بنیاد کرد و قانون، نظم،

توانست  می او اکنون به عنوان مالیات و باج و غنایم و بندگان باز خرید شده یا فروخته چنان ثروتی به رم باز آورد که

سیصد و پنجاه میلیون بر درآمدهاي ساالنۀ آن بیفزاید، سیصد و هشتاد   دویست میلیون سسترس به خزانه بپردازد،

با کراسوس دعوي   به عنوان یکی از دو تن توانگرترین مردان رم،  میلیون میان سربازان خود بخش کند، و با این حال،

  .همسري نماید

با سپاهی که سرسپرده به اوست   چون خبر یافت که پومپیوس،. شتر هراسناك شد تا شادمانسنا از این دستاوردها بی

پومپیوس . از ترس بر خود لرزید  در بروندیسیوم به خشکی پیاده شده است،  تواند وي را به دیکتاتوري برساند، و می

بی آنکه جز خادمان شخصی خویش   شد،بیم سنا را بدین گونه خواباند که سپاهیان خود را خلع سالح کرد و وارد رم 

تخت روانهایی   اما حتی این مدت نیز براي نمایش همۀ  جشن ورود او دو روز به طول انجامید، . همراهی داشته باشد

سناي ناسپاس درخواست او را براي . دادند کافی نبود کردند و غنایمش را نشان می که پیروزیهاي او را تصویر می

از تصویب پیمانهایی که وي با شاهان مغلوب بسته بود سرباز زد، و آن   لتی میان سربازانش رد کرد،توزیع زمینهاي دو

این   اثر همۀ. ترتیباتی را که لوکولوس در مشرق زمین برقرار داشته و پومپیوس زیر پا گذاشته بود دوباره استوار کرد

و وا داشتن پومپیوس و سرمایه داران به   کرد، میبود که سیسرون موعظه » اتحاد طبقات باالدست«اعمال نقض اصل 

را با » شوراي سه گانه«یا » تریوم ویراتوس«قیصر از این وضع بهرة تمام برگرفت و نخستین . »خلقیان«مغازله با 

؛ به حکم آن، هر عضو شورا متعهد شد که با قانونی که به مذاق )م ق 60سال (پومپیوس و کراسوس بنیاد کرد 

پومپیوس رضا داد که قیصر به مقام کنسولی برسد، و قیصر پیمان کرد که اگر . مخالفت کند ش افتددیگري ناخو

.اثر سازد مقرراتی را به اجرا گذارد که اقدام سنا را در سست کردن موقعیت پومپیوس بی  بدان مقام برگزیده شود،

چون شنید که یارانش رأي   نت پرستان،کاتو، رهبر س. و بازار رشوه در هر دو سو رواج داشت  نبرد سخت بود،

قیصر را برگزیدند و » خلقیان«. موضوع را آسان گرفت و این شیوه را به دلیل ارجمندي مقصود تأیید کرد  خرند، می

نگذشته بود که وي اقداماتی را ) 59سال (هنوز چندي از انتخاب قیصر به مقام کنسولی . بیبولوس را» بهین مردمان«

توزیع زمین در میان بیست هزار شارمند تهیدست و از آن جمله : استه بود به سنا پیشنهاد کردکه پومپیوس خو

و تقلیل یک سوم از مبلغی که عامالن مالیات   تصویب قول و قرارهاي پومپیوس در خاور زمین،  سربازان پومپیوس،

مانند   قیصر،  ت با این اقدامات برخاست،چون سنا با تمام قوا به مخالف. متعهد به گردآوري از ایاالت آسیایی بودند

سنت پرستان بیبلوس را وا داشتند که حق وتوي خود را براي . آنها را یکراست به انجمن عرضه کرد  برادران گراکوس،

قیصر شگونهاي . و طالعبینان را نیز برانگیختند تا از نحوست احوال خبر دهند  جلوگیري از گرفتن رأي به کار ببرد،
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پرشور یک ظرف » خلقیان«نادیده انگاشت و انجمن را بر آن داشت تا بیبولوس را به دادگاه فرا خواند؛ و یکی از بد را 

  مانند آنچه برادران گراکوس پیشنهاد کرده بودند،  این لوایح،. لوایح قیصر تصویب شد. خاکروبه بر سر بیبولوس ریخت

پومپیوس از اینکه قیصر به تعهدات . آمیخت بازرگانان بود، در می اي مالی، که پسند خاطر سیاستی ارضی را با برنامه

و پیوند تفاهم میان پلبها و بورژوازي   وي یولیا دختر قیصر را چهارمین زن خود کرد،. خود وفا کرده خشنود گشت

کرد که یا شوراي سه گانه به جناح اصالح طلب پیروان خود وعده » تریوم ویراتوس«. کارش به جشن ازدواج کشید

و در عین حال با بازیها و   از نامزدي پوبلیوس کلودیوس براي مقام تریبونی پشتیبانی خواهد کرد، 59در پاییز سال 

  .سرگرمیهاي بیدریغ خاطر رأي دهندگان را خوش داشت

بایست میان  ارضی خود را تقدیم کرد که به موجب آن اراضی دولتی در کامپانیا می  قیصر دومین الیحۀ  در ماه آوریل،

انجمن الیحه را تصویب . این بار نیز سنا را به فراموشی سپردند. شارمندان تهیدستی که سه فرزند دارند تقسیم شود

نشین گشت و هر چند یک بار دل به این  بیبولوس خانه. و پس از یک قرن کوشش سیاست گراکوسی پیروز شد  کرد،

  قیصر کارهاي کشوري را بی کنکاش با او گرداند،. ون خبر دهدخوش کرد که از نحس کیوان براي تصویب این قان

  وي براي آنکه سنا را زیر نظر عامه قرار دهد،. خواندند» کنسولی یولیوس و قیصر«چنانکه زندان شهر آن سال را سال 

و خبرها را بدین گونه منشینانی برگماشت تا صورت مذاکرات سنا و دیگر مذاکرات   نخستین روزنامه را تأسیس کرد؛

از روي این دیوارها گزارشها رونویس . را به روي دیوارهاي فورومها بچسبانند» هاي روزانه کرده«بنویسند و این 

. رسید نقاط امپراطوري می  شد و به دست نامه بران خصوصی به همۀ می

ایالت ناربون در گل و دامنۀ در پایان این دورة تاریخی کنسولی، قیصر خود را براي پنج سال بعدي فرمانده بخشهاي 

کسی که فرمانده لژیونهاي مقیم   چون بر طبق قانون هیچ سپاهی حق ماندن در ایتالیا را نداشت،. جنوبی آلپ کرد

  براي آنکه قوانینش را پایدار نگاه دارد،  قیصر،. یافت شد بر سراسر شبه جزیره سلطۀ نظامی می شمال ایتالیا می

  به مقام کنسولی برگزیده شوند و دختر پیسو، 58تانش گابینیوس و پیسو براي سال اي انگیخت تا دوس وسیله

کلودیوس را براي انتخاب به مقام تریبونی   مردم مطمئن باشد،  براي آنکه از پشتیبانی تودة. را به زنی گرفت  کالپورنیا،

ه گمان زناکاري باکلودیوس طالق داده با آنکه چندي پیش زن سوم خود پومپیا را ب. یاري بیدریغ کرد 58براي سال 

  .نگذاشت که این واقعه بر طرحهایش اثري گذارد  بود،

III  - اخالق و سیاست  

وي مانند کاتیلینا . بندوبار و بی  آریستوکراتی بود جوان، دلیر،  از گنس کالودیوسها،  ،)خوبرو(پوبلیوس کلودیوس پولکر 

براي آنکه شرایط مقام تریبونی خلق را . ان را بر ضد توانگران راهبر شودو قیصر از پایگاه خود فرود آمد تا تهیدست

براي آنکه ثروت متراکم رم را میان همه توزیع کند و . خود را فرزند خواندة یک خانوادة پلبی کرد  حایز شود،

افسران قیصر   ر زمرةد  ، سیسرون را ـ که به خواهرش کلودیا ناسزا گفته و پاسدار تقدس مالکیت بود ـ از میان ببرد

و چون   ستود و عاشق زن او بود؛ وي سیاست قیصر را می. درآمد، تا آنکه توانست خود قدرت را در دست گیرد

به عنوان کاهن ) 62در سال (خود را به جامۀ زنان درآورد و به خانۀ قیصر درآمد و سپس   خواست به وصال او برسد،

اما فریبش آشکار و به   آوردند شرکت جست، به جا می» االهۀ نیکوکار«درگاه اعظم در آیینی که زنان به تنهایی به 

چون قیصر را به گواهی خواستند، گفت که . نیکوکار محاکمه شد  دادگاه فراخوانده و به جرم هتک حرمت االهۀ

زیرا زن من «   :تقیصر گف. دادستان از او پرسید پس چرا زنش پومپیا را طالق داده است. شکایتی از کلودیوس ندارد

این جوابی زیرکانه بود که یک دستیار سیاسی هوشمند را نه » .باید چنان زنی باشد که گمان بد در حق او نرود

گواهان گونانون ـ که شاید رشوه گرفته بودند ـ به دادگاه گفتند که کلودیوس با کلودیا . کرد نه معاف محکوم می

کلودیوس به اعتراض گفت . پس از ازدواج با لوکولوس از راه به در برده استروابطی نهانی داشته و خواهرش رتیا را 
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عوام . اما سیسرون گواهی داد که با او در رم بوده است  که وي در روز هتک حرمت مورد ادعا از رم بیرون رفته بوده،

اش  ، و براي تبرئه»خلقیان«اي است از جانب سنا براي زبون کردن یک رهبر  پنداشتند که سراسر داستان دسیسه

گروهی از دادرسان را رشوه داد تا به سود کلودیوس حکم   برخی به اشارت قیصر،  به گفتۀ  کراسوس،. فریاد برداشتند

به جاي زنی که سنت   قیصر این را غنیمت شمرد تا،. اصالح طلبان این بار زرشان چربید و کلودیوس رها شد. دهند

.ي را به همسري بگیرد که به آرمان خلق پیوسته بود، دختر سناتور پرست ناجوري بود

هنوز روزي چند از کناره گیري قیصر نگذشته بود که گروهی از محافظه کاران پیشنهاد الغاي کامل قوانین او را 

نین سنا تردید کرد که چ. زدوده شود» قانون یولیانوسی«ها باید از   نامه اش را آشکار گفت که قانون کاتو عقیده. دادند

، کاتو 63در سال . که مسلط بر مقام تریبونی بود، در افتد و کلودیوس،  که لژیونها را در اختیار داشت،  آشکارا با قیصر،

کلودیوس، با رایگان کردن ) 58سال (اکنون . کاران همراه کرده بود با تجدید توزیع غلۀ دولتی تودة خلق را با محافظه

وي قوانینی به تصویب انجمن رساند که در زمینۀ قانونگذاري حق . اتو را پاسخ دادغله براي همۀ نیازمندان، اقدام ک

وي این . داد که سنا در برچیدنشان کوشیده بود، دوباره جواز قانونی می  گرفت و کولگیاها را، وتو را از روحانیون می

ها چنان هواخواهش شدند که   ادیهها را از نو سازمان داد و به صورت گروههاي رأي دهنده درآورد، و اتح اتحادیه

کاتو یا سیسرون در پی   تریبونی،  پس از پایان دورة  کلودیوس از بیم آنکه،. نگهبانانی مسلح به پاسداریش گماشتند

ثمر کردن کار قیصر برآیند، انجمن را بر آن داشت که کاتو را به سفیري قبرس بفرستد و مقرر دارد تا هر مردي  بی

سیسرون دریافت که اشارة . اجازة انجمن بکشد تبعید شود بی  دارد، چنانکه قانون مقرر می  می را،که شارمندان رو

و شهرها و بزرگان یونان در نواخت و بزرگداشت او با یکدیگر به رقابت   پس به یونان گریخت،  قانون به اوست،

  .پاالتینوس با خاك یکسان شودوي بر فراز   و خانۀ  انجمن حکم داد تا اموال سیسرون ضبط،. برخاستند

از بخت خوش سیسرون بود که کلودیوس، سرمست از بادة پیروزي، هم با پومپیوس و هم با قیصر دشمنی آغاز کرد 

برادر سیسرون براي   پومپیوس در پاسخ آن از درخواست کوینتوس،. و بر سر آن شد تا خود رهبر یگانۀ پلبها شود

سنا از همۀ شارمندان رم در ایتالیا خواست تا به پایتخت بیایند و به این پیشنهاد . بازگرداندن سخنور پشتیبانی کرد

و پومپیوس   آورد تا ناظر رأي گرفتن باشند،» میدان مارس«کلودیوس گروهی مسلح را به درون . رأي دهند

این کار به آشوب و . دآن بسیج کن  آریستوکراتی نیازمند به نام آنیوس میلو را برانگیخت تا گروهی را به مقابلۀ

اما پیشنهاد او تصویب شد   خونریزي انجامید و بسیاري کشته شدند و کوینتوس نیز بسختی جان از معرکه به در برد،

همچنانکه از بروندیسیوم به جانب رم روانه ). 57سال (و سیسرون پس از ماهها تبعید پیروزمندانه به ایتالیا بازگشت 

در رم استقبال جمعیت چندان عظیم بود که سیسرون بیمناك شد که . آمدند یشبازش میهاي مردم به پ توده  بود،

  .مبادا متهم شود خود اسباب تبعید خویش را به دسیسه فراهم کرده تا بازگشتی پرشکوه داشته باشد

به او وام قیصر مبالغ هنگفتی . سیسرون در ازاي فراخواندن خویش به رم با پومپیوس و شاید قیصر بیعت کرده بود

از آن پس سیسرون تا چند سال در سنا مدافع . و از دریافت بهره خودداري کرد  داد تا وضع مالی خود را سامان دهد،

، سیسرون کاري کرد )57سال (کرد  چون خطر کمبود غله روم را تهدید می. بود» گانه شوراي سه«تریوم ویراتوس یا 

هاي غذایی روم و  ذار شود که به حکم آن وي تا شش سال بر همۀ فرآوردهاي به پومپیوس واگ العاده تا مأموریت فوق

اما قانون   پومپیوس دوباره گلیم خویش را از آب به در برد،. همۀ بندرها و داد و ستدها اختیار کامل داشته باشد

سنا را مجاب ، سیسرون 56در سال . اساسی رم گزندي دیگر دید و حکومت قانون همچنان راه به حکومت فردي داد

وي از حکومت  54در سال . هاي لشکریان قیصر در گل تصویب کند کرد تا پرداخت مبلغ گزافی را از باب هزینه

در . اما در مقصود خود توفیقی نیافت  دفاع کرد،  یکی از هواداران تریوم ویراتوس،  آولوس گابینیوس،  ایالتی چپاولگرانۀ

قرب و منزلتی را که نزد   ر از فرمانروایان ایاالت به نام کالپورتیوس پیسو همۀبا دشنام باران کردن یکی دیگ 55سال 
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اما فراموش   وي خوب به یاد داشت که پیسو به تبعید او رأي داده است،. قیصر به دست آورده بود یکسره از دست داد

.کرده بود که دختر پیسو زن قیصر است

سنت پرستان صفوف خود را از   ور قبرس را سامان داد و به رم بازگشت،کاتو پیروزمندانه ام) 57در سال (هنگامی که 

هاي تگپسندي و  دعوت آریستوکراسی را پذیرفت تا عامه  که اکنون دشمن پومپیوس بود،  کلودیوس،. نو آراستند

هایی  هاي کالووس و کاتالوس چون نیزه مخالف قیصر پیدا کرد؛ هجویهجو حالتی . خویش را در خدمت ایشان بگمارد

و از خطرات   چون قیصر هر چه بیش در سرزمین گل پیش رفت،. آمد زهرآگین در سر تریوم ویراتوس فرو می

 دوباره امید در دل واالتباران جان گرفت؛ سیسرون گفت که آخر نه  شد خبر رسید، بیشماري که بر او روي آور می

چند تن از سنت پرستان با   اگر قول قیصر را باور داشته باشیم،. این است که آدمی ممکن است هزار جور بمیرد

  که نامزد مقام کنسولی بود،  دومیتیوس،. رهبر ژرمنی، گفتگوهایی براي قتل قیصر آغاز کرده بودند  آریوویستوس،

ندن قیصر را از گل خواهد داد ـ یعنی که او را متهم و بیدرنگ پیشنهاد بازخوا  اعالم کرد که اگر انتخاب شود،

گرفت پیشنهاد کرد که سنا در روز بیست و پنجم  سیسرون که حربا صفت هر دم رنگی دیگر می. محاکمه خواهد کرد

  .مسئلۀ الغاي قوانین ارضی قیصر را بررسی کند 56ماه مه سال 

IV – گشودن گل  

یعنی شمال ایتالیا و   هاي جنوبی آلپ و بخشهاي ایالت ناربون در گل ـقیصر به فرماندهی بخش 58در بهار سال 

که در نبرد با قبیلۀ دیگر از او یاري   آریوویستوس به درخواست یکی از قبایل گل، 71در سال . جنوب فرانسه ـ رسید

س سلطۀ خود را بر قبایل وي وعدة یاري را وفا کرد و سپ. با پانزده هزار تن از ژرمنها به گل روي آورد  خواسته بود،

). 61سال (به نام آیدویی بر ضد ژرمنها رم را به یاري خواست   یکی از این قبایل،. شمال خاوري گل استوار ساخت

سنا به فرماندة رومی ناربون در گل اختیار داد تا این دعوت را اجابت کند؛ اما کمابیش در همان حال نام آیوویستوس 

در   در این زمان صد و بیست هزار تن از ژرمنها از راین گذشتند،. دوستار روم درآورده بود فرمانروایان  را در زمرة

فالندر جایگیر شدند، و چنان قدرتی به آریوویستوس بخشیدند که وي مردم بومی را رعایاي خود به شمار آورد و 

آغاز کوچ به باختر   و فراهم آمده بودند،که بر گرد ژن  هلوتها،  در همان حال،. رؤیاي تصرف سراسر گل را در دماغ پخت

و قیصر خبردار شد که آنها بر سر راه گذرشان به جنوب   شان سیصد و شصت و هشت هزار تن قوي پیکر، کردند؛ عده

هاي راین تا  از سرچشمه«: گوید مومسن می. باختري فرانسه قصد عبور از بخشهاي ایالت ناربون در گل را دارند

این جنبشی بود . شد ایل ژرمنی در جنبش بودند و سراسر خطۀ راین از جانب ایشان تهدید میاقیانوس اطلس، قب

» .پانصد سال پس از آن بر امپراطوري روم به زوال قیصران بردند …همانند یورشی که اقوام آلمانی و فرانکها 

.ریخت چید، قیصر براي رهایی رم نقشه می همانگاه که رم بر ضد قیصر دسیسه می

چهار   عالوه بر چهار لژیونی که در اختیار داشت،  بایست از سنا بگیرد، صر به هزینۀ خود و بی کسب اختیاري که میقی

اوضاع گفتگو   وي از آریوویستوس براي واپسین بار خواست که نزد او بیاید تا دربارة. لژیون دیگر فراهم و مجهز کرد

اکنون سفیرانی از جانب بسیاري از قبایل گل نزد . عوتش را رد کردآریوویستوس د  کنند؛ و همچنانکه انتظار داشت،

قیصر به آریوویستوس و هلوتها هر دو اعالم جنگ کرد و به شمال حمله برد و در . قیصر آمدند و از او امان خواستند

لژیونهاي قیصر . ردمرکز قبیلۀ آیدویی، نزدیک شهر کنونی اوتون در نبردي خونین با هجوم هلوتها مقابله ک  بیبراکته،

هلوتها حاضر شدند که به . اما نه چندان درخشان؛ در بیشتر این موارد باید روایت خود قیصر را بپذیریم  پیروز شدند،

اما به شرط آنکه در سرزمین خویش حکومت   سرزمین خود باز گردند و قیصر پذیرفت که به آنان امان عبور دهد،

گفت و براي بیرون راندن آریوویستوس از او  به پاس رهایی خود او را سپاس میسراسر گل اکنون . روم را بپذیرند
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ایشان را کشت یا به   تقریباً همۀ  به روایت خود او،  با ژرمنها روبرو شد و، اوستهایموي نزدیک . خواست یاري می

  .اما چندي بعد جان سپرد  یوویستوس گریخت،آر). 58سال (اسارت درآورد 

به این بهانه که راه دیگري براي حفظ آن در   قیصر مسلم گرفت که آزاد کردن سرزمین گل به معناي فتح آن است و،

  برخی از مردم گل که با این حجت قانع نشده بودند،. آن را بیدرنگ زیر فرمان رم قرار داد  برابر ژرمنها نیست،

به   که قبیلۀ نیرومندي از ژرمنها و سلتهاي ساکن شمال گل میان سن و راین بود،  ز کردند و بلگاي را،سرکشی آغا

با شتابی که به دشمنان فرصت جمع شدن   آن شکست داد و آنگاه،  قیصر سپاهیان ایشان را بر کرانۀ. یاري خواستند

اموالشان را به یغما   بر ایشان چیره شد،  و آدواتیکیان تاخت،  نرویها،  آمبیانیان،  بترتیب بر قبایل سوئسیونیان،  داد، نمی

و سنا آن سرزمین را یک ایالت   وي کمی زود نوید فتح گل را داد،. و اسیران را به برده فروشان ایتالیا فروخت  برد،

هرمان دور از وطن براي آن ق  که به همان جهانخواري سرداران بودند،  و مردم عادي رم،) 56سال (رومی اعالم کرد 

امور داخلی آن   قیصر دوباره از آلپ به سوي دامنۀ این کوهستان در گل سرازیر شد و خود را به ادارة. هلهله برداشتند

لژیونهاي آن را ساز و برگی تازه داد و از پومپیوس و کراسوس خواست تا با او در لوکا گرد هم آیند و   مشغول داشت،

.کاران طرحی بریزند ر واکنش محافظهبراي دفاع مشترك در براب

به   م، ق 55پیمان کردند که پومپیوس و کراسوس در سال   اینان براي آنکه راه پیشرفت را بر دومیتیوس ببندند،

و کراسوس   پومپیوس فرمانرواي اسپانیا،) م ق 50تا  54از سال (نامزد مقام کنسولی شوند؛ براي پنج سال   رقابت با او،

در مقام فرماندهی گل باقی بماند؛ و در پایان ) ق م 49تا  53از سال (سوریه گردد؛ قیصر پنج سال دیگر فرمانرواي 

قیصر با غنایمی که از گل گرد آورده بود وجوهی به . مجاز باشد که براي بار دوم نامزد مقام کنسولی شود  این مدت،

با   و مبالغی هنگفت به رم فرستاد تا،  ود را بپردازند،همکاران و دوستان خود داد تا هزینۀ فعالیتهاي انتخاباتی خ

براي بیکاران کار و براي پشتیبانانش کارمزد و براي خویشتن اعتبار   اجراي یک برنامۀ وسیع ساختمانهاي دولتی،

لغاي وي سناتورانی را که براي وارسی غنایم جنگی او آمده بودند چندان رشوه داد که نهضتی که براي ا. فراهم آورد

به مقام   هاي معمول، پس از دادن رشوه  پومپیوس و کراسوس نیز،. قوانین او پدید آمده بود یکباره فرو نشست

  .کنسولی برگزیده شدند و قیصر دوباره در پی آن رفت تا مردم گل را مجاب کند که آرامش شیرینتر از آزادي است

ژرمنی به درون بخشی از گل که   دو قبیلۀ. کشید زبانه می  هاي آشوب از کرانۀ راین، از بخش سفالي کولونی، شعله

و میهن پرستان گل در برابر هجوم رومیان از ایشان یاري   مقر قبیلۀ بلگاي بود سرازیر شدند و تا لیژ پیش رفتند،

از ایشان و آنان را به سوي راین پس راند و آن عده ) 55سال (قیصر، در کسانتن با این دو قبیله رویارو شد . جستند

آنگاه مهندسان او ده روز پلی به روي . را ـ از زن و مرد و کودك ـ که در رودخانه غرق نشده بودند سر به سر کشت

ساختند؛ سپاهیان قیصر از پل گذشتند و آن قدر در سرزمین   متر عرض داشت، 430که در آن نقطه   رود پهناور،

  .قیصر پس از دو هفته از راهی که آمده بود به گل بازگشت. ژرمنها جنگیدند تا راین را مرزي استوار ساختند

شاید داستانهایی که از فراوانی زر یا مروارید در آن سرزمین بر . دانیم قیصر از چه رو اکنون بر بریتانیا حمله برد نمی

یا   رد و به روم بفرستد؛خواست ذخایر قلع و آهن بریتانی را به چنگ آو سر زبانها افتاده بود او را فریفته بود؛ شاید می

اندیشید که قدرت روم در گل باید از هر  شاید از اینکه بریتانیاییان مردم گل را یاري کرده بودند خشمگین بود و می

بریتانیاییان را که   وي از باریکترین نقطۀ دریاي مانش با نیرویی کوچک بر بریتانیا حمله کرد،. سو در امان باشد

یک سال بعد دوباره از ). 55سال (به گل بازگشت   و، پس از آنکه یادداشتهایی برداشت،  داد، آمادگی نداشتند شکست

جنگیدند چیره شد، خود را به رود تمز رساند، وعدة  دریا گذشت، ـ بر بریتانیاییان که به فرمان کاسیوالونوس می

.خراج گرفت، و آنگاه به گل بازگشت
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وي ابورونیان را گوشمال داد و دوباره به گرمانیا . اند گل سر به شورش برداشته شاید شنیده بود که یکبار دیگر قبایل

، بخش بزرگی از سپاه خود را در شمال گل به جا گذاشت و بازماندة لشکریانش براي  هنگام بازگشت). 53(هجوم برد 

یدن به وضع خود در رم ، امید داشت که چند ماهی را به بهبود بخش گذراندن فصل زمستان به شمال ایتالیا رفت

براي جنگ در   قبایل گل،  به او خبر رسید که ورسنژتوریکس، الیقترین سرکردة 52اما در آغاز سال . اختصاص دهد

بیشتر سپاهیان وي در شمال . وضع قیصر سخت در خطر افتاد. کمابیش همۀ قبایل را متحد کرده است  راه استقالل،

قیصر با سپاهی کوچک از . پاهیانش فاصله افکنده بود به دست شورشیان افتاده بودو سرزمینی که میان او و س  بودند،

فراز کوههاي برفپوش سون به اوورنی حمله برد؛ چون ورسنژتوریکس نیروهاي خود را براي دفاع از آن نقطه بسیج 

ل تا جنوب گل را شما  کرد، قیصر دکیموس بروتوس را به فرماندهی گماشت و خود با چند سوار، به هیئت مبدل،

و کنابوم ) بورژ(وي آواریکوم . و یکباره به حمله آغاز کرد  به بخش اصلی سپاه خود پیوست،  سراسر در نوردید،

و خزانۀ تهی گشتۀ خود را دوباره با   همۀ ساکنان آنها را کشت،  پس از محاصره گرفت و غارت کرد،  را،) اورلئان(

یا هجوم برد، اما گلها چنان ایستادگی کردند که قیصر ناگزیر دست از حمله سپس به گرگوو. گنجهاي ایشان پر کرد

اکنون جانبش را   ، که به نیروي قیصر از چنگ ژرمنها رهایی یافته و از آن پس متحد او شده بودند، آیدوییان. برداشت

و به بخشهاي ناربون گل رها کردند و پایگاه و انبارهایش را در سواسون متصرف شدند و خود را براي پس راندن ا

  .آماده ساختند

نیروي خود را به کار   همۀ. و وي یک چند خویشتن را مغلوب انگاشت  بارترین روزهاي زندگی قیصر بود، این مصیبت

قیصر هنوز نیرویی به همین . برد تا آلسیا را، که ورسنژتوریکس سی هزار سپاهی در آن گرد آورده بود، محاصره کند

آهنگ حمله بر او   از شمال،  شهر نیاورده بود که خبر رسید که دویست و پنجاه هزار تن از گلها،مقدار بر گرد 

یکی در پیش و دیگري   وي به مردان خود فرمان داد تا دو دیوار متحدالمرکز خاکی در پیرامون شهر بسازند،. اند کرده

. بر این دیوارها و رومیان امید باخته تاختند سپاهیان ورسنژتوریکس و متحدانش چندین بار بیهوده  در پس ایشان،

برگی از  نظمی و بی سپاه امدادي بر اثر بی  هاي رومیان تهی شده بود، درست در همان دم که ذخیره  پس از یک هفته،

،  که از گرسنگی به جان آمده بودند  دیري برنیامد که شهریان،. هاي ناتوان بخش شد هم پاشید و به دسته

به ). 52سال (س را به خواهش خود او به اسیري نزد قیصر فرستادند، و سپس خود تسلیم رومیان شدند ورسنژتوریک

ورسنژتوریکس را به زنجیر کشیدند و به روم . اما همۀ سربازان آن به بندگی افراد لژیونها درآمدند  شهر گزندي نرسید،

.به آزادي را با جان خویش داد بردند؛ در آنجا وي جشن پیروزي را شکوه بخشید و بهاي دلبستگی

محاصرة آلسیا سرنوشت گل و سرشت تمدن فرانسوي را معین کرد و مملکتی دو برابر ایتالیا را بر امپراطوري روم 

اي را چهار قرن  ها و بازارهاي پنج میلیون نفوس را به روي بازرگانی روم گشود؛ ایتالیا و جهان مدیترانه افزود و خزانه

گلها پس . بربران رهایی داد؛ و قیصر را از لبۀ پرتگاه تباهی به اوج ناموري و توانگري و نیرومندي رساند از تاخت و تاز

  با شدتی غیر عادي،  از آنکه سالی دیگر را به شورشهایی پراکنده گذراندند و همه جا به دست سردار خشمگین رومی،

باز   قیصر همینکه پیروزي خود را مسلم دید، .سراسر سرزمینشان سر در خط فرمان رم نهاد  سرکوب شدند،

در   کشورگشایی جوانمرد شد و چنان با قبایل گل خوشرفتاري کرد که آنها، در سراسر جنگهاي داخلی بعدي در روم،

گل سیصد سال ایالتی . براي برافکندن یوغ روم جنبشی نکردند  حالی که قیصر و روم هیچ یک امکان تالفی نداشتند،

زبان التینی را آموخت و آن را دگرگون کرد، و گذرگاهی شد براي راه   ، از صلح رومی بهره گرفت، ماند رومی باقی

بیگمان قیصر و معاصرانش هیچ کدام از پیامدهاي عظیم پیروزي . یافتن فرهنگ کالسیک باستانی به اروپاي شمالی

ه و ایالتی را گشوده و سپاهی فراهم کرده؛ اما گمان اندیشید که ایتالیا را نجات داد قیصر می. خونبار او آگاه نبودند

  .برد که تمدن فرانسوي را آفریده باشد نمی
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شگفتزده دریافت که وي   شناخت، سیاستمدار و اصالح طلب می  بی بندوبار،  که قیصر را مردي گشادباز،  روم،

قیصر در . مایه هم در وجود او یافتکشورداري خستگی ناپذیر و سرداري کاردان نیز هست؛ در عین حال مورخی گران

شرح و توجیه گشودن گل   شد، هایی بود که در رم به او می همانگاه که خاطرش نگران حمله  گرماگرم نبردهاي خود،

اي  از مقام رساله  اش، به دلیل ایجاز نظامی و سادگی هنرمندانه  و این کتابی است که،  را در کتاب گزارشها ضبط کرد،

  چون یک بار دیگر تغییر رأي داد،  حتی سیسرون،. کجانبه به پایگاهی بلند در ادب التینی رسیده استبا مطالب ی

  :سرودي در ستایش او ساخت و حکم تاریخ را پیشگویی کرد

بلکه سپاهیان و سپاهساالري قیصر را سپر و سد راستین ما در   نه راین جوشان و خروشان را،  هاي آلپ، من نه باره

اگر کوهها به همواري دشتها شود و رودها بخشکد، باز ما نه در . شمارم اخت و تاز گلها و قبایل بربر گرمانیا میبرابر ت

  .داریم پناه دژهاي طبیعت، بلکه در سایۀ پیکارها و پیروزیهاي قیصر است که ایتالیا را استوار و ایمن می

و روم را با نسج غرور  هالسلی هست که عظمت گذشتۀ اگر پ :و بر این سخن باید ستایش یک آلمانی بزرگ را افزود

اینها همه کار قیصر  …کالسیک   رومی است و اروپاي ژرمنی،  اگر اروپاي باختري،  پیوندد، آمیزتر تاریخ جدید می

  یش همه بر اثر طوفانهاي قرون میانه یکسره تباه شده،در شرق کماب  هاي سلف بزرگ او، است؛ و با آنکه آفریده

  .پس از آن هزاران سالی که دینها و دولتها را دگرگون کرد، سالم به جا مانده است  ساختمان قیصر،

V - انحطاط دموکراسی  

ده بود تباهی و خونریزي محیط سیاسی رم را چنان آشوبناك کر  اقامت قیصر در گل،  در مدت دومین دورة پنجسالۀ

هدفهاي سیاسی خود را با رشوه دادن در   در مقام کنسولی،  پومپیوس و کراسوس،. که تا آن هنگام سابقه نداشت

کراسوس سپاهی   چون سال خدمت این دو پایان گرفت،. کردند و گاه آدمکشی تعقیب می  ارعاب داوران،  انتخابات،

سواره نظام چاالکتر . گذشت و در کاراي به پارتیان برخورد از فرات. بزرگ فراهم و بسیج کرد و رهسپار سوریه شد

سرگرم پس کشاندن سپاهیان خود بود   با نظم،  کراسوس،. پارتی او را شکست دادند؛ فرزندش هم در نبرد کشته شد

سر کراسوس را به دربار پارت  .شداما به غدر کشته   وت را پذیرفت،وي دع .خواندکه سردار پارتی او را به گفتگو فرا 

که دیري بود از نبرد   ار او،سرد سپاه بی .کندایفا   فرستادند تا نقش بدن پنتئوس را در نمایشنامۀ باکخاي، اثر اوریپید،

  ).53سال (پریشان پا به گریز نهاد و ناپدید گشت   فرسوده شده بود،

اگر طرح قیصر . خواست تصرف اسپانیا را به پایان رساند پومپیوس نیز لشکري گرد آورده بود و گویا می  در عین حال،

و   بایست اسپانیاي اقصا، پومپیوس می  گستراند، راین میهمانگاه که وي مرز روم را تا رود تمز و   به انجام رسیده بود،

پومپیوس به جاي آنکه لژیونهاي خود را به . آوردند کراسوس ارمنستان و سرزمین پارت را در مدار قدرت روم در می

ا نگه همۀ آنها را در ایتالی  به جز یک لژیون که به هنگام بحران شورش گل در اختیار قیصر گذاشت،  اسپانیا ببرد،

دختر قیصر، بر سر زا   زیرا همسرش یولیا،  استوارترین رشتۀ پیوند او با قیصر گسسته شد، 54در سال . داشت

به زنی   که اکنون نزدیکترین خویشاوند اناث او بود،  قیصر به او پیشنهاد کرد که نوة خواهریش اوکتاویا را،. درگذشت

مصیبت کراسوس و . وي شد؛ اما پومپیوس هر دو پیشنهاد را رد کردبه او بدهد و خود خواستگار زناشویی با دختر 

چه بسا با   نیروي تراز بخش دیگري را از میان برد؛ زیرا اگر کراسوس پیروز شده بود،  سپاهیانش در سال بعد،

. پرستان همداستان شد از آن پس پومپیوس آشکارا با سنت. خاست دیکتاتوري قیصر یا پومپیوس به مخالفت برمی

قدرت اکنون فقط یک مانع بر سر راه داشت و آن بلندپروازي و سپاه   طرح او براي دست یافتن به باالترین مرتبۀ

احکامی به دست آورد که   رسد، به سر می 49دانست که مدت فرماندهی قیصر در سال  پومپیوس چون می. قیصر بود

کرد که با  یتالیاییان قادر به حمل سالح را موظف میا  بخشید و همۀ دوام می 46فرماندهی وي را تا پایان سال 

. شخص او سوگند بیعت یاد کنند؛ وي بدینگونه یقین داشت که گذشت زمان وي را سرور روم خواهد کرد
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دادند، بوي ناخوش دموکراسی رو به مرگ  در همان حال که دیکتاتوران بالقوه براي دست یافتن به این مقام مانور می

و سلطنت بر ممالک دست نشانده همچون متاعی به   ایاالت،  مناصب،  احکام دادگاهها،. ا گرفته بودپایتخت را فر

به نخستین بخش رأي دهنده در انجمن ده میلیون  53در سال . پرداختند شد که بهاي بیشتر می کسانی فروخته می

خونریزي باز بود؛ یا آنکه با کاوش در  آورد، راه آنگاه که زر مقصود را برنمی. سسترس به خاطر رأیش پرداخته شد

بزهکاري در شهر و راهزنی در روستا روایی . داشتند ایشان را به تسلیم وا می  و با تهدید به افشاي راز،  گذشتۀ افراد،

 کردند هاي گالدیاتورها را اجیر می توانگران دسته. اي در کار نبود تا از آن جلوگیري کند داشت و هیچ شحنه و داروغه

ترین مردمان ایتالیا را  بوي زر یا پیشکش غله فرومایه. جانب ایشان را نگاهدارند کمیتیاتا از آنان حراست کنند یا در 

در   داد، رأي می  خواستند، چنانکه می  هر کس که در برابر زر،. به رم کشاند و حرمت جلسات انجمن را از میان برد

دادند حق  کمی از کسانی که رأي می  خواه شارمند باشد خواه نه؛ گاه فقط عدة  آمد، انتخاب کنندگان در می  زمرة

چند بار الزم آمد که امتیاز ایراد نطق در انجمن را با هجوم بر صفۀ سخنگویان و حفظ آن به قهر . رأي دادن داشتند

دادند گاه تا  آنان که رأي خالف می  رقیب خود بود؛  ع برتري گذراي هر دسته بر دستۀامر قانونگذاري تاب. بدست آورند

سیسرون به دنبال یکی از این گونه . شد خوردند و سپس خانۀ ایشان دستخوش حریق می سر حد مرگ کتک می

بایست با  بندگان میرود تیبر از اجساد شارمندان پر بود و گند آبروهاي عمومی از آنها آکنده؛ و »  :جلسات نوشت

ترین و کاردانترین مردان رم در این قماش از  کلودیوس و میلو برجسته ».اسفنج فوروم را از خون روان پاك کنند

گذشت که  کردند و روزي نمی هاي اراذل را بر سر مسائل سیاسی به ضد یکدیگر بسیج می آنان دسته. پارلمان بودند

و روزي دیگر   یک روز کلودیوس در خیابان به سیسرون حمله کرد،. نگیردمیان ایشان یک نوع زورآزمایی صورت 

). 52(میلو را به آتش کشیدند؛ سرانجام کلودیوس خود به دست گروه میلو گرفتار و کشته شد   جنگاورانش خانۀ

ی باشکوه کلودیوس را همچون شهیدي گرامی داشت، با تشییع  هاي او آگاهی نداشت، که از همۀ دسیسه  پرولتاریا،

. سوزانند آتش زد اي که مرده را روي آن می و آنگاه ساختمان سنا را همچون هیمه  اش را به مقر سنا برد، جنازه

وي به پاداش از سنا خواست که به مقام . پومپیوس سربازان خویش را به معرکه آورد و تظاهرکنندگان را پراکنده کرد

درخواست . جلوه کرد» دیکتاتور«کاتو بهتر از لفظ   تی بود که به دیدةبرگزیده شود، و این عبار» کنسول بیهمکار«

دو الیحه ارائه کرد، یکی در باب   که اکنون از سپاهیان او هراسیده بود،  پس وي به انجمن،. پومپیوس پذیرفته شد

سال   که الیحۀ(م و دیگري در باب الغاي حق نامزدي براي مقام کنسولی در حال غیبت از ر  پیکار با فساد سیاسی،

میلو به . پومپیوس به یاري نیروي نظامی با بیطرفی بر فعالیت دادگاهها نظارت کرد). این حق را به قیصر داده بود 55

سیسرون به حکومت  .اما به مارسی گریخت  محکوم شد، سیسرون  جرم قتل کلودیوس محاکمه و به رغم دفاعیۀ

و آنجا با اظهار شایستگی و تقوا چنان خویشتن را تبرئه کرد که دوستانش شگفت زده و ) 51سال (کیلیکیا رفت 

اما طبقات تهیدست امیدوارانه   همۀ ارکان ثروت و نظم در پایتخت به دیکتاتوري پومپیوس رضا دادند،. آزرده شدند

.چشم به راه آمدن قیصر بودند

VI – داخلی جنگ  

اما حکومتی دیگر به جاي آن برپا نداشته   آریستوکراسی خودپرست و کوته نگر را خرد کرده بود،  یک قرن انقالب،

  و سیرکبازي انجمن را به شکل جماعتی بیخبر و شوریده مسخ کرده بود،  تقیسم نان،  خواري، بیکاري، رشوه. بود

  دموکراسی به حکم قاعدة. یک امپراطوري  تا چه رسد به ادارة  آمد، خود بر نمی  ادارة  جماعتی که آشکارا از عهدة

  . آزادي به افسار گسیختگی مبدل شده و آشوب موجبات محو آزادي را فراهم کرده بود  :افالطون سقوط کرده بود

؛ »فقط نامی است بی سرو ته«قیصر با پومپیوس همداستان شد که جمهوري مرده است، و گفت که جمهوري اکنون 

اي در پیشوایی برقرار دارد که پیشرو باشد؛  اما قیصر امیدوار بود که آنچنان شیوه. و از دیکتاتوري گریزي نیست
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و محرومیتهایی که دموکراسی را به انحطاط کشانده بود   بیدادها،  بلکه از ناهنجاریها،  را تثبیت نکند،» وضع موجود«

گمان از نبردهاي درازش در گل فرسوده شده بود؛ و ستیزه با  بی و  وي اینک پنجاه و چهار سال داشت،. بکاهد

و دلتنگ شد   اما دامهایی ار که بر سر راهش گسترده بودند دید،. داشت همشهریان و دوستان دیرینش را خوش نمی

 49ارس سال فرمانرواییش بر گل در روز اول م  دورة. دهند از اینکه به نجات دهندة ایتالیا چنین ناسزاوار پاداش می

در این فاصله مصونیت صاحبان مناصب را   توانست نامزد مقام کنسولی شود؛ تا پاییز آن سال نمی  رسید؛ به پایان می

آنکه خود را گرفتار احکام توقیف و مصادره کند ـ که در زمرة سالحهاي رایج در  بی  توانست، داد و نمی از دست می

پیشتر مارکوس مارکلوس به سنا پیشنهاد کرده بود که قیصر پیش از  اندکی. جنگ احزاب بود ـ وارد رم شود

تبعید به دست خویشتن یا کشیده شدن به محاکمه   سرآمدن مدت خدمتش از فرمانروایی برکنار شود و این به منزلۀ

. اعالم کرده بوداما سنا آشکارا موافقت خود را با این پیشنهاد   تریبونهاي خلق با وتوي خود او را نجات دادند،. بود

.و از ایتالیا تبعید شود  محاکمه،  کاتو بصراحت گفته بود که امیدوار است قیصر تعقیب،

از هر دو   هنگامی که سنا، به پیشنهاد پومپیوس،. قیصر به هر کوششی دست زد تا شاید راهی براي سازش بیابد

بیدرنگ   با آنکه سپاهش کوچک بود،  قیصر،  ذارند،سردار خواست تا یک لژیون براي جنگ با پارتیها در اختیار آن بگ

به این درخواست عمل کرد؛ و چون پومپیوس از او خواست که لژیونی را که سال پیش نزد او گسیل گشته بود 

دوستانش به او زنهار دادند که این لژیونها به جاي آنکه به جنگ پارتیها فرستاده . لژیون را باز فرستاد  بازگرداند،

قیصر از طریق پشتیبانان خود از سنا خواست تا حکمی را که انجمن در آغاز کار در . اند در کاپوا جاي گرفته  شوند،

سنا از پذیرش این درخواست سرباز زد و از . تجویز نامزدي غیابی او براي مقام کنسولی صادر کرده بود تجدید کند

ه لژیونها تنها نگهبان اویند، و چه بسا بیعت آنها را با قیصر دریافت ک. قیصر خواست تا سپاهیان خود را مرخص کند

با این وصف به سنا پیشنهاد کرد که هم خود و هم . شخص خود براي رویارویی با چنین بحرانی به دست آورده بود

مردم رم منطقی آمد که بر سر   و این درخواست چنان به دیدة  پومپیوس از اختیارات فرماندهی خویش چشم پوشند،

اما پومپیوس از پذیرش آن   رأي این طرح را پذیرفت، 22رأي در برابر  370سنا با . روي پیک قیصر گل افشاندند و

  سنا اعالم کرد که قیصر اگر تا روز اول ژوئیه دست از فرماندهی نکشد،  ،50در واپسین روزهاي سال . سر باز زد

  در سنا خواند که در آن قیصر موافقت کرده بود تا همۀ اي را کوریو نامه 49در نخستین روز سال . دشمن ملت است

در مقام فرماندهی باقی باشد؛ اما افزوده بود که رد این  48به شرط آنکه تا سال   ده لژیونش جز دو تا را رها کند،

د سخن سیسرون در دفاع از پیشنها. اعالم جنگ خواهد بود، و همین نکته از برد پیشنهادش کاست  پیشنهاد به منزلۀ

و آنتونیوس را از   کوریو،  گفت و پومپیوس نیز به آن رضا داد؛ اما کنسول لنتولوس دخالت کرد و دستیاران قیصر،

و مارکلوس مجاب شد و به اکراه به   کاتو،  سنا با دالیل لنتولوس،  اي دراز، پس از مباحثه. عمارت سنا بیرون راند

و این عبارت رومیانه براي اعالم » .ارد تا به کشور گزندي نرسدپاس آن د«پومپیوس فرمان و اختیار داد که 

.دیکتاتوري و حکومت نظامی بود

از نظر قانونی حق با سنا بود؛ وي هرگز اختیاري نداشت که شرایط . قیصر بیش از آنچه شیوة او بود درنگ کرد

را به انقالب و ایتالیا را به تباهی گل   دانست که جنگ داخلی، می. استعفاي خود را از مقام فرماندهی معین کند

ها بود که   وي در این اندیشه. کفایتی و ارتجاع بود اما تن در دادن او به معناي تسلیم امپراطوري به بی. خواهد کشاند

تیتوس البینوس جانبش را رها کرده و به پومپیوس   خبر یافت که یکی از نزدیکترین دوستان و کاردانترین افسرانش،

احضار کرد و چگونگی اوضاع را براي   خاص او بود،  که محل عالقۀ  پس سربازان لژیون سیزدهم را،. است پیوسته

اینان که شاهد شرکت قیصر در سختیها   »!همسنگران«: اش کرد اش سربازان را شیفته نخستین کلمه. ایشان باز گفت

اندازد، به او حق  باید جان خویش را به خطر می ها همواره خود بودند و شکوه داشتند که وي بیش از آنچه و مهلکه
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» !سربازان«وي همیشه به جاي آنکه مانند فرماندهان بیمهر، واژة کوتاه و خشن . دادند که این کلمه را به کار برد می

حق  آمدند و از جانب او بیشتر سربازانش از گل سیزالپین می. کرد را به کار برد، سربازان خود را این گونه خطاب می

و حتی سناتوري، براي آنکه   دانستند که سنا از تنفیذ این حق خودداري کرده، شارمندي رم را یافته بودند؛ اینان می

و حال   یکی از اهالی گل سیزالپین را تازیانه زده بود؛  ناخرسندي خود را از عمل قیصر در اعطاي حق رأي نشان دهد،

اینان در طی نبردهاي بیشمار خویش خو گرفته بودند که به قیصر احترام . دآنکه تازیانه زدن به شارمند رم ممنوع بو

نظمی را سخت  بگذارند و حتی او را به شیوة خشن خاص خود و به زبان بیزبانی دوست بدارند قیصر جبن و بی

هوترانیهاشان از ش  بخشید، خاست می اما خطاهاي سربازان خود را که از طبیعت انسانی ایشان برمی  کرد، مجازات می

و غنایم خود را جوانمردانه میانشان   افزود، انداخت، بر مزدشان می جانشان را بیهوده به خطر نمی  پوشید، چشم می

وي سربازان را از پیشنهادهاي خود به سنا و واکنش سنا در برابر آنها باخبر ساخت؛ به آنها گوشزد . کرد پخش می

و چون از . و بهروزي ارزانی دارد  داد،  اهکار لیاقت آن را ندارد که به روم نظم،کرد که چنین آریستوکراسی تناسا و تب

هنگامی که به ایشان گفت که دیگر پولی ندارد . حتی یک تن دریغ نکرد  آنان پرسید که آیا از او پیروي خواهند کرد،

  .او ریختند  هاي خود را به خزانۀ همه اندوخته  تا دستمزد ایشان را بپردازد،

، قیصر یک لژیون از سپاه خود را از روبیکون گذراند، و آن رودي باریک بود نزدیک  49در روز دهم ژانویه سال

» قرعۀ فال را زدند»  :اند که در این هنگام گفت از او نقل کرده. رفت آریمینوم که مرز جنوبی گل سیزالپین بشمار می

ها وقت  اهیانش هنوز دور از دسترس در گل بودند و رسیدنشان هفتهزیرا نه لژیون از سپ  کار او بظاهر نابخردانه بود،

حال آنکه پومپیوس ده لژیون یا شصت هزار سپاهی داشت و مختار بود تا هر قدر بخواهد سپاه فراهم کند   گرفت، می

یوم به وي لژیون دوازدهم قیصر در پیکنوم و لژیون هشتم او در کورفین. و با پولش همۀ آنان را سالح و روزي دهد

در گردآوري سپاه کارش . سه لژیون دیگر از زندانیان و داوطلبان و سربازهاي اجباري بسیج کرد  پیوستند؛ وي،

را از یاد نبرده بود و اکنون قیصر را مدافع حقوق ایتالیاییان ) 88سال (» جنگ اجتماعی«چندان دشوار نبود؛ ایتالیا 

سیسرون . ر وي گشودند و در برخی از آنها ساکنان همگی به پیشبازش آمدندهاشان را ب شهرها یکایک دروازه  دید؛ می

  و سپس تسلیم اختیار کرد؛  کورفینیوم اندکی مقاومت،» .فرستادند شهرها با او همچون خدایی درود می»  :نوشت

اي که  بار و بنهو زر و   همۀ صاحبمنصبان اسیر را رها ساخت،  قیصر آن را از یغماي سربازان خود در امان داشت،

از غضب امالك مخالفان که   با آنکه آه در بساط نداشت،. البینوس پشت سر گذارده بود به اردوگاه پومپیوس فرستاد

اي بسیار خردمندانه بود که بخش اعظم افراد طبقات متوسط را به  و این شیوه  کرد، افتاد پرهیز می به دستش می

قیصر پس از هر پیروزي کوششی تازه . شمرد بیطرفان را دوست خود می  همۀ وي اعالم کرد که. داشت بیطرفی وا می

به لنتولوس پیامی فرستاد و از او خواست تا از اعتبار مقام کنسولی خود براي برقراري صلح . کرد در راه آشتی می

به   مپیوس واگذارد،نشینی بگزیند و میدان را به پو اي به سیسرون نوشت که حاضر است گوشه در نامه. استفاده کند

اما منطق خود را در برابر   سیسرون کوشید تا میان ایشان سازشی پدید آورد،. شرط آنکه بتواند در امان زیست کند

.خشک اندیشیهاي رقیبان در انقالب ناتوان یافت

نی از با آنها از پایتخت عقب نشست و صف پریشا  با آنکه هنوز نیروهایش بر قیصر تفوق داشت،  پومپیوس،

. آریستوکراتها به دنبالش روان شد که زنان و کودکان خویش را پشت سر به امید رحمت قیصر باز نهاده بودند

اعالم داشت که هر سناتوري را که رم را ترك نگوید و به اردوي   پس از آنکه هر دعوتی را به صلح رد کرد،  پومپیوس،

که خود دو دلیهاي پومپیوس   و سیسرون مردد،  ن در رم ماندند،بیشتر سناتورا. او نپیوندد دشمن خود خواهد شمرد

پومپیوس رهسپار بروندیسیوم شد و سپاهیان . میان امالك روستایی خویش به گردش پرداخت  کرد، را نکوهش می

به   ند،براي آنکه از پس لژیونهاي قیصر برآی  ، نظمش دانست که سپاهیان بی وي می. خود را از دریاي آدریاتیک گذراند
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و در عین حال امیدوار بود که ناوگان رومی به فرمان او ایتالیا را چندان گرسنه نگاه دارد تا   مشق بیشتر نیاز دارند،

  .آنکه رقیب نابود شود

و در حالی که سپاهیانش را در شهرهاي مجاور باز نهاده   آنکه به مقاومتی برخورد، قیصر در روز شانزدهم مارس بی

. وي نخست عفو عمومی اعالم کرد و انتظام شهر و سامان اجتماع را بازگرداند. سالح وارد رم شد هاي بیبا دست  بود،

آنگاه قیصر   اما سنا نپذیرفت؛  و قیصر از سنا خواست تا او را دیکتاتور بنامد،  تریبونها سنا را به اجالس فراخواندند،

هنگامی که . باز سنا نپذیرفت  ارة عقد صلح گفتگو کنند،خواست که سنا سفیرانی نزد پومپیوس گسیل دارد تا درب

اما چون . مانع قبول درخواستش شد  دارندة مقام تریبونی،  لوکیوس متلوس،  قیصر از خزانۀ ملی وجوهی خواست،

از آن پس . دست از مخالفت برداشت  تهدید است، قیصر خاطر نشان کرد که براي او تهدید کردن دشوارتر از اجراي

شائبه غنایمی را که در نبردهاي اخیرش به دست آورده بود به  کرد، اما با انصافی بی ر آزادانه از خزانه خرج میقیص

آنگاه نزد سربازانش بازگشت و خود را براي نبرد با سه سپاهی که یاران پومپیوس در یونان و افریقا و . خزانه سپرد

.اسپانیا فراهم کرده بودند آماده ساخت

کوریوي نستوه را همراه دو لژیون به   ،)چه زندگی ایتالیا وابسته بدان بود(غله فراهم آورد   آنکه ذخیرة قیصر براي

باکی رگولوس در پی او  و کوریو با بی  کاتو جزیره را تسلیم کرد و به افریقا گریخت؛. سیسیل فرستاد تا آن را بگیرند

بلکه بر   نه بر مرگ خود،  در واپسین دم،  کارزار کشته شد؛ اما شکست خورد و در  بیهنگام آهنگ نبرد کرد،  رفت،

در این میانه قیصر سپاهی با خود به اسپانیا برده بود تا از یک سو صادرات . زیانی که به قیصر رسانده بود دریغ خورد

شود، از پشت به او  و از دیگر سو هنگامی که رهسپار رویارویی با پومپیوس می  آن کشور به ایتالیا ادامه یابد،  غلۀ

یکچند سپاهیانش خطر گرسنگی و . مانند گل، از نظر استراتژي خطاهایی عمده مرتکب شد  وي در اسپانیا،. نتازند

خویشتن را از   با کارایی درخشان و دالوري شخصی،  اما قیصر به شیوة معمول،  شکست را در برابر خویش دیدند،

بلکه دشمن را به محاصره انداخت؛   نه تنها خطر محاصره را در هم شکست،وي با تغییر مسیر یک رود . خطر رهانید

آنگاه با شکیبایی چشم به راه نشست تا سپاه در دام افتاده ناگزیر به تسلیم شود، اگرچه سپاهیانش تشنۀ حمله 

قیصر ). 49سال اوت (بودند؛ سرانجام یاران پومپیوس دست از مقاومت کشیدند و سراسر اسپانیا به دست قیصر افتاد 

اما در مارسی دید که سپاهی به فرماندهی لوکیوس دومیتیوس راه را بر او بسته   از طریق خشکی رهسپار ایتالیا شد،

اي  قیصر پس از محاصره. است؛ این دومیتیوس کسی بود که در کورفینیوم به دست قیصر اسیر و سپس آزاد شده بود

  .و در ماه دسامبر در رم بود  طرازي نو داد،سازمان اداري گل را   سخت شهر را گرفت،

سنا اکنون او را به . وضع سیاسی قیصر را استوار کرد  که دلهاي هراسناك پایتخت را قراري بخشیده بود،  این نبرد،

از این عنوان   به عنوان یکی از دو کنسول برگزیده شد، 48پس از آنکه در سال   اما قیصر،. مقام دیکتاتوري برگزید

بهایی که  شدند که به جاي پول کم چون احتکار پول نرخها را پایین آورده بود و وامداران حاضر نمی. م پوشیدچش

توانند  قیصر حکم داد که افراد می. ستانده شده بودند پول گرانبها باز پس دهند، ایتالیا به بحران اعتبار دچار شده بود

ن دولتی قیمت آنها را براساس نرخهاي پیش از جنگ معین کرده دیون خود را به صورت اجناسی ادا کنند که داورا

دیون بود   ترین چارة حفظ آبروي وامداران و در عین حال جلوگیري از فسخ کلبۀ شایسته«این کار به گمان او . باشند

خود نشانۀ اینکه قیصر مجبور شد تا بار دیگر بندگی در ازاي بدهی را منع کند » .رود که پس از هر جنگ بیم آن می

وي اجازه داد که وامداران سودهایی را که تا آن . رفته است آن است که اصالحات در رم تا چه پایه کند پیش می

این اقدامات بیشتر . و میزان سود را نیز به یک درصد در ماه محدود کرد  زمان پرداخته بودند از اصل سرمایه بکاهند،

طلبان را نیز که امیدوار  اما به همان اندازه اصالح  ا داشتند، شادمان ساخت،که بیم غصب اموال خود ر  وامگزاران را،

قیصر به نیازمندان غله . کارهاي کاتیلینا را دنبال کند نومید کرد  دیون و توزیع اراضی،  با الغاي کلیۀ  بودند قیصر،
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هیچ کس به . که به رم بازگشتند بخشید و آریستوکراتهایی را. احکام تبعید را جز در مورد میلو لغو کرد  همۀ  بخشید،

هنگامی که   گري بر جان او را از سر گرفتند و، پرستان بخشوده توطئه سنت. رویها سپاسگزار او نشد سبب این میانه

اصالح طلبان نیز جانبش را رها کردند و به کایلیوس پیوستند که وعدة   وي در تسالی با پومپیوس در جنگ بود،

.داد زمین را می  امالك بزرگ و توزیع دوبارة  ادرةالغاي دیون و مص

در . قیصر به سپاهیان خود و ناوگانی که دستیارانش در بروندیسیوم گرد آمده بودند پیوست  ،49نزدیک به پایان سال 

دوازده کشتی قیصر هر بار تنها   آن زمان سابقه نداشت که سپاهی در فصل زمستان از آدریاتیک گذشته باشد؛

  ها و بندرها را در کرانۀ و ناوگان برتر پومپیوس همۀ جزیره  وانست یک سوم از شصت هزار سپاهی او را حمل کند،ت می

کشتیهاي او . با این وصف قیصر با بیست هزار سپاهی بادبانها را برافراشت و عازم اپیروس شد. داشت رو به رو پاس می

آنکه از علت تأخیر باقی سپاهیانش آگاه شود، خواست با قایق  براي  قیصر،. هنگام بازگشت به ایتالیا غرق شدند

قیصر که در میان . امواج رفتند و چیزي نمانده بود که غرق شوند  قایقبانان با پارو به مقابلۀ. کوچکی دریا را در نوردد

بیم مدارید، «: را دل دادایشان   اي، پروا ایستاده بود، با این کالم دلگرم کننده و شاید افسانه جمع هراسان ایشان بی

در عین حال . اما باد و موج قایق را به کرانه پس راند و قیصر ناگزیر از کوشش باز ایستاد» .برید که قیصر و فر او را می

تصمیمی  به سبب آن بی  آنگاه،  پومپیوس با چهل هزار تن سپاهی دورهاخیون و مخازن گرانبهاي آن را متصرف شد؛

مارکوس آنتونیوس در این . از حمله بر نیروي ناتوان و گرسنۀ قیصر بازماند  اندازة او بود، اقی بیسالهاي چ  که مشخصۀ

  .سپاه قیصر را از دریا گذراند  درنگ ناوگانی دیگر فراهم کرد و ماندة

 پس سفیري نزد پومپیوس. اما هنوز خوش نداشت که رومی را به جان رومی اندازد  قیصر اکنون آمادة نبرد بود،

اي کرد و پس  قیصر حمله .ندادپومپیوس پاسخی . فرستاد و پیشنهاد کرد که هر دو سردار از فرماندهی دست بکشند

  مۀه  به رغم اندرز او،  صاحبمنصبان پومپیوس،. رانده شد؛ ولی پومپیوس این پیروزي را با تعقیب قیصر پی نگرفت

سپاهیان قیصر را   اسیران خود را کشتند، حال آنکه قیصر از جان اسیران خویش درگذشت، و این تضاد و رفتار روحیۀ

سپاهیان قیصر از او خواستند تا به سبب جبنی که در این . نیرومند و از آن لشکریان پومپیوس را ناتوان گرداند

چون قیصر این درخواست را . ایشان را گوشمال دهد  دند،نخستین پیکار خود با لژیونهاي رومی نشان داده بو

تر از آن دید که به تسالی عقب بنشیند و  از او خواستند تا ایشان را به نبرد ببرد؛ اما قیصر خردمندانه  نپذیرفت،

.سپاهیان خود را رخصت آسایش دهد

درز داد تا باز گردد و ایتالیاي بیدفاع آفریکانوس به او ان. حال پومپیوس تصمیمی گرفت که به بهاي جانش تمام شد

آریستوکراتهایی . اما اکثر رایزنان پومپیوس از او خواستند تا در پی قیصر برود و کارش را یکسره کند. را متصرف شود

گویی کردند و پنداشتند که آن نبرد سرنوشت همه  که در ارودي پومپیوس بودند در وصف پیروزي دورهاخیون گزافه

هاي  سیسرون، که سرانجام به ایشان پیوسته بود، از دیدن کشمکشهاي آنان بر سر بهره. ن کرده استچیز را معی

جنگ به شگفت آمد ـ زیرا خورشهاشان را در ظرفهاي سیمین   خویش از غنایم آینده و زندگی پرتجملشان در میانۀ

  :نویسد سیسرون می. یده بودکشیدند و چادرهاشان فرشهاي راحت داشت و به آذین آراسته و از گل پوش می

زدند که من حتی  جنگیدند و در گفتگو چنان از سنگدلی دم می خویانه می اردوي وي چنان درنده  جز خود پومپیوس،

جز آرمانشان هیچ چیز در  …. آنکه از هراس بر خود بلرزم بی  توانستم امکان پیروزي ایشان را تصور کنم، نمی

لنتولوس خانۀ  …. کردند بلکه بر ضد جمعی صادر می  مصادره را نه بر ضد یک تن،حکم اعدام و  …. میانشان نبود

  .هورتنسیوس، باغهاي قیصر، و بایاي را به خود وعده داده بود

ا چون از هر سو به جبن منسوب ام  کند،خواست که از قواعد جنگ و گریز فابیوس پیروي  پومپیوس بیشتر دلش می

  .فرمان حمله داد  شد،
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پومپیوس چهل و هشت هزار . نبرد قطعی به شدت هر چه تمامتر در فارسالوس در گرفت 48روز نهم ماه اوت سال 

تنی چند از «: نویسد پلوتارك می. و قیصر بیست و دو هزار پیاده و هزار سوار  پیاده و هفت هزار سوار داشت،

اي جز این در سر نداشتند که ببینند  ین رومیان، که بیرون از کارزار به تماشا ایستاده بودند، اندیشهواالتبارتر

سراسر نشاط و نیروي همین شهري که در این کارزار  …. طلبی شخصی کار امپراطوري را به کجا کشانده است جاه

» .شود فتادن به دام شهوت چه کور و دیوانه میتیغ به روي خویشتن کشیده بود برهانی آشکار بود بر اینکه آدمی با ا

قیصر به سپاهیانش فرمان داد تا از جان . جنگیدند خویشاوندان نزدیک و حتی برادران در دو سپاه همستیز می

گزند به  آریستوکرات جوان، بفرمود که او را بی  رومیانی که تسلیم اختیار کنند در گذرند؛ اما دربارة مارکوس بروتوس،

برتر سپاهیان قیصر لشکریان   و روحیۀ  آزمودگی،  رهبري،. بگذارند تا بگریزد  و اگر این مسیر نشد،  درآورند، اسارت

بیست هزار تن تسلیم اختیار کردند   پومپیوس را شکست داد؛ پانزده هزار تن از لشکریان وي کشته یا مجروح شدند،

کند که  قیصر روایت می. ز تن برکند و چون دیگران گریختپومپیوس نیز نشانهاي فرماندهی را ا. و باقی گریختند

سپاهیان او از دیدن اینکه . افکند شک می  کتابهاي او سایۀ  وي فقط دویست تن کشته داد ـ و این دعوي بر همۀ

هاي شکست خوردگان چنان مجلل آراسته و خوانهاي ایشان براي بزم پیروزي چنان رنگین گسترده شده به  خیمه

.پومپیوس خورد  قیصر شام پومپیوس را در خیمۀ. تادندخنده اف

در . از آنجا رهسپار کرانۀ دریا شد، و سپس با کشتی به اسکندریه رفت  پومپیوس همۀ شب را تا الریسا اسب راند،

اهش پومپیوس مؤدبانه این خو  شارمندان از وي خواستند تا رحل اقامت بیفکند؛  آنجا که زنش به او پیوست،  موتیلنه،

اندازه نیک  قیصر مردي بی«زیرا   را رد کرد و به ایشان اندرز داد که خویشتن را فارغ از بیم به قیصر تسلیم کنند،

سردار . اي به قیصر نوشت اما در آنجا وقت گذرانی کرد و نامه  بروتوس نیز به الریسا گریخت،» .سرشت و مهربان است

. درنگ او را بخشید، و به خواهش او از گناه کاسیوس نیز در گذشت بی  فاتح از آگاهی بر سالمت وي سخت شاد شد،

. خوشرفتاري کرد  کردند، وي با ملتهاي مشرق زمین نیز، که زیر حکومت طبقات باالدست از پومپیوس جانبداري می

د با لبخندي خواستن یونان پخش کرد و به آتنیان که از او پوزش می  پومپیوس را میان جمعیت گرسنۀ  انبارهاي غلۀ

شاید به او خبر داده  »تا کی عظمت نیاکانتان شما را از نابودي به دست خویشتن خواهد رهاند؟»  :نکوهش آمیز گفت

البینوس، و متلوس سکیپیو در   بودند که پومپیوس امیدوار است تا به یاري سپاه و خواستۀ مصر و نیروهایی که کاتو،

پوتینوس، وزیر مخنث   اما هنگامی که پومپیوس به اسکندریه رسید،. گیردکردند جنگ را از سر  اوتیکا بسیج می

به خادمان خود دستور داد تا پومپیوس را   شاید به امید پاداش قیصر،  فرمانرواي جوان مصر ـ بطلمیوس دوازدهم ـ

شتزده بر عرشۀ در حالی که همسرش درمانده و وح  با دشنه کشته شد،  سردار همینکه پا به کرانه نهاد،. بکشند

خادمان پوتینوس سر بریدة پومپیوس را به او   چون قیصر در رسید،. کشتیی که با آن آمده بودند به نظاره ایستاده بود

قیصر هراسان رو بگرداند و از این حجت تازه بر اینکه آدمیان از راههاي گوناگون به هدف واحد . تقدیم کردند

بطالسه برپا کرد و بر آن شد تا کارهاي آن مملکت   د را در کاخ شاهانۀوي مقر فرماندهی خو. رسند بگریست می

  .باستانی را به سامان آورد

VII – قیصر و کلئوپاترا  

شاهانش دیگر از عهدة حفظ نظام  .مصر به شتاب رو به تباهی گذارده بود) م ق 145(از زمان مرگ بطلمیوس ششم 

کرد و اسکندریه  سیاست خود را بیش از پیش بر آن کشور تحمیل می سناي روم. آمدند اجتماعی یا آزادي ملی برنمی

  که به دست پومپیوس و گابینیوس به سلطنت رسیده بود،  بطلمیوس یازدهم،. ساخلوي سپاهیان رومی شده بود

وصیت کرد که حکومت به فرزندش بطلمیوس دوازدهم و دخترش کلئوپاترا برسد و این دو با یکدیگر زناشویی و بر 

.شور فرمانروایی کنندک
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اي چندان زیاد  از زیبایی بهره. یونان و به احتمال قوي زنی بیشتر بور بود تا سیه چشم  کلئوپاترا اصال از مردم مقدونیۀ

و آن خوشاهنگی صدا چون با پایگاه   دلنشینی رفتار،  هنرهاي گوناگون،  نشاط دم و اندام،  اما طنازي،  نداشت،

وي با تاریخ، ادب، و . افکند ، همچون شرابی مردافکن سرداري رومی را نیز آرام از پاي میآمیخت شهریاریش درمی

جذبۀ . گفت بنا بر روایات، به زبانهاي دیگر نیز سخن می  به یونانی و مصري و سوري و،  حکمت یونان آشنایی داشت؛

اند که دو رساله، یکی در پیرامون افزار  آورده. پروا افزوده بود بندوباري دلفریب زنی یکسره بی را بر بی آسپاسیامعنوي 

بازرگانی و   فرمانروا و کشورداري توانا بود،. نوشته است  هاي مصري، آرایش و دیگري دربارة موضوع جالب اوزان و سکه

. آمد، حتی به روزگار عشق بازي ار آگاهی ورزیده به شمار میو در شئون مالی ک  صناعت مصر را رونقی بسزا بخشید،

طلبی سیاسیی که  و جاه  خاست، پرواییی که رنج و مرگ از آن برمی شهوتپرستی شرقی، سنگدلی و بی  با این خصال،

د و اگر مزاج تن. همراه بود  شناخت، پروراند و هیچ قانونی جز قانون کامیابی نمی سوداي امپراطوري در سرش می

  اي یگانه بود، که شهبانویی بر قلمرو مدیترانه  چه بسا به آرزوي خویش،  آتشین بطالسۀ اخیر را به ارث نبرده بود،

و دلیلی ندید که خود هر دو کشور را یکجا زیر   تواند مستقل از روم باشد، وي دریافت که مصر دیگر نمی. رسید می

  .فرمان نداشته باشد

راند  پوتینوس کلئوپاترا را از کشور بیرون رانده و اکنون به نیابت بطلمیوس جوان حکم میقیصر از دانستن اینکه 

کلئوپاترا براي آنکه به قیصر . و او نیز پنهان نزد قیصر آمد  وي در نهان کس در پی کلئوپاترا فرستاد،. ناخرسند شد

  رومی شگفتزده،. به درون غرفۀ قیصر برد  وس،آپولودور  اي نهان کرد و آن مالفه را خادم وي، برسد خود را در مالفه

دلباختۀ دالوري و زیرکی   داشت تا فتوحاتش در کارزار بر کامیابیهایش در عشق پیشی گیرد، که هیچ گاه روا نمی

چون از . وي کلئوپاترا را با بطلمیوس آشتی داد و او را دوباره با برادرش بر تخت شهریاري مصر نشاند. کلئوپاترا گشت

اند تا او را بکشند و سپاه کوچکی را که با خود  ایشگران شنید که پوتینوس و آخیالس سردار مصري دسیسه کردهآر

آخیالس به قرارگاه سپاهیان مصري گریخت و آنان را . زیرکانه ترتیب قتل پوتینوس را داد  آورده بود قتل عام کنند،

ساخلوي . اسکندریه بر کشتن قیصر پیمان کردند  خطۀدیري بر نیامد که سپاهیان سراسر   به شورش برانگیخت،

خواست  که می  بر ضد این مزاحم غدر پیشه،  مهترانش،  به اشارة  که از طرف سنا در شهر مستقر شده بود،  رومی،

به شورشیان   شاهی را در خانوادة بطالسه برقرار دارد و حتی از خود فرزندي بر مسند والیت عهد بنشاند،  سلسلۀ

.ستپیو

مجاور   وي کاخ شاهی و تماشاخانۀ. او بود به کوشش برخاست  قیصر با زیرکی و تدبیري که شیوة  در این وضع دشوار،

چون دید که ناوگان . و رودس نیروهاي امدادي خواست  سوریه،  آن را در خود و سربازانش ساخت و از آسیاي صغیر،

اسکندریه   بخشی از کتابخانۀ  ان داد تا آن را سراسر بسوزانند؛بیدفاعش بزودي به چنگ دشمنانش خواهد افتاد، فرم

قیصر با چند حملۀ نومیدانه جزیرة فاروس را تصرف . اش دانسته نشده است در کام آن حریق نابود گشت نیز که اندازه

د که وي چشم زیرا فاروس کلید مدخل آن نیروهاي امدادي بو  اما بعد از دست داد و سپس باز به چنگش آورد،  کرد،

هنگامی که مصریان قیصر و چهار صد تن از سربازانش را از روي آب بندي   در یکی از این نبردها،. به راهشان داشت

بطلمیوس دوازدهم که شورشیان . به ساحل نجات رساند  زیر باران نیزه،  وي خود را با شنا،  ساختگی به دریا انداختند،

چون نیروهاي . تاریخ ناپدید شد  ویش بیرون آمد و به شورشیان پیوست و از صفحۀاز کاخ خ  را پیروز پنداشته بود،

وي وفاداري کلئوپاترا را به خود . تار و مار کرد» نبرد نیل«امدادي از راه رسیدند، قیصر مصریان و ساخلوي سنا را در 

و برادر نیز در عمل همۀ   د،چنین پاداش داد که برادر کهترش بطلمیوس سیزدهم را همراه او به شهریاري برگزی

  .اختیارات خود را به فرمانروایی مطلق کلئوپاترا واگذاشت
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در حالی که سپاهیان مخالفش نزدیک اوتیکا بسیج   معلوم نیست که چرا قیصر نه ماه را در اسکندریه گذراند،

بیتابانه در انتظار او بود تا   ده بود،که به تحریک کایلیوس و میلو به انقالب اصالح طلبانه برانگیخته ش  شدند و روم، می

اندیشید که پس از ده سال جنگ سزاوار آسایش و آرامشی کوتاه  شاید می. با مدیریتش امور را سر و سامان دهد

اگر سربازانش او را به شورش   اغلب تا بامداد با کلئوپاترا مجلس بزم داشت و،«گوید که وي  سوئتونیوس می. هست

آخر، دست همۀ آن » رفت؛ گشت و چه بسا با زورق شاهانه به حبشه می با کلئوپاترا در سراسر مصر می  دادند، بیم نمی

خواست که کلئوپاترا را در روزهاي درد زایمانش  نوازي نمی شاید قیصر از روي زن. رسید سربازان به لولیان شهر نمی

قیصر   به روایت مارکوس آنتونیوس،  اریون نام گرفت؛م از کلئوپاترا پسري زاده شد که کایس ق 47در سال . تنها بگذارد

بعید نیست که کلئوپاترا این سوداي شیرین را در گوش قیصر فرو خوانده باشد که . خستوان شد که پسر از آن اوست

  .متحد کند» بستر«قیصر خود به تخت شاهی بنشیند و او را به زنی گیرد و سراسر مدیترانه را در یک 

اما قطعی . در دست نیست و حدسی است رسوایی آور و جز اماراتی براي تأیید آن چیزي   است،این البته حدس 

پونتوس و ارمنستان صغیر و کاپادوکیا را دوباره به چنگ   فرزند مهرداد ششم،  است که قیصر چون شنید که فارناکس،

فرزانگی او در آرام کردن . به عمل برخاست  آورده و مشرق زمین را بار دیگر به شورش بر روم پراکنده فراخوانده است،

شد؛ اگر غرب و شرق در یک زمان به سرکشی آغاز  اسپانیا و گل پیش از مصاف با پومپیوس اکنون آشکار می

شدند و روم هرگز روزگار  به جنوب سرازیر می» بربرها«گسست و  کردند، شیرازة امپراطوري روم از یکدیگر می می

به حرکت درآمد و  47در ماه ژوئن سال   پس از تجدید سازمان سه لژیون خود،  قیصر،. دید یآوگوستوس را به خود نم

مصر را در نوردید و از طریق سوریه و آسیاي صغیر وارد پونتوس شد و فارناکس   با شتاب معمول خویش سراسر کرانۀ

و پیروز   آمدم، دیدم،«: در رم فرستادو این گزارش کوتاه را براي دوستی ) دوم اوت همان سال(را در زال شکست داد 

کاران از او  ، و سیسرون از جانب خود و دیگر محافظه)بیست و ششم سپتامبر(در تارنتوم به سیسرون برخورد  ».شدم

  وي از دانستن اینکه، در مدت بیست ماه دوریش از رم،. قیصر با رویی خوش این پوزش را پذیرفت. پوزش خواست

اي در الغاي دیون  به کایلیوس پیوسته و الیحه  دوالبال،  داماد سیسرون،  بی اجتماعی مبدل شده؛جنگ داخلی به انقال

به انجمن عرضه کرده؛ آنتونیوس سربازان خود را به جان تهیدستان مسلح پیرو دوالبال انداخته؛ و هشتصد رومی در 

را از تبعید فرا خواند و هر دو با هم سپاهی در  کایلیوس در مقام پرایتوري میلو. اند به شگفت درآمد فوروم کشته شده

این دو در کار خود . دار یگانه شوند جنوب ایتالیا فراهم کردند و بندگان را برانگیختند تا همراه آنان در انقالبی دامنه

و دوباره بر  طلبان به یادبود کاتیلینا جشنی برپا کردند در رم اصالح. اما دل قوي داشته بودند  چندان کامیاب نشدند،

همان سپاهی رسید که در فارسالوس شکست   سپاه پومپیوس در افریقا به اندازة  در عین حال،. گور او گل افشاندند

و بدین ترتیب یک بار دیگر ایتالیا در معرض   فرزند پومپیوس، سپاهی نو در اسپانیا گرد آورد،  سکستوس،. خورده بود

 »شوهربرادر و »  ، هنگامی که قیصر همراه کلئوپاترا،47ع ایتالیا در اکتبر سال چنین بود اوضا. خطر قحطی غله افتاد

  .و کایساریون به رم و کالپورنیا رسیدند  او،

به مقام  چون دوباره. قیصر در ظرف چند ماهی که میان نبردهایش فرصت داشت نظم را به کشور بازگرداند

هاي کمتر از دو هزار سسترس به مدت یک سال  مال االجاره  با لغو واپسین قانون سوال و فسخ همۀ  دیکتاتوري رسید،

به . در رم، اصالح طلبان را خشنود کرد و در عین حال مارکوس بروتوس را به فرمانروایی گل سیزالپین برگماست

و فرمان داد تا تندیسهاي   الکیت خصوصی را دامن نخواهد زد؛سیسرون و آتیکوس اطمینان داد که جنگ بر ضد م

ها نیز کوشید که خاطر  دوباره برپا کنند؛ و با این شیوه  مردم تهیدست سرنگون کرده بودند،  که تودة  سوال را،

نستن اینکه از دا  هایش را بر سر کار هواداران پومپیوس باز آورد، هنگامی که اندیشه. کاران را آسوده دارد محافظه

اند و از رفتن به افریقا سر باز  سر به شورش برداشته  به سبب تأخیر در دریافت مقرري،  معتمدترین لژیونهایش،
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گفت که به عبرت  اموال اعیان سرکش وجوهی گرد آورد؛ می  با مصادرة  چون خزانه تهی بود،. زنند، دل آزرده شد می

پس ناگهان میان لژیونهاي عاصی خود . و قدرت به سپاه  مال به قدرت،  آموخته است که سپاهی به مال فراز آید،

هاي  توانند به خانه اند و می پدیدار شد و آنان را گرد هم فراخواند و آرام به ایشان گفت که از خدمت مرخص شده

ة ایشان را باز خواهد همۀ مقرري واپس ماند  در افریقا پیروز شود،» با سپاهیان دیگر«و افزود که چون   خود بازگردند،

همۀ آنان از اینکه سپاهساالر خود را در این دم که دشمنان از   چون قیصر این سخن بگفت،«: گوید آپیانوس می. داد

آنگا فریاد برآوردند که از عصیان خود تایبند و از او  …. شرمگین شدند  گذارند، اند تنها باز می هر سو او را فرا گرفته

قیصر با اکراهی دلپذیر این خواهش را پذیرفت و همراه » .که ایشان را در خدمت خود نگاه دارد به التماس خواستند

.ایشان از راه دریا رهسپار افریقا شد

، و یوباي اول شاه  قیصر در تاپسوس با نیروهاي متحد متلوس سکیپیو، کاتو، البینوس  م، ق 46روز ششم آوریل 

اما صفوف خود را از نو آراست و حمله آغاز کرد و   نخستین مصاف شکست خورد،وي دوباره در این . نومیدیا برخورد

که گناه این نبرد دوم را به پاي گذشت و بخشش او در فارسالوس   قیصر،  سربازان به خون تشنۀ. بر دشمن چیره شد

خواستند که دوباره با  را نمیزی  امان کشتند، ده هزار تن را بی  از هشتاد هزار سپاهی هواخواه پومپیوس،  گذاشتند، می

کاتو با سپاهی   یوبا خود را کشت؛ سکیپیو گریخت و در یک پیکار دریایی کشته شد؛. این مردان رو به رو شوند

کاتو مجابشان کرد که   وقتی مهتران سپاه خواستند که در برابر قیصر از شهر دفاع کنند،. کوچک به اوتیکا فرار کرد

اما به فرزندش اندرز داد که خود را به   براي آنان که قصد گریز داشتند مال فراهم کرد،وي . این کار ممکن نیست

شامگاهان را به مناظرة فلسفی گذراند و آنگاه به غرفۀ . اما خود از این هر دو چاره رو برتافت. قیصر تسلیم کند

شمشیرش را   او بیمناك بودند، دوستانش که بر خودکشی. فیدون افالطون پرداخت  خویش رفت و به خواندن رسالۀ

یکچند چنین . کاتو خادم خویش را واداشت تا سالح را باز آورد  چون از پاسداري آسودند،. از کنار بسترش برداشتند

دوستانش به درون غرفه شتافتند و . فرانمود که خفته است؛ آنگاه یکباره شمشیر را برگرفت و به شکم خود فرو برد

همینکه اینان . اش را به جاي خود باز نهاد و زخم را بخیه زد و نواري به روي آن بست ن ریختههاي بیرو پزشکی روده

  .غرفه را ترك کردند، کاتو نوار را به کناري زد و زخم را درید و اندرونۀ خویش را بیرون کشید و مرد

ط توانست که از گناه پسر او وي فق. از اینکه فرصت بخشودن کاتو را نیافته اندوهگین شد  قیصر چون فرا رسید، 

دانستند که اینک جمهوریی را که  تو گفتی می  اوتیکاییان مردة آن رواقی را با شکوهی تمام تشییع کردند،. درگذرد

.سپرند کم و بیش پنج قرن از عمر آن گذشته بود به خاك می

VIII - دولتمرد  

در پاییز   ب کرد و ایاالت افریقا را سر و سامانی تازه داد،قیصر پس از آنکه سالوستیوس را به فرمانروایی نومیدیا منصو

دید، قیصر را براي مدت ده سال  که بر آمدن حکومت پادشاهی را نزدیک می  سناي هراسان،. به رم بازگشت 46سال 

قیصر به . مقام دیکتاتور داد و چنان آیینی براي ورود پیروزمندانۀ او به رم مقرر داشت که تا آن هنگام مانند نداشت

. پرداخت، یعنی بسیار بیش از آنچه به ایشان وعده داده بود) دالر 3000(هر یک از سربازانش پنج هزار درهم آتیکی 

یک نبرد دریایی نمایشی با شرکت ده هزار   ، از براي سرگرمی ایشان  بیست و دو هزار خوان براي شارمندان گسترد و،

چون در . اسپانیا شد و در موندا واپسین سپاه هوادار پومپیوس را شکست داد رهسپار 45در آغاز سال . تن ترتیب داد

و یک قرن ) اولیگارشی(سوء حکومت گروهی محدود از توانگران . سراسر ایتالیا را در آشوب یافت  اکتبر به رم رسید،

و پر خطر   احتکار سرمایه،  یات،فرسودگی وال. و بازرگانی را نابسامان کرده بود  صناعت، مالیه،  انقالب، کار کشاورزي،

هزاران آبادي رو به ویرانی گذارده؛ صد هزار مرد از کار تولیدي . گذاري گردش پول را از نظم انداخته بود بودن سرمایه

به ) التیفوندیا(» نظام امالك وسیع«بیگانۀ یابندگان   به جنگ باز خوانده شده؛ روستاییانی بیشمار به سبب رقابت غلۀ
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  بازماندگان آریستوکراسی،. دادند هاي مردمفریبان گوش می هیدست شهرها پیوسته بودند و با اشتیاق به وعدهتودة ت

وي در . در محفلها و کاخهاي خود به توطئه بر ضد او آغاز کردند  که گذشت قیصر ایشان را بر سر مهر نیاورده بود،

اما آنان . و در کار بازسازي کشور به او یاري رسانندکه به ضرورت دیکتاتوري گردن نهند   سنا از آنان خواست،

پیشتازیهاي این غاصب را نکوهش و حضور کلئوپاترا را در رم به نام میهمان او سرزنش کردند، و این داستان را به 

خواهد پایتخت امپراطوري را به اسکندریه یا ایلیوم  نحوي پراکندند که قیصر سوداي پادشاهی در سر دارد و می

  .تقل کندمن

یکتنه با همتی رومی بر اصالح دولت روم   با آنکه در سن پنجاه و پنجسالگی بیش از آنچه باید پیر شده بود،  قیصر،

. پیروزیهایش به هدر خواهد رفت  دانست که اگر به جاي ویرانیهایی که سترده بود بنایی بهتر ننهد، وي می. کمر بست

اگرچه مشکل   این تفاوت را چندان نیافت،  اش تا پایان زندگی تمدید شد، م دیکتاتوري ده ساله ق 44چون در سال 

شاید به قصد آنکه او را نزد مردمی که حتی از نام شاه   سنا،. بینی کند که پنج ماه بعد خواهد مرد پیش توانست  می

ـ که  غاراجازه داد که اکلیل  و نیز به او. دستی کرد بیزار بودند منفور کند، در لقب بخشی به او و ثناگستریش گشاده 

. را اعمال کند »امپراطور«پوشاند ـ بر سر بگذارد و حتی در زمان صلح نیز اختیارات  قیصر سرطاسش را با آن می

با عنوان پونتیفکس ماکسیموس، کاهنان را به زیر نظارت خود درآورد؛ به نام   داري و، تیارات، خزانهبا این اخ  قیصر،

توانست قانون پیشنهاد و اجرا کند؛ به نام تریبون خود از هر گونه مجازاتی ایمن بود؛ و به نام سنسور  کنسول می

حق تصویب لوایح را همچنان براي خود نگاه داشتند،  انجمنها. توانست سناتوران را به این مقام بگمارد یا بردارد می

و انجمنها نیز به طور کلی از سیاست   گرداندند، اما نایبان قیصر ـ دوالبال و آنتونیوس ـ انجمنها را به میل خود می

وار قیصر مانند همۀ دیکتاتوران کوشید تا قدرت خویش را بر پایۀ محبوبیت نزد خلق است. کردند قیصر پشتیبانی می

.دارد

 400افزایش داد و با نصب  900به  600اعضاي آن را از . وي سنا را کمابیش به صورت یک مجمع مشورتی درآورد

  بازرگانان رومی و شارمندان برگزیدة  بسیاري از این نوآمدگان،. عضو تازه ماهیت آن را براي همیشه دگرگون کرد

. و سربازان یا غالمزادگان بودند) هاي سد تنی فرماندهان دسته(وریون و برخی نیز از کنت  شهرهاي ایتالیا یا ایاالت،

فرمانروایان امپراطوري   گل به سنا راه یافته و در زمرة  از دیدن اینکه سران قبایل شکست خوردة  پاتریسینها،

زل آمیزي را میان خلق گویان پایتخت نیز از این وضع بر آشفتند و دو بیتی ه به هراس افتادند؛ حتی بذله  اند، درآمده

  :شایع کردند

  رساند؛ و گلها شلوارکها را از پا به درآورده و توگاي تریج سپس به سنا می کند، قیصر گلیان را پیروزمندانه رهبري می

شاید قیصر بعمد سناي تازه را چنان گنده کرده بود که نه به کار مشورت سودمندانه .اند پهن سناتوران را به تن کرده

و دیگران ـ را   ماتیوس،  اوپیوس،  وي گروهی از دوستان خود ـ بالبوس،. نه توانایی مخالفت یکپارچه داشته باشدبیاید 

با واگذاري جزئیات کارهاي منشیگري حکومت و دقایق   به عنوان اعضاي یک هیئت اجرایی غیر رسمی برگزید و،

به انجمن اجازه داد تا نیمی . وروکراسی امپراطوري را نهادب  پایۀ  کشورداري به بندگان آزاد شده و بردگان سراي خود،

گزید که انجمن همیشه  برمی» هایی توصیه«و نیمی دیگر را نیز خود با   از متصدیان امور شهر را انتخاب کند،

به عدة پرایتورها را . کند» وتو«توانست تصمیمات تریبونها یا کنسوالن دیگر را  به عنوان تریبون می. پذیرفت می

امور شهر . تا کار شهرداري و دادگستري زودتر سامان یابد را به چهل افزایش داد) داران خزانه(شانزده و کوایستورها 

در منشورهایی که براي . و هیچ گونه ناشایستگی یا گشادبازي را نبخشید  را خود در همۀ وجوه زیر نظر گرفت،

و نادرستی مأموران حکومت را سخت نهی کرد و کیفرهاي  بخشید فساد در انتخابات حکومت شهرها به افراد می

یا شاید نیروي خویش   براي آنکه به تسلط رسم خرید منظم آرا بر زندگی سیاسی پایان دهد،. سنگین براي آنها نهاد
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 یهودیان را که  جز برخی انجمنهاي دیرینۀ  را در برابر شورش تهیدستان حفظ کند، کولگیاها را از میان برداشت،

خدمت در هیئتهاي منصفه را منحصر به دو طبقۀ باالدست کرد و حق دادرسی در . مذهبی داشتند  بیشتر جنبۀ

نشست و هیچ کس در خردمندانگی و انصاف  دعاوي بسیار خطیر را براي خود نگاه داشت؛ وي غالباً بر مسند قضا می

د که حقوق موجود رم را به نظم آورند و مدون به حقوقدانان زمان خود پیشنهاد کر. داشت احکامش انکار روا نمی

.اما مرگ زودرسش این طرح را عقیم گذاشت  کنند،

این . قیصر کار برادران گراکوس را از سر گرفت و میان سربازان دیرین خود و مردم تهیدست زمین بخش کرد

براي آنکه از تمرکز . خواباندآشوب کشاورزان را چندین سال فرو   که بعد از جانب آوگوستوس دنبال شد،  سیاست،

توان تا بیست سال فروخت؛ و براي آنکه  حکم کرد که زمینهاي تازه را نمی  دوباره و سریع زمینداري جلوگیري کند،

قانونی گذراند که به موجب آن یک سوم کارگران کشتزارها باید از   توسعۀ بردگی را در روستاها متوقف سازد،

از آنکه بسیاري از تهیدستان بیکاره را نخست به سپاهیگري گماشت و سپس به پس . آزادمردان فراهم آیند

  با گسیل هشتاد هزار تن از شارمندان در پی بنیانگذاري کولونی در کارتاژ، کورنت،  روستاییان زمیندار مبدل کرد،

صد و شصت   ران دیگر در رم،براي فراهم کردن کار براي بیکا. باز از شمار ایشان کاست و مراکز دیگر،  آرل،   سویل،

بناي تازه و جاداري براي » میدان مارس«در   دار ساختمانی صرف کرد، میلیون سسترس بر سر یک برنامۀ دامنه

وي . از تراکم کسب و کار در آن کاست  بر فوروم اصلی شهر،» فوروم یولیوس«و با بنا کردن   برگزاري انجمنها ساخت،

  چون بدین گونه از فشار فقر کاست،. را در ایتالیا و اسپانیا و گل و یونان آراستبه همین شیوه بسیاري شهرها 

یکباره شمارة درخواست کنندگان از سیصد و بیست هزار به صدو . دولتی قرار داد  تهیدستی را شرط دریافت غلۀ

  .پنجاه هزار کاهش یافت

اما چون انقالب روم بیشتر کشاورزي بود تا   ده بود،وفادار مان  ،»خلقیان«یعنی قهرمان   قیصر تاکنون به نقش خود،

و هدف آن نخست آریستوکراسی زمیندار و برده پرور و سپس رباخواران و کمی هم طبقات بازرگان بود، در   صنعتی،

سیسرون کوشید تا . پیروي از سیاست برادران گراکوس، از بازرگانان خواست تا پشتیبان انقالب ارضی و مالی باشند

در برآورد   از کراسوس گرفته تا بالبوس،  داران بزرگ، بسیاري از سرمایه. ات متوسط را با آریستوکراسی متحد کندطبق

با این . نیازهاي مالی قیصر شرکت کردند، همچنانکه این گونه مردان به انقالبات امریکا و فرانسه نیز یاري رساندند

مالی خویش را از میان برد، و آن گردآوري مالیات در ایاالت به برداري  وصف، قیصر یکی از بزرگترین منابع بهره

هاي سنگین مقرر داشت؛ و با  ه وي میزان وامها را پایین آورد؛ قوانین شدید در منع بهر. دست گروههاي عامل بود

یار طال به با اخت. موارد سخت اعسار را فیصله داد  آن امروزه نیز نافذ است،  وضع قانون ورشکستگی، که بخش عمدة

اي به نام اورئوس، که قدرت خرید آن با لیرة سترلینگ انگلیسی در قرن  زرین تازه  پول و ضرب سکۀ  عنوان پشتوانۀ

اي  هاي حکومت به تصویر او منقوش بود و به شیوة هنرمندانه سکه. ثبات پولی کشور را بازگرداند  نوزدهم برابر بود،

اش آن شد که  و نتیجه  مالیۀ امپراطوري نظم و کفایتی نو راه یافت،  ادارة در. شد که در رم تازگی داشت ضرب می

.خصوصی او صد میلیون سسترس دارایی داشت  دولت هفتصد میلیون سسترس و خزانۀ  هنگام مرگ قیصر خزانۀ

گرفت و در نظر  آماري از جمعیت ایتالیا  اي علمی استوار باشد، براي آنکه گردآوري مالیات و سازمان حکومت بر پایه

  که بر اثر جنگ کاهش یافته بودند،  شارمندان را،  براي آنکه شمارة. سراسر امپراطوري چنین کند  داشت که دربارة

مند کرد و از جمله به پزشکان و آموزگاران رم این حق را  بیشتري از رومیان را از حق انتخاب بهره  عدة  افزایش دهد،

حق تقدم در گرفتن زمین را به پدرانی  59در سال   نوزادان بیمناکش کرده بود،  شمارةچون از دیرباز کاهش . بخشید

و زنان بیفرزند کمتر از چهل و   هاي بزرگ پاداش دهند، داد که سه فرزند داشته باشند؛ آنگاه حکم کرد که به خانواده
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ترین  ترین و بیهوده و این ضعیف  پنج سال را از سوار شدن در تخت روان با جواهر بستن به خود ممنوع داشت ـ

  .قوانین گوناگون او بود

بود، اما همچنان مقام کاهن اعظم دین رسمی را بر ) آگنوستیک(الادري   به رغم پایبندي به برخی خرافات،  قیصر،

وي معابد کهن را مرمت کرد و معابدي نو ساخت و بیش از . کرد عهده داشت و براي آن وجوه مرسوم را فراهم می

اما آزادي کامل عقاید دینی و نیایش را جایز شمرد و . خویش یعنی ونوس را حرمت گذاشت» مادر مهربان«همه 

چون . را ملغا کرد و یهودیان را در اداي فرایض دینی خویش آزاد گذاشت ایسیساحکام دیرین در باب منع پرستش 

از روي   را مأمور کرد تا،  از یونانیان اسکندریه،  سوسیگنس،  ه تقویم کاهنان دیگر با فصول مطابق نیست،دید ک

روز بود و هر چهار سال  365که از آن پس هر سال مرکب از . را فراهم کند» تقویم یولیانوسی«هاي مصري  نمونه

رون به شکوه گفت که قیصر چون به فرمانروایی به سیس. شد یک بار در ماه فوریه روزي دیگر نیز بر آن افزوده می

اما سنا این اصالح را با رویی گشاده . حال به تنظیم گردش ستارگان پرداخته است  روي زمین خرسند نیست،

و آن ماه پنجم در سالی بود که با ماه   یعنی یولیوس را بر ماه کوینتیلیس نهاد،  پذیرفت و نام خانوادگی دیکتاتور،

  .شد از میمارس آغ

همین   به اندازة  اما بر اثر قتلش به فرجام نرسید،  کارهایی که قیصر در اندیشه داشت یا اجراي آنها را آغاز کرد،

. در خور گرسنه چشمی آن خدا، بیناد کرد  اي بزرگ و معبدي به نام مارس، وي تماشاخانه. اقدامات ستایش انگیز بود

قصد داشت که با خشکاندن دریاچۀ فوکینوس . هاي عمومی گماشت یس کتابخانهوارو را به ریاست سازمانی براي تأس

خواست از  با ساختن سد می. و آبادانی زمینهاي آنها براي کشاورزي، رم را از بیماري ماالریا برهاند  و باتالقهاي پوتین،

که هر چند   وضع بندر اوستیا را،با منحرف کردن مسیر آن رودخانه، امید داشت که   و،  طغیانهاي تیبر جلوگیري کند؛

به مهندسان خود دستور داد تا براي . اصالح کند  گذاشت، هاي رودخانه رو به ویرانی می یک بار بر اثر انباشگتی الیه

.ساختن راهی در سراسر ایتالیاي مرکزي و کندن کانالی در کورنت طرح بریزند

مردان رم به یک پایه از شارمندي برساند و سرانجام ایاالت را با ایتالیا قیصر تصمیم گرفت تا آزادمردان ایتالیا را با آزاد

م به ساکنان گل سیزالپین مقیم  ق 49در سال . شد و این کاري بود که موجب عدم رضایت بسیاري می  برابر کند؛

حقوق   شهرهاي ایتالیا،  ظاهراً براي همۀ  با صدور یک منشور شهري،  ،)م ق 44سال (و اینک   آلپ حق رأي داد،  دامنۀ

به   مردم برپا دارد که از آن راه این شهرها،  شاید در اندیشۀ آن بود که حکومتی نمایندة. آنها را با حقوق رم برابر کرد

اختیار نصب فرماندهان ایاالت را از دست سناي . سهمی در سلطنت مشروطۀ او داشته باشند  حکم مبانی دموکراسی،

مالیات ایاالت را یک سوم . ود مردانی را که لیاقتشان مسلم شده بود به آن مقامات گماشتفاسد بیرون آورد و خ

نفرین پیشینیان را نادیده . کاهش داد و گردآوري آنها را بر عهدة کسانی گذاشت که در برابر خود او مسئول بودند

به . ز باز کار برادران گراکوس را به پایان رساندو کورنت را دوباره آباد کرد و در این زمینه نی  کارتاژ،  انگاشت و کاپوا،

کوچنشینانی که در پی بنیانگذاري یا ساکن شدن در بیست شهري که از جبل طارق تا دریاي سیاه دامنه داشت 

افراد بالغ و ذکور را در امپراطوري از حق   حقوق رومی یا التینی داد و آشکارا امیدوار بود که همۀ  فرستاده بود،

ها و خواست  بلکه مظهر اندیشه  یک طبقه در رم،  سنا دیگر نه نمایندة  در آن حال،. ي رومی برخوردار کندشارمند

اي شد  کمالبخش آن معجزه  این برداشت از حکومت و تجدید سازمان ایتالیا و رم به دست قیصر،. شد همۀ ایاالت می

و روشن اندیشترین مردان در سراسر   منصفترین،  لیرترین،ترین، د شایسته  کار را در زمرة که جوانی گشادباز و گزافه

  .تاریخ اندوهبار سیاست درآورد

  چون اندیشۀ تجدید نظام قلمرو خویش را در سر داشت،. دانست کجا از حرکت بازایستد قیصر مانند اسکندر نمی

ر داشت که نیرویی عظیم در در نظ. خواست آن را از جانب فرات و دانوب و راین در معرض خطر حمله بیندازد نمی
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برآورد؛ پیرامون دریاي   کرد، آن اندیشه می  دیري دربارة  پی تصرف سرزمین پارت گسیل دارد و کین کراسوس را،

و . همچنین بر سر آن بود که دانوب را بکاود و گرمانیا را به تصرف درآورد. سیاه را در نوردد؛ و سکوتیا را آرام کند

بدان پایه توانگر باشد که کساد   پربار از افتخار و غنیمت به رم باز گردد،  را ایمن گرداند،آنگاه چون امپراطوري 

و سرانجام به فراغت جانشین خویش را معین   بدان مایه نیرومند که مخالفتها را نادیده انگارد،  اقتصادي را پایان دهد،

.روي در نقاب خاك کشد  دارد، جهان ارزانی میرا همچون میراث عالی خود بر » صلح رومی«در حالی که   کند و،

IX – بروتوس  

مردم عادي که عاشق عظمتند به آن آفرین گفتند؛ طبقات   چون خبر این نقشه اندك اندك در روم پخش شد،

دندانهاي خود را تیز کردند؛ و   که بوي سفارشهاي جنگی و چپاول ایاالت به مشامشان رسیده بود،  سوداگر،

بر آن شد که او را پیش از عزیمت   دید، که با بازگشت قیصر نابودي خویش را از پیش آشکار می  ،آریستوکراسی

  .بکشد

. زبانی سیسرون را در ستایش خویش برانگیخت  قیصر با آن بزرگزادگان با چنان بزرگواري رفتار کرده بود که گشاده

نی را که پس از شکست و بخشودگی باز با او به دشمنانی که تسلیم اختیار کرده بودند بخشید و فقط چند ت  همۀ

. هایی را که در چادرهاي پومپیوس و سکیپیو یافت نخوانده سوزاند نامه. جنگ برخاسته بودند محکوم به مرگ کرد

باز فرستاد و تندیسهاي   که هنوز بر او یاغی بود،  فرزند وي،  دختر و نوادگان اسیر پومپیوس را نزد سکستوس،

فرماندهی ایاالت را به بروتوس و کاسیوس و . دوباره برپا داشت  که هواخواهان قیصر واژگون کرده بودند،  ،پومپیوس را

هزاران دشنام شنید و دم بر نیاورد و کسانی را . ایشان واگذاشت  مقامات عالی دیگري را به بسیار کسان دیگر از زمرة

که حربا صفت هر دم به رنگی   سیسرون را،. حاکمه فرانخواندبرد در کار توطئه بر ضد جانش هستند به م که گمان می

خواه براي خود خواه   بلکه بزرگ داشت و از پذیرش هیچ یک از خواهشهاي آن خطیب،  آمد، نه همانا بخشود، درمی

کار نیز  بهاز گناه مارکوس مارکلوس نا تو  به اصرار سیسرون،  وي،. براي یارانش که هواخواه پومپیوس بودند، دریغ نکرد

قیصر را » جوانمردي باور نکردنی«) 46سال (اي شیوا به عنوان در دفاع از مارکلوس  سیسرون در خطابه. درگذشت

من این سخن نامدار »  :وي گفت. گشت کینه خواهتر از قیصر می  شد، ستود و اعتراف کرد که اگر پومپیوس پیروز می

خواه براي طبیعت باشد خواه براي   ام، من چندانکه باید زیسته: اي فتهام که گ و بس فرزانه وارت را با اندوه شنیده

 …. خواهم که این حکمت فرزانگان را یک سو بنهی؛ به بهاي به خطر افکندن ما فرزانه مباش از تو می …. ناموري

  ن به نام همۀسیسرو» .اي بنیاد آنها را ننهاده  )حتی(تو هنوز راهی دراز به فرجام کارهاي خویش داري و هنوز 

سناتوران با قیصر پیمان استوار بست که همه سر به سر سالمت او را پاس دارند و تن خویش را در برابر هر گزندي 

نه   سیسرون اکنون بدان پایه توانگر شده بود که در اندیشه افتاده بود تا کاخی دیگر،. که به او روي آورد سپر کنند

برد از بزمهایی که آنتونیوس و بالبوس و دیگر یاوران قیصر او را به  و لذت می  خرد،براي خود ب  کوچکتر از کاخ سوال،

اما قیصر فریفته نشد و به . آن زمان از شادمانی حکایت ندارد  هاي او هیچ گاه به اندازة نامه. کردند آنها دعوت می

چون هواداران » .از من بیزار استاما یقین دارم که سخت   هیچ کس به بزرگواري سیسرون نیست،»  :ماتیوس نوشت

پومپیوس دوباره جان گرفته و با قیصر ستیزه آغاز کردند، این تالران چربزبان عالم قلم با امیدهاي ایشان موافق شد و 

قیصر فقط پاسخی به عنوان بر ضد کاتو . اي در وصف کاتوي کهین نوشت که قیصر را به مقابله با او برانگیخت مرثیه

ار دیکتاتور در بهترین حالت خویش نیست؛ وي به سیسرون اختیار داد که تا در این معارضه سالح نوشت که نمود

عامۀ مردم شیوة سیسرون و اعتدال فرمانروا را پسندیدند که در . خویش را برگزیند، و پیروزي به چنگ خطیب افتاد

.رساله پرداخت  توانست حکم مرگ امضا کند، جایی که می
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از یاد بردن . توان با بخشودن عنادشان رام کرد اند نمی اند و سپس از آن محروم شده قدرت خو گرفتهکسانی را که به 

آریستوکراتها . ایم بزرگواري دیگران در حق ما به همان دشواري از یاد بردن گزندي است که خود به دیگري رسانده

نابودي آزادي را نکوهش . پیچیدند خود می در سنایی که جرئت رد پیشنهادهاي قانونی قیصر را نداشت از خشم بر

هاي ایشان را سنگینتر کرده بود ـ و حاضر به پذیرش این نکته بودند که شرط  کردند ـ همان آزادیی که کیسه می

درست است   از حضور کلئوپاترا و کایساریون در روم بیمناك بودند؛. محدود کردن آزادي ایشان است  بازگرداندن نظم،

دانست ـ  دانست ـ و که نمی اما که می  ورزیدند، زیست و هر دو بظاهر به یکدیگر مهر می زنش کالپورنیا می که قیصر با

شایعات پیوسته حمایت از آن داشتند که   گذشت؟ که به هنگام دیدارهاي پیاپی او با آن شهبانوي خوبرو چه می

مگر . متحد خود و او را در مشرق زمین برخواهد گزیدقیصر کلئوپاترا را به زنی خواهد گرفت و پایتخت امپراطوریهاي 

او فرمان نداده بود که تندیسش بر فراز کاپیتول در کنار تندیسهاي شاهان کهن رومی برپا شود؟ مگر با حک پیکرة 

 بر  هاي ارغوانی، که معموال ویژة شاهان بود، اي برنخاسته بود؟ مگر جبه هاي رومی به گستاخی بیسابقه خود بر سکه

مست الیعقل،  کاهنان،، کنسول آنتونیوس، عریان به شیوة 44فوریۀ سال  15در روز   در جشن لوپرکالیا،  کرد؟ تن نمی

رو که جماعت و قیصر سه بار رو برتافت؛ اما مگر نه از آن   اي را بر سر قیصر نهد، سه بار کوشید تا دیهیم شاهانه

غرولند کردند؟ مگر نه آنکه وي سه تریبونی را از کار بر کنار کرده بود به جرم آنکه دیهیم شاهی را که دوستانش بر 

سر تندیس او گذاشته بودند آنها برداشته بودند؟ یک بار در معبد ونوس نشسته بود و چون سناتوران به دیدار او 

برخی عذر آوردند که گرفتار حملۀ صرع شده است و دیگران بهانه . برنخاست براي پیشباز از ایشان از جاي  آمدند،

بر جاي نشسته مانده   هایش نجنبد، بیماري اسهال مبتالست و براي آنکه در چنین لحظۀ نابهنگامی روده کردند که به 

.تخت شاهی ببینند اما بسیاري از پاتریسینها بیمناك شدند که مبادا در یکی از همان روزها قیصر را بر. است

ـ » رنگ پریده و لندوك«مردي بیمارگون ـ و به وصف پلوتارك   گایوس کاسیوس،  چند روزي پس از جشن لوپرکالیا،

وي پیشتر چند تن از سناتوران را با خود . نزد مارکوس بروتوس رفت و اندیشۀ کشتن قیصر را در دلش انداخت

جلوي   دارانی را که قیصر، با محدود کردن اختیارات عامالن مالیات، و نیز برخی از سرمایه  همداستان کرده بود،

و حتی گروهی از سرداران قیصر را که غنایم و مناصبی را که او بخشیده بود در   یغماشان را در ایاالت گرفته بود،

یلت سرآمد مردان زیرا همگان او را در فض  وجود بروتوس براي پیشاهنگی در توطئه الزم بود،. دیدند شأن خود نمی

] از رم[سال پیش شاهان را  464رفت که وي از زادگان همان بروتوسهایی است که  چنین گمان می. شمردند می

آپیانوس . بود  قیصر،دشمن   مادرش سرویلیا خواهر ناتنی کاتو و زنش پورتیا دختر کاتو و بیوة بیبولوس، .راندندبیرون 

زیرا قیصر در ماههاي پیش از تولد بروتوس دلباختۀ سرویلیا   پنداشتند که بروتوس پسر قیصر است، می»  :گوید می

شاید بروتوس خود نیز بر همین عقیده بود و از . افزاید که قیصر بروتوس را فرزند خود انگاشت پلوتارك می» .بود

به جاي مردي از خاندان   سازان رم، رش را از راه به در برده و از او نیز، به گفتۀ شایعهچرا که وي ماد  قیصر بیزار بود،

اندیشید؛  وي همیشه اندوهگین و کم سخن بود، گویی که بر خطایی پنهانی می. یک حرامزاده ساخته بود  بروتوس،

استاد یونانی و . در رگانش باشدهمچون کسی که به هر تقدیر خون واالتباري . در عین حال رفتاري غرورآمیز داشت

بر او پوشیده نبود که مکتب . در مابعدالطبیعه پیرو افالطون بود و در اخالقیات شاگرد زنون  فلسفه بود؛  دلبستۀ

نیاکان ما بر آن بودند که ما «: به دوستی نوشت. شمرد کشتن جباران را روا می  مانند عقاید یونانی و رومی،  رواقی،

پرداخت و بعدها نامش با این » فضیلت»  اي دربارة وي رساله» .اگر چه پدر ما باشد  جباري گردن نهیم،نباید به هیچ 

با سودي به نرخ چهل و هشت درصد   با وساطت دالالن،  به شارمندان ساالمیس قبرسی،. مفهوم مجرد در هم آمیخت

که در آن هنگام در کیلیکیا معاون   وي از سیسرون،  چون وامداران از پرداخت بهرة جمع شده سرباز زدند،  داد؛ وام می
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و شایستگی فرمان   بر سیزالپین گل با پاکدامنی،. ها را به ضرب شمشیر رومی بازستاند خواست تا بهره  کنسول بود،

  ).45سال (از جانب قیصر به مقام پرایتوري شهري برگزیده شد   راند و چون به رم بازگشت،

کاسیوس منش سرکش نیاکان بروتوس را به یاد او آورد، . یشنهاد کاسیوس یکسره ناساز افتاداش با پ منش جوانمردانه

چون   که جوانی حساس بود،  وي،. و شاید بروتوس نیز بر سر غیرت آمد تا این معنی را با تقلید از نیاکانش ثابت کند

نوادگانت «یا » اي؟ بروتوس مگر مرده«اند که  هایی از این گونه حک کرده دید که بر تندیس بروتوس مهین نوشته

همانگاه میان . سیسرون چند رساله را که در این سالها نوشته بود به او پیشکش کرد. ، از شرم سرخ شد»ناخلفند

پاتریسینها این نجوا درگرفت که روز پانزدهم ماه مارس لوکیوس کوتا در سنا پیشنهاد خواهد کرد که قیصر به مقام 

کاسیوس . به حکم پیشگویی و خش سیبوالیی، پارتیان فقط از یک شاه شکست خواهند خورد  سلطنت برسد، زیرا،

گفت که سنایی که نیمی از اعضایش از گماشتگان قیصر فراهم آمده این پیشنهاد را تصویب خواهد کرد و هر  می

گران طرحهاي قطعی خود را  بروتوس تسلیم شد و آنگاه توطئه. گونه امیدي به بازگرداندن جمهوري بر باد خواهد شد

اي بر ران خود فرو برد تا نشان دهد  پورتیا راز توطئه را از زبان شوي خویش از این راه به در آورد که دشنه. ریختند

بروتوس یک دم اسیر احساسات کور شد و . هیچ گزند بدنی نخواهد توانست او را به زبان آورد  که اگر خود نخواهد،

.آنتونیوس نباید آسیبی برسداصرار کرد که به جان 

پیشنهاد کرد تا به عنوان   اش برپا شده بود، در انجمنی از دوستان که در خانه  قیصر،  شامگاهان چهاردهم مارس،

بامداد روز » .مرگ ناگهانی»  :و خود پاسخ داد  ؟»بهترین مرگ کدام است«موضوع مباحثه در این باره گفتگو کنند که 

خادمی نیز که مانند . خواست تا به سنا نرود و گفت که او را در خواب آغشته به خون دیده است زن قیصر از او  بعد،

اما . زن قیصر بیمناك بود تصویر نیاي قیصر را از دیوار فرو افکند تا دل قیصر را بدشگون کند و او را از رفتن باز دارد

از او خواست که به سنا برود و   گران بود، ز توطئهکه یکی از نزدیکترین دوستان او و نیز یکی ا  دکیموس بروتوس،

دوستی که از توطئه آگاه شده بود به دیدنش آمد تا او را . خود مؤدبانه جلسات آن را براي مدت نامعلوم تعطیل کند

بار  قیصر بر سر راه خود به سنا به سپوریناي طالع بین برخورد که یک. زنهار دهد، اما قیصر از خانه بیرون رفته بود

قیصر لبخند زنان گفت که آن » !از روزهاي سیزدهم و پانزدهم مارس بر حذر باش«: آهسته در گوشش گفته بود

» .اما آن روزها به سر نرسیده است»  :طالع بین سپورینا پاسخ داد. روزها فرا رسیده و کارهاي همه رو به راه است

، قربانیی را در برابر تماشاخانۀ پومپیوس نیاز  ري بودبه حکم سنتی که پیش از جلسۀ سنا جا  هنگامی که قیصر،

و در روایات آمده   قیصر اعتنایی به لوح نکرد،. لوحی به دستش دادند که در آن او را از توطئه خبر داده بودند  کرد، می

  .یافتنداست که پس از مرگ لوح را در دستش 

با سرگرم کردن آنتونیوس به حرف، وي را از   گران که از سرداران محبوب قیصر نیز بود، یکی از توطئه  تربونیوس،

بیدرنگ بر سرش  »بخشانآزادي «چون قیصر به تاالر آمد و بر کرسی خود جاي گرفت، . رفتن به سنا بازداشت

قیصر به یونانی به   چون مارکوس بروتوس قصد جانش کرد،  برخی،  به گفتۀ  دهد که، سوئتونیوس گزارش می. یختندر

قیصر یکسره   گوید که چون بروتوس بر قیصر زخم زد، تو هم؟ آپیانوس می  ـ یعنی فرزندم،» کاي سوتکنون»  :او گفت

هره کشید و تن به ضربتها داد و در پاي تندیس دست از مقاومت بداشت؛ پس رداي خویش را به روي سر و چ

  .بدین گونه آرزوي کاملترین مردي که روزگار باستان در دامن خود پرورده بود روا شد. پومپیوس به زمین افتاد
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  فصل دهم

  آنتونیوس

  م ق 30 – 44

  

I  - آنتونیوس و بروتوس  

ز آن رو نیست که رشتۀ کوششی بزرگ را در این امر ا. کشته شدن قیصر یکی از تراژدیهاي عمدة تاریخ بود

کشورداري گسست و پانزده سال دیگر آشوب و جنگ در پی آورد؛ زیرا تمدن به جاي ماند، و آوگوستوس آنچه را 

گران  توطئه: تراژدي از این روست که شاید هر دو طرف دعوي در آن حق داشتند. قیصر آغاز کرده بود به پایان رساند

حکومت   و قیصر در این باور که آشوب و وسعت امپراطوري،  قیصر سوداي شاهی در سر دارد، در این اندیشه که

از زمانی که سناي روم از قتل قیصر یک دم در حیرت فرو شد و سپس اعضاي . سلطنتی را اجتناب ناپذیر کرده است

که پس از واقعه   آنتونیوس،. بوده استبر سر این نکته میان آدمیان اختالف   آن پریشان و هراسناك پا به گریز نهادند،

زبان سیسرون از فصاحت باز ماند، حتی . دلیري را در احتیاط دید و در خانۀ خویش پناه گرفت  از راه فرا رسید،

گران چون از سنا بیرون آمدند  توطئه. ستود» پدر میهن خویش«او را به نام   دشنه به دست،  هنگامی که بروتوس،

اما آن   ایشان را با خود همراه کنند،» جمهوري«و » آزادي«میدان یافتند، پس کوشیدند تا با اوراد  خلقی آشفته را در

آدمکشان بر . شناخت رفت حرمتی نمی جمعیت شگفتزده دیگر براي عباراتی که مدتها براي پوشاندن آز به کار می

نگهبانان شمشیرزن خصوصی خود را بر جان خویش بیمناك شدند و در ساختمانهاي فراز کاپیتول پناه گرفتند و 

آنتونیوس، پس از آنکه فرستادگان ایشان را نزد . نزدیک شامگاهان سیسرون نیز به آنان پیوست. گرد آنها گماشتند

  .پاسخی دوستانه بر ایشان فرستاد  خود پذیرفت،

تیبانی جمعیت را باز خرد و آن گران گماشتگانی فرستادند تا پش توطئه. روز بعد جمعیت انبوهتري در میدان گرد آمد

اي را که براي  را به صورت انجمنی قانونی درآورد؛ آنگاه دل قوي کردند و از کاپیتول فرود آمدند و بروتوس خطابه

  .سنا آماده کرده بود براي جمعیت خواند

آزادي «. تاما جز خاموشی سرد پاسخی نیاف  کاسیوس نیز کوششی کرد،. خطابه در شنوندگان شوقی برنینگیخت

آنتونیوس که . هاي خویش رفتند دزدانه به خانه  به کاپیتول بازگشتند و چون جمعیت رو به کاهش گذاشت،» بخشان

ها و وجوهی را که قیصر در کاخ خویش باز نهاده بود از کالپورنیاي پریشان  پنداشت همۀ نامه خود را وارث قیصر می

به حکم اختیار تریبونی   در روز هفدهم مارس،. در نهان به رم فرا خواندپیر سربازان قیصر را   در عین حال،  گرفت؛

.ها را با خوشرفتاري و آرامش خویش شگفتزده کرد دسته  سنا را تشکیل داد و همۀ  جلسۀ  خود،

وي پیشنهاد سیسرون را براي عفو همگانی پذیرفت و رضا داد که بروتوس و کاسیوس به فرماندهی ایاالت گماشته 

فرمانها و قوانین و احکام انتصاب   به شرط آنکه سنا همۀ  ،)بهره نشوند یعنی بسالمت بگریزند و از قدرت نیز بی( شوند

چون بیشتر اعضاي سنا منصب یا درآمد خود را در پرتو همین قوانین به دست آورده بودند، . قیصر را تصویب کند

به نام کشورداري که صلح را از کام دیو   همگان بر آنتونیوس،  شرط را پذیرفتند و هنگامی که جلسۀ سنا پایان یافت،

سنا   روز هجدهم،. کاسیوس را به شام مهمان کرد  عصر آن روز آنتونیوس،. آفرین گفتند  جنگ بیرون کشیده است،

و   وصیت قیصر را نافذ شمرد، حکم داد تا تشییعی رسمی از جنازة او به عمل آید،  دوباره به کنکاش نشست،

  .نتونیوس را برگماشت تا به شیوة معمول مرثیۀ مرسوم را ایراد کندآ
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که آن را به امانت نزد خود داشتند، باز گرفت و   روز نوزدهم آنتونیوس وصیتنامۀ قیصر را از دوشیزگان آتشبان،

ر در وصیتنامه چنین آمده بود که دارایی خصوصی قیص. نخست براي جمعی کوچک و سپس گروهی بزرگ برخواند

یعنی کایوس اوکتاویوس را فرزند خوانده و وارث وي   باید به نوادگان برادرش برسد و آنگاه یکی از این نوادگان،

دیکتاتور همچنین باغهاي خود را به مردم واگذاشته .) و این نکته حیرت و خشم آنتونیوس را برانگیخت( نامیده بود 

خبر این . سترس براي هر شارمند رومی باز نهاده بودبود تا به صورت گردشگاهی همگانی درآید و سیصد س

اش  جنازة قیصر که در خانه  و هنگامی که، در روز بیستم،  دستیهاي نیکوکارانه بتندي در شهر پخش شد؛ گشاده

براي   و از جمله سربازان قدیمی قیصر،  جمعیتی انبوه،  مومیایی شده بود براي آیینهاي واپسین به فوروم آورده شد،

اما همینکه به   گویا آنتونیوس نخست با خویشتنداري و احتیاط سخن گفته است،. داي احترام به او گرد آمدندا

هنگامی که رداي . احساسات نهانش سر از سینه بر زده و اخگر فصاحتش را برافروخته است  هاي سخن رسیده، میانه

عواطف جمعیت   داشته بود از تابوت عاج بیرون کشید،پاره پاره و خونینی را که قیصر به هنگام دشنه خوردن بر تن 

مردم از هر سو   هاي غریب و فریادهاي دیوانه وار، در میانه مویه. چنان برانگیخته شد که فرونشاندن آن ممکن نبود

کهنه سربازان سالحهاي خویش را همچون پیشکشی . هاي چوب گرد آوردند و آتشی در پاي جنازه برافروختند پاره

. هایشان را هاي خود و خنیاگران سازهاشان و زنان گرانبهاترین پیرایه وي خرمن آتش انداختند و بازیگران جامهبه ر

ها سخت نگهبانی  گران را بسوزانند؛ اما از آن خانه هاي توطئه برخی از شوریدگان نیمسوزها از آتش برگرفتند تا خانه

  عیت همۀ شب را کنار آتش فروزان گذراند و بسیاري از یهودیان،خیل جم. شد و خانه خدایان از رم گریخته بودند می

سه روز آنجا سرودهاي کهن خویش را که ویژة تشییع   که وجود قوانین موافق حال خود را مدیون قیصر بودند،

ود تا زد تا آنکه سرانجام آنتونیوس سربازان خود را فرم آن روزها آشوب در پایتخت موج می. خواندند مردگان بود می

.تارپیانی به زیر اندازند  یغماگران سمج را از صخرة

همچنانکه آوگوستوس نیمۀ دیگر بود؛ آنتونیوس سرداري شایسته و آوگوستوس   آنتونیوس یک نیمۀ قیصر بود،

م زاده شد و  ق 82آنتونیوس در سال . سیاستمداري گرانمایه بود، اما هیچ یک هر دو صفت را در خود جمع نداشت

و کامرانی به سر برده   خوراك خوب،  زن،  زرگی از زندگی خود را در اردوگاهها و بخش بیشتري را در پی باده،بخش ب

  خوشخویی،  سرزندگی،  یعنی از قوت بدنی،  اگر چه واالتبار و خوبرو بود، از فضایل ویژة مردم ساده بهره داشت،. بود

در   زیرا حرمسرایی از مرد و زن در رم داشت و،  سپید کرده بود، وي روي قیصر را. و وفاداري  دلیري،  دستی، گشاده

در آن سکونت گزید،   خانۀ پومپیوس را در حراج خرید،. سفر، همواره یک روسپی یونانی در تخت روان همراهش بود

و مدخل  در میان اسناد قیصر، احکام انتصاب دوستان و فرمانهایی موافق مقصود. و سپس از پرداخت بها سر باز زد

در ظرف دو . خواست در میان اسناد قیصر نهاد اینها و چیزهایی را که خود می) یا به گفتۀ برخی(خویش یافت ـ 

دالري را که  25‘000‘000قریب . هاي خود را پرداخت و مردي توانگر شد دالر از بدهی 1‘500‘000معادل   هفته،

چون . دالر دیگر از خزانۀ خصوصی قیصر برداشت 5‘000‘000به ودیعه گذاشته بود گرفت و  اوپسقیصر در معبد 

  به رغم شرکت در قتل قیصر،  که از جانب قیصر فرمانرواي سیزالپین گل شده بود،  دید که دکیموس بروتوس،

اند تا خود بر آن ایالت، که از نظر استراتژیک اهمیت اي از انجمن گذر الیحه  همچنان بر آن مقام پرسود باقی است،

مقدونیه را   همین گونه مارکوس بروتوس و کاسیوس،. دست یابد و دل دکیموس را نیز به مقدونیه خوش کرد  داشت،

  .به دکیموس و سوریه را به دوالبال واگذاشتند و خود به حکومت کورنه و کرت خرسند شدند

قیصر را به روم دعوت کرد تا آنتونیوس را   فرزند خواندة  آنتونیوس به هراس افتاده بود، سنا، که از قدرت روزافزون

 44در سال   که بعدها خود را به مقام بزرگترین دولتمرد تاریخ روم رساند،  کایوس اوکتاویوس،. وهنی رسانده باشد

نام خویش را نیز براي باز شناخته شدن بر آن اش را بر خود نهاد و  نام پدر خوانده  بنا به سنت،. م هجده ساله بود ق
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را گرفت ) همایون فر(نام واالي آوگوستوس   تا آنکه هفده سال بعد،  افزود و نامش کایوس یولیوس اوکتاویانوس شد،

پدر بزرگش صرافی در بازار پلبها در   خواهر قیصر،  مادر بزرگش یولیا،. که در طی قرون به آن شناخته شده است

در کودکی . و پدرش نخست شهردار پلبی و سپس پرایتور و بعد فرمانرواي مقدونیه بود  واقع در التیوم، ولیتراي

در ظرف سه سال واپسین زندگی . سادگی اسپارتی را به تربیت آموخت و ادب و فلسفۀ یونان و روم را فرا گرفت

قیصر آن بود که پسري مشروع از خود  یکی از دردهاي زندگی. گذارند بیشتر روزهایش را در قصر او می  قیصر،

قیصر این پسر را در سال . بینیهاي بزرگ او بود که اوکتاویوس را به فرزندي پذیرفت نداشت و باز این یکی از ژرف

م با خود به اسپانیا برد و از دیدن دالوري آن بیمار ناتوان و عصبی در تحمل خطرات و سختیهاي نبرد خرسند  ق45

: چهرة او را براي ما آشنا کرده است  تندیسهاي بسیار،. ت تا فنون جنگ و حکومت را به دقت بیاموزداو را واداش. شد

که ) آرمانخواهی(و سرسخت؛ ایدئالیستی   باگذشت،  با اراده،  و در عین حال کمرو،  ظریف، جدي،  مردي بود فرهیخته،

نحیف و رنگ پریده بود و از . است که مرد عمل باشد اندیشمندي که با رنج بسیار آموخته  به اجبار واقعپرداز شده،

اي که  از دوستان قوي بنیه  در پرتو پرهیز و زندگانی منظم،  نوشید و، خورد و کمتر می کم می. برد سوء هاضمه رنج می

.بر گردش بودند بیشتر زیست

قر اوکتاویانوس و سپاهش، شد و خبر قتل و در ایلیریا یعنی م  اي آزاد شده وارد آپولونیا، بنده  ،44در پایان ماه مارس 

که او را   ، قیصر  مهرش به عم بزرگش،  همۀ. جوان حساس از ناسپاسی آدمیان سخت برآشفت. وصیت قیصر را آورد

در او به جوش آمد و   آنچنان پرورده بود و با سري چنان پرشور براي بازسازي کشوري پریشان کوشیده بود،

پس با کشتی از دریا . قیصر را خونسرد و آرام به پایان رساند و کین مرگش را برآوردمصممش ساخت تا کارهاي 

در آنجا خویشاوندانش به او اندرز دادند تا خود را نهان کند مبادا . و به سوي روم شتافت  به بروندیسیوم رفت،  گذشت،

اما چون اوکتاویوس چنین . کاري نزندمادرش نیز وي را اندرز داد که دست به . که آنتونیوس دست به خون او یازد

مادر شاد شد و فقط به او پیشنهاد کرد که تا حد ممکن شکیبایی و زیرکی پیشه کند و از   اي را خوار شمرد، شیوه

  .وار تا پایان عمر پیروي کرد وي از این اندرز فرزانه. ستیزة آشکار بپرهیزد

و شگفتزده شد از   که بر ضد دشمنان قیصر چه کارها شده است، اوکتاویانوس به دیدار آنتونیوس رفت و از او پرسید

چرا که وي از تسلیم سیزالپین گل به   اینکه آنتونیوس را سرگرم بسیج سپاهی براي جنگ با دکیموس بروتوس یافت،

له به هر از جم  اوکتاویانوس از آنتونیوس خواست تا میراث قیصر را برابر با وصیت او خرج کند،. وي سرباز زده بود

پس اوکتاویانوس . آنتونیوس دالیل بسیار براي تأخیر آورد. دالر از محل میراث بپردازد 45شارمند رومی قریب 

.وجوهی از دوستان قیصر وام گرفت و پول سربازان قدیمی را پرداخت و با این چادر سپاهی براي خود بسیج کرد

، اعالم داشت که به جانش سوءقصدي  خشم آمده بود به» پسرك«آنتونیوس، که به گفتۀ خود از گستاخی این 

. اوکتاویانوس مدعی بیگناهی خود شد. صورت گرفته و ضارب اوکتاویانوس را محرك عمل خود دانسته است

سیسرون از این ستیزه بهره جست تا اوکتاویانوس را مجاب کند که آنتونیوس بزهکاري سیاهدل است و باید بینی او 

اوکتاویانوس با او همداستان شد و دو لژیون خود را با لژیونهاي هیرتیوس و پانسا در یک سپاه . را به خاك مالید

آتش این  فیلیپیکوسسیسرون با نگارش چهارده . گردآورد و همراه آنها روانۀ شمال در پی نبرد با آنتونیوس شد

مطابق سنتی   ها را در سنا یا انجمن خواند و برخی دیگر را، اي از این خطابه پاره  وي  را تیزتر کرد؛جنگ خانگی تازه 

پس از نبردي که در موتینا . در کوي و برزن پراکند  ،»تبلیغات«که براي بدنام کردن حریفان جنگی رایج بود، از براي 

؛ اما هیرتیوس و پانسا به خاك هالك افتادند و )44سال (آنتونیوس شکست خورد و گریخت   درگرفت،) مودنا(

وي با پشتیبانی این نیرو سنا را . اوکتاویانوس به رم بازگشت و فرمانرواي یکتاي لژیونهاي سنا و نیز سپاهیان خود شد

. داندگران را لغو کند، و همۀ آنان را به مرگ محکوم گر احکام عفو توطئه  واداشت تا او را به مقام کنسولی برگزیند،
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چون دریافت که اکنون سیسرون و سناتوران دشمن اویند و او را همچون افزاري موقت به زیان آنتونیوس به کار 

گانه  برند، اختالفات خود را با آنتونیوس پایان داد و به همراهی او و لپیدوس دومین تریوم ویراتوس یا شوراي سه می

آنکه به مقاومتی برخورند  متحد این سه تن به رم هجوم آوردند و بینیروهاي ). م ق33تا  43از سال (را تشکیل داد 

تشکیل تریوم ویراتوس   انجمن،. کاران به جنوب ایتالیا و ایاالت گریختند بسیاري از سناتوران و محافظه. آن را گرفتند

  .را تصویب کرد و اختیاراتی کامل به مدت پنج سال به آن داد

هاي خویش را سرو سامان  براي آنکه مزد سپاهیان خود را بپردازند و خزانه  دوس اینک،اوکتاویانوس و آنتونیوس و لپی

نام سیصد سناتور و دو . را در تاریخ رم برپا داشتند» حکومت وحشت«دهند و کین قتل قیصر را برآورند، خونبارترین 

سر متهمی را بیاورد بیست و پنج هزار  اي که هزار بازرگان را براي کشتن نشان کردند و ندا در دادند که به هر آزاده

کودکانی که اموالی . پولداري در زمرة جنایت به شمار آمد. دراخما و به هر بنده ده هزار دراخما پاداش خواهند داد

و کشته شدند؛ بیوگان از میراث خویش محروم گشتند؛ از هزار و   برایشان به ارث گذاشته شده بود محکوم به مرگ،

اي از ثروت خود را به تریوم ویراتوس تحویل دهند؛ سرانجام  روتمند خواسته شد تا بخش عمدهچهار صد زن ث

از جان آتیکوس درگذشتند، زیرا . نیز به ذخیره گذاشته شده بود ضبط شد» دوشیزگان آتشبان«پولهایی که نزد 

وانمردي، وجوهی هنگفت براي بروتوس در عین سپاسگزاري از این ج  و او،. زن آنتونیوس، را یاري رسانده بود  فولویا،

. اعضاي تریوم ویراتوس به سربازان خود فرمان دادند تا همۀ گریزگاههاي شهر را پاس دارند. و کاسیوس فرستاد

برخی تا واپسین دم مقاومت کردند و جان . و دودکشها نهان شدند  هاي بامها، گندآبروها، خرپشته  متهمان در چاهها،

غوغا سر تسلیم به تیغ دژخیمان نهادند؛ جمعی دیگر از گرسنگی مردند یا خود را حلق آویز یا  سپردند و گروهی بی

در آب غرق کردند؛ برخی خود را از بام یا در آتش افکندند؛ برخی نابجا کشته شدند؛ و برخی نیز، که نامشان در 

که مقام تریبونی داشت و مرگ را   سالویوس،. خود را به روي اجساد خویشاوندان کشتند فهرست محکومان نبود، 

  فرستادگان تریوم ویراتوس به بزمگاه درآمدند؛ سرش را بریدند،. بزم واپسین را براي دوستان برپا کرد  دید، ناگزیر می

بندگان فرصت را غنیمت شمردند تا شر اربابان . و فرمان دادند که بزم ادامه یابد  اش را به روي میز باز گذاشتند، تنه

اي به جامۀ ارباب خود  اما بسیاري تا پاي مرگ از جان صاحبانشان دفاع کردند؛ بنده  یر را از سر خود کم کنند،سختگ

پسران براي دفاع از پدران جان دادند، اما برخی نیز پدران خویش را بغدر به . درآمد و به جاي او سر به تیغ سپرد

زنان زناکار یا فریب خورده شوهران خود را تسلیم . رث ببرندچنگ دشمن انداختند تا بخشی از اموال ایشان را به ا

یک بار   فولویا، زن آنتونیوس،. زن کوپونیوس در آغوش آنتونیوس خفت تا جان خویش را در امان دارد. کردند

کوشیده بود تا کوشک همسایه اش روفوس را بخرد و روفوس نفروخته بود؛ اما اکنون با آنکه کوشک را به فولویا 

. اش میخکوب کرد اش را به در خانه فولویا نامش را در فهرست محکومان نهاد و سر بریده  شکش کرده بود،پی

آنتونیوس شوهر بیوة کلودیوس و پسر خواندة . آنتونیوس نام سیسرون را در صدر فهرست محکومان به مرگ نهاد

آنتونیوس بحق از دشنامهاي   شته از این،لنتولوس کاتالیناري بود که سیسرون هر دو را در زندان کشته بود؛ گذ

اما چندان پاي نفشرد؛ وي   اوکتاویانوس به کار آنتونیوس اعتراض کرد،. خشمگین بود» فیلیپیکوسها«بیدریغ 

خویش  گوي گستاخ در توجیه روابط دوستانۀ  و ابهامی را که آن بذله  توانست ستایش سیسرون را از قاتالن قیصر، نمی

اما دچار دریا زدگی شد؛ از کشتی   سیسرون کوشید تا بگریزد، .ببردکاران آورده بود، از یاد  راي محافظهبا وارث قیصر ب

  روز بعد خواست آنجا بماند و چشم به راه دژخیمان بنشیند،. فرود آمد و شب را در کوشک خود در فورمیاي گذراند

و همانگاه که وي را به   اما بندگانش او را بزور سوار تخت روان کردند،  نهاد؛ را آنان را بر دریاي خروشان رجحان میزی

بندگانش خواستند به مقاومت برخیزند، اما سیسرون به آنان . سربازان آنتونیوس رسیدند  بردند، سوي کشتی می

بدنی از غبار پوشیده و ریش و مویی ژولیده و «آنگاه با . ار کنندفرمان داد تا تخت روان به زمین نهند و تسلیم اختی
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به فرمان آنتونیوس ). م ق 43سال (سرش را دراز کرد تا سربازان آن را آسانتر ببرند » اي خسته از رنجوریها چهره

خندید و به  آنتونیوس پیروزمندانه. دست راست سیسرون را نیز بریدند و با سرش نزد اعضاي تریوم ویراتوس آوردند

. قاتالن دویست و پنجاه هزار دراخما بخشید و آن سر و دست را در فوروم آویخت

. ، اعضاي تریوم ویراتوس با نیروهاي خود از آدریاتیک گذشتند و از راه مقدونیه بر تراکیا حمله بردند42در آغاز سال 

فراهم   اي که در روم سابقه نداشت، به پایه  در آنجا بروتوس و کاسیوس بازپسین سپاه جمهوري را با گرفتن خراج،

چون اهل رودس . این دو از شهرهاي خاوري امپراطوري خراج ده سال را خواستند و گرفتند. آورده بودند

آنان را که   کاسیوس بر آن بندر بزرگ تاخت و به همۀ شارمندان فرمان داد تا ثروت خود را تسلیم کنند،  سرپیچیدند،

هاي طرسوس را منزلگاه سربازان خود  در کیلیکیا خانه. دالر با خود برد 10‘000‘000و قریب   ،دو دل بودند کشت

شارمندان براي آنکه این مبلغ را گردآوردند، همۀ زمینهاي   دالر گرفت و شهر را ترك کرد؛ 9‘000‘000کرد تا آنکه 

د و مردم آزاد شهر را به بندگی فروختند ـ هاي فلزي معابد را آب کردن شهر را به حراج گذاشتند و ظروف و پیرایه

  اند، و سرانجام نوجوانان را؛ بسیاري چون دریافتند که فروخته شده  سپس زنان و پیرمردان،  نخست پسران و دختران،

. دالر از مردم باج گرفت و ساکنان چهار شهر را به بندگی فروخت 4‘200‘000کاسیوس در یهودا . خود را کشتند

چون شارمندان کانتوس درخواست او را رد کردند، وي شهر را چندان به محاصره . به زور مبالغی گردآورد بروتوس نیز

بروتوس، که دوستدار فلسفه بود، بیشتر در آتن . نگاه داشت تا شهریان گرسنه اما سرسخت همگی خود را کشتند

زگرداندن حکومت خویش صالي جنگ در زادگان رومی که در پی با گذراند؛ اما شهر پر بود از نجیب روزگار می

و   سپاهیانش را با نیروهاي کاسیوس یکی کرد،  بروتوس کتابهایش را بست،  چون وجوه کافی فراهم آمد،. دادند می

  .رهسپار کارزار شد

جناح بروتوس نیروهاي اوکتاویوس را پس راند و . م در فیلیپی به هم خوردند ق42نیروهاي دو طرف در سپتامبر سال 

کاسیوس به سپردار خود فرمان داد که . اما نیروهاي آنتونیوس لژیونهاي کاسیوس را تارومار کرد  اردوگاهش را گرفت؛

این پیروزي را بگیرد؛ اوکتاویانوس بر اثر   توانست بیدرنگ دنبالۀ و فرمانش روا شد؛ آنتونیوس نمی  وي را بکشد،

آنتونیوس سراسر سپاه را سر و سامانی تازه داد و پس از . افتادو آشوب در سپاهیانش   بیماري در چادر خود ماند،

بروتوس چون سربازانش را در حال . چند روزي با آنها بر بروتوس تاخت و ماندة سپاهیان جمهوري را تار و مار کرد

. اخت و مردوي خود را به روي شمشیر دوستی اند  پی برد که نبرد را باخته است؛  شاید با دلی آسوده،  تسلیم دید،

.هنگامی که آنتونیوس به سر نعش او آمد، آن را با جبۀ ارغوانی خویش پوشاند، زیرا این دو زمانی دوست هم بودند

II – آنتونیوس و کلئوپاترا  

پسر   بسیاري از آنان ـ از جمله پسر کاتو،. آریستوکراسی کهن در فیلیپی به واپسین نبرد زمینی خود دست زد

  پیروزگران،. تیلیوس واروس و کوینتوس البئو ـ مانند بروتوس و کاسیوس خود را کشتندکوین  هورتنسیوس،

و آنتونیوس، به   افریقا به لپیدوس داده شد؛ اوکتاویانوس مغرب زمین را گرفت؛: امپراطوري را میان خود بخش کردند

یاوریهاي   ه به پول نیاز داشت،که همیش  آنتونیوس،. مصر و یونان و مشرق زمین را اختیار کرد  انتخاب خویش،

شهرهاي خاوري به دشمنانش را بدان شرط بخشید که مبلغی برابر آنچه به دشمنانش داده بودند به او نیز بدهند ـ 

. خوشخویی دیرین را باز یافت  چون پیروزي وي را بظاهر آرام بخشیده بود،. یعنی مالیات دهساله را یکساله بپردازند

وي از خواستهاي خویش در   او را در مقام ایزد دیونوسوس درود گفتند، باکانتهاسوسی در جامۀ هنگامی که زنان اف

وي شهرهاي . خانۀ یک مهتر ماگنسیایی را به آشپز خود بخشید  حق آنان درگذشت؛ اما به پاداش شامی چرب،

منی در افسوس فراخواند و در تعیین مرزها و تدبیر امور این ممالک روشی چنان خردمندانه یونیایی را به شکل انج

وي همۀ کسانی را که به ضدش جنگیده . پیش گرفت که آوگوستوس ده سال بعد تغییري در اوضاع آنها الزم ندید
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دست کاسیوس و بروتوس  به شهرهایی که بیش از همه از. جز آنان که در کشتن قیصر دست داشتند  بودند بخشود،

آسیب دیده بودند وسایل مرمت داد؛ چند تاي آنها را از پرداخت مالیات به رم معاف کرد؛ بسیار کسان را که از جانب 

گران به بردگی فروخته شده بودند رهایی بخشید؛ و شهرهاي سوریه را از چنگ خودکامگیی که دموکراسی را  توطئه

  .گردانددر آنها برانداخته بودند آزاد 

داد، چندان تن به کامرانی داد که حرمت  خود را بروز می  آنتونیوس در همان حال که این محاسن سرشت سادة

وي خویشتن را در جمع رقاصان و خنیاگران و روسپیان و بزم آرایان غوغاگر . مقامش از دیدة فرمانبردارانش برفت

نیز . آورد آورد، او را به همسري و همخوابگی خود در می یافکند و هر گاه زنی خوبرو طبع هوسرانش را به جنبش م

رسوالنی نزد کلئوپاترا فرستاد و به او فرمان داد تا در طرسوس نزد او حاضر شود و پاسخگوي این اتهام باشد که چرا 

ان که خواست و آنچن کلئوپاترا آمد، اما آنگاه که خود می. به کاسیوس در گردآوري مال و سپاهی یاري کرده است

کلئوپاترا   هنگامی که آنتونیوس در فوروم بر تختی نشسته و منتظر دفاع و محاکمۀ کلئوپاترا بود،: پسندید خود می

زرکش، و پاروهایی سیمین که   دماغۀ  آمد؛ زورقی با بادبانهاي ارغوانی، سوار بر زورق از رودخانۀ کودنوس فرا می

در هیئت پریان   هاي او بودند، که همه ندیمه  کارکنان کشتی،. رفت میلبکها و چنگها پس و پیش  همگام با نواي نی

چون خبر این منظر دلربا میان . و خود نیز در جامۀ ونوس زیر سایبانی زربفت آرمیده بود  ،رحمتدریایی و االهگان 

کلئوپاترا از او . به کرانۀ رود نهادند و آنتونیوس را بر تخت خود تنها گذاشتندهمگی رو   مردم طرسوس پراکنده شد،

انگیزي از مالزمان به میهمانی آمد؛ کلئوپاترا  آنتونیوس با جمع رعب. دعوت کرد تا شام را با او در زورقش صرف کند

زمانی که . لبخندهایش رشوه داد و سرداران او را نیز با پیشکشها و  در پذیرایی آنان هیچ تجملی را فرو نگذاشت،

، وي را در  در سن بیست و نه سالگی  آنتونیوس به او دلباخته بود و اکنون،  کلئوپاترا در اسکندریه دختري بیش نبود،

و   قبرس،  کویله ـ سوریا،  وي سخن را با سرزنش کلئوپاترا آغاز کرد، اما با اهداي فنیقیه،. یافت اوج دلربایی می

خواست پاداش داد و دعوت  کلئوپاترا نیز او را آنچنانکه می. عربستان و کیلیکیا و یهودا به او پایان برد بخشهایی از

، از شهد عشق )م ق 40ـ  41سالهاي (در آنجا آنتونیوس زمستانی را به بیغمی گذراند . کرد که به اسکندریه بیاید

رفت و یکسره از یاد برده بود که باید بر یک امپراطوري فرمان  می موزهنوشید و به شنیدن سخنرانی در  شهبانو می

رو اما ناتوان بزودي طمع روم پرتوان را  دانست که مصر مایه کلئوپاترا می. وي نبود  اما کلئوپاترا خود دلباختۀ. راند

وي به این اندیشه در . تاج و تختش در زناشویی با خداوندگار روم استبرخواهد انگیخت و تنها راه رستگاري کشور و 

به وسوسه   آنتونیوس نیز، که جز سیاست قیصر سیاستی نداشت،. رفت پی قیصر رفته بود و اینک در پی آنتونیوس می

.افتاد که رؤیاي یگانگی روم و مصر را تحقق بخشد و پایتخت خود را در سرزمین دلکش شرق برپا سازد

زنش فولویا و برادرش لوکیوس براي برافکندن قدرت   همانگاه که آنتونیوس در اسکندریه به خوشگذرانی سرگرم بود،

جویان و  اي از حادثه  سنا جز جرگه  :اوکتاویانوس در رم روزگار خوشی نداشت. چیدند اوکتاویانوس در رم توطئه می

سکستوس پومپیوس از ورود غذا   نابسامان بودند؛» خلقیان« کارگران از بیکاري به ستوه آمده و  سرداران نبود؛

و   کرد؛ بیمناکی بازرگانی را دچار رکود ساخته بود؛ باجگیري و یغماگري ثروتی به جا نگذاشته بود؛ جلوگیري می

از رواج ها  گذراندند، زیرا بر آن بودند که بامدادان چه بسا سکه پروایی و هرزگی روزگار می بسیاري از مردم به بی

. اوکتاویانوس خود در این زمان مظهري از بیعفتی بود. بیفتد یا اموال ایشان باز به تاراج رود یا پیک اجل در رسد

براي کامل کردن آشوب، سپاهی گردآوردند و از همۀ ایتالیاییان خواستند که حکومت اوکتاویانوس   فولویا و لوکیوس،

و به زور گرسنگی وي را از میدان بدر   لوکیوس را در پروژا محاصره،  وکتاویانوس،سردار ا  مارکوس اگریپا،. را براندازند

. فولویا بر اثر بیماري و ناکامی و دلشکستگی از سرگرانی آنتونیوس در حق خود مرد). 40مارس سال (کرد 

گذشت و سپاه  اما آنتونیوس از دریا  اوکتاویانوس لوکیوس را به امید نگاه داشتن صلح با آنتونیوس بخشید،
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سپاهیان در خردمندي بر پیشوایان خود پیشی گرفتند، از نبرد با . اوکتاویانوس را در بروندیسیوم محاصره کرد

، خواهر  آنتونیوس، به نشانۀ خوشرفتاري). 40سال (و پیشوایان را واداشتند تا با هم آشتی کنند   ، یکدیگر سرپیچیدند

هر کس چند صباحی شادمان بود؛ و ویرژیل که اکنون . را به زنی گرفت  یزگار،اوکتاویاي نجیب و پره  اوکتاویانوس،

.کرد بازگشت حکومت خوش ایدئالی ساتورنوس را پیشگویی می  نوشت، چهارمین سرود شبانی خود را می

زن نخست خود   پس،. لیویا زن آبستن تیبریوس کالودیوس نرون شد  اوکتاویانوس دلباختۀ  م، ق 38در سال 

چون لیویا از دودمان . ریبونیا را طالق داد و نرون را مجاب کرد که لیویا را آزاد کند، آنگاه خود او را به زنی گرفتسک

کالودیوس بود و از این رو با آریستوکراسی پیوند داشت، اوکتاویانوس به میانجیگري او راه آشتی با طبقات مالدار را 

گریزان را نزد اربابان خود بازگرداند و بردبارانه همت کرد تا نظم را   بردةوي از نرخ مالیات کاست و سی هزار . گشود

ناوگان سکستوس   به یاري آگریپا و صدو بیست کشتیی که آنتونیوس به او داده بود،. دوباره در ایتالیا برقرار کند

). 36سال (پومپیوس پایان داد  ، و به مقاومت هواداران خوراك مورد نیاز رم را تأمین کرد  پومپیوس را از میان برد،

  .عمر به مقام تریبونی برگزید  او را براي همۀ  به نشانۀ ستایش،  ، سنا

آنجا یکچند طعم زیستن با زن خوب را . با او به آتن رفت  آنتونیوس، پس از زناشویی با اوکتاویا به آیین رسمی در رم،

اما، در عین حال، به . یا از محضر فیلسوفان بهره جستو در کنار اوکتاو  چشید، سیاست و جنگ را یک سو نهاد،

در خدمت شاه پارتی درآمده   فرزند سردار قیصر،  البینوس،. هاي قیصر براي فتح سرزمین پارت پرداخت بررسی نقشه

). م ق 40سال (یعنی ایاالت پردرآمد روم، ره نموده بود   و سپاهیان پارتی را پیروزمندانه به گشودن کیلیکیا و سوریه،

و پول را کلئوپاترا فراوان   آنتونیوس براي دفع این خطر به سپاه نیازمند بود و براي پرداخت مزد سپاهیان به پول،

اوکتاویا را به رم باز فرستاد و از کلئوپاترا خواست که   که از پارسایی و صلح ملول شده بود،  یکباره آنتونیوس،. داشت

وي   جویانۀ کلئوپاترا با خود گروهی سپاهی براي آنتونیوس آورد، اما سوداهاي عظمت. براي دیدار او به انطاکیه بیاید

آنتونیوس با صد هزار مرد بر سرزمین . اي خود جز مبلغی اندك به او نپرداخت و گویا از خزانۀ افسانه  را نپسندید،

نزدیک به نیمی از سپاهش هنگام آن را به تصرف آورد و   و بیهوده کوشید تا شهرهاي عمدة) 36سال (پارت تاخت 

آنتونیوس، بر سر . به هالکت رسیدند  کیلومتر از سرزمین دشمن، 480اي به وسعت  در منطقه  نشینی دلیرانه، عقب

چون آن را در   آنگاه خود براي خویش آیین پیروزي ترتیب داد و،. ارمنستان را به امپراطوري افزود  راهش به روم،

کلئوپاترا را   ،)32سال (اي براي اوکتاویا فرستاد  وي طالقنامه. سراسر ایتالیا را شگفتزده کرد  اسکندریه جشن گرفت،

و ایاالت خاوري امپراطوري را براي   او و کایساریون را در مقام فرمانروایی مشترك مصر و قبرس نشاند،  به زنی گرفت،

ون دانست که بزودي باید اوکتاویانوس حساب خود را چ. پسر و دختري که کلئوپاترا از او زاییده بود به ارث گذاشت

کلئوپاترا او را برانگیخت تا به آخرین قمار بر سر قدرت . یک سال تن به کامرانی و تجمل پرستی داد  یکسره کند،

و این عبارت را به عنوان سوگند محبوب   پس او را یاري کرد که سپاهی و ناوگانی فراهم آورد،. برترین دست یازد

».به آن یقین که روزي در کاپیتول حکم خواهم راند«: یش برگزیدخو

III – آنتونیوس و اوکتاویانوس  

و نیز   آنتونیوس در رم زیست و فرزندان آنتونیوس از فولویا،  غوغا در خانۀ اوکتاویا طرد خویش را آرام تحمل کرد و بی

  که هر روز گواه افسردگی خاموش او بود،  اوکتاویانوس،. دو دختري را که خود از او زاییده بود، وفادارانه بزرگ کرد

. هم ایتالیا و هم خود او را به روز سیاه خواهند نشست  یقین یافت که اگر آنتونیوس در سوداهاي خود کامیاب شود،

گذارترین آنتونیوس شهبانوي مصر را به زنی گرفته و خراج: از این رو بر آن شد که ایتالیا را نیک از اوضاع آگاه کند

خواست اسکندریه را پایتخت امپراطوري کند و روم  ایاالت روم را به او و فرزند نامشروعش واگذاشته بود و اکنون می

پیامی براي سنا فرستاد و پیشنهاد ) اعتنایی پس از سالها بی(هنگامی که آنتونیوس . و ایتالیا را زیر دست آن قرار دهد
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  اید بازنشسته و گوشه نشین شوند و نهادهاي جمهوري دوباره برپا گردد،کرد که وي و اوکتاویانوس هر دو ب

آنتونیوس بود و وي آن را   اوکتاویانوس خود را بدین گونه از گرفتاري رهانید که سندي را که به ادعاي او وصیتنامۀ

رزندان خود از کلئوپاترا را در این وصیتنامه، آنتونیوس ف. بزور از دوشیزگان آتشبان ستانده بود براي سناتوران خواند

. در اسکندریه به خاك سپرده شود) کلئوپاترا(وارثان مطلق خویش معین کرده و فرمان داده بود که در کنار شهبانو 

به عوض آنکه این گمان را   بر سنا اثري قاطع گذاشت و،  به جاي آنکه با تردید تلقی شود،  عبارت آخر وصیتنامه،

سنا و ایتالیا را   اي که در رم امانت نهاده شده مشکل بتواند چنین ترتیباتی را حکم دهد، برانگیزد که وصیتنامه

اوکتاویانوس با . مملکت خود کند  خواهد امپراطوري را به یاري آنتونیوس ضمیمۀ مطمئن ساخت که کلئوپاترا می

اعالن جنگ داد و کشمکش خود را با او  به آنتونیوس  به جاي آنکه کلئوپاترا را به نبرد فرا خواند،  زیرکی خاص خود،

  .به صورت جنگی مقدس در راه استقالل ایتالیا در آورد

مرکب از پانصد کشتی جنگی وارد دریایی یونیاي شد؛ تا آن   ناوگان آنتونیوس و کلئوپاترا،  م، ق32در سپتامبر سال 

ار پیاده و دوازده هزار سوار از این ناوگان سپاهی مرکب از صد هز. زمان ناوگانی جنگی به این عظمت دیده نشده بود

کرد؛ این سپاهیان را شاهان و شهریاران مشرق زمین به آن امید فراهم کرده بودند تا با این جنگ خود را  حمایت می

اوکتاویانوس با چهار صد کشتی و هشتاد هزار پیاده و دوازده هزار سوار از آدریاتیک . از قید حکومت روم برهانند

در آکتیون،   ،31آنگاه در روز دوم سپتامبر سال   نزدیک به یک سال دو طرف سرگرم مانوور و تمرین بودند؛ .گذشت

شیوة جنگی آگرپیا بهتر از کار درآمد و کشتیهاي . به یکی از قاطعترین نبردهاي تاریخ دست زدند  در خلیج آمبراسی،

بسیاري از ناوهاي آنتونیوس با نیمسوزهایی که . ندسبکش چاالکتر از ناوهاي عظیم و سنگین برج آنتونیوس بود

:نویسد دیون کاسیوس می. ملوانان اوکتاویانوس به روي آنها پرتاب کردند سوخت

  که از گرما سرخ شده بود،  هاي خود، در دود نابود شدند؛ دیگران در زره  ها به ایشان تواند رسید، پیش از آنکه شعله

بسیاري به درون دریا جستند؛ . چنان بریان شدند که گویی در کوره نهاده باشندشان پختند؛ و باقی در کشتیهایشان

تنها آن کسان از . و گروهی آماج تیرها شدند، و جمعی به کام دریا فرو رفتند  از اینان برخی طعمۀ هیوالهاي دریایی،

  . مرگی تحمل پذیر بهره یافتند که یکدیگر را کشتند

نشینی فراهم آورده  س دید و به کلئوپاترا اشاره کرد که طرحهایی را که از پیش براي عقبآنتونیوس هواي معرکه را پ

کلئوپاترا ناوگان خود را به سوي جنوب برد و چشم به راه آنتونیوس نشست؛ آنتونیوس چون نتوانست . بود اجرا کند

همانگاه که اینان امواج . کلئوپاترا رساند آن را واگذاشت و خود را با قایق به  که کشتی فرماندهی را از معرکه برهاند،

به روي دماغۀ کشتی نشسته و سرمیان دو دست گرفته بود و   تنها،  آنتونیوس،  شکافتند، دریا را به سوي اسکندریه می

  .دانست که همه چیز حتی شرف خویش را باخته است می

را که میان سپاهیانش به هواي یغماي مصر افتاده  اوکتاویانوس از آکتیون به آتن و از آنجا به ایتالیا رفت و شورشی

بود فرو نشاند؛ آنگاه رهسپار آسیا شد تا هواداران آنتونیوس را از کار براندازد و گوشمال دهد و از شهرهایی که خود 

). م ق 30سال (گذاشتند وجوهی تازه گرد آورد؛ سپس راه اسکندریه را پیش گرفت  دیري روزگار به سختی می

از آنجا خواهان آشتی گشت، اما اوکتاویانوس   اي نزدیک فاروس مقیم شد؛ وس کلئوپاترا را ترك کرد و در جزیرهآنتونی

تسلیم خویش نزد   آنکه آنتونیوس خبر داشته باشد، گرز و دیهیم و تختی زرین به نشانۀ بی  کلئوپاترا،. نادیده گرفت

خود و کشورش از   پاسخ داد که اگر کلئوپاترا آنتونیوس را بکشد،اوکتاویانوس   دیون،  اوکتاویانوس فرستاد؛ به گفتۀ

  .گزند ایمن خواهند ماند

سبکسریهاي   همۀ«آنتونیوس شکست خورده دوباره به اوکتاویانوس نامه نوشت و دوستی روزگار پیشین و 

ضر شد که اگر آن سردار به یاد او آورد، و حا» اي را که هر دو در زمان جوانی با هم مرتکب شده بودند  بلهوسانه

www.IrPDF.com



١٣٢۶

مصر آنچه را به دستش   کلئوپاترا از خزانۀ. پیروز از جان کلئوپاترا در گذرد، خود را بکشد باز اوکتاویانوس پاسخی نداد

خود و آنهمه   رسید در کوشکی گردآورد و به اوکتاویانوس خبر داد که اگر وي عقد صلحی آبرومندانه با وي نبندد،

آنتونیوس سپاه کوچکی را که از نیروهایش بازمانده بود به نبردي بازپسین رهنمون . واهد بردخواسته را از میان خ

چون دید که چریکهاي کلئوپاترا تسلیم اختیار   اش پیروزي گذرایی به بار آورد؛ اما روز بعد، دالوري نومیدانه. شد

هنگامی که دریافت خبر دروغ بوده . زخمی کردخود را با دشنه   کنند و خبري به او رسید که کلئوپاترا مرده است، می

  هاي فرازین آن زندانی کرده بودند؛ خواهش کرد تا وي را به برجی ببرند که شهبانو و چاکران خود را در غرفه  است،

نهانگاه  اوکتاویانوس به کلئوپاترا رخصت داد تا از. اي باال کشیدند، و آنگاه در بازوان کلئوپاترا جان سپرد او را از پنجره

بیرون آید و دلدار خویش را به خاك سپارد؛ آنگاه او را نزد خود بار داد و چون بازماندة افسونگریهاي زنی سی و نه 

ساله و در هم شکسته دیگر بر او کارگر نبود چنان شرایطی براي صلح با وي نهاد که زندگی را به دیدة کسی که 

خواهد او را چون اسیري براي  پاترا چون بیگمان شد که اوکتاویانوس میکلئو. بوده بیهوده گرداند زمانی شهبانو می

. رداي شاهانه به برکرد و افعیی به سینۀ خویش فشرد و مرد  آراستن جشن پیروزي رومی خویش به رم ببرد،

.کنیزهایش خارمیون و ایریس در پی او خود را کشتند

اما کایساریون و پسر مهتر آنتونیوس از   وس به خاك سپرده شود،اوکتاویانوس روا داشت تا کلئوپاترا در کنار آنتونی

از جان فرزندان آنتونیوس و شهبانو درگذشت و آنان را به ایتالیا فرستاد؛ اوکتاویا این کودکان را چون   فولویا را کشت؛

مصر از . سرشار یافت مصر را، همان گونه که آرزو داشت، دست نخورده و  سردار پیروز خزانۀ. فرزندان خویش پروراند

این ننگ که به صورت ایالتی از روم درآید رهایی یافت؛ اوکتاویانوس لختی بر تخت بطالسه نشست و وارث داراییهاي 

وارث قیصر وارثان اسکندر را به زانو . ایشان شد و از جانب خود فرمانداري باز نهاد تا کارهاي کشور را به نام او براند

مانند آنچه در ماراتون و ماگنسیا   کشور خود ساخته بود؛ غرب یک بار دیگر،  در را به ضمیمۀدرآورده و قلمرو اسکن

  .نبرد غوالن پایان یافته و مردي بیمار در آن پیروز شده بود. بر شرق چیره گشت  رخ داده بود،

شناخت و  افالطون میروم آن دور مقدر را که هم . جمهوري در فارسالوس مرد و انقالب در آکتیون به فرجام رسید

یک بار . و دیکتاتوري  دموکراسی، آشوب انقالبی،  اولیگارشی،  آریستوکراسی،  پادشاهی،: شناسیم پیموده بود هم ما می

  .عصري از آزادي به سر رسیده و دورانی از نظم آغاز شده بود  در جزر و مد عظیم تاریخ،  دیگر،

  

فصل یازدهم

  دولتمردي آوگوستوس

  میالدي 14 –م  ق 30

  

I – در راه حکومت سلطنتی  

تا تابستان سال . کشورها و ایاالت ادامه داد  اوکتاویانوس از اسکندریه تا آسیا رفت و همچنان به کار تجدید تخصیص

تقریباً تمامی طبقات روم از او به عنوان نجات دهنده استقبال   به هنگام ورود به ایتالیا،. م به ایتالیا نرسید ق 29

به نشانۀ آنکه مارس   پرستشگاه یانوس را،. و برایش جشن گرفتند و سه شبانه روز به شادي پیروزي برخاستند کردند

شبه جزیرة نیرومند و تواناي ایتالیا از بیست . بستند  اي از جنگ و کشتار سیراب شده است، لحظه) خداي جنگ(

شهرها غارت یا محاصره شده بود،   فل مانده بودند،مردم از پرداختن به مزارع غا. سال جنگ داخلی فرسوده شده بود

ادارة امور دچار وقفه شده بود و حمایت از مردم از هم . و بسیاري از ثروت شبه جزیره به یغما رفته یا نابود گشته بود
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فران را مسا  ها را گرفته بودند، راهزنان جاده  گذاشتند؛ اي را در امان نمی گسسته بود؛ دزدان شب هنگام هیچ کوچه

نرخ بهره رو به افزایش   رفت، ها به کار نمی سرمایه  پیمود، بازرگانی راه نقصان می. فروختند ربودند و به بردگی می می

که به واسطۀ تجمل و افزایش ثروت سستی گرفته بود، از   اصول اخالقی،. رفت بود، قیمت امالك رو به کاهش می

زیرا کمتر چیزي است که همچون فقر بعد از   ه بهبود نپذیرفته بود،درهم ریختگی اوضاع و تنگدستی مردم البت

رم آکنده بود از مردمی که پایگاه اقتصادي و از پی آن ثبات اخالقی را . توانگري بنیاد اخالقی آدمی را به تباهی کشد

انی که از راه مالیات شهرنشین  سربازانی که طعم ماجراجویی چشیده و درس کشتار آموخته بودند،  از کف داده بودند،

هاي خود را به چشم دیده و حیران و بیکار در انتظار بودند  و بر اثر تورم پول در دوران جنگ از دست رفتن اندوخته

و زنانی که از فرط آزادي سخت سرگرم طالق و سقط جنین   تا مگر دوران باز گردد و ایشان دوباره به سازمان برسند،

نهادند و  مردم روز به روز به آرمان بچه نیاوردن بیشتر دل می  رفت، شور حیات رو به زوال میاز آنجا که . و زنا بودند

  .بالیدند فضل فروشان کم مایه از بدبینی و افکار کلبی به خود می

دریازنان . کرد که در عروق آن ریشه دوانیده بود بلکه حکایت از بیماري خطرناکی می  این وضع نمودار کامل روم نبود،

مردم شهرها و شهرستانها پس از باج ستانیهاي . کردند از نو دست به کار شده بودند و برخودکشی ایاالت شادمانی می

و اوکتاویانوس به التیام جراحات   آنتونیوس،  بروتوس، کاسیوس،  قیصر،  پیاپی سوال، لوکولوس، پومپیوس، گابینیوس،

مصر به غارت رفته بود، و خاور نزدیک سوروسات خود   ان شده بود،یونان که صحنۀ کارزار بود ویر. کوشیدند خود می

را به خورد صدها لشکر داده و به هزاران سردار رشوه داده بود؛ مردمان این سرزمینها از روم متنفر بودند و آن را 

چه . خشیده باشدآنکه آرامش و امنیتی بدانها ب بی  دانستند که آزادي آنان را پایمال کرده بود، همچون اربابی می

کرد، و به جنگ  آنان را متحد می  شد، از فرسودگی ایتالیا باخبر می  خاست، شد اگر رهبري از میانشان برمی می

لشکرهاي قوي   افتاد، وقتی بود که سناي روم مردانه با این مخاطرات در می برد؟ آزادیبخش دیگري بر ضد روم می

اما در این . کرد و با کشورداري مدبرانه ایشان را هدایت می  گماشت، ایشان میآورد، سرکردگان توانا بر پنجه فراهم می

بر اثر جنگ و ستیز یا   دادند، که نیروي سنا را تشکیل می  خاندانهاي بزرگ،. هنگام از سنا فقط نامی باقی مانده بود

که جانشین ایشان شده   ها،عقیم بودن زوال یافته بودند و سنن کشورداري به کسبه و سربازان و مردم شهرستان

قبول   سناي جدید با سپاس اختیارات عمدة خود را به کسی واگذار کرد که آمادة طرح نقشه،. بودند، انتقال نیافته بود

  .و رهبري بود  مسئولیت،

و دیون کاسیوس چنان گفته است که   مدتی در تردید بود،  اوکتاویانوس پیش از آنکه سازمان قدیم را لغو کند،

از آنجا که در نظر ایشان تمامی حکومتها . اوکتاویانوس راجع به این موضوع با مایکناس و آگریپا بحث مفصلی کرد

مسئله براي ایشان آن نبود که میان حکومت سلطنتی و آریستوکراسی و دموکراسی یا   همان حکومت اولیگارشی بود،

یعنی صورت حکومت   میان سه صورت حکومت اولیگارشی،حکومت عامه یکی را برگزینند؛ بلکه مسئله آن بود که از 

  و یا صورت دموکراسی بر اساس ثروت طبقۀ سوداگران،  یا صورت آریستوکراسی موروثی،  سلطنتی متکی بر ارتش،

اوکتاویانوس این هر سه را در امپراطوري خود توأم ساخت؛ . کدام یک را با توجه به اوضاع و احوال روز اتخاذ کنند

  .ه در آن فرضیات سیسرون و سابقۀ پومپوس و سیاست قیصر را با یکدیگر درآمیختچنانک

امنیت و   خسته و فرسوده،  بلکه،  آزادي نبودند،  دیگر دلباختۀ. مردم راه حل اوکتاویانوس را فیلسوف مآبانه پذیرفتند

به نحو . نست برایشان حکومت کندتوا کرد می کردند و هر که ورزش و تفریح و نان ایشان را تضمین می نظم آرزو می

که آلودة فساد شده و حرمت خود را از دست داده بود، از عهدة   یافتند که کمیتیاي ناهنجار ایشان، مبهمی در می

هر چه حیطۀ . حتی ادارة روم نیز از آن ساخته نیست  آید، حکومت بر امپراطوري و اعادة سالمت به ایتالیا بر نمی

آنگاه که روم صورت کشور ـ شهر خود را از دست داد، امپراطوري . دشواریهاي آن فراوانتر است  آزادي وسیعتر باشد،
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هرج و مرجی که بر اثر سقوط آزادي در ورطۀ   از میانۀ. آن را خواه ناخواه به تقلید از مصر و ایران و مقدونیه کشاند

تا نظم جدیدي براي آن قلمرو وسیع پدید  شد فردگرایی و آشفتگی پدید آمده بود حکومت جدیدي بایست ایجاد می

آشفته حال و نابسامان، زیر پاي اوکتاویانوس افتاده و در انتظار کشورداري روزگار به سر   تمامی دنیاي مدیترانه،. آورد

.برد می

یباتر و زیرا اوکتاویانوس از قیصر شک  اوکتاویانوس پیروز از میدان به در آمد،  آنجا که قیصر با شکست مواجه شد،

عموي بزرگش بر اثر کوتاهی وقت مجبور   در مواردي،. کرد مکارتر بود و فن به کار بردن کالم و صور آن را درك می

اوکتاویانوس . یک سال از عمر مردمان بگنجاند  شده بود سنن جاري را در هم شکند و تغییرات یک نسل را در نیمۀ

. اوکتاویانوس داراي مکنت سرشار بود  از این گذشته،. ته قدم برداردمایل بود که در چنین مواردي با احتیاط و آهس

پول چنان فراوان شد که نرخ بهره تنزل «هنگامی که اوکتاویانوس خزاین مصر را به روم آورد : گوید سوئتونیوس می

بر همه آشکار همینکه اوکتاویانوس » .قیمت امالك سخت باال رفت«و از دوازده درصد به چهار درصد رسید و » .کرد

پول از   ساخت که حقوق مالکیت باز هم مقدس است و او دیگر با خدمت اجباري و مصادرة اموال موافق نیست،

ثروت باز انباشته شد، و اندکی از آن نیز به نزد   ها به کار افتاد، تجارت توسعه پذیرفت، سرمایه  نهانگاهها بیرون آمد،

شود و رم  بقات ایتالیا از شنیدن اینکه منافع امپراطوري نصیب ایتالیا میتمامی ط. کارگران و بردگان راه یافت

و از اینکه رؤیاي   نشست، ماند خشنود بودند؛ از اینکه تهدید قیام شرق تا مدتی فرو می همچنان پایتخت باقی می

شت بی سر و قیصر براي تشکیل کشور مشترك المنافعی که حقوق مردم در آن برابر باشد جاي خود را به بازگ

  .آسوده خاطر شدند  صداي امتیازات نژاد برتر داده بود،

نفر را در ارتش نگاه  200‘000. نخست دین خود را به سربازان پرداخت  اوکتاویانوس، از محل این یغماي پربرکت،

راضی نفر بقیه را با اعطاي ا 300‘000داشت که یکایک ایشان به موجب سوگند وفاداري شخصی اجیر او بودند 

و   پشتیبانان،  به سران لشکر،. نقدي قابل توجهی بخشید  کشاورزي مرخص کرد و در ضمن به هر سرباز هدیۀ

به . کل را از وجوه شخصی خود جبران کرد  کسري خزانۀ  در چند مورد،. دوستاران خود نعمت و مال بسیار داد

بودند یک سال خراج را بازپس فرستاد و مبلغ  شهرستانهایی که از تاراجهاي سیاسی یا بالهاي آسمانی در عذاب

همۀ مالیاتهاي عقب مانده را به مالکان بخشید و اسناد دیون ایشان را به . هنگفتی جهت التیام وضع ارسال داشت

براي تهیۀ نمایشهاي مجلل و وسایل . شد پرداخت بهاي غالتی را که بابت خیریه داده می. عام سوزاند  دولت در مالء

  کارهاي عمومی بزرگ را تعهد کرد . اي بخشید مبالغ هنگفتی به مصرف رساند و به تمامی اتباع کشور نقدینه  تفریح،

دیگر چه جاي عجب بود اگر ملتها . و مخارج اینهمه را از کیسۀ خود پرداخت  تا بیکاري را براندازد و روم را زیبا سازد،

از   زیست، خود امپراطور بورژوا ساده می  شد، کف او سرازیر میدر ضمن که آن همه پول از  شمردند؟ او را خدایی می

و همیشه در اطاق   پوشید، بافتند می لباسهایی را که زنان در خانۀ او می  کرد، تجمالت نجبا و امتیازات مقام پرهیز می

در آن به آتش هنگامی که آن کاخ پس از بیست و هشت سال اقامت او . خوابید کوچکی از کاخ قدیم هورتنسیوس می

و مانند سابق در همان چهار دیواري   سوخت، اوکتاویانوس قصر جدید خود را بر اساس نقشۀ همان قصر ساخت،

کرد تا یک  بیشتر مانند یک تن فیلسوف زندگی می  حتی در مواقعی که از چشم شهریان دور بود،. خفت کوچک می

که از کارهاي دولت بگریزد و با فراغ بال در آبهاي ساحل تنها تفریحی که بدان دلخوش بود این بود . تن شهریار

  .کامپانیا قایقرانی کند

یا با لطف و عنایت به آنان اجازه داد تا اختیاراتی به شخص او   اوکتاویانوس گام به گام سنا و مجالس را راضی کرد،

ي همواره عنوان امپراطور را به عنوان و. ساخت شاه می  جز نام،  و این امر مجموعاً او را از همه حیث،  اعطا کنند،

در خارج پایتخت و معموال بیرون از   غالب اوقات،  ارتش،. کرد فرمانده کل نیروهاي مسلح دولت براي خود حفظ می
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توانستند  می  پرداختند، مراسم جمهوري در گذشته می  در عین حال که به همۀ  لذا مردم،  ماند؛ خاك ایتالیا می

زور و   مادام که حکومت الفاظ میسر بود،  کنند، و در این دستگاه، تحت سلطنتی نظامی زندگی می فراموش کنند که

هر سال به کنسولی انتخاب شد و به موجب  23تا  31، و از 33، 43در سالهاي   اوکتاویانوس،. قدرت پنهان بود

مادام العمر از مصونیت تریبون و حق   به او اعطا گردییده بود، 23و  30و 36که در سالهاي   اختیارات تریبونی،

. گذارندن قانون در سنا یا مجلس و حق وتو کردن در مورد اقدامات هر یک از مأموران رسمی دولت برخوردار بود

پختند،  بازرگانانی که در تنور گرم صلح نان می. هیچ کس نسبت به این دیکتاتوري دوستانه اعتراضی نداشت

سربازانی که زمین یا مقام خود را از برکت وجود او   پسندیدند، تاویانوس را در مصر نمیسناتورهایی که غارتهاي اوک

تمامی این افراد اکنون با هومر هماواز بودند   بردند، قیصر بهره می  کسانی که از قوانین و انتصابات و وصیتنامۀ  داشتند،

ن حکومتهاست که آن یک نفر مانند یا دست کم در صورتی بهتری  که حکومت یکنفره بهترین حکومتهاست،

و تا آن حد در راه خیر و صالح کشور آشکارا   اوکتاویانوس دستش با کیسه آشنا و به قدر او کاري و الیق باشد،

  .فداکاري کند

کرد، جمعیت ایتالیا را  ، که براي سرشماري و نظارت در رفتار و اخالق عمومی با آگرپیا همکاري می28در سال 

و خود مادام   نفر تقلیل داد، 600در شرایط عضویت سنا تجدید نظر نمود و تعداد اعضاي آن را به   د،سرشماري کر

اما چیزي   بود،» ارشد سنا«و » نخستین مرد سنا«معنی این عنوان در ابتدا . العمر پرینکپس سناتوس نامیده شد

که  نیز در آن باشد؛ همچنان که کلمۀ امپراطور، اي را پیدا کرد که مفهوم فرمانروا نگذشت که این لفظ معنی شاهزاده

. به معنی فعلی امپراطور درآمد  به واسطۀ تصدي اوکتاویانوس در تمام مدت عمر،  به معنی فرمانده کل ارتش بود،

امپراطوري خوانده   تاریخ بحق حکومت اوکتاویانوس و جانشینان او را تا مدت دو قرن، به جاي آنکه سلطنتی بخواند،

سنا » رهبران«چون تا هنگام مرگ کومودوس تمامی امپراطوران الاقل به صرف کالم قبول داشتند که فقط . است

تمامی مقامات خود را  27در سال   به این منظور که ظاهر اختیارات خود را دلپذیرتر سازد،  اوکتاویانوس،. هستند

اظهار عالقه کرد که از کارهاي دولتی بازنشسته ) لگیدر سی و پنجسا(و   اعادة جمهوري را اعالم داشت،  واگذار کرد،

اوکتاویانوس یکی از آن مردان . شاید ترتیب نمایش قبال داده شده بود. شود و زندگی خصوصی خود را دنبال کند

سنا در مقابل استعفاي . محتاط بود که معتقدند راستی بهترین سیاستهاست، منتها آن را باید با معرفت به کار برد

از او خواست باز هم رهبري کشور را بر   تقریباً تمامی اختیارات را به وي بازگرداند،  تاویانوس از کار استعفا کرد،اوک

تا . تاریخ این لقب را بخطا نام او پنداشته است. را به وي اعطا کرد) محزم؛ محتشم(و لقب آوگوستوس   عهده بگیرد،

اماکن مقدس و همچنین نسبت به برخی خدایان آفریننده یا افزاینده به این لقب را فقط در مورد اشیا و   آن هنگام،

.هالۀ قدس و حمایت مذهب و خدایان او را در بر گرفت  بردند؛ همینکه اوکتاویانوس این لقب را یافت، کار می

در ازاي صفتی و ایشان جمهوري را   جمهوري واقعیتی در بردارد،» اعادة«پنداشتند که  ظاهراً مردم روم تا مدتی می

چرا؛   مگر سنا و مجالس باز هم به وضع قانون و انتخاب قضات اشتغال نداشتند؟. گیرند که اعطا کرده بودند باز می

. کردند می» نامزد«و مهمترین داوطلبان انتخابات را » پیشنهاد«آوگوستوس یا نمایندگان او قوانین را صرفاً 

و به موجب امتیازات   کرد، حاکم ارتش و خزانه بود و قوانین را اجرا می  ل،به عنوان امپراطور و کنسو  اوکتاویانوس،

اختیارات او از اختیارات پریکلس یا پومپیوس یا یک رئیس . تریبونی بر کلیۀ فعالیتهاي دیگر دولت نظارت داشت

از کنسولی  23ر سال د. جمهور فعال امریکا در زمان ما چندان بیشتر نبود؛ تفاوت اصلی در دوام آن اختیارات بود

مأموران رسمی در تمامی شهرستانها   را به او اعطا کرد که در نتیجه بر همۀ پروکنسولاستعفا کرد، اما سنا اختیارات 

مردم سنا را محاصره   روز کرد،همینکه خطر کمبود غالت ب  برعکس،  بلکه،  باز هم کسی اعتراض نکرد،. نظارت یافت

اي سناتور چنان خراب  وضع ایشان تحت حکومت عده. خواستند که آوگوستوس دیکتاتور شود کردند و با شدت می
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شده بود که به دیکتاتوري متمایل شده بودند، و فرض بر آن بود که آن دیکتاتوري جانب ایشان را همچون سپري در 

را در دست » ذخیرة غذا«آوگوستوس آن تقاضا را رد کرد، اما اختیار . اهد داشتبرابر نیروي ثروتمندان نگاه خو

و چنان مورد حقشناسی واقع شد که چون همه چیز و همۀ رسوم و معتقدات   بسرعت به کمبود غله پایان داد،  گرفت،

  .کردند آراست، رومیان با تسلیم و رضا اعمال او را نظاره می روم را به صورت خود می

II – نظم جدید  

زیرا از چند لحاظ یکی از ظریفترین و   پردازیم، بالنسبه مفصل این حکومت امپراطوري می  اکنون به مطالعۀ

  .ترین کارهاي سیاسی در طول تاریخ همین حکومت امپراطوري بوده است دقیق

نون یا فرمان به مجالس یا توانست قا می: امپراطور در آن واحد اختیارات مقننه و مجربه و قضاییه را در دست داشت

  توانست آنها را تفسیر و، در موارد نقض، می  توانست آن قوانین یا فرمانها را به مورد اجرا گذارد، می  سنا پیشنهاد کند،

نشست و گاه تا شامگاهان به کار  آوگوستوس مرتباً بر مسند قضا می: گوید سوئتونیوس می. مرتکبین را مجازات کند

از   آوگوستوس،» .بسیار خبیر و سخت خلیق بود …. نشست اگر حال خوشی نداشت، بر تشک کاه می و« .مشغول بود

  اي غیر رسمی تشکیل داد که در آن مشاورانی نظیر مایکناس، کابینه  آنجا که وظایف چندین سمت را بر عهده داشت،

ن اداراتی تازه کار جهت امور دفتري و و سرکردگانی نظیر تیبریوس شرکت داشتند؛ و همچنی  مدیرانی نظیر آگریپا،

  .دادند اداري به وجود آورد که کارمندان آن را بیشتر آزاد شدگان و بردگان او تشکیل می

در   کاسیوس مایکناس بازرگان و دولتمندي بود که نیمی از زندگی خود را به کمک آوگوستوس در جنگ و صلح،

به واسطۀ باغها و  براسکویلینوسکاخ او . امر عشق وقف کرده است میلی در ، و باالخره با بی سیاست و جهانداري

کردند، زیرا همواره در  دشمنانش او را مردي اپیکوري و زن خو توصیف می. استخر شنایی آکنده از آب گرم شهره بود

از ادبیات لذت . خرامید و از تمامی فنون شکمپروري رومیان خبردار بود یمیان البسۀ ابریشمین و زیورهاي مختلف م

و مزرعۀ دیگري به هوراس . مزرعۀ ویرژیل را به او بازگرداند. پرورد دستی ادیبان و هنرمندان را می برد و با گشاده می

هر چند تقریباً   ابا داشت، از قبول مقام رسمی. گئورگیک ویرژیل و قصاید هوراس شد  و منبع الهام منظومۀ  بخشید،

توانست به دست آورد؛ چندین سال بر سر اصول و جزئیات ادارة امور و سیاست  خواست می هر مقامی را که می

کرد؛ و چون  دید او را شماتت می آن قدر دلدار بود که چون آوگوستوس را سخت بر خطا می. خارجی زحمت کشید

  .همچون دردي درمان ناپذیر ماتم گرفت ، امپراطور فقدان او را)م ق 8(درگذشت 

هاي طبقۀ متوسط بود و از احساس تحقیري که  شاید بنا به توصیۀ مایکناس بود که آوگوستوس ـ که خود از خانواده

اشراف نسبت به بازرگانی داشتند بري بود ـ آن همه بازرگان را به مقامات اداري و حتی به فرمانداري والیات 

  ،»شوراي رهبران«شوع مکرر و اعطاي اختیارات استثنایی به کمیسیونهاي سنا و تشکیل یک با خضوع و خ. گماشت

، سنا را که از این بدعت رنجیده بود بر  که در حدود بیست تن در آن عضویت داشتند و اکثرشان سناتور بودند

و همچنانکه اختیارات و  درآمد،» نظر مشورتی سنا«همراه گذشت زمان، تصمیمات این شورا در حکم . سرلطف آورد

هر قدر هم که آوگوستوس نسبت به . اختیارات و وظایف این شورا رو به ازدیاد بود  رفت، وظایف سنا رو به زوال می

چهار بار شرایط عضویت  سنسور،به عنوان . ، باز هم سنا صرفاً مهمترین آلت دست او بود کرد سنا کرنش و احترام می

به علت عدم صالحیت اداري یا فسق و فجور   آن را مورد تجدیدنظر قرار داد؛ این اختیار را داشت که سناتورها را،

کرد؛ کوایستورها و پرایتورها  و این کار را هم کرد؛ غالب اعضاي جدید سنا را او نامزد می  از سنا بیرون راند،  شخصی،

آمدند یا توسط خود او انتخاب شده بودند یا با رضایت  که پس از انقضاي دورة خدمت خود به سنا می و کنسولهایی

که   متحد،  سلطۀ  دولتمندترین بازرگانان ایتالیا در سنا جمع بودند، و این دو گروه تا حدي به وسیلۀ آن موافقتنامۀ. او
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زد،  نیروي ثروت بر غرور و مزیت ناشی از تبار لگام می .با یکدیگر همکار شده بودند  سیسرون پیشنهاد کرده بود،

.شد اشرافیت موروثی سوء استفاده و لجام گسیختگی اهل ثروت را مانع می

. انجامید جلسات سنا محدود به اول و پانزدهم هر ماه شد و معموال فقط یک روز به طول می  به پیشنهاد آوگوستوس،

توانست شد؛  هیچ قانونی بدون رضایت او مطرح نمی  ر جلسه ریاست داشت،ب» ارشد سنا«چون آوگوستوس به عنوان 

در این هنگام، وظایف . شد توسط او یا دستیارانش تهیه شده بود اي که پیشنهاد می و در حقیقت هر قانون یا الیحه

کمیسیونها بر   به وسیلۀ  داد، سنا عمل دیوان عالی را انجام می. چربید سنا به کار قانونگذاري آن می  قضاییه و مجریۀ،

سنا آن شهرستانهایی را که محتاج سرپرستی . کرد و اجراي امور دولتی مختلف را رهبري می  ایتالیا حکومت داشت،

سنا، که بدین نحو اختیارات . اما روابط خارجی در اختیار امپراطور بود  نظامی زیاد نبودند تحت حکومت خود داشت،

بود، حتی از وظایف محدود خود نیز غافل ماند و بیش از پیش مسئولیت امور را به قدیم خود را از دست داده 

  .امپراطور و ارکان او واگذار کرد

اما رأي   هنوز هم رأي می دادند،  شد؛ هر چند فاصلۀ جلسات زیادتر می  دادند، مجالس هنوز هم تشکیل جلسه می

حق پلبها نسبت به اشغال . بود که امپراطور تصویب کرده بود قوانین یا پیشنهاد نامزدي افرادي  ایشان فقط دربارة

م به موجب قانونی خاتمه یافت که حصول مقام دولتی را محدود به اشخاصی  ق 18مقامات دولتی عمال در سال 

آوگوستوس سیزده بار . یا بیشتر از آن ثروت داشته باشند) دالر 600‘000(سسترس  400‘000کرد که الاقل  می

این عمل سر نهادن آمیخته به لطفی بود به   کنسولی شد و مانند سایر داوطلبان از مردم التماس رأي داشت،داوطلب 

از فساد بدین نحو جلوگیري شده بود که هر داوطلب موظف بود قبل از انتخابات تضمین مالی بسپرد که . فن نمایش

  زار سسترس به هر یک از رأي دهندگان قبیلۀخود آوگوستوس یک بار ه  مع الوصف،. از رشوه دادن خودداري کند

شدند، اما از  تریبونها و کنسولها تا قرن پنجم میالدي همچنان انتخاب می. خود داد تا مطمئن شود رأي صحیح است

  این مقامات بیش از آنکه جنبۀ مجریه داشته باشد جنبۀ اداري   آنجا که اختیارات عمده به دست امپراطور افتاده بود،

حکومت واقعی مردم را آوگوستوس در دست مأموران حقوق بگیر محلی نهاده بود، . و باالخره صرفاً عنوانی شد داشت

به منظور اینکه   آوگوستوس،. مجهز بودند» رئیس پلیس شهري«تحت ریاست   پلیس، 3000که به نیرویی مرکب از 

قض شدید سوابق، شش لشکر هزار نفري در با ن  نظم دلخواه خود را بیشتر تضمین و قدرت خود را تحکیم کند،

همین . یا ستاد فرمانده کل شدند »امپراطورپاسداران »  این نه لشکر،. نزدیکی و سه لشکر در داخل روم نگاه داشت

کاري زد که مقدمۀ انقیاد حکومت به دست  میالدي کالودیوس را امپراطور کرد و دست به 41ستاد بود که در سال 

.ارتش بود

که سهم خود را   به تمامی جوامع ایتالیایی،. امور پس از رم به ایتالیا و شهرستانها توجه کرد  آوگوستوس از لحاظ ادارة

به . کرداعطا » حقوق التینی«حق شارمندي روم یا امتیاز محدودي در استفاده از   در جنگ با مصر ادا کرده بودند،

و طرحی ریخت که به موجب آن   با ساختمانهاي جدید آنها را زینت داد،  شهرهاي ایتالیا با ارسال هدایا کمک کرد،

شهرستانها را به دو گروه . پست در انتخابات مجلس روم شرکت کنند  توانستند به وسیلۀ اعضاي مجلس محلی می

اخیر را   حکومت دستۀ. آن گروه که محتاج چنین دفاعی نبودند آن گروه که محتاج دفاع فعال بودند، و: تقسیم کرد

  پونتوس،  آسیاي صغیر، و بیتینیا،  آخایا،  مقدونیه،  بخشهاي ناربون در گل،  که عبارت بودند از سیسیل، بایتیکا،(

توسط » راطوريشهرستانهاي امپ«به سنا واگذاشت؛ و شهرستانهاي دیگر یا ) و افریقاي شمالی  کورنه،  کرت،  قبرس،

داد که بر  این ترتیب دلپسند فرصتی به آوگوستوس می. شدند و نظارت خود او اداره می  فرستادگان،  نمایندگان،

نظارت داشته باشد؛ و این ترتیب درآمد سرشاري را که از   مستقر بود،» مورد خطر«که بیشتر در شهرستانهاي   ارتش،

که جهت تحصیل   گذاشت تا از طریق ناظران امور، داد و دست او را باز می شد در اختیار او قرار می مصر حاصل می
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هر یک از   در این هنگام،. کارهاي فرمانداران مأمور سنا را زیر نظر بگیرد  گماشت، خراج در تمامی شهرستانها می

عایاي خود تاوان بگیرند تا و از این جهت وسوسۀ فرمانداران به اینکه از ر  داشتند، فرمانداران حقوق معینی دریافت می

شد و از بدکاري  امور می  کارمندان کشوري موجب بقاي ادارة  وجود دستۀ  از این گذشته،. حدي فرو نشسته بود

نسبت به پادشاهان کشوري دست نشانده با نزاکت . کرد مقامات مافوقی که شغل موقت داشتند جلوگیري می

آوگوستوس غالب ایشان را راضی . کردند مال از آوگوستوس فرمانبرداري میو ایشان نیز کا  شد، خردمندانه رفتار می

تا   آن جوانان،  کرده بود که پسران خود را به کاخ او بفرستند تا به طرز رومی تربیت شوند با این ترتیب سخاوتمندانه،

  .شدند ن سرزمین خود میرومی کرد  حکم گروگان را داشتند و پس از آن بی اراده وسیلۀ  زمان جلوس خود بر تخت،

در وفور قدرتی که پس از استیالي بر مارکوس آنتونیوس در آکتیون به دست آورده بود، و با ارتش و   آوگوستوس،

دریاي   رود فرات،  ظاهراً در نظر داشت امپراطوري را تا اقیانوس اطلس، صحراي افریقا،  نیرومندي که داشت،  بحریۀ

شد نه  دهد؛ براي حفظ صلح رومی در تمامی مرزها بایست سیاست تهاجمی اتخاذ میدانوب، و الب توسعه   سیاه،

امپراطور شخصاً فتح اسپانیا را کامل کرد و حکومت گل را با چنان قدرت سرو سامان داد که تقریباً . سیاست تدافعی

 53اسرایی را که در سال   ماندةآوگوستوس به همان قانع شد که پرچمها و باقی  در مورد پارتها،. تا یک قرن آرام ماند

براي . اما در ارمنستان تیگرانس نامی را بر تخت نشاند که هوادار روم بود  از کراسوس گرفته بودند مسترد دارند،

  تیبریوس و دروسوس،  پسران زن او، 9تا  19بین   در دهۀ. تصرف حبشه و عربستان هم چند لشکرکشی بیهوده کرد

آوگوستوس، که از هجوم ژرمنها به گل به نحو دلخواه تحریک شده بود، به . ایتیا را منقاد ساختندایلیریا و پانونیا و ر

و چون خبر یافت که آن جوان درخشان با جنگ و نبرد خود را به رود   دروسوس فرمان داد که از رود راین بگذرد،

و   با درد و عذاب دست به گریبان بود، اما دروسوس بر اثر سقوط آسیب دید، سی روز. دلشاد شد  الب رسانده است،

کیلومتر راه  640  داشت، که دروسوس را با شدت مخصوص طبایع خوددار اما پرشور دوست می  تیبریوس،. سپس مرد

سپس جسد او را به . گرمانیا سوار بر اسب پیمود تا برادرش را در ساعات آخر عمر در آغوش بگیرد  را از گل تا داخلۀ

تیبریوس پس از بازگشت به گرمانیا در ). م ق 9(تمامی راه را پیاده پیشاپیش مشایعان برادر طی کرد رم برد و خود 

.دو رودخانۀ الب و راین را وادار به انقیاد کرد  قبایل ساکن میانۀ) میالدي 5 – 4م و  ق 7 – 8(دو جنگ 

در . را به سیاست صلح و آرامش تبدیل کرد طلبی این حرارت توسعه  دو فاجعۀ عظیم، که تقریباً با یکدیگر روي داد،

تمامی رومیان   شهرستانهاي پانونیا و دالماسی که تازه به دست روم تسخیر شده بودند شوریدند،  میالدي، 6سال 

. و ایتالیا را به هجوم تهدید کردند  نفر تشکیل دادند، 200‘000ارتشی بالغ بر   مقیم آن سرزمینها را قتل عام کردند،

بیرحمانه   با فنون نظامی،. وس به شتاب با قبایل ژرمن صلح کرد و نیروهاي فرسودة خود را به داخل پانونیا راندتیبری

محصوالتی را که ممکن بود به کار دشمن آید تصرف یا نابود کرد و با جنگهاي چریکی از تجدید کشت   و صبورانه،

با وجود آنکه در روم همه از این . د او تأمین شوددر ضمن کامال دقت داشت که غذاي لشکریان خو  جلو گرفت،

عاقبت بدین خشنودي رسید که شورشیان گرسنه از هم . گرفتند، سه سال آن را دنبال کرد سیاست خرده می

آرمینیوس در گرمانیا طغیانی برپا ) میالدي 9(اما در همان سال . متالشی شدند و قدرت روم از نو مستقر گردید

و تمامی ایشان را کشت مگر آن چند نفري که   به دام انداخت،  روس ـ فرماندار رومی ـ را فریفت،ساخت، سه لشکر وا

چنان سخت   چون آوگوستوس، این خبر را شنید،«: گوید سوئتونیوس می. مانند واروس به شمشیر خود کشته شدند

  کوینتیلیوس واروس،‹ : فریاد می زد کوفت و و گاه سرش را بر در می  متأثر شد که تا چند ماه ریش و سر نتراشید،

از تماس با ژرمنها اجتناب کرد، و   ارتش را در آنجا از نو نظم داد،  تیبریوس به گرمانیا شتافت،› » !لشکریان مرا باز ده

  .به فرمان آوگوستوس مرز روم را به این سوي راین بازگرداند
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گرمانیا به بربریت واگذاشته شد ـ . افزود به اعتبار داوري او می اما  زد، این تصمیمی بود که به غرور امپراطور لطمه می

. و رومی ـ و آزاد ماند تا جمعیت روزافزون خود را بر ضد روم تجهیز کند  غیر یونانی،  یعنی به فرهنگی غیر کالسیک،

شمال دریاي (سیه الوصف، همان دالیلی که براي تصرف گرمانیا موجود بود مقهور کردن سکوتیا واقع در جنوب رو مع

و در این صورت رود راین از هرمرز   ماند، امپراطوري بایست در جایی از توسعه باز می. کرد را نیز ایجاب می) سیاه

  نوریکوم،  گاالتیا،  رایتیا،  آوگوستوس پس از الحاق اسپانیاي شمالی و باختري،. دیگري در مغرب جبال اورال بهتر بود

هنگام مرگ . را بحق تحصیل کرده است» خداي فزونی بخش«ا و پامفولیا چنان دید که عنوان لوکی  موئسیا،  پانونیا،

کیلومتر مربع یعنی بزرگتر از مساحت کشورهاي متحد امریکا و بیش از صد برابر  8‘800‘000امپراطوري شامل   او،

مین امپراطوري که به آوگوستوس به جانشینش وصیت کرد تا به ه. مساحت روم قبل از جنگهاي کارتاژي بود

عظمت آن هرگز دیده نشده بود، قناعت کند و بیشتر در پی آن باشد که آن امپراطوري را از داخل متحد و نیرومند 

اسکندر مرتب ساختن آن امپراطوري را که به چنگ آورده بود از به «از اینکه . آن بیفتد  سازد و کمتر به فکر توسعۀ

.صلح رومی آغاز شده بود. ابراز تعجب کرد» .ستدان چنگ آوردن آن دشوارتر نمی

III –  ساتورنوسحکومت  

ظرف ده سال پس از . شود گفت که آوگوستوس بیابانی ساخته و نام آن را سرزمین صلح و آرامش نهاده است نمی

اعادة نظم و ترتیب . یترانه چنان بسرعت ترقی کرد که سابقه نداشتشکست آنتونیوس در آکتیون، اقتصاد دنیاي مد

کاري آوگوستوس، صرف  امن و امان مجدد دریاها، ثبات حکومت، محافظه. به خودي خود محرك بهبود وضع بود

و تخفیف تراکم   استحکام و سرعت جریان پول رایج،  هاي جدید، گشایش معادن و ضرابخانه  خزاین انباشتۀ مصر،

معیت از طریق واگذاري زمینهاي کشاورزي و مهاجرنشین متصرفات ـ آري، همۀ اسباب رفاه فراهم بود؛ پس ج

گروهی از   چگونه ممکن بود سعادت این دعوت همگانی را اجابت نکند؟ هنگامی که آوگوستوس در پوتئولی بود،

  چنانکه گویی با خدایی مواجهند،  فتند و،شدند در لباس جشن نزد وي ر ملوانان اسکندریه که در آن حوالی پیاده می

با اطمینان به تجارت   توانند آسوده سفر کنند، مواد معطر تقدیم او کردند و گفتند به واسطۀ وجود اوست که می

  . پردازند، و در آرامش زندگی کنند

است که آزادي را با  یقین داشت که بهترین اقتصاد آن  آوگوستوس، همچنانکه در خور نوادة یک تن بانکدار بود،

شاهراههاي بازرگانی را   کرد، شد حمایت می تمامی طبقات را با قوانینی که بخوبی اجرا می. امنیت توأم سازد

داد، و فقیران را با غالت دولتی و  به زمیندارانی که واجد مسئولیت بودند بدون گرفتن سود وام می  نمود، محافظت می

با وجود . مردم، تجارت آزاد و تولید و مبادله را بیش از پیش آزاد ساخت  براي بقیۀ  نواخت؛ التار و گاه گاه با هدایا می

حیات اقتصادي   اي رسیده بود و در اعادة سابقه شد در این هنگام به حجم بی اموري که به هدایت دولت انجام می  این،

ي جدید جهت تسهیل عملیات پولی و یک فوروم و باسیلیکا  هشتاد و دو معبد ساخته شد؛. سهمی بسزا داشت

  دیوانهاي داد افزوده شد؛ مجلس سناي جدید جاي آن مجلس را که کلودیوس را به خاکستر مبدل کرده بود گرفت؛

اي که قیصر آغاز کرده بود تکمیل گشت و به نام  شد تا از حرارت آفتاب بکاهد؛ تماشاخانه شبستانهایی ساخته می

در   با صرف قسمتی از ثروت خود،  انگیخت تا، خوانده شد؛ و امپراطور توانگران را برمی  داماد آوگوستوس، مارکلوس،

به «: دیون کاسیوس می گوید. ها ایتالیا را زینت کنند و جاده  تئاترها،  ها، کتابخانه  معابد،  ساختن تاالرهاي باسیلیکاها،

کردند تا یادبود فتح  خود ساختمانی عمومی برپا می رسیدند از محل غنایم فرمان آوگوستوس، آنان که به پیروزي می

آوگوستوس امیدوار بود که جالل روم قدرت کشور و نیز قدرت خود او را اعتال بخشد و مظهري از آن » .ایشان باشد

. گذارد روزي گفت که رم را شهري از آجر یافته است و به صورت شهري از مرمر به جاي می  در اواخر عمر،. دو باشد
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در رم ساختمانهاي مرمري کم نبود و پس از رفتن آوگوستوس، هنوز   پیش از آمدن آوگوستوس،: وي قابل عفو بودغل

.اما کمتر مردي براي شهري آنهمه زحمت کشیده بود. ساختمانهاي آجري بسیاري به جا بود

به همراهی   دوست کامل،این . یار و یاور جدایی ناپذیر او در تجدید بناي رم مارکوس ویپسانیوس آگریپا بود

 170با افتتاح   )م ق 33(آگریپا در آن سال که شهربان بود . رهبري سیاست آوگوستوس را به عهده داشت  مایکناس،

واگذاردن   عرضه کردن ورزش تفریحی در مدت پنجاه و پنج روز متوالی،  حمام عمومی و توزیع روغن و نمک رایگان،

ر اختیار شهرنشینان ـ ظاهراً تمام از جیب خود ـ مردم را به سوي اوکتاویانوس سلمانی رایگان به مدت یک سال د

ولی وي ترجیح داد که یک عمر به   با آن قدرت و توانایی ممکن بود خود قیصر دیگري بشود،. جلب کرده بود

بدگویی . نشددار  زندگی او بر اثر جنجال خصوصی یا عمومی لکه  تا آنجا که خبر داریم،. آوگوستوس خدمت کند

وي نخستین رومی بود که اهمیت . کرد او را منزه بر جا گذاشت دار می رومیان که دیر یا زود هر کس دیگر را لکه

سکستوس . و خود فرماندهی آن را به دست گرفت  آن را ساخت،  طرح بحریه را ریخت،. نیروي دریایی را درك کرد

پس از این . و در آکتیون دنیایی را به کام آوگوستوس گردانید  دریازنی را فرو نشاند،  پومپیوس را شکست داد،

ولی هر سه بار ابا   برایش برپا دارند، پیروزيسه بار خواستند مراسم خاص   پیروزیها و تأمین صلح در اسپانیا و گل،

همچنانکه قبال با   زیست و، همچنان عاري از تجمل می  ر اختیار او نهاده بود،با ثروتی که امپراطور قدرشناس د. کرد

خود صدها   از کیسۀ. در این هنگام مشغول امور عامه بود  حدت و حرارت هم خود را وقف حفظ کشور کرده بود،

آبراهۀ . سی را از نو بگشایندها و عمارات و فاضالبها را تعمیر کنند و آبراهۀ مارکیانو کارگر را اجیر کرده بود تا جاده

آب انبار بهتر از پیش  130و   چشمه، 500چاه،  700جدیدي به نام آبراهۀ یولیانوسی ساخت و ذخیرة آب رم را با 

ترتیبی داده است که   آگریپا،  دامادم،«: آوگوستوس زیرکانه گفت  وقتی مردم از گرانی شراب شکایت داشتند،. کرد

هاي لوکرینوس و آورنوس با دریا، بندري  با مرتبط ساختن دریاچه  زرگترین مهندس رومی،این ب» .روم تشنه نماند

که باعث امتیاز رم بر   نخستین حمام عمومی با شکوه را هم او ساخت،. بزرگ و مرکز کشتی سازي وسیعی ساخت

پراطور هادریانوس تجدید باز هم از کیسۀ خود معبدي براي ونوس و مارس ساخت که بعداً توسط ام. سایر شهرها بود

به چشم » آگریپا. م …عمل «شناسیم و هنوز هم بر سر در آن کلمات  و اکنون ما آن را به نام پانتئون می  بنا شد،

و روي مرمر رنگ   اي در جغرافی نوشت، رساله  اي براي نقشه برداري امپراطوري تنظیم کرد، ساله برنامۀ سی . خورد می

و هم   هم مخترع فالخنهاي نظامی،  هم مهندس،  هم عالم بود،  مانند لئورناردو داوینچی،. کرد جهان را نقر شده نقشۀ 

یکی از غمهاي فراوانی بود که آسمان سالهاي آخر عمر ) م ق 12(مرگ پیش از وقت او در سن پنجاهسالگی . هنرمند

برد امپراطوري را به او به مرده  و امید می زیرا دختر خود یولیا را به زنی به وي داده بود. آوگوستوس را تیره ساخت

.کرد زیرا از همه کس براي این کار الیقتر بود و با درستی و به خوبی بر آن حکومت می  ریگ بسپارد،

در این . اي باال برده بود سابقه ساختمانهاي عمومی گرانبها همراه با خدمات وسیع دولتی مخارج دولت را به طور بی

مخارج نگاهداري   شد، ن شهرستانها و شهرداریها و کارمندان دفتري و پلیس حقوق ماهانه داده میهنگام به مأمورا

و غالت و ورزشهاي تفریحی   شد، شمار ساخته یا مرمت می ساختمانهاي بی  شد، عظیمی پرداخته می  ارتش و بحریۀ

شد و هیچ گونه  محل درآمد جاري تعهد میاز آنجا که مخارج از . داشت اي داشت که مردم را آرام نگاه می حکم رشوه

عمل اخذ مالیات در زمان آوگوستوس به صورت علمی مدون و صنعتی   شد، ملی بر دوش آیندگان گذاشته نمی  قرضۀ

بارها مالیات افراد و شهرهاي گرفتار را بخشید یا از جیب خود   آوگوستوس بیرحم نبود،. تعطیل ناپذیر درآمد

کنسولی او توسط شهرداریها   به مناسبت پنجمین دورة» هدیۀ تاجگذاري«که به عنوان   ال را،لیور ط 35000. پرداخت

جنگهاي   که در دورة  مالیات زمین را،. به خود آنها بازگرداند و هدایاي بسیار دیگر را هم رد کرد  تقدیم شده بود،

جز   هرکس از شهرنشینان امپراطوري، ملغا ساخت و به جاي آن بر ارثی که به  داخلی بریتانیا وضع شده بود،
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به   به حراج یک درصد مالیات بسته شد،. مالیات پنج درصدي بست  رسید، خویشاوندان نزدیک متوفا و درماندگان می

و در مورد آزاد ساختن ایشان پنج درصد، و عوارض گمرکی از دو و نیم تا پنج درصد تقریباً   فروشی چهاردرصد، برده

و امالك رم از   شهرنشینان ضمناً مشمول عوارض شهرداري بودند،  همۀ. شد آوري می اي ورودي جمعاز تمامی بندره

شد  بابت آبی که از نهرهاي بزرگ عمومی برده می. اي نداشت معافیت مالیات ارضی که نصیب ایتالیا شده بود بهره

و از محل جرایمی که توسط دیوانها   لتی نمک،از انحصار دو  از اجارة اراضی و معادن و شیالت،. گردید مالیات اخذ می

پرداختند، که در حقیقت مالیات  می» باج سرانه«و » باج زمین«شهرستانها . آمد شد درآمد قابلی جمع می وضع می

که تحت » خزانۀ ملی«یکی   شدند، مالیاتها به دو خزانه که در معابد روم قرار داشتند سرازیر می. امالك و اموال بود

براي امپراطور . شد و دیگري خزانۀ امپراطوري که متعلق به امپراطور بود و توسط شخص او اداره می  سنا بود، نظارت

شد، بلکه خیرخواهان و دوستان نیز در وصایاي خود او را فراموش  نه فقط از امالك وسیع او درآمد واصل می

 1‘400‘000‘000ستوس نصیب وي شد به مجموع مرده ریگی که از این راه در زمان حیات آوگو. کردند نمی

.رسید سسترس می

و تا زمان کومودوس نتایج حاصله مخارج مربوطه را   رویهمرفته مالیات در دورة امپراطوري شدید و بیرحمانه نبود،

پیمودند و براي آوگوستوس خداوند مذابح شکرگزاري یا امید  شهرستانها راه رفاه و سعادت می. کرد توجیه می

دستی مردم در  آوگوستوس مجبور شد از گشاده  که فضل فروشی را بازار گرمی بود،  حتی در شهر رم،. فراشتندا برمی

کرد که جان نثار  دوید و زن و مرد را دعوت می ها می میان کوچه  شوقزده،  یک تن،. مدیحه سرایی جلوگیري کند

گاه  که خیمه  م مساالکوروینوس، ق2ل در سا. آوگوستوس شوند، یعنی پس از مرگ آوگوستوس خودکشی کنند

که از   سنا،. به آوگوستوس داده شود» پدر میهن«پیشنهاد کرد که لقب   ، اوکتاویانوس را در فیلیپی تسخیر کرده بود

با خشنودي این لقب و سایر القاب تکبیر را نثار   داشتن مسئولیت و در ضمن حفظ افتخارات و ثروت شادمان بود،

هر ساله تولد او را در دو روز   که در این هنگام از همه وقت غنیتر شده بودند،  طبقات بازرگان، .آوگوستوس کرد

وقتی » .آوردند همه گونه افراد، از هر طبقه، روز اول ژانویه براي او هدیه می«: گوید سوئتونیوس می. گرفتند جشن می

یله و صنفی در سراسر امپراطوري سهمی فرستاد تا آن تمامی شهرها و ظاهراً هر قب  کاخ قدیم او در آتش نابود کرد،

. اما با وجود این بیش از حد کفاف پول جمع آمد  وي از قبول بیش از یک دینار از هر فرد ابا کرد،. را از نو بسازد

ن توانست یقی نمود، و آوگوستوس می خوش و مسرور می  پس از مشقات طوالنی که دیده بود،  تمامی دنیاي مدیترانه،

  .کند که صبر و تحمل او کار دشواري را که بر عهده داشت به پایان رسانده است

IV – اصالحات آوگوستوس

و این تحمیلی بود که روم هرگز   آوگوستوس با سعی در نیکو و خوشحال ساختن مردم خوشبختی خود را نابود کرد،

کسی جرئت   جز چند تن فرمانروا،  مردي است؛دولت  اصالحات اخالقی دشوارترین و ظریفترین شاخۀ. بر او نبخشید

  .اند غالب فرمانروایان این کار را به دورویان و قدیسان واگذاشته  اقدام بدان را نداشته است،

جمعیت روم رو به کاهش . آوگوستوس با فروتنی تمام این کار را با سعی در جلوگیري از تحول نژاد روم آغاز کرد

از آنجا که آزادشدگان مشمول خیریه . اثر اطعام و افزایش ثروت بردگان رو به افزایش بودبلکه بالعکس بر   رفت، نمی

برخی از . کردند تا به وسیلۀ دولت اطعام شوند بسیاري از شهرنشینان بردگان پیر یا بیمار را آزاد می  بودند،

از بردگان آن قدر پس انداز می  ساختند، و بسیاري شهرنشینان نیز به واسطۀ عواطف بشري بردگان خود را آزاد می

از آنجا که پسران آزاد شدگان به خودي . شدند آمدند و آزاد می پرداخت بهاي خویش برمی  کردند که خود از عهدة

آمدند، آزاد ساختن غالمان و پر زاد و ولد بودن اجانب با کم زاد و ولد بودن مردم بومی  خود شارمند به حساب می

آوگوستوس حیران بود که از چنان جمعیت غیر متجانسی . تا خاصۀ نژادي رم را تغییر دهددست به یکی کرده بود 
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توانست به هم رسد، و از کسانی که خون اقوام منقاد در رگهایشان جریان دارد چه وفاداري توقع  چه ثباتی می

مالک دو برده یا کمتر : ر داشتندو سایر قوانین چنین مقر) م ق  2(قانون فوفیاکانینیا   به اصرار او،. توان داشت می

مالک یازده تا سی   تواند نیمی از ایشان را آزاد کند، مالک سه برده تا ده برده می  تواند بردگان خود را آزاد کند، می

برده یک خمس  300اتا  101مالک   مالک سی و یک برده تا یکصد برده یک ربع ایشان را،  برده یک ثلث ایشان را،

  .تواند بیش از یک صد برده را آزاد کند هیچ مالکی نمی ایشان را ـ و

. داري را محدود کرده بود شاید کسی آرزو کند که اي کاش آوگوستوس، به جاي محدود کردن آزادي بردگان، برده

و مردم آن عهد از تصور نتایج اقتصادي و اجتماعی آزادي دسته جمعی و   داري امري مسلم بود، اما در آن عهد برده

که ممکن است از تأمین کارگران   همچنانکه کارفرمایان زمان ما از تنبلی،. شدند کجاي غالمان به وحشت دچار میی

توانست فکر روم نیرومندي را  نژاد و طبقۀ مردم بود و نمی  آوگوستوس در این مورد در اندیشۀ. در هراسند  ناشی شود،

و از همه مهمتر بدون آریستوکراسی   رومیان قدیم بود،  شانۀکه ن  بدون خصایص رومی و شجاعت و توانایی سیاسی،

انحطاط ایمان قدیم در میان طبقات باالتر پشتیبانان فوق طبیعی ازدواج و وفاداري و ابوت را . قدیم به خاطر راه دهد

به صورت  باعث شده بود که کودکان را بیشتر  تغییر روش زندگی، از ده نشینی به شهرنشینی،. از میان برده بود

  خواستند بیشتر از لحاظ جنسی زیبا باشند تا از حیث مادري، زنان می. گرفتاري و بازیچه ببینند تا به صورت دارایی

کرد آن بود که چشم  چیزي که بد را بتر می. پیمود آرزوي آزادي فردي راه خالف حوایج نژادي را می  به طور کلی،

مردان بیفرزند یقین داشتند که در . رسودترین مشاغل ایتالیا شده بوددوختن به ماترك دیگران و میراث خواري پ

اي از مردان رومی چنان زیاد این توجه  سالیان آخر عمر خود طرف توجه شیادان پرتوقع واقع خواهند شد؛ و عده

ران خدمت نظام دو  اطالۀ. پذیرفتند که خود علتی اضافی براي بیفرزند ماندن شده بود آزمندانه را با پسند خاطر می

زیادي از بومیان   عدة. داشت تعداد کثیري از جوانان را در سالهایی که بیشتر استعداد ازدواج داشتند از این کار باز می

حتی به گرفتن چند زن   ها را، تافتند و آمیزش با زنان خودفروش یا صیغه روم به طور کلی از ازدواج روي بر می

سقط جنین،   کردند تعداد افراد خانوادة خود را به وسیلۀ راً، اکثریت آنان که ازدواج میظاه. دادند ترجیح می  متوالی،

. ساختند و جلوگیري از حمل محدود می  بیرون ریختن منی،  کشتن نوزاد،

اندك اندك چنان دید که جنبش به سوي عقب ـ به سوي ایمان و . آوگوستوس از این عالیم تمدن به هم برآمده بود

احترام نسبت   همچنانکه گذشت سالها بصیرت او را روشن و پیکرش را فرسوده ساخت،. الزم است  ت قدیم ـاخالقیا

  چنان دید که براي زمان حال لطفی ندارد اگر یکسر از گذشته بگسلد؛. از نو در او جان گرفت» شیوة پیشینیان«به 

با . اي حفظ عقل خود باید سنن متداوم داشته باشدملت نیز بر  همچنانکه انسان براي عاقل بودن محتاج حافظه است،

دادند غبطه  خواند و به محسناتی که آنان به رومیان باستان نسبت می آثار مورخان رومی را می  جدیت دوران کهولت،

به  ازدواج لذت برد؛ آن را براي سنا خواند و به وسیلۀ اعالمیۀ امپراطوري  از گفتار کوینتوس متلوس دربارة. خورد می

قسمت اعظم نسل قدیم که با او هم عقیده بودند نوعی فرقۀ پیرایشگري تشکیل دادند که به اصالح . مردم توصیه کرد

آوگوستوس با اختیارات خود به . کرد و شاید لیویا با نفوذ خود ایشان را یاري می  اخالقیات از طریق قانون شایق بود،

  به منظور اعادة اخالقیات، ازدواج،  تاریخ و توالی آنها معلوم نیست، که اکنون  عنوان سنسور یک رشته قوانین را،

حضور نابالغان در مجامع   طبق این قوانین،. تر اعالم کرد یا به تصویب مجلس رساند و زندگی ساده  وفاداري، ابوت،

ورزشی شرکت کنند و  زنان اجازه نداشتند در نمایشهاي  تفریح عمومی جز در معیت خویشاوندان بالغ تهی شده بود،

  میهمانی، عروسی،  خدمتکار،  مخارج خانه،. در تماشاي ورزشهاي گالدیاتورها بایست در جایگاههاي باالتر بنشیند

در . بود) م ق 18(» ع زناقانون یولیانوسی عصمت و دف« یولیانوسیمهمترین این قوانین . جواهر، و لباس تحدید شد

حق . ازدواج به جاي آنکه دستخوش نظرات پدر باشد تحت حمایت دولت درآمد  نخستین بار در تاریخ روم،  این قانون،

www.IrPDF.com



١٣٣٧

اگر در منزل خود   شوهر اجازه داشت فاسق زن را،. پدر در کشتن دختر زناکار و فاسق او به مجرد کشف محفوظ ماند

شوهر . توانست زن خود را بکشد که او را در حین ارتکاب گناه در خانۀ خود ببیند صورتی میاما فقط در   بیابد، بکشد،

پدر زن   ملزم بود ظرف شصت روز پس از کشف زناي زن او را به دیوان دادگستري ببرد؛ اگر شوهر چنان نمی کرد،

هر یک از اتباع کشور می توانست زن   ،ماند اگر پدر نیز از این کار باز می. ملزم بود بر ضد دختر خود اعالم جرم کند

داد، و دیگر حق  ثلث دارایی و نیمی از کابین خود را از دست می  شد، زن زناکار تمام عمر نفی بلد می. را متهم سازد

الوصف،  مع. خواند مجازاتهاي مشابهی مقرر شده بود در مورد شوهري که به حیله زن خود را زناکار می. ازدواج نداشت

توانست در امان قانون با فواحش رسمی رابطه داشته باشد؛  شوهر می. توانست شوهر خود را به زنا متهم کند زن نمی

.این قانون فقط در مورد اتباع روم جاري بود

  ازدواج دو طبقۀ  که معموال به واسطۀ فصلی که دربارة  رود که در همان زمان آوگوستوس قانون دیگري، احتمال می

هدف این قانون سه جانبه . به تصویب رسانده باشد  شود، خوانده می» قانون یولیانوسی ازدواج برجستگان«باالتر دارد 

و اعادة   جلوگیري از آلوده شدن خون رومی بر اثر آمیختن با خون اجنبی،  تشویق و در عین حال تحدید ازدواج،  :بود

زدواج براي مردانی که کمتر از شصت سال و زنانی که ا. مفهوم قدیم ازدواج به صورت اتحادي به منظور تولید نسل

شد موصی له ازدواج  وصایایی که در آن شرط می. توانستند ازدواج کنند اجباري بود کمتر از پنجاه سال داشتند و می

اگر ظرف صد روز پس از فوت موصی ازدواج : شدند افراد مجرد جریمه می. گردید نکند کان لم یکن تلقی می

و حق شرکت در جشنها و ورزشها را   شدند ـ مگر در مورد وراثت از اقوام ـ ، از بردن ارث محروم میکردند نمی

از نو   بردند که ظرف شش ماه پس از وفات شوهر یا طالق، بیوه زنان و زنان مطلقه فقط در صورتی ارث می. نداشتند

 50000بردند، و اگر مالک  هسالگی ارث نمیکردند، دختران ترشیده و زنان بیفرزند پس از پنجا شوهر اختیار می

توانستند  سناتوري نمی  مردان طبقۀ. باز از ارث محروم بودند  بودند و پنجاه سال هم نداشتند،) دالر 7500(سسترس 

اج اي حق نداشت با دختر سناتور ازدو و هیچ مرد بازیگر یا آزاد شده  یا فاحشه را به زنی بگیرند،  بازیگر،  زن آزاد شده،

یک درصد مالیات   مادام که شوهر نکرده بودند،  سسترس ثروت داشتند بایست، 20000زنانی که بیشتر از . کند

از . شد یافت و با زادن فرزند سوم قطع می این مالیات با والدت هر کودك تقلیل می  پس از ازدواج،. ساالنه بپردازند

در انتصابات دولتی قرار بود مردي که تعداد افراد . ري مقدم بودآن که فرزندان بیشتر داشت بر دیگ  میان دو کنسول،

حق پوشیدن «آورد به  هر زن که سه فرزند می. او از همه بیشتر است تا حد امکان بر رقیبان خود مرجح باشد  خانوادة

نان شکایت ای. این قوانین تمامی طبقات حتی پارسایان را رنجاند ».رسید لباس خاص و رستن از اختیار شوهر می

  دیگران بهانۀ تجرد خود را به این . سازد به نحوي خطرناك زن را از اختیار مرد آزاد می» حق سه فرزند«داشتند که 

محروم گذاردن افراد مجرد . زیاد از حد مستقل و سلیطه و هوسباز و ولخرج است» زن متجدد«آوردند که  حساب می

آن ماده در   شد که قابل اجرا باشد؛ به دستور آوگوستوس، تلقی می از جشنها و نمایشهاي عمومی بیش از آن شدید

و تضاعف مهلت بیوه   با تسهیل شرایط وراثت افراد مجرد،» قانون پاپیا پوپایا«میالدي  9در سال . م ملغا شد ق 12

وسی را بیش از پیش و افزایش سهم وراث بیفرزند قوانین یولیان  زنان و زنان مطلقه در تجدید ازدواج براي ارث بردن،

بر زنان میراث بر وضع ) م ق 169(» قانون ووکونیا«آوردند از محدودیتهایی که  زنانی که سه فرزند می. نرمش بخشید

توانست داوطلب مشاغل مختلف گردد به نسبت  سنی که در آن هر یک از اتباع کشور می. کرده بود خالصی یافتند

مردم متوجه شدند که کنسولهایی که آن   پس از آن که قانون به تصویب رسید،. شداو تقلیل داده   تعداد افراد خانوادة

شایع بود که قوانین اصالحی را . را تهیه کرده و نام خود را بر آن نهاده بودند خود افراد مجرد بیفرزند هستند

است؛ و باز شایع بود که  پیشنهاد کرده  که یک فرزند داشت،  به آوگوستوس،  که خود هیچ فرزند نداشت،  مایکناس،

. فریفت مایکناس به لهو و لعب مشغول بود و آوگوستوس زن مایکناس را می  شد، وقتی قوانین وضع می
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. کاري دشوار است  رود، که مهمترین قانون اجتماعی زمان باستان به شمار می  تعیین میزان تأثیر و کاربري این قانون،

برخی از مردان براي اطاعت از . یافتند خالفان راههاي گریز متعدد در آن میدر تدوین قوانین دقت نشده بود و م

داشتند تا مقام یا  دیگران کودکان را به فرزندي برمی. گفتند گرفتند و اندکی بعد زنان خود را طالق می قانون زن می

تاسیت آن قوانین   ک قرن بعد،ی. کردند میراثی را به چنگ آورند و سپس فرزند خواندگان را آزاد ـ یعنی اخراج ـ می

تواند ازدواج و پرورش فرزند را زیاد  جذابیت بیفرزندي چنان نیرومند است که نمی« :را نفس عجز و درماندگی خواند 

در اشعار اووید بدکاري به صورت هنري ظریف . تر از گذشته بود اما مؤدبانه  بزهکاري اخالقی ادامه داشت،» .کند

آوگوستوس شخصاً در برندگی . دهند که خبرگان به نوآموزان دربارة آن تعلیمات دقیق می درآمده و موضوعی است

ثمر خواهند  قوانین بی  قوانین خود شک داشت و با هوراس همداستان بود که چنانچه دلها دستخوش تغییر نشوند،

فرزندان   شگاه گالدیاتورها داشت،در جایگاهی که در ورز  :آوگوستوس سعی بسیار کرد تا به دلهاي مردم راه یابد. بود

گذاشت؛ به پدر و مادرهایی که فرزندان متعدد داشتند هزار  متعدد گرمانیکوس را به عنوان سرمشق به تماشا می

پنج قلو زاییده بود؛ و ) اندیشۀ وطنپرستی شک بی بی(بخشید؛ بنایی به یادبود کنیزکی ساخت که  سسترس می

به شادي   شت فرزند و سی و شش نوه و نوزده نتیجه به دنبال خود وارد رم شد،هنگامی که یک تن روستایی با ه

» انتحار نژادي«خواند  هایی که براي مردم می دهد که چگونه آوگوستوس در خطابه دیون کاسیوس شرح می. برخاست

تحت نفوذ . بود برد و شاید او خود منبع الهام آن اخالقی تاریخ لیویوس لذت می  از مقدمۀ. کرد را محکوم می

شخصاً ویرژیل و   به وسیلۀ مایکناس یا خود،. آوگوستوس، ادبیات آن عصر جنبۀ آموزنده و عملی به خود گرفت

ویرژیل کوشید تا نغمات . هوراس را راضی کرد که نبوغ شعري خود را وقف تبلیغ اصالحات اخالقی و مذهبی کنند

ورزي باز گرداند؛ در منظومۀ حماسی انئید ایشان را به سوي خود در منظومۀ گئورگیک رومیان را به زندگی کشا

عود خود را به   اي از تمامی لذات جسمانی را به شعر درآورد، خواند؛ و هوراس پس از آنکه نمونه خدایان قدیم می

ز سه روز را ـ که عبارت بود ا» مسابقات قرن«آوگوستوس   م، ق17در سال . آهنگ مفاهیم پرهیزکارانه به ناله درآورد

مسابقات، و نمایش به مناسبت بازگشت عصر طالیی ساتورنوس ـ معمول کرد؛ و هوراس مأمور شد منظومۀ   مراسم،

حتی هنر . آن را بخوانند  متحرك،  در دستۀ  کارمن سایکوالره را بسراید تا بیست و هفت پسر و بیست و هفت دختر،

زیبا به طور برجسته زندگی و حکومت روم را  »صلحمحراب «. رفت نیز به کار خاطرنشان ساختن درس اخالقی می

و دهها معبد به منظور انگیختن   نیرو و شکوه امپراطوري ساخته شد،  عمارات باشکوه دولتی به نشانۀ  نمایاند، می

.ایمانی که تقریباً مرده بود بنا گردید

نسل . آوگوستوس که شکاك و واقعبین بود یقین کرد که اصالحات اخالقی محتاج تجدد مذهبی است  ن کار،در پایا

وقیصر دور خود را پیموده بود و کودکان آن نسل دریافته بودند که ترس از خدایان در   کاتولوس،  الادریۀ لوکرتیوس،

شایسته است که خدایانی باشند   :ولتر نوشت  شیوةحتی اووید کلبی نیز اندکی بعد به . حکم دوران جوانی خرد است

سنت پرستان علت جنگهاي داخلی و مشقاتی را که به . و شایسته است که ما چنین بیندیشیم که خدایان هستند

مردم عذابدیده آمادة   در همه جاي ایتالیا،. همراه آورده بود در غفلت از مذهب و خشم و قهر خدایان یافته بودند

پنداشتند که خدایان آنان را براي چنین  زیرا چنین می  مذابح قدیم و سپاسگزاري از خدایان خود بودند، بازگشت به

هنگامی که آوگوستوس، پس از آنکه مدتها از سر صبر . اند براي درك بازگشت دوران سعادت، نگاه داشته  روزي،

براي   ،)م ق12(پونتیفکس ماکسیموس رسید به جاي او به مقام   انتظار مرگ لپیدوس سست کردار را کشیده بود،

چنان جماعاتی از سراسر ایتالیا گرد آمدند که پیش از آن رم مانند آن را به خود ندیده «به قول خودش   انتخاب او،

بدین امید که تجدید بناي اخالقی و سیاسی در   کرد و هم پیروي، آوگوستوس احیاي مذهبی را هم رهبري می» .بود

سابقه  چهار دارالعلم مذهبی را به مقام و ثروتی بی. مفهوم خدایان درآمیزد سهلتر مورد قبول خواهد شد صورتی که با
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مرتب در   انتصاب اعضاي جدید را بر عهدة خود گرفت،. و از طریق انتخاب در رأس هر چهار قرار گرفت  رساند،

کیشهاي مصري و آسیایی را در روم . فتیا و در مراسم پرشکوه آنها حضور می  جست، جلسات هر چهار شرکت می

باران هدایا بر معبدها بارید و مراسم . و در ایاالت آزادي مذهب را مجاز کرد  اما یهود را مستثنا داشت،  مطرود ساخت،

بلکه هر روز از سه روز   سیماي غیر روحانی نداشت،» مسابقات قرن«. ها و جشنهاي مذهبی قدیم را تجدید کرد دسته

  کیش باستانی،. اهمیت عمدة آنها بازگشت دوستی فرخنده با خدایان بود. راسم و آوازهاي مذهبی آکنده بودآن را م

مردم را   الطبیعۀ حیاتی تازه یافت و باز قرایح پرشور و امیدهاي فوق  شد، که از طرف چنان مقام بلندي پشتیبانی می

کیش قدیم  رقیب که پس از آوگوستوس در روم راه یافته بود، در میان بازار آشفتۀ ادیان مختلف و . به نوازش درآورد

.هاي جدیدي از نو زاده شد با نامها و نشانه  روم تا سه قرن بعد دوام آورد و همینکه مرد،

دو سال پس از قتل . عموي بزرگ او آن بنا را نهاده بود. خدایان خود شد  آوگوستوس خود یکی از رقیبان عمدة

م، برخی از  ق36در همان سال . مقام الوهیت داد و پرستش او در سراسر امپراطوري رواج یافتسنا او را   قیصر،

م نام او در زمرة نام خدایانی  ق 27در سال . شهرهاي ایتالیا در مجمع خدایان خود جایی به اوکتاویانوس داده بودند

و تعطیل عمومی شد؛ و چون مرد، سنا  شد درآمد؛ روز میالد او روزي مقدس که در سرودهاي رسمی روم خوانده می

اینها همه در آن . او را باید از آن پس همچون یکی از خدایان رسمی پرستش کرد» روح«چنین تصویب کرد که 

خدایان غالباً به   مردم آن عهد هرگز تفاوت پایداري میان بشر و خدایان نیافته بودند،. نمود روزگار باستان طبیعی می

خصوصاً   یا آوگوستوس،  قیصر،  اسکندر،  و روح خالق کسانی همچون هراکلس، لوکورگوس،  ، آمدند قالب آدمیان درمی

مصریان فراعنه و بطالسه و حتی آنتونیوس را خدا . نمود اعجازآمیز و ملکوتی می  در دیدة مردم مذهبی مشرق زمین،

آن گونه که همگنان ایشان در این   تان،مردم زمان باس. و آوگوستوس دست کمی از ایشان نداشت  دانسته بودند،

آنگاه که به روح او یا روح . دانستند که آوگوستوس بشر است خوب می. ساده لوح نبودند  زمان خوش دارند بپندارند،

بردند که معادل قدیس در حکم پاپ در  را به کار می» تئوس«یا » دئوس«کلمۀ   بخشیدند، دیگران مقام الوهیت می

و   و در حقیقت قدیس سازي ارثی است که از خداسازي روم قدیم به عیوسیان رسیده است،  ود،دین عیسویان ب

تر از نماز گزاردن به قدیسان در زمان ما  نمازگزاردن به بشري که بدان نحو خدا شده بود در آن زمان هیچ بیهوده

  .نمود نمی

یا خدایان خانگی و روح پدر خانواده ) الرها(رس امپراطور با ستایش مخصوص ال» روح«پرستش   هاي ایتالیا، در خانه

و   مذابحی براي ایشان ساخته،  این کار براي مردمی که مدت چند قرن آباي مردة خود را به خدایی رسانده،. توأم شد

م به آسیاي  ق 21هنگامی که آوگوستوس در . نام معابد را بر مقابر اجدادي خود نهاده بودند هیچ اشکالی نداشت

، »منجی«او را   در موقوفات و خطابات،. دید که کیش پرستش او بسرعت در آن خطه راه یافته است  انی رفت،یون

گفتند که آن مسیح که مدتها انتظارش را داشتند  برخی از مردم می. خواندند می   »خداي پسر خدا«و » بخش مژده«

شوراهاي بزرگ ایاالت . ن به ارمغان آورده استبه صورت آوگوستوس ظهور کرده و صلح و صفا و سعادت براي آدمیا

شهرستانها و شهرداریها کاهنان جدیدي به نام آوگوستال . پرستش آوگوستوس را در مرکز تشریفات خود قرار دادند

آوگوستوس به دیدن این اوضاع ابروان را در هم . تغیین کردند تا ترتیب زیارت و پرستش خداي جدید را بدهند

و به عنوان   مالط پیوند ذیقیمت دولت و کلیسا،  ت آن را به عنوان عامل تعالی روحانی امپراطوري،کشید، اما عاقب

.صرافزاده به قبول مقام الوهیت تن در داد  بدین سان،. کعبۀ مشترك و جامع عقاید معارض و متفرق پذیرفت

V – شخص آوگوستوس  

و مدت نیم قرن فرمانرواي روم و معمار   الگی سرور جهان،در سی و یک س  که در هجده سالگی وارث قیصر،  این مرد،

چگونه شخصی بود؟ این مرد در آن واحد مالل آور و فریبنده بود؛   بزرگترین امپراطوري در تاریخ باستان بود،
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بدنی ضعیف داشت و فاقد . پرستیدند معمولیتر از او هیچ کس نبود؛ با این وصف نیمی از مردم جهان او را می

و دولتی به وجود آورد که آن   کشورها را منظم سازد،  توانست بر تمامی دشمنان فایق آید، اما می  خاصی بود، شجاعت

  .اي هماغوش گرداند سابقه قلمرو وسیع را مدت دو قرن با سعادت بی

با   ا،ها آوگوستوس ر برخی از این مجسمه. سازان مرمر و برنز بسیار براي ساختن تندیس او مصرف کردند مجسمه

و گروهی   قدرت،  اي به قیافۀ عده  بعضی به صورت کاهنی موقر،  دهند، جوانی جدي و پیراسته نشان می  غرور شرمزده،

اي را در  اداي سرکرده  بدون رضایت خود،  آوگوستوس قیافۀ فیلسوفی است که،  در جامۀ نظام ـ و در این مورد قیافۀ

نظمی را مشروط و مقید به  که همیشه جنگ او علیه بی  رنج بیماریش را،  اقع،جز در برخی مو  این تمثالها،. آورد می

  مویی حنایی،  :آوگوستوس فاقد دلربایی ظاهري بود. کنند بخوبی آشکار نمی  کرد، جنگ براي حفظ سالمتیش می

او چنان مالیم و آرام   قیافۀ  با این وصف،. و چشمانی درخشان و نافذ داشت  ابروانی پیوسته،  سري بشگفتی سه گوش،

پوستی . یک تن از مردم گل که به قصد کشتن وي آمده بود به دیدن او تغییر رأي داد  به قول سوئتونیوس،  بود که،

افتاد؛ روماتیسم پاي چپ او را ضعیف  حساس داشت که هر چند گاه یک بار بر اثر نوعی کرم انگل به خارش می

گاه دست راست او را از کار   از نوع ورم مفاصل،  گد؛ و خشکی مفاصل،کرد که اندکی بلن وادارش می  ساخته،

م به نوعی بیماري نظیر تیفوس مبتال شد؛ سنگ  ق23آوگوستوس نیز مانند بسیاري از مردم روم در سال . انداخت می

از جنوب شد؛ و اگر باد  دچار اتساع حجاب حاجز می«رفت؛ در بهار هر سال  مثانه داشت و آسوده به خواب نمی

پوششی جهت رانها و   بند پشمی، سینه«در مقابل سرما چنان عاجز بود که در زمستان » .گرفت وزید، نزله می می

از . جرئت نداشت سر برهنه زیر آفتاب بیاید. پوشید می» و سرداري ضخیمی  چهار پیراهن پشمی،  ساقها، زیر پیراهنی،

پس از آنکه یکی   در سی و پنجسالگی،. رفت ن به میدان جنگ میشد و گاه سوار بر تخت روا اسب سواري خسته می

رسید که  و به فکر کسی نمی  نمود ـ عصبی و بیمار و خسته بود، پیر می  از پرشورترین درامهاي تاریخ را گذرانده بود،

که بیماري   آزمود؛ به یکی از ایشان به نام آنتونیوس موسا، پزشکان مختلف را می. چهل سال دیگر زنده بماند

پاداش فراوان داد و به افتخار وي تمامی پزشکان   را با ضماد سرد و استحکام معالجه کرده بود،) دمل کبد؟(نامشخص 

حمام آب نمک گرم و   روي روماتیسم خود،. کرد اما غالباً خود براي خود طبابت می. رومی را از مالیات معاف کرد

خورد؛ چنان به غذاي خود توجه  می  و میوه ـ  ماهی،  پنیر،  دار، سبوسغذاي سبک و ساده ـ نان . گرفت گوگرد می

روح » .کرد خورد و در خود میهمانی چیزي مصرف نمی گاه قبل از میهمانی یا بعد از آن تنها غذا می«داشت که 

.کشید آوگوستوس نیز مانند روح بسیاري از قدیسان قرون وسطی بار جسم او را به دوش می

تعداد مقاماتی که . و ذهن نافذ و حسابگر و فعال  تصمیم انعطاف ناپذیر،  و عبارت بود از زندگی عصبی،جوهر وجود ا

وظایف ناشی از این مقامات را با . و مسئولیتی که بر عهده گرفت فقط از مسئولیت قیصر کمتر بود  قبول کرد بیسابقه،

در صدها محاکمه قضاوت   یافت، رانسهاي بیشمار حضور میدر کنف  کرد، مرتب بر سنا ریاست می  داد، ایمان انجام می

بر لژیونها و ایاالت حکومت   کشید، نقشۀ نبردهاي دوردست را می  شد، در تشریفات و ضیافتها حاضر می  کرد، می

رد و ک صدها نطق ایراد می. نمود و به انبوه جزئیات اداري رسیدگی می  کرد، تقریباً به یکایک آنها سرکشی می  داشت،

ها را  متن خطابه  به جاي آنکه بالبداهه نطق کند،. در تهیۀ آنها به روشنی و سادگی و سبک توجهی غرور آمیز داشت

آوگوستوس به همین دلیل   اگر بیان سوئتونیوس را قبول کنیم،. خواند تا مبادا کلمات اسف انگیزي بر زبان آورد می

  .خواند نوشت و سپس می زن خود به عمل آورد قبال می خواست با افراد و حتی با مذاکراتی را که می

دور بدن خود پوست . به خرافات عقیده داشت  تا مدتها پس از طرد ایمان خویش،  مانند غالب شکاکان زمان خود،

گذاشت و گاه تحذیري را که در خواب  به تفأل و تطیر احترام می  نهنگ پیچیده بود تا از آذرخش در امان باشد،

در عین حال، اصابت نظر و عملی بودن . رفت به سفر نمی  دانست، در روزهایی که شوم می  کرد و، د اطاعت میشنی می
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داد که هر چه زودتر کاري فعال را پیشه سازند تا افکاري که از  به جوانان اندرز می. افکار وي شایان مالحظه بود

و   عقل معاش،  احتیاط کاري،  شعور،  تا پایان عمر،. ودکتابها فرا گرفته بودند با تجربه و حوایج زندگی تعدیل ش

بسیار بیش از کسانی . بود» آرام شتاب کن«تکیه کالم اوفستینا لنته به معنی . هوشیاري بورژوایی خود را حفظ کند

که یک تن   آتنودوروس،. اند تحمل اندرز گرفتن و پذیرفتن و سرزنش با فروتنی داشت که به چنان قدرتی رسیده

وقتی خشمگین «: هنگام مراجعت به آتن چند اندرز به او داد  فیلسوف بود و چند سال با اوکتاویانوس زیسته بود،

آوگوستوس چنان از این » .شوي، پیش از آنکه بیست و چهار حرف الفبا را تکرار کنی، چیزي مگو و کاري مکن می

و از آتنودوروس خواست » .اي ندارد د هیچ مخاطرهآور پاداشی که سکوت به همراه می« :پند سپاسگزار شد که گفت

.که یک سال دیگر هم بماند

تر از آن تبدل  اما عجیب  تحول قیصر از سیاست بافی پر قیل و قال به سردار و دولتمردي بزرگ عجیب بود،

زمانی به  مردي که. آوگوستوس تکامل پذیرفت. اوکتاویانوس بیرحم و خودخواه به آوگوستوس فروتن و بخشنده بود

اي گسسته و به  اي، از دسته اندك دغدغه آنتونیوس اجازه داده بود سر سیسرون را در فوروم روم به دار آویزد، بی

  آنکه از دوستی یا عیاري نشانی دهد، بی  و،  دستۀ دیگر پیوسته بود؛ هرزگی جنسی را به حد اعال رسانده بود؛

  عنود به جاي آنکه با زهر قدرت مسموم بشود،  ه بود ـ این جوان ناپسندیدةآنتونیوس و کلئوپاترا را تا مرگ دنبال کرد

هایی که شوخ طبعان  به ظنرنامه. و بذل و تحمل شد  وفاداري،  اعتدال،  در چهل سال آخر عمر خود نمونۀ دادگستري،

عاقب خصمانه بسنده کند و داد که به جلوگیري یا ت به تیبریوس اندرز می. خندید ساختند می اش می و شاعران درباره

اصراري نداشت که دیگران هم به سادگی او زندگی کنند؛ هنگامی . در جستجوي خفه کردن بیانات دشمنانه برنیاید

اي راه  شد تا در اشتها و شادي میهمانان خدشه خود زودتر از مجلس خارج می  کرد، اي را به شام میهمان می که عده

جاي دوستانش که وکیل بودند در محکمه حاضر   الحاح از مردم التماس رأي داشت،اهل مباهات نبود؛ با . نیابد

محراب »  در نقشهاي برجستۀ. شد ـ چون از طنطنه وحشت داشت و پنهانی به رم وارد یا از آن خارج می  شد، می

و با تمام کسانی که  داد صبحها بار عام می. هیچ گونه نشان تمایزي میان نقش او و سایر رومیان موجود نیست » صلح

آوگوستوس از سر طیبت . اي دو دل شد روي مردي در تقدیم عریضه. کرد رفتند به مالیمت رفتار می به حضورش می

که بر نیامدن کام او را بدخو   در سالهاي کهولت، ».دهد گویی یک پول سیاه به فیلی می»  :او را سرزنش کرده و گفت

دچار کم طاقتی گردید؛ نویسندگان مخالف را   حتی خدا بودن معتاد شده بود،کرده بود و به قادر مطلق بودن و 

  خورد، و گوش از شنیدن اشعار نادمانۀ گیري زیاد به چشم می مانع نوشتن تاریخهایی شد که در آن خرده  تعاقب کرد،

رسمی را   د یک نامۀدینار گرفته و مفا 500گویند یک بار دستور داد پاي تالوس منشیش را، که  می. اووید بست

او را وادار به   و وقتی شنید یکی از غالمان آزاد شدة او با مادري رومی زنا کرده است،  بشکنند،  آشکار ساخته بود،

آن طور که   براي آنکه بتوانیم قلب خود را،. دوست داشتن اوکتاویانوس کاري دشوار است  رویهمرفته،. خودکشی کرد

باید نخست ضعف و انکسار جسمانی و   به اوکتاویانوس واگذاریم،  سپریم، س مغلوب میبه قیصر مقتول یا آنتونیو

  .غمهاي روزگار پیري او را پیش نظر مجسم کنیم

VI - آخرین ایام یک خدا

و لیویا فقط یک فرزند   سکریبونیا،  کالودیا،: از سه زنش. شکستها و حزنهاي او تقریباً همه در داخل خانۀ او بود

آوگوستوس . انتقام طالق خود را گرفته بود  آنکه خود بخواهد، بی  آن یولیا بود که سکریبونیا با زادن وي، و. داشت

هر   اما لیویا،. و خود او را براي حکومت تعلیم و تربیت خواهد کرد  امیدوار بود که لیویا پسري برایش خواهد زایید،

  ازدواجش با آوگوستوس،  یوس و دروسوس ـ آورده بود،چند براي شوهر نخستین خود دو فرزند شایسته ـ تیبر

و صاحب   باوقار،  لیویا زنی زیبا،. اتحاد آن دو با سعادت آمیخته بود  اما از هر حیث دیگر،. ثمر بود بی  برخالف انتظار،
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اشت و نظر گذ خواست به عمل آورد با او در میان می ترین اقداماتی را که می آوگوستوس اساسی. شخصیت و فهم بود

در جواب این سؤال که چگونه چنان نفوذي در آوگوستوس یافته . نهاد ترین دوستان خود ارزش می او را مانند پخته

و تظاهر به خبر نشدن و ندیدن   عدم مداخله در امور او، …از طریق حفظ عصمت با دقت فراوان «: لیویا گفت  است،

لیویا نمونۀ فضایل قدیم بود و شاید آن فضایل را با ابرامی بیش از » .تهایی که با ایشان سر و سري داشته اس محبوبه

تهیۀ جهیز   کمک به پدران و مادرانی که فرزندان متعدد داشتند،  اوقات فراغت را وقف امور خیریه،. داد حد نمایش می

داراالیتامی بود؛ چرا   ود،در حد خ  کاخ او،. کرد و نگاهداري چندین یتیم به خرج خود می  بضاعت، جهت نوعروسان بی

و حتی شش فرزند باقیماندة   ها، خواهرزاده  ها، برادرزاده  ها، بر تربیت نوه  خواهر خود،  که در آن کاخ و در خانۀ اوکتاویا،

فرستاد، توجه داشت که دختران رشتن و بافتن را فرا  پسران را خیلی زود به جنگ می. کرد آنتونیوس نظارت می

به نحوي که بتوان آن کار یا   کرد که کاري انجام ندهند و چیزي نگویند مگر آشکارا، یشان را نهی میا«بگیرند، و 

مند شد، او را به  عالقه  پسر لیویا،  آوگوستوس اندك اندك به دروسوس، ».خانه ثبت کرد  بیان را در یادداشت روزانۀ

مرگ جوان . خود را براي او بگذارد  قدرت و خواستۀو از صمیم دل حاضر بود   فرزندي پذیرفت، به تربیتش کوشید،

چون   توانست او را دوست بدارد، اما نمی  گذاشت، به تیبریوس احترام می. ناکام یکی از نخستین غمهاي امپراطور بود

اما برازندگی و دلزندگی . جانشین آیندة او شخصیتی مثبت و امیر مآب بود و به تندخویی و نهانکاري تمایل داشت

وقتی یولیا به . قاعدتاً بایست در دوران کودکی لحظات خوش نصیب آوگوستوس کرده باشد  یولیا،  دخترش،

و مارکلوس را بر آن   آوگوستوس اوکتاویا را راضی کرد که طالق پسرش مارکلوس را اجازه دهد،  سالگی رسید، چهارده

ولیا دوران آزادیی را آغاز کرد که از مدتها پیش آرزوي و ی  دو سال بعد مارکلوس مرد،. داشت که با یولیا ازدواج کند

نرم   اي که جانشین او شود، آگریپا را، برخالف میل وي، در آرزوي نوه  اما اندکی بعد امپراطور کارساز،. آن را داشت

ده ساله بود و یولیا هج). م ق 21(نرمک واداشت تا زن خود را طالق گوید و با بیوة شادمان که یولیا باشد ازدواج کند 

یولیا خانۀ شهري آگریپا را بدل . آگریپا چهل و دو ساله؛ اما اگریپا مردي نیک و بزرگ و به نحوي دلخواه دولتمند بود

روح و جان گروه جوانتر و دلشادتر پایتخت   که منبع الهام پارسایان بود،  به سالن لذایذ و لطایف کرد و در مقابل لیویا،

با   و همچنین شایع بود که در برابر این سؤال عجیب که چرا،  فریبد، ا شوهر جدید خود را میشایع بود که یولی. شد

من «:  تر داده است هر پنج فرزندي را که آورده است شبیه آگریپا هستند جوابی عجیب   وجود آنهمه فسق و زنا،

، آوگوستوس تمام )م ق 12(درگذشت هنگامی که آگریپا » .گیرم، مگر اینکه کشتی قبال پر باشد هرگز مسافري نمی

، ساخت و زیاده از حد ایشان را مورد عطوفت و تربیت قرار  پسران بزرگ یولیا  امید خود را متوجه گایوس و لوکیوس،

.آنان را به مقامات اداري رساند  پیش از آنکه قانوناً ممکن باشد،  داد و،

و   به آغوش عشاق بسیار رفت،  بندوبار، گستاخ و بی  لتمند بود،یولیا که باز بیوه شده بود و بیش از پیش زیبا و دو

آوگوستوس به . عشقبازیهاي وي در آن واحد اسباب فرح و ننگ رومی شد که از قوانین یولیانوسی در عذاب بود

  یوس،تیبر. شوهر سومی براي یولیا یافت  و شاید به قصد آشتی دادن دختر خود با زنش،  منظور فرو نشاندن شایعات،

دختر آگریپا، را طالق گوید و با یولیا که او نیز تمایل بدین   ویپسانیا آگریپینا،  مجبور شد زن آبستن خود،  پسر لیویا،

مرد جوان که به آیین روم قدیم پرورش یافته بود سعی خود را کرد که شوهر خوبی ). م ق 9(کار نداشت ازدواج کند 

ی که براي توافق دادن روش لذت طلبی خود با روش پرهیزکارانۀ تیبریوس به اما یولیا خیلی زود از کوشش  باشد،

تیبریوس تا مدتی این رسوایی را با سکوتی . آورد دست برداشت و باز به عشقهاي غیر قانونی روي آورد عمل می

را نزد دیوان  ساخت که زن شوهر زن زناکار را ملزم می» قانون یولیانوسی زنا«. آمیخته با غوغاي درون تحمل کرد

زیرا او و مادرش   تیبریوس از قانون سرپیچید تا واضع آن و شاید خود را در امان نگاه دارد،. دادگستري رسوا کند

. لیویا امیدوار بودند که آوگوستوس او را به فرزندي برخواهد داشت و رهبري امپراطوري را به کف او خواهد سپرد

www.IrPDF.com



١٣۴٣

تیبریوس از مقامات   امپراطور به پسران یولیا از آگریپا نظر بهتري دارد، وقتی برخالف امید ایشان معلوم شد که

در آنجا مدت هفت سال مانند یک تن شارمند عادي به سادگی زندگی . رسمی استعفا کرد و در رودس منزوي شد

ز آغوش یاري به ا  که بیش از همیشه آزاد شده بود،  یولیا،. و نجوم ساخت  فلسفه،  کرد و وقت خود را وقف تنهایی،

  .انباشت رفت و بزم گروه او شبها میدان روم را با غوغا می آغوش دیگري می

شصت ساله و زمینگیر بود، تمام عذابی را که یک پدر و فرمانروا ممکن است ) م ق 2(آوگوستوس، که در این هنگام 

کرد ملزم  پدر زنی که زنا می  قوانین،طبق این . چشید از سقوط خانواده و شرافت و قوانین خود در آن واحد بچشد می

دالیل سوء رفتار یولیا را پیش روي او . خود بر ضد او اعالم جرم کند  بود اگر شوهر از رسوا کردن زن باز ماند،

ایشان به   و دوستان تیبریوس این نکته را به او رساندند که اگر آوگوستوس بر ضد دختر خود اقدام نکند،  نهادند، می

در همان موقع که خوشگذرانی یولیا به حد . آوگوستوس مصمم شد برایشان پیشدستی کند. ا خواهند رفتدیوان قض

اي خشک در آن سوي  که صخره  کمال رسیده بود، آوگوستوس فرمانی صادر کرد و دخترش را به جزیرة پانداتریا،

ادار به خودکشی شد و چند تن دیگر تبعید که پسر آنتونیوس بود، و  یکی از دوستان یولیا،. تبعید کرد  کامپانیاست،

ترجیح داد خود را به دار بیاویزد تا آنکه بر ضد مخدومۀ خویش اداي   به نام فویبه،  کنیز آزاد شدة یولیا،. شدند

مردم » .اي کاش پدر فویبه بودم و پدر یولیا نبودم»  :امپراطور خشمزده چون این خبر را شنید، گفت. شهادت کند

اما خبري از عفو   تیبریوس نیز همین تمنا را داشت،  وستوس استدعا کردند که دخترش را ببخشد،روم از آوگ

فقط محل اقامت یولیا را به محلی در رگیوم منتقل کرد که   تیبریوس، پس از آنکه بر تخت نشست،. آوگوستوس نشد

.درگذشت  خرد و فراموش شده،  ن،در آنجا بود که یولیا پس از شانزده سال زندانی بود. تر بود اندکی گشاده

 2(لوکیوس بر اثر بیماري در مارسی مرده بود . مدتها قبل پیشمرگ مادر شده بودند  پسران یولیا، گایوس و لوکیوس،

و گل تهدید به   پانونیا،  در آن حال که گرمانیا،). میالدي 4(و گایوس از زخمی که در ارمنستان خورده بود   ،)میالدي

او را به   ،)میالدي 2(با اکراه تیبریوس را احضار کرد   که بی یاور و جانشین مانده بود،  آوگوستوس،  کردند، انقالب می

وقتی تیبریوس پس از پنج سال نبردهاي . و به فرو نشاندن قیامها روانه ساخت  فرزندي و نیابت بر سلطنت برگزید،

  از تیبریوس به واسطۀ پارسایی خشک او نفرت داشت، ، تمامی روم، که)میالدي 9(سخت و پیروزمندانه بازگشت 

  .تیبریوس به حکومت آغاز کرده بود  تسلیم این واقعیت شد که هر چند آوگوستوس هنوز امپراطور بود،

یعنی اینکه شخصی بیش از حد خود زنده   زنده بودن بدون رضایت به زندگی است،  آخرین داستان غم انگیز زندگی،

دیگران در شصت . آوگوستوس به سن و سال پیر نبود  به تبعید رفت،  وقتی که یولیا،. حروم باشدبماند و از مرگ م

از زمانی که در هجده سالگی براي انتقام قتل قیصر و اجراي وصیت او   اما آوگوستوس،. سالگی هنوز هم دلزنده بودند

چقدر جنگ و نبرد و نیم   چهل و دو سال پر حادثه،در آن . بیشمار زندگیها کرده و بیشمار مرده بود  به روم آمده بود،

چقدر درد و بیماري، چند توطئه و خبر بر او گذشته، و چند بار به دنبال هدفهاي عالی خود زهر ناکامی   شکست،

! و عاقبت جز این تیبریوس تندخو کسی باقی نمانده بود  امیدها و یاران وي یکایک از میان رفته بودند،. چشیده بود

آنگاه که . سپرد د خردمندانه آن بود که مانند آنتونیوس در عنفوان جوانی و در آغوش معشوق جان میشای

روزگار خوشی یولیا و آگریپا و شادي و غوغاي نوادگان در صحن کاخ   آوگوستوس به دورنماي گذشته نظر افکند،

  که او نیز یولیا نام داشت،  ر دخترش،اکنون دخت. چقدر باید در نظرش دلپذیر و در عین حال غم آلود بوده باشد

گویی مصمم بود تمامی هنرهاي عشقبازي دوستش . کرد بزرگ شده بود و از خصایص اخالقی مادرش پیروي می

آوگوستوس او را به   میالدي، پس از ثبوت زناي یولیا، 8در سال . در خود مجسم کند  که در شعر آورده بود،  اووید را،

امپراطور . دریاي سیاه تبعید کرد  و در همان زمان اووید را به تومی واقع در کنارة  آدریاتیک،اي در دریاي  جزیره
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افتاد  گاه به فکر می» .مردم بچه می اي کاش هرگز زن نگرفته بودم یا بی»   :گفت نالید و می ضعیف و در هم شکسته می

.که از گرسنگی خود را هالك کند

اختیاراتی که به خاطر نظم و ترتیب گرفته بود موجب . رسید ده بود ویران به نظر میتمامی بناي عظیمی که بنیاد نها

سناتورها که از تصویب و تمجید . تضعیف و تباهی سنا و مجالسی شده بود که آن اختیارات را از آنها گرفته بود

مقاماتی که روزي . کردند یرفتند، و تنها یک مشت از اهالی در کمیتیا جلوس م خسته شده بودند دیگر به جلسه نمی

از جانب   به عنوان مفاخري پرخرج و میان تهی،  انگیخت اکنون، قدرتی به همراه داشت و بلندگرایی خالق را برمی

آن صلح و آرامشی که آوگوستوس ترتیب داده و آن امنیتی که براي مردم ارمغان . شد مردان توانا به یک سو نهاده می

خواست در ارتش اسم بنویسد یا تناوب گریز ناپذیر جنگ را  کسی نمی. سست گردانده بود آورده بود بنیاد مردم را

خود   شد؛ آن نژاد بزرگ با ارادة فرسودة و هرزگی جنس جانشین تأهل می  تجمل جاي سادگی را گرفته بود،. بپذیرد

  .در شرف فنا بود

در آن زمان هیچ کس را این دانش نبود تا به . یافت رمیدید و با اندوه د همۀ این چیزها را امپراطور پیر به فراست می

امپراطوري   به رغم صدها نقص موجود و پنج شش تن ابلهی که بر تخت فرمانروایی تکیه داشتند،  ، او بگوید که

شگفت و دقیقی که به دست او برپا شده بود درازترین دوران رفاه و سعادت نوع انسانی را نصیب امپراطوري روم 

در تاریخ   پس از گذشت قرون،  آغاز شده بود،» صلح آوگوستوسی«که به نام » صلح رومی«ساخت؛ یا  خواهد

  .پنداشت شکست خورده است او نیز مانند لئوناردو می. عظیمترین توفیق به شمار خواهد رفت  کشورداري،

ار بستر مرگ او جمع آمده به دوستانی که کن). میالدي 14(در سن هفتاد و شش سالگی در نوال به آسودگی مرد 

چون نقش خود را خوب «: هاي کمدي رومی به کار برده شده است بودند چیزي گفت که بارها در پایان نمایشنامه

لیویا، «: زن خود را در آغوش گرفت و گفت» .حاال دست بزنید و با کف زدن مرا از صحنه مرخص کنید  بازي کردم،

جسد او بر دوش سناتورها   چند روز بعد،. و با همین بدورد ساده درگذشت» بدرود  اتحاد طوالنیمان را به خاطر بیاور،

از میان رم به میدان مارس برده شد و در آنجا، در حالی که کودکان طراز اول آواز مردگان را سر داده بودند، سوزانده 

  .شد

  

فصل دوازدهم

  عصر طالیی

  میالدي 18 –م  ق 30

  

I ـ انگیزة آوگوستوسی  

جنگ و اغتشاشات عمیق اجتماعی   ند صلح و آرامش و امنیت بیش از جنگ با تولید ادبیات و هنر مساعد است،هر چ

زندگی . پروراند رسند می کند و بذرهایی را که هنگام آرامش به ثمر نمی زمین را پیرامون نهال اندیشه زیر و زبر می

که فشار بحران و احکام بقا علف هرزة خشکیده را از ریشه بل  آورد، هاي بزرگ یا مردان بزرگ پدید نمی آرام اندیشه

آرامشی که پس از جنگ پیروزمندانه . کند ها و گشایش راههاي جدید را تسریع می کشد و رشد اندیشه بیرون می

در آن هنگام، مردم از صرف زنده بودن لذت   هاي دوران بهبود سریع برخوردار است؛ آید از تمامی انگیزه پدید می

  .پردازند سرایی می برند و گاه به نغمه می
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زیرا او سرطان هرج و مرج را که موجب تباهی زندگانی مدنی ایشان   مردم روم نسبت به آوگوستوس سپاسگزار بودند،

یافتند در حیرت  از اینکه پس از ویرانی به این زودي خود را توانگر می. عالج کرده بود  شد، ولو با جراحی مهمی، می

نمود،  اي هستند که به نظرشان دنیا می باز هم سرور خطه  به رغم آشفتگی بیدرمان اخیر،  دیدند که، چون می بودند و

تا رومولوس دوم، احیا کنندة روم، باز   بنیانگذار روم،  به تاریخ کشور خود از رومولوس اول،. شعفی داشتند

رژیل و هوراس سپاس و سرفرازي و غرور خود را وقتی وی. شمردند اي شگفت می نگریستند و آن را چون حماسه می

از آن بهتر اینکه فقط جزئی از . شدند مردم در عجب نمی  کردند، و لیویوس همانها را در نثر بیان می  در شعر،

  ادب نغز،  یعنی قلمرو کالم شیوا،  و قسمت عظیمی از آن قلمرو فرهنگی هلنیستی بود،  متصرفات آنان بربري بود،

تقلید و رقابت را   این ثروت معنوي اکنون به روم سرازیر شده،. نی بخش، حکمت بالغ، و هنرهاي شریفعلوم روش

هزاران واژة یونانی به گنجینۀ لغاتی التینی راه یافته بود . برانگیخته، و زبان و ادبیات را به پیرایش و نمو واداشته بود

. هاي رومی مستقر گشته بود و خانه  خیابانها،  ابد،معو هزاران مجسمه و پردة نقاشی یونانی در میدانها، 

برداران از منابع و تجارت امپراطوري به  و بهره  مالکان غایب خاك ایتالیا،  مصر،  پول از جانب تسخیرکنندگان خزانۀ

اهدا نویسندگان آثار خود را بدین امید به ثروتمندان . سوي مردم زیردست و حتی شاعران و هنرمندان جریان داشت

از این جهت بود که . اي دریافت دارند و بتوانند به کمک آن به کار پرمشقت خود ادامه دهند کردند که صله می

  . تورکراتوس، و موناتیوس پالنکوس اهدا کرد  مانلیوس  المیا،  آیلیوس،  هوراس قصاید خود را به سالوستیوس،

آن جمع تیبولوس بود؛ و مایکناس شعر   ، که ستارة رده بوداي از منصفان را گرد خود جمع آو مساال کوروینوس دسته

آوگوستوس تا پیش از فرا رسیدن سالیان . باز خرید  و پروپرتیوس،  و ثروت را با دادن هدایایی به ویرژیل، هوراس،

ا که و خشنود بود از اینکه ادبیات و هنر آن کارمایه ر  تندخویی آخر عمرش نسبت به ادبیات سیاستی آزاد داشت،

  داشتند، تا وقتی که مردم به کار حکومت او کاري نمی. داشتند موجب اغتشاش سیاسی شده بود به خود مشغول می

بذل و بخشش او نسبت به شاعران چنان شهرتی به هم رساند که هر . کرد از دادن پول براي نوشتن کتاب دریغ نمی

آمد به اصرار  یونانی هر روز که آوگوستوس از قصر بیرون می یک تن. گشتند انبوهی از ایشان گرد او می  رفت، کجا می

آوگوستوس بدین نحو او را قصاص کرد که روزي به جا ایستاد و چند بیتی سرود و . گذاشت چند بیتی در دست او می

ابراز تأسف  مرد یونانی چند دیناري به امپراطور داد و. یکی از مالزمان را واداشت تا آن ابیات را به مرد یونانی بدهد

  .سسترس پاداش داد 100,000آوگوستوس نکته سنجی او ـ نه اشعارش ـ را با . کرد که بیش از آن ندارد

از آنجا . گفتند همه شعر می  از ابلهان تا فیلسوفان،. سابقه رو به ازدیاد نهاده بود در این هنگام تعداد کتب به نسبتی بی

مجامعی   شد که با صداي بلند خوانده شود، به این منظور تصنیف می که تمامی اشعار و بسیاري از نثرهاي ادبی

و در لحظات نادري که تحمل شنیدن شعر   شد که در آنها سرایندگان آثار خود را براي مدعوین یا مردم، تشکیل می

ج شهر همانا یوونالیس معتقد بود که یک دلیل قوي براي زیستن در خار. خواندند یکدیگر را داشتند براي یکدیگر می

  اي به نام آرگیلتوم را انباشته بود، که محله  در کتابفروشیها،. فرار از دست شاعرانی بود که روم را آلوده بودند

و در همان حال کتابدوستان تنگدست قسمتهایی از کتبی را   آمدند تا نبوغ ادبی را ارزیابی کنند، نویسندگان جمع می

خواندند؛ روي تابلوهایی که به دیوار نصب بود نام کتابهاي جدید و  د دزدانه میآمدن که از عهدة خرید آن بر نمی

برابر (شد؛ کتابهاي کوچک جلدي چهار تا پنج سسترس و کتابهاي متوسط جلدي ده سسترس  قیمت آنها اعالن می

 به تصویر مصنف مجلدات نفیس از قبیل مجموعۀ لطایف مارتیالیس، که معموال. رسیدند به فروش می) یک دالر و نیم

یا در آن   شد، کتب به تمامی اکناف امپراطوري ارسال می  .خریدار داشت) دالر 3(آراسته بود، در حدود پنج دناریوس 

مارتیالیس از این خبر خشنود شد که آثار او را در بریتانیا . گردید و اسکندریه منتشر می  آتن،  واحد در روم، لیون،

شاعران در این زمان کتابخانه هاي خصوصی داشتند؛ اووید با لحنی گرم کتابخانۀ خود  حتی. کنند خرید و فروش می
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آید که در همان موقع نیز کتابدوستانی بودند که مجلدات ممتاز یا  از آثار مارتیالیس چنین برمی. کند را توصیف می

  وسپاسیانوس،  یبریوس،عمومی تأسیس کرد؛ ت  آوگوستوس دو کتابخانۀ. کردند هاي کمیاب را جمع می نسخه

در شهر رم بیست و هشت کتابخانه دایر   تا قرن چهارم،  و هادریانوس کتابخانه هاي دیگري ساختند؛  دومیتیانوس،

بدین نحو . کردند ها و بایگانی دولتی مراجعه می به این کتابخانه  محصلین و نویسندگان خارجی براي مطالعه. شده بود

به عنوان مرکز ادبی   رم،  در این هنگام،. و دیودوروس از سیسیل به رم رفتند  یکارناسوس،بود که دیونوسیوس از هال

.رقیب اسکندریه شده بود  دنیاي غرب،

  دانشوران دربارة. ادبیات و هنر وقري تازه یافتند. این شگفتگی هم ادبیات را تغییر صورت داد و هم جامعه را

نویسندگان و . خواندند و مردم قطعاتی از آثار ایشان را در کوچه و خیابان می  کردند، نویسندگان معاصر سخنرانی می

  تا زمان شکفتن فرانسه،  آمدند؛ چنین وضعی را، هاي مجلل گرد می »سالن«شاعران با سیاستمدارن و زنان واالتبار در 

لوکرتیوس و کاتولوس جاي  پالوتوسو  انیوسنیروي آتشین . اشراف ادیب شدند و ادب اشرافی. تاریخ به یاد ندارد

نویسندگان و شاعران دیگر با مردم . خود را به یک نوع زیبایی ظرافت آمیز یا ابهامی دل انگیز در بیان و اندیشه سپرد

میان ادبیات . گفتند کردند و به زبان ایشان سخن نمی بنابراین دیگر نحوة زندگی مرم را توصیف نمی آمیختند، و نمی

هاي یونانی تقلید  شکل سخن از نمونه. و زندگی جدایی افتاد و، در نتیجه، جوهر و روح از ادبیات التینی زایل گردید

یا شبانان  آناکرئونیهر گاه از عشق   شعر،. کرد می و موضوع سخن را سنت یونانی یا دربار آوگوستوس تعیین  شد، می

م، و جالل شکوه رو  اعتقادات اخالقی نیاکان،  به نحوي آموزنده به توصیف لذات کشاورزي،  یافت، فراغ می تئوکریتوسی

ادبیات خادم دستاموز دولتمردي شد و به صورت وعظی درآمد که جامع نواهاي گونه گون . پرداخت خدایان آن می

  .خواند بود و ملت را به سوي عقاید آوگوستوسی می

و منفور » گروه خبیث«یکی   :دو نیرو در مقام استخدام اجباري سخن سرایی از طرف دولت به مقاومت برخاست

هاي قدیم را بیش از زیبایی عطرآگین و آراستۀ جدید  که طعم نمکین استقالل نیشخندها و نمایشنامه  بود،هوراس 

  این دستۀ. که کلودیا و یولیا در میان آن جاي داشتند  پسندید؛ و آن دیگر تردامنان غرق در عیش و گناه بودند، می

تار اصالحات اخالقی نبود و شاعران و محافل و موازین جوانتر از قوانین یولیانوسی سخت برآشفته بود و هیچ خواس

و  تیبرلوسدر آثار   جنگیدند، این دو نیرو با یکدیگر می  در ادبیات نیز، مانند زندگی واقعی،. مخصوص به خود داشت

و با پرهیزکاري معصومانۀ ویرژیل و جسارت منافی عفت اووید به رقابت   کردند، با یکدگیر تالقی می پروپرتیوس

. دو یولیا و یک تن شاعر را با تبعید خرد کردند و عاقبت در عصر سیمین یکدیگر را فرسوده ساختند. خاستند برمی

شناخت بر فساد  و عظمت جهانی که استیالي روم را می  ثروت، فراغ رهایی بخش صلح و  اما غلیان حوادث عظیم،

تا آنجا که حافظۀ   اعالنات و انعامات دولتی چیره شد و عصر زرینی پدید آورد که ادبیات آن از حیث صورت و بیان،

.کاملترین نوع خود بوده است  بشري به یاد دارد،

II – ویرژیل  

محبوبترین   خزد، جایی که رودخانۀ مینچیو آرام به سوي رودخانۀ پو می  توا،اي نزدیک مان در مزرعه  م، ق 70به سال 

در قرنی که میالد مسیح آن را   پایتخت روم از آن پس کمتر زادگاه رومیان بزرگ شد؛ اینان،. فرد رومی به دنیا آمد

رگهاي ویرژیل خون سلتی جریان شاید در . آمدند و پس از آن قرن از ایاالت می  از اکناف ایتالیا،  به دو قسمت کرد،

زیرا بیست و یک سال   آید، ویرژیل از گلها به حساب می  از لحاظ اصولی،. زیرا مانتوا مدتها مقر گلها بود  داشته است،

آن مرد، به فصیحترین زبان . قیصر دریافت داشتحقوق تابعیت رومی را از  سیزالپینپس از تولد او بود که ناحیۀ گل 

دهد، بلکه  هرگز رجولیت خشن نژاد رومی را در آثار خود نشان نمی  از جالل و سرنوشت روم سخن سر داده است،

  .دست بر تارهاي رازوري و لطف و ظرافت سلتی سوده است که در تبار رومیان کمیاب بود
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شاعر . اي بخرد و به پرورش زنبور عسل پردازد ه بود که توانست مزرعهپدرش در سمت منشی دیوان آن قدر اندوخت

پر آب شمال سالها در خاطرة شاعر   انبوه شاخ و برگهاي منطقۀ. دوران کودکی خود را در آن آرامش پر زمزمه گذراند

در چهارده   ا به کرمونا،در دوازده سالگی او ر. و هیچ گاه دور از آن دشتها و جویبارها در واقع خوش نبود  منعکس بود،

در آنجا، نزد همان کس که بعداً به اوکتاویانوس . و در شانزده سالگی به رم به مدرسه فرستادند  سالگی به میالن

در مجلس درس سیروي   پس از این دوره،  محتمال،. معانی و بیان و مواد مربوط به آن را تعلیم گرفت  تدریس کرد،

ویرژیل سخت کوشید تا مگر فلسفۀ لذت را بپذیرد، اما تربیت روستاییش او را . حاضر شد فیلسوف، در ناپل  اپیکوري،

م خبر او را داریم که از  ق 41زیرا در سال   ظاهراً پس از تحصیل به شمال بازگشته است،. خوب مجهز نساخته بود

اوکتاویانوس و آنتونیوس مزرعه  .از چنگ سربازي که بزور مزرعۀ پدرش را ضبط کرده بود، با شنا گریخت  بیم مرگ،

آسینیوس پولیو . را از این جهت مصادره کرده بودند که آن ناحیه به دشمنان ایشان روي موافق نشان داده بود

پس شاعر جوان را در . فرماندار دانشمند گل سیزالپین کوشید آن مزرعه را باز گرداند، اما کوشش او به جایی نرسید

.به ادامۀ سرودهاي شبانی که بدان مشغول بود تشویق کردپناه خود گرفت و او را 

گلچین سرودهاي شبانی تازه انتشار یافته بود . ، ویرژیل در رم از شراب شهر سرمست شده بود37تا فرارسیدن سال 

ور و بگرمی پذیرفته شده بود؛ زن بازیگري چند بیتی از آن را بر صحنۀ نمایش خوانده بود، و تماشاگران با شوق و ش

سرودهاي شبانی تصویرهایی بودند از زندگی شبانی به شیوة تئوکریتوس و گاه باعین ترکیبات او، و از . کف زده بودند

آکنده از : لحاظ سبک و وزن زیبا، و خوشاهنگترین شش وتدي بودند که تا آن هنگام به گوش مردم روم رسیده بود

خت آن قدر از خاك و کشاورزي به دور مانده بودند که در آن جوانان پایت. انگیز مندانه و عشق خیال لطف اندیشه

هاي خود  همه خرسند بودند که خود را شبانی بپندارند که رمه. کردند هنگام زندگی روستایی را در خیال ستایش می

  .کند چراند و از عشق یکجانبه دل خود را ریش می را در سراشیبهاي آپنن می

آمیزي سپرده  در اینجا نیز ویرژیل راه ستایش. کریتوسی مناظر روستایی آن اشعار بوداما واقعیتر از این توهمات تئو

شنید و با یأس  نغمۀ پرشور جنگلبانان و بیقراري زنبوران عسل را به گوش خود می. بود، اما حاجتی به تقلید نداشت

و از . داده بودند خوب آشنا بود اي که، مانند هزاران تن از اقران خویش، زمین خود را از دست کشاورزان دلشکسته

کتابهاي سیبوالیی خبر . یافت همه باالتر آنکه امید مردم آن عصر را به خاتمۀ جنگ و دودستگی از جان و دل درمی

م حامی ویرژیل،  ق 40چون در سال . داده بودند که پس از عصر آهن، عصر طالیی ساتورنوس باز خواهد آمد

رژیل در چهارمین سرود شبانی خود اعالم داشت که این تولد مژدة درآمدن به مدینۀ آسینیوس پولیو، پسردار شد، وی

رسد؛ توالی عظیم دورها از نو  اکنون آن عصر نهایی که سیبوالي کومایی در سرودش گفته بود فرا می :فاضله است

اي . آید گردد؛ اکنون نژادي نو از آسمان باال فرود می گردد؛ حکومت ساتورنوس باز می ز میبا عذرااکنون . آید پدید می

بر پسري که هم اکنون به دنیا آمد لبخند بزن، زیرا در عهدش نخست نژاد آهن از میان )! االهۀ والدت(لوکیناي پاك 

  .ه استآپولون تو اینک پادشا. خیزد رود، و در سراسر جهان نژادي زرین بر می می

ابزارهاي آهنین جنگ به کناري نهاده . ده سال پس از سروده شدن این اشعار، پیشگوییهاي ویرژیل تحقق پذیرفت

  در دورة کوتاه بقیۀ عمر ویرژیل،. نسلی جدید بر سر کار آمد که به سالح زرین مجهز شده و دل به زر سپرده بود. شد

گفتند ـ  و آوگوستوس را به عنوان منجی تهنیت می  فزایش نهاد،رم دیگر روي آشوب ندید، سعادت و شادي رو به ا

مایکناس او را دعوت . شاهی خوش بینی اشعار شاعر را استقبال کرد دربار نیمه. شناختند هر چند او را آپولون نمی

کایت از این داوري مایکناس ح. و به عنوان یکی از عوامل مردمپسند اصالحات اوکتاویانوس شناخت  پسندید،  کرد،

روستایی بدهیئتی بود که   که در این هنگام سی و سه سال داشت،  زیرا از لحاظ ظاهر ویرژیل،  کرد، روشن بینی او می

از هر مکان عمومی که در آن او را بشناسند و نشانش بدهند   کشید، تا حد لکنت در برخورد با بزرگان خجالت می
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حتی بیش از اوکتاویانوس علیل   از این گذشته،. احم روم آسودگی نداشتو در جامعۀ سخن پرداز و مز  کرد، پرهیز می

  ویرژیل هرگز زن نبرد و ظاهراً بیش از آینیاس،. برد بود و از سردرد، گلودرد، تالطم معدي، و نزف الدم رنج می

داد؛  اي تسکین می نماید که مدتی خود را با مهر غالم بچه چنین می. از لذت عشق خبر نداشت  قهرمان منظومۀ خود،

.نامیدند می» مرد عفیف«دانیم که در ناپل او را  غیر از این، می

و به وي پیشنهاد کرد تا   اوکتاویانوس را واداشت تا مزرعۀ او را باز دهد،  مایکناس نسبت به شاعر جوان احسان کرد،

سنگین تبدیل مقدار زیادي از   یمۀ، ایتالیا جر)م ق 37(در آن هنگام . اشعاري در تجلیل زندگی کشاورزي بسراید

سکستوس پومپیوس راه ورود خواربار را از سیسیل و افریقا . پرداخت اراضی را به چراگاه و باغ میوه و تاکستان می

سالمت ملت از . آزرد زندگی شهري بلوغ نورس ایتالیا را می. داد و کمبود غالت انقالب دیگري را وعید می  بسته بود،

با زندگی روستایی آشنا بود و، هر چند خود بسیار . ویرژیل در دم موافقت کرد. کرد راعت را ایجاب میهر حیث آغاز ز

دانست  تر از آن شده بود که بتواند سختیهاي آن زندگی را تحمل کند، باز هم کسی بود که خوب می شکسته

هفت سال رنج با کاملترین اشعار خود،  در ناپل عزلت گزید و پس از. هاي دلپذیر آن را با نظر لطف تصویر کند جنبه

که   مایکناس مشعوف شد و ویرژیل را با خود به جنوب برد تا با اوکتاویانوس،. ، بازگشت»محنت زمین«گئورگیک یا 

در دهکدة آتال، سرکردة فرسوده چهار روز . مالقات کند  گشت، از پیروزي بر کلئوپاترا باز می)م ق 29(در آن هنگام 

آن اشعار حتی بیش از آنچه مایکناس . بیت شعر ویرژیل گوش فرا داد 2000ت کرد و با حالی خوش به متوالی اقام

زیرا اوکتاویانوس در آن هنگام در نظر داشت قسمت بیشتر ارتش   بینی کرده بود با سیاست او توافق داشت، پیش

و در آن واحد از طریق رنج   قر سازد،عظیمی را که برایش جهانگشایی کرده بود مرخص کند، آنها را در اراضی مست

توانست فقط در  ویرژیل می  از آن لحظه به بعد،. سربازان را آرامش و شهرها را غذا و دولت را بقا بخشد  روستایی،

  .اندیشۀ شعر و شاعري باشد

  نثر هزیود،ویرژیل از نظم و . گوید اشرف صنایع ـ یعنی زرع زمین ـ سخن می  در گئورگیک هنرمندي بزرگ دربارة

. سازد  اما نثر خشن و نظم نارساي ایشان را به ابیاتی شفاف و ظریف بدل می  برد، و وارو به عاریت می  آراتوس، کاتو،

فصل بذرافشانی و   هاي مختلف کشاورزي را وصف کند ـ انواع خاك و طرز عمل آوردن آن، چنانکه باید تمامی رشته

تمامی . همه را وصف کرده است  و پرورش زنبور عسل ـ  و اسب و گوسفند، ، کشت زیتون و تاك، پرورش گاو حصاد

فریبد؛ براي آنکه بتواند باز هم به بیان حال ادامه دهد، خود را چنین  کند و می هاي زراعت ویرژیل را جلب می جنبه

ایم در هر  د سپردهدل به حدیث خو و ما که  گریزد، وقت بازنیافتنی در گریز است، اما زمان می :کند تحذیر می

  .کنیم اش کاوش می گوشه

. بلکه از هر یک ذکري کرده و براي هر کدام راه عالجی نشان داده است  ویرژیل از بیماریهاي دامها هم غافل نمانده،

هرگز از تمجید سادگی غرایز و نیروي محبت و کمال ظاهر . حیوانات مزارع را با فهم و عطوفت وصف کرده است

از رنج   ها و مشقات، اما از سختی  زندگی روستایی را به نحوي خیال انگیز وصف کرده،. نشده استحیوانات سیر 

مع . و از وقوع متناوب و شکنجه دهندة باد و طوفان غافل نمانده است  امان در دفع حشرات، جانکاه، از کوشش بی 

اي است که بدان عظمت  غرضی و نتیجهدر چنان کوششی و زحمتی » .کار هر چه عظیمتر، پاداش افزونتر«الوصف، 

یابد و  اخالق در مزرعه تعالی می«: گوید ویرژیل می. بخشد؛ هیچ مرد رومی نباید از راندن خیش شرمنده باشد می

اي از کار زراعت ـ از  هیچ پاره. تمامی محسنات قدیم که باعث عظمت روم شدند در مزرعه کشت و پرورش یافتند

در . نیست که عیناً در تحول و تکامل روح اثر نداشته باشد ـ   و درو  علف کشی،  زرع،  حاصل، بذرافشانی گرفته تا حفظ

روح،   کند،  هاي آسمان از هزاران نیروي غیبی حکایت می آنجا که معجزة رستن گیاه و شوخی  خارج دستهاي مزروع،

یابد و در روشن بینی و خشوع و ارادت  حضور زندگی آفریننده را در می  بسی آسانتر از آنچه در شهر ممکن است،
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ترین ابیات خود را سروده است که آغاز آن طنین  در اینجاست که ویرژیل شهره ».گردد ورزي مذهبی عمیق می

  :اما دنبالۀ آن خاص ویرژیل است  اشعار لوکرتیوس را دارد،  نجیبانۀ

  خوشا آن که انگیزة هر چیز را باز شناخت،

  سنگدل و هراس دلگیر و سرنوشت

  آزمند را زیر پا نهاد؛ آخرونو هیاهوي 

  و اما خوشبخت آن که خدایانی را که کشت را مددکارند

  .پان و سیلوانوس کبیر و پریان دریایی ـ باز شناخت

این عمل . و یاري ایشان را جلب کند بر حق استکند با قربانی خدایان را بر سر لطف آورد  دهقان در اینکه سعی می

و به زمین و زندگی جامۀ معنی و موضوع و شعر  بخشد پرهیزکارانه دوران محنت را با جشن و شادي روشنی می

.پوشاند می

طبیعت اشیا   این منظومه به اتفاق دربارة. دانست می» بهترین شعر بهترین شاعر«جان درایدن مجموعۀ گئورگیک را 

البته مردم روم آن منظومه را با کتابچۀ تعلیمات . در عین آموزنده بودن، زیباست  د این مزیت کم نظیر است که،واج

  در واقع،. فوروم را به روستا فروخته باشد  ایم که کسی، پس از خواندن آن، کشاورزي اشتباه نکردند؛ هرگز نشنیده

. ت روستایی را به منظور خوش آمدن ذوق شهریان سروده باشدگوید، شاید ویرژیل این نغمات پرلذ چنانکه سنکا می

آوگوستوس چون دید که ویرژیل تکلیفی را که مایکناس بر عهدة او نهاده بود بسیار نیکو انجام داده   در هر صورت،

  .شاعر را به کاخ خویش خواند و کاري خطیرتر با مضمونی وسیعتر بدو تکلیف کرد  است،

III – انئید  

اما این تصور که پدرخواندة او از تبار ونوس و . طرح عبارت بود از سرودن چکامۀ نبردهاي اوکتاویانوس در آغاز،

. اي را دربارة بنیان نهادن روم از خاطر بگذراند اندیشۀ حماسه  و شاید هم امپراطور،  آینیاس است سبب شد که شاعر،

نگري به گسترش روم به  بینی به وسیلۀ آینده ق پیشرفته رفته داستان از طری  سخن تنیده شد،  همچنانکه رشتۀ

شد  نقش خصایل رومی در این کارهاي مهم نشان داده می  در این منظومه،. امپراطوري و صلح آوگوستوس نیز رسید

آمد که خصایل پسندیدة قدیم از نو رونق و وراج یابند؛ قرار بود قهرمان حماسه به خدایان احترام  و سعی به عمل می

ویرژیل . ارد؛ و ایشان هم او را راهنمایی کنند؛ و سرانجام شاعر به اصالحات اخالقی و ایمانی آوگوستوس بپردازدبگذ

. آخر عمر خود را بر ساختن انئید نهاد) 19 – 29(هاي ایتالیا سفر کرده و ده سال  براي انجام دادن کار خود به گوشه

گفت بنویسند، و  چند بیتی را بامدادان پگاه می. به کار خود دلبستگی داشت فلوبرساخت و مانند  با تأنی شعر می

پیشرفت   مکرر دربارة  آوگوستوس بیصبرانه در انتظار پایان یافتن منظومه بود،. نوشت پسینگاه همان ابیات را از نو می

ویرژیل تا آنجا . خواست که هر قطعۀ پایان یافته را نزد او ببرد اصرار از ویرژیل می و به  کرد، کار از شاعر استفسار می

  اوکتاویا،. اما عاقبت کتاب دوم و چهارم و ششم را براي او خواند  امروز و فردا داد،  که توانست به اوکتاویانوس وعدة

. وصف کرده بود از حال رفت  ر تازه مردة او، راپس  آنجا که شاعر مارکلوس،  خواهر اوکتاویانوس و زن بیوة آنتونیوس،

با آوگوستوس در آتن   م ویرژیل به یونان رفت، ق 19در سال . این حماسه به پایان نرسید و ساخته و پرداخته نشد

در . و اندکی پس از رسیدن به بروندیسیوم درگذشت  به ایتالیا بازگشت،  دچار آفتابزدگی شد، در مگارا  مالقات کرد،

بایست الاقل سه سال دیگر کار  چون می  ستر مرگ از دوستانش تقاضا کرد که نسخۀ خطی اشعارش را نابود کنند،ب

.آوگوستوس آن دوستان را از اجراي این تقاضا نهی کرد. کند تا اشعارش پیراسته و آراسته شود

روح هکتور مقتول بر رهبر   ت،سوخ آنگاه که تروا به آتش می. شناسد اي داستان انئید را می هر شاگرد مدرسه

تروا را » چیزهاي مقدس و خدایان خانگی»  گوید شود و به او می ظاهر می» آینیاس پرهیزگار»  او، داردانیهمدستان 
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را باز گیرد که بقاي مردم تروا را بسته به  »پاالس آتنه  مجسمۀ«از یونانیان بازستاند ـ و از همه مهمتر پاالدیوم یا 

در شهري که پس از سرگردانی در دریا عاقبت «گوید این مظاهر مقدس را  هکتور می. دانستند نگاهداري آن می

به کشتی   گریزد، آینیاس با پدر پیر خود به نام آنخیسس و پسر خود به نام آسکانیوس می» .بنیادخواهی نهاد بجوي

باد ایشان را در . کند اما همواره آواز خدایان ایشان را به رفتن امر می. کند در نقاط مختلف توقف میو   نشیند، می

. کشاند، که در آنجا شاهزاده خانمی فنیقی به نام دیدو سرگرم ساختن شهري است نزدیکی کارتاژ به ساحل می

.) کرد تجدید ساختمان کارتاژ اجرا می  بارةآوگوستوس نقشۀ قیصر را در  ساخت، هنگامی که ویرژیل این قطعه را می(

دارد کاري را که دیدو به  سازد و وا می طوفانی موافق ایشان را در غاري پناهنده می. سپارد آینیاس دل به دیدو می

پذیرد و با دیدو و افراد موافق خود در ساختمان  آینیاس تا چندي این تعبیر را می. کند انجام دهند ازدواج تعبیر می

دادند ـ به آینیاس اخطار  که در اساطیر قدیم اهمیتی به ازدواج نمی  اما خدایان بیرحم ـ. جوید هر شرکت میش

  کند، و ملکۀ آینیاس اطاعت می. چون آن شهر همان پایتختی نیست که آینیاس باید بسازد  کنند که راه بیفتد، می

  :گذارد ماتمزده را با این کلمات به جا می

من هرگز  …اي  ز انکار نخواهم کرد که تو بیش از آنچه بتوانی در بیان بگنجانی بر من حق داشتههرگ  اي ملکه،

زند که با کشتی روانه  اما آپولون اکنون مرا نهیب می …. مشعل دامادي را نیفروختم و سوگند ازدواج را نخوردم

  .پویم ا نه به خود میمن راه ایتالیا ر. ها خویشتن و مرا نابود مساز پس با این شکوه …. شوم

ما، که پس از هشتصد سال خواندن ادبیات » .پویم من راه ایتالیا را نه به خود می«: راز داستان همین است

کنیم، بسیار بیش از مردم یونان و  در حق ویرژیل و قهرمان او داوري می  بر طبق موازین آن نوع ادبیات،  احساساتی،

در نظر مردم باستان، ازدواج بیش از آنکه اتحاد   اما،. روابط نامشروع اهمیت قائلیمروم آن زمان براي عشق رمانتیک و 

بسیار باالتر از حقوق یا هوسهاي   ها بود؛ و دین افراد، نسبت به مرز و بوم یا مذهب، ابدان یا ارواح باشد، اتحاد خانواده

وید؛ آنجا که دیدو پس از عزیمت آینیاس خود گ دیدو از سر مهر و لطف سخن می  ویرژیل دربارة. شد فرد شناخته می

آنگاه ویرژیل آینیاس را . هاي منظومۀ ویرژیل است سوزد یکی از زیباترین پاره افکند و زنده می را بر تودة آتش عزا می

.کند تا ایتالیا دنبال می

از   نجا التینوس، پادشاه التیوم،روند، و در آ شوند، پیاده به التیوم می آن چند تن تروایی در کوماي به ساحل پیاده می

است که در   دختر التینوس به نام الوینیا نامزد تورنوس، رئیس خوش سیماي مردم روتولی،. کند ایشان استقبال می

گرداند، و تورنوس به او و التیوم  آینیاس مهر دختر و پدر را از تورنوس منعطف می. کند همسایگی ایشان زندگی می

به منظور تازه نفس ساختن و تشویق آینیاس، او   سیبوالي کوماي،. گیرد و نبردهاي سخت درمیدهد  اعالن جنگ می

هرمو شرح سفر و خطر اودوسئوس را در اودیسه و جنگ یونانیان با . برد را از مغارة دریاچۀ آورنوس به تارتاروس می

آورد و آینیاس  ن اسلوب در منظومۀ خود میتروا را در ایلیاد نوشت؛ ویرژیل نیز سفر و خطر و جنگ آینیاس را به هما

ویرژیل نیز راه را براي دانته   همچنانکه هومر راهنماي ویرژیل شد،. برد مانند اودوسئوس، به گردش جهنم می  را،

اما قهرمان او راه را پر پیچ و خم، و دنیاي سافل » .پایین شدن به دوزخ آسان است«: گوید ویرژیل می. هموار ساخت

کرده است  خورد و او را به سبب اظهار عشقی که می در آنجا به دیدو برمی. یابد حوي سرگیجه آور در هم میرا به ن

دهند؛ و زندانی  بیند که گناهان روي زمین را با آنها پاداش می هاي گوناگون را می کند؛ همچنین شکنجه سرزنش می

  پس از آن سیبوال،. کشند در آن عذاب می) شیطان یا(کند که نیمه خدایان طاغی به گونۀ لوکیفر  را مشاهده می

و در آنجا کسانی که روي زمین خوب زندگی   برد، آینیاس را از گذرگاههاي اسرارآمیز به سرزمین آمرزیدگان می

یۀ در اینجا نظر  که در راه مرده بود،  پدر آینیاس،  آنخیسس،. برند پایان به سر می هاي سبز با لذت بی اند در دره کرده

شکوه و جالل و قهرمانان   کند و، در رؤیایی تمام نما، بهشت و برزخ و دوزخ براي پسر تشریح می  اورفئوسی را دربارة
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. سازد بعدها ونوس نیز جنگ آکتیون و پیروزیهاي آوگوستوس را بر او آشکار می. دهد روم را به او نشان می  آیندة

کشد، و با دستهاي قهرمانی خود مرگ  تورنوس را می  گردد، گان بازمیآینیاس که روحی تازه یافته است به جهان زند

. برد تخت و تاج التیوم را به میراث می  پس از مرگ پدر الوینیا،  کند و، وار ازدواج می با الوینیاي سایه. پراکند می

س شهر آلبالونگا را به پسرش آسکانیوس یا یولو. برند شود و او را به دیار مردگان می اندکی بعد در جنگ کشته می

  .گذارند رم را بنیان می  رومولوس و رموس،  کند، و پس از او احفادش،  عنوان پایتخت جدید اقوام التینی بنا می

نسبت به وطن امپراطور یا  بابت اینهمه تملقهاي سپاسگزارانه  گیري از روحی چنان بزرگوار مانند ویرژیل، خرده

خواسته است تصنیف کند و آن قدر زنده نماند که آن را به کمال  یل هیچ وقت نمیعیبجویی در اثري که شاید ویرژ

کند؛ و این کاري است که در تمامی  هاي یونانی را تقلید می بدیهی است که نمونه. نماید برساند، کاري ناشایسته می

هاي پرآشوب  ز از هنگامههاي نبرد چیزي جز انعکاسی ناچی صحنه. شئون ادبی روم جز از هجا و مقامه آشکار است

وصف کرده است، » بامداد سرخ انگشت سر زد«دم را به گفتن  ایلیاد نیستند؛ و هر چند بار که هومر بر آمدن سپیده

و لوکرتیوس به   انیوس،  ها و گاه بیتهاي تمام را از نایویوس، شاعر رویدادها و جمله. زند سر می) فلق(در انئید آورورا 

در . انگیز دیدوي ویرژیل گذارده بود سرمشقی براي عشق غم آرگونوتیکالونیوس رودسی با خلق آپو. برد عاریت می

تمامی ادبیات   به نظر مردم آن زمان،. دانستند این عاریت بردنها را مشروع می  مانند روزگار شکسپیر،  روزگار ویرژیل،

زمینۀ اساطیري انئید ما را که به ساختن . اي بود تمامی مردم مدیترانه  دیترانه مرده ریگ و انبار ذخیرةدنیاي م

کند، اما این ابهامها و مداخالت خدایان حتی براي خوانندگان شکاك اشعار روم آشنا  اساطیر خود مشغولیم خسته می

که غولهاي ایلیاد یا مردم   رایی سیل آسا و واقعیات زندگی،از داستانس  در حماسۀ مالیم ویرژیل بیمار،. و دلپذیر بود

ماند، و مردم داستان  داستان ویرژیل غالباً واپس می. یابیم آورد، اثري نمی خودمانی سرزمین ایتاکا را به جنبش درمی

گوید ـ زنی  رکش میدیدو ـ که آینیاس ت. کند مگر آنان که آینیاس ترك یا نابودشان می  او تقریباً به تمامی بیجانند،

لوح و  رساند ـ جنگجویی ساده تورنوس ـ که آینیاس تورنوس به قتلش می. زنده، دلربا، ظریف، و آکنده از محبت است

پس از خواندن . اند درستکار است که التینوس فریبش داده است و خدایان مسخره او را به مرگی ناحق محکوم کرده

خواهد و  گذارد و عذر خیانت او را می اي برایش نمی او که اراده» از پرهیزگاري»  س،سالوس و ریاي آینیا  ده بند دربارة

از آن گفتارهاي پر آب و تاب، که مردان . شویم سازد ناراضی می تنها از طریق مداخلۀ فوق طبیعی او را کامیاب می

آن هم بر   جز افزودن مالل لفاظی،  ،بریم ـ گفتاري که هنري ندارد رساند، لذتی نمی خوب را با گفتن آنها به قتل می

.مثله کردن دیگري که آخرین حربۀ آدمی براي اثبات حقانیت خود است

باید در همه حال به خاطر آوریم که ویرژیل به تصنیف داستان پهلوانی و عشقی اشتغال   براي فهم و ارزیابی انئید،

. کند نیست که او االهیاتی روشن و آشکار عرضه می منظور این. نگاشت بلکه کتابی آسمانی براي روم می  نداشت،

خدایان مخلوق هومر بدسگال هستند و تازه   خدایانی که بندهاي خیمه شب بازي ویرژیل را در دست دارند به اندازة

در حقیقت تمامی بدکاري و عذاب داستان ناشی از خدایان است . مانند آنان به نحو طیبت آمیزي هم بشري نیستند

شاید ویرژیل این خدایان را به عنوان افزارهاي شعري یا نمادهاي اوضاع و احوال جابرانه و . ز مردان و زنان آنو نه ا

به طور کلی ویرژیل بین یوپیتر و خداي مجهول سرنوشت به عنوان فرمانرواي . آورده است قضاي شادي کش در نظر

دارد، از هیچ فرصتی براي یادآور  مقیم اولمپ دوست می، خدایان ده و مزرعه را بیش از خدایان  کاینات مشکوك است

مهر «کند که همنوعان او بتوانند عوامل  و آرزو می  شود، شدن آن خدایان و مراسم عبادت ایشان رو گردان نمی

بود که کیش باز یابند ـ و این همان عواملی   و خدایان،  مرز و بوم،  که عبادت باشد از احترام به ابوین،  را،» احترام آمیز

اما   ،»واي بر ایمان از دست رفته! واي بر تقوا«: نالد که ویرژیل با تأسف می. داشت روستایی بدوي آنها را مقدس می

نهد، با عقاید و افکار  شوند به کناري می فرضیۀ قدیم جهنم را مبنی بر اینکه تمام مردگان دچار سرنوشت غمباري می
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کند و، تا حدي که از او ساخته است، مفهوم بهشت را  اسخ و زندگی آینده مغازله میتن  اورفئوسی و فیثاغورسی دربارة

به صورت پاداش، برزخ را به صورت محل زدوده شدن از آالیشها، و جهنم را به صورت محل مجازات، زنده و قابل 

.سازد درك می

و   طرح موجد بزنگاه داستانهاست،سرنوشت روم . و بزرگترین خداي آن روم است  دین حقیقی در انئید وطنپرسی،

شاعر چنان از . کند مفهوم و معنی پیدا می» کار خطیر استقرار نژاد رومی«تمامی مصیبتهاي داستان با توجه به 

گوید که بگذار مردمان  می. خورد بالد که نسبت به فرهنگ باالدست و اعالي یونان غبطه نمی امپراطوري به خود می

  :ه صورت زنده درآورند و نقشۀ مسیر ستارگان را بکشنددیگر مرمر و برنز را ب

  .باید بر مردان فرمانی برانی  اي رومی،  اما تو،

  هنر تو آن خواهد بود که راه آشتی را بیاموزي،

  .و زبردستان را بر زیر افکنی  زیردستان را امان دهی،

در هر . وري جنگ طبقات بود نه قیصرداند که قاتل جمه می  و همچنین ویرژیل از مرگ جمهوري ناخرسند نیست،

کند؛ آن را به عنوان بازگشت حکومت  فرمانروایی حیات بخش آوگوستوس را پیش بینی می  مرحله از شعر خود،

هرگز . دهد گوید؛ و به آوگوستوس؛ به عنوان پاداش، وعدة بار یافتن به محضر خدایان را می ساتورنوس خوشامد می

  .کمال انجام نداده استکسی مأموریت ادبی را بدین 

چرا نسبت به این تبلیغاتچی کشیش مآب، اخالق فروش، زیاده وطنخواه، و استعمار طلب این قدر محبت داریم؟ 

دانیم که عطوفت او از ایتالیاي  چرا که می. قسمتی از این لحاظ است که لطف روح او در هر صفحه منعکس است

از عذاب خرد و بزرگ از هیبت منکر جنگ، . می حیات اشاعه یافته استزیباي خود او به تمامی مردم و حتی به تما

و آفتاب ایام » اشکی که در چیزهاست«برد، از غمها و دردها، و از  از میرندگی کوتاه که اشرف مخلوق را با خود می

قدان نوباوگان خود را سپیدار ماتم ف  بلبل زیر سایۀ«: سراید وقتی می. کند خبر داد عمر را گاه تیره و گاه درخشان می

و خمیده   نالد، بال و پر از آشیانه بیرون کشیده است؛ بلبل شب همه شب می دارد که مردي کشتکار آنها را دیده و بی

صرفاً در تقلید از » کند، دهد و جنگل را با نالۀ غم انگیز خود پر می اي نغمۀ حزین خود را باز سر می بر شاخه

اگر بر سر هر بیت در . کشد لطف مدام کالم اوست ا را باز و باز به سوي ویرژیل میاما آنچه م. لوکرتیوس نیست

ابیات را سر و » دهد لیسد و به آنان اندام می هایش را می همچون ماده خرسی که با زبان توله«رفت و  اندیشه فرو می

تواند آن رنج را با  زده است میو تنها آن خواننده که خود به سرودن شعر دست   بیهوده نبود،  بخشید، سامان می

حدس دریابد که این روایت را چنین مالیم ساخته و با آنهمه عبارات پرنغمه و آهنگدار زیور بخشیده است که از هر 

ویرژیل زیاده از حد زیبایی   شاید منظومۀ. اندازد دو صفحه یکی الحاح دارد که عیناً نقل شود و زبان را به وسوسه می

در ویرژیل لطفی ظریف و . کند ما را رنجه می  آنجا که فصاحت آن را به درازا کشد،  تی زیبایی هم،ح. یکدست دارد

که هومر نام » دریاي هزار موج«یا مد سرکش آن   لوکرتیوس،  اما کمتر از آن اندیشه و نیروي مردانۀ  زنانه هست،

توانست از نو  کرد که هرگز نمی قاداتی را وعظ میوقتی ویرژیل را در نظر مجسم کنیم که اعت. خورد به چشم می  دارد،

و سپس از   ساخت که هر رویداد و بیت آن مستلزم کوشش هنر مصنوع بود، اي می و ده سال حماسه  به چنگ آورد،

اي قوة تصور او را برنیفروخته و مخلوق او را  مزاحم اینکه در کار خود شکست خورده است و هیچ اخگر زاینده  اندیشۀ

اما شاعر اگر بر موضوع کار . خواندند فهمیم که چرا ویرژیل را مالیخولیایی می تازه می  میرد، نبخشیده است می هیئت

اي درخشانتر  تاکنون کمتر ممکن شده است که صنعت شعري نتیجه. بر وسیلۀ کار کامال پیروز شد  خود دست نیافت،

.از این داشته باشد

www.IrPDF.com



١٣۵٣

یک تن . چند تن بدگو پا به میدان نهادند. اش را به جهانیان دادند او منظومه اوصیاي  دو سال پس از مرگ ویرژیل،

دیگري قطعات و ابیاتی را که از دیگران برداشته بود به فهرست   اي از نقایص آن منظومه منتشر کرد، نقاد مجموعه

م خیلی زود این هرج و اما رو. و دیگري هشت جلد مشابهات بین اشعار ویرژیل و اشعار پیشین را چاپ زد  کشید،

و در مدارس از آن روز تاکنون اشعار انئید   هوراس از سر اشتیاق ویرژیل را همپایۀ هومر خواند،. مرج ادبی را بخشید

سنگهاي گور و   وران و دکانداران، هم پلبینها و هم آریستوکراتها اشعار او را بر زبان داشتند؛ پیشه. کنند را حفظ می

هاي ویرژیل را  کردند؛ و خشهاي معابد در پاسخ تمنیات مردم ابیات مبهم حماسه زي از او نقل میها چی دیوار نبشته

شهرت او . عادت تفأل زدن با مجموعۀ اشعار ویرژیل در آن هنگام آغاز شد و تا دورة رنسانس ادامه یافت. خواندند می

در چهارمین سرود   مگر هم او نبود که،. دانستند تا جایی که در قرون وسطی او را جادوگر و قدیس می  روزافزون بود،

را پیش گویی کرد و در انئید روم را شهر مقدسی توصیف کرده بود که نیروي ) عیسی مسیح(ظهور منجی   شبانی،

  دین از آن محل تمامی جهان را اعتال خواهد بخشید؟ مگر هم او نبود که در آن کتاب موحش ششم واپسین داوري،

با وجود   مانند افالطون،  و سعادت متبرکان را در بهشت توصیف کرده بود؟ ویرژیل،  آتش مطهر برزخ،  عذاب بدکاران،

داشت و نه فقط در راه دوزخ  دانته بالغت اشعار او را دوست می. شد ذاتاً مسیحی تلقی می  اعتقاد به خدایان مشرکان،

هنگام ساختن بهشت مفقود و بیان    میلتن،. ي خود ساختبل در هنر روایت سهل و بیان زیباي او را راهنما  و برزخ،

  رفت، تر از او انتظار می که حکمی سرسخت   و ولتر،. در فکر ویرژیل بود  هاي پرطمطراق شیاطین و آدمیان، خطابه

  .انئید را لطیفترین اثر ادبی روزگار باستان خواند

IV – هوراس  

همین   که در آن حسد فقط کمتر از دنیاي عشق متداول است ـ هاي دنیاي ادبیات ـ یکی از دلپذیرترین صحنه

م مالقات کردند ـ ویرژیل سی ساله و  ق 40این دو شاعر در سال . معرفی هوراس توسط ویرژیل به مایکناس است

و هر سه تا   ویرژیل یک سال بعد درهاي خانۀ مایکناس را به روي هوراس گشود،. هوراس بیست و پنجساله بود

  .مرگ دوستانی یکدل ماندندهنگام 

وي در دهکدة ونوسیا در . ، ایتالیا دوهزارمین سال تولد کوینتوس هوراتیوس فالکوس را جشن گرفت1935در سال 

اي بود که به مقام تحصیلدار مالیات رسیده ـ به قول بعضی ماهی فروش شده  پدرش بردة آزاد شده. آپولیا به دنیا آمد

و هوراتیوس محتمال نام اربابی   ،)و شاید لقبی باشد که مردم بدو داده بودند(هن است فالکوس به معنی گوش پ. بود

پدر مالی جمع آورد و کوینتوس را براي   به هر نحو که بوده،. کرده است بوده است که پدرش به او خدمت می

ان به ارتش بروتوش پیوست در آنجا کوینتوس جو. آموختن معانی و بیان به روم و براي گرفتن فلسفه به آتن فرستاد

اما خود هوراس، که غالباً از » .شیرین و افتخار آمیز است مرگ به خاطر وطن«آري، . و فرمانده لژیونی شد

دید که   چون جنگ به پایان رسید،. سپر از دست افکند و پا به فرار نهاد  در میانۀ هنگامه،  کرد، آرخیلوخوس تقلید می

مع الوصف، عمال با تصدي » .فقر عیان مرا به شاعري کشاند»  :محروم گردیده استاز تمامی دارایی و موقوفه 

  . ممر معاشی به دست آورد  منشیگري بازپرس،

اما آن جامه و وسیله را هم نداشت تا   داشت، غره و خجل بود؛ جوامع عامه را دوست نمی  هوراس مردي کوتاه و فربه،

از آنجا که محتاطتر از آنی بود که ازدواج کند، خود را با . برابر باشند به محافلی برود که از حیث تحصیل با او

و ممکن است نوعی هرزگی شاعرانه باشند که به منظور   اند، کرد که ممکن است واقعیتی داشته روسپیانی اغنا می

 گفت، و شعر میدربارة روسپایان با امتناعی دانشمندانه و عروضی پیچیده . اند نمایش دادن پختگی اختراع شده

چون بینواتر از آن بود که خود را از افراط در . فریبد بسیار شایسته است پنداشت که چون زنان شوهردار را نمی می

. امور جنسی به نابودي بکشاند، رو به کتاب آورد و در دشوارترین اوزان یونانی غزلیاتی به یونانی و التینی سرود
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مرد خوشگذران مهربان شرمزدگی هوراس را، . و نزد مایکناس از آن تمجید کردویرژیل یکی از همین اشعار را دید 

در . احترامی به خود تلقی کرد و در اندیشۀ به فضل آمیختۀ او لذتی نهانی یافت  که موجب لکنت زبانش هم شده بود،

ه به بروندیسیوم به ، مایکناس ویرژیل و هوراس و چند تن دیگر را با قایق و دلیجان و تخت روان و پیاد37سال 

. و اوکتاویانوس منشیگري خود را به هوراس پیشنهاد کرد  هوراس را به اوکتاویانوس شناساند،  اندکی بعد،. گردش برد

که در   اي پردرآمد در اوستیکا، اي و مزرعه ، مایکناس خانه34در سال . اي به کار نداشت عذر آورد شاعر که عالقه

اکنون هوراس مختار و آزاد بود که در شهر یا خارج شهر زندگی کند . به او داد  له داشت،کیلومتر تا رم فاص 72حدود 

.بنویسدبا آسایش آمیخته به تنبلی و دقت زیاد آثار خود را   همچنانکه خواب و خیال نویسندگان است،  و،

با همۀ طبقات در . انند تماشاگري که سرگرم تماشاي دنیاي شتابان است از زندگی لذت بردتا مدتی در روم ماند و م

کرد، و با لذتی طبیب مانند سبکسریها و  آوردند مطالعه می در انواع مردمی که روم را به وجود می  آمیخت، می

 30و  34(رها منعکس کرده است برخی از این انواع را در دو کتاب ساتی. گرفت بدکاریهاي پایتخت را به نظاره می

هوراس خود این اشعار را . و قسمت باقی آن مالیمتر و حلیمتر است  که ابتداي آن تقلیدي از لوکیلیوس،) م ق

یا مذاکرات خصوصی و زیاده دوستانه است و وزن آن » گپ«بل به معنی   خواند که نه به معنی موعظه، سرمونس می

کسی را که مانند من «و   جز وزن آن، نثر است،  داشت که شعرش از همه لحاظ، اعتراف. اي بود شش وتدي محاوره

در این نظمهاي سریع، با زنان و مردان زندة » .تر است بسراید هیچ کس شاعر نخواهد خواند ابیاتی که به نثر شبیه

نان یا قهرمانان ویرژیل اما این مردان و زنان شبانان و دهقا. شنویم کنیم و آواز تکلمشان را می روم برخورد می

تند زبان، شاعر یاوه، سخنگوي پر   اي و زنان قهرمان اشعار اووید هم نیستند، بل بردة نیستند، آن مردم هرزة افسانه

در اشعار هوراس باالخره : و کوچه گردند  طمطراق، فیلسوف حریص، پر چانۀ مزاحم، سامی آزمند، بازرگان، دولتمرد،

گیرند و بعد  به شکم پرستانی که با اغذیۀ لذیذ جشن می. کند و مرده ریگ خواران را وضع میبه توفیق میراث جویان 

اگر خدایانی بودند که تو را به روزگار «شود که  را یادآور می» مداح زمانی ماضی«. خندد لنگند می نقرس می از درد

دانیم حاجت بدان نداریم که دوباره  میلطف عمدة گذشته آن است که » .زدي گذشته بازگردانند، هر بار سر باز می

هماواز با لوکرتیوس از آن ارواح بی آرام در عجب است که در شهر هواي بیرون شهر را . همان روزگار را بگذرانیم

برند؛ زیرا همیشه کسی هست که از  کنند و در روستاها آرزوي شهر را دارند؛ هیچ وقت از آنچه دارند لذت نمی می

ته باشد؛ و چون به زنان خود قانع نیستند، با قوة تصور ضعیف اما وسیع، هوس زنان دیگران را دارند ایشان بیشتر داش

از زریاب حریص . گوید که بیماري روم جنون پول است باالخره می. اند که خود براي شوهرانشان فاقد دلربایی شده

شود؟ نام را عوض کن، داستان خود  اش دور می خندي که همواره آب از لبان تشنه می تانتالوسچرا به «: پرسد می

ایستد و  کند که رو در روي او می خود را چنین عرضه می  در شعري بردة. کند خود را نیز ریشخند می» .توست

شک . خواهی، اسیر شهوت خود هستی دانی چه می گوید که تو اي معلم اخالق، مرد تندخویی، خود نیز نمی می

: گوید می. کند، خطاب هم به دیگران است و هم به خود یا میانه روي را توصیه می» اعتدال زرین«نیست که وقتی 

در ابتداي مجموعۀ دوم . ماند که مرد هوشمند از افراط و تفریط در آن بر کنار می» اي دارد هر چیز حدي و قاعده«

. برد که از مجموعۀ اول به علت زیاده از حد خشن و ضعیف بودن خرده گرفتند شکایت می ساتیرهاي خود به رفیقی

» چه کنم؟ اصال شعر نگویم؟«: گوید شاعر به اعتراض می» .مدتی تعطیل کن«: شنود خواهد و می از آن رفیق پند می

) م ق 29(ثر بعدي او، ترجیع بندها، ا. بست چه نیکو بود اگر آن پند را مدتی به کار می ».برد آخر خوابم نمی» «.بلی«

و از لحاظ هر دو   اي است خشن و تند، عاري از بخشندگی، بري از ذوق، مجموعه: کمتر از سایر آثار او ارزش دارد

شاید . جنس زن و مرد، منافی اخالق ـ که تنها به عنوان آزمایشی در وزن دو هجایی آرخیلوخوس سروده شده است

عامۀ جاهل و «دیگر تحمل فشار . تا حد تلخکامی افزایش پذیرفته بود» ثروت و هیاهوي رومدود و «بیزاري او از 
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هاي کشتی شکستۀ بشري پایتخت به زور آرنج  کند که در میان پاره خود را چنین تصویر می. را نداشت» بداندیش

کی ترا خواهم دید؟ کی ! تاییاي منزل روس«: آورد ماند، و بانگ برمی رود یا به زور آرنج دیگران عقب می پیش می

اي فراموشی شرین دغدغۀ حیات را بر  یا با جرعه  خواهم توانست گاه با کتب قدما، گاه با خواب و ساعات بیکارگی،

و آن سبزیهاي تفته در پیه خوك  ید،بدهخود گوارا سازم؟ آه، اي برادران فیثاغورس، کی خواهد بود که لوبیا به من 

اي که در خارج شهر داشت آن قدر  دوران اقامتهاي او در رم کوتاهتر شد؛ در خانه» !را؟ اي شبها و ضیافتهاي ملکوتی

پس از . حتی مایکناس، شکایت داشتند که ایشان را از زندگی خود بیرون رانده است  ماند که دوستانش، زیاد می

هواي پاك و کارهاي آرام روزانۀ کارگران سادة مزرعۀ خود را همچون شعفی که آالم و   بار شهر،حرارت و گرد و غ

جوي آب «. کرد چندان سالم نبود، و مانند آوگوستوس بیشتر اوقات گیاهخواري می. یافت زداید می پلیدیها را می

وند خیرة افریقاي حاصلخیز برایم چند جریب جنگل، و اطمینان مسلم من به حاصل غالت، بیش از سهم خدا  صافی،

آوگوستوس، عالقۀ به زندگی روستایی بیانی گرم   مانند آثار سایر شاعران دورة  در آثار او نیز،» .میمنت و شگون دارد

:و گیرا دارد که در ادبیات یونان کمیاب است

  خوشا آن که دور از گرفتاریهاي کسب،

  حتی همچون قدیمترین نژاد بشر،

  کند، خود مزارع موروثی خویش را زرع می با ورزاوهاي

  …. و از هر دینی وارسته است 

  چه شیرین است لمیدن زیر درخت راج کهن،

  یا بر چمن در هم بافته،

  در آن هنگام که جوي میان کرتهاي بلند جاري است،

  سرایند، و پرندگان جنگل نغمه می

  غرند، هاي جوشان می و چشمه

این نکته را باید افزود که این ابیات با نیشخند هوراسی در دهان   مع الوصف، »!انندخو و آدمی را به خواب خوش می

  .شود هاي خود غرقه می آورد، در میان سکه رباخوار شهري گذارده شده است که همینکه این سخنان را بر زبان می

بر سر آن قصاید که  »بخشسعادت رنج «احتماال در همین بازگشتهاي آرام افکار روستایی بود که هوراس با 

تکرار وزن آن، و   از بحر شش وتدي،. کرد دانست نام او را زنده نگاه خواهند داشت، یا از میان خواهند برد، کار می می

در جوانی از اوزان ظریف و . ودخسته شده ب. کرد تقطیع تند آن، که مصراع را مانند گیوتین بیرحم قطعه قطعه می

و آنا کرئون لذت برده بود؛ اکنون قصد کرده بود این اوزان مخصوص ساپفویی   آرخیلوخوس،  ،آلکایوس، ساپفوجنبندة 

عشق و   این اوزان یامبیک و یازده هجایی را در صورت غزل رومی جاي دهد، و اندیشۀ خود را دربارةو آلکایوسی یا 

و زندگی و مرگ در قطعاتی بیان کند که تازگی بخش و نو، داراي نکته و لطیفه، و آمادة   دین و دولت،  شراب،

این دسته اشعار را براي مردم ساده یا . دهمراهی موسیقی باشد و ذهن را با پیچیدگی کالف انسجام خود به بازي گیر

در واقع این گونه اشخاص را با تشبیب متکبرانۀ دستۀ سوم اشعار از خواندن اشعار خود بر حذر . گفت شتابزده نمی

:کرد می

  .از مردم فاسق بیزارم و گریزان

  ها، کاهن موزه  من،! دم در کشید

  .انمخو هاي ناشنیده می براي دوشیزگان و جوانان نغمه
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گویی بازیگوشانۀ کالم و آرزو در ذهن هوراس باز  کردند که راه خود را از میان وارونه و اما دوشیزگان، اگر میل می

شاعر . کنند و جست و خیز کنان بگذرند، ممکن بود از لهوسوهان خوردة این قصاید به نحوي خوشایند یکه بخورند

زد که  از خواندن این مدایح کمتر کسی حدس می. سازد یو عشقبازي را منعکس م  اکل و شرب،  لذت دوستی،

چرا اوقات خود را با سیاست روم و : پرسید  می. نوشید خورد و کمتر می گویندة آن گوشه نشینی بود که کم می

چرا به دقت نقشۀ آینده را طرح ) نظر خوانندة این صفحات را از پیش گفته است(جنگهاي دوردست بر هم زنیم؟ 

بیایید هم اکنون . گریزند سایند و می قش آن به نقشۀ ما خواهد خندید؟ جوانی و زیبایی، خود را به ما میکنیم که ن

زیر درختان صنوبر فرو افتیم، و زلف خاکستري خود را به گل بافته و با سنبل شامی «مند شویم،  از آن دو بهره

فرصت را غنیمت شمرید و روز را . است گوییم، زمان حسود در گریز هم اکنون که سخن می» .عطرآگین کنیم

: برد که مدعی است به ایشان عشق ورزیده است، می  اي از زنان جلف را، دارد و نام عده دست به دعا برمی. بچسبید

 حاجتی نیست که. پورها، لیدیا، تونداریس، خلوئه، فولیس، و مورتاله  الالگه، گلوکرا، نئایرا، ایناخا، کینارا، کاندیا، لوکه،

اینها تمرینهاي ادبی است که تقریباً میان شاعران آن روزگار اجباري بوده . تمامی ادعاهاي گناه آلود او را باور کنیم

فریب   که اکنون صالح شده بود،  آوگوستوس،. همان بانوان یا اسامی را قلمهاي شاعران دیگر به کار گرفته بودند. است

این خرسند بود که در میان شرح و توصیف زنا مدحی سنگین و باوقار از از . خورد این زناکاریهاي منظوم را نمی

ترانۀ مشهور میخوارگی . یافت حکومت، پیروزیها، اصالحات اخالقی خود، و صلح و آرامش منسوب به خویش را می

به مناسبت وصول خبر مرگ کلئوپاترا و تصرف مصر ساخته شد؛ حتی » اکنون هنگام باده نوشی است«هوراس ـ 

خوانندگان . یافت، به هیجان آمده بود روح گمگشتۀ او از تصور آنکه امپراطوري پیروز به نحوي بیسابقه توسعه می

از اشاعۀ تجمل و زنا، و . تواند جاي اعتقادات اخالقی قدیم را بگیرد کرد که قوانین جدید نمی خود را بر حذر می

واي از شرم زخمها و جنایات ! دریغا«: گفت به آخرین جنگ میبا اشاره . سبکسري و بی اعتقادي کلبی عزا گرفته بود

چیست که ما نسل کنونی از آن اجتناب کرده باشیم؟ کدام نابکاریی است که بدان ! ما، و واي از برادران کشتۀ ما

شاعر . آمد مگر بازگشت به سادگی و ثبات راه و رسم قدیم هیچ چیز از عهدة نجات روم بر نمی» دست نیازیده باشیم؟

آورد، تصدیق  خود را در برابر مذابح قدیم فرود می  یافت، سر سپیدي گرفتۀ که اعتقاد به هر چیز را دشوار می  شکاك،

و خامۀ خود را بزرگوارانه براي یاري به خدایان رنجور عاریت   کرد که مردم بدون آیین و اساطیر نابود خواهند شد، می

.داد می

و لطیف و   ت که کامال مانند این اشعار ظریف و در عین حال نیرومند، شامخ و مردانه،در ادبیات جهان هیچ چیز نیس

این موسیقیی است در . و بیانی سهل و ممتنع داشته باشد  پیچیده باشد؛ هنر خود را در پس هنر کامل نهان کند،

جوانان و دوشیزگان نیستند، که مخاطب آن . کمتر از آن آهنگین و بیش از آن متفکرانه  اي سواي پردة ویرژیل، پرده

  حتی آنجا که جمله واژگونه است،. در اینجا کمتر اثري از هیجان یا شور یا ظریفنویسی است. هنرمندان و فیلسوفانند

گوید،  خورد، گویی امپراطوري سخن می اما در قصاید عظیمتر غرور و جالل اندیشه به چشم می. نحوة بیان ساده است

  :که با بزنز  آن هم نه با حروف،

  ام پایدارتر از بزنز، یادبودي برافراشته

  !از قلۀ شامخ اهرام سرافرازتر

  توان از طوفان نیابد گزند و باد شمال بی

  و نه گذشت بیشمار  آن را به زیر نیاورد،

  .و نه گریز شتابان زمان  سالیان،

  .بتمامی نخواهم مرد
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اعتنایی نکردند، نقادان آنها را به عنوان صنعت خستگی آور قابل عامه که از ایشان به بدي یاد شده بود به قصاید 

آوگوستوس آن اشعار را نامیرا خواند و از شاعر تقاضا کرد . نشناختند، و پیرایشگران از سرودهاي عشق روي برتافتند

براي ساختن و هوراس را   مجموعۀ چهارمی بسازد و در آن کارنامۀ دروسوس و تیبریوس را در گرمانیا توصیف کند،

اما دلش همراه آن کار   هوراس پذیرفت،. شد برگزید سرودي که همراه دسته در ورزشهاي غیر مذهبی خوانده می

اي  در آخرین اثر خود به وزن شش وتدي مکالمه. کوششی که صرف قصاید کرده بود او را از پاي درآورده بود. نبود

خواست  همواره می. که گویی بر صندلی راحت لمیده بوده است و مراسالت خود را چنان ساخت  ساتیرها پناه برد،

از آنجا که فیلسوف . سپارد ماند، خود را به دست خرد می فیلسوف باشد؛ اکنون در این اثر، حتی آنجا که حراف می

 خدا و  هوراس که در چهل و پنجسالگی پیر شده بود براي بحث دربارة  شاعري مرده و شارعی مشرف به موت است،

  .آماده و پخته بود و هنر  اخالقیات، ادبیات،  بشر،

عنوان براي پیسونها داشت، یعنی براي عدة   اند، نامیده» هنر شعر«ها، که نقادان بعدي آن را  ترین این نامه شهره

. عر بودطرز سرودن ش  اي نصایح دوستانه دربارة بل پاره  رسمی نبود،  نامشخصی از طایفۀ پیسو نوشته شده بود؛ رسالۀ

اما بر حذر باشید که همچون آن کوه   موضوعی را که در خور قدرت شما باشد انتخاب کنید،: گوید هوراس می

هرکه «. کتاب دلخواه آن است که در آن واحد آموزنده و سرگرمی آور باشد. ، پس از درد بسیار، موش مزایید داستانی

از به کار بردن الفاظ جدید یا منسوخ یا » .سنت را برخواهد آوردچیز مفید را با چیز دلپذیر درآمیخته باشد صداي اح

مستقیم به اصل مطلب . تا آن حد که به روشنی کالم برنخورد، سخن را باختصار بگویید. بسیار طویل خودداري کنید

اهید راست است که اگر بخو. دهد مپندارید که احساس کار همه چیز را انجام می  هنگام سرودن شعر،. بپردازید

نخست باید   اگر بخواهی مرا دریابی،«. شما خود باید آن احساس را درك کرده باشید  خواننده احساسی را درك کند،

و این باز دعواي طرفداران سبک (بل صورت و ظاهر است   اما هنر ادراك نیست،» .من خود همان را دریافته باشم

براي آنکه بتوانید صورت هنري را بیافرینید، آثار یونانیان را شبانروز  ).استقدیم در برابر طرفداران سبک رمانتیک 

اثر خود را به نقادان . را قلم بزنید) خودنمایانه(» پارة ارغوانی«هر   نویسید پاك کنید، همان اندازه که می. مطالعه کنید

اگر در آن هنگام . هشت سال آن را به کناري نهید  اگر از این خوانها گذشت،. ود بپرهیزیدتوانا بسپرید و از دوستان خ

: آن را انتشار دهید، اما به یاد داشته باشید که جز با مرور زمان هرگز به یاد نخواهد آمد  فایدة فراموشی را درنیافتید،

داستان را نقل و   و نه کلمات شما،  رید نفس نمایش،نویسید، بگذا اگر نمایشنامه می. نوشته ماندگار  گفته گذر است،

: عمل و زمان و مکان پیروي کنید  از وحدث ثالثۀ. هاي موحش را نمودار مسازید صحنه. افراد نمایش را تصویر کند

در زندگی و فلسفه مطالعه کنید، چون بدون مشاهده و . داستان یکی باشد و در مدتی کوتاه در یک محل اتفاق بیفتد

.دل به خود بدهید که بیاموزید. سبک کامل هم چیزي میان تهی است  رك،د

چون احساسات او بیش از . هوراس خود از تمامی این فرضیات پیروي کرده بود، مگر یکی ـ گریستن را نیاموخته بود

احساسی که « که به همدردي صمیمانه یا به  کمتر به حد اعالي هنر،  حد رقیق بود یا خشک و خاموش گردیده بود،

پند » از هیچ چیز عجب نکردن«. بیش از حد خلیق بود. کرد عروج می  بخشد، صورت می» آید در آرامش باز به یاد می

خوبی نبود؛ براي شاعر، همه چیز باید معجزه باشد، حتی وقتی مانند برخاستن خورشید یا درخت هر روز به چشمش 

خواند، اما  فلسفه می. کرد اما آنچنانکه باید در آن خوض و غور نمی  گرفت، هوراس زندگی را به مشاهده می. بیاید

مانند رواقیون عصمت را . رود برتر می» اعتدال زرین«داشت که فقط قصاید او از حد » بالتغییري«چنان به اصرار فکر 

و مانند زنون » اشد؟پس کیست که آزاد ب« :  پرسد می. گذاشت شمرد، و مانند اپیکوریان به لذت احترام می محترم می

خردمند؛ آن که بر خود چیره باشد؛ آن که نه مرگش بترساند، نه فقر، و نه کند و زنجیر؛ آن که «: دهد جواب می
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در یکی از شریفترین » .کند، و به خودي خود کامل است زند، بلندپروازي را شماتت می تمنیات خود را نهیب می

:ست، فکري رواقی را انشا کرده ا اشعار خود

  اگر مردي درستکار و پابرجاست،

  اگر جهانی بر سر او فرود آید،

  .یابی هراسش می در آن ویرانی بی

به دوستی بیش از   مانند اپیکور،. خواند می» خوکی از آغل اپیکور«اي خود را  با درستی سرگرم کننده  اما، با اینهمه،

حداکثر کوشش خود را به . گفت؛ و مجرد ماند دح میداد؛ مانند ویرژیل، اصالحات آوگوستوس را م عشق اهمیت می

  .دید که مرگ پایان همه چیز است چنین می. کار برد تا مذهب را موعظه کند، اما خود المذهب بود

درد مفاصل، و بسیاري دردهاي   آن قدر که باید درد داشت ـ درد معده،. هایش پوشیده بود ایام آخر عمر او در اندیشه

و به دوستی دیگر » .ربایند شادیهاي مان را یکان یکان می  گذرند، همچنانکه می  سالها،«:  گفت یبه ماتم م. دیگر

پرهیزکاري هم چینها یا عمر سنگین یا مرگ   سرند، دریغا، اي پوستوموس، سالهاي گریزان از کنار ما می«: گفت می

ستین ساتیر خود آرزو کرده بود که چون اجلش فرا آورد که چگونه در نخ به یاد می» .کند رام ناشدنی را از ما دور نمی

: گفت اکنون به خود می» .همچون میهمانی که تا گلوگاه خورده باشد، زندگی را با رضایت پشت سر بگذارد«رسد، 

پانزده سال از زمانی که به مایکناس » .اي، اکنون هنگام رفتن است خورده، و نوشیده  آن قدر که باید بازي کرده،«

و چند ماه بعد   م مرد، ق 8مایکناس در . گذشته بود» پس از تو دیري نخواهم پایید  اي مرد بازرگان،«: ودگفته ب

  .اموال خود را به امپراطور واگذاشت و در کنار گور مایکناس به خاك رفت. هوراس از پی او روانه شد

V – لیویوس  

از آنجا که وضع قوانین و . ظم آن دوره باشد نایل نیامدنثر دورة آوگوستوس به هیچ گونه پیروزیی که معادل پیروزي ن

هنر   در حقیقت امر از سنا و مجالس به جلسات محرمانۀ امپراطور منتقل شده بود،  اگر نه در ظاهر،  اخذ تصمیمات،

ي دانش پژوهی به سیر آرام خود ادامه داد، چه به واسطۀ عالیق وهمی خود از طوفانها. نطق و خطابه به عقب رفت

  .تنها در تدوین تاریخ بود که آن عصر شاهکاري در نثر پدید آورد. زمان در پناه بود

به پایتخت آمد، هم خود را به معانی بیان و   متولد شده بود،) پادوا(در پاتاویوم  59تیتوس لیویوس، که در سال 

این تمام . تن تاریخ روم کردوقف نگاش) میالدي 17 - م  ق 23(و چهل سال از عمر خود را   فلسفه مصروف داشت،

از نواحی   او نیز، مانند ویرژیل،» .اي ندارد تاریخنویس روم تاریخچه«. اطالعی است که دربارة او در دست داریم

و ـ شاید بر اثر گیرندگی بعد مسافت ـ   محسنات قدیم را که سادگی و تقوا باشد حفظ کرده بود،  رودخانۀ پو بود،

 142و از   کارش بر میزانی بلند و با جالل طرح و کامل شد،. شهر جاودان در او پرورده شداحترامی شدید نسبت به 

توانیم  می  شود، او فقط سی و پنج کتاب به ما رسیده است؛ و چون همین سی و پنج کتاب شش مجلد می» کتاب«

گانه داشت و تمامی آن تحت یک شد و هر جزء عنوانی جدا به جزء منتشر می  ظاهراً جزء. بزرگی تمام آن را دریابیم

آن با خط مشی امپراطور کامال وفق   از آنجا که لحن مذهبی و اخالقی و وطندوستانۀ. از بنیان شهر: عنوان کلی بود 

با لیویوس دوست . آوگوستوس احساسات جمهوریخواهانه و قهرمانان جمهوریخواه آن را توانست نادیده بگیرد  داد، می

زیرا لیویوس در تاریخ خود از همانجا که ویرژیل رها کرده بود آغاز   ن ویرژیل نثرنویس تشویق کرد،شد و او را به عنوا

به این دلیل که بالفعل به شهرت   خواست، م می ق 9تا  753لیویوس در نیمۀ سیر تاریخی طوالنی خود از . کرد

هت به کار خود ادامه داد که چون از نوشتن گوید از این ج اما خود می. به کار خود خاتمه دهد  جاودان رسیده است،

.آرام خود را از دست داد  دست کشید،
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اگر . نگریستند مورخان رومی تاریخ را به چشم کودك دورگۀ معانی بیان از یک سو و فلسفه از سوي دیگر می

ست؛ نتیجۀ اخالقی را با منظورشان از نوشتن تاریخ آراستن مفاهیم اخالقی با نثر فصیح بوده ا  سخنانشان را بپذیریم،

چون نطق و خطابه را تحت سانسور و خطرناك . لیویوس براي نطق و خطابه پرورده شده بود. اند داده داستان زیور می

کار را با پیشگفتاري شدیداللحن آغاز کرد که در » .رو به تاریخ آورد تا باز هم بتواند خطیب شود»  به قول تن،  یافت،

گوید که از این جهت خود را در  خود می. و تجملپرستی و زن خویی عصر بشدت عیبجویی کردآن از بدکاري و فسق 

توانیم تحمل کنیم و  هنگامی که نه بیماریهاي خود را می»  گذشته غرقه ساخت که فساد زمان خود را فراموش کند،

که موجب بزرگی روم شده بود آن محسنات و خصایص اخالقی را   از طریق تاریخ،  خواست، می. »نه داروهاي آن را

  رابطۀ  مهر احترام آمیز کودکان نسبت به ابوین،  تعیین کند و آنها عبارت بودند از اتحاد و تقدس زندگی خانوادگی،

جهاد با نفس به اسلوب رواقیون و   ضمانت قول مؤکد به سوگند،  داشتند، مقدس مردم با خدایان در هر قدم که برمی

روم پرهیزکار را چنان شریف بسازد که فتح دنیاي مدیترانه به دست آن از لحاظ اخالقی الزم خواست آن  می. وقار

پولوبیوس . و نظم و قانونی ملکوتی باشد که بر هرج و مرج شرق و توحش غرب سایه افکنده باشد  االتباع تلقی شود،

  .ثیقۀ خصیصۀ اخالقی روم جلوه دهدخواست آن را و پیروزي روم را به شکل حکومت آن نسبت داده بود؛ لیویوس می

دهد شخصاً  توان یافت که نشان می هاي بسیار در اثر او می نشانه. عیوب عمدة اثر او ناشی از همین نیت اخالقی است

اما احترامی که نسبت به دین داشته چندان گران بوده است که تقریباً هر . بوده است) خردگرا(راسیونالیست 

بینیم در  آکند، تا جایی که می و صفحات کتاب خود را با عالیم شومی و شگون و وخش می پذیرد اي را می خرافه

دربارة اساطیر روم باستان شک خود . شود واقعاً کارها به دست خدایان انجام می  تاریخ لیویوس نیز، مانند اثر ویرژیل،

کند؛ اما همچنانکه به نوشتن ادامه  ر میدارد و اساطیري را که کمتر قابل اعتبار است با نیشخند ذک را اظهار می

و   کند، از پیشقدمان خود در تاریخنویسی با اندك تمایزي پیروي می  شناسد، دهد، دیگر افسانه را از تاریخ باز نمی می

آن داستانهاي پهلوانی تمجیدآمیز را که تاریخنویسان قبلی به قصد تجلیل تبار خود ساخته بودند به همان صورت 

کند، و زحمت معاینۀ صحنۀ رویدادها را بر خود هموار  کمتر به منابع اصلی یا آثار باقیه مراجعه می. پذیرد یمنقول م

شیوة قدیمی وقایعنگاري کهنه را اتخاذ . کتاب او نقل به معنی از کتاب پولوبیوس است  گاه چند صفحۀ. سازد نمی

صرف نظر از مدار   اند؛ در نتیجه، ولها عامل آن بودهکند که گویی فقط کنس کند و وقایع را به صورتی نقل می می

. خورد بل فقط توالی رویدادهاي درخشان به چشم می  در اثر لیویوس خبري از ردگیري علل نیست،  اخالقی کالم،

یا میان پلبینهاي پرجوشی که حکومت دموکراسی را در روم   میان آباي اولین جمهوري و آریستوکراسی زمان خود،

سوابق ذهنی او . شود با جماعت پولخواهی که آن حکومت را به نابودي کشاند تمیزي قابل نمی  د آوردند،به وجو

.گیرد همواره طرف شریفزادگی را می

همین . دهد راز عظمت خود اوست آن غرور وطنخواهانه که تمامی اعمال روم را در نظر لیویوس بر حق جلوه می

اي بدین وسعت را چنین  اي نقشه کمتر نویسنده. داشت اره او را شاد نگاه میغرور بود که در آن رنج طوالنی همو

همان غرور است که به خوانندگان معاصر او و به خود ما مفهومی از عظمت و سرنوشت . مطابق اصل اجرا کرده است

ه قدرت توصیف ب  این هوشیاري نسبت به عالیق جهانگیري به مایه و نیروي سبک لیویوس،. کرد روم را منتقل می

که در تاریخ او   آن نطقهاي ساختگی،. به جال و قوت شرحها، و به روانی با شکوه نثر او کمک کرده است  اشخاص،

: لطف ادب کتاب را فرا گرفته است. شاهکاري در فن خطابه است و بعدها در مدارس سرمشق شد  فراوان است،

و عطوفت او از دانش پژوهی او وسیعتر و از   کند، وم نمیزند؛ هرگز کسی را بشدت محک لیویوس هرگز بانگ نمی

این عطوفت به نحو قابل عفوي او را   رسد، هانیبال می  وقتی به نقل رویدادهاي زمان حملۀ. اندیشۀ او عمیقتر است
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ي دوم جنگها  کند؛ اما این قصور را با کشش و جاللی در طرز بیان تالفی کرده است که هنگام شرح دورة رها می

  .رسد پونیک به اوج خود می

و از تماشاي تصویر   دادند، سبک و داستان او را دوست داشتند، خوانندگان او به عدم دقت و تعصبات او اهمیتی نمی

منثور و یکی از   کتاب از بنیان شهر را حماسۀ. بالیدند اي که از گذشتۀ ایشان ترسیم کرده بود به خود می زنده

کتاب لیویوس بود که تا مدت   از آن زمان به بعد،. شناختند می صایص دورة آوگوستوسشریفترین آثار عصر و خ

حتی خوانندگانی که از سرزمینهاي . داد تاریخ و خصایص اخالقی روم صورتی می  هجده قرن تصورات مردم را دربارة

پلینی کهین داستان . گرفتند یمنقاد بودند تحت تأثیر این تاریخ حجیم پیروزیهاي بیسابقه و اعمال غول آسا قرار م

کند که چنان تحت تأثیر اثر لیویوس قرار گرفته بود که از گادس به روم سفر کرد تا شاید  مردي اسپانیایی را نقل می

از مناظر دیگر غافل ماند و خشنود به وطن در   همین که به منظور خود رسید و معبود را ستایش کرد،. او را ببیند

.س بازگشتکنارة اقیانوس اطل

VI – طغیان عشق در شعر  

فقط هنرمندان   .اما نه کامال بر طبق میل آوگوستوس  شعر همچنان رو به پیشرفت بود،  در طی این مدت،

مردان بزرگتر . توانند نظم خوش را طبق مشخصات حکومت به وجود آوردند اي نظیر ویرژیل یا هوراس می بلندمرتبه

  از سه منبع عمدة شعر،. رسند قادر به انجام آن نیستند د و مردانی که به پاي ایشان نمیاز آنان از چنین کاري ابا دارن

از تمکین   دو منبع تحت انقیاد دولت درآمده بود؛ آن سومی، حتی در قصاید هوراس،  که دین و طبیعت و عشق باشد،

و پروپرتیوس و با شدت بسیار در آثار اووید شعر به نحوي مالیم در آثار تیبولوس   در این هنگام،. قانون سرباز زده بود

  .و علم طغیانی افراشت که با سروري روز افزون به پایانی حزن آور رسید  تبلیغات گریخت،  از سلطۀ ادارة

در نزدیکی   هنگامی که جنگهاي داخلی به حدود دهکدة پدوم ـ  نیز مانند ویرژیل،) 19 – 54(آلبیوس تیبولوس 

مساال او را از فقر نجات بخشید و با مالزمان . سرزمینهاي اجدادي خود را از دست داد  بود رسید،تیبور ـ که مولد او 

از اینکه از شر جنگ و سیاست آزاد . اما تیبولوس در میان راه بیمار شد و به روم بازگشت  خود به مشرق زمین برد،

جنس معین و پرداختن مراثی به روش  توانست هم خود را مصروف عشق عاري از دیگر می. شاد بود  شده بود،

و شاید نامی براي بسیاري زنان   که جز از همین جهت شناخته نیست،( خطاب به دلیا . یونانیان اسکندریه سازد

کرد ـ همچنانکه  و او را یادآوري می» ام تو نشسته  دربان، کنار در بستۀ«کرد که همچون  التماسها و تضرعها می) باشد

از اینکه دلیا شوهر داشت . گریزد آید و زود می اند ـ که جوانی فقط یک بار می ن دیگر یادآوري شدهبسیاري دوشیزگا

دود از   دلیا همین فن را به کار او زد،  کرد ـ اما چون یار تازة ناراحت نبود، شوهر را با شراب بی آب به خواب می

آنچه تیبولوس و پروپرتیوس و اووید را واقعاً از . زدتوانست آوگوستوس را برانگی این مطالب کهنه نمی. سرش برخاست

انداخت همانا جنبۀ ضد نظامی و اغوا  یافت می نظر حکومتی که به خدمت خواندن سربازان را براي ارتش دشوار می

گیرند، و حال آنکه  تیبولوس به جنگجویانی که براي مردن جیره می. کنندة این گروه بی بندوبار در عشق بود

  در آن هنگام،  براي عصر ساتورنوس ماتم گرفته است که به گمان او،. خندد ند زنان را از راه به در کنند، میتوان می

به من فقط عشق  …. نوشید، جنگی نبود  در آن هنگام که بشر از جام چوبی می …. ارتشی و تنفري و جنگی نبود

ون فرزندانش پدر شدند، پیري او را در کلبۀ قهرمان آن است که چ ….بدهید و بگذارید دیگران به جنگ بروند

و در آن حال، زن مهربان آب را براي اندام   رود، ها می خود دنبال گوسفندان، و پسرش دنبال بره. محقرش در بر گیرد

شرح   به رسم پیرمردان،  زنده بمانم تا،  پس بگذارید تا آن دم که موي سفید بر سرم بدرخشد،. کند او گرم می  خستۀ

.وزگاران گذشته را بدهمر
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گفت و بیش از او ترصیع به کار  کمتر از تیبولیوس ساده و با عطوفت ترانه می) 15 – 49(سکستوس پروپرتیوس 

پروپرتیوس در اومبریا به دنیا . سرود اما به همان میزان سرود فسق و فجور آمیخته به آسایش و آرامش می  برد، می

توانست منظور  یار زود به شعر گفتن پرداخت؛ گرچه جز تنی از خوانندگان کسی نمیو بس  در روم پرورش یافت،  آمد،

. باز هم مایکناس او را به حلقۀ خود بر تپۀ اسکویلینوس آورد  او را از چاه فضل فروشیش بیرون آورد و درك کند،

خورده بود و شراب لسبوس را   ،شرح شامهایی را که در اسکویلینوس، در کنارة رود تیبر  با غرور و لذت،  پروپرتیوس،

و » نشست گویی بر تخت در میان زنان شادمان می«که در جامهاي تراشیده به دست هنرمندان نوشیده بود، و 

به قصد   پروپرتیوس،. کرد وصف کرده است گذشتند تماشا می ها را که بر رودخانه از زیر پاي ایشان می کشتی

اش کونتیا  اما براي معشوقه  نواخت، گاه به گاه بربط شعر را به مدح جنگ می  و،خوشامدگویی از ارباب خود و شهریار ا

چرا باید پسرانی به خاطر نصرت بر پارتها بپرورانم؟ هیچ فرزندي که از ما باشد سرباز نخواهد «: داد آوازي دیگر سر می

گذراندن یک شب او با کونتیا برابري  تواند با داد که تمامی افتخارات نظامی دنیا نمی به معشوقه اطمینان می» .شد

  .کند

گذراندند، پوبلیوس  از میان تمامی این اپیکوریان کمدل و سبک مغز که عمر خود را به صعود و نزول از ناف زنان می

در   اي دلپذیر در آپنن، م در دره ق 43شهر سولمو تولد او را در . اوویدیوس ناسو نمونۀ شادکام و سردستۀ شاعران بود

برد، چقدر  در آن سالهاي آخر عمري که در تبعیدي جانکاه به سر می. دیده بود  و چهل کیلومتري شرق روم، صد

پدر توانگرش، که از ! آمده است تاکستانها، باغهاي زیتون، مزارع غالت، و جویبارهاي سولمو به نظرش زیبا می

خواست شاعر  از شنیدن این خبر که پسرش می، او را براي تحصیل حقوق به رم فرستاد و  خاندانهاي متوسط بود

براي ترساندن   که بر طبق اقوال موثق در کوري و فقر جان سپرده بود،  سرنوشت دلهره آور هومر را،. شود یکه خورد

. که بدین نحو بر حذر شده بود، ترتیبی داد تا در دیوانهاي پلیس به مقام قضاوت برسد  اووید،. پسرش نقل کرد

ابا کرد و ) رسید که از آن به سناتوري می(دار  از داوطلب شدن جهت انتخاب به عنوان خزانه  غم پدرش،، علی ر سپس

در اعداد الکن بودم و اشعار سر «. توانست شاعر نشود عذر می آورد که نمی. به پرورش ادبیات و عشق پرداخت

و چون بازگشت به جلفترین محافل   رد،خاور نزدیک، و سیسیل سفر ک  اووید از سر فراغت به آتن،» .رسیدند می

توانست همۀ درها را به روي خود  می  از آنجا که لطف و بذله گویی و تعلیم و تربیت و پول داشت،. پایتخت پیوست

هاي عمومی  و هر دو بار زنها او را طالق گفتند؛ و سپس مدتی در عشرتکده  دو بار در اوان جوانی زن گرفت،. بگشاید

گویم که در این عصر به  من خود را تهنیت می  بگذار گذشته دیگران را خوش آید،«: گفت می. رداختبه کامرانی پ

خندید و از آن صرفاً چنین نتیجه  به انئید می» .دنیا آمدم که اصول اخالقی آن با آن خودم تا این حد همانند است

دل به . آن شهر باید شهر عشق شود  هیزکاري،ولو از سر پر  گرفت که چون پسر ونوس روم را بنیان گذارده است، می

اشعار بامزة او . کند اووید او را زیر نام کورینا پنهان می  که چون گمنام بود یا امثال فراوان داشت،  زنی روسپی سپرد،

بر سر ) م ق 14(، تحت عنوان عشقها، خیلی زود  این اشعار. خورد در بارة کورینا در یافتن ناشر به هیچ اشکالی برنمی

خواهند بدانند این کورینا که من وصفش  از همه سو مردم می«. شدند زبانها و بربطهاي جوانان رومی خوانده می

آنان را   اي آمیخته و مبهم تدوین کرده بود، با انتشار مجموعۀ دوم عشقها، که در ابتداي آن اعالمیه» .کنم کیست می

:سر در گم کرد

اگر . دارد صدها علت موجود است که مرا همواره عاشق نگاه می  بایی ثابتی نیست،انگیزد زی آنچه رغبت مرا برمی

اي  اگر دوشیزه. و همان عصمت او دام من است  شوم، آتشی می  دخترکی زیبا با چشمانی متواضع و فروافکنده باشد،

ه از آغوش نرم او بر روي دهد ک شوم، چون او سادة روستایی نیست و به من امید می تند زبان باشد، هیجان زده می

کنم که  مند شوم؛ اگر ظاهري ترشرو داشته باشد و خود را بانوي سردآیینی بنمایاند، چنین حکم می تشک بهره
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مرا به واسطۀ هنردانی کمیابت اسیر   اگر کتاب خوان باشی،. تسلیم خواهد شد، اما زیاده از حد از خود راضی است

شوم؛ آن دیگري سختدل است اما با تماس عشق  دارد و من دلباختۀ قدم او می یکی نرم قدم بر می ….کنی خود می

ها بربایم؛ این یک انگشتان  خواهم هنگام خواندنش بوسه می …. چون این یکی آوازي شیرین دارد. شود نرم می

  ش خود،دواند ـ کیست که عاشق چنین دستهاي هنرمندي نشود؟ زنی دیگر با جنب چابکش را بر سیمهاي ناالن می

برد ـ تازه این در صورتی است که  و با هنري دقیق دلم را می  با تاب دادن موزون بازوان و خمیدن پهلوي نرم خود،

را فراموش  ، نامش را به جاي من بگذارید هیپولوتوس. افتد ذکري از خود نکنم که به هر علتی آتش به جانم می

عشق من داوطلب الطاف  …. اند ولی کار مرا هر دو ساخته  دوند، بلند و کوتاه در پی میل دل من می …. کند می

  .همگی ایشان است

یک بند از شعرش را دزدید  آمد و کوپیدوگوید  می. خواهد که چرا در شکوه جنگ شعري نسروده است اووید عذر می

اي به نام مدئا نوشت که مفقوده شده است و در زمان خود او حسن استقبال شد،  نمایشنامه. و پایش را ناقص ساخت

خوانندة مشهور کارهاي بی «بدانند و راضی بود که او را » بیکارة ونوس  سایۀ«اما بیش از هر چیز عالقه داشت او را 

خوریم که پیشاهنگ تروبادورها یا خنیاگران دوره گرد قرون وسطی  آثار اووید به چیزي برمیدر . بخوانند» ارزش خود

. خطاب به زنان شوهردار است و عشقبازي گذران را کار عمدة زندگی کرده است  مانند آثار ایشان،  رود و، به شمار می

اووید، ارتباط   ه با ایما و اشاره با او،آموزد که هنگامی که بر بستر شوهرش غنوده است چگون اووید به کورینا می

من عاشق پیشۀ «: دهد کند اطمینان می کورینا را به وفاداري ابدي خود و به اینکه فقط با او زنا می. حاصل کند

ستاند و گلبانگ  عاقبت کام از او می» .دارند دمدمی نیستم، از آن کسان نیستم که در آن واحد صد زن را دوست می

دهد  کند، و پندش می داده تشویقش می از اینکه مدتی چنان دراز او را به خود راه نمی. دهد را سر می شادي و نصرت

  زند، کتکش می  کند، با او مجادله می. که باز هم گاه به گاه او را به خود راه ندهد تا همیشه او را دوست داشته باشد

همچون رومئو از بامداد تمنا دارد که . دارد پیش دوستش میو دیوانه وارتر از   افتد، شود، به ناله می پشیمان می

فریبد و اووید از  کورینا او را به نوبت می. اي تأخیر کند، و آرزو دارد که بادي میمون محور ارابۀ فلق را بشکند  لمحه

. آید داند به خشم می میدر ازاي الطاف خود کافی ن  که در اکرام کورینا سروده است،  بیند کورینا اشعار او را، اینکه می

گمان  زیرا بی  تواند این فن جدید کورینا را در عشق ببخشد، اما اووید نمی. بوسد تا عفوش کند کورینا او را آن قدر می

هر یک زیبا، . در آن واحد عاشق دو دوشیزه است«در چند صفحۀ بعد، . استادي دیگر این فن را به او آموخته است

از آن بیم دارد که اجراي دو تکلیف در آن واحد کارش را خواهد . »دي صاحب سلیقههر یک در لباس و هنرمن

.ساخت، اما از مرگ در میدان جنگ عشق دلشاد است

هاي  خانواده. این اشعار را جوامع روم چهار سال پس از تصویب قوانین اصالحی یولیانوسی با صبر و تحمل پذیرفتند

شاعر که در . پذیرفتند خود می  و پومپونیوسها باز هم اووید را در خانۀ  وروینوسها،ک  سناتوري بزرگ از قبیل فابیوسها،

  :گوید در آن می). م ق 2(اي در تعلیم فریب زنان پخش کرد به نام هنر عشق بازي  خورد کتابچه کامیابی غوطه می

کند که فرضیات او  خبار میمعصومانه خوانندگان را ا» .ونوس مرا به سمت آموزگار عشق لطیف منسوب کرده است«

هاي پنهانی،  وعده  اما آن تصاویري که از راز گوییهاي در گوشی،  را فقط باید در مورد روسپیان و کنیزان به کار برد،

ریشخندها و متلکها، شوهران فریب خورده، و خدمتکاران کاردان ساخته است طبقات متوسط و   هاي عاشقانه، نامه

اي دیگر به نام درمان عشق تدوین  از بیم آنکه درسهاي او بیش از حد کاري باشد، رساله. آورد یباالي روم را در نظر م

پیش از آنکه بانو آرایش خود را   همچنین، بامدادان،. سوم غیبت  بعد از آن شکار،  بهترین درمانها کار زیاد است،«: کرد

اي منظوم به  رساله  به منظور حفظ تعادل هر دو جانب،  ره،باالخ» .به اتمام رساند، بیخبر بر سر او رفتن نیز مفید است

این مجلدات کوچک چنان خوب به . نام داروهاي آرایش زنان نوشت که مطالب آن را از مصنفین یونانی دزدیده بود
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 ام، چه اهمیتی دارد اگر مادام که در سراسر جهان شهره«. رسید که اووید در بدنامی به اوج شهرت رسید فروش می

خبر نداشت که   خبر نداشت که یکی از این قانونبازان شخص آوگوستوس بود،» .یکی دو قانونباز پشت من بد بگویند

امپراطور از اشعار او به عنوان توهینی به قوانین یولیانوسی نفرت داشت؛ هنگامی که رسوایی و افتضاح به بار آید، 

.امپراطور بر سر شاعر بیخبر نخواهد بخشید

. از یکی از متشخصترین خاندانهاي روم بود  زن جدید او،. اووید براي بار سوم ازدواج کرد  سال سوم میالدي، در حدود

  زن خود،  در محیط زندگی خانوادگی آرام گرفت و ظاهراً با فابیا،  که در این هنگام چهل و شش ساله بود،  شاعر،

بر سر او بیاورد طول عمر آورد؛ آتش او را سرد و اشعار او را  آنچه قانون نتوانست. کرد متقابال وفادارانه زندگی می

  ساپفو،  آریادنه،  دیدو،  فایدرا،  زنان مشهور ـ پنلوپه،  در کتاب زنان قهرمان، بار دیگر داستانهاي عاشقانۀ. معزز ساخت

زیرا تکرار حتی عشق هم اسباب   و شاید آن داستانها را با تفصیلی زیاده از حد باز گفت،  و هرون ـ را باز گفت؛  هلنه،

  :آورد خیرگی بخش است اي که در آن فایدرا فلسفۀ اووید را بر زبان می جمله  مع الوصف،. کند مزاحمت فراهم می

شاعر بزرگترین اثر   میالدي، 7در حدود سال » .یوپیتر چنین مقرر کرده است که تقوا آن است که به ما لذت بخشد«

در وزن شش وتدي دلپذیر، تناسخ معروف جماد، حیوان، انسان، و   ،»کتاب«در این پانزده . خود مسخ را منتشر کرد

طرح کار به اووید   داد، هاي یونانی و رومی تقریباً هر چیز تغییر صورت می از آنجا که در افسانه. خدایان را باز گفت

تا به مرحلۀ اولوهیت رسانیدن قیصر به رشتۀ داد که تمامی دنیاي اساطیر قدیم را از ابتداي آفرینش جهان  فرصت می

خواندن آنها اسباب ) اروپا و امریکا(اینها همان داستانهاي قدیمند که یک نسل پیش از ما در هر دانشگاه . نظم درآورد

و پرسئوس   پوراموس و تیسبه،  ارابۀ فائتون،: زحمت بود و خاطرة آنها هنوز هم بر اثر انقالب زمان ما محو نشده است

  اورفئوس و ائورودیکه،  آرتوسا، مدئا، دایدالوس و ایکاروس، باوکیس و فیلمون،  هتک ناموس پروسرپینا،  آندرومده،

اي بود که دهها هزار شعر و تصویر  این کتابها گنجینه. ونوس و آدونیس، و بسیاري اسامی و داستانهاي دیگر  آتاالنته،

هیچ راهی کم   اگر کسی هنوز هم مجبور باشد اساطیر قدیم را بخواند،. اند و مجسمه موضوع خود را از آن گرفته

دردسرتر از خواندن این جهان نماي آدمیان و خدایان نیست ـ اینها داستانهایی است که با طیبتی به شک آمیخته و 

توانست از  گذران صرفی هرگز نمی تمایلی عاشقانه گفته شده و با هنري چنان شکیبا بافته شده است که هیچ وقت

شاعر از کار خود اطمینان داشته نامیرایی و جاوید بودن   در انتهاي این کتاب،  جاي عجب نیست اگر،. عهدة آن برآید

هنوز از نوشتن این سخنان فارغ نشده بود که خبر آمد که ».نسلها زنده خواهم بود  در همۀ«: خود را اعالم کرده است

  در کنارة  ،)که اکنون نیز به نام کنستانتاست و لطفی ندارد(و وحشی تومی آوگوستوس او را به شهر کوچک و سرد 

به   اي بود که شاعر، که در این هنگام که به پنجاه و یک سالگی رسیده بود، این ضربه. دریاي سیاه، تبعید کرده است

تازه تشخیص داده بود که منبع  در اواخر کتاب مسخ تجلیلی شیوا از امپراطور کرده بود، زیرا. هیچ وجه آمادة آن نبود

تحت عنوان جشنها، . مند بود همان دولتمردي آوگوستوس بود آرامش و امنیت و تجملی که نسل شاعر از آن بهره

در این منظومه اووید در صدد . شعر بالنسبه پرهیزکارانه را در تکریم جشنهاي مذهبی سال رومی به نیمه رسانده بود

و حتی سرعت و طیبت نقل   لطف الفاظ و جمالت،  چون همان سهولت بیان،  اي بسازد، سهآن بود که از سالنامه حما

به کار داستانهاي مربوط به آیین قدیم روم و تجلیل از   که دربارة اساطیر یونانی و عشق رومی به کار برده بود،  را،

ادة مذهب، به صورت اعتذاریه نسبت به امیدوار بود که آن اثر را به عنوان سهمی در اع. زد معابد و خدایان آن می

.به آوگوستوس تقدیم دارد  ایمانی که زمانی به آن اهانت کرده بود،

  گذشته از این،. تواند با اطمینان در علل آن غور کند و امروز هم کسی نمی  امپراطور دلیلی براي فرمان خود نیاورد،

هاي عمومی بردارند ـ شاید  دستور داد آثار اووید را از کتابخانه  دختري خود را تبعید کرد،  در همان وقت که یولیا نوة

شاعر ظاهراً در سوء رفتار یولیا سهمی داشته است ـ خواه به صورت . اي به علت اصلی تبعید باشد این خود اشاره
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ش مجازات و اشعار» یک اشتباه«اووید خود اعالم داشت که به واسطۀ . شاهد یا همدست، خواه به صورت عامل اصلی

چند ماه . هاي ناشایست بوده است رساند که بدون رضایت شخصی شاهد برخی صحنه  به طور ضمنی،  شده است و،

فرمان امپراطور به معنی تبعید به نقطۀ . را به او فرصت دادند تا به کارهاي خود سر و صورتی بدهد) میالدي 8(آخر 

، و  توانست اموال خود را نگاه دارد مالیمتر بود از این حیث که می  نسبت به حکم تبعید به مفهوم عام،  معینی بود و،

اما برخی از   نسخی را که از مسخ داشت سوزاند،. از این لحاظ که الزام داشت در یک شهر فقط زندگی کند سخت تر

چند تنی دل به دریا  .غالب دوستانش از او کناره گرفتند. خوانندگان قبلی از آن استنساخ کرده و آنها را نگاه داشتند

که به دستور او در روم ماند، با   زدند و از رعد و برق امپراطور نهراسیدند و تا وقت عزیمت با اووید بودند؛ و زنش،

شد و هر چه را که  خارج می ااوستیهنگامی که رامشگر لذات روم از . کرد مهربانی و صمیمیت از او پشتیبانی می

دریا   تقریباً در تمامی ایام آن سفر،. نهاد، رم چندان توجهی به این امر به عمل نیاورد دوست داشت پشت سر می

همینکه چشمش به شهر تومی افتاد، . متالطم بود، و شاعر یک بار پنداشت که امواج کشتی را در بر خواهند گرفت

  .و خود را به دست غم سپرد  نده است،افسوس خورد که چرا زنده ما

به سرودن آن   چون به تومی رسید،. شناسیم آغاز کرد آن اشعاري را که ما به نام غمها می  هنگامی که در سفر بود،

رود که شاعر رومی  احتمال می. فرستاد ودوستانش می  نادختري،  دختر،  ساخت براي زن، ادامه داد و هر چه می

و   روید، صخرة عاري از درختی که هیچ چیز بر آن نمی  :ت اقامتگاه جدید خود مبالغه کرده باشدحساس در بیان وحش

بیند؛ سرمایی چنان گزنده که برخی سالها برف زمستان تا  با این وصف به واسطۀ مه دریاي سیاه روي آفتاب را نمی

و رود دانوب چنان   زند و سخت است، می ماند؛ دریاي سیاه در تمام مدت زمستان غم انگیز یخ انتهاي تابستان می

که نیمی گتاي چاقوکش و نیمی یونانیان   منجمد است که مانع هجوم بربریان خارجی بر نژاد آمیختۀ ساکن شهر،

که   شکست و شعرش، دلش می  افتاد، همینکه شاعر به یاد آسمان روم و دشتهاي سولمو می. شود دورگه بودند، می

.آمیخت که هرگز پیش از آن به آن حد نرسیده بود لفاظ زیبا بود، چنان با احساسی عمیق میهنوز از حیث قالب و ا

فرستاد ـ از پونتوس یا دریاي سیاه ـ تقریباً واجد تمامی آثار عظیمتر او  هاي شاعرانه که به دوستان می غمها و نامه

هایی  صحنه. ها هم دلپذیر کرده بود ر مدرسهاینها همه با لغاتی سهل نوشته شده که خواندن اووید را حتی د. هستند

اند که با نکات  افرادي در آن توصیف شده  شوند، دارد که با درون بینی و نیروي تصور پیش چشم خواننده زنده می

و لطف بیانی یکدست و عذوبت  کنند، میاند، جمالتی دارد که از بار تجربه و اندیشه سنگینی  روانشناسی حیات یافته

و با جدیت و لطفی قرین بود که عدم آنها در اشعار   این خصایص در تمامی دوران تبعید با او بود،. کالمی خاص دارند

گاري همچنانکه روز. کبر و غرور را هرگز به خود راه نداد. چنان مردي ندانند  شود که آنها را شایستۀ قبلی موجب می

در این هنگام هم اشعارش را با اشک و تضرع نسبت به   لطف اشعار خود را با شهوت سطحی از میان برده بود،

  .انباشت امپراطور می

و به آنجاها که   اي کتاب من،  برو،«. ولی خودش نه  توانستند به رم بروند، خورد از اینکه این اشعار می غبطه می

شاید دوستی قویدل تو را در کف امپراطور پشیمان » .زاد بوم من از من سالم برساندارم و به خاك گرامی  دوست می

هر روز به یاد فابیاست . کند که به جایی معتدلتر فرستاده شود یا التماس می  در هر نامه باز هم امید عفو دارد،. بنهد

اما خبري از عفو . یش از مرگ ببوسدکند که موي سپید شدة او را پ آرزو می. آورد و هر شب نام او را بر زبان می

استخوانهایش را طبق تقاضایش به . شکسته مرگ را استقبال کرد  پیرمرد شصت سالۀ  پس از نه سال تبعید،. نیامد

  .ایتالیا بردند و در نزدیکی پایتخت به خاك سپردند

نفوذ او در قرون . کرد پیشگویی کرده بود که نامش جاودان خواهد ماند و این پیشگویی را گذشت زمان محقق

. مسخ و زنان قهرمان او منابع سرشار داستانهاي پهلوانی و عشق آن دوران شدند. کرد وسطی با نفوذ ویرژیل رقابت می
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کردند؛ و نقاشان دورة رنسانس در اشعار شهوي او  چاسر و سپنسر بی دغدغۀ خاطر از او اقتباس می  بوکاتچو و تاسو،

.اووید نویسندة بزرگ آثار قهرمانی و عشق عصر قدیم بود. ات مختلف در اختیار داشتنداي غصبی از موضوع گنجینه

نظیر عصر پریکلس   عصر آوگوستوس،. با مرگ اووید، یکی از دورانهاي بزرگ شکفتگی در تاریخ ادب خاتمه پذیرفت

ر نثر آن عصر تصنعی مطنطن و در ، د عصر عالی ادبی نبود؛ حتی در حد اعالي خود  در یونان یا الیزابت در انگلستان،

یا ) آیسخولوس(در این عصر از اشیل . شعر آن کمالی صوري موجود است که کمتر از دل برآمده تا بر دل بنشیند

حمایت امپراطور ادبیات روم را هم الهام بخشید و . اوریپید یا سقراط یا حتی لوکرتیوس یا سیسرون خبري نیست

یا عصر لویی   عصري که اشرافی باشد ـ مانند عصر آوگوستوس در روم،. د ساختتقویت کرد و هم مختنق و محدو

بخشد و در ادبیات تمایلی  روي و حسن ذوق را اعتال می چهاردهم در فرانسه، یا قرن هجدهم در انگلستان ـ میانه 

. شوند ه میآورد که در آن منطق و قالب بر احساس و واقعیت زندگی چیر نسبت به سبک کالسیک به وجود می

چنین ادبیاتی از ادبیات زاییدة افکار یا ادبیات دورانهایی که بسیار خالق هستند ظاهر کاملتر و نیروي کمتري دارد و 

اما، در حد آثار دوران کالسیک، این عصر در خور صفتی است که بدان داده شده . تر و کم نفوذتر از آن است پخته

اوري هوشیارانه در هنري چنان کامل راه بروز نیافته بود؛ حتی هرزگی هرگز تا آن هنگام د. عصر طالیی: است

زبان التینی به عنوان وسیله و آلت بیان شاعرانه در اووید و ویرژیل . وار اووید در قالب سرد کالسیک ریخته شد دیوانه

لطیف و منجز، و آن  از آن پس، آن زبان دیگر باره تا آن حد غنی و خوش آواز، چنان. و هوراس به اوج خود رسید

  .قدر انعطاف پذیر و خوشاهنگ نشد

  

  

فصل سیزدهم

  جنبۀ دیگر حکومت سلطنتی

  میالدي 96 – 14

  

I  - تیبریوس  

اسات سیاست را شوند؛ اما وقتی احس آنگاه که مردان بزرگ به احساس تمایل یابند، جهانیان بدیشان عالقمندتر می

اما این کار بیش از   آوگوستوس خردمندانه تیبریوس را برگزیده بود،. گردند در دست بگیرد، امپراطوریها متزلزل می

بخشید،  خود دولت و کشور را از گرفتاریهاي آن نجات می  هنگامی که تیبریوس با سرداري صبورانۀ. حد دیر شده بود

اي   بدرود،»   :یافت هاي امپراطور خطاب به تیبریوس چنین پایان می یکی از نامه. ودامپراطور تقریباً دوستار او شده ب

سپس شور نزدیکی و خویشاوندي » .و اي خبیرترین فرماندهان  اي دلدارترین مردان، …مقبولترین مردان 

به کناري زد تا همچنانکه بعدها همین اثر را در مارکوس آورلیوس بخشید، تیبریوس را   آوگوستوس را کور کرد،

تیبریوس را وادار کرد ازدواجی میمون را بر هم زند تا بتواند شوهر فریبخوردة . نوادگان خوبروي خود را پیش برد

وقتی که عاقبت . و او را واگذاشت تا در رودس با مطالعۀ فلسفه پیر شود  از انزجار تیبریوس منزجر شد،. یولیا شود

مردي بود سرخورده و بدخواه بشریت که قدرت نیکبختی . اه و پنجساله بودپنج  تیبریوس به امپراطوري رسید،

  .یافت نمی

براي آشنایی واقعی با تیبریوس باید به خاطر آوریم که او از سلسلۀ کالودیوسها بود ـ آن شاخۀ کالودیوسی سلسلۀ 

راه پدر و هم از راه مادر واالترین  هم از. ـ کالودیوسی که به نرون خاتمه یافت از همین تیبریوس آغاز شده بود  یولیو
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و خوش   نیرومند،  مردي بلند،. ایتالیایی را به ارث برده بود  خونها و سخیفترین سوابق ذهنی و نیرومندترین ارادة

تشدید کرده کمرویی غمالود، و عشق او را به انزوا   رفتار ناخوشایند،  اش خجالت طبیعی، سیما بود؛ اما بثورات چهره

ن سر زیباي مجسمۀ تیبریوس که در موزة بستن موجود است او را به صورتی کاهنی جوان با پیشانی گشاده و آ. بود

» پیرمرد«در جوانی چنان جدي بود که بذله گوها او را . دهد چشمان درست عمیق و ظاهري فکور نشان می

ادبیات و زبان . تند عرضه کنند فرا گرفتتوانس یونان، محیط، و مسئولیت می  تمام تعلیماتی را که روم،. خواندند می

با اینکه برادرش » .ماند از خدایان غافل می«پرداخت، و  سرود، به نجوم می غزل می  :یونانی و رومی را بخوبی آموخت

و نسبت به   براي ویپسیانیا شوهر خوبی بود،. داشت او را دوست می  خواستند، دروسوس را مردم بیش از او می

توانستند بی دغدغۀ خاطر به او هدایایی تقدیم دارند و امیدوار باشند که  دست بود که می گشاده دوستانش چنان

از   که خشکترین و در ضمن تواناترین سرکردگان زمان خود بود،  وي،. چهار برابر آن هدایا به ایشان انعام خواهد داد

احترام و مورد عالقۀ آنان بود، و در جنگها بیشتر با  طرف  کرد، آنجا که از جزئیات مربوط به رفاه سربازان مراقبت می

.شد تا با خونریزي رعایت نکات سوق الجیشی پیروز می

گفتند باور کرده بود و دلش  می» شیوة پیشینیان«داستانهایی را که دربارة . همان محسنات اخالقی او را تباه کرد

کرد و  اصالحات اخالقی آوگوستوس را تأیید می. جدید باز ببیند بابلخواست آن خصایص سخت روم قدیم را در  می

جوشید خوش  آش در هم جوش نژادها را که در دیگ روم می. خواهد آنها را اجرا کند نیت خود را فاش کرد که می

با عدم حضور در نمایشهاي ورزشی که توانگران عرضه  داد، و داد، اما پول سیرك رفتن نمی نداشت؛ به آنان نان می

یقین کرده بود که روم را فقط با یک آریستوکراسی که از حیث رفتار پرهیزکارانه و از . کردند روم را از خود رنجاند می

هم  اما آریستوکراسی. توان از انحطاط و پستیی که گریبانگیر آن شده بود نجات بخشید لحاظ سلیقه مصفا باشد می

  آگاهی مشهود او از برتري خود،  گفتار آرام تیبریوس،  سکوتهاي طویل،  گرفته،  قیافۀ  ،»گردن شق«مانند مردم تحمل 

تیبریوس در عصري که همه پیرو لذت طلبی بودند . و از همه بدتر تحمل نگاهبانی شدید او را از بیت المال نداشت

از آن شرافتنمند و انعطاف پذیر بود که بتواند آن هنر را که بعدها سنکا از  اشتباهاً پرهیزگار به دنیا آمده بود، و بیش

  .خود نشان داد بیاموزد، یک اصل را با زبانی شیرین به مردم وعظ کند، واصل دیگر را با تداومی بزرگوارانه به کار بندد

. که سنا جمهوري را باز گرداندتیبریوس چهار هفته پس از مرگ آوگوستوس در سنا حضور به هم رساند و تقاضا کرد 

در شهري که تا آن حد مردان «آن هم   حکومت بر چنان دولت وسیعی نیست،  به سنا گفت که خود او شایستۀ

توان به ائتالفی از بهترین و تواناترین  مربوط به کارهاي عامه را بهتر می  و چند ادارة …صاحب کمال دارد 

آن قدر با تیبریوس تعارف و مجامله کرد تا   اشت سخنان تیبریوس را باور کند،که جرئت ند  سنا،» .شهرنشینان سپرد

پذیرفت، آن هم به این امید که روزي سنا به » همچون بردگی نکبت آمیز و پرزحمت«عاقبت تیبریوس اختیارات را 

. خوب بازي کردندهر دو طرف نمایش را . او اجازه دهد تا متقاعد شود و زندگی آزاد و شخصی خود را دنبال کند

سنا از تیبریوس وحشت . یافت ورنه به هر طریق که بود راهی براي گریز از آن می  تیبریوس خواستار امپراطوري بود،

اما از برقرار کردن مجدد جمهوري که مانند جمهوري سابق بر اساس مجالسی استوار باشد که فقط به   و نفرت داشت،

و چون . سنا خواستار دموکراسی کمتر بود نه بیشتر. کشید  دارند پا پس میطور فرضی و نه عملی بر امور استیال

  به خود منتقل کند،» انجمن سدانه«سنا را راضی کرد که اختیار انتخاب مأمورین دولتی را از ) میالدي 14(تیبریوس 

تنها . ند ماتم داشتندگرفت شارمندان تا مدتی شاکی بودند و از قطع وجوهی که بابت رأي دادن می. سنا خرسند شد

پس از . قدرت سیاسی که اکنون براي مردم عادي مانده بود حق انتخاب امپراطور از طریق قتل امپراطور قبلی بود

. شد دموکراسی از مجالس به ارتش رسید و رأي آن به زور شمشیر گرفته می  تیبریوس،
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از تمامی . دانست س هیئت مدیره و بازوي سنا میظاهراً از صمیم دل از حکومت سلطنتی کراهت داشت و خود را رئی

تمامی مساعیی را   قناعت ورزید،» نخستین مرد سنا«به همان لقب   کرد، داد استنکاف می القابی که بوي شهریاري می

گردید متوقف ساخت، و بیزاري خود را  او مبذول می» روح«که براي به مرحلۀ الوهیت رسانیدن او یا نیاز گزاردن به 

همچنانکه با قیصر و آوگوستوس   هنگامی که سنا خواست نام او را بر یک ماه بگذارد،. بت به چاپلوسی آشکار کردنس

دنظر پیشنهاد تجدی »کردید؟ میداشتید چه  اگر سیزده قیصر می«آن تعارف را با طیبتی بیروح رد کرد که   کرده بود،

. باستانی فزونی گیرد» مجلس شاهان«توانست از تواضع او نسبت به این  هیچ چیز نمی. در صورت سناتورها را رد کرد

نمود، مثل یک عضو عادي در آن  به آن ارجاع می» حتی جزئیترین مسائل را«کرد،  در جلسات آن شرکت می

هیچ   رسید، بکلی مغایر نظر صریح او به تصویب می غالباً در اقلیت بود، و چون احکامی. نشست و سخن می گفت می

در برابر دشنام و بدگویی و ریشخندها که نسبت به »  :نویسد تیبریوس می  سوئتونیوس دربارة. کرد گونه اعتراضی نمی

»  …. گفت در کشور آزاد باید آزادي بیان و فکر موجود باشد می. گفتند خوددار و شکیبا بود خود او و کسانش می

  :کند که اعتراف می  که نظرش سخت مخالف تیبریوس بود،  اسیت مورخ،ت

مأموران . مند بودند کنسولها و بازپرسها از افتخارات قدیم سمت خود بهره. آمد انتصابات او با فکر و تدبیر به عمل می

یلۀ مقامات عالی نقض اگر آنها را که به وس(قوانین . دادند زیردست وظایف خود را بدون ممیزي امپراطور انجام می

درآمدها توسط افرادي که به پاکدامنی معروف بودند  …. در مجراي صحیح خود جریان داشت) شد استثنا کنیم می

و عوارضی که از قدیم معمول بود . شد در شهرستانها بار مالیات یا خراج جدیدي تحمیل نمی ….رسید به مصرف می

در تمامی موارد اختالف بین  …. میان بردگانش نظم برقرار بود …. گردید آوري می بدون ظلم و اجحاف جمع

.کرد دیوان دادگستري مفتوح بود و قانون حکم می  امپراطور و افراد،

و ایاالت از بهترین حکومتهاي تاریخشان   ایتالیا،  سال دوام داشت و در طی آن رم، 9ماه عسل حکومت تیبریوس 

ها و شهرهاي آسیب دیده و ترمیم  فی، و با وجود کمکهاي مالی بسیار به خانوادهبدون مالیاتهاي اضا. مند بودند بهره

با وجود داشتن زن و فرزند یا   آور و عدم قبول ماترك افرادي که، دقیق تمامی امالك ملی و فقد جنگهاي غنیمت

وس ـ که هنگام جانشینی تیبری  پس از مرگ به امپراطور تقدیم شود،  کردند که اموالشان، وصیت می  خویشان نزدیک،

. در آن به جا گذارد 2‘700‘000‘000سسترس در خزانه یافته بود ـ هنگام مرگ  100‘000‘000آوگوستوس 

دربارة تمامی شئون امور داخلی . از اسراف جلوگیري کند  که با سرمشق شدن براي مردم،  نه با قانون،  کوشش کرد تا،

حق «االت، که شایق بودند درآمد بیشتري جمع آوري کنند، نوشت که براي فرماندارن ای. و خارجی زحمت کشید

با اینکه در فن جنگ مهارت » .شبان خوب آن است که پشم گوسنفدان خود را بچیند، نه اینکه پوست آنها را بکند

خود را از افتخارات میدان جنگ محروم ساخت و، پس از سال سوم حکومت طوالنی   وقتی امپراطور شد،  داشت،

  .امپراطوري را در صلح و آرامش نگاه داشت  خویش،

که   القلوب او، گرمانیکوس برادرزادة خوشرو و محبوب. همین سیاست صلح دوستانه بود که مانع پیشرفت حکومت شد

خواست تمامی آن  در گرمانیا به چند پیروزي نایل آمده بود و می  پس از مرگ پدرش در وسوس پسر خواندة او بود،

از آنجا که . تیبریوس خالف آن رأي زد، و این کار نفرت مردم استعمارگر را برانگیخت. ا تصرف کندمنطقه ر

دیدند او را مظهر کار خود  آنان که هنوز خواب اعادة جمهوري را می  گرمانیکوس نوادة مارکوس آنتونیوس بود،

دم روم فرمانده جوان را مظلوم حسادت نیمی از مر  وقتی که تیبریوس گرمانیکوس را به شرق منتقل کرد،. گرفتند

، تقریباً تمامی مردم روم بدگمان شدند که )19سال (امپراطور خواندند؛ و چون گرمانیکوس ناگهان بیمار شد و مرد 

که توسط تیبریوس در آسیاي صغیر منصوب شده   کنایوس پیسو،. تیبریوس دستور داده است او را مسموم سازند

کرد که محکوم خواهد شد، خود را کشت  ، و توسط سنا محاکمه شد و، چون پیش بینی میبود، متهم به آن جنایت
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هیچ اطالع مسلمی بر مال نشد که دلیل بیگناهی یا گناهکاري تیبریوس . تا اموالش را به سود کسانش نجات دهد

تا   ونیا، مادر گرمانیکوس،فقط این قدر خبر داریم که از سنا خواست منصفانه پیسو را محاکمه کند، و نیز آنت. باشد

  .پایان عمر وفادارترین دوست تیبریوس ماند

و آن   آن قصه هاي ناشایست که دربارة امپراطور جریان یافته بود،  شرکت هیجان آمیز عامه در این دعواي مشهور،

وادار کرد که از  آشوب که در این هنگام به دست آگریپینا زن بیوة گرمانیکوس بر ضد تیبریوس برپا شد تیبریوس را

یا قانون مجازات خیانت یا قانون ضد خیانت ـ که قیصر به منظور تعریف  »دولتقانون یولیانوسی خیانت به «آن 

العموم یا دادستان از آنجا که دولت روم فاقد مدعی . کردن جرایم ضد دولتی به تصویب رسانده بود ـ استفاده کند

که بر ضد هر کس   و از او تقاضا شده بود،  هر شارمندي مختار بود،  پلیس هم نداشت،) قبل از آوگوستوس(کل بود و 

شد، یک چهارم  در صورتی که متهم محکوم می. که به عقیدة او قانون را نقض کرده بود در محاکم اعالم جرم کند

آوگوستوس این . کرد دادند و باقی اموال او را حکومت مصادره می ن جایزه میاموال او را به خبردهنده یا سخن چی

ها بر ضد تیبریوس رو به  در این هنگام که توطئه. روش خطرناك را براي اجراي قوانین ازدواج خود به کار برده بود

استفاده برد؛ و پشتیبانان خاست تا از رسوا ساختن توطئه چینان  اي برمی افزایش نهاده بود، از هر گوشه خبر دهنده

امپراطور در صدد برآمد که از این کارها . امپراطور در سنا آماده بودند تا این گونه اتهامات را بشدت تعقیب کنند

شد که نسبت به نام یا  قانون را به طور محدود چنین تعبیر کرد که فقط شامل اشخاصی می. جلوگیري کند

شدند بایست  افرادي که در برابر خود او علم می»  تاسیت،  بر طبق گفتۀ. دگفتن هاي آوگوستوس دشنام می مجسمه

تیبریوس سنا را مطمئن ساخت که مادرش لیویا نیز مایل بود نسبت به کسانی که نام » .شدند بدون مجازات رها می

. دادند همین رفتار مالیمت آمیز معمول گردد نیک او را طرف کنایه و حمله قرار می

خودداري تیبریوس از تجدید فراش او را . اي براي دولت به وجود آورده بود لیویا در این هنگام مسئلۀ عمده و اما خود

دید با  لیویا می. پناه گذاشت اي که به اعمال قدرت نسبت به پسرش عادت کرده بود بی در برابر زن قوي االراده

و به پسرش فهماند که حکومت را فقط به   است، تمهیداتی که چیده بود راه تیبریوس به سوي سلطنت هموار شده

و با آنکه چیزي به شصت سالگی او نمانده   در ایام نخستین حکومت تیبریوس،. مادر در دست دارد  عنوان نمایندة

اما چون از حکومت کردن »  :گوید دیون کاسیوس می. کردند هاي رسمی او را خود و مادرش هر دو امضا می بود، نامه

و بر عهده گرفت که همه  …. خواست برتري خود را نسبت به او محرز کند  شد، ساوي با پسرش ارضا نمیبه طور م

  .چیز را مانند فرمانرواي مطلق اداره کند

اما از آنجا که لیویا تا پانزده سال پس از مرگ آوگوستوس زنده . تیبریوس این وضع را مدتها از سر صبر تحمل کرد

خی جداگانه براي خود ساخت و آن کاخ را که آوگوستوس ساخته بود بالمنازع در اختیار ماند، تیبریوس عاقبت کا

در . کند و زنش را در تبعید از گرسنگی کشته است شایع بود که تیبریوس نسبت به مادرش ظلم می. مادرش نهاد

همان موقع جانشین  راند تا پس از مرگ یا در صورت امکان در پسر خود نرون را پیش می طی این مدت آگریپینا

کرد، و آگریپینا را صرفاً با نقل قولی یونانی  تیبریوس این امر را هم با صبر و بردباري تحمل می. تیبریوس گردد

اما تحمل هیچ  »ست؟ااي ستمی بر تو رفته  بري که چون امپراطریس نشده دخترجان، گمان می«زد که  سرکوفت می

  ظالم،  پسري بدکار،  دروسوس که از زن اول داشت،  چیز براي تیبریوس از این سخت تر نبود که فهمید تنها پسرش،

.و فاسق بود  ادب، بی

بیش از پیش در . داد اعصاب او را متزلزل ساخته بود آن خویشتنداري که تیبریوس در تحمل این شداید نشان می

  جز چند تن دوستان امیدوار،  زد که، اي چنان غمزده و زبانی چنان تند در گفتار به هم می و قیافه  ت،رف خود فرو می

آمد ـ و این  اي وارد نمی تنها یک تن بود که بظاهر در صمیمیتش نسبت به تیبریوس خدشه. همه از گرد او پراکندند
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مدعی بود که حفظ جان   نده پاسداران امپراطور،سیانوس، به عنوان فرما. شخص لوکیوس آیلیوس سیانوس نام داشت

بزودي کسی اجازة حضور نزد امپراطور را جز از طریق و تحت مراقبت این وزیر افسونگر . شهریار وظیفۀ اوست

سیانوس به تیبریوس قبوالند که سالمت . سپرد تیبریوس اندك اندك بیشتر کارهاي حکومت را به او می. یافت نمی

آوگوستوس شش لشکر از نه لشکر آن گارد را در خاج شهر . ر چه نزدیکتر بودن گارد امپراطور استشاهانه مستلزم ه

که   در این هنگام تیبریوس اجازه داد که هر نه لشکر مقر خود را در نزدیکی دروازة ویمینالیس،. پادگان کرده بود

ر آنجا، این گارد در ابتدا محافظ و سپس سرور د. برافرازند  فقط چند کیلومتر از پاالتینوس و کاپیتول فاصله داشت،

اختیارات خود را با دلداري و مالدوستی   که بدین نحو تحت حمایت گارد قرار گرفته بود،  سیانوس،. امپراطوران شد

بعد با فروختن مقام به دهندة باالترین   کرد، نخست افراد را براي مشاغل مختلف توصیه می. کرد روزافزونی اعمال می

اگر سنا را سناتورهاي واقعاً رومی تشکیل . افزود، و باالخره هوس شهریاري به سر او زد یشنهادها به مال خود میپ

بدل به باشگاه اپیکوریان شده بود و بیش از   با چند استثنا،  اما سنا،. انداختند هر چه زودتر او را از کار می  داده بودند،

به . تیاري را که تیبریوس اصرار داشت سنا باید حفظ کند با شایستگی به کار بردآن الابالی بود که بتواند حتی آن اخ

شد آکند،  هایی که به رأي سنا به افتخار او ساخته می  شهر رم را با مجسمه  جاي آنکه سیانوس را از کار منفصل سازد،

می که دروسوس پسر تیبریوس مرد، هنگا. و به پیشنهاد او پیروان آگریپینا را یکی پس از دیگري از شهر تبعید کرد

  .گفتند که سیانوس او را مسموم کرده است مردم روم به نجوا می

در این هنگام که مردي شصت و هفت ساله و مالیخولیایی و تنها   تیبریوس که دستخوش یأس و تلخکامی شده بود،

. اما شایعات بدون مانع او را دنبال کرد. پایتخت پرآشوب را پشت سر نهاد و به خلوت دور از دسترس کاپري رفت  بود،

 طبیعیخواهد اندام نزار و چهرة خنازیري خود را پنهان کند و در شرب و گناه غیر  گفتند که تیبریوس می مردم می

. داستان گناهان او نیز محتمال ساختگی بوده است. خورد، اما دایم الخمر نبود تیبریوس زیاد مشروب می. افراط ورزد

باز هم با » .یونانیانی بودند که فقط در ادبیات ممتاز بودند«گوید که غالب همراهان او در کاپري  باز هم تاسیت می

 داد، جز آنکه نظریات و تمایالت خود را به وسیلۀ سیانوس به مأموران و سنا دقت امور امپراطوري را نظم و نسق می

از آنجا که سنا به طور روزافزونی از او یا سیانوس یا گارد مزاحم وي وحشت داشت، تمایالت امپراطور را . کرد ابالغ می

و بدون آنکه تیبریوس عدم   پذیرفت؛ و حکومت امپراطوري، بدون آنکه سازمان آن تغییر کند، به صورت فرمان می

تبدیل به سلطنت   خواست جمهوري را اعاده دهد، ي که میصمیمیتی نسبت به آن ابراز نماید، تحت قیادت مرد

.مطلق شد

به » قانون خیانت به دولت«اي از دشمنان خود را به اتهام نقض  سیانوس از موقع خود استفاده کرد و باز هم عده

در این هنگام   اگر به قول سوئتونیوس بتوان اعتماد کرد،. کرد تبعید فرستاد، و امپراطور فرسوده دیگر مداخله هم نمی

به دلیل اینکه   گوید تیبریوس، می  ، که قولش قابل اعتماد نیست، شد؛ و تاسیت تیبریوس غالباً مرتکب ظلم می

تقاضاي اعدام او را کرد   چیند، اي بر ضد دولت می جاسوسان به گوش خود شنیده بودند که پوپایوس سابینوس توطئه

که از   تیبریوس،. لیویا افسرده و تنها در خانۀ شوهر سابق خود مرد) 27ل سا(یک سال بعد . و آن تقاضا برآورده شد

مادر «که از محدودیت   سیانوس،. او شرکت نکرد  در تشییع جنازة  زمان مسافرت از روم او را جز یک بار ندیده بود،

ر توطئۀ سابینوس دست در این هنگام به تیبریوس قبوالند که آگریپینا و پسرش نرون د  خالصی یافته بود،» میهن

  .مادر به پانداتریا تبعید شد و پسر به جزیرة پونتیا که اندکی بعد خود را در آنجا کشت. اند داشته

اي که  آزرده از نامه  او،. در این هنگام به فکر تخت سلطنت افتاد  خواست به دست آورده بود، که هر چه می  سیانوس،

توطئه کرد تا   پسر آگریپینا را به جانشینی امپراطوري توصیه کرده بود،تیبریوس به سنا نوشته و در آن گایوس 

تیبریوس به توسط آنتونیا، مادر گرمانیکوس، که براي رساندن خبر به او جان ). 31سال (امپراطور را به قتل برساند 
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م عاجز نشده بود در نهان امپراطور پیر که هنوز از اخذ تصمی. از این توطئه نجات یافت  خود را به خطر افکنده بود،

هرگز سنا تا به آن هنگام . واداشت سیانوس را توقیف کردند، و او را نزد سنا متهم ساخت  فرمانده گارد را عوض کرد،

سنا سیانوس را معجال محکوم کرد و دستور داد . در برآوردن امیال امپراطور تا آن حد احساس مسرت نکرده بود

دو رشتۀ این حکومت یکی در دست سناتورهایی بود که . وحشت آغاز شد  الفاصله دورةب. اش کردند همان شبانه خفه

یا دوستانشان به دست سیانوس آسیب دیده بود؛ و یکی در دست تیبریوس بود که ترس و   منافع خود، خویشاوندان،

زاران یا حامیان مهم تمامی کارگ. خشم از فراز تراکم سرخوردگیهایش او را در بحر غضب انتقام فرو افکنده بود

نخست   و از آنجا که قانون اعدام باکره را نهی کرده بود،  حتی دختر جوان او را محکوم کردند،. سیانوس کشته شدند

اما پیش از خودکشی   خود را کشت،  زن مطلقۀ سیانوس،  آپیکاتا،. اش کردند مهر بکارت را از او برداشتند و سپس خفه

، دختر آنتونیا، در مسموم کردن شوهرش دروسوس،  ت و در آن به او اطمینان داد که لیویالاي به امپراطور نوش نامه

اما لیویال آن قدر غذا   تیبریوس فرمان محاکمۀ لیویال را صادر کرد،. با سیانوس همدست بوده است  پسر امپراطور،

ی دیگر از پسرانش که زندانی شده بود با و یک  آگریپینا خود را در تبعید کشت،) 33سال (دو سال بعد . نخورد تا مرد

.گرسنگی انتحار کرد

تنها . محتمال در آن مدت ذهن او مغشوش بود. تیبریوس شش سال بعد از سقوط سیانوس به زندگی خود ادامه داد

گویند در این  می. دهند توضیح داد توان ظلمهاي باورنکردنی را که به او نسبت می با صحت این فرض است که می

در مدت حکومت او . کرد از آن پشتیبانی می  را متوقف سازد،» لزماژسته»  نگام به جاي آنکه تعقیب به موجبه

وسیلۀ محافظت » مرد پیر و تنها«از سنا تقاضا کرد براي . رویهمرفته شصت و سه نفر را به این اتهام متهم ساختند

هنگامی . پري خارج شد و به چند شهر در کامپانیا رفتاز کا  ، پس از نه سال حبس اختیاري،37در سال . مقرر دارد

درباریان در دم . رسید دچار غشی شد و ظاهراً مرده به نظر می  که در ویالي لوکولوس در میسنوم اقامت کرده بود،

یک  .یکه خوردند  از خبر آنکه تیبریوس بهبودي پذیرفت،  حلقه زدند و بعد،  شد، که بزودي امپراطور می  گرد گایوس،

سال (تن از دوستان تمام کسانی که از این امر نگران بودند تیبریوس را با بالش خفه کرد و به گرفتاري خاتمه داد 

در مدت عمر تقریباً » .تواناترین فرمانروایی بود که امپراطوري به خود دیده بود«گوید تیبریوس  مومسن می). 37

  .گ هم گرفتار قلم تاسیت گردیدو پس از مر  تمامی انواع بدبختیها نصیب او شد،

II – گایوس  

و تصویب جانشینی   بدرقه کردند،» تیبریوس را به تیبر بیندازید«هاي  مردم روم درگذشت امپراطور پیر را با نعره

که هنگام لشکرکشیهاي گرمانیکوس به شمال از   گایوس،. قیصر گایوس پسر گرمانیکوس را توسط سنا تهنیت گفتند

و از سر عطوفت به کالیگوال یا   لباس ایشان را تقلید کرد،  در میان سربازان تربیت شد،  نیا آمده بود،آگریپینا به د

کالیگوال اعالم .) این کلمه مصغر کالیگا یا نیم چکمه است که در ارتش معمول بود. (چکمۀ کوچک ملقب گردیده بود

. حترام تمام با سنا همکاري خواهد کردکرد که از اصول آوگوستوس در سیاست پیروي و در همه کار با ا

سسترس را که تیبریوس و لیویا براي شهرنشینان وصیت کرده بودند میان ایشان توزیع کرد و براي  90‘000‘000

اختیار انتخاب قضات را به کمیتیا اعاده . سسترس از خود افزود 300نفر گیرندگان غلۀ دولتی  200‘000هر یک از 

یف و ورزشها و تفریحات پرپیمانه داد، قربانیان تبعیدي تیبریوس را باز خواند، و خاکستر مادر وعدة مالیات خف  کرد،

در مدت . و حلیم بود  بشاش،  نمود ـ مسرف، از همه لحاظ نقطۀ مقابل سلف خود می. خود را پرهیزکارانه به رم آورد

قربانی به خدایان تقدیم  160‘000و خیر  داشتن امپراطوري چنان دلربا  مردم به شکرانۀ  اول حکومت،  سه ماهۀ

.کردند
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مادر بزرگ پدري او دختر آنتونیوس بود و مادر بزرگ مادریش دختر . اما مردم دودمان او را از یاد برده بودند

. آوگوستوس؛ در خون او جنگ میان آنتونیوس و اوکتاویانوس از نو درگیر شده و آنتونیوس فاتح از کار درآمده بود

به «بود و گاه » دچار مرض صرع«اما . بالید و ارابه رانی به خود می  فنون گالدیاتوري،   از مهارت در دوئل،کالیگوال

شد و از  رسید، زیر تخت پنهان می چون صداي تندر به گوش می» .توانست راه برود یا فکرش را جمع کند زحمت می

توانست آسوده بخوابد، و در میان کاخ عظیم خود سرگردان  شبها نمی. گریخت با وحشت می اتناهاي  دیدن شعله

هاي  بلندقد و تنومند و پرمو بود، اما سري طاس داشت؛ چشمان و شقیقه. شد و آرزوي دمیدن صبح را داشت می

هاي  برابر آینه انواع قیافه«. ساخت را مسرور میاي وحشت انگیز به او داده بود، و این خود او  اش قیافه فرونشسته

دوست  خوب درس خواند و ناطقی بلیغ بود و طبعی سخت طیبت آمیز و شوخی» .گرفت وحشت انگیز را به خود می

به بسیاري از نمایش دهندگان کمک   از آنجا که خاطرخواه نمایش بود،. شناخت داشت که هیچ حد و قانونی نمی

رهبران سنا را   اي او را تماشا کنند، رقصید؛ و چون میل داشت عده کرد و می در خلوت بازي می داد و خود مالی می

رقص خود را به ایشان نشان   کرد و سپس گامهاي تازة چنانکه گویی کنفرانسی حیاتی در پیش است احضار می

  .داد می

عقل نیز . ا زهر قدرت او را دیوانه ساخته بودام  ساخت، زندگی آرام و کار واجد مسئولیت قاعدتاً او را ثابت قدم می

. تواند هم قادر مطلق باشد و هم عاقل هیچ موجود فانی نمی  مانند حکومت محتاج رسیدگی و حفظ تعادل است،

  یادت باشد،«کالیگوال با بیان این جمله او را به جاي خود نشاند که   قدري او را اندرز داد،  مادر بزرگش،  وقتی آنتونیا،

تواند  میهمانان خود را یادآور شد که می در میانۀ ضیافتی، » .من حق دارم هر کار بخواهم با هر کس که باشد بکنم

: گفت با طیب خاطر می  گرفت، اش را در آغوش می وقتی زن یا معشوقه. اند بکشند تمامشان را بدهد همانجا که لمیده

که آن قدر نسبت به سنا احترام   این بود که امپراطور جوان، ».این سر زیبا با یک اشارة من به کناري می افتد«

گذاشت که  سناتورها را می. خیلی زود شروع به فرمان دادن به سنا کرد و خواستار انقیاد شرقی از آن شد  گذاشت، می

مصر و راه . گذاردند و سناتورها از این افتخار که نصیبشان شده بود او را سپاس می  به منظور احترام پاي او را ببوسند،

به   و آرزو داشت که مانند فرعون،. کرد، بسیاري از آن راه و رسمها را به روم ارمغان آورد و رسم آن را تمجید می

از یاد نبرده بود . پرستش ایزیسیس را یکی از کیشهاي رسمی دولت روم ساخت. مورد پرستش قرار گیرد  عنوان خدا،

کالیگوال نیز در این . ه ناحیۀ مدیترانه را تحت حکومت سلنطتی شرقی متحد سازدکه پدر بزرگش نقشه کشیده بود ک

  سوئتونیوس دربارة. اما هوشیاري مردم آن شهر مانع اطمینان او شد  اندیشه بود که اسکندریه را پایتخت خود سازد،

چون . از عادات عالی مصریان بود، و این کار به نظر او یکی »کرد عادتاً با تمامی خواهرانش زنا می«گوید که  او می

وادارش کرد طالق بگیرد و    هنگامی که دروسیال شوهر کرد،. روم ساخت  خواهرش دروسیال را وارث اریکۀ  بیمار شد،

فرستاد و  براي سایر زنان مطلوب خود طالقنامه به نام شوهرشان می» .کرد با او همچون زن قانونی خود رفتار می«

. شد که کالیگوال به او نزدیک نشده باشد کمتر زنی در میان بزرگان یافت می. کرد ود دعوت میایشان را به آغوش خ

در شب عروسی . فرصتی یافت تا چهار بار هم ازدواج کند  در میان اینهمه عشقبازیهاي نامشروع و برخی شاهدبازیها،

و چند   او را به زنی گرفت،  خود به خانه برد،کالیگوال حضور یافت و عروس را همراه   لیویا اورستیال با گایوس پیسو،

عقدش   طالقش را از شوهرش گرفت،  چون شنید لولیا پاولینا بسیار زیباست، دنبالش فرستاد،. روز بعد طالق گفت

  هنگامی که زن چهارمش کایسونیا را گرفت،. و او را از رابطه داشتن بعدي با هر مردي نهی کرد  طالقش گفت،  کرد،

  .داشت اما کالیگوال او را وفادارانه دوست می  این زن نه جوان بود و نه زیبا،. شوهرش حامله بوداو از 

و معموال ممکن بود آن را به صاحبان اذهان کم مایه   فرعی داشت،  امور دولت جنبۀ  در عیش و عشرت شاهانه،

رد و بهترین اعضاي آن را به مقام سناتوري کالیگوال با قدرت خاصی در فهرست طبقۀ بازرگانان تجدید نظر ک. واگذارد
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کرد،  در آب حمام نمی. اي را که تیبریوس به جا گذارده بود زود تهی ساخت هاي آکنده اسراف او گنجینه. ارتقا داد

هاي بزرگ تفریحی  کشتی. سسترس خرج کرد 10‘000‘000در یک مجلس ضیافت . شست خود را در عطر می

مهندسان . اش جواهر نشان بود و درخت میوه داشت و دنباله  باغ،  حمام،  االر ضیافت،ت  ساخت که چندین ستون، می

خود را واداشت فاصلۀ ساحل با تفریحگاه بایاي را با پلی بگیرند که بر کشتیها استوار باشد؛ و در نتیجه رم به واسطۀ 

شن عظیمی برپا کردند که با ج  هنگامی که پل کامل شد،. کمبود کشتی براي وارد کردن غالت دچار قحط شد

  ناگاه قایقها واژگون شد و افراد بسیاري   نوشیدند، مردم با سرور تمام می. چراغانی به روش زمان ما نورباران شده بود

افشاند و با  هاي زر و سیم بر سر مردمی که پایین پاي او بودند می کالیگوال از بام کاخ بزرگ لیویا سکه. غرق شدند

مند بود که  رانی عالقه سبز پوش در مسابقات ارابه  چنان به دستۀ. کرد د مرگ آور ایشان را تماشا میشعف زد و خور

اي از مرمر و آخوري  اش به نام اینکیتاتوس غرفه براي اسب مسابقه. سسترس انعام داد 2‘000‘000به یک ارابه ران 

.را کنسول کندو خیال داشت آن   اسب را به صرف شام دعوت کرد،  از عاج ساخت،

. عمر خود رسم تقدیم هدایا را به امپراطور تجدید کرد  ي همۀ»ساتورنالیا«آوري پول جهت به راه انداختن  براي جمع

هاي  د که در وصیتنامهکر شهرنشینان را تشویق می. پذیرفت آورد می نشست و هر که هر چه می بر ایوان کاخ خود می

مالیاتی بر تمام   بر همه چیز مالیات بست؛ مالیات فروش بر تمامی مواد غذایی،. خود او را وارث خویش قرار دهند

بر «:  گوید سوئتونیوس به طور قطعی می. دعاوي قانونی و حقوقی، و دوازده و نیم درصد مالیات بر کارمزد باربران

داشت؛ و به موجب قانون، هر  معادل آنچه روسپی بابت یک همخوابگی دریافت می«مالیاتی بست » درآمد روسپیان

داد مردان توانگر را به خیانت  دستور می» .ماند ولو شوهر کرده باشد زن که زمانی روسپی بوده مشمول این مالیات می

ورها و بردگان را به حراج خود شخصاً گالدیات. متهم سازند و، براي کمک به خزانه، ایشان را محکوم به مرگ کنند

در مورد سناتوري که . کرد در جلسۀ حراج حاضر شوند و پیشنهاد خرید بدهند فروخت و آریستوکراتها را وادار می می

کرد که سناتور با  کالیگوال چنین تعبیر می  افتاد، هر بار که سناتور پایین می  زد، در جلسۀ حراج حاضر بود و چرت می

فهمید که سیزده گالدیاتور بر دارایی او   اج موافقت کرده است، به نحوي که وقتی سناتور بیدار شد،باال رفتن مبلغ حر

ساخت در  سناتورها و سوارکاران جنگی را وادار می. سسترس از دارایی او کاسته شده است 9‘000‘000افزوده و 

  .میدان مخصوص گالدیاتورها با یکدیگر بجنگند

با دورة   کالیگوال به آن پی برد و،. یده شد تا به این دلقک بازي شرم آور خاتمه داده شوداي چ پس از سه سال توطئه

به جالدان دستور داده . وحشتی که به واسطۀ لذت جنون آمیز او از ایذاي دیگران شدیدتر شده بود، انتقام گرفت

اگر به قول دیون » .میرند میتا حس کنند که دارند «بکشند » با زخمهاي متعدد خفیف«شده بود قربانیان را 

کند  سوئتونیوس نقل می. کاسیوس بتوان اعتماد کرد، کالیگوال مادر بزرگ قدسی مآب خود را وادار به خودکشی کرد

کالیگوال   شدند کم آمد، که وقتی گوشت براي غذا دادن به حیوانات سبع که جهت مبارزة گالدیاتورها نگاهداري می

گوید مردان عالیمقام را  و همچنین می. را به نفع عامه به حیوانات بخورانند» سر طاس« دستور داد تمامی زندانیان

و بعد   ساخت، یا در قفس محبوس می  انداخت، جلو حیوانات سبع می  گماشت، زد، به کار کردن در معادن می داغ می

  .کرد با اره به دو نیم می

اما باید در نظر داشت . ست نداریم و باید به عنوان روایت ثبت کنیماینها داستانهایی است که دلیلی براي رد آنها در د

و دیون کاسیوس دو قرن پس از   سناتور تاسیت از امپراطور نفرت داشت،  داشت، که سوئتونیوس شایعات را دوست می

پراطوري و توان باور کرد آن است که کالیگوال جنگ میان ام چیزي را که بهتر می. کالیگوال تاریخ خود را نوشت

سنکا که در آن هنگام . فلسفه را با تبعید کاریناس سکوندوس و محکوم به مرگ ساختن دو معلم دیگر آغاز کرد
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. رفت بدون شکنجه بمیرد از اعدام رست اما چون بیمار بود و احتمال می  جوان بود براي اعدام تعیین شده بود،

.کرد ـ از مرگ جست ن بیخاصیتی بود ـ یا چنان تظاهر میچون کندذهن و کتابخوا  عموي کالیگوال،  کالودیوس،

هاي معروف یوپیتر و سایر  سر مجسمه. آخرین تفریح کالیگوال آن بود که خود را خدا و برابر خود یوپیتر اعالم کند

س برد که در معبد کاستور و پولوک لذتی می. خدایان را برداشتند و سر ساختۀ امپراطور را جاي آنها نصب کردند

. آن هم غالباً با لحن شماتت آمیز  کرد، گاه با تصویر یوپیتر گفتگو می. بنشیند و زایران او را همچون خدا بپرستند

معبدي . اي بسازند تا بتواند تندر و آذرخش یوپیتر را غره به غره و درخش به درخش جواب بگوید دستور داد وسیله

اي از قربانیان برگزیده داشت و همان اسب  از کاهنان و ذخیرهبراي پرستش سر خداوار خود برافراشت که هیئتی 

  .محبوب خود را هم به کهانت آن معبد منصوب ساخت

پرسید که مگر االهه را  ماه براي هماغوشی با او بر زمین آمده است و از ویتلیوس می  کرد که االهۀ چنین وانمود می

مردم گول » .توانید یکدیگر را ببینید فقط شما خدایان می. نه«: و آن درباري خردمند در جواب گفت. بیند نمی

چون از او پرسیدند نظرش   آورد، وقتی پینه دوزي از مردم گل کالیگوال را دید که تقلید یوپیتر را درمی. خوردند نمی

د را مجازات اما آن دلداري خوشاین  کالیگوال شنید،» .شیادي بزرگ»  :در پاسخ بسادگی گفت  امپراطور چیست،  دربارة

  .نکرد

با سري   محتمال دچار بیماري زهروي،  این خدا در بیست و نه سالگی مرد پیري بود؛ بر اثر افراطهاي پیاپی فرسوده،

آن   اجلش ناگهان فرا رسید،. و نگاهی شوم  چشمانی تهی،  با رنگی سربی،  کوچک ـ نیم موي ریخته ـ بر بدنی فربه، 

یکی از تریبونهاي گارد به نام . مپراطور که مدتها حمایت آن را با دادن هدایا خریده بودهم از جانب همان پاسداران ا

داد به جان آمده  که از الفاظ زشت و ناپسندي که هر روز کالیگوال به جاي کلمۀ عبور تحویل او می  کاسیوس خایرئا،

مردم شهر در باور   بر به بیرون رسوخ کرد،وقتی خ). 41سال (کالیگوال را در یکی از داالنهاي نهانی کاخ کشت   بود،

گر است تا کشف کند چه  هاي امپراطور حیله مردم بیم داشتند که این هم یکی از حیله. کردن آن تردید داشتند

قاتلین آخرین زن کالیگوال را هم به قتل رساندند و سر دختر   براي واضح شدن امر،. شوند کسانی از مرگ او شاد می

  .گوید در آن روز کالیگوال دریافت که وي خدا نیست دیون می. ار کوفتند و مغزش را پراکندنداو را به دیو

III  - کالودیوس

ماورتانیا در   سنا پاره پاره، مردم از اوضاع متنفر،  خزانه تهی،: کالیگوال امپراطوري را با وضع خطرناکی به جا نهاده بود

دانست  هیچ کس نمی. کیش خود در هیکل اورشلیم آمادة جنگ  دن مجسمۀیهودا بر اصرار درسر قرار دا  حال انقالب،

سران گارد به کالودیوس بظاهر ابله برخوردند . کجا ممکن است فرمانروایی یافت که بتواند با این مسائل مواجه شود

شاید به فکر   س بود،سنا، که از ارتش در هرا. او را فرمانده کل و امپراطور خواندند  اي پنهان شده بود، که در گوشه

انتخاب گارد را تأیید کرد؛ و   اي بیرحم با مردي کتابخوان سر و کار داشته باشد، آنکه در آینده به جاي دیوانه

  .تیبریوس کالودیوس کایسار آوگوستوس گرمانیکوس با تردید بر تخت نشت

آنتونیوس و همچنین نوادة لیویا و تیبریوس  نوادة اوکتاویا و  وي پسر آنتونیا و دروسوس، برادر گرمانیکوس و لیویال،

متولد شده و در هنگام رسیدن به امپراطوري پنجاهساله ) لیون(م، در لوگدونوم  ق 10در سال . کالودیوس نرون بود

اما فلج اطفال و سایر امراض قالب او را تضعیف   اي دوست داشتنی داشت، بلند و فربه بود و مویی سفید و چهره. بود

سرش هنگام راه رفتن پس و . ساق پایش به طور خطرناکی الغر بود و راه رفتن او را نامتعادل ساخته بود. ودکرده ب

خندة او . اندکی لکنت داشت  داشت، و از نقرس در عذاب بود، رفت، غذاي مقوي و شراب خوب را دوست می پیش می

گوید که چون به خشم  می بیرحمکن  شایعه پخش. براي شخصی که امپراطور باشد بیش از حد سروصدا داشت

به دست زنان و مردان آزاد شده بار آمده، خجالت فطري و » .چکید کرد و از بینیش آب می دهانش کف می«آمد  می
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فرصتی براي   جز از چند مورد،و . حساسیتی در خود پرورده بود که چندان به حال یک تن فرمانروا مفید نیست

که لطف اوکتاویا   مادرش،. دیدند خویشاوندان او را به صورت بیماري ضعیف العقل می. حکومت به دست نیاورده بود

او را   خواست در کند ذهنی کسی را تأکید کند، نامید و هر وقت می می» غول بی شاخ و دم«او را   را به ارث برده بود،

در تاریکی و ناشناسی دور از خطر زندگی   کردند، چون همه او را شماتت می. خواند می» یوس خودماحمقتر از کالود«

و حقوق   فلسفه،  علوم،  مذهب،  هنر،. عالم فقه اللغه و عتیقه شناس شد. کرد و در قمار و کتاب و مشروب غرقه بود می

هاي کمدي به یونانی،  نمایشنامه  طاس بازي و الفبا،  ربارةرسایلی د  تواریخ اتروریا و کارتاژ و روم،. را آموخت» باستان«

اهل علم و دانشمندان با او مکاتبه داشتند و مجلدات خود را به او اهدا . و یک جلد زندگینامۀ شخصی تألیف کرد

ه به مردم آموخت ک  چون امپراطور شد،. کند پلینی مهین چهار بار قول او را به عنوان حجت نقل می. کردند می

چگونه از تأثیر مارگزیدگی جلوگیري کنند، و بیم و هراس خرافی مردم را با آن پیشگویی کسوف در روز تولد خود و 

ذهن خوبی . کرد و چندین اثر خود را به همان زبان نوشت یونانی را خوب صحبت می. توضیح علت آن تسکین داد

داده است تا سر خود را حفظ کند، راست گفته  می داشت؛ شاید هم هنگامی که به سنا گفت که خود را احمق جلوه

.باشد

سسترس به هریک از افراد پاسداران امپراطور بود که او را به  15000نخستین اقدام او به عنوان امپراطور اهداي 

دیوس کالو. اما آنچنان واضح بابت امپراطوري نداده بود  کالیگوال هم چنان هدایایی داده بود،. سلطنت رسانده بودند

با . در ضمن مجدداً اختیار مجلس را در انتخاب قضات ملغا ساخت  با این کار حاکمیت ارتش را تصدیق کرده بود،

. خاتمه داد و افرادي را که به همان اتهام زندانی بودند آزاد ساخت» لزماژسته«تر به اتهامات  سخاوتی خردمندانه

که کالیگوال دزدیده بود به یونان بازگرداند، و مالیاتهایی را که  هایی را مجسمه  اموال مصادره شده را اعاده کرد،

به   بنا بر این فرضیه که عفو قتل امپراطور دور از سالمت است،  اما قاتلین کالیگوال را،. کالیگوال وضع کرده بود لغو کرد

او . باید همچون خدا پرستیدرسم تعظیم و به خاك افتادن را خاتمه داد و بسادگی اعالم کرد که او را ن. کشتن داد

در صدد برآمد که مذهب قدیم را   با حرارتی مخصوص عتیقه دوستان،  نیز مانند آوگوستوس معابد را مرمت کرد و،

در کار فروشندگان کاال و اجاره دهندگان «حتی . پرداخت خود شخصاً با بصیرت و توجه به امور دولت می. احیا کند

اما در حقیقت هر چند سعی داشت با » .نمود دانست اصالح می چه را تخلف می کرد، و هر عمارات بازرسی می

هاي  سیاست عملی او از احتیاط کاري آوگوستوس گذشت و به قلمرو نقشه  تعدیالت آوگوستوس برابري کند،

  ستانها،تعالی شهر  ساختمان و عمارات و خدمات دولتی،  اصالح حکومت و قانون،: گستاخانه و گوناگون قیصر رسید

  .و فتح و رومی ساختن بریتانیا بیش از حد آوگوستوس و در حد قیصر بود  آزادي بخشیدن به حکومت گل،

او نیز، مانند قیصر و آوگوستوس، یقین . عالوه بر علم و هوش، همه را مبهوت ساخت  با نشان دادن اراده و شخصیت،

دند، و سنا بیش از حد مغرور و ناشکیباست که بتواند کار داشت که قضات محلی تعدادشان کم و خود تعلیم نادیده بو

کرد و اختیارات متعدد و حیثیت بیشتري براي آن  به سنا تکریم می. بغرنج ادارة شهرداري و امپراطوري را انجام دهد

و دستگاه   اما زحمت واقعی حکومت بر دوش خود او بود و هیئتی که به حکم او منصوب شده بود،. باقی گذارد

وي از . شد کشوریی که بتدریج مانند قیصر و آوگوستوس و تیبریوس از آزادشدگان در خانۀ امپراطور تشکیل می

چهار عضو از هیئت در رأس این دستگاه اداري . کرد براي امور دفتري و وظایف جزئی استفاده می» دولتی«بردگان 

، و مدعی العموم )براي عرایض(، وزیري دیگر )محاسباتبراي (، خزانه دار )براي ارتباطات(وزیر خارجه : قرار داشتند

و کالیستوس   پاالس،  سه مقام اول به سه تن آزاده شدة کاردان به نامهاي نارکیسوس،). براي رسیدگی حقوقی(

که مدت چند قرن ادامه   ترقی وسیع طبقۀ آزادشدگان بود،  رسیدن ایشان به قدرت و ثروت نشانۀ. سپرده شده بود

چون آریستوکراسی در مقابل قدرت یافتن این . اي رسید در دورة زمامداري کالودیوس به حد تازهداشت و 

www.IrPDF.com



١٣٧۵

ترتیبی داد که خود به . ، کالودیوس مقام و سمت کنسول را از نو ایجاد کرد نوخاستگان زبان به اعتراض گشود

انتخاب شدن به سناتوري  در فهرست اسامی افرادي که قابلیت) طبق اختیارات کنسول(کنسولی انتخاب شود، 

و اعضاي جدیدي را از میان   نام عمدة مخالفان سیاست خود را از فهرست حذف نمود،  داشتند تجدید نظر کرد،

.سوارکاران جنگجو و شهرستانها به آن افزود

نامۀ دیوانها را  آیین. اي در ترمیم و اصالح براي خود تنظیم کرد پس از مجهز شدن به این آالت کار، برنامۀ بلندنظرانه

نشست،  براي تأخیر در اجراي قانون جرایمی وضع کرد؛ هر هفته چندین ساعت با شکیبایی به قضا می. بهبود بخشید

براي جلوگیري از سیلهایی که به واسطۀ قطع اشجار آپنن روز به روز بیشتر روم . و شکنجه دادن به اتباع را نهی کرد

براي تسریع در امر وارد کردن . راي فرعی براي مسیر اسفل رودخانۀ تیبر بکنندافکند، دستور داد مج را به خطر می

هاي وسیع و دو  آن بندرگاه را با انبارها و اسکله  دستور داد بندرگاه جدیدي در نزدیکی اوستیا بسازند،  غالت،

به گل   در باالي دهانۀ و مجرایی تعبیه نمایند که بندرگاه را  موجشکن براي در هم شکستن خشم دریا مجهز کنند،

. آبراهۀ کالودیوسی را که در زمان کالیگوال آغاز شده بود به پایان رساند. نشستۀ رودخانۀ تیبر به رودخانه متصل سازد

این هر دو ساختمانهاي بزرگی بودند و از حیث زیبایی و طاقهاي بلند قابل . آبراهۀ دیگري به نام آنیونوووس ساخت

از   گیرد، که سرزمینهاي مارسیها به طور متناوب زیر طغیان آب دریاچۀ فوکینوس قرار میچون متوجه شد . توجه

کیلومتر از دریاچه به  5نفر در مدت یازده سال ترتیب داد تا تونلی به طول  30000اي براي کار  پول دولت بودجه

رها کند، برابر تماشاگرانی که از تمام حفر کنند، پیش از آنکه آب دریاچه را در تونل   از وسط کوه،  رودخانۀ کیریس،

هاي اطراف دریاچه گرد آمده بودند، نمایشی از جنگ دریایی بین دو دسته ناوگان ترتیب  نقاط ایتالیا روي شیب تپه

درود «: گفتند اي تاریخی به امپراطور تهنیت می جنگجویان با جمله. مجرم محکوم در آن ناوگانها بودند 19000داد؛ 

. شهرستانها در زمان حکومت او مانند روزگار آوگوستوس ترقی کردند ».گوییم ر لحظۀ مرگ سالمت مید! به قیصر

برادر   کرد، مگر در مورد فلیکس، عامل یهودا ـ سوء حکومت او را پاالس، سوء اعمال مأموران را قاطعانه مجازات می

با تمامی مراحل امور شهرستانها سر و . داشت از کالودیوس نهان می  شخصی که بولس حواري را به بازخواست کشید،

هاي خاص ایرادگیري و  نشانه  که در سراسر امپراطوري به دست آمده است،  فرمانها و دستخطهاي او،. کار داشت

دهد که به خیر و رفاه عامه دل بسته  اما ضمناً آثار هوش و ارادة مردي هوشیار را نشان می  حرافی او را در بر دارد،

مسافران را از دزدان و قاطعان طریق مصون   الودیوس کوشید که ارتباطات و حمل و نقل را بهبود بخشد،ک. است

خواست  او نیز مانند قیصر می. کردند تقلیل دهد و خرج پست دولتی را براي جوامعی که از آن پست استفاده می  دارد،

نقشۀ قیصر را در اعطاي حق . ع رومی ارتقا دهدشهرستانها را، همسطح ایتالیا، به صورت کشورهاي مشترك المناف

توانست طبق میل خود عمل کند، به تمامی مردان آزاد  اگر می. آزادي و تبعیت کامل به گل سیزالپین اجرا کرد

در لیون از زیر خاك به در آمد، قسمتی از  1524خشتی برنزي، که در سال . کرد امپراطوري آزادي حقوق اعطا می

حفظ کرده است که کالودیوس طی آن سنا را راضی کرده است آن عده از گلها را که واجد حقوق  نطق سردرگمی را

و روا   در ضمن به ارتش اجازه نداد که تباهی پذیرد،. آزادي روم هستند به عضویت سنا و مشاغل دولتی بپذیرد

و سرکردگان بزرگی از قبیل   ند،نداشت که به مرزها تخطی بشود؛ لژیونهاي او همواره مشغول و آماده به کار بود

باز هم به موجب تصمیم به . و پاولینوس به واسطۀ انتخاب و تشویقهاي او پرورده شدند  وسپاسیانوس،  کوربولو،

به روم   به بریتانیا حمله برد و آنجا را فتح کرد و، شش ماه پس از عزیمت، 43در سال   هاي قیصر، تکمیل نقشه

پادشاه اسیر بریتانیا به نام کاراکتاکوس را عفو   علی رغم سابقۀ امر،  که براي او برپا شد، در مراسم پیروزي. بازگشت

داشتند؛ و هنگامی که ضمن یکی از غیبتهاي  اما او را دوست می  خندیدند، مردم روم به امپراطور عجیب خود می. کرد
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شهر را فرا گرفت که سنا ناگزیر شد رسماً  او از روم شایعۀ کذبی دایر بر کشته شدن وي منتشر شد، چنان آشوب غم

.گردد به مردم اطمنیان بدهد که کالودیوس سالم است و بزودي به روم باز می

کالودیوس از آن مقام رفیع از آن جهت سقوط کرد که دولتی بیش از حد نظارت خود پیچیده به وجود آورده بود، و 

و اعضاي خانوادة خود  شدهو به سهولت توسط آن سه آزاد همچنین از این جهت که روح مهربان او بیش از حد 

خواري گشوده  تشریفات اداري موجب بهبود وضع ادارات گردیده، صدها راه جدید براي فساد و رشوه. خورد فریب می

. دانستند ه مواجب خود را معادل شایستگی و لیاقت خود نمیبوده نارکیسوس و پاالس مدیران عالی و قابلی بودند ک

خواستند  ستاندند، و به افرادي که امالکشان را می فروختند، با تهدید رشوه می مقامات را می  براي تالفی کسري،

 400‘000‘000نارکیسوس . ثروتمندترین افراد در روزگار باستان شدند  در آخر کار،. بستند مصادره کنند اتهاماتی می

وقتی . سسترس داشت بینوا شده بود 300‘000‘000داشت و پاالس چون فقط ) دالر 60‘000‘000(سسترس 

گفتند اگر با آن مردان آزاد شدة خود   کالودیوس از کسري خزانۀ امپراطوري شکایت داشت؛ لطیفه گویان رومی

که اکنون بالنسبه فقیر شده   ت قدیمی،آید خاندانهاي آریستوکرا شود و اضافه هم می شریک شود، کسري پر می

شدند از کسانی که سابقاً برده بودند  نگریستند و هنگامی که مجبور می بودند، با وحشت بدین تراکم مال و قدرت می

  .گرفتند از خشم آتش می  تملق بگویند تا بتوانند به حضور امپراطور برسند،

و به   کرد، فرمان و خطابه تهیه می  و دانشپژوهان سرگرم بود،کالودیوس به کار نوشتن نامه براي مأموران جدید 

کشید تا از  زیست و دور خود حصاري می چنین مردمی بایست همچون راهبان در تجرد می. رسید حوایج زن خود می

اي مخرب براي او داشتند، و سیاست داخلی او تا حد سیاست خارجی با  زنانش در عمل جذبه. عشق در امان باشد

زن دوم و سوم را طالق   زن اولش در روز عروسی مرد،. او نیز مانند کالیگوال چهار بار ازدواج کرد. میابی قرین نبودکا

مسالینا از زیبایی خارق . سپس در سن چهل و هشت سالگی با والریا مسالینا که شانزده ساله بود ازدواج کرد  گفت،

اما زن الزم نیست که حتماً زیبا باشد تا . اي ناهنجار داشت و سینه  رخ،اي س چهره  اي برخوردار نبود؛ سري پهن، العاده

در مراسم . مسالینا حقوق و روش مخصوص ملکه را بر خود گرفت  وقتی کالودیوس امپراطور شد،. مرتکب زنا شود

منستر دل  به رقاصی به نام. پیروزي همراه کالودیوس بود و واداشت تولدش را در سراسر امپراطوري جشن گرفتند

مسالینا از شوهرش درخواست کرد تا به منستر دستور دهد   و چون منستر از پذیرفتن عشق او سر باز زد،  باخت،

و منستر همچنانکه شایستۀ   کالودیوس تقاضاي مسالینا را اجابت کرد،. نسبت به خواهشهاي زنش مطیعتر باشد

برد و همان راه را در  از سهولت راه حلی که یافته بود لذتی می مسالینا. مردي فرمانبردار است با شور تمام تسلیم شد

کردند، توسط مأمورانی که تحت نفوذ مسالینا  مردانی که باز هم از بر آوردن هوس او ابا می. مورد مردان دیگر پیمود

.دادند شدند و اموالشان و گاه جانشان را از دست می به جنایات غیر واقعی متهم می  بودند،

سوئتونیوس . کرد که بتواند لذات خود را تأمین کند امپراطور این وضع غیر معمول را از این لحاظ تحمل می شاید

بکلی از گناه غیر «گوید کالودیوس  و بعد به صورت تمایزي حیرت آور می» .در عالقۀ به زنان معتدل نبود«: گوید می

که   امپراطریس،» .لربا را به همخوابگی کالودیوس دادچند خدمتکار د«گوید مسالینا  و دیون می» .طبیعی بري بود

یوونالیس این داستان . فروخت ها و قراردادها را می مقامات دولتی و توصیه  براي ماجراهاي خود به پول احتیاج داشت،

دمان مزد و شا  پذیرفت، مشتریان را عموماً می  رفت، را نقل کرده است که مسالینا با قیافۀ بدلی به فاحشه خانه می

  رود که این داستان را یوونالیس از خاطرات گمشدة جانشین و دشمن مسالینا، احتمال می. زد خود را به جیب می

در آن مدت که کالودیوس تمامی وقت خود را وقف تکالیف ادارة «: گوید تاسیت می. نقل کرده باشد  آگریپیناي دوم،

در عشقبازي راه افراط «بهبود اصول اخالقی رومیان بود ـ مسالینا  ـ که جزئی از آن نظارت و »کرد مقام سنسوري می

با «رسماً با جوان خوش سیمایی به نام کایوس سیلیوس   و باالخره، هنگامی که شوهرش در اوستیا بود،» پیمود می
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خبر کرد و به  هاي امپراطور او را از ماجرا نارکیسوس به وسیلۀ همخوابه. ازدواج کرد» رعایت تمامی تشریفات مرسوم

کالودیوس به . او پیام داد که نقشۀ قیامی کشیده شده تا ضمن آن امپراطور را بکشند و سیلیوس را بر تخت بنشانند

گارد امپراطوري را احضار کرد، دستور داد سیلیوس و سایر فاسقان مسالینا را کشتند، و سپس   شتاب به رم بازگشت،

پنهان   که براي لهو خود مصادره کرده بود،  طریس در آن باغهاي لوکولوس،امپرا. با ضعفی عصبی به کاخ خود رفت

نارکیسوس از بیم آنکه مبادا امپراطور مسالینا را . کالودیوس پیغام فرستاد که بیاید و عذر اعمال رفته را بیاورد. شد

ن مسالینا را با مادرش تنها سربازا. ببخشد و بر او خشم آورد، چند تن سرباز را با دستور قتل مسالینا روانه کرد

کالودیوس به گارد ). 48سال (یافتند، به یک ضربه کارش را ساختند، و جسدش را در آغوش مادرش انداختند 

.نیاوردامپراطوري گفت که اگر دیگر بار زن بگیرد، حق دارند او را بکشند؛ و دیگر نام مسالینا را بر زبان 

لولیا که زن . هنوز یک سال نگذشته بود که کالودیوس مردد بود که لولیا پاولینا را به زنی بگیرد یا آگریپیناي دوم را

. سسترس ارزش داشت 40000000زد که  شد که گاه جواهري می گفته می. سابق کالیگوال بود ثروت زیادي داشت

در او نیز . آگریپینا دختر گرمانیکوس و آگریپیناي اول بود. داده است رجیح میشاید کالودیوس پولش را به خودش ت

و خود زیبایی و توانایی و قدرت تصمیم و انتقامجویی . دو خون آشتی ناپذیر اوکتاویانوس و آنتونیوس جریان داشت

کنایوس دومیتیوس   ولش،از شوهر ا. تا آن هنگام دو بار بیوه شده بود. بی حد و حصر مادرش را به ارث برده بود

،  عمر آگریپینا بود؛ و از شوهر دومش  آئنوباربوس، پسري به نام نرون داشت که بر تخت نشاندن او آرزوي مطلق همۀ

ثروتی به ارث برد که مدد و معاضد بر آوردن   گفتند آگریپینا مسمومش کرده است، کایوس کریسپوس که می

آن بود که زن کالودیوس شود، شر بریتانیکوس پسر کالودیوس را کم  اي که در پیش داشت مسئله. هدفهایش شد

اینکه . کند، کالودیوس را وا دارد که نرون را به پسر خواندگی بپذیرد، و از این راه نرون را وارث امپراطوري کند

امپراطور پیر را به داد که  اي به او می شد، بلکه فرصت نزدیکیهاي مشتاقانه برادرزادة کالودیوس بود مانع کارش نمی

کالودیوس ناگهان در سنا حاضر شد و از سنا خواست که به . کرد نحوي که ربطی به عمو بودن او نداشت تحریک می

سنا این تقاضا را اجابت کرد، پاسداران امپراطور . او دستور دهد به خاطر مقتضیات امور دولت مجدداً ازدواج کند

  ).48سال . (راطوري نهادخندیدند، و آگریپینا پا بر تخت امپ

نیروي کالودیوس رو به نقصان بود، و نیروي . آگریپینا سی و دو ساله بود و کالودیوس پنجاه و هفتساله  در این موقع،

آن قدر تمام دلربایی خود را به کار عمو زد تا نرون را به پسر خواندگی پذیرفت و دختر . آگریپینا در حد کمال

گذشت، بر نیروي سیاسی  هر سال که می). 53سال (را به زنی نرون شانزدهساله داد سیزدهسالۀ خود اوکتاویا 

سنکاي حکیم را از تبعیدي که . افزود، تا عاقبت بر اریکۀ امپراطوري پهلو به پهلوي کالودیوس زد آگریپینا می

بوروس را به فرماندهی ، و دوست خود )49سال (کالودیوس مقرر کرده بود فرا خواند و تعلیم پسرش را به او سپرد 

. کرد و در خانۀ امپراطور نظم و ترتیب را مستقر ساخت با قدرتی مردانه حکومت می. پاسداران امپراطور منصوب کرد

. اگر تسلیم طمع و انتقامجویی خود نشده بود، امکان داشت که ارتقاي او بر تخت امپراطوري براي روم موهبتی باشد

ا از این جهت صادر کرد که کالودیوس، در لحظۀ بی توجهی که هیچ زنی به شوهرش دستور اعدام لولیا پاولینا ر

واداشت مارکوس سیالنوس را مسموم کردند تا مبادا کالودیوس . لطف اندام لولیا گفته بود  اي دربارة بخشد، نکته نمی

که هر قدر فاسد   انرواي پولدار،و این فرم  با پاالس همدست شد تا نارکیسوس را واژگون کند،. او را جانشین خود کند

زحمات متعدد، و   امپراطور که بر اثر عدم سالمت،. عاقبت کارش به سیاهچال افتاد  بود به امپراطور صمیمی هم بود،

چون . اشتغاالت جنسی دچار ضعف شده بود، پاالس و آگریپینا را گذاشت تا بار دیگر دورة وحشت را برقرار سازند

ساختمانهاي دولتی و تفریحات و ورزشها تهی شده و محتاج آن بود که با اموال مصادره شده از نو خزانه را به واسطۀ 

سی و پنج سناتور و   در دورة سیزدهسالۀ سلطنت کالودیوس،. شدند آکنده شود، افراد متهم یا تبعید یا کشته می
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ۀ توطئه یا جنایت واقعی محقق بوده ممکن است برخی از این اعدامها به واسط. سیصد شهسوار محکوم به مرگ شدند

نرون بعدها ادعا کرد که به تمامی اوراق و اسناد کالودیوس رسیدگی کرده و چنان معلوم او . ولی ما خبر نداریم  باشد،

شده است که حتی یکی از این سیاستها به حکم امپراطور به عمل نیامده است پس از پنج سال که از ازدواج پنجم 

تصمیم گرفت به قدرت او خاتمه دهد و در مورد نقشۀ او . چشم او به کارهاي آگریپینا باز شد  شت،گذ کالودیوس می

اما آگریپینا تصمیمی راسخ و وسواسی ناچیز . پیشدستی کند  با تعیین بریتانیکوس به جانشینی خود،  راجع به نرون،

و کالودیوس   چ سمی به خورد کالودیوس داد،قار. دل به دریا زد  چون نیت امپراطور را به فراست دریافت،. داشت

وقتی که سنا او را خدا اعالم کرد، ). 54سال (بی آنکه بتواند یک کلمه بر زبان آورد   دوازده ساعت جان کند تا مرد،

نرون که تا آن وقت بر تخت نشسته بود به ظرافت گفت که قارچ حتماً غذاي خدایان است، چون به واسطۀ خوردن 

  .ه کالودیوس خدا شده بودقارچ بود ک

IV – نرون  

  این خانواده مدت پانصد سال به واسطۀ لیاقت و کاردانی، بیباکی،. نرون از طرف پدر مربوط به خانوادة دومیتیها بود

پدر بزرگ پدري نرون عالقۀ زیادي به ورزشهاي گالدیاتوري و نمایش . و سفاکی در روم شهره بود  شجاعت،  غرور،

و   کرد، دستی بابت حیوانات سبع و نمایشهاي گالدیاتوري پول خرج می با گشاده  راند، بقات ارابه میدر مسا  داشت،

دختر   وي با آنتونیا،. چند بار آوگوستوس او را به مناسبت رفتار وحشیانه با کارمندان و بردگانش شماتت کرده بود

و خشونت و   همخوابگی با محارم،  دومیتیوس با زنا، پسر آن دو به نام کنایوس. ازدواج کرد  آنتونیوس و اوکتاویا،

با اطالعی . با آگریپیناي دوم که در آن هنگام سیزده ساله بود ازدواج کرد 28در سال . خیانت بر شهرت خاندان افزود

تنها پسرشان » امکان ندارد مرد خوبی از ما به وجود آید«چنین نتیجه گرفت که   که از نسب زنش و خودش داشت،

.را لوکیوس نام نهادند و لقب نرون به او دادند که در زبان سابینها به معناي نیرومند و دالور است

عمدة مربیان او خایرمون رواقی و سنکاي حکیم بودند که اولی زبان یونانی و دومی ادبیات و اصول اخالق را به او 

و دلیل او آن بود که تحصیل فلسفه نرون را براي   ود،آگریپینا سنکا را از تعلیم فلسفه به نرون نهی کرده ب. آموختند

مانند بسیاري معلمین دیگر،   سنکا،. نتیجۀ این امر باعث سربلندي فلسفه شد. حکومت ناشایست بار خواهد آورد

کرد، وي نزد  کند، چه هر بار که سنکا کودك را سرزنش می شکایت داشت که آتش تعلیم او را مهر مادر خاموش می

سنکا در صدد برآمد که نرون را تواضع و ادب و سادگی و . داد گریخت و همیشه مادر او را دلداري می یمادر م

تواند  تواند اصول و مباحث فلسفه را به وي بیاموزد، الاقل می کرد که اگر نمی فکر می. پارسایی و خویشتنداري بیاموزد

. با این امید که شاگردش روزي آنها را خواهد خواند  کند،رساالت بلیغ فلسفی را که در دست تألیف دارد به او اهدا 

سرود، و در خطاب به سنا نطقهایی به شیوة پسندیدة استاد  شعر قابل عفوي می  شهریار جوان دانش آموز خوبی بود،

  نشد،آگریپینا در تأمین تأیید پسرش در سمت امپراطور با اشکال عظیمی مواجه   چون کالودیوس مرد،. کرد ایراد می

  .خصوصاً که دوستش بوروس پشتیبانی کامل گارد را عمال تضمین کرد

اي  بر سر گور سلف خود مرثیه. سسترس بخشید 400نرون سربازان را با هدیۀ نقدي پاداش داد و به هر شهرنشینی 

اج امپراطور فقید از اي دربارة اخر خواند که سنکا نوشته بود؛ همان سنکا که کمی بعد، با نام مستعار، هجویۀ بیرحمانه

نرون تکریم مرسوم را نسبت به سنا به عمل آورد، متواضعانه از جوان بودن خود عذر . اولمپ را منتشر ساخت

اند وي فقط یکی را نگاه خواهد  و اعالم داشت که از مجموع اختیاراتی که تا آن هنگام امپراطوران داشته  خواست،

این قول محتمال . توانست انتخاب کند ـ و شاگرد حکیم بهتر از این هم نمی و آن فرماندهی ارتش خواهد بود  داشت،

است که بعدها » نرونی  پنجسالۀ«و این همان   زیرا نرون تا مدت پنج سال آن را حفظ کرد،  صمیمانه بوده است،

اي طال و نقره به ه چون سنا پیشنهاد کرد که مجسمه. ها در حکومت امپراطوري خواند ترایانوس آن را بهترین دوره
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هنگامی که دو تن متهم شدند که بریتانیکوس را به او . امپراطور هفدهساله آن را رد کرد  افتخار نرون برپا شود،

واداشت اتهام را مسترد دارند و، طی نطقی که در سنا ایراد کرد، قول داد در طول مدت حکومت   اند، داده ترجیح می

. ستود می) اندر شفقت(اي به نام دلکمنتیا  که سنکا در آن هنگام در رساله خود آن حکومت حکمت را رعایت کند

» !اي کاش هرگز نوشتن نیاموخته بودم«: اي کرد که چون از او تقاضا شد حکم اعدام مجرم محکومی را امضا کند، ناله

از آنجا . جبی ساالنه مقرر کردبراي سناتورهاي ممتاز اما تنگدست موا. مالیاتهاي اجحاف آمیز را لغو کرد یا تقلیل داد

  پذیرفت، آگریپینا سفرا را به حضور می. که ناپختگی خود را قبول داشت، آگریپینا را آزاد گذارد تا امور او را اداره کند

سنکا و بوروس از این . هاي امپراطوري نقش کنند و دستور داده بود تصویرش را کنار تصویر پسرش روي سکه

نرون را وسوسه کردند تا ادارة اختیارات او را از   با برانگیختن غرور،  شدند و توطئه چیدند تا، مادرشاهی دچار وحشت

و تهدید   مادر که بر سر خشم آمده بود اعالم کرد که بریتانیکوس وارث حقیقی سلطنت است،. چنگ مادرش درآورند

نرون با این تهدید بدین طرز . و خواهد آوردکرد که به همان طرز که پسرش را فرمانروا کرده بود او را از تخت فر

آگریپینا به ویالهاي خود رفت و آنجا، به عنوان آخرین ضربۀ . مقابله کرد که دستور داد بریتانیکوس را مسموم کردند

انتقام، شروع به نگارش خاطرات خود کرد ـ تمامی دشمنان خود و مادرش را لجنمالی کرد و ذخیرة شایانی که 

اي از داستانهاي وحشت انگیز بود باقی گذارد که تاسیت و سوئتونیوس رنگهاي تیرة تصاویري را که از  همچون موزه

.و نرون کشیدند از آن برداشتند  کالودیوس،  تیبریوس،

امپراطوري از   ، و بر اثر فشار سازمان اداري که بالفعل نقشۀ آن کشیده شده بود  تحت رهبري نخست وزیر حکیم،

کوربولو باز   دریاي سیاه از دزدان دریایی زدوده شد،  مرزها بخوبی حفظ شد،. رو به ترقی و سعادت بود داخل و خارج

فساد در . و پارتها پیمان صلحی با روم امضا کردند که پنجاه سال دوام یافت  ارمنستان را تحت حمایت روم درآورد،

شاید به . جویی و عقل اداره شد و خزانه با صرفه  شدند، کارمندان اداري اصالح  دیوانها و شهرداریها تقلیل پذیرفت،

اي کرد دایر بر لغو کلیۀ مالیاتهاي غیرمستقیم ـ خصوصاً عوارض  اندیشانه تلقین سنکا بود که نرون پیشنهاد مآل

ا رد این الیحه در سن. شد ـ و استقرار تجارت آزاد در سراسر امپراطوري گمرکی که در مرزها و بندرها جمع آوري می

با وجود قدرت عظیم   دهد، کاران وصول مالیات بود ـ و این شکستی بود که نشان می و آن بر اثر نفود مقاطعه  شد،

  .باز هم امپراطوري محدودیتهاي خود را به حکم قانون قبول داشت  نرون،

مانع سرگرم  ذاشتند تا بیبدین منظور که ذهن نرون را از مداخله در امور دولت بگردانند، او را گ  سنکا و بوروس،

رفت  انتظار نمی  اي داشت، در هنگامی که گناه براي تمامی مردان برجسته جذبه«: گوید تاسیت می. شهوات خود باشد

توانست نرون را به رعایت اصول اخالقی  اعتقادات مذهبی نیز نمی» .که فرمانروا با ریاضت و ایثار نفس زندگی کند

بدون آنکه قوة داوري او را به حد رشد   ه فلسفه موجب گسیختگی هوش او گردیده بود،اندك دسترسی ب. تشویق کند

اي که بیش از  اش را بر تصویر االهه از تمامی کیشها نفرت داشت و محتوي مثانه»  :گوید سوئتونیوس می. رسانده باشد

تمایالت غیر معمول، و ضیافتهاي   ا،غرایز او وي را به افراط در غذ» .تهی کرد  یعنی کوبله،  داشت، همه محترم می

گفت فقط مردم ممسک و بینوا پولی را  می. راند داشت می سسترس خرج بر می 4000‘000مسرفانه که گلهاي آن 

زیرا آن آریستوکرات توانگر   خورد، کرد و بر او غبطه می کایوس پترونیوس را تحسین می. شمرند کنند می که خرج می

  تاسیت در وصف جاویدي از ایدئال آن فرد اپیکوري،. آموخت گناه با ذوق و سلیقه را به او میراههاي تازة درآمیختن 

:گوید می  که همین پترونیوس باشد،

تنبلی در آن واحد عالقۀ او و راه او به سوي . گذراند و شبها را به اشتغال به شادي و هرزگی می  روزها را به خواب،

. داد آمیز انجام می دادند، وي با عالقه به لذت و رفاه تجمل نیرو و زحمت انجام میآنچه دیگران با بذل . شهرت بود

دهند، وي زندگی پرخرج اما عاري از  برخالف افرادي که مدعی فهم لذات اجتماعی هستند و دارایی خود را بر باد می

www.IrPDF.com



١٣٨٠

و   زد، ظرافت و حکمت به کار می معتاد شهوات خود بود اما در آن  خوشگذران بود اما ولخرج نبود،. کرد اسرافی می

ربود که  و با نوعی تغافل خوشنما دل می  در تکلم خوشگو و با نشاط بود،. مردي تحصیلکرده و شهوترانی خوشرو بود

با وجود تمامی ظرافت و آسایش فطري عاري . افتاد بیشتر مؤثر می  چون سرچشمۀ آن آزدگی طبیعی و فطري او بود،

نشان داد که نیروي فکري و نرمی رفتار ممکن   قتی فرماندار بیتینیا و نیز وقتی کنسول شد،و  از توجهی که داشت،

پرداخت که  رساند، به اشتغاالت معمول خود می چون کار دولت را به پایان می ….است در یک شخص جمع آید

او را  …. داشتند را گرامی می از آنجا که نرون و مصاحبان وي او ….مشتاق گناه یا لذاتی بود که گرد آن قرار دارند

تنها به حکم او بود که چیزي عالی یا دلپسند یا کم نظیر . گذاشتند تا دربارة سلیقه و آداب ظریف داوري کند می

  .شد شناخته می

وي با قیافۀ بدلی به . نرون آن قدرها انعطاف پذیر نبود که بتواند به این روش اپیکوري هنرمندانه دست یابد

چاپید،  دکانها را می  رفت، ها می نوردید و به میخانه شبها با دوستان هم مسلک کوچه را در می  رفت، ها می خانه فاحشه

کردند،  خوردند لباسشان را پاره می به کسانی که بر می  باختند، با پسران نرد شهوت می«. کرد و به زنان اهانت می

وري که در مقابل امپراطور در لباس و قیافۀ مبدل سخت از سنات» .کشتند ساختند، و می مجروح می  زدند، ضربه می

سنکا در صدد برآمد شهوت شاهانه را با پیوند دادن نرون با . مجبور شد خود را بکشد  اندکی بعد،  خود دفاع کرد،

که اما آکته آن قدر نسبت به نرون وفادار بود . کنیز سابق سنکا به نام کالودیا آکته از روش موجود بازگرداند

اندکی بعد نرون جاي او را به زنی داد که در تمامی طرق عشق . توانست عالیق نرون را نسبت به خود نگاه دارد نمی

تاسیت . از خاندانهاي بلندمقام بود و ثروتی سرشار داشت. این زن پوپایا سابینا نام داشت. به حد اکمل صاحب فن بود

روز را صرف آرایش خود  یکی از آن زنانی بود که همۀ » .مندوي همه چیز داشت مگر ذهنی شرافت»   :گوید می

  شوهرش سالویوس اوتو نزد نرون الف از زیبایی او زد،. کنند و موجودیتشان هنگامی است که مطلوب کسی باشند می

. او تنگ کردکار را بر   گماشت و، براي به دام کشیدن پوپایا،) پرتغال(امپراطور او را در دم به فرمانداري لوسیتانیا 

.زن او شود  ، اما قبول کرد در صورتی که نرون اوکتاویا را طالق گوید پوپایا حاضر نشد معشوقۀ او باشد

در میان جریان فسق و فجور جنسی که از بدو تولد   اوکتاویا تعدیات و تخلفات نرون را بی سر و صدا تحمل کرده و،

آید  این خود افتخاري براي آگریپینا به حساب می. ظ کرده بودزیست، خشوع و عصمت خود را حف ناگزیر در آن می

در مقابل نقشۀ طالق اوکتاویا، به هر التماس و . که جان خود را بر سر دفاع اوکتاویا در مقابل پوپایا از دست داد

. یم کردخود را به پسرش تقد  به قول تاسیت، کار را به جایی رساند که لطف زنانۀ  حتی،  دستاویزي متشبت شد،

زد که  به نرون طعنه می. جوانی کار خود را کرد  پوپایا در مقابل با سالح لطف و زیبایی خویش پیش آمد و پیروز شد،

نرون به قتل   عاقبت در جنون دلباختگی،. کشد و به او قبوالند که آگریپینا نقشۀ سقوط او را می  ترسد، از مادرش می

با   به فکر مسموم ساختن مادرش افتاد، اما آگریپینا،. را بدو داده بود رضا دادزنی که او را زاده و نیمی از جهان 

سعی کرد او را در آب غرقه کند اما، از آن کشتی که نرون . از هر سمی مصون بود  خوردن پادزهر به طور عادي،

چون . تا ویالیش تعقیب کردنداما افراد نرون او را . شکستن آن را تمهید کرده بود آگریپینا تا ساحل شنا کرد و نمرد

امپراطور که به . نمرد  و تا چند ضربه نخورد،» شمشیرتان را در رحم من فرو کنید«: برهنه شد و گفت  او را گرفتند،

اما . گویند سنکا دستی در این کار نداشت می» .دانستم مادري تا این حد زیبا دارم نمی»  :دیدار جسد برهنه آمد، گفت

اي که در آن نرون نقشه کشیدن آگریپینا را بر ضد  سمت تاریخ فلسفه همانجاست که سنکا در نامهغم انگیزترین ق

سنا با لطف تمام آن توضیح را . داده قلم برده است امپراطور و خودکشی او پس از گیرافتادنش را براي سنا شرح می

فتند و خدایان را شکر گفتند که او را از سناتورها دسته جمعی به پیشواز نرون که به رم باز گشته بود ر. پذیرفت

  .خطر دور داشته است
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  موسیقی، هنر،  ساله بود که عالقۀ شدیدي نسبت به شعر، 22توان باور کرد که این مادر کش جوانی  مشکل می

به واسطۀ مسابقات گوناگونی که در قدرت بدنی و هنري ترتیب   یونانیان را،. نمایش، و مسابقات ورزشی داشت

مسابقات «، بنیاد 59در سال . گفت و در صدد برآمد مسابقات مشابهی را در روم عملی سازد تحسین می  دادند، می

را تأسیس کرد و یک سال بعد مسابقات معروف به نرونیا را به تقلید از جشنهاي ورزشی و هنري چهار سالۀ » جوانان

. به انضمام خطابه و شعر معمول بود» موسیقی«و   ندام،زیبایی ا  اولمپی افتتاح کرد که در آن مسابقات اسبدوانی،

ران پرشوري  ارابه  کرد، در کارهاي ورزشی با مهارت شرکت می. و حمام عمومی عظیمی ساخت  ژیمنازیوم،  آمفی تئاتر،

  د،در ذهن یوناندوست او این عمل نه فقط صحیح بو. رانی شرکت کند و عاقبت تصمیم گرفت در مسابقات ارابه  شد، 

دانست و سعی کرد خودنماییهاي  سنکا این کار را احمقانه می. بل با بهترین سنن یونان باستان مطابقت داشت

مردم براي تماشاي نمایش خود   نرون رأي او را نپذیرفت و از عامۀ. امپراطور را در استادیومی خصوصی محدود کند

  .مردم آمدند و با سرور و شعف کف زدند. دعوت کرد

از آنجا که همه گونه قدرتی . پروا واقعاً خواستار بود آن بود که هنرمند بزرگی باشد آنچه این نیمه انسان بیاما  

این خود مایۀ آبروي اوست که با مشقتی توأم با جدیت هم . کرد که همه کار از دستش ساخته باشد آرزو می  داشت،

به «براي آنکه آوازخوانی خود را بهتر کند . کرد شعر میو   موسیقی،  مجسمه تراشی،  نقاشی،  خود را صرف حکاکی،

کرد  درون را با تزریق یا از طریق استفراغ پاك می  نهاد، اي سربی روي سینه می کشید و صفحه پشت بر زمین دراز می

 در برخی از روزها به همین منظور فقط سیر و» .خورد و هیچ گونه میوه یا غذایی که به حال صوت بد باشد نمی

ارغنون آبی جدیدي را به ایشان   ترین سناتورها را به کاخ خود احضار کرد، یک شب برجسته. خورد روغن زیتون می

چنان افسونزدة آهنگهاي خوشی بود که . و دربارة اصول نواختن و ساختمان آن براي ایشان سخنرانی کرد  نشان داد،

شاعران و . گذراند بامدادان به تمرین آن ساز با ترپنوس میکشید که شبهاي بسیاري را تا  ترپنوس از چنگ بیرون می

نقاشیهاي خود را با نقاشیهاي ایشان   داد، آورد، در کاخ خود با ایشان مسابقه می هنرمندان را گرد خود جمع می

د، و چون خور از مدح ایشان فریب می. خواند داد، و اشعار خود را بر ایشان می کرد، به شعر ایشان گوش می مقایسه می

نرون شادمانه جواب داد که در آن صورت از راه هنر   منجمی پیش بینی کرد که تاج و تخت را از دست خواهد داد،

سپس به صورت   و نی و انبان بنوازد،  فلوت،  آرزو داشت که یک روز در مالء عام ارغنون آبی،. امرار معاش خواهد کرد

به عنوان چنگنواز در باغهایی که در کنار رودخانۀ تیبر  59در سال . درآورد بازیگر و رامشگر تقلید تورنوس ویرژیل را

عاقبت در   زیاد تماشاگر داشت مهار زد،  تا پنج سال بر اشتیاق شدیدي که براي عدة. داشت کنسرتی نیمه عمومی داد

بخشند و قصدش را  را میکرد که در آنجا طرز فکر یونانی حکمفرماست و مردم او  و فکر می  ناپل دل به دریا زد،

. در هم فرو ریخت  تاالر استماع براي نمایش او چنان انباشته شده بود که اندکی پس از بیرون شدن مردم،. فهمند می

به صورت خنیاگر و چنگنواز در تئاتر بزرگ پومپیوس در رم   که بدین نحو در ناپل تشویق شده بود،  امپراطور جوان،

اي از آثار او باقی  چند پاره .بودخواند که ظاهراً خود ساخته  هایی می ر این نمایشها ترانهد). 65سال (بر صحنه آمد 

که پاریس (تروا نوشت   مطولی دربارة  حماسۀ  اضافه بر چندین غزل،. کند است که از استعداد متوسط او حکایت می

به صورت   به منظور تکمیل چند کاره بودن خود،. روم زد  مطولتري دربارة  و دست به ساخت حماسۀ  ،)دقهرمان آن بو

.مادرکش را درآورد اورستسو حتی  آلکمایون، هراکلس، اودیپ،بازیگر بر صحنه آمد و تقلید 

زد تا  زانو می  کرد و روي صحنه، چنانکه مرسوم بود، داد و ایشان را مشغول می مردم از اینکه امپراطور نمایش می

ها  ها و کوچه گرفتند و در میکده خواند فرا می ها را که نرون می آن ترانه. شاد بودند  بزنند،مردم برایش دست 

به جاي آنکه رو   محبوبیت او،. شور و شوقی که براي موسیقی داشت به تمامی طبقات سرایت کرده بود. خواندند می

.روزافزون بود  به نقصان گذارد،
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از این   مربوط به هرزگی و انحطاط جنسی در کاخ شاهانه در وحشت بود،بیش از آنچه به واسطۀ شایعات   سنا،

و جواب نرون به این وحشت آن بود که عادت یونانیان دایر بر تخصیص مسابقات هنري و . نمایشها وحشت داشت

ک ش: گفت نرون می. ورزشی به طبقۀ شهرنشین بهتر از رسم رومیان یعنی واگذاردن این مسابقات به بردگان است

آدمکش جوان فرمان داد که در مدت حکومت او . نیست که مسابقات نباید به صورت اعدام تدریجی مجرمان درآید

براي اعادة سنت یونان و . هیچ نبرد تن به تنی در میدان مخصوص مبارزات گالدیاتورها نباید تا حد مرگ ادامه یابد

و   گالدیاتور،  ورزشکار،  ، نوازنده  ساخت به صورت بازیگر،برخی سناتورها را راضی یا مجبور   تکریم نمایشهاي خود،

مخالفت خود را با روش نرون بدین   از قبیل تراسئا پایتوس،  برخی از پاتریسینها،. عام حاضر شوند  ران در مالء ارابه

ند؛ بعضی دیگر یافت در جلسه حضور نمی  رفت، ساختند که وقتی نرون براي ایراد نطق به سنا می نحو خاطر نشان می

با شدت نرون را   که آخرین ملجأ آزادي بیان بود،  از قبیل هلویدیوس پریسکوس در آن سالنهاي آریستوکراتیک،

کردند؛ و فیلسوفان رواقی در روم روز به روز آشکارتر بر ضد آن اپیکوري شیطان صفت که بر تخت نشسته  محکوم می

و او نیز مانند   کردند، ها را کشف می جاسوسانش توطئه. ا سرنگون سازندها چیدند تا او ر توطئه. گفتند بود سخن می

و افرادي که مخالفت یا ) 62سال (احیا شد » لزماژسته«قانون . اسالفش با استقرار دورة وحشت به مقابله برخاست

رون نیر مانند چون ن. گرفتند ساخت مورد اتهام قرار می ثروتشان مرگشان را از لحاظ فرهنگی یا مالی مطلوب می

نیت   خزانه را تهی ساخته بود،  به واسطۀ ولخرجی و هدایا و ورزشهایی که به راه انداخته بود،  کالیگوال در این هنگام،

تمامی امالك آن عده از شهرنشنان که در وصایاي خود به حد کافی امپراطور را منظور   خود را دایر بر مصادرة

هنگامی . هاي آنها را ذوب کرد بسیاري از معابد را به یغما برد و زر و سیم و مجسمهموقوفات . کردند اعالم داشت نمی

نرون او را از دربار بیرون   انتقاد کرد،   و از آن بدتر از اشعار او ـ  که سنکا زبان به اعتراض گشود و در نهان از رفتار او ـ

بوروس چند ماه پیش از آن . در انزوا به سر برد و حکیم پیر سه سال آخر عمر را در ویالهاي خود) 62سال (راند 

.مرده بود

رئیس پلیس   تیگلینوس،. در این هنگام نرون دستیاران جدیدي گرد خود جمع آورد که غالباً از نژاد خشنتري بودند

اوکتاویا نرون   ،62در سال . ساخت مهمترین مشاور او شد؛ وي راه امپراطور را براي هر کیف و عشرتی هموار می  شهر،

مردم با واژگون کردن . و دوازده روز بعد با پوپایا ازدواج کرد  را به دلیل نازا بودن طالق گفت و از خود راند،

بدین کار به طور صامت   هاي اوکتاویا، و با تاج گل نهادن بر مجسمه  هاي پوپایا که نرون برافراشته بود، مجسمه

ه عاشق خود قبوالند که اوکتاویا نقشۀ تجدید ازدواج دارد و انقالبی در دست پوپایا که بر آشفته بود ب. اعتراض کردند

  اگر بتوان سخن تاسیت را پذیرفت،. تهیه است تا نرون را از تخت بیندازد و شوهر جدید اوکتاویا را به جاي او بنشاند

اي براي واژگون  ار کند و او را در توطئهدعوت کرد تا به زناي با اوکتاویا اقر  نرون آنیکتوس را ، که قاتل آگریپینا بود،

  به ساردنی تبعید شد،  آنیکتوس همچنانکه دستور گرفته بود تظاهر کرد،. ساختن امپراطور دست اندر کار جلوه دهد

کارگزاران   چند روز بعد از ورود بدانجا،. اوکتاویا به پانداتریا تبعید شد. و باقی عمر را با راحت و ثروت سپري ساخت

شد آدمی بدان بیگناهی باید  در آن هنگام فقط بیست و دو سال داشت و باورش نمی. پراطور براي کشتنش آمدندام

اي به او  تواند صدمه گفت دیگر فقط خواهر نرون است و نمی می  برابر قاتالن خود به التماس افتاد،. بدان زودي بمیرد

خدایان   که از مرگ اوکتاویا خبر شد،  ، سنا. داش نزد پوپایا بردنداما مأموران سرش را بریدند و براي گرفتن پا. برساند

  . را شکر گفت که باز هم امپراطور را حفظ کرده بودند

کنسولی که تازه انتخاب شده اما هنوز بر سر کار   پس از مرگ آگریپینا،. در این هنگام نرون خود خدایی شده بود

پوپایا دختري از  63وقتی که در سال . برپا کنند» ون به الوهیت رسیدهنر«نرفته بود پیشنهاد کرد که معبدي براي 

هنگامی که تیرداد اول به روم آمد تا تاج ارمنستان را . کودك هم جنبۀ الوهیت یافت  نرون زایید که اندکی بعد مرد،
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  زرین خود را بنا کرد،  ن خانۀزمانی که نرو. پرستش کرد) مهر(به زانو درآمد و امپراطور را به نام میترا   دریافت دارد،

اي از اشعۀ آفتاب  و هاله  متر ساخت که شبیه سر او بر آن قرار داشت، 36,5اي عظیم به ارتفاع  پیشاوري آن مجسمه

اما در واقع در این هنگام سی و پنج سال . ساخت یکی می) خداي خورشید(گرد آن بود که او را با فوبیوس آپولون 

و چشمانی   مویی زرد و مجعد،  پوستی شکسته،  اي فربه، با اندامی ضعیف و الغر، چهره  آمده، داشت و فاسدي شکم بر

  .مرده و خاکستري بود

خواست کاخی با  می  از نقایص کاخهایی که به میراث برده بود عیبجویی بسیار می کرد،  به عنوان خدا و هنرمند،

ر پایین آن از یک سو سیرکوس ماکسیموس و سوي دیگر فوروم اما محلۀ پاالتینوس شلوغ بود و د. نقشۀ خود بسازد

به جاي آنکه مانند   ماتم گرفته بود که چرا رم،. ها قرار داشتند بزرگ روم واقع بود و در دو طرف دیگر آن زاغه

شت که آرزو دا. چنان اتفاقی و بدون نقشه بزرگ شده بود  هاي علمی ساخته شده باشد، اسکندریه یا انطاکیه با نقشه

.بگذارد» نرونشهر«یا » شهر نرون«و نام آن را   بانی دوم آن شود،  رم را از نو بسازد،

و دو سوم   نه روز به طول انجامید،  بسرعت انتشار یافت،  رخ داد، ماکسیموس، حریقی در سیرکوس 64ژوئیۀ  18روز 

با شتاب به رم رفت و بموقع رسید تا . هنگامی که شعلۀ حریق برخاست، نرون در آنتیوم بود. ود ساختشهر را ناب

داالن طاقداري که بتازگی براي مربوط کردن کاخ خود به باغهاي مایکناس . سوختن کاخهاي پاالتینوس را تماشا کند

پیتول و همچنین ناحیۀ غربی رودخانۀ تیبر از فوروم و کا. ساخته بود یکی از اولین ساختمانهایی بود که فرو ریخت

هزاران . و آثار هنري بیشمار نابود شدند  نسخ خطی ذیقیمت،  معابد،  ها، خانه  حریق مصون ماند و در سراسر بقیۀ شهر،

پناه و  صدها هزار نفر بی. شد جان دادند هاي پرجمعیت خراب می هاي مسکونیی که در کوچه نفر در میان خانه

کردند و گوش به شایعاتی داشتند که نرون دستور حریق داده بود و  شبها را سر می  زده و مبهوت، وحشت  ن،سرگردا

، در حالی که اشعار خود را دربارة غارت تروا  از باالي برج مایکناس. پراکند تا آتش را تجدید کند خاکسترها را می

نرون با حرارت زیاد رهبري کوششی را که براي  .کرد میحریق را تماشا   نواخت، خواند و همراه آن چنگ می می

فرمان داد . جلوگیري یا محدود ساختن حریق و فراهم آوردن وسایل کمکی به عمل می آمد برعهده گرفته بود

شهري از چادر در میدان . آسیب دیده بگشایند تمامی ساختمانهاي دولتی و باغهاي امپراطوري را به روي بینوایان

مسخرگیها و بدگوییهاي اتهام . و ترتیب تغذیۀ مردم را داد  غذا را از نقاط اطراف مصادره کرد،  مارس به وجود آورد،

که مخالفت مسبوق به سابقۀ سناتوري او را همواره باید (بنا بر قول تاسیت . آمیز مردم را بدون تندخویی تحمل کرد

به واسطۀ اعمال شوم خود منفور بودند و  در جستجوي بالگردان بود و آن را در مردمی یافت که) ه خاطر داشتب

تحت پیشکاري   این نام از مسیح مشتق بود که در زمان حکومت تیبریوس،. شدند عموماً مسیحی خوانده می

اي خورد که تا مدتی از رشد  ي بانی آن بود ضربهاي که و با آن واقعه، فرقه. در یهودا به قتل رسید  پونتیوس پیالتوس،

بل حتی در شهر  …. اي خطرناك جلو گرفت، اما اندکی بعد احیا شد و با شدتی جمع آمده و نه فقط در یهودا خرافه

. رم ـ گودالی که هر چیز رسوا و مهیب از چهار گوشۀ جهان همچون سیالب به سوي آن روانه است ـ انتشار یافت

گروهی بدهکار و بازمانده را یافت که راضی شدند به گناه خود اعتراف . خدعۀ معمول خود را به کار زدنرون همان 

و آن نه به موجب مدرك آشکار دال بر آتش . اي از مسیحیان محکوم شدند کنند؛ و به شهادت چنین افرادي عده

و نرون   ن را با شدت بیرحمی کشتند،ایشا. بل به واسطۀ نفرت لجوجانۀ ایشان نسبت به نوع بشر بود  زدن شهر،

برخی از ایشان را با پوست ددان پوشاندند و رها کردند تا خوراك سگان . سخریه و استهزا را به عذاب ایشان افزود

و بسیاري از ایشان را با مواد محترقۀ   و گروهی از ایشان را زنده سوختند،  بعضی را با میخ به صلیب کوفتند،  شوند،

بشریت به خاطر . عاقبت توحش این اقدامات دلها را از رحم آکند ….زدند تا شب هنگام مشعل باشند آغشته آتش

.مسیحیان بر سر شفقت آمد
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نرون با شعفی مشهود بازسازي شهر را به صورت خوابی که براي آن دیده   پس از آنکه بقایاي سوختگی زدوده شد،

و آنان که   ز هر شهر واقع در امپراطوري، به تقاضا یا فشار جمع آمد،ا  کمک خرج براي این منظور،. بود برعهده گرفت

  خیابانهاي جدید را پهن و مستقیم ساختند،. منازلشان نابوده شده بود توانستند از این محل خانۀ نوي بسازند

مارات دیگر شد و همچنین بایست به حد کافی از ع اولشان از سنگ ساخته می  هاي جدید بایست روکار و طبقۀ خانه

چشمه هایی که از زیر شهر جریان داشت با . داشتند تا در صورت بروز حریق فاصلۀ امنیتی موجود باشد فاصله می

نرون، از محل خزانۀ . قنات به انبار بزرگی پیوند داده شد تا در صورت وقوع حریقهاي بعدي ذخیرة آب باشد

معمرین و پیرمردان . انداخت وي هزاران خانه سایه میامپراطوري، در طول خیابانها رواقهایی ساخت که به ر

اما چیزي نگذشت که همه موافقت کردند که رمی   شهر قدیم را از یاد برده بودند،  هاي تماشایی زمان گذشتۀ صحنه

  .سالمتر و امنتر و زیباتر از حریق بیرون آمده است

گذاشت، مورد عفو قرار  خود را نیز به قالبی تازه میاگر نرون در این هنگام که پایتخت خود را از نو ساخت زندگی 

بر اثر لگدي که به   اند، آن طور که گفته  در حالی که چند ماهه آبستن بود،  میالدي، 65اما پوپایا در سال . گرفت می

انه رفتن شایع بود که آن لگد جواب نرون به اعتراضات پوپایا بوده است، به واسطۀ دیر به خ. مرد  شکمش خورده بود،

دستور داد . چون با اشتیاق تمام چشم به راه وارث خود بود  از مرگ پوپایا غصۀ بسیار خورد،. نرون از مسابقات

چون . اي بر جسد او خواند و مرثیه  تشییعی پر طنطنه برایش راه انداخت،  جسدش را با ادویۀ نایاب حنوط کردند،

اش کردند و طی تشریفات رسمی  دستور داد اخته  هت داشت یافته بود،پسرکی سپوروس نام را که بسیار به پوپایا شبا

زیرکی بشوخی گفت که اي کاش پدر نرون نیز » .از او همچون زنی استفاده می کرد  از هر لحاظ،«با او ازدواج کرد و 

ابعاد آن تزیینات مسرفانه و مخارج و . در همان سال شروع به ساختن خانۀ زرین خود کرد. داشت چنین زنی می

داد ـ تنفر آریستوکراسی و سوءظن پلبیها را  ساختمان ـ در مساحتی که قبال چندین هزار بینوا را در خود جاي می

  .تجدید کرد

داري براي بر تخت نشاندن کالپورنیوس پیسو در شرف  جاسوسان نرون ناگهان برایش خبر بردند که توطئۀ دامنه

ز کارکنان دست دوم و کم اهمیت توطئه را دستگیر کردند و با شکنجه و عمال نرون چند تن ا). 65سال (اجراست 

اندك . انداخت نیز می  اي، و از جمله لوکانوس شاعر و سنکا، تهدید از ایشان اعتراف گرفتند که سایۀ شک را بر عده

قسم خورده است انتقام نرون چنان وحشیانه بود که رومیان باور کرده بودند نرون . اندك تمامی نقشه آشکار شد

مدتی به مباحثه پرداخت و سپس فرمان را اجرا   چون به سنکا فرمان خودکشی داده شد،. طبقۀ سناتورها را نابود کند

تیگلینوس، که نسبت به محبوبیت . جان داد  ضمن خواندن اشعار خود،  لوکانوس نیز ورید خود را درید و،. کرد

ی از غالمان آن مرد خوشگذران رشوه داد تا به زیان ارباب خود گواهی به یک  ورزید، پترونیوس نزد نرون حسد می

پترونیوس با فراغ بال مرد؛ وریدهاي خود را . و نرون را ترغیب و اغوا کرد تا به مرگ پترونیوس فرمان دهد  دهد،

گفت؛ سپس  خواند و با روش معمول خود با ایشان سخن می گشود و باز بست و در ضمن براي دوستان خود شعر می

  سر دستۀ  محکوم شدن تراسئاپایتوس،. مقداري قدم زد و کمی خوابید؛ و بعد باز وریدهایش را باز کرد و آرام مرد

بل از این جهت که کال به حد کافی نسبت به   نه از این لحاظ بود که در توطئه دست داشته بود،  رواقیون سنا،

برد، و ترجمۀ حالی که از کاتو نوشته بود تحسین  خواندن او لذت نمیاز آواز   داد، امپراطور شور و شوق نشان نمی

  اما دو تن دیگر را که از ایشان مدح گفته بودند،. را صرفاً تبعید کردند  هلویدیوس پریسکوس،  دامادش،. آمیز بود

دو برادر . فرستادندرا به تبعید   حقوقدان بزرگ،  و کاسیوس لونگینوس،  فیلسوف رواقی،  موسونیوس روفوس،. کشتند

که بولس حواري را در کورنت آزاد ساخت ـ فرمان   پدر لوکانوس، و دیگري آنایوس نواتوس،  سنکا ـ یکی آنایوس مال،

.یافتند که خود را بکشند
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، براي شرکت در مسابقات اولمپی و دادن چند کنسرت به یونان 66در سال   نرون پس از فارغ شدن از غوغاي داخلی،

در مسابقات اولمپی ارابۀ چهار » .یونانیان تنها مردمی هستند که گوش موسیقی شناس دارند»  :گفت می. کردعزیمت 

و چنان صدمه دید که نزدیک بود بمیرد؛ چون باز او را در ارابه نهادند، تا مدتی به   از ارابه پرت شد،  اي را راند، اسبه

اما قضات تفاوت بین یک امپراطور را با یک فرد عادي که در . ا رها کرداما قبل از پایان مسیر آن ر  مسابقه ادامه داد،

چنان   چون جماعت براي او کف زدند،. دانستند و تاج پیروزي را به او جایزه دادند کند خوب می مسابقه شرکت می

عنی از پرداخت هر گونه بل سراسر یونان باید آزاد باشد ـ ی  شاد شد که اعالم کرد از آن به بعد نه فقط آتن و اسپارت،

وسایل   و برزخی در یک سال،  شهرهاي یونان، با دادن مسابقات اولمپی، پوتیایی، نمئایی،. باجی به روم معاف شود

و ورزشکار   بازیگر،  چنگنواز،  و او در جواب این لطف در تمامی آن مسابقات به عنوان خنیاگر،  رفاه او را فراهم آوردند،

و براي   نسبت به حریفان خود ادب محض بود،  کرد، واعد مسابقات مختلف را با دقت مراعات مینرون ق. شرکت جست

در ضمن مسافرت خود در یونان خبر . کرد تسلی ایشان در مورد فتح اجباري خود شهرنشینی رم را به ایشان اعطا می

. د و سفر خود را دنبال کردآهی کشی. شد که یهودا انقالب کرده و سراسر مغرب علم طغیان برافراشته است

ولو براي فوریترین حوایج، از تئاتر خارج   هیچ کس اجازه نداشت،  خواند، وقتی در تئاتر آواز می»  :گوید سوئتونیوس می

زدند تا ایشان را از تئاتر خارج  و چند تنی خود را به مردن می  در تئاتر زاییدند،  از این جهت بود که برخی زنان،. شود

اما طی آشوب   اي را که قیصر طرح کرده بود به مرحلۀ اجرا درآوردند؛ کار آغاز شد، در کورنت دستور داد ترعه ».کنند

هاي بیشتر به وحشت افتاده بود، به ایتالیا بازگشت  که از خبر قیامها و توطئه  نرون،. سال بعد به کناري گذارده شد

جایزه را که در یونان برده بود  1808  هاي فتح، به عنوان نشانه  طی مراسم رسمی پیروزي وارد رم شد و،  ،)67سال (

.نشان داد

که   یولیوس، ویندکس،  فرماندار لیون، 68در ماه مارس سال : ماندند اما قضایاي غم انگیز از مسخرگیهاي او عقب نمی

  س جایزه تعیین کرد،سسترس براي سر ویندک 2,500,000چون نرون   استقالل گل را اعالم داشت،  اهل گل بود،

که خود را براي میدانداري   نرون،» .هر که سر نرون را براي من بیاورد سر من پاداش او«ویندکس متقابال گفت که 

اولین توجهش آن بود که گاریهایی براي حمل آالت موسیقی و البسۀ   کرد، در برابر این حریف مردخو آماده می

با ویندکس همدست   فرمانده سپاه روم در اسپانیا،  آوریل خبر رسید که گالبا،اما در ماه . نمایش خود انتخاب کند

که خبر شد پاسداران امپراطور حاضرند در ازاي پاداش قابلی نرون را رها   سنا،. به سوي روم در حرکت است  شده،

از خانۀ   ن نحو مسلح شد،چون بدی  نرون مقداري زهر در جعبۀ کوچکی ریخت و،. کنند، گالبا را امپراطور اعالم کرد

از آن عده افسران گارد که در کاخ حاضر بودند تقاضا کرد . زرین خود به باغهاي سرویلیایی بر سر راه اوستیا گریخت

» مگر مردن چنین دشوار است؟»   :و یکی از ایشان بیتی از ویرژیل را براي او خواند  همه رد کردند،. که همراه او بروند

به چندین دوست براي . آن قدرت مطلق که کارش را ساخته بود چنان ناگهانی بند آمده باشد شد که باورش نمی

یکی   فایون،. کنار رود تیبر رفت تا خود را غرقه کند، اما جرئت نکرد. کمک قاصد فرستاد، اما هیچ یک جواب ندادند

نرون فوراً پیشنهاد را . ی او را پنهان کندپیشنهاد کرد که در ویالي خود در جادة ساالریای  از غالمان آزاد شدة او،

آن شب را در قبایی خاك آلود، . پذیرفت، و در تاریکی شش کیلومتر مسافت را از وسط شهر پیمود و به خارج رفت

قاصد فایون خبر آورد که سنا نرون را . ، در انبار فایون گذراند و به اندك صدایی به خود لرزید بیخواب و گرسنه

. مجازات شود» به طرز قدیم«و تصویب کرده است که نرون باید   الم کرده، دستور توقیف او را داده،دشمن خلق اع

کنند، با چنگال پوالدینی که از گردنش  مرد محکوم را برهنه می«نرون پرسید آن طرز چیست؟ جوابش دادند 

ود را با دشنه بکشد، اما دچار این از وحشت خواست خ» .زنند کوبند، و سپس تا حد مرگ می اي می گذرد به چوبه می

با مردنم چه «: ماتم گرفت که . خطا شد که نخست نوك دشنه را آزمود و دید که به نحوي ناخوشایند تیز است
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. سربازان سنا او را یافته بودند. صداي پاي اسبان را شنید  چون روز در شرف طلوع بود، »!شود هنرمندي نابود می

ـ خنجري به گلوي خود » آید اکنون بانگ سم چارپایان تندپا به گوش من می! فرا ده گوش«ضمن خواندن شعري ـ 

نرون از همراهان خود . کمک کرد تا خنجر به منزل برسد  و اپافرودیتوس، غالم آزاد شدة او،  دستش لرزید،  فرو برد،

  هاي پیر او و آکته، دایه. فقت کردندو کارگزاران گالبا با این تقاضا موا  تقاضا کرده بود نگذارند جسدش مثله شود،

بسیاري از مردم از خبر مرگ او شاد شدند و، ). 68سال (معشوقۀ سابقش، او را در چارطاق دومیتیها به خاك سپردند 

اما عدة بیشتري عزاي او را گرفتند؛ چون همان قدر که نسبت به . دویدند در میان شهر می  با کالههاي آزادي بر سر،

این عده با اشتیاق تمام گوش به شایعاتی . نسبت به بینوایان بخشنده و کریم بود  کرد، حمانه ظلم میبزرگان بیر

آید؛ و هنگامی که خبر مرگ او را  دادند که نرون واقعاً نمرده است و با نیروي سنا در جنگ است و به سوي رم می می

.شانندآمدند تا گل بر آن بیف قبول کردند؛ تا چند ماه بر گور او می

V – سه امپراطور  

چون سلسلۀ انساب خود را از طرف   تباري بلند داشت،. به روم رسید 68سرویوس سولپیکوس گالبا در ماه ژوئن سال 

  ل که به اوج اعتبار خود رسید،در این سا. رساند و گاو می مینوس،پدر به یوپیتر و از جانب مادر به پاسیفائه، زن 

توانست کفش به پا کند و نه  دست و پایش چنان کج شده بود که نه می  به واسطۀ نقرس،  طاس شده بود و،

اما آنچه دوران   آلوده بود،  به گناهان معمول رومیان، اعم از زنبارگی و شاهدبازي،. توانست کتابی به دست بگیرد می

آنچه ارتش و مردم را سخت ناخوش آمد رعایت صرفه جویی در . اه سخت این گناهان نبودزمامداري او را چنان کوت

هنگامی که فرمان داد آنان که هدایا یا ممر معاش دائم از نرون . بیت المال و به کار بستن عدالت بدون انحراف بود

  .براي خود تراشید و ایامش به آخر رسیدهزار دشمن تازه   اند بایست نه عشر آن را به خزانه بازگردانند، دریافت داشته

آید که  اعالم کرد فقط در صورتی از عهدة پرداخت دیون خود برمی  که سناتوري ورشکسته بود،  مارکوس اوتو،

و به گالبا برخوردند که   سواره وارد فوروم رم شدند،  افراد گارد طرفداري خود را از او اعالم داشتند،. امپراطور شود

سرش و بازوانش و . گالبا بدون مقاومت گردن خود را در برابر شمشیرهاي گارد فرود آورد. گذشت وان میسوار تخت ر

توانست سر را با موي تنک و خون آلود حمل  اما از آنجا که نمی  یکی از ایشان سر را براي اوتو برد،. لبانش را بریدند

  و در همان حال ارتشهاي روم،  را به امپراطوري پذیرفت، سنا به شتاب اوتو. شست خود را در دهان سر فرو برد  کند،

این دو سرکرده آولوس ویتلیوس در گرمانیا و . گفتند در گرمانیا و مصر، امپراطوري را به سر کردگان خود تهنیت می

 ویتلیوس با لشکریان نیرومند خود به ایتالیا هجوم برد و مقاومت ناچیز. تیتوس فالویوس وسپاسیانوس بودند

و   اوتو پس از دوران حکومت نود و پنج روزه خود را کشت،. پادگانهاي شمال و پاسداران امپراطور را در هم شکست

.ویتلیوس بر تخت نشست

ممکن بود فرمانده ارتش   همچون گالبا،  ، این نکته از نقاط ضعف حکومت و سیستم نظامی روم بود که مردمی کاهل

ویتلیوس مردي . فرمانده نیروي روم در گرمانیا گردد  مانند ویتلیوس،  تناسا، یا خوشگذرانی  در اسپانیا شود،

میان . کرد پنداشت و هر وعده غذا را بدل به میهمانی مفصلی می شکمپرست بود که امپراطوري را ضیافتی می

ت را به بردة آزاد کار حکوم  و چون این فواصل رو به نقصان گذارده بود،  پرداخت، هاي غذا به کار حکومت می وعده

چون ویتلیوس شنید که . اش آسیاتیکوس واگذارد که در مدت چهار ماه یکی از ثروتمندترین افراد روم شد شده

  دفاع خود را بر عهدة  راند تا او را از تخت براند، لشکري را رو به ایتالیا می  سر کردة قواي وسپاسیانوس،  آنتونیوس،

هاي آنتونیوس، مدافعان ویتلیوس را در  ، دسته69در ماه اکتبر سال . روري پرداختزیردستان گذارد و خود به شکمپ

و در   آنتونیوس وارد رم شد،  دستۀ. مغلوب ساختند  ، ضمن یکی از جنگهاي شدید و پر خونریزي زمان باستان، کرمونا

. خود در کاخ پناهنده شده بود آنجا بقایاي نیروي ویتلیوس شجاعانه از امپراطور خود دفاع کردند، در حالی که وي
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چنانکه گویی صحنۀ آدمکشی چیزي بیش از   کردند، نبرد را نظاره می  گله وار جمع آمده،«گوید مردم  تاسیت می

ها را غارت  برخی از مردم دکانها و خانه  در ضمن که نبرد ادامه داشت،» .نمایش به خاطر تفریح ایشان نیست

بیرحم و بدون شفقت دشمنان را   سربازان آنتونیوس پیروز شدند،. دادند د رونق میکردند و روسپیان به کسب خو می

که همچون نفس تاریخ براي تمجید فاتحان گرد آمده   و بدون هیچ ناراحتی شهر را غارت کردند؛ و جماعت،  کشتند،

که از   ویتلیوس را،. بکشندکردند تا دشمنان را از هر گوشه و کناري بیرون  به لشکریان پیروزمند کمک می  بودند،

با تأنی   پهن بر او افشاندند،  اي به گرد گردنش دور شهر گرداندند، نیمه برهنه با حلقه  نهانگاه بیرون کشیده بودند،

). 69دسامبر سال (و عاقبت در یک لحظه که رحم بر ددخویی چیره آمده بود او را کشتند   اش دادند، شکنجه

  .ها کشیدند و به رودخانۀ تیبر افکندند کوچه  جسدش را با قالب در میان

VI – وسپاسیانوس  

،  وسپاسیانوس که مشغول هدایت جنگ یهودا بود! برخورد با مردي ذیشعور و توانا و شریف چه آسایشی در بر دارد

اب و سنا بشت  سر فرصت، براي در دست گرفتن همینۀ خطیري که سربازانش برایش تحصیل کرده بودند به رم آمد،

اي  ، با نیرویی الهامبخش به اعادة نظم و ترتیب در جامعه)70اکتبر سال ( وقتی به رم رسید. آن مقام را تسجیل کرد

چون متوجه شد که بایست کارهاي آوگوستوس را تکرار . که تمامی شئون زندگی آن مغشوش شده بود کمر بست

با سنا از در آشتی درآمد و حکومت . پراطور تطبیق دادکند، الجرم رفتار و سیاست خود را با رفتار و سیاست آن ام

محکوم شده » لزماژسته«و ویتلیوس به موجب   اوتو،  گالبا،  کسانی را که در زمان نرون،. مشروطه را از نو برقرار ساخت

ن امپراطور را تعداد افراد و اختیارات پاسدارا  سازمان ارتش را تجدید کرد،  بودند آزاد کرد یا از تبعید فرا خواند،

و اندکی بعد توانست در معبد   سرکردگان کارکشته را به شهرستانها گماشت تا طغیان را فرو نشانند،  محدود ساخت،

.ببنددیانوس را به نشانه و تعهد صلح 

  اندامی چهارشانه و شخصیتی نیرومند داشت،. در کمال بودنظیر قالب نیرومند او  اما قدرت بی  شصت سال داشت،

گري رسوخ  و چشمانش کوچک و تیز بود که در هر حیله  هایش خشن اما مسلط، گونه  سرش وسیع و طاس و بزرگ،

در یکی از . االراده و صاحب هوش عملی بود صرفاً مردي قوي  هاي نبوغ در او پدیدار نبود، هیچ یک از نشانه. کرد می

جلوس او بر تخت . و خاندان و تبار او از پلبینها بودند  هاي جنوب آپنن در نزدیکی رئاته به دنیا آمده بود، دهکده

یک ارتش ایالتی بر پاسداران امپراطور   مردي از عوام الناس بر اریکۀ امپراطوري رسیده بود،: انقالبی چهارجانبه بود

یولیو ـ کالودیوسی شده بود، و   سلسلۀ فالویوس جانشین سلسلۀ  ده بود،فایق آمده بود و نامزد خود را بر تخت نشان

عادات و خصال سادة مردم متوسط ایتالیا در دربار امپراطور جاي اسراف اپیکوري و اخالف شهري آوگوستوس و لیویا 

اي  وقتی عده. نیامد وسپاسیانوس تبار فرومایۀ خود را هرگز از یاد نبرد و در صدد پنهان کردن آن بر. را گرفته بود

  علماي علم االنساب که چشم به کرم او داشتند بر آن شدند که یکی از نیاکان او را از مالزمان هرکولس اعالم کنند،

رفت تا از طرق زندگی  به طور مرتب به زادگاه خود می. خود ایشان را به سکوت واداشت  وسپاسیانوس با خندة

  کرد، تجمل پرستی و تنبلی را مالمت می. داد که هیچ چیز در آن محل تغییر کند یو اجازه نم  روستایی آن لذت برد،

وقتی یک تن رومی . و با اسراف جنگی آشتی ناپذیر داشت  گرفت، خورد، ماهی یک بار روزه می غذاي دهقانان را می

چه بهتر »  :اسیانوس گفتوسپ  داد، که توسط وسپاسیانوس به مقامی نامزد شده بود به مالقاتش آمد و بوي عطر می

بر اساس . ترتیبی داد که هر کس بسهولت به او دسترسی داشت. و مقام را مسترد داشت» دادي بود بوي سیر می

و به همه کس   برد، از شوخیهاي نیشدار نسبت به خود لذت می  گفت، کرد و سخن می تساوي با مردم زندگی می

چینان را  توطئه  اي بر ضد خود آگاه شد، چون بر توطئه. گیري کند او خرده آزادي بسیار داده بود تا از رفتار و خصال

  .دانند بار زحمت فرمانروا چقدر سنگین است بخشید و گفت چه احمقند که نمی
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چون   که نرون او را به تبعید فرستاده بود،  هلویدیوس پریسکوس،. فقط در یک مورد حسن خلق خود را از دست داد

سخت اصرار ورزید که جمهوري اعاده شود، و بدون قید و شرطی به   وس به سنا باز گشت،به امر وسپاسیان

در سنا حضور   خواهد به ناسزاگویی ادامه دهد، وسپاسیانوس از او خواست که اگر می. گفت وسپاسیانوس ناسزا می

. دار ساخت فرمان اعدام او لکهوسپاسیانوس او را تبعید کرد و حکومتی عالی را با صدور . نیابد؛ هلویدیوس نپذیرفت

و گستاخی حکیمان صبري  …زیر زبان رك دوستان »  به قول سوئتونیوس،  بعداً از این کار متأسف شد و باقی عمر،

و هرج و مرج طلبان فیلسوف مشربی بودند   اما دستۀ اخیر بیشتر کلبی و کمتر رواقی بودند،» .عظیم از خود نشان داد

.کردند شناختند و به همۀ امپراطوران حمله می میل میکه تمامی حکومت را تح

  به منظور تزریق خون تازه در مجلس سنایی که به واسطۀ محدودیت خانوادگی و جنگ داخلی تباه شده بود،

هزار خانوادة متشخص را از سراسر   با استفاده از اختیارات،  وسپاسیانوس مقام سنسوري را براي خود تأمین کرد،

علی رغم   برجستگان پاتریسینها یا سوارکاران جا داد و،  ، ایشان را در زمرة آن به رم آورد متصرفات غربی ایتالیا و

اخالق جامعۀ روم را   به پیروي از سرمشق او،  آریستوکراسی جدید،. سنا را از صفوف ایشان آکند  اعتراضات شدید،

ده ضایع نشده بود، و همچنین آن قدر از کار و کوشش و این آریستوکراسی هنوز به واسطۀ ثروت بادآور. اصالح کرد

و چیزي از نظم و ترتیب و   زراعت فاصله نیافته بود که کارهاي عادي زندگی و حکومت را دون شأن خود بداند،

از همین طبقه فرمانروایانی برخاستند که پس از دومیتیانوس مدت یک . نجابت زندگی امپراطور را در خود داشت

استفاده از آزادشدگان به عنوان عمال امپراطوري عیوبی داشت که وسپاسیانوس . ت صالحی در روم کردندقرن حکوم

لذا جاي بسیاري از ایشان را به افراد طبقۀ جدیدي که به رم آورده بود داد و به طبقۀ رو به رشد   از آن باخبر بود،

  .اي در احیاي ملک به وجود آورد معجزهبا کمک این عده، در مدت نه سال . بازرگانان روم واگذار کرد

براي تهیۀ این  .استسسترس الزم  40‘000‘000‘000حساب کرده بود که براي تبدیل ورشکستگی به تعادل مالی 

  یونان را از نو مجبور به پرداخت باج کرد،میزان باج شهرستانها را باال برد،   مبلغ تقریباً به همه چیز مالیات بست،

و چنان   کاخها و امالك امپراطوري را فروخت،  اراضی عمومی را دوباره به تصرف دولت درآورد و به اجاره واگذار کرد،

  حتی بر آبریزگاههاي عمومی،. جویی اصرار داشت که شارمندان او را به عنوان دهقانی بینوا از نظر انداختند در صرفه

پسرش تیتوس به چنین ممر درآمد رسوایی اعتراض . مالیات بست  کرد، که روم باستان را مانند رم فعلی تزیین می

بو   بچه جان،  ببین،»  :کرد، اما امپراطور کهنسال چند سکه را که از آن راه عاید شده بود زیر بینی جوان گرفت و گفت

فروخت و حریصترین کارمندان  ازدیاد درآمد دولت مقامات را می کند که براي سوئتونیوس او را متهم می» دهد؟ می

کردند، و آنگاه وي  به طوري که آن کارمندان از فرط یغماي مردم ورم می  کرد، خود را در شهرستانها تشویق می

این مرد ولی . گرفت هاي ایشان را به مصادره می کرد و گردآورده ناگهان ایشان را احضار و به اعمالشان رسیدگی می

بل همه را صرف بهبود اقتصاد و تزیین   کرد، صاحب فن در امور مالی از این درآمدها دیناري هم خرج خود نمی

.کرد معماري و پیشرفت فرهنگی روم می

چنان مقرر . استقرار نخستین سیستم تعلیم و تربیت دولتی در روزگار باستان در انتظار این سرباز کند ذهن بود

از معلمان کاردان ادبیات التینی و یونانی و معانی بیان از اعتبارات دولت حقوق بگیرند و پس از داشت که برخی 

شاید آن شکاك پیر چنان دریافته بود که معلمان در تشکیل و . بیست سال خدمت حقوق بازنشستگی دریافت دارند

محتمال، بنا به . ممکن است تعریف کنند داد ایجاد عقاید عمومی سهمی دارند و از حکومتی که پولی به راه ایشان می

و مینروا را که   یونو،  معبد یوپیتر،. حتی در مناطق روستایی، احیا کرد  دالیل مشابهی، بسیاري از معابد قدیم را،

و   مزاري شاهانه براي االهۀ صلح بنا کرد،  توسط طرفداران ویتلیوس بر سر سربازان او سوزانده شده بود از نو ساخت،

طبقات باال ماتم گرفته بودند که اموال ایشان به . تمان مشهورترین بناهاي روم را که کولوسئوم باشد آغاز نهادساخ
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شود، و کارگران نیز حقشناسی بخصوصی  صورت مالیات صرف تهیۀ ساختمان براي دولت و مزد جهت عامۀ مردم می

و خود نخستین توبرة   مانده از جنگ اخیر برانگیخت، هاي مردم را به مبارزة شدیدي در راه ازالۀ خاکروبه. نداشتند

هاي مربوط به ماشین حمالی را به او نشان داد که تا میزان زیادي حاجت  وقتی مخترعی نقشه. خاکروبه را حمل کرد

ن باید فقیرا»   :وسپاسیانوس نپذیرفت و گفت  داد، به کار انسانی را در اجراي کار ساختمان و حمل زواید تقلیل می

ایجاد بیکاري در نتیجۀ   وسپاسیانوس به مسئلۀ  در این فرصت که ممکن بود نصیب اختراع شود،» .خود را غذا بدهم

  .پیشرفت وسایل فنی پی برد و به زیان انقالب صنعتی رأي داد

آوگوستوس  ثروت شهرستانها ـ الاقل از لحاظ پولی ـ دو برابر زمان. شهرستانها به نحوي بیسابقه رو به ترقی بودند

وسپاسیانوس آگریکوالي توانا را به حکومت . کردند و پرداخت باجهاي اضافی را بدون صدمه تحمل می  شده بود،

تیتوس اورشلیم را تسخیر کرد و با افتخاراتی . و خاتمه دادن به طغیان یهود را به تیتوس واگذاشت  بریتانیا فرستاد،

پیشاپیش صف طویل   مراسم پیروزي تماشایی،. کند به رم بازگشت میکه معموال از آن کسی است که بیشتر کشتار 

وسپاسیانوس از پیروزي . ها عبور داده شد و طاق مشهوري به یادبود فتح برافراشته شد از کوچه   اسیران و غنایم،

به   نام برنیکه، اما از این جهت دلتنگ شده بود که تیتوس شاهزاده خانم یهودي زیبایی را به  بالید، پسرش به خود می

 »برداسیر، فاتح وحشی خود را به اسارت «باز هم مفهوم . ازدواج با او بود با خود آورده و خواهان  عنوان معشوقه،

خود پس از مرگ زنش با  او. فهمید که چرا شخص باید با معشوقۀ خود ازدواج کند امپراطور نمی. مصداق پیدا کرد

  و هنگامی که آن زن مرد،  آنکه زحمت ازدواج با او را بر خود هموار کند، کرد بی اي زندگی می کنیز آزاد شده

برایش قطعی بود که تعیین جانشین بایست قبل از فوت . وسپاسیانوس عشق خود را میان چند همخوابه پخش کرد

بهترین «خواست  اما از وسپاسیانوس می  سنا با او موافق بود،. گیري شوداو عملی شده باشد تا از هرج و مرج جلو

گفت  نام ببرد و به فرزند خواندگی بپذیرد؛ وسپاسیانوس در جواب می) بود که قاعدتا بایست سناتوري می(را » خوبان

ساخت و تسلی خاطر را در برنیکه را روانه   براي تسهیل امر،  فاتح جوان،. که به نظر او تیتوس از همه کس بهتر است

اي از  بدین ترتیب، امپراطور تیتوس را در تخت و تاج با خود شریک ساخت و سهم عده. اختالط با زنان جست

.حکومت را به وي واگذاشت

در شرب آبهاي ملین دریاچۀ   در مدتی که در جنوب آپنن بود،. وسپاسیانوس مجدداً به رئاته سفر کرد 79در سال 

پذیرفت و به سایر وظایف مقام  سفرا را می  با اینکه بستري شده بود،. روي کرد و دچار اسهال شدید شد هکوتیلیا زیاد

آمیز خود را بگزافه حفظ  طبع طیبت  همۀ  کرد، هر چند دست مرگ را بر وجود خود احساس می. پرداخت خود می

که تقالیی کرد و با کمک گماشتگان برپا در حال ضعف بود ( »!واي که نزدیک است خدا شوم»  :گفت می. کرده بود

و با این کلمات عمر شصت و نه ساله و حکومت خیر دهسالۀ » .امپراطور بایست ایستاده بمیرد«: گفت می. خاست

  .خود را پایان داد

VII – تیتوس  

وي در . ودترین امپراطوران ب ، خوشبخت)تیتوس فالویوس وسپاسیانوس(پسر بزرگتر وسپاسیانوس، که همنام او بود 

زمان به او مهلت . بود» نازنین بشریت«در حالی که هنوز   سال دوم حکومت خود در چهل و دو سالگی درگذشت،

با شرکت در جنگهاي   در جوانی،. نداد که دچار فساد قدرت یا دلزدگی از وهمی بودن تمایالت خویش گردد

به جاي آنکه   چون به حکومت رسید،. گسیخته آلوده کردو نامش را با زندگی لجام   خود را مشهور ساخت،  بیرحمانه،

اصول اخالق را اصالح کرد و حکومت خود را نمونۀ خرد و شرافت   بگذارد قدرت علی االطالق او را سرمست سازد،

اي  آن روز را که در آن کسی را با اعطاي هدیه. بزرگترین خطاي او بذل و بخشش بی حد و حساب او بود. ساخت

انباشته را تقریباً به همان   و خزانۀ  کرد، پول بسیار خرج ورزشها و نمایشها می. شمرد ته بود، جزو عمر نمیشاد نساخ
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عمارت کولوسئوم را به پایان رساند و یک حمام بلدي . رساند که پدرش در ابتداي حکومت خود یافته بود وضع می

بل برخالف دستور داده بود خبرچینان   ام محکوم نشد،کسی به مجازات اعد  در دوران حکومت کوتاه او،. دیگر ساخت

هنگامی که دو تن . دهد کشته شود تا آنکه بکشد خورد که ترجیح می قسم می. را تازیانه بزنند و تبعید کنند

. به همان بسنده کرد که به ایشان اخطار کند  شریفزاده در حین توطئه به منظور واژگون ساختن او دستگیر شدند،

.گر فرستاد تا قلق او را فرو نشاند و خبرش کند که پسرش در امان است ی نزد مادر یکی از دو توطئهسپس پیک

بسیاري از عمارات عمده  79اي در سال  حریق سه روزه. بدبختیهاي او سوانحی بود که چندان نفوذي در آنها نداشت

آتشفشان وزوویوس شهر   در آن سوخت؛ در همان سال،و مینروا مجدداً   یونو،  را نابود ساخت که از جمله معبد یوپیتر،

پومپئی و هزاران تن ایتالیایی را زیر مواد مذاب خود مدفون ساخت؛ و یک سال بعد روم گرفتار طاعونی شدکه از 

نه «تیتوس آنچه توانست در تخفیف عذاب ناشی از این بلیات انجام داد، و . تر بود تمامی طاعونهاي قبلی آن کشنده

، در همان خانۀ روستایی که پدرش بتازگی در 81در سال » .بل محبت شامل پدرانه را بروز داد  القۀ امپراطور،فقط ع

  .تمامی مردم روم ماتم او را گرفتند مگر برادري که جانشین او شد. به مرض تب درگذشت  آن مرده بود،

VIII - دومیتیانوس  

حکومت او در   اي که دربارة منابع عمده. صویر نرون نیز دشوارتر استنظرانۀ تمثالی از دومیتیانوس حتی از ت تصویر بی

اما جزو آن دسته از   این هر دو در دوران حکومت او پیشرفت کردند،. دست است همان تاسیت و پلینی کهین هستند

در . ف منجر شدآن هم جنگی که تقریباً به زوال هر دو طر  گروه سناتورها بودند که با دومیتیانوس در جنگ بودند ـ

خوردند یا  ستاتیوس و مارتیالیس را داریم که هر دو شاعر بودند و نان دومیتیانوس را می  برابر این شهود متخاصم،

چون این آخرین فرد   اند، شاید این هر چهار شاهد صادق بوده. رساندند طالب آن بودند و واقعاً سر او را به آسمان می

ي از افراد سلسلۀ یولیو ـ کالودیوسی، در ابتداي کار همچون جبرائیل بود و در انتهاي مانند بسیار  سلسلۀ فالویوس،

  در جوانی فروتن،: شد در این مورد روح دومیتیانوس همواره با او همراه می. درآمد) شیطان(امر به صورت لوکیفر 

داشت ـ هر چند » و سري طاس  ج،پاهاي معو  شکمی بیرون زده،«و بلند قامت بود؛ در سالهاي آخر   ظریف، خوشرو،

در کهولت از نثر خود هم اطمینان   سرود، در دوران بلوغ شعر می. کتابی به عنوان در نگاهداري از مو نوشته بود

شاید رستگارتر   بود، اگر تیتوس برادر او نمی. گذاشت ها و نطقهاي خود را به دیگران می نداشت و تحریر خطابه

. آیند که پیروزي دوستان را شاهد باشند و خم به ابرو نیاورند ترین ارواح از عهدة آن برمیشد؛ اما فقط بزرگوار می

کاري پنهانی  و خاموش درآورد که بعد تبدیل به دسیسه  خودخور،  حسادت دومیتیانوس او را به صورت فردي عبوس،

هنگامی که . و برادر را بکندکار به جایی رسید که خود تیتوس ناچارشد از پدر تقاضاي عف. بر ضد برادر شد

، اما کسی در وصیت پدر  دومیتیانوس ادعا کرد که در اختیارات امپراطوري او هم شریک بوده است  وسپاسیانوس مرد،

تیتوس از او تقاضا کرد که هنگام حیات در امپراطوري شریک او باشد و پس از مرگ جانشینش؛ . دست برده است

دومیتیانوس با   چون تیتوس بیمار شد،: گوید دیون کاسیوس می. چید توطئه میدومیتیانوس نپذیرفت و همچنان 

توان شناخت، همچنانکه حقیقت  حد واقعیت این داستانها را نمی. انباشتن برف گرد او مرگش را تسریع کرد

با روسپیان به  اند دومیتیانوس دومیتیانوس به ما رسیده است معلوم نیست ـ گفته  داستانهاي روابط جنسی که دربارة

» .راند کرد و شهوت می نسبت به زنان و پسران متساویاً فسق می«و   دختر تیتوس را صیغه کرده بود،  رفت، شنا می

اي است که به منظورهاي موقت  هاي جانبدارانه تمامی وقایع نگاري التینی بیان سیاست زمان تحریر است و ضربه

.زمانی زده شده است

آور  بینیم که در دهۀ اول حکومت خود به نحوي اعجاب می  رسیم، اري عملی دومیتیانوس میهنگامی که به زمامد

ظاهراً دومیتیانوس سیاست   همچنانکه وسپاسیانوس آوگوستوس را سرمشق خود قرار داده بود،. پارسا و کاردان است
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از انتشار طنزهاي   ص خود کرد،العمر را مخصو پس از آنکه سمت سنسور مادام. و روش تیبریوس را دنبال کرده بود

قوانین یولیانوسی زنا را به ). زد هر چند خود به توصیفات مارتیالیس چشمک می(زشت و مستهجن جلوگیري کرد 

مورد اجرا گذارد؛ سعی کرد از فاحشگی کودکان جلوگیري کند و شاهد بازي را تقلیل دهد؛ نمایش الل بازي را 

کی از دوشیزگان آتشبان را که به زنا محکوم شده بود اعدام کرد؛ و به امر اخته چون منافی عفت بود؛ ی  قدغن کرد،

از هر گونه خونریزي، حتی . کردن مردان خاتمه داد، زیرا با این کار ترقی قیمت بردگان خواجه زیاد شایع شده بود

میراث کسانی را که . ع بودشرافتمند، آزاده، و عاري از طم. شد مشمئز می  مذهبی داشت،  قربانی گاو نر که جنبۀ

و   گذشت لغو کرد، پذیرفت، تمامی مالیاتهاي عقب افتاده را که پیش از پنج سال از آنها می صاحب فرزند بودند نمی

اما ایشان را وا   بردگان آزاد شده را منشی خود کرده بود،. قاضی سخت اما بیطرفی بود. خبرچینی را باطل ساخت

  .نحرف نشوندداشت که از روش راست م می

خرابی و بینوایی بسیار به  82و  79از آنجا که حریقهاي سالهاي . سلطنت او یکی از اعصار بزرگ ساختمان در رم بود

وي . دومیتیانوس یک برنامۀ ساختمانی دولتی تنظیم کرد تا کار را به وجود آورد و ثروت را تقسیم کند  بار آورده بود،

و مینروا را   مجدداً معبد یوپیتر، یونو،. با زیباساختن یا تکثیر زیارتگاههاي آن احیا کندنیز امیدوار بود ایمان قدیم را 

ولی ماتم آن   کردند، مردم روم نتیجه را تحسین می. دالر خرج درها و بام زرکوب آنها کرد 22,000,000برافراشت و 

فالویوس براي خود و کارمندان اداري خود هنگامی که دومیتیانوس کاخ عظیمی به نام خانۀ . اسراف را گرفته بودند

شهرنشینان بحق از کثرت مخارج آن شکایت کردند؛ اما نسبت به ورزشهاي پرخرجی که با راه انداختن آنها   ساخت،

. صدایی به اعتراض در نیاوردند  سعی داشت عدم محبوبیت خود را که نتیجۀ تقلید از تیبریوس بود تعدیل کند،

آگریپا و شبستان اوکتاویا و معابد ایسیس و سراپیس را  حمامها و پانتئون   در خود تقدیم کرد،معبدي به پدر و برا

و دست به ساختمان حمامهایی زد که بعداً   حمامهاي تیتوس را کامل کرد،  بر عظمت کولوسئوم افزود،  احیا کرد،

.ترایانوس آنها را به پایان رساند

فالویوس در دورة   سازي دورة مجسمه. یق هنر و ادبیات مبذول داشتحداکثر سعی خود را در تشو  در ضمن،

مسابقات  86در سال   به منظور تشویق شعر،. هایش بسیار عالی است امپراطوري او به اوج خود رسید؛ سکه

 و براي اجراي این مسابقات زمین یک  کاپیتولینوسی را برقرار کرد که شامل مسابقات ادبیات و موسیقی نیز بود،

به استعداد معتدل ستاتیوس و استعداد نامعتدل مارتیالیس . استادیوم و یک تاالر موسیقی را در میدان مارس بنا کرد

که بر اثر حریق نابوده شده بود، از نو ساخت و براي تجدید محتویا ت   هاي ملی را، کتابخانه. کرد کمکهاي قلیل می

نسخ آنها استنساخ کنند ـ و این دلیل دیگري است بر اینکه بر اثر آن چند تن نساخ را به اسکندریه فرستاد تا از 

  .فقط قسمت کوچکی از ذخایر کتابخانۀ بزرگ اسکندریه از دست رفته بود  حریقی که قیصر در آن شهر ایجاد کرد،

موال اختالس ا  گیري سخت تیبریوس را در سمت مدیریت در خود داشت، تصمیم. کرد امپراطوري را بخوبی اداره می

همانطور که . و بر کار تمامی گماشتگان امور و پیشرفت کارها بدقت نظارت داشت  کرد، دولتی را بشدت مجازات می

تیبریوس از پیشرفت گرمانیکوس جلوگیري کرد، دومیتیانوس نیز آگریکوال را ـ پس از آنکه آن سردار متهور 

ظاهراً آگریکوال . حد پیش برده بود ـ از بریتانیا احضار کرد لشکریان خود را تا اسکاتلند رهبري کرده، مرز را در همان

این احضار را نتیجۀ حسد دانستند، و چون تاریخ . و دومیتیانوس رضایت نداده بود  خواسته است پیشتر برود، می

در جنگ . این احضار براي دومیتیانوس خیلی گران تمام شد  نوشت، می آگریکوالدوران حکومت دومیتیانوس را داماد 

به شهرستان موئسیا که جزو روم بود حمله   مردم داکیا از دانوب گذشتند، 86در سال . نیز به همین نحو بدبخت بود

را بخوبی نقشۀ جنگ   امپراطور خود فرماندهی را در دست گرفت،. و سرداران دومیتیانوس را شکست دادند  کردند،

دو لشکر مقیم   فرماندار رومی گرمانیاي علیا،  طرح کرد، و در شرف ورود به داکیا بود که آنتونینوس ساتورنینوس،
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اما همین کار . این طغیان را دستیاران دومیتیانوس فرو نشاندند. ماینتس را راضی کرد که او را امپراطور بخوانند

دومیتیانوس از دانوب گذشت، با مردم داکیا مصاف . دشمن فرصت آمادگی دادنقشۀ او را از این راه بر هم زد که به 

آنگاه به . با پادشاه داکیا به نام دکبالوس صلح کرد و قرار شد ساالنه براي او باجی بفرستد. و ظاهراً عقب نشست  داد،

ختن جادة مستحکمی بین از آن پس، هم خود را مصروف سا. روم بازگشت تا فتح دو جانبه را بر داکیا جشن بگیرد

.دو رودخانۀ راین و دانوب و یکی هم بین پیچ شمالی رودخانۀ دانوب و دریاي سیاه کرد

توان خط ممیز را بین دومیتیانوس  در همانجاست که می. طغیان ساتورنینوس نقطۀ عطف حکومت دومیتیانوس بود

ر و جدي بود، اما در این هنگام به جور و ظلم دومیتیانوس پیش از آن همواره سختگی. خوب و دومیتیانوس بد کشید

سنا تحت . معتقد شد که ادارة صحیح کشور تنها با بودن یک حاکم مطلق و مستبد امکان پذیر است. متمایل گردید

العادة او به عنوان سنسور، آن مجمع را در آن واحد مطیع  و قدرت فوق  فشار او بسرعت اختیارات خود را از دست داد،

در وضع دومیتیانوس مانع و رادعی   گیرد، که حتی در مردم فروتن نضح می  خودخواهی،. امجو ساخته بودو انتق

  دستۀ. پدر و برادر و زن و خواهران و شخص خود را خدا خواند. هاي خود آکند کاپیتولینوس را با مجسمه. نداشت

اد کرد که مراقب امور پرستش این خدایان جدید ایج) پرستندگان فالویوس زادگان(جدیدي از کاهنان به نام فالویال 

بر تخت . بخوانند» خداوند و خداي ما«از مأموران دولت خواست که در مکاتبات و اسناد رسمی او را . بودند

و در کاخ آراستۀ خود آداب و مناسک   کرد که زانوان او را در بغل گیرند، نشست و مراجعین را تشویق می می

امپراطوري به واسطۀ قدرت ارتش و انحطاط سنا به حکومت سلطنتی غیر مشروطه . عمول داشتدربارهاي شرقی را م

  .تبدیل شده بود

بر ضد این   کرد، که از شرق به روم رسوخ می نه فقط در آریستوکراسی که در میان فیلسوفان و در پیروان مذهبی،

کلبیون تمامی حکومتها را   نوس خدا ابا کردند،یهود و مسیحیان از پرستش دومیتیا. تحوالت جدید طغیانی برپا شد

تعهد اخالقی داشتند که با مستبدان مخالفت کنند و جابر   و رواقیون هر چند شاه را قبول داشتند،  کردند، تقبیح می

یرون ایشان را از ایتالیا ب 95، دومیتیانوس فیلسوفان را از روم اخراج کرد و در سال 89در سال . کشان را گرامی دارند

مرگ امپراطور موجب ایجاد وحشت در سر   حکم قبلی شامل حال منجمان نیز بود که پیشگویی ایشان دربارة. راند

اي مسیحی را به گناه عرضه  دومیتیانوس عده 93در سال . ایمان و آمادة پذیرش خرافات دومیتیانوس گردیده بود بی

فالویوس   یکی از این مسیحیان برادرزادة خود او،  اند، فتهآن طور که گ  نکردن قربانی به تمثال خود اعدام کرد،

  .بوده است  کلمنس،

دیوارهاي شبساتهایی را که زیر . در سالیان آخر حکومت دومیتیانوس، ترس وي از توطئه تقریباً به حد جنون رسید

که نصیب فرمانروایان شکوه داشت . گذشت ببیند رفت با سنگهاي براق پوشاند تا هر چه را پشت او می آن راه می

مگر آنکه آن توطئه موفق   کند، بدبختی است؛ چون وقتی کسی را به توطئه متهم کنند، کسی حرفشان را باور نمی

و از آنجا که بر عدة . داد بیشتر گوش به سخن چینان می  شد، وي نیز مانند تیبریوس هر چه پیرتر می. باشد

ارزید حتی در خانۀ خود از جاسوسان در  شارمندي که سرش به تنش میشد، هیچ  خبرچینها روز به روز افزوده می

آریستوکراتها تبعید یا کشته . پس از طغیان ساتورنینوس، صدور ادعانامه و محکومیت بسرعت افزایش یافت. امان نبود

سناي » .فرو کردن نیمسوز در قسمتهاي نهانی ایشان«حتی با   دادند، و افراد مظنون را شکنجه می  شدند، می

کند جزو آن بود ـ عامل محاکمه و  وحشتزده ـ که تاسیت مورخ هم که این وقایع را با مرارت هر چه تمامتر نقل می

.گذارد که امپراطور نجات یافته است خدایان را سپاس می  کرد، محکوم ساختن بود؛ و هر بار که فرمان اعدام صادر می

فرمان مرگ منشی  96در سال . ینکه افراد خانۀ خود را نیز هراساندو آن ا  دومیتیانوس مرتکب خبط بزرگی شد،

. زیرا وي در بیست و هفت سال پیش از آن به نرون کمک کرده بود تا انتحار کند  را صادر کرد،  اپافرودیتوس،  خود،
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طور سایر آزاد شدگان دربار احساس کردند که جانشان در خطر است و براي حفظ خود تصمیم به کشتن امپرا

. در شب قبل از مرگ خود با وحشت از خواب پرید. و دومیتیا زن امپراطور نیز در آن نقشه شرکت کرد  گرفتند،

  چهار تن دیگر در حمله شرکت کردند،. اول را وارد آورد  خادم دومیتیانوس ضربۀ  هنگامی که لحظۀ معین فرا رسید،

). 96سال (نزدهم حکومت خود در چهل و پنجسالگی وفات یافت کرد در سال پا و دومیتیانوس که دیوانه وار تقال می

و دستور دادند   تمامی تصاویر او را که در تاالر سنا بود در هم شکستند و فرو ریختند،  چون خبر به سناتورها رسید،

  .هاي حاوي نام او را در سراسر قلمرو رومی نابود کنند هاي او و کتیبه تمامی مجسمه

جانب انصاب را فرو گذارده است، چون در این مورد به طور عمده از زبان » عصر مستبدان«ن تاریخ نسبت به ای

راست است که نقل شایعات توسط سوئتونیوس غالباً ناسزاهاي . بلیغترین و با نظرترین مورخان سخن گفته است

لحاظ محکوم ساخته است که گناهان اما مطالعۀ ادبیات و کتاب آن هر دو را از این   کند، تاسیت را تأیید یا دنبال می

اي از  حتی در بدترین فرد این فرمانروایان نشانه. اند ده امپراطور را با کارنامۀ یک امپراطوري و یک قرن اشتباه کرده

کالودیوس از خردي دیرپاي   کالیگوال نشاطی دلپذیر داشت،  خیر و خوبی موجود بود ـ تیبریوس دولتمردي امین بود،

  در پس زناها و قتلها،. و دومیتیانوس لیاقتی خشک داشت  نرون جمالپرستی بی حد و حصر بود،  ود،مند ب بهره

خود . تشکیالت اداریی به وجود آمده بود که در سراسر این دوره در حکومت شهرستانها نظمی عالی پدید آورده بود

بر اثر حرارت اجراي بی بندوبار تمنیات  که  یک نوع بیماري خونی،. شدند امپراطوران قربانی قدرت عظیم خود می

اي  کرد؛ و نقیصه دنبال می آترئوسسلسلۀ یولیو ـ کالودیوسی را به نحوي مرگ آسا مانند فرزندان   شدید یافته بود،

هفت تن از . انه به ظلم ناشی از وحشت تنزل داددر این دستگاه، اوالد فالویوس را در یک نسل از کشورداري صبور

و با توطئه و نابکاري و خدعه احاطه شده   تقریباً تمامی ایشان بدبخت بودند،. این ده امپراطور با مرگی سخت مردند

تمنیات خود را از این لحاظ با افراط . و سعی داشتند از خانۀ پر هرج و مرج خویش بر دنیایی حکومت کنند  بودند،

دانستند قدرت مطلق ایشان تا چه حد زودگذر است؛ زندگی ایشان زندگی آکنده از وحشت  کردند که می رضا میا

از این جهت به زیر کشیده شدند که خود را بر فراز قانون . کسانی بود که محکوم به مرگی ناگهانی و زودرس باشند

.ان را خدا ساخته بودپنداشتند؛ از این جهت از انسان هم کمتر شدند که قدرت ایش می

و به روم وحشت   این عصر به امپراطوري صلح،. اما این عصر یا امپراطوري را نباید از بدنامی و جنایات آن تبرئه کرد

که از جنگ   بخشیده بود؛ با نمونۀ اعالي ظلم و شهوت به اصول اخالقی صدمه زده بود؛ ایتالیا را با جنگ داخلی،

از هم دریده بود؛ جزایر را با تبعیدیان انباشته و بهترین و شجاعترین مردان را   دتر بود،قیصر و پومپیوس بسیار شدی

جنایت دوستان و   آنها را به شهادت دروغ دربارة  داد، که به جاسوسان طماع می  با پاداشهاي گزاف،. کشته بود

بناهاي رفیع را با انباشتن باج . بوددر رم ستمگري فردي را جانشین حکومت قانون ساخته . داشت خویشاوندان وا می

از . اما روح را با ترساندن اذهان مستعد یا خالق و ساکت یا منقاد ساختن آن به پستی کشانده بود  و خراج برافراشته،

قدرت امپراطور بر سنا در نبوغ اعالي او یا در سنت یا حیثیت او . ارتش را به حد اعالي قدرت رسانده بود  همه باالتر،

دیدند که امپراطورها چگونه  چون ارتشهاي مستعمرات می. بل تکیۀ آن بر نوك سنان پاسداران امپراطور بود  ود،نب

گارد را بر کنار زدند و خود به کار شاه   شوند و دیدند که هدایا و یغماهاي پایتخت چقدر ارزنده است، امپراطور می

که به حکم فرزند خواندگی انتخاب    رت فرمانروایان بزرگ،خرد و فک  باز هم تا مدت یک قرن،. سازي مشغول شدند

نشاند و مرزها را مأمون نگاه  لشکریان را به جاي خود می  شدند و نه به موجب وراثت یا خشونت یا ثروت، می

  ارتشها سرکش شدند،  حماقت به تخت و تاج رسید، وففیلساما هنگامی که مجدداً به واسطۀ عشق یک . داشت می

و جنگ داخلی با بربریان منتهز فرصت دست به یکی کرد تا آن بناي   هرج و مرج پردة سست نظم را در هم درید،

  .سست پایۀ حکومت را که نبوغ آوگوستوس ساخته بود فرو ریزد
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  فصل چهاردهم

  عصر سیمین

  میالدي 96 – 14

  

I – هنربازان  

که به طور ضمنی دال بر سقوطی از   میالدي لقب عصر سیمین داده است، 117تا  14ت به ادبیات التینی از سال سن

و زمان واسطۀ انتخاب؛ ذهن محتاط به حکم این هر دو   سنت زبان زمان است،. علو فرهنگی عصر آوگوستوس است

شاید   مع الوصف،. فهمد بیست قرن تجربه و سنت میتواند ادعا کند بهتر از  زیرا تنها جوانی می  گذارد، احترام می

کلسوس،   پلینی مهین،  سنکا،  بتوانیم به خود اجازه دهیم که حکم سنت را معلق گذاشته و لوکانوس، پترونیوس،

پلینی کهین، اپیکتتوس را بیطرفانه   یوونالیس،  و در فصلهاي بعدي تاسیت،  مارتیالیس، کوینتیلیانوس،  ستاتیوس،

ایم که همگی متعلق به دورة منحطی  مند شویم که گویی هرگز خبر نداشته و از آثار ایشان چنان بهره  مه کنیم،محاک

  داستان نویسی،  ساتیر،  گویی، در لطیفه. رود اي چیزي رو به فساد و چیزي رو به رشد می در هر دوره. اند بوده

ده است؛ همچنانکه در پیکرتراشی واقعپردازانه و ساختمانهاي عصر سیمین اوج ادبیات رومی بو  و فلسفه،  تاریخنگاري،

  .عظیم زیاد، نمایندة باالترین حد هنر رومی است

ترکیب را   کالم مردم عادي از نو به ادبیات راه یافت و با جسارتی که خاص مردم گل بود صرف افعال را تقلیل داد،

که مانند (التین  Vحرف   دود اواسط قرن اول میالدي،در ح. و حروف صامت آخر کلمات را حذف نمود  راحت کرد،

W شد انگلیسی تلفظ می ( و حرفB )هر دو به صورت انگلیسی ) گرفت وقتی میان دو حرف مصوت قرار می

درآمد و راه را  havereشد به صورت  تلفظ می» هابر«که ) به معنی داشتن( habereمصدر   بدین نحو،. درآمدند

، با عدم تلفظ )به معنی شراب( vinumدر فرانسه آماده ساخت؛ و در همان مدت  avoirیایی و در ایتال avereبراي 

زبان . شد در فرانسه نزدیک می vinدر ایتالیایی و  vinoکرد، بتدریج به تلفظ  کامل حرف آخر که در صرف تغییر می

  .و فرانسوي بشود  اسپانیایی،  شد که زبانهاي ایتالیایی، التینی آماده می

مردان . و دستور زبان به حساب شعر رو به رشد بود  باید اعتراف کرد که در این هنگام معانی بیان به حساب فصاحت،

به همان زودي متون . کردند توانا با حرارتی بیسابقه هم خود را مصروف مطالعۀ صورت و تکامل و لطایف زبان می

و وزن نثر را متشکل   بحر شاعرانه،  خطابۀ مهیج،  بی،نمودند و قواعد عالی انشاي اد را تنقیح می» کالسیک«

و   کالودیوس سعی کرد الفبا را اصالح کند، نرون با افراط در نمایشهاي عمومی خود شعر را مرسوم کرد،. ساختند می

ط فق. کند هایی در معانی بیان تصنیف کرد به این عنوان که فصاحت هر قدرتی را دو برابر می سنکاي مهین کتابچه

توانستند بدون فصاحت در رم به جایی برسند، و حتی همان سرکردگان نیز  سرکردگان نظامی بودند که می

  نثر شاعرانه شد،  جنون معانی بیان به تمامی اشکال ادبیات سرایت کرد؛ شعر لفاظی شد،. بودند بایست خطیب می می

نویسندگان بتدریج بیشتر . ز نثر فصیح مبدل کرداي ا خود را به صحیفه» تاریخ طبیعی«و خود پلینی نیز شش جلد 

نوشتند، فیلسوفان درد مضمون گویی گرفته  مورخان خطابه می. ها و آهنگ قطعات جمله بودند در فکر تعادل جمله

گفتند و آن را در تاالرها یا تئاترهاي  تمامی مردم فرهیخته شعر می. کرد و همه کس کلمات قصار ایراد می  بودند،

شاعران در . خواندند در حمام براي دوستان می) آن طور که مارتیالیس به شکوه گفته است(سرمیز، و حتی   ي،ا کرایه

و امپراطوران تاج بر   کردند، شهرها برایشان ضیافت برپا می  گرفتند، جستند، جایزه می اقتراحات عمومی شرکت می

کردند و بهاي  ار یا ذکر خیر خود در آنها حسن استقبال میآریستوکراتها و امپراطوران از اهداي آث. نهادند سرشان می
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به شهر و عصري که هرزگی جنسی و وحشت   عالقۀ مفرط به شعر،. پرداختند آن را با درهم و دینار یا دادن ناهار می

ر و ادب مندان به شع اي خوشاید بخشید که ناشی از تصنیف و تألیف عالقه جنبه  ادواري آن هر دو را سیاه کرده بود،

.بود

. و سنکاي فیلسوف خالوي او  سنکاي مهین پدر بزرگ او بود،. وحشت و شعر در حیات لوکانوس با هم مقابل شدند

در طفولیت او را به رم بردند و در . در کوردووا متولد شد و نام مارکوس آنایوس لوکانوس بر او نهادند 39وي در سال 

فلسفه در آنها با دسایس عاشقانه و سیاسی به عنوان کانونهاي حیات رقابت محافل آریستوکراسی بار آمد، که شعر و 

سنکا او را به دربار برد، . در مسابقه شرکت کرد و جایزه برد» در مدح نرون«در بیست و یکسالگی، با شعر . کردند می

شد که در مسابقۀ  لوکانوس مرتکب این خبط. کردند سرایی می و اندکی بعد شاعر و امپراطور با یکدیگر حماسه

لوکانوس . و نرون به او فرمان داد که دیگر اشعار خود را منتشر نکند  اي که با امپراطور داد جایزة اول را ربود، شاعرانه

ـ که در آن جنگ داخلی را از نظر » فارسالیا«اي قوي اما مملو از لفاظی به عنوان  به کنجی رفت تا در نهان با حماسه

اي  لوکانوس نسبت به قیصر منصف است و جلمه. کرد ـ از نرون انتقام بگیرد ومپیوس تشریح میآریستوکراسی عصر پ

اما قهرمان واقعی حماسه . دانست کارهاي کرده را کرده نمی  تا کاري در پیش داشت،: بخش دربارة او گفته روشنی

داعی فاتحان خدایان را خوش «: ستکاتوي کهین است که لوکانوس در بیت مشهوري او را با خدایان برابر دانسته ا

در . اي بود و در راه او مرد لوکانوس خود نیز دوستار داعی منکوب و از دست رفته. »آمد و از آن منکوبان کاتو را

زیر   دستگیر شد،  اي که براي سرنگون ساختن نرون و جانشین کردن پیسو چیده شده بود شرکت جست، توطئه

حتی آن طور که   نام سایر توطئه چینان را فاش کرد و،) ت و شش سال داشتفقط بیس(شکنجه طاقت نیاورد 

شجاعتش را باز یافت، دوستانش   پس از آنکه نرون حکم اعدام او را تأیید کرد،. مادر خود را هم رسوا ساخت  اند، گفته

رفت و رو به  چنانکه خونش میو هم  رویی با ایشان به طعام نشست، ورید خود را برید، با گشاده  را به ضیافت خواند،

).65سال (خواند  اشعاري را که بر ضد استبداد ساخته بود بلند می  مرگ بود،

II - پترونیوس  

یقین نداریم ـ فقط عقیدة عموم بر این است ـ که آن پترونیوس که کتاب ساتوریکون او هنوز هم خوانندگان متعدد 

خود . ل پس از لوکانوس به فرمان نرون چشم از جهان فرو بستدارد همان کایوس پترونیوس بوده است که یک سا

  دهد، را با فصاحتی لبیب شرح می» ربایی خبرة زن«که   و تاسیت،  کتاب یک کلمه هم که راه به جایی ببرد ندارد،

است و از آن جلمه   در حدود چهل هجا به پترونیوس منسوب است،. ذکري از این شاهکار رسوا به عمل نیاورده است

اما این قطعات » .ترس بود که براي اولین بار خدایان را در جهان آفرید»   :بیتی که تقریباً عصارة بیان لوکرتیوس است

  .دربارة سازندة خود بیش از حد خاموشند

 آن هم  بوده است که فقط دو جلد آخر آن باقی است،  ، شاید در شانزده جلد،)طنز(اي از ساتیرها  ساتوریکون مجموعه

شکل ظاهر این . ماجرا و فلسفه، و خوشخوري و هرزگی  دیگ در همجوشی است از نظم و نثر،. به طور غیر کامل

گفت و  م در جدره شعر می ق 60که در حدود سال   هجویات تا حدي مدیون هجویات منیپوس کلبی سوري است،

از . ر جهان یونانی شهرت یافته بودهاي قهرمانی و عشقیی است که د یا قصه» داستانهاي ملطی«همچنین مدیون 

توان  ساتوریکون را می  هاي موجود داستان نویسی مربوط به زمانهاي بعد از پترونیوس است، آنجا که تمامی نمونه

  .قدیمترین رمان مشهور شناخت

تابی به مانند پترونیوس، ک  اي ظریف، توان قبول کرد که یک آریستوکرات صاحب تجمل و داراي سلیقه بسهولت نمی

تمامی افرادي که در آن کتاب دست در کارند عوام الناس یا غالم یا غالم . ابتذال ساتوریکون به وجود آورده باشد

ها مربوط به زندگی پست است؛ در اینجا به اشتغال فکري ادبیات زمان آوگوستوس با طبقات  و تمامی صحنه  سابقند،
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و دزد است و   دروغزن،  شاهدباز،  که ناقل داستان است مردي زناکار، انکولپیوس. باالتر بشدت خاتمه داده شده است

این را بین خود قبول «: گوید دربارة خود و دوستش می.داند که تمامی مردم با شعور مانند خود او هستند  مسلم می

» .هبود یابدکنیم تا خزانۀ مشترك ما ب هر چه دستمان برسد بلند می  کرده بودیم که هر وقت فرصتی دست دهد،

که از درس فلسفه به آنجا پناه برده است،   شود که در آن انکولپیوس با آسکولتوس، داستان از روسپیخانه شروع می

دهد؛  حکایت ویالن را تشکیل می  گردي در جنوب ایتالیا رشتۀ ولگردي آن دو در میان شهرها و دوره. کند مالقات می

در طی داستانی که قهرمانان آن بدکارند، آن دو را با یکدیگر   به نام جیتون،اي زیبا  رقابت آن دو بر سر غالم بچه

که در دست   رسند و بقیۀ داستان، عاقبت به خانۀ تاجري به نام تریمالخیو می. کند سازد یا از هم دور می متحد می

.انگیزترین شامهاي موصوف در ادبیات است که شگفت موقوف شرح ضیافت تریمالخیوست. است

و با تجملی بیش از حد خود و با اسباب و   امالك وسیعی خریده،  تریمالخیو قبال برده بوده و ثروتی بهم رسانده است،

اي  امالك او چنان وسیع است که هر روز باید سیاهه. کند اثاث خاص کاخ و در محیط آلوده به بوي غذا زندگی می

  :کند که بنوشند نان خود تمنا میاز میهما. تهیه شود تا وي از درآمد خود باخبر شود

هر چیز که در اینجا . شکر خدا که مجبور نیستم شراب را بخرم. کنم عوضش می  اگر شراب به مذاق شما خوش نیاید،

گویند در سر راه تراکینا و  ام، اما می اندازد در یکی از امالك من تهیه شده که هنوز آن را ندیده دهان شما را آب می

بتوانم در   خیال دارم سیسیل را به سایر متعلقات کوچک خود بیفزایم، تا اگر خواستم به افریقا بروم،. تارنتوم است

 …. جامهایی به بزرگی خمرة شراب دارم. ام من خبره  وقتی صحبت نقره باشد، …. طول سواحل خودم کشتی برانم

دیگران ممکن است عقاید . فروشم و گران می خرم ارزان می …. هزار پیاله دارم که مومیوس براي اربابم گذاشته است

  .دیگري داشته باشند

آن قدر غالم دارد که . بخشد اما در دم ایشان را می  زند، آدم مهربانی است؛ بر سر غالمان خود نعره می  همرفته، روي

بردگان هم «: ویدگ آورد و می بزرگمنشانه اصل و نسب خود را به یاد می. اند فقط یک عشر آنان او را به چشم دیده

براي » .و غالمان من اگر زنده بمانند، آب آزادي را خواهند نوشید …ایم  اند که ما مکیده انسانند، همان شیر را مکیده

این وصیتنامه شامل گور . خواند اش را بیاورند و آن را براي میهمانان می دهد وصیتنامه اثبات نیت خود دستور می

 30,000,000از ناداري به ثروت رسید، «شود که وي  داعیۀ غرورآمیز ختم می نبشتۀ او نیز هست که به این

البروج دیده  سینی مدوري بود که گرد آن عالیم منطقۀ ».و هرگز کالم فیلسوفی را نشنید  سسترس به جا گذارد،

شبدر تازه روي  .شد، و بر روي هر عالمتی میهماندار بهترین غذایی را که با آن مناسبت داشت قرار داده بود می

اي و بر  روي میزان ترازویی که در یک کفۀ آن کلوچه …رحم خوك نزاییده روي جوزا …گوشت گاو روي ثور  حمل،

. چهار رقاص به آهنگ موسیقی به درون آمدند و قسمت باالي سینی را برداشتند …. کفۀ دیگر آن نان شیرینی بود

چهار تمثال مارسواس از   در چهار گوشۀ آن،. آن خرگوشو در میان   دلمۀ خروس و شکبمۀ خوك، …زیر آن 

سینی دیگري از دنبال  …. ریختند اي را روي ماهیهایی که در اطراف شناور بودند می هاي خود رب پر ادویه مثانه

خته بچه خوکهایی سا  گردگراز،. از دندانهاي آن سبدهاي انباشته از خرما آویخته بود. آمد که بر آن گرازي قرار داشت

چون قسام کارد خود را در پهلوي گراز فرو برد، بلبالن از آن بیرون پریدند، هر یک براي  …. از خمیر قرار داشتند

  . میهمانی

. گزینند خواهند برایشان پخته شود برمی و میهمانان آن خوك را که می  شوند، سه خوك پروار سفید وارد اطاق می

چون شکمش را . آید شود و اندکی بعد باز به اطاق می ك منتخب بریان میدرضمن که ایشان به خوردن مشغولند، خو

انکولپیوس دیگر جا ندارد، اما   رسد، چون دسر فرا می. ریزد سوسیس و گیپاي گوشتی از آن بیرون می  برند، با کارد می

وسیله ایشان را به خوردن اند و به این  دهد که دسر را سراسر از خوك پروار ساخته تریمالخیو به ایشان اطمینان می
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، و  آورد اي قدحی از مرمر سفید انباشته از عطر می آید که براي هر خورنده قالبی از سقف به پایین می. کند ترغیب می

شود و با پسري عشق  تریمالخیو مست می. آکنند در آن حال غالمان جامهاي تهی شده را از شرابهاي کهن می

: گوید زنش می  دربارة. کند گشاید، و او جامی به سمت سر زنش پرتاب می اعتراض میزن فربه او زبان به . بازد می

او را از سکوب حراج برداشتم و آدمش کردم، حاال مثل وزغ باد . این رقاص جندة شامی حافظۀ ضعیفی دارد«

کند  به ساقی امر می» .برد توي قصر خوابت نمی  اگر در کاهدان به دنیا آمدي،: اما تا بوده همین بوده ….کند می

هجایی قوي و وحشیانه است؛ فقط  ».وگرنه حتی بعد از مرگ هم راحت ندارم«مجسمۀ زنش را از روي قبرش بردارد 

اگر . و محتمال فقط در مورد جزء کوچکی از زندگی رومی حقیقت دارد  در شرح جزئیات با واقعیات سر و کار دارد،

اي از آزادشدگان نوکیسه  باید آن را تصویر هزل انگیز و بیرحمانه  باشد،همان پترونیوس زمان نرون آن را نوشته 

در این کتاب، اثري . اي که هرگز براي درآوردن روزي عرق نکرده است تصویر شده است بدانیم که به دست شریفزاده

ه و شوق و بدون و زندگی مردم بدکار با عالق  فساد اخالق مسلم فرض شده است،  از رحم و شفقت و ایدئال نیست،

ریزد و احکام و ذوق  در این کتاب، گنداب مستقیماً به ادبیات کالسیک می. تنفر و بدون اظهار نظر نمودار گشته است

گاه داستان به آن حد اعالي عدم معنی و رکاکت و . آورد حاصل خود را با لغات و نیروي شادابی به همراه می

اي از آن  دنباله  االغ طالیی، تألیف آپولیوس،. است پانتاگروئلرگانتوا و رسد که از خصایص حماسۀ گا ناسزاگویی می

سنت سرگردان آن را ادامه  جونزو تام  شانديتریسترام . در هفده قرن بعد رقیبی براي آن شد بالسبود؛ و ژیل 

  .ترین کتاب در ادبیات روم است این عجیب. دادند

III – فیلسوفان  

فلسفه   و زندگی تا آن حد آزاد بود، و در آن هنگام که آزادي چنان محدود  در این عصر لجام گسیخته و بغرنج،

انحطاط دین بومی خلئی اخالقی . همعنان شهوترانی پیشرفت کرد و چیزي نمانده بود که دست در دست هم نهند

فرستادند که ظاهراً  ابوین پسران خود را به شنیدن دروسی می. باقی گذارده بود که فلسفه در صدد پر کردن آن بود

و   کردند، یا پوششی رسمی براي امیال برهنه را به ایشان عرضه می  تار مقرون به تمدن،مجموعۀ مراسم معقول رف

دادند که با ایشان  آمدند به فیلسوفان وظیفه می آنان که از عهده برمی. رفتند خود نیز غالباً براي شنیدن آن درسها می

بدین نحو بود که . عنوان مصاحب دانشمند هم به عنوان مربی، هم به عنوان مشاور روحانی، و هم به  زندگی کنند،

اگر بتوان سخن (کرد و به خاطر او  آوگوستوس آرئوس را نگاه داشته بود و تقریباً در همه باب با او مشورت می

حکم شوهرش را «به قول سنکا، لیویا   وقتی که دروسوس مرد،. نسبت به اسکندریه رئوف بود) فرمانروایان را باور کرد

نرون و ترایانوس و البته آورلیوس حکیمانی داشتند که با ایشان در دربار » .تحمل غم به او یاري کند خواند تا در

مردم حکیمان را بر بالین   در لحظات آخر عمر،. همچنانکه پادشاهان کنونی اکنون روحانی خلوت دارند  مقیم بودند،

ه چند قرن بعد کشیش را به همین قصد احضار خواندند تا در لحظۀ مرگ ایشان را راهنمایی کنند، همچنانک می

.کردند می

دانستند که  قدر فلسفه را چنان می. مردم هرگز این معلمان خرد را به خاطر قبول مواجب و مزد نبخشیدند  عامۀ

اي چنان شورانگیز نداشتند  و آن فیلسوفان که نسبت به حرفۀ خود عقیده  تواند جاي غذا و مشروب را بگیرد، می

بسیاري از . شدند و خصومت امپراطور واقع می  ساتیرهاي لوکیانوس،  گیري کوینتیلیانوس، خرده  طیبتهاي مردم،هدف 

گذاردند تا به پرخواري و  ریش انبوهی می  کردند، ایشان در خور آن بودند، چون رداي خشن حکیمان را در بر می

  :گوید د نمایشنامۀ لوکیانوس مییکی از افرا. طمع و خودخواهی خود ظاهري دانشمندانه بدهند

که بر تمامی مقاصد دنیوي سیطره دارد مسلم کرده  …براي من آن پوچی و پستی را   بررسی مختصري از زندگی،

فیلسوفان به دست  …در چنین حالی بهترین فکري که به خاطرم رسید آن بود که حقیقت همه چیز را از  …. بود
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 …برگزیدم ـ اگر وقار ظاهر و پریدگی رنگ و طول ریش دلیل بهتر بودن باشد  این بود که بهترین ایشان را. آورم

موکول به زمانی که خرد مرا   در ازاي پیش بهایی معتنابه و پرداختی بیشتر،. اختیار خویش را در دست ایشان نهادم

از میان نبردند هیچ، با  از بخت بد، جهل قدیم مرا که. نظم جهان را به من بیاموزند …قرار شد   کردند، تکمیل می

. گرفتند، بیش از پیش مبهوتم ساختند ذرات و خالء و ماده و صورت براي من می  هایی که هر روز از آغاز و انجام، تکه

  گفتند آکنده از تضاد بود، بزرگترین مشکل من آن بود که با وجودي که میان خود اختالف داشتند و هر چه می

توانست  غالباً یکی هم از میان ایشان نمی …کشید  پذیرم ـ و هریک مرا به راه خود میانتظار داشتند سخنشان را ب

اما در گفتن مسافت میان خورشید و ماه بر حسب قدم . مسافت میان مگارا و آتن را بر حسب کیلومتر درست بگوید

  .کردند درنگ هم نمی

ن بیش از آن در دنبال شراب و غذا بودند که بتوانند اپیکوریا. کردند بیشتر فیلسوفان رومی از مکتب رواقی پیروي می

شدند که به تفکر اعتنایی نداشتند و مردم  در هر گوشۀ رم، واعظان سائل فلسفۀ کلبی دیده می. به فرضیات بپردازند

  .کردند را به زندگی ساده و بی زرق و برق دعوت می

و در نتیجه کمتر از سایر مکاتب طرف احترام   باشد، این گروه مصداق همان توقع عامه بودند که فیلسوف باید فقیر

چرا نباید دمتریوس را گرامی بدارم؟ «: پرسید می. الوصف، سنکا یکی از ایشان را دوست نزدیک خود کرد مع. بودند

و آن حکیم میلیونر دچار شگفتی شد که آن کلبی نیمه برهنه از پذیرفتن هدیۀ » .ام که هیچ نقص ندارد دریافته

.سسترسی کالیگوال ابا کرد 200,000

مابعدالطبیعه را به عنوان جستجوي   از آنجا که رواقیون رومی بیش از آنکه اهل کشف و شهود باشند اهل عمل بودند،

خواستند که از نجات بشري و اتحاد خاندان و  و در فلسفۀ رواقی آن حکمت عملی را می  زدند، ثمر به کناري می بی

  :جوهر افکار آن رواقیون تسلط بر نفس بود. ز احکام و نظارت فوق طبیعی پشتیبانی کندنظم اجتماعی مستقل ا

کردند که چیزي را نخواهد که موجب شود آرامش روح  و اراده را چنان تربیت می  ساختند، شهوت را منقاد عقل می

وطن   پذیرفتند؛ در ضمن، میدر سیاست، برادري عموم انسانها را تحت لواي ابوت خدا . موقوف اشیاي خارجی گردد

خود را دوست داشتند و در همه حال آمادة آن بودند که براي جلوگیري از بدنامی وطن یا خود دست از جان 

بایست همواره در حد انتخاب ایشان باشد؛ آزاد بودند که هر وقت آن را، به جاي لطف، خاري  خود زندگی می. بشویند

حکومت سلطنتی براي حکومت قلمروهاي وسیع . بایست باالتر از هر قانونی باشد وجدان هر فرد. بیابند رهایش کنند

  .شد اما کشتن فرد مستبد کاري بسیار عالی شمرده می  و مختلف نیاز غم انگیزي بود،

فلسفۀ رواقی رومی در ابتدا از امپراطوري سود برده بود؛ محدودیت آزادي سیاسی مردم را از میدان سیاست به اطاق 

اي متمایل گردانده بود که رعیت خوددار را از پادشاه برانگیخته  عه رانده بود، و بهترین ایشان را به فلسفهمطال

اي  حکومت مادام که آزادي فکر یا نطق علناً به امپراطور یا خاندان او یا خدایان رسمی حمله. دانست حاکمتر می

بین   ایشان که سناتور بودند لعن جبر و ظلم را آغاز کردند، اما همینکه استادان و حامیان. مزاحم آن نبود  کرد، نمی

فلسفه و سلطنت فردي جنگی درگیر شد که تا وقتی امپراطوران انتخابی آن را بر سر تخت با یکدیگر متحد ساختند 

وس که موسونیوس روف  ، همان وقت دوست تراسئا را،)65(هنگامی که نرون به تراسئا فرمان مرگ داد . ادامه داشت

روفوس فلسفه را چنین . تبعید کرد  نام داشت و صمیمیترین و پایبندترین فیلسوف رواقی در قرن اول میالدي بود،

همخوابگی را علی . ، و این داعیه را جدي گرفته بود»فلسفه عبارت است از تحقیق در رفتار صحیح«: تعریف کرده بود

. خواست که ایشان از زنان توقع داشتند ازین اخالقی جنسی را میو از مردان همان مو  رغم قانونی بودن آن طرد کرد،

گفت که هجده قرن بعد تولستوي روسی بر زبان آورد، معتقد بود که روابط  که در آن زمان سخنانی می  این مرد،

به فرصت تربیت مساوي براي هر دو جنس اعتقاد داشت و . جنسی فقط در ازدواج به منظور تولید نسل مجاز است
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اي باشند که  گفت که از فلسفه و تربیت خواستار وسیله کرد، اما به ایشان می زنان را در محضر درس خود استقبال می

یکی از ایشان به نام اپیکتتوس با .شدند بردگان نیز در محضر درس او حاضر می. خود را به عنوان زن کامل کنند

ور شد، موسونیوس از شهر  مرگ نرون جنگ داخلی در رم شعله هنگامی که پس از. تفوق بر استاد به او احترام گذارد

لشکریان آنتونیوس به او . خارج شد و نزد ارتش مهاجم رفت و درس برکت صلح و وحشت جنگ را به آن داد

وسپاسیانوس هنگامی که فیلسوفان را از رم . از سر گرفتند  که همان جنگ باشد،  خندیدند و داوري نهایی را، می

  .هاي خود را نگاه داشت اما همخوابه  کرد، روفوس را مستثنا ساخت، تبعید می

IV – سنکا

  وي،. فلسفۀ رواقی مشکوکترین بیان خود را در زندگی، و کاملترین بیان خود را در آثار لوکیوس آنایوس سنکا یافت

. موجود در آن شهر را دیدم در کوردووا متولد شده بود، بزودي به رم برده شد و تمامی تحصیالت  ق 5که در سال 

فلسفۀ فیثاغورسیان را از سوتیون، و سیاست عملی را از شوهر   معانی بیان را از پدرش، فلسفۀ رواقی را از آتالوس،

اما بعداً از این کار صرف نظر   مدت یک سال از خوردن گوشت پرهیز کرد،. اش، فرماندار رومی مصر، فرا گرفت عمه

اما عادات میلیونرها را   میلیونر بود،  با آنچه پیرامون خود داشت،. و مشروب ممسک بود نمود، ولی همواره در غذا

کرد و در حدود  وکالت می. نداشت ـ آن قدر از تنگ نفس و ضعف ریه در رنج بود که بارها به فکر خودکشی افتاد

یا پاولینا ازدواج کرد و تا پایان عمر دو سال بعد با پومپ. انتخاب شد) دار خزانه(میالدي به عنوان کوایستور  33سال 

  .با دوام و ثبات جالبی با او زیست

هنگامی که کرموتیوس . ریگ پدر، شغل قضا را رها کرد و یکسره به نوشتن مشغول شد پس از ارث بردن مرده

ه شکل ، سنکا یک کونسوالتیو ـ نوعی رسالۀ تسلیت آمیز ک)40(کوردوس به امر کالیگوال مجبور به خودکشی شد 

کالیگوال خواست او را به . نوشت  دختر کوردوس،  ادبی رایجی در مکاتب معانی بیان و فلسفه بود ـ خطاب به مارکیا،

اما دوستان سنکا به این طریق او را از مرگ نجات دادند که براي کالیگوال دلیل آوردند   واسطۀ جسارتش اعدام کند،

کالودیوس او را متهم ساخت که با یولیا،   اندکی بعد،. سل خواهد مردکه سنکا در هر صورت به واسطۀ ابتالي به 

اما کالودیوس آن حکم را به تبعید در   سنا او را محکوم به مرگ ساخت،. روابط ناشایست دارد  دختر گرمانیکوس،

ي بودند، حکیم تبعیدگاه اووید، بدو  در میان مردمی که مانند بندر تومی،  در آن جزیرة پریشان،. کرس تخفیف داد

در ابتدا بدبختی را با آرامش حقیقی و پرهیزگارانه تحمل کرد و با . را در تجرد طی کرد) 49 – 41(هشت سال 

گذشتند،  بخشید، اما همچنانکه سالیان تلخ آهسته می نوشتن رسالۀ تسلیتی به مادرم هلویا مادر خود را تسلی می

چون . ۀ تسلیتی به پولوبیوس را در استدعاي عاجزانۀ عفو نوشتطاقتش طاق شد و خطاب به منشی کالودیوس رسال

  .استدعانامه به جایی نرسید، سنکا سعی کرد عذاب خود را با تصنیف تراژدي تخفیف دهد

محتمال بیشتر به منظور مطالعه فراهم آمده   این تصنیفات عجیب، که در آن تقریباً هر یک از افراد خطیبی است،

حداکثر برخی از .ایم که یکی از آنها هم بر صحنه آمده باشد هیچ نشنیده. صحنه آمدن نه به منظور بر. است

الل (اند و آن قسمتها را با پانتومیم  داستانهاي کوتاه و درخشان یا نطقهاي پرطمطراق را با موسیقی تلفیق کرده

چنانکه گویی با آن جشنهاي سازد،  فیلسوف رئوف صحنه را با خشونت و شهوت خونرنگ می. اند نمایش داده) بازي

سنکا بیش از آن اهل تفکر است   علی رغم این مساعی پهلوانی،. کند خونین مسابقات رزمی بر روي صحنه رقابت می

دهد، و از هیچ فرصتی براي بیان تفکر یا احساس  عقاید را بر افراد ترجیح می. نویس خوبی باشد که بتواند نمایشنامه

اما صرف نظر از این قسمتها، باقی را . هاي او واجد برخی از ابیات ظریف است نمایشنامه. دکن یا مضمون فروگذار نمی

مع الوصف، این نکته را باید متذکر شد که بسیاري از داوران . توان بدون ترس از عواقب به دست فراموشی سپرد می

دورة رنسانس، سنکا را بر اوریپید ترجیح  بزرگترین نقاد  اند؛ مثال سکالیژر، خوب ادبیات با این حکم موافقت نداشته
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هایی شد که با زبان  ، آن که آثارش سرمشق نخستین نمایشنامه هنگامی که ادبیات باستان از نو احیا گشت. دهد می

ساخت و بر تئاتر  هاي کورنی و راسین را مشخص می شد سنکا بود؛ صورت و اتحادهایی که نمایشنامه جدید نوشته می

ترجمۀ   که نفوذ سنکا کمتر محسوس بود،  در انگلستان،. ن نوزدهم سیطره داشت از او آمده بودفرانسه تا قر

، »گوربودوك«براي اولین تراژدیی که به انگلیسی نوشته شد، یعنی ) 1559(هاي سنکا توسط هیوود  نمایشنامه

.سرمشق شد و اثري هم بر شکسپیر نهاد

. ج کالودیوس درآمده بود، جاي مسالینا را در قدرت و سیطره بر رم گرفتکه به ازدوا  ، آگریپیناي دوم،48در سال 

اش، نرون، همطراز اسکندر مقدونی شود، به اطراف نظر انداخت تا  چون عالقۀ شدیدي داشت که پسر یازدهساله

زگرداندند و دستور داد سنکا را از تبعید با. معلمی همچون ارسطو براي او بیابد ـ آن مربی را در جزیرة کرس یافت

سنکا مدت پنج سال آن جوان را تعلیم داد و مدت پنج سال دیگر امپراطور . کرسی او را در سنا به وي مسترد داشتند

در این ده سال، به منظور بهبود اخالق نرون و منظورهاي دیگر، آثاري فراهم آورد که برخی . و کشور را رهبري کرد

ا منعکس ساخت ـ در خشم، در اختصار حیات، در آرامش روان، در رحم، در نمودارهاي پسندیدة فلسفۀ رواقی در آنه

در پایداري دانشمند، در سود، در باب الوهیت؛ این رساالت رسمی قدرت سنکا را به حد کمال نشان   زندگی خوش،

که در صفحات پیاپی   درخشند؛ اما این رساالت، هاي او، با نور مضمون می مانند نمایشنامه  ها نیز، این رساله. دهد نمی

مع . دهند فرسایند و لطف خود را از دست می گذرند، عاقبت ذهن را می به صورت فوران مقطع از برابر چشم می

خواندند و از آن شوخ طبعی نشاط آمیز که  الوصف، خوانندگان زمان سنکا این رساالت را با فواصل زمانی می

، که سلیقۀ کهنه پسند فرونتو را »هاي ناجور وصله«و » آلوهاي شکرین«آمد، یا از  کوینتیلیانوس عبوس را ناخوش می

بردند که صدر اعظم چنان دوست داشتنی سخن  خوانندگان آن زمان لذتی می. داشت، کراهتی نداشتند رنجه می

مدت چندین سال . کشید تا تمجید ایشان را تحصیل کند گفت و مانند شاگرد خود، نرون، آن قدر زحمت می می

  .کا سردستۀ نویسندگان و سیاستمداران و تاکنشانان ایتالیا بودسن

  کرد، میراث پدر را با به کار انداختن سرمایه، به نحوي که ظاهراً حداکثر استفاده را از مقام رسمی و اطالعات خود می

داد که  ستانها وام میاگر سخن دیون را باور کنیم، سنکا پول را با چنان بهرة سنگینی به مردم شهر. چند برابر ساخت

. سسترس بود، از بریتانیا خواست، وحشت و طغیان برخاست 40‘000‘000که بالغ بر   وقتی تمام مطالبات خود را،

یک تن از  58در سال . بالغ شد) دالر 30‘000‘000(سسترس  300‘000‘000اند، به  ثروت سنکا، آن طور که گفته

  :سویلیوس علناً صدراعظم را مورد حمله قرار داد و او را چنین وصف کرد دوستان سخن چین مسالینا به نام پوبلیوس

ثروت خود را خوار   میز غذاخوري از عاج و صنوبر دارد، 500داند و  دورو، زناکار، و ظالم که تجمل را بد می«

ست ترتیب اعدام توان مانند قیصر، آنجا که می  سنکا نیز،» .مکد شمارد و شیرة مستعمرات را با رباخواري می می

در رسالۀ خود به عنوان در زندگی خوش اتهاماتی را که به . کرد مخالفان خود را بدهد، به دادن جواب رد بسنده می

اي  اگر ثروت از راه شرافتمندانه: و در جواب گفت که دانشمند ملکف به فقر نیست  وي نسبت داده بودند تکرار کرد،

آن   اما دانشمند بایست بتواند در هر لحظه، بدون اندوه شدید،. اند آن را در بر گیردتو به او روي آور شود، دانشمند می

روي تشکی خشن   زیست، میان اثاث و اسباب ظریف خود همچون مرتاضان می  در ضمن این مدت،. ثروت را رها کند

نوشته . غذایی نزار شده بودبدنش از کم   خورد که چون مرد، نوشید، و چنان به امساك غذا می فقط آب می  خفت، می

نظمی روابط  اتهامات مربوط به بی» .سازد کند و افراط در غذا روح را خفه می وفور غذا هوش و فهم را تیره می«: بود

. دانستند که نسبت به زنش همواره مهربان است جنسی شاید در مورد دوران جوانی او صادق بوده است، اما همه می

و خرد را بیشتر دوست   دارد یا قدرت را، ست یقین کند که فلسفه را بیشتر دوست میدر حقیقت هیچ وقت نتوان

خود اعتراف داشت که . و هیچ وقت هم برایش مسلم نشد که آن دو با یکدیگر سازش ندارند  دارد یا لذت را، می
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آن زندگی . م، اصرار دارمگذران در مدح آن زندگی که باید داشته باشم، و نه آن زندگی که می«. دانشمند ناقصی است

ـ و این سخن دربارة کدام یک از ما صادق » .کنم آن هم خزان خزان دنبال می  را که باید در پیش گیرم از راه دور،

صادق » رحم آن قدر که در خور شاه یا امپراطور است در خور هیچ کس نیست«نیست؟ اگر در بیان این جمله که 

نبردهاي گالدیاتورها را که تا حد مرگ ادامه . کند  خوب بیان می پورشیایباً مثل الاقل این احساس را تقر  نباشد،

لطفی که «با آنچه تاسیت   شد، گیریهایی را که از او می بسیاري خرده. و نرون آن را نهی کرد  یافت محکوم ساخت، می

از کسی کمال   کرد، بیش از آنچه خود به کمال عمل می. خلع سالح کرد  خوانده است،» پراکند با آن خرد می

.خواست نمی

دار  سیاهۀ اعمال خود را لکه  با اغماض از بدترین جنایات نرون،  کرد و، چنانکه ذکر شد امپراطوري را خوب اداره می

احساس خواري » .ه باشد اندکی خوبی کندگذاشت انجام گیرد تا قدرت داشت بسیاري از بدیها را می«ساخت و 

اندك . خواند کاخ امپراطور را زندان غم انگیز غالمان می. کرد و آرزو داشت خود را از انقیاد امپراطور رها سازد می

گاه گاه با . عمر را وقف مطالعۀ خرد کرده، از البیرنت قدرت پرهیز کرده بود  کرد که کاش همۀ اندك آرزو می

نهاد، و در شصت سالگی همچون جوانی مشتاق به محضر درس فلسفۀ  از سیاست را به کناري میخرسندي توجه 

، که شصت و شش ساله بود، از نرون اجازه خواست تا از سمت تنزل یافتۀ خود 62در سال . شد متروناکس حاضر می

ن از تمامی امپراطوري خواست که ، که نرو64پس از حریق عظیم سال . اما نرون او را رها نکرد  در دولت استعفا دهد،

اندك اندك موفق شد که از دربار کناره . به تجدید بناي رم کمک کنند، سنکا جزء اعظم ثروت خود را اهدا کرد

زیست، و امیدوار بود که با عزلتی تقریباً راهبانه از توجه  گیرد، بیش از پیش در ویالهایی که در کامپانیا داشت می

.خورد مدتی، از بیم مسموم شدن با غذا، سیب جنگلی و آب جاري می. سان او بگریزدخود امپراطور و جاسو

در چنین محیط وحشت و فراغتی بود که مطالعات خود را در باب علوم طبیعی به نام مسائل طبیعی و محبوبترین 

دفی دوستانه خطاب به این مراسالت عبارت بود از محاورات تصا). 65 – 63(اثر خود مراسالت اخالقی را تحریر کرد 

جز چند   در تمام ادبیات روم،. پروا دوست خود لوکیلیوس، فرماندار ثروتمند سیسیل و شاعر و فیلسوف اپیکوري بی

با همین . توان یافت که از این مساعی مؤدبانه در تلفیق فلسفۀ رواقی با حوایج یک میلیونر دلپذیرتر باشد کتاب نمی

غیر رسمی آغاز شد، که وسیلۀ مورد عالقۀ پلوتارك، لوکیانوس، مونتنی، ولتر، بیکن،  مراسالت است که مقامه نویسی

ها معادل است با طرف مکاتبه بودن با مرد روشنفکر، بشري، و صاحب  خواندن این نامه. ادیسن، و ستیل گردید

ها چنان  این نامه. است تحملی از اهل رم که زیر و روي ادبیات و کشورداري و فلسفه را از نزدیک دیده و شناخته

توجهی در  سنکا به واسطۀ بی. گوید است که گویی شخص زنون با رأفت و مالیمت اپیکور و لطف افالطون سخن می

دلم «). و این سبک، با وجود عذرخواهی، التین دلپسندي است(خواهد  هاي خود از لوکیلیوس عذر می سبک نامه

رفتیم، چنان گفتگو  باشد که اگر تو و من با هم نشسته بودیم یا راه می هایم به تو درست همان طور خواهد نامه می

نویسم؛ هر یک از ما براي دیگري شنوندة  بل براي تو می  نویسم، این نامه را براي مردم نمی«: گوید باز می» .کردیم می

آینده سخنان او را استراق گمان امیدوار بوده است که روزگاران  کار بی پیشۀ کهنه ـ هر چند آن سیاست» کافی است

تمرین «خوشمشربانه آن را . کند توصیف می  اما بدون عجز و تمناي رحم،  تنگ نفس خود را با سرزندگی،. سمع کند

اما   در این هنگام شصت و هفت سال دارد،. خواند به مدت یک ساعت می» نفسهاي آخرین«با کشیدن » طرز مردن

کند که پیري دوران شکفتگی  دارم که دربارة پیري با من اختالف دارد و اعالم می ذهنی نیرومند و هشیار«: فقط بدناً

از آن دلخوش است که عاقبت فرصتی به دست آورده است تا کتابهاي خوبی را که مدتها مجبور بوده است » .اوست

کند  ر را با شدت و شوري نقل میزیرا اپیکو  ظاهراً در این هنگام اپیکور را از نو خوانده است،. به کناري بگذارد بخواند

از فرط فردگرایی و خودبینی کالیگوال و نرون و هزاران نفر دیگر وحشت . که براي یک تن رواقی موجب اشکال است
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هایی که اذهان آزاد شده را قبل از بلوغ اخالقی بر  در مقابل وسوسه  اي براي حفظ تعادل، کند وزنه آرزو می. کند می

رسد که اپیکوریان را با نقل قول از خود استاد، که نامش را ایشان  کند، و ظاهراً مصمم به نظر می تقدیم  زند، هم می

.منکوب و مغلوب کند  به بدي کشاندند و اصولش را جرئت نکردند بفهمند،

ی در نهایت و لحظات ما پاره هایی در بی  توانیم دربارة همه چیز بخرد باشیم، نخستین درس فلسفه آن است که نمی

بخواهند عالم وجود یا باري تعالی را توصیف کنند، باید سیارات ) انسان(اي  چون چنین ذرات پاره پاره. ابدیت هستیم

توان ثابت  از روي آثار سنکا می. بنابراین، سنکا چندان کاري با مابعدالطبیعه یا االهیات ندارد. را از خوشی بلرزانند

گاه خدا براي . ماده گرا، افالطونی، وحدت گرا، و ثنوي بوده است  موجودي، وحدت  مشرك،  کرد که وي مردي موحد،

و با لطف االهی   کند، ادعیۀ ایشان را اجابت می» افراد خوب را دوست دارد،«او شخصی است که همه را مراقب است، 

  یروي غایی تقدیر است،در جاهاي دیگر، خدا علت اولی در سلسلۀ الینقطع علل و معلول و ن. دهد به ایشان یاري می

کند و  افراد راضی را رهبري می …رساند  علتی تغییرناپذیر که امور بشري و االهی را به نحوي متساوي به انجام می«

گوید روح دم مادي  می: سازد شک و تردید مشابهی تفهم او را دربارة روح تیره می» .کشد افراد ناراضی را با خود می

سکونت » خدایی است که، همچون میهمانی، در قالب بشري«دهد، اما در ضمن  ن میظریفی است که به جسم جا

گوید؛ و باز در جاي دیگر  پذیرد، سخن می امیدوارانه از زندگی پس از مرگ، که در آن علم و عصمت کمال می. دارد

نرساند؛ ) یا عمومی(پابرجا  سنکا هیچ وقت این موضوعات را به نتیجۀ  در حقیقت،. خواند می» رؤیاي زیبا«نامیرایی را 

به نحوي بیش . گوید که با همه کس موافق است این موضوعات با عدم ثبات محتاطانۀ سیاستمداري سخن می  دربارة

از حد توفیق آمیز به دروس خطابۀ پدرش گوش داده است، و هر جنبۀ موضوع را با فصاحتی غیر قابل مقاومت بیان 

  .کند می

بیش از آن رواقی است که بتواند اهل . بخشد کند و از طرف دیگر لطف می خالقی او را ضایع میا  همان دودلیها فلسفۀ

در پیرامون خود با سقوط اخالقیی مواجه است که بدن . و بیش از آن مالیمت دارد که بتواند رواقی باشد  عمل باشد،

طمع و تجمل آرامش و سالمت را نابود . دآنکه هیچ یک را اقناع کن کشاند، بی فرساید و روح را به پستی می را می

  توان از این تهیج رسوا خود را رها ساخت؟ چگونه می. کرده است، و قدرت انسان را فقط وحشی تواناتري ساخته است

آن کس که اطاعت » .باید بندة فلسفه باشی  مند شوي، اگر بخواهی از آزادي حقیقی بهره»   :امروز در اپیکور خواندم

اما ذهن . گیرد بدن اگر یک بار عالج پذیرفت، باز هم درد می …. همان دم آزاده شده است  ر گردن نهد،فلسفه را ب

اگر ذهن قانع و مطمئن : اکنون بگویم که غرضم از سالمت چیست. جاودانه خوب شده است  همینکه عالج یافت،

شوند ـ  گردیم یا داده می که دنبالش می باشد، اگر بفهمد که آن چیزها که مردم آرزویش را دارند ـ تمام سودهایی

دهم که به موجب آن خود و تحوالت خود را  اي به دست تو می قاعده …نسبت به زندگی خوش اهمیتی ندارند

.ترین مردمند اي که درك کنی مردم کامیاب بدبخت بسنجی؛ در آن روز مالک الرقاب خود شده

. اما طریق وصول به آن فضیلت است نه لذت  ی هدف است،خوشبخت. و خرد هنر زندگی  فلسفه علم خرد است،

با . شود اند صحیحند، و مدام به وسیلۀ تجربه صحت آنها تصدیق می اندرزهاي قدیم که مورد تمسخر واقع شده

کند که ممکن  شود که امانت و عدالت و تحمل و مهربانی ما را بیش از آن خوشبخت می معلوم می  گذشت زمان،

تواند  لذت نمی. اما فقط آن موقع که با فضیلت تلفیق شده باشد  لذت خوب است،. لذت حاصل گردد است از تعاقب

دهد همچون سگی است که هر قطعه  هدف مرد خردمند باشد؛ آن که لذت را در زندگی هدف عالی خود قرار می

برد، با پوزة باز در انتظار گوشتی را که به سویش پرتاب شود بقاپد و سپس، به جاي آنکه از آن قطعه گوشت لذت 

  .قطعۀ دیگر بماند
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در هر روز؛ با آزمایش رفتار آن   توان تحصیل کرد؟ با اعمال آن، به هر مقدار کم که ممکن باشد، اما خرد را چگونه می

روز در انتهاي روز؛ با سختگیري نسبت به خطاهاي خود و مالیمت نسبت به خطاهاي دیگران؛ با نشست و برخاست 

با . انی که در خرد و فضیلت از ما سرند؛ با قبول دانشمندي مورد قبول به عنوان مشاور و داور نامرئی خودبا کس

و این «شویم؛ نباید خالصۀ داستانهاي فلسفه را خواند، بلکه باید آثار اصلی را خواند؛  خواندن آثار فیلسوفان کمک می

هر یک از این افراد ترا » «.افراد برجسته را یکجا درك کنیهاي فالسفه خرد  امید را رها کن که بتوانی با خالصه

 …. تر از نزد خود باز خواهد گرداند، هیچ یک از آنان نخواهد گذاشت دست خالی باز گردي تر و سر سپرده خوشبخت

جاي به » !اي در انتظار دارد آن کس که خود را به بزرگتري ایشان سپرده باشد چه خوشبختی و چه پیري بزرگوارانه

تواند در  روح نمی«. آرام سفر کن، اما نه زیاده از حد. کتابهاي خوب را چند بار بخوان  آنکه چندین کتاب بخوانی،

عالمت مهم و درجۀ اول » «.وحدت پخته شود، مگر آنکه کنجکاوي و سرگردانی خود را تحت انقیاد درآورده باشد

از جمع بپرهیز، » .ن در یک جا و تحمل مصاحبت خودذهن مرتب و منظم عبارت است از توانایی شخص در ماند

اگر مجبور شدي در جمعیتی باشی، در آن صورت بیش از هر چیز باید . انسان در جمع ناجنستر از انسان تنهاست«

آور نیست که در خور  زندگی همواره نشاط. درس نهایی این رواقی تحقیر مرگ و انتخاب آن است ».در خود فرو روي

اگر » بدتر از کج خلقی در آستان آرامش چیست؟«. بهتر آن است که بخوابیم  پس از تب نوبۀ زندگی،. ادامه باشد

  کسی زندگی را حزن آور بیابد و بتواند، بدون رساندن 

سنکا چنان خودکشی . صدمۀ شدید به دیگران، آن را رها کند، باید خود را آزاد ببیند که وقت و راه خود را برگزیند

:دهد که گویی وارث لوکیلیوس است لیوس پند میرا به لوکی

قبال  ….دارد توانیم از زندگی شکایت کنیم همین است؛ کسی را علی رغم خود او نگاه نمی یکی از دالیل اینکه نمی

اگر قلب خود را سوراخ کنی، حاجت به زخم وسیع ندارد؛ نیشتري راه را به . اي ورید خود را براي تقلیل وزن بریده

به هر سو بنگري، پایان غمها را  50 ….توان به بهاي اندك ماللی خرید ادي خواهد گشود، و آرامش را میسوي آز

بینی، یا آن برکه یا آن دریا را؟  آن رودخانه را می. بینی؟ ـ سقوطی به سوي آزادي است آن پرتگاه را می. خواهی دید

تواند به عمر  اش را پایان دهد چگونه می که نتواند نامه مردي. دهم اما اطالۀ کالم می …. ـ آزادي در اعماق آنهاست

در انتظار . جامم پر شده است. ام و اما دربارة خودم، لوکیلیوس عزیزم، من عمر خود را کرده..  .خود خاتمه دهد؟ 

  .بدرود. مرگم

توطئه کرده بوده است تا نرون یک تن تریبون را نزد او فرستاد تا به اتهام اینکه . زندگی او را مأخوذ به قولش کرد

خواهد جز  اي ندارد، و چیزي نمی سنکا جواب داد که دیگر به سیاست عالقه. پیسو را امپراطور کند جواب بدهد

هیچ نشانۀ وحشت در او نبود، «تریبون گزارش داد که . »مزاجی ضعیف و دیوانه«آرامش و فرصت جهت پرستاري 

باز گرد «: نرون گفت» .کرد وجدانی آسوده و مستقیم و استوار حکایت می کلمات و ظاهر او از …. اثري از غم نداشت

زنش را در آغوش کشید و او را گفت که » .سنکا پیام را با آرامش خاطر شنید«: گوید تاسیت می» .و به او بگو بمیرد

ند؛ چون اوردة سنکا را اما پاولینا حاضر نشد پس از او زنده بما. از شرافت وي در زندگی و دروس فلسفه آرامش بیابد

. اي در بدرود با مردم رم تقریر کرد سنکا منشی خواست و نامه. گشودند، پاولینا دستور داد که اوردة او را نیز بگشایند

چون طبیب وي را در حمام . خواست مانند سقراط بمیرد چنانکه گویی می  که بدو دادند،  اي شوکران خواست، جرعه

، و پس از »شرابی نثار یوپیتر جانبخش«: شود، به خادمی که نزدیکتر بود آب پاشید و گفتگرم نهاد تا دردش آرام 

پزشک ورید مچ پاولینا را بزور بست و از جریان خون او جلوگیري   به فرمان نرون،). 56سال (عذاب بسیار درگذشت 

  .آورد سخت یک رواقی را به خاطر میپاولینا چند سال پس از شوهر زنده بود، اما رنگپریدگی دایم او تصمیم سر. کرد
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مرگ به سنکا شکوهی بخشید و باعث شد که یک نسل تظاهرات او و یکدست نبودن اقوال و اعمالش را فراموش 

قدرت و ارزش احساس و عالقه را کمتر از آنچه بود به حساب آورد، در ارزش و قابلیت   وي نیز، تمامی رواقیون،. کند

روید بیش از آنچه باید اطمینان  و به طبیعتی که در خاك آن تمامی گلها از بد و نیک می  ،روي کرد اتکاي عقل زیاده

آن را از آسمان پایین آورد و در حد انسان قابل زندگی کرد و از آن . بشري داد  اما فلسفۀ رواقی را جنبۀ. داشت

پند او بر اینکه خشم را با مهر   ن،محکوم ساختن سوء اخالق زما  بدبینی او،. هشتی وسیعی در راه مسیحیت ساخت

 آوگوستینوسو . بخواند» از خودمان«او را  ترتولیانوسجواب دهند، و اشتغال فکري دایمی او به مرگ باعث شدکه 

سنکا مسیحی نبود، اما الاقل تقاضا داشت به » .توانست بگوید سیحی بیش از این بتپرست چه مییک م»  :بگوید

کرد و تمایز بین آزادگان و آزادشدگان  مردم را به زندگی معقول و ساده دعوت می. کشتار و هرزگی خاتمه داده شود

آن که بیش از هر کس از تعلیمات او . دادتنزل » القابی صرف، که زاییدة جاهطلبی یا اشتباه است،«و غالمان را به 

با   آثار او پرورده شدند و،  نروا و ترایانوس تا حدي در قالب. مند شد غالمی در دربار نرون به نام اپیکتتوس بود بهره

در خاتمۀ دوران باستانی، و در . کشورداري خود را براساس وجدان و بشردوستی مستقر ساختند  توجه به نمونۀ او،

او را پس از ویرژیل قرار  پترارك  دورة قرون وسطی، سنکا محبوب ماند، و هنگامی که دورة رنسانس فرا رسید، تمام

  خود مونتنی،برادرزن مونتنی آثار سنکا را به فرانسه ترجمه کرد، و . داد و نثر خود را، با ارادت، از نثر سنکا تقلید کرد

خواند و خود  امرسن مکرراً آثار سنکا را می. آورد آثار سنکا را شاهد می  کرد، همان قدر که سنکا از آثار اپیکور نقل می

شود، اما این نقص را  اي که خود مبتکر آن باشد دیده نمی در آثار سنکا، جز چند مورد، عقیده. سنکاي امریکایی شد

سنکا، با وجود تمامی . سفه تمامی حقایق قدیمند، و فقط اشتباه و خطا ابتکاري استچون در فل  توان بخشید، می

پس از . یکی از خردمندترین و مهربانترین مردان بود  بزرگترین فیلسوف روم و، الاقل در کتابهاي خود،  خطاهاي خود،

.ترین دورویان تاریخ است وي دوست داشتنی  سیسرون،

V – علم رومی  

چون او عالم هم   ایم، و با این وصف هنوز کارمان با او به پایان نرسیده است، جاي بیشتري به سنکا دادهدر این کتاب 

تگرگ، برف،   گذراند و براي باران، در آن سالهاي پرمحصول بین عزلت و مرگ، وقت خود را با مسائل طبیعی می. بود

» مدئا«در نمایشنامۀ خود به نام . گشت حات طبیعی میباد، شهاب، قوس و قزح، زلزله، رودخانه، و چشمه دنبال توضی

و بر اثر مشاهدة تعداد   با الهامی مشابه این،» .دیگري را در آن سوي اقیانوس اطلس متذکر شده بود  وجود قارة

چه بسا اجرام سماوي که در اعماق فضا در حرکتند و هنوز به چشم آدمیان «: نویسد می  حیرتبخش ستارگان،

چه بسیار چیزها که فرزندان ما خواهند آموخت و ما تصور آن را هم «: گوید و با روشن بینی می» !دان نرسیده

اخالف ما از جهل ما  …!ـ آنگاه که در قرون آینده نام ما هم فراموش شده است چه چیزها خواهد گذشت! کنیم نمی

ح است، مقدار کمی به ارسطو و آراتوس سنکا هر چند در آثار خود همواره فصی. شویم و می» .در شگفت خواهند شد

رغم  به قضا و قدر معتقد است؛ علی  رغم سیسرون، علی. برد به عاریت می پوسیدونیوسو به مقدرا زیاد از   افزوده است،

کند، و در هر آن جریان بحث علمی خود را قطع  میلوکرتیوس، خود را گرفتار بحثهاي بیهوده دربارة حکم علل غایی 

آباي . رساند ماهرانه خود را از صدف به تجمل و از شهاب به انحطاط می. نماید تا اصول اخالقی را در آن بگنجاند می

سنکا را معمولترین » مسائل طبیعی«داشتند، و کتاب  کلیسا این اختالط علم آثار علوي و اصول اخالقی را دوست می

.تاب درس قرون وسطی ساختندک

اما خارج از دنیاي . مانند وارو، آگریپا، پومپونیوس مال، و کلسوس  در روم چند تن بودند که ذهن علمی داشتند،

علم هنوز خود را از جادو، خرافه، االهیات، و   ها، در سایر زمینه. رسید و طب کسی به هم نمی  جغرافیا، پرورش گل،

و عبارت بود از مشاهدات و سنن جمع آمده، و کمتر بستگی به تجسس در واقعیات داشت و  فلسفه جدا نکرده بود،
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وقت را هنوز با ساعت آبی و . نجوم به همان وضعی بود که از بابل و یونان مانده بود. کمتر از آن متکی به تجربه بود

شناختند، سایۀ آن مسلَّه  بزرگی که آوگوستوس از مصر آورده و در میدان مارس کار گذارده بود می لَّهمسآفتابی و با 

روز و . داد و هم فصل را افتاد، هم ساعت را نشان می که بر صفحۀ آجرفرشی که با برنج عالمت گذاري شده بود می

به دوازده ساعت تقسیم شده بودند، و بدین نحو در هر دو . کردند شب را متغیراً با طلوع و غروب آفتاب تعریف می

پلینی . علم احکام نجوم را تقریباً عموم پذیرفته بودند. تابستان یک ساعت شب کوتاهتر و یک ساعت روز بلندتر بود

معتقد بودند که سرنوشت هر کس با   ، اعم از عالم و جاهل، مردم) میالدي 70(متذکر شده است که در زمان او 

کردند که نمو گیاهان و  به نحوي خوشایند استدالل می. شود که در زیر آن به دنیا آمده است اي تعیین می ستاره

نی و اخالقی مردم تحت تأثیر عوامل جوي قرار و خصایص جسما ست؛اشاید فحل شدن حیوانات منوط به آفتاب 

  هاي عمومی، کند؛ و خصوصیات و سرنوشت هر فرد نیز، مانند همین پدیده که خود آنها را آفتاب معین می  دارد،

هاي اخیر  علم احکام نجوم را فقط شکاکان دوره. نتیجۀ اوضاع و احوال فلکی است که به حد کافی شناخته نیستند

دانستند، رد کرده  و همچنین مسیحیان، که آن را نوعی بتپرستی می) لم ادعایی آن را قبول نداشتندکه ع(آکادمی 

) میالدي 42(پومپونیوس مال . شد، و آن به خاطر دریانوردي بود تري مطالعه می جغرافیا به صورت واقعپردازانه. بودند

مرکز و مناطق معتدل شمال و جنوب تقسیم هایی منتشر ساخت که در آن سطح کره به یک منطقۀ حاره در  نقشه

شناختند، اما دربارة بقیۀ  جغرافیاییون رومی اروپا و آسیاي جنوب باختري و جنوبی و افریقاي شمالی را می. شده بود

دریانوردان اسپانیایی و افریقایی به مادرا و جزایر کاناري رسیدند، . نقاط جهان عقاید مبهم و داستانهاي خیالی داشتند

  .ما کریستوف کلمبی پدید نیامد تا رؤیاهاي سنکا را تحقق بخشدا

، که نام  مبسوطترین و مفصلترین و غیرعملیترین محصول علم ایتالیا همانا تاریخ طبیعی تألیف پلینی مهین بود

د، وکیل دعاوي، جهانگر  هر چند تقریباً تمامی عمر را به عناوین سرباز،. کاملش کایوس پلینیوس سکوندوس است

و یک   و زوبین رساالتی نوشت،  و فرمانده ناوگان روم باختري مشغول بود، دربارة خطابه، دستور زبان،  مدیر اداري،

تاریخ طبیعی تألیف کرد ـ که فقط » کتاب«تاریخ روم و تاریخ دیگري دربارة جنگهاي روم در گرمانیا و سی و هفت 

ینکه چگونه توانست در مدت پنجاه و پنج سال عمر اینهمه را انجام ا. همین یکی از آن سیل تألیفات باقی مانده است

:اي که برادرزادة او نوشته است پیداست دهد از نامه

نیمه شب یا یک ساعت بعد از نیمه . خواب ماندن داشت نظیر در بی اداراکی سریع، همتی باور نکردنی، و قدرتی بی

پیش از طلوع به خدمت  …. پرداخت خاست و به کار ادبی می نمیخاست و به هر حال هرگز دیرتر از دو بر شب برمی

پس از اتمام کارهایی که امپراطور به . شتافت، که خود همان ساعت را براي انجام کارها برگزیده بود وسپاسیانوس می

تابستان در غالباً در  …پس از ناهار سبکی به هنگام ظهر . گشت گذارد، به خانه بر سر مطالعات خود بازمی او وامی

یادداشتهایی بر   خواند و او، چنانکه عادتش بود، کرد، اما ضمن استراحت، کسی کتابی برایش می آفتاب استراحت می

آشامید یا  چیزي می  شست، پس از آن عادتاً با آب سرد خود را می …. کرد داشت و قسمتهایی را نقل می می

کرد، و  مطالعات خود را تا شام دنبال می  ه گویی روز نو شده است،چنانک  سپس،. کرد و اندکی استراحت می  خورد، می

. چنین بود روش زندگی او در میان غوغا و شتاب شهر …. داشت خواند و او یادداشت برمی باز کسی کتابی برایش می

در تمام . شد، مگر در آن هنگام که عمال به استحمام اشتغال داشت تمام وقتش صرف مطالعه می  اما در خارج شهر،

خواندند یا خود مطالبی  گوش به کتابی داشت که برایش می  کردند، دادند و خشکش می مدتی که مشت و مالش می

چون هر مقدار وقت » آن ساعات را چرا هدر دادي؟«: گفت. روم یک بار مرا سرزنش کرد که چرا راه می. کرد تقریر می

  .دانست شد از دست رفته می را که صرف مطالعه نمی

www.IrPDF.com



١۴٠۶

المعارفی بود کار فقط یک نفر که علوم و اشتباهات زمان خود را  کتاب پلینی، که چنان بریده و دوخته است، دایرة

هدف من آن است که دربارة هر چیز که وجود آن در سراسر زمین «: گوید می. بتلخیص در آن گردآوري کرده بود

به . ه و از حذف موضوعات دیگر عذر خواسته استموضوع سخن گفت 20,000دربارة » .معلوم است شرحی کلی بدهم

کند  مؤلف مراجعه کرده است و دین خود را به اشخاص، با ذکر نام ایشان، با صراحتی بیان می 473جلد آثار  2000

که در ادبیات باستانی استثنایی است؛ ضمن بیان نکات دیگر، متذکر شده است که بسیاري مؤلفان را دیده است که 

سبک پلینی عاري از طراوت است؛ هر . آنکه مأخذ خود را ذکر کنند اند، بی خود را کلمه به کلمه نقل کرده آثار اسالف

  .المعارف نباید انتظار دلچسب بودن داشت چند، گاه رنگ و رو دارد، اما از دایرة

سیارات یا خدماتی  هاي طبیعی یا کند، معتقد است که خدایان صرفاً پدیده پلینی در آغاز کار خدایان را طرد می

یعنی مجموعۀ قواي طبیعی؛ و این خدا، چنانکه ظاهر   خداي یگانه طبیعت است،. اند هستند که تشخص یا تأله یافته

نجوم پلینی کهکشانی از مطالب باطل . کند متواضعانه از سنجش عالم ابا می. توجه خاصی به امور جهانی ندارد  است،

  اما متوجه شفق ) ».س با آنتونیوس، خورشید مدتی نزدیک به یک سال تیره مانددر جنگ اوکتاویانو«: مثال. (است

مشتري را   دورة گردش مریخ را دو سال،  با تقریبی که با محاسبات زمان ما چندان تفاوتی ندارد،. شمالی شده است

گوید  زایري سخن میاز ج. کند که زمین کروي است دوازده سال، و زحل را سی سال ذکر کرده است؛ و استدالل می

زند که سیسیل و ایتالیا، بئوسی و ائوبویا، و  اند، و چنین حدس می که در زمان خود او از دریاي مدیترانه سر بر آورده

دربارة کاویدن آمیخته با مشقت و زحمت معادن فلزات گرانبها . اند قبرس و سوریه بتدریج بر اثر صبر دریا جدا شده

کند  آرزو می» .افتد تا مفصلی کوچک زینت شود چه بسیار دست که از کار می«است که  گوید، و اندوهگین سخن می

ایم مرگ را  چنانکه گویی خواسته«. ساخت که کاش آهن هرگز یافته نشده بود تا جنگ را آن قدر موحشتر نمی

به سهام آهنین که پرهاي  ـ اشاره» ایم چابکتر بر سر آدمیان فرود آوریم که به آهن بال و پر داده و پروازش آموخته

» سوزد سنگی که می«، آنتراسیت را به عنوان تئوفراستوسبه پیروي از . چرمی داشتند تا از مسیر خود منحرف نشوند

گوید ـ که  سخن می» یپارچۀ نسوختن«دربارة . ذکر کرده است، اما دیگر چیزي دربارة ذغال سنگ نگفته است

بسیاري » .رود براي حنوط اجساد پادشاهان به کار می«خواندند ـ که  می) پنبۀ نسوز(یونانیان آن را آسبستینون 

و راه از پیش تعیین کردن جنس حیوان   کند، از هوش آنان تمجید می  برد، دهد یا نامشان را می حیوانات را شرح می

دوازده » .ماده را رو به شمال نگاهدارید  اگر بخواهید ماده باشد، هنگام جفتگیري،« :دهد نشان می) قبل از تولد(را 

کتابهاي بیستم تا . ارزش استعالجی مواد معدنی و گیاهان مختلف  کتاب شگفت انگیز دربارة طب دارد ـ یعنی دربارة

ن حاضر شد تا پایۀ علم بیست و پنجم مجموعۀ گیاهشناسی رومی است که قرون وسطی واسطۀ رساندن آن به زما

. عالجی دارد» درد گردن«براي هر چیز از مستی و بوي بد نفس گرفته تا . گیاهان را در طب جدید بگذارد

کند که مبادا پس از مقاربت عطسه کنند، که همانجا نطفه  تهیه دیده و زنان را برحذر می» محرکاتی جهت قوة باه«

» جنون دماغی«ی، خشونت صدا، درد کمر، تیرگی دیده، ماخولیا، و براي رفع خستگی جسم. را سقط خواهند کرد

در میان اینهمه مطالب بیهوده، . کند رقابت می بارکلیکند، و این دواي عامی با قیر آب اسقف  همخوابگی را تجویز می

با اشارات جالب به وراثت از   وصاً دربارة صنایع و آداب و داروهاي قدیم،آید، خص اطالعات بسیار مفید به دست می

گوید که زمانی در آرگوس شخصی را دیده بود که نامش  موکیانوس می«: و تغییر جنس پس از تولد  اجداد، نفت،

اما اندکی   بود، شوهري کرده  که ابتدا زن بوده،  این شخص،. آرسکون بوده، اما پیش از آن نامش آرسکوسا بوده است

گاه به گاه به » .بعد ریش و سایر مشخصات مردي درآورده، الجرم شوهر را رها کرده، و خود زنی اختیار کرده است

از عمل کردن آب ، بر اثر خواندن مصرف عصارة آناغالس قبل )1800( هیملیخوریم؛ مثال  اشارات ذیقیمتی برمی

فصول . مروارید در کتاب پلینی، راهنمایی شد که دربارة تأثیر بزرالبنج و بالدن روي مردمک چشم تحقیق کند
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گرانبهایی دربارة نقاشی و پیکرتراشی در این کتاب هست که قدیمترین و اصیلترین منبع ما در مطالعۀ هنرهاي 

.باستان است

خواست فیلسوف هم باشد؛ و در سراسر کتاب خود، هر جا فرصتی یافته،  ، میشد پلینی با تاریخ طبیعی قانع نمی

معتقد است که زندگی جانوران به زندگی انسان رجحان دارد، چون . اي دربارة انسان کرده است اظهار عقیده

ندارند، و  آموزند، حاجتی به پوشش معلم می بی» جانوران هیچ در فکر افتخار یا پول یا جاهطلبی یا مرگ نیستند،«

اي  اختراع پول قاتل خوشبختی بشر بود؛ سودجویی را ممکن ساخت و در نتیجۀ آن عده. جنگند با نوع خود نمی

و از همینجا بود که امالك بزرگ متعلق به   کنند؛ توانستند در بیکارگی زندگی کنند، در حالی که دیگران کار می

به حساب پلینی، زندگی خیلی بیش از . خرابی پدید آورد مالکان غایب تهیه شد و چرا جاي زراعت را گرفت و

پس از مرگ، دیگر هیچ . شود کند، و مرگ کرامت اعالیی است که در حق ما می خوشبختی غم و درد نصیب ما می

  .نیست

پلینی، با همان جد و شوري که چیزهاي دیگر را جمع آورده . کتاب تاریخ طبیعی اثر پایداري از جهل رومی است

آورد و ظاهراً به تمامی آنها  و عالجهاي جادویی را گرد می  هاي شگون و شومی، طلسم عشق، خرافات و نشانه است،

. تواند آن را بکشد دار باشد، با تف افکندن در دهان مار می کند که انسان، خصوصاً اگر روزه تصور می. اعتقاد دارد

اي است که شلی در  ـ و این نکته» شوند باد مغرب آبستن می مادیانها با) پرتغال(دانند که در لوسیتانیا  همه می«

چون زن به هنگام عادت ماهانه نزدیک «: گوید کند، اما می پلینی جادو را طرد می. قصیدة خود از آن غافل مانده است

ة آن شود، بذري که به دست او بخورد سبز نخواهد شد، و زیر هر درخت که بنشیند میو بادة تازه سرکه می  شود،

برد؛ اگر نگاهش به دستۀ زنبور عسل بیفتد، در دم  کند و جالي عالج را می نگاه او تیغۀ فوالد را کند می. خواهد افتاد

کند، اما بالفاصله صفحات متوالی را با پیشگوییهاي ناشی از روش  پلینی علم احکام نجوم را رد می» .خواهند مرد

وقتی در نظر » .بارید آکیلیوس، و غالباً در اوقات دیگر، شیر و خون می.م کنسولی  در دورة«. آکند خورشید و ماه می

بگیریم که این کتاب و کتاب مسائل سنکا میراث عمدة علوم طبیعی روم براي قرون وسطی بود، و آن دو را با آثار و 

ك اندك سرنوشت زیستند مقایسه کنیم، اند وضع مشابه ارسطو و تئوفراستوس که چهار صد سال پیش از آن دو می

رومیان دنیاي یونان را تسخیر کرده بودند، اما به همان . کنیم شتاب فرهنگی رو به زوال را درك می انگیز آرام و بی غم

.زودي گرانبهاترین قسمت مرده ریگ آن را از دست داده بودند

VI – علم پزشکی رومی  

ا نیز از یونانیان به عاریت گرفتند، اما آن را خوب علم پزشکی ر. رومیان در پزشکی بهتر از سایر علوم کار کردند

رم، که تقریباً در میان مردابها . سامان دادند و با توانایی و لیاقت در مورد بهداشت شخصی و عمومی به کار بردند

م، از  در حدود قرن دوم ق. محصور و دستخوش سیالبهاي گندیده بود، خصوصاً به بهداشت عمومی احتیاج داشت

هر چه تجملپرستی بیشتر . ماالریا در رم ذکري شده است؛ پشۀ آنوفل در باتالقهاي پونتین استقرار یافته بودوجود 

کند که چگونه دوستش کورلیوس روفوس از سی و سه سالگی تا  پلینی کهین نقل می. افزود شد، به نقرس می می

ها دلخوشی او آن بوده است که هر طور شده نالیده است و تن شصت و هفتسالگی، که انتحار کرد، از درد نقرس می

برخی جمالت در ساتیرنویسان رومی موهم بروز سیفیلیس . زنده بماند» دومیتیانوس راهزن«الاقل یک روز پس از 

میالدي  166و  79و  65م و  ق 23گیر موحش، ایتالیاي مرکزي را در سال  بیماریهاي همه. در قرن اول میالدي است

  .فرا گرفت

حتی در این هنگام . ز روزگار قدیم سعی کرده بودند در مقابل بیماري و طاعون با جادو و دعا مقاومت کنندمردم ا

هم از وسپاسیانوس شکاك اما خلیق التماس داشتند تا کوري ایشان را با آب دهان و لنگی ایشان را با زدن پاي خود 
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آوردند و بسیاري از ایشان، پس از شفا  پیوس و مینروا میبیماریها و نذر و نیازهاي خود را به معابد آسکل. شفا بخشد

هنوز تا آن . شدند آور می م بیش از پیش به طب غیر مذهبی روي اما در قرن اول ق. گذاردند یافتن، هدایایی به جا می

به حرفۀ کفشگران، سرتراشان، و درودگران طبابت را نیز به دلخواه . موقع مقررات دولتی براي طبابت وضع نشده بود

خواسنتد و  زدند و مشتري می آمیختند، و جار می خواندند، داورها را با هم می جادو را به کمک می. افزودند خود می

شکایات و هجوهاي معمول هم دنبال آن بود پلینی لعن و نفرین کاتوي پیر را نسبت به طبیبان . فروختند دواها را می

آموزند، و با  شوند، از رنج ما می کنند، با سم خوراندن به ما ثروتمند می وا میزنان ما را اغ«کرد که  یونانی تکرار می

پترونیوس، مارتیالیس، و یوونالیس در این جمله هماواز شدند، و یک قرن بعد از » .اندوزند هالك کردن ما تجربه می

دستگاههاي خود پنهان  شمرد که عدم لیاقت خود را زیر فریبندگی ایشان، لوکیانوس طبیبان ناالیقی را برمی

  .کردند می

علم پزشکی در اسکندریه، کوس، ترالس، میلتوس، افسوس، و پرگاموم پیشرفت   مع الوصف، همچنانکه خواهیم دید،

بسیار کرده بود؛ و از این مراکز بود که طبیبان یونانی آمدند و چنان سطح طب روم را باال بردند که قیصر آن حرفه را 

کراسوس، و   آسکلپیادس پروسایی با قیصر،. و آوگوستوس آن را از مالیات معاف ساخت  داد،عمل   در رم اجازة

و : زند، کمتر دوا یا مسهل قوي می داد وي اعالم کرد که قلب خون و هوا را به بدن تلمبه می. آنتونیوس دوست شد

، رژیم )روي و اسب سواري پیاده(رزش ، ماساژ، آفتاب، و)حمام، تبخیر، و تنقیه(معالجات مؤثر خود را با آبدرمانی 

به واسطۀ طرز معالجۀ ماالریا، عمل جراحی گلو و طرز . داد غذایی، روزه، و خودداري از خوردن گوشت انجام می

آورد و برخی از  شاگردان را گرد خود جمع می. برخورد و رفتار خلیقی که با مجانین داشت، از دیگران ممتاز بود

برد پس از مرگ او، شاگردانش و محصالن مشابه ایشان با اجتماع خود یک  یادت بیماران میایشان را با خود به ع

.بنا کردند» مکتب پزشکی«کولگیا تشکیل دادند و براي خود محل مالقاتی بر تپۀ اسکویلینوس به نام 

ادان مورد قبول از شد، و است در دورة وسپاسیانوس، تاالرهاي سخنرانی چندي افتتاح شد که در آنها طب تدریس می

نویسی  زبان تدریس یونانی بود؛ همچنانکه اکنون، به دلیل مشابهی، التینی زبان نسخه . گرفتند دولت مواجب می

التحصیالن این  فارغ. گویند است ـ و آن دلیل مفهوم بودن آن زبان براي افرادي است که به زبانهاي مختلف سخن می

گرفتند، و به دستور وسپاسیانوس تنها ایشان حق داشتند در روم طبابت  مدارس دولتی عنوان پزشک جمهوري می

شناخت؛ و  داشت و پزشکان را در مورد غفلت مسئول می نظارت دولت را بر پزشکان مقرر می» آکویلیا«قانون . کنند

جازات شد بشدت م توجهی یا غفلت مجرمانه موجب مرگ بیماري می هر طبیب را که بر اثر بی» کورنلیا«قانون 

غالباً رومیان را قابله به . پذیرفت پزشکان قالبی باز هم به کار اشتغال داشتند، اما طبابت صحیح ازدیاد می. کرد می

میالدي، طب نظامی در دنیاي  100در حدود سال . اما بسیاري از این زنان تعلیمات کافی دیده بودند. آورد دنیا می

کمکهاي اولیه و بیماربري تشکیالت   لژیون بیست و چهار جراح داشت،هر . باستان به حد اعالي ترقی خود رسید

طبیبان بیمارستانهاي خصوصی داشتند، و . صحیح داشت، و در نزدیکی هر اردوگاه بیمارستانی موجود بود

کرد و مواجب  دولت اطبا را منصوب می. گرفت بیمارستاهاي عمومی قرون وسطی از همین بیمارستانها سرچشمه 

از   گرفتند، اغنیا طبیبان مخصوص داشتند، و سر شفاگران، که پول خوبی می. که فقرا را رایگان معالجه کنند داد می

برخی اوقات، خاندانها با طبیبی پیمان . کردند شخص امپراطور و خاندان و دستیاران و خادمان او مراقبت می

از همین راه بود که کوینتوس . آوردبستند که در مدت معینی از صحت و مرض ایشان مراقبت به عمل  می

 10,000,000آلکون جراح که، به دستور کالودیوس، مبلغ . سسترس عایدي داشت 600,000سترتینیوس سالی 

  .با حق الطبابۀ چند سالۀ خود آن جریمه را پرداخت. سسترش جریمه شده بود
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اه، متخصص امراض زنانه، ماما، کحال و این حرفه به حد اعالي تخصص رسیده بود، کارشناس میزر  در این هنگام،

خواستند، دندان طال، دندان سیمپیچی  و دندانساز وجود داشتند، رومیان، اگر می  دامپزشک،  متخصص چشم و گوش،

زنان پزشک نیز متعدد بودند؛ برخی از ایشان . گذاشتند شده، دندان مصنوعی، پل، یا سقف مصنوع در دهان می

جراحان به شعب . ین نوشتند که میان زنان بزرگزاده و روسپیان خریدار زیاد داشتکتابهاي علمی در سقط جن

شیرة مهر گیاه به جاي داروي جنسی به کار . پرداختند شدند و کمتر به طب عمومی می تخصصی دیگر تقسیم می

  . رفت می

یر قانونی بود، اما معاینۀ تشریح غ. هاي پومپئی به دست آمده است نوع آالت جراحی مختلف در ویرانه 200بیش از 

  از یک لحاظ،. آبدرمانی عمومیت داشت. گرفت گالدیاتورهاي زخمی یا محتضر تا حد زیادي جاي تشریح را می

با تجویز حمام سرد ثروتی   خارمیس، از مردم مارسی،. آمدند حمامهاي بزرگ خود مؤسسات آبدرمانی به حساب می

گوگرد دواي مخصوص امراض جلدي بود و . فرستادند یا افریقاي شمالی میمبتالیان به سل را به مصر . بهمرساند

جستند، اما این کار  به داروها در آخرین مرحله توسل می. رفت براي زدودن اطاقها پس از امراض عفونی به کار می

که بیمار راضی به هر قدر  ساختند و افتاد، طبیبان داروها را به طریقی که از عموم پوشیده بود می بکثرت اتفاق می

داروهاي ملین اهمیت خاصی داشتند، آخال مارمولک به جاي مسهل به کار . ستاندند شد در ازاي دارو می پرداخت می

کرد، و  کردند، آنتونیوس موسا مدفوع سگ را براي گلودرد توصیه می رفت، امعاي انسان را نیز گاه تجویز می می

گفت تمامی دردها را با شراب  به جبران اینهمه، ظریفی می. برد لو به کار میجالینوس مدفوع پسر بچه را براي تورم گ

.توان کرد عالج می

آورلیوس کورنلیوس کلسوس . از میان نویسندگان طبی این عصر فقط یک تن رومی بود، و این یک هم پزشک نبود

زي، جنگ، خطابه، حقوق، فلسفه، میالدي مطالعات خود را در کشاور 30مردي از طبقۀ آریستوکرات بود که در سال 

از دورة . باقی مانده است» در پزشکی«از اینهمه فقط قسمت . جمع آورد» جنگ«المعارفی به نام  و طب در دایرة

در ضمن، این کتاب . ششصد سالۀ بین بقراط و جالینوس، این کتاب مهمترین کتاب طبی است که به ما رسیده است

اصطالحات التینی که . نوشته شده است که به کلسوس لقب سیسرون پزشک دادندبه چنان التینی سره و کالسیکی 

کتاب ششم از این . اند هاي طبی یونان به کار برده از آن زمان به بعد در علم طب بر جاي مانده وي در ترجمۀ واژه

رحی دربارة کتاب هفتم ش. قسمت در حد دنیاي باستان حاوي اطالعات مبسوطی دربارة بیماریهاي زهروي است

عمل لوزه، عمل جنبی سنگ مثانه، . طرق جراحی دارد، و حاوي نخستین اطالعات مربوط به بستن شریان است

این کتاب سالمترین و کاملترین اثر در مباحث   رویهمرفته،. دهد جراحی پالستیک، و عمل آب مروارید را شرح می

بود  نمانده بود، نظر ما نسبت به علم در روم بهتر از آن میعلمی رومی است و مبین آن است که اگر آثار پلینی باقی 

اند که رسالۀ کلسوس تا حد زیادي تألیف یا تصنیف  جاي تأسف است که محققین چنین نتیجه گرفته. که هست

قبل از کتاب   این رساله، که در قرون وسطی مفقود شده بود، در قرن پانزدهم از نو یافته شد،  .متون یونانی است

  .اي داشت راط یا جالینوس به طبع رسید، و در امر تجدید ساختمان و برانگیختن طب معاصر سهم عمدهبق

VII – کوینتیلیانوس  

هنگامی که وسپاسیانوس کرسی استادي دولتی معانی بیان را در رم به وجود آورد، مردي را بر آن گماشت که، مانند 

مارکوس فابیوس کوینتیلیانوس در . یده به جهان گشوده بودبسیاري از مصنفان این عصر سیمین، در اسپانیا د

و مکتب معانی بیانی در آنجا افتتاح کرد که   ، براي تحصیل خطابه به رم رفت،)میالدي؟ 35(کاالگوریس متولد شد 

؛ گوید در جوانی خوشرو، بزرگوار، خردمند، و اصیل بود یوونالیس می. تاسیت و پلینی کهین از شاگردان آن بودند
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در پیري از کار کناره گرفت تا براي راهنمایی پسرش . صدایی لطیف و بیانی دلکش و هیئتی سناتورمآبانه داشت

  ).96سال (کتاب او فن خطابه نام دارد . موضوع تدریس خود را به نحوي مقبول و استادانه به نگارش درآورد

قدرتش چنان جالب بود که تربیتی مشتاقانه را از  پنداشتم این گرانبهاترین جزء مرده ریگ پسرم خواهد بود، که می

شب و روز این نقشه را دنبال کردم، و شتاب داشتم که آن را کامل سازم تا مبادا مرگ  …. طرف پدر الزم کرده بود

آنگاه بدبختی چنان ناگهانی مرا فرا گرفت که عالقه به توفیق در این کار در خود من . مرا ببرد و کار ناتمام بماند

آن را که بزرگترین توقعات را از او داشتم و امیدم به تسلی خاطر در ایام پیري همو بود از ..  . .کمتر از دیگران است

.ام کف داده

چنانکه گویی «یکی از این دو در پنجسالگی مرده بود، . زنش از نوزده سالگی مرده و دو پسر برایش به جا نهاده بود

از «و در این هنگام آن پسر دیگر هم رفت و معلم پیر را به جا نهاد تا » خت؛مرا از یکی از دو چشم محروم سا

  .»نزدیکترین و عزیزترین کسانم دیرتر بپایم

. تعلیم خطیب باید پیش از تولد او آغاز شود. کند که علم خوب صحبت کردن است معانی بیان را چنین تعریف می

کند تکلم  ود آید، به طوري که بتواند از همان هوا که تنفس میمطلوب آن است که از پدر و مادر تحصیلکرده به وج

خواهد  آن که می. تحصیل کرده و بزرگمنش شدن در یک نسل امکان پذیر نیست. صحیح و آداب نیکو را فرا گیرد

باید رقص بیاموزد تا وزن و لطف فرا گیرد، فن   خطیب شود باید موسیقی بخواند تا گوشش به هماهنگی آشنا شود،

نمایش یاد بگیرد تا فصاحت خود را با اطوار و حرکات جاندار سازد، ورزش کند تا سالم و نیرومند بماند، ادبیات 

اي از افکار بلند در اختیار آن بگذارد،  بخواند تا سبکی را مخصوص خود کند، حافظۀ خود را تعلیم بدهد و گنجینه

ه فرا گیرد تا شخصیت خود را طبق تقریرات منطق و علم تحصیل کند تا مقداري با طبیعت آشنا شود، و فلسف

مگر آنکه کمال رفتار و نجات روح   فرضیات خردمندان قالب بریزد؛ چون تمامی مقدمات به کاري نخواهد رفت،

تواند و با حداکثر دقت  سپس محقق باید هر قدر می. موجود باشند تا صمیمیتی مقاومت ناپذیر در بیان بوجود آورند

امیدوارم هیچ یک از خوانندگان من به فکر محاسبۀ «: گوید تعلیمی دشوار است، و کوینتیلیانوس می. ویسدو توجه بن

پس از آنکه خطیب . حافظه، و بیان  تصور، ترتیب، سبک،: خود خطابه پنج مرحله دارد ».ارزش پولی آن نباشد

شاهده و تحقیق و کتب گردآورد و از لحاظ موضوع را برگزید و منظور خود را تصور آورد، باید مواد مطلب را از م

طبعاً به قسمت   الروحی آنها را مرتب کرد ـ به نحوي که مانند هندسه هر قسمت در جاي خود بوده، منطقی و معرفۀ

و حسن ختام ترکیب شده   اي که خوب ترتیب داده شده باشد از مقدمه، منظور، دلیل، رد، خطابه. بعد راهبر باشد

هاي پاره پاره از  ها در صورتی باید نوشت که بخواهیم کامال از بر کنیم؛ در غیر این صورت، یادماندهنطق را تن. است

شود، باید با دقت نوشته  اگر نطق نوشته می. شود کند و مانع کار می ساز را در هم می صورت مکتوبِ نطق سبک بدیهه

تجمل تقریر نطق «از » .زود بتوانی تند بنویسیتند بنویس تا هیچ وقت خوب ننویسی، خوب بنویس تا خیلی «: شود

، پس از آن »وضوح اولین شرط اصلی است«. بپرهیز» به دیگري که اکنون میان نویسندگان معمول شده است

  .اي تصحیح کن آنچه را نوشته  و با سرسختی،  بارها،. زیبایی، و شدت است  اختصار،

شاخ و برگ دارد هرس کن، به آنچه مبتذل است اعتال بخش،  آنچه. پاك کردن نوشته به همان اهمیت نوشتن است

آنچه را نامنظم است مرتب کن، هر کجا انشا خشن است به آن وزن بده، و هر کجا بیان زیاده از حد خشک است آن 

ایم مدتی به کناري نهیم، به نحوي که چون  بهترین روش تصحیح آن است که چیزي را که نوشته …. را تعدیل کن

توانیم از  بدین نحو، می. بینیم رویم بتوانیم جنبۀ نوي در آن ببینیم، چنانکه گویی اثر دیگري را می ر سر آن میباز ب

.باریم بنگریم خویشتنداري کنیم هاي خود را با محبتی که بر کودك نوزادي می اینکه نوشته
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احساس و نیروي تصور «. یاد باید اجتناب کردبیان نیز مانند انشا باید احساسات را برانگیزد، اما از حرکات و اطوار ز

سرت را بجنبان،   با دستهاي برافراشته فریاد بزن، نعره بکش، نفس نفس بزن،«اما » .سازد است که ما را فصیح می

روترین افراد شنونده راه  دستهایت را به هم بکوب، به رانت بزن، و به سینه و پیشانیت بکوب تا یکراست در قلب تیره

کوینتیلیانوس در کتاب دوازدهم خود بهترین انتقاد ادبی را که از روزگار قدیم باز مانده است به این پندهاي ».یابی

گذارد و حقیقت را به  با حرارت بسیار پا به میدان جنگ قدیم و جدید میان قدیمیان و نوپردازان می. افزاید عالی می

ي آن ندارد که به سادگی خشونت آمیز کاتو و انیوس بازگشت کند، مانند فرونتو آرزو. یابد نحوي نامسلم در میانه می

اي براي شاگردان، بیان  به عنوان نمونه. سنکا بیشتر است» شهوت آلود و متظاهر«اما عالقۀ او به پرهیز از فصاحت 

د که در رشتۀ دان دهد، و او را تنها نویسندة رومی می مردانه و با وجود این پرداخته و منقح سیسرون را ترجیح می

اي است که معموال با تعریفات و  سبک خود کوینتیلیانوس غالباً سبک معلم مدرسه. خود بر یونانیان تفوق جسته بود

شود؛ با وجود  کند، فصیح می تر است و فقط وقتی که بیان سنکا را طرد می بندیها و تمایزات به بیان مرده شبیه طبقه

در پس حالت . یابد هاي بشري و شوخ طبعی تخفیف می آن گاه به گاه با نشانه سبکی بسیار قوي است و مهابت  این،

شاید . اي اخالقی براي خواندن آن است یابیم؛ این خود انگیزه خوش الفاظ، همواره نیکی آرام انسان نویسنده را در می

از این سبک اتخاذ کردند که، آن رومیان که امتیاز تعلیم دیدن نزد او را داشتند قسمتی از تجدید حیات اخالقی را 

  .بیش از هر درخشندگی دنیاي ادب، عصر پلینی کهین و تاسیت را علو و تعالی بخشید

VIII - ستاتیوس و مارتیالیس  

قسمت آخر این فصل مربوط به دو شاعري است که همزمان بودند، الطاف یک امپراطور و حامیان مشترکی را 

یکی از آن دو مصفاترین و دیگري خشنترین شاعر در تاریخ . بردند از یکدیگر نمیو با این وصف نامی   خواستار بودند،

محیط و تربیت . پوبلیوس پاپینیوس ستاتیوس پسر شاعر و معلم دستور زبانی از مردم ناپل بود. امپراطوري روم بود

الرهاي ضیافت را با افتاد، تا در میان جمع به لکنت می. وي همه چیز را به وي ارزانی داشت مگر پول و نبوغ

امروز این . مخالفان هفتگانۀ تب انشا کرد  اي به نام حماسۀ تب را دربارة آورد، و حماسه سرایی به عجب می بدیهه

از میان رفته است و   توان خواند، چون روانی ابیات آن، به واسطۀ اکثریت خدایان مرده و فراموش شده، حماسه را نمی

اهالی در تئاتر ناپل جمع . پسندیدند آور شدیدي دارد؛ اما معاصران او آن را میابیات لطیف آن خاصیت خواب 

آن شنوندگان استفادة شاعر از اساطیر قدیم را درك . آمدند تا خواندن آن حماسه را توسط خود او بشنوند می

. لغزد روي زبان می کردند که ابیات او از فرط روانی پسندیدند، و احساس می کردند، لطافت احساس شاعر را می می

مردان ثروتمند با او دوست شدند و یاریش کردند تا از فقر و . داوران مسابقۀ شعر آلبان جایزة اول را به او دادند

به شام دعوت کرد، و ستاتیوس جواب این دعوت را با این » خانۀ فالویوس«خود دومیتیانوس او را در . مسکنت برهد

.مپراطور را همچون خدا وصف کردمدیحه داد که کاخ را آسمان و ا

اي به نام سیلواي، که قصاید متواضعانه در وصف طبیعت و مدایحی در ابیاتی  دلپذیرترین اشعار خود را در مجموعه

الوصف، در مسابقات  مع. براي دومیتیانوس و سایر مشوقان و پدر و دوستان خود سرود  خفیف و روان است،

ستارة بخت ستاتیوس در رم متلون افول کرد و او زن ناراضی خود را راضی کرد . شد شاعر دیگري اول  کاپیتولینوسی،

دیگري را به نام حماسۀ اخیلس آغاز کرد و بعد ناگهان   در ناپل حماسۀ. که با هم به وطن دوران طفولیت وي بروند

یاتی که غالب اوقات نیشخند اما در میان ادب  شاعر بزرگی نبود،. ، در سن سی و پنجسالگی، جوانمرگ شد96در سال 

سابقه فاسد و خشن شده بود، این شاعر بانگ مقبول مهربانی  اي که به نحوي بی آمیز و مرارتبار بود، و در وسط جامعه

  .شد سرود، مانند او مشهور می اگر او نیز مانند مارتیالیس اشعار منافی اخالق و عفت می. و لطف را سر داده است
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در بیست و چهار سالگی   میالدي در شهر بیلبیلیس در اسپانیا متولد شد، 40یالیس در سال مارکوس والریوس مارت

کوینتیلیانوس او را اندرز داد که با امور قضایی پنیري قاتق نان . به رم آمد، و از دوستی لوکانوس و سنکا برخوردار شد

ستانش ناگهان در آن توطئه که به سود پیسو دو. اما مارتیالیس ترجیح داد که گرسنگی بکشد و شعر بگوید. خود کند

کرد که  چیده شده بود از میان رفتند، و کار مارتیالیس به جایی رسید که اشعار خود را به ثروتمندانی خطاب می

کرد؛ چون  اي، محتمال تنها زندگی می در بناي سه طبقه  زیر طاق،. ممکن بود، در ازاي مضمونی، شامی به او بدهند

نامد ساخته است، آن دو شعر چنان پلیدند که آن زن یا تصوري بوده  شعر را به نام زنی که عیال خود میهر چند دو 

  .است یا خانم رئیس

از اینکه به اندازة اسب . خواندند گوید، اشعارش را در سراسر امپراطوري و حتی میان گوتها می آنچنانکه خود می

بیند ناشر از فروش کتابهاي او ثروتی به هم رسانده است، در حالیکه  برد؛ اما چون می مسابقه شهرت دارد، لذت می

خود را تا آن حد حقیر نمود که به ایما   اي که ساخت، در لطیفه. شود دلگیر می  وي خود یک غاز هم نستانده است،

مارتیالیس  غالم آزاد شده و ثروتمند امپراطور، قبایی برایش فرستاد؛  پارتنیوس،. گفت سخت محتاج قبایی است

با . ارزشی آن را ستوده بود در یکی از دو بند نوي لباس را یاد کرده، و در دیگري بی: جواب این انعام را در دو بند داد

اي در نومنتوم به او بخشید، و هر طور بود  گذشت زمان، منعمان و مشوقان بذالتري یافت؛ یکی از ایشان مزرعه

صبحها به   پیاپی گماشتۀ سرخانۀ ثروتمندان شد،. اي بر تپۀ کویرینالیس خرید ادهس  مارتیالیس پولی تهیه کرد و خانۀ

کرد و ماتم گرفته بود که آن  اما رسوایی وضع خود را احساس می. گرفت اي می کرد، و گاه هدیه ایشان خدمت می

آمد، چون بایست با آن  برنمیاز عهدة فقیر بودن . شجاعت را ندارد که بتواند، با قناعت، فقیر و در نتیجه آزاد باشد

باران مدح بود که بر سر دومیتیانوس . توانستند به شعرا پاداشی عنایت کنند آمیخت که می طبقه از مردم می

بارید، و اعالم کرد که اگر دومیتیانوس و یوپیتر هر دو در یک روز او را به ناهار دعوت کنند، دعوت خدا را نخواهد  می

  مارتیالیس نسبت به ستاتیوس، که جوانتر از او بود،. داشت راطور ستاتیوس را به وي مرجح میپذیرفت؛ با اینهمه امپ

.ارزد حسد برد و گفت که لطیفۀ زنده به صد حماسۀ مرده می

اي، گاه تعارفی، و  اي دور از ذهن بود و گاه تقدیم نامچه گویی تا آن هنگام دربارة هر موضوع گذرایی استعاره لطیفه

. تر ریخت و نیش هجوگویی را هم بر آن افزود شد؛ اما مارتیالیس آن را در قالبی مختصرتر و برنده ۀ قبري میگاه کتیب

ها در طی سالها در دوازده کتاب منتشر  این لطیفه. ایم لطیفه را در چند جلسه بخوانیم، به او ظلم کرده 1561اگر این 

ار کم و به صورت پیش غذا مصرف کند، نه به صورت غذاي مفصل شدند، و فرض بر آن بود که خواننده آنها را به مقد

رسند؛ ابهام آنها محلی و موقت بود، و بیش از آن  بیشتر آنها در زمان ما کم مایه و ناچیز به نظر می. مجلس ضیافت

ز موافق است ها را زیاد جدي نگرفته است؛ خود نی مارتیالیس این لطیفه. اند که پایدار بمانند بستگی به زمان داشته

استاد نظم است و . که تعداد مضمونهاي بد بیش از مضمونهاي خوب است، اما مجبور بوده است یک جلد را پر کند

از معانی بیان   داند، اما او نیز مغرورانه، مانند پترونیوس، استاد نثر، تمامی بحور و کلیۀ فوت و فنهاي شاعري را می

یري که ادبیات زمان او را سنگین کرده بود قایل نیست، عالقۀ او به مرد و زن اهمیتی براي زیورهاي اساط. گریزد می

صفحات من مزة آدم »  :گوید می. دهد واقعی و زندگی روزمرة ایشان است و اینهمه را با ذوق و کینۀ توأم شرح می

مشهوري را  اش ساخته است که اشرافی عبوس یا میلیونر خسیس، وکیل متظاهر یا خطیب از عهده» .دهند می

گردها، چابکسوارها، بندبازها، حراجیها، زندانیان،  دوره  دوزها، دهد که از سرتراشها و پینه ، اما ترجیح می»بکوبد«

ها، و  هاي این تمثالها یونان باستان نیست، بلکه در حمامها و تئاترها، کوچه صحنه. بدکاران، و روسپیان سخن بگوید

به پول بیشتر از عشق عالقه  .مارتیالیس ملک الشعراي مردم بیمقدار است. اي رم استها و اجاره نشینه سیرکها، خانه

از احساس بري نیست، دربارة فرزند خردسال . و در مورد عشق هم غالب اوقات فقط در فکر یک جنس است  دارد،
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تابهاي او پیدا گوید، اما یک بیت حاکی از عاشقی در ک دوستی که تازه مرده است با لطف و مهربانی سخن می

سراید و در آخر کار  یک سلسله بوهاي ناخوش ترانه می  دربارة. شود، حتی از خشم بزرگوارانه هم خبري نیست نمی

:کند هایش را چنین وصف می یکی از معشوقه» .دهم باسا، اینهمه بوهاي گند را به بوي گند تو ترجیح می«: گوید می

آوري؛  دوزي، دندانهایت را بیرون می اند؛ شب، چون لباس ابریشمینت را می هگاال، گیسوي ترا در نقاط دوردست ساخت

آورند ابرو  خوابد؛ با ابرویی که بامداد برایت می ات با خودت نمی ه دارند، و چهر درصد جعبۀ چوبی نگاهت می

اجدادت بدانی،  توانی متعلق به یکی از ات، که دیگر می هیچ احترامی تو را به خاطر الشۀ پوسیده. اندازي می

  .جنباند نمی

پردازي  کند؛ و با مهارت یک سپور، گل و لجن نکته اند ذکر می اي، از زنانی که او را نپذیرفته با انتقامجویی نامردانه

دچار » هاي پسرك ظالم بوسه«تغزالت عاشقانۀ او خطاب به پسران است؛ از نشئۀ . بارد خود را به سر و روي ایشان می

دلیلش را   خواهم ترا، سابیدیوس، دیگر نمی :این یکی از اشعار اوست که مخاطب آن سابیدیوس است. شود خلسه می

  .تراخواهم  توانم بگویم که ـ دیگر نمی تنها می توانم گفت؛ نمی

این کسان را با نامهاي مستعاري که از پشت آنها . اهدخو حقیقت آن است که بسیارند کسانی که مارتیالیس دیگر نمی

همان . کند توصیف می  توان یافت، نام اصلی معلوم است، و با زبانی که امروز فقط بر دیوار مستراحهاي عمومی می

ز برخی ا. کند کرد، مارتیالیس دشمنان خود را رسوا می طور که ستاتیوس همواره نام دوستان خود را به نیکی یاد می

با انتشار اشعاري پلیدتر از اشعار مارتیالیس، یا با حمله به افرادي که مارتیالیس عالقه داشت به خود   قربانیان او،

از این مضمونها و تمثیلها، که از لحاظ فنی بینقص هستند، شخص . کردند مارتیالیس را قصاص می  جلبشان کند،

  .ها تعبیه کند شناسی رایج در میکده تواند کتاب لغت کاملی را از اصطالحات میزراه می

این چیز است که مارتیالیس با عصر خود به . کند اما آثار خالف اخالق و عفت مارتیالیس زیاد بر او سنگینی نمی

اند، از آن گونه اشعار  شراکت دارد، و یک لحظه هم شک ندارد که دوشیزگان واالتبار،که در داربندهاي کاخها نشسته

بروتوس، گمشو؛ لوکرتیا . چون بروتوس آمده بود  لوکرتیا سرخ شد و کتاب مرا بر زمین نهاد،«: گوید یم. برند لذت می

هرزگی شاعرانۀ آن عصر این هرزه دراییها را مجاز کرده بود، مشروط بر آنکه وزن و نحوة » .کتاب را خواهد خواند

یک صفحه از آثار من نیست که از بلهوسی «: دبال گاه مارتیالیس از لغزندگی خود به خود می. بود بیان صحیح می

تر از  اما بیشتر اوقات از این امر خجل است، و از خواننده تمنا دارد باور کند که زندگی او پاکیزه» .آکنده نباشد

.شعرش بوده است

تر و به عاقبت از کار ساختن تعارف و ناسزا به عنوان ممر معاش به تنگ آمد و اندك اندك دلش هواي زندگی آرام

سري خاکستري و ریشی   در این هنگام پنجاه و هفتساله بود،. کرد سالمت نزدیکتر و کشش زادگاه خود اسپانیا را می

دانست که وي نزدیکی رودخانۀ تاگوس به دنیا  انبوه داشت، و به قول خود چنان سبزه بود که هر کس به یک نگاه می

اي نقدي دریافت داشت که خرج سفر او را به  کهین کرد و در ازا هدیهاي تقدیم پلینی  دسته گل شاعرانه. آمده است

آن قصبه از او حسن استقبال کرد و اخالق بدش را به حسن شهرتش بخشید؛ در آنجا . کرد بیلبیلیس تأمین می

چند سال زنی مهربان ویالیی محقر به او هدیه کرد، و مارتیالیس . تر از رم یافت دست تر اما گشاده  مشوقینی ساده

این خبر مرا . هم اکنون خبر مرگ مارتیالیس را شنیدم«: نویسد می 101پلینی در سال . باقی عمر را در آن گذراند

مارتیالیس مردي شوخ طبع و گزنده و کوبنده بود، که در شعر خود عسل و نمک و، به . سخت غمناك ساخته است

این مرد را دوست داشته است، حتماً آن مرد واجد فضیلتی  اگر پلینی» .آمیخت اندازة هر چیز دیگر، اخالص را می

  .نهانی بوده است
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فصل پانزدهم

  روم فعال

  میالدي 96 – 14

  

I – کشتکاران  

تألیف یونیوس کولومالست » در روستیکا«اثر کالسیک روم دربارة کشاورزي متعلق به عصر سیمین است، و آن کتاب 

انوس، مارتیالیس، و سنکا اهل اسپانیا بود، چندین ملک در ایتالیا کشت کرد، و کولومال نیز مانند کوینتیلی). 56سال (

وي پی برد که بهترین اراضی زیر ویالها و زمینهاي ثروتمندان واقع است؛ پس از آن بهترین اراضی . در رم مقیم شد

. اند زراعت واگذارده شده اند، و فقط زمینهاي کم ارزش به همان زمینهایی است که به زیتون و مو تخصیص داده شده

ایم، و ایشان همچون مردمان وحشی آن خاك را عمل  ترین بردگان سپرده سرپرستی خاك خود را به پست«

تر کرده باشند، در  معتقد بود که آزادگان ایتالیا، به جاي آنکه از راه کار کردن با خاك خود را ورزیده» .آوردند می

کولومال » .گیریم هاي خود را به جاي محصول و مو در سیرك و تئاتر به کار میدست«. روند شهرها رو به انحطاط می

زراعت . کرد که پرورش قالب خاك بیش از تربیت ادبی شهر به عقل نزدیک است عاشق خاك بود و احساس می

تینی فصیح براي اعزاز مردم به اینکه باز به کار زراعت برگردند، کتاب خود را با ال» .خویشاوند خونی عقل است«

  .بیاراست، و چون نوبت به بحث دربارة باغها و گلها رسید، به پرداختن نظم شورانگیز دست زد

امالك وسیع سرزمین ایتالیا را ویران «: اي پیش از وقت ساخت در همین هنگام بود که پلینی طبیعت شناس مرثیه

سنکا روستاهاي . رسد احکام مشابهی به نظر می در آثار لوکانوس، پترونیوس، مارتیالیس، و یوونالیس نیز» .ساختند

. داند شود، بزرگتر و وسیعتر از مملکتهاي سلطنتی می که وسیلۀ بردگان کند و زنجیر شده زراعت می  گاوداري را،

پلینی ملکی را . توانند آنها را دور بزنند گوید برخی امالك چنان وسیعند که صاحبان آنها سواره هم نمی کولومال می

توزیع و تقسیم اراضی توسط برادران . حیوان دیگر داشته است 257,000ورزاو، و  7200برده،  4117برد که  می نام

گراکوس، قیصر، و آوگوستوس تعداد امالك کوچک را زیاد کرده بود، اما بسیاري از این امالك کوچک در طی جنگها 

  تگاه اداري امپراطوري غارت مستعمرات را کاست،دسهنگامی که . رها شده، به توسط ثروتمندان تصاحب شده بودند

چون از تولید   تهیۀ التیفوندیا شیوع یافت،. مقدار زیادي از ثروت شریفزادگان خرج خرید و بهبود مزارع بزرگ شد

شد، و نیز به این دلیل که کشف شد، براي  گلۀ گاو و روغن و شراب بیش از کاشت غالت و سبزیها منافع حاصل می

در حدود اواخر . داري بیش از همیشه سودآور باشد، الزم است که اراضی وسیع تحت یک اداره قرار بگیرندآنکه ده

. قرن اول میالدي، این مزایا به واسطۀ قیمت روزافزون بردگان و کارکرد آهسته و فاقد ابتکار ایشان متزلزل شده بود

از آنجا که صلح تبدیل اسرا را . ل انجامید، آغاز گردیددر این هنگام بود که تبدیل بردگان به سرف، که مدتها به طو

به غالم تخفیف داده بود، برخی از مالکان بزرگ، به جاي آنکه امالك خود را به وسیلۀ غالمان کشت و زرع کنند، آنها 

جنس و  المثل را به را به ملکهاي کوچک تقسیم کردند و امالك کوچک را به مستأجران آزاد به اجاره دادند که اجرة

امالك وسیع پلینی کهین نیز به . شد بیشتر اراضی دولتی در این هنگام به همین منوال زراعت می. دادند کار می

قوي، خوش طبع، و پرحرف وصف   شد، و پلینی مستأجران خود را به صورت دهقانان سالم، همین طریق زراعت می

.اند تغییر مانده ماست که، با وجود تمامی تغییرات، بی کند ـ و این درست همان حال دهقانان ایتالیا در زمان می

خیش، بیل، کج بیل، کلنگ، افشان، داس، و شن . طرق و وسایل زراعت اصوال همان بود که از قرنها پیش متداول بود

کرد  غالت را در آسیابهایی که با آب یا دام کار می. اند کش تقریباً در مدت سه هزار سال به یک صورت باقی مانده
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خاك . کرد کشید یا در مجاري آبیاري سرازیر می هاي پیچی و چرخ آب، آب را از اعماق بیرون می تلمبه. ساییدند می

داشتند و با کود حیوانی، یونجه، شبدر، و چاودار یا لوبیا  محصولهاي مختلف محفوظ می) آیش(را با کشت متناوب 

توجه ماهرانه از اراضی پرمایۀ حومۀ رم و درة رودخانۀ پو موجب  .انتخاب بذر خیلی ترقی کرده بود. کردند تقویت می

چهار تا شش   از یک کشت یونجه، تا مدت ده سال،. شد که سالی سه و گاهی چهار محصول برداشت کنند آن می

انه تهیه شد، و برخی از اینها را در گرمخ تمامی سبزیها، جز آنها که در اروپا نادرند، تهیه می. شد محصول برداشته می

همه نوع درختهاي میوه و گردو زیاد شده بود، چون سرکردگان و بازرگانان رومی و . کردند تا در زمستان بفروشند می

هلو از ایران، زردآلو از ارمنستان، گیالس از : بازرگانان و بردگان خارجی انواع جدید متعددي با خود آورده بودند

است و جزء اخیر این نام در آن زبان به معنی  Pontic Cerasusآن ، که نام التینی pondichery(پوندیشري 

، انگور از سوریه، آلو از دمشق، آلوزرد و فندق از آسیاي صغیر، گردکان از یونان، زیتون و انجیر از )گیالس آمده است

پلینی بیست و نه . ده بودندپرورندگان هوشمند درختهاي میوه آلو را به سپیدار و گیالس را به نارون پیوند ز..  . .افریقا

بر اثر همت کشاورزان ما، ایتالیا پرورش «: گوید کولومال می. آمده است برد که در ایتالیا بار می قسم انجیر نام می

ایتالیا در وقت خود این هنرها را به اروپاي شمالی و باختري منتقل » .هاي تقریباً تمامی جهان را آموخته است میوه

ایی پرمایۀ اروپاییان و امریکاییان بر زمینۀ جغرافیایی وسیع و زمینۀ تاریخی طوالنی قرار دارد، و هر برنامۀ غذ. ساخت

  .خورند ممکن است جزئی از میراث مشرق زمین و یونان و روم قدیم باشد غذا که امروز می

اصی در دامنۀ سراشیبها خورد که با زیبایی خ باغهاي زیتون فراوان بود، اما در همه جا تاکستانهایی به چشم می

گالن  25,000,000شد، و در شهر رم به تنهایی سالی  در ایتالیا پنجاه نوع شراب مشهور تهیه می. گسترده شده بود

رسید ـ و این معادل است با در حدود دو لیتر در هفته براي هر زن و مرد و بچه، اعم از برده یا  شراب به مصرف می

شد ـ یعنی با بهره برداري وسیع که سرمایۀ آن از رم  داري تهیه می ۀ سازمان سرمایهبیشتر شرابها به وسیل. آزاد

شد و لطف شرابخواري را به کشورهاي آبجوخوار از قبیل گرمانیا و گل  بیشتر محصول صادر می. شد فرستاده می

نشانان ایتالیا بازارهاي تاك . در طی همین قرن اول، در اسپانیا و گل و افریقا زراعت انگور آغاز شد. آموخت می

دادند و بازارهاي داخلی را چنان با متاع خود پر کردند که موجب یکی  مستعمرات را یکی پس از دیگري از دست می

دومیتیانوس کوشید تا وضع را آسان کند و کشت غالت را از . در اقتصاد ایتالیا گردید» تولید اضافی«از چند بحران 

را خواست با منع کشت اضافی مو در ایتالیا و تخریب نیمی از تاکستانهاي مستعمرات انجام  و این کار  نو معمول دارد،

در طی قرن دوم، شرابهاي گل و . اما این احکام موجب برافروختن آتش اعتراض شد و اجراي آنها میسر نگردید. دهد

بیرون راندند، و سقوط اقتصادي ایتالیا  روغن اسپانیا و مشرق زمین بتدریج محصوالت ایتالیا را از بازارهاي مدیترانه

.آغاز شد

ارزانترین خاکها و . براي پرورش گلۀ گاو و گوسفند و خوك. قسمتی بزرگی از شبه جزیرة ایتالیا مخصوص چرا بود

اسبها را به طور عمده براي جنگ و . شد نسبت به تولید علمی توجه دقیق مبذول می. بردگان قابل استفاده بودند

کشیدند، استرها بار را بر پشت  ورزش زیاد می کردند و کمتر براي بارکشی، ورزاوها خیش و ارابه را میشکار و 

گرفتند، و مردم ایتالیا در آن هنگام نیز مانند زمان حاضر پنیر  کشیدند، از گاو و گوسفند و بز سه جور شیر می می

استرابون . گرفت ر از بلوط و گردو انجام میخوکداري در جنگلهاي پ. ساختند مطبوعی از این سه نوع شیر می

ماکیان به . شد کرد که در جنگلهاي کاج شمال ایتالیا پروار می رم به طور عمده با گوشت خوك زندگی می: گوید می

اگر . نمود البدل قدیم و شریف قند را تهیه می کرد، و زنبور عسل علی داد به تغذیۀ خانواده کمک می مزارع کود می

ر شاهدانه و اندکی شکار و مقدار زیادي ماهیگیري را به مجموعۀ فوق بیفزاییم، تصویري از زندگی روستایی چند ایک

  .ایم ایتالیا را در نوزده قرن پیش و در حال حاضر برابر خود مجسم کرده
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II – وران پیشه  

در زندگی روم موجود نبود  شود آن تقسیم جغرافیایی بین کشاورزان و صنایع که امروز در کشورهاي مترقی دیده می

اي بود  خانۀ روستایی باستان ـ اعم از کلبه، ویال، یا ملک ـ واقعاً کارخانه. ـ و شاید در هیچ جامعۀ سالمی موجود نشود

که در آن مردان به بیش از ده صنعت حیاتی اشتغال داشتند، و مهارت زنان، منزل و حوالی آن را با بیست گونه هنر 

  شد، گاو کشتار و پوست کنده می  شد، در این خانه چوب به پناهگاه و سوخت و اثاث تبدیل می .انباشت کامل می

شد، پشم و الیاف کنف  شد، غذا آماده و قورمه می ها گرفته می شد، روغن و شراب عصارة دانه غالت آسیاب و نان می

ساختند، و فلزات را با کوبش به  ال میپختند و ظرف و آجر و سف شد، برخی اوقات گـِل را می پاکیزه و بافته می

زندگی در آنجا کمال و تنوعی آموزنده داشت که در زمان ما، که جنبش بیشتر و تقسیم . آوردند صورت ابزارها در می

این تنوع و کثرت اشتغال عالمت . دهد کار به قسمتهاي جزئی و اختصاصی افزونتر است، به کمتر کسی دست می

بالید که  هر چه خانه ثروتمندتر بود، کمتر به خارج احتیاج داشت و به خود می. ي نیز نبوداقتصاد فقیرانه و بدو

خانواده عبارت بود از سازمان یاران اقتصادي که به صنعت و کشاورزي . آورد قسمت بیشتر احتیاجات خود را برمی

.واحد خانه اشتغال داشتند

گرفت و دکان خود را در جایی که در  می خانواده بر عهده  وري انجام کار معینی را براي چند هنگامی که پیشه

بدین نحو، . گرفت کرد، اما جاي آن را نمی گشود، اقتصاد ده خانواده را تکمیل می دسترس تمامی ایشان بود می

. کرد پخت، و باالخره نان را توزیع هم می کرد، بعداً نان هم می گرفت و آسیاب می آسیابان غالت چندین مزرعه را می

همچنین پیمانکارانی بودند . چهل نانوایی در پومپئی از زیر خاك به درآمد، و در رم شیرینی پزان صنفی جدا بودند

الوصف، غالب امالك روغن زیتون خود را  مع. بردند کردند و بعداً محصول را می که محصول زیتون را پیش خرید می

و فیلسوفان در خانه بافته شده بود، اما توانگران لباسهایی در بر  پوشش دهقانان. پختند گرفتند و نان خود را می می

هاي  برخی پارچه. شد، هر چند در خانه بافته شده بود سفید، و بریده می  کردند که در قصاري خوابدار شستشو، می

ها به لباسهاي  انهشد در کارخ شد، و آن الیافی که از آن شراع یا تور ساخته نمی ها بافته می پشمی لطیف در کارخانه

در مرحلۀ بعدي پارچه را ممکن بود نزد رنگرز بفرستند، و او نه فقط پارچه . گردید زنانه و دستمال مردانه تبدیل می

ساخت، از آن گونه که در لباسهاي مردمی که تصویرشان  کرد، بلکه نقش و نگاري لطیف بر آن منقوش می را رنگ می

اي رسیده بود، اما کفشدوزان  دباغی چرم نیز به مرحلۀ کارخانه. شود ست دیده میبر دیوارهاي پومپئی کشیده شده ا

برخی از کفشدوزان متخصص بودند و فقط سرپاییهاي ظریف . دوختند کردند و کفش سفارشی می معموال تنها کار می

  .ساختند براي پاهاي زنانه می

معادن زر و سیم داکیا و گل و اسپانیا، سرب و . شد می برداري صنایع استخراجی عموماً توسط بردگان یا مجرمان بهره

قلع اسپانیا و بریتانیا، مس قبرس و پرتغال، گوگرد سیسیل، نمک ایتالیا، آهن البا، مرمر لونا و هومتوس و پاروس، 

ولت سنگ سماق مصر، و به طور کلی تمامی منابع طبیعی زیرزمینی متعلق به دولت بود، توسط دولت یا با اجاره از د

دالر در سال به وسپاسیانوس  44,000,000طالي اسپانیا به تنهایی . شد، و منبع عمدة درآمد بود برداري می بهره

ثروت معدنی بریتانیا در جنگ : گوید تاسیت می. جستجوي کانه یکی از منابع عمدة تسخیر مستعمرات بود. رساند می

نفت را در کوماگنه، بابل، و پارت . ت عمدة رم بودهیزم و زغال سنگ دو سوخ. بود» جایزة فتح«کالودیوس 

اما نشانی از آن . انداختند شناختند، و مدافعان ساموساتا نفت را با مشعل برافروخته بر سر لشکریان لوکولوس می می

زغال سنگ در پلوپونز و شمال ایتالیا پیدا شده بود،  .شدبادر دست نیست که به صورت سوخت تجارتی به کار رفته 

صنعت افزودن زغال به آهن و ساختن پوالد در این هنگام از مصر به سراسر . رفت اما بیشتر به کار آهنگران می

ار غالب آهنگران و مسگران و زرگران و سیمگران کورة واحدي داشتند و با یک یا دو نوآموز ک. امپراطوري رسیده بود
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در کاپوا، مینتورناي، پوتئولی، آکویلیا، کومو، و جاهاي دیگر چند کوره و دستگاه تصفیه در چند کارخانه با . کردند می

داري با تولید زیاد بودند که سرمایه گذاري آن از  هاي واقع در کاپوا ظاهراً مؤسسات سرمایه کارخانه. کردند هم کار می

.خارج بود

انداختند و تحویل  حمل کنندگان درخت، درختها را می. داشت و تخصصی شده بود سازي تشکیالت خوبی خانه

نهادند، طاقبندان  آمیختند، بنایان پی می ساختند، ساروجکاران ساروج را می دادند، درودگران خانه و اثاث خانه می می

کردند،  وي دیوارها را سفید میمالیدند، گچکاران ر بردند، چسبانندگان گچ می زدند، جرزبندان جرز باال می طاق می

کردند؛ اکنون  گذاردند که غالباً سربی بود، و مرمرکاران کف اطاقها را با مرمر فرش می ها را کار می کشان لوله لوله

آجر کاشی را از . وران مختلف مجسم کرد توان در خیال بحث بر سر حدود صالحیت کار را میان پیشه می

ترایانوس، هادریانوس، و مارکوس آورلیوس از این . غالباً به حد کارخانه رسیده بودند آوردند که ها می پزخانه کوره

هاي آرتیون، موتینا، پوتئولی، سورنتوم، و پولنتیا ظرفهاي معمول  کوره. ها داشتند و ثروتی به هم رساندند کارخانه

این فراورده، که به طور . آوردند ا فراهم میروي میز غذا را در تمامی متصرفات اروپا و افریقا و همچنین در خود ایتالی

سفال . شد، هیچ گونه حسن هنري را واجد نبود؛ در این هنگام، اصل مطلب زیادي مقدار تولید بود کلی تولید می

. تر بود نقشدار، که در این هنگام بازارهاي ایتالیا را گرفته بود، به طور مشهود از محصول سابق آرتیون پست

  .سازي به عمل آمده بود یم دید، کار برجسته در شیشههمچنانکه خواه

داري صنعتی را به ایتالیاي  تولید شیشه، آجر، کاشی، و ظروف سفالین و فلزي در کارخانه مجوز آن نیست که سرمایه

محتمال، نه فلزات به مقدار   .خود رم فقط دو کارخانۀ بزرگ داشت یک کاغذ خانه و یک صباغخانه. قدیم نسبت دهیم

در . رسیده است کافی در دسترس بوده است نه سوخت، و منافع حاصل از سیاست شریفتر از درآمد صنعت به نظر می

هاي شمال ایتالیا،  در کارخانه. هاي ایتالیاي مرکزي، تقریباً تمامی کارگران و برخی از مدیران برده بودند کارخانه

هنوز آن قدر زیاد بودند که به توسعۀ ماشینها فرصت بردگان . نسبت آزادگان زیادتر از قسمتهاي جنوبی بود

کرد؛ برخی تدبیرها، که به  دادند؛ کار عاري از توجه بردگان و رقابت محدود در تولید امکان اختراع را زیاد نمی نمی

جب آمد، از این نظر که ممکن بود بر اثر پیشرفت ابزارهاي فنی مو جویی در مصرف نیروي کار فراهم می منظور صرفه

شد، و قدرت خرید مردم بسیار کمتر از آن بود که تولید مکانیکی را تشویق یا حتی  بیکاري گردد هم از ابتدا طرد می

چرخ منگنه، : البته چندین ماشین ساده وجود داشت که در دنیاي یونان و مصر و ایتالیا معمول بود. پشتیبانی کند

چرخ بافندگی، جرثقیل، و قرقرة بزرگ، و قالب دوار براي  تلمبۀ پیچی، چرخ آب، آسیاب دامی، چرخ ریسندگی،

به همان اعال درجۀ صنعتی رسیده بود که ) میالدي 96سال (اما زندگی ایتالیاییان در این هنگام  …. گري کوزه

توانست از آن  بر اثر وجود دستگاه بردگی و تمرکز شدید ثروت، مشکل می. زندگی تا قرن نوزدهم امکان آن را داشت

کرد که از هر صاحب سهمی در  حقوق رم از ایجاد تشکیالت بزرگ به این وسیله جلوگیري می. بیشتر صنعتی شود

را نهی کرده بود و تشکیل » با مسئولیت محدود«شرکتهاي . خواست که قانوناً شریک مسئول باشد شرکت صنعتی می

از آنجا که بانکها نیز به محدودیتها دچار . ادد شرکتهاي تضامنی را فقط براي انجام قراردادهاي دولتی اجازه می

در هیچ موقع توسعۀ صنعتی رم یا ایتالیا . توانستند براي کارهاي بزرگ سرمایه تأمین کنند اند، کمتر می بوده

.توانست با توسعۀ صنعتی اسکندریه یا مشرق هلنیستی برابري کند نمی

III – وسایط نقلیه  

در آن موقع مردم پیاده . هاي چرخدار در هنگام روز در رم قدغن بود ارابهاز زمان قیصر تا کومودوس، حرکت 

در مورد مسافات بعیدتر، سوار اسب . شدند بردند حمل می رفتند یا به وسیلۀ صندلی و تخت روانی که بردگان می می

صد کیلومتر  مسافت مسافرت با دلیجان عمومی به طور متوسط به روزي حدود. شدند یا گاري یا ارابۀ اسبی می
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کیلومتر را با گاري در هشت روز طی کرد؛ پیکهایی که خبر مرگ نرون  1290در یک مورد، قیصر مسافت . رسید می

که شبانروز با شتاب در   تیبریوس،. کیلومتر را در سی و شش ساعت پیمودند 535بردند  را براي گالبا به اسپانیا می

پست دولتی، با ارابه یا اسب . نوشت تا به بالین برادر محتضر خود برسد کیلومتر را در 1000در سه روز   حرکت بود،

پیمود، آوگوستوس آن پست را به تقلید از پست ایران ایجاد کرده  کیلومتر می 160حاضر در تمامی ساعات، روزي 

ربوط به مردم یا نام آن پست چاپار عام بود، چون در خدمت امور م. نمود بود، چون براي ادارة امپراطوري ضروري می

فقط با اجازة مخصوص از طریق   افراد غیر دولتی، بندرت،. کرد منافع عامه بود، یعنی مکاتبات رسمی را حمل می

که مزایاي خاصی را در اختیار   توانستند از آن پست استفاده کنند، یا گذرنامۀ دولتی می) به معنی دوال(» دیپلم«

برخی اوقات از وسیلۀ . کرد اشخاصی که اهمیت دیپلماتیک داشتند معرفی میدر راه به   گذارد و او را، حامل می

به وسیلۀ همین تلگراف . اي به نقطۀ دیگر بود شد، و آن ارسال عالیم نوري از نقطه ارتباطی سریعتري استفاده می

توسط چاپار  مکاتبات غیررسمی. هاي حامل غالت به پوتئولی بسرعت به اطالع رم نگران رسید بدوي، ورود کشتی

هایی در دست است حاکی از آن که در دورة امپراطوري  نشانه. شد مخصوص یا بازرگانان یا دوستان مسافر حمل می

در آن زمان نامه کمتر اما بهتر نوشته . اند رسانده اند که پست خصوصی را به مقصد می شرکتهاي خصوصی بوده

پذیرفت  ختري و جنوبی در زمان قیصر به همان سرعت انجام میدر هر صورت حرکت اخبار بر فراز اروپاي با. شد می

هایی که قیصر از بریتانیا جهت سیسرون در رم ارسال  م نامه ق 54در سال . که تا قبل از احداث راه آهن رواج داشت

رفت، سی روز در  ، که با شتاب از رم به لندن میپیلسر رابرت  1834در سال . داشت در بیست و نه روز بدو رسید

.راه بود

ها در حکم شاخک حساس قانون روم  این جاده. هاي کنسولی کمک گرفت ارتباط و حمل و نقل تا حد زیادي از جاده

ا در دنیاي باستان ه این جاده. شد بودند، و اعضایی بودند که به وسیلۀ آنها حکم روم در حکم ارادة تمامی قلمرو می

تا پدید . آهن در قرن نوزدهم قابل مقایسه بود انقالبی تجارتی به وجود آوردند که از حیث نوع با انقالب ناشی از راه

هاي امپراطوري در  هاي اروپا در قرون وسطی و دورة معاصر به پاي جاده بخار، جاده  آمدن حمل و نقل به وسیلۀ قوة

کیلومتر جادة سنگفرش داشت؛  19300جادة اصلی و  372ایتالیا به تنهایی در آن هنگام . رسید نمی آنتونینهازمان 

شاهراه از فراز . هاي درجه دوم داشت اي از جاده کلیومتر شاهراه رهفرش شده و شبکۀ گسترده 82000امپراطوري 

شاهراههاي دیگري به وین، ماینتس، . ، پاریس، رنس، روان، و بولونی کشیده شده بودجبال آلپ تا لیون، بوردو

گذشت تا جادة  اي از کنارة دریاي آدریاتیک می رسید؛ و از آکویلیا جاده آوگسبورگ، کولونی، اوترشت، و لیدن می

بردند  ان نهر سر راه، مسافر میپلهاي عظیم جاي قایقهایی را که، در عرض هزار. اگناتیا را با تسالونیکا مربوط کند

متر، عالیم سنگی مسافت باقیمانده به شهر بعدي، را مشخص  1600هاي  هاي کنسولی به فاصله در جاده. گرفتند

در . در فواصل معین، براي مسافران خسته نیمکت نهاده بودند. عدد باقی است 4000از این عالیم . ساختند می

کیلومتر کاروانسرایی  50در هر . و در آن اسب تازه نفس براي کرایه  ي توقف بود،کیلومتري ایستگاهی برا 16فواصل 

نقاط توقف عمده شهرها بودند که معموال . داد خانه را انجام می بود که در ضمن کار دکان و میکده و فاحشه

غالب . شدند ه میهاي خوب داشتند که در برخی موارد متعلق به حکومت بلدي بودند و توسط آن ادار میهمانخانه

کردند، و دزدان دیگر، با وجود پادگان سرباز، در هر ایستگاه،  داران، در فرصت مناسب، مسافران را لخت می مسافرخانه

ها و ایستگاهها و فواصل  شد خرید که در آنها جاده راهنماهاي مسافرت را می. ساختند ها را در شب ناامن می جاده

بردند و شب  کردند وسایل و غالمان خود را همراه می ها حذر می مندان که از مسافرخانهثروت. بین آنها نموده شده بود

  .خفتند را در گاري تحت محافظت خویش یا در خانۀ دوستان یا مأموران سر راه می
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 با وجود تمامی این اشکاالت، احتماال میزان مسافرت در ایام نرون از هر زمان دیگري پیش از تولد ما بیشتر بوده

زمین «و پلوتارك از » .روند تا مناظر دور را ببینند بسیاري مردم به مسافرتهاي دور می«: گوید سنکا می. است

رومیان » .گذرانند ها و روي کشتی می بهترین قسمت عمر خود را در مسافرخانه«گوید که  سخن می» پیمایانی

کندند، و در  ، نام خود را روي بقایاي تاریخی میرفتند تحصیلکرده دسته دسته به یونان و مصر و آسیاي یونانی می

داشت، نزد  هاي هنري در معابد هوا برشان می از دیدن مجموعه. گشتند جستجوي آبها یا آب و هواي شفابخش می

به  بیدکررا به جاي آثار  پاوسانیاسگمان  خواندند و بی فیلسوفان یا معلمان معانی بیان یا طبیبان مشهور درس می

.بردند عنوان راهنماي مسافرت به کار می

این سیاحتهاي بزرگ معموال شامل مسافرتی در یک یا چند کشتی تجارتی بود که از صدها راه تجاري مدیترانه را در 

» .بندرگاهها و دریاها را بنگر، پر از سفاین عظیمی که بیش از خشکی جمعیت دارند»  :گوید نالیس مییوو. نوشتند می

بندي آنها، بار کردن ماسه به  بندرهاي رقیب رم، پوتئولی، پورتوس، و اوستیا، سخت به کار ساختمان کشتی و آب

هاي بزرگ  هاي یدك بین کشتی انداختن کشتی هاي غالت و توزین آنها، به کار عنوان وزنۀ تعادل، پیاده کردن کیسه

فقط از قایقهاي حامل غالت روزي بیست و . تا ساحل، و غوص در دریا به دنبال کاالهاي به آب افتاده اشتغال داشتند

اگر حمل و نقل سنگ بنا، فلزات، روغن، . رفتند پنج قایق در روزهاي هفته برخالف جریان رودخانۀ تیبر باال می

از تجارت آکنده و : کنیم اران کاالي دیگر را بر مجموعۀ فوق بیفزاییم، تصویري از آن رودخانه مجسم میشراب، و هز

پر از سر و صداي ماشینهاي بارگیري و حمل، مملو از کارگر بندر، باربران، وکالي جهاز، بازرگانان، دالالن، و 

  .بارنویسان

هاي سابق به طور متوسط بزرگتر  اروزن نیز داشتند و از کشتیکردند و یک یا چند رج پ ها با بادبان حرکت می کشتی

اما این . متر بود17,5متر طول داشت و بلندي تیرك آن  128گوید که  کشی می آتنایوس دربارة سفینۀ غله. بودند

تن، و چند تایی تا هزار تن بار  250ها سه عرشه داشتند؛ بعضی  برخی از کشتی. خیلی استثنایی بوده است

. نفر ـ اعم از مسافر و ملوان ـ بوده است 600گوید که ظرفیت آن  یوسفوس از یک کشتی سخن می. رفتندگ می

مسافر و  1300اي را به بلندي منارة پارك مرکزي در نیویورك به انضمام دویست ملوان و  کشتی دیگري مناره

با این وصف، مسافرت، همان طور . کرده است بوشل گندم و مقداري پارچه و فلفل و کاغذ و شیشه حمل می 93000

بین نوامبر و مارس فقط چند کشتی . هنوز خطرناك بود  که بولس حواري تشخیص داده بود، جز از کنارة ساحل،

جرئت عبور از میان مدیترانه را داشتند، و در وسط تابستان حرکت به سمت مشرق به واسطۀ بارهاي چهل روزة 

و هر بندرگاه صاحب اسم و رسمی یک   ت در شب در این هنگام زیاد شده بود،حرک. ساالنه تقریباً غیرممکن بود

براي از میان بردن دزدي دریایی و به . خطر دزدان دریایی در مدیترانه تقریباً از بین رفته بود. فانوس دریایی داشت

در ده نقطۀ دیگر هاي کوچک که  منظور از پا درآوردن طاغیان به واسطۀ گرسنگی، آوگوستوس، اضافه بر دسته

امپراطوري مستقر کرده بود، دو دسته ناوگان جنگی عمده را در راونا در کنارة دریاي آدریاتیک و در میسنوم واقع در 

توان فهمید که،  خوانده است از اینجا می» شکوه عظیم صلح رومی«آنچه را که پلینی . خلیج ناپل متوقف ساخته بود

  .شود دو دسته ناوگان شنیده نمی مدت دو قرن، کمترین خبري از این

ساعات و ایام حرکت مسافران تا حد زیادي غیر قطعی بود، چون تعیین حرکت کشتی با آب و هوا و صالح تجارت 

از آتن به اسکندریه ـ اما مسافران غذاي خود را همراه ) دالر 1,20(نرخ پایین بود ـ مثال دو دراخما . بستگی داشت

سرعت نیز مانند نرخ کرایه پایین بود و به حکم باد تغییر . خوابیدند ب ایشان به روي عرشه میبردند، و محتمال غال می

دریاي آدریاتیک را ممکن بود یکروزه پیمود یا، مانند . شد کرد؛ به طور متوسط ساعتی شش گره پیموده می می

گره راه  230د در بیست و چهار ساعت سفینۀ تندرو ممکن بو. سیسرون، از پاتراي تا بروندیسیوم سه هفته در راه بود
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شد به اسکندریه رفت یا از گادس به اوستیا، و چهار روزه از  اگر باد مساعد بود، شش روزه از سیسیل می. طی کند

ترین و خطرناکترین مسافرتها سفر ششماهه از عدن در عربستان تا هندوستان بود، چون بادهاي  طوالنی. اوتیکا به رم

در وقت نامعلومی، . هاي دزدپرور در تماس باشند کرد که در تمامی مدت سفر با کناره را مجبور میها  موسمی کشتی

میالدي، ناخدایی به نام هیپالوس، از یونانیان اسکندریه، موسم معین این بادها را تعیین کرد و به  50قبل از سال 

آن . بدون خطر از وسط اقیانوس هند گذشت توان مستقیماً و روي نقشه آورد و نشان داد که در فصلهاي معین می

ها از  از آن پس، کشتی. کشف از لحاظ اهمیت در آن دریا تقریباً معادل سفر کریستوف کلمب از اقیانوس اطلس بود

میالدي، ناخداي اسکندرانی دیگري،  80در حدود سال . رسیدند بنادر مصري در دریاي سرخ چهل روزه به هند می

به صورت کتابچۀ راهنما براي بازرگانانی » دورنمایی از دریاي اریتره«اي تحت عنوان  رساله که نامش مجهول است،

در این مدت، کشتیرانان دیگري راههاي . کردند نوشت که در طول ساحل شرقی افریقا و با هندوستان تجارت می

تا آن . وي و روسیه یافته بودنددریایی از طریق اقیانوس اطلس به سوي گل و بریتانیا و گرمانیا و حتی اسکاندینا

.ها و انسان به خود ندیده بود تاریخ، آن قدر که حافظۀ بشري به یاد داشت، هرگز دریا آنهمه کشتی و فراورده

IV – مهندسان  

 ها که پیوست، آن بندرگاهها و اسکله ها را به یکدیگر می آن پلها که جاده. بردند ها که کاالها را می ها و جاده آن کشتی

رساند، و آن گندآبروها که آب مردابهاي روستایی  ها که آب پاك و صافی را به رم می داد، آن آبراهه ها را راه می کشتی

هاي بزرگ  برد، همه کار مهندسان رومی و یونانی و سوري بود که با دسته و مواد فاسد شدة شهر را به خارج می

کشیدند  یا سنگهاي وزین را با قرقره روي جرثقیل یا تیر عمودي می بارها. کردند کارگر آزاد و لشکري و برده کار می

کرد و روي دستگاهی قرار داشت و با نیروي انسان یا  کردند که توسط چیزي مانند چرخ چاه کار می یا بلند می

ر داشتند، هایی که در سه مرحله در عقب هم قرا براي رودخانۀ غیر قابل اطمینان تیبر، با دیواره. چرخید حیوان می

اي را در اوستیا  بندرگاه چند دهانه .نشودرود، بستر گل آلود آن پدیدار  کناره درست کردند تا وقتی آب پایین می

  کارتاژ،  سنوم،براي کالودیوس، نرون، و ترایانوس الیروبی کردند؛ بندرگاههاي کوچکتري در مارسی، پوتئولی، می

دریاچۀ فوکینوس را خالی . از نو گشودند  که اسکندریه بود،  بروندیسیوم، و راونا باز کردند؛ و بزرگترین بندرگاهها را،

مردابهاي کامپانیا را آن قدر . کردند و بستر آن را براي کشاورزي، با حفر تونلی در میان کوه سنگی، احیا نمودند

  .استهاي آن محل  مناسب شد؛ دلیل این امر وجود آثار چندین کاخ قیمتی در ویرانه خشک کردند که براي زندگی

این مهندسان آن ساختمانهاي خیرگی بخش دولتی را به پایان رساندند که قیصر و امپراطوران با بناي آنها بیکاري را 

.ساختند م را زیبا میدادند و ر تخفیف می

این شاهراهها در قیاس با شاهراههاي کنونی چه مقامی . ترین کارهاي این مهندسان بود راههاي کنسولی از ساده

روها، که با  متر عرض داشتند، اما در نزدیکی رم، قسمتی از این عرض را پیاده 7,30متر تا  4,90ها  دارند؟ آن جاده

جویی اولیه را شجاعانه فداي  در رسیدن به هدف خود صرفه. گرفت د، میقطعات مربع مستطیل فرش شده بو

دار  روي نهرهاي بیشمار پلهاي گرانقیمت زدند، روي مردابها پلهاي طویل طاقدار و چشمه: جویی دایمی کردند صرفه

هاي کوهها  در دامنه ها باال و پایین رفتند بدون آنکه خاکبرداري و خاکریزي کنند، و آجري و سنگی بنا کردند، از تپه

سنگفرشها با مواد موجود در هر محل . رفتند هاي رفیع که با دیوارهاي حفاظتی قوي ایجاد شده بود پیش می یا کناره

سانتیمتر  2,5سانتیمتر یا قیر به قطر  15تا  10معموال سطح زیرین را با بستري از ماسه به قطر . کرد فرق می

سانتیمتر ارتفاع داشت و از سنگ و  30که » ستاتومن«اول : شد طبقه بنایی می بر این طبقه چهار. داد تشکیل می

 45تا  30، »نوکلئوس«سانتیمتر بتون کوبیده بود؛ سوم  25که » رودنس«شد؛ دوم  مالت ساروجی یا رس ترکیب می

منظم سنگ که عبارت بود از قطعات غیر » کروستا سوما«سانتیمتر طبقات بتون گسترده و نوردیده؛ و چهارم 
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سطح فوقانی . سانتیمتر 30تا  20سانتیمتر وبه ضخامت  90تا  30چخماق یا گدازة منجمد آتشفشانی به قطر 

ساختند؛  گاه سطح را با بتون می. شد که بزحمت قابل تمیز بود و درزها چنان خوب گرفته می  شد، قطعات صاف می

در بریتانیا، رویۀ جاده عبارت بود از سنگ چخماق داخل . تر ممکن بود از سنگریزه باشد هاي کم اهمیت  در جاده

. شد زیرکاري جاده آن قدر عمیق بود که توجه زیادي به زهکشی نمی. شد اي چیده می بتون که روي سطح سنگریزه

اند؛  هبسیاري از آنها هنوز هم مورد استفاد. هاي شناخته در تاریخ بودند رویهمرفته اینها پایدارترین و بادوامترین جاده

هاي سبک بود، ترك آنها را از طرف وسایل نقلیۀ  اما سراشیبی زیاد آنها، که مخصوص عبور استران بارکش و ارابه

  .کنونی ناگزیر ساخته است

رومیان از مصر، که تابع . هاي اعالي همکاري علم و صنعتند پیوستند خود نمونه ها را به هم می پلهایی که این جاده

سابقه به کار بردند و طرقی که  این میراث را به میزانی بی. مهندسی آبی را به میراث برده بودندبطالسه بود، اصول 

دو استوانۀ . ساختمان پی و پل پایۀ زیر آبی را به حد قدیم آن رساندند. تغییر مانده است نقل کردند تا زمان ما بی

کردند، آب را از میان آنها بیرون  تخته کوبی میکردند، تیرها را محکم  مضاعف از تیرهاي ضخیم در زیر آب فرو می

پایه را بنا  پوشاندند، و در روي این پی پل کشیدند، بن تیرها یا بستر آب را که عیان شده بود با سنگ یا آهک می می

 اند، مانند پل برخی از آنها از بس قدیمیند، مقدس شده. گذشت هشت پل در رم از روي رودخانۀ تیبر می. نهادند می

سوبلیکیوس که ممکن نبود فلز در آن به کار رود؛ و برخی از آنها چنان خوب ساخته شده است که مانند پل 

طاقی که در معماري به عنوان طاق رومی ساخته شده است از . اند فابریکیوس تا زمان ما هم قابل استفاده مانده

.سفید پوستان قرار گرفتهمین جا آغاز شد و به صورت پل بر فراز صدها هزار نهر در جهان 

اگر کسی به آب فراوانی که «. اند ها بزرگترین عملی هستند که رومیان به انجام رسانده پنداشت آبراهه پلینی می

هاي رفیعی  ماهرانه براي مصارف متعدد عمومی و خصوصی به شهر آورده شده است توجه کند، اگر متوجه آبراهه

شدند ببیند و  و اگر کوههایی که بایست سوراخ می  فاع آب الزم بوده است،شود که براي حفظ تصاعد و میزان ارت

تر  شدند مشاهده کند، چنین نتیجه خواهد گرفت که در تمامی کره چیزي از آن شگفت  گودالهایی که بایست پر می

از میان قنات کیلومتر بوده است،  2‘100هاي دوردست چهارده آبراهه، که طول مجموع آنها قریب  از چشمه» .نیست

آورد، و میزان آبی که به هر فرد می رسید معادل  گالن آب به رم می 300‘000‘000و باالي طاقهاي باشکوه، روزانه 

هاي سربی سوراخ  عیب نبودند، لوله این ساختمانها بی. رسد مقدار آبی است که امروز در هر شهر مترقی به افراد می

اما  .بودندها از مصرف افتاده  تا خاتمۀ دورة امپراطوري غربی، تمامی آبراههشد و محتاج مرمتهاي متوالی بود؛  می

نشینیها، کاخها، آبنماها، باغها، باغهاي عمومی، و  ها، اجاره ها آب بسیار به خانه وقتی در نظر بگیریم که همین آبراهه

ماند  کردند، و باز هم آن قدر آب می رسانیدند که در آن واحد هزاران نفر در آنها استحمام می حمامهاي عمومیی می

شویم که، با وجود حکومت  ساختند، اندك اندك متوجه می هاي مصنوعی می که براي نیروهاي دریایی دریاچه

شد و در تمام تاریخ یکی از  میوحشت و فساد، رم در دنیاي باستان پایتختی بود که بهتر از سایر پایتختها اداره 

  .بهترین شهرهاي مجهز بود

در رأس ادارة آب، در انتهاي قرن اول، سکستوس یولیوس فرونتینوس قرار داشت که کتابهایش او را مشهورترین 

را  قبل از رسیدن به این مقام، با عنوان پرایتور فرماندار بریتانیا بود و چند دورة کنسولی. اند ساخته مهندس رومی 

پرداخت  جست که هم به امر حکومت می مانند دولتمردان بریتانیایی کنونی، آن قدر از وقت استفاده می. گذرانده بود

فن حرکت (» ستراتژي«کتابی دربارة علم نظامی منتشر کرد که قسمت آخر آن به عنوان . نوشت و هم کتاب می

. باقی گذارده است» در آب شهر رم«و یادداشتهاي شخصی خود را دربارة آبرسانی شهر رم به عنوان  استباقی ) سپاه

ها در نهان از  خانه اي را که کاخها و فاحشه فساد و تبهکاري را، که هنگام تصدي شغل خود در اداره یافت، و نحوه
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اصالحات . دهد آب ماند، شرح می حرصی که یک بار رم بیگرفتند، آن هم با چنان  هاي عمده انشعاب می لوله

هاي عظیم با  کیست که به قیاس این آبراهه«: گیرد دهد، و مانند پلینی چنین نتیجه می مصممانۀ خود را توضیح می

در این بیان با یک رومی مقابلیم که صریحاً » سود یونانیان جرئت ورزد؟ خاصیت یا آثار مشهور اما بی اهرام بی

توانیم سخنش را درك کنیم و قبول  می. ودگراست و به زیبایی، اگر با فایده همراه نباشد، چندان التفاتی نداردس

بهاي در خالل این کتا. داشته باشد، محتاج آب پاکیزه است پارتئونداشته باشیم که شهر، قبل از آنکه مانند یونان 

شویم که حتی در عصر مستبدان هم رومیانی از نوع قدیم بودند، هنوز هم مردان توانا و کامل و  دور از هنر متوجه می

شدند امپراطوري با وجود سوء حکومت پیشرفت کند، و راه را به سوي عصر طالیی  مدیران مؤمنی بودند که باعث می

.گشودند حکومت سلطنتی می

V - بازرگانان  

ورانی  در یک سر این رشته پیله. سابقه رساند حکومت و حمل و نقل بازرگانی دریاي مدیترانه را به عظمتی بیبهبود 

گرداندند؛ حراجیهاي سیاري که  بودند که از کبریت گوگردي گرفته تا حریر گرانبهاي خارجی را در سراسر کشور می

کردند؛ بازارهاي روزانه و بازار  فراري را اعالن میضمناً در شهر سمت جارچی داشتند و کاالهاي گمشده و بردگان 

کردند، و از  دار تدلیس می زدند، با ترازوهاي نادرست یا سرك اي؛ دکاندارانی که با خریداران چانه می هاي دوره مکاره

داشتند که  چشم مراقب بازرسان اوزان و مقیاسات بودند؛ و یک پله باالتر، در این نردبان تجارت دکانهایی قرار  گوشۀ

در بندرها یا نزدیک آنها عمده . اینها ستون فقرات صنعت و تجارت بودند. فروختند کاالهاي ساخت خود را می

فروختند؛ گاه مالک یا ناخداي  فروشان می فروشان بودند که کاالهایی را که تازه از خارج آمده بود به مشتریان یا خرده

  .فروخت از عرشۀ کشتی می کشتی تجارتی مال التجارة خود را مستقیم

خرید و شاد هم  فروخت، می داشت ـ بیش از آنچه می» نامساعدي«مدت دو قرن ایتالیا در تعادل خارجی خود وضع 

شد؛ و اما سایر  شراب، روغن، ظروف و آالت فلزي، شیشه، و عطریات از کامپانیا صادر می  ظروف سفالین،. بود

فروشان در تمامی نقاط امپراطوري عمالی  در این ضمن، عمده. شد اري میمحصوالت ایتالیا در داخل کشور نگاهد

فروشندگان سیاري از اهالی یونان یا سوریه   کردند، و بازرگانان خارجی، داشتند که براي ایتالیا اجناسی خریداري می

آمد تا  ز جهان به رم میاجناس ظریف نیمی ا  با این جریان مضاعف،. جستند در ایتالیا داشتند که برایشان مشتري می

: گوید آیلیوس آریستیدس می. هایشان را زینت دهد ذائقۀ رومیان طراز اول را خوش آید، بدنشان را بپوشاند، و خانه

از سیسیل، غالت، گاو، » .هر که بخواهد تمامی کاالهاي جهان را ببیند، یا در سراسر جهان سفر کند یا در رم بماند«

آمد؛ از شمال افریقا، غالت و روغن؛ از سیرنائیک،  کاریهاي ظریف، مجسمه، و جواهر میپشم، منبت  شراب، چرم، 

سیلفیوم؛ از افریقاي میانه، حیوانات سبع براي میدان گالدیاتورها؛ از اتیوپی و افریقاي شرقی، عاج، عنتر، الك سنگ 

، روغن، دد، لیمو، چوب، مروارید، رنگ و مرمر کمیاب، اوبسیدین، ادویه، و بردگان سیاهپوست؛ از افریقاي غربی  پشت،

آهن، شنگرف، گندم، پارچۀ سفید، چوب پنبه، اسب،    قلع، مس،  نقره، سرب،  گاو، پشم، طال،  مس؛ از اسپانیا، ماهی،

گاو، ماکیان، ظروف سفالین،   شراب، گندم، الوار، سبزي،  گوشت خوك، و بهترین زیتون و روغن زیتون؛ از گل، لباس،

هاي  ؛ از بریتانیا، قلع، سرب، نقره، چرم،گندم، گاو، برده، صدف، سگ، مروارید، و اشیاي چوبی؛ از بلژیک، گلهو پنیر

آمد؛  از گرمانیا، عنبر، برده، و خز می. دادند تا براي معدة اشراف جگر غاز فراهم آوردند غاز را پیاده به ایتالیا سوق می

طال؛ از یونان و جزایر آن، ابریشم ارزان، پارچۀ سفید، شراب، روغن، عسل، الوار، و  گاو، آهن، نقره،  از درة دانوب، گندم،

آمد؛ از  ماهی، خز، چرم، و غالم می  از حدود دریاي سیاه، غالت،. و طال  مرمر، زمرد، دارو، آثار هنري، عطریات، الماس،

  رناي و انجیرهاي دیگر، عسل، پنیر،شراب، انجیر سمو  کتان لطیف و پارچۀ پشمی، پارشمن،  پارچۀ  آسیاي صغیر،

شراب، ابریشم، پارچۀ کنفی، شیشه، روغن، سیب، گالبی، آلو، انجیر، خرما،   روغن، و چوب؛ از سوریه،  صدف، فرش،
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عطریات، و دارو؛ از عربستان، کندر، صمغ،   انار، گردو، بلسام، ارغوان صوري، و صنوبر لبنانی؛ از پالمورا، منسوجات،

جواهر،   شیشه،  غالت، کاغذ، پارچۀ سفید،  دارچین، و سنگهاي گرانبها؛ از مصر،  زنجبیل، لودانوم،رمکی، صبر زرد، م

صیدا، صور، انطاکیه،   هزاران نوع کاالهاي ساخته شده از اسکندریه،. سنگ خارا، بازالت، مرمر سفید، و سنگ سماق

آمد، و مواد خام و پول از غرب به شرق  طرسوس، رودس، افسوس، و سایر شهرهاي بزرگ شرق به رم و غرب می

.رفت می

از پارت و ایران، جواهر، جوهریات . با خارج امپراطوري نیز تجارت وارداتی محسوسی برقرار بود  از این گذشته،

از چین ـ از طریق پارت یا هند یا قفقاز ـ ابریشم پرورده  .شد حیوانات سبع، و خواجه وارد می  کمیاب، تیماج، فرش،

. دادند شد و هموزن آن طال می پنداشتند که از درخت گرفته می رومیان ابریشم را محصول گیاهی می. آمد یا خام می

در . بافتند و در آنجا براي خانمهاي رومی و سایر شهرها لباس می  ، رفت مقدار زیادي از این ابریشم به جزیرة کوس می

میالدي، ایالت نسبتاً فقیر مسنیا ناچار شد زنان را از پوشیدن لباسهاي بدن نماي ابریشمین در مراسم  91سال 

ها، فرش، جواهر، عنبر،  در مقابل، چینی. اي دل قیصر و آنتونیوس را لرزاند مذهبی نهی کند، کلئوپاترا با چنین البسه

گویند که در سال  مورخان چینی از ایلچیهایی سخن می. کردند طوري وارد میدارو، و شیشه از امپرا  فلزات، رنگ،

. اند ـ مارکوس آورلیوس آنتونینوس ـ نزد امپراطور هوان ـ تی آمده» آن ـ تون«از راه دریا از طرف امپراطور  166

زده سکۀ رومی که تاریخ شان. اند اند که خود را سفیر معرفی کرده رود که این عده تاجرانی بوده احتمال بیشتري می

از هندوستان فلفل، . ضرب آنها مربوط به زمان از تیبریوس تا مارکوس آورلیوس است در شانسی به دست آمده است

، گیاههاي طبی، عاج، آبنوس، )اي که کریستوف کلمب به دنبال آن راه افتاد همان ادویه(  سنبل هندي، و ادویۀ دیگر

. آمد و فیل می  پشم، یاقوت، لعل، الماس، اسباب آهنین، لوازم آرایش، منسوجات، ببر،صندل، الجورد، مروارید، عقیق، 

توان فهمید که ایتالیا از هیچ کجا جز اسپانیا به  حد این تجارت و ولع رومیان را نسبت به تجمالت از اینجا می

 1200قط از یک بندر مصري هر سال گوید ف استرابون می. کرد واردات نداشت اي که از هندوستان کاال وارد می اندازه

کرد و در  هندوستان، در مقابل مقدار کمی شراب، فلزات، و ارغوان وارد می. رفت کشتی به هندوستان و سیالن می

مبلغی در همین حدود به . داشت ـ شمش یا سکه دریافت می  سسترس 100‘000‘000مقابل بقیه ـ بیش از سالی 

  .شد ا داده میعربستان و چین و محتمال اسپانی

ایتالیا در صدد . این تجارت وسیع تا دو قرن موجب سعادت بود، اما اساس نادرست آن عاقبت اقتصاد رم را تباه کرد

بست تا بتواند  کرد و به مردم مالیات می آن نبود که واردات را با صادرات متعادل کند؛ معادن صد ایالت را ضبط می

شد و عشق به  ترین معادن تهی می هاي پرمایه از آنجا که رگه. المللی خود برآید بینپولی تهیه کند که از عهدة موازنۀ 

یکی تسخیر : تجمالت خارجی همچنان ادامه داشت، روم سعی کرد که از دو راه خود را از ورشکستگی نجات بخشد

بود ـ یعنی هر چه کمتر مناطق معدنی جدید از قبیل داکیا، و دیگر از راه تنزل عیار پول رایج که زمانی بی عیب 

وقتی مخارج اداره و جنگ هر چه بیشتر به مبلغ منافع . شمش به کار برند و هر چه بیشتر مسکوك ضرب کنند

اتکاي ایتالیا به . جنس بپردازد، و از عهده بر نیامد  امپراطوري نزدیک شد، روم مجبور گردید که در مقابل جنس،

داد که سایر کشورها  اتی آن کشور بود؛ هر لحظه که قدرت آن را از کف میکرد ضعف حی غذایی که از خارج وارد می

در این مدت مستعمرات نه فقط پیشرفت و رفاه حال، بلکه . را وادار به ارسال غذا و سرباز کند، اجلش فرا رسیده بود

و   از بنادر شرقی ناپدید شدند،ابتکار اقتصادي را از سر گرفته بودند؛ بازرگانان ایتالیایی در قرن اول میالدي تقریبا، 

در حرکت نوسانی . حال آنکه بازرگانان سوري و یونانی در دلوس و پوتئولی برقرار و در اسپانیا و گل چند برابر شدند

  .شد که بر مغرب زمین تسلط یابد آسوده خاطر تاریخ، یک بار دیگر مشرق زمین آماده می
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VI - بانکداران  

شد؟ نخست از راه حفظ مسکوك نسبتاً قابل اطمینان که در سراسر جهان  ه پرداخت میمخارج تولید و تجارت چگون

دراي  هاي رومی از زمان جنگ اول کارتاژي بتدریج کاهش قیمت پیدا کرده بودند، چون خزانه تمامی سکه. معتبر بود

وزن . کاالست آسان یافته بودپرداخت دیون دولتی را با اجازه دادن به توسعۀ تورمی که نتیجۀ ازدیاد پول و تقلیل 

 14,2م به  ق 87در  گرم،  28,3به  202گرم، از سال  56,6م به  ق 241گرم مس بود، در سال  453آس، که در اصل 

در قرن آخر جمهوري، سرکردگان به نام خود سکۀ طال . گرم تقلیل یافته بود 7,1میالدي به  60و در سال   گرم،

هاي دورة امپراطوري که به نام امپراطوران بود  سکه. ادتاً یکصد سسترس ارزش داشتها ع کردند، و این سکه ضرب می

مبنی بر مهر کردن سکه با تمثال خود به   امپراطوران از رسم قیصر،. هاي سرکردگان زاده شده بود از همین سکه

تند با مس ضرب کردند و ساخ در این هنگام، سسترس را که سابقاً با نقره می. نشانۀ تضمین دولتی، پیروي کردند

نرون مقدار نقرة موجود در دینار را به نود درصد سابق آن تقلیل داد، ترایانوس به  .بودقیمت آن معادل چهار آس 

و سپتیمیوس سوروس به  هشتاد و پنج درصد، مارکوس آورلیوس به هفتاد و پنج درصد، کومودوس به هفتاد درصد،

. نرون وزن سکۀ طال را از یک چهلم لیور طال به یک چهل و پنجم تقلیل داد، و کاراکاال به یک پنجاهم. پنجاه درصد

اما ظاهراً درآمد نیز تا زمان مارکوس آورلیوس به . ها همراه بود کاهش عیار مسکوکات همیشه با افزایش قیمت

ن تورم تحت کنترل طریقۀ سهلی در خالص کردن بدهکاران به زیان بستانکارانی شاید ای. شده است تناسب زیاد می

ماند، ثروت را تا حد رکود اقتصادي و انقالب سیاسی  بوده است که اگر توانایی و امکان برتر ایشان بالمنازع می

ترین سیستمهاي مالی در ترین و موفق  علی رغم این تغییرات، سیستم مالی رم را باید یکی از ثابت. ساخت متمرکز می

مدت دو قرن یک استاندة پولی واحد در سراسر امپراطوري اعتبار داشت و ، با این واسطۀ ثابت، سرمایه . تاریخ دانست

.و تجارت چنان شکفت که در خاطرة بشر نظیر نداشت

پذیرفتند،  با سود را میدادند، حساب جاري و پس انداز  عمل صراف را انجام می: در نتیجه بانکداران همه جا بودند

انداختند و  سرمایه به کار می  نمودند، کردند، امالك را اداره کرده خرید و فروش می چک مسافرتی و حواله صادر می

این سیستم بانکداري از یونان و شرق یونانی . دادند کردند، و به افراد یا شرکتها وام می قروض را جمع آوري می

لغات سوري و بانکدار مترادف   مغرب زمین بیشتر در دست یونانیان و سوریان بود؛ در گل، آمد، حتی در ایتالیا و می

نرخ بهره، که بر اثر یغماي مصر به دست آوگوستوس به چهار درصد تقلیل یافته بود، پس از مرگ او به شش . بودند

  .صد، رسیددرصد ترقی کرد و تا فرا رسیدن عصر قسطنطین به حداکثر قانونی خود، دوازده در

میالدي توسعه و اتکاي متقابل و بغرنج بانکها و تجارت را در امپراطوري کامال  33آشوب و اضطراب مشهور سال 

آوگوستوس سخاوتمندانه پول سکه زده و خرج کرده بود، به این تصور که جریان سریع پول و نرخ . سازد گر می جلوه

این تشویق به عمل آمد، اما از آنجا که این جریان تا . رت خواهد شدپایین بهره و باال رفتن قیمتها موجب تشویق تجا

سپري نشده بود که عکس . م، که ضرب عجوالنۀ مسکوك قطع شد ق 10توانست ادامه یابد، هنوز سال  ابد نمی

تیبریوس در فرضیۀ عکس فرضیۀ آوگوستوس افراط کرد ـ وي معتقد بود که صرفه . العملی به وقوع پیوست

مخارج حکومت را بشدت محدود کرد، صدور مسکوك جدید را ناگهان ممنوع . رین اقتصاد بهترین آنهاستت جویانه

به سبب   کمبود واسطۀ مبادله که نتیجۀ این کار بود،. سسترس را در خزانه احتکار کرد 2‘700‘000‘000ساخت، و 

سقوط کرد، نرخ بهره باال رفت، قیمتها . سرازیر شدن پول به سمت مشرق زمین در ازاي تجمالت، سخت تر شد

سنا . طلبکاران به بدهکاران فشار آوردند، بدهکاران رباخواران را تعقیب کردند، و پول به وام دادن تقریباً از رواج افتاد

سعی کرد از خارج رفتن سرمایه به این وسیله جلوگیري کند که هر سناتور را مکلف سازد نسبت زیادي از دارایی 

در نتیجه سناتورها طلبهاي خود را مطالبه کردند و اراضی مرهون یا بیع . الیا به زمین تبدیل کندخود را در ایت
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چون سناتور پوبلیوس سپینتر به بانک بالبوس . شرطها را ضبط کردند تا پول فراهم آورند، و در نتجیه بحران آغاز شد

انون جدید از حساب خود در بانک بردارد، سسترس را در اطاعت از ق 30‘000‘000و اولیوس اطالع داد که باید 

در همان موقع، انقراض مؤسسۀ سئوتس و پسران در اسکندریه بر اثر غرق سه کشتی . مؤسسه اعالم ورشکستگی کرد

حامل ادویۀ گرانبها، و سقوط مؤسسۀ عظیم صباغی متعلق به مالکوس در صور، موجب شیوع این خبر شد که بانک 

چون کسانی . ه واسطۀ مطالبات زیادي که از این سه مؤسسه داشت ورشکست خواهد شدماکسیموس و ویبو در رم ب

که در آن حساب داشتند به شتاب شروع به برداشتن وجوه خود از این بانک کردند، بانک درها را بست و بعداً، در 

تقریباً در همان . کرد همان روز، بانک برادران پتیوس که از آن بزرگتر بود از پرداخت پول به مشتریان خودداري

بانکهاي روم یکی . اند کارتاژ، کورنت، و بیزانس ورشکست شده  زمان خبر رسید که مؤسسات بزرگ بانکی در لیون،

تیبریوس باالخره، براي . شد وام گرفت پول را فقط به نرخهاي خیلی باالتر از حد قانونی می. پس از دیگري بسته شد

سسترس، سه ساله، بدون ربح، با  100‘000‘000اجباري اراضی را معلق ساخت و مقابله با بحران، قانون خرید 

دادند، در نتیجۀ اقدام تیبریوس، مجبور شدند بهره را  افرادي که پول وام می. ضمانت ملکی، میان بانکها توزیع کرد

.پایین بیاورند؛ پول از خفا به در آمد، و بتدریج اطمینان بازگشت

VII – طبقات  

. گفتند پرستید، و در عین حال همه جز بانکداران از پول بد می وار می همه کس در روم پول را با تمنایی دیوانه تقریباً

پنداري عسل از پول نقد در دست  اگر می«این جمله را در دهان خدایی نهاده است که  خوداووید ضمن اشعار 

جبروت «ـ و یک قرن پس از او، یوونالیس » .کنی بیخبري تر است، چقدر از عصري که در آن زندگی می رینشی

قانون روم تا آخر دورة امپراطوري مانع آن بود که طبقۀ سناتورها . گوید را به نیشخند تهنیت می» مقدس ثروت

گریختند که  ورها بدین وسیله از دست قانون میخود را در تجارت یا صنعت به کار اندازند؛ و با اینکه سنات  سرمایۀ

داشتند سرمایۀ ایشان را به کار اندازند، از عمال خود نفرت داشتند و حکومت به  غالمان آزاد شدة خود را وا می

پس از تمامی انقالبات و . شناختند موجب تبار را تنها جانشین حکومت به اعتبار پول یا اعتقادات یا شمشیر می

برجستگان سناتوران و سوارکاران، قضات و مأموران، . سیمات طبقاتی قدیم منتها با القاب باقی مانده بودتلفات، تق

یا » وضیع«شدند، اعم از اینکه شرافت ذاتی یا مکتسب از مقام باشد؛ دیگران عموماً  خوانده می» شریف«عموماً 

در چندین شغل دولتی بدون حقوق و با : آمیخت حس شرافت غالباً با وقار غرور آمیز سناتور می. بودند» مستضعف«

کرد، براي مردم تفریحات و  ضرر شخصی خدمت می کرد، وظایف مهم را با میزان معقولی از لیاقت و کمال اداره می

ساخت، و مقداري از  کرد، برخی از بردگان خود را آزاد می دید، به موکلین خود کمک می ورزشهاي رزمی تهیه می

به واسطۀ تکالیف مربوط به مقام . کرد از طریق خیرات، چه بعد و چه قبل از مرگ، با مردم تقسیم می دارایی خود را

.سناتوري، هر سناتور مکلف بود یک میلیون سسترس داشته باشد تا بتواند سناتور شود یا بماند

ین یکی، بزرگترین ثروتها اما به استثناي ا. سسترس داشت 400‘000‘000یکی از سناتورها به نام گنایوس لنتولوس 

امپراطوران در ضمن که اختیارات سنا را . در شهر رم متعلق به بازرگانانی بود که از معامله یا تجارت ابا نداشتند

تقلیل دادند، به طبقۀ تاجر با اعطاي مقامات عالی روي خوش نشان دادند، صنعت و تجارت و مالیه را تحت حمایت 

. هاي طبقۀ شریفزادگان به نیروي سوارکاران متکی ساختند مپراطوري را در مقابل دسیسهخود قرار دادند، و امنیت ا

سسترس و نامزد شدن از طرف شخص امپراطور  400‘000عضویت در سلک روم یا طبقۀ بازرگانان مستلزم داشتن 

  .الناس بودند در نتیجه، بسیاري از افراد چیزدار در زمرة عوام. بود

رهمجوشی از تاجران نامزد نشده، کارگران آزاد زاده، دهقانان مالک، معلمان، طبیبان، پلبینها اکنون دیگ د

یک . کرد و نه بر حسب شغل سرشماري، پرولتاریا را بر حسب فرزندان تعریف می. هنرمندان، و آزاد شدگان بودند
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غالب » .کنند ور تقدیم نمیالناسی که چیزي جز فرزند به کش عوام«: خواند رسالۀ کهنۀ التینی ایشان را چنین می

کردند؛ این نرخ در  کار می) سنت امریکایی 40(ها و تجارت شهر به نرخ روزي یک دینار  ایشان درکانها و کارخانه

استثمار ضعیف به دست قوي، مانند خوردن، امري طبیعی است و . قرنهاي بعد ترقی کرد، اما نه به سرعت قیمتها

باید انتظار داشت که این وضع در همۀ اعصار و در هر نوع جامعه و . سرعت است تفاوت این دو با یکدیگر فقط در

روزگاري مردم همه فقیر بودند . حکومتی موجود باشد، اما کمتر مانند رم باستان با بیرحمی و شدت قرین بوده است

الوصف، از ذلت  مع. برد رنج میساید و از آگاهی بر آن  و از فقر خود خبر نداشتند؛ اما اینک فقر شانه به شانۀ غنا می

محض، با خیریه، با هدایاي تصادفی اربابان به موکالن، و با میراثهاي بزرگوارانۀ افراد ثروتمندي نظیر بالبوس، که براي 

  .شد هر شهرنشین رومی بیست و پنج دینار ارث گذارد، جلوگیري می

توانست از بردگی برهد، ثروتی به  هر فرد توانا می شد؛ با این وصف، تقسیمات طبقاتی به حد طبقات ارثی متوقف می

اي بود با حقوق کامل، و نوادة او  پسر بردة آزاد شده آزاده. هم رساند، و در خدمت امپراطور به مقامی رفیع برسد

.اي به نام پرتیناکس امپراطور هم شد چیزي نگذشته بود که نوادة بردة آزاد شده. توانست سناتور شود می

غالباً امور مالی امپراطوري در مستعمرات، . رن اول، بسیاري از مقامات مهم را غالمان آزاد شده گرفته بودنددر طی ق

آزاد . و معادن و کان سنگ و امالك امپراطور، و تهیۀ مایحتاج اردوهاي ارتش به ایشان سپرده بود  هاي رم، آبراهه

کردند و مشاغل  سوري بودند کاخهاي امپراطوري را اداره میشدگان و بردگان که تقریباً عموماً در اصل یونانی یا 

صنایع کوچک و تجارت به طور روزافزونی تحت نظارت آزاد . حساسی را در کابینۀ امپراطوري بر عهده داشتند

برخی از ایشان بزرگترین ثروتهاي . داران و مالکان بزرگی شدند برخی از آزادشدگان سرمایه. گرفت شدگان قرار می

گذشتۀ ایشان ندرتاً عالیق عالیه یا موازین اخالقی در ایشان به ودیعه نهاده بود؛ این بود که، . ن خود را گرد آوردندزما

آوردند و  پول را بدون قید و شرط به دست می. شد پس از آزاد شدن؛ پول مهمترین و تنها عالقۀ زندگی ایشان می

فی که از تریمالخیو کرده شدیداً پوست از گردة ایشان برآروده پترونیوس در وص. کردند بدون ابراز سلیقه خرج می

و سنکا با شدت کمتري در خشم خود نسبت به ایشان به نو کیسگانی که کتابهاي خوش جلد را براي تزیین   است،

العمل حسادت آلود  رود که این نیشخندها تا حدي عکس احتمال می. زند خواندند لبخند می خریدند و نمی می

بود و  اي باشد که به چشم خود شاهد تخطی نسبت به حقوق مسلم قدیم خود در مورد استثمار و تجمل می طبقه

  .آوردند ببخشد توانست کسانی را که براي شرکت در مداخل و قدرت آن سر بر می نمی

. داد رم انجام میاي شده باشد که غالب کارهاي دستی را در  کامیابی آزادشدگان قاعدتاً بایست موجب امیدواري طبقه

نفر یا تقریباً نصف جمعیت و در ایتالیا  400,000م، تعداد غالمان را در شهر رم به  ق 30بلوخ، در حدود سال 

برده  20,000اگر بتوان سخن افراد مخلوق آتنایوس را پذیرفت، برخی رومیان . نفر تخمین زده است 1,500,000

  . داشتند

اس مشخصی بپوشند در سنا رد شد تا مبادا بردگان متوجه نیروي عددي خود پیشنهاد مبنی بر اینکه بردگان لب

میالدي نسبت غالمان را به آزادگان در پرگاموم یک به سه ذکر کرده است ـ  170جالینوس در حدود سال . شوند

ندکی رود که این نسبت در شهرهاي دیگر هم با اختالف ا یعنی بیست و پنج درصد یا یک چهارم ، و احتمال می

) دالر 105000(سسترس  700,000سسترس بابت غالم مزرعه بود تا  330قیمت آدمیزاد از . مصداق داشته باشد

سسترس  4000اما قیمت متوسط در این هنگام . پرداخت  استاد دستور زبان،  که مارکوس سکاوروس بابت دافنیس،

م و برده بودند، و غالب کارهاي دستی یا دفتري و هشتاد درصد کارمندان صنایع و خرده فروشی غال. بود) دالر 400(

مستخدم   :غالمان خانگی کارهاي گوناگون داشتند. گرفت انجام می »المال ممالیک بیت«دستگاه دولت توسط 

که الاقل (ور، آموزگار، آشپز، سلمانی، نوازنده، نساخ، کتابدار، هنرمند، طبیب، فیلسوف، خواجه، شاهد  شخصی، پیشه
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شد  در رم بازار مخصوصی بود که در آن می. شدند ، و شل و لنگ که با نقص خود اسباب تفریح می)دش ساقی می

زدند و  بردگان خانگی را گاه کتک می. دست یا مردان سه چشم یا غول یا کوتوله یا مخنث خرید پا و بی غالمان بی

. خواست مشروب نخوردند قدر که او میپدر نرون به این علت آزادشدگان خود را کشت که آن . کشتند احیاناً می

آالت شکنجۀ چوبی «تراود  سنکا در شرحی که از خشم در رسالۀ خود داده است در موردي که اثر خشم از قلم او می

شد، قالبی  و سایر ابزارهاي عذاب، سیاهچالها و سایر زندانها، آتشهایی که در زندانها گرد ابدان زندانیان افروخته می

را » کشید، انواع مختلف زنجیر و مجازاتهاي گوناگون و در هم دریدن اندامها و داغ زدن پیشانی می که اجساد را

کند که، در حینی  یوونالیس خاتونی را وصف می. کند؛ و اینها هم ظاهراً جزئی از زندگی بردگان مزارع بود توصیف می

و اووید معشوقۀ دیگري را توصیف کرده . یانه بزنندداد غالمان را پیاپی تاز دادند، دستور می که به گیسویش جعد می

کرد؛ اما این داستانها نشان قریحۀ ادبی دارند و نباید با تاریخ اشتباه  که سنجاق مویش را در بازوي خدمتکار فرو می

.شوند

ر را ما در خطر آن هستیم که راجع به ظلم و جور گذشته غلو کنیم، همان طور که جنایت و سوء اخالق زمان حاض

رفته رفته سرنوشت بردگان خانگی . دهیم ـ چرا که شیوة ظلم هر چه نادرتر باشد جالبتر است نیز چند برابر جلوه می

شدند، به واسطۀ هواخواهی متقابل، به  ها پذیرفته می در دورة امپراطوري به واسطۀ آنکه روز به روز بیشتر در خانواده

ایستادند، و به واسطۀ امنیت و دوام استخدام که  ها به خدمت بردگان میواسطۀ رسم زیباي مالکان که در برخی بخش

هاي گور  کردند، و سنگنبشته بردگان را از لذت زندگی خانوادگی محروم نمی. در زمان ما استثنایی است بهتر شد

: ده استمثال بر سنگی نوشته ش. بردگان حاکی از همان لطف و مهري است که نسبت به آزادگان ابراز شده است

ترین و نشاط  اند که شش ماه و سه روز زیست و شیرین پدر و مادر ائوکوپیون این سنگ را به یادبود او برافراشته«

مراثی دیگر حاکی از عطوفیترین روابط » .هر چند به زبان نیامد، بزرگترین سعادت ما بود  ترین کودکان بود که، بخش

زادة  اي را مانند پسرش دوست داشته است؛ نجیب است که مستخدم در گذشتهاربابی اعالم کرده : بین ارباب و غالمند

نالد؛ زنی دانشمند  اي بر مرگ کودکی که سپردة او بوده است می جوانی بر مرگ دایۀ خود ماتم گرفته است؛ دایه

مرگ غالم شعر تسلیتی براي فالویوس اورسوس در «ستاتیوس . یادبودي ظریف به خاطر کتابدار خود افراشته است

براي غالمان به خطر افکندن جان خود براي حفظ جان اربابان عملی غیر معمولی نبود، . او سروده است» محبوب

رفتند، و برخی از ایشان جان خود را فداي ارباب  بسیاري از ایشان به طیب خاطر با اربابان خود به تبعید می

کردند، بعضی از ایشان با غالمان خود  آزاد و با ایشان ازدواج میبرخی از مالکان غالمان یا کنیزان خود را . کردند می

تلطیف اخالق و حساسیت، عدم حفظ تمایز ناشی . شد غذا می کردند؛ سنکا با غالم خود هم مانند یک دوست رفتار می

رمغان از رنگ نژادي بین مالک و برده، اصول عقاید رواقی، و کیشهاي عاري از اختالف طبقاتی که از شرق به ا

داري سهمی داشتند؛ اما عوامل اصلی این تخفیف یکی همان منفعت اقتصادي بود که  آمد، همه در تخفیف برده می

بسیاري از بردگان به واسطۀ . آورد، و دیگري ترقی قیمت غالمان مالک از حسن رفتار با بردگان به دست می

ز قبیل تندنویسان، دستیاران تحقیق، منشیان و مدیران تواناییهاي فرهنگی عالیی که داشتند مورد احترام بودند ـ ا

توانستند براي خود دست  در بسیاري موارد غالمان می. مالی، هنرمندان و طبیبان، استادان دستور زبان، و فیلسوفان

ال در معمو. نگاه دارند» پول تو جیبی«به تجارت زنند، قسمتی از درآمد خود را به مالک بدهند، و بقیه را به عنوان 

توانست به وسیلۀ این گونه درآمدها، یا با خدمات صادقانه یا استثنایی، یا به واسطۀ  مدت شش سال یک غالم می

.جذبه و لطف شخصی به آزادي برسد

تا فرا . اوضاع و احوال کارگران و حتی بردگان تا حدي بر اثر ایجاد کولگیا یا انجمنهاي کارگران سر و صورتی یافت

خوانیم، از این کولگیاها به تعداد زیاد به وجود آمده بود و هر یک اختصاص به صنف  که تاریخ آن را میرسیدن زمانی 
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لبک زنان، و  صنفهاي جداگانۀ ترومپت نوازان، بوق زنان، کالریون نوازان، نی زنان، شیپورك زنان، نی: معینی داشت

عموماً سلسله مراتبی از قضات و یک یا چند : ید شده بودکولگیا معموال از شهرداري ایتالیا تقل. غیره تشکیل شده بود

این اصناف . گرفتند ساختند و ساالنه برایش عید می رب النوع مخصوص صنف خود داشتند که معبدي براي آن می

خت پذیرفتند که پشتیبان آنان باشند و با پردا کردند، و ایشان می نیز مانند شهرها از مردان و زنان ثروتمند تقاضا می

اگر این انجمنهاي صنفی را با . مخارج گردشها و تاالرهاي جلسه و مقابر ایشان به تعارفات ایشان جواب بدهند

ایم؛ اینها را بهتر است به صورت مسالک اخوت مسیحی  هاي کارگران زمان خود متعادل بدانیم، اشتباه کرده اتحادیه

ثروتمندان . ط و تفریح برادرانۀ آنان و کمک سادة متقابل ایشانپایان آن و نشا دید، با مقامات و عناوین افتخاري بی

در کولگیا تمامی . گذاشتند هاي خود چیزي براي آنها می کردند و در وصیتنامه تشکیل این اصناف را تشویق می غالباً 

ادگان در شورا یک و در برخی از این کولگیاها بردگان با آزادز. »خواهر«یکدیگر بودند و تمامی زنان » برادر«مردان 

  .مسلم بود که چون بمیرد، یادبودي مجلل خواهد داشت» عضو متشخص«براي هر . نشستند جا می

توان راضی کرد تا تمامی  در قرن آخر جمهوري، مردمفریبان فرق مختلف کشف کردند که بسیاري از کولگیاها را می

  بود که انجمنهاي صنفی آالت سیاسی پاتریسینها، افراد آن به نامزد معینی در انتخابات رأي بدهند، بدین طریق

. توانگران، و تندروان شدند؛ و فسادي که ایشان را به رقابت واداشته بود به انهدام حکومت دموکراسی روم کمک کرد

قی آوگوستوس، به استثناي چند کولگیاي مفید، با. قیصر این کولگیاها را غیر قانونی ساخت، اما آنها از نو احیا شدند

  .کرد مارکوس آورلیوس وجود آنها را تحمل می. ترایانوس باز همه را غیر قانونی ساخت. را منحل کرد

. دادند آشکار بود که در تمامی این مدت، خواه به صورت قانونی و خواه به صورت غیر قانونی، به فعالیت خود ادامه می

.ندگی مردم نفوذ کرد و بر آن تسلط یافتاي شدند که مسیحیت از طریق آن به ز وسیله  در خاتمۀ کار،

VIII - اقتصاد و دولت  

حکومت در دورة امپراطوري تا چه حد کوشید بر زندگی اقتصادي نظارت داشته باشد؟ حکومت سعی کرد که 

 مالکیت دهقانی را احیا کند و تا حد زیادي با شکست مواجه شد؛ در اینجا امپراطوران روشنفکرتر از سنا بودند، زیرا

دومیتیانوس درصدد برآمد که کشت غالت را در ایتالیا تشویق کند، اما . مالکان امالك وسیع بر سنا چیره بودند

وسپاسیانوس از این راه سنا را مجبور کرد که او را . توفیقی نیافت؛ در نتیجه ایتالیا همواره در وحشت قحط و غال بود

سپتیمیوس . م منبع عمدة گندم ایتالیا بود، در قبضۀ خود داشتبه امپراطوري بپذیرد؛ او مصر را، که در آن هنگا

دولت بایست ورود و توزیع غالت را تضمین و بنابراین . سوروس همین کار را با تصرف افریقاي شمالی انجام داد

ا را تضمین داد؛ کالودیوس جبران زیان آنه کردند مزایایی می به بازرگانانی که غله به ایتالیا وارد می. کرد کنترل می

تأخیر یا شکستگی بحریۀ حامل غالت . هاي این گونه بازرگانان را از مالیات بر اموال معاف ساخت کرد و نرون کشتی

  .توانست مردم رم را به انقالب تهییج کند در این هنگام تنها چیزي بود که می

ـ معادن، کانهاي سنگ، شیالت، اقتصاد رم نوعی تجارت آزاد بود که به واسطۀ مالکیت دولت بر منابع طبیعی 

لژیونها آجر و کاشی مورد نیاز ساختمانهاي خود را . رسوبهاي نمکی، و قطعات عظیم اراضی مزروع ـ تعدیل شده بود

ساختن اسلحه و . گرفتند ساختند، و خود غالباً در کار ساختمان و بخصوص در مستملکات مورد استفاده قرار می می

هاي دولتی که در قرن  هاي دولتی بود؛ و ممکن است همان نوع کارخانه حصر به کارخانهماشینهاي جنگی محتمال من

ساختمانهاي دولتی معموال با چنان نظارت شدید دولتی . شویم در قرن اول هم موجود بوده باشد سوم از آنها خبر می

اد و خرابی پیمان در حداقل گرفت و فس شد که کار به خوبی انجام می به پیمانکاران خصوصی به مناقصه داده می

میالدي، کارهاي آزاد به طور روزافزون وسیلۀ آزادشدگان امپراطور و به دست بردگان  80در حدود سال . ممکن بود

  .ظاهراً در تمامی اوقات، تقلیل بیکاري یکی از مقاصد دولت در تعهد این کارها بود. شد دولتی انجام می
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مالیات فروش و عوارض گمرکی خفیف و گاه باج عبور اجناس از روي پلها و  صدي یک. تجارت زیاد تحت فشار نبود

اما اگر . شهربانان، تحت روش مقررات عالی، بر خرده فروشی نظارت داشتند. از وسط شهرها تنها مضیقۀ تجارت بود

از نظایر خود در  بیان یکی از افراد خشمگین مخلوق پترونیوس را بتوان باور کرد، این شهربانان به هیچ وجه بهتر

» .داران همواره باز است و پوزة سرمایه …. سازند با نانوایان و دیگر بدکاران از همین قبیل می«: ازمنۀ دیگر نبودند

امور مالی تحت تأثیر تصرفات حکومت در پول رایج و رقابت خزانه داري بود که ظاهراً بزرگترین بانکدار امپراطوري 

داد، و در مورد ساکنان شهرها،  داشت و با اخذ بهره به ایشان وام می ورزان را گرو برمیرفت؛ محصول کشا به شمار می

گشود و  گرفت که درهاي منابع و بازارهاي جدید را می تجارت از جنگ کمک می. گرفت اثاث ایشان را به رهن می

ترسی به هند را در قبال بدین نحو که لشکرکشی گالوس به عربستان، دس. آورد طرق تجاري را تحت نظارت در می

ها آن بود که خواتین و خوانین  پلینی از این شکایت داشت که غرض از لشکرکشی. رقابت اعراب و پارتها تأمین کرد

.رومی در انتخاب انواع عطریات آزادتر باشند

سسترس  1‘500‘000‘000درآمد ساالنۀ دولت در زمان وسپاسیانوس . در ثروت روم باستان نباید مبالغه روا داشت

وسیلۀ انباشتن ثروتهاي . بوده ـ و این از خمس بودجۀ شهر نیویورك در زمان ما کمتر است) دالر 150‘000‘000(

بزرگ از طریق تولید انبوه هنوز شناخته نبود یا شناخته بود اما مورد توجه نبود، و صنایع و تجارت عظیم و قابل اخذ 

کرد و در مورد به راه انداختن  حکومت رم براي بحریه کمتر خرج می. ودمالیات زمان حاضر را به وجود نیاورده ب

از آنجا که صنایع تا حد زیادي داخلی . کرد، نه با وام کرد؛ با همان درآمد خود زندگی می قرضۀ ملی هیچ خرجی نمی

. شد مالیات نمیگشت و دچار چندین  هاي آن مانند امروز براي رسیدن به مصرف کننده چند دست نمی بود، فراورده

بیش از ما براي خود و کمتر از ما براي . کردند، نه براي بازارهاي عمومی مردم بیشتر براي محل خود چیزي تولید می

گرفتند، ساعتهاي بیشتر اما با شدت  بدن خود را بیشتر به کار می. کردند اند کار می دیگران که به چشم هم نیامده

از عهدة رقابت با . آمد ناراحتی نداشتند هزاران وسیلۀ تجمل که به خوابشان هم نمی کردند، و از فقدان کمتري کار می

آمدند؛ اما از چنان سعادتی برخوردار بودند که ملل مدیترانۀ  ثروت ما، حتی در آن سالها که کم حاصلتر است، بر نمی

ن خود اوج ترقی مادي دنیاي باستان اند؛ و ای قبل از آن خبر نداشتند و، به طور کلی، از آن پس هم به خود ندیده

  .بود
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فصل شانزدهم

  روم و هنر آن

  میالدي 96 –م  ق 30

  

I – دین به یونان  

ایجاد . قبل از آوگوستوس مردمی جنگجو بودند، پس از او فرمانروا شدند. رومیان در حد خود مردم هنرمندي نبودند

پول گزاف . شمردند گتر از آفرینش یا التذاذ از زیبایی مینظم و امنیت را از طریق حکومت خیري عظیمتر و امري بزر

. نگریستند پرداختند؛ اما به هنرمندان زنده به عنوان کارگر پست به تحقیر می به بهاي آثار استادان در گذشته می

یاست، فقط حقوق و س» .داریم پرستیم، سازندگان آنها را منفور می در ضمن که بتها را می«: گفت سنکاي مهربان می

به استثناي . رسید و از میان هنرهاي دستی فقط کشاورزي، آن هم به دست کارگران، طریق شریف زندگی به نظر می

کردند و با  تقریباً همگی با دست کار می. معماران، غالب هنرمندان روم برده یا آزاد شده یا اجیر یونانی بودند

از این سبب، هنر . کمتر به فکر ضبط زندگی یا نام ایشان افتادندمؤلفان التینی . وران در یک طبقه جا داشتند پیشه

اي تاریخ هنر رم را ثبت و ضبط نکرده است، در  رومی تقریباً بکلی بی نام و نشان است؛ هیچ گونه شخصیت زنده

حالی که داستان جمالشناسی یونان را کسانی همچون مورون، فیدیاس، پراکسیتلس، و پروتوگنس روشنی 

ها، نقوش برجسته، و عکسها و  ها، گلدانها، مجسمه در اینجا مورخ ناچار است براي فهرست کردن سکه. دبخشن می

به این امید بیهوده که مگر تراکم آنها با زحمت بسیار بتواند شکوه انبوم روم را . عمارات از اشیا سخن گوید نه از افراد

یابد و نه از طریق هوش و  ش یا لمس به روح دست میمحصول هنر از طریق چشم یا گو. به خواننده منتقل سازد

عالم کلمات فقط یکی از چند . شود چون آن آثار را به صورت افکار و کلمات درآوریم، از زیبایی آنها کاسته می. فهم

هر یک از حواس عالمی از آن خود دارد، بنابراین هر هنر وسیله و واسطۀ خاص خود را داراست که . عالم است

  .نویسد حتی هنرمند هم دربارة هنر بیهوده می. اند به الفاظ ترجمه شودتو نمی

ایم که در ابتدا سرمشق و  پیش از رسیدن به آن هنر یونانی را دیده: بدبختی خاصی هنر رومی را فرا گرفته است

روم به واسطۀ  سازد، هنر همچنانکه هنر هند به واسطۀ اشکال عجیب خود ما را مشوش می. نماید استاد هنر رومی می

مدتها پیش، این ستونها و سرستونهاي دوریک و یونیایی و . نشاند تکرار یکنواخت اشکال آشنا حرارت ما را فرو می

حتی . ایم هاي شاعران و فرمانروایان و خدایان را دیده کورنتی، این نقوش برجستۀ نرم خیال انگیز، این نیمتنه

اصالت رومی » درهم«پومپئی تقلیدي از اصل یونانی است؛ فقط آن ترتیب انگیز دیوارهاي  گویند نقشهاي اعجاب می

یقین است که هنر عصر . آزارد دارد و آن هم تصویري را که ما از وحدت سادگی، و خودداري هنر کالسیک داریم می

ق سیسیل و اشکال و طرق و آرمانهاي زیبایی خاص هالس از طری. آوگوستوس در روم به نحو بال منازعی یونانی بود

ایتالیاي یونانی و از طریق کامپانیا و اتروریا و باالخره از طریق یونان و اسکندریه و مشرق زمین هلنی به هنر رومی 

و . هنرمندان یونانی به مرکز جدید ثروت و حمایت سرازیر شدند  هنگامی که روم خداوندگار مدیترانه شد،. راه یافت

هایی از  هر فاتح رومی نمونه. نی براي معابد و کاخها و میدانهاي رومی ساختندشمار از شاهکارهاي یونا کپیهاي بی

. هاي بازماندة آثار یونانی را بیابد کرد تا گنجینه هر فرمانروایی شهرها را زیر و زبر می. آورد آثار یونانی به وطن باز می

د که آهنگ هنر رومی را تا مدت یک قرن اي ش هاي ربوده شده یا خریده ها و مجسمه به تدریج ایتالیا موزة نقاشی

.روم را دنیاي هلنیستی بلعیده بود  از لحاظ هنري،. معین کردند
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اي میان  از یک لحاظ هم، چنانکه خواهیم دید، تاریخ هنر روم عبارت است از مبارزه. اما این تمامی حقیقت نیست

قالي واقعپردازانۀ بومی ایتالیا، براي آنکه خود را از آرشیتراو وطاق؛ و از لحاظ دیگر تاریخ هنر روم عبارت است از ت

هنر یونانی به جاي انسان خدایان را تصویر کرده، به جاي افراد خاکی . هجوم هنر یونانی به شبه جزیره نجات دهد

ت مثل افالطونی را نمودار ساخته، و به جاي آنکه در جستجوي حقیقت ادارك و اظهار برآید، دنبال کمال اعالي صور

آن هنر بومی مردانه که به نقر و نگار اشکال بر مقابر اتروسکی کمک کرده بود میان فتح یونانیان و نشئۀ . رفته بود

اما عاقبت قالب هلنیستی را در هم شکست و، با پیکرتراشی واقعپردازانه، . دوستانۀ نرون به خواب رفته بود یونان

روم از طریق این هنرها و . ، در هنر کالسیک انقالب کردنقاشی امپرسیونیستی، و معماري خاص طاق و گنبد

  .همچنین از طریق زیباییهایی که به عاریت برده بود مدت هجده قرن پایتخت هنري دنیاي غرب شد

II – روم زحمتکش  

رو به شمال در کنار  بگردد و از اوستیا فالویوسآمد که گرد روم  مسافري که در زمان باستان در صدد آن برمی

ها را  ها و دره شد که خاك تپه کرد، قبل از هر چیز متوجه سرعت جریان گل آلود آب می رودخانۀ تیبر حرکت می

فرسایش، اشکال تجارت دو : انگیزي بآسودگی خفته است در این حقیقت ساده نکات غم. برد همراه خود به دریا می

پوشاند ساکنان  در رودخانه، الیروبی مرتب دهانۀ تیبر، و سیالبهایی که تقریباً هر بهار زمینهاي پست روم را میسره 

راند که فقط به آن دسترسی داشتند و غالباً غالتی را که در انبارهاي واقع در بندرگاه ذخیره  را به طبقات باالتري می

ها را به خرابی و انسان و حیوان را به دیار مرگ  رفت، خانه هنگامی که آب پایین می. ساخت شد نابود می می

.کشاند می

افتاد که به مسافت سیصد متر در  می) بازار بزرگ(چشمانش به امپوریون  شد، میچون این مسافر به شهر نزدیک 

آن سوي . و صداي کارگران و انبارها و بازارها و اجناس متحرك انباشته بود کنارة شرقی رودخانه قرار داشت و از سر

دست » اعتصاب نشسته«م به  ق 449و  494امپوریون تپۀ آونتینوس واقع بود که در آن پلبینهاي خشمگین در سال 

، و پشت باغها در ساحل چپ این نقطه باغهایی قرار داشت که قیصر در وصیت خود به مردم بخشیده بود. زده بودند

هنوز (در نزدیکی ساحل شرقی، کنار پل زیباي آیمیلیوس، میدان گاو فروشها بود که دو معبد . قرار داشت یانیکولوم

هاي  تپه  در قسمت دور دست شمال، در طرف راست،. االهۀ سرنوشت و االهۀ بامداد در آن بودند) موجودند

در ساحل چپ این نقطه . پاالتینوس و کاپیتولینوس پدیدار بود که کاخها و معبدها روي آن هر دو را پوشانده بودند

در شمال مرکز شهر، آن سوي ساحل شرقی، چمنهاي . باغهاي آگریپا و آن سوي باغها تپۀ واتیکان قرار داشت

تئاترهاي بالبوس و پومپیوس، سیرك . پشت یکدیگر داده بودند دار و ساختمانهاي تزیینی میدان مارس پشت به دامنه

در همین جا بود که لشکریان . فالمینیوس، حمامهاي آگریپا، و ستادیوم دومیتیانوس در همین قسمت واقع بود

دم جستند تا جایزه را بربایند، مر دادند، ارابه سواران بر یکدیگر سبقت می کردند، ورزشکاران مسابقه می تمرین می

  .شد تا تقلید دموکراسی را درآورد کردند، و انجمن در دورة امپراطوران تشکیل می توپ بازي می

. دید که به سرویوس تولیوس منسوب بود شد، بقایاي دیواري را می چون آن مسافر در حدود شمالی شهر پیاده می

خته بود، اما قدرت اسلحۀ رم و امنیت م از نو سا ق 390رود که رم آن دیوار را پس از هجوم گلها در  احتمال می

دیوار دیگري برافراشته نشد، و ) میالدي270(ظاهري پایتخت بارو را رها کرد تا ویران شود؛ و تا زمان آورلیانوس 

هایی به صورت طاقنماهاي یک  در میانۀ دیوار دروازه. برافراشته شدن آن دیوار نشان از میان رفتن امنیت رم بود

چون . زیر دیوار رد شوند از  هاي عظیم که، نام خود را از آن گرفته بودند، ی باز کرده بودند تا جادهطاقی یا سه طاق

زد، باغهاي مشخص و ممتاز سالوستیوس و  مسافر حصار شهر را در قسمت شرقی و سپس قسمت شمالی دور می

دید و  یانوسی، و کالودیوسی را میهاي مارکیانوسی، آپ چادرهاي گرد گرفتۀ پاسداران امپراطور و طاقهاي آبراهه
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. کرد کویرینالیس، ویمینالیس، و اسکویلینوس را مشاهده می  هاي پینچیان، سپس در سمت راست خود بترتیب تپه

شد، از میان دروازة کاپنا در دامنۀ جنوبی  چون از دیوار دور و پیاده از جادة آپیانوسی به سمت شمال غربی روانه می

شد تا در فوروم  سوي جادة نوا و سپس در طرف شمال از میان تعدادي طاقنما و عمارت رد میتپۀ پاالتینوس به 

.قدیم که سر و قلب رم بود بایستد

فروشندگان به ) میالدي 96(متر؛ اما در این هنگام  60متر در  180این میدان در اصل بازارگاهی بود به ابعاد 

؛ جز آنکه در تاالرهاي ستوندار نزدیک میدان باز هم افراد سهام هاي نزدیک یا سایر فورومها رفته بودند کوچه

کردند، یا با وکال در طرق گریز  بستند، در دیوانها از خود دفاع می فروختند، با دولت پیمان می شرکتهاي مالیاتی را می

اي براي خدایان و معابد  معابد ساده نیویورك،گرد میدان، مانند حوالی وال ستریت . نمودند از قانون مشورت می

عمارات  هاي سرپوشیدهبخشید و  تعداد زیادي مجسمه این میدان را زینت می. بزرگتري به نام مامون ساخته شده بود

م تا زمان قیصر این میدان محل  ق145از سال . شد چند درخت کهن حاصل نمی انداخت که از اي می بزرگ سایه

شد؛ چون منبري که  در دو سوي میدان سکوب ناطق قرار داشت که دماغۀ کشتی خوانده می. اجتماع مجالس بود

در انتهاي . ودم از آنتیوم گرفته شده زیور شده ب ق338هایی که در سال  هاي کشتی قبال در آنجا قرار داشت با دماغه

قرار داشت و آن ستونی از برنز مطال بود که آوگوستوس بر نشانۀ » فرسنگ شمار زرین«غربی میلناریوم آوریوم یا 

بر این فرسنگ شمار، قصبات عمده و فواصل آنها از رم نبشته شده . ملتقا و ابتداي چند جادة کنسولی برافراشته بود

. پیوست شده بود که در تپۀ کاپیتولینوس به معابد یوپیتر و ساتورنوس میدر قسمت غربی، جادة مقدس کشیده . بود

دید به نام فوروم یولیوس که قیصر براي کمک به فوروم قبلی  در شمال این فوروم، مرد مسافر فوروم بزرگتري می

اده شده بود؛ و ساخته بود؛ در نزدیکی این فوروم، فورومهاي اضافی بود که براي آوگوستوس و وسپاسیانوس ترتیب د

  .اندکی بعد، ترایانوس بزرگترین فوروم را در آن حدود به وجود آورد و زینت کرد

ها را که بدون  مرد مسافر، حتی در آن گردش شتابزده، گوناگونی انبوه جمعیت شهر و عدم کفایت پرپیچ و خم کوچه

بیشتر آنها گذرهاي . الی شش متر بود عرض برخی از این کوچه ها بین پنج. کرد نقشه به وجود آمده بود درك می

ها بر روي سنگفرش  یوونالیس شکایت داشت که عبور پر سر و صداي ارابه. پرپیچی به اسلوب مشرق زمین بودند

زدند راه رفتن در خیابانها را در  ساخت، و جمعیتی که هنگام عبور تنه می ناهموار به هنگام شب خواب را نامقدور می

شود راه پیش  اي که از برابر ما پدیدار می هر قدر هم شتاب کنیم، لشکر زاینده«. آورد نگ درمیوقت روز به صورت ج

زند، دیگري چوبۀ تخت  یکی آرنج به پهلویم می. آورد را بر ما بسته است و تودة در هم فشردة مردم از پس فشار می

پاهاي عظیم از هر سو . گل آجین شده است ساق پایم. کوبد، و دیگري بشکۀ شراب را روان را، یکی تیري بر سرم می

معابر عمومی وسیع با » .گذارد کنند؛ سربازي چکمۀ میخدار خود را به تمامی روي شست پایم می لگد مالم می

قطعات پنج گوش سنگ آتشفشان فرش شده بود، که گاه چنان سخت با ساروج کار گذارده شده بود که چند تایی از 

رفت فانوسی به همراه داشت یا  کوچه ها چراغ نداشت؛ هر که در تاریکی از خانه بیرون می. آن تا این زمان باقی است

درها را . شد پیمود؛ و در هر دو حال، به پاي خود، به کام دزدان متعدد درون می دنبال غالمی مشعل به دست راه می

ی که همسطح خیابان بود ـ مانند زمان ما ـ های کردند؛ و پنجره ها را شبها چفت می بستند، و پنجره با قفل و کلید می

هاي طبقات باالتر به پایین پرتاب  یوونالیس اشیایی را که اعم از مایع یا جامد از پنجره. هاي آهنی محفوظ بود با میله

ها ممکن بود شب به میهمانی شام  معتقد بود که رویهمرفته فقط دیوانه. افزاید شد به این خطرات عبور شبانه می می

.بروند و قبال وصیت نکنند

هاي  از آنجا که وسایل نقلیۀ عمومی موجود نبود که کارگران را از خانه به سر کار ببرد، غالب پلبینها در خانه

نشینی  خانۀ اجاره. کردند نشینی آجري در نزدیکی مرکز شهر یا اطاقهاي پشت یا باالي دکان خود زندگی می اجاره
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ها شش هفت طبقه  بسیاري از خانه. شد خوانده می» جزیره«شد و از این جهت  مل میمعموال یک میدان کامل را شا

. کشتند ریختند و صدها نفر از ساکنان را می بودند و چنان سرهم بندي شده بودندکه بسیاري از آنها فرو می

داده  قانون اجازه می این«ها را به حدود بیست متر محدود کرد، اما ظاهراً  آوگوستوس ارتفاع قسمت جلوي این خانه

اي که اطاق زیر بامش  بخت برگشته«است که عقب ساختمان را بیش از این اندازه باال ببرند، زیرا مارتیالیس از 

نشینی دکان بود، بعضی از آنها در  هاي اجاره طبقۀ اول بسیاري از خانه. گوید براي ما سخن می» خورد دویست پله می

معدودي نیز از طبقات باالي خود به وسیلۀ راهروي طاقدار از باالي خیابان به هم . دندطبقۀ دوم خود داراي ایوان بو

اي دیگري به صورت ساختمان الحاقی به افراد مخصوص و معینی از  در این راهرو، اطاقهاي اجاره. مربوط بودند

اوتپۀ پیروزي در پاالتینوس و سوبورا نشینی در جادة نو هاي اجاره ها یا خانه» جزیره«از این گونه . شد پلبینها داده می

ها  در این خانه. هاي ویمینالیس و اسکویلینوس بود ـ فراوان بود هایی بین تپه خانه ـ که منطقۀ آکنده از فاحشه

کارگران بارانداز امپوریون، گوشتفروشان ماکلوم، ماهی فروشان فوروم پیسکاتوریوم، گاوداران فوروم بواریوم، 

هاي  زاغه. کردند هاي رم، و منشیان و شاگردان بازرگانان زندگی می م هولیتوریوم، کارگران کارخانهفروشان فورو سبزي

.هاي فوروم قرار گرفته بود رم در کناره

فروشان، کتابفروشان،  میوه: خاست هاي دور از فوروم صفی از دکان داشتند و غوغاي کار و معامله از آنها برمی کوچه

گرزان، گلفروشان، کاردفروشان، چلنگران، داروفروشان، و سایر کارسازان حوایج و هواجس و عطاران، درزیگران، رن

سلمانیها حرفۀ خود را در هواي آزاد عرضه . آوردند هاي بیرون زدة خود بند می هوسهاي بشر شوارع عامه را با دکه

به نظر مارتیالیس یک میفروشی  ها چندان متعدد بودند که رم میکده. کردند که همه صداي ایشان را بشنوند می

هر تجارتی بدان تمایل داشت که در یک کوچه یا محله تمرکز بیابد و غالباً نام خود را بدان محل . آمد عظیم می

سازان در راستۀ  بدین ترتیب نعلین سازان در راستۀ سانداالریوس، یراق سازان در راستۀ لوراریوس، شیشه. داد می

  .ان در راستۀ مارگاریتاریوس جمع بودندویتراریوس، و گوهر فروش

گرفتند و در تجملی از آن گونه که ارسطو  در این دکانها، هنرمندان ایتالیا ـ مگر بزرگترینشان، که مزدي گزاف می

آرکسیالئوس یک میلیون سسترس از . دادند کردند ـ کار خود را انجام می براي هنرمندان خواسته بود زندگی می

سسترس بابت مجسمۀ  400,000اي از فلیکیتاس یا االهۀ خوشبختی بسازد؛ و زنودوروس  مجسمه لوکولوس گرفت تا

معماران و پیکرتراشان در ردیف طبیبان و آموزگاران و کیمیاگران بودند که . گرفت) پیک خدایان(عظیم مرکوریوس 

دادند یا برده بودند یا  را انجام می هنرهاي آزادگان را حرفۀ خود ساخته بودند؛ اما آنان که بیشتر کارهاي هنري رم

داشتند که منبتکاري و نقاشی و هنرهاي مشابه آن را  ها بردگان خود را وا می برخی از مالکان برده. آزاد شده

در این گونه دکانها، کار با تمایز کاملی تقسیم شده . فروختند کار آنان را در ایتالیا و خارج از آن می  بیاموزند، و حاصل

اي  یافتند، دیگران در قرنیزهاي تزیینی، و بعضی دیگر چشمان شیشه برخی در اشکال اختصاصی تخصیص می .بود

کشیدند و به نوبت بر  نقاشان مختلف نقوش آرابسک گل یا مناظر با حیوان یا انسان می. ساختند ها می براي مجسمه

هاي هر عصر را که بازاري داشت  ودند و عتیقهچند تن از هنرمندان جاعالن زبردستی ب. کردند سر یک تصویرکار می

» نوکیسه«خوردند، چون مانند غالب مردم  م بسهولت در این گونه مطالب فریب می رومیان قرن آخر ق. ساختند می

در دورة امپراطوري، . خواستند ارزش اشیا را به موجب کمیابی و قیمت تعیین کنند و نه به حکم زیبایی و مصرف می

تمند بودن امتیازي نداشت، ذوق و سلیقه ترقی کرد و عالقۀ صمیمانه نسبت به چیزهاي خوب و عالی که دیگر ثرو

النهرین و  اي در مصر و بین باعث شد که در چند هزار خانواده وسایل و زیورها چنان لطیف شود که فقط چند خانواده

در آن . حال را داشت که صنعت در زمان ما داردهنر براي مردم زمان باستان همان . یونان سابقاً نظیر آن را داشتند

مند شوند، اما اگر  ریزد بهره هاي مفید که اکنون از ماشین بیرون می توانستند از وفور فراورده هنگام مردم نمی
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توانستند بتدریج دور خود را با اشیایی بگیرند که شکل نهایی آن با توجه و همت پدید آمده بود  اي داشتند، می عالقه

.کرد که مخصوص چیزهاي زیباست زیستند سعادت آرام و لطیفی را عرضه می به تمام کسانی که با آن اشیا می و

III – خانۀ بزرگان  

هاي انشعابی  آمد، آن منازل را دور از مرکز شهر و بر سر جاده مسافر اگر در صدد مطالعۀ مسکن طبقۀ متوسط بر می

که از آجر و گچ سخت بود در این هنگام هم مانند سابق، به موجب حکم ها  قسمت خارجی این خانه. یافت بزرگ می

شد؛ بورژواي رومی هیچ هنري را براي تماشاي عابران  ناامنی و شدت حرارت، به سبک ساده و محکمی ساخته می

رخشید، د انبار معدود بود، بامها با کاشی سرخ می. اي بود که از دو طبقه بیشتر باشد کمتر خانه. کرد ضایع نمی

مدخل معموال در دو لنگه بود، که هر نیمه بر . گذاشتند، یا احیاناً جام شیشه هم داشت ها را با پشتبند کار می پنجره

. کف اطاقها ساروج یا کاشی بود و غالباً به صورت چهار گوشهاي منقش مرتب شده بود. گشت روي محوري فلزي می

ور حیاط مرکزي قرار داشت، و این سرمنشأ معماري جلوخان کلیسا و اطاقهاي عمدة منزل دوراد. از فرش خبري نبود

در خانۀ مردم توانگرتر، یکی دو اطاق مخصوص شستشو بود که معموال در طشتهایی به شکل . حیاط دانشگاههاست

. داشتسابقه ترقی دادند که تا قرن بیستم نظیر ن کشی را رومیان به حدي بی لوله. پذیرفت هاي فعلی انجام می»وان«

بند و بستها همه از . رساندند نشینها می ها و اجاره ها و انشعابات عمده به تمامی خانه هاي سربی آب را از آبراهه لوله

میزابها و آبریزهاي سربی باران را از بام به پایین . بزنز بود و بعضی از آنها را به صورتهاي بسیار زینتی ریخته بودند

هاي معدود، بسیاري از ویالها و  وسیلۀ حرارتی داشت، همان کلکهاي زغال چوب بود؛ خانه غالب اطاقها، اگر. بردند می

هاي هیزم یا زغال که هواي  کاخها، و تمامی حمامهاي عمومی دستگاه حرارت مرکزي داشتند که عبارت بود از کوره

  .رساند میطاقها روهایی که در کف اطاق یا دیوارها بود به ا ها یا گربه گرم را به وسیلۀ تنبوشه

براي به . هاي رومیان ثروتمند، افزوده شد در اوایل دورة امپراطوري، چیزي که کامال جنبۀ هلنیستی داشت به خانه

ال مسقف بود، حیاط شد، رومیان توانگر در پشت حیاط، که معمو وجود آوردن خلوتی که همواره در حیاط ممکن نمی

سر بازي ساختند و در آن گل و گیاه کاشتند، با مجسمه زینت کردند، دورش را ایوان کشیدند، و در وسط آن فواره 

، اطاق صنایع )براي زنان(دور این حیاط، چند اطاق اضافه کردند؛ اطاق غذاخوري، یا اندرونی . یا حوضی ساختند

ممکن بود اطاقهاي خواب اضافی و شاهنشینهاي کوچک هم باشد که . خانواده ظریفه، کتابخانه، و اطاق براي خدایان

ساختند؛ و اگر براي آن هم  اي می تر به جاي حیاط سر باز باغچه هاي کم قیمت در خانه. شد برون نشین خوانده می

گوید روي برخی  میسنکا . رویاندند گذاشتند یا روي بام گل و گیاه می هاي گل را در پنجره می جا نداشتند، جعبه

ها محلی به نام  اکثر خانه. هاي خاك کاشته بودند هاي مو و درختهاي سایه دار را در جعبه بامهاي بزرگ چفته

. دادند آفتابگیر داشتند که رومیان شکمشان را در آن آفتاب می

ریختند؛ فقیر و غنی بسیاري از رومیان از سر و صدا و حرکت رم به تنگ آمدند و به آرامش دشت و بیرون شهر گ

یوونالیس معتقد بود که هر . بطور یکسان احساساتی نسبت به طبیعت به هم رساندند که در یونان قدیم نظیر نداشت

باغ «اي آرام در ایتالیا بخرد و آن را با  کس که بتواند با اجارة یکسالۀ زیر طاقی تاریکی در رم خانۀ زیبایی در قصبه

محصور سازد و با این حال در پایتخت زندگی کند دیوانه » ایی صد تن فیثاغورسی باشداي که در خور پذیر آراسته

ها و دریا  شدند و به ویالهاي خود در دامنۀ آپنن یا سواحل دریاچه توانگران در اوایل بهار از شهر خارج می. است

در . ل التیوم باقی گذاشته استپلینی کهین شرح دلپذیري دربارة خانۀ ییالقی خود در الورنتوم بر ساح. رفتند می

اما قدري ».آنکه نگاهداري آن خرج زیادي داشته باشد ام، بی آن قدر وسیع است که در آن آسوده«: گوید وصف آن می

ایوان کوچکی که با «: دهد چنین شرح می. رسد شکسته نفسی کرده باشد دهد به نظر می که بیشتر توضیح می

اطاق غذاخوري زیبایی که با لبۀ آخر امواج بآرامی شسته ..  . .ویخته محصور استهاي پر نور و ناودانهاي آ پنجره
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چنانکه گویی منظرة سه «دارد،  عرضه می» اي در سه جهت منظره«هاي وسیع که  و با چنان توري از پنجره» شود می

کتابخانۀ نیم « دو اطاق نشیمن، یک. »که چشم انداز آفرینش جنگل و کوه است«؛ و حیاطی »دریاي مختلف است

یک اطاق خواب، و چند اطاق هم براي مستخدمان » .رسانند هاي آن در مدت روز نور را به اطاق می دایره که پنجره

حمامی داشت . و اطاق غذاخوري دوم و چهار اطاق کوچک قرار داشت» اطاق نشیمن ظریف«در جناح مقابل . دارد

ه خزینه با حرارتهاي مختلف، و یک حمام داغ که تمامی به و یک چالۀ حوض و س» رختکن دلپذیر«مرکب از یک 

در خارج، یک استخر شنا، یک زمین بازي، یک انبار، یک . شد وسیلۀ لولۀ هواي داغ دستگاه حرارت مرکزي گرم می

. باغ رنگارنگ، یک اطاق مطالعۀ خصوصی، یک تاالر ضیافت، برج رصدي با دو دستگاه ساختمان، و یک ناهار خوري

اگر  »اکنون بگویید ببینم حق ندارم وقت و عالقۀ خود را وقف این کنج خلوتگاه سازم؟«: گوید ی در خاتمه میپلین

دار امالك  توانیم تجمل دامنه سناتوري چنین ویالیی در کنارة دریا داشته باشد و ویالي دیگري در کومو، می

نظر مجسم کنیم، تا چه رسد به ملکی که اندکی بعد  تیبریوس را در کاپري یا امالك دومیتیانوس را در آلبالونگا در

براي یافتن نظیري جهت این اسراف بر هم انباشته، آن مسافر باید راهی به کاخهاي . هادریانوس در تیبور احداث کرد

یم، که اي نداشتند که از یونانیان قد رومیان در معماري داخلی عالقه. میلیونرها و امپراطوران بر تپۀ پاالتینوس بجوید

هاشان کم مایه و معابدشان پر مایه بود، تقلید کنند و کاخهاي خود را به تقلید مقر پادشاهان کشورهاي  خانه

سبک بطالسه با طالي کلئوپاترا به رم آمد و معماري شاهانه با . ساختند هلنیستی، که نیمه شرقی شده بودند، می

یافت، کاخ آوگوستوس هم از اطراف  ایف دربار افزایش میبه همان نسبت که وظ. سیاست حکومت سلطنتی همراه شد

تیبریوس خانۀ : غالب جانشینان آوگوستوس براي خود و کارمندانشان کاخهاي اضافی ساختند. پذیرفت توسعه می

.تیبریوس را ساخت، کالیگوال خانۀ گایوس را، و نرون خانۀ زرین خود را

متر مربع فقط زیر ساختمانهاي آن بود، و این ساختمانها فقط  83,500. این خانۀ طالیی یکی از عجایب رم شد

پارك عظیمی . کشید هاي اطراف سر می کیلومتر مربع بودند که از پاالتینوس به تپه 2,6جزئی از ویالي به وسعت 

آبشارها،  ها، تاکستانها، نهرها، آبنماها، خانه ها، چمنها، استخرهاي ماهی، شکارگاهها، پرنده دور کاخ بود که باغچه

شوخی . ها، و ایوانهایی به طول یک کیلومتر داشت ها، گلخانه ها، گرمخانه ها، زورقهاي شاهانه، عشرتخانه دریاچه

وقت است   شهرنشینان،. رم مسکن یک فرد شده است«: اي بر دیوار نوشت که نمودار افکار مردم بود خشمگین نکته

داخل کاخ از مرمر، برنز، طال، از فلز مطالي » .مگر آنکه ویی نیز در خانۀ نرون جا شود ـ   مهاجرت کنیم وییکه به 

سرستونهاي بیشمار کورنتی، و از هزاران مجسمه و نقش برجسته و نقاشی و اشیاي صنعتی که از دنیاي کالسیک 

برخی از دیوارها را با صدف و گوهرهاي . نیز در میان اینها بود الئوکوئون. درخشید خریده یا ربوده شده بود می

سقف تاالر ضیافت با گلهاي عاج پوشیده شده بود که به یک اشارة سر امپراطور . گرانبهاي مختلف زینت کرده بودند

اطاق غذاخوري سقفی کروي از عاج داشت و طوري نقاشی شده بود که . شد غبار عطري بر میهمانان او افشانده می

یک دسته اطاق . جلوة آسمان و ستارگان را داشته باشد، و آن سقف با ماشینهاي نهفته مدام و آهسته در گردش بود

ن رومی، هنگامی که معمارا. داد حمام گرم، حمام سرد، حمام ولرم، حمام آب نمک، و حمام گوگردي را تشکیل می

در » .عاقبت جایی پیدا کردم»  :کلر و سوروس، تقریباً بنا را به پایان رسانده بودند، نرون به آنجا نقل مکان کرد و گفت

نسل بعد، این کاخ، که در حکم کاخ ورساي در هفده قرن بعد در فرانسه بود و نگاهداري آن در میان فقر محیط 

هاي آن کولوسئوم را ساخت، و تیتوس و  وسپاسیانوس بر خرابه. توجهی شد بسیار گران و خطرناك بود، دچار بسی بی

  .ترایانوس حمامهاي عمومی عظیم خود را

رابیریوس معمارخانۀ فالویوس را براي او ساخت، ولی این . دومیتیانوس نیز مانند نرون به جنون معماري دچار بود

یک جناح آن . وه زنده و تزیینات دست کمی از آن نداشتخانه تا حد موزة نرون وسیع و عظیم نبود، اما از حیث شک
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به تنهایی شامل باسیلیکاي وسیعی بود، و این شاید همان دیوانی بوده است که امپراطور در آن به موارد فرجامی 

در کنار این . متر مربع 20,800اي بود به مساحت  همان جناح شامل حیاط سرگشوده. کرده است رسیدگی می

هاي ظریف مرمري و  اما پرده. ضیافتی بود که فرش سنگ سماق سرخ و سبز آن هنوز باقی است حیاط، تاالر

توانستند آب را که در حوض مرمرین یا آبنماهاي  هایی که ستونهاي زیبایی داشتند و از میان آنها میهمانان می پنجره

که دومیتیانوس این ساختمان را فقط در  این نکته را باید افزود. اند شد تماشا کنند از میان رفته بیرون پخش می

شک نیست که این . زیست تر آوگوستوس می برد، و معموال خود در کاخ ساده پذیراییها و براي امور اداري به کار می

عمارات شاهانه جزئی از نماي امپراطوري بود که به قصد تحت تأثیر درآوردن بومیان، مسافران، و ایلچیان ساخته 

الی که خود امپراطوران، شاید به استثناي کالیگوال و نرون، از فشار رسمی بودن این اطاقهاي شده بود؛ در ح

» از لذت انسان بودن«گریختند، و به قول آنتونینوس پیوس  تشریفاتی به آسایش و خلوت مقر خانوادة خود می

.شدند مند می بهره

IV - هنرهاي تزیینی  

رفت تا همه چیز را زیبا کند و اگر زیبا نکند، الاقل گرانبها  هنر به کار می در این کاخها و در خانۀ توانگران صدها

کف اطاقها غالباً از مرمر رنگارنگ یا موزاییک بود که ترکیب مکعبهاي ریزة رنگارنگ آن منجر به نقاشیهایی . کند

رسید؛  ت به پاي اثاث فعلی نمیاثاث چندان زیاد نبود و از حیث راح. پردازي و دوام جالب بود شد که از جنبۀ واقع می

صندلی، نیمکت، تشک، تختخواب، چراغ، و وسایل مختلف را از مواد   میز،. اما به طور کلی نقش و صنعت آنها برتر بود

گرفتند و  نقره، و طال را با دقت به کار می  عاج، مرمر، برنز،  کردند؛ بهترین چوب، ساختند و زیاد زینت می بادوام می

دادند، یا با عاج، الك سنگ پشت،  آوردند و با اشکال نبات یا حیوان زینت می خواستند از آن درمی می چیزي را که

برخی . ساختند میز را گاه از چوب گرانبهاي سرو یا لیمو می. کردند برنز منقش، یا سنگهاي گرانبها آن را ترصیع می

صندلی به انواع و اقسام بود، از چهارپایۀ تاشو . کردند ه میمیزها طال یا نقره بودند، و بسیاري را از مرمر یا برنز تهی

. گرفته تا تخت بارگاه، اما مانند صندلیهاي زمان ما آن قدر دقت در آن نشده بود که ستون فقرات را از شکل بیندازد

یک پردة . شد یهایی نازك اما محکم داشت، و غالباً به سر یا پاي حیوانی ختم م تختخوابها چوبی یا فلزي بود، پایه

میزهاي سه پایۀ برنزي با اشکال ظریف کار . نازك برنزي به جاي فنر زیر تشکی آکنده از کاه یا پشم قرار داشت

هایی که در آن کتاب  هایی قرار گرفته بود با خانه کرد، و در هر گوشه و کنار گنجه میزهاي جنبی فعلی را می

ها نیز از برنز بود که خوب صیقل  آینه. کرد و چراغ آن را روشن می. ادد منقل برنزي به اطاق حرارت می. گذاردند می

ها را، به طور افقی یا   اي را انداخته یا نقر کرده بودند؛ برخی از آینه شده بود و روي آن نقش گل یا موجودات افسانه

  .ساختند تا تصویر را به صورت الغر یا فربه مضحک منعکس سازد عمودي، مقعر یا محدب می

کرد ظروف نقره به میزان زیاد براي بازارهاي پراکنده  هاي کامپانیا که با محصول غنی معادن اسپانیا کار می کارخانه

، یک تن 1895در سال . هاي متوسط و باالتر معمول شده بود داد؛ این موقع ظروف و لوازم نقره در خانواده بیرون می

نتیجه از آتش  عۀ جالبی از نقره یافت که ظاهراً مالک آن قبل از فرار بیحفار در آب انبار ویالیی در بوسکورئاله مجمو

یکی از شانزده فنجان نقشی تقریباً کامل از شاخ و برگ ساده دارد؛ بر دو . میالدي در آنجا نهاده بود 79وزوویوس در 

ی که رقیب بشرند شود؛ بر فنجانی دیگر، آوگوستوس در میان دو رب النوع فنجان نقش برجستۀ اسکلت دیده می

کند، و اپیکور  دهد که با شماتت به اپیکور اشاره می جالبترین این فنجانها زنون رواقی را نشان می. نقش شده است

.خورد، در حالی که خوکی دو دست برافراشته مؤدبانه تقاضاي سهمی دارد قطعۀ بزرگی نان شیرینی می

هاي آوگوستوس واجد همان حسن  سکه. ت هنر نقش و نگارندها و جواهر دورة اول امپراطوري، دلیل پیشرف سکه

آوردند  سنگهاي قیمتی را که از افریقا، عربستان، و هندوستان می. سلیقه و گاه نقشهاي محراب صلح هستند

www.IrPDF.com



١۴٣٧

داشتن یک . گذاشتند تراشیدند و در انگشتري، سنجاق، گردنبند، دستبند، فنجان، و حتی در دیوار کار می می

مردم . کردند ست از لوازم اجتماع بود؛ چند تن جلف خودنما به تمامی انگشتان، جز یکی، انگشتري میانگشتري بر د

گذاردند و از این جهت میل داشتند آن انگشتري نقشی بخصوص و غیر مکرر  رم بر امضاي خود با انگشتري مهر می

فتند، همان تراشندگان سنگهاي قیمتی گر برخی از هنرمندان رم، که بیش از سایر هنرمندان مزد می. داشته باشد

اي رسید که  تراش جواهر برجسته در عصر طالیی به پایه. مانند دیوسکوریدس که مهر آوگوستوس را ساخت  بودند،

شود یکی از  اي که در وین به نام گوهر آوگوستوس نگاهداري می جواهر برجسته. هرگز کسی از آن نگذشته است

آوري جواهر و سنگهاي تراشیده یکی از مشغولیات رومیان ثروتمند ـ  جمع. آید ار میترین انواع خود به شم لطیف

خزانۀ جواهرات امپراطوري به حکم وراثت رو به افزایش بود تا وقتی که مارکوس . ـ شد  پومپیوس، قیصر، آوگوستوس

سمت مهردار سلطنتی، که اکنون در انگلستان مرسوم . را بدهد مارکومانهاآورلیوس آن را فروخت تا خرج جنگ با 

  .است، مأخوذ از سمت نگاهبان جواهرات و مهرهاي امپراطوري روم است

سازي  هاي ایتالیا را با انواع مختلف هنر سفال گران کاپوا، پوتئولی، کوماي، و آرتیون خانه در طی این مدت، کوزه

ظروف غذاخوري آرتیون . گالن 10,000هاي مخصوص آمیختن مایعات داشت به ظرفیت  آرتیون خمره. آکندند می

هاي آن تقریباً در همه جا  که جالي سرخ داشت تا مدت یک قرن بیش از تمامی محصوالت ایتالیا رواج یافت و نمونه

قدما تا این حد از . رفت ه کار میمهرهاي آهنین با نقشهاي برجسته براي گلدان و چراغ و کاشی ب. پیدا شده است

  . صنعت چاپ اطالع داشتند، ولی در توسعه و ترقی آن نکوشیدند، چون مزد بردگان نساخ بسیار کم بود

پورتلند نمونۀ مشهوري از این گلدان  .رسیدندگري به تولید شیشۀ هنري  کارگران کوماي، لیترنوم، و آکویلیا از کوزه

است که در پومپئی پیدا شد که، با حرکات زنده و خوش، جشن » گلدان شیشۀ آبی«و از آن ظریفتر  است؛نوع کار 

حکومت تیبریوس صنعت گویند در دورة  پلینی و استرابون می. اند انگور چینی باکخوس را بر آن نقش کرده

سازي از صیدا یا اسکندریه به رم آورده شد و بزودي بطریهاي کوچک یا عطردان، فنجان، کاسه، و سایر اشکال  شیشه

در زمان . را چنان لطیف و زیبا از آن ساختند که طرف عالقۀ شدید جمع آورندگان آثار هنري و میلیونرها واقع شد

معروفند، و این فنجانها با » هزار گل«اي داده شد که اکنون به نام  یشهسسترس بابت دو فنجان ش 6000نرون 

بودند که از افریقا و آسیا » مورین«تر گلدانهاي  از اینها ارزنده. اند التصاق قطعات شیشۀ مختلف اللون ساخته شده

نهادند تا نقش مطلوب  هم میساختند که الیاف شیشۀ سفید و ارغوانی را کنار  این گلدانها را بدین نحو می. آوردند می

. گذاشتند کردند؛ یا قطعات شیشۀ رنگین را در بدنۀ سفید شفاف کار می و سپس آنها را آتش می  حاصل شود،

آوگوستوس هر چند بشقابهاي طالي . پومپیوس، پس از پیروزي بر مهرداد، تعدادي از این گلدانها را به رم آورد

نرون براي خرید چنان جامی یک . ه از شیشۀ مورین بود، براي خود نگاه داشتکلئوپاترا را ذوب کرد، جام او را، ک

. پترونیوس، هنگام مرگ، جامی دیگر از این گونه را شکست تا مبادا به دست نرون افتد. میلیون سسترس پرداخت

جموعۀ هاي هنري جهان از م سازي باال دست نداشتند، و در میان مجموعه رویهمرفته رومیان در صنعت شیشه

.توان یافت تر نمی جز چند مجموعۀ ارزنده) نیویورك(هاي رومی در موزة بریتانیایی و در موزة هنري مترپلیتن  شیشه

V – سازي مجسمه  

کاري گلی، اسباب بازي  هاي کوچک یا برجسته سازي رسید ـ مجسمه گري از طریق گل پخته به مرحلۀ مجسمه کوزه

. هاي بزرگ به اندازة انسان مراحل این تحول را تشکیل داده است الخره مجسمهشبیه میوه و انگور و ماهی ـ و با

نماهاي سنتوري و پیشامدگی لبۀ بام معابد را با نخل و زینتهاي . هاي پومپئی فراوان بود هاي لعابی در خرابه سفالینه

ند یونانیان به این زینتها داد هاي نیمه برجستۀ سفالین زینت می اي و مجسمه رأس سنتوري و سر حیوانات افسانه

  .خندیدند؛ این زینتها در دورة امپراطوري از رواج افتاد؛ آوگوستوس دوستدار خاك رس نبود می
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رود که بر اثر ذوق آتیکی آوگوستوس بود که ساختن مجسمه و نقش برجسته در رم به حدي رسید که با  احتمال می

هنرمندان رم آبنما، سنگ گور، طاق و محراب را با چنان   ک نسل،در مدت ی. بهترین آثار هلنیستی قابل مقایسه بود

گیري و دید تراشیدند که نقوش برجستۀ  لطافت احساس، دقت عمل، تشخص آرام ظاهر، و میزان شایستۀ نمونه

م، سنا مراجعت آوگوستوس را از تأمین صلح  ق 13در سال . دهد رومی را در میان شاهکارهاي هنري جهان جاي می

. سپانیا و گل بدین وسیله جشن گرفت که دستور داد یک محراب صلح آوگوستوسی در میدان مارس برپا شوددر ا

شاید این یادبود از لحاظ شکل به محراب پرگاموم و از لحاظ . این محراب عالیترین بقایاي پیکرتراشی رم است

اي برپا شد که قسمتی از  ی در محوطهاین محراب بر سکوی. هاي متحرك خود به افریز پارنتون مدیون باشد دسته

هایی است که از این  قطعاتی که اکنون موجود است پاره. دیوارهاي آن با نقوش برجستۀ مرمري تزیین شده بود

کودك در آغوش اوست، در حالی که غالت و با دو ) مادر زمین(ها نمودار تلوس  یکی از پاره .استدیوارها به جا مانده 

: عقاید عمدة اصالحات آوگوستوسی عبارت بود از. اند رویند، و حیوانات با خشنودي زیر پاي او غنوده گل گرد او می

در واقع، در این سیما بلوغ . اعادة خانواده به توالد و تناسل، بازگشت ملت به کشاورزي، و رسیدن امپراطوري به صلح

مادرانه با زیبایی و لطف و جمال زنانه یکجا جمع آمده است و بدان کمالی دلنشین بخشیده است که در  و پختگی

اي از خیارة چوبک خشخاش و  افریز دیوار بیرونی لوحه. توان یافت هاي مطنطن پارتنون نظیري براي آن نمی االهه

لوحۀ دیگري دو . در دنیاي خود بینظیر است هاي پربار توت عشقه دارد، و این نیز داودي با برگهاي پهن و خوشه

در . دهد که از دو جهت مخالف در حرکتند تا در برابر محراب االهۀ صلح با یکدیگر برخورد کنند هیئت را نشان می

شود که محتمل است مربوط به آوگوستوس، لیویا، و خاندان  هاي آرام و باوقاري دیده می ها، قیافه این دسته

خصوصاً قیافۀ کودکان با عصمت خجلت آلودشان به . با، کهنه، دوشیزگان آتشبان، و کودکان باشدامپراطوري با نج

یکی از کودکان، بچۀ بسیار کوچکی است که بدون توجه و عالقه به تشریفات به همان . نحوي گیرنده حقیقی است

بالد؛ سومی دخترکی است با  یرود؛ دیگري پسري است که به همان زودي از سن خود به خود م روش کودکان راه می

از این زمان به بعد کودکان در . شود دستۀ گل؛ و دیگري که البد کاري زشت کرده به دست مادرش بنرمی تنبیه می

سازي رومی، دیگربار، هرگز بدان نحو بر پوشش آثار خود تسلط نیافت،  اما هنر مجسمه. هنر ایتالیا محلی مهم یافتند

تبلیغات . اي را به طور مؤثر و طبیعی در یک اثر گرد بیاورد و سایه روشن را با هم درآمیزد و نتوانست بدان نحو عده

.در وجود این محراب نیز، مانند آثار ویرژیل، محیط کاملی یافته بود

بهترین . شد تنها رقباي رومی این نقوش برجسته حکاکی اطاقهایی است که براي ورود سرکردگان فاتح برافراشته می

آغاز شد و توسط دومیتیانوس خاتمه یافت؛ این طاق  که مانده است طاق تیتوس است که توسط وسپاسیانوس  طاقی

دهد که دیوارهاي آن خراب  یک نقش برجسته شهر را در حال اشتعال نشان می. به مناسبت تسخیر اورشلیم برپا شد

دیگري تیتوس را   نقش برجستۀ. اند ارت کردهاند، و ثروت آن را لشکریان غ شده، مردم از وحشت از خود بیخود شده

دهد که در ارابۀ خود میان سربازان، حیوانات، قضات، کهنه، و زندانیان پیشاپیش شمعدان مقدس معبد و  نشان می

اشکال مختلف را در سطوح . در اینجا هنرمندان شجاعانه دست به تجربه زدند. شود غنایم مختلف جنگ وارد شهر می

د، آنها را در سطحهاي ناهموار پخش کردند، زمینه را با قلم گود کردند تا توهم عمق ایجاد کند، و مختلف تراشیدن

عمل نه به وسیلۀ قطعات جداگانه که . تمامی اثر را رنگ زدند تا سایۀ اضافی پري و مسافت را به ذهن متبادر سازد

النهرین و مصر، و بعداً در  انند افریزهاي بینحاکی از قسمتهاي داستان باشد، بل با تداوم نشان داده شده است، م

اشکال به طور . ستونهاي ترایانوس و مارکوس آورلیوس؛ و بدین نحو مفهوم حرکت و حیات بهتر منتقل شده است

این اشکال از روي . اند هلنیستی به حال آسایش نرم آتیکی در نیامده» محراب صلح«خیالی متعالی نشده و مانند 
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لیدیهاي زندگی واقعی برداشته شده، به سنت زمینی واقعپردازانۀ ایتالیایی که واجد شور زندگی است انسان زنده و پ

  .موضوع خدایان کامل نبود، بل انسان زنده بود. اند تراشیده شده

اگر این وفاداري . سازد سازي یونانی متمایز می سازي رومی را از مجسمه همین واقعپردازي شدید است که مجسمه

م،  ق 90در حدود سال . نسبت به این کشش خاص نبود، رومیان چندان چیزي به گنجینۀ هنر نیفزوده بودندمکرر 

یک تن یونانی از ساکنان جنوب ایتالیا به نام پاسیتلس به رم رفت، شصت سال در آن شهر زیست، آثار بدیعی در 

هاي ماهرانه ساخت، و پنج جلد  هاي یونانی کپیهاز شاهکار. نقره و عاج و طال باقی گذارد، آیینۀ سیمین را رواج داد

یونانی دیگري به نام آرکسیالئوس براي . وي، در آن واحد، وازاري و چلینی عصر خود بود. کتاب در تاریخ هنر نوشت

آپولونیوس آتنی، محتمال در رم، مجسمۀ . قیصر مجسمۀ مشهوري از خویشاوند دور قیصر، ونوس گنتریکس، ساخت

سوبلودره را در محل واتیکان تراشید، و این اثري است که با تعادل به ذهن آفریننده متبادر شده است و با صالبت تور

توانیم  کند؛ دربارة آن فقط می دهد، بل مردي را در کمال نیروي سالم عرضه می اي را نمایش نمی هیچ عضلۀ برجسته

گاهها مشغول یونانی کردن ظاهر خدایان ایتالیایی تا مدتی کار. بگوییم که تا آن حد که ساخته شده است کامل است

ظاهراً در همین دوره و در شهر . بودند، و حتی با انتزاعات ملکوتی از قبیل االهۀ شانس و االهۀ عفت نیز چنین کردند

توان تعیین کرد که مجسمۀ آپولون بلودره مربوط به چه  نمی. رم، گلوکون آتنی مجسمۀ هرکولس فارنزه را تراشید

اي باشد که یک فرد رومی از اصل یونانی آن، که توسط لئوخارس آتنی ساخته  شاید کتیبه. صر یا چه کشوري استع

 اورانیاییاي  داند که چگونه زیبایی آرام آن وینکلمان را به خلسه هر دانشجوي هنري می. شده بود، تهیه کرده است

یکی مجسمۀ یونو فارنزه در موزة ناپل، که از سنگ : از یونو در این هنگام دو مجسمۀ مشهور ساخته شده است. کشید

از دیدن این دو . سماق ساخته شده است؛ و دیگري یونو لودوویزي در موزة ترمه ـ سرد و خودگیر، صدیق و عادل

.ۀ او بوده استفهمد که یوپیتر چرا آن قدر وال مجسمه شخص اندك اندك می

ها و مجسمۀ با شکوه پرسئوس و آندرومده را در موزة کاپیتولین به اسلوب یونانی، یعنی خیالی و  تمامی این مجسمه

هاي نیمتنۀ شبیه افراد است که  تر از اینها مجسمه گیرنده. کلی و تا حد خستگی آوري ملکوتی، ساخته بودند

برخی از این . دهند ان نامدار، از پومپیوس تا قسطنطین، به دست میهاي رومی فرهنگی از مرمر و برنز از قیافه

ها نیز خیالی هستند، خصوصاً سر افراد خاندان یولیو ـ کالودیوسی؛ اما واقعپردازي قدیم اتروسکیها و نمونۀ  مجسمه

ی داد که به همان اي در آنها نبود، رومیان را با این فکر آشت دایم الحضور نقابهاي مرگ، که هیچ تعارف و مجادله

آن قدر تعداد . مشروط بر آنکه نیرو و قدرت ایشان نیز منعکس گردد  ها نموده شوند، زشتیی که هستند در مجسمه

ها و تمثالهاي خود را به امکنۀ عمومی وصیت کردند زیاد است که گاه رم بظاهر بیشتر از آن  رومیانی که مجسمه

آوردند که تا پایان عمر صبر کنند، و پیش از  از بردگان تحمل آن را نمیبرخی . مردگان بود و کمتر از آن زندگان

این گونه   سرانجام امپراطوران حسود، براي آنکه جایی براي زندگان باز کنند،. کردند مرگ مجسمۀ خود را بر پا می

  .نامیرایی زودرس را نهی کردند

ر قیصر معروف است و از بازالت سیاه ساخته شده و بزرگترین مجسمۀ نیمتنه که تمثال واقعی است آن است که به س

معلوم نیست این سر واقعاً از روي سر چه کسی ساخته شده است؛ اما موي تنگ و . شود در موزة برلین نگاهداري می

اي که جاي خود را به دلسردي از امیدها  صورت الغر و استخوانی، خطوط عمیق فکر خسته، و اراده  چانۀ پیش آمده،

سر عظیمی که از قیصر در ناپل موجود است . اند کامال سازگار است د با انتسابی که از قدیم به این نیمتنه دادهده می

در اینجا چروکهاي صورت دیگر خبر از تلخکامی . در درجۀ دوم قرار دارد  نسبت به این سر، که در برلین است،

هنی آن قدر وسعت ندارد که دنیا را درك کند، تا چه چنانکه گویی آن غول عاقبت دریافته بود که هیچ ذ: دهند می

تا حد   و اما مجسمۀ پومپیوس در موزة نی کارلسبرگ گلوپتوتک، در کپنهاگ،. رسد به آنکه بر آن حکومت نماید
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گویی تمام فتحهاي شجاعانۀ جوانی او در شکم گندگی پخمۀ مردي مغلوب از خاطر رفته . اي واقعپردازانه است زننده

، )در واتیکان(آوگوستوس در صباوت : زآوگوستوس پنجاه مجسمه باقی است که بسیاري از آنها استادانه استا. است

 ـ   )موزة بریتانیایی(جدي، هوشیار، نجیب ـ زیباترین تمثال جوان واقعی در هر سنی؛ آوگوستوس در سی سالگی 

توانست طغیانی  اندازد، آنجا که گفت امپراطور می یاي از ارادة سوزان که ما را به یاد بیان سوئتونیوس م چهرة برنزي

، قیافۀ عمیق و فکور که از زندان جامه سر برآورده است؛ و )در ترمه(را به نگاهی فرو نشاند؛ آوگوستوس کاهن 

صفحۀ سینۀ . آوگوستوس امپراطور که در ویرانۀ ویالي لیویا در پریما پورتا به دست آمده و اکنون در واتیکان است

ظاهر خشک و خشن است، پاها براي چنان  .استها با نقشهاي برجستۀ درونی و جالب پوشیده شده  مجسمه این

بیماري زیاده از حد نیرومندند، اما سر نیرویی آرام و متکی به خود دارد که حاکی از قدرت دست و روح هنرمند 

.دار پولوکلیتوس را از یاد ببرد توانسته یکباره مجسمۀ نیزه که آن را ساخته است ـ او نمیبزرگی است 

لیویا نیز آن قدر خوشبخت بود که سرش، که اکنون در کپنهاگ موجود است، توسط چنان هنرمندي ساخته شده 

ربانند، لبها خوشگل اما دهد، چشمها متفکر و مه زلف حالتی دارد، بینی خمیدة رومی نشانی از شخصیت می. باشد

محکم؛ این آن زن است که آرام پس تخت آوگوستوس ایستاده بود و تمامی رقیبان و دشمنان را از پاي درآورده و بر 

آن مجسمۀ نشسته که از او در موزة . تیبریوس هم از این لحاظ خوشبخت است. همه کس جز پسرش تسلط یافت

ی دارد، شاهکاري است در خور دست هنرمندي که مجسمۀ خفرن را از الترن باقی است، هر چند قدري جنبۀ خیال

کالودیوس از این لحاظ زیاد اقبالی نداشته است؛ شک نیست پیکرتراش یا او را دست . دیوریت در قاهره ساخته است

ا در مد نظر داشته که کالودیوس را همچون یوپیتر خسته، فربه، دوست بیرحمانۀ سنکا ر هجویۀانداخته بوده است یا 

نرون سخت کوشا بود که ذوق هنري را در خود بپرورد، اما عالقۀ شدید او نسبت به . داشتنی، و کودن تراشیده است

ا صرف براي زنودوروس، که سکوپاس زمان خود بود، کاري بهتر از این نیافت که وقت خود ر. شهرت و قدرت بود

هادریانوس دستور داد . کند و در آن نرون را به جاي آپولون عرضه نماید متر 35ساختن مجسمۀ غولپیکري به ارتفاع 

  .آن را برداشتند و به پیشخوان آمفی تئاتر فالویوس بردند که از آن پس به نام کولوسئوم مشهور شد

وي اجازه داد . پیکرتراشی هم به حالت واقعپردازي بازگشت  ر عصر وسپاسیانوس، که مردي شریف و درستکار بود،د

هاي خشن، پیشانی چین خورده،  اش را بدون پرده پوشی، همچون فردي واقعی از طبقۀ پلبینها، با گونه که مجسمه

شود لطیف است و چنان  ترمه نگاهداري میمجسمۀ نیمتنۀ او که در موزة . سرطاس، و گوشهاي بزرگ بسازند

نماید که روح او با امور دولت فرسوده شده است، و همچنین است چهرة تاجرمآبی که در سر عظیم مجسمۀ ناپل  می

توان این دوره گرد فربه را  تیتوس با جمجمۀ مکعب و قیافۀ خودمانی نموده شده است؛ بدشواري می. شود دیده می

در آن دورة واقعپردازي فالویوس، دومیتیانوس با عقل سلیم چنان خود را منفور عامه . محبوب بشریت انگاشت

.هاي او را نابود کردند ساخت که پس از مرگ تمامی تصاویر و مجسمه

گشت، فرصتی داشت که میمون صفتی خاص  ها می شد و در کوچه هنگامی که هنرمند از کاخ امپراطوران بیرون می

پیرمردي که بدون شک به اندازة آن نخست وزیر . وز حقیقت به نحوي طیبت آمیز به کار اندازدایتالیایی را در بر

سازي شده است که از او مترسک پریشانی ساخته که  فیلسوف زیر بار خرد و دینار خم نشده بود سرمشق مجسمه

یشان را بسازند و آن را دادند هنرمندان مشهور عضالت ا ورزشکاران دستور می. روزگاري سنکا نامیده شده است

وقتی نوبت . جاودانه سازند؛ و گالدیاتورها به بهترین منازل، از ویالهاي پاتریسینها گرفته تا کاخهاي فارنزه، راه یافتند

آمدند؛ گاه گاه قیافۀ زنان مالمتگر تندخویی را  رسید، مجسمه سازان رومی بر سر رحم می به ساختن چهرة زنان می

کردند؛ یا گویی به لطافت  مناً برخی از دوشیزگان آتشبان را با وقاري شکوه آمیز قالبگیري میساختند، اما ض می

تصادفاً جامۀ پوست و گوشت پوشانده بودند، همچون کلوتی که در موزة بریتانیایی موجود است؛ و گاه از خانمهاي 
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در ساختن صورت . نمود اگونار شکننده میریختند که مانند عروسکهاي واتو یا فر هایی چنان دلربا می اشرافی مجسمه

دیده ) رم(اطفال سخت استاد بودند، چنانکه در مجسمۀ پسر برنزي موزة مترپلیتن یا مجسمۀ معصوم در کاپیتولین 

ساختند، مانند سر گرگها که در  صورت و هیئت حیوانات را با قلم یا قالب به نحو شگفت آوري زنده می. شود می

هنرمندان رم کمتر توانستند . اند ه شده؛ یا اسبهاي کلیساي مرقس قدیس که بر سر پا ایستادهیافت» نمی«در  1929

آن کمال نرم و لطیف را که مکتب هنرمندان یونانی دورة پریکلس خاص خود کرده بود، تحت سلطۀ خود درآورند؛ 

را که موجب زنده نما شدن  علت این بود که رومیان فرد را بیش از نوع دوست داشتند و آن نقصهاي فرد واقعی

هنرمندان رومی، با وجود تمامی محدودیتهاي خود، در تاریخ هنر شبیه . گرفتند شد بیشتر به کار می مجسمه می

  .اي واال قرار دارند سازي در مرتبه

VI – نقاشی  

به . یافت مه سازي میآن مسافر نقاشی را در معابد روم و مساکن و ایوانها و میدانهاي آن معمولتر و محبوبتر از مجس

دید که  کرد و می بسیاري آثار استادان ـ مانند پولوگنوتوس، زئوکسیس، آپلس، پروتوگنس، و غیره هم ـ برخورد می

آن نقاشیها همان قدر براي امپراطور ثروتمند عزت و قیمت دارند که در زمان ما نقاشیهاي دورة رنسانس براي 

هتر حفظ شدن آثار، به مقدار خیلی زیاد، آثار مکاتب اسکندریه و رم را امریکاي غنی عزیز است؛ و به واسطۀ ب

. آمدند و التماس زینت و زیور داشتند این هنر در ایتالیا قدیمی بود، چون دیوارها به زبان می. کرد مشاهده می

در دیدة رومیان کردند، اما هجوم فرهنگ هلنیستی به رم نقاشی را  زادگان رومی نیز نقاشی می روزگاري حتی نجیب

گر ساخت، و عاقبت کار به جایی رسید که والریوس ماکسیموس دچار تعجب شده بود که  هنري یونانی و پست جلوه

چگونه کسی چون فابیوس پیکتور تن به خفت داده و در معبد تندرستی نقاشیهاي دیواري کرده اما استثنائاتی هم 

کرد که در  این طریق شهرتی به هم رساند که زنان فاحشه را اجیر می در اواخر دورة جمهوري، آرلیوس از: در کار بود

هاي خود را بسازد؛ در زمان آوگوستوس، اشرافزادة کودنی  حاالت مخصوص قرار بگیرند تا از روي ایشان تمثال االهه

را پیشه کرد؛  به نام کوینتوس پدیوس، از آنجا که به واسطۀ کودنی در همۀ حرف را به روي خود بسته یافت، نقاشی

کرد  با وقاري هر چه تمامتر نقاشی می«و نرون براي تزیین داخل خانۀ زرین خود آمولیوس نامی را استخدام کرد که 

اما این افراد در میان آنهمه یونانی، که در رم و پومپئی و سراسر شبه جزیره از نقاشیهاي » .و همواره توگا برتن داشت

را  کالمعدومساختند، حکم النادر  کردند یا انواع مختلف می ی یا مصري کپیه مییونانی دربارة موضوعهاي یونان

.داشتند

در نوع اول تهیۀ فرسکو، دیواري را که تازه با گچ سفید : این هنر عمال به فرسکو محدود شده بود که دو نوع داشت

کردند؛ در نوع دوم، با رنگهاي چسبدار روي سطح خشک نقاشی  محلول در آب نقاشی می شده بود با رنگهاي

بردند که در آن رنگ در حرارت زیاد با موم مخلوط  شبیه سازان گاه همان طریقۀ کاشی سازي را به کار می. کردند می

دانیم این  ین اولین بار بود که میو ا  متر کشیدند ـ 36,5نرون دستور داد تمثالش را روي کرباسی به ارتفاع . شد می

ها، معابد، صحنۀ تئاتر، و تصاویر بزرگ  نقاشی، همچنانکه دیدیم، روي مجسمه. جنس براي این کار مصرف شده است

گرفت؛ اما جاي خاص آن، که بیشتر  شد، انجام می روي پارچه، که در مراسم پیروزي یا در فوروم نمایش داده می

دادند یا تصویري بر آن  رومیان کمتر اثاث را به دیوار تکیه می. دیوار داخلی یا خارجی بود مورد عالقۀ نقاشان بود،

دادند که تمامی دیوار را صرف یک نقاشی کنند، یا یک دسته نقاشیهاي مربوط به یکدیگر بر  ترجیح می. آویختند می

  .ماري شدبدین نحو، روي دیوار جزئی از منزل و جزء الیتجزاي نقشۀ مع. آن بیفکنند

در پومپئی از تمامی دنیاي . فرسکو را براي ما محفوظ داشته است 3500طبیعت آتشین قلۀ وزوویوس در حدود 

از آنجا که پومپئی ـ که زیر آتشفشان وزوویوس نابود شد ـ شهر کوچکی بوده است، . باستان نقاشی پیدا شده است
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ها و مقابر ایتالیاي قدیم را زینت  چه مقدار زیادي خانه توان در نظر آورد که از آن نقاشیهاي روي دیوار به می

اند؛ حتی در آنجا هم شکوه مالیم  اند به موزة ناپل حمل شده از کشفیات ویرانۀ پومپئی، آنها که بهتر بوده. اند داده می

عمق کامل رنگ و در  اما فقط همان معاصران بودند که آن نقاشیها را با. دهد این تصاویر بیننده را تحت تأثیر قرار می

در منزل وتیها نقاشیهاي دیواري را به . شناختند دیدند و می داد می قالب معماري که به هر تصویر مکانی و محلی می

در اطاق ناهار خوري، دیونوسوس آریادنه را که در خواب است غافلگیر : اند اند باقی گذارده همان حال که یافته

دهد؛ در آن سوي اطاق، همچنانکه  لوس گاو چوبین خود را به پاسیفائه نشان میکند؛ بر دیوار مقابل، دایدا می

بندد، هرمس آرام به تماشا ایستاده است؛ و در اطاق دیگر، یک سلسله  را به چرخ عذاب می ایکسیونهفایستوس 

دهد که صنایع پومپئی را به بازي گرفته است، و از آن جمله  شوخ طبع را نشان می کوپیدويآمیز  فرسکوهاي طیبت

اند فرو نشسته است، اما  نیش زمان در جان این سطوح که زمانی درخشان بوده. است صنعت شراب خاندان وتیها

اند، و چنان رنگ بدنی  ها تقریباً به کمال کشیده شده به فروتنی وادارد؛ قیافههنوز هم آن قدر باقی است که بیننده را 

هنرشناسان با توجه به همین  .توانند در رگهاي بینندگان خون شهوت را به جوش آورند دارند که هنوز هم می

. بندي کنند ها را طبقهها و سبک اند طبیعت هنر تصویري را در ایتالیاي باستان درك و دوره نقاشیهاي پومپئی کوشیده

این روش اعتباري ندارد، چون پومپئی پیش از آنکه ایتالیایی باشد یونانی بود، اما آنچه از نقاشی قدیم در رم و حومۀ 

) م قرن دوم ق(در سبک اول یا سبک غالفی . دهد آن باقی مانده است با تحوالت نقاشی در پومپئی کامال وفق می

هاي مرمر شباهت بیابد، مانند منزل سالوستیوس در پومپئی، در  کردند تا به لوحه میدیوارها را اکثر چنان رنگ 

ها را تقلید یا برگردان  شد تا عمارت یا نما یا سرپوشیده دیوار نقاشی می) قرن اول ق م(  سبک دوم یا سبک معماري

شد؛  خارجی میان آنها تصویر می شوند و فضاي شدند که گویی از داخل دیده می غالباً ستونها چنان نموده می. کند

بدین نحو، هنرمند به اطاقی که محتمال پنجره نداشت چشم اندازهایی از درخت و گل، صحرا و نهر، و حیوانات 

انگاشت؛  ساکن زندانی منزل، صرفاً با نگاه کردن به دیوار، خود را در باغهاي لوکولوس می. بخشید بازیگوش یا آرام می

د یا پارو بزند یا شکار کند یا، بی آنکه از وقت نشناسی پرندگان عذاب بکشد، به تماشاي توانست ماهی بگیر می

اشکال معماري ) میالدي 50 – 1(سبک سوم یا سبک تزیینی . مشتاقانۀ آنها پردازد؛ طبیعت به خانه آورده شده بود

رم یا سبک پیچیده، هنرمند قوة در سبک چها. گرفت و منظره را تابع اشکال ساخت را صرفاً جهت تزیین به کار می

داد که به نحوي نشاط آلود  آفرید، آنها را در وضعی قرار می ساختمانها و اشکال خیالی می  کرد، تخیل خود را آزاد می

نظمی معمول در زمان معاصر  گرفتند، باغها و ستونها و ویالها و عمارات کاله فرنگی را با بی قوة جاذبه را به بازي می

آمد که تصویر با حافظۀ ناخودآگاه تکمیل و با نور  انباشت، و احیاناً به ایجاد آن اثر تبیینی نایل می گر میروي یکدی

کرد و  هم به آن خدمت می: در تمامی این سبکهاي خویشاوند، معماري کنیزك و مخدومۀ نقاشی بود. شد آکنده می

.از نو بیدار شد پوسنده قرن بعد در نیکوال گرفت، و سنتی را به وجود آورد که شانز هم آن را به کار می

از تکرار این . نهند جاي تأسف است که موضوعهاي نقاشیهاي عمدة باقی مانده بندرت از اساطیر یونانی پا فراتر می

ونوسوس و پان، اخیلس و اودوسئوس، ایفیگنیا و مدئا ـ خدایان و ساتیرها، قهرمانان و گناهکاران ـ زئوس و مارس، دی

چند تصویري از طبیعت . توان اتهام مشابهی را نسبت به نقاشی دورة رنسانسی وارد آورد شویم؛ هر چند می خسته می

عشق غالباً بر صحنه . درخشد دار یا قصابی بر دیوارهاي پومپئی می بیجان باقی است و گاه به گاه ساقی یا میکده

ـ که در جوارش ایستاده ـ بی ارتباط نیست؛  اروسور است که با  دختري نشسته، در دریاي تفکري غوطه: سلطه دارد

کنند؛ پسوخه و کوپیدو چنان به جشن و شادي مشغولند که  مردان و زنان جوان عاشقانه بر چمن جست و خیز می

اگر بتوان از روي این نمودارهاي دیواري حکم کرد، . یی در آن شهر هرگز چیزي جز عشق و شراب نبوده استگو

بینیم که سخت مشغول  در این تصاویر آن زنان را می. زنان پومپئی حق داشتند زندگی را گرد جمال خود بچرخانند
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صورت این زنها . سازند متفکرانه بر لب گرفته، شعر میاند یا مداد را  تیله بازي هستند یا با شکوه تمام بر چنگ خمیده

مانند . اندامشان با سالمت کامل و لباسهاشان با پهناوري و وزن فیدیاسی دورشان آویزان است. با پختگی آرام است

یکی از این زنان که ظاهراً پایش بر جایی تکیه ندارد به رقص . روند که بر الوهیت خود وقوف داشت هلنه راه می

باکخوس، خاص خداوند شراب، اشتغال دارد، و بازو و دست و پاي راست او در زیبایی برابر هر دست و پاي زیبایی 

پیروزي : برخی از افراد مذکر نیز باید مشمول این شاهکارها شوند. است که در تاریخ نقاشی به چشم آمده است

پذیرد، و اخیلس خشمگین  تلفوس را به فرزندي می دهد یا تسئوس بر مینوتاوروس، هرکولس که دیانیرا را نجات می

کند ـ در این تصویر آخري هر صورتی به کمال نزدیک شده و نقاشی پومپئی در  که بریسئیس ناراضی را تسلیم می

اي بر چوبدست خود در حال افتادن است؛  معلم ژولیده: طیبت نیز محلی دارد. بهترین حاالت خود نمودار گشته است

درا در خلسۀ رقص  دهد، در حالی که سیلنوس بی موي هرزه آمیزي تکان می پاي خود را به طرز مسخره ساتیر شوخی

شدند، و حاجت بدان نیست که به سیاح  خانه ها نیز به نحو مناسبی تزیین می ها و فاحشه میکده. تصویر شده است

در نقطۀ . پاشد ا بر دیوارهاي پومپئی میمشتاقی خبر داده شود که پریاپوس هنوز هم با تبختر بسیار نیروي خود ر

مقابل این تصاویر در ویال ایتم یک سلسله تصاویر مذهبی است که دال بر آن است که محل براي انجام مراسم اسرار 

حرکت شده  در یک فرسکو، دختر کوچکی نشسته که از فرط تقوا بی. گرفته است دیونوسوسی مورد استفاده قرار می

اي از دختران در حرکتند، نی  خواند؛ در فرسکویی دیگر، دسته ه ظاهراً مقدس است چیزي میاست و از کتابی ک

هایی  رقصد، در حالی که نوآموزي، به واسطۀ تازیانه آورند؛ در سومی، زنی برهنه با نوك پا می نوازند، و قربانی می می

نقاشی دیواري است که در   ر از همۀ اینها،زیبات. که بر طبق رسم نامعلوم خورده است، بیحال به زانو درآمده است

نام دارد، گویی بوتیچلی نقاش دورة رنسانس ایتالیا و تصویر » بهار«این تصویر . هاي ستابیاي یافته شده است ویرانه

شود و  چیند؛ فقط پشت او دیده می گذرد و گل می زنی آهسته از میان باغی می: بهار او را از پیش آورده است

اما هنوز کمتر موفق شده است شعري را که در این موضوع ساده موجود است چنین با تأثیر . ه سر اوچرخش پرشکو

.به بیننده منتقل سازد

ترین تصویري که از این خرابه باز یافته شده است مدئاست که در هرکوالنئوم به دست آمده است و در موزة  پرمایه

دهد که به فکر قتل کودکان خود  و بسیار خوش لباسی را نشان میاین تصویر، زن غمزده . شود ناپل نگاهداري می

اي از تصویري است که قیصر براي کشیدن آن به تیموماخوس بیزانسی چهل  فرو رفته است؛ ظاهراً این تصویر کپیه

  .پرداخت) دالر 144000(تالنت 

یک   پریماپورتا، که در حومۀ شهر بود،اما در ویالي لیویا در . کمتر تصویري به این ارزندگی در رم یافته شده است

چشم گویی از فراز حیاط . کشی که ایتالیا در آن از یونان بسیار پیش افتاده است کشف شد نمونۀ عالی از آن منظره

شود، و این گل و گیاه چنان  شود که در آن سوي آن جنگلی از گل و گیاه دیده می به داربست مرمرینی جلب می

هر برگ با توجه . بندي کنند  توانند آنها را تشخیص دهند و دسته که اکنون گیاهشناسان می اند دقیق تصویر شده

اند، و حشرات در  پرندگان اینجا و آنجا گویی فقط یک لحظه درنگ کرده. خاص کشیده و رنگ آمیزي شده است

نوس کشف شد و با شوق و در اسکویلی 1606، که در »عروسی آلدوبراندینی«تصویر . خزند میان سبزه و ریاحین می

شور توسط روبنس و واندایک یک نقاش و گوتۀ شاعر مورد مطالعه قرار گرفت، در استادي فقط اندکی از تصویر قبلی 

اي از اصول یونانی باشد، شاید خود تصویر اصیلی است که یک تن  شاید این تصویر عروسی کپیه. عقب مانده است

توانیم بگوییم که این اشکال ـ  هم یک رومی آن را کشیده باشد؛ اما فقط می یونانی ساکن رم کشیده است، یا شاید

و دخترانی که منتظر نواختن  کند، مادر که غرقۀ تهیه است، اي که به او نصیحت می عروس آرام و شرمزده، االهه
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اري را در میان اند که این تصویر دیو چنگ و خواندن آوازند ـ همگی با چنان لطف و دقت و حساسیتی کشیده شده

.اند هنر قدیم اثر ممتازي ساخته

بردند،  هاي غیر متغیر را همه جا با خود می هنرمندان یونانی سنن و شیوه. نقاشی رومی ادعاي ابداع و اصالت نداشت

اما در این تصاویر، ظرافت . اي از مهارت نقاشان اسکندرانی باشد و حتی شیوة مبهم این تصاویر ممکن است شاخه

دهد چرا نقاشانی نظیر پروتوگنس و آپلس را مانند مجسمه سازانی نظیر  و غناي رنگی در کار است که نشان میخط 

گاه . گاه رنگ چنان پر و کامل است که گویی جورجونه آن را زده است. داشتند پولوکلیتوس و پراکسیتلس بزرگ می

اي بر واقعپردازي زمخت وان گوگ چنگ  ناپختهآورد؛ گاه شکل  تدرج مالیم سایه روشن رامبران را به خاطر می

علم مناظر و مرایا در این تصاویر غالباً بر خطاست و کار شتابزده از پس تصور پخته و رسیده لنگ لنگان . اندازد می

وزن و توازن ملبوس چشم را   دارد، درخشد این قصور را معفو می اما نشاط حیات که از این تصاویر می. آید پیش می

سلیقۀ ما اکنون . هاي جنگل بایست براي ساکنان شهرهاي پرجمعیت شعفی ایجاد کرده باشد کند، و صحنه میجذب 

آید دیوار را به حال خود بگذاریم تا اهمیت خود را حفظ کند، و تا  محدودتر شده است؛ در این زمان خوشمان می

یتالیاییان، دیوار حکم زندان را داشت و کمتر اما در نظر ا. همین دیروز تردید داشتیم که آن را رنگ کنیم یا نه

دادند که آن مانع را فراموش کنند و  ایتالیاییان ترجیح می. اي در آن بود تا راهی به دنیاي خارجی داشته باشد پنجره

بهتر است درخت مصوري بر دیوار باشد : شاید حق با ایشان بوده است. با کمک هنر به آرامش سرسبز کشیده شوند

  .انداز هزار شیروانی مشوش از یک پنجرة جادویی به آسمان کفر بگوید و زیر خورشید فاسد شود که چشمتا آن

VII ـ معماري  

  اصول، مصالح، و صور – 1

براي آنکه مسافر فراموش شدة دنیاي باستان روم حداکثر استفاده را در این سیاحت ببرد، بزرگترین هنر روم را که 

ز خود در برابر هجوم یونان دفاع کرده، تمامی قدرت و ابداع و شجاعت خود را به منصۀ در آن به نیکوترین وجهی ا

آید، بلکه مانند ابوت ترکیب جدید  ایم، اما اصالت از خود به وجود نمی براي این قسمت گذاشته  ظهور رسانده است،

تقاطی هستند، چون تعلیم و تربیت با تمامی فرهنگها در دوران اولیۀ خود ال. اند عناصري است که از قبل موجود بوده

رسد، مهر شخصیت و خصلت خود را ـ اگر داشته  شود؛ اما آنگاه که روح یا یک ملت به سن عقل می تقلید آغاز می

رم نیز مانند سایر شهرهاي مدیترانه، سبکهاي دوریک و یونیایی و کورنتی . زند باشد ـ بر تمامی آثار و الفاظ خود می

اما در ضمن طاق و طاق ضربی و گنبد را از آسیا اقتباس کرد و با آنها چنان شهري از  نان اخذ کرد،را از مصر و یو

معماري رومی . کاخها، باسیلیکاها، آمفی تئاترها، و حمامها ساخت که هیچ زمینی از آن پیش به خود ندیده است

نظیر را بر فراز  این ساختمانهاي بیشجاعت، سازماندهی، عظمت و نیروي خشونت : بیان هنري روح و دولت رم شد

.اند این ساختمانها همان روح رومی هستند که در سنگ متجلی شده. ها برافراشت تپه

یکی از ایشان به نام مارکوس ویتروویوس پولیو کتابی به عنوان دربارة . غالب معماران عمدة رم رومی بودند نه یونانی

وي که به سمت مهندس در افریقا در خدمت قیصر و به . نوشته که جاوید مانده است) ق م 27در حدود ( معماري

ترین هنر رومی را به  اي نشست تا اصول محترم عنوان معمار در خدمت اوکتاویانوس بود، در سنین پیري گوشه

ام از گذشت  بیعت قامتی به من ارزانی نداشته است، چهرهط«: کند که وي خود اعتراف می. صورت فرمول درآورد

بنابراین امید من آن است که با دانش و کتاب خود طرف . سالیان تراشیده شده، و بیماري نیروي مرا ربوده است

دانستند،  همان طور که سیسرون و کوینتیلیانوس تحصیل فلسفه را شرط اول خطیب شدن می» .توجه واقع شوم

دهد، در حالی که  به عقیدة او، فلسفه هدفهاي معمار را توسعه می. نیز آن را براي معمار شدن الزم شمردویتروویوس 

» صاحب فکر بلند، خلیق و مؤدب، عادل، صمیمی، و عاري از حرص«فلسفه او را . بخشد علم وسیلۀ او را بهبود می
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مصالح معماري، سبکها و » .نیالوده انجام داد توان بدون ایمان پاك و دست چون هیچ کار حقیقی را نمی«ساخت،  می

آالت، ساعتهاي آبی،  کند، و گفتارهایی دربارة ماشین آنها، و انواع مختلف ساختمان را در روم تشریح می اجراي

در مقابل طرح مربع مستطیل، که . ریزي شهر، و بهداشت عمومی به آن اضافه می نماید ها، طرح ، آبراههسنجسرعت 

و شهر (هیپوداموس در بسیاري از شهرهاي یونان برقرار کرده بود، ویتروویوس ترتیب شعاعی را که در اسکندریه 

میان همچنان شهرهاي خود را بر اساس طرح الوصف رو مع. معمول بود توصیه کرده است) واشینگتن در زمان ما

وي به ایتالیا زنهار داد که آب مشروب چند محل باعث غمباد . دادند مربع مستطیل اردوهاي خود گسترش می

صوت را حرکت ارتعاشی هوا . گردد شود و اعالم داشت که کار کردن با سرب موجب مسمومیت می می) گواتر(

کتاب او که در دورة رنسانس از نو . ا دربارة علم االصوات در معماري تألیف کرددانست، و قدیمیترین بحث موجود ر

.کشف شد لئوناردو، پاالدیو، و میکالنژ را سخت تحت تأثیر قرار داد

آجر مصالح معمولی دیوار و طاق و . کردند گوید رومیان با چوب، ستوك، ساروج، و مرمر ساختمان می ویتروویوس می

آن را از . شد ستوك نیز غالباً براي روي کار مصرف می. لباً حالت پوشش را براي ساروج داشتطاق ضربی بود و غا

سانتیمتر  7,5مالیدند تا به قطر  گرفت و چند بار آن را می ساختند؛ خوب جال می ماسه، آهک، گرد مرمر، و آب می

در ساختن و . کولوسئوم حفظ کردبرسد؛ و بدین نحو بود که ظاهر خود را تا نوزده قرن مانند بعضی قسمتهاي 

خاکستر آتشفشان را که در نزدیکی ناپل فراوان بود با آب و . اند مصرف ساروج، رومیان تا زمان حاضر رقیبی نداشته

م نوعی سیمان پدید  ریختند؛ و از قرن دوم ق هاي آجر، سفال، مرمر، و سنگ در آن می کردند؛ پاره آهک مخلوط می

رومیان نیز مانند بنایان زمان ما . ره بود و ممکن بود آن را به هر صورت که بخواهند بریزندآوردند که به سختی صخ

توانستند تاالرهاي عظیم  به وسیلۀ این سیمان می. ریختند آن را در شکافهایی که با تخته بندي درست شده بود می

  . دار ـ بپوشانندبدون اتکا به پیش آمدگیهاي جنبی سقف طاق  ستون را با گنبدهاي سخت ـ بی

. رفت هاي مجلل سنگ به کار می در غالب معابد و خانه. بدین نحو بود که بر پانتئون و حمامهاي بزرگ سقف زدند

آوردند چنان شفاف بود که معبدي که با آن ساختند، با وجود بسته  یک نوع سنگ مخصوص که از کاپادوکیا می

  . ماند می ها، به حد کافی روشن بودن تمام درها و پنجره

فتح یونان ذوق رومیان را نسبت به مرمر ـ که نخست با وارد کردن ستونها و بعد مرمر و باالخره با کاویدن معدن 

قبل از زمان آوگوستوس، مرمر را براي رویه کاري آجر و . شد ـ تهییج کرد سنگ کارارا در نزدیکی لونا اقناع می

حی بود که آوگوستوس شهر رم را در برخی نقاط شهري مرمري گذاشت تنها در این مفهوم سط. ساروج به کار بردند

دار سرخ و خاکستري مصر،  رومیان عالقه داشتند که سنگ دندانه. دیواري که به تمامی مرمري باشد کم بود. و رفت

ت، آالباستر سنگ سبز ائوبویا، و مرمر سیاه و زرد نومیدیا را با سنگ مرمر سفید کارارا و انواع سنگهاي آهکی بازال

هرگز مصالح معماري تا آن حد مرکب یا تا آن حد رنگین . ، و سنگ سماق در یک ساختمان به کار برند)مرمر سفید(

  ستونها غالباً،. رم سبکهاي توسکانی و مرکب و برخی تعدیالت را به سبکهاي دوریک، کورنتی، و یونیایی افزود .نبود

به ستون دوریک بنیاد یونیایی افزوده شد، و در . ساخته شود، یکپارچه بود هاي روي هم گذاشته به جاي آنکه از تکه

سرستون یونیایی برخی اوقات چهار ستونچه داشت که از هر سو یک نما را بنماید؛ . طرز اخیر نازك و بدون خیاره بود

عدي، این سبک به هاي ب اما در دهه. ستون و سرستون کورنتی چنان زیبا و لطیف شد که در یونان سابقه نداشت

هاي یونیایی گلهاي زیاد به  روي دیگري موجب شد که روي ستونچه زیاده. رویهاي غیر الزم خراب شد واسطۀ زیاده

شد و گویی  ها به اشکال حیوان یا انسان ختم می کار برند تا سر ستون مرکبی از نوع طاق تیتوس بسازند؛ گاه ستونچه

آمیختند،  رومیان مسرف چند سبک را در یک ساختمان به هم می. کرد می نحوة زینتهاي قرون وسطی را پیشگویی

گذاردند ـ  چسبانده باقی می کالو اما باز، با اقتصادي بخیالنه، ستونهاي کناري را به . چنانکه در تئاتر مارکلوس کردند
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حتی هنگامی که توسعۀ طاق موجب شد که عمل حمایت که کار ستونها بود از . رانسهف» نیم«مانند خانۀ مربع در 

کردند ـ و این رسمی است که تا عصر  آنها حذف شود، رومیان ستون را به عنوان زینت بالاثر به ساختمان اضافه می

.ما باقی مانده است

  معابد روم – 2

یونانی را حفظ کرد ـ و آن عبارت بود از تیرهاي بلند و قوي که  روم تقریباً در مورد تمامی معابد خود اصل تیربندي

آوگوستوس در هنر نیر مانند هر چیز دیگر محتاط بود، و در غالب . زیر آن ستون خورده بود و روي آن بام قرار داشت

رقیبان  هاي از زمان او به بعد، امپراطوران خانه. مقابري که به فرمان او ساخته شد سنت قدیم حفظ شده است

ها را فرا گرفت  اولمپی خود را چند برابر کردند و فسق و فجور خود را با آن پرهیزکاري معماري پوشاندند که روي تپه

از میان . هاي متعدد فرد اول بود یوپیتر البته در یافتن خانه. ها را با عبادتگاههاي کاشیکاري یا مطال بند آورد و کوچه

زیرا   داشت،) متوقف ساز(و یکی دیگر به نام یوپیتر ستاتور ) تندرساز(وپیتر تونانس معابد متعدد، یکی به عنوان ی

یوپیتر مانع گریز رومیان در جنگ شده بود؛ و با یونو و مینروا، االهۀ رم، در مقدسترین حرمهاي رم که در رأس تپۀ 

ن سر پوشیدة ستوندار سه در آن معبد، در بست مرکزي، که در اطراف آ. کاپیتولینوس قرار داشت شریک بود

روایت، ساختمان نخستین . اي واقع بود، مجسمۀ عظیم طال و عاج یوپیتر اوپتیموس ماکسیموس قرار داشت طبقه

داد، پس از آن چند بار سوزانده و از نو  صورت این باب عالی عبادت رومی را به تارکوینیوس پریسکوس نسبت می

درهاي برنزي طالکوب آن را ربود تا حقوق سربازن خود را بپردازد، و ) میالدي 404(ستیلیکو . ساخته شده بود

  .هایی از فرش کف آن هنوز باقی است پاره. واندالها کاشیهاي طالکوب بام را به غارت بردند

یا یونوي حافظ بنا شد، ضرابخانۀ رم در همین جا بود؛ و البته لفظی که » یونومونتا»  بر قلۀ شمالی همان تپه، معبد

در جانب جنوبی تپۀ بقعۀ  .استطلبی بسیار شده است از نام همین معبد مشتق  منشاء حرص و جاه) ر انگلیسید(

م  ق497رومیان تاریخ نخستین اهداي آن معبد را به ساتورنوس در . ساتورنوس یا قدیمیترین خداي کاپیتول واقع بود

در فوروم که در پاي تپه بود معبد . تیر باقی مانده است دانستند؛ از این معبد هشت ستون یونیایی و یک شاه می

درهاي این معبد فقط هنگام جنگ باز بود، و در سراسر تاریخ روم باستان فقط . یانوس خداي سرآغازها قرار داشت

م ساخته شده  ق495پولوکس واقع بود که در سال در گوشۀ جنوب شرقی فوروم، معبد کاستور و . سه بار بسته شد

عموماً متفقند که این ستونها . از زمانی که تیبریوس آن را تعمیر کرد، سه ستون نازك کورنتی باقی مانده است. بود

.زیباترین ستونهاي روم است

ز تسخیر فیلیپی نذر آن را که قبل ا  افزود،) مارس انتقامجو(» مارس اولتور«آوگوستوس در فوروم خود معبدي به نام 

اي است، و آن صورت  یک سربست آن محراب نیمدایره. اند سه ستون از ستونهاي مجلل آن باز مانده. کرده بود

آوگوستوس بر تپۀ پاالتینوس معبدي مجلل از . معماریی است که مقدر بود صدر کلیساهاي نخستین مسیحی گردد

ن خدا در جنگ آکتیون بود؛ با پیکرهاي ساخت مورون و سکوپاس آن را مرمر براي آپولون ساخت، و آن بابت کمک آ

تزیین کرد، کتابخانۀ باشکوه و تاالر هنري به محوطۀ آن افزود، و هر کار که ممکن بود انجام داد تا مردم احساس 

. مغان آورده استکنند که آن خدا یونان را رها کرده و به رم آمده است و رهبري معنوي و فرهنگی جهان را با خود ار

دوستان آوگوستوس   شد، در این هنگام که مادر آوگوستوس مرده بود و از آن ناحیه خطري متوجه گویندگان نمی

  .کردند که آپولون خود را به صورت ماري چابک درآورده، امپراطور زیرك را به وجود آورده بود چنین نجوا می

سیس، و بر تپۀ پاالتینوس حرم وسیعی براي کوبله ساخته شده در قسمت شمال غربی شهر مقبرة عظیمی به نام ای

  ، ایمان،)وفاق(» کنکورد«مأمنهاي زیبایی جهت مفاهیم انتزاعی بشري از قبیل تندرستی، شرافت، فضیلت، . بود

در معبد  وسپاسیانوس. تقریباً تمامی اینها حاوي داالنهایی پر از مجسمه و نقاشی بود. اقبال، و جز آنها تهیه شده بود
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هاي هنري خانۀ زرین نرون و برخی از بقایاي اورشلیم را براي تماشاي عموم  بزرگ صلح خود بسیاري از گنجینه

معبد موهبت رجولیت در فوروم بواربوم این امتیاز را دارد که از تمامی ساختمانهاي مربوط به قبل از زمان . جمع آورد

پرداختند،  خانمهاي پایتخت بکرات در این معبد به عبادت می. ه استآوگوستوس در رم سالمتر و کاملتر باقی ماند

  .زیرا معتقد بودند آن االهه راه و رسم پنهان کردن عیوب را از مردان به ایشان خواهد آموخت

معماران رومی به این معابد و صدها معبد دیگر، که به سبک قدیمی مربع مستطیل ساخته شده بود، چند معبد مدور 

سنت رایج، این نوع ساختمان را از . که تسلط جدیدي را بر مسائل ناشی از ساختمان گنبد آشکار ساخت افزودند

خانۀ وستا، در نزدیکی . کلبۀ گرد رومولوس گرفته بود که با تقدس تمام تا چند قرن بر تپۀ پاالتینوس محفوظ بود

س نداشت، بست مدور آن با رویۀ مرمر سفید در کهنگی و قدمت دست کمی از خانۀ رومولو  معبد کاستور و پولوکس،

مجاور آن، کاخ وستالها بود ـ و . در میان ستونهاي زیباي کورنتی محصور شده بود و بام آن گنبدي از برنج مطال بود

پانتئون هنوز معبد . وار دور حیاط مدوري که حیاط وستا بود ساخته شده بود آن هشتاد و چهار اطاق بود که تکیه

معماران . آن طور که آگریپا آن را ساخته بود مربع مستطیل بود، اما میدان مدوري مقابل آن بود. ه بودمدوري نشد

هادریانوس بر فراز این میدان معبد مدور و گنبد عظیم آن را باال بردند که هنوز هم یکی از چشمگیرترین آثار بشر به 

  .شمار است

انقالب قوسی – 3

توانست از قید سنت بگریزد و  چون در اینجا می. از معماري مذهبی آن بود معماري غیر مذهبی روم عظیمتر

اصل . مهندسی را با هنر ـ مفید بودن و قدرت را با زیبایی و صورت ـ به نحوي که خاص خود مردم باشد بیامیزد

ستون عمودي،  ):ولو مانند خطوط پارتنون، استادانه، تعدیل شده باشد(معماري یونانی عبارت بود از خط مستقیم 

رومیان خواهان عظمت و . اصلی که قرار بود خاص معماري روم شود خط منحنی بود. شاه تیر افقی، و سنتوري مثلث

توانستند روي ساختمانهاي وسیع خود را بر اصل خطوط راست و تیربندي بپوشانند،  تهور و وسعت بودند، اما نمی

، با طاق )معموال به شکل مدور آن(این مسئله را با طاق . م بزنندزیادي ستونهاي مزاح  مگر آنکه زیر آن طاق عدة

شاید سر کردگان رومی و دستیاران . حل کردند) که طاق مدوري است(، و با گنبد )که طاق مطولی است(ضربی 

روسکی را ایشان از مصر و آسیا آشنایی روزافزونی با اشکال قوسی یافته و آن را به ارمغان آورده، سنن قبلی رومی و ات

در این هنگام، روم طاق را به چنان . که مدتها تحت سلطۀ سبکهاي اصیل یونانی قرار گرفته بود از نو بیدار کردند

رومیان، با قرار  .یافتبرد که تمامی هنر بنایی از این شکل ساختمان نام جدید و پایداري  میزان وسیعی به کار می

دادن پشت بند آجري به صورت تار و پود در طول خط فشار، قبل از ریختن ساروج در قالب چوبی بام، طاق ضربی را 

اي از تیرهاي اتکا در طاقها به  اي به طور عمودي، شبکه اي یا بشکه به وجود آوردند؛ با از هم گذراندن دو طاق استوانه

. وزن زیادتري را تحمل کند و پیش آمدگی جانبی بیشتري را بر خود هموار نمایدتوانست  آوردند که می وجود می

  .اصول انقالب قوسی روم همینها بود

حمامهاي آگریپا، نرون، و تیتوس نخستین . در حمامهاي بزرگ و آمفی تئاترها بود که سبک جدید به کمال رسید

اینها ساختمانهاي پابرجایی بودند که . سی خاتمه یافتحمامها از یک رشته حمام بودند که به حمامهاي دیوکلتیانو

قسمت داخلی حمامها با سنگ مرمر و موزاییک فرش . رویۀ آنها سفید کاري یا آجر بود و ارتفاعی قابل توجه داشتند

 این حمامها به رختکن، حمام گرم. شده، با ستونهاي رنگارنگ و سقفهاي قابدار، نقاشی، و مجسمه تزیین گردیده بود

اي که هواي گرم داشت، استخرهاي شنا و مشتمالخانه، کتابخانه، اطاق قرائت، اطاق نشیمن، و  و سرد، اطاق میانه

هاي گشاد که از زیر کف اطاق و  غالب طاقها با حرارت مرکزي به وسیلۀ تنبوشه. احتماال تاالرهاي هنري مجهز بودند

رین و مجللترین ساختمانهاي دولتی بودند که تا آن هنگام این حمامها وسیعت. شد گذشت گرم می داخل دیوارها می
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این حمامها جزئی از آن نهضت اجتماعی ترمیم و توسعه . اند ساخته شدند و در طبقه و نوع خود هرگز رقیبی نیافته

.خواست میبودند که امپراطوري به کمک آن عذر تبدیل خود را به حکومت سلطنتی 

تئاترهاي رم معدودتر اما وسیعتر از . همان توجه پدرانۀ حکومت امپراطوري بزرگترین تئاترهاي تاریخ را ساخت

کوچکترین این تئاترها آن بود که کورنلیوس بالبوس در میدان مارس . تئاترهاي پایتختهاي بزرگ جهان کنونی بودند

آوگوستوس تئاتر پومپیوس را از نو ساخت، و این تئاتر . نفر جاي نشستن داشت 7,700که براي ) ق م 13(ساخت 

صندلی  20,500صندلی داشت؛ تئاتر دیگري را به پایان رساند که به نام مارکلوس خوانده شد، و این یک  17,500

داشتند و صرفاً در سراشیب برخالف تئاترهاي یونانی، این تئاترها دیوار داشتند و نشیمنها به بناي طاقدار اتکا . داشت

. اي از نور و حرارت آفتاب در امان بودند فقط صحنه سقف داشت؛ اما تماشاگران نیز غالباً با پرده. تپه واقع نشده بودند

برخی . باالي مدخل تئاترها لژ اشخاص مهم و بزرگ بود. متر بود 167افکند  اي که بر تئاتر پومپیوس سایه می پرده

صحنه در حدود . شد در شیاري، پایین کشیده می  داشتند که وقت شروع نمایش، به جاي باال رفتن، اي ها پرده صحنه

آمد که چون از یک جناح تا جناح دیگر  زمینۀ آن معموال به صورت ساختمان پرتشکیالتی در می. متر برآمده بود 1,5

سنکا دربارة . تماشاگران برسانند کرد که صداي خود را به گروه عظیم کشیده شده بود به بازیگران کمک می

صدا  رود، یا کفهاي اطاقی که بی سازند که به خودي خود باال می منجنیقی می«گوید که  می» مکانیسینهاي صحنه«

اي را به داخل جناحین یا قسمت  یا صحنه. شد تغییر صحنه به وسیلۀ منشور گردان القا می» .شود در هوا بلند می

رسیدن صوت با فرو کردن تغارهاي خالی در کف صحنه یا . تا قسمت بعدي نمایان شودکشیدند  باالي صحنه می

داخل تاالر را . شد گاه مخلوطی از آب و شراب و عصارة غبار عطر بر سر حضار پاشیده می. شد دیوارهاي آن تقویت می

رود که در جهان  ال نمیاحتم. با مجسمه تزیین کرده بودند و به عنوان منظرة صحنه تصاویر عظیم کشیده بودند

  .امروز هیچ تئاتر یا اپرایی با وسعت و شکوه تئاتر پومپیوس برابري کند

رم چند ستادیوم داشت که بیشتر به کار مسابقات . و اما سیرك، ستادیوم، و آمفی تئاتر بیشتر از تئاتر مورد عالقه بود

ها در سیرکوس فالمینیوس در میدان مارس یا رانی و برخی نمایش مسابقات اسب دوانی یا ارابه. رفت ورزشی می

معموال در سیرکوس ماکسیموس به نحوي که قیصر آن را مجدداً بین تپۀ پاالتینوس و تپۀ آونتینوس ساخت انجام 

متر عرض داشت، و در سه طرف آن براي  215متر طول و  670سیرك اخیر بیضی بزرگی بود که . گرفت می

توان در نظر آورد که ترایانوس این نشیمنها  ثروت رم را از اینجا می. ساخته بودند تماشاگر از چوب نشیمن 180,000

  .را از نو با مرمر ساخت

. نفر جا داشته است 50,000کولوسئوم، در قیاس با آنچه گذشت، ساختمان بالنسبه کوچکی بوده که فقط براي 

 53کوریو، همچنانکه ذکر شد، در سال . ئاتر داشتندنقشۀ آن نو نبود، شهرهاي ایتالیاي یونانی از مدتها پیش آمفی ت

م بنا کرد، و ستاتیلیوس تاوروس هم یکی در  ق46قیصر آمفی تئاتر دیگري در سال  .کردم آمفی تئاتري را درست  ق

خواندند، توسط وسپاسیانوس آغاز شد و  فالویوس می کولوسئوم، که رومیان آن را آمفی تئاتر. م ساخت ق 29سال 

اي را، که در باغهاي  وسپاسیانوس دریاچه. ؛ نام معمار آن معلوم نیست)میالدي 80(توسط تیتوس به پایان رسید 

این آمفی تئاتر از سنگ تراورتن . خانۀ زرین نرون بین تپۀ کایلیوس و تپۀ پاالتینوس بود، براي محل آن انتخاب کرد

متر ارتفاع داشت و خود به سه طبقه  48دیوار خارجی آن . متر بود 545صورت بیضی ساخته شد که محیط آن  به

قسمتی از طبقۀ اول روي ستونهاي توسکانی ـ دوریک، طبقۀ دوم روي ستونهاي یونیایی، و طبقۀ : شد تقسیم می

داالنهاي عمده طاق ضربی داشتند، و گاه . سوم روي ستونهاي کورنتی قرار داشت، و بین ستونها طاق زده شده بود

تئاتر نیز به سه ردیف تقسیم  داخل آمفی. گذشتند هاي قرون وسطی از میان یکدیگر می این طاقها به سبک صومعه

هاي لژ یا نشیمن مدور تقسیم گردیده، و راه پلکان آن را به  شده بود که هر یک زیر طاقی بود، و هر قسمت به حلقه
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اکنون منظر داخل کولوسئوم شباهت به تودة بنایی دارد که هنرمند غولپیکري طاقها، . آورد یصورت گاوه در م

داد، و بسیاري از  ها و سایر تزیینات تمامی محل را زینت می مجسمه. داالنها، و نشیمنها را داخل آن تراشیده باشد

آن مخصوص امپراطور و ملتزمان او  هشتاد در ورودي داشت که دو تاي. ردیفهاي نشیمن از مرمر ساخته شده بود

میدان وسط کولوسئوم، به . کردند بود؛ این درهاي ورودي و خروجی آن کاسۀ کوهپیکر را در چند دقیقه خالی می

آهنین در رأس آن محصور بود تا مردم حیوان صفت را از   متر با نردة 4,5متر، با دیواري به ارتفاع  55در  77,5ابعاد 

کولوسئوم ساختمان زیبایی نیست، همان وسعت و عظمت آن نوعی خشونت و رفعت در . فوظ داردحیوانات درنده مح

. اي است که از دنیاي باستان باقی مانده است کولوسئوم فقط نظرگیرترین ویرانه. سازد خوي رومیان را بر مال می

.کنندساختند؛ نباید توقع داشت که چون جواهرسازان تمامش  رومیان مانند غول بنا می

به صورت   اي را ـ که نمایندة خویشتنداري و عظمت و ظرافت بودند ـ هنر روم سبکهاي آتیک و آسیایی و اسکندریه

التقاطی درهمی اقتباس کرده بود؛ هیچ وقت به نحو کاملی این سه سبک را در آن اتحاد اساسی که از شرایط حتمی 

ۀ ساختمانهایی که مخصوص رومیان است چیزي شرقی به چشم در نیروي ناپخت. زیبایی است با یکدیگر ترکیب نکرد

انگیزند؛ حتی پانتئون هادریانوس، بیش از آنکه کمال هنري را بنماید،  خورد؛ به جاي آنکه زیبا باشند، وحشت می

جز در برخی موارد، از قبیل نقوش برجستۀ آوگوستوسی و شیشه، در هنر روم نباید دنبال رقت . اعجوبۀ معماري است

احساس یا لطف کار بود، آنچه باید انتظار داشت هنر مهندسی است که در جستجوي کمال استقامت و اقتصاد و 

اي است نسبت به عظمت و زینت؛ اصرار سربازي است بر واقعپردازي؛ و هنر  استفاده است؛ عالقۀ شدید نو کیسه

دادند، از  ا عمل جواهرسازان را انجام نمیاینکه رومیان در خاتمۀ ساختمانه. نیروي مقاومت ناپذیر یک جنگجوست

.کردند رومیان مانند فاتحان ساختمان را تمام می. شوند این جهت است که فاتحان جواهرساز نمی

شک نیست که متنفذترین و دلرباترین شهر را در تاریخ، رومیان ساختند؛ هنر قالبگیري، تصویري، و ساختمانی را به 

توانست از آن استفاده  آمد؛ و شهري ساختند که هر شهرنشینی می عهدة فهم آن برمیوجود آوردند که هر فرد از 

خوردند؛ تقریباً  دولتی می  هاي مردم آزاد فقیر بودند، اما ثروت روم تا حد بسیاري از آن ایشان بود؛ غلۀ توده. کند

کردند،  ؛ در حمامها ورزش مینشستند تئاترها، و ستادیومها می بدون پرداخت چیزي در تئاترها، سیرکها، آمفی

شدند؛  مند می صدها سرپوشیدة ستوندار بهره  دادند؛ از سایۀ شدند، و خود را تعلیم می گرفتند، سرگرم می خستگی می

رفتند که چندین کیلومتر کوچه را پوشانده بود و تنها در میدان مارس پنج  اي راه می و زیر طاقهاي تزیین شده

در مرکز آن، فوروم بزرگ شلوغی بود که همیشه داد . تا آن هنگام چنان پایتختی ندیده بود دنیا. کیلومتر طول داشت

. داشت اش می خوانی طنین افکن بود، و بحثهاي لرزانندة امپراطوري سرزنده و ستد در آن به راه بود، صداي خطبه

بعد . د با وضعی در هم که نظیر نداشتپس از آن حلقۀ معابد عظیم، باسیلیکاها، کاخها، تئاترها، و حمامهاي مجلل بو

ها و باغها و باز معابد و حمامهاي  شد، و باز یک حلقه خانه نشینهاي شلوغ شروع می راستۀ دکانهاي پر صدا و اجاره

کرد؛ و این رم  کشاند و کوه را با دریا جفت می عمومی، و باالخره دایرة ویالها و امالکی که شهر را به دامنۀ ییالق می

  .گرا، ظالم، ناحق، بلوایی، و عالی ها بود ـ شهري بود مغرور، نیرومند، درخشان، مادهقیصر
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فصل هفدهم

  روم اپیکوري

  میالدي 96م ـ  ق 30

  

I – مردم  

کردند؛ خودشان  شویم تا ببینیم این رومیان چگونه زندگی می ها، معابد، تئاترها، و حمامها وارد می اکنون به این خانه

باید در ابتداي امر به خاطر آوریم تا فرا رسیدن زمان نرون، آنها فقط از لحاظ . ان جالبتر خواهیم یافترا از هنرش

آن اوضاع و احوالی که آوگوستوس نتوانسته بود جلو آن را بگیرد ـ یعنی تجرد، بچه نیاوردن، . جغرافیایی رومی بودند

و ولد در میان ساکنان جدید ـ خصایص نژادي و  سقط جنین، کودك کشی در میان ساکنان قدیمی، و آزادي زاد

  .خصلت اخالقی و حتی ظاهر قیافۀ مردم روم را تغییر داده بود

کردند و، به واسطۀ تشویشی که دربارة نگاهداري قبور  زمانی رومیان، به واسطۀ سائقۀ جنسی، بشتاب زاد و ولد می

در این هنگام طبقات باالتر و متوسط این نکته را  شدند؛ خود پس از مرگ داشتند، به توالد و تناسل ترغیب می

زمانی . آموخته بودند که روابط جنسی از توالد و تناسل جداست، و دربارة دنیاي پس از مرگ به شک افتاده بودند

کرد؛ در این  آوردن و پرورش کودکان تعهد اخالقی و شرافتی نسبت به دولت بود که عقاید عمومی آن را تضمین می

بر عکس، . نمود مطالبۀ فرزندان بیشتر در شهري که جمعیت تا حد خفقان آوري زیاد شده بود ابلهانه می هنگام،

. گرفتند که آرزوي میراث داشتند مجردهاي ثروتمند و شوهران بیفرزند همچنان طرف کاسه لیسانی قرار می

یکی از افراد مخلوق پترونیوس » .کند یز نمیهیچ چیز به اندازة زن نازا شما را نزد دوستانتان عز«: گوید یوونالیس می

چاپلوسان و ممدوحان، و تنها جنایت در آن شهر این است که فرزند : کروتونا فقط دو طبقه سکنه دارد«: گوید می

چیزي جز اجساد و کالغهایی که آنها را بر : همچون نبردگاهی است در وقت آسایش. خود را بارآوري تا ارثت را ببرد

گوید که اکنون چه  سنکا مادري را که تازه فرزند خود را از دست داده بود بدین وسیله تسلیت می» .یستگیرند ن می

برادران » .بخشد بیش از آنچه نیروي ما را بگیرد به ما نیرو میبچگی  در میان ما بی«چون . محبوبیتی یافته است

ر نرون، میان خاندانهاي پاتریسینها یا سوار کار روم، اي بودند که دوازده فرزند داشت؛ شاید در عص گراکوس از خانواده

ازدواج، که زمانی اتحاد اقتصادي مادام العمر زن و . رسید پنج خانواده که صاحب آن همه فرزند باشند به هم نمی

شوهر بود، اکنون در میان دهها هزار رومی سرگذشت زودگذري بود که اهمیت معنوي نداشت، بلکه پیمان سستی 

شوهر، برخی از زنان  براي گریز از منع قانون ارث بردن در مورد زنان بی. ت رفاه متقابل بدنی یا کمک سیاسیبود جه

برخی با مردان فقیر ازدواج دروغی . گزیدند کند برمی خواجگان را به عنوان شوهري که کودك برایشان درست نمی

جلوگیري از حمل، هم به صورت . دوست بگیرد کردند، با این شرط که زن آبستن نشود و هر قدر که بخواهد می

شد، طرق  اگر با این وسایل جلوگیري از حمل ممکن نمی. آمد مکانیکی و هم به صورت شیمیایی به عمل می

هاي بزرگ به آن توسل  کردند، اما خانواده فیلسوفان و قانون این عمل را محکوم می. متعددي براي سقط جنین بود

اما  …. کنند داري را تحمل می بیچاره زنان مشقات زایمان و تمامی زحمات بچه«: گوید یوونالیس می. جستند می

با این » !دهد؟ بچه اندازان در این فن ماهرند و دارویشان چنان قهار بستر مطال مگر چند بار زن آبستن را پناه می

بینی پدر یک بچۀ زنگی  ه بزاید، میکه اگر کودك را زند …شاد باش و دارو را به زنت بده «: گوید وصف به شوهر می

.شد میکشی بندرت انجام  در چنین جامعۀ روشنفکري کودك» .اي شده
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بیفرزندي طبقات پولدار چنان به واسطۀ کوچ و پر فرزند بودن فقرا تعادل یافته بود که جمعیت روم همچنان رو به 

 1,600,000، و مارکوارت به 1,200,000، گیبن به 800,000بلوخ جمعیت رم را در اوایل امپراطوري به . بود افزایش

تعداد . نفر محاسبه کرده اند 120,000,000و گیبن  54,000,000بلوخ جمعیت امپراطوري را به  .اند زدهنفر تخمین 

دیگر ذکري از . راد طبقۀ آریستوکراسی به همان اندازة قدیم بود، اما از لحاظ اصل و نسب تغییر یافته بوداف

از میان خاندانهاي مغروري که حتی تا زمان قیصر در روم خود . آیمیلیوسها، کالودیوسها، فابیوسها، و والریوسها، نبود

برخی بر اثر جنگ یا اعدام سیاسی ناپدید شده بودند؛ و دیگران به  .خرامیدند فقط کورنلیوسها مانده بودند را با ناز می

. واسطۀ محدودیت خانوادگی، انحطاط ارثی، یا فقري که ایشان را تا حد تودة پلبینها، تنزل داده بود، گم شده بودند

میالدي یک  56در سال . جاي ایشان را بازرگان رومی، مقامات رسمی شهرداري، و نجباي مستملکات گرفته بودند

بعد از یکی دو نسل، اعیان جدید راه و » .غالب شهسواران و بسیاري از سناتورها اوالد غالمانند«: تن سناتور اعالم کرد

رسم اسالف خود را اتخاذ کردند، از تعداد اطفال خود کاستند، بر تجمل افزودند، و به سیلی که از مشرق سرازیر شده 

.بود تسلیم شدند

این یونانیان . آمدند ـ کمتر از خود شبه جزیره و بیشتر از سیرنائیک، مصر، سوریه، و آسیاي صغیرنخست یونانیان 

و برخی عالم،   شایق و هوشیار و سازگار و نیمه شرقی بودند ـ بسیاري از ایشان بازرگانان خرده پا یا تاجر واردات،

از ایشان صمیمانه و بعضی دیگر به خاطر پول نویسنده، معلم، هنرمند، پزشک، رامشگر، و بازیگر بودند؛ گروهی 

دوستدار فلسفه بودند؛ گروهی از ایشان مدیران و صرافان بودند ـ بسیاري فاقد قیود اخالقی، و تقریباً جملگی عاري از 

اکثریت ایشان به صورت برده آمده بودند و در انتخاب ایشان توجهی نشده بود که نخبه باشند؛ چون . ایمان مذهبی

شدند، انقیاد ظاهري و نفرت و شماتت باطنی خود را نسبت به رومیان ثروتمندي که از لحاظ فکري با ماترك  آزاد

هاي پایتخت در این هنگام پر از سر و صداي یونانیان  کوچه. کردند حفظ کردند فرهنگی یونانیان قدیم زندگی می

خواست در تمامی طبقات  رسید، و اگر کسی می وش میزبان یونانی بیشتر از التینی به گ. آرام و پر حرف شده بود بی

زدند؛ سوریان،  تقریباً تمامی مسیحیان اولیه در روم یونانی حرف می. نوشت خواننده داشته باشد بایست به یونانی می

دان ور، و هنرمند ـ در می ـ از بازرگان، پیشه  گروه عظیمی از ساکنان مصري. کردند مصریان، و یهودیان نیز چنین می

سوریان الغر و متواضع و حلیم در همه جاي پایتخت پراکنده بودند و به تجارت، کارهاي دستی، . زیستند مارس می

  .منشیگري، امور مالی، و خدعه و فریب اشتغال داشتند

اي از ایشان خود را تا سال  عده. یهودیان تا همان زمان قیصر هم یکی از عناصر عمدة جمعیت پایتخت شده بودند

م به صورت اسیر  ق 63م به رم رسانده بودند؛ و عدة زیادي از ایشان را پس از لشکرکشی پومپیوس در سال  ق 140

یکی آنکه صنعتگر و مال جمع کن بودند، دیگر آنکه بستگی : شدند خیلی زود آزاد می  به دو علت،. جنگی آورده بودند

م در مجالس آن قدر  ق 59تا سال . شد ان ایشان میشدید ایشان به رسوم مذهبی خودشان اسباب ناراحتی ارباب

به طور کلی . شهرنشین یهودي زیاد بود که سیسرون متمردین سیاسیشان نامید و با ایشان به مخالفت برخاست

تا اواخر قرن اول  .بودنددستۀ جمهوریخواه با یهودیان خصومت داشت، و حزب مردم و امپراطوران دوست یهودیان 

کردند و به طور  نفر بالغ شده بود و بیشتر در جانب غربی رودخانۀ تیبر زندگی می 20000تعداد ایشان در پایتخت به 

کردند، اشتغالشان به کارهاي  اي که در همان نزدیکی بود کار می در اسکله. دیدند مرتب از سیالب رودخانه آسیب می

میانشان برخی افراد ثروتمند هم بودند، اما جز چند تنی . گرداندند و اجناس را در شهر می  فروشی بود، و خردهدستی 

کنیسه در روم فراوان بود و هر یک . الملل را قبضه کرده بودند سوریان و یونانیان تجارت بین. بازرگان بزرگ نداشتند

نزواطلب یهود، تحقیري که نسبت به کثرت خدایان و خوي ا. مدرسه و کاتبان و مجمع شیوخی از خود داشت

داشتند، سختی اعتقادات اخالقی ایشان، عدم حضورشان در تئاترها و ورزشهاي رزمی، مراسم و  پرستش اصنام روا می
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یوونالیس پر زاد و ولد . عادات عجیب آنان، فقر ایشان، و ناپاکی الزمۀ آن منجر به خصومت نژادي معمول گردیده بود

نفرتشان از . دانست، تاسیت موحد بودنشان را، و آمیانوس مارکلینوس عالقۀ ایشان را به سیر دن آنان را زشت میبو

اسرا و . رومیان بر اثر فتح خونین اورشلیم و روانه ساختن اسراي یهود و اموال مقدسی که غارت شده بود شدت گرفت

اند  اي که در طاق تیتوس ساخته در مجسمۀ نیم برجسته اموال در مراسم پیروزي تیتوس رژه رفتند، و نقش ایشان

وسپاسیانوس دستور داد نیم شـِکـِلی که یهودیان اسیر پس از آزادي و پراکنده شدن میان ملل غیر . مشهود است

پرداختند از آن پس هر سال بابت تجدید ساختمان رم تأدیه شود، و با این  یهود براي نگهداري هیکل اورشلیم می

نگریستند؛ برخی  الوصف، بسیاري از رومیان تحصیلکرده توحید یهود را به دیدة تحسین می مع. کار را بدتر کرد دستور

هاي واالتبار، سبت یهود را روز تعطیل و عبادت  اي، حتی در میان خانواده از ایشان دین یهود را پذیرفته بودند؛ و عده

.دانستند می

اي، و حبشی از  ، نوبه)الجزیرة فعلی(اي نومیدیایی  و یهودیانی که در رم بودند عدهاگر به یونانیان، سوریان، مصریان، 

نیرومند دالماسی، » وحشیان«افریقا، چند تن عرب، پارتی، کاپادوکیایی، ارمنی، فریگیایی، و بیتینیایی از آسیا، 

را » وحشیان خال کوبیدة بریتانیایی«تراکیا، داکیا، و گرمانیا، نجباي سبیلوي گل، شاعران و دهقانان اسپانیایی، و 

مارتیالیس از سهولت انعطاف پذیر . بیفزاییم، تصویري نژادي از رم بسیار نامتجانس و وطن همه کس خواهیم داشت

یوونالیس شکایت داشت . روسپیان رم در تطبیق زبان و دلربایی خود با مشتریهاي گوناگون و رنگارنگ در عجب بود

» آبریزگاه جهان«رودخانۀ سوریه، در رودخانۀ تیبر جاري شده است؛ و تاسیت پایتخت را که اورونتس، بزرگترین 

البسه، الفاظ، حرکات، منازعات، عقاید، و اعتقادات شرقی جزء اعظم حیات متالطم شهر را  ها، روشها، چهره. خواند می

قرن چهارم مذهب روم کیش  آمد، در در قرن سوم حکومت به صورت حکومت سلطنتی شرقی در می. داد تشکیل می

.آمدند شد، و سروران جهان در برابر خداي بردگان به زانو در می شرقی می

آن هنگام که سناتوران جرئت دم زدن  در. در این جمعیت در هم جوش، عناصر خاص نجابت و بزرگمنشی موجود بود

ساخت و به عنوان اعتراض نسبت به  نداشتند، این جمعیت تحقیر خود را نسبت به پوپایا، معشوقۀ نرون، آشکار

فضایل سادة مردم ساده در آن نایاب . کشتار دسته جمعی غالمان پدانیوس سکوندوس در مجلس سنا آشوب کرد

توانست باشد، و جوامع کوچک مسیحی باتقوا و حسن سلوك خود  نبود، زندگی خانوادگی یهودیان سرمشق می

شدند واقعاً به واسطۀ  اما غالب مردمانی که به رم سرازیر می. ات باشدتوانستند اسباب زحمت دنیاي دیوانۀ لذ می

سالهاي متمادي زندگی . ریشه کن شدن از محیط خانمان و فرهنگ و اصول اخالقی خود ضایع و مشوش شده بودند

ختالف و ا  بردگی آن عزت نفسی را که در حکم ستون فقرات رفتار صحیح و بقاعده است در ایشان فاسد کرده بود،

هایی که عادات مختلف داشتند باز هم اخالقیات ایشان را، که ساختۀ عادات بود، بیشتر فرسوده ساخته  روزانه با دسته

اگر رم در مدتی بدان کوتاهی آن همه افراد صاحب خون و نژاد بیگانه را در خود هضم نکرده بود؛ اگر تمامی این . بود

گذراند؛ اگر با ایشان رفتاري کرده بود در  اي خود بگذراند، از مدارس خود میه نو رسیدگان را، به جاي آنکه از زاغه

هاي خود را بسته بود تا فرصتی دهد که یکدست  خور انسانی که صدها خصیصۀ عالی دارد؛ اگر گاه به گاه دروازه

بش حیاتی نژادي شدن خالیق با رسوخ ایشان همعنان گردد، در آن صورت ممکن بود که از این اختالط، قدرت و جن

. اما این امر بیش از حد خطیر بود. و ادبی اخذ کند؛ و ممکن بود که رم رومی و صدا و قلعۀ مغرب زمین باقی بماند

شهر فاتح به واسطۀ وسعت و گوناگون بودن فتحهاي خود محکوم به فنا بود، خون و نژاد بومی آن در اقیانوس رعایاي 

نگ دیدة آن، به حکم اکثریت عددي، به فرهنگ کسانی که بردگان آن بودند و طبقات فره  آن رقت پذیرفته بود،

  .ازدیاد نسل بر بهبود نژاد چیره شد، و مغلوبان پر زاد و ولد ارباب خانۀ ارباب عقیم شدند. تنزل یافته بود

  

www.IrPDF.com



١۴۵٣

II – تعلیم و تربیت  

آید که کودکان  اي رومی چنین برمیه از دوران کودکی رومیان چندان خبري در دست نیست، اما از هنر و گورنبشته

. داشتند شدند، بل ابوین ایشان را بیش از حد دوست می اي مورد محبت واقع نمی پس از والدت به نحو خردمندانه

ها و سرمشقهاي خوبی که بایست مقابل اطفال  نشاند تا دربارة نمونه یوونالیس اندکی خشم و غضب خود را فرو می

و اصوات زشتی که باید از ایشان دور کنیم، و احترامی که حتی در صورت افراط در محبت خود نگاه داریم، مناظر 

فاوورینوس، در گفتاري که پیش از روسو کار او را تقلید   . باید نسبت به ایشان روا داریم فصلی عطوفت آمیز بسازد

اند، که  تارك نیز به همین نهج گفتهسنکا و پلو. هاي خود را شیر بدهند کرده است، از مادران التماس دارد که بچه

آمدند قاعدة کلی بود و هیچ عواقب  هایی که از عهدة آن برمی گرفتن دایه در تمامی خانواده. البته کم اثر بوده است

.نداشتانگیز مشهودي هم  غم

« : شد که اول آن این بود اي نقل می داستانهاي کودکانه. ه معموال یونانی بودداد ک تعلیم و تربیت بدوي را دایه می

. تحصیالت ابتدایی هنوز به کف معلم سر خانه سپرده بود» …. اي یکی نبود، یک پادشاهی بود با یک ملکه  یکی بود،

امرسن امریکایی، با این کار از کردند، اما کوینتیلیانوس، مانند  ثروتمندن غالباً معلمانی براي کودکان خود اجیر می

عادتاً پسر و دختر . سازد این لحاظ مخالف بود که کودك را از دوستیهاي شکل دهنده و رقابتهاي محرك محروم می

گشتند تا مواظب اخالق و  رفتند و باز می به مدرسۀ ابتدایی می» بچه پا«طبقات آزاد در سن هفتسالگی به همراه 

هاي  دیوار نبشته. مدارسی در سراسر امپراطوري و حتی در قصبات کوچک موجود بودچنین . سالمت ایشان باشد

رود که تعلیم و تربیت در دنیاي مدیترانه در آن هنگام مانند قبل و  پومپئی دال بر سواد عمومی است، و احتمال می

در . ی و غالم یا سابقاً غالم بودندمعموال یونان» آموزگار«و هم » بچه پا«هم . بعد از آن به یک اندازه رواج داشته است

سیصد و پنجاه . پرداخت می) سنت 48(دوران جوانی هوراس و در شهر زادگاه او، هر شاگرد معموال ماهی هشتاد آس 

بابت هر شاگرد تعیین کرد؛ از اینجا ) دالر 20(سال بعد، دیوکلتیانوس حداکثر مزد آموزگار را ماهی پنجاه دینار 

  .زد آموزگاران و تنزل آس پی بردتوان به ترقی م می

 130رفت؛ در سال  گرفت و به دبیرستان می سالگی شاگرد زرنگ، دختر یا پسر، از دبستان تصدیق می در سیزده

ادبیات التینی و   در اینجا دانش آموزان قدري بیشتر دستور زبان و زبان یونانی،. میالدي، بیست دبیرستان در روم بود

. خواندند، و مبناي تدریس توضیح و تفسیر آثار شاعران قدیم بود م، تاریخ، اساطیر، و فلسفه مییونانی، موسیقی، نجو

. گرفتند اما غالباً تعلیمات اضافی در موسیقی و رقص می  خواندند، تا این حد ظاهراً دختران همان دروس پسران را می

فرهنگ رومی . کردند به ادبیات و تاریخ یونان تأکید می از آنجا که دبیران غالباً یونانیان آزاد شده بودند، طبعاً نسبت

شد، و ادبیات التینی  صبغۀ یونانی گرفت تا وقتی که در اواخر قرن دوم تقریباً تمامی تعالیم عالی به یونانی داده می

  .در فرهنگ هلنی عصر هضم گردید

مدارس و مکاتب استادان معانی بیان به  آنچه در روم آن زمان معادل تحصیالت دانشکده و دانشگاه زمان ما بود در

کردند، یا برایشان الیحه  امپراطوري از برق استادان معانی بیان، که در دیوانها از موکالن خود دفاع می. رسید هم می

آموختند، و یا هر چهار را  کردند، یا هنر خود را به شاگردان می نمودند، یا در مجالس عمومی تدریس می تنظیم می

گشتند، دربارة ادبیات یا فلسفه یا سیاست  بسیاري از ایشان شهر به شهر می. درخشید دادند، می انجام می یکباره

پلینی کهین . دادند که در هر موضوع چگونه باید با مهارت خطیبانه اقدام کرد کردند، و عمال نشان می سخنرانی می

:گوید ه است، میدربارة ایسایوس یونانی، که در آن هنگام شصت و سه ساله بود

گذارد که هر یک را بپسندند برگزینند و حتی گاه  کند، شنوندگان را آزاد می چند مسئله را براي بحث مطرح می

کند، و بحث شروع  خیزد، قبا بر تن می تعیین کنند که خود او کدام جانب را بگیرد؛ و پس از انتخاب وي برمی
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اش هوشیارانه، منطقش قوي، و  کشد؛ بیان او صریح، مجادله ان میموضوع بحث را با تناسب کامل به می ….شود می

  .فصاحتش عالی است

. چنین کسانی ممکن بود مکتبی بگشایند، دستیارانی به کار گیرند، و عدة زیادي دانشجو گرد خود جمع آورند

. پرداختند را می سسترس حق التحصیل یک رشته 2000شدند و تا  شاگردان از شانزدهسالگی به این مکاتب وارد می

هاي عمده عبارت بود از خطابه، هندسه، نجوم، و فلسفه ـ و رشتۀ اخیر شامل مواضیع بسیاري بود که اکنون  رشته

آزادة «دادند ـ یعنی تحصیالتی که براي یک  را تشکیل می» تحصیالت آزاد منشانه«اینها . شوند علم خوانده می

همچنانکه معمول به تمامی . اً اجباري به اجراي کارهاي بدنی نداشتکه قاعدت  در نظر گرفته شده بود،» متشخص

ازمنه بوده است، پترونیوس از این شاکی بود که تحصیل جوانان را براي برخورد با مسائل دوران پختگی ناشایسته 

امور مقصر اصلی در مورد حماقت شدید جوانان همان مدارسند، چون در این مدارس هیچ چیز دربارة «: سازد می

توانیم بگوییم که آن مدارس، به دانشجوي جدي و ساعی، آن  ما فقط می» .بینند شنوند و نمی زندگی روزانه نمی

روشن بینی و سرعت تفکر را عرضه داشتند که موجب امتیاز حرفۀ قضا در تمامی ادوار گردید، و آن قدرت فصاحت 

اي  ظاهراً در این مکاتب هیچ گونه گواهینامه. از ساختفاقد اصول اخالقی را عرضه داشتند که خطیبان روم را ممت

آولوس گلیوس . خواهد بخواند توانست مادام که مایل است بماند و هر چند رشته را که می دانشجو می. شد اعطا نمی

رفتند، و برخی از ایشان پس از  زنان نیز به این مکاتب می. تا بیست و پنجسالگی به تحصیل در مکتب ادامه داد

آنان که طالب تحصیل بیشتر بودند دنبال فلسفه به آتن ـ سرچشمۀ آن ـ دنبال طب به اسکندریه، . رفتند زدواج میا

دالر خرج تحصیل و شبانه روزي پسرش  400سیسرون سالی . رفتند و دنبال ظریفکاریهاي معانی بیان به رودس می

  .پرداخت را در دانشگاه آتن می

عانی بیان چندان زیاد و متنفذ شده بودند که امپراطور زیرك چنان صالح دید که تا زمان وسپاسیانوس، مکاتب م

مکاتب مهمتر واقع در پایتخت را با پرداخت مواجب دولتی به استادان عمده تحت کنترل دولت قرار دهد ـ حداکثر 

مک خرج را به خبر نداریم که وسپاسیانوس این ک. بود) دالر 10,000(سسترس  100,000مواجب استادان سالی 

از وقفهاي خصوصی براي تحصیالت عالیه اطالعاتی در دست است، چنانکه . چند استاد یا چند شهر گسترش داد

  .پلینی کهین در کوموم وقف کرد

تا وقتی که هادریانوس به . پسر که عقل بیشتر از پول داشتند ترتیب تحصیل رایگان داد 5000ترایانوس براي 

ت مخارج دبیرستان از طرف دولت در بسیاري از شهرهاي امپراطوري رواج یافته بود و براي امپراطوري رسید، پرداخ

هادریانوس و آنتونینوس استادان طراز اول هر شهر را از . معلمان بازنشسته حقوق تقاعدي در نظر گرفته شده بود

اصول اخالقی انحطاط  در ضمن که خرافات رو به ازدیاد بود و. مالیات و سایر عوارض شهري معاف ساختند

  .شد، تحصیالت به حد اعالي خود رسید پذیرفت و ادبیات فاسد می می

III  - روابط زن و مرد

شد، و اگر پسر بود با مالیمت تحت نظارت قرار  زندگی جوانان، از لحاظ اخالقی، اگر دختر بودند دقیقاً مراقبت می

این حرفه را قانون شناخته و . بخشودند به روسپیان بسهولت میرومیان نیز مانند یونانیان توسل مردان را . گرفت می

توانست مشتري  فاحشه خانه به موجب قانون در خارج از حصار شهر قرار داشت و فقط شبها می. محدود ساخته بود

 جبه  کردند و مکلف بودند، به جاي پیراهن بلند، بپذیرد؛ روسپیان نام خود را توسط دستیاران دادستان ثبت می

دستمزد . کردند تا از مجازات قانونی کشف زنا بگریزند برخی از زنان نام خود را به عنوان روسپی ثبت می. بپوشند

خانم نیم «روسپیان را چنان ترتیب داده بودند تا هرزگی در دسترس همه کس قرار گیرد؛ همه کس از داستان 

ده، که سعی داشتند با سرودن شعر و تغنی و دانستن اما در این هنگام تعداد روسپیان تحصیلکر. خبر دارد» ریالی
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براي یافتن این خواتین . موسیقی و رقص و مکالمۀ آمیخته با فهم و دانش جلب مشتري کنند، رو به افزایش بود

دهد که با اینان  اووید به خوانندگان خود اطمینان می. الحصول، کسی حاجت به خروج از حصار شهر نداشت سهل

و یوونالیس ایشان را در درگاه معابد . رو به رو شد» به زیادي ستارگان آسمان«رواقها و در سیرك و تئاتر توان زیر  می

اند که  مؤلفان مسیحی چنین ادعا کرده. یافت می  اي که نسبت به عشاق سختگیر نبود، و بخصوص معبد ایسیس، االهه

  . گرفت در داخلۀ بست و میان محرابهاي معابد روم عمل فحشا انجا می

دانست، با  شاهد بازي، که به موجب قانون نهی گردیده بود و رسوم و عادات رومی آن را بد می. شاهد نیز موجود بود

ـ و تیر عشق » ام به تیر دلدوز عشق گرفتار آمده«سراید که  هوراس چنین نغمه می. وفور خاص مشرق زمین شکفت

پذیرد  و هوراس از این عشق تنها بدین طریق عالج می» است؛عشق لوکیسکوس که در نرمی از هر زنی سر «که؟ ـ 

ترین مضمونهاي مارتیالیس مربوط به  نخبه. گردد» اي زیبا یا نوجوانی رعنا اي دیگر به خاطر دوشیزه شعله«که دچار 

شهوي  شعر. یکی از هجویات یوونالیس، که قابل طبع نیست، بیان شکایت زنی است از این رقابت ناهنجار. لواط است

  .آزادانه میان جوانان گمراه و بزرگان ناپخته رواج داشت» پرپاپیا«ارزش و مستهجن معروف به  بی

افتاد و با کمک پدران و مادران مضطرب و دالالن محبت ترتیبی  ازدواج شجاعانه با این گریزگاههاي رقیب درمی

خترانی که بیش از نوزده سال داشتند و هنوز به د. داد که تقریباً براي هر دختر الاقل شوهري موقت فراهم آورد می

دیدند،  دو نامزد کمتر یکدیگر را می. شدند، اما چنین دخترانی زیاد نبودند تلقی می» ترشیده«شوهر نرفته بودند 

اي هم براي بیان آن نبود؛ سنکا از آن شکایت داشت که  اي در میان نبود، و حتی در زبان التینی کلمه دوران معاشقه

یا   اشعار عاشقانه دلبستگی قبل از ازدواج معمول نبود،. آزماید، مگر داماد عروس را یدار هر چیز را قبل از خرید میخر

و معشوق . داد شد یا به زنانی که شاعر هرگز اندیشۀ ازدواج با ایشان را به خود راه نمی به زنان شوهردار خطاب می

سنکاي . شد زمان حاضر، با اوضاع و احوال مشابه، پس از ازدواج آغاز میگرفتن زنان نیز، مانند فرانسۀ قرون وسطی و 

پنداشت که  کرد که میان زنان شوهردار رومی زنا بسیار رایج است، و پسر فیلسوف او چنین می مهین چنان فرض می

پاك فقط آنانند  زنان«: سراید اووید کج بین چنین می. زن شوهرداري که با دو فاسق بسازد نمونۀ کامل وفاداري است

رویهاي  اینها ممکن بود زیاده» .اند، و مردي که از عشقبازي زنش خشمگین شود روستایی صرف است که طلب نشده

ازدواج بدون طالق تا »  :گوید مرثیۀ سادة کوینتوس وسپیلو براي زنش بیشتر محل اطمینان است که می. ادبی باشد

یوونالیس از زنی » .ان زناشویی ما چهل و یک سال با خوشبختی دوام یافتماند، اما دور هنگام مرگ بندرت پایدار می

برخی زنان، که بیشتر به خاطر مال یا جاه شوهر . کند که ظرف پنج سال هشت بار ازدواج کرده است یاد می

ته تلقی سپردند، وظیفۀ خود را انجام یاف کردند، اگر جهیزیۀ خود را به شوهر و تن خود را به معشوق خویش می می

مگر «: دهد اي در یکی از اشعار یوونالیس به شوهرش که ناگاه سر رسیده است چنین توضیح می زانیه. کردند می

، و تنها  زن در آن هنگام نیز مانند اکنون کامل بود» آزادي» «خواهیم بکنیم؟ توافق نکردیم که هر دو هر کار که می

قانون زنان را اسیر کرده، اما رسوم ایشان را آزاد . اثر بود نین بیاختالف آن عدم حق شرکت زنان در رأي و نص قوا

.ساخته بود

ها و  برخی زنان در کارگاهها یا کارخانه. در موارد متعددي، مانند زمان ما، آزادي زنان به معنی نهضت صنعتی بود

اظ سیاسی قدرت به هم شدند؛ گروهی از لح خصوصاً در نساجی به کار اشتغال داشتند، بعضی وکیل یا دکتر می

دوشیزگان آتشبان براي . کردند دیدند و برایشان نطق می رساندند؛ زنان فرمانداران مستعمرات لشکریان را سان می می

کردند، و زنان شهر پومپئی نام آن مردان سیاسی را که بیشتر  دوستان خود مناصب سیاسی دست و پا می

را بر حذر کرده بود که اگر زنان برابري با مردان را تحصیل کنند، آن را به  کاتو روم. نوشتند خواستند بر دیوار می می

. شدند خواندند و خیره می کاران بر تحقق آشکار این تحذیر ندبه می برتري بر مردان بدل خواهند کرد؛ و محافظه
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کرد مارتیالیس  می دید وحشت یوونالیس از اینکه زنان را به شاعري و ورزش و گالدیاتوري و بازیگري مشغول می

ستاتیوس سخن از زنانی . کرد که در میدان به جنگ مشغولند زنان را حیوانات سبع و حتی شیرانی وصف می

و از هر سو خود را «گشتند  خانمها، سوار بر تخت روان، در خیابانها می. اند گوید که در چنان نبردهایی جان داده می

کردند؛ همراه مردان به  ها، و صحن معابد با مردان گفتگو می اي عمومی، باغچهدر رواقها، باغه» .گذاردند به تماشا می

هاي برهنۀ آنان چیزي دلپذیر براي  شانه«رفتند، که به قول اووید  ضیافتهاي خصوصی یا عمومی و به آمفی تئاتر می

 زمان پریکلساي خوش و رنگین و مختلط بود که اگر یونانیان  جامعۀ روم جامعه» .داشت تماشا عرضه می

در فصل بهار، زنان خوش لباس قایقها و سواحل و ویالهاي . افتادند توانستند تصور آن را بکنند، به وحشت می می

هاي سیاسی خود  بایایی و سایر نقاط ییالقی را با خنده و زیبایی غرورآمیز و گستاخیهاي عاشقانه و دسیسه

.خواندند می پیرمردان از سر حسرت ایشان را بدکار. آکندند می

خانمهایی که به هنرها یا مذهب یا ادبیات . زنان سبکسر یا هرزه در آن زمان نیز مانند اکنون اقلیت انگشتمایی بودند

اشعار سولپیکیا را همسنگ اشعار . باختند مانند این عصر متعدد بودند، هر چند همیشه مشخص نبودند دل می

ي بودند، ولی از آنجا که مخاطب آنها شوهر شاعره بود، تقریباً عاري از این اشعار بسیار شهو. دانستند تیبولوس می

برخی . تئوفیال، دوست مارتیالیس، زنی فیلسوف و در دو فلسفۀ رواقی و اپیکوري واقعاً خبره بود. شدند گناه تلقی می

ئاترها و رواقها اعطا کردند، به شهرهاي خود معابد و ت زنان خود را با کارهاي بشردوستانه و اجتماعی مشغول می

اسم برده » مجمع زنان«اي در النوویوم از  در سنگ نبشته. دادند ها کمک می نمودند، و به عنوان حامی به اتحادیه می

در هر . داشت؛ و شاید ایتالیا واجد اتحادیۀ ملی باشگاههاي زنان بوده است» صومعۀ مادران«روم یک . شده است

اوکتاویا که با : شویم یالیس و یوونالیس، از یافتن آنهمه زنان خوب در روم مبهوت میصورت، پس از خواندن آثار مارت

وجود تمامی خیانتهاي مارکوس آنتونیوس نسبت به او وفادار بود و اطفال خارجی او را بار آورد؛ آنتونیا، دختر 

به واسطۀ بدکاري   ریوس را علناًمحبوب اوکتاویا، بیوة با عصمت دروسوس، و مادر کامل گرمانیکوس؛ مالونیا، که تیب

اي  شماتت کرد و بعد خود را کشت؛ آریاپایتا، که وقتی کالودیوس به شوهرش کایکینا پایتوس فرمان مرگ داد دشنه

درد »   :به سینۀ خود فرو برد و در حال احتضار آن سالح را به شوهر خویش داد؛ و براي آرامش خاطر شوهرش گفت

نکا، که سعی کرد با شوهر خود بمیرد؛ پولیتا، که چون نرون شوهرش را اعدام کرد دست به پاولینا، زن س  ؛»ندارد

روزة مرگ زد، و چون همان حکم دربارة پدرش صادر شد به وسیلۀ انتحار به پدر پیوست؛ اپیخاریس، آن زن آزاد 

شمار که شوهران خود  نان بیاي را تحمل کرد، اما توطئۀ پیسو را فاش نساخت؛ و آن همه ز شده که هر گونه شکنجه

رفتند، یا همچون فانیا، زن هلویدیوس، با  داشتند، یا همراه ایشان به تبعید می را از نظام اجباري پنهان و محفوظ می

تنها همینها که نام بردیم کفۀ ترازو را در مقابل تمامی . کردند خطرات فراوان و بهاي گزاف از شوهران خود دفاع می

  .سازد مین مارتیالیس و نیشهاي یوونالیس به طرف زنان عفیف متمایل میهاي مضا بدکاره

ایم و وفاداري زنانه و  در پس چنین زنان قهرمانی، آن عدة کثیر زنان شوهرداري بودند که نامشان را هم نشنیده

وقار،   ـ پرهیزگاري،  مفضایل قدیم رو. فدارکایهاي مادرانۀ ایشان تمامی ساختمان حیات روم را برپا و استوار داشته بود

روي یا خودنمایی ـ هنوز هم در  سادگی، دلبستگی متقابل ابوین و اوالد، حس هوشیارانۀ مسئولیت، و احتراز از زیاده

هاي پلینی وصفشان آمده است، ناگهان در  هاي سالم و تربیت شده، که در نامه خانواده. خانه و خانمان رومی باقی بود

اند،  سر بر نیاوردند؛ اینان، بی آنکه صدایی از ایشان برخیزد، در عصر مستبدان موجود بوده زمان نروا و ترایانوس

پناه و ابتذال زنان جوامع متعین را هم  و تنزل مردمان بی  دوران جاسوسی امپراطوران را هم تحمل کرده بودند،

اند  در و مادر بر گور فرزند خود نوشتهدر مراثی که شوهري براي زن، یا زنی براي شوهر خود، یا پ. گذرانده بودند

در اینجا استخوانهاي اوربیلیا زن «: بر گوري نوشته است. رسد ها و خانمانها به چشم ما می اندك برقی از آن خانه
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و بر » !الوداع مایۀ آسایش من. بیست و سه ساله، محبوب همه، ورپرید. از جان عزیزترم بود. پریموس خفته است

ام که  زن گرامیم که هجده سال را با سعادت در کنارش گذراندم، به خاطر عشقش سوگند خورده به«: گوري دیگر

رشتند، کودکانشان را  پشم می: هاشان مجسم کنیم توانیم در خیال خود این زنان را در خانه می» .دیگر زن نگیرم

کردند، و در پرستش  ا دقت خرج میکردند، خادمان را راهنما بودند، پول کمی را که داشتند ب مالمت و تربیت می

هر چند روم فاقد اصول اخالقی بود، اما آن کشوري که خانواده . شدند ارثی خدایان خانگی با شوهران خود شریک می

.سابقه رساند همان رم بود، نه یونان را در دنیاي باستان به رفعتی بی

IV - لباس  

تر و در اندام و  رومی زمان نرون از مردان اوایل جمهوري فربه اگر بتوان با دیدن چند صد مجسمه حکمی کرد، مردان

انگیز ساخته بود، نه دوست  در ابتدا، سلطه بر جهان ایشان را فطرتاً سخت و مقاوم و وحشت. ها نرمتر بودند گونه

یدند، فریاد د داشتنی؛ اما غذا و شراب و بیماري بسیاري را به صورتی درآورده بود که اگر امثال سکیپیو آن را می

نخستین . تراشید تراشیدند، یا معمولتر آن بود که آرایشگري ریش ایشان را می هنوز هم ریش خود را می. آوردند برمی

تراشید برایش عیدي بود؛ غالباً بروت بکر خود را پرهیزگارانه به خدایی تقدیم  روز که جوانی ریش خود را می

زدند تا حدي که  دادند و موي سر خود را کوتاه می ري را ادامه میمردم عادي روم همچنان سنت جمهو. داشت می

. دادند که موي سرشان را مصنوعاً مجعد کنند نزدیک تراشیدن بود، اما عدة روزافزونی از افراد جلف دستور می

داشتند، بسیاري از مردان موي عاریه بر سر . شوند گر می مارکوس آنتونیوس و دومیتیانوس نیز به همین صورت جلوه

ها و چه در خارج  تمامی طبقات، چه در خانه. دادند تا شکل مو را بر فرق سرشان نقاشی کنند و برخی دستور می

موکالن در مراسم . شد توگا فقط در موارد رسمی پوشیده می. کردند خانه، در این هنگام قبا یا پیراهن ساده در بر می

قیصر ردایی ارغوانی به نشانۀ . پوشیدند شاي ورزشهاي رزمی آن را میپذیرایی و پاتریسینها در سنا یا در وقت تما

کرد، و بسیاري از رجال از او تقلید کردند؛ اما اندکی بعد لباس ارغوانی از لوازم خاص امپراطوران  مقام خود در بر می

ساقه بلند که پایین  اي که بسته نشود نبود، و کسی جوراب کرد، تکمه از این شلوارهاي مزاحم کسی در بر نمی. شد

پاشنه و  پاپوش از کفش بی. پوشاندند می» مچ پیچ«اما در قرن دوم مردان رفته رفته ساق پا را با . کرد بیفتد برپا نمی

شد، و به  می شد، که برجستگی آن میان شست و انگشت چهارم پا واقع اي شروع می مانند چرمی یا چوب پنبه نعلین

.شد رسید که معموال با جبه به عنوان لباس کامل پوشیده می ا چرم و پارچه میکفش پاشنه بلند تمام چرم ی

شود، شباهت بسیار به  ها دیده می ها و بر سکه زنان رومی دوران اول امپراطوري، آن طور که بر فرسکوها و در مجسمه

اندام نسبتاً الغري داشتند، و اند ـ جز آنکه آنان همگی موخرمایی بودند،  زنان امریکایی در آغاز قرن بیستم داشته

آن زنان ارزش آفتاب و ورزش و هواي آزاد را . شد که رفتار و اطوارشان لطفی گیرنده داشته باشد لباسشان موجب می

کردند، و گروهی روش غذایی خاصی داشتند؛  گرفتند، بعضی با جد و جهد شنا می دانستند؛ برخی هالتر می می

» گوجه فرنگی«کردند و پشت گردن  زنها معموال موها را به عقب شانه می. بستند را میدیگران با بند پستانهاي خود 

رسمهاي بعدي از زنان آرایش موي بیشتر . زدند بستند و با نوار یا بند باالي سر گره می اکثر آن را در تور می. زدند می

و با موي بور عاریه، که از دختران گرمانیایی  داشتند آراستند و با سیم نگاه می خواست؛ موها را بلند می و بلندتري می

زنی که مبادي رسوم بود ممکن بود چندین ساعت چند کنیز و غالم را . کردند شد، تزیین می خریده و به روم نقل می

  . وادار به آراستن و پیراستن ناخنها و آرایش موي خود کند

را به عنوان یکی از مهمترین فنون زمان خود وصف » يزیباساز«یوونالیس . وسایل آرایش مانند زمان ما متنوع بود

اطاق خواب خاتون رومی کارخانۀ . ها، و شاعران مجلدات بسیار در آن موضوع تألیف کردند کند؛ پزشکان، ملکه می

ها و  آالت آرایش بود ـ موچین، قیچی، تیغ، سوهان، ماهوت پاك کن، شانه، برس مو، تور مو، گیس عاریه، کوزه
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رفت، و انواع مواد  انواع مواد مو زدا براي ازالۀ مو به کار می. روغن، خمیر، سنگ پا، و صابون  عطر، کرم، هاي شیشه

بسیاري زنان شبها نقابی از خمیر و شیر خر به صورت . شد دهنی معطر براي جعد دادن و ثابت کردن مو مصرف می

ر ترمیم رنگ ناپسند پوست مفید یافت، در تمامی گذاشتند؛ این خمیر را پوپایا ساخته بود، و چون آن را د می

صورت خود را با . کرد برد؛ گاه یک گله خر همراه داشت و در شیر خر استحمام می مسافرتهاي خود خر به دنبال می

و گاه رگهاي شقیقه را   گرفتند، کردند و یا روي آن رنگ می کردند، مژگان و ابروان را سیاه می رنگ سفید یا سرخ می

دهد که  بوي گند روغن پوپایا را می«یوونالیس شکایت داشت که زن ثروتمند . کردند خطوط ظریف آبی تقویت میبا 

دانست و  اووید این فنون را موجب گمراهی می. بیند که هرگز روي زنش را نمی» چسبد به لبهاي شوهر بینوایش می

ـ همه را مگر شانه زدن گیسوان که وي را سرمست  داد که آنها را از معشوقان خود پنهان کنند به خانمها پند می

  . ساخت می

شال . در این هنگام زیرپوشهاي ظریف به لباسهاي سادة زنانۀ مربوط به دوران قبل از هانیبال روم افزوده شده بود

ا نوازش زمستانها خزهاي نرم اندامهاي ثروتمند ر. بخشید افکندند، و نقاب رازي دل انگیز به چهره می روي شانه می

هاي کنفی را با رنگهاي گران  ابریشم و پارچه. پوشیدند ابریشم چنان عادي بود که مردان نیز مانند زنان می. داد می

ها،  لباسها، پرده. پرداختند رومیان غالباً در ازاي پنج سیر کرك صوري دو رنگه هزار دناریوس می. ساختند ملون می

ساختند، و گاه با  کفش زنانه را با چرم نرم یا پارچه می. شد و سیم تزیین می فرشها، و روپوشها همه با قالبدوزي زر

هاي  غالباً پاشنه. هاي آن را طال بگیرند و خود کفش را جواهر نشان کنند دوختند؛ ممکن بود لبه دقت تمام رو باز می

  .کردند بلند نقص طبیعت را تالفی می

ریز، و سنجاق از لوازم حیات  و گوشواره، گردنبند، بازوبند، النگو، سینهانگشتري . جواهر جزء عمدة تجهیزات زنان بود

داد  لولیا پاولینا یک بار لباسی سراپا از زمرد و مروارید پوشیده بود و قبوضی به همراه داشت که نشان می. بود

. معمول بودبرد که در روم  پلینی بیش از صد نوع سنگ قیمتی را نام می. سسترس ارزش آنهاست 40‘000‘000

اي روم از زمردهاي مصنوع زمان ما بهتر بود  هاي شیشه»زمرد«. تقلید ماهرانه از این جواهرات صنعتی پر مشغله بود

مردان نیز، مانند زنان، به سنگهاي بزرگ و انگشت . فروختند و تا قرن نوزدهم جواهرفروشان آنها را به جاي اصل می

الشمسی داشت به درشتی یک فندق؛ آنتونیوس که از وجود آن  ي خود عیننما عالقه داشتند، سناتوري بر انگشتر

سسترس را بر انگشت  2‘000‘000وي گریخت، در حالی که . دستور داد او را به نظام اجباري دعوت کنند  خبر شد،

. الب بوده استگمان جواهر در آن زمان نیز مانند بسیاري اوقات دیگر سدي در برابر تورم پول یا انق بی. برد خود می

تیبریوس و امپراطوران بعدي . در این زمان ظروف سیمین، جز میان طبقۀ پایین اجتماع، میان همه مرسوم بود

تیبریوس تسلیم شد و . احکامی بر ضد تجمل صادر کردند، اما این احکام قابل اجرا نبود و بزودي از خاطرها رفت

دهد که  آورد، و فرصتی می راي هنروران روم و شرق کار به وجود میها ب اعتراف کرد که اسراف پاتریسینها و نوکیسه

 »بدون تجمل، روم یا مستعمرات چگونه زندگی کنند؟»  :گفت تیبریوس می. باجهاي مستعمرات از پایتخت بازگردد

وس آمیزتر نبود، و به هیچ روي در طمطراق و گرانی به پاي ملب لباس رومی از لباس زنان زمان ما چندان تجمل

یافت، یک لباس خوب را  مد لباس در روم به سرعت شهرهاي زمان ما تغییر نمی. رسید خاوندان قرون وسطی نمی

اما، در مقایسه با موازین جمهوري، پیش از آنکه لوکولوس . ممکن بود یک عمر پوشید و باز هم از شکل نیفتاده باشد

رمغان آورند، مردم طبقۀ باالي روم اکنون از حیث لباس و پومپیوس غنایم و لذت پرستی را از شرق براي روم به ا

آریستوکراتها، که از رهبري . زیستند هاي مجلل در بهشت اپیکوري می ظریف، اغذیۀ متنوع، اثاث شکیل، و خانه

سیاسی و تقریباً از قدرت سیاسی افتاده بودند، از مجامع به کاخهاي خود پناه بردند و بدون هیچ گونه اعتقادات 

  .قی، جز فلسفه، خود را به تجسس لذت و هنر زیستن سپردنداخال
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V – یک روز زندگی در رم  

کف مرمرین و موزاییک اطاقها، ستونهاي مرمر رنگارنگ، آالباستر، . تجمالت خانه بمراتب بیش از تجمالت لباسها بود

ا شیشه پوش؛ میزهاي چوب و سنگ سلیمانی؛ دیوارهاي با نقاشیهاي درخشان یا جواهرنشان؛ سقفهاي گاه مذهب ی

هاي زربفت اسکندرانی یا  هاي مزین به الك سنگ پشت، عاج، نقره، یا طال؛ پارچه هاي عاج؛ نیمکت لیمو با پایه

پرداختند؛ تختهاي  سسترس در بهاي آن می 4‘000‘000و نرون  800‘000رومیزیهاي بابلی که میلیونرهاي عادي 

ها و تصاویر و اشیاي هنري؛ گلدانهاي برنز  اي؛ مجسمه نزي، مرمري، یا شیشهبند؛ شمعدانهاي بر برنزي، با تور پشه

  .هاي اربابی عصر نرون را آکنده بود هاي در کوهی ـ اینها همه جزئی از تزییناتی بود که خانه کورنتی یا شیشه

شدند تا  خریداري میبایست غالمان متعددي . زیست که گویی در موزه اقامت دارد اي ارباب چنان می در چنین خانه

غالم  400در برخی منازل . شدند تا دستۀ غالمان اولی را بپایند آن ثروت را حفظ کنند و غالمان دیگري ابتیاع می

زندگی ارباب، حتی در خلوت اطاقهایش، در . بودند که به کارهاي خدمت حضور و نظارت یا صنعت اشتغال داشتند

. گذشت مالء غالمانش می

آوردند، و هنگام استراحت بر هر در  الم در خدمت بودند، هنگام لباس کندن دو غالم چکمه از پا در میوقت غذا دو غ

چنانکه گویی منظور مسلم ساختن بدبختی ثروت باشد، . ایستاد ـ این بهشت موعود نیست اي به پاس می گماشته

هاي ایشان آغاز  گونه وادادن به بوسهارباب روز را در حدود ساعت هفت با پذیرفتن وابستگان و انگلهاي خود و 

سپس به دید و بازدید رسمی . پرداخت انجامید، به صرف صبحانه می پس از دو ساعت که این امر به طول می. کرد می

داد؛ در کارهاي  آداب چنان مقرر داشته بود که شخص بایست مالقات دوستان را پس می. شد با دوستان مشغول می

کرد؛ و در نامزدي دخترانشان، مراسم بلوغ پسرانشان، خواندن اشعارشان، و  ایشان کمک میقضایی و انتخابات به 

شد که  این کارها و سایر تعهدات اجتماعی با چنان لطف و ادبی انجام می. رساند امضاي وصایایشان حضور به هم می

ه کارهاي شخصی خود مشغول رفت یا به مأموریت دولت یا ب سپس ارباب به سنا می. در هیچ تمدنی نظیر نداشت

  .شد می

چنین افرادي، پس از دید و . تر نبود تر بود، اما کم زحمت براي افرادي که کمتر ثروتمند بودند زندگی ساده

مردم افتاده هنگام برآمدن آفتاب مشغول کار خود . شدند بازدیدهاي صبحانه، تا ظهر به کارهاي شخصی مشغول می

ناهار سبکی ظهر خورده . کردند انه بسیار قلیل بود، رومیان حداکثر استفاده را از روز میبودند؛ از آنجا که زندگی شب

پس از ناهار و اندکی . شد شد، و شام در ساعت سه یا چهار ـ و هر چه طبقه باالتر بود، وقت صرف شام دیرتر می می

کردند؛ دیگران در خارج یا حمامهاي  گشتند و تا غروب آفتاب کار می استراحت، دهقانان و کارگران به کار بازمی

رومیان دورة امپراطوري استحمام را بیشتر از عبادت خدایان با عالقۀ مذهبی انجام . رفتند عمومی دنبال تفریح می

دادند، و در پاکیزگی هیچ ملتی در  ایشان نیز مانند ژاپنیان بوهاي عمومی را به عطر اختصاصی ترجیح می. دادند می

براي زدودن عرق، دستمال همراه داشتند؛ و دندان را با گرد و . رسید، مگر مصریان ه پاي ایشان نمیدنیاي باستان ب

در اوایل دورة جمهوري هر هفته یک بار استحمام کافی بود؛ اما در این هنگام شخص . کردند خمیر مسواك می

گوید که حتی روستاییان  جالینوس می. بایست روزي یک بار حمام کند یا خود را دچار نیش مارتیالیس مانندي سازد

اي داشتند که با  شد؛ منازل اغنیا حمام سرخانه ها تشت حمام دیده می در غالب خانه. کردند هر روز استحمام می

  .اما اکثریت آزادگان رومی به حمامهاي عمومی اتکا داشتند. درخشید اي یا سیمین می اسباب و شیر مرمري یا شیشه

حمام عمومی در روم بود؛ در قرن چهارم  170م،  ق 23در سال . می متعلق به اشخاص بودمعموال حمامهاي عمو

ساخت و توسط صاحبان  اما حمامهاي بزرگ، که دولت می. استخر شناي عمومی 1352حمام، به اضافۀ  856میالدي 

این ترماي . د توجه بودشد و صدها غالم کارگر داشت، از آن حمامهاي متعلق به اشخاص بیشتر مور امتیاز اداره می
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که توسط آگریپا، نرون، تیتوس، ترایانوس، کاراکاال، آلکساندر سوروس، دیوکلتیانوس، و قسطنطین ساخته ) ها گرمابه(

توانستند  نفر می 1600نشیمن مرمري داشت و  1600حمامهاي نرون . شده بود آثار باقی شکوه دولت اجتماعی بود

هر . انداخت نفر را راه می 3000حمامهاي کاراکاال و دیوکلتیانوس هر یک . نددر آن واحد در آنها استحمام کن

پرداخت، و ظاهراً روغن و  توانست با پرداخت مبلغی ناچیز به حمام برود؛ دولت کسر خرج حمام را می شهرنشینی می

بعد از ظهر تا هشت  حمامها از آغاز صبح تا یک بعد از ظهر براي زنان و از ساعت دو. شستن مشتري با حمام بود

معموال مشتري ابتدا به . دادند آن واحد اجازه می  براي مردان باز بود؛ اما غالب امپراطوران استحمام زن و مرد را در

شد تا مشتزنی کند یا کشتی بگیرد یا بدود یا  رفت تا لباس خود را عوض کند، سپس به ورزشگاه وارد می رختکن می

امریکاییها بود؛ در » مدیسین بال«یکی از توپ بازیها شبیه بازي . ازد یا توپ بازي کندبجهد یا دیسک یا نیزه بیند

افتادند و تمام فنون یک  یک جور توپ بازي دیگر، دو دستۀ مخالف براي رساندن توپ به مقصد مخالف در هم می

. دادند آمدند و نمایش می اي به حمام می گاه توپ بازهاي حرفه. بردند دستۀ بازیکن مانند حاضر را به کار می

داشتند با  رفتند و غالمی را وا می دادند در ورزش وکیل بگیرند به اطاقهاي مشت و مال می پیرمردانی که ترجیح می

.مالش پیه ایشان را کم کند

ز شد که هواي آن گرم بود و ا رفت و براي این کار ابتدا وارد اطاقی می مشتري پس از ورزش به محل حمام اصلی می

رفت که بخار  می الکونیکومخواست بیش از آن عرق بریزد به  رفت که هواي آن داغ بود، و اگر می آنجا به اطاقی می

از گلها  اي که رومیان شست و براي این کار از چیز تازه سپس در آب گرم خود را می. بسیار داغی در آن جریان داشت

این اطاقهاي گرم . کرد شد ـ استفاده می آموخته بودند ـ صابون که از پیه و خاکستر چوب غان یا نارون ساخته می

رود که این حمامها یا اطاقهاي گرم کوششی بوده است که روم  احتمال می. بیشتر از سایر قسمتهاي مورد توجه بود

رفت؛ ممکن  مشتري سپس به حمام سرد می. برده است به کار می براي جلوگیري یا تخفیف روماتیسم و ورم مفاصل

داد با روغن یا مادة دهنی او را مالش دهند، و  سپس دستور می. بود ضمناً به حوض آب سرد یا حوض شنا هم برود

شستند، بل با پارچۀ مویی پاك و با حوله خشک  این روغن را دیگر نمی. این ماده معموال مقداري زیتون داشت

.پوست شود داخل  کردند، به طوري که مقداري روغن به جاي چربی، که حمام گرم بیرون برده بود، یم

این حمامها هم حمام بودند و هم باشگاه؛ اطاقهایی در . افتاد که مشتري در این هنگام از حمام برود کمتر اتفاق می

نقاشی و مجسمه، نشیمنهایی داشت که آن بود که مخصوص بازي طاس و شطرنج بود، راهروهایی داشت مملو از 

توانستند بنشینند و صحبت کنند، کتابخانه و قرائتخانه داشت، تاالرهایی داشت که رامشگر یا شاعر  دوستان می

در این ساعات بعد از ظهر، بعد از . توانست جهان را توضیح کند اي بنوازد یا بخواند و فیلسوف می توانست قطعه می

زن و مرد آزادانه و با نشاط اما مؤدبانه با یکدیگر . یافت مهمترین نطقۀ تالقی خود را می استحمام، جامعۀ روم

کردند؛ رومیان در حمام، تماشاي ورزشهاي رزمی، و باغهاي  کردند، و مغازله یا مباحثه می آمیختند، گفتگو می می

  .کردند ي روز ارضا میملی عالقۀ شدید خود را نسبت به صحبت و شایعات و شنیدن اخبار و رسواییها

شاید به . خوردند توانستند در رستوران حمام شام بخورند، اما غالب ایشان در منزل شام می کردند می اگر میل می

روزگاري، هنگامی که مردان دراز . رسم بر آن بود که هنگام غذا دراز بکشند  علت تنبلی ناشی از ورزش و حمام گرم،

اطاق غذاخوري سه مصطبه . دادند اما در این هنگام زنان نیز کنار مردان لم می. ندنشست کشیدند، زنان جدا می می

کسی که سر . نشستند روي هر مصطبه عادتاً سه نفر می. داشت که دور میز بزرگ به شکل چهارگوش چیده شده بود

رف مقابل میز دراز اي، و بدنش در ط گذاشت و بازویش را روي مخده خورد سرش را روي بازوي چپش می میز غذا می

  .شده بود
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پلینی در صورت اغذیۀ رومیان انواع . خوردند طبقات فقیرتر همچنان غالت و لبنیات و سبزي و میوه و گردو می

خوردند و در این کار مانند  ثروتمندان گوشت می. برد مختلف غذاي سبزي را از سیر گرفته تا شلغم نام می

پلینی از این جهت مدح . وشت خوك بیش از گوشتهاي دیگر مورد عالقه بودگ. کردند گوشتخواران بیرحم افراط می

سوسیس گوشت خوك را در اجاقهاي قابل حمل دور . آید گوید که پنجاه جور غذاي خوب از آن عمل می خوك را می

  .گرداندند، همچنانکه امروز در بزرگراهها مرسوم است ها می کوچه

ضیافت در ساعت چهار بعد از ظهر آغاز . د، انتظار غذاي کمیاب داشتخور وقتی کسی در مجلس ضیافتی غذا می

افشاندند، هوا از بوي عطریات خارجی مملو بود،  روي میز گل و جعفري می. شد و تا اواخر شب یا روز ادامه داشت می

ن مشهی و بی. کردند پوشیدند و راست حرکت می انداختند، و خدمتکاران لباس یکجور می ها مخده می روي مصطبه

ماهی کمیاب، پرندة کمیاب، و . بالیدند آمد که میزبان و سرآشپز او از آنها به خود می دسر غذاهاي تجمل آمیزي می

خریدند؛  ماهی آزاد را هر نیم کیلو هزار سسترس می. آمد میوة کمیاب هم جالب بود و هم ذائقه را خوش می

یوونالیس شکوه داشت که قیمت ماهی از ماهیگیر زیادتر  .آسینیوس کلر یک ماهی را به هشت هزار سسترس خرید

  .محض ازدیاد کیف میهمانان، ممکن بود. است

ماهی را زنده بیاورند و برابر چشمان میهمانان بجوشانند تا ایشان را از رنگهاي مختلفی که ماهی در احتضار مرگ به 

داد و  طول آنها بود در مخزن بزرگی پرورش می ودیوس پولیو این ماهیها را که نیم متر. گرفت لذت برند خود می

شد، اما  مارماهی و حلزون غذاي عالی محسوب می. داد کردند به خورد آنها می غالمانی را که جلب رضایت او را نمی

بال شترمرغ، زبان عنقا، گوشت پرندگان، و جگر غاز غذاهاي مورد . قانون خوردن موش صحرایی را نهی کرده بود

آپیکیوس، که یک تن خوشگذران معروف زمان تیبریوس بود، خوراك جگر پرورده را بدین نحو ابداع . دعالقه بودن

داد که پس از  رسم معمول به میهمانان اجازه می .کرد میکرد که با خوراندن انجیر به ماده خوك جگر آنها را فربه 

برخی از پرخوران این عمل را در وسط غذا انجام . سنگین، معده را با دواي قی آوري تخلیه کنند صرف غذاي

» .خورند تا قی کنند کنند تا بخورند، می قی می«: گوید سنکا می. پرداختند دادند و سپس مجدداً به اقناع اشتها می می

از این دلچسبتر این رسم بود که . بند بدتر نبود رطچنین رفتاري استثنایی بود، و از میخوارگی افراطی امریکاییان ش

افشاندند، یا با موسیقی و رقص و شعر و نمایش از  دادند، یا از سقف گل و عطر بر سرشان می به میهمانان هدیه می

گفتگو، که به واسطۀ شراب قید و بندي نداشت و بر اثر حضور جنس مخالف به حرارت . کردند ایشان پذیرایی می

.رساند ، شام را به پایان میآمد می

نباید چنین فرض کرد که این گونه ضیافتها پایان عادي هر روز رومیان بوده یا در زندگی رومیان بیش از مجالس 

تاریخ نیز مانند جراید زندگی را خالف واقع جلوه . ضیافت امروزي که با چندین نطق همراه است معمول بوده است

برد و از نقل احوال مرد شریف یا زندگی عادي که خبر جالب ندارد پرهیز  ایی لذت میدهد، چون از موارد استثن می

خوردند، زیاد کار  خاستند، زیاده می با اکراه از خواب برمی: بیشتر رومیان مثل خود ما و همسایگان ما بودند. کند می

اندکی بگومگو   کردند، ت میورزیدند، بندرت از کسی نفر کردند، زیاد عشق می کردند، خیلی کم بازي می می

  .خوابیدند خوردند، و می زدند، وقت بیداري در خواب و خیال غوطه می کردند، فراوان حرف می می

VI – تعطیالت رومی  

  تئاتر – 1

تعطیالت بسیاري نیز داشت که  از آنجا که روم خدایان بسیار براي پرستش و مستعمرات بسیار براي استثمار داشت،

تابستانها بسیاري از . شهاي مذهبی به وقار آمیخته بود؛ و در این هنگام با عشرت دنیوي نشاط آمیز بودزمانی با نمای

در هواي آزاد . گریختند ها یا مرغزارهاي کنار رودخانه یا حومۀ شهر می مردم فقیر از گرماي مرطوب به میکده
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آمدند ممکن بود به نقاط ساحلی در  از عهده برمیآنان که . ورزیدند رقصیدند، و عشق می خوردند، می نوشیدند، می می

زمستانها آرزوي هر رومی آن بود که به . کنارة غربی بروند، یا با اغنیا در کنار خلیج بایاي به تفریح مشغول شوند

جنوب و در صورت امکان به رگیوم یا تارنتوم برود و با پوست سوخته، به عنوان تصدیق عضویت در طبقۀ باال، باز 

روایت، شعر و موسیقی، درس، : ماندند وسایل تفریح فراوان و ارزانی در اختیار داشتند اما آنان که در روم می. دگرد

رانی، مبارزه تا حد مرگ بین افراد  نمایش، مسابقات ورزشی، مسابقات پولی، اسبدوانی، ارابه  کنفرانس، نمایش ساکت،

هاي ساختگی ـ هرگز شهري اینهمه  هم قالبی نبود روي دریاچهیا بین افراد و سباع، و جنگهاي دریایی که زیاد 

.وسایل سرگرمی نداشته است

در اوایل دورة امپراطوري، در هر سال رومی، هفتاد و شش روز جشن یا عید بود که در آن مراسم ورزشی انجام 

اکت بود، و بیست و دو تا اي بود که مخصوص نمایش یا نمایش س از این جشنها، پنجاه و پنج مراسم صحنه. گرفت می

 354تعداد جشنهاي ورزشی رو به ازدیاد بود، تا وقتی که در . ورزشهاي سیرکی و ورزشگاهی یا آمفی تئاتري بود

. اما این امر به هیچ وجه به معنی افزایش یا ترقی فن نمایش در روم نبود. شدند روز در سال عرضه می 175میالدي 

ها را در این موقع بیشتر براي  نمایشنامه. رفت شد، نمایشنوسی رو به انحطاط می می بل، برعکس، هر چه تئاتر بیشتر

نوشتند که خوانده شود نه آنکه بازي شود؛ تئاتر به همان تراژدیهاي قدیم رومی و یونانی و کمدیهاي قدیم  آن می

. آوردند ن به دست میستارگان بر صحنه چیره بودند و ثروتهاي کال. ساخت هاي ساکت می رومی و نمایشنامه

سسترس  20‘000‘000کرد، پس از عمري اسراف و تبذیر، پس از مرگ  آیسوپوس، که نقشهاي غم انگیز را بازي می

سسترس درآمد داشت، و چنان  500‘000کرد سالی  آور را بازي می روسکیوس که نقشهاي خنده. به جا گذارد

این تحقیر پول، با وجود آنکه سابقاً برده بود، شیر مجامع اشراف  کرد و با ثروتمند شد که چند فصل بدون مزد کار می

ساخت، و نمایش نویسی  کرد و ذوق ایشان را خشن می تئاتر عالقۀ مردم را جذب می بازیهاي سیرك و آمفی. شده بود

  .روم در میدان مبارزات گالدیاتورها درگذشت و یک قربانی دیگر به قربانیان تعطیالت روم افزوده شد

به واسطۀ اصرار و اهمیت دادن به بازي و صحنه به جاي فکر و نقشۀ نمایش، تئاتر اندك اندك جاي خود را به 

نمایشهاي تقلیدي حاوي مقداري جزئی صحبت بود، موضوع نمایش را از زندگی مردم . نمایشهاي تقلیدي ساکت داد

آزادي نطق و بیان، که از . شد انه نموده میگرفت، و اتکاي آن به طرحهاي شخصیت بود که با تقلید ماهر پست می

ماند، و آن هنگامی بود که  اي کوتاه در این ریشخندهاي مختصر زنده می مجالس و فوروم رخت بربسته بود، لحظه

انداخت تا با گفتن جملۀ دوپهلویی، که نیش آن متوجه امپراطور یا یکی از افراد  بازیگري جان خود را به خطر می

کالیگوال دستور داد بازیگري را که چنان ایهامی کرده بود . و بود، تماشاگران را وا دارد برایش کف بزنندمورد عالقۀ ا

ضمن . آورد شد، بازیگري اداي جنازه را در می روزي که وسپاسیانوس خسیس دفن می. تئاتر سوختند زنده در آمفی

، »ده میلیون سسترس«: جواب دادند. اردتشییع جنازة جسد نشست و پرسید مجلس ختم چقدر براي دولت خرج د

فقط بازي تقلیدي بود که زنان » .صد هزار سسترس به خودم بدهید و در تیبر پرتابم کنید«: جنازة امپراطور فرمود 

پذیرفت، و از آنجا که چنین زنانی به خودي خود به واسطۀ بازیگري از طبقۀ روسپیان به  را به عنوان بازیگر می

» فلورالیا«در مواقع خاصی، از قبیل . دادند از بیان و اعمال خالف عفت چیزي از دست نمی آمدند، حساب می

مانند زمان ما، زن و مرد هر دو در این . خواستند که تمامی ملبوس خود را به درآوردند تماشاگران از این بازیگران می

.و آن عروسان او را یافتند یافت، سیسرون در تئاتر براي خود عروسانی . رساندند نمایشها حضور به هم می

آمد حذف کردند و موضوع نمایش را به ادبیات  اي که در طول آن بر زبان می چون از این بازي تقلیدي چند جمله

شود و فقط با حرکات و اشارات  کالسیک متوجه ساختند، پانتومیم به وجود آمد که در آن هیچ سخنی گفته نمی

جمعیت روم، که از نژادهاي مختلف بود و جزء . رف نظر کردن از زبان منفعتی بوددر این ص. شود بیان مطلب می
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شد، آن را بهتر  فهمید، وقتی اعمال بازیگران با زیور سخن سنگین نمی اعظم آن جز التینی بسیار ساده زبانی نمی

رانی، به روم آمدند و م، دو بازیگر، یکی پوالدس کیلیکیایی و دیگري باتولوس اسکند ق211در سال . کرد درك می

اي، که فقط از موسیقی و بازي و  پانتومیم را ـ که قبال در شرق هلنیستی رواج داشت ـ با اجراي نمایشهاي یک پرده

هاي تهیه شده به نظم قدیم و پر طمطراق خسته  روم، که از نمایشنامه. ادا و رقص ترکیب شده بود، معمول ساختند

قبال کرد، از لطف حرکات و مهارت بازیگران به هیجان آمد؛ از البسۀ پرجالل ایشان و شده بود، این هنر جدید را است

جلوه یا طیبت نقابها، اندامهاي پرورش یافته و رژیم گرفته، بیان کنندگی شرقی دستها، تجلی سریع و کثیر ایشان به 

ر پشتیبانی از بازیگران مورد تماشاگران، د. برد صورت افراد مختلف، و اجراي شهوت انگیز صحنات شهوي لذت می

شدند؛ و  شدند؛ زنان واالتبار عاشق بازیگران می هاي مخالف تقسیم می عالقۀ خود که با یکدیگر رقیب بودند، به دسته

. کردند، تا آنکه یکی از بازیگران واقعاً در راه زن دومیتیانوس سر از کف داد با هدایا و آغوش باز ایشان را تعاقب می

درام هم جاي خود را به . تدریج تمامی رقیبان خود را، به استثناي نمایش ساکت از صحنۀ روم بیران راندپانتومیم ب

  .باله داد

موسیقی رومی – 2

در دورة جمهوري به رقص با دیدة تحقیر . این پیروزي به واسطۀ توسعۀ عظیم موسیقی و رقص امکانپذیر گشته بود

شد ببندد،  ادار کرده بود مدارسی را که موسیقی و رقص در آنها تدریس مینگریستند؛ سکیپیوي کهین دولت را و می

اما نمایشهاي پانتومیم رقص را معمول » .فقط دیوانه هنگام هوشیاري ممکن است برقصد«: و سیسرون گفته بود که

که آواي پاي مرد و اي سکوب رقص داشت  گوید تقریباً هر خانه سنکا می. ساختند و بعداً مورد عالقۀ شدید قرار دادند

هاي ثروتمندان، در این هنگام، یک استاد رقص، یک سرآشپز، و یک فیلسوف به  در خانه. ساخت زن را منعکس می

رقص، آن طور که در روم معمول بود، بیش از پا و ساق مشتمل بر حرکات . عنوان جزئی از لوازم خانه مقیم بودند

گرفتند، بل از این جهت که  ا فقط به خاطر جذابیت خود رقص فرا نمیزنان این هنر ر. موزون دست و باالتنه بود

  .شدند داد نیز به آن روي آور می لطف و انعطاف به ایشان می

مانند هر چیز دیگر در حیات فرهنگی روم، . رومیان، بعد از قدرت و پول و زن و خون، موسیقی را دوست داشتند

دانستد راه خود را با  پرستانی که هنر را با انحطاط یکی می مقابل کهنه موسیقی روم نیز از یونان آمد و ناگزیر در

یک . م، سنسورها نواختن تمام آالت موسیقی را جز فلوت ایتالیایی نهی کرده بودند ق 115در سال . مبارزه گشود

اب در موسیقی کت» وارو«شناخت، اما در ضمن این مدت  قرن بعد، سنکاي مهین هنوز موسیقی را در خور مردان نمی

عاقبت اطوار . را نوشته بود، و این رساله با منابع یونانی آن پشتیبان بسیاري از آثار رومی دربارة اصول موسیقی گردید

و آالت غنی و شهوتخیز یونانی بر ناهنجاري و سادگی رومی فایق آمد، و موسیقی در تربیت زنان و غالباً تربیت مردان 

الدي تمامی طبقات را اعم از زن و مرد اسیر خود کرده بود؛ مردان نیز، مانند زنان، می 50تا سال . جزء اصلی شد

عاقبت حتی امپراطوران . کردند تمامی روز و حتی چندین روز را صرف گوش کردن و ساختن و خواندن آهنگها می

خو، از مهارت در چنگ زنی رفتند، و هادریانوس فیلسوف منش نیز، مانند نرون زن  نیز از دستۀ ساز باال و پایین می

سرودند، و موسیقی را هم بیشتر براي شعر  اشعار غنایی را براي آنکه همراه موسیقی خوانده شود می. بالید به خود می

تا حدي که   موسیقی قدیم تحت الشعاع نظم بود، در حالی که در زمان ما موسیقی مشرف بر کالم است،. ساختند می

موسیقی همسرایی رواج داشت و غالباً در عروسیها، ورزشهاي رزمی، مراسم مذهبی، و . ندک آن را تقریباً نابود می

هوراس از دیدن و شنیدن جوانان و دوشیزگانی که آواز ساختۀ او را براي بازگشت . شد ها شنیده می تشییع جنازه

ن تمامی اصوات یک نوا را در آن آوازهاي دسته جمعی، همسرایا. خواندند سخت متأثر شد عصر طالیی ساتورنوس می

  .ظاهراً در آن هنگام تقسیم آواز به قسمتهاي مختلف شناخته نبوده است. خواندند، منتها در گامهاي مختلف می
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: هاي ارکستر بادي و زهی امروزي هنوز هم تغییراتی در همان آالتند دسته. آالت اصلی عبارت بود از فلوت و لیر

فلوت را همراه . است از ترکیب عالمانۀ باد کردن و پر کردن و خراشیدن و کوبیدنترین سمفونیها عبارت  قهرمانانه

لیر مالزم سرود بود و از آن انتظار داشتند که . زدند و فرض بر آن بود که باعث تحریک احساس شود نمایش تئاتر می

شتري از فلوت زمان ما فلوت در آن زمان دراز بود و سوراخهاي متعدد داشت و صداهاي بی. روح را تعالی بخشد

لیر یونانیان متوسط القامه بود، اما . شد تري ساخته می لیر آن زمان چنگ زمان ما بود، اما به اشکال مختلف. داشت

به طور کلی سازهاي . وصف کرده است» به بزرگی ارابه«رومیان بر اندازة آن افزودند، تا آنجا که آمیانوس آنها را 

تارهاي لیر . ن ما، بیشتر از لحاظ صدادار بودن و اندازه نسبت به آالت سابق بهبود پذیرفترومیان، مانند سازهاي زما

نواختند ـ اما قسمتهاي تند را  ساختند، و هر لیر هجده تار داشت؛ با مضراب یا انگشت آن را می را از زه یا پی می

ردند که چندین سوراخگیر و وقفه و لولۀ در اوایل قرن اول، ارگ آبی را از اسکندریه آو. شد زد فقط با انگشت می

.نرون عاشق آن شد، و کوینتیلیانوس آرام تحت تأثیر پر صدایی و قدرت آن قرار گرفت. صوتی داشت

حتی در . و در برخی مسابقات عمومی قسمتی مربوط به مسابقۀ موسیقی بود. شد کنسرتهاي رسمی داده می

دهد که الاقل  بود؛ مارتیالیس در شعري به میهمان خود وعده می ضیافتهاي بیتکلف شام هم اندکی موسیقی الزم

کالیگوال در کشتی . شود و اما در مورد ضیافت تریمالخیو، میزها با وزن آوازخوانی جمع می. فلوت زنی خواهد بود

همراه خوان  شد ـ یعنی یک دسته آوازه در پانتومیمها سمفونی اجرا می. تفریحی خود ارکستر و دستۀ آواز داشت

اي آواز  خواند، و گاه آواز خوان حرفه گاه بازیگر قطعات منفرد را می. رقصیدند خواندند و می دستۀ موسیقی می

آوازخوان و  3000هیچ تازگی نداشت که پانتومیمی . داد رقصید و حرکات الزم را انجام می خواند و بازیگر می می

نی، ترومپت، ناي، و پابند به آن کمک  کرد و لیر، سنج قره ارکستر را فلوت رهبري می. رقاص داشته باشد 3000

کرد که از  بستند و چنان صداي مهیبی ایجاد می هایی که به پاي بازیگر می کردند ـ و پابند عبارت بود از تخته می

. ندزد سنکا ذکر کرده است که افراد با هارمونی ساز می. شدیدترین صداهاي ارکسترهاي کنونی وحشت انگیزتر بود

سازي که همراه آواز زده . اند برده اما نشانی در دست نیست که ارکسترهاي قدیم هارمونی را با نغمۀ سنجی به کار می

  .کرد دانیم، دنبالۀ مشخص آواز را دنبال نمی شد معموال یک نت باالتر بود، اما، تا آن حد که می می

تعداد از تمامی مستعمرات به سوي مرکز طالي جهان رو اس. یکه هنرمند فراوان بود، و ساز زنان درجۀ دوم بسیار

. خوان و ارکستر را به حد زیاد و ارزان تربیت کنند هاي آوازه داد که دسته داري فرصتی می آورد، و رسم برده می

بسیاري از مؤسسات توانگر نوازندگانی از خود داشتند و آنها را که استعداد زیاد داشتند نزد استادان مشهور 

دادند و در آن کنسرتها آواز  شدند و کنسرت می برخی چنگ نواز می. فرستادند تا تعلیم بیشتري بگیرند می

ساختند؛ و بعضی با  خواندند خود می یافتند و معموال سرودي را که می خواندند؛ برخی در آوازخوانی تخصص می می

تواند غم را تخفیف  زد که موسیقی او می ف میدادند، مانند کانوس که به اسلوب بتهوون ال ارگ یا فلوت کنسرت می

اي در سراسر امپراطوري  این موسیقیدانان حرفه. ور سازد دهد، شادي را بیفزاید، تقوا را برافرازد، و آتش عشق را شعله

یافتند؛ به قول یوونالیس، برخی از  رفتند و شادباش و مزد و بناي یادگار و عشق می براي دادن کنسرت به سفر می

زنان بر سر مضرابهایی که نوازندگان بزرگ با آنها تار چنگ را به نوا . فروختند یشان عشق خود را بابت مزد اضافی میا

کردند و، براي پیروزي محبوبان عالم موسیقی خود در مسابقات ترونی و کاپیتولینوسی، در  درآورده بودند رقابت می

نۀ جاذب را ترسیم کرد که موسیقیدانان و شاعران سراسر توان آن صح بزحمت می. کردند محرابها قربانی می

.گرفتند کردند، و برندگان از دست امپراطور تاجی از برگ بلوط می امپراطوري برابر جماعات کثیر رقابت می

ظاهراً از موسیقی یونانی پر سر و صداتر، . از موسیقی روم آن قدر خبر نداریم که بتوانیم کیفیت آن را شرح دهیم

پیرمردان عزا . و خاصیت جادویی شرقی از مصر و آسیاي صغیر و سوریه در آن راه یافته بود تر بود،  ر، و وحشیانهپرت

www.IrPDF.com



١۴۶۵

کنند و روح و اعصاب جوانان را با نواهاي  گرفته بودند که مصنفان اخیر گرفتگی و وقار اسلوب قدیم را رها می

چ ملتی در هیچ موقع موسیقی را آن اندازه دوست نداشته یقین است که هی. سازند مسرفانه و آالت پرصدا در هم می

ها و از میان  شد و در کوچه شد توسط مردم دلزنده و چابک فرا گرفته می آوازهایی که روي صحنه خوانده می. است

از مندان  سپردند که عالقه نواهاي پیچیدة پانتومیم را چنان مشتاقانه به خاطر می. رسید هاي روم به گوش می دریچه

روم هیچ کمکی به . توانستند بگویند آهنگ مربوط به چه نمایش و کدام صحنۀ آن است همان چند نواي اول می

اما با به کار بردن بسیار و . هاي بزرگتر دنیاي موسیقی نکرد، مگر محتمال تنظیم بهتر و مؤثرتر نوازندگان در دسته

هاي خود جمع  دنیاي باستان را در معابد، تئاترها، و خانه اجابت انعطافی به موسیقی احترام گذاشت؛ میراث موسیقی

آورد؛ و چون دوران روم سپري شد، سازها و عوامل موسیقی را به کلیسا واگذاشت که امروز هم شنوندگان را متأثر 

  .سازد می

  بازیها – 3

انگیزترین وقایع زندگی در این هنگام که جنگ بظاهر ناپدید شده بود، بازیها یا مسابقات قهرمانی بزرگ هیجان 

، جشن )زمین(این مسابقات به طور عمده به مناسبت ذکر جشنهاي مذهبی ـ جشن مادر بزرگ . ساالنۀ رومی بود

باشد تا عامه را خشنود » مسابقات عامه«ممکن بود . شد کرس، جشن فلورا، جشن آپولون، جشن آوگوستوس، برپا می

االهۀ آن، روما، باشد؛ ممکن بود به مناسبت پیروزیها، نامزد شدن افراد در  به افتخار شهر و» مسابقات روم«سازد، یا 

اي در  انتخابات، خود انتخابات یا میالد امپراطور باشد؛ ممکن بود، مانند جشنهاي صد سالۀ زمان آوگوستوس، دوره

گ پاتروکلوس ترتیب داد، مسابقات رزمی ایتالیا نیز، مانند آن مسابقات رزمی که اخیلس پس از مر. تاریخ روم باشد

م پسرانش نمایشی از سه  ق264در تشییع جنازة بروتوس پرا در . شد در اصل به صورت قربانی به مردگان تقدیم می

م بیست و دو جنگ تن به تن انجام شد؛ و در  ق 216جنگ تن به تن دادند؛ در تشییع جنازة مارکوس لپیدوس در 

ذکر مرگ پدرش را با مبارزات گالدیاتورها، که در آن هفتاد و چهار تن م تیتوس فالمینیوس مجلس ت ق 174سال 

.جنگیدند، برپا کرد

دهندگان که  مسابقه. شد ترین مسابقات عمومی همان مسابقات ورزشی بود که معموال در زمین ورزش انجام می ساده

. کردند گرفتند، و مشت زنی می شتی میانداختند، ک دادند، دیسک می اي و بیگانه بودند و مسابقۀ دو می غالباً حرفه

مردم روم، که به نمایشهاي خونین گالدیاتورها آموخته بودند، به مسابقات ورزشی به طور ضعیفی عالقه داشتند، اما 

از مسابقات پولی، که در آن یونانیان غولپیکر با دستکشهایی که مچ آن با آهنی به قطر سه ربع اینچ تقویت شده بود 

ویرژیل خوشخو جشن جنگی مالیمی را تقریباً با عبارات زمان ما چنین . بردند کردند لذت می مبارزه میتا حد مرگ 

  :کند وصف می

متخاصمین به جاي خود  …. آنگاه پسر آنخیسس دستکشهاي چرمی هموزن درآورد و به دستهاي متخاصمین بست

گیرند و  آورند، دست را برابر دست می ی که وارد میاز ضربات …. رفتند و نوك پا ایستادند و یک بازو را برافراشتند

آورند، پهلوها و سینه و گوش و عارض و گونۀ  ضربات شدید متعدد به طرف یکدیگر وارد می. کشند سر را عقب می

دارس . آورد انتلوس دست را پیش می …. آکنند کوبند، و هوا را با صداي ضربات خود می یکدیگر را وحشیانه می

راند، ضربات خود را دو برابر کرده،  انتلوس خشمناك دارس را بشتاب به جانب میدان می …. دزدد ا میچابک خود ر

آنگاه، آینیاس به نزاع خاتمه داد، یاران دارس او را با زانوان لرزانش به  …. زند و گاه با راست و گاه با چپ می

  . ریخت و دندان میخورد، و از دهان او خون  ها بردند، سرش به دو سو تاب می کشتی

در دو روز متوالی، چهل و چهار، . رانی سیرکوس ماکسیموس بود و از این هیجان انگیزتر مسابقات اسبدوانی و ارابه

هاي سبک و دو چرخ بود  شد، که برخی از آنها مسابقۀ اسب و چابکسوار بود، و برخی از آنها با ارابه مسابقه داده می
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مخارج آن مسابقات را اصطبلهاي رقیب که متعلق به . شدند در یک رج کشیده میکه با دو یا سه یا چهار اسب 

هاي هر اصطبل لباس مشخص یا رنگ مشخص سفید و  رانان و ارابه چابکسواران و ارابه. ثروتمندان بود می پرداختند

که نام همان رنگها را  هایی تمامی روم به دسته  شد، سبز و سرخ یا آبی داشتند؛ و چون زمان این مسابقات نزدیک می

در خانه و مدرسه، در کنفرانسها و فورومها، نیمی از مذاکرات دربارة . شد داشت، خصوصاً سرخ و سبز، تقسیم می

. شد هاي روزانه اعالن می عکس ایشان همه جا بود و پیروزي ایشان در کرده. رانان محبوب بود چابکسواران و ارابه

. کردند زدند، و براي بعضی از ایشان در میدانهاي عمومی مجسمه برپا می ه هم میبرخی از ایشان ثروتهاي هنگفت ب

شور مردم به حد جنون . رفتند زن و مرد در لباسهاي رنگین به میدان عظیم اسبدوانی می 180,00در روز معین، 

رانان عزیز به طور صحیح  کشیدند تا یقین کنند که اسبهاي ارابه هواخواهان ذوقزده پهن حیوانات را بو می. رسید می

گذشتند و  هایی که در کنارة دیوارهاي خارج شهر واقع بودند می خانه تماشاگران از کنار دکانها و فاحشه. اند غذا خورده

. شدند پشت سر هم از صدها مدخل وارد و با عرق اضطراب در نشیمنهاي نعل اسبی شکل آمادة تماشا می

فروختند، زیرا نشیمنها بیشتر از چوب سخت بود، و برنامه تمام روز به طول  می گرد به ایشان مخده فروشندگان دوره

در پس لژ . سناتورها و سایر رجال صندلیهاي مرمري مخصوصی داشتند که با برنز تزیین شده بود. انجامید می

حت کنند، حمام توانستند بنوشند، استرا امپراطوري، یک دسته اطاقهاي مجلل بود که امپراطور و خانوادة او می

از . شد شرطبندي با حرارت بسیار معمول بود، و ضمن پیشرفت روز، ثروتها دست به دست می. بگیرند، و بخوابند

شدند، و هر دسته از هواداران، وقتی رنگ  ها خارج می رانان و ارابه مدخلهاي زیر نشیمنها، اسبها و چابکسواران و ارابه

خود  رانان، که غالباً برده بودند، نیمتنۀ روشن و کاله ارابه. لرزاند ست زدن بسیار میشد، نشیمنها را با د دسته پیدا می

اي داشتند، و در کمر خود چاقویی که، در صورت تصادف، افساري را که به  درخشان داشتند، در یک دست تازیانه

ها و  تر واقع بود که با مجسمهاي به طول سیصد م به موازات وسط میدان بیضی، جزیره. میان بسته بودند پاره کنند

طول عادي مسابقۀ . رفت در یک سر آن ستونهاي مدور بود که به جاي دروازه به کار می. ستونها تزیین شده بود

آزمایش مهارت در آن بود که پیچ کنار دروازه، تا حدي که . شد رانی هفت دور بود که تقریباً هشت کیلومتر می ارابه

ها و حیوانات در نمایش  داد، و افراد و ارابه تصادف در آنجا زیاد دست می. تند انجام گیرد خطر ایجاد نشود، سریع و

شدند،  ها پایکوبان به گل آخري نزدیک می همینکه اسبها یا ارابه. شدند حزن انگیز جالبی با یکدیگر مخلوط می

کشید و دعا  جنباند، فریاد می می داد، دستمال خاست، دست تکان می جمعیت مات مانند دریاي برآمده از جا برمی

آن فریاد شادي را که به برنده . شد اي بالنسبه ماوراي طبیعی فرو می کرد، و به خلسه نالید و لعنت می کرد، می می

.شد شنید گفت در مسافات بسیار دور از شهر می تهنیت می

نخستین جنگ . ریایی ساختگی بودشد جنگ د شگرفترین تمام نمایشهایی که در جشنهاي روم به مردم تقدیم می

. اي که به همین منظور در حومۀ شهر کنده شده بود، به مردم تقدیم شد دریایی بزرگ توسط قیصر، در چاله

جنگجو را در نمایش تقلیدي از نبرد ساالمیس در  3000آوگوستوس، هنگام تقدیم معبد خود به مارس انتقامجو، 

کالودیوس هم، چنانکه گفتیم، اختتام . متر به جنگ هم انداخت 365 متر و عرض 545دریاچۀ ساختگی به طول 

هایی که چهار رج پاروزن داشتند، و جمعاً  هایی که سه رج پاروزن داشتند با کشتی تونل فوکینه را با نبرد کشتی

میان ایشان اي سرباز به  آن افراد با ادبی خالف انتظار جنگیدند، و در نتیجه عده. نفر بودند، جشن گرفت 19000

هنگام تقدیم کولوسئوم، تیتوس فرمان داد میدان آن را با سیالب پر . فرستادند تا خونریزي حقیقی تضمین شود

جنگجویانی که در این . کنند، و آن نبرد کورنتیان و کور کوریان را که منجر به جنگ پلوپونزي شد در آن تقلید کرد

زدند که عاقبت  چنان دست به کشتار یکدیگر می. ن محکوم بودندکردند اسیران جنگی یا مجرما نبردها شرکت می

.جنگید، ممکن بود به آزادي نایل شود رفت، دستۀ فاتح، اگر شجاعانه می یک طرف یا طرف دیگر از میان می
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 تئاتر ـ و پس از وسپاسیانوس در کولوسئوم ـ به اوج مسابقات رزمی با در آمیختن حیوانات و گالدیاتورها در آمفی

شد پایین  محل عبارت بود از سطح چوبی وسیعی که روي آن شن ریخته بود؛ قسمتی از این سطح را می. خود رسید

در اطاقهاي . در اندك مدتی، تمام سطح را ممکن بود از آب پوشاند  برد و بعد سریعاً باال آورد و صحنه را تغییر داد و،

درست باالي دیوار . شدند کردند نگاه داشته می نامۀ روز شرکت میوسیع زیر آن، حیوانات و ادوات و افرادي که در بر

حفاظی میدان یا گود، ایوان یا مهتابی مرمري بود که روي نشیمنهاي فاخر آن سناتورها و کهنه مأموران واالمقام 

عاج و طال، در  نشستند؛ باالي این ایوان، منظر یا لژ بلندي بود که امپراطور و امپراطریس، روي تختهاي ساخته از می

دیوار . نشستند پشت این حلقۀ اشرافی، طبقۀ سوارکاران در بیست رج می. نشستند میان کسان و مالزمان خود می

تر در نشیمنهاي باال جدا  حافظ بلندي که با مجسمه تزیین شده بود طبقات باالتر اجتماع را از طبقات پایین

مردم از حضور . شد و ظاهراً چیزي هم گرفته نمی  توانست بیاید، هر فرد آزاد، اعم از زن یا مرد، می. ساخت می

زدند ـ از قبیل عفو زندانی  امپراطور در اینجا و در سیرك استفاده می کردند و امیال خود را براي شنیدن او فریاد می

از بلندترین . اي شجاع، پدیدار شدن گالدیاتورهاي محبوب، یا اصالحات جزئی یا جنگجوي مغلوب، آزاد ساختن برده

آن قسمتها که از نور آفتاب در عذاب بود زیر سایه   اي باز شود تا به نردة گود برسد و، بدین نحو، دیوار ممکن بود پرده

رسید، غالب  وقتی ظهر فرا می. افشاندند تا هوا خنک شود ها آب معطر به هوا می نقطه به نقطه، فواره. قرار گیرد

فتند تا ناهار بخورند؛ فروشندگانی آماده بودند که غذا و شیرینی و نوشابه به ایشان ر تماشاگران بشتاب پایین می

در مواردي ممکن بود به تمامی جمعیت، به فرمان و لطف امپراطور، غذا داده شود، یا چیزهاي لذیذ و هدایا . بفروشند

شد، حلقۀ  هنگام انجام می افتاد، مسابقات شب اگر، همچنانکه گاه اتفاق می. میان جمعیت جوشان پخش گردد

کردند و  هاي نوازنده بنوبت نوازندگی می دسته. چراغها ممکن بود بر فراز میدان و تماشاگران فرود آورده شود

  .کردند قسمتهاي حساس نبردها و جنگهاي تن به تن را با نواهاي مهیج همراهی می

گوش، میمون،  شتر، ببر، نهنگ، اسب آبی، سیاه  ل،فی. ترین وقایع در آمفی تئاتر نمایش حیوانات خارجی بود ساده

یوزپلنگ، خرس، گراز، گرگ، زرافه، شترمرغ، گوزن، پلنگ، غزال، و پرندگان کم نظیر را از اکناف جهان جمع 

کردند که نمایشهاي ماهرانه و  داشتند و تربیتشان می آوردند و در باغ وحشهاي امپراطوران و ثروتمندان نگاه می می

کردند که سوار سگ شوند، ارابه برانند، یا در نمایشها بازي کنند؛ گاوهاي نر  گیز بدهند؛ میمونها را تربیت میان نشاط

شود در  دادند که چون نامشان برده می شدند که پسران بر پشتشان برقصند؛ شیران دریایی را عادت می تربیت می

رفتند، یا پشت  رقصیدند، یا روي طناب راه می زدند، می فیلها به نواي سنج، که فیلهاي دیگر می. جواب پارس کنند

ممکن بود حیوانات را صرفاً با لباسهاي روشن یا طیبت انگیز . نوشتند نشستند، یا حروف یونانی و التینی می میز می

افکندند تا  دادند که با یکدیگر یا افراد بجنگند، یا تیر و زوبین به جانبشان می دور بگردانند؛ اما معموال ترتیبی می

 400 در روز دیگري در زمان کالیگوال،. در زمان نرون، در یک روز، چهار صد ببر با گاو نر و فیل جنگیدند. بمیرند

خواستند با یکدیگر بسازند، با  اگر حیوانات می. حیوان مردند 5000هنگام اهداي کولوسئوم، . خرس کشته شدند

کالودیوس یک لشگر از گارد امپراطوري را وادار به جنگ با یوزپلنگ . ندزدندشان تا بجنگ آهن داغ می تازیانه و تیر

.شیر بجنگند 300خرس و  400کرد؛ نرون ایشان را وادار ساخت با 

به توسط قیصر به روم آورده شد و غالباً در آمفی تئاتر   نبرد گاو نر با انسان، که مدتها در کرت و تسالی رواج داشت،

کردند تا به حیوانات شبیه شوند، نزد  مان محکوم را، که گاه پوست حیوانات در برشان میمجر. شد نمایش داده می

در این موارد مرگ، با تمامی درد و . انداختند که خصوصاً براي آن موقع گرسنه نگاه داشته شده بودند درندگانی می

. بردند العۀ تشریح داخلی به کار میآمد و جراحات چندان عمیق بود که پزشکان آن افراد را براي مط رنج ممکن، می

وي غالمی فراري بود که چون گرفتار شد، او را با شیر در میدان . دانند تمامی مردم جهان داستان آندروکلس را می
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گویند آن شیر به یاد داشت که آندروکلس خاري را از دست او بیرون کشیده بود، و حاضر نشد او را  افکندند؛ اما می

از فرد محکوم گاه . کرد ها معیشت می وکلس عفو شد، و با نمایش دادن شیر متمدن خود در میکدهآندر. بیازارد

ممکن بود اداي رقیب مدئا را : خواستند که به طرز واقعی و غیر تقلبی نقش حزن انگیز مشهوري را بازي کند می

ن بود مانند هراکلس بر تودة آتش درآورد، لباسی زیبا در بر کند که ناگهان مشتعل گردد و او را بسوزاند؛ ممک

در مالء عام مانند آتیس اخته شود؛ ممکن بود ) اگر به قول ترتولیانوس بتوان اعتماد کرد(سوزانده شود، ممکن بود 

اداي موکیوس سکایووال را درآورد و آن قدر دستش را بر فراز زغال سوزان نگاه دارد تا وز کند و جمع شود؛ ممکن 

از آسمان به جاي دریاي کریم در میان حیوانات وحشی سقوط کند؛ و ممکن بود پاسیفائه شود و  بود ایکاروس شود و

یک محکوم را مانند اورفئوس لباس پوشاندند، او را با لیرش به میدانی فرستادند که . هماغوشی گاو نر را تحمل کند

. فها بیرون جستند و او را پاره پاره کردندبه صورت درختزار و چشمه سار درآمده بود؛ ناگهان حیوانات گرسنه از شکا

الورئولوس دزد را براي تفریح مردم در میدان مصلوب کردند؛ اما از آنجا که مردن او به طول انجامید، خرسی را به 

مارتیالیس این صحنه را با جذبه . بخورد  میدان آوردند و مجبور کردند او را تکه تکه، همچنانکه از صلیب آویخته بود،

.موافقت شخصی وصف کرده است و

جنگجویان اسیران جنگی، مجرمان . جمعی وقایع مهم و عالی عبارت بود از نبرد افراد مسلح، تن به تن یا دسته

حق فاتحان نسبت به کشتار اسیران ایشان در سراسر دنیاي قدیم به طور کلی مورد . محکوم، یا بردگان عاصی بودند

دادند که در میدان زندگی خود  پنداشتند که بدین نحو به اسیران فرصتی می رگوار میقبول بود، و رومیان خود را بز

آوردند، به مدرسۀ  افرادي را که محکوم به ارتکاب قتل شده بودند از سراسر امپراطوري به رم می. را نجات دهند

طور استثنایی شجاعانه اگر به . کشیدند فرستادند، و اندکی بعد به میدان مسابقات رزمی می گالدیاتورها می

ماندند، مجبور بودند باز و باز در ایام تعطیل  جنگیدند، ممکن بود فوراً آزاد شوند؛ اگر صرفاً پس از رزم زنده می می

شدند، و پس از آن اگر مدت دو سال اربابان خود را راضی  آوردند، تبدیل به برده می بجنگند؛ اگر سه سال دوام می

قتل، دزدي، : شد عبارت بود از جنایاتی که ارتکاب آنها موجب محکومیت به گالدیاتوري می. شدند کردند آزاد می می

اما فرمانداران کوشا که گوش به زنگ حوایج امپراطور بودند ممکن بود اگر میدان انسان کم . حرق، کفر، و عصیان

د گالدیاتورها محکوم به جنگیدن شوند، حتی سناتوران و سلحشوران ممکن بود مانن. بیاورد، این قواعد را زیر پا نهند

تحت کشش . کرد که داوطلب شوند و گاه عالقه به مورد تمجید قرار گرفتن کسانی از طبقۀ سوارکاران را تحریک می

  .و اعزاز ماجراجویی و خطر، عدة زیادي در مدارس گالدیاتوري ثبت نام کردند

در دورة امپراطوري چهار مدرسه در روم، چند مدرسۀ . م هم در روم موجود بود ق 105این گونه مدارس پیش از 

در زمان قیصر، افراد ثروتمند مکتبهایی خصوصی داشتند که در آن . دیگر در ایتالیا، و یک مدرسه در اسکندریه بود

شدند در اوقات صلح مستحفظ  افرادي را که از مکتب فارغ التحصیل می. شدند تا گالدیاتور شوند بردگان تربیت می

دادند، یا براي  کردند، یا براي جنگیدن در ضیافتهاي شخصی کرایه می خصی، و در اوقات جنگ دستیار خود میش

اي، بسیاري از کارآموزان سوگند  هنگام ورود به مدرسۀ گالدیاتوري حرفه. دادند شرکت در مسابقات رزمی اجاره می

تربیت و انضباط شدید بود، . »و با پوالد کشته شوندبگذارند با چوب مضروب شوند و به آتش بسوزند «خوردند که  می

نقض مقررات را با تازیانه، داغ، و غل و . کردند و غذا تحت نظر پزشکان بود، که براي تقویت عضالت جو تجویز می

برخی از . در میان این داوطلبان مرگ، کسانی هم بودند که از نصیب خود ناراضی نبودند. کردند زنجیر مجازات می

بعضی شکایت . شدند و بیشتر در فکر قدرت خود بودند و نه بالیی که در پیش داشتند وزیهاي خود غره میپیر

و این گونه افراد از تیبریوس نفرت داشتند که چند مسابقۀ رزمی بیشتر ترتیب . جنگند داشتند که به حد کافی نمی

کردند، زنان دلباختۀ  ا بر دیوارهاي معابر نقش میدوستداران نام ایشان ر. محرك و مایۀ تسلی ایشان شهرت بود. نداد
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کشیدند، و پیکر تراشان عضالت  گفتند، نقاشان تصویرشان را می شدند، شاعران دربارة ایشان شعر می ایشان می

مع الوصف، بسیاري از ایشان از زندانی بودن . تراشیدند آهنین بازو و سگرمۀ وحشت آور ایشان را براي آیندگان می

یکی با : چند تنی از ایشان انتحار کردند. ز زندگی خشونت آور خود، و از چشم به راه مرگ بودن نومید بودندخود، ا

هاي  دیگري با فرو بردن سر خود میان میله  رفت در گلوي خود، فرو کردن اسفنجی که به کار پاکیزه کردن مبال می

.چرخ متحرك و چند نفري هم در میدان هاراکیري کردند

آنان که خشنتر بودند از صمیم قلب . شد رفتند پذیرایی عظیمی از ایشان می ه فردایش به میدان میشبی ک

کردند؛ و آنان که مسیحی بودند  نوشیدند؛ دیگران با حالی غمزده با زنان و کودکان خود وداع می خوردند و می می

و از یک سر آن . نهادند شن، قدم به میدان میبامداد روز بعد، با لباس خ. خوردند آخرین شام محبت را با یکدیگر می

بند، و  بند، سینه معموال به شمشیر یا نیزه یا کارد مسلح بودند و کاله خود، سپر، شانه. رفتند تا سر دیگر رژه می

رتیارها کسانی بودند که حریف را با تور : شدند بندي می کردند طبقه طبق سالحی که حمل می. زانوبند برنزي داشتند

فرستادند؛ سکوتورها در جنگ با شمشیر و سپر مهارت داشتند؛ الکویاتورها  گرفتند و با دشنه به دیار عدم می می

جنگیدند؛ بستیارها با  گرفتند؛ اسدارها سوار ارابه می انداختند؛ دیماکها دو شمشیر کوتاه به دو دست می فالخن می

اگر کسی در . جنگیدند ، یک به یک یا دسته جمعی با یکدیگر میگالدیاتورها، اضافه بر این اعمال. افتادند سباع درمی

اگر . کرد شد، سرپرست مسابقات رزمی میل تماشاگران را استعالم می جنگ تن به تن یکنفره سخت مجروح می

شانۀ گرفتند، ن دادند ـ نشان رحم بود، و اگر شستها را رو به پایین می گرفتند ـ یا دستمال تکان می شستها را باال می

انگیخت  داد نفرت مردم را برمی اي که بیزاري خود را از مرگ لو می هر جنگنده. آن بود که غالب باید مغلوب را بکشد

شد که در آن  جمعی عرضه می دارتر به وسیلۀ نبردهاي دسته کشتار مایه. شد و با سیخ داغ مجبور به ابراز شجاعت می

نفر در این گونه  10,000ر هشت نمایش که توسط آوگوستوس داده شد، د. جنگیدند هزاران نفر با توحشی نومید می

کردند تا مبادا تظاهر به  سیخی به تن افتادگان فرو می خارونگماشتگانی در لباس . نبردهاي کلی شرکت جستند

سایر گماشتگان که به لباس . کشتند ه بود با ضربات تخماق میمرگ کرده باشند، و هر که را چنان تظاهري کرد

کشیدند، و بردگان افریقاي شمالی خاك خونین را با بیل جمع  مرکوریوس درآمده بودند اجساد را با قالب می

  .پراکندند تازه براي مرگ تازه می  کردند و ماسۀ می

شدند که قربانیان قبال به واسطۀ جنایات  ن عذر متوسل میبیشتر رومیان در دفاع از مسابقات رزمی گالدیاتورها به ای

شد، و شجاعتی که مردان محکوم  کشیدند موجب تنبیه دیگران می سخت محکوم به مرگ شده بودند و عذابی که می

انگیخت، و باالخره دیدار مکرر و  گرفتند که با جراحات مرگ رو به رو شوند فضایل اسپارتی را در مردم برمی فرا می

یوونالیس که همه چیز را هجو کرده بود، مبارزات را . داد نبرد رومیان را به حوایج و فداکاریهاي جنگ عادت می

گفت که چیزهایی براي  ترایانوس را از این جهت مدح می  پلینی کهین، که مردي بسیار متمدن بود،. آسیب گذارد بی

سازد؛ و تاسیت در تاریخ  وادار می» بزرگوارانه و نیش مرگبه جراحتهاي «تماشاي مردم تهیه دیده است که مردان را 

سیسرون . شد در هر حال خون پست مردم عامی بود گوید که خونی که در میدان مسابقات رزمی ریخته می خود می

زند، یا  اي به قلب او می دیدن حیوان نجیب که شکارچی بیرحم ضربه»  :پرسید که از آن کشتار آشفته شده بود می

شود براي روح  ن یکی از انواع ضعیف خود ما که ظالمانه به وسیلۀ حیوان بسیار زورآورتري در هم شکسته میدید

هنگامی که افراد گناهکار مجبور به جنگیدن «: گوید اما باز می» تواند داشته باشد؟ مصفاي بشري چه لطفی می

سنکا که هنگام » .براي دید به چشم عرضه کردتوان  شوند، هیچ گونه انضباط بهتري در مقابل عذاب و مرگ نمی می

تعطیل ظهر، که غالب تماشاگران به ناهار رفته بودند، وارد تماشاگاه شده بود، از دیدن صدها مجرمی که به زور به 

شدند تا با خون خود وسایل تفریح آن عده از تماشاگران را که هنوز مانده بودند فراهم آورند یکه  میدان رانده می
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تصادفاً به تماشاي نمایش هنگام . ام آیم، چون میان آدمیان بوده حریصتر و ظالمتر و غیر انسانیتر به خانه می :خورد

جایی که چشم انسان ممکن است از کشتار همنوع خود  …. ظهر رفتم و انتظار تفریح و طیبت و استراحت داشتم

شوند؛ از همه  ن هیچ گونه زرهی بیرون فرستاده میاین جنگندگان ظهر بدو …. اما کامال بر عکس بود. گریزي بیابد

اندازند، ظهر  صبح مردان را پیش شیر می …. زند جانب آمادة خوردن ضرباتند، و هیچ کس هم ضربۀ بیحاصل نمی

خواهند غالبی که حریف خود را کشته است با مردي طرف شود که به نوبت خود او را  مردم می. پیش تماشاگران

شود که نشستگاهها  این گونه امور هنگامی انجام می …. دارند ري را براي قصابی بعدي نگاه میبکشد، و فاتح آخ

  .شود انسان، که براي انسان مقدس است، به خاطر تفریح و نشاط کشته می …. تقریباً خالی است

VII – کیشهاي جدید  

جمعی پر ابهت آن را  رکت دستهپذیرفت و با ح مذهب مسابقات رزمی را به عنوان شکل صحیح مراسم مذهبی می

. دوشیزگان آتشبان و کهنه در تئاترها، سیرك، و برابر میدان مسابقات نشستگاههاي افتخاري داشتند. کرد افتتاح می

  .امپراطور، که کاهن اعظم مذهب دولتی بود، بر محفل مذهبی ریاست داشت

قدیم را از نو به حرارت آورند، مگر آنکه خود با توانستند کردند تا کیش  آوگوستوس و جانشینان او هر کار که می

  داشتند ـ از قبیل کالیگوال و نرون ـ اتکا به اصول اخالقی زندگی کنند؛ حتی ملحدینی که الحاد خود را علناً اظهار می

ز کهنۀ لوپرکی هنو. دادند شد انجام می تمامی مراسمی را که به حکم سنت بایست نسبت به خدایان رسمی انجام می

فهمید، به  انجمن شخمزنی هنوز به التینی قدیم، که هیچ کس نمی. رقصیدند ها می هم در روز جشن خود در کوچه

جز چند فیلسوف، همۀ . غیبگویی و پیشگویی با شدت رواج داشت و بسیار مورد اعتماد بود. کردند مارس دعا می

. خواست ین علم را تبعید کرده بود، از آنان مشورت میامپراطور، که خود عالمان ا. مردم به طالع بینی عقیده داشتند

و تعبیر خواب عمیقاً در نسج زندگی رومیان بافته شده » شگون«جادو و جادوگري، سحر و خرافه، طلسم و افسون، 

اي زن را دید که بر  سنکا عده. کرد آوگوستوس با فراست یک تن روانشناس معاصر در خوابهاي خود مطالعه می. بود

اند، انتظار آمدن یوپیتر و همخوابگی با او را دارند؛ چون در خواب دیده بودند که آن خدا  هاي کاپیتول نشسته پله

یوونالیس که به همه : گرفت هر کنسولی افتتاح سمت خود را با قربانی کردن گوساله جشن می. ایشان را طالب است

معابد . گلوي دو بره و یک گوسالۀ نر را درید  رهیزکاري،خطر یک دوست، با کمال پ خندید، به شکرانۀ سفر بی چیز می

سوزاندند، و لبها و پاها و دستهاي اصنام، از بس به وسیلۀ  از فرط نذر نقره و طال ثروتمند بودند، برابر مذابح شمع می

) ذخیرة غذا( نمود و خدایان جدید مانند آنونا مذهب قدیم هنوز نیرومند می. معتقدان بوسیده شده بود، فرسوده بود

اگر . کرد کرد، در پرستش فورتونا و روما حیاتی تازه دمید، و از قانون و نظم و جبر با حدت پشتیبانی می خلق می

توانست مدعی شود که احیاي سنن مذهبی به دست  گشت، کامال می آوگوستوس یک سال پس از مرگ خود باز می

.رده استاو با توفیق همعنان بوده و نتیجۀ نیکو به بار آو

داد که  خدا ساختن از امپراطوران این نکته را نشان نمی. با وجود این ظواهر، کیش قدیم از باال و پایین بیمار بود

ساخت که چقدر خدایان در نظرشان  دهند، بل آشکار می طبقات باالتر چقدر به فرمانروایان خود اهمیت می

روفت،  کرد زیر پاي آن را می منی که از ایمان حمایت میدر میان افراد تحصیلکرده، فلسفه در ض. ارزشند بی

بردند، اما این کار صرفاً از آن جهت بود که گذرانیدن یک زندگی  لوکرتیوس عاري از تأثیر نبود؛ مردم نامی از او نمی

ندي که به آتن جوانان ثروتم. آسانتر از خواندن آثار اپیکور یا مفسر پر حرارت او بود) اپیکوري(آمیخته با لذت طلبی 

شاعران . یافتند رفتند در آن نقاط براي کیش روم هیچ مایۀ بقایی نمی و اسکندریه و رودس براي تحصیالت عالیه می

در اشعار اووید فرض . کردند کردند، و شاعران رومی شتابان از ایشان تقلید می یونانی پانتئون رومیان را ریشخند می

ر مضامین مارتیالیس فرض شده است که خدایان شوخیند، و ظاهراً کسی هم از این اند، د این است که خدایان افسانه
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انداختند؛ یکی از ایشان دیانا را با تازیانه از  بسیاري از بازیگران هم خدایان را دست می. دو تن شکایتی نداشته است

یوونالیس، مانند . کند هیه میمرگ وصیت خود را ت داد که در انتظار صحنه بیرون کرد، دیگري یوپیتر را نشان می

افالطون در پنج قرن پیش از خود و مانند ما در هجده قرن پس از وي، متذکر شد که وحشت از خداي ناظر دیگر 

حتی بر گور فقرا آثار شکایت روزافزون و اندکی نفسانیت صادقانه مشهود . قادر بر جلوگیري از قسم کذب نیست

و بر » بوده، نبوده، نیستم، ندانم؛«: بر دیگري» دهم؛ بودم، نیستم، اهمیتی نمینبودم، «: بر یکی نوشته است. است

آن سوي گور به »  :بر گوري نوشته است» .ام ام جزئی از من است؛ زندگی خود را کرده آنچه خورده و نوشیده»   :دیگري

روحی رنجدیده نوشته » .کربروسینه جهنمی هست، نه خارویی، نه «: گوید دیگري به تأیید می» چیزي اعتقاد ندارم؛

االجاره ندارم، و دست کم از  اکنون هرگز حاجتی به ترس از گرسنگی ندارم، هرگز حاجتی به پرداخت مال»  :است

عناصري که بشر از آنها « :نویسد و یک تن از پیروان معقول لوکرتیوس دربارة تن مدفون می» .نقرس آسوده شدم

تواند آن را جاودان نگاه  اند؛ او نمی زندگی را فقط به انسان عاریه داده. آیند ساخته شده بود از نو به حال خود در می

تواند  اما شک، هر قدر هم صمیمانه باشد، نمی ».دهد انسان با مرگ خود وامی را که به طبیعت دارد بازپس می. دارد

تمایل به ظرافت و انجام آن . این جامعه در میان تمامی لذاتش سعادت نیافته بود. عتقاد را بگیردمدت مدیدي جاي ا

جامعه را فرسوده بود؛ هرزگیهاي آن جامعه را از پا انداخته بود؛ همه کس، از فقیر و غنی، باز هم دستخوش درد و 

سرد و خشک به دست آورده بود ـ هرگز  اي چون فلسفۀ رواقی که تفوقی فلسفه ـ خصوصاً فلسفه. غم و مرگ بود

توانست به عوام الناس ایمانی بدهد که با فقر خود مدارا کنند، در عفت خویش دلگرم باشند، غمهاي خود را  نمی

. مذهب قدیم نخستین کار را انجام داده بود، اما از بقیه وامانده بود. بخش امیدهایشان باشند تسلی دهند، و الهام

کشف و شهود داشتند، مذهب برایشان مناسک به ارمغان آورده بود؛ مردم زندگی جاوید را طالب  مردم احتیاج به

مردانی که به صورت غالم یا آزاد از کشورهاي دیگر آمده . کرد بودند، مذهب مسابقات رزمی را به ایشان هدیه می

آوردند، معابد  ن خود را با خود میاز این جهت خدایا. یافتند بودند خود را از این عبادت مخصوص ملت محروم می

آوردند، و در قلب مغرب زمین نهال مذاهب مشرق  ساختند، مراسم مخصوص خود را به عمل می مخصوص خود را می

میان کیشهاي فاتحان و ایمان شکست خوردگان جنگی صورت گرفت که در آن اسلحۀ . کردند زمین را غرس می

  .کرد فاتح را تعیین می سربازان اثري نداشت، بلکه حوایج قلب،

بازرگانان آسیا و . آمدند گشتند، و تاجران به روم می خدایان جدید همراه اسیران جنگی، سربازانی که به روم باز می

حکومت روم تا حد زیادي نسبت . اوستیا، و روم براي پرستش خدایان قدیم خود معابدي ساختند  مصر در پوتئولی،

داد که  داد، ترجیح می داشت؛ از آنجا که خارجیان را به مذهب خود راه نمی حمل آمیزبدین کیشهاي اجنبی رفتاري ت

خواست که  در مقابل، از هر مذهب جدیدي می. مراسم اصیل خود را انجام دهند تا آنکه هیچ دینی نداشته باشند

در مناسک خود نسبت به  نسبت به سایر ادیان رواداري از نوع رواداري حکومت نسبت به خود ایشان داشته باشند و

ادیان شرقی که در . امپراطور و االهۀ شهر رم به نام روما کرنشی کنند که نشان وفاداري نسبت به دولت باشد» روح«

کالودیوس به امید . روم نفوذ کرده بودند از این مالیمت تشویق شدند و به صورت مذاهب عمدة جمعیت درآمدند

هایی را که به پرستش او آسیب رسانده بود برداشت، به رومیان اجازه داد مدنی ساختن کیش مهین مام محدودیت

. پرستار االهه شوند، و جشن او را در حدود تحویل برج حمل بین بیست و ششم اسفند و پنجم فروردین مقرر کرد

ر پرستش حکومت مکر. رقیب مهین مام در قرون اول میالدي ایسیس، االهۀ مصري امیت، باروري، و بازرگانی بود

شد و  اعتقاد راسخ مریدان بر قدرت دولت چیره می. یافت ایسیس را در روم نهی کرده بود، اما همواره از نو رواج می

. کالیگوال تسلیم شدن دولت را با ساختن مقبرة عظیمی براي ایسیس در میدان مارس، از پول دولتی، مسلم ساخت
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کومودوس، با سر تراشیده، متواضعانه دنبال . کردند یسیس شرکت میهاي مربوط به ا اوتو و دومیتیانوس در جشنواره

.کرد، در حالی که مجسمۀ آنوبیس، میمون خداي مصري را با احترام در بغل داشت کهنه حرکت می

از جنوب ایتالیا، پرستش فیثاغورس ـ با سبزیخواري و تناسخ ـ . یافت هجوم خدایان جدید سال به سال افزایش می

ـ و » زئوس دولیخه«شناختند، عزیز، ـ  راپولیس، آثار گاتیس که رومیان او را به عنوان االهۀ سوري میاز هی. آمد

پرستش این خدایان را بازرگانان و بردگان سوري پراکندند؛ و عاقبت یک تن کاهن جوان . خدایان غریب دیگر آمدند

از پارت که دشمن روم بود، کیش خداي . ستبعل سوري به عنوان االگابالوس یا پرستندة خداي آفتاب بر تخت نش

پرستندگان آن سربازانی بودند که در جنگ جهانی عظیم بین نور و ظلمت یا . ـ آمد آفتاب دیگري به نام میترا ـ مهر

کرد،  اي بود که مردان را بیش از زنان به خود جلب می این کیش مردانه. جنگیدند خیر و شر در طرف نور یا خیر می

شنیدند، خوشایند  یونهاي رومی، که در مرزهاي دوردست مقیم بودند و صداي خدایان بومی خود را نمیو براي لژ

پذیرفت و دشوارترین زندگی آمیخته به تقوا و  از یهودا یهوه آمد، و آن موحدي بود که هیچ گونه سازشی را نمی. بود

بخشید که در رنج و عذاب از ایشان  تی میداشت؛ اما به پیروان خود اصول اخالقی و شجاع مقررات را مقرر می

در میان یهودیان رومی . پوشاند ترین فقیران را با نوعی لباس نجابت و بزرگمنشی می کرد و زندگی افتاده حمایت می

شدند، و این عده پسر  اي بودند که هنوز به نحوي مبهم از دیگران مشخص می بردند، عده که به یهوه نماز می

  .پرستیدند میدة او را جسمدار و زنده ش

  

فصل هجدهم

  رومیحقوق 

  میالدي 192 –م  ق 146

  

I  - حقوقدانان بزرگ  

ان در تاریخ نشان آزادي است، روم هم همچنانکه یون. قانون اصیلترین و پایدارترین جنبۀ مشخص روح رومی بود

نشان نظم است؛ و همچنانکه یونان دموکراسی و فلسفه را به عنوان اساس آزادي فردي به میراث گذارد، روم نیز 

اتحاد و یکی ساختن این میراثهاي . قوانین و سنن مدیریت را، به عنوان دو پایۀ نظم اجتماع، به جا گذارده است

  .ن صداهاي نامتجانس آنها کار اساسی کشورداري استمخالف و هماهنگ ساخت

از آنجا که حقوق جوهر تاریخ روم بوده است، جدا نگاه داشتن تاریخ از حقوق امکانپذیر نشده است، و این فصل فقط 

سازمان قانونی روم مانند سازمان قانونی بریتانیا . تواند مکمل ساختمانی و خالصۀ تفصیالت قبلی و بعدي باشد می

هیچ گونه مجموعۀ قواعدي که دایماً الزام آور باشد موجود نیست، بل یک رشته سابقۀ امر است که در کار : وده استب

تر شد، قوانین جدید از  بتدریج که ثروت رو به ازدیاد نهاد و زندگی پیچیده. راهنماست، بدون آنکه مانع تغییرات باشد

مجموعۀ قوانین، به همان سرعت که امپراطوري مرزهاي خود را . طرف مجامع، سنا، قضات، و شهریاران صادر گردید

تعلیم و تربیت وکال، راهنماي قضات، و مصون داشتن شهرنشینان از . داد، رو به ازدیاد بود از همه سو توسعه می

ان در می. قضاوت غیرقانونی، تنظیم و به قاعده درآوردن قانون را به صورت منظم و قابل دسترس الزم کرده بود

 95کنسول در (و پسرش کوینتوس ) م ق 133کنسول در (آشوب برادران گراکوس و ماریوس، پوبلیوس سکایووال 

سیسرون، که شاگرد یک . سعی کردند قوانین روم را کم کنند و به دستگاه معقول و قابل فهمی تبدیل نمایند) م ق

فصیح دربارة فلسفۀ قانون نوشت و مجموعۀ  بود، شرحی) ق م 117کنسول در (کوینتوس موکیوس سکایووالي دیگر 

www.IrPDF.com



١۴٧٣

قوانین متناقض . مطلوبی ساخت که منظور از آن حفظ ثروتی بود که به دست آورده و ایمانی که از کف داده بود

سابقۀ پومپیوس، قوانین انقالبی قیصر، و سازمان قانونی جدید آوگوستوس براي اذهانی  ماریوس و سوال، اختیارات بی

از قانون منطق بسازند مسئلۀ جدیدي طرح کرد و حقوقدان بزرگ، آنتیستیوس البئو، با اعالم اینکه  که سعی داشتند

مصوبات قیصر و آوگوستوس به واسطۀ صدور از مقام غصبی و غیرقانونی فاقد ارزش قانونی است، وضع آشفته را 

ار عادت، جاي پاي خود را محکم کند، تا پیش از آنکه امپراطوري، نخست با اعمال قدرت و بعد با فش. درهمتر ساخت

افتخار تشکل نهایی قانون رومی در مغرب زمین متعلق . قانونگذاري در اذهان مردم و دیوانهاي قدرت اذن قبول نیافت

.به قرن دوم و سوم میالدي است، و این خود امر سترگی بود قابل قیاس با تشکل علم و فلسفه در یونان

هادریانوس، . آغاز نشد) میالدي 17(را تعیین کرده بود؛ اما کار واقعی تا دورة هادریانوس  در این مورد نیز قیصر هدف

که از سایر امپراطوران بهتر تحصیل کرده بود، هیئتی از حقوقدانان به صورت شوراي خصوصی گرد خود جمع آورد و 

دایمی به جاي آن بگذارند که از طرف ایشان را مأمور کرد که منشورهاي متغییر ساالنۀ قضات را بردارند و منشوري 

یونانیان از زمان سولون به بعد هیچ شاهکاري در عالم قضا پدید نیاوردند، و . کلیۀ قضات آیندة ایتالیا مراعات شود

اما شهرهاي یونانی آسیا و ایتالیا قوانین عالی مدنی تهیه . پیش از آن هم دستگاه قانونی مدونی فراهم نکرده بودند

شناخت و شاید از سازمان قانونی آنها الهام گرفته بود تا  هادریانوس کثیرالسفر این شهرها را خوب می. نددیده بود

در دوران حکومت جانشیان او، یعنی عصر آنتونینها، کار تدوین قانون . قوانین روم را بهبود بخشد و هماهنگ سازد

فرصتی داد که یونان ) را در آن دوره در دست داشتکه حکومت روم (ادامه یافت، و شهرت نیمه رسمی فلسفۀ رواقی 

رواقیون اعالم کردند که قانون باید با اصول اخالقی توافق داشته باشد، و جرم بسته به . عمیقاً در حقوق روم نفوذ کند

 آنتونینوس که دست پروردة مکتب رواقی بود چنین مقرر داشت که، در موارد. نیت در عمل است نه در نتایج حاصله

شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم، رأي باید به سود متهم داده شود؛ هر کس مادام که گناه او ثابت نشده 

  .بیگناه است ـ و این اصلی عالی در قوانین متمدن است  است،

رومی مند بود، چند نسل نابغه بار آورد ـ سالویوس یولیانوس، یک تن  علم قانونشناسی، که از حمایت امپراطور بهره

متولد در افریقا، در سمت کوایستور آوگوستوسی یا مشاور همایون، آن قدر علم و کوشش به خرج داد که سنا رأي 

مجموعۀ نظر حقوقی، او به واسطۀ منطق و وضوح، مورد تمجید قرار . داد دو برابر حقوق آن شغل به وي پرداخت شود

ور منظم مرتب کرده است؛ و همو بود که به عنوان سردستۀ گرفت؛ خالصۀ قوانین او قوانین مدنی و جزایی را به ط

دانیم که  حقوقدان دیگري بود که فقط اسم شخصی او را می. شوراي هادریانوس فرمان دایمی جزا را متشکل ساخت

روي نسخۀ خطی، که یک بار پاك شده و مجدداً  1816کتاب انستیتوتیونس معروف او را نیبور در . گایوس بوده است

این کتاب اکنون کاملترین مرجع ما در مورد . آن برخی رساالت قدیس هیرونوموس نوشته شده بود، کشف کردروي 

نه به عنوان تصنیف، که به صورت ) میالدي 161حد (این کتاب . قوانین رومی در دورة قبل از یوستینیانوس است

یابیم، باید عظمت فکري مردانی را  منظم می کتاب دستی محصیلین انتشار یافته بود؛ و اگر ما آن را شاهکار تفسیر

شصت سال بعد، پاپینیانوس، پاولوس، و اولپیانوس . در نظر آوریم که این کتاب رسائل ایشان را خالصه کرده است

روش قضایی روم را به اوج آن رساندند؛ در حالی که اعمال قضا قربانی شدت و هرج و مرج شده بود، این سه تن 

.پس از ایشان، این علم بزرگ در خرابی عمومی دستگاه امپراطوري فرو نشست. ول به آن دادندشکل و قوامی معق

II – منابع حقوق  

سازند، زبان  همچنانکه اصطالحات علم و فلسفه غالباً از زبان یونانی اخذ شده و بدین نحو اصل خود را آشکار می

به  lexگفتند که به معنی عدل یا حق است؛  می iusی حقوق را به طور کل. حقوق نیز بیشتر مأخوذ از التینی است

 533(یوستینیانوس » خالصۀ قوانین«قانونشناسی یا فلسفۀ قانون در . بود) مربوط به موضوعی خاص(معنی قانون 
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خیر و ) یعنی اعمال(هنر «و » علم حق و باطل«: هم به عنوان علم و هم به عنوان هنر تعریف شده است) میالدي

شد و از  و اما قوانین مدون تشکیل می. شامل حقوق غیر مدون یا عرف و همچنین قوانین مدون بود ius» .نصفت

قانون مدنی هر گاه با دولت یا عبادت رسمی سر و کار . »حقوق ملل«و ) رومی(یا قوانین شارمندان » قانون مدنی«

  .گرفت نام می» حقوق خصوصی«یافت  بود، و چون به روابط شارمندان با یکدیگر ارتباط می» حقوق عمومی«داشت 

در دورة جمهوري، منبع نهایی قانون ادارة شهرنشینان  – 1: گرفت قانون رومی به طور کلی از پنج منبع نشئت می

در انجمن قبیله مقرر » ینهاطبق رأي پلب«در انجمن کوریایی و انجمن سدانه و بر  legesبود که به صورت 

پذیرفت که با رعایت تشریفات توسط یک تن قاضی که درجۀ  را می legesمجلس سنا فقط در صورتی . گردید می

کردند، آن قانون  چون سنا و انجمن در تصویب قانون توافق می. سناتوري داشته باشد به انجمنها پیشنهاد شده باشد

  .شد اعالم می» سناي خلق روم«به نام 

به طور » نظر مشورتی سنا«. فرض آن بود که خود سنا در دورة جمهوري هیچ گونه اختیار قانونگذاري ندارد – 2

این آرا به تدریج جنبۀ دستورالعمل و بعداً امریه یافتند، تا وقتی . شد هایی که به قضات می رسمی عبارت بود از توصیه

رویهمرفته قوانینی که توسط سنا یا انجمنها . قانونی پیدا کردند که در دورة آخر جمهوري و دورة امپراطوري قدرت

تصویب شده است در مدت شش قرن چندان معدود بود که باعث شگفتی فرد معتاد به جریان قانونگذاري در دول 

  .گردد کنونی می

  . شد هاي مأموران بلدي برآروده می»منشور«احتیاج به قوانین تفصیلی یا اختصاصی با  – 3

کرد که توسط جارچی در فوروم اعالم و بر دیواري الصاق  صادر می» منشور پرایتوري بلد«پرایتور جدید بلد یک هر 

گردید و در آن اصول قانونی که پرایتور قصد داشت در دورة یکسالۀ تصدي طبق آن عمل و قضاوت کند بیان شده  می

امنا یا قضات به . ورهایی به صورت فوق منتشر سازندتوانستند منش و امناي مستعمرات می» پرایتورهاي سیار«. بود

توانستند  یا حکم یا اجازه مجاز بودند که نه فقط قوانین موجود را تفسیر نمایند، بل می »ایمپریوم«واسطۀ قدرت 

قانونگذاري اساسی خود را با قابلیت انعطاف طرز قضاوت امنا بدین نحو، قانون رومی ثبات . قوانین جدیدي وضع کنند

اي مدت چند سال از یک منشور پرایتوري به منشور پرایتوري بعدي  هنگامی که قانون یا ماده. توأم ساخته بود

 آمد، و تا زمان سیسرون این حقوق اداري درمی» حقوق اداري«ماند، به صورت جزء قطعی  شد و پایدار می منتقل می

الوصف، پرایتور غالباً احکام  مع. به عنوان متن عمدة دستور عمل قضایی در روم جاي الواح دوازدهگانه را گرفته بود

کرد، و گاه احکام او با اصول متخذ سلف او تناقض داشت، به نحوي که عدم ثبات قانونی و من  سلف خود را نقض می

به . ضایی که به دست انسان اجرا شود طبیعی است افزوده شدعندي بودن طرز قضاوت به تجاوزاتی که در هر روش ق

سابق را » حقوق اداري«قصد خاتمه دادن به همین عدم ثبات بود که هادریانوس به یولیانوس دستور داد کلیۀ سوابق 

.در فرمان دایمی یکسان سازد که فقط به توسط امپراطور قابل تغییر باشد

) الف: این قواعد چهار صورت داشت. قرن دوم خود منبع متغیر قانون شدند در» قواعد موضوعۀ امپراطوران« - 4

کرد؛ این منشورها  هایی صادر می»منشور«یا حکم خود به عنوان مأمور رسمی شهر » ایمپریوم«امپراطور به موجب 

امپراطور، مانند » احکام«) ب. افتاد اما ظاهراً پس از مرگ امپراطور از اعتبار می. در سراسر امپراطوري معتبر بود

اینها . شد امپراطور جواب او بود به استفتاهایی که از او می» بازنویس«) ج. احکام سایر قضات، منشأ اثر قانونی بود

هاي  نامه. شد اي که زیر درخواست یا عرضحال نوشته می یعنی جواب خالصه» پی نویس«معموال یا نامه بود، یا 

ر جواب تقاضاي دستور عمل مأموران حکومت نوشته است در قوانین امپراطوري خردمندانه و مؤثري که ترایانوس د

امپراطوران عبارت بود از دستورالعملی که » اوامر«) د. گنجانده شد و اعتبار خود را مدتها پس از مرگ او حفظ کرد

  .نامۀ تفصیلی قوانین اداري شدند دادند؛ طی مرور زمان، این او امر آیین به مأموران می

www.IrPDF.com



١۴٧۵

منظرة حقوقدانان دانشمندي . به وجود آید» نظرات قضایی«در برخی اوضاع و احوال، قانون ممکن بود به وسیلۀ  – 5

نشستند و به تمام متقاضیان نظر قضایی  هاي بعد در منزل خود می که در فوروم بزرگ بر مسند قضا و در دهه

غالب اوقات وکال یا قضات بلدي از . تماشایی بوده است دادند، به این امید که غیرمستقیم پاداشی بگیرند، قاعدتاً می

کردند، تمیزات  هاي بزرگ یهود تناقضات را تلفیق میربناین حقوقدانان نیز مانند . ایشان تقاضاي ابراز نظر داشتند

جوابهاي مدون . کردند یا مقتضیات سیاسی تفسیر و تعدیل میدادند، و قوانین را در حد حوایج زندگی  دقیق می

آوگوستوس به دو . ایشان به موجب عرف غیر مدون، از لحاظ منشأ اثر بودن، فقط نسبت به قانون درجۀ دوم بود

ر از امپراطو» نظر قضایی«اول اینکه حقوقدانان حق ابراز : شرط به این گونه اظهارنظرها اعتبار قانونی کامل بخشید

تا فرا رسیدن دورة . دوم اینکه جواب را مهر و موم کرده، براي قاضی متقاضی ارسال دارد. دریافت داشته باشد

مکتب عظیمی از مطالب خواندنی مربوط به قانون را تشکیل داده بود به طوري که » نظرات حقوقی«یوستینیانوس، 

.ار سابق را به اوج خود رساندوي شد که آث» قانون نامۀ«و » خالصۀ قوانین«سرچشمه و اساس 

III – حقوق اشخاص  

» .کلیۀ قوانین مربوط به اشخاص یا اموال یا آیین دادرسی است«: گوید گایوس، که آثارش به دقت مشهور است، می

لفظ پرسونا به معنی نقابهاي مختلفی بود که بازیگر براي نمودن کیفیات و خصایص مختلف بشري در صحنۀ تئاتر به 

د؛ بعداً به معنی سهمی شد که آدمی در طول عمر بر عهده داشت؛ و باالخره به معنی خود شخص شد، رو می ز

کند ـ نقاب یا نقابهایی را که به  شویم، بلکه نقشهایی را که ایفا می چنانکه گویی هیچ وقت با خود شخص آشنا نمی

  .شناسیم زند ـ می رخسار می

کسی بود که به حکم تولد، یا فرزندخواندگی، یا : اند چنین تعریف کرده وي را. شخص اول در حقوق روم شارمند بود

ـ شارمندان کامل، 1: در داخلۀ این حقوق سه درجه بود. آزاد شدن، و یا حکم حکومت در جامعۀ رومی پذیرفته شود

که توسط قانون  که از حقوق چهارگانۀ رأي دادن، اشتغال، ازدواج با فرد آزاد، و اشتغال به قراردادهاي بازرگانی

ـ شارمندان بدون حق رأي، که از حقوق ازدواج برخوردار بودند، اما 2شد برخوردار بودند؛  بازرگانی رومی حمایت می

ـ آزاد شدگان، که از حقوق رأي دادن و قرارداد برخوردار بودند و از 3از حقوق رأي دادن و تصدي شغل محروم؛ 

ي کامل، اضافه بر آنچه گذشت، برخی حقوق انحصاري در حقوق شارمند. حقوق ازدواج و تصدي شغل محروم

، و اختیار )مالکیت(اختیار پدر بر اوالد، اختیار شوهر بر زن، اختیار مالک بر مال و از جمله بردگان : خصوصی داشت

ادة شهرها و از طرف روم به ساکنان آز Latiiنوعی حق شارمندي بالقوه به نام . فرد آزاد بر فرد دیگر به موجب پیمان

آوردند، بدون آنکه  گردید، که به موجب آن افراد حق قرارداد با رومیان را به دست می مستملکات مورد عالقه اعطا می

حق ازدواج با ایشان را تحصیل کرده باشند، و قضات ایشان، پس از طی دورة کامل سمت خود، به اخذ شارمندي 

امپراطوري شارمندانی مخصوص خود و شرایط شهرنشینی خاص خود هر یک از شهرهاي . آمدند کامل روم نایل می

توانست در آن واحد شهرنشین چند شهر باشد و از حقوق بلدي آنها  داشت؛ و به حکم تحمل بینظیري، یک فرد می

ترین امتیاز هر شارمند رومی عبارت بود از امنیت شخص او، مال و حقوقی که قانون برایش  ذیقیمت. مند گردد بهره

این خود موجب افتخار حقوق روم بود . تعیین کرده است، و مصون بودنش از شکنجه یا شدت عمل هنگام محاکمه

  .کرد که فرد را در مقابل دولت حفظ می

اختیار پدر بر اوالد بر اثر اشاعۀ قانون در آن نواحی، که قبال به وسیلۀ عرف و . شخص دوم در قانون رومی پدر بود

توان از آنجا درك کرد که چون آولوس  رو به ضعف نهاده بود؛ اما قدرت بازماندة آن را میشد،  عادت حکومت می

الوصف، به طور کلی هر  مع. فولویوس براي پیوستن به لشکریان کاتیلینا حرکت کرد، پدرش او را بازخواند و کشت

از دولت رخت بربست، به دموکراسی وقتی . کاست گذاشت، از قدرت پدر می قدر قدرت حکومت رو به ازدیاد می
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دادند،  در دورة اول جمهوري، پدران خود دولت بودند؛ سران خانواده انجمن کوریایی را تشکیل می. ها پیوست خانواده

هر قدر جمعیت افزونتر و گوناگونتر، و زندگی متحرکتر و تجاریتر و بغرنجتر گردید، . و سران طوایف محتمال سنا را

.خویشاوندي و مقام و عرف جاي خود را به قرارداد و قانون دادند. طایفه رو به نقصان نهاد حکومت از طریق خانواده و

ترایانوس پدري را که با . هاي خود آزادي بیشتري گرفتند اوالد از ابوین خود، زنان از شوهران خود، و افراد از دسته

پدر را بر حیات و ممات خانواده از او گرفت و  هادریانوس حق. پسر بدرفتاري کرده بود وادار به آزاد ساختن پسر کرد

عرف و عادت از مدتها قبل استفاده از . آنتونینوس پدران را از فروش اوالد به بردگی نهی کرد. به دیوانها منتقل کرد

قانون بدان تمایل دارد که بتدریج از پس تحوالت اخالقی . این قدرتهاي کهن را به مواردي نادر تقلیل داده بود

بودن آزمایش   شرفت کند؛ نه از این لحاظ که قانون استعداد فرا گرفتن ندارد، بل به این جهت که تجربه خرمندانهپی

  .طرق جدید را، قبل از انجماد آن به صورت قانون، ثابت کرده است

رومی آن آورد؛ اما زن  داد، زن رومی حقوق جدید به چنگ می هر قدر که مرد رومی حقوق قدیم خود را از دست می

در قانون جمهوري چنین فرض شده . قدر هوشیار بود که آزادي خود را زیر نقاب ناتوانیهاي قانونی قدیم پنهان کند

، بل همواره متکی به مرد قیمی است؛ گایوس )یعنی اصالت حقوقی ندارد(نیست  Sui iurisبود که زن هیچ وقت 

اند به واسطۀ سبک مغزي همواره باید تحت  پختگی سنی رسیدهبنابر نظر نیاکان ما، حتی زنانی که به »  :گوید می

در دورة اخیر جمهوري این عدم استقالل قانونی تا حد زیادي به واسطۀ لطف و قدرت ارادة زنان، » .سرپرستی باشند

اهی از کاتوي کهین تا کومودوس، جامعۀ رومی، که قانوناً پدرش. با کمک نرمدلی و عطوفت مردان، خنثا گردیده بود

هاي دورة رنسانس ایتالیا یا فرانسۀ دورة » سالن«شد، آن هم با تمامی سلطۀ لطیف  توسط زنان حکومت می  بود،

قوانین آوگوستوس با آزاد ساختن زنان از قیمومت، در صورتی که سه فرزند زاییده باشند، کرنش نسبت به . بوربونها

توانند با اموال خود هر چه بخواهند بکنند، مشروط بر  ان میهادریانوس چنین مقرر داشت که زن. واقعیات کرده بود

تا اواخر قرن دوم، کلیۀ قیمومت . آنکه رضایت قیم خود را تحصیل کرده باشند؛ اما در عمل این رضایت نیز بال اثر شد

  .اجباري در مورد زنان آزادي که از بیست و پنج سال بیشتر داشتند در قانون خاتمه یافت

در این » با هم کیک خوردن«ازدواج از طریق . ازدواج قانونی رضایت پدر عروس و پدر داماد الزم بود هنوز هم براي

تا مدتی به صورت ظاهر » خرید زن«ازدواج از طریق . به چند خانوادة سناتور محدود شده بود) میالدي 160(هنگام 

کشید و  ضور پنج شاهد، آس یا شمش برنزي میبا رضایت پدر یا قیم او و در ح  باقی بود، داماد معادل وزن عروس،

به منظور احتراز   زن،. و اقامت در یک منزل بود» زندگی مشترك«غالب ازدواجها در این هنگام از طریق . پرداخت می

کرد؛ بدین طریق اختیار مال خود را به استثناي  از دچار شدن به اختیار مالکیت شوهر، سالی سه شب غیبت می

کردند تا از شکایات مربوط به  در حقیقت شوهران غالباً مال خود را به نام زن خود می. کرد جهیزش حفظ می

از هر دو طرف، به مجرد تمایل، اختتام » سینه مانو«این گونه ازدواج . خسارات یا جرایم ورشکستگی احتراز جویند

ر مورد مرد تخلف کوچکی بود؛ در مورد زنا هنوز د. یافت سایر اقسام ازدواج فقط توسط شوهر خاتمه می  پذیرفت، می

اما شوهر دیگر حق نداشت زن خود را که . شد اي نسبت به نظامات مالکیت و توارث محسوب می زن جرم عمده

این حق در این هنگام از لحاظ تشریفات به پدر زن و عمال به دیوانها محول شده . هنگام زنا گرفتار آمده بود بکشد

گرفتن همخوابه را قانون به جاي ازدواج قبول داشت، اما کسی حق نداشت ضمن . بعید بودبود؛ و جریمۀ این جرم ت

اطفال . ازدواج با یکی، دیگري را به همخوابگی برگزیند؛ و مرد ضمناً حق نداشت در آن واحد دو همخوابه داشته باشد

اي مردانی که عالقه داشتند توسط و این خود گرفتن همخوابه را بر - بردند  همخوابه غیر مشروع بودند و ارث نمی

وسپاسیانوس، آنتونینوس پیوس، و مارکوس آورلیوس . ساخت زنان میراث خوار مورد معاشقه واقع شوند دلپذیرتر می

.زیستند پس از مرگ زنان خود با همخوابه می
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کشی، جز در مورد  دك کو. برد کوشید زاد و ولد را در میان آزادگان تشویق کند، اما نتیجۀ چندانی نمی قانون می

افتاد خود به  عامل سقط جنین که به دست قانون می. اطفال شیرخوار ناقص االعضا یا بیمار العالج، نهی شده بود

. کشتند شد، وي را می داد و اگر سقط جنین به مرگ زن منتهی می رفت و قسمتی از مالش را از دست می تبعید می

اوالد در هر سنی که بودند تحت اختیار . رفتند ن هنگام نیز مانند حال طفره میالبته مردم از این گونه قوانین در آ

گردیدند، یا پسر شغلی  شدند، یا رسماً آزاد می پدر قرار داشتند، مگر آنکه سه بار توسط او به بردگی فروخته می

گرفت یا  صورت می» مانوکوم «شد، یا هنگامی که ازدواج دختر از طریق  می» کاهن شمع افروز«یافت یا  دولتی می

نسبت به » اختیار پدر بر اوالد«مرد،  اگر پسري در دوران حیات پدر زن می. آمد جزو دوشیزگان آتشبان درمی

  . نوادگان، مخصوص پدر بزرگ بود

طبق قوانین آوگوستوس، درآمد پسر در ارتش، در ادارات دولتی، در مناصب کهانت، و در حرف آزاد از قاعدة قدیم، 

پسر را هنوز ممکن بود به بردگی فروخت، اما . بر اینکه چنین درآمدي متعلق به پدر است، مستخلص شده بود مبنی

  .کرد این فروش با غالمی این تفاوت را داشت که برده حقوق بلدي سابق خود را حفظ می

فرد «م به کار برد یا را در مورد غال» شخص«غالم هیچ گونه حقوق قانونی نداشت؛ در حقیقت روم مردد بود که لفظ 

از . کند نتیجۀ اشتباهی آشکار است اینکه گایوس دربارة غالم تحت عنوان قانون اشخاص بحث می» غیر مشخص

توانست مالک چیزي شود یا ارث ببرد یا چیزي وصیت کند،  غالم نمی. آمد لحاظ منطقی، غالم تحت سرفصل مال می

شدند، و فرزندان کنیز غالم محسوب  زندان غالم عموماً غیرمشروع تلقی میفر. توانست قانوناً ازدواج کند غالم و نمی

آنکه خسارتی  توانستند غالمان را، اعم از مرد و زن، از راه به در کنند بی اربابان می. شدند ولو پدرشان آزاده بود می

شکایت کند؛ در چنین  زدند در دیوان آزردند یا صدمه می توانست بر ضد کسانی که وي را می غالم نمی. بدهند

توانست غالم را بزند،  اما ارباب طبق قانون دورة جمهوري می. توانست از طریق ارباب اقدام کند موردي فقط می

زندانی کند، وادار سازد با درندگان در میدان بجنگد، از گرسنگی او را بکشد، یا به دست خود به قتل برساند، اعم از 

اگر غالمی . ه؛ و هیچ گونه نظارتی بر کار ارباب نبود مگر عقیدة عمومی صاحبان غالماینکه دلیلی داشته باشد یا ن

 30,000گفت که  آوگوستوس بگزافه می. شد، ممکن بود او را داغ کنند یا به صلیب بکشند گریخت و گرفتار می می

در صورتی که غالمی تحت . اند مصلوب ساخته است غالم فراري را گرفتار ساخته و تمامی آنان را که صاحبی نداشته

کشت، قانون مقرر کرده بود که تمامی غالمان مرد مقتول کشته  این محرکات و محرکات دیگر ارباب خود را می

غالم او محکوم به  400و ) میالدي 61(بدین نحو به قتل رسید   هنگامی که پدانیوس سکوندوس، شحنۀ شهر،. شوند

ها با فریاد تقاضاي رحم کردند؛  و مردم که خشمگین شده بودند در کوچه مرگ شدند، اقلیتی در سنا اعتراض کرد،

.اما سنا فرمان داد که امر قانون اجرا شود، با این اعتقاد که فقط با چنین اقدامی ممکن است ارباب در امان بماند

المان به طور روزافزونی این امر مرهون امپراطوري ـ یا شاید ذخیرة رو به نقصان غالمان ـ است که اوضاع و احوال غ

فایده را نهی کرد و مقرر داشت که غالم بیمار متروك  کالودیوس کشتن غالم بی. در دورة امپراطوران رو به بهبود بود

که محتمال در زمان نرون وضع شده است، مالکان غالمان » قانون پترونیا«. که بهبود یابد باید خود به خود آزاد شود

نرون اجازه داد که غالمانی . کرد فقت حاکم غالمان را مجبور به جنگیدن در میدان کنند نهی میرا از اینکه بدون موا

شدند کنار مجسمۀ او بست بنشینند، و یک تن قاضی را مأمور رسیدگی به شکایات ایشان  که مورد بدرفتاري واقع می

نقالبی بود، چون این عمل در دیوانها را به شد و براي روم ا کرد ـ و این خود قدم کوتاهی بود که به پیش برداشته می

هادریانوس به حق . دومیتیانوس ناقص کردن غالمان به منظورهاي شهوي را جنایت اعالم کرد. گشود روي غالمان می

شد اجازه داد که  آنتونینوس پیوس به غالمی که با او بدرفتاري می. مالک در قتل غالم بدون تصویب حاکم خاتمه داد

داشت او را به ارباب  توانست ثابت کند که صدمه دیده است، وامی دي که بخواهد پناهنده شود؛ و اگر میبه هر معب
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رسید، به  مارکوس آورلیوس مالکان را تشویق کرد که در مورد خساراتی که از غالمان به ایشان می. دیگر بفروشند

امیدوار بود که، بدین نهج، قانون و دادرسی  جاي آنکه خود ایشان را مجازات کنند، به دیوانها شکایت برند؛ وي

باالخره اولپیانوس، یک تن حقوقدان بزرگ قرن سوم، چیزي را . بتدریج جاي خشونت و انتقام خصوصی را بگیرد

» .به حکم قانون طبیعت، تمامی افراد برابرند« - اعالم کرد که فقط چند تن فیلسوف جرئت ابراز آن را کرده بودند 

ر این نکته را شعار خود ساختند که هر کجا آزادي یا غالمی یک فرد مورد شک بود، کلیۀ شکیات باید حقوقدانان دیگ

.به سود آزادي او باشد

آخرین رسوایی مالیات و موانع آزاد . علی رغم این تخفیفات، انقیاد قانونی غالمان بدترین داغ ننگ بر حقوق روم است

رفتند که بدون حضور شاهد  بدین نحو طفره می »کانینیاقانون فوفیا «ز بسیاري از مالکان ا. ساختن غالمان بود

چنین آزادیی به غالم سابق حق شارمندي . ساختند رسمی یا تشریفات قانونی به طور غیر رسمی غالمی را آزاد می

شد شارمندي  غالمی که طبق جریانات قانونی آزاد می. داد می» ي بالقوهحق شارمند«کرد، بل فقط به او  اعطا نمی

شد که حقوق بلدي محدودي داشت؛ اما عادت بر این جاري بود که هر روز صبح نسبت به مالک قبلی خود اداي  می

ر برخی احترام کند، هر موقع او را الزم داشته باشد در خدمت حاضر شود، در هر فرصت به نفع او رأي دهد، و د

مرد، اموالش به  اگر غالم آزاد شده بدون وصیت می. آورد به ارباب سابق بپردازد موارد قسمتی از پولی را که در می

نوشت، از او انتظار داشتند که قسمتی از ملک خود را به ارباب  رسید، و اگر وصیتی می خودي خود به ارباب زنده می

رفت، غالم  شد و راحت به زیر خاك می عزایش به طور بایسته گرفته میمرد و  فقط هنگامی که ارباب می. واگذارد

  .توانست واقعاً در هواي آزاد نفسی بکشد آزاد شده می

هاي قوانین کنونی جداگانه تحت عنوان قانون جزا معروف است باید به این تقسیمات کلی  آن قانون که در مجموعه

هاي اجتماعی یا تجاري، که  ت را نسبت به فرد و دولت و دستهرویۀ قضایی روم جنای. حقوق اشخاص افزوده شود

، »لزماژسته«: شخص ممکن بود جرایم زیر را مرتکب شود در مورد دولت، . شناخت شدند، می شخص حقوقی تلقی می

از همین . »رشاي قاضی یا عضو هیئت منصفه«، و »اختالس اموال دولتی«، »اخاذي«، »رشوه«، »کفر«، »یاغیگري«

نسبت به . اي محتمل دارد توان توجه کرد که فساد و رشوه خواري حسب و نسبی قدیم و آینده ت جزیی میفهرس

سیسرون در . »قتل«، و »بیعفتی«، »خدعه«، »صدمۀ بدنی«: فرد، شخص ممکن است این جرایم را مرتکب شود 

  . کند می» قانون ضد لواط«مورد شاهدبازي ذکري از 

صدمۀ بدنی . کرد؛ مارتیالیس با هزل و هجو؛ و دومیتیانوس با مرگ خذ جریمه اصالح میآوگوستوس این خطا را با ا

انتحار جرم نبود، بل بر عکس، . شد شد، بل جریمه گرفته می دیگر طبق الواح دوازدهگانه با قصاص عینی مجازات نمی

توانست با خودکشی،  می مردي که محکوم به مرگ بود معموال،. قبل از دومیتیانوس، به نحوي پاداش هم داشت

  .قانون انتخاب نهایی را آزاد گذارده بود. اعتبار وصیت و انتقال بالمانع اموالش را به وراثش تضمین کند

IV - قانون اموال  

مالکیت مادي . مسائل مالکیت، تعهد، مبادله، قرارداد، و قرض قسمت اعظم حقوق روم را به خود تخصیص داده بود

تر از مجموعۀ سادة  ازدیاد ثروت و توسعۀ تجارت مستلزم مجموعۀ قوانینی بود بسیار پیچیدهنفس حیات روم بود و 

از آنجا که پدر به عنوان کارگزار و امین خانواده مالک همه چیز . یا نتیجۀ وراثت بود یا اکتساب» مالکیت« .»مردده «

مرد،  اگر پدر بدون وصیت می. بودند» وارث خود«و نوادگان مالک بالقوه بودند ـ یا به عبارت عجیب قانون،  بود، اوالد

و بزرگترین پدر در میان پسران، یا ارشد اوالد که زن گرفته و . رسید اموال خانواده به خودي خود به ایشان می

تدوین وصیتنامۀ معتبر با صدها محدودیت قانونی از . برد صاحب فرزنده شده بود، مالکیت اموال خانواده را به ارث می

و انشاي وصیتنامه در آن زمان نیز، مانند حال، محتاج عبارت پردازي مطنطن و پر زرق و . تصرف محفوظ شده بود
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هر موصی مجبور بود قسمت معینی از ملک خود را جهت فرزندان خود وصیت کند، قسمت دیگري را . برقی بود

هیچ . قسمتی را جهت برادران و خواهران و اخالفش) در برخی موارد(سه فرزند براي او آورده بود، و جهت زنش که 

چه بسیار . توانست قسمتی از ملک خود را بدون تعهد کلیۀ قروض و سایر تعهدات قانونی متوفی بردارد وارثی نمی

در موردي . کاست چیزي هم از دارایی او می یافت که مجموعاً افتاد که یک رومی خود را گرفتار میراثی می اتفاق می

مرد، اموال و قروض او خود به خود به نزدیکترین خویشاوند پدریش  که مالکی بدون اوالد و بدون وصیتنامه می

در دورة امپراطوري، این انحصار وراثت خویشاوندان پدري تخفیف یافت، و تا رسیدن دورة یوستینیانوس . رسید می

به هیچ ) م ق 169(قانونی که به ترغیب کاتو به تصویب رسیده بود . بردند و مادري یکسان ارث می خویشاوندان پدري

داد که قسمتی از ملک خود را به زنی  یا بیشتر داشت اجازه نمی) دالر 15000(سسترس  100,000فرد رومی که 

کتب قانون مندرج بود، اما عشق راهی  نام داشت، در زمان گایوس هنوز در» قانون ووکونیا«این قانون؛ که . واگذارد

گذاشت و او  به وارث صاحب شرایطی وامی» واگذاري به طور امانی«موصی مال خود را از طریق . براي خود یافته بود

از این طریق . کرد که قبل از تاریخ معینی آن مال را به زن معلوم منتقل کند را به موجب تقاضاي مؤکدي مکلف می

دادن هدایا نیز راه گریز دیگري از قانون وصیت در پیش . سیاري از ثروت روم به دست زنان رسیدو مجاري دیگر، ب

شد مشمول رسیدگی قانونی بود، و در دورة یوستینیانوس هدایا  گذاشت، اما هدایایی که پیش از مرگ داده می می

  .ساختند دستخوش همان قوانینی بودند که ماترکها را مشوش می

یا به دست گرفتن » انتقال«. شد انتقال یا دست به دست شدن قانونی بر اثر حکم محکمه حاصل می اکتساب از راه

زدند؛ بدون این  مسی به نشانۀ فروش به آن می عبارت بود از هدیه یا فروش رسمی برابر شهود و با ترازویی که شمش

حق نگاه داشتن و «یا  Possessioنوان تحت ع. اي تحت جواز و حمایت قانون نبود مراسم قدیم، هیچ گونه مبادله

» مالک به واسطه«مثال مستأجر در اراضی دولتی . ، نوعی مالکیت به واسطه یا بالقوه مورد قبول بود»استفاده از مال

شد، و پس از دو سال تصرف بالمنازع دیگر قابل » مالکیت«) تصرف(مستأجر » حق اعیانی«، اما »مالک«بود نه 

ال این مفهوم بردبارانه نسبت به تصرف، که بدین سرعت ایجاد مالکیت کند، ناشی از احتما. اعتراض نبود

طبق همان حق تصرف، زنی که بدون سه شب . کردند پاتریسینهایی بود که بدین نحو اراضی عمومی را تحصیل می

.شد مرد می» ملک«زیست،  غیبت، یک سال تمام با مردي می

خبط بدون  –تقصیر یا خطا . توانست ناشی از تقصیر یا پیمان باشد ه انجام عملی؛ میتعهد عبارت بود از الزام قانونی ب

شد که خاطی بابت صدمه  پیمانی که نسبت به شخص یا مال او انجام شود ـ در بسیاري از موارد چنین مجازات می

الزم نبود . کرد ا تضمین میپیمان، موافقتی بود که قانون اجراي آن ر. مبلغی پول غرامت به فرد صدمه دیده بپردازد

برابر یک تن شاهد به » دهم قول می«در حقیقت تا قرن دوم میالدي موافقت شفاهی، که با بیان عبارت . کتبی باشد

شهود متعدد و تشریفات مؤکد، که زمانی براي پیمانهاي قانونی الزم . آمد، از هر گونه قبضی محکمتر بود عمل می

داد و ستد با شناسایی قانونی هر توافق صریح تسریع شده بود ـ و آن توافق معموال . دش بود، دیگر الزم شمرده نمی

اما قانون دقیقاً مراقب معامالت بود؛ فروشنده را با تخدیر . کردند خود وارد می» دفاتر«همان بود که طرفین در 

هزارها گونه تقلب که طبیعی از ) Caveat emport(و خریدار را با تخدیر خریدار ) Caveat venditor(فروشنده 

برده یا گاو قانوناً ملزم بود نقایص بدنی مال فروشی را   مثال هر فروشندة. کرد زندگی آمیخته به تمدن است برحذر می

  .گردید شد، مسئول تلقی می به خریدار عرضه کند، و اگر مدعی جهل به آن نقایص می

قروض مصرفی معموال با رهن ملک غیر منقول یا . آمد نت به وجود میقرض بر اثر پیمان وام، یا رهن، یا سپرده، یا اما

همچنانکه دیدیم، در . ساخت قصور در پرداخت اصل، داین را به تصرف مال محق می. شد اشیاي منقول تأمین می

» قانون پوئتلیا« .کندداد که مدیون خود را بردة خود  قوانین دورة اول جمهوري، چنین قصوري به داین اجازه می
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داد با حفظ آزادي خود آن قدر براي طلبکار کار  این قاعده را بدین نحو تعدیل کرد که به مدیون اجازه می) م ق326(

ش اموال مدیون، شد معموال با فرو بعد از قیصر، رهنهایی که سر موعد پرداخت نمی. کند تا دین خود را کامال بپردازد

شد؛ اما مواردي که مدیون در نتیجۀ عدم پرداخت دین  بدون آنکه خطري براي شخص او به وجود آید، تصفیه می

به قصور در اجراي تعهدات تجاري با قانون ورشکستگی . شود غالم داین شده باشد تا زمان یوستینیانوس نیز دیده می

دادند، اما به او اجازه  فروختند و بابت قروض او می د ورشکسته را میتخفیف داده شده بود، بدین نحو که اموال فر

  .شد، تا حد معونت، درآمدهاي بعدي را براي خود نگاه دارد داده می

افتاد  در الواح دوازدهگانه دزدي که گیر می. جرایم نسبت به اموال عبارت بود از خسارت، دزدي، و دستبرد به عنف

خورد و از  بود، تازیانۀ سیخدار می شد؛ اگر دزد غالم می عنوان برده به دزد زده تحویل میخورد و بعد به  تازیانه می

امنیت اجتماعی روزافزون به قانون انتظامی اجازه داد که این شداید را . گردید صخرة تارپیایی به پایین پرتاب می

قانون مربوط به اموال، در . ال را ارضا نمایدتعدیل کند و با اعادة دو برابر یا سه برابر یا چهار برابر اصل، صاحب م

.صورت نهایی خود کاملترین قسمت از مجموعۀ قوانین رومی بود

V - قانون اصول محاکمات  

در میان تمامی ملل باستانی، رومیان، با وجود پیچیدگی و تشریفات و اختالفات ابهام آور و یأس انگیز قوانین اجرایی 

شک نیست که اقدامات و شکایات قضایی ما نیز متساویاً در نظر ایشان . ي بودندخود، بیش از همه گرفتار دعو

همچنانکه در فوق گفته شد، هر . محاکمات طوالنیتر است  هر قدر تمدن قدیمتر باشد،. آمد پیچاپیچ و مطول می

کردند، مدعی و  میاي که پاتریسینها جمهوري را اداره  در دوره. توانست در دیوانهاي روم دادستان شود مردي می

متهم و قاضی ملزم بودند از نحوة عملی به نام آیین قانون پیروي کنند، و کوچکترین انحرافی دعوي را از اعتبار 

کرد و در دعوي  بدین نحو، مردي که دیگري را به جرم قطع تاکهاي خود تعقیب می«: گوید گایوس می. کرد ساقط می

نامید، زیرا در الواح دوازدهگانه کال  چون بایست آن را درخت می. حکوم شدخود تاك را تاك نامیده بود در دعوي م

گذاشت، و  اي نزد قاضی می هر یک از طرفین دعوي سپرده» .راجع به درخت بحث شده است نه خصوصاً دربارة تاك

شود در پرداخت تا مسلم  الضمان می متهم نیز بایست وجه. گردید مال طرف محکوم به نفع دین دولتی ضبط می

کرد که در فهرست افراد  قاضی سپس دعوي را به یکی از اشخاصی ارجاع می. جلسات بعد حضور به هم خواهد رساند

کرد که به موجب آن یک یا چند  در برخی موارد، قاضی امریۀ موقتی صادر می. شایستۀ داوري نامشان ذکر شده بود

در . کردند د یا بالعکس از انجام دادن اعمالی خودداري میدادن تن از اصحاب دعوي بایست اعمال بخصوصی انجام می

  .توانست توقیف کند تا حکم اجرا شود صورت محکومیت متهم، اموال او ـ و گاه شخص او ـ را شاکی می

اصول «لزوم به کار بردن اصول محاکمات قدیم را ملغی ساخت و به جاي آن » قانون آیبوتیا«م  ق 150در حدود سال 

اصحاب دعوي در تعیین طرزي که موضوع . عملیات و کلمات معین دیگر الزم نبود. را پذیرفت» توريمحاکمات دس

دربارة مسائل واقعی و ) Formula(کردند، و سپس قاضی دستوري  بایست به داور ارجاع شود با قاضی شرکت می

ن قاضی، قوانین مخصوص خود را نوشت؛ اینکه مباشر امور دادگستري، به عنوا قضایی مربوط به دعوي براي داور می

در : ـ معمول شد» آگاهی فوق العاده«در قرن دوم میالدي، شکل سوم دعوي ـ . کرد، تا حدي از این راه بود وضع می

تا اواخر قرن سوم، اصول محاکمات دستوري از میدان خارج شده . کرد این موارد قاضی شخصاً به دعوي رسیدگی می

فقط نزد امپراطور مسئولیت داشت و مقام خود را مدیون او بود، فرا رسیدن حکومت  و حکم خالصۀ قاضی، که. بود

  .نمود سلطنتی را باز می

توانستند، اگر مایل باشند، بدون کمک وکال، دعوي خود را تعقیب کنند، و به همان نهج قاضی یا  اصحاب دعوي می

اش داوري نبود و در حقوق  آنجا که قاضی غالباً حرفهاز  اما. توانست دربارة دعوي حکم کند مباشر دادگستري نیز می
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اصحاب دعوي  تحصیل نکرده بود، و اصحاب دعوي ممکن بود در هر قدم از لحاظ تشریفات دچار لغزش شوند، کلیۀ

.گرفتند کمک می» حقوقدانان«، یا »رایزنان حقوقی«، »کارشناسان قضایی«، »وکالي دعاوي«معموال از 

ود، چون هر پدر پسردوستی آرزومند آن بود که پسرش وکیل دعاوي شود و حقوق در آن زمان استعداد قضایی کم نب

اي از کتب جلد قرمز به پسرش  یکی از شخصیتهاي اثر پترونیوس مجموعه. نیز مانند حال نردبان مقامات اداري بود

کار امور بدوي را از معلم  محصل حقوق در آغاز» .آید پول از آن در می«، چون »تا کمی حقوق بیاموزد«دهد  می

شد، و پس از آن نزد وکیلی که  گرفت، در مرحلۀ دوم در محضر مشاورات حقوقدانان بزرگ حاضر می خصوصی فرا می

در اوایل قرن دوم میالدي، برخی مشاوران قضایی در نقاط مختلف روم . کرد به کار اشتغال داشت کارآموزي می

آمیانوس از کارمزد زیاد ایشان . کردند دادند یا مشورت می مل حقوقی میمکاتبی باز کردند که در آن دستور ع

کنند و اگر موکل پول خوبی بدهد،  کشند حق مطالبه می اي که می گوید حتی بابت خمیازه شکایت دارد و می

( وفسور ظاهراً عنوان پر. نامیدند می» استادان حقوق مدنی«این معلمان را . کنند مادرکشی را هم قابل اغماض می

professor ( از آنجا ناشی بود که به موجب قانون این افراد ملزم بودند نیت تدریس خود را اعالن)profiteri (

  .کنند و از مقامات دولتی جواز بگیرند

اي بودند که علم و اطالع خود را به صاحبان  گرفتند، ناگزیر عده از میان وکالي متعددي که بدین نحو تعلیم می

گرفتند تا دعواي موکل خود را ضعیف مطرح کنند؛ براي هر جرمی مفري  فروختند؛ از طرف رشوه می د میدعاوي پلی

شد اطاله  کردند؛ دعوي را تا آن حد که پولی از آن عاید می یافتند؛ میان اغنیا تحریک اختالف می در قانون می

تحت فشار رقابت براي . لرزاندند حش آلود خود میدادند؛ و دیوانها یا فوروم را با سؤاالت تهدیدآمیز و تلخیصات ف می

هاي اسناد در دست  ها، با بسته به دست آوردن دعوي، برخی از وکال در صدد برآمدند از طریق شتابان رفتن در کوچه

اي براي کف زدن هنگام نطق خود، شهرتی،  هاي انگشتري امانتی در انگشت و التزام متابعان و هوچیهاي کرایه و حلقه

  .هم رسانند به

آن قدر طرق مختلف براي طفره رفتن از قانون قدیم کینکیناتوسی در مورد عدم پرداخت کارمزد پیدا شده بود که 

شد به  هر کارمزد بیش از این را می. سسترس در هر دعوي قانونی ساخت 10,000کالودیوس پرداخت آن را تا 

ایم که وکیلی در زمان  چون شنیده  رفتند، ه میاز این محدودیت بسهولت طفر. وسیلۀ قانون مسترد داشت

مانند تمامی دورانها، در آن دوره . انباشت) دالر 30,000,000(سسترس  300,000,000وسپاسیانوس ثروتی به مبلغ 

نیز وکال و قضاتی بودند که اذهان صافی و منظم ایشان، صرف نظر از کارمزد، در خدمت حقیقت و عدالت بود، و 

کردند، به واسطۀ وجود حقوقدانان بزرگی که نامشان بر فراز تاریخ حقوق قرار دارد،  ادي که وکالت میترین افر پست

  .اند اعتباري یافته

شد و به مجامع  شدند از جلساتی که یک قاضی یا بازپرس داشت شروع می دیوانهایی که مجرمین در آنها محاکمه می

با رعایت حق شاکی و (وانست به جاي یک قاضی به حکم قرعه ت مباشر دادگستري می. رسید سنا و امپراطور می

 850اي به تعداد نامعلوم، و معموال پنجاه و یک یا هفتاد و پنج نفر از  هیئت منصفه) متشکی عنه به رد چندین نفر

ي ده شورا«یکی : دو دیوان اختصاصی همواره باز بود. سناتور و سوارکار که نامشان در فهرست آمده بود تشکیل دهد

شرکت . براي رسیدگی به دعاوي مالی و وصایا» شوراي صد نفري«براي رسیدگی به دعاوي حقوقی، و دیگر » نفري

دهد که چگونه هنگامی که در  در جلسات محاکمۀ این دو دیوان براي عموم آزاد بود، چون پلینی کهین شرح می

یوونالیس و آپولیوس از تعویقات و اطالۀ زمانی . دکرد، گروه عظیمی به تماشا آمده بودن نطق می» شوراي صد نفري«

.اند و پولدوستی دستگاه قضایی شکایت دارند، اما همان خشم ایشان مبین آن است که این موارد استثنایی بوده
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ممکن بود هر . در محاکمات، آزادي بیان و عملی معمول بود که در دیوانهاي زمان ما کمتر کسی از آن خبر دارد

منشیان مختلف . برخی متخصص تهیۀ مدارك و بعضی متخصص در ارائۀ آن بودند. کیل داشته باشدطرف چند و

مارتیالیس دربارة . کردند گاه با تندنویسی صورت جلسه را تنظیم می) »تقریرنویس«، و »وقایع نگار«، »منشی«(

پلوتارك نقل » .سریعتر است هر قدر هم که سخن بسرعت ادا شود، باز هم دست ایشان«: گوید برخی از منشیان می

با . و غالباً از این جهت اسباب زحمت او بودند کردند، کند که چگونه تندنویسان نطقهاي سیسرون را ضبط می می

  :گوید کوینتیلیانوس که در این مورد بیانش نمونه است می. شد شهود طبق سوابقی که از قدیم معمول بود رفتار می

چون شاهد خجول ممکن است دچار . لین شرط آن است که روحیۀ او را بشناسیمدر سؤال و جواب با شاهد، او

. وحشت شود، شاهد ابله گیر بیفتد، شاهد عصبی تحریک شود، و شاهد خودخواه تحت تأثیر چاپلوسی قرار گیرد

ابل اگر گذشتۀ چنین شاهدي ق …شاهد زیرك و خوددار را باید فوراً مرخص کرد که بداندیش و لجباز است؛ یا 

  .توان متزلزل ساخت اي که ممکن است به او بست، می اعتبار شهادت او را، با اتهامات زننده  گیري باشد، خرده

توانست تصاویري از جرم انتسابی نشان دهد که روي پارچه یا  می. توانست بکند وکیل تقریباً هر گونه استداللی می

در مقابل این . یا جراحات موکل را عریان کند و نشان دهدتوانست زخمهاي سرباز متهم  چوب کشیده شده بود؛ می

کند که چگونه وکیلی هنگامی که رقیب خالصۀ دفاع  کوینتیلیانوس نقل می. گونه سالحها، دفاعهایی تمهید شده بود

ن کودکان براي برداشت. کرد، طاس میان ایشان افکند خود را با وارد ساختن کودکان موکل خود به دادگاه تکمیل می

غالمان هریک از طرفین دعوي را ممکن بود براي کسب . طاسها در هم افتادند و خالصۀ دفاع رقیب را خراب کردند

هادریانوس چنین مقرر داشت که . مدرك شکنجه داد، اما چنین مدرکی بر ضد صاحبان آن غالمان قابل قبول نبود

توان شکنجه داد، و دادگاهها را بر حذر کرد که  میغالمان را فقط به عنوان آخرین تشبث و تحت شدیدترین مقررات 

الوصف شکنجۀ قانونی همچنان باقی بود و در قرن  به مدرکی که با شکنجه به دست آمده هرگز اطمینان نکنند، مع

اکثریت . دادند هیئت منصفه با نهادن خشتهاي نشاندار در ظرف تنگ گلویی رأي می. سوم آزادگان را نیز شامل شد

در اکثر موارد، ممکن بود طرف محکوم به دادگاه باالتري ملتجی شود، و دست آخر،  .بودصدور حکم کافی  آرا براي

.شد آمد، دست به دامان امپراطور می اگر از عهده برمی

میزان جریمه بستگی داشت به مقام خاطی، . بودشد و به اختیار قاضی واگذار نشده  جریمه طبق قانون تعیین می

بدین نحو که در مورد غالمان حداکثر بود؛ غالم را ممکن بود مصلوب کنند، اما چنین عملی نسبت به شارمند ممکن 

داند که هیچ شارمند رومی را ممکن نبود هنگام التجا به  را خوانده باشد می» اعمال رسوالن«هر که کتاب . نبود

اگر وضیع و شریف جرمی را مرتکب شده بود، مجازات ایشان فرق . ازیانه زد، یا شکنجه داد، یا اعدام کردامپراطور ت

کرد؛ همچنین در صورتی که مجرم آزاده یا غالم آزاد شده، شخص قادر به پرداخت دین یا ورشکسته، و سرباز یا  می

از آنجا که ارزش پول سریعتر از مجازاتهاي مقرر . بودترین مجازاتها جریمه  ساده. کرد غیر نظامی بود، مجازات فرق می

در الواح دوازدهگانه، جریمۀ زدن مرد آزاد شده بیست و . آمد کرد، برخی اوضاع غیر عادي پیش می در قانون تغییر می

مقرر شده بود؛ هنگامی که ترقی قیمتها ارزش آس را به شش سنت تقلیل ) در اصل بیست و پنج پوند مس(پنج آس 

زد و غالمی که دنبال او بود به هر فرد  گشت و به آزادشدگان سیلی می ها می ده بود، لوکیوس وراتیوس در کوچهدا

شد که عمدتاً عبارت بود از  می» زبان بستگی«برخی تخلفات منجر به . پرداخت سیلی خورده بیست و پنج آس می

» از دست دادن حقوق بلدي«شدیدتر همان  مجازات. عدم امکان حضور یا فرستادن دیگري در محکمۀ دادگستري

شخص محکوم : ترین نوع تبعید بود اخراج سخت. شد از عدم حق توارث، اخراج، و بردگی بود که به ترتیب تشکیل می

در این حد » تبعید«. گرفتند کردند و تمام اموالش را می را غل و زنجیر نهاده، در محلی طاقت فرسا زندانی می

نفی بلد یا اقامت «داد، در خارج از ایتالیا، هر کجا مایل است زندگی کند؛  ا به محکوم اجازه میمتعادلتر بود، زیر
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ساخت در نقطۀ  ، چنانکه در مورد اووید دیدیم، ضبط اموال را در بر نداشت، بل محکوم را وادار می»اجباري

بردند، اما ممکن  دایمی به کار می حبس را کمتر به عنوان مجازات. مخصوصی که معموال دور از رم بود اقامت کند

در دورة جمهوري، هر . بود افراد را به کارهاي پست در ساختمانها، یا در معادن، یا در کانهاي سنگ دولتی وادارند

توانست با رفتن از رم یا ایتالیا از مجازات برهد؛ در دورة امپراطوري، حکم  گردید می اي که به مرگ محکوم می آزاده

اسیران جنگی و در برخی موارد سایر محکومین را ممکن . شد با وفور و بیرحمی روزافزونی صادر می مجازات مرگ

بیندازند، تا از گرسنگی و مزاحمت جوندگان و شپش در ظلمت زیر زمین و لوث و نجاست » کارکرتولیانوم«بود در 

روایت است که . بر تیتوس، در آنجا مردندیوگورتا و شمعون، قهرمان دفاع از اورشلیم در برا. پاك نشدنی جان بدهند

در همانجا پطرس و بولس قبل از مصلوب شدن طعم عذاب را چشیده، آخرین بیانات خود را خطاب به دنیاي جوان 

.اند مسیحیت نوشته

VI – حقوق ملل  

ت مختلف دشوارترین مسئلۀ حقوق رومی، این بود که خود را، به عنوان خداوندگار هوشیار، با قوانین و عادا

بسیاري از این کشورهاي قدیمتر از روم . سرزمینهایی که اسلحه یا سیاست روم آنها را قبضه کرده بود تطبیق دهد

اي حسودانه نسبت به رسوم عجیب  بودند؛ آنچه را در شجاعت نظامی از کف داده بودند با سنن غرور آمیز و عالقه

براي خارجیان مقیم رم، سپس » قاضی سیار«نخست یک . برآمد روم از عهدة این وضع بخوبی. کردند خود تالفی می

براي تمامی ایتالیا، و بعد براي مستعمرات معین گردید و به او اختیار داده شد که اتحاد پایداري بین قوانین محلی و 

را به » ملل حقوق«منشورهاي ساالنۀ این قاضی و فرمانداران ایاالت و دادیاران بتدریج . قوانین روم به وجود آورد

  .وجود آورد

حقوق بین الملل ـ مجموعۀ تعهدات مورد قبول اکثر دول به عنوان حاکم بر روابط بین ایشان ـ » حقوق ملل«این 

الملل تا حدي که مربوط به  به یک معنی که از مفهوم امروزي زیاد هم ضعیفتر نبود، در زمان قدیم، حقوق بین. نبود

در زمان جنگ یا صلح است موجود بوده است ـ از قبیل حفاظت متقابل  محترم شمردن برخی مراسم مشترك

الملل و نمایندگان سیاسی، متارکۀ موقت جنگ به منظور تدفین مردگان، خودداري از به کار بردن  بازرگانان بین

کردند که  را این طور تعریف می» حقوق ملل«حقوقدانان روم، با نوعی توهن وطنپرستانه، . تیرهاي مسموم، و غیره

اما در مورد سهمی که روم در میان این ملل داشت بیش از حد شکسته نفسی . قانونی است مشترك میان تمامی ملل

در حقیقت، قانون محبلی بود که با حاکمیت روم سازش داده شده بود و منظور از آن این بود که ملل . کردند می

  .ندي روم و سایر حقوق مدنی را به ایشان اعطا کندآنکه حق شارم ایتالیا و مستعمرات را اداره کند، بی

رواقیون قانون . فیلسوفان نیز، با توهمی مانند حقوقدانان، سعی کردند حقوق ملل را با قانون طبیعت یکی جلوه دهند

در بشر به ودیعه نهاده شده است؛ » عقل طبیعی«کردند که اصول اخالقیی است که با  طبیعت را چنین تعریف می

بودند که طبیعت عبارت است از دستگاه تعقل و منطق و نظم در همه چیز؛ این نظم، که خود به خود در  معتقد

سیسرون این خیال را در جملۀ مشهوري . رسد، همان قانون طبیعت است آید و در بشر به شعور می جامعه پدید می

:چنین بیان کرده است

 …. از حیث حدود جهانگیر، و تغییر ناپذیر و پایدار استقانون حقیقی عقل صحیح است که با طبیعت متوافق، 

توانیم آن را لغو کنیم، با هیچ گونه قانونگذاري  توانیم با آن قانون مخالفت کنیم یا آن را تغییر دهیم، نمی نمی

خود  توانیم از تعهدات آن استخالص حاصل کنیم، و براي توجیه و توضیح آن حاجتی بدان نداریم که به خارج از نمی

براي تمامی ملل و کلیۀ ازمنه معتبر  …کند؛  این قانون براي روم یا آتن، براي حال یا آینده، تفاوتی نمی. نظر اندازیم

  .هر که از آن اطاعت نکند خود و طبیعت خود را آشکار کرده است …. است و معتبر خواهد بود
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نیروي   آنتونینها فلسفۀ رسمی امپراطوري شد،این جمالت بیان کامل آرمانی بود که چون فلسفۀ رواقی در عصر 

اولپیانوس آن را به این اصل فراگیر توسعه داد که تمایزات امتیازات طبقاتی تصادفی و ساختگی . بیشتري گرفت

اما هنگامی که . است، و از این اصل تا فرض مسیحی اینکه تمامی مردم اصوال برابرند بیش از یک قدم فاصله نبود

قانونی است که عقل طبیعی میان تمامی بشریت بر قرار ساخته «لل را صرفاً چنین تعریف کرد که گایوس حقوق م

هاي  مجموعه. قانون روم همانا منطق و اقتصاد نیرو بود. کرد ، نیروي اسلحۀ روم را با مشیت االهی اشتباه می».است

آنها بر سلطنتی که بر پایۀ قدرت  عظیم قانون مدنی و حقوق ملل قواعدي بودند که فاتحی خردمند به وسیلۀ

این قانونها طبیعی بودند، اما بدین معنی که . بخشید لشکریان استوار بود نظم و ترتیب و ضمانت اجراي زمانی می

  .استفاده و سوءاستفاده از ضعیف براي قوي امري طبیعی است

از آنجا که . یزي بزرگمنشانه نیز هستشود، چ الوصف، در این ساختمان نظرگیر حکومت، که حقوق ورم خوانده می مع

در این معنی، قانون عبارت . اي است که قواعد تسلط او صریحاً بیان شده باشد فاتح باید حکومت کند، این خود عطیه

این امر طبیعی بود که، از میان تمامی ملل، رومیان بزرگترین دستگاه قانون را در تاریخ به . است از تداوم قدرت

ایشان دوستار نظم بودند و وسیلۀ اجراي آن را هم داشتند؛ بر هرج و مرج دهها ملت مختلف سلطه و  .وجود آوردند

دولتهاي دیگر پیش از روم قوانینی داشتند، و قانونگذارانی نظیر حموربی و سولون . صلحی ناقص اما عالی قرار دادند

ا آن هنگام هیچ ملتی آن هماهنگی و اتحاد و نظم هاي کوچکی از قوانین بشردوستانه صادر کرده بودند؛ اما ت مجموعه

و نسق را که بزرگترین عقول قضایی روم را، از سکایووالها تا یوستینیانوس، به خود مشغول داشته بود به منصۀ ظهور 

  .نرساند

ود این خ. قابلیت انعطاف حقوق ملل انتقال حقوق روم را به کشورهاي دورة قرون وسطی و زمان معاصر تسهیل کرد

کرد،  تصادفی سعید بود که، در آن هنگام که هرج و مرج مهاجمات بربریان میراث قضایی را در مغرب زمین مثله می

قانون نامه، خالصۀ قوانین، و اینستیتوتس یوستینیانوس در قسطنطنیه، در میان امنیت و دوام نسبی امپراطوري 

ا طریق کوچکتر دیگر و راههاي بیصداي مفید، حقوق از طریق آن زحمات و دهه. شد شرقی جمع آوري و تدوین می

روم به قانون شریعت کلیساي قرون وسطی راه یافت، به متفکران دورة رنسانس الهام بخشید، و پایۀ حقوق و قوانین 

بک، آلمان، مجارستان، بوهم، لهستان، و حتی ـ در داخلۀ امپراطوري بریتانیا ـ اسکاتلند، ک  ایتالیا، اسپانیا، فرانسه،

خود قوانین انگلیس، که تنها عمارت قانونی است که از حیث وسعت با حقوق روم قابل . سیالن، و افریقاي جنوبی شد

بزرگترین و . مقایسه است، قواعد انصاف و دریانوردي و قیمومت وصایا را از قوانین سنت روم جدا اخذ کرده است

مسیحیت یهودي و یونانی،   است از علم و فلسفۀ یونانی، عالیترین مرده ریگ دنیاي غرب از جهان باستان عبارت

  .دموکراسی یونانی ـ رومی، و حقوق رومی
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فصل نوزدهم

  شاهان فیلسوف

  میالدي 180 – 96

  

I  - نروا  

سنا هیچ وقت وراثت را به . با قتل دومیتیانوس اصل وراثت مدت یک قرن از صحنۀ حکومت سلطنتی روم ناپدید شد

اکمیت نپذیرفته بود؛ و در این هنگام، پس از صد و بیست و سه سال انقیاد، مجدداً قدرت خود را بر عنوان منشأ ح

تخت نشاند؛ و همچنانکه در آغاز کار روم شاه را انتخاب کرده بود، در این موقع یکی از اعضاي خود را ارشد سنا و 

شود که به یاد آوریم قدرت خاندان فالویوس،  یاین عمل شجاعت آمیز بود و فقط وقتی قابل درك م. امپراطور نامید

  .در همان نسلی که تجدید قدرت سنا را با نثار خون مردم ایتالیا و مستعمرات دیده بود، از میان رفته بود

مجسمۀ غولپیکر نروا که در . مارکوس کوککیوس نروا شصت و شش ساله بود که عروج به سلطنت او را غافلگیر کرد

اي  کند که همین مرد حقوقدانی بلندمرتبه با معده هیچ کس تصور نمی. اي زیبا و مردانه دارد ه واتیکان است چهر

شاید سنا او . گفتند تهنیت می» تیبریوس زمان ما«ناراحت و شاعري مالیم و محبوب بوده که روزگاري او را به عنوان 

کرد با سنا  رد تمامی سیاستهایی که اتخاذ مینروا در مو. آزاریش انتخاب کرده بود را به واسطۀ موي خاکستري و بی

تبعیدیهاي . نمود و عهد خود را، دایر بر آنکه موجب مرگ هیچ یک از سناتورها نشود، هرگز نشکست شور می

 60‘000‘000معادل . دومیتیانوس را باز گرداند، اموال ایشان را پس داد، و بدین نحو انتقام ایشان را تعدیل کرد

فقرا تقسیم کرد و صندوقی براي کمک و تشویق و پرداخت مخارج زاد و ولد دهقانان ایجاد  سسترس زمین میان

بسیاري از مالیاتها را ملغا ساخت، عوارض ارث را تقلیل داد، و یهود را از پرداخت باجی که وسپاسیانوس بر . نمود

بحق . د در دربار و حکومت ترمیم کرددر ضمن، وضع مالی دولت را با رعایت اقتصا. ایشان تحمیل کرده بود آزاد کرد

  : کرد که نسبت به تمامی طبقات عادل بوده است، و گفت که فکر می

اما » .خاطر به زندگی خصوصی بازگردم ام که مانع شود که مقام امپراطوري را به کناري نهم و آسوده کاري نکرده«

امزد کردن او غافلگیر شده و از صرفه جویی او یک سال پس از رسیدن او به سلطنت، پاسدارانِ امپراطور، که در ن

وي . بیزار بودند، کاخ او را محاصره کردند، قاتلین دومیتیانوس را مطالبه نمودند، و چند تن از مشاوران نروا را کشتند

چون احساس خفت کرد، خواست استعفا کند؛ اما . گلوي خود را به شمشیر سربازان عرضه کرد، اما از او دریغ کردند

دوستانش او را اقناع کردند که، عوض استعفا، آوگوستوس را سرمشق خود قرار دهد و، به عنوان جانشین و پسر، 

بزرگترین . کسی را بردارد که مورد قبول سنا باشد و بتواند هم بر امپراطوري حکومت کند هم بر پاسداران امپراطور

سه ماه بعد، پس از یک دورة . را به جانشینی خود برگزید دین روم به نروا آن بود که وي مارکوس اولپیوس ترایانوس

.حکومت شانزده ماهه، درگذشت

اصول پسرخواندگی، که بدین نحو تصادفاً اعاده شد، بدین معنی بود که هر امپراطور چون قواي خود را رو به تحلیل 

ساخت؛ به نحوي که چون  ریک میشناخت در حکومت با خود ش ترین فردي را که می تواناترین و برازنده  یافت، می

ارزش، نه  آمد، نه خطر وارث طبیعی اما بی رسید نه بطالت ناشی از هیجان پاسداران امپراطور پیش می مرگ فرا می

خوشبختی روم در این بود که نه ترایانوس پسري آورد، نه هادریانوس، و نه . جنگ داخلی بین رقباي تخت و تاج

این سه تن توانست اصل پسرخواندگی را بدون تخفیف زادة خود یا آزردن مهر و آنتونیوس پیوس، و هر یک از 
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بهترین توالی پادشاهان خوب و بزرگ که «شد،  در مدتی که این اصل به کار بسته می. عطوفت پدرانۀ خود به کار برد

  .نصیب روم گردید» .جهان به خود دیده بود

II – ترایانوس  

با خصایصی که داشت، جاي . ولونی بود که خبر انتصاب خود را به امپراطوري شنیدترایانوس در رأس ارتش روم در ک

وي از خاندانی . عجب نبود که به کار خود در مرز ادامه داد و بازگشت خود به روم را تقریباً دو سال به تعویق انداخت

پانیاي روم به وسیلۀ او و هادریانوس به اس. در آن دیار متولد شد. ایتالیایی بود که مدتها در اسپانیا اقامت گزیده بود

وي اولین سرکردة . تفوق سیاسی رسید، همچنانکه در وجود سنکا و لوکانوس و مارتیالیس به قیادت ادبی رسیده بود

نظامی از یک رشته سرکردگان بود که والدت در مستعمرات و بار آمدن در آن ظاهراً آن اراده و شور زیستن و حیات 

اینکه روم نسبت به جلوس مردي از اهل . رزانی داشته بود که از نژاد بومی روم رخت بربسته بودرا به ایشان ا

  .آید اي به شمار می اي و نشانه مستعمرات برتخت امپراطوري اعتراضی نکرد، در تاریخ روم خود واقعه

اش  ه خطوط چهر. عت بودقامت و خرام او نظامی و حضورش جاذب اطا. ترایانوس همواره همان سرکردة نظامی ماند

وي، که بلندقامت و قوي هیکل بود، عادت داشت که با سپاهیان خود راهپیمایی کند و با . نه ممتاز، بل نیرومند بود

شجاعت او نسبت به مرگ و زندگی . تمامی تجهیزات در دهها رودخانه که بر سر راه ایشان جاري بود به آب بزند

چیند، شام به خانۀ  وقتی شنید لیکینیوس سورا براي کشتن او توطئه می. داد ان میاعتنایی خاص مردم زاهد را نش بی

به اصطالح فنی، . سورا رفت، هر چه به او دادند بدون رسیدگی خورد، و اجازه داد که دالك سورا ریش او را بتراشد

او در فلسفه گفت و گو کند، اما خود برد تا با  زرین دهن نطاق، را در ارابۀ خود همراه می  معموال دیون،. فیلسوف نبود

ذهن روشن و صائب داشت، در حد . ـ بدا به حال فلسفه. کند اعتراف داشت که یک کلمه از بیانات دیون را درك نمی

مانند همگی افراد نوع بشر، خودپسند، اما به کلی . گشود که جاي عجب بود یک انسان؛ آن قدر کم دهان به یاوه می

از مقام خود هیچ سوءاستفاده نکرد، بر سر میز و . گوید همواره صحیح است بر کنار بود چه میاز این تصور که آن

کرد، چنانکه گویی آن  پیمود، و گاه شاهدبازي می پیوست، به مقدار زیاد با ایشان باده می هنگام شکار به دوستان می

دید که هرگز، با عشقبازي با زنان  ور ستایش میروم این کار را در خ. دهد کار را به احترام رسوم زمان خود انجام می

.دیگر، زن خود پلوتینا را مشوش نساخت

سادگی و . هنگامی که ترایانوس در چهل و دو سالگی به روم رسید، در حد اعالي قدرت جسمی و معنوي خود بود

پلینی . ت مجذوب ساختخوشخوبی و اعتدال او مردمی را که در همان اواخر با ظلم و جبر آشنا شده بودند بسهول

اي  دیون زرین دهن برابر امپراطور خطابه  در همان اوقات،. کهین را سنا انتخاب کرد تا خطابۀ خیر مقدم بخواند

و » سلطۀ مالکانه«هم پلینی و هم دیون در خطابۀ خود بین . دربارة تکالیف سلطان از نظر فلسفۀ رواقی قرائت کرد

یعنی امپراطور نباید خداوندگار ملک، بل سر خدمتکار آن و نمایندة اجراي . دندتمایز قایل شده بو» مقام رهبري«

: پلینی در خطابۀ خود گفت. تمایالت مردم باشد که توسط وکالي مردم یعنی سناتورها انتخاب شده است

  .داد ترایانوس سرکرده مؤدبانه گوش می» .فرمانرواي عموم باید منتخب عموم باشد«

اي نبود، آنچه روم را به شگفت آورد آن بود که وي وعدة ایشان را بوفور  طف آمیز در تاریخ چیز تازهاین گونه سرآغاز ل

کردند به دستیاران و همکاران خود واگذارد؛  آن ویالها را که اسالف او سالی چند هفته در آنها اقامت می. انجام داد

اما وي خود » مگر آنچه دوستانش مالک آن بودنددانست  وي هیچ چیز را از آن خود نمی«: گوید پلینی کهین می

کرد و  دربارة تمامی موضوعات حائز اهمیت، نظر سنا را استفسار می. زیست همچون وسپاسیانوس در سادگی می

سنا . تواند تقریباً قدرت مطلق را در دست بگیرد دریافت که اگر هم هرگز سخنان حاکم مطلق را به کار نبرد، می

کرد رعایت کند، او را در حکومت  تی که ترایانوس تشریفاتی را که حیثیت و مقام سنا را حفظ میحاضر بود در صور
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شاید . به حال خود بگذارد؛ سنا نیز مانند تمامی روم در این هنگام بیش از آن دوستار امنیت بود که بتواند آزاد باشد

د آن نداشت که اغنیا را به خاطر تحبیب فقرا از این رهگذر نیز شاد بود که ترایانوس احتیاط کار بود و هیچ قص

.بدوشد

در خالصۀ قوانین . ناپذیر، عالم حسابداران امور مالیه، و قاضی دادگري بود ترایانوس مدیري توانا و خستگی

بی مجازات ماندن مجرم بهتر از محکوم شدن بیگناه «یوستینیانوس، این اصل به ترایانوس نسبت داده شده است که 

توانست ساختمانهاي عظیم و وسیع دولتی را بدون افزودن ) و برخی فتحهاي پول آور(ه نظارت دقیق مخارج ب. »است

مالیات کامل کند، بل، برخالف، مالیاتها را تقلیل داد و بودجه را انتشار داد تا درآمدها و مخارج دولت را براي بررسی 

خواست که تقریباً مانند خود  مند بودند می ز دوستی او بهرهاز سناتورهایی ك ا. گیري در معرض انظار بگذارد و خرده

بسیاري از شهرهاي شرقی امور مالی خود را چنان بد اداره کرده بودند که به حد . او به کار اداري دلبسته باشند

. ادفرست ورشکستگی رسیده بودند، و ترایانوس ممیزانی از قبیل پلینی کهین براي کمک و رسیدگی به کار آنها می

کفایتی، تیشه  خودمختاري، با ولخرجی و بی. کرد، اما چاره نبود این طرز عمل استقالل و نظامات بلدي را تضعیف می

  .به ریشۀ خود زده بود

امپراطور، که دست پروردة جنگ بود، جهانگیري صریح اللهجه بود که نظم را به آزادي و قدرت را به صلح ترجیح 

داکیا، که به طور کلی همان رومانی . د او به رم نگذشته بود که براي فتح داکیا عازم شدهنوز یک سال از وور. داد می

است، مانند مشتی است که در دل آلمان نشسته باشد، و بنابراین در آن کشمکشی که ترایانوس بین  1940سال 

اي که از  شد که روم بر جاده میالحاق آن به روم باعث . کرد، ارزش نظامی بسیار داشت ژرمنها و ایتالیا پیش بینی می

رودخانۀ ساو به رودخانۀ دانوب و از آنجا تا بیزانس کشیده شده بود مسلط شود ـ و آن جادة زمینی بسیار پر ارزشی 

در نبردي که نقشۀ آن عالی کشیده شده بود و با . آن، داکیا معادن طال نیز داشت اضافه بر. به جانب مشرق زمین بود

رایانوس سپاهیان خود را از میان تمامی موانع و مقاومتها گذراند و به سارمیز گتوسا، پایتخت داکیا، سرعت اجرا شد، ت

پیکرتراشی رومی تصویري با معنی از دکبالوس، پادشاه داکیا، باقی گذارده . رساند و آن شهر را وادار به تسلیم ساخت

و را به عنوان شاه دست نشانده باز به سلطنت رساند ترایانوس ا. است ـ که صورت نجیب با قدرت و با شخصیتی دارد

. اما دکبالوس بزودي قرار داد خود را نقض کرد و حکومت مستقل خود را از سر گرفت). 102سال (و به روم بازگشت 

، روي دانوب پلی زد که از عجایب مهندسی آن قرن بود، )105سال (ترایانوس باز سپاهیان خود را به داخل داکیا برد 

دکبالوس کشته شد، پادگان نیرومندي براي نگاهداري سارمیز گتوسا مستقر . مجدداً به پایتخت داکیا حمله برد و

که (گالدیاتور  10,000روزه با شرکت  123گردید، و ترایانوس به روم بازگشت تا فتح خود را با مسابقات رزمی 

آمدند در  مهاجران رومی را که براي استمالك می داکیا مستعمرة روم شد،. جشن بگیرد) محتمال اسیر جنگی بودند

معادن . خود پذیرفت، مردم داکیا با ایشان ازدواج کردند، و زبان التینی را به طریق رومانیایی خود مشوش ساختند

ترایانوس، . طالي ترانسیلوانیا تحت هدایت کارپرداز امپراطوري قرار گرفت و بزودي مخارج مادي جنگ را تأمین کرد

ي آنکه مزد زحمات خود را به خود بپردازد، یک میلیون لیور نقره و نیم میلیون لیور طال از داکیا با خود برد ـ و برا

.بردند این آخرین غارت معتنابهی بود که سپاهیان براي بطالت روم می

نفر  300,000محتمال پرداخت ـ  می) دالر260(دینار  650کرد  با این غارتها، امپراطور به هر شارمندي که تقاضا می

تقاضا کردند، و آن قدر ماند که بیکاري ناشی از ترخیص سربازان با بزرگترین برنامۀ ساختمانهاي عمومی، کمک 

هاي  ترایانوس آبراهه. دولتی، و تزیین معماریی که ایتالیا از زمان آوگوستوس به بعد به خود ندیده بود عالج شود

در اوستیا بندرگاه وسیعی ساخت که با مجاري . کند ساخت که هنوز هم کار میقدیم را مرمت کرد و آبراهۀ جدیدي 

آب به رودخانۀ تیبر و بندرگاه کالودیوس وصل بود، و آن را با انبارهایی تزیین کرد که نمونۀ زیبایی و قابلیت استفاده 
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ونتین کشیدند، و جادة موسوم جادة جدیدي از روي باتالقهاي پ. هاي قدیم را مرمت کردند مهندسان او جاده. بودند

مجراي کالودیوسی را، که آب دریاچۀ فوکینوس را خشک . به جادة ترایانوسی را از بنونتوم به بروندیسیوم ساختند

کرد، از نو باز کردند، آب و گل بندرگاهها را در کنتومکالي و آنکونا کشیدند، براي راونا آبراهه، و براي ورونا آمفی  می

اما . ها، پلها، و ساختمانهاي جدید را در سراسر امپراطوري تهیه کرد و پرداخت ترایانوس مخارج جاده .تئاتري ساختند

از رقابت معماري بین شهرها جلوگیري و ایشان را ترغیب کرد که اضافه درآمد خود را خرج بهبود وضع و محیط 

کوشید، با الزام . وفان آسیب دیده باشد کمک کندهمواره آماده بود به هر شهر که از زلزله یا حریق یا ط. فقیران کنند

سناتورها به خرج یک سوم از سرمایۀ خود در اراضی ایتالیا، کشاورزي را ترقی دهد؛ و چون دید این سیاست موجب 

گردد، خرده مالکان را با مساعده دادن پول دولتی با بهرة کم  گسترش نظام امالك وسیع در دست افراد معدود می

به منظور ازدیاد تعداد موالید، کمک خرج دهقانان را افزود، دولت . و بهبود اراضی و خانه تشویق کردجهت خرید 

به دهقانان ایتالیایی داد، و به هیئتهاي خیریۀ محلی اجازه ) نصف نرخ معمولی(هاي رهنی را به نرخ پنج درصد  قرضه

سسترس براي هر دختر در ماه میان  12ر و براي هر پس) دالر160(سسترس  16داد که بهرة حاصل را از قرار 

نماید، اما مشاهدات فعلی دال بر آن است که، براي نگاهداري بچه در  مبالغ ناچیز می. بضاعت توزیع کنند دهقانان بی

ترایانوس با امید مشابهی اجازه داد که . مزارع ایتالیا در قرن اول میالدي، شانزده تا بیست سسترس کافی بوده است

سیستم آلیمنتا . شد، غلۀ خیریه دریافت دارند اي که به رسم خیریه به پدرانشان داده می ن روم، اضافه بر غلهکودکا

بشردوستانی . توسط هادریانوس و آنتونینها توسعه یافت و شامل چند قسمت از امپراطوري شد) کمک خرج دهقانی(

داد،  سسترس کمک خرج به کودکان کوموم می 30,000کردند، چنانکه پلینی کهین سالی  منفرد هم بدان کمک می

.وکایلیا ماکرینا یک میلیون سسترس به همان منظور براي کودکان تاراکینا در اسپانیا باقی گذارد

از نبوغ معماري . ترایانوس نیز، مانند آوگوستوس، ایتالیا را به مستعمرات، و روم را به ایتالیا ترجیح می داد

هاي جدید و پل دانوب را طرح کرده بود، به طور کامل  ها و آبراهه یان دمشق بود و جادهآپولودوروس، که از یونان

امپراطور در این هنگام وي را مأمور خراب کردن و پاك کردن قطعات بزرگ شهر، که بر آنها خانه . استفاده کرد

، بر این فضا و فضاي مجاور، فوروم متر از پایۀ تپۀ کویرینالیس را بتراشد و 40ساخته شده بود، کرد و دستور داد تا 

جدیدي بسازد که از حیث مساحت مساوي مجموع فورومهاي قبلی باشد و گرداگرد آن عماراتی بسازد که در شکوه و 

از طاق نصرت ترایانوس وارد فوروم . جالل در خور پایتختی باشد که به حد اعالي قدرت و دولتمندي خود رسیده بود

متر با سنگ صاف فرش شده بود، و گرد آن دیوار بلند و  108متر در  113فوروم به ابعاد   لۀداخ. شدند ترایانوس می

شد احاطه  رواقی قرار داشت؛ دیوارهاي غربی و شرقی با اطاق نشیمنهاي نیمدایره که از ستونهاي دوریک تشکیل می

یانوس بر آن بود و منظور از ساختن آن این در وسط فوروم، باسیلیکا اولپیا سر برآورده بود که نام طایفۀ ترا. شده بود

خارج آن با پنجاه ستون سنگی یکپارچه تزیین شده بود؛ کف آن مرمر بود؛ . بود که محل ادارة تجارت و مالیه باشد

. صحن وسیع آن را ستونهاي سنگ سیاه فرا گرفته بود؛ و بام آن، که تیرهاي عظیم داشت، با برنز پوشیده شده بود

بین این . ي شمالی فوروم جدید، دو کتابخانه ساخته شد، یکی براي آثار التینی و دیگري براي آثار یونانینزدیک انتها

هنگامی که فوروم کامل شد، یکی از عجایب . دو کتابخانه ستون ترایانوس و پشت آنها معبد ترایانوس بنا شده بود

  .معماري جهان به شمار آمد

از هجده قطعۀ . درجۀ اول از لحاظ حمل و نقل مصالح اهمیت بسیار داشتستون ترایانوس که هنوز برپاست در 

قطعات سنگ را با کشتی از جزیرة پاروس . مکعب مرمر تراشیده شده بود که هر یک در حدود پنجاه تن وزن داشت

ک از کردند، و روي غلت بردند، برخالف جریان رودخانه حملشان می آوردند، در اوستیا از کشتی به زورق می می

هر قطعه سنگ را سی و دو . بردند تا به محل کار برسد ها می کشیدند و در کوچه سراشیب کنارة رودخانه باال می
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داد؛ سه طرف پایه با پیکرتراشی تزیین شده بود؛ طرف چهارم  هشت پارچه ترکیب پایۀ ستون را می: کردند پارچه می

متر ارتفاع  29,5. متر بود  3,65از انتهاي زیرین آن به قطر  بدنۀ ستون، که. پله 185مدخل پلکانی بود متشکل از 

اي از ترایانوس قرار داشت که کرة جهان  داشت، از بیست و یک پارچه سنگ تشکیل شده بود، و بر رأس آن مجسمه

داکیا قطعه سنگها را، پیش از آنکه به جاي خود قرار دهند، با نقشهاي نیم برجستۀ لشکرکشی . را در دست گرفته بود

هدف این نقشها . سازي تاریخی باستان است این نقشها حد اعالي واقعپردازي عصر فالویوس و مجسمه. تزیین کردند

هاي واقعی و  سازي یونانی نیست، هدف این نقشها بیشتر آن است که صحنه انگیز مجسمه زیبایی آرام یا انواع خیال

هاي یونانی مانند آثار بالزاك و زوال پس از کورنی  ه به وضع پیکرها نسبت  وضع این پیکره. کشاکش جنگ را بازبنماید

گردانهاي رومی : کنیم قاب پیچ خورده، فتح داکیا را قدم به قدم دنبال می 124شکل این  2000در . و راسین است

یل شده بود، هاي صاف تشک شوند، عبور از فراز دانوب روي پلی که از کشتی که با تمامی تجهیزات از پادگان خارج می

رومی در سرزمین دشمن، نبرد درهم تیر و نیزه و داس و سنگ، آتش زدن دهکدة داکیا در حالی که   افراشتن خیمۀ

دهند، جراحان که  زنان و کودکان از ترایانوس التماس رحم دارند، زنان داکیا که اسیران رومی را شکنجه می

نوشند، سر دکبالوس که به نشانۀ ظفر براي  یکایک جام زهر را می کنند، امپراطوران داکیا که مجروحان را معالجه می

شوند ـ در نقشهایی  هاي خود به کوچنشینی بردگان رم برده می برند، و رج طویل زن و بچه که از خانه ترایانوس می

ین هنرمندان ا. کنند، آنچه گفتیم و چیزهاي دیگر نقل شده است که استادانه در تاریخ پیکرتراشی داستان سرایی می

هاي  دهند، اما در ضمن جنبه و کارفرمایان ایشان زیاده وطنپرست نبودند؛ اعمال رحم آمیز ترایانوس را نشان می

این . اند؛ زیباترین اشکال در این طومار همان پادشاه داکیا است گر ساخته قهرمانی تقالي ملیتی را در راه آزادي جلوه

آنکه کامال مؤثر واقع شود، بیش از آنچه باید افراد و وقایع در آن منعکس انگیز است؛ براي  نقشها سندي شگفت

افتد که شاید جنگجویی از مردم داکیا آن  برخی از اشکال چنان خشن و ناپخته است که شخص به ظن می. اند شده

دوي باال و روي به واسطۀ ندانستن علم مرایا و طرز انعکاس آن در پیکرتراشی، اشکال به طور ب. را تراشیده باشد

اند، و تمامی نقش، مانند افریز فیدیاس، فقط به وسیلۀ فاختۀ شوخی که از روي زمین رو به باال  یکدیگر قرار گرفته

این انحراف جالبی از سبک کالسیک بود که جمود آن هیچ وقت کارمایۀ شدید رومیان را به . بپرد قابل دیدن است

شود ـ آزمایشهاي طاق تیتوس را ادامه  که هر صحنه در صحنۀ دیگر ذوب میآن ـ » روش تداوم«. بیان نیاورده بود

با وجود نقصهایی که دارد، این داستان پیچاپیچ مکرر در . داده و راه را براي نقوش برجستۀ قرون وسطی باز کرده بود

نارة ناپلئونی در از ستون مارکوس آورلیوس در روم و ستون آرکادیوس در قسطنطنیه گرفته تا م: مکرر تقلید شد

.میدان واندوم پاریس

ترایانوس با اتمام بزرگوارانۀ حمامهایی که دومیتیانوس به ساختمان آنها شروع کرده بود برنامۀ ساختمانی خود را 

هاي  در ضمن این مدت شش سال صلح او را فرسوده بود؛ مدیریت کاري بود که مانند جنگ کارمایه. کامل کرد

هاي قیصر را از آنجا که مارکوس  چرا نقشه. ساخت کرد؛ و اقامت در کاخ او را شاداب نمی نمیپنهانی او را بیدار 

آنتونیوس در اجراي آن وامانده بود دنبال نکند، مسئلۀ پارتها را یک بار براي همیشه فیصله ندهد، مرزي مناسبتر با 

از ارمنستان و پارت به آسیاي مرکزي و  هاي تجاري را که وضع جنگ در مشرق زمین مستقر نسازد، و تسلط بر جاده

رسد در دست نگیرد؟ خلیج فارس و هندوستان می

و باز یک . یک سال بعد، ارمنستان را گرفته بود). 113(پس از تهیه دیدن دقیق، مجدداً با سپاهیان خود به راه افتاد 

سیده بود ـ اولین و آخرین سرکردة رومی تیسفون را تسخیر کرده، به اقیانوس هند ر  النهرین گذشته، سال بعد از بین

آموختند؛ سنا از اینکه تقریباً  مردم روم جغرافیا را با دنبال کردن فتحهاي او می. که برابر آن دریا ایستاده است

بوسفور، کولخیس، ایبري آسیایی، : شنید سرگرم بود ملتی دیگر را می  اي یک بار خبر تسخیر یا تسلیم عجوالنۀ هفته
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النهرین  پارت، ارمنستان، آشور، و بین. آسیایی، اوسروئنه، مسنیا، مدیا، آشور، عربستان سنگی، و باالخره پارتآلبانی 

به صورت مستعمره درآمدند، و اسکندر جدید این افتخار را تحصیل کرد که بر دشمنان قدیم روم شاهی را تعیین 

کر بود که بیش از آن پیر شده است که بتواند پیشرفت در کنارة دریاي سرخ، ترایانوس این ف. کرد و بر تخت نشاند

به همان قناعت کرد که در دریاي سرخ ناوگانی بسازد تا عبور وتجارت با . پادشاه مقدونیه را به سوي سند تکرار کند

  .الجیشی پادگان گذارد و با اکراه به سوي روم بازگشت در تمامی نقاط سوق. هند را نظارت کند

ارکوس آنتونیوس، زیاده از حد سریع حرکت کرده، بیش از حد دور شده، و از به هم پیوستن فتحها و وي نیز، مانند م

همینکه به انطاکیه رسید، خبر شد که خسرو، پادشاه پارت که وي از سلطنت . خطوط ارتباطی خود غافل مانده بود

در تمامی مستعمرات جدید . یر کرده استالنهرین مرکزي را از نو تسخ خلع کرده بود، ارتشی دیگر گرد آورده و بین

اند؛ و در لیبی، ماورتانیا، و بریتانیا آتش  النهرین، مصر، و کورنه عصیان کرده طغیان سربرافراشته است؛ یهود بین

با . خواست باز به دشت نبرد بشتابد، اما تنش از فرمانبرداري ابا کرد جنگجوي پیر می. دشمنی زبانه کشیده است

زیست، و از این راه فرسوده شده بود؛ دچار  در شرق پرحرارت چنان زیسته بود که در مغرب زمین می جنبش فراوان

با اندوه تمام، لوکیوس کویتوس را مأمور فرو . استسقا شد، و سکته آن ارادة عظیم را در کالبد شکسته عاجز گذارد

اش هادریانوس را به  و برادرزاده  فریقا فرستاد،النهرین کرد، مارکیوس توربا را به سرکوبی یهود ا نشاندن قیام بین

دستور داد که خود او را به ساحل کیلیکیا برسانند، به این امید که از . روم در سوریه گماشت  سرکردگی ارتش عمدة

سنا در صدد بود مراسم پیروزي بزرگی براي او تدارك ببیند که از زمان آوگوستوس . آنجا با کشتی به روم برود

). 117سال (ترایانوس در سن شصت و چهار سالگی، پس از نوزده سال حکومت، در سلینوس مرد . نشده بود تجدید

  .خاکستر او را به پایتخت بردند و زیر همان ستون بزرگ که خود به جاي قبر برگزیده بود دفن کردند

III – هادریانوس

  حکمران – 1

ین امپراطوران روم با خدعۀ عاشقانه به سلطنت رسید یا با تر رود که هیچ وقت معلوم شود درخشنده احتمال نمی

انتصاب او نتیجۀ آن بود که چون ترایانوس بدون «: گوید دیون کاسیوس می. واسطۀ اعتقاد ترایانوس به ارزندگی او

 ».بیوة او، پلوتینا، که عاشق هادریانوس بود، توطئه چید تا نیل او را به تخت سلطنت مسلم ساخت  وارث مرد،

پلوتینا و هادریانوس آن شایعه را تکذیب کردند، اما، با وجود تکذیب، آن .. کند سپارتیانوس همین داستان را تکرار می

  .با اهداي مبلغ معتنابهی به لشکریان، هادریانوس مسئله را فیصله داد. شایعه تا پایان حکومت او رواج داشت

رساند، و چنانکه در  به شهر آدریا در ساحل دریاي آدریاتیک میهادریانوس نسب و خاندان خود را   پوبلیوس آیلیوس

همان شهر اسپانیایی، به نام ایتکالیکا، که . گوید، نیاکانش از آنجا به اسپانیا مهاجرت کرده بودند ترجمۀ حال خود می

هنگامی که . د دیدبه خو 76شاهد میالد ترایانوس شده بود، تولد برادرزادة او هادریانوس را هم در سال  52در سال 

آتیانوس وي را تعلیم . ، طفل را تحت قیمومت ترایانوس و کایلیوس آتیانوس نهادند)86سال (پدر هادریانوس مرد 

در . داده بودند» بچه یونانی«اي به ادبیات یونانی در او برانگیخت که به هادریانوس جوان لقب  داد و چنان عالقه می

. ، نقاشی، و پیکرتراشی هم خواند، و بعد در پنج شش هنر نیز سر فرو بردضمن، تغنی، موسیقی، طب، ریاضیات

ویویا سابینا، به نحوي که در ) 100سال (اش را به زنی او داد  و برادرزاده) 91سال (ترایانوس او را به روم فرا خواند 

د که زیبایی ممتازي داشت شود ـ گرچه ممکن است او را مطلوبتر ساخته باشند ـ زنی بو تصویرهاي نیمتنه دیده می

شاید هادریانوس سگها و اسبها را زیاد دوست . و خود بر آن آگاه بود، و هادریانوس سعادت جاودانی در او نیافت

شاید شوهري . ساخته است اند برایشان قبر می مرده گذرانده و چون می داشته و اوقات زیادي را در شکار با آنها می می

در هر حال، ویویا فرزندي نیاورد، و با اینکه در بسیار سفرها همراه هادریانوس . نموده است بیوفا بوده، یا چنان می
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داشت و از هیچ گونه  هادریانوس به او انواع و اقسام لطف و ادب را روا می. زیستند بود، تمام عمر از یکدیگر جدا می

ن او بود دربارة ویویا با لحنی فاقد احترام وقتی سوئتونیوس که از منشیا. کرد لطفی جز محبت نسبت بدو دریغ نمی

  .سخن گفت، او را اخراج کرد

به   نخستین تصمیم هادریانوس در سمت امپراطوري آن بود که در سیاست جهانگیري عموي خود تجدیدنظر کند،

و، چون  دانست علت آنکه لشکرکشی به پارت را، اندکی پس از جنگهاي داکیا، موجب اتالف عظیم افراد و وسایل می

معتقد بود که آن لشکرکشی اگر به فتح کامل انجامد منافعی خواهد داشت که نگاهداري آن دشوار خواهد بود، 

سرکردگان ترایانوس، که مشتاق افتخارات جنگی بودند، هرگز . خواسته بود ترایانوس را از آن کار منصرف کند

النهرین و پارت باز خواند،  از ارمنستان و آشور و بین در این هنگام وي لشکرها را. مخالفت او را نبخشیده بودند

ترایانوس . ارمنستان را به جاي مستعمره دست نشاندة روم کرد، و فرات را به عنوان مرز شرقی امپراطوري پذیرفت

، کرد و تا آنجا که توانست آن قلمرو بیسابقه را قیصر را سرمشق خود کرده بود، هادریانوس آوگوستوس را تقلید می

سرکردگانی که نیروهاي . که اسلحۀ بیرحم براي روم به دست آورده بود، با روش ادارة صلح آمیز متحد ساخت

ترایانوس را تحت فرمان داشتند ـ یعنی پالما، کلسوس، کویتوس، و نیگرینوس ـ این سیاست را از روي ترس و دور از 

در موقعی . فاع بود، و صرفاً دفاع کردن در حکم مردنبه گمان ایشان، دست کشیدن از حمله صرفاً د. عقل پنداشتند

اي به  که هادریانوس با لشکریان خود در حدود رودخانۀ دانوب بود، سنا اعالم کرد که آن چهار سر کرده در توطئه

مردم روم از اینکه دیدند آن افراد بدون . اند منظور واژگون کردن حکومت گیر افتاده و به فرمان سنا اعدام شده

هر چند هادریانوس که با شتاب به روم بازگشت اعتراض کرد که با موضوع هیچ . اند یکه خوردند حاکمه کشته شدهم

تعهد کرد که هیچ سناتوري را جز به فرمان سنا نکشد، به مردم . سر و کاري نداشته است، کسی سخن او را باور نکرد

 900‘000‘000مالیاتهاي عقب افتاده را تا . گرم ساختو با مسابقات رزمی فراوان ایشان را سر  هدیۀ نقدي داد،

هاي مالیاتی را سوزاند، و مدت بیست سال با درایت و عدالت و سالمت  سسترس معاف کرد، در حریقی عمدي پرونده

.اما عدم محبوبیت او همچنان کامل ماند. حکومت کرد

ساخت و  مویش را مصنوعاً مجعد می: گوید د و میکن نویس قدیم او وي را بلندقامت و خوش قیافه وصف می زندگینامه

و از آن زمان به بعد تمامی رومیان ریش . پوشاند اش را می ریش انبوهی داشت که عیب و نقص طبیعی چهره«

در چند مورد، شیر را . داشت بدن نیرومندي داشت و با ورزش زیاد، و خصوصاً با شکار، خود را قوي نگاه می. گذاشتند

  . کشتبا دست خود 

اخمو و بشاش، خوش طبع و باوقار، «: گویند می. آن قدر عناصر مختلف در او آمیخته بود که توصیف آنها دشوار است

» .اي ساده، و در همۀ چیزها دو گونه بود منش، خشک و رحیم، به نحو فریبنده شهوي و احتیاط کار، سختگیر و آزاده

آثار . گذاشت ه سنت به عنوان نسج مرتبط نسلها احترام میذهنی وقاد و بیطرف و شکاك و نافذ داشت، اما ب

نه به مذهب . پروایی و حسن ذوق در جستجوي لذت بود کرد، اما با بی خواند و تمجید می اپیکتتوس رواقی را می

گرفت، کیش  خندید، جادو و اخترشماري را به بازي می اعتقاد داشت و نه از خرافات بري بود؛ به سروش معابد می

مؤدب و لجوج، گاه ظالم، و معموال مهربان . داد کرد، و تکالیف کاهن اعظم را با کمال دقت انجام می ی را تشویق میمل

کرد، به مردم بدبخت کمک  از بیماران عیادت می. بود؛ شاید تناقضات او صرفاً تطبیق با اوضاع و احوال بوده است

ساخت، و براي هنرمندان و نویسندگان و فیلسوفان  ان میرساند، خیریۀ موجود را شامل حال بیوگان و کودک می

چند جلد . نقاشی الیق و پیکرتراشی متوسط بود. نواخت رقصید و چنگ می خواند و می خوب آواز می. حامی بذالی بود

. به التینی و یونانی. یک جلد دستور زبان، یک جلد ترجمۀ حال خود، و اشعاري شایسته و ناشایسته: کتاب نوشت

داد؛ به تقلید از او،  بیات یونانی را به التینی، و التینی کاتوي مهین را به نثر فصیح و روان سیسرون ترجیح میاد
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گرفتند در دانشگاهی جمع  استادانی را که از دولت مواجب می. بردند بسیاري از مؤلفان نثر متصنع قدیم را به کار می

از گرد . کوهی براي ایشان ساخت تا با موزة اسکندریه رقابت کندآورد، مواجب خوبی به ایشان داد، و آتنایوم باش

آوردن دانشمندان و متفکران به دور خود و مبهوت ساختن ایشان با سؤاالت و خندیدن به تناقضات و مباحثات 

 فاوورینوس، از مردم گل، خردمندترین فرد این دربار فلسفی بود؛ هنگامی که دوستانش او را. برد ایشان لذت می

هر که سی لشکر در پس خود داشته : استهزا کردند که چرا در احتجاج با هادریانوس وامانده است، در پاسخ گفت

.گوید باشد حتماً سخن درست می

به پیروي از دومیتیانوس، . حس بري از اشتباه مرد عملی در هادریانوس موجود بود  همراه این عالیق فراوان فکري،

خرد گماشت، بازرگانانی را که توانایی ایشان آزموده شده بود براي ادارة حکومت برگزید، و آزادشدگان را به کارهاي 

از میان ایشان و سناتورها و حقوقدانان شورایی تشکیل داد که مرتباً جهت رسیدگی به سیاست امور تشکیل جلسه 

پرداخت مالیات کشف کند، و نتیجۀ  یک نفر را به سمت وکیل عمومی خزانه تعیین کرد تا رشا یا خدعه را در. داد می

وي . دار این کار آن بود که هر چند مالیاتها از صورت سابق تغییري نکرده بود، درآمد به طور قطع افزایش یافت معنی

هاي کار  خود مراقب تمامی دستگاههاي اداري بود و، مانند ناپلئون، رؤساي ادارات را از اطالع مفصلی که در رشته

نوشت، تقریر  حافظۀ او سرشار بود؛ در آن واحد می«: گوید سپارتیانوس می. داشت شگفتی وا می ایشان داشت به

با . ـ هر چند تکرار این داستان موهم سوءظن است» گفت داد، و با دوستان خود سخن می کرد، گوش می مطلب می

قیمتی که . شد الحق اداره میتوجه او، و با کمک مأموران کشوري متعدد، امپراطوري محتمال بهتر از سابق یا 

بود که امپراطوري را باز هم به حکومت » جنون مقررات«امپراطور بابت این نظم شدید پرداخت اداره بازي روزافزون 

الوصف، گماشتگان او  کرد؛ مع هادریانوس تمامی اشکال همکاري با سنا را رعایت می. سلطنتی مطلق نزدیکتر ساخت

رسید تخطی  به نظر می» مجمع شاهان«روز به روز بیشتر به وظایف هیئتی که روزگاري و فرمانهاي اجرایی ایشان 

بیش از آن به مسائل و اشکاالت خود نزدیک بود که بتواند پیش بینی کند که تمرکز امور در ادارات، که . کردند می

ات پردازان باري غیر قابل ممکن است با گذشت زمان براي مالی  موجب تسریع کار اما خودرا و رو به تکثیر است،

برعکس، وي معتقد بود که، در حدود قانون و نظمی که حکومت او برقرار کرده بود، هر فرد مقیم . تحمل گردد

.اي به طبقۀ باالتر برود تواند بسرعت از طبقه امپراطوري که استعدادي داشته باشد شغلی خواهد یافت، و هر کس می

یولیانوس . مرج ناشی از قوانین مبهم و متناقض که بر هم انباشته شده بود بیزار بودذهن وقاد و منطقی او از هرج و 

و تدوین قوانین را به . را مأمور ساخت تا مقننات مباشران سابق دادگستري را در منشوري دایمی هماهنگ کند

هم در روم و هم در  هادریانوس. میزان زیادتر تشویق کرد، و بدین نحو راه را براي یوستینیانوس هموار ساخت

داد و به قاضی منصف مشهور شد، چون همواره تا آن حد که سلطۀ  مسافرتهاي خود عمل دیوان تمیز را انجام می

شمار صادر کرد که معموال به سود ضعفا و به زیان اقویا، یا به سود  فرمانهاي بی. کرد داد مالیمت می قانون اجازه می

مالک در مقابل مالک بزرگ، مستأجر در مقابل موجر، و به سود مصرف کننده در بردگان در مقابل اربابان، خرده 

کرد،  اتهامات مبنی بر خیانت به دولت را رد می. ها بود فروشان و باال بردن قیمت توسط واسطه هاي خرده مقابل خدعه

که قوانین را تا حدي با پذیرفت، و فرمان داد  شناخت به سود خود نمی وصیت صاحبان فرزند یا افرادي را که نمی

خود در اراضی دولتی به غرس نهال پرداخت و دیگران به این کار تشویق . اغماض نسبت به مسیحیان اعمال کنند

کردند تا درخت میوه در آن بکارند و تا  شدند؛ بدین نحو، مالکان اراضی وسیع ناهموار خود را به مستأجرین واگذار می

هادریانوس مصلح اصولی شدید العملی نبود، صرفاً مدیر اعالیی بود که . اره نپردازندوقتی که درخت به ثمر برسد اج

صور قدیم را حفظ کرد، اما بی سر . سعی داشت در حدود عدم تساوي طبایع بشري حداکثر خیر کل را به دست آورد

بت به ادارة امور فرو یک بار، هنگامی که تمایل او نس. و صدا، طبق حوایج زمان، محتویات جدید در آنها ریخت
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؛ »پس امپراطور مباش«زن بانگ زد . ابا کرد» وقت ندارم«نشسته بود، از پذیرفتن زن صاحب عرضحالی به عذر 

  .هادریانوس به عرضش رسید

  سرگردان -2

به پیروي از . مند بود هادریانوس، برخالف اسالف خود، همان قدر که به پایتخت عالقه داشت، به امپراطوري عالقه

سابقۀ مطبوعی که آوگوستوس گذارده بود، هادریانوس تصمیم گرفت به تمامی مستعمرات سفر کند، اوضاع و احوال 

تواند باشد  و حوایج آنها را بررسی نماید، و آن حوایج را با ارسال هیئتها و وسایلی که در دسترس امپراطوري می

عقاید ملل مختلف قلمرو خود را ببیند؛ میل داشت  عالقه داشت رسوم و هنرها، پوشاك، و  در ضمن،. تخفیف دهد

فرونتو . ور شود نقاط مشهور تاریخ یونان را تماشا کند و در آن فرهنگ هلنی که زمینه و زیور ذهن او بود غوطه

از رم به راه  121در سال » .دوست داشت نه فقط بر جهان حکومت کند، بل در آن به سیاحت پردازد«: گوید می

. مان او طمطراق و زرق و برق شاهانه نداشتند، بلکه جمعی کارشناس، معمار، بنا، مهندس، و هنرمند بودندمالز. افتاد

از گل به گرمانیا رفت و همه را از » .بذل و بخششهاي گوناگون به داد تمامی جوامع رسید«نخست به گل رفت و با 

.آن به شگفتی آوردکامل بودن طرز بازرسی دفاع امپراطوري در برابر مخربین آیندة 

هاي سنگفرش شدة بین رود راین و رود دانوب را از نو تنظیم کرد و به طول آنها افزود و وضع آنها را بهتر  جاده

شناخت و معتقد بود که خوي صلح آمیز او نباید ارتشهاي او را  با اینکه اهل صلح بود، هنرهاي جنگی را می. ساخت

مقررات شدیدي به منظور حفظ انضباط نظامی صادر کرد و هنگام بازدید اردو . تضعیف یا دشمنان او را گمراه سازد

دهها   رفت، خورد، هرگز با وسیلۀ نقلیه نمی کرد، از غذاي سربازان می کرد، زندگی سربازي می آن مقررات را رعایت می

توانست  کسی حدس هم نمیداد که  پیمود، و چنان تحملی از خود نشان می کیلومتر را پیاده با تجهیزات کامل می

داد، درجۀ قانونی و وضع اقتصادي  در عین حال، حسن عمل را جایزه می. بزند که در دل اهل مطالعه و فیلسوف است

بهتر و ذخایر مناسب در اختیارشان گذارد، انضباط ساعات آزادي ایشان را تخفیف   افراد لشکري را باال برد، اسلحۀ

. داشت که سرگرمیهاي ایشان نباید آنان را براي کارهایی که در پیش داشتند ناتوان کندو صرفاً در این اصرار   داد،

  .ارتش روم هیچ وقت وضعی بهتر از وضع زمان او نداشته است

از ). 122سال (در این هنگام، در کنارة رود راین، رو به مصب آن پیش راند و از دریا با کشتی به بریتانیا رفت 

ا خبري نداریم، جز آنکه فرمان داد از خلیج سالوي تا مصب رودخانۀ تاین دیواري بکشند تا فعالیتهاي او در آنج

هنگام مراجعت به گل، از سر فراغ، در آوینیون و نیم و سایر شهرهاي پرووانس . »وحشیان را از رومیان جدا کنند«

گشت، غالمی با شمشیر  میزبان خود می وقتی تنها در باغ. گشت و زمستان را در تاراگونا، واقع در اسپانیا، گذراند

هادریانوس بر او غلبه کرد و آرام به دست خادمانش داد، که او را . آخته در کف بر او تاخت و کوشید به قتلش رساند

  .دیوانه یافتند

. دندکر چند لشکر را به جنگ شمال افریقا برد، که ساکنان آن شهرهاي رومی ماورتانیا را غارت می 123در بهار سال 

پس از گذراندن . هاي خود سوار کشتی شد تا به افسوس برود پس از در هم شکستن و عقب نشاندن ایشان به تپه

زمستان در آنجا به شهرهاي آسیاي صغیر سفر کرد، عرضحالها و شکایات را گوش داد، بدکاریها را مجازات کرد، به 

کوزیکوس، . تئاترهاي بلدي پول و طرح و کارگر فراهم آوردافراد الیق پاداش داد، و براي ساختن معابد و حمامها و 

هادریانوس خسارت را از محل اعتبار امپراطوري پرداخت و در . نیکایا، و نیکومدیا دچار زلزلۀ شدیدي شده بود

در کنارة دریاي سیاه به طرف شرق . الفور یکی از عجایب هفتگانۀ عالم به شمار رفت کوزیکوس معبدي ساخت که فی

فرمان داد به اوضاع و احوال تمامی بندرهاي دریاي ) آریانوس مورخ(طرابوزان پیش رفت و به فرماندار کاپادوکیا  تا

بعد به طرف جنوب غربی رفت و از پافالگونیا گذشت و زمستان را در . سیاه رسیدگی کند و به او گزارش دهد
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زمستان خوشی در آتن گذراند و . آنجا به آتن رفت با کشتی به رودس و از 125در پاییز سال . پرگاموم به سر برد

در پنجاهسالگی هنوز شوقی داشت و در سیسیل توقف کرد و از کوه اتنا باال رفت تا . سپس به سوي روم بازگشت

.متر از سطح دریا تماشا کند 3350طلوع آفتاب را از جایگاه بلندي به ارتفاع 

ال دور از پایتخت خود به سر برد و اطمینان کند که زیردستان به این نکته جالب است که وي توانست مدت پنج س

قدري . حکومتی تقریباً خودکار تشکیل داده و تربیت کرده بود  هادریانوس، مثل هر مدیر خوب،. کار خود ادامه دهند

جهان  دوید و حواس او نزد آن همه نقاط بود که در اما شهوت سفر در خونش می. بیش از یک سال در روم ماند

باز به راه افتاد؛ این بار به اوتیکا، کارتاژ، و شهرهاي جدید رو به ترقی درشمال افریقا  128در سال ! شد ساخت می

 – 128سال (چیزي نگذشت که باز بار سفر بست و زمستان دیگري را در آتن گذراند . پاییز به روم بازگشت. رفت

کرد، و از اینکه او را آزادیبخش،  جشنها با خرسندي ریاست میدر مسابقات و   به ریاست قضات منصوب شد،). 129

آمیخت و از ترانه  با فیلسوفان و هنرمندان می. برد خواندند لذت می و منجی جهان می  خورشید، خداي خدایان،

مرج چون از هرج و . کرد، بی آنکه دیوانگیهاي آن هر دو را تقلید کند پردازي مارکوس آنتونیوس و نرون تقلید می

چون همواره با شکاکیت به مذاهب . هیئتی از حقوقدانان را مأمور تدوین آنها کرد  قوانین آتن مستأصل شده بود،

چون آتن را به واسطۀ بیکاري گرفتار یافت و چون مصمم بود . عالقه داشت، ترتیبی داد و به اسرار الئوسی سر سپرد

اي  وران کاردان را احضار کرد و برنامه اران و مهندسان و پیشهکه آن شهر را به شکوه ایام پریکلس باز آورد، معم

در میدانی که در میان ستونها محصور . ساختمانی در دست گرفت که از ساختمانهاي دولتی او در روم وسیعتر بود

که از سنگ ستون و بام مطال و اطاقهایی داشت  120اي با دیوارهاي مرمرین برافراشتند که  بود، کارگران او کتابخانه

زئوس «یک ژیمنازیوم، یک آبراهه، و معبدي براي االهه هرا و یکی دیگر براي . درخشید سماق و نقاشی و مجسمه می

ـ و آن معبد عظیم ) 131سال (ترین این کارهاي معماري اتمام اولمپیوم بود  بلندنظرانه. ساختند» تمامی یونانیان

ل آغاز کرده و آنتیوخوس اپیفانس از به پایان رساندن آن وامانده زئوس اولمپی بود که پیسیستراتوس شش قرن قب

تر، مترقیتر، و زیباتر از تمامی دوران تاریخی خود شده  هنگامی که هادریانوس از آتن خارج شد، آن شهر پاکیزه. بود

که پیش با کشتی به افسوس رفت و باز در آسیاي صغیر به مسافرت پرداخت، و همچنان 129در بهار سال  .بود

در . بیخبر به کاپادوکیا رفت و پادگان آنجا را سان دید. ریخت رفت، طرحهایی براي بناهاي عظیم و شهرها می می

و عربستان رفت و در سال ) پالمورا(در پاییز به تدمر . انطاکیه خرج ساختمان آبراهه، معبد، تئاتر، و حمام را پرداخت

خرابه و تقریباً به همان وضعی بود که تیتوس شصت سال پیش آن را شهر مقدس هنوز . به اورشلیم سفر کرد 130

قلب هادریانوس از این . زیستند ها می هاي میان صخره ها و آشیانه به جا گذارده بود؛ یک مشت یهودي بینوا در النه

امیدوار شده  از احیاي یونان و شرق هلنیستی. ویرانی متأثر شد، و قدرت تصور او از آن جاي خالی به جنبش درآمد

دید  بود که سدهاي میان تمدنی یونانی ـ رومی و دنیاي شرقی را باالتر از پیش ببرد؛ در این هنگام خواب آن را می

فرمان داد که اورشلیم از نو به صورت مستملکۀ رومی ساخته شود و نام . که خود صهیون را به قلعۀ شرك تبدیل کند

. ستین مأخوذ از قبیلۀ هادریانوس و دومی مأخوذ از کاپیتول یوپیتر در روم بودآن آیلیا کاپیتولینا باشد، که جزء نخ

.شد این عمل، خبط فاحشی در روانشناسی و کشورداري بود که یکی از خردمندترین کشورداران تاریخ مرتکب می

ه را غنی کرد، ، با گذشت و اغماض به مردم محاجه دوست آن لبخند زد، موز)130سال (از آنجا به اسکندریه رفت 

و با زنش سابینا و آنتینوئوس محبوبش به کشتی  گور پومپیوس را از نو ساخت، سپس دست باالي قیصر را گرفت، 

  چند سال قبل از آن در بیتینیا به آن یونانی جوان برخورده بود، از زیبایی کامل،. نشست و در نیل به تفریح پرداخت

او را غالم بچۀ سوگلی خود ساخته، دلبستگی آمیخته به . یخته شده بودچشمان عسلی، و موهاي مجعد جوان برانگ

اما در شهرها . سابینا هیچ اعتراضی که نقل شده و به ما رسیده باشد نکرد. مهر شدیدي نسبت به او پیدا کرده بود
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الوصف، این احتمال هم  به زئوس است؛ مع گانومدسچنین شایع بود که نسبت آنتینوئوس به هادریانوس نسبت 

در این هنگام که . داشته است هست که امپراطور عاري از فرزند او را همچون پسري از آسمان افتاده دوست می

ل غرق هادریانوس به حد اعالي سعادت خود رسیده بود، آنتینوئوس، که هجده سال بیشتر نداشت، مرد ـ ظاهراً در نی

، فرمان داد معبدي در ساحل بنا کردند، کودك را »همچون زنی گریست«گوید سلطان جهان  سپارتیانوس می. شد

شهر (گرد مقبره شهري ساخت که آنتینوئوپولیس . همانجا به خاك سپرد، و او را همچون خدایی به جهان تقدیم کرد

هنگامی که هادریانوس غمزده به روم . بیزانس شودنامیده شد، و سرنوشت آن چنین بود که پایتخت ) آنتینوئوس

حاال شهرت داشت که امپراطور با پیش بینی جادویی : گشت، افسانه سازان داستان را در قالبی دیگر ریختند بازمی

هاي او در صورتی به نتیجه خواهد رسید که آن کس که او بیشتر از همه دوست  آموخته بود که بزرگترین نقشه

شاید این . گفتند آنتینوئوس این پیشگویی را شنیده، داوطلب به پیشباز مرگ شتافته بود د؛ و باز میدارد بمیر می

  .داستان آن قدر زود به هم بافته شد که سالهاي آخر عمر هادریانوس را به تلخی کشید

در گذشته، حتی . ، احساس می کرد که روم را بهتر از آنچه یافته بود ساخته است)131سال (چون به روم بازگشت 

در زمان آوگوستوس، روم آن قدر کامیاب نبوده و دنیاي مدیترانه هرگز به آن کمال حیات نرسیده است؛ آن دنیا 

هیچ فردي . دیگربار هرگز موطن تمدنی نشده است که چنان مترقی و آن قدر وسیع و چنان عمیقانه مشترك باشد

پنداشت که  آوگوستوس مستعمرات را ضمیمۀ پول آور ایتالیا می. به نیکوکاري هادریانوس بر آن حکومت نکرده بود

باید به خاطر ایتالیا از آن نگاهداري کرد؛ اکنون نخستین بار بود که آرمانهاي قیصر و کالودیوس رنگ تحقق 

پذیرفت، رم دیگر مالیات جمع کن ایتالیا نبود، بل مدیر مسئول قلمروي بود که در آن تمامی قسمتها به طور  می

مشابه مورد توجه حکومت بودند، و در آن روح یونانی بر مشرق و افکار حکومت داشت و روح رومی بر دولت و مغرب 

کشورهاي روم را با «وعده داده بود که . هادریانوس آن همه را دیده و به صورت واحد درآورده بود. کرد حکومت می

.؛ و وعدة خود را حفظ کرده بود».او باشد درك اینکه ملک مردم است اداره کند و نه چنانکه ملک خود

  ـ سازنده3

نفس هنرمندي که در هادریانوس به ودیعه بود . فقط یک کار مانده بود ـ و آن این بود که رم نیز زیباتر از سابق شود

هیچ . کرد؛ در ضمن که مشغول تنظیم کردن حقوق روم بود، پانتئون را از نو ساخت همواره با نفس فرمانروا رقابت می

ساختمانهایی که براي او . فرد دیگري چنان به وفور، و هیچ فرمانرواي دیگري آن طور مستقیماً ساختمان نکرده بود

دهها عمارت را دستور داد . شد گاه با نقشۀ خود او بود و همواره، ضمن پیشرفت، زیر بازرسی عالمانۀ او قرار داشت می

روم در تمامی قسمتها از اتحاد نادر قدرت و خرد . یچ یک از آنها نقش نکردمرمت یا تعمیر کردند، و نام خود را بر ه

معمایی بود که در وجود او حل شده » توانست دانست و پیري می اگر جوانی می«مثل معروف . در این فرد سود جست

ر از دیگر بناها باقی مشهورترین بناي ترمیمی او پانتئون بود ـ و آن بنایی است از زمان و جهان باستان که بهت .بود

معبد مکعب مستطیل شکلی که آگریپا ساخته بود بر اثر حریقی نابود شده بود، ظاهراً فقط رواق کورنتی . مانده است

هادریانوس دستور داد تا، در شمال آثار باقیماندة معبد، معماران و مهندسان او معبد مدوري به . جلو آن باقی بود

ذوق و سلیقۀ هلنی او وي را متمایل ساخته بود که در معماري پایتخت خود انواع . دنداصیلترین اسلوب رومی بنا کر

متر، بدون  40اي به قطر  معبد جدید با رواق تناسب نداشت، اما داخل آن ـ دایره. یونانی را به انواع رومی ترجیح دهد

قطر دیوارها . بعدها با آن برابري کردکرد که فقط کلیساهاي گوتیک  حایل مزاحم ـ توهمی از فضا و آزادي ایجاد می

شش متر بود، از آجر ساخته شده و رویۀ آن در قسمت پایین با مرمر و در سایر قسمتها با سفیدکاري پوشیده شده 

سقف رواق از ورقۀ برنزي بود و چنان ضخیم که چون به امر پاپ اوربانوس هشتم آن ورقه ها را برداشتند، براي . بود

. و ساختن آسمانۀ محراب مرتفع کلیساي سان پیترو کافی بودتوپ  110ریختن 
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هفت شاهنشین در قسمت پایین داخل معبد که عاري از پنجره بود باز . درهاي عظیم برنزي در اصل طالپوش بود

دار زینت داده بودند؛ زمانی این شاهنشینها حکم طاقچه را داشت و در آنها  کرده، با ستونهاي رفیع مرمري عرشه

قسمت باالتر دیوار با قابهاي سنگ . هاي کوچکی در کلیساي عظیمی هستند اکنون نمازخانه. گذاردند سمه میمج

گنبد قابدار، که در داخل بنا از سر دیوارها . قیمتی پوشانده شده بود، که ستونهاي سنگ سماق میان آنها حایل بود

فراشتند که ساروج را در قسمتهاي جدولدار پشت بندزده آن را بدین نحو برا. رفت، شاهکار مهندسی رومی بود باال می

آمد،  خاصیت یکپارچگی آن از عهدة فشار جانبی بر می. ریختند و صبر کردند تا ساروج بست و یکپارچه محکم شد

اي به قطر هشت  از نوك گنبد روزنه. اما، به منظور مضاعف ساختن اطمینان، معمار در داخل دیوار جرز حایل ساخت

از این گنبد باشکوه، که بزرگترین گنبدهاي . داد، و با اینکه جز آن نوري نبود، کافی بود ه داخل معبد نور میمتر ب

تاریخ است، سلسلۀ نسب معماري منشعب شده از طریق انواع بیزانسی و رومانسک به گنبد کلیساي سان پیترو، و از 

  .رسد آن به گنبد کاپیتول در واشینگتن می

که خود هادریانوس معبد دو طاقۀ ونوس و ورما را، که مقابل کولوسئوم ساخته شده بود، طرح کرده رود  احتمال می

ها آمده است که نقشۀ ساختمان را نزد آپولودوروس فرستاد؛ و چون آن معمار پیر اظهار نظر  باشد؛ چون در افسانه

: عبد به خاطر چند خصوصیت جالب بوداین م. شماتت آمیز کرده و، نقشه را پس فرستاده بود، او را اعدام کرد

دو بست داشت که هر یک متعلق به یکی از دو خدا بود که پشت به پشت هم داده و روي   بزرگترین معبد روم بود،

وسقف گنبدي آن که از کاشی برنزي مطال و یکی از درخشانترین   دو تخت بدون رابطه با هم جلوس کرده بودند،

تر ساخت ـ و آن ویالیی است که بقایاي آن هنوز زایرین را  اي گشاده ر تازه براي خود خانهامپراطو. مناظر پایتخت بود

در آنجا در ملکی به . کند شود جذب می اي که در زمان هادریانوس تیبور، و در زمان ما تیوولی خوانده می به حومه

آن، آن قدر آثار هنري مشهور و در باغهاي   متر کاخی ساخته شد که اطاقهاي گوناگون داشت، 11,265محیط 

اعتنایی  طراح این کاخ بی. اند هاي آن کاخ بر ثروت خود افزوده هاي عمدة اروپا از خرابه موجود بود که تمامی موزه

رومیان را نسبت به تقارن آشکار کرده است؛ طبق احتیاج یا به فرمان هوس، ساختمانها را یکی پس از دیگري ساخت 

شاید . خورد براي هماهنگی به عمل نیاورد در هرج و مرج معماري میدان بزرگ به چشم میو کوششی بیش از آنچه 

اضافه بر . بردند رومیان نیز، مانند مردم ژاپن، از تقارن خسته شده بودند و از غافلگیر شدن با عدم ترتیب لذت می

هاي کوچکی از  وانی، معمار مسرف نمونهها، معابد، یک تئاتر، یک تاالر موسیقی، و یک میدان اسبد کتابخانه  رواقها،

آکادمی افالطون، لوکیون ارسطو، و رواق زنون به آن مجموعه افزود ـ چنانکه گویی، در میان آن همه ثروت بیهوده، 

  .امپراطور دست به اصالح فلسفه خواهد زد

شورش . ادت قرین شده باشدخبر نداریم که در آنجا با سع. ویال در آخرین سالهاي حیات هادریانوس به پایان رسید

توانست  او را تلخکام ساخت؛ وي آن شورش را بدون رحم فرو نشاند و از آن مکدر بود که نمی 135یهود در سال 

در همان سال، که هنوز پنجاه و نه سال بیشتر نداشت، به مرضی دردناك و . حکومت خود را بدون جنگ خاتمه دهد

خویش تندتر و رفتارش . چار شد که بتدریج بدن و روح و مغز او را در هم پاشیدتباهی آور ـ از نوع سل و استسقا ـ د

. کشند شد که مگر نقشۀ قتل و جانشینی او را می جنگجویانه شده بود، و نسبت به قدیمترین دوستان خود ظنین می

ما معلوم نیست که چقدر  باالخره، شاید در دورة حملۀ جنون، فرمان داد که چند تن از ایشان را اعدام کننند ـ و بر

.حق داشته است

به منظور خاتمه دادن به جنگ جانشینی که در دربار او در شرف تشکل بود، دوست خود، لوکیوس وروس، را به 

چون اندکی بعد لوکیوس مرد، هادریانوس مردي را در تیبور به پاي بستر خود احضار کرد که از . فرزندي برگزید

ی نقص داشت و او را، که تیتوس آورلیوس آنتونینوس نام داشت، به فرزندي و جانشینی لحاظ کمال و خرد شهرتی ب
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با توجه به آیندة دور، به آنتونینوس نصیحت کرد که، براي حکومت، دو پسر را که در دربار بزرگ . خود انتخاب کرد

نتونینوس که در آن هنگام یکی مارکوس آنیوس وروس برادرزادة آ. شدند به پسرخواندگی بردارد و تربیت کند می

، که »قیصر«لقب . هفده سال داشت، و دیگري لوکیوس آیلیوس وروس پسر لوکیوس وروس که یازده سال داشت

و از آن . قبل از آن تاریخ مخصوص امپراطوران و اوالد ذکور ایشان بود، توسط هادریانوس به آنتونینوس اعطا گردید

را به وارث مسلم تخت و » قیصر«کردند، نام  را براي خود حفظ می» توسآوگوس«پس، در ضمن که امپراطوران لقب 

  .دادند تاج می

زد، و در آن نومیدي  بیماري و عذاب هاردیانوس در این هنگام افزایش یافته بود، غالباً خون از منخرین او بیرون می

تهیه دیده بود ـ و آن همان  پیش از آن قبر خود را در آن سوي رودخانۀ تیبر. کرد رفته رفته آرزوي مرگ می

شود و هنوز هم از طریق پل آیلیوس، که  سانت آنجلو خوانده می  اي است که بقایاي حزن انگیز آن امروز قلعۀ مقبره

وي از کار فیلسوف رواقی، ائوفراتس، که در آن هنگام در روم بود متأثر . توان بدان رسید هادریانوس ساخته بود، می

بیماري و پیري در عذاب بود، از هادریانوس اجازه خواست که خود را بکشد، چون اجازه یافت، شد؛ فیلسوف، که از 

به . امپراطور تقاضاي زهر یا شمشیر کرد، اما هیچ یک از مالزمان حاضر نبود تقاضاي او را برآورد. شوکران نوشید

اما پزشک   ک خود امر کرد او را مسموم کند،به پزش. غالمی دانوبی فرمان داد که با دشنه او را بزند، اما غالم گریخت

نالید که با آنکه قدرت آن را  می. خنجري به دست آورد و در شرف خودکشی بود که آن را از او گرفتند. انتحار کرد

اطباي خود را مرخص کرد و به بایاي رفت و در آنجا . دارد که هر که را بخواهد اعدام کند، خود اجازة مردن ندارد

عاقبت، پس از شصت و دو سال . به خوردن غذاها و مشروباتی پرداخت که زودتر عمر او را به پایان می رساندتعمداً 

قطعه شعر کوچکی از او . عمر و بیست و یک سال حکومت، در حالی که از فرط درد فرسوده و دیوانه شده بود، مرد

:کند گنانه بیان میمانده است که مانند دانته اندوه تجدید خاطرة ایام سعادت را غم

  جانم، خوشگلم، گریزپایم،

  میهمان و یار گلم،

   گریزي ـ به کجا با شتاب می

  ام، ام، سخت دلم، برهنه رنگ پریده

  تا هرگز بازي نکنی، هرگز بازي نکنی،

IV – آنتونینوس پیوس  

اجداد او و دو . ی مرتکب شداند، چون وي تقریباً نه خبطی داشت و نه جنایت دربارة آنتونینوس پیوس تاریخی ننگاشته

چون در پنجاه و یکسالگی . هاي روم بود نسل پیش از او از نیم آمده بودند، و خاندان وي یکی از متمولترین خانواده

ترین حکومتها را که روم به خود دیده بود بدان ارزانی داشت؛ و آن حکومت به هیچ وجه  به امپراطوري رسید، عادالنه

  .وم در حسن اجراي امور دست کمی نداشتاز حکومتهاي دیگر ر

اند که بلندقامت و زیبا، سالم و خوشخو،  گفته. ترین مردي بود که در تاریخ تاج بر سر نهاده است وي خوشبخت

اگر . اعتنا بود مهربان و مصمم، متواضع و مقتدر، فصیح و دشمن معانی بیان، محبوب القلوب و نسبت به چاپلوسی بی

سنا او . طرد کنیم» عیب را که دنیا هرگز او را نشناخت آن غول بی«و، مارکوس، را بپذیریم، باید سخن پسر خواندة ا

هیچ دشمن نداشت، و تعداد . خواند» بهترین امپراطوران«و به عنوان  پیوسرا به عنوان نمونۀ فضایل معتدلتر رومی 

خواست در سمت پروکنسول به آسیا  هنگامی که می. با غم و غصه آشنایی نداشت. از صدها فزون بوددوستانش 

دختر کوچکش که زن مارکوس آورلیوس بود وفادار نبود، و در افواه شایع بود که زن . عزیمت کند، دختر بزرگش مرد

کرد؛ و پس از مرگ فاوستینا  تحمل می آنتونینوس این شایعات را با سکوت. خود او همان قدر که زیباست، بیوفاست
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به نام و افتخار او صندوقی جهت حمایت و تربیت دختران تأسیس کرد، و به یادبود او یکی از زیباترین معبدهاي 

  .اي ساخت تا مبادا سعادت و توارث فرزندان خود را مانع شود، و با همخوابه  دوباره زن نگرفت،. فوروم را ساخت

اي به ارباب ادب و  تحصیلی نکرده بود و با بزرگواري اشراف مآبانه. ن کلمه، مرد هوشمندي نبودبه مفهوم محدود ای

. خواند کرد و غالباً ایشان را به خانۀ خود می الوصف، به این گونه افراد بسیار کمک می مع. نگریست فلسفه و هنر می

اي از  پرستید، و براي پسرخواندگانش نمونه می داد، خدایان قدیم را با صمیمیت ظاهر مذهب را به فلسفه ترجیح می

هر کار را همچون تلمیذ «: گوید مارکوس آورلیوس به خود می. پرهیزکاري بود که مارکوس هرگز از یاد نبرد

پابرجایی او را در هر عمل معقول، یکنواخت بودن او را در هر چیز، و تقوا و خوشرویی و . آنتونینوس انجام ده

شد؛  و به یاد بیاور که با چه مقدار کمی قانع می …. ا نسبت به نام میان تهی به خاطر داشته باشاعتنایی او ر بی

با این وصف، نسبت به کیشهاي غیر رومی » .چقدر زحمتکش و صبور و تا چه حد متدین بود، بی آنکه خرافی باشد

یی سلف خود را نسبت به مسیحیان کرد، و نرمخو کرد، اقدامات هادریانوس را نسبت به یهود تحمل می اغماض می

کرد، با دوستان خود  برد و خود شوخیهاي خوب می برد، از شوخی لذت می نشاط دیگران را از میان نمی. ادامه داد

. توانست حدس بزند که امپراطور است رفت، و از رفتار او هیچ کس نمی گرفت، به شکار می کرد، ماهی می بازي می

داد و تقریباً همواره شبها را در خلوت  نوویوم به تجمل کاخ رسمی خویش ترجیح میآرامش ویالي خود را در ال

دغدغه را که به عنوان تسلی  چون سلطنت را به ارث برد، تمام اندیشۀ مربوط به آسایش بی. برد اش به سر می خانواده

: شتري است، او را شماتت کردچون دریافت که زنش در فکر شکوه و جالل بی. پیري آرزومند آن بود به کناري نهاد

خود خبر داشت که غمخواري جهان را به ارث برده » ایم؟ فهمی آنچه را پیش از این داشتیم از دست داده مگر نمی«

مالیاتهاي عقب مانده را لغو کرد، . حساب خود به خزانۀ امپراطوري آغاز کرد حکومت خود را با ریختن ثروت بی .است

ن داد، مخارج چندین مسابقۀ جشن را داد، و با خرید شراب و روغن و گندم و توزیع آنها هدایاي نقدي به شارمندا

با این وصف، . روي دنبال کرد برنامۀ ساختمانی هادریانوس را در ایتالیا و مستعمرات با میانه. کمبود آنها را از میان برد

سسترس  2‘700‘000‘000هاي کشور  وضع مالی داخلی را چنان خوب اداره کرد که هنگام مرگش مجموع خزانه

کرد، و  با سنا مانند یکی از اعضاي آن رفتار می. حساب تمامی دریافتها و پرداختها را به استحضار عامه رساند. داشتند

کرد و  خود را هم صرف گرفتاریهاي کشورداري می. هیچ وقت اقدام مهمی را بدون مشاوره با رهبران آن انجام نداد

عمل هادریانوس را در آزادمنشانه » .داد به تمام مردم و همه چیز، مانند خود اهمیت می«. یاستهم صرف مسائل س

ساختن قانون ادامه داد، مجازات زنا را براي زن و مرد مساوي کرد، اربابان بیرحم را از داشتن غالم محروم ساخت، 

کشت مجازاتی سخت معین  می را میشکنجه دادن غالمان را در محاکمات محدود کرد، و براي هر مالکی که غال

تحصیالت را با وجوه دولتی تشویق کرد، مخارج تحصیل کودکان فقیر را پرداخت، و بسیاري از مزایاي طبقۀ . نمود

توانست، بدون  بر مستعمرات تا حدي که می .سناتورها را شامل حال معلمان و فیلسوفان مورد قبول عموم ساخت

در تمامی مدت طوالنی حکومت خود، یک روز هم از روم یا حوالی آن . ت کردمسافرت، خوب حکومت کند حکوم

کرد که افرادي را که لیاقت و شرافتشان آزموده بود به فرمانداري مستعمرات منصوب  به همان بسنده می. غایب نشد

کرد که  را نقل میمدام این گفتۀ سکیپیو «بسیار مایل بود که امپراطوري را بدون جنگ در امان نگاه دارد؛ . کند

براي فرو نشاندن شورش در » .را نجات دهد تا آنکه هزار دشمن را بکشد) رومی(داد زندگی یک شارمند  ترجیح می

داکیا، آخایا، و مصر مجبور شد چند جنگ کوچک به راه اندازد، اما این امور را به زیردستان واگذاشت و به همان 

برخی از قبایل ژرمن مالیمت طبع او را حمل بر ضعف کردند و شاید به . ساخت مرزهاي احتیاط آمیز هادریانوس می

این . واسطۀ آن تشویق شدند که آن هجومهایی را تهیه ببینند که پس از مرگ او ارکان امپراطوري را به لرزه درآورد

امپراطوري را به عنوان غیر از این موارد، مستعمرات در دورة زمامداري او خوش بودند، و . تنها خبط کشورداري او بود
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پذیرفت؛ و  او را عریضه پیچ کرده بودند، و او تقریباً همه را می. تنها شق ثانی هرج و مرج و کشمکش پذیرفته بودند

نویسندگان . توانستند بدو اطمینان داشته باشند که خرابکاریهاي هر بالي عمومی را ترمیم خواهد کرد مردم می

خواندند؛ و  پلوتارك، آپیانوس، اپیکتتوس، آیلیوس آریستیدس ـ مدح صلح رومی را می شهرستانی ـ استرابون، فیلون،

خواستند  دهد که در روم فرستادگان کشورهاي خارجی را دیده است که بیهوده اجازه می آپیانوس اطمینان می

زاد نگذاشته و حقوق هرگز حکومت سلطنتی افراد را چنین آ. کشورهایشان به زیر یوغ روم و منافع آن پذیرفته شود

کرد، و مدت بیست و سه  خود حکومت می. آرمان جهان ظاهراً حاصل بود«. رعایاي خود را چنان محترم نشمرده بود

تنها کاري را که براي آنتونینوس مانده بود آن بود که زندگی خوب را با  ».سال پدري بر جهان فرمانروایی داشت

مارکوس آورلیوس را . سالگی دچار بیماري اختالل معده شد و تبش باال رفتدر هفتاد و چهار . مرگ آرام کامل کند

به خادمان خود دستور داد مجسمۀ زرین فورتونا را، که سالها در . بر بالین خود خواند، و توجه از کشور را بدو سپرد

» امنیت خاطر«ب کلمۀ به افسر کشیک براي اسم ش. اطاق خواب امپراطور برپا بود، به اطاق مارکوس آورلیوس ببرند

تمامی طبقات و شهرها در ). 161سال (اندکی بعد غلتی خود و مثل آنکه بخوابد مرد . را داد» آسایش خیال«یا 

  .بزرگداشت خاطرة او با یکدیگر رقابت کردند

V – فیلسوف امپراطور  

بود در شهرت به بهترین  اگر مارکوس آورلیوس را به جانشینی خود تعیین نکرده«رنان گفته است که آنتونینوس 

شد که آن دورة خاص را در تاریخ جهان  اگر از کسی دعوت می«: گیبن گفت. »داشت فرمانروا بودن رقیبی نمی

تعیین کند که اوضاع و احوال نوع بشر بیش از هر وقت قرین سعادت و خوشبختی بوده است، بدون تأمل آن دوره را 

دوران حکومت به هم پیوستۀ آن عده . و مرگ مارکوس آورلیوس واقع است برد که میان به تخت نشستن نروا نام می

مارکوس آنیوس وروس، در  ».اي است در تاریخ که خوشبختی ملت بزرگی تنها هدف حکومت بود محتمال تنها دوره

ظاهراً  در آنجا. اجداد او یک قرن پیش از سوکوبو در نزدیکی کوردووا آمده بودند. در روم به دنیا آمد 121سال 

سه ماه پس از تولد پسر پدرش مرد، و . به ایشان داده شود» راست و درست«درستی ایشان موجب شده بود که لقب 

رفت، نسبت به  هادریانوس بسیار به آن خانه می. او را به خانۀ پدر بزرگ توانگرش که در آن هنگام کنسول بود بردند

اي دورة جوانیش تا  کمتر اتفاق افتاده است که پسر بچه. ا آشکار دیدپسربچه عالقه پیدا کرد، و در او مایۀ شاهان ر

به «: این پسر پنجاه سال بعد نوشت. این حد خجسته باشد، یا خود چنان هوشیارانه قدرت بخت خوش خود را بداند

ب و خدایان مدیونم که چنان پدر بزرگ و مادر بزرگ خوب و چنان پدر و مادر خوب و خواهر خوب و معلمان خو

زمانه با دادن زنی مشکوك و پسري ناالیق به او تعادل » .ام خویشان و دوستان خوب، و تقریباً همه چیز خوب داشته

شمارد که این مردم داشتند و درسهایی را که وي خود در فروتنی و  کتاب تفکرات او فضایلی را برمی. را برقرار ساخت

از ایشان گرفته » سادگی زندگی که بسیار از عادت اغنیا به دور است«صبر و مردانگی و امساك و تقوا و نیکوکاري و 

  .است ـ هر چند ثروت از همه طرف او را احاطه کرده بود

در کودکی به خدمت معابد و کهنه منصوب بود؛ هر کلمه از نمازهاي . هرگز پسري چنان با ابرام تربیت نشده است

فه بعدها ایمان او را متزلزل ساخت، هرگز اجراي جدي مراسم اجباري قدیمی و نامفهوم را از بر کرد؛ و هر چند فلس

داشت،  مارکوس آورلیوس ورزشها و مسابقات، و حتی با تله گرفتن پرندگان و شکار را دوست می. قدیم را تقلیل نداد

ی مانعی اما هفده معلم در کودک. و کوششی هم مبذول شد که بدن او را هم مانند ذهن و شخصیت او تربیت کنند

چهار معلم دستور، چهار معلم معانی بیان، یک حقوقدان و هشت فیلسوف روح او را میان خود . بزرگ به شمارند

هر چند . آموخت کورنلیوس فرونتو بود که معانی بیان به وي می. معروفترین این معلمان م. تقسیم کرده بودند

اي را که شاهزاده باشد نسبت بدو مبذول  رد با عاطفهداشت و تمامی انواع مهربانی شاگ مارکوس او را دوست می
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نمود، جوان به فن خطابه به عنوان هنر بیهوده و  هایی که واجد لطف و صمیمیت بود با او رد و بدل می کرد و نامه می

  .دور از شرافت پشت کرد و خود را به فلسفه سپرد

از دیوگنتوس رواقی سپاسگزار است که : او نیاموختنداز معلمان خود سپاسگزار است که منطق و علم احکام نجوم به 

او را از خرافات آزاد ساخت؛ از یونیوس روستیکوس به خاطر آشنا ساختن او با اپیکتتوس؛ و از سکستوس خایرونیایی 

از برادر خود، سوروس، از این بابت متشکر است که . بابت آنکه بدو آموخت چگونه مطابق با طبیعت زندگی کند

از او این فکر را گرفتم که کشوري «. بروتوس، کاتوي اوتیکایی، تراسئا، و هلویدیوس براي او سخن گفته است دربارة

باید باشد که در آن یک قانون براي همه، نظم عمومی، حقوق مساوي، و آزادي نطق حاکم باشد، و این فکر را که 

در اینجا » .کند احترام بگذارد ه بر آن حکومت میحکومتی سلطنتی باید باشد که بیش از هر چیز به آزادي کسانی ک

از ماکسیموس سپاسگزار است که به او . کند آرمان رواقیون در مورد حکومت سلطنتی امپراطوري را تسخیر می

خویشتنداري، از چیزي وانخوردن، بشاشت در همۀ اوضاع و احوال، اختالط صحیح مهربانی و وقار، و اجراي تکلیف «

اي بودند بیدین و نه اصحاب  آشکار است که سردستۀ فیلسوفان معاصر او کهنه. ا آموختر» بدون شکایت

مارکوس ایشان را چنان جدي گرفته بود که تا مدتی ساختمان بدنی خود را، که . مابعدالطبیعه بدون توجه به زندگی

دهسالگی جامۀ صوف فیلسوفان را در در دواز. با سرسپردگی آمیخته به ریاضت تقریباً از میان برد  طبیعتاً ضعیف بود،

خفت، و تا مدتها در مقابل التماس مادرش دایر بر اینکه روي  پاشید می بر کرد، روي اندکی کاه که بر کف اطاق می

که گل جوانی خود را حفظ کردم؛ «گزارد  شکر می. پیش از آن که مرد شود رواقی بود. کرد تشک بخوابد مقاومت می

که پیش از وقت مرد باشم، بل تا حدي مرد شدن را بیش از آنچه احتیاج داشتم به عقب  خود را بر آن نداشتم

شدم، بزودي عالج  و بعدها، چون گاه دچار حملۀ عشق می …که هرگز مجبور نشدم دست از تجرد بکشم ..  .انداختم 

لی مقامات سیاسی کوچکی بود یکی توا. اي منحرف ساخت اي و قدسیت حرفه دو نفوذ او را از فلسفۀ حرفه ».یافتم می

نفوذ دیگر . کرد شد؛ در این مورد واقعپردازي مدیرانه، با ایدئالیسم جوان متفکر برخورد می که به آنها منصوب می

از دیرپایی آنتونینوس پیوس شاکی نبود، بل زندگی خود را که ساده و عاري از . همنشینی او با آنتونینوس پیوس بود

کرد و دورة  داد، در ضمن در کاخ زندگی می می  ه مطالعات فلسفی و تکالیف اداري بود ادامهخوشگذرانی و آمیخته ب

اش در امر حکومت، در تحول و تکامل وي  گذراند؛ و دیدن ارادت و درستی پدر خوانده کارآموزي مطول خود را می

آنتونینوس بود که هم مارکوس و هم شناسیم، نام قبیلۀ  نام آورلیوس، که ما او را با آن می. نفوذ نیرومندي داشت

لوکیوس مردي با نشاط، دنیوي، و در لذایذ . لوکیوس وقتی به پسري برگزیده شدند به عنوان نام خود پذیرفتند

پیوس همکاري براي تقسیم حکومت خواست، فقط مارکوس را  146هنگامی که در سال . زندگی کاردانی متین شد

اما . پس از مرگ آنتونینوس، مارکوس تنها امپراطور شد. لوکیوس واگذاشت تعیین کرد و امپراطوري عشق را به

آرزوي هادریانوس را به خاطر داشت و بیدرنگ لوکیوس وروس را همکار کامل خود ساخت و دختر خود لوکیال را به 

بانی دچار در ابتداي حکومت خود، مانند خاتمۀ آن، خرد فیلسوفی که در او بود به واسطۀ مهر. زنی به او داد

تقسیم حکومت سابقۀ بدي بود که بعدها در دوران وارث دیوکلتیانوس و قسطنطین قلمرو را . شد لغزشهایی می

.تقسیم و تضعیف کرد

مارکوس آورلیوس از سنا تقاضا کرد که به پیوس افتخارات االهی اعطا کنند، یعنی او را خدا بنامند، و با سلیقۀ کامل 

ن خود ساخته بود به اتمام رساند و از نو آن را هم به آنتونینوس و هم به فاوستینا اهدا معبدي را که پیوس براي ز

دید بسیاري از دوستان فیلسوف او به  برد که می نسبت به سنا از هیچ گونه ادبی دریغ نکرد و از آن لذت می .کرد

. خواندند که تحقق پذیرفته بود تمامی ایتالیا و تمامی مستعمرات او را آرزوي افالطون می. ته بودندعضویت آن راه یاف

وي . اي به وجود آورد اما مارکوس آورلیوس هیچ در فکر آن نبود که سعی کند مدینۀ فاضله. کرد فیلسوف سلطنت می
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شاه فیلسوف بودن او جنبۀ رواقی داشت نه . وندش نیز مانند آنتونینوس اهل احتیاط بود؛ تندروان در کاخ بزرگ نمی

به همان بسنده کن . هرگز امید مدار که جمهوري افالطون را محقق سازي«ساخت که  خود را متذکر می. افالطونی

کیست که بتواند افکار مردم را . اي، و آن بهبود را مطلب کم اهمیتی مینگار که تا حدي بشریت را بهبود بخشیده

دریافته بود که تمام » توانی بسازي؟ اي غالم و دو روي مکره چه می بدون تغییر احساسات جز عده تغییر دهد؟ و

خدایان جاوید «. ساخت مردم خواهان قدیس شدن نیستند؛ و با اندوه بسیار با دنیاي فساد و تباهی و بدکاري می

حمل کنند و حتی با برکت احاطه نمایند؛ اما اند که بدون خشم آنهمه و آن گونه مردان بد را ت اعصار بیشمار رضا داده

مصمم شد که، به جاي اتکا » اي؟ شده  تو، که مدتی چنین کوتاه براي زندگی در پیش داري، به همین زودي خسته

خود را در عمل خادم ملت ساخت؛ تمامی بار حکومت و دادگستري و حتی آن . به قانون، خود سرمشق مردم شود

هیچ گونه تجملی . کرد کرد خود حمل می فقت کرده بود بر عهده بگیرد اما از آن غفلت میقسمت را که لوکیوس موا

. کرد، و از بسیاري سهل الحصول بودن خود را فرسود را به خود راه نداد، با تمامی مردم با رفاقت ساده رفتار می

کرد، به هر یک  ردم و ارتش خرج میبیش از اندازه اعتبار عمومی را به صورت هدیۀ نقدي به م: دولتمرد بزرگی نبود

توانستند تقاضاي غلۀ رایگان کنند افزود،  سسترس داد، تعداد کسانی را که می 20,000از افراد پاسداران امپراطور 

این   مسابقات رزمی گران و متعدد به راه انداخت؛ و مبالغ هنگفتی از مالیاتهاي پرداخت نشده و باج را پس داد ـ

متعدد داشت، اما در هنگامی که شورش یا جنگ به طور مشهود در چند مستعمره و مرزهاي دور بزرگواري سوابق 

  .کرد یا در شرف آن بود، این عمل عاقالنه نبود افتاده تهدید به شروع می

تعداد روزهاي کار . مارکوس آورلیوس، با شدت، آن اصالحات قانونی را که هادریانوس آغاز کرده بود دنبال کرد

کرد، نسبت به تخلفات بزرگ  خود غالباً در سمت قاضی جلوس می. را افزود و از طول محاکمه کاستمحاکم 

حمایت قانونی براي اطفال تحت قیمومت نسبت به قیمهاي نادرست، براي . ناپذیر، اما به طور کلی رحیم بود انعطاف

تجدید حیات انجمنهایی را که ممنوع . هید کردبدهکاران در برابر طلبکاران، و براي مستعمرات در برابر فرمانداران تم

به آنان شخصیت . هاي دفن بودند قانونی ساخت آن انجمنهایی را که در درجۀ اول جامعه. شده بود آسان گرفت

کمک خرج دهقانان را براي ازدیاد . حقوقی داد که بتوانند میراث ببرند، و صندوقی براي تدفین فقرا تأسیس کرد

پس از مرگ زنش محلی براي کمک به زنان جوان به وجود آورد؛ . اد که در تاریخ سابقه نداشتنسل چنان توسعه د

دهد، و او گندم در دامان آنها  اند نشان می نقش برجستۀ زیبایی، آن دختران را که دور فاوستیناي دوم جمع شده

یگران و گالدیاتورها ممنوع ساخت، استحمام زن و مرد را با هم لغو کرد، پرداخت حقوق زیاده را به باز. ریزد می

کردند مطابق با ثروت آن شهرها محدود کرد، در رزمهاي قهرمانی  مخارجی را که شهرها بابت مسابقات رزمی می

داد کاري کرد که  گالدیاتورها به کار بردن سالحهاي کند را اجباري کرد، و تا حدي که آن رسم خونین اجازه می

هنگامی که گالدیاتورها . کند ـ مردم او را دوست داشتند اما قوانینش را دوست نداشتند مرگ را از میدان بازي خارج

دارد تفریح ما «: زدند  کرد و مردم با خشمی شوخگنانه بانگ می را براي جنگهاي مارکومانها در ارتش نام نویسی می

.اما کامال آماده نبود  شد که پارسا شود، روم آماده می» .خواهد ما را مجبور کند فیلسوف شویم گیرد؛ می را از ما می

از بخت بد او و صلح طوالنی زمان هادریانوس و آنتونینوس بود که شورشیان در داخل و بربرها در خارج تشویق 

در بریتانیا شورش شد، قبیلۀ چاتی به گرمانیاي روم هجوم آوردند، و پادشاه اشکانی بالش سوم  162در سال . شدند

مارکوس آورلیوس سرکردگان توانایی را براي فرو نشاندن شورش شمال انتخاب کرد، اما کار . نگ دادبه روم اعالن ج

چون . لوکیوس قدمی از انطاکیه فراتر ننهاد. عمده را که جنگیدن با پادشاه اشکانی بود به لوکیوس وروس واگذارد

سازي  لوکیانوس کمال تمامی شاهکارهاي مجسمهزیست، و او زنی چنان زیبا و کامل بود که به نظر  پانتئا در آنجا می

لوکیوس . در او جمع بود و، اضافه بر آن، صوتی سکرآور، انگشتانی لیرنواز، و ذهنی وقاد در ادبیات و فلسفه داشت
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خود را به لذت و شکار و باالخره هرزگی سپرد، در . پانتئا را دید و، مانند گیلگمش، سن و سال خویش را از یاد برد

مارکورس آورلیوس هیچ گونه تفسیري از اعمال . که اشکانیان به داخل سوریه که وحشتزده بود تاختندحالی 

اي براي مصاف فرستاد  لوکیوس نکرد؛ اما براي آویدیوس کاسیوس، که پس از لوکیوس ارشد ارتش اعزامی بود، نقشه

النهرین باز گرداند، بل پرچمهاي  ا از بینکه اهمیت نظامی آن به استعداد سرکرده کمک کرد، تا نه فقط اشکانیان ر

این بار این دو شهر را سوختند و با خاك یکسان کردند تا دیگر پایگاه . رومی را در سلوکیه و تیسفون برافرازد

لوکیوس از انطاکیه به روم بازگشت و براي او مراسم پیروزي برپا شد که او بزرگوارانه . لشکرکشی اشکانیان نشود

.ا مارکوس در آن سهیم باشداصرار کرد ت

این بیماري نخست میان لشکریان آویدیوس . لوکیوس فاتح نامرئی جنگ را همراه خود آورده بود ـ و آن طاعون بود

النهرین  در سلوکیۀ تسخیر شده پدیدار شده بود، آنگاه چنان بسرعت شایع شد که کاسیوس ارتش خود را به بین

نشستند بیماري را با  لشکریانی که عقب می. بردند از انتقام خدایان خود لذت میعقب نشاند، در حالی که اشکانیان 

  .خود به سوریه بردند

این چند تن هر شهري را که از آن . لوکیوس چند تن از این سربازان را به روم برد تا در مراسم پیروزي حرکت کنند

مورخان قدیم بیشتر دربارة تلفات . د آلوده ساختندگذشتند و هر ناحیۀ امپراطوري را که بعداً در آن مأمور شدن می

اند، آن بیماري تیفوس محرقه یا احتماال طاعون  طبق شرحی که داده. اند و کمتر دربارة ماهیت آن سخن گفته

پنداشت که آتنیان دورة پریکلس را نابود کرد؛ در هر دو  جالینوس آن را شبیه همان بیماریی می. خیارکی بوده است

نفسش بوي «لرزید و  تمامی بدن را پوشانده بود، بیمار به واسطۀ سرفۀ شدید بسختی می  ثورات سیاه تقریباًمورد، ب

ـ  166(این بیماري بسرعت آسیاي صغیر، مصر، یونان، ایتالیا، وگل را در نوشت؛ در عرض یک سال » .داد گند می

در مدت یک روز از آن مردند که بسیاري از طبقۀ نفر  2000در روم . تعداد تلفات آن بیش از تلفات جنگ بود) 167

مارکوس آورلیوس، که در برابر . بردند اجساد را دسته دسته از شهر بیرون می. آریستوکراسی نیز در بین آنها بودند

اما علم طب زمان   این دشمن نامحسوس بیچاره شده بود، هر کار که از او ساخته بود براي تخفیف شر آن انجام داد،

توانست به عمل آورد، و آن بیماري همه گیر دورة خود را طی کرد تا حدي که از ناقالن  هیچ گونه راهنمایی نمیاو 

بسیاري از نقاط چنان عاري از سکنه شده بودند . نهایت بود آثار آن بی. بیماري مصونیت به وجود آورد یا آنها را کشت

حمل و نقل به هم خورد، و سیل مقادیر زیادي   تقلیل یافت،تولید مواد غذایی . که به جنگل یا دشت تبدیل شدند

بشاشت و نشاطی که در آغاز حکومت مارکوس آورلیوس رواج . قحط و غال جانشین طاعون شد. غالت را از میان برد

مردم دچار بدبینی بهت آمیز شده بودند، دسته دسته نزد خوانندگان عزایم و خادمان معابد . داشت ناپدید شد

شد  کردند، و تسلی خاطر را در تنها جایی که به ایشان عرضه می تند، با کندر و قربانی محرابها را پر میرف می

  .جستند ـ و آن مذاهب جدید نامیرایی فردي و آرامش آسمانی بود می

ا ـ از که طوایف کنارة دانوب ـ چاتی، کوادي، مارکومانها، یازیگه) 167سال (آمد  در میان این اشکاالت داخلی خبر

نفرة رومی را در هم شکسته، و بالمانع در داکیا، رایتیا، پانونیا، و نوریکوم سرازیر  20,000رودخانه عبور کرده، پادگان 

اي از ایشان از فراز آلپ گذشته، نیرویی را که به مقابلۀ ایشان فرستاده شده  شد که عده در خبر گفته می. شده بودند

را محاصره کرده، ورونا را مورد تهدید قرار داده، و مزارع حاصلخیز شمال ) زدیکی ونیزدر ن(بود شکست داده، آکویلیا 

قبایل ژرمن هرگز تا آن هنگام با چنین اتحادي حرکت نکرده و روم را از نزدیک تهدید . اند ایتالیا را بیحاصل گذارده

ایذ مطالعۀ فلسفه را به کناري نهاد و لذ. انگیز دست به کار شد مارکوس آورلیوس با قاطعیتی شگفت. ننموده بودند

با به خدمت . کرد مهمترین جنگ روم از زمان هانیبال باشد وارد میدان شود تصمیم گرفت در آنچه پیش بینی می

خواندن افراد پلیس، گالدیاتور، غالم، و راهزن و همچنین افراد مزدورهاي بربر در لژیونهایی که بر اثر جنگ و طاعون 
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به کهنۀ دینهاي : حتی خدایان را هم در اجراي منظور او به خدمت نظام بردند. روم را متحیر ساختخالی شده بود 

خود آن قدر گاو در مذابح قربانی کرد که . خارجی دستور داد که طبق مراسم مختلف خود براي روم قربانی کنند

اگر «ا کردند زیاده از حد فاتح نشود، شوخی شایع کرد گاوهاي نر پیامی برایش فرستادند؛ از مارکوس آورلیوس تقاض

براي تهیۀ پول جنگ، بدون وضع مالیاتهاي جدید، جالباسیها، و اشیاي هنري و . »ایم فتح کنی، ما از دست رفته

اقدامات دفاعی دقیقی به عمل آورد ـ شهرهاي مرزي را از . جواهرات کاخهاي امپراطوري را در فوروم به حراج گذارد

هاي منتهی به ایتالیا را بست، و به قبایل ژرمن و سکوتیا رشوه داد تا از  ي اژه محکم کرد، گردنهگل تا کنارة دریا

با کار مایه و شجاعتی که چون در مردي دشمن جنگ پدیدار شده بود بیشتر قابل . عقب به مهاجمین حمله کنند

در نبردي سخت که نقشۀ آن با مهارت  تمجید بود، ارتش خود را چنان تعلیم داد که نیرویی انضباطی یافت و آن را

محاصرین را از آکویلیا راند، و تا رودخانۀ دانوب دنبالشان کرد تا وقتی که . الجیشی کشیده شده بود رهبري کرد سوق

.تقریباً تمامشان اسیر شدند یا مردند

تی امن است با همکاران خود اما به این فکر که وضع تا مد. متوجه بود که این عمل به خطر ژرمنها خاتمه نداده است

در راه، لوکیوس برا ثر سکته مرد و در شایعات، که مانند سیاست هیچ رگۀ رحمی ندارند، چنین . به روم بازگشت

، امپراطور از زحماتی که بدن 169از ژانویه تا سپتامبر . رواج یافت که مارکوس آورلیوس او را مسموم ساخته است

از درد شکمی در عذاب بود که غالباً چنان او را دچار ضعف . آسود ن فرسوده بود میضعیف او را تا حد در هم شکست

آنان . توانست بکند؛ آن درد را با کم خوردن، تا حد یک غذا در روز، تحت نظارت داشت کرد که صحبت هم نمی می

توانستند  د، و فقط میکردن که از وضع او و غذاي او خبر داشتند از زحمات او در کاخ و در میدان جنگ تعجب می

در چند مورد، مشهورترین پزشک عصر ـ . کند بگویند آنچه را از حیث قوت کم دارد با نیروي اراده جبران می

  .کرد ستود تظاهري که می ـ را احضار کرد و او را به واسطۀ معالجات بی جالینوس پرگامومی

و نظامی دست به یکی کرد و بیماري او را تشدید  شاید دلسرد شدنهاي پیاپی در امور داخلی با بحرانهاي سیاسی

هاي متعدد تا زمان  زنش، فاوستینا، که چهرة زیبایش در پیکره. نمود، چنانکه در چهل و هشت سالگی پیر شده بود

فاوستینا موجودي دلزنده .برده است ممکن است از همبستر و هم غذا بودن با فلسفۀ مجسم لذت نمی  ما باقی است،

در شهر شایع . توانست نصیب او کند داشت وس زندگی خوشتري از آنچه طبع متین مارکوس آورلیوس میبود که ه

کردند و حتی  تقلید می» ق …ق «بود که فاوستینا بیوفاست؛ بازیگران نمایش ساکت مارکوس آورلیوس را به صورت 

چیزي نگفت، مارکوس آورلیوس دربارة دختر همچنانکه آنتونینوس دربارة فاوستیناي مادر . بردند رقیبان او را نام می

کرد،  در عوض فاسقان تصوري را به مقامات عالی رساند، نسبت به فاوستینا همه گونه محبت و ادب می. سکوت کرد

شکر » زنی چنان مطیع و مهربان«او را به مقام خدایی رساند، و در تفکرات خود، خدایان را بابت ) 175(چون مرد 

از چهار فرزندي که براي مارکوس . در دست نیست که به موجب آن فاوستینا را محکوم کنیم هیچ مدرکی. گزارد

هاي او به فرونتو  داشت که هنوز در نامه آورلیوس آورد ـ و مارکوس آورلیوس با چنان محبتی ایشان را دوست می

زندگی شوهرش لوکیوس حرارت آن باقی است ـ یک دختر در کودکی مرد، دختري که زنده ماند به واسطۀ طرز 

به دنیا آمدند؛ یکی از  161اندوهگین بود و بعد از مرگ او بیوه شد، و دو تاي دیگر دو پسر توأمان بودند که در سال 

پرداز جنجال دوست او را هدیۀ یک  مردم شایعه. آن دو در لحظۀ تولد در گذشت، دیگري را نام کومودوس بود

اما . و کومودوس خود همۀ عمر را صرف آن کرد که این شایعه را به اثبات برساند خواندند، گالدیاتور به فاوستینا می

او را به طرزي به لشکرها معرفی کرد   پسر، بچۀ زیبا و نیرومندي بود؛ مارکوس آورلیوس به نحو عجیبی شیفتۀ او بود،

جوانک ترجیح . حکومت سازند که دال بر تعیین جانشین بود، و بهترین معلمان روم را مأمور کرد که او را آمادة

داد از روي جام پیکراتراشی کند، برقصد، بخواند، شکار برود، و شمشیربازي کند؛ نسبت به کتاب و دانشمند و  می
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برد، و بزودي  فیلسوف اکراه قابل فهمی در او به وجود آمد، در عوض از مصاحبت گالدیاتورها و ورزشکاران لذت می

مارکوس آورلیوس آن قدر خوب و بزرگوار بود که او را تنبیه . نی از همۀ اقران پیش افتاددر دروغگویی و ظلم و بدزبا

ورزید که تعلیم و تربیت و مسئولیت کومودوس را به هوش خواهد آورد و از او  کرد؛ همچنان امید می یا طرد نمی

غه و بیخوابی، از چنان زن و امپراطور بیکس و نزار، با ریش ژولیده و چشمهاي خسته از دغد. شاهی خواهد ساخت

.آورد فرزندي رو به کارهاي خطیر حکومت و جنگ می

در این کوشش که به منظور ناتوان ساختن . اي متوقف شده بود حملۀ اقوام اروپاي مرکزي به مرز فقط لحظه

چاتی به نواحی  قوم 169در سال . آمد، صلح چیزي جز از خلع سالح نبود امپراطوري و آزاد کردن بربریت به عمل می

قوم چاوکی به بلژیک هجوم کردند، و قواي دیگري سارمیز گنوسا را  170در سال . راین علیاي روم حمله بردند

قوم کوستوبوي از جبال بالکان گذشتند، وارد یونان شدند، و معبد اسرار را در الئوسیس در بیست و دو . محاصره کرد

قا به اسپانیا حمله کردند، و قوم جدیدي به نام لومبارد نخستین بار در کیلومتري آتن غارت کردند؛ مورها از افری

مارکوس . شدند، و رومیان عقیم ضعیفتر با وجود شکست، وحشیان پر زاد و ولد نیرومندتر می. کنارة راین پدیدار شد

فت تا یک طرف یا آورلیوس متوجه شد که دیگر کار به جایی کشیده بود که جنگ تا حد اضمحالل بایست ادامه می

فقط فردي که به مفهوم رومی و رواقی وظیفه تربیت شده باشد ممکن بود . طرف دیگر را نابود کند یا خود نابود شود

اما فیلسوف همان فیلسوف . اي الیق و کامیاب تبدیل کند  آن طور کامل خود را از فیلسوف صوفی منش به سر کرده

مارکوس آورلیوس در ) 75ـ  169(در بحبوحۀ جنگ دوم مارکومانها، . بود ماند، جز آنکه زیر زره فرمانده قوي نهان

کتاب کوچک تفکرات خود را نوشت که دنیا عمدتاً او را به واسطۀ همان  گراناخیمۀ خود مقابل کوادي در کنارة رود 

اندیشد، در  الی به قدیسی فانی و جایز الخطا که دربارة مسائل اخالق و سرنوشت میبا این نظر اجم. کتاب به یاد دارد 

کند که سرنوشت امپراطوري روم متکی بدان است، یکی از تصاویر  اي هدایت می حالی که سپاهی عظیم را در مبارزه

و   کرد، متها را تعقیب میهنگام روز سر. توان دید بسیار دقیقی را که زمان از مردان بزرگ خود حفظ کرده است می

پندارد کاري  گیرد، می عنکبوت هنگامی که مگسی را می«: توانست دربارة ایشان با همدردي بنویسد شب هنگام می

سرمتها را اسیر کرده  …همچنین است کسی که خرگوشی را گرفتار ساخته یا کسی که . بزرگ انجام داده است

الوصف، با سرمتها، مارکومانها، یازیگها، و طایفۀ کوادي مدت  مع »تند؟آیا اینان همگی مانند هم دزد نیس ….است

ظاهراً قصد او آن بوده . شش سال طاقت فرسا جنگید، مغلوبشان کرد، و لشکریان خود را تا حدود بوهم پیش راند

توانست  روم می است که از جبال هرکونیا و کارپات به عنوان مرز جدید استفاده کند؛ اگر موفق شده بود، شاید تمدن

: اما در اوج کامیابی از این خبر یکه خورد. زبان گرمانیا را، مانند گل، زبان التینی و میراث آن را کالسیک کند

مارکوس آورلیوس بربرها را با . آویدیوس کاسیوس پس از فرو نشاندن شورشی در مصر خود را امپراطور خوانده است

اي را به عرض شانزده کیلومتر در کنارة شمالی دانوب به قلمرو روم  بازیکهاي به شگفت آورد، صرفاً  صلح شتابزده

سربازان خود را احضار کرد و به ایشان گفت که اگر روم . محلق ساخت و پادگانهاي قوي در کنارة جنوبی گماشت

را عفو کند، و مایل باشد وي با مسرت تمام حاضر است جاي خود را به آویدیوس واگذار کند، قول داد که آن طاغی 

اي کاسیوس را کشته  در خالل این مدت، سرجوخه. با سپاه خود وارد آسیا شد تا با آویدیوس کاسیوس مصاف دهد

در حالی که مانند قیصر   مارکوس آورلیوس از آسیاي صغیر و سوریه به اسکندریه رفت،. بود و شورش فرو نشسته بود

در سمورنا، اسکندریه، و آتن بدون . رحم از او ربوده شده بوداندوهگین بود که با کشته شدن کاسیوس، فرصت 

رفت، و به زبان  گشت، رداي فیلسوفان در بر کرده به محضر درس بهترین معلمان عصر می ها می مستحفظ در کوچه

در مدت اقامت خود در اسکندریه، در هر یک از چهار مکتب فلسفی ـ . کرد یونانی با ایشان در مباحثات شرکت می

.افالطونی، مشایی، رواقی، و اپیکوري ـ کرسیهاي استادي به وجود آورد
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، پس از تقریباً هشت سال جنگ، مارکوس آورلیوس به روم رسید و، به عنوان نجات دهندة 176در پاییز سال 

را، که امپراطور کومودوس را در پیروزي با خود شریک ساخت و او . امپراطوري، مراسم پیروزي برایش برگزار کردند

نخستین بار بود که در مدتی قریب به یک قرن اصل . در این هنگام پانزده ساله بود، در سلطنت همکار خود کرد

دانست که  مارکوس آورلیوس می. گردید شد و اصل وراثت از نو معمول می انتخاب امپراطور بعدي به کناري نهاده می

در مقابل بالي عظیمتر که کومودوس و دوستانش در صورتی که  گیرد؛ آن بال را چه بالیی براي امپراطوري وعده می

دربارة مارکوس آورلیوس نباید با اطالعاتی که از بعد او . انداخت برگزید ماند به جان روم می از تاج و تخت محروم می

ده بود، و در روم طاعون خود به خود نابوده ش. داریم داوري کنیم؛ روم نیز از نتایج آن عشق از پیش خبر نداشت

جویی قابل  پایتخت از آن جنگها صدمۀ چندانی ندیده بود؛ خرج جنگها با صرفه. رفتند مردم بتدریج رو به خوشی می

در داخل تجارت   ور بود، توجه و اندکی مالیات فوق العاده پرداخته شده بود، در مدتی که آتش جنگ در مرزها شعله

روم به حد اعالي ترقی و امپراطوري به حد اعالي محبوبیت خود . رونقی گرفت، و صداي پول از همه سو برخاست

  .خواندند رسیده بود؛ تمامی مردم جهان او را در آن واحد سرباز و فرزانه و قدیس می

با یقین به اینکه از . دانست که مسئلۀ ژرمنها حل نشده است اما این پیروزي مارکوس آورلیوس را نفریفت؛ می

با  178توان جلوگیري کرد، در سال  دادن مرز تا کوههاي بوهم می است مثبت توسعهحمالت بعدي فقط با سی

پس از گذشتن از روي دانوب، مجدداً قوم کوادي را پس از . کومودوس به جنگ سوم مارکومانها عزیمت کرد

مقاومتی باقی نماند، و مارکوس آورلیوس در شرف ملحق ساختن . لشکرکشی طوالنی و سخت مغلوب کرد

به عنوان ) تقریباً سرزمینهاي بوهم و گالیسی دانوب علیا(زمنیهاي طوایف کوادي، مارکومانها، و سرمتها سر

چون دست مرگ را بر خود یافت، . از پا درآورد) وین(اش در ویندوبونا  مستعمرات جدید بود که بیماري او را در خیمه

ستی را که در شرف به نتیجه رسیدن بود دنبال کند و به کومودوس را بر بالین خود خواند و او را برحذر کرد که سیا

روز . سپس از خوردن و آشامیدن ابا کرد. تحقق بخشد البآرزوي آوگوستوسی با پیش راندن مرز امپراطوري تا رود 

. ومودوس را به عنوان امپراطور جدید به سپاه معرفی کردبرخاست و ک. ششم با آخرین نیرویی که برایش مانده بود

هنوز جسدش به روم نرسیده بود که مردم او را . چون به خیمه بازگشت، سرش را با شمت پوشاند و اندکی بعد مرد

  .همچون خدایی پرستیدند که چند صباحی رضایت داده بود بر زمین زیست کند
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فصل بیستم

  دوم حیات و افکار در قرن

  میالدي 192 – 96

  

I  - تاسیت  

سیاست نروا و ترایانوس ذهن مختنق روم را آزاد ساخت و به ادبیات دورة حکومت آن دو لحن بیزاري شدیدي نسبت 

مدیحۀ پلینی در عرض خیر مقدم نسبت به . به استبداد بخشید که، اگرچه رخت بربسته بود، ممکن بود باز آید

بزرگ که بر تخت سلطنت روم جلوس کردند این بیزاري را منعکس کرده است؛ نخستین فرد از سه اسپانیانی 

سرود که اثري از آن بیزاري در آن نباشد؛ و تاسیست، درخشانترین مورخان، به قول خود  یوونالیس بندرت چیزي می

  .شد و یک قرن را با قلم خود پوست کند» بازپرس زمانهاي سابق«

رود که وي پسر  احتمال می. خبر داریم، نه حتی از نامی که هنگام تولد بر او نهادندنه از تاریخ و محل والدت تاسیت 

با ترقی این مرد، خانوادة او از طبقۀ سوارکاران . دار امپراطوري در گل بلژیک، بوده باشد کورنلیوس تاکیتوس، خزانه

آگریکوال «: خ داریم بیان خود اوستاولین اطالع مسلمی که دربارة این مور. به طبقۀ آریستوکراسی جدید ترقی کرد

توانست چشم به راه ازدواج  با مزاوجت بین من و دخترش موافقت کرد، که مسلماً می..  ).78سال (وقتی کنسول بود 

بخشد و  تاسیت طبق معمول تعلیم یافته بود و آن هنرهاي خطابه را که به سبک او حیات می» .افتخار آمیزتري باشد

پلینی . ادلۀ موافق و مخالف را که نطقهاي او را برجسته ساخته است خوب و کامل آموخته بودآن مهارت در بیان 

. خواند کرد و او را بزرگترین خطیب روم می او را تحسین می» فصاحت وقارآمیز«شنید و  کهین غالباً بیانات او را می

رمساري اعتراف دارد که جرئت نکرد بر نشست و خود با ش پرایتور دادگستري شد؛ پس از آن در سنا می 88در سال 

نروا او را . ضد ظلم سخن بگوید، و او نیز یکی از سناتورهایی بود که قربانیان دومیتیانوس را در سنا محکوم ساختند

به طور مشهور اهل کار و صاحب تجربۀ عملی . و ترایانوس او را پروکنسول آسیا تعیین نمود) 97سال (کنسول کرد 

او افکاري است که پس از طی عمري کامل و پرتجربه حاصل شده، نتیجۀ کهولت با فراغ آمیخته بهاي کتا. بوده است

.و محصول ذهنی پخته و عمیق است

کتاب دیالوگهایی درباب خطیبان او . دهد ـ و آن نفرت از خودکامگی است این کتابها را یک موضوع به هم پیوند می

کتاب آگریکوالي او ـ کاملترین تک نگاري ملخصی . داند یجۀ خفقان آزادي میانحطاط فصاحت را نت) اگر از او باشد(

شناختند ـ با لحنی غرورآمیز کارهاي بزرگ پدرزن را به عنوان  است که قدما به عنوان نگارش ترجمۀ احوال می

او را توسط  اعتنایی نسبت به دهد، و سپس با بیانی زننده اخراج و بی شرح می) بریتانیا(سرکرده و فرماندار 

رسالۀ کوچک در موضع و اصل ژرمنها فضایل مردانۀ مردم آزاد را با انحطاط و بزدلی . کند دومیتیانوس ثبت می

دانند و براي  آنگاه که تاسیت ژرمنها را، چون بچه کشی را عملی رسوا می. کند رومیان در دورة مستبدان مقایسه می

کند، بل رومیان را لگدمال  در حقیقت ژرمنها را توصیف نمی  کند، بچه نیاوردن امتیازي قایل نیستند، مدح می

دهد که وسعت نظر جالب یک تن مأمور  زند، اما فرصتی می عاقبت فلسفی بحث به عینی بودن آن لطمه می. کند می

   .گرددعمدة رومی در مدح قدرت ژرمنها در مقاومت با روم آشکار 

توفیق این رساالت، تاسیت را بر آن داشت که مضار ظلم و جبر را با بیان ادعا نسبت به پروندة مستبدان با تفصیل 

تر بود آغاز کرد ـ و  کار خود را با آنچه در خاطرة خود او و در شهادت دوستان مسنتر او زنده. بیرحمانه توضیح کند

تیانوس بود؛ و هنگامی که آریستوکراسی خرسند این تواریخ را، به عنوان بهترین اثر آن دورة بین گالبا تا مرگ دومی
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ها دوران  تاریخی از زمان لیویوس تا آن هنگام پسندید، وي داستان خود را بدین نحو ادامه داد که در سالنامه

تواریخ، چهار » کتاب«) سی گویند برخی می(از چهارده . حکومت تیبریوس، کالیگوال، کالودیوس، و نرون را شرح داد

ها، دوازده جلد از شانزده یا  شده است؛ در مورد سالنامه 70و  69کتاب و نیم باقی است که به تمامی مصرف سالهاي 

تاسیت همچنین امیدوار بود که وقایع حکومت آوگوستوس، نروا، و ترایانوس را . هجده جلد اصلی به جا مانده است

اما عمرش کفاف . ار منتشر خود را با یادآوري مقداري کشورداري مثبت تخفیف دهدثبت کند و بدین نحو حزن آث

  .کنند، همچنانکه وي دربارة گذشته انجام داد نکرد؛ و مردم زمانهاي بعد فقط از جنبۀ غم افزایی دربارة او قضاوت می

به نحوي که افراد خوب  وظیفۀ عمدة مورخ عبارت است از قضاوت کردن در اعمال مردمان«تاسیت معتقد بود که 

بتوانند به پاداشی که مرهون فضیلت است نایل شوند، و شارمندان مفسد به واسطۀ محکومیت در دادگاه اعقاب که 

فرض عجیبی است که تاریخ را به واپسین داوري و مورخ را به » .در انتظار اعمال شر است از کارهاي قبیح منع گردند

اي است ـ درس اخالق با امثال موحش ـ و آن طور که  ر چنین در نظر آوریم، موعظهتاریخ را اگ. کند خدا تبدیل می

براي خشم و غضب، فصیح بودن آسان است اما . شود تاسیت فرض کرده است، تحت عنوان معانی بیان واقع می

چه باید از تاسیت ظلم و جبر را بیش از آن. شود؛ هیچ معلم اخالقی نباید تاریخنویس شود منصف بودن دشوار می

نزدیک به خاطر داشت تا بتواند ظالمان و جابران را با خونسردي تحت مطالعه قرار دهد؛ در آوگوستوس چیزي جز 

ظاهراً به فکرش . پنداشت که تمامی نبوغ رومی در جنگ آکتیون پایان پذیرفت دید و چنین می انهدام آزادي نمی

ة عالی و ترقی روزافزون مستعمرات در دورة غولهاي امپراطوري نرسیده است که ادعانامۀ خود را با ثبت طرز ادار

شاید در . تعدیل کند؛ با خواندن تاریخ او هیچ کس گمان نخواهد برد که روم هم امپراطوري بود هم یک شهر

کتابهاي مفقود دنیاي مستعمرات منعکس شده بود؛ اما آن کتابها که باقی است تاسیت را راهنمایی فریبگر ساخته 

غالباً منبع خبر را نقل و گاه با . سازد در ضمن، هیچ وقت حقیقت را آشکار نمی  گوید اما، ت که هرگز دروغ نمیاس

، »صورت مجلس سنا«، »هاي روزانه کرده«ها،  کند ـ و آن منابع عبارتند از تواریخ، نطقها، نامه بینی آزمایش می خرده 

اند، و هیچ وقت  مان داستانهاي نجیب زادگانی است که تعاقب شدهو سنن خاندانهاي قدیم؛ اما جزء اعظم منبع او ه

آورد که اعدام سناتورها و قتل امپراطورها وقایعی بودند در یک سلسله مبارزات طوالنی بین شاهان  به نظر نمی

تا توجه او بیشتر مجذوب شخصیتها و وقایع جاذب است . بدخواه و ظالم و الیق و اشراف منحط و ظالم و ناالیق

کند، اما هیچ  ترین تصاویر شخصیتها را در تاریخ ترسیم می درخشانترین و نادرست. نیروها و علل افکار و جریانات

اي به زندگی و کار و کوشش مردم، به جریان تجارت، وضع  تصوري از نفوذ اقتصادي بر وقایع سیاسی و هیچ عالقه

در تاریخ تاسیت، سنکا و لوکانوس . مدة شعر و فلسفه و هنر نداردعلم، موقع زنان، توالی و تقارب و اعتقادات و آثار ع

شاید آن مورخ . سازند کنند اما چیزي نمی میرند اما آثار فلسفی و شعر ندارند؛ امپراطورها قتل می و پترونیوس می

دوستان اند؛ شاید بنا بر رسم معمول زمان قسمتی از کتاب خود را براي  کرده بزرگ را خوانندگانش محدود می

گفت که  خوانده است؛ اگر چنین بود به ما می شدند، می گوید در ضیافتهاي او جمع می اشرافی خود، که پلینی می

شناختند و حاجت به تذکر دادن آن نبود؛ آنچه  این مردان و زنان، زندگی و صنعت و ادبیات و هنر روم را می

امپراطوران شریر و اعمال قهرمانی سناتورهاي روگردان از خواستند مکرر در مکرر بشنوند داستان هیجان انگیز  می

توانیم تاسیت را محکوم کنیم که  ما نمی. خوشی زندگی و جنگ طوالنی طبقۀ شریف ایشان با قدرت ظلم بوده است

توانیم از ناچیز بودن هدف و محدودیت ذهن وقاد او متأسف  چرا در کاري که دست نزده کامیاب نشده است، فقط می

اي شدیدتر از  عالقه«کند که پسرش را که  مادر آگریکوال را مدح می. کند تاسیت تظاهر به فیلسوف بودن نمی. یمباش

کند قدرت تصور و هنر او ـ مثل  منصرف می» .آنچه شایستۀ یک رومی و سناتور باشد نسبت به فلسفه پیدا کرده بود
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همان قدر که . رامش در معنی و امکانات زندگی مداقه کندشکسپیر ـ بیش از آن فعالیت خالقه داشت که بتواند با آ

اما یافتن نظریۀ ثابتی دربارة خدا یا بشر یا دولت در کتاب او   شایعۀ غیر محقق دارد، تفسیرات مفید آورده است،

خص کند که بهتر است ش دربارة مطالب مربوط به ایمان از راه احتیاط مبهم نوشته است، و پیشنهاد می. دشوار است

غالب عالمان احکام نجوم، غیبگویان، شگونها، . مذهب زادبوم خود را بپذیرد تا آنکه سعی کند علم را جاي آن بگذارد

بیش از آن بزرگوار است که امکان صحت چیزي را که بسیاري . پذیرد کند، اما بعضی را هم می و معجزات را رد می

خدایان نسبت به خوب و بد به نحوي «دهند که  هراً نشان میرفته وقایع ظا هم روي. اند تکذیب کند تأیید کرده

و نیرویی ناشناس و شاید دمدمی مزاج هست که انسان و دولتها را به نحوي اجباري به » یکسان بی اعتنا هستند

وي امیدوار است که آگریکوال به زندگی سعادتمندي .  - . Urgentibus imperii fatisراند  سوي سرنوشت می

کند ـ و آن جاودان  شد، اما آشکار است که در آن شک دارد و خود را با آخرین توهم اذهان بزرگ خوش میرسیده با

.ماندن شهرت است

شوند؛  هاي اصالحات ابتدا با حرارت استقبال می غالب نقشه«. دهد همچنین تخیل یک آرمانشهر هم او را تسلی نمی

کند که اوضاع به طور موقت در  با اکراه اعتراف می» .رسد ه جایی نمیرود و نقشه ب اما اندکی بعد، تازگی از میان می

روم به معناي . زمان او بهتر شده است؛ اما حتی نبوغ ترایانوس نیز از تجدید فساد و اضمحالل جلوگیري نخواهد کرد

ه آشفتگی روحیش توان در فساد روح انسانها، در جمعیتی ک واقعی کلمه تا مغز استخوان پوسیده است؛ و این را می

مشتاق تغییر و دگرگونی و هر لحظه آمادة پیوستن به «آزادي را به هرج و مرج تبدیل ساخته است، و در اوباشی که 

متأثر است و مانند یوونالیس گناه را به گردن نژادهاي » بدخواهی ذهن بشر«از . ، مشاهده کرد»جناح قویترند

بیند، اما امیدوار  ساختن امپراطوري، خواب بازگشت به جمهوري را میپس از سیاهرو . اندازد خارجی ساکن روم می

کند که  در خاتمۀ کتاب فکر می. است که امپراطورهاي انتخابی اصل امپراطوري را با آزادي وفق خواهند داد

  .سازد قوانین آن نیست، بل افراد آنند شخصیت باالتر و مهمتر از حکومت است؛ آنچه ملتی را بزرگ می

گشتیم به ما دست داد، باید  با وجود تعجبی که بر اثر یافتن موعظه و نمایش در جایی که دنبال تاریخ می اگر،

الوصف تاسیت را در زمرة بزرگترین مورخان جاي دهیم، از آن جهت است که قدرت هنر او محدودیت دید او را  مع

آن . بیند ، و همواره، با جلوه و رخشندگی میاز همه مهمتر آن است که تاسیت با شدت، گاه عمیقاً. کند جبران می

اند  تصویرها که او از شخصیتها به دست داده است از هر تصویري که دیگران در ادبیات تاریخی به جا گذارده

تاسیت براي شخصیتهاي . اما در اینجا نیر نقایصی موجود است. خرامند تر می روشنترند و بر صحنه به نحوي زنده

لوح  گالبا را به عنوان ساده. سازد، و تمامی آن نطق به سبک خود او و به نثر مجلل است ایی میمختلف خود نطقه

که . یابد گذارد سخنان فردي فرزانه است، و بدین هنر دشوار دست نمی دهد، اما سخنانی که در دهان او می شرح می

از حکومت خود همان است که در انتهاي آن تیبریوس در آغ. افراد تاریخی او همراه گذشت زمان تحول و تکامل یابند

.است؛ و اگر در ابتدا به نظر انسان آمده است، به عقیدة تاسیت، تظاهر صرف بوده است

هیچ مؤلف دیگري، اینهمه مطلب را چنین محکم و فشرده بیان نکرده . نکتۀ اول و آخر در تاسیت جالل سبک اوست

 400برعکس، تاسیت مشوش و پرگوست و   نوشته باشد بل، معنی این جمله آن نیست که تاسیت مجمل. است

گاه اجمال مطلب تا حد تصنع و ابهام شدید است؛ در چنان . صفحه از تواریخ را صرف شرح وقایع دو سال کرده است

اي در ترجمه است، فعلها و روابط همچون چوب زیربغل اذهان افلیج خوار  موردي، یک لفظ در میان محتاج جمله

هاي  هاي لب و مؤثر سنکا، و جمله نثر تاسیت استعالي روانی بیان مجمل سالوستیوس، لطیفه. اند دهشمرده ش

در اثري طویل، چنین سبکی، با وجود قسمتهایی که مضمون . آموزند متعادلی است که در مکاتب معانی بیان می

خواننده با جذبۀ رو به ازدیاد باز به آن  الوصف آن شود، و مع آور می معتدلتر دارد، براي خواننده سبب هیجانی خستگی
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هاي  جوست، این ریشخند پایه این سرعت بیان جنگی، که در مورد کلمات بیش از افراد صرفه. شود روي آور می

دستور زبان، این حدت احساس و صراحت دید، این طعم قوي فرهنگ نو و گزندگی کشندة جمالت غیر مبتذل به 

رنگ آن تیره و حال آن غم انگیز . دهد که در هیچ نویسندة قدیمی نظیر ندارد قوتی مینثر تاسیت روانی و صبغه و 

است، ریشخند آن نیشدار است، و لحن تمام آن لحن دانته است بدون آنکه از مهربانی و لطف دانته اثري داشته 

ی رغم خودداري و مخالفت همراه این رود سیاه افشاگري سرسخت، عل. باشد؛ اما در مجموع، اثر مقاومت ناپذیر است

بازیگري پس از بازیگر در صحنه . شویم بر دوش نقالی در آن واحد متشخص و آشوبگر، با وقار و شتابگر برده می  خود،

گردد تا وقتی که تمامی روم بظاهر نابوده شده است و  شود؛ صحنه پشت سر صحنه نمودار می ظاهر، و زمین زده می

توانیم باور کنیم که این دورة  کنیم بسهولت نمی قتی از این وحشتخانه سر بیرون میو. اند تمامی بازیگران مرده

استبداد و بزدلی و سوءاخالق در زمان هادریانوس و آنتونینها به اوج اقتدار حکومت سلطنتی و نجابت آرام دوستان 

  .پلینی منجر شد

؛ تمامی خبطهاي او ناشی از همین فقدان قدرت تاسیت در خوار شمردن فلسفه ـ یعنی از دور نگریستن ـ بر خطا بود

توانست قلم خود را در خدمت ذهن وقاد ادب کند، نام خود را در ردیف اول فهرست کسانی  اگر می. دوربینی است

  .اند به خاطره و میراث بشریت شکل و دوامی بدهند ثبت کرده بود که کوشیده

II - یوونالیس

آنچه را یکی به نثر گزنده دربارة امپراطوران و . کند ا با دالیل اضافی تأیید میبدبختانه یوونالیس نظریات تاسیت ر

  .سراید نویسد دیگري با شعر زننده دربارة زنان و مردان می سناتورها می

براي ). 59سال (اي ثروتمند، در آکوینوم، ناحیۀ التیوم، متولد شد  دکیموس یونیوس یوونالیس، پسر غالم آزاد شده

هاي روستایی  ساتیرهاي او یکه خوردن سلیقه. به امور حقوقی پرداخت» براي سرگرمی خود«روم آمد و تحصیل به 

نماید که با  با این وصف، چنین می. سازد برمال می  را، که با غوغاي افسار گسیختۀ زندگی شهري تصادم کرده است،

سنتی غیر . دهد، دوست بوده است ی نشان نمیمارتیالیس، که مضمونهایش نشانی از مخالفت قبلی با امور غیر اخالق

اي دربارة نفوذ رامشگران در دربار ساخت و میان  گوید که اندکی قبل از مرگ دومیتیانوس، یوونالیس هجویه موثق می

گویند یک بازیگر پانتومیم، به نام پاریس، از این اثر رنجید و ترتیبی داد که یوونالیس را  می. دوستان خود منتشر کرد

توانیم بگوییم یوونالیس کی  توانیم صحت و سقم این داستان را تأیید کنیم نه می نه می. ه مصر تبعید کردندب

بازگشت؛ در هر صورت تا بعد از مرگ دومیتیانوس هیچ چیز منتشر نکرد، اولین جلد از شانزده مجموعۀ ساتیر او در 

رود که آن ساتیرها  احتمال می. ز عمر طوالنی اوپدیدار شد، و بقیه در چهار جلد در فواصل مختلف ا 101سال 

اي از دورة دومیتیانوس بوده است، اما آن خشم که آن هجویات را چنان جاندار و غیر قابل  خاطرات عفونا کننده

کرد عالج نکرده  بدیهایی را که او طرد می» امپراطوران خوب«سازد مبین آن است که چند سال داشتن  اطمینان می

ها و مصالحی در  ین شاید نوع ساتیر را به عنوان صورت شعري مخصوص رومیان برگزیده، نمونههمچن. است

ها و خشم خود را طبق اصول معانی بیان که در مدارس آموخته بود به  لوکیلیوس، هوراس، و پرسیوس یافته، و عربده

داریم تا چه حد با لذات ناشی از  هرگز نخواهیم دانست که تصویر تاریکی که از امپراطوري روم. قالب ریخته است

  .طرد و محکوم ساختن رنگ آمیزي شده است

. شود دهد، و در یافتن جنبۀ قابل محکومیت در هر چیز دچار اشکال نمی یوونالیس همه چیز را موضوع شعر قرار می

تاکنون پندار » ش افتند؛ایم و اعقاب ما هرگز نخواهند توانست از ما پی به حد اعالي گناه رسیده«پندارد که  چنین می

کند که  عوام الناس را مالمت می. ریشۀ فساد دنبال کردن ثروت بدون قید و بند اخالقی است. او صواب بوده است

توان ایشان را با نان و سیرك  آوردند، اما حاال می زمانی بر ارتشها فرمانروایی داشتند و شاهان را از تخت به زیر می
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ها،  از نفوذ و تأثیر چهره. عبارتی است که شور حیات یوونالیس موجب بقاي آنها شده استاین یکی از دهها . خرید

پذیرند  البسه، رسوم، عطریات، و خدایان شرقی کراهت دارد؛ به پیوستگی قومی یهود که دیگران را به خود نمی

زرگ بودند اما هرگز ـ اخالف منحط مردمی که روزگاري ب» یونانیکان حریص«کند؛ و بیش از همه  اعتراض می

ناوطن «هاي  از خبرچینهایی که مانند رگولوس پلینی با گزارش دادن گفته. شمارد درستکار نبودند را حقیر می

گردند، از پرو کنسولی که با منافع  زنند، از میراث خوارانی که گرد مردان بیفرزند می ثروتی به هم می» پرستانه

گذراند، و از وکالي زرنگی که دعاوي را مانند تار  رات عمري را با تجمل میحاصل از یک دوره فرمانداري در مستعم

رویها و انحرافات جنسی، از عیاشی که پس از ازدواج متوجه  از همه بیشتر از زیاده. ریسند نفرت دارد عنکبوت می

عطر و هوسهایشان شود که هرزگیهاي سابق او را از مردي ساقط کرده است، از جوانان خودآرایی که رفتار و  می

پندارند آزادي زنان به معنی برخاستن تمایز میان ایشان و  سازد، و از زنانی که می ایشان را از زنان غیر قابل تمیز می

.مردان است متنفر است

  پوستوموس در فکر ازدواج است،. ساتیر ششم که شدیدترین آنهاست به جنس لطیف تخصیص داده شده است

کند که این کار را مکن، و سپس شاعر زنان روم را به صورتی خودخواه، تند زبان، خرافی،  ذر مییوونالیس او را برح

گوید هر بار که ازدواج کنند به طالق  کند و می مسرف، جنگی، مغرور، خودپسند، دعوایی، و زناکار توصیف می

دهند، و هر  از آن بدتر ادبیات می دل به ورزش و. پرورند انجامد و، به جاي پرورش فرزند، سگ در دامن خود می می

آه، کاش خدایان ما را از زن «کنند ـ  خوانند و معانی بیان و فلسفه تف می چه بگویی در جواب شعر ویرژیل می

زن خوب . شود گیرد که در همۀ شهر زنی که در خور ازدواج باشد کمتر یافته می چنین نتیجه می» !دانشمند برهانند

کند که پوستوموس به فکر ازدواج افتاده است و حال آنکه  تعجب می. زاغ سفید شگفت انگیزتر پرندة نایاب است و از

و پل آیمیلیوس چندان دور . آور در اختیار است هاي بلند و سرسام آنهمه افسار در دسترس است، آنهمه پنجره«

و و در شهري آرام در ایتالیا سکونت اند بیرون ش و از این تیمارستان که نامش را روم نهاده. نه، مجرد بمان» .نیست

هایی که در شرف سقوط است و از یونانیان در امان  کن که در آن مردم شریف را ببینی و از جانیان و شاعران و خانه

ساده . زحمت چنان طوالنی و شهرت چنین کوتاه است. همت بلند را رها کن؛ هدف در خور آن کوشش نیست. باشی

رحم بیاموز، . ا بکار، همان قدر بخواه که حاجت گرسنگی و تشنگی و سردي و گرما را برآوريات ر باغچه  زندگی کن،

  .به کودکان مهربان باش، روح سالم را در بدن سالم نگاه دار؛ مگر کسی دیوانه باشد تا آرزوي عمر دراز کند

ور جهان در مقایسه با تماشاي نقایص همسایگان و حقارت نفرت آ. توان درك کرد این نحوه حال روحی را می

برد و با ابیات  التذاذ ما در این مورد با لغات کوچه گردانی که یوونالیس به کار می. رؤیاهاي کاري لذت بخش است

. اما بیان او را نباید عین واقع پنداشت. یابد هشت هجایی روان و عوامانه از طیبت غم آلود و سبک قوي او شدت می

عت که امیدوار بوده در روم به ترقی نایل نشده است؛ با چماق نفرتی که هرگز دعوي خشمگین بوده است؛ به آن سر

اصول اخالقی او بلند و صحیح بود، هر چند رنگ تصورات . انصاف نداشت به اطراف حمله ور شدن انتقامی شیرین بود

اخالقی که بدون ترحم یا احتیاط آمیز و توهمات مربوط به گذشتۀ آمیخته به فضیلت گرفته بود، با چنان موازین 

سنکا خبر داشت که این وسیلۀ تفریح . توان به محاکمه کشید فروتنی به کار رود هر نسلی را در هر کجاي عالم می

نیاکان ما شکایت داشتند، ما شکایت داریم، و اخالف ما شکایت خواهند داشت که «: نویسد می. چقدر قدیمی است

و وضع بشر   کنند، مردم روز به روز بیشتر به ورطۀ گناه سقوط می  ر تسلط دارد،اخالق ما فاسد شده، ناجنسی بر امو

اوامر و نواهی اخالقی   هاي سنت، اي است که در آن رشته در پیرامون فساد اخالق، زندگی به قاعده» .شود از بد بتر می

پاسبانان، براي آنکه ما را به نحو مذهب، اجبارات اقتصادي خانواده، عشق، و توجه غریزي کودکان، و مراقبت زنان و 

همچنانکه   یوونالیس بزرگترین هجاگوي روم است،. مشهود سلیم و به طور متوسط عاقل نگاه دارد، کافی هستند
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اند مطابق اصل بپنداریم همان قدر بر  اما اگر تصویري را که این دو ترسیم کرده. تاسیت بزرگترین مورخ رومی است

شود بدون سنجش  هاي پلینی برابر چشم ما مجسم می پذیر و متمدنی را که با خواندن نامهخطاییم که اگر صحنۀ دل

.کردیم بر خطا بودیم قبول می

III  - یک تن رادمنش رومی  

پدرش در نزدیکی . در کومو متولد شد، نامش را پوبلیوس کایکیلیوس سکوندوس نهادند 61هنگامی که در سال 

پدر شد، نخست  پوبلیوس، که خیلی زود بی. شت و در شهر حایز مقام مهمی بوددریاچۀ کومو مزرعه و ویالیی دا

، )پلینی مهین(توسط ویرگینیوس روفوس، فرماندار گرمانیاي علیا، و بعداً توسط عمش، کایوس پلینیوس سکوندوس 

ود کرد و اندکی این دانشمند پر کار کودك را پسر و وارث خ. مؤلف تاریخ طبیعی، به فرزندي برداشته و تربیت شد

. سال ایجاد اشتباه کرد 2000طبق مرسوم، جوان نام پدرخواندة خود را بر خویش نهاد، و از این راه . بعد درگذشت

در روم نزد کوینتیلیانوس درس خواند؛ این استاد در او عالقۀ به سیسرون را به وجود آورد ـ و مقداري از اعتبار روانی 

 39در هجده سالگی اجازة وکالت یافت؛ در . مدیون کوینتیلیانوس است  ن است،سبک پلینی، که به اسلوب سیسرو

 103در همان سال کنسول شد؛ در سال . سالگی او را انتخاب کردند تا خطابۀ خیر مقدم براي ترایانوس بخواند

قضایی خود بابت خدمات . شد» هاي روخانۀ تیبر و گندآبروهاي شهر متصدي بستر و کناره« 105کاهن، و در سال 

در اتروریا و بنونتوم و کومو و الورنتوم . توانست بزرگواري کند گرفت، منتها مردي ثروتمند بود و می مزد یا هدیه نمی

  .سسترس پیشنهاد کرد 3,000,000امالکی داشت، و براي خرید ملک دیگري 

خست یک تراژدي به یونانی و بعد ن: کرد مانند بسیاري از آریستوکراتهاي زمان خویش، خود را با نوشتن سرگرم می

اي او را مالمت گفتند، بدون پشیمانی به خبط خود  چون عده. بخش و احیاناً منافی اخالق نوشت مقداري شعر شادي

را پیشنهاد » ترین نفس شاعري ور شدن در نشاط و طیبت و شادي و دخول در روح بیرحم غوطه«اعتراف کرد و باز 

 97اي را براي انتشار انشا کرد و آنها را در فواصلی، از سال  ایش پسند افتاده، چند نامهه چون شنید نامه. خود ساخت

دهد  ها شرح می ها، که فقط براي عامه نیست و التذاذ محافلی که وي در نامه در این نامه. ، منتشر ساخت109تا سال 

تراز شده است و از مسائل مهمتر فلسفه و هاي تاریکتر زندگی روم اح نیز در آنها منظور بوده است، از توصیف جنبه

ارزش . کشورداري، بدین عنوان که براي منظوري که در نظر گرفته زیاده از حد جدي است، بدون ذکر گذشته است

.افکنند ها در صمیمیت با وقار آنها و در نور خفیفی است که بر خصایص رومی و عادات شریف زادگان می این نامه

اما چنان . خودپسندي العالج مصنفان در او نیز هست. صفا و تمامی طالقت بیان مونتنی را دارد آثار پلینی نیمی از

کنم که هیچ چیز به شدت آرزوي نام جاویدان در من تأثیر  اعتراف می«. شود آشکار که چندان باعث ناراحتی نمی

توان مطمئن بود که اگر  می«اید که افز گوید و چنین می از دیگران و از خود با فهم و ارجمندي سخن می» .ندارد

در هر صورت، پس از خواندن آثار یوونالیس و تاسیت، این » .شخص فضایل دیگران را بستاید، خود فضایل بسیار دارد

عمال و لساناً . کند کنیم که از همگنان خود به خوبی یاد می اي برخورد می خود اسباب راحت است که با نویسنده

آمادة عنایت و وام و هدیه دادن بود، و از شوهر یافتن براي خواهرزادة رفیقی گرفته تا بذل مال  بخشنده بود، همواره

اي بدهد  تواند به دختر خود جهیزیه چون خبر شد که کوینتیلیانوس نمی. به شهر زادگاه خود، از چیزي دریغ نداشت

رس براي دختر فرستاد و از ناچیز بودن سست 50,000خواست زن او شود،  که در خور مقام رفیع مردي باشد که می

سسترس داد تا حایز شرایط دخول به طبقۀ سوارکاران  300,000اي قدیم خود  به هم مدرسه. تحفه عذر خواست

شود؛ چون دختر یکی از دوستانش قرضهاي پدر را به میراث برد، پلینی قرضها را پرداخت؛ و با توجه به خطري که 

به شهر کومو، معبدي و مدرسۀ . ابهی به فیلسوفی که دومیتیانوس تبعید کرده بود وام دادمبلغ معتن  این کار داشت،

  .سسترس جهت کتابخانۀ عمومی داد 11,000,000اي و آموزشگاهی براي کودکان فقیر و حمامی بلدي و  متوسطه
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کند، اما در کومو  وم را طرد نمیر. اي است که به خانه یا زاد بوم خود دارد آنچه خصوصاً در آثار او دلپسند است عالقه

باغهاي خود و . در آنجا کار عمدة او خواندن است یا هیچ کار نکردن. یا الورنتوم، نزدیک دریاچه یا دریا، خوشتر است

مناظر کوه پشت آنها را دوست دارد؛ پلینی احتیاج به آن نداشت که تا زمان روسو بماند تا روسو التذاذ از طبیعت را 

با عطوفت بسیار از زن سوم خود کالپورنیا، از خلق شیرین و ذهن پاك، و شعف صمیمانۀ او از توفیق . دبدو بیاموز

و بسیاري ) پلینی چنین معتقد بود(کالپورنیا تمامی کتابهاي او را خوانده بود . گوید شوهر و کتابهاي او سخن می

اي پیک خصوصی داشت  خواند، و عده رد و به آواز میآو اشعار پلینی را به موسیقی در می  صفحات را از بر کرده بود،

کالپورنیا یکی از چندین زن . ساختند که چون پلینی دعواي مهمی در دادگاه داشت او را از هر پیشرفتی آگاه می

گوید که همینکه  پلینی از فروتنی وصبر و شجاعت دختري چهارده ساله سخن می. خوبی بود که اطراف او بودند

از زن پومپیوس ساتورنینوس . ناپذیري دارد و با بشاشت در انتظار مرگ نشست بر یافت که بیماري عالجنامزد شد، خ

کند که  از فانیا دختر تراسئا نقل می. هایش به شوهرش تغزالت عطوفت و التینی عالی بود راند که نامه داستان می

د، از خویشاوندي در مدت بیماري خطرناکی بدون شکایت تبعید را به خاطر دفاع از شوهرش، هلویدیوس، تحمل کر

طهارت او،   چه کامل است فضیلت او،«: گوید پرستاري کرد، خود بدان مبتال شد، و از همان مرد؛ آنگاه با شگفتی می

در تعقیب ماریوس پریسکوس . دهها دوست داشت که برخی بزرگ و برخی خوب بودند »!پرهیزکاري او، و شجاعت او

ی و ظلم در سمت پرو کنسول افریقا با تاسیت همکاري کرد؛ آن دو خطیب نطقهاي یکدیگر را به مناسبت نادرست

تاسیت با ذکر اینکه جهان ادبی، آن دو را به . کرد کردند، و هر یک در نطق خود تعارفاتی به دیگري می تصحیح می

پلینی مارتیالیس را . رساند داند پلینی را به آسمان عنوان نویسندگان طراز اول آن عصر با یکدیگر قرین می

سوئتونیوس را با خود به بیتینیا برد و به او کمک کرد تا . اي که خاص مقام اشرافی او بود شناخت، منتها از فاصله می

مجلس او از دوستاران ادبی و موسیقی و روایت شعر و نطق . را بدون داشتن فرزندي به دست آورد» حق سه فرزند«

در » .کنم در هیچ دورة دیگري، ادبیات این قدر زیاد مورد عالقه بوده باشد گمان نمی«: گوید می بواسیه. مملو بود

آن . لرزید کردند و رودخانۀ تمز از معانی بیان آنها می هاي دانوب و راین، آثار هومر و ویرژیل را مطالعه می کناره

اي ظریف و دوست داشتنی بود، ازدواجهاي توأم با عشق، عطوفت ابوین، اربابان  نیمۀ باالیی خود جامعهجامعه در 

دعوت شما را به «  :نویسد ها می پلینی در یکی از نامه. مهربان، دوستیهاي صمیمانه، و تعارفات ظریف در آن بسیار بود

که زود مرا مرخص کنید و در پذیرایی از من از اسراف  پذیرم، اما باید این توافق را از پیش داشته باشیم شام می

  » .بگذارید بر میز ما فقط گفتگوي فلسفی زیاد باشد، و حتی در التذاذ از آن هم حدي قایل شویم. خودداري نمایید

ه بیکار. کند اعضاي آریستوکراسی جدید بودند که از مستعمرات به روم آمده بودند غالب افرادي که پلینی توصیف می

. نبودند، چون تقریباً هر یک از ایشان مقام اداري داشت و در ادارة عالی امور امپراطوري در زمان ترایانوس سهیم بود

هاي او  نامه. خود پلینی در سمت پروپرایتور به بیتینیا رفت تا استطاعت مالی برخی شهرها را در آنجا اعاده دهد

دهد که پلینی  ها نشان می ضمام جوابهاي مغزدار ترایانوس؛ این نامهشامل تحقیقاتی است خطاب به امپراطور، به ان

دهد، هر چند به طور عجیبی در جزئیات نیز به راهنمایی امپراطور اتکا  مأموریت خود را با قدرت و شرافت انجام می

پس . خواهد عذر میدر نامۀ آخري، از اینکه زن بیمار خود را با دلیجان پست امپراطوري به وطن فرستاده است . دارد

شود، و پشت خود تصویري ارزنده از رادمنشی رومی و از ایتالیا  پلینی از صحنۀ ادبیات و تاریخ ناپدید می  از آن نامه،

.گذارد در خوشترین عصر آن باقی می

IV – انحطاط فرهنگی  

پس از ایشان در . شدند اقع میاگر قرار بود با منابع نور خفیفتري این افراد شاخص را احاطه کنیم، خود در ظلمت و

تعقل از انیوس تا تاسیت کوشش عظیم خود را کرده و مستهلک شده . ادبیات التینی مشرکان هیچ فرد بزرگی نبود
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زندگانی «تاسیت گذشتن و به وقایع نامۀ فضیحت بار سوئتونیوس به نام » هاي سالنامه«و » تواریخ«از عظمت . بود

دهد؛ در این کتاب، تاریخ به شرح حال و شرح حال به نقل  دن خواننده را تکان میرسی) 110سال (» مردان نامدار

شگون و معجزه و خرافات صفحات را آکنده است، و فقط انگلیسی مخصوص دورة الیزابت که . یابد قصه تنزل می

به درجۀ ادبیات ] براي انگلیسی زبانان[آن کتاب را ) 1606سال (فیلمون هالند در ترجمۀ خود معمول داشته است 

شاید . هاي فرونتو آن قدر اسباب ناراحتی نیست هاي پلینی به سطح نامه اما پایین رفتن از سطح نامه. باال برده است

هاي پلینی قیاس کنیم؛ برخی از آنها به واسطۀ  اند، و انصاف نباشد که آنها را با نامه ها براي انتشار نوشته نشده آن نامه

. اند، اما بسیاري از آنها اثري از مهر حقیقی معلم به شاگرد دارند بندي قدیمتر صدمه دیده تجسس جهت یافتن جمله

خود پشتیبانی می کرد ـ و آن بزرگترین ) 169سال ( » شبهاي آتیک«نویسی در  آولوس گلیوس از نهضت کهنه

آپولیوس و . به اوج خود رساندآن را » االغ طالیی«ارزش در ادبیات باستان است، و آپولیوس در  مجموعۀ چیزهاي بی

آمدند و آن شوریدگی ممکن است جزئاً به علت این حقیقت باشد که التینی مکتوب در افریقا  فرونتو از افریقا می

فرونتو حقاً معتقد بود که ادبیات را . کمتر از التینی مکتوب در روم از زبان مردم و جمهوري انحراف حاصل کرده بود

اما جوانی . دهند قویت کرد، همچنانکه نهال را با برگرداندن خاکی که دور ریشۀ آن است قوت میباید با زبان مردم ت

تقلید از شرق به راه افتاده بود و امکان متوقف ساختن آن در . شود دوبار نصیب انسان یا ملت یا ادبیات یا زبان نمی

شاگرد فرونتو، آن زبان را . شد ات و زندگی میزبان یونانی مشترك شرق هلنیستی و روم شرقی زبان ادبی. میان نبود

اي که دربارة جنگهاي  زنده» تواریخ«آپیانوس یک تن یونانی اسکندرانی مقیم رم، براي . خود برگزید» تفکرات«براي 

کالودیوس آیلیانوس، که هم از حیث نژاد و هم از حیث تولد . یونانی را انتخاب کرد) 160در حد سال (روم نوشت 

نیم قرن بعد، دیون کاسیوس، سناتور رومی، تاریخ روم خود را به یونانی نوشت، و رهبري . د، نیز چنین کردرومی بو

گشت؛ این بازگشت به سوي روح یونانی نبود، بل به سوي روح شرقی بود که  ادبیات از روم به شرق یونانی باز می

.ادبیات التینی پدید آمدند، اما آنها قدیسان مسیحی بودنددر روم بعدها افراد بزرگی در . برد زبان یونانی را به کار می

سازي،  قدرت فنی مدتی باقی ماند و معماري، مجسمه. هنر رومی آهسته تر از ادبیات رومی رو به انحطاط رفت

مجسمۀ سر نروا در واتیکان آن واقعپردازي زندة تصویرهاي دورة فالویوس را با . نقاشی، و موزاییک خوب پدید آورد

سازي  هادریانوس کوشید تا مجسمه. خود دارد؛ و ستون ترایانوس، با وجود ناپختگی بسیار، نقش برجستۀ جالبی است

سازي به عظمت فیدیاس نیافت تا مانند پریکلس او را بنوازد، آن الهام که  قدیم هلنی را از نو احیا کند، اما مجسمه

آکتیون به جنبش درآورده بود در عصر محدودیت نفس و رضایت  یونان را پس از نبرد ماراتون، و روم را پس از جنگ

هاي نیم تنۀ هادریانوس با خطوط نرم هلنیستی که دارند فاقد بیان قوي هستند؛  مجسمه. و صلح رخت بسته بود

سرهاي پلوتینا و سابینا زیبا هستند، اما تصاویر آنتینوئوس با بیمزگی زنانۀ پر زرق و برق خود بیننده را عقب 

آن کار به بیان طبیعی قوي و . العمل کهنه پرستانۀ هادریانوس اشتباه بوده است رود که عکس احتمال می. زنند می

تمایز افراد، که در پیکرتراشی دورة فالویوس و ترایانوس مشهود است و در سنت و خصایص ایتالیا ریشۀ محلی دارد، 

  .راه کمال طبیعت خود رسد مگر از هیچ چیز به دورة پختگی نمی. خاتمه بخشید

الاقل یک بار به کمال رسید، و آن در . در دوران حکومت آنتونینها، مجسمه سازي روم نمود ماقبل آخر خود را کرد

. اند اندام زن جوانی است که سرپوشیده و البسۀ حقیر او با لطف سحرانگیز و قدرت و استحکام خطوط قالبگیري شده

لیوس، نیز تقریباً به همان خوبی است، به نحوي اشرافی ظریف است و آن قدر شهوي زن مارکوس آور  پیکر فاوستینا،

از نیم تنۀ جوان . از خود مارکوس آورلیوس به صدها نوع پیکر تراشیده یا ریخته شد. که با کنایات تاریخ توافق دارد

پوش مجعد مو در همان  رهلوح و در ضمن بسیار حساس که در کاپیتولینوس است گرفته تا استاد ز متفکر و ساده
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سوار بر اسب آشناست، که از وقتی » امپراطور آورلیوس«هر سیاحی با مجسمۀ برنزي با شوکت و جالل . مجموعه

  .میکالنژ آن را مرمت کرد میدان کاپیتول روم را تحت سلطۀ خود درآورده است

اي یا  هاي افسانه یستی تراشیدن صحنهرسم اتروسکی و هلن. نقش برجسته تا به آخر هنري مورد عالقۀ رومیان بود

تاریخی روي تابوت در زمان هادریانوس، که امید به نامیرایی در آن بیشتر به صورت شخصی و حتی جسمی 

یازده قاب، که از طاقهاي نصرتی که به یادبود . آمد و دفن مرده به جاي سوزاندن آن رسم شد، بازگشت درمی

هیچ . دهند سبک ناتورالیسم را در کمال خود نشان می اند، بازماندهبودند،  هاي مارکوس آورلیوس ساخته لشکرکشی

اند، هر یک از افراد فرد مشخصی است؛ مارکوس آورلیوس، که بدون  کس را بهتر و مطبوعتر از آنچه بوده نساخته

پذیرد، به نحو دلپسندي بشري است؛ و شکست خوردگان به صورت وحشیان  را می اي تکبر انقیاد دشمن از پا افتاده

، سنا و 174در سال . اند، بل افرادي هستند در خور آن تقالي طوالنی که براي آزادي خود کرده بودند نموده نشده

لهام گرفتن از ستون با ا. مردم روم آن ستون مارکوس آورلیوس را برپا کردند که هنوز هم زینت میدان ستونها است

ترایانوس، این ستون جنگهاي مارکومانها را با هنري سلیم تصویر کرده که فاتحان و مغلوبان را یکسان محترم شمرده 

مسابقات رزمی کمتر ظالمانه و قوانین . روح امپراطور به تشکیل هنر و اصول اخالقی زمانش کمک کرده بود .است

زشتی و هرزگی ادامه داشت، مانند تمامی . اج ظاهراً با دوامتر و رضایت آمیزتر بودنسبت به ضعفا جانبدارتر بود؛ ازدو

ازمنه و اوقات در میان اقلیتی از مردم علناً، و در میان اکثریت مردم پنهانی؛ اما با شخص نرون این کیفیت به قلۀ 

شدند یا به مذاهب جدید  ي آور میمردان و زنان باز به مذهب قدیم رو. خود رسیده از آن گذشته، و دیگر باب نبود

روم در این هنگام فیلسوف فراوان داشت، مارکوس آورلیوس . سپردند، و فیلسوفان با این تغییر موافق بودند سر می

فیلسوفان از کرم و قدرت مارکوس . کرد گفت؛ و وجودشان را تحمل می کرد، به آنان خوشامد می آنها را دعوت می

گرفتند، نطقهاي  رسیدند و انعام می را کردند، دربار او را شلوغ کرده بودند، به مشاغل می آورلیوس حداکثر استفاده

گشودند، در وجود شاگرد امپراطور خود، ختم و تجزیۀ فلسفۀ باستان را به  کردند، و مکاتب بسیار می شمار می بی

  .جهان تقدیم داشتند

V – امپراطور فیلسوف  

رگ در خیمۀ خود نشست تا افکار خود را دربارة زندگی و سرنوشت بشر به مارکوس آورلیوس شش سال قبل از م

شاید هم چنین . توانیم یقین حاصل کنیم که خطاب به خود براي عامه نوشته شده است نمی. صورت منجز درآورد

 باشد، چون حتی قدیسان نیز خودپسندند و بزرگترین مردان اهل عمل لحظات ضعفی دارند که در آن به صرافت

بیشتر تعلیماتی که فرونتو در التینی به او داده بود در . اي نبود مارکوس آورلیوس مؤلف خبره. افتند کتاب نوشتن می

در » هاي زرین اندیشه«آن، این  اضافه بر. نوشت این هنگام به هدر رفته بود، چون مارکوس آورلیوس به یونانی می

سامان و غالباً مکرر و گاه  اگر غیر مرتبط و بی. اند شده فواصل سفر و حرب و شورش و محنتهاي متعدد نوشته

کتاب فقط از لحاظ محتواي آن ـ لطف و صفاي آن، شهود نیمه آگاهانۀ فردي . بیروحند، باید عذر آنها را پذیرفت

  .مشرك مسیحی و روحی باستانی قرون وسطایی ـ ارزش دارد

دانست، بل آن را مکتب  ه را توضیح نظري الیتناهی نمیمارکوس آورلیوس، مانند غالب متفکران زمان خود، فلسف

خدا بیندیشد؛ برخی اوقات مانند   دهد که دربارة چندان به ذهن خود زحمت نمی. شناخت فضیلت و طریقۀ زندگی می

داند، اما پس از آن اعتراف کیش قدیم رومیان را با پرهیزکاري  معترف است که هیچ نمی. گوید الادریه سخن می

دربارة » زیستن در عالمی بدون خدایان یا مقام االهی براي من چه ارزشی دارد؟«: پرسد می. پذیرد ساده میمردم 

اعتناي سفر  گوید و، در همه حال، همان وضع بی ذات االهی، گاه به صورت مفرد و گاه به صورت جمع سخن می

کند، اما در خلوت فکر خود وحدت وجودي  یم میگزارد و قربانی تقد به خدایان قدیم علناً نماز می. پیدایش را دارد
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مانند هندوها به اتکا و ارتباط مقابل انسان و جهان معتقد . است و سخت تحت تأثیر نظم عالم و خرد خدا قرار دارد

آمیز اندامها، قدرت، ذهن، و تنفس به کمک اندکی غذا به  از رشد کودك از تخمی کوچک، تشکل معجزه. است

یابیم در عالم  تقد است که اگر بتوانیم بفهمیم، همان نظم و قدرت خالقه را که در انسان میمع. آید شگفت می

در تمامی چیزهاي قابل تعقل، عقل ..  . .تمامی چیزها به یکدیگر داللت دارند و آن رابطه مقدس است«. خواهیم یافت

آیا ممکن است  …. انتشار داردیک خدا، یک ماده، یک قانون، یک حقیقت، در همه چیز . مشترکی موجود است

به اشکال وفق دادن شر و عذاب و بدبختی به ظاهر  »نظمی باشد؟ نظمی واضح در تو و در همه چیز و همه کس بی

توانیم محل هیچ عنصر یا واقعه را در طرح اشیا تعیین کنیم،  گوید ما نمی اما می. ناحق با پروردگار خیر معترف است

باشیم؛ و کیست که مدعی چنان دید کلی باشد؟ بنابراین براي ما کاري گستاخانه و مضحک مگر آنکه کل را دریافته 

است که جهان را به داوري کشیم؛ عقل در آن است که محدودیت خود را بشناسیم، درصدد آن باشیم که اجزاي 

براي . مکاري کنیمهماهنگ نظم عالم باشیم، بکوشیم عقل کل را در پس ظاهر جهان درك، و با طیب خاطر با آن ه

افتد که در  ـ یعنی آنچنان اتفاق می» افتد هر چه اتفاق بیفتد به حق اتفاق می«کسی که به این نظریه رسیده باشد 

هر چیز که طبیعی باشد براي آن . هیچ چیز نیست که موافق طبیعت باشد و شر باشد«. افتاد جریان طبعت اتفاق می

حکم عقل عالم متعین است، و آن منطق بالذات کل است؛ و هر جزء باید  همه چیز به. فهمد زیباست کسی که می

همان کلمه که آنتونینوس (» آسایش خیال«یا » امنیت خاطر«. سهم ناچیز و سرنوشت خود را با نشاط پذیرا شود

ده در قبول ارادي چیزهایی است که به وسیلۀ طبیعت کل اشیا به تو سپر) هنگام مرگ به جاي اسم شب ذکر کرد

هیچ چیز نیست که براي من زودتر یا دیرتر . اي عالم، هر چه با تو هماهنگ باشد با من هماهنگ است ».شده است

اي طبیعت، هر چیز که فصول تو فرا آورد براي من میوه است، همۀ چیزها از . از موقع باشد و براي تو سر موقع

  .رددگ توست، همۀ چیزها در توست، و همه چیز به سوي تو باز می

تواند انسان را راهبر شود؟ فقط یک چیز ـ  پس چه چیز می«. علم فقط به عنوان ابزار زندگی خوب ارزشی دارد

خود مستقیم باش، یا مستقیم «. و آن نه به صورت منطق یا آموختن، بل به صورت تعلم مدام تعالی اخالقی» فلسفه

  .فضیلت همان حیات عقلی است. شد بخشیده استخداوند به همه کس نفس باطنی رهبري که همان عقل با» .شو

کند، خود را در الیتناهی  گذرد، صورت آن را بررسی می از درون تمامی عالم می. اصول ذات متعقل از این قرار است

آیند هیچ  کند که آنان که پس از ما می شود، و درك می دهد، تجدید ادواري همه چیز را شامل می زمان بسط می

اگر   اند؛ بل به لحاظی آن که چهل ساله است، اند چیزي بیشتر ندیده ینند و آنان که پیش از ما آمدهب چیز نو نمی

  .اند و خواهند بود دیده است مطلقاً فهمی دارد، به حکم همین اتحاد، صورت همۀ چیزها را که بوده

لذت نه خیر است نه «. دارد میپندارد که مقدماتی که چیده است او را به پارسایی وا  مارکوس آورلیوس چنین می

سخن ) طیوه(در تباي  آنتونینوسگوید که گویی  کند، و گاه چنان سخن می تن و تمامی اعمال آن را طرد می» .مفید

:راند می

..  . .د فردا مومیایی با خاکستر خواهد بودارجند، و آنچه دیروز مخاطی کوچک بو بنگر که آدمیان چه زودگذر و بی

بینوایی   و با چه تنۀ …. تمامی فضاي زندگی انسان اندکی بیش نیست، و با این وصف با چقدر مصایب آکنده است

  . آن را از درون به برون بگردان و ببین چگونه چیزي است..  ! .باید گذرانده شود

باید چنان در کار خود مستغرق باشد که . الیق و خشم یا کین جسمانیاي باشد آزاد از هوسها و ع ذهن باید قلعه

ارزش هر فرد درست به اندازة آن چیزهایی است که خود را «. تخاصم بخت یا نیشهاي خصومت را تقریباً درك نکند

ن آن است که راه برخورد با ایشا. کند که در این جهان افراد بد هم هستند با اکراه تصدیق می» .کند مشغول آنها می

اگر کسی به تو «. قربانیان عاجز خطاهاي خود به حکم اوضاع و احوال خارجند: به یاد آوریم که ایشان نیز انسانند
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سازد، به  اگر وجود افراد شر تو را مغموم می» .بدي روا داشته زیان آن از اوست؛ تکلیف تو آن است که او را ببخشی

تمامی مردم، از نیک و بد، . اند ي و آنهمه فضایل که در اشخاص ناکامل آمیختها فکر آن همه افراد نیک باش که دیده

به «. برادرند، در یک خدا خویشاوندند، حتی زشت روترین فرد بربر شارمند سرزمین پدري است که ما همه از آنیم

نماید؟ برعکس، هیچ  اي غیر عملی می  آیا این فلسفه» .عنوان آورلیوس، روم وطن من است؛ به عنوان انسان، جهان

فردي که حقیقتاً نیک باشد از . چیز به اندازة خصلت و مشرب خوب، در صورتی که صمیم باشد، غلبه ناپذیر نیست

  .گذارد بدبختی مصون است، زیرا که هر شري بدو برسد، باز هم روح او را برایش به جا می

و فروتن و آزاده  …و بزرگوار و خوشخو و دوراندیش  شود که تو عادل که رخ داده است مانع از آن می] شر[آیا این 

از این کارها چه ساخته است که نگذارد . چنین بینگار که مردم ترا لعنت کنند، بکشند، قطعه قطعه کنند …باشی؟ 

اي زالل و صافی بایستد و آن را لعن کند، چشمه  ذهن تو پاك و بخرد و هوشیار و عادل باشد؟ اگر مردي کنار چشمه

ز از بیرون دادن آب پاك باز نخواهد ماند؛ اگر آن مرد پلیدي در آن بیندازد یا نجاست، چشمه به سرعت آنها را هرگ

در هر مورد که مصیبتی بر تو وارد آمد، به یاد داشته باش که  …. شسته بیرون خواهد کرد و باز نیالوده خواهد بود

بینی که آن  می ….حمل آن با بزگواري خوشبختی استاین مصیبت بدبختی نیست و ت: این اصل را به کار بندي

تواند آن چنان زندگی کند که آرام به پیش برود و همچون وجود  چیزها چه معدودند، اگر مردي به چنگ آورد می

  .خدایان باشد

ر اشتغال داشت ناگزی» انجیل پنجم«در آن حال که به نوشتن . الوصف، زندگی مارکوس آورلیوس آرام پیش نرفت مع

شد و  بود ژرمنها را بکشد، و در پایان عمر وقتی با مرگ مواجه شد هیچ تسالي خاطري در آن پسر که جانشین او می

.گردند روح و جسم یکسان به عناصر اصلی خود باز می. هیچ امیدي به خوشبختی در آن سوي گور نداشت

کند، آن ارواح که پس از  به فنا هستند جا باز میهاي دیگر که محکوم  ها براي تن  زیرا همچنانکه تحول و انحالل تن

شوند و براي ارواح دیگر  اي عالم تبدیل گردیده منتشر می به عقل نطفه ….اند خاتمۀ وجود زندگی، به هوا رها شده

این را نیز  …. اي، در آنچه تو را پدید آورد ناپدید خواهی شد تو همچون جزئی موجود بوده..  . .کنند جا باز می

پس از این فضاي کوچک زمانی با موافقت با طبیعت بگذر و به سفرهاي خود با خوشنودي  …. کند یعت اراده میطب

و آن درخت را که . کند افتد، و آن طبیعت را که او را پدید آورد تبارك می خاتمه ده، همچنانکه زیتون چون برسد می

  .گذارد بر آن رویید سپاس می

VI - کومودوس  

نزد «: ر گارد از مارکوس آورلیوس محتضر سؤال کرد که اسم شب چه باشد، وي در جواب گفتهنگامی که افس

آفتاب طالع در آن هنگام نوزده سال داشت و جوانی نیرومند و » .آفتاب طالع برو؛ آفتاب من در شرف غروب است

ورلیوس، قدیس بیمار، از به جاي مارکوس آ. خودنما و بدون منع اخالقی و عاري از اعتقادات اخالقی و ترس بود

رفت که سیاست ادامۀ جنگ را تا حد پیروزي یا مرگ اتخاذ کند؛ ولی کومودوس به  کومودوس توقع بیشتري می

قرار بود دشمن از مجاورت دانوب عقب بنشیند، بیشتر اسلحۀ خود را تسلیم کند، . دشمن پیشنهاد صلح فوري کرد

نفر از سربازان  13000ند، ساالنه باجی به صورت غالت به روم بپردازد و تمامی اسیران و سربازان رومی را باز گردا

تمام روم به جزم مردم آن، کومودوس را محکوم کردند؛ از اینکه شکار . خود را وادارد که در لژیونهاي رومی وارد شوند

الوصف، در  مع. گان او برخاستدر دام افتاده را گذارده بود بگریزد تا باز روزي دیگر به جنگ برخیزد دود از سر سرکرد

  .هاي دانوب مزاحمتی فراهم نیامد ها و دره دورة حکومت کومودوس از جانب اقوام ساکن در کناره

شهریار جوان، هر چند بزدل نبود، به حد کافی جنگ دیده و از آن سیر شده بود؛ براي لذت بردن از روم به صلح 

سابقه کشید ـ به هر  را دست انداخت و عوام الناس را زیر بار تحف بی همینکه به پایتخت بازگشت، سنا. نیازمند بود
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چون در سیاست میدانی براي نیروي وافر خود نیافت، در امالك امپراطوري به شکار . دناریوس بخشید 725شامندي 

الء عام حیوانات درنده پرداخت و در جنگ با شمشیر و تیر و کمان چنان مهارتی به هم رساند که مصمم شد در م

راند، و در میدان  تا مدتی کاخ را رها کرد و در مدرسۀ گالدیاتورها ساکن شد؛ در مسابقات ارابه می. نمایش دهد

دادند توجه داشتند  شود که افرادي که با او مصاف می چنین فرض می. جنگید مسابقات رزمی با حیوانات و افراد می

که بدون کمک و قبل از صبحانه با اسب آبی، فیل، و ببر بجنگد، کاري  داد که بگذارند او فاتح شود؛ اما اهمیتی نمی

. چنان تیرانداز کاملی شد که با صد تیر در یک نمایش صد ببر را کشت. شد که امتیازي هم براي امپراطور تلقی نمی

آنکه  د را بیکشت، و مر کرد تا یوزپلنگی بر جانی محکومی بجهد، آنگاه حیوان را با یک تیر می آن قدر صبر می

ثبت کنند؛ و » هاي روزانه کرده«واداشته بود تا شاهکارهایش را در . گذارد تا باز بمیرد آسیبی دیده باشد به جا می

.جنگید از خزانۀ کل به او مواجب بدهند اصرار داشت بابت هر بار از هزار بار که به عنون گالدیاتور در میدان می

ایشان متکی شویم، مانند تاسیت، از نظرگاه و سنن آریستوکراسی آزرده تاریخ مورخانی که در این مورد باید به 

اطمینان . اند تاریخ است و تا چه اندازه انتقام ها که نقل کرده توانیم بدانیم تا چه اندازه این شگفتی اند؛ ما نمی نوشته

 300زن و  300داده، حرمی از  یالمال را هدر م باخته، پول بیت خورده و قمار می داریم که کومودوس مشروب می

مند بوده است که جنس خود را حتی در مسابقات عمومی گاه به گاه تغییر دهد یا الاقل با  شاهد داشته، و عالقه

کومودوس فرمان داده بود . اند داستانهایی از ظلم باور نکردنی بر او براي ما نقل کرده. پوشیدن لباس زنان چنان کند

اي از زنان سرسپردة ایسیس را مجبور کرد  ا یک بازوي خود را به نشانۀ پرهیزکاري قطع کند؛ عدهیکی از عابدان بلون

کشت؛ افراد لنگ  آن قدر با میوة کاج به سینۀ خود بکوبند تا بمیرند؛ مردم را بدون تبعیض با گرز هرکولسی خود می

. اي او به نام مارکیا ظاهراً مسیحی بوده استه یکی از معشوقه ….کشت کرد و یکایک را با تیر و کمان می را جمع می

عالقۀ . گویند به خاطر او برخی مسیحیان را که محکوم به خدمت در معادن ساردنی شده بودند عفو کرده است می

اي دوست داشتنی بوده  مارکیا به او مبین آن است که در این مرد، که حیوانیتر از هر حیوان وصف شده است، ماده

  .آن را ثبت نکرده است است که تاریخ

اي چید  اش لوکیال توطئه عمه. وي نیز مانند اسالف خود از ترس مقتول شدن به وحشیترین انواع خشونت دچار شد

اش را اعدام کردند، و با دلیل یا به ظن شرکت در آن توطئه آن قدر  آن را کشف کرد، دستور داد عمه: تا او را بکشد

اند که اندکی بعد کمتر کسی باقی مانده بود که در زمان مارکوس آورلیوس مقامی افراد صاحب مقام را به قتل رس

  .داشته بوده باشد

و وحشتی . سخن چینان که تقریباً مدت یک قرن ناپدید شده بودند باز به فعالیت پرداختند و طرف عالقه واقع شدند

آن طور که در سنت (ومت را به او سپرد و پس از گماردن پرنیس به فرمانداري، زمام حک. جدید بر روم مستولی شد

حکومت وحشت مخصوص . کرد پرنیس خوب اما بیرحمانه حکومت می. خود را به هرزگی جنسی رها کرد) آمده است

امپراطور که ظن برده بود پرنیس در صدد خلع اوست، . خود را تنظیم کرد و تمامی مخالفان خود را به کشتن داد

پرنیس را به سنا تسلیم کرد، و سنا نیز مانند سناي زمان   را تسلیم سنا کرده بود،مانند تیبریوس که سیانوس 

و در فساد و ) 185سال (جانشین پرنیس شد   کلئاندر، که سابقاً غالم بود،. تیبریوس عمل انتقامجویی را تکرار کرد

آورد، هر رأي که از دیوانی  ظلم از پرنیس هم پیش افتاد؛ هر شغل و مقام را ممکن بود با رشوة مناسبت به دست

. شدند می  گیري کشته به فرمان او سناتورها و سلحشوران به بهانۀ خیانت یا خرده. شد ممکن بود نقض شود صادر می

امپراطور . ، مردم ویالیی را که کومودوس در آن ساکن بود محاصره کردند و مرگ کلئاندر را خواستند1910در سال 

. الیتوس، کلئاندر، پس از سه سال زمامداري چنین تشخیص داد که اجلش فرا رسیده است. آرزوي ایشان را برآورد

روز آخر سال . روزي، بر حسب تصادف، صورت مجرمین را دید که نام هواداران و دوستان او و نام مارکیا در آن بود
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ري که کومودوس براي بخشید، ورزشکا مارکیا جام زهري به کومودوس داد، و چون آن زهر بتدریج اثر می 192

.هنگام مرگ جوانی سی و یکساله بود. کشتی گرفتن نزد خود داشت او را در حمام خفه کرد

مرزهاي آن تا . هنگامی که مارکوس آورلیوس مرد، روم به اوج ارتقاي خود رسیده بالفعل اثر انحطاط را بر خود داشت

اخل قفقاز و روسیه، و تا دروازة دولت اشکانیان توسعه یافته در داخل اسکاتلند و صحراي افریقا، در د  آن سوي دانوب،

براي آنهمه مردمان و ملل مختلف و ادیان گوناگون اتحادي به وجود آورده بود که اگر در زبان و فرهنگ نبود . بود

بادل اجناس اي یافته بود که در آن ت آن اتحاد را به صورت جمهوري پر هیمنه. الاقل در قانون و اقتصاد متحد بودند

شد؛ و مدت دو قرن قلمرو وسیع را از تاخت و تاز بربرها حفظ کرده و امنیت و  اي انجام می سابقه با وفور و آزادي بی

هرگز . دید تمامی دنیاي متمدن آن را به صورت مرکز عالم، و شهر قدر قدرت و جاوید می. آرامش به آن بخشیده بود

  .نان قدرتی به هم نرسیده بوددر گذشته چنان ثروت و چنان شکوه و چ

الوصف، در میان آن پیشرفت و ترقی که روم را در این قرن دوم درخشنده ساخته بود، از تمامی بذرها بحرانی سر  مع

مارکوس آورلیوس با تعیین کومودوس به جانشینی خود و با . بیرون زده بود که ایتالیا را در قرن سوم ویران ساخت

اختیارات را در دست امپراطور متمرکز ساخت، تا حد زیادي، به این در هم شدن شدید  جنگهایی که بیش از پیش

کومودوس مزایایی را که مارکوس آورلیوس در زمان جنگ به خود تخصیص داده بود در . اوضاع کمک کرده بود

ی، و حس شد، استقالل شخصی و محل هر چه قدرت و تکالیف دولت افزوده می. دوران صلح براي خود حفظ کرد

نهاد؛ و ثروت ملل با مالیاتهاي روزافزون جهت نگاهداري دستگاه اداري که پیوسته توسعه  ابتکار رو به نقصان می

ثروت معدنی ایتالیا تقیل . شد تمام شد هاي جزیی و تمامی ناپذیر که براي دفاع الزم شمرده می یافت و حمله می

ده بود، روش زراعت به دست غالمان از کار مانده بود، مخارج و یافته بود، بیماري و قحط تلفات فاحش وارد آور

صنایع ایتالیا به واسطۀ رقابت مستعمرات . خیریات دولت خزانه را به ته کشیده و ارزش مسکوك را پایین آورده بود

که راکد شده کرد تا تجارت خارجی را  دادند، و هیچ دولتمرد اقتصادي ظهور نمی بازار خود را در آن نقاط از دست می

  .بود با توسعۀ قدرت خرید در داخل تالفی کند

در ضمن این مدت، مستعمرات از اجحافات سوال، پومپیوس، قیصر، کاسیوس، بروتوس، و آنتونیوس به خود آمده، 

بهبود یافته بودند؛ کاردانیهاي قدیم ایشان احیا شده، صنایع ایشان شکفته بود، و ثروت جدیدشان مخارج علوم و 

کردند، و سرکردگانشان فرمانده آن هنگها بودند؛ چیزي  پسرانشان هنگها را پر می. پرداخت فه و هنر را میفلس

جریان فتح خاتمه یافته، هنگام . کردند آوردند و سرکردگان خود را امپراطور می گذشت که ایتالیا را به امان می نمی

.کردند جذب می عکس شدن آن بود؛ از آن پس تسخیرشدگان فاتحان را در خوب

مغز فعال روم، چنانکه گویی از این شکستها و مسائل آگاه شده باشد، در انتهاي عصر آنتونینها به خستگی فرهنگی و 

فقدان حق رأي عملی در ابتدا در مجالس و سپس در سنا آن محرك ذهنی را که از فعالیت سیاسی . روحی دچار شد

از آنجا که امپراطور تقریباً تمامی اختیارات را در دست . ود از میان بردش آزاد و حس آزادي و قدرت منتشر ناشی می

روز به روز عدة بیشتري از شارمندان، حتی در میان . شارمندان تقریباً تمامی مسئولیتها را به او واگذاردند  داشت،

ه کارهاي خصوصی رفتند، و ب هاي خود می کشیدند، به میان خانواده طبقۀ اشراف، از کارهاي عمومی دست می

شارمندان به صورت ذرات درآمدند، و درست در آن موقع که اتحاد بظاهر کاملتر از همه وقت . ورزیدند اشتغال می

دلسرد شدن از دموکراسی با دلسرد شدن از حکومت سلطنتی . نمود، جامعه اندك اندك از داخل در هم پاشید می

اي بود که با گمان اینکه مسائل روم حل شدنی  غالباً افکار بیفایدهمارکوس آورلیوس » هاي زرین اندیشه«. دنبال شد

فلسفۀ . توان با نسل عقیم و صلحجو مدتها دور نگاه داشت، سنگینتر شده بود نیست، که بربرهاي کثیرالنسل را نمی

تقریباً تمامی . فتپذیر رواقی، که با وعظ کردن نیرو و قدرت آغاز شده بود، با موعظۀ توکل و تسلیم، و رضا خاتمه می
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سال فلسفۀ رواقی براي طبقات باالتر علی البدل مذهب بود، اکنون  400مدت . فیلسوفان با مذهب آشتی کرده بودند

گرداندند و به محرابهاي خدایان رو  علی البدل به کناري نهاده شده بود و طبقات حاکم از کتابهاي فیلسوفان رو می

شکفت، و از این  شرك نیز مانند ایتالیا فقط به کمک می. ك نیز رو به انهدام بودو با این وصف، کیش شر. آوردند می

هاي معابد آن، اسامی  شرك فلسفه را تسخیر کرده بود؛ اما به همان زودي، در آستانه. جهت در شرف نیستی بود

زي باور نکردنی مسیح عصري بود که با رستاخیز مستعمرات و پیرو. رسید خدایان جدیدالورود با احترام به گوش می

  .سنگین شده بود

  

فصل بیست و یکم

  ایتالیا

  

I  - فهرست شهرها  

اکنون اجازه دهید در اوج این عظمت زودگذر، اندکی درنگ و تأمل کنیم و بکوشیم به این نکته پی بریم که قلمرو 

انی اهالی ایاالت روم را مفتون ما بیش از آنچه باید در این کانون فروزان، که زم. امپراطوري بزرگتر از شهر رم بود

در واقع دیگر روح و حیات آن قلمرو . خویش ساخته بود و از آن پس مورخان را افسون کرده است، درنگ کردیم

عظیم در پایتخت فاسد و و محتضر جاي نداشت، بلکه نیرو و سالمت به جا ماندة آن، بسیاري از زیباییهایش، و 

از اهمیت واقعی رم، و توفیق . در والیات و ایتالیا جایگیر شده بود قسمت اعظم حیات معنوي امپراطوري

توانیم استنباط صحیحی داشته باشیم، مگر آنکه این شهر  انگیزش در سازماندهی و استقرار نظم و آرامش، نمی شگفت

  .بکنیماند گردشی  را ترك کنیم و در هزار شهري که اجزاي سازندة امپراطوري و دنیاي روم بوده

چگونه باید این مهم را آغاز کنم؟ اینهمه نقاط «: پرسد کند، از خود می در آغاز توصیفی که پلینی مهین از ایتالیا می

تیوم در اطراف و جنوب رم ال» !متعدد ـ که کسی را یاراي برشمردنشان نیست ـ با اینهمه شهرتی که هر یک دارند

قرار داشت که زمانی مادر آن بود، سپس دشمنش شد، و دیگر بار انبار غلۀ آن گشت، و سرانجام براي رومیانی که 

هاي عالی و  از سمت جنوب و غرب پایتخت، جاده. ثروت و ذوق را یکجا داشتند به صورت بهشتی از ویالها درآمد

بندر اوستیا در قرون دوم و . سپردند احل دریاي تیرنه، راه میرودخانۀ تیبر به دو بندر رقیب، پورتوس و اوستیا در س

انباشتند، و  انبوه بازرگانان و ملوانان و کارگران بندرها خیابانها و تئاترهایش را می. سوم میالدي در اوج عظمتش بود

لورانس از ثروت و پر از اهالی فدر اواخر قرن پانزدهم، مسافري . ها و آپارتمانهایش خیلی شبیه رم امروزه بود خانه

چند ستون باقیمانده، و محرابی که با زیبایی تمام طراحی شده و . مایگی شهر و تزیینات فاخر آن در شگفت شده بود

دهد که حتی این مردم تاجر پیشه نیز مفهوم کالسیک زیبایی را  گلهاي برجسته بر آن نقش گردیده، نشان می

.دریافته بودند

سر برآورده بود که رومیان ثروتمند، بسیاري از امپراطوران، ) آنتیسیوي امروز(، شهر آنتیوم در جنوب رم، کنار ساحل

در . و خدایان محبوب در آن کاخها و پرستشگاههایی داشتند که دامن به دریا کشیده تا هر اندك نسیمی را بربایند

» آپولون بلودره«و » گالدیاتور بورگزه«نند اي ما هاي این شهر که پنج کیلومتر طول دارد، حجاریهاي استادانه ویرانه

، که اینک نوزده قرن »شارمندان واالمقام«اي در همان نزدیکی به یاد  بناي تاریخی بر جاي مانده. به دست آمده است

. اند آورد که تازه از لذت تماشاي مرگ یازده گالدیاتور در جنگ با ده خرس درنده فارغ شده گذرد، می از مرگشان می

هاي ساحلی، شهر آکوینوم بود که یوونالیس شاعر را پروراند و شهر آرپینون که خود را به  سمت شمال، پشت تپهدر 
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قرار ) پالستریناي امروز(در سی و دو کیلومتري رم، شهر کوچک پراینسته . وجود ماریوس و سیسرون آراسته بود

ده بود، باغهایش به واسطۀ گلهاي سرخش شهرت هاي زیبایش طبقه به طبقه در دامنۀ کوهها بنا ش داشت که خانه

اش را معبد مشهوري متعلق به االهه فورتونا پریمیگنیا، که موکل بر زنان زائو بود و در قبال پول  و قله  فراوان داشت،

یال نیز به همین نحو سرشار از باغ و و  شهر توسکولوم، واقع در شانزده کیلومتري رم،. داد کرد، زینت می پیشگویی می

. خود را در آن قرار داد »توسکولومیمناظرات «کاتوي مهین در این شهر قدم به جهان نهاد، و سیسرون محل . بود

ملکۀ  بود که هادریانوس خانۀ ییالقی خود را در آنجا ساخت و زنوبیا،) تیوولی امروز(معروفترین حومۀ رم تیبور 

  .پالمورا، دوران اسارت خود را در آن گذرانید

امپراطور آوگوستوس . در شمال شهر رم اتروریا قرار داشت که در دوران امپراطوري رستاخیزي نیمبند را تجربه کرد

کارگران هنرمند این امپراطور، طاق قدیمی آن . قسمت اعظم شهر پروژا را خراب و قسمتی از آن را دوباره آباد کرد

شهر آرتیون به روم مایکناس و به دنیا ظروف . شهر را، که از دوران اتروسکها بر جاي مانده بود، تعمیر و تزیین کردند

نام و منشأ این شهر به گروهی مهاجر یونانی : بر سر شهر پیساي دیگر گرد پیري نشسته بود. سفالی را بخشید

بري و خرید و فروش  بودند و در کنار رودخانۀ آرنوس با چوب گردد که از کوچنشین پیزا واقع در پلوپونز آمده برمی

پا گرفته ) فلورانس امروز(اي از رومیان به نام فلورنتیا  در باالي همین رودخانه، مهاجرنشین تازه. کردند الوار گذران می

ارارا در منتها الیه معادن سنگ ک. گرفت اش را دست کم می بود که در میان شهرها یک استثنا بود چرا که شاید آینده

گشت و از این بندر با کشتی به پایتخت  شمال غربی اتروریا واقع بود که از آنجا زیباترین مرمرها به بندر لونا حمل می

سالهاي پیش از آن در . شهر جنووا مدتهاي مدید به منزلۀ بازاري براي کاالهاي ایتالیاي شمال غربی بود. شد برده می

از آن موقع تاکنون نیز بارها ویران شده، ولی . امان بازرگانی آن را از پا درآوردند در یک جنگ بیم، کارتاژیها  ق 209

  .هر بار زندگی عالیتري را از سر گرفته و به صورت زیباتري درآمده است

از قبایل گل آن را بنا نهاده بودند و امپراطور  تاورینیدر دامنۀ آلپ شهر آوگوستیا تاورینوروم قرار داشت که طوایف 

سنگفرشها و جویهاي قدیمی آن را هنوز در زیر خیابانهاي شهر . آوگوستوس آن را مهاجرنشین رومی ساخته بود

د که شهر ساز دروازة بزرگی هم از عهد سلطنت آوگوستوس باقی مانده که بیننده را متوجه می. توان دید تورینو می

، که از آلپهاي )پوي فعلی(در اینجا رودخانۀ آرام پادوس . زمانی، دژ نیرومندي در برابر مهاجمان شمالی بوده است

رود و ایتالیاي شمالی را به دو قسمت منقسم  گیرد، چهار صد کیلومتر به سوي شرق می کوتیاي سرچشمه می

در تمام شبه . به گل ترانسپادان و گل سیسپادان بوده استدر دوران جمهوري اول، این دو قسمت معروف . سازد می

هاي وربانوس  در پاي کوههاي آلپ، دریاچه. ترین ناحیه بود ترین، و با رونق جزیره، درة پو حاصلخیزترین، پرجمعیت

آن واقع بود که جالل و شکوهشان چشم و جان ) گارداي فعلی(  ، و بناکوس)کوموي فعلی(، الریوس )مادجورة فعلی(

از کومو، زادگاه پلینی کهین یک شاهراه بازرگانی به سوي جنوب به طرف . داد نسل را هم چون ما نوازش می

م به وسیلۀ مردم گل بنا شده بود، در عهد ویرژیل  این شهر، که در قرن پنجم ق. رفت می) میالن فعلی(مدیوالنوم 

ي هم به جاي رم پایتخت امپراطوري روم غربی میالد 280دیگر یک شهر عمده و مرکز فرهنگی شده بود، و در 

اخیراً تعمیر (شهر ورونا بر بازرگانی گذرگاه برنر نظارت داشت و تا آن اندازه ثروتمند بود که آمفی تئاتري . گشت

در طول پیچ و خمهاي رودخانۀ پو شهرهاي پالسنتیا . با گنجایش بیست و پنج هزار تماشاچی داشت) شده

این شهرها همگی شهرهاي مرزي بودند و به عنوان مانعی در . کرمونا، مانتوا، و فرارا قرار داشتند، )پیاچنتساي فعلی(

.راه هجوم مردم گل بنا شده بودند

نام این محل برگرفته از قوم ونتی بود که نخستین . در شمال رودخانۀ پو، در شرق آدیجه، شهر ونتیا قرار گرفته بود

کند که رؤساي این قبایل هر ساله دختران دم  هرودوت نقل می. به اینجا آمده بودند مهاجرانی بودند که از ایلیریا
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گذاشتند، او را به عقد کسی که  آوردند، به نسبت زیباییشان روي هر یک قیمتی می بخت را در روستاهایشان گرد می

راي دخترانی که خود فریبایی اي فریبنده ب آوردند، و آن پول را صرف تهیۀ جهیزیه پرداخت در می این مبلغ را می

تریست (شهر ونیز هنوز به وجود نیامده بود ولی در پوال، در شبه جزیرة ایستریا، و در ترگسته . کردند نداشتند می

پوال . درخشیدند اي بر فراز دریاي آدریاتیک چون تاجی می شهرهاي عمده) پادواي فعلی(، آکویلیا، و پاتاویوم )فعلی

ها یک طاق نصرت با شکوه، یک پرستشگاه زیبا، و یک آمفی تئاتر، که فقط نمونۀ اصلیش یعنی هنوز از دوران رومی

به ) فائنتساي فعلی(، و فاونتیا )بولونیاي فعلی(در جنوب . توان از آن برتر دانست، به یادگار دارد کولوسئوم را می

رومی ساخته شده، یک پل کامال محفوظ  شماري که به وسیلۀ مهندسان در ریمینی، از پلهاي بی. رسد آریمینوم می

هاست به شهر  باقی مانده؛ این پل جادة فالمینیوسی را از طریق طاقی که به قدرت و استحکام شخصیت خود رومی

راونا، ونیز آن روزگاران، بر روي دیرکهاي چوبی در مردابهایی بنا . رفت یک جادة فرعی از بونونیا به راونا، می. رساند می

: گوید استرابون در توصیف آن می. کرد که آب چندین رودخانه که به دریاي آدریاتیک می ریزند ایجاد میشده بود 

امپراطور آوگوستوس ناوگان آدریاتیکی » .دهند شهري است که گذرها و خیابانهاي آن را پلها و زورقها تشکیل می«

باروي فوق . هر را مقر رسمی خود قرار دادندخود را در آنجا مستقر کرد، و چندین امپراطور در قرن پنجم این ش

العادة خاك ایتالیاي شمالی، آب و هواي سالمتر و نیروبخشترش، و منابع معدنی و صنایع متنوع و راه تجاري آبی 

ارزان قیمتش این منطقه را در برابر ایتالیاي مرکزي در قرن اول میالدي به برتري اقتصادي، و در قرن سوم میالدي 

.سیاسی رساند به رهبري

بندرگاه بودند، تنها چند شهر مهم در شمال  در جنوب آریمینوم، در سواحل شرقی، که سنگی و طوفان خیز و بی

با این حال در اومبریا، پیکنوم، سامنیوم، و آپولیا شهرهاي کوچک بسیاري بودند که ثروت و . بروندیسیوم پدید آمد

شهر آسیسیوم، پروپرتیوس و همچنین . توان ارزیابی کرد شهر پومپئی میهنر آنها را فقط از طریق بررسی و مطالعۀ 

قدیس فرانسیس را به وجود آورد؛ سارسینا، پالوتوس را؛ آمیترنوم، سالوستیوس را، سولمو، اووید را؛ و در ونوسیا 

نصرت  شهر بنونتوم نه تنها به سبب شکست پورهوسی، بلکه همچنین به علت طاق. هوراس قدم به دنیا گذارد

هاي برجستۀ آن  ترایانوس در روي کتیبه. عظیمی که ترایانوس و هادریانوس در آن برپا کرده بودند شهرت داشت

شهر بروندیسیوم در ساحل جنوب شرقی بر مبادالت . داستان کامیابیهاي خود را در صلح و جنگ شرح داده است

ایتالیا، تارنتوم، که زمانی کشور ـ شهري مغرور » پاشنۀ«در . بازرگانی با دالماسی و یونان و مشرق زمین نظارت داشت

در شمال ایتالیا امالك وسیع . بود، اکنون به آسایشگاه زمستانی رو به زوال ثروتمندان و اشراف رومی بدل شده است

دادند، و  یاربابان قسمت اعظم زمینها را بلعیده و مبدل به چراگاه کرده بود؛ شهرها پشتوانۀ دهقانی خود را از دست م

فروختند، در نتیجۀ  جوامع یونانی که پیشتر فخر ثروت تجمل آمیز خود را می. ور رو به افول نهاده بودند طبقات پیشه

نفوذ و قدرتگیري بربرها و جنگ دوم کارتاژي از هم پاشیده، و اکنون به شهرهاي کوچکی تنزل یافته بودند که در 

ایتالیا رگیوم بندرگاه خوبی داشت و » نوك چکمۀ«در . شد ان یونانی میآنها اندك اندك زبان التینی جانشین زب

در قسمت باالي ساحل غربی شهر ولیا دیگر مشکل دورانی را که . تجارت آن با سیسیل و افریقا در رونق بود

کفرآمیز هاي  پارمنیدس و زنون آن را، همچون الئا، مملو از طنین و غوغاي اشعار فیلسوفانه و فوق طبیعت و گفته

شهر پوسیدونیا، که هنوز جهانگردان را با پرستشگاههاي باشکوه و بزرگش به . آورد خالف عرف کرده بودند، به یاد می

اي از خون  افکند، از سوي مهاجرنشینهاي رومی به پائستوم تغییر نام داده بود، و اصالت یونانیش در گدازه حیرت می

در تمام ایتالیا تنها در کامپانیا هنوز تمدن یونانی زنده بود و . شد تی ذوب میـ در اینجا ایتالیاییها ـ دها» بربري«

  .جانی داشت
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کامپانیا ـ کوهها و سواحل اطراف ناپل ـ از لحاظ جغرافیایی جزو سامنیوم بود؛ و از نظر اقتصادي و فرهنگی خود 

و در وسعت کم و محدود خود انباشته از در زمینۀ صنعتی پیشرفته تر از رم، از لحاظ مالی نیرومند، : دنیایی بود

زندگی پر حدت مملو از آشوب سیاسی، رقابتهاي ادبی، تجلیات هنري، تجمالت اپیکوري، و مسابقات عمومی پر 

آورد؛ و از همین محل بود که  زمینش حاصلخیز بود و عالیترین انگور و زیتون را در سراسر ایتالیا به بار می. هیجان

گویا هنگامی که وارو خطاب به مردم جهان بدین نحو ایتالیا را . آمد نتین و فالرنیا به دست میشرابهاي مشهور سور

اید، هیچ جا زمینی آبادتر  اي مردمانی که بسیار سرزمینها را گشته»  :ستوده، منطقۀ کامپانیا را در نظر داشته است می

چنان از درختان میوه انباشته شده که چون بوستانی مگر نه این است که سرزمین ایتالیا آن …اید؟  از ایتالیا دیده

. در منتهاالیه جنوبی کامپانیا، یک شبه جزیرة سراشیب از سالرنوم تا سورنتوم امتداد دارد »نماید؟ بزرگ جلوه می

 سورنتوم مانند. ها، چون حلقۀ گل، گرد ساحل را فرا گرفته بودند ویالها در بین تاکستانها و بوستانهاي فراز تپه

گفت که طبیعت تمام مواهب خود را  خواند و می می» دردانۀ طبیعت«پلینی مهین آن را . سورنتوي امروزي زیبا بود

رسد که در این دو هزار سال هیچ چیز در آنجا تغییر نکرده است؛ مردم و  چنین به نظر می. به آن ارزانی داشته است

پایان دریا  ساحل سنگیش هم هنوز در برابر محاصرة بیآداب و رسومش همان، و خدایانش نیز کمابیش همان؛ و 

  .کند پایداري می

در قسمت جنوبی خلیج کوه آتشفشان وزوویوس . قرار داشت) کاپري امروز(در مقابل این سنگپوز، جزیرة کاپرئاي 

اینک به . هاي آتشفشانی خفته بودند در حالی که دو شهر پومپئی و هرکوالنئوم در زیر پوشش گدازه  کرد، دود می

در تن آسایی ناپل . رسیم که در عهد ترایانوس از تمام شهرهاي ایتالیا یونانیتر بود می» شهر نوین«شهر نئاپولیس یا 

مردمان آن ایتالیایی بودند، ولی رسوم و سنن و . توان دید اش به عشق و تفریح و هنر را می بازتاب اعتیاد دیرینه

در این محل پرستشگاهها، کاخها، و تئاترهاي زیبا وجود داشت، و هم در این . فرهنگ و سرگرمیهاي آن یونانی بود

شد که در یکی از آنها ستاتیوس برندة جایزه شده  مکان، هر پنجسال، مسابقاتی براي شعر و موسیقی ترتیب داده می

هاي  وي تعفن چشمهوجه تسمیۀ این شهر ب. قرار داشت) پوتسوئولی فعلی(در گوشۀ غربی خلیج، بندر پوتئولی . بود

سازي، و سفال سازي را  این بندر تجارت رم را بهبود و رونق بخشید و صنعت آهن سازي، شیشه. گوگردي آن بود

دهد که چگونه  آمفی تئاتر این شهر، با راهروهاي زیرزمینیش که به تمامی محفوظ مانده است، نشان می. توسعه داد

در بندرگاه پوتئولی، ویالهاي بایاي، که موقعیتشان میان دریا و . اند برده میگالدیاتورها و جانوران وحشی را به صحنه 

در همین محل بود که قیصر، کالیگوال، و نرون بازي . درخشیدند کرد، می کوهستان جذابیتشان را دو برابر می

نی از شهرتی که در این شهر نفع فراوا. گرفتند کردند و رومیهاي مبتال به روماتیسم در آبهاي معدنی حمام می می

کند که زنهاي جوان در این شهر اشتراکی بودند، و بسیاري از پسرها به  وارو نقل می. برد قمار و هرزگی داشت می

کالودیوس سیسرون را، به سبب اینکه یک بار به این شهر رفته بود، آلوده به ننگ و . رفتند جاي دخترها به کار می

  . دانست رسوایی جبران ناپذیري می

اي منزل بگیرد و خود را به شمارش زنان  برید هرگز امکان داشت که کاتو در عشرتکده آیا گمان می«: پرسد سنکا می

ر د11 »دارد؟گذشتند، مشغول  عشوه فروش، آن زورقهاي رنگین، آن گلهاي سرخ رقصان بر امواج که از برابرش می

چند کیلومتري شمال بایاي، در دهانۀ آتشفشانی خاموش، دریاچۀ آورنوس با چنان شدتی بخار گوگرد متصاعد 

در جوار این دریاچه غاري بود . توانست از روي آن بپرد و زنده بماند اي نمی ها، هیچ پرنده کرد که، به روایت افسانه می

در شمال این دریاچه، شهر قدیمی . سقوط کرد تارتاروس قهرمان چکامۀ حماسی ویرژیل، از آن به  که آینیاس،

کوماي قرار داشت که اینک تحت تأثیر جاذبۀ بیشتر شهر تازة نئاپولیس، بنادر بهتر پوتئولی و اوستیا، و صنایع کاپوا 

ري دریا در منطقۀ حاصلخیزي واقع بود که بعضی اوقات در سال کاپوا درپنجاه کیلومت. به مرگ تدریجی دچار بود
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رم این شهر را به جرم کمک . رقیب بود داد؛ و مصنوعات فوالدي و مفرغی آن در سراسر ایتالیا بی چهار بار حاصل می

ایگاه ج«به هانیبال چنان سخت کیفر داده بود که تا دو قرن نتوانست کمر راست کند، و سیسرون از آن به عنوان 

قیصر با اسکان هزاران مهاجر جدید حیاتی تازه به آن بخشید، و در زمان ترایانوس این . کرد یاد می» مردگان سیاسی

  .شهر بار دیگر رونق یافت

آیند، و ما  شماریم نامی بیش به نظر نمی وقتی بدین گونه با شتاب شهرهاي عمدة ایتالیاي دوران کالسیک را بر می

کنیم که اینها روزگاري محل زندگی  گیریم و هیچ حس نمی کلمات روي نقشه به اشتباه می آنها را با حروف و

پس بگذارید . اند اند که با ولع و اشتیاق به دنبال زن و زر و خوراك و شراب بوده پرغوغاي مردم پرشوري بوده

ه به نحو شگفتی سالم و محفوظ خاکسترهاي یکی از کانونهاي گرم رومی را زیرو رو کنیم و بکوشیم از بقایاي آن، ک

  .مانده است، اندکی از جنبش حیاتی را که در کوچه و خیابانهاي آن وجود داشته است لمس و حس کنیم

II – پومپئی  

پومپئی یکی از شهرهاي بسیار کم اهمیت ایتالیا بود که در ادبیات التینی جز به خاطر سوس ماهی، کلم، و 

. این شهر را اوسکانها بنیاد نهادند و شاید از حیث دیرینگی همپایۀ خود رم باشد. گورستانش یادي از آن نشده است

قسمتی . سپس سوال آن را گرفت و به مهاجرنشین رومی تبدیل کرد. دادند ساکنان آن را یونانیان مهاجر تشکیل می

شان وزوویوس دوباره ویرانش ساختند که کوه آتشف از نو آن را می. م بر اثر زمین لرزه ویران شد ق 63از آن در سال 

ها  هاي آتش خاره این کوه شروع به آتشفشانی کرد و در میان ابرهایی از دود و شعله 79ماه اوت سال  24در . ساخت

ها را به صورت سیلی از گل و سنگ  سپس بارندگی شدیدي گدازه. و گرد و خاك را تا ارتفاع زیاد در هوا پراکند

در تمام آن روز و روز بعد، . متر فرو پوشید 3تا  2,5ومپئی و هرکوالنئوم را به عمق درآورد که در عرض شش ساعت پ

ها دفن شدند، صدها نفر از ساکنین  هاي تماشاخانه تماشاگران در ویرانه. ریختند لرزید و ساختمانها فرو می زمین می

. ستندرا گرد و خاك یا دود خفه کرد، و امواج سهمگین راه گریز از طریق دریا را ب

برانگیخته از فریاد استمداد   پلینی مهین، که در آن هنگام در میسنوم، نزدیکی پوتئولی، فرمانده ناوگان غرب بود،

مردم و نیز حس کنجکاوي مشاهدة این پدیده از نزدیک، بر کشتی کوچکی سوار شد، در ساحل جنوبی خلیج پیاده 

خواست از تگرگ و از دود بگریزد این دانشمند  ن جمع میولی هنگامی که ای. شد، و جان بسیاري را نجات داد

اش به جمعیت نومیدي که در طول  صبح فرداي آن روز، زن و برادرزاده. سالخورده عاجز شد و در جا افتاد و مرد

گریخت پیوستند، در حالی که از ناپل تا سورنتو فوران آتشفشان روز را مانند شب تیره  ساحل به سوي جنوب می

ناله و فریاد بسیاري از آوارگان، که در تاریکی از شوهران، زنان، یا فرزندانشان جدا افتاده بودند، بر وحشت . ودکرده ب

زدند که خدایان  جستند، و برخی دیگر فریاد می برخی ملتمسانه از خدایان متعدد یاري می. افزود و هراس موجود می

هنگامی که، در روز سوم، سرانجام آسمان . شده بود فرا رسیده استاند و پایان دنیا که از دیر زمانی پیشگویی  مرده

روشن گشت، گدازه و گل و الي در پومپئی جز نوك بامها همه چیز را فرو پوشانده بود، و از هرکوالنئوم نیز اثري بر 

  .جاي نبود

ري در مومیاي آتشفشان نقشهاي بسیا. تن جانشان را از دست داده بودند 2000جمعیت پومپئی، تقریباً  20,000از 

شد که بر اثر خشک شدن سخت و  اي درست می ریخت، شفته هایی که رویشان می از باران و خاره: محفوظ ماندند

عدة کمی از . گرفت هاي ریختگی جاي می گشت، و در این قالبهاي فوري، کالبد مردگان مانند مجسمه سفت می

اشیاي قیمتی بیرون آورند، ولی بزودي جایگاه شهر متروك گشت و اندك کاویدند تا شاید  ها را می بازماندگان ویرانه

یک ژنرال اتریشی در هرکوالنئوم چاهی کند ولی الیۀ آتشفشان به  1709در سال . اندك در غبار زمان پوشیده شد

ایجاد تونل  که ناچار شد حفاري را با شیوة کند و پر هزینۀ) در بعضی جاها بیش از بیست متر(اي ضخیم بود  اندازه
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اکنون . آغاز شد و از آن تاریخ به بعد با فواصلی دنبال شده است 1749نبش خاك پومپئی در سال . ادامه دهد

قسمت اعظم این شهر باستانی بیرون آمده و آن قدر خانه، اشیاي گوناگون، و کتیبه در آنجا پیدا شده است که از 

  .شناسیم م باستان میاي جهات شهر باستانی پومپئی را بهتر از ر پاره

بیگمان فوروم زمانی جاي گرد آمدن . مرکز زندگانی در پومپئی نیز مانند همۀ شهرهاي ایتالیا فوروم آن بوده است

یافت و  آوردند؛ مسابقات هم در آنجا انجام می کشاورزان بوده است که در روزهاي بازار محصوالت خود را به آنجا می

الی در آنجا قربانگاههایی هم براي خدایان خویش برپا کرده بودند؛ در یک سر فوروم اه. شد نمایشهایی هم داده می

اما ساکنان شهر . براي یوپیتر، در سر دیگر آن براي آپولون، و در نزدیکیش براي ونوس پومپئیایی االهۀ موکل بر شهر

ود که مجالی براي عبادت براستی مذهبی نبودند؛ سرشان بیش از آن گرم صنعت و سیاست، و مسابقه و شکار ب

کردند که حد اعالي اجراي مراسم  را پرستش می) آلت رجولیت(داشته باشند؛ و حتی به هنگام عبادت هم فالوس 

هنگامی که حجم و اهمیت امور اقتصادي و سیاسی افزونتر شد، ساختمانهاي بزرگی . آیین دیونوسوسی آنان بود

.رافی برپا گشتگرداگرد فوروم براي ادارات، معامله، و ص

هاي دوروبر فوروم چگونه روزها از گردش  توان در نظر مجسم ساخت که کوچه از روي شهرهاي جدید ایتالیا می

حفاران در . وران، چانه زدن خریداران و فروشندگان، و صداي کارگاهها، و شبها از غوغاي تفریحات در تپش بودند پیله

اند و ذغال و  ها جسته اند که بزحمت از چنگ مشتري ان، و خشکباري یافتههاي گوناگون، ن هاي دکانها میوه ویرانه

کوشید در  ها دایر بودند و هر یک از آنها می خانه ها، و فاحشه ها، قمارخانه هاي پایینتر میخانه در کوچه. اند فسیل شده

  .ها باشد اي از این خانه آن واحد مجموعه

نگاشتند، ما اکنون امکان آن را نداشتیم که  دیوارهاي عمومی شهر نمی ولی اگر مردم پومپئی احساسات خود را بر

توان  اند سه هزار دیوار نبشته را رونویس کنند و می پژوهندگان توانسته. زیر و بمهاي زندگی پومپئی را درك کنیم

اي  ادت محبوب عدهنویسندگان آنها گاهی، چنانکه هنوز هم ع. تصور کرد که هزاران دیوار نبشتۀ دیگر هم بوده است

دادند،  نوشتند؛ و گاهی رهنمودهاي امیدوارانه به دشمنانشان می است، فقط نام خود یا فحشی رکیک بر دیوار می

ها پیامهاي عاشقانه و بیشتر به  بسیاري از نبشته. »برو خودت را دار بزن«: از سامیوس به کورنلیوس: مانند این یکی

بدرود «: نویسد ؛ و جوان شیدایی می»مدتی با ستفولوس در اینجا سر کردم« :کند روموال یادداشت می: شعر است

تقریباً به تعداد همین پیامها، اعالناتی از وقایع عمومی و حراج لوازم  ».هایت گوارا باد ویکتوریا، هر جا که باشی عطسه

چیزي گم کرده بودند شرح  دادند، کسانی که زمینداران اعالن اجاره می. شخصی بر دیوارها حک یا نقش شده است

دادند، اصناف و گروههاي دیگر، خود را به عنوان نامزدهاي شایسته و مطلوب انتخاب شهرداري  ء گمشدگان را می شی

درودگران و ذغال فروشها از «، »اند ماهیگیران پوپیدیوس روفوس را براي شهرداري نامزد کرده«مثال، . کردند اعالم می

هاي گالدیاتوري، و برخی  ها اعالن مسابقه برخی از دیوار نبشته» .کلینوس را انتخاب کنیدکنند مار شما خواهش می

و یا بیان تعلق خاطر محض نسبت به ) »آه دوشیزگان«(وصف شجاعت گالدیاتورهاي مشهوري مانند کالدوس 

سه . ح زنده بودپومپئی به امید تفری» !اي محبوب خلق، هر چه زودتر برگرد! آکتیوس«بازیگري محبوب است ـ 

گرمابۀ عمومی داشت، یک ورزشگاه، تئاتر کوچک به گنجایش دو هزار و پانصد تماشاگر، تئاتري بزرگتر که پنج هزار 

توانستند از عذاب مرگ دیگران لذت  تئاتر که در آن بیست هزار نفر تماشاگر می داد، و یک آمفی نفر در خود جاي می

، 24،25سی جفت گالدیاتور، که شهردار تدارك دیده است، در روزهاي «: است ها بدین مضمون یکی از نبشته. ببرند

» !زنده باد پاریس! زنده باد ماریوس. صحنۀ شکاري تماشایی خواهد بود. نوامبر در پومپئی نبرد خواهند کرد 26و 

.مایوس شهردار یا به اصطالح امین صلح شهر، و پاریس سرآمد گالدیاتورها بوده است
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پنجره چیزي استثنایی، و . ها نشان از آسایشی حقیقی و اصیل، و هنرهاي گوناگون دارد ار درونی خانهبقایاي آث

ها یک  هاي افراد بسیار ثروتمند بود، و تعداد اندکی از خانه حمام مختص خانه. دستگاه حرارت مرکزي کمیاب بود

یک نفر . سنگ، و گاهی هم از موزاییک بود ها از ساروج یا کف خانه. استخر بیرونی در باغی پیرامونشان داشتند

و دیگري پولپرستی خود را با » !درود بر اسکناس«: پولپرست رك گو این کلمات را بر آستانۀ خانۀ خویش نوشته بود

تقریباً . از اثاثیۀ قدیمی چندان چیزي به دست نیامده است» .اسکناس مایۀ شادي است«: این کلمات نشان داده است

با این وصف، چند میز و صندلی و چراغ مرمري یا برنزي باقی مانده . ثیه چوبی بوده و از میان رفته استهمۀ این اثا

توان لوازم گوناگون زندگی خانگی مانند قلم، جادواتی، ترازو، اسباب آشپزخانه،  هاي پومپئی و ناپل می در موزه. است

  .لوازم آرایش، و آالت موسیقی را دید

دهد که نه تنها اشراف کاخنشین بلکه تجار  ومپئی یا در پیرامون آن کشف شده است نشان میاشیاي هنري که در پ

یک کتابخانۀ شخصی که در هرکوالنئوم از زیر خاك . اند جسته و کسبۀ شهر نیز از وسایل فرهنگی زندگی بهره می

هاي خود را دربارة  ی ندارد گفتهلزوم. بیرون آمده مشتمل بر هزار و هفتصد و پنجاه و شش مجلد یا طومار بوده است

هاي پومپئی نقش شده است، تکرار  جامهاي بوسکورئاله، یا مناظر پرمایه و هیکلهاي زیباي زنانه که بر دیوارهاي خانه

در پرستشگاه . هاي عالی داشتند و در فوروم یکصد و پنجاه مجسمه بوده است ها مجسمه بسیاري از خانه. کنیم

در این سر مجسمه، . توانسته است چنان سري بسازد ایان یافته شده که فقط خود فیدیاس مییوپیتر، سر یکی از خد

اي از دیانا  در پرستشگاه آپولون، مجسمه. هاي زلف و ریش انبوه وي نشان داه شده است نیرو و عدالت از خالل حلقه

در یکی از . نداي غیبی بدهدتوانست از طریق آن  برپا بود که در پشت سرش سوراخی داشت که خادمی مخفی می

هاي برنزي درجۀ یک بود که یکی از تاالرهاي معروف موزة ناپل با آنها پر  هاي زیباي هرکوالنئوم آن قدر مجسمه خانه

احتماال شاهکارهاي این مجموعه ـ مرکوریوس در حال استراحت، نارکیسوس یا دیونوسوس، ساتیرمست و . شده است

ها نشان از تکنیک ماهرانه، و شادي  یونان و یا کار هنرمندان یونانی هستند؛ این مجسمه فاونوس رقصان ـ یا اصال از

هاي برنزي نیمتنۀ برنزي  یکی از این مجسمه. پروا در تنی سالم دارند که از مختصات هنر مکتب پراکسیتلس است بی

وس یوکوندوس، متصدي حراج در اي است که سر طاس و صورت عبوس اما نه نامهربان کایکیلی کامال واقعپردازانه

اش در  دهد که حسابهایش را، که روي صد و پنجاه و چهار لوحۀ کوچک مومی بود، در خانه پومپئی را نشان می

با تلفیقی که از زمختی و   سازان ـ احتماالً ایتالیایی ـ آن عصر است،  این اثر، که کار یکی از مجسمه. اند یافته  پومپئی

هایی  هاي خدایان و االهه نماید و در واقع سبب جلوة مجسمه و ناهمواري دارد کامال انسانی میهوشمندي، و درایت 

اند و از سیماي صاف و بیحالشان معلوم  چروك این مجسمه را در موزة ناپل احاطه کرده گردد که با تن و چهرة بی می

.اند است که هرگز وجود نداشته

III – زندگانی شهري  

ی و چه عمومی، چه انفرادي و چه دسته جمعی، هرگز در هیچ سرزمینی پرشور و شرتر از زندگانی، چه خصوص

اي براي بررسی جزئیات  اند که عالقه ولی پیشامدهاي عصر خود ما چنان جذاب و زنده. ایتالیاي قدیم نبوده است

بندیهاي دقیق حق رأي  جهگذارند؛ گوناگونی گیج کنندة قوانین و در سازمان شهري دوران حکومت قیصرها باقی نمی

  .نیستند  دیگر بخشی از این زندگانی گذشته که قالب و موضوع بحث ماست،

یکی از ویژگیهاي اساسی امپراطوري روم این بود که گرچه به استانهایی تقسیم شده بود، اما به صورت مجموعه اي 

میهن . گرفت، سازمان یافته بود در برمی از کشور ـ شهرهاي کمابیش خودمختار، که هر یک نقاط پراکندة بسیاري را

معموال مردان آزاد هر . پرستی افراد بیشتر جنبۀ عشق و عالقه به شهر خودشان را داشت تا دلبستگی به امپراطوري

هاي رومی به حق رأي صرفاً محلی خرسند بودند، و غیر رومیهایی که تابعیت رومی به آنان اعطا شده  یک از جامعه
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آید، انحطاط مجلسها در پایتخت با  به طوري که از نمونۀ پومپئی برمی. رفتند دادن رأي به رم می بود کمتر براي

ـ و بیشتر ) کوریا(بیشتر شهرهاي ایتالیا یک مجلس سنا . اي شبیه به آن در شهرهاي امپراطوري همراه نبود پدیده

که ) کمیتیا، اکلسیا(کرد، و یک انجمن  ـ داشتند که مقررات وضع می  )بوله(شهرهاي امپراطوري شرقی یک شورا 

اي به شهر خود، بابت این امتیاز که به  از هر شهردار توقع داشتند که مبلغ قابل مالحظه. کرد شهردار را انتخاب می

ها نیز گاهگاهی اعانه  المنفعه و مسابقه کرد که براي کارهاي عام کند، بپردازد، و عرف و عادت ایجاب می آن خدمت می

شد، دموکراسی ـ یا آریستوکراسی ـ مردان آزاد تقریباً  چون هیچ گونه حقوقی براي خدمات عمومی داده نمی. بدهد

  .انجامید در همه جا به اولیگارشی ثروت و قدرت می

البته . جوامع شهري ایتالیا مدت دویست سال، یعنی از زمان آوگوستوس تا مارکوس آورلیوس، رونق و رفاه داشتند

دید، اما تا آنجا که تاریخ نشان  لی آنها فقیر بودند، طبیعت و امتیازات انحصاري خود این را تدارك میاکثریت اها

. اند دهد هیچ گاه، چه پیش از این دوران و چه پس از آن، هرگز ثروتمندان تا این اندازه به بینوایان انفاق نکرده می

نمایشها و مسابقات، ساختن معابد و تئاترها و ستادیومها و  هاي اداره و گرداندن شهر، تأمین مالی عمال تمام هزینه

هاي تزیین این اماکن با  ها، و همچنین هزینه ها و پلها و گرمابه ها و کلیساهاي جامع و آبراهه ورزشگاهها و کتابخانه

ام این کارهاي در طی دو قرن اول امپراطوري، انج. طاق نصرتها، و رواقها و نقاشی و مجسمه بر دوش ثروتمندان بود

گرفت که، در بعضی موارد، موجب ورشکستگی  دوستی آمیخته به رقابتی انجام می نوعدوستانه با چنان میهن

در موقع قحطی، ثروتمندان عموماً خواربار . کردند شد که این حاتم بخشیها را تقبل می ها یا شهرهایی می خانواده

  گاهی روغن یا شراب مجانی، یا ضیافت عمومی، یا هدیۀ. کردند سیم میخریدند و آن را به رایگان میان بینوایان تق می

هاي مفصلی که به یاد این بخششها  تعداد کتیبه. دیدند شارمندان، و بعضاً همۀ اهالی، تدارك می  پولی براي همۀ

س براي ساختمان سستر 1‘600‘000یک نفر میلیونر در آلتینوم، واقع در ناحیۀ ونتیا، . اند فراوان است نگاشته شده

اي به  تئاتر ساخت؛ دسومیوس تولوس گرمابه گرمابۀ عمومی داد؛ یک خانم متمول براي کازینوم یک معبد و یک آمفی

سسترس تمام شد؛ کرمونا، که به دست سربازان وسپاسیانوس ویران  5‘000‘000شهر تارکوینی اهدا کرد که برایش 

هاشان به شهر ناپل همۀ ثروت  از نو ساخته شد؛ و دو پزشک با هدیهشده بود، با کمک مالی چند تن از شارمندان 

لوکیلیوس گماال همۀ اهالی شهر پرجمعیت اوستیا را به شام دعوت کرد، یک خیابان وسیع . خود را به باد دادند

 3‘000‘000طوالنی را با سنگفرش پوشاند، هفت پرستشگاه را تعمیر یا بازسازي کرد، گرمابۀ شهر را از نو ساخت، و 

بسیاري از ثروتمندان رسمشان این بود که به مناسبت روز تولدشان، یا انتخاب شدن . سسترس به خزانۀ شهر بخشید

بر تن کردن پسرشان، یا اهداي عمارتی براي ) جامۀ مردي(» توگاویریلیس«به سمتی، یا ازدواج دخترشان، یا 

داد که به  شهر نیز، در مقابل این عنایات، رأي می. دعوت کننداستفادة مردم عدة بسیاري از شارمندان را به مهمانی 

بینوایان از این همه بخشش منتی احساس . اي تقدیم گردد عطاکننده منصبی داده شود، یا مجسمه، مدیحه، یا کتیبه

ند؛ آنان ا ساختند که پول این مخارج نوعدوستانه را از طریق استثمار اندوخته کردند و ثروتمندان را متهم می نمی

.هاي کمتر و مسابقات و تفریحات بیشتر بودند خواستار ساختمانهاي مجلل کمتر و غالت ارزانتر، مجسمه

هاي امپراطورها را به شهرها، و عماراتی را که به هزینۀ امپراطور در آنها برپا  اگر به بخششهاي خصوصی افراد هبه

یافت، و کارها و مشاغل عمومی را که  و تخفیف می شد، و مصایب طبیعی را که به خرج امپراطور تسکین می

گشت بیفزاییم، آنگاه به شکوه و سربلندي شهرهاي ایتالیا در دوران  اش از خزانۀ شهرداري تأمین می هزینه

شدند؛  در چشم و همچشمی با رم خیابانها سنگفرش، جویبندي، مراقبت، و تزیین می. امپراطروان پی خواهیم برد

شد؛ خواربار را  ها داده می رایگان براي بینوایان دایر بود؛ آب پاك در برابر پول ناچیزي به خانه یک سرویس پزشکی

هاي خصوصی غالباً مجانی بود؛ و به  هاي عمومی از خیر سر اعانه فروختند؛ گرمابه به فقرا به بهاي ارزان می
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توانند فرزندان خود را پرورش دهند؛ شد تا ب پرداخت می) کمک خرج دهقانان(هاي تنگدست، آلمینتا  خانواده

. گشت ها برپا می شد و مسابقه آمد، کنسرت ترتیب داده می شد، نمایش به اجرا در می آموزشگاه و کتابخانه ساخته می

این شهرها با یکدیگر در ساختن آمفی تئاترها رقابت . تمدن در شهرهاي ایتالیا به اندازة پایتخت جنبۀ مادي نداشت

ساختند که گاهی با بهترین معابد رم برابر بودند، و به ماههاي سال، با  لی معبدهاي اصیلی نیز میکردند، و می

شهرها با نظربلندي و سخاوت براي آثار هنري خرج . بخشیدند هاي مذهبی با شکوه، شادي می برگزاري جشنواره

الغت، فالسفه، و موسیقیدانان تدارك کردند و تاالرهایی براي خطیبان، شاعران، سوفسطاییان، دانشمندان فن ب می

براي همشهریان خود تسهیالتی به منظور حفظ تندرستی، تأمین پاکیزگی، تفریح، و داشتن یک زندگانی . دیدند می

اند نه از رم، و همچنین  بیشتر نویسندگان بزرگ زبان التینی از دل شهرها برخاسته. ساختند فرهنگی غنی فراهم می

هاي جهان، مانند نیکه در ناپل، اروس در کنتومکالي، زئوس در  سازي موزه عمدة مجسمهبرخی از شاهکارهاي 

این شهرها جمعیتی به اندازة جمعیت شهرهاي کنونی ایتالیا در قرن نوزدهم . اند اوتریکولی در شهرها به وجود آمده

دو قرن اول . آوردند وجود مینظیري براي مردم به  کردند، و در قبال جنگ مصونیت بی را از هر لحاظ تأمین می

.مسیحی شاهد اوج عظمت شبه جزیرة بزرگ ایتالیا بود

   

فصل بیست و دوم

  ترویج تمدن در غرب

  

I  - روم و ایاالت  

کرد ـ جز نظام بردگی که همۀ دولتهاي باستانی در آن  تنها لکۀ سیاهی که آسمان پاك شکوفایی ایتالیا را تیره می

پرداخت، بدان جهت  اگر خود ایتالیا مالیات نمی. این شکوفایی به استثمار ایاالت بود مشترك بودند ـ بستگی نسبی

این ایاالت منشأ قسمتی از ثروتی به شمار . پرداختند بود که ایاالت در معرض تاراج دایم بودند و عوارض فراوان می

ایاالت درست مانند منطقۀ تسخیر شده پیش از قیصر، روم با . آمدند که به شهرهاي ایتالیا شکوفایی بخشیده بود می

تمام . شدند همۀ ساکنان آنها رعایاي روم بودند و تنها برخی از آنان شارمند رومی محسوب می. کرد رفتار می

زمینهاي ایاالت، ملک دولت روم بود و حکومت امپراطوري آنها را با حفظ حق بازگرفتن در اختیار صاحبان آن 

کرد، مراودة  ن احتمال شورش، کشور مغلوب را به قلمروهاي کوچک تقسیم میروم براي کم کرد. گذاشت می

کرد، و در همه جا براي طبقات سوداگر امتیازهایی به زیان  مستقیم سیاسی میان یک ایالت با ایاالت دیگر را منع می

  .راز فرمانروایی روم بود» تفرقه بینداز و حکومت کن«. شد طبقات پایین قایل می

ون وقتی، ضمن انتقاد شدید از وررس، کشورهاي مدیترانه را در دوران جمهوریت ویران و پریشان، شاید سیسر

از ستم و آزمندي ما تمام ایاالت به شیون، همۀ مردان آزاد به فغان، و همۀ «: پیمود کرد راه مبالغه می توصیف می

توان یافت که طعم تلخ طمع و  و دور افتاده، نمیاز این اقیانوس تا آن اقیانوس، جایی، حتی نهان . مناطق به اعتراضند

شد ولی این رفتار نه از سر بزرگواري که  تر رفتار می در دوران امپراطوري با ایاالت آزادمنشانه» .ستم را نچشیده باشد

رام اخذ مالیات به حد قابل تحملی رسید، مذاهب و زبانها و آداب و رسوم محلی از احت. بیشتر از روي حسابگري بود

بیشتري برخوردار شدند، آزادي بیان جز در مورد حمله به مقام امپراطور مجاز اعالم شد، و قوانین محلی تا آنجا که 

این نرمش و انعطاف بخردانه سبب شد که در بین ایاالت و در . حفظ گشت تضادي با منافع و تسلط روم نداشت،

برخی از جوامع شهري، مانند . بیاید که براي روم سودمند بود داخل هر ایالت مقامها و امتیازهاي گوناگونی به وجود

پرداختند، تابع حکمران ایالت نبودند، و کارهاي داخلی  بودند؛ هیچ گونه خراجی نمی» شهرهاي آزاد«آتن و رودس، 
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ز کشورهاي به بعضی ا. کردند مداخلۀ رومیان اداره می خود را، تا آنجا که با نظم اجتماعی و صلح منافات نداشت، بی

» تابع«سلطنتی قدیم، مانند نومیدیا و کاپادوکیا، اجازه داده شده بود پادشاهان خود را نگاه دارند، ولی این پادشاهان 

خواست، با نیروي  روم بودند و از نظر حفظ امنیت و سیاست به آن وابستگی داشتند و ملزم بودند هر گاه روم می

قدرت قانونگذاري و اجرایی و ) پروکنسول یا پروپرایتور(در ایاالت، حاکم . بندانسانی و تجهیزات الزم به کمکش بشتا

این قدرت جز به وسیلۀ شهرهاي آزاد، حق مراجعۀ شارمندان رومی به . قضایی را در شخص خویش جمع داشت

مطلق راه را بر  این قدرت تقریباً. شد امپراطور، و بازرسی مالی از طرف کوایستور یا پروکوراتور ایالتی محدود نمی

هاي  گشود؛ و اگرچه طوالنیتر شدن دورة خدمت حکمران در دورة امپراطوري، حقوق و مساعده سوءاستفاده می

کاست، ولی از  شد، و مسئولیت مالی که در قبال امپراطور داشتند از سوء استفاده می هنگفتی که به آنان پرداخته می

خواري در پایان قرن اول کم نبوده  توان پی برد که فساد و رشوه ي تاسیت میها اي از نوشته هاي پلینی و از پاره نامه

.است

در دوران امپراطوري، در هر یک از ایاالت . وضع مالیات و عوارض از نخستین تدبیرهاي حکمران و دستیارانش بود

شد، تعیین  و بردگان نیز می آمد تا بتوان مالیات اراضی و مالیات بر ثروت را، که شامل حیوانات سرشماري به عمل می

آوري  دیگر این عوارض را جمع» تحصیلداران«. براي رونق تولید، سهم معین و ثابتی جایگزین عشریه شده بود. کرد

آوردند و ضمناً برخی از جنگلهاي دولتی و معادن و کارهاي  کردند، بلکه عوارض گمرکی بندرها را گرد می نمی

از ایاالت توقع داشتند براي تهیۀ تاج زرین هر امپراطور جدید سهمی بدهند، هزینۀ . دکردن المنفعه را اداره می عام

پرداختن (رسم دیرین لیتورگی . ادارة ایالت را بپردازند؛ و در بعضی موارد مقادیر هنگفتی غله براي رم بفرستند

به موجب این . نیز رواج یافت ، که در امپراطوري شرقی باقی مانده بود، در امپراطوري غربی)مخارج خدمات عمومی

هایی جهت ناوگان،  وامهایی براي جنگ، کشتی» بخواهد«توانست از ثروتمندان  رسم دولت محلی یا دولت روم می

  .هاي خواننده جهت جشنها تدارك ببینند زدگان، یا دسته محلهایی براي خدمات عمومی، خواربار براي قحطی

پیوست، مدعی شد که عوارض پرداختی ایاالت براي تأمین مخارج ادارة  سیسرون، پس از آنکه خود به مدار قدرت

احتماال مداخلی را هم که » ادارة امور«شامل سرکوبی شورشها نیز بود، و » دفاع«امور و دفاع کافی نیست؛ التبه 

امنیت و نظم را باید این احتمال را بپذیریم که هر قدرتی که . گرفت بسیاري از رومیان را میلیونر کرد، در بر می

با وجود همۀ عوارض، ایاالت وابسته . فرستد تا بیش از هزینۀ صرف شده مالیات بگیرند تحصیلدارانی می برقرار کند،

تري  امپراطور و سنا بر سران و گردانندگان این ایاالت نظارت دقیق. در دورة امپراطوري رونق داشتند و آباد بودند

اضافه پرداختهاي ایاالت مآال به . دادند کردند به سختی کیفر می زیاده روي می کردند و کسانی را که در دزدي می

گشت؛ و سرانجام نیز تقویت صنایع بدین نحو سبب شد که ایالتها از  صورت بهاي پرداختی اجناس به آنها باز می

ت که دولت باالتر از هر چیز گف پلوتارك می. اي مخاطره آمیز زندگی انگلی داشت، نیرومندتر شوند ایتالیا، که به گونه

دربارة صلح احتیاجی نیست که ذهنمان را مشغولش کنیم، «: نویسد او می. آزادي و صلح: باید دو نعمت به ملت بدهد

به ما داده است؛ و ] روم[در مورد آزادي هم، آن قدر آزادي داریم که حکومت . زیرا هر گونه جنگی پایان یافته است

.».از این هم به صالحمان نبودشاید داشتن آزادي بیش 

II – افریقا  

قسمت اعظم کرس . شدند آمدند و جزو خاك ایتالیا محسوب نمی کرس و ساردنی روي هم یک ایالت به حساب می

کردند و به بردگی  فقط یک سرزمین کوهستانی و بیابانی بود که در آنجا رومیان با سگ بومیان را شکار می

داد؛ و هزار و ششصد کیلومتر راه و یک بندر  کنیز، نقره، مس، آهن و گندم به ایتالیا می ساردنی غالم و. فروختند می

سیسیل به حد ایالتی مطلقاً کشاورزي تنزل یافته بود و یکی از . داشت) کاگلیاري فعلی(عالی به نام کارالس 
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نظام امالك وسیع بود و به  قسمت اعظم زمینهاي قابل کشت آن تابع. رفت روم به شمار می» انبارهاي بزرگ غلۀ«

ساکنان سیسیل بردگانی چنان فقیر و گرسنه و برهنه بودند که هر چند وقت یک بار سر . دامپروري اختصاص داشت

در زمان آوگوستوس این جزیره حدود . دادند هاي راهزن تشکیل می گریختند، و دسته داشتند، می به عصیان بر می

از شصت و پنج شهر آن شکوفانتر از همه ). بود 3972جمعیت آن بالغ بر  1930در سال (جمعیت داشت  750,000

سیراکوز و . بودند) پالرموي فعلی(، مسینا، آگریگنتوم، و پانورموس )تائورمیناي فعلی(کاتانیا، سیراکوز، تاورومنیوم 

رغم چپاولگري وررس، سیراکوز به . شود تاورومنیوم تئاترهاي باشکوه یونانی داشتند که امروزه نیز از آنها استفاده می

اي جهانگردي از قبل آنها  هاي مشهور، و مناظر تاریخی داشت که راهنمایان حرفه اي عمارات مجلل، مجسمه به اندازه

هاي مرفه شهرنشین، کشتزار  بیشتر خانواده. دانست و سیسرون آن را زیباترین شهر جهان می. بردند در رفاه به سر می

شهر داشتند، و همۀ روستاهاي سیسیل، مانند امروزشان، از کثرت درختان میوه و تاکستانها یا بستانی در حومۀ 

  .عطرآگین بودند

این قاره کم کم به صورت انبار غلۀ اضطراري . هر چه را سیسیل در دوران تسلط رم از دست داد، افریقا به دست آورد

ن، مهاجرنشینان، سوداگران، و مهندسان رومی آن را در عوض، سربازا. رم درآمد و از این لحاظ جانشین سیسیل شد

اي از نواحی آباد  بی شک، کشور گشایان نوین هنگام ورود بدین قاره پاره. به نحوي باور نکردنی شکوفا ساختند

، اند اند و رشته کوههاي اطلس که جلو صحراي افریقا را بسته بین کوههایی که در برابر مدیترانه سر برافراشته. یافتند

کردند و تا  و بارندگی دو ماهۀ سال سیرابش می) مجرده(یک درة نیمه گرمسیري وجود داشت که رود باگراداس 

ولی روم آنچه . زراعتی را که ماگو با شکیبایی در آن آغاز کرده بود و ماسینیسا دنبال، و تقویت کرده بود بارور کنند

شد سد  هاي جنوبی سرازیر می هایی که از تپه رومی روي رودخانه مهندسان. را یافته بود بهتر کرد و رشد و توسعه داد

کردند و در ماههاي گرم، که جویبارها خشک  این سدها آبهاي اضافی فصل بارندگی را در خود ذخیره می. بستند

ع کرده روم مالیاتی سنگینتر از آنچه خانهاي قبایل قبال وض. کردند هاي آبیاري سرازیر می شد، آنها را در ترعه می

خواست، در عین حال لژیون آن و استحکاماتش ساکنان بومی را، در برابر تاخت و تاز چادرنشینان که از  بودند نمی

کیلومتر به کیلومتر زمینهاي تازه از بیابان یا زمینهاي دست نخورده . کردند شدند، بهتر حمایت می کوهها سرازیر می

کرد که وقتی عربها در قرن هفتم  دره بدان اندازه روغن زیتون تولید میاین . شد براي کشاورزي یا سکونت آماده می

توانند از طرابلس به طنجه را  از دیدن اینکه بدون خارج شدن از سایۀ درختان زیتون می  میالدي بدانجا آمدند،

دبیات طنینی تازه بر تعداد شهرها و شهرکها افزوده شد، معماري آنها را زیبا ساخت، و ا. بپیمایند، در شگفت شدند

ها، و تئاترهاي رومی در سرزمینهاي متروك و خشک کنونی نشانۀ وسعت و  هاي فورومها، معابد، آبراهه ویرانه. یافت

این کشتزارها انحطاط یافتند و به ریگزار مبدل شدند، البته علت این امر نه تغییر آب و هوا . ثروت افریقاي روم است

ر از دولتی که مصدر امنیت اقتصادي، نظم و انضباط بود به دولتی که گذاشت آشفتگی بلکه تغییر حکومت بود ـ تغیی

.ها، و کاریزها را به ویرانی کشد توجهی راهها، آبراهه و بی

پس از نبرد آکتیون، آوگوستوس طرح معوق ماندة کایوس . طالیۀ این رونق و آبادانی شهر احیا شدة کارتاژ بود

خواست به مناسبت وفاداري و  جه قرار داد و برخی از سربازان خود را، که میگراکوس و قیصر را مورد تو

مزایاي جغرافیایی این . پیروزیهایشان با واگذاري زمین پاداششان دهد، به عنوان مهاجرنشین به کارتاژ فرستاد

ا تعمیر کرده بودند، سرزمین، بندرگاه عالیش، دلتاي حاصلخیز باگراداس، و راههاي مناسبی که مهندسان رومی دایر ی

کارتاژ یک قرن پس از بنیان . سبب گشت که کارتاژ بازار داد و ستد و واردات و صادرات منطقه را از اوتیکا باز ستاند

هایی در شهرك تاریخی بورسا و  بازرگانان پر مایه و زمینداران خانه. مجددش بزرگترین شهر ایاالت غربی شده بود

ساختند، در حالی که دهقانان بر اثر رقابت زمینداران بزرگ از زمینشان رانده  یاه آن میویالهایی در حومۀ پرگل و گ
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زیستند و فقر سیاهشان آنها را آمادة پذیرش آموزشهاي  ها می شدند، و به خیل پرولتاریا و بردگانی که در دخمه می

ده بود، عمارات عمومی از مرمر ها شش طبقه و هفت طبقه ش خانه. پیوستند کرد، می برابري طلبانۀ مسیحیت می

براي خدایان قدیم . هاي فراوان به سبک زیباي یونانی در خیابانها و در میدانها برپا شده بود درخشیدند، و مجسمه می

ساکنان کارتاژ در . شد براي ملکارت کودکان زنده قربانی می کارتاژ معابدي از نو ساخته شد، و تا قرن دوم میالدي،

دوانی، و مسابقات گالدیاتوري با رومیان  آرایش، جواهر، زلفهاي رنگ شده، ارابه اشیاي تجملی، وسایل عالقۀ مفرط به

هاي بزرگ عمومی بودند که مارکوس آورلیوس به کارتاژ  از جملۀ عمارات تماشایی شهر، گرمابه. ورزیدند رقابت می

کارتاژ پس از . فلسفه، پزشکی، و حقوق هم داشت  ،کارتاژ تاالرهاي سخنرانی، آموزشگاههاي علم بیان. اهدا کرده بود

آپولیوس و ترتولیانوس همه چیز را در آنجا آموختند، و قدیس . آتن و اسکندریه سومین شهر دانشگاهی بود

آوگوستینوس از هوسبازیها و کارهاي غیر اخالقی دانشجویان کارتاژ در شگفت بود؛ بهترین تفریح این دانشجویان آن 

.ان به اطاق درس داخل شوند و استاد و شاگردانش را از آنجا بیرون برانندبود که ناگه

در جنوب این ایالت، رونق بازرگانی . شد، و اکنون تونس شرقی است نامیده می» افریقا«کارتاژ مرکز ایالتی بود که 

آوردند که در  ه دست میساحل شرقی را به شهرهایی آراسته بود که آبادانی قدیمشان را پس از دوازده قرن دوباره ب

، لپتیس صغیر، تاپسوس، و )سوس فعلی(هادرومتوم : این شهرها عبارت بودند از. عصر ما گرفتار بالي جنگ شدند

اي بود که، چون از ائتالف سه شهر تشکیل  در کنار مدیترانه، ناحیه  تر، در قسمت شرقی). گابس فعلی(تاکاپاي 

که فنیقیها آن را در ) تریپولی فعلی(اوئه : این شهرها عبارت بودند از. شد مینامیده ) سه شهر(» ترپیولیس«شد،  می

در شهر اخیر، امپراطور سپتیمیوس سوروس ) لبدة فعلی(م تأسیس کرده بودند؛ سابراتا و لپتیس ماگنا  ق 900سال 

هایشان امروزه مایۀ  و یک گرمابۀ شهري ساخت که ویرانه باسیلکیا؛ او در این شهر یک )میالدي 146(به دنیا آمد 

راههاي سنگفرش که مسیر کاروانهاي شتر بود، این بندرها را با شهرهاي . اعجاب جهانگردان و جنگجویان است

زرگ رومی دیده اي است که در آن آثار یک معبد ب از جمله سوفتوال که اکنون دهکده. ساختند داخلی مربوط می

که تئاتر ویران آن با ستونهاي ) دوگا(که یک آمفی تئاتر شصت هزار نفري داشت، و توگا ) الجم(شود تیسدروس  می

  .زیباي کورنتیش از ثروت و ذوق شارمندان آن حکایت دارد

م سیصد بانکدار  ق 46و این نکته که در سال . البلد قدیمی و رقیب سرسخت آن اوتیکا قرار داشت در شمال کارتاژ، ام

قلمرو آن از . فروش رومی در آنجا شعبه داشتند، خود اشاراتی است بر ثروت سرشار این شهر در آن زمان و عمده 

، که )بونه(رسید؛ از آنجا یک راه در امتداد کرانۀ غربی به هیپورگیوس  می) بیزرت کنونی(شمال به هپیودیاروتوس 

پایتخت ) قسنطینه(در جنوب و در درونبوم کیرتا . پیوست ستینوس شده، میبعداً مرکز اقتدار اسقفی قدیس آوگو

هاي سنگفرش و آراسته به ستونهاي  قرار داشت که با کوچه) تمجد(در قسمت غرب، تا موگادي . ایالت نومیدیا بود

ا، تئاتر، کتابخانه ه متعدد، فاضالب پوشیده، یک طاق نصرت زیبا، یک فوروم، عمارت سنا، یک باسیلیکا، معابد، گرمابه

روي سنگفرش فوروم یک صفحۀ شطرنج کنده . هاي خصوصی بسیار، تقریباً بخوبی پومپئی حفظ گردیده است و خانه

» .شکار، استحمام، بازي و تفریح و خنده، این است زندگی«: شود شده است که در آن این کلمات خوانده می

در . ن سوم، یگانه لشکر محافظ ایاالت افریقایی، بنیاد نهاده شدمیالدي، به دست لژیو 117تاموگادي، در حدود سال 

را ) المبز(، این لژیون ستاد دایمیتري را در چند کیلومتري باختر آن اختیار کرد و شهر المبایسیس 123حدود سال 

هاي خود بودند  سربازان در آنجا خانواده تشکیل دادند و سکونت گزیدند، و از آن به بعد بیشتر در خانه. برپا ساخت

اش مانند همۀ  آنان بناي وسیع مزینی بود که گرمابه) پاسدارخانه(» پرایتوریوم«تا در اردوگاه؛ مع ذلک حتی 

سربازان در خارج از اردو به ساختن کاپیتول، معابد، طاقهاي نصرت، و یک . هاي دیگر رومی افریقا عالی بود گرمابه

.توانست کمی از یکنواختی زندگانی آرام آنان بکاهد، کمک کردند در آن میهاي مبارزه و مرگ  آمفی تئاتر، که صحنه
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اي  اینکه یک لژیون به تنهایی توانست تمام افریقاي شمالی را از دستبرد قبایل مرکزي حفظ کند، بر اثر وجود شبکه

این راهها . شد ستفاده میاز راهها بود که به منظور استفادة نظامی ساخته شده بود، ولی عمال از آنها براي تجارت ا

راه اصلی رو به غرب از کیرتا تا قیصریه، . ساختند کارتاژ را به اقیانوس اطلس و صحرا را به مدیترانه متصل می

را، که نام قدیم و جدید ) ماوري(در آنجا پادشاهی به نام یوباي دوم، مورها . ، امتداد داشت)مراکش(پایتخت ماورتانیا 

. این پادشاه فرزند یوباي اول بود که در تاپسوس در گذشته بود. رفته شده است، با تمدن آشنا کرداین ایالت از آنها گ

وي را در کودکی براي تجلیل از پیروزي قیصر به رم برده بودند؛ در آنجا مورد عفو و عنایت قرار گرفت، تحصیل کرد، 

پادشاه منصوب ماورتانیا برگزید و دستور داد  آوگوستوس او را به عنوان. و یکی از بزرگترین فضالي عصر خویش شد

یوباي دوم به برکت . فرهنگ کالسیکی را که خود او با کوشش فراوان فرا گرفته بود در میان مردم خویش رواج دهد

تواند  رعایاي او در شگفت بودند که چگونه مردي می. سلطنت طوالنی چهل و هشت ساله اش در این امر توفیق یافت

فرزند و جانشین وي را به رم آوردند و در آنجا کالیگوال او را با . ویسد، و هم بدین خوبی فرمانروایی کندهم کتاب بن

ماورتانیاي : کالودیوس این ایالت را ضمیمۀ قلمرو خویش ساخت و آن را به دو ایالت تقسیم کرد. گرسنگی کشت

  .بود) طنجۀ کنونی(یس قیصریه و ماورتانیاي طنجه، که نامش مأخوذ از نام پایتختش تینگ

هاي تعلیم  حتی از دوره. در این شهرهاي افریقایی انواع مدارس وجود داشت، که درشان به روي فقیر و غنی باز بود

این سرزمین در . نامد می» مادر رضاعی وکالي مدافع«تندنویسی در این شهرها یاد شده است، و یوونالیس افریقا را 

یک نویسندة درجه دوم پرورد ـ آپولیوس و فرونتو؛ ادبیات افریقایی فقط در دورة  این دوران یک نویسندة بزرگ و

لوکیوس آپولیوس شخصیتی عجیب و بدیع . مسیحیت به آن حد از شکوفایی رسید که پیشاهنگ ادبیات جهان شود

او در ماداورا در یک خانوادة اصیل به دنیا آمد . بود مونتنیشخصیتیش حتی بسیار فراتر از » تنوع و تموج«داشت، و 

مهابا خرج کرد،  ، در این شهر و سپس در کارتاژ و آتن به تحصیل پرداخت، ارثیۀ هنگفت خود را بی)میالدي 124(

ف را تجربه کرد، با سحر اي به عقیدة دیگر گرایید، کنه اسرار مذهب مختل شهر به شهر به مسافرت پرداخت، از عقیده

و جادو هم السی زد، آثار بسیاري درباره مسائل مختلف از االهیات گرفته تا گرد دندان نوشت، در روم و در جاهاي 

دیگر راجع به مذهب و فلسفه سخنرانی کرد، دوباره به افریقا بازگشت، و در تریپولی با زنی ازدواج کرد که هم ثروتش 

دوستان و مدعیان وراثت آن بانو سعی کردند این ازدواج را به هم بزنند، و او را . چربید یو هم سنش بسیار بر او م

آپولیوس در دادگاه با یک رسالۀ دفاعیه، . متهم ساختند که بیوة نامبرده را با سحر و جادو مفتون خویش کرده است

برد و هم عروسش را، ولی مردم همچنان  او هم دعوا را. که با نثري نو به دست ما رسیده است، از خویشتن دفاع کرد

پنداشتند، و حتی اخالف خداناشناس این مردم در صدد برآمدند، با ذکر معجزات آپولیوس، مسیح را  او را جادوگر می

آپولیوس بقیۀ عمر خود را در ماداورا و کارتاژ گذراند و به امر حقوق و پزشکی و ادبیات و علم . مقدار جلوه دهند بی

فیلسوف «در زادگاهش بناي یادبودي با عنوان . هایش در موضوعات علمی و فلسفی بود بیشتر نوشته. داختبالغت پر

گشت، شاید از اینکه تنها به خاطر کتاب االغ طالیی در  اگر دوباره به جهان بازمی. به افتخارش برپا کردند» افالطونی

.شد یادها مانده است، غمگین می

این کتاب که عنوان اصلیش یازده کتاب . ون نوشتۀ پترونیوس، و حتی از آن عجیبتر استاین کتاب شبیه به ساتوریک

شود  تناسخ است، شرح و بسط تفنن آمیز داستانی است که لوکیوس پاتراسی دربارة مردي که به خر تبدیل می

حشت، عبارات منافی حکایت کرده بود، و یک سلسلۀ پراکنده از ماجراها و وقایع فرعی گوناگون را که جادوگري، و

لوکیوس، قهرمان داستان، از پرسه زدنهایش در . گیرد پسند چاشنی آن شده است، در بر می اخالق و یک زهد عامه

شهرتسالی، خوشگذرانیهایش با زنان گوناگون، و سحر و جادویی که همه جا در پیرامون خود احساس کرده است، 

  .گوید سخن می
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سر زد، بیدار شدم و از بستر بیرون جستم، نیمه مبهوت و در واقع مشتاق اینکه همین که شب گذشت و روزي دیگر 

چیزي نبود که ببینم و باورم شود که همان است که هست، بلکه به  …. انگیز رو به رو و آشنا شوم با چیزهاي شگفت

پیش پایم را آدمیانی  آمد که هر چیز به نیروي سحر و افسون شکلی دیگر یافته است، تا آنجا که سنگهاي نظرم می

شنیدم، درختها، و آبهاي روان بر من چنان  اند، و مرغانی که چهچهشان را می پنداشتم که به آن شکل درآمده می

پنداشتم که  عالوه بر این می. اند نمودند که واقعی نیستند و خود را بدین پر و بال، برگ و بار، و چشمه درآورده می

چند لحظۀ دیگر به حرکت درآیند، دیوارها سخن آغاز کنند، گاوها و جانوران دیگر  ها و تصاویر ممکن است مجسمه

لوکیوس، که  آوري بدهند، و در حال از آسمان و از پرتو آفتاب وحی بر من نازل شود زبان باز کنند و اخبار شگفت

کند که به صورت مرغی  میمالد و با تمام وجود آرزو  اینک آمادة هر گونه ماجرا بود، روغنی جادویی بر خود می

از آن به بعد، داستان وصف محنتهاي خري . آید درآید، ولی روغن را که به خود می مالد به شکل خري کامل در می

تواند هر چیزي را بشنود،  گوشهاي درازي است که با آنها می«تنها مایۀ تسلی او . دارد» حس و شعور آدمی«است که 

گویند که اگر گل سرخی بیابد و آن را بخورد بار دیگر به هیئت انسانی در  به او می» .حتی اگر از راه خیلی دور باشد

او که از زندگی سرخورده . شود ، در این کار موفق می»خریت«پس از گذراندن تغییر و تبدیلهاي زیاد در . خواهد آمد

سازد که شباهت  می ایسیسآورد، یک آیین سپاسگزاري براي   است، نخست به فلسفه و سپس به مذهب روي می

تراشد، در عداد محارم مقام سوم ایسیس  سرش را می. بسیاري به نیایش یک نفر مسیحی براي حضرت مریم دارد

، به او »رگترین خدایانبز«شود، و راه بازگشت به زمینی را با آشکار ساختن رؤیایی که در آن اوزیریس،  پذیرفته می

.کند دهد که به جایگاه خود بازگردد و به وکالت دعاوي بپردازد هموار می فرمان می

. کند کمتر کتابی اینهمه مطالب بیمعنی دارد، ولی در عین حال کمتر کتابی نیز آنها را این اندازه خوشایند افاده می

او عالقۀ وافر دارد که الفاظ را با جناس و سجع بیاراید . است آزماید و در تک تکشان موفق آپولیوس همۀ سبکها را می

. و در نوشتن از عبارات زیباي عامیانه و زبان مهجور، تصغیرهاي عاطفی، و نثر موزون و گهگاه شاعرانه استفاده کند

پایۀ آپولیوس شاید بر. هاي او حرارت رنگ آمیزي شرقی با رازوري و لذت احساس شرقی آمیخته است در نوشته

اي سکرآور است که آدمی را  خواسته است بگوید که خود را به دست لذات جسمانی سپردن، مایه تجربه خویش می

استادي وي . توان ماهیت انسانی را باز یافت کند، و تنها به یاري گل خرد و پرهیزگاري است که می بدل به جانور می

به عنوان مثال پیرزنی دختر ربوده . اش رسیده است یابنده در توصیف داستانهاي اتفاقی است که به گوشهاي تیز و

کند که چگونه پسر ونوس شیفتۀ دختر  دهد و تعریف می دلداري می کوپیدواي را با نقل داستان پسوخه و  شده

داد، حسادت بیرحمانۀ مادرش را برانگیخت، و سرانجام زیبایی گشت و همۀ شادیها جز لذت دیدار خویش را به وي 

با وجود ذوق آزماییهاي فراوان، قلم هیچ هنرمندي داستان این عشق . همه چیز در آسمانها پایانی خویش یافت

  .اساطیري را بهتر از این عجوزة سپیدموي باز نگفته است

III – اسپانیا  

ی از متأخرترین ایالتهاي وابسته به رم قدم به یکی از قدیمترین آنها گذریم، از یک از طنجه، از میان تنگه ها که می

الجیشی مدخل مدیترانه، این سرزمین برکت یافته و لعنت شده از فلزات قیمتی  اسپانیا، این منطقۀ سوق. گذاریم می

کرد، از  شوار میآلود، با سلسله کوههایی که ارتباط و تجمع و وحدت را در آن د که خاکش را به خون حرص و آز می

کشیدند  همان روزگاري که هنرمندان عصر حجر قدیم شکل گاومیشهاي کوهاندار را بر روي دیوارهاي غار آلتامیرا می

مدت سه هزار سال اسپانیاییها مردمی . تا دوران نظم گسیختۀ کنونی تب و تاب زندگی را به تمامی تجربه کرده است

نواز، و با  ع و پرهیزکار، پرشور و سرسخت، قانع و سودایی، کم خوراك و مهمانجو، الغر و محکم، شجا مغرور و ستیزه

رومیان، هنگامی . اند سپرده اند و آسانتر از آن دل به محبت می گرفته بآسانی کینه به دل می. اند نزاکت و پایمرد بوده
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، لیگورها )؟(ایبرها از افریقا : دکه به این سرزمین آمدند، جمعیتی یافتند که حتی در آن هنگام تنوعی غریب داشتن

از ایتالیا، سلتها از گل، و در رأس همۀ اینها قشري از کارتاژیها، اگر بتوان سخنان این فاتحان اسپانیا را باور کرد، 

ها مسکن داشتند، و  اند که برخی در شهرها در خانه تقریباً همۀ اسپانیاییهاي پیش از دوران تسلط روم بربرهایی بوده

خوابیدند، و دندانهایشان  کردند، روي زمین می هاي محقر یا غارها زندگی می دیگر در آبادیهاي کوچک در کلبه برخی

» باالپوشهاي بلند و پیراهنهایی به رنگهاي شاد تند«مردان شلنهاي سیاه و زنها . شستند را با پیشاب مانده می

در بعضی جاها زنها قاطی مردها و دست در دست آنان « :کند استرابون با لحنی سرزنش آمیز اضافه می. پوشیدند می

سال قبل از میالد، ساکنان اسپانیاي جنوب شرقی، یعنی منطقۀ تارتسوس یا به زبان فنیقی  2000از  ».رقصند می

. شد ، نوعی صنعت برنزکاري به وجود آورده بودند که محصوالتش در سراسر دنیاي مدیترانه فروخته می»تار شیش«

م، ادبیات و هنري رشد و توسعه یافت که مدعی داشتن شش هزار سال  تیب در تارتسوس، در قرن ششم قبدین تر

از این دوره جز چند مجسمۀ زمخت و یک مجسمۀ نیم تنۀ عجیب چند رنگ از گل بوته، بانوي الخه، به . سابقه بود

. مش سبک سلتی تراشیده شده استهاي یونانی و با استحکام و نر مجسمۀ اخیر از روي نمونه. جا نمانده است

) گادس(م کادیث  ق 800برداري از معادن اسپانیا کردند و تقریباً در  ه م، شروع به بهر ق 1000فنیقیها در حدود سال 

م، مهاجران یونانی در امتداد کنارة شمال  ق 500سپس در حدود . و ماالگا را گرفتند و معابد بزرگی در آنها ساختند

مقارن همان زمان، کارتاژیها که به دعوت خویشاوندان فنیقی خود براي یاري دادن به سرکوب . ندشرقی مستقر شد

برداري سریع کارتاژیها از  بهره. یک شورش آمده بودند، تارتسوس و تمام اسپانیاي جنوبی و شرقی را تسخیر کردند

وجه منابع این کشور، که در آن زمان منابع شبه جزیره در فاصلۀ جنگ اول و دوم پونیک، چشم طمع رومیان را مت

کرد، و سرانجام نیز رومیان به تالفی داخل شدن هانیبال به خاك ایتالیا، بخشی از اسپانیا   نامیدند، می» ایبریا«آن را 

قبایل نامتحد با سرسختی براي استقالل خود جنگیدند؛ زنها فرزندان خود را . را به دست سکیپیوها گشودند

ذارند به دست رومیان بیفتند؛ و اسیران بومی در حال جان دادن بر روي صلیب سرودهاي جنگی کشتند تا نگ می

فتح اسپانیا دو قرن طول کشید، ولی وقتی پایان یافت معلوم شد که این فتح از فتح اغلب ایاالت . خواندند خود را می

یرحمانۀ دورة جمهوري سیاستی توأم برادران گراکوس، قیصر، و آوگوستوس به جاي سیاست ب. تر بوده است اساسی

رومی کردن جامعه بسرعت پیش رفت، زبان . با مالطفت و توجه پیش گرفتند که نتایج نیک و پایداري به بار آورد

التینی مرسوم و با اوضاع محل تطبیق داده شد، اقتصاد کشور توسعه یافت و رونق گرفت، و چیزي نگذشت که 

.ا، و امپراطورهایی براي روم پرورداسپانیا شعرا، فالسفه، سناتوره

کانیهاي اسپانیا، پس از غنی . اسپانیا از زمان سنکا تا دوران مارکوس آورلیوس رکن اصلی اقتصاد امپراطوري روم بود

اي را پیدا کرد که بعدها  اسپانیا براي ایتالیا همان جنبه. کرد ساختن صور و سپس کارتاژ، اینک روم را غنی می

در . شد زر، سیم، مس، قلع، آهن، و سرب به استکمال امروزي استخراج می. براي اسپانیا داشتندمکزیک و پرو 

اند و ریم فلزات آن  توان چاههاي رومی را که به عمق زیاد در میان سنگ کوارتز سخت کنده شده ریوتینتو هنوز می

کردند و در  دایماً در این معادن کار می اي شگفت کم است، دید غالمان و اسیران دوره را، که در صد مس آن به گونه

صنایع عظیم فلزگري در مجاورت معادن به وجود . آنکه رنگ آفتاب را ببینند گذشت بی بسیاري موارد ماهها می

کرد که الیاف آن براي  ضمناً، خاك اسپانیا با وجود قسمتهاي کوهستانی و لم یزرعش جگن اسپارتو تولید می. آمد می

کرد، که  رفت، گوسفندان مرغوب را تغذیه می طناب، سبد، رختخواب، و کفشهاي راحتی به کار میساختن ریسمان، 

موجب به وجود آمدن صنعت پشمبافی معروفی گشته بود، و بهترین زیتون، روغن، و شراب روزگار باستان را به 

ههاي روم را براي حمل محصوالت رودهاي گوادالکیویر، تاگوس، ابرو، و رودهاي کوچکتر شبکۀ را. داد امپراطوري می

  .کرد شمارش کامل می اسپانیا به بندرها و شهرهاي بی
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ترین و بارزترین نتیجۀ ادارة کشور توسط رومیان افزایش  در واقع، در اسپانیا نیز مانند هر جاي دیگر، قابل مالحظه

زادگاه (، موندا، ماالکا، ایتالیکا )اسآلخثیر(شهرهاي کارتیا ) اندلس(در ایالت بایتیکا . تعداد و توسعۀ شهرها بود

 152کوردووا که در سال . ، و گادس به وجود آمدند)سویل(، هیسپالیس )کوردوبا(، کوردووا )ترایانوس و هادریانوس

لوکانوس، سنکاها، و . م بنیاد یافته بود، یک مرکز ادبی بود که به خاطر آموزشگاههاي علم بیانش شهرت داشت ق

این سنت دانشپروري در دوران تیرة قرون وسطی هم دوام . س حواري در این شهر به دنیا آمدندگالیوي مرید بول

اما گادس پرجمعیت ترین شهرهاي اسپانیا و . یافت و کوردووا را به صورت بافرهنگترین شهر اروپاي آن دوران درآورد

قیانوس اطلس با افریقاي باختري، اسپانیا، این شهر در مصب گوادالکیویر قرار داشت و بر تجارت ا. در ثروت شهره بود

  .هاي جوان و هوس انگیزش بود و بریتانیا حاکم بود، بخش ناچیزي از شهرتش را نیز مدیون رقاصه  گل،

در نوربا کایسارینا، که اعراب آن را . شناخت روم پرتغال را به عنوان ایالت لوسیتانیا، و لیسبون را به نام اولیسیپو می

نامیدند، مهندسان ترایانوس کاملترین پل موجود رومی را بر روي تاگوس ) پل(م کنونیش القنطره بعدها به نا

از روي طاقیهاي با عظمت این پل، که هر یک سی متر عرض و شصت متر ارتفاع دارند، هنوز یک راه پرآمد . ساختند

چندین پرستشگاه، سه آبراهه، یک سیرك، یک بود که به ) مریدا(پایتخت لوسیتانیا، امریتا . گذرد و شد چهار نواره می

تر، در ایالت  در قسمت شرقی. نازید تئاتر، حوضچۀ مانور ناوگان، و پلی به طول بیش از هشتصد مترکه داشت، می

کند که یک آبراهۀ ساخت دورة ترایانوس به آنجا سرازیر  تاراکوننسیس شهر سگوویا هنوز از آب مشروعی استفاده می

قرار داشت که در دوران فرمانروایی روم به خاطر محصوالت آهنیش معروف ) تولدو(ال سگوویا، تولتوم در شم. کند می

قرار داشت که با معادن، شیالت، و بازرگانیش ) قرطاجنه(در ساحل شرقی، شهر بزرگ نووا کارتاگو یا کارتاخنا . بود

ودند که شهرهایی باستانی و شکوفان مانند پالما و در میان دریاي مدیترانه جزایر بالئار واقع ب. شهري ثروتمند بود

، و درست در زیر کوههاي )بارسلون(بارکینو ) تاراگونا،(رو به سوي شمال در ساحل والنتیا، تاراکو . پولنتیا داشتند

و سرانجام اگر مسافري انتهاي شرقی سلسله کوه را با قایق دور . پیرنه شهر کهنسال یونانی امپوریاي قرار داشت

.یافت زد، خود را در ایالت گل می می

IV - گل  

توانستند رون را از مارسی تا  هایی اقیانوس پیما می ها چندان زیاد نبود، حتی کشتی در روزگارانی که کشش کشتی

توانستند این مسیر را تا پنجاه کیلومتري راین علیا ادامه دهند؛ و کاالها را پس  هاي کوچک می کشتی. لیون بپیمایند

شد دوباره از طریق راههاي آبی از میان صد شهر و هزار دهکده به دریاي  جابه جا کردن کوتاهی در جلگه می از

باریکه راههاي زمینی مشابهی رون را به سون، لوار و اقیانوس اطلس، اود را به گارون و به بوردو، و سون . شمال رساند

این راههاي آبی روان بود، و در نقاط التقاي آنها شهرهایی  تجارت به دنبال. پیوست را به سن و به دریاي مانش می

  .هایش پدید آمده است فرانسه نیز مانند مصر از برکت رودخانه. کرد ایجاد می

تمدن فرانسه به لحاظی سی هزار سال پیش از مسیح با انسان اورینیاکی شروع شد، زیرا به طوري که غارهاي 

اند به رنگها و  توانسته در همان روزگار دیرین هنرمندانی داشته است که می دهند این سرزمین مونتینیاك نشان می

فرانسه پس از پشت سر گذاردن زندگانی شکار و شبانی عصر دیرینه سنگی، در حدود دوازده هزار . خطها جان بدهند

ز یک دورة طوالنی سال قبل از میالد، پا به دوران زندگانی اسکانی و کشاورزي عصر نوسنگی گذاشت و سپس، بعد ا

و داراي سرگرد، از گرمانیا شروع به » آلپی«م یک نژاد جدید،  ق 900در حدود . ده هزار ساله، وارد عصر مفرغ شد

. این نژاد از فرانسه تا بریتانیا و ایرلند و همچنین در سمت جنوب در اسپانیا پراکنده شد. نفوذ در آن سرزمین کرد

م، از راه سویس، فن  ق 500آنها در سال . ر آهن هالشتات را از اتریش آوردندبا خودشان تمدن عص» سلتها«این 
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هنگامی که روم از وجود گل آگاه شد، آن را کلتیکا . بدان سرزمین وارد کردند» التن«پیشرفتۀ استخراج آهن را از 

.تغییر کرد) گل(نامید، و فقط در دوران قیصر بود که این نام به گالیا 

از گروههاي بومی را راندند و خود به شکل قبایل مستقلی مستقر شدند که نامشان هنوز در پس نام  مهاجران تعدادي

آنها زلفهاي . گوید اهالی گل بلند باال و پر عضله و قوي بودند قیصر می .کند میاند خودنمایی  شهرهایی که بنا نهاده

بعضی از آنها ریش و بسیاري سبیلهاي پر . کردند تا به پس گردنشان بیفتد و بور خود را به عقب سر شانه می بلند

آنها از مشرق زمین، شاید از ایرانیان باستان، رسم پوشیدن شلوار . پوشانید گذاشتند که لبهایشان را می پشت می

عاشق جواهر . شنلهاي راه راه را بدان افزوده بودند کوتاه را آورده بودند و خود نیمتنۀ چند رنگ گلدوزي شده و

گوشت، آبجو، و شراب . آراستند بودند، و در جنگ ـ حتی اگر پوششی هم نداشتند ـ خود را به زیورهایی از طال می

استرابون . بودند» ذاتاً شکم چران و باده پرست«ناب را بسیار دوشت داشتند، و اگر به قول آپیانوس اعتماد کنیم، 

ولی . کند توصیف می» .کستتحمل ناپذیر به گاه پیروزي و خود باخته به گاه ش …ساده و جسور، الفزن «آنان را 

پوسیدونیوس از دیدن اینکه اهالی گل سر بریدة . دست به قلم بردن دشمنان، همیشه هم چندان مزیتی ندارد

شدند و به مشاجره و نزاع  انی تحریک میآنها بآس. آویزند، یکه خورد دشمنانشان را به گردن اسبهاي خود می

قیصر . زدند پرداختند؛ و گاهی فقط محض سرگرمی در جشنهایشان تا سر حد مرگ به جنگ تن به تن دست می می

  :کند آمیانوس مارکلینوس آنان را چنین وصف می» .آنان در دالوري و شور جنگاوري همتاي ما بودند«: گوید می

پیرمرد آنها با شجاعتی همانند شجاعت مردي که در بهار عمر است به . هستند در هر سنی مناسب خدمت نظام

راستی این است که یک گروه خارجی یک نفر اهل گل را، اگر زن از خود قویتر و  …. رود میدان جنگ می

هایش دهد، دندان جسورترش را هم به کمک بخواند، حریف نیستند به ویژه هنگامی که این زن گردن خود را جلو می

  .بارد مشت و گلد بر سر آدم می هاي منجنیق، دهد و مانند گلوله ساید، بازوان بزرگش را تکان می را به هم می

. تر از آنند که از گمنام بودنشان آزرده شوند اکنون این خدایان مرده. اهالی گل به خدایان گوناگون اعتقاد داشتند

نیرومند بود که بنا به گفتۀ قیصر، شجاعتشان به میزان زیادي از  امید به زندگی مطبوعی پس از مرگ در آنها چنان

گوید که بعضی پول قرض  در باب استحکام این اعتقاد والریوس ماکسیموس می. گرفت این اعتقاد سرچشمه می

دادند تا در بهشت آن را پس بگیرند؛ و پوسیدونیوس مدعی بود گلهایی را دیده است که در مراسم تدفین و  می

نوشتند و روي تل هیزم مخصوص سوزانیدن جسد  هایی براي دوستانشان در آن دنیا می یع جنازه نامهتشی

نظر مردم گل دربارة این داستانهاي رومیان باید شنیدنی . انداختند تا متوفی آن را به دست دوست مزبور برساند می

ا در دست داشتند و با قدرت خاصی عقیدة یک طبقۀ روحانی، دروئیدها، مهار کلیۀ امور تعلیم و تربیتی ر. باشد

کردند که اغلب اوقات به جاي  این روحانیان آیینهاي پر آب و تاب را رهبري می. پروراندند مذهبی را در اذهان می

شد، و براي خرسند کردن خدایان کسانی را که به جرم جنایت محکوم به مرگ  هاي مقدس برگزار می معابد در بیشه

اند وحشیانه  کردند؛ این رسم در نظر کسانی که اعدام با صندلی الکتریکی را به چشم ندیده ربانی میبودند برایشان ق

آنها سرودها، اشعار، و گزارشهاي . دروییدها تنها افراد با فرهنگ و شاید هم با سواد مردم گل بودند. کند جلوه می

کردند، و تقویم قابل  را بررسی می» و نظم طبیعت ستارگان و حرکاتشان، ابعاد کیهان و زمین،«نوشتند؛  تاریخی می

گل . اي نفوذ فراوانی داشتند وظیفۀ قضاوت هم به عهدة آنان بود و در دربار پادشاهان قبیله. اي درست کردند استفاده

.پیش از تسلط رومیان، مانند قرون وسطی، داراي یک فئودالیسم سیاسی بود که در پوشش حکومت مذهبی بود

ال «با بارآوري تکنیک . م، به اوج قدرت خود رسید رة حکمرانی این پادشاهان و روحانیان، در قرن چهارم قگل در دو

م،  ق 400در حدود سال . جمعیت افزایش یافت؛ و نتیجۀ آن یک رشته جنگ براي به دست آوردن زمین بود» تن

اشغال داشتند، بریتانیا، اسپانیا، و شمال سلتها، که اینک دیگر عالوه بر گل قسمت اعظم اروپاي مرکزي را هم در 
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دلفی را تاراج کردند و فریگیا  278در سال . م به جنوب به سوي روم هجوم آوردند ق 390در سال . ایتالیا را گشودند

یک قرن بعد قدرت آنها رو به ضعف نهاد؛ قسمتی از این ضعف ناشی از اثرات سست کنندة ثروت و رواج . را گرفتند

درست بر . گرایی و پراکندگی سیاسی بارونهاي فئودال بود  انیان در میان آنان، و قسمتی هم ناشی از ذرهاخالق یون

عکس فرانسۀ قرون وسطی که پادشاهان قدرت بارونها را در هم شکستند و یک کشور واحد و متحد به وجود آوردند، 

تر از  را در هم شکستند و گل را پاره پارهدر طی قرن پیش از قیصر خاوندان روستاهاي خاوندي قدرت پادشاهان 

اهالی کارتاژ، سلتها را در اسپانیا مطیع . جبهۀ سلتها در همه جا جز در ایرلند به عقب رانده شد. پیش به جاي نهادند

وغ ساختند، رومیان آنها را از ایتالیا بیرون راندند، در گرمانیا و در جنوب گل، کیمبرها و توتونها آنان را به زیر ی

م، رومیها، به شوق تسلط بر راه اسپانیا، گل جنوبی را گشودند و آن را به صورت  ق 125در سال . خویش درآوردند

م، پیشوایان گل به قیصر متوسل شدند تا براي دفع هجوم ژرمنها به آنان یاري  ق58در . یک ایالت رومی درآوردند

  .ین کردقیصر این دعوت را پذیرفت و پاداش خود را هم مع. کند

گالیا ناربوننسیس در جنوب، که رومیها آن را به نام : قیصر و آوگوستوس گل را به صورت چهار ایالت سازمان دادند

نامیم، و در آن زمان به سبب کوچنشینهاي یونانیش در ساحل  شناختند و ما اکنون پرووانس می پرووینکیا می

دادند؛  نیا در جنوب غربی، که بیشتر جمعیتش را ایبرها تشکیل میمدیترانه اساساً فرهنگ هلنیستی یافته بود؛ آکویتا

. گالیا لوگدوننسیس در مرکز، که سلتها در آن غالب بودند؛ و بلگیکا در شمال شرقی، که در آن تفوق با ژرمنها بود

. لو گیردروم این تقسیمات نژادي را به رسمیت شناخت و از آن پشتیبانی کرد تا از هر گونه شورش متحد آنان ج

شدند، و روم با پشتیبانی از آنان  قضات از میان مالکان انتخاب می. اي به عنوان مناطق اداري حفظ شد نواحی قبیله

عنوان شارمندي روم پاداشی بود که به . کرد در مقابل طبقات پایین وفاداریشان را نسبت به خود تأمین می

ها هر سال در لیون  انجمن ایالتی مرکب از نمایندگان ناحیه یک. شد وفادارترین و مفیدترین اهالی گل داده می

ولی بزودي . کرد این انجمن نخست از روي احتیاط به برگزاري مراسم نیایش آوگوستوس اکتفا می. شد تشکیل می

. هایی براي حکام رومی فرستاد، سپس به صدور توصیه، و بعد از آن به دادن درخواستهاي رسمی دست زد عریضه

نزدیک . امور دادگستري از دروئیدها سلب شد و خود آنها نیز سرکوب شدند و فرانسه نیز به حقوق رومی تن داد ادارة

میالدي شورشهایی ناگهانی به رهبري  71و سپس در  68در سال . به یک قرن گل با آرامش تابع یوغ نوین ماند

کردند و عشق به آزادي در برابر  درگرفت، ولی مردم از این جنبشها پشتیبانی ناچیزي می کیویلیسویندکس و 

.خودداري از رفاه و امنیت، و آرامش جا خالی کرد

رم از تمول برخی از نجباي گل که در . یکی از ثروتمندترین نواحی امپراطوري گشت» صلح رومی«گل در دوران 

ارد مجلس سنا شدند در شگفت بود و یک قرن بعد فلوروس اقتصاد شکوفان گل را در دورة سلطنت کالودیوس و

درختان جنگلها برانداخته شد، مردابها زهکشی شدند، کشاورزي به حدي بهبود . دهد تقابل با انحطاط ایتالیا قرار می

پلینی و . کاشته شد یافت که حتی دستگاههاي دروي مکانیکی به کار گرفته شد، و تاك و درخت زیتون همه جا

امالك وسیعی بودند که سرفها و بردگان . ستودند کولومال شرابهاي بروگونی و بوردو را در همان قرن اول میالدي می

آیند  کردند و صاحبانشان اربابانی بودند که پیشقراوالن فئودالهاي قرون وسطی به حساب می در آنها کشت و زرع می

، و توزیع ثروت در گل قدیم، درست مانند فرانسه کنونی، تقریباً از هر کشور متمدن ولی خرده مالکان هم کم نبودند

گران و آهنکاران گل بازارهاي  میالدي، کوزه 200در حدود سال . پیشرفت صنایع بویژه سریع بود. تر بود دیگر عادالنه

چه را در امپراطوري داشتند؛ و ربودند؛ نساجان گل بزرگترین تجارت پار گرمانیا و باختر را از کف ایتالیا می

فنون صنعتی از پدران . کردند اي هنري عالی نیز تولید می هاي لیون نه فقط شیشۀ تجارتی بلکه ظروف شیشه کارخانه
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 20,000مهندسان رومی بیش از . داد یافت و بخش پرارجی از میراث کالسیک را تشکیل می به پسران انتقال می

  .ح کردند که در خدمت حمل و نقل و داد و ستد بودکیلومتر راه ساختند یا اصال

شهرکهاي کلتیکاي کهن، که در اثر این زندگانی اقتصادي توسعه یافته، غنی شده بودند، به صورت شهرهاي گل روم 

ترین بندرهاي اقیانوس اطلس بود؛ لیمونوم  یکی از پرفعالیت) بوردو(در آکویتانیا، پایتخت آن بوردیگاال . درآمدند

سسترس بابت  400‘000از قبل غنی بودند؛ شهر اخیر ) کلرمون فران(، و آوگوستونمتوم )بورژ(، و آواریکوم )اتیهپو(

ایالت گالیاناربوننسیس آن قدر شهر داشت که به گفتۀ پلینی . پرداخت زنودوروسیک مجسمۀ عظیم مرکور به 

بود که به خاطر آموزشگاههایش ) تولوز(باختریترین شهر آن تولوسا » .به ایتالیا شبیه بود تا به یک ایالت بیشتر«

ناربون، پایتخت این ایالت، در قرون اول میالدي، بزرگترین شهر گل و بندر عمدة خروج کاالهاي . معروفیت داشت

ها، طاق  این شهر دیوارها، گردشگاهها، میخانه«:  گوید سیدونیوس آپولیناریس می. گل به مقصد ایتالیا و اسپانیا بود

در » .ها، بازارها، چمنزارها، استخرها، یک پل، و دریا دارد نصرتها، رواقها، یک فوروم، یک تئاتر، پرستشگاهها، گرمابه

خانۀ . داشت قرار) نیم(ساخت، شهر نماوسوس  شرق ایالت، در جادة دومیتیانوسی، که اسپانیا را به ایتالیا متصل می

هاي آوگوستوس، لوکیوس و گایوس  زیباي آن توسط آوگوستوس و اهل شهر به یادبود نوه) »مزون کاره«(مربع 

، ساخته شد، قسمت ستوندار درونی آن به طرز رقت باري در دیوار کال فرو رفته است، ولی ستونهاي )قیصر(کایسار 

تئاتر بیست هزار نفري آن هنوز هر  آمفی. به شمار می روندترین ستونهاي رومی  کورنتی مستقل آن، از خوش ساخت

.هاست چند گاه یک بار جایگاه صحنۀ نمایش

رساند، به مرور زمان به پل رودخانۀ گار مبدل گشت؛ امروزه هب  را می» نیم«آبراهۀ رومی، که آب مشروب شهر 

نی آن با ردیف طاقهاي کوچک صورت ویرانۀ عظیمی در صحراي خشک اطراف شهر است، و طاقهاي سترگ تحتا

  .سازد فوقانی تضاد زیبایی دارد و مجموعۀ آن هنر مهندسان رومی را مجسم می

را بدان امید بنیاد نهاد که جاي ماسالیاي ) آرل(قیصر در سمت شرق، کنار مدیترانه، در مصب رود رن، شهر، آرالته 

که در زمان تولد قیصر نیز شهري کهن بود، و ) مارسی(ماسالیا . سازي و بندر بگیرد سرکش را به عنوان مرکز کشتی

از این بندر کشاورزي، درختکاري، و تاك نشانی یونانیها، . تا هنگام مرگ وي نیز، از حیث زبان و فرهنگ، یونانی ماند

ا و همچنین فرهنگ آنان وارد گل شده بود، و باالتر از همه در این بندر بود که اروپاي غربی محصوالت خود را ب

ماسالیا یکی از بزرگترین مراکز دانشگاهی امپراطوري بود؛ بویژه مدرسۀ . کرد محصوالت دنیاي باستان مبادله می

این بندر پس از قیصر رو به افول رفت، ولی موقعیت قدیم خود را به عنوان شهر . حقوق آن باعث شهرتش شده بود

، و )آنتیب(، آنتیپولیس )فرژوس(سوي شرق فوروم یولییی  کمی بیشتر به. آزاد، مستقل از فرماندار ایالت، حفظ کرد

مسافر با پیمودن قسمت باالي رن از . شهر اخیر در ایالت کوچک آلپ ـ ماریتیم واقع بود. قرار داشتند) نیس(نیکایا 

رت رسید، در اینجا از روزگار آوگوستوس یک طاق نص می) اورانژ(و به آراوسیو ) آوینیون(سمت آرالته به آونیو 

  .هاي باستانی است مستحکم باقی مانده است، و یک تئاتر بسیار بزرگ رومی هم هنوز شاهد اجراي نمایشنامه

این . شد به این اسم نامیده می) لیون(وسیعترین ایاالت گل گالیا لوگدوننسیس بود که از روي پایتختش لوگدونوم 

به . اههایی قرار داشت که آگریپا آنها را ساخته بودشهر، که در ملتقاي رودهاي رن و سون و در محل تقاطع بزرگر

صنایع آهنکاري، شیشه سازي، و سرامیک آن . صورت مرکز داد و ستد یک ناحیۀ ثروتمند و پایتخت تمام گل درآمد

، )شالون سورسون(در شمال آن کابیلونوم . کرد معاش جمعیت دویست هزار نفریش را در قرن اول میالدي تأمین می

امپراطور یولیانوس . قرار داشت) پاریس(، و لوتتیا )اورلئان(، کنابوم )اوتون(،آوگوستودونوم )تور(ونوم کایسارود

زمستان را در شهر محبوبمان لوتتیا گذرانیدم ـ این عنوانی است که اهالی گل براي شهر پاریسیها، «: نویسد می

».آورند وبی عمل میاینجا شراب خ ….جزیرة کوچک واقع در میان رودخانه، قائل هستند
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صنایع آن . گشت، سرزمینی کشاورزي بود تقریباً همۀ بلگیکا، که شامل قسمتهایی از خاك فرانسه و سویس می

رساند که ساکنانشان زندگانی اربابی پر از  مخصوصاً وابسته به کاخهاي روستایی بود که بقایاي عدة زیادي از آنها می

وستوس در این ایالت شهرهایی بنیاد نهاد که نامهاي امروزیشان سواسون، سن آوگ. اند وسایل آسایش و تجمل داشته

شهر اخیر، که آوگوستاترویروروم نام داشت، به عنوان ستاد ارتش مدافع راین . کانتن، سنلیس، بووه، و ترواست

پنجم،  اهمیتی بسزا داشت، این شهر در روزگار دیوکلتیانوس، به جاي شهر لیون پایتخت گل شد، و در قرن

این شهر از نظر بقایاي آثار باستانی هنوز هم غنی . رفت بزرگترین شهر رومی در شمال کوههاي آلپ به شمار می

مقبرة خانوادة «، »حمامهاي سن باربارا«در میان حصارهاي رومی، » پورتانیگرا«توان از  است که از میان آن می

  .ه در نویماگن نام برددر ایگل، و نقشهاي برجستۀ روي دیوار قلع» سکوندینی

شود و عناصر نوین زندگی بسختی جاي عناصر  در این شهرها و در پیرامون آنها، زندگی به کندي چهره عوض می

در . اهالی گل خصلت و لباسهاي کوتاه خود را حفظ کردند و زبان خود را سه قرن نگه داشتند. گرفتند کهن را می

سبب آنکه زبان برگزاري مراسم مذهبی کلیساي رومی بود پیروز گردید، ولی  قرن ششم بود که زبان التینی عمدتاً به

در گل، روم بزرگترین پیرورزي را در انتقال تمدن به . از همان زمان رو به دگرگونی رفت و به زبان فرانسه درآمیخت

نسه اگر به دست رومیان مورخان بزرگ فرانسوي، مانند کامی ژولین و فونک برنتانو، معتقد بودند که فرا. دست آورد

داشت؛ ولی مورخی که از آنان بزرگتر است عقیده داشت که فتح رومیان یگانه شق  نیفتاده بود سرنوشت بهتري می

  :گوید مومسن می. مقابل فتح گل به دست ژرمنها بود

ده است انجام اگر قیصر این سرزمین را فتح نکرده بود، مهاجرت اقوام چهار صد سال پیشتر از آنچه اتفاق افتا

یافت، یعنی هنگامی که تمدن ایتالیا هنوز نه در گل و نه در کنار دانوب، نه در افریقا و نه در اسپانیا با محیط  می

از آنجا که آن سردار دولتمرد بزرگ روم، با نظر صائب، قبایل ژرمن را حریف و رقیب دنیاي یونان . تطبیق نیافته بود

سیستم جدید دفاع تعرضی را با تمام جزئیاتش مستقر ساخت و به مردم آموخت که و روم دید و با بازویی توانا 

به فرهنگ یونان و روم مجال الزم را  ….ها و خندقهاي مصنوعی حفظ کنند مرزهاي امپراطوري را به کمک رودخانه

انست از این مرز تو گل نمی. رود راین سر حد فاصل تمدن کالسیک و تمدن بدوي بود.. داد تا غرب را متمدن کنند

  .دفاع کند، ولی روم از آن دفاع کرد؛ و این حقیقتی است که سرگذشت تاریخ اروپا را تا به امروز تعیین کرده است

V – بریتانیا

اي از سلتها از گل گذشتند و در انگلستان مستقر شدند در آنجا مردمانی دو رگه از  م، شاخه ق 1200در حدود سال 

تازه واردها بر این بومیان چیره شدند، با آنان ازدواج . ایبریها، و اسکاندیناویهاي مو بور یافتندمردم سیاه موي، شاید 

از آنجا که تاریخ خود محور و کوته نگر (م  ق 100در حدود سال . کردند، و در سراسر انگلستان و ویلز پراکنده شدند

شاخۀ دیگري ) کند اش حذف می را از حافظۀ انباشتهکند، و نسلهاي پر توش و توان  فقط قرنهاي پرحادثه را رصد می

چون قیصر آمد، جزیره را محل . از سلتها از قارة اروپا آمدند و جنوب و خاور بریتانیا را از کف خویشانشان ستاندند

اهالی را   او همۀ. یافت  سکونت چندین قبیلۀ مستقل، که هر یک تحت فرمانروایی پادشاهی توسعه طلب بودند،

نی نامید، که نام یکی از قبایل گل ساکن ساحل جنوبی مانش بود؛ بدین باور که همین قبیله ساکن هر دو بریتا

  .ساحل دریاي مانش است

بریتانیاي سلتی از حیث آداب و رسوم، زبان، و مذهب اساساً به گل سلتی شباهت داشت، ولی تمدن آن کمتر 

. از عصر مفرغ وارد عصر آهن شد  یالد، و سه قرن پس از گل،بریتانیا حدود شش قرن قبل از م. پیشرفت کرده بود

م به انگلستان رسید، کانتیهاي کنت را در  ق350پوتئاس، سیاح اهل ماسالیا که از طریق اقیانوس اطلس در حدود 

ن غنی زمین از بارانهاي فراوان حاصلخیز بود و معاد. همان زمان از نظر کشاورزي و بازرگانی پیشرفته و شکوفا یافت
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در دورة قیصر، صنایع خانگی قادر بود تجارت پر داد و ستدي را میان خود قبایل و . مس، آهن، قلع، و سرب داشت

تهاجمات قیصر به بریتانیا بیشتر جنبۀ آزمایشی و شناسایی . ها از مفرغ و از طال بود قارة اروپا تأمین کند، و سکه

یکی اینکه قبایل قادر نیستند در برابر رومیان مقاومتی : ن حاصل کردداشت، قیصر در بازگشت از آنجا به دو چیز یقی

یکپارچه و متحد از خود نشان دهند، و دیگر اینکه منابع کشاورزي این سرزمین براي تأمین خوراك یک سپاه تسخیر 

با چهل هزار میالدي، کالودیوس  43یک قرن بعد، در سال . کننده که در موقع مناسب در آنجا پیاده شود کافی است

تسلیحات، انضباط، و کاردانی این سپاه بسیار فراتر از حد الزم براي مقابله با بومیان بود، بدین . نفر از مانش گذشت

اي از بریتانیا، به نام برئودیکا یا  ، یک ملکۀ قبیله61در سال . ترتیب بریتانیا نیز به نوبۀ خود یک ایالت رومی گشت

اش را  ا کرد و دستاویزش این بود که افسران رومی دو دختر او را ربوده، حریم قبیلهبوادیسیا، شورش آتشینی برپ

اند، هنگامی که پاولینوس، فرماندار رومی، سرگرم  تاراج کرده، و بسیاري از مردان آزاد سرزمینش را به بردگی فروخته

. رهم شکست و به سوي لوندینیوم تاختگشودن جزیرة مان بود، ارتش بوئدیسیا تنها لژیونی را که در برابر او بود د

شورشیان همۀ رومیانی را » .مقر عمدة بازرگانان و مرکز بزرگ داد و ستد بود«تاسیت در آن زمان   لوندینیوم به گفتۀ

پیش از آنکه پاولینوس و لژیونهایش کار نیروي شورشی را . یافتند کشتند) سنت آلبنز(که در آنجا یا در وروالمیوم 

بوئودیکا با دو دخترش سوار بر ارابه تا پایان کار . ، هفتاد هزار نفر از رومیان و متحدینشان کشته شدندیکسره کنند

.در پایان خود را مسموم ساخت و هشتاد هزار نفر از اهالی بریتانیا از دم تیغ گذشتند. قهرمانانه جنگید

میالدي فرماندار بریتانیا بود، با ایجاد  84ا ت 78کند که چگونه پدر زنش، آگریکوال، که از سال  تاسیت توصیف می

مدارس و ترویج زبان التینی و ترغیب شهرها و اشخاص ثروتمند به ساختن معابد، کلیساها، و حمامهاي عمومی 

کم کم «: گوید این مورخ با زبان نیشدار خود می. رواج داد» قومی گستاخ، و پراکنده، و پرخاشگر«تمدن را در میان 

ی و خوشگذرانی در دل اهالی بریتانیا اثر کرد؛ حمام، رواق سازي، و بزمهاي آراسته متداول گشت؛ و افسون عیاش

کرد، از سوي اهالی خوش باور بریتانیا شیوة انسان مهذب و  اخالق و آداب جدید، که در واقع فقط بردگی شیرینتر می

به همراه آن سلطۀ رومی را تا کالید و فورث رسوخ آگریکوال با اردوکشیهاي سریع این شیوه، و » .با فرهنگ نام گرفت

. خواست فراتر رود که دومیتیانوس او را احضار کرد یک سپاه سی هزار نفري اسکاتلندي را مغلوب کرد و می. داد

دیواري به طول صد کیلومتر در کنارة جزیرة بریتانیا، از خلیج سالوي تا مصب تاین،  127تا  122هادریانوس از سال 

بیست سال پس از . نوان سدي دفاعی در مقابل اسکاتلندیها، که برخالف بریتانیاییها خوش باور نبودند، برپا کردبه ع

را به طول بیش از پنجاه کیلومتر بین کالید و فورث » دیوار آنتونینوس«تر  آن، لولیوس به نوبۀ خود در قسمت شمالی

  .اي امپراطوري روم حفظ کرداین استحکامات بیش از دو قرن بریتانیا را بر. کشید

شهرها به وسیلۀ مجالس سنا، . گشت شد، نرمش و بردباري آن بیشتر می هرچه سلطۀ روم در آنجا با ثبات تر می

. شدند، و روستاها، درست مانند گل، به خانهایی که مطیع روم بودند واگذار شده بود انجمنها، و قضات بومی اداره می

رسید، ولی بیشتر  به پاي تمدن ایتالیا و از حیث ثروت و غنا به پاي تمدن گل نمیاین تمدن از حیث شهرنشینی 

روم بودند و » مهاجرنشین«از آن میان چهار شهر . شهرهاي بریتانیا بر اثر تشویق و حمایت روم بود که شکل گرفتند

انیا در دوران تسلط رومیان و ، اولین پایتخت بریت)کولچستر(کامولودونوم : مردان آزادشان شارمندي روم را داشتند

که موقعیت مهم ) یورك(؛ ابوراکوم داردمرکز شوراي ایالتی؛ لیندوم، که نام جدیدش لینکن نشانی از امتیاز قدیم آن 

. استو به صورت گالستر درآمده به معنی شهر ترکیب شده » چستر«نظامی داشت؛ و گلووم که با کلمۀ ساکسونی 

چستر، وینچستر، دورچستر، چیچستر، لستر، سیلچستر، و منچستر از قرار معلوم در دو قرن سلطۀ روم به وجود 

ی داراي خیابانهاي اینها شهرهاي کوچکی بودند که هر یک در حدود شش هزار جمعیت داشتند، ول. اند آمده

  .هایی با پیهاي سنگی و بامهاي سفالی بودند و خانه معابد،  سنگفرش و کانال کشی شده، فورومها باسیلیکاها، 
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در حمامهاي عمومی این شهر، . داد باسیلیکاي بزرگی داشت که شش هزار نفر را در خود جا می) راکستر(ویروکونیوم 

، که اکنون )آبهاي شور(» آکواي سولیس«هاي آب گرم  چشمه. استحمام کنندتوانستند در یک زمان  چند صد نفر می

آید، در قدیم یک استراحتگاه  هاي آب گرم باقی ماندة آن برمی شود، آنچنان که از حوضچه نامیده می) حمام(» باث«

قتصادي و نظامی هاي عالیش اهمیت ا لوندینیوم به خاطر موقعیتش در کنار رود تمز و جاده. مورد توجه بوده است

جمعیت آن تا شصت هزار نفر رسید و طولی نکشید که به عنوان پایتخت بریتانیا جانشین . خاصی یافته بود

.کامولودونوم گشت

ها را  معماري خانه. ها در دورة تسلط رومیان در لندن از آجر و سنگ و در شهرهاي کوچکتر از چوب بود بیشتر خانه

هاي زیاد براي آنکه  بلند شیب دار براي آنکه آب باران و برف جریان یابد؛ و پنجرهبام : کرد آب و هوا معین می

حتی در روزهایی هم که هوا صاف «: گوید کمترین شعاع آفتاب هم به درون بتابد، زیرا به طوري که استرابون می

اطاق موزاییکی،  کف: ها به تقلید سبک رومی بود ولی داخل خانه» .است، فقط سه یا چهار ساعت آفتاب هست

به وسیلۀ ) به مراتب بیش از آنچه در ایتالیا مرسوم بود(حمامهاي بزرگ، دیوارهاي پر از نقاشی، و حرارت مرکزي 

شد، نه  هاي سطحی استخراج می زغال سنگ، که از رگه. شد هاي هواي گرم که در دیوارها و کف اطاقها تعبیه می لوله

. رفت، بلکه در فرایندهاي صنعتی هم از قبیل گداختن سرب مصرف داشت می ها به کار تنها براي گرم کردن خانه

باث . شده است کاران خصوصی به اجاره واگذار می ظاهراً معادن بریتانیاي باستان در تملک دولت بوده، ولی به مقاطعه

اي  ه مرحلۀ کارخانهو محتمال ساخت کوزه، ظروف گلی، آجر، و سفال نیز ب. یک کارخانۀ تولید سالحهاي آهنی داشت

هشت هزار کیلومتر . شدند هاي روستایی ساخته می ها و دکانها یا در خانه رسیده بود؛ ولی مصنوعات دیگر در خانه

بازرگانی خارجی بی رونق آن، . جادة رومی و راههاي آبی بیشمار شریانهاي بازرگانی پر داد و ستد داخلی بودند

  .اختصاص به صدور مواد خام در ازاي کاالهاي ساخته شده داشت برخالف عادت جاري بریتانیاي امروز،

تمدن رومی، در طی چهار قرن تسلطش، چه اندازه در زندگی و روح بریتانیاییها رسوخ یافت؟ زبان التینی زبان 

اقی و اقلیت با سواد گشت، ولی در دهات و در میان بسیاري از کارگران شهرها زبان سلتی ب  سیاست، حقوق، ادبیات،

مدارس رومی سواد . ماند؛ حتی امروزه نیز در ایالت ویلز و در جزیرة مان زبان سلتی مواضع خود را حفظ کرده است

را در بریتانیا رایج کردند و بدین ترتیب الفباي انگلیسی شکل رومی پیدا کرد؛ و بسیاري از کلمات التینی در محاورة 

شد، ولی مردم عادي خدایان و جشنهاي سلتی خود را  ابدي برپا میبراي خدایان رومی مع. انگلیسی نیز راه یافت

تفاوتی گردن به حاکمیتی نهادند که  مردم با بی. هاي پایداري بدواند حتی در شهرها، نیز روم نتوانست ریشه. داشتند

ن انقالب صنعتی آرامشی پربرکت و چنان رفاهی برایشان به ارمغان آورد که سرزمین بریتانیا دیگر نظیرش را تا دورا

  .به خود ندید

 VI  - بربرها

تصمیم آوگوستوس و تیبریوس، مبنی بر خودداري از تسخیر گرمانیا، در تاریخ اروپا از وقایع محوري و تعیین کننده 

اگر گرمانیا نیز مانند گل فتح و رومی شده بود، تقریباً تمام اروپاي واقع در غرب روسیه داراي یک . آید به حساب می

شد؛ و اروپاي مرکزي به منزلۀ سپري در برابر اقوام  یک فرهنگ کالسیک، و شاید یک زبان می  مان، یک دولت،ساز

  .آمد که فشارشان بر گرمانیا سبب هجومهاي ژرمنها به ایتالیا شد شرقی درمی

د که این واژه چه وقت دان اند و هیچ کس نمی نامیم، ولی خودشان هرگز این نام را بر خویش ننهاده ما آنها را ژرمن می

ژرمنها در دوران کالسیک آمیزة ناهمگونی از قبایل مستقل بودندکه اروپا را در محدودة میان راین و  .استپیدا شده 

دو قرن، از دوران   فاصلۀکم کم در . کردند ویستول، و میان دانوب و دریاي شمال و دریاي بالتیک، اشغال می

آوگوستوس تا مارکوس آورلیوس، این قبایل از زندگی ایالتی شکار و چوپانی وارد زندگانی روستایی و کشاورزي 
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شدند؛ اما با اینحال هنوز چندان ایالتی بودند که در مدتی کوتاه زمین زیر کشت و برداشتشان را از توان و باردهی 

اگر گفتۀ . اي را تصرف کنند کردند تا به زور شمشیر زمینهاي قابل کشت تازه کوچ میمی انداختند و آنگاه دوباره 

  :تاسیت را بپذیریم، جنگ براي ژرمنها در حکم آب و نان بود

توان او را  خیلی آسانتر می. کاشتن زمین و منتظر محصول منظم چهار فصل شدن از خصایص یک فرد ژرمن نیست

با عرق جبین به دست . در میدان جنگ زخمهاي شرافتمندانه از دشمن بردارد قانع ساخت که به دشمن بتازد و

توان به قیمت خون خود کسب کرد در نظر یک نفر ژرمن اصل آدمهاي سست و تنبل است و برازندة  آوردن آنچه می

  .یک سرباز نیست

ویی ژرمنها، و شور زنانشان مورخ رومی، که از انحطاط ملت خود در میان تجمل و آرامش به فغان است، صفات جنگج

را در برانگیختن شوهران خود به نبرد، که غالباً با نبرد دوشادوش مردانشان همراه است، با غلویک واعظ اخالق وصف 

. کشید در میان آنان گریختن از برابر دشمن لکۀ ننگی ابدي بود و در بسیاري از موارد به خودکشی می. کند می

هاي تاسیت را خوانده  کند و سنکا، گویی که نوشته وصف می» تر و بلندقدتر از اهالی گل یوحش«استرابون، ژرمنها را 

دانند،  به این پیکرهاي نیرومند، به این نفوسی که از لذات و تجمل و تمول چیزي نمی«: باشد، به نتایج شومی میرسد

خواهید توانست با آنان رو به رو شوید، هرگز ن) رومیان(فقط کمی مهارت در تاکتیک و انضباط بیاموزید؛ آنگاه شما 

. پرداختند به گفتۀ تاسیت، این جنگجویان در زمان صلح به تن پروري می ».مگر اینکه به فضایل نیاکانتان برگردید

وقت خود را به خوردن خوراکهاي گوشتی سنگین و آشامیدن آبجو ) ظاهراً پس از شکار یا برداشت محصول(مردها 

مرد ژرمن با هدیۀ حیوانات اهلی یا . دادند رانیدند، و زنان و کودکان کارهاي خانه را انجام میگذ به حد افراط می

. با تصویب انجمن قبیله، اختیاردار مرگ و زندگی زن و فرزندانش بود  وي،. خرید اسلحه به پدر دختر زن خود را می

گرفتند، و در حق طالق با  قبایل حکم قرار میمع هذا زنها بسیار معزز بودند، غالباً در حل و فصل دعواهاي میان 

بعضی از سران قبایل چندین زن داشتند، ولی معموال خانوادة معمول ژرمن تکگانی بود؛ و مورخان . مردان برابر بودند

 زنا بسیار نادر بود و مجازاتش اینکه سر زن. بلندي استوار بوده است  کنند که اصول اخالقی زناشویی برپایۀ تأکید می

هر زنی . اش بزنند دوید تازیانه کردند تا در آن حال که می ها دنبال می تراشیدند و او را لخت در کوچه زانیه را می

شد که مرد  بندرت دیده می. آورد مختار بود که، اگر بخواهد، سقط جنین کند، ولی معموال زن فرزندان زیاد می

کرد، و چنان بود که اموال خانواده نسل اندر نسل از پدر به  لذا هیچ مردي وصیت نمی  متأهل فرزند نداشته باشد،

.یافت پسر انتقال می

مردان وابسته که بعضی از آنها برده و بیشترشان سرف و وابسته به زمین ) 1: (شدند مردم به چهار طبقه تقسیم می

دارانی بودند که هیچ گونه  که اجارهآزادشدگان، ) 2(بایست سهم مالکانه را از محصول به مالکان بپردازند؛  بودند و می

نجبا، که زمیندارانی بودند که ) 4(مردان آزاد، که زمینداران و جنگجویان بودند؛ ) 3(معافیت مالیاتی نداشتند؛ 

رسانیدند، ولی قدرتشان برپایۀ اهمیت میراث و عدة نگهبانان کامال مسلحشان ـ  سلسله نسب خود را به خدایان می

مسلح به . اي مرکب از نجیب زادگان، نگهبانان، و مردان آزاد بود انجمن قبیله. بود ـ ) ین کنتمستحفظ(» کومیتس«

هایشان  کردند، و پیشنهادهاي تقدیمی را با به هم زدن نیزه آمدند، رئیس یا پادشاهشان را انتخاب می انجمن می

ر زمینۀ صنایع دستی یا صنایع فلزي، که قسمتی از طبقات دوم و سوم د. کردند تصویب، و یا با غرشی همگانی رد می

اربابان و شهسواران در گرمانیاي فئودال به طبقۀ چهارم تعلق . فعالیت داشتند  ژرمنها در آن بخصوص ماهر بودند،

  .داشتند

مذهب در آن روزگاران تازه از مرحلۀ پرستش . شد به این سازمان سادة اجتماعی اندك زمینۀ فرهنگی افزوده می

تاسیت این خدایان را مارس، مرکوریوس، و هرکولس . رد مرحلۀ پرستش خدایان آدمی صورت شده بودطبیعت وا
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آنکه خود متوجه  انگلیسی زبانها هنوز هم بی. باشد می) تور(و دونار ) اودین(  ، ودن)تیر(نامد ـ احتماال همان تیو  می

یک االهۀ باکره نیز بود به نام  .کنند میته یاد باشند این سه خدا و فریا، خداي عشق، را در نام چهار روز هر هف

که خدایی از آسمان او را باردار ساخت؛ در قبال هر تصور و هر نیاز نیز، عدة گوناگونی موجودات ) مادر زمین(» هرثا«

براي ودن، انسان، و براي خدایان دیگر موجودات . جود داشتندفوق طبیعی مانند پریان، جنها، گورزادها، و غولها و

یافت، زیرا ژرمنها نامعقول  ها انجام می نیایش در هواي آزاد، در جنگلها و بیشه. کردند خوش گوشت تر قربانی می

روه در گرمانیا هیچ گ. دانستند که روحی از طبیعت را در فضایی محصور کنند که به دست بشر ساخته شده است می

روحانی مقتدري، نظیر دروئیدهاي گل یا بریتانیا، وجود نداشت؛ اما راهبان زن و مردي بودند که برانجام تشریفات و 

گرفتند، و از روي حرکات و شیهۀ  کردند، در دعاوي جنایی نقش قاضی را به عهده می مراسم مذهبی نظارت می

ها و تاریخ قبایل خود را  نیز، مانند گل، قصیده سرایان افسانهدر اینجا . دادند اسبهاي سفید از غیب و آینده خبر می

این اقلیت الفباي التینی را با . دانست اقلیت کوچکی خواندن و نوشتن می. سرودند به صورت اشعار ابتدایی می

ت هنر ژرمنها نیز حالت ابتدایی داشت، ولی در زرگري مهار. تغییراتی به صورت الفباي اسکاندیناوي درآوردند

.داشتند

ها تا  هنگامی که روم لژیونهاي خود را از گرمانیا بیرون برد، کنترل خود را بر رود راین حفظ کرد و آن را از سرچشمه

قسمت . هایش زیر تسلط خود نگاه داشت و درة باشکوه آن را به دو ایالت تقسیم کرد، گرمانیاي علیا و سفال دهانه

کولونی، که از لحاظ زیبایی پرمایه بود و رومیان آن را راکولونیا . کولونی بوداخیر شامل هلند و راینالند در شمال 

به مقام   میالدي به افتخار مادر نرون، که در آنجا به دنیا آمده بود، 50نامیدند، در سال  آگریپیننسیس می

. رفت ود راین به شمار مینیم قرن بعد، این شهر ثروتمندترین منطقۀ مسکونی در کنار ر. مهاجرنشین ارتقا یافته بود

موگونتیاکوم : یافت، و مشتمل بود بر ایالت گرمانیاي علیا، در امتداد رودخانۀ راین به سوي جنوب امتداد می

، و ویندونیسا )آوگست(آوگوستاراوریکوروم ). ستراسبورگ(، آرگنتوراتوم )بادن ـ بادن(، آکواي آورلیاي )مایانس(

. هاي عمومی آراسته بودند رها به معابد، باسیلیکاها، تئاترها، حمامها، و مجسمههمۀ این شه  تقریباً). ویندیش(

شدند، بیرون از اردوگاههایشان زندگی  بسیاري از افراد لژیونهایی که از سوي روم براي حفاظت راین فرستاده می

، به عنوان شارمند در آن رسید کردند، و وقتی دورة خدمتشان به پایان می کردند، با دختران ژرمنی ازدواج می می

راینالند، از قرار معلوم، در دورة تسلط روم به اندازة هر دورة قبل از قرن نوزدهم تراکم جمعیت . ماندند کشور می

  .داشت

میان راین و دانوب، چنانکه دیدیم، مهندسان نظامی رومی یک راه داراي استحکامات ساخته بودند که در هر پانزده 

سازمان مزبور مدت یک قرن براي . دژ و حصاري به درازاي چهار صد و هشتاد کیلومتر داشتکیلومتر فاصله یک 

امپراطوري روم مفید بود، ولی هنگامی که نرخ تولد در روم از نرخ تولد در گرمانیا بسیار پایینتر آمد دیگر این 

ترین  ه مردم باستان آن را طویلاز نظر سرحدي از این هم ضعیفتر رود دانوب بود ک. استحکامات هم سودي نداشتند

دانستند، در جنوب این رود سه ایالت نیمه بربر رایتیا، نوریکوم، و پانونیا قرار داشت که تقریباً در  رود جهان می

فعلی، رومیان ) به معناي شهر آوگوستوس(در محل آوگسبورگ . برگیرندة اتریش ـ هنگري و صربستان کنونی بودند

آوگوستاویندلیکوروم ایجاد کردند که به منزلۀ ایستگاه اصلی در سر راه ایتالیا به دانوب از مهاجرنشینی موسوم به 

، و آکوینکوم روي ارتفاعاتی که از )وین(در کنار دانوب نیز، دو شهر نظامی دفاعی در ویندوبونا . طریق گردنۀ برنر بود

انونیا درکنار رودخانۀ ساو در غرب بلگراد فعلی در جنوب شرقی پ. آنجا امروزه بودا مشرف بر پست است، بنا نهادند

در . قرار داشت که بعداً در زمان دیوکلتیانوس یکی از چهار پایتخت امپراطوري گشت) میتروویکا(شهر آزاد سیرمیوم 

جنوب پانونیا، در ایالت دالماسی، فعالیت بازرگانی یونانیان، رومیان، و بومیان سبب به وجود آمدن بندرهاي دریاي 
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همین ایاالت . گشته بود) دوراتتسو(، و دورهاخیون )در نزدیکی والونا(، آپولونیا )سپاالتو(آدریاتیک به نامهاي سالونا 

دادند، و در قرن سوم امپراطوران جنگجویی  ترین و خشنترین سربازان را به روم می جنوب دانوب بودند که خوش بنیه

) رومانی(در شرق پانونیا، داکیا . یم بربرها را مدت دو قرن عقب راننداز این سرزمین برخاستند که توانستند سیل عظ

قسمتهایی (موئسیا  در جنوب و در شرق داکیا،. قرار داشت و پایتختش سارمیزگتوسا بود که امروزه از بین رفته است

و ) بلگراد(ونوم واقع بود که دو شهر آزاد مشرف بر دانوب داشت ـ سینگید) رومانی، و بلغارستان  از یوگسالوي،

؛ و سه شهرك عمده در کنار دریاي )صوفیه(؛ یک شهر آزاد دیگري نزدیک ایسکر ـ سردیکا )ایگلیتزا(تروسمیس 

در این شهرهاي مداوماً در معرض حمله تمدن یونانی و ). وارنا(و اودسوس ) کنستانتا(سیاه ـ ایستروس، تومی 

وتها، سرمتها، هونها، و قبایل بربر دیگر، که در شمال رود بزرگ کوشیدند تا در برابر گ سالحهاي رومی بیهوده می

.شدند، پایداري کنند دانوب پراکنده بودند و تکثیر می

این وظیفه فوق . آنچه موجب فناي امپراطوري روم گشت، ناتوانی آن در متمدن کردن این ایاالت جنوب دانوب بود

. تی این نژاد مسلط در آسودگی سترونی رو به فساد و زوال بودتوان حیا. توانایی نیروهاي یک ملت سالخورده بود

هنگامی که ترایانوس به سرمتها کمک مالی . کردند حال آنکه قبایل شمالی پیوسته با سالمتی سرکش پیشرفت می

به  کرد تا صلح و آرامش را حفظ کنند، این کار آغاز پایان کار بود؛ و هنگامی که مارکوس آورلیوس هزاران ژرمن را

از سربازان ژرمن در ارتش روم خوب . عنوان مهاجر در امپراطوري مستقر ساخت، دیگر حصار دفاعی فرو ریخت

شدند، در حالی که  هاي ژرمنی در ایتالیا تکثیر می و خیلی زود به پستهاي فرماندهی رسیدند؛ خانواده  استقبال شد،

حال دیگر : این فرایند جنبش رومی کردن سیر وارونه یافت در جریان. رفتند هاي ایتالیایی خود از بین می خانواده

  .کردند بربرها روم را بربري می

در آنجا دست کم . انگیز و گرانبها بود با این وصف، حفظ میراث کالسیک در غرب، اگر نه در شمال، دستاوردي اعجاب

آنکه در  توانستند، بی ود، و مردان میهنرهاي دوران صلح از میان فعالیتهاي جنگجویانه قدم به عرصۀ وجود نهاده ب

بعدها، هنگامی که . آسایش و تن آساییهاي زندگی شهري به هرز روند، شمشیرهاي خود را به خیس بدل سازند

هجوم سیل آساي بربرها فرو نشست، از نیروي خاکی اسپانیا و گل تمدنی نوین سر برآورد؛ و تخم قرون خودرأي در 

  .م حقوق روم و نور تابناك یونان را بدانجا آورده بودند به بار نشستسرزمینی که لژیونهاي بیرح

  

فصل بیست و سوم

  یونان رومی

  

I – پلوتارك  

در ایالت نوبنیاد آخایا . کوشید تا نسبت به یونان بلندنظر باشد و در این کار تا حدي هم موفق شد روم سخت می

گرفتند، بر آن وضع کرد؛ به کشور ـ  تحصیلداران خودش میپادگانی نگماشت؛ عوارضی کمتر از مالیاتی که سابقاً 

شان اداره کنند؛ و بسیاري از این کشور ـ شهرهاـ  شهرها اجازه داد که خود را طبق قوانین باستانی و قوانین اساسی

جنگ  را داشتند، و از هر گونه محدودیتی جز شرکت در  » شهر آزاد«آتن، اسپارت، پالتایا، دلفی، و بقیه ـ مقام 

  .برونمرزي یا جنگ طبقاتی معاف بودند

با اینهمه، چون یونان تشنۀ آزادیهاي سابق خویش بود و از طرفی هم سرداران، رباخواران، و سوداگران رومی، که در 

مکیدند، این کشور به شورش مهرداد پیوست و  ارزان خریدن و گرانفروشی مهارت داشتند، خون مردم را می
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بار صدمه دید؛ و دلفی، الیس، و اپیداوروس  اي توانفرسا و مصیبت آتن از محاصره. هم پرداختترین بها را  سنگین

یک نسل بعد، قیصر و پومپیوس، و سپس آنتونیوس و بروتوس، جنگ تن به تن . هاي معابدشان به تاراج رفت گنجینه

سیم و زر یونان را مصادره کردند،  خود را به خاك یونان کشاندند؛ مردان یونان را به سربازي گرفتند، خواربار و

در زمان آوگوستوس، . مالیات بیست سال را در عرض دو سال گرفتند، و شهرهاي یونان را از هستی ساقط کردند

قسمت آسیایی یونان رو به آبادي نهاد، ولی خود یونان فقیر ماند؛ و این فقر و ویرانی بیش از آنکه معلول غلبۀ رومیان 

جسورترین . بندوبار در آتن، و سترون شدن زمین و افراد بود آور در اسپارت، آزادي بی اد اختناقباشد نتیجۀ استبد

بر سر کار آمدن قدرتهاي . گفتند تا به سرزمینهاي جوانتر و ثروتمندتر بروند فرزندان یونان کشور خود را ترك می

رونق و  را بی  یونان، مهد روحیۀ کالسیک، جدید در مصر، کارتاژ، و روم، و پیشرفت صنایع در مشرق زمین هلنیستی

سکاوروس سه : برد کرد و میراث هنري آن را به یغما می یونان میروم تعارف و ستایش نثار . متروك گردانیده بود

هاي  کالیگوال به شوهر رفیقۀ خود امر کرد که تمام حجاریها و مجسمه. هزار مجسمه از یونان براي تئاتر خود برد

بدین ترتیب یونان تا زمان . هاي شهر دلفی را براي خود برداشت رباید، و نرون به تنهایی نصف مجسمهیونانی را ب

.هادریانوس روز خوش ندید

ضربۀ خشم رومیان در جنگهاي مقدونی متوجه اپیروس شد؛ سنا به سربازان فرمان غارت آن را داد، و صدو پنجاه 

آوگوستوس به افتخار پیروزي خود در آکتیون پایتخت . یز فروخته شدندهزار از مردم این ایالت به عنوان برده و کن

حتماً به نوعی گرامی ) »نیکوپولیس«(» شهر پیروزي«جدیدي براي اپیروس در نیکوپولیس ساخت؛ تمدن در این 

مقدونیه، سرنوشتی بهتر از همسایۀ . بوده است، چرا که اپیکتتوس در این شهر گوشهاي شنوا یافت و وطن کرد

مقدونیه از لحاظ سنگهاي معدنی و الوار غنی بود، و بازرگانیش هم به واسطۀ جادة اگناتیا، . وفادارش اپیروس داشت

شهرهاي عمدة ایالت . گذشت تا آپولونیا و دورهاخیون را به بیزانس بپیوندد، رونق داشت که از این شهر و تراکیا می

شهر اخیر ـ که ما . قرار داشتند  مهم، که هنوز قسمتی از آن باقی است، یعنی ادسا، پال، و تسالونیکا بر سر این بزرگراه

نامند ـ  می) شهر پیروزي تسالی(» تسالونیکا«شناسیم ولی یونانیان هنوز هم آن را  امروزه آن را به نام سالونیکا می

کمی آنسوتر در . سیا بودپایتخت مقدونیه، مقر شوراي ایالتی، و یکی از بزرگترین بندرهاي تجارتی بین بالکان و آ

دامپروري، و استخراج معادن کرده بود، ولی در عین حال شهرهاي بسیار مهمی   شرق تراکیا خود را وقف کشاورزي،

. از آن جمله بودند) استانبول(، فیلیپوپولیس مرکز آن، آدریانوپل، پرینتوس، و بیزانس )صوفیه(نیز داشت که سردیکا 

شدند، در حالی که در داخل شهر،  بازرگانان و ماهی فروشها متمول می» رینشاخ ز«اینجا در بیزانس در 

کردند؛ تمام گندم کشور وارد انبارهاي ساحلی بیزانس  مهاجرنشینهاي یونانی در برابر بربرهاي متجاوز جاخالی می

و ماهیها هنگام پرداخت،  شد، تمام تجارت سکوتیا و دریاي سیاه در حین عبور، حقوق راهداري به بیزانس می می

کمی بعد قسطنطین تشخیص داد که این . افتادند عبور از تنگۀ باریک بوسفور تقریباً خود در تورهاي ماهیگیري می

  .شهر، شهر کلیدي دنیاي باستان است

مانند (ائوبویا، این جزیرة بزرگ از دیر زمانی . در جنوب مقدونیه، تسالی جایگاه گندم فراوان و اسبهاي زیبا بود

در قرن دوم میالدي، دیون زرین دهن ائوبویا را چنان توصیف . به خاطر اغنام و احشام خود شهرت داشت) ئوسیب

در این شهر، بیش از هر جاي دیگر، دلسردي بینوایان به علت . کند که مستعد بازگشت به حالت بربریت است می

ازدیاد روزافزون مالیات و عوارض خدمات شهري، تمرکز زمینها و ثروت در دست چند خانواده، دلسردي اغنیا به علت 

و دلسردي دودمانها به علت ثروت خودپسندانه یا فقر مستأصل کننده جمعیت کشاورزي شکوفاي پیشین را بکلی از 

بئوسی هنوز از فشار بار تلفات و . میان برده بود، و دامها تا زیر حصارهاي خالکیس و ارتریا به چرا رها بودند

اي بیش  تب دهکده«: نویسد استرابون می. که جنگهاي سوال بر دوشش نهاده بود، کمر راست نکرده بودمالیاتهایی 
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اي  با این وصف، یک قرن صلح و آرامش تا اندازه. که در فضایی معادل با ارگ سابقش فشرده شده است» نیست

فیلیپ و سوال بود، هنوز آن قدر  موجب آبادانی پالتایا گردید، و خایرونیا، که دشتهاي آن شاهد کشورگشاییهاي

خایرونیا چنان کوچک شده است که «: گوید پلوتارك می. جاذبه داشت که نامدارترین شارمندش را پایبند خود سازد

ما در زندگانی فرهنگی آرام و اندیشۀ داهیانۀ پلوتارك، جنبۀ » .خواهم من هم با ترك آن باز هم کوچکترش کنم نمی

پایبند فضایل دیرین، داراي حس فداکاري   ادعا و شریف، یک فرد طبقۀ متوسط بی: بینیم یروشن محیطی تیره را م

شود که بیش از پلوتارك  در تاریخ روم فردي یافت نمی. براي عامه، و حامل دوستی خالصانه و عشق به خانواده

.دوست داشتنی باشد

. نهاد و در حدود هشتاد سالگی همانجا درگذشت میالدي در شهر خایرونیا قدم به عرصه وجود 46این مورخ در سال 

ظاهراً درآمدي . کرد هنگامی که نرون در یونان مشغول کامل کردن مجموعۀ پیروزیهایش بود، او در آتن تحصیل می

در رم سخنرانیهایی به زبان یونانی . قابل توجه داشته است، زیرا به مصر و آسیاي صغیر و دوبار هم به ایتالیا سفر کرد

او پایتخت بزرگ، و . رسد که در آنجا مأموریتی سیاسی هم براي کشورش انجام داده است راد کرد، و به نظر میای

به آیین پرهیزکارانۀ این طبقه به دیدة . آداب خوب و زندگانی محترمانۀ اعیان و اشراف جدید آن را دوست داشت

. مه چیز را مدیون اخالقیات و خصلت خود هستندنگریست، و با انیوس پیر همداستان بود که رومیان ه تحسین می

کرد، به این فکر افتاد که سنجشی میان قهرمانان روم و  زمانی که در احوال این نجباي زنده و نجباي فقید تعمق می

خواست به وسیلۀ مثالهاي  قصد نداشت که صرفاً تاریخ یا حتی شرح حال بنویسد، بلکه می. قهرمانان یونان انجام دهد

حتی براي کتابش به نام زندگیهاي مقایسه شده قبال در ذهن عنوان . یخی به مردم درس فضیلت و قهرمانی بدهدتار

اي  همواره و در همه جا یک معلم بود، و کوچکترین فرصت را براي بستن نتیجه. را برگزیده بود) اخالقیات(مورالیا 

کس در هیچ زمانی با اینهمه لطف این کار را انجام نداده داد، ولی انصافاً هم هیچ  اخالقی به داستانش از دست نمی

مند است تا به تاریخ؛ و  دارد که بیشتر به شخصیتها عالقه صریحاً اعالم می» زندگانی اسکندر«پلوتارك در . است

دگان هاي معنوي و روحیۀ قهرمانی را به خوانن امیدوار است با سنجش رومیان بزرگ با یونانیان بزرگ بتواند انگیزه

کند که خود وي در اثر تماس  سازد، اعتراف می وي با صداقتی که انسان را شرمنده می. آثار خویش منتقل سازد

  .طوالنی با مردان برجسته آدم بهتري شده است

مسلماً نباید از او توقع داشت که وجدان و دقت مورخی تمام عیار را داشته باشد؛ اشتباه در نامها، محلها، و تاریخهاي 

باید گفت که گهگاهی وقایع را بد ) تا آنجا که قضاوت ما به صواب باشد( هایش بسیار است، و  وقایع در نوشته

یکی نشان دادن اینکه شخصیت مورد : ماند وي حتی از انجام دو وظیفۀ اصلی شرح حال نویس نیز باز می. فهمد می

ط، و اوضاع و احوال بوده است، و دیگر نشان بخثش و کارهاي این شخصیت ناشی از کدامین خصایل توارثی، محی

هاي پلوتارك، مانند  در نوشته. دادن تکوین و رشد این شخصیت در جریان مراحل زندگی، مسئولیتها، و بحرانها

ولی ممکن نیست کسی حیات مردان نامی را . نوشته هاي هراکلیتوس، شخصیت یک انسان همان سرنوشت اوست

هاي جذاب، تفسیرهاي خردمندانه،  دیشد؛ شیوة روایت زنده، وقایع فرعی پرهیجان، لطیفهبخواند و به این نقایص بین

در کل هزار و پانصد صفحۀ این کتاب حتی یک سطر بیمورد . کند وشیوة نگارش اصیل جبران همۀ این نقایص را می

ص برجسته از ردة سرداران، صد تن از اشخا. توان یافت، بلکه هر جمله بجا، الزم، و سنجیده است و صفحه پرکن نمی

و » .این کتاب مرتع روحهاي بزرگ است«: نویسد مادام روالن می. اند شعرا، و فالسفه دربارة این کتاب اظهار نظر کرده

شکسپیر داستانهایی از آن » .توانم سر کرد، پلو تارك کتاب دعاي من است بی پلوتارك نمی»  :گوید مونتنی می

. گیرد پردازد از آثار پلوتارك دربارة اعیان و اشراف روم سرچشمه می که از بروتوس میاقتباس کرده است، تصویري 

توانست از  همیشه حیات مردان نامی را با خود همراه داشت، و هاینه پس از خواندن آن به زحمت می  ناپلئون تقریباً
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از این کتاب از یونان به دست ما کتابی گرانبهاتر . پریدن بر اسب و تاختن به سوي تسخیر فرانسه خودداري کند

.نرسیده است

پلوتارك، پس از اینکه دنیاي مدیترانه را پیمود و در آنجا به سیر و سیاحت پرداخت، به خایرونیا بازگشت، چهار پسر 

و یک دختر پرورد، سخنرانی کرد و کتاب نوشت، گاهگاهی هم به آتن رفت، ولی قسمت اعظم عمرش را تا روزهاي 

دانست که مشاغل عمومی را با هدفهاي آموزشی خویش  او وظیفۀ خود می. ک زندگی سادة زادگاهش بودپایان شری

شارمندان شهرش او را به سمت بازرس ساختمانها، سپس به عنوان قاضی ارشد، و سپس به سمت . توأم سازد

اشت، و در اوقات در برگزاري تشریفات و جشنهاي شهرداري سمت ریاست را د. عضویت شوراي ملی برگزیدند

او دست کشیدن از معتقدات دیرین را، . شد که مراسم آن دوباره از سر گرفته شده بود فراغت، کاهن وخش دلفی می

دانست، به نظر او آیین خود اصل نیست، بلکه اصل  به صرف اینکه از لحاظ روشنفکري قابل قبول نیستند عاقالنه نمی

ضعف بشر، و تقویت پیوند موجود میان اعضاي یک نسل، یک خانواده، و افراد پشتیبانی آن آیین از اخالقیات رو به 

  .به نظر او هیجان ناشی از عواطف مذهبی، عمیقترین تجربۀ زندگی بشري است. یک کشور است

پلوتارك، که عالوه بر پارسایی تسامح نیز داشت، با نوشتن رساالتی دربارة آیینهاي رومی و مصري بررسی تطبیقی 

کرد که همۀ خدایان مظاهر مختلف وجودي یگانه و متعالی هستند که خارج از  وي استدالل می. را بنیاد نهاد مذاهب

زمان، وصف ناپذیر، و چنان دور از امور خاکی و فانی است که براي آفرینش و تنظیم امور عالم باید ارواح واسط وارد 

نظمی و نابخردي و  یطان بزرگترند که منشأ و روح هرگونه بیاي نیز وجود دارد که تابع یک ش ارواح خبیثه. کار شوند

به عقیدة پلوتارك، خوب است که ما به جاودانی بودن انسان، بهشت پاداش بخش، برزخ . شر در طبیعت و انسان است

 آمد امیدوار باشد که یک دوره توقف در برزخ ممکن او خوشش می. تزکیه کننده، و دوزخ کیفر دهنده معتقد باشیم

به عقیدة پلوتارك، ترسهاي . است حتی نرون را هم اصالح کند، و تنها معدودي به لعنت ابدي دچار خواهند بود

با این وجود، به غیبگویی، سروشهاي آسمانی، احضار ارواح، و . ناشی از موهوم پرستی، از خدانشناسی بدتر است

ل و نوآور است، بلکه همانند آپولیوس و بسیاري دیگر کرد که فیلسوفی اصی ادعا نمی. نیروي پیشگویی خواب قایل بود

او اپیکوریان را . کرد دهد معرفی می از معاصرانش خود را به عنوان کسی که فلسفۀ افالطون را با زمان خود تطبیق می

فلسفۀ » تناقضات و ناهمنواییهاي«کرد و از  کردند تقبیح می از این رو که ظلمات نابودي را جانشین ترس از دوزخ می

 ».پیروي از خدا و تبعیت از عقل یکی است«گرفت، ولی مانند رواقیون بر این عقیده بود که  رواقی خرده می

گردآوري شده است، زیرا بیشتر آنها شامل ترغیبات ساده و ) اخالقیات(سخنرانیها و مقاالتش تحت عنوان مورالیا 

وراق دربارة مطالب بسیار گوناگون، از شایسته بودن در این ا. طبیعی به پیروي از عقل و حکمت در زندگی است

پلوتارك . مردان سالخورده براي مشاغل عمومی گرفته تا بحث راجع به تقدم مرغ بر تخم مرغ بحث شده است

  :دارد، ولی معترف است که تندرستی از همۀ کتابهاي خوب با ارزشتر است کتابخانۀ خود را عزیز می

کنند که گویی براي مقابله با  پرستی چنان با ولع در مجالس میگساري شرکت میبرخی از مردم به سائقۀ شکم

اردشیر درازدست هنگامی که در  …. غذاهایی که ارزانترند همواره نافعترند …. کنند اي، خواربار ذخیره می محاصره

هرگز تاکنون ! لذتیچه «: جریان یک عقب نشینی شتابزده جز نان جو و انجیر خوراکی دیگر نداشت، بانگ برآورد

است، به شرط آنکه کامال به جاي خود نوشیده شود و با آب ه شراب مفیدترین نوشابه …» !مزة آن را نچشیده بودم

به ویژه از سوءهاضمۀ ناشی از خوردن گوشت باید بر حذر بود، زیرا از همان آغاز کسل کننده  …. آمیخته شده باشد

گر بهتر آن است بدن را چنان عادت داد که با وجود غذاهاي دی. ن آوري دارداست و بعد از هضم هم آثار بسیار زیا

زیرا زمین چیزهاي دیگر فراوان دارد که نه تنها میتوانند خوراك ما باشند، بلکه موجبات رفاه و . گوشت نخواهد

د گوشت را به مع هذا، چون عادت به صورت طبیعت ثانوي تصنعی درآمده است، بای. خوشی ما را هم فراهم سازند
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که بیشتر با  …ست غذاهاي دیگر مصرف کنیم شایسته ا ….عنوان غذاي کمکی در رژیم غذایی خود بگنجانیم

گردد، کمتر  طبیعت ما سازگارند و از حدت قوة عاقلۀ ما، که به اصطالح بر اثر خوراکهاي ساده و سبک روشن می

  .کاهند می

کند، و مثالهاي فراوانی از زنان دانشمند دورة  و مرد را تبلیغ می پلوتارك به پیروي از افالطون تساوي حقوق زن

؛ مع هذا به زناي شوهران با گذشت و )اند در میان اطرافیان خود او نیز چندین زن تحصیلکرده بوده(آورد  باستان می

  :نگرد اغماض یک مرد مشرك می

لذات شخصی، گناه کوچکی با یک معشوقه یا بندوبار در مورد  اگر در زندگانی خصوصی، مردي ناخویشتندار و بی

اش نباید بر او خشم گیرد یا خودخوري کند، بلکه باید چنین استدالل کند که براي  خدمتکار مرتکب شود، زوجه

  .احترام به او است که شوهرش در هرزگی خود زن دیگري را شرکت داده است

بریم از مصاحبت مردي آدمی منش، سالم، متعادل،  یان میبا وجود این، وقتی مطالعۀ مقاالت جذاب پلوتارك را به پا

روي خوش آیندش به منزلۀ  آید که افکار او پیش پا افتاده است؛ میانه گران نمی به انسان. یابیم و کامل حرارتی می

ي ا اش ما را به گونه طبع سلیم، شوخی مهرآمیز و تصاویر سرگرم کننده. پادزهري در برابر جنون فکري عصر ماست

یافتن فیلسوفی آن قدر عاقل که بتواند شاد . برد کشاند و می مقاومت ناپذیر، حتی از فراز تودة افکار مبتذلش، می

دهد که براي نعمتها و مواهب عادي زندگی شکرگزار باشیم و به  او به ما اندرز می. دمد باشد روحی تازه به آدمی می

:خصوص قدر دوام آنها را بدانیم

ات و مزایایی را که با بسیاري از دیگران در آنها سهیم هستیم فراموش کنیم، بلکه باید شاد باشیم از نباید این برک

مگر نه این است که آدم خوب هر روزي را جشنی  …. یابیم اینکه زنده هستیم، سالمیم، و روشنایی آفتاب را در می

انسان هنگام تولد به درون این معبد . امیترین استجهان در واقع عالیترین معابد، و در نزد خداوند گر …پندارد؟  می

جهان در پیشگاه بتهاي پرداختۀ دست آدمی و بیجان نیست بلکه در پیشگاه روح االهی است  او در. شود داخل می

هایی است که همواره آب خنک  در پیشگاه آفتاب، ماه و ستارگان و رودخانه …کند  که بر حواس انسان تجلی می

ب کاملترین معرفت به از آنجا که این زندگی سب ….دهند در پیشگاه زمینی که خوراك به ما می پراکنند و می

  .عالیترین رموز است، باید همواره از شادي و خوشی سرشار باشیم

II – آتن پر تحرك  

دو  از این. بازگشت به مذهب، و رنسانس زودگذر ادبیات و فلسفۀ یونان: پلوتارك مظهر دو نهضت عصر خویش است

پلوپونز شش شهر با رونق . نهضت، اولی جنبۀ جهانی داشت، و دومی به آتن و قسمت یونانی مشرق زمین محدود بود

تجارت با غرب و یک صنعت پارچه بافی پر تولید پاتراي را . اما چندان سهمی در تفکر یونانی ادا نکرد  و آباد داشت،

اولمپیا با پس ماندة جهانگردانی . صر ما زنده و سرپا نگاهداشتدر سراسر دوران تسلط روم و قرون وسطی، حتی تا ع

تداوم . کرد آمدند، به خوبی گذران می که براي دیدن مجسمۀ زئوس فیدیاس یا تماشاي بازیهاي اولمپی به آنجا می

به  میالدي، که تئودوسیوس 394م تا  ق 776یافت، از سال  بازیهاي اولمپی، که هر چهار سال یک بار انجام می

مانند عهد پرودیکوس و هرودوت، فیلسوفان و مورخان . برگزاري آن پایان داد، یکی از مظاهر دلکش تاریخ یونان است

دیون زرین دهن توصیف . راندند آمدند و خطاب به مردمی که به مناسبت جشنها گرد آمده بوند، سخن می می

خواندند، شاعران اشعار خود را  نوندگان گذرا میخود را براي ش» انشاهاي کودکانۀ«کند که چگونه مصنفین  می

، »خیل سوفسطاییان، مانند طاووسهاي مغرور«دادند، و  سرودند، علماي بیان دستشان را در هوا تکان می می

اپیکتتوس . تر از بقیه نبوده است کوشیدند جمعیت را خیره و مبهوت سازند؛ خود دیون هم در این میان ساکت می

سوختند و یا از باران خیس  کند که یا از گرما می گرمازده را در جایگاههاي بی سایبان تصویر می انبوه تماشاگران
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. بردند رسید از یاد می شدند، ولی همۀ اینها را در میان غوغا و هیجانی که در پایان هر مسابقه به حد اعال می می

  .شد ر میمسابقات باستانی نمئایی، برزخی، پوتیایی و، پان آتنی نیز برگزا

هلنی هادریانوس نیز به آنها افزوده شده بود و در بسیاري از موارد شامل  مسابقات نوینی هم مانند مسابقۀ پان

توانی در  مگر نمی«: پرسد هاي لوکیانوس می یکی از اشخاص نوشته. مسابقات شعر و خطابه و موسیقی هم بود

ی در کورنت نبردهاي گالدیاتورها را در یونان مرسوم مهاجرنشینان روم» جشنهاي بزرگ موسیقی کالسیک بشنوي؟

این نبردها از کورنت به چند شهر دیگر نیز سرایت کرد، به طوري که تئاتر دیونوسوسی هم به این قصابیها . کردند

. و پلوتارك علیه این بیحرمتی اعتراض کردند  بسیاري از یونانیان و از جمله دیون زرین دهن، لوکیانوس،. آلوده شد

را در شهرشان واژگون سازند، یا از » محراب ترحم«کرد که یا اول  دموناکس، فیلسوف کلبی، به مردم آتن التماس می

.ولی مسابقات رومی تا زمانی که مسیحیت تسلط کامل یافت دوام داشت. این بدعت جلو گیرند

آوردن عدة بسیاري از بیماران جسمی  اسپارت و آرگوس هنوز نیمه جان و توانی داشتند، و اپیداوروس از برکت روي

اش را در کنترل داشت،  کورنت که تجارت از طریق تنگه. شد و روحی به قربانگاه آسکلپیوس روز به روز ثروتمندتر می

جمعیت ناهمگون آن، که از . در ظرف نیم قرن پس از بازسازیش توسط قیصر، ثروتمندترین شهر یونان گشت

شد که بیشترشان از سرزمین و آداب و رسوم بومی خود  یهودیها، و مصریانی تشکیل می  رومیان، یونانیان، سوریها،

معبد باستانی آفرودیتۀ . اعتنایی به اخالقیات بدآوازه بود بریده بودند، به سبب بازاري گري، اپیکوري بودن، و بی

آپولیوس بالت با شکوهی را . داد زمینی به عنوان مرکز و محراب فواحش کورنت هنوز به کاسبی پر رونقش ادامه می

ونوس بکلی برهنه پدیدار «: کند که در کورنت دیده بود و نمایش محاکمۀ پاریس بوده است، چنین توصیف می

فقط روي قسمت زیبا و خوشایند میان بدنش پیراهن لطیفی از حریر داشت، آن راهم هوسبازیهاي باد به این   گشت،

  .مردم کورنت از زمان آسپاسیا به بعد اصالح نشده بودراه و رسم » .برد سو و آن سو می

نابودي جنگلها، خرابی سطح زمین، و کاهش . روستاهاي سر راه مگارا به آتیک نمایانگر بینوایی شدید منطقه بود

منابع معدنی، دست به دست جنگ، مهاجرت، عوارض سنگین، و خودکشی نژادي داده بود تا از صلح رومی بیابانی 

الئوسیس، که آیین خاص مذهبیش هر ساله : در سراسر آتیک فقط دو شهر آباد و بارونق بودند. بسازد غم انگیز

. کشاند؛ و آتن، که مرکز فرهنگی و آموزشی دنیاي کالسیک بود جمعیت کثیر و سودآوري را به سوي خود می

دادگاه (ت دوران نخستین آریوپاگوس کردند و روم قدر نهادهاي قدیمی آتن ـ شورا، انجمن، و آرخونها ـ هنوز کار می

زمامدارانی از قبیل آنتیوخوس . را به عنوان دادگاه عدالت و دژ دفاع از حقوق مالکیت به آن برگردانده بود) عالی آتن

چهارم، هرودس کبیر، آوگوستوس، و هادریانوس در بخشش و احسان به آتن با میلیونرهایی مانند هرودس آتیکوس 

هرودس آتیکوس ستادیوم را از نو با مرمر ساخت، به طوري که تقریباً تمام سنگ مرمر معادن کوه . کردند رقابت می

. در پاي آکروپولیس بنا بهاد) تاالر خطابه یا موسیقی(به عالوه یک اودئون . پنتلیکوس را صرف این کار کرد

حاال دیگر یک پایش لب گور بود،  هادریانوس براي تکمیل اولمپیوم امکان مالی فراهم کرد و در نتیجه زئوس، که

.جایگاهی در خور شادابترین روزگارانش یافت

رقیب آتن در ادبیات و فلسفه و آموزش و پرورش، عدة بسیاري از جوانان متمول و فضالي  در این ضمن شهرت بی

شهر یا امپراطور دانشگاه آتن عالوه بر ده کرسی رسمی، که هزینۀ آنها را . کشانید تهیدست را به مدارس آتن می

اللغه، علم بیان، فلسفه، ریاضیات،  در آنجا ادبیات، فقه. پرداخت، تعداد کثیري نیز مدرس و معلم خصوصی داشت می

هاي  محل تدریس معموال ژیمنازیوم یا تئاترها و گاهی هم معابد یا خانه. شد هیئت، پزشکی، و حقوق تدریس می

خطابه و حقوق، به هیچ وجه در بند تجهیز دانشجو براي تأمین معاش  دورة آموزشی، جز در مورد فن. خصوصی بود

این مکان . نبود؛ بل در پی این بود که ذهنش را تیز و فهمش را عمیق گرداند و به آیینی اخالق مجهزش سازد
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ذهب را در هزاران نفر مهمل باف لفاظ نیز بار آورد که هم فلسفه و هم م  اي پرورد، ولی، ضمناً، روشنفکران برجسته

  .پیچ و خمهاي بحثهاي نظري گرفتار کردند

آتن چون از نظر درآمد تا حد زیادي به دانشجویانش وابسته بود، با شکیبایی شیوة زندگی پرهیاهو و متفنن این 

شد گاهی سبب آزردگی  می) محصلین تازه وارد(» ها نوچه«اي که با  شوخیهاي آزاردنده. کرد جوانان را تحمل می

شدند و در  شاگردانی که استادانشان رقیب همدیگر بودند، هواخواهان پرحرارت استادانشان می. گشت میآتنیها 

برخی از دانشجویان . شدند ور می زمان ما، به یکدیگر حمله» چماق به دست«بلواهاي گهگاهی، درست مانند جوانان 

ما از . ز یاد بگیرند تا از کل استادان فلسفهتوانند چی کردند که از زنان فاحشه و قماربازان بیشتر می احساس می

اما غالباً مناسبات . دانستند اي می شنویم که خانمهاي مزبور استادان را رقیبهاي کودن و ناشایسته آلکیفرون می

کردند،  بسیاري از آنها شاگردان خود را به شام دعوت می. دوستانۀ مطبوعی میان شاگردان و استادان برقرار بود

رفتند، و دایماً اطالعات نادرست در مورد پیشرفت  کردند، به هنگام بیماري به عیادتشان می آنها را هدایت میمطالعۀ 

کردند، عدة کمی  پرداخت اشاعه می بیشتر مدرسین از حقوقی که هر شاگرد می. دادند تحصیلی آنان به والدینشان می

شش (ب فلسفه از خزانۀ امپراطوري سالیانه ده هزار دراخما گرفتند، و مدیران چهار مکت از استادان از دولت حقوق می

  .داشتند مواجب دریافت می) هزار دالر

شکل گرفت ـ دوران ظهور مجدد فالسفۀ خطیب که به حسب حق » دوران دوم سوفسطایی«تحت این عوامل، 

خواندند، به  ابه میرفتند، براي مردم خط کشاند، از شهري به شهري می التدریسی که آنها را به سوي خود می

کردند، به عنوان رایزن روحانی در نزد اغنیا به سر  دادند، دعاوي اشخاص را در دادگاهها مطرح می شاگردان درس می

این جنبش در سراسر . کردند بردند، و گاهی نیز به عنوان مأمور مخفی افتخاري کشور ـ شهرهاي خود عمل می می

به گفتۀ دیون تعداد فالسفه در آن زمان . ی، در سه قرن اول میالدي شکوفان بودامپراطوري، به ویژه در دنیاي یونان

اي مشترك و عام نداشتند،  سوفسطاییان جدید نیز مانند سوفسطاییان قدیم، آموزه. دوزها زیاد بود به اندازة پینه

د، و در بسیاري موارد، به کردن کردند، شنوندگان فراوانی به سوي خود جلب می تعلیمات خود را با شیوایی بیان می

تفاوت اینان با سوفسطاییان سابق در این بود که بندرت مذهب یا . رسیدند شهرت، مقام اجتماعی شامخ، یا ثروت می

شان بیشتر متوجه شکل و سبک، و فن مهارت سخنوري بود تا مسائل  بردند، اینان عالقه اخالقیات را به زیر سؤال می

اخالقیات جهان را به لرزه درآورده بود؛ در واقع، سوفسطاییان جدید مدافعان پرحرارت  بزرگی که پایه اعتقادات و

اجازه . فیلوستراتوس شرح حال سوفسطاییان برجستۀ این عصر را براي ما به یادگار گذاشته است. آیین باستان بودند

آتن آموخت و به کرسی دولتی تدریس آدریانوس، از اهالی صور، علم بیان را در . دهید فقط به یک نمونه اکتفا کنیم

وي با  ».آمدبار دیگر سخن از فنیقیه «: اش را با این کلمات غرور آمیز آغاز کرد درس افتتاحیه. علم بیان دست یافت

هنگامی که . آمد ته به جواهر براي تدریس میاي داشتند، و خودسراپا آراس اي که اسبهایش زین و یراق نقره گردونه

اي بالبداهه دربارة  کرد، براي اینکه آدریانوس را آزمایش کند از او خواست خطابه مارکوس آورلیوس از آتن دیدار می

ها  این خطیب چنان از عهده برآمد که مارکوس او را غرق افتخار، و سیم و زر کرد، و خانه. موضوعی دشوار ایراد کند

آدریانوس، موقعی که به استادي کرسی علم بیان رم ارتقا یافت، با آنکه به زبان یونانی اداي . غالمانی نیز به او دادو 

کرد، سخنرانیش چنان جذاب بود که سناتورها جلسات خود را تعطیل و مردم نمایشهاي پانتومیم را ترك  مطلب می

دهد؛ فلسفه در دریاي  هایی تقریباً از مرگ فلسفه خبر می ن دورهیک چنی. کردند تا بروند و سخنرانی او را بشنوند می

.فصاحت غرق شده بود، و حال که سخن گفتن آموخته بود دیگر اندیشیدن را به ترك گفته بود

ما در فصول قبل وصفی از آنها دادیم و از قباي ژنده، موي و ریش ژولیده، . کلبیون درست در قطب مقابل بودند

آنها مانند . کشید، سخن راندیم ت، و زندگی در حد اعالي سادگیشان، که گاه به وقاحت میخورجین و چوبدس
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زیستند، سازمانی سلسله مراتبی از نوآموز تا استاد داشتند، از ازدواج و کار احتراز داشتند، رسوم  گرد می دراویش دوره

کردند، و هر گونه  دانستند و محکوم می میشمردند، همۀ حکومتها را دزد و انگل  و ظاهرسازیهاي تمدن را حقیر می

تر از همه؛ با  کرد، و لوکیانوس آتشین همه کس آنان را هجو می. گرفتند ، و خدایان را به سخره می»اسرار«غیبگویی، 

این حال حتی او یکی از کلبیون فاضل به نام دموناکس را که از تمول صرفنظر کرده بود تا با فقر فیلسوفانه زندگی 

را وقف یاري به دیگران، و ) میالدي 150تا  50(اش  عمر صد ساله  دموناکس همۀ. نگریست به دیدة تحسین میکند، 

گرفتند، به او  مردم آتن، که همه چیز و همه کس را به مسخره می. برقراري صلح و تفاهم میان اشخاص و شهرها کرد

بانی به خدایان در برابر یکی از دادگاههاي آتن قرار هنگامی که به اتهام امتناع از تقدیم قر. گذاشتند احترام می

گرفت، صرفاً با این اظهار که خدایان احتیاج به پیشکشی ندارند و مذهب عبارت از مهربانی به همه است برائت 

گشت، صرف حضور دموناکس کافی  هاي گوناگون می موقعی که مجلس آتن دستخوش منازعات دسته. حاصل کرد

در روزگار پیري عادت داشت که . رفت اي بر زبان آورد، بیرون می آنکه کلمه وکش کند؛ بعد هم، بیبود تا، جنجال فر

اي وارد شود، و در آنجا غذا بخورد و شب را به روز آورد؛ و در آتن هر کسی این را براي خود  ناخوانده به هر خانه

پرگرینوس زمانی به مسیحیت روي . کند یاد میلوکیانوس از پرگرینوس با احترام و محبت کمتري . دانست افتخار می

به پرخاشجویی با روم برخاست، سراسر یونان   آورد، سپس آن را ترك گفت و شیوة زندگی کلبیون را در پیش گرفت،

هاي آتشی که به دست خود هیزمش را  را دعوت به شورش کرد، و سرانجام با افکندن خویش در میان شعله

د، جمعیتی را که در اولمپیا گرد آمده بودند شگفت زده کرد، و بدین ترتیب زنده زنده در گردآورده و برافروخته بو

کلبیون، با حقیر شمردن ثروت و حتی زندگی، در آن زمان راه را براي راهبهاي ). میالدي 165(آتش سوخت 

.کردند کلیساي مسیحی هموار می

رسیهاي تدریس فلسفه را در آتن تأسیس کردند، هنگامی که وسپاسیانوس، هادریانوس، و مارکوس آورلیوس ک

آکادمی افالطون، لوکیون : کلبیون و شکاکان را نادیده گرفتند و فقط چهار مکتب اندیشه را به رسمیت شناختند

در آکادمی اعتقاد مغرورانۀ افالطون به خرد را با درآمیختن با شک کلی کارنئادس . ارسطو، رواقیون، و اپیکوریها

بودند؛ ولی پس از مرگ کارنئادس، این مکتب به آیین اولیه و اصیل خویش بازگشت، و آنتیوخوس  کمرنگ کرده

، دوباره به مفاهیم افالطون دربارة عقل، بقاي )م ق79(داد  ، که سیسرون را در آکادمیا تعلیم می)آسکالونی(اشقلونی 

تأویل آثار  را وقف علوم طبیعی و تفسیر بی لوکیون اینک دیگر مطابق سنت تئوفراستوس خود. روح، و خدا روي آورد

هاي  رفت؛ فقط عدة کمی جرئت داشتند آموزه در این عصر مذهبی، مکتب اپیکوري رو به افول می. ارسطو کرده بود

، و »ملحد«، »اپیکوري«در قسمت اعظم آسیاي یونان، کلمات . اپیکور را، بدون مالحظات سیاسی، تدریس کنند

  .بیانگر بیحرمتی و بیزاري بودند مترادف هم و» مسیحی«

کمالپرستی سفت و سخت شکلهاي نخستین این آیین به وسیلۀ . فلسفۀ مسلط از دیر زمانی فلسفۀ رواقی بود

پانایتیوس که پس از مرگ سکیپیو به . پانایتیوس و پوسیدونیوس، که هر دو از اهالی رودس بودند، مالیم شده بود

کرد که  تعریف می) پنوما(به ریاست رواق رسیده بود، خدا را یک روح مادي یا نفخه ، و )ق م 129(آتن بازگشته بود 

و در انسان به ) پسوخه(» روان«در همه چیز نفوذ دارد، و در گیاهها به عنوان قوة گیاهی، در حیوانات به عنوان 

هبی مشخصتري جانشینانش از این آیین مبهم وحدت وجود فلسفۀ مذ. کند تجلی می) لوگوس(» خرد«صورت 

نظریۀ رواقیون دربارة انضباط اخالقی بیشتر به سوي زهد خشک کلبیون گرایید؛ و به قول ناظري، در . تدوین کردند

در شخصیت اپیکتتوس نیز، مانند . قرن دوم میالدي تفاوت آیین کلبیون یا آیین رواقیون فقط یک خرقۀ ژنده بود

  .ا به سوي مسیحیت مشاهده کردتوان حرکت هر دو نهضت ر مارکوس آورلیوس، می
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III – اپیکتتوس  

چون فرزند زن کنیزي بود، طبیعتاً . میالدي در شهر هیراپولیس واقع در فروگیا به دنیا آمد 50اپیکتتوس حدود سال 

وي فرصت و امکان ناچیزي براي تحصیل داشت، زیرا دائماً از یک شهر و ارباب به شهر و ارباب . خود او نیز برده بود

اپیکتتوس . شد، تا اینکه به تملک اپافرودیتوس، یک غالم آزاد شدة مقتدر دربار نرون، درآمد یگر دست به دست مید

با این وصف، هفتاد سال عمر طبیعی . ضعیف البنیه بود و ظاهراً بر اثر خشونت شدید یکی از اربابانش لنگ شده بود

درس موسونیوس روفوس حضور یابد و بعدها هم او را آزاد اپافرودیتوس به او اجازه داد که در سر . خود را کرد

داده است، زیرا هنگامی که دومیتیانوس فالسفه را تبعید کرد،  گویا سپس خود اپیکتتوس در رم درس می. ساخت

در نیکوپولیس متوطن شد و در آنجا درسهایش دانشجویانی از . این بردة سابق از جمله کسانی بود که گریختند

یکی از این دانشجویان آریانوس، از اهالی نیکومدیا، بود که بعدها حاکم کاپادوکیا شد؛ . تلف را جلب کردشهرهاي مخ

این . منتشر ساخت» کپیه«احتماال از طریق تندنویسی، گردآورد و آنها را تحت عنوان   او تعلیمات اپیکتتوس را،

اثر نامبرده یک  .استبهترین کتابهاي جهان  مجموعه چیزي غیر از همان کتاب مباحث نیست که اکنون در فهرست

رسالۀ رسمی کسل کننده نیست، بلکه نمونۀ کالسیکی از بیان ساده و طنز صریح و خودمانی است، که با خلوص و 

اپیکتتوس بی تبعیض متلکهایی بار . یاندنما صمیمیت روحی فروتن و مهربان، ولی در ضمن نیرومند و قاطع را می

وقتی دموناکس، با شنیدن اینکه این کهنه مجرد به . خندید کرد و به سبک ناهموار خویش می خود و دیگران می

اي نکرد؛ وي  کند، به طعنه از دختر خود او خواستگاري کرد، اپیکتتوس آزرده شد و گله دیگران ازدواج را توصیه می

دو سه بچۀ «آورد که آموختن حکمت خود خدمتی است که کم از پس انداختن  این عذر را میبراي مجرد بودنش 

اپیکتتوس در سالهاي آخر عمرش زنی گرفت تا از طفلی که از سر راه برداشته بود مواظبت . نیست» اي دماغ کوفته

او را از دوستان خویش  در این سالها دیگر شهرت او از مرزهاي امپراطوري در گذشته بود، و هادریانوس. کند

.شمرد می

اپیکتتوس، که از این حیث و از جهات دیگر شبیه سقراط بود، آن قدرها به طبیعت و مابعدالطبیعه توجه نداشت که 

براي «: پرسد او می. نظام اندیشۀ خاصی به وجود آورد؛ تنها اشتغال خاطر و تنها عالقۀ مفرط او زندگی شایسته بود

ك؟ آیا همین قدر کافی یا از آتش و خا …هستند ) اتم(د که تمام موجودات مرکب از ذرات کن من چه تفاوتی می

فلسفه به معناي خواندن کتاب حکمت نیست، بلکه تربیت » نیست که انسان به ماهیت واقعی خیر و شر پی ببرد؟

ی بدهد که اصل براي انسان این است که به زندگی و رفتارش چنان قالب. عملی نفس براساس حکمت است

الزمۀ نیل به این غایت انزوا طلبی زاهدانه نیست؛ . خوشبختیش هرچه کمتر به چیزهاي بیرونی بستگی داشته باشد

. سازند تقبیح کنیم را که اشخاص را به انجام خدمات عمومی بیعالقه می» لذت طلبان و اراذلی«برعکس، جا دارد 

ا آرامش خاطر همۀ حوادث ناگوار سرنوشت از قبیل فقر، زیان و جوید؛ ولی ب یک نیکمرد در کارهاي مدنی شرکت می

تحمل و عزت نفس داشته «داند که چگونه  پذیرد و می فقدان، محرومیت، تحقیر، رنج، بردگی، حبس، و مرگ را می

است؟  فرزندت مرده. »ام آن را باز پس داده«، بلکه فقط بگو »ام آن را از دست داده«هرگز دربارة چیزي نگو  ».باشد

بسیار خوب، آن » .اند زمینم را از دستم درآورده«. زنت مرده است؟ نه، بازپس داده شده است. نه، پس داده شده است

یک ! افسوس« …دهد، آن را امانتی نزد خود بدان از آنجا که هر چیزي را خداوند به تو می. نیز پس داده شده است

ا کنی؟ مگر جز این است که همه چیز ر نگ زمین و زمان را نفرین میآیا به سبب یک پاي ل! اي برده» !لنگد پایم می

رویی حرکت  کیست که مرا باز دارد از اینکه با لبخند و گشاده: باید به تبعید بروم …مفت از کف خواهی داد؟ 

 …بمیرم؟ آیا باید ناالن. من که باید بمیرم. کنی فقط بدن مرا زندانی می» .تو را به زندان خواهم افکند« …کنم؟
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کرسی خطابه و زندان هر دو مکان هستند،  ….و عمل کنداینهاست درسهایی که فلسفه باید تکرار، و هر روز ثبت 

  .تواند یکی باشد یکی بلند است و دیگري پست، ولی در این هر دو جا، هدف معنوي تو می

زاد باشد، مانند سقراط؛ و یک یک برده ممکن است روحاً آزاد باشد، مانند دیوجانس؛ یک زندانی ممکن است آ

نیکمرد اگر . اي ناچیز نیست حتی مرگ نیز در زندگی نیکمرد جز حادثه. امپراطورممکن است برده باشد، مانند نرون

تواند خود به استقبال مرگ برود؛ و در هر حال مرگ را به عنوان  چربد، حتی می ببیند شر در جهان بر خیر بسیار می

  .بیعت با آرامش خواهد پذیرفتجزئی از حکمت نهانی ط

خواهد به این  دلم می …کردند که هرگز درو نشوند؟  هاي گندم داراي احساس بودند، آیا بایستی دعا می اگر دانه

 …من چه باید بکنم؟ هر چه که بتوانم . شود کشتی غرق می …. نکته پی ببري که عمر جاودان لغتی بیش نیست

ي که یک روز به دنیا دانم هر چیز آنکه با خدا داد و فریاد کنم؛ چرا که می لرزم، بییا ب. شوم بی آنکه بترسم غرق می

باید . زیرا من جزیی از کل هستم، همچنانکه یک ساعت جزئی از یک روز است. آید، یک روز هم باید نابود شود می

ان که از کل آن خود را چون تک رشتۀ نخی بد …که همچون ساعتی فرا رسم و همچون ساعتی نیز در گذرم 

آید مطابق میل و آرزوي تو باشد، بلکه هر چیزي را همانگونه  میمخواه که هر چه پیش  …. لباسی بافته خواهد شد

.آید، پذیرا شو، و آنگاه است که آرامش خاطر خواهی یافت که پیش می

بارها نیز به همین طبیعت گوید، ولی  گرچه اپیکتتوس غالباً از طبیعت به عنوان یک نیروي فاقد شخصیت سخن می

بخشد و آن را به  جو مذهبی مسلط در زمان او، به فلسفۀ او گرمایی می. دهد شخصیت، قوة ممیزه، و عشق نسبت می

آورد که شبیه به زهد آن امپراطور رواقی است که چندي بعد آثار  صورت زهدي آمیخته با تسلیم و رضا در می

اپیکتتوس با فصاحتی دلپذیر از نظم پرشکوهی که بر زمان و مکان . س کرداپیکتتوس را خواند و افکارش را منعک

: دهد رساند که توضیح می گوید، و به آنجا می دار و هدفدار بودن طبیعت سخن می حاکم است، و شواهد دال بر نقشه

را براي اینکه پنیر  اي خداوند بعضی از جانوران را براي خورده شدن، برخی دیگر را براي خدمت به کشاورزي، و پاره«

به گمان او ذهن انسان خود چنان وسیلۀ شگفتی است که فقط خدایی آفریننده » .تولید کنند آفریده است

توانستیم  اگر می. در واقع چون ما قوة عاقله داریم، اجزاي عقل کل هستیم. توانسته است آن را به وجود آورد می

پس خداوند به تمام . یافتیم که او را خداوند به وجود آورده است می نیاکانمان را تا آدم نخستین تعقیب کنیم، در

  .معنی کلمه پدر همۀ ماست و همۀ مردم برادرند

ترین اجتماع،  کسی که یک بار از روي فهم در ادارة جهان امعان نظر کرده، و دریافته باشد که بزرگترین و جامع

انسانها و خداوند است، و تخمۀ اولیۀ همۀ اشیا و بویژه  )منظومه، به معنی هماهنگ کنار هم بودن(ي »سیستما«

گویم، فرزند خداوند  چه می …موجودات ناطق از جانب خداوند است، چنین کسی چرا نام خود را شارمند جهان 

به گمان من دیگر ممکن نبود در وجود  …توانست از دل و جان بر این عقیده باشد  اگر آدمی می …نگذارد؟ 

نظر بگیر کیستی که غذا  خوري، خوب در پس موقعی که غذا می …. ناشایست یا پست بپروراندخویش اندیشۀ 

 …کنی شوي، کیستی تویی که چنین کاري می وقتی که با زنی در یک جا ساکن می. دهی خوري و که را غذا می می

ی به قلم بولس حواري در قسمتی که گوی! اي بدبخت تو خدا را همه جا در کنار خود داري و خود از آن بیخبري

کند که نه تنها ارادة خود را، از روي اعتماد و امید، تابع ارادة االهی  است، اپیکتتوس دانشجویان خود را ترغیب می

  :کنند، بلکه رسوالن خدا در میان نوع بشر باشند

خدا مرا به دنیا «: ویدبیندیش چه واالست اینکه انسان بتواند بگ …» .برو و به وجود من شهادت بده«: گوید خدا می

اند، که بر نیکمرد، چه زنده  و به مردم بگویم که ترسها و غمهایشان بیهوده فرستاده است تا سرباز و شاهد او باشم،

مرا با فقر و . فرستد و زمانی به جاي دیگر خدا مرا زمانی بدینجا می. باشد و چه بمیرد، هیچ مصیبتی روي نتواند آورد
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وقتی که چنین خدمتی به عهده دارم، . د تا بتوانم گواه بهتري برایش در میان انسانها باشمکش حبس به آزمون می

گویند؟ نه؛ مگر نه این است که  ام چه می دیگر برایم چه اهمیتی دارد که کجا هستم، یا همراهانم کیانند، یا درباره

اپیکتتوس خود نیز سرشار از ترس  »شد؟سراپاي وجود من باید روي به سوي خدا، و قوانین و فرامین او داشته با

سراید صفحۀ  ستایشی که او در آن دوران شرك براي آفریدگار می. مذهبی و حقشناسی در برابر راز و شکوه اشیاست

  :اي در تاریخ مذهب است برجسته

، چه در جمع اگر ما را خردي بود، آیا جز ستایش خداوند …کدامین زبان را یاراي ستایش از تمام آثار االهی است؟

کردیم؟ آیا نباید به گاه کشت و کار و خوردن سرود نیایش  می و چه در خلوت، و به جا آوردن شکر نعمتهایش کاري

اید، آیا نباید یک نفر باشد که این وظیفه را از  براي چه؟ حال که اغلب شما کور شده …به درگاه خدا سر دهیم؟ 

  دي در ستایش خداوند سر دهد؟سوي شما به عهده گیرد و، به نام همه، سرو

اي در میان نیست، و اگرچه دنبالۀ تمام این افکار به رواقیون و کلبیون  اگرچه در این نوشته از بقاي روح کلمه

در واقع، اپیکتتوس . خوریم هاي مسیحیت اولیه برمی گردد، ولی در این صفحات شباهتهاي بسیار با اندیشه برمی

خواهد که جنایتکاران  شمارد، و می کند، مجازات اعدام را زشت می بردگی را رد می: درو گاهی از مسیحیت پیشتر می

کند که انسان هر روز وجدان خود را بررسی کند و یک نوع قانون  توصیه می. چون افراد بیمار در نظر گرفته شوند

اگر به تو بگویند که کسی از «: افزاید و چنین می» پسندي بر دیگري مپسند؛ آنچه بر خود نمی«: دارد زرین اعالم می

» .کرد از عیبهاي دیگرم اطالع نداشت و گرنه فقط اینها را ذکر نمی: تو بد گفته است، از خودت دفاع مکن، بلکه بگو

از «؛ گهگاه روزه بگیرد، و »وقتی دشنام شنید، فروتنی نماید«دهد که در برابر بدي نیکی کند، و  انسان را پند می

: گوید او گاهی از جسم با حالت تحقیر زاهدي گوشه نشین و متعصب سخن می» .دارد خودداري کندآنچه میل به آن 

شگفت آور است که چیزي را دوست داشته باشیم که هر روزه  …. تر و پلیدتر است جسم از همۀ چیزها ناپسنده«

» ن پر دردسرتر چیست؟کنیم، از ای این کیسه را پر و سپس خالی می. کنیم اینهمه خدمات عجیب در حقش می

خداوندا، از این پس هر گونه که «: وستینوسی و فصاحت نیومنی بهره داردهاي اپیکتتوس از زهد آوگ بعضی از نوشته

خواهم از آنچه به نظر تو خوب است، معاف  نمی. من آن تو هستم. من با تو از یک روحم. خواهی با من رفتار کن می

؛ و مانند حضرت عیسی، پیروان خود »خواهی بر من بپوشان ایتم کن و هر چه میخواهی هد به هر کجا که می. باشم

  :کند که غم فردا را نخورند را دعوت می

پرسد اگر  و نگاهبان ماست آیا براي حفظ ما از غم و اندوه و ترس کافی نیست؟ یکی می: اینکه خدا آفریننده، پدر

حیوانات که هر یک از آنها احتیاج خود را  …ت چه بگوییم ازشود؟ در این صور هیچ نداشته باشم خوراك من چه می

کند و نه فاقد غذاي مخصوص به خود و نه نقصان نوع زندگی متناسب با وضع خود است و با طبیعت  ع میرف

شگفت نیست که مسیحیانی مانند یوحناي حواري زرین دهن و آوگوستینوس، اپیکتتوس را  هماهنگی دارد؟

که . درس او، با جرح و تعدیلی مختصر، به عنوان راهنمایی براي زندگی رهبانی برگزیده شدستودند، و کتاب  می

آنکه بداند، به مسیحیت  داند، شاید اپیکتتوس، به شکلی از شکلها، سخنان حضرت عیسی را خوانده بود و بی می

  .گرویده بود

IV – لوکیانوس و شکاکان  

اکانی وجود داشتند که دوباره تمام شکهاي پروتاگوراس را به میان اما در این آخرین مرحلۀ فرهنگ هلنیستی، شک

کشیدند، و لوکیانوسی هم بود که با گستاخی آریستیپوس و لطف و جذابیت افالطون ایمان و اعتقاد را به سخره 

مطرح آینسیدموس کنوسوسی در اسکندریۀ قرن اول میالدي انکارهاي او را، با . مکتب پورهون نمرده بود. گرفت می

در اواخر قرن دوم  .بودگردانند، از نوع علم کرده  معروف خود یا تناقضات که معرفت را نامقدور می» ده وجه«ساختن 
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قد سلبی میالدي، سکستوس امپیریکوس، که محل و تاریخ زندگیش معلوم نیست، به فلسفه شکاکان، در چندین اثر ن

کند؛  سکستوس همۀ جهان را دشمن خود تلقی می. که فقط سه تاي آنها باقی مانده است، صورتبندي نهاییش را داد

وي در . کند کند و هر دسته را یکی پس از دیگري سالخی می فالسفه را به گروههاي گوناگون تقسیم می

هاي باستان، شوخیهاي طعنه آمیز گهگاهی، و  هایش شدت و حدت الزمۀ یک جالد، نظم و وضوح خاص فلسفه نوشته

  .سالخی سهمگین منطق را دارد

توان یک برهان متخالف اقامه کرد؛ بنابراین در غایت امر هیچ چیز زایدتر از  گوید در برابر هر برهان می سکستوس می

ستقراي کامل هم قیاس قطعی نخواهد بود، مگر اینکه بر یک استقراي کامل مبتنی باشد؛ ولی ا. استدالل نیست

جز یک مقدم مألوف » علت«. روي خواهد نمود» مورد نقض«توانیم بدانیم چه موقع یک  محال است، زیرا هرگز نمی

به همین ترتیب هیچ خیر و شري هم عینی . ، و هر معرفتی نسبی است)چنانکه هیوم نیز بعدها تکرار کرد(نیست 

همۀ براهین قرن نوزدهم . ، و فضیلت در هر عصر تعریفی دیگر داردکند نیست؛ اخالق از مرزي به مرز دیگر تغییر می

علیه امکان دانستن اینکه خدا وجود دارد یا نه در این کتابها آمده است، همچنین کلیۀ تناقضاتی که میان رحمان و 

ي سکستوس ولی فلسفۀ الادر. رحیم بودن قادر متعال و رنجهاي موجود در این جهان است در آن انعکاس یافته است

الادري . توانیم بدانیم توانیم بدانیم که نمی زیرا او حتی به این هم قایل است که ما نمی  از همۀ الادریون کاملتر است،

احتمال براي مقاصد . دهد که ما احتیاجی به یقین نداریم اما او ما را دلداري می. گري در او یک اصل اعتقادي است

به جاي مشوب و مختل کردن ) آفاسیا، عدم اظهار نظر(ی هم تعلیق قضاوت عملی کافی است و در مسائل فلسف

پس، حال که هیچ چیز مسلم و یقین نیست، بگذار قراردادها و . شود می) آتاراکیا(ذهن، موجب نوعی صفاي روحی 

.اعتقادات زمان و مکان خود را بپذیریم و، با فروتنی، خدایان باستانی خویش را بپرستیم

. گرفت کرد، در ردة شکاکان قرار می کرد و قضاوتهایش را به برچسبی مقید و محدود می وس نافرزانگی میاگر لوکیان

نوشت که هیچ کس  مانند ولتر، که وي از هر جهت، حز داشتن حس ترحم شبیهش بود، فلسفه را چنان درخشان می

ش فرهنگ هلنیستی، در ساموسانا، در لوکیانوس، گویی براي نشان دادن گستر. نویسد کرد او فلسفه می تصور نمی

زبان مادریش » .من یک نفر سوري از کنار شط فرات هستم«: گوید خود می. ایالت دورافتادة کوماگنه، متولد شد

سریانی و نژادش احتماال سامی بود نخست شاگرد مجسمه ساز شد، ولی پس از چندي آن را ترك گفت تا علم بیان 

به گردش پرداخت، و » محقق وابسته«تاه مدت در انطاکیه و کارآموزي حقوق، به عنوان پس از یک اقامت کو. بیاموزد

میالدي  165سپس، در سال . گذرانش از طریق ترتیب دادن جلسات درس و سخنرانی، به خصوص در روم و گل بود

ا سپردن مشاغل در سالهاي بعد، مارکوس آورلیوس که در عین زاهد بودن تسامح نیز داشت، ب. در آتن مستقر شد

او در این سرزمین درگذشت، ولی تاریخ . رسمی در مصر به این شکاك مخالف ادب و احترام، او را از فقر نجات داد

  .فوت او معلوم نیست

بیشتر این نوشته ها امروز نیز مانند هجده . هفتاد وشش اثر کوچک لوکیانوس از دستبرد زمان محفوظ مانده است

شکلها را   همۀ. خواند ـ تازه و خواندنی هستند ي آنها را براي دوستان و شنوندگانش میقرن پیش ـ هنگامی که و

دیالوگهاي هتایراي او آن قدر بی . آزمایش کرد تا اینکه شیوة مکالمه یا دیالوگ را با قریحۀ خویش متناسب یافت

ایان بیش از فواحش توجه او را به هایش خد ولی الاقل در نوشته. پرده بود که شنوندگان زیادي را به خود جلب کرد

هاي او به نام منیپوس  یکی از اشخاص نوشته. شود اند؛ وي از بدگویی دربارة خدایان خسته می خود جلب کرده

هاي هومر و هزیود را دربارة خدایان ـ خدایان زناکار، دزد، پرخاشجو،  هنگامی که کودك بودم، و قصه»  :گوید می

. شدم یافتم و عمیقاً مجذوب می شنیدم، همه را کامال طبیعی می مشروع با محارم خود ـ میآزمند، و داراي روابط نا

. کنند ولی همینکه به سن بلوغ رسیدم دیدم که قوانین با گفتار شعرا رسماً مغایرت دارند و زنا و دزدي را محکوم می
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رود، ولی اینها چنان سرگرم رد  می منیپوس که حیرت زده شده است براي یافتن توضیحی قانع کننده نزد فالسفه«

رود  سازد، به آسمانها می آنگاه براي خویش بال می. افزایند اند که فقط بر سردرگمی او می کردن عقاید یکدیگر بوده

دهد که طرز کار اولمپ را  کند و به او رخصت می زئوس از او با بزرگمنشی پذیرایی می. تا مطالب را خود بررسی کند

به پیشگاهش » یک ردیف شکافهاي درپوش دار نظیر درپوش چاه«شخصاً به دعاهایی که از طریق  زئوس. ببیند

. خواستند از میان کسانی که در دریا بودند برخی باد شمال و برخی دیگر باد جنوب می« ….داد رسید، گوش می می

دعا را مستجاب کند؛ و یک  دانست کدام زئوس مستأصل شده بود و نمی ….خواست برزگر باران و گازر آفتاب می

کرد، و احتیاط و تعادلی شایستۀ شخص پورهون از خود نشان  اوت را تجربه میمورد حقیقتاً آکادمیک تعلیق قض

کند، آنگاه هواي آن روز را تنظیم  خداي بزرگ بعضی از درخواستها را رد و برخی دیگر را اجابت می» .داد می

زئوس از » .هزار بوشل تگرگ هم در کاپادوکیا«فی، دریاي آدریاتیک طوفانی، و یونان بر  سکوتیا بارانی،: نماید می

سازد  فرمانی منتشر می. اند، کالفه است او شده» پانتئون«دست خدایان جدیدي که از خارجه آمده و نهانی داخل 

کنند و سبب گرانی  اند که به چندین زبان تکلم می نظر به اینکه اولمپ را بیگانگانی تسخیر کرده: بدین مضمون

بینند،  اند، و نظر به اینکه خدایان کهن، این تنها خدایان حقیقی، جاي خود را تنگ می شدید بهاي آب کوثر شده

زئوس تحت «در رسالۀ دیگري به نام . شود به شکایات رسیدگی کند کمیسیونی مرکب از هفت عضو مأمور می

: خدایان نیز تابع سرنوشت هستند یا نه؟ زئوس پاسخ می دهد پرسد که یک فیلسوف اپیکوري از زئوس می» بازپرسی

در این صورت چرا بشر باید براي شما قربانی بدهد؟ و اگر سرنوشت بر «: پرسد فیلسوف می» .بله، کامال طبیعی است«

ن بینم که تو با نژاد ملعو می«: گوید خدایان و انسانها حاکم است، چرا ما مسئول اعمالمان هستیم؟ زئوس می

خدا گرفته و کج خلق است، زیرا » زئوس بازیگر تراژدي«در نوشتۀ دیگر به نام » .اي سوفسطاییان معاشرت کرده

اند تا مناظرة میان دامیس اپیکوري منکر وجود خدایان و غمخواري آنان  بیند که در آتن جمعیت زیادي گرد آمده می

گریزد، و زئوس از  شود و می تیموکلس مغلوب می. بشنوندنسبت به بشر، و تیموکلس رواقی معترف به این مسئله را 

هنوز معتقدان زیادي باقی هستند ـ اکثریت «: سازد ولی هرمس او را مطمئن می. گردد آیندة خود بیمناك می

اي سر لوکیانوس را به باد نداده  این واقعیت که چنین نوشته» .یونانیان، مردم عامی و عادي، و بربرها تا آخرین نفر

.ست، یا نشانگر وجود تسامح در آن عصر است و یا حکایت از افول قدرت خدایان یونان داردا

در یکی از دیالوگهاي مردگان، . ولی لوکیانوس دربارة علم بیان و فلسفه نیز به همان اندازة مذهب کهن شک گرا بود 

جمالت طویل «دهد که  ردش، فرمان میب خارون به یک عالم علم بیان، که در قایق خود نشانده و به عالم دیگر می

، و گرنه قایق حتماً غرق خواهد »انتها، ضد حکمها، و عبارات وزینی را که براي خود پوشش قرار داده، به دور افکند بی

زند، به این امید که فلسفه چیزي  یک دانشجو با شور و شوق دست به مطالعه در فلسفه می» هرموتیموس«در . شد

که جانشین ایمان گردد؛ ولی از خودپسندي و آز استادانی که رقیب یکدیگر هستند سخت جا  به او خواهد داد

: گیرد گذارد؛ پس چنین نتیجه می خورد، و رد متقابل استدالالتشان او را از نظر اخالقی و معنوي بی تکیه گاه می می

لوکیانوس خود فلسفه را » .خواهم داشت کنم، خود را از هر فیلسوفی دور نگاه همان گونه که از سگ هار احتراز می«

زندگی   از چنین رفعتی،» .آزمایشی است براي رسیدن به رفعتی که بتوان همۀ جهات را دید«: کند چنین تعریف می

کند که هر رقاص در آن به میل و ارادة خود  در نظرش یک آشفتگی مضحک، و رقص و آوازي مغشوش جلوه می

او » خارون«در » .کند تا اینکه گردانندة تئاتر بازیگران را یکایک از صحنه بیرون می« زند، کند و فریاد می حرکت می

مردم : کند بینند، ترسیم می اي از زندگی بشر به صورتی که چشمهایی فوق طبیعی از مکانی آسمانی می تابلوي تیره

کنند، پول به ربا  کدیگر اقامۀ دعوا میپردازند، علیه ی کنند، با یکدیگر به مناقشه می زنند، خود را خسته می شخم می

دوند؛ باالي سرشان، ابري از امیدها و ترسها،  خورند، و از پی زر و سیم و لذت می دهند و فریب می دهند، فریب می می
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هاي سرنوشت مشغول بافتن تارهاي زندگی هر بشر  ها در حرکت است؛ باالتر از این ابرها، االهه از دیوانگیها و کینه

و پیک اجل هر کس را به  کند،  شود، سپس با سر و صدا سقوط می ؛ فالن مرد، از تودة مردم باالتر کشیده میهستند

! احمقها«: آورد کند؛ بانگ بر می خارون دو لشکر را در پلوپونز در حال نبرد با یکدیگر مالحظه می. برد نوبۀ خود می

تسخیر کنند، باز سهمشان در آخر کار نیم وجب خاك بیشتر دانند که هر کدام اگر حتی پلوپونزي را به تمامی  نمی

اغنیا به سبب طمعشان و فقرا را به سبب حسدشان، فیلسوفان . لوکیانوس همانند طبیعت بیطرف است» .نخواهد بود

سرانجام او نیز چون ولتر نتیجه . گیرد را به سبب مهمل بافیشان و خدایان را به دلیل عدم وجودشان به سخره می

پرسد که بهترین زندگی کدام است؟ پیغمبر  خورد و از او می گیرد که منیپوس در عالم اسفل به تیرسیاس برمی می

:دهد پیر پاسخ می

جنون غور در مابعدالطبیعه، و تفحص و پژوهش دربارة . ترین انتخاب است زندگی انسان معمولی بهترین و محتاطانه

نطق را ژاژخایی محض بدان، و فقط از پی یک هدف برو ـ اینکه چگونه کاري را آغاز و انجام را کنار بگذار؛ تمام این م

  .اضطراب و همیشه لبخند بر لب دنبال کنی که در دسترس توست انجام دهی، و چگونه راه خود را بی

افکار  اگر افکار یونان در دو قرن اول میالدي را جمع بندي کنیم، به رغم لوکیانوس به این نتیجه می رسیم که این

مردم زمانی ایمان خود را به ایمان از دست داده و روي به منطق آورده بودند؛ اکنون ایمان به . عمدتاً مذهبی است

: فلسفۀ یونان مدار خود را بدین نحو طی کرده بود. گشتند دادند، و دوباره به سوي ایمان باز می منطق را از دست می

د از طریق شکاکیت سوفسطاییان اولیه، الحاد ذیمقراطیس، نوازشهاي از خداشناسی بدوي خود که نقطۀ آغازش بو

. سازشگرانۀ افالطون، ناتورالیسم ارسطو، و وحدت وجود رواقیون سرانجام دوباره به رازوري و تسلیم و زهد رسیده بود

آمیخته به  هاي سودگرایانۀ بنیاد گزارش، پس از پیمودن مرحلۀ شکاکیت کارنئادس به اخالص آکادمی از اسطوره

دستاوردهاي علمی . رسید به اوج خود می) پلوتینوس(فضل پلوتارك رسیده بود؛ و بزودي در شهود آسمانی فلوطین 

فیثاغورسیان جدید، . یافت که فیثاغورس به فراموشی سپرده شده بود، ولی تصور او را راجع به تناسخ حیاتی دیگر می

کردند که پس از حداقل تناسخ ـ اگر  کردند، و دعا می د را بررسی میجستند، هر روز وجدان خو اسرار اعداد را می

.الزم باشد از طریق برزخ ـ به وحدتی مسعود با خدا برسند

اعتنایی آریستوکراتها نبود، و بیان غائیش را، که فصیحترین بیانش هم  فلسفۀ رواقی دیگر فلسفۀ آمیخته به غرور و بی

گردد، رد کردن هر گونه  آیین آن، مبنی بر اینکه سرانجام دنیا مشتعل و نابود می .بودبود، در وجود یک برده یافته 

اش به مشیت ناپیداي االهی، همه، راه را براي االهیات و اصول اخالقی مسیحیت آماده  لذت جسمانی، تسلیم خاشعانه

  .کرد اروپایی را تسخیر می روحیۀ شرقی دژ. ساخت می

  

فصل بیست و چهارم

  تجدید حیات فرهنگ هلنیستی

  

I – مصر رومی  

کرد، بلکه این کشور از هر حیث،  بود؛ زیرا نه تنها نیل برایگان آن را سیراب می ترین کشور می مصر بایستی خوشبخت

داشت؛ از  ، سالی سه بار محصول برمیخودکفاترین سرزمین حوزة مدیترانه بود ـ از لحاظ حبوبات و میوه غنی بود

. آشفت کرد؛ و بندرت جنگ خارجی یا داخلی نظمش را می نظیر بود، به یکصد کشور جنس صادر می حیث صنایع بی

ظاهراً مصریان هیچ گاه، حتی یک روز، از آزادي «: گوید مع هذا، شاید هم به سبب همین عوامل، یوسفوس می
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داد که  انداخت، و بیحالی نیمه گرمسیریشان این امکان را می دیگران را به وسوسه میثروتشان » .اند برخوردار نبوده

  .خودکامگان و کشورگشایان مدت پنجاه قرن، یکی پس از دیگري، بر آنان حکم رانند

ر، پنداشت، و آن را به وسیلۀ یک فرماندا شمرد، بلکه آن را ملک امپراطور می روم مصر را در گروه ایاالت مفتوح نمی

کارمندان یونانی االصل بومی در رأس سه بخش این . کرد که مستقیماً در برابر امپراطور مسئول بود، اداره می

. و سی و شش والیت آن قرار داشتند؛ و زبان رسمی هم یونانی ماند ـ  سرزمین ـ مصر سفال، مصر وسطی، مصر علیا

. را کارکرد اصلی مصر این بود که انبار گندم روم باشدرومیان به هیچ روي نکوشیدند اهالی را شهرنشین کنند، زی

داران رومی یا اسکندرانی داده شده بود تا براساس نظام امالك  امالك وسیعی از کاهنان گرفته شده و به سرمایه

ر داري دولتی بطالسه د سرمایه. وسیع اداره و به وسیلۀ فالحین، که به استثمار بیدریغ عادت کرده بودند، کشت شود

: شد کوچکترین مسائل مربوط به کشاورزي هم از سوي دولت معین و کنترل می. شکلی دیگر همچنان دوام داشت

گرفتند که چه غالتی و به چه مقدار کاشته شود، هر  شد تصمیم می شان روز به روز زیادتر می بوروکراتهایی که عده

گرفتند، سهمیۀ روم را صادر و  اي دولت تحویل میکردند، محصول را در انباره سال مقدار بذر الزم را معین می

گندم و کتان، از هنگام بذرافشانی تا فروش . فروختند مازاد را در بازار میکردند، و  مالیات جنسی را برداشت می

ایجاد . تولید آجر، عطر، و روغن کنجد نیز، الاقل در فیوم، در انحصار دولت قرار داشت. محصول، در انحصار دولت بود

ها مجاز بود، ولی تابع مقررات شدیدي بود همۀ منابع معدنی به دولت تعلق داشت، و  مؤسسۀ خصوصی در دیگر حوزه

.استخراج مرمر و سنگهاي قیمتی از امتیازات دولت بود

، )طیوه(صنایع خانگی، که در مصر از قدیم وجود داشت، بعدها در شهرهاي پتولمائیس، ممفیس، تباي 

در اسکندریه، یعنی در این . یافت ئیس، بوباستیس، نوکراتیس، و هلیوپولیس رواج بیشتري میاوکسورهونخوس، سا

صنعت کاغذسازي ظاهراً به . شد پایتخت پر جنب و جوش، صنایع خانگی نیمی از فعالیت مردم آن محسوب می

یروس میزان تولید خود را گوید که چگونه مالکان کشتزارهاي پاپ داري رسیده بود، زیرا استرابون می مرحلۀ سرمایه

هاي دستی خود استفاده  هاي معابد براي نصب کارخانه کاهنان از محوطه. کردند تا به بهاي آن بیفزایند محدود می

تعداد بردگانی که به کاري جز کارهاي . کردند کردند، و پارچه هاي ظریف براي خودشان و براي فروش تولید می می

مصر زیاد نبود، زیرا کارگران آزاد بزحمت بیش از تأمین مایحتاج براي بقا مزد  خانگی اشتغال داشته باشند در

بدین معنی که از کار دست کشیده و در ) انقطاع= » آناخورسیس«(کردند  کارگران گاهی اعتصاب می. گرفتند می

ی هم که مزدشان را گاه. کرد تا اینکه سرانجام یا گرسنگی و یا وعده و وعید آرامشان می. نشستند معابد بست می

وجود اصناف مجاز بود، ولی . شد و نتیجتاً تغییري در وضعشان حاصل نمی رفت، کردند، قیمتها هم باال می زیاد می

دولت از وجود آنها براي جمع آوري مالیات و سازمان دادن . اصناف اساساً مربوط به بازرگانان یا مدیران مؤسسات بود

  .کرد مؤسسات دیگر استفاده می کار اجباري در قناتها، سدها و

راهها مناسب نبودند، و براي حمل و نقل زمینی از آدم، خر، و شتر . بازرگانی داخلی پر داد و ستد، اما کند بود

بیشتر داد و ستد از . رفت در آن زمان شتر در افریقا به عنوان حیوان بارکش به جاي اسب به کار می. شد استفاده می

متر، که حفر آن در دورة ترایانوس پایان  50یک ترعۀ بزرگ به پهناي . گرفت اخلی انجام میهاي د طریق رودخانه

از بندرهاي دریاي سرخ، یعنی از . پیوست مدیترانه را از طریق نیل و دریاي سرخ به اقیانوس هند می  پذیرفت،

نظام بانکی، که . کردند کت میهایی به سوي افریقا یا هند حر آرسینوئه، موئوس هورموس، و برنیکه هر روز کشتی

مرکز هر بخش یک بانک دولتی داشت . کرد، کامال تحت نظارت دولت بود هزینۀ مالی تولید و داد و ستد را تأمین می

توانستند  کشاورزان، صاحبان صنایع، و سوداگران می. داد که کار دریافت مالیاتها و امانتداري وجوه عمومی را انجام می

به هر محصول، هر مؤسسه، هر . هاي معابد، یا از صرافیهاي خصوصی وام بگیرند نان متصدي خزانهاز دولت، از کاه
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به عالوه گاه گاهی از فقرا . گرفت مالیات تعلق می  گونه فروش، صادرات و واردات، حتی به مقابر و تشییع جنازه

از دورة . کردند مبلغی وصول می مالیات جنسی اضافه و از اغنیا، بر طبق رسم پرداختن مخارج خدمات عمومی،

آوگوستوس تا دورة ترایانوس، وضع کشور مصر یا الاقل وضع طبقات حاکم آن خوب بود؛ پس از این دورة شکوفایی، 

  .پایان و رخوت ناشی از اقتصاد تحت کنترل شدید فرسوده و درمانده گشت کشور از فشار مالیات و باج بی

هاي رود نیل  رومی کردن از دهانه فرایند. حی مصر، در انزوا و آرامش، مصري ماندجز اسکندریه و نوکراتیس، سایر نوا

زبان، و   حتی اسکندریه هم، که بزرگترین شهر یونانی بود، در قرن دوم میالدي بیش از پیش خصلت،. فراتر نرفت

نفر  800,000مصر  نفر جمعیت 8,500,000از . گرفت شرقی را به خود می) مادر شهر(رنگ و بوي یک متروپولیس 

، و از این لحاظ مقام دوم را پس از رم )تن بود 573,000جمعیت آن  1930در سال (بردند  آن در پایتخت به سر می

اي که برخی آن را به هادریانوس نسبت  در نامه. از حیث صنایع و بازرگانی نیز در کل امپراطوري سرآمد بود. حایز بود

اي دارد؛ حتی مفلوجها و  اسکندریه هر کسی مشغول کاري است، هر کس حرفهدهند، نوشته شده است که در  می

شیشه، کاغذ و پارچه در مقیاس وسیع تولید   در آنجا، جنب هزاران قلم جنس دیگر،. کنند کورها هم کاري پیدا می

سکلۀ بندر بزرگ آن طول ا. کرد اسکندریه مرکز پوشاك و مد عصر بود، و مدلها را تهیه و لباسها را آماده می. شد می

اي، که بسیاري از دریاها را زیر پوشش  ناوگان بازرگانیش از این بندر، شبکۀ تجارتی گسترده. کیلومتر بود 14بالغ بر 

اسکندریه مرکز جهانگردي نیز بود، و مجهز به مهمانخانه، راهنما و مترجم براي سیاحانی بود . داشت، ایجاد کرده بود

خیابان اصلی آن، که بیست و دو متر پهنا داشت به طول . آمدند می) طیوه(بد با شکوه تباي که براي دیدن اهرام معا

هاي دوران  هاي صنایع و حرفه پنج کیلومتر آراسته به ستونها، طاقها، و دکانهاي جالبی بود که زیباترین فراورده

» راههاي فراخ«که آنها را پالتئاي یعنی در بسیاري از چهارراهها، میدانهایی وجود داشت . کردند باستان را عرضه می

عمارات مجللی خیابانهاي . هم مشتق از آن است) در زبان انگلیسی پالزا و پلیس(  نامیدند، و واژة ایتالیایی پیاتزا می

یک تئاتر وسیع، یک امپوریون یا بورس، معابد پوسیدون و قیصر و ساتورنوس، یک : دادند بزرگ اسکندریه را زینت می

اي از عمارات دانشگاهی که در جهان به نام موزه، یعنی جایگاه موزها  ئوم یا معبد سراپیس معروف، و مجموعهسراپ

شهر به پنج محله تقسیم شده بود که یکی از آنها کمابیش فقط کاخها، باغها، و عمارات اداري بطالسه . شهرت داشت

بنیانگذار شهر، یعنی اسکندر کبیر، در همین محل در . دگرفت، که اینک مورد استفادة فرماندار رومی بو را در برمی

.شد آرامگاهی زیبا، در عسل مومیایی شده و در تابوتی از بلور نگهداري می

اي و  تقریباً از تمام ملتهاي مدیترانه، اعم از یونانی و مصري و یهودي و ایتالیایی و عرب و فنیقی و ایرانی و حبشه

. شدند و سکوتیانی و هندي، و نوبیایی، عناصري در میان جمعیت اسکندریه یافت میسوري و لیبیایی و کیلیکیایی 

نظم، از لحاظ فکر و عقل  دادند از مردي پرخاشگر و بی اینان در کنار هم مخلوطی پرغوغا و آتشین مزاج تشکیل می

بندوبار،  از لحاظ اخالق بی  پروا، شکاك ولی موهوم پرست، مالحظه، در گفتار وقیح و بی گو و بی بسیار باهوش، بذله

دیون زرین دهن زندگی در اسکندریه را به . شادخوي، و عاشق پروپا قرص تئاتر و موسیقی و مسابقات عمومی

ها شبها مملو از هیاهوي شب  ترعه. کند تشبیه می» رقاصان، هلهله کنندگان، و آدمکشان …مجلس سرور دایمی «

هشت کیلومتر را تا شهرك تفریحی کانوپوس در حومۀ شهر طی مخصوصی  داران دلشادي بود که با قایقهاي زنده

آورد و آنها را به کف زدن وا  هاي موسیقی، به اندازة مسابقات اسبدوانی، مردم را به هیجان می مسابقه. کردند می

.داشت می

کندریه در صنایع و اغلب یهودیان اس. اگر گفتۀ فیلن را بپذیریم، چهل درصد از جمعیت اسکندریه یهودي بودند

بسیاري نیز تاجر و کاسب بودند، و معدودي پول وام . اي داشتند کردند، و زندگی بسیار فقیرانه بازرگانی کار می

این یهودیان که در آغاز در . دادند، بعضی هم آن قدر غنی بودند که بتوانند مقامات دولتی حسدانگیز اشغال کنند می
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آنها قوانین مخصوص . دیگري را هم اشغال کردند بعدها آن قدر زیاد شدند که محلۀیکی از پنج محله مسکن داشتند، 

و ریش سفیدهاي خود را داشتند، و روم نیز این امتیاز مبنی بر عدم الزام به رعایت هر گونه مقررات قانونی مغایر با 

ه کنیسۀ با شکوه مرکزي خود، یهودیان ب. مذهبشان را، که بطالسه برایشان قایل شده بودند، همچنان محفوظ داشت

اي وسعت داشت که الزم بود یک سلسله  این کنیسه به اندازه. بالیدند که باسیلیکاي ستوندار بسیار بزرگی بود، می

، بتوانند به )توانستند سخنان ربن را بشنوند که نمی(عالیم به کار برند تا شنوندگانی که آن قدر دور از محراب بودند 

نویسد، زندگی اخالقی یهودیان در مقایسه  به طوري که یوسفوس می. قع الزم پاسخ مناسب دهندسخنان ربن در مو

آنها از فرهنگ فکري فعالی برخوردار بودند، و . سرمشق و نمونه بود» غیر یهودي«بندوباري جنسی جامعۀ  با بی

بارها این شهر را دستخوش  خصومت نژادي. خصوصاً در پیشرفت فلسفه، تاریخنویسی، و علم سهم شایانی داشتند

، تمام علل، تمام براهین، و تمام )یک رهبر ضد یهود(در رسالۀ یوسفوس تحت عنوان بر ضد آپیون . اغتشاش ساخت

 38در سال . یابیم هایی را که هنوز تا دوران حاضر باعث اختالل روابط میان یهودیان و غیر یهودیان است، می افسانه

اي از  خواستند در هر یک از آنها مجسمه ها را به تصرف درآوردند و مصرانه می نانی کنیسهمیالدي، گروهی از عوام یو

آویلیوس فالکوس، فرماندار رومی، عنوان شارمندي اسکندریه را از یهودیان سلب . کالیگوال به عنوان خدا قرار دهند

. وز مهلت داد تا به آن محله باز گردندکرد، و به آنهایی که در خارج از محلۀ اولیۀ یهودیان سکونت داشتند چند ر

یونانیان عامی چهار صد خانۀ یهودي را آتش زدند، عدة زیادي از یهودیان خارج از محله را   همینکه مهلت سپري شد،

) مجلس شیوخ یا سنا(سی و هشت تن از اعضاي گروسیاي یهودیان . کشتند و یا مورد ضرب و جرح قرار دادند

هزاران یهودي خانه و کاشانه، کار، و پس انداز خود را . تئاتر در حضور مردم تازیانه خوردند بازداشت شدند و در یک

جانشین فالکوس موضوع را به امپراطور ارجاع کرد و دو هیئت نمایندگی جداگانه، مرکب از پنج . از دست دادند

این امپراطور پیش از ). میالدي 40(فتند یونانی و پنج یهودي، براي دفاع از مدعاي خود در پیشگاه کالیگوال به روم ر

کالودیوس حقوق یهودیان اسکندریه را به آنان بازگردانید، عنوان شارمندي . آنکه بتواند اظهار نظر کند درگذشت

  .آنان را تأیید کرد، و به هر دو گروه مؤکداً امر کرد که صلح و آرامش را حفظ کنند

II - فیلن

ه نزد کالیگوال گسیل شده بود فیلن فیلسوف، برادر متصدي بازرگانی صادراتی رئیس هیئت نمایندگی یهود که ب

این تقریباً . کند، فیلن از یک خانوادة قدیمی روحانی بود به قراري که ائوسبیوس نقل می. یهودیان در اسکندریه، بود

براي شناساندن مذهب یهود به  دانیم؛ اما پر مایگی و تقوایش در آثار متعددي که تنها چیزي است که از زندگی او می

فیلن، که در محیط روحانی پرورش یافته بود، عمیقاً به قوم خود وفادار بود، . دنیاي یونان نوشته است، منعکس است

و با این حال شیفتۀ فلسفۀ یونانی نیز بود، این موضوع را هدف زندگی خود ساخت که کتاب مقدس و آداب و رسوم 

براي این منظور، این اصل . افالطون سازش دهد» بسیار مقدس«انی و، مقدم بر همه، با فلسفۀ یهودیان را با افکار یون

را اختیار کرد که تمام وقایع اشخاص، آیینها، و شرایع مذکور در عهد قدیم عالوه بر معناي ظاهري یک معناي 

توانست هر چیز را  این روش میبه یاري . تمثیلی هم دارند، و مظهر برخی از حقایق اخالقی یا روانشناسی هستند

نوشت که ستایشگرانش  نوشت، ولی به زبان یونانی چنان عالی می به زبان عبري با القیدي چیز می. ثابت کند

فیلن بیشتر یک متأله بود تا فیلسوف؛ رازوري بود که زهد افراطیش  ».نویسد افالطون مانند فیلن چیز می«: گفتند می

به عقیدة فیلن، خدا جوهر عالم هستی، بی جسم، جاویدان، و . رفت حیۀ قرون وسطی میبه پیشباز زهد فلوطین و رو

تواند هیچ صفتی را به او نسبت دهد، زیرا هر صفت  تواند به وجود او پی ببرد، ولی نمی عقل می. وصف ناپذیر است

خدا . حسی انسان استتجسم خدا به یک شکل انسانی ناشی از تن در دادن به تخیل . خود یک نوع محدودیت است

ماده نیز جاویدان و قدیم : ولی خدا همه چیز نیست» توان یافت که خدا در آنجا نباشد، کجا را می«. در همه جا هست
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خداوند در آفرینش . است، لیکن تا زمانی که با نیروي االهی در نیامیخته است نه جان دارد، نه حرکت، و نه شکل

و براي ایجاد رابطه با بشر، سپاهیانی از موجودات واسطه را به کار برد که در آیین  جهان از طریق شکل دادن به ماده،

این «: گوید فیلن می. اند نام گرفته» مثل«، و در فلسفۀ افالطون »االهگان«، در آیین یونانیان »فرشته«یهودیان 

ها و  خدا به عنوان اندیشهموجودات را ممکن است عموماً به صورت اشخاص تجسم کرد، ولی در واقع جز در روح 

دهند که رواقیون لوگوس یا عقل االهی  این قدرتها بر روي هم آن چیزي را تشکیل می »قدرتهاي االهی وجود ندارند

فیلن که میان فلسفه و االهیات، و مثل و صورت انسانی دادن در نوسان است، گاهی . نامیدند خالق و راهبر جهان می

، فرزند خدا از »نخستین مخلوق خدا«آورد؛ در یک تعبیر شاعرانه، آن را  نظر می لوگوس را به منزلۀ شخص در

چون روح جزئی از . گوید که خدا خود را از طریق لوگوس بر انسان آشکار کرد نامد و می دوشیزة حکمت، می

توانستیم  شاید اگر می. تواند به یک شهود عرفانی، نه از خود خدا، بلکه از لوگوس نایل آید خداست، به وسیلۀ عقل می

اي روح خالص شویم، امکان آن را  خود را از اسارت ماده و حواس رها سازیم، و با ریاضت شدید و تأمل طوالنی لحظه

.یافتیم که در یک لحظۀ خلسه خود خدا را ببینیم می

ن نزد هراکلیتوس، افالطون، سوابق آ. ها در تاریخ تفکر بشر بود لوگوس فیلن یکی از تأثیرگذارترین و نافذترین اندیشه

به احتمال زیاد فیلن با ادبیات جدید یهود، که حکمت خدا را به صورت یک شخص مشخص و . و رواقیون آشکار است

قرار گرفته ) 2208(آفرینندة جهان در آورده بود، آشنا بوده است، و ظاهراً تحت تأثیر سطور کتاب امثال سلیمان 

من از ازل برقرار . داوند مرا مبداي طریق خود داشت، قبل از اعمال خویش از ازلخ«: گوید است، آنجا که عقل می

فیلن معاصر حضرت عیسی بود، ظاهراً هیچ گاه دربارة او چیزي نشنیده بود، ولی » .بودم، از ابتدا پیش از بودن جهان

گرفتند و به  لی او ایراد میربنها به تفسیرهاي تمثی. گیري االهیات مسیحی کمک کرده است آنکه بداند به شکل بی

اي براي اهمال در اطاعت کامل از شریعت قرار گیرد؛ دربارة مسلک مبتنی  تواند بهانه نمود که می نظرشان چنین می

زند؛ و شیفتگی فیلن نسبت به فلسفۀ  پنداشتند که این مسلک به یکتاپرستی لطمه می بر لوگوس بدگمان بودند و می

یل شدن فرهنگ یهود در فرهنگهاي دیگر، تباهی نژاد، و بنابراین مایۀ نابودي یهودیان یونان را تهدیدي به مستح

اي این یهود به دیدة اعجاب نگریستند، از اصول  آباي کلیسا به زهد مکاشفه  ولی. کردند پراکنده در جهان تلقی می

انند گنوستیکها و نو افالطونیان شهود تمثیلی او براي پاسخ گفتن به انتقادکنندگان یهود فراوان استفاده کردند، و م

. فیلن کوشیده بود میان فرهنگ یونان و فرهنگ یهود پلی بسازد. عرفانی خدا را به عنوان اوج آمال بشري پذیرفتند

از نقطه نظر مذهب یهود در این هدف ناکام ماند، ولی از دید تاریخ، کامیابی با او بود؛ و نتیجۀ آن فصل اول انجیل 

  .یوحنا است

III – پیشرفت علم  

کالودیوس بطلمیوس را باید در ردیف بانفوذترین منجمین . اسکندریه در علم پیشاهنگ بیرقیب عالم هلنیستی بود

این دانشمند در . باستان دانست؛ چه، علی رغم کوپرنیک، طرز بیان بطلمیوسی هنوز در جهان باقی مانده است

قسمت اعظم زندگانی خود را در اسکندریه . و نامش منسوب بدانجاست پتولمائیس، واقع در کنار نیل، به دنیا آمد

یاد او عمدتاً بدان خاطر در اذهان باقی . میالدي به رصد و مطالعه پرداخت 151تا  127گذرانید و در آنجا از سال 

ابدي این اشتباه . مانده است که نظریۀ آریستاخوس را، مبنی بر گردش زمین به دور خورشید، رد کرده است

نامیدند که از صفت  عربها این اثر را المجسطی می. بطلمیوس در اثري به نام آرایش ریاضی ستارگان مندرج است

گرفته شده است؛ این عنوان در قرون وسطی تحریف شد و به صورت آلماگست » بزرگترین«عالی یونانی به معناي 

تا هنگامی که کوپرنیک جهان را زیر و رو کرد بر  اثر مزبور. درآمد که به همین نام در تاریخ معروف شده است

ها و مالحظات منجمین پیش از خود، بویژه  مع هذا، بطلمیوس ادعایی جز مرتب ساختن نوشته. راند آسمانها حکم می
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کند که هر روز پیرامون زمینی که آن هم کروي ولی بی  اي تصویر می او کیهان را به صورت کره. هیپارخوس، نداشت

گرچه معلوم نیست که کوپرنیک (هر چند ممکن است این نظریه براي ما عجیب جلوه کند . گردد ست میحرکت ا

ولی همین فرضیۀ زمینمرکزي سبب گردید ) دیگري در آینده بطلمیوسهاي کنونی ما را به چه صورت در خواهد آورد

توانست ممکن سازد  ي در آن زمان میکه موقعیت کواکب و سیارات را با دقتی بیش از آنچه اعتقاد به خورشید مرکز

اي به نام خارج از مرکزها براي توجیه مدار سیارات پیشنهاد کرد، و  بطلمیوس، عالوه بر آن، نظریه. محاسبه کنند

فاصلۀ ماه تا زمین را از روي اختالف منظر، که . نظمی ادواري حرکت ماه را بر اثر قوة جاذبۀ خورشید کشف نمود بی

اندازه گرفت و آن را پنجاه و نه برابر شعاع زمین تخمین زد که تقریباً معادل تخمین معمولی   ت،هنوز متداول اس

.دانست ماست؛ ولی بطلمیوس، مانند پوسیدونیوس، قطر زمین را کمتر از آنچه هست می

ز معلومات همان گونه که المجسطی نجوم قدیم را به صورت نهایی آن تنظیم کرد، تحقیقات جغرافیایی بطلمیوس نی

در اینجا نیز جدولهاي دقیقش دربارة طولها و عرضهاي . قدیم را دربارة سطح کرة زمین خالصه و جمع بندي کرد

جغرافیایی شهرهاي عمدة جهان نادرست بود، زیرا براساس تحقیق نادرست پوسیدونیوس از ابعاد جهان تهیه شده 

ر به هندوستان در مدتی معقول از طریق کشتیرانی به بود؛ ولی کریستوف کلمب اعتقاد خود به مقدور بودن سف

بطلمیوس نخستین کسی . اي بود که بطلمیوس نقل کرده بود سمت غرب را مدیون همین اشتباه قوت قلب دهنده

هایش، یک سطح کروي را روي  را به کار برده است؛ و در نقشه» نصف النهار«و » مدار«هاي  است که در جغرافیا واژه

کارش اساساً عبارت از این . ولی او بیشتر ریاضیدان بود تا منجم و جغرافیدان. طح با موفقیت ترسیم کردیک مدار مس

معمولی ما باشد، و هر » دقیقۀ«شعاع زمین را به شصت جزء دقایق اولی، که . بود که فورمولهاي ریاضی وضع کند

  .اشد، تقسیم کردکنونی ب» ثانیۀ«یک از این دقایق را به شصت جزء دقایق ثانی، که 

کوشید که بنیاد . بطلمیوس، با آنکه اشتباهات بسیار کرد، ولی سرشت و صبر و حوصلۀ یک دانشمند واقعی را داشت

او در یک زمینه آزمایشات . تمام استنتاجات را به مشاهده متکی سازد، مشاهداتی که ندرتاً از شخص خود او بود

مهمترین پژوهش تجربی «انکسار نور است،   اي دربارة ور شناخت را، که مطالعهاثر وي به نام ن: فراوان انجام داده است

شناس، جغرافیدان، و ریاضیدان زمان  جالب اینجاست که این شخص ـ که بزرگترین ستاره. اند دانسته» عهد باستان

ضعیت ستارگان بر که دربارة حاکم بودن و» چهار کتاب«خویش بوده است ـ اثري هم دارد به نام تترابیبلیوس یا 

  .زندگی بشر است

. داد که یک انقالب صنعتی را به وجود آورد در همان زمان، ارشمیدس کوچکی امکان جدیدي به جهان باستان می

در اسکندریه رسالت فراوانی  عصردانیم، در این  این مخترع و مؤلف عالیقدر که ما جز نامش، هرون، از او چیزي نمی

او صریحاً براي آگهی خوانندگان . در ریاضی و فیزیک منتشر ساخت که ترجمۀ عربی برخی از آنها در دست است

هاي چند  دهد، الزاماً از خود او نیستند، بلکه گردآورده دارد که قضایا و اختراعاتی که به آنان ارائه می خود اعالم می

گیري وضع  کند که شبیه به تئودولیت است و اصولی براي اندازه اي به نام دیوپترا آلتی را وصف می در رساله. قرنند

در . توان، به وسیله برآورد، فواصل نقاطی را که به آنها دسترسی نیست اندازه گرفت کند که به کمک آن می می

اي مانند چرخ، محور، قرقره، گوه، و  زار سادهموارد استعمال و تلفیقهاي اب  مخانیکا، که یکی دیگر از رساالت اوست،

این . دهد در پنوماتیکا فشار جو را در طی هفتاد و هشت آزمایش مورد بررسی قرار می. دهد میخ پیچ را شرح می

اي به  دهد که اگر ظرفی داشته باشیم که با دیواره اي خوشایندي هم دارد؛ مثال نشان می آزمایشها اغلب جنبۀ شعبده

شده باشد و باالي هر قسمت یک سوراخ باشد و در پایین ظرف یک سوراخ خروجی مشترك باشد، اگر  دو قسمت

این دو قسمت را از آب و شراب پر کنیم با بستن هر یک از سوراخهاي هوا در باالي ظرف از سوراخ خروجی آب یا 

.ریزد شراب می
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ا موتور آتشی با پیستون و سوپاپ، یک ساعت آبی، همین سرگرمیها، او را به ساختن یک تلمبۀ فشاري، یک تلمبه ب

اي به یک کرة  در این ماشین بخار، بخار آب جوش به وسیلۀ لوله. یک ارگ آبی، و یک ماشین بخار رهنمون شد

آمد، و در نتیجه کرة توخالی در جهت عکس  رسید و از سوراخهاي مورب واقع در مقابل یکدیگر بیرون می توخالی می

هوس شوخ طبعی هرون مانع از آن گشت که این اختراع را تکمیل کند و در صنایع به . چرخید خار میبیرون آمدن ب

او از بخار براي نگاهداشتن یک بالون در هوا، براي نغمه سرایی یک پرندة مصنوعی، و براي شیپور زدن یک . کار بندد

دهد  دهد و نشان می را در مورد مطالعه قرار می اي تحت عنوان کاتوپتریکا انعکاس نور در رساله. مجسمه استفاده کرد

هایی ساخت که با آن بشود پشت خود را دید یا سر و ته، با سه چشم، دوبینی، و غیره در آن  توان آینه که چگونه می

اي در  با گذاشتن سکه. داد که چگونه با دستگاههاي پنهان شده تردستی کنند بازان یاد می او به شعبده. دیده شد

یک ماشین مخفی ساخت که آب گرم شده را در سطلی جاري . ساخت ف یک فواره، آب از آن سرازیر میشکا

با این کارها و صدها . کرد ساخت و افزایش تدریجی وزن این سطل به کمک چند قرقره درهاي یک معبد را باز می می

  .زوات زمان خود گردداما در عوض دیگر نتوانست جیم  گر باشد، کار دیگر هرون موفق شد یک معجزه

مدارس پزشکی معروفی در مارسی، لیون، ساراگوسا، آتن، . اسکندریه از دیرزمانی مرکز عمدة تعلیم پزشکی بود

انطاکیه، کوس، افسوس، سمورنا و پرگاموم وجود داشت، اما از همۀ ایاالت، دانشجویان پزشکی به اسکندریه 

: نویسد رفت، آمیانوس مارکلینوس چنین می ه مصر رو به افول میحتی در قرن چهارم میالدي، هنگامی ک.آمدند می

تخصص » .براي تأیید و صحه گذاشتن بر مهارت یک پزشک، کافی است بگوید که در اسکندریه تعلیم دیده است«

هیچ کس نمی تواند یک پزشک عمومی «: نویسد می) میالدي 225حد (یافتن رو به پیشرفت بود، و فیلوستراتوس 

در اسکندریه مردگان را کالبد شکافی » .تخصصاتی براي زخم، تب، بیماریهاي چشم، و سل الزم استم. باشد

جراحی نیز ظاهراً در قرن اول میالدي در . گویا حتی تشریح روي افراد زنده نیز در آنجا انجام یافته باشد. کردند می

تعداد زنهاي پزشک نیز کم نبوده . یشرفته بوده استاسکندریه به اندازة هر نقطۀ اروپا در دوران قبل از قرن نوزدهم پ

تاریخ پزشکی این عصر با نامهاي . یکی از آنها به نام مترودورا رسالۀ مفصلی در باب بیماریهاي رحم نوشت. است

روفوس، از اهالی افسوس، که تشریح چشم را توصیف کرد، اعصاب حرکتی را از اعصاب : بزرگی زینت یافته است

جلوگیري از خونریزي را در عملیات جراحی بهبود بخشید؛ مارینوس اسکندرانی که به   د، و طریقۀحسی تمیز دا

. خاطر عملهایی که روي جمجمه انجام داده مشهور است؛ و آنتولوس که بزرگترین چشم پزشک زمان خویش بود

نوشت و در آن ششصد گیاه اي به نام در باب گیاهان دارویی  رساله) میالدي 90ـ  40(دیوسکوریدس کیلیکیایی 

. طبی را به طور عملی چنان دقیق و عالی شرح داد که این کتاب در موضوع خود تا دورة رنسانس مرجع اصلی بود

و نسخۀ شراب مهر گیاه او براي . کرد این دانشمند استعمال پوششهاي طبی را براي جلوگیري از آبستنی تجویز می

.نتیجۀ موفقیت آمیز داد 1874تولید بیحسی در جراحی در سال 

اي در باب بیماریهاي زنان و زایمان و مراقبتهاي پس از تولد  میالدي، رساله 116سورانوس افسوسی، در حدود سال 

منتشر ساخت؛ این اثر در میان آثار پزشکی باقی مانده از دورة باستان تنها مقامی پایینتر از مجموعۀ بقراط و آثار 

کند؛ تشریح  اب وي دستگاهی براي معاینۀ مهبل و یک صندلی ویژة مامایی را وصف میدر این کت. جالینوس دارد

هاي عملی امروزي، مثل شستن چشم نوزاد با روغن،  دهد؛ رژیم غذایی و توصیه درخشانی از زهدان به دست می

تن دارو در مهبل کند که بیشترشان از طریق گذاش کند؛ پنجاه روش براي جلوگیري از آبستنی عرضه می پیشنهاد می

سورانوس بزرگترین . داند است؛ و، برخالف بقراط، سقط جنین را در صورتی که جان مادر در خطر باشد جایز می

از زمان او تا آمبروازپاره، یعنی تا پانزده قرن بعد، چیزي بر دستورهاي . متخصص بیماریهاي زنان در عهد باستان بود

  .او باقی مانده بود، احتمال داشت که این شخص همردیف جالینوس قرار گیردچنانچه هر چهل رسالۀ . او اضافه نشد
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که به معنی آرام و   را،) گالنوس(مشهورترین پزشک آن عهد پسر معماري از اهالی پرگاموم بود که نام جالینوس 

لگی این پسربچه، در چهاردهسا. صلحجو است، بر فرزند خود نهاد، به امید اینکه این کودك به مادر خود تأسی نکند

در هفده سالگی به . نخستین عشق خود را در فلسفه یافت و تا پایان عمر نیز نتوانست از دام خطر خطرناك آن برهد

خط سیر شاخص طالب (یونان، و اسکندریه   پزشکی گرایید و این علم را در کیلیکیا، فنیقیه، فلسطین، قبرس، کرت،

موزشگاه گالدیاتورهاي پرگاموم جراح شد و مدتی در روم به طبابت پرداخت در آ. تحصیل کرد) علم در زمان باستان

معالجات موفقیت آمیزش بیماران متمول بسیاري را به سوي او کشانید، و جلسات درسش ). میالدي 168ـ  164(

پزشکی هاي  نوشتند و توصیه چنان نامور شد که از تمام ایاالت به او نامه می. شنوندگان ممتازي را جلب کرد

پدر نیک سرشتش، که فراموش . فرستاد خواستند، و او هم نظرات تجویزي خود را با اطمینان به وسیلۀ پست می می

نامیده است، به او نصیحت کرده بود که عضو هیچ حزب و هیچ فرقۀ ) صلحجو  آرام ـ(کرده بود چرا او را جالینوس 

رزهاي پدر عمل کرد و جهل و پولپرستی بسیاري از جالینوس به اند. مذهبی نشود و همواره سخن حق بگوید

مارکوس آورلیوس او را . پزشکان رم را افشا کرد؛ در نتیجه ظرف دو سال ناچار شد که از دست دشمنان خود بگریزد

و کوشید تا او را با خود به جنگ ) میالدي 169(باز خواند تا معالجه و مراقبت از کومودوس جوان را به عهده گیرد 

پس از آن دیگر جز از آثارش . مارکومانها ببرد؛ ولی جالینوس آن قدر هشیار بود که خیلی زود به رم باز گردد علیه

.اطالعی از او در دست نداریم

کنند، صد و  از پانصد مجلدي که به او منتسب می. هاي ارسطوست هاي جالینوس تقریباً به کثرت نوشته تعداد نوشته

هاي پزشکی و چندین رشتۀ فلسفی   شود و تقریباً تمام رشته عاً بیست هزار صفحه میهجده مجلد باقی است که جم

ها امروزه از لحاظ پزشکی ارزش چندانی ندارد ولی در میان آنها اطالعات گوناگونی وجود  این نوشته. گیرد را در بر می

اشتیاقش به فلسفه به او این عادت . تدارد و نشانۀ آن است که جالینوس داراي ذهنی زنده، نیرومند، و نقاد بوده اس

اعتقادي که به معلومات و توانایی خود داشت . بد را داده است که از استقراهاي محدود استنتاجهاي وسیعی بکند

کشاند که با روح واقعاً علمی ناسازگار است، و اقتدار حجت بودنش اشتباهات مهمی را در  غالباً او را به جزمیتی می

. گراتر بود گري دقیق، و از همه پزشکان قدیم تجربه با این وصف، مشاهده. ابرجا نگاه داشته استقرون متمادي پ

اعتماد نکنم تا اینکه  …ام و آن اینکه به هیچ مطلبی معترفم که در تمام عمر به مرضی دچار بوده«: گوید می

سان زنده یا مرده را ممنوع کرده بود، چون دولت روم کالبدشکافی ان» .المقدور آن را خودم آزمایش کرده باشم حتی

گاهی، در مورد تشریح انسان، از مطالعه دربارة میمون، . کرد شۀ حیوانات و هم حیوانات زنده را تشریح میجالینوس ال

  .گرفت که زیاده از حد عجوالنه بود سگ، گاو ماده، و خوك نتایجی می

حبنظر دیگر عهد باستان به پیشرفت علم تشریح یاري جالینوس، با وجود محدودیتهایی که داشت، بیش از هر صا

هاي  او استخوانهاي جمجمه و ستون فقرات، مجاري شیري، شبکۀ عضالنی، مجاري غدد زیر زبان و فک، و دریچه. داد

تواند در خارج از بدن به تپیدن خود ادامه  او نشان داد که قلب از جاي کنده شده می. قلب را با دقت توصیف کرد

داد، در شرایین خون جاري است نه  ثابت کرد که، برخالف آنچه مکتب اسکندریه مدت چهار سال تعلیم می. دهد

عقیده داشت که قسمت اعظم خون از . کم مانده بود که در روزگار باستان در طرح نظریۀ هاروي پیشدستی کند. هوا

. گردد شود و در شرایین می ها آمیخته می ریه گردد و بقیۀ خون آن با هواي آمده از رود و باز می طریق وردیدها می

جالینوس نخستین کسی بود که چگونگی تنفس را شرح داد، و به وجه درخشانی حدس زد که عنصر اصلی هوایی 

الریه متمایز ساخت، آنوریسم  ذات الجنب را از ذات. کنیم همان است که در عمل احتراق فعالیت دارد که تنفس می

از همه باالتر اینکه . ، سرطان، و سل را توصیف کرد و تشیخص داد که سل ماهیت عفونی دارد)ااتساع جدار شریانه(

نخستین تقسمیات تجربی نخاع شوکی را انجام داد، اعمال حسی و حرکتی هر . عصب شناسی تجربی را بنیاد نهاد
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ب جمجمه، هفت جفت قسمت را مشخص ساخت، به وجود دستگاه اعصاب سمپاتیک پی برد، از دوازده جفت اعصا

نشان داد که آسیبهاي وارد شده به . آنها را شناخت، و با بریدن عمدي عصب حنجره سبب پدیدآمدن ناگویایی گردید

رخوت انگشتهاي چهارم و پنجم دست چپ پاوسانیاس . کند یک سمت مغز اختالالتی در سمت دیگر بدن ایجاد می

ین عصب زند اعالیی کنترل کنندة انگشتان مزبور در آنجاست، عالج سوفسطایی را با تحریک شبکۀ بازویی که ریشۀ ا

داد بدون پرسش از بیمار بگوید که  هاي بیماري مهارت داشت که ترجیح می اي در تشخیص عارضه به اندازه. کرد

شد، ولی در داروشناسی هم خبره بود و براي تهیۀ  غالباً به پرهیز، ورزش، و مالش متوسل می. مرض او چیست

تجویز ادرار یا مدفوع را که هنوز بعضی از معاصرانش به آن توجه داشتند . کرد داروهاي کمیاب مسافرتهاي فراوان می

گذاشت، و  ها و دملها پشکل بز می کرد، روي غده قولنج زنجرة خشک شده تجویز می  براي معالجۀ. ساخت محکوم می

ریاق همان داروي مشهوري بود که مهرداد بزرگ آن را به عنوان دانست ـ این ت تریاق را عالج بسیاري از بیماریها می

.خورد، و حاوي گوشت مار بود برد، مارکوس آورلیوس هر روز از آن می پادزهر به کار می

او سحر و افسون را مسخره . هاي عجوالنۀ اوست زند نظریه آنچه به جالینوس به عنوان یک آزمایش گرا لطمه می

وي نظریۀ . کرد که تربیعهاي ماه در حال بیماران اثر دارد لهام در رؤیا قایل بود و گمان میکرد و در عوض به ا می

آب،   خاك، باد،(بقراط را برگرفت، سرانگشتی هم از نظریۀ عناصر اربعۀ ) خون، بلعم، سودا، صفرا(اخالط چهارگانۀ 

. عادل این اخالط یا عناصر تحویل کندفیثاغورس بدان افزود و سعی کرد همۀ بیماریها را به اختالل در ت) آتش

جالینوس از جان گرایان پر و پا قرص بود، و اعتقاد داشت که یک نفحۀ جانبخش یا روح در تمام قسمتهاي بدل 

مثال . شناسی تعبیرات مکانیستی کرده بودند چندین پزشک در مورد زیست. دارد کند و آنها را به کار وامی حلول می

جالینوس عقیدة . اي از فیزیک محسوب شود باید رشته) فیزیولوژي(االعضا  ت که علم وظایفآسکلپیادس عقیده داش

گفت ماشین جز مجموع اجزاي تشکیل دهندة آن چیز دیگري نیست، حال آنکه در موجود زنده  کرد و می او را رد می

تواند منشأ، ساختمان، و کارکرد  گونه که فقط هدف می همان. اجزا باید زیر نظارت و سلطۀ هدفدار مجموعۀ تن باشند

البته . توان دریافت سان نیز جهان را جز به عنوان مظهر و ابزار یک نقشۀ یزدانی نمی اعضا را توجیه کند، به همین

کند، معجزه وجود ندارد، و بهترین تجلی دهندة وجود خداوند طبیعت  خداوند فقط از راه نوامیس طبیعی عمل می

تقریباً همۀ . ستی جالینوس سبب شد که مورد عنایت مسیحیان و سپس مسلمانان قرار گیرداالهیات و یکتاپر .است

زمین دانشمندان عرب آنها را حفظ  هایش در گیرودار هجومهاي بربرها در اروپا از بین رفت، ولی در مشرق نوشته

س از آن پس حجت مسلم و جالینو. ها از عربی به التین ترجمه شد کردند، و از سدة یازدهم به بعد این نوشته

  .ارسطوي پزشکی گشت

از آن به بعد دیگر آزمایش و تجربه رها شد، و . آخرین دورة خالقۀ علوم یونانی با جالینوس و بطلمیوس پایان گرفت

شناسی در محدودة ارسطو و علوم  اصول الیتغیر حاکم گشت؛ ریاضیات در محدودة تکرار مسائل هندسه، زیست

پزشکی هم تا زمانی که اطباي عرب و یهود در قرون وسطی به احیاي این . لینی گرفتار شدندطبیعی در محدودة پ

  .شریفترین رشتۀ علوم پرداختند، درجا زد

IV - شاعران صحرا  

نه فراعنه، نه هخامنشیان، نه . عربستان در طول دراي سرخ امتداد دارد و به وسیلۀ این دریا از مصر جدا شده است

در عربستان بیابانی فقط اعراب . سه، و نه رومیان نتوانستند این شبه جزیرة مرموز را فتح کنندسلوکیها، نه بطال

شدند، آب  کردند، ولی در جنوب غربی، یک سلسله کوه و جویبارهایی که از این کوهها روان می نشین زندگی می بادیه

هاي دورافتاده کشور کوچک سبا  ین گوشهدر ا. داد می) یمن(و هواي مالیمتر و نباتات بهتري به عربستان سعید 

اي از حیث کندر، مر، فلوس، دارچین، عود،  این سرزمین به اندازه. شبا نامیده شده است» تورات«وجود داشت که در 
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سنبل هندي، صمغ، و سنگهاي غنی بود که اهالی آن توانستند در مأرب و جاهاي دیگر شهرهایی با معابد، کاخها، و 

فروختند، بلکه با  بازرگانان عرب نه تنها محصوالت کشورشان را به قیمتهاي گزاف می. وه بسازندایوانهاي با شک

کاروانهاي خود با آسیاي جنوب غربی و از راه دریا با مصر، کشور پارتها، و هند مناسبات بازرگانی شایان توجهی 

لژیونهاي . زمین را ضمیمۀ امپراطوري سازدم، آوگوستوس، آیلیوس گالوس را فرستاد تا این سر ق 25در سال . داشتند

آوگوستوس به ویران . روم نتوانستند مأرب را بگیرند و با تلفات فراوان ناشی از بیماري و گرما به مصر بازگشتند

  .اکتفا کرد و از آن پس نظارت بر بازرگانی میان مصر و هند را به دست آورد) عدن(ساختن بندر عربی آدانا 

اي که در قدیم  شد، از شمال غربی شبه جزیره، یعنی از ناحیه به سوي شمال، که از مأرب شروع می شاهراه بازرگانی

تقریباً در ) البتراء(شهر پترا . گذشت ، می)پایتخت آن پترا نام داشت(به عربستان سنگی یا آرابیاپترا معروف بود 

هاي بلند و پرشیب بود  اي از صخره هر حلقهوجه تسمیۀ خود این ش. شصت و پنج کیلومتري جنوب اورشلیم واقع بود

م کشوري بنیاد  در اینجا بود که اعراب نبطی در قرون دوم ق. الجیشی خوبی داشت که پترا در میان آن موقعیت سوق

نهادند که کم کم از درآمد عبور کاروانها چنان غنی گردید که قدرت خود را از لئوکه کومه، در کنار دریاي سرخ، تا 

 40م ـ  ق9(در زمان پادشاهی آرتاس چهارم . ري فلسطین، و از طریق گراسا و بوسترا تا دمشق گسترش دادمرز خاو

پترا یک شهر یونانی شد که زبانش آرامی، هنرش یونانی، و زیبایی و . ، این کشور به اوج عظمت خود رسید)میالدي

ها در بیرون شهر کنده  سا، که در میان صخرههاي غول آ زیباترین مقبره. شکوه خیابانهایش در حد اسکندریه بود

رسند،  اند، و نماهاي ساده و خشن ولی نیرومند با ستونهاي مضاعف ردة یونانی، که گاهی به بلندي سی متر می شده

به امپراطوري ملحق ساخت،  106متعلق به این دوره هستند پس از اینکه ترایانوس عربستان سنگی را در سال 

در این هنگام پترا . بستان شد و به نوبۀ خود معماریش، که مظهر ثروت و قدرت است، توسعه یافتبوسترا پایتخت عر

پناهگاههاي «هاي بزرگ به  شدند، و مقبره رفت چون بوسترا و پالمورا چهارراه کاروانهاي بیابان می رو به افول می

.گشتند بدل می» نشینان هاي بادیه شبانۀ گله

از آن زمان تاکنون هیچ گاه شهرنشین کردن . ري پهناور روم کثرت شهرهاي پرجمعیت بودترین جنبۀ امپراطو شگفت

لوکولوس، پومپیوس، قیصر، هرودس، و پادشاهان هلنیستی و امپراطوران رومی به ایجاد . به این شدت نبوده است

وري مدیترانه از بدین جهت، هنگام پیمودن ساحل خا. بالیدند شهرهاي جدید و زیبا ساختن شهرهاي قدیم می

، آپولونیا، سامره ـ )ژافا(، غزه، اشقلون، یوپا )رافا(رافیا : خوریم جنوب به شمال، از هر سی کیلومتر به شهري برمی

گرچه این شهرها در کشور فلسطین واقع شده بودند، نیمی از ساکنانشان یونانی بودند و زبان و . سبسطیه، و قیصریه

هرودس . نانی بود و به منزلۀ سر پلهاي یونانی براي هجوم مشرکان به یهودیه بودندمؤسسات و فرهنگشان عمدتاً یو

بندري زیبا، . آوگوستوس قیصر، که این شهر به نام او بود، گرداند  وجوه هنگفتی خرج کرد تا قیصریه را در خور

. در آنجا بنا نهاد» دکاخهاي مجلل و عمارات بسیاري از سنگ سفی«معبدي باشکوه، یک تئاتر، یک آمفی تئاتر، 

و گادارا ) جرش(فیالدلفیا، گراسا   لیویاس،: گشت، مانند شهرهاي یونانی دیگري بیشتر در داخل فلسطین برپا می

هاي چندین معبد، یک تئاتر، گرمابه، و یک  در گراسا در طول خیابان اصلی آن هنوز یکصد ستون و خرابه). جدره(

  .دهد ر در قرن دوم میالدي گواهی میآبراهه برپاست و بر شکفتگی این شه

آورند،  شد به خاطر می هاي یونانی را که در آنها نمایش داده می هاي دو تئاتر آن یاد نمایشنامه جدره که هنوز ویرانه

م، منیپوس،  در این شهر بود که، در قرن سوم ق. به سبب آموزشگاهها، استادان، و نویسندگانش شهرت داشت

داد که، جز زندگانی عادالنه و شرافتمندانه،  کرد و در طنزهاي خود نشان می نویس، زندگی می فیلسوف کلبی و هزل

خود تقریباً » آتن سریانی«اینجا در . همه چیز بیهوده است؛ این فیلسوف سرمشق لوکیلیوس، وارو، و هوراس گشت
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نوشت و قلم  نان زیبا و پسران رعنا میهایی براي ز صد سال پیش از میالد، ملئاگروس، آناکرئون زمان خود، هزل نامه

  :فرسود خویش را با عشق می

چه خوش بود که آن لبهاي  .زند لبخند می جام، تابناك، تا هنگامی که بر لبان شیرین زنوفیال، این عزیز عشق است 

  .نوشیدند اي طوالنی می و روانم را با بوسه سرخ بر لبان من جاي داشتند

درخشید ـ هلیودورا،  اش می ه خیلی زود خاموش گشت، همواره به طرز خاصی در خاطرههاي عشقش، ک یکی از شراره

  .که وي در صور عاشقش شده بود

  هاي سفید را با برگهاي سبز مورد در هم آمیزم؛ خواهم بنفشه می

  خواهم نرگس را با یاسهاي درخشان در هم آمیزم؛ می

  زعفران شیرین را با سنبل آبی؛

  ان راستین عشق را؛و سپس گل سرخ، گروگ

  باشد که همۀ اینها تاجی از زیبایی گردد

  .و بر فراز زلفهاي دلپذیر هلیودوراي من جاي گیرد

اي زمین، اي مادر، از تو خواهش دارم . هادس او را ربوده است، و خاك گل تازه شکفتۀ او را تیره کرده است«اکنون 

اي به نام تاج گل، که مراثی یونانی را از  ا گرد آوري مجموعهملئا گروس ب ».که وي را با مهر در سینۀ خود بفشاري

هاي مشابه دیگر با  این مجموعه و مجموعه. گرفت، نام خود را جاویدان ساخت اشعار ساپفو تا اشعار خویش دربر می

هاي یونانی با خوبترین و بدترین  در این گلچین لطیفه. شد یونانییکدیگر تلفیق شده، سبب پیدایش گلچین ادبیات 

چیدن . گاهی صاف و پرداخته همچون گوهر، و گاهی همچون جلوة میان تهی است. خورد جنبۀ خود به چشم می

ان بعضی قطعات یادي از مرد. هاشان براي ساختن تاج گلی پژمرنده عاقالنه نبوده است از شاخه» گل«این چهار هزار 

هاي معروف، یا خویشاوندي مرده است؛ برخی دیگر به اصطالح اشعاري است که  بزرگ و فراموش شده یا مجسمه

: گوید  شود، مثال دربارة زنی که پس از زاییدن سه قلو مرده است با حالت زار می براي سنگ گور اشخاص نوشته می

واقع تیرهایی هستند که به سوي پزشکان،  گلهاي دیگر در» .پس از این باز هم زنها دلشان بچه بخواهد«

شود که در حال  مستمندي دیده می  اند؛ یا، کاران، مربیان، زنان سرکش، و شوهرهاي فریب خورده پرتاب شده مقاطعه

گوید که اسم بر  اش پی در پی برایش می آید؛ یا عالم دستور زبانی که نوه ضعف است و با بوي یک پشیز به هوش می

یا مشت زنی که از مشت زدن دست کشیده، زن گرفته، و بمراتب مشتهایی بیش از آنچه در میدان   سه نوع است؛

کند که مانند  اي بلندش کرده است و خیال می اي که پشه خورد؛ یا کوتوله کرده است می مشتزنی تحمل می

در » .ز با یک مرد نخوابیدستاید که ج آن زن مشهوري را می«گانومدس مورد تجاوز قرار گرفته است، طنز کوتاهی 

اش را، که دیگر او را آن طور که بوده است نشان  الئیس آینه«: شود برخی اشعار دیگر، هدایایی به خدایان تقدیم می

کند؛ نیکیاس، پس از آنکه پنجاه سال در خدمت مردها بوده است، کمربند محبوبش را  دهد، به خدایان هدیه می نمی

ستاید که در شراب نهفته است، خوشیهایی که از  در بعضی از بندها خوشیهایی را می» .کند به ونوس تسلیم می

اش  اي نیایشی، یکزنه بودن زناکاري را که بر اثر شکستن کشتی، در آغوش معشوقه چکامه. تر است حکمت حکیمانه

گیرد، و موضوع  ن الهام میها سرود عزایی است که از معتقدات مشرکا برخی از قطعه. ستاید به قعر دریا رفته است می

بدیهی است که . اي دیگر حاکی از یقین و ایمان مسیحی به یک رستاخیز فرخنده است آن کوتاهی عمر است؛ پاره

آنچه ادبیات بعداً دربارة درد . ستایند ها، زیبایی زنان و پسران و همچنین خلسۀ دردناك عشق را می بیشتر این چامه

. تر از قرن الیزابت، در این اشعار وجود دارد ایجاز یا اطناب، با مضامینی به مراتب لطیفعشق توانسته است بگوید، به 
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  و همشهري او،. اش برساند کند که پیامی به نگار آن لحظه سازد و او را مأمور می اي را پیک خود می ملئاگروس پشه

:کند می انگیزي به کسانتو چنین خطاب فیلودموس، مشاور فلسفی سیسرون، با لحن غم

  اي به ناز عطرآگین شده، هاي سفید موي، سینه گونه

  چشمهایی ژرف که آشیانۀ االهگان هنر است،

  دهند، لبهاي شیرینی که لذت کامل می

  …. اي کسانتوي رنگ پریده، آوازت را برایم بخوان، بخوان

  باز،. شود موسیقی چه زود قطع می

  باز نواي غم انگیز ولی دلپذیرت را سر کن،

  انگشتان عطرآگینت، سیم ساز را بنواز؛با 

  .اي خوشی عشق، اي کسانتوي رنگ پریده، بخوان

I  - سوریها  

. در ساحل شمالیتر، شهرهاي قدیمی فنیقیه قرار داشتند که، مانند فلسطین، بخشی از ایالت مفتوحۀ سوریه بودند

هاي تجارتی دیرین، و بازرگانان متمول دست و صنعتگران ماهرشان، موقعیت مناسبشان به عنوان بندر کارگران چیره

داشتند، این شهرها را یک هزاره از خالل  ها و کارگزاران خود را به همه جا گسیل می و تیزهوششان، که کشتی

هایی بدتر از آن  صور کاخهایی بزرگتر از کاخهاي روم و در عین حال دخمه. حوادث روزگار زنده نگاه داشته بود

  .داشت

هاي رنگارنگ و  پیچید، ولی در عوض به این دلخوش بودند که پارچه رگاههاي رنگرزیش در شهر میبوي نامطبوع کا

سازي در آنجا  صیدا، که گویا صنعت شیشه. پوشیدند هاي ابریشمی ارغوانیش را در سراسر جهان می بویژه پارچه

ه داشتن آموزشگاههاي پزشکی، ب) بیروت(بروتوس . کشف شده بود، اکنون در صنعت شیشه و برنز تخصص یافته بود

علم بیان، و حقوق شهرت داشت و به احتمال زیاد حقوقدانان بزرگی چون اولپیانوس و پاپینیانوس از این دانشگاه به 

.رم رفتند

در شهري که در روزگار . تر، و بارونقتر از سوریه نبود هیچ یک از ایاالت مفتوحۀ امپراطوري از لحاظ صنعتی پیشرفته

پنجاه شهر از آب   .کردند یلیون نفر زندگی محقري بیش ندارند، در عهد ترایانوس ده میلیون نفر زندگی میما سه م

هاي عمومی، فاضالب زیرزمینی، بازارهاي زیبا، ژیمنازیومها، ورزشگاهها، تاالرهاي موسیقی و  آشامیدنی پاك، گرمابه

نگارستانهایی برخوردار بودند که از مشخصات شهرهاي  سخنرانی، آموزشگاهها، معبدها، کلیساهاي بزرگ، رواقها، و

قدیمترین شهر این سرزمین دمشق بود که آن سوي لبنان بعد از . زیر نفوذ فرهنگ یونان در قرن اول میالدي است

ساخت؛ و تقریباً به صورت باغی در میان  صیدا قرار داشت، بیابانی که پیرامون آن را گرفته بود مستحکمش می

. نامیدند، درآمده بود می» رود طال«هاي فرعی یک رودخانه، که آن را از روي شکر نعمت  گشوده و رشتهبازوهاي 

شدند، و این کاروانها محصوالت سه قارة جهان را به بازارهاي این شهر  راههاي کاروانرو بسیاري به آنجا منتهی می

  .آوردند می

هاي  پر گرد و غبار سمت شمال، مسافر امروزي از یافتن ویرانهبا پیمودن مرتفعات جبل الشرقی و با تعقیب راههاي 

» شهر آفتاب«که یک جلوخان دارند و در قدیم مایۀ سرافرازي هلیوپولیس، . دو معبد باشکوه در دهکدة بعلبک

آوگوستوس مهاجرنشین کوچکی در آنجا مستقر ساخت و در . شود اند، در شگفت می اي ـ یونانی ـ رومی بوده سوریه

در . النوع خورشید و چهارراه دمشق و صیدا و بیروت، توسعه یافت یجه این شهر، یعنی مقر بعل خداي فنیقی ربنت

اي در محل یک معبد قدیمی  زمان آنتونینوس پیوس و جانشینان او، معماران و مهندسان یونانی و رومی و سوریه
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این بنا از سنگهاي عظیم یکپارچه بود که از . ندمکان مقدس باشکوهی براي یوپیتر هلیوپولیتانوس برپا کرد بعل، 

. اندازة یکی از سنگهاي آن در حدود بیست متر در پنج متر درسه متر است. شد معدنی در مجاورت آنجا استخراج می

پنجاه و یک پلۀ مرمر به پهناي سی متر جلوخان معبد . اي وسیع کافی است این سنگ به تنهایی براي بنا کردن خانه

در آن سوي دو جدار قسمت ستوندار معبد بزرگ برپا بود . داشت و این جلوخان رواقی و به سبک کورنتی بود امتداد

در نزدیکی آن، بقایاي معبدي با ابعاد کوچکتر وجود دارد که آن را به . که هنوز پنجاه و هفت ستون آن باقی است

. و یک در بزرگ با معماریهاي ظریف برجا مانده استاز این بنا نوزده ستون . دهند ونوس، باکخوس، و دمتر نسبت می

ستونهاي این معابد، که در زیر آسمانی بی ابر در این کنج خلوت و دور افتاده با عظمت و تابناکند، از زیباترین 

انسان با دیدن آنها، حتی بیش از آنچه در خود ایتالیا به چشم . آیند شاهکارهاي ساختۀ دست بشر به شمار می

برد که توانسته است در  کند و به عظمت ثروت و همت و ذوق و استعدادي پی می د، شکوه روم را حس میخور می

  .برپا سازد  اینهمه شهرهاي پراکنده معابدي بزرگتر و باشکوهتر از آنچه پایتخت پر جمعیت روم به خود دیده بود،

به تدمر که یونانیان آن را پالمورا یعنی شهر ) امساي قدیم(مسافري که از میان بیابان رو به شرق، یعنی از حمص 

موقعیت مناسب و زمین حاصلخیز . شود اي رو به رو می سپارد نیز با چنین منظره نامیدند، ره می هزاران هزار نخل می

هاي میان امسا و دمشق و فرات واقع شده است، چنان سبب شکفتگی  تدمر، که پیرامون دو چشمۀ جوشان بین جاده

اش نسبت به شهرهاي دیگر باعث شد که با وجود  فاصله. ه یکی از بزرگترین شهرهاي مشرق زمین گشتآن شدند ک

در بزرگراه وسیع وسط . تابعیت اسمی نسبت به پادشاهان سلوکی یا امپراطوران روم، عمال استقالل خود را حفظ کند

در چهار راههاي اصلی آن طاقهاي . ار داشتدار مشتمل بر چهار صد و پنجاه و چهار ستون قر این شهر، رواقهاي سایه

. توان به قیاس آن در مورد بقیه هم اظهار نظر کرد بزرگی برافراشته بودند که یکی از آنها بر جاي مانده است و می

) آفتاب(میالدي، به خدایان سه گانۀ بلندپایه، یعنی بعل، یارهیبول  30مایۀ افتخار شهر معبد آفتاب بود که در سال 

. ابعاد آن نشانۀ ادامۀ سنت دیرین آشوریهاست که به بناهاي سترگ توجه داشتند. اهدا شده بود) ماه(لیبول و آگ

ترین جلوخان در سراسر امپراطوري روم بود، یک ستونبندي بیهمتا به طول هزار و  جلوخان این معبد، که وسیع

در . که در چهار ردیف متوالی قرار داشتند سیصد متر داشت که بیشتر آن مرکب از ستونهایی به سبک کورنتی بود

دهد که پالمورا با کشور  شان نشان می هاي به جا مانده جلو خان، و در معبد، حجاریها و نقاشیهایی بودند که نمونه

.پارتها، چه از حیث هنر و چه از لحاظ جغرافیایی، همسایه است

میالدي، بازرگانان  100در اینجا بود که در سال . رسید ت میدر خاور پالمورا، راه بزرگی در دورا ـ ائوروپوس به فرا

یک . ، معبدي نیمه یونانی و نیمه هندي برپا کردند)سه خداي نامبرده(براي تقسیم سود خود با تثلیث پالموري 

ر سازد هنر بیزانس و هنر مسیحی د نقاش شرقی نیز دیوارهاي آن را با نقاشیهاي دیواري آراست که بخوبی روشن می

اي شمالیتر، در کنار رود بزرگ، محلهاي تقاطع مهم دیگري در شهرهاي  در نقطه. آغاز منشأ شرقی داشته است

گذشت  و آپامیا می) حلب(از تاپساکوس، با گردش به سوي مغرب، مسافر از برویا . تاپساکوس و زئوگما وجود داشتند

به مدیترانه   شود و هنوز هم بندر پر فعالیتی است، و در الئودیکیا، که هنوز به نام قدیمیش الذقیه نامیده می

میان الذقیه و آپامیا، رودخانۀ اورونتس به سوي شمال روان بود و در طول دو ساحل آن امالك پردرآمدي . رسید می

اورونتس و یک شبکۀ فشرده از راهها محصوالت . این رودخانه به انطاکیه، پایتخت سوریه، جریان داشت. واقع بودند

در همان حال بندر آن در مدیترانه، که سلوکیۀ پیریا نام داشت و بیست و دو . آوردند شرق زمین را به انطاکیه میم

قسمت اعظم این شهر در دامنۀ کوهی . تر در کنار اورونتس بود، راه ورود کاالهاي غربی به انطاکیه بود کیلومتر پایین

کرد که به عنوان زیباترین شهر یونانی  هایش به آن کمک می منظرهزیبایی . بود که اورونتس در پاي آن جریان داشت

خیابانهاي شهر انطاکیه که در شب شبکۀ روشنایی پرنوري داشت، و امنیت آن در . مشرق زمین، با رودس رقابت ورزد
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خیابان بزرگ آن، به طول هفت کیلومتر، با سنگ خارا فرش شده بود و در طرفین آن یک . شد شب تأمین می

آب . گزند از باران و آفتاب، سرتاسر شهر را بپیمایند توانستند، بی تونبندي سرپوشیده قرار داشت که مردم میس

اي، و یهودي  جمعیت مختلط آن مرکب بود از ششصد هزار یونانی، سوریه. شد آشامیدنی در هر خانه فراوان یافت می

گذراندند و به تمسخر کردن رومیان پرزرق و  بار وقت میبندو  که با شادي شهره شده بودند؛ آنها به لذت پرستی بی

ها به  خانه اهالی آن از سیرك به آمفی تئاتر و از فاحشه. آمدند معروف بودند برقی که براي حکمرانی بدانجا می

هاي جشن. کردند استفادة کامل می رفتند، و از پارك معروف آن واقع در حومۀ شهر، که دافنه نام داشت، ها می گرمابه

گوید  یکی از معاصران آن زمان می. آفرودیته همواره سهم خود را از این جشنها داشت. شد فراوان در آنجا برگزار می

گرفتند، تمام شهر به یک میکده شباهت داشت، و تمام  که در جشن برومالیا، که در قسمت اعظم ماه دسامبر می

انطاکیه مدارس علم بیان، فلسفه، و پزشکی   . پیچید می ها شب صداي تصنیفها و خوشگذرانیهاي پرغوغا در کوچه

مردم آن بشدت در فکر آن بودند که روز خود را خوش بگذرانند و زندگی کنند، و . داشت ولی مرکز آموزش نبود

کردند به نزد عالمان علم احکام نجوم، جادوگران، مدعیان کشف و کرامت،  هنگامی که احتیاجی به مذهب پیدا می

.آوردند ن روي میوکالشا

سیماي عمومی سوریه در دورة تسلط رومیان حاکی از شکفتگی و رونقی است که بیش از هر ایالت دیگر در آن تداوم 

طبقات باال با آداب و فرهنگ یونانی زندگی . کردند، آزاد بودند جز آنها که کارهاي خانه می  اغلب کارگران،. داشت

در همین شهر، فالسفۀ یونانی دوشادوش زنان فاحشۀ معابد و کاهنهاي . ده بودندکردند، و طبقات پایین شرقی مان می

کردند، مجسمه  اخته در آمد و شد بودند؛ تا زمان هادریانوس هنوز گاه گاهی کودکان را در راه خدایان قربانی می

ر زبان یونانی معمول در دستگاه دولتی و ادبیات بیشت. سازي و نقاشی شکل نیمه شرقی ـ نیمه قرون وسطایی داشت

عدة فضال و دانشمندان کم نبود و شهرت . رفت ، ولی زبانهاي بومی، به ویژه آرامی، زبان تودة مردم به شمار می بود

نیکالئوس دمشقی نه تنها راهنماي آنتونیوس، کلئوپاترا و هرودس بود، بلکه وظیفۀ . پیچید زودگذر آنان در جهان می

گوید که حتی هرکولس هم در مقابل چنین زحمتی  خود او می. را نیز به عهده گرفتسنگین نگاشتن تاریخ عمومی 

روزگار، بلطافت، همۀ آثار او را از میان برده است، چنانکه به محض به دست آوردن فراغت آثار ما . نهاد قدم واپس می

  .نیز چنین خواهد کرد

VI - آسیاي صغیر  

ود داشت که بعداً ایالت شد، نام آن کوماگنه و پایتختش شهر اي وج در شمال سوریه، کشور سلطنتی وابسته

روم، پایتخت آن، شهر . در آن سوي فرات، کشور کوچک اوسروئنه بود. پرجمعیت ساموساتا، زادگاه لوکیانوس، بود

شهر با دخول به دوران مسیحیت از این . را به عنوان پایگاه عملیات علیه کشور پارتها مستحکم ساخت) اورفه(ادسا 

وارد ) آلکساندرتا یا اسکندرون(رفت در آلکساندریاایسی  کسی که از سوریه رو به غرب می. بیشتر سخن خواهیم گفت

کیلیکیا، که ایالت سیسرون بود، در طول ساحل ). شود همان گونه که اکنون وارد خاك ترکیه می(شد  کیلیکیا می

) تارسوس(طرسوس . روس به حالت بربریت باقی مانده بودهاي تاو جنوبی آسیاي صغیر بسیار متمدن ، ولی در تپه

، ولی به علت مدارس و »شهري بزرگ نبود«گوید،  پایتخت آن، به قراري که فرزند این سرزمین بولس حواري می

  .اش شهرت داشت فالسفه

، قطع درختان سرو، و برداري از معدنهاي مس رو به روي کیلیکیا، در مدیترانه، جزیرة قبرس از قدیمترین ایام به بهره

. معدنها پر سود بودند و به روم تعلق داشتند. کرد می سازي مشغول بود، و صبورانه فاتحان متوالی خود را تحمل کشتی

کند که چگونه در زمان او معدنی فرو ریخت و صدها کارگر را  جالینوس نقل می. کردند در این معادن بردگان کار می

  .دهد اي که به طور ادواري در معادن مایۀ رفاه و قدرت بشر روي می هدر کام خود فرو برد ـ حادث
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در شمال کیلیکیا، سرزمین لم یزرع و کوهستانی کاپادوکیا قرار داشت که از حیث فلزات قیمتی غنی بود، و غله، 

اري از دربه، در مغرب آنجا، لوکائونیا بود که به واسطۀ بازدیدهاي بولس حو. کرد حیوانات اهلی، و برده صادر می

باز هم در سمت شمال، گاالتیا بود که در قرن سوم قبل از میالد مردمانی . لوسترا، و ایکونیوم نامش در تاریخ وارد شد

معروفترین محصول آن . شد نامیده می) سرزمین گلها(از اهالی گل در آنجا سکونت داشتند و به همین جهت گاالتیا 

شهر عمدة آن آنکورا بود که پایتخت . شد مظهر کوبله به روم فرستاده میسنگ سیاه پسینوس بود که به عنوان 

در مغرب کیلیکیا، ایالت مفتوحۀ . است) آنکارا(حتیها در سه هزار و پانصد سال پیش بود و امروز پایتخت ترکیه 

اینک پیسیدیا چندین شهر آباد داشت و از جمله کسانتوس که پس از خودکشی دسته جمعی در برابر بروتوس 

توان بآسانی در نظر مجسم ساخت که  کرد، و آسپندوس که تئاتر آن چنان حفظ شده است که می دوباره سر بلند می

.براي شنیدن و دیدن نمایش آثار مناندروس یا اوریپید پر از بیننده شده است

. ، و موسیا تقسیم شده بودقرار داشت که به فریگیا، کاریا، لیدیا» آسیا«در مغرب و شمال پیسیدیا، ایالت مفتوحۀ 

شهر  500نویسد این ایالت  شکفت و به طوري که فیلوستراتوس می تمدن یونیایی هنوز در آنجا بعد از ده قرن می

ها قرن به قرن تکمیل  روستاهاي آن حاصلخیز بود، و حرفه. داشت و مجموع جمعیت آنها به مراتب بیش از امروز بود

فریگیا کوهستانی بود، ولی . شدند ارهاي پر ثروت ایتالیا، افریقا، اسپانیا، و گل منتفع میشده بود؛ بندرها از توسعۀ باز

بالفاصله پس از افسوس قرار » آسیا«شهرهاي بزرگی داشت، مانند آپامیا کالیناي، که استرابون آن را در تمام 

کنیدوس هنوز آن قدر اهمیت  .دهد؛ و الئودیکئا، که به خاطر فالسفۀ نوعپرست و میلیونرهایش شهرت داشت می

داشت که با روم پیمان اتحاد ببندد؛ در عوض هالیکارناسوس در فاصلۀ زمانی میان هرودوت و دیونوسیوس، این نقاد 

میلتوس با آنکه از لحاظ بندري فعالیت داشت، دیگر . ادبی برجسته ولی مورخ فاقد حس انتقاد، رو به افول رفته بود

داد؛ و  وخش آپولون در معبدي در شهر مجاور آن، دیدوما، هنوز با معما به پرسشها پاسخ میدر دوران شکفتگی نبود، 

را به هم می بافتند، و چیزي نگذشت که رمان یونانی از آنها به » داستانهاي ملطی«نقاالن این دیار همچنان همان 

در اینجا، در قرن اول ق . زیبا بیارایند کوشیدند آن را با عمارات پرینه شهر کوچکی بود، ولی ساکنانش می. وجود آمد

. برد نفوذ ثروت و نفوذ رم در سرزمینهاي هلنی مقام زن را باال می. م، زنی فیله نام به عالیترین مقام شهرداري رسید

این پرستشگاه به . دانستند ماگنسیا در کنار رود میاندر معبدي داشت که بسیاري آن را از تمام معابد آسیا کاملتر می

م بود؛ طرح آن را هرموگنس، از بزرگترین معماران آن عصر، ریخته  ق 129آرتمیس اهدا شده بود و تاریخ بناي آن 

  .داد در موکاله مجلس عوام هنوز به عنوان شوراي عمومی و اتحاد مذهبی یونیایی، هر سال تشکیل جلسه می. بود

یر بافی و آموزشگاه طبش، که از سنتهاي بقراط مایه از میان جزایر واقع در نزدیک ساحل کاریا، کوس با صنعت حر

هنگامی . رفت ، حتی در هنگام افول، زیباترین شهر عالم یونانی به شمار می)گل سرخ(رودس . گرفته بود، رونق داشت

که آوگوستوس، پس از جنگ داخلی، در صدد برآمد با لغو بدهیها از فالکت شهرهاي مشرق زمین بکاهد، رودس از 

نتیجه این شد که موقعیت خود را به . واري قبول این تدبیر سرباز زد و تمام تعهد خود را صادقانه انجام دادتحمل خ

این شهر به خاطر . عنوان بانکدار بازرگانی دریاي اژه بزودي بازیافت و دوباره بندر ترانزیت میان آسیا و مصر شد

هاي منظم و پاکیزه، حکومت اشرافی کار  ها، کوچه ، مجسمهمجسمۀ عظیم و کوه پیکر فرو ریختۀ آپولون، عمارات زیبا

آپولونیوس مولون در اینجا به قیصر و به سیسرون نازك . اش شهرت داشت آمد، و مدارس معروف علم بیان و فلسفه

.کاریهاي انشا را آموخت و به وسیلۀ آنان تمام نثر بعدي التینی را تحت تأثیر قرار داد

م در  ق 135او در سال . س در این دوره پوسیدونیوس، آخرین مغز خالق عهد باستان، بودمشهورترین مرد اهل رود

پس از اینکه در زمان پانایتیوس در آتن . نخست به عنوان یک دوندة ماراتون شهرت یافت. آپامیاي سوریه به دنیا آمد

ایاالت . ه عنوان سفیر خدمت کردتحصیل کرد، در رودس توطن گزید و به این دیار به عنوان صاحب مقام قضایی و ب
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بسیاري را در نوردید، سپس به رودس بازگشت و مردانی مانند پومپیوس و سیسرون را به مجلس درس خود در باب 

او، که » تاریخ جهانی«. در روم مستقر گشت و یک سال بعد در آنجا درگذشت 83به سال . فلسفۀ رواقی جلب کرد

این تاریخ را فضالي قدیم همپایۀ . م بود ق 82تا  144ه روم و مستملکات آن از سال اکنون از میان رفته است، راجع ب

از منابعی هستند که » دربارة اقیانوس«اش موسوم به  شرح مسافرتش به گل و رساله. دانستند اثر پولوبیوس می

کیلومتر  83‘200‘000ت ـ خورشید از زمین زده اس تخمینی که در مورد فاصلۀ. استرابون از آنها استفاده کرده است

براي مطالعۀ جزر و مد به کادیث رفت و . ـ بیش از هر محاسبۀ دیگر عهد باستان به تخمینهاي جدید نزدیک است

دانست، و پیش  وسعت اقیانوس اطلس را کمتر از آنچه هست می. آن را ناشی از عمل توأم خورشید و ماه دانست

با . رسد وار کشتی بشود پس از پیمودن سیزده هزار کیلومتر به هندوستان میکرد که اگر انسان در اسپانیا س بینی می

هاي رایج عصر مربوط به ارواح را قبول داشت ـ وجود ارواح  آنکه به علوم طبیعی بخوبی آشنا بود، بسیاري از اندیشه

رازورانه با خدا، که در نظر ، و قادر بودن روح به رسیدن به وحدتی )تلپاتی(  واسطه، غیبگویی، تنجیم، انتقال حسیات

دانست، ولی ما  سیسرون پوسیدونیوس را سخاوتمندانه جزو بزرگترین رواقیون می. جهان است» نیروي حیاتی«او 

  .توانیم او ار از پیشگامان نو افالطونیان و پلی میان زنون و فلوطین بدانیم می

افسوس . رسید شد و به بزرگترین شهر آن افسوس می می با پیمودن ساحل آسیا ازکاریا رو به شمال، مسافر وارد لیدیا

رسماً پرگاموم بود، ولی عمال » آسیا«گرچه پایتخت . در دوران تسلط رومیان بیش از هر زمان دیگر شکوفا شد

این شهر پنجمین بندر عمدة ایالت مفتوحه و مقر مجمع . افسوس اقامتگاه فرماندار رومی ایالت و اطرافیان او شده بود

گفتند؛ از  جمعیت دویست و بیست و پنج هزار نفري آن که به چند زبان سخن می. رفت التی به شمار میای

ها و معابر سنگفرش و داراي  کوچه. سوفسطاییهاي بشردوست تا تودة پرغوغا و موهوم پرست تشکیل شده بود

ت عمومی را که در آنجا بود در سال بعضی از عمارا. دار داشتند روشنایی بودند و چند کیلومتر تمام رواقهاي سایه

یا مرکز علمی، یک آموزشگاه پزشکی، یک کتابخانه با نماي باروك » موزه«یک : از زیر خاك بیرون آوردند 1894

در اینجا بود که بعدها دمتریوس صورت . بسیار عجیب، و تئاتري به گنجایش پنجاه و شش هزار نفر از آن جمله بود

شهر معبد آرتمیس بود که پیرامون آن صدو ) و بانک اصلی(مرکز . بولس حواري شوراند الناس را علیه ساز عوام

هاي  در این معبد کاهنه. وبیست و هشت ستون قرار داشت؛ هر یک از این ستونها را یکی از پادشاهان هدیه کرده بود

راسم یونانی و شرقی بود؛ و دوشیزه و عدة کثیري برده دستیار کاهنهاي خواجه بودند؛ مراسم مذهبی مخلوطی از م

کرد، دو ردیف پستان اضافی داشت که نشانۀ باروري  مجسمۀ متعلق به عهد بربریت، که خود االهه را مجسم می

.ساخت جشن آرتمیس تمام ماه را به دورة عیش و شادي، مهمانی و مسابقه مبدل می. بودند

وس از اهالی توآنا، که جهانگردي بسیار سفر کرده بود، آپولونی. در سمورنا، با وجود ماهیگیرانش، محیط بهتر بود

هاي دراز مستقیم، ستونهاي دو ردیفه، کتابخانه  این شهر به کوچه» .نامید باشکوهترین شهر زیر آفتاب می«سمورنا را 

ی ، آن را با کلمات)میالدي 118 – 117(یکی از نامورترین فرزندانش، آیلیوس آریستیدس . بالید و دانشگاهش می

  :آورد ومی ـ یونانی را به یاد میکند که شکوه و جالل شهرهاي ر وصف می

اي  ، از معبدي به معبد دیگر، و از تپه)جاذبۀ زرین(اي که از نامش هم زیباتر است  از شرق به غرب برو، در طول کوچه

یهاي بیرون شهر در دریا در زیر پایت روان است، کو: بر فراز آکروپولیس درنگ کن. به تپۀ دیگر خواهی گذشت

تا کنار دریا همه  ….کند پیرامون تو امتداد دارند، و شهر با سه منظرة دلپذیر، جام روانت را از بادة لذت سرشار می

دانی در کدام یک  اي که نمی به اندازه(ها  گرمابه …جا انبوهی از چیزهاي تابناك است ـ ژیمنازیومها، بازارها، تئاترها 

ها، نمایشگاهها،  کثرت نمایشها، مسابقه. راي هر خانهآبنماها، گردشگاهها، و آب جاري ب …) یاز آنها استحمام کن
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خواهند عمر خود را در آسایش به سر برند و  این شهر براي کسانی که می. ها بیان ناکردنی است مانند تنوع حرفه

  .نیرنگ فلسفه بگویند مناسبترین شهرهاست بی

اش دانشجویان سراسر یونان را به  ي متعدد علم بیان و سوفسطاییان بود که آوازهآیلیوس آریستیدس یکی از علما

که با شهرها به عنوان زیردست، «گوید، چنان بزرگ بود  فیلوستراتوس دربارة پولمون، استاد او می. سمورنا می کشاند

» .گفت هاي خود سخن میبا امپراطوران به عنوان کسانی که فرادست وي نیستند، و با خدایان به عنوان همشأن

کرد، هرودس آتیکوس، بزرگترین رقیب او در شیوایی پرطمطراق بیان، در  پولمون هنگامی که در آتن سخنرانی می

هرودس براي اعتراف به این برتري، صد و پنجاه هزار . شد سخنرانیهاي او مانند یک شاگرد ستایشگر حاضر می

چون پولمون از او تشکر نکرد، دوستی اظهار داشت که شاید این مبلغ به نظر . براي او فرستاد) نود هزار دالر(دراخما 

هرودس صد هزار دراخماي دیگر بر آن افزود و پولمون این پول را هم بآرامی، چنانکه . پولمون کافی نبوده است

برگزیده بود؛ کرد که آن را به عنوان میهن  پولمون ثروت خود را صرف آرایش شهري می. پذیرفت  گویی حق اوست،

. هاي مخالف آن را با یکدیگر سازش داد، و به عنوان سفیر به شهر خدمت کرد در ادارة این شهر شرکت کرد، دسته

کنند که چون از درد مفاصل در رنج بود و تاب تحمل آن را نداشت، در الئودیکیا در گور نیاکان  چنین روایت می

  .از خوردن غذا در آنجا جان سپردخویش رفت و در پنجاه و شش سالگی با امتناع 

سیسرون . رفت به شمار می» یک شهر بزرگ«، هنوز در زمان استرابون )کرویسوس(ساردیس، پایتخت قدیم کرزوس 

کند که  در قرن سوم میالدي، لونگوس این شهر را چنان توصیف می. تحت تأثیر شکوه و آراستگی موتیلنه واقع شد

گاموم به برکت معبد بزرگ خود و عمارات پرخرجی که پادشاهان سلسلۀ آتالوسها پر. افتد انسان به یاد ونیز می

داشتند که دسترنج بردگانی  اي برمی هزینۀ این ساختمانها را پادشاهان نامبرده از خزانه. ساخته بودند شکوهی داشت

که جهانگیري   آتالوس سوم،. دکر کردند آن را پر می هاي دولتی کار می که در جنگلها، کشتزارها، معدنها، و کارخانه

. م کشور خود را به روم پیشکش کرد ق 133کرد، در سال  امپراطوري روم و انقالب اجتماعی را پیش بینی می

اي، اعالم داشت که چون این پیشکشی تحمیلی بوده است ارزش  آریستونیکوس، پسر ائومنس دوم از یک زن صیغه

شکست داد، چندین شهر را به  132ا بشورانید و یک ارتش رومی را به سال ندارد، و بردگان و آزادمردان تهیدست ر

. تصرف درآورد، و قصد داشت به دستیاري بلوسیوس، استاد برادران گراکوس، یک دولت سوسیالیستی به وجود آورد

رش به پادشاهان بیتینیا و پونتوس که همسایگان او بودند وطبقات سوداگر شهرهاي اشغال شده براي سرکوب شو

این طغیان و جنگهاي مهردادي مدت نیم قرن . روم پیوستند، و آریستونیکوس در یک سیاهچال رومی جان سپرد

به عالوه، آنتونیوس، براي اینکه کتابهاي سوخته شده در دوران اقامت قیصر . زندگی فرهنگی را در پرگاموم قطع کرد

این شهر احتماال در عهد وسپاسیانوس دوباره آباد . به یغما بردرا به اسکندریه پس بدهد، کتابخانۀ معروف پرگاموم را 

  در عهد آنتونینوسها،. کرد شده بود، زیرا پلینی مهین در آن هنگام پرگاموم را درخشانترین شهر آسیا ارزیابی می

دها بع. آن یک آموزشگاه پزشکی به وجود آمد) درمانگاه(عمارات جدیدي مایۀ آرایش آن گشت و در آسکلپیون 

.جالینوس از این آموزشگاه معالجۀ جهانیان را آغاز کرد

فرضی که  کردند ـ تر، آوگوستوس تروآس اسکندریه را به یادبود اینکه تروا را منشأ روم فرض می اي شمالی در نقطه

اي  روي تپه. ـ به صورت یک مهاجرنشین رومی درآورد دستاویز روم براي ادعاي حاکمیت بر تمام این مناطق بود

نزدیک آن به نام حصارلیق، ترواي قدیم به عنوان ایلیوم جدید، دوباره ساخته شد و به صورت یک مرکز جهانگردي 

و همچنین غاري را که در آنجا » ایلیاد«درآمد که در آنجا راهنماها جاي دقیق همۀ فتوحات درخشان ذکر شده در 

کوزیکوس ) دریاي مرمره(در کنار پروپونتیس . دادند نشان میپاریس در مورد هرا و آفرودیته و آتنه داوري کرده بود 

در . توانست رقیب آن باشد فرستاد و در این امر تنها رودس می ساخت و به همه جا ناوگان بازرگانی می کشتی می
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که گوید  دیون کاسیوس می. اینجا بود که هادریانوس براي پرسفونه معبدي برپا کرد که یکی از افتخارات آسیا بود

. قطر ستونهاي آن دو متر، و بلندیشان بیست و پنج متر بود، و با این حال هر یک از آنها فقط یک سنگ یکپارچه بود

  .نمود چنان بلند بود که به ورایت آیلیوس، با بودن آن چراغ بندر زاید می. اي ساخه بودند این معبد که آن را روي تپه

  . شدند و آرامشی که روم به وجود آورده بود، صد شهر شکفته می از دریاي سرخ تا دریاي سیاه، بر اثر صلح

VII – مهرداد بزرگ  

در طول سواحل شمالی آسیاي صغر، بیتینیا و پونتوس گسترده بودند که داخل آنها کوهستانی بود، ولی از حیث الوار 

قدیمی حیتهاي آنجا را تحت الشعاع  مخلوطی از تراکیها، یونانیها، و ایرانیها، نژاد. چوب و سنگهاي معدنی غنی بودند

ایس ـ (کردند، این پادشاهان در نیکومدیا  اي از پادشاهان یونانی ـ تراکی بر بیتینیا حکومت می سلسله. دادند قرار می

در حدود . بنا نهادند) ایس ـ نیک (براي خود پایتختی بنا کردند، و شهرهاي بزرگی در پروسا و در نیکایا ) نیکمید

شد، کشوري براي خود از کاپادوکیا و پونتوس  زادة ایرانی، که پارسایانه مهرداد نامیده می م، یک نجیب ق 302سال 

اي از پادشاهان نیرومند متأدب به آداب و فرهنگ یونانی بنیاد گذاشت که پایتختهایشان  تشکیل داد و سلسله

. که به منافع اقتصادي و سیاسی رومیان برخورد کردفرمانروایی آنان گسترش یافت تا این. کوماناپونتیکا و سینوپه بود

جنگهاي مهردادي که به دنبال این جریان درگرفت، بجا و بحق نام پادشاه شایستۀ احترامی را بر خود دارد که 

شد چهرة تاریخ را دگرگون  آسیاي غربی و بخش اروپایی یونان را در شورشی متحد کرد که هر گاه قرین موفقیت می

.کرد می

مادر و قیمهایش براي آنکه جانشین او شوند، در . هرداد ششم در یازده سالگی وارث تخت و تاج پونتوس گشتم

ها به عنوان  بدین جهت از کاخ گریخت و قیافۀ خود را عوض کرد و مدت هفت سال در بیشه. هالك او کوشیدند

ودتایی مادرش از سلطنت خلع شد و او بر م، با ک ق 115در حدود سال . شکارچی به سر برد و پوست حیوانات پوشید

هایی بود که از مختصات دربارهاي شرق است، احتیاطاً هر روز اندکی زهر  چون در معرض توطئه. سر کار آمد

در طی تجارتش . نوشید تا در برابر بیشتر انواع مواد سمی، که اطرافیانش بر آن دسترس داشتند، مصونیت یابد می

مند شد، و در این زمینه معلومات چنان با ارزشی گرد آورد که  از آنجا به پزشکی عالقه .چندین پادزهر کشف کرد

اش در جنگل، به جسم و ارادة او نیرو  زندگانی سختگیرانه. پومپیوس دستور داد آنها را به زبان التینی ترجمه کنند

سوارکار . ح زایران به معبد دلفی فرستاداندام او چنان درشت شده بود که زره خود را براي سرگرمی و تفری. داده بود

توانست در دو بر آهو سبقت بگیرد، یک ارابۀ شانزده اسبی را براند، و  گویند می و جنگجوي ماهري بود، چندانکه می

زد که هیچ کس قادر نیست بر سر خوان بیش از او غذا بخورد یا  الف می. کیلومتر راه را در نوردد 200در یک روز 

گویند که بیرحم و ناجوانمرد بود و مادر، برادر، سه  مورخان رومی می. و حرمسراي بزرگی در اختیار داشت  بیاشامد،

آدمی نسبتاً با فرهنگ بود، به . پسر، و سه دختر خود را کشت؛ ولی روم نظر خود وي را در این باره نقل نکرده است

ادبیات یونانی را تحصیل کرده بود، موسیقی . کرد بیست و دو زبان آشنایی داشت، و هرگز از مترجم استفاده نمی

داشت، معابد یونانی را پر مایه ساخت؛ و در دربارش دانشمندان، شاعران، و فیلسوفان یونانی راه  یونانی را دوست 

 ولی با این. هایی زدند که از لحاظ کیفیت بسیار قابل توجهند کرد، و دستور داد سکه آثار هنري را جمع می. داشتند

در برابر . وصف، در هوسرانی و درشتخویی محیط نیمه بربري خود سهیم بود و خرافات زمان خویش را قبول داشت

روم نه با مانوورهاي سنجیدة یک نفر سردار بزرگ یا رجل سیاسی، بلکه با دالوري ذاتی یک جانور وحشی که در 

  .ششدر باشد از خود دفاع کرد

وي به . ور کوچکی که مادرش قسمتهایی از آن را به باد داده بود خرسند باشدتوانست به داشتن کش چنین کسی نمی

کمک افسران و سربازان مزدور یونانی، ارمنستان و قفقاز را گشود، از رودکوبان و از تنگۀ کرچ گذشت و داخل کریمه 
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درهم ریختن قدرت  .و تمام شهرهاي یونان را در ساحل شرقی، شمالی و غربی دریاي سیاه مطیع خویش ساخت  شد،

هاي سربازان  نظامی یونان مردم این نواحی را در برابر بربرهاي داخلی تقریباً بیدفاع گذاشته بود، و آنان از دسته

شهرهایی که بدین ترتیب منقاد گشتند، سینوپه . کردند یونانی مهرداد مانند نجات دهندة خویش استقبال می

) داردانل(و بیزانس بودند، ولی نظارت بیتینیایی بر هلسپونتوس ) کرچ(پایون  ، پانتیکا)طرابوزان(، تراپزوس )سینوب(

هنگامی که نیکومدس دوم، پادشاه بیتینیا، به . داد تجارت پونتوس را در مدیترانه در اختیار پادشاهان خصم قرار می

در صدد جلب پشتیبانی  یکی از آنان. م در گذشت، دو فرزندش بر سر جانشینی او به منازعه برخاستند ق 94سال 

مهرداد از اختالفات احزاب در ایتالیا براي . روم برآمد و دیگري، به نام سوکراتس، از پادشاه پونتوس یاري جست

خواست بوسفور به دست دشمن بیفتد، به مهرداد و  روم، که نمی. اشغال بیتینیا و خلع سوکراتس استفاده کرد

فرماندار . داد مهرداد بدین امر راضی شد، ولی سوکراتس تن در نمی. یه کنندسوکراتس فرمان داد که بیتینیا را تخل

این پادشاه جدید به تشویق فرماندار رومی، مانیوس آکویلیوس، . آسیا او را خلع و نیکومدس سوم را پادشاه کرد

).م ق 84 – 88(پونتوس را اشغال کرد و بدین ترتیب نخستین جنگ مهردادي آغاز شد 

وي خود را آزاد . کرد که تنها راه بقایش در شورانیدن شرق هلنی علیه اربابان ایتالیایی است اس میمهرداد احس

. کنندة یونان اعالم کرد و گروهی سرباز فرستاد تا، در صورت لزوم، با توسل به زور شهرهاي یونانی آسیا را آزاد کنند

تیک از در دوستی درآمد و به آنان وعدة اصالحات چون در شهرها به مخالفت سوداگران برخورد، با احزاب دموکرا

ضمناً ناوگانش، که مرکب از چهار صد کشتی بود، ناوگان رومیان را در دریاي سیاه غرق کرد، . نیمه سوسیالیستی داد

این پادشاه پیروزمند، براي نشان . و ارتش دویست و نود هزار نفریش بر نیروهاي نیکومدس و آکویلیوس چیره شد

یزاریش از حرص و آز رومیان، طالي مذاب در گلوي آکویلیوس به اسارت درآمده ـ که از کامیابیش در دادن ب

شهرهاي یونانی آسیاي صغیر، که از پشتیبانی روم محروم . سرکوبی بردگان شورشی سیسیل شادمان بود ـ ریخت

به پیشنهاد مهرداد، در . م وفاداري کردندهاي خود را به روي سپاهیان مهرداد گشودند و به او اعال شده بودند، دروازه

عدة این کشته شدگان هشتاد هزار . هایشان قتل عام کردند روز معین، همۀ ایتالیاییها را از مرد و زن و کودك در خانه

  :گوید آپیانوس در این باره می). م ق 88(نفر بود 

هاي این االهه آویخته بودند بیرون  ر مجسمهمردم افسوس فراریانی را که به معبد آرتمیس پناهنده شده بودند و د

مردم . اهالی پرگاموم رومیانی را که به معبد آسکلپیوس پناه جسته بودند با تیر از پاي درآوردند. کشیدند و کشتند

خواستند با شنا جان به در برند تا میان دریا تعقیب کردند، و خودشان را کشتند و  آدراموتیوم کسانی را که می

پناه برده » وستا«ایتالیاییهایی را که به پیرامون مجسمۀ ) در ایالت کاریا(ساکنان کاونوس . ان را غرق کردندکودکانش

بدین سان  ….بودند دنبال کردند، کودکان را در برابر چشم مادرها، سپس مادرها، و آنگاه مردها را به قتل رسانیدند

  .ایع دخیل بوداز ترس آنها از مهرداد، در این فج آشکارا دیده شد که کینۀ اهالی نسبت به رومیان، بیش

شک طبقات فقیرتر، که از تسلط رومیان بیش از همه لطمه دیده بودند، در رأس این قتل عام وحشیانه قرار  بی

طبقات دارا، که دیر زمانی روم از آنان حمایت کرده بود، البد از چنین شورش انتقامجویانۀ شدیدي بر خود . داشتند

مهرداد کوشید با معاف کردن شهرهاي یونانی از پرداخت مالیات براي مدت پنج سال و یا اعطاي . اند لرزیده

وي لغو وامها را اعالم داشت، « : آپیانوس می نویسد. خودمختاري کامل به آنها اشخاص مرفه الحال را آرامش بخشد

اي  برخی از نامداران جمعیتها توطئه» .تقسیم کرد بردگان را آزاد ساخت، بسیاري از امالك را ضبط، و زمینها را از نو

طبقات پایین، به یاري . او این توطئه را کشف کرد و دستور داد هزار و ششصد نفر از آنان را بکشند. علیه او چیدند

 فیلسوفان و استادان دانشگاه، در بسیاري از شهرهاي یونان و حتی در آتن و اسپارت قدرت را قبضه کردند، و هم به

یونانیان دلوس، از شور و هیجان آزادي، بیست هزار نفر ایتالیایی را در . روم و هم به ثروتمندان اعالن جنگ دادند
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ناوگان مهرداد سیکالد را به تصرف درآورد، و لشکریانش جزایر ائوبویا، تسالی، مقدونیه، و . یک روز قتل عام کردند

شد  نی سرچشمۀ خراجی که تا آن هنگام به خزانۀ روم ریخته میي غ»آسیا«از دست رفتن . تراکیا را متصرف شدند

. کردند خشک کرد، و ایتالیا را دچار بحرانی مالی ساخت هایی را که وام دهندگان رومی دریافت می و همچنین بهره

ش نفاق خود ایتالیا هم دستخو. تأثیر نبوده است این بحران مالی احتماال در جنبش انقالبی ساتورنینوس و کینا بی

.کردند گشته بود، زیرا سامنیتها و لوکانیان به پادشاه پونتوس پیشنهاد پیمان اتحاد می

هاي سیم و زر معبدهاي رومی را فروخت تا هزینۀ  سنا، که از هر طرف دچار جنگ و انقالب شده بود، اندوخته

شورشیان را شکست داد، امپراطوري را  تکرار اینکه سوال چگونه آتن را به تصرف درآورد،. لشکریان سوال را بپردازد

پادشاه به پایتخت خود برگشت و . براي روم حفظ کرد، و با مهرداد صلحی آمیخته با گذشت کرد در اینجا زاید است

مورنا، معاون فرماندة روم در آسیا، تصمیم . در آنجا بآرامی به آراستن نیروي زمینی و دریایی دیگري همت گماشت

 81 – 83(هنگامی که در این جنگ دوم مهردادي . ه مهرداد دوباره نیرومند شود، به او حمله کندگرفت، پیش از آنک

شش سال بعد، . مورنا شکست خورد، سوال او را به خاطر نقض پیمان صلح توبیخ کرد و فرمان ترك مخاصمه داد) م ق

که در همان زمان بوسفور در قبضۀ مهرداد دریافت که اگر قدرت روم، . نیکومدس سوم بیتینیا را به روم بخشید

در سومین جنگ مهردادي . رود رت داشت، به مرزهاي پافالگونیا و پونتوس برسد، کشور او هم بزودي از میان میقد

، مهرداد کوشش واپسین خود را کرد و مدت دوازده سال با لوکولوس و پومپیوس جنگید؛ متحدان و )63 – 75(

جوي پیر، در شصت و نه سالگی، سعی کرد براي در آنجا این جنگ. و به کریمه گریختیارانش به او خیانت کردند، و ا

پسرش، فارناکس، بر او شورید، . گذشتن از کوههاي بالکان و تصرف ایتالیا از سوي شمال سپاهی سازمان دهد

زهري . کرد خود را بکشدسربازانش از ورود بدین ماجرا سرباز زدند، و مهرداد، که همه او را تنها گذاشته بودند، سعی 

که خورد در وي اثر نکرد، زیرا مزاجش در برابر زهر مصونیت داشت؛ سپس خواست با شمشیر بدن خود را سوراخ 

دوستان و نمک پروردگانش، که از طرف پسرش مأمور قتل او . کند، ولی دستش ناتوانتر از آن بود که آن را فشار دهد

.گیش پایان دادندبودند، به ضرب شمشیر و نیزه به زند

VIII – نثر  

این حقیقت که شهرهاي آسیاي صغیر با سرعت زیاد از تب نوبۀ این جنگها رهایی یافتند شاهدي به سود حکومت 

چون مهمترین . نیکومدیا، پایتخت بیتینیا ـ پونتوس، و بعد محل اقامت دیوکلتیانوس امپراطور شد. رومیان است

این دو شهر در ساختن . در نیکایا تشکیل شد، نام این شهر جاودانی گشتشوراي مذهبی تاریخ کلیساي مسیحی 

کردند که ترایانوس ناچار شد پلینی کهین را به آنجاها بفرستد تا جلو ورشکست  عمارات چنان با یکدیگر رقابت می

مرد گفتارهاي دیدیم که این . نیکومدیا، فالویوس آریانوس را به عالم ادب تقدیم داشته است. شدنشان را بگیرد

آریانوس مدت شش سال فرماندار کاپادوکیا و یک سال آرخون آتن بود؛ با اینهمه . اپیکتتوس را گرد آورده است

از این آثار جز یکی به نام آناباسیس اسکندر و ضمیمۀ آن تحت عنوان ایندیکا . مجال یافت که چندین کتاب بنویسد

بان یونانی روشن و ساده نگاشته شده است، زیرا آریانوس گزنوفون را، این کتاب به ز. چیز دیگر به جاي نمانده است

: گوید خودش با خودستایی خاص پیشینیان می. هم از لحاظ سبک و هم از نظر زندگی سرمشق خود قرار داده بود

هت خود را بدین ج. این اثر، از دوران جوانیم به بعد، براي من هم ارز زادگاه، خانواده، و کار دولتیم بوده است«

در کنار دریاي سیاه، شهرهاي دیگر نیز  ».دانم که در شمار بزرگترین نویسندگان زبان یونانی قرار گیرم ناشایسته نمی

به نظر ) آماسرا(آماستریس . مورلئا سیصد و بیست هزار جمعیت داشت. عمارات مهم و دانشمندان مشهور داشتند

سینوپه به عنوان مرکز . ه خاطر شمشادهاي دل انگیزش معروف بودآمد، و ب» شهري زیبا و دوست داشتنی«پلینی 

و طرابوزان از ) سامسون(آمیسوس . گشت شیالت و بندر صدور الوار چوب و سنگهاي معدنی این بخش شکوفا می
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کردند، و آماسیا زادگاه و موطن مشهورترین جغرافیدان  گذران می) روسیۀ جنوبی(طریق تجارت دریایی با سکوتیا 

  .د باستان یعنی استرابون بودعه

مبتال به لوچی خاصی . استرابون از خانوادة متمولی بود که به قول خودش با پادشاهان پونتوس خویشاوندي داشت

کرد و ظاهراً در  بسیار سفر می. است» دوبینی«و » لوچی«اند که به معنی  بود و بدین جهت واژة استرابیسم را ساخته

ي سیاسی داشت و هر فرصتی را براي گردآوري اطالعات جغرافیایی و تاریخی مغتنم این مسافرتها مأموریتها

م، کتاب  در سال هفتم ق. تاریخی نگاشته که اکنون از میان رفته است، و ادامۀ تاریخ پولوبیوس بوده است. شمرد می

د آریانوس کتابش را با بیان وي نیز مانن. بزرگ جغرافیا منتشر ساخت که هر هفده جلد آن تقریباً محفوظ مانده است

:کند محاسن اثر خویش آغاز می

خواهم و درخواست دارم که گناه بحثهاي طوالنی این کتاب را متوجه من ندانند، بلکه  از خوانندگانم پوزش می

در این کتاب باید  …. متوجه کسانی بدانند که صادقانه آرزومند کسب معرفت بر مطالب مشهور و قدیمی هستند

سودمند، فراموش نشدنی، یا  …م و توجهم را به آنچه اصیل و با عظمت را که چندان مهم نیست کنار بگذارآنچه 

هاي غول پیکر به جاي آنکه  همان گونه که هنگام قضاوت دربارة ارزشهاي هنري مجسمه. مفرح است اختصاص دهم

زیابی شود، تاب من نیز باید به همین گونه ارک …گیریم هر جزء را با دقت فراوان بررسی کنیم، اثر کلی را در نظر می

  .و در شأن یک فیلسوف …زیرا این نیز اثري است غول پیکر 

استرابون مطالبی را از پولوبیوس و از پوسیدونیوس مستقیماً، و مطالبی را از اراتستن من غیر مستقیم به عاریه 

د که اشتباهات شخص خودش نیز ناشی از منابعش گوی کند، و می گیرد، آنها را مسئول اشتباهاتشان قلمداد می می

. گزیند کند و به طور کلی آنها را از روي تمیز و تشخیص برمی البته این منابع را با صداقت کم نظیري ذکر می. است

سازد که توسعۀ امپراطوري روم سبب وسعت دانش جغرافیا شده است، ولی معتقد است که هنوز  خاطرنشان می

او عقیده دارد که زمین شبه کره است . نامکشوف ـ شاید در آن سوي اقیانوس اطلس ـ وجود دارندهایی بکلی  قاره

، و اگر کسی به سوي مغرب اسپانیا کشتی )دهد نیز می» کروي«ولی اصطالحی که به کار برده است احتماال معنی (

زند که  بی یا فوران در تغییرند و حدس میگوید سواحل همواره بر اثر آبرو می. رسد براند، احتماال سرانجام به هند می

کتابش . متالشی شدنهاي قسمتهاي زیرین زمین ممکن است روزي تنگۀ سوئز را بشکافد و دو دریا را یکی کند

باید این کتاب را یکی از دستاوردهاي برجستۀ دانش . خالصۀ بسیار خوبی از معلومات زمان او دربارة کرة زمین است

  .باستان شمرد

دیون از یک خانوادة کهن و ). میالدي 120ـ  40(یون زرین دهن در عهد خود مشهورتر از استرابون بوده است ولی د

ثروت خود را صرف دادن عطیه به شهر بیتینیا کرده بود، سپس ثروت دیگري   ممتاز پروسا بود، و پدر بزرگش همۀ

او خطیب و سوفسطایی شد و به . ه آنان تأسی جستپدرش هم همین تجربه را کرده بود، و خود او نیز ب. اندوخته بود

رم رفت، به وسیلۀ موسونیوس روفوس به آیین رواقی گرایید، و سپس دومیتیانوس او را از ایتالیا و بیتینیا تبعید کرد 

 پول مدت سیزده سال به چون از استفاده از اموال و درآمد خود محروم شده بود، به عنوان فیلسوفی بی). میالدي 82(

ورزید، و اغلب از راه کاردستی اعاشه  گشت و سیاحت پرداخت، اما از دریافت مزد بابت جلسات درسش امتناع می

نروا و ترایانوس با . هنگامی که نروا جانشین دومیتیانوس شد، تبعید دیون هم به عزت و احترام مبدل گشت. کرد می

پس از آن وي به پروسا بازگشت و . عنایت فراوان قرار دادنداو دوستانه رفتار کردند و به درخواستش شهر او را مورد 

پلینی به . فیلسوف دیگري او را به اختالس وجوه عمومی متهم کرد. قسمت اعظم دارایی خود را صرف آرایش آن کرد

.موضوع رسیدگی کرد و گویا دیون تبرئه شد
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اطالۀ کالم . ا امروزه عبارت پردازي است تا نکتهه بیشتر مطالب این خطابه. هشتاد خطابه از دیون به جاي مانده است

توضیح یک نیم اندیشه در آنها پنجاه صفحه . میان تهی، مماثالت فریبنده، و نیرنگهاي علم بیان در آنها فراوان است

به  با مطالب بی پایانت آفتاب را«: اي بانگ برآورده باشد جاي تعجب نیست اگر شنوندة به ستوه آمده. کند را سیاه می

توانست نامورترین  انگیزي و شیوایی نیست، وگرنه هیچ نمی با این وصف، سبک وي خالی از دل» .غروب می رسانی

: گفت ترایانوس شریف می. خطیب قرن خویش شود، خطیبی که براي شنیدن سخنانش مردم از جنگیدن باز بایستند

با همان ) دنیپر(بربرهاي بوروستنس » .وست دارمخواهی بگویی، ولی تو را به اندازة خویشتن د دانم چه می نمی«

داشتند که یونانیان گرد آمده در اولمپیا یا اسکندرانیهاي تأثرپذیر به سخنانش گوش  لذتی به گفتارش گوش فرا می

لشکریانی که نزدیک بود بر نروا بشورند از شنیدن یک نطق بالبداهۀ این تبعیدي نیمه برهنه نرم و آرام . دادند می

احتماال محبوبیت او معلول شیوایی گفتار آتنی او نبود، بلکه بر اثر شهامتی بود که در داغ باطله زدن به  .دشدن

دیون تقریباً تنها کسی است که در سراسر دوران شرك عهد باستان فحشا را . شمرد داشت چیزهایی که ناپسند می

البته، . (ندازه آشکارا به نظام بردگی حمله کرده استمحکوم کرده است، و کمتر کسی از نویسندگان زمان او تا این ا

در نطقی براي مردم اسکندریه، تجمل دوستی، موهوم پرستی، و » .هنگامی که بردگانش گریختند، رنجیده خاطر شد

هومر بزرگترین «براي ایراد نطقی، مبنی بر اینکه شهر تروا هرگز وجود نداشته و . رذایل اخالقی آنان را تقبیح کرد

روم را علیه این شهر مطرح کرد و پردة   در قلب روم، دعواي حومۀ. بوده است، شهر ایلیوم را برگزید» روغگوي تاریخد

کشاورزي   شود و پایۀ زنده و تأثر آوري از فقر روستاییان کشید و به شنوندگان توجه داد که در مورد زمین غفلت می

. ن جماعتی متعصب، ملحدان و اپیکوریهاي عصر خویش را تخطئه کرددر اولمپیا، در میا. رود تمدن رو به انحطاط می

اي  فهمد که هر ذهن ساده گفت اگرچه استنباط عامه دربارة الوهیت ممکن است نامعقول باشد، حکیم می دیون می

ته تواند تجسمی از خدا در ذهن داش در حقیقت هیچ کس نمی. هاي ساده و نمادهاي تصویري دارد احتیاج به اندیشه

اي مبتنی بر شکل انسان گونۀ خدا چیز دیگري نیست و به اندازة  باشد، و حتی مجسمۀ اصیل فیدیاس جز فرضیه

  توانیم بدانیم  ما نمی. کردند، غیر قابل قبول است تشبیه بدویان، که خدا را به یک ستاره یا به یک درخت همانند می

کنیم که فلسفه بدون مذهب چیزي است تاریک و  میکه خدا چیست، ولی فطرتاً یقین داریم که هست، و حس 

یعنی معرفت بر آنچه حق و بر آنچه باطل است؛ راه آزادي از   تنها آزادي حقیقی حکمت است،. آمیخته به نومیدي

گذرد؛ و فلسفۀ حقیقی عبارت از مداقه در کتب نیست، بلکه عبارت  گذرد، بلکه از فلسفه می سیاست یا از انقالب نمی

کند، و این  کردن به شرافت و تقوا از روي صداقت و طبق آن چیزي است که صداي باطنی ما به ما تلقین می از عمل

.صداي باطنی، به مفهومی رازورانه، کالم خداوند در دل بشر است

IX – کشند شرقی  

انه در دورة مذهب، که مدتها در کمین موقعیت مناسب نشسته بود و در تمام مدت سلطۀ شکاکیت فاضالنه و عامی

هایش را تقویت کرده بود، اینک در قرن دوم که فلسفه ناتوان از پاسخگویی به ابدیت و  پریکلس و هلنیستی ریشه

آورد و جانشین  کشید، دوباره سر بر می کرد و دست از مرجعیتش می امید بشري به محدودیتهاي خود اعتراف می

زندگی پس از   دست نداده بودند؛ اغلب آنها توصیف هومر را دربارةمردم خود هیچ گاه ایمانشان را از . شد فلسفه می

اي در دهان مرده  کردند، و هنوز هم سکه مرگ اجماال قبول داشتند، پیش از هر مسافرت قربانیهاي مذهبی تقدیم می

کردند و  یگذاشتند تا حق عبورش از ستوکس را بپردازد، دولتمردان روم از کمک روحانیت تثبیت شده استقبال م می

در سراسر فلسطین و سوریه و . با ساختن معابد پرخرج براي خدایان محلی به دنبال جلب پشتیبانی مردم بودند

هاداد و آتارگاتیس هنوز معبود اهالی سوریه بودند و در هیراپولیس . یافت آسیاي صغیر ثروت روحانیان افزایش می

) یعنی خداوندگار(آدونیس «در شهرهاي سوریه با بانگ  رستاخیز تموز هنوز هم. پرستشگاه باشکوهی داشتند
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  .گشت شد، و معراج او به بهشت در صحنه پایانی جشن تموز با شادي و هلهله برگزار می استقبال می» برخاسته است

پرستش . شد در آیین یونانیان هم مراسمی نظیر این، به یادبود جان دادن، مرگ، و رستاخیز دیونوسوس برگزار می

یعنی وابسته به فانوم یا (کاهنان این االهه به نام فاناتیکی . از کاپادوکیا به یونیا و ایتالیا سرایت کرده بود» ما«هۀ اال

کشیدند، و خونشان را به  رقصیدند، چاقو به بدن خود می آوري می به صداي شیپور و طبل و به شیوة سرگیجه) معبد

ختن خدایان جدید با شور و حرارت ادامه داشت؛ قیصر و امپراطوران، کار سا. پاشیدند االهه و به پیروان او می

پانتئونها که از . شدند اي از معاریف محلی، در حیات یا پس از مرگ، به مقام الوهیت رسانده می آنتینوئوس و عده

انه به هزار زبان پیوند توأمان تجارت و جنگ بارور شده بودند، همه جا در اوج شکوفایی بودند، و پرستندگان امیدوار

بت پرستی یک دین واحد نبود، بلکه جنگل درهمی از کیشهاي رقیب بود، که غالباً به . کردند هزار خدا را نیایش می

  .آمیخت طور التقاطی درهم می

ید از پرستش کوبله در لیدبا، فریگیا، ایتالیا، افریقا، و جاهاي دیگر هنوز برقرار بود، و کاهنان آن، مانند سابق، به تقل

گرفتند، نماز  در هنگام جشن بهاري کوبله، پرستندگانش روزه می. کردند شان، خود را اخته می آتیس، معشوق االهه

آشامیدند؛ و  زدند و خون خود را می کردند؛ کاهنان بازوان خود را تیغ می خواندند، و بر مرگ آتیس زاري می می

ها پر از  ولی فرداي آن روز، کوچه. بردند را به سوي گور میاي از مردم باشکوه و جالل خاصی خداي جوان  دسته

کاهنان . گرفتند شد که با فریادهاي شادي رستاخیز آتیس و بازگشت جوانی زمین را جشن می جمعیتی می

در آخرین روز » .رسد خدا نجات یافت و براي شما هم رستگاري بزودي فرا می! اي عارفان، دلیر باشید«: سرودند می

بانوي (فرستاد، و در رم، او را نوسترادومینا  را فاتحانه در میان جمعیتی که بر او درود می» مادر کبیر«صویر جشن، ت

.گرداندند نامیدند، می می) ما

آورد، از کوبله هم  اي که عطیۀ زندگی جاوید را می ایسیس، االهۀ مصریان، مادر غمزده، تسلی بخش پر از مهر، االهه

همۀ اقوام پیرامون مدیترانه به مرگ اوزیریس شوهر بزرگ ایسیس و . د ستایش و نیایش بودبه مراتب بیشتر مور

تقریباً در همۀ شهرهاي مهم مدیترانه یادبود این رستاخیز فرخنده را با . برخاستنش از میان مردگان آشنا بودند

ایسیس در » .ایم وزیریس را باز یافتها«: سرودند پرستندگان شادمانه چنین می. کردند شکوه و جالل فراوان برگزار می

شد که هوروس فرزند آسمانیش را در بغل داشت، و مردم با اوراد و  ها در حالتی نشان داده می تصویرها و مجسمه

از لحاظ مهرانگیز . فرستادند درود می» مادر خداوند«، »ستارة دریا«، » ملکۀ آسمان«دعاهاي خاصی به او به عنوان 

افت و نکته سنجی در برگزاري مراسم، فضاي باوقار و در عین حال شادمانۀ عبادتگاه، موسیقی بودن داستان، ظر

مهیج تشریفات، سرپرستی توأم با ایمان و وجدان کاهنان سفیدپوش سرتراشیده، گرامیداشت زنان و احترامی که 

آیینهاي مشرکان به مسیحیت  شد، و استقبال با آغوش باز از هر ملیت و طبقه این آیین بیش از همۀ نثارشان می

م به یونان، در قرن سوم به سیسیل، و در قرن دوم به ایتالیا و از  مذهب ایسیس از مصر در قرن چهارم ق. نزدیک بود

حتی . شمایلهاي او در کشورهاي سواحل دانوب، راین، و سن یافته شده است. آنجا به تمام قسمتهاي امپراطوري آمد

اي هرگز از پرستیدن نیروي یزدانی آفرینش و  روح مدیترانه. از زیر خاك بیرون آمده استدر لندن یک معبد ایسیس 

  .مراقبت مادرانۀ زن دست برنداشته است

در خداشناسی متأخر . ، این خداي مذکر، از ایران به دورترین مرزهاي روم رسید)مهرپرستی(ضمناً پرستش میترا 

خود میترا نیز خداي روشنایی، راستی، پاکی، و شرافت بود؛ . ایی بودزردشتی میترا، فرزند اهورمزدا، خداي روشن

همواره میانجی . کرد کردند که، در آسمان، مبارزة علیه نیروهاي تاریکی را رهبري می گاهی او را با آفتاب همانند می

ار اهریمن، فرمانرواي ناپاکی و دیگر آث  بین پدرش و پیروان او بود و اینان را در مبارزة زندگی علیه بدي، دروغ،

هنگامی که سربازان پومپیوس این مذهب را از کاپادوکیا به اروپا آوردند، یک . کرد تاریکی، پشتیبانی و تشویق می
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این تصویر . برد هنرمند یونانی میترا را زانوزده روي پشت یک گاو نر تصویر کرد که خنجرش را در گلوي آن فرو می

در حدود اواخر دسامبر، . بود) مهر(فتمین روز هر هفته روز مقدس خداي آفتاب ه. نماد جهانی این کیش گردید

اش بر  ، به پیروزي سالیانه»اول دي«را، که در موقع انقالب شتوي » مهر شکست ناپذیر«پیروان او سالگرد میترا 

.گرفتند داد، جشن می رسید و از آن پس روز به روز روشنایی بیشتري می نیروهاي تاریکی می

اي که به این خدا خدمت  آن، و مردان مجرد و زنان دوشیزه» کاهن اعظم«ترتولیانوس از روحانیت مذهب میترایی و 

شد، پرستندگان در نان و شراب مقدس سهیم بودند،  کند؛ هر روز یک قربانی به قربانگاه او تقدیم می کردند یاد می می

اي که تصویر خداي جوان در حال زمین  در جلوي دخمه. اشتد و صداي ناقوسی اوج برگزاري تشریفات را اعالم می

بر اخالقیات عالی مبتنی بود و ) مهرپرستی(مذهب میترا . زدن گاو نر در آن نقش شده بود همیشه آتشی روشن بود

کاهنانش . داشت که در تمام عمر جنگ با بدي را، به هر شکل که باشد، دنبال کنند خود را وامی» سربازان«

شوند، و در آن هنگام روانهاي ناپاك به اهریمن  د که همۀ انسانها پس از مرگ در برابر دادگاه میترا حاضر میگفتن می

گذرند و در هر سپهر یک عنصر فانی را  شوند تا براي ابد شکنجه ببینند، و روانهاي پاك از هفت سپهر می سپرده می

این اساطیر امیدبخش، در . حضور خود اهورمزدا پذیرفته شوندکنند تا اینکه در تابش پاك آسمان به  از خود به در می

اي که  ترین نقطه و تا شمالی  رواج یافت،) سواي یونان(قرنهاي دوم و سوم میالدي، در سراسر آسیاي غربی و اروپا 

ك میان آباي کلیساي مسیح وقتی اینهمه وجوه اشترا. دیوار هادریانوس ادامه داشت عبادتگاههاي خود را برپا ساخت

یافتند شگفت زده شدند و مدعی گشتند که مذهب میترا این مراسم را از ) مهرپرستی(مذهب خود و مذهب میترا 

اثبات این موضوع که کدام یک از این . مسیحیت دزدیده است، یا اینکه این مذهب نیرنگ گمراه کنندة شیطان است

شاید هر دو آنها افکار جاري زمان را، که در محیط مذهبی . اند دشوار است دو کیش از یکدیگر چیزهایی اقتباس کرده

  .مشرق زمین بود، جذب کرده باشند

این اسرار معموالً عبارت بود از تشریفات تطهیر، . داشت» اسراري«هر یک از مذاهب بزرگ کشورهاي مدیترانه 

در مراسم پذیرش . زد دور می قربانی، آشنایی به اصول، الهام، و احیاي نفس که در پیرامون مرگ و رستاخیز خدا

. بریدند گذاشتند و در باالي آن گاو نري را سر می اعضاي جدید به کیش پرستش کوبله، داوطلبان را در گودالی می

کرد و جانی نوین، روحانی، و جاودانی به  ریخت او را از گناه پاك می خون حیوان قربانی شده که روي سر داوطلب می

مذهب . گاو، که مظهر باروري مقدسش بود، در ظرف مقدسی گذاشته و به خدا تقدیم می شد آالت تناسل. داد او می

آپولیوس، با عباراتی . معروف بود) تاوروبولیوم(» پرتاب گاو«میترا نیز مراسم مشابهی داشت که در دنیاي قدیم به 

راه با روزه و عفاف و دعا، سپس دوران طوالنی کارآموزي هم: کند وجدآور، مدارج ورود به خدمت ایسیس را وصف می

در الئوسیس، داوطلب بایستی . دهد اي که برکت ابدي می غسل تطهیر در آب مقدس، و سرانجام تجلی عارفانۀ االهه

، مدت زمانی از خوردن بعضی از غذاها امتناع )نرون از این موضوع بدش آمد(کرد  به گناهان خود اعتراف می

شست، و سپس حیوانی ـ معموال خوك ـ قربانی  سم خود را در خلیج آن دیار میورزید، براي تطهیر روح و ج می

در جشن دمتر، محرم شدگان مدت سه روز با این االهه، به مناسبت ربوده شدن دخترش و بردن او به . کرد می

رد، آب، و جز با شیرینیهاي متبرك و مخلوط مرموزي از آ  در این مدت،. گرفتند ، عزا می)هادس(جایگاه مردگان 

شد و کاهن برگزار کنندة مراسم  شب سوم یک نمایش مذهبی رستاخیز پرسفونه اجرا می. کردند نعناع زندگی نمی

مذهبی اورفئوس در یونان، تحت تأثیر کیش هند یا   فرقۀ. داد همین تجدید حیات را به هر روح پاکی نوید می

ه روح در یک سلسله از بدنهاي گناهکار زندانی است و آموخت ک فیثاغورس، با تغییري در موضوع مراسم چنین می

اعضاي فرقۀ برادري اورفئوس در . تواند از این تناسخ موهن رهایی یابد فقط با ارتقا به خلسۀ وحدت با دیونوسوس می

جلسات خود خون گاو نري را که براي نجات دهندة میرنده و کفاره دهنده قربانی شده بود ـ و هم هویت او تلقی 
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توزیع خوراك و نوشابۀ مقدس در میان جمع در این کیشهاي مردم مدیترانه غالباً وجود . آشامیدند شد ـ می یم

کند، و سپس این قدرتها را به نحوي  معتقد بودند که خوراك، بر اثر تقدیس قدرتهاي خدایی کسب می. داشت

.دهد سحرآمیز به شرکت کننده در مراسم انتقال می

مغها هنر خود را در سراسر مشرق زمین رواج داده بودند و . دانستند ی سحر و جادو را ممکن میهاي مذهب همۀ فرقه

دنیاي مدیترانه از حیث جادوگر، معجزه کننده، غیبگو، طالع بین، زاهد . نامی جدید بر نیرنگهاي قدیم نهاده بودند

واژة . شد ربانی براي وقایع آینده تلقی میهر پیشامد غیر عادي به عنوان تفأل . مقدس، و معبر علمی خواب غنی بود

را » رام روح کردن جسم«بردند، حال مفهوم  به کار می» پرورش اندام پهلوانی«آسکسیس که یونانیان آن را به معنی 

انداختند، یا  کردند، خود را از گرسنگی به حال ضعف می زدند، مثله می مردم خود را تازیانه می. به خود گرفته بود

داشتند یا  هایی که به خودشان روا می برخی از آنان بر اثر شکنجه. بستند را با زنجیر به اینجا و آنجا می خویشتن

در صحراي مصر، نزدیک دریاچۀ مارئوتیس، گروهی از یهودیان و غیر یهودیان، . مردند نادیده گرفتن محض جسم می

سی نداشتند، روز شنبه براي نماز جماعت گرد هم کردند، روابط جن هاي جدا از هم زندگی می زن و مرد، در حجره

هاي منسوب به  میلیونها نفر معتقد بودند که نوشته. نامیدند» شفادهندگان روح«آمدند، و خود را تراپویتاي یعنی  می

واعظانی که مدعی الهام گرفتن از . اورفئوس، هرمس، فیثاغورس، و سیبوالها الهامات یا منشئاتی از سوي خداست

اسکندر آبونوتیخوسی ماري را . دادند که ظاهراً معجزه آمیز بود رفتند و شفاهایی می ودند از شهري به شهري میخدا ب

کرد و یک ماسک نیمه بشري را که به دمش بسته بود نگاه  تربیت کرده بود که سرش را زیربغل او پنهان می

. ، است که براي غیبگویی به روي زمین آمده استکرد که این مار، آسکلپیوس، یکی از خدایان وي ادعا می. داشت می

.خاست ثروتی به هم رساند نیهایی در آن سر ساختگی گذاشته بود و با تعبیر صداهایی که از این نیها برمی

در اوایل قرن سوم، فیلوستراتوس یک . اند سواي چنین شیادانی، احتماال هزاران واعظ صدیق کیشهاي شرك هم بوده

این شخص در شانزده سالگی به آیین سخت . چنین واعظی در زندگی آپولونیوس توآنایی ترسیم کرد تصویر تخیلی از

برادري فیثاغورسی گروید، از ازدواج، از گوشت، و شراب صرف نظر کرد، هرگز ریشش را نزد، و مدت پنج سال در 

گدایی در ایران، هند، مصر،  میراث خود را میان خویشاوندان تقسیم کرد و همچون راهبی با. سکوت به سر برد

از . یافت آیینهاي موبدان، برهمنان، و مرتاضان مصر در او رسوخ می. آسیاي غربی، یونان، و ایتالیا به سیاحت پرداخت

پرستید،  خواست که حیوانات را قربانی نکنند؛ آفتاب را می کرد و با التماس از کاهنان می معابد هر کیشی بازدید می

زندگی پر از . گفت که در وراي آنان خدایی یگانه، برتر و ناشناختنی، وجود دارد داشت و می خدایان را قبول

خویشتنداري و زهد او سبب گشت که شاگردانش ادعا کنند او فرزند خداست؛ ولی او خود را فقط پسر آپولونیوس 

فهمید،  شد، همۀ زبانها را می می از درهاي بسته داخل: هاي بسیار نسبت داده شده است به او معجزه. کرد معرفی می

با ادبیات یونانی آشنا بود و . ولی این مرد بیشتر فیلسوف بود تا افسونگر. راند، و دخترکی را زنده کرد شیاطین را می

به من »  :کرد از خدایان تقاضا می. ساخت که ساده، ولی سختگیرانه بود اخالقیاتی را مطرح می. آن را دوست داشت

میوة «: اي بخواهد؛ جواب داد پادشاهی از او خواهش کرد که هدیه» .عنایتی کنید که هیچ آرزو نکنمکم بدهید و 

کرد که به هیچ یک از مخلوقات زنده بدي نکنند و  چون معتقد به تناسخ بود، به پیروانش توصیه می» .خشک و نان

اگر ما فیلسوف هستیم، «: گفت کرد؛ می می آنان را به احتراز از دشمنی، افترا، حسد، و کینه ترغیب. گوشت نخورند

زندگی   گاهی دربارة«: نویسد فیلوستراتوس چنین می» .توانیم از مردم، یعنی از همنوعانمان، متنفر باشیم نمی

او را به فتنه انگیزي و جادوگري متهم » .گفت که باید همدیگر را پشتیبانی کنیم کرد و می اشتراکی بحث می

او را به زندان افکندند، ولی از آنجا . خود به رم آمد تا در پیشگاه دومیتیانوس از خود دفاع کندساختند، وي با پاي 
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شاگردانش مدعی بودند که پس از مرگ بر آنها ظاهر . میالدي در سالخوردگی درگذشت 98در حدود سال . گریخت

  .گشته و سپس با جسم خود به آسمان صعود کرده است

نیمی از روم، نیمی از امپراطوري به تسخیر این کیشهاي جدید درآید؟ بخشی از این امر چه ویژگیهایی سبب شد که 

مربوط به خصلت غیر طبقاتی و غیر نژادي آنها بود؛ این کیشها همۀ ملیتها، مردان آزاد، و بردگان را یکسان 

هاي  ، هم براي پذیرایی از تودهپرستشگاههایشان. دادند پذیرفتند و هیچ اهمیتی به نابرابریهاي تباري و ثروت نمی می

کوبله و ایسیس االهه ـ مادرهایی بودند که با . مردم و هم براي جا و حریم دادن به خدایان به اندازة کافی وسیع بود

کردند که خدایان رومی  اینها چیزي را درك می. کردند غم آشنایی داشتند و مانند میلیونها زن داغدیده سوگواري می

تند ـ دلهاي شکستۀ مغلوبان آرزوي بازگشت به سوي مادر نیرومندتر از وابستگی به پدر است؛ به شناخ بندرت می

آید؛ بنابراین مردان نیز چون زنان  اختیار بر زبان می هنگام احساس شادي یا ناراحتی شدید این نام مادر است که بی

اي نام مریم را به مراتب پیش از نام  گر مدیترانهحتی امروزه نیز نیایش. یافتند تسلی و پناهی نزد ایسیس و کوبله می

کند خطاب به باکرة مقدس نیست، بلکه  آورد، و دعاي محبوبش که دائماً تکرار می یا پسر بر زبان می) خدا(پدر 

.تبرك یافته است» میوة زهدانش«خطاب به مادر مقدس است که از طریق 

ها و سرودهاي گاه حاکی از غم و گاه حاکی  ، بلکه به کمک دستهکیشهاي نوین نه تنها عمیقتر در دلها رسوخ کردند

داد، از قوة تخیل  از شادي، و به وسیلۀ آدابی نمادي و بسیار اثربخش که به ارواح کسل از یکنواختی زندگی، دل می

خاصی به این روحانیان جدید سیاستمدارانی نبودند که گاه گاه با شکوه و جالل . افراد نیز بیشتر بهره گرفتند

پردازند، بلکه مردان و زنانی بودند از هر طبقه، که از نو دینان ریاضت کش گرفته تا  برگزاري مراسم مقدس می

توانست  برد مرتکب لغزش شده است، می به یاري آنان، روحی که پی می. شد کاهنان دایمی در میانشان یافت می

که به وسیلۀ » اسراري«ا مراسمی الهامبخش شفا یابد، و گاهی هم بدن بیمار ممکن بود با یک سخن ی. منزه گردد

  .توان غلبه کرد شد مظهر این امید بود که حتی بر مرگ می روحانیان مزبور برگزار می

روزگاري مردم عطش عظمت و جاودانگی را با بزرگداشت و تأمین بقاي خانواده و عشیرة خویش، و بعدها کشوري که 

هاي قدیم در قابلیت تحرك جدید صلح  اکنون دیگر مشخصات طایفه. نشاندند و میمخلوق و مجموع خودشان بود فر

رفت، و کشور امپراطوري فقط تجسم روحانی طبقۀ حاکمه بود، نه تجسم جماعت که قدرتی  و آرامش از میان می

این ترتیب  ساخت و به سلطنت در رأس کشور بود و افراد را از شرکت در حکومت و اتحاد با آن محروم می. نداشت

پایان پس از یک  نوید یک بقاي فردي، یک سعادت بی. آورد فردگرایی را در اعماق و میان تودة مردم به وجود می  پایۀ

عمر تبعیت، انقیاد، فقر، و مالل جذبۀ مقاومت ناپذیري بود که به وسیلۀ آن کیشهاي شرقی و مسیحیت مردم را گرد 

اند  نمود که تمام جهانیان دست به دست هم داده چنین می. شد ر روحشان میکرد، و حاکم ب آورد، مفتون خود می می

  .تا راه را براي عیسی هموار سازند
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فصل بیست و پنجم

  روم و یهودا

  میالدي 135 –م  ق 132

  

I – پارت  

. خاك نشسته بودبین پونتوس و قفقاز کوههاي نامنظم ارمنستان قرار داشت که، طبق افسانه، کشتی نوح در آنجا به 

آمد و به دریاي سیاه منتهی  گذشت که از پارت و بین النهرین می هاي حاصلخیز این کوهها، راههایی می از دره

مردم آن از نژاد هند و اروپایی، خویشاوند حتیها و . بدین جهت امپراطوریها بر سر ارمنستان منازعه داشتند. شد می

نژادي نیرومند، کشاورزانی شکیبا و . خود را هرگز از دست نداده بودند فریگیاییها بودند ولی بینی دراز شرقی

کردند و آن قدر  نظیري داشتند، از زمین سخت بهترین استفاده را می دست بودند و شم تجارتی بی صنعتگرانی چیره

کتیبۀ بیستون به  داریوش اول در. درآمد داشتند که پادشاهانشان، اگر نه از قدرت، الاقل از تجمل برخوردار سازند

بعدها ارمنستان اسماً سیادت سلوکیها . برد نشینهاي ایران نام می م از ارمنستان به عنوان یکی از ساتراپ ق 521سال 

و سپس متناوباً سیادت پارتها و روم را به رسمیت شناخت، ولی دورافتادگیش عمال مزایاي استقالل را برایش باقی 

ادوکیا را گشود، پایتخت دیگري به نام ، کاپ)م ق 56 – 94(رترین پادشاه آن تیگرانس کبیر، مشهو. گذاشت می

هنگامی که . تیگرانوکرتا به پایتخت اولی، که آرتاکساتا نام داشت، افزود و در شورش مهرداد علیه روم شرکت جست

ن و ششصد هزار دالر بیست و یک میلیو(پومپیوس، پوزشهاي او را پذیرفت، تیگرانس به سردار فاتح شش هزار تالنت 

. ، و به هر سرباز از لشکریان روم پنجاه دراخما داد)شش هزار دالر طال(، به هر گروه صد نفري ده هزار دراخما )طال

در عهد ترایانوس، ارمنستان چند . در زمان قیصر، آوگوستوس، و نرون، ارمنستان سیادت روم را به رسمیت شناخت

  .بود، مع هذا فرهنگش ایرانی بود و به طور کلی به سوي کشور پارت گرایش داشتگاهی یکی از ایاالت مفتوحۀ روم 

پارتها که، از چند قرن پیش، بخش جنوبی دریاي خزر را به عنوان اتباع پادشاهان هخامنشی و سپس سلوکیها اشغال 

وب خاوري روسیه و به عبارت دیگر، از لحاظ نژادي به مردم جن. کرده بودند، ریشۀ سکوتیایی ـ تورانی داشتند

بر پادشاه سلوکی ) آرساکس(م، یکی از سران سکوتیاییها به نام ارشک  ق 248در حدود سال . پیوستند ترکستان می

چون آنتیوخوس سوم در سال . سلسلۀ اشکانیان را در آنجا مستقر ساختبشورید، کشور پارتها را مستقل گردانید و 

ان سلوکی به علت ضعف نتوانستند از سرزمین خود در برابر پارتها، که م از روم شکست خورده بود، پادشاه ق 189

النهرین و ایران را امپراطوري جدید پارت فرا  م، تمام بین در پایان قرن دوم ق. نیمه بربر و متهور بودند، دفاع کنند

در سرزمین ماد، و  هکاتومپولوس در پارت؛ اکباتان: سه پایتخت، بر حسب فصل، مقر پادشاهی نو بود. گرفته بود

رو به روي تیسفون، سلوکیه، پایتخت قدیم سلوکیها، قرار داشت که قرنها به عنوان یک . تیسفون در کنار دجلۀ سفلی

اشکانیان سازمان اداري سلوکیها را حفظ کردند، ولی یک فئودالیتۀ ناشی از . شهر یونانی در کشور پارت باقی ماند

. و بردگان کشاورزي بود) سرف(تودة مردم، مرکب از دهقانان وابسته به زمین . سالطین هخامنشی بر آن افزودند

قسمتی از » .تجارت آبجو بسیار پرسود بود«ساختند و  صنایع پیشرفتی نداشت، ولی کارگران پارت فوالد زیبایی می

ی هم از کاروانهایی که یافت؛ و قسمت هاي بزرگ انجام می آمد که از راه رودخانه ثروت کشور از بازرگانی به دست می

م به بعد، یعنی از تاریخی که پارتها کراسوس را در کاراي شکست  ق 53از سال . گذشت از پارت بین آسیا و باختر می

خرید، روم براي تسلط و نظارت بر این راهها ) اردوان(میالدي، که ماکرینوس صلح را از آرتابانوس  217دادند، تا سال 

.پی جنگیدو بر دریاي سرخ پی در 
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مانند هر زمانی اعیان و اشراف آنها هنر زندگی را بر . پارتها متمولتر یا فقیرتر از آن بودند که به ادبیات بپردازند

تر از آن بودند که هنر  سوادتر و صنعتگران پرکارتر و بازرگانان سودپرست سرفها بی. دادند زندگی هنري ترجیح می

زدند و به خط آرامی، که اکنون  تودة مردم به زبان پهلوي حرف می. بنویسندبزرگ پرورش دهند یا کتابهاي بزرگ 

. ولی از ادبیات پارتها یک سطر هم به دست ما نرسیده است. نوشتند جانشین حروف میخی شده بود، روي پوست می

سوس را موقعی آوردند نهادند، زیرا سر کرا دانیم که هم در تیسفون و هم در سلوکیه به هنر تئاتر یونانیان ارج می می

اما نقاشیها و . دادند و در این نمایش به عهدة آن سر بریده نیز نقشی گذاشتند اثر اوریپید را نمایش می» باکخاي«که 

سبک . هایی که در پالمورا، دورا ـ ائوروپوس، و آشور کشف گردیده احتماال کار هنرمندان ایرانی بوده است مجسمه

سبکهاي یونانی و شرقی بود که بعدها روي هنر، از هنر چین گرفته تا هنر بیزانس، تأثیر اي از  آنها مخلوط ناپخته

اندازد که اگر از هنر  دهد، ما را به این فکر می یک منقور برجستۀ بسیار زنده، که سوار تیراندازي را نشان می. گذاشت

در هاترا در نزدیکی موصل یکی از . داشتیم هنر میاین   دوران پارتها آثار بیشتري به جا مانده بود عقیدة بهتري دربارة

م، با سنگ آهکی کاخی ساخت که هفت تاالر با سقفهاي  ق 88دست نشاندگان عرب پادشاه اشکانی، احتماال در سال 

کاري شده و  از دوران اشکانیان اشیاي نقرة کنده. ضربی داشت و همۀ آن به سبکی نیرومند، ولی بربر ساخته شده بود

  .به یادگار مانده است جواهر

مردها . کردند زن و مرد زلفشان را مجعد می. پارتها در هنر آرایش شخصی، که مطلوب انسان است، مهارت داشتند

پوشیدند و روي  نیمتنه و شلواري گشاد می. کردند بدقت از ریش پیچش یافته و از سبیلهاي مواج خود مواظبت می

کردند و گیسوانشان را با گل  زنها لباسهاي قالبدوزي ظریف به تن می. کردند آن لبادة چند رنگی به تن می

توانستند سواره بروند، پیاده  آشامیدند و تا می خوردند و می پرداختند، بسیار می پارتهاي آزاد به شکار می. آراستند می

سته داشتند، راه دسترسی با اسیران خویش رفتاري شای. جنگجویانی دالور و دشمنانی آبرومند بودند. رفتند راه نمی

اما گاهی اجساد دشمنان خود را . دادند گذاشتند و به پناهندگان پناه می به مشاغل مهم را به روي بیگانگان باز می

به حسب استطاعت . دادند کردند و خالفهاي کوچک را با چوب زدن کیفر می کردند، شهود را شکنجه می مثله می

داشتند، خیانت زوجات خویش را سخت مجازات  را در چادر و در خانه نگاه می گرفتند، زنان خود خود چند زن می

هنگامی که سورنا سردار . توانستند همسر خود را طالق بدهند کردند، ولی زن و مرد هر دو تقریباً به اختیار می می

حمل بار و بنۀ پارت در رأس ارتشی علیه کراسوس قرار گرفت، دویست متعه همراه خود کرد و هزار شتر براي 

تمدنشان از ایرانیان دورة هخامنشیان   انگیزند که درجۀ همرفته پارتها این احساس را در ما برمی روي. خویش آورد

کردند و به یونانیان، یهودیان، و  تنوع مذاهب را تحمل می. اند کمتر بوده است؛ و نجیبزادگانی شریفتر از رومیان بوده

خود آنها از کیش مرسوم . داب مذهبی خود را، بی هیچ محدودیتی، برگزار کننددادند که آ مسیحیان اجازه می

دادند، تقریباً همان گونه  میترا را بر اهورامزدا ترجیح می. پرستیدند زردتشی منحرف شده بودند و آفتاب و ماه را می

ه آنها توجهی نداشتند، از موبدان که آخرین پادشاهان اشکانی ب. نهادند که مسیحیان عیسی را بر یهوه ترجیح می

.کردند واژگون ساختن این سلسله پشتیبانی می

میالدي، پسرانش بالش پنجم و اردوان چهارم بر سر تاج و تخت با  209در هنگام مرگ بالش چهارم در سال 

اطوري سه قرن جنگ میان دو امپر. اردوان پیروز شد، سپس رومیان را در نصیبین شکست داد. یکدیگر منازعه کردند

ولی . النهرین، سواران پارت بر لژیونهاي روم برتري داشتند در دشتهاي بین. با یک پیروزي زودگذر پارتیان پایان یافت

کشورش را اردشیر یا آرتاکسرکسس از خاندان فئودال . به نوبۀ خود، در یک جنگ داخلی جان سپرد  اردوان هم،

مذهب زردشت احیا گردید و . نامید و سلسلۀ ساسانیان را بنیاد نهاد خود را شاهنشاه 227ایرانی فتح کرد، و در سال 

  .ایران به یکی از ادوار بزرگ تاریخ خود گام نهاد
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II – حشمونیان  

م، سمعان مکابی با استفاده از منازعاتی که پارتها، سلوکیها، مصریها، و رومیها با یکدیگر داشتند،  ق 143در سال 

مجمعی از مردم، او را به عنوان سردار و ربن بزرگ دومین دولت . دا و مستقل ساختیهودا را از پادشاه سلوکی ج

. ضمناً مقام ربن بزرگ در خانوادة حشمونی ارثی شد. میالدي دوام داشت 70یهود منصوب کرد، دولتی که تا سال 

ي سامی این بوده است ها یکی از ویژگیهاي جامعه. گشت در زمان سلسلۀ شاهان ربن، یهودا به حکومت دینی باز می

این جوامع، غیر از خدا کسی را به عنوان . که قدرتهاي روحانی و دنیوي، در خانواده و در دولت، سخت توأم بوده است

  .سلطان قبول نداشتند

حشمونیان چون کشور خود را ضعیف یافتند، در مدت دو نسل کوشیدند که مرزهاي آن را از راه سیاست یا زور 

، ادوم، موآب، جلیل، ادومیه، ماوراي اردن، جدره، پال، گراسا، رافیا، و )ساماریا(م سامره  ق 78سال  تا. توسعه دهند

اوالد مکابیان دلیر، . غزه را فتح و ضمیمه کردند؛ و، بدین ترتیب، همان وسعت زمان سلیمان را به فلسطین دادند

  در همین زمان،. عایاي جدید خود تحمیل کردندقهرمانان آزادي مذهب کیش یهود، ختنه را به نیروي شمشیر، به ر

حشمونیان تعصب مذهبی خود را از دست دادند و بیش از پیش تسلیم فشار عناصر متمایل به فرهنگ و تمدن یونان 

ملکۀ یهودا، این جریان را ) م ق69ـ  78(سالومه الکساندرا . شدند و این موضوع موجب اعتراض شدید فریسیان گردید

و با فریسیان صلح کرد، ولی حتی پیش از مرگ وي، فرزندانش به نام هیرکانوس دوم و آریستوبولوس دوم برگردانید 

در رأس لژیونهاي پیروز در  63این دو رقیب پومپیوس را ، که در سال . بر سر جانشینی با یکدیگر درگیر جنگ شدند

، آریستوبولوس با لشکریانش در اورشلیم حصاري چون پومپیوس حق را به هیرکانوس داد. داور قرار دادند  دمشق بود،

ولی برادران آریستوبولوس جلو خانهاي . هاي پایین آن را گرفت پومپیوس براي محاصرة پایتخت آمد و محله. شد

گویند که زهد آنها سرانجام سبب شد که پومپیوس . معبد را مستحکم ساختند و مدت سه ماه حمله را دفع کردند

ا چون آگهی یافت که روز شنبه حاضر به جنگ نیستند، توانست بدون مانع هر روز شنبه شکستشان دهد، زیر

خواندند و  در این گیر و دار، ربنها پیوسته در هیکل دعا می. سنگربندیها و منجنیقها را براي حملۀ روز بعد آماده سازد

اي مقاومت کردند، ولی حتی یک  ند؛ عدهموقعی که حصارها افتاد، دوازده هزار یهودي قتل عام شد. کردند قربانی می

پومپیوس فرمان داد که به . بسیاري از آنان از باالي دیوارها خود را به قصد هالکت فرو افکندند. نفر تسلیم نشد

. غرامت جنگ گرفت) سه میلیون و ششصد هزار دالر(هاي هیکل دست نزنند، ولی از ملت ده هزار تالنت  گنجینه

هیرکانوس دوم، ربن بزرگ و اسماً . گشوده بودند از دست دولت یهود به دست رومیان افتاد شهرهایی که حشمونیها

سلطنت فردي مستقل . حاکم یهودا گردید، ولی در واقع دستیار و مباشر آنتیپاتر ادومی شد که به روم یاري کرده بود

.پایان یافت و یهودا جزو ایالت مفتوحۀ روم یعنی سوریه شد

کراسوس که عازم تیسفون بود تا در آنجا نقش پنتئوس را ایفا کند، هیکل اورشلیم را، که سابقاً  م، ق 54به سال 

هنگامی که خبر رسید . پومپیوس مصون داشته بود، غارت کرد و در حدود ده هزار تالنت از گنجینۀ آن ربود

لونگینوس، . غتنم شمردندکراسوس مغلوب و کشته شده است، یهودیان این فرصت را براي خواستن آزادي خود م

به غالمی  43جانشین کراسوس به عنوان فرماندار سوریه، شورش را سرکوب کرد و سی هزار یهودي را در سال 

در همان سال، آنتیپاتر مرد؛ پارتها که از صحرا به یهودا تاخته بودند، آنتیگونوس، آخرین شاه حشمونی، را به . فروخت

آنتونیوس و اوکتاویانوس با انتصاف هرودس، پسر آنتیپاتر، . ر آنجا مستقر ساختندعنوان پادشاه دست نشاندة خود د

هرودس پارتها را بیرون . به پادشاهی یهودا، و با کمک مالی به لشکریان یهودي او به هزینۀ روم، به پارتها پاسخ دادند

یوس فرستاد، تمام زمامداران یهود را که کرد، اورشلیم را از غارت مصون داشت، آنتیگونوس را براي اعدام به نزد آنتون
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از آنتیگونوس پشتیبانی کرده بودند به هالکت رسانید و بدین ترتیب یکی از رنگینترین سلطنتهاي تاریخ را به 

  .ق م ادامه یافت 4تا  37میمنت افتتاح کرد که از سال 

III  - هرودس کبیر

بندوبار، دلیر  ش ولی فاقد اخالق، با استعداد ولی بیاین شخص نمونۀ شاخص دورانی است که آن همه مردان باهو

نظم . هرودس در مقیاس کوچکتري آوگوستوس یهودا بوده است. ولی بیگانه از حس شرافت را به بار آورده است

. تراشی یونان متوسل شد براي آرایش پایتختش به معماري و مجسمه. دیکتاتوري را جانشین جنجال آزادي گردانید

ا توسعه داد، آن را با رونق ساخت، از زیرکی نتایج بیشتري به دست آورد تا از اسلحه، چند بار ازدواج کشور خود ر

یوسفوس او را مردي . کرد، بر اثر خیانت اوالدش خرد شد، و جز خوشبختی هر گونه حسن اتفاقی بدو روي آورد

کند که در  مل، و نخجیرگیر نیرومند معرفی میداراي شجاعت جسمانی فراوان، بسیار ماهر، تیرانداز و زوبین انداز کا

او » .یک مرد جنگی بود، که هیچ کس را یاراي مقاومت در برابرش نبود«یک روز چهل جانور وحشی را اسیر کرد و 

شد دشمنانی را که در  بایستی قدرت شخصیت را هم به این مشخصات افزوده باشد، زیرا هرودس همواره موفق می می

از هر . اعتبار سازند وادار به سکوت کند یا آنان را بخرد ا در نزد آنتونیوس، کلئوپاترا، یا اوکتاویانوس بیصدد بودند او ر

آمد، تا اینکه آوگوستوس که  شد، با اختیارات و حیطۀ وسیعتري بیرون می بحرانی که بین او و تریوم ویراتوس پیدا می

شت، شهرهاي فلسطین حشمونیان را هم به کشور او منضم پندا می» براي چنین کشور کوچکی بسیار بزرگ«او را 

این پادشاه ادومی به همان اندازه که با . ساخت و گفت که آرزومند است هرودس بر سوریه و مصر نیز حکم براند

  .نعمتهایی که به رعایاي خود داد با بدرفتاریهایی که نسبت به آنها کرد برابري داشت. گذشت بود، بیرحم هم بود

از سرشت او را کینه به کسانی که شکستشان داده یا خویشاوندانشان را به هالکت رسانیده بود تشکیل  بخشی

. داد، و بخشی دیگر را خصومت تحقیرآمیز نسبت به مردمی که از استبداد خشن و منشأ اجنبی او ناخرسند بودند می

وست و دست نشاندة قدرتی بود که مردم روز و او با پول و پشتیبانی روم به پادشاهی رسیده بود؛ و تا آخر عمر، د

منابع اقتصادي کم توان کشور صدمه دید و نتوانست جواب . چیدند تا آزادي خود را بازیابند شب علیه آن توطئه می

هرودس با . کرد مخارجی را بدهد که دربار پر از تجمل و با برنامۀ ساختمانی نامتناسب با ثروت ملی بر آن تحمیل می

در سالهاي . اي گوناگون در جستجوي وسایلی برآمد که رعایایش را آرام کند، اما در این راه کامیاب نشده شیوه

شد به  تنگدستی، مردم را از پرداخت مالیات معاف کرد، موافقت روم را با کاهش خراجی که به امپراطوري داده می

درنگ جبران کرد، نظم را  طی و بلیات دیگر را بیقح. دست آورد، و به یهودیان مستقر در خارج کشور امتیازاتی داد

به راهزنی پایان داده شد، تجارت . در داخل و امنیت را در خارج حفظ نمود، منابع داخلی کشور را توسعه بخشید

  .تشویق گردید، بازارها و بندرها بیش از پیش توسعه یافتند

داد و هنگامی  بود و در مجازاتها بیرحمی نشان میبندوباریهاي اخالقی  در عین حال چون این پادشاه دستخوش بی

در زمان او در حمام غرق شد، افکار و احساسات » تصادفاً«که آریستوبولوس، نوة هیرکانوس دوم، وارث تاج و تخت، 

کرد، علیه  ربنها که هرودس به قدرتشان خاتمه داده بود و سرانشان را خود او معین می. عمومی علیه او برانگیخته شد

چیدند، و فریسیان از تصمیم آشکار او مبنی بر تبدیل یهودا به کشوري داراي فرهنگ و سبک زندگی  او دسیسه می

.هلنیستی تنفر داشتند

راند که از لحاظ جمعیت و فرهنگ بیشتر یونانی بودند تا یهودي، و تحت تأثیر  هرودس بر چندین شهر حکم می

نه از جهت اصل و نسب و نه از حیث عقیده یهودي نبود، بنابراین  ظرافت و تنوع تمدن یونان بود، و خودش هم

کرد و، براي این منظور،  طبیعتاً براي کشور خویش وحدت فرهنگی، و براي دولت خود ظاهري پر مهابت جستجو می

یونانی را دانشمندان . پرداخت به ترویج هر چیز یونانی مانند اخالق و رسوم، لباس، افکار، ادبیات و هنر یونانی می
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نیکوالئوس دمشقی، یعنی یک نفر یونانی را رایزن . داد آورد و مقامهاي عالی رسمی به آنها می پیرامون خویش گرد می

با مخارج هنگفت در اورشلیم یک تئاتر و یک آمفی تئاتر برپا ساخت و آنها را با بناهایی اهدا . رسمی و مورخ خود کرد

مسابقات پهلوانی و موسیقی را به شیوة یونانیان و جنگهاي . بیاراست شده به آوگوستوس و به مشرکان دیگر

اورشلیم را با ساختمانهایی آراست که سبک آن به نظر ملت بیگانه . گالدیاتورها را به شیوة روم در آنجا مرسوم داشت

کت کنندگان در هاي یونانی برپا کرد که برهنگی آنها مانند برهنگی شر نمود و در میدانهاي عمومی، مجسمه می

ساخت و آن را   هاي یونانی بود، براي خود کاخی، که بیگمان از روي نمونه. ساخت ها، یهودیان را وحشتزده می مسابقه

از زنگاریها، مرمرها و مبلهاي گرانبها پر کرد، و پیرامون آن را به باغهاي وسیعی همانند آن دوستان رومی خود 

ساخته شده در پانصد سال پیش از او به وسیلۀ زروبابل خیلی کوچک است و  همچنین اعالم داشت که هیکل. آراست

این گفته و پیشنهاد مردم را رنجیده خاطر . پیشنهاد کرد که آن را خراب کنند و هیکل بزرگتري به جایش بسازند

س آن را واژگون با وجود اعتراض و ترس مردم، طرح خود را عملی کرد و هیکل بزرگی بنا نهاد که بعدها تیتو. ساخت

گرداگرد آن رواقهایی ساختند . روي کوه موریاه جایی را به مساحت بیش از شصت هزار متر مربع تسطیح کردند .کرد

این بام روي چند ردیف از ستونهاي به سبک » .به طرز عجیبی منبت کاري شده بود«که بام آنها از چوب سدر بود و 

دادند  از مرمر یکپارچه بود که هر گاه سه مرد دست به دست هم می هر یک از این ستونها. کورنتی قرار داشت

در حیاط اصلی، دکانهاي صرافی بود که در آنجا پولهاي خارجی از ایران را . توانستند آن را در بر گیرند بدشواري می

توانست از  کس میهایی بود که هر  همچنین در آنجا طویله. کردند با پولهایی که در حرم مورد قبول بود معاوضه می

آنجا حیوانی براي قربانی بخرد؛ و اطاقها و رواقهایی بود که مدرسها و شاگردانشان براي تحصیل زبان عبري و قانون 

هیکل «از این . شدند؛ عالوه بر اینها، غوغاي گدایان بود که در خاور زمین اجتناب ناپذیر است االهی در آن جمع می

رفتند که اطرافش دیوار داشت و ورود به آنجا براي غیر یهود ممنوع  ضاي اندرونی میبا چندین پله به یک ف» بیرونی

کنندگان  بعد از این محوطه، نیایش» .شدند مردان پاك با زنانشان به آنجا داخل می«بود که » حیاط زنان«بود؛ اینجا 

شدند که در آنجا  داخل می» یاط ربنهاح«رفتند و از درهاي مستور از ورقهاي نقره و طال به  از پلکان دیگري باال می

دیگر از درهاي برنزي، به   هاي پله. سوخت قربانگاه در هواي آزاد قرار داشت و قربانیهاي تقدیمی به یهوه روي آن می

شد که  بلندي بیست و پنج متر و به پهناي یازده متر که بر فراز آنها تاك زرین شگرفی بود، به خود هیکل منتهی می

داخل آن با . تمام این هیکل از مرمر سفید بود و نمایش از طال پوشیده شده بود. ط به روي ربنها باز بوددر آن فق

در جلوي پرده . شد اي که به رنگهاي آبی، بنفش، و سرخ گلدوزي شده بود، از وسط به دو قسمت تقسیم می پرده

ر قرار داشت که ربنها در پیشگاه یهوه فطی» نانهاي تقدمۀ«شمعدان طالي هفت شاخه، محراب بخور و میزي که 

در پشت پرده قدس االقداس بود که، در هیکل نخستین، یک مجمر طال و تابوت عهد را در بر داشت، . گذاشتند می

پاي بشر جز سالی یک بار، یعنی فقط . نبود» هیچ چیزي»  کند، ولی در هیکل هرودس، آنچنانکه یوسفوس روایت می

کار ساختمانی این بناي تاریخی . شد رسید و خاخام بزرگ تنها به آنجا داخل می به آنجا نمیدر روز کفارة گناهان، 

.درست موقعی تمام شده بود که لژیونهاي تیتوس فرا رسیدند. هشت سال، ولی تزیین آن هشتاد سال طول کشید

شکوه و . بالیدند ه خود میرفت ب مردم از داشتن چنین معبد بزرگی که در زمرة عجایب عهد آوگوستوس به شمار می

جالل آن سبب شد که مردم وجود ستونهاي به سبک کورنتی رواقها و عقاب طال را که، به رغم ممنوعیت تصاویر 

در خود مدخل معبد مظهر قدرت روم یعنی دشمن و حاکم یهودا بود، به دیدة اغماض   حکاکی شده در کیش یهود،

فتند از عمارات کثیر کامال یونانی که هرودس در شهرهاي دیگر فلسطین ر ضمناً یهودیانی که به سفر می. بنگرند

کردند که پول ملت و طالیی را که طبق شایعات سابقاً در مقبرة داوود نهفته  نقل می. گفتند ساخت، داستانها می می

لوس، بروتوس، صور، بود چگونه براي ایحاد بندري بزرگ در قیصریه و دادن عطایا به شهرهاي بیگانه مانند دمشق، بوب
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خواست بت دنیاي متمایل به  روشن بود که هرودس می. کند صیدا، انطاکیه، رودس، پرگاموم، اسپارت، و آتن خرج می

ولی اینان به نیروي مذهب خود و این یقین راسخ . فرهنگ و رسوم یونان گردد، نه اینکه تنها پادشاه یهودیان باشد

پیروزي روح یونانی بر عبرانیت در وجود شخص . زیستند رهاند، می یب و ستم میکه دیر یا زود یهوه آنها را از رق

هایی علیه جان  توطئه. کرد هاي آنتیوخوس برابري می فرمانرواي آنان نشانۀ بداختري و مصیبتی بود که با شکنجه

قتل رسانید و در  هرودس چیده شد، ولی هرودس آنها را کشف و توطئه کنندگان را دستگیر کرد، شکنجه داد، و به

تقریباً در همه جا بر مردم جاسوس گماشت و خودش با لباس مبدل . بعضی از موارد تمام خانوادة آنان را نابود ساخت

.کرد داد و کمترین سخن خصمانه را مجازات می بر در خانه گوش می

ده زن گرفت؛ . رزندانش شدهرودس موفق شد دسایس همۀ دشمنان خود را بر هم زند، اما گرفتار دسایس زنان و ف

زن دومش مریم نوة هیرکانوس دوم و خواهر . چهارده فرزند آورد. در یک زمان نه تا از آنها را با هم داشت

زنی عفیف ولی گاهی  این، «گوید که  یوسفوس می. آریستوبولوس بود که هر دوي آنان را هرودس به قتل رسانیده بود

همچنین . دید که گفتی غالم اوست کرد، زیرا چنان او را شیفتۀ خود می فتار میتندخو بود و با شوهر خود آمرانه ر

خواست مادر و خواهر هرودس را به سبب پستی نژادشان رسواي خاص و عام کند و از آنها به زشتی نام  این زن می

ودس او را مطئمن خواهر هر» .برد، و به ویژه که کینۀ بسیار شدیدي میان زنان خاندان سلطنتی حکمفرما بود می

هرودس هم مریم را در برابر دادگاه خود احضار کرد و دادگاه او . کند ساخت که مریم براي مسموم کردن او توطئه می

چون هرودس در مقصر بودن مریم تردید داشت، مدت زمانی از تحسر و ندامت . مریم اعدام شد. را محکوم ساخت

به تلخی «نهاد،  فرستاد، سر به بیابان می د، نوکرانش را عقب وي میدیوانه گشت، پیوسته نام مریم بر زبانش بو

مادر مریم براي خلع او به دیگران . گردانیدند و او را با تب و پریشانی حواس به کاخ برمی» مصیبت زده شده بود

ري که از زن کمی بعد، آنتیپاتر، پس. کنندگان را به تقل رسانید ناگهان حواس هرودس به جا آمد و توطئه. پیوست

اولش داشت، به او ثابت کرد که آلکساندر و آریستوبولوس، دو پسري که از مریم داشت، در صدد چیدن توطئۀ 

 6هرودس این موضوع را به شورایی مرکب از یکصد و پنجاه عضو رجوع کرد و این شورا، در سال . دیگري هستند

کوالئوس دمشقی خود آنتیپاتر را متقاعد ساخت که براي دو سال بعد، نی. م، آن دو جوان را به مرگ محکوم کرد ق

بر بدبختیهایی که از دست فرزندانش «هرودس دستور داد آنتیپاتر را نزد او بیاورند و. گرفتن جاي پدر توطئه کنند

  .در یک لحظۀ ترحم، دستور داد که آنتیپاتر را فقط زندانی کنند» .کشیده بود، زاري کرد و گریست

از استسقا، زخم معده، تب، تشنج، و نفس بویناك . شکست پادشاه سالخورده از اندوه و بیماري در هم میدر این اثناء 

چون آگهی یافت که آنتیپاتر . پس از نجات از آنهمه سوء قصد درصدد خودکشی برآمد ولی مانع شدند. رنج می برد

 4خود او به سال   پنج روز بعد،. را به هالکت رسانیدبراي فرار از زندان اقدام به رشوه دادن به نگهبانان کرده است، او 

همچون «:  گفتند که دشمنانش می. م در شصت و هشت سالگی درگذشت، در حالی که مورد تنفر تمام مردمش بود ق

  ».روباه تخت و تاج را دزدید، چون ببر حکم راند، و مانند سگ مرد

IV – شریعت و پیامبران  

سهم فیلیپ بخش : میان سه فرزندي که پس از او زنده مانده بودند تقسیم شدبه موجب وصیت هرودس، کشورش 

به هرودس آنتیپاس، . خاوري بود که باتانئا نام داشت، با شهرهاي بیت صیدا، کاپیتولیاس، گراسا، فیالدلفیا و بوسترا

سهم آرخالئوس، . ره، و در شمال ناحیۀ جلیل رسید مشتمل بر اسدرایال، تیبریاس، و ناص)ماوراء اردن(پرایا 

بیت لحم، حبرون، : بخش اخیر، مشتمل بر شهرهاي مشهور فراوان بود از قبیل. ساماریتیس و ادومیه و یهودا بود

در چند شهر فلسطین، یونانیان مسلط بودند و . بئرسبع، غزه، جدره، عمواس، یامنیا، یوپا، قیصریه، اریحا، و اورشلیم

این مردم . اند هاي جدره نشانۀ آن است که در این شهر مردمانی غیر یهودي بودهداستان خوک. در برخی دیگر سوریها
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یعنی ده شهر » دکاپولیس«غیر یهودي در تمام شهرهاي ساحلی اکثریت داشتند جز در یوپا و یامنیا و همچنین در 

تت نژادي بود ولی روم انگیز فلسطین، ناشی از این تش سرنوشت غم. در داخل، تقریباً همۀ دهات یهودي بودند. اردن

.آمد از این تشتت نژادي بدش نمی

براي درك این نکته که شرك و پابند نبودن جامعۀ مشرکان به اخالقیات چه تنفري در میان یهودیان زاهد ایجاد 

 براي یهودیان، مذهب سرچشمۀ قانون، کشور، و مایۀ امیدشان. کرد، باید پیرایشگران انگلستان را به خاطر آوریم می

در نظر آنان اینکه بگذارند مذهب محو گردد و در جریان تسخیر کنندة رسوم و فرهنگ یونان از میان برود، . بود

این کینۀ متقابل میان یهود و غیر یهود، که در نزد این قوم نوعی تب مبارزة نژادي، . رفت خودکشی ملی به شمار می

به عالوه یهودیان یهودا مردم جلیل را به عنوان . مین بودزد ناشی از ه هیجان سیاسی، و جنگ ادواري را دامن می

دانستند که در تار شریعت محصور  شمردند، و اهالی جلیل هم مردم یهودا را بردگانی می مرتدان جاهل حقیر می

را براي مقر خود  صهیونمیان مردم یهودا و سامریون نیز دایماً اختالف بود، زیرا اینان مدعی بودند که یهوه . اند شده

هاي مقدس را قبول  انتخاب نکرده، بلکه جرزیم را براي این کار برگزیده است؛ و جز اسفار خمسه دیگر نوشته

ن ها، با وجود تمام اختالفاتشان، در تنفر نسبت به قدرت روم، که بهاي صلحی را که چندا این فرقه. نداشتند

  .داستان بودند با همدیگر هم  گرفت، خواستارش نبودند گران از آنان می

در آن هنگام فلسطین در حدود دو میلیون و پانصد هزار جمعیت داشت که شاید صد هزار نفر از آنان در اورشلیم به 

بان مقامات رسمی، صاح. فهمیدند زبان اکثر مردم آرامی بود؛ ربنها و دانشوران، زبان عبري را می. بردند سر می

دادند که به کشت و  اکثریت مردم را دهقانان تشکیل می. بردند بیگانگان، و بیشتر نویسندگان زبان یونانی به کار می

در عهد حضرت عیسی، فلسطین آن قدر گندم . پرداختند و باغهاي میوه، تاکستان، و دام داشتند آبیاري زمین می

خرما، انجیر، انگور، زیتون، شراب و روغن آن مرغوب و مورد . ز آن را صادر کندتوانست اندکی ا کرد که می تولید می

دستور قدیمی مذهب را که بگذارند زمین یک سال در آیش . رفت توجه بود و در سراسر دنیاي مدیترانه به فروش می

افکار عمومی . بود ها ارثی و به طور کلی به صورت صنفی متشکل خیلی از حرفه. کردند بماند، همواره رعایت می

عدة بردگان . ساختند یهودیان کارگر را محترم می داشت، و بیشتر اهل علم دستشان را نیز مانند زبانشان ورزیده می

تجارت خرده پا رونق داشت ولی عدة بازرگانان یهودي که استطاعت زیاد داشته باشند . کمتر از هر جاي دیگر بود

که بازار از راه ) یهوداي شرقی(در کشوري سکونت داریم . یک قوم تاجر نیستیمما «: گوید یوسفوس می. چندان نبود

عملیات مالی چندان بسط و توسعه نداشت، تا آنکه هیلل، شاید بنا » .گراییم نمی) خارجی(دریا ندارد و به داد و ستد 

شد  را که به موجب آن هر هفت سال یکبار وامها بخشوده می) 11 -  1. 15(  تثنیهبه پیشنهاد هرودس، قانون سفر 

. هیکل خود یک بانک ملی بود. لغو کرد

این مؤسسه شاید . در محوطۀ هیکل، تاالر گزیت، محل اجتماع سنهدرین یا شوراي بزرگ شیوخ اسرائیل، قرار داشت

 اعدادجود آمده بود تا جایگزین نخستین شوراي مذکور در سفر م به و ق 200از دوران حکومت سلوکیها در حدود 

این شورا که در اصل به توسط خاخام بزرگ از میان اشراف روحانی انتخاب . شود که دستیار موسی بود) 16.  11(

ز از میان فریسیان و همچنین چند منشی به جمع اعضاي خویش شد، در دورة تسلط رومیان عدة روزافزونی را نی می

این هفتاد و یک نفر، که خاخام بزرگ بر آنها ریاست داشت، مدعی داشتن برترین قدرت نسبت به همۀ . افزود

شناختند، ولی حشمونیان و هرودس و  یهودیان جهان بودند و در همه جا نیز یهودیان مؤمن آنان را به رسمیت می

هفتاد . شد درت آنان را فقط در موردي قبول داشتند که شریعت یهود به وسیلۀ یکی از یهودیان یهودا نقض میروم، ق

توانستند براي جرایم مذهبی حکم صادر کنند، ولی اجراي حکم موکول به تأیید آن از طرف مقام  و یک تن مزبور می

  .کشوري بود
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کار  یکی گروهی بود محافظه: لف بر سر احراز اولویت منازعه داشتنددر این مجمع نیز، نظیر اکثر مجامع، دو گروه مخا

قسمت اعظم . تحت رهبري خاخامهاي بزرگ و صدوقیان، و دیگري گروهی آزادمنش به رهبري فریسیان و منشیان

روه روحانیان عالیمقام و طبقات باال به صدوقیان وابستگی داشتند و وجه تسمیۀ آنان این بود که بنیادگذار این گ

اینان در سیاست ناسیونالیست، و در مذهب سنت گرا بودند؛ و از به کار بستن تورات یعنی شریعت . صادوق نام داشت

. کردند، ولی دستورهاي اضافی روایت شفاهی و تفسیرهاي آزادمنشانۀ فریسیان را قبول نداشتند مکتوب پشتیبانی می

.ي خوب روي زمین خرسند بودنددربارة بقاي روح تردید داشتند، و به داشتن چیزها

مانند (گفتند که فریسیان  نامیدند، زیرا می را صدوقیان چنین می) مشتق از پروشیم، یعنی جدایی طلب(فریسیان 

کنند و در نتیجه دچار ناپاکی مذهبی  خود را از آنان که از لزوم پاکی در شعایر مذهبی غفلت می) برهمنان خوب

فریسیان در واقع ادامه دهندگان راه و رسم حسیدیم یعنی مقدسهاي دورة مکابیان  این. شوند، جدا می سازند می

یوسفوس که خود یک فریسی بود، آنها را چنین وصف . کردند بودند که از اجراي بسیار دقیق شریعت پشتیبانی می

» .کنند یشتري بیان میدانند و شرایع را با دقت ب تر از دیگران می گروهی از یهودیان که خود را مذهبی«: کند می

براي این منظور، به شریعت مکتوب اسفار خمسه روایت شفاهی تفسیرها و فتواهایی را که معلمان مسلم شریعت 

به عقیدة آنها این تفسیرها براي روشن گردانیدن نکات تاریک شریعت موسی، براي . افزودند کرده و داده بودند می

یاناً جهت تغییر ظاهر آن به منظور تلفیق با احتیاجات و شرایط نوین زندگی تصریح تطبیق آنها با موارد خاص، و اح

ساختند، همان گونه که  در عین حال سختگیر و متحمل عقاید دیگران بودند، جا به جا شرایع را مالیم می. الزم بود

به . ت کامال رعایت شودخواستند که روایت شفاهی نیز مانند تورا در زمان هیلل راجع به بهرة پول عمل شد، ولی می

. نظر آنان، یهودیان تنها با این اطاعت کامل ممکن بود از اضمحالل و جذب شدن در آیینهاي دیگر اجتناب ورزند

فریسیان، کار تسلط رومیان را بر خود هموار کرده بودند، تسلی خویش را در امید به یک بقاي روحانی و جسمانی 

کردند،  گرفتند، با رغبت غسل می کردند، غالباً روزه می د و تجمل را محکوم میزندگی ساده داشتن. کردند جستجو می

ولی اینان مظهر نیروي معنوي آداب و فرهنگ یهود بودند، پشتیبانی . دادند و خویش را آگاه به فضیلت خود نشان می

نان را هنگام روي آوردن دادند که آ اي می کردند و به پیروان خود کیش و قاعده طبقات متوسط را به خود جلب می

، روحانیان نفوذ خود را از دست دادند، )میالدي 70به سال (پس از انهدام هیکل . مصیبت از پراکندگی حفظ کند

صدوقیان از بین رفتند، کنیسه جاي معبد را گرفت، و فریسیان، به وسیلۀ ربنها، تعلیم دهندگان و راعیان قومی 

  .نبودندشدند که پراکنده بودند ولی مغلوب 

نام آنها شاید مشتق از . ساختند اینان زهد خود را به زهد حسیدیم مربوط می. ترین فرقۀ یهود اسینیان بودند افراطی

م  هاي پرهیزگاري باشد که در قرن اول ق ، و آیین و اعمال آنها مشتق از نظریه)استحمام کننده(لغت کلدانی آشایی 

بعضی از افکار برهمنی، بودایی، پارسی، فیثاغورسی و کلبی، که به  در سراسر جهان جریان داشت ممکن است که

این فرقه که عدة آنان در فلسطین در حدود چهار هزار . رسید، در آنها نفوذ کرده باشد چهار راه تجارتی اورشلیم می

، و با هم به کردند نفر بود با نظم خاصی متشکل شده بودند، شریعت مکتوب و شفاهی را با دقت پرشوري رعایت می

کردند؛ در واحۀ انگادي در میان بیابان، در غرب بحرالمیت، به کشت  صورت اشخاص مجرد و تقریباً راهب زندگی می

هاي متعلق به جماعتشان سکونت داشتند، غذاهایشان را دور هم و به طور اشتراکی و در  در خانه. پرداختند زمین می

گزیدند، اموال و درآمدهاي خود را در یک  یلۀ اخذ رأي عمومی برمیخوردند، سران خود را به وس حال سکوت می

بسیاري از «: گوید یوسفوس می» .مال من و مال تو آن تست»  :کردند و پیرو این شعار حسیدیم بودند  خزانه جمع می

اسی از کتان هر یک از آنان لب» .کردند زیرا غذاي آنان ساده و زندگیشان منظم بود ایشان بیش از یک قرن عمر می

پوشیدند، کج بیل کوچکی همراه داشتند تا مدفوعات خود را در خاك کنند، سپس خود را مانند یک  سفید می
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کردند و  فقط برخی از اسینیان ازدواج می. دانستند کفر می) شنبه(شستند و تخلیۀ شکم را در روز سبت  برهمن می

بستند و آن اینکه با زنانشان منحصراً براي تولید مثل  کار می بردند، ولی قاعدة تولستوي را به در شهرها به سر می

ورزیدند و فناي فی اهللا را در تفکر و دعا  اعضاي این فرقه از هر گونه لذت نفسانی اجتناب می. شدند نزدیک می

آینده را امیدوار بودند که با زهد و خویشتنداري و مشاهده بتوانند به قدرتهاي سحرآمیز دست یابند و . جستند می

بیماریها را به تسلط . مانند بسیاري از همزمانان خود به وجود فرشتگان و شیاطین معتقد بودند. پیش بینی کنند

بعضی از قسمتهاي . هاي افسونی و عزایم آنها را دور کنند کوشیدند با جمله داشتند و می ارواح خبیثه منسوب می

منتظر آمدن مسیحی بودند که ملکوت اشتراکی و مبتنی بر مساوات . آنان گرفته شده است» آیین سري«از  »قباله«

در آن کشور فقط کسانی راه دارند که در این جهان . سازد را روي زمین مستفر می) مخلوت شاماییم(خدا 

با این . با حرارتی بودند و از ساختن ابزار جنگ ابا داشتند اینان صلحجویان. زندگانیشان بر پایۀ پاکدامنی بوده است

وصف، هنگامی که لژیونهاي تیتوس به اورشلیم و به هیکل حمله بردند، اسینیان به یهودیان دیگر پیوستند و تقریباً 

یط کند خواننده خود را در مح آن طور که یوسفوس آداب و رنجهاي آنان را توصیف می. تا آخرین نفر جنگیدند

:کند مسیحیت احساس می

کندند، و هر بالي ممکن را بر سرشان  هاي بدنشان را می سوزاندند، و تکه دادند، می اگرچه آنان را شکنجه و آزار می

رفتند و نیز حاضر  شوند یا از غذاهاي حرام بخورند، زیر بار نمی) موسی(آوردند تا مجبور به سب شارع خود  می

بلکه، در بحبوحۀ رنج و درد، براي تحقیر . ن خویش تملق بگویند یا اشک بریزندشدند از شکنجه دهندگا نمی

  .سپردند؛ تو گویی انتظار داشتند جان خود را باز یابند زدند و با سرور جان می دژخیمان خود، لبخند می

. کرد دگی میهاي اصلی یهود در میان نسلی بودند که پیش از حضرت عیسی زن صدوقیان، فریسیان، و اسینیان فرقه

شمرد، یک فرقه نبودند، بلکه  ، که حضرت عیسی غالباً آنها را با فریسیان همگروه می)هاکامین، با سوادها(منشیها 

کردند، در  ها شرح و تفسیر می صاحبان یک حرفه بودند؛ اینان دانشورانی بودند متبحر در شریعت که آن را در کنیسه

کردند، و از آن براي داوري در موارد خاص بهره  مالء عام دربارة آن بحث میدادند، در خلوت و در  مدارس درسش می

در دو قرن پیش از هیلل آنها . برخی از آنان ربن، برخی دیگر نیز صدوقی، و بیشترشان فریسی بودند. جستند می

شریعت به مرور دستچین آراي آنان دربارة . اینها فقهاي یهودا بودند. مقامی را داشتند که بعد از او ربن نامیده شد

گردید و دهان به دهان از استاد به شاگرد انتقال یافت و جزئی از حدیث و روایت شد که فریسیان آن را به اندازة 

در زیر نفوذ آنها، مجموعۀ شرایع موسی توسعه یافت و شامل هزاران دستور . داشتند شریعت مکتوب محترم می

.واند به کار رودمفصل گشت تا در هر اوضاع و احوالی بت

در میان این آموزگاران غیر روحانی شریعت، مشخصترین و قدیمیترین چهره همانا هیلل است، ولی خود او در میان 

حدود (  گویند که او در بابل می. اند محو شده است اي که اعقاب پر حرارت وي در پیرامون او به وجود آورده ابر افسانه

هنگامی که به اورشلیم آمد بالغ بود و با . چیز شده بود چشم به دنیا گشود تاز که بیاي مم در خانواده) م ق 75سال 

اي پذیرفته شد که در آنجا دو  اش در مدرسه با نیمی از مزد روزانه. کرد کار دستی معاش زن و فرزندانش را تأمین می

تا «از پنجره باال رفت . راهش ندادند روزي که پول نداشت. کردند استاد مشهور، شمایا و آبتولیم، شریعت را شرح می

کنند در آنجا از سرما کرخ شد، در میان برف افتاد و صبح  به طوري که نقل می» .بتواند سخنان خداي زنده را بشنود

به نوبۀ خود ربن یا مدرس گشت، و به سبب فروتنی و صبر و نرمیش شهرتی به . فرداي آن روز او را نیمه جان یافتند

  .نا به یک روایت مردي که شرط بسته بود او را خشمگین سازد، شرط را باختب. هم رساند

هنگامی که . جویی، عشق به شریعت و آشنایی به آن بشردوستی، صلح: سه اصل را براي هدایت زندگی پیش نهاد

یلل یک فرد نو آیین از او خواست که در مدت کمی که بتوان روي یک پا ایستاد شریعت را برایش شرح دهد، ه
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این عبارت در واقع صورت منفی محتاطانۀ قانون زرین بود  ».مپسندپسندي، بر دیگري  آنچه بر خود نمی«: جواب داد

را به پیش از آنکه خودت «: داد که هیلل تعلیم می. که مدتها پیش صورت اثباتی آن در سفر الویان درج شده بود

هایی  با وضع هفت قاعده جهت تفسیر شریعت در صدد برآمد تا فرقه» .اش قضاوت نکن جاي همسایه بگذاري درباره

تفسیرهاي خودش آزادمنشانه بود؛ و چشمگیرتر از همه اینکه وام دادن و . را که با هم توافق نداشتند سازش دهد

به جوانان سرکش زمان خود چنین اندرز . مش بود تا اصالحبیشتر اهل ایجاد صلح و آرا. موارد طالق را تسهیل کرد

م از طرف او به  ق 30هرودس را به عنوان مصیبتی اجتناب ناپذیر قبول داشت و در سال » .از گروه جدا مشو«: داد می

 10(اکثریت فریسی این شورا او را به قدري دوست داشتند که وي تا زمان مرگش . ریاست سنهدرین منصوب شد

.به پاس خاطرة او این مقام مدت چهار صد سال در خانوادة او موروثی ماند. در رأس شوراي بزرگ باقی ماند) ديمیال

این شخص طرفدار تفسیر محدودتري از شریعت . کار، داد شورا مقام شامخ دوم را به رقیب او شمایی، ربن محافظه

این تقسیم . زه، خواستار اجراي لفظ به لفظ تورات بودتوجه به شرایط و اوضاع تا بود، طالق را قبول نداشت، و، بی

کار و آزادمنش از یک قرن پیش از هیلل مرسوم بود و تا هنگام انهدام هیکل  سران روحانی یهود به گروههاي محافظه

  .نیز ادامه یافت

V – انتظار بزرگ  

گرا همان طور که  نظر یک عبري سنتدر . ادبیات یهود که از این دوره به دست ما رسیده تقریباً بکلی مذهبی است

ساختن تصویر از خدا و هر گونه تزیین تصویري معبدهایش توهین به مقدسات بود، پرداختن به فلسفه و ادبیات نیز 

البته استثناهاي فراوانی هم وجود داشت . نمود براي هر هدف نهایی جز ستایش خداوند و تجلیل از شریعت خطا می

این داستان دربارة یک زن زیباي یهودي است که از طرف دو  .کرداز داستان زیباي شوشنا یاد توان  و از آن جمله می

شود و بر اثر بازجویی ماهرانۀ جوانی به  عفتی می تن از شیوخ یهودي، که به منظور خود نایل نشده بودند، متهم به بی

  .هاي صحیفۀ دانیال نبی راه یافت حتی این داستان عشقی نیز در بعضی از نسخه. گردد از شهود تبرئه می نام دانیال

این اثر . کتاب یوشع فرزند سیراخ، که به نام حکمت یسوع پسر سیراخ معروف است، شاید به قدمت این دوره باشد

کتاب مزبور . پذیرند آنها را جزو عهد قدیم نمی هاي پنهانی یا غیر مجاز است که یهودیان جزو آپوکریف یعنی نگاشته

در فصل . سرشار از زیبایی و حکمت است و شایسته نبوده است که از مجموعۀ کتاب جامعه و کتاب ایوب حذف شود

حکمت می : خوریم این کتاب نیز، مانند فصل هشتم امثال سلیمان، به نظریۀ لوگوس یعنی کلمۀ مجسم برمی 24

من از ازل برقرار بودم، از ابتدا، پیش از بودن . مبدأ طریق خود داشت؛ قبل از اعمال خویش از ازل خداوند مرا«: گوید

میالدي، یک یهودي اسکندرانی ـ یا چند یهود متمایل به فرهنگ و رسوم یونانی  40م و  ق 130بین سالهاي » .جهان

هماهنگ ساختن یهودیت و فلسفۀ افالطون ـ کتابی منتشر کردند به نام حکمت سلیمان که هدف آن، مانند فیلن، 

کرد، و نثرش  این کتاب یهودیانی را که به فرهنگ و آداب یونان رو کرده بودند به بازگشت به شریعت دعوت می. بود

تر هم مزامیر سلیمان است که تاریخ تألیفش در حدود  یک اثر کم اهمیت . اصالت نثر پس از اشعیاي نبی را داشت

.باشد اي براي قوم اسرائیل می دهنده رشار از پیش بینی آمدن نجات م است، و س ق 50

امید به رهایی از تسلط روم و از رنجهاي روي زمین با ورود یک رهانندة یزدانی تقریباً همه جا در ادبیات یهودي آن 

بود که گذشته را، با  بسیاري از این آثار شکل مکاشفه یا الهاماتی را داشتند که هدفشان این. خورد زمان به چشم می

سازد، قابل فهم و اغماض  اي است بر آیندة پیروزمندي که خداوند بر یک غیب بین آشکار می نشان دادن اینکه مقدمه

م نگاشته شده بود تا قوم اسرائیل را در قبال آزار آنتیوخوس  ق 165صحیفۀ دانیال که در حدود سال . گردانند

میان یهودیانی که باور نداشتند خداوند دیر زمانی آنها را زیر سلطۀ مشرکان باقی اپیفانس دلداري دهد، هنوز هم در 

م  ق 66و  170کتاب حبشی خنوخ که احتماال به توسط چند مؤلف بین سالهاي . گشت گذارد، دست به دست می می
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خدا راه «، با )24.  5(نوشته شده، به شکل تجلیهایی درآمد که بر یکی از شیوخ شریعت که، بنابر سفر پیدایش 

این کتاب از سقوط شیطان و انصارش به زمین و متعاقب آن رخنۀ بدي و رنج در زندگی . ، دست داده بود»رفت می

م،  ق 150در حدود سال . گفت بشر، سپس نجات بشر به وسیلۀ یک مسیح، و فرا رسیدن ملکوت خدا سخن می

الیی کردند که در آنها سیبوالها یا زنان غیبگوي مختلف بعضی از نویسندگان یهودي شروع به انتشار وخشهاي سیبو

  .کردند شدند و پیروزي نهایی یهودیان را بر دشمنانشان پیشگویی می به عنوان مدافع یهودیت در برابرشرك ظاهر می

ام کیش زردشتی تمام تاریخ و تم. فکر یک خداي نجات دهنده احتماال از ایران و از بابل به آسیاي غربی آمده بود

داد و بر آن بود که در پایان  زندگی را مانند جنگی میان نیروهاي مقدس نور و نیروهاي اهریمنی ظلمت نمایش می

. اي به نام سوشیانت یا میترا خواهد آمد تا میان مردمان داوري کند و عدالت و صلح را جاودانه حکمفرما سازد رهاننده

آنها آز، خیانت، خشونت شدید، و بت . پیروزي زودگذر شهر بوددر نظر بسیاري از یهودیان تسلط روم جزئی از 

  :در کتاب حکمت سلیمان چنین آمده است. کردند و الحاد دنیاي اپیکوري را تقبیح می» اجنبیها«پرستی تمدن 

اي نیست، از گور نیز تاکنون کسی بازنگشته  عمر کوتاه و مشقت بار است، و مرگ را هم چاره: گفتند مشرکان می

د و جرقۀ کوچکی در جنبش قلب ماست؛ خاموش که شد، بدن ما به خاکستر نفس منخرین ما همچون دو …. است

بدل خواهد گشت و روح ما مانند هواي سبک محو خواهد شد، ناممان فراموش و زندگی ما همچون نشانۀ ابر، 

هره ایید از چیزهاي خوب موجود ببیایید، بی …. همچون مهی که اشعۀ آفتاب آن را پراکنده سازد، ناپدید خواهد شد

گل را، پیش از آنکه پژمرده شوند، تاج سر کنیم؛ و همه هاي  نگذاریم گلهاي بهاري از دست بروند؛ غنچه …. گیریم

.جا نشانی از شادي خویش باقی بگذاریم

افتد، زیرا لذت چیزي  بندند که می اي می ارابۀ خود را به ستاره. کنند گوید این اپیکوریها غلط استدالل می مؤلف می

  .است بیهوده و زودگذر

سازد؛ مانند خاطرة  اش می مهی است که طوفان پراکنده  برد، در واقع امید مشرکان کاهی است که باد آن را می

بدین . ماند، و قادر متعال مواظب اوست ولی انسان عادل همیشه زنده می. گذرد ماند می مهمانی که فقط یک روز می

  .رافتخار و دیهیمی از زیبایی از دست خداوند دریافت خواهد کردجهت، ملکی پ

به موجب کتابهاي مکاشفات، دوران فرمانروایی بدي یا بر اثر دخالت مستقیم خود خدا، یا با روي زمین آمدن پسر یا 

مگر اشعیاي نبی این موضوع را یک قرن پیش پیشگویی . ن خواهد یافتپایا شده،اش، مسیح یا یک تدهین  نماینده

 …زیرا که براي ما ولدي زاییده و پسري به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او  نکرده است؟

  .خداي قدیر و پدر سرمدي و سرور سالمتی خوانده خواهد شد

آمد با اشعیا  پادشاهی زمینی که در خاندان سلطنتی داود به دنیا میبسیاري از یهودیان در توصیف مسیح به عنوان 

نامیدند و او را  برخی دیگر، مانند نویسندگان کتابهاي خنوخ و دانیال، او را فرزند انسان می .بودندهمداستان ) 1.  11(

فیلسوف امثال سلیمان و شاعر حکمت سلیمان، شاید تحت تأثیر مثل افالطونی، یا . دادند آمده از آسمان نشان می

، که بزودي نقش بزرگی در )لوگوس(  رواقیون، او را عقل جسم، نخستین مخلوق خدا، و کلمه یا عقل» جان جهان«

مسیح زود فاتح خواهد  کردند که تقریباً همۀ نویسندگان مکاشفات گمان می. دانستند کرد، می فلسفۀ فیلون ایفا می

  :شد، ولی اشعیا در یک قسمت شایان توجه او را چنین در نظر مجسم ساخته بود

لکن او غمهاي ما را بر خود گرفت و دردهاي ما را بر خویش  …خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنجدیده 

ي او ما و از زخمها ….ا کوفته گردیدو حال آنکه به سبب تقصیرهاي ما مجروح و به سبب گناهان م …حمل نمود

او از زمین زندگان منقطع  …از ظلم و از داوري گرفته شد  …و خداوند گناه جمیع ما را بر وي نهاد  ….شفا یافتیم

  .و گناهان بسیاري را بر خود گرفت و براي خطاکاران شفاعت نمود …شد 
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اسرائیل را رهایی  یح کفار را مطیع خواهد ساخت،با این وصف، همه در این عقیده همداستانند که در پایان مس

. خواهد بخشید، اورشلیم را پایتخت خود خواهد کرد، و همۀ مردم را به پذیرفتن یهوه و شریعت موسی خواهد آورد

سراسر زمین حاصلخیز خواهد شد، هر دانه . از سعادت براي همۀ جهانیان فرا خواهد رسید» زمان خوشی«پس از آن 

واهد داد، شراب فراوان خواهد بود، فقر رخت برخواهد بست، همۀ مردم تندرست و پارسا خواهند بود، و هزار بار خ

برخی از غیبگوها معتقد بودند که این عصر فرخنده . عدالت و نوعپرستی و صلح روي زمین حکمفرما خواهد گشت

نظمی و  کنند، و دنیا در میان بی می گردد، قدرتهاي ظلمت و بدي حملۀ واپسین خود را به ملکوت سعادت منقطع می

یا به توسط ) یهوه(» قدیم روزگار«خیزند و به وسیلۀ  مردگان برمی» روز خدا«سرانجام در . شود آتش عظیم نابود می

داده خواهد شد، داوري » ملکوت خداوند«، که به او قدرت مطلق و ابدي بر دنیایی نو شده یعنی »پسر انسان«

.پایان خواهند رسید افکنده خواهند شد، ولی نیکان به سعادت بی» در دوزخ«بان بسته و از سر، بدان، با ز. شوند می

قومی که زمانی آینده را در : اصوال نهضت فکري در یهودا با نهضت فکري در االهیات شرك آلود آن زمان همگام بود

ه بود و به رستگاري فردي و روحی دانست، دیگر اعتماد خود را به کشور از دست داد گرو سرنوشت ملی خود می

مذاهب اسرار چنین امید رستگاریی را به میلیونها نفر مردم در یونان، شرق هلنی، و ایتالیا داده بودند، . اندیشید می

بینوایان یا محرومان، . ولی هیچ جا به اندازة یهودا این امید جدي گرفته نشده بود و یا احتیاج بدان اینهمه عظیم نبود

. دگان یا تحقیرشدگان روي زمین به یک رهانندة یزدانی نظر داشتند که آنان را از انقیاد و رنج رهایی بخشدستمدی

آید و با پیروزي او همۀ درستکاران، حتی از گور، به پا  اي می دهنده  کردند که بزودي نجات مکاشفات روایت می

قدسان پیري مانند شمعون، زنان عارفی مانند حنا م. روند خیزند و به بهشتی که جایگاه سعادت ابدي است می می

کردند، به این امید که رهاننده را پیش از  داري و صبر و دعا سپري می دختر فنوئیل، عمر خود را در هیکل با روزه

  .دلها سرشار از انتظاري بزرگ بود. مردن به چشم خود ببینند

VI – شورش  

کسب آزادي مبارزه نکرده است، و هیچ قومی نیز با نیرویی اینهمه  هیچ قومی در تاریخ به سرسختی یهودیان براي

از یهوداي مکابی تا شمعون برکوخبا، و حتی تا روزگار ما، مبارزة یهودیان براي باز . برتر از خود مواجه نبوده است

  .نشکسته است گرفتن آزادیشان غالباً با تلفات فراوان توأم بوده است، ولی هیچ گاه همت یا امیدشان را در هم

شمردند، بر آرخالئوس، جانشین هرودس،  وقتی هرودس کبیر مرد، ملیون، که اندرزهاي صلحجویانۀ هیلل را حقیر می

نیروهاي آرخالئوس سه هزار تن از آنان را، که غالباً هم براي عید . بشوریدند و در پیرامون هیکل زیر چادر اردو زدند

هنگام عید پنجاهۀ همان سال، شورشیان دوباره گرد هم آمدند، و باز ). ق م 4(فصح به اورشلیم آمده بودند، کشتند 

هاي حرم توسط لژیونهاي  رواقهاي هیکل را سوختند و ویران کردند، گنجینه. هم به طور وحشتناکی قتل عام شدند

ستان در روستاها هایی از میهن پر دسته. رومی غارت شدند؛ و بسیاري از یهودیان از فرط ناامیدي خود را کشتند

ها به  یکی از این دسته. کردند پرمخاطره کردند تشکیل شدند، و زندگی را بر کسانی که از رومیان پشتیبانی می

واروس، فرماندار سوریه، با بیست هزار سپاهی . فرماندهی یهوداي جلیلی، شهر سپفوریس، پایتخت جلیل، را گرفت

ان کرد، دو هزار شورشی را به صلیب کشید، و سی هزار یهودي را به صدها شهر را با خاك یکس  وارد فلسطین شد،

هیئتی از سرکردگان یهودیان به رم رفتند و از آوگوستوس درخواست کردند که سلطنت یهودا را ملغا . غالمی فروخت

وکوراتوري آوگوستوس آرخالئوس را خلع کرد و یهودا را به صورت یک ایالت مفتوحۀ درجۀ دوم روم درآورد و پر. کند

).میالدي 6(مسئول در قبال فرماندار سوریه بر آن گماشت 

خواست پرستش امپراطور  سپس کالیگوال، که می. در عهد تیبریوس این کشور آشفته مدتی روي صلح و آرامش دید

ز جزو را مذهب واحد در سراسر امپراطوري کند، به تمام مذاهب مستقر فرمان داد که قربانی براي تمثال وي را نی
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در زمان . اش را در هیکل نصب کنند شعایر خود قرار دهند؛ و به مقامات رسمی اورشلیم امر کرد تا مجسمه

آوگوستوس و تیبریوس یهودیان این مصالحه را کرده بودند که به نام امپراطور براي یهوه قربانی کنند؛ ولی از برپا 

گویند، هزاران تن از آنان نزد فرماندار  ه، از قراري که میکردن مجسمۀ یک نفر مشرك در هیکل چنان متنفر بودند ک

با مرگ کالیگوال این موضوع فیصله . سوریه رفتند و از او درخواست کردند که پیش از اجراي این بدعت کشته شوند

ولی در  ،)41(کالودیوس که تحت تأثیر آگریپا، نوة هرودس، بود، او را پادشاه تقریباً تمام فلسطین گردانید . یافت

  .گذشت ناگهانی آگریپا بحران دیگري به وجود آورد و کالودیوس دوباره رژیم پروکوراتوري را معمول کرد

فلیکس که برادرش . گزیدند غالباً ناصالح یا رذل بودند کسانی که آزادشدگان مزدور امپراطور براي این مقام برمی

» .راند با اختیارات یک پادشاه و روح یک برده بر یهودا حکم می«پاالس او را پروکوراتور کرده بود، به روایت تاسیست، 

آلبینوس، اگر نوشتۀ یوسفوس را قبول . فستوس با عدالت بیشتر حکومت کرد، ولی جان بر سر این مقصود گذاشت

ثروتی به داشته باشیم، به حد افراط غارت کرد و مالیات بست، و با گرفتن پول در ازاي رهانیدن جنایتکاران از زندان 

همین دوست و » .دادند کسی در زندان نماند دیگر جز کسانی که چیزي به او نمی«دست آورد، به طوري که 

کرد،  ، سراسر شهرها را غارت می»کرد تا حاکمان بیشتر چون دژخیمان رفتار می«فلوروس : گوید ستایشگر رومیان می

چنین به نظر . کرد همدستی می  دادند، اگر سهمی به او می دزدید بلکه در راهزنیهاي دیگران هم، و نه تنها خود می

شک پروکوراتورها شکایت داشتند که  بی. اي جنبۀ تبلیغات جنگی داشته باشد رسد که این گزارشها تا اندازه می

.یهودیان قومی هستند که مطیع نگاه داشتن آنان بسیار دشوار است

ها، هم قسم  اعضاي این دسته. اض به این سوء حکومت تشکیل شددر اعتر» خنجرکشان«و » غیوران«هایی از  دسته

شدند، کسانی را که نشان کرده بودند از پشت  براي کشتن هر یهودي پیمان شکسته، با جمعیت خیابانها مخلوط می

از ) دالر 61,200(هنگامی که فلوروس هفده تالنت . گشتند زدند و سپس در میان شلوغی جمعیت ناپدید می سر می

الناس در جلوي حرم گرد آمدند و با داد و فریاد عزل او را خواستار  جمعیت خشمگین از عوام نجینۀ معبد برداشت،گ

لژیونهاي فلوروس . کردند گشتند و براي او به عنوان مستحق صدقه جمع می چند تن از جوانان با سبد دور می. شدند

سران شورشیان به . ساکنان آنها را از دم تیغ گذراندند صدها خانه را غارت کردند، و  جمعیت را متفرق ساختند،

. به روایت یوسفوس در آن روز سه هزار و ششصد یهودي به هالکت رسیدند. تازیانه بسته شدند و مصلوب گشتند

کردند که شورش علیه چنان  کردند، و چنین استدالل می عبریهاي سالخورده یا مرفه مردم را دعوت به صبر می

مقتدري به معناي خودکشی ملی است؛ ولی جوانان یا بینوایان آنان را متهم به جبن و تبانی با حکومت امپراطوري 

گروهی قسمت باال و گروه . این دو دستگی سبب نفاق در میان مردم و تقریباً میان افراد هر خانواده بود. کردند می

در . آورد حی که مقدورش بود به دیگري حمله میدیگر قسمت پایین اورشلیم را اشغال کرده بود و هر یک با هر سال

رادیکالها غلبه یافتند و دوازده هزار یهودي را کشتند، که تقریباً همۀ . نبردي سخت میان آنان درگرفت 68سال 

نیرویی از شورشیان پادگان روم را در ماسادا در «. شد؛ شورش به انقالب مبدل شده بود ثروتمندان را شامل می

در آن روز غیر یهودیان . ، افراد آن را به خلع سالح واداشت، و سپس تا آخرین نفرشان را قتل عام کردمحاصره گرفت

قیصریه، پایتخت فلسطین، به قتل و غارتی از پیش تدارك دیده دست زدند که منجر به قتل بیست هزار یهودي شد؛ 

» .ن دمشق گلوي ده هزار یهودي را بریدندفقط در یک روز، غیر یهودیا. هزاران تن دیگر به بردگی فروخته شدند

چندین شهر یونانی را در فلسطین و سوریه ویران ساختند، برخی را   ور شده بود، انقالبیها، که آتش خشمشان شعله

دفن  …دیدن شهرهاي پر از اجساد «: گوید یوسفوس می. تا بیخ و بن سوختند، و بسیار کشتند و بسیار کشته دادند

تا » .کودکان و زنان که بی هیچ گونه پوششی افتاده بودند، امري عادي بودرها در آمیخته با بدنهاي نشده، اجساد پی
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اعتبار شده بود و  حزب طرفدار صلح بی. انقالب دیگر اورشلیم و تقریباً سراسر فلسطین را فرا گرفته بود 66سپتامبر 

  .پیوستند بیشتر اعضاي آن به شورشیان می

ود به نام یوسفوس که در آن زمان جوانی بود سی ساله، پرانرژي، برومند، و چنان هوشمند که در میان آنان ربنی ب

وقتی از طرف شورشیان مأموریت یافت که در حفظ جلیل . توانست هر خواستنی را به توانستن مبدل سازد می

که فقط چهل سرباز یهودي،  شرکت کند، از دژشهر، یوتوپاتا، در برابر محاصرة وسپاسیانوس، سخت دفاع کرد تا جایی

یوسفوس می خواست تسلیم شود، ولی نفراتش او را با تهدید به قتل . که با او در غاري پنهان شده بودند، زنده ماندند

دادند، یوسفوس آنان را متقاعد ساخت که با کشیدن قرعه  چون مرگ را بر اسارت ترجیح می. از این کار باز داشتند

وقتی که همه کشته شدند و کسی جز خود او و یک نفر . بدست نفر بعدي را معین کنند ترتیب کشته شدن هر نفر

خواستند آنها را به زنجیر بکشند و به روم بفرستند  می. دیگر نماند، یوسفوس او را واداشت که همراه وي تسلیم شود

کم او را به  خت و کموسپاسیانوس رهایش سا. که یوسفوس پیشگویی کرد که وسپاسیانوس امپراطور خواهد شد

هنگامی که وسپاسیانوس عازم اسکندریه شد، یوسفوس همراه . عنوان مشاوري سودمند در جنگ با یهودیان پذیرفت

.تیتوس براي محاصرة اورشلیم رفت

کند  تاسیت روایت می. العاده در میان مدافعان شهر به وجود آورد نزدیک شدن لژیونهاي روم وحدتی دیررس و خارق

و زنان کمتر از » هر کس که توانایی داشت سالح به دست گرفت،«. صد هزار شورشی در شهر گرد آمده بودندکه شش

یوسفوس، از میان صفوف رومیان، محاصره شدگان را به تسلیم دعوت کرد، آنان او را خائن . مردان جنگجو نبودند

براي تهیۀ آذوقه دست به چند   شده بودند،یهودیان، که دچار قحط و گرسنگی . نامیدند و تا آخرین نفر جنگیدند

عدة آنها آن «: گوید یوسفوس می. حملۀ نومیدانه زدند؛ هزاران نفر از آنان به اسارت رومیان درآمدند و مصلوب گشتند

هاي شهر از  در پایان ماه پنجم محاصره کوچه» .کرد، و صلیبها افراد را قدر زیاد بود که فضا صلیبها را کفایت نمی

کردند و دل و رودة اجساد را بیرون  ها را لخت می د انباشته شده بود، مرده خواران همه جا پالس بودند و مردهاجسا

هاي طال  اي از یهودیان سکه عده. گویند که صد و شانزده هزار جسد از باالي دیوار بیرون انداخته شد می. ریختند می

کردند، شکمهایشان را  ؛ رومیان یا سوریها آنان را اسیر میرفتند بلعیدند و نهانی از اورشلیم بیرون می را می

چون نیمی از شهر به تصرف درآمد، . ها را بیابند پرداختند تا این سکه شکافتند یا در مدفوعشان به جستجو می می

 آنگاه. تیتوس شرایطی که به زعم خود معتدل بود، به شورشیان پیشنهاد کرد؛ شورشیان این شرایط را رد کردند

هاي آتش انداز رومیان هیکل را به آتش کشیدند و این بناي وسیع، که قسمت اعظم آن چوبی بود، بسرعت  دسته

. دادند، جنگیدند هاي هیکل جان می گوید مدافعان بازمانده دلیرانه، و سرافراز از اینکه در ویرانه دیون می. سوخت

افکندند، و برخی دیگر نیز خود را به  شان می آخته کشتند، بعضی خود را به روي شمشیرهاي برخی یکدیگر را می

فاتحان به کسی امان ندادند، و همۀ یهودیانی را که به دستشان افتادند قتل عام . افکندند هاي آتش می میان شعله

رغم میل خود، به عنوان  نودو هفت هزار فراري دستگیر و به غالمی فروخته شدند؛ بسیاري از آنان، علی. کردند

هاي جشن پیروزي که در بروتوس، قیصریۀ فیلیپی، و روم برگزار شد شرکت داده شدند و به  یاتور در مسابقهگالد

یوسفوس عدة یهودیانی را که طی این محاصره و پس از آن کشته شدند به یک میلیون و صد و نود . هالکت رسیدند

).يمیالد 70(زند  و هفت هزار تن، و تاسیت به ششصد هزار تن تخمین می

میالدي ادامه یافت، ولی در اساس انهدام هیکل نشانۀ پایان شورش و پایان  73مقاومت جسته و گریخته تا سال 

یهودا تقریباً به کلی از . اموال کسانی که در شورش شرکت داشتند مصادره شد و به فروش رسید. کشور یهود بود

اینک دیگر حتی بینواترین . زیستند حط و گرسنگی مییهودیان خالی شده بود، و آنهایی هم که مانده بودند در ق

یهودیان ملزم بودند نیم شکلی را که عبریان پارسا سابقاً هر سال براي نگهدراي هیکل اورشلیم می پرداختند، به 
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یهودیت شکلی را به . منحل گشتند) سنهدرین(مقام عالی روحانی و انجمن ربنها . معبدي غیر یهودي در روم بدهند

یک دستگاه روحانی متمرکز و  یک مکان مقدس، بی مذهبی بی: رفت که تا امروز هم آن را حفظ کرده استخود گ

صدوقیان از بین رفتند، حال آنکه فریسیان و ربنها سران قوم بیخانمانی شدند که جز . آیین قربانی مسلط، و بی

  .ها و امید چیزي برایش نمانده بود کنیسه

VII – پراکندگی  

اي پراکنده شدن آنان را در سراسر دنیاي مدیترانه تسریع کرد  بردگی درآمدن یک میلیون یهودي به اندازه فرار یا به

دیدیم که این پراکندگی شش . اند را انهدام هیکل هرودس قرار داده) پراکندگی(که علمایشان تاریخ آغاز دیاسپورا 

شده بود و سپس در دوران جایگیر شدنشان در  قرن پیش از آن، از زمان فتح اورشلیم به دست بابلیان، آغاز

چون در کیش و قانون یهود توالد و تناسل یک امر واجب و سقط جنین سخت حرام . اسکندریه تجدید گشته بود

عبریها هنوز نقش بسیار محدودي در . شناسی نیز بود بود، گسترش یهودیان عالوه بر علل اقتصادي معلول علل زیست

: کند که پنجاه سال پیش از سقوط اورشلیم، استرابون با اغراقی ضد یهودي روایت می. کردند می بازرگانی جهان ایفا

» .توان در مناطق قابل سکونت زمین جایی یافت که این قبیله را نپذیرفته و به تصرف آن در نیامده باشد دشوار می«

 …چنین هم …شینهاي یهودي هستندپر از مهاجرن …ها قاره«: می گوید» پراکندگی«فیلن، بیست سال پیش از 

میالدي هزاران یهودي در سلوکیه، کنار دجله، و در شهرهاي دیگر پارت  70حدود سال » .جزایر و تقریباً سراسر بابل

بردند؛ در عربستان عدة آنان زیاد بود و از آنجا به حبشه هم نفوذ کرده بودند؛ در سوریه و در فنیقیه فراوان  به سر می

افسوس، ساردیس، و سمورنا مهاجرنشینهاي نیرومندي داشتند؛ و فقط در  رسوس، انطاکیه، میلتوس،بودند؛ در ط

در غرب یعنی در کارتاژ، سیراکوز، پوتئولی، . دلوس، کورنت، آتن، فیلیپی، پاتراي، و تسالونیکا عدة آنان کمتر بود

توان در امپراطوري  مجموعاً می. وجود داشت کاپوا، پومپئی، روم، و حتی در ونوسیا زادگاه هوراس، اجتماعات یهودي

روم عدة یهودیان را هفت میلیون دانست، یعنی تقریباً هفت درصد مجموع جمعیت آن و دو برابر نسبت کنونی آن در 

.کشورهاي متحد امریکا

بت به طلبی، رونق، روحیۀ منحصر به فرد، هوش، تنفر نس تعداد، لباس، طرز تغذیه، رسم ختنه کردن، فقر، جاه

انگیخت که از شوخیهاي تئاتري و هتک  تصاویر، و سنتهاي عجیب و غریب یهودیان، یک نوع ضدیت با یهود را برمی

آپیون اسکندرانی . گرفت جمعی را در بر می احترامهاي یوونالیس و تاسیت گرفته تا قتل در شارع عام و کشتار دسته

  .داداي تند و تیز، به حمالت وي پاسخ  رسالهسخنگوي عمدة این حمله کنندگان بود، و یوسفوس در 

پس از سقوط اورشلیم، یوسفوس به اتفاق تیتوس با کشتی به رم رفت و در تظاهرات پیروزي که اسیران یهودي و 

وسپاسیانوس عنوان شارمندي روم را . ی کردشدند، این شکست دهندة قوم خود را همراه غنایم آنها نمایش داده می

در . به او داد، مستمري برایش در نظر گرفت، و منزلی در قصر خویش و زمینهایی پردرآمد در یهودا به او بخشید

را » جنگهاي یهودیان«قبال این عنایات، یوسفوس نام خانوادگی وسپاسیانوس یعنی فالویوس را بر خود نهاد و کتاب 

تا از کارهاي تیتوس در فلسطین دفاع کند، فرار خود را به اردوي دشمن موجه جلوه دهد، و با ) ديمیال 75(نوشت 

 93حدود (در سالهاي واپسین عمر خود . نمایاندن قدرت روم موجبات دلسردي براي شورشهاي بعدي را فراهم آورد

به » روزگاران باستان یهودیان«نام کرد، اثر دیگري به  ، چون تنهایی و جدایی خود را بیشتر احساس می)میالدي

رشتۀ تحریر درآورد تا با دادن دیدگاهی مساعدتر از آداب، خصلت، و کارهاي درخشان تاریخ یهود براي غیر یهودیان، 

روایات یوسفوس واضح و قوي است و شرحی که دربارة زندگی هرودس کبیر . الطاف قوم خود را به خویش جلب کند

اش به عینیت و واقعبینی اثر لطمه  هاي پلوتارك است، ولی لحن جانبدارانه همسنگ نوشتهدهد از نظر جذابیت  می

چهار جلد آخر . مستلزم سالها صرف وقت بود، و نیروي نویسنده را فرسوده ساخت» روزگاران باستان«زند، تنظیم  می
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این اثر یوسفوس بیش از پنجاه و هنگام انتشار . این کتاب بیست جلدي را منشیهایش از روي یادداشتهاي او نوشتند

  .شش سال نداشت، ولی در نتیجۀ یک زندگانی پرماجرا، پر از جر و بحث، و در نتیجۀ تنهایی معنوي فرسوده شده بود

یهودیان با آن قدرت جهش بازگشتی ویژة خود، اندك اندك حیات اقتصادي و فرهنگی خویش را از نو در فلسطین 

ورشلیم، یکی از شاگردان هیلل، به نام یوحنان بن زکایی از ترس اینکه مبادا بر اثر در بحبوحۀ محاصرة ا. ساختند

از شهر گریخت و در تاکستانی در یبنه یا یامنیا نزدیک ساحل   کشتار علماي دین همۀ محدثان از میان بروند،

تشکیل داد ) ین جدیدسنهدر(موقعی که اورشلیم سقوط کرد، در یبنه یک انجمن . اي تأسیس کرد مدیترانه مدرسه

که اعضاي آن خاخامها، سیاستمداران، یا اشخاص متمول نبودند بلکه از فریسیان و ربنها، یعنی علماي شریعت، 

یا شورا قدرت سیاسی نداشت، ولی بیشتر یهودیان فلسطین مرجعیت آن را در تمام » بت دین«این . شدند تشکیل می

گزید، مدیران ادارة  بطرك یا شیخی که شورا به عنوان رئیس برمی .مسائل مذهبی و اخالقی به رسمیت شناختند

انضباط شدید در دوران بطرکی گملیئل . کرد، و اختیار تکفیر یهودیان سرکش را داشت جماعت یهود را منصوب می

یان و حدتی را ابتدا در شورا، سپس در میان یهودیان یامنیا، و آنگاه در میان همۀ یهود) میالدي 100حد (دوم 

تحت رهبري او در تفسیرهاي متناقض شریعت که به توسط هیلل و شمایی انتقال یافته بود، . فلسطین سبب شد

بیشتر تفسیرهاي هیلل را تصویب کردند و از آن زمان براي همۀ . تجدید نظر شد و این تفسیرها یکسان گشت

.یهودیان حجت شد

و بدون کشور بود، تعلیم شریعت اشتغال عمدة کنیسه در  چون اینک شریعت یگانه عامل وحدت یهودیان پراکنده

شد؛ کنیسه جاي معبد را گرفت، و دعا جایگزین قربانی و ربن جایگزین کاهن معبد ) پراکندگی(طول دورة دیاسپورا 

) هالخا(تنائیم، یعنی شرح دهندگان، هر یک از قوانین شریعت را که سینه به سینه به ایشان رسیده بود . گشت

بدانها ) هگادا(اي  اي یا موعظه کردند، و گاهی نیز قصه کردند، معموال آنها را به روایات کاتبان مستند می ر میتفسی

) میالدي 80حدود سال (در چهل سالگی . مشهورترین تنائیم ربن عقیبا بن یوسف بود. افزودند تا روشنترش کنند می

پس از . بزودي توانست همۀ اسفار خمسه را از بر بخواند. تاش پیوست و خواندن آموخ در مدرسه به فرزند پنج ساله

شور و شوق و . اي باز کرد سیزده سال تحصیل، خودش در زیر یک درخت انجیر، در دهی مجاور یامنیا، مدرسه

هنگامی که، به . ایدئالیسم، همت و شوخ طبعی، و حتی جمود سنگین معتقداتش طالب زیادي را به سوي او آورد

ر رسید که دومیتیانوس در تدارك اقدام جدیدي علیه یهودیان است، عقیبا همراه گملیئل و دو تن دیگر ، خب95سال 

نروا . موقعی که اینان در راه روم بودند، دومیتیانوس درگذشت. برگزیده شد تا یک پیام شخصی براي امپراطور ببرند

، یعنی مالیاتی که براي تجدید )س یودایکوسفیسکو(» جزیۀ یهودیان«سخنان آنان را به سمع قبول پذیرفت و به 

عقیبا، پس از بازگشت به یامنیا، در صدد برآمد که باقی عمر . ساختمان روم بر یهودیان بسته شده بود، پایان بخشید

کار ) 200حد (شاگردش ربن مئیر، و جانشینشان یهوداي بطرك . سازد) قوانین شفاهی(خود را صرف تدوین هالخا 

هالخا، حتی به این صورت مدون، همچنان جزو روایت شفاهی باقی ماند، و به وسیلۀ معلمان و . کردنداو را تکمیل 

به همان . کسانی که شغلشان به خاطر سپردن آن بود ـ کتابهاي زندة شریعت ـ از نسلی به نسل دیگر انتقال یافت

بر اساس تفسیري غریب که در آن هر حرفی از او . نمود اندازه که استنتاجات عقیبا معقول بود، روشهایش نامعقول می

شاید به این نکته برخورده بود که . آورد اي بیرون می تورات یا شریعت مکتوب معنایی رمزي داشت، اصول آزادمنشانه

منشأ آن سازمان و شرحهاي دشوار از االهیات و اخالق . پذیرند مردم امر عقالنی را جز به صورت امري رمزآلود نمی

منتقل ) مدرسی(ریق تلمود به موسی بن میمون رسید، ودر آخرین مرحله، به روشهاي فالسفۀ اسکوالستیک که از ط

  .گشت، عقیبا بود
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عقیبا در سن نود سالگی هنگامی که دیگر ناتوان و ارتجاعی شده بود، باز مانند روزگار جوانیش خود را میان انقالب 

قتل عام غیر .. النهرین بار دیگر بر روم بشوریدند و بینمصر، قبرس، ، یهودیان کورنه، 116 – 115در سالهاي . یافت

نفر، و در قبرس  220,000به روایت دیون، در کورنه . یهودیان به وسیلۀ یهودیان و بالعکس از نو دستور روز شد

ر هیچ گاه سر دانیم که کورنه پس از این انهدام دیگ این ارقام باور نکردنی است ولی می. نفر کشته شدند 240,000

شورشها سرکوب شدند، ولی . بلند نکرد و مدت چندین قرن پس از این واقعه هیچ عبري به قبرس راه داده نشد

بازماندگان یهود امید خود را به مسیحی که هیکل را دوباره برپا کند و آنان را فاتحانه در اورشلیم مستقر سازد زنده 

خواهد محرابی  هادریانوس اعالم داشت که می 130به سال . و زنده کردحماقت رومیان شورش را از ن. نگاه داشتند

فرمانی صادر کرد و به موجب آن ختنه و تعلیمات عمومی بر  131براي یوپیتر در محل هیکل برپا کند؛ در سال 

ین یهودیان تحت رهبري شمعون برکوخبا، که مدعی بود مسیح است، به واپس. شالودة شریعت یهود را ممنوع ساخت

عقیبا که در تمام ). میالدي 132(کوشش خود در تاریخ قدیم براي احیاي کشور و احراز آزادي خویش دست زدند 

مدت . کرد، با پذیرفتن برکوخبا به عنوان رهانندة موعود، بر انقالب صحه نهاد عمر مردم را به حفظ صلح موعظه می

رومیان . به سبب نداشتن خواربار و آذوقه شکست خوردندسرانجام . سه سال شورشیان دلیرانه با لژیونها جنگیدند

گویند عدة کسانی که بر اثر  می. نفر را به هالکت رسانیدند 580,000محل را در فلسطین ویران ساختند و  985

خود .تقریباً سراسر یهودا به صورت بیابان درآمد. گرسنگی، مرض، یا حریق از پا در آمدند، از این هم بیشتر بود

آن قدر اسیر یهودي به غالمی فروخته شد که بهاي غالم تا حد . خبا نیز در هنگام دفاع از بتار از پاي درآمدبرکو

هزاران نفر، براي آنکه اسیر نشوند، در مجراهاي زیرزمینی مخفی شدند؛ اینان بر اثر . بهاي یک اسب تنزل یافت

.خوردند ها را می ها جسد مرده د که زندهمردند و کار بدانجا کشی محاصرة رومیان یک یک از گرسنگی می

آمد، در هم شکند نه تنها ختنه را  هادریانوس که مصمم بود جنب و جوش یهودیت را، که همواره از نو به وجود می

قدغن کرد بلکه رعایت سبت و برگزاري همۀ اعیاد یهود و همچنین انجام علنی تمام این رسوم و شعایر را ممنوع 

در اورشلیم یهودیان فقط در . جدید سرانه، سنگینتر از مالیات قبل، به همۀ یهودیان بسته شد یک مالیات. ساخت

آیلیا کاپیتولینا، شهر غیر یهودي، در جاي . هاي هیکل بروند یک روز معین از سال مجاز بودند براي ندبه به خرابه

شوراي یامنیا منحل و . ها، برپا گشت رمابهاورشلیم با حرمهایی براي یوپیتر و ونوس، با ورزشگاهها، تئاترها، و گ

تر و بدون اختیارات ایجاد شود، ولی تعلیم عمومی  غیرقانونی اعالم شد؛ در لود اجازه داده شد شورایی کم اهمیت

عقیبا، که حال دیگر . چندین ربن به جرم سرپیچی از این دستور اعدام شدند. شریعت ممنوع، و مجازات آن اعدام بود

سال داشت، مصر بود که به تعلیم شاگردانش ادامه دهد؛ پس سه سال زندانی شد، ولی حتی در زندان نیز  نود و پنج

گوش «: او را محاکمه و محکوم کردند، و گویند که در حال مرگ این شعار یهودیت را تکرار می کرد. کرد تدریس می

آنتونینوس پیوس فرمانهاي هادریانوس را تعدیل با آنکه  ».بده اي اسرائیل؛ خداوند گار، خداي ماست، خدا یکی است

از آن هنگام به بعد یهودیان پا به قرون . کرد، یهودیان مدت سه قرن از عواقب فاجعۀ شورش برکوخبا رهایی نیافتند

وسطاي خود گذاشتند؛ هر گونه تحصیل علوم دنیوي جز پزشکی را کنار گذاشتند، فرهنگ و آداب یونان را در هر 

هیچ قوم دیگري . ردند، و آرامش و وحدت را فقط در وجود ربنها، شعراي رازور، و شریعتشان جستندشکلش طرد ک

یهودیان که از شهر . بار سر و کار نداشته است هیچ گاه با چنین جالي طوالنی وطن و با سرنوشتی چنین مشقت

آنها در تمام ایاالت . یسویان واگذارندمقدسشان رانده شده بودند، ناچار گشتند ابتدا آن را به مشرکان، و سپس به ع

مفتوحه و ماوراي ایاالت پراکنده شدند؛ محکوم به فقر و مذلت، و مورد بدبینی حتی فیلسوفان و قدیسان از مشاغل 

عمومی کناره گرفتند و فقط به مطالعه و عبادت خصوصی پرداختند؛ سخنان علماي خود را با شیفتگی از حفظ 
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یهودیت . ساختند که الاقل این سخنان را با نوشتن در تلمودهاي بابل و فلسطین تثبیت کنندکردند و خود را آماده 

  .در میان ترس و تاریکی پنهان ماند، در حالی که خلف آن، یعنی مسیحیت، عازم تسخیر جهان شد

  

فصل بیست و ششم

  عیسی

  میالدي 30 –م  ق 4

  

I – منابع  

گی بنیادگذار مسیحیت حاصل غم و اندوه، تخیل و امید مردم بوده است ـ آیا عیسی وجود داشته است؟ آیا تاریخ زند

؟ در اوایل قرن هجدهم، در )مهر(هاي کریشنا، اوزیریس، آتیس، آدونیس، دیونوسوس، و میترا  اي مانند افسانه اسطوره

. بارة امکان عدم وجود عیسی انجام گرفت ـ بحثی که حتی ولتر از آن جا خوردبحثی محرمانه در بالینگبروكمحفل 

ناپلئون به هنگام . ابراز داشت 1791هاي امپراطوري به سال  ولنی نیز همین تردید را در اثر خویش به نام ویرانه

پرسید، بلکه از او ، چیزي از او دربارة سیاست و جنگ ن1808مالقاتش با نویسندة محقق آلمانی ویالنت در سال 

  پرسید که آیا به تاریخی بودن عیسی معتقد است یا نه؟

اي به اصالت و حقانیت آن  ـ حملۀ اوج گیرنده» کتاب مقدس» «نقد عالی«ترین اشتغاالت اندیشۀ نوین  یکی از عمده

. و در رو شده استاي براي نجات شالودة تاریخی ایمان مسیحی ر ـ بوده است، که به نوبه خود با کوشش قهرمانانه

نخستین درگیري در این جنگ دویست ساله از . نتایج این برخورد ممکن است به اندازة خود مسیحیت انقالبی باشد

وي به هنگام مرگش در . سوي هرمان رایماروس، استاد زبانهاي شرقی در هامبورگ، در سکوت و خاموشی آغاز شد

گی مسیح از خود به جاي گذاشت که از سر احتیاط آن را به اي دربارة زند صفحه 1400، دستنویسی 1768سال 

سال بعد گوتهولد لسینگ، با وجود اعتراضات دوستانش، قطعاتی از آن را تحت عنوان قطعات . چاپ نسپرده بود

توان عیسی را به عنوان بنیادگذار مسیحیت در نظر  کرد که نمی رایماروس استدالل می. ولفنبوتل منتشر ساخت

به . رازورانۀ یهودیان دانست) آخرتشناسی( استکاتولوژيرك کرد، بلکه باید او را چهرة نهایی و متفوق گرفت و د

خواست مردم را براي انهدام حتمی الوقوع جهان  عبارت دیگر، مسیح در فکر ایجاد دین جدیدي نبوده است بلکه می

، هردر تفاوت ظاهراً سازش ناپذیر میان مسیح موصوف 1796به سال . واپسین داوري همۀ نفوس آماده سازدو براي 

، هاینریش 1828در سال . خاطر نشان کرد» انجیل یوحنا«را با مسیح موصوف در » انجیل متی، مرقس، و لوقا«در 

عقالیی براي معجزات در نظر گرفت صفحه نگاشت، تفسیري  1192اي که از زندگی مسیح در  پاولوس ضمن خالصه

داوید شتراوس در اثري . ـ به عبارت دیگر وقوع معجزات را پذیرفت، اما آنها را به علل و قدرتهاي طبیعی نسبت داد

را رد کرد؛ به عقیدة او عناصر ) امر بین امرین(انتخاب این حد وسط ) 1836-1835(» زندگی عیسی«دورانساز به نام 

ها محسوب شود، و زندگی حقیقی مسیح بدون استفاده از این عناصر به  بایست جزو اسطوره ا میفوق طبیعی انجیله

اثر پرحجم شتراوس براي یک نسل انتقاد از کتاب مقدس را مرکز ثقل اندیشۀ آلمانی قرار . هر شکل بازسازي شود

هاي مکتوب  ها، جز رساله همۀ رسالههاي بولس حواري تاخت، و  در همان سال فردیناند کریستیان باور به رساله. داد

، برونو باوئر دست به نگاشتن یک سلسله آثار جدلی 1840در سال . به قرنتیان، غالطیان، و رومیان، را مجعول دانست

اي بیش نیست، و شکل تشخص یافتۀ کیشی است که در قرن دوم از  شورانگیز زد تا نشان دهد که عیسی اسطوره

به قلم ارنست رنان » زندگی عیسی«، 1863در سال . دي، یونانی، و رومی پیدا شده استدرهم آمیختن االهیات یهو
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بسیاري را با شیوة عقالییش به وحشت انداخت، و بسیاري را نیز با نثر زیبایش مجذوب کرد؛ این کتاب نتایج 

مکتب فرانسوي . داد ار میآورد، و مسئلۀ انجلیها را پیش روي کل جهان فرهیخته قر منتقدان آلمانی را یکجا گرد می

را موضوع چنان تجزیه و » عهد جدید«وي متن . در این زمینه در پایان قرن نوزدهم با آبه لوازي به اوج خود رسید

در . را تکفیر کند» متجددان«تحلیل شدید و دقیقی قرار داد که کلیساي کاتولیک الزم دانست او و برخی دیگر از 

ز پیرسون، نابر، وماتاس، با انکار وجود تاریخی عیسی، آن هم با ارائۀ تفصیلی این ضمن مکتب هلندي، متشکل ا

در آلمان آرتور دروز توضیح قطعی این نتیجۀ منفی را عرضه کرد؛ . ، این جنبش را به منتها درجۀ خود رسانید مدارك

بحث و گفتگو ظاهراً  نتیجۀ دو قرن. آوردند رابرتسن بر چنین انکاري حجت می. م.سمیث وج. ب.در انگلستان و

.نابودي مسیح بود

چه مدرکی براي اثبات وجود مسیح هست؟ نخستین مرجع غیر مسیحی در این مورد کتاب روزگار باستان یهودیان 

  :است) میالدي؟ 93(یوسفوس 

کرد  یزیست که انسانی مقدس بود، اگر بتوان اساساً انسانش نامید، زیرا کارهاي شگفت م در آن زمان عیسی نامی می

این شخص . بسیاري از یهودیان و یونانیان پیرو او بودند. یافت داد و حقیقت را شادمانه در می و به مردم تعلیم می

  .مسیح بود

در این سطور عجیب ممکن است لبی از حقیقت باشد؛ ولی ستایشی چنین رفیع از مسیح آن هم از سوي یک 

هودیان است ـ که هر دو شان در آن زمان با مسیحیت مبارزه یهودي که همیشه در اندیشۀ جلب نظر رومیان یا ی

دهد، و دانشوران مسیحی این متن را تقریباً با اطمینان کافی الحاقی  کردند ـ سطور مزبور را مجعول جلوه می می

را  شود، ولی تاریخشان مؤخرتر از آن است که بتوان آنها می» یشوعاي ناصري«هایی به  در تلمود اشاره. دانند می

شود، در  قدیمترین ذکري که از عیسی در ادبیات مشرکان می. چیزي جز انعکاسات مخالف اندیشۀ مسیحی دانست

شود  در این نامه از ترایانوس سؤال می. باشد می 110اي است که تخمیناً به تاریخ  هاي پلینی کهین و در نامه نوشته

شکنجه و آزار مسیحیان را در روم در زمان نرون  تاسیتز آن پنج سال بعد ا. که با مسیحیان چگونه باید رفتار کرد

این متن به . اند پیروانی در سراسر امپراطوري داشته 64کند که پیش از سال  دهد و آنان را چنین معرفی می شرح می

شیوة تاسیت است که از همۀ منقدان کتاب مقدس فقط در دروز منکر اي از لحاظ سبک و نیرو و تعصب مطابق  اندازه

گوید که در حدود  کند و می از همین شکنجه و آزار یاد می 125سوئتونیوس در حدود سال . اصالت آن شده است

این . تبعید کرد» نظمیهاي عمومی بودند، یهودیان تحریک شده توسط مسیح را، که سبب بی«کالودیوس  52سال 

یهودیان باید «ت با مندرجات کتاب اعمال رسوالن که در آن به فرمانی از جانب کالودیوس به این مضمون که عبار

این سوابق بیشتر دال بر وجود مسیحیان است تا دال بر وجود . شود مطابقت دارد اشاره می» روم را ترك گویند،

یر متحمل برگردیم که عیسی در طی زندگانی یک مسیح؛ ولی اگر به وجود مسیح قائل نباشیم، باید به این فرضیۀ غ

میالدي به وجود  52به عالوه، باید فرض کرد که جماعت مسیحی روم چند سال پیش از . نسل اختراع شده است

در اواسط قرن اول میالدي، مشرکی به نام تالوس . آمده بود که مورد توجه یکی از فرمانهاي امپراطور قرار گرفته است

گفتند با مرگ عیسی همراه  مدعی بود ظلماتی که می  ه یولیوس آفریکانوس آن را حفظ کرده است،اي ک در قطعه

انکار . در این استدالل وجود مسیح مسلم فرض شده است. اي کامال طبیعی و تصادف صرف بوده است بوده، پدیده

نوزاد مخالف بودند، بیان نشده  ترین مشرکان یا یهودیانی که با مسیحیت وجود او ظاهراً هیچ گاه از طرف سرسخت

.است

ها شاید به  بعضی از این رساله. هاي منتسب به بولس حواري است نخستین مدارك مسیحی دال بر وجود مسیح رساله

هیچ کس دربارة وجود . دانند هستند و تقریباً همه آنها را اصیل می 64قلم او نباشند، ولی بیشتر آنها مقدم بر سال 
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کند که این  کند؛ و خود بولس با رشک و حسرت تصدیق می ایش با پطرس، یعقوب، و یوحنا شک نمیبولس و مالقاته

هاي معتبر بولس، چندین بار به آخرین شام و  در رساله. اند سه تن در حیات جسمانی حضرت عیسی با او آشنا شده

  .شود به مصلوب شدن عیسی اشاره می

هاي انجیلهاي بسیار  چهار انجیلی که به دست ما رسیده است بازمانده. ستدر مورد انجیلها مسئله به این سادگی نی 

به انگلیسی ( gospelکلمۀ انگلیسی . بیشتري هستند که در دو قرن اول میالدي میان مسیحیان رواج داشته است

بشارت، «، نخستین کلمۀ انجیل مرقس و به معنی euangelionبرگردان واژة یونانی ) بشارت=  godspelباستان، 

اناجیل «انجیل مرقس، متی و لوقا . ، است ـ یعنی مسیح آمده است و ملکوت خداوند در دسترس است»خبر خوش

اصل آنها . محتوا و شرحهاي آنها را ممکن است در سه ستون موازي قرار داد و با هم به آنها نظر افکند. هستند» نظیر

با . هاي کاملی نیستند از لحاظ دستور زبان یا از جهت ادبی، نمونه نوشته شده است و،» کوینه«به زبان یونانی عامیانه 

ها و امثالشان، عمق احساس، و جذابیت ژرف داستانهایی  این وصف، سبک سادة قوي و صریحشان، نیروي زندة صحنه

ادقیق دهد ـ لطفی که در ترجمۀ انگلیسی ن نظیري می کنند، حتی به متن اصلی ناسفتۀ آنها لطف بی که روایت می

.اي که براي جیمز پادشاه انگلستان انجام شد، براي خوانندگان انگلیسی زبان به مراتب افزایش یافت ولی شاهانه

هاي اصلی ظاهراً بین سالهاي  خود نسخه. هاي خطی محفوظ ماندة اناجیل، مربوط به قرن سوم است قدیمترین نسخه

قرن در معرض اشتباهات استنساخ، و تغییرات احتمالی براي  بنابر این مدت دو. اند میالدي نوشته شده 120و  60

نویسندگان مسیحی پیش از سال . وفق دادن متن با نظرات یا نیات و اصول خداشناسی فرقه یا دورة ناسخ بوده است

پیش از سال . کنند نمی» عهد جدید«آورند ولی هرگز نقل قولی از  می» عهد قدیم«میالدي نقل قولهایی از  100

یوحناي «، از 135شود در آثار پاپیاس است که، در حدود سال  یگانه ذکري که از یک انجیل مسیحی می 150

کند که گفته است مرقس انجیل خود را از روي خاطراتی که پطرس حواري برایش نقل  نامی روایت می» مهین

» لوگیا«ـ و مراد از » ستنساخ کردرا به زبان عبري ا» لوگیا«متی «: افزاید پاپیاس می. کرد تنظیم کرده است می

احتماال بولس چنین مدرکی در دست داشته، زیرا اگرچه از . هاي مسیح است اي به زبان آرامی از گفته ظاهراً مجموعه

منتقدان عموماً در دادن  .آورد میکند ولی بعضاً نقل قولهایی از زبان شخص عیسی  هیچ یک از انجیلها ذکري نمی

» انجیل مرقس«در . میالدي براي آن همداستانند 70 – 65، و تعیین تاریخی در حدود »انجیل مرقس«تقدم به 

و یک روایت دیگر، » لوگیا«رود که مبناي آن  شود؛ از این رو تصور می غالباً مطلب واحدي به چند صورت تکرار می

ات چند ، به همین صورتی که در دست ماست، ظاهراً در حی»انجیل مرقس«. ود مرقس، باشداحتماال تألیف اصلی خ

رسد که با خاطرات و تفسیرات  پس محتمل به نظر نمی. تن از حواریون، یا شاگردان بالفصل آنها، موجود بوده است

ایتسر، که دانشمندي است توان با آلبرت شو با این حساب می. این حواریون از مسیح اختالف اساسی داشته باشد

.است» تاریخ اصیل«متضمن » انجیل مرقس«صائب و نامور، هماواز بود که قسمت اصلی 

یعنی به » عبري«شود که اصل آن به  ایرنایوس متذکر می. دهند می» انجیل متی«در سنت ارتدوکسی تقدم را به 

در شکل » انجیل متی«از آنجا که . نانی بوده استزبان آرامی بوده است؛ ولی آنچه به دست ما رسیده فقط به زبان یو

است، منقدان بیشتر آن را منتسب به یکی از » لوگیا«، و احتماال نیز »انجیل مرقس«موجودش استنساخی از 

مع هذا حتی شکاکترین محققان نیز تاریخ تنظیم آن را دیرتر از حدود سالهاي . دانند تا به خود او شاگردان متی می

، روي معجزات منتسب چون منظور متی گروانیدن یهودیان است، بیشتر از انجیل نویسان دیگر. دانند نمی 90 – 85

عهد «اي مشکوك مشتاق است ثابت کند که بسیاري از پیشگوییهاي  کند، و به گونه به حضرت عیسی تکیه می

هاي چهارگانه است و باید آن را ترین انجیل مهیج» انجیل متی«با این وصف، . در وجود مسیح تحقق یافته است» قدیم

  .در عداد شاهکارهاي ناشناختۀ ادبیات جهان جاي داد
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دهند، در صدد است که شرحهاي سابق را  ، که عموماً تاریخ آن را به دهۀ پایانی قرن اول نسبت می»انجیل لوقا«

ت بلکه گروانیدن دربارة حضرت عیسی با یکدیگر هماهنگ کند و سازش دهد، و هدفش گروانیدن یهودیان نیس

. بوده است» اعمال رسوالن«رود که خود لوقا اصال مشرك، دوست بولس، و نویسندة  احتمال قوي می. مشرکان است

آیه در  600آیۀ متنی که از مرقس به ما رسیده، بیش از  661از . کند او نیز مانند متی خیلی از مرقس اقتباس می

» انجیل لوقا«بسیاري از قسمتهاي . ، غالباً کلمه به کلمه نقل شده است»انجیل لوقا«آیه، در  350، و »انجیل متی«

ظاهراً لوقا آنها را از متی اقتباس . است» انجیل متی«نیست معادلهاي تقریباً کلمه به کلمۀ » انجیل مرقس«که در 

لوقا اقتباسهاي . ت نیستاند که فعال در دس کرده است، یا اینکه لوقا و متی، هر دو، آنها را از منبع مشترکی گرفته

دانست که نوشته شده  رنان انجیل او را زیباترین کتابی می. سازد اي با مهارت ادبی مرتب می صریحش را تا اندازه

این انجیل مسیح را از لحاظ خداشناسی . مدعی این نیست که شرح حال حضرت عیسی است» انجیل چهارم« .است

با اناجیل نظیر در بسیاري از . کند یدگار جهان، و رهانندة بشر معرفی می، خداوند آفر)کلمه(» لوگوس«به عنوان 

این انجیل، و تأکیدش بر افکار  گنوسیجنبۀ نیمه . جزئیات و همچنین در توصیف کلی مسیح مغایرت دارد

مع . به تردید در اینکه مصنف آن یوحناي حوراي بوده، کشانده استمابعدالطبیعه، بسیاري از دانشوران مسیحی را 

آید که یک روایت کهن را نباید ناسنجیده رد کرد؛ زیرا نیاکان ما همه احمق  ذلک از تجربه الاقل چنین برمی

تماال سنت اح. زنند مطالعات جدید تاریخ تنظیم انجیل چهارم را به حدود اواخر قرن اول میالدي تخمین می. اند نبوده

به همین مصنف بر حق بوده است؛ هر دو همان مضامین را با همان سبک بیان » هاي یوحنا رساله«در نسبت دادن 

  .کنند می

خالصه، واضح است که میان یک انجیل با انجیل دیگر تناقضات فراوان وجود دارد و در هر چهار انجیل اطالعات 

هاي خدایان مشرکان، حوادث ساختگی براي اثبات تحقق یافتن  نهتاریخی مبهم، شباهتهاي سوءظن آمیز با افسا

پیشگوییهاي عهد قدیم، و قسمتهاي بسیار احتماال به منظور مبناي تاریخی دادن به آیین یا مراسم بعدي کلیسا 

انجیل نویسان با سیسرون، سالوستیوس، و تاسیت در این نظر که تاریخ حامل نظرات اخالقی است، . موجود است

این فرض نیز بیجا نیست که گفتگوها و گفتارهایی که در انجیلها نقل شده از ضعف حافظۀ . اند داستان بودههم

.اشخاص بیسواد، و اشتباهات و حک و اصالحهاي ناسخان لطمه دیده است

رتباطی تناقضات مربوط به جزئیات است و به اصل موضوع ا. ماند خود قابل توجه است با تمام این تفاصیل، آنچه می

اي با هم مطابقت دارند و تصویر یکدستی از مسیح به  انجیلهاي نظیر در مطالب اساسی به طور قابل مالحظه. ندارد

از بس بر اثر اکتشافاتش ذوق زده شده بود، چنان معیارهاي سختی براي آزمایش » نقد عالی«. دهند خواننده می

اشخاص قدیم و واقعی، مانند حمورابی، داوود، سقراط، را جزو اصالت در مورد عهد جدید به کار برد که بسیاري از 

کنند  رغم همۀ پیشداوریها و پیش فرضهاي االهیاتیشان، انجیل نویسان حوادثی را نقل می علی .کردها قلمداد  افسانه

ذاشتند ـ مثال رقابت حواریون براي احراز مقامات عالی در ملکوت، فرار گ که اگر جاعل صرف بودند آنها را مسکوت می

آنان پس از دستگیري حضرت عیسی، انکار پطرس، ناتوانی مسیح از معجزه کردن در جلیل، اشارة بعضی از مستمعان 

ینده، لحظات به امکان دیوانه بودن او، عدم اطمینان نخستین خود او به رسالتش، اقرار او به جهل خود دربارة آ

تواند در واقعی بودن  ها دیگر کسی نمی پس از خواندن شرح این صحنه. اش روي صلیب تلخکامیش، و فریاد نومیدانه

اینکه تعدادي افراد ساده در طی یک نسل توانسته باشند شخصیتی چنین نیرومند و . شخصیت پشت آنها تردید کند

اي است که از هر یک از  الهامبخش از برادري بشر بپرورانند، معجزه جذاب، اخالقی چنین عالی، و رؤیایی این اندازه

، خطوط زندگی، شخصیت، و تعلیمات »نقد عالی«پس از دو قرن . تر است  معجزات مذکور در انجیلها باورنکردنی

  .دهد مسیح همچنان روشن و معقول است، و جذابترین شخصیت را در تاریخ انسان غربی تشکیل می
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II –  نماي عیسینشو و  

کنند ـ یعنی به سال  منتسب می» روزگاري که هرودس پادشاه یهودا بود«متی و لوقا هر دو تولد حضرت عیسی را به 

 29 – 28ـ یعنی » در سال پانزدهم سلطنت تیبریوس«با این وصف، لوقا عیسی را به هنگامی که . سوم قبل از میالد

با این حساب تولد او در سال دوم . کند توصیف می» سی ساله«دي شود، مر میالدي ـ به دست یحیی تعمید داده می

در آن ایام حکمی از طرف آوگوستوس قیصر صادر گشت که تمام ربع «: افزاید لوقا می. از میالد بوده استیا اول قبل 

و  6سالهاي  دانیم که کویرینیوس بین ما می«. هنگامی که کویرینیوس والی سوریه بود..  .مسکون را اسم نویسی کنند

کند،  یوسفوس از یک سرشماري که این شخص در یهودا انجام داد، یاد می. »میالدي فرماندار سوریه بوده است 12

. از این سرشماري در جاي دیگر ذکري به میان نیامده است. کند میالدي ذکر می 7- 6ولی تاریخ آن را بین سالهاي 

قبل از میالد، یک سرشماري در  7ـ  8ینوس، فرماندار سوریه در سال کند که به فرمان ساتورن ترتولیانوس روایت می

تولد حضرت عیسی را باید پیش از سال   اگر این سرشماري همانی باشد که منظور نظر لوقاست،. یهودا انجام گرفت

عقاید  )میالدي 200حد (کلمنس اسکندرانی . دربارة روز تولد عیسی هیچ اطالعی در دست نداریم. م دانست ششم ق

گوید برخی گاهشماران این روز  کند، و می مختلفی را که در روزگار وي دربارة روز تولد عیسی وجود داشته مطرح می

کنند، اما خود او این تاریخ را هفدهم نوامبر سال سوم قبل از میالد  را نوزدهم آوریل و برخی بیستم مه معین می

بعضی از  354در سال . کردند شن تولد را روز ششم ژانویه برگزار میدر قرن دوم میالدي مسیحیان شرقی ج. داند می

دسامبر گرفتند؛ در آن زمان این روز را  25کلیساهاي غربی، از جمله کلیساي روم، مراسم سالروز تولد مسیح را در 

وز از قبل نیز روز نهد، محاسبه کرده بودند؛ این ر بخطا روز انقالب شتوي، که از آن به بعد طول روز رو به فزونی می

کلیساهاي مشرق زمین تا مدتی دست از همان تاریخ . ناپذیر، بود جشن اصلی کیش میترا، یعنی روز تولد مهر شکست

ششم ژانویه برنداشتند، و همگنان غربیشان را به آفتاب پرستی و بت پرستی متهم کردند، ولی در پایان قرن چهارم، 

.رفته شددسامبر در مشرق زمین هم پذی 25روز 

گویند که از  کنند؛ و می متی و لوقا زادگاه حضرت عیسی را در بیت لحم، واقع در هشت کیلومتري اورشلیم، ذکر می

مرقس از بیت لحم حرفی به میان . آنجا خانوادة حضرت عیسی به ناصره واقع در جلیل رفت و در آنجا متوطن شد

یار «والدینش نام بسیار معمول یسوع را بر او نهادند که معنی آن  .نامد می» عیساي ناصري: فقط مسیح را«آورد،  نمی

  .یونانیان آن را به یسوس و رومیان آن را به یزوس تبدیل کردند. است» یهوه

شدند،  اي کثیراالوالد بوده است، زیرا همسایگانش که از تعلیمات سرشار از حجت او در شگفت می ادهاو ظاهراً از خانو

این حکمت و این قدرت اعجاز را او از کجا آورده است؟ مگر فرزند آن درودگر نیست؟ مگر نام «: از خود می پرسیدند

» کنند؟ گر خواهرانش در میان ما زندگی نمیمادرش مریم و نام برادرانش یعقوب، یوسف، شمعون، و یهودا نیست؟ م

کند که یکی از بزرگترین  کند و سرود حضرت مریم را ذکر می لوقا داستان عید بشارت را با لطفی ادبی نقل می

.قصایدي است که در عهد جدید درج شده است

پروراند؛  اي رنجبار مادري میفرزند را در میان تمام شادیه: ترین چهرة روایت است مریم، پس از فرزندش، جالب توجه

خواهد او را از جمعیت  شود، دلش می بالد، بعدها از آیین و دعاوي او در شگفت می از فرهنگ جوانی او به خود می

پدرت و من غمناك گشته ترا جستجو «(تحریک کننده دور نگهدارد و به آرامش شفابخش منزل بازگرداند 

اگر همه اینها تاریخ نباشد . گیرد شود، و جسد او را در آغوش می او می پناه شاهد مصلوب شدن ، بی)».کردیم می

داستانهایی که . تر از عشق جنسی در بر دارد ادبیاتی عالی است، زیرا روابط میان والدین و فرزندان هیجانهایی عمیق

مجعوالتی «نقدان جز بعدها، به توسط کلسوس و دیگران، دربارة مریم و یک سرباز رومی شایع شد، به عقیدة همۀ م

داستانهاي دیگر، که البته به این مذمومی نیستند، داستانهایی هستند که عمدتاً در انجیلهاي . نیست» ناپخته

www.IrPDF.com



١۶٠۴

مشکوك یا غیر شریعتی دربارة تولد عیسی در یک غار یا آغل، پرستش او توسط شبانان و مؤبدان، قتل عام بیگناهان، 

نه بولس و نه یوحنا از باکره زادگی . پذیرد ه از این شعر عامیانه رنجش نمیو فرار از مصر آمده است؛ ذهن آزمود

اي ناقض باکرگی، نسب عیسی را از طریق  رانند، با نسب نامه کنند، و متی و لوقا که از آن سخن می عیسی یاد نمی

رساند،  عیسی را به داوود می اي که نسب ظاهراً اعتقاد به باکره زادگی عیسی، بعد از عقیده. رسانند یوسف به داوود می

  .پیدا شده است

. عیسی را هنگامی که هشت ساله بود ختنه کردند. گویند انجیل نویسان دربارة دوران جوانی مسیح چندان سخن نمی

آید که عیسی این کسب خوشایند را مدتی  یوسف نجار بود و چون در این عصر حرفه معموال ارثی بود چنین برمی

او با صنعتگران ده خود، با زمینداران بزرگ، مباشران، و بردگان محیط روستایی خویش آشنا بود؛ . تعقیب کرده باشد

نسبت به زیباییهاي طبیعی روستا، لطف و رنگ گلها، و باروري خموشانۀ . شود در گفتارهاي وي بارها به آنها اشاره می

نکردنی نیست؛ وي ذهنی بیدار و کنجکاو داشت، داستان پرسشهایش از علما در معبد باور . درختان میوه حساس بود

همسایگانش . ولی وي از تعلیم و تربیت رسمی برخوردار نبود. رسد و در خاور نزدیک پسري دوازده ساله به بلوغ می

در کنیسه حاضر » تواند بخواند، حال آنکه هرگز به مدرسه نرفته است؟ چگونه است که این مرد می«: پرسیدند می

و مزامیر بیش از همه » هاي انبیا صحیفه«. داد کردند با لذتی آشکارگوش فرا می آنچه از اسفار نقل میشد و به  می

شاید صحیفۀ دانیال و کتاب خنوخ را نیز . گیري شخصیت او یاري داد اش رسوخ یافت و به شکل عمیقاً در حافظه

ح و روز قیامت و فرا رسیدن ملکوت خداوند خواند، زیرا تعالیم بعدي او از کشف و شهود آنان دربارة پیدایش مسی

  .گیرد سرچشمه می

هزاران یهودي با نگرانی انتظار رهانندة اسرائیل را . کرد از هیجان مذهبی اشباع بود هوایی که استنشاق می

سحر و جادو، فرشته و دیو، جن زدگی و جن گیري، معجزه و پیشگویی، غیبگویی و طالع بینی در همه . کشیدند می

رفتند؛ شاید داستان مؤبدان تن دردادنی ضروري در برابر اعتقادات طالع بینی آن  واقعیتهاي مسلم به شمار میجا 

همۀ یهودیان صالح فلسطین هر ساله به مناسبت عید فصح . پیمودند مدعیان اعجاز شهرها را می. عصر بوده است

ارة اسینیان و شیوة زندگی نیمه راهبانه و تقریباً کردند، بنابراین عیسی حتماً اطالعاتی درب سفري به اورشلیم می

هم، که در آن سوي اردن در پرایا سکونت داشتند و » نصرانیان«و احتمال دربارة فرقۀ  است؛بوداییشان داشته 

ولی آنچه در او شوق . ت بودند، چیزهایی شنیده بوداعتقادي به نیایش در هیکل نداشتند و منکر قدرت مطلقۀ شریع

.هاي یحیی، پسر الیصابات دختر عمومی مریم، بود و شور مذهبی برانگیخت، موعظه

ما معموال یحیاي تعمید دهنده را به شکل مردي . کند اي بتفصیل نقل می یوسفوس داستان این یحیی را تا اندازه

مرقس و متی یحیی را چنین توصیف . ریباً هم سن عیسی بوده استکنیم، اما برعکس، وي تق مسن تصویر می

داشت و کمربند چرمی بر کمر، و خوراك او از ملخ و عسل بري  این یحیی لباس از پشم شتر می«: کنند که می

کرده آمدند و به گناهان خود اعتراف  در این وقت اورشلیم و تمام یهودا و جمیع حوالی اردن نزد او بیرون می. بود می

وي از نظر ریاضت کشی مانند اسینیان بود، اما در این نکته با آنان تفاوت داشت » .یافتند و در اردن از وي تعمید می

اسینی، (ممکن است معادل یونانی واژة اسن ) تعمید دهنده(نام او، باپتیست . دانست که یک بار تعمید را کافی می

افزود، و به  بندوبار را می م تطهیر تمثیلی، تقبیح نفاق و ریا و زندگی بییحیی به این رس. بوده باشد) استحمام کننده

داشت که ملکوت  داد که خود را براي تحمل داوري روز واپسین آماده سازند، و اعالم می گناهکاران انذار و وعید می

درنگ  مسیح و ملکوت بی شدند، کردند و از گناه پاك می گفت که اگر سراسر یهودیه توبه می خداوند نزدیک است؛ می

  .رسیدند فرا می
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یا اندکی پس از آن عیسی به رودخانۀ اردن رفت تا به وسیلۀ » در سال پانزدهم سلطنت تیبریوس«: گوید لوقا می

گواه بر آن » حدود سی سال داشت«یک چنین تصمیمی از سوي مردي که در آن زمان . یحیی تعمید داده شود

مع هذا روشها و . تعلیمات خود او هم در اصل همان بود. قبول داشته است است که مسیح تعلیمات یحیی را

او شخصاً هرگز کسی را تعمید نداد؛ و هرگز در کنج خلوت زندگی نکرد بلکه در میان : خصلتش با او تفاوت داشت

ستور داد یحیی را جلیل د) فرماندار چهار شهر(اندکی بعد از این مالقات، هرودس آنتیپاس، تترارك . مردم به سر برد

کنند که زن خود را طالق  انجیلها بازداشت یحیی را به انتقاد وي از این عمل هرودس منتسب می. به زندان افکندند

یوسفوس علت بازداشت وي را ترس هرودس . داد و هرودیاس را، که هنوز زن قانونی فیلیپ برادر ناتنیش بود، گرفت

مرقس و متی در تعقیب . کند سیاسی زیر لفافۀ اصالح مذهبی باشد، ذکر می از اینکه مبادا قصد یحیی ایجاد شورش

کنند که در برابر هرودس رقصی چنان دلفریب کرد که وي  این قضیه داستان سالومه، دختر هرودیاس، را نقل می

ست، و تترارك با بنابراین داستان سالومه، به اصرار مادرش، سر یحیی را خوا. حاضر شد هر پاداشی بخواهد به او بدهد

هاي یوسفوس نیز  رود، و در نوشته در انجیلها سخنی از عشق سالومه به یحیی نمی. بی میلی خواستش را اجابت کرد

.از شرکت وي در قتل یحیی صحبتی نیست

III – رسالت  

عیسی به  و«: نویسد لوقا می» .کرد بعد از گرفتاري یحیی، عیسی به جلیل آمده به بشارت ملکوت خدا موعظه می«

تصویر مؤثري این ایدئالیست جوان را نشان » .داد و او در کنایس ایشان تعلیم می …قوت روح به جلیل برگشت

دهد که به نوبۀ خود در اجتماعی در ناصره به خواندن اسفار می پردازد و قسمتی از صحیفۀ اشعیاء نبی را انتخاب  می

  :کند می

د مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم، و مرا فرستاده است تا روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداون

و جمیع ماتمیان را تسلی  …شکسته دالن را التیام بخشم، و اسیران را به رستگاري و محبوسان را به آزادي ندا کنم 

  .بخشم

ه امروز این نوشته در آنگاه بدیشان شروع کرد ک. بود چشمان همۀ اهل کنیسه بر وي دوخته می«: افزاید لوقا می

شد تعجب  و همه بر وي شهادت دادند و از سخنان فیض آمیزي که از دهانش صادر می. گوشهاي شما تمام شد

وقتی خبر آمد که سر یحیی بریده شده است، و مریدانش در جستجوي رهبر جدیدي هستند، حضرت » .نمودند

حتیاط به روستاهاي آرام رفت، و همیشه از مباحثات نخست از سر ا. عیسی بار این رهبري و خطر آن را پذیرفت

برخی از شنوندگانش تصور . سپس با جرئت روزافزونی توبه، ایمان، و رستگاري را بشارت داد. کرد سیاسی احتراز می

  .کردند که وي خود یحیی است که از میان مردگان برخاسته است می

کرد، آن هم نه تنها از آن رو که گزارشهاي رسیده از کسانی است توان او را به عینه و چنانکه بود تصویر  دشوار می

اي وابسته به  فراتر از آن، بدان جهت که میراث اخالقی و آرمانهاي خود ما نیز به اندازه  پرستیدند، بلکه، که او را می

ده خاطر احساس اوست و چنان از روي الگوي وي شکل گرفته است که از یافتن کوچکترین نقصی در او خود را رنجی

حساسیت مذهبیش چنان شدید بود که آن کسانی را که در دیدگاه او سهیم نبودند بشدت محکوم . کنیم می

  در انجیلها عبارات تلخی هست که با هر آنچه دربارة. ایمانی از سر هر تقصیري ممکن بود درگذرد جز بی. ساخت می

تدقیق، هراسناکترین افکار معاصرانش را دربارة دوزخی ابدي  وي گویا، بی تفحص و. ایم ناسازگار است مسیح شنیده

در » جایی که کرم ایشان نمیرد و آتشی خاموش نیابد«ایمانان و گناهکاران توبه نکرده در  برگرفته است که در آن بی

کین یابد براي تس گوید که اجازه نمی وي بی هیچ اعتراض از مرد بینوایی در بهشت سخن می. عذاب خواهند بود

حکم مکنید تا «: گوید او بزرگوارانه می. اي آب بر زبانش بریزد عطش ثروتمندي که به دوزخ فرستاده شده است قطره
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آورد  ولی خود مردم و شهرهایی را که بشارت او را نپذیرفتند، و درخت انجیري را که میوه نمی» بر شما حکم نشود،

او بیشتر داراي تعصب یک پیامبر عبري بود تا آرامش وارستۀ  .وي با مادرش نیز کمی خشن بوده است. نفرین کرد

اش انسانیت عمیقش را  گاهی خشم بجا و عادالنه. ساخت ور می آتش اعتقادهایش او را شعله. یک عارف یونانی

کرد؛ خطاهاي وي بهایی بود که براي ایمان پرشورش پرداخت، ایمانی که قادرش ساخت جهان را تکان  دار می خدشه

نویسان هم  از او هیچ تصویري در دست نداریم و انجیل. از اینها که بگذریم، او دوست داشتنی ترین انسانها بود .دهد

ولی در کنار جاذبۀ روحانیش، حتماً خوش سیما هم بوده است که توانسته است . کنند شکل و شمایل او را وصف نمی

یابیم که حضرت عیسی نیز  برخی کلمات پراکنده در میاز . آنهمه زن را نیز مانند مردان به سوي خود جلب کند

کرده است، و  پوشیده است، کفشهاي چوبی به پا می اي زیر شنل می مانند دیگر مردان آن عصر و آن سرزمین نیمتنه

. نهاده است رسید بر سر می هایش می محتمال، براي جلوگیري از تابش آفتاب، سرپوشی از پارچه که تا روي شانه

این نکته که تنها یوحنا . انگیخت یافتند که ایثاري بیدریغ در آنان برمی آمیز می از زنان در او محبتی شفقت بسیاري

توان گفت  تواند دلیلی بر عدم صحت آن باشد، زیرا نمی کند نمی قصۀ زنی را که در عین عمل زنا گرفته شده ذکر می

ش جعل کرده است و در ضمن با خصلت مسیح هم مطابقت یوحنا این قصه را به عنوان تأییدي بر شیوة خدا شناسی

اي  قصۀ دیگري که به همین زیبایی است و خارج از قوة ابداع انجیل نویسان است، شرح داستان فاحشه .داردکامل 

زند، با روغن آمیخته به مر  پذیرد، در برابر وي زانو می از میکاران را با آغوش ب است که، هیجانزده از اینکه عیسی توبه

عیسی دربارة . کند دهد، و با موهایش آنها را خشک می مالد، و به اشک چشم آنها را شستشو می قیمتی پاهایش را می

شود که  همچنین روایت می» .گناهان او که بسیار است آمرزیده شد زیرا که محبت بسیار نموده است«: گوید وي می

ایشان را در آغوش کشید و دست بر ایشان «: مادران کودکان خود را نزد او آوردند تا وي ایشان را لمس نماید و وي

او را از جمله در حالی . عیسی، برخالف انبیا، اسینیان، و یحیاي تعمید دهنده زاهد مرتاض نبود».نهاد و برکت داد

برد و،  به سر می» باجگیران و گناهکاران«بیند، با  ن عروسی تهیه میکنند که شراب فراوان براي یک جش توصیف می

دشمن شادمانیهاي سادة زندگی نبود، گرچه در مورد تمایل جنسی مرد . پذیرد مریم مجدلیه را به مصاحبت خود می

مع جست؛  گاهی در ضیافتهاي اغنیا شرکت می. داد به زن نرمش ناپذیري شدیدي، خالف طبیعت آدمی، نشان می

شدند و مورد تحقیر  هذا، به طور کلی، معاشرت با بینوایان، و حتی معاشرت با افرادي را که تقریباً نجس محسوب می

چون پی برد که اغنیا هرگز او را قبول نخواهند کرد، نویدهایش را بر پایۀ . داد صدوقیان و فریسیان بودند ترجیح می

عیسی فقط از این . بخشید را در ملکوتی که فرا می رسید برتري می یک دگرگونی استوار ساخت که بینوایان و ضعفا

داد، و از نظر دلرحمی، شبیه قیصر بود؛ اما از هر حیث دیگر، مانند  جنبه که خود را در کنار طبقات پایین قرار می

مانها و قوانین قیصر امیدوار بود با تغیر ساز! بینی، خصلت، و عالیق یک دنیا فاصله میان آن دو وجود داشت جهان

قیصر نیز بر خشم . خواست با تغییر مردم سازمانها را از نو بسازد و از قوانین بکاهد مردم را دگرگون کند؛ مسیح می

بهره نبود؛ به  عیسی از هوشمندي بی. گرفتن توانا بود، ولی هیجاناتش همواره در مهار قوة ادراك روشنش بود

هیچ . داد با مهارت یک نفر حقوقدان، و در عین حال از روي حکمت، پاسخ میپرسشهاي دامگسترانۀ فریسیان تقریباً 

ولی قدرت ذهنی وي روشنفکرانه نبود و بستگی به . توانست حتی در رویارویی با مرگ او را مشوش سازد کس نمی

م ادعا نداشت عال. گرفت میزان دانشش نداشت، بلکه از حدت مخیله، شدت احساس، و وحدت مقصود نشأت می

داشت تواناییهایش را  شد؛ فقط شور و شوق بسیارش او را بر آن می مطلق است، و از برخی حوادث در شگفت می

 اما با این وصف معجزاتی که به وي نسبت داده .آمدبیش از حد واقع بپندارد، نظیر آنچه در اورشلیم و ناصره پیش 

.شود بر استثنایی بودن تواناییهایش داللت دارد می
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. اند ـ یعنی تأثیر یک روح قوي و مطمئن بر ارواح تأثرپذیر احتماال معجزات مسیح در بیشتر موارد نتیجۀ تلقین بوده

. یافت گرفت و بیمار بهبود می با لمس امیدوارانۀ او ناتوان نیرو می. حضور عیسی خود به منزلۀ دارویی تقویتی بود

اي  تواند دلیلی بر افسانه ها یا تاریخ دربارة اشخاص دیگري هم نقل شده است، نمی اینکه داستانهاي مشابهی در افسانه

توان  هاي مشابهی را می به استثناي چند مورد، این معجزات غیر قابل باور نیستند؛ پدیده. بودن معجزات عیسی باشد

مشاهده کرد، و مسلماً در عهد حضرت عیسی نیز در اپیداوروس و در دیگر مراکز شفاي روانی  لوردتقریباً هر روز در 

جنبۀ . اند کرده داده است؛ حتی حواریون هم از این گونه شفاها می هایی رخ می دنیاي باستان چنین پدیده

داد که شفا  کسانی نسبت می» ایمان«اوال خود عیسی شفاهایش را به : دهد روانشناختی معجزات را دو نکته نشان می

نگریستند و به قواي استثناییش  به او می» پسر نجار«یافتند؛ ثانیاً در ناصره، ظاهراً به علت اینکه مردم به چشم  می

ر در وطن و خانۀ نبی بیحرمت نباشد مگ«: گوید باور نداشتند نتوانست معجزه کند؛ و هم از این روست که می

؛ به عبارت دیگر، مریم از بیماریها و »هفت دیو را از وي بیرون کرد«شود که  دربارة مریم مجدلیه گفته می» .خویش

این حالت وي ظاهراً در . کشید رنج می) آورد را به یاد انسان می» جن زدگی«این کلمه نظریۀ (هاي عصبی  قبضه

یسی را مانند کسی که او را احیا کرده و حضورش براي تندرستیش یافت؛ بدین جهت ع حضور عیسی تسکین می

در مورد دختر یائیروس عیسی صریحاً گفت که کودك نمرده است بلکه در خواب است . داشت ضرور است، دوست می

عیسی براي بیدار کردنش نرمی معمول خود را به کار نبرد، بلکه آمرانه . ـ شاید منظورش نوعی غش عصبی بوده است

هایی صرفاً طبیعی تلقی  البته منظور آن نیست که عیسی خود معجزاتش را پدیده» !دخترك برخیز«: فرمان داد

ما . آورد کرد که این معجزات را فقط به یاري روحی االهی که در وجود اوست به جا می کرد؛ او حس می می

اي که  توانیم براي نیروهاي بالقوه هنوز نمی توانیم بگوییم که وي در این تصور خود برخطا بوده است، همچنانکه نمی

خود عیسی پس از معجزاتش ظاهراً احساس فرسودگی روانی . در فکر و ارادة بشر نهفته است حد و مرزي معین کنیم

کسانی را که . کرد زد و پیروانش را از پخش خبر معجزات منع می او با اکراه به معجزه دست می. کرده است می

که نشان » معجزاتی«کرد و متأسف بود از اینکه حتی حواریونش اساساً به خاطر  ستند سرزنش میخوا می» برهان«

.دهد قبولش دارند می

. حواریون وي به هیچ روي از آن دست آدمها نبودند که انسان ممکن است براي دگرگون کردن جهان برگزیند

آنها آشکارا . کنند خطاهایشان را با صداقت عیان می دهند و انجیلها با واقعبینی اختالفات خصایل آنان را نشان می

دهد که در روز داوري واپسین روي دوازده تخت  طلب بودند؛ عیسی براي آرام ساختنشان به آنان وعده می جاه

وقتی که یحیاي تعمید دهنده به زندان افتاد، یکی از . خواهند نشست و دوازده قبیلۀ اسرائیل را داوري خواهند کرد

) سنگ(انش به نام آندرئاس به عیسی پیوست و برادر خود شمعون را با خود آورد که عیسی وي را سفاس شاگرد

اي کامال انسانی دارد؛ فعال، جدي، بخشنده،  پطرس چهره.ترجمه کردند ) پطرس(نامید و یونانیها آن را به پتروس 

همین حال را دو فرزند . ن دریاچۀ جلیل بودندآندرئاس و او از ماهیگیرا. حسود، و گاهی تا سر حد بزدلی ترسو بود

هر چهار تن پیشۀ خود را رها کردند تا در پیرامون عیسی محفل کوچکی از اصدقا . زبدي، یعقوب و یوحنا، داشتند

یعنی کارمند دولت بود؛ بنابراین منتسب به روم و بدین » باجگیر«متی در شهر سرحدي کفرناحوم . تشکیل دهند

هر دوازده تن . یهوداي اسخریوطی تنها حواري است که اهل جلیل نبود.ر یهودي تشنۀ آزادي بودجهت مورد کینه ه

اي که عیسی را در سیر و سفر  آنان در طول دوره. اموال خود را در میان نهادند و یهودا را مأمور ادارة آن کردند

و آنجا از کشتزارهاي سر راه تأمین  بردند، غذایشان را اینجا کردند در روستاها به سر می تبشیریش دنبال می

به این دوازده تن عیسی هفتاد و دو شاگرد نیز افزود و . پذیرفتند نوازي گرویدگان و دوستان را می کردند، و مهمان می

دان،  کیسه، توشه«به آنان سفارش کرده بود که . آنها را دو به دو راهی شهرهایی کرد که قصد بازدید از آنها را داشت
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این زنان از آنها نگاهداري . زنان مهربان و پارسا نیز به حواریون و شاگردان پیوستند» .ها با خود برمداریدو کفش

کردند و مواظبتهاي زندگانی خانگی را، که در زندگی مردها مایۀ بزرگترین تسلی است، دربارة آنها به جا  می

د بود که حضرت عیسی بشارتش را به جهانیان ابالع سوا با دست این گروه کوچک از اشخاص خاکسار و بی. آوردند می

.کرد

IV – بشارت  

هایی که به اشارت و من غیر مستقیم  با قصه: کرد عیسی تعلیماتش را با سادگیی در خور شنوندگانش بیان می

هات و برد، و با تشبی کرد، با پندهاي اخالقی گیرا که به جاي استداللهاي منطقی به کار می مطالبش را مفهوم می

گرفت در مشرق  قالب تمثیلی که او به کار می. شود استعاراتی به همان اندازه درخشان که در آثار ادبی دیگر یافت می

شاید نادانسته، برگرفته از ابنیا، مؤلفان مزامیر، یا ربنها   زمین یک شیوة معمول بود، و بعضی از تشبیهات گیراي او،

ل زندة تخیل، و صمیمیت گرم روحش گفتار او را به پایۀ الهام آمیزترین شعر بود؛ مع هذا، سرراست بودن بیان، حا

نماید؛ بعضی دیگر تند و تیز،  برخی از سخنانش مبهم است، و برخی دیگر در بادي امر نادرست می. رسانید می

  .آنها نمونۀ ایجاز، روشنی و نیروي گفتار است آمیز و تلخ است؛ و تقریباً همۀ کنایه

تاریخ «یحیاي تعمید دهنده بود، که خود برگرفته از صحیفۀ دانیال و کتاب خنوخ بود؛ » بشارت«کار وي  نقطۀ آغاز

گفت ملکوت خداوند نزدیک است؛ بزودي خداوند به فرمانروایی بدي در روي زمین پایان  وي می ».نداردجهش 

زمان توبه به پایان . آید تا همۀ بشریت را، از زنده و مرده، دادرسی کند می» روي ابرهاي آسمان«نسان دهد؛ پسر ا می

اند وارث ملکوت  پرستند، و به پیامبر او ایمان آورده اند، زندگی عادالنه دارند، خدا را می کرده  رسد، کسانی که توبه می

  .رسند ج و مرگ رسته است به قدرت و به افتخار میخواهند شد و در دنیایی که سرانجام از هر بدي و رن

داد و از این رو اکنون دشواریهاي  ها به گوش شنوندگان آشنا بود، مسیح آنها را شرح و بسط نمی چون این اندیشه

مقصودش از ملکوت چه بود؟ بهشتی آسمانی؟ ظاهراً خیر، زیرا حواریون و . شود بسیار در مفاهیم وي یافت می

این سنت یهود بود که مسیح به ارث برد؛ و او به . ستین همگی انتظار ملکوتی در روي زمین داشتندعیسویان نخ

ملکوت تو بیاید، ارادة تو همچنانکه در آسمانها «: داد که این گونه پدر آسمانی را ستایش کنند پیروان خود تعلیم می

: ل یوحنا این سخن را در دهان عیسی گذاشتفقط بعد از آنکه این امید پژمرد، انجی» .بر زمین نیز کرده شود

پس آیا مقصودش از ملکوت حالتی روحی، یا آرمانشهري مادي بود؟ گاهی از » .پادشاهی من از این جهان نیست«

ملکوت خداوند در میان «شوند؛  گفت که پاکان و معصومان به آن نایل می ملکوت به عنوان حالتی روحی سخن می

کرد که در آن حواریون فرمانروایند و  به صورت یک جامعۀ پر از سعادت آینده تصویر میگاهی هم آن را » .شماست

گویا فقط به . دارند اند پاداشی صد چندان دریافت می آن کسانی که به خاطر مسیح چیزي بخشیده یا رنجی کشیده

عنوي آمادگی و بهایی طور استعاره کمال معنوي را به ملکوت همانند کرده است و مقصودش آن بوده که کمال م

است که باید براي ملکوت پرداخت، شرط الزم براي نفوس رستگاري است که هنگام تحقق ملکوت در آن خواهند 

گوییم که بعد از این از عصیر انگور نخورم تا آن روزي  هر آینه به شما می«. ملکوت کی فرا خواهد رسید؟ بزودي .بود

گویم تا پسر انسان  زیرا هر آینه به شما می«: گفت عیسی به پیروان خود می ».که در ملکوت خدا آن را تازه بنوشم

گویم  هر آینه به شما می«: اندازد بعداً این موعد را کمی عقب می» .نیاید، از همۀ شهرهاي اسرائیل نخواهید پرداخت

» .موت را نخواهند چشید آید، ذائقۀ که بعضی در اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود می

: کرد در لحظات حساستر به حورایون چنین اخطار می» .این نسل از میان نخواهد رفت تا آنکه این چیزها کرده شود«

پیش از حلول » .ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطالع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم«

ی با مملکتی زیرا قومی با قومی و مملکت …جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنیدو «: هایی خواهد بود ملکوت نشانه
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آنگاه شما را به مصیبت سپرده، خواهند کشت  …ها در جایها پدید آید مقاومت خواهند نمود، و قحطیها، وباها، زلزله

جهت افزونی گناه محبت  و به. و از یکدیگر نفرت گیرند و بسا انبیاء کذبه ظاهر شده بسیاري را گمراه کنند …

کوت را منوط به گرایش انسان به سوي خدا و عدالت قلمداد گاهی عیسی حلول مل» .بسیاري سرد خواهد شد

  .دانست معموال این فرا رسیدن را کار خداوند و عطیۀ ناگهانی و اعجاز آمیز عنایت االهی می. کرد می

در . اند اند و عیسی را یک نفر انقالبی اجتماعی پنداشته هبسیاري ملکوت را یک مدینۀ فاضلۀ کمونیستی تعبیر کرد

مسیح آشکارا انسانی را که هدف اصلیش در زندگی گردآوردن پول و . انجیلها قراینی برله چنین دیدگاهی هست

داد، و متقابال  سیر شکمان را به گرسنگی و بدبختی وعید و انذار می او ثروتمندان و. شمرد تجمل است حقیر می

به ثروتمندي که از او پرسید . داد وایان را به سعادت ابدي که ملکوت برایشان به ارمغان خواهد آورد تسلی میبین

و آمده مرا  …مایملک خود را بفروش و به فقرا بده «: عالوه بر رعایت احکام عشره چه باید بکند، مسیح پاسخ داد

در . کردند بی روابط موجود میان غنی و فقیر تعبیر میظاهراً حواریون ملکوت را به دگرگونی انقال» .متابعت نما

و در همه چیز «دي خواهیم دید که چگونه آنها و عیسویان نخستین یک گروه کمونیستی تشکیل دادند قسمتهاي بع

اتهامی که بر اساس آن حضرت عیسی را محکوم کردند این بود که وي توطئه چیده است تا خود » .بودند شریک می

.شود» هودیانپادشاه ی«

عیسی با متی، که به شغل خود . تواند موافق مقصودش از عهد جدید دلیل بیاورد کار نیز می ولی یک نفر محافظه

کند، در نهضت یهود  هیچ گونه انتقادي از دولت کشوري نمی. شود داد، دوست می یعنی کارمندي دولت روم ادامه می

اي بوي انقالب سیاسی از آن به  کند که ذره می و مدارایی را توصیه میجوید، و همواره نر براي آزادي ملی شرکت نمی

  اش دربارة قصه» .مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا: کرد که فریسیان را تشویق می. رسد مشام نمی

حمله به ربا یا متضمن » غالمان خود را طلبید و اموال خود را بدیشان سپرد«مردي که پیش از عزیمت به سفر 

عیسی آشکارا عمل غالمی را که ده مینا . بردگی نیست، بلکه، به عکس، نشانۀ مسلم گرفتن نهادهاي موجود است

کند؛ و عمل آن  امانتی آقایش را به کار انداخت و سبب شد که ده میناي دیگر سود بدهد تأیید می) ششصد دالر(

کند، و این کلمات عتاب  ثمر گذاشت سرزنش می گشت صاحبش بیغالمی را که یک میناي امانتی آقایش را تا باز

به هر که دارد، داده خواهد شد و هر که ندارد حتی آنچه دارد نیز از او گرفته «: گذارد آمیز را در دهان آن ارباب می

در . ر استاي عالی از قاعدة بازا اي عالی از تاریخ جهان نباشد، دست کم خالصه این جمله اگر خالصه» .خواهد شد

که به یکی از آنان که بیش از یک ساعت کار نکرده بود » کردند علیه کارفرمایشان زمزمه می«تمثیلی دیگر، کارگران 

آیا مرا «: دهد مسیح این پاسخ را به کارفرما نسبت می. داد که تمام روز زحمت کشیده بودند همان مزد کسانی را می

بینوایان «: عیسی ظاهراً در فکر آن نبوده است که به فقر پایان دهد» بکنم؟جایز نیست که از مال خود آنچه بخواهم 

مانند همۀ پیشینیان، در نظر او نیز امري بدیهی است که یک نفر برده وظیفه دارد به » .را شما همواره با خود دارید

او به بنیانهاي » .ابدخوشا به حال آن غالمی که چون آقایش آید او را در حین کار مشغول ی«: آقایش خدمت کند

به زور ملکوت آسمان را «خواهند  کند، برعکس نفوس پرحرارتی را که می اقتصادي یا سیاسی موجود حمله نمی

تر بود که بدون آن هر گونه اصالحی  کرد انقالبی به مراتب عمیق انقالبی که او جستجو می. سازد محکوم می» بربایند

توانست دل انسان را از امیال خودپرستانه، از ستم و آز پاك کند، در آن صورت  اگر او می. ماند سطحی و زودگذر می

رفتند و بدنبالشان  تمام نهادهایی را که ریشه در آز و خشونت داشتند از میان می و  آمد، مدینۀ فاضله خود به خود می

ابر آن همۀ انقالبهاي دیگر صرفاً ترین انقالبهاست، انقالبی که در بر چون چنین انقالبی عمیق. نیز نیاز به قوانین

کنند، مسیح به این مفهوم روحانی  اي براي از میدان به در کردن طبقۀ دیگر و ادامۀ استثمار جلوه می کودتاي طبقه

.بزرگترین انقالبی تاریخ بود
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بر نزدیک  قانون اخالقی او. دستاورد او مستقر ساختن یک دولت جدید نبود، بلکه طرح بنیان اخالقی آرمانی بود

. بودن زمان فرا رسیدن ملکوت مبتنی بود، و با این هدف طراحی شده بود که انسان را شایستۀ ورود به آن گرداند

شان از فروتنی، فقر، مدارا، و آرامش بر همین مبنا بودند؛ و به  هم با آن ستایش بیسابقه» نویدهاي سعادت ابدي«

هاي  و نه نمونه(یلی دراز کردن و شبیه شدن به کودکان خردسال همچنین توصیۀ مبنی بر گونۀ دیگر را براي س

اعتنایی به ملزومات اقتصادي و مالکیت و دولت؛ و ترجیح دادن تجرد بر تأهل؛ و دستور ترك هر گونه  ؛ و بی!)تقوا

زنانی شایستۀ  اینها قواعدي براي زندگی معمولی نبود، بلکه نظامی نیمه رهبانی بود در خور مردان و: پیوند خانوادگی

. رسید و در آن قانون، ازدواج، روابط جنسی، مالکیت، و جنگ وجود نداشت گزینش خدا براي ملکوتی که قریباً فرا می

به «ستود، حتی کسانی را که  می» کنند خانه، خویشاوند، برادر، زن و فرزند را ترك می«حضرت عیسی کسانی را که 

؛ البته بدیهی است این احکام شامل یک اقلیت مذهبی فداکار بود نه »ندا خاطر ملکوت خداوند خود را خصی کرده

این قوانین اخالقی از نظر هدف محدود، ولی از نظر دامنه جهانشمول بودند، زیرا مفهوم برادري و . یک جامعۀ پایدار

خالق آرمانی مسیح ا. بست را دربارة بیگانگان و دشمنان نیز مانند دوستان و همسایگان به کار می» قانون زرین«

، و نه فقط در گفتار، که در هر »در روح و حقیقت«رؤیاي روزي را داشت که انسانها دیگر خدا را نه در معابد، که 

  .کردار خود خواهند پرستید

موضوع محوري . هاي اخالقی تازگی داشت؟ غیر از ترتیب و تنظیم آنها هیچ چیزشان تازگی ندارد آیا این اندیشه

از دیر زمانی . ، یعنی روز داوري و ملکوت آینده، از یک قرن پیش از آن در میان یهودیان مطرح بودموعظۀ مسیح

، »همسایۀ خود را مثل خویشتن محبت نما«: شریعت در تالش تلقین مفهوم برادري بود؛ در سفر الویان آمده است

سفر خروج بر » .ا مثل خود محبت نماغریبی که در میان شما مأوا گزیند مثل متوطنی از شما باشد و او ر«حتی 

اگر گاو یا االغ دشمن خود را یافتی که گم شده باشد البته «: یهودیان مقرر کرده بود که به دشمنانشان نیکی کنند

اگر االغ دشمن خود را زیر بارش خوابیده یافتی و از گشادن او روگردان هستی، البته آن را . آن را نزد او باز بیاور

اشعیا و هوشع شروع کرده . انبیا نیز یک زندگانی نیک را برتر از رسوم و شعایر قرار داده بودند» .اید بگشاییهمراه او ب

» قانون زرین«هیلل، مانند کنفوسیوس ، . بودند به اینکه یهوه را از ارباب خشم و جنگ، به خداي محبت مبدل کنند

سنن پر مایۀ اخالقی ملتش را به ارث برده و چرا آنها را به  شود عیسی را سرزنش کرد که چرا نمی. را تقریر کرده بود

.کار بسته است

گیرد، و مانند  دانست که در اندیشۀ انبیا سهیم است، کار آنان را دنبال می تا دیر زمانی مسیح خود را یک یهودي می

حصراً به شهرهاي یهودي کرد من پیروانی را که مأمور ترویج بشارتش می. کند آنها فقط براي یهودیان موعظه می

بدین جهت پس از رحلتش، حواریون در » .در راه امتها مروید و در بلدي از سامریان داخل نشوید«: داشت گسیل می

خورد به وي  هنگامی که عیسی به یک زن سامري نزدیک چاه بر می. تردید داشتند» کفار«به دنیاي » مژده«بردن 

اصوال نباید سخنانی را مبناي داوري او قرار دهیم که فرد دیگري که خود در گرچه » .نجات از یهود است«: گوید می

وقتی که یک زن کنعانی از . کند آن موقع حاضر نبوده و تقریباً شصت سال بعد آن را نوشته است، از زبان او نقل می

م مگر به جهت گوسفندان ا فرستاده نشده«: گوید ورزد و می خواهد که دخترش را شفا بخشد، ابتدا امتناع می او می

اي را  خود را به کاهن بنما و آن هدیه«: گوید به یک جذامی که از او شفا گرفته است می» .گمشدة خاندان اسرائیل

آنچه را که کاتبان و فریسیان به شما گویند نگاه دارید و به جا آورید، لیکن مثل اعمال » «.که موسی فرمود بگذران

کرد بر کندن بنیان شریعت یهود  مانند هیلل، قصدش از تغییر و تبدیالتی که پیشنهاد میعیسی نیز، » .ایشان نکنید

» .ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم را باطل سازم؛ نیامده» صحف انبیا«ام تا تورات یا  گمان مبرید که آمده«: نبود

مع هذا، وي به نیروي  ».گردداز تورات ساقط  نقطهلیکن آسانتر است که آسمان و زمین زایل شود از آنکه یک «
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به شریعت این حکم را افزود که براي ملکوت، باید با زندگی عادالنه، . شخصیت و احساسش همه چیز را دگرگون کرد

تر کرد، ولی از سوي دیگر با  در مورد مسائل جنسی و طالق شریعت را سفت و سخت . اده آماده شدمهربانانه و س

سبت به جهت انسان مقرر شد نه «آمرزش و مفغرت سهلتر آن را مالیمتر ساخت، به فریسیان خاطر نشان کرد که 

وي به . ها را از قلم انداخت زهقوانین مربوط به خوراك و پاکیزگی را تعدیل کرد، و بعضی رو» .انسان براي سبت

اي را  مذهب، که به صورت آیینی تشریفاتی درآمده بود، دوباره مهفوم درست کرداري را باز گردانید، و طاعت و صدقه

آورد  گاهی این حس را در انسان به وجود می. باشد و تشییع و تدفین تجمل آمیز را محکوم کرد» به روي دریا«که 

  .گردد ر فرا رسیدن ملکوت نسخ میکه شریعت یهود بر اث

تواند گناهان را  ورزیدند و بخصوص این ادعاي او که می هاي یهودي، جز اسینیان، با بدعتهایش مخالفت می همۀ فرقه

دیدند با کارگزاران منفور روم و با زنان بدنام  از اینکه می. کرد ببخشد و به نام خدا سخن گوید آنها را خشمگین می

نگریستند؛  کاهنان هیکل و اعضاي سنهدرین فعالیتهاي او را با بدگمانی می. شدند می د، سخت منزجرکن معاشرت می

و درست همان گونه که هرودس به یحیی مظنون بود، آنها نیز فعالیتهاي وي را سرپوشی بر یک انقالب سیاسی 

ه از مسئولیت خود در حفظ نظم اجتماعی ترسیدند که مبادا پروکوراتور رومی آنها را متهم سازد ک دیدند؛ آنها می می

از وعدة حضرت عیسی مبنی بر انهدام هیکل اندکی متوحش بودند و اطمینان نداشتند که این سخن . ورزند غفلت می

:تاخت عیسی نیز، به نوبۀ خود، با جمالت نیشدار و تلخ به آنان می. اي بیش نیست استعاره

به یک  خواهند آنها را نهند و خود نمی بندند و بر دوش مردم می را می بارهاي گران و دشوار …کاتبان و فریسیان

حمایلهاي خود را عریض و دامنهاي . کنند تا مردم ایشان را ببینند و همۀ کارهاي خود را می. انگشت حرکت دهند

اي بر شما و …هاي صدر در کنایس را دوست دارند  باال نشستن در ضیافتها و کرسی. قباي خود را پهن می سازند

اعظم اعمال شریعت یعنی عدالت و  …جهال و کوران اي  …اي راهنمایان کور …اي کاتبان و فریسیان ریاکار

 ….نمایید و درون آنها مملو از ظلم و جبر است بیرون پیاله و بشقاب را پاك می …اید رحمت و ایمان را ترك کرده

نمایید، لیکن باطناً از  ظاهراً به مردم عادل می …!باشید یاي کاتبان و فریسیان ریاکار که چون قبور سفید شده م

! اي ماران. پس شما پیمانۀ پدران خود را لبریز کنید. فرزندان قاتالن انبیا هستند …. کاري و شرارت مملو هستیدریا

لکوت خدا ها قبل از شما داخل م باجگیران و فاحشه …چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد؟ ! و اي افعی زادگان

  .گردند می

آیا حضرت عیسی دربارة فریسیان منصف بود؟ شاید در میان آنان کسانی بودند که در خور چنین تقبیحی بودند، آن 

ولی . عدة بسیار که، مانند عیسویان بیشمار چند قرن بعد، زهد ظاهري را جایگزین عنایت باطنی کرده بودند

به احتمال زیاد، عدة کثیري از اعضاي . تر کردن شریعت قایل بودند نسانی فریسیان بسیاري هم بودند که به تبدیل و ا

گرفت  پنداشتند آن آیینهاي تشریفاتی را که عیسی نادیده می این فرقه مردمانی صمیم، خوب، و شریف بودند که می

ظ یگانگی یهودیان، نبایستی به نفسه قضاوت کرد، بلکه باید آنها را جزئی از قوانینی در نظر گرفت که در خدمت حف

کردند و از  برخی از فریسیان با عیسی همدردي می. و سرافرازي و شایستگی آنان در میان دنیاي خصم است

یکی از مدافعان عیسی، موسوم به نیکودموس، از   .کردند شد، آگاهش می هایی که علیه جان او چیده می توطئه

  .فریسیان ثروتمند بود

. ین روزافزونی بود که عیسی به مسیح بودن خود یافت و آنها را صریحاً اعالم کردحاصل یق  قطع نهایی رابطه،

اي است که از دیر  کم معتقد شدند که رهاننده دانستند؛ کم پیروانش نخست او را جانشین یحیاي تعمید دهنده می

از او . وي زمین برقرار سازدکشیدند تا اسرائیل را از یوغ روم نجات دهد و سلطنت خداوند را ر زمانی انتظارش را می

وي این پرسشها را رد » خداوندا آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی ساخت؟«: می پرسیدند
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و » .از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید«: داد کرد و چنین پاسخ می می

. داد نیز جوابهاي مبهم می» آیا تو آن کسی هستی که باید بیاید؟«: پرسیدند ده که از او میبه فرستادگان تعمید دهن

پنداشتند منصرف  براي اینکه پیروان خود را از استنباطی که دربارة او داشتند، یعنی او را یک مسیح سیاسی می

مع هذا، اندك اندك، انتظار پر شور  .سازد، هر گونه ادعایی را مبنی بر اینکه از نسل داوود پیامبر است، رد کرد

اي که در وجود خویش یافت، گویا او را قانع ساخت که خداوند او را، نه براي  العاده پیروانش و تواناییهاي روانی فوق

در . احیاي حاکمیت یهودا، بلکه براي آماده گردانیدن مردم جهت سلطنت خداوند بر روي زمین فرستاده است

از چه سبب مرا نیکو گفتی و حال آنکه «: پرسید می. سازد می» اب«ود را همانند و نه برابر با انجیلهاي نظیر نه خ

خواهم، بلکه آنچه تو  نه آنچه من می«: گوید در دعاي خویش در جتسمانی می» .کسی نیکو نیست جز خدا

برد، بدواً بی آنکه مقصود عیسی به کار   را که دانیال مترادف مسیح کرده بود،» پسر انسان«اصطالح » .خواهی می

و » .پسر انسان مالک روز سبت نیز هست«: ولی سرانجام، در اظهارات ذیل، خود را مصداق آن گردانید  خودش باشد،

» پدر«گاهی عیسی خدا را به معنایی منحصر به شخص خودش . این موضوع به نظر فریسیان کفر وحشتناکی آمد

گفت و ظاهراً مقصودش این بود که به واسطۀ  سخن می» پدر من«یز مشخصاً از اي از موارد ن نامید، ولی در پاره می

داشت که شاگردانش او را مسیح بخوانند، اما در قیصریه فیلیپی بر  دیرزمانی روا نمی. اي خاص پسر خداست درجه

از وفاتش به هنگامی که روز دوشنبۀ پیش . خواند، صحه گذاشت» مسیح، پسر خداوند زنده«گفتۀ پطرس که او را 

با این مضمون به او درود » تمامی شاگردانش«اورشلیم نزدیک شد تا پیام واپسین خود را خطاب به مردم بگوید، 

و چون برخی از فریسیان از او خواستند که شاگردانش » !آید به نام خداوند مبارك باد آن پادشاهی که می«: فرستادند

در انجیل چهارم » .یم اگر اینها ساکت شوند هر آینه سنگها به صدا آیندگو به شما می«: را نهیب نماید، پاسخ داد

ظاهراً پیروانش هنوز او را به دیدة یک مسیح . استقبال کرد» پادشاه اسرائیل«مذکور است که جمعیت او را به عنوان 

و شادي بود که سبب  همین هلهله. دهد سازد و سیادت را به یهود می نگریستند که قدر روم را واژگون می سیاسی می

.هالکت عیسی به عنوان یک فرد انقالبی گشت

V – مرگ و تبدل  

جلوخان . آمدند تا قربانی پیشکش هیکل کنند عدة زیادي از یهودیان در اورشلیم گرد می. عید فصح فرا می رسید

ي رایج محلی را با ها هیکل آکنده از هیاهوي فروشندگان کبوتر و حیوانات قربانی دیگر و صرافانی بود که سکه

کرد،  عیسی، که فرداي ورودش به اورشلیم از هیکل بازدید می. کردند هاي بت پرستان، یعنی پول روم عوض می سکه

از فرط تغیر، او و یارانش میزهاي صرافان و کسبه را واژگون کردند . هاي بازار به شگفت آمد از غوغا و داد و ستد غرفه

تا چند روز پس از آن . کسبه را از جلو خان بیرون راندند» یی از طناب تازیانه«تند و با هایشان را به زمین ریخ و سکه

ترسید  رفت، زیرا می گفت و به کوه زیتون می بدون مانع در هیکل به تعلیم پرداخت؛ ولی شبها اورشلیم را ترك می

.بازداشت یا کشته شود

ا احتماال از روزي که رسالت یحیاي تعمید دهنده را عمال دولت ـ کشوري و روحانی، رومی و یهودي ـ عیسی ر

کم او را نادیده گرفته  اما چون موفق نشده بود طرفداران بسیاري فراهم آورد، کم. دنبال گرفته بود، زیر نظر داشتند

ین شور و ولی استقبال پرشوري که از او در اورشلیم شد ظاهراً رهبران یهود را به این گمان انداخت که مبادا ا. بودند

موقع و  هیجان در جمعیت میهن پرست و احساساتی گردآمده براي عید فصح کارگر افتد و آنان را به شورشی بی

. ثمر علیه دولت روم کشاند و باعث از میان رفتن هر گونه خودمختاري و هر گونه آزادي مذهبی در یهودا شود بی

به جهت ما مفید است که یک شخص در راه قوم «: ر کردخاخام بزرگ، سنهدرین را منعقد ساخت و چنین اظهار نظ

  .اکثریت موافقت کرد و شورا دستور توقیف مسیح را داد» .بمیرد و تمامی طایفه هالك نگردند
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روز چهاردهم . نماید که عیسی، احتماال به توسط اعضاي اقلیت سنهدرین، از این تصمیم اطالع یافته باشد چنین می

عیسی و حواریونش غذاي فصح را نزد دوستی در اورشلیم  میالدي، 30احتماال سال ) آوریلسوم (ماه یهودي نیسان 

خود او، بر عکس، سرنوشت . حواریون منتظر بودند که استاد با قدرتهاي اعجاز آمیزش خود را رها سازد. صرف کردند

آگهی یافته . د امیدوار بود که مرگش به عنوان کفارة گناهان امتش مقبول خداوند واقع شودخویش را پذیرفت و شای

چیند؛ و در هنگام آخرین شام، یهوداي اسخریوطی را  بود که یکی از دوازده حواري براي خیانت به او دسیسه می

به زبان (داد برکت داد  بق رسوم یهود، عیسی قدح شرابی را که براي نوشیدن به حواریون میط .ساختآشکارا متهم 

» بعد از اندکی«به موجب انجیل یوحنا اعالم داشت که . را خواندند هلیل؛ سپس با هم مزامیر )یونانی ائوخاریستیساي

دل شما مضطرب  …دهم که یکدیگر را محبت نمایید  به شما حکمی تازه می«: نخواهد بود و افزود دیگر با آنها 

روم تا براي شما مکانی  می …. در خانۀ پدر من منزل بسیار است. به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. نشود

از آنان خواسته باشد که به طور  چنین لحظۀ پرشکوهی عیسیرسد که در  خیلی موجه به نظر می» .حاضر کنم

به یاد او تجدید کنند؛ و بعید نیست که، با شدت احساس و تخیل شرقی، از آنها ) طبق آداب یهود(ادواري این شام را 

نوشند به عنوان مظهر خون او در  خورند، به عنوان مظهر جسم او و شرابی که می خواسته باشد که به نانی که می

اي از مأموران  جوخه. پناه بردند  در همان شب، گروه کوچک به باغ جتسمانی، در خارج اورشلیم، گویند که می .نگرند

نخست او را به منزل حنا، خاخام بزرگ سابق، و سپس . انتظامی هیکل آنان را در آنجا پیدا و عیسی را توقیف کرد

شهود . درین ـ قبال در آنجا تشکیل شده بودـ احتماال کمیسیونی از سنه» شورا«بنابر روایت مرقس . نزد قیافا بردند

وقتی که قیافا از . مختلفی علیه او شهادت دادند و بخصوص تهدید او را در مورد تخریب هیکل خاطر نشان ساختند

صبح سنهدرین تشکیل شد، او » .من هستم«: است یا نه، عیسی پاسخ داد» پسر خدا  مسیح،«عیسی پرسید که آیا او 

، و تصمیم گرفتند او را نزد پروکوراتور روم ـ که براي نظارت بر )شد که گناه کبیره محسوب می( را کافر شناختند

  .جمعیت عید فصح به اورشلیم آمده بود ـ حاضر کنند

، پروکوراتور، مردي سخت دل بود که بعدها به اتهام اخاذي و بیرحمی به رم احضار شد )پیالطس(پونتیوس پیالتوس 

. کرد که این واعظ نرم رفتار، براي دولت واقعاً خطرناك باشد با این وصف وي تصور نمی. گشت و از شغل خود معزول

این جزئیات، » .گویی تو می«: به روایت متی عیسی با ابهام پاسخ داد» آیا تو پادشاه یهود هستی؟«: از عیسی پرسید

اگر متی را قبول داشته باشیم، . تردید است که ظاهراً از روي مسموعات و دیرزمانی پس از خود واقعه نقل شده، مورد

یوحنا نقل . باید نتیجه بگیریم که عیسی مصمم به مردن بوده است، و نظریۀ کفارة بولس در ذهن مسیح بوده است

پروکوراتور پرسیده » .براي شهادت دادن دربارة حقیقت …ام زیرا من براي این متولد شده«: کند که عیسی افزود می

ة انجیل چهارم است، ولی شکاف ـ پرسشی که شاید معلول تمایالت مابعدالطبیعۀ نویسند» چیست؟حقیقت «: است

در هر . کند میان فرهنگ سوفسطایی و کلبی پروکوراتور رومی و ایدئالیسم گرم و غریزي آن یهودي را آشکار می

  .مرگ را صادر کردحال، پس از اعتراف مسیح، طبق قانون وي محکوم بود و پیالطس از روي اکراه حکم 

زدند، و چون این کار با شدت  معموال پیش از آن محکوم را تازیانه می. مصلوب کردن کیفري رومی بود نه یهودي

سربازان رومی تاجی از خار بر سر عیسی . آورد اي ورم کرده و خونین در می انجام می یافت بدن را به صورت توده

اي به زبان آرامی،  در باالي صلیبش نوشته. را تمسخر کردند» ودیانپادشاه یه«گذاشتند و بدین ترتیب سلطنت 

اعم از اینکه عیسی انقالبی بوده یا نبوده باشد، از طرف روم » .عیساي ناصري پادشاه یهود«: یونانی، و التینی گذاشتند

آن قدر کوچک  جمعیتی کوچک،. تاسیت نیز این موضوع را چنین درك کرده است. به عنوان یک انقالبی محکوم شد

گرفت، درخواست اعدام مسیح را کرده بودند؛ اما حاال که محکوم از تپۀ جلجتا  که در حیاط خانۀ پیالطس جاي می
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گرفتند در عقب  زدند و براي او ماتم می گروهی بسیار از قوم و زنانی که به سینه می«رفت، بنا به روایت لوقا،  باال می

.حکومیت با موافقت مردم یهود همراه نبوده استآشکار است که این م» .او افتادند

دانستند با ایجاد  رومیان که الزم می. توانست در این نمایش دهشت انگیز حضور یابد خواست می هر آن کس که می

کردند که سیسرون  وحشت حکومت کنند، براي جرایم بزرگ افرادي که شارمند روم نبودند مجازاتی را انتخاب می

گاهی (بستند  دست و پاي محکوم را به چوب می. نامیده است» ها ترین شکنجه ترین و زشت نهبیرحما«آن را 

شد، ممکن  ، چوبی برآمده حایل ستون فقرات و پاها بود؛ و محکوم اگر از سر ترحم کشته نمی)کردند میخکوب می

را که گوشت لخت بدنش را بود دو یا سه روز روي صلیب بماند، و عذاب بیحرکتی را تحمل کند، نتواند حشراتی 

حتی رومیان گاهی . گزند از خود دور کند، ذره ذره توان خود را از دست بدهد تا اینکه سرانجام قلب از کار بیفتد می

، یعنی ساعت »ساعت سوم«گویند که صلیب در  می. دادند آوردند و نوشابۀ مخدري به او می به حال مصلوب رحم می

لوقا » .دادند او را دشنام می«کند که دو راهزن با عیسی مصلوب شده بودند و  یت میمرقس روا. نه صبح، برپا گشت

همراه او سه مریم . از همۀ حواریون تنها یوحنا حضور داشت. دهد که یکی از آن دو عیسی را ستایش کرد گواهی می

» .کردند هم از دور نظر میزنی چند «اش که او هم مریم نام داشت، و مریم مجدلیه؛  مادر عیسی، خاله: هم بودند

کردند، و چون عیسی به جز یک جامه  مطابق رسم رومی، سربازان لباسهاي محکومان را میان خود تقسیم می

رخت مرا در میان خود «: 18.  22شاید این داستانی ساختگی باشد به یاد مزمور . نداشت، براي آن قرعه کشیدند

اي خداي ! اي خداي من«: گردد همین مزمور با این کلمات آغاز می» .دو بر لباس من قرعه انداختن. تقسیم کردند

و این همان فریاد نومیدي است که مرقس و متی به مسیح در حال جان دادن نسبت » اي؟ من، چرا مرا ترك کرده

خود را به  آیا ممکن است در این لحظات تلخ، ایمان بزرگی که او را در برابر پیالطس نگاه داشته بود، جاي. دهند می

تردیدي تیره و سیاه داده باشد؟ لوقا، شاید چون این سخنان را با االهیات بولس ناسازگار یافته، به جاي این گفته 

است و چندان دقیق با آن  5.  31که انعکاس مزمور » .سپارم اي پدر، به دستهاي تو روح خود را می«: گذاشته است

  .انگیزد مطابقت دارد که سوءظن را برمی

عیسی سرکه را . سربازي به تشنگی عیسی رحم آورد و اسفنجی را که به سرکه آغشته بود به سوي او دراز کرد

لوقا » .اي زده روح را تسلیم نمود صیحه«) یعنی در ساعت پانزده(در ساعت نهم . »تمام شد«: آشامید، سپس گفت

تمامی گروه که براي این تماشا جمع شده «ند ـ رسا افزاید ـ و این موضوع باز هم محبت مردم یهود را می چنین می

دو یهودي نیکخواه و متنفذ با داشتن اجازه از پیالطس جسد را » .بودند چون این وقایع را دیدند سینه زنان برگشتند

.از صلیب باز و آن را با عود و مر حنوط کردند و در گوري نهادند

سربازان پاهاي . کشیدند وي او مصلوب شده بودند هنوز نفس میآیا عیسی حقیقتاً مرده بود؟ دو راهزنی که در پهل

در مورد عیسی . آنان را شکستند تا وزن بدن به دستها فشار آورد، گردش خون بند آید، و قلب زودتر از ضربان بیفتد

خون و سپس اي سینۀ او را سوراخ کرد و در نتیجه از بدن  این کار را نکردند، ولی نقل شده است که سربازي با نیزه

وي فقط موقعی . پیالطس اظهار شگفتی کرد که کسی فقط شش ساعت پس از مصلوب شدن بمیرد. خونابه آمد

  .اجازه داد عیسی را از صلیب باز کنند که یوزباشی مأمور اعدام او را مطمئن ساخت که کامال مرده است

بی برخوردار بود که مشخصۀ تمامی دو روز بعد، مریم مجدلیه، عشقش به عیسی نیز از همان حدت و شدت عص

وحشتزده و در «. به دیدن گور آمدند؛ ولی گور را خالی یافتند» مریم، مادر یعقوب، و سالومه«احساساتش بود، با 

در راه به کسی برخوردند که پنداشتند خود عیسی . دویدند تا به شاگردان خبر دهند» عین حال سرشار از شادي

توان دیرباوري آمیخته با امیدي را که اظهاراتشان برانگیخت در  می. ردند پاهایش را نواختنددر برابر او تعظیم ک. است

این اندیشه که عیسی بر مرگ پیروز شده است، و بدین ترتیب ثابت کرده است که مسیح و پسر . نظر مجسم ساخت
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. اي را پذیره شوند و هر گونه معجزه خدا بوده است، مردم جلیل را چنان به هیجان آورد که حاضر بودند هر گونه الهام

تا . گویند در همان روز مسیح بر دو تن از شاگردان در راه عمواس ظاهر گشت، با آنها گفتگو کرد و غذایی خورد

نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به ایشان «ولی هنگامی که » .چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناسند«زمانی 

اندکی . شاگردان به جلیل بازگشتند» .مانشان باز شده او را شناختند و در ساعت از ایشان غایب شدداد، که ناگاه چش

گرفتند دیدند عیسی به آنان  موقعی که ماهی می» .او را دیدند پرستش نمودند لیکن بعضی شک کردند«بعد 

  .تورهایشان را به آب افکند و ماهی بسیار گرفتند. پیوست

رسوالن نوشته شده است که چهل روز پس از ظاهرشدن بر مریم مجدلیه، عیسی با جسم مادي در آغاز کتاب اعمال 

در نزد » انتقال یافته باشد«به آسمانها ) با جسم(اندیشۀ قدیسی که با گوشت و استخوان . به آسمان صعود کرد

سرور همان قدر رازورانه . کردند می دربارة موسی، خنوخ، الیاس، و اشعیا این انتقال را روایت. یهودیان بسیار عادي بود

که آمده بود رفت؛ ولی بیشتر شاگردانش از صمیم دل معتقد بودند که وي را، پس از مصلوب شدن، نیز با گوشت و 

با خوشی عظیم به سوي اورشلیم برگشتند؛ و پیوسته در هیکل مانده، خدا «: گوید لوقا می. اند خون کنار خود داشته

  ».فتندگ را حمد و سپاس می

  

فصل بیست و هفتم

  حواریون

  میالدي 95 – 30

  

I – رسپط  

اش را از  رسد به وجود آمد؛ نیروي محرکه مسیحیت از مکاشفات آخرالزمانی و درونی یهود دربارة ملکوتی که فرا می

 قدرت شخصیت و تخیل عیسی گرفت؛ از اعتقاد به رستاخیز عیسی و نوید زندگی جاوید قدرت یافت؛ در االهیات

بولس شکل آیینی پیدا کرد؛ با جذب اعتقاد و رسوم مشرکان رشد یافت؛ و با وارث شدن الگوهاي سازماندهی و نبوغ 

  .رول بدل به کلیسایی شکوهمند و پیروز شد

گردد تا ملکوت آسمان را روي زمین مستقر  حواریون ظاهراً در این عقیده همداستان بودند که عیسی بزودي باز می

لکن انتهاي همه چیز نزدیک است، پس خرد اندیش و براي دعا «: در رسالۀ اول پطرس رسول مذکور است .سازد

اید که دجال  اي بچه ها، این ساعت آخر است و چنانکه شنیده«: گوید میرسالۀ اول یوحناي رسول . هوشیار باشید

دانیم که ساعت آخر  و از این می) نرون، وسپاسیانوس، و دومیتیانوس؟(اند  جاالن بسیار ظاهر شدهآید، الحال هم د می

اعتقاد به رسالت مسیح، رستاخیز جسمانی، و بازگشت او به روي زمین پایۀ ایمان مسیحیان نخستین را » .است

در کتاب اعمال . یهود باور داشته باشند داد، اما این اعتقاد مانع از آن نبود که حواریون همچنان به آیین تشکیل می

کردند؛  از قوانین مربوط به غذا و تشریفات مذهبی تبعیت می» رفتند؛ همه مرتباً به معبد می«: رسوالن هست که

.کردند داشتند، و دربارة آن غالباً در حیاطهاي هیکل موعظه می نخست ایمان خود را فقط براي یهودیان اعالم می

بیماران و معلوالن . اند تند که از مسیح یا از روح القدس قدرتهاي اعجازآمیز الهام، شفا، و بیان یافتهآنها عقیده داش

گوید که برخی از آنان با تدهین، که معالجۀ عامیانۀ آن زمان در خاور زمین  مرقس می. آمدند بسیاري به سویشان می

اي از کمونیسم متکی بر اعتمادي که این مسیحیان  ندهمصنف کتاب اعمال رسوالن تصویر تهییج کن. بود، شفا یافتند

  :کند کردند، ترسیم می نخستین به آن عمل می
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دانست بلکه  مؤمنین را یک دل و یک جان بود، به حدي که هیچ کس چیزي از اموال خود را از آن خود نمی  و جملۀ

زیرا هر که صاحب زمین یا خانه بود آنها زیرا هیچ کس از آن گروه محتاج نبود،  …. داشتند همه چیز را مشترك می

  .نمودند و به هر یک به قدر احتیاجش تقسیم می …مت مبیعات را آورده را فروختند و قی

. چون عدة گروندگان بیشتر شد، حواریون با تأیید و تبرك خود، هفت خاخام براي ادارة امور جماعت منصوب کردند

در اندك » نصرانیها«نداشتند، ولی وقتی عدة   آزار بود، رقه، که کوچک و بیمقامات یهودي تا مدتی کاري به کار این ف

پطرس و برخی دیگر توقیف شدند و سنهدرین از . نفر رسید روحانیان به وحشت افتادند 8000نفر به  120سالی از 

ملیئل، که احتماالً خواستند آنان را محکوم به اعدام کنند ولی یک فریسی به نام گ صدوقیان می. آنان بازپرسی کرد

استاد بولس بود، به آنان توصیه کرد که حکم را به حالت تعلیق درآورند؛ به عنوان راه حل میانی، زندانیان را تازیانه 

به استیفان، یکی از خاخامهاي منصوب شده از سوي حواریون، ) میالدي؟ 30سال (اندکی بعد . زدند و رها کردند

او با حدت از . در برابر سنهدرین حاضر شود» ن کفرآمیز نسبت به موسی و خداوندبیان سخنا«اخطار شد به اتهام 

  :خود دفاع کرد و گفت

کنید چنانکه پدران شما  اي گردنکشان که به دل و گوش نامختونید، شما پیوسته با روح القدس مقاومت می

د که از آمدن آن عادلی که شما بالفعل کیست از انبیا که پدران شما بدو جفا نکردند و آنانی را کشتن. همچنین شما

شما که به توسط فرشتگان شریعت را یافته بودند آن را حفظ . تسلیم کنندگان و قاتالن او شدید، پیش اخبار نمودند

 .نکردید

در این ) شائول(یک نفر فریسی جوان به نام سولس  .سنهدرین سخت برآشفت و او را از شهر اخراج و سنگسار کرد

 ».افکند خانه به خانه گشته مردان و زنان را برکشیده به زندان می«شکنجه شرکت داشت، و بعد هم در اورشلیم 

گرویدگان یهودي، که داراي نام و فرهنگ یونانی بودند و استیفان رهبرشان بود، به سامره و انطاکیه گریختند و در 

بیشتر حواریون که ظاهراً از این آزار در امان ماندند ـ زیرا هنوز . جماعات مسیحی نیرومندي به وجود آوردندآنجا 

را به شهرهاي » بشارت«هنگامی که پطرس . کردند ـ با مسیحیان یهودي در اورشلیم ماندند شریعت را رعایت می

یعقوب شریعت را با . چک و فقیر شدة اورشلیم گشت، رهبر کلیساي کو»برادر خداوندگار» «عادل«یهودا برد، یعقوب 

آشامید، یک لباس بیشتر  خورد، شراب نمی گوشت نمی. کرد کمال حدت رعایت و در ریاضت با اسینیان رقابت می

در . تحت رهبري او مسیحیان مدت یازده سال آزاري ندیدند. تراشید نداشت و هرگز موهاي سر و ریشش را نمی

، 62در سال . پطرس توقیف شد، اما توانست بگریزد. ، را سر بریدند»زبدي«دیگري، فرزند یعقوب  41حدود سال 

به پایان «مسیحیان اورشلیم که بیش از آن . چهار سال بعد، یهودیان بر روم شوریدند. یعقوب عادل نیز به قتل رسید

ل زندگی مشرکان و طرفداران روم در معتقد بودند که در فکر سیاست باشند، شهر را ترك گفتند و در پال ـ مح» دنیا

یهودیان . از این هنگام به بعد، یهودیت و مسیحیت از یکدیگر جدا گشتند. ساحل دیگر اردن ـ مستقر شدند

مسیحیان را متهم به خیانت و جبن کردند؛ و مسیحیان به انهدام هیکل به دست تیتوس، به عنوان تحقق یافتن 

متقابل در دل هر دو طرف مشتعل گشت، و همین کینه باعث نوشته شدن  کینۀ. پیشگویی عیسی، صحه گذاشتند

  .تعصب آمیزترین قسمتهاي ادبیات یهودي و مسیحی شد

بعداً مسیحیت یهودي از لحاظ عده و نیرو کاهش یافت و مجال داد تا مذهب نوین توسط ذهن یونانی تغییر شکل 

آن جا سپري شده بود و هم در آنجا مریم مجدلیه و زنان  مردم جلیل ـ که تقریباً تمام زندگانی عیسی در. یابد

شدند اکنون در گمنامی فرو رفته بودند ـ دیگر گوششان بدهکار  دیگري که جزو نخستین گرویدگان او محسوب می

یهودیان که همواره تشنۀ آزادي بودند و هر . داشتند عیساي ناصري پسر خداست نبود سخنان واعظانی که اعالم می

خبر بود متنفر، و از  از مسیحی که از مبارزة آنان براي استقالل بی» خداوندگار یگانه است«کردند که  کرار میروز ت
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مسیحیت . شنیدن این داستان که در غار یا در آغل یکی از روستاهاشان خدایی به دنیا آمده است منزجر بودند

، که طبق اصول فقر مسیحی )بینوا(» ابیونیم«به یهودي مدت پنج قرن در میان گروهی از مسیحیان سریانی موسوم 

کلیسا در پایان قرن دوم آنان را به عنوان بدعتگذار محکوم . کردند، باقی ماند رفتار و شریعت یهود را کامال مراعات می

ش را، بویژه در میان یهودیان پراکنده در جهان، از دمشق تا روم پخ» بشارت«در این ضمن حواریون و شاگردان .کرد

فیلیپ سامریان و اهالی قیصریه را به دین عیسی آورد؛ یوحنا کلیساي نیرومندي در افسوس به وجود . کرده بودند

پطرس، مانند بیشتر حواریون، در طی سفرهاي تبلیغیش . آورد، و پطرس در شهرهاي سوریه به موعظه پرداخت

بیماران را با چنان کامیابی شفا . مکاري کندکرد که به عنوان همسر و دستیار با او ه همراه خود می» خواهري«

داد که در سامره یک نفر جادوگر، به نام شمعون مغ، به او پیشنهاد پول کرد تا او را در قدرتهاي مرموزش شریک  می

در قیصریه، یک یوزباشی رومی . در یوپا، تابیتا نامی را ظاهراً از یک حالت مرگ آشکار به زندگی باز گردانید. گرداند

تواند  اي پطرس را متقاعد ساخت که می به موجب کتاب اعمال رسوالن، مکاشفه. را به کیش عیسی جلب کرد

از این هنگام به بعد، با اندکی تردید، حاضر شد نو ایمانان . گروانیدن مشرکان را مانند گروانیدن یهودیان بپذیرد

و حرارت این مبلغان نخستین را در رسالۀ اول  ما حدت. غیریهود را تعمید دهد و از ختنه کردنشان صرفنظر کند

:کنیم پطرس رسول احساس می

و قپدوقیه ] گاالتیا[و غالطیه ] پونتوس[اند در پنطس  پطرس، رسول عیسی مسیح، به غریبانی که پراکنده] از[

ا دارم که چون اي محبوبان، استدع ….فیض و سالمتی بر شما افزون باد …] بیتینیا[و آسیا و بطانیه ] کاپادوکیا[

نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید؛ و سیرت خود را در میان امتها نیکو  غریبان و بیگانگان از شهوات جنسی که با

گویند از کارهاي نیکوي شما که ببینند در روز تفقد خدا را  دارید تا در همان امري که شما را مثل بدکاران بد می

ل آنانی که آزادي مثل آزادگان، اما نه مث …ا به خاطر خداوند اطاعت کنیدلهذا هر منصب بشري ر. تمجید نمایند

اي نوکران، مطیع آقایان خود باشید با کمال ترس، و نه فقط صالحان و مهربانی  …سازند  خود را پوشش شرارت می

یع کالم نشوند همچنین اي زنان، شوهران خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضی نیز مط …را بلکه کج خلقان را نیز 

چون که سیرت طاهر و خداترس شما را ببینند و شما را زینت ظاهري نباشد سیرت زنان ایشان را بدون کالم دریابد، 

و همچنین اي شوهران با ). داشته باشید(روح حلیم و آرام . از بافتن موي و متحلی شدن به طال و پوشیدن لباس

یفتر زنانه، و ایشان را محترم دارید چون با شما وارث فیض حیات نیز فطانت با ایشان زیست کنید چون با ظروف ضع

و اول همه با یکدیگر بشدت محبت نمایید زیرا  …و بدي به عوض بدي و دشنام به عوض دشنام مدهید  …هستند 

  .پوشاند محبت کثرت گناهان را می

تاریخ نخستین ) میالدي 390حد (وموس قدیس هیرون. دانیم کی و از چه مراحلی پطرس گذشت تا به رم آمد ما نمی

روایتی که به موجب آن پطرس نقش مهمی را در ایجاد جماعت مسیحی در . کند ذکر می 42دیدار وي را از رم سال 

گوید که پطرس در زمان سلطنت نرون  الکتانتیوس می. پایتخت ایفا کرده در برابر هر گونه انتقادي پایدار مانده است

او در آزادي و بولس در زندان، در . دارد که رسول نامبرده چندین بار به این شهر رفته باشد به رم آمد؛ احتمال

، به 64کردند، تا اینکه هر دو، احتماال در یک سال یعنی در سال  گروانیدن جمعیت رم به کیش مسیح رقابت می

ین گونه شکنجه را سرنگون مصلوب گشت، زیرا خودش ا«کند که پطرس  اوریگنس نقل می. شهادت رسیدند

براي اینکه خود را در خور آن ) به عقیدة مؤمنان(شاید به امید اینکه زودتر جان بسپارد، یا شاید » خواست،

هاي کهن چنین آمده است که زنش نیز همراه او کشته شد و پطرس  در نوشته. دانست که به شیوة مسیح بمیرد نمی

وایت دیگري سیرك نرون، جایی در میدان واتیکان، را به عنوان جایگاه ر. ناچار شد بردن وي را به محل اعدام ببیند

گویند آرامگاه جسد  کلیساي بزرگ سان پیترو بعدها در این محل برپا گشت، و می. مرگ این حواري ذکر کرده است
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کرده  اي از عناصر دین یهود در مسیحیت یاري مسلماً رسالتهایش در آسیاي صغیر و در روم به حفظ عده .اوست

در اثر فعالیت . مسیحیت به مدد او و حواریون وارث یکتاپرستی و حفظ سادگی و آخرتشناسی یهودیان گشت. است

، 70تا سال . آنان و بولس، عهد قدیم یگانه کتاب مقدسی شد که در قرن اول مسیحیان با آن سر و کار داشتند

تشریفات، و لباسهاي اجراي نیایش عبري   شکل،. دش ها یا در میان یهودیان موعظه می مسیحیت بیشتر در کنیسه

. براي کفاره در نماز جماعت کاتولیک درآمد» برة خداوند«به صورت » برة فصح«. جزو رسوم کیش مسیحی شدند

بسیاري از اعیاد . اقتباس شد  هاي یهود براي ادارة کنیسه براي اداره کردن کلیساها از شیوه) کشیشها(استقرار شیوخ 

نند عید فصح و پنجاهه، اگرچه با محتوایی جدید و در تاریخهاي دیگر، در تقویم مسیحی پذیرفته شد، یهود ما

پراکندگی یهود ترویج کیش مسیح را تسریع کرد؛ آمد و شد زیاد یهودیان از شهري به شهر دیگر، و روابطی که در 

ان باعث شدند تا راه براي پیشرفت آیین سراسر امپراطوري داشتند همراه با تجارت، راههاي رومیان، و صلح رومی

در مسیح و پطرس مسیحیت جنبۀ یهودي داشت؛ در بولس نیمه یونانی شد؛ و در کیش کاتولیک . مسیح باز شود

  .در آیین پروتستان بار دیگر عنصر و لحن یهودي آن احیا شد. نیمه رومی گشت

II – بولس  

  آزار دهنده – 1

پدرش . هر طرسوس واقع در کیلیکیا در حدود سال دهم میالدي به دنیا آمدبنیاگزار االهیات کیش مسیح در ش

این حواري غیر یهودان همواره خود را فریسی دانست، . فریسی بود و او را مطابق اصول پرشور این فرقه پرورش داد

. ه او انتقال دادپدرش ضمناً شارمند روم بود و این امتیاز پر ارج را ب. حتی پس از آنکه شریعت یهود را رد کرد

معادل یونانی شائول عبري باشد، بدین گونه حواري مزبور این ) که به معنی کوچک است(احتمال دارد که نام بولس 

داد فرزندش  تربیت کالسیک به او داده نشده بود زیرا هیچ فریسی اجازه نمی. دو نام را از بدو کودکی داشته است

ذیرد؛ و هر کسی که چنین پرورشی یافته باشد ممکن نبود که با آن زبان فرهنگ و رسوم یونانی را بدین شدت بپ

مع هذا بولس روان حرف زدن این زبان را، تا آن اندازه که بتواند براي شنوندگان . ها را نوشته باشد یونانی ناقص رساله

توان  می. تناد جویدهاي معروف ادبیات یونان اس توانست به نوشته آتنی سخن گوید، آموخت و در موقع لزوم می

پنداشت که برخی از عناصر االهیات و اخالقیات رواقیان از محیط دانشگاهی طرسوس در مسیحیت بولس داخل شده 

هاي جدید به روح برگردانده شده است، به کار  را، که مفهوم آن در ترجمه) پنوما(از جمله اصطالح رواقی نفخه . باشد

ی، در میان ساکنین طرسوس نیز کسانی وجود داشتند که پیرو اسرار اورفئوسی یا مانند بیشتر شهرهاي یونان. برد می

پرستند به خاطر آنان مرده، از قبر  پیروان این مذاهب معتقد بودند خدایی که می. کیشهاي دیگر متضمن اسرار بودند

دهد و در نعمت  س نجات میبرخاسته، و اگر او را از روي ایمان محکم و مطابق رسوم صحیح بخوانند آنان را از هاد

مذاهب معتقد به اسرار، یونانیان را براي بولس، و بولس را براي . گرداند زندگانی جاوید و سرشار از سعادت سهیم می

.یونانیان آماده ساختند

 این جوان پس از آنکه حرفۀ خیمه دوزي را فرا گرفت، و در کنیسۀ محل تعلیم یافت پدرش او را به اورشلیم فرستاد

مشهور است که گملیئل » .در پیشگاه گملیئل، کامال مطابق شریعت، پرورده شد«که در آنجا بنا به روایت خود بولس 

در مقام ریاست سنهدرین جانشین او گردیده بود و سنت تفسیر شریعت را با توجه به ضعف و ناتوانی . نوة هیلل بود

دیدند او حتی دربارة بعضی از زنان  تگیرتر بودند از اینکه میفریسیانی که سخ. کرد بشر با نرمش و اعتدال دنبال می

اي فاضل بود که یهودیان که بسیار پاس دانشمندان را  به اندازه. شدند دارد ناراحت می مشرك احترامی ابراز می

) تاد مااس(نامیدند و نخستین بار به او و سپس فقط به شش تن دیگر لقب ربن  می» جمال الشریعه«داشتند او را  می

از او و دیگران بود که بولس تفسیر دقیق و ظریف، و گاه مغلطه آمیز و سفسطه بازانۀ، کتاب مقدس را، که . دادند
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بولس، با وجود آشنا بودن به فرهنگ و رسوم یونان، همواره روحاً و خصلتاً یهودي . بعدها در تلمود عرضه شد آموخت

د، و با سربلندي این نظر را حفظ کرد که یهودیان برگزیدة خدا هیچ تردیدي در خصوص الهام تورات نکر. ماند

  .هستند تا واسطۀ نجات بشر باشند

تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازي «: افزاید معرفی می کند، و چنین می» ظاهري ضعیف«او خود را داري 

کنند که در پنجاه سالگی زاهدي  ایت میچنین رو. کند بیش از این تصریح نمی» .ننمایم خاري در جسم من داده شد

دورر او را در یکی از . خمیده، طاس، ریشو، داراي پیشانی پهن، چهرة رنگ پریده، هیئت عبوس، و چشمان نافذ بود

هاي  ترین تصاویر جهان نقاشی به صورت باال نشان داده است؛ ولی در واقع تصویرهاي او چیزي جز پرداخته جالب

  .و جنبۀ تاریخی نداردادبیات و هنر نیست 

. شود، یعنی بیشتر نافذ و پرشور بود تا مهربان و مؤدب ذهنش از آن نوع اذهانی بود که در نزد یهودیان زیاد دیده می

به عنوان مرد عمل، توانایی داشت زیرا فکرش وسیع . بیشتر مایل به هیجان پذیري و تخیل بود تا عینیت و بیطرفی

سوخته از شور و شوق مذهبی به معنی حقیقی کلمه،   ،»مست و شیداي خداوند«ینوزا بولس حتی بیش از اسپ. نبود

همچنین روحی . پنداشت خود را الهام شده از جانب خدا و قادر به اعجاز می. بود» خدایی در باطن خود«و داراي 

حی ناشکیبانه توانست با تحمل رنج تشکیالتی بدهد، و براي تأسیس و نگهداري جماعات مسی عملی داشت، می

او . مانند بسیاري از مردم، نواقص و فضایلش خویشاوندان نزدیک یکدیگر و الزم و ملزوم هم بودند. شکیبایی داشت

سرکش و دلیر، معتقد به اصول الیتغیر، مصمم، چیره، نیرومند، متعصب و خالق، با مناعت در برابر مردم و خاکسار 

به کسانی «: داد به پیروان خود اندرز می. ادر به شدیدترین محبت بوددر پیشگاه خدا، دستخوش خشمهاي شدید و ق

خودشان را اخته «ـ » فرقۀ ختنه«توانست امیدوار باشد که دشمنانش ـ  ، ولی می»که شما را می آزارند دعا کنید

و را تحمل اندکی جهالت ا«خواست  کرد و از گرویدگانش می به ضعفهاي خود آشنا بود، با آنها مبارزه می» .کنند

من، بولس، از دست خود «: افزاید در رسالۀ اولش به قرنتیان، بعدالتحریر، فشردة کوتاهی بدین مضمون می» .کنند

فیض عیسی مسیح خداوند با شما ! اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد اناتیما باد ماران اتا. رسانم سالم می

.براي کردن آنچه باید انجام دهد آن گونه بود که بایستی باشد» !ادشما در مسیح عیسی ب  محبت من با همۀ! باد

او به نام آیین یهود حمله به مسیحیت را آغاز کرد و سرانجام به نام مسیح آیین یهود را کنار گذاشت؛ وي در هر 

و در چون از بیحرمتی استیفان نسبت به شریعت رنجیده خاطر گشت، به دژخیمان او پیوست . لحظه حواري بود

چون آگهی یافت که کیش جدید پیروانی در دمشق پیدا . رأس اولین آزار دهندگان مسیحیان در اورشلیم قرار گرفت

توقیف کند و » که متعلق به طریقت بودند«کرده است از یک کاهن بزرگ اجازه گرفت به آنجا برود تا همۀ کسانی را 

توانست  می. ار دادنش معلول تردیدهاي نهانی او بوده استشاید شدت آز). ؟ 31سال (با زنجیر به اورشلیم آورد 

شاید منظرة استیفان که تا حد مرگ سنگسار شد، شاید هم نظري از . توانست پشیمان نشود بیرحم باشد، ولی نمی

کتاب اعمال رسوالن . اش افروخت روي جوانی به جلجتا، حافظه و سفرش را مغشوش ساخت و آتشی در قوة مخیله

  :گوید نگام نزدیک شدنش به دمشق میدربارة ه

شائول، براي چه بر من   اي شائول،«: ناگاه نوري از آسمان دور او درخشید؛ و به زمین افتاد آوازي شنید که بدو گفت

اما  …» .کنی من آن عیسی هستم که تو بدو جفا می«: خداوند گفت» خداوندا تو کیستی؟«: گفت» کنی؟ جفا می

پس سولس از . هیچ کس را ندیدند دند، خاموش ایستادند، چونکه آن صدا را شنیدند، لیکنآنانی که همسفر او بو

زمین برخاسته چون چشمان خود را گشود هیچ کس را ندید و دستش را گرفته او را به دمشق بردند، و سه روز نابینا 

  .بود
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خستگی سفري طوالنی، ! ده استتواند بگوید چه فرایند طبیعی شالودة این تجربه سرنوشت ساز بو هیچ کس نمی

حرارت آفتاب بیابان، شاید گرمازدگی بدنی ضعیف و احتماال مصروع، و روحی دستخوش شکنجۀ تردید و احساس 

اي که این منکر متعصب را بدل به تواناترین واعظ  گناه، همه بر روي هم، در به ثمر رساندن فرایند نیمه آگاهانه

اطرافیان یونانی او در طرسوس برایش از یک سوتر یا منجی گفته بودند . اند اشتهمسیح استیفان کرد، محتمال نقش د

آید؛ حال پس چگونه  دهد؛ در آموزش مذهبی یهودي خود نیز شنیده بود که مسیحی می که بشر را نجات می

ا فدا توانست اطمینان داشته باشد که این عیساي مرموز و مسحور کننده، که به خاطر او مردم جانشان ر می

کردند، همانی نیست که وعده داده شده است؟ هنگامی که، در پایان سفر خود که ناتوان و همچنان نابینا بود،  می

در ساعت از چشمان او چیزي مثل فلس افتاده «روي صورتش دستهاي آرامبخش یک یهودي گرویده را حس کرد 

هاي دمشق شد و اعالم  چند روز بعد داخل کنیسه» .بینایی یافت، و برخاسته تعمید گرفت؛ و غذا خورده قوت گرفت

.است» پسر خدا«کرد که عیسی 

  مبلغ – 2

دوستان جدید بولس او را در میان . فرماندار دمشق، به تحریک یهودیان آزرده خاطر، فرمان دستگیري بولس را داد

ت عربستان دربارة عیسی گوید که مدت سه سال در دها خود وي می. سبدي از فراز دیوارهاي شهر عبور دادند

بیشتر . سپس چون به اورشلیم بازگشت، مورد عفو و محبت پطرس واقع شد و مدتی با او به سر برد. موعظه کرد

حواریون به او اعتماد نداشتند، ولی برناباس، که خودش نو ایمان بود، دست موافقت به او داد و کلیساي اورشلیم را 

را ابالغ کند که مسیح آمده است و بزودي » بشارت«خود مأموریت دهد تا این  ترغیب کرد که به آزار دهندة سابق

را به آنان عرضه کرد کوشیدند او را به قتل برسانند، » بشارت«یهودیان یونانی زبان که وي . سازد ملکوت را برقرار می

  .د، او را به طرسوس فرستادندشان را به خطر انداز و حواریون، شاید از ترس اینکه مبادا حدت و حرارت او جان همه

مدت هشت سال در شهر زادگاهش از صحنۀ تاریخ به دور ماند؛ و شاید در آنجا دوباره تحت تأثیر االهیات رستگاري 

. سپس برناباس براي ادارة کلیساي انطاکیه از او یاري جست. اي قرار گرفت که در میان یونانیان رواج داشت رازورانه

عیسویان انطاکیه بیش از همۀ آن قدر اشخاص را به کیش مسیح درآوردند که عدة ) ؟44 – 43(با همکاري هم 

، یا »برادران«، »شاگردان«، »مؤمنین«در این شهر بود که براي نخستین بار به کسانی که خود را . شهرهاي دیگر شد

تدهین «که پیرو مسیح یا  نامیدند، از سوي مشرکان، شاید به طعنه نام کریستیانوي، یعنی کسانی ، می»قدیسین«

بیشتر آنان . همچنین در اینجا بود که براي نخستین بار غیر یهودیان به کیش نوین روي آوردند. اند، داده شد»شده

  .و بویژه زنهایی بودند که قبال یکتاپرستی، و تا حدي آیین، یهودیان را پذیرفته بودند» خداترسها«

با . اقلیت مهمی از آنان به طبقۀ بازرگانان تعلق داشتند. اورشلیم فقیر نبودندگرویدگان انطاکیه به اندازة گرویدگان 

شیوخ کلیسا برناباس و بولس را . به وجود آوردند» بشارت«شور و شوق یک جنبش جوان و پویا صندوقی براي ترویج 

نخستین سفر «آن را تقدیس و تبرك کردند و روانۀ مأموریتی کردند که تاریخ، با کاستن نابجاي سهم برناباس، 

اي  این دو به قصد قبرس سوار کشتی شدند و کامیابیهاي دلگرم کننده). ؟ 47 – 45(نامد  می» تبلیغی بولس رسول

. از پافوس کشتی دیگري براي رفتن به پرگا، واقع در پامفولیا، گرفتند. در میان یهودیان این جزیره به دست آوردند

کنیسه در آنجا از روي نزاکت به سخنان آنان . انطاکیه در پیسیدیا رسیدند سپس از راههاي پرخطر کوهستانی به

گوش داد، ولی موقعی که شروع به موعظۀ غیر یهودیان کردند، یهودیان راسخ العقیده کارمندان شهرداري را بر آن 

وسترا بولس را سنگسار در ل. دشواریهاي مشابهی در ایکونیوم نیز پیش آمد. داشتند که مبلغان را از شهر بیرون کنند

سرشار از شادي روح «بولس و برناباس همچنان . و از شهر بیرون کردند و به حساب آنکه مرده است رهایش کردند
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بردند، سپس از همان راه به پرگا بازگشتند و به قصد انطاکیۀ سوریه سوار کشتی » دربه«را به » بشارت» «القدس

.را با حادترین مسئلۀ تاریخ مسیحیت رو به رو دیدند در اینجا بود که این دو تن خود. شدند

آنکه  پذیرند بی چند تن از شاگردان برجستۀ اورشلیم، به شنیدن اینکه دو واعظ نامبرده گرویدگان مشرك را می

ون برادران را تعلیم دهند که اگر بر حسب آیین موسی مخت«اجراي ختنه را از آنها بخواهند، به انطاکیه آمده بودند تا 

براي یهودیان، ختنه بیش از آنکه رسمی مربوط به تندرستی باشد نمادي » .نشوند ممکن نیست که نجات یابند

بولس و برناباس . افتاد یهودي مسیحی شده از فکر پیمان شکنی به وحشت می. مقدس از پیمان خداوند با امتش بود

ا به کرسی بنشانند، هرگز عدة قابل توجهی از غیر دانستند که اگر این فرستادگان نظر خود ر نیز به سهم خود می

) به تعبیر هاینریش هاینه(» ارتداد یهود«یهودیان مسیحیت را نخواهند پذیرفت، و در این صورت مسیحیت به حالت 

و دربارة این مسئله با حواریون، که ) ؟ 50سال (به اورشلیم آمدند . رود ماند و با گذشت یک قرن از میان می باقی می

یعقوب میل نداشت تن در دهد، پطرس از هدف آن دو . همگی هنوز عابدان مؤمن هیکل بودند، بحث کردند  تقریباً

سرانجام تصمیم بر این شد که از مشرکان نو آیین فقط خواسته شود دست از اعمال غیر اخالقی . مبلغ دفاع کرد

ظاهراً بولس با وعدة کمک مالی از وجوه . خورندبردارند، و از گوشتهاي قربانی یا از گوشت حیوانات خفه کرده ن

  .انباشتۀ کلیساي انطاکیه به جماعت فقیر شدة اورشلیم حصول توافق را آسان کرد

گروه دیگري از یهودیان مسیحی راسخ العقیده به . مع هذا، موضوع حیاتیتر از آن بود که به این آسانی حل شود

خورد، و او را متقاعد  س را در حالی یافتند که داشت با مشرکان غذا میاورشلیم و به انطاکیه رفتند، در آنجا پطر

دربارة این جریان نقل قولی از خود . ساختند که خود را، همراه یهودیان گرویده، از نو ایمانان غیر مختون جدا کند

. ی متهم کرده استو او را به درووی» در انطاکیه رویاروي پطرس ایستاده«گوید که  پطرس در دست نیست؛ بولس می

.باشد» همه چیز براي همه کس«شاید پطرس فقط خواسته است که، مانند بولس، 

با برناباس، که از آن هنگام به بعد در زادگاهش قبرس از صحنۀ . ، بولس به سفر تبلیغی دوم رفت50محتمال در سال 

آسیاي صغیر در نوردید؛ در لوستزا شاگرد بولس دوباره کلیساهاي خود را در . شود، مشاجره کرده بود تاریخ محو می

با هم . جوانی به نام تیموتاوس را همراه خود کرد، و بولس که مدتها تشنۀ ابراز محبت بود عشق عمیقی به او رساند

در آنجا بولس با لوقا، نو . را پیمودند و رو به شمال تا تروآس اسکندریه رفتند) گاالتیا(و غالطیه ) فریگیا(فریجیه 

ن غیر مختون پیوسته به یهودیت، مرد خوش روحیه و پاك نهاد، و احتماال همان نگارندة انجیل سوم و کتاب ایما

اعمال رسوالن دو اثري که به قصد تعدیل اختالفاتی نوشته شده است که مشخصۀ تاریخ مسیحیت از همان آغاز 

قصد مقدونیه سوار کشتی شدند و براي بولس، تیموتاوس، و یک دستیار دیگر به نام سیالس به . است ـ آشنا شد

در فیلیپی، محل غلبۀ آنتونیوس بر بروتوس، بولس و سیالس به عنوان آشوبگر . نخستین بار قدم به خاك اروپا نهادند

آنگاه . دستگیر شدند، تازیانه خوردند، و به زندان افتادند، ولی چون معلوم گشت که شارمند روم هستند، آزاد شدند

برخی از آنان متقاعد شدند و . ونیکا وارد شد، به کنیسه رفت، و در سه سبت براي یهودیان موعظه کردبولس به تسال

دارد، شهر را بر او بشورانیدند، و  برخی دیگر به دستاویز اینکه بولس پادشاه نوینی را اعالم می. کلیسایی تشکیل دادند

یهودیان، پیام را با شوق فراوان پذیره «در آنجا . دهند فراري) برویا(الزم شد که دوستانش او را شبانه به بیریه 

؛ ولی تسالونیکاییها بولس را دشمن آیین یهود اعالم داشتند و بدین جهت تنها و دلسرد به صوب آتن به »شدند

  ).؟ 51سال . (کشتی نشست

سخنانش را پذیره بودند؛ یهودیان اندکی . وي خود را در کانون مذهب شرك، علم، و فلسفه بکلی بی یار و یاور یافت

دهند، بازار را پایگاه خود کرد، و با دهها رقیب  ناچار، مانند کسانی که امروز جمعیتها را در شارع عام مخاطب قرار می

کردند و  اش می پرداختند؛ برخی دیگر مسخره برخی با او به بحث می. بر سر جلب مستمعان رهگذر به رقابت پرداخت
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مند شدند و او را به انجمن دانشمندان،  بسیاري به سخنان او عالقه» خواهد بگوید؟ گو چه میاین یاوه «: گفتند می

با آنان گفت که در شهر قربانگاهی دیده . یعنی به آریاپوگوس یا تپه مارس، بردند تا در آرامش حرفهایش را بشنوند

تقدیم کنندگان آن مبنی بر سپاسگزاري یا ؛ این اهدا محتمال مبین آرزوي »به خدایی ناشناخته«: است با این کتیبه

اند؛ اما بولس آن را به منزلۀ اعتراف به  دانسته آرام کردن یا جلب کمک خدایی بوده است که نامش را به یقین نمی

  :جهل دربارة ماهیت خدا تفسیر کرد و این سخنان بسیار شیوا را در آنجا گفت

در  …. خدایی که جهان و آنچه در آن است آفرید. نمایم اعالم می پرستید من به شما پس آنچه را شما ناشناخته می

بخشد، و هر امت انسان را از  می …حیات و نفسخود به همگان  ….باشد هیکلهاي ساخته شده به دستها ساکن نمی

زیرا . با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیست. تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص کرده بیابند …یک خون ساخت 

پس چون از نسل خدا  … اند گفتهکه بعضی از شعراي شما نیز که در او زندگی و حرکت و وجود داریم، چنان

پس . باشیم نشاید گمان برد که الوهیت شباهت دارد به طال یا نقره یا سنگ منقوش به صنعت یا مهارت انسان می

زیرا روزي را مقرر . فرماید که توبه کنند در هر جا حکم می دا از زمانهاي جهالت چشم پوشیده االن تمام خلق راخ

فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوري خواهد نمود، به آن مردي که معین فرمود و همه را دلیل به اینکه او 

.را از مردگان برخیزانید

مع هذا فقط روي عدة بسیار کمی از  .یونانبراي سازش دادن مسیحیت و فلسفۀ  اي بود این کوشش دلیرانه

هاي  هاي گوناگون گوش سپرده بودند که دیگر شوقی براي اندیشه آتنیها بیش از آن به اندیشه. شنوندگان اثر گذاشت

رونق تجارت جماعت مهمی از یهود را در آنجا . انه شهر را ترك گفت و به کورنت رفتبولس نومید. تازه داشته باشند

، از خیمه دوزي ارتزاق کرد، و هر روز سبت در کنیسه به موعظه ) ؟52ـ51(هجده ماه در آنجا ماند . گرد آورده بود

د که یهودیان وحشتزده رئیس این کنیسه به مسیحیت گروید، و به دنبال او تعداد گروندگان چندان ش. پرداخت

اي  کند که خدا را به شیوه این شخص مردم را اغوا می«: بولس را در پیشگاه گالیو، فرماندار رومی، متهم ساختند که

اي است دربارة سخنان و نامها و شریعت شما پس  چون مسئله«: گالیو به آنان پاسخ داد» .خالف شریعت عبادت کنند

ولی «دو فرقه دست به گریبان شدند، . و آنان را روانه کرد» .خواهم داوري کنم نمی خود بفهمید؛ من در چنین امور

خود را به غیر یهودیان کورنت عرضه کرد و چند تنی از » بشارت«بولس » .را از این امور هیچ پروا نبود) گالیو(غالیون 

قبول اعتقاد به اسرار بوده باشد که مسیحیت ممکن است به نظر آنان نسخۀ بدل قابل . آنان را به کیش نوین درآورد

شاید آنان با پذیرش مسیحیت آن را با عقاید خود همانند . رفت در آنها غالباً از نجات دهندگان زنده شده سخن می

  .کردند، و بولس را به تفسیري از مسحیت با مضامین مأنوس با روحیۀ یونانی رهنمون شدند

ولی اندکی پس از آن عازم سومین سفر » .به کلیسا درود بفرستد«تا ) ؟ 53سال (بولس از کورنت به اورشلیم رفت 

از جماعات مسیحی در انطاکیه و آسیاي صغیر بازدید کرد، و آنها را با حرارت و اطمینان خود   تبلیغی خویش شد،

معجزه کار که بسیاري او را » چنان معجزات شگرفی کرد«دو سال را در افسوس گذرانید، و در آنجا . دلگرم ساخت

کسب سازندگان تمثالهایی . جستند هاي بولس روي بیماران شفا می دانستند، و با گذاشنتن قطعاتی از زیر جامه می

پرستی را  شاید بولس در آنجا نیز، مانند آتن، بت. کردند، کساد شد که عابدان مشرك به معبد آرتمیس وقف می

ساخت،  اي کوچکی از این معبد بزرگ براي زوار زاهد می نقره مردي به نام دمتریوس که مدلهاي. محکوم کرده بود

علیه بولس و کیش نوین اعتراضی سازمان داد، و جمعیتی از یونانیان را به تماشاخانه آورد که مدت دو ساعت در آنجا 

س یکی از کارمندان محلی جمعیت را پراکنده ساخت، ولی بول» !بزرگ است آرتمیس افسوسیها«: فریاد می زدند

.حزم را افضل بر رزم دانست و عزم مقدونیه کرد
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چون آگهی . چند ماه را به خوشی با جماعات کوچکی که در فیلیپی، تسالونیکا، و بیریه تأسیس کرده بود گذرانید

یافت که نفاقها و بحرانهایی ناشی از فساد اخالق کلیساي کورنت را مغشوش کرده است، نه تنها این کلیسا را در 

اینان او را متهم . تا با عیبجویان خویش رویاروي شود) ؟56سال (ساله تشنیع کرد، بلکه شخصاً به آنجا رفت چندین ر

خندیدند، و دوباره خواستار آن بودند که  هاي او می برد؛ به مکاشفه اش استفادة مادي می کرده بودند که از موعظه

عت غوغاگر خاطر نشان ساخت که همه جا معیشت بولس به جما. تمام مسیحیان مطیع کامل شریعت یهود گردند

چه رنجها که بر اثر انجام رسالتهاي خود نکشیده   اما در مورد استفادة مادي،. کند خود را با کار دستی تأمین می

است؟ هشت بار تازیانه خوردن، یک بار سنگسار شدن، سه بار غرق شدن کشتی، و هزار خطر از دزدها و میهن 

آشکارا موافقتنامۀ منعقد در » فرقۀ ختنه«در میان همۀ این عذابها اطالع یافت که . ها و رودخانهپرستان دو آتشه 

اي  رساله. اند اند و از همۀ گرویدگان رعایت کامل شریعت یهود را خواستار شده اورشلیم را نقض کرده به غالطیه رفته

کرد و اعالم  تمایل به آیین یهود بکلی قطع میبرآشفته به غالطیان نوشت که در آن روابط خود را با مسیحیان م

یابند، بلکه باید ایمان فعال به مسیح، نجات دهنده و  داشت که مردم با وابسته بودن به شریعت موسی نجات نمی می

آنگاه بی آنکه بداند چه محنتهایی در انتظار اوست، رهسپار اورشلیم گشت، در حالی که . پسر خدا، داشته باشند

. خواست عید قدیمی پنجاهه را در این شهر مقدس برگزار کند اشت در برابر حواریون از خود دفاع کند و میاشتیاق د

امیدوار بود که از اورشلیم به روم و حتی به اسپانیا برود، و قصد داشت تا تمام ایاالت مفتوحۀ امپراطوري را از خبر و 

  .ردنوید مسیح از گور برخاسته آگهی نداده است، آرام نگی

  عالم االهیات – 3

  :؛ ولی به طور خصوصی گوشزدي به او کردند)؟ 57به سال (از او کردند » استقبالی صمیمانه«رهبران کلیساي مادر 

اند که  و دربارة تو شنیده. اند و جمیعاً در شریعت غیورند اي برادر، آگاه هستی که چند هزارها از یهودیان ایمان آورده

گویی نباید اوالد خود را  دهی که از موسی انحراف نمایند و می باشند، تعلیم می میان امتها می همۀ یهودیانی را که در

چهار مرد . پس آنچه به تو گوییم به عمل آور. اي خواهند شنید که تو آمده …مختون ساخت و به سنن رفتار نمود 

تا  …یشان تطهیر نما و خرج ایشان را بده پس ایشان را برداشته خود را با ا. نزد ما هستند که بر ایشان نذري هست

  .نمایی اند اصلی ندارد، بلکه خود در محافظت شریعت سلوك می تو شنیده نند که آنچه دربارة همه بدا

ولی هنگامی که بعضی از یهودیان او را در . بولس این اندرز را با حسن نظر قبول کرد و رسوم تطهیر را انجام داد

جمعیت » .دهد این آن مردي است که همه جا علیه قوم ما و شریعت تعلیم می«: ریاد زدندهیکل دیدند، علیه او ف

اي از سربازان رومی او را از  که جوخه» .رفتند او را بکشند می«گریبان او را گرفتند و از هیکل بیرونش کشیدند و 

مان خود را به آیین یهود و به بولس رو به جمعیت آغاز سخن کرد و ای. چنگشان به درآوردند و بازداشتش کردند

اش بزنند، ولی هنگامی که اطالع یافت  افسر رومی فرمان داد تازیانه. آنها اعدام او را خواستند. مسیحیت اعالم داشت

فرداي آن روز زندانی را به پیشگاه سنهدرین . که بولس داراي عنوان شارمندي رومی است، از این امر صرفنظر کرد

بر این مجمع سخن گفت، خود را فریسی اعالم داشت و موفق شد تا حدي حس پشتیبانی آنان را بولس در برا. آورد

همان شب . اش دوباره در صدد آزار او برآمدند و افسر رومی او را به زندان برگردانید برانگیزد، ولی دشمنان برآشفته

اند که تا این زندانی را نکشند  ان عهد کردهیکی از برادرزادگان بولس به افسر مزبور اطالع داد که چهل تن از یهودی

افسر هم چون ترسید که اغتشاشی رخ دهد و موقعیتش به خطر افتد شبانه بولس . چیزي نخورند و چیزي نیاشامند

.را نزد فلیکس پروکوراتور، به قیصریه فرستاد

طاعونی است «: را متهم سازند که پنج روز بعد خاخام بزرگ و چند تن از پیش کسوتان، شخصاً بدانجا آمدند تا بولس

: کند، اما افزود بولس اعتراف کرد که کیش جدیدي را ترویج می» .بر هم زنندة آرامش در میان یهودیان سراسر جهان
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فلیکس اتهام زنندگان را روانه کرد ولی بولس را دو سال به » .به همۀ آنچه در شریعت تعلیم داده شده است معتقدم«

شاید پروکوراتور امیدوار . توانستند از او دیدن کنند ، ولی دوستانش می)؟ 60ـ  58(نه نگهداشت حالت توقیف در خا

  .بود که رشوة هنگفتی بگیرد

بولس، . پیشنهاد کرد که محاکمۀ بولس در اورشلیم در حضور او انجام یابد  هنگامی که فستوس جانشین فلیکس شد،

را به عنوان شارمند رومی به میان کشید و درخواست کرد که در  که از آن محیط خصمانه وحشت داشت، حقوق خود

اي از دانش  دیوانه«شاه آگریپا در حین عبور از قیصریه او را به حضور پذیرفت و او را . پیشگاه امپراطور حاضر شود

» .شد او را آزاد کرد اگر به امپراطور رجوع نکرده بود می«: آگریپا گفت. ، اما در سایر موارد بیگناه تشخیص داد»فراوان

رفت که، پیش از رسیدن به ایتالیا، به  این کشتی آن قدر کند می. بولس را بر عرشۀ یک کشتی بازرگانی سوار کردند

گویند که، در مدت چهارده روز طوفان، بولس براي کارکنان کشتی و مسافران  می. یک طوفان زمستانی دچار شد

هاي مالت در هم  کشتی روي صخره. ایق بر مرگ و مطمئن از نجاتسرمشق تشویق آمیز مردي بود مسلط و ف

سه ماه بعد بولس وارد روم شد . شکست، ولی همۀ کسانی که در آن بودند صحیح و سالم به ساحل نجات رسیدند

مقامات رومی با او بدون سختگیري رفتار کردند، و براي رسیدگی به وضع او منتظر ماندند تا متهم ). ؟ 61سال (

اي به  به او اجازه دادند که در خانه. ندگانش از فلسطین برسند و نرون فراغتی داشته باشد که مطلب را بشنودکن

توانست  خواست می توانست آزادانه بگردد، ولی هر کس را می نمی. انتخاب خودش با یک نفر سرباز پاسدار اقامت کند

آنان با شکیبایی به سخنانش گوش دادند، . و مباحثه کنندبولس زمامدارن یهودي روم را دعوت کرد تا با ا. بپذیرد

در نظر آنان شریعت پشتیبان . ولی وقتی پی بردند که به عقیدة او رعایت شریعت یهود براي نجات الزم نیست، رفتند

ود، و ش پس بر شما معلوم باد که نجات خدا نزد امتها فرستاده می«: بولس گفت. و مایۀ تسلی ضرور زندگانی یهود بود

این گرویدگان، که اصوال . روش او جماعت مسیحی رم را، که بولس به آنها برخورد، نیز آزرد» .ایشان خواهند شنید

دادند؛ ختنه شده بودند و از یهودیان  االصل بودند، مسیحیتی را که از اورشلیم برایشان آورده بودند، ترجیح می یهودي

ینان پطرس را از روي وفاق پذیره شدند، ولی در قبال بولس به سردي رفتار ا. شدند راسخ العقیدة روم تمیز داده نمی

حتی از بزرگان و ثروتمندان، به کیش جدید درآورد، اما احساس شکست   از میان غیر یهودیان چند نفري را،. کردند

.ساخت محنت باري، تنهایی کنج زندان را بر او تیره می

ده سال بود که . اي تسلی خاطر پیدا کرد آمیز به جماعتهاي دور دست، تا اندازههاي طوالنی و محبت  با فرستادن نامه

ها  این نامه .استمسلماً به مراتب بیش از آنچه به نام او براي ما باقی مانده نگاشته . نوشت هایی می چنین رساله

کرد و غالباً، بعد از تحریر، با خط ناشی خودش مطالبی به آنها  آنها را به دیگران امال می. نبودمستقیماً به قلم خود او 

کرد، بلکه همانگونه که تراوش کرده بودند یعنی غریزي، با تکرارها، ابهامها و  ظاهراً آنها را حک و اصالح نمی. افزود می

سات، اخالص پرشور نسبت به یک هدف بزرگ، و با اینهمه، عمق و صداقت و احسا. گذاشت نواقص دستوري می

. اند هاي ادبیات جهان درآورده کثرت گفتارهاي نغز و به یاد ماندنی آنها را به صورت نیرومندترین و شیواترین نامه

ها مملو از سخنان عاشقانه، از سوي  این نامه. حتی سخن سیسرون در قیاس با این ایمان پرشور گیرایی چندانی ندارد

نگریست؛ حمالت شدید به دشمنان بیشمار،  که به کلیساهایش به دیدة فرزندان حقیقی تحت حمایت خود میکسی 

  :سرزنش گنهکاران، مرتدان، نفاق افکنان و آشوبگران؛ و در همه جا ترغیبهاي پر از مهر و محبت است

ر را تعلیم و نصیحت کنید به کالم مسیح در شما به دولتمندي و به کمال حکمت ساکن بشود و یکدیگ. شاکر باشید

  .مزامیر و تسبیحات و سرودهاي روحانی؛ و با فیض در دلهاي خود خدا را بسرایید

کشد، لیکن  حرف می«: دارند کنند و گرامی می شود که همۀ مسیحیان آنها را ذکر می در آنها جمالت پر مغز یافت می

طمع ریشۀ «؛ »هر چیز براي پاکان پاك است«، »سازد معاشرات بد، اخالق حسنه را فاسد می«؛ »کند روح زنده می
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بولس از اعتراف صادقانه به معایب خود، حتی از اعتراف به رفتار زرق سیاست مآبانۀ خود رویگردان . »همۀ بدیهاست

:نیست

را چون  و بیشریعتان …و یهود را یهود گشتم تا یهود را سود برم . خود را غالم همه گردانیدم تا بسیاري را سود برم

سازم و نفع خود را طالب نیستم بلکه نفع بسیاري  کاري همه را خوش میچنانکه من نیز در هر  …. بیشریعتان شدم

  .کنم تا در آن شریک گردم اما همه کار را به جهت اهل انجیل می. را تا نجات یابند

در پایان قرن . شد آنان بود، خوانده میها حفظ شد و غالباً در حضور مردم، در میان جماعاتی که خطاب به  این رساله

و ایگناتیوس و پولوکارپوس اندکی بعد به آنها  97کلمنس رومی در سال . اول، بسیاري از آنها خیلی رواج یافته بود

بولس، بر اثر بدبینی و . گردد ترین قسمتهاي االهیات کلیسا می ها بتدریج جزو دقیق این رساله. کنند اشاره می

اش از مسیح، و شاید تحت تأثیر نظرات افالطونی و رواقی  ، و همچنین بر اثر دیدگاه دگرگون شدهپشیمانی خودش

دربارة ماده و جسم به عنوان آالت شر، و احتماال با یادآوري آداب و رسوم یهودیان و مشرکان در مورد قربانی کردن 

در سخنان مسیح چیزي، جز نکات مبهم، از آن  االهیاتی به وجود آورد که  براي کفارة گناهان قوم،» بز طلیغه«یک 

هر انسانی که از زن به دنیا بیاید وارث گناه آدم است و از نفرین ابدي جز به وسیلۀ مرگ پسر خدا «: توان یافت نمی

مردم مصر، . اي مشرکان قابل قبولتر از یهودیان بودچنین مفهومی بر ».یابدتواند نجات  که کفارة گناه است نمی

آسیاي صغیر، و یونان از دیرزمانی به خدایانی، مانند اوزیریس و آتیس و دیونوسوس که به خاطر نجات بشر مرده 

 واژة. به این خدایان اطالق شده بود) رهاننده(و الئوتریوس ) منجی(سوتر : عنوانهایی از قبیل. بودند اعتقاد داشتند

کند، همان عنوانی بود که کیشهاي سوریه و یونان به دیونوسوس  که بولس به مسیح اطالق می) خداوندگار(کوریوس 

غیر یهودیان انطاکیه و شهرهاي دیگر که هرگز عیسی را در . ساخت داده بودند مرد و رستگاري را عملی می که می

همانا به شما سري «: گفت بولس می. ایان منجی بپذیرندتوانستند او را جز به شیوة خد حیاتش نشناخته بودند، نمی

افزود که قبال بر اثر کتاب  اي مفاهیم عرفانی می بولس به این االهیات مردم پسند و تسلی بخش پاره ».گویم می

نخستزادة تمامی آفریدگان » «مسیح حکمت خدا است،«گفت  بولس می. حکمت و فلسفۀ فیلن جاري و ساري بود

او مسیح . آفریده شده است» ه وساطت او هر چیزب …بل از همه است، و در وي همه چیز قیام دارد او ق«، »است

. دهد است که مرگش همۀ مردم را نجات می) کلمه(او لوگوس . رهاند یهود نیست که اسرائیل را از زنجیرهایش می

نادیده گیرد، و   با آنها آشنا نشده بود، توانست زندگی واقعی و سخنان عیسی را، که مستقیماً بولس با این تفسیرها می

او . توانستند کرد، برپایۀ برابري قرار دهد خود را با حواریون بالفصل، که در مکاشفۀ مابعدالطبیعه با او همسري نمی

توانست به زندگی مسیح، و به زندگی انسان، نقشهایی عالی در نمایشی باشکوه، که تمام نفوس و سراسر ابدیت را  می

پرسیدند، چرا مسیح،  توانست به پرسشهاي تصدیع آور کسانی پاسخ گوید که می به عالوه می. گرفت، بدهد بر می در

اگر جنبۀ االهی داشت، تحمل کرد که او را بکشند، مرده بود تا دنیایی را که بر اثر گناه آدم تسلیم شیطان شده بود 

هم شکند و درهاي آسمان را به روي کسانی که مشمول رهایی بخشد؛ الزم بود بمیرد تا پیوندهاي مرگ را در 

  .شوند بگشاید رحمت االهی می

انتخاب االهی و ایمان : یابد کند که چه کسی به وسیلۀ مرگ مسیح نجات می گفت دو عامل مشخص می بولس می

خواهد محکوم به  یخواهد با عنایت خود برکت دهد و کسانی را که م خداوند از روز ازل کسانی را که می. خاکسارانه

کرد که ایمان را همچون وسیلۀ اخذ عنایت ربانی بیدار  مع هذا، بولس جد و جهد می.گزیند عذاب دوزخ کند، برمی

تواند  می) روح(است که نفس » اطمینان به چیزهاي نادیده«، با این »اعتماد به چیزهاي مورد انتظار«تنها با این . کند

دهد در  کند، و به او اجازه می سازد، و مؤمن را با مسیح یکی می نسان نوین را میعمق آن دگرگونی را دریابد که ا

دستور شریعت یهود کافی نیست،  613به عقیدة بولس کارهاي نیک، و اجراي همۀ . ثمرات مرگ وي شریک باشد
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به عصر شریعت پایان داده مرگ مسیح . تواند انسان باطنی را از نو بسازد، نه روح را از گناه تطهیرکند زیرا این نه می

همه در وجود عیسی مسیح «. از این پس دیگر نه یهودي هست نه یونانی، نه برده و نه آزاد، نه مرد و نه زن. است

شود  در مورد کارهاي نیک توأم با ایمان باید گفت که بولس هیچ گاه از تفهیم آنها به مردم خسته نمی» .یکی هستید

  :عشق از اوستو معروفترین سخنان دربارة 

صدا دهنده و سنج فغان کننده ) برنج(اگر با زبانهاي مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، مثل نحاس 

و اگر نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همۀ علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم، به حدي که کوهها را . ام شده

و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته . منقل کنم، و محبت نداشته باشم هیچ هست

برد، محبت کبر و غرور  محبت حسد نمی. محبت، حلیم و مهربانست. برم شود و محبت نداشته باشم هیچ سود نمی

ان و یعنی ایم. الحال این سه چیز باقی استو  …. شود هرگز ساقط نمی …. نفع خود را طالب نمی شود …. ندارد

.امید و محبت، اما بزرگتر از اینها محبت است

رساند که  عبارتی چنین می. دارد که بسیار مایۀ دلسردي است بولس راجع به عشق جنسی و ازدواج، تساهلی ابراز می

فته اختیار نداریم که خواهر دینی را به زنی گر] من و برناباس[آیا «: کند متأهل بوده است، ولی آن را بقطع ثابت نمی

او، مانند . گوید که تنهاست ولی در جاي دیگر می» همراه خود ببریم، مثل رسوالن دیگر و برادران خداوند و کیفا؟

شنید انزجار  وقتی که از در هم آمیختگی و فساد سخن می. عیسی، با شهوت جسمانی سر ناسازگاري نداشت

بدن  خدا را در …نید که بدنهاي شما اعضاي مسیح استدا آیا نمی«: پرسید از قرنتیان می. گرفت سراپایش را فرا می

ازدواج زوجهاي از هم . بکر بودن بهتر از ازدواج است، ولی ازدواج بر شهوتپرستی ترجیح دارد» .خود تمجید نمایید

هر «. زنها باید مطیع شوهرانشان، و بردگان مطیع آقایانشان باشند. جدا شده حرام است، مگر پس از نکاحهاي مختلط

اگر در غالمی خوانده شدي، ترا باکی نباشد؛ بلکه اگر » «.کس در حالتی که خوانده شده باشد در همان حال بماند

زیرا غالمی که در خداوند خوانده شده باشد، آزاد خداوند است، و . توانی آزاد شوي، آن را اولیتر استعمال کن هم می

اگر دنیا باید بزودي به پایان برسد، آزادي و بردگی اهمیتی » .همچنین شخصی که آزاد خوانده شد، غالم مسیح است

هر شخص مطیع قدرتهاي برتر بشود، زیرا که قدرتی جز از خدا «. اهمیت است به همین دلیل آزادي ملی بی. ندارند

  .برد روم واقعاً بد کرد که فیلسوفی چنین سازگار را از میان» .نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده است

  شهید – 4

  :چنین نوشته شده است  در رسالۀ دوم به تیموتاوس، که اصالت آن مورد تردید است،

سعی کن که بزودي نزد من آیی، زیرا که دیماس براي محبت این جهان حاضر، مرا ترك کرده به تسالونیکی رفته 

محاجۀ اول من، هیچ کس با من  در …. است و کریسکنس به غالطیه و تیطس به دلماطیه؛ لوقا تنها با من است

لیکن خداوند با من ایستاده به من قوت داد تا موعظه به وسیلۀ من به  …مه مرا ترك کردند حاضر نشد بلکه ه

به . شوم و وقت رحلت من رسیده است من االن ریخته می …کمال رسد و تمامی امتها بشنوند و از دهان شیر رستم 

  .ام د را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ داشتهام و دورة خو جنگ نیکو جنگ کرده

بنا به یک روایت کهن آزاد شد، به آسیا و سپس به اسپانیا رفت، . گفت ولی سخت اندوهگین بود او دلیرانه سخن می

بدون زن یا . در آنجا دوباره به موعظه پرداخت و بار دیگر در روم به زندان افتاد؛ احتماال هرگز آزاد نشده است

توانست پشتیبان او باشد و  زندانی که مایۀ تسلیش باشند، محروم از همۀ دوستان خود جز یک نفر، تنها ایمانش میفر

. بولس، مانند مسیحیان زمان خویش، به امید دیدن بازگشت مسیح عمر گذرانیده بود. شاید آن هم متزلزل شده بود

را انتظار آنجا نیز نجات دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند وطن ما در آسمان است که از  …«: به فیلیپیان نوشته بود

و خریداران چون غیر  …زن باشند وقت تنگ است، تا بعد از این آنان که زن دارند مثل بی«: و به قرنتیان» .کشیم می
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اما در رسالۀ دوم به » !خداوندا بزودي بیا! مراناثا …زیرا که صورت این جهان در گذر است …مالکان باشند

این آمدن . ورزند ر انتظار جلوس آیندة عیسی از امور دنیوي غفلت میکرد از اینکه د الونیکیان، آنان را مالمت میتس

از روي آخرین . به تأخیر افتاده است» ظهور کند و خود را خدا اعالم دارد«) شیطان(» دشمن«تا هنگامی که 

کرده است سازشی میان اعتقاد نخستین خود و تأخیر  یبینیم که، در مدت زندانی بودنش، تالش م هاي بولس می نامه

گذاشت، و براي تسلی  بیش از پیش امید خود را در ماوراي مرگ می. به وجود آورد) دومین ظهور(طوالنی پاروسیا 

خویش این تعدیل بزرگ را به وجود آورد که مایه نجات مسیحیت شد ـ یعنی اعتقاد به بازگشت زودرس مسیح را به 

قیصر و . ظاهراً دوباره به محاکمه دعوت و محکوم شد. وستن به او پس از مرگ در بهشت دگرگون ساختامید پی

محتمال در این محاکمه، . از اتهام دقیق او اطالعی نداریم. مسیح در برابر هم قرار گرفتند و قیصر موقتاً فایق آمد

ز فرمانهاي امپراطور و مدعی بودن این که شخص نافرمانی ا«مانند داوري سابق در تسالونیکا، بولس متهم بود به 

شرح این . رفت که مجازات آن اعدام بود به شمار می» لزماژسته«این یک » .ثالثی موسوم به عیسی پادشاه است

کند  بعد از میالد است، نقل می 200هایش به سال  محاکمه از آن روزگار در دست نیست، ولی ترتولیانوس، که نوشته

بولس در روم در زمان نرون به شهادت «نگارد که  اوریگنس می 220ر روم سر بریدند؛ و در حدود سال که بولس را د

احتمال دارد، به عنوان شارمند رومی، این افتخار را یافته است که جداگانه اعدام شود و نه همراه تودة » .رسید

س، گرچه جدا از یکدیگر، در یک زمان روایت است که او و پطر. مصلوب شدند 64مسیحیانی که پس از حریق سال 

در محل و یا . رسند نمایاند که در راه مرگ دوستانه به هم می اي تأثر آور این دو رقیب را می شهید شدند و افسانه

این بنا بعداً به شکل زیباتري از . اوستیا، که کلیسا متعقد بود آرامگاه بولس است، در قرن سوم عبادتگاهی برپا گشت

بولس حواري آن سوي (این همان کلیساي بزرگ سان پائولو فوئوري له مورا . شد و هنوز وجود دارد نو ساخته

.است) دیوارها

امپراطوري که او را محکوم کرده بود، خود چون آدم بزدلی جان سپرد، و کمی . این کلیسا نشانۀ زیباي پیروزي اوست

ی از بولس مغلوب، ساختمان االهی مسیحیت به وجود آمد، ول. بعد از آثار بی سر و سامان او چیزي بر جاي نماند

بولس از آخرتشناسی، که در حصار شریعت . همان گونه که از بولس و پطرس سازمان شگرف کلیسا بر جاي ماند

او این آخرتشناسی را آزاد کرد و توسعه داد و به صورت ایمانی درآورد که قادر به تکان . یهود بود، رؤیایی فرا آورد

با شکیبایی یک دولتمرد، اخالقیات یهود را با مابعدالطبیعۀ یونانیان تلفیق کرد و بسط داد، و عیساي . دن دنیا بوددا

او سر جدیدي به وجود آورده بود، یعنی شکل جدیدي از نمایش رستاخیز، : اناجیل را به مسیح االهیات مبدل ساخت

وي اعتقاد را، به عنوان نشانۀ تقوا، جانشین سلوك اخالقی  .که باقی چیزها را در خود فرو برد و زنده نگاهداشت

تنها . انگیزي بود ولی شاید خواست بشریت چنین بود دگرگونی غم. ساخت، از این جنبه آغازگر قرون وسطی بود

توانستند به امید نیل به زندگی جاوید  قلیلی قدیس ممکن بود بتوانند بدلی از مسیح باشند، ولی نفوس بسیاري می

.به مراتب ایمان و دلیري برسند

جماعاتی که تشکیل داده بود مانند جزایر بسیار کوچکی بودند در اقیانوسی از . نفوذ بولس بالفاصله محسوس نگشت

فراموش   بولس تا یک قرن پس از مرگش تقریباً. کلیساي روم کلیساي پطرس بود و به خاطرة او وفادار ماند. مشرکان

که نخستین نسلهاي مسیحی از میان رفتند و روایت شفاهی حواریون محو شدن آغاز کرد،  شده ماند، ولی هنگامی

هاي بولس چارچوبی فراهم آورد تا نظامی با  هنگامی که صدها گونه رفض و بدعت روح مسیحیت را بر هم زد، رساله

  .گیرد ثبات از عقایدي که جماعات پراکنده را به صورت کلیسایی مقتدر گرد هم جمع کرد، شکل

حتی با این وجود، مردي که مسیحیت را از آیین یهود جدا کرد هنوز چندان از نظر حدت و شدت خصلتها و نرمش 

ناپذیري اخالقی اساساً یهودي بود که مردم قرون وسطی، با پذیرفتن معتقدات و فرهنگ مشرکان در اصول بر حق 
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د نیافتند، عدة کمی از کلیساها را به نام او کردند، ندرتاً کاتولیکی، در وجود او روحی که به روح خودشان نزدیک باش

پانزده قرن سپري شد تا اینکه لوتر بولس را رسول اصالح مذهب . اي از او تراشیدند، و کمتر نام او را بردند مجسمه

و نهضت  کیش پروتستان نشانۀ پیروزي بولس بر پطرس،. گرداند، و کالون در آثار مبهم او عقیدة قضا را کشف کرد

  .مذهبی بنیادگرایی نشانۀ پیروزي بولس بر مسیح بود

III – یوحنا  

. حوادث تاریخ خاطرة بولس را با وضوح نسبی براي ما حفظ کرده؛ حال آنکه یوحنا در ابهام و اسرار باقی مانده است

دهند کتاب  احتمال میمنقدان . ، دو اثر قابل مالحظه به نام او به دست ما رسیده است)رساله(عالوه بر سه نامه 

، )135(، و به دست یک یوحناي دیگر،یعنی یوحناي پرسبیتر که پاپیاس ذکر می کند 70ـ69مکاشفه در سالهاي 

. دهد نسبت می» محبوب«این مکاشفۀ قوي را به حواري  135یوستینوس شهید در حدود سال . تألیف شده باشد

در هر حال . بعضی از دانشمندان در اصالت آن تردید دارند سازد که ولی در قرن چهارم ائوسبیوس خاطر نشان می

اگر نگارندة . کند نگارندة آن مرد مهمی بوده است، زیرا با لحن یک مقام تهدید کننده به کلیساهاي آسیا خطاب می

عقوب، توانیم بفهمیم که چرا، مانند برادرش ی می) توانیم چنین فرض کنیم و ما فعال می(آن این حواري بوده باشد 

در افسوس، سمورنا، پرگاموم، ساردیس، و دیگر شهرهاي آسیاي صغیر یوحنا، و . لقب یافته بود) پسر تندر(بوآنرگس 

کند یوحنا به توسط  طبق روایتی که ائوسبیوس نقل می. شد نه پطرس یا بولس، رهبر عالی کلیسا محسوب می

آن . ه انجیل چهارم و مکاشفۀ یوحناي رسول را نگاشتدومیتیانوس به پاتموس تبعید شد و در این جزیرة دریاي اژ

.پنداشتند نخواهد مرد قدر عمر کرده بود که مردم دیگر می

این کشف و شهودهاي پیشگویانه و . از لحاظ شکل، کتاب مکاشفه به صحیفۀ دانیال نبی و کتاب خنوخ شباهت دارد

مطالب نهانی آشکار «چندین مکاشفۀ دیگر یعنی . بردند می اي ادبی بود که یهودیان آن زمان غالباً به کار نمادي شیوه

برپایۀ این اعتقاد مشترك که فرا . وجود داشت، ولی این یکی از حیث شیوایی پرصالبت بر آنها برتري دارد» شده

رسیدن ملکوت خداوند مسبوق به فرمانروایی شیطان و به کمال رسیدن بدي است، نگارنده پادشاهی نرون را درست 

شیطان و پیروانش که بر خداوند عاصی هستند به وسیلۀ لشگر . کند عنوان نشانۀ این عصر ابلیسی توصیف میبه 

شوند و در آنجا دنیاي مشرکان را به حمله به مسیحیت  خورند، روي زمین افکنده می فرشتگان میکائیل شکست می

تدهین شده، و مسیحی است از سوي شیطان،  نرون، حیوان و دجال این کتاب است که به وسیلۀ شیطان. دارند وا می

نشیند و پادشاهان  اي که روي آبهاي فراوان می فاحشه«روم همچون . همچنانکه عیسی مسیحی از سوي خداوند بود

است، سرچشمه و کانون و اوج هر » فاحشۀ بابل«روم . شود ، نمایانده می»اند روي زمین با او اعمال ناپاکی انجام داده

در آنجاست که قیصرهاي بیدین و خونخوار پرستشی را توقع . تباهی، و بت پرستی است  فساد اخالق،  گونه ستم،

  .دارند که مسیحیان باید در حق مسیح به جا آورند

بالیی از . شود در یک سلسله کشف و شهود، نگارنده شاهد کیفرهایی است که بزودي نصیب روم و امپراطوري آن می

را، جز صد و چهل و چهار هزار یهودي که نشانۀ مسیحیت بر پیشانی دارند، در مدت پنج ملخها بزودي همۀ اهالی 

را روي زمین خالی خواهند کرد و مردم » هفت جام خشم خدا«فرشتگان دیگر خواهند آمد و . ماه معذب خواهد کرد

یل خواهند کرد، به تبد» به خون مانند خون یک مرده«را به زخمهاي وحشتناك مبتال خواهند ساخت و دریا را 

فرشتۀ دیگري با همۀ حرارت آفتاب همۀ . رسد بزودي به هالکت می» کند هر چه در دریا زندگی می«طوري که 

» دو ده هزار بار ده هزار«پوشاند، چهار فرشته  یکی دیگر زمین را با تاریکی می. کنند خواهد زد مردمی را که توبه نمی

کشتن قوم با شمشیر، قحطی، مرگ و ددهاي درنده «چهار سوار براي . آورند میسوار براي قتل عام یک سوم نوع بشر 
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تگرگهاي شدید روي کافرانی که . اي عظیم کرة زمین را ویران خواهد ساخت زمین لرزه» .بر زمین خواهند تاخت

  .زنده مانده باشند خواهد ریخت، و روم بکلی ویران خواهد گشت

، گرد هم خواهند شد تا آخرین حملۀ خود را به خدا انجام دهند، ولی پادشاهان زمین، در دشتهاي هرمجدون

اند به دوزخ فرو خواهند  اش که در همه جا شکست خورده شیطان و دار و دسته. شوند خورند و کشته می شکست می

صیبتها از این م» اند در خون بره شسته شده«تنها مسیحیان حقیقی و کسانی که به خاطر مسیح رنج کشیده و . رفت

.در امان خواهند ماند و پاداشی گرانبها دریافت خواهند داشت

. ایمان رو به فزونی خواهد گذاشت گناه در جهانی بی. پس از هزار سال شیطان رها خواهد شد تا دوباره به بشر بتازد

لوب خواهند شد و ولی این بار هم مغ. نیروهاي بدي واپسین کوشش خود را خواهند کرد تا کار خدا را ویران سازند

. آنگاه روز واپسین داوري فرا خواهد رسید. این بار شیطان و پیروانش براي همیشه به دوزخ افکنده خواهند گشت

هر که در «در آن روز هراس انگیز . همۀ مردگان از گور بیرون خواهند آمد و مغروقان سر از دریاها به در خواهند کرد

گرد آورده » به جهت ضیافت عظیم خدا«مؤمنان » .چۀ آتش افکنده خواهد شددفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریا

چه آزاد،  …گوشت پادشاهان و گوشت سپهساالران و گوشت جباران و گوشت اسبها و سواران آنها «و . خواهند شد

لیم جدیدي اورش. آسمانی نوین و زمینی نوین تشکیل خواهد یافت. را خواهند خورد» چه غالم، چه صغیر، و چه کبیر

هاي آن از سنگهاي قیمتی، عماراتش از سیم و زر  شالوده. هشت روي زمین باشداز سوي خدا نزول خواهد کرد تا ب

که » رودي از آب چشمه«شفاف، دیوارهایش از یشم، هر یک از درهایش مرواریدي خواهد بود؛ این اورشلیم را 

دوران فرمانروایی بدي براي همیشه به پایان . هد کردخواهد رویید، مشروب خوا» درخت زندگی«هاي آن  درکناره

دیگر نه مرگ و نه رنج، نه شب، نه اندوه، نه هیچ گونه محنت وجود «. مؤمنان مسیح وارث زمین خواهند شد. رسد می

پیشگوییهایش دربارة رستگاري مؤمنان و کیفر «. تأثیر کتاب مکاشفه، بیدرنگ، پایدار، و عمیق بود ».نخواهد داشت

او مایۀ » سلطنت مسیح  دورة هزار سالۀ«نظریۀ » .یدن دشمنان تکیه گاهی براي کلیساي دستخوش پیگرد گشتد

استعارات زنده و جمالت دلپذیرش در عین حال . تسلی کسانی بود که از تأخیر طوالنی بازگشت مسیح متأسف بودند

است که انسانها وقایع تاریخ را به مثابه تحقق  مدت نوزده قرن. در زبان عامیانه و در زبان ادبی مسیحیت رخنه کرد

اي که نژاد سفید سکونت دارد، هنوز هم  هاي دورافتاده در برخی از گوشه. کنند یافتن کشف و شهود او تفسیر می

  .دهد کتاب مکاشفه رنگهاي تیره و مزة تندش را به اعتقاد مسیح می

کتاب مکاشفه از شعر یهود، و انجیل چهارم از . یک فرد باشدباور نکردنی است که انجیل چهارم و کتاب مکاشفه اثر 

شاید که حواري نامبرده، کتاب مکاشفه را پس از اینکه شکنجه و آزار نرونی خشم . فلسفۀ یونان مایه گرفته است

اشد قابل توجیه او را برانگیخته بود، و انجیل را بعداً طبق مابعدالطبیعۀ نضج یافتۀ دوران سالخوردگیش نوشته ب

احتماال تا این زمان خاطراتی که از استاد خویش داشت کمی رنگ باخته بود ـ ). میالدي 90احتماال حدود سال (

البته تا آن حدي که کسی بتواند عیسی را فراموش کند؛ و بیگمان در جزایر و در شهرهاي یونیانی از طنین رازوري و 

اي که بر روي آن همۀ  ون با ارائۀ مثل خدا به عنوان زمینهافالط. فلسفۀ یونانی چیزي هم به گوش او رسیده بود

رواقیان این مثل را در لوگوس سپرماتیکوس یعنی حکمت مولد . چیزها تشکیل شدند، موضوعی را مطرح ساخته بود

نوفیثاغورسیان از مثل یک شخصیت االهی ساخته بودند، و فیلن این مثل را به صورت . خدا تلفیق کرده بودند

. یا حکمت خدا، اقنوم دوم االهی، در آورده بود که به وسیلۀ آن خدا جهان را آفریده بود و با آن ارتباط داشتلوگوس 

، که »کلمه«با در نظر داشتن همۀ آنچه گفته شد اگر یک بار دیگر مقدمۀ انجیل چهارم را بخوانیم، و به جاي واژة 

:یابیم که نویسنده به فیلسوفان پیوسته است در می خود لوگوس را بگذاریم، فوراً ترجمۀ لوگوس یونانی است،
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همه چیز به واسطۀ او آفریده شد . همان در ابتدا نزد خدا بود. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود

  .کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد …. و بدون او چیزي از موجودات وجود نیافت

ر در طرز اندیشه و غور یونانی، این احتیاج را احساس کرده بود که کیش یهود را به همان گونه که فیلن، متبح

صورتهایی که براي یونانیان شیفتۀ منطق پذیرفتنی باشد بیان کند، یوحنا هم چون عمر دو نسل را در محیط یونانی 

کمت خدا را موجودي زنده فرض اي از فلسفۀ یونان به آیین عرفانی یهود ـ که ح گذرانیده بود، در صدد برآمد صبغه

آگاهانه و یا ناآگاهانه، با جدا کردن مسیحیت از   او،. دانست ـ بدهد کرد ـ و به آیین ترسا ـ که عیسی را مسیح می می

شد که کمابیش طبق شریعت یهود  دیگر مسیح به صورت یک یهودي معرفی نمی. کیش یهود به کار بولس ادامه داد

شریعت «و دربارة شریعت آنان » شما«شد که خطابش به یهودیان  چنان نشان داده میبلکه   زندگی کرده است،

فرستاده شده باشد، بلکه پسر خدا و » براي نجات اغنام گم شدة اسرائیل«عیسی دیگر مسیحی نبود که . ست»شما

ورنما زندگی یهودي در این د. سهیم در ابدیت خدا بود؛ نه تنها داور آیندة بشر، بلکه آفرینندة اصلی جهان بود

شد؛ و مسیح خدا در  گرفت و تقریباً مانند بدعت مذهبی گنوسی کمرنگش می عیساي بشر در حاشیه قرار می

بدین ترتیب، دنیاي مشرکان، حتی دنیاي ضد یهود، . گشت سنتهاي مذهبی و فلسفی روح یونانی ادغام می

  .توانست او را بپذیرد و از خود بداند می

روح یونانی، که رو به احتضار بود، دوباره از االهیات و از . ز میان نبرد، بلکه آن را در خود پذیرفتمسیحیت شرك را ا

زبان یونانی که قرنها بر فلسفه فرمانروایی کرده بود، مظروف ادبیات مسیحی و شعایر و . رسوم کلیسا جان گرفت

دیگر فرهنگهاي مشرکان نیز در به وجود  .اسرار یونانی در سریت مؤثر آیین قداست تثبیت شد. کیش نوین گشت

از مصر افکار مربوط به تثلیث خدا، روز واپسین .آمدن آیینی که همۀ آیینها را در خود جذب کرده بود، سهم داشتند

داوري، و بقاي فردي براي پاداش و کیفر آمد؛ و باز هم از مصر پرستش مادر و کودك و همچنین مذهب تئوزوفی که 

نی و گنوستیسیسم را به وجود آورد و مایۀ ابهام کیش مسیح گشت، همچنین رهبانیت مسیحی نیز مذاهب نوافالطو

از فریگیا، پرستش مهین مام؛ از سوریه داستان رستاخیز آدونیس؛ و . از الگوها و سرچشمۀ خود را در این کشور یافت

» هزار سال«اعتقاد به . تقال یافتنداز تراکیا شاید پرستش دیونوسوس خداي میرنده و نجات دهنده به مسیحیت ان

در انجیل چهارم . ، ثنویت شیطان و خدا، و ظلمت و نور از ایران آمد»اشتعال نهایی دنیا«، »اعصار جهان«یعنی به 

رسوم کیش میترا » .درخشد و تاریکی آن را در نیافت نور در تاریکی می«: عیسی را چنین وصف می کند

بانی مقدس قداس شباهت داشت که آباي مسیحی شیطان را متهم ساختند که این آن قدر با آیین قر) مهرپرستی(

مسیحیت آخرین آفرینش بزرگ دنیاي باستانی . شباهتها را براي گمراه کردن اذهان ضعیف اختراع کرده است

  .مشرکان بود
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فصل بیست و هشتم

  گسترش کلیسا

  میالدي 305 – 96

  

I – مسیحیان  

. دادند شدند، و از روي نمونۀ کنیسه به خود تشکیالت می هاي کوچک جمع می یا در نمازخانهآنها در اطاقهاي خلوت 

اي یونانی که در دولتهایی که سازمانشان بر پایۀ شهرداریها بود، به انجمن  شد ـ واژه هر محفل دینی اکلسیا نامیده می

مرسوم بود، بردگان را در این محفلها با  )مهرپرستی(همان گونه که در کیش ایسیس و میترا . گشت مردم اطالق می

آمد، اما اینان با نوید ملکوتی که در  پذیرفتند؛ البته هیچ کوششی براي آزاد ساختن اینان به عمل نمی آغوش باز می

نخستین گرویدگان عمدتاً از طبقۀ پرولتاریا بودند، و البته در میانشان . یافتند آن همه آزاد خواهند بود، تسلی می

مع هذا، برخالف آنچه . شدند ادي هم از قشرهاي پایین طبقات متوسط و تک و توکی هم از ثروتمندان یافت میتعد

بیشترشان زندگی منظم و آمیخته با زحمت . نبودند» ترین مردم پست«کلسوس مدعی است، این اشخاص نمایندة 

براي جلب . کردند یر وجوهی جمع میدادند، و براي جماعات مسیحی فق داشتند، به هیئتهاي تبلیغاتی پول می

توبۀ آنان در آخرین وهله رسید، و به همین علت شگفت است که نام آنان، یعنی . شد روستاییان چندان کوششی نمی

پاگانی ـ که در اصل به معناي روستایی یا دهقان بود و بعدها معناي مشرك یا غیر مسیحی یافت ـ به همۀ اهالی 

  .یترانه اطالق گشتماقبل مسیحی کشورهاي مد

شدند و در نقشهاي فرعی اهمیت و اعتباري هم یافتند، ولی کلیسا از آنان  زنها در محافل مذهبی مزبور پذیرفته می

حضورشان در مراسم عبادت . خواست که با زندگی آمیخته به فرمانبرداري خاکسارانه مایۀ شرمساري مشرکان بشوند

رفت، و حتی فرشتگان ممکن بود در موقع اجراي  سوانشان فریبنده به شمار میبدون حجاب ممنوع بود، زیرا بویژه گی

قدیس هیرونوموس معتقد بود که شایسته است گیسوان خود را بکلی . مراسم نماز با دیدن آن از عبادت باز مانند

یه خودداري بخصوص گیسوان عاربایستی از استعمال وسایل بزك و جواهر و  زنان مسیحی همچنین می. کوتاه کنند

افتاد و معلوم نبود که سر  داد روي موهاي مردة سر فرد دیگري می کنند، زیرا در این صورت برکتی که کشیش می

:بولس به جماعات خود موکداً دستور داده بود. یابد چه کسی را برکت می

به چیزي دارند، آن را در خانه اگر احتیاج . تر باشد بگیرند در آنجا محلی را که زیردست. زنان در کلیسا ساکت باشند

زیرا که مرد نباید سر خود را بپوشد  …از شوهرانشان بخواهند، زیرا شایسته نیست که زنی در کلیسا حرف بزند 

و نیز مرد . زیرا که مرد از زن نیست، بلکه زن از مرد است. چون که او صورت و جالل خداست اما زن جالل مرد است

  .ی بر سر داشته باشد به سبب فرشتگانباید عزت از این جهت زن می. ه زن براي مردبه جهت زن آفریده نشد بلک

بندو  این نظر مشابه نظر یونانیان و یهودیان دربارة زن بود، نه رومیان؛ و شاید هم نشانگر واکنشی بود در قبال بی

توان  همین نکوهشهاي سخت میبا توجه به . کردند باري برخی از زنان که از آزادي روزافزونشان سوءاستفاده می

شدند دلربایی کنند و نیروهاي  پنداشت که زنان مسیحی با وجود نزدن جواهر و عطر، و به کمک حجاب، موفق می

آنها را . براي زنان مجرد یا بیوه کلیسا وظایف سودمند بسیاري یافت. کردند دیرین خود را با روشی زیرکانه اعمال می

جستند و، به مرور زمان،  سازمان داد که در ادارة امور یا در امور خیریه شرکت می» خواهران«به صورت گروههاي 

  .رویی آنها شریفترین تجسم آیین مسیح است ها به وجود آمد که مهربانی آمیخته با گشاده درجات گوناگون راهبه
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اعتنا  یزهاي زمین بیسبک مغزهایی که به چ«: لوکیانوس مسیحیان را چنین توصیف کرده است 160در حدود سال 

ما «یک نسل بعد ترتولیانوس اعالم داشت که » .هستند و معتقدند که این چیزها مشترکاً متعلق به همه است

ما اشتراکمان را درست در «: افزود  و با کنایۀ مخصوص خود،» همه چیزمان مشترك است جز زنهایمان) مسیحیان(

نباید این اظهارات را به معناي تحت اللفظیشان » .کنند را برقرار می کنیم که باقی مردم اشتراکشان آنجایی قطع می

آید، این کمونیسم فقط بدین معنی بود که هر  هاي ترتولیانوس برمی گرفت؛ به طوري که از قسمت دیگري از نوشته

 مسلماً، این انتظار که نظم. کرد مسیحی، به حسب استطاعت خود، به صندوق مشترك محفل مذهبی کمک می

احتماال اعضاي متولتر قانع شده بودند که . تر باشد شد دست بخشش گشاده گیرد باعث می موجود قریباً پایان می

برخی از مسیحیان نخستین با . غافلگیر کند) دیو ثروت(» مامون«نباید بگذارند واپسین داوري آنها را در آغوش 

، »برادر خداوندگار«یعقوب، . کند، دزد است را تقسیم نمیاسینیان متفق القول بودند که فرد مرفهی که مازاد ثروتش 

  :کند با سخنانی تند و تیز و انقالبی به ثروت حمله می

دولت شما فاسد و رخت شما . آید گریه و ولوله نمایید هان اي دولتمندان به جهت مصیبتهایی که بر شما وارد می

شما در . دو زنگ آنها مثل آتش گوشت شما را خواهد خور …. خورد طال و نقرة شما را زنگ می. شود بید خورده می

اید  اند و شما آن را به فریب نگاه داشته هایی که کشتهاي شما را درویده اینک مزد عمله. اید زمان آخر خزانه اندوخته

گزیده است تا آیا خدا فقیران این جهان را برن. هاي دروگران به گوشهاي رب الجنود رسیده است آورد و ناله فریاد برمی

  افزاید که در آن ملکوت، و می دولتمند در ایمان و وارث آن ملکوتی که به محبان خود وعده فرموده است بشوند؟

  .ثروتمند مانند گل در زیر آفتاب سوزان پژمرده خواهد شد

ه به مناسبتی مانند انجمنهاي یونانی و رومی، ک. در آداب غذاخوري مشترك نیز عنصري از کمونیسم داخل شده بود

آمدند، مسیحیان نخستین نیز غالباً براي آگاپه یا بزم محبت معموال شب سبت  براي صرف شام با یکدیگر گرد هم می

یافت، و کشیش نان و شراب را  شد و پایان می این شام با دعا و قرائت کتاب مقدس شروع می. شدند دور هم جمع می

پرستندگان . که نان و شراب جسم و خون مسیح یا مظهر این دوتاست مؤمنان ظاهراً معتقد بودند. کرد تبرك می

دیونوسوس، آتیس، و میترا نیز معتقداتی مشابه، براي ضیافتهایی که در طی آن تجسم سحرآمیز یا مظاهر خدایانشان 

ه مرد به در برخی از محافل مذهبی این بوس. بود» بوسۀ محبت«مراسم نهایی بزم محبت . کردند، داشتند را صرف می

بسیاري از شرکت کنندگان در این تشریفات دلپذیر . مرد و زن به زن بود؛ در برخی دیگر محدودیت وجود نداشت

لذتهایی یافتند که هیچ ربطی به اصول االهیات نداشت؛ و ترتولیانوس و دیگران این تشریفات را، به این دلیل که 

سا توصیه کرد که براي بوسیدن لبها را باز نکنند و اگر مایۀ کلی. شود مردود شمردند موجب پیدایش فساد جنسی می

  .کم از میان رفت در قرن سوم بزم محبت کم. شود، این کار را تکرار نکنند لذت می

با وجود این گونه حوادث فرعی، و با وجود نکوهشهاي برخی از واعظان که محفلهاي خود را دعوت به کمال نفس 

اي در قبال دنیاي  اد کهن را پذیرفت که اخالق مسیحیان نخستین سرمشق تخطئه کنندهتوان این اعتق کردند، می می

پس از اینکه ضعیف شدن ایمانهاي کهن آن پشتیبانی سستی را هم که این ایمانها در زندگانی . مشرکین بوده است

عی، جز در میان عدة کمی اخالقی داشتند از میان برد، و پس از اینکه کوشش رواقیون براي استقرار یک اخالقی طبی

بندو بار تمام  از برگزیدگان، اقبالی نیافت، یک اخالق نوین و فوق طبیعی، حال به هر قیمتی که براي خرد آزاد و بی

امید به ملکوت آینده با خود اعتقاد به . شد، وظیفۀ تطبیق غرایز وحشیانه را با اخالقیاتی پایدار به انجام رساند می

توان او را دور کرد یا فریفت به  بیند، به تمام پندارهاي او آشناست، و نمی همۀ اعمال انسان را میوجود داوري را که 

در میان این گروههاي کوچک گناه : شد به این نظارت خدا وارسی دقیق متقابل نیز افزوده می. همراه داشت

دید اخالق را نقض کرده بودند و رازشان توانست بآسانی نهانگاهی پیدا کند؛ و جماعت آن اعضایی را که قانون ج نمی
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مثال سقط جنین و کودك کشی، که مایۀ کاهش شدید جامعۀ مشرکان بود، در . کرد فاش شده بود آشکارا توبیخ می

در بسیاري از موارد، مسیحیان کودکان سر راهی را . نظر مسیحیان به عنوان جرمی همپایۀ قتل نفس حرام بود

کلیسا حضور مسیحیان را در تئاترها و در . پروردند دند، و از محل وجوه صندوق مشترك میدا داشتند، تعمید می برمی

کرد ولی کمتر کامیاب  مسابقات عمومی و همچنین شرکت جستن آنها را در جشنهاي رسمی مشرکان منع می

تجرد و . د کردبه طور کلی، کیش مسیح سختگیري اخالقی یهودیان حاضر به مبارزه را دنبال و حتی تشدی. شد می

اي  اي براي جلوگیري از لغزش جنسی و وسیله ازدواج تنها به عنوان وسیله. شد بکارت همچون آرمانی توصیه می

. شدند که از روابط جنسی خودداري کنند شد، ولی شوهران و زنان تشویق می مضحک براي ادامۀ نژاد تحمل می

زناشویی مجدد مردان یا . اج با یک نو ایمان را باطل کندخواست ازدو طالق در صورتی مجاز بود که یک مشرك می

. شد و روابط میان دو همجنس با حدت و شدتی که در عهد باستان کم نظیر بود محکوم می. زنان بیوه پسندیده نبود

قسمت مهمی از این قوانین سخت بر  ».کند در مسئلۀ جنسی، مرد مسیحی به زن اکتفا می»  :گوید ترتولیانوس می

همگام با رنگ باختن این امید، فریاد تن دوباره اوج گرفت و اخالقیات . لودة رجعت نزدیک مسیح وضع شده بودشا

پیدایش ) 110حد سال (اي که نام نویسندة آن معلوم نیست، به نام شبان هرماس  رساله. مسیحی سست گشت

میخواري، و زنا را در میان مسیحیان  مجدد خست، نادرستی، بزك، موهاي رنگ شده، پلکهاي نقاشی شده، افراط در

مع هذا، تصویر کلی اخالق مسیحی در این دوره تصویري است از زهد، درستی و صداقت . کند سخت تشنیع می

پلینی کهین مجبور شد به ترایانوس گزارش . متقابل، وفاداري در زناشویی، و سعادتی آرام در داشتن ایمان محکم

چنان پیشرفت در «: کرد جالینوس آنها را چنین وصف می. اي دارند ویانه و نمونهدهد که مسیحیان زندگانی صلحج

بر اثر » .و در میل شدید به رسیدن کمال معنوي هستند که از فیلسوفان حقیقی هیچ کم ندارند …انضباط نفس

اي که پاداش یا کیفر  دار شده است، و دنیا بزودي با محاکمه اعتقاد به اینکه دامن همۀ بشریت بر اثر سقوط آدم لکه

بسیاري از مسیحیان تمام هم خود را مصروف . خواهد یافت، احساس گناه نیروي جدیدي گرفتدهد پایان  ابدي می

کردند که با دامان پاك در این داوري هراس انگیز حاضر شوند، و در هر گونه لذت جسمانی دامی شیطانی  این می

آنها . ند و در صدد بودند هوس را با روزه و محرومیتهاي دیگر منقاد سازندکرد را تقبیح می» دنیا و جسم«. دیدند می

به موسیقی، نان سفید، شرابهاي خارجی، حمامهاي گرم، یا رسم تراشیدن ریش ـ که به نظرشان حقیر شمردن شیت 

آن داده بودند  تر از آنکه مشرکان به حتی در نظر یک مسیحی معمولی زندگی رنگی تیره. االهی بود ـ بدگمان بودند

هاي  تمام جنبه. گرفت خدایان زیرزمین ـ به خود می» دفع شر«ـ البته جز در موارد استثنایی مربوط به آرام کردن و 

  .جدي سبت یهود به یکشنبۀ مسیحیان، که از قرن دوم جایگزین آن گشت، انتقال یافت

آمدند؛ روحانیانشان قسمتهایی از کتاب مقدس  مسیحیان براي برگزاري مراسم هفتگی گرد هم می» یوم اهللا«در این 

اي شامل تعلیم آیین، تشویق به گرایش به معنویات، و  کردند و موعظه خواندند، آنان را در دعا راهنمایی می را می

» غیبگویی«در روزگاران نخستین، اعضاي محفل مذهبی، بویژه زنان، براي . دادند ها ترتیب می مناظرة بین فرقه

گفتند که معناي آنها جز با یک تفسیر  شدند، بدین معنا که آنان در حال جذبه یا خلسه سخنانی می یپذیرفته م

هنگامی که این اعمال به صورت پر حدت و حرارتی درآمد و اصول االهیات را آشفته ساخت، . شد زاهدانه معلوم نمی

.برد کلیسا ابتدا چنین تظاهراتی را مذموم شمرد و سرانجام آن را از میان

آیین قداس که بخشی از آن . در پایان قرن دوم دیگر این تشریفات هفتگی شکل آیین قداس مسیحی را گرفته بود

برگرفته از عبادات مرسوم در هیکل یهود، و بخشی برگرفته از مراسم رازورانۀ یونانی تطهیر، قربانی نیابتی، و شرکت 

از . انی مقدس بود، اندك اندك به صورت مجموعۀ وسیعی درآمددر قدرتهاي خدایی فایق بر مرگ از طریق آیین قرب

برة «اي  دعاها، مزامیر، قرائتها، موعظه، سرودهایی به صورت سؤال و جواب، و باالتر از همه، قربانی نمادین کفاره
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نزلۀ نان و شراب، که در این کیشها به م. ، که در مسیحیت جایگزین قربانیهاي خونین ایمانهاي کهن شد»خداوند

عطایاي نهاده بر قربانگاه در پیشگاه خدا بود، اینک در این مراسم به عنوان چیزي که به وسیلۀ عمل تقدیس از طرف 

کشیش به خون و جسم مسیح تبدیل شده است تلقی، و به عنوان تکرار قربانی عیسی بر صلیب به خداوند تقدیم 

خویش شریک » نجات دهندة«دگان در خود زندگی و جوهر آنگاه، با تشریفاتی بسیار هیجان انگیز، پرستن. شد می

این مفهومی بود که مرور زمان از دیرگاهی آن را جایز شمرده بود و ذهن مشرکان براي پذیرفتن آن . شدند می

، آخرین و بزرگترین »اسرار قداس«مسیحیت با تجسم بخشیدن به این مفهوم در . احتیاج به پرورش و تمرین نداشت

منشأ این رسم پست و حقیر بود اما نضج و رشدي زیبا داشت؛ پذیرش آن جزئی از خردمندي . گشت مذهب اسرار

هیچ تشریفات . عمیقی بود که کلیسا به وسیلۀ آن خود را با نمادهاي آن عصر و احتیاجات مردم آن زمان تطبیق داد

یا او را تا این حد براي مواجهه با دنیاي   دیگري قادر نبود این اندازه به دل مؤمنی نشیند که اصوال عزلت گزین بود،

  .بخشدمخالف نیرو 

مسیحیت ـ آیینهاي مقدسی که مایۀ کسب » آیین مقدس«نان و شراب، یکی از هفت » تبرك کردن«افخارستیا، یا 

از زبان شعري نمادها براي تسلی بخشیدن و رفعت دادن به زندگی در اینجا نیز کلیسا . شد ـ بود فیض ربانی تلقی می

در قرن اول، مراسمی که جزو .بشر، و تجدید تماس نیرو بخش خدا در هر گام از رهسپاري بشر استفاده کرد

، و اعطاي )تناول عشاي ربانی(تعمید، قربانی مقدس : شدند سه تا بیشتر نبودند محسوب می» آیینهاي مقدس«

. نیز از همان زمان در آداب و رسوم محافل مذهبی وجود داشت» شعایر مقدس«مقدس؛ ولی نطفۀ سایر  هاي رتبه

را نیز، که به وسیلۀ آن رسول یا کشیش روح القدس را به » مسح«ظاهراً این مسیحیان اولیه بودند که به تعمید 

هنگامی که . تبدیل گشت» آیین تأیید«به  به مرور زمان این عمل از تعمید جدا شد و. دمید، افزودند وجود مؤمن می

. کم جاي تعمید بالغان را گرفت، مردم احساس کردند که به یک تطهیر روحی بعدي احتیاج دارند تعمید کودکان کم

گفت از حواریون یا از  اعتراف به گناه در برابر عموم تبدیل به یک اعتراف خصوصی در برابر کشیش شد که می

آیین . ، یعنی تحمیل توبه و بخشایش گناهان، را دریافت داشته است»حل و عقد«از اسقفها حق جانشینان آنها یعنی 

توبه بنیانی بود که به علت سهولت بخشایش قابلیت آن داشت که مورد سوءاستفاده قرار گیرد، ولی به گناهکار نیروي 

ازدواج هنوز یکی از تشریفات   آن قرنها،در . داشت داد و نفوس مشوش را از هراسهاي پشیمانی در امان می اصالح می

مدنی بود ولی کلیسا با الزم شماردن افزودن صحۀ خود به ازدواج آن را از پایۀ یک قرارداد موقت به مقام مقدس یک 

هاي  رتبه«، به صورت آیین )دست بر کسی نهادن(، تبرك کردن 200در حدود سال . پیمان نقض ناپذیر باال برد

در اثر آن اسقفها حق انحصاري تعیین کشیشهایی را که بتوانند آیینهاي مقدس را صحیح انجام درآمد، که » مقدس

را استخراج کرد که به » تدهین نهایی«آیین ) 14.  5(سرانجام کلیسا از متن رسالۀ یعقوب . دهند به عهده گرفتند

بدین ترتیب او را دوباره از گناه  کرد و وسیلۀ آن کشیش انتهاهاي بدن و اعضاي حواس مسیحی محتضر را تدهین می

قضاوت دربارة این تشریفات با توجه به ابرازهاي تحت اللفظی آنها نامعقول . گردانید پاك و براي دیدار خدا آماده می

.ترین درمانهاي روح بود است؛ این تشریفات، به عنوان دلگرمی و الهام دادن به انسان، عاقالنه

چون . شد و عالیترین احترامی بود که به زندگانی یک نفر مسیحی گذاشته می مراسم دفن در کیش مسیح آخرین

خواند و  کشیشی نماز میت می. شد کرد، به مرده توجه خاصی می آیین نوین رستاخیز جسم و روح هر دو را اعالم می

وسکها، به دفن ، مسیحیان روم نیز، مطابق سنن سوریها و اتر100در حدود سال . هر جسدي یک گور انفرادي داشت

. ها روي کردند ـ محتمال نه براي پنهان کردن آنها، بلکه از لحاظ صرفه جویی در جا و در خرج مردگان در دخمه

هایی که روي هم قرار  ها را در دخمه کندند و مرده کارگران معبرهاي زیرزمینی طوالنی در سطحهاي مختلف می

کردند، شاید این طریقه  ان و یهودیان نیز به همین طریق رفتار میمشرک. گذاشتند داشت در پهلوهاي این معبرها می
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بعضی از این معبرها عمداً پرپیچ و خم ساخته شده و این فکر را به وجود . براي انجمنهاي تدفین مناسبتر بوده است

س از پیروزي مسیحیت، پ. اند کرده آورد که مسیحیان از آنها، در مواقع تعقیب و آزار، به عنوان نهانگاه استفاده می می

در قرن نهم دیگر این . ها جایگاهی مورد احترام و زیارتگاه شدند دخمه. ها پایان پذیرفت رسم دفن کردن در دخمه

.صرفاً از روي تصادف کشف شدند 1578ها مسدود و فراموش شده بودند، و در سال  دخمه

در این . هاست فرسکوها و نقوش برجستۀ دخمه آنچه از هنر دوران اولیۀ مسیحیت باقی مانده عمدتاً به صورت

شوند که بعدها در مسیحیت  هستند، نمادهایی دیده می 180فرسکوها و نقوش برجسته، که متعلق به حدود سال 

نمایندة روح آزاد شده از زندان حیات این جهانی؛ قفس، که از میان خاکسترهاي   کبوتر سفید،: اهمیت فراوان یافتند

دهد؛ شاخۀ زیتون، مظهر صلح؛ و ماهی، بدان سبب که واژة یونانی  ؛ شاخۀ نخل، که مژدة پیروزي میخیزد مرگ برمی

- iآن  ch – th – u - sمتشکل از حروف اول این جمله است :Iesous Christos theou uios Soter ) عیسی

نیز یافت » شبان نیکو«وف در این فرسکوها و نقوش برجسته همچنین موضوع معر.). مسیح، پسر خدا، نجات دهنده

. دهد شود که مستقیماً از یک مجسمۀ تاناگرا تقلید شده که مرکوریوس را در حال حمل کردن یک بز نشان می می

هایی که به  گهگاه این نقش و نگارها مبین لطف و زیبایی متداول در شهر پومپئی هستند؛ مانند گلها، تاکها، و پرنده

اند؛ اما معموال طرحهاي آنها کار ناممتاز صنعتگران کوچکی  س دومیتیال نقش شدهعنوان تزیین بر سقف قبر قدی

مسیحیت در این قرنهاي اول، چنان مستغرق . سازند است که با ابهام شرقی صفاي خطوط کالسیک را مغشوش می

سازي دنبال  مسیحیت تنفر یهود را نسبت به مجسمه. اي نداشت در فکر آخرت بود که به آرایش این جهان عالقه

پرستی همتراز دانست، و مجسمه سازي و نقاشی را، به عنوان اینکه اغلب تجلیل از  گرفت، تصویرسازي را با بت

یافت هنرهاي تصویري رو به انحطاط  بنابراین، هر اندازه که مسیحیت توسعه می. برهنگی است، محکوم ساخت

فهاي کلیساهاي بزرگ و تعمیدگاهها از برگهاي درهم و هنر موزاییک بیشتر طرف توجه بود؛ دیوارها و ک. رفت می

هاي مشابهی را روي  شد، صحنه هاي مختلف کتاب مقدس پوشیده می ، و تصاویري از صحنه»برة فصح«برهم و گلها، 

در همین دوره، معماران باسیلیکاهاي یونانی و رومی . کندند تابوتهاي سنگی، به صورت منقورهاي ناشیانۀ ابتدایی، می

اي  توانستند نمونه معابد کوچک، که جایگاه خدایان مشرکان بود، نمی. دادند ا با احتیاجات کیش مسیحی تطبیق میر

رواقها و جناح وسیع سمت داخل باسیلیکا . بایست همۀ جماعت مؤمنان را در بربگیرند براي کلیساهایی باشند که می

در این . ان ابتدا به عنوان محراب کلیسا طرح شده بودبراي این کار مناسبتر بود، و عبادتگاه آن گویی از هم

. هاي موسیقی یونانی را به میراث برد پرستشگاههاي جدید، موسیقی مسیحی، با بدگمانی، آهنگها و الحان و پرده

 بسیاري از حکماي االهی مخالف آواز زنان در کلیسا، یا در واقع، هر مکان عمومی دیگر بودند؛ زیرا صداي زن همواره

با وجود این، انجمنهاي . ممکن است دلبستگی کفرآمیزي را در جنس مرد، که همیشه تحریک پذیر است، ایجاد کند

کم یکی از زیباترین  موسیقی کم. کردند مذهبی غالباً امید، حمد و ثنا، و نشاط خود را به وسیلۀ سرود بیان می

  .آرایشها و یکی از متعالیترین خدمتگزاران کیش مسیح گشت

این مذهب خود را بدون محدودیت . ویهمرفته، مذهبی گیراتر از مسیحیت هیچ گاه به نوع بشر ارائه داده نشده استر

آیین یهود منحصر به قومی خاص، و برخالف کیشهاي  برخالف. کرد تقدیم همۀ افراد، همۀ طبقات، همۀ ملل می

، به حکم آنکه همۀ مردم را وارثان پیروزي مسیحیت. رسمی یونان و روم منحصر به مردمان آزاد یک کشور نبود

داشت و همۀ اختالفات زمینی را جزئی و زودگذر  گردانید، مساوات اساسی افراد بشر را اعالم می مسیح بر مرگ می

بختان، بیچارگان، بینوایان، دلسردشدگان، و خواري دیدگان فضیلت نوین همدردي را  براي تیره. کرد تلقی می

شد؛ نمونۀ الهامبخش مسیح، داستان او و اخالق او را  داد که مایۀ اصالتشان می ان شخصیتی میآورد، و به آن می

پایان در آن سوي گور، زندگانی  رسید، و با امید به سعادت بی داد؛ با امید به ملکوتی که بزودي فرا می بدیشان می
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ذیرفته شدن کامل در جماعت رستگاران را حتی به بزرگترین گنهکاران نوید بخشایش و پ. بخشید آنان را روشنی می

اي از آیین وحی  به اذهانی که مسائل الینحل منشأ و تقدیر، و بدي و رنج به ستوهشان آورده بود منظومه. داد می

به مردان و زنانی که در متن فقر . توانست در آن آرامش فکري بیابد ترین روح هم می آورد که ساده شدة االهی می

بخشید ـ مراسمی که هر واقعۀ قابل ذکر زندگی را به  اسیر بودند نغمۀ آیینهاي مقدس و قداس را می روزمره و محنت

در خالء معنوي دنیاي شرك، که در حال . آورد اي در نمایش هیجان انگیز میان خدا و انسان در می صورت صحنه

ایی بیمار از خشونت بهیمی، بیرحمی، احتضار بود، در سردي مسلک رواقی و تباهی آیین لذت طلبی اپیکور، در دنی

اي که ظاهراً دیگر احتیاجی به فضایل مردانه و خدایان  ستمگري، و هرج و مرج جنسی، در امپراطوري آرامش یافته

.داد که بر پایۀ برادري، نیکی، ادب، و صلح و سلم استوار بود جنگ نداشت، اخالق نوینی را رواج می

اي، با شور و  تقریباً هر گرویده. ال بشر تطبیق یافته بود با سرعت زیادي رواج یافتکیش نوین که بدین ترتیب با آم

ها، ساحلها، و طرق بازرگانی و امکانات امپراطوري مسیر  راهها، رودخانه. شد حرارت یک انقالبی، مبلغ این کیش می

، و تیسفون؛ در جنوب، از طریق در خاور، از اورشلیم تا دمشق، ادسا، دورا، سلوکیه: رشد کلیسا را مشخص کردند

بوسترا و پترا به عربستان؛ در باختر، از راه سوریه به مصر؛ در شمال، از طریق انطاکیه، به آسیاي صغیر و ارمنستان؛ از 

دریاي اژه، از افسوس و تروآس تا کورنت و تسالونیکا؛ از جادة اگناتیا به دورهاخیون؛ از دریاي آدریاتیک به 

از سکوال و خاروبدیس به پوتئولی و رم؛ از سیسیل و مصر به افریقاي شمالی؛ از مدیترانه یا کوههاي  بروندیسیوم، یا

راه را براي  رومرفت و عقابهاي  اندك اندك صلیب از پی تبر می: آلپ به اسپانیا و گل، سپس از آنجا به انگلستان

، دیگر اکثریت اهالی افسوس و سمورنا 300در سال . در آن قرنها، آسیاي صغیر دژ مسیحیت بود. گشودند میمسیح 

کارتاژ و هیپو مراکز اصلی درس و بحث : آیین جدید در افریقاي شمالی نیز رونقی داشت. ، مسیحی بودند)ازمیر(

ریانوس، و آوگوستینوس از آنجا برخاستند؛ و کیش مسیح گشتند؛ آباي عمدة کلیساي التین، مانند ترتولیانوس، کوپ

در رم، جماعت مسیحی در پایان قرن . متن التینی قداس و نخستین ترجمۀ التینی عهد جدید در آنجا شکل گرفت

رم از دیر . توانستند از لحاظ مالی به محافل مذهبی دیگر یاري دهند مسیحیان رم می. رسید سوم به صد هزار تن می

یک چهارم  300توان گفت که در حدود سال  رویهمرفته می. ف خود خواستار مقام اول در کلیسا بودزمانی براي اسق

 200ترتولیانوس در حدود سال . اند جمعیت در مشرق زمین و یک بیستم جمعیت در مغرب زمین مسیحی بوده

سن و سال، و مقام و منصب به  مردم از هر. گیریم کشور را فرا می] مسیحیان[کنند که ما  مردم اعالم می«: گوید می

».کنیم سابقۀ ما فقط از دیروز است، ولی هم اکنون نیز جهان را پر می. آورند سوي ما روي می

II – برخورد عقاید  

بود اگر آداب و رسوم و  انگیز می نظر به کثرت مراکز مسیحی نسبتاً مستقل و تابع سنن و محیطهاي مختلف، شگفت

بویژه در مسیحیت یونانی به سبب عادات مابعدالطبیعی و استداللی روح یونانی ناچار . افتی عقاید مختلف توسعه نمی

آیین مسیح فقط در پرتو این بدعتها قابل فهم است، زیرا با آنکه بر آنها غلبه کرد، چیزي . آمد بدعتهایی به وجود می

  .از رنگ و شکل آنها را به خود گرفت

براي استقرار ملکوت خویش در   اینکه مسیح پسر خداست،: ساخت متحد می یک ایمان جماعات مذهبی پراکنده را

ولی راجع به تاریخ رجعت او . یابند گردد، و همۀ معتقدان به او در روز داوري واپسین پاداش می زمین باز می

وس اورشلیم وقتی نرون مرد و تیتوس هیکل را ویران ساخت، باز موقعی که هادریان. مسیحیان با هم اختالف داشتند

هنگامی که، در . را خراب کرد، بسیاري از مسیحیان از این مصیبتها همچون عالیم رجعت مسیح استقبال کردند

. کرد، ترتولیانوس و دیگران پایان جهان را قریب الوقوع پنداشتند پایان قرن دوم، آشفتگی امپراطوري را تهدید می

د تا در نیمۀ راه به مسیح بر بخورند، و یک اسقف پونتوس با اعالم یک اسقف سوري اغنام اهللا خود را به بیابان بر
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از این عالیم خبري نشد، و مسیح . گردد زندگانی پیروان خود را در هم ریخت اینکه مسیح در همان سال باز می

. ین دهنداي از تاریخ رجعت او یأس مردم را تسک مسیحیان عاقلتر در صدد برآمدند که با تفسیر تازه. پدیدار نگشت

گفتند وقتی  تر می اشخاص محتاط. اي منتسب به برناباس آمده است که مسیح هزار سال دیگر خواهد آمد در نامه

براي همۀ مشرکان موعظه » بشارت«یا نژاد یهودیان بکلی از میان رفته باشد، یا هنگامی که » نسل«خواهد آمد که 

است، مسیح روح القدس یا فارقلیط را به جاي خویش خواهد یا، به طوري که در انجیل یوحنا مسطور : شده باشد

حتی اعتقاد به هزار سال . سرانجام ملکوت از زمین به آسمان و از زندگی ما به بهشتی آن سوي گور برده شد. فرستاد

اعتقاد به . ـ یعنی رجعت عیسی پس از هزار سال ـ از طرف کلیسا مذموم شمرده شد و باالخره محکوم گشت

.کرد، مسیحیت را مستقر ساخته بود، امید به بهشت آن را حفظ بازگشت

. شدند پیروان مسیح، در سه قرن اول، جز در مبانی اساسی، صد گونه عقیده داشتند و بر حسب این عقاید تقسیم می

صدد برآمدند کلیساي رو به توسعه را تسخیر کنند و توفیقی  ما اگر بکوشیم تنوعات باورهاي مذهبی را که در

نیافتند، و کلیسا ناچار شد آنها را یکی پس از دیگري به عنوان ارتداد و بدعتی که مایۀ تالشی کلیساست تقبیح کند 

. ایم فتهبه خطا ر  اش روشن کردن حال به وسیلۀ گذشته است، بتفصیل باز گوییم، در مورد کارکرد تاریخ، که وظیفه

خداگونه با وسایل و راههاي رازورانه ـ کمتر جنبۀ رفض و ارتداد داشت ) »گنوسیس«(گنوستیسیسم ـ کسب معرفت 

» سوتر«هاي مربوط به  این جنبش پیش از مسیحیت وجود داشت و نظریه. رفت و بیشتر رقیب مسیحیت به شمار می

عون، جادوگر سامري که پطرس او را به سبب خرید و شم. یعنی منجی را، پیش از تولد مسیح، اعالم داشته بود

بود که انبوهی از تصورات شرقی را پیرامون مراحل » توضیح کبیر«فروش اسرار روحانی طرد کرد، احتماال مصنف 

در اسکندریه، سنن اورفئوسی، نوفیثاغورسی، و . پیچیدة ارتقاي ذهن انسان به درك االهی همۀ اشیاه گرد آورده بود

، و )160حد سال (، والنتینوس )117حد سال (فیلن، باسیلیدس » لوگوس«طونی، با آمیخته شدن با فلسفۀ نو افال

ابن . تجسم یافته را تشکیل بدهند هاي»آیون«اي دیگر را برانگیخت که نظامهاي وسیعی از تجلیات االهی و  عده

). 200حد سال (در ادسا، با توصیف این آیونها به نثر و نظم، زبان ادبی سریانی را به وجود آورد ) دسانسبار(دیصان 

هاي نگهبانشان را فاش سازد؛ چیزهایی که افشا  در گل، مارکوس گنوسی پیشنهاد کرد که براي زنان اسرار فرشته

  .آنها را قبول داشتنمود تملق آمیز و مورد پسند زنان بود، و در عوض پاداش خود  می

در حدود . بزرگترین رافضی و بدعتگزار روزگار باستان خود کامال گنوسی نبود، بلکه تحت تأثیر اساطیر آن قرار داشت

مارکیون، جوان متمولی از اهالی سینوپه، به قصد تکمیل کار بولس در جدا کردن مسیحیت از آیین یهود، به  140

. انجیلها، پدر خود را خدایی نوازشگر، بخشایشگر، و مهربان وصف کرده است گفت که مسیح مارکیون می. روم آمد

تواند پدر مسیح  این یهوه نمی. نرمش، و خداي ستم و جنگ خدایی است خشن، با عدالتی بی» عهد قدیم«ولی یهوة 

ه آشنایی با یک گفت که کدام خدا تمام بشر را به جرم خوردن یک سیب، یا به جرم میل ب مارکیون می. نرمخو باشد

زن، یا دوست داشتن او ممکن است به تیره بختی محکوم کند؟ یهوه وجود دارد و آفرینندة جهانست، ولی اوست که 

براي . گوشت و استخوان بشر را از ماده درست کرده است و از این رو روح انسان در کالبد بدي زندانی مانده است

مسیح ظهور کرد در حالی که سی سال داشت و در کالبدي . زمین فرستادرهانیدن او، خدایی بزرگتر پسر خود را به 

گفت  مارکیون می. شبح آسا و غیر واقعی بود، و با مرگ خود براي نیکان امتیاز رستاخیزي صرفاً معنوي تأمین کرد

که نیکان کسانی هستند که، به پیروي از بولس، از شریعت یهود دست می کشند، کتاب مقدس عبري را رد 

مارکیون براي ترویج . یابند شمارند، و با زهد شدید بر جسم غلبه می کنند، ازدواج و لذات جسمانی را حقیر می می

کلیسا او را تکفیر کرد و مبلغ . هاي بولس منتشر ساخت و نامه» انجیل لوقا«ي مرکب از »عهد جدید«نظرات خود 

.د به او پس دادهنگفتی را که موقع آمدن به روم به کلیسا تقدیم کرده بو
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یافتند، یک بدعتگزار جدید  هاي گنوسی و پیروان مارکیون بسرعت در خاور و باختر توسعه می در همان حال که فرقه

، مونتانوس دنیاپرستی روزافزون مسیحیان و خودکامی اسقفها را در کلیسا 156در حدود سال . در موسیا ظهور کرد

زهد مسیحیان نخستین و همچنین استقرار مجدد حق غیبگویی، یا گفتار  تقبیح کرد؛ خواستار بازگشت به سادگی و

دو زن به نامهاي پریسکیال و ماکسیمیال مسحور سخنان او شدند، به . الهام شده، براي اعضاي محافل مذهبی شد

ا اي چنان شیو خود مونتانوس با حالت خلسه. حال نشئۀ مذهبی افتادند، و سخنانشان وخش زندة این فرقه شد

کرد که شاگردان فریگیاي او ـ با همان شور و شوق مذهبی که زمانی دیونوسوس را به وجود آورده بود ـ  غیبگویی می

داد که ملکوت آسمان نزدیک است و  وي مژده می. به او به عنوان فارقلیط موعود حضرت مسیح درود فرستادند

اي اشخاص را به  به اندازه. آید دشتی نزدیک فرود میبزودي از آسمان در » کتاب مکاشفه«اورشلیم جدید مذکور در 

مانند روزهاي نخستین مسیحیت، ازدواج و دودمان . آن محل معین جلب کرد که چند شهر از سکنه خالی شد

. اموال اشتراکی شد، و یک زهد سخت و خشک نفوس را مضطربانه براي مسیح آماده ساخت. دستخوش غفلت گشت

کنسول رومی، آنتونیوس، در آسیاي صغیر به آزار مسیحیان پرداخت، صدها هودار پرو) 190حد (هنگامی که 

. مونتانوس، که با حدت و حرارت طالب بهشت بودند، در باربر مقر آنتونیوس اجتماع کردند و خواستار شهادت شدند

: با این سخنان روانه کردآنتونیوس جایی براي زندانی کردن اینهمه آدم نیافت؛ برخی را اعدام کرد؛ ولی اکثرشان را 

اگر خواستار مرگ هستید مگر طناب و پرتگاه وجود ندارد؟ کلیسا آیین مونتانوس را به عنوان ! اي مخلوق تیره بخت

اي از هواخواهان این آیین  عده. الحاد طرد کرد، و در قرن ششم، یوسیتینیانوس فرمان از میان بردن این فرقه را داد

  .د، آنها را آتش زدند، و خود در آنجا زنده سوختنددر کلیساهایشان جمع شدن

انکراتیتها از خوردن گوشت، آشامیدن شراب، و داشتن روابط جنسی خودداري : بدعتهاي کوچکتر را پایانی نبود

داشتند؛ دوستیستها  کشیدند و ازدواج را همچون گناه حرام می ریاضت می) خویشتنداران(» آبستیننتها«کردند؛  می

دند که جسم عیسی فقط شبحی بوده و گوشت انسانی نداشته است؛ تئودوتیانیها او را فقط یک انسان معتقد بو

پنداشتند که مسیح  و شاگردان بولس ساموساتایی می) ـ خواندگی عیسی طرفداران فرزند(دانستند؛ آدوپتیونیستها  می

مودالیستها، پیروان سابلیوس، و هوخواهان . ستانسان به دنیا آمده، ولی بر اثر کمال معنوي به مقام الوهیت رسیده ا

یک سرشت ) پیروان مذهب وحدت طبیعت(» مونوفوسیتیها«. دیدند مونارکیانیسم در اب و ابن یک شخص می

سرانجام کلیسا بر اثر . یک اراده) پیروان مذهب وحدت مشیت(» مونوتلیتیها«دادند؛ و  به آن دو نسبت می) ماهیت(

ام در حفظ آیین خود، و درك بهتر خود از روشها و نیازمندیهاي انسانها بر همۀ این جنبشها تفوق سازمان خود، ابر

.چیره گشت

، یک عارف جوان 242هنگام تاجگذاري شاپور اول به سال . در قرن سوم خطر جدیدي در مشرق زمین برخاست

ی او را براي اصالح حیات مذهبی و پارسی به نام مانی از اهالی تیسفون خود را مسیح خواند و گفت که خداي حقیق

مانی با استفاده از آیین زردشت، کیش میترا، آیین یهود، و گنوستیسیسم جهان . اخالقی بشر به زمین فرستاده است

زمین به قلمرو ظلمت تعلق داشت و . را به دو قلمرو رقیب یکدیگر ، یعنی قلمرو ظلمت و قلمرو نور، تقسیم کرد

مع هذا، فرشتگان خداي نور عناصري از نور را نهانی در انسان داخل کرده بودند ـ یعنی . بود شیطان انسان را آفریده

اي از نور دارد؛ ولی زن شاهکار شیطان و عامل  گفت که حتی زن در وجود خود جرقه مانی می. روح، هوش، و خرد

ی، و کردار شیطانی اجتناب ورزد، اگر مردي از روابط جنسی، بت پرست. عمدة او براي برانگیختن مرد به گناه است

هاي شیطانی  اگر زندگانی زاهدانه پیش گیرد و گیاهخوار باشد و روزه بگیرد، عناصر نوري که در وجود اوست بر انگیزه

پس از سی سال موعظۀ آمیخته با کامیابی، مانی . شوند یابند و مانند نور فیض بخش سبب رستگاري او می او غلبه می

شهادتهایی که . هاي شهر شوش آویختند بدان به دار زدند و پوستش را از کاه انباشته از یکی از دروازهرا به تحریک مو
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آیین مانی در آسیاي باختري و در شمال افریقا . نصیب پیروان این کیش شد آتش شور و شوق این کیش را دامن زد

هاي دیوکلتیانوس و از فتوحات اسالم  و شکنجهرواج یافت، آوگوستینوس را مدت ده سال به خود جلب کرد، از آزارها 

  .جان به در برد؛ و مدت هزار سال نیمه جان تا آمدن چنگیزخان باقی بود

اش  کیش یهود تبعیدیهاي فقیر شده. مذاهب قدیم هنوز مدعی آن بودند که اکثریت اهالی امپراطوري را در بر دارند

سوریها به . ریخت کرد، و زهد و ورع خود را در تلمودها می یهاي پراکندة خویش گرد یکدیگر جمع م را در کنیسه

دادند، و کاهنان مصري مجموعۀ خدایان حیوان شکل خود را  پرستیدن بعلهاي خویش تحت نامهاي یونانی ادامه می

یک نوع در زمان آورلیانوس . پیروان خود را تا پایان قرن چهارم داشتند) مهر(کوبله، ایسیس، و میترا . کردند حفظ می

با نذر و نیازهایی به خدایان کالسیک در معبدها . تغییر شکل یافته کشور روم را فرا گرفت) کیش میترا(مهرپرستی 

رفتند، و در سراسر امپراطوري شارمندان مشتاق  گشت، هنوز محرمان به اسرار و داوطلبان به الئوسیس می تقدیم می

این کیشها دیگر، جز به طور . لی کیشهاي کالسیک از توان افتاده بودندو. آوردند مراسم پرستش امپراطور را به جا می

نه اینکه یونانیان و . انگیخت جسته و گریخته، آن اخالص پرحرارتی را که مایۀ زنده بودن یک مذهب است برنمی

شند، بلکه آنان شوق رومیان این کیشها را، که سابقاً آن اندازه محبوب آنان و آن قدر آمیخته به زهد بود، رها کرده با

هاي خود به حد افراط، با سقوط در فرسودگی جسمانی، و  به زندگی را از کف داده بودند، و با محدود ساختن خانواده

شان کاسته شده بود که معابد آنان پرورش دهندگان خود را به  اي از عده با تحمل جنگهاي خانمان برانداز به اندازه

.دادند از دست میموازات نابود شدن کشتزارها 

جنگید، مذهب مشرکان براي دفاع از  ، هنگامی که مارکوس آورلیوس با مارکومانها در کنار دانوب می178در حدود 

در این باره جز از طریق اثر اوریگنس به نام بر ضد کلسوس، و نقل . خود در برابر مسیحیت کوششی نیرومندانه کرد

این کلسوس ثانی که از او . س در آن آمده است اطالعی در دست نداریمقولهایی که از کتاب کلمۀ راستین کلسو

کرد که تمدنی که از آن  زادة دنیوي بود تا فیلسوفی صاحبنظر؛ وي احساس می سخن است، بیشتر یک نجیب

برخوردار است به کیش دیرین روم وابسته است، و بدین جهت تصمیم گرفت که با حمله به مذهب مسیح، که در آن 

مذهب جدید را چنان مطالعه کرد که اوریگنس عالم از فضل . ام بزرگترین دشمن آن بود، از کیش روم دفاع کندهنگ

هاي مقدس، به خصلت یهوه، به اهمیت معجزات مسیح، و به  کلسوس به باورپذیر بودن نوشته. و دانش او مبهوت شد

او اعتقاد آیین مسیح را به اشتعال نهایی جهان، به . تاخت تناقض مرگ مسیح با مقام الوهیت قادر بر همه چیز او می

  : کرد واپسین داوري، و به رستاخیز جسمانی مسخره می

سفیهانه است اگر فرض کنیم که هنگامی که خدا، مانند یک آشپز، آتش را خواهد افروخت تمام بشریت جز 

بلکه همچنین کسانی که دیر زمانی مسیحیان برشته خواهند شد ـ نه فقط کسانی که آن زمان زنده خواهند بود، 

تنها  …! واقعاً این امید کرمهاست. اند، از زمین برخواهند خاست اند، با همان جسمی که سابقاً داشته است مرده

توانند متقاعدشان سازند؛ تنها پنبه  ابلهان، نادانان، و بیشعوران ـ بردگان، زنان، و کودکان ـ هستند که مسیحیان می

اي  یا دیوانه …  ان، و مبتذلترین اشخاص، هر کس که گنهکار باشد،زها، قصاران، بیسوادترین مردم جهدو زنها، پینه

  .که خدایان او را به حال خود رها کرده باشند

. کلسوس از توسعۀ مسیحیت و از خصومت تحقیرآمیز آن نسبت به مشرکان و خدمت نظام و دولت وحشت داشت

ي چنین صلح طلب فرو روند چگونه ممکن است در برابر بربرهایی که به مرزهایش ا اگر اهالی امپراطوري در فلسفه

اندیشید که یک فرد نیک کشور باید مطابق مذهب میهن و زمان خود رفتار  تازند خود را حفظ کند؟ چنین می می

هم است ایمان وحدتبخش آنچه م. علناً انتقاد نماید  آنکه از قسمتهاي نامعقول آن، که اهمیت چندانی ندارند، کند، بی

کند و  آنگاه دشنامهایی را که به عیوسیان داده بود فراموش می. پرستانه است متکی بر خصلت معنوي و صداقت میهن
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آنها را به بازگشت به سوي خدایان دیرین، به پرستیدن نبوغ امپراطور که حافظ ملک است، و به شرکت در دفاع از 

اگر . در ادبیات مشرکان ذکري از وي نشده است. هیچ کس جداً به او توجه نکرد: دخوان کشور به خطر افتاده فرا می

قسطنطین باهوشتر از کلسوس بود و . اوریگنس به رد کردن افکار او نپرداخته بود، به طاق نسیان سپرده شده بود

.تشخیص داد که آیین مرده قادر به نجات روم نیست

III – فلوطین  

خواست که روش شکاکان نجیبزاده را پیش  او از مردم می. زیست رون از جو زمان خود میاز این گذشته، کلسوس بی

اي که عدة چنان کثیري از آنان را به بردگی محکوم کرده بود به یک  خواستند از جامعه ، حال آنکه آنها می گیرند

که شالودة مذهب است در کل  آگاهی بر نیروهاي فرا حسی. ساخت دنیاي رازوري پناه برند که هر بشري را خدا می

فلسفه نیز آن تفسیر از تجربۀ حسی را که در قلمرو علم . گرایی و جبریت عصري سرفرازتر بود در حال غلبه بر ماده

گردانید نوفیثاغورسیان و نوافالطونیان نظریۀ تناسخ  کرد و هم خود را مصروف مطالعۀ دنیاي نامرئی می است رها می

طونی دربارة مثل االهی را به صورت زهدي بسط دادند که هدفش حیات بخشیدن به درك فیثاغورس و افکار افال

روحی از راه تضعیف حواس جسمانی، و صعود مجدد از طریق تزکیۀ نفس از مدارجی بود که روح از آنها تنزل کرده 

  .تا در وجود انسان حلول کند

در لوکوپولیس به دنیا آمده بود از قبطیان  203که در سال  وي. فلوطین این تئوزوفی رازورانه را به اوج ارتقا رسانید

بی آنکه . بیست و هشت ساله بود که به فلسفه پرداخت. رفت که نام رومی و تربیت یونانی داشت مصر به شمار می

این  .جست یافت ارضا گردد، از نزد استادي به نزد استادي دیگر رفت، تا اینکه سرانجام در اسکندریه مردي را که می

شخص آمونیوس ساکاس بود که از آیین مسیح دست کشیده به کیش مشرکان گرویده بود و میل داشت مسیحیت و 

فلوطین پس از آنکه مدت . فلسفۀ افالطون را با هم سازش دهد، همانگونه که بعداً شاگردش اوریگنس این کار را کرد

فتن به ایران بود داخل خدمت شد، به امید اینکه ده سال نزد آمونیوس به تحصیل پرداخت در لشکري که آمادة ر

به  244در . النهرین رسید و از آنجا دوباره به انطاکیه بازگشت به بین. مستقیماً با حکمت موبدان و برهمنان آشنا شود

خود مکتب فلسفۀ فلوطین چنان پرآوازه شد که گالینوس امپراطور او را ندیم . رم رفت و تا هنگام مرگ در آنجا ماند

بنیاد نهد ) شهر افالطون(ساخت، و حاضر شد او را یاري کند تا در کامپانیا شهري غایت مطلوب به نام پالتونوپولیس 

گالینوس بعداً از این نظر عدول کرد ـ شاید براي آنکه مانع . و آن را مطابق اصول کتاب جمهور افالطون اداره کند

  .ناکامی و رسوایی فلوطین شود

او در واقع به . پیش گرفتن زندگانی یک نفر قدیس در میان تجمل روم نام نیک فلسفه را از نو زنده کردفلوطین با در 

حاضر نشد در » .ننگ داشت از اینکه روحش داراي جسمی بود«: گوید جسم خود توجهی نداشت و فرفوریوس می

ترین قسمت وجودش است  ش کم اهمیتگفت که جسم پردازي بنشیند تا تصویري از او بپردازند، زیرا می برابر چهره

کرد؛  خورد و به نان کم قناعت می گوشت نمی. ـ اشارتی به آنکه هنر باید در طلب روح باشد نه در جستجوي جسم

. کرد از هر گونه روابط جنسی احتراز داشت، اما این روابط را محکوم نمی. در عادات ساده، و در رفتار مهربان بود

هنگامی که اوریگنس در جلسۀ درس او حاضر شد، استاد . دید بود که جزء را در پرتو کل میفروتنیش شایستۀ مردي 

بیند چیزي ندارد که شنوندگان از او یاد  وقتی که متکلم می«: سرخ گشت و خواست که درس را پایان دهد، و گفت

وقف به موضوع و صداقت پرداز شیوایی نبود، ولی خلوص نیتش در  سخن» .شود بگیرند، قوت طبع از او سلب می

میلی، و آن هم تنها در اواخر عمر، حاضر شد که اصول مسلکش  با بی. کرد مطلقش کمبود فن سخنوري را جبران می

هیچ گاه در نخستین تراوش خامۀ خود تجدیدنظر نکرد، و علی رغم ویرایش فرفوریوس . را به رشتۀ تحریر درآورد

.استمشکلترین متون فلسفی یونانی انئادهاي او همچنان جزو نامنظمترین و 
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شکل  گفت که ماده فی نفسه یک امکان بی پذیرفت، ولی می فلوطین ایدئالیستی بود که وجود ماده را از راه لطف می

طبیعت عبارت . آن است) پسوخه(ح گیرد، به علت نیروي درونی یا رو هر صورتی که ماده به خود می. صورت است

تواند واقعیتی عالی به وجود  واقعیتی دانی نمی. است از مجموع نیروها یا روح که آفرینندة تمام اشکال در جهان است

برعکس، موجود عالی، یعنی روح، موجود دانی، یعنی شکل، را که به صورت جسم تجسم یافته است تولید . آورد

نی ـ از مراحل اولیۀ پیدایی در رحم مادر، تشکیل تدریجی اعضا و جوارح، و باالخره رشد یک فرد انسا. کند می

این کششها و منویات روح است . درآمدن به صورت موجودي بالغ ـ کار پسوخه یا اصل حیاتی است که در نهاد اوست

ماده . آورد ه وجود میهر چیزي روح دارد، یک نیروي درونی که شکل خارجی را ب. دهد که بدن را بتدریج شکل می

اي است متوقف شده، و در بدي امکان خوبی نهفته  تنها بدان اعتبار بد است که شکل رسا نیافته است؛ رشد و توسعه

  .است

چنانکه هیوم بعداً (نامیم  آنچه را ما ماده می. شناسیم ما ماده را فقط به وسیلۀ تصور ـ احساس، درك، و تفکر ـ می

در بهترین صورت چیزي است فرضی و اغفال کننده که انتهاي اعصاب ما را . تصورات است اي از تنها دسته) گفت

. تصورات مادي نیستند). نامید» امکان دایمی احساس«همان چیزي که جان استوارت میل آن را یک . (کند متأثر می

نها، عقل محیطی است؛ و این قابلیت داشتن تصورات و استفاده از آ. مفهوم گسترش در مکان دربارة آنها صادق نیست

عقل جبري است به اعتبار آنکه تابع احساس است؛ مختار است به . اوج تثلیث انسانی ـ نفس، روح، و ذهن ـ است

.ترین شکل روح خالق و قالب دهنده است حکم آنکه عالی

ندي خود را با روحی خویشاو. داند که واقعیتی است برتر از جسم روح می. جسم، هم آلت روح و هم زندان آن است

کند و در استکمال فکري مشتاق وصل دوباره به این واقعیت روحی  وسیعتر ـ جان نیروي خالق کیهانی ـ حس می

. عنایتی روز ازل از آن جدا شده و به جهان خاکی سقوط کرده است عالی است که ظاهراً بر اثر یک فاجعه و بی

خواهد آن را رد کند، و نزول روح را از  دهد که می تیسیسم میفلوطین در این خصوص منطقاً تن به نوعی گنوس

شمارد که  به طور کلی این مفهوم هندویی را مرجح می. کند مراتب مختلف آسمان تا حلول به جسم انسانی وصف می

ر کند؛ این سی کند، یا اینکه، برعکس، از سطوح عالی به دانی نزول می روح از سطوح دانی به سطوح عالی سیر می

. گیرد صعودي یا نزولی، که همان اشکال مختلف زندگی است، طبق فضایل یا رذایل روح در هر تناسخی صورت می

کسانی که موسیقی را زیاده از حد : گوید دهد و می فلوطین گاهی، از راه خوش طبعی، خود را فیثاغورسی نشان می

یلسوفانی که زیاده از حد به تفکر می پردازند به سرا، و ف اند در تناسخ بعدي به صورت مرغان نغمه دوست داشته

روح هر چه بیشتر رشد یافته باشد با پیگیري بیشتر جویاي اصل یزدانی خویش است ـ . صورت عقابها در خواهند آمد

هر گاه . اي که خواستار بازگشت به خانۀ خود است همانند طفلی است که از پدر و مادر خود دور مانده یا سرگشته

واند تقوا پیشه گیرد یا عشق حقیقی ورزد یا خود را وقف موزها کند، یا به فلسفۀ جبري بپردازد، نردبامی را که روح بت

از آن پایین آمده است پیدا خواهد کرد و با آن به خداي خویش خواهد پیوست، پس بگذارید روح پاك شود، بگذارید 

عالم اندیشه این جهان را ترك کند؛ باشد که غفلتاً، در از روي شور و شوق مشتاق ذات نامرئی گردد، بگذارید در 

کوبد،  هاي ذهن نمی اي که دیگر ماده بر دروازه اي که همۀ سرو صداهاي حواس ساکت شده است، در لحظه لحظه

تورو دربارة یکی از . (روح احساس کند که جذب اقیانوس وجود شده و به واقعیت معنوي و غایی پیوسته است

) »شد ماندم و بودن من آغاز می گاهی از زیستن باز می«: نویسد قصد خود در کنار والدزپوند چنین میم گردشهاي بی

  :گوید فلوطین می
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اك و سرشار از نور خودش را نیز تابن …. بیند آید روح تا آنجا که مشروع است خدا را می وقتی این حالت پیش می

حالتی خواهد یافت که نور محض، سبک شده، چابک، و در حال خدا ادراك خواهد دید؛ یا، به عبارت بهتر، خود را در 

  .شدن است

در وراي هستی، «). پسوخه(، و روح )نوس(، عقل )هن(نیز یک تثلیث است، تثلیث وحدت » آن«ولی خدا چیست؟ 

خدا  ما از. در میان آشفتگی ظاهري ناشی از کثرت این جهانی یک حیات وحدتبخش جریان دارد: »یگانه وجود دارد

هر صفت ثبوتیه یا ضمیر متمایزکنندة ما اگر بر او اطالق شود برایش محدودیتی . دانیم جز اینکه وجود دارد هیچ نمی

از این مبدأ اول . و خیر محض است  توانیم بگوییم که او احد، مبدأ اول، تنها می.اش نیست کند که شایسته ایجاد می

، با قالبهاي شکل دهنده و نوامیس حاکم بر اشیا مطابقت دارد؛ اینها به شود که با مثل افالطونی عقل عالم صادر می

چون این مثل پایدار هستند و ماده جز یک بستر . هاي خدا، دلیل احد، و نظم و سامان جهان هستند اصطالح اندیشه

قوام جهانند، آن  اشکال گذرا نیست، تنها واقعیت حقیقی یا پایدار همان مثل هستند ـ اما وحدت و عقل، گرچه مایۀ

دهد، یعنی اصل جانبخشی که همه چیز سرشار از  این عمل را سومین اقنوم الوهیت انجام می. آورند را به وجود نمی

هر چیزي، از ذرات گرفته تا کرات، برخوردار از روحی فعالیت . دهد آن است و به اشیا قدرت و شکل مقدر شده را می

روح فردي فقط به عنوان نیروي . است» برهمن«یک » آتمن«هر . ن استانگیز است که خود جزئی از روح جها

جاوید بودن به معناي بقاي شخصیت نیست، بلکه . حیاتبخش یا انرژي جاوید است و نه به عنوان یک خصلت متمایز

.جذب شدن روح است در چیزهایی که مرگ ندارند

پنداشتند، زیبایی فقط عبارت از هماهنگی و  و میبرخالف آنچه افالطون و ارسط. تقوا حرکت روح به سوي خداست

تناسب نیست، بلکه روح زندة با الوهیت نامرئی موجود در اشیا است، زیبایی تفوق روح بر جسم، شکل بر ماده و عقل 

توان چنان پرورش  روح را می. دیگر) رسانۀ(و هنر عبارت است از انتقال این زیبایی معنوي به یک وسیط . بر اشیاست

د که از جستجوي زیبایی در شکلهاي مادي یا انسانی فراتر رود و آن را در روح نهفتۀ طبیعت و در نوامیس آن، در دا

سازد، و سرانجام در وحدت االهی، که همۀ اشیاي هستی را همبسته  علم و در نظم دقیقی که علم آشکار می

بالجمله، زیبایی و تقوا یکی هستند؛ و . ، بجویدآورد سازد، و به صورت یک هماهنگی عالی و اعجاب انگیز در می می

  .این وحدت و همنوایی جزء است با کل

یک  …کند ساز رفتار می یابی، همان گونه رفتار کن که یک مجسمه اگر خودت را زیبا نمی. در خودت فرو برو و بنگر

کند تا اثرش ظاهري  تر می هکند، یک خط را روشنتر، خط دیگري را پاکیز تراشد، جاي دیگر را صاف می جا را می

و از  …آنچه را زاید است بتراش، هر چه را کژ است، راست کن . تو نیز چنین کن. دوست داشتنی به خود بگیرد

  .ببینی کمال نیکویی را در حرم بی آالیش …ات باز نایست تا اینکه  قلمزدن مجسمه

شود ـ روي آوردن اذهان حساس از  می بر این فلسفه همان جو معنوي حاکم است که در مسیحیت معاصر حس

عالیق مدنی به مذهب، گریز از دولت به سوي خدا تصادفی نبود که فلوطین و اوریگنس همدرس و دوست بودند، و 

فلوطین آخرین فیلسوف بزرگ مشرك . کلمنس اسکندرانی بنیادگذار فلسفۀ افالطونی مسیحی در اسکندریه شد

مسیحیت تقریباً همۀ نظرات او را بعداً پذیرفت .رلیوس یک مسیحی بدون مسیح بوداست، او نیز مانند اپیکتتوس و آو

از طریق فیلن، . سازد هاي قدیس آوگوستینوس حالت وجد این عارف عالیقدر را منعکس می و بسیاري از نوشته

شکاف میان . شتیوحنا، فلوطین، و آوگوستینوس افالطون بر ارسطو پیروز شد و وارد در ژرفترین االهیات کلیسا گ

  .شد هزار سالی خدمتگزار االهیات شود رفت و عقل راضی می فلسفه و مذهب از بین می
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IV – مدافعان ایمان  

ایگناتیوس، اسقف انطاکیه، . ترین فضالي امپراطوري برخوردار بود کلیسا اینک از پشتیبانی چند تن از برجسته

؛ اینان به مسیحیت فلسفه بخشیدند و دشمنان آن را به کمک پس از حواریون شد» آباي کلیسا«سرسلسلۀ نیرومند 

یوستینوس چون حاضر نشد از کیش خود دست بردارد، محکوم گشت که طعمۀ جانوران . استدالل از میان برداشتند

در راه رم چندین نامه نوشت که شور و هیجان آمیخته با زهد و ورع آنها نمایانگر روحیۀ ). 108(درنده شود 

  :شتافتند است که مسیحیان با اتکا به آن به استقبال مرگ میسرسختی 

خواهش . خواهم کسی مانع این امر شود میرم، و نمی دهم که من با طیب خاطر در راه خدا می به همگان هشدار می

م به لقاءاهللا توان از این راه می. بگذارید جانوران مرا بخورند. ام مهربانی نامعقول نداشته باشید من این است که درباره

بهتر است درندگان را تحریک کنید تا گور من شوند و اثري از جسم من برجاي نگذارند تا وقتی به  …. نایل آیم

اگر بتوانم  …. اند دهمن آرزومند درندگانی هستم که براي من آماده کر …. روم مزاحم هیچ کس نباشم خواب می

را آتش بزنند و مصلوب کنند، با درندگان رو به رو شوم تا مرا تکه بدین ترتیب به عیسی مسیح ملحق شوم، بگذارید م

هاي بیرحمانۀ  پاره کنند، استخوانهایم را خرد کنند، بند از بندم جدا سازند و جسمم را نیست کنند، من این شکنجه

  !خرم ابلیس را به جان می

. شتند که معموال خطاب به امپراطور بودبر له مسیحیت نو» هایی دفاعیه«کوادراتوس، آتناگوراس، و بسیاري دیگر 

اش به نام کایکیلیوس با توانایی  گذارد تا یکی از اشخاص نوشته مینوکیوس فلیکس در گفتگویی تقریباً سیسرونی می

دهد که  اي مؤدبانه می از شرك دفاع کند، ولی از زبان شخص دیگري به نام اوکتاویوس پاسخ وي را به اندازه

یوستینوس سامري، که در زمان آنتونینوس به روم آمد، در . شود که به آیین مسیح درآید قانع می کایکیلیوس تقریباً

را » وریسیموس فیلسوف«آنجا یک مکتب فلسفۀ مسیحی ایجاد کرد و در دو دفاعیۀ شیوا کوشید که امپراطور و 

پردازند، و چنانکه دوستانه با آنان  متقاعد سازد که مسیحیان شارمندان وفاداري هستند، مالیات خود را سر موعد می

چند سالی بدون مانع تعلیم داد، ولی بیان تند او . رفتار شود ممکن است براي کشور پشتیبان سودمندي باشند

، فیلسوفی از رقیبان او مقامات دولتی را بر آن داشت او را با شش تن از 166به سال . برایش دشمنانی پدید آورد

دشمنان «بیست سال بعد، ایرنایوس، اسقف لیون، با نگاشتن رسالۀ . و همه را به دار آویزندپیروانش بازداشت کنند 

ایرنایوس . شد، سالح نیرومندي براي وحدت کلیسا فراهم کرد ، که ضربتی به تمام مرتدان محسوب می»مرتد

یحیان از روي فروتنی تنها گوید تنها وسیله براي جلوگیري از تجزیۀ مسیحیت به هزار فرقه، این است که همۀ مس می

.از یک قدرت مسلکی ـ از فتواي شوراهاي اسقفان کلیسا ـ پیروي کنند

او در این شهر به . در این دوره دلیرترین مبارز راه مسیحیت کوینتوس سپتیمیوس ترتولیانوس از اهالی کارتاژ بود

اي تحصیل کرد که  ا در همان مدرسهقدم به گیتی نهاد؛ پسر یک یوزباشی رومی بود، او علم بیان ر 160سال 

در نیمه راه زندگی به آیین مسیح . سپس سالی چند در رم به وکالت پرداخت. آپولیوس در آن پرورش یافته بود

و بنابر روایت قدیس هیرونوموس، به مقام کشیشی   گرایید، زنی مسیحی گرفت، از همۀ لذات مشرکان دست کشید،

ایی را که در علم بیان و به عنوان وکیل مدافع آموخته بود، از آن پس با شور و شوق همۀ نیرنگها و زبردستیه. رسید

مسیحیت یونانی مبتنی بر اصول خداشناسی، مابعدالطبیعه، و رازوري . یک نو گرویده در خدمت مسیحیت گذاشت

ت سیسرون، و خشکی استهزا او نیرو و حرار. و عمل استوار کرد  ترتولیانوس مسیحیت التینی را بر اخالق، حقوق،. بود

ایرنایوس آثار خود را به . سایید آمیز یوونالیس را داشت، و گاهی در تندي و تیزي عبارات شانه به شانۀ تاسیت می

  .با مینوکیوس و ترتولیانوس ادبیات مسیحی در غرب التینی، و ادبیات التینی مسیحی شد. یونانی نوشته بود
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کردند،  رومی کارتاژ مسیحیان را به اتهام وفادار نبودن به کشور محاکمه می، هنگامی که دادرسان 197در سال 

وي در این اثر . نگاشت) دفاعنامه(ترتولیانوس خطاب به یک دادگاه خیالی شیواترین اثر خود را به نام آپولوگتیکوس 

دن خاندان امپراطوري مصون مان …همواره براي همۀ امپراطوران، براي «دهد که مسیحیان  به رومیان اطمینان می

او از » .کنند از خطر، براي لشکریان دالور، براي یک مجلس سناي وفادار، براي دنیایی در حال صلح و آرامش، دعا می

با عباراتی . کند مسیحیت اشاره می هاي آن در آثار نویسندگان دوران پیش از عظمت وحدت تجلیل، و به نشانه

یک سال بعد، در حالی که با سرعتی » !روح را بنگرید که سرشتی مسیحی داردشهادت «: آورد شورانگیز بانگ برمی

آورد، کتاب دربارة نمایش را منتشر ساخت که توصیفی سرزنش آمیز  عجیب از دفاع ایقایی به تعرضی شدید روي می

سانی نسبت به از نمایشهاي رومی به عنوان دژ کارهاي منافی عفت، و آمفی تئاترهاي به عنوان اوج اعمال غیر ان

  :وي در پایان با تهدیدي تلخ چنین نتیجه گرفت. انسانها بود

آن هنگامی است که سراسر این جهان کهنه و  …. در روز واپسین و ابدي داوري نمایشهاي دیگري نیز خواهد بود

ندان، چقدر من حیرت زده، خ! آن روز چه نمایشی عظیم خواهد بود. خواهند سوختنسلهایش در آتشی بیمانند 

روند، در اعماق  رفت به بهشت می خرسند، و مسرور خواهم شد وقتی مالحظه کنم که آنهمه شاهانی که گمان می

هایی فروزانتر از آنچه خود علیه مسیحیان  کنند و دادرسانی که نام عیسی را آزردند، در شعله ظلمت زاري می

 …! شوند شوند و با هم طعمۀ آتش می دان خود سرخ میحکیمان و فیلسوفان در برابر شاگر! سوزند افروختند، می می

رسد، بازیکنانی  بینم که بیش از هر زمان دیگر صدایشان در تراژدي خودشان به گوش می انگیزي را می و بازیگران غم

!شوند رانانی را که روي چرخهاي آتشین سرخ می و ارابهرا که اعضایشان در آتش نرم و سبک است، 

همان نیرویی را که   شد، ترتولیانوس هر چه پیرتر می. و بیمارگونه تضمینی بر عقیدة راسخ نیست تخیلی چنین شدید

. کرد اینک بشدت در رد هر گونه تسکین به جز تسلی ایمان و امید صرف می  در جوانی در لذتجویی به کار برده بود،

به «: گفت نامید و می می» آید به درون میدري که دیو از آن «ساخت و او را  با خشنترین عبارت زن را مخاطب می

او که زمانی دوستار فلسفه بود و آثاري مانند دربارة روح نگاشته بود و » .خاطر گناه تو بود که مسیح مرد

کرد و از باور  مابعدالطبیعۀ رواقیان را با مسیحیت تطبیق داده بود، اکنون هر استدالل مستقل از مکاشفه را رد می

این سخن باور کردنی است درست براي اینکه نامعقول : پسر خدا مرده است«: برد عتقاد خود لذت مینکردنی بودن ا

ترتولیانوس در پنجاه و هشت سالگی » .این سخن حتمییت دارد براي اینکه محال است: دفن گشت و زنده شد. است

آنکه زیاده از حد آلوده به امور به یک پیرایشگري وسواس آمیز گرفتار شد و کلیساي ارتدوکس را ، به دستاویز 

پنداشت که این مسلک تعالیم مسیح را  دنیوي است، ترك کرد، و به اصول عقاید مونتانوسیان گرایید، زیرا می

شدند، همچنین همۀ پدران و  او همۀ آن مسیحیانی را که سرباز، هنرپیشه، یا کارمند دولت می. کند صریحتر اجرا می

کردند، و همۀ اسقفهایی را که گناهکاران پشیمان را براي تناول  را وادار به حجاب نمی مادرانی را که دخترانشان

  .نامید» شبان زناکاران«سرانجام، پاپ را پاستور مویخوروم یعنی . کرد پذیرفتند محکوم می عشاي ربانی می

نشین  کوپریانوس، اسقف اسقفهاي توانا و صمیمی، مانند. کرد مع هذا، علی رغم وي کلیسا در افریقا پیشرفت می

در مصر، گسترش کلیسا کندتر بود، و از مراحل . کارتاژ را تقریباً به اندازة اسقف نشین رم غنی و متنفذ ساختند

اسکندریه » مکتب کاتشیستی«در پایان قرن دوم غفلتاً صحبت از . نخستین آن آثاري در تاریخ به جاي نمانده است

کلمنس و اوریگنس . فلسفۀ یونان متحد کرد و دو تن از آباء بزرگ را به کلیسا داد آید که مسیحیت را با به میان می

هر گاه روح این دو فایق آمده بود، . داشتند هر دو در ادبیات مشرکان متبحر بودند و به شیوة خویش آن را دوست می

  .آمد چنان شکاف مخربی میان فرهنگ کالسیک و مسیحیت پدید نمی
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پسر . پدرش به عنوان مسیحی توقیف و محکوم به مرگ شد) 202(آدامانتیوس هفده ساله بود هنگامی که اوریگنس 

اي  خواست در زندان به پدر خویش بپیوندد و همراه او شهید شود؛ چون مادرش نتوانست او را به هیچ وسیله می

: وشت و به او پیام دادهایی تشجیع کننده به پدر خویش ن اوریگنس نامه. منصرف کند، لباسهایش را پنهان کرد

سر پدر را بریدند و از آن پس پسر ناچار بود از مادر و شش برادر و خواهر » .زنهار، به خاطر ما تغییر عقیده ندهی«

وي که شاهد شهادت عدة بسیاري بود از این طریق کششی به زهد بیشتر پیدا کرد و . خردسال خود نگهداري کند

خوابید، کفش به پا  گرفت، کم، و آن هم روي زمین لخت، می سیار روزه میب. اي پیش گرفت زندگی پارسایانه

انجیل  12، آیۀ 19سرانجام تحت تأثیر تفسیر ریاضت آمیز باب . کرد کرد، و سرما و برهنگی را بر خود هموار می نمی

گرچه هجده سال . به سمت ریاست مکتب کاتشیستی جانشین کلمنس شد ،203در سال  .کردمتی خود را خصی 

بیشتر نداشت، دانش و فصاحت او عدة زیادي از دانشجویان مشرك و مسیحی را جلب کرد، و آوازة شهرتش در میان 

.مسیحیان پیچید

هاي کوتاهی  آنها رساله مسلماً تعداد زیادي از. زدند را در حدود شش هزار جلد تخمین می» کتابهایش«برخی از قدما 

» کدام یک از ما ممکن است تمام آنچه را او نوشته است بخواند؟«: پرسد با این وصف هیرونوموس می. بوده است

اوریگنس از فرط عشق به کتاب مقدس، که قسمتی از آن را در کودکی از بر کرده و جزو حافظۀ وي شده بود، مدت 

نویس و نساخ صرف مقابلۀ متن عبري عهد قدیم با یک نسخه برگردان این بیست سال از عمر خود را با گروهی تند

مقایسۀ این ترجمه و با . کرد تئودوتیونآکویال، سوماخوس، و  هفتادي،هاي یونانی  متن به تلفظ یونانی، و ترجمه

را به » ترجمۀ هفتادي«اي از  تنقیحهاي گوناگون و با استفاده از آشنایی به زبان عبري، اوریگنس متن اصالح شده

او این کار را کافی ندانست، و براي تکمیل آن تفسیرهایی، گاه مفصل، راجع به هر یک از اسفار . کلیسا تقدیم کرد

ري به نام اصول اولیه گزارشی مشروح، منظم، و فلسفی از مجموع آیین مسیحی تهیه با نوشتن اث. تورات به آن افزود

براي . هاي فیلسوفان مشرك دست زد در رسالۀ متفرقه به اثبات همۀ اصول الیتغیر مسیحیت براساس نوشته. کرد

طبیق داده بودند، و هاي هومر را با عقل ت تسهیل این کار از طریقۀ تمثیلی، که فیلسوفان مشرك به کمک آن نوشته

اوریگنس عقیده داشت که معنی تحت . استفاده کرد  فیلن آیین یهود را به وسیلۀ آن با فلسفۀ یونان سازش داده بود،

معنی اخالقی و معنی روحی، که فقط معدودي افراد : اللفظی کتاب مقدس، متضمن دو سلسله معانی عمیقتر است

او حقیقت سفر پیدایش را به مفهوم تحت اللفظی آن . انی رسوخ کنندتوانند به آن مع خاص و پرورش یافته می

کرد و  ظواهر ناپسند مناسبات یهوه با اسرائیل را به عنوان اینکه نمادهایی بیش نیست رد می: دانست مشکوك می

کند، افسانه داستانهایی مانند داستان شیطان که عیسی را بر فراز کوه بلندي برد تا ملکوتهاي جهان را به او عرضه 

:پرسید می. هاي کتاب مقدس براي این پرداخته شده بود که حقیقتی روحانی را بفهماند به گمان او قصه. پنداشت می

آنکه آفتاب، ماه و  تواند تصور کند که روز اول و دوم و سوم، و شب و صبح وجود داشته بی کدام انسان با بینشی می

که باور کند خدا مانند یک کشاورز باغی در عدن درست کرد و درخت  ستارگان باشند؟ کدام انسان ابلهی است

رود روشن  هرچه اوریگنس بیشتر میتا هر کس که میوة این درخت را چشید، جان بیابد؟  …. زندگی را در آن نشاند

او از این توقع که . شود که او یک رواقی، نوفیثاغورسی، افالطونی، و گنوسی است که مصمم است مسیحی باشد می

او نیز مانند . کیشی که به خاطر آن هزار اثر نگاشته و از مردي خویش صرف نظر کرده بود دست بردارد، بیمورد بود

خداي اوریگنس یهوه . اش از فلسفۀ آنان دشوار است فلوطین شاگرد آمونیوس ساکاس بود و گاهی تشخیص فلسفه

وصف شده در عهد جدید نیست، لوگوس یا عقلی  مسیح آن چهرة انسانی. نیست، اصل نخستین تمام چیزهاست

در فلسفۀ اوریگنس نیز مانند . آفرید و زیر دست اوست) اب(این مسیح را خدا . دهد است که دنیا را سازمان می

پس از مرگ نیز . پیماید فلسفۀ فلوطین روح یک سلسله مراحل و تجمسها را پیش از آنکه داخل در بدن گردد، می

www.IrPDF.com



١۶۴۶

کنند؛ ولی  حتی منزهترین ارواح نیز مدتی دوران برزخ را طی می. کند تا به لقاءاهللا برسد را طی می حاالتی مشابه این

دنیاي دیگري خواهد بود که تاریخ طوالنی خود را » اشتعال نهایی«پس از . سرانجام همۀ ارواح نجات خواهند یافت

تر است،  نیاها نسبت به دنیاي قبلی کمال یافتههر یک از این د ….خواهد داشت؛ سپس دنیایی دیگر والی غیر النهایه

  .سازد و تمام این توالی پردامنه است که بتدریج طرح خدا را عملی می

نشین او بود و   جاي شگفتی نیست که دمتریوس، اسقف اسکندریه، نسبت به این فیلسوف برجسته، که زینت اسقف

او از دادن مقام کشیشی به اوریگنس سرباز زد و . باشدکرد، احساس شک و تردید کرده  با امپراطوران مکاتبه می

  ولی هنگامی که اوریگنس سفري به خاورمیانه کرد،. گفت که چون که او خود را خصی کرده است صالحیت ندارد می

. دمتریوس اعتراض کرد که بدین ترتیب حقوق او نقض شده است. دو اسقف فلسطینی به او عنوان کشیش دادند

. این انجمن انتصاب اوریگنس را لغو و او را از اسکندریه تبعید کرد. حانیان حوزة خود تشکیل دادانجمنی از رو

در آنجا ستایش معروف خود را از مسیحیت تحت عنوان بر . اوریگنس به قیصریه رفت و در آنجا به تعلیم ادامه داد

داد که در برابر  ل داشت ولی پاسخ میروح بزرگ او نیروي براهین کلسوس را قبو. نگاشت 248ضد کلسوس به سال 

نتیجه . هر اشکال و استبعادي در آیین مسیح، در کیش مشرکین بسیاري چیزها هستند که به مراتب نامحتملترند

گرفت که هر دو نظریه نامعقول است بلکه معتقد بود که کیش مسیح خط مشی زندگی اصیلتري به انسان  نمی

.تواند آن را الهام کند پرستی نمی بر بت دهد که یک کیش محتضر و مبتنی می

اوریگنس که در آن زمان شصت و پنج سال داشت . ، دکیوس شکنجه و آزار را به قیصریه کشانید250در سال 

اي آهنین بر گردنش زدند و چندین روز در  زنجیر بر او نهادند و قالده. بازداشت شد و او را به پایۀ شکنجه بستند

شکنجه در بدنی . پس از آن بیش از سه سال در قید حیات نبود. گ دکیوس سبب آزادي او گشتولی مر. زندان ماند

او همان گونه که بیچیز آغاز به تعلیم کرده بود، فقیر از . که بر اثر ریاضت و زهد شدید ناتوان شده بود اثر مهلکی کرد

تهاي او دیگر از حالت اینکه رازي میان وقتی بدع. دنیا رفت، و به هنگام مرگ نامورترین مسیحی زمان خویش بود

عقاید « 400پاپ آناستاسیوس در سال . چند تن از فضال باشد به درآمد، کلیسا الزم دانست از او سلب اجتهاد کند

مع هذا، قرنها تقریباً . میالدي او را کافر اعالم کرد 553او را محکوم ساخت و شوراي جامع قسطنطنیه در » کفرآمیز

دفاع او از مسیحیت بر متفکران مشرك . کردند و تحت تأثیرش بودند ان مسیحی آثارش را مطالعه میهمۀ دانشمند

پس از اوریگنس مسیحیت دیگر یک آیین صرفاً تسکین دهنده . پیشین اثر گذاشت» هاي دفاعیه«بیش از هر یک از 

  .ید که مبتنی بر عقل استبال اي کامل شده بود که بافت کتاب مقدس را داشت، ولی بدان می نبود؛ فلسفه

V – سازمان قدرت  

اصول تفسیر تمثیلی او نه فقط اجازة اثبات هر : شاید بتوان کلیسا را از اینکه اوریگنس را محکوم کرد معذور دانست

گذاشت؛ و همانا،  داد، بلکه یکباره همۀ داستانهاي کتاب مقدس و حیات این جهانی عیسی را کنار می موضوعی را می

کلیسا که در برابر دشمنی . کرد کشید، قضاوت فردي را از نو برقرار می که مسئلۀ دفاع از ایمان را بیش می در حالی

مخاطره به خود اجازه دهد که، با هر جریان  توانست بی کرد، نمی یک دولت مقتدر احتیاج به وحدت را حس می

. یا پیروانی برجسته به هفتاد و دو فرقه تقسیم شوداي،  فکري، یا به وسیلۀ بدعتگذاران بی باور، یا غیبگویانی خلسه

اند، زیرا هر فردي   به چندین فرقۀ مخالف تقسیم شده«خود کلسوس به استهزا خاطر نشان کرده بود که، مسیحیان 

، ایرنایوس صورتی مرکب از بیست گونه 187حدود سال » .اي مخصوص به خود داشته باشد میل دارد دسته

افکار بیگانه دایماً در . برد ، استیفان از هشتاد فرقه در مسیحیت نام می384در حوالی سال  .مسیحیت تنظیم کرد

کلیسا که احساس . کردند هاي جدید صفوف آن را ترك می کرد و مؤمنان براي پیوستن به فرقه کیش مسیح رخنه می

شود، اینک ناچار بود مقوالت  یک میرسد و دورة بلوغ و پختگی وي نزد کرد دوران آزمایشهاي شبابش به پایان می می
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: نمود که سه گام دشوار بردارد خویش را تعریف کند و شرایط الزم وابستگی افراد را به خود اعالم دارد، و الزم می

.تدوین مبانی شریعت بر اساس کتاب مقدس؛ تبیین آیین مسیحیت؛ و سازمان دادن قدرت کلیسا

مسیحیان در رد یا قبول . فراوان بود» اعمال«، اسفار، مکاشفه، و )رساله(امه در ادبیات مسیحی در قرن دوم، انجیل ن

را قبول » کتاب مکاشفۀ یوحنا«کلیساهاي غرب . آنها به عنوان تفاسیر مجاز از عقاید مسیح همداستان نبودند

ا قبول داشتند ر» هاي یعقوب رساله«عبري و » انجیل«برعکس، . کردند داشتند، کلیساهاي شرق بکلی آن را رد می

تعلیمات دوازده «هاي مربوط به اواخر قرن اول، تحت عنوان  کلمنس اسکندرانی از رساله. که در غرب مردود بود

دست کلیسا را در » عهد جدید«اي از  مارکیون با انتشار دادن نسخه. برد اي مقدس نام می ، به عنوان نوشته»حواري

فقط . کنونی قانونی، یعنی اصیل یا ملهم، شناخته شدند» هد جدیدع«دانیم چه وقت کتابهاي  نمی. حنا گذاشت

کشف کرد و به نام او معروف شده  1740اي به زبان التینی که موراتوري آن را در سال  توان گفت که طبق قطعه می

  .دانند، قانون شریعت در آن زمان تثبیت شده بوده است می 180است، و عموماً تاریخ آن را حدود سال 

در قرن سوم این مجالس فقط از . شده است قرن دوم شوراها یا انجمنهاي روحانیان با تناوب بیشتر تشکیل میدر 

یعنی » کاتولیک«یافت و در پایان این قرن مجالس مزبور به عنوان داوران قطعی کیش مسیحی  اسقفها تشکیل می

یره شد، زیرا نیاز به یک اعتقاد مشخص را که بر بدعتگذاري چ) ارتدوکسی(اعتقاد به آیین . همگانی، شناخته شدند

کرد، و قدرت کلیسا نیز از آن پشتیبانی به  بتواند منازعات را تعدیل کند و شک و تردیدها را آرام سازد، برآورده می

  .آورد عمل می

نماید  پس از تضعیف کلیساي مادر در اورشلیم، چنان می. مسئلۀ تشکیالت بستگی به تعیین مرکز این قدرت داشت

شدند ـ داراي قدرتی مستقل  که محافل مذهبی محلی ـ جز مواقعی که به توسط جماعات دیگر مستقر و حمایت می

: جست البته مقام کلیساي رم مدعی بود که پطرس آن را بنیاد نهاده است، و به این سخن عیسی استناد می. بودند

به آرامی (» و بر این صخره«) Petros، به یونانی Cephasبه آرامی (» گویم که تویی پطرس و من نیز تو را می«

cephas و به یونانی ،petra (»و کلیدهاي . کنم و ابواب جهنم بر آن استیال نخواهند یافت کلیساي خود را بنا می

سپارم و آنچه در زمین بندي در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان  ملکوت آسمان را به تو می

اند که تنها شکسپیر  در صحت این قسمت شک شده است و آن را الحاقی و همچون جناسی پنداشته» .شودگشاده 

ولی ظاهراً راست است که اگر پطرس جمعیت مسیحی رم را ایجاد نکرده باشد در . توانست به آن تمسک جوید می

مقام اسقفی را به دست «که پطرس نویسد  می 187ایرنایوس در سال . آنجا وعظ و اسقف آن شهر را معین کرده است

کند، و کوپریانوس، اسقف کارتاژ، رقیب بزرگ رم، به  این روایت را تأیید می 200ترتولیانوس در سال » .لینوس سپرد

  .دارد که اولویت رم را بپذیرند همۀ مسیحیان را بر آن می 252سال 

کلمنس، ظاهراً نگارندة  سوم،پاپ . اند تهاثري از خود در تاریخ نگذاش» کرسی پطرس«نخستین اشغال کنندگان 

خطاب به کلیساي کورنت، براي ترغیب اعضاي آنان به حفظ هماهنگی و حسن  96اي است که در حدود سال  نامه

سل پس از مرگ پطرس است، اسقف رم در این نامه، که مربوط به تنها یک ن. انتظام میان خودشان نوشته شده است

اسقفهاي دیگر، ضمن به رسمیت . گوید با نوعی اقتدار و تحکم با مسیحیان یک محفل مذهبی دور دست سخن می

داشتند که اختیار نادیده گرفتن تصمیمهاي  اسقف رم به عنوان جانشین پطرس، همواره اعالم می» اولویت«شناختن 

کردند، صرف نظر از اینکه  زمین فصح را در روز چهاردهم ماه یهودي نیسان برگزار میکلیساهاي مشرق . آنان را ندارد

. کردند کلیساهاي مغرب زمین عید مزبور را به یکشنبۀ بعد محول می. شد این تاریخ با کدام روز هفته مصادف می

قف رم، را بر آن دارد که در از رم بازدید کرد، کوشید تا آنیکتوس، اس 156پولوکارپوس، اسقف سمورنا که حدود سال 

خواست  در بازگشت خود، پیشنهاد پاپ را، که می. غرب نیز همان رسم شرق را معمول سازد؛ در این امر موفق نشد
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، پاپ ویکتور درخواست آنیکتوس را تکرار کرد، ولی این 190در سال . کلیساهاي شرق رسم غرب را بپذیرند، رد کرد

هایی  ویکتور نامه. ي فلسطین اطاعت کردند، ولی اسقفهاي آسیاي صغیر سر باز زدنداسقفها. بار به صورت امر بود

بسیاري از اسقفها، حتی در غرب، علیه چنین . براي محافل مذهبی مسیحی نوشت و کلیساهاي متمرد را تکفیر کرد

. اقدام شدیدي اعتراض کردند و ظاهراً ویکتور اصرار نورزید

وي مردي به نام کالیستوس را، که هوش و . بود» مردي ساده و بیسواد«، )218 – 202(جانشین وي، زفورینوس 

مقام سرشماسی ارتقا  ذکاوت او کمتر از اخالقیاتش مایۀ انتقاد بود، براي کمک در ادارة حوزة رو به گسترش رم به

ه امانت داشت اختالس وجوهی را که ب. بود) صراف(کالیستوس، به روایت دشمنانش، ابتدا برده، سپس بانکدار . داد

اي به پا کرده، محکوم به کار کردن در  کرده به اعمال شاقه محکوم گردیده بود؛ پس از آزادي، شورشی در کنیسه

آنگاه با درج نهانی نام خود در صورت زندانیان بخشوده شده، از آنجا گریخته بود؛ ده سال در . معادن ساردنی شده بود

هنگامی که زفورینوس کالیستوس را متولی مقبرة پاپها کرد، این شخص . سر برده بودآنتیوم بدشواري در آرامش به 

پس از مرگ زفورینوس، کالیستوس به پاپی . اي که به نام خود اوست، انتقال داد آن را به جادة آپیانوسی، در دخمه

قام نیست و کلیسا و مقام آنگاه هیپولوتوس و چند کشیش دیگر او را متهم ساختند که شایستۀ این م. برگزیده شد

کالیستوس عقیده داشت . اختالفات مسلکی سبب تشدید نفاق گشت). 218(پاپی رقیبی در برابر او به وجود آوردند 

و توبه کنند دوباره در کلیسا ) ارتداد مانند زنا، قتل،(اي شوند  کسانی که پس از غسل تعمید مرتکب گناه کبیره

نوشت که هدفش » اي بر همۀ بدعتها ردیه«پنداشت؛  ن گذشت را خانمان برانداز میهیپولوتوس ای. شوند پذیرفته می

کالیستوس او را تکفیر کرد و کلیسا را با مدیریت و شایستگی تقویت کرد و قدرت عالی مرکز رم . بویژه این بدعت بود

  .را سخت به تمام مسیحیان گسترش داد

بدعت هیپولوتوس دوباره از ) 253 – 251(ر زمان پاپ کورنلیوس ولی د. پایان یافت 235شقاق هیپولوتوس در سال 

این دو نفر کلیساهاي انشعابی تأسیس . سوي دو کشیش ـ نوواتوس در کارتاژ و نوواتیانوس در رم ـ احیا گشت

به شوراي جامع کارتاژ . شدند امان کسانی بود که پس از غسل تعمید مرتکب گناه می کردند، که منظور آنها اخراج بی

درخواست پشتیبانی کوپریانوس . رهبري کوپریانوس و شوراي روم به ریاست کورنلیوس هر دو دسته را تکفیر کردند

گروندگانی فتوا داد که ) 257 – 254(از کورنلیوس باعث تقویت مقام پاپ شد؛ ولی هنگامی که پاپ ستفانوس اول 

ید ندارند، کوپریانوس به وسیلۀ انجمنی از اسقفهاي افریقا اند احتیاجی به غسل تعم هاي مرتد بوده که منتسب به فرقه

ستفانوس اول نیز به نوبۀ خود، چون کاتویی جدید، در یک جنگ کارتاژي کلیسایی آنان را . این تصمیم را رد کرد

ند مرگ نابهنگام او گویی به فضل االهی رخ داد تا این کشمکش آرام پذیرد و از انشعاب کلیساي نیروم. تکفیر کرد

.افریقا جلوگیري شود

ثروت و صدقات . افزود کلیساي رم، با وجود پیشرویها و عقب نشینیها، تقریباً هر ده سال یک بار بر اختیارات خود می

ابتکار طرد و مبارزه با . براي هر موضوع مهم طرف مشورت دنیاي مسیحی بود. برد عمومی حیثیت آن را باال می

توانست با امثال  دانشمندانی نداشت و نمی. عت کتاب مقدس را در دست داشتارتدادها، و تعریف قانون شری

ساخت و حکومت  بیشتر به سازمان پایبند بود تا به نظریه؛ می. ترتولیانوس، اوریگنس، و کوپریانوس رقابت کند

ود که در اثري کوپریانوس طغیان کرد، ولی خود او ب. گذاشت کرد، و سخن پردازي و نوشتن را به دیگران وا می می

مرکز برترین مقام مسیحیان باشد و اصول » مقر پطرس«تحت عنوان دربارة وحدت کلیساي کاتولیک پذیرفت که 

. همبستگی، وحدت آرا، و ثبات قدم را، که جوهر کلیساي کاتولیک و سبب تثبیت آن است، به جهانیان اعالم داشت

دادم که در  گفت ترجیح می اي قوي بود که دکیوس می به اندازهدر حدود اواسط قرن سوم، موقعیت و منابع مقام پاپ 

  .روم امپراطوري رقیب من باشد و نه یک پاپ؛ طبیعتاً پایتخت امپراطوري پایتخت کلیسا شد
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اینها و عالوه بر آن . اگر یهودا اخالقیات، و یونان اصول االهیات را به مسیحیت داده بودند، رم سازمان به آن داد

چنین نبود که کلیسا . رقیب، که آنها را در خود جذب کرده بود، در ترکیب آیین مسیح داخل شدند دوازده کیش

فقط بعضی از آداب و اشکال مذهبی را که در رم قبل از مسیح معمول بود بپذیرد، بلکه زنار و لباسهاي دیگر کاهنان 

و روشنایی دایمی افروخته در برابر  و آب مقدس براي تطهیر، شمعهاي کافوري) بخور(مشرکان، استعمال کندر 

عنوان پونتیفکس   محراب، پرستش قدیسها، معماري باسیلیکا، حقوق روم به عنوان شالودة حقوق قانون شریعت،

ماکسیموس براي پاپ، و، در قرن چهارم، زبان التینی، به عنوان زبان اصیل و پایدار اذکار کاتولیکی، نیز پذیرفته 

ینها، عطیۀ روم یک دستگاه وسیع حکومت بود که، در آن زمان که قدرت دنیوي رو به افول مهمتر از همۀ ا. شدند

چندان زمانی نگذشت که اسقفها بیشتر از فرمانداران روم . رفت، پایۀ ساختمان حکومت روحانی کلیسایی گشت می

انداران را نگرفتند، مصدر نظم و مرکز قدرت شهرها شدند؛ متروپولیتنها، یا اسقفهاي اعظم، اگرچه جاي است

کلیساي مسیحی پا جاي پاي دولت روم نهاد؛ ایاالت . پشتیبانانشان شدند، و انجمن اسقفها جانشین مجمع استان شد

روم با والدت کلیسا جان . را فتح کرد، پایتخت را بیاراست، و انضباط و وحدت را از مرزي تا مرز دیگر برقرار ساخت

  .سئولیت روم و پذیرفتن آن به بلوغ و پختگی رسیدکلیسا با به ارث بردن م. سپرد

  

فصل بیست و نهم

  سقوط امپراطوري

  میالدي 305 – 193

  

I - یک سلسلۀ سامی  

، چند ساعت پس از قتل کومودوس، سنا با نهایت خوشحالی تشکیل جلسه داد و یکی از 193روز اول ژانویۀ سال 

وان فرماندار شهر از روي عدل انجام داده و به بهترین سنن محترمترین اعضاي خویش را، که وظیفۀ خود را به عن

پرتیناکس مقامی بدین شامخی را، که کمترین سستی در آن عاقبت . آنتونینها وفادار بود، به امپراطوري برگزید

در سخنرانیهاي  »رفتارش مانند یک فرد عادي بود،«: گوید هرودیانوس می. شومی دارد، برخالف میل خود پذیرفت

هاي  کاست، سیم و زر و پارچه انباشت، از مالیات می کرد، خزانه را می ادبیات را تشویق می  شد، لسوفان حاضر میفی

دیون . زد گلدوزي و حریرها و غالمان زیبا و هرچه را که کومودوس از آن کاخ را پر کرده بود به چوب حراج می

بردگان آزاد شده که » .ب بایستی بکند، کرددر واقع هر چه را که یک امپراطور خو«: نویسد کاسیوس می

برد، و پاسداران امپراطور که از استقرار انضباط برآشفته بودند توطئه  جوییهاي او منافعشان را از میان می صرفه

مارس، سیصد سرباز به کاخ هجوم آوردند، او را کشتند و سرش را به نیزه زدند و به اردوگاه خویش  28در . چیدند

  .دم و سنا اندوهگین شدند ولی آرام نشستندمر. بردند

زن و دختر . دهند که بیشتر به آنان پول بخشد رهبران گارد اعالم داشتند که تاج را به آن کسی از رومیان می

چون به . دیدیوس یولیانوس او را متقاعد ساختند که غذاي خود را ناتمام بگذارد و در این مزایده شرکت جوید

به هر سرباز ) سه هزار دالر(ی در آنجا یافت که براي دسترسی به تخت و تاج پنج هزار دراخما اردوگاه رفت، رقیب

کردند قیمت مزایده را باالتر  عمال گارد از ثروتمندي به سوي ثروتمند دیگري می رفتند و آنان را ترغیب می. داد می

  .د او را امپراطور اعالم کرددراخما وعده داد، گار 6250هنگامی که یولیانوس به هر سرباز . ببرند
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بریتانیا، سوریه، و پانونیا شدند که مردم روم که از این تاجگذاري موهن برآشفته شده بودند دست به دامان لژیونهاي 

این لژیونها که به سبب بی بهره ماندن از پولهاي یولیانوس خشمگین بودند، . بیایند و یولیانوس را خلع کنند

فرمانده لژیونهاي پانونیا به نام لوکیوس سپتیمیوس . پراطور خواندند و رو به سوي رم نهادندفرماندهان خویش را ام

وي متعهد شد که هنگام جلوس به . پروایی، سرعت عمل، و رشوه دادن به چنگ آورد سوروس گتا امپراطوري را با بی

ا یکصد کیلومتري رم آورد؛ هاي خود را از دانوب ت دراخما بدهد؛ در ظرف یک ماه دسته 12000هر سربازي 

هایی را که براي جلوگیري او آمده بودند به خود جلب کرد؛ و با وعدة عفو به پاسداران امپراطور، به شرط آنکه  دسته

لژیونهایش که سر تا پا مسلح بودند وارد پایتخت شد و به   با همۀ. رهبرانشان را تسلیم کنند، آنان را مطیع ساخت

یک تریبون رومی . را نقض کرد، ولی خودش با پوشیدن لباس شخصی سنت را رعایت نمود این ترتیب رسوم سابق

دوم ژوئن (یولیانوس را وحشتزده و گریان در کاخ پیدا کرد؛ او را به یکی از حمامهاي کاخ آورد و سرش را برید 

ین مدافعان مسیحیت در میالدي در افریقا ـ یعنی در ایالت مفتوحه اي که صالحتر 146سپتیمیوس در سال  ).193

اي فنیقی و کارتاژي زبان پرورش یافته بود، ادبیات و فلسفه  این مرد که در خانواده. آنجا پیدا شده بودند ـ به دنیا آمد

با وجود لهجۀ سامی که در زبان التینی داشت از با . را در آتن تحصیل کرد، و سپس در رم به وکالت دعاوي پرداخت

آمد که شاعران و فیلسوفان را در پیرامون خود گرد  رفت و خوشش می ن خویش به شمار میسوادترین رومیان زما

. گذاشت که شعر شخصیتش را مالیم سازد داد که مانع جنگهایش گردد و نه می ولی وي نه به فلسفه اجازه می. آورد

عادت داشت، در لشکرکشی  پوشید، به محرومیت و سختی مردي بود داراي چهرة زیبا و جسماً قوي؛ لباس ساده می

پروا دروغ  کرد، بی راند، با فراست قضاوت می گویی سخن می با بذله. ماهر، در نبرد دلیر، و در پیروزي بیرحم بود

  .راند گفت، پول را بیش از همۀ افتخارات دوست داشت، و با صالحیت و بیرحمی فرمان می می

سپتیمیوس با ششصد نگهبانی که داشت . ب او اعالم داشته بودسنا مرتکب این اشتباه شده بود که آلبینوس را رقی

پس از آن سناتورها را گروه گروه به قتل رسانید، و آن قدر امالك اعیان و . سنا را وادار کرد که جلوسش را تأیید کند

م مشرق زمین، با انتصاباتی که از سوي امپراطور و از میان مرد. اشراف را ضبط کرد که مالک نیمی از شبه جزیره شد

بودند، انجام گرفت، سنا، که بیشتر اعضایش از میان برداشته شده بود، ) مونارشی(که متمایل به حکومت فردي 

ـ تمام براهین و دالیل   بزرگترین قانوندانان آن عصر ـ مانند پاپینیانوس، پاولوس، و اولپیانوس. دوباره تکمیل شد

داد وجود آن را  سپتیمیوس جز در مواقعی که به سنا امر می. بردند ر میخویش را براي دفاع از قدرت مطلقه به کا

خودش بر همۀ خزاین مختلف نظارت داشت، حکومت خود را مستقیماً بر ارتش بنیاد نهاد، و . گرفت نادیده می

گشت و  در دوران امپراطوري او بر عدة لشگریان افزوده. امپراطوري را به صورت یک سلطنت نظامی موروثی درآورد

خدمت نظام اجباري شد، ولی براي ساکنان ایتالیا . المال گشت مواجبشان اضافه شد، به طوري که آفتی براي بیت

از آن پس، لژیونهاي ایاالت مفتوحه براي رومی که قدرت حکومت کردن را از کف داده بود امپراطور . ممنوع بود

.کردند انتخاب می

شش سال . علم احکام نجوم اعتقاد داشت، و در تفأل و تعبیر خواب ماهر بود سپتیمیوس، این جنگجوي واقعبین، به

پیش از جلوسش، هنگامی که زن اولش مرده بود، زنی متمول از اهالی سوریه گرفت، زیرا تخت سلطنت در طالع این 

هر، دیر زمانی پیش، در این ش. این زن، یولیا دومنا، دختر یکی از کاهنان االگابالوس، خداي شهرامسا، بود. زن بود

این سنگ را به عنوان مظهر یا حتی به عنوان . سنگی از آسمان افتاده بود و براي آن معبد باشکوهی ساخته بودند

یولیا همسري سپتیمیوس را پذیرفت، برایش دو پسر به نامهاي کاراکاال و گتا آورد، و او را . پرستیدند تجسم خدا می

یولیا زیباتر از آن بود که به یک شوهر اکتفا کند، ولی سپتیمیوس هم . رساند به تخت سلطنتی که در طالعش بود

یولیا سالنی از ادیبان ترتیب داد، به ترویج هنر و تشویق هنرمندان . سرگرمتر از آن بود که شوهري غیور باشد
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نیرو و نفوذ . آن را بیارایدپرداخت، و فیلوستراتوس را متقاعد ساخت که شرح زندگی آپولونیوس اهل تو آنا را بنگارد و 

هاي شرقی، که از نظر اخالقی در دوران االگابالوس و از لحاظ سیاست در  این زن گرایش سلطنت را به سوي شیوه

  .دوران دیوکلتیانوس به اوج خود رسید، تسریع کرد

در جنگهایی سریع رقیبان خویش را . سپتیمیوس از هجده سال امپراطوري خود دوازده سال آن را در جنگ گذرانید

پس از چهار سال محاصره، بیزانس را با خاك یکسان کرد و بدین ترتیب سدي را که در . و وحشیانه از میان برداشت

النهرین را ضمیمۀ قلمرو  تیسفون را گرفت، بین  کشور پارت را تسخیر کرد،. برابر تاخت و تاز گوتها بود از میان برد

پیرانه سر و مبتال به بیماري نقرس ولی نگران آنکه مبادا لشکریانش به . سریع کردخود ساخت، و سقوط اشکانیان را ت

پس از پیروزیهاي پرخرجی که بر . واسطۀ پنج سال دوري از جنگ سست شوند، سفري جنگی به کالدونیا کرد

ام  همه چیز بوده«: گفت می. درگذشت 211به بریتانیا بازگشت و در یورك ماند و در آنجا به سال   اسکاتلندیها یافت،

کاراکاال از اینکه مرگ پدرش به تأخیر افتاده بود، رنجیده خاطر «: گوید هرودیانوس می» .ارزید و این همه به هیچ نمی

سپتیمیوس، » .خواست که، به هر وسیله شده است، پیرمرد را به جهان دیگر بفرستند از پزشکان می …بود 

خود او آن را با این اندرز بدبینانه به . ي را به کومودوس واگذار کرده بودکرد که امپراطور آورلیوس را نکوهش می

براي هشتاد سال بعد، او » .نیاز کنید و در بند هیچ چیز دیگر نباشید زانتان را بیسربا«: کاراکاال و گتا واگذاشت

  .آخرین امپراطوري بود که در بستر جان سپرد

نیز مانند کومودوس براي آن ساخته شده بود تا ثابت کند که سهم نیروي یک نفر چندان  کاراکاالتوان گفت که  می

این مرد در کودکی . زیاد نیست که هم خود در زندگی بزرگ باشد و هم احفادش به مردان بزرگی تبدیل گردند

گرفت، یکه و  خرسهاي وحشی را زنده می. شیفتۀ شکار و جنگ شد مطیع و دلپسند بود، چون به بلوغ رسید بربر و

. برد جنگید، همیشه شیرهایی در کاخ خود داشت، و حتی گاهی شیري بر سر میز و در بستر خود می تنها با شیر می

ولی از   رد،داد سناتورها را به انتظار مالقات بدا نهاد؛ او ترجیح می خاصه به مصاحبت گالدیاتورها و سربازان ارج می

چون میل نداشت قدرت امپراطوري را با برادر خویش تقسیم . تأمین غذا و مشروب براي همدمان خویش غفلت نکند

این جوان را در آغوش مادرش سر بریدند، و خونش روي لباسهاي مادرش . به قتل رسانید 212کند، گتا را به سال 

زار تن از هواخواهان گتا را محکوم به مرگ کرد، بلکه عدة بسیاري کنند که نه تنها کاراکاال بیست ه روایت می. ریخت

اي در میان  چون بر اثر قتل گتا زمزمه. از شارمندان و چهار تن از دوشیزگان آتشبان را به اتهام زنا از میان برد

. را آرام ساختهاي مختلف گرد آورده بود آنان  لشکریان افتاد، با دهشی برابر همۀ وجوهی که سپتیمیوس در خزانه

هاي دیون  کرد؛ ضمناً ممکن است که نوشته از سربازان و بینوایان در برابر طبقات سوداگر و اعیان حمایت می

براي اینکه به درآمدهاي خود بیفزاید، مالیات بر ارث را با . توزي یک نفر سناتور باشد کاسیوس دربارة او ناشی از کینه

گیرد، در  د، و چون متوجه شد که این مالیات فقط به شارمندان رومی تعلق میافزایش آن به ده درصد دو برابر کر

بنابراین، افراد مزبور درست هنگامی از حق . همۀ مردان بالغ امپراطوري را تابع این مالیات ساخت 212سال 

افراشتن طاق کاراکاال با بر. بخشید کرد و حداقل را می شارمندي برخوردار شدند که حداکثر وظیفه را تحمل می

هاي عظیمشان  هاي عمومی، که ویرانه نصرتی به یادبود سپتیمیوس سوروس، که هنوز باقی است، و با ساختن گرمابه

حاکی از عظمت دیرین آنهاست، به زیباییهاي رم افزود، ولی قسمت اعظم ادارة امور کشوري را به عهدة مادر خویش 

.نهاد و خود به جنگ و لشکرکشی پرداخت

این زن هنگام پذیرایی از اشخاص بزرگ کشور یا از . گمارد» وزیر مکاتبات«و » وزیر عرایض«دومنا را به سمت  یولیا

شایعاتی بر سر زبانها بود که وي از طریق رابطۀ زنا با . پیوست یا جانشین او بود رجال معتبر خارجی به کاراکاال می

گوي اسکندریه از  کرد این بود که افراد کنایه را خشمگین می آنچه کاراکاال. محارم بر فرزند خود تسلط یافته است
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اي از ترس اینکه  از یک سو به انتقام این اهانتها و تا اندازه. کردند و اودیپ یاد می یوکاستهمادرش و از او به عنوان 

گویند فرمان داد که همۀ  کرد بشورد، از اسکندریه بازدید کرد و می ا جنگ میمبادا مصر در موقعی که او با پارته

.کسانی را که اهل این شهر و قادر به حمل اسلحه بودند قتل عام کنند

اي مرکب از شانزده هزار نفر تشکیل  دسته. سرمشق و محسود او بود) اسکندر کبیر(با این وصف، بنیادگذار اسکندریه 

نامید و آنان را با سالحهاي مقدونی مجهز ساخت، و به فکر آن افتاد که پارت را » نکس اسکندرفاال«داد و آن را 

کوشید که سرباز خوبی باشد، در خوراك، خستگیها،  سخت می. تسخیر کند، همان گونه که اسکندر ایران را فتح کرد

دهاي دلیرانه و دعوت دشمن به جنگ راهپیماییها، سنگرکشیها، و پل سازیها همدوش لشکریان خویش بود، و در نبر

. دادند ولی سربازانش کمتر از او شایق جنگ با پارتها بودند و غنایم را بر نبرد ترجیح می. جست تن به تن شرکت می

در کاراي ـ محلی که کراسوس در آنجا شکست خورده بود ـ کاراکاال به دست سربازان خود به ضرب خنجر هالك 

مانده پاسداران امپراطوري، خود را امپراطور خواند و به سنا که از این موضوع رویگردان بود ماکرینوس، فر). 217(شد 

یولیا دومنا که به انطاکیه تبعید شده بود و مدت شش سال از سلطنت، از . امر کرد کاراکاال را یکی از خدایان بشمارند

  .شوهر، و از پسر محروم بود، خود را با نخوردن غذا هالك کرد

این یولیاي دوم چون به امسا بازگشت . زن خواهري داشت به نام یولیا مایسا که به اندازة خود وي با استعداد بوداین 

یکی از آنان پسر دخترش یولیا سوئایمیاس یکی از کاهنان جوان . در آنجا دو نوة خود را یافت که مایۀ امید او بودند

دیگري، پسر یولیا . موسوم شد )آفرینندهخداي (اً به االگابالوس این پسر واریوس آویتوس نام داشت و بعد. بعل بود

گرچه واریوس پسر . این شخص بعدها آلکساندر سوروس گشت. شد مامایا، دهساله بود و آلکسیانوس نامیده می

مقام . رزند نامشروع کاراکاالست و او را باسیانوس نام نهادواریوس مارکلوس بود، مایسا چنین شایع کرد که او ف

نیمی از سربازان . امپراطوري آن قدر ارزش داشت که حیثیت دخترش را فداي آن سازد و مارکلوس هم مرده بود

رومی در سوریه به کیشهاي این سرزمین گراییده بودند و نسبت به این کاهن چهارده ساله احترامی آمیخته به زهد 

رسانید که اگر این سربازان االگابالوس را امپراطور کنند، وي وجوه  به عالوه، روش مایسا می. کردند حساس میا

سیم و زر مایسا سبب گشت لشکریانی که ماکرینوس براي مقابلۀ با . سربازان قانع شدند. فراوانی به آنان خواهد داد

اکرینوس در رأس گروهی انبوه پدیدار گشت، سربازان هنگامی که خود م. وي فرستاده بود به هدف وي بپیوندند

اي دچار تردید شدند، ولی مایسا و سوئایمیاس از ارابۀ خویش فرو جستند و لشکریان مردد شده را به  مزدور سوریه

.در سوریه مردها زن و زنها مرد بودند. سوي پیروزي رهنمون شدند

هایی آراسته به شنگرف، با چشمانی که  رغوانی زردوزي شده، با گونه، االگابالوس با لباسی از حریر ا219در بهار سال 

مصنوعاً درشت شده بود، با بازوبندهاي گرانبها به بازوان، گردنبندي از مروارید به گردن، و تاجی از گوهر بر سر 

در برابر سنا  همینکه. در پهلوي او مادر و مادربزرگش موقرانه سوار بر اسب بودند. زیباي خویش وارد شهر رم شد

سوئایمیاس . ظاهر شد درخواست کرد اجازه دهند که مادرش با او همنشین باشد و در مذاکرات شرکت جوید

مرکب از ) سناي کوچک(کرد که نباید این افتخارات را بپذیرد و به این اکتفا کرد که بر یک سناکولون  احساس می

و به مسائل لباسهاي زنانه و جواهر و تقدم و تأخر و برگزاري  زنان، که سابینا در زمان هادریانوس تأسیس کرده بود

  .حکمرانی بر کشور را به مایسا، مادر بزرگ، اختصاص دادند. پرداخت، ریاست داشته باشد تشریفات می

علیه هواخواهان ماکرینوس اقدامات . توانست اطرافیانش را مفتون سازد امپراطور جوان از بعضی جهات می

چون جوانتر از آن بود . نواخت خواند، نی و ارغنون و شیپور می موسیقی را دوست داشت، خوب می. نکردانتقامجویانه 

خدایش نه بعل، بلکه لذت بود، و او تصمیم . خواست که امپراطوري را اداره کند، جز تفریح کردن چیز دیگري نمی

کرد که کاخش را  مردم آزاد را دعوت میهر یک از طبقات . داشت که لذت را به هر شکلی که داشته باشد بپرستد
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غالباً جوایز التاري را، از اثاثیۀ یک خانه گرفته تا . آشامید، و تفریح می کرد خورد، می ببینند؛ گهگاهی با آنها غذا می

دوست داشت مهمانانش را به بازي گیرد، مثال آنها را روي بالشهاي باد کرده . کرد چند مگس، میان آنان تقسیم می

آزار به هوششان  نشاند که ناگهان آن بالشها بترکند؛ مستشان کند و سپس در میان پلنگها و خرسها و شیرهاي بی می

و گاهی کمتر از ) ده هزار دالر(کند که االگابالوس هیچ گاه کمتر از صد هزار سسترس  المپریدیوس تأکید می. آورد

هاي طال را با نخود، عقیق یمانی را با  سکه. کرد نمیسه میلیون سسترس براي ضیافتی که به دوستانش بدهد خرج 

غالباً از مهمانانش . کرد اسب، ارابه، یا خواجۀ سرا هدیه می. آمیخت عدس، مروارید را با برنج، کهربا را با باقال می

زها را براي خودش همیشه بهترین چی. کرد که ظرفها و جامهاي نقرة سر غذا را با خودشان به خانه ببرند خواهش می

. شد، اثاثیه و لوازم حمامهایش از عقیق یمانی یا از طال بود آب استخرهایش با عطر گل سرخ معطر می. خواست می

چنین شیوع داشت که . کرد؛ لباسهایش از سرتاپا گوهر آگین بود کمیابترین و گرانبهاترین غذاها را مصرف می

برد  م مسافرت براي حمل بار و بنه و فواحشی که همراه میهنگا. کرد اي را هرگز دوبار به انگشت خویش نمی حلقه

چون غیبگویی به او گفته بود که به مرگ سختی خواهد مرد، وسایل خودکشی را براي . رفت ششصد ارابه به کار می

قوت هاي زرین، زهرهاي نهفته در نگینهایی از یا طنابهاي ابریشمی ارغوانی، دشنه: ساخت از قبیل موقع لزوم آماده می

  .اما عاقبت در مستراح به قتل رسید. کبود یا از زمرد

در هر حال آنچه . احتمال دارد که دشمنانش، از طبقۀ سناتورها، در برخی از این سخنان به راه اغراق رفته باشند

است و آر مسلماً شهوات خود را با ظواهر زهد و تقوا می. قابل تأیید نیست  کردند، دربارة انحراف جنسی او نقل می

خواست خودش  خود را مختون ساخت و می. اي پرستش بعل سوریه را در میان رومیان رواج دهد قصد داشت تا اندازه

پرستید از شهر امسا  سنگ سیاه مخروطی شکلی را که به عنوان االگابالوس می. را به افتخار خداي خویش خصی کند

اي، که شش اسب سفید آن را  مرصع به جواهر را روي ارابه سنگ. معبدي آراسته براي جاي دادن آن بنا نهاد. آورد

کشیدند، آوردند، در حالی که امپراطور جوان، فرو رفته در پرستشی آمیخته با سکوت، پیشاپیش آن عقب عقب  می

آیین یهوه را زیر حمایت گرفت و پیشنهاد کرد . مایل بود تمام مذاهب دیگر را به رسمیت بشناسد. رفت راه می

کرد که به عقیدة او این سنگ  ت را قانونی بشناسد، فقط، با صداقتی درخور ستایشی، روي این نکته تکیه میمسیحی

.بزرگترین خدایان است

لی یولیا مایسا و. نگریست از روي گذشت می پریاپوسیمادرش که در عشقبازیهاي خود مستغرق بود به این مضحکۀ 

چون نتوانست مهار کار را در دست گیرد، تصمیم گرفت از شکستی که ممکن بود به سلطنت این سلسلۀ برجستۀ 

االگابالوس را متقاعد ساخت که خاله زادة خود آلکساندر را به عنوان جانشین و . اي پایان دهد جلو گیرد زنان سوریه

سال را براي انجام وظایفی که به عهده داشت ورزیده کردند، و به هر وي و مامایا این پسربچۀ خرد. قیصر بپذیرد

طریق سنا و مردم را بر آن داشتند که او را به عنوان جانشین مطلوب االگابالوس، این آدم شهوانی مدعی تقدس که 

. ة فتح مرد، بنگرنداي آزرد رومیان را نه با کارهاي افراطی یا مستهجن خود بلکه با تابع ساختن یوپیتر به بعل سوریه

مایسا و مامایا براهین . سوئایمیاس توطئه را کشف کرد و پاسداران امپراطور را بر خواهر و خواهرزادة خویش بشورانید

ها و در اطراف سیرك  تري تقدیم کردند، به طوري که گارد االگابالوس را با مادرش کشت، جسدش را در کوچه غنی

  ).میالدي222.(تیبر انداخت، و آلکساندر را امپراطور خواند، سنا هم او را پذیرفت گردانید، سپس آن را به رودخانۀ

مادرش با . مارکوس آورلیوس سوروس آلکساندر، مانند سلف خود، در چهارده سالگی به تخت امپراطوري نشست

ش، خویشتن را با کار و ورز. کوشید فداکاري و اهتمام خاصی براي رشد جسمانی و روحانی و پرورش خصلت او می

نوشید، و به مقدار کم  اي آب می کرد، پیش از هر غذا پیمانه روزي یک ساعت در آب سرد استخر شنا می. قوي ساخت

جوانی زیبا، بلندباال، و نیرومند شد که در همۀ ورزشها و همچنین در فن سپاهیگري . خورد ترین غذاها می و از ساده
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کرد، و دلبستگی خود به این ادبیات را فقط به اصرار مامایا ـ که  را مطالعه میادبیات یونانی و التینی . مهارت یافت

خواند که در آن رومیان را به واگذاشتن لطف و زیباییهاي فرهنگ براي  مرتباً آن دسته از اشعار ویرژیل را برایش می

با «آلکساندر . کمی تعدیل کردخواند ـ  دیگران و تشکیل یک دولت جهانی و اداره کردن آن با صلح و آرامش فرا می

نواخت، ولی هیچ گاه به کسانی جز از خانوادة خود  ارغنون و چنگ می. خواند کرد و آواز می نقاشی می» شایستگی

پوشید و رفتارش نیز بسیار ساده بود؛  با سادگی بسیار لباس می. داد اجازة حضور در مراسم انجام این کارها را نمی

خواست با اشخاص منحرف وجه اشتراکی  رفت و به هیچ روي نمی د اعتدال بیرون نمیدر لذات عشقبازي از ح«

کرد، در کاخ خود با آنان به  داد و با سناتورها برپایۀ برابري رفتار می به سنا احترام عمیقی نشان می» .داشته باشد

و بود و بدون تبعیض طبقاتی از دوست داشتنی و خوشر. رفت هایشان به دیدن می پرداخت و غالباً به خانه گفتگو می

گذشت و  از گناه مخالفان خیلی زود می. داد هر شارمندي را که خوش آوازه بود بآسانی بار می. کرد بیماران بازدید می

رویی او خرده  مادرش بر گشاده. در مدت چهارده سال سلطنت حتی یک قطره از خون مردم غیر نظامی نریخت

» .نهند یش از آنچه باید مالیم کرده اي، و مردم به قدرت امپراطوري کمتر احترام میتو سلطنت را ب«: گرفت و گفت

آنکه آلیاژ فکري الزم براي  قلبی طالیی داشت بی» .ام تر کرده ولی امپراطوري را پایدارتر و ایمن«: و او جواب داد

.مقاومت در برابر فرسایش سخت این جهان را داشته باشد

اش کرده بود تا االگابالوس را جانشین یوپیتر کند اعتراف داشت، و به اتفاق  زاده ی که خالهبه نامعقول بودن کوشش

پنداشت  ولی روح فیلسوفانۀ او چنان بود که می. مادرش براي تعمیر معابد و استقرار شعایر دینی رومیان اقدام کرد

میل داشت به همۀ کیشهاي . کنند تها میهمۀ مذاهب در واقع دعاهاي خود را خطاب به قدرتی یگانه و فوق همۀ قدر

در نمازخانۀ مخصوص خود، که هر بامداد در آنجا به نیایش و پرستش . مبتنی بر صداقت و پاکدلی احترام بگذارد

غالباً دستور اخالقی یهود . پرداخت، تصاویري از یوپیتر، اورفئوس، آپولونیوس توآنایی، ابراهیم، و مسیح آویخته بود می

به دستور او این اندرز را بر دیوارهاي » .پسندي بر دیگري مپسند آنچه را بر خود نمی«: آورد بر زبان می و مسیح را

بدین جهت . کرد به رومیان اخالق یهودیان و مسیحیان را توصیه می. کاخ و روي چندین بناي عمومی نگاشته بودند

مادرش به مسیحیان مساعدت و از . نامیدند می» رئیس کنیسه«افراد با ذوق انطاکیه و اسکندریه او را به شوخی 

  .آورد نمود و او را براي اداي توضیح دربارة نکات دقیق اصول خداشناسیش به کاخ سلنطتی می اوریگنس حمایت می

چون یولیا مایسا اندکی پس از جلوس آلکساندر مرده بود، مامایا با رایزن و راهنمایش، اولپیانوس، سیاستی را که 

این زن خردمندانه و بدون اعمال . بست و متضمن اصالحات اداري خاص او بود مشخص ساخت به کار می آلکساندر

شدت حکم راند، بیشتر در قید کامیابی سلسلۀ خویش بود تا در بند قدرت نمایی؛ او شایستگی نتایج حاصل در این 

مامایا و اولپیانوس . گذاشت وان میدورة سلطنت را به حساب تدبیر و کاردانی آن حقوقدان بزرگ و امپراطور ج

. شانزده سناتور برجسته را براي تشکیل شوراي سلطنتی، که تصویب آنان براي همۀ اقدامات مهم الزم بود، برگزیدند

هنگامی که آلکساندر زن گرفت و طرفداري آمیخته به . یولیا جز عشق خود به فرزندش بر همه چیز تسلط داشت

سر خود نشان داد، مامایا زن او را تبعید کرد و آلکساندر که ناچار از انتخاب یکی از آن دلبستگی مفرطی دربارة هم

نویسندة . جست نهاد بیشتر در ادارة امور شرکت می به همان اندازه که پا به سال می. دو بود، به مادرش تسلیم شد

پرداخت و تا دیروقت در  عمومی می دم به انجام کارهاي حتی پیش از سپیده«: گوید شرح حال او در آن روزگار می

شالودة  ».شد، بلکه همواره چابک و آرام بود ورزید، در حالی که هرگز خسته و خشمگین نمی این کار اهتمام می

حکومت موروثی به . سیاست وي تضعیف تسلط خانمان برانداز لشکریان از طریق احیاي حیثیت سنا و اشراف بود

با همکاري سنا، . شد پردازي، یا شمشیرزنی محسوب می یلۀ پول، افسانهنظرش تنها جانشین حکومت به وس

جوییهاي متعدد اداري انجام داد، کارمندان زیادي را در کاخ خود، در مؤسسات دولتی، و در ادارة ایاالت  صرفه
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ان و تشکیالت کارگر. قسمت اعظم جواهرات سلطنتی را فروخت و پول آن را در خزانه گذاشت. مفتوحه حذف کرد

مجاز ساخت که وکالي مدافعشان از میان «بازرگانان را قانونی شناخت و تشویق کرد و آنها را از نو سازمان داد و 

با نظارت سخت بر اخالقیات عمومی، فواحش . ؛ احتماال سنا با این امر چندان موافقت نداشت»اعضاي خودشان باشد

هاي  در عین کاهش مالیات، کولوسئوم و گرمابه. کرد تبعید میرا بازداشت و کسانی را که انحرافات جنسی داشتند 

هاي جدید ساخت، و ضمناً به راه  کاراکاال را احیا کرد، یک کتابخانۀ عمومی، یک آبراهۀ بیست کیلومتري، و گرمابه

که براي براي اینکه به زور نرخ بهره را . ها در سراسر امپراطوري کمک مالی کرد سازي و پلسازي و ایجاد گرمابه

بدهکاران مصیبتی بود پایین بیاورد، از وجوه عمومی با بهرة صدي چهار، و به بینوایان بدون بهره، براي خرید 

نمود  چنین می. کردند رفت و مردم او را تحسین می همۀ امپراطوري رو به رونق و رفاه می. زمینهاي زراعتی وام داد

  .سلطنت بازگشته استکه مارکوس آورلیوس یزدانی به روي زمین و به 

استفاده کنند، از وجود ] مارکوس آورلیوس[ولی همان گونه که ایرانیان و ژرمنها توانسته بودند از پادشاه فیلسوف 

اردشیر، بنیادگذار سلسلۀ ساسانیان ایران، بین النهرین را تسخیر و  230به سال . این امپراطور مقدس نیز سود بردند

هر کس «اي فلسفی به او نوشت، اعمال قهر او را تخطئه کرد و اعالم داشت که  ندر نامهآلکسا. سوریه را تهدید کرد

. را خواستار شد اردشیر به او نسبت ضعف داد و در پاسخ تمام سوریه و آسیاي صغیر» .باید به قلمرو خود اکتفا کند

مهارت، جنگی را آغاز کرد که نتیجۀ آنگاه امپراطور جوان به اتفاق مادرش داخل جنگ شد و، بیشتر با دالوري تا با 

در هر حال اردشیر، شاید براي مواجهه با تاخت و تازهایی . تاریخ پیروزیها و شکستهایش روشن نیست. آن معلوم نبود

آلکساندر را با تاج پیروزي، در  233مسکوکات رومی سال . النهرین بیرون رفت شد، از بین که در مشرق سرزمینش می

.داد فرات در پایش روانند، نشان میحالی که دجله و 

ضمناً قوم آالمانی و مارکومانها، چون پی بردند که از عدة سربازان پادگانهاي راین و دانوب براي تقویت لژیونهاي 

. سوریه کاسته شده است، نقاط مرزي روم را تصرف کردند و دست به ویران ساختن گل شرقی و قتل اهالی آن زدند

نکه جشن پیروزي خود بر ایرانیان را برگزار نمود، همچنان همراه مامایا، به لشکریان خویش آلکساندر پس از ای

به صوابدید مادرش با دشمن وارد مذاکره شد، مبلغی سالیانه به آنان پیشنهاد کرد تا . پیوست و آنان را به ماینتس برد

جویی، ایجاد انضباط، تبعیتش از سنا و از  صرفه .سربازانش این ضعف را محکوم کردند و بر او بشوریدند. آرام بنشینند

. آنان یولیوس ماکسیمینوس، فرماندة لژیونهاي پانونیا، را امپراطور خواندند. بخشیدند قدرت یک زن را هرگز نمی

  ).235(سربازان ماکسیمینوس به خیمۀ آلکساندر هجوم بردند و او را به اتفاق مادر و دوستانش کشتند 

II – آشفتگی  

علل داخلی، کشور را تضعیف کرده و . هوسبازي تاریخ نبود که در قرن سوم برترین قدرت را به لشکریان بخشیداین 

قطع کشورگشایی پس از ترایانوس، و مجدداً پس از سپتیمیوس سوروس، نشانۀ . ها بالدفاع گذاشته بود در همۀ جبهه

ر میان ملتها آنان را مغلوب ساخته بود، حال بربرها رفت، و همان گونه که روم با ایجاد تفرقه د حمله به شمار می

ضرورت دفاع قدرت اسلحه و حیثیت سپاهیگري را . شدند براي گشودن آن با حمالت همزمان با یکدیگر متحد می

سلطنت از دست اشراف به در رفته بود و جاي . گرفتند سرداران جاي فیلسوفان را بر تخت پادشاهی می. برد باال می

  .داد ه حکومت از نو جان گرفتۀ زور میخود را ب

دهد که قد  فرزند قوي هیکل دهقانی از اهالی تراکیا، سرباز خوبی بود و جز این هیچ؛ تاریخ گواهی می  ماکسیمینوس،

توانست دستبند زنش را به جاي حلقه به این انگشت  این مرد هشت پا بود و انگشت شستی چنان فربه داشت که می

در طی سه . برد شمرد و به کسانی که تحصیالتی داشتند حسد می و آموزش را حقیر می  فته بود،آموزشی نیا. کند

براي ادامۀ . داد سال امپراطوري خود هرگز از رم دیدن نکرد؛ زندگی در اردو و درکنار دانوب یا راین را ترجیح می
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وضع کرد که پس از اندك زمانی  جنگ و جلب رضایت سپاهیان خود، چنان مالیات سنگینی بر مردم مرفه الحال

پذیرفت که لشکریانش او را   گوردیانوس، پروکنسول ثروتمند و باسواد افریقا،. طبقات عالیه بر دولت او شوریدند

این . چون هشتاد سال داشت پسرش را نیز در این مقام مرگبار شریک گردانید. امپراطور رقیب ماکسیمینوس بنامند

. پسر در نبرد کشته شد و پدر نیز خود را کشت. امی ماکسیمینوس تاب مقاومت نیاوردنددو در برابر نیروهاي اعز

: نویسد هرودیانوس می. ماکسیمینوس با تبعید و ضبط اموال که تقریباً مایۀ نابودي اشراف گشت، انتقام خود را گرفت

یلۀ سوروس از نو تشکیل و سنا که به وس» .کشید ثروتمندترین اشخاص روز پیش، کارشان امروز به گدایی می«

تقویت شده بود دلیرانه مبارزه کرد؛ ماکسیمینوس را مخلوع اعالم کرد، و دو تن از اعضاي خویش، ماکسیموس و 

ماکسیموس در رأس لشکریانی که با شتاب ترتیب داده شده بودند براي . بالبینوس، را به عنوان امپراطور برگزید

ماکسیمینوس سردار بهتري . اي آلپ گذشته آکویلیا را محاصره کرده بود، رفتکه از کوهه برخورد با ماکسیمینوس،

ولی گروهی از سربازن . آمد که سرنوشت سنا و طبقات ثروتمند وخیم است به نظر می. بود و نیروهاي بیشتري داشت

فاتحانه به رم ماکسیموس . اش صدمه دیده بودند او را در چادرش کشتند ماکسیمینوس که از مجازاتهاي بیرحمانه

بازگشت و در آنجا به نوبۀ خود به وسیلۀ پاسداران امپراطور به قتل رسید و بالبینوس نیز به همین سرنوشت دچار 

.پاسداران امپراطور گوردیانوس سوم را امپراطور خواندند و سنا هم این انتخاب را تأیید کرد. شد

در مدت سی و پنج سال . پردازیم اطوران دوران آشفتگی نمیما به شرح جزئیات نامها، نبردها، و مرگهاي این امپر

 244گوردیانوس سوم به سال . فاصلۀ میان آلکساندر سوروس و آورلیانوس، سی و هفت تن امپراطور خوانده شدند

جانشینش فیلیپ ملقب به عرب در ورونا به دست . جنگید به دست لشکریانش کشته شد هنگامی که با ایرانیان می

اش به روم وي را  دکیوس مردي ثروتمند و با سواد از اهالی ایلیریا بود که عشق و عالقه). 249(ه قتل رسید دکیوس ب

اي  مهدر حین جنگهایی که با گوتها می کرد برنا .کرد میکامال سزاوار نامش، که نامی واال در تاریخ روم باستان است، 

طلبانه به منظور احیاي مذهب، اخالقیات، و خصایل رومیان طرح کرد و براي از میان بردن مسیحیت فرمانهایی  جاه

سپس به کنار دانوب بازگشت، با گوتها مواجهه داد، شاهد کشته شدن فرزندش در این جنگ شد، به لشکریان . داد

دوباره به دشمن حمله کرد، و خودش در یکی از  مردد خویش گفت که فقدان یک فرد چندان اهمیتی ندارد،

جاي او را گالوس گرفت که او را نیز سربازانش در سال ). 251(وحشتناکترین شکستهاي تاریخ روم از پاي درآمد 

.سپس نوبت به آیمیلیانوس رسید که در همان سال به همان سرنوشت دچار شد. به هالکت رسانیدند 253

چون ناچار بود که در عین حال با . س، موقعی که به سلطنت رسید شصت سال داشتامپراطور جدید، والریانو

فرانکها، آالمانها، مارکومانها، گوتها، سکوتیایها، و ایرانیان بجنگد، پسر خویش گالینوس را پادشاه امپراطوري مغرب 

ده تر از آن بود که از عهدة چون سالخور. گردانید و مشرق را براي خویش نگاه داشت و به بین النهرین لشکر کشید

گالینوس، که در آن هنگام سی و پنج سال داشت، مردي دلیر و باهوش و دانش بود، . کار برآید بزودي از پاي درآمد

ادارة کشوري را در مغرب اصالح کرد، دشمنان . و فرهیختگیش تناسبی با آن قرن جنگهاي وحشیانه و بربري نداشت

در عهد او . ب ساخت، با این وجود، براي حمایت و ترویج فلسفه و ادبیات مجال یافتامپراطوري را پی در پی مغلو

هنر کالسیک به طور زودگذري احیا گشت؛ ولی حتی قابلیتهاي گوناگون او در برابر مصایب فراوان این دوران تاب 

  .مقاومت نیاورد

گوتها مقدونیه و دالماسی را  255در سال . دندمارکومانها ایالت پانونیا و ایتالیاي شمالی را ویران کر 254در سال 

گوتها  257در سال . تصرف نمودند؛ سکوتیایها و گوتها در آسیاي صغیر رخنه کردند، و ایرانیان به سوریه حمله بردند

ناوگان مملکت بوسفور را به تصرف در آوردند، شهرهاي یونانی سواحل دریاي سیاه را ویران ساختند، شهر طرابوزان 

خالکدون،  258به سال . تش زدند و اهالی آن را منقاد کردند، سپس در پونتوس به تاخت و تاز پرداختندرا آ
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در همان سال ایرانیان ارمنستان را گشودند، و پوستوموس خود را . نیکومدیا، پروسا، آپامیا، و نیکایا را گرفتند

. آوردند، ولی گالینوس آنان را در میالن شکست دادآالمانها به ایتالیا هجوم  259به سال . حکمران مستقل گل نامید

والریانوس در ادسا شکست سختی از ایرانیان خورد و معلوم نیست در کجا و چه وقت در اسارت  260در سال 

ها  شاپور اول و سواران بیشمارش در سوریه تا شهر انطاکیه پیش رفتند، مردم آنجا را در بحبوحۀ مسابقه. درگذشت

طرسوس تسخیر . ر را غارت کردند، هزاران تن از اهالی آن را کشتند، و عدة بیشتري را به غالمی بردندغافلگیر و شه

در ظرف ده سال، سه فاجعۀ . و ویران گشت، کیلیکیا و کاپادوکیا فتح شدند، و شاپور با غنایم بسیار به ایران بازگشت

از امپراطوران روم در یک شکست کشته شده بود، یکی براي نخستین بار یکی : رسوایی آور مایۀ اندوه مردم شده بود

دیگر به اسارت دشمن درآمده بود، و وحدت امپراطوري فداي لزوم مواجهۀ همزمان با حمالت در چندین جبهه شده 

رویۀ امپراطوران به وسیلۀ سربازان حیثیت امپراطوري از هم  زیر این ضربات و گزینش و کشته شدن بی. بود

دهد، اثر خود را روي دشمنان روم،  هاي روانشناختی که مرور زمان به آنها مشروعیتی عادي ومسلم مینیرو. پاشید می

در سیسیل و گل دهقانان ستمدیده . شد همه جا شورش برپا می. داد و حتی روي اتباع و شارمندان آن، از دست می

در سال . ود را پادشاه ایاالت شرقی خوانددر پانونیا، اینگنوئوس خ. سر به طغیانهاي خونین و بیرحمانه برداشتند

سراسر . ، گوتها در طول ساحل یونیا پیاده شدند، افسوس را غارت کردند، و معبد بزرگ آرتمیس را سوختند263

.برد خاور هلنیستی در وحشت و اضطراب به سر می

راند،  عنوان وابستۀ روم حکم میاودناتوس که در پالمورا به . یک متحد غیر منتظر در آسیا امپراطوري را نجات داد

در تیسفون شکست داد، و خود را پادشاه سوریه،  261النهرین عقب راند، آنها را به سال  ایرانیان را در سراسر بین

به قتل رسید؛ عناوین او به پسر خردسال و  266وي در سال . کیلیکیا، عربستان، کاپادوکیا، و ارمنستان خواند

زیبایی شخصی را   دانست ـ زنوبیا مانند کلئوپاترا ـ که وي خود را از نسل او می. به ارث رسید اش اقتدارش به زن بیوه

التینی، . زبان یونانی، ادبیات، و فلسفه تحصیل کرده بود. با کفایت یک دولتمرد و چندین استعداد فکري توأم داشت

چون ظاهراً عفت را با نیرومندي همراه داشت . مصري، سریانی آموخته بود، و تاریخی دربارة مشرق زمین نوشته بود

به خستگیهاي جسمانی معتاد . داشت روابط جنسی را، جز تا آن اندازه که براي مادر شدن الزم است، بر خود روا نمی

قاطعانه و خردمندانه . پیمود بود، خطرات شکار را دوست داشت، و کلیومترها راه را به همراه سربازان خویش پیاده می

راند، لونگینوس فیلسوف را صدراعظم خود کرد، فضال و شعرا و هنرمندان را در دربار خود گردآورد، و پایتختش حکم 

هاي این کاخها امروزه نیز مایۀ اعجاب جهانگردان و مسافران  ویرانه. را با کاخهایی به سبک یونان، رم، و آسیا بیاراست

اي جدید  رود، به فکر افتاد سلسله امپراطوري به سوي نابودي میکرد که  چون زنوبیا بخوبی حس می. آن بیابان است

کاپادوکیا، گاالتیا، و قسمت اعظم بیتینیا را زیر تسلط گرفت، نیروي زمینی و دریایی . و مملکتی نوین بنیاد گزارد

ه هالکت اي، که در نتیجۀ آن نیمی از اهالی ب بزرگی ترتیب داد، مصر را گشود، و اسکندریه را پس از محاصره

دانستند  کند، ولی همه می مدعی بود که به نفع قدرت روم کار می» گر مشرق ملکۀ حیله«. رسیدند، به تصرف درآورد

  .انگیز و پر دامنۀ انقراض امپراطوري روم است اي از نمایشنامۀ غم که پیروزیهایش در واقع پرده

در حالی که سرمتها شهرهاي کنار . و یونان روي آوردند بربرها، با مشاهدة ثروت و ضعف امپراطوري، به ایاالت بالکان

اي از گوتها با پانصد کشتی از راه هلسپونتوس در دریاي اژه رخنه کردند،  کردند، شاخه دریاي سیاه را غارت می

ها را یکی پس از دیگري گرفتند، در پیرایئوس پیاده شدند و آتن، آرگوس، اسپارت، کورنت، و تب را در سال  جزیره

گردانید، گروه  در همان حال نیروي دریایی آنان برخی از غارتگران را به دریاي سیاه برمی. غارت و ویران کردند 267

گالینوس در کنار رود نستوس در تراکیا به آنان برخورد و . دیگري از خشکی به سوي سرزمین دانوبی خود رفتند

، اردوي دیگري از گوتها در 269در سال . انش او را کشتندپیروزي گرانبهایی به دست آورد، ولی یک سال بعد سرباز
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امپراطور . آمدند، تسالونیکا را محاصره، و یونان و رودس و قبرس و ساحل یونیا را غارت کردند  مقدونیه فرود

ی در کالودیوس دوم تسالونیکا را از چنگ آنان به در آورد، در درة واردار گوتها را به عقب راند و با کشتار فراوان

اگر او در این نبرد شکست خورده بود، هیچ لشکري قادر ). 269(آنان را شکست داد ) شهرنشین کنونی(نایسوس 

.نبود گوتها را از ایتالیا دور سازد

III – افول اقتصادي  

هر کدام از . آشفتگی سیاسی از هم پاشیدگی اقتصادي را تسریع کرد، و افول اقتصادي به انحطاط سیاسی دامن زد

سیاست روم هیچ گاه نتوانسته بود زندگی اقتصادي سالمی براي . این دو در عین حال علت و معلول یکدیگر بودند

اي مناسب براي هدفهاي  شاید بدین جهت که دشتهاي تنگ شبه جزیرة ایتالیا هرگز شالوده. ایتالیا تأمین کند

آمد، مردم رغبتی به تولید  که از سیسیل، افریقا، و مصر می بر اثر رقابت گندم ارزانی. بلندپروازانۀ کشور ایتالیا نبودند

کشاورزان شکوه . دادند غالت نداشتند؛ و تاکستانهاي بزرگ بازارهایشان را به نفع ایاالت مفتوحه از دست می

ابع رباید و براي تعمیر نهرها، زهکشی، و آبیاري من کردند که مالیات سنگین منابع ناچیز آنها را از کفشان می می

گرفتند، و ماالریا از جمعیت  آمد، مردابها زمین را فرا می ماند؛ آب این نهرها باال می بسیار اندکی برایشان باقی می

سرزمینهاي وسیع حاصلخیزي از کشور را از کشت انداخته به مناطق مسکونی مبدل کرده . کاست حومۀ رم و رم می

کردند و با  ند، از کار دیگران و از زمین، تا حد ممکن سودکشی میصاحبان التیفوندیا، که همواره غایب بود. بودند

داشتند؛ معماري و بازیها و مسابقات شهري از این وضع بهره  کارهاي نوعپرستانه در شهرها خود را معذور می

سیاري بسیاري از مالکان که خودشان دهقان بودند و ب. گشتند بردند در حالی که روستاها بیش از پیش ویران می می

رفتند تا در شهر زندگی کنند و کشاورزي ایتالیا را،  گذاشتند و می از کارگران آزاد روستایی کشتزارها را متروك می

اما التیفوندیاها خود بر اثر صلح رومی، . گذاشتند که قسمت اعظم آن به صورت التیفوندیا بود، به بردگان بیعالقه وامی

ي اول و دوم، و نتیجتاً کم شدن تعداد و افزایش بهاي بردگان رو به ویرانی کاهش جنگهاي کشور گشایانه در قرنها

زمینداران بزرگ، چون ناچار بودند دوباره براي کشت به کار افراد آزاد متوسل شوند، امالك خود را به . رفتند می

عایدي نقدي مختصر یا یک  داران، از این اجاره. دادند اجاره می) کشتکاران(کردند و به کولونی  واحدهایی تقسیم می

در خانۀ مالک یا در ملک اختصاصی از آنان ] بیگاري[مزد  گرفتند و همچنین مدتی کار بی دهم محصول می

در بسیاري موارد، به نفع زمینداران بود که غالمان خویش را آزاد کنند و آنها را به صورت کولونی . طلبیدند می

ثرت هجوم دشمن و بروز انقالب در شهرها خسته شده بودند، بیش از پیش در قرن سوم، مالکین چون از ک. درآورند

کم به صورت قصرهاي مستحکمی درآوردند که تدریجاً به  هاي ییالقیشان روي آوردند و آنها را کم به اقامت در خانه

.درآمدندصورت کاخهاي قرون وسطی 

ولی با اینکه . براي اندك زمانی موقیعت رنجبران آزاد را، چه در صنعت و چه در کشاورزي، تقویت کرد  ان بردهفقد

در مقایسه با مزدها و قیمتهاي آغاز . از فقر بینوایان چیزي کاسته نشد  منابع ثروتمندان را جنگ و دولت از میان برد،

از شش تا یازده درصد، و قیمتها در حدود سی و سه درصد  قرن بیستم در کشورهاي متحد امریکا مزد زحمتکشان

شدند، غالباً به  شد، زیرا لشکریان، که از بینوایان ایاالت مفتوحه تشکیل می آمیزتر می مبارزة طبقاتی خشونت. بود

کند که  کنند آنان را محق می کردند خدماتی که به کشور می پیوستند، و حس می حمله علیه ثروتمندان می

الحال را چپاول  اي مستقیمتر مردم مرفه یاتهاي خراج گونه به عنوان دستخوش و هبه بگیرند و یا اصال به گونهمال

شد، زیرا ایاالت مفتوحه، به جاي اینکه  از صادرات ایتالیا کاسته می. خورد صنعت هم لطمه می با افول تجارت، . کنند

شدند؛ تاخت و تاز بربرها و دزدان دریایی راههاي بازرگانی  لیا میخریدار باشند، بیش از پیش در این زمینه رقیب ایتا

شد که مردم  کاسته شدن از ارزش پول و قیمتهاي متغیر سبب می. کرد را به اندازة دوران قبل از پومپیوس ناامن می
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لیا دیگر چون توسعۀ مرزها قطع شده بود، اقتصاد ایتا. رغبتی به طرحها و اقدامات طویل المدت نداشته باشند

سابقاً ایتالیا پولهاي ممالک مفتوحه را . توانست از راه تأمین حوایج یا استثمار قلمرویی رو به توسعه شکوفان شود نمی

رفت و  شد؛ از این پس پول به سمت ایاالت داراي فرهنگ یونانی می کرد و از این راهزنی غنی می آوري می جمع 

محصوالت . کرد که یک پایتخت شرقی جانشین رم شود سیاي صغیر ایجاب میگشت؛ ثروت روزافزون آ ایتالیا فقیر می

صنعتی ایتالیا به بازارهاي داخلی آن پس رانده شده بود و مردم فقیرتر از آن بودند که بتوانند اجناسی را که 

کمبود برده بود، مانع وجود راهزنان، مالیاتهاي روزافزون، و خرابی راهها، که ناشی از . توانستند تولید کنند بخرند می

شدند، و مبادلۀ پایاپاي با مبادلۀ پولی رقابت  کاخها بیش از گذشته از لحاظ صنعتی خودکفا می. شد تجارت می

داد که عمدتاً تقاضاهاي محلی را برآورده  تولید انبوه سال به سال جاي خود را به دکانهاي کوچک می. کرد می

  .کردند می

برداري از معدنهاي طالي تراکیا و معدنهاي نقرة اسپانیا  بهره: شد فلزات قیمتی کم می. آمد اشکاالت مالی پیش می

سیم و زر بسیاري صرف . شد کاسته شده بود و داکیا نیز، با طالیش، بزودي توسط آورلیانوس به دیگران واگذار می

بود، امپراطوران، از زمان سپتیمیوس در برابر این نایابی، هنگامی که جنگ تقریباً دایمی . هنرها و تزیینات شده بود

در زمان نرون، عیار . هاي دولت و تدارکات نظامی تغییر دادند سوروس، بارها نرخ مسکوکات را براي پرداخت هزینه

کاراکاال به جاي آن . دینار رومی ده درصد؛ در عهد کومودوس، سی درصد؛ و در دوران سپتیمیوس، پنجاه درصد بود

. پنج درصد تنزل کرد،، این میزان به 260در حدود سال . رواج داد که پنجاه درصد نقره داشترا » آنتونینیانوس«

در بسیاري از موارد دولت براي وجوه نقد خود نرخ اجباري جهت . زد ارزش سکه می اي پول بی سابقه دولت مقادیر بی

قیمتها بسرعت باال . طال پرداخته شود خواست که مالیات جنسی باشد یا به می  کرد و ضمناً ارزش اسمی آن معین می

اي از حد گذشته  در مصر، تورم به اندازه. در فلسطین، بین قرن اول و سوم، افزایش قیمت هزار درصد بود. رفت می

. هزار دراخما ارزش داشت 120,000ارزید در پایان قرن سوم  بود که یک پیمانه آرد که در قرن اول هشت دراخما می

توحه به مراتب کمتر در مضیقه بودند، ولی به طور کلی تورم در بیشتر آنها قسمت اعظم طبقۀ دیگر ایاالت مف

اثر کرد، مایۀ یأس در هر  الحسنه و موقوفات خیریه را خنثی و بی متوسط را از هستی ساقط کرد، صندوقهاي قرض

اري را، که زندگی اقتصادي گذاري و سرمایۀ تج اي از وجوه سرمایه و قسمت قابل مالحظه  گونه سوداگري شد،

.امپراطوري بدان وابستگی داشت، از میان برد

آنان . اند ناخرسند نبودند پس از پرتیناکس، امپراطورها از دیدن اینکه اشراف و بورژوازي بدین ترتیب لطمه خورده

. کردند احساس می خصومت طبقۀ سناتورها و بازرگانان بزرگ را با اصلیت اجنبی، استبداد نظامی، و سختگیري خود

فرمانداران با بذل و . جنگ میان سنا و امپراطور، که از زمان نروا تا مارکوس آورلیوس قطع شده بود، از سر گرفته شد

المنفعه، عمداً اقتدار خود را بر پایۀ عنایت ارتش، بیچیزان، و دهقانان استوار  بخشش، توزیع وجوه، و انجام کارهاي عام

  .ساختند می

کارتاژ و افریقاي شمالی، که از اشغالگران دورتر بودند، شکوفا . ي فقط در قیاس با ایتالیا کمتر در عذاب بودامپراطور

گرایی مخرب، قتل عام کاراکاال، کشورگشایی زنوبیا، مالیات سنگین، کار اجباري از  شدند، ولی مصر در اثر فرقه می

آسیاي صغیر و سوریه تجاوز و چپاول را . رفت به انحطاط می عالقگی، و مطالبۀ سالیانۀ غله از سوي روم رو روي بی

یونان، . ها پایدار مانده بود تحمل کرده بودند، ولی صنایع قدیمی و دیرپاي این دو کشور در میان همۀ سختی

انیدن جنگ، با کش. مقدونیه، و تراکیا را بربرها ویران کرده بودند، و بیزانس از محاصرة سپتیمیوس سربلند نکرده بود

پادگانها و منابع رومی به مرز ژرمنها، سبب پیدایش شهرهاي جدیدي مانند وین، کارلسبورگ، ستراسبورگ و 

گل وضعش نابسامان بود و بر اثر حمالت ژرمنها، که شصت شهر آن را غارت کرده . ها شد ماینتس در امتداد رودخانه
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شدند و خیابانهاي وسیع آن، که به سبک  د محصور میبودند، دلسرد شده بود بیشتر شهرهاي گل با دیوارهاي جدی

هاي نامنظم، که دفاع از آنها آسانتر بود ـ مانند عهد باستان  رفت و به جاي آن کوچه روم کشیده شده بود، از میان می

ة طبقاتی در اثر مبارز. شدند در بریتانیا نیز شهرها کوچکتر و کاخها بزرگتر می. آمد و دورة قرون وسطی ـ به وجود می

امپراطوري با شهرنشین کردن و . شد رفت یا در دهات نهفته می و مالیات و عوارض سنگین، ثروت یا از میان می

.یافت ترویج تمدن شروع شده بود، و اینک با بازگشت به زندگی روستایی و بربریت پایان می

IV – نیمتاب شرك  

انگیز جبر  مع هذا، در این سالهاي غم. پیماید و قدرت را می نمودار فرهنگی قرن سوم تقریباً همان قوس نزولی ثروت

هاي انتقاد ادبی باستان، چند بناي تاریخی از با  ، بزرگترین نامها در رشتۀ حقوق روم، زیباترین نمونه)پارامتري(حرفی 

  .شکوهترین آثار معماري روم، قدیمترین داستانهاي رمانتیک، و بزرگترین رازور پدیدار گشتند

اي جبري چنین خالصه شده  با مطایبه) 250(زندگانی دیوفانتوس اسکندرانی » گلچین ادبیات یونانی«کتاب در 

کودکیش یک ششم عمرش طول کشید، پس از یک دوازدهم ریشش شروع کرد به روییدن، پس از یک هفتم : است

چهار سال بعد از پسرش مرد، پس دیگر زن گرفت، پسرش پنج سال بعد به دنیا آمد و نصف عمر پدر زنده ماند، پدر 

است که » علم حساب«اي که از او به یادگار مانده است، کتاب  اثر عمده. دیوفانتوس هشتاد و چهار سال عمر کرد

اي است در جبر و معادالت معینی را از درجۀ اول، معادالت معینی را از درجۀ دوم و معادالت نامعینی را تا  رساله

نامید و با حرف  یعنی عدد می» آریتموس«دهیم، او  نشان می Xقدار مجهول را که ما با م. کند درجۀ ششم حل می

یک جبر بدون نماد قبل از او . برد هاي دیگر الفباي یونانی را به کار می کرد؛ و براي قوه سیگماي یونانی مشخص می

زیع سیب به نسبتهاي معین بین هایی مانند تو افالطون براي ورزش و تفریح اذهان جوان مسئله: نیز وجود داشت

. م معماهایی مشابهی پیشنهاد کرده بود چندین نفر را توصیه کرده بود؛ و همچنین ارشمیدس در قرن سوم ق

احتماال . مصریان و یونانیان مسائل هندسه را با روشهاي جبري اما بدون استفاده از پارامترهاي جبري حل کرده بودند

که معاصرانش با آن آشنا بودند نظام بخشیده است؛ و تصادف روزگار آنها را حفظ کرده دیوفانتوس تنها به روشهایی 

اي را که در  توان تاریخچۀ نشانه گذاري اسرارآمیز و جسورانه بدین ترتیب، از طریق آثار علماي جبر عرب، می. است

  .کرد هاي کمی جهان را با فرمول بیان کند تا به دیوفانتوس دنبال صدد است همۀ رابطه

پاپینیانوس، پاولوس، و اولپیانوس، مثلث پرافتخار حقوق رومی، همگی در زمان سپتیمیوس سوروس به قدرت 

هر سه نفر، به عنوان فرمانده پاسداران امپراطور، در واقع صدراعظم کشور بودند، و هر سه تن حکومت . رسیدند

، اثر »پاسخها«و » پرسشها«. اطور، توجیه کردندسلطنتی مطلقه را، به عنوان تفویض سلطنت از طرف ملت به امپر

هاي خود خیلی  اي ممتاز بودند که یوستینیانوس در مجموعه پاپینیانوس، از لحاظ وضوح، انسانیت، و عدالت به اندازه

. یسدکاراکاال وقتی گتا را کشت، پاپینیانوس را مأمور کرد یک دفاع قانونی دربارة این قتل بنو. از آنها را اقتباس کرد

. کاراکاال فرمان داد تا سرش را ببرند» .ارتکاب برادرکشی آسانتر از توجیه آن است«: پاپینیانوس امتناع ورزید و گفت

دومیتیوس اولپیانوس، به عنوان حقوقدان، با همان روح . سربازي این کار را با تبر در حضور امپراطور به انجام رساند

به حکم عقاید حقوقی خویش از بردگان به عنوان اینکه طبیعتاً آزادند، و از . گرفتانسانیت، دنبالۀ کار پاپینیانوس را 

مانند بسیاري از آثار برجسته در تاریخ حقوق، . کرد زنان به عنوان اینکه داراي همان حقوق مردها هستند دفاع می

اي قاطع بود که تقریباً یک  دازههاي اولپیانوس در اساس عبارت از تنظیم آثار اسالفش بود؛ ولی احکامش به ان نوشته

آلکساندر سوروس چون اصوال با «: گوید المپریدیوس می. یوستینیانوس آمده است» خالصۀ قوانین«سوم آنها در 

مع هذا، اولپیانوس چند تن از دشمنان خود را » .پیروي از نظرات اولپیانوس حکم راند، امپراطوري چنان برجسته بود

دشمنانش در گارد سلطنتی او را کشتند؛ قتل وي گرچه قانونیتش به اندازة  228ض در سال به قتل رسانید، و در عو
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دستور داد تا . دیوکلتیانوس مدارس حقوق را تشویق و به آنها کمک مالی کرد. قتلهاي وي نبود ولی نتیجۀ همان بود

ز این زمان تا دوران یوستینیانوس ا. تدوین کنند» قانون نامۀ گرگوریانوس«قوانین موضوعۀ پس از ترایانوس را در 

.قانونشناسی به خواب زمستانی فرو رفت

آثار ناچیزي که از این دوره باقی مانده است شرقی و . نقاشی در قرن سوم، با سبکهاي پومپیی و اسکندریه ادامه یافت

ي از امپراطوران دستور سازي رونق داشت زیرا بسیار مجسمه. خام است، و تقریباً گذشت روزگار آنها را زدوده است

ولی به طوري حقیقت را   سازي در قید چهره نمایی بود، در این عصر مجسمه. شان را بسازند دادند که مجسمه می

اینکه کاراکاال به یک . کرد که مایۀ تعجب است و از این حیث هیچ عصري از آن دوران پیش نجسته است منعکس می

شود،  یک آدم خشن وحشی با موهاي مجعد، آنچنانکه در موزة ناپل دیده می مجسمه ساز اجازه داد او را با قیافۀ

دو مجسمۀ عظیم . بنمایاند، باید به حساب کارهاي خوب کاراکاال گذاشت، مگر اینکه حاکی از کندذهنی او باشد

یندي متحجر که هر دو به طور اغراق آمیز و ناخوشا» هرکولس فارنزه«و » گراز فارنزه«: متعلق به این دوره است

سازان نیز به سبک کالسیک وفادار  ظاهراً برخی از مجسمه. خورد هستند، ولی در آنها استادي فنی بکري به چشم می

اما نقوش برجستۀ طاق . »تابوت جنگ لودوویزي«اند، مانند نقوش برجستۀ سادة تابوت آلکساندر سوروس و  بوده

آتنی را به سود رجولیت خشن و برجسته، که نشانۀ ، سادگی و لطف سبک  نصرت سپتیمیوس سوروس در رم

  .گذارد بازگشت ایتالیا به بربریت است، کنار می

سپتیمیوس آخرین . معماري رم در این عصر غریزة تعالی جوي رومیان را از راه بزرگ کردن ابعاد به حد کمال رساند

. معروف بود» هفت ایوان«ساخت که به  کاخ امپراطوري خود را روي تپۀ پاالتینوس با یک جناح شرقی هفت طبقه

شود، وجوه الزم را تهیه  و براي معبد زیباي وستا، که هنوز در باالي فوروم دیده می» حیاط وستا«یولیا دومنا براي 

هاي  گرمابه. کاراکاال براي سراپیس، همراه ایسیس، پرستشگاهی ساخت که قطعات جالبی از آن موجود است . کرد

این بنا . روند هاي جهان به شمار می انگیزترین ویرانه ر زمان آلکساندر سوروس به پایان رسید، از شگفتکه د  کاراکاال،

هاي ترایانوس پیروي شده است، ولی تودة درهم  هیچ چیزي به علم معماري نیفزود، زیرا در آن اساساً از سبک گرمابه

. قسمت اصلی آن، که از آجر و ساروج بود. ساخت فشردة آن شخصیت قاتل گتا و پاپینیانوس را بخوبی منعکس می

. نود هزار متر مربع وسعت داشت، یعنی بیش از مجموع مساحت زیر بناي کاخ پارلمنت انگلستان و وستمنسترهال

. را نوشت» پرومتئوس بند گسسته«در اینجا بود که شلی بعدها . برد پلکان پرپیچ و خمی به باالي دیوارها راه می

در . تعداد بسیاري مجسمه تزیین شده بود و دویست ستون از خارا، مرمر سفید، و سنگ سماق داشت اندرون آن با

هاي بسیار بزرگی از نقره در استخرهایی  آب از دهانه. هایی با موزاییک تعبیه شده بود کف و جدارهاي مرمر صحنه

هایی  نوس و دکیوس نیز چنین گرمابهگالی. توانستند با هم آبتنی کنند ریخت که در آن هزار و ششصد تن می می

براي حمامهاي دکیوس، مهندسان رومی روي بنایی ده ضلعی گنبدي گرد برافراشتند و آن را روي شمعهاي . ساختند

این روش پیش از آن چندان معمول نبود، ولی . هاي ده ضلعی تعبیه گشته بود، تکیه دادند پشتیبانی، که در زاویه

ها از یازده حمام سلطنتی را شروع »گرمابه«، ماکسیمیانوس ساختن عظیمترین 295در سال . بیشتر متداول شد  بعداً

در این حمامها سه هزار و ششصد نفر . نام نهاد» هاي دیوکلتیانوس  گرمابه«کرد، و با فروتنی عجیبی آنها را 

از روي . شد ز بنا میورزشگاهها سالنهاي کنسرت و سخنرانی نی. توانستند، در آن واحد، استحمام کنند می

ها بود که میکالنژ طرح  این گرمابه) هاي بزرگ روم براي استحمام با آب ولرم قسمتی از فضاي گرمابه(» تپیداریوم«

در ایاالت . رود سانتاماریا دلیی آنژلی را ریخت که پس از کلیساي سان پیترو وسیعترین کلیساي روم به شمار می

دیوکلتیانوس ساختمانهاي بسیاري در نیکومدیا، . که کمتر از اینها عظیم نبودند مفتوحه نیز بناهایی ساخته شدند

.ماکسیمیانوس، میالن را بیاراست؛ گالریوس، سیرمیوم را؛ و کنستانتیوس، ترو را. اسکندریه، و انطاکیه ایجاد کرد
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. طور تمرکز داشت استفاده کندتوانست از ثروتهایی که در دست امپرا ادبیات شکوفایی کمتري داشت، زیرا غالباً نمی

اي مرکب از شصت و دو  یک پزشک قرن سوم مجموعه. رفتند ها الاقل از حیث تعداد و ابعاد رو به افزایش می کتابخانه

دیوکلتیانوس دانشمندانی . به خاطر آرشیوهاي تاریخیش مشهور بود» کتابخانۀ اولپیانوس«هزار جلد کتاب داشت و 

هاي روم بیاورند  تا در آنجا متنهاي کالسیک را استنساخ کنند و رونوشتهاي آنها را به کتابخانهرا به اسکندریه فرستاد 

از » شرح حال سوفسطاییان«فیلوستراتوس در اثر خود به نام . شان بسیار بود و محبوبیت عامه داشتند فضال نیز عده.

تاخت، و جهانیان را به گیاهخواري دعوت  ت میکرد، به مسیحی فرفوریوس کار فلوطین را دنبال می. کند آنها یاد می

کوشید تا فلسفۀ افالطون را با االهیات مشرکان هماهنگ سازد، و در این زمینه به حد کافی  یامبلیخوس می. نمود می

دیوگنس الئرتیوس تراجم احوال و عقاید فیلسوفان را به . کامیاب بود که بتواند الهامبخش امپراطور یولیانوس شود

هاي  آتنایوس نوکراتیسی، پس از اینکه تمام کتابهاي کتابخانه. هاي بسیار جالب درآورد مستخرجات و قصهصورت 

گرد آورد که گفتگوي » سوفسطاییان بر سر خوان«هاي خویش را در اثري به نام  دانسته  اسکندریه را خواند،

جسته و گریخته به شرح آداب و رسوم قدیم  آوري است دربارة غذاها، سوسها، فواحش، فیلسوفان، و لغات، اما کسالت

بخشد، لونگینوس، که احتماال اهل پالمورا بود، اثري  پردازد که لطفی به کتاب می یا یادي از یک مرد بزرگ نیز می

پردازد که لذت خاص ادبیات معلول  وي در این کتاب به این استدالل می. نگاشت» دربارة متعالی«درخشان به نام 

دهد، و فصاحت نویسنده خود ناشی از نیروي اعتقاد و  که از فصاحت نویسنده به خواننده دست می اي است نشئه

.اوستخلوص شخصیت 

). ؟210(کرد » تاریخ روم«دیون کاسیوس کوککیانوس، از اهالی نیکایاي بیتینیا، در پنجاه سالگی شروع به نوشتن 

هنگامی که آن را به پایان رسانید هفتاد و چهار سال داشت؛ این اثر مشتمل بر تاریخ روم از زمان رومولوس تا روزگار 

از هشتاد کتاب این تاریخ کمتر از نصف آن باقی است، ولی همین نصف هم براي پر کردن هشت مجلد . خود او بود

در آن روایات زنده، گفتارهاي . ولی از لحاظ کیفیت عالی نیستاي گسترده دارد،  این اثر دامنه. قطور کافی است

ولی مانند آثار . کاران نیستند شود و اکثر هم مبتذل و محافظه روشن کننده، و جمالت معترضۀ فلسفی دیده می

د کن دیون مانند تاسیت از اقلیت سنا ستایشی مفصل گزارش می. از شکل افتاده است» پیشگوییها«لیویوس در نتیجۀ 

مانند همۀ تاریخهاي روم، داستان پردازیش با پست و بلندیهاي سیاست و جنگ سخت بستگی دارد ـ گویی  و، 

  .زندگی مدت هزار سال جز مرگ و مالیات چیز دیگري نبوده است

رن ها آنچه بیش از این مردان محترم و پرافتخار اهمیت دارد پیدایش رمان رمانتیک در این ق براي تاریخنگار اندیشه

هاي بسیار در باب اسکندر، و  ي گزنوفون، اشعار عاشقانۀ کالیماخوس، افسانه»کوروپایدیا«رمان رمانتیک با . است

م و بعد از آن دوران آمادگی طوالنیی را پشت سر گذاشته  آریستیدس و دیگران در قرن دوم ق» داستانهاي ملطی«

م را که سنت کالسیک داشتند اما خلق و خویشان شرقی این داستانهاي عشقی و پرماجرا جمعیت یونیایی رو. بود

پترونیوس در رم، آپولیوس در افریقا، . آمد بود، و شاید اکنون از نظر خونی نیز شرقی شده بودند، بسیار خوش می

آنکه روي عشق  هاي گوناگون توسعه دادند بی را به شیوه پیکارسکلوکیانوس در یونان، و یامبلیخوس در سوریه رمان 

در قرن اول میالدي، به مناسبت افزایش عدة زنان کتابخوان، ماجراهاي عاشقانه نیز در رمانهاي . تکیۀ ویژه کنند

  .ماجرایی وارد شد

. دوروس اهل امساستاثر هلیو» حکایات مصري«یا » آیتیوپیکا»  اي که در این زمینه موجود است قدیمیترین نمونه

این اثر با . توان عجالتاً آن را به قرن سوم منسوب کرد دربارة تاریخ نگارش آن نظرهاي متفاوتی وجود دارد، اما می

  :شود که به سبب قدمتش حرمت دارد سبکی شروع می
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ن مسلح و شبیه ساخت که گروهی از مردا ها را روشن می روز لبخند شادمانیش را آغاز کرده بود و آفتاب قلۀ تپه

دزدان دریایی که تا قلۀ کریوه مشرف به دهانۀ هراکلئوسی رود نیل باال رفته بودند، ایستادند و دریا را زیر نظر 

چون هیچ بادبانی که مایۀ امید آنها به گرفتن غنایم باشد ندیدند، دیدگان را به سوي ساحل که در زیر . گرفتند

. پایشان بود، برگرداندند و چنین دیدند

سپس بی مقدمه با جوان ثروتمند و زیبا، تئاگنس، و شاهزاده خانم دوست داشتنی و اشکباري به نام خاریکلئا رو به 

اند و در میان آنان چندان حوادث ناگوار، سوءتفاهمات، نبردها،  این دو تن را دزدان دریایی دستگیر کرده. شویم رو می

در آثار پترونیوس و . تواند مایۀ کار یک رمان امروزي موفق قرار گیرد یآید که م قتلها، و وصلتها، برایشان پیش می

شود، حال آنکه در این داستان  آپولیوس عفت دختران مطلبی فاقد اهمیت است و فقط به طور گذرا بدان پرداخته می

حوادث هلیودوروس در این حکایت بکارت خاریکلئا را در طی یک سلسله . محور و اساس قصه همین نکته است

زیبایی و لزوم عفت در زن   اي دربارة هاي مذهبی قانع کننده کند و موعظه همیشه در آخرین لحظه حفظ می

اي متأثر از مسیحیت بوده است، و در واقع نیز روایت پردازان نویسندة آن را به مقام  احتماال این اثر تا اندازه. نگارد می

پایانی از داستانهاي مشابه را به دنبال  نادانسته سلسلۀ بی» آیتیوپیکا«در هر حال . اسقف مسیحی تسالونیکا رساندند

رهایی «ي سروانتس، سرگذشت کلوریندا در کتاب »پرسیلس اي سیگیسموندا«در واقع این داستان الگوي : آورد

اله و زاریها، و ها، نشانیها، ن در این کتاب همۀ شیرینی. تاسو، و رمانهاي مفصل مادام دوسکودري قرار گرفت» اورشلیم

 1500یی »کالریساهارلوو«غش و ضعفهاي عشق، و پایانهاي خوش هزاران هزار داستان دلپذیر آمده است، این کتاب 

  .سال پیش از ریچاردسن است

از نویسندة آن جز نامش، لونگوس، اطالع . است» دافنیس و خلوئه«معروفترین داستان عاشقانه در نثر دورة باستان 

دافنیس را، که در حین تولد سر راه گذاشته . زیسته است زنیم که در قرن سوم می ، و فقط حدس میدیگري نداریم

قسمتهاي بسیار عالی در توصیف . شود دافنیس خود نیز چوپان می. دهد شده است، چوپانی نجات و پرورش می

نانی که سرمشق اوست، پس از اقامت اندازد که لونگوس، مانند تئوکریتوس شاعر یو روستاها خواننده را به این فکر می

شود که او را هم در کودکی از سر راه  دافنیس عاشق یک دختر دهقان می. طوالنی در شهر به روستا رفته است

کنند، سپس  معصومانه و برهنه با هم شنا می. برند هایشان را به چرا می انگیزي گله این دو تن با رفاقت دل. اند برداشته

دهد که چرا از آن هنگام به بعد  همسایۀ پیري برایشان توضیح می. سازند قدمه یکدیگر را مست میم اي بی با بوسه

نه در فکر خوردن «. گوید اند، و از روي دوران جوانی خود و از بیماري عشق پرشور برایشان سخن می دار شده تب

قلبم با شتاب . غم و اندوه به ستوه آمده بودروحم از . توانستم بیاسایم، خواب نداشتم بودم، نه در بند آشامیدن، نمی

اند، این دو دلداده را پیدا  سرانجام پدرانشان، که اینک متمول شده. »گرفت زد، اعضایم را سردي مرگباري فرا می می

 پذیرند و به زندگانی چوپانی محقر خویش باز ولی دافنیس و خلوئه نمی. سازند نیاز می کنند و آنان را از ثروت بی می

به زبان فرانسه سلیسی ترجمه شد سرمشق برناردن دوسن  1559این داستان که به توسط آمیو به سال . گردند می

  .و الهامبخش نقاشیها، اشعار، و آهنگهاي بیشمار قرار گرفت» پل و ویرژینی«پیر در نگارش 

داند این شعر توسط چه  میکسی ن. معروف است» داري ونوس شب زنده«مشابه این اثر قطعه شعري است که به نام 

موضوع آن همانند خطابۀ . کسی و در چه تاریخی انشا شده است، احتماال باید مربوط به همین قرن سوم باشد

االهۀ عشق، با فروزان ساختن هر جنبده با شوري نسنجیده، آفرینندة راستین : لوکرتیوس و رمان لونگوس است

:جهان است

  نورزیده است عشق بورزد؛ فردا بگذار کسی که هیچ گاه عشق

  .فردا بگذار کسی که در گذشته عشق ورزیده است عشق بورزد
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  بهار شیرین فرا رسیده و سرود عشق سر داده است؛

گیسوان خود را  هاي منتظر دارد، و همۀ بیشه پرندگان را به جفتگیري وا می جهان از نو پدید گشته، و عشق بهاري

  .گشایند زیر بارانهاي بهار می

  دا بگذار عشق بورزد، آن که هیچ گاه عشق نورزیده،فر

  .و بگذار عشق بورزد آن که در گذشته عشق ورزیده است

هاي جشنهاي  یابد و اثر عشق را در باران بارور، در شکلهاي گلها، در ترانه و بدین سان این اشعار ناب جریان می

جوید و پس از هر قطعه این  ها می ي خجوالنه در بیشهشادمانه، در کوششهاي ناشیانۀ جوانان آرزومند، و در میعادها

فردا بگذار عشق بورزد آن که هرگز عشق نورزیده است، فردا بگذار «: کند بند نغر و پر مغز را از نو تکرار می ترجیع

در این واپسین نظم بزرگ غنایی دوران پیش از واسطۀ مسیحیت » .عشق بورزد آن که در گذشته عشق ورزیده است

شود و به عنوان پیش درآمدي خوشاهنگ بر هنر  دو هجایی شدید ـ ضعیف سرودهاي قرون وسطی دیده می وزن

  .رسد تروبادورها به گوش می

V – حکومت سلطنتی شرقی  

درگذشت،  270کرد، به سال  هنگامی که کالودیوس دوم از بیماري طاعون، که در میان گوتها و رومیان غوغا می

اهالی ایلیریا را به جانشینی او برگزیدند؛ این شخص دومیتیوس آورلیانوس نام داشت، و بر  لشکریان پسر دهقانی از

انتخاب مردي . بود» دست به شمشیر«لقبش . اثر نیروي جسمانی و نیروي ارادة خود از فروترین قشرها باال آمده بود

کرد، نشانۀ بیداري مجدد  راعات میبه امپراطوري که از دیگران نیز توقع همان انضباط سختی را داشت که خود م

  .عقل سلیم در ارتش بود

در آنجا آورلیانوس داکیا را به گوتها . تحت رهبري او دشمنان روم، جز در کنار دانوب، همه جا به عقب رانده شدند

. دداد، زیرا امیدوار بود که در این ناحیه به منزلۀ سدي میان امپراطوري و قبایل وحشی برون مرزي خواهند ش

ولی آورلیانوس در . احتماال آالمانها و واندالها در نتیجۀ این تسلیم جسور شدند و بدین جهت به ایتالیا هجوم آوردند

ترسید که در موقع  چون قصد لشکرکشیهاي دورتري را داشت و می. سه نبرد آنان را شکست داد و تار و مار کرد

ساخت که مخارج برافراشتن حصارهاي جدیدي را در پیرامون غیبتش اقدام به حملۀ به رم بشود، سنا را متقاعد 

شد،  در همۀ شهرهاي امپراطوري حصارهاي بلند ساخته می. پایتخت بپردازد، و اصناف را بر آن داشت تا آن را بسازند

.و این نشانۀ ضعف قدرت امپراطوري و پایان صلح معروف رومی بود

داد، تصمیم گرفت با حمله به زنوبیا در خاورزمین و سپس به تتریکوس،  آورلیانوس، چون حمله را بر دفاع ترجیح می

در حالی که پروبوس . که به عنوان غاصب سلطنت در گل جانشین پوستوموس شده بود، امپراطوري را احیا کند

که را گرفت، آورلیانوس از بالکان و سپس از هلسپونتوس گذشت، لشکریان مل سردار او مصر را از پسر زنوبیا پس می

زنوبیا کوشید بگریزد و از ایران یاري جوید، ولی اسیر شد؛ شهر . در امسا شکست داد، و پایتختش را محاصره کرد

هنگامی که امپراطور سپاهیانش را به سوي ). میالدي 272(تسلیم گشت و امان یافت، اما لونگینوس به قتل رسید 

امپراطور، با . ی را که او در آنجا گماشته بود قتل عام کردندآورد، مردم پالمورا شوریدند و پادگان هلسپونتوس می

شتابی قیصرآسا، عقب گرد کرد، شهر را از نو محاصره نمود و آن را بیدرنگ گرفت؛ این بار دستور غارت آن را داد، 

و امروزه حصارهایش را با خاك یکسان کرد، تجارت آن را معدوم ساخت، و آن را به حال دهی متروك، که سابقاً بود 

زنوبیا با زنجیرهاي طالیی مایۀ آراستگی جشنهاي پیروزي آورلیانوس در رم شد، و اجازه . نیز هست، بر جاي گذاشت

  .یافت باقی عمرش را در آزادي نسبی در تیبور بگذراند
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روم . زگردانیدتتریکوس را در شالون شکست داد و گل، اسپانیا، و برتیانیا را به امپراطوري با 274آورلیانوس در سال 

هلهله کرد و بر او » احیاکنندة جهان«که از احراز مجدد مقام شامخ خود خوشحال بود، براي این کشورگشا به عنوان 

اي نظم اقتصادي را برقرار  آورلیانوس سپس به کارهاي زمان صلح پرداخت، با اصالح پول رومی تا اندازه. آفرین خواند

و همان انضباطی را که موجب احیاي لشکر شده بود در مورد سازمان مزبور به کار کرد، دولت را از نو سازمان داد، 

دانست، و چون تحت تأثیر خدمات  اي آشفتگی اخالقی و سیاسی رم را معلوم تفرقۀ مذهبی می چون تا اندازه. بست

اپرستی خداي سیاسی مذهب در خاور زمین واقع شده بود، درصدد برآمد معتقدات قدیم و جدید را در کیش یکت

به لشکریانش و به سنا، که در . آفتاب، و پرستش امپراطور به عنوان جانشین این خدا در روي زمین، وحدت بخشد

در رم معبد . کردند، اطالع داد که خدا او را امپراطور کرده است، نه انتخاب یا تأیید آنان این باره ابراز تردید می

حکومت . بود در آن بعل امسا و خداي مهرپرستی با یکدیگر بیامیزندباشکوهی براي آفتاب ساخت که امیدوار 

سیاست . رفتند، و هر یک از آن دو در صدد بود به دیگري تکیه کند سلطنتی و یکتاپرستی دوشادوش هم پیش می

گر پادشاهان از آن پس دی. گیرد رساند که قدرت دولت رو به زوال است و قدرت مذهب اوج می مذهبی آورلیانوس می

آورلیانوس . این مفهوم شرقی دولت بود که از قدیم در مصر، ایران، و سوریه رواج داشت. به عنایت خدا پادشاه بودند

با پذیرفتن آن جنبۀ شرقی حکومت سلطنتی را، که با االگابالوس آغاز شده بود و در زمان دیوکلتیانوس و قسطنطین 

. رسید، تقویت کرد به کمال خود می

کرد تا حساب خود را با ایران تصفیه کند، یک گروه از  هنگامی که آورلیانوس از تراکیا لشکرکشی می ،275در سال 

درپی  ارتش، که از جنایات پی. پنداشتند قصد اعدام آنان را دارد، او را به قتل رسانیدند افسرانش، که به اشتباه می

هیچ کس آرزومند چنین افتخاري که تا . معین کندخود به وحشت افتاده بود، از سنا خواست که جانشینی براي او 

سرانجام تاکیتوس، که هفتاد و پنج سال داشت، به انجام این وظیفۀ . شد نبود این اندازه مرتباً منجر به مرگ می

باشد و بخوبی مظهر تمام فضایلی بود که آن مورخ  این مرد مدعی بود که از نسل مورخ معروف می. سنگین تن در داد

پاسداران، که از پشیمانی . اما از فرسودگی پس از شش ماه سلطنت درگذشت. کرد و کوتاه سخن موعظه میبدبین 

  ).میالدي276(خود پشیمان شده بودند، امتیاز زور را دوباره به دست آوردند و پروبوس را به امپراطوري برگزیدند 

این مرد . شایستگی این نام را داشت، زیرا در دالوري و پاکدامنی از همگنانش سر بود پروبوساین انتخابی عالی بود و 

ژرمنها را از گل بیرون راند، ایلیریا را از گرفتاري واندالها رهانید، دیواري میان راین و دانوب کشید، ایرانیان را با 

سپس در برابر ملتش متعهد شد که . وري صلح و آرامش برقرار کرداي به هراس انداخت، و در سراسر امپراط کلمه

به عنوان مقدمۀ . کاري کند که دیگر سالح و سپاه و جنگی در کار نباشد و قانون بر سراسر کرة زمین حکمفرما شود

ك بکارند، و این مدینۀ فاضله، لشکریان خود را واداشت ایاالت ویران شده را آباد کنند، مردابها را زهکشی کنند، تا

کشتند، برایش عزا گرفتند، و بناي  282سپاهیان برآشفتند، او را به سال . المنفعۀ دیگر انجام دهند کارهاي عام

  .یادبودي به نام او ساختند

این شخص، که از آن پس خود را . سپس دیوکلس، پسر یک غالم آزاد شدة اهل دالماسی، را امپراطور خواندند

ر اثر استعدادهاي درخشان و مالحظه کاریهاي با نرمشش به مقام کنسولی، پروکنسولی، و دیوکلتیانوس نامید، ب

وي مردي نابغه بود که در جنگ مهارتی نداشت اما در کشورداري خبره . فرماندهی گارد کاخ سلطنتی ارتقا یافته بود

تا زمان آنتونیوس هم بدتر بود، به او پس از یک دورة آشفتگی، که از هرج و مرج فاصلۀ دوران برادران گراکوس . بود

مانند آوگوستوس همۀ احزاب را سازش داد، همۀ مرزها را حفظ و حراست کرد، نقش دولت را گسترش . تخت نشست

گذاري مذهب استوار ساخت، آوگوستوس امپراطوري را ایجاد کرد؛ آورلیانوس آن  داد، و ادارة کشور را بر یاري و صحه

  .انوس سازمان آن را تجدید کردرا نجات داد؛ و دیوکلتی
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او مقام پایتختی را از رم سلب و ستاد امپراطوري . نخستین تصمیم حیاتی او وضع کشور و افول رم را آشکار ساخت

سنا در رم ماند، کنسولها . را در نیکومدیا، واقع در آسیاي صغیر در چند کیلومتري جنوب بیزانس، تأسیس کرد

هاي فشردة جمعیت همچنان در آنجا بودند،  توده  شد، ها در آنجا انجام می کردند، مسابقه همچنان مراسم را برگزار می

دیوکلتیانوس این تغییر را بر پایۀ ضرورت . ولی قدرت و اداره از این مرکز افول اقتصادي و اخالقی بیرون رفته بود

کار از شهري که بسیار دور بود و در جنوب انجام این . الزم بود که از اروپا و آسیا دفاع شود. کرد نظامی توجیه می

، سردار بسیار الیقی را به نام ماکسیمیانوس با خود در امپراطوري 286در سال . کوههاي آلپ قرار داشت میسر نبود

شش سال . ماکسیمیانوس هم نه رم بلکه میالن را پایتخت خود کرد. شریک ساخت و او را به دفاع از غرب مأمور کرد

به عنوان دستیار و جانشین خود » قیصري«ینکه ادارة امور و دفاع آسانتر شود، هر یک از دو آوگوستوس بعد، براي ا

را پایتخت خویش ) میتروویکا در کنار رود ساو(دیوکلتیانوس، گالریوس را برگزید که او هم سیرمیوم : انتخاب کردند

را به این سمت منسوب ) رنگ باخته(وس کلوروس قرار داد و مسئول ایاالت دانوب بود؛ و ماکسیمیانوس، کنستانتی

کرد که پس از بیست سال به  هر آوگوستوس تعهد می. را پایتخت خود قرار داد) ترو(کرد و او هم آوگوستا ترویروروم 

هر . نفع قیصر خود کنار رود، و قیصرش قیصر دیگري را منصوب کند تا به نوبۀ خود دستیار و جانشین او باشد

بدین . افزود داد و بدین ترتیب پیوند خونی را به پیوند قانونی می تر خود را به همسري قیصر میآوگوستوس دخ

الجیشی علیه  ترتیب دیوکلتیانوس امیدوار بود که از جنگهاي جانشینی احتراز و امپراطوري در چهار نقطۀ سوق

ود و همۀ فضایل را داشت جز وحدت این ترتیبی زیرکانه ب. شورش داخلی و حمالت خارجی در حال آماده باش باشد

.و آزادي

شد و  هر یک از قوانین هر یک از زمامداران به نام هر چهار تن اعالم می. حکومت سلطنتی تقسیم شد ولی مطلقه بود

گذاري سناي روم  آنکه احتیاج به صحه شد، بی فرمان زمامداران بیدرنگ قانون می. در سراسر امپراطوري معتبر بود

هاي خود را در  شدند، بوروکراسی عظیمی پنجه کارمندان دولتی از سوي فرمانروایان چهارگانه منصوب می باشد، همۀ

امپراطور را به صورت پرستش » نبوغ«براي تقویت بیشتر دستگاه، دیوکلتیانوس پرستش . برد مرز و بوم کشور فرو می

کسیمیانوس از روي فروتنی راضی شد که خودش، به عنوان مظهر یوپیتر در روي زمین، درآورد، حال آنکه ما

دیوکلتیانوس . حکمت و نیرو از آسمان نزول کرده بودند تا نظم و آرامش را روي زمین برقرار سازند. هرکولس باشد

هایی از ابریشم زربفت  نهاد که به صورت نواري داراي تزیینات سفید و مروارید دوزي بود و جامه دیهیمی بر سر می

. برد در انتهاي کاخ خویش جدا از دیگران به سر می. ایش به سنگهاي قیمتی آراسته شده بودکفشه. پوشید می

داران صاحب عنوان، در واقع از  بایست از میان خواجه سرایان تشریفاتی و پرده خواستند او را ببینند می کسانی که می

دیوکلتیانوس مردي آمیزگار بود و . سیدندبو زدند و لبۀ شنل سلطنتی او را می گذشتند، بایستی زانو می صافی، می

خندید، ولی سلطنت او فاقد صحۀ زمان بود و او امیدوار  شک در زندگی خصوصی به تمام این اساطیر و مراسم می بی

اي متکی سازد، و با جنبۀ خدایی و حیثیت کامال مذهبی به خود دادن مانع عصیان عوام و شورشهاي  بود آن را برپایه

این » .نامید، ولی رفتارش پدرانه بود می) خداوندگار(او خود را دومینوس «: گوید آورلیوس ویکتور می. لشکریان شود

قبول استبداد شرقی از طرف فرزند یک غالم، این همانند کردن پادشاه و خدا نشانۀ انقطاع و شکست نهایی بنیانهاي 

بود؛ و، مانند دورة اسکندر کبیر، بازگشتی به  ماراتونجمهوري عهد باستان و صرف نظر کردن از نتایج حاصل از 

ساختار سلطنت بیزانسی . رفت هاي دربارهاي هخامنشیان، مصریان، بطالسه، اشکانیان، و ساسانیان به شمار می نظریه

تنها کاري که باقی مانده بود این بود که . رقی گرفته شدو اروپایی تا هنگام انقالب فرانسه از این حکومت سلطنتی ش

سبک (با دیوکلتیانوس بیزانتیسم . حکومت سلطنتی شرقی را در یک پایتخت شرقی با یک کیش شرقی پیوند دهند

. آغاز شد) حکومت بیزانس
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VI – سوسیالیسم دیوکلتیانوس  

با ارتقا دادن بسیاري از . وار دست به کار شددیوکلتیانوس براي نوسازي هر یک از شئون دولت با نیروي قیصر

کارمندان کشوري و لشکري به طبقۀ آریستوکراسی، و با تبدیل کردن آنان به یک قشر توارثی داراي سلسله مراتب 

او و همکارانش . کامال شرقی و عناوین و القاب فراوان و تشریفات پیچیده، طبقۀ آریستوکراسی را دگرگون ساخت

بندي  به نود وشش ایالت تقسیم کردند که به هفتاد و دو اسقف نشین و چهار فرماندراي، دستهامپراطوري را 

این دولتی آشکارا متمرکز بود که به خودمختاري محلی . و براي هر ایالت رؤساي کشوري و لشگري گمارد شدند،  می

یکتاتوري خود ضروریات جنگی در نگریست، و براي د هم مانند دموکراسی به چشم تجملی ناشی از امنیت و صلح می

کنستانتیوس بریتانیاي شوریده . شد جنگها با موفقیتهاي درخشان تعقیب می. آورد الوقوع را بهانه می جریان یا قریب

گالریوس ایرانیان را چنان شکستی داد که بین النهرین و پنج ایالت مفتوحه را در آن سوي دجله . را مطیع ساخت

  .نسل دشمنان رم سر جاي خود نشانده شدند براي یک. تسلیم کردند

براي غلبه بر کسادي و . در سالهاي صلح، دیوکلتیانوس و دستیارانش با مسائل ناشی از انحطاط اقتصادي مواجه شدند

پول سالمی به جریان گذاشت که ثبوت . جلوگیري از انقالب، وي اقتصاد با نقشه را جانشین قانون عرضه و تقاضا کرد

در امپراطوري شرقی  1453این پول همین مشخصات را تا سال . هاي آن تضمین شده بود ص طالي سکهوزن و خلو

مواد غذایی را میان بینوایان، خواه به رایگان خواه به بهایی معادل نصف بهاي بازار غذا، توزیع کرد، و براي . حفظ کرد

ه منظور تأمین تدارکات شهرها و سپاه، بسیاري از ب* 42.* مبارزه با بیکاري به کارهاي عام المنفعۀ وسیعی دست زد

ها،  رشته هاي صنعت را زیر نظارت کامل دولت قرار داد و این کار را با وارد کردن غالت آغاز کرد؛ مالکان کشتی

هاي تجارتی را وادار ساخت که این نظارت را بپذیرند، در عوض، دولت مشاغل و درآمد  بازرگانان، و کارکنان کشتی

از . از دیر زمانی دولت بیشتر معادن سنگ، نمکزارها و معادن فلزات را در تصرف خود داشت. کرد را تضمین می آنان

ها  آن پس صدور نمک، آهن، طال، شراب، گندم یا روغن به خارج از ایتالیا ممنوع گشت و ضمناً ورود همین فرآورده

.تحت نظم درآمد

سازي،  هاي مهمات دولت از کارخانه. کردند تحت نظارت درآمدند ار کار میبنیادهایی که براي ارتش، ادارات، یا درب

خرید، و جمعیتهاي  دانست می خواست، آن را به قیمتی که مناسب می نساجی، و نانواییها حداقل معین تولید را می

این شیوه به نتیجۀ  اگر. کرد که اوامر اجرا شود و کاالها با مشخصات مورد نیاز تولید شوند سازندگان را مسئول می

در . گماشتند شان را در آنجا به کار می کردند و کارگران وابسته به حرفه رسید، کارخانه را کامال ملی می مطلوب نمی

زمان آورلیانوس و دیوکلتیانوس، بتدریج اکثریت بنگاههاي صنعتی و مؤسسات در ایتالیا زیر نظارت دولت صنفی قرار 

رستووتزف . گران، آهنگران، حکاکان تابع مقررات دولتی مفصلی بودند ناها، سازندگان، شیشهقصابان، نانوایان، ب. گرفت

مؤسسات مختلف بیشتر شبیه ناظران جزء امور خویش از سوي دولت بودند تا مالکین آن؛ و تحت تبعیت «: گوید می

صنعتگران امتیازات گوناگونی جمعیتهاي اصناف و » .کارمندان دوایر مختلف و رؤساي واحدهاي مختلف نظامی بودند

به عنوان ارگانهاي ادارة امور ملی   دادند؛ در عوض، از طرف دولت داشتند، و غالباً سیاست دولت را تحت فشار قرار می

. کردند آوردند، و مالیات اعضایشان را از طرف دولت وصول می کردند، نیروي کار براي امور دولتی فراهم می کار می

سازي، غذایی، و تهیۀ پوشاك  دولتی مشابهی در پایان قرن سوم و آغاز قرن چهارم به صنایع اسلحههاي نظارت  شیوه

در هر ایالت مفتوحه، پروکواتورهاي مخصوصی فعالیتهاي صنعتی را »  :گوید پل لویی می. ایاالت نیز گسترش یافت

سر و گردن از ارباب صنایع خصوصی،  شد که یک در هر شهر بزرگ، دولت مقتدرترین کارفرما می. کردند بازرسی می

. توانست بدون نظارت بر قیمتها کار کند چنین سیستمی نمی ».شدند، برتر بود که زیر بار مالیات و عوارض پایمال می

صادر کردند که حداکثر بهاي قانونی همۀ » فرمان راجع به قیمتها«، دیوکلتیانوس و همکارانش یک 301در سال 
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یک اقتصاد «تازد که در  مقدمۀ آن به محتکرانی می. ساخت مهم را در امپراطوري معین میاجناس و مزد کارهاي 

  :اند تا قیمتهاي آنها را ترقی دهند بعضی از اجناس را از بازار بیرون برده» مبتنی بر قحط و غال

عمول گشته، و ه نبیند قیمتهاي گزاف در بازارهاي شهرهاي ما مکه آن قدر حس انسانیت نداشته باشد ک …کیست 

انسانهاي  …نبیند که شهوت سودجویی را نه آذوقۀ فراوان کاهش داده است و نه سالهاي پرمحصول؟ ـ به طوري که

مومی مردمانی هستند که هدفشان کاستن رفاه و آسایش ع. کنند اي براي خود تلقی می شریر وفور و فراوانی را ضایعه

هر جا که  …. کند در سراسر جهان حرص و آز غوغا می. …داز استو سودجویی از طریق رباخواري خانمان بران …

گذارند، سودجویان قیمتها را نه تنها به چهار یا هشت برابر حد  لشکریان ما بناچار براي ایجاد امنیت عمومی پا می

مواجب و  رسد که مجبور است همۀ هی سرباز کارش به جایی میگا. برند معمول، بلکه به حدي تصور ناکردنی باال می

بدین ترتیب کمکهاي همۀ جهانیان براي حفظ سپاهیان بدل به منافع . اش را در یک خرید مصرف کند جایزه

 .ریزد میشود که به جیب این دزدان  آوري می ننگ

هاي دولتی صورت  تعویض قوانین اقتصادي با تصویب نامهاین فرمان تا دورة ما معروفترین نمونۀ کوشش بود که براي 

بازرگانان موجودیهایشان را پنهان کردند، گرانی بیش از پیش شدت . شکست این برنامه سریع و کامل بود. گرفت می

شورشهایی رخ داد، و الزم شد که از شدت . سازي ضمنی افزایش قیمتها شد خود دیوکلتیانوس متهم به زمینه. یافت

  .سرانجام قسطنطین این فرمان را لغو کرد. ت فرمان بکاهند تا تولید و توزیع از نو جریان عادي پیدا کندوحد

تعداد کارمندان دفتري . شد ریزي شده این بود که از لحاظ اداري بسیار گران تمام می نقطۀ ضعف این اقتصاد برنامه

با صالحیت سیاسی ـ آن را معادل نیمی از جمعیت برآورد  الزم براي این کار چنان زیاد بود که الکتانتیوس ـ مسلماً

تر از آن بود  شان را براي پاکدامنی بشر خارج از توان خود یافتند، و نظارتشان جسته و گریخته کارمندان وظیفه. کرد

ش کاال براي تأمین هزینۀ بوروکراسی، دادگستري، ارتش، برنامۀ ساختمانی، و پخ. که بر دغا و دغل مردم چیره آید

هاي عمومی  چون دولت هنوز با مسئلۀ توسل جستن به قرضه. اي رسید آور بیسابقه عوارض و مالیات به اوج سرسام

براي پنهان داشتن ورشکستگی خود و به تعویق افکندن آشکار شدن این ورشکستگی آشنا نبود، مخارج کارهاي هر 

احتراز از وصول عایدات به صورت پول، که دائماً از ارزشش براي . بایست با عایدات همان سال سر به سر شود سال می

مؤدیان : شد، دیوکلتیانوس تصمیم گرفت، هر جا که ممکن باشد، مالیات به صورت جنسی وصول شود کاسته می

ناچار بودند سهمیۀ خود را به انبارهاي دولتی بیاورند، و باز سازمان وسیعی براي رساندن اجناس به مقصد نهایی 

در هر شهرداري، دکوریونها یا کارمندان شهرداري از نظر مالی مسئول هر گونه کاهش در پرداخت مالیات . شد ایجاد

.برآورده شده براي محله یا منطقۀ خود بودند

چون هر مشمولی درصدد گریز از مالیات بود، دولت یک نیروي پلیس مالیاتی مخصوص ترتیب داد تا میزان دارایی و 

شدند تا ثروت یا درآمدهاي پنهانی خانواده را بروز  زنان، کودکان، و بردگان شکنجه می. معین کند درآمد هر فرد را

در پایان قرن سوم، و بیشتر در قرن چهارم، فرار از . اي مجازاتی سنگین وضع شد دهند؛ و براي هر گریز یا طفره

الحال داراییهاشان را پنهان  خاص مرفهاش. مالیات در امپراطوري به صورت یک بیماري تقریباً همه گیر درآمد

کردند تا از زیر بار انتخاب شدن براي  کردند، اشراف محلی خود را جزو طبقۀ وضیع یا مستضعف قلمداد می می

گریختند، مالکانی که دهقان بودند اموال خود را بر اثر  صنعتگران از کار خود می. مشاغل شهرداري شانه خالی کنند

از جمله تیبریاس در (بسیاري از روستاها و شهرها . رفتند کردند و به مزدوري می ت رها میسنگینی فشار مالیا

در پایان قرن چهارم، هزاران فرد به آن سوي . ، به سبب عوارض و مالیات هنگفت، خالی از سکنه شدند)فلسطین

  .مرزها گریختند تا به بربرها پناه ببرند
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خرج، و براي تأمین صحیح خواربار جهت لشکریان و شهرها، و همچنین احتماال براي متوقف ساختن این تحرك پر

براي وصول مالیات الزم جهت کشور بود که دیوکلتیانوس به تدابیري دست زد که در واقع سبب استقرار سرفداري 

اجاره چون صاحبان زمین، از طریق سهمیۀ مالیاتی جنسی، مسئول میزان تولید . ها، و اصناف شد در دهات، کارخانه

هایش قهراً در ملک  دار باید تا پرداخت بدهیهاي پرداخت نشده یا عشریه دارانشان بودند، حکومت فرمان داد که اجاره

قانونی که قسطنطین وضع کرد آن را به قوت خود  332دانیم، ولی به سال  تاریخ این تصویبنامۀ تاریخی را نمی. بماند

توانست  دار بدون اجازة مالک نمی کاشت؛ اجاره را وابستۀ زمینی دانست که میدار  باقی دانست و تأییدش کرد، و اجاره

در این . رفتند اش هم با آن به فروش می دار و خانواده رفت، اجاره هنگامی که زمین به فروش می. زمین را ترك گوید

ن تضمین امنیتشان به آنان ارائه شاید این قانون به عنوا. دهد دار نشان نمی باره تاریخ هیچ اعتراضی را از سوي اجاره

در هر حال، با این ترتیب و با روشهاي دیگري، کشاورزي در . شود شده باشد، همان گونه که در آلمان امروزه عمل می

  .قرن سوم از مرحلۀ بردگی به وسیلۀ آزادي به مرحلۀ سرفداري درآمد و پا به دوران قرون وسطی نهاد

شد، و تغییر حرفه » منجمد«نیروي کار در قید شغلش. ر صنایع نیز به کار رفتهاي ثبات اجباري مشابهی د شیوه

اش بود، و هیچ کس حق نداشت  هر انجمن یا صنف وابستۀ صناعت یا وظیفه. بدون اجازة دولت ممنوع اعالم شد

کردند  ت میعضویت در این یا آن صنف براي همۀ افرادي که تجار. صنفی را که در آن ثبت نام کرده بود ترك گوید

خواست جاي  هر گاه کسی می. پسر موظف بود به کار پدرش ادامه دهد. یا به صنعت اشتغال داشتند اجباري بود

ساخت که ایتالیا در محاصرة بربرهاست و بنابر این  خویش یا اشتغال خود را عوض کند، دولت به او خاطر نشان می

.هر کسی باید در پست خود بماند

شریفات بسیار باشکوهی که در نیکومدیا و در میالن برگزار شد، دیوکلتیانوس و ماکسیمیانوس از ، طی ت305در سال 

سلطنت استعفا دادند، و گالریوس و کنستانتیوس کلوروس امپراطور شدند، یکی امپراطور شرق و دیگري امپراطور 

سیار وسیعش در سپاالتو پناه برد و دیوکلتیانوس، که در آن موقع بیش از پنجاه و پنج سال نداشت، به کاخ ب. غرب

هشت سال آخر عمرش را در آنجا گذارانید و انحالل حکومت چهار نفرة خود را، که دستخوش جنگ داخلی شده 

هنگامی که ماکسیمیانوس به او فشار آورد که دوباره قدرت را در . آنکه در آن مداخله کند بود، به نظاره نشست، بی

قف سازد، پاسخ داد که اگر ماکسیمیانوس کلمهاي زیبایی را که در باغش کاشته است دست گیرد و مبارزه را متو

  .خواست که این لذت را فداي نگرانیها و خستگیهاي فرمانروایی کند دید، از او نمی می

ه به نیم قرن آشفتگی پایان داده بود، دولت و قانون را از نو مستقر ساخته بود، ب. آسایش و کشتزار کلم حقش بود

با وجود چند قتلی که کرد، . صنایع ثبات و به تجارت امنیت بخشیده بود، و ایران را رام و بربرها را خاموش کرده بود

شک بوروکراسی پرخرجی به وجود آورد؛ اقتصاد محلی را از میان  بی. رویهمرفته قانونگذاري صدیق و داوري عادل بود

آزار   که ممکن بود در امر صلح و سلم عمومی برایش متحد مؤثري باشد،برد؛ مخالفان را بسختی کیفر داد؛ کلیسا را، 

اي طبقاتی با دهقانانی بیسواد در یک طرف، و  و شکنجه کرد؛ و نیمی از جمعیت امپراطوري را به صورت جامعه

ی بر ولی وضعی که رم با آن مواجه بود اجازة اعمال سیاستی مبتن. حکومت سلطنتی مطلقه در طرف دیگر در آورد

چون کشور . مارکوس آورلیوس و آلکساندر سوروس در این باره کوشیده و شکست خورده بودند. داد آزادگی را نمی

استبداد رهبر . روم از همه سو با دشمن رو به رو بود، آنچه را که همۀ ملتها ناچارند در جنگهاي قطعی بکنند کرد

اخت، و آزادي فردي را کنار گذاشت تا آزادي دسته جمعی فراهم نیرومند را پذیرفت، فوق هر تاب و توانی مالیات پرد

معاصران و اخالف او، . تر تکرار کرده بود دیوکلتیانوس کار آوگوستوس را با قیمتی گرانتر و در وضعی سخت. شود

اي  انهقسطنطین وارد خ. نامیدند می» پدر عصر طالیی«اند، او را  دانستند که از چه سرنوشتی رهایی یافته چون می

  .شد که دیوکلتیانوس ساخته بود
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ام فصل سی

  پیروزي مسیحیت

  میالدي 325 – 306

I – جنگ کلیسا و دولت  

  میالدي 311 – 64

در دوران پیش از مسیحیت، حکومت روم به طور کلی در مورد کیشهاي رقیب کیش مرسوم مشرکان از خود تسامح 

ینهاي رسمی و امپراطوري همین تسامح را نشان داده بودند؛ از نشان داده بود و این کیشها نیز در عوض در مورد آی

رفت جز آنکه در مواقع لزوم ژستی پرستش آمیز نسبت به خدایان و رئیس کشور  پیروان مذاهب جدید انتظاري نمی

» بوغن«آمد که از همۀ مرتدان تابعۀ آنان فقط مسیحیان و یهودیان از ستایش  بر امپراطوران گران می. داشته باشند

اي از امپراطور نشانۀ تأیید و وفاداري به امپراطوري گشته بود،  کندر سوزانیدن در برابر مجسمه. امپراطور امتناع ورزند

از طرف دیگر، کلیسا . همان طور که امروزه براي پذیرفته شدن به شارمندي الزم است که سوگند وفاداري یاد شود

پرستی  کرد؛ پرستش امپراطور را یک عمل مشرکانه و بت باشد تخطئه مینیز این نظر رومی را که مذهب تابع دولت 

دولت روم چنین نتیجه . سپرد به هر قیمتی که شده از این کار خودداري کنند پنداشت، و به پیروان خود می می

است که قصدش واژگون ساختن زیرکانۀ نظام  –گرفت که مسیحیت یک نهضت رادیکالی ـ و شاید کمونیستی 

  .د استموجو

قانون، یهودیان را از . پیش از نرون این دو نیرو این امر را ممکن یافته بودند که بدون کشمکش با هم به سر برند

شدند، از این امتیاز برخوردار  پرستش امپراطور معاف کرده بود و مسیحیان هم، که نخست با یهودیان مشتبه می

یان براي روشن کردن مسابقات نرون این تسامح متقابل و ولی اعدام پطرس و بولس، و سوزاندن مسیح. بودند

جاي تعجب نیست که پس از چنان تحریکاتی . مغرورانه را به خصومتهاي دایم و جنگهاي متناوب مبدل ساخت

پرستی آن را محکوم کردند، خدایانش را  مسیحیان تمام قورخانۀ خود را علیه روم به کار گرفتند ـ فساد اخالق و بت

مسیحیان، از سر . کردند  الوقوعش را پیش بینی ه گرفتند، از مصیبتهایش شادمانی نمودند، و سقوط قریببه مسخر

شور و حرارت ایمانی که بر اثر رفتار متعصبانه با آن تعصب آمیز شده بود، اعالم کردند که هر کس که امکان ایمان 

چار خواهد آمد؛ بسیاري از آنان عذاب ابدي را حتی آوردن به مسیح را داشته و ایمان نیاورده است به عذاب ابدي د

دانستند؛ بعضیها فقط سقراط را مستثنا  سرنوشت همۀ انسانهاي پیش از مسیحیت و افراد غیر مسیحی دنیا می

تنفر از نوع «نامیدند، آنان را به  می» بربرهاي گستاخ«و »  مردم زباله«مشرکان هم در عوض مسیحیان را . کردند می

کردند، و مصیبتهاي امپراطوري را به خشم خدایان خود از اینکه مسیحیان توهین کننده به خدایان  هم میمت» بشر

هر یک از دو طرف هزار افسانۀ ننگ آمیز دربارة . دادند اجازه یافته بودند در امپراطوري زندگی کنند نسبت می

کنند، در نهان به کارهاي منافی اخالق  یکردند که جادوگري ابلیسی م مسیحیان را متهم می. پرداخت دیگري می

.پرستند نوشند، و خري را می پردازند، خون آدمی را در عید فصح می می

تمدن مشرکان بر شالودة دولت استوار بود، و تمدن مسیحی بر . تر از پرخاشجویی صرف بود ولی این تضاد عمیق

رفت و اوج اخالق در  ریفات حکومت به شمار میبراي یک نفر رومی مذهبش بخشی از ساختار و تش. شالودة مذهب

براي یک نفر مسیحی مذهبش چیزي بود جدا و برتر از جامعۀ سیاسی، و برترین حد . نظرش میهن پرستی بود

ترتولیانوس این اصل انقالبی را بنیان گذاشت که هیچ کس . وفاداري در نظرش نه به قیصر بلکه به مسیح تعلق داشت

به   فرد مسیحی به اسقف خود، و حتی به کشیش خود،. داند اطاعت کند ی که آن را ظالمانه میموظف نیست از قانون
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گذاشت تا به یک صاحب مقام رومی؛ اختالفات حقوقیش با مسیحیان دیگر را، به جاي آنکه  مراتب بیشتر احترام می

مسیحیان از امور دنیوي در نظر  گیري کناره. کرد نزد مراجع دولتی مطرح کند، به مقامات کلیساي خویش رجوع می

ترتولیانوس به مسیحیان توصیه کرد که . مشرکان شانه خالی کردن از وظیفۀ مدنی و تضعیف تاروپود و ارادة ملی بود

از خدمت نظام امتناع ورزند؛ و درخواست کلسوس براي پایان دادن به این امتناع، و پاسخ اوریگنس به او که 

دهد که عدة کثیري این توصیه  کنند، نشان می جنگد در عوض در حقش دعا می ري نمیمسیحیان اگر براي امپراطو

هایشان  شدند که از غیر مسیحیان بپرهیزند، و مسابقه مسیحیان از سوي رهبرانشان ترغیب می. را به کار بسته بودند

ازدواج با غیر مسیحی ممنوع . درا به عنوان کاري وحشیانه و تئاترهایشان را به عنوان چاشنی فساد اخالق تحریم کنن

ها نفاق  ساختند که با کشانیدن کودکان یا زنان اربابانشان به آیین مسیح در خانواده بود، غالمان مسیحی را متهم می

  .گفتند که آیین مسیح مایۀ از بین رفتن کانونهاي خانوادگی است می. افکنند می

مقامان رومی غالباً مردمانی فرهیخته و  صاحب. از جانب دولتمخالفت با مذهب جدید بیشتر از جانب مردم بود تا 

نمودند و از مقامات  برتري، و یقین مسیحیان بیزاري می جویی، احساس آزاداندیش بودند، ولی تودة مشرکان از کناره

ن نکته ترتولیانوس متوجه ای. کنند کیفر دهند حرمتی می خواستند که این ملحدانی را که به خدایان بی دولتی می

ظاهراً در قانون روم از زمان نرون اقرار به مسیحی بودن . گوید سخن می» کینۀ عمومی مردم نسبت به ما«هست و از 

مسیحی . شد جرمی بزرگ بود، ولی در زمان بیشتر امپراطوران این قانون عمداً با تساهل به مورد اجرا گذاشته می

یافت  سمۀ امپراطور خود را خالص کند، و پس از آن عمال اجازه میتوانست با تقدیم کندر براي مج متهم معموال می

شدند، یا تازیانه  دادند یا حبس می مسیحیانی که تن به این کار نمی. غوغا عمل به معتقدات خود را ادامه دهد که بی

. شدند ته میگشتند، و یا ، البته بندرت، کش شدند، یا محکوم به بیگاري در معادن می خوردند، یا تبعید می می

اي انسان بود،  چون تا اندازه«: گوید دومیتیانوس گویا چند تن از مسیحیان را از روم بیرون کرد، ولی ترتولیانوس می

اش به ترایانوس را مالك قضاوت قرار  پلینی، اگر نامه» .بزودي دست از این کار برداشت و تبعید شدگان را فرا خواند

  :نویسد در این نامه می. شور زایدالوصف یک آماتور اجرا کردقانون را با  111دهیم، در سال 

پرسیدم که  از آنان می: ام این است اي که به کار برده اند، طریقه دربارة کسانی که نزد من به مسیحی بودن متهم شده

زات اعدام تهدید کردند پرسش خود را باز دوبار دیگر تکرار و آنان را به مجا اگر بدان اقرار می. مسیحی هستند یا نه

حاال   معبدها که تقریباً بکلی خالی شده بود، …دادم ورزیدند، دستور اعدامشان را می اگر باز هم اصرار می. کردم می

  .اند ی بود خریداري نداشتند، بازار گرمی پیدا کردهو حیوانات قربانی، که مدت …دوباره رونقی گرفته است

  :ترایانوس به او چنین پاسخ داد

شوند در پیش  اي که براي رسیدگی به کار کسانی که در نزد تو متهم به مسیحی بودن می عزیزم، طریقه پلینی

شود و مجرم  رم میوقتی که علیه آنان اعالم ج» .جستجوي این اشخاص لزومی ندارد« ….اي کامال بجاست گرفته

شود، و این موضوع را با  ی بودن میشوند باید مجازاتشان کرد، ولی هنگامی که متهم منکر مسیح تشخیص داده می

هر گونه اطالعی که نام متهم کننده در آن ذکر نشده باشد  ….کند، باید او را بخشید پرستیدن خدایان ما ثابت می

  .ته شودنباید به عنوان مدرك علیه کسانی پذیرف

راه مقرراتی را که از قبل وجود آید که ترایانوس از روي اک از عباراتی که در فوق داخل گیومه آمده است چنین برمی

یکی سمعان : مع هذا، در دوران سلطنت او دو تن از مسیحیان عالیقدر به شهادت رسیدند. کرده است داشته اجرا می

اند که شهرتی  رئیس کلیساي اورشلیم، و دیگري ایگناتیوس اسقف انطاکیه؛ با این حساب البد تعدادي دیگر هم بوده

  .اند نداشته
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نمود، به کارگزارانش دستور داد که اصل برائت را در مورد  شکاکی که با هر اندیشه سازگاري می  ،هادریانوس

الناس  در سمورنا، عوام. آنتونینوس، چون مذهبیتر بود، تعقیب و آزار بیشتري را مجاز دانست. مسیحیان مراعات کنند

خواستار اجراي قانون شدند؛ و او با کشتن یازده مسیحی در آمفی تئاتر این درخواست را  »آسیارخس«از فیلیپ 

آنان این . این اعدامها نه تنها مردم را تسکین نداد بلکه آنها را بیشتر تشنۀ خون ساخت). میالدي 155(اجابت کرد 

گفتند در جوانی  و هشتاد و شش سال داشت و میبار خواستار اعدام اسقف پولوکارپوس شدند که مردمی مقدس بود 

او را . سربازان رومی این پیرمرد را در عزلتگاهی واقع در حومۀ شهر یافتند. از همراهان یوحناي رسول بوده است

: فیلیپ به او فشار آورد که. آنکه مقاومتی کند به حضور آسیارخس، که سرگرم تماشاي مسابقات بود، آوردند بی

در قدیمترین اعمال شهیدان آمده است که پولوکارپوس پاسخ » .کن، مسیح را دشنام بده تا بگذارم برويسوگند یاد «

چگونه دربارة پادشاهم که مایۀ رستگاري . هشتاد وشش سال است که خادم اویم و هیچ بدي به من نکرده است«: داد

در این مدرك زهد چنین . ده سوزانیده شودجمعیت فریاد برآوردند که او باید زنده زن» من بوده است کفر بگویم؟

ولی او در میانۀ آنها مانند نان در تنور بود، و ما عطري مانند »  هاي آتش از سوزانیدنش ابا کردند، آمده است که زبانه

دینان به دژخیمی فرمان دادند تا خنجر  سرانجام بی. خورد یا ادویۀ گرانبهاي دیگر به مشاممان می) کندر(عطر بخور 

وقتی چنین کرد از جاي خنجر کبوتر سفیدي پر زد و آن قدر خون آمد که آتش خاموش شد و . به پیکر او فرو برد

در زمان مارکوس آورلیوس، این امپراطور مقدس، آزار و شکنجۀ مسیحیان از نو  ».تمام جمعیت در شگفت ماندند

جنگ این سلطنت سابقاً فرخنده را مغروق کرد، هنگامی که قطحی، طغیانهاي آب، بیماریهاي همه گیر، و . آغاز شد

مارکوس آورلیوس در . این عقیده رواج یافت که این مصیبتها در نتیجۀ غفلت و کنار گذاشتن خدایان رومی است

هایی را  داد فرقه ، فرمانی صادر کرد که در آن دستور می177در سال . و یا تسلیم آن شد  وحشت مردم شریک بود،

در همان . شوند مجازات کنند با انواع مسلکهاي جدید موجب اغتشاش می» ذهان نامتعادل اشخاصتحریک ا«که با 

کردند از  الناس مشرك علیه مسیحیان برآشفتند، و هر وقت که مسیحیان جرئت می سال، در وین و در لیون، عوام

ران مسیحیان لیون را توقیف انجمن مقننۀ امپراطور دستور داد س. کردند مساکن خود بیرون آیند سنگسارشان می

آوري به رم فرستاده شد تا از امپراطور بپرسد  پیام. پوتینوس، اسقف نود ساله، بر اثر شکنجه در زندان درگذشت. کنند

شوند آزاد گردند، ولی  مارکوس آورلیوس پاسخ داد کسانی که منکر مسیح می. که با دیگر زندانیان چگونه رفتار شود

  .کنند طبق قانون اعدام شوند رار به مسیحیت میکسانی که همچنان اق

فرستادگان، از تمام نقاط گل، گروه گروه به آنجا . شد برگزاري جشن سالیانۀ آوگوستالیا در شهر لیون نزدیک می

کسانی که منکر . در بحبوحۀ مسابقات، مسیحیان متهم را به آمفی تئاتر آوردند و از آنان بازپرسی کردند. آمدند می

اي، که فقط بعدها در دوران  هاي متنوع و بیرحمانه چهل و هفت تن که ابرام ورزیدند، با شکنجه. آزاد گشتندشدند 

آتالوس، فرد ارشد بعد از پوتینوس در میان جماعت مسیحی، را مجبور . تفتیش افکار نظیر یافت، به قتل رسیدند

بالندینا، یک . اش کردند تا مرد دین ترتیب برشتهکردند روي یک صندلی آهنی که با آتش سرخ شده بود بنشیند، و ب

یک روز تمام شکنجه شد، آنگاه او را در یک کیسه کردند و سپس در گود میدان، انداختند تا به ضرب   کنیز جوان،

استقامت بی سر و صدایش بسیاري از مسیحیان را معتقد ساخت که مسیح شهیدان خود را . شاخهاي گاو کشته شود

ترتولیانوس . کند؛ چنین چیزي ممکن است مولود ترس و از خود بیخود شدن بوده باشد د بیحس میدر برابر در

در زمان کومودوس از شکنجه و  ».کنند میشوند نیز شکر  مسیحیان حتی هنگامی که محکوم به مرگ می«: گفت می

، 203در سال . یوس سوروس آن را از نو آغاز کرد تا آنجا که غسل تعمید را جنایت دانستسپتیم. آزار کاسته شد

یکی از آنان، مادر جوانی به نام پرپتوا، شرح تأثر آوري از حبس خود، و از . بسیاري از مسیحیان در کارتاژ شهید شدند

او را با مادر جوان دیگري . ذاشته استآورد از مسیحیت دست بردارد، بر جاي گ التماسهاي پدرش که به او فشار می
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حس کنندة ترس و  اي از اثر بی نشانه. جلوي گاو وحشی انداختند تا زیر ضربات شاخهاي حیوان پاره پاره شوند

در داستان ذکر شده است که » کی جلوي گاو انداخته خواهیم شد؟«: شود وحشت در آخرین عریضۀ پرپتوا دیده می

. کشت و از این کار اکراه داشت به سوي گلوي خویش برد بایست او را می اتوري را که میچگونه این زن دشنۀ گالدی

اي نداشتند، و  که پس از سپتیمیوس به سلطنت رسیدند به خدایان روم چندان عالقه) پالمورا(هاي سوریه  ملکه

ن همۀ کیشهاي رقیب برقرار در زمان آلکساندر سوروس ظاهراً صلحی میا. کردند تفاوتی تحمل می مسیحیان را با بی

  .شد

باید ملتی ) یا آورلیوس(براي درك شکنجه و آزار در عهد دکیوس . تجدید تاخت و تاز بربرها به این متارکه پایان داد

. را در نظر مجسم ساخت دستخوش هیجان تمام عیار جنگ، وحشتزده از شکستهاي سخت، و منتظر هجوم دشمن

آوردند و خدایان  مرد و زن به معابد هجوم می. بی سراسر امپراطوري را فرا گرفت، موجی از هیجان مذه249در سال 

در بحبوحۀ این تب میهن پرستی و وحشت، مسیحیان خود را کنار . انداختند را در محاصرة دعاهاي خویش می

پاشی امپراطوري را کشیدند، همچنان از خدمت نظام امتناع و آن را تقبیح کردند، خدایان را به تمسخر گرفتند، و فرو

دکیوس، با استفاده از روحیۀ مردم به . و رجعت مسیح تعبیر کردند» بابل«به عنوان مقدمۀ پیشگویی شدة انهدام 

عنوان فرصتی مناسب براي تقویت شور و شوق ملی و تحکیم وحدت، فرمانی صادر کرد و از هر یک از اهالی کشور 

البته از مسیحیان خواسته نشده بود از عقاید خود دست . انجام دهند اي در نیایش خدایان روم خواست عملی کفاره

عمومی در برابر خدایان حاضر شوند، زیرا، به » دعاي ندبۀ«بکشند، ولی به آنان فرمان داده شده بود که در مراسم 

در اسکندریه، . دندبیشتر مسیحیان اطاعت کر. الناس، همین خدایان بارها روم را از خطر نجات داده بودند عقیدة عوام

شاید این . همچنین در کارتاژ و در سمورنا» ترك مسلک عمومیت داشت،«بنا به روایت دیونوسیوس اسقف این شهر، 

ولی اسقفهاي اورشلیم و انطاکیه در زندان . آوردند پرستانه به حساب می را تشریفاتی میهن» دعاي ندبه«مسیحیان 

صدها تن از مسیحیان رومی در سیاهچالها ). میالدي 250(قتل رسیدند  جان سپردند، و اسقفهاي رم و تولوز به

اي را هم در هنگام جشنها پیش  انباشته شدند، برخی دیگر را سر بریدند، بعضیها را روي تل هیزم سوزانیدند، عده

دیگر  251پس از یک سال از شدت وحدت شکنجه و آزار کاسته شد و تا عید پاك سال . حیوانات وحشی افکندند

.عمال پایان یافته بود

همه باید مطابق شعایر رومی «شش سال بعد والریانوس، در بحران دیگري از هجوم بربرها و وحشت، فرمان داد که 

پاپ سیکستوس دوم مقاومت کرد و با چهار تن از . و همۀ اجتماعات مسیحی را غیر قانونی اعالم کرد  »رفتار کنند،

در . اسقف تاراگونا را زنده زنده در آتش سوختند  یانوس اسقف کارتاژ را سر بریدند،کوپر. شماسهایش به قتل رسید

، پس از اینکه ایرانیان والریانوس را از صحنه بیرون بردند، گالینوس نخستین فرمان تسامح مذهبی را 261سال 

لی را که از مسیحیان منتشر ساخت، و آیین مسیح را به عنوان مذهب مجاز به رسمیت شناخت، و فرمان داد اموا

طی چهل سال بعد تعقیب و آزار مختصري هنوز وجود داشت، ولی به طور کلی این دوره . گرفته بودند پس بدهند

در آشفتگی و وحشت قرن سوم، مردم از دولت ضعیف . هاي آرامش بیسابقه و گسترش سریع بود  براي مسیحیت دهه

یافتند تا در  آوردند، و این تسلیها را در آیین مسیح بیشتر می می گرداندند و به تسلیهاي مذهب پناه شده روي می

ساخت، و به  آورد، کلیساهاي بزرگ و پرخرج می کلیسا از این پس اغنیا را به دین مسیح در می. کیشهاي رقیب آن

کرد،  ش مینفاق و کینۀ مذهبی در میان مردم فروک. داد از شادیهاي این جهانی بهره جویند مؤمنین خود اجازه می

حکومت سلطنتی شرقی دیوکلتیانوس گویا . کردند آمیختند، و حتی با آنها ازدواج می مسیحیان آزادانه با مشرکین می

  .براي این بود که امنیت و صلح مذهبی را هم مانند امنیت و صلح سیاسی استوار سازد
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وکلتیانوس فشار آورد که با احیاي دانست و به دی مع هذا، گالریوس مسیحیت را آخرین مانع حکومت مطلقه می

تر از  مخاطرات بیهوده را دوست نداشت و درست. دیوکلتیانوس تردید کرد. خدایان روم امپراطوري را احیا کند

شد، مسیحیان  ولی روزي، هنگامی که یک قربانی شاهانه برگزار می. کرد گالریوس بعد و اهمیت کار را ارزیابی می

وقتی غیبگویان موفق نشدند در جگر حیوانات قربانی شده . واح خبیث را دور کنندعالمت صلیب ساختند تا ار

. دینان دانستند عالیمی را که امید به تعبیر آنها داشتند پیدا کنند، گناه قضیه را متوجه حضور کافران و بی

یانه بخورند، و همچنین دیوکلتیانوس فرمان داد که همۀ حاضران براي خدایان قربانی نمایند و در صورت امتناع تاز

شگفت اینکه نویسندگان مسیحی ). میالدي302(همۀ سربازان ارتش مطابق این دستورها رفتار کنند یا اخراج شوند 

دارد؛  گفت دعاهاي مسیحیان خدایان روم را دور نگاه می الکتانتیوس می: در این مورد با کاهنان مشرك همصدا بودند

گالریوس در هر فرصتی از لزوم وحدت مذهبی براي . بل چنین چیزي نوشته بودو اسقف دیونوسیوس نیز یک نسل ق

هر چهار حکمران  303در فوریۀ سال . سرانجام دیوکلتیانوس تسلیم شد. کرد پشتیبانی از سلطنت جدید دفاع می

حل فرمان دادند همۀ کلیساهاي مسیحی ویران گردد، همۀ کتابهاي مسیحی سوخته شود، همۀ محافل مسیحی من

همۀ مسیحیان از مشاغل عمومی اخراج شوند، و مسیحیانی که در یک اجتماع مذهبی . گردد، اموال آنان، ضبط شود

گروهی از سربازان با سوختن و ویران کردن کلیساي بزرگ نیکومدیا پیگرد و آزار را آغاز . شوند اعدام گردند دیده می

در سوریه یک جنبش انقالبی . معارضۀ به مثل بپردازند کافی بود تعداد مسیحیان اینک براي اینکه بتوانند به .کردند

گالریوس مسیحیان را متهم به ایجاد این . درگرفت، و در نیکومدیا آتش افروزان دو بار کاخ دیوکلتیانوس را آتش زدند

ولی هیچ صدها مسیحی توقیف و شکنجه شدند، . حریق عمدي کرد؛ و مسیحیان هم متقابال خود او را متهم ساختند

در ماه سپتامبر، دیوکلتیانوس امر کرد مسیحیان زندانی در صورتی که خدایان روم را . گاه مقصر بودن آنان ثابت نشد

هایی که در روم وجود دارد قرار  بپرستند آزاد شوند، ولی کسانی که از این کار خودداري کنند زیر همۀ شکنجه

میز، تمام صاحبمقامهاي رومی ایاالت را مأمور کرد تا کلیۀ افراد وي، برآشفته از آنهمه مقاومت اهانت آ. گیرند

. اي براي وادار ساختن آنان به پرستش و فرو نشاندن خشم خدایان بهره جویند مسیحی را بیابند، و از هر شیوه

  .گذاشت، از سلطنت استعفا داد سپس، احتماال خوشحال از اینکه این اقدام مذلت بار را به جانشینانش وامی

شده بود، در  »آوگوستوس«گالریوس، که . ماکسیمیانوس فرمان را با شدت وحدتی کامال نظامی در ایتالیا اجرا کرد

، صورت اسامی شهیدان در تمام نواحی امپراطوري. مشرق زمین آزار و شکنجه را هر چه بیشتر ترغیب و تشویق کرد

در این دو سرزمین کنستانتیوس به سوزانیدن تعداد مختصري از . جز در گل و در بریتانیا، فهرستی طویل گشت

کند که بعضی از قربانیها را آن قدر  ائوسبیوس، بیگمان با غلوي ناشی از خشم و نفرت، قید می. کلیساها اکتفا کرد

پاشیدند؛  شد؛ روي زخمها نمک یا سرکه می ن آویخته میزدند که گوشتشان پاره پاره از استخوانهایشا تازیانه می

شدگان را به صلیب  انداختند؛ یا شکنجه کندند و جلوي حیواناتی که منتظر بودند می گوشت تن را تکه تکه می

 انگشتان برخی از قربانیها با نیهاي نوك تیز که. خوردند دریدند و می کم حیوانات گرسنه می بستند و بدنشان را کم می

ترکاندند؛ برخی دیگر را از یک دست یا از یک پا  برخی را چشم می. زیر ناخنهایشان فرو کرده بودند سوراخ شده بود

کردند، یا با گرز  بریدند، یا مصلوب می اي دیگر را سر می ریختند؛ پاره آویختند؛ در گلوي بعضیها سرب گداخته می می

. کردند ها شقه می هاي خم شدة درخت و سپس رها کردن شاخه ه شاخهیی را نیز با بستن ب کوبیدند؛ عده مرگبار می

.اي در این باره در دست نیست از مشرکان نوشته

تخمیناً هزار و پانصد مسیحی، اعم از ارتدوکس یا بدعتگذار، در این مدت . آزار و شکنجه مدت هشت سال ادامه یافت

هزاران مسیحی از کیش خود دست . ات گوناگون شدندبه هالکت رسیدند؛ عدة بیشماري هم دچار رنجها و مشق

ولی . کنند که حتی مارکلینوس، اسقف روم، براثر وحشت و محنت عقیدة خود را انکار کرد کشیدند؛ چنین روایت می
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ها ایمان کسانی را که مردد  بیشتر آزردگان مقاومت ورزیدند، و منظره یا شرح وفاداري قهرمانانۀ آنان در زیر شکنجه

هر چه بیرحمی و خشونت . کشانید کرد و اعضاي جدیدي را به محافل مسیحی تار و مار شده می ند تقویت میبود

گشت؛ اعتقادات شارمندان خوش قلب علیه این  شد، همدردي و محبت مشرکان بیشتر متوجه قربانیان می بیشتر می

مردم دولت را برانگیخته بودند تا آیین مسیح را از زمانی . ترین ظلم و ستم در تمام تاریخ روم یاراي ابراز یافت سبعانه

خریدند تا مسیحیان  شد، و بسیاري از مشرکان خطر مرگ را به جان می میان بردارد؛ اکنون ملت از حکومت جدا می

، گالریوس، که به بیماري مهلکی 311در سال . در مخاطره را تا فرو نشستن طوفان در خفا پناه دهند و حمایت کنند

و نیز در نتیجۀ التماس زنش مبنی بر اینکه با خداي مغلوب . شده بود، با اعتقاد به اینکه شکست خورده است دچار

نشدة مسیحیان آشتی کند، فرمانی دربارة تسامح مذهبی صادر کرد و در آن مسیحیت را مذهبی مشروع شناخت و 

  .خواستار دعاي مسیحیان شد» ترین بخشایش این نجیبانه«در ازاي 

این شکنجه و آزار براي مدتی . نجه و آزار دیوکلتیانوس بزرگترین آزمایش و بزرگترین پیروزي براي کلیسا بودشک

کلیسا را، به واسطۀ کاسته شدن طبیعی از عدة پیروانی که در مدت نیم قرن رونق و رواج بالمانع به مسیحیت 

که این از دین برگشتگان توبه کردند و خواستار ولی چندي نگذشت . پیوسته یا با آن بزرگ شده بودند، تضعیف کرد

» خستوان«داستانهاي وفاداري شهیدانی که در راه ایمان جان داده بودند، یا . پذیرفته شدن مجدد در جرگه گشتند

گشت؛ این  به آیین خود که به خاطر ایمانشان رنج بسیار برده بودند، در میان جماعات مختلف دهان به دهان می

هاي گیرا داشت، نقشی تاریخی در بیدار کردن و تحکیم معتقدات  که سرشار از غلو بود و افسانه» داناعمال شهی«

در تاریخ بشر نمایشی عظیمتر از منظرة یک » .خون شهیدان، بذر است«: گوید ترتولیانوس می. مسیحیت داشت

ها را با سرسختی خشم آلود تحمل اي از امپراطوران همۀ مصیبت مشت مسیحی نیست که زیر بار ستم و تحقیر سلسله

خواستند آنها را به آشفتگی و تفرقه کشانند نظم  کردند؛ بآرامی تکثیر شدند؛ در بحبوحۀ آنکه دشمنانشان می

آفریدند؛ با سخن به مقابلۀ شمشیر و با امید به مقابلۀ خشونت و ددمنشی رفتند؛ و سرانجام بر قویترین دولتی که 

قیصر و مسیح در گود مبارزه رو در روي هم ایستاده بودند، و پیروزي از آن . یره آمدندتاریخ به خود دیده است چ

.مسیح بود

II – طنطینجلوس قس  

برد، شکست شکنجه و آزار و حکومت چهار نفره، هر  دیوکلتیانوس، که در کاخ خود در دالماسی در آرامش به سر می

الل و سردرگمی را، که بعد از استعفاي او پدید آمد، به خود امپراطوري روم بندرت چنان اخت. دو، را به چشم دید

گالریوس کنستانتیوس را بر آن داشت که به او اجازه دهد تا سوروس و ماکسیمینوس دازا را به عنوان . دیده بود

خواست جانشین  ماکسنتیوس، پسر ماکسیمیانوس، می: بزودي اصل توارث مطالبۀ حقوق کرد. تعیین کند» قیصر«

  .ور بود و مقام پدر شود، و آتش همین عزم در وجود قسطنطین پسر کنستانتیوس، نیز شعله قدرت

وي فرزند ). ؟272(قسطنطین یا فالویوس والریانوس کنستانتینوس در نایسوس واقع در موئسیا به دنیا آمده بود 

هنگامی که کنستانتیوس . ا، بودنامشروع کنستانتیوس و متعۀ قانونیش هلنا، خدمتکار سابق یک مسافرخانه در بیتینی

. شد، دیوکلتیانوس او را وادار کرد هلنا را رها کند و تئودورا، نادختري ماکسیمیانوس، را به زنی بگیرد» قیصر«

خیلی زود به خدمت نظام آشنا شد و در جنگ با مصر و ایران دالوري خود را . قسطنطین تحصیالت مختصري داشت

نشین دیوکلتیانوس شد، این افسر جوان را به عنوان وثیقۀ حسن رفتار کنستانتیوس نزد گالریوس، وقتی جا. ثابت کرد

هنگامی که کنستانتیوس از گالریوس خواست که پسرش را برگرداند، گالریوس انجام این خواست . خویش نگاه داشت

ت، اروپا را روز و شب پیمود تا ولی قسطنطین مراقبان خود را اغفال کرد، سواره گریخ. او را مدبرانه به تعویق انداخت

لشکریان گل، که به کنستانتیوس به سبب رفتار . در بولونی به پدرش پیوندد و در جنگی در بریتانیا شرکت جوید
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در یورك درگذشت،  306چون پدر به سال . انسانیش عمیقاً وفادار بودند، شیفتۀ پسر زیبا، دلیر، و نیرومند او شدند

با این عذر که اگر لشکریانی با   وي،. بلکه آوگوستوس یعنی امپراطور خواندند» قیصر«ین را سپاهیان نه تنها قسطنط

گالریوس چون دورتر از آن بود که در این امر مداخله . خود نداشته باشد تأمین جانی ندارد، عنوان پایینتر را پذیرفت

با کامیابی به جنگ با فرانکهاي مهاجم قسطنطین . به رسمیت شناخت» قیصر«خواه ناخواه او را به عنوان  کند،

.پرداخت و پادشاهان بربر آنان را در آمفی تئاترهاي گل پیش ددان افکند

در رم، پاسداران امپراطور، که مشتاق اعادة رهبري پایتخت قدیم بودند، ماکسنتیوس را امپراطور   در این ضمن،

ماکسیمیانوس، براي اینکه اختالل را دامن بزند، . او شدسوروس از میالن رهسپار حمله به ). میالدي 306(خواندند 

به درخواست پسرش دوباره قباي سلطنت پوشید و به مبارزه پیوست، و سوروس، که سپاهیانش او را ترك کرده 

» آوگوستوس»  رفت، در برابر آشفتگی روزافزون، گالریوس، که رو به پیري می). میالدي 307(بودند، به قتل رسید 

قسطنطین، چون از این موضوع آگهی یافت، همین مقام را براي . نصوب کرد به نام فالویوس لیکینیوسجدیدي م

یک سال بعد، ماکسیمینوس دازا نیز به نوبۀ خود این نام را بر خود نهاد، به طوري که ). میالدي 307(خود قائل شد 

پیدا شدند و هیچ یک از آنان به فکر این » آوگوستوس«، که منظور دیوکلتیانوس بود، شش »آوگوستوس«به جاي دو 

کار ماکسنتیوس با پدر خود، ماکسیمیانوس، به جدال کشید، و ماکسیمیانوس به گل . باشد» قیصر«نبود که فقط 

جنگید، ماکسیمیانوس کوشید به  رفت تا از قسطنطین یاري جوید، در اثنایی که قسطنطین در کنار رن با ژرمنها می

کریان گل را در دست بگیرد؛ قسطنطین سراسر گل را پیمود، غاصب را در مارسی محاصره کرد، جاي او فرماندهی لش

  ).میالدي 310(او را دستگیر ساخت و، از روي احترام، به او اجازة خودکشی داد 

ماکسیمینوس با ماکسنتیوس براي واژگون . آخرین سد میان دسیسه و جنگ را برداشت 311مرگ گالریوس در سال 

قسطنطین، با در . کردند چیدند، و این دو نیز همین هدف را تعقیب می لیکینیوس و قسطنطین توطئه می ساختن

دست گرفتن ابتکار عمل، از کوههاي آلپ گذشت، در نزدیکی تورینو یک ارتش را شکست داد، و با سرعت حرکت و 

در  312اکتبر سال  27در . رفت انضباطی شدید، که یادآور راهنوردي قیصر از روبیکون بود، به سوي رم پیش

، واقع در چهارده کیلومتري شمال رم، به نیروهاي ماکسنتیوس برخورد، و با استراتژي )هاي سرخ صخره(ساکساروبرا 

. برتر خود ماکسنتیوس را مجبور کرد پشت به تیبر بجنگد و راهی جز پل میلویوس براي عقب نشینی نداشته باشد

هر روز پیش از نبرد، قسطنطین در آسمان صلیبی برافروخته با این کلمات به زبان گوید بعد از ظ ائوسبیوس می

بنا به روایت ائوسبیوس و   فرداي آن روز، صبح زود، ).کندر پرتو این عالمت فتح ( en toutoi nika: یونانی دید

کرد روي سپرهاي سربازانش عالمتی بگذارد به شکل  اب صدایی شنید که به او امر میالکتانتیوس، قسطنطین در خو

 .مسیحشود ـ یعنی نشانۀ  گذرد و نوك خط رو به سمت راست گرد می که خطی از میان آن می)  X(یک ایکس 

سپس زیر لوایی که روي آن حروف اول نام مسیح همراه با یک . ر رفتار کردهمینکه از خواب برخاست مطابق این ام

چون ماکسنتیوس لواي میترایی ). این لوا از آن پس به الباروم معروف شد(صلیب نقش بود، به سوي جبهۀ نبرد رفت 

یان لشکریانش ـ آورلیانوسی آفتاب غلبه ناپذیر را برافراشت، قسطنطین خود را شریک سرنوشت مسیحیان، که در م

براي پیروان میترا، که در ارتش . هاي عطف تاریخ مذهب گردانید زیاد بودند، گرداند و این برخورد را یکی از نقطه

در هر حال . قسطنطین بودند، صلیب زننده نبود، زیرا آنان دیر زمانی زیر یک صلیب نور میترایی جنگ کرده بودند

فاتح . ماکسنتیوس با هزاران نفر از سربازانش در تیبر به هالکت رسید قسطنطین در نبرد پل میلویوس فاتح شد و

.داخل رم شد و در آنجا به عنوان فرمانرواي مسلم مغرب به او خیر مقدم گفتند

. ، قسطنطین و لیکینیوس در میالن با هم مالقات کردند تا حکومتشان را با یکدیگر تطبیق دهند313در اوان سال 

را صادر کردند که » فرمان میالن«ی مسیحیان در تمام ایاالت مفتوحه، قسطنطین و لیکینیوس براي تحکیم پشتیبان

www.IrPDF.com



١۶٧٧

داد، و حاوي دستوري  کرد و آن را به همۀ مذاهب تسري می تسامح مذهبی اعالم شده از سوي گالریوس را تأیید می

پس از این اعالمیۀ . ط شده بودبود مبنی بر استرداد اموال مسیحیان، که در جریان دورة جدید پیگرد و آزار ضب

گذاشت، قسطنطین بازگشت تا از گل دفاع کند و لیکینیوس به سوي  تاریخی، که در واقع به شکست شرك صحه می

کمی بعد این شخص درگذشت و بدین ترتیب ). میالدي 313(مشرق رفت تا ماکسیمینوس را در هم شکند 

ملتی که . لیکینیوس خواهر قسطنطین را به زنی گرفت. ي شدندقسطنطین و لیکینیوس فرمانروایان مسلم امپراطور

  .از جنگیدن خسته شده بود از دورنماي صلح به وجد آمد

، دشمنی 314در سال . امید به کسب قدرت عالی بدون شریک را رها نکرده بودند» آوگوستوس«ولی هیچ یک از دو 

ید، لیکینیوس را شکست داد، و خواستار تسلیم تمام قسطنطین به پانونیا لشکر کش. روزافزون آنان به جنگ کشید

لیکینیوس انتقام خود را از افراد کمکی مسیحی قسطنطین گرفت، بدین معنی که . اروپاي رومی، جز تراکیا، شد

مسیحیان کاخش را در نیکومدیا بیرون راند، دستور داد که همۀ . شکنجه و آزار را در آسیا و در مصر تجدید کرد

. دایان مشرکان را بپرستند، و سرانجام اجراي هر گونه مراسم مسیحیت را در چهار دیوار شهر ممنوع کردسربازانش خ

. دادند کردند مقام و موقعیت، شارمندي، آزادي، یا جان خود را از دست می مسیحیانی که نافرمانی می

شرق به کشور خویش در جستجوي قسطنطین نه تنها براي یاري دادن به مسیحیان مشرق، بلکه براي منضم کردن م

موقعی که بربرها تراکیا را اشغال کردند و لیکینیوس نتوانست با آنان مصاف دهد، قسطنطین لشکریان . فرصت بود

پس از اینکه بربرها از آنجا رانده شدند، لیکینیوس علیه ورود . خود را از تسالونیکا آورد تا ایالت لیکینیوس را آزاد کند

مدافع مسیحیت، با . کیا اعتراض کرد و، چون هیچ کدام خواستار صلح نبودند، جنگ از نو آغاز شدقسطنطین به ترا

نخست در آدریانوپل و سپس در   صد و سی هزار سرباز، با مدافع شرك، که صد و شصت هزار سرباز داشت،

. پراطور یگانه شد، ام323قسطنطین در این نبردها پیروز و، در سال . روبه رو شد) سکوتاري( خروسوپولیس

. هاي خود را از سر گرفته است، اعدام شد به اتهام اینکه دسیسه  لیکینیوس با وعدة عفو تسلیم شد، ولی سال بعد،

شان را  امتیازات و اموال از دست رفته» خستوان به مسیحیت«قسطنطین مسیحیان تبعیدي را فرا خواند و به همۀ 

مه، خود را به طور قطع مسیحی خواند، و اتباعش را دعوت کرد که براي ضمن اعالم آزادي مذهب براي ه. پس داد

  .گرویدن به آیین نو به او بپیوندند

III – قسطنطین و مسیحیت  

آیا این کار یک تغییر مذهب صادقانه، یک عمل ناشی از اعتقاد مذهبی بود یا یک مانور خردمندانۀ سیاسی؟ فرض 

بیگمان وي پسر . وي، وقتی کنستانتیوس طالقش داد به مسیحیت گرویده بودهلنا، مادر . اخیر احتمالش بیشتر است

شک خود او نیز تحت تأثیر پیروزیهایی پی در پیی قرار  خود را با منافع و مزایاي مسیحیت آشنا کرده بود؛ و بی

احساسات  توانست از ولی فقط یک نفر شکاك می. گرفته بود که در زیر لوا و صلیب مسیح نصیب ارتشش شده بود

االهۀ (فورتونا «: در تاریخ آوگوست این مثل از قسطنطین نقل شده است. مذهبی بشر چنین ماهرانه استفاده کند

فروتنی تا در مورد بخت و   ـ البته این سخن بیشتر تکریمی است دربارة» کند است که مردمی را امپراطور می) اقبال

پس از تغییر مذهب بندرت مطابق . ا در دربار خود گردآورده بوداو در گل دانشمندان و فیلسوفان مشرك ر. شانس

دهد که چندان  هایش خطاب به اسقفهاي مسیحی بروشنی نشان می نامه. کرد مقتضیات شعایر کیش مسیح رفتار می

ها ساخت، نبوده است، ولی آرزو داشته است این جدال در بند اختالفات مربوط به االهیات، که مسیحیان را منقلب می

در دوران سلطنتش با اسقفها به عنوان عمال و دستیاران سیاسی خویش . به سود وحدت امپراطوري از میان برود

اي که اکثریت آنان اظهار  خواند، بر شوراهایشان ریاست داشت، و بر هر عقیده کرد؛ آنها را نزد خود فرا می رفتار می
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ر وهلۀ نخست مسیحی و در وهلۀ بعد دولتمرد است،در یک مسیحی مؤمن و معتقد د. گذاشت داشتند صحه می می

.مورد قسطنطین این امر برعکس بود؛ مسیحیت براي او وسیله بود نه هدف

رغم این  وي در عمر خود شکست سه دوران شکنجه و آزار را دیده بود، و از این نکته غافل نبود که مسیحیت علی

نوز بسیار در اقلیت بودند؛ ولی اتحاد، شجاعت، و قدرت داشتند، پیروان این کیش ه. یافت ضربات، رشد و توسعه می

اي بود که نه  حاصل از نفوس ساده شد و تنها اکثریتی بی حال آنکه اکثریت مشرك میان کیشهاي فراوان تقسیم می

. دعدة مسیحیان در زمان ماکسنتیوس در رم، و در زمان لیکینیوس در شرق زیاد بو. ایمانی داشتند و نه نفوذي

پشتیبانی قسطنطین از مسیحیان باعث شد که در جنگهایش علیه این دو تن دوازده لژیون مسیحی در خدمتش 

آمیز شعایرشان، اطاعتشان از روحانیان، و پذیرش  نظم و اخالقی بودن نسبی مسیحیان، زیبایی مسالمت. باشند

شاید . گ، قسطنطین را تحت تأثیر قرار داده بودفروتنانۀ نابرابریهاي زندگی به امید دست یافتن به سعادت پس از مر

توانست اخالق رومیان را تهذیب کند، زناشویی و خانواده را جانی تازه دهد، و از شدت وحدت  این آیین نوین می

تعلیم . دیدند، بندرت علیه دولت شوریده بودند رغم ستم و آزار فراوانی که می مسیحیان، علی. جنگ طبقاتی بکاهد

. ان اطاعت از مقام کشوري را به آنان تلقین، و متقاعدشان کرده بودند که سلطنت موهبتی است االهیدهندگانش

انضباط مبتنی بر . توانست از پشتیبانی مذهب سود برد چنین حکومتی می. قسطنطین خواهان سلطنت مطلقه بود

شاید اصال . سب براي سلطنت باشدتوانست همنشین روانی منا سلسله مراتب و بر مرجعیت جهانی کلیسا ظاهراً می

  توانست آلت استقرار صلح، ایجاد وحدت، و قانون قرار گیرد؟ انگیز اسقفها و کشیشها می این سازمان شگفت

او با چنان زبان . مع هذا، در دنیایی که هنوز عدة مشرکان فزونی داشت، قسطنطین ناچار بود که محتاطانه گام بردارد

در سالهاي نخستین فرمانرواییش، . گفت که هر مشرکی بتواند آن را قبول کند ییکتاپرستانۀ مبهمی سخن م

معابد مشرکان را تعمیر، و . انجام دهد صبورانه انجام داد» پونتیفکس ماکسیموس«تشریفاتی را که الزم بود به عنوان 

اوراد . ان را رعایت کردبراي وقف قسطنطنیه، هم آداب مشرکان و هم آداب مسیحی. با فرمانی از آنان حمایت کرد

  . برد سحرآمیز مشرکان را براي حفظ محصوالت و چارة بیماریها به کار می

شکلهاي مربوط به  317از سال . کرد شد آشکارتر از مسیحیت طرفداري می رفته رفته هر چه قدرتش افزونتر می

هاي  فقط حاوي نوشتهمسکوکات دیگر  323در سال . آیین مشرکان یک به یک از روي مسکوکاتش حذف شد

یک متن قانون دورة سلطنتش، که در صحت آن تردید شده ولی رد نگشته است، به اسقفهاي . بیطرفانه بودند

قوانین دیگر امالك و اراضی کلیسا را از مالیات معاف . داد مسیحی در حوزة اسقف نشین آنها قدرت قضایی می

هایی  ساخت که زمین داشته باشند و هبه آنان را مجاز می داد، کرد، به جمعیتهاي مسیحی شخصیت حقوقی می می

قسطنطین به محافل مسیحی نیازمند کمکهاي مالی . بخشید وصیت را به کلیسا می دریافت دارند، و اموال شهداي بی

. کرد، چندین کلیسا در قسطنطینه و جاهاي دیگر ساخت، و پرستش تصاویر را در پایتخت جدیدش ممنوع کرد می

هاي مرتد را ممنوع، و سرانجام امر کرد تا انجمنهاي  را به طاق نسیان سپرد و اجتماعات فرقه» میالن فرمان«

داد، و هزینۀ سازمانهاي بشردوستانۀ  به پسران خویش تربیت مسیحی ارتدوکس می. مذهبیشان را خراب کنند

هایی پرداخت  ائوسبیوس به خطابه. ر شدکلیسا از موهبتهایی فوق هر گونه انتظار برخوردا. کرد مادرش را تأمین می

در سراسر امپراطوري مسیحیان براي اجراي تشریفات . آنها سرودهاي سپاسگزاري و ستایش است  که همۀ

.شدند شکرگزاري، در تجلیل پیروزي خداي خود، گرد هم جمع می

در فاصلۀ . وناتیان، و بدعت آریانیسمانشعاب رهبانی، شقاق د: را تیره ساختند» ابر روز بی«مع هذا، سه ابر تابش این 

میان دورة شکنجه و آزار دکیوس و دیوکلتیانوس، کلیسا ثروتمندترین سازمان مذهبی امپراطوري شده و از حمالت 

وار شیفتۀ پول هستند،  کوپریانوس از اینکه مؤمنان حوزة مذهبیش آن قدر دیوانه. خود به ثروت و تمول کاسته بود
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شوند و پول  آرایند، اسقفها مقامهاي رسمی پردرآمد دارند که از قبل آنها متمول می را می زنان مسیحی صورتشان

ائوسبیوس بسیار اندوهگین بود . کرد کشند شکوه می دهند و به استشمام بوي خطر دست از کیش خود می نزول می

در همان حال که مسیحیت . ردازندپ از اینکه کشیشها بر اثر رقابت در احراز مقامهاي کلیسایی با هم به مجادله می

صومعه . کرد گر می ساخت، و شرك جبلی بشر را جلوه کرد، دنیا هم مسیحیت را دگرگون می دنیا را دگرگون می

اقلیتی هدفش این بود . نشینی یا رهبانیت مسیحی در اعتراضی علیه این سازشهاي متقابل روح و جسم شکل گرفت

ات بشري احتراز جوید و فرو رفتن در اندیشۀ زندگی جاویدان را، که در آغاز که از هر گونه اغماض نسبت به شهو

  برخی از این زاهدان، به پیروي از رسوم و عادات کلبیون، از همۀ. مسیحیت تفوق داشت، براي همیشه برقرار سازد

بعضی از آنان، . گذراندند کردند، و فقط از صدقه روزگار می کشیدند، خرقۀ فیلسوفان را به تن می دارایی خود دست می

، یک راهب مصري به نام آنتونیوس 275در حدود سال . زیستند مانند بولس زاهد، در بیابان مصر در کنج انزوا می

ابتدا در یک قبر، سپس در دژ متروکی واقع بر روي یک کوه، سرانجام در : مدت یک ربع قرن در انزوا زندگی کرد

آنجا شب با کشف و شهودهاي وحشتناك و خوابهاي دلپذیر در کشمکش بود و بر در . ها بیابان در غاري وسط صخره

مسیحیان پیچید و سبب شد که عابدان نیز عاکف آن   سرانجام آوازة تقدسش در میان همۀ. آمد همۀ آنها فایق می

کی از ، چون پاخومیوس چنین تشخیص داد که انزوا طلبی حا325در سال . بیابان و در عبادت رقیب او شوند

خودپرستی است، در تابن، واقع در مصر، عابدان را در دیري جمع کرد و رهبانیت دسته جمعی یا جماعت رهبانی را 

کلیسا مدتی با جنبش رهبانیت مخالفت ورزید، سپس آن را به عنوان . بنیاد نهاد که در غرب گسترش بسیار یافت

.پذیرفت وزنۀ الزمی در برابر اشتغال روزافزون خود به حکمرانی

یک سال پس از گرویدن قسطنطین، کلیسا بر اثر انشعابی، که ممکن بود در همان ساعت پیروزیش موجب انهدام آن 

داشت  دوناتوس اسقف کارتاژ، با پشتیبانی کشیشی همنام و همسرشت خود، اظهار می. شود، دستخوش تفرقه گشت

اند برخالف  آزار و شکنجه تسلیم پلیس مشرکان کرده را در موقع» کتاب مقدس«که آن عده از اسقفهاي مسیحی که 

اند؛ لذا غسلهاي تعمید یا درجاتی که به توسط آنها داده  وظایف مقام خود رفتار و از اختیاراتشان سوءاستفاده کرده

چون کلیسا از قبول این . شده باطل است؛ و اعتبار آیینهاي مقدس تا حدودي به حالت روحی کشیش بستگی دارد

آورد، خود  ه سخت امتناع ورزید، طرفداران دوناتوس، در هر جا که روحانی شاغل این توقعات آنان را برنمیعقید

قسطنطین که روي مسیحیت به عنوان نیرویی وحدت بخش حساب کرده . اسقفهایی در برابر این اسقفها علم کردند

وحش شد، و ظاهراً تا حدودي نیز از اتحاد شد مت بود، از دیدن آشفتگی و شدت عملی که از این انشعاب نتیجه می

پس وي شورایی از اسقفها در . گاه و بیگاه دوناتیان با بعضی از جنبشهاي رادیکالی دهقانان افریقا برانگیخته شده بود

، حکم محکومیت مورد نظر خود را دربارة دوناتیان به تأیید آن رساند، و به )میالدي 314(شهر آرل تشکیل داد 

ن امر کرد که دوباره به کلیسا روي آورند، و فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه مستنکفین امالك و حقوق انشعابیو

، این تصمیمات را لغو کرد و »فرمان میالن«پنج سال بعد، با یادآوري ). 316سال (مدنی خود را از دست خواهند داد 

داشت تا آنکه ساراسنها با فتح افریقا به طور یکسان این انشعاب وجود . دربارة دوناتیان نوعی رواداري معمول داشت

  .بر ارتدوکسها و بدعتگذاران چیره آمدند

، کشیشی از شهر 318در حدود سال . در همان سال در اسکندریه وحشتناکترین بدعت در تاریخ کلیسا پدیدار گشت

یک مورخ . یۀ تعجب اسقف خود شدباوکالیس، واقع در مصر، با اظهار عقاید عجیب و غریبی دربارة ماهیت مسیح ما

  :کند دانشمند کاتولیک این کشیش را کریمانه چنین وصف می

به طوري که . بلند باال و باریک بود، نگاهی اندوهناك داشت و آثار ریاضت و خشکی از ظاهرش هویدا بود …آریوس

طرز حرف زدنش شیرین و . اد بودآستین، شالی به منزلۀ روپوش ـ از جملۀ زه آمد ـ قباي کوتاه بی از لباسش برمی

www.IrPDF.com



١۶٨٠

گذاشتند و در  زیاد بودند، احترام فراوانی به او می دوشیزگان تارك دنیا، که در اسکندریه. سخنانش اقناع کننده بود

  .میان روحانیون عالیمقام هواخواهان وفادار بسیار داشت

. عالیقدرترین همۀ مخلوقات، است ، یعنی نخستین و»لوگوس«گفت مسیح با آفریننده یکی نیست، بلکه  آریوس می

اگر پسر به وسیلۀ پدر به وجود آمده است «: او چنین استدالل کرد. آلکساندر اسقف اعتراض کرد، آریوس ابرام ورزید

به عالوه، . تواند با پدر از لحاظ ابدیت، یکسان باشد در این صورت، نمی). حادث باشد(باید در زمان به دنیا آمده باشد 

» .پس با پدر از یک ذات نبوده است. آفریده شده است، باید که از عدم به وجود آمده باشد، نه از ذات پدر اگر مسیح،

در این نظریات ادامۀ . جنبۀ الوهیت داشته است» لوگوس«به وجود آمده است و کمتر از » لوگوس«روح القدس از 

فلسفۀ . خورد گنس به آریوس رسیده است به چشم میافکاري که از افالطون به وسیلۀ رواقیان، فیلن، فلوطین، و اوری

. شد افالطون، که چنان نفوذ عمیقی در اصول االهیات مسیحی داشت، از این پس با کلیسا درگیر می

آنچه براي آلکساندر اسقف تکان دهنده بود نه صرفاً نظرات آریوس، بلکه شیوع سریع آنها حتی در میان صفوف 

از اسقفان مصري در اسکندریه تشکیل داد، و شورا را بر آن داشت تا از آریوس و وي شورایی . روحانیان بود

برخی از اسقفها ایرادهایی گرفتند؛ . هواخواهانش خلع لباس کند، و گزارشی از ماوقع براي اسقفهاي دیگر فرستاد

ایی بر سر این نکته بسیاري از کشیشها با آریوس همدلی نشان دادند؛ روحانیان و غیر روحانیان در ایاالت آسی

اي رسید که این امر براي  نظمی به پایه در شهرها غوغا و بی«: دستخوش تشتت آرا شدند، و بنا به گفتۀ ائوسبیوس

قسطنطین، که پس از سرنگون ساختن لیکینیوس » .مشرکان حتی در تئاترهایشان موضوع تفریح کفرآمیزي گشت

وي یک پیام خصوصی براي آلکساندر و . هر از موضوع اطالع یافتبه نیکومدیا آمده بود، به وسیلۀ اسقف این ش

آریوس فرستاد و آنان را دعوت کرد که آرامش فیلسوفان را سرمشق قرار دهند و اختالفات فکري خود را به طور 

وسبیوس اش، که ائ نامه. آمیز با یکدیگر حل کنند، یا الاقل نگذارند عامۀ مردم از مباحثات آن دو آگاه شوند مسالمت

دهد که قسطنطین چندان پابند به اصول االهیات نبوده است، و سیاست  آن را حفظ کرده است، بروشنی نشان می

  .مذهبی او هدفهاي سیاسی داشته است

هایی را که همۀ مردم از خدایان دارند به یک شکل واحد بازگردانم، زیرا  من فرض را بر آن گذاشته بودم که اندیشه

اي  دم اگر بتوانم مردم را متقاعد سازم که در این باره متحد شوند، ادارة امور به طور قابل مالحظهکر قویاً حس می

یابم که در میان شما بیش از آنچه اخیراً در افریقا مجادله بوده است مجادله  اطالع می! اما افسوس. آسان خواهد شد

، آلکساندر، اگر  تو. خور چنین معارضات تند نیست رسد و در ظاهراً علت این مجادالت پوچ به نظر می. وجود دارد

اي که هیچ گونه اهمیتی ندارد  خواستی بدانی کشیشانت دربارة یک مسئلۀ حقوقی یا حتی دربارة جزئی از مسئله می

لزومی نداشت که این  …کردي  بایست سکوت می کنند، و تو، آریوس، اگر چنین افکاري داشتی، می چگونه فکر می

ت ، زیرا اینها مسائلی هستند که فقط بیکاري محرك آنهاست و جز براي حد…به میان مردم بکشانید مسائل را 

تجربه، نه شایستۀ کشیشها یا اشخاص  ، کارهایی است احمقانه، در خور کودکان بی…اي ندارد  دادن به ذهن فایده

که در مقابل شباهت ساده یعنی بدان گونه » همذاتی«براي کلیسا مسئلۀ . این نامه هیچ اثري نکرد .معقول

اگر مسیح خدا نبود، همۀ . شد، از نظر خداشناسی و سیاسی موضوعی حیاتی بود پسر و پدر عنوان می» همانندي«

شد، آشفتگی عقاید ممکن بود  بنیاد مذهب مسیحی ممکن بود فرو ریزد، و اگر اختالف نظر دربارة این نکته مجاز می

چون مباحثه بیش از پیش شیوع .رسانید از میان ببرد راین مددي را که به دولت میوحدت کلیسا، قدرت آن، و بناب

ساخت، قسطنطین، براي پایان دادن به این کار، تصمیم گرفت نخستین  ور می یافت و مشرق یونانی را شعله می

واقع در ) ایانیک(به نیقیه  325پس همۀ اسقفها را دعوت کرد که در سال . شوراي عمومی کلیسا را تشکیل دهد

سیصد و هجده تن آمدند، و یکی از ایشان . مخارج آنان را تأمین کرد  بیتینیا نزدیک پایتختش نیکومدیا، بیایند و همۀ
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رساند که کلیسا در آن زمان   این نکته می» .شان کمتر بود دستیارشان بودند روحانیان دیگري هم که عده«: گوید می

بسیاري از اسقف نشینهاي . آمدند بیشتر این اسقفها از ایاالت شرقی می. بودبه چه رشد و توسعۀ عظیمی رسیده 

مغرب از این مباحثه اطالع نداشتند، و پاپ سیلوستر اول، که به سبب بیماري نتوانسته بود بیاید، به فرستادن چند 

.کشیش به نمایندگی اکتفا کرد

امپراطور با پیامی . الیۀ قسطنطین تشکیل جلسه دادشورا در تاالر بزرگ یکی از کاخهاي امپراطوري به ریاست ع

با شکیبایی به نطقها «: گوید ائوسبیوس می. خطاب به اسقفها، مبنی بر استقرار وحدت کلیسا، مذاکرات را افتتاح کرد

آریوس نظریۀ خود را . و خود نیز در مباحثات شرکت جست» گوش داد؛ شدت وحدت گفتار مخالفان را تعدیل کرد،

. تکرار کرد» فقط به وسیلۀ مشارکت، االهی بود«ر اینکه مسیح موجودي بود آفریده، نابرابر با پدر، و مبنی ب

پرسندگان باهوش او را مجبور کردند قبول کند که اگر مسیح مخلوق بوده و آغاز داشته ممکن بوده است که تغییر 

پاسخهایش صادقانه، . ت به منقصت بگرایدتوانسته است تغییر کند، ممکن بوده است که از فضیل کند، و اگر می

آتاناسیوس، سرکشیش فصیح و پرخاشگري که آلکساندر به عنوان شمشیر االهیات خود . منطقی، و برایش مرگبار بود

همراه آورده بود، بروشنی نشان داد که اگر مسیح و روح القدس با پدر همذات نبودند، شرك و اعتقاد به تعدد خدایان 

اذعان کرد که در نظر مجسم ساختن سه شخص متمایز در وجود یک خدا اشکال دارد، ولی چنین . شد پیروز می

همۀ اسقفها، جز هفده تن از آنان، با او موافقت . دفاع کرد که عقل بایستی در برابر راز تثلیت سر تعظیم فرو آورد

مضاي آن تن در دادند، مشروط بر اینکه یک هوادران آریوس به ا. اي را در توضیح این نظر امضا کردند نمودند و بیانیه

شورا امتناع ورزید و به صوابدید امپراطور بیانیۀ . تبدیل گردد» همانندي«به » همذاتی«حرف به آن اضافه شود و 

  :ذیل را منتشر ساخت

ر، به عیسی ما به خدایی یگانه معتقدیم، به پدر قادر مطلق، آفرینندة همۀ چیزهاي آشکار و نهان، و به یک خداوندگا

و به خاطر نجات ما فرود آمده،  که به خاطر ما مردم …نه آفریده، همذات با پدر  …مسیح، پسر خدا، به وجود آمده 

مجسم شده، بشر گشته، رنج دیده، روز سوم از میان مردگان برخاسته، به آسمان صعود کرده است و براي داوري 

   .آمدزندگان و مردگان خواهد 

این دو همراه با آریوس تکفیر و به . فقط پنج اسقف، و سرانجام فقط دو تن، از امضاي این بیانیه خودداري کردند

یک فرمان امپراطوري مقرر داشت که همۀ کتابهاي آریوس سوزانیده شود و مجازات .توسط امپراطور تبعید شدند 

.باشدآنها اعدام  پنهان نگاه داشتن

گیري شورا را با ضیافتی شاهانه، که همۀ اسقفها در آن حضور داشتند، جشن گرفت و به آنان  قسطنطین نتیجه

رد مباحثه دیگر ک وي بر خطا بود که تصور می. سپس آنان را مرخص کرد. متذکر شد که دیگر به جان یکدیگر نیفتند

خاتمه یافته است و خود او نیز تغییر نظر نخواهد داد، اما در این اعتقادش حق به جانب بود که به نفع وحدت کلیسا 

شورا عقیدة راسخ اکثریت اعضایش را، مبنی بر اینکه تشکیالت و حفظ کلیسا . اقدام مهمی به عمل آورده است

؛ و سرانجام به آن وحدت و اتفاق نظر عملی در عقیدة اساسی رسید که به باشد، تأیید کرد مستلزم ثبات آیین آن می

در عین حال، این شورا مشخص کنندة جایگزینی مسیحیت، به عنوان . کلیساي قرون وسطی نام کاتولیک بخشید

یت مبین و پشتیبان امپراطوري روم، با شرك بود، و قسطنطین را به اتحادي به مراتب مشخصتر از سابق با مسیح

. گشت هاي فرهنگی فرسوده و کیشی محتضر برپا می تمدنی نوین بر پایۀ آیینی نوین از آن پس روي ویرانه. کشاند می

  .قرون وسطی آغاز شده بود
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IV – قسطنطین و تمدن  

یک سال بعد، قسطنطین در سرزمین خلوت و تک افتادة بیزانس شهر جدیدي، که آن را رم نوین نامید، بنیان نهاد؛ 

قسطنطنیه یا (از رم و از نیکومدیا روي گردانید و کنستانتینوپل  330در سال . داً نام خود او را به این شهر دادندبع

در آنجا تمام شکوه و جالل پر هیمنۀ یک دربار شرقی را در پیرامون خویش به . را پایتخت خود کرد) استانبول کنونی

جویی  ارزد و خود صرفه شکوه و جالل در مردم به مخارج آن می کرد که اثر روحی این وجود آورد، زیرا احساس می

با سیاست مدبرانه و تهیۀ سالح از لشکریان حمایت کرد، با فرمانهاي بشردوستانه . زیرکانه در مخارج دولتی است

ه آموزشگاههاي آتن را تشویق کرد، و دانشگا. استبداد خویش را معتدل ساخت، و در ترویج ادبیات و هنر کوشید

جدیدي در قسطنطنیه بنیاد نهاد که در آن استادان به خرج دولت زبانهاي یونانی و التینی، ادبیات و فلسفه، علم 

امتیازات پزشکان و استادان را تأیید کرد و . کردند و کارمند براي امپراطوري پرورش دادند بیان و حقوق تدریس می

به استانداران مأموریت داد آموزشگاههاي . ت مفتوحه ساختاین امتیازات را شامل پزشکان و استادان همۀ ایاال

. معماري تأسیس کنند و، با قایل شدن امتیازات مختلف و پاداش، دانشجویان را به این آموزشگاهها جلب کنند

 هنرمندان از انجام تعهدات شهري معاف شدند تا وقت داشته باشند هنر خود را خوب بیاموزند و آن را به فرزندانشان

.هاي هنري امپراطوري براي تبدیل قسطنطنیه به یک پایتخت زیبا استفاده شد از گنجینه. منتقل سازند

ساختمان باسیلیکاي عظیمی را شروع کرد،  306او در سال . در رم، آثار معماري این دوره را ماکسنتیوس پی ریخت

چون این . این باسیلیکا را به پایان رسانید که نشانۀ اوج ترقی معماري کالسیک در مغرب بود، و قسطنطین ساختمان

باالي . رسید ساخته شده بود، مساحت آن به صد و ده متر در هشتاد متر می» هاي بزرگ گرمابه«بنا از روي نقشۀ 

سه طاق بتونی به بلندي چهل متر زدند، و این سه   تاالر مرکزي آن، که سی و هشت متر در بیست و هفت متر بود،

کف تاالر از مرمر رنگی فرش شده . هایی شیاردار به سبک کورنتی به بلندي بیست متر قرار داشتندطاق روي ستون

بعدها . هایی تزیین شده و دیوارهاي اطراف به منزلۀ نیم طاق براي طاقهاي مرکزي بود ها با مجسمه کف پنجره. بود

برامانته، در موقع تنظیم نقشۀ . ها آموختندمعماران عصر گوتیگ و دورة رنسانس از این طاقها و نیم طاقها بسی چیز

، یعنی گنبدي را روي رواق »پانتئون را روي باسیلیکاي بزرگ قسطنطین برافرازد«کلیساي سان پیترو، قصد داشت 

  .وسیعی قرار دهد

نیز » سان لورنتسو بیرون دیوارها«نخستین امپراطور مسیحی کلیساهاي بسیاري در رم بنا نهاد که شاید بناي اصلی 

این بنا . طاق نصرتی برپا کرد 315براي برگزاري جشن پیروزي خود در پل میلویوس در سال . جزو آن بوده است

یکی از بقایاي آثار رومی است که بهتر از آثار دیگر محفوظ مانده است و شکوه و جالل مجموع آن، از دستبردهایی 

چهار تنۀ ستون که تناسب ظریفی دارند سه قوس را . است اي آشکار ندیده اند، لطمه که به قسمتهاي مختلف آن زده

طبقۀ باالي سقف داراي نقوش . کنند، و قسمت روي ستون که تزیین شده است روي آنها قرار دارد تقسیم می

در حالی که . هایی است که از بناهاي دوران ترایانوس و مارکوس آورلیوس برداشته شده است برجسته و مجسمه

دو نقش برجسته گویا از آثار هنرمندان . اند بین ستونها را از بنایی مربوط به دوران هادریانوس گرفتهنقش و نگارهاي 

اشخاص چمباتمه زدة نخراشیده، صورتهاي نیمرخ با پاهایی که از جلو پیداست و بدین ترتیب : عهد قسطنطین باشد

د تا مثال تصویر پرسپکتیو باشد عدم ظرافت در ان شده با هم مغایرت دارند، و شکل سرها که ناشیانه بر هم انبوه 

کاري در اثر بازي سایه روشنها حالت شگرفی از لحاظ عمق و بعد در  رسانند، ولی عمق کنده تکنیک و ذوق را می

اند که گویی هنر ایتالیا مصممانه قصد  آورد؛ و موضوعها با چنان سر زندگی خامی نشان داده شده انسان به وجود می

تصور . اي رسانده است چهرة عظیم قسطنطین بدوي بودن را به حد زننده. ه اصل بدوي خود را داشته استبازگشت ب

ریاست کرد، شباهتی به این بربر ترشرو داشته است باور » شوراي نیقیه«اینکه مردي که با چنان خوشرویی بر 
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پیش از گیبن توانسته است جملۀ  نکردنی است، مگر اینکه فرض کنیم هنرمند چنان ذهنی داشته است که سالها

در اوان قرن چهارم هنري جدید ».ام من پیروزي بربریت و مذهب را شرح داده«: قصار بدبینانۀ وي را به تصویر بکشد

خود ادبیات در این موقع اساساً جنبۀ . کتابهاي خطی با نقاشیهاي مینیاتوري بود» تذهیب«شکل گرفت و آن 

با شیوایی به شرح ) 307سال (» بنیادهاي االهی«وس الکتانتیوس در کتابی به نام لوکیوس فیرمیان. مسیحی داشت

با نوش و نیشی سیسرون وار به ) 314سال (» دربارة مرگ آزاردهندگان«مسیحیت، و در نوشتۀ دیگري به نام 

  یتش باید بالمانع،مذهب، به حکم ماه«: نویسد الکتانتیوس می. توصیف احتضار نهایی امپراطوران آزار دهنده پرداخت

اي باطل شناخته شد و عمر او وفا نکرد تا کفارة آن را ادا  البته این گفته عقیده» .از روي طیب خاطر، و آزاد باشد

این شخص زندگانی ادبیش را به عنوان کشیش و منشی و . معروفتر از او ائوسبیوس پامفیلی اسقف قیصریه بود. کند

اي پامفیلوس را دوست داشت که نام او را بر  ائوسبیوس به اندازه. مفیلوس، آغاز کردکتابدار اسقف سلف خود، یعنی پا

پامفیلوس کتابخانۀ اوریگنس را به دست آورده بود، و در پیرامون آن بزرگترین مجموعۀ کتب مسیحی آن . خود نهاد

. لترین کاتب عهد خویش شدبرد، فاض ها به سر می ائوسبیوس، که در میان این گنجینه. زمان را فراهم کرده بود

ائوسبیوس از تردیدهایی که بعدها در مورد او ابراز شد که او . پامفیلوس در دوران آزار و شکنجۀ گالریوسی جان سپرد

چون در اختالف آریوس و آلکساندر حد وسط را . خود چگونه در آن دوران جان به در برده است عذاب فراوان کشید

دربار قسطنطین گشت و مأمور شد که شرح  بوسوئۀبا این وصف، . ان فراوانی پیدا کردگرفت، از این لحاظ دشمن می

گرد آمده است که » تاریخ جهانی«قسمتی از حاصل تحقیقات دانشمندانۀ او در کتاب . حال امپراطور را بنویسد

ائوسبیوس تاریخ مقدس و تاریخ شرك را در ستونهایی موازي یکدیگر قرار داد، . تکاملترین وقایع نگاري قدیم اس

آنها را به یک سلسله تاریخهاي همزمان تقسیم کرد، و کوشید مدت هر دوران مهم را از عهد ابراهیم تا زمان 

  .وقایع نگاریهاي بعدي بر کتاب او به عنوان مرجع متکی بوده است  همۀ. قسطنطین معین کند

نگاشت که شامل » تاریخ کلیسا«یک  325وسبیوس بر این استخوانبندي گوشت پوشانید و بدین ترتیب به سال ائ

، )که آن نیز سرمشقی براي بوسوئه شد(در فصل اول . بود» شوراي نیقیه«شرح توسعه و رشد کلیسا از آغاز تا هنگام 

نبردگاه خدا و شیطان، و تمام وقایع را به عنوان  در برگیرندة قدیمترین فلسفۀ تاریخ است که روزگار را به عنوان

این کتاب از لحاظ ترتیب و ترکیب کم مایه بود ولی خوب نوشته شده . دهد آماده کنندة پیروزي مسیح نمایش می

اند، و حکمهایی که آمده است به اندازة  اند نقادانه و منصفانه محک خورده منابعی که مأخذ این کتاب قرار گرفته. بود

آورد از دست  ائوسبیوس، با نقل مدارك مهمی که اگر او در کتابش نمی. ر یک از کتابهاي باستانی تاریخ دقیق استه

گسترة اطالعات این اسقف عظیم است، و احساسی که دارد به سبک . رفته بودند، دین بزرگی بر گردن اخالفش دارد

کند به پایۀ  رات مربوط به االهیات را تخطئه میبخشد و این سبک در لحظاتی که بعضی از نظ انشایش گرمی می

اش را تأیید نکند  مسائلی را که ممکن است براي خوانندگانش آموزنده نباشد یا فلسفه. رسد شیوایی و فصاحت می

دهد که ذکري از آریوس یا آتاناسیوس به  را طوري می» شوراي بزرگ«گذارد، و ترتیب نگارش تاریخ  صریحاً کنار می

او بیشتر یک مدیحه باشد تا یک » زندگی قسطنطین«همین بیصداقتی صادقانه باعث شده است کتاب . ایدمیان نی

شود که در آنجا جز از زهد امپراطور و از کارهاي نیکش از  کتاب با هشت فصل زنده و با روح شروع می. شرح حال

شور خود در مدت بیش از سی بر ک«کند که چگونه قسطنطین  موضوع دیگري سخن در میان نیست، و وصف می

فرزند،   برد که قهرمان آن، قسطنطین، از خواندن این کتاب هیچ کس گمان نمی» .اي یزدانی حکم راند سال به شیوه

.خواهر زاده، و زن خویش را کشته باشد

ا مادرش به مناسبات او ب. قسطنطین نیز، مانند آوگوستوس، در ادارة همه چیز موفق بود، مگر ادارة خانوادة خویش

گفتند در  ظاهراً به ابتکار او بود که مادرش به اورشلیم رفت و معبد رسواي آفرودیته را، که می. طور کلی حسنه بود
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و صلیبی » مزار مسیح«به گفتۀ ائوسبیوس، در آن هنگام . محل مقبرة منجی ساخته شده است، با خاك یکسان کرد

بر روي قبر ساخته شود و آثار مقدس » کلیساي قیامت«ور داد که قسطنطین دست. که بر آن جان سپرد آشکار گشت

همان گونه که در روزگار کالسیک مشرکان آثار جنگ تروا را گرامی داشته و . در حرم مخصوصی حفظ گردد

آن پرستیده بودند، و رم از االهۀ آتنۀ تروا به خود بالیده بود، دنیاي مسیحی نیز، با تغییر چهره و با تجدید ماهیت 

هلنا در محلی که بنا به . طبق رسم دیرین زندگانی بشر، شروع به جمع آوري و پرستش آثار مسیح و قدیسین کرد

اي بنا نهاد، خاشعانه براي زنان تارك دنیایی که در آنجا مراسم  روایت زادگاه عیسی در بیت لحم است نمازخانه

  .زگشت تا در آغوش فرزندش بمیرددادند خدمت کرد، سپس به قسطنطنیه با مذهبی را انجام می

قسطنطین دوبار ازدواج کرده بود، نخست با مینروینا، که از وي یک پسر داشت به نام کریسپوس، و سپس با دختر 

کریسپوس سرباز بسیار خوبی شد و در جنگهاي . ماکسیمیانوس به نام فاوستا، که برایش سه دختر و سه پسر آورد

. کریسپوس به امر قسطنطین به قتل رسید 326به سال . شایانی به پدرش کرد قسطنطین علیه لیکینیوس خدمات

تقریباً در همین زمان امپراطور دستور داد لیکینیانوس فرزند لیکینیوس از کنستانتیا خواهر قسطنطین، یعنی خواهر 

. دانیم ین سه قتل را نمیعلل ا. اندکی پس از آن فاوستا نیز به امر شوهرش به قتل رسید. زادة خویش، را اعدام کنند

دهد که کریسپوس به فاوستا ابراز عالقه کرده بود و فاوستا این مطلب را براي امپراطور  زوسیموس اطمینان می

داشت، انتقام او را گرفت، بدین معنی که  که کریسپوس را بسیار دوست می  ،]مادر قسطنطین[بازگفته بود؛ و هلنا 

شاید فاوستا قصد داشته است کریسپوس را . فاوستا تسلیم پسرش شده بوده استقسطنطین را متقاعد کرد که زنش 

از سر راه بردارد تا پسر خودش به سلطنت برسد و لیکینیانوس براي این از میان برداشته شده باشد که براي پس 

  .کرده است گرفتن سهم پدرش در فرمانروایی توطئه می

قسطنطین امپراطوري را به پسران و خواهرزادگان زنده  335به سال  فاوستا پس از مرگ به هدف خود رسید، زیرا

. امین سال سلطنت خویش را با شکوه و جالل برگزار کرد دو سال بعد، در عید پاك، جشن سی. اش بخشید مانده

یافت  چون بیماریش شدت می. دید، براي استحمام به آبهاي گرم آکویریون رفت سپس، چون مرگ را نزدیک می

ی خواست تا غسل تعمیدش دهد، زیرا این تقدیس را عمال به همین لحظات مرگ موکول کرده بود به این کشیش

آنگاه این پادشاه خسته، که شصت و چهار سال . امید که به این ترتیب از تمام گناهان زندگی پرتالطمش پاك گردد

. ی را به جاي آن پوشید، و جان سپردقباي سلطنت را از تن به در کرد، لباس سفید یک نو ایمان مسیح  داشت،

وارث کار ترمیمی و اصالحی دیوکلتیانوس . قسطنطین سرداري عالیقدر، مدیري شایسته، و سیاستمداري واالمقام بود

او . باشد گشت و آن را تکمیل کرد ـ امپراطوري هزار و یکصد و پنجاه سال از تمدید حیاتش را مدیون این دو می

وس و دیوکلتیانوس را، بعضاً به علت جاه طلبی و خودپسندي، و بعضاً براي اینکه این حکومت حکومت فردي آورلیان

بزرگترین اشتباهش این بود که امپراطوري . پنداشت، حفظ کرد شک به سبب آشفتگی آن زمان الزم می مطلقه را بی

د وي براي قدرت واحد به منازعه کرده است که همان گونه که خو ظاهراً پیش بینی می. را میان پسرانش تقسیم کرد

کرد که اگر وارث دیگري برگزیند، احتماالً اینکه با یکدیگر به  خیزند، ولی گمان می برخاست، آنها نیز به منازعه برمی

دربارة اعدامهایی که . این نیز بهایی است که باید براي حکومت فردي پرداخته شود. شود جنگ برخیزند بیشتر می

در زیر بار توانفرساي مسائل حکمرانی ممکن . دانیم توانیم داوریی بکنیم، چون انگیزة آنها را نمی میدستورش را داد ن

از قراین چنین پیدا است که در . است که براي مدتی خود را به دست ترس و حسدي غالب بر عقل سپرده باشد

در آغاز جنبۀ سیاسی داشت بتدریج مسیحیتش که . هنگام سالخوردگی بار پشیمانی بر وجود او سنگینی کرده است

پیگیرترین واعظ کشور خود شد، مرتدان را از روي عقیده مورد پیگرد و آزار قرار . به یک ایمان صادقانه مبدل شد

تر از دیوکلتیانوس بود، با سهیم گردانیدن  چون دوراندیش. داد، و در هر قدم، خدا را شریک در کار خود گرفت
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اي به کالبد پیر  وان و یک سازمان نیرومند، و اخالقیاتی پر از شوق و ذوق، جان تازهامپراطوري در یک آیین ج

با یاري او، مسیحیت همان اندازه که یک کلیسا بود، یک دولت نیز شد، یعنی مدت چهارده قرن به . امپراطوري دمید

لیساي سپاسگزار حق داشته است شاید، اگر آوگوستوس را استثنا کنیم، ک. صورت قالب زندگی و اندیشۀ اروپا درآمد

  .او را بزرگترین امپراطوران بنامد

  

  

  پایان سخن

I – چرا روم سقوط کرد؟  

اند که چگونه به قدرت رسیدن  مهمترین مسائل تاریخ این دو مسئله«: گوید ترین فضالي معاصر می یکی از برجسته

د بیاوریم که سقوط روم مانند صعود آن تنها یک اگر به یا» .روم را توجیه کنیم و براي سقوطش چه دلیلی بیاوریم

و سقوط روم نه یک واقعه بلکه فرایندي بوده است که در طول سه قرن   علت نداشته، بلکه چندین علت داشته است،

عمر برخی از ملتها حتی کمتر از طول مدت سقوط روم . شویم ادامه داشته است، به حل این دو مسئله نزدیکتر می

  .بوده است

علل اصلی انحطاط امپراطوري روم در . شود ک تمدن بزرگ، تا از درون منهدم نشده باشد، از بیرون مغلوب نمیی

در افول تجارت، در خودکامگی بوروکراسی، در مالیات گزاف و   وجود مردم آن، در اخالقیاتشان، در مبارزة طبقاتی،

در حدود سال . اند حی این افول را زیرکانه ارزیابی کردهنویسندگان مسی. نرمش ناپذیر، و در جنگهاي توانفرسایش بود

» پایان دوران«که معنی تحت اللفظی آن  - clausula saeculi ipsa: گفت ، ترتولیانوس با خوشحالی می200

کوپریانوس، در حدود پنجاه سال بعد، در پاسخ اتهامی که . است ـ و محتمال مقصودش انهدام دنیاي شرك بوده است

  :داد، این بدبختیها را معلول علل طبیعی دانست اي امپراطوري را به مسیحیان نسبت میبدبختیه

. دهد خودش به افول خود شهادت می. تواند نیروي قدیم خود را حفظ کند باید بدانید که دنیا پیر شده است و نمی

  .شود رز در مزرعه یافت نمیکشاو. اند فلزات تقریباً نایاب شده. یابند بارندگی و گرمی آفتاب هر دو کاهش می

در . تر معادن مسلماً از میزان تهیۀ فلزات قیمتی روم کاسته بود هاي غنی برداري از رگه هجومهاي بربرها، و قرنها بهره

ایتالیاي مرکزي و جنوبی، از میان رفتن درختها، ریزش زمین، غفلت در نگهداري مجاري آبیاري از طرف دهقانان، که 

مع . کرد کشور را بیش از پیش فقیر می  د، و از طرف دولت، که تشکیالتش از هم گسیخته بود،ش شان کم می عده

هذا، این موضوع در نتیجۀ فرسودگی ذاتی زمین یا بر اثر تغییر اقلیم نبود، بلکه از غفلت و از عقیم شدن و به ستوه 

.گرفت آمدن مردم دلسرد سرچشمه می

در این باره شک . س از هادریانوس، از جمعیت مغرب زمین سخت کاسته شدپ. شناختی، اساسیتر بود عوامل زیست

دانیم که در زمان مارکوس آورلیوس، والنتینیانوس، آورلیانوس، پروبوس، و  اند ولی ابداً جاي شک نیست، زیرا می کرده

بود افراد لشکر، آورلیوس براي جبران کم. کردند قسطنطین بسیاري از بربرها را گروه گروه وارد امپراطوري می

تر از پیش بود و یا عدة جمعیت  غالمان، گالدیاتورها، پاسبانان، و جنایتکاران را به سربازي گرفت؛ یا بحران گسترده

بخصوص در ایتالیا، مزارع آن قدر متروك . تر از قبل بود؛ و عدة غالمان به طور قطع خیلی کم شده بود آزاد قلیل

در یکی از قوانین زمان . کرد به کسانی که حاضر به کشت بودند برایگان واگذار می مانده بود که پرتیناکس آنها را

در یونان جمعیت از چندین قرن پیش رو به کاهش . سپتیمیوس سوروس مسئلۀ کمبود نیروي انسانی مطرح است

) میالدي 250(در اسکندریه، که سابقاً جمعیت آن کثیر بود، طبق حساب دیونوسیوس اسقف در عهد او . رفت می
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. کند ابراز تأسف می» رود مشاهدة اینکه نژاد بشر پیوسته رو به نابودي و فنا می«وي از . عدة اهالی به نصف رسیده بود

  .ها، در خارج و داخل امپراطوري، رو به فزونی بود تنها تعداد بربرها و شرقی

این . گرفت ها سرچشمه می ختن خانوادهاین کاهش جمعیت ناشی از چه بود؟ این امر بیش از هر چیز از محدود سا

محدودیت که بدواً در میان طبقات فرهیخته معمول بود، حال به میان طبقۀ پرولتاریا نیز، که سابقاً به پر زاد و ولد 

کمک هزینۀ (میالدي، به طوري که از برقراري آلیمنتا  100در حدود سال . بودن شهرت داشت، گسترش یافته بود

آید این امر به طبقات کشاورز هم سرایت کرده بود؛ در  از آن تشویق زاد و ولد در روستا بود، برمی، که هدف )غذایی

. غربی را هم فرا گرفت و عدة اهالی گل رو به کاهش رفت  قرن سوم، محدود شدن زاد و ولد همۀ ایاالت مفتوحۀ

ممکن است افراد در شهوترانی از . یافت یبا ازدیاد فقر افزایش م  شد، کودك کشی، گرچه به عنوان جنایت تقبیح می

قوة توالد و تناسل کاسته باشد؛ خویشتنداري یا تأخیر در ازدواج نیز همین اثر را داشت، و به تدریج که آداب و رسوم 

پالنتیانوس، فرمانده پاسداران امپراطور، دستور داد صد . پروردند شد، بیشتر خواجه می شرقی در غرب متداول می

  .خصی کردند، و آنها را به عنوان چشم روشنی عروسی به دخترش هدیه کردجوان را 

. گیر، انقالبها، و جنگها بود علل دیگر کاهش جمعیت، که از لحاظ اهمیت دست کمی از اولی نداشت، بیماریهاي همه

ز مردم در بیماریهاي همه گیر عظیمی که در عهد مارکوس آورلیوس، گالینوس، و قسطنطین پیش آمد بسیاري ا

گویند که در رم، براي  اي را از پاي درآورد؛ می ها عده در تمام خانواده تقریباً 265ـ260طاعون سالهاي . تلف شدند

هاي حومۀ رم در جنگ خود علیه مهاجمان انسانی به  پشه. سپردند چندین هفته، روزي پنج هزار نفر جان می

قربانیهاي عظیم . برد غنیا و فقرا را در التیوم و توسکان به تحلیل میشدند و ماالریا قواي ا باتالقهاي پونتین پیروز می

جنگ و انقالب، و شاید کوشش براي جلوگیري از آبستنی، سقط جنین، و کودك کشی به پاکی نژاد هم به اندازة 

ردند، و زودتر از آو کردند، کمتر از همه بچه می مستعدترین افراد دیرتر از همه ازدواج می: زد توالد و تناسل لطمه می

کرد، یک صلح طوالنی تمام طبقات شبه جزیره را از  صدقات فقیران را، و تجمل اغنیا را ضعیف می. مردند همه می

ژرمنها، که بعداً در ایتالیاي شمالی مستقر و جزو لشکریان شدند، جسماً و . کیفیات و از فنون جنگ محروم ساخت

نده بود برتري داشتند؛ اگر زمان فرصت داده بود که این ژرمنها با مردم بومی اخالقاً بر آنچه از نژاد بومی باقی ما

ولی زمان این دست و دل بازي . درآمیزند، ممکن بود فرهنگ کالسیک را جذب کنند و خون ایتالیایی را نیرو بخشند

د از لحاظ قواي دماغی برتر از به عالوه، از دیر زمانی جمعیت ایتالیا با عناصر شرقی، که جسماً فروتر و شای. را نداشت

پذیرفتند و  توانستند فرهنگ کالسیک را دریابند، آن را نمی ژرمنهاي پر زاد و ولد نمی. درآمیخته بودند رومیان بودند، 

رفتند، اکثراً متمایل به از میان بردن این فرهنگ بودند؛  ساختند، شرقیها نیز، که بسرعت رو به افزایش می منتقل نمی

روم نه به وسیلۀ هجوم بربرها که . کردند هاي عقیم بودن می که این فرهنگ را داشتند، آن را فداي آسودگی رومیان،

.آمدند، بلکه در نتیجۀ افزایش نفوس بربرها در داخل مغلوب شد از خارج می

سختی، و ایمانی  خصلت مردانه، که سابقاً در اثر زندگی ساده و پر از. کرد انحطاط اخالقی نیز به اضمحالل کمک می

شد، حال افراد طبقات  ایمانی سست می که پشتیبان آن بود شکل گرفته بود، در درخشش آفتاب ثروت، و آزادي بی

تنها هنگام وسیلۀ تسلیم ] چون ایمانی در کار نبود[متوسط و باال ثروت کافی داشتند که تسلیم هواي دل شوند، و 

افزایش شهرنشینان سبب . ع بر سر این راه مقتضیات شخصی بودها وجود داشت ولی فرصت مان شدن به وسوسه

گذاشت؛ مهاجرت اقوام به داخل ایتالیا صدها فرهنگ  شد و هر گونه نظارت فرهنگی را عقیم می تکثیر تماسها می

. مختلف را یکجا جمع آورد و در نتیجه هویت جداگانۀ هر یک از بین رفت و یک بی هویتی فرهنگی به وجود آمد

ارهاي اخالقی و جمالشناسی در اثر فریبندگی تودة مردم رو به تنزل نهاد، و لذات جنسی به آزادي افسار معی

  .رفت اي دست یافت، در حالی که آزادي سیاسی رو به افول می گسیخته
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 آوردند که در او و پیروانش چنین دلیل می. بزرگترین مورخان عقیده دارند که علت اصلی سقوط روم مسیحیت بود

. واقع این مذهب کیش قدیم را، که به روح رومی خصلت اخالقی و به دولت روم ثبات بخشیده بود، از میان برد

مسیحیت نوعی رازوري . به فلسفه، به ادبیات و هنر اعالن جنگ داده بود  مسیحیت به فرهنگ کالسیک، به علم،

ده بود، فکر افراد را از وظایف این جهانی معطوف گري واقعپردازانۀ زندگی رومی کر شرقی سست کننده را وارد رواقی

آمادگی تسلیم طلبانه براي یک فاجعۀ کیهانی ساخته بود، و آنان را واداشته بود تا به جاي آنکه در جستجوي سعادت 

مسیحیت وحدت . به دنبال سعادت فردي از طریق زهد و عبادت بروند  جمعی از طریق فداکاري در راه کشور باشند،

کردند؛ آیین  طوري را در هم شکسته بود، در حالی که امپراطوران نظامی براي حفظ این وحدت مبارزه میامپرا

مسیح پیروان خود را از به عهده گرفتن شغلهاي رسمی یا رفتن به خدمت نظام منع کرده بود؛ اصول اخالقی مبنی 

اطوري در گرو شور و شوق و ارادة به جنگ بر عدم مقاومت و صلحدوستی را موعظه کرده بود و حال آنکه نجات امپر

.رفت پیروزي مسیح مرگ روم به شمار می. بود

آنکه بخواهد، به پیدایی آشفتگی در عقاید کمک کرد؛  مسیحیت، بی. در این اظهار نظر تند حقیقتی وجود دارد

ود در سقوط روم آشفتگی عقایدي که باعث به وجود آمدن آداب و رسومی در هم و ناهماهنگ شد که به سهم خ

از هم گسیختگی کیش دیرین . ولی رشد مسیحیت بیش از آنکه علت باشد معلول انحطاط روم بود. نقش داشت

هاي انیوس و لوکرتیوس حمالت شدیدتري دیده  علیه این کیش در نوشته. خیلی پیش از ظهور مسیح آغاز شده بود

تالشی اخالقی با فتح یونان به توسط روم شروع شده بود، . هاي نویسندگان مشرك بعد از این دو شود تا در نوشته می

و در زمان نرون به حد اعلی رسیده بود؛ بعدها اخالقیات رومیان بهتر شد و نفوذ اخالقی مسیحیت در زندگانی 

علت آنکه مسیحیت توانست با چنان سرعتی گسترش بیابد این بود که روم رو به احتضار . امپراطوري بسیار نافع بود

داشت، بلکه بدین  مردم ایمان به دولت را نه از آن جهت از دست دادند که مسیحیت آنان را از دولت دور نگاه می. بود

بست تا از تجمل  جنگید تا برده اسیر بگیرد، به کار مالیات می کرد، می علت که دولت از ثروت در برابر فقر حمایت می

گیر، مهاجمات و بیکاري عاجز بود؛ مردم  حط و غال، بیماریهاي همهپشتیبانی کند، و در حفظ ملت خود در برابر ق

کرد، یعنی از  زد روي بگردانند و به مسیح روي آورند که صلح را موعظه می حق داشتند از قیصر که طبل جنگ می

ۀ تسلی عزت به ایمانی که مای امید یا بی سابقه، از یک زندگی بی یک خشونت باور نکردنی به یک رحم و عاطفۀ بی

روم را نه مسیحیت از پا درآورد نه هجوم بربرها؛ هنگامی که . داشت بگروند بینواییشان بود و انسانیتشان را محترم می

  .اي میان تهی نبود مسیحیت نفوذ یافت و هجوم بربرها فرا رسید، روم جز پوسته

نوس بیان کردیم؛ در اینجا کافی علل اقتصادي انحطاط روم را قبال به عنوان پیش شرط درك اصالحات دیوکلتیا

وابستگی متزلزل نسبت به محصوالت مفتوحه؛ کمبود غالمان و فروپاشی . است که آنها را اجماال یادآور شویم

التیفوندیا؛ خرابی حمل و نقل و خطرات داد و ستد؛ از دست رفتن بازارهاي ایاالت مفتوحه در قبال رقابت ایاالت 

یایی براي تأمین صادراتی هم ارز با واردات ایتالیا، و نتیجتاً سرازیر شدن فلزات قیمتی به مزبور؛ ناتوانی صنایع ایتال

المنفعه،  سوي خاورزمین؛ جنگ انهدام آمیز میان اغنیا و فقرا؛ هزینۀ روزافزون سپاهیان، صدقات، کارهاي عام 

ج؛ باز داشتن تواناییها و قابلیتها از بوروکراسی عریض و طویل، و درباري مرکب از مفتخواران؛ تقلیل ارزش پول رای

گذاري در نتیجۀ وضع عوارضی در حد مصادرة اموال؛ مهاجرت سرمایه و کار،  کار، و جذب شدن ثروتهاي قابل سرمایه

همۀ اینها سبب انهدام : و نهادن یوغ سنگین سرفداري بر گردة کشاورزي، و یوغ نظام کاستی بر گردة صنایع

ایتالیا شد، تا اینکه سرانجام، پس از مرگ اقتصادي آن، قدرت روم دیگر جز شبحی سیاسی  هاي مادي زندگی شالوده

اینکه استبداد روزافزون حمیت ملی شارمندان را از : علل سیاسی انحطاط فقط در یک واقعیت ریشه داشت .نبود

توانست ارادة  نمی  ت،چون فرد رومی، جز از طریق خشون. کرد برد و دولتمردي را از سرچشمه خشک می میان می
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سیاسی خود را بیان کند، عالقۀ به حکومت را از دست داد و جذب اشتغاالت خود، تفریحات خود، لژیون خود، یا 

میهن پرستی و مذهب شرك وابسته و متصل به یکدیگر بودند و حال با هم رو . سعادت و رستگاري فردي خود شد

داد، دوباره در سستی،  بیش از پیش قدرت و حیثیتش را از دست می سنا، که پس از پرتیناکس. رفتند به افول می

بدین ترتیب، آخرین سدي که ممکن بود کشور را از میلیتاریسم و آشفتگی . تملق گویی، و خودفروشی سقوط کرد

آنها تسلط داشتند،  امپراطور بر هاي»اکساکتور«ها و »کورکتور«دولتهاي محلی، که . شکست نجات دهد درهم می

مسئولیت کارمندان شهرداري براي سهمیۀ مالیات حوزة خود، . کردند دیگر مردان درجه اول را به خود جلب نمی

ند، هزینۀ روزافزون مقاماتشان که حقوقی نداشت، کمکهاي مالی، لیتورژیها، انعامها، و مسابقاتی که از آنان توقع داشت

ارتباط با گریز از مالیات و از  شد که بی و خطرات نهفته در مهاجمات و جنگهاي طبقاتی سبب گریز از مناصب می

افراد با پایین آوردن عمدي وضع اجتماعی خویش شرایط انتخاب را از خود . مؤسسات صنعتی و کشاورزي نبود

در سال . شدند دار و گروهی رهبان می دیگر اجارهگریختند؛ بعضی  کردند؛ برخی نیز به شهرهاي دیگر می ساقط می

، قسطنطین معافیت از مشاغل شهرداري و از پرداخت چندین مالیات را به روحانیان مسیحی بسط داد و این از 313

امتیازاتی بود که، طبق سنتهاي دیرین، کاهنان مشرکان از آن برخوردار بودند؛ بدین ترتیب بزودي کلیسا با کثرت 

کشیشی رو به رو شد و شهرها با کمبود درآمد و داوطلب سناتوري؛ سرانجام قسطنطین ناچار شد دستور  داوطلبان

پلیس امپراطوري . دهد که افراد حایز شرایط انتخاب شدن براي پستهاي شهرداري در سلک روحانیون پذیرفته نشوند

گریختند، تعقیب  لیات یا از خدمت نظام میگریختند، درست مانند کسانی که از ما کسانی را که از مشاغل سیاسی می

کرد؛ سرانجام فرمان صادر شد که پسر باید وضع  گردانید و ملزم به قبول سمت می کرد؛ آنها را به شهرها برمی می

بردگی . اجتماعی پدر را به ارث برد و، اگر از لحاظ مقام اجتماعی قابل انتخاب باشد، باید برگزیده شدن را بپذیرد

.ار زندان کاست اقتصادي را تکمیل کرداداري حص

اي  چون دیگر لوازم جنگی در ایتالیا توسعه. از ترس شورش سنا، سناتورها را از خدمت در ارتش معاف کرد  گالینوس،

گسترش لشکریان ایاالت مفتوحه و سپاهیان مزدور، . نداشت، این فرمان افول نظامی شبه جزیره را تکمیل کرد

مپراطور به توسط سپتیمیوس سوروس، و سر برآوردن سرداران ایاالت مفتوحه و نشستنشان بر اضمحالل پاسداران ا

. تخت امپراطوري رهبري عالی ایتالیا و حتی استقاللش را، دیر زمانی پیش از سقوط امپراطوري در غرب، از میان برد

این افراد . و بسیاري نیز از بربرها بودند لشکریان روم دیگر لشکریان رومی نبودند؛ بلکه اکثر از اهالی ایاالت مفتوحه

اینان به . رفتند جنگیدند؛ بلکه براي مواجب، پاداش، و غنایم به جنگ می دیگر براي حفظ محراب و وطن و خانه نمی

کردند، و رغبت کمتري براي رو به رو شدن با دشمن  بردند و چپاول می شهرهاي امپراطوري با رغبت بیشتر حمله می

غلب آنان دهقانزاده بودند و از اغنیا و شهرنشینان، به عنوان استثمارگران بینوایان و روستاها، نفرت داشتند؛ داشتند؛ ا

کردند که براي بربرهاي بیگانه چیزي براي  داد چنان شهرها را غارت می و هر گاه جنگ داخلی به آنان فرصت می

ز امور داخلی پیدا کرد، شهرهاي مجاور مرزها به صورت موقعی که مسائل نظامی اهمیتی بیش ا. ماند غارت باقی نمی

مقر حکومت در آمدند؛ شهر رم تماشاخانۀ پیروزیها، نمایشگاه معماري امپراطوري، موزة اشیاي عتیقه و شکلهاي 

امپراطوري که بزرگتر از آن شده . زیاد شدن پایتختها و تقسیم قدرت وحدت اداري را در هم شکست. سیاسی شد

. لتمردانش بتوانند آن را اداره یا لشکریانش از آن دفاع کنند بتدریج در معرض تجزیه و تالشی قرار گرفتبود که دو

هایی  »امپراطور«یاور مانده بودند، براي خود  گل و بریتانیا که براي دفاع از خود در برابر ژرمنها و اسکاتلندیها بی

  و اندکی بعد اسپانیا و افریقا، تقریباً  در زمان زنوبیا مجزا شد،انتخاب کردند و آنان را به سلطنت رساندند؛ پالمورا 

در عهد گالینوس سی سردار در سی ناحیۀ امپراطوري، عمال مستقل از قدرت . تسلیم بربرها شدند بدون مقاومت، 

را  در این نمایش دردناك قطعه قطعه شدن کشوري بزرگ، علل داخلی نامرئی نقش اصلی. راندند مرکزي، حکم می
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بربرهاي مهاجم فقط وارد جایی شدند که ضعف دروازة آن را گشوده بود، و انحطاط زیست شناختی، اخالقی، . داشتند

  .اقتصادي، و دولتمردي سیاسی صحنه را براي هرج و مرج، دلسردي، و فساد خالی کرده بود

در آسیاي ] هیاطله[و یا هونها از خارج، سقوط امپراطوري روم غربی بر اثر توسعه طلبی و مهاجرت هسیونگ ـ ن

این قوم که لشکریان و دیوار چین جلوي پیشرویشان را به سوي شرق گرفته بودند، رو به . شمال غربی تسریع شد

فشار آنان سرمتهاي روسیه را واداشت که در . به ولگا و جیحون رسیدند 355سوي غرب کردند، و در حدود سال 

آنان اجازه یافتند در . ن ترتیب عقب رانده شده بودند، به سوي مرزهاي روم آمدندبالکان رخنه کنند؛ گوتها، که بدی

کردند، سر به  در آنجا چون کارمندان رومی با ایشان بدرفتاري می). 376(آن سوي دانوب در موئسیا مستقر شوند 

. یه را تهدید کردند، و مدتی قسطنطن)378(شورش برداشتند، در آدریانوپل یک سپاه بزرگ رومی را شکست دادند 

اینان روم را  410، آالریک ویزیگوتها را از فراز کوههاي آلپ به داخل ایتالیا رهبري کرد؛ و در سال 400در سال 

اینان روم را گرفتند و  455، گایسریک واندالها را براي فتح اسپانیا و افریقا آورد و در 429در . گرفتند و غارت کردند

تیال هونها را در حملۀ به گل و ایتالیا رهبري کرد، در شالون شکست خورد، ولی لومباردي را ، آ451در . ویران کردند

، سرداري از اهالی پانونیا به نام اورستس پسر خود، رومولوس آوگوستولوس ، را امپراطور 472به سال . اشغال کرد

را خلع کردند و » آوگوستوس کوچک«این   چهار سال بعد سربازان مزدور بربر، که بر سپاه روم تسلط داشتند،. خواند

اودوآکر سروري امپراطور رومی قسطنطنیه را به رسمیت شناخت، و از . اودوآکر رهبرشان را پادشاه ایتالیا نامیدند

. دوام یافت 1453امپراطوري روم شرقی تا سال . طرف امپراطور به عنوان پادشاه دست نشانده پذیرفته شد

.ر پایان یافته بودامپراطوري روم غربی دیگ

II – دستاوردهاي روم  

کار اصلیی که روم به آنجا رساند این بود که دنیاي . توجیه سقوط روم از توجیه بقاي طوالنی آن آسانتر است

مدیترانه را فتح کرد، فرهنگ آن را پذیرفت، مدت دویست سال به آن نظم و رونق و آرامش داد، مدت دویست سال 

  .یت را گرفت، و پیش از مرگ خویش میراث کالسیک را به دنیاي غرب انتقال داددیگر جلوي هجوم بربر

بناي خود را بر یک اولیگارشی : دولت روم هزار جنایت سیاسی مرتکب شد. روم در فن حکمرانی رقیب نداشته است

س با فساد و خودپرست و روحانیت تاریک اندیش استوار ساخت؛ یک دموکراسی از آزادمردان به وجود آورد، و سپ

کشی کرد، ایتالیایی  خشونت آن را از میان برد؛ و از ممالک مفتوحۀ خود براي تأمین مایحتاج یک ایتالیاي انگل بهره

اي  بعضی جاها را، در شرق و در غرب، تبدیل به ویرانه. کشی ادامه دهد فرو پاشید که وقتی دیگر نتوانست به بهره

ولی در میان تمام این بدیها نظام قانونی با شکوهی تشکیل داد که، از . صلح نهاد تهی از جمعیت کرد و نام این کار را

در سراسر اروپا به زندگی و ثروت امنیت، و به صنایع تحرك و تداوم   تا عهد ناپلئون، تقریباً» ده مرد«زمان تصدي 

هاي نظارت و تعادل میانشان  هحکومتی را با قواي مقننه و مجریۀ مجزا و مستقل از هم قالب ریخت که شیو. بخشید

براي مدتی حکومت سلطنتی، . الهامبخش واضعین قوانین اساسی تا دوران انقالبهاي امریکا و فرانسه شد

آریستوکراسی، و دموکراسی را چنان با موفقیت یکی ساخت که مایۀ تحسین فیلسوفان، مورخان، اتباع خویش، و 

امپراطوري خود . نیان گذاشت، و دیر زمانی به آنان آزادي شهرداري داددر پانصد شهر شهرداریها را ب. دشمنانش شد

را نخست با حرص و بیرحمی، و سپس با چنان تسامح و چنان عدالتی اداره کرد که این کشور پهناور هرگز نظیر آن 

امروز هم هدف . دتمدن را در بیابان شکوفا کرد و با اعجاز ایجاد صلحی پایدار کفارة گناهانش را دا. را ندیده است

.در این جهان آشفته است» صلح رومی«عالیترین کوششهاي بشري احیاي 

در درون چهارچوب نظامی که عالیتر از آن هرگز به وجود نیامده است، روم فرهنگی به وجود آورد که اصل آن یونانی 

ها به  ه بتواند در زمینۀ اندیشهروم بیش از آن سرش گرم کار حکومت بود ک. ولی از لحاظ کاربرد و نتایج رومی بود
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اندازة یونان آفرینندگی از خود نشان دهد؛ ولی با قدردانی تمام میراث فنی، فکري، و هنري را که از کارتاژ و مصر، و 

روم سبب ترقی علوم نگشت، و . از یونان و مشرق زمین دریافت کرده بود، جذب کرد و با پافشاري در حفظش کوشید

ز از نظر فنی بهبودي ایجاد نکرد، اما دنیا را با یک تجارت شکوفا در روي دریاهاي امن و در زمینۀ صنعت نی

در امتداد این راهها، و از فراز . هایی از راههاي محکم، که شریانهاي زندگانی نیرومندي شدند، غنی ساخت شبکه

عظیم، روشهاي بانکداري و  صدها پل زیبا، تکنیکهاي باستانی کشاورزي، صنایع دستی، هنر، علم ساختمانهاي

گذاري، سازمان پزشکی و بیمارستانهاي نظامی، بهسازي شهرها، و انواع درختان میوه و جوز و گیاههاي  سرمایه

گذشتند و به دنیاي قرون وسطی و   کشاورزي یا زینتی، که از مشرق زمین آورده شدند تا در مغرب ریشه کنند،

جنوب تمدنها را به . ت مرکزي بدین ترتیب از جنوب گرم به شمال سرد آمدحتی اسرار حرار. جدید انتقال یافتند

  .وجود آورده است، و شمال آنها را مسخر ساخته، ویران کرده، و یا به عاریت گرفته است

توسعه داد، از حمایت دولتی   روم آموزش و پرورش را ابداع نکرد، ولی آن را، به مقیاسی که پیش از آن وجود نداشت،

نه طاق، نه طاق . ردارش کرد، و دورة تحصیلیی را شکل داد که تا زمان جوانان به ستوه آمدة ما دوام یافته استبرخو

اي جهات  هیچ یک از ابداعات روم نبود، ولی آنها را چنان جسورانه و با شکوه به کار برد که از پاره  ضربی، و نه گنبد،

حجاري . اهاي قرون وسطی در باسیلیکاهاي آن تدارك دیده شدنظیر مانده است؛ و همۀ عناصر کلیس معماریش بی

. اي داد که یونانیان کمال جو بندرت به آن پایه رسیده بودند چهره از ابداعات روم نبود، ولی به آن قدرت واقعپردازانه

املترین شکل خود ولی در نزد لوکرتیوس و سنکا بود که فلسفۀ اپیکوري و فلسفۀ رواقی ک  فلسفه از ابداعات روم نبود،

ولی کیست که بتواند نفوذ سیسرون را در فن خطابه و رساله و   انواع ادبی و حتی هجو از ابداعات روم نبود،. را یافتند

نفوذ لیویوس و تاسیت را در تاریخ، و نفوذ هوراس و یوونالیس  …سبک نثر، نفوذ ویرژیل را در دانته و تاسو و میلتون

زبان رومیان، با تباهی بسیار در خور تحسینی، زبان ایتالیا و پوپ بشایستگی ارزیابی کند؟ را در درایدن و سویفت و 

نیمی از دنیاي سفیدپوستان به یکی از زبانهاي . رومانی و فرانسه و اسپانیا و پرتغال و امریکاي التین شده است

فضل، و فلسفه در غرب بود؛ به  زبان التینی تا قرن هجدهم به منزلۀ اسپرانتوي علم،. گویند التینی سخن می

آهنگ  اي داد؛ در متنهاي مذهبی و مراسم خوش المللی شایسته شناسی بین گیاهشناسی، و جانورشناسی اصطالح

بندیهاي حقوقی  رود و در جمله هاي طبی هنوز هم به کار می کلیساي رومی هنوز زنده است؛ در بسیاري از نسخه

: مثال(االصل، باعث غنا و نرمش زبان انگلیسی شد  بعد به توسط زبانهاي رومی به طور مستقیم، و. باقی مانده است

regalis ،regal ،royal ؛paganus ،pagan ،peasant .( میراث رومی ما در زندگانی جاریمان روزي هزار بار

  .کند تجلی می

، »پونتیفکس ماکسیموس«هنگامی که مسیحیت روم را فتح کرد، ساخت کلیسایی کلیساي مشرکان، عنوان و آداب 

پرستش مهین مام وعدة بسیاري خدایان تسلی بخش، احساس وجودهاي فوق طبیعی که همه جا حضور دارند، 

پرستی کهن، همه، مانند خون مادر در مذهب جدید  هاي باستانی، و تشریفات آیین بت شادي یا شکوه جشنواره

زمام حکومت و مهارت حکمرانی از یک . را اسیر کرد داخل شدند، به طوري که روم به اسارت درآمده فاتح خود

امپراطوري محتضر به یک پاپ نشینی پرنیرو انتقال یافت؛ قدرت بر باد رفتۀ شمشیر شکسته را سحر بیان تسلی 

هاي روم رفتند، و  بخش از نو فتح کرد؛ مبلغان کلیسا جایگزین لشکریان دولت شدند و در تمام جهات در طول جاده

در طی مبارزات . توحۀ شورش کرده، با پذیرش مسیحیت، مجدداً حاکمیت روم را به رسمیت شناختندایاالت مف

، قدرت پایتخت باستانی پایدار و روزافزون ماند، تا اینکه در دوران رنسانس فرهنگ کالسیک از »عصر ایمان«طوالنی 

هنگامی که در سال . هنرهاي این جهان شدگور خود بیرون آمد و شهر جاویدان دوباره مرکز و قلۀ زندگی، ثروت، و 
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توانست، با نگاهی به پشت سر،  شهر رم دوهزار و ششصد و هشتاد و نهمین سال بنیاد خود را جشن گرفت، می 1936

  !بادا که باز هم به پاي خیزد. شگرفترین پیوستگی حکمرانی و تمدن را که تاریخ بشر به خود دیده است بنگرد
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