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  عصر طالیي

  میالدي ١٨ –م  ق ٣٠

I ـ انگیزة آوگوستوسي  

جنگ و اغتشاشات   ھر چند صلح و آرامش و امنیت بیش از جنگ با تولید ادبیات و ھنر مساعد است،
كند و بذرھایي را كھ ھنگام آرامش بھ ثمر  عمیق اجتماعي زمین را پیرامون نھال اندیشھ زیر و زبر مي

بلكھ فشار بحران و   آورد، ھاي بزرگ یا مردان بزرگ پدید نمي زندگي آرام اندیشھ. پروراند ميرسند  نمي
ھا و گشایش راھھاي جدید را تسریع  كشد و رشد اندیشھ احكام بقا علف ھرزة خشكیده را از ریشھ بیرون مي

ران بھبود سریع ھاي دو آید از تمامي انگیزه آرامشي كھ پس از جنگ پیروزمندانھ پدید مي. كند مي
  .پردازند سرایي مي برند و گاه بھ نغمھ در آن ھنگام، مردم از صرف زنده بودن لذت مي  برخوردار است؛

زیرا او سرطان ھرج و مرج را كھ موجب تباھي   مردم روم نسبت بھ آوگوستوس سپاسگزار بودند،
اینكھ پس از ویراني بھ این زودي  از. عالج كرده بود  شد، ولو با جراحي مھمي، زندگاني مدني ایشان مي

باز ھم سرور   بھ رغم آشفتگي بیدرمان اخیر،  دیدند كھ، یافتند در حیرت بودند و چون مي خود را توانگر مي
  بھ تاریخ كشور خود از رومولوس اول،. نمود، شعفي داشتند اي ھستند كھ بھ نظرشان دنیا مي خطھ

اي شگفت  نگریستند و آن را چون حماسھ كنندة روم، باز ميتا رومولوس دوم، احیا   بنیانگذار روم،
و لیویوس ھمانھا را در   وقتي ویرژیل و ھوراس سپاس و سرفرازي و غرور خود را در شعر،. شمردند مي

و   از آن بھتر اینكھ فقط جزئي از متصرفات آنان بربري بود،. شدند مردم در عجب نمي  كردند، نثر بیان مي
علوم روشني بخش،   ادب نغز،  یعني قلمرو كالم شیوا،  آن قلمرو فرھنگي ھلنیستي بود،قسمت عظیمي از 

تقلید و رقابت را برانگیختھ،   این ثروت معنوي اكنون بھ روم سرازیر شده،. حكمت بالغ، و ھنرھاي شریف
التیني راه یافتھ بود  ھزاران واژة یوناني بھ گنجینة لغاتي. و زبان و ادبیات را بھ پیرایش و نمو واداشتھ بود

  و ھزاران مجسمھ و پردة نقاشي یوناني در میدانھا، 

  . ھاي رومي مستقر گشتھ بود و خانھ  خیابانھا،  معابد،

برداران از منابع و تجارت  و بھره  مالكان غایب خاك ایتالیا،  مصر،  پول از جانب تسخیركنندگان خزانة
نویسندگان آثار خود را . امپراطوري بھ سوي مردم زیردست و حتي شاعران و ھنرمندان جریان داشت

كمك آن بھ كار پرمشقت خود اي دریافت دارند و بتوانند بھ  كردند كھ صلھ بدین امید بھ ثروتمندان اھدا مي
  مانلیوس  المیا،  آیلیوس،  از این جھت بود كھ ھوراس قصاید خود را بھ سالوستیوس،. ادامھ دھند

  . توركراتوس، و موناتیوس پالنكوس اھدا كرد

آن جمع تیبولوس بود؛ و   ، كھ ستارة اي از منصفان را گرد خود جمع آورده بود مساال كوروینوس دستھ
آوگوستوس تا . باز خرید  و پروپرتیوس،  شعر و ثروت را با دادن ھدایایي بھ ویرژیل، ھوراس،مایكناس 

و خشنود بود از اینكھ   پیش از فرا رسیدن سالیان تندخویي آخر عمرش نسبت بھ ادبیات سیاستي آزاد داشت،
تا وقتي كھ . تندداش ادبیات و ھنر آن كارمایھ را كھ موجب اغتشاش سیاسي شده بود بھ خود مشغول مي

بذل و بخشش او . كرد از دادن پول براي نوشتن كتاب دریغ نمي  داشتند، مردم بھ كار حكومت او كاري نمي
یك تن . گشتند انبوھي از ایشان گرد او مي  رفت، نسبت بھ شاعران چنان شھرتي بھ ھم رساند كھ ھر كجا مي
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. گذاشت اصرار چند بیتي در دست او ميآمد بھ  یوناني ھر روز كھ آوگوستوس از قصر بیرون مي
آوگوستوس بدین نحو او را قصاص كرد كھ روزي بھ جا ایستاد و چند بیتي سرود و یكي از مالزمان را 

مرد یوناني چند دیناري بھ امپراطور داد و ابراز تأسف كرد كھ . واداشت تا آن ابیات را بھ مرد یوناني بدھد
  .سسترس پاداش داد ١٠٠,٠٠٠سنجي او ـ نھ اشعارش ـ را با آوگوستوس نكتھ . بیش از آن ندارد

ھمھ شعر   از ابلھان تا فیلسوفان،. سابقھ رو بھ ازدیاد نھاده بود در این ھنگام تعداد كتب بھ نسبتي بي
شد كھ با صداي بلند  از آنجا كھ تمامي اشعار و بسیاري از نثرھاي ادبي بھ این منظور تصنیف مي. گفتند مي

و در لحظات   شد كھ در آنھا سرایندگان آثار خود را براي مدعوین یا مردم، مجامعي تشكیل مي  ود،خوانده ش
یوونالیس معتقد بود كھ یك دلیل . خواندند نادري كھ تحمل شنیدن شعر یكدیگر را داشتند براي یكدیگر مي

در . ه بودندقوي براي زیستن در خارج شھر ھمانا فرار از دست شاعراني بود كھ روم را آلود
آمدند تا نبوغ ادبي را ارزیابي  نویسندگان جمع مي  اي بھ نام آرگیلتوم را انباشتھ بود، كھ محلھ  كتابفروشیھا،

آمدند دزدانھ  و در ھمان حال كتابدوستان تنگدست قسمتھایي از كتبي را كھ از عھدة خرید آن بر نمي  كنند،
شد؛ كتابھاي  بود نام كتابھاي جدید و قیمت آنھا اعالن مي خواندند؛ روي تابلوھایي كھ بھ دیوار نصب مي

بھ فروش ) برابر یك دالر و نیم(كوچك جلدي چھار تا پنج سسترس و كتابھاي متوسط جلدي ده سسترس 
مجلدات نفیس از قبیل مجموعة لطایف مارتیالیس، كھ معموال بھ تصویر مصنف آراستھ بود، . رسیدند مي

یا در آن   شد، كتب بھ تمامي اكناف امپراطوري ارسال مي  .خریدار داشت) دالر ٣(در حدود پنج دناریوس 
مارتیالیس از این خبر خشنود شد كھ آثار او را در . گردید و اسكندریھ منتشر مي  آتن،  واحد در روم، لیون،

  حتي شاعران در این زمان كتابخانھ ھاي خصوصي داشتند؛ . كنند بریتانیا خرید و فروش مي

آید كھ در ھمان موقع نیز  از آثار مارتیالیس چنین برمي. كند وید با لحني گرم كتابخانة خود را توصیف مياو
عمومي   آوگوستوس دو كتابخانة. كردند ھاي كمیاب را جمع مي كتابدوستاني بودند كھ مجلدات ممتاز یا نسخھ

تا قرن   ابخانھ ھاي دیگري ساختند؛و ھادریانوس كت  دومیتیانوس،  وسپاسیانوس،  تأسیس كرد؛ تیبریوس،
بھ   محصلین و نویسندگان خارجي براي مطالعھ. در شھر رم بیست و ھشت كتابخانھ دایر شده بود  چھارم،

و   بدین نحو بود كھ دیونوسیوس از ھالیكارناسوس،. كردند ھا و بایگاني دولتي مراجعھ مي این كتابخانھ
رقیب اسكندریھ   بھ عنوان مركز ادبي دنیاي غرب،  رم،  ین ھنگام،در ا. دیودوروس از سیسیل بھ رم رفتند

  .شده بود

دانشوران . ادبیات و ھنر وقري تازه یافتند. این شگفتگي ھم ادبیات را تغییر صورت داد و ھم جامعھ را
و مردم قطعاتي از آثار ایشان را در كوچھ و خیابان   كردند، نویسندگان معاصر سخنراني مي  دربارة

آمدند؛  ھاي مجلل گرد مي »سالن«نویسندگان و شاعران با سیاستمدارن و زنان واالتبار در . خواندند يم
نیروي . اشراف ادیب شدند و ادب اشرافي. تاریخ بھ یاد ندارد  تا زمان شكفتن فرانسھ،  چنین وضعي را،

لوكرتیوس و كاتولوس جاي خود را بھ یك نوع زیبایي ظرافت آمیز یا ابھامي دل  پالوتوسو  انیوسآتشین 
، و بنابراین دیگر نحوة آمیختند نویسندگان و شاعران دیگر با مردم نمي. انگیز در بیان و اندیشھ سپرد
میان ادبیات و زندگي جدایي افتاد و، . گفتند كردند و بھ زبان ایشان سخن نمي زندگي مرم را توصیف نمي

و   شد، ھاي یوناني تقلید مي شكل سخن از نمونھ. در نتیجھ، جوھر و روح از ادبیات التیني زایل گردید
یا  آناكرئونيھر گاه از عشق   شعر،. كرد یین ميموضوع سخن را سنت یوناني یا دربار آوگوستوس تع

اعتقادات اخالقي   ھ توصیف لذات كشاورزي،بھ نحوي آموزنده ب  یافت، فراغ مي تئوكریتوسيشبانان 
ادبیات خادم دستاموز دولتمردي شد و بھ صورت . پرداخت شكوه روم، و جالل خدایان آن مي  نیاكان،

  .خواند وعظي درآمد كھ جامع نواھاي گونھ گون بود و ملت را بھ سوي عقاید آوگوستوسي مي

و » گروه خبیث«یكي   :دولت بھ مقاومت برخاست دو نیرو در مقام استخدام اجباري سخن سرایي از طرف
ھاي قدیم را بیش از زیبایي عطرآگین و  كھ طعم نمكین استقالل نیشخندھا و نمایشنامھ  منفور ھوراس بود،

كھ كلودیا و یولیا در میان آن جاي   پسندید؛ و آن دیگر تردامنان غرق در عیش و گناه بودند، آراستة جدید مي
جوانتر از قوانین یولیانوسي سخت برآشفتھ بود و ھیچ خواستار اصالحات اخالقي نبود و   این دستة. داشتند

  در ادبیات نیز، مانند . شاعران و محافل و موازین مخصوص بھ خود داشت
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و با پرھیزكاري معصومانة   كردند، با یكدگیر تالقي مي پروپرتیوس و تیبرلوسدر آثار   جنگیدند، مي
دو یولیا و یك تن شاعر را با تبعید خرد كردند . خاستند ویرژیل و جسارت منافي عفت اووید بھ رقابت برمي
فراغ رھایي بخش صلح و   اما غلیان حوادث عظیم،. و عاقبت در عصر سیمین یكدیگر را فرسوده ساختند

شناخت بر فساد اعالنات و انعامات دولتي چیره شد و  ني كھ استیالي روم را ميو عظمت جھا  ثروت،
  تا آنجا كھ حافظة بشري بھ یاد دارد،  عصر زریني پدید آورد كھ ادبیات آن از حیث صورت و بیان،

  .كاملترین نوع خود بوده است

II – ویرژیل  

  خزد، انة مینچیو آرام بھ سوي رودخانة پو ميجایي كھ رودخ  اي نزدیك مانتوا، در مزرعھ  م، ق ٧٠بھ سال 
در قرني   پایتخت روم از آن پس كمتر زادگاه رومیان بزرگ شد؛ اینان،. محبوبترین فرد رومي بھ دنیا آمد

شاید در . آمدند و پس از آن قرن از ایاالت مي  از اكناف ایتالیا،  كھ میالد مسیح آن را بھ دو قسمت كرد،
ویرژیل   از لحاظ اصولي،. زیرا مانتوا مدتھا مقر گلھا بود  لتي جریان داشتھ است،رگھاي ویرژیل خون س

حقوق تابعیت  سیزالپینزیرا بیست و یك سال پس از تولد او بود كھ ناحیة گل   آید، از گلھا بھ حساب مي
آن مرد، بھ فصیحترین زبان از جالل و سرنوشت روم سخن سر داده . ي را از قیصر دریافت داشتروم

دھد، بلكھ دست بر تارھاي رازوري و  ھرگز رجولیت خشن نژاد رومي را در آثار خود نشان نمي  است،
  .لطف و ظرافت سلتي سوده است كھ در تبار رومیان كمیاب بود

اي بخرد و بھ پرورش زنبور عسل  ر اندوختھ بود كھ توانست مزرعھپدرش در سمت منشي دیوان آن قد
پر آب   انبوه شاخ و برگھاي منطقة. شاعر دوران كودكي خود را در آن آرامش پر زمزمھ گذراند. پردازد

در . و ھیچ گاه دور از آن دشتھا و جویبارھا در واقع خوش نبود  شمال سالھا در خاطرة شاعر منعكس بود،
و در شانزده سالگي بھ رم بھ مدرسھ   در چھارده سالگي بھ میالن  لگي او را بھ كرمونا،دوازده سا
معاني و بیان و مواد مربوط بھ آن   در آنجا، نزد ھمان كس كھ بعدًا بھ اوكتاویانوس تدریس كرد،. فرستادند

. در ناپل حاضر شد فیلسوف،  در مجلس درس سیروي اپیكوري،  پس از این دوره،  محتمال،. را تعلیم گرفت
. ویرژیل سخت كوشید تا مگر فلسفة لذت را بپذیرد، اما تربیت روستاییش او را خوب مجھز نساختھ بود

  ظاھرًا پس از 

اوكتاویانوس و آنتونیوس . چنگ سربازي كھ بزور مزرعة پدرش را ضبط كرده بود، با شنا گریخت
. بھ دشمنان ایشان روي موافق نشان داده بود مزرعھ را از این جھت مصادره كرده بودند كھ آن ناحیھ

آسینیوس پولیو فرماندار دانشمند گل سیزالپین كوشید آن مزرعھ را باز گرداند، اما كوشش او بھ جایي 
پس شاعر جوان را در پناه خود گرفت و او را بھ ادامة سرودھاي شباني كھ بدان مشغول بود . نرسید

  .تشویق كرد

گلچین سرودھاي شباني تازه . یرژیل در رم از شراب شھر سرمست شده بود، و٣٧تا فرارسیدن سال 
انتشار یافتھ بود و بگرمي پذیرفتھ شده بود؛ زن بازیگري چند بیتي از آن را بر صحنة نمایش خوانده بود، 

سرودھاي شباني تصویرھایي بودند از زندگي شباني بھ شیوة . و تماشاگران با شوق و شور كف زده بودند
كریتوس و گاه باعین تركیبات او، و از لحاظ سبك و وزن زیبا، و خوشاھنگترین شش وتدي بودند كھ تا تئو

جوانان پایتخت آن . انگیز مندانھ و عشق خیال آكنده از لطف اندیشھ: آن ھنگام بھ گوش مردم روم رسیده بود
ي را در خیال ستایش قدر از خاك و كشاورزي بھ دور مانده بودند كھ در آن ھنگام زندگي روستای

چراند و  ھاي خود را در سراشیبھاي آپنن مي ھمھ خرسند بودند كھ خود را شباني بپندارند كھ رمھ. كردند مي
  .كند از عشق یكجانبھ دل خود را ریش مي

در اینجا نیز ویرژیل راه . اما واقعیتر از این توھمات تئوكریتوسي مناظر روستایي آن اشعار بود
pyنغمة پرشور جنگلبانان و بیقراري زنبوران عسل را . پرده بود، اما حاجتي بھ تقلید نداشتآمیزي س ستایش
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اي كھ، مانند ھزاران تن از اقران خویش، زمین خود را  شنید و با یأس كشاورزان دلشكستھ بھ گوش خود مي
مة جنگ و دودستگي و از ھمھ باالتر آنكھ امید مردم آن عصر را بھ خات. از دست داده بودند خوب آشنا بود

كتابھاي سیبوالیي خبر داده بودند كھ پس از عصر آھن، عصر طالیي . یافت از جان و دل درمي
م حامي ویرژیل، آسینیوس پولیو، پسردار شد، ویرژیل در  ق ۴٠چون در سال . ساتورنوس باز خواھد آمد

  :ة فاضلھ استچھارمین سرود شباني خود اعالم داشت كھ این تولد مژدة درآمدن بھ مدین

رسد؛ توالي عظیم دورھا از نو  اكنون آن عصر نھایي كھ سیبوالي كومایي در سرودش گفتھ بود فرا مي
ادي نو از آسمان باال گردد؛ اكنون نژ گردد؛ حكومت ساتورنوس باز مي باز مي عذرااكنون . آید پدید مي

بر پسري كھ ھم اكنون بھ دنیا آمد لبخند بزن، زیرا در عھدش )! االھة والدت(اي لوكیناي پاك . آید فرود مي
آپولون تو اینك پادشاه . خیزد رود، و در سراسر جھان نژادي زرین بر مي نخست نژاد آھن از میان مي

  .است

  ابزارھاي آھنین جنگ بھ . یھاي ویرژیل تحقق پذیرفتده سال پس از سروده شدن این اشعار، پیشگوی

رم دیگر روي آشوب ندید، سعادت و شادي رو بھ   در دورة كوتاه بقیة عمر ویرژیل،. بھ زر سپرده بود
دربار . شناختند گفتند ـ ھر چند او را آپولون نمي و آوگوستوس را بھ عنوان منجي تھنیت مي  افزایش نھاد،

و بھ عنوان یكي از   پسندید،  مایكناس او را دعوت كرد،. اشعار شاعر را استقبال كردشاھي خوش بیني  نیمھ
  كرد، این داوري مایكناس حكایت از روشن بیني او مي. عوامل مردمپسند اصالحات اوكتاویانوس شناخت

ا حد لكنت روستایي بدھیئتي بود كھ ت  كھ در این ھنگام سي و سھ سال داشت،  زیرا از لحاظ ظاھر ویرژیل،
از ھر مكان عمومي كھ در آن او را بشناسند و نشانش بدھند   كشید، در برخورد با بزرگان خجالت مي

حتي بیش از   از این گذشتھ،. و در جامعة سخن پرداز و مزاحم روم آسودگي نداشت  كرد، پرھیز مي
ویرژیل ھرگز زن . برد مياوكتاویانوس علیل بود و از سردرد، گلودرد، تالطم معدي، و نزف الدم رنج 

نماید كھ مدتي  چنین مي. از لذت عشق خبر نداشت  قھرمان منظومة خود،  نبرد و ظاھرًا بیش از آینیاس،
  .نامیدند مي» مرد عفیف«دانیم كھ در ناپل او را  داد؛ غیر از این، مي اي تسكین مي خود را با مھر غالم بچھ

و بھ وي   اوكتاویانوس را واداشت تا مزرعة او را باز دھد،  مایكناس نسبت بھ شاعر جوان احسان كرد،
سنگین   ، ایتالیا جریمة)م ق ٣٧(در آن ھنگام . پیشنھاد كرد تا اشعاري در تجلیل زندگي كشاورزي بسراید

سكستوس پومپیوس راه . پرداخت تبدیل مقدار زیادي از اراضي را بھ چراگاه و باغ میوه و تاكستان مي
زندگي . داد و كمبود غالت انقالب دیگري را وعید مي  ا از سیسیل و افریقا بستھ بود،ورود خواربار ر

ویرژیل . كرد سالمت ملت از ھر حیث آغاز زراعت را ایجاب مي. آزرد شھري بلوغ نورس ایتالیا را مي
كھ بتواند تر از آن شده بود  با زندگي روستایي آشنا بود و، ھر چند خود بسیار شكستھ. در دم موافقت كرد

ھاي دلپذیر آن را با نظر لطف  دانست جنبھ سختیھاي آن زندگي را تحمل كند، باز ھم كسي بود كھ خوب مي
محنت «در ناپل عزلت گزید و پس از ھفت سال رنج با كاملترین اشعار خود، گئورگیك یا . تصویر كند

كھ در آن   تا با اوكتاویانوس،مایكناس مشعوف شد و ویرژیل را با خود بھ جنوب برد . ، بازگشت»زمین
در دھكدة آتال، سركردة فرسوده چھار . مالقات كند  گشت، از پیروزي بر كلئوپاترا باز مي)م ق ٢٩(ھنگام 

آن اشعار حتي بیش از . بیت شعر ویرژیل گوش فرا داد ٢٠٠٠روز متوالي اقامت كرد و با حالي خوش بھ 
زیرا اوكتاویانوس در آن ھنگام در نظر داشت   او توافق داشت،بیني كرده بود با سیاست  آنچھ مایكناس پیش

قسمت بیشتر ارتش عظیمي را كھ برایش جھانگشایي كرده بود مرخص كند، آنھا را در اراضي مستقر 
. سربازان را آرامش و شھرھا را غذا و دولت را بقا بخشد  و در آن واحد از طریق رنج روستایي،  سازد،

  .توانست فقط در اندیشة شعر و شاعري باشد ویرژیل مي  از آن لحظھ بھ بعد،

ویرژیل از نظم و . گوید اشرف صنایع ـ یعني زرع زمین ـ سخن مي  در گئورگیك ھنرمندي بزرگ دربارة
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ھاي مختلف كشاورزي را  چنانكھ باید تمامي رشتھ. سازد  نارساي ایشان را بھ ابیاتي شفاف و ظریف بدل مي
، كشت زیتون و تاك، پرورش  فصل بذرافشاني و حصاد  خاك و طرز عمل آوردن آن، وصف كند ـ انواع

ھاي زراعت  تمامي جنبھ. ھمھ را وصف كرده است  و پرورش زنبور عسل ـ  گاو و اسب و گوسفند،
فریبد؛ براي آنكھ بتواند باز ھم بھ بیان حال ادامھ دھد، خود را چنین تحذیر  كند و مي ویرژیل را جلب مي

  :كند مي

  و ما كھ  گریزد، وقت بازنیافتني در گریز است، اما زمان مي

  .كنیم اش كاوش مي ایم در ھر گوشھ دل بھ حدیث خود سپرده

بلكھ از ھر یك ذكري كرده و براي ھر كدام راه عالجي نشان   ویرژیل از بیماریھاي دامھا ھم غافل نمانده،
ھرگز از تمجید سادگي غرایز و نیروي . ف كرده استحیوانات مزارع را با فھم و عطوفت وص. داده است

اما   زندگي روستایي را بھ نحوي خیال انگیز وصف كرده،. محبت و كمال ظاھر حیوانات سیر نشده است
و از وقوع متناوب و شكنجھ   امان در دفع حشرات، از رنج جانكاه، از كوشش بي   ھا و مشقات، از سختي

در چنان » .كار ھر چھ عظیمتر، پاداش افزونتر«مع الوصف، . ده استدھندة باد و طوفان غافل نمان
بخشد؛ ھیچ مرد رومي نباید از راندن خیش  اي است كھ بدان عظمت مي كوششي و زحمتي غرضي و نتیجھ

یابد و تمامي محسنات قدیم كھ باعث عظمت  اخالق در مزرعھ تعالي مي«: گوید ویرژیل مي. شرمنده باشد
اي از كار زراعت ـ از بذرافشاني گرفتھ تا حفظ  ھیچ پاره. عھ كشت و پرورش یافتندروم شدند در مزر

در خارج . نیست كھ عینًا در تحول و تكامل روح اثر نداشتھ باشد ـ   و درو  علف كشي،  زرع،  حاصل،
  ند،ك  ھاي آسمان از ھزاران نیروي غیبي حكایت مي آنجا كھ معجزة رستن گیاه و شوخي  دستھاي مزروع،

یابد و در روشن بیني و  حضور زندگي آفریننده را در مي  روح، بسي آسانتر از آنچھ در شھر ممكن است،
  ».گردد خشوع و ارادت ورزي مذھبي عمیق مي

اشعار لوكرتیوس   ترین ابیات خود را سروده است كھ آغاز آن طنین نجیبانة در اینجاست كھ ویرژیل شھره
  :اص ویرژیل استاما دنبالة آن خ  را دارد،

  خوشا آن كھ انگیزة ھر چیز را باز شناخت،

  و ھراس دلگیر و سرنوشت سنگدل

  آزمند را زیر پا نھاد؛ آخرونو ھیاھوي 

  و اما خوشبخت آن كھ خدایاني را كھ كشت را مددكارند

  .سیلوانوس كبیر و پریان دریایي ـ باز شناختپان و 

. كند با قرباني خدایان را بر سر لطف آورد و یاري ایشان را جلب كند بر حق است دھقان در اینكھ سعي مي
  بخشد این عمل پرھیزكارانھ دوران محنت را با جشن و شادي روشني مي

  .پوشاند و بھ زمین و زندگي جامة معني و موضوع و شعر مي

  این منظومھ بھ اتفاق دربارة. دانست مي» بھترین شعر بھترین شاعر«درایدن مجموعة گئورگیك را  جان
البتھ مردم روم آن منظومھ . در عین آموزنده بودن، زیباست  طبیعت اشیا واجد این مزیت كم نظیر است كھ،

فوروم را بھ   از خواندن آن،ایم كھ كسي، پس  را با كتابچة تعلیمات كشاورزي اشتباه نكردند؛ ھرگز نشنیده
گوید، شاید ویرژیل این نغمات پرلذت روستایي را بھ منظور  چنانكھ سنكا مي  در واقع،. روستا فروختھ باشد

آوگوستوس چون دید كھ ویرژیل تكلیفي را كھ   در ھر صورت،. خوش آمدن ذوق شھریان سروده باشد
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شاعر را بھ كاخ خویش خواند و كاري خطیرتر   داده است،مایكناس بر عھدة او نھاده بود بسیار نیكو انجام 
  .با مضموني وسیعتر بدو تكلیف كرد

III – انئید  

اما این تصور كھ پدرخواندة او از . در آغاز، طرح عبارت بود از سرودن چكامة نبردھاي اوكتاویانوس
اي را دربارة بنیان  اسھاندیشة حم  و شاید ھم امپراطور،  تبار ونوس و آینیاس است سبب شد كھ شاعر،

بیني بھ  رفتھ رفتھ داستان از طریق پیش  سخن تنیده شد،  ھمچنانكھ رشتة. نھادن روم از خاطر بگذراند
نقش   در این منظومھ،. نگري بھ گسترش روم بھ امپراطوري و صلح آوگوستوس نیز رسید وسیلة آینده

آمد كھ خصایل پسندیدة قدیم از نو  بھ عمل ميشد و سعي  خصایل رومي در این كارھاي مھم نشان داده مي
رونق و وراج یابند؛ قرار بود قھرمان حماسھ بھ خدایان احترام بگذارد؛ و ایشان ھم او را راھنمایي كنند؛ و 

ویرژیل براي انجام دادن كار خود بھ . سرانجام شاعر بھ اصالحات اخالقي و ایماني آوگوستوس بپردازد
با تأني شعر . آخر عمر خود را بر ساختن انئید نھاد) ١٩ – ٢٩(رده و ده سال ھاي ایتالیا سفر ك گوشھ

گفت بنویسند، و پسینگاه  چند بیتي را بامدادان پگاه مي. بھ كار خود دلبستگي داشت فلوبرساخت و مانند  مي
  مكرر دربارة  آوگوستوس بیصبرانھ در انتظار پایان یافتن منظومھ بود،. نوشت بیات را از نو ميھمان ا

خواست كھ ھر قطعة پایان یافتھ را نزد  و بھ اصرار از ویرژیل مي  كرد، پیشرفت كار از شاعر استفسار مي
اما عاقبت كتاب دوم و چھارم   ،امروز و فردا داد  ویرژیل تا آنجا كھ توانست بھ اوكتاویانوس وعدة. او ببرد

  آنجا كھ شاعر ماركلوس،  خواھر اوكتاویانوس و زن بیوة آنتونیوس،  اوكتاویا،. و ششم را براي او خواند
. این حماسھ بھ پایان نرسید و ساختھ و پرداختھ نشد. وصف كرده بود از حال رفت  پسر تازه مردة او، را

  در مگارا  با آوگوستوس در آتن مالقات كرد،  م ویرژیل بھ یونان رفت، ق ١٩در سال 

در بستر مرگ از . و اندكي پس از رسیدن بھ بروندیسیوم درگذشت  بھ ایتالیا بازگشت،  دچار آفتابزدگي شد،
بایست الاقل سھ سال دیگر كار كند تا  چون مي  دوستانش تقاضا كرد كھ نسخة خطي اشعارش را نابود كنند،

  .آوگوستوس آن دوستان را از اجراي این تقاضا نھي كرد. تھ شوداشعارش پیراستھ و آراس

روح ھكتور مقتول بر   سوخت، آنگاه كھ تروا بھ آتش مي. شناسد اي داستان انئید را مي ھر شاگرد مدرسھ
چیزھاي مقدس و خدایان »  گوید شود و بھ او مي ظاھر مي» آینیاس پرھیزگار»  او، داردانيرھبر ھمدستان 

را باز گیرد كھ » پاالس آتنھ  مجسمة«تروا را از یونانیان بازستاند ـ و از ھمھ مھمتر پاالدیوم یا » خانگي
شھري كھ  در«گوید این مظاھر مقدس را  ھكتور مي. دانستند بقاي مردم تروا را بستھ بھ نگاھداري آن مي

آینیاس با پدر پیر خود بھ نام آنخیسس و پسر » .پس از سرگرداني در دریا عاقبت بنیادخواھي نھاد بجوي
اما ھمواره آواز . كند و در نقاط مختلف توقف مي  نشیند، بھ كشتي مي  گریزد، خود بھ نام آسكانیوس مي

كشاند، كھ در آنجا  كارتاژ بھ ساحل مي باد ایشان را در نزدیكي. كند خدایان ایشان را بھ رفتن امر مي
ھنگامي كھ ویرژیل این قطعھ را . (شاھزاده خانمي فنیقي بھ نام دیدو سرگرم ساختن شھري است

آینیاس دل بھ دیدو .) كرد تجدید ساختمان كارتاژ اجرا مي  آوگوستوس نقشة قیصر را دربارة  ساخت، مي
دارد كاري را كھ دیدو بھ ازدواج  سازد و وا مي اھنده ميطوفاني موافق ایشان را در غاري پن. سپارد مي

پذیرد و با دیدو و افراد موافق خود در ساختمان  آینیاس تا چندي این تعبیر را مي. كند انجام دھند تعبیر مي
دادند ـ بھ آینیاس اخطار  كھ در اساطیر قدیم اھمیتي بھ ازدواج نمي  اما خدایان بیرحم ـ. جوید شھر شركت مي

كند، و  آینیاس اطاعت مي. چون آن شھر ھمان پایتختي نیست كھ آینیاس باید بسازد  كنند كھ راه بیفتد، يم
  :گذارد ماتمزده را با این كلمات بھ جا مي  ملكة

من … اي  ھرگز انكار نخواھم كرد كھ تو بیش از آنچھ بتواني در بیان بگنجاني بر من حق داشتھ  اي ملكھ،
زند كھ با  اما آپولون اكنون مرا نھیب مي… . ا نیفروختم و سوگند ازدواج را نخوردمھرگز مشعل دامادي ر

py  .پویم من راه ایتالیا را نھ بھ خود مي. ھا خویشتن و مرا نابود مساز پس با این شكوه… . كشتي روانھ شوم
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ال خواندن ادبیات ما، كھ پس از ھشتصد س» .پویم من راه ایتالیا را نھ بھ خود مي«: راز داستان ھمین است
كنیم، بسیار بیش از  در حق ویرژیل و قھرمان او داوري مي  بر طبق موازین آن نوع ادبیات،  احساساتي،

  مردم یونان و روم آن زمان 

بسیار باالتر از حقوق یا   ھا بود؛ و دین افراد، نسبت بھ مرز و بوم یا مذھب، ارواح باشد، اتحاد خانواده
گوید؛ آنجا كھ دیدو پس از  دیدو از سر مھر و لطف سخن مي  ویرژیل دربارة. شد ھوسھاي فرد شناختھ مي

ھاي منظومة  سوزد یكي از زیباترین پاره افكند و زنده مي عزیمت آینیاس خود را بر تودة آتش عزا مي
  .كند آنگاه ویرژیل آینیاس را تا ایتالیا دنبال مي. ویرژیل است

روند، و در آنجا التینوس، پادشاه  شوند، پیاده بھ التیوم مي حل پیاده ميآن چند تن تروایي در كوماي بھ سا
دختر التینوس بھ نام الوینیا نامزد تورنوس، رئیس خوش سیماي مردم . كند از ایشان استقبال مي  التیوم،

آینیاس مھر دختر و پدر را از تورنوس منعطف . كند است كھ در ھمسایگي ایشان زندگي مي  روتولي،
  سیبوالي كوماي،. گیرد دھد و نبردھاي سخت درمي گرداند، و تورنوس بھ او و التیوم اعالن جنگ مي مي

ھرمو . برد بھ منظور تازه نفس ساختن و تشویق آینیاس، او را از مغارة دریاچة آورنوس بھ تارتاروس مي
نوشت؛ ویرژیل نیز سفر شرح سفر و خطر اودوسئوس را در اودیسھ و جنگ یونانیان با تروا را در ایلیاد 

مانند اودوسئوس، بھ   آورد و آینیاس را، و خطر و جنگ آینیاس را بھ ھمان اسلوب در منظومة خود مي
. ویرژیل نیز راه را براي دانتھ ھموار ساخت  ھمچنانكھ ھومر راھنماي ویرژیل شد،. برد گردش جھنم مي

ھرمان او راه را پر پیچ و خم، و دنیاي سافل را اما ق» .پایین شدن بھ دوزخ آسان است«: گوید ویرژیل مي
خورد و او را بھ سبب اظھار عشقي كھ  در آنجا بھ دیدو برمي. یابد بھ نحوي سرگیجھ آور در ھم مي

بیند كھ گناھان روي زمین را با آنھا  ھاي گوناگون را مي كند؛ ھمچنین شكنجھ كرده است سرزنش مي مي
در آن عذاب ) یا شیطان(كند كھ نیمھ خدایان طاغي بھ گونة لوكیفر  ھده ميدھند؛ و زنداني را مشا پاداش مي

و در آنجا   برد، آینیاس را از گذرگاھھاي اسرارآمیز بھ سرزمین آمرزیدگان مي  پس از آن سیبوال،. كشند مي
پدر   ،آنخیسس. برند پایان بھ سر مي ھاي سبز با لذت بي اند در دره كساني كھ روي زمین خوب زندگي كرده

بھشت و برزخ و دوزخ براي پسر   در اینجا نظریة اورفئوسي را دربارة  كھ در راه مرده بود،  آینیاس،
بعدھا . دھد روم را بھ او نشان مي  شكوه و جالل و قھرمانان آیندة  كند و، در رؤیایي تمام نما، تشریح مي

آینیاس كھ روحي تازه یافتھ . سازد يونوس نیز جنگ آكتیون و پیروزیھاي آوگوستوس را بر او آشكار م
با . پراكند كشد، و با دستھاي قھرماني خود مرگ مي تورنوس را مي  گردد، است بھ جھان زندگان بازمي

. برد تخت و تاج التیوم را بھ میراث مي  پس از مرگ پدر الوینیا،  كند و، وار ازدواج مي الوینیاي سایھ
پسرش آسكانیوس یا یولوس شھر . برند را بھ دیار مردگان مي شود و او اندكي بعد در جنگ كشتھ مي

رم   رومولوس و رموس،  كند، و پس از او احفادش،  آلبالونگا را بھ عنوان پایتخت جدید اقوام التیني بنا مي
  .گذارند را بنیان مي

خواستھ است تصنیف كند و  نسبت بھ وطن امپراطور یا عیبجویي در اثري كھ شاید ویرژیل ھیچ وقت نمي
ھاي یوناني را  بدیھي است كھ نمونھ. نماید آن قدر زنده نماند كھ آن را بھ كمال برساند، كاري ناشایستھ مي

ھاي  صحنھ. مقامھ آشكار است كند؛ و این كاري است كھ در تمامي شئون ادبي روم جز از ھجا و تقلید مي
ھاي پرآشوب ایلیاد نیستند؛ و ھر چند بار كھ ھومر بر آمدن  نبرد چیزي جز انعكاسي ناچیز از ھنگامھ

. زند سر مي) فلق(وصف كرده است، در انئید آورورا » بامداد سرخ انگشت سر زد«دم را بھ گفتن  سپیده
. برد و لوكرتیوس بھ عاریت مي  انیوس،  از نایویوس،ھا و گاه بیتھاي تمام را  شاعر رویدادھا و جملھ

در . انگیز دیدوي ویرژیل گذارده بود سرمشقي براي عشق غم آرگونوتیكاآپولونیوس رودسي با خلق 
بھ نظر مردم آن . دانستند ن عاریت بردنھا را مشروع ميای  مانند روزگار شكسپیر،  روزگار ویرژیل،

زمینة اساطیري . اي بود تمامي مردم مدیترانھ  تمامي ادبیات دنیاي مدیترانھ مرده ریگ و انبار ذخیرة  زمان،
كند، اما این ابھامھا و مداخالت خدایان حتي براي  انئید ما را كھ بھ ساختن اساطیر خود مشغولیم خستھ مي

از داستانسرایي سیل آسا و   در حماسة مالیم ویرژیل بیمار،. گان شكاك اشعار روم آشنا و دلپذیر بودخوانند
. یابیم آورد، اثري نمي كھ غولھاي ایلیاد یا مردم خودماني سرزمین ایتاكا را بھ جنبش درمي  واقعیات زندگي،

مگر آنان كھ آینیاس ترك یا   تمامي بیجانند، ماند، و مردم داستان او تقریبًا بھ داستان ویرژیل غالبًا واپس مي
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. گوید ـ زني زنده، دلربا، ظریف، و آكنده از محبت است دیدو ـ كھ آینیاس تركش مي. كند نابودشان مي
لوح و درستكار است كھ التینوس فریبش  رساند ـ جنگجویي ساده تورنوس ـ كھ آینیاس تورنوس بھ قتلش مي

سالوس و   پس از خواندن ده بند دربارة. اند را بھ مرگي ناحق محكوم كردهداده است و خدایان مسخره او 
خواھد و تنھا از  گذارد و عذر خیانت او را مي اي برایش نمي او كھ اراده» از پرھیزگاري»  ریاي آینیاس،

از آن گفتارھاي پر آب و تاب، كھ . شویم سازد ناراضي مي طریق مداخلة فوق طبیعي او را كامیاب مي
جز افزودن مالل   بریم ـ گفتاري كھ ھنري ندارد، رساند، لذتي نمي ردان خوب را با گفتن آنھا بھ قتل ميم

  .آن ھم بر مثلھ كردن دیگري كھ آخرین حربة آدمي براي اثبات حقانیت خود است  لفاظي،

ن پھلواني و عشقي باید در ھمھ حال بھ خاطر آوریم كھ ویرژیل بھ تصنیف داستا  براي فھم و ارزیابي انئید،
منظور این نیست كھ او االھیاتي روشن و آشكار . نگاشت بلكھ كتابي آسماني براي روم مي  اشتغال نداشت،

خدایان مخلوق   خدایاني كھ بندھاي خیمھ شب بازي ویرژیل را در دست دارند بھ اندازة. كند عرضھ مي
  ھومر بدسگال ھستند و تازه مانند آنان بھ 

شاید ویرژیل این خدایان را بھ عنوان افزارھاي شعري یا نمادھاي اوضاع . ردان و زنان آناست و نھ از م
بھ طور كلي ویرژیل بین یوپیتر و خداي مجھول . آورده است و احوال جابرانھ و قضاي شادي كش در نظر

م اولمپ ، خدایان ده و مزرعھ را بیش از خدایان مقی سرنوشت بھ عنوان فرمانرواي كاینات مشكوك است
و   شود، دارد، از ھیچ فرصتي براي یادآور شدن آن خدایان و مراسم عبادت ایشان رو گردان نمي دوست مي
  كھ عبادت باشد از احترام بھ ابوین،  را،» مھر احترام آمیز«كند كھ ھمنوعان او بتوانند عوامل  آرزو مي

. داشت كھ كیش روستایي بدوي آنھا را مقدس مي باز یابند ـ و این ھمان عواملي بود  و خدایان،  مرز و بوم،
اما فرضیة قدیم جھنم را مبني   ،»واي بر ایمان از دست رفتھ! واي بر تقوا«: نالد كھ ویرژیل با تأسف مي

نھد، با عقاید و افكار اورفئوسي و  شوند بھ كناري مي بر اینكھ تمام مردگان دچار سرنوشت غمباري مي
كند و، تا حدي كھ از او ساختھ است، مفھوم بھشت را  و زندگي آینده مغازلھ مي تناسخ  فیثاغورسي دربارة

بھ صورت پاداش، برزخ را بھ صورت محل زدوده شدن از آالیشھا، و جھنم را بھ صورت محل مجازات، 
  .سازد زنده و قابل درك مي

موجد بزنگاه  سرنوشت روم طرح. و بزرگترین خداي آن روم است  دین حقیقي در انئید وطنپرسي،
مفھوم و معني پیدا » كار خطیر استقرار نژاد رومي«و تمامي مصیبتھاي داستان با توجھ بھ   داستانھاست،

بالد كھ نسبت بھ فرھنگ باالدست و اعالي یونان غبطھ  شاعر چنان از امپراطوري بھ خود مي. كند مي
ورت زنده درآورند و نقشة مسیر گوید كھ بگذار مردمان دیگر مرمر و برنز را بھ ص مي. خورد نمي

  :ستارگان را بكشند

  .باید بر مردان فرماني براني  اي رومي،  اما تو،

  ھنر تو آن خواھد بود كھ راه آشتي را بیاموزي،

  .و زبردستان را بر زیر افكني  زیردستان را امان دھي،

جنگ طبقات بود نھ  داند كھ قاتل جمھوري مي  و ھمچنین ویرژیل از مرگ جمھوري ناخرسند نیست،
كند؛ آن را بھ  فرمانروایي حیات بخش آوگوستوس را پیش بیني مي  در ھر مرحلھ از شعر خود،. قیصر

گوید؛ و بھ آوگوستوس؛ بھ عنوان پاداش، وعدة بار یافتن  عنوان بازگشت حكومت ساتورنوس خوشامد مي
  .ل انجام نداده استھرگز كسي مأموریت ادبي را بدین كما. دھد بھ محضر خدایان را مي

چرا نسبت بھ این تبلیغاتچي كشیش مآب، اخالق فروش، زیاده وطنخواه، و استعمار طلب این قدر محبت 
دانیم كھ عطوفت  چرا كھ مي. داریم؟ قسمتي از این لحاظ است كھ لطف روح او در ھر صفحھ منعكس است

از عذاب خرد و . حیات اشاعھ یافتھ استاو از ایتالیاي زیباي خود او بھ تمامي مردم و حتي بھ تمامي 
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برد، از غمھا و دردھا، و  بزرگ از ھیبت منكر جنگ، از میرندگي كوتاه كھ اشرف مخلوق را با خود مي
  كند  و آفتاب ایام عمر را گاه تیره و گاه درخشان مي» اشكي كھ در چیزھاست«از 

بال و پر از آشیانھ بیرون  نھا را دیده و بيسپیدار ماتم فقدان نوباوگان خود را دارد كھ مردي كشتكار آ
دھد و جنگل  اي نغمة حزین خود را باز سر مي و خمیده بر شاخھ  نالد، كشیده است؛ بلبل شب ھمھ شب مي

اما آنچھ ما را باز و باز بھ سوي . صرفًا در تقلید از لوكرتیوس نیست» كند، را با نالة غم انگیز خود پر مي
ھمچون ماده «رفت و  اگر بر سر ھر بیت در اندیشھ فرو مي. ام كالم اوستكشد لطف مد ویرژیل مي

بیھوده   بخشید، ابیات را سر و سامان مي» دھد لیسد و بھ آنان اندام مي ھایش را مي خرسي كھ با زبان تولھ
ھ این تواند آن رنج را با حدس دریابد ك و تنھا آن خواننده كھ خود بھ سرودن شعر دست زده است مي  نبود،

روایت را چنین مالیم ساختھ و با آنھمھ عبارات پرنغمھ و آھنگدار زیور بخشیده است كھ از ھر دو صفحھ 
ویرژیل زیاده از حد زیبایي   شاید منظومة. اندازد یكي الحاح دارد كھ عینًا نقل شود و زبان را بھ وسوسھ مي

در ویرژیل لطفي . كند ما را رنجھ مي  ا كشد،آنجا كھ فصاحت آن را بھ دراز  حتي زیبایي ھم،. یكدست دارد
دریاي ھزار «یا مد سركش آن   لوكرتیوس،  اما كمتر از آن اندیشھ و نیروي مردانة  ظریف و زنانھ ھست،

وقتي ویرژیل را در نظر مجسم كنیم كھ اعتقاداتي را وعظ . خورد بھ چشم مي  كھ ھومر نام دارد،» موج
ساخت كھ ھر رویداد و بیت آن  اي مي و ده سال حماسھ  نو بھ چنگ آورد، توانست از كرد كھ ھرگز نمي مي

مزاحم اینكھ در كار خود شكست خورده است و ھیچ   و سپس از اندیشة  مستلزم كوشش ھنر مصنوع بود،
فھمیم كھ  تازه مي  میرد، اي قوة تصور او را برنیفروختھ و مخلوق او را ھیئت نبخشیده است مي اخگر زاینده

بر وسیلة كار   اما شاعر اگر بر موضوع كار خود دست نیافت،. خواندند ا ویرژیل را مالیخولیایي ميچر
  .اي درخشانتر از این داشتھ باشد تاكنون كمتر ممكن شده است كھ صنعت شعري نتیجھ. كامال پیروز شد

. بدگو پا بھ میدان نھادندچند تن . اش را بھ جھانیان دادند اوصیاي او منظومھ  دو سال پس از مرگ ویرژیل،
دیگري قطعات و ابیاتي را كھ از دیگران   اي از نقایص آن منظومھ منتشر كرد، یك تن نقاد مجموعھ

و دیگري ھشت جلد مشابھات بین اشعار ویرژیل و اشعار پیشین را چاپ   برداشتھ بود بھ فھرست كشید،
راس از سر اشتیاق ویرژیل را ھمپایة ھومر ھو. اما روم خیلي زود این ھرج و مرج ادبي را بخشید. زد

ھم پلبینھا و ھم آریستوكراتھا اشعار او . كنند و در مدارس از آن روز تاكنون اشعار انئید را حفظ مي  خواند،
كردند؛ و  ھا چیزي از او نقل مي سنگھاي گور و دیوار نبشتھ  وران و دكانداران، را بر زبان داشتند؛ پیشھ

عادت تفأل زدن با . خواندند ھاي ویرژیل را مي سخ تمنیات مردم ابیات مبھم حماسھخشھاي معابد در پا
  شھرت او روزافزون بود،. مجموعة اشعار ویرژیل در آن ھنگام آغاز شد و تا دورة رنسانس ادامھ یافت

ود در چھارمین سر  مگر ھم او نبود كھ،. دانستند تا جایي كھ در قرون وسطي او را جادوگر و قدیس مي
  را پیش گویي كرد و در انئید روم را شھر ) عیسي مسیح(ظھور منجي   شباني،

و   آتش مطھر برزخ،  عذاب بدكاران،  بخشید؟ مگر ھم او نبود كھ در آن كتاب موحش ششم واپسین داوري،
با وجود اعتقاد بھ خدایان   مانند افالطون،  سعادت متبركان را در بھشت توصیف كرده بود؟ ویرژیل،

داشت و نھ فقط در راه دوزخ و  دانتھ بالغت اشعار او را دوست مي. شد ذاتًا مسیحي تلقي مي  مشركان،
ھنگام ساختن بھشت مفقود    میلتن،. بل در ھنر روایت سھل و بیان زیباي او را راھنماي خود ساخت  برزخ،

تر از او  كھ حكمي سرسخت   تر،و ول. در فكر ویرژیل بود  ھاي پرطمطراق شیاطین و آدمیان، و بیان خطابھ
  .انئید را لطیفترین اثر ادبي روزگار باستان خواند  رفت، انتظار مي

IV – ھوراس  

ھمین   ھاي دنیاي ادبیات ـ كھ در آن حسد فقط كمتر از دنیاي عشق متداول است ـ یكي از دلپذیرترین صحنھ
م مالقات كردند ـ ویرژیل سي  ق ۴٠ال این دو شاعر در س. معرفي ھوراس توسط ویرژیل بھ مایكناس است

  ویرژیل یك سال بعد درھاي خانة مایكناس را بھ روي ھوراس گشود،. سالھ و ھوراس بیست و پنجسالھ بود
  .و ھر سھ تا ھنگام مرگ دوستاني یكدل ماندند
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وي در دھكدة . ، ایتالیا دوھزارمین سال تولد كوینتوس ھوراتیوس فالكوس را جشن گرفت١٩٣۵در سال 
اي بود كھ بھ مقام تحصیلدار مالیات رسیده ـ بھ قول  پدرش بردة آزاد شده. ونوسیا در آپولیا بھ دنیا آمد

كھ مردم بدو داده و شاید لقبي باشد (فالكوس بھ معني گوش پھن است . بعضي ماھي فروش شده بود
بھ ھر نحو كھ . كرده است و ھوراتیوس محتمال نام اربابي بوده است كھ پدرش بھ او خدمت مي  ،)بودند
پدر مالي جمع آورد و كوینتوس را براي آموختن معاني و بیان بھ روم و براي گرفتن فلسفھ بھ آتن   بوده،

شیرین و افتخار «آري، . فرمانده لژیوني شد در آنجا كوینتوس جوان بھ ارتش بروتوش پیوست و. فرستاد
در میانة   كرد، اما خود ھوراس، كھ غالبًا از آرخیلوخوس تقلید مي» .آمیز است مرگ بھ خاطر وطن

دید كھ از تمامي دارایي و موقوفھ   چون جنگ بھ پایان رسید،. سپر از دست افكند و پا بھ فرار نھاد  ھنگامھ،
  مع الوصف، عمال با تصدي منشیگري بازپرس،» .یان مرا بھ شاعري كشاندفقر ع»  :محروم گردیده است

  . ممر معاشي بھ دست آورد

اما آن جامھ و وسیلھ را   داشت، غره و خجل بود؛ جوامع عامھ را دوست نمي  ھوراس مردي كوتاه و فربھ،
محتاطتر از آني بود كھ از آنجا كھ . ھم نداشت تا بھ محافلي برود كھ از حیث تحصیل با او برابر باشند

و ممكن است نوعي   اند، كرد كھ ممكن است واقعیتي داشتھ ازدواج كند، خود را با روسپیاني اغنا مي
  ھرزگي شاعرانھ باشند كھ بھ منظور نمایش دادن 

چون بینواتر از آن بود كھ خود را از . فریبد بسیار شایستھ است پنداشت كھ چون زنان شوھردار را نمي مي
اط در امور جنسي بھ نابودي بكشاند، رو بھ كتاب آورد و در دشوارترین اوزان یوناني غزلیاتي بھ افر

مرد . ویرژیل یكي از ھمین اشعار را دید و نزد مایكناس از آن تمجید كرد. یوناني و التیني سرود
ود تلقي كرد احترامي بھ خ  خوشگذران مھربان شرمزدگي ھوراس را، كھ موجب لكنت زبانش ھم شده بود،

، مایكناس ویرژیل و ھوراس و چند تن دیگر ٣٧در سال . و در اندیشة بھ فضل آمیختة او لذتي نھاني یافت
ھوراس را بھ   اندكي بعد،. را با قایق و دلیجان و تخت روان و پیاده بھ بروندیسیوم بھ گردش برد

اي بھ كار  شاعر كھ عالقھ. پیشنھاد كردو اوكتاویانوس منشیگري خود را بھ ھوراس   اوكتاویانوس شناساند،
 ٧٢كھ در حدود   اي پردرآمد در اوستیكا، اي و مزرعھ ، مایكناس خانھ٣۴در سال . نداشت عذر آورد

اكنون ھوراس مختار و آزاد بود كھ در شھر یا خارج شھر زندگي . بھ او داد  كیلومتر تا رم فاصلھ داشت،
  .بنویسدبا آسایش آمیختھ بھ تنبلي و دقت زیاد آثار خود را   گان است،ھمچنانكھ خواب و خیال نویسند  كند و،

با ھمة . تا مدتي در روم ماند و مانند تماشاگري كھ سرگرم تماشاي دنیاي شتابان است از زندگي لذت برد
كرد، و با لذتي طبیب  آوردند مطالعھ مي در انواع مردمي كھ روم را بھ وجود مي  خت،آمی طبقات در مي

برخي از این انواع را در دو كتاب ساتیرھا . گرفت مانند سبكسریھا و بدكاریھاي پایتخت را بھ نظاره مي
تر و حلیمتر و قسمت باقي آن مالیم  كھ ابتداي آن تقلیدي از لوكیلیوس،) م ق ٣٠و  ٣۴(منعكس كرده است 

یا » گپ«بل بھ معني   خواند كھ نھ بھ معني موعظھ، ھوراس خود این اشعار را سرمونس مي. است
اعتراف داشت كھ شعرش . اي بود مذاكرات خصوصي و زیاده دوستانھ است و وزن آن شش وتدي محاوره

تر است بسراید ھیچ  شبیھ كسي را كھ مانند من ابیاتي كھ بھ نثر«و   جز وزن آن، نثر است،  از ھمھ لحاظ،
كنیم و آواز  در این نظمھاي سریع، با زنان و مردان زندة روم برخورد مي» .كس شاعر نخواھد خواند

اما این مردان و زنان شبانان و دھقانان یا قھرمانان ویرژیل نیستند، آن مردم ھرزة . شنویم تكلمشان را مي
تند زبان، شاعر یاوه، سخنگوي پر طمطراق،   ند، بل بردةاي و زنان قھرمان اشعار اووید ھم نیست افسانھ

در اشعار ھوراس : و كوچھ گردند  فیلسوف حریص، پر چانة مزاحم، سامي آزمند، بازرگان، دولتمرد،
بھ شكم پرستاني كھ با اغذیة لذیذ . كند باالخره بھ توفیق میراث جویان و مرده ریگ خواران را وضع مي

  دردگیرند و بعد از  جشن مي

اگر خدایاني بودند كھ تو را بھ «شود كھ  را یادآور مي» مداح زماني ماضي«. خندد لنگند مي نقرس مي
دانیم حاجت بدان  لطف عمدة گذشتھ آن است كھ مي» .زدي روزگار گذشتھ بازگردانند، ھر بار سر باز مي

رواح بي آرام در عجب است كھ ھماواز با لوكرتیوس از آن ا. نداریم كھ دوباره ھمان روزگار را بگذرانیم
كنند و در روستاھا آرزوي شھر را دارند؛ ھیچ وقت از آنچھ دارند لذت  در شھر ھواي بیرون شھر را مي
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برند؛ زیرا ھمیشھ كسي ھست كھ از ایشان بیشتر داشتھ باشد؛ و چون بھ زنان خود قانع نیستند، با قوة  نمي
. اند ارند كھ خود براي شوھرانشان فاقد دلربایي شدهتصور ضعیف اما وسیع، ھوس زنان دیگران را د

خندي  مي تانتالوسچرا بھ «: پرسد از زریاب حریص مي. گوید كھ بیماري روم جنون پول است باالخره مي
خود را نیز ریشخند » .شود؟ نام را عوض كن، داستان خود توست اش دور مي كھ ھمواره آب از لبان تشنھ

گوید كھ تو اي معلم  ایستد و مي كند كھ رو در روي او مي خود را چنین عرضھ مي  در شعري بردة. كند مي
شك نیست كھ وقتي . خواھي، اسیر شھوت خود ھستي داني چھ مي اخالق، مرد تندخویي، خود نیز نمي

ھر «: گوید مي. كند، خطاب ھم بھ دیگران است و ھم بھ خود یانھ روي را توصیھ ميیا م» اعتدال زرین«
در ابتداي مجموعة . ماند كھ مرد ھوشمند از افراط و تفریط در آن بر كنار مي» اي دارد چیز حدي و قاعده

بودن برد كھ از مجموعة اول بھ علت زیاده از حد خشن و ضعیف  دوم ساتیرھاي خود بھ رفیقي شكایت مي
چھ «: گوید شاعر بھ اعتراض مي» .مدتي تعطیل كن«: شنود خواھد و مي از آن رفیق پند مي. خرده گرفتند

  ».برد آخر خوابم نمي» «.بلي» «كنم؟ اصال شعر نگویم؟

كمتر از سایر آثار ) م ق ٢٩(اثر بعدي او، ترجیع بندھا، . بست چھ نیكو بود اگر آن پند را مدتي بھ كار مي
و از لحاظ ھر دو جنس   اي است خشن و تند، عاري از بخشندگي، بري از ذوق، مجموعھ: ارداو ارزش د

. زن و مرد، منافي اخالق ـ كھ تنھا بھ عنوان آزمایشي در وزن دو ھجایي آرخیلوخوس سروده شده است
ل فشار دیگر تحم. تا حد تلخكامي افزایش پذیرفتھ بود» دود و ثروت و ھیاھوي روم«شاید بیزاري او از 

ھاي كشتي شكستة بشري  كند كھ در میان پاره خود را چنین تصویر مي. را نداشت» عامة جاھل و بداندیش«
اي منزل «: آورد ماند، و بانگ برمي رود یا بھ زور آرنج دیگران عقب مي پایتخت بھ زور آرنج پیش مي

یا با   با خواب و ساعات بیكارگي،كي ترا خواھم دید؟ كي خواھم توانست گاه با كتب قدما، گاه ! روستایي
اي فراموشي شرین دغدغة حیات را بر خود گوارا سازم؟ آه، اي برادران فیثاغورس، كي خواھد بود  جرعھ

  را؟ اي شبھا و ضیافتھاي و آن سبزیھاي تفتھ در پیھ خوك  بدھید،كھ لوبیا بھ من 

ماند  اي كھ در خارج شھر داشت آن قدر زیاد مي دوران اقامتھاي او در رم كوتاھتر شد؛ در خانھ» !ملكوتي
پس از حرارت . حتي مایكناس، شكایت داشتند كھ ایشان را از زندگي خود بیرون رانده است  كھ دوستانش،

وزانة كارگران سادة مزرعة خود را ھمچون شعفي كھ ھواي پاك و كارھاي آرام ر  و گرد و غبار شھر،
. كرد چندان سالم نبود، و مانند آوگوستوس بیشتر اوقات گیاھخواري مي. یافت زداید مي آالم و پلیدیھا را مي

چند جریب جنگل، و اطمینان مسلم من بھ حاصل غالت، بیش از سھم خداوند خیرة   جوي آب صافي،«
آوگوستوس،   مانند آثار سایر شاعران دورة  در آثار او نیز،» .نت و شگون داردافریقاي حاصلخیز برایم میم

  :عالقة بھ زندگي روستایي بیاني گرم و گیرا دارد كھ در ادبیات یونان كمیاب است

  خوشا آن كھ دور از گرفتاریھاي كسب،

  حتي ھمچون قدیمترین نژاد بشر،

  ند،ك با ورزاوھاي خود مزارع موروثي خویش را زرع مي

  …. و از ھر دیني وارستھ است 

  چھ شیرین است لمیدن زیر درخت راج كھن،

  یا بر چمن در ھم بافتھ،

  در آن ھنگام كھ جوي میان كرتھاي بلند جاري است،

py  سرایند، و پرندگان جنگل نغمھ مي
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  غرند، ھاي جوشان مي و چشمھ

  »!خوانند و آدمي را بھ خواب خوش مي

افزود كھ این ابیات با نیشخند ھوراسي در دھان رباخوار شھري گذارده شده  این نكتھ را باید  مع الوصف،
  .شود ھاي خود غرقھ مي آورد، در میان سكھ است كھ ھمینكھ این سخنان را بر زبان مي

بر سر آن قصاید  »بخشسعادت رنج «احتماال در ھمین بازگشتھاي آرام افكار روستایي بود كھ ھوراس با 
  از بحر شش وتدي،. كرد دانست نام او را زنده نگاه خواھند داشت، یا از میان خواھند برد، كار مي كھ مي

در . خستھ شده بود. كرد قطعھ قطعھ ميتكرار وزن آن، و تقطیع تند آن، كھ مصراع را مانند گیوتین بیرحم 
نا كرئون لذت برده بود؛ اكنون قصد و آ  آرخیلوخوس،  ،آلكایوس، ساپفوجواني از اوزان ظریف و جنبندة 

كرده بود این اوزان مخصوص ساپفویي و آلكایوسي یا این اوزان یامبیك و یازده ھجایي را در صورت 
  و زندگي و مرگ در   دین و دولت،  عشق و شراب،  غزل رومي جاي دھد، و اندیشة خود را دربارة

لطیفھ، و آمادة ھمراھي موسیقي باشد و ذھن را با قطعاتي بیان كند كھ تازگي بخش و نو، داراي نكتھ و 
در . گفت این دستھ اشعار را براي مردم ساده یا شتابزده نمي. پیچیدگي كالف انسجام خود بھ بازي گیرد

  :كرد واقع این گونھ اشخاص را با تشبیب متكبرانة دستة سوم اشعار از خواندن اشعار خود بر حذر مي

  .زاناز مردم فاسق بیزارم و گری

  ھا، كاھن موزه  من،! دم در كشید

  .خوانم ھاي ناشنیده مي براي دوشیزگان و جوانان نغمھ

گویي بازیگوشانة كالم و آرزو در ذھن  كردند كھ راه خود را از میان وارونھ و اما دوشیزگان، اگر میل مي
اید بھ نحوي ھوراس باز كنند و جست و خیز كنان بگذرند، ممكن بود از لھوسوھان خوردة این قص

از خواندن این . سازد و عشقبازي را منعكس مي  اكل و شرب،  شاعر لذت دوستي،. خوشایند یكھ بخورند
: پرسید  مي. نوشید خورد و كمتر مي زد كھ گویندة آن گوشھ نشیني بود كھ كم مي مدایح كمتر كسي حدس مي

نظر خوانندة این صفحات را از پیش (چرا اوقات خود را با سیاست روم و جنگھاي دوردست بر ھم زنیم؟ 
چرا بھ دقت نقشة آینده را طرح كنیم كھ نقش آن بھ نقشة ما خواھد خندید؟ جواني و زیبایي، خود ) گفتھ است

زیر درختان صنوبر فرو افتیم، و «مند شویم،  بیایید ھم اكنون از آن دو بھره. گریزند سایند و مي را بھ ما مي
گوییم، زمان  ھم اكنون كھ سخن مي» .ل بافتھ و با سنبل شامي عطرآگین كنیمزلف خاكستري خود را بھ گ

اي از  دارد و نام عده دست بھ دعا برمي. فرصت را غنیمت شمرید و روز را بچسبید. حسود در گریز است
را، الالگھ، گلوكرا، نئایرا، ایناخا، كینا: برد كھ مدعي است بھ ایشان عشق ورزیده است، مي  زنان جلف را،

حاجتي نیست كھ تمامي ادعاھاي گناه . پورھا، لیدیا، تونداریس، خلوئھ، فولیس، و مورتالھ  كاندیا، لوكھ،
. اینھا تمرینھاي ادبي است كھ تقریبًا میان شاعران آن روزگار اجباري بوده است. آلود او را باور كنیم

  كھ اكنون صالح شده بود،  آوگوستوس،. ندھمان بانوان یا اسامي را قلمھاي شاعران دیگر بھ كار گرفتھ بود
از این خرسند بود كھ در میان شرح و توصیف زنا مدحي . خورد فریب این زناكاریھاي منظوم را نمي

سنگین و باوقار از حكومت، پیروزیھا، اصالحات اخالقي خود، و صلح و آرامش منسوب بھ خویش را 
بھ مناسبت وصول خبر مرگ » ن ھنگام باده نوشي استاكنو«ترانة مشھور میخوارگي ھوراس ـ . یافت مي

كلئوپاترا و تصرف مصر ساختھ شد؛ حتي روح گمگشتة او از تصور آنكھ امپراطوري پیروز بھ نحوي 
تواند  كرد كھ قوانین جدید نمي خوانندگان خود را بر حذر مي. یافت، بھ ھیجان آمده بود بیسابقھ توسعھ مي

از اشاعة تجمل و زنا، و سبكسري و بي اعتقادي كلبي عزا گرفتھ . ا بگیردجاي اعتقادات اخالقي قدیم ر
واي از شرم زخمھا و جنایات ما، و واي از برادران كشتة ! دریغا«: گفت با اشاره بھ آخرین جنگ مي. بود
  چیست كھ ما نسل كنوني از آن اجتناب كرده باشیم؟ كدام نابكاریي است كھ بدان دست ! ما
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. آمد مگر بازگشت بھ سادگي و ثبات راه و رسم قدیم ھیچ چیز از عھدة نجات روم بر نمي» ؟نیازیده باشیم
خود را در برابر مذابح قدیم فرود   یافت، سر سپیدي گرفتة كھ اعتقاد بھ ھر چیز را دشوار مي  شاعر شكاك،

د را بزرگوارانھ براي و خامة خو  كرد كھ مردم بدون آیین و اساطیر نابود خواھند شد، آورد، تصدیق مي مي
  .داد یاري بھ خدایان رنجور عاریت مي

  در ادبیات جھان ھیچ چیز نیست كھ كامال مانند این اشعار ظریف و در عین حال نیرومند، شامخ و مردانھ،
این . و بیاني سھل و ممتنع داشتھ باشد  و لطیف و پیچیده باشد؛ ھنر خود را در پس ھنر كامل نھان كند،

مخاطب آن . كمتر از آن آھنگین و بیش از آن متفكرانھ  اي سواي پردة ویرژیل، ست در پردهموسیقیي ا
در اینجا كمتر اثري از ھیجان یا شور یا . جوانان و دوشیزگان نیستند، كھ ھنرمندان و فیلسوفانند

ر غرور و اما در قصاید عظیمت. نحوة بیان ساده است  حتي آنجا كھ جملھ واژگونھ است،. ظریفنویسي است
  :كھ با بزنز  گوید، آن ھم نھ با حروف، خورد، گویي امپراطوري سخن مي جالل اندیشھ بھ چشم مي

  ام پایدارتر از بزنز، یادبودي برافراشتھ

  !از قلة شامخ اھرام سرافرازتر

  توان از طوفان نیابد گزند و باد شمال بي

  و نھ گذشت بیشمار  آن را بھ زیر نیاورد،

  .گریز شتابان زمانو نھ   سالیان،

  .بتمامي نخواھم مرد

عامھ كھ از ایشان بھ بدي یاد شده بود بھ قصاید اعتنایي نكردند، نقادان آنھا را بھ عنوان صنعت خستگي 
آوگوستوس آن اشعار را نامیرا خواند . آور قابل نشناختند، و پیرایشگران از سرودھاي عشق روي برتافتند

ھارمي بسازد و در آن كارنامة دروسوس و تیبریوس را در گرمانیا و از شاعر تقاضا كرد مجموعة چ
شد  و ھوراس را براي ساختن سرودي كھ ھمراه دستھ در ورزشھاي غیر مذھبي خوانده مي  توصیف كند،

كوششي كھ صرف قصاید كرده بود او را از پاي . اما دلش ھمراه آن كار نبود  ھوراس پذیرفت،. برگزید
و مراسالت خود را چنان   اي ساتیرھا پناه برد، رین اثر خود بھ وزن شش وتدي مكالمھدر آخ. درآورده بود

خواست فیلسوف باشد؛ اكنون در این اثر،  ھمواره مي. ساخت كھ گویي بر صندلي راحت لمیده بوده است
عي از آنجا كھ فیلسوف شاعري مرده و شار. سپارد ماند، خود را بھ دست خرد مي حتي آنجا كھ حراف مي
  خدا و بشر،  ھوراس كھ در چھل و پنجسالگي پیر شده بود براي بحث دربارة  مشرف بھ موت است،

  .آماده و پختھ بود و ھنر  اخالقیات، ادبیات،

عنوان براي پیسونھا داشت، یعني   اند، نامیده» ھنر شعر«ھا، كھ نقادان بعدي آن را  ترین این نامھ شھره
  اي نصایح دوستانھ دربارة بل پاره  رسمي نبود،  یسو نوشتھ شده بود؛ رسالةبراي عدة نامشخصي از طایفة پ

اما بر   موضوعي را كھ در خور قدرت شما باشد انتخاب كنید،: گوید ھوراس مي. طرز سرودن شعر بود
  ، پس از  حذر باشید كھ ھمچون آن كوه داستاني

ھركھ چیز مفید را با «. و سرگرمي آور باشدكتاب دلخواه آن است كھ در آن واحد آموزنده . موش مزایید
از بھ كار بردن الفاظ جدید یا منسوخ یا » .چیز دلپذیر درآمیختھ باشد صداي احسنت را برخواھد آورد

مستقیم بھ . تا آن حد كھ بھ روشني كالم برنخورد، سخن را باختصار بگویید. بسیار طویل خودداري كنید
راست است . دھد مپندارید كھ احساس كار ھمھ چیز را انجام مي  شعر،ھنگام سرودن . اصل مطلب بپردازید

pyاگر بخواھي «. شما خود باید آن احساس را درك كرده باشید  كھ اگر بخواھید خواننده احساسي را درك كند،
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بل صورت و ظاھر است   اما ھنر ادراك نیست،» .نخست باید من خود ھمان را دریافتھ باشم  مرا دریابي،
براي آنكھ بتوانید صورت  ).استن باز دعواي طرفداران سبك قدیم در برابر طرفداران سبك رمانتیك و ای(

پارة «ھر   نویسید پاك كنید، ھمان اندازه كھ مي. ھنري را بیافرینید، آثار یونانیان را شبانروز مطالعھ كنید
اگر از . اثر خود را بھ نقادان توانا بسپرید و از دوستان خود بپرھیزید. را قلم بزنید) خودنمایانھ(» ارغواني

آن را   اگر در آن ھنگام فایدة فراموشي را درنیافتید،. ن را بھ كناري نھیدھشت سال آ  این خوانھا گذشت،
نوشتھ   گفتھ گذر است،: انتشار دھید، اما بھ یاد داشتھ باشید كھ جز با مرور زمان ھرگز بھ یاد نخواھد آمد

و افراد نمایش را داستان را نقل   و نھ كلمات شما،  نویسید، بگذارید نفس نمایش، اگر نمایشنامھ مي. ماندگار
: عمل و زمان و مكان پیروي كنید  از وحدث ثالثة. ھاي موحش را نمودار مسازید صحنھ. تصویر كند

در زندگي و فلسفھ مطالعھ كنید، چون بدون . داستان یكي باشد و در مدتي كوتاه در یك محل اتفاق بیفتد
  .دھید كھ بیاموزیددل بھ خود ب. سبك كامل ھم چیزي میان تھي است  مشاھده و درك،

چون . ھوراس خود از تمامي این فرضیات پیروي كرده بود، مگر یكي ـ گریستن را نیاموختھ بود
كھ بھ ھمدردي   كمتر بھ حد اعالي ھنر،  احساسات او بیش از حد رقیق بود یا خشك و خاموش گردیده بود،

بیش از حد . كرد عروج مي  بخشد، صورت مي» آید احساسي كھ در آرامش باز بھ یاد مي«صمیمانھ یا بھ 
پند خوبي نبود؛ براي شاعر، ھمھ چیز باید معجزه باشد، حتي وقتي » از ھیچ چیز عجب نكردن«. خلیق بود

اما   گرفت، ھوراس زندگي را بھ مشاھده مي. مانند برخاستن خورشید یا درخت ھر روز بھ چشمش بیاید
داشت » بالتغییري«خواند، اما چنان بھ اصرار فكر  فھ ميفلس. كرد آنچنانكھ باید در آن خوض و غور نمي

  كھ 

و مانند زنون جواب » پس كیست كھ آزاد باشد؟« :  پرسد مي. گذاشت و مانند اپیكوریان بھ لذت احترام مي
خردمند؛ آن كھ بر خود چیره باشد؛ آن كھ نھ مرگش بترساند، نھ فقر، و نھ كند و زنجیر؛ آن كھ «: دھد مي

در یكي از » .كند، و بھ خودي خود كامل است زند، بلندپروازي را شماتت مي د را نھیب ميتمنیات خو
  :، فكري رواقي را انشا كرده است شریفترین اشعار خود

  اگر مردي درستكار و پابرجاست،

  اگر جھاني بر سر او فرود آید،

  .یابي ھراسش مي در آن ویراني بي

بھ   مانند اپیكور،. خواند مي» خوكي از آغل اپیكور«اي خود را  هبا درستي سرگرم كنند  اما، با اینھمھ،
. گفت؛ و مجرد ماند داد؛ مانند ویرژیل، اصالحات آوگوستوس را مدح مي دوستي بیش از عشق اھمیت مي

دید كھ مرگ  چنین مي. حداكثر كوشش خود را بھ كار برد تا مذھب را موعظھ كند، اما خود المذھب بود
  .استپایان ھمھ چیز 

درد مفاصل، و بسیاري   آن قدر كھ باید درد داشت ـ درد معده،. ھایش پوشیده بود ایام آخر عمر او در اندیشھ
و بھ » .ربایند شادیھاي مان را یكان یكان مي  گذرند، ھمچنانكھ مي  سالھا،«:  گفت بھ ماتم مي. دردھاي دیگر

پرھیزكاري ھم چینھا   سرند، زان از كنار ما ميدریغا، اي پوستوموس، سالھاي گری«: گفت دوستي دیگر مي
آورد كھ چگونھ در نخستین ساتیر  بھ یاد مي» .كند یا عمر سنگین یا مرگ رام ناشدني را از ما دور نمي

ھمچون میھماني كھ تا گلوگاه خورده باشد، زندگي را با «خود آرزو كرده بود كھ چون اجلش فرا رسد، 
اي،  خورده، و نوشیده  آن قدر كھ باید بازي كرده،«: گفت بھ خود مي اكنون» .رضایت پشت سر بگذارد

پس از تو   اي مرد بازرگان،«: پانزده سال از زماني كھ بھ مایكناس گفتھ بود» .اكنون ھنگام رفتن است
اموال . و چند ماه بعد ھوراس از پي او روانھ شد  م مرد، ق ٨مایكناس در . گذشتھ بود» دیري نخواھم پایید

py  .خود را بھ امپراطور واگذاشت و در كنار گور مایكناس بھ خاك رفت
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V – لیویوس  

از آنجا كھ . نثر دورة آوگوستوس بھ ھیچ گونھ پیروزیي كھ معادل پیروزي نظم آن دوره باشد نایل نیامد
در حقیقت امر از سنا و مجالس بھ جلسات محرمانة   اگر نھ در ظاھر،  وضع قوانین و اخذ تصمیمات،

دانش پژوھي بھ سیر آرام خود ادامھ داد، چھ . ھنر نطق و خطابھ بھ عقب رفت  مپراطور منتقل شده بود،ا
تنھا در تدوین تاریخ بود كھ آن عصر . بھ واسطة عالیق وھمي خود از طوفانھاي زمان در پناه بود

  .شاھكاري در نثر پدید آورد

  بھ پایتخت آمد، ھم خود را بھ معاني   ولد شده بود،مت) پادوا(در پاتاویوم  ۵٩تیتوس لیویوس، كھ در سال 

تاریخنویس «. این تمام اطالعي است كھ دربارة او در دست داریم. وقف نگاشتن تاریخ روم كرد) میالدي
محسنات قدیم را كھ سادگي و   از نواحي رودخانة پو بود،  او نیز، مانند ویرژیل،» .اي ندارد روم تاریخچھ

و ـ شاید بر اثر گیرندگي بعد مسافت ـ احترامي شدید نسبت بھ شھر جاودان در او   كرده بود،تقوا باشد حفظ 
او فقط سي و پنج كتاب » كتاب« ١۴٢و از   كارش بر میزاني بلند و با جالل طرح و كامل شد،. پرورده شد

. ام آن را دریابیمتوانیم بزرگي تم مي  شود، بھ ما رسیده است؛ و چون ھمین سي و پنج كتاب شش مجلد مي
: شد و ھر جزء عنواني جداگانھ داشت و تمامي آن تحت یك عنوان كلي بود  بھ جزء منتشر مي  ظاھرًا جزء

  داد، آن با خط مشي امپراطور كامال وفق مي  از آنجا كھ لحن مذھبي و اخالقي و وطندوستانة. از بنیان شھر
با لیویوس . وریخواه آن را توانست نادیده بگیردآوگوستوس احساسات جمھوریخواھانھ و قھرمانان جمھ

زیرا لیویوس در تاریخ خود از ھمانجا كھ   دوست شد و او را بھ عنوان ویرژیل نثرنویس تشویق كرد،
  خواست، م مي ق ٩تا  ٧۵٣لیویوس در نیمة سیر تاریخي طوالني خود از . ویرژیل رھا كرده بود آغاز كرد

گوید از این جھت  اما خود مي. بھ كار خود خاتمھ دھد  رت جاودان رسیده است،بھ این دلیل كھ بالفعل بھ شھ
  .آرام خود را از دست داد  بھ كار خود ادامھ داد كھ چون از نوشتن دست كشید،

. نگریستند مورخان رومي تاریخ را بھ چشم كودك دورگة معاني بیان از یك سو و فلسفھ از سوي دیگر مي
منظورشان از نوشتن تاریخ آراستن مفاھیم اخالقي با نثر فصیح بوده است؛   یم،اگر سخنانشان را بپذیر

چون نطق و . لیویوس براي نطق و خطابھ پرورده شده بود. اند داده نتیجة اخالقي را با داستان زیور مي
» .درو بھ تاریخ آورد تا باز ھم بتواند خطیب شو»  بھ قول تن،  خطابھ را تحت سانسور و خطرناك یافت،

كار را با پیشگفتاري شدیداللحن آغاز كرد كھ در آن از بدكاري و فسق و تجملپرستي و زن خویي عصر 
گوید كھ از این جھت خود را در گذشتھ غرقھ ساخت كھ فساد زمان خود را  خود مي. بشدت عیبجویي كرد

  خواست، مي. »وھاي آن راتوانیم تحمل كنیم و نھ دار ھنگامي كھ نھ بیماریھاي خود را مي»  فراموش كند،
آن محسنات و خصایص اخالقي را كھ موجب بزرگي روم شده بود تعیین كند و آنھا   از طریق تاریخ،

مقدس   رابطة  مھر احترام آمیز كودكان نسبت بھ ابوین،  عبارت بودند از اتحاد و تقدس زندگي خانوادگي،
جھاد با نفس بھ اسلوب رواقیون و   ول مؤكد بھ سوگند،ضمانت ق  داشتند، مردم با خدایان در ھر قدم كھ برمي

خواست آن روم پرھیزكار را چنان شریف بسازد كھ فتح دنیاي مدیترانھ بھ دست آن از لحاظ  مي. وقار
و نظم و قانوني ملكوتي باشد كھ بر ھرج و مرج شرق و توحش غرب سایھ   اخالقي الزم االتباع تلقي شود،

خواست آن را وثیقة  پیروزي روم را بھ شكل حكومت آن نسبت داده بود؛ لیویوس ميپولوبیوس . افكنده باشد
  .خصیصة اخالقي روم جلوه دھد

اما احترامي كھ نسبت بھ دین داشتھ . بوده است) خردگرا(دھد شخصًا راسیونالیست  یافت كھ نشان مي
ب خود را با عالیم شومي و پذیرد و صفحات كتا اي را مي چندان گران بوده است كھ تقریبًا ھر خرافھ

واقعًا كارھا بھ دست   بینیم در تاریخ لیویوس نیز، مانند اثر ویرژیل، آكند، تا جایي كھ مي شگون و وخش مي
دارد و اساطیري را كھ كمتر قابل  دربارة اساطیر روم باستان شك خود را اظھار مي. شود خدایان انجام مي

دھد، دیگر افسانھ را از تاریخ باز  ا ھمچنانكھ بھ نوشتن ادامھ ميكند؛ ام اعتبار است با نیشخند ذكر مي
و آن داستانھاي پھلواني   كند، از پیشقدمان خود در تاریخنویسي با اندك تمایزي پیروي مي  شناسد، نمي
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. پذیرد تمجیدآمیز را كھ تاریخنویسان قبلي بھ قصد تجلیل تبار خود ساختھ بودند بھ ھمان صورت منقول مي
كند، و زحمت معاینة صحنة رویدادھا را بر خود ھموار  ر بھ منابع اصلي یا آثار باقیھ مراجعھ ميكمت
شیوة قدیمي وقایعنگاري كھنھ را . كتاب او نقل بھ معني از كتاب پولوبیوس است  گاه چند صفحة. سازد نمي

صرف   اند؛ در نتیجھ، بوده كند كھ گویي فقط كنسولھا عامل آن كند و وقایع را بھ صورتي نقل مي اتخاذ مي
بل فقط توالي رویدادھاي   در اثر لیویوس خبري از ردگیري علل نیست،  نظر از مدار اخالقي كالم،

یا میان پلبینھاي   میان آباي اولین جمھوري و آریستوكراسي زمان خود،. خورد درخشان بھ چشم مي
ا جماعت پولخواھي كھ آن حكومت را بھ ب  پرجوشي كھ حكومت دموكراسي را در روم بھ وجود آوردند،

  .گیرد سوابق ذھني او ھمواره طرف شریفزادگي را مي. شود نابودي كشاند تمیزي قابل نمي

دھد راز عظمت خود  آن غرور وطنخواھانھ كھ تمامي اعمال روم را در نظر لیویوس بر حق جلوه مي
اي  اي نقشھ كمتر نویسنده. داشت د نگاه ميھمین غرور بود كھ در آن رنج طوالني ھمواره او را شا. اوست

ھمان غرور است كھ بھ خوانندگان معاصر او و بھ . بدین وسعت را چنین مطابق اصل اجرا كرده است
این ھوشیاري نسبت بھ عالیق جھانگیري بھ . كرد خود ما مفھومي از عظمت و سرنوشت روم را منتقل مي

بھ جال و قوت شرحھا، و بھ رواني با شكوه نثر   اشخاص، بھ قدرت توصیف  مایھ و نیروي سبك لیویوس،
شاھكاري در فن خطابھ است و   كھ در تاریخ او فراوان است،  آن نطقھاي ساختگي،. او كمك كرده است

زند؛ ھرگز  لیویوس ھرگز بانگ نمي: لطف ادب كتاب را فرا گرفتھ است. بعدھا در مدارس سرمشق شد
. و عطوفت او از دانش پژوھي او وسیعتر و از اندیشة او عمیقتر است  كند، كسي را بشدت محكوم نمي

كند؛ اما  این عطوفت بھ نحو قابل عفوي او را رھا مي  رسد، ھانیبال مي  وقتي بھ نقل رویدادھاي زمان حملة
دوم جنگھاي پونیك بھ   این قصور را با كشش و جاللي در طرز بیان تالفي كرده است كھ ھنگام شرح دورة

  .رسد وج خود ميا

و از تماشاي   دادند، سبك و داستان او را دوست داشتند، خوانندگان او بھ عدم دقت و تعصبات او اھمیتي نمي
منثور   كتاب از بنیان شھر را حماسة. بالیدند اي كھ از گذشتة ایشان ترسیم كرده بود بھ خود مي تصویر زنده

  و یكي از 

تاریخ و   كتاب لیویوس بود كھ تا مدت ھجده قرن تصورات مردم را دربارة  از آن زمان بھ بعد،. شناختند مي
حتي خوانندگاني كھ از سرزمینھاي منقاد بودند تحت تأثیر این . داد خصایص اخالقي روم صورتي مي

پلیني كھین داستان مردي اسپانیایي را . گرفتند تاریخ حجیم پیروزیھاي بیسابقھ و اعمال غول آسا قرار مي
كند كھ چنان تحت تأثیر اثر لیویوس قرار گرفتھ بود كھ از گادس بھ روم سفر كرد تا شاید او را  ينقل م
از مناظر دیگر غافل ماند و خشنود بھ وطن   ھمین كھ بھ منظور خود رسید و معبود را ستایش كرد،. ببیند

  .در كنارة اقیانوس اطلس بازگشت

VI – طغیان عشق در شعر  

فقط ھنرمندان   .اما نھ كامال بر طبق میل آوگوستوس  ھمچنان رو بھ پیشرفت بود، شعر  در طي این مدت،
. توانند نظم خوش را طبق مشخصات حكومت بھ وجود آوردند اي نظیر ویرژیل یا ھوراس مي بلندمرتبھ

ن رسند قادر بھ انجام آ مردان بزرگتر از آنان از چنین كاري ابا دارند و مرداني كھ بھ پاي ایشان نمي
دو منبع تحت انقیاد دولت درآمده بود؛ آن   كھ دین و طبیعت و عشق باشد،  از سھ منبع عمدة شعر،. نیستند

شعر بھ نحوي مالیم در   در این ھنگام،. از تمكین قانون سرباز زده بود  سومي، حتي در قصاید ھوراس،
و علم طغیاني   تبلیغات گریخت،  ارةآثار تیبولوس و پروپرتیوس و با شدت بسیار در آثار اووید از سلطة اد

  .افراشت كھ با سروري روز افزون بھ پایاني حزن آور رسید

در   ھنگامي كھ جنگھاي داخلي بھ حدود دھكدة پدوم ـ  نیز مانند ویرژیل،) ١٩ – ۵۴(آلبیوس تیبولوس 
py او را از فقر نجات مساال. سرزمینھاي اجدادي خود را از دست داد  نزدیكي تیبور ـ كھ مولد او بود رسید،
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از . اما تیبولوس در میان راه بیمار شد و بھ روم بازگشت  بخشید و با مالزمان خود بھ مشرق زمین برد،
توانست ھم خود را مصروف عشق عاري از  دیگر مي. شاد بود  اینكھ از شر جنگ و سیاست آزاد شده بود،

كھ جز از ھمین جھت ( خطاب بھ دلیا . سازدجنس معین و پرداختن مراثي بھ روش یونانیان اسكندریھ 
دربان، «كرد كھ ھمچون  التماسھا و تضرعھا مي) و شاید نامي براي بسیاري زنان باشد  شناختھ نیست،
اند ـ  كرد ـ ھمچنانكھ بسیاري دوشیزگان دیگر یادآوري شده و او را یادآوري مي» ام تو نشستھ  كنار در بستة

از اینكھ دلیا شوھر داشت ناراحت نبود، شوھر را با شراب . گریزد و زود مي آید كھ جواني فقط یك بار مي
این . دود از سرش برخاست  دلیا ھمین فن را بھ كار او زد،  كرد ـ اما چون یار تازة بي آب بھ خواب مي

ظر آنچھ تیبولوس و پروپرتیوس و اووید را واقعًا از ن. توانست آوگوستوس را برانگیزد مطالب كھنھ نمي
انداخت ھمانا جنبة ضد نظامي و  یافت مي حكومتي كھ بھ خدمت خواندن سربازان را براي ارتش دشوار مي

گیرند، و  تیبولوس بھ جنگجویاني كھ براي مردن جیره مي. اغوا كنندة این گروه بي بندوبار در عشق بود
  توانند زنان را از  حال آنكھ مي

ارتشي و   در آن ھنگام،  تورنوس ماتم گرفتھ است كھ بھ گمان او،براي عصر سا. خندد راه بھ در كنند، مي
بھ من فقط عشق … . نوشید، جنگي نبود  در آن ھنگام كھ بشر از جام چوبي مي… . تنفري و جنگي نبود

قھرمان آن است كھ چون فرزندانش پدر شدند، پیري او را در … .بدھید و بگذارید دیگران بھ جنگ بروند
و در آن حال، زن مھربان   رود، ھا مي خود دنبال گوسفندان، و پسرش دنبال بره. بر گیردكلبة محقرش در 

  زنده بمانم تا،  پس بگذارید تا آن دم كھ موي سفید بر سرم بدرخشد،. كند او گرم مي  آب را براي اندام خستة
  .شرح روزگاران گذشتھ را بدھم  بھ رسم پیرمردان،

گفت و بیش از او  كمتر از تیبولیوس ساده و با عطوفت ترانھ مي) ١۵ – ۴٩(سكستوس پروپرتیوس 
. سرود اما بھ ھمان میزان سرود فسق و فجور آمیختھ بھ آسایش و آرامش مي  برد، ترصیع بھ كار مي

و بسیار زود بھ شعر گفتن پرداخت؛ گرچھ جز   در روم پرورش یافت،  پروپرتیوس در اومبریا بھ دنیا آمد،
باز ھم   توانست منظور او را از چاه فضل فروشیش بیرون آورد و درك كند، ان كسي نميتني از خوانندگ

شرح شامھایي را كھ   با غرور و لذت،  پروپرتیوس،. مایكناس او را بھ حلقة خود بر تپة اسكویلینوس آورد
بھ دست خورده بود و شراب لسبوس را كھ در جامھاي تراشیده   در اسكویلینوس، در كنارة رود تیبر،

ھا را كھ بر رودخانھ  و كشتي» نشست گویي بر تخت در میان زنان شادمان مي«ھنرمندان نوشیده بود، و 
بھ قصد خوشامدگویي از ارباب   پروپرتیوس،. كرد وصف كرده است گذشتند تماشا مي از زیر پاي ایشان مي

اش كونتیا آوازي  ما براي معشوقھا  نواخت، گاه بھ گاه بربط شعر را بھ مدح جنگ مي  خود و شھریار او،
چرا باید پسراني بھ خاطر نصرت بر پارتھا بپرورانم؟ ھیچ فرزندي كھ از ما باشد «: داد دیگر سر مي

تواند با گذراندن یك  داد كھ تمامي افتخارات نظامي دنیا نمي بھ معشوقھ اطمینان مي» .سرباز نخواھد شد
  .شب او با كونتیا برابري كند

امي این اپیكوریان كمدل و سبك مغز كھ عمر خود را بھ صعود و نزول از ناف زنان از میان تم
 ۴٣شھر سولمو تولد او را در . گذراندند، پوبلیوس اوویدیوس ناسو نمونة شادكام و سردستة شاعران بود مي
خر عمري كھ در آن سالھاي آ. دیده بود  در صد و چھل كیلومتري شرق روم،  اي دلپذیر در آپنن، م در دره ق

برد، چقدر تاكستانھا، باغھاي زیتون، مزارع غالت، و جویبارھاي سولمو بھ  در تبعیدي جانكاه بھ سر مي
، او را براي تحصیل حقوق بھ رم  پدر توانگرش، كھ از خاندانھاي متوسط بود! آمده است نظرش زیبا مي

  سرنوشت دلھره آور ھومر را،. دخواست شاعر شود یكھ خور فرستاد و از شنیدن این خبر كھ پسرش مي
كھ بدین   اووید،. براي ترساندن پسرش نقل كرد  كھ بر طبق اقوال موثق در كوري و فقر جان سپرده بود،

از   ، علي رغم پدرش، سپس. نحو بر حذر شده بود، ترتیبي داد تا در دیوانھاي پلیس بھ مقام قضاوت برسد
ابا كرد و بھ پرورش ) رسید كھ از آن بھ سناتوري مي(دار  داوطلب شدن جھت انتخاب بھ عنوان خزانھ

در اعداد الكن بودم و اشعار سر «. توانست شاعر نشود عذر مي آورد كھ نمي. ادبیات و عشق پرداخت
py  » .رسیدند مي
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و چون بازگشت بھ جلفترین محافل پایتخت   خاور نزدیك، و سیسیل سفر كرد،  اووید از سر فراغت بھ آتن،
توانست ھمة درھا را بھ روي خود  مي  از آنجا كھ لطف و بذلھ گویي و تعلیم و تربیت و پول داشت،. پیوست
و ھر دو بار زنھا او را طالق گفتند؛ و سپس مدتي در   دو بار در اوان جواني زن گرفت،. بگشاید

ن خود را م  بگذار گذشتھ دیگران را خوش آید،«: گفت مي. ھاي عمومي بھ كامراني پرداخت عشرتكده
بھ » .گویم كھ در این عصر بھ دنیا آمدم كھ اصول اخالقي آن با آن خودم تا این حد ھمانند است تھنیت مي

ولو از   گرفت كھ چون پسر ونوس روم را بنیان گذارده است، خندید و از آن صرفًا چنین نتیجھ مي انئید مي
كھ چون گمنام بود یا امثال   ي سپرد،دل بھ زني روسپ. آن شھر باید شھر عشق شود  سر پرھیزكاري،

اشعار بامزة او در بارة كورینا در یافتن ناشر بھ . كند اووید او را زیر نام كورینا پنھان مي  فراوان داشت،
بر سر زبانھا و بربطھاي ) م ق ١۴(، تحت عنوان عشقھا، خیلي زود  این اشعار. خورد ھیچ اشكالي برنمي

كنم  خواھند بدانند این كورینا كھ من وصفش مي از ھمھ سو مردم مي«. شدند جوانان رومي خوانده مي
آنان را   اي آمیختھ و مبھم تدوین كرده بود، با انتشار مجموعة دوم عشقھا، كھ در ابتداي آن اعالمیھ» .كیست

  :سر در گم كرد

ه عاشق نگاه صدھا علت موجود است كھ مرا ھموار  انگیزد زیبایي ثابتي نیست، آنچھ رغبت مرا برمي
و ھمان عصمت او دام   شوم، آتشي مي  اگر دختركي زیبا با چشماني متواضع و فروافكنده باشد،. دارد مي

شوم، چون او سادة روستایي نیست و بھ من امید  اي تند زبان باشد، ھیجان زده مي اگر دوشیزه. من است
ري ترشرو داشتھ باشد و خود را بانوي مند شوم؛ اگر ظاھ دھد كھ از آغوش نرم او بر روي تشك بھره مي

اگر كتاب . كنم كھ تسلیم خواھد شد، اما زیاده از حد از خود راضي است سردآییني بنمایاند، چنین حكم مي
دارد و من دلباختة  یكي نرم قدم بر مي… .كني مرا بھ واسطة ھنرداني كمیابت اسیر خود مي  خوان باشي،

. چون این یكي آوازي شیرین دارد. شود ست اما با تماس عشق نرم ميشوم؛ آن دیگري سختدل ا قدم او مي
دواند ـ  ھا بربایم؛ این یك انگشتان چابكش را بر سیمھاي ناالن مي خواھم ھنگام خواندنش بوسھ مي… 

با تاب دادن موزون بازوان و   كیست كھ عاشق چنین دستھاي ھنرمندي نشود؟ زني دیگر با جنبش خود،
برد ـ تازه این در صورتي است كھ ذكري از خود نكنم  و با ھنري دقیق دلم را مي  م خود،خمیدن پھلوي نر

ند بل… . كند ، نامش را فراموش مي را بھ جاي من بگذارید ھیپولوتوس. افتد كھ بھ ھر علتي آتش بھ جانم مي
عشق من داوطلب الطاف ھمگي … . اند ولي كار مرا ھر دو ساختھ  دوند، و كوتاه در پي میل دل من مي

  .ایشان است

آمد و یك بند از شعرش  كوپیدوگوید  مي. خواھد كھ چرا در شكوه جنگ شعري نسروده است اووید عذر مي
  اي بھ نام مدئا  نمایشنامھ. را دزدید و پایش را ناقص ساخت

نوشت كھ مفقوده شده است و در زمان خود او حسن استقبال شد، اما بیش از ھر چیز عالقھ داشت او را 
در . ندبخوان» خوانندة مشھور كارھاي بي ارزش خود«بدانند و راضي بود كھ او را » بیكارة ونوس  سایة«

خوریم كھ پیشاھنگ تروبادورھا یا خنیاگران دوره گرد قرون وسطي بھ شمار  آثار اووید بھ چیزي برمي
خطاب بھ زنان شوھردار است و عشقبازي گذران را كار عمدة زندگي كرده   مانند آثار ایشان،  رود و، مي

  ست چگونھ با ایما و اشاره با او،آموزد كھ ھنگامي كھ بر بستر شوھرش غنوده ا اووید بھ كورینا مي. است
: دھد كند اطمینان مي كورینا را بھ وفاداري ابدي خود و بھ اینكھ فقط با او زنا مي. اووید، ارتباط حاصل كند

عاقبت كام » .دارند من عاشق پیشة دمدمي نیستم، از آن كسان نیستم كھ در آن واحد صد زن را دوست مي«
از اینكھ مدتي چنان دراز او را بھ خود راه . دھد و نصرت را سر مي ستاند و گلبانگ شادي از او مي

دھد كھ باز ھم گاه بھ گاه او را بھ خود راه ندھد تا ھمیشھ او را دوست  كند، و پندش مي داده تشویقش مي نمي
رتر از پیش و دیوانھ وا  افتد، شود، بھ نالھ مي پشیمان مي  زند، كتكش مي  كند، با او مجادلھ مي. داشتھ باشد

اي تأخیر كند، و آرزو دارد كھ بادي میمون   ھمچون رومئو از بامداد تمنا دارد كھ لمحھ. دارد دوستش مي
كھ   بیند كورینا اشعار او را، فریبد و اووید از اینكھ مي كورینا او را بھ نوبت مي. محور ارابة فلق را بشكند

كورینا او را آن قدر . آید داند بھ خشم مي كافي نمي در ازاي الطاف خود  در اكرام كورینا سروده است،
گمان استادي  زیرا بي  تواند این فن جدید كورینا را در عشق ببخشد، اما اووید نمي. بوسد تا عفوش كند مي

ھر یك زیبا، . در آن واحد عاشق دو دوشیزه است«در چند صفحة بعد، . دیگر این فن را بھ او آموختھ است
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از آن بیم دارد كھ اجراي دو تكلیف در آن واحد كارش را . »و ھنرمندي صاحب سلیقھھر یك در لباس 
  .خواھد ساخت، اما از مرگ در میدان جنگ عشق دلشاد است

. این اشعار را جوامع روم چھار سال پس از تصویب قوانین اصالحي یولیانوسي با صبر و تحمل پذیرفتند
خود   و پومپونیوسھا باز ھم اووید را در خانة  كوروینوسھا،  سھا،ھاي سناتوري بزرگ از قبیل فابیو خانواده

اي در تعلیم فریب زنان پخش كرد بھ نام ھنر  خورد كتابچھ شاعر كھ در كامیابي غوطھ مي. پذیرفتند مي
» .ونوس مرا بھ سمت آموزگار عشق لطیف منسوب كرده است»  :گوید در آن مي). م ق ٢(عشق بازي 

  كند كھ فرضیات او را فقط باید در مورد روسپیان و كنیزان بھ كار برد، ان را اخبار ميمعصومانھ خوانندگ
ریشخندھا و متلكھا،   ھاي عاشقانھ، ھاي پنھاني، نامھ وعده  اما آن تصاویري كھ از راز گوییھاي در گوشي،

. آورد ر نظر ميشوھران فریب خورده، و خدمتكاران كاردان ساختھ است طبقات متوسط و باالي روم را د
بھترین «: اي دیگر بھ نام درمان عشق تدوین كرد از بیم آنكھ درسھاي او بیش از حد كاري باشد، رسالھ

پیش از آنكھ بانو آرایش خود را بھ   ھمچنین، بامدادان،. سوم غیبت  بعد از آن شكار،  درمانھا كار زیاد است،
اي  رسالھ  بھ منظور حفظ تعادل ھر دو جانب،  باالخره،» .اتمام رساند، بیخبر بر سر او رفتن نیز مفید است

  منظوم بھ نام داروھاي آرایش زنان نوشت كھ مطالب آن را از مصنفین یوناني 

. رسید كھ اووید در بدنامي بھ اوج شھرت رسید این مجلدات كوچك چنان خوب بھ فروش مي. دزدیده بود
خبر » .دارد اگر یكي دو قانونباز پشت من بد بگویندام، چھ اھمیتي  مادام كھ در سراسر جھان شھره«

خبر نداشت كھ امپراطور از اشعار او بھ عنوان   نداشت كھ یكي از این قانونبازان شخص آوگوستوس بود،
توھیني بھ قوانین یولیانوسي نفرت داشت؛ ھنگامي كھ رسوایي و افتضاح بھ بار آید، امپراطور بر سر 

  .شاعر بیخبر نخواھد بخشید

از یكي از متشخصترین   زن جدید او،. اووید براي بار سوم ازدواج كرد  در حدود سال سوم میالدي،
در محیط زندگي خانوادگي آرام گرفت   كھ در این ھنگام چھل و شش سالھ بود،  شاعر،. خاندانھاي روم بود

نتوانست بر سر او بیاورد طول  آنچھ قانون. كرد متقابال وفادارانھ زندگي مي  زن خود،  و ظاھرًا با فابیا،
در كتاب زنان قھرمان، بار دیگر داستانھاي . عمر آورد؛ آتش او را سرد و اشعار او را معزز ساخت

و شاید آن   و ھرون ـ را باز گفت؛  ھلنھ،  ساپفو،  آریادنھ،  دیدو،  فایدرا،  زنان مشھور ـ پنلوپھ،  عاشقانة
مع . كند زیرا تكرار حتي عشق ھم اسباب مزاحمت فراھم مي  باز گفت،داستانھا را با تفصیلي زیاده از حد 

یوپیتر چنین مقرر »  :آورد خیرگي بخش است اي كھ در آن فایدرا فلسفة اووید را بر زبان مي جملھ  الوصف،
شاعر بزرگترین اثر خود مسخ   میالدي، ٧در حدود سال » .كرده است كھ تقوا آن است كھ بھ ما لذت بخشد

در وزن شش وتدي دلپذیر، تناسخ معروف جماد، حیوان، انسان، و   ،»كتاب«در این پانزده . نتشر كردرا م
طرح   داد، ھاي یوناني و رومي تقریبًا ھر چیز تغییر صورت مي از آنجا كھ در افسانھ. خدایان را باز گفت

نش جھان تا بھ مرحلة اولوھیت داد كھ تمامي دنیاي اساطیر قدیم را از ابتداي آفری كار بھ اووید فرصت مي
اینھا ھمان داستانھاي قدیمند كھ یك نسل پیش از ما در ھر دانشگاه . رسانیدن قیصر بھ رشتة نظم درآورد

خواندن آنھا اسباب زحمت بود و خاطرة آنھا ھنوز ھم بر اثر انقالب زمان ما محو نشده ) اروپا و امریكا(
آرتوسا، مدئا،   ھتك ناموس پروسرپینا،  پرسئوس و آندرومده،  پوراموس و تیسبھ،  ارابة فائتون،: است

ونوس و آدونیس، و بسیاري   آتاالنتھ،  اورفئوس و ائورودیكھ،  دایدالوس و ایكاروس، باوكیس و فیلمون،
اي بود كھ دھھا ھزار شعر و تصویر و مجسمھ موضوع خود  این كتابھا گنجینھ. اسامي و داستانھاي دیگر

ھیچ راھي كم دردسرتر از   اگر كسي ھنوز ھم مجبور باشد اساطیر قدیم را بخواند،. اند تھرا از آن گرف
خواندن این جھان نماي آدمیان و خدایان نیست ـ اینھا داستانھایي است كھ با طیبتي بھ شك آمیختھ و تمایلي 

توانست از  رگز نميگذران صرفي ھ عاشقانھ گفتھ شده و با ھنري چنان شكیبا بافتھ شده است كھ ھیچ وقت
شاعر از كار خود اطمینان داشتھ نامیرایي و   در انتھاي این كتاب،  جاي عجب نیست اگر،. عھدة آن برآید

  ».نسلھا زنده خواھم بود  در ھمة«: جاوید بودن خود را اعالم كرده است

py  چك و سرد و ھنوز از نوشتن این سخنان فارغ نشده بود كھ خبر آمد كھ آوگوستوس او را بھ شھر كو
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اي بود كھ شاعر، كھ در این ھنگام كھ بھ پنجاه و یك سالگي رسیده  این ضربھ. دریاي سیاه، تبعید كرده است
در اواخر كتاب مسخ تجلیلي شیوا از امپراطور كرده بود، زیرا تازه . بھ ھیچ وجھ آمادة آن نبود  بود،

مند بود ھمان دولتمردي  شاعر از آن بھرهتشخیص داده بود كھ منبع آرامش و امنیت و تجملي كھ نسل 
تحت عنوان جشنھا، شعر بالنسبھ پرھیزكارانھ را در تكریم جشنھاي مذھبي سال رومي بھ . آوگوستوس بود
چون ھمان سھولت   اي بسازد، در این منظومھ اووید در صدد آن بود كھ از سالنامھ حماسھ. نیمھ رسانده بود

كھ دربارة اساطیر یوناني و عشق رومي بھ   حتي سرعت و طیبت نقل را،و   لطف الفاظ و جمالت،  بیان،
امیدوار بود . زد بھ كار داستانھاي مربوط بھ آیین قدیم روم و تجلیل از معابد و خدایان آن مي  كار برده بود،

ھانت كھ آن اثر را بھ عنوان سھمي در اعادة مذھب، بھ صورت اعتذاریھ نسبت بھ ایماني كھ زماني بھ آن ا
  .بھ آوگوستوس تقدیم دارد  كرده بود،

. تواند با اطمینان در علل آن غور كند و امروز ھم كسي نمي  امپراطور دلیلي براي فرمان خود نیاورد،
دستور داد آثار اووید را از   دختري خود را تبعید كرد،  در ھمان وقت كھ یولیا نوة  گذشتھ از این،

شاعر ظاھرًا در سوء . اي بھ علت اصلي تبعید باشد شاید این خود اشارهھاي عمومي بردارند ـ  كتابخانھ
اووید خود . رفتار یولیا سھمي داشتھ است ـ خواه بھ صورت شاھد یا ھمدست، خواه بھ صورت عامل اصلي

رساند كھ بدون   بھ طور ضمني،  و اشعارش مجازات شده است و،» یك اشتباه«اعالم داشت كھ بھ واسطة 
را بھ او فرصت ) میالدي ٨(چند ماه آخر . ھاي ناشایست بوده است ي شاھد برخي صحنھرضایت شخص

نسبت   فرمان امپراطور بھ معني تبعید بھ نقطة معیني بود و،. دادند تا بھ كارھاي خود سر و صورتي بدھد
، و از این  ودتوانست اموال خود را نگاه دارد مالیمتر ب از این حیث كھ مي  بھ حكم تبعید بھ مفھوم عام،

اما برخي   نسخي را كھ از مسخ داشت سوزاند،. لحاظ كھ الزام داشت در یك شھر فقط زندگي كند سخت تر
چند تني . غالب دوستانش از او كناره گرفتند. از خوانندگان قبلي از آن استنساخ كرده و آنھا را نگاه داشتند

كھ بھ   و تا وقت عزیمت با اووید بودند؛ و زنش، دل بھ دریا زدند و از رعد و برق امپراطور نھراسیدند
ھنگامي كھ رامشگر لذات روم از . كرد دستور او در روم ماند، با مھرباني و صمیمیت از او پشتیباني مي

نھاد، رم چندان توجھي بھ این امر بھ عمل  داشت پشت سر مي شد و ھر چھ را كھ دوست خارج مي اوستیا
دریا متالطم بود، و شاعر یك بار پنداشت كھ امواج كشتي را در بر   تقریبًا در تمامي ایام آن سفر،. نیاورد

و خود را بھ   ھمینكھ چشمش بھ شھر تومي افتاد، افسوس خورد كھ چرا زنده مانده است،. خواھند گرفت
  .ددست غم سپر

. فرستاد ودوستانش مي  نادختري،  دختر،  ساخت براي زن، بھ سرودن آن ادامھ داد و ھر چھ مي  تومي رسید،
صخرة عاري   :رود كھ شاعر رومي حساس در بیان وحشت اقامتگاه جدید خود مبالغھ كرده باشد احتمال مي

بیند؛  یاي سیاه روي آفتاب را نميو با این وصف بھ واسطة مھ در  روید، از درختي كھ ھیچ چیز بر آن نمي
ماند؛ دریاي سیاه در تمام مدت  سرمایي چنان گزنده كھ برخي سالھا برف زمستان تا انتھاي تابستان مي

و رود دانوب چنان منجمد است كھ مانع ھجوم بربریان   زند و سخت است، زمستان غم انگیز یخ مي
ھمینكھ . شود چاقوكش و نیمي یونانیان دورگھ بودند، ميكھ نیمي گتاي   خارجي بر نژاد آمیختة ساكن شھر،

كھ ھنوز از حیث قالب و   شكست و شعرش، دلش مي  افتاد، شاعر بھ یاد آسمان روم و دشتھاي سولمو مي
  .آمیخت كھ ھرگز پیش از آن بھ آن حد نرسیده بود الفاظ زیبا بود، چنان با احساسي عمیق مي

فرستاد ـ از پونتوس یا دریاي سیاه ـ تقریبًا واجد تمامي آثار  دوستان ميھاي شاعرانھ كھ بھ  غمھا و نامھ
ھا ھم دلپذیر  اینھا ھمھ با لغاتي سھل نوشتھ شده كھ خواندن اووید را حتي در مدرسھ. عظیمتر او ھستند

در افرادي   شوند، ھایي دارد كھ با درون بیني و نیروي تصور پیش چشم خواننده زنده مي صحنھ. كرده بود
اند، جمالتي دارد كھ از بار تجربھ و اندیشھ سنگیني  اند كھ با نكات روانشناسي حیات یافتھ آن توصیف شده

ن تبعید با او این خصایص در تمامي دورا. و لطف بیاني یكدست و عذوبت كالمي خاص دارند كنند، مي
چنان مردي   شود كھ آنھا را شایستة و با جدیت و لطفي قرین بود كھ عدم آنھا در اشعار قبلي موجب مي  بود،

ھمچنانكھ روزگاري لطف اشعار خود را با شھوت سطحي . كبر و غرور را ھرگز بھ خود راه نداد. ندانند
py  .انباشت و تضرع نسبت بھ امپراطور ميدر این ھنگام ھم اشعارش را با اشك   از میان برده بود،

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



و بھ   اي كتاب من،  برو،«. ولي خودش نھ  توانستند بھ رم بروند، خورد از اینكھ این اشعار مي غبطھ مي
شاید دوستي قویدل تو را در » .دارم و بھ خاك گرامي زاد بوم من از من سالم برسان آنجاھا كھ دوست مي

كند كھ بھ جایي معتدلتر  یا التماس مي  نامھ باز ھم امید عفو دارد،در ھر . كف امپراطور پشیمان بنھد
كند كھ موي سپید شدة  آرزو مي. آورد ھر روز بھ یاد فابیاست و ھر شب نام او را بر زبان مي. فرستاده شود

 شكستھ مرگ  پیرمرد شصت سالة  پس از نھ سال تبعید،. اما خبري از عفو نیامد. او را پیش از مرگ ببوسد
  .استخوانھایش را طبق تقاضایش بھ ایتالیا بردند و در نزدیكي پایتخت بھ خاك سپردند. را استقبال كرد

مسخ و زنان قھرمان او منابع سرشار . كرد نفوذ او در قرون وسطي با نفوذ ویرژیل رقابت مي. كرد
غدغة خاطر از او اقتباس چاسر و سپنسر بي د  بوكاتچو و تاسو،. داستانھاي پھلواني و عشق آن دوران شدند

اي غصبي از موضوعات مختلف در اختیار  كردند؛ و نقاشان دورة رنسانس در اشعار شھوي او گنجینھ مي
  .اووید نویسندة بزرگ آثار قھرماني و عشق عصر قدیم بود. داشتند

نظیر   عصر آوگوستوس،. با مرگ اووید، یكي از دورانھاي بزرگ شكفتگي در تاریخ ادب خاتمھ پذیرفت
، در نثر  عصر عالي ادبي نبود؛ حتي در حد اعالي خود  عصر پریكلس در یونان یا الیزابت در انگلستان،

. آن عصر تصنعي مطنطن و در شعر آن كمالي صوري موجود است كھ كمتر از دل برآمده تا بر دل بنشیند
. یا سیسرون خبري نیستیا اوریپید یا سقراط یا حتي لوكرتیوس ) آیسخولوس(در این عصر از اشیل 

عصري كھ . حمایت امپراطور ادبیات روم را ھم الھام بخشید و تقویت كرد و ھم مختنق و محدود ساخت
یا عصر لویي چھاردھم در فرانسھ، یا قرن ھجدھم در   اشرافي باشد ـ مانند عصر آوگوستوس در روم،

یات تمایلي نسبت بھ سبك كالسیك بھ وجود بخشد و در ادب روي و حسن ذوق را اعتال مي انگلستان ـ میانھ 
چنین ادبیاتي از ادبیات زاییدة . شوند آورد كھ در آن منطق و قالب بر احساس و واقعیت زندگي چیره مي مي

تر و كم نفوذتر  افكار یا ادبیات دورانھایي كھ بسیار خالق ھستند ظاھر كاملتر و نیروي كمتري دارد و پختھ
عصر : آثار دوران كالسیك، این عصر در خور صفتي است كھ بدان داده شده استاما، در حد . از آن است

ھرگز تا آن ھنگام داوري ھوشیارانھ در ھنري چنان كامل راه بروز نیافتھ بود؛ حتي ھرزگي . طالیي
زبان التیني بھ عنوان وسیلھ و آلت بیان شاعرانھ در . وار اووید در قالب سرد كالسیك ریختھ شد دیوانھ

از آن پس، آن زبان دیگر باره تا آن حد غني و خوش آواز، . ید و ویرژیل و ھوراس بھ اوج خود رسیداوو
  .چنان لطیف و منجز، و آن قدر انعطاف پذیر و خوشاھنگ نشد

   فصل سیزدھم

  

  جنبة دیگر حكومت سلطنتي

  میالدي ٩۶ – ١۴

I  - تیبریوس  

شوند؛ اما وقتي احساسات  آنگاه كھ مردان بزرگ بھ احساس تمایل یابند، جھانیان بدیشان عالقمندتر مي
دانھ تیبریوس را برگزیده آوگوستوس خردمن. گردند سیاست را در دست بگیرد، امپراطوریھا متزلزل مي

خود دولت و كشور   ھنگامي كھ تیبریوس با سرداري صبورانة. اما این كار بیش از حد دیر شده بود  بود،
ھاي امپراطور  یكي از نامھ. بخشید، امپراطور تقریبًا دوستار او شده بود را از گرفتاریھاي آن نجات مي

و اي   اي دلدارترین مردان،… اي مقبولترین مردان   ود،بدر»   :یافت خطاب بھ تیبریوس چنین پایان مي
ھمچنانكھ بعدھا ھمین   سپس شور نزدیكي و خویشاوندي آوگوستوس را كور كرد،» .خبیرترین فرماندھان
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. اثر را در ماركوس آورلیوس بخشید، تیبریوس را بھ كناري زد تا نوادگان خوبروي خود را پیش برد
از انزجار . اجي میمون را بر ھم زند تا بتواند شوھر فریبخوردة یولیا شودتیبریوس را وادار كرد ازدو

وقتي كھ عاقبت تیبریوس بھ . و او را واگذاشت تا در رودس با مطالعة فلسفھ پیر شود  تیبریوس منزجر شد،
مردي بود سرخورده و بدخواه بشریت كھ قدرت نیكبختي . پنجاه و پنجسالھ بود  امپراطوري رسید،

  .افتی نمي

براي آشنایي واقعي با تیبریوس باید بھ خاطر آوریم كھ او از سلسلة كالودیوسھا بود ـ آن شاخة كالودیوسي 
ھم از راه پدر و ھم از . ـ كالودیوسي كھ بھ نرون خاتمھ یافت از ھمین تیبریوس آغاز شده بود  سلسلة یولیو

. ایتالیایي را بھ ارث برده بود  دترین ارادةراه مادر واالترین خونھا و سخیفترین سوابق ذھني و نیرومن
  و خوش سیما   نیرومند،  مردي بلند،

آن سر زیباي مجسمة تیبریوس كھ در موزة بستن موجود است او را بھ صورتي كاھني . تشدید كرده بود
در جواني چنان جدي بود كھ . دھد جوان با پیشاني گشاده و چشمان درست عمیق و ظاھري فكور نشان مي

توانستند  یونان، محیط، و مسئولیت مي  تمام تعلیماتي را كھ روم،. خواندند مي» پیرمرد«بذلھ گوھا او را 
سرود، بھ نجوم  غزل مي  :ادبیات و زبان یوناني و رومي را بخوبي آموخت. عرضھ كنند فرا گرفت

او   خواستند، ش از او ميبا اینكھ برادرش دروسوس را مردم بی» .ماند از خدایان غافل مي«پرداخت، و  مي
دست بود كھ  و نسبت بھ دوستانش چنان گشاده  براي ویپسیانیا شوھر خوبي بود،. داشت را دوست مي

توانستند بي دغدغة خاطر بھ او ھدایایي تقدیم دارند و امیدوار باشند كھ چھار برابر آن ھدایا بھ ایشان  مي
از آنجا كھ از   اناترین سركردگان زمان خود بود،كھ خشكترین و در ضمن تو  وي،. انعام خواھد داد

طرف احترام و مورد عالقة آنان بود، و در جنگھا   كرد، جزئیات مربوط بھ رفاه سربازان مراقبت مي
  .شد تا با خونریزي بیشتر با رعایت نكات سوق الجیشي پیروز مي

گفتند باور كرده بود و  مي» وة پیشینیانشی«داستانھایي را كھ دربارة . ھمان محسنات اخالقي او را تباه كرد
اصالحات اخالقي آوگوستوس را . جدید باز ببیند بابلخواست آن خصایص سخت روم قدیم را در  دلش مي
آش در ھم جوش نژادھا را كھ در . ا را اجرا كندخواھد آنھ كرد و نیت خود را فاش كرد كھ مي تأیید مي

داد، و با عدم حضور در  داد، اما پول سیرك رفتن نمي جوشید خوش نداشت؛ بھ آنان نان مي دیگ روم مي
یقین كرده بود كھ روم را فقط با . كردند روم را از خود رنجاند نمایشھاي ورزشي كھ توانگران عرضھ مي

توان از انحطاط و پستیي  فتار پرھیزكارانھ و از لحاظ سلیقھ مصفا باشد ميیك آریستوكراسي كھ از حیث ر
  گرفتھ،  قیافة  ،»گردن شق«اما آریستوكراسي ھم مانند مردم تحمل . كھ گریبانگیر آن شده بود نجات بخشید

باني و از ھمھ بدتر تحمل نگاھ  آگاھي مشھود او از برتري خود،  گفتار آرام تیبریوس،  سكوتھاي طویل،
تیبریوس در عصري كھ ھمھ پیرو لذت طلبي بودند اشتباھًا پرھیزگار بھ . شدید او را از بیت المال نداشت

دنیا آمده بود، و بیش از آن شرافتنمند و انعطاف پذیر بود كھ بتواند آن ھنر را كھ بعدھا سنكا از خود نشان 
واصل دیگر را با تداومي بزرگوارانھ بھ كار داد بیاموزد، یك اصل را با زباني شیرین بھ مردم وعظ كند، 

  .بندد

تیبریوس چھار ھفتھ پس از مرگ آوگوستوس در سنا حضور بھ ھم رساند و تقاضا كرد كھ سنا جمھوري 
در شھري كھ «آن ھم   حكومت بر چنان دولت وسیعي نیست،  بھ سنا گفت كھ خود او شایستة. را باز گرداند

توان بھ ائتالفي از  يمربوط بھ كارھاي عامھ را بھتر م  و چند ادارة… تا آن حد مردان صاحب كمال دارد 
  كھ   سنا،» .بھترین و تواناترین شھرنشینان سپرد

پذیرفت، آن ھم بھ این امید كھ روزي سنا » ھمچون بردگي نكبت آمیز و پرزحمت«تیبریوس اختیارات را 
ھر دو طرف نمایش را خوب . بھ او اجازه دھد تا متقاعد شود و زندگي آزاد و شخصي خود را دنبال كند

ورنھ بھ ھر طریق كھ بود راھي براي گریز از آن   تیبریوس خواستار امپراطوري بود،. دندبازي كر
اما از برقرار كردن مجدد جمھوري كھ مانند جمھوري   سنا از تیبریوس وحشت و نفرت داشت،. یافت مي

پس سابق بر اساس مجالسي استوار باشد كھ فقط بھ طور فرضي و نھ عملي بر امور استیال دارند پا 
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سنا را راضي كرد ) میالدي ١۴(و چون تیبریوس . سنا خواستار دموكراسي كمتر بود نھ بیشتر. كشید مي
شارمندان تا . سنا خرسند شد  بھ خود منتقل كند،» انجمن سدانھ«كھ اختیار انتخاب مأمورین دولتي را از 

تنھا قدرت سیاسي كھ اكنون . تندگرفتند ماتم داش مدتي شاكي بودند و از قطع وجوھي كھ بابت رأي دادن مي
  پس از تیبریوس،. براي مردم عادي مانده بود حق انتخاب امپراطور از طریق قتل امپراطور قبلي بود

  . شد دموكراسي از مجالس بھ ارتش رسید و رأي آن بھ زور شمشیر گرفتھ مي

ه و بازوي سنا ظاھرًا از صمیم دل از حكومت سلطنتي كراھت داشت و خود را رئیس ھیئت مدیر
» نخستین مرد سنا«بھ ھمان لقب   كرد، داد استنكاف مي از تمامي القابي كھ بوي شھریاري مي. دانست مي

او » روح«تمامي مساعیي را كھ براي بھ مرحلة الوھیت رسانیدن او یا نیاز گزاردن بھ   قناعت ورزید،
ھنگامي كھ سنا خواست . سي آشكار كردگردید متوقف ساخت، و بیزاري خود را نسبت بھ چاپلو مبذول مي

طیبتي بیروح رد آن تعارف را با   ھمچنانكھ با قیصر و آوگوستوس كرده بود،  نام او را بر یك ماه بگذارد،
. پیشنھاد تجدیدنظر در صورت سناتورھا را رد كرد »؟كردید ميداشتید چھ  اگر سیزده قیصر مي«كرد كھ 

در جلسات آن . باستاني فزوني گیرد» مجلس شاھان«توانست از تواضع او نسبت بھ این  ھیچ چیز نمي
نشست  نمود، مثل یك عضو عادي در آن مي بھ آن ارجاع مي» حتي جزئیترین مسائل را«كرد،  شركت مي

ھیچ   رسید، د، و چون احكامي بكلي مغایر نظر صریح او بھ تصویب ميغالبًا در اقلیت بو. و سخن مي گفت
در برابر دشنام و بدگویي و ریشخندھا »  :نویسد تیبریوس مي  سوئتونیوس دربارة. كرد گونھ اعتراضي نمي

گفت در كشور آزاد باید آزادي بیان و فكر  مي. گفتند خوددار و شكیبا بود كھ نسبت بھ خود او و كسانش مي
  :كند كھ اعتراف مي  كھ نظرش سخت مخالف تیبریوس بود،  تاسیت مورخ،… » . جود باشدمو

مند  كنسولھا و بازپرسھا از افتخارات قدیم سمت خود بھره. آمد انتصابات او با فكر و تدبیر بھ عمل مي
نھا را كھ بھ اگر آ(قوانین . دادند مأموران زیردست وظایف خود را بدون ممیزي امپراطور انجام مي. بودند

درآمدھا توسط … . در مجراي صحیح خود جریان داشت) شد استثنا كنیم وسیلة مقامات عالي نقض مي
  افرادي كھ بھ پاكدامني معروف 

و عوارضي كھ از . شد در شھرستانھا بار مالیات یا خراج جدیدي تحمیل نمي… .رسید بودند بھ مصرف مي
در … . میان بردگانش نظم برقرار بود… . گردید وري ميآ قدیم معمول بود بدون ظلم و اجحاف جمع

  .كرد دیوان دادگستري مفتوح بود و قانون حكم مي  تمامي موارد اختالف بین امپراطور و افراد،

و ایاالت از بھترین حكومتھاي   ایتالیا،  سال دوام داشت و در طي آن رم، ٩ماه عسل حكومت تیبریوس 
ھا و شھرھاي  ون مالیاتھاي اضافي، و با وجود كمكھاي مالي بسیار بھ خانوادهبد. مند بودند تاریخشان بھره

با   آور و عدم قبول ماترك افرادي كھ، آسیب دیده و ترمیم دقیق تمامي امالك ملي و فقد جنگھاي غنیمت
پس از مرگ بھ امپراطور   كردند كھ اموالشان، وصیت مي  وجود داشتن زن و فرزند یا خویشان نزدیك،

سسترس در خزانھ یافتھ بود ـ ھنگام  ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠تیبریوس ـ كھ ھنگام جانشیني آوگوستوس   قدیم شود،ت
  كھ با سرمشق شدن براي مردم،  نھ با قانون،  كوشش كرد تا،. در آن بھ جا گذارد ٢‘٧٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠مرگ 

راي فرماندارن ب. دربارة تمامي شئون امور داخلي و خارجي زحمت كشید. از اسراف جلوگیري كند
حق شبان خوب آن است كھ پشم «ایاالت، كھ شایق بودند درآمد بیشتري جمع آوري كنند، نوشت كھ 

وقتي امپراطور   با اینكھ در فن جنگ مھارت داشت،» .گوسنفدان خود را بچیند، نھ اینكھ پوست آنھا را بكند
  وم حكومت طوالني خویش،خود را از افتخارات میدان جنگ محروم ساخت و، پس از سال س  شد،

  .امپراطوري را در صلح و آرامش نگاه داشت

گرمانیكوس برادرزادة خوشرو و . ھمین سیاست صلح دوستانھ بود كھ مانع پیشرفت حكومت شد
در گرمانیا بھ چند پیروزي نایل   كھ پس از مرگ پدرش در وسوس پسر خواندة او بود،  القلوب او، محبوب

تیبریوس خالف آن رأي زد، و این كار نفرت مردم . تمامي آن منطقھ را تصرف كندخواست  آمده بود و مي
آنان كھ ھنوز خواب اعادة   از آنجا كھ گرمانیكوس نوادة ماركوس آنتونیوس بود،. استعمارگر را برانگیخت

  كرد،وقتي كھ تیبریوس گرمانیكوس را بھ شرق منتقل . دیدند او را مظھر كار خود گرفتند جمھوري را مي
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نیمي از مردم روم فرمانده جوان را مظلوم حسادت امپراطور خواندند؛ و چون گرمانیكوس ناگھان بیمار 
، تقریبًا تمامي مردم روم بدگمان شدند كھ تیبریوس دستور داده است او را مسموم )١٩سال (شد و مرد 

متھم بھ آن جنایت، و توسط كھ توسط تیبریوس در آسیاي صغیر منصوب شده بود،   كنایوس پیسو،. سازند
كرد كھ محكوم خواھد شد، خود را كشت تا اموالش را بھ سود  سنا محاكمھ شد و، چون پیش بیني مي

فقط این . ھیچ اطالع مسلمي بر مال نشد كھ دلیل بیگناھي یا گناھكاري تیبریوس باشد. كسانش نجات دھد
تا پایان   ھ كند، و نیز آنتونیا، مادر گرمانیكوس،قدر خبر داریم كھ از سنا خواست منصفانھ پیسو را محاكم

  .عمر وفادارترین دوست تیبریوس ماند

  آن قصھ ھاي ناشایست كھ دربارة امپراطور جریان   شركت ھیجان آمیز عامھ در این دعواي مشھور،

یا قانون  »دولتقانون یولیانوسي خیانت بھ «بر ضد تیبریوس برپا شد تیبریوس را وادار كرد كھ از آن 
مجازات خیانت یا قانون ضد خیانت ـ كھ قیصر بھ منظور تعریف كردن جرایم ضد دولتي بھ تصویب 

) بل از آوگوستوسق(از آنجا كھ دولت روم فاقد مدعي العموم یا دادستان كل بود و . رسانده بود ـ استفاده كند
كھ بر ضد ھر كس كھ بھ عقیدة او   و از او تقاضا شده بود،  ھر شارمندي مختار بود،  پلیس ھم نداشت،

شد، یك چھارم اموال او  در صورتي كھ متھم محكوم مي. قانون را نقض كرده بود در محاكم اعالم جرم كند
آوگوستوس این . كرد او را حكومت مصادره مي دادند و باقي اموال را بھ خبردھنده یا سخن چین جایزه مي

ھا بر ضد  در این ھنگام كھ توطئھ. روش خطرناك را براي اجراي قوانین ازدواج خود بھ كار برده بود
خاست تا از رسوا ساختن توطئھ چینان  اي برمي تیبریوس رو بھ افزایش نھاده بود، از ھر گوشھ خبر دھنده

امپراطور . اطور در سنا آماده بودند تا این گونھ اتھامات را بشدت تعقیب كننداستفاده برد؛ و پشتیبانان امپر
قانون را بھ طور محدود چنین تعبیر كرد كھ فقط شامل . در صدد برآمد كھ از این كارھا جلوگیري كند

دي افرا»  تاسیت،  بر طبق گفتة. گفتند ھاي آوگوستوس دشنام مي شد كھ نسبت بھ نام یا مجسمھ اشخاصي مي
تیبریوس سنا را مطمئن ساخت كھ » .شدند شدند بایست بدون مجازات رھا مي كھ در برابر خود او علم مي

دادند ھمین رفتار  مادرش لیویا نیز مایل بود نسبت بھ كساني كھ نام نیك او را طرف كنایھ و حملھ قرار مي
  . مالیمت آمیز معمول گردد

خودداري تیبریوس از تجدید . اي براي دولت بھ وجود آورده بود هو اما خود لیویا در این ھنگام مسئلة عمد
پناه  اي كھ بھ اعمال قدرت نسبت بھ پسرش عادت كرده بود بي فراش او را در برابر زن قوي االراده

و بھ پسرش   دید با تمھیداتي كھ چیده بود راه تیبریوس بھ سوي سلطنت ھموار شده است، لیویا مي. گذاشت
و با   در ایام نخستین حكومت تیبریوس،. مادر در دست دارد  ومت را فقط بھ عنوان نمایندةفھماند كھ حك

. كردند ھاي رسمي او را خود و مادرش ھر دو امضا مي آنكھ چیزي بھ شصت سالگي او نمانده بود، نامھ
است خو  شد، اما چون از حكومت كردن بھ طور مساوي با پسرش ارضا نمي»  :گوید دیون كاسیوس مي

و بر عھده گرفت كھ ھمھ چیز را مانند فرمانرواي مطلق اداره … . برتري خود را نسبت بھ او محرز كند
  .كند

اما از آنجا كھ لیویا تا پانزده سال پس از مرگ . تیبریوس این وضع را مدتھا از سر صبر تحمل كرد
كاخ را كھ آوگوستوس ساختھ  آوگوستوس زنده ماند، تیبریوس عاقبت كاخي جداگانھ براي خود ساخت و آن

كند و زنش را در  شایع بود كھ تیبریوس نسبت بھ مادرش ظلم مي. بود بالمنازع در اختیار مادرش نھاد
  در طي این مدت . تبعید از گرسنگي كشتھ است

راند تا پس از مرگ یا در صورت امكان در ھمان موقع جانشین تیبریوس  پسر خود نرون را پیش مي
كرد، و آگریپینا را صرفًا با نقل قولي یوناني  وس این امر را ھم با صبر و بردباري تحمل ميتیبری. گردد

اما  »ست؟ااي ستمي بر تو رفتھ  بري كھ چون امپراطریس نشده دخترجان، گمان مي«زد كھ  سركوفت مي
  دروسوس كھ از زن اول داشت،  تحمل ھیچ چیز براي تیبریوس از این سخت تر نبود كھ فھمید تنھا پسرش،

py  .و فاسق بود  ادب، بي  ظالم،  پسري بدكار،
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بیش از . داد اعصاب او را متزلزل ساختھ بود آن خویشتنداري كھ تیبریوس در تحمل این شداید نشان مي
جز چند تن   زد كھ، اي چنان غمزده و زباني چنان تند در گفتار بھ ھم مي قیافھ و  رفت، پیش در خود فرو مي

تنھا یك تن بود كھ بظاھر در صمیمیتش نسبت بھ تیبریوس . ھمھ از گرد او پراكندند  دوستان امیدوار،
سیانوس، بھ عنوان فرمانده . آمد ـ و این شخص لوكیوس آیلیوس سیانوس نام داشت اي وارد نمي خدشھ

بزودي كسي اجازة حضور نزد . مدعي بود كھ حفظ جان شھریار وظیفة اوست  اسداران امپراطور،پ
تیبریوس اندك اندك بیشتر . یافت امپراطور را جز از طریق و تحت مراقبت این وزیر افسونگر نمي

نزدیكتر سیانوس بھ تیبریوس قبوالند كھ سالمت شاھانھ مستلزم ھر چھ . سپرد كارھاي حكومت را بھ او مي
. آوگوستوس شش لشكر از نھ لشكر آن گارد را در خاج شھر پادگان كرده بود. بودن گارد امپراطور است

كھ فقط چند   در این ھنگام تیبریوس اجازه داد كھ ھر نھ لشكر مقر خود را در نزدیكي دروازة ویمینالیس،
ا، این گارد در ابتدا محافظ و سپس سرور در آنج. برافرازند  كیلومتر از پاالتینوس و كاپیتول فاصلھ داشت،

اختیارات خود را با دلداري و   كھ بدین نحو تحت حمایت گارد قرار گرفتھ بود،  سیانوس،. امپراطوران شد
بعد با فروختن   كرد، نخست افراد را براي مشاغل مختلف توصیھ مي. كرد مالدوستي روزافزوني اعمال مي

اگر سنا را . افزود، و باالخره ھوس شھریاري بھ سر او زد دھا بھ مال خود ميمقام بھ دھندة باالترین پیشنھا
  با چند استثنا،  اما سنا،. انداختند ھر چھ زودتر او را از كار مي  سناتورھاي واقعًا رومي تشكیل داده بودند،

را كھ تیبریوس  بدل بھ باشگاه اپیكوریان شده بود و بیش از آن الابالي بود كھ بتواند حتي آن اختیاري
  بھ جاي آنكھ سیانوس را از كار منفصل سازد،. اصرار داشت سنا باید حفظ كند با شایستگي بھ كار برد

شد آكند، و بھ پیشنھاد او پیروان آگریپینا  ھایي كھ بھ رأي سنا بھ افتخار او ساختھ مي  شھر رم را با مجسمھ
دروسوس پسر تیبریوس مرد، مردم روم بھ نجوا  ھنگامي كھ. را یكي پس از دیگري از شھر تبعید كرد

  گفتند كھ سیانوس او را  مي

در این ھنگام كھ مردي شصت و ھفت سالھ و مالیخولیایي   تیبریوس كھ دستخوش یأس و تلخكامي شده بود،
اما شایعات بدون . پایتخت پرآشوب را پشت سر نھاد و بھ خلوت دور از دسترس كاپري رفت  و تنھا بود،

خواھد اندام نزار و چھرة خنازیري خود را پنھان كند  گفتند كھ تیبریوس مي مردم مي. او را دنبال كرد مانع
داستان . نبودخورد، اما دایم الخمر  تیبریوس زیاد مشروب مي. افراط ورزد طبیعيو در شرب و گناه غیر 

گوید كھ غالب ھمراھان او در كاپري  باز ھم تاسیت مي. گناھان او نیز محتمال ساختگي بوده است
داد،  باز ھم با دقت امور امپراطوري را نظم و نسق مي» .یونانیاني بودند كھ فقط در ادبیات ممتاز بودند«

از آنجا كھ سنا بھ . كرد و سنا ابالغ مي جز آنكھ نظریات و تمایالت خود را بھ وسیلة سیانوس بھ مأموران
طور روزافزوني از او یا سیانوس یا گارد مزاحم وي وحشت داشت، تمایالت امپراطور را بھ صورت 

و بدون آنكھ تیبریوس عدم   پذیرفت؛ و حكومت امپراطوري، بدون آنكھ سازمان آن تغییر كند، فرمان مي
تبدیل بھ   خواست جمھوري را اعاده دھد، دت مردي كھ ميصمیمیتي نسبت بھ آن ابراز نماید، تحت قیا

  .سلطنت مطلق شد

قانون خیانت بھ «اي از دشمنان خود را بھ اتھام نقض  سیانوس از موقع خود استفاده كرد و باز ھم عده
اگر بھ قول سوئتونیوس بتوان . كرد بھ تبعید فرستاد، و امپراطور فرسوده دیگر مداخلھ ھم نمي» دولت

  ، كھ قولش قابل اعتماد نیست، شد؛ و تاسیت در این ھنگام تیبریوس غالبًا مرتكب ظلم مي  اعتماد كرد،
اي بر ضد  بھ دلیل اینكھ جاسوسان بھ گوش خود شنیده بودند كھ پوپایوس سابینوس توطئھ  گوید تیبریوس، مي

لیویا افسرده و ) ٢٧سال (سال بعد یك . تقاضاي اعدام او را كرد و آن تقاضا برآورده شد  چیند، دولت مي
در   كھ از زمان مسافرت از روم او را جز یك بار ندیده بود،  تیبریوس،. تنھا در خانة شوھر سابق خود مرد

در این ھنگام بھ   خالصي یافتھ بود،» مادر میھن«كھ از محدودیت   سیانوس،. او شركت نكرد  تشییع جنازة
مادر بھ پانداتریا تبعید شد و . اند پسرش نرون در توطئة سابینوس دست داشتھتیبریوس قبوالند كھ آگریپینا و 

  .پسر بھ جزیرة پونتیا كھ اندكي بعد خود را در آنجا كشت

آزرده از   او،. در این ھنگام بھ فكر تخت سلطنت افتاد  خواست بھ دست آورده بود، كھ ھر چھ مي  سیانوس،
ر آن گایوس پسر آگریپینا را بھ جانشیني امپراطوري توصیھ كرده اي كھ تیبریوس بھ سنا نوشتھ و د نامھ
تیبریوس بھ توسط آنتونیا، مادر گرمانیكوس، كھ ). ٣١سال (توطئھ كرد تا امپراطور را بھ قتل برساند   بود،
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امپراطور پیر كھ ھنوز . از این توطئھ نجات یافت  براي رساندن خبر بھ او جان خود را بھ خطر افكنده بود،
واداشت سیانوس را توقیف كردند، و   از اخذ تصمیم عاجز نشده بود در نھان فرمانده گارد را عوض كرد،

  ھرگز سنا تا بھ آن ھنگام در برآوردن امیال امپراطور تا آن حد . او را نزد سنا متھم ساخت

بالفاصلھ . دنداش كر سنا سیانوس را معجال محكوم كرد و دستور داد ھمان شبانھ خفھ. مسرت نكرده بود
یا   دو رشتة این حكومت یكي در دست سناتورھایي بود كھ منافع خود، خویشاوندان،. وحشت آغاز شد  دورة

دوستانشان بھ دست سیانوس آسیب دیده بود؛ و یكي در دست تیبریوس بود كھ ترس و خشم از فراز تراكم 
ي كارگزاران یا حامیان مھم سیانوس كشتھ تمام. سرخوردگیھایش او را در بحر غضب انتقام فرو افكنده بود

نخست مھر   و از آنجا كھ قانون اعدام باكره را نھي كرده بود،  حتي دختر جوان او را محكوم كردند،. شدند
اما پیش از   خود را كشت،  زن مطلقة سیانوس،  آپیكاتا،. اش كردند بكارت را از او برداشتند و سپس خفھ

، دختر آنتونیا، در مسموم كردن  ور نوشت و در آن بھ او اطمینان داد كھ لیویالاي بھ امپراط خودكشي نامھ
تیبریوس فرمان محاكمة لیویال را . با سیانوس ھمدست بوده است  شوھرش دروسوس، پسر امپراطور،

و   آگریپینا خود را در تبعید كشت،) ٣٣سال (دو سال بعد . اما لیویال آن قدر غذا نخورد تا مرد  صادر كرد،
  .یكي دیگر از پسرانش كھ زنداني شده بود با گرسنگي انتحار كرد

محتمال در آن مدت ذھن او مغشوش . تیبریوس شش سال بعد از سقوط سیانوس بھ زندگي خود ادامھ داد
. دھند توضیح داد توان ظلمھاي باورنكردني را كھ بھ او نسبت مي تنھا با صحت این فرض است كھ مي. بود
. كرد از آن پشتیباني مي  را متوقف سازد،» لزماژستھ»  این ھنگام بھ جاي آنكھ تعقیب بھ موجب گویند در مي

از سنا تقاضا كرد براي . در مدت حكومت او رویھمرفتھ شصت و سھ نفر را بھ این اتھام متھم ساختند
از كاپري خارج   ، پس از نھ سال حبس اختیاري،٣٧در سال . وسیلة محافظت مقرر دارد» مرد پیر و تنھا«

دچار   ھنگامي كھ در ویالي لوكولوس در میسنوم اقامت كرده بود،. شد و بھ چند شھر در كامپانیا رفت
حلقھ   شد، كھ بزودي امپراطور مي  درباریان در دم گرد گایوس،. رسید غشي شد و ظاھرًا مرده بھ نظر مي

یك تن از دوستان تمام كساني كھ از این . وردندیكھ خ  از خبر آنكھ تیبریوس بھبودي پذیرفت،  زدند و بعد،
  ). ٣٧سال (امر نگران بودند تیبریوس را با بالش خفھ كرد و بھ گرفتاري خاتمھ داد 

در مدت عمر » .تواناترین فرمانروایي بود كھ امپراطوري بھ خود دیده بود«گوید تیبریوس  مومسن مي
  .س از مرگ ھم گرفتار قلم تاسیت گردیدو پ  تقریبًا تمامي انواع بدبختیھا نصیب او شد،

II – گایوس  

و تصویب   بدرقھ كردند،» تیبریوس را بھ تیبر بیندازید«ھاي  مردم روم درگذشت امپراطور پیر را با نعره
كھ ھنگام لشكركشیھاي   گایوس،. جانشیني قیصر گایوس پسر گرمانیكوس را توسط سنا تھنیت گفتند

و   لباس ایشان را تقلید كرد،  در میان سربازان تربیت شد،  نا بھ دنیا آمده بود،گرمانیكوس بھ شمال از آگریپی
  از سر عطوفت بھ كالیگوال یا چكمة كوچك ملقب 

كالیگوال اعالم كرد كھ از .) این كلمھ مصغر كالیگا یا نیم چكمھ است كھ در ارتش معمول بود. (گردیده بود
. كار با احترام تمام با سنا ھمكاري خواھد كرداصول آوگوستوس در سیاست پیروي و در ھمھ 

سسترس را كھ تیبریوس و لیویا براي شھرنشینان وصیت كرده بودند میان ایشان توزیع  ٩٠‘٠٠٠‘٠٠٠
اختیار انتخاب . سسترس از خود افزود ٣٠٠نفر گیرندگان غلة دولتي  ٢٠٠‘٠٠٠كرد و براي ھر یك از 

الیات خفیف و ورزشھا و تفریحات پرپیمانھ داد، قربانیان تبعیدي وعدة م  قضات را بھ كمیتیا اعاده كرد،
از ھمھ لحاظ نقطة مقابل سلف . تیبریوس را باز خواند، و خاكستر مادر خود را پرھیزكارانھ بھ رم آورد

داشتن   مردم بھ شكرانة  اول حكومت،  در مدت سھ ماھة. و حلیم بود  بشاش،  نمود ـ مسرف، خود مي
py  .قرباني بھ خدایان تقدیم كردند ١۶٠‘٠٠٠ان دلربا و خیر امپراطوري چن
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مادر بزرگ پدري او دختر آنتونیوس بود و مادر بزرگ مادریش . اما مردم دودمان او را از یاد برده بودند
دختر آوگوستوس؛ در خون او جنگ میان آنتونیوس و اوكتاویانوس از نو درگیر شده و آنتونیوس فاتح از 

دچار «اما . بالید و ارابھ راني بھ خود مي  فنون گالدیاتوري،  كالیگوال از مھارت در دوئل، .كار درآمده بود
چون صداي تندر بھ » .توانست راه برود یا فكرش را جمع كند بھ زحمت مي«بود و گاه » مرض صرع

توانست  شبھا نمي. گریخت با وحشت مي اتنا ھاي شد و از دیدن شعلھ رسید، زیر تخت پنھان مي گوش مي
بلندقد و تنومند . شد و آرزوي دمیدن صبح را داشت آسوده بخوابد، و در میان كاخ عظیم خود سرگردان مي

اي وحشت انگیز بھ او داده  اش قیافھ اي فرونشستھھ و پرمو بود، اما سري طاس داشت؛ چشمان و شقیقھ
» .گرفت ھاي وحشت انگیز را بھ خود مي برابر آینھ انواع قیافھ«. ساخت بود، و این خود او را مسرور مي

دوست داشت كھ ھیچ حد و قانوني  خوب درس خواند و ناطقي بلیغ بود و طبعي سخت طیبت آمیز و شوخي
داد و خود در  بھ بسیاري از نمایش دھندگان كمك مالي مي  واه نمایش بود،از آنجا كھ خاطرخ. شناخت نمي

رھبران سنا را چنانكھ گویي   اي او را تماشا كنند، رقصید؛ و چون میل داشت عده كرد و مي خلوت بازي مي
  .داد رقص خود را بھ ایشان نشان مي  كرد و سپس گامھاي تازة كنفرانسي حیاتي در پیش است احضار مي

. اما زھر قدرت او را دیوانھ ساختھ بود  ساخت، ندگي آرام و كار واجد مسئولیت قاعدتًا او را ثابت قدم ميز
تواند ھم قادر مطلق باشد  ھیچ موجود فاني نمي  عقل نیز مانند حكومت محتاج رسیدگي و حفظ تعادل است،

الیگوال با بیان این جملھ او را بھ جاي ك  قدري او را اندرز داد،  مادر بزرگش،  وقتي آنتونیا،. و ھم عاقل
در میانة ضیافتي، » .من حق دارم ھر كار بخواھم با ھر كس كھ باشد بكنم  یادت باشد،«خود نشاند كھ 

  تواند تمامشان را بدھد ھمانجا كھ  میھمانان خود را یادآور شد كھ مي 

  ».كناري مي افتد این سر زیبا با یك اشارة من بھ«: گفت با طیب خاطر مي  گرفت، مي

خیلي زود شروع بھ فرمان دادن بھ   گذاشت، كھ آن قدر نسبت بھ سنا احترام مي  این بود كھ امپراطور جوان،
  گذاشت كھ بھ منظور احترام پاي او را ببوسند، سناتورھا را مي. سنا كرد و خواستار انقیاد شرقي از آن شد

مصر و راه و رسم آن را تمجید . گذاردند د او را سپاس ميو سناتورھا از این افتخار كھ نصیبشان شده بو
بھ عنوان   و آرزو داشت كھ مانند فرعون،. كرد، بسیاري از آن راه و رسمھا را بھ روم ارمغان آورد مي

از یاد نبرده . پرستش ایزیسیس را یكي از كیشھاي رسمي دولت روم ساخت. مورد پرستش قرار گیرد  خدا،
. نقشھ كشیده بود كھ ناحیة مدیترانھ را تحت حكومت سلنطتي شرقي متحد سازدبود كھ پدر بزرگش 

اما ھوشیاري مردم آن شھر مانع   كالیگوال نیز در این اندیشھ بود كھ اسكندریھ را پایتخت خود سازد،
ر بھ ، و این كا»كرد عادتًا با تمامي خواھرانش زنا مي«گوید كھ  او مي  سوئتونیوس دربارة. اطمینان او شد

. روم ساخت  خواھرش دروسیال را وارث اریكة  چون بیمار شد،. نظر او یكي از عادات عالي مصریان بود
با او ھمچون زن قانوني خود رفتار «وادارش كرد طالق بگیرد و    ھنگامي كھ دروسیال شوھر كرد،

شان را بھ آغوش خود فرستاد و ای براي سایر زنان مطلوب خود طالقنامھ بھ نام شوھرشان مي» .كرد مي
در میان اینھمھ . شد كھ كالیگوال بھ او نزدیك نشده باشد كمتر زني در میان بزرگان یافت مي. كرد دعوت مي

در شب عروسي . فرصتي یافت تا چھار بار ھم ازدواج كند  عشقبازیھاي نامشروع و برخي شاھدبازیھا،
او را بھ زني   و عروس را ھمراه خود بھ خانھ برد،كالیگوال حضور یافت   لیویا اورستیال با گایوس پیسو،

طالقش را از   چون شنید لولیا پاولینا بسیار زیباست، دنبالش فرستاد،. و چند روز بعد طالق گفت  گرفت،
ھنگامي . و او را از رابطھ داشتن بعدي با ھر مردي نھي كرد  طالقش گفت،  عقدش كرد،  شوھرش گرفت،

اما كالیگوال   این زن نھ جوان بود و نھ زیبا،. او از شوھرش حاملھ بود  را گرفت،كھ زن چھارمش كایسونیا 
  .داشت او را وفادارانھ دوست مي

و معموال ممكن بود آن را بھ صاحبان اذھان كم   فرعي داشت،  امور دولت جنبة  در عیش و عشرت شاھانھ،
انان تجدید نظر كرد و بھترین اعضاي آن كالیگوال با قدرت خاصي در فھرست طبقة بازرگ. مایھ واگذارد

اي را كھ تیبریوس بھ جا گذارده بود زود تھي  ھاي آكنده اسراف او گنجینھ. را بھ مقام سناتوري ارتقا داد
سسترس  ١٠‘٠٠٠‘٠٠٠در یك مجلس ضیافت . شست كرد، خود را در عطر مي در آب حمام نمي. ساخت

و درخت میوه   باغ،  حمام،  تاالر ضیافت،  ھ چندین ستون،ساخت ك ھاي بزرگ تفریحي مي كشتي. خرج كرد
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مھندسان خود را واداشت فاصلة ساحل با تفریحگاه بایاي را با پلي . اش جواھر نشان بود داشت و دنبالھ
بگیرند كھ بر كشتیھا استوار باشد؛ و در نتیجھ رم بھ واسطة كمبود كشتي براي وارد كردن غالت دچار 

جشن عظیمي برپا كردند كھ با چراغاني بھ روش زمان ما نورباران   ھ پل كامل شد،ھنگامي ك. قحط شد
    نوشیدند، مردم با سرور تمام مي. شده بود

ھاي زر و سیم بر سر مردمي كھ پایین پاي او بودند  كالیگوال از بام كاخ بزرگ لیویا سكھ. غرق شدند
سبز پوش در مسابقات   چنان بھ دستة. كرد شا ميافشاند و با شعف زد و خورد مرگ آور ایشان را تما مي

اش بھ نام  براي اسب مسابقھ. سسترس انعام داد ٢‘٠٠٠‘٠٠٠مند بود كھ بھ یك ارابھ ران  راني عالقھ ارابھ
و خیال داشت   اسب را بھ صرف شام دعوت كرد،  اي از مرمر و آخوري از عاج ساخت، اینكیتاتوس غرفھ
  .آن را كنسول كند

عمر خود رسم تقدیم ھدایا را بھ امپراطور   ي ھمة»ساتورنالیا«آوري پول جھت بھ راه انداختن  براي جمع
شھرنشینان را تشویق . پذیرفت آورد مي نشست و ھر كھ ھر چھ مي بر ایوان كاخ خود مي. تجدید كرد

بر ھمھ چیز مالیات بست؛ مالیات فروش . ھاي خود او را وارث خویش قرار دھند كرد كھ در وصیتنامھ يم
مالیاتي بر تمام دعاوي قانوني و حقوقي، و دوازده و نیم درصد مالیات بر كارمزد   بر تمامي مواد غذایي،

معادل آنچھ روسپي «بست مالیاتي » بر درآمد روسپیان«:  گوید سوئتونیوس بھ طور قطعي مي. باربران
داشت؛ و بھ موجب قانون، ھر زن كھ زماني روسپي بوده مشمول این  بابت یك ھمخوابگي دریافت مي

داد مردان توانگر را بھ خیانت متھم سازند و، براي كمك  دستور مي» .ماند ولو شوھر كرده باشد مالیات مي
فروخت و  دیاتورھا و بردگان را بھ حراج ميخود شخصًا گال. بھ خزانھ، ایشان را محكوم بھ مرگ كنند

در مورد سناتوري كھ . كرد در جلسة حراج حاضر شوند و پیشنھاد خرید بدھند آریستوكراتھا را وادار مي
كرد  كالیگوال چنین تعبیر مي  افتاد، ھر بار كھ سناتور پایین مي  زد، در جلسة حراج حاضر بود و چرت مي

فھمید كھ سیزده   غ حراج موافقت كرده است، بھ نحوي كھ وقتي سناتور بیدار شد،كھ سناتور با باال رفتن مبل
سناتورھا و . سسترس از دارایي او كاستھ شده است ٩‘٠٠٠‘٠٠٠گالدیاتور بر دارایي او افزوده و 

  .ساخت در میدان مخصوص گالدیاتورھا با یكدیگر بجنگند سواركاران جنگي را وادار مي

  كالیگوال بھ آن پي برد و،. اي چیده شد تا بھ این دلقك بازي شرم آور خاتمھ داده شود پس از سھ سال توطئھ
بھ جالدان . با دورة وحشتي كھ بھ واسطة لذت جنون آمیز او از ایذاي دیگران شدیدتر شده بود، انتقام گرفت

اگر » .میرند رند ميتا حس كنند كھ دا«بكشند » با زخمھاي متعدد خفیف«دستور داده شده بود قربانیان را 
. بھ قول دیون كاسیوس بتوان اعتماد كرد، كالیگوال مادر بزرگ قدسي مآب خود را وادار بھ خودكشي كرد

كند كھ وقتي گوشت براي غذا دادن بھ حیوانات سبع كھ جھت مبارزة گالدیاتورھا  سوئتونیوس نقل مي
را بھ نفع عامھ بھ حیوانات » سر طاس«نیان كالیگوال دستور داد تمامي زندا  شدند كم آمد، نگاھداري مي

جلو   گماشت، زد، بھ كار كردن در معادن مي گوید مردان عالیمقام را داغ مي و ھمچنین مي. بخورانند
  .كرد و بعد با اره بھ دو نیم مي  ساخت، یا در قفس محبوس مي  انداخت، حیوانات سبع مي

اما باید در . در دست نداریم و باید بھ عنوان روایت ثبت كنیماینھا داستانھایي است كھ دلیلي براي رد آنھا 
و دیون   سناتور تاسیت از امپراطور نفرت داشت،  داشت، نظر داشت كھ سوئتونیوس شایعات را دوست مي

توان باور كرد آن است كھ  چیزي را كھ بھتر مي. كاسیوس دو قرن پس از كالیگوال تاریخ خود را نوشت
ن امپراطوري و فلسفھ را با تبعید كاریناس سكوندوس و محكوم بھ مرگ ساختن دو معلم كالیگوال جنگ میا

اما چون بیمار بود و احتمال   سنكا كھ در آن ھنگام جوان بود براي اعدام تعیین شده بود،. دیگر آغاز كرد
بخوان چون كندذھن و كتا  عموي كالیگوال،  كالودیوس،. رفت بدون شكنجھ بمیرد از اعدام رست مي

  .كرد ـ از مرگ جست بیخاصیتي بود ـ یا چنان تظاھر مي

ھاي معروف  سر مجسمھ. آخرین تفریح كالیگوال آن بود كھ خود را خدا و برابر خود یوپیتر اعالم كند
برد كھ در  لذتي مي. یوپیتر و سایر خدایان را برداشتند و سر ساختة امپراطور را جاي آنھا نصب كردند

  كرد، گاه با تصویر یوپیتر گفتگو مي. ولوكس بنشیند و زایران او را ھمچون خدا بپرستندمعبد كاستور و پ
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اي بسازند تا بتواند تندر و آذرخش یوپیتر را غره بھ غره  دستور داد وسیلھ. آن ھم غالبًا با لحن شماتت آمیز
ئتي از كاھنان و معبدي براي پرستش سر خداوار خود برافراشت كھ ھی. و درخش بھ درخش جواب بگوید

  .اي از قربانیان برگزیده داشت و ھمان اسب محبوب خود را ھم بھ كھانت آن معبد منصوب ساخت ذخیره

پرسید كھ  ماه براي ھماغوشي با او بر زمین آمده است و از ویتلیوس مي  كرد كھ االھة چنین وانمود مي
توانید یكدیگر را  فقط شما خدایان مي. نھ«: و آن درباري خردمند در جواب گفت. بیند مگر االھھ را نمي

  آورد، وقتي پینھ دوزي از مردم گل كالیگوال را دید كھ تقلید یوپیتر را درمي. خوردند مردم گول نمي» .ببینید
كالیگوال » .شیادي بزرگ»  :در پاسخ بسادگي گفت  امپراطور چیست،  چون از او پرسیدند نظرش دربارة

  .شایند را مجازات نكرداما آن دلداري خو  شنید،

محتمال دچار بیماري   این خدا در بیست و نھ سالگي مرد پیري بود؛ بر اثر افراطھاي پیاپي فرسوده،
. و نگاھي شوم  چشماني تھي،  با رنگي سربي،  با سري كوچك ـ نیم موي ریختھ ـ بر بدني فربھ،   زھروي،

ان امپراطور كھ مدتھا حمایت آن را با دادن ھدایا آن ھم از جانب ھمان پاسدار  اجلش ناگھان فرا رسید،
كھ از الفاظ زشت و ناپسندي كھ ھر روز   یكي از تریبونھاي گارد بھ نام كاسیوس خایرئا،. خریده بود

كالیگوال را در یكي از داالنھاي نھاني كاخ   داد بھ جان آمده بود، كالیگوال بھ جاي كلمة عبور تحویل او مي
مردم بیم . مردم شھر در باور كردن آن تردید داشتند  تي خبر بھ بیرون رسوخ كرد،وق). ۴١سال (كشت 

گر است تا كشف كند چھ كساني از مرگ او شاد  ھاي امپراطور حیلھ داشتند كھ این ھم یكي از حیلھ
 قاتلین آخرین زن كالیگوال را ھم بھ قتل رساندند و سر دختر او را بھ  براي واضح شدن امر،. شوند مي

  .گوید در آن روز كالیگوال دریافت كھ وي خدا نیست دیون مي. دیوار كوفتند و مغزش را پراكندند

  

  معبد كاستور و پولوكس، فوروم رم
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III  - كالودیوس  

سنا پاره پاره، مردم از اوضاع   خزانھ تھي،: كالیگوال امپراطوري را با وضع خطرناكي بھ جا نھاده بود
كیش خود در ھیكل اورشلیم   یھودا بر اصرار درسر قرار دادن مجسمة  انقالب، ماورتانیا در حال  متنفر،

. دانست كجا ممكن است فرمانروایي یافت كھ بتواند با این مسائل مواجھ شود ھیچ كس نمي. آمادة جنگ
او را فرمانده كل و   اي پنھان شده بود، سران گارد بھ كالودیوس بظاھر ابلھ برخوردند كھ در گوشھ

اي بیرحم با  شاید بھ فكر آنكھ در آینده بھ جاي دیوانھ  سنا، كھ از ارتش در ھراس بود،. راطور خواندندامپ
انتخاب گارد را تأیید كرد؛ و تیبریوس كالودیوس كایسار   مردي كتابخوان سر و كار داشتھ باشد،

  .آوگوستوس گرمانیكوس با تردید بر تخت نشت

نوادة اوكتاویا و آنتونیوس و ھمچنین نوادة لیویا   وي پسر آنتونیا و دروسوس، برادر گرمانیكوس و لیویال،
متولد شده و در ھنگام رسیدن بھ ) لیون(م، در لوگدونوم  ق ١٠در سال . و تیبریوس كالودیوس نرون بود

اما فلج اطفال و   وست داشتني داشت،اي د بلند و فربھ بود و مویي سفید و چھره. امپراطوري پنجاھسالھ بود
ساق پایش بھ طور خطرناكي الغر بود و راه رفتن او را . سایر امراض قالب او را تضعیف كرده بود

رفت، غذاي مقوي و شراب خوب را دوست  سرش ھنگام راه رفتن پس و پیش مي. نامتعادل ساختھ بود
خندة او براي شخصي كھ امپراطور باشد بیش از  .اندكي لكنت داشت  داشت، و از نقرس در عذاب بود، مي

كرد و از  دھانش كف مي«آمد  گوید كھ چون بھ خشم مي مي بیرحمشایعھ پخش كن . حد سروصدا داشت
بار آمده، خجالت فطري و حساسیتي در خود پرورده  بھ دست زنان و مردان آزاد شده» .چكید بینیش آب مي

فرصتي براي حكومت بھ دست   و جز از چند مورد،. بود كھ چندان بھ حال یك تن فرمانروا مفید نیست
كھ لطف اوكتاویا را بھ   مادرش،. دیدند خویشاوندان او را بھ صورت بیماري ضعیف العقل مي. نیاورده بود

  خواست در كند ذھني كسي را تأكید كند، نامید و ھر وقت مي مي» بي شاخ و دم غول«او را   ارث برده بود،
در تاریكي و ناشناسي   كردند، چون ھمھ او را شماتت مي. خواند مي» احمقتر از كالودیوس خودم«او را 

. عالم فقھ اللغھ و عتیقھ شناس شد. كرد و در قمار و كتاب و مشروب غرقھ بود دور از خطر زندگي مي
  رسایلي دربارة  تواریخ اتروریا و كارتاژ و روم،. را آموخت» باستان«و حقوق   فلسفھ،  علوم،  مذھب،  ھنر،

اھل علم و . ھاي كمدي بھ یوناني، و یك جلد زندگینامة شخصي تألیف كرد نمایشنامھ  طاس بازي و الفبا،
پلیني مھین چھار بار قول او را بھ . ردندك دانشمندان با او مكاتبھ داشتند و مجلدات خود را بھ او اھدا مي

  چون . كند عنوان حجت نقل مي

بھ مردم آموخت كھ چگونھ از تأثیر مارگزیدگي جلوگیري كنند، و بیم و ھراس خرافي مردم   امپراطور شد،
كرد  یوناني را خوب صحبت مي. را با آن پیشگویي كسوف در روز تولد خود و توضیح علت آن تسكین داد

ذھن خوبي داشت؛ شاید ھم ھنگامي كھ بھ سنا گفت كھ خود را . ن اثر خود را بھ ھمان زبان نوشتو چندی
  .داده است تا سر خود را حفظ كند، راست گفتھ باشد احمق جلوه مي

سسترس بھ ھریك از افراد پاسداران امپراطور بود كھ  ١۵٠٠٠نخستین اقدام او بھ عنوان امپراطور اھداي 
اما آنچنان واضح بابت امپراطوري   كالیگوال ھم چنان ھدایایي داده بود،. سانده بودنداو را بھ سلطنت ر

در ضمن مجددًا اختیار مجلس را در   كالودیوس با این كار حاكمیت ارتش را تصدیق كرده بود،. نداده بود
فرادي را كھ بھ خاتمھ داد و ا» لزماژستھ«تر بھ اتھامات  با سخاوتي خردمندانھ. انتخاب قضات ملغا ساخت

ھایي را كھ كالیگوال دزدیده  مجسمھ  اموال مصادره شده را اعاده كرد،. ھمان اتھام زنداني بودند آزاد ساخت
بنا بر   اما قاتلین كالیگوال را،. بود بھ یونان بازگرداند، و مالیاتھایي را كھ كالیگوال وضع كرده بود لغو كرد

رسم تعظیم و بھ خاك افتادن را . بھ كشتن داد  ز سالمت است،این فرضیھ كھ عفو قتل امپراطور دور ا
او نیز مانند آوگوستوس معابد را مرمت . خاتمھ داد و بسادگي اعالم كرد كھ او را نباید ھمچون خدا پرستید

خود شخصًا با . در صدد برآمد كھ مذھب قدیم را احیا كند  با حرارتي مخصوص عتیقھ دوستان،  كرد و،
در كار فروشندگان كاال و اجاره دھندگان عمارات «حتي . پرداخت ھ بھ امور دولت ميبصیرت و توج

اما در حقیقت ھر چند سعي داشت با » .نمود دانست اصالح مي كرد، و ھر چھ را تخلف مي بازرسي مي
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سیاست عملي او از احتیاط كاري آوگوستوس گذشت و بھ قلمرو   تعدیالت آوگوستوس برابري كند،
ساختمان و عمارات و خدمات   اصالح حكومت و قانون،: گستاخانھ و گوناگون قیصر رسید ھاي نقشھ

و فتح و رومي ساختن بریتانیا بیش از حد   آزادي بخشیدن بھ حكومت گل،  تعالي شھرستانھا،  دولتي،
  .آوگوستوس و در حد قیصر بود

او نیز، مانند قیصر و . ت ساختعالوه بر علم و ھوش، ھمھ را مبھو  با نشان دادن اراده و شخصیت،
آوگوستوس، یقین داشت كھ قضات محلي تعدادشان كم و خود تعلیم نادیده بودند، و سنا بیش از حد مغرور و 

كرد و  بھ سنا تكریم مي. ناشكیباست كھ بتواند كار بغرنج ادارة شھرداري و امپراطوري را انجام دھد
اما زحمت واقعي حكومت بر دوش خود او بود و . قي گذارداختیارات متعدد و حیثیت بیشتري براي آن با

و دستگاه كشوریي كھ بتدریج مانند قیصر و آوگوستوس و تیبریوس   ھیئتي كھ بھ حكم او منصوب شده بود،
براي امور دفتري و وظایف » دولتي«وي از بردگان . شد از آزادشدگان در خانة امپراطور تشكیل مي

براي (وزیر خارجھ : ر عضو از ھیئت در رأس این دستگاه اداري قرار داشتندچھا. كرد جزئي استفاده مي
براي رسیدگي (، و مدعي العموم )براي عرایض(، وزیري دیگر )براي محاسبات(، خزانھ دار )ارتباطات

و كالیستوس سپرده شده   پاالس،  سھ مقام اول بھ سھ تن آزاده شدة كاردان بھ نامھاي ناركیسوس،). حقوقي
  رسیدن ایشان . بود

كھ مدت چند قرن ادامھ داشت و در دورة   ترقي وسیع طبقة آزادشدگان بود،  بھ قدرت و ثروت نشانة
چون آریستوكراسي در مقابل قدرت یافتن این نوخاستگان زبان . اي رسید زمامداري كالودیوس بھ حد تازه

ترتیبي داد كھ خود بھ كنسولي . رد، كالودیوس مقام و سمت كنسول را از نو ایجاد ك بھ اعتراض گشود
در فھرست اسامي افرادي كھ قابلیت انتخاب شدن بھ سناتوري ) طبق اختیارات كنسول(انتخاب شود، 

و اعضاي جدیدي را از   نام عمدة مخالفان سیاست خود را از فھرست حذف نمود،  داشتند تجدید نظر كرد،
  .میان سواركاران جنگجو و شھرستانھا بھ آن افزود

آیین . اي در ترمیم و اصالح براي خود تنظیم كرد پس از مجھز شدن بھ این آالت كار، برنامة بلندنظرانھ
براي تأخیر در اجراي قانون جرایمي وضع كرد؛ ھر ھفتھ چندین ساعت با . نامة دیوانھا را بھبود بخشید

گیري از سیلھایي كھ بھ واسطة براي جلو. نشست، و شكنجھ دادن بھ اتباع را نھي كرد شكیبایي بھ قضا مي
افكند، دستور داد مجراي فرعي براي مسیر اسفل  قطع اشجار آپنن روز بھ روز بیشتر روم را بھ خطر مي

دستور داد بندرگاه جدیدي در نزدیكي اوستیا   براي تسریع در امر وارد كردن غالت،. رودخانة تیبر بكنند
ھاي وسیع و دو موجشكن براي در ھم شكستن خشم دریا مجھز  ھآن بندرگاه را با انبارھا و اسكل  بسازند،

بھ گل نشستة رودخانة تیبر بھ رودخانھ متصل   و مجرایي تعبیھ نمایند كھ بندرگاه را در باالي دھانة  كنند،
آبراھة دیگري بھ نام . آبراھة كالودیوسي را كھ در زمان كالیگوال آغاز شده بود بھ پایان رساند. سازد

چون . این ھر دو ساختمانھاي بزرگي بودند و از حیث زیبایي و طاقھاي بلند قابل توجھ. وس ساختآنیونوو
از پول   گیرد، متوجھ شد كھ سرزمینھاي مارسیھا بھ طور متناوب زیر طغیان آب دریاچة فوكینوس قرار مي

كیلومتر از  ۵ نفر در مدت یازده سال ترتیب داد تا تونلي بھ طول ٣٠٠٠٠اي براي كار  دولت بودجھ
حفر كنند، پیش از آنكھ آب دریاچھ را در تونل رھا كند، برابر   از وسط كوه،  دریاچھ بھ رودخانة كیریس،

ھاي اطراف دریاچھ گرد آمده بودند، نمایشي از جنگ  تماشاگراني كھ از تمام نقاط ایتالیا روي شیب تپھ
اي  جنگجویان با جملھ. وم در آن ناوگانھا بودندمجرم محك ١٩٠٠٠دریایي بین دو دستھ ناوگان ترتیب داد؛ 

  ».گوییم در لحظة مرگ سالمت مي! درود بھ قیصر«: گفتند تاریخي بھ امپراطور تھنیت مي

سوء اعمال مأموران را قاطعانھ . شھرستانھا در زمان حكومت او مانند روزگار آوگوستوس ترقي كردند
برادر شخصي كھ بولس   دا ـ سوء حكومت او را پاالس،كرد، مگر در مورد فلیكس، عامل یھو مجازات مي

با تمامي مراحل امور شھرستانھا سر و كار . داشت از كالودیوس نھان مي  حواري را بھ بازخواست كشید،
ھاي خاص  نشانھ  كھ در سراسر امپراطوري بھ دست آمده است،  فرمانھا و دستخطھاي او،. داشت

دھد كھ بھ  اما ضمنًا آثار ھوش و ارادة مردي ھوشیار را نشان مي  ارد،ایرادگیري و حرافي او را در بر د
مسافران را   كالودیوس كوشید كھ ارتباطات و حمل و نقل را بھبود بخشد،. خیر و رفاه عامھ دل بستھ است
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و خرج پست دولتي را براي جوامعي كھ از آن پست استفاده   از دزدان و قاطعان طریق مصون دارد،
خواست شھرستانھا را، ھمسطح ایتالیا، بھ صورت كشورھاي  او نیز مانند قیصر مي. تقلیل دھد كردند مي

  نقشة قیصر را در اعطاي . مشترك المنافع رومي ارتقا دھد

توانست طبق میل خود عمل كند، بھ تمامي مردان آزاد امپراطوري آزادي  اگر مي. سیزالپین اجرا كرد
در لیون از زیر خاك بھ در آمد، قسمتي از نطق  ١۵٢۴كھ در سال  خشتي برنزي،. كرد حقوق اعطا مي

سردرگمي را حفظ كرده است كھ كالودیوس طي آن سنا را راضي كرده است آن عده از گلھا را كھ واجد 
در ضمن بھ ارتش اجازه نداد كھ تباھي . حقوق آزادي روم ھستند بھ عضویت سنا و مشاغل دولتي بپذیرد

و   شت كھ بھ مرزھا تخطي بشود؛ لژیونھاي او ھمواره مشغول و آماده بھ كار بودند،و روا ندا  پذیرد،
و پاولینوس بھ واسطة انتخاب و تشویقھاي او پرورده   وسپاسیانوس،  سركردگان بزرگي از قبیل كوربولو،

نجا را فتح بھ بریتانیا حملھ برد و آ ۴٣در سال   ھاي قیصر، باز ھم بھ موجب تصمیم بھ تكمیل نقشھ. شدند
علي رغم سابقة   در مراسم پیروزي كھ براي او برپا شد،. بھ روم بازگشت  كرد و، شش ماه پس از عزیمت،

  خندیدند، مردم روم بھ امپراطور عجیب خود مي. پادشاه اسیر بریتانیا بھ نام كاراكتاكوس را عفو كرد  امر،
بتھاي او از روم شایعة كذبي دایر بر كشتھ شدن داشتند؛ و ھنگامي كھ ضمن یكي از غی اما او را دوست مي

وي منتشر شد، چنان آشوب غم شھر را فرا گرفت كھ سنا ناگزیر شد رسمًا بھ مردم اطمنیان بدھد كھ 
  .گردد كالودیوس سالم است و بزودي بھ روم باز مي

ده بھ وجود كالودیوس از آن مقام رفیع از آن جھت سقوط كرد كھ دولتي بیش از حد نظارت خود پیچی
و  شدهآورده بود، و ھمچنین از این جھت كھ روح مھربان او بیش از حد و بھ سھولت توسط آن سھ آزاد 

تشریفات اداري موجب بھبود وضع ادارات گردیده، صدھا راه جدید . خورد اعضاي خانوادة خود فریب مي
خواري گشوده بوده ناركیسوس و پاالس مدیران عالي و قابلي بودند كھ مواجب خود را  براي فساد و رشوه

فروختند، با تھدید رشوه  مقامات را مي  براي تالفي كسري،. دانستند معادل شایستگي و لیاقت خود نمي
  در آخر كار،. بستند خواستند مصادره كنند اتھاماتي مي ستاندند، و بھ افرادي كھ امالكشان را مي مي

) دالر ۶٠‘٠٠٠‘٠٠٠(سسترس  ۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠ناركیسوس . ثروتمندترین افراد در روزگار باستان شدند
وقتي كالودیوس از كسري خزانة . بود سسترس داشت بینوا شده ٣٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠داشت و پاالس چون فقط 

گفتند اگر با آن مردان آزاد شدة خود شریك شود، كسري پر   امپراطوري شكایت داشت؛ لطیفھ گویان رومي
كھ اكنون بالنسبھ فقیر شده بودند، با وحشت بدین   آید خاندانھاي آریستوكرات قدیمي، شود و اضافھ ھم مي مي

شدند از كساني كھ سابقًا برده بودند تملق بگویند تا  و ھنگامي كھ مجبور مينگریستند  تراكم مال و قدرت مي
  .گرفتند از خشم آتش مي  بتوانند بھ حضور امپراطور برسند،

فرمان و خطابھ تھیھ   كالودیوس بھ كار نوشتن نامھ براي مأموران جدید و دانشپژوھان سرگرم بود،
  مردمي بایست ھمچون راھبان در چنین . رسید و بھ حوایج زن خود مي  كرد، مي

اي مخرب  زنانش در عمل جذبھ. كشید تا از عشق در امان باشد زیست و دور خود حصاري مي تجرد مي
او نیز مانند كالیگوال . براي او داشتند، و سیاست داخلي او تا حد سیاست خارجي با كامیابي قرین نبود

سپس در سن چھل   زن دوم و سوم را طالق گفت،  ،زن اولش در روز عروسي مرد. چھار بار ازدواج كرد
اي  مسالینا از زیبایي خارق العاده. و ھشت سالگي با والریا مسالینا كھ شانزده سالھ بود ازدواج كرد

اما زن الزم نیست كھ حتمًا زیبا باشد . اي ناھنجار داشت و سینھ  اي سرخ، چھره  برخوردار نبود؛ سري پھن،
مسالینا حقوق و روش مخصوص ملكھ را بر خود   قتي كالودیوس امپراطور شد،و. تا مرتكب زنا شود

در مراسم پیروزي ھمراه كالودیوس بود و واداشت تولدش را در سراسر امپراطوري جشن . گرفت
مسالینا از   و چون منستر از پذیرفتن عشق او سر باز زد،  بھ رقاصي بھ نام منستر دل باخت،. گرفتند

كالودیوس . كرد تا بھ منستر دستور دھد نسبت بھ خواھشھاي زنش مطیعتر باشدشوھرش درخواست 
. و منستر ھمچنانكھ شایستة مردي فرمانبردار است با شور تمام تسلیم شد  تقاضاي مسالینا را اجابت كرد،

pyرداني م. برد و ھمان راه را در مورد مردان دیگر پیمود مسالینا از سھولت راه حلي كھ یافتھ بود لذتي مي
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بھ جنایات غیر   كردند، توسط مأموراني كھ تحت نفوذ مسالینا بودند، كھ باز ھم از بر آوردن ھوس او ابا مي
  .دادند شدند و اموالشان و گاه جانشان را از دست مي واقعي متھم مي

. ندكرد كھ بتواند لذات خود را تأمین ك شاید امپراطور این وضع غیر معمول را از این لحاظ تحمل مي
گوید  و بعد بھ صورت تمایزي حیرت آور مي» .در عالقة بھ زنان معتدل نبود«: گوید سوئتونیوس مي

چند خدمتكار دلربا را بھ «گوید مسالینا  و دیون مي» .بكلي از گناه غیر طبیعي بري بود«كالودیوس 
مقامات دولتي و   شت،كھ براي ماجراھاي خود بھ پول احتیاج دا  امپراطریس،» .ھمخوابگي كالودیوس داد

یوونالیس این داستان را نقل كرده است كھ مسالینا با قیافة بدلي بھ . فروخت ھا و قراردادھا را مي توصیھ
رود  احتمال مي. زد و شادمان مزد خود را بھ جیب مي  پذیرفت، مشتریان را عمومًا مي  رفت، فاحشھ خانھ مي

. نقل كرده باشد  آگریپیناي دوم،  ة جانشین و دشمن مسالینا،كھ این داستان را یوونالیس از خاطرات گمشد
در آن مدت كھ كالودیوس تمامي وقت خود را وقف تكالیف ادارة مقام سنسوري «: گوید تاسیت مي

در عشقبازي راه افراط «ـ كھ جزئي از آن نظارت و بھبود اصول اخالقي رومیان بود ـ مسالینا  »كرد مي
رسمًا با جوان خوش سیمایي بھ نام كایوس   نگامي كھ شوھرش در اوستیا بود،و باالخره، ھ» پیمود مي

ھاي امپراطور او  ناركیسوس بھ وسیلة ھمخوابھ. ازدواج كرد» با رعایت تمامي تشریفات مرسوم«سیلیوس 
وس را از ماجرا خبر كرد و بھ او پیام داد كھ نقشة قیامي كشیده شده تا ضمن آن امپراطور را بكشند و سیلی

گارد امپراطوري را احضار كرد، دستور داد   كالودیوس بھ شتاب بھ رم بازگشت،. را بر تخت بنشانند
  امپراطریس در آن . سیلیوس و سایر فاسقان مسالینا را كشتند، و سپس با ضعفي عصبي بھ كاخ خود رفت

غام فرستاد كھ بیاید و عذر كالودیوس پی. پنھان شد  كھ براي لھو خود مصادره كرده بود،  باغھاي لوكولوس،
ناركیسوس از بیم آنكھ مبادا امپراطور مسالینا را ببخشد و بر او خشم آورد، چند تن . اعمال رفتھ را بیاورد

سربازان مسالینا را با مادرش تنھا یافتند، بھ یك ضربھ كارش . سرباز را با دستور قتل مسالینا روانھ كرد
كالودیوس بھ گارد امپراطوري گفت كھ ). ۴٨سال (رش انداختند را ساختند، و جسدش را در آغوش ماد

  .نیاورداگر دیگر بار زن بگیرد، حق دارند او را بكشند؛ و دیگر نام مسالینا را بر زبان 

. دد بود كھ لولیا پاولینا را بھ زني بگیرد یا آگریپیناي دوم راھنوز یك سال نگذشتھ بود كھ كالودیوس مر
 ٠٠٠۴ُ٠‘٠٠٠زد كھ  شد كھ گاه جواھري مي گفتھ مي. لولیا كھ زن سابق كالیگوال بود ثروت زیادي داشت

آگریپینا دختر گرمانیكوس . داده است شاید كالودیوس پولش را بھ خودش ترجیح مي. سسترس ارزش داشت
و خود زیبایي . در او نیز دو خون آشتي ناپذیر اوكتاویانوس و آنتونیوس جریان داشت. ول بودو آگریپیناي ا

تا آن ھنگام دو بار . و توانایي و قدرت تصمیم و انتقامجویي بي حد و حصر مادرش را بھ ارث برده بود
كھ بر تخت  كنایوس دومیتیوس آئنوباربوس، پسري بھ نام نرون داشت  از شوھر اولش،. بیوه شده بود

گفتند آگریپینا  ، كایوس كریسپوس كھ مي عمر آگریپینا بود؛ و از شوھر دومش  نشاندن او آرزوي مطلق ھمة
اي كھ در پیش  مسئلھ. ثروتي بھ ارث برد كھ مدد و معاضد بر آوردن ھدفھایش شد  مسمومش كرده است،

را كم كند، كالودیوس را وا دارد كھ داشت آن بود كھ زن كالودیوس شود، شر بریتانیكوس پسر كالودیوس 
اینكھ برادرزادة . نرون را بھ پسر خواندگي بپذیرد، و از این راه نرون را وارث امپراطوري كند

داد كھ امپراطور پیر را بھ  اي بھ او مي شد، بلكھ فرصت نزدیكیھاي مشتاقانھ كالودیوس بود مانع كارش نمي
كالودیوس ناگھان در سنا حاضر شد و از سنا . كرد ریك مينحوي كھ ربطي بھ عمو بودن او نداشت تح

سنا این تقاضا را اجابت . خواست كھ بھ او دستور دھد بھ خاطر مقتضیات امور دولت مجددًا ازدواج كند
  ).۴٨سال . (كرد، پاسداران امپراطور خندیدند، و آگریپینا پا بر تخت امپراطوري نھاد

نیروي كالودیوس رو بھ نقصان . الھ بود و كالودیوس پنجاه و ھفتسالھآگریپینا سي و دو س  در این موقع،
آن قدر تمام دلربایي خود را بھ كار عمو زد تا نرون را بھ پسر . بود، و نیروي آگریپینا در حد كمال

ھر سال ). ۵٣سال (خواندگي پذیرفت و دختر سیزدھسالة خود اوكتاویا را بھ زني نرون شانزدھسالھ داد 
py  شت، بر نیروي سیاسي آگریپینا گذ كھ مي
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، و دوست خود )۴٩سال (تبعیدي كھ كالودیوس مقرر كرده بود فرا خواند و تعلیم پسرش را بھ او سپرد 
كرد و در خانة  با قدرتي مردانھ حكومت مي. بوروس را بھ فرماندھي پاسداران امپراطور منصوب كرد

مع و انتقامجویي خود نشده بود، امكان داشت كھ اگر تسلیم ط. امپراطور نظم و ترتیب را مستقر ساخت
دستور اعدام لولیا پاولینا را از این جھت صادر . ارتقاي او بر تخت امپراطوري براي روم موھبتي باشد

لطف اندام   اي دربارة بخشد، نكتھ كرد كھ كالودیوس، در لحظة بي توجھي كھ ھیچ زني بھ شوھرش نمي
با . س سیالنوس را مسموم كردند تا مبادا كالودیوس او را جانشین خود كندواداشت ماركو. لولیا گفتھ بود

كھ ھر قدر فاسد بود بھ   و این فرمانرواي پولدار،  پاالس ھمدست شد تا ناركیسوس را واژگون كند،
زحمات   امپراطور كھ بر اثر عدم سالمت،. عاقبت كارش بھ سیاھچال افتاد  امپراطور صمیمي ھم بود،

اشتغاالت جنسي دچار ضعف شده بود، پاالس و آگریپینا را گذاشت تا بار دیگر دورة وحشت را  متعدد، و
چون خزانھ را بھ واسطة ساختمانھاي دولتي و تفریحات و ورزشھا تھي شده و محتاج آن . برقرار سازند

در دورة سیزدھسالة . شدند بود كھ با اموال مصادره شده از نو آكنده شود، افراد متھم یا تبعید یا كشتھ مي
ممكن است برخي از این . سي و پنج سناتور و سیصد شھسوار محكوم بھ مرگ شدند  سلطنت كالودیوس،

نرون بعدھا ادعا كرد كھ بھ . ولي ما خبر نداریم  اعدامھا بھ واسطة توطئھ یا جنایت واقعي محقق بوده باشد،
وم او شده است كھ حتي یكي از این سیاستھا بھ تمامي اوراق و اسناد كالودیوس رسیدگي كرده و چنان معل

  حكم امپراطور بھ عمل نیامده است 

تصمیم . چشم او بھ كارھاي آگریپینا باز شد  گذشت، پس از پنج سال كھ از ازدواج پنجم كالودیوس مي
  خود،با تعیین بریتانیكوس بھ جانشیني   گرفت بھ قدرت او خاتمھ دھد و در مورد نقشة او راجع بھ نرون،

چون نیت امپراطور را بھ فراست . اما آگریپینا تصمیمي راسخ و وسواسي ناچیز داشت. پیشدستي كند
  و كالودیوس دوازده ساعت جان كند تا مرد،  قارچ سمي بھ خورد كالودیوس داد،. دل بھ دریا زد  دریافت،

ا اعالم كرد، نرون كھ تا آن وقت بر وقتي كھ سنا او را خد). ۵۴سال (بي آنكھ بتواند یك كلمھ بر زبان آورد 
تخت نشستھ بود بھ ظرافت گفت كھ قارچ حتمًا غذاي خدایان است، چون بھ واسطة خوردن قارچ بود كھ 

  .كالودیوس خدا شده بود

IV – نرون  

این خانواده مدت پانصد سال بھ واسطة لیاقت و . نرون از طرف پدر مربوط بھ خانوادة دومیتیھا بود
پدر بزرگ پدري نرون عالقة زیادي بھ . و سفاكي در روم شھره بود  شجاعت،  غرور،  باكي،كارداني، بی

دستي بابت حیوانات سبع و  با گشاده  راند، در مسابقات ارابھ مي  ورزشھاي گالدیاتوري و نمایش داشت،
  و چند   كرد، نمایشھاي گالدیاتوري پول خرج مي

دختر   وي با آنتونیا،. ھ با كارمندان و بردگانش شماتت كرده بودآوگوستوس او را بھ مناسبت رفتار وحشیان
و   ھمخوابگي با محارم،  پسر آن دو بھ نام كنایوس دومیتیوس با زنا،. ازدواج كرد  آنتونیوس و اوكتاویا،

با آگریپیناي دوم كھ در آن ھنگام سیزده سالھ بود  ٢٨در سال . خشونت و خیانت بر شھرت خاندان افزود
امكان ندارد مرد خوبي «چنین نتیجھ گرفت كھ   با اطالعي كھ از نسب زنش و خودش داشت،. اج كردازدو

تنھا پسرشان را لوكیوس نام نھادند و لقب نرون بھ او دادند كھ در زبان سابینھا بھ » از ما بھ وجود آید
  .معناي نیرومند و دالور است

ند كھ اولي زبان یوناني و دومي ادبیات و اصول اخالق عمدة مربیان او خایرمون رواقي و سنكاي حكیم بود
و دلیل او آن بود كھ تحصیل   آگریپینا سنكا را از تعلیم فلسفھ بھ نرون نھي كرده بود،. را بھ او آموختند

  سنكا،. نتیجة این امر باعث سربلندي فلسفھ شد. فلسفھ نرون را براي حكومت ناشایست بار خواھد آورد
كند، چھ ھر بار كھ  علمین دیگر، شكایت داشت كھ آتش تعلیم او را مھر مادر خاموش ميمانند بسیاري م

سنكا در . داد گریخت و ھمیشھ مادر او را دلداري مي كرد، وي نزد مادر مي سنكا كودك را سرزنش مي
گر كرد كھ ا فكر مي. صدد برآمد كھ نرون را تواضع و ادب و سادگي و پارسایي و خویشتنداري بیاموزد
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تواند رساالت بلیغ فلسفي را كھ در دست  تواند اصول و مباحث فلسفھ را بھ وي بیاموزد، الاقل مي نمي
شھریار جوان دانش آموز . با این امید كھ شاگردش روزي آنھا را خواھد خواند  تألیف دارد بھ او اھدا كند،

. كرد شیوة پسندیدة استاد ایراد ميسرود، و در خطاب بھ سنا نطقھایي بھ  شعر قابل عفوي مي  خوبي بود،
  آگریپینا در تأمین تأیید پسرش در سمت امپراطور با اشكال عظیمي مواجھ نشد،  چون كالودیوس مرد،

  .خصوصًا كھ دوستش بوروس پشتیباني كامل گارد را عمال تضمین كرد

بر سر گور سلف خود  .سسترس بخشید ۴٠٠نرون سربازان را با ھدیة نقدي پاداش داد و بھ ھر شھرنشیني 
اي دربارة  اي خواند كھ سنكا نوشتھ بود؛ ھمان سنكا كھ كمي بعد، با نام مستعار، ھجویة بیرحمانھ مرثیھ

نرون تكریم مرسوم را نسبت بھ سنا بھ عمل آورد، . اخراج امپراطور فقید از اولمپ را منتشر ساخت
كھ از مجموع اختیاراتي كھ تا آن ھنگام و اعالم داشت   متواضعانھ از جوان بودن خود عذر خواست،

و آن فرماندھي ارتش خواھد بود ـ و شاگرد حكیم   اند وي فقط یكي را نگاه خواھد داشت، امپراطوران داشتھ
زیرا نرون تا مدت پنج سال   این قول محتمال صمیمانھ بوده است،. توانست انتخاب كند بھتر از این ھم نمي

ھا در حكومت  است كھ بعدھا ترایانوس آن را بھترین دوره» نروني  پنجسالة«ن و این ھما  آن را حفظ كرد،
امپراطور   ھاي طال و نقره بھ افتخار نرون برپا شود، چون سنا پیشنھاد كرد كھ مجسمھ. امپراطوري خواند

  ھنگامي كھ دو تن متھم . ھفدھسالھ آن را رد كرد

كومت حكمت را رعایت كند كھ سنكا در آن ھنگام در ایراد كرد، قول داد در طول مدت حكومت خود آن ح
چون از او تقاضا شد حكم اعدام مجرم محكومي را امضا . ستود مي) اندر شفقت(اي بھ نام دلكمنتیا  رسالھ

مالیاتھاي اجحاف آمیز را لغو كرد یا تقلیل » !اي كاش ھرگز نوشتن نیاموختھ بودم«: اي كرد كھ كند، نالھ
از آنجا كھ ناپختگي خود را قبول . ي ممتاز اما تنگدست مواجبي ساالنھ مقرر كردبراي سناتورھا. داد

و دستور   پذیرفت، آگریپینا سفرا را بھ حضور مي. داشت، آگریپینا را آزاد گذارد تا امور او را اداره كند
این سنكا و بوروس از . ھاي امپراطوري نقش كنند داده بود تصویرش را كنار تصویر پسرش روي سكھ

نرون را وسوسھ كردند تا ادارة   با برانگیختن غرور،  مادرشاھي دچار وحشت شدند و توطئھ چیدند تا،
مادر كھ بر سر خشم آمده بود اعالم كرد كھ بریتانیكوس وارث . اختیارات او را از چنگ مادرش درآورند

ده بود او را از تخت فرو و تھدید كرد كھ بھ ھمان طرز كھ پسرش را فرمانروا كر  حقیقي سلطنت است،
آگریپینا . نرون با این تھدید بدین طرز مقابلھ كرد كھ دستور داد بریتانیكوس را مسموم كردند. خواھد آورد

بھ ویالھاي خود رفت و آنجا، بھ عنوان آخرین ضربة انتقام، شروع بھ نگارش خاطرات خود كرد ـ تمامي 
اي از داستانھاي وحشت انگیز بود  شایاني كھ ھمچون موزه دشمنان خود و مادرش را لجنمالي كرد و ذخیرة

و نرون   كالودیوس،  باقي گذارد كھ تاسیت و سوئتونیوس رنگھاي تیرة تصاویري را كھ از تیبریوس،
  .كشیدند از آن برداشتند

  ، و بر اثر فشار سازمان اداري كھ بالفعل نقشة آن كشیده شده بود  تحت رھبري نخست وزیر حكیم،
دریاي سیاه از دزدان   مرزھا بخوبي حفظ شد،. پراطوري از داخل و خارج رو بھ ترقي و سعادت بودام

و پارتھا پیمان صلحي با روم   كوربولو باز ارمنستان را تحت حمایت روم درآورد،  دریایي زدوده شد،
كارمندان اداري اصالح   فساد در دیوانھا و شھرداریھا تقلیل پذیرفت،. امضا كردند كھ پنجاه سال دوام یافت

اي كرد  اندیشانھ شاید بھ تلقین سنكا بود كھ نرون پیشنھاد مآل. جویي و عقل اداره شد و خزانھ با صرفھ  شدند،
دایر بر لغو كلیة مالیاتھاي غیرمستقیم ـ خصوصًا عوارض گمركي كھ در مرزھا و بندرھا جمع آوري 

و آن بر اثر نفود   این الیحھ در سنا رد شد،. اطوريشد ـ و استقرار تجارت آزاد در سراسر امپر مي
باز ھم   با وجود قدرت عظیم نرون،  دھد، كاران وصول مالیات بود ـ و این شكستي بود كھ نشان مي مقاطعھ

  .امپراطوري محدودیتھاي خود را بھ حكم قانون قبول داشت

مانع  بدین منظور كھ ذھن نرون را از مداخلھ در امور دولت بگردانند، او را گذاشتند تا بي  سنكا و بوروس،
اي  در ھنگامي كھ گناه براي تمامي مردان برجستھ جذبھ«: گوید تاسیت مي. سرگرم شھوات خود باشد

توانست  تقادات مذھبي نیز نمياع» .رفت كھ فرمانروا با ریاضت و ایثار نفس زندگي كند انتظار نمي  داشت،
اندك دسترسي بھ فلسفھ موجب گسیختگي ھوش او گردیده . نرون را بھ رعایت اصول اخالقي تشویق كند
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از تمامي كیشھا نفرت »  :گوید سوئتونیوس مي. بدون آنكھ قوة داوري او را بھ حد رشد رسانده باشد  بود،
  اش را  داشت و محتوي مثانھ

غرایز او وي را بھ افراط » .تھي كرد  یعني كوبلھ،  داشت، كھ بیش از ھمھ محترم مياي  بر تصویر االھھ
داشت  سسترس خرج بر مي ۴٠٠٠‘٠٠٠تمایالت غیر معمول، و ضیافتھاي مسرفانھ كھ گلھاي آن   در غذا،

حسین كایوس پترونیوس را ت. شمرند كنند مي گفت فقط مردم ممسك و بینوا پولي را كھ خرج مي مي. راند مي
زیرا آن آریستوكرات توانگر راھھاي تازة درآمیختن گناه با ذوق و سلیقھ   خورد، كرد و بر او غبطھ مي مي

  كھ ھمین پترونیوس باشد،  تاسیت در وصف جاویدي از ایدئال آن فرد اپیكوري،. آموخت را بھ او مي
  :گوید مي

تنبلي در آن واحد عالقة او و راه . گذراند ميو شبھا را بھ اشتغال بھ شادي و ھرزگي   روزھا را بھ خواب،
دادند، وي با عالقھ بھ لذت و رفاه  آنچھ دیگران با بذل نیرو و زحمت انجام مي. او بھ سوي شھرت بود

برخالف افرادي كھ مدعي فھم لذات اجتماعي ھستند و دارایي خود را بر باد . داد آمیز انجام مي تجمل
معتاد شھوات   خوشگذران بود اما ولخرج نبود،. كرد عاري از اسرافي ميدھند، وي زندگي پرخرج اما  مي

در تكلم . و مردي تحصیلكرده و شھوتراني خوشرو بود  زد، خود بود اما در آن ظرافت و حكمت بھ كار مي
ربود كھ چون سرچشمة آن آزدگي طبیعي و فطري  و با نوعي تغافل خوشنما دل مي  خوشگو و با نشاط بود،

وقتي   با وجود تمامي ظرافت و آسایش فطري عاري از توجھي كھ داشت،. افتاد بیشتر مؤثر مي  ،او بود
نشان داد كھ نیروي فكري و نرمي رفتار ممكن است در یك شخص   فرماندار بیتینیا و نیز وقتي كنسول شد،

كھ مشتاق گناه یا  پرداخت رساند، بھ اشتغاالت معمول خود مي چون كار دولت را بھ پایان مي… .جمع آید
او را … . داشتند از آنجا كھ نرون و مصاحبان وي او را گرامي مي… .لذاتي بود كھ گرد آن قرار دارند

تنھا بھ حكم او بود كھ چیزي عالي یا دلپسند یا كم . گذاشتند تا دربارة سلیقھ و آداب ظریف داوري كند مي
  .شد نظیر شناختھ مي

وي با قیافة بدلي بھ . ود كھ بتواند بھ این روش اپیكوري ھنرمندانھ دست یابدنرون آن قدرھا انعطاف پذیر نب
دكانھا را   رفت، ھا مي نوردید و بھ میخانھ شبھا با دوستان ھم مسلك كوچھ را در مي  رفت، ھا مي خانھ فاحشھ

خوردند لباسشان  بھ كساني كھ بر مي  باختند، با پسران نرد شھوت مي«. كرد چاپید، و بھ زنان اھانت مي مي
سناتوري كھ در مقابل امپراطور در » .كشتند ساختند، و مي مجروح مي  زدند، كردند، ضربھ مي را پاره مي

سنكا در صدد برآمد . مجبور شد خود را بكشد  اندكي بعد،  لباس و قیافة مبدل سخت از خود دفاع كرد،
اما . نام كالودیا آكتھ از روش موجود بازگرداند شھوت شاھانھ را با پیوند دادن نرون با كنیز سابق سنكا بھ

اندكي بعد . توانست عالیق نرون را نسبت بھ خود نگاه دارد آكتھ آن قدر نسبت بھ نرون وفادار بود كھ نمي
این زن پوپایا سابینا نام . نرون جاي او را بھ زني داد كھ در تمامي طرق عشق بھ حد اكمل صاحب فن بود

وي ھمھ چیز داشت مگر ذھني »   :گوید تاسیت مي. بلندمقام بود و ثروتي سرشار داشت از خاندانھاي. داشت
كنند و موجودیتشان ھنگامي است  روز را صرف آرایش خود مي یكي از آن زناني بود كھ ھمة » .شرافتمند

دم بھ  امپراطور او را در  شوھرش سالویوس اوتو نزد نرون الف از زیبایي او زد،. كھ مطلوب كسي باشند
  . كار را بر او تنگ كرد  گماشت و، براي بھ دام كشیدن پوپایا،) پرتغال(فرمانداري لوسیتانیا 

  .زن او شود  در صورتي كھ نرون اوكتاویا را طالق گوید

در میان جریان فسق و فجور جنسي كھ   اوكتاویا تعدیات و تخلفات نرون را بي سر و صدا تحمل كرده و،
این خود افتخاري براي . زیست، خشوع و عصمت خود را حفظ كرده بود در آن مي از بدو تولد ناگزیر

در مقابل نقشة . آید كھ جان خود را بر سر دفاع اوكتاویا در مقابل پوپایا از دست داد آگریپینا بھ حساب مي
ساند كھ بھ قول تاسیت، كار را بھ جایي ر  حتي،  طالق اوكتاویا، بھ ھر التماس و دستاویزي متشبت شد،

پوپایا در مقابل با سالح لطف و زیبایي خویش پیش آمد و پیروز . خود را بھ پسرش تقدیم كرد  لطف زنانة
و بھ او قبوالند كھ آگریپینا نقشة   ترسد، زد كھ از مادرش مي بھ نرون طعنھ مي. جواني كار خود را كرد  شد،

قتل زني كھ او را زاده و نیمي از جھان را بدو نرون بھ   عاقبت در جنون دلباختگي،. كشد سقوط او را مي
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از   با خوردن پادزھر بھ طور عادي،  بھ فكر مسموم ساختن مادرش افتاد، اما آگریپینا،. داده بود رضا داد
سعي كرد او را در آب غرقھ كند اما، از آن كشتي كھ نرون شكستن آن را تمھید كرده . ھر سمي مصون بود
  چون او را گرفتند،. اما افراد نرون او را تا ویالیش تعقیب كردند. شنا كرد و نمردبود آگریپینا تا ساحل 

امپراطور كھ بھ . نمرد  و تا چند ضربھ نخورد،» شمشیرتان را در رحم من فرو كنید«: برھنھ شد و گفت
در این كار  گویند سنكا دستي مي» .دانستم مادري تا این حد زیبا دارم نمي»  :دیدار جسد برھنھ آمد، گفت

اي كھ در آن نرون نقشھ كشیدن  اما غم انگیزترین قسمت تاریخ فلسفھ ھمانجاست كھ سنكا در نامھ. نداشت
. داده قلم برده است آگریپینا را بر ضد امپراطور و خودكشي او پس از گیرافتادنش را براي سنا شرح مي

ھ پیشواز نرون كھ بھ رم باز گشتھ بود سناتورھا دستھ جمعي ب. سنا با لطف تمام آن توضیح را پذیرفت
  .رفتند و خدایان را شكر گفتند كھ او را از خطر دور داشتھ است

موسیقي،   سالھ بود كھ عالقة شدیدي نسبت بھ شعر، ٢٢توان باور كرد كھ این مادر كش جواني  مشكل مي
اگوني كھ در قدرت بدني و بھ واسطة مسابقات گون  یونانیان را،. نمایش، و مسابقات ورزشي داشت  ھنر،

در سال . گفت و در صدد برآمد مسابقات مشابھي را در روم عملي سازد تحسین مي  دادند، ھنري ترتیب مي
را تأسیس كرد و یك سال بعد مسابقات معروف بھ نرونیا را بھ تقلید از » مسابقات جوانان«، بنیاد ۵٩

و   زیبایي اندام،  كھ در آن مسابقات اسبدواني، جشنھاي ورزشي و ھنري چھار سالة اولمپي افتتاح كرد
. و حمام عمومي عظیمي ساخت  ژیمنازیوم،  آمفي تئاتر،. بھ انضمام خطابھ و شعر معمول بود» موسیقي«

و عاقبت تصمیم گرفت در مسابقات   ران پرشوري شد،  ارابھ  كرد، در كارھاي ورزشي با مھارت شركت مي
بل با بھترین سنن یونان باستان   ن یوناندوست او این عمل نھ فقط صحیح بود،در ذھ. راني شركت كند ارابھ

دانست و سعي كرد خودنماییھاي امپراطور را در استادیومي  سنكا این كار را احمقانھ مي. مطابقت داشت
. مردم براي تماشاي نمایش خود دعوت كرد  نرون رأي او را نپذیرفت و از عامة. خصوصي محدود كند

  .آمدند و با سرور و شعف كف زدند مردم

از آنجا كھ ھمھ گونھ . پروا واقعًا خواستار بود آن بود كھ ھنرمند بزرگي باشد اما آنچھ این نیمھ انسان بي
این خود مایة آبروي اوست كھ با مشقتي . كرد كھ ھمھ كار از دستش ساختھ باشد آرزو مي  قدرتي داشت،

براي آنكھ . كرد و شعر مي  موسیقي،  مجسمھ تراشي،  نقاشي،  ،توأم با جدیت ھم خود را صرف حكاكي
درون   نھاد، اي سربي روي سینھ مي كشید و صفحھ بھ پشت بر زمین دراز مي«آوازخواني خود را بھتر كند 

كرد و ھیچ گونھ میوه یا غذایي كھ بھ حال صوت بد باشد  را با تزریق یا از طریق استفراغ پاك مي
ترین  یك شب برجستھ. خورد رخي از روزھا بھ ھمین منظور فقط سیر و روغن زیتون ميدر ب» .خورد نمي

و دربارة اصول نواختن   ارغنون آبي جدیدي را بھ ایشان نشان داد،  سناتورھا را بھ كاخ خود احضار كرد،
بیرون چنان افسونزدة آھنگھاي خوشي بود كھ ترپنوس از چنگ . و ساختمان آن براي ایشان سخنراني كرد

شاعران و ھنرمندان را . گذراند كشید كھ شبھاي بسیاري را تا بامدادان بھ تمرین آن ساز با ترپنوس مي مي
نقاشیھاي خود را با نقاشیھاي ایشان مقایسھ   داد، آورد، در كاخ خود با ایشان مسابقھ مي گرد خود جمع مي

خورد، و  از مدح ایشان فریب مي. خواند ن ميداد، و اشعار خود را بر ایشا كرد، بھ شعر ایشان گوش مي مي
نرون شادمانھ جواب داد كھ در آن   چون منجمي پیش بیني كرد كھ تاج و تخت را از دست خواھد داد،

و   فلوت،  آرزو داشت كھ یك روز در مالء عام ارغنون آبي،. صورت از راه ھنر امرار معاش خواھد كرد
بھ  ۵٩در سال . زیگر و رامشگر تقلید تورنوس ویرژیل را درآوردسپس بھ صورت با  ني و انبان بنوازد،

تا پنج سال بر . عنوان چنگنواز در باغھایي كھ در كنار رودخانة تیبر داشت كنسرتي نیمھ عمومي داد
كرد كھ  و فكر مي  عاقبت در ناپل دل بھ دریا زد،  زیاد تماشاگر داشت مھار زد،  اشتیاق شدیدي كھ براي عدة

تاالر استماع براي . فھمند بخشند و قصدش را مي طرز فكر یوناني حكمفرماست و مردم او را مي در آنجا
  امپراطور جوان،. در ھم فرو ریخت  نمایش او چنان انباشتھ شده بود كھ اندكي پس از بیرون شدن مردم،

ومپیوس در رم بر بھ صورت خنیاگر و چنگنواز در تئاتر بزرگ پ  كھ بدین نحو در ناپل تشویق شده بود،
اي از آثار  چند پاره .بودخواند كھ ظاھرًا خود ساختھ  ھایي مي در این نمایشھا ترانھ). ۶۵سال (صحنھ آمد 

تروا   مطولي دربارة  حماسة  ین غزل،اضافھ بر چند. كند او باقي است كھ از استعداد متوسط او حكایت مي
pyبھ منظور تكمیل . روم زد  مطولتري دربارة  و دست بھ ساخت حماسة  ،)كھ پاریس قھرمان آن بود(نوشت 
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 اورستسو حتي  آلكمایون، ھراكلس، اودیپ،بھ صورت بازیگر بر صحنھ آمد و تقلید   چند كاره بودن خود،
  .مادركش را درآورد

زانو   كرد و روي صحنھ، چنانكھ مرسوم بود، داد و ایشان را مشغول مي مردم از اینكھ امپراطور نمایش مي
ھا  گرفتند و در میكده خواند فرا مي ھا را كھ نرون مي آن ترانھ. شاد بودند  زد تا مردم برایش دست بزنند، مي

محبوبیت . شور و شوقي كھ براي موسیقي داشت بھ تمامي طبقات سرایت كرده بود. خواندند يھا م و كوچھ
  .روزافزون بود  بھ جاي آنكھ رو بھ نقصان گذارد،  او،

  بیش از آنچھ بھ واسطة شایعات مربوط بھ ھرزگي و انحطاط جنسي در كاخ شاھانھ در وحشت بود،  سنا،
نرون بھ این وحشت آن بود كھ عادت یونانیان دایر بر تخصیص و جواب . از این نمایشھا وحشت داشت

مسابقات ھنري و ورزشي بھ طبقة شھرنشین بھتر از رسم رومیان یعني واگذاردن این مسابقات بھ بردگان 
آدمكش جوان . شك نیست كھ مسابقات نباید بھ صورت اعدام تدریجي مجرمان درآید: گفت نرون مي. است

حكومت او ھیچ نبرد تن بھ تني در میدان مخصوص مبارزات گالدیاتورھا نباید تا فرمان داد كھ در مدت 
برخي سناتورھا را راضي یا مجبور   براي اعادة سنت یونان و تكریم نمایشھاي خود،. حد مرگ ادامھ یابد

برخي  .عام حاضر شوند  ران در مالء و ارابھ  گالدیاتور،  ورزشكار،  ، نوازنده  ساخت بھ صورت بازیگر،
ساختند كھ  مخالفت خود را با روش نرون بدین نحو خاطر نشان مي  از قبیل تراسئا پایتوس،  از پاتریسینھا،

یافتند؛ بعضي دیگر از قبیل ھلویدیوس  در جلسھ حضور نمي  رفت، وقتي نرون براي ایراد نطق بھ سنا مي
با شدت نرون را محكوم   ان بود،كھ آخرین ملجأ آزادي بی  پریسكوس در آن سالنھاي آریستوكراتیك،

كردند؛ و فیلسوفان رواقي در روم روز بھ روز آشكارتر بر ضد آن اپیكوري شیطان صفت كھ بر تخت  مي
ھا را كشف  جاسوسانش توطئھ. ھا چیدند تا او را سرنگون سازند توطئھ. گفتند نشستھ بود سخن مي

احیا شد » لزماژستھ«قانون . وحشت بھ مقابلھ برخاستو او نیز مانند اسالفش با استقرار دورة   كردند، مي
ساخت مورد  و افرادي كھ مخالفت یا ثروتشان مرگشان را از لحاظ فرھنگي یا مالي مطلوب مي) ۶٢سال (

بھ واسطة ولخرجي و ھدایا و   چون نرون نیر مانند كالیگوال در این ھنگام،. گرفتند اتھام قرار مي
تمامي امالك آن   نیت خود را دایر بر مصادرة  خزانھ را تھي ساختھ بود،  بود، ورزشھایي كھ بھ راه انداختھ

موقوفات . كردند اعالم داشت عده از شھرنشنان كھ در وصایاي خود بھ حد كافي امپراطور را منظور نمي
بھ  ھنگامي كھ سنكا زبان. ھاي آنھا را ذوب كرد بسیاري از معابد را بھ یغما برد و زر و سیم و مجسمھ

نرون او را از دربار   انتقاد كرد،   و از آن بدتر از اشعار او ـ  اعتراض گشود و در نھان از رفتار او ـ
  و حكیم پیر سھ سال آخر عمر را در ویالھاي ) ۶٢سال (بیرون راند 

  .بوروس چند ماه پیش از آن مرده بود. خود در انزوا بھ سر برد

  تیگلینوس،. در این ھنگام نرون دستیاران جدیدي گرد خود جمع آورد كھ غالبًا از نژاد خشنتري بودند
مھمترین مشاور او شد؛ وي راه امپراطور را براي ھر كیف و عشرتي ھموار   رئیس پلیس شھر،

و دوازده روز بعد   نرون اوكتاویا را بھ دلیل نازا بودن طالق گفت و از خود راند،  ،۶٢در سال . ساخت مي
و با تاج گل نھادن   ھاي پوپایا كھ نرون برافراشتھ بود، مردم با واژگون كردن مجسمھ. با پوپایا ازدواج كرد

پوپایا كھ بر آشفتھ بود بھ عاشق خود . بدین كار بھ طور صامت اعتراض كردند  ھاي اوكتاویا، بر مجسمھ
انقالبي در دست تھیھ است تا نرون را از تخت بیندازد و  قبوالند كھ اوكتاویا نقشة تجدید ازدواج دارد و

نرون آنیكتوس را ، كھ قاتل   اگر بتوان سخن تاسیت را پذیرفت،. شوھر جدید اوكتاویا را بھ جاي او بنشاند
اي براي واژگون ساختن  دعوت كرد تا بھ زناي با اوكتاویا اقرار كند و او را در توطئھ  آگریپینا بود،
  بھ ساردني تبعید شد،  آنیكتوس ھمچنانكھ دستور گرفتھ بود تظاھر كرد،. ست اندر كار جلوه دھدامپراطور د

چند روز بعد از ورود . اوكتاویا بھ پانداتریا تبعید شد. و باقي عمر را با راحت و ثروت سپري ساخت
داشت و باورش در آن ھنگام فقط بیست و دو سال . كارگزاران امپراطور براي كشتنش آمدند  بدانجا،

گفت دیگر فقط  مي  برابر قاتالن خود بھ التماس افتاد،. شد آدمي بدان بیگناھي باید بدان زودي بمیرد نمي
pyاما مأموران سرش را بریدند و براي گرفتن پاداش . اي بھ او برساند تواند صدمھ خواھر نرون است و نمي
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خدایان را شكر گفت كھ باز ھم امپراطور را حفظ   كھ از مرگ اوكتاویا خبر شد،  ، سنا. نزد پوپایا بردند
  . كرده بودند

كنسولي كھ تازه انتخاب شده اما ھنوز بر   پس از مرگ آگریپینا،. در این ھنگام نرون خود خدایي شده بود
 ۶٣وقتي كھ در سال . برپا كنند» نرون بھ الوھیت رسیده«سر كار نرفتھ بود پیشنھاد كرد كھ معبدي براي 

ھنگامي كھ تیرداد اول بھ . كودك ھم جنبة الوھیت یافت  دختري از نرون زایید كھ اندكي بعد مرد، پوپایا
. پرستش كرد) مھر(بھ زانو درآمد و امپراطور را بھ نام میترا   روم آمد تا تاج ارمنستان را دریافت دارد،

متر ساخت كھ  ٣۶,۵بھ ارتفاع اي عظیم  پیشاوري آن مجسمھ  زرین خود را بنا كرد،  زماني كھ نرون خانة
خداي (اي از اشعة آفتاب گرد آن بود كھ او را با فوبیوس آپولون  و ھالھ  شبیھ سر او بر آن قرار داشت،

با اندامي   اما در واقع در این ھنگام سي و پنج سال داشت و فاسدي شكم بر آمده،. ساخت یكي مي) خورشید
  .و چشماني مرده و خاكستري بود  مویي زرد و مجعد،  تھ،پوستي شكس  اي فربھ، ضعیف و الغر، چھره

خواست  مي  از نقایص كاخھایي كھ بھ میراث برده بود عیبجویي بسیار مي كرد،  بھ عنوان خدا و ھنرمند،
اما محلة پاالتینوس شلوغ بود و در پایین آن از یك سو سیركوس ماكسیموس و . كاخي با نقشة خود بسازد

ماتم گرفتھ بود كھ . ھا قرار داشتند رگ روم واقع بود و در دو طرف دیگر آن زاغھسوي دیگر فوروم بز
  بھ جاي آنكھ مانند اسكندریھ یا انطاكیھ با   چرا رم،

آرزو داشت كھ رم را از نو . چنان اتفاقي و بدون نقشھ بزرگ شده بود  ھاي علمي ساختھ شده باشد، نقشھ
  .بگذارد» نرونشھر«یا » شھر نرون«ا و نام آن ر  باني دوم آن شود،  بسازد،

نھ روز بھ طول   بسرعت انتشار یافت،  رخ داد، ماكسیموس، حریقي در سیركوس ۶۴ژوئیة  ١٨روز 
با شتاب . برخاست، نرون در آنتیوم بود ھنگامي كھ شعلة حریق. و دو سوم شھر را نابود ساخت  انجامید،

داالن طاقداري كھ بتازگي براي . بھ رم رفت و بموقع رسید تا سوختن كاخھاي پاالتینوس را تماشا كند
. مربوط كردن كاخ خود بھ باغھاي مایكناس ساختھ بود یكي از اولین ساختمانھایي بود كھ فرو ریخت

  دخانة تیبر از حریق مصون ماند و در سراسر بقیة شھر،فوروم و كاپیتول و ھمچنین ناحیة غربي رو
ھاي  ھزاران نفر در میان خانھ. و آثار ھنري بیشمار نابود شدند  نسخ خطي ذیقیمت،  معابد،  ھا، خانھ

  پناه و سرگردان، صدھا ھزار نفر بي. شد جان دادند ھاي پرجمعیت خراب مي مسكونیي كھ در كوچھ
كردند و گوش بھ شایعاتي داشتند كھ نرون دستور حریق داده بود و  را سر ميشبھا   زده و مبھوت، وحشت

، در حالي كھ اشعار خود را دربارة  از باالي برج مایكناس. پراكند تا آتش را تجدید كند خاكسترھا را مي
نرون با حرارت زیاد رھبري  .كرد ميحریق را تماشا   نواخت، خواند و ھمراه آن چنگ مي غارت تروا مي

كوششي را كھ براي جلوگیري یا محدود ساختن حریق و فراھم آوردن وسایل كمكي بھ عمل مي آمد 
سیب فرمان داد تمامي ساختمانھاي دولتي و باغھاي امپراطوري را بھ روي بینوایان آ. برعھده گرفتھ بود

و   غذا را از نقاط اطراف مصادره كرد،  شھري از چادر در میدان مارس بھ وجود آورد،. دیده بگشایند
بنا بر قول . مسخرگیھا و بدگوییھاي اتھام آمیز مردم را بدون تندخویي تحمل كرد. ترتیب تغذیة مردم را داد

در جستجوي بالگردان ) خاطر داشتكھ مخالفت مسبوق بھ سابقة سناتوري او را ھمواره باید بھ (تاسیت 
  بود و آن را در مردمي یافت كھ

این نام از مسیح مشتق بود كھ در . شدند بھ واسطة اعمال شوم خود منفور بودند و عمومًا مسیحي خوانده مي
اي كھ  با آن واقعھ، فرقھ. در یھودا بھ قتل رسید  تحت پیشكاري پونتیوس پیالتوس،  زمان حكومت تیبریوس،

اي خطرناك جلو گرفت، اما اندكي بعد احیا شد و  اي خورد كھ تا مدتي از رشد خرافھ باني آن بود ضربھوي 
بل حتي در شھر رم ـ گودالي كھ ھر چیز رسوا و مھیب از چھار … . با شدتي جمع آمده و نھ فقط در یھودا

عة معمول خود را بھ نرون ھمان خد. گوشة جھان ھمچون سیالب بھ سوي آن روانھ است ـ انتشار یافت
گروھي بدھكار و بازمانده را یافت كھ راضي شدند بھ گناه خود اعتراف كنند؛ و بھ شھادت چنین . كار زد

بل بھ   و آن نھ بھ موجب مدرك آشكار دال بر آتش زدن شھر،. اي از مسیحیان محكوم شدند افرادي عده
  واسطة نفرت لجوجانة ایشان نسبت بھ 
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برخي . و نرون سخریھ و استھزا را بھ عذاب ایشان افزود  را با شدت بیرحمي كشتند، ایشان. نوع بشر بود
بعضي را با میخ بھ صلیب   از ایشان را با پوست ددان پوشاندند و رھا كردند تا خوراك سگان شوند،

زدند تا و بسیاري از ایشان را با مواد محترقة آغشتھ آتش   و گروھي از ایشان را زنده سوختند،  كوفتند،
بشریت بھ خاطر مسیحیان بر . عاقبت توحش این اقدامات دلھا را از رحم آكند… .شب ھنگام مشعل باشند

  .سر شفقت آمد

نرون با شعفي مشھود بازسازي شھر را بھ صورت خوابي كھ   پس از آنكھ بقایاي سوختگي زدوده شد،
ھر شھر واقع در امپراطوري، بھ تقاضا  از  كمك خرج براي این منظور،. براي آن دیده بود برعھده گرفت

خیابانھاي . و آنان كھ منازلشان نابوده شده بود توانستند از این محل خانة نوي بسازند  یا فشار جمع آمد،
شد و  اولشان از سنگ ساختھ مي  ھاي جدید بایست روكار و طبقة خانھ  جدید را پھن و مستقیم ساختند،

داشتند تا در صورت بروز حریق فاصلة امنیتي  ارات دیگر فاصلھ ميھمچنین بایست بھ حد كافي از عم
چشمھ ھایي كھ از زیر شھر جریان داشت با قنات بھ انبار بزرگي پیوند داده شد تا در . موجود باشد

نرون، از محل خزانة امپراطوري، در طول خیابانھا . صورت وقوع حریقھاي بعدي ذخیرة آب باشد
ھاي تماشایي زمان  معمرین و پیرمردان صحنھ. انداخت ي ھزاران خانھ سایھ ميرواقھایي ساخت كھ بھ رو

اما چیزي نگذشت كھ ھمھ موافقت كردند كھ رمي سالمتر و امنتر و   شھر قدیم را از یاد برده بودند،  گذشتة
  .زیباتر از حریق بیرون آمده است

گذاشت، مورد  ود را نیز بھ قالبي تازه مياگر نرون در این ھنگام كھ پایتخت خود را از نو ساخت زندگي خ
  اند، آن طور كھ گفتھ  در حالي كھ چند ماھھ آبستن بود،  میالدي، ۶۵اما پوپایا در سال . گرفت عفو قرار مي

شایع بود كھ آن لگد جواب نرون بھ اعتراضات پوپایا بوده . مرد  بر اثر لگدي كھ بھ شكمش خورده بود،
چون با اشتیاق   از مرگ پوپایا غصة بسیار خورد،. نھ رفتن نرون از مسابقاتاست، بھ واسطة دیر بھ خا

تشییعي پر طنطنھ   دستور داد جسدش را با ادویة نایاب حنوط كردند،. تمام چشم بھ راه وارث خود بود
ت چون پسركي سپوروس نام را كھ بسیار بھ پوپایا شباھ. اي بر جسد او خواند و مرثیھ  برایش راه انداخت،

از او   از ھر لحاظ،«اش كردند و طي تشریفات رسمي با او ازدواج كرد و  دستور داد اختھ  داشت یافتھ بود،
در . داشت زیركي بشوخي گفت كھ اي كاش پدر نرون نیز چنین زني مي» .ھمچون زني استفاده مي كرد

بعاد آن ساختمان ـ در تزیینات مسرفانھ و مخارج و ا. ھمان سال شروع بھ ساختن خانة زرین خود كرد
داد ـ تنفر آریستوكراسي و سوءظن پلبیھا را تجدید  مساحتي كھ قبال چندین ھزار بینوا را در خود جاي مي

  .كرد

داري براي بر تخت نشاندن كالپورنیوس پیسو در  جاسوسان نرون ناگھان برایش خبر بردند كھ توطئة دامنھ
كاركنان دست دوم و كم اھمیت توطئھ را دستگیر كردند  عمال نرون چند تن از). ۶۵سال (شرف اجراست 

  و با شكنجھ و تھدید از ایشان اعتراف گرفتند كھ سایة 

. اندك اندك تمامي نقشھ آشكار شد. انداخت نیز مي  اي، و از جملھ لوكانوس شاعر و سنكا، شك را بر عده
قسم خورده است طبقة سناتورھا را نابود انتقام نرون چنان وحشیانھ بود كھ رومیان باور كرده بودند نرون 

لوكانوس . مدتي بھ مباحثھ پرداخت و سپس فرمان را اجرا كرد  چون بھ سنكا فرمان خودكشي داده شد،. كند
تیگلینوس، كھ نسبت بھ محبوبیت پترونیوس . جان داد  ضمن خواندن اشعار خود،  نیز ورید خود را درید و،

ي از غالمان آن مرد خوشگذران رشوه داد تا بھ زیان ارباب خود گواھي بھ یك  ورزید، نزد نرون حسد مي
پترونیوس با فراغ بال مرد؛ . و نرون را ترغیب و اغوا كرد تا بھ مرگ پترونیوس فرمان دھد  دھد،

خواند و با روش معمول خود  وریدھاي خود را گشود و باز بست و در ضمن براي دوستان خود شعر مي
. گفت؛ سپس مقداري قدم زد و كمي خوابید؛ و بعد باز وریدھایش را باز كرد و آرام مرد با ایشان سخن مي

بل   نھ از این لحاظ بود كھ در توطئھ دست داشتھ بود،  رواقیون سنا،  سر دستة  محكوم شدن تراسئاپایتوس،
خواندن او لذت از آواز   داد، از این جھت كھ كال بھ حد كافي نسبت بھ امپراطور شور و شوق نشان نمي

را صرفًا   ھلویدیوس پریسكوس،  دامادش،. برد، و ترجمة حالي كھ از كاتو نوشتھ بود تحسین آمیز بود نمي
  فیلسوف رواقي،  موسونیوس روفوس،. كشتند  اما دو تن دیگر را كھ از ایشان مدح گفتھ بودند،. تبعید كردند
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پدر   دو برادر سنكا ـ یكي آنایوس مال،. فرستادندرا بھ تبعید   حقوقدان بزرگ،  و كاسیوس لونگینوس،
كھ بولس حواري را در كورنت آزاد ساخت ـ فرمان یافتند كھ خود را   لوكانوس، و دیگري آنایوس نواتوس،

  .بكشند

، براي شركت در مسابقات اولمپي و دادن چند ۶۶در سال   نرون پس از فارغ شدن از غوغاي داخلي،
در » .یونانیان تنھا مردمي ھستند كھ گوش موسیقي شناس دارند»  :گفت مي. كردكنسرت بھ یونان عزیمت 

و چنان صدمھ دید كھ نزدیك بود بمیرد؛   از ارابھ پرت شد،  اي را راند، مسابقات اولمپي ارابة چھار اسبھ
اما . ا رھا كرداما قبل از پایان مسیر آن ر  چون باز او را در ارابھ نھادند، تا مدتي بھ مسابقھ ادامھ داد،

دانستند و تاج  كند خوب مي قضات تفاوت بین یك امپراطور را با یك فرد عادي كھ در مسابقھ شركت مي
چنان شاد شد كھ اعالم كرد از آن بھ بعد نھ   چون جماعت براي او كف زدند،. پیروزي را بھ او جایزه دادند

. عني از پرداخت ھر گونھ باجي بھ روم معاف شودبل سراسر یونان باید آزاد باشد ـ ی  فقط آتن و اسپارت،
وسایل رفاه او را فراھم   و برزخي در یك سال،  شھرھاي یونان، با دادن مسابقات اولمپي، پوتیایي، نمئایي،

و ورزشكار   بازیگر،  چنگنواز،  و او در جواب این لطف در تمامي آن مسابقات بھ عنوان خنیاگر،  آوردند،
نسبت بھ حریفان خود ادب محض   كرد، واعد مسابقات مختلف را با دقت مراعات مينرون ق. شركت جست

در ضمن . كرد و براي تسلي ایشان در مورد فتح اجباري خود شھرنشیني رم را بھ ایشان اعطا مي  بود،
آھي . مسافرت خود در یونان خبر شد كھ یھودا انقالب كرده و سراسر مغرب علم طغیان برافراشتھ است

  د و سفر خود كشی

ولو براي   ھیچ كس اجازه نداشت،  خواند، وقتي در تئاتر آواز مي»  :گوید سوئتونیوس مي. را دنبال كرد
و چند تني خود   در تئاتر زاییدند،  از این جھت بود كھ برخي زنان،. فوریترین حوایج، از تئاتر خارج شود

اي را كھ قیصر طرح  در كورنت دستور داد ترعھ» .زدند تا ایشان را از تئاتر خارج كنند را بھ مردن مي
كھ   نرون،. اما طي آشوب سال بعد بھ كناري گذارده شد  كرده بود بھ مرحلة اجرا درآوردند؛ كار آغاز شد،

طي مراسم رسمي   ،)۶٧سال (ھاي بیشتر بھ وحشت افتاده بود، بھ ایتالیا بازگشت  از خبر قیامھا و توطئھ
  .جایزه را كھ در یونان برده بود نشان داد ١٨٠٨  ھاي فتح، بھ عنوان نشانھ  پیروزي وارد رم شد و،

یولیوس،   فرماندار لیون، ۶٨در ماه مارس سال : ماندند اما قضایاي غم انگیز از مسخرگیھاي او عقب نمي
سسترس براي سر  ٢,۵٠٠,٠٠٠چون نرون   استقالل گل را اعالم داشت،  كھ اھل گل بود،  ویندكس،

ھر كھ سر نرون را براي من بیاورد سر من پاداش «ویندكس متقابال گفت كھ   كس جایزه تعیین كرد،ویند
اولین توجھش آن بود   كرد، كھ خود را براي میدانداري در برابر این حریف مردخو آماده مي  نرون،» .او

آوریل خبر رسید كھ  اما در ماه. كھ گاریھایي براي حمل آالت موسیقي و البسة نمایش خود انتخاب كند
كھ خبر   سنا،. بھ سوي روم در حركت است  با ویندكس ھمدست شده،  فرمانده سپاه روم در اسپانیا،  گالبا،

. شد پاسداران امپراطور حاضرند در ازاي پاداش قابلي نرون را رھا كنند، گالبا را امپراطور اعالم كرد
از خانة زرین خود بھ باغھاي   ین نحو مسلح شد،چون بد  نرون مقداري زھر در جعبة كوچكي ریخت و،

از آن عده افسران گارد كھ در كاخ حاضر بودند تقاضا كرد كھ . سرویلیایي بر سر راه اوستیا گریخت
مگر مردن چنین »   :و یكي از ایشان بیتي از ویرژیل را براي او خواند  ھمھ رد كردند،. ھمراه او بروند

بھ . ھ آن قدرت مطلق كھ كارش را ساختھ بود چنان ناگھاني بند آمده باشدشد ك باورش نمي» دشوار است؟
كنار رود تیبر رفت تا خود را غرقھ كند، . چندین دوست براي كمك قاصد فرستاد، اما ھیچ یك جواب ندادند

یي او پیشنھاد كرد كھ در ویالي خود در جادة ساالریا  یكي از غالمان آزاد شدة او،  فایون،. اما جرئت نكرد
نرون فورًا پیشنھاد را پذیرفت، و در تاریكي شش كیلومتر مسافت را از وسط شھر پیمود و . را پنھان كند

، در انبار فایون گذراند و بھ اندك صدایي  آن شب را در قبایي خاك آلود، بیخواب و گرسنھ. بھ خارج رفت
و   عالم كرده، دستور توقیف او را داده،قاصد فایون خبر آورد كھ سنا نرون را دشمن خلق ا. بھ خود لرزید

نرون پرسید آن طرز چیست؟ جوابش . مجازات شود» بھ طرز قدیم«تصویب كرده است كھ نرون باید 
كوبند، و  اي مي گذرد بھ چوبھ كنند، با چنگال پوالدیني كھ از گردنش مي مرد محكوم را برھنھ مي«دادند 

pyخود را با دشنھ بكشد، اما دچار این خطا شد كھ نخست از وحشت خواست » .زنند سپس تا حد مرگ مي
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با مردنم چھ ھنرمندي نابود «: ماتم گرفت كھ . نوك دشنھ را آزمود و دید كھ بھ نحوي ناخوشایند تیز است
  »!شود مي

ـ خنجري » آید اكنون بانگ سم چارپایان تندپا بھ گوش من مي! گوش فرا ده«ضمن خواندن شعري ـ . بودند
. كمك كرد تا خنجر بھ منزل برسد  و اپافرودیتوس، غالم آزاد شدة او،  دستش لرزید،  ود فرو برد،بھ گلوي خ

و كارگزاران گالبا با این تقاضا موافقت   نرون از ھمراھان خود تقاضا كرده بود نگذارند جسدش مثلھ شود،
). ۶٨سال (ا بھ خاك سپردند معشوقة سابقش، او را در چارطاق دومیتیھ  ھاي پیر او و آكتھ، دایھ. كردند

اما عدة . دویدند در میان شھر مي  بسیاري از مردم از خبر مرگ او شاد شدند و، با كالھھاي آزادي بر سر،
نسبت بھ بینوایان   كرد، بیشتري عزاي او را گرفتند؛ چون ھمان قدر كھ نسبت بھ بزرگان بیرحمانھ ظلم مي

دادند كھ نرون واقعًا نمرده است و با  تمام گوش بھ شایعاتي مياین عده با اشتیاق . بخشنده و كریم بود
آید؛ و ھنگامي كھ خبر مرگ او را قبول كردند؛ تا چند ماه بر  نیروي سنا در جنگ است و بھ سوي رم مي

  .آمدند تا گل بر آن بیفشانند گور او مي

V – سھ امپراطور  

چون سلسلة انساب خود   تباري بلند داشت،. بھ روم رسید ۶٨سرویوس سولپیكوس گالبا در ماه ژوئن سال 
سال كھ بھ  در این. رساند و گاو مي مینوس،را از طرف پدر بھ یوپیتر و از جانب مادر بھ پاسیفائھ، زن 

دست و پایش چنان كج شده بود كھ نھ   بھ واسطة نقرس،  طاس شده بود و،  اوج اعتبار خود رسید،
بھ گناھان معمول رومیان، اعم از . توانست كتابي بھ دست بگیرد توانست كفش بھ پا كند و نھ مي مي

آنچھ . كوتاه سخت این گناھان نبوداما آنچھ دوران زمامداري او را چنان   آلوده بود،  زنبارگي و شاھدبازي،
ارتش و مردم را سخت ناخوش آمد رعایت صرفھ جویي در بیت المال و بھ كار بستن عدالت بدون انحراف 

اند بایست نھ عشر آن را  ھنگامي كھ فرمان داد آنان كھ ھدایا یا ممر معاش دائم از نرون دریافت داشتھ. بود
  .زه براي خود تراشید و ایامش بھ آخر رسیدھزار دشمن تا  بھ خزانھ بازگردانند،

اعالم كرد فقط در صورتي از عھدة پرداخت دیون خود   كھ سناتوري ورشكستھ بود،  ماركوس اوتو،
  سواره وارد فوروم رم شدند،  افراد گارد طرفداري خود را از او اعالم داشتند،. آید كھ امپراطور شود برمي

گالبا بدون مقاومت گردن خود را در برابر . گذشت ت روان ميو بھ گالبا برخوردند كھ سوار تخ
اما   یكي از ایشان سر را براي اوتو برد،. سرش و بازوانش و لبانش را بریدند. شمشیرھاي گارد فرود آورد

سنا . شست خود را در دھان سر فرو برد  توانست سر را با موي تنك و خون آلود حمل كند، از آنجا كھ نمي
در گرمانیا و مصر، امپراطوري   و در ھمان حال ارتشھاي روم،  وتو را بھ امپراطوري پذیرفت،بھ شتاب ا
  را بھ سر 
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  فوروم رم

این دو سركرده آولوس ویتلیوس در گرمانیا و تیتوس فالویوس وسپاسیانوس . گفتند كردگان خود تھنیت مي
و مقاومت ناچیز پادگانھاي شمال و پاسداران  ویتلیوس با لشكریان نیرومند خود بھ ایتالیا ھجوم برد. بودند

و ویتلیوس بر   اوتو پس از دوران حكومت نود و پنج روزه خود را كشت،. امپراطور را در ھم شكست
  .تخت نشست

ممكن بود   ھمچون گالبا،  ، این نكتھ از نقاط ضعف حكومت و سیستم نظامي روم بود كھ مردمي كاھل
. فرمانده نیروي روم در گرمانیا گردد  مانند ویتلیوس،  یا خوشگذراني تناسا،  ،فرمانده ارتش در اسپانیا شود

پنداشت و ھر وعده غذا را بدل بھ میھماني  ویتلیوس مردي شكمپرست بود كھ امپراطوري را ضیافتي مي
 و چون این فواصل رو بھ نقصان گذارده  پرداخت، ھاي غذا بھ كار حكومت مي میان وعده. كرد مفصلي مي

اش آسیاتیكوس واگذارد كھ در مدت چھار ماه یكي از ثروتمندترین  كار حكومت را بھ بردة آزاد شده  بود،
لشكري را رو بھ ایتالیا   سر كردة قواي وسپاسیانوس،  چون ویتلیوس شنید كھ آنتونیوس،. افراد روم شد

در . د و خود بھ شكمپروري پرداختزیردستان گذار  دفاع خود را بر عھدة  راند تا او را از تخت براند، مي
، ضمن یكي از جنگھاي شدید و پر  ھاي آنتونیوس، مدافعان ویتلیوس را در كرمونا ، دستھ۶٩ماه اكتبر سال 

و در آنجا بقایاي نیروي ویتلیوس   آنتونیوس وارد رم شد،  دستة. مغلوب ساختند  خونریزي زمان باستان،
گوید  تاسیت مي. ، در حالي كھ وي خود در كاخ پناھنده شده بودشجاعانھ از امپراطور خود دفاع كردند

چنانكھ گویي صحنة آدمكشي چیزي بیش از نمایش بھ   كردند، نبرد را نظاره مي  گلھ وار جمع آمده،«مردم 
ھا را غارت  برخي از مردم دكانھا و خانھ  در ضمن كھ نبرد ادامھ داشت،» .خاطر تفریح ایشان نیست

بیرحم و بدون شفقت   سربازان آنتونیوس پیروز شدند،. دادند سپیان بھ كسب خود رونق ميكردند و رو مي
كھ ھمچون نفس تاریخ براي   و بدون ھیچ ناراحتي شھر را غارت كردند؛ و جماعت،  دشمنان را كشتند،

و كناري  كردند تا دشمنان را از ھر گوشھ بھ لشكریان پیروزمند كمك مي  تمجید فاتحان گرد آمده بودند،
اي بھ گرد گردنش دور  نیمھ برھنھ با حلقھ  كھ از نھانگاه بیرون كشیده بودند،  ویتلیوس را،. بیرون بكشند

pyو عاقبت در یك لحظھ كھ رحم بر ددخویي   اش دادند، با تأني شكنجھ  پھن بر او افشاندند،  شھر گرداندند،
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ھا كشیدند و بھ رودخانة  با قالب در میان كوچھ جسدش را ). ۶٩دسامبر سال (چیره آمده بود او را كشتند 
  .تیبر افكندند

VI – وسپاسیانوس  

وسپاسیانوس كھ مشغول ھدایت جنگ ! برخورد با مردي ذیشعور و توانا و شریف چھ آسایشي در بر دارد
، سر فرصت، براي در دست گرفتن ھمینة خطیري كھ سربازانش برایش تحصیل كرده بودند بھ  یھودا بود

  و سنا بشتاب آن   آمد،رم 

اي كھ تمامي شئون زندگي آن  ، با نیرویي الھامبخش بھ اعادة نظم و ترتیب در جامعھ)٧٠اكتبر سال (
چون متوجھ شد كھ بایست كارھاي آوگوستوس را تكرار كند، الجرم رفتار و . مغشوش شده بود كمر بست

ا سنا از در آشتي درآمد و حكومت مشروطھ ب. سیاست خود را با رفتار و سیاست آن امپراطور تطبیق داد
» لزماژستھ«و ویتلیوس بھ موجب   اوتو،  گالبا،  كساني را كھ در زمان نرون،. را از نو برقرار ساخت

تعداد افراد و اختیارات   سازمان ارتش را تجدید كرد،  محكوم شده بودند آزاد كرد یا از تبعید فرا خواند،
سركردگان كاركشتھ را بھ شھرستانھا گماشت تا طغیان را فرو   ساخت، پاسداران امپراطور را محدود

  .ببنددو اندكي بعد توانست در معبد یانوس را بھ نشانھ و تعھد صلح   نشانند،

اندامي چھارشانھ و شخصیتي نیرومند . مند او در كمال بودنظیر قالب نیرو اما قدرت بي  شصت سال داشت،
و چشمانش كوچك و تیز بود كھ در ھر   ھایش خشن اما مسلط، گونھ  سرش وسیع و طاس و بزرگ،  داشت،

االراده و صاحب  صرفًا مردي قوي  ھاي نبوغ در او پدیدار نبود، ھیچ یك از نشانھ. كرد گري رسوخ مي حیلھ
و خاندان و تبار او از   ھاي جنوب آپنن در نزدیكي رئاتھ بھ دنیا آمده بود، یكي از دھكدهدر . ھوش عملي بود

مردي از عوام الناس بر اریكة امپراطوري رسیده : جلوس او بر تخت انقالبي چھارجانبھ بود. پلبینھا بودند
سلسلة   خت نشانده بود،یك ارتش ایالتي بر پاسداران امپراطور فایق آمده بود و نامزد خود را بر ت  بود،

یولیو ـ كالودیوسي شده بود، و عادات و خصال سادة مردم متوسط ایتالیا در دربار   فالویوس جانشین سلسلة
وسپاسیانوس تبار . امپراطور جاي اسراف اپیكوري و اخالف شھري آوگوستوس و لیویا را گرفتھ بود

اي علماي علم االنساب كھ  وقتي عده. ن آن بر نیامدفرومایة خود را ھرگز از یاد نبرد و در صدد پنھان كرد
وسپاسیانوس با   چشم بھ كرم او داشتند بر آن شدند كھ یكي از نیاكان او را از مالزمان ھركولس اعالم كنند،

رفت تا از طرق زندگي روستایي  بھ طور مرتب بھ زادگاه خود مي. خود ایشان را بھ سكوت واداشت  خندة
  كرد، تجمل پرستي و تنبلي را مالمت مي. داد كھ ھیچ چیز در آن محل تغییر كند جازه نميو ا  آن لذت برد،

وقتي یك . و با اسراف جنگي آشتي ناپذیر داشت  گرفت، خورد، ماھي یك بار روزه مي غذاي دھقانان را مي
وسپاسیانوس   د،دا تن رومي كھ توسط وسپاسیانوس بھ مقامي نامزد شده بود بھ مالقاتش آمد و بوي عطر مي

ترتیبي داد كھ ھر كس بسھولت بھ او . و مقام را مسترد داشت» دادي چھ بھتر بود بوي سیر مي»  :گفت
از شوخیھاي نیشدار نسبت بھ   گفت، كرد و سخن مي بر اساس تساوي با مردم زندگي مي. دسترسي داشت

چون بر . گیري كند و خصال او خرده و بھ ھمھ كس آزادي بسیار داده بود تا از رفتار  برد، خود لذت مي
دانند بار زحمت فرمانروا  چینان را بخشید و گفت چھ احمقند كھ نمي توطئھ  اي بر ضد خود آگاه شد، توطئھ

  .چقدر سنگین است

كھ نرون او را بھ تبعید فرستاده   ھلویدیوس پریسكوس،. فقط در یك مورد حسن خلق خود را از دست داد
سخت اصرار ورزید كھ جمھوري اعاده شود، و بدون قید   سپاسیانوس بھ سنا باز گشت،چون بھ امر و  بود،

خواھد بھ ناسزاگویي ادامھ  وسپاسیانوس از او خواست كھ اگر مي. گفت و شرطي بھ وسپاسیانوس ناسزا مي
ا صدور وسپاسیانوس او را تبعید كرد و حكومتي عالي را ب. در سنا حضور نیابد؛ ھلویدیوس نپذیرفت  دھد،

زیر زبان »  بھ قول سوئتونیوس،  بعدًا از این كار متأسف شد و باقي عمر،. دار ساخت فرمان اعدام او لكھ
pyاما دستة اخیر بیشتر كلبي و كمتر » .و گستاخي حكیمان صبري عظیم از خود نشان داد… رك دوستان 
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شناختند و بھ  ت را تحمیل ميو ھرج و مرج طلبان فیلسوف مشربي بودند كھ تمامي حكوم  رواقي بودند،
  .كردند ھمة امپراطوران حملھ مي

بھ منظور تزریق خون تازه در مجلس سنایي كھ بھ واسطة محدودیت خانوادگي و جنگ داخلي تباه شده 
ھزار خانوادة متشخص   با استفاده از اختیارات،  وسپاسیانوس مقام سنسوري را براي خود تأمین كرد،  بود،

برجستگان پاتریسینھا یا   ، ایشان را در زمرة آن بھ رم آورد تالیا و متصرفات غربيرا از سراسر ای
بھ   آریستوكراسي جدید،. سنا را از صفوف ایشان آكند  علي رغم اعتراضات شدید،  سواركاران جا داد و،

 این آریستوكراسي ھنوز بھ واسطة ثروت. اخالق جامعة روم را اصالح كرد  پیروي از سرمشق او،
بادآورده ضایع نشده بود، و ھمچنین آن قدر از كار و كوشش و زراعت فاصلھ نیافتھ بود كھ كارھاي عادي 

و چیزي از نظم و ترتیب و نجابت زندگي امپراطور را در خود   زندگي و حكومت را دون شأن خود بداند،
رن حكومت صالحي در روم از ھمین طبقھ فرمانروایاني برخاستند كھ پس از دومیتیانوس مدت یك ق. داشت
  استفاده از آزادشدگان بھ عنوان عمال امپراطوري عیوبي داشت كھ وسپاسیانوس از آن باخبر بود،. كردند

لذا جاي بسیاري از ایشان را بھ افراد طبقة جدیدي كھ بھ رم آورده بود داد و بھ طبقة رو بھ رشد بازرگانان 
  .اي در احیاي ملك بھ وجود آورد نھ سال معجزهبا كمك این عده، در مدت . روم واگذار كرد

 .استسسترس الزم  ۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠حساب كرده بود كھ براي تبدیل ورشكستگي بھ تعادل مالي 
میزان باج شھرستانھا را باال برد، یونان را از نو   براي تھیة این مبلغ تقریبًا بھ ھمھ چیز مالیات بست،

  اراضي عمومي را دوباره بھ تصرف دولت درآورد و بھ اجاره واگذار كرد،  مجبور بھ پرداخت باج كرد،
ت كھ شارمندان او را بھ جویي اصرار داش و چنان در صرفھ  كاخھا و امالك امپراطوري را فروخت،

كھ روم باستان را مانند رم فعلي تزیین   حتي بر آبریزگاھھاي عمومي،. عنوان دھقاني بینوا از نظر انداختند
  پسرش . مالیات بست  كرد، مي

تیتوس بھ چنین ممر درآمد رسوایي اعتراض كرد، اما امپراطور كھنسال چند سكھ را كھ از آن راه عاید 
كند كھ  سوئتونیوس او را متھم مي» دھد؟ بو مي  بچھ جان،  ببین،»  :ني جوان گرفت و گفتشده بود زیر بی

فروخت و حریصترین كارمندان خود را در شھرستانھا تشویق  براي ازدیاد درآمد دولت مقامات را مي
ن را كردند، و آنگاه وي ناگھان ایشا بھ طوري كھ آن كارمندان از فرط یغماي مردم ورم مي  كرد، مي

ولي این مرد . گرفت ھاي ایشان را بھ مصادره مي كرد و گردآورده احضار و بھ اعمالشان رسیدگي مي
بل ھمھ را صرف بھبود اقتصاد و   كرد، صاحب فن در امور مالي از این درآمدھا دیناري ھم خرج خود نمي

  .كرد تزیین معماري و پیشرفت فرھنگي روم مي

چنان . تربیت دولتي در روزگار باستان در انتظار این سرباز كند ذھن بود استقرار نخستین سیستم تعلیم و
مقرر داشت كھ برخي از معلمان كاردان ادبیات التیني و یوناني و معاني بیان از اعتبارات دولت حقوق 

شاید آن شكاك پیر چنان دریافتھ بود . بگیرند و پس از بیست سال خدمت حقوق بازنشستگي دریافت دارند
داد ممكن  معلمان در تشكیل و ایجاد عقاید عمومي سھمي دارند و از حكومتي كھ پولي بھ راه ایشان ميكھ 

حتي در مناطق روستایي، احیا   محتمال، بنا بھ دالیل مشابھي، بسیاري از معابد قدیم را،. است تعریف كنند
سر سربازان او سوزانده شده بود از و مینروا را كھ توسط طرفداران ویتلیوس بر   یونو،  معبد یوپیتر،. كرد

و ساختمان مشھورترین بناھاي روم را كھ كولوسئوم   مزاري شاھانھ براي االھة صلح بنا كرد،  نو ساخت،
طبقات باال ماتم گرفتھ بودند كھ اموال ایشان بھ صورت مالیات صرف تھیة ساختمان براي . باشد آغاز نھاد

مردم را بھ مبارزة . و كارگران نیز حقشناسي بخصوصي نداشتندشود،  دولت و مزد جھت عامة مردم مي
و خود نخستین توبرة خاكروبھ را حمل   ھاي مانده از جنگ اخیر برانگیخت، شدیدي در راه ازالة خاكروبھ

ھاي مربوط بھ ماشین حمالي را بھ او نشان داد كھ تا میزان زیادي حاجت بھ كار  وقتي مخترعي نقشھ. كرد
باید فقیران »   :وسپاسیانوس نپذیرفت و گفت  داد، ر اجراي كار ساختمان و حمل زواید تقلیل ميانساني را د

ایجاد بیكاري   وسپاسیانوس بھ مسئلة  در این فرصت كھ ممكن بود نصیب اختراع شود،» .خود را غذا بدھم
py  .در نتیجة پیشرفت وسایل فني پي برد و بھ زیان انقالب صنعتي رأي داد
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ثروت شھرستانھا ـ الاقل از لحاظ پولي ـ دو برابر زمان . بھ نحوي بیسابقھ رو بھ ترقي بودند شھرستانھا
وسپاسیانوس آگریكوالي . كردند و پرداخت باجھاي اضافي را بدون صدمھ تحمل مي  آوگوستوس شده بود،

تیتوس اورشلیم را . اشتو خاتمھ دادن بھ طغیان یھود را بھ تیتوس واگذ  توانا را بھ حكومت بریتانیا فرستاد،
مراسم . كند بھ رم بازگشت تسخیر كرد و با افتخاراتي كھ معموال از آن كسي است كھ بیشتر كشتار مي

ھا عبور داده شد و طاق مشھوري بھ  از كوچھ   پیشاپیش صف طویل اسیران و غنایم،  پیروزي تماشایي،
اما از این جھت دلتنگ شده بود   بالید، ھ خود ميوسپاسیانوس از پیروزي پسرش ب. یادبود فتح برافراشتھ شد

  با خود آورده و خواھان  بھ عنوان معشوقھ،  كھ تیتوس شاھزاده خانم یھودي زیبایي را بھ نام برنیكھ،

  

  نماي كولوسئوم از خارج

امپراطور . مصداق پیدا كرد »برد اسیر، فاتح وحشي خود را بھ اسارت«باز ھم مفھوم . ازدواج با او بود
اي  او خود پس از مرگ زنش با كنیز آزاد شده. فھمید كھ چرا شخص باید با معشوقة خود ازدواج كند نمي

وسپاسیانوس   د،و ھنگامي كھ آن زن مر  آنكھ زحمت ازدواج با او را بر خود ھموار كند، كرد بي زندگي مي
برایش قطعي بود كھ تعیین جانشین بایست قبل از فوت او . عشق خود را میان چند ھمخوابھ پخش كرد

خواست  اما از وسپاسیانوس مي  سنا با او موافق بود،. عملي شده باشد تا از ھرج و مرج جلوگیري شود
بھ فرزند خواندگي بپذیرد؛  نام ببرد و) بود كھ قاعدتا بایست سناتوري مي(را » بھترین خوبان«

  براي تسھیل امر،  فاتح جوان،. گفت كھ بھ نظر او تیتوس از ھمھ كس بھتر است وسپاسیانوس در جواب مي
بدین ترتیب، امپراطور تیتوس را در . برنیكھ را روانھ ساخت و تسلي خاطر را در اختالط با زنان جست

  .كومت را بھ وي واگذاشتاي از ح تخت و تاج با خود شریك ساخت و سھم عده

در شرب آبھاي ملین   در مدتي كھ در جنوب آپنن بود،. وسپاسیانوس مجددًا بھ رئاتھ سفر كرد ٧٩در سال 
پذیرفت و بھ  سفرا را مي  با اینكھ بستري شده بود،. روي كرد و دچار اسھال شدید شد دریاچة كوتیلیا زیاده

طبع   ھمة  كرد، ت مرگ را بر وجود خود احساس ميھر چند دس. پرداخت سایر وظایف مقام خود مي
pyدر حال ضعف بود ( »!واي كھ نزدیك است خدا شوم»  :گفت مي. آمیز خود را بگزافھ حفظ كرده بود طیبت
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و با این » .امپراطور بایست ایستاده بمیرد«: گفت مي. كھ تقالیي كرد و با كمك گماشتگان برپا خاست
  .ومت خیر دھسالة خود را پایان دادكلمات عمر شصت و نھ سالھ و حك

VII – تیتوس  

ترین امپراطوران  ، خوشبخت)تیتوس فالویوس وسپاسیانوس(پسر بزرگتر وسپاسیانوس، كھ ھمنام او بود 
» نازنین بشریت«در حالي كھ ھنوز   وي در سال دوم حكومت خود در چھل و دو سالگي درگذشت،. بود
در . گردد زمان بھ او مھلت نداد كھ دچار فساد قدرت یا دلزدگي از وھمي بودن تمایالت خویش. بود

و نامش را با زندگي لجام گسیختھ آلوده   خود را مشھور ساخت،  با شركت در جنگھاي بیرحمانھ،  جواني،
اصول اخالق   بھ جاي آنكھ بگذارد قدرت علي االطالق او را سرمست سازد،  چون بھ حكومت رسید،. كرد

خطاي او بذل و بخشش بي حد بزرگترین . را اصالح كرد و حكومت خود را نمونة خرد و شرافت ساخت
. شمرد اي شاد نساختھ بود، جزو عمر نمي آن روز را كھ در آن كسي را با اعطاي ھدیھ. و حساب او بود

رساند كھ پدرش  انباشتھ را تقریبًا بھ ھمان وضع مي  و خزانة  كرد، پول بسیار خرج ورزشھا و نمایشھا مي
  ئوم را بھ پایان رساند و یك عمارت كولوس. در ابتداي حكومت خود یافتھ بود

   

  

  نماي كولوسئوم از داخل

بل برخالف   كسي بھ مجازات اعدام محكوم نشد،  در دوران حكومت كوتاه او،. حمام بلدي دیگر ساخت
دھد كشتھ شود تا آنكھ  خورد كھ ترجیح مي قسم مي. دستور داده بود خبرچینان را تازیانھ بزنند و تبعید كنند

بھ ھمان   و دستگیر شدند،ھنگامي كھ دو تن شریفزاده در حین توطئھ بھ منظور واژگون ساختن ا. بكشد
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گر فرستاد تا قلق او را فرو نشاند  سپس پیكي نزد مادر یكي از دو توطئھ. بسنده كرد كھ بھ ایشان اخطار كند
  .و خبرش كند كھ پسرش در امان است

بسیاري از  ٧٩اي در سال  حریق سھ روزه. بدبختیھاي او سوانحي بود كھ چندان نفوذي در آنھا نداشت
و مینروا مجددًا در آن سوخت؛ در ھمان   یونو،  ه را نابود ساخت كھ از جملھ معبد یوپیتر،عمارات عمد

آتشفشان وزوویوس شھر پومپئي و ھزاران تن ایتالیایي را زیر مواد مذاب خود مدفون ساخت؛ و یك   سال،
چھ توانست در تیتوس آن. تر بود سال بعد روم گرفتار طاعوني شدكھ از تمامي طاعونھاي قبلي آن كشنده

بل محبت شامل پدرانھ را بروز   نھ فقط عالقة امپراطور،«تخفیف عذاب ناشي از این بلیات انجام داد، و 
. بھ مرض تب درگذشت  ، در ھمان خانة روستایي كھ پدرش بتازگي در آن مرده بود،٨١در سال » .داد

  .تمامي مردم روم ماتم او را گرفتند مگر برادري كھ جانشین او شد

VIII - دومیتیانوس  

  اي كھ دربارة منابع عمده. نظرانة تمثالي از دومیتیانوس حتي از تصویر نرون نیز دشوارتر است تصویر بي
این ھر دو در دوران حكومت او پیشرفت . حكومت او در دست است ھمان تاسیت و پلیني كھین ھستند

آن ھم جنگي كھ   ومیتیانوس در جنگ بودند ـاما جزو آن دستھ از گروه سناتورھا بودند كھ با د  كردند،
ستاتیوس و مارتیالیس را داریم كھ   در برابر این شھود متخاصم،. تقریبًا بھ زوال ھر دو طرف منجر شد

خوردند یا طالب آن بودند و واقعًا سر او را بھ آسمان  ھر دو شاعر بودند و نان دومیتیانوس را مي
مانند بسیاري   چون این آخرین فرد سلسلة فالویوس،  اند، ھد صادق بودهشاید این ھر چھار شا. رساندند مي

از افراد سلسلة یولیو ـ كالودیوسي، در ابتداي كار ھمچون جبرائیل بود و در انتھاي امر بھ صورت لوكیفر 
ظریف،   در جواني فروتن،: شد در این مورد روح دومیتیانوس ھمواره با او ھمراه مي. درآمد) شیطان(

داشت ـ ھر » و سري طاس  پاھاي معوج،  شكمي بیرون زده،«و بلند قامت بود؛ در سالھاي آخر   شرو،خو
در كھولت از نثر خود   سرود، در دوران بلوغ شعر مي. چند كتابي بھ عنوان در نگاھداري از مو نوشتھ بود

گر تیتوس برادر او ا. گذاشت ھا و نطقھاي خود را بھ دیگران مي ھم اطمینان نداشت و تحریر خطابھ
آیند كھ پیروزي دوستان را  شد؛ اما فقط بزرگوارترین ارواح از عھدة آن برمي شاید رستگارتر مي  بود، نمي

  . شاھد باشند و خم بھ ابرو نیاورند

كار بھ جایي رسید كھ خود تیتوس ناچارشد از پدر تقاضاي . كاري پنھاني بر ضد برادر شد تبدیل بھ دسیسھ
دومیتیانوس ادعا كرد كھ در اختیارات امپراطوري او   ھنگامي كھ وسپاسیانوس مرد،. ا بكندعفو برادر ر

تیتوس از او تقاضا كرد كھ ھنگام حیات در . ، اما كسي در وصیت پدر دست برده است ھم شریك بوده است
دیون . چید امپراطوري شریك او باشد و پس از مرگ جانشینش؛ دومیتیانوس نپذیرفت و ھمچنان توطئھ مي

حد . دومیتیانوس با انباشتن برف گرد او مرگش را تسریع كرد  چون تیتوس بیمار شد،: گوید كاسیوس مي
دومیتیانوس   توان شناخت، ھمچنانكھ حقیقت داستانھاي روابط جنسي كھ دربارة واقعیت این داستانھا را نمي

دختر تیتوس را صیغھ   رفت، ان بھ شنا مياند دومیتیانوس با روسپی بھ ما رسیده است معلوم نیست ـ گفتھ
تمامي وقایع نگاري التیني » .راند كرد و شھوت مي نسبت بھ زنان و پسران متساویًا فسق مي«و   كرده بود،

اي است كھ بھ منظورھاي موقت زماني زده شده  ھاي جانبدارانھ بیان سیاست زمان تحریر است و ضربھ
  .است

بینیم كھ در دھة اول حكومت خود بھ نحوي  مي  رسیم، دومیتیانوس ميھنگامي كھ بھ زمامداري عملي 
  ھمچنانكھ وسپاسیانوس آوگوستوس را سرمشق خود قرار داده بود،. آور پارسا و كاردان است اعجاب

العمر را  پس از آنكھ سمت سنسور مادام. ظاھرًا دومیتیانوس سیاست و روش تیبریوس را دنبال كرده بود
ھر چند خود بھ توصیفات (از انتشار طنزھاي زشت و مستھجن جلوگیري كرد   ،مخصوص خود كرد

قوانین یولیانوسي زنا را بھ مورد اجرا گذارد؛ سعي كرد از فاحشگي كودكان ). زد مارتیالیس چشمك مي
چون منافي عفت بود؛ یكي از   جلوگیري كند و شاھد بازي را تقلیل دھد؛ نمایش الل بازي را قدغن كرد،
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یزگان آتشبان را كھ بھ زنا محكوم شده بود اعدام كرد؛ و بھ امر اختھ كردن مردان خاتمھ داد، زیرا با دوش
از ھر گونھ خونریزي، حتي قرباني گاو نر كھ . این كار ترقي قیمت بردگان خواجھ زیاد شایع شده بود

راث كساني را كھ صاحب می. شرافتمند، آزاده، و عاري از طمع بود. شد مشمئز مي  مذھبي داشت،  جنبة
و   گذشت لغو كرد، پذیرفت، تمامي مالیاتھاي عقب افتاده را كھ پیش از پنج سال از آنھا مي فرزند بودند نمي

اما   بردگان آزاد شده را منشي خود كرده بود،. قاضي سخت اما بیطرفي بود. خبرچیني را باطل ساخت
  .دداشت كھ از روش راست منحرف نشون ایشان را وا مي

خرابي و  ٨٢و  ٧٩از آنجا كھ حریقھاي سالھاي . سلطنت او یكي از اعصار بزرگ ساختمان در رم بود
دومیتیانوس یك برنامة ساختماني دولتي تنظیم كرد تا كار را بھ وجود آورد   بینوایي بسیار بھ بار آورده بود،

. ختن یا تكثیر زیارتگاھھاي آن احیا كندوي نیز امیدوار بود ایمان قدیم را با زیباسا. و ثروت را تقسیم كند
دالر خرج درھا و بام زركوب آنھا  ٢٢,٠٠٠,٠٠٠و مینروا را برافراشت و   مجددًا معبد یوپیتر، یونو،

ھنگامي كھ دومیتیانوس . ولي ماتم آن اسراف را گرفتھ بودند  كردند، مردم روم نتیجھ را تحسین مي. كرد
  شھرنشینان بحق از   راي خود و كارمندان اداري خود ساخت،كاخ عظیمي بھ نام خانة فالویوس ب

كردند؛ اما نسبت بھ ورزشھاي پرخرجي كھ با راه انداختن آنھا سعي داشت عدم محبوبیت خود را كھ نتیجة 
  معبدي بھ پدر و برادر خود تقدیم كرد،. صدایي بھ اعتراض در نیاوردند  تقلید از تیبریوس بود تعدیل كند،

بر عظمت كولوسئوم   آگریپا و شبستان اوكتاویا و معابد ایسیس و سراپیس را احیا كرد، پانتئون حمامھا و 
و دست بھ ساختمان حمامھایي زد كھ بعدًا ترایانوس آنھا را بھ پایان   حمامھاي تیتوس را كامل كرد،  افزود،
  .رساند

فالویوس در   سازي دورة مجسمھ. حداكثر سعي خود را در تشویق ھنر و ادبیات مبذول داشت  در ضمن،
 ٨۶در سال   بھ منظور تشویق شعر،. ھایش بسیار عالي است دورة امپراطوري او بھ اوج خود رسید؛ سكھ

و براي اجراي این   مسابقات كاپیتولینوسي را برقرار كرد كھ شامل مسابقات ادبیات و موسیقي نیز بود،
بھ استعداد معتدل ستاتیوس و . را در میدان مارس بنا كردمسابقات زمین یك استادیوم و یك تاالر موسیقي 

كھ بر اثر حریق نابوده شده بود، از   ھاي ملي را، كتابخانھ. كرد استعداد نامعتدل مارتیالیس كمكھاي قلیل مي
نو ساخت و براي تجدید محتویا ت آن چند تن نساخ را بھ اسكندریھ فرستاد تا از نسخ آنھا استنساخ كنند ـ و 

فقط قسمت كوچكي از   ن دلیل دیگري است بر اینكھ بر اثر حریقي كھ قیصر در آن شھر ایجاد كرد،ای
  .ذخایر كتابخانة بزرگ اسكندریھ از دست رفتھ بود

  گیري سخت تیبریوس را در سمت مدیریت در خود داشت، تصمیم. كرد امپراطوري را بخوبي اداره مي
و بر كار تمامي گماشتگان امور و پیشرفت كارھا بدقت   كرد، اختالس اموال دولتي را بشدت مجازات مي

ھمانطور كھ تیبریوس از پیشرفت گرمانیكوس جلوگیري كرد، دومیتیانوس نیز آگریكوال را . نظارت داشت
ـ پس از آنكھ آن سردار متھور لشكریان خود را تا اسكاتلند رھبري كرده، مرز را در ھمان حد پیش برده 

و دومیتیانوس رضایت نداده   خواستھ است پیشتر برود، ظاھرًا آگریكوال مي. یا احضار كردبود ـ از بریتان
 آگریكوالاین احضار را نتیجة حسد دانستند، و چون تاریخ دوران حكومت دومیتیانوس را داماد . بود
در . در جنگ نیز بھ ھمین نحو بدبخت بود. این احضار براي دومیتیانوس خیلي گران تمام شد  نوشت، مي

و سرداران   بھ شھرستان موئسیا كھ جزو روم بود حملھ كردند،  مردم داكیا از دانوب گذشتند، ٨۶سال 
نگ را بخوبي طرح نقشة ج  امپراطور خود فرماندھي را در دست گرفت،. دومیتیانوس را شكست دادند

دو لشكر   فرماندار رومي گرمانیاي علیا،  كرد، و در شرف ورود بھ داكیا بود كھ آنتونینوس ساتورنینوس،
. این طغیان را دستیاران دومیتیانوس فرو نشاندند. مقیم ماینتس را راضي كرد كھ او را امپراطور بخوانند

دومیتیانوس از دانوب . بھ دشمن فرصت آمادگي داداما ھمین كار نقشة او را از این راه بر ھم زد كھ 
py  با پادشاه داكیا بھ نام دكبالوس صلح كرد و . و ظاھرًا عقب نشست  گذشت، با مردم داكیا مصاف داد،
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از . آنگاه بھ روم بازگشت تا فتح دو جانبھ را بر داكیا جشن بگیرد. قرار شد ساالنھ براي او باجي بفرستد
ف ساختن جادة مستحكمي بین دو رودخانة راین و دانوب و یكي ھم بین پیچ آن پس، ھم خود را مصرو

  .شمالي رودخانة دانوب و دریاي سیاه كرد

توان خط ممیز را بین  در ھمانجاست كھ مي. طغیان ساتورنینوس نقطة عطف حكومت دومیتیانوس بود
ختگیر و جدي بود، اما در این دومیتیانوس پیش از آن ھمواره س. دومیتیانوس خوب و دومیتیانوس بد كشید

معتقد شد كھ ادارة صحیح كشور تنھا با بودن یك حاكم مطلق و مستبد . ھنگام بھ جور و ظلم متمایل گردید
العادة او بھ عنوان  و قدرت فوق  سنا تحت فشار او بسرعت اختیارات خود را از دست داد،. امكان پذیر است

كھ حتي در مردم فروتن نضح   خودخواھي،. انتقامجو ساختھ بودسنسور، آن مجمع را در آن واحد مطیع و 
پدر و . ھاي خود آكند كاپیتولینوس را با مجسمھ. در وضع دومیتیانوس مانع و رادعي نداشت  گیرد، مي

پرستندگان (جدیدي از كاھنان بھ نام فالویال   دستة. برادر و زن و خواھران و شخص خود را خدا خواند
از مأموران دولت خواست كھ . ایجاد كرد كھ مراقب امور پرستش این خدایان جدید بودند )فالویوس زادگان

نشست و مراجعین را تشویق  بر تخت مي. بخوانند» خداوند و خداي ما«در مكاتبات و اسناد رسمي او را 
را معمول و در كاخ آراستة خود آداب و مناسك دربارھاي شرقي   كرد كھ زانوان او را در بغل گیرند، مي

  .امپراطوري بھ واسطة قدرت ارتش و انحطاط سنا بھ حكومت سلطنتي غیر مشروطھ تبدیل شده بود. داشت

بر   كرد، كھ از شرق بھ روم رسوخ مي نھ فقط در آریستوكراسي كھ در میان فیلسوفان و در پیروان مذھبي،
كلبیون   یتیانوس خدا ابا كردند،یھود و مسیحیان از پرستش دوم. ضد این تحوالت جدید طغیاني برپا شد

تعھد اخالقي داشتند كھ با   و رواقیون ھر چند شاه را قبول داشتند،  كردند، تمامي حكومتھا را تقبیح مي
، دومیتیانوس فیلسوفان را از روم اخراج ٨٩در سال . مستبدان مخالفت كنند و جابر كشان را گرامي دارند

حكم قبلي شامل حال منجمان نیز بود كھ پیشگویي ایشان . یا بیرون راندایشان را از ایتال ٩۵كرد و در سال 
ایمان و آمادة پذیرش خرافات دومیتیانوس گردیده  مرگ امپراطور موجب ایجاد وحشت در سر بي  دربارة

آن   اي مسیحي را بھ گناه عرضھ نكردن قرباني بھ تمثال خود اعدام كرد، دومیتیانوس عده ٩٣در سال . بود
  .بوده است  فالویوس كلمنس،  یكي از این مسیحیان برادرزادة خود او،  اند، كھ گفتھطور 

دیوارھاي شبساتھایي را . در سالیان آخر حكومت دومیتیانوس، ترس وي از توطئھ تقریبًا بھ حد جنون رسید
اشت كھ شكوه د. گذشت ببیند رفت با سنگھاي براق پوشاند تا ھر چھ را پشت او مي كھ زیر آن راه مي

  كند، نصیب فرمانروایان بدبختي است؛ چون وقتي كسي را بھ توطئھ متھم كنند، كسي حرفشان را باور نمي
بیشتر گوش بھ سخن چینان   شد، وي نیز مانند تیبریوس ھر چھ پیرتر مي. مگر آنكھ آن توطئھ موفق باشد

  شد،  و از آنجا كھ بر عدة خبرچینھا روز بھ روز افزوده مي. داد مي

پس از طغیان ساتورنینوس، صدور ادعانامھ و محكومیت بسرعت افزایش . از جاسوسان در امان نبود
فرو كردن نیمسوز «حتي با   دادند، و افراد مظنون را شكنجھ مي  شدند، آریستوكراتھا تبعید یا كشتھ مي. یافت

ع را با مرارت ھر چھ تمامتر سناي وحشتزده ـ كھ تاسیت مورخ ھم كھ این وقای» .در قسمتھاي نھاني ایشان
  كرد، كند جزو آن بود ـ عامل محاكمھ و محكوم ساختن بود؛ و ھر بار كھ فرمان اعدام صادر مي نقل مي

  .گذارد كھ امپراطور نجات یافتھ است خدایان را سپاس مي

فرمان مرگ  ٩۶در سال . و آن اینكھ افراد خانة خود را نیز ھراساند  دومیتیانوس مرتكب خبط بزرگي شد،
زیرا وي در بیست و ھفت سال پیش از آن بھ نرون كمك كرده   را صادر كرد،  اپافرودیتوس،  منشي خود،

سایر آزاد شدگان دربار احساس كردند كھ جانشان در خطر است و براي حفظ خود . بود تا انتحار كند
در شب قبل از . قشھ شركت كردو دومیتیا زن امپراطور نیز در آن ن  تصمیم بھ كشتن امپراطور گرفتند،

اول را   خادم دومیتیانوس ضربة  ھنگامي كھ لحظة معین فرا رسید،. مرگ خود با وحشت از خواب پرید
كرد در سال  و دومیتیانوس كھ دیوانھ وار تقال مي  چھار تن دیگر در حملھ شركت كردند،. وارد آورد

pyتمامي   چون خبر بھ سناتورھا رسید،). ٩۶ال س(پانزدھم حكومت خود در چھل و پنجسالگي وفات یافت 
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ھاي او و  و دستور دادند تمامي مجسمھ  تصاویر او را كھ در تاالر سنا بود در ھم شكستند و فرو ریختند،
  .ھاي حاوي نام او را در سراسر قلمرو رومي نابود كنند كتیبھ

چون در این مورد بھ طور عمده جانب انصاب را فرو گذارده است، » عصر مستبدان«تاریخ نسبت بھ این 
راست است كھ نقل شایعات توسط سوئتونیوس . از زبان بلیغترین و با نظرترین مورخان سخن گفتھ است

اما مطالعة ادبیات و كتاب آن ھر دو را از این لحاظ محكوم   كند، غالبًا ناسزاھاي تاسیت را تأیید یا دنبال مي
حتي در . اند با كارنامة یك امپراطوري و یك قرن اشتباه كردهساختھ است كھ گناھان ده امپراطور را 

كالیگوال   اي از خیر و خوبي موجود بود ـ تیبریوس دولتمردي امین بود، بدترین فرد این فرمانروایان نشانھ
و   نرون جمالپرستي بي حد و حصر بود،  مند بود، كالودیوس از خردي دیرپاي بھره  نشاطي دلپذیر داشت،

تشكیالت اداریي بھ وجود آمده بود كھ در سراسر   در پس زناھا و قتلھا،. انوس لیاقتي خشك داشتدومیتی
خود امپراطوران قرباني قدرت عظیم خود . این دوره در حكومت شھرستانھا نظمي عالي پدید آورده بود

سلسلة یولیو ـ   تھ بود،كھ بر اثر حرارت اجراي بي بندوبار تمنیات شدید یاف  یك نوع بیماري خوني،. شدند مي
اي در این دستگاه، اوالد  كرد؛ و نقیصھ دنبال مي آترئوسكالودیوسي را بھ نحوي مرگ آسا مانند فرزندان 

ھفت تن از این ده . حشت تنزل دادفالویوس را در یك نسل از كشورداري صبورانھ بھ ظلم ناشي از و
  تقریبًا . امپراطور با مرگي سخت مردند

و سعي داشتند از خانة پر   و با توطئھ و نابكاري و خدعھ احاطھ شده بودند،  تمامي ایشان بدبخت بودند،
كردند كھ  تمنیات خود را از این لحاظ با افراط ارضا مي. ھرج و مرج خویش بر دنیایي حكومت كنند

دانستند قدرت مطلق ایشان تا چھ حد زودگذر است؛ زندگي ایشان زندگي آكنده از وحشت كساني بود كھ  مي
از این جھت بھ زیر كشیده شدند كھ خود را بر فراز قانون . محكوم بھ مرگي ناگھاني و زودرس باشند

  .پنداشتند؛ از این جھت از انسان ھم كمتر شدند كھ قدرت ایشان را خدا ساختھ بود مي

و   این عصر بھ امپراطوري صلح،. اما این عصر یا امپراطوري را نباید از بدنامي و جنایات آن تبرئھ كرد
بھ روم وحشت بخشیده بود؛ با نمونة اعالي ظلم و شھوت بھ اصول اخالقي صدمھ زده بود؛ ایتالیا را با 

ده بود؛ جزایر را با تبعیدیان از ھم دری  كھ از جنگ قیصر و پومپیوس بسیار شدیدتر بود،  جنگ داخلي،
آنھا   داد، كھ بھ جاسوسان طماع مي  با پاداشھاي گزاف،. انباشتھ و بھترین و شجاعترین مردان را كشتھ بود

در رم ستمگري فردي را جانشین . داشت جنایت دوستان و خویشاوندان وا مي  را بھ شھادت دروغ دربارة
اما روح را با ترساندن اذھان   با انباشتن باج و خراج برافراشتھ، بناھاي رفیع را. حكومت قانون ساختھ بود

ارتش را بھ حد اعالي   از ھمھ باالتر،. مستعد یا خالق و ساكت یا منقاد ساختن آن بھ پستي كشانده بود
بل تكیة آن بر   قدرت امپراطور بر سنا در نبوغ اعالي او یا در سنت یا حیثیت او نبود،. قدرت رسانده بود

دیدند كھ امپراطورھا چگونھ امپراطور  چون ارتشھاي مستعمرات مي. نوك سنان پاسداران امپراطور بود
گارد را بر كنار زدند و خود بھ كار شاه   شوند و دیدند كھ ھدایا و یغماھاي پایتخت چقدر ارزنده است، مي

كھ بھ حكم فرزند خواندگي    ،خرد و فكرت فرمانروایان بزرگ  باز ھم تا مدت یك قرن،. سازي مشغول شدند
نشاند و مرزھا را  لشكریان را بھ جاي خود مي  شدند و نھ بھ موجب وراثت یا خشونت یا ثروت، انتخاب مي

  حماقت بھ تخت و تاج رسید، فیلسوفاما ھنگامي كھ مجددًا بھ واسطة عشق یك . داشت مأمون نگاه مي
و جنگ داخلي با بربریان منتھز   ھرج و مرج پردة سست نظم را در ھم درید،  ارتشھا سركش شدند،

  .فرصت دست بھ یكي كرد تا آن بناي سست پایة حكومت را كھ نبوغ آوگوستوس ساختھ بود فرو ریزد
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 فصل چھاردھم

  

  عصر سیمین 

  میالدي ٩۶ – ١۴

I – ھنربازان  

كھ بھ طور ضمني دال بر   میالدي لقب عصر سیمین داده است، ١١٧تا  ١۴سنت بھ ادبیات التیني از سال 
و زمان واسطة انتخاب؛ ذھن   سنت زبان زمان است،. سقوطي از علو فرھنگي عصر آوگوستوس است

تواند ادعا كند بھتر از بیست قرن تجربھ و  زیرا تنھا جواني مي  گذارد، احترام ميمحتاط بھ حكم این ھر دو 
شاید بتوانیم بھ خود اجازه دھیم كھ حكم سنت را معلق گذاشتھ و لوكانوس،   مع الوصف،. فھمد سنت مي

  عدي تاسیت،و در فصلھاي ب  مارتیالیس، كوینتیلیانوس،  كلسوس، ستاتیوس،  پلیني مھین،  سنكا،  پترونیوس،
مند شویم كھ گویي  و از آثار ایشان چنان بھره  پلیني كھین، اپیكتتوس را بیطرفانھ محاكمھ كنیم،  یوونالیس،

اي چیزي رو بھ فساد و چیزي  در ھر دوره. اند ایم كھ ھمگي متعلق بھ دورة منحطي بوده ھرگز خبر نداشتھ
عصر سیمین اوج   و فلسفھ،  تاریخنگاري،  نویسي، داستان  ساتیر،  گویي، در لطیفھ. رود رو بھ رشد مي

ادبیات رومي بوده است؛ ھمچنانكھ در پیكرتراشي واقعپردازانھ و ساختمانھاي عظیم زیاد، نمایندة باالترین 
  .حد ھنر رومي است

  كالم مردم عادي از نو بھ ادبیات راه یافت و با جسارتي كھ خاص مردم گل بود صرف افعال را تقلیل داد،
  در حدود اواسط قرن اول میالدي،. و حروف صامت آخر كلمات را حذف نمود  تركیب را راحت كرد،

وقتي میان دو حرف مصوت قرار ( Bو حرف ) شد انگلیسي تلفظ مي Wكھ مانند (التین  Vحرف 
» ھابر«كھ ) بھ معني داشتن( habereمصدر   بدین نحو،. ھر دو بھ صورت انگلیسي درآمدند) گرفت مي

در فرانسھ آماده  avoirدر ایتالیایي و  avereدرآمد و راه را براي  havereشد بھ صورت  تلفظ مي
، با عدم تلفظ كامل حرف آخر كھ در صرف تغییر )بھ معني شراب( vinumساخت؛ و در ھمان مدت 

شد كھ  زبان التیني آماده مي. شد نزدیك ميدر فرانسھ  vinدر ایتالیایي و  vinoكرد، بتدریج بھ تلفظ  مي
  .و فرانسوي بشود  اسپانیایي،  زبانھاي ایتالیایي،

و دستور زبان بھ حساب شعر رو بھ   باید اعتراف كرد كھ در این ھنگام معاني بیان بھ حساب فصاحت،
طایف زبان مردان توانا با حرارتي بیسابقھ ھم خود را مصروف مطالعة صورت و تكامل و ل. رشد بود

  خطابة مھیج،  نمودند و قواعد عالي انشاي ادبي، را تنقیح مي» كالسیك«بھ ھمان زودي متون . كردند مي
كالودیوس سعي كرد الفبا را اصالح كند، نرون با افراط . ساختند و وزن نثر را متشكل مي  بحر شاعرانھ،

ھایي در معاني بیان تصنیف كرد بھ  ابچھو سنكاي مھین كت  در نمایشھاي عمومي خود شعر را مرسوم كرد،
توانستند بدون  فقط سركردگان نظامي بودند كھ مي. كند این عنوان كھ فصاحت ھر قدرتي را دو برابر مي

جنون معاني بیان . بودند بایست خطیب مي فصاحت در رم بھ جایي برسند، و حتي ھمان سركردگان نیز مي
تاریخ «و خود پلیني نیز شش جلد   نثر شاعرانھ شد،  ر لفاظي شد،بھ تمامي اشكال ادبیات سرایت كرد؛ شع

ھا و  نویسندگان بتدریج بیشتر در فكر تعادل جملھ. اي از نثر فصیح مبدل كرد خود را بھ صحیفھ» طبیعي
و ھمھ   نوشتند، فیلسوفان درد مضمون گویي گرفتھ بودند، مورخان خطابھ مي. آھنگ قطعات جملھ بودند

گفتند و آن را در تاالرھا یا تئاترھاي  تمامي مردم فرھیختھ شعر مي. كرد ار ایراد ميكس كلمات قص
. خواندند در حمام براي دوستان مي) آن طور كھ مارتیالیس بھ شكوه گفتھ است(سرمیز، و حتي   اي، كرایھ

  كردند، ا ميشھرھا برایشان ضیافت برپ  گرفتند، جستند، جایزه مي شاعران در اقتراحات عمومي شركت مي
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آریستوكراتھا و امپراطوران از اھداي آثار یا ذكر خیر خود در . نھادند و امپراطوران تاج بر سرشان مي
  عالقة مفرط بھ شعر،. پرداختند كردند و بھاي آن را با درھم و دینار یا دادن ناھار مي آنھا حسن استقبال مي

اي خوشاید بخشید  جنبھ  ر دو را سیاه كرده بود،بھ شھر و عصري كھ ھرزگي جنسي و وحشت ادواري آن ھ
  .مندان بھ شعر و ادب بود كھ ناشي از تصنیف و تألیف عالقھ

و سنكاي فیلسوف   سنكاي مھین پدر بزرگ او بود،. وحشت و شعر در حیات لوكانوس با ھم مقابل شدند
در . نوس بر او نھادنددر كوردووا متولد شد و نام ماركوس آنایوس لوكا ٣٩وي در سال . خالوي او

طفولیت او را بھ رم بردند و در محافل آریستوكراسي بار آمد، كھ شعر و فلسفھ در آنھا با دسایس عاشقانھ 
در » در مدح نرون«در بیست و یكسالگي، با شعر . كردند و سیاسي بھ عنوان كانونھاي حیات رقابت مي

برد، و اندكي بعد شاعر و امپراطور با یكدیگر  سنكا او را بھ دربار. مسابقھ شركت كرد و جایزه برد
اي كھ با امپراطور داد جایزة  لوكانوس مرتكب این خبط شد كھ در مسابقة شاعرانھ. كردند سرایي مي حماسھ

لوكانوس بھ كنجي رفت تا در . و نرون بھ او فرمان داد كھ دیگر اشعار خود را منتشر نكند  اول را ربود،
ـ كھ در آن جنگ داخلي را از نظر » فارسالیا«اما مملو از لفاظي بھ عنوان  اي قوي نھان با حماسھ

لوكانوس نسبت بھ قیصر منصف . كرد ـ از نرون انتقام بگیرد آریستوكراسي عصر پومپیوس تشریح مي
. دانست كارھاي كرده را كرده نمي  تا كاري در پیش داشت،: بخش دربارة او گفتھ اي روشني است و جلمھ

رمان واقعي حماسھ كاتوي كھین است كھ لوكانوس در بیت مشھوري او را با خدایان برابر دانستھ اما قھ
لوكانوس خود نیز دوستار داعي . »داعي فاتحان خدایان را خوش آمد و از آن منكوبان كاتو را«: است

ن و جانشین اي كھ براي سرنگون ساختن نرو در توطئھ. اي بود و در راه او مرد منكوب و از دست رفتھ
فقط بیست و شش سال (زیر شكنجھ طاقت نیاورد   دستگیر شد،  كردن پیسو چیده شده بود شركت جست،

پس . مادر خود را ھم رسوا ساخت  اند، حتي آن طور كھ گفتھ  نام سایر توطئھ چینان را فاش كرد و،) داشت
  وستانش را بھ شجاعتش را باز یافت، د  از آنكھ نرون حكم اعدام او را تأیید كرد،

رفت و  و ھمچنانكھ خونش مي  رویي با ایشان بھ طعام نشست، ورید خود را برید، با گشاده  ضیافت خواند،
  ).۶۵سال (خواند  اشعاري را كھ بر ضد استبداد ساختھ بود بلند مي  رو بھ مرگ بود،

II - پترونیوس  

كھ كتاب ساتوریكون او ھنوز ھم خوانندگان  یقین نداریم ـ فقط عقیدة عموم بر این است ـ كھ آن پترونیوس
متعدد دارد ھمان كایوس پترونیوس بوده است كھ یك سال پس از لوكانوس بھ فرمان نرون چشم از جھان 

را با » ربایي خبرة زن«كھ   و تاسیت،  خود كتاب یك كلمھ ھم كھ راه بھ جایي ببرد ندارد،. فرو بست
در حدود چھل ھجا بھ . ین شاھكار رسوا بھ عمل نیاورده استذكري از ا  دھد، فصاحتي لبیب شرح مي

ترس بود كھ »   :و از آن جلمھ است بیتي كھ تقریبًا عصارة بیان لوكرتیوس است  پترونیوس منسوب است،
  .اما این قطعات دربارة سازندة خود بیش از حد خاموشند» .براي اولین بار خدایان را در جھان آفرید

بوده است كھ فقط دو جلد آخر آن باقي   ، شاید در شانزده جلد،)طنز(اي از ساتیرھا  ساتوریكون مجموعھ
ماجرا و فلسفھ، و خوشخوري و   دیگ در ھمجوشي است از نظم و نثر،. آن ھم بھ طور غیر كامل  است،

 ۶٠كھ در حدود سال   شكل ظاھر این ھجویات تا حدي مدیون ھجویات منیپوس كلبي سوري است،. ھرزگي
ھاي قھرماني و عشقیي است كھ  یا قصھ» داستانھاي ملطي«گفت و ھمچنین مدیون  م در جدره شعر مي ق

ھاي موجود داستان نویسي مربوط بھ زمانھاي  از آنجا كھ تمامي نمونھ. در جھان یوناني شھرت یافتھ بود
  .توان قدیمترین رمان مشھور شناخت ساتوریكون را مي  بعد از پترونیوس است،

مانند پترونیوس،   اي ظریف، توان قبول كرد كھ یك آریستوكرات صاحب تجمل و داراي سلیقھ ت نميبسھول
تمامي افرادي كھ در آن كتاب دست در كارند عوام الناس . كتابي بھ ابتذال ساتوریكون بھ وجود آورده باشد

pyا بھ اشتغال فكري ادبیات ھا مربوط بھ زندگي پست است؛ در اینج و تمامي صحنھ  یا غالم یا غالم سابقند،
m
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انكولپیوس كھ ناقل داستان است مردي . زمان آوگوستوس با طبقات باالتر بشدت خاتمھ داده شده است
داند كھ تمامي مردم با شعور مانند خود او ھستند  و دزد است و مسلم مي  دروغزن،  شاھدباز،  زناكار،

ھر چھ   كرده بودیم كھ ھر وقت فرصتي دست دھد، این را بین خود قبول«: گوید دربارة خود و دوستش مي.
شود كھ در آن  داستان از روسپیخانھ شروع مي» .كنیم تا خزانة مشترك ما بھبود یابد دستمان برسد بلند مي

ولگردي آن دو در میان . كند كھ از درس فلسفھ بھ آنجا پناه برده است، مالقات مي  انكولپیوس با آسكولتوس،
دھد؛ رقابت آن دو بر سر غالم  حكایت ویالن را تشكیل مي  ي در جنوب ایتالیا رشتةگرد شھرھا و دوره

سازد یا از  در طي داستاني كھ قھرمانان آن بدكارند، آن دو را با یكدیگر متحد مي  اي زیبا بھ نام جیتون، بچھ
موقوف . ھ در دست استك  رسند و بقیة داستان، عاقبت بھ خانة تاجري بھ نام تریمالخیو مي. كند ھم دور مي

  شرح ضیافت تریمالخیوست

   

  .انگیزترین شامھاي موصوف در ادبیات است كھ شگفت

و با تجملي بیش از حد خود و   امالك وسیعي خریده،  تریمالخیو قبال برده بوده و ثروتي بھم رسانده است،
امالك او چنان وسیع است كھ ھر . كند با اسباب و اثاث خاص كاخ و در محیط آلوده بھ بوي غذا زندگي مي

  :كند كھ بنوشند از میھمانان خود تمنا مي. اي تھیھ شود تا وي از درآمد خود باخبر شود روز باید سیاھھ

ھر چیز . شكر خدا كھ مجبور نیستم شراب را بخرم. كنم عوضش مي  اگر شراب بھ مذاق شما خوش نیاید،
گویند  ام، اما مي كي از امالك من تھیھ شده كھ ھنوز آن را ندیدهاندازد در ی كھ در اینجا دھان شما را آب مي

خیال دارم سیسیل را بھ سایر متعلقات كوچك خود بیفزایم، تا اگر . در سر راه تراكینا و تارنتوم است
. ام من خبره  وقتي صحبت نقره باشد،… . بتوانم در طول سواحل خودم كشتي برانم  خواستم بھ افریقا بروم،

… . ھزار پیالھ دارم كھ مومیوس براي اربابم گذاشتھ است… . یي بھ بزرگي خمرة شراب دارمجامھا
  .دیگران ممكن است عقاید دیگري داشتھ باشند. فروشم خرم و گران مي ارزان مي

آن قدر غالم . بخشد اما در دم ایشان را مي  زند، آدم مھرباني است؛ بر سر غالمان خود نعره مي  رویھمرفتھ،
آورد و  بزرگمنشانھ اصل و نسب خود را بھ یاد مي. اند د كھ فقط یك عشر آنان او را بھ چشم دیدهدار
و غالمان من اگر زنده بمانند، آب … ایم  اند كھ ما مكیده بردگان ھم انسانند، ھمان شیر را مكیده«: گوید مي

ش را بیاورند و آن را براي ا دھد وصیتنامھ براي اثبات نیت خود دستور مي» .آزادي را خواھند نوشید
شود كھ  این وصیتنامھ شامل گور نبشتة او نیز ھست كھ بھ این داعیة غرورآمیز ختم مي. خواند میھمانان مي

  ».و ھرگز كالم فیلسوفي را نشنید  سسترس بھ جا گذارد، ٣٠,٠٠٠,٠٠٠از ناداري بھ ثروت رسید، «وي 

شد، و بر روي ھر عالمتي میھماندار بھترین  دیده مي البروج سیني مدوري بود كھ گرد آن عالیم منطقة
رحم خوك … گوشت گاو روي ثور  شبدر تازه روي حمل،. غذایي را كھ با آن مناسبت داشت قرار داده بود

. اي و بر كفة دیگر آن نان شیریني بود روي میزان ترازویي كھ در یك كفة آن كلوچھ… نزاییده روي جوزا
دلمة … زیر آن . سیقي بھ درون آمدند و قسمت باالي سیني را برداشتندچھار رقاص بھ آھنگ مو… 

ھاي  چھار تمثال مارسواس از مثانھ  در چھار گوشة آن،. و در میان آن خرگوش  خروس و شكبمة خوك،
سیني دیگري از دنبال … . ریختند اي را روي ماھیھایي كھ در اطراف شناور بودند مي خود رب پر ادویھ

بچھ   گردگراز،. از دندانھاي آن سبدھاي انباشتھ از خرما آویختھ بود. ن گرازي قرار داشتآمد كھ بر آ
چون قسام كارد خود را در پھلوي گراز فرو برد، بلبالن از آن … . خوكھایي ساختھ از خمیر قرار داشتند
  . بیرون پریدند، ھر یك براي میھماني

خواھند برایشان پختھ شود  انان آن خوك را كھ ميو میھم  شوند، سھ خوك پروار سفید وارد اطاق مي
شود و اندكي بعد باز بھ اطاق  درضمن كھ ایشان بھ خوردن مشغولند، خوك منتخب بریان مي. گزینند برمي

  سوسیس و گیپاي گوشتي از آن   برند، چون شكمش را با كارد مي. آید مي
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دھد  ندارد، اما تریمالخیو بھ ایشان اطمینان مي انكولپیوس دیگر جا  رسد، چون دسر فرا مي. ریزد بیرون مي
قالبي از . كند اند و بھ این وسیلھ ایشان را بھ خوردن ترغیب مي كھ دسر را سراسر از خوك پروار ساختھ

، و در آن حال  آورد اي قدحي از مرمر سفید انباشتھ از عطر مي آید كھ براي ھر خورنده سقف بھ پایین مي
. بازد شود و با پسري عشق مي تریمالخیو مست مي. آكنند ده را از شرابھاي كھن ميغالمان جامھاي تھي ش

زنش   دربارة. كند گشاید، و او جامي بھ سمت سر زنش پرتاب مي زن فربھ او زبان بھ اعتراض مي
او را از سكوب حراج برداشتم و آدمش كردم، حاال . این رقاص جندة شامي حافظة ضعیفي دارد«: گوید مي
» .برد توي قصر خوابت نمي  اگر در كاھدان بھ دنیا آمدي،: اما تا بوده ھمین بوده… .كند وزغ باد مي مثل

  ».وگرنھ حتي بعد از مرگ ھم راحت ندارم«كند مجسمة زنش را از روي قبرش بردارد  بھ ساقي امر مي

حتمال فقط در مورد و م  ھجایي قوي و وحشیانھ است؛ فقط در شرح جزئیات با واقعیات سر و كار دارد،
باید آن را   اگر ھمان پترونیوس زمان نرون آن را نوشتھ باشد،. جزء كوچكي از زندگي رومي حقیقت دارد

اي كھ ھرگز براي  اي از آزادشدگان نوكیسھ بدانیم كھ بھ دست شریفزاده تصویر ھزل انگیز و بیرحمانھ
  ب، اثري از رحم و شفقت و ایدئال نیست،در این كتا. درآوردن روزي عرق نكرده است تصویر شده است

و زندگي مردم بدكار با عالقھ و شوق و بدون تنفر و بدون اظھار نظر   فساد اخالق مسلم فرض شده است،
ریزد و احكام و ذوق حاصل خود را  در این كتاب، گنداب مستقیمًا بھ ادبیات كالسیك مي. نمودار گشتھ است

گاه داستان بھ آن حد اعالي عدم معني و ركاكت و ناسزاگویي . آورد اه ميبا لغات و نیروي شادابي بھ ھمر
اي از آن  دنبالھ  االغ طالیي، تألیف آپولیوس،. است پانتاگروئلرسد كھ از خصایص حماسة گارگانتوا و  مي

سنت سرگردان آن را  جونزو تام  شانديتریسترام . در ھفده قرن بعد رقیبي براي آن شد بالسبود؛ و ژیل 
  .ترین كتاب در ادبیات روم است این عجیب. ادامھ دادند

III – فیلسوفان  

  و در آن ھنگام كھ آزادي چنان محدود و زندگي تا آن حد آزاد بود،  در این عصر لجام گسیختھ و بغرنج،
  فلسفھ ھمعنان شھوتراني پیشرفت كرد و چیزي نمانده بود كھ دست در دست 

ن ابوین پسرا. انحطاط دین بومي خلئي اخالقي باقي گذارده بود كھ فلسفھ در صدد پر كردن آن بود. ھم نھند
یا پوششي   فرستادند كھ ظاھرًا مجموعة مراسم معقول رفتار مقرون بھ تمدن، خود را بھ شنیدن دروسي مي

. رفتند و خود نیز غالبًا براي شنیدن آن درسھا مي  كردند، رسمي براي امیال برھنھ را بھ ایشان عرضھ مي
ھم بھ عنوان مربي، ھم بھ   ان زندگي كنند،دادند كھ با ایش آمدند بھ فیلسوفان وظیفھ مي آنان كھ از عھده برمي

بدین نحو بود كھ آوگوستوس آرئوس را نگاه . عنوان مشاور روحاني، و ھم بھ عنوان مصاحب دانشمند
اگر بتوان سخن فرمانروایان را باور (كرد و بھ خاطر او  داشتھ بود و تقریبًا در ھمھ باب با او مشورت مي

حكم شوھرش را خواند «بھ قول سنكا، لیویا   وقتي كھ دروسوس مرد،. نسبت بھ اسكندریھ رئوف بود) كرد
نرون و ترایانوس و البتھ آورلیوس حكیماني داشتند كھ با ایشان در دربار » .تا در تحمل غم بھ او یاري كند

 مردم حكیمان را  در لحظات آخر عمر،. ھمچنانكھ پادشاھان كنوني اكنون روحاني خلوت دارند  مقیم بودند،
خواندند تا در لحظة مرگ ایشان را راھنمایي كنند، ھمچنانكھ چند قرن بعد كشیش را بھ ھمین  بر بالین مي

  .كردند قصد احضار مي

قدر فلسفھ را چنان . مردم ھرگز این معلمان خرد را بھ خاطر قبول مواجب و مزد نبخشیدند  عامة
اي چنان  آن فیلسوفان كھ نسبت بھ حرفة خود عقیدهو   تواند جاي غذا و مشروب را بگیرد، دانستند كھ مي مي

و خصومت   ساتیرھاي لوكیانوس،  گیري كوینتیلیانوس، خرده  شورانگیز نداشتند ھدف طیبتھاي مردم،
بسیاري از ایشان در خور آن بودند، چون رداي خشن حكیمان را در بر . شدند امپراطور واقع مي

. بھ پرخواري و طمع و خودخواھي خود ظاھري دانشمندانھ بدھندگذاردند تا  ریش انبوھي مي  كردند، مي
py  :گوید یكي از افراد نمایشنامة لوكیانوس مي
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كھ بر تمامي مقاصد دنیوي سیطره دارد … براي من آن پوچي و پستي را   بررسي مختصري از زندگي،
… قت ھمھ چیز را از در چنین حالي بھترین فكري كھ بھ خاطرم رسید آن بود كھ حقی… . مسلم كرده بود

این بود كھ بھترین ایشان را برگزیدم ـ اگر وقار ظاھر و پریدگي رنگ و طول . فیلسوفان بھ دست آورم
در ازاي پیش بھایي معتنابھ و . اختیار خویش را در دست ایشان نھادم… ریش دلیل بھتر بودن باشد 

. نظم جھان را بھ من بیاموزند… قرار شد   ،كردند موكول بھ زماني كھ خرد مرا تكمیل مي  پرداختي بیشتر،
ذرات و خالء   ھایي كھ ھر روز از آغاز و انجام، از بخت بد، جھل قدیم مرا كھ از میان نبردند ھیچ، با تكھ

بزرگترین مشكل من آن بود كھ با . گرفتند، بیش از پیش مبھوتم ساختند و ماده و صورت براي من مي
انتظار داشتند سخنشان را   گفتند آكنده از تضاد بود، شتند و ھر چھ ميوجودي كھ میان خود اختالف دا

توانست مسافت میان مگارا  غالبًا یكي ھم از میان ایشان نمي… كشید  بپذیرم ـ و ھریك مرا بھ راه خود مي
اما در گفتن مسافت میان خورشید و ماه بر حسب قدم درنگ ھم . و آتن را بر حسب كیلومتر درست بگوید

  .كردند ينم

اپیكوریان بیش از آن در دنبال شراب و غذا بودند . كردند بیشتر فیلسوفان رومي از مكتب رواقي پیروي مي
شدند كھ بھ تفكر  در ھر گوشة رم، واعظان سائل فلسفة كلبي دیده مي. كھ بتوانند بھ فرضیات بپردازند

  .كردند ت مياعتنایي نداشتند و مردم را بھ زندگي ساده و بي زرق و برق دعو

و در نتیجھ كمتر از سایر مكاتب   این گروه مصداق ھمان توقع عامھ بودند كھ فیلسوف باید فقیر باشد،
چرا نباید «: پرسید مي. الوصف، سنكا یكي از ایشان را دوست نزدیك خود كرد مع. طرف احترام بودند

یم میلیونر دچار شگفتي شد كھ آن كلبي و آن حك» .ام كھ ھیچ نقص ندارد دمتریوس را گرامي بدارم؟ دریافتھ
  .سسترسي كالیگوال ابا كرد ٢٠٠,٠٠٠نیمھ برھنھ از پذیرفتن ھدیة 

مابعدالطبیعھ را بھ عنوان   از آنجا كھ رواقیون رومي بیش از آنكھ اھل كشف و شھود باشند اھل عمل بودند،
خواستند كھ از نجات بشري  را مي و در فلسفة رواقي آن حكمت عملي  زدند، ثمر بھ كناري مي جستجوي بي

جوھر افكار آن . و اتحاد خاندان و نظم اجتماعي مستقل از احكام و نظارت فوق طبیعي پشتیباني كند
كردند كھ چیزي را  و اراده را چنان تربیت مي  ساختند، شھوت را منقاد عقل مي  :رواقیون تسلط بر نفس بود

در سیاست، برادري عموم انسانھا را . یاي خارجي گرددنخواھد كھ موجب شود آرامش روح موقوف اش
وطن خود را دوست داشتند و در ھمھ حال آمادة آن بودند كھ   پذیرفتند؛ در ضمن، تحت لواي ابوت خدا مي

بایست ھمواره در حد انتخاب  خود زندگي مي. براي جلوگیري از بدنامي وطن یا خود دست از جان بشویند
وجدان ھر فرد بایست . د كھ ھر وقت آن را، بھ جاي لطف، خاري بیابند رھایش كنندایشان باشد؛ آزاد بودن

  حكومت سلطنتي براي حكومت قلمروھاي وسیع و مختلف نیاز غم انگیزي بود،. باالتر از ھر قانوني باشد
  .شد اما كشتن فرد مستبد كاري بسیار عالي شمرده مي

د برده بود؛ محدودیت آزادي سیاسي مردم را از میدان فلسفة رواقي رومي در ابتدا از امپراطوري سو
اي متمایل گردانده بود كھ رعیت خوددار را  سیاست بھ اطاق مطالعھ رانده بود، و بھترین ایشان را بھ فلسفھ

حكومت مادام كھ آزادي فكر یا نطق علنًا بھ امپراطور یا خاندان او . دانست از پادشاه برانگیختھ حاكمتر مي
اما ھمینكھ استادان و حامیان ایشان كھ سناتور بودند لعن . مزاحم آن نبود  كرد، اي نمي ن رسمي حملھیا خدایا

بین فلسفھ و سلطنت فردي جنگي درگیر شد كھ تا وقتي امپراطوران انتخابي آن   جبر و ظلم را آغاز كردند،
، )۶۵(راسئا فرمان مرگ داد ھنگامي كھ نرون بھ ت. را بر سر تخت با یكدیگر متحد ساختند ادامھ داشت

كھ موسونیوس روفوس نام داشت و صمیمیترین و پایبندترین فیلسوف رواقي   ھمان وقت دوست تراسئا را،
فلسفھ عبارت است از «: روفوس فلسفھ را چنین تعریف كرده بود. تبعید كرد  در قرن اول میالدي بود،
ھمخوابگي را علي رغم قانوني بودن آن طرد . ود، و این داعیھ را جدي گرفتھ ب»تحقیق در رفتار صحیح

كھ   این مرد،. خواست كھ ایشان از زنان توقع داشتند و از مردان ھمان موازین اخالقي جنسي را مي  كرد،
گفت كھ ھجده قرن بعد تولستوي روسي بر زبان آورد، معتقد بود كھ روابط جنسي  در آن زمان سخناني مي

بھ فرصت تربیت مساوي براي ھر دو جنس اعتقاد داشت . لید نسل مجاز استفقط در ازدواج بھ منظور تو
گفت كھ از فلسفھ و تربیت خواستار  كرد، اما بھ ایشان مي و زنان را در محضر درس خود استقبال مي
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یكي از .شدند بردگان نیز در محضر درس او حاضر مي. اي باشند كھ خود را بھ عنوان زن كامل كنند وسیلھ
ھنگامي كھ پس از مرگ نرون جنگ داخلي در . ھ نام اپیكتتوس با تفوق بر استاد بھ او احترام گذاردایشان ب

ور شد، موسونیوس از شھر خارج شد و نزد ارتش مھاجم رفت و درس بركت صلح و وحشت  رم شعلھ
از سر   اشد،كھ ھمان جنگ ب  خندیدند و داوري نھایي را، لشكریان آنتونیوس بھ او مي. جنگ را بھ آن داد

اما   كرد، روفوس را مستثنا ساخت، وسپاسیانوس ھنگامي كھ فیلسوفان را از رم تبعید مي. گرفتند
  .ھاي خود را نگاه داشت ھمخوابھ

IV – سنكا  

فلسفة رواقي مشكوكترین بیان خود را در زندگي، و كاملترین بیان خود را در آثار لوكیوس آنایوس سنكا 
م در كوردووا متولد شده بود، بزودي بھ رم برده شد و تمامي تحصیالت  ق ۵كھ در سال   وي،. یافت

فلسفة فیثاغورسیان را از   معاني بیان را از پدرش، فلسفة رواقي را از آتالوس،. موجود در آن شھر را دید
مدت یك سال از . اش، فرماندار رومي مصر، فرا گرفت سوتیون، و سیاست عملي را از شوھر عمھ

اما بعدًا از این كار صرف نظر نمود، ولي ھمواره در غذا و مشروب ممسك   شت پرھیز كرد،خوردن گو
اما عادات میلیونرھا را نداشت ـ آن قدر از تنگ نفس و   میلیونر بود،  با آنچھ پیرامون خود داشت،. بود

میالدي بھ  ٣٣كرد و در حدود سال  وكالت مي. ضعف ریھ در رنج بود كھ بارھا بھ فكر خودكشي افتاد
دو سال بعد با پومپیا پاولینا ازدواج كرد و تا پایان عمر با دوام و . انتخاب شد) دار خزانھ(عنوان كوایستور 

  .ثبات جالبي با او زیست

ھنگامي كھ . ریگ پدر، شغل قضا را رھا كرد و یكسره بھ نوشتن مشغول شد پس از ارث بردن مرده
، سنكا یك كونسوالتیو ـ نوعي رسالة )۴٠(بور بھ خودكشي شد كرموتیوس كوردوس بھ امر كالیگوال مج

  دختر كوردوس،  تسلیت آمیز كھ شكل ادبي رایجي در مكاتب معاني بیان و فلسفھ بود ـ خطاب بھ ماركیا،
اما دوستان سنكا بھ این طریق او را از   كالیگوال خواست او را بھ واسطة جسارتش اعدام كند،. نوشت

كھ براي كالیگوال دلیل آوردند كھ سنكا در ھر صورت بھ واسطة ابتالي بھ سل خواھد مرگ نجات دادند 
سنا او . روابط ناشایست دارد  كالودیوس او را متھم ساخت كھ با یولیا، دختر گرمانیكوس،  اندكي بعد،. مرد

  یرة پریشان،در آن جز. اما كالودیوس آن حكم را بھ تبعید در كرس تخفیف داد  را محكوم بھ مرگ ساخت،
را در ) ۴٩ – ۴١(تبعیدگاه اووید، بدوي بودند، حكیم ھشت سال   در میان مردمي كھ مانند بندر تومي،

در ابتدا بدبختي را با آرامش حقیقي و پرھیزگارانھ تحمل كرد و با نوشتن رسالة تسلیتي بھ . تجرد طي كرد
گذشتند، طاقتش طاق شد و  لیان تلخ آھستھ ميبخشید، اما ھمچنانكھ سا مادرم ھلویا مادر خود را تسلي مي

چون . خطاب بھ منشي كالودیوس رسالة تسلیتي بھ پولوبیوس را در استدعاي عاجزانة عفو نوشت
  .استدعانامھ بھ جایي نرسید، سنكا سعي كرد عذاب خود را با تصنیف تراژدي تخفیف دھد

محتمال بیشتر بھ منظور مطالعھ فراھم   ي است،این تصنیفات عجیب، كھ در آن تقریبًا ھر یك از افراد خطیب
حداكثر .ایم كھ یكي از آنھا ھم بر صحنھ آمده باشد ھیچ نشنیده. نھ بھ منظور بر صحنھ آمدن. آمده است

اند و آن قسمتھا را با  برخي از داستانھاي كوتاه و درخشان یا نطقھاي پرطمطراق را با موسیقي تلفیق كرده
سازد،  فیلسوف رئوف صحنھ را با خشونت و شھوت خونرنگ مي. اند مایش دادهن) الل بازي(پانتومیم 

  چنانكھ گویي با آن جشنھاي خونین مسابقات رزمي بر روي 

سنكا بیش از آن اھل تفكر است كھ بتواند   علي رغم این مساعي پھلواني،. كند صحنھ رقابت مي
دھد، و از ھیچ فرصتي براي بیان تفكر یا احساس  عقاید را بر افراد ترجیح مي. نویس خوبي باشد نمایشنامھ

اما صرف نظر از این . ھاي او واجد برخي از ابیات ظریف است نمایشنامھ. كند یا مضمون فروگذار نمي
مع الوصف، این نكتھ را باید . توان بدون ترس از عواقب بھ دست فراموشي سپرد قسمتھا، باقي را مي

بزرگترین نقاد   اند؛ مثال سكالیژر، وب ادبیات با این حكم موافقت نداشتھمتذكر شد كھ بسیاري از داوران خ
، آن كھ  ھنگامي كھ ادبیات باستان از نو احیا گشت. دھد دورة رنسانس، سنكا را بر اوریپید ترجیح مي
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شد سنكا بود؛ صورت و اتحادھایي  ھایي شد كھ با زبان جدید نوشتھ مي آثارش سرمشق نخستین نمایشنامھ
ساخت و بر تئاتر فرانسھ تا قرن نوزدھم سیطره داشت از  ھاي كورني و راسین را مشخص مي نمایشنامھ كھ

ھاي سنكا توسط ھیوود  ترجمة نمایشنامھ  كھ نفوذ سنكا كمتر محسوس بود،  در انگلستان،. او آمده بود
شد و اثري ھم بر  ، سرمشق»گوربودوك«براي اولین تراژدیي كھ بھ انگلیسي نوشتھ شد، یعني ) ١۵۵٩(

  .شكسپیر نھاد

كھ بھ ازدواج كالودیوس درآمده بود، جاي مسالینا را در قدرت و سیطره بر   ، آگریپیناي دوم،۴٨در سال 
اش، نرون، ھمطراز اسكندر مقدوني شود، بھ  چون عالقة شدیدي داشت كھ پسر یازدھسالھ. رم گرفت

دستور . بیابد ـ آن مربي را در جزیرة كرس یافت اطراف نظر انداخت تا معلمي ھمچون ارسطو براي او
سنكا مدت پنج سال آن جوان . داد سنكا را از تبعید بازگرداندند و كرسي او را در سنا بھ وي مسترد داشتند

در این ده سال، بھ منظور بھبود . را تعلیم داد و مدت پنج سال دیگر امپراطور و كشور را رھبري كرد
دیگر، آثاري فراھم آورد كھ برخي نمودارھاي پسندیدة فلسفة رواقي در آنھا  اخالق نرون و منظورھاي

در پایداري   منعكس ساخت ـ در خشم، در اختصار حیات، در آرامش روان، در رحم، در زندگي خوش،
این . دھد دانشمند، در سود، در باب الوھیت؛ این رساالت رسمي قدرت سنكا را بھ حد كمال نشان نمي

كھ در صفحات پیاپي بھ   درخشند؛ اما این رساالت، ھاي او، با نور مضمون مي مانند نمایشنامھ  یز،ھا ن رسالھ
. دھند فرسایند و لطف خود را از دست مي گذرند، عاقبت ذھن را مي صورت فوران مقطع از برابر چشم مي

ز آن شوخ طبعي نشاط خواندند و ا مع الوصف، خوانندگان زمان سنكا این رساالت را با فواصل زماني مي
، كھ سلیقة »ھاي ناجور وصلھ«و » آلوھاي شكرین«آمد، یا از  آمیز كھ كوینتیلیانوس عبوس را ناخوش مي

بردند كھ صدر اعظم  خوانندگان آن زمان لذتي مي. داشت، كراھتي نداشتند كھنھ پسند فرونتو را رنجھ مي
كشید تا تمجید ایشان را  ن، آن قدر زحمت ميگفت و مانند شاگرد خود، نرو چنان دوست داشتني سخن مي

  .مدت چندین سال سنكا سردستة نویسندگان و سیاستمداران و تاكنشانان ایتالیا بود. تحصیل كند

میراث پدر را با بھ كار انداختن سرمایھ، بھ نحوي كھ ظاھرًا حداكثر استفاده را از مقام رسمي و اطالعات 
ر سخن دیون را باور كنیم، سنكا پول را با چنان بھرة سنگیني بھ مردم اگ. چند برابر ساخت  كرد، خود مي

  كھ بالغ   داد كھ وقتي تمام مطالبات خود را، شھرستانھا وام مي

  

ثروت سنكا، آن طور كھ . سسترس بود، از بریتانیا خواست، وحشت و طغیان برخاست ۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠بر 
یك تن از دوستان سخن  ۵٨در سال . بالغ شد) الرد ٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠(سسترس  ٣٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠اند، بھ  گفتھ

  :چین مسالینا بھ نام پوبلیوس سویلیوس علنًا صدراعظم را مورد حملھ قرار داد و او را چنین وصف كرد
ثروت خود   میز غذاخوري از عاج و صنوبر دارد، ۵٠٠داند و  دورو، زناكار، و ظالم كھ تجمل را بد مي«

مانند قیصر، آنجا كھ   سنكا نیز،» .مكد ستعمرات را با رباخواري ميشمارد و شیرة م را خوار مي
در رسالة خود بھ عنوان . كرد توانست ترتیب اعدام مخالفان خود را بدھد، بھ دادن جواب رد بسنده مي مي

و در جواب گفت كھ دانشمند ملكف بھ   در زندگي خوش اتھاماتي را كھ بھ وي نسبت داده بودند تكرار كرد،
اما . تواند آن را در بر گیرد اي بھ او روي آور شود، دانشمند مي اگر ثروت از راه شرافتمندانھ: نیست فقر

میان اثاث   در ضمن این مدت،. آن ثروت را رھا كند  دانشمند بایست بتواند در ھر لحظھ، بدون اندوه شدید،
نوشید، و چنان  فقط آب مي  خفت، روي تشكي خشن مي  زیست، و اسباب ظریف خود ھمچون مرتاضان مي

وفور غذا ھوش و «: نوشتھ بود. بدنش از كم غذایي نزار شده بود  خورد كھ چون مرد، بھ امساك غذا مي
نظمي روابط جنسي شاید  اتھامات مربوط بھ بي» .سازد كند و افراط در غذا روح را خفھ مي فھم را تیره مي

. دانستند كھ نسبت بھ زنش ھمواره مھربان است مھ ميدر مورد دوران جواني او صادق بوده است، اما ھ
و خرد را بیشتر   دارد یا قدرت را، در حقیقت ھیچ وقت نتوانست یقین كند كھ فلسفھ را بیشتر دوست مي

خود . و ھیچ وقت ھم برایش مسلم نشد كھ آن دو با یكدیگر سازش ندارند  دارد یا لذت را، دوست مي
در مدح آن زندگي كھ باید داشتھ باشم، و نھ آن زندگي كھ «. صي استاعتراف داشت كھ دانشمند ناق

» .كنم آن ھم خزان خزان دنبال مي  آن زندگي را كھ باید در پیش گیرم از راه دور،. گذرانم، اصرار دارم مي
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رحم آن قدر كھ در خور شاه «ـ و این سخن دربارة كدام یك از ما صادق نیست؟ اگر در بیان این جملھ كھ 
خوب  پورشیاالاقل این احساس را تقریبًا مثل   صادق نباشد،» ا امپراطور است در خور ھیچ كس نیستی

و نرون آن را نھي   یافت محكوم ساخت، نبردھاي گالدیاتورھا را كھ تا حد مرگ ادامھ مي. كند  بیان مي
خوانده » پراكند لطفي كھ با آن خرد مي«با آنچھ تاسیت   شد، گیریھایي را كھ از او مي بسیاري خرده. كرد

  .خواست كسي كمال نمياز   كرد، بیش از آنچھ خود بھ كمال عمل مي. خلع سالح كرد  است،

سیاھة اعمال   با اغماض از بدترین جنایات نرون،  كرد و، چنانكھ ذكر شد امپراطوري را خوب اداره مي
گذاشت انجام گیرد تا قدرت داشتھ باشد اندكي خوبي  بسیاري از بدیھا را مي«دار ساخت و  خود را لكھ

  احساس خواري » .كند

كرد  اندك اندك آرزو مي. خواند پراطور را زندان غم انگیز غالمان ميكاخ ام. انقیاد امپراطور رھا سازد
گاه گاه با خرسندي . عمر را وقف مطالعة خرد كرده، از البیرنت قدرت پرھیز كرده بود  كھ كاش ھمة

نھاد، و در شصت سالگي ھمچون جواني مشتاق بھ محضر درس فلسفة  توجھ از سیاست را بھ كناري مي
، كھ شصت و شش سالھ بود، از نرون اجازه خواست تا از سمت ۶٢در سال . شد متروناكس حاضر مي

، كھ نرون از ۶۴پس از حریق عظیم سال . اما نرون او را رھا نكرد  تنزل یافتة خود در دولت استعفا دھد،
 اندك. تمامي امپراطوري خواست كھ بھ تجدید بناي رم كمك كنند، سنكا جزء اعظم ثروت خود را اھدا كرد

زیست، و  اندك موفق شد كھ از دربار كناره گیرد، بیش از پیش در ویالھایي كھ در كامپانیا داشت مي
مدتي، از بیم . امیدوار بود كھ با عزلتي تقریبًا راھبانھ از توجھ خود امپراطور و جاسوسان او بگریزد

  .خورد مسموم شدن با غذا، سیب جنگلي و آب جاري مي

اغتي بود كھ مطالعات خود را در باب علوم طبیعي بھ نام مسائل طبیعي و در چنین محیط وحشت و فر
این مراسالت عبارت بود از محاورات ). ۶۵ – ۶٣(محبوبترین اثر خود مراسالت اخالقي را تحریر كرد 

تصادفي دوستانھ خطاب بھ دوست خود لوكیلیوس، فرماندار ثروتمند سیسیل و شاعر و فیلسوف اپیكوري 
توان یافت كھ از این مساعي مؤدبانھ در تلفیق فلسفة رواقي  جز چند كتاب نمي  تمام ادبیات روم، در. پروا بي

با ھمین مراسالت است كھ مقامھ نویسي غیر رسمي آغاز شد، كھ . با حوایج یك میلیونر دلپذیرتر باشد
ھا  خواندن این نامھ. وسیلة مورد عالقة پلوتارك، لوكیانوس، مونتني، ولتر، بیكن، ادیسن، و ستیل گردید

معادل است با طرف مكاتبھ بودن با مرد روشنفكر، بشري، و صاحب تحملي از اھل رم كھ زیر و روي 
ھا چنان است كھ گویي شخص  این نامھ. ادبیات و كشورداري و فلسفھ را از نزدیك دیده و شناختھ است

توجھي در سبك  كا بھ واسطة بيسن. گوید زنون با رأفت و مالیمت اپیكور و لطف افالطون سخن مي
دلم «). و این سبك، با وجود عذرخواھي، التین دلپسندي است(خواھد  ھاي خود از لوكیلیوس عذر مي نامھ
رفتیم، چنان  ھایم بھ تو درست ھمان طور باشد كھ اگر تو و من با ھم نشستھ بودیم یا راه مي خواھد نامھ مي

نویسم؛ ھر یك از ما  بل براي تو مي  نویسم، امھ را براي مردم نمياین ن«: گوید باز مي» .كردیم گفتگو مي
گمان امیدوار بوده است كھ  كار بي پیشة كھنھ ـ ھر چند آن سیاست» براي دیگري شنوندة كافي است

اما بدون عجز و تمناي   تنگ نفس خود را با سرزندگي،. روزگاران آینده سخنان او را استراق سمع كند
بھ مدت یك » نفسھاي آخرین«با كشیدن » تمرین طرز مردن«خوشمشربانھ آن را . كند توصیف مي  رحم،

ذھني نیرومند و ھشیار دارم كھ «: اما فقط بدنًا  در این ھنگام شصت و ھفت سال دارد،. خواند ساعت مي
كھ  از آن دلخوش است» .كند كھ پیري دوران شكفتگي اوست دربارة پیري با من اختالف دارد و اعالم مي

عاقبت فرصتي بھ دست آورده است تا كتابھاي خوبي را كھ مدتھا مجبور بوده است بھ كناري بگذارد 
    ظاھرًا در این ھنگام اپیكور را از نو خوانده است،. بخواند

از فرط فردگرایي و . كند كھ براي یك تن رواقي موجب اشكال است اپیكور را با شدت و شوري نقل مي
در   اي براي حفظ تعادل، كند وزنھ آرزو مي. كند و نرون و ھزاران نفر دیگر وحشت ميخودبیني كالیگوال 

تقدیم كند، و ظاھرًا مصمم بھ   زند، ھایي كھ اذھان آزاد شده را قبل از بلوغ اخالقي بر ھم مي مقابل وسوسھ
اندند و اصولش را رسد كھ اپیكوریان را با نقل قول از خود استاد، كھ نامش را ایشان بھ بدي كش نظر مي

  .منكوب و مغلوب كند  جرئت نكردند بفھمند،
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نھایت و  ما پاره ھایي در بي  توانیم دربارة ھمھ چیز بخرد باشیم، نخستین درس فلسفھ آن است كھ نمي
بخواھند عالم وجود یا باري تعالي را ) انسان(اي  چون چنین ذرات پاره پاره. لحظاتي در ابدیت ھستیم

بنابراین، سنكا چندان كاري با مابعدالطبیعھ یا االھیات . باید سیارات را از خوشي بلرزانندتوصیف كنند، 
ماده گرا،   وحدت موجودي،  مشرك،  توان ثابت كرد كھ وي مردي موحد، از روي آثار سنكا مي. ندارد

افراد «ت، گاه خدا براي او شخصي است كھ ھمھ را مراقب اس. افالطوني، وحدت گرا، و ثنوي بوده است
در جاھاي . دھد و با لطف االھي بھ ایشان یاري مي  كند، ادعیة ایشان را اجابت مي» خوب را دوست دارد،

علتي تغییرناپذیر كھ »  دیگر، خدا علت اولي در سلسلة الینقطع علل و معلول و نیروي غایي تقدیر است،
كند و افراد  فراد راضي را رھبري ميا… رساند  امور بشري و االھي را بھ نحوي متساوي بھ انجام مي

گوید روح دم  مي: سازد شك و تردید مشابھي تفھم او را دربارة روح تیره مي» .كشد ناراضي را با خود مي
خدایي است كھ، ھمچون میھماني، در قالب «دھد، اما در ضمن  مادي ظریفي است كھ بھ جسم جان مي

پذیرد، سخن  از مرگ، كھ در آن علم و عصمت كمال ميامیدوارانھ از زندگي پس . سكونت دارد» بشري
سنكا ھیچ وقت این   در حقیقت،. خواند مي» رؤیاي زیبا«گوید؛ و باز در جاي دیگر نامیرایي را  مي

این موضوعات با عدم ثبات محتاطانة   نرساند؛ دربارة) یا عمومي(موضوعات را بھ نتیجة پابرجا 
بھ نحوي بیش از حد توفیق آمیز بھ دروس خطابة . كس موافق است گوید كھ با ھمھ سیاستمداري سخن مي

  .كند پدرش گوش داده است، و ھر جنبة موضوع را با فصاحتي غیر قابل مقاومت بیان مي

بیش از آن رواقي است كھ . بخشد كند و از طرف دیگر لطف مي اخالقي او را ضایع مي  ھمان دودلیھا فلسفة
در پیرامون خود با سقوط اخالقیي . ش از آن مالیمت دارد كھ بتواند رواقي باشدو بی  بتواند اھل عمل باشد،

طمع و تجمل . آنكھ ھیچ یك را اقناع كند كشاند، بي فرساید و روح را بھ پستي مي مواجھ است كھ بدن را مي
توان  چگونھ مي. آرامش و سالمت را نابود كرده است، و قدرت انسان را فقط وحشي تواناتري ساختھ است

  از این تھیج رسوا خود را رھا ساخت؟

آن كس كھ » .باید بندة فلسفھ باشي  مند شوي، اگر بخواھي از آزادي حقیقي بھره»   :امروز در اپیكور خواندم
  بدن … . ھمان دم آزاده شده است  اطاعت فلسفھ را بر گردن نھد،

. جاودانھ خوب شده است  ھ عالج یافت،اما ذھن ھمینك. گیرد اگر یك بار عالج پذیرفت، باز ھم درد مي
اگر ذھن قانع و مطمئن باشد، اگر بفھمد كھ آن چیزھا كھ مردم : اكنون بگویم كھ غرضم از سالمت چیست

شوند ـ نسبت بھ زندگي خوش اھمیتي  گردیم یا داده مي آرزویش را دارند ـ تمام سودھایي كھ دنبالش مي
بھ موجب آن خود و تحوالت خود را بسنجي؛ در آن روز مالك  دھم كھ اي بھ دست تو مي قاعده… ندارند

  .ترین مردمند اي كھ درك كني مردم كامیاب بدبخت الرقاب خود شده

اما طریق وصول بھ آن فضیلت است نھ   خوشبختي ھدف است،. و خرد ھنر زندگي  فلسفھ علم خرد است،
و مدام بھ وسیلة تجربھ صحت آنھا تصدیق اند صحیحند،  اندرزھاي قدیم كھ مورد تمسخر واقع شده. لذت
شود كھ امانت و عدالت و تحمل و مھرباني ما را بیش از آن خوشبخت  معلوم مي  با گذشت زمان،. شود مي
اما فقط آن موقع كھ با فضیلت تلفیق   لذت خوب است،. كند كھ ممكن است از تعاقب لذت حاصل گردد مي

دھد  مند باشد؛ آن كھ لذت را در زندگي ھدف عالي خود قرار ميتواند ھدف مرد خرد لذت نمي. شده باشد
ھمچون سگي است كھ ھر قطعھ گوشتي را كھ بھ سویش پرتاب شود بقاپد و سپس، بھ جاي آنكھ از آن 

  .قطعھ گوشت لذت برد، با پوزة باز در انتظار قطعة دیگر بماند

در ھر روز؛ با   مقدار كم كھ ممكن باشد،توان تحصیل كرد؟ با اعمال آن، بھ ھر  اما خرد را چگونھ مي
آزمایش رفتار آن روز در انتھاي روز؛ با سختگیري نسبت بھ خطاھاي خود و مالیمت نسبت بھ خطاھاي 

دیگران؛ با نشست و برخاست با كساني كھ در خرد و فضیلت از ما سرند؛ با قبول دانشمندي مورد قبول بھ 
شویم؛ نباید خالصة داستانھاي فلسفھ  واندن آثار فیلسوفان كمك ميبا خ. عنوان مشاور و داور نامرئي خود

ھاي فالسفھ خرد  و این امید را رھا كن كھ بتواني با خالصھ«را خواند، بلكھ باید آثار اصلي را خواند؛ 
تر از نزد خود باز  تر و سر سپرده ھر یك از این افراد ترا خوشبخت» «.افراد برجستھ را یكجا درك كني
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آن كس كھ خود را بھ بزرگتري … . گرداند، ھیچ یك از آنان نخواھد گذاشت دست خالي باز گردي خواھد
بھ جاي آنكھ چندین كتاب » !اي در انتظار دارد ایشان سپرده باشد چھ خوشبختي و چھ پیري بزرگوارانھ

تواند در وحدت  يروح نم«. آرام سفر كن، اما نھ زیاده از حد. كتابھاي خوب را چند بار بخوان  بخواني،
عالمت مھم و درجة اول » «.پختھ شود، مگر آنكھ كنجكاوي و سرگرداني خود را تحت انقیاد درآورده باشد

از جمع » .ذھن مرتب و منظم عبارت است از توانایي شخص در ماندن در یك جا و تحمل مصاحبت خود
در جمعیتي باشي، در آن صورت اگر مجبور شدي . انسان در جمع ناجنستر از انسان تنھاست«بپرھیز، 

  ».بیش از ھر چیز باید در خود فرو روي

آور نیست كھ در خور ادامھ  زندگي ھمواره نشاط. درس نھایي این رواقي تحقیر مرگ و انتخاب آن است
اگر » بدتر از كج خلقي در آستان آرامش چیست؟«. بھتر آن است كھ بخوابیم  پس از تب نوبة زندگي،. باشد

  ي را حزن آور بیابد و بتواند، بدون رساندن كسي زندگ

سنكا چنان . صدمة شدید بھ دیگران، آن را رھا كند، باید خود را آزاد ببیند كھ وقت و راه خود را برگزیند
  :دھد كھ گویي وارث لوكیلیوس است خودكشي را بھ لوكیلیوس پند مي

ست؛ كسي را علي رغم خود او نگاه توانیم از زندگي شكایت كنیم ھمین ا یكي از دالیل اینكھ نمي
اگر قلب خود را سوراخ كني، حاجت بھ زخم . اي قبال ورید خود را براي تقلیل وزن بریده… .دارد نمي

توان بھ بھاي اندك ماللي  وسیع ندارد؛ نیشتري راه را بھ سوي آزادي خواھد گشود، و آرامش را مي
بیني؟ ـ سقوطي بھ سوي  آن پرتگاه را مي. دید بھ ھر سو بنگري، پایان غمھا را خواھي ۵٠… .خرید

اما اطالة … . بیني، یا آن بركھ یا آن دریا را؟ ـ آزادي در اعماق آنھاست آن رودخانھ را مي. آزادي است
و اما ..  .تواند بھ عمر خود خاتمھ دھد؟  اش را پایان دھد چگونھ مي مردي كھ نتواند نامھ. دھم كالم مي

  .بدرود. در انتظار مرگم. جامم پر شده است. ام وس عزیزم، من عمر خود را كردهدربارة خودم، لوكیلی

نرون یك تن تریبون را نزد او فرستاد تا بھ اتھام اینكھ توطئھ كرده بوده . زندگي او را مأخوذ بھ قولش كرد
د، و چیزي اي ندار سنكا جواب داد كھ دیگر بھ سیاست عالقھ. است تا پیسو را امپراطور كند جواب بدھد

ھیچ «تریبون گزارش داد كھ . »مزاجي ضعیف و دیوانھ«خواھد جز آرامش و فرصت جھت پرستاري  نمي
كلمات و ظاھر او از وجداني آسوده و مستقیم و استوار … . نشانة وحشت در او نبود، اثري از غم نداشت

سنكا پیام را با آرامش «: گوید تاسیت مي» .باز گرد و بھ او بگو بمیرد«: نرون گفت» .كرد حكایت مي
زنش را در آغوش كشید و او را گفت كھ از شرافت وي در زندگي و دروس فلسفھ آرامش » .خاطر شنید

اما پاولینا حاضر نشد پس از او زنده بماند؛ چون اوردة سنكا را گشودند، پاولینا دستور داد كھ اوردة . بیابد
اي شوكران  جرعھ. اي در بدرود با مردم رم تقریر كرد سنكا منشي خواست و نامھ. او را نیز بگشایند

چون طبیب وي را در حمام گرم نھاد . خواست مانند سقراط بمیرد چنانكھ گویي مي  كھ بدو دادند،  خواست،
، و پس از »شرابي نثار یوپیتر جانبخش«: تا دردش آرام شود، بھ خادمي كھ نزدیكتر بود آب پاشید و گفت

پزشك ورید مچ پاولینا را بزور بست و از جریان خون   بھ فرمان نرون،). ۵۶سال (عذاب بسیار درگذشت 
پاولینا چند سال پس از شوھر زنده بود، اما رنگپریدگي دایم او تصمیم سرسخت یك . او جلوگیري كرد

  .آورد رواقي را بھ خاطر مي

دن اقوال و اعمالش را مرگ بھ سنكا شكوھي بخشید و باعث شد كھ یك نسل تظاھرات او و یكدست نبو
قدرت و ارزش احساس و عالقھ را كمتر از آنچھ بود بھ حساب   وي نیز، تمامي رواقیون،. فراموش كند

و بھ طبیعتي كھ در خاك آن تمامي گلھا از بد و نیك   روي كرد، آورد، در ارزش و قابلیت اتكاي عقل زیاده
آن را از آسمان پایین آورد و . بشري داد  رواقي را جنبة اما فلسفة. روید بیش از آنچھ باید اطمینان داشت مي

محكوم ساختن   بدبیني او،. در حد انسان قابل زندگي كرد و از آن ھشتي وسیعي در راه مسیحیت ساخت
py  پند او بر اینكھ خشم را با مھر جواب دھند، و اشتغال فكري دایمي او بھ مرگ   سوء اخالق زمان،
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یك مسیحي بیش از این بتپرست چھ »  :بگوید آوگوستینوسو . بخواند» از خودمان«او را  ترتولیانوسكھ 
مردم . ي نبود، اما الاقل تقاضا داشت بھ كشتار و ھرزگي خاتمھ داده شودسنكا مسیح» .توانست بگوید مي

القابي «كرد و تمایز بین آزادگان و آزادشدگان و غالمان را بھ  را بھ زندگي معقول و ساده دعوت مي
مند شد  آن كھ بیش از ھر كس از تعلیمات او بھره. تنزل داد» صرف، كھ زاییدة جاھطلبي یا اشتباه است،

با   آثار او پرورده شدند و،  نروا و ترایانوس تا حدي در قالب. مي در دربار نرون بھ نام اپیكتتوس بودغال
در خاتمة دوران . كشورداري خود را براساس وجدان و بشردوستي مستقر ساختند  توجھ بھ نمونة او،

 پترارك  سانس فرا رسید،باستاني، و در تمام دورة قرون وسطي، سنكا محبوب ماند، و ھنگامي كھ دورة رن
برادرزن مونتني آثار سنكا . او را پس از ویرژیل قرار داد و نثر خود را، با ارادت، از نثر سنكا تقلید كرد

آثار سنكا را شاھد   كرد، كا از آثار اپیكور نقل ميھمان قدر كھ سن  را بھ فرانسھ ترجمھ كرد، و خود مونتني،
در آثار سنكا، جز چند مورد، . خواند و خود سنكاي امریكایي شد امرسن مكررًا آثار سنكا را مي. آورد مي

چون در فلسفھ تمامي حقایق   توان بخشید، شود، اما این نقص را مي اي كھ خود مبتكر آن باشد دیده نمي عقیده
بزرگترین فیلسوف روم و،   سنكا، با وجود تمامي خطاھاي خود،. قط اشتباه و خطا ابتكاري استقدیمند، و ف

وي دوست   پس از سیسرون،. یكي از خردمندترین و مھربانترین مردان بود  الاقل در كتابھاي خود،
  .ترین دورویان تاریخ است داشتني

V – علم رومي  

چون   ایم، و با این وصف ھنوز كارمان با او بھ پایان نرسیده است، در این كتاب جاي بیشتري بھ سنكا داده
گذراند و  در آن سالھاي پرمحصول بین عزلت و مرگ، وقت خود را با مسائل طبیعي مي. او عالم ھم بود

ھ دنبال توضیحات طبیعي تگرگ، برف، باد، شھاب، قوس و قزح، زلزلھ، رودخانھ، و چشم  براي باران،
دیگري را در آن سوي اقیانوس اطلس متذكر شده   وجود قارة» مدئا«در نمایشنامة خود بھ نام . گشت مي
چھ بسا اجرام سماوي «: نویسد مي  و بر اثر مشاھدة تعداد حیرتبخش ستارگان،  با الھامي مشابھ این،» .بود

چھ بسیار «: گوید و با روشن بیني مي» !اند ان نرسیدهكھ در اعماق فضا در حركتند و ھنوز بھ چشم آدمی
ـ آنگاه كھ در قرون آینده نام ما ھم ! كنیم چیزھا كھ فرزندان ما خواھند آموخت و ما تصور آن را ھم نمي

. شویم و مي» .اخالف ما از جھل ما در شگفت خواھند شد… !فراموش شده است چھ چیزھا خواھد گذشت
و بھ مقدرا   د ھمواره فصیح است، مقدار كمي بھ ارسطو و آراتوس افزوده است،سنكا ھر چند در آثار خو

  پوسیدونیوسزیاد از 

تار رغم لوكرتیوس، خود را گرف بھ قضا و قدر معتقد است؛ علي  رغم سیسرون، علي. برد بھ عاریت مي
نماید تا  كند، و در ھر آن جریان بحث علمي خود را قطع مي بحثھاي بیھوده دربارة حكم علل غایي مي

. رساند ماھرانھ خود را از صدف بھ تجمل و از شھاب بھ انحطاط مي. اصول اخالقي را در آن بگنجاند
سنكا » مسائل طبیعي«كتاب داشتند، و  آباي كلیسا این اختالط علم آثار علوي و اصول اخالقي را دوست مي

  .را معمولترین كتاب درس قرون وسطي ساختند

اما خارج از . مانند وارو، آگریپا، پومپونیوس مال، و كلسوس  در روم چند تن بودند كھ ذھن علمي داشتند،
علم ھنوز خود را از جادو،   ھا، در سایر زمینھ. رسید و طب كسي بھ ھم نمي  دنیاي جغرافیا، پرورش گل،

خرافھ، االھیات، و فلسفھ جدا نكرده بود، و عبارت بود از مشاھدات و سنن جمع آمده، و كمتر بستگي بھ 
نجوم بھ ھمان وضعي بود كھ از بابل و یونان . تجسس در واقعیات داشت و كمتر از آن متكي بھ تجربھ بود

بزرگي كھ آوگوستوس از مصر آورده و در  ٍمُسلَّھوقت را ھنوز با ساعت آبي و آفتابي و با . مانده بود
شناختند، سایة آن ٍمُسلَّھ كھ بر صفحة آجرفرشي كھ با برنج عالمت گذاري  میدان مارس كار گذارده بود مي

روز و شب را متغیرًا با طلوع و غروب آفتاب  .داد و ھم فصل را افتاد، ھم ساعت را نشان مي شده بود مي
ھر دو بھ دوازده ساعت تقسیم شده بودند، و بدین نحو در تابستان یك ساعت شب كوتاھتر . كردند تعریف مي

پلیني متذكر شده است كھ در . علم احكام نجوم را تقریبًا عموم پذیرفتھ بودند. و یك ساعت روز بلندتر بود
اي تعیین  معتقد بودند كھ سرنوشت ھر كس با ستاره  ، اعم از عالم و جاھل، ردمم) میالدي ٧٠(زمان او 
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كردند كھ نمو گیاھان و شاید فحل  بھ نحوي خوشایند استدالل مي. شود كھ در زیر آن بھ دنیا آمده است مي
و خصایص جسماني و اخالقي مردم تحت تأثیر عوامل جوي قرار  ست؛اشدن حیوانات منوط بھ آفتاب 

ھاي  كند؛ و خصوصیات و سرنوشت ھر فرد نیز، مانند ھمین پدیده كھ خود آنھا را آفتاب معین مي  دارد،
علم احكام نجوم را فقط شكاكان . نتیجة اوضاع و احوال فلكي است كھ بھ حد كافي شناختھ نیستند  عمومي،

و ھمچنین مسیحیان، كھ آن را نوعي بتپرستي ) كھ علم ادعایي آن را قبول نداشتند(آكادمي  ھاي اخیر دوره
شد، و آن بھ خاطر دریانوردي  تري مطالعھ مي جغرافیا بھ صورت واقعپردازانھ. دانستند، رد كرده بودند مي
نطقة حاره در ھایي منتشر ساخت كھ در آن سطح كره بھ یك م نقشھ) میالدي ۴٢(پومپونیوس مال . بود

جغرافیاییون رومي اروپا و آسیاي جنوب باختري و . مركز و مناطق معتدل شمال و جنوب تقسیم شده بود
. شناختند، اما دربارة بقیة نقاط جھان عقاید مبھم و داستانھاي خیالي داشتند جنوبي و افریقاي شمالي را مي

اري رسیدند، اما كریستوف كلمبي پدید نیامد تا دریانوردان اسپانیایي و افریقایي بھ مادرا و جزایر كان
  .رؤیاھاي سنكا را تحقق بخشد

، كھ  مبسوطترین و مفصلترین و غیرعملیترین محصول علم ایتالیا ھمانا تاریخ طبیعي تألیف پلیني مھین بود
دعاوي، وكیل   ھر چند تقریبًا تمامي عمر را بھ عناوین سرباز،. نام كاملش كایوس پلینیوس سكوندوس است

  و فرمانده ناوگان روم باختري مشغول بود،   جھانگرد، مدیر اداري،

و یك تاریخ روم و تاریخ دیگري دربارة جنگھاي   و زوبین رساالتي نوشت،  دربارة خطابھ، دستور زبان،
ي تاریخ طبیعي تألیف كرد ـ كھ فقط ھمین یكي از آن سیل تألیفات باق» كتاب«روم در گرمانیا و سي و ھفت 

اي كھ  اینكھ چگونھ توانست در مدت پنجاه و پنج سال عمر اینھمھ را انجام دھد از نامھ. مانده است
  :برادرزادة او نوشتھ است پیداست

نیمھ شب یا یك ساعت بعد . خواب ماندن داشت نظیر در بي اداراكي سریع، ھمتي باور نكردني، و قدرتي بي
… . پرداخت خاست و بھ كار ادبي مي دیرتر از دو برنميخاست و بھ ھر حال ھرگز  از نیمھ شب برمي

. شتافت، كھ خود ھمان ساعت را براي انجام كارھا برگزیده بود پیش از طلوع بھ خدمت وسپاسیانوس مي
پس از . گشت گذارد، بھ خانھ بر سر مطالعات خود بازمي پس از اتمام كارھایي كھ امپراطور بھ او وامي

كرد، اما ضمن استراحت، كسي  غالبًا در تابستان در آفتاب استراحت مي… ر ناھار سبكي بھ ھنگام ظھ
… . كرد داشت و قسمتھایي را نقل مي یادداشتھایي بر مي  خواند و او، چنانكھ عادتش بود، كتابي برایش مي

. دكر و اندكي استراحت مي  خورد، آشامید یا مي چیزي مي  شست، پس از آن عادتًا با آب سرد خود را مي
كرد، و باز كسي كتابي برایش  مطالعات خود را تا شام دنبال مي  چنانكھ گویي روز نو شده است،  سپس،

اما در . چنین بود روش زندگي او در میان غوغا و شتاب شھر… . داشت خواند و او یادداشت برمي مي
در . ام اشتغال داشتشد، مگر در آن ھنگام كھ عمال بھ استحم تمام وقتش صرف مطالعھ مي  خارج شھر،

خواندند یا  گوش بھ كتابي داشت كھ برایش مي  كردند، دادند و خشكش مي تمام مدتي كھ مشت و مالش مي
آن ساعات را چرا ھدر «: گفت. روم یك بار مرا سرزنش كرد كھ چرا راه مي. كرد خود مطالبي تقریر مي

  .دانست رفتھ مي شد از دست چون ھر مقدار وقت را كھ صرف مطالعھ نمي» دادي؟

المعارفي بود كار فقط یك نفر كھ علوم و اشتباھات زمان  كتاب پلیني، كھ چنان بریده و دوختھ است، دایرة
ھدف من آن است كھ دربارة ھر چیز كھ وجود آن «: گوید مي. خود را بتلخیص در آن گردآوري كرده بود

موضوع سخن گفتھ و از حذف  ٢٠,٠٠٠دربارة » .در سراسر زمین معلوم است شرحي كلي بدھم
مؤلف مراجعھ كرده است و دین خود را بھ  ۴٧٣جلد آثار  ٢٠٠٠بھ . موضوعات دیگر عذر خواستھ است

كند كھ در ادبیات باستاني استثنایي است؛ ضمن بیان نكات  اشخاص، با ذكر نام ایشان، با صراحتي بیان مي
اند،  كھ آثار اسالف خود را كلمھ بھ كلمھ نقل كرده دیگر، متذكر شده است كھ بسیاري مؤلفان را دیده است

سبك پلیني عاري از طراوت است؛ ھر چند، گاه رنگ و رو دارد، اما از . آنكھ مأخذ خود را ذكر كنند بي
py  .المعارف نباید انتظار دلچسب بودن داشت دایرة
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ھاي طبیعي یا سیارات یا  هكند، معتقد است كھ خدایان صرفًا پدید پلیني در آغاز كار خدایان را طرد مي
یعني مجموعة قواي طبیعي؛ و این   خداي یگانھ طبیعت است،. اند خدماتي ھستند كھ تشخص یا تألھ یافتھ

نجوم . كند متواضعانھ از سنجش عالم ابا مي. توجھ خاصي بھ امور جھاني ندارد  خدا، چنانكھ ظاھر است،
  در «: مثال. (پلیني كھكشاني از مطالب باطل است

  دورة گردش مریخ را دو سال،  با تقریبي كھ با محاسبات زمان ما چندان تفاوتي ندارد،. شمالي شده است
از . كند كھ زمین كروي است مشتري را دوازده سال، و زحل را سي سال ذكر كرده است؛ و استدالل مي

زند كھ  و چنین حدس مي اند، گوید كھ در زمان خود او از دریاي مدیترانھ سر بر آورده جزایري سخن مي
دربارة كاویدن . اند سیسیل و ایتالیا، بئوسي و ائوبویا، و قبرس و سوریھ بتدریج بر اثر صبر دریا جدا شده

چھ بسیار دست كھ «گوید، و اندوھگین است كھ  آمیختھ با مشقت و زحمت معادن فلزات گرانبھا سخن مي
كند كھ كاش آھن ھرگز یافتھ نشده بود تا جنگ را  ميآرزو » .افتد تا مفصلي كوچك زینت شود از كار مي

ایم مرگ را چابكتر بر سر آدمیان فرود آوریم كھ بھ  چنانكھ گویي خواستھ«. ساخت آن قدر موحشتر نمي
ـ اشاره بھ سھام آھنین كھ پرھاي چرمي داشتند تا از مسیر خود » ایم آھن بال و پر داده و پروازش آموختھ

ذكر كرده است، » سوزد سنگي كھ مي«، آنتراسیت را بھ عنوان تئوفراستوسوي از بھ پیر. منحرف نشوند
گوید ـ كھ یونانیان آن  سخن مي» پارچة نسوختني«دربارة . اما دیگر چیزي دربارة ذغال سنگ نگفتھ است

بسیاري » .رود براي حنوط اجساد پادشاھان بھ كار مي«خواندند ـ كھ  مي) پنبة نسوز( را آسبستینون
و راه از پیش تعیین كردن   كند، از ھوش آنان تمجید مي  برد، دھد یا نامشان را مي حیوانات را شرح مي

ه را رو بھ شمال ماد  اگر بخواھید ماده باشد، ھنگام جفتگیري،«: دھد نشان مي) قبل از تولد(جنس حیوان را 
ارزش استعالجي مواد معدني و   دوازده كتاب شگفت انگیز دربارة طب دارد ـ یعني دربارة» .نگاھدارید

كتابھاي بیستم تا بیست و پنجم مجموعة گیاھشناسي رومي است كھ قرون وسطي واسطة . گیاھان مختلف
براي ھر چیز از مستي و بوي . گذاردرساندن آن بھ زمان حاضر شد تا پایة علم گیاھان را در طب جدید ب

كند  تھیھ دیده و زنان را برحذر مي» محركاتي جھت قوة باه«. عالجي دارد» درد گردن«بد نفس گرفتھ تا 
براي رفع خستگي جسمي، . كھ مبادا پس از مقاربت عطسھ كنند، كھ ھمانجا نطفھ را سقط خواھند كرد

كند، و این  ھمخوابگي را تجویز مي» جنون دماغي«و خشونت صدا، درد كمر، تیرگي دیده، ماخولیا، 
در میان اینھمھ مطالب بیھوده، اطالعات بسیار مفید بھ . كند رقابت مي باركليدواي عامي با قیر آب اسقف 

  با اشارات جالب بھ وراثت از اجداد، نفت،  و آداب و داروھاي قدیم،آید، خصوصًا دربارة صنایع  دست مي
گوید كھ زماني در آرگوس شخصي را دیده بود كھ نامش  موكیانوس مي«: و تغییر جنس پس از تولد

  شوھري كرده بود،  كھ ابتدا زن بوده،  این شخص،. آرسكون بوده، اما پیش از آن نامش آرسكوسا بوده است
  عد ریش و سایر مشخصات مردي درآورده، الجرم شوھر را رھا كرده، و خود زني اما اندكي ب

، بر اثر خواندن )١٨٠٠( ھیمليخوریم؛ مثال  گاه بھ گاه بھ اشارات ذیقیمتي برمي» .اختیار كرده است
غالس قبل از عمل كردن آب مروارید در كتاب پلیني، راھنمایي شد كھ دربارة تأثیر مصرف عصارة آنا

فصول گرانبھایي دربارة نقاشي و پیكرتراشي در این كتاب . بزرالبنج و بالدن روي مردمك چشم تحقیق كند
  .ھست كھ قدیمترین و اصیلترین منبع ما در مطالعة ھنرھاي باستان است

خواست فیلسوف ھم باشد؛ و در سراسر كتاب خود، ھر جا فرصتي  شد، مي نع نميپلیني با تاریخ طبیعي قا
معتقد است كھ زندگي جانوران بھ زندگي انسان رجحان . اي دربارة انسان كرده است یافتھ، اظھار عقیده

ي آموزند، حاجت معلم مي بي» جانوران ھیچ در فكر افتخار یا پول یا جاھطلبي یا مرگ نیستند،«دارد، چون 
اختراع پول قاتل خوشبختي بشر بود؛ سودجویي را ممكن . جنگند بھ پوشش ندارند، و با نوع خود نمي

و از   كنند؛ اي توانستند در بیكارگي زندگي كنند، در حالي كھ دیگران كار مي ساخت و در نتیجة آن عده
را گرفت و خرابي پدید ھمینجا بود كھ امالك بزرگ متعلق بھ مالكان غایب تھیھ شد و چرا جاي زراعت 

كند، و مرگ كرامت اعالیي  بھ حساب پلیني، زندگي خیلي بیش از خوشبختي غم و درد نصیب ما مي. آورد
py  .پس از مرگ، دیگر ھیچ نیست. شود است كھ در حق ما مي
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پلیني، با ھمان جد و شوري كھ چیزھاي دیگر را . كتاب تاریخ طبیعي اثر پایداري از جھل رومي است
آورد  و عالجھاي جادویي را گرد مي  ھاي شگون و شومي، طلسم عشق، ورده است، خرافات و نشانھجمع آ

دار باشد، با تف افكندن در  كند كھ انسان، خصوصًا اگر روزه تصور مي. و ظاھرًا بھ تمامي آنھا اعتقاد دارد
دیانھا با باد مغرب آبستن ما) پرتغال(دانند كھ در لوسیتانیا  ھمھ مي«. تواند آن را بكشد دھان مار مي

كند،  پلیني جادو را طرد مي. اي است كھ شلي در قصیدة خود از آن غافل مانده است ـ و این نكتھ» شوند مي
شود، بذري كھ بھ دست او  بادة تازه سركھ مي  چون زن بھ ھنگام عادت ماھانھ نزدیك شود،«: گوید اما مي

كند  نگاه او تیغة فوالد را كند مي. نشیند میوة آن خواھد افتادبخورد سبز نخواھد شد، و زیر ھر درخت كھ ب
پلیني علم احكام » .برد؛ اگر نگاھش بھ دستة زنبور عسل بیفتد، در دم خواھند مرد و جالي عالج را مي

. آكند كند، اما بالفاصلھ صفحات متوالي را با پیشگوییھاي ناشي از روش خورشید و ماه مي نجوم را رد مي
وقتي در نظر بگیریم كھ » .بارید آكیلیوس، و غالبًا در اوقات دیگر، شیر و خون مي.كنسولي م  ةدر دور«

این كتاب و كتاب مسائل سنكا میراث عمدة علوم طبیعي روم براي قرون وسطي بود، و آن دو را با آثار و 
  كنیم، اندك اندك زیستند مقایسھ  وضع مشابھ ارسطو و تئوفراستوس كھ چھار صد سال پیش از آن دو مي

  .را تسخیر كرده بودند، اما بھ ھمان زودي گرانبھاترین قسمت مرده ریگ آن را از دست داده بودند

VI – علم پزشكي رومي  

علم پزشكي را نیز از یونانیان بھ عاریت گرفتند، اما آن . رومیان در پزشكي بھتر از سایر علوم كار كردند
رم، كھ تقریبًا . و لیاقت در مورد بھداشت شخصي و عمومي بھ كار بردندرا خوب سامان دادند و با توانایي 

. در میان مردابھا محصور و دستخوش سیالبھاي گندیده بود، خصوصًا بھ بھداشت عمومي احتیاج داشت
م، از وجود ماالریا در رم ذكري شده است؛ پشة آنوفل در باتالقھاي پونتین استقرار  در حدود قرن دوم ق

كند كھ چگونھ دوستش  پلیني كھین نقل مي. افزود شد، بھ نقرس مي ھر چھ تجملپرستي بیشتر مي. دیافتھ بو
نالیده  كورلیوس روفوس از سي و سھ سالگي تا شصت و ھفتسالگي، كھ انتحار كرد، از درد نقرس مي

زنده » ندومیتیانوس راھز«است و تنھا دلخوشي او آن بوده است كھ ھر طور شده الاقل یك روز پس از 
بیماریھاي . برخي جمالت در ساتیرنویسان رومي موھم بروز سیفیلیس در قرن اول میالدي است. بماند
  .میالدي فرا گرفت ١۶۶و  ٧٩و  ۶۵م و  ق ٢٣گیر موحش، ایتالیاي مركزي را در سال  ھمھ

حتي در . كنندمردم از روزگار قدیم سعي كرده بودند در مقابل بیماري و طاعون با جادو و دعا مقاومت 
این ھنگام ھم از وسپاسیانوس شكاك اما خلیق التماس داشتند تا كوري ایشان را با آب دھان و لنگي ایشان 

آوردند و  بیماریھا و نذر و نیازھاي خود را بھ معابد آسكلپیوس و مینروا مي. را با زدن پاي خود شفا بخشد
م بیش از پیش بھ طب  اما در قرن اول ق. گذاردند ميبسیاري از ایشان، پس از شفا یافتن، ھدایایي بھ جا 

كفشگران، . ھنوز تا آن موقع مقررات دولتي براي طبابت وضع نشده بود. شدند آور مي غیر مذھبي روي
خواندند،  جادو را بھ كمك مي. افزودند سرتراشان، و درودگران طبابت را نیز بھ دلخواه بھ حرفة خود مي

شكایات و . فروختند خواسنتد و دواھا را مي زدند و مشتري مي تند، و جار ميآمیخ داورھا را با ھم مي
كرد كھ  ھجوھاي معمول ھم دنبال آن بود پلیني لعن و نفرین كاتوي پیر را نسبت بھ طبیبان یوناني تكرار مي

ھالك كردن  آموزند، و با شوند، از رنج ما مي كنند، با سم خوراندن بھ ما ثروتمند مي زنان ما را اغوا مي«
پترونیوس، مارتیالیس، و یوونالیس در این جملھ ھماواز شدند، و یك قرن بعد از » .اندوزند ما تجربھ مي

شمرد كھ عدم لیاقت خود را زیر فریبندگي دستگاھھاي خود پنھان  ایشان، لوكیانوس طبیبان ناالیقي را برمي
  .كردند مي

ر اسكندریھ، كوس، ترالس، میلتوس، افسوس، و پرگاموم علم پزشكي د  مع الوصف، ھمچنانكھ خواھیم دید،
پیشرفت بسیار كرده بود؛ و از این مراكز بود كھ طبیبان یوناني آمدند و چنان سطح طب روم را باال بردند 

آسكلپیادس . و آوگوستوس آن را از مالیات معاف ساخت  عمل داد،  كھ قیصر آن حرفھ را در رم اجازة
وي اعالم كرد كھ قلب خون و ھوا را بھ بدن تلمبھ . اسوس، و آنتونیوس دوست شدكر  پروسایي با قیصر،
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، )حمام، تبخیر، و تنقیھ(و معالجات مؤثر خود را با آبدرماني : زند، كمتر دوا یا مسھل قوي مي داد مي
، رژیم غذایي، روزه، و خودداري از خوردن گوشت )روي و اسب سواري پیاده(ماساژ، آفتاب، ورزش 

بھ واسطة طرز معالجة ماالریا، عمل جراحي گلو و طرز برخورد و رفتار خلیقي كھ با . داد ام ميانج
  شاگردان . مجانین داشت، از دیگران ممتاز بود

برد پس از مرگ او،  آورد و برخي از ایشان را با خود بھ عیادت بیماران مي را گرد خود جمع مي
خود یك كولگیا تشكیل دادند و براي خود محل مالقاتي بر  شاگردانش و محصالن مشابھ ایشان با اجتماع

  .بنا كردند» مكتب پزشكي«تپة اسكویلینوس بھ نام 

شد، و استادان مورد  در دورة وسپاسیانوس، تاالرھاي سخنراني چندي افتتاح شد كھ در آنھا طب تدریس مي
كنون، بھ دلیل مشابھي، التیني زبان زبان تدریس یوناني بود؛ ھمچنانكھ ا. گرفتند قبول از دولت مواجب مي

نویسي است ـ و آن دلیل مفھوم بودن آن زبان براي افرادي است كھ بھ زبانھاي مختلف سخن  نسخھ 
گرفتند، و بھ دستور وسپاسیانوس  التحصیالن این مدارس دولتي عنوان پزشك جمھوري مي فارغ. گویند مي

داشت و  نظارت دولت را بر پزشكان مقرر مي» آكویلیا«ون قان. تنھا ایشان حق داشتند در روم طبابت كنند
توجھي یا  ھر طبیب را كھ بر اثر بي» كورنلیا«شناخت؛ و قانون  پزشكان را در مورد غفلت مسئول مي

پزشكان قالبي باز ھم بھ كار اشتغال . كرد شد بشدت مجازات مي غفلت مجرمانھ موجب مرگ بیماري مي
اما بسیاري از این زنان . آورد غالبًا رومیان را قابلھ بھ دنیا مي. پذیرفت دیاد ميداشتند، اما طبابت صحیح از

میالدي، طب نظامي در دنیاي باستان بھ حد اعالي ترقي  ١٠٠در حدود سال . تعلیمات كافي دیده بودند
و كمكھاي اولیھ و بیماربري تشكیالت صحیح داشت،   ھر لژیون بیست و چھار جراح داشت،. خود رسید

طبیبان بیمارستانھاي خصوصي داشتند، و بیمارستاھاي . در نزدیكي ھر اردوگاه بیمارستاني موجود بود
كرد و مواجب  دولت اطبا را منصوب مي. گرفت عمومي قرون وسطي از ھمین بیمارستانھا سرچشمھ 

كھ پول خوبي اغنیا طبیبان مخصوص داشتند، و سر شفاگران، . داد كھ فقرا را رایگان معالجھ كنند مي
برخي اوقات، . كردند از شخص امپراطور و خاندان و دستیاران و خادمان او مراقبت مي  گرفتند، مي

از . بستند كھ در مدت معیني از صحت و مرض ایشان مراقبت بھ عمل آورد خاندانھا با طبیبي پیمان مي
آلكون جراح كھ، بھ دستور  .سسترس عایدي داشت ۶٠٠,٠٠٠ھمین راه بود كھ كوینتوس سترتینیوس سالي 

با حق الطبابة چند سالة خود آن جریمھ را . سسترش جریمھ شده بود ١٠,٠٠٠,٠٠٠كالودیوس، مبلغ 
  .پرداخت

این حرفھ بھ حد اعالي تخصص رسیده بود، كارشناس میزراه، متخصص امراض زنانھ،   در این ھنگام،
خواستند،  ز وجود داشتند، رومیان، اگر ميو دندانسا  دامپزشك،  ماما، كحال و متخصص چشم و گوش،

زنان پزشك . گذاشتند دندان طال، دندان سیمپیچي شده، دندان مصنوعي، پل، یا سقف مصنوع در دھان مي
نیز متعدد بودند؛ برخي از ایشان كتابھاي علمي در سقط جنین نوشتند كھ میان زنان بزرگزاده و روسپیان 

. پرداختند شدند و كمتر بھ طب عمومي مي تخصصي دیگر تقسیم مي جراحان بھ شعب. خریدار زیاد داشت
  . رفت شیرة مھر گیاه بھ جاي داروي جنسي بھ كار مي

تشریح غیر قانوني بود، . ھاي پومپئي بھ دست آمده است نوع آالت جراحي مختلف در ویرانھ ٢٠٠بیش از 
آبدرماني عمومیت . گرفت ح را مياما معاینة گالدیاتورھاي زخمي یا محتضر تا حد زیادي جاي تشری

خارمیس، از مردم . آمدند حمامھاي بزرگ خود مؤسسات آبدرماني بھ حساب مي  از یك لحاظ،. داشت
. فرستادند مبتالیان بھ سل را بھ مصر یا افریقاي شمالي مي. با تجویز حمام سرد ثروتي بھمرساند  مارسي،

. رفت ن اطاقھا پس از امراض عفوني بھ كار ميگوگرد دواي مخصوص امراض جلدي بود و براي زدود
افتاد، طبیبان داروھا را بھ  جستند، اما این كار بكثرت اتفاق مي بھ داروھا در آخرین مرحلھ توسل مي

  ساختند و طریقي كھ از عموم پوشیده بود مي

خاصي داشتند،  داروھاي ملین اھمیت. ستاندند شد در ازاي دارو مي ھر قدر كھ بیمار راضي بھ پرداخت مي
كردند، آنتونیوس موسا  رفت، امعاي انسان را نیز گاه تجویز مي آخال مارمولك بھ جاي مسھل بھ كار مي
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كرد، و جالینوس مدفوع پسر بچھ را براي تورم گلو بھ كار  مدفوع سگ را براي گلودرد توصیھ مي
  .توان كرد ج ميگفت تمامي دردھا را با شراب عال بھ جبران اینھمھ، ظریفي مي. برد مي

آورلیوس كورنلیوس . از میان نویسندگان طبي این عصر فقط یك تن رومي بود، و این یك ھم پزشك نبود
میالدي مطالعات خود را در كشاورزي، جنگ،  ٣٠كلسوس مردي از طبقة آریستوكرات بود كھ در سال 

در «از اینھمھ فقط قسمت . جمع آورد» جنگ«المعارفي بھ نام  خطابھ، حقوق، فلسفھ، و طب در دایرة
از دورة ششصد سالة بین بقراط و جالینوس، این كتاب مھمترین كتاب طبي است . باقي مانده است» پزشكي

در ضمن، این كتاب بھ چنان التیني سره و كالسیكي نوشتھ شده است كھ بھ كلسوس . كھ بھ ما رسیده است
ھاي طبي یونان بھ كار برده از آن  ترجمة واژه اصطالحات التیني كھ وي در. لقب سیسرون پزشك دادند

كتاب ششم از این قسمت در حد دنیاي باستان حاوي اطالعات . اند زمان بھ بعد در علم طب بر جاي مانده
كتاب ھفتم شرحي دربارة طرق جراحي دارد، و حاوي نخستین . مبسوطي دربارة بیماریھاي زھروي است

عمل لوزه، عمل جنبي سنگ مثانھ، جراحي پالستیك، و عمل آب  .اطالعات مربوط بھ بستن شریان است
این كتاب سالمترین و كاملترین اثر در مباحث علمي رومي است و   رویھمرفتھ،. دھد مروارید را شرح مي

. بود كھ ھست مبین آن است كھ اگر آثار پلیني باقي نمانده بود، نظر ما نسبت بھ علم در روم بھتر از آن مي
اند كھ رسالة كلسوس تا حد زیادي تألیف یا تصنیف متون  است كھ محققین چنین نتیجھ گرفتھجاي تأسف 
قبل از كتاب   این رسالھ، كھ در قرون وسطي مفقود شده بود، در قرن پانزدھم از نو یافتھ شد،  .یوناني است

  .اي داشت ھم عمدهبقراط یا جالینوس بھ طبع رسید، و در امر تجدید ساختمان و برانگیختن طب معاصر س

VII – كوینتیلیانوس  

ھنگامي كھ وسپاسیانوس كرسي استادي دولتي معاني بیان را در رم بھ وجود آورد، مردي را بر آن 
ماركوس . گماشت كھ، مانند بسیاري از مصنفان این عصر سیمین، در اسپانیا دیده بھ جھان گشوده بود

و مكتب   ، براي تحصیل خطابھ بھ رم رفت،)میالدي؟ ٣۵(فابیوس كوینتیلیانوس در كاالگوریس متولد شد 
گوید در جواني  یوونالیس مي. معاني بیاني در آنجا افتتاح كرد كھ تاسیت و پلیني كھین از شاگردان آن بودند

در . خوشرو، بزرگوار، خردمند، و اصیل بود؛ صدایي لطیف و بیاني دلكش و ھیئتي سناتورمآبانھ داشت
گرفت تا براي راھنمایي پسرش موضوع تدریس خود را بھ نحوي مقبول و استادانھ بھ  پیري از كار كناره

  ).٩۶سال (كتاب او فن خطابھ نام دارد . نگارش درآورد

پنداشتم این گرانبھاترین جزء مرده ریگ پسرم خواھد بود، كھ قدرتش چنان جالب بود كھ تربیتي  مي
  و روز این نقشھ را دنبال  شب… . مشتاقانھ را از طرف پدر الزم كرده بود

آنگاه بدبختي چنان . كردم، و شتاب داشتم كھ آن را كامل سازم تا مبادا مرگ مرا ببرد و كار ناتمام بماند
آن را كھ ..  . .ناگھاني مرا فرا گرفت كھ عالقھ بھ توفیق در این كار در خود من كمتر از دیگران است

  .ام بھ تسلي خاطر در ایام پیري ھمو بود از كف داده بزرگترین توقعات را از او داشتم و امیدم

یكي از این دو در پنجسالگي مرده بود، . زنش از نوزده سالگي مرده و دو پسر برایش بھ جا نھاده بود
و در این ھنگام آن پسر دیگر ھم رفت و معلم پیر » چنانكھ گویي مرا از یكي از دو چشم محروم ساخت؛«

  .»زدیكترین و عزیزترین كسانم دیرتر بپایماز ن«را بھ جا نھاد تا 

تعلیم خطیب باید پیش از تولد او آغاز . كند كھ علم خوب صحبت كردن است معاني بیان را چنین تعریف مي
مطلوب آن است كھ از پدر و مادر تحصیلكرده بھ وجود آید، بھ طوري كھ بتواند از ھمان ھوا كھ . شود

تحصیل كرده و بزرگمنش شدن در یك نسل امكان پذیر . كو را فرا گیردكند تكلم صحیح و آداب نی تنفس مي
باید رقص   خواھد خطیب شود باید موسیقي بخواند تا گوشش بھ ھماھنگي آشنا شود، آن كھ مي. نیست

pyبیاموزد تا وزن و لطف فرا گیرد، فن نمایش یاد بگیرد تا فصاحت خود را با اطوار و حركات جاندار 
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ا سالم و نیرومند بماند، ادبیات بخواند تا سبكي را مخصوص خود كند، حافظة خود را سازد، ورزش كند ت
اي از افكار بلند در اختیار آن بگذارد، علم تحصیل كند تا مقداري با طبیعت آشنا شود،  تعلیم بدھد و گنجینھ

؛ چون تمامي و فلسفھ فرا گیرد تا شخصیت خود را طبق تقریرات منطق و فرضیات خردمندان قالب بریزد
مگر آنكھ كمال رفتار و نجات روح موجود باشند تا صمیمیتي مقاومت   مقدمات بھ كاري نخواھد رفت،

تعلیمي . تواند و با حداكثر دقت و توجھ بنویسد سپس محقق باید ھر قدر مي. ناپذیر در بیان بوجود آورند
ندگان من بھ فكر محاسبة ارزش پولي آن امیدوارم ھیچ یك از خوان«: گوید دشوار است، و كوینتیلیانوس مي

  ».نباشد

پس از آنكھ خطیب موضوع را برگزید . حافظھ، و بیان  تصور، ترتیب، سبك،: خود خطابھ پنج مرحلھ دارد
و منظور خود را تصور آورد، باید مواد مطلب را از مشاھده و تحقیق و كتب گردآورد و از لحاظ منطقي 

طبعًا بھ قسمت   كرد ـ بھ نحوي كھ مانند ھندسھ ھر قسمت در جاي خود بوده،الروحي آنھا را مرتب  و معرفة
و حسن ختام تركیب   اي كھ خوب ترتیب داده شده باشد از مقدمھ، منظور، دلیل، رد، خطابھ. بعد راھبر باشد

نطق را تنھا در صورتي باید نوشت كھ بخواھیم كامال از بر كنیم؛ در غیر این صورت، . شده است
اگر . شود كند و مانع كار مي ساز را در ھم مي ھاي پاره پاره از صورت مكتوِب نطق سبك بدیھھ اندهیادم

تند بنویس تا ھیچ وقت خوب ننویسي، خوب بنویس تا خیلي «: شود، باید با دقت نوشتھ شود نطق نوشتھ مي
» گان معمول شده استتجمل تقریر نطق بھ دیگري كھ اكنون میان نویسند«از » .زود بتواني تند بنویسي

و با   بارھا،. زیبایي، و شدت است  ، پس از آن اختصار،»وضوح اولین شرط اصلي است«. بپرھیز
  .اي تصحیح كن آنچھ را نوشتھ  سرسختي،

آنچھ شاخ و برگ دارد ھرس كن، بھ آنچھ مبتذل است اعتال . پاك كردن نوشتھ بھ ھمان اھمیت نوشتن است
مرتب كن، ھر كجا انشا خشن است بھ آن وزن بده، و ھر كجا بیان زیاده از حد بخش، آنچھ را نامنظم است 
ایم مدتي بھ كناري  بھترین روش تصحیح آن است كھ چیزي را كھ نوشتھ… . خشك است آن را تعدیل كن

رویم بتوانیم جنبة نوي در آن ببینیم، چنانكھ گویي اثر دیگري را  نھیم، بھ نحوي كھ چون باز بر سر آن مي
باریم بنگریم  ھاي خود را با محبتي كھ بر كودك نوزادي مي توانیم از اینكھ نوشتھ بدین نحو، مي. بینیم مي

  .خویشتنداري كنیم

احساس و «. بیان نیز مانند انشا باید احساسات را برانگیزد، اما از حركات و اطوار زیاد باید اجتناب كرد
با دستھاي برافراشتھ فریاد بزن، نعره بكش، نفس نفس « اما» .سازد نیروي تصور است كھ ما را فصیح مي

سرت را بجنبان، دستھایت را بھ ھم بكوب، بھ رانت بزن، و بھ سینھ و پیشانیت بكوب تا یكراست در   بزن،
  ».روترین افراد شنونده راه یابي قلب تیره

یم باز مانده است بھ این پندھاي كوینتیلیانوس در كتاب دوازدھم خود بھترین انتقاد ادبي را كھ از روزگار قد
گذارد و  با حرارت بسیار پا بھ میدان جنگ قدیم و جدید میان قدیمیان و نوپردازان مي. افزاید عالي مي

مانند فرونتو آرزوي آن ندارد كھ بھ سادگي خشونت آمیز كاتو . یابد حقیقت را بھ نحوي نامسلم در میانھ مي
بھ . سنكا بیشتر است» شھوت آلود و متظاھر«بھ پرھیز از فصاحت  و انیوس بازگشت كند، اما عالقة او

دھد، و  اي براي شاگردان، بیان مردانھ و با وجود این پرداختھ و منقح سیسرون را ترجیح مي عنوان نمونھ
سبك خود كوینتیلیانوس . داند كھ در رشتة خود بر یونانیان تفوق جستھ بود او را تنھا نویسندة رومي مي

تر است و  بندیھا و تمایزات بھ بیان مرده شبیھ اي است كھ معموال با تعریفات و طبقھ سبك معلم مدرسھ غالبًا
سبكي بسیار قوي است و مھابت آن   شود؛ با وجود این، كند، فصیح مي فقط وقتي كھ بیان سنكا را طرد مي

وش الفاظ، ھمواره نیكي آرام در پس حالت خ. یابد ھاي بشري و شوخ طبعي تخفیف مي گاه بھ گاه با نشانھ
شاید آن رومیان كھ امتیاز . اي اخالقي براي خواندن آن است یابیم؛ این خود انگیزه انسان نویسنده را در مي

تعلیم دیدن نزد او را داشتند قسمتي از تجدید حیات اخالقي را از این سبك اتخاذ كردند كھ، بیش از ھر 
py  .و تاسیت را علو و تعالي بخشید درخشندگي دنیاي ادب، عصر پلیني كھین
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VIII - ستاتیوس و مارتیالیس  

قسمت آخر این فصل مربوط بھ دو شاعري است كھ ھمزمان بودند، الطاف یك امپراطور و حامیان 
یكي از آن دو مصفاترین و دیگري . بردند و با این وصف نامي از یكدیگر نمي  مشتركي را خواستار بودند،

پوبلیوس پاپینیوس ستاتیوس پسر شاعر و معلم دستور . خ امپراطوري روم بودخشنترین شاعر در تاری
  محیط و تربیت وي ھمھ چیز . زباني از مردم ناپل بود

سرایي  افتاد، تاالرھاي ضیافت را با بدیھھ در میان جمع بھ لكنت مي. بھ وي ارزاني داشت مگر پول و نبوغ
امروز این . مخالفان ھفتگانة تب انشا كرد  را دربارة اي بھ نام حماسة تب آورد، و حماسھ بھ عجب مي

از میان   توان خواند، چون رواني ابیات آن، بھ واسطة اكثریت خدایان مرده و فراموش شده، حماسھ را نمي
اھالي . پسندیدند رفتھ است و ابیات لطیف آن خاصیت خواب آور شدیدي دارد؛ اما معاصران او آن را مي

آن شنوندگان استفادة شاعر از . آمدند تا خواندن آن حماسھ را توسط خود او بشنوند مي در تئاتر ناپل جمع
كردند كھ ابیات او از  پسندیدند، و احساس مي كردند، لطافت احساس شاعر را مي اساطیر قدیم را درك مي

ن ثروتمند با او مردا. داوران مسابقة شعر آلبان جایزة اول را بھ او دادند. لغزد فرط رواني روي زبان مي
بھ شام » خانة فالویوس«خود دومیتیانوس او را در . دوست شدند و یاریش كردند تا از فقر و مسكنت برھد

دعوت كرد، و ستاتیوس جواب این دعوت را با این مدیحھ داد كھ كاخ را آسمان و امپراطور را ھمچون 
  .خدا وصف كرد

سیلواي، كھ قصاید متواضعانھ در وصف طبیعت و مدایحي  اي بھ نام دلپذیرترین اشعار خود را در مجموعھ
الوصف،  مع. براي دومیتیانوس و سایر مشوقان و پدر و دوستان خود سرود  در ابیاتي خفیف و روان است،

ستارة بخت ستاتیوس در رم متلون افول كرد و او زن . شاعر دیگري اول شد  در مسابقات كاپیتولینوسي،
دیگري را بھ نام   در ناپل حماسة. د كھ با ھم بھ وطن دوران طفولیت وي بروندناراضي خود را راضي كر

شاعر بزرگي . ، در سن سي و پنجسالگي، جوانمرگ شد٩۶حماسة اخیلس آغاز كرد و بعد ناگھان در سال 
وي اي كھ بھ نح اما در میان ادبیاتي كھ غالب اوقات نیشخند آمیز و مرارتبار بود، و در وسط جامعھ  نبود،

اگر او نیز مانند . سابقھ فاسد و خشن شده بود، این شاعر بانگ مقبول مھرباني و لطف را سر داده است بي
  .شد سرود، مانند او مشھور مي مارتیالیس اشعار منافي اخالق و عفت مي

چھار در بیست و   میالدي در شھر بیلبیلیس در اسپانیا متولد شد، ۴٠ماركوس والریوس مارتیالیس در سال 
كوینتیلیانوس او را اندرز داد كھ با امور . سالگي بھ رم آمد، و از دوستي لوكانوس و سنكا برخوردار شد

دوستانش . اما مارتیالیس ترجیح داد كھ گرسنگي بكشد و شعر بگوید. قضایي پنیري قاتق نان خود كند
ار مارتیالیس بھ جایي رسید كھ ناگھان در آن توطئھ كھ بھ سود پیسو چیده شده بود از میان رفتند، و ك

زیر . كرد كھ ممكن بود، در ازاي مضموني، شامي بھ او بدھند اشعار خود را بھ ثروتمنداني خطاب مي
كرد؛ چون ھر چند دو شعر را بھ نام زني كھ عیال خود  اي، محتمال تنھا زندگي مي در بناي سھ طبقھ  طاق،

  .كھ آن زن یا تصوري بوده است یا خانم رئیسنامد ساختھ است، آن دو شعر چنان پلیدند  مي

از اینكھ بھ . خواندند گوید، اشعارش را در سراسر امپراطوري و حتي میان گوتھا مي آنچنانكھ خود مي
بیند ناشر از فروش كتابھاي او ثروتي بھ ھم  برد؛ اما چون مي اندازة اسب مسابقھ شھرت دارد، لذت مي

  رسانده است، در حالیكھ 

خود را تا آن حد حقیر نمود كھ بھ ایما گفت سخت محتاج   اي كھ ساخت، در لطیفھ. شود لگیر ميد  است،
غالم آزاد شده و ثروتمند امپراطور، قبایي برایش فرستاد؛ مارتیالیس جواب این   پارتنیوس،. قبایي است

. ارزشي آن را ستوده بود يدر یكي از دو بند نوي لباس را یاد كرده، و در دیگري ب: انعام را در دو بند داد
اي در نومنتوم بھ او بخشید، و ھر  با گذشت زمان، منعمان و مشوقان بذالتري یافت؛ یكي از ایشان مزرعھ

pyپیاپي گماشتة سرخانة . اي بر تپة كویرینالیس خرید ساده  طور بود مارتیالیس پولي تھیھ كرد و خانة
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اما رسوایي وضع خود را . گرفت اي مي گاه ھدیھ كرد، و صبحھا بھ ایشان خدمت مي  ثروتمندان شد،
. كرد و ماتم گرفتھ بود كھ آن شجاعت را ندارد كھ بتواند، با قناعت، فقیر و در نتیجھ آزاد باشد احساس مي

توانستند بھ شعرا پاداشي  آمیخت كھ مي آمد، چون بایست با آن طبقھ از مردم مي از عھدة فقیر بودن برنمي
بارید، و اعالم كرد كھ اگر دومیتیانوس و یوپیتر ھر  ن مدح بود كھ بر سر دومیتیانوس ميبارا. عنایت كنند

دو در یك روز او را بھ ناھار دعوت كنند، دعوت خدا را نخواھد پذیرفت؛ با اینھمھ امپراطور ستاتیوس را 
گفت كھ لطیفة  حسد برد و  مارتیالیس نسبت بھ ستاتیوس، كھ جوانتر از او بود،. داشت بھ وي مرجح مي

  .ارزد زنده بھ صد حماسة مرده مي

اي، گاه  اي دور از ذھن بود و گاه تقدیم نامچھ گویي تا آن ھنگام دربارة ھر موضوع گذرایي استعاره لطیفھ
تر ریخت و نیش  شد؛ اما مارتیالیس آن را در قالبي مختصرتر و برنده تعارفي، و گاه كتیبة قبري مي

این . ایم لطیفھ را در چند جلسھ بخوانیم، بھ او ظلم كرده ١۵۶١اگر این . زودھجوگویي را ھم بر آن اف
ھا در طي سالھا در دوازده كتاب منتشر شدند، و فرض بر آن بود كھ خواننده آنھا را بھ مقدار كم و بھ  لطیفھ

ھ بیشتر آنھا در زمان ما كم مای. صورت پیش غذا مصرف كند، نھ بھ صورت غذاي مفصل مجلس ضیافت
اند كھ پایدار  رسند؛ ابھام آنھا محلي و موقت بود، و بیش از آن بستگي بھ زمان داشتھ و ناچیز بھ نظر مي

ھا را زیاد جدي نگرفتھ است؛ خود نیز موافق است كھ تعداد مضمونھاي بد بیش  مارتیالیس این لطیفھ. بمانند
استاد نظم است و تمامي بحور و كلیة . از مضمونھاي خوب است، اما مجبور بوده است یك جلد را پر كند

از معاني بیان   داند، اما او نیز مغرورانھ، مانند پترونیوس، استاد نثر، فوت و فنھاي شاعري را مي
اھمیتي براي زیورھاي اساطیري كھ ادبیات زمان او را سنگین كرده بود قایل نیست، عالقة او . گریزد مي

  :گوید مي. دھد شان است و اینھمھ را با ذوق و كینة توأم شرح ميبھ مرد و زن واقعي و زندگي روزمرة ای
اش ساختھ است كھ اشرافي عبوس یا میلیونر خسیس، وكیل  از عھده» .دھند صفحات من مزة آدم مي«

گردھا،  دوره  دوزھا، دھد كھ از سرتراشھا و پینھ ، اما ترجیح مي»بكوبد«متظاھر یا خطیب مشھوري را 
ھاي این تمثالھا یونان  صحنھ. ازھا، حراجیھا، زندانیان، بدكاران، و روسپیان سخن بگویدچابكسوارھا، بندب

مارتیالیس . ھا و اجاره نشینھاي رم است ھا، و سیركھا، خانھ باستان نیست، بلكھ در حمامھا و تئاترھا، كوچھ
  .ملك الشعراي مردم بیمقدار است

از . شق ھم غالب اوقات فقط در فكر یك جنس استو در مورد ع  بھ پول بیشتر از عشق عالقھ دارد،
گوید،  احساس بري نیست، دربارة فرزند خردسال دوستي كھ تازه مرده است با لطف و مھرباني سخن مي

. شود، حتي از خشم بزرگوارانھ ھم خبري نیست اما یك بیت حاكي از عاشقي در كتابھاي او پیدا نمي
باسا، اینھمھ بوھاي گند را بھ «: گوید سراید و در آخر كار مي ميیك سلسلھ بوھاي ناخوش ترانھ   دربارة

  :كند ھایش را چنین وصف مي یكي از معشوقھ» .دھم بوي گند تو ترجیح مي

دوزي، دندانھایت را  اند؛ شب، چون لباس ابریشمینت را مي گاال، گیسوي ترا در نقاط دوردست ساختھ
خوابد؛ با ابرویي كھ بامداد  ات با خودت نمي ه ارند، و چھرد آوري؛ درصد جعبة چوبي نگاھت مي بیرون مي
تواني متعلق بھ  ات، كھ دیگر مي ھیچ احترامي تو را بھ خاطر الشة پوسیده. اندازي آورند ابرو مي برایت مي

  .جنباند یكي از اجدادت بداني، نمي

؛ و با مھارت یك سپور، گل و لجن كند اند ذكر مي اي، از زناني كھ او را نپذیرفتھ با انتقامجویي نامردانھ
تغزالت عاشقانة او خطاب بھ پسران است؛ از نشئة . بارد پردازي خود را بھ سر و روي ایشان مي نكتھ

  :این یكي از اشعار اوست كھ مخاطب آن سابیدیوس است. شود دچار خلسھ مي» ھاي پسرك ظالم بوسھ«

  نم گفت؛توا دلیلش را نمي  خواھم ترا، سابیدیوس، دیگر نمي

py  .تراخواھم  توانم بگویم كھ ـ دیگر نمي تنھا مي
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این كسان را با نامھاي مستعاري كھ از . خواھد حقیقت آن است كھ بسیارند كساني كھ مارتیالیس دیگر نمي
  توان یافت، و با زباني كھ امروز فقط بر دیوار مستراحھاي عمومي مي پشت آنھا نام اصلي معلوم است،

كرد، مارتیالیس  ھمان طور كھ ستاتیوس ھمواره نام دوستان خود را بھ نیكي یاد مي. كند توصیف مي
با انتشار اشعاري پلیدتر از اشعار مارتیالیس، یا با   برخي از قربانیان او،. كند دشمنان خود را رسوا مي

از این . كردند مارتیالیس را قصاص مي  ھ بھ افرادي كھ مارتیالیس عالقھ داشت بھ خود جلبشان كند،حمل
تواند كتاب لغت كاملي را از اصطالحات  مضمونھا و تمثیلھا، كھ از لحاظ فني بینقص ھستند، شخص مي

  .ھا تعبیھ كند شناسي رایج در میكده میزراه

این چیز است كھ مارتیالیس با عصر . كند س زیاد بر او سنگیني نمياما آثار خالف اخالق و عفت مارتیالی
  خود بھ شراكت دارد، و یك لحظھ ھم شك ندارد كھ دوشیزگان واالتبار،

لوكرتیا سرخ شد و كتاب مرا «: گوید مي. برند اند، از آن گونھ اشعار لذت مي كھ در داربندھاي كاخھا نشستھ
ھرزگي شاعرانة » .بروتوس، گمشو؛ لوكرتیا كتاب را خواھد خواند. دچون بروتوس آمده بو  بر زمین نھاد،

گاه . بود آن عصر این ھرزه دراییھا را مجاز كرده بود، مشروط بر آنكھ وزن و نحوة بیان صحیح مي
اما » .یك صفحھ از آثار من نیست كھ از بلھوسي آكنده نباشد«: بالد مارتیالیس از لغزندگي خود بھ خود مي

تر از شعرش بوده  ات از این امر خجل است، و از خواننده تمنا دارد باور كند كھ زندگي او پاكیزهبیشتر اوق
  .است

عاقبت از كار ساختن تعارف و ناسزا بھ عنوان ممر معاش بھ تنگ آمد و اندك اندك دلش ھواي زندگي 
  ام پنجاه و ھفتسالھ بود،در این ھنگ. كرد آرامتر و بھ سالمت نزدیكتر و كشش زادگاه خود اسپانیا را مي

دانست كھ  سري خاكستري و ریشي انبوه داشت، و بھ قول خود چنان سبزه بود كھ ھر كس بھ یك نگاه مي
اي  اي تقدیم پلیني كھین كرد و در ازا ھدیھ دستھ گل شاعرانھ. وي نزدیكي رودخانة تاگوس بھ دنیا آمده است

آن قصبھ از او حسن استقبال كرد و . كرد لیس تأمین مينقدي دریافت داشت كھ خرج سفر او را بھ بیلبی
زني . تر از رم یافت دست تر اما گشاده  اخالق بدش را بھ حسن شھرتش بخشید؛ در آنجا مشوقیني ساده

پلیني در سال . مھربان ویالیي محقر بھ او ھدیھ كرد، و مارتیالیس چند سال باقي عمر را در آن گذراند
. این خبر مرا سخت غمناك ساختھ است. ون خبر مرگ مارتیالیس را شنیدمھم اكن«: نویسد مي ١٠١

مارتیالیس مردي شوخ طبع و گزنده و كوبنده بود، كھ در شعر خود عسل و نمك و، بھ اندازة ھر چیز 
اگر پلیني این مرد را دوست داشتھ است، حتمًا آن مرد واجد فضیلتي نھاني » .آمیخت دیگر، اخالص را مي

  .بوده است

   فصل پانزدھم

  

  روم فعال

  میالدي ٩۶ – ١۴

I – كشتكاران  

تألیف یونیوس » در روستیكا«اثر كالسیك روم دربارة كشاورزي متعلق بھ عصر سیمین است، و آن كتاب 
كولومال نیز مانند كوینتیلیانوس، مارتیالیس، و سنكا اھل اسپانیا بود، چندین ملك ). ۵۶سال (كولومالست 

الھا و زمینھاي ثروتمندان وي پي برد كھ بھترین اراضي زیر وی. در ایتالیا كشت كرد، و در رم مقیم شد
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اند، و فقط  واقع است؛ پس از آن بھترین اراضي ھمان زمینھایي است كھ بھ زیتون و مو تخصیص داده شده
ایم، و  ترین بردگان سپرده سرپرستي خاك خود را بھ پست«. اند زمینھاي كم ارزش بھ زراعت واگذارده شده

معتقد بود كھ آزادگان ایتالیا، بھ جاي آنكھ از » .ردندآو ایشان ھمچون مردمان وحشي آن خاك را عمل مي
دستھاي خود را «. روند تر كرده باشند، در شھرھا رو بھ انحطاط مي راه كار كردن با خاك خود را ورزیده

كرد كھ  كولومال عاشق خاك بود و احساس مي» .گیریم بھ جاي محصول و مو در سیرك و تئاتر بھ كار مي
» .خویشاوند خوني عقل است«زراعت . از تربیت ادبي شھر بھ عقل نزدیك است پرورش قالب خاك بیش

براي اعزاز مردم بھ اینكھ باز بھ كار زراعت برگردند، كتاب خود را با التیني فصیح بیاراست، و چون 
  .نوبت بھ بحث دربارة باغھا و گلھا رسید، بھ پرداختن نظم شورانگیز دست زد

امالك وسیع سرزمین ایتالیا را «: اي پیش از وقت ساخت ي طبیعت شناس مرثیھدر ھمین ھنگام بود كھ پلین
. رسد در آثار لوكانوس، پترونیوس، مارتیالیس، و یوونالیس نیز احكام مشابھي بھ نظر مي» .ویران ساختند

 شود، بزرگتر و وسیعتر از كھ وسیلة بردگان كند و زنجیر شده زراعت مي  سنكا روستاھاي گاوداري را،
گوید برخي امالك چنان وسیعند كھ صاحبان آنھا سواره ھم  كولومال مي. داند مملكتھاي سلطنتي مي

 ٢۵٧,٠٠٠ورزاو، و  ٧٢٠٠برده،  ۴١١٧برد كھ  پلیني ملكي را نام مي. توانند آنھا را دور بزنند نمي
توس تعداد توزیع و تقسیم اراضي توسط برادران گراكوس، قیصر، و آوگوس. حیوان دیگر داشتھ است

امالك كوچك را زیاد كرده بود، اما بسیاري از این امالك كوچك در طي جنگھا رھا شده، بھ توسط 
  ھنگامي كھ . ثروتمندان تصاحب شده بودند

مقدار زیادي از ثروت شریفزادگان خرج خرید و   دستگاه اداري امپراطوري غارت مستعمرات را كاست،
چون از تولید گلة گاو و روغن و شراب بیش از   ندیا شیوع یافت،تھیة التیفو. بھبود مزارع بزرگ شد

شد، و نیز بھ این دلیل كھ كشف شد، براي آنكھ دھداري بیش از  كاشت غالت و سبزیھا منافع حاصل مي
در حدود اواخر قرن اول . ھمیشھ سودآور باشد، الزم است كھ اراضي وسیع تحت یك اداره قرار بگیرند

بھ واسطة قیمت روزافزون بردگان و كاركرد آھستھ و فاقد ابتكار ایشان متزلزل شده  میالدي، این مزایا
از آنجا كھ صلح . در این ھنگام بود كھ تبدیل بردگان بھ سرف، كھ مدتھا بھ طول انجامید، آغاز گردید. بود

را بھ وسیلة تبدیل اسرا را بھ غالم تخفیف داده بود، برخي از مالكان بزرگ، بھ جاي آنكھ امالك خود 
غالمان كشت و زرع كنند، آنھا را بھ ملكھاي كوچك تقسیم كردند و امالك كوچك را بھ مستأجران آزاد بھ 

بیشتر اراضي دولتي در این ھنگام بھ ھمین منوال . دادند المثل را بھ جنس و كار مي اجاره دادند كھ اجرة
شد، و پلیني مستأجران خود را بھ  راعت ميامالك وسیع پلیني كھین نیز بھ ھمین طریق ز. شد زراعت مي

كند ـ و این درست ھمان حال دھقانان ایتالیا  قوي، خوش طبع، و پرحرف وصف مي  صورت دھقانان سالم،
  .اند تغییر مانده در زمان ماست كھ، با وجود تمامي تغییرات، بي

بیل، كج بیل، كلنگ، افشان، خیش، . طرق و وسایل زراعت اصوال ھمان بود كھ از قرنھا پیش متداول بود
غالت را در آسیابھایي كھ با . اند داس، و شن كش تقریبًا در مدت سھ ھزار سال بھ یك صورت باقي مانده

كشید یا در  ھاي پیچي و چرخ آب، آب را از اعماق بیرون مي تلمبھ. ساییدند كرد مي آب یا دام كار مي
داشتند و با  محصولھاي مختلف محفوظ مي) آیش(تناوب خاك را با كشت م. كرد مجاري آبیاري سرازیر مي

توجھ . انتخاب بذر خیلي ترقي كرده بود. كردند كود حیواني، یونجھ، شبدر، و چاودار یا لوبیا تقویت مي
شد كھ سالي سھ و گاھي چھار  ماھرانھ از اراضي پرمایة حومة رم و درة رودخانة پو موجب آن مي

تمامي . شد چھار تا شش محصول برداشتھ مي  ت یونجھ، تا مدت ده سال،از یك كش. محصول برداشت كنند
كردند تا در  شد، و برخي از اینھا را در گرمخانھ تھیھ مي سبزیھا، جز آنھا كھ در اروپا نادرند، تھیھ مي

ھمھ نوع درختھاي میوه و گردو زیاد شده بود، چون سركردگان و بازرگانان رومي و . زمستان بفروشند
ھلو از ایران، زردآلو از ارمنستان، : انان و بردگان خارجي انواع جدید متعددي با خود آورده بودندبازرگ

است و جزء اخیر این نام در  Pontic Cerasus، كھ نام التیني آن pondichery(گیالس از پوندیشري 
، انگور از سوریھ، آلو از دمشق، آلوزرد و فندق از آسیاي صغیر، )آن زبان بھ معني گیالس آمده است

پرورندگان ھوشمند درختھاي میوه آلو را بھ سپیدار و ..  . .گردكان از یونان، زیتون و انجیر از افریقا
. آمده است برد كھ در ایتالیا بار مي یست و نھ قسم انجیر نام ميپلیني ب. گیالس را بھ نارون پیوند زده بودند
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ھاي تقریبًا تمامي جھان را آموختھ  بر اثر ھمت كشاورزان ما، ایتالیا پرورش میوه«: گوید كولومال مي
برنامة غذایي پرمایة . ایتالیا در وقت خود این ھنرھا را بھ اروپاي شمالي و باختري منتقل ساخت» .است

یان و امریكاییان بر زمینة جغرافیایي وسیع و زمینة تاریخي طوالني قرار دارد، و ھر غذا كھ امروز اروپای
  .خورند ممكن است جزئي از میراث مشرق زمین و یونان و روم قدیم باشد مي

خورد كھ با زیبایي خاصي در دامنة  باغھاي زیتون فراوان بود، اما در ھمھ جا تاكستانھایي بھ چشم مي
  شد، و در شھر رم  در ایتالیا پنجاه نوع شراب مشھور تھیھ مي. یبھا گسترده شده بودسراش

رسید ـ و این معادل است با در حدود دو لیتر در  گالن شراب بھ مصرف مي ٢۵,٠٠٠,٠٠٠بھ تنھایي سالي 
داري تھیھ  بیشتر شرابھا بھ وسیلة سازمان سرمایھ. ھفتھ براي ھر زن و مرد و بچھ، اعم از برده یا آزاد

شد و  بیشتر محصول صادر مي. شد شد ـ یعني با بھره برداري وسیع كھ سرمایة آن از رم فرستاده مي مي
در طي ھمین قرن اول، در . آموخت لطف شرابخواري را بھ كشورھاي آبجوخوار از قبیل گرمانیا و گل مي

ازارھاي مستعمرات را یكي پس از تاك نشانان ایتالیا ب. اسپانیا و گل و افریقا زراعت انگور آغاز شد
دادند و بازارھاي داخلي را چنان با متاع خود پر كردند كھ موجب یكي از چند بحران  دیگري از دست مي

دومیتیانوس كوشید تا وضع را آسان كند و كشت غالت را از نو . در اقتصاد ایتالیا گردید» تولید اضافي«
كشت اضافي مو در ایتالیا و تخریب نیمي از تاكستانھاي  و این كار را خواست با منع  معمول دارد،

در . اما این احكام موجب برافروختن آتش اعتراض شد و اجراي آنھا میسر نگردید. مستعمرات انجام دھد
طي قرن دوم، شرابھاي گل و روغن اسپانیا و مشرق زمین بتدریج محصوالت ایتالیا را از بازارھاي 

  .سقوط اقتصادي ایتالیا آغاز شد مدیترانھ بیرون راندند، و

. براي پرورش گلة گاو و گوسفند و خوك. قسمتي بزرگي از شبھ جزیرة ایتالیا مخصوص چرا بود
اسبھا را بھ . شد نسبت بھ تولید علمي توجھ دقیق مبذول مي. ارزانترین خاكھا و بردگان قابل استفاده بودند

ند و كمتر براي باركشي، ورزاوھا خیش و ارابھ را طور عمده براي جنگ و شكار و ورزش زیاد مي كرد
گرفتند، و مردم  كشیدند، از گاو و گوسفند و بز سھ جور شیر مي كشیدند، استرھا بار را بر پشت مي مي

خوكداري در . ساختند ایتالیا در آن ھنگام نیز مانند زمان حاضر پنیر مطبوعي از این سھ نوع شیر مي
رم بھ طور عمده با گوشت خوك زندگي : گوید استرابون مي. گرفت انجام مي جنگلھاي پر از بلوط و گردو

داد بھ تغذیة خانواده كمك  ماكیان بھ مزارع كود مي. شد كرد كھ در جنگلھاي كاج شمال ایتالیا پروار مي مي
ي شكار و اگر چند ایكر شاھدانھ و اندك. نمود البدل قدیم و شریف قند را تھیھ مي كرد، و زنبور عسل علي مي

مقدار زیادي ماھیگیري را بھ مجموعة فوق بیفزاییم، تصویري از زندگي روستایي ایتالیا را در نوزده قرن 
  .ایم پیش و در حال حاضر برابر خود مجسم كرده

II – وران پیشھ  

شود در زندگي روم  آن تقسیم جغرافیایي بین كشاورزان و صنایع كھ امروز در كشورھاي مترقي دیده مي
خانة روستایي باستان ـ اعم از كلبھ، ویال، یا ملك . موجود نبود ـ و شاید در ھیچ جامعة سالمي موجود نشود

غال داشتند، و مھارت زنان، منزل اي بود كھ در آن مردان بھ بیش از ده صنعت حیاتي اشت ـ واقعًا كارخانھ
در این خانھ چوب بھ پناھگاه و سوخت و اثاث تبدیل . انباشت و حوالي آن را با بیست گونھ ھنر كامل مي

ھا گرفتھ  شد، روغن و شراب عصارة دانھ غالت آسیاب و نان مي  شد، گاو كشتار و پوست كنده مي  شد، مي
پختند و  شد، برخي اوقات گـِل را مي الیاف كنف پاكیزه و بافتھ مي شد، پشم و شد، غذا آماده و قورمھ مي مي

  زندگي در آنجا . آوردند ساختند، و فلزات را با كوبش بھ صورت ابزارھا در مي ظرف و آجر و سفال مي

تنوعي آموزنده داشت كھ در زمان ما، كھ جنبش بیشتر و تقسیم كار بھ قسمتھاي جزئي و اختصاصي 
این تنوع و كثرت اشتغال عالمت اقتصاد فقیرانھ و بدوي نیز . دھد كمتر كسي دست مي افزونتر است، بھ

pyبالید كھ قسمت بیشتر احتیاجات  ھر چھ خانھ ثروتمندتر بود، كمتر بھ خارج احتیاج داشت و بھ خود مي. نبود
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واحد خانھ خانواده عبارت بود از سازمان یاران اقتصادي كھ بھ صنعت و كشاورزي . آورد خود را برمي
  .اشتغال داشتند

گرفت و دكان خود را در جایي كھ  مي وري انجام كار معیني را براي چند خانواده بر عھده  ھنگامي كھ پیشھ
. گرفت كرد، اما جاي آن را نمي گشود، اقتصاد ده خانواده را تكمیل مي در دسترس تمامي ایشان بود مي

پخت، و باالخره نان  كرد، بعدًا نان ھم مي گرفت و آسیاب مي بدین نحو، آسیابان غالت چندین مزرعھ را مي
چھل نانوایي در پومپئي از زیر خاك بھ درآمد، و در رم شیریني پزان صنفي جدا . كرد را توزیع ھم مي

. بردند كردند و بعدًا محصول را مي ھمچنین پیمانكاراني بودند كھ محصول زیتون را پیش خرید مي. بودند
پوشش دھقانان و . پختند گرفتند و نان خود را مي ب امالك روغن زیتون خود را ميالوصف، غال مع

  كردند كھ در قصاري خوابدار شستشو، فیلسوفان در خانھ بافتھ شده بود، اما توانگران لباسھایي در بر مي
ھا بافتھ  ھھاي پشمي لطیف در كارخان برخي پارچھ. شد، ھر چند در خانھ بافتھ شده بود سفید، و بریده مي

ھا بھ لباسھاي زنانھ و دستمال مردانھ  شد در كارخانھ شد، و آن الیافي كھ از آن شراع یا تور ساختھ نمي مي
در مرحلة بعدي پارچھ را ممكن بود نزد رنگرز بفرستند، و او نھ فقط پارچھ را رنگ . گردید تبدیل مي

آن گونھ كھ در لباسھاي مردمي كھ  ساخت، از كرد، بلكھ نقش و نگاري لطیف بر آن منقوش مي مي
اي رسیده  دباغي چرم نیز بھ مرحلة كارخانھ. شود تصویرشان بر دیوارھاي پومپئي كشیده شده است دیده مي

برخي از كفشدوزان متخصص . دوختند كردند و كفش سفارشي مي بود، اما كفشدوزان معموال تنھا كار مي
  .ساختند نانھ ميبودند و فقط سرپاییھاي ظریف براي پاھاي ز

معادن زر و سیم داكیا و گل و . شد برداري مي صنایع استخراجي عمومًا توسط بردگان یا مجرمان بھره
اسپانیا، سرب و قلع اسپانیا و بریتانیا، مس قبرس و پرتغال، گوگرد سیسیل، نمك ایتالیا، آھن البا، مرمر 

مامي منابع طبیعي زیرزمیني متعلق بھ لونا و ھومتوس و پاروس، سنگ سماق مصر، و بھ طور كلي ت
طالي اسپانیا بھ . شد، و منبع عمدة درآمد بود برداري مي دولت بود، توسط دولت یا با اجاره از دولت بھره

جستجوي كانھ یكي از منابع عمدة تسخیر . رساند دالر در سال بھ وسپاسیانوس مي ۴۴,٠٠٠,٠٠٠تنھایي 
ھیزم و . بود» جایزة فتح«معدني بریتانیا در جنگ كالودیوس  ثروت: گوید تاسیت مي. مستعمرات بود

شناختند، و مدافعان ساموساتا  نفت را در كوماگنھ، بابل، و پارت مي. زغال سنگ دو سوخت عمدة رم بود
اما نشاني از آن در دست نیست كھ بھ . انداختند نفت را با مشعل برافروختھ بر سر لشكریان لوكولوس مي

زغال سنگ در پلوپونز و شمال ایتالیا پیدا شده بود، اما بیشتر  .باشدرتي بھ كار رفتھ صورت سوخت تجا
  بھ كار آھنگران 

امپراطوري صنعت افزودن زغال بھ آھن و ساختن پوالد در این ھنگام از مصر بھ سراسر . رفت مي
غالب آھنگران و مسگران و زرگران و سیمگران كورة واحدي داشتند و با یك یا دو نوآموز . رسیده بود

در كاپوا، مینتورناي، پوتئولي، آكویلیا، كومو، و جاھاي دیگر چند كوره و دستگاه تصفیھ در . كردند كار مي
داري با تولید زیاد  ا ظاھرًا مؤسسات سرمایھھاي واقع در كاپو كارخانھ. كردند چند كارخانھ با ھم كار مي

  .بودند كھ سرمایھ گذاري آن از خارج بود

انداختند و  حمل كنندگان درخت، درختھا را مي. سازي تشكیالت خوبي داشت و تخصصي شده بود خانھ
ان پي آمیختند، بنای ساختند، ساروجكاران ساروج را مي دادند، درودگران خانھ و اثاث خانھ مي تحویل مي

مالیدند، گچكاران روي  بردند، چسبانندگان گچ مي زدند، جرزبندان جرز باال مي نھادند، طاقبندان طاق مي مي
گذاردند كھ غالبًا سربي بود، و مرمركاران كف  ھا را كار مي كشان لولھ كردند، لولھ دیوارھا را سفید مي

بحث بر سر حدود صالحیت كار را میان توان در خیال  كردند؛ اكنون مي اطاقھا را با مرمر فرش مي
آوردند كھ غالبًا بھ حد كارخانھ رسیده  ھا مي پزخانھ آجر كاشي را از كوره. وران مختلف مجسم كرد پیشھ
. ھا داشتند و ثروتي بھ ھم رساندند ترایانوس، ھادریانوس، و ماركوس آورلیوس از این كارخانھ. بودند
سورنتوم، و پولنتیا ظرفھاي معمول روي میز غذا را در تمامي  ھاي آرتیون، موتینا، پوتئولي، كوره

این فراورده، كھ بھ طور كلي تولید . آوردند متصرفات اروپا و افریقا و ھمچنین در خود ایتالیا فراھم مي
سفال . شد، ھیچ گونھ حسن ھنري را واجد نبود؛ در این ھنگام، اصل مطلب زیادي مقدار تولید بود مي
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تر  ر این ھنگام بازارھاي ایتالیا را گرفتھ بود، بھ طور مشھود از محصول سابق آرتیون پستنقشدار، كھ د
  .سازي بھ عمل آمده بود ھمچنانكھ خواھیم دید، كار برجستھ در شیشھ. بود

داري صنعتي را  تولید شیشھ، آجر، كاشي، و ظروف سفالین و فلزي در كارخانھ مجوز آن نیست كھ سرمایھ
محتمال،   .خود رم فقط دو كارخانة بزرگ داشت یك كاغذ خانھ و یك صباغخانھ. دیم نسبت دھیمبھ ایتالیاي ق

نھ فلزات بھ مقدار كافي در دسترس بوده است نھ سوخت، و منافع حاصل از سیاست شریفتر از درآمد 
ي از ھاي ایتالیاي مركزي، تقریبًا تمامي كارگران و برخ در كارخانھ. رسیده است صنعت بھ نظر مي
بردگان . ھاي شمال ایتالیا، نسبت آزادگان زیادتر از قسمتھاي جنوبي بود در كارخانھ. مدیران برده بودند

دادند؛ كار عاري از توجھ بردگان و رقابت  ھنوز آن قدر زیاد بودند كھ بھ توسعة ماشینھا فرصت نمي
جویي در مصرف  ھ منظور صرفھكرد؛ برخي تدبیرھا، كھ ب محدود در تولید امكان اختراع را زیاد نمي

آمد، از این نظر كھ ممكن بود بر اثر پیشرفت ابزارھاي فني موجب بیكاري گردد ھم  نیروي كار فراھم مي
  شد، و قدرت خرید مردم بسیار كمتر  از ابتدا طرد مي

چرخ منگنھ، تلمبة پیچي، چرخ آب، آسیاب دامي، چرخ : دنیاي یونان و مصر و ایتالیا معمول بود
اما زندگي ایتالیاییان … . گري یسندگي، چرخ بافندگي، جرثقیل، و قرقرة بزرگ، و قالب دوار براي كوزهر

بھ ھمان اعال درجة صنعتي رسیده بود كھ زندگي تا قرن نوزدھم امكان آن ) میالدي ٩۶سال (در این ھنگام 
. از آن بیشتر صنعتي شود توانست بر اثر وجود دستگاه بردگي و تمركز شدید ثروت، مشكل مي. را داشت

كرد كھ از ھر صاحب سھمي در شركت  حقوق رم از ایجاد تشكیالت بزرگ بھ این وسیلھ جلوگیري مي
را نھي كرده بود و » با مسئولیت محدود«شركتھاي . خواست كھ قانونًا شریك مسئول باشد صنعتي مي

از آنجا كھ بانكھا نیز بھ . داد زه ميتشكیل شركتھاي تضامني را فقط براي انجام قراردادھاي دولتي اجا
در ھیچ موقع توسعة . توانستند براي كارھاي بزرگ سرمایھ تأمین كنند اند، كمتر مي محدودیتھا دچار بوده

  .توانست با توسعة صنعتي اسكندریھ یا مشرق ھلنیستي برابري كند صنعتي رم یا ایتالیا نمي

III – وسایط نقلیھ  

در آن موقع . ھاي چرخدار در ھنگام روز در رم قدغن بود ، حركت ارابھاز زمان قیصر تا كومودوس
در مورد مسافات . شدند بردند حمل مي رفتند یا بھ وسیلة صندلي و تخت رواني كھ بردگان مي مردم پیاده مي

مسافت مسافرت با دلیجان عمومي بھ طور متوسط بھ . شدند بعیدتر، سوار اسب یا گاري یا ارابة اسبي مي
كیلومتر را با گاري در ھشت روز  ١٢٩٠در یك مورد، قیصر مسافت . رسید زي حدود صد كیلومتر ميرو

كیلومتر را در سي و شش  ۵٣۵بردند  طي كرد؛ پیكھایي كھ خبر مرگ نرون را براي گالبا بھ اسپانیا مي
ر را در نوشت كیلومت ١٠٠٠در سھ روز   كھ شبانروز با شتاب در حركت بود،  تیبریوس،. ساعت پیمودند

 ١۶٠پست دولتي، با ارابھ یا اسب حاضر در تمامي ساعات، روزي . تا بھ بالین برادر محتضر خود برسد
پیمود، آوگوستوس آن پست را بھ تقلید از پست ایران ایجاد كرده بود، چون براي ادارة  كیلومتر مي

امور مربوط بھ مردم یا منافع  نام آن پست چاپار عام بود، چون در خدمت. نمود امپراطوري ضروري مي
فقط با اجازة مخصوص از   افراد غیر دولتي، بندرت،. كرد عامھ بود، یعني مكاتبات رسمي را حمل مي

كھ مزایاي خاصي را   توانستند از آن پست استفاده كنند، یا گذرنامة دولتي مي) بھ معني دوال(» دیپلم«طریق 
برخي . كرد راه بھ اشخاصي كھ اھمیت دیپلماتیك داشتند معرفي ميدر   گذارد و او را، در اختیار حامل مي

. اي بھ نقطة دیگر بود شد، و آن ارسال عالیم نوري از نقطھ اوقات از وسیلة ارتباطي سریعتري استفاده مي
ھاي حامل غالت بھ پوتئولي بسرعت بھ اطالع رم نگران  بھ وسیلة ھمین تلگراف بدوي، ورود كشتي

ھایي  نشانھ. شد غیررسمي توسط چاپار مخصوص یا بازرگانان یا دوستان مسافر حمل ميمكاتبات . رسید
اند كھ پست خصوصي را بھ  در دست است حاكي از آن كھ در دورة امپراطوري شركتھاي خصوصي بوده

در ھر صورت حركت اخبار بر فراز . شد در آن زمان نامھ كمتر اما بھتر نوشتھ مي. اند رسانده مقصد مي
پذیرفت كھ تا قبل از احداث راه آھن  وپاي باختري و جنوبي در زمان قیصر بھ ھمان سرعت انجام ميار

  ھایي كھ قیصر از بریتانیا جھت  م نامھ ق ۵۴در سال . رواج داشت
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، كھ با شتاب پیلسر رابرت  ١٨٣۴در سال . سیسرون در رم ارسال داشت در بیست و نھ روز بدو رسید
  .رفت، سي روز در راه بود از رم بھ لندن مي

ھا در حكم شاخك حساس  این جاده. ھاي كنسولي كمك گرفت ارتباط و حمل و نقل تا حد زیادي از جاده
این . شد رادة تمامي قلمرو ميقانون روم بودند، و اعضایي بودند كھ بھ وسیلة آنھا حكم روم در حكم ا

آھن در  ھا در دنیاي باستان انقالبي تجارتي بھ وجود آوردند كھ از حیث نوع با انقالب ناشي از راه جاده
ھاي اروپا در قرون وسطي  بخار، جاده  تا پدید آمدن حمل و نقل بھ وسیلة قوة. قرن نوزدھم قابل مقایسھ بود
ایتالیا بھ تنھایي در آن ھنگام . رسید نمي آنتونینھاراطوري در زمان ھاي امپ و دورة معاصر بھ پاي جاده

كلیومتر شاھراه رھفرش  ٨٢٠٠٠كیلومتر جادة سنگفرش داشت؛ امپراطوري  ١٩٣٠٠جادة اصلي و  ٣٧٢
شاھراه از فراز جبال آلپ تا لیون، بوردو، پاریس، . ھاي درجھ دوم داشت جادهاي از  شده و شبكة گسترده

شاھراھھاي دیگري بھ وین، ماینتس، آوگسبورگ، كولوني، . رنس، روان، و بولوني كشیده شده بود
گذشت تا جادة اگناتیا را با  اي از كنارة دریاي آدریاتیك مي رسید؛ و از آكویلیا جاده اوترشت، و لیدن مي

بردند  پلھاي عظیم جاي قایقھایي را كھ، در عرض ھزاران نھر سر راه، مسافر مي. سالونیكا مربوط كندت
متر، عالیم سنگي مسافت باقیمانده بھ شھر بعدي، را  ١۶٠٠ھاي  ھاي كنسولي بھ فاصلھ در جاده. گرفتند

فران خستھ نیمكت در فواصل معین، براي مسا. عدد باقي است ۴٠٠٠از این عالیم . ساختند مشخص مي
در . و در آن اسب تازه نفس براي كرایھ  كیلومتري ایستگاھي براي توقف بود، ١۶در فواصل . نھاده بودند

نقاط توقف . داد خانھ را انجام مي كیلومتر كاروانسرایي بود كھ در ضمن كار دكان و میكده و فاحشھ ۵٠ھر 
شتند كھ در برخي موارد متعلق بھ حكومت بلدي ھاي خوب دا عمده شھرھا بودند كھ معموال میھمانخانھ

كردند،  داران، در فرصت مناسب، مسافران را لخت مي غالب مسافرخانھ. شدند بودند و توسط آن اداره مي
راھنماھاي . ساختند ھا را در شب ناامن مي و دزدان دیگر، با وجود پادگان سرباز، در ھر ایستگاه، جاده

ثروتمندان كھ از . ھا و ایستگاھھا و فواصل بین آنھا نموده شده بود آنھا جاده شد خرید كھ در مسافرت را مي
بردند و شب را در گاري تحت محافظت  كردند وسایل و غالمان خود را ھمراه مي ھا حذر مي مسافرخانھ

  .خفتند خویش یا در خانة دوستان یا مأموران سر راه مي

مسافرت در ایام نرون از ھر زمان دیگري پیش از تولد ما با وجود تمامي این اشكاالت، احتماال میزان 
و » .روند تا مناظر دور را ببینند بسیاري مردم بھ مسافرتھاي دور مي«: گوید سنكا مي. بیشتر بوده است

ھا و روي  بھترین قسمت عمر خود را در مسافرخانھ«گوید كھ  سخن مي» زمین پیمایاني«پلوتارك از 
رفتند، نام خود را  یان تحصیلكرده دستھ دستھ بھ یونان و مصر و آسیاي یوناني ميروم» .گذرانند كشتي مي

ھاي  از دیدن مجموعھ. گشتند كندند، و در جستجوي آبھا یا آب و ھواي شفابخش مي روي بقایاي تاریخي مي
  داشت، نزد فیلسوفان یا  ھنري در معابد ھوا برشان مي

بھ عنوان  بیدكررا بھ جاي آثار  پاوسانیاسگمان  خواندند و بي مي معلمان معاني بیان یا طبیبان مشھور درس
  .بردند راھنماي مسافرت بھ كار مي

ن سیاحتھاي بزرگ معموال شامل مسافرتي در یك یا چند كشتي تجارتي بود كھ از صدھا راه تجاري ای
بندرگاھھا و دریاھا را بنگر، پر از سفاین عظیمي كھ بیش »  :گوید یوونالیس مي. نوشتند مدیترانھ را در مي

ھ كار ساختمان كشتي بندرھاي رقیب رم، پوتئولي، پورتوس، و اوستیا، سخت ب» .از خشكي جمعیت دارند
ھاي غالت و توزین آنھا، بھ كار  بندي آنھا، بار كردن ماسھ بھ عنوان وزنة تعادل، پیاده كردن كیسھ و آب

ھاي بزرگ تا ساحل، و غوص در دریا بھ دنبال كاالھاي بھ آب افتاده  ھاي یدك بین كشتي انداختن كشتي
ت و پنج قایق در روزھاي ھفتھ برخالف جریان فقط از قایقھاي حامل غالت روزي بیس. اشتغال داشتند

اگر حمل و نقل سنگ بنا، فلزات، روغن، شراب، و ھزاران كاالي دیگر را بر . رفتند رودخانة تیبر باال مي
از تجارت آكنده و پر از سر و صداي : كنیم مجموعة فوق بیفزاییم، تصویري از آن رودخانھ مجسم مي

py  .ز كارگر بندر، باربران، وكالي جھاز، بازرگانان، دالالن، و بارنویسانماشینھاي بارگیري و حمل، مملو ا
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ھاي سابق بھ طور  كردند و یك یا چند رج پاروزن نیز داشتند و از كشتي ھا با بادبان حركت مي كشتي
متر طول داشت و بلندي تیرك آن  ١٢٨گوید كھ  كشي مي آتنایوس دربارة سفینة غلھ. متوسط بزرگتر بودند

تن، و  ٢۵٠ھا سھ عرشھ داشتند؛ بعضي  برخي از كشتي. اما این خیلي استثنایي بوده است. تر بودم۵,١٧
نفر ـ اعم از  ۶٠٠گوید كھ ظرفیت آن  یوسفوس از یك كشتي سخن مي. گرفتند چند تایي تا ھزار تن بار مي
در نیویورك بھ انضمام اي را بھ بلندي منارة پارك مركزي  كشتي دیگري مناره. مسافر و ملوان ـ بوده است

بوشل گندم و مقداري پارچھ و فلفل و كاغذ و شیشھ حمل  ٩٣٠٠٠مسافر و  ١٣٠٠دویست ملوان و 
با این وصف، مسافرت، ھمان طور كھ بولس حواري تشخیص داده بود، جز از كنارة . كرده است مي

میان مدیترانھ را داشتند، و بین نوامبر و مارس فقط چند كشتي جرئت عبور از . ھنوز خطرناك بود  ساحل،
حركت . در وسط تابستان حركت بھ سمت مشرق بھ واسطة بارھاي چھل روزة ساالنھ تقریبًا غیرممكن بود

خطر . و ھر بندرگاه صاحب اسم و رسمي یك فانوس دریایي داشت  در شب در این ھنگام زیاد شده بود،
براي از میان بردن دزدي دریایي و بھ منظور از پا . دزدان دریایي در مدیترانھ تقریبًا از بین رفتھ بود

ھاي كوچك كھ در ده نقطة دیگر  درآوردن طاغیان بھ واسطة گرسنگي، آوگوستوس، اضافھ بر دستھ
امپراطوري مستقر كرده بود، دو دستھ ناوگان جنگي عمده را در راونا در كنارة دریاي آدریاتیك و در 

خوانده است از » شكوه عظیم صلح رومي«آنچھ را كھ پلیني . ختھ بودمیسنوم واقع در خلیج ناپل متوقف سا
  .شود توان فھمید كھ، مدت دو قرن، كمترین خبري از این دو دستھ ناوگان شنیده نمي اینجا مي

ساعات و ایام حركت مسافران تا حد زیادي غیر قطعي بود، چون تعیین حركت كشتي با آب و ھوا و 
  از آتن بھ ) دالر ١,٢٠(رخ پایین بود ـ مثال دو دراخما ن. صالح تجارت بستگي داشت

. خوابیدند بردند، و محتمال غالب ایشان بھ روي عرشھ مي اسكندریھ ـ اما مسافران غذاي خود را ھمراه مي
كرد؛ بھ طور متوسط ساعتي شش گره پیموده  سرعت نیز مانند نرخ كرایھ پایین بود و بھ حكم باد تغییر مي

آدریاتیك را ممكن بود یكروزه پیمود یا، مانند سیسرون، از پاتراي تا بروندیسیوم سھ ھفتھ در  دریاي. شد مي
اگر باد مساعد بود، شش . گره راه طي كند ٢٣٠سفینة تندرو ممكن بود در بیست و چھار ساعت . راه بود

. یكا بھ رمشد بھ اسكندریھ رفت یا از گادس بھ اوستیا، و چھار روزه از اوت روزه از سیسیل مي
ترین و خطرناكترین مسافرتھا سفر ششماھھ از عدن در عربستان تا ھندوستان بود، چون بادھاي  طوالني

در وقت . ھاي دزدپرور در تماس باشند كرد كھ در تمامي مدت سفر با كناره ھا را مجبور مي موسمي كشتي
نانیان اسكندریھ، موسم معین این بادھا را میالدي، ناخدایي بھ نام ھیپالوس، از یو ۵٠نامعلومي، قبل از سال 

توان مستقیمًا و بدون خطر از وسط  تعیین كرد و بھ روي نقشھ آورد و نشان داد كھ در فصلھاي معین مي
آن كشف از لحاظ اھمیت در آن دریا تقریبًا معادل سفر كریستوف كلمب از اقیانوس . اقیانوس ھند گذشت

در حدود . رسیدند بنادر مصري در دریاي سرخ چھل روزه بھ ھند ميھا از  از آن پس، كشتي. اطلس بود
دورنمایي از «اي تحت عنوان  میالدي، ناخداي اسكندراني دیگري، كھ نامش مجھول است، رسالھ ٨٠سال 

بھ صورت كتابچة راھنما براي بازرگاناني كھ در طول ساحل شرقي افریقا و با ھندوستان » دریاي اریتره
در این مدت، كشتیرانان دیگري راھھاي دریایي از طریق اقیانوس اطلس بھ سوي . نوشت كردند تجارت مي

تا آن تاریخ، آن قدر كھ حافظة بشري بھ . گل و بریتانیا و گرمانیا و حتي اسكاندیناوي و روسیھ یافتھ بودند
  .ھا و انسان بھ خود ندیده بود یاد داشت، ھرگز دریا آنھمھ كشتي و فراورده

IV – سانمھند  

پیوست، آن بندرگاھھا و  ھا را بھ یكدیگر مي آن پلھا كھ جاده. بردند ھا كھ كاالھا را مي ھا و جاده آن كشتي
رساند، و آن گندآبروھا كھ  ھا كھ آب پاك و صافي را بھ رم مي داد، آن آبراھھ ھا را راه مي ھا كھ كشتي اسكلھ

برد، ھمھ كار مھندسان رومي و یوناني و  ج ميآب مردابھاي روستایي و مواد فاسد شدة شھر را بھ خار
بارھا یا سنگھاي وزین را با . كردند ھاي بزرگ كارگر آزاد و لشكري و برده كار مي سوري بود كھ با دستھ

كرد  كردند كھ توسط چیزي مانند چرخ چاه كار مي كشیدند یا بلند مي قرقره روي جرثقیل یا تیر عمودي مي
براي رودخانة غیر قابل اطمینان . چرخید و با نیروي انسان یا حیوان مي و روي دستگاھي قرار داشت
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ھایي كھ در سھ مرحلھ در عقب ھم قرار داشتند، كناره درست كردند تا وقتي آب پایین  تیبر، با دیواره
اي را در اوستیا براي كالودیوس، نرون، و  بندرگاه چند دھانھ .نشودرود، بستر گل آلود آن پدیدار  مي

بروندیسیوم، و   كارتاژ،  ترایانوس الیروبي كردند؛ بندرگاھھاي كوچكتري در مارسي، پوتئولي، میسنوم،
دریاچة فوكینوس را خالي . از نو گشودند  كھ اسكندریھ بود،  راونا باز كردند؛ و بزرگترین بندرگاھھا را،

  مردابھاي . و بستر آن را براي كشاورزي، با حفر تونلي در میان كوه سنگي، احیا نمودندكردند 

كامپانیا را آن قدر خشك كردند كھ براي زندگي مناسب شد؛ دلیل این امر وجود آثار چندین كاخ قیمتي در 
این مھندسان آن ساختمانھاي خیرگي بخش دولتي را بھ پایان رساندند كھ قیصر   .استھاي آن محل  ویرانھ

  .ساختند دادند و رم را زیبا مي و امپراطوران با بناي آنھا بیكاري را تخفیف مي

نوني چھ این شاھراھھا در قیاس با شاھراھھاي ك. ترین كارھاي این مھندسان بود راھھاي كنسولي از ساده
متر عرض داشتند، اما در نزدیكي رم، قسمتي از این عرض  ٧,٣٠متر تا  ۴,٩٠ھا  مقامي دارند؟ آن جاده

جویي  در رسیدن بھ ھدف خود صرفھ. گرفت روھا، كھ با قطعات مربع مستطیل فرش شده بود، مي را پیاده
ھاي گرانقیمت زدند، روي روي نھرھاي بیشمار پل: جویي دایمي كردند اولیھ را شجاعانھ فداي صرفھ

ھا باال و پایین رفتند بدون آنكھ  دار آجري و سنگي بنا كردند، از تپھ مردابھا پلھاي طویل طاقدار و چشمھ
ھاي رفیع كھ با دیوارھاي حفاظتي قوي ایجاد  ھاي كوھھا یا كناره خاكبرداري و خاكریزي كنند، و در دامنھ

معموال سطح زیرین را با . كرد د موجود در ھر محل فرق ميسنگفرشھا با موا. رفتند شده بود پیش مي
بر این طبقھ چھار . داد سانتیمتر تشكیل مي ٢,۵سانتیمتر یا قیر بھ قطر  ١۵تا  ١٠بستري از ماسھ بھ قطر 

سانتیمتر ارتفاع داشت و از سنگ و مالت ساروجي یا رس  ٣٠كھ » ستاتومن«اول : شد طبقھ بنایي مي
سانتیمتر  ۴۵تا  ٣٠، »نوكلئوس«سانتیمتر بتون كوبیده بود؛ سوم  ٢۵كھ » رودنس«شد؛ دوم  تركیب مي

كھ عبارت بود از قطعات غیر منظم سنگ » كروستا سوما«طبقات بتون گسترده و نوردیده؛ و چھارم 
سطح . سانتیمتر ٣٠تا  ٢٠سانتیمتر وبھ ضخامت  ٩٠تا  ٣٠چخماق یا گدازة منجمد آتشفشاني بھ قطر 

گاه سطح را با . شد كھ بزحمت قابل تمیز بود و درزھا چنان خوب گرفتھ مي  شد، ات صاف ميفوقاني قطع
در بریتانیا، رویة جاده عبارت بود . تر ممكن بود از سنگریزه باشد ھاي كم اھمیت  ساختند؛ در جاده بتون مي

در عمیق بود كھ زیركاري جاده آن ق. شد اي چیده مي از سنگ چخماق داخل بتون كھ روي سطح سنگریزه
. ھاي شناختھ در تاریخ بودند رویھمرفتھ اینھا پایدارترین و بادوامترین جاده. شد توجھ زیادي بھ زھكشي نمي

اند؛ اما سراشیبي زیاد آنھا، كھ مخصوص عبور استران باركش و  بسیاري از آنھا ھنوز ھم مورد استفاده
  .ة كنوني ناگزیر ساختھ استھاي سبك بود، ترك آنھا را از طرف وسایل نقلی ارابھ

رومیان از مصر، . ھاي اعالي ھمكاري علم و صنعتند پیوستند خود نمونھ ھا را بھ ھم مي پلھایي كھ این جاده
سابقھ بھ كار  این میراث را بھ میزاني بي. كھ تابع بطالسھ بود، اصول مھندسي آبي را بھ میراث برده بودند

ساختمان پي و پل پایة زیر آبي را بھ حد قدیم . تغییر مانده است ما بي بردند و طرقي كھ نقل كردند تا زمان
كردند، تیرھا را محكم تختھ كوبي  دو استوانة مضاعف از تیرھاي ضخیم در زیر آب فرو مي. آن رساندند

ك كشیدند، بن تیرھا یا بستر آب را كھ عیان شده بود با سنگ یا آھ كردند، آب را از میان آنھا بیرون مي مي
. گذشت ھشت پل در رم از روي رودخانة تیبر مي. نھادند پایھ را بنا مي پوشاندند، و در روي این پي پل مي

  برخي از آنھا از بس 

اند، مانند پل سوبلیكیوس كھ ممكن نبود فلز در آن بھ كار رود؛ و برخي از آنھا چنان  قدیمیند، مقدس شده
طاقي كھ در معماري بھ . اند تا زمان ما ھم قابل استفاده ماندهخوب ساختھ شده است كھ مانند پل فابریكیوس 

عنوان طاق رومي ساختھ شده است از ھمین جا آغاز شد و بھ صورت پل بر فراز صدھا ھزار نھر در 
  .جھان سفید پوستان قرار گرفت

سي بھ آب فراواني اگر ك«. اند ھا بزرگترین عملي ھستند كھ رومیان بھ انجام رسانده پنداشت آبراھھ پلیني مي
كھ ماھرانھ براي مصارف متعدد عمومي و خصوصي بھ شھر آورده شده است توجھ كند، اگر متوجھ 

و اگر كوھھایي كھ   ھاي رفیعي شود كھ براي حفظ تصاعد و میزان ارتفاع آب الزم بوده است، آبراھھ
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ند، چنین نتیجھ خواھد گرفت كھ شدند مشاھده ك شدند ببیند و گودالھایي كھ بایست پر مي بایست سوراخ مي
ھاي دوردست چھارده آبراھھ، كھ طول مجموع  از چشمھ» .تر نیست در تمامي كره چیزي از آن شگفت 

 ٣٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠كیلومتر بوده است، از میان قنات و باالي طاقھاي باشكوه، روزانھ  ٢‘١٠٠آنھا قریب 
رسید معادل مقدار آبي است كھ امروز در ھر شھر آورد، و میزان آبي كھ بھ ھر فرد مي  گالن آب بھ رم مي
شد و محتاج مرمتھاي  ھاي سربي سوراخ مي عیب نبودند، لولھ این ساختمانھا بي. رسد مترقي بھ افراد مي

اما وقتي در نظر  .بودندھا از مصرف افتاده  متوالي بود؛ تا خاتمة دورة امپراطوري غربي، تمامي آبراھھ
نشینیھا، كاخھا، آبنماھا، باغھا، باغھاي عمومي، و  ھا، اجاره ھا آب بسیار بھ خانھ بگیریم كھ ھمین آبراھھ
كردند، و باز ھم آن قدر آب  رسانیدند كھ در آن واحد ھزاران نفر در آنھا استحمام مي حمامھاي عمومیي مي

شویم كھ، با  ساختند، اندك اندك متوجھ مي ھاي مصنوعي مي ماند كھ براي نیروھاي دریایي دریاچھ يم
شد و در  وجود حكومت وحشت و فساد، رم در دنیاي باستان پایتختي بود كھ بھتر از سایر پایتختھا اداره مي

  .تمام تاریخ یكي از بھترین شھرھاي مجھز بود

قرن اول، سكستوس یولیوس فرونتینوس قرار داشت كھ كتابھایش او را در رأس ادارة آب، در انتھاي 
قبل از رسیدن بھ این مقام، با عنوان پرایتور فرماندار بریتانیا بود و . اند ساختھ مشھورترین مھندس رومي 

كھ جست  مانند دولتمردان بریتانیایي كنوني، آن قدر از وقت استفاده مي. چند دورة كنسولي را گذرانده بود
كتابي دربارة علم نظامي منتشر كرد كھ قسمت آخر . نوشت پرداخت و ھم كتاب مي ھم بھ امر حكومت مي

ني شھر و یادداشتھاي شخصي خود را دربارة آبرسا استباقي ) فن حركت سپاه(» ستراتژي«آن بھ عنوان 
فساد و تبھكاري را، كھ ھنگام تصدي شغل خود در . باقي گذارده است» در آب شھر رم«رم بھ عنوان 

گرفتند، آن ھم با  ھاي عمده انشعاب مي ھا در نھان از لولھ خانھ اي را كھ كاخھا و فاحشھ اداره یافت، و نحوه
دھد، و  انة خود را توضیح مياصالحات مصمم. دھد آب ماند، شرح مي چنان حرصي كھ یك بار رم بي

خاصیت یا آثار  ھاي عظیم با اھرام بي كیست كھ بھ قیاس این آبراھھ«: گیرد مانند پلیني چنین نتیجھ مي
در این بیان با یك رومي مقابلیم كھ صریحًا سودگراست و بھ » سود یونانیان جرئت ورزد؟ مشھور اما بي

  زیبایي، 

توانیم سخنش را درك كنیم و قبول داشتھ باشیم كھ شھر،  مي. اگر با فایده ھمراه نباشد، چندان التفاتي ندارد
ن كتابھاي دور از ھنر در خالل ای. داشتھ باشد، محتاج آب پاكیزه است پارتئونقبل از آنكھ مانند یونان 

شویم كھ حتي در عصر مستبدان ھم رومیاني از نوع قدیم بودند، ھنوز ھم مردان توانا و كامل و  متوجھ مي
شدند امپراطوري با وجود سوء حكومت پیشرفت كند، و راه را بھ سوي  مدیران مؤمني بودند كھ باعث مي
  .گشودند عصر طالیي حكومت سلطنتي مي

V - بازرگانان  

در یك سر این رشتھ . سابقھ رساند بھبود حكومت و حمل و نقل بازرگاني دریاي مدیترانھ را بھ عظمتي بي
گرداندند؛  وراني بودند كھ از كبریت گوگردي گرفتھ تا حریر گرانبھاي خارجي را در سراسر كشور مي پیلھ

ردگان فراري را اعالن حراجیھاي سیاري كھ ضمنًا در شھر سمت جارچي داشتند و كاالھاي گمشده و ب
زدند، با  اي؛ دكانداراني كھ با خریداران چانھ مي ھاي دوره كردند؛ بازارھاي روزانھ و بازار مكاره مي

چشم مراقب بازرسان اوزان و مقیاسات   كردند، و از گوشة دار تدلیس مي ترازوھاي نادرست یا سرك
ي قرار داشتند كھ كاالھاي ساخت خود را بودند؛ و یك پلھ باالتر، در این نردبان تجارت دكانھای

در بندرھا یا نزدیك آنھا عمده فروشان بودند كھ . اینھا ستون فقرات صنعت و تجارت بودند. فروختند مي
فروختند؛ گاه مالك یا ناخداي كشتي  فروشان مي كاالھایي را كھ تازه از خارج آمده بود بھ مشتریان یا خرده

  .فروخت مستقیم از عرشة كشتي ميتجارتي مال التجارة خود را 

خرید  فروخت، مي داشت ـ بیش از آنچھ مي» نامساعدي«مدت دو قرن ایتالیا در تعادل خارجي خود وضع 
شراب، روغن، ظروف و آالت فلزي، شیشھ، و عطریات از كامپانیا صادر   ظروف سفالین،. و شاد ھم بود
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فروشان در  در این ضمن، عمده. شد نگاھداري مي شد؛ و اما سایر محصوالت ایتالیا در داخل كشور مي
  كردند، و بازرگانان خارجي، تمامي نقاط امپراطوري عمالي داشتند كھ براي ایتالیا اجناسي خریداري مي

با این جریان . جستند فروشندگان سیاري از اھالي یونان یا سوریھ در ایتالیا داشتند كھ برایشان مشتري مي
آمد تا ذائقة رومیان طراز اول را خوش آید، بدنشان را  نیمي از جھان بھ رم مياجناس ظریف   مضاعف،

ھر كھ بخواھد تمامي كاالھاي جھان را «: گوید آیلیوس آریستیدس مي. ھایشان را زینت دھد بپوشاند، و خانھ
، پشم  شراب، از سیسیل، غالت، گاو، چرم، » .ببیند، یا در سراسر جھان سفر كند یا در رم بماند

آمد؛ از شمال افریقا، غالت و روغن؛ از سیرنائیك، سیلفیوم؛ از  منبتكاریھاي ظریف، مجسمھ، و جواھر مي
افریقاي میانھ، حیوانات سبع براي میدان گالدیاتورھا؛ از اتیوپي و افریقاي شرقي، عاج، عنتر، الك سنگ 

ي غربي، روغن، دد، لیمو، چوب، مرمر كمیاب، اوبسیدین، ادویھ، و بردگان سیاھپوست؛ از افریقا  پشت،
آھن، شنگرف، گندم،    قلع، مس،  نقره، سرب،  گاو، پشم، طال،  مروارید، رنگ و مس؛ از اسپانیا، ماھي،

شراب، گندم،   پارچة سفید، چوب پنبھ، اسب، گوشت خوك، و بھترین زیتون و روغن زیتون؛ از گل، لباس،
  و پنیر؛ از بریتانیا، قلع، سرب، نقره، چرم،گاو، ماكیان، ظروف سفالین،   الوار، سبزي،

    

ھاي غاز را پیاده بھ ایتالیا سوق  گندم، گاو، برده، صدف، سگ، مروارید، و اشیاي چوبي؛ از بلژیك، گلھ
آمد؛ از درة  از گرمانیا، عنبر، برده، و خز مي. دادند تا براي معدة اشراف جگر غاز فراھم آوردند مي

وطال؛ از یونان و جزایر آن، ابریشم ارزان، پارچة سفید، شراب، روغن،   ، نقره،گاو، آھن  دانوب، گندم،
  از حدود دریاي سیاه، غالت،. و طال  عسل، الوار، مرمر، زمرد، دارو، آثار ھنري، عطریات، الماس،

 شراب،  كتان لطیف و پارچة پشمي، پارشمن،  پارچة  آمد؛ از آسیاي صغیر، ماھي، خز، چرم، و غالم مي
شراب،   روغن، و چوب؛ از سوریھ،  صدف، فرش،  انجیر سمورناي و انجیرھاي دیگر، عسل، پنیر،

ابریشم، پارچة كنفي، شیشھ، روغن، سیب، گالبي، آلو، انجیر، خرما، انار، گردو، بلسام، ارغوان صوري، 
صبر زرد، عطریات، و دارو؛ از عربستان، كندر، صمغ،   و صنوبر لبناني؛ از پالمورا، منسوجات،

  شیشھ،  غالت، كاغذ، پارچة سفید،  دارچین، و سنگھاي گرانبھا؛ از مصر،  زنجبیل، لودانوم،مرمكي، 
  ه از اسكندریھ،ھزاران نوع كاالھاي ساختھ شد. جواھر، سنگ خارا، بازالت، مرمر سفید، و سنگ سماق

آمد، و  صیدا، صور، انطاكیھ، طرسوس، رودس، افسوس، و سایر شھرھاي بزرگ شرق بھ رم و غرب مي
  .رفت مواد خام و پول از غرب بھ شرق مي

از پارت و ایران، جواھر، . با خارج امپراطوري نیز تجارت وارداتي محسوسي برقرار بود  از این گذشتھ،
از چین ـ از طریق پارت یا ھند یا . شد حیوانات سبع، و خواجھ وارد مي  ش،جوھریات كمیاب، تیماج، فر

پنداشتند كھ از درخت گرفتھ  رومیان ابریشم را محصول گیاھي مي. آمد قفقاز ـ ابریشم پرورده یا خام مي
اي و در آنجا بر  ، رفت مقدار زیادي از این ابریشم بھ جزیرة كوس مي. دادند شد و ھموزن آن طال مي مي

میالدي، ایالت نسبتًا فقیر مسنیا ناچار شد زنان  ٩١در سال . بافتند خانمھاي رومي و سایر شھرھا لباس مي
اي دل قیصر  را از پوشیدن لباسھاي بدن نماي ابریشمین در مراسم مذھبي نھي كند، كلئوپاترا با چنین البسھ

دارو، و شیشھ از   ، فلزات، رنگ،ھا، فرش، جواھر، عنبر در مقابل، چیني. و آنتونیوس را لرزاند
از راه دریا از  ١۶۶گویند كھ در سال  مورخان چیني از ایلچیھایي سخن مي. كردند امپراطوري وارد مي

احتمال . اند ـ ماركوس آورلیوس آنتونینوس ـ نزد امپراطور ھوان ـ تي آمده» آن ـ تون«طرف امپراطور 
شانزده سكة رومي كھ تاریخ . اند د كھ خود را سفیر معرفي كردهان رود كھ این عده تاجراني بوده بیشتري مي

از . ضرب آنھا مربوط بھ زمان از تیبریوس تا ماركوس آورلیوس است در شانسي بھ دست آمده است
، )اي كھ كریستوف كلمب بھ دنبال آن راه افتاد ھمان ادویھ(  ھندوستان فلفل، سنبل ھندي، و ادویة دیگر

آبنوس، صندل، الجورد، مروارید، عقیق، پشم، یاقوت، لعل، الماس، اسباب آھنین، گیاھھاي طبي، عاج، 
حد این تجارت و ولع رومیان را نسبت بھ تجمالت از اینجا . آمد و فیل مي  لوازم آرایش، منسوجات، ببر،

كرد واردات  اي كھ از ھندوستان كاال وارد مي توان فھمید كھ ایتالیا از ھیچ كجا جز اسپانیا بھ اندازه مي
. رفت كشتي بھ ھندوستان و سیالن مي ١٢٠٠گوید فقط از یك بندر مصري ھر سال  استرابون مي. نداشت

كرد و در مقابل بقیھ ـ بیش از سالي  ھندوستان، در مقابل مقدار كمي شراب، فلزات، و ارغوان وارد مي
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دود بھ عربستان و چین و مبلغي در ھمین ح. داشت ـ شمش یا سكھ دریافت مي  سسترس ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠
  .شد محتمال اسپانیا داده مي

ایتالیا . این تجارت وسیع تا دو قرن موجب سعادت بود، اما اساس نادرست آن عاقبت اقتصاد رم را تباه كرد
كرد و بھ مردم  در صدد آن نبود كھ واردات را با صادرات متعادل كند؛ معادن صد ایالت را ضبط مي

ھاي  از آنجا كھ رگھ. المللي خود برآید اند پولي تھیھ كند كھ از عھدة موازنة بینبست تا بتو مالیات مي
شد و عشق بھ تجمالت خارجي ھمچنان ادامھ داشت، روم سعي كرد كھ از دو  ترین معادن تھي مي پرمایھ

تنزل  یكي تسخیر مناطق معدني جدید از قبیل داكیا، و دیگر از راه: راه خود را از ورشكستگي نجات بخشد
عیار پول رایج كھ زماني بي عیب بود ـ یعني ھر چھ كمتر شمش بھ كار برند و ھر چھ بیشتر مسكوك 

وقتي مخارج اداره و جنگ ھر چھ بیشتر بھ مبلغ منافع امپراطوري نزدیك شد، روم مجبور . ضرب كنند
غذایي كھ از خارج وارد  اتكاي ایتالیا بھ. جنس بپردازد، و از عھده بر نیامد  گردید كھ در مقابل جنس،

داد كھ سایر كشورھا را وادار بھ  كرد ضعف حیاتي آن كشور بود؛ ھر لحظھ كھ قدرت آن را از كف مي مي
در این مدت مستعمرات نھ فقط پیشرفت و رفاه حال، بلكھ . ارسال غذا و سرباز كند، اجلش فرا رسیده بود

ایتالیایي در قرن اول میالدي تقریبا، از بنادر شرقي ابتكار اقتصادي را از سر گرفتھ بودند؛ بازرگانان 
و حال آنكھ بازرگانان سوري و یوناني در دلوس و پوتئولي برقرار و در اسپانیا و گل چند   ناپدید شدند،
شد كھ بر مغرب  در حركت نوساني آسوده خاطر تاریخ، یك بار دیگر مشرق زمین آماده مي. برابر شدند

  .زمین تسلط یابد

VI - بانكداران  

شد؟ نخست از راه حفظ مسكوك نسبتًا قابل اطمینان كھ در  مخارج تولید و تجارت چگونھ پرداخت مي
ھاي رومي از زمان جنگ اول كارتاژي بتدریج كاھش قیمت پیدا كرده  تمامي سكھ. سراسر جھان معتبر بود

تورمي كھ نتیجة ازدیاد پول و  دراي پرداخت دیون دولتي را با اجازه دادن بھ توسعة بودند، چون خزانھ
گرم،  ۵۶,۶م بھ  ق ٢۴١گرم مس بود، در سال  ۴۵٣وزن آس، كھ در اصل . تقلیل كاالست آسان یافتھ بود

. گرم تقلیل یافتھ بود ٧,١میالدي بھ  ۶٠و در سال   گرم، ١۴,٢م بھ  ق ٨٧در  گرم،  ٢٨,٣بھ  ٢٠٢از سال 
ھا عادتًا یكصد  كردند، و این سكھ كة طال ضرب ميدر قرن آخر جمھوري، سركردگان بھ نام خود س

ھاي سركردگان  ھاي دورة امپراطوري كھ بھ نام امپراطوران بود از ھمین سكھ سكھ. سسترس ارزش داشت
مبني بر مھر كردن سكھ با تمثال خود بھ نشانة تضمین دولتي،   امپراطوران از رسم قیصر،. زاده شده بود
ساختند با مس ضرب كردند و قیمت آن معادل  ، سسترس را كھ سابقًا با نقره ميدر این ھنگام. پیروي كردند

  نرون مقدار نقرة موجود در دینار را بھ نود  .بودچھار آس 

درصد، ماركوس آورلیوس بھ ھفتاد و پنج درصد، درصد سابق آن تقلیل داد، ترایانوس بھ ھشتاد و پنج 
نرون وزن سكة طال را از یك چھلم . كومودوس بھ ھفتاد درصد، و سپتیمیوس سوروس بھ پنجاه درصد

كاھش عیار مسكوكات ھمیشھ با افزایش . لیور طال بھ یك چھل و پنجم تقلیل داد، و كاراكاال بھ یك پنجاھم
شاید این . شده است آمد نیز تا زمان ماركوس آورلیوس بھ تناسب زیاد مياما ظاھرًا در. ھا ھمراه بود قیمت

تورم تحت كنترل طریقة سھلي در خالص كردن بدھكاران بھ زیان بستانكاراني بوده است كھ اگر توانایي 
. ساخت ماند، ثروت را تا حد ركود اقتصادي و انقالب سیاسي متمركز مي و امكان برتر ایشان بالمنازع مي

ترین و موفقترین سیستمھاي مالي در تاریخ   رغم این تغییرات، سیستم مالي رم را باید یكي از ثابت علي
مدت دو قرن یك استاندة پولي واحد در سراسر امپراطوري اعتبار داشت و ، با این واسطة ثابت، . دانست

  .سرمایھ و تجارت چنان شكفت كھ در خاطرة بشر نظیر نداشت

دادند، حساب جاري و پس انداز با سود را  عمل صراف را انجام مي: ھمھ جا بودند در نتیجھ بانكداران
  نمودند، كردند، امالك را اداره كرده خرید و فروش مي پذیرفتند، چك مسافرتي و حوالھ صادر مي مي

ین سیستم ا. دادند كردند، و بھ افراد یا شركتھا وام مي انداختند و قروض را جمع آوري مي سرمایھ بھ كار مي
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آمد، حتي در ایتالیا و مغرب زمین بیشتر در دست یونانیان و سوریان  بانكداري از یونان و شرق یوناني مي
نرخ بھره، كھ بر اثر یغماي مصر بھ دست آوگوستوس . لغات سوري و بانكدار مترادف بودند  بود؛ در گل،

ي كرد و تا فرا رسیدن عصر قسطنطین بھ چھار درصد تقلیل یافتھ بود، پس از مرگ او بھ شش درصد ترق
  .بھ حداكثر قانوني خود، دوازده درصد، رسید

میالدي توسعھ و اتكاي متقابل و بغرنج بانكھا و تجارت را در  ٣٣آشوب و اضطراب مشھور سال 
آوگوستوس سخاوتمندانھ پول سكھ زده و خرج كرده بود، بھ این . سازد گر مي امپراطوري كامال جلوه

این . ریان سریع پول و نرخ پایین بھره و باال رفتن قیمتھا موجب تشویق تجارت خواھد شدتصور كھ ج
م، كھ ضرب  ق ١٠توانست ادامھ یابد، ھنوز سال  تشویق بھ عمل آمد، اما از آنجا كھ این جریان تا ابد نمي

ضیة عكس تیبریوس در فر. سپري نشده بود كھ عكس العملي بھ وقوع پیوست. عجوالنة مسكوك قطع شد
مخارج . ترین اقتصاد بھترین آنھاست فرضیة آوگوستوس افراط كرد ـ وي معتقد بود كھ صرفھ جویانھ

 ٢‘٧٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠حكومت را بشدت محدود كرد، صدور مسكوك جدید را ناگھان ممنوع ساخت، و 
  سسترس را در خزانھ احتكار 

د، نرخ بھره باال رفت، طلبكاران بھ قیمتھا سقوط كر. سمت مشرق زمین در ازاي تجمالت، سخت تر شد
سنا . بدھكاران فشار آوردند، بدھكاران رباخواران را تعقیب كردند، و پول بھ وام دادن تقریبًا از رواج افتاد

سعي كرد از خارج رفتن سرمایھ بھ این وسیلھ جلوگیري كند كھ ھر سناتور را مكلف سازد نسبت زیادي از 
در نتیجھ سناتورھا طلبھاي خود را مطالبھ كردند و اراضي . زمین تبدیل كند دارایي خود را در ایتالیا بھ

چون سناتور . مرھون یا بیع شرطھا را ضبط كردند تا پول فراھم آورند، و در نتجیھ بحران آغاز شد
سسترس را در اطاعت از  ٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠پوبلیوس سپینتر بھ بانك بالبوس و اولیوس اطالع داد كھ باید 

در ھمان موقع، انقراض . ید از حساب خود در بانك بردارد، مؤسسھ اعالم ورشكستگي كردقانون جد
مؤسسة سئوتس و پسران در اسكندریھ بر اثر غرق سھ كشتي حامل ادویة گرانبھا، و سقوط مؤسسة عظیم 

صباغي متعلق بھ مالكوس در صور، موجب شیوع این خبر شد كھ بانك ماكسیموس و ویبو در رم بھ 
چون كساني كھ در آن حساب . مطالبات زیادي كھ از این سھ مؤسسھ داشت ورشكست خواھد شد واسطة

داشتند بھ شتاب شروع بھ برداشتن وجوه خود از این بانك كردند، بانك درھا را بست و بعدًا، در ھمان 
قریبًا در ت. روز، بانك برادران پتیوس كھ از آن بزرگتر بود از پرداخت پول بھ مشتریان خودداري كرد

. اند كارتاژ، كورنت، و بیزانس ورشكست شده  ھمان زمان خبر رسید كھ مؤسسات بزرگ بانكي در لیون،
شد وام  پول را فقط بھ نرخھاي خیلي باالتر از حد قانوني مي. بانكھاي روم یكي پس از دیگري بستھ شد

اراضي را معلق ساخت و تیبریوس باالخره، براي مقابلھ با بحران، قانون خرید اجباري . گرفت
افرادي كھ پول . سسترس، سھ سالھ، بدون ربح، با ضمانت ملكي، میان بانكھا توزیع كرد ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠

دادند، در نتیجة اقدام تیبریوس، مجبور شدند بھره را پایین بیاورند؛ پول از خفا بھ در آمد، و بتدریج  وام مي
  .اطمینان بازگشت

VII – طبقات  

پرستید، و در عین حال ھمھ جز بانكداران از پول بد  وار مي در روم پول را با تمنایي دیوانھ تقریبًا ھمھ كس
ز پول پنداري عسل ا اگر مي«این جملھ را در دھان خدایي نھاده است كھ  خوداووید ضمن اشعار . گفتند مي

ـ و یك قرن پس از او، » .كني بیخبري تر است، چقدر از عصري كھ در آن زندگي مي نقد در دست شیرین
قانون روم تا آخر دورة امپراطوري مانع . گوید را بھ نیشخند تھنیت مي» جبروت مقدس ثروت«یوونالیس 

ند؛ و با اینكھ سناتورھا بدین خود را در تجارت یا صنعت بھ كار انداز  آن بود كھ طبقة سناتورھا سرمایة
داشتند سرمایة ایشان را بھ كار  گریختند كھ غالمان آزاد شدة خود را وا مي وسیلھ از دست قانون مي
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از عمال خود نفرت داشتند و حكومت بھ موجب تبار را تنھا جانشین حكومت بھ اعتبار پول یا اعتقادات یا 
. انقالبات و تلفات، تقسیمات طبقاتي قدیم منتھا با القاب باقي مانده بودپس از تمامي . شناختند شمشیر مي

شدند، اعم از اینكھ  خوانده مي» شریف«برجستگان سناتوران و سواركاران، قضات و مأموران، عمومًا 
حس شرافت غالبًا با . بودند» مستضعف«یا » وضیع«شرافت ذاتي یا مكتسب از مقام باشد؛ دیگران عمومًا 

در چندین شغل دولتي بدون حقوق و با ضرر شخصي خدمت مي : آمیخت غرور آمیز سناتور مي وقار
كرد، براي مردم تفریحات و ورزشھاي  كرد، وظایف مھم را با میزان معقولي از لیاقت و كمال اداره مي

اري از ساخت، و مقد كرد، برخي از بردگان خود را آزاد مي دید، بھ موكلین خود كمك مي رزمي تھیھ مي
بھ واسطة تكالیف . كرد دارایي خود را از طریق خیرات، چھ بعد و چھ قبل از مرگ، با مردم تقسیم مي

مربوط بھ مقام سناتوري، ھر سناتور مكلف بود یك میلیون سسترس داشتھ باشد تا بتواند سناتور شود یا 
  .بماند

اما بھ استثناي این یكي، . شتسسترس دا ۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠یكي از سناتورھا بھ نام گنایوس لنتولوس 
امپراطوران در . بزرگترین ثروتھا در شھر رم متعلق بھ بازرگاناني بود كھ از معاملھ یا تجارت ابا نداشتند

ضمن كھ اختیارات سنا را تقلیل دادند، بھ طبقة تاجر با اعطاي مقامات عالي روي خوش نشان دادند، 
ھاي  رار دادند، و امنیت امپراطوري را در مقابل دسیسھصنعت و تجارت و مالیھ را تحت حمایت خود ق

عضویت در سلك روم یا طبقة بازرگانان مستلزم . طبقة شریفزادگان بھ نیروي سواركاران متكي ساختند
در نتیجھ، بسیاري از افراد . سسترس و نامزد شدن از طرف شخص امپراطور بود ۴٠٠‘٠٠٠داشتن 

  .الناس بودند چیزدار در زمرة عوام

پلبینھا اكنون دیگ درھمجوشي از تاجران نامزد نشده، كارگران آزاد زاده، دھقانان مالك، معلمان، طبیبان، 
كرد و نھ بر حسب  سرشماري، پرولتاریا را بر حسب فرزندان تعریف مي. ھنرمندان، و آزاد شدگان بودند

چیزي جز فرزند بھ كشور تقدیم  الناسي كھ عوام«: خواند یك رسالة كھنة التیني ایشان را چنین مي. شغل
) سنت امریكایي ۴٠(ھا و تجارت شھر بھ نرخ روزي یك دینار  غالب ایشان دركانھا و كارخانھ» .كنند نمي

استثمار ضعیف بھ دست قوي، . كردند؛ این نرخ در قرنھاي بعد ترقي كرد، اما نھ بھ سرعت قیمتھا كار مي
باید انتظار داشت كھ این . دو با یكدیگر فقط در سرعت است مانند خوردن، امري طبیعي است و تفاوت این

وضع در ھمة اعصار و در ھر نوع جامعھ و حكومتي موجود باشد، اما كمتر مانند رم باستان با بیرحمي و 
روزگاري مردم ھمھ فقیر بودند و از فقر خود خبر نداشتند؛ اما اینك فقر شانھ بھ . شدت قرین بوده است

الوصف، از ذلت محض، با خیریھ، با ھدایاي تصادفي  مع. برد ید و از آگاھي بر آن رنج ميسا شانة غنا مي
  اربابان بھ موكالن، و با میراثھاي بزرگوارانة افراد 

توانست از بردگي  شد؛ با این وصف، ھر فرد توانا مي تقسیمات طبقاتي بھ حد طبقات ارثي متوقف مي
اي بود با  پسر بردة آزاد شده آزاده. امپراطور بھ مقامي رفیع برسدبرھد، ثروتي بھ ھم رساند، و در خدمت 

اي بھ نام  چیزي نگذشتھ بود كھ نوادة بردة آزاد شده. توانست سناتور شود حقوق كامل، و نوادة او مي
  .پرتیناكس امپراطور ھم شد

امور مالي امپراطوري غالبًا . در طي قرن اول، بسیاري از مقامات مھم را غالمان آزاد شده گرفتھ بودند
و معادن و كان سنگ و امالك امپراطور، و تھیة مایحتاج اردوھاي ارتش   ھاي رم، در مستعمرات، آبراھھ

آزاد شدگان و بردگان كھ تقریبًا عمومًا در اصل یوناني یا سوري بودند كاخھاي . بھ ایشان سپرده بود
صنایع كوچك . بینة امپراطوري بر عھده داشتندكردند و مشاغل حساسي را در كا امپراطوري را اداره مي

داران  برخي از آزادشدگان سرمایھ. گرفت و تجارت بھ طور روزافزوني تحت نظارت آزاد شدگان قرار مي
گذشتة ایشان ندرتًا . برخي از ایشان بزرگترین ثروتھاي زمان خود را گرد آوردند. و مالكان بزرگي شدند

در ایشان بھ ودیعھ نھاده بود؛ این بود كھ، پس از آزاد شدن؛ پول مھمترین و  عالیق عالیھ یا موازین اخالقي
آوردند و بدون ابراز سلیقھ خرج  پول را بدون قید و شرط بھ دست مي. شد تنھا عالقة زندگي ایشان مي

كا و سن  پترونیوس در وصفي كھ از تریمالخیو كرده شدیدًا پوست از گردة ایشان برآروده است،. كردند مي
با شدت كمتري در خشم خود نسبت بھ ایشان بھ نو كیسگاني كھ كتابھاي خوش جلد را براي تزیین 
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العمل حسادت آلود  رود كھ این نیشخندھا تا حدي عكس احتمال مي. زند خواندند لبخند مي خریدند و نمي مي
بود  استثمار و تجمل مياي باشد كھ بھ چشم خود شاھد تخطي نسبت بھ حقوق مسلم قدیم خود در مورد  طبقھ

  .آوردند ببخشد توانست كساني را كھ براي شركت در مداخل و قدرت آن سر بر مي و نمي

اي شده باشد كھ غالب كارھاي دستي را در رم  كامیابي آزادشدگان قاعدتًا بایست موجب امیدواري طبقھ
نفر یا تقریبًا نصف  ۴٠٠,٠٠٠بھ  م، تعداد غالمان را در شھر رم ق ٣٠بلوخ، در حدود سال . داد انجام مي

اگر بتوان سخن افراد مخلوق آتنایوس را پذیرفت، . نفر تخمین زده است ١,۵٠٠,٠٠٠جمعیت و در ایتالیا 
  . برده داشتند ٢٠,٠٠٠برخي رومیان 

پیشنھاد مبني بر اینكھ بردگان لباس مشخصي بپوشند در سنا رد شد تا مبادا بردگان متوجھ نیروي عددي 
میالدي نسبت غالمان را بھ آزادگان در پرگاموم یك بھ سھ ذكر  ١٧٠جالینوس در حدود سال . ندخود شو

رود كھ این نسبت در شھرھاي دیگر ھم  كرده است ـ یعني بیست و پنج درصد یا یك چھارم ، و احتمال مي
 ٧٠٠,٠٠٠تا  سسترس بابت غالم مزرعھ بود ٣٣٠قیمت آدمیزاد از . با اختالف اندكي مصداق داشتھ باشد

اما قیمت . پرداخت  استاد دستور زبان،  كھ ماركوس سكاوروس بابت دافنیس،) دالر ١٠۵٠٠٠(سسترس 
  ھشتاد درصد كارمندان صنایع و خرده فروشي . بود) دالر ۴٠٠(سسترس  ۴٠٠٠متوسط در این ھنگام 

ور، آموزگار، آشپز،  مستخدم شخصي، پیشھ  :غالمان خانگي كارھاي گوناگون داشتند. گرفت انجام مي
، و شل و )شد كھ الاقل ساقي مي(سلماني، نوازنده، نساخ، كتابدار، ھنرمند، طبیب، فیلسوف، خواجھ، شاھد 

پا و  شد غالمان بي در رم بازار مخصوصي بود كھ در آن مي. شدند لنگ كھ با نقص خود اسباب تفریح مي
زدند و احیانًا  بردگان خانگي را گاه كتك مي. ریددست یا مردان سھ چشم یا غول یا كوتولھ یا مخنث خ بي
. خواست مشروب نخوردند پدر نرون بھ این علت آزادشدگان خود را كشت كھ آن قدر كھ او مي. كشتند مي

آالت «تراود  سنكا در شرحي كھ از خشم در رسالة خود داده است در موردي كھ اثر خشم از قلم او مي
ذاب، سیاھچالھا و سایر زندانھا، آتشھایي كھ در زندانھا گرد ابدان شكنجة چوبي و سایر ابزارھاي ع

كشید، انواع مختلف زنجیر و مجازاتھاي گوناگون و در ھم  شد، قالبي كھ اجساد را مي زندانیان افروختھ مي
كند؛ و اینھا ھم ظاھرًا جزئي از زندگي بردگان مزارع  را توصیف مي» دریدن اندامھا و داغ زدن پیشاني

داد غالمان  دادند، دستور مي كند كھ، در حیني كھ بھ گیسویش جعد مي یوونالیس خاتوني را وصف مي. دبو
و اووید معشوقة دیگري را توصیف كرده كھ سنجاق مویش را در بازوي خدمتكار . را پیاپي تازیانھ بزنند

  .باه شوندكرد؛ اما این داستانھا نشان قریحة ادبي دارند و نباید با تاریخ اشت فرو مي

ما در خطر آن ھستیم كھ راجع بھ ظلم و جور گذشتھ غلو كنیم، ھمان طور كھ جنایت و سوء اخالق زمان 
رفتھ رفتھ . دھیم ـ چرا كھ شیوة ظلم ھر چھ نادرتر باشد جالبتر است حاضر را نیز چند برابر جلوه مي

ھا پذیرفتھ  بیشتر در خانواده سرنوشت بردگان خانگي در دورة امپراطوري بھ واسطة آنكھ روز بھ روز
شدند، بھ واسطة ھواخواھي متقابل، بھ واسطة رسم زیباي مالكان كھ در برخي بخشھا بھ خدمت بردگان  مي
بردگان را از لذت . ایستادند، و بھ واسطة امنیت و دوام استخدام كھ در زمان ما استثنایي است بھتر شد مي

ھاي گور بردگان حاكي از ھمان لطف و مھري است كھ  گنبشتھكردند، و سن زندگي خانوادگي محروم نمي
پدر و مادر ائوكوپیون این سنگ را بھ «: مثال بر سنگي نوشتھ شده است. نسبت بھ آزادگان ابراز شده است

ھر   ترین كودكان بود كھ، ترین و نشاط بخش اند كھ شش ماه و سھ روز زیست و شیرین یادبود او برافراشتھ
مراثي دیگر حاكي از عطوفیترین روابط بین ارباب و » .نیامد، بزرگترین سعادت ما بودچند بھ زبان 

زادة  اي را مانند پسرش دوست داشتھ است؛ نجیب اربابي اعالم كرده است كھ مستخدم در گذشتھ: غالمند
د؛ زني نال اي بر مرگ كودكي كھ سپردة او بوده است مي جواني بر مرگ دایة خود ماتم گرفتھ است؛ دایھ

شعر تسلیتي براي فالویوس «ستاتیوس . دانشمند یادبودي ظریف بھ خاطر كتابدار خود افراشتھ است
براي غالمان بھ خطر افكندن جان خود براي حفظ جان . او سروده است» اورسوس در مرگ غالم محبوب

رفتند، و  تبعید مي اربابان عملي غیر معمولي نبود، بسیاري از ایشان بھ طیب خاطر با اربابان خود بھ
py  برخي از مالكان . كردند برخي از ایشان جان خود را فداي ارباب مي
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كردند؛ سنكا با غالم  كردند، بعضي از ایشان با غالمان خود مانند یك دوست رفتار مي با ایشان ازدواج مي
لك و برده، تلطیف اخالق و حساسیت، عدم حفظ تمایز ناشي از رنگ نژادي بین ما. شد غذا مي خود ھم

آمد، ھمھ در تخفیف  اصول عقاید رواقي، و كیشھاي عاري از اختالف طبقاتي كھ از شرق بھ ارمغان مي
داري سھمي داشتند؛ اما عوامل اصلي این تخفیف یكي ھمان منفعت اقتصادي بود كھ مالك از حسن  برده

از بردگان بھ واسطة تواناییھاي بسیاري . آورد، و دیگري ترقي قیمت غالمان رفتار با بردگان بھ دست مي
فرھنگي عالیي كھ داشتند مورد احترام بودند ـ از قبیل تندنویسان، دستیاران تحقیق، منشیان و مدیران مالي، 

توانستند براي خود  در بسیاري موارد غالمان مي. ھنرمندان و طبیبان، استادان دستور زبان، و فیلسوفان
نگاه » پول تو جیبي«مد خود را بھ مالك بدھند، و بقیھ را بھ عنوان دست بھ تجارت زنند، قسمتي از درآ

توانست بھ وسیلة این گونھ درآمدھا، یا با خدمات صادقانھ یا  معموال در مدت شش سال یك غالم مي. دارند
  .استثنایي، یا بھ واسطة جذبھ و لطف شخصي بھ آزادي برسد

اثر ایجاد كولگیا یا انجمنھاي كارگران سر و صورتي  اوضاع و احوال كارگران و حتي بردگان تا حدي بر
خوانیم، از این كولگیاھا بھ تعداد زیاد بھ وجود آمده بود و  تا فرا رسیدن زماني كھ تاریخ آن را مي. یافت

صنفھاي جداگانة ترومپت نوازان، بوق زنان، كالریون نوازان، : ھر یك اختصاص بھ صنف معیني داشت
كولگیا معموال از شھرداري ایتالیا تقلید شده . لبك زنان، و غیره تشكیل شده بود ن، نيني زنان، شیپورك زنا

عمومًا سلسلھ مراتبي از قضات و یك یا چند رب النوع مخصوص صنف خود داشتند كھ معبدي براي : بود
روتمند تقاضا این اصناف نیز مانند شھرھا از مردان و زنان ث. گرفتند ساختند و ساالنھ برایش عید مي آن مي

پذیرفتند كھ پشتیبان آنان باشند و با پرداخت مخارج گردشھا و تاالرھاي جلسھ و  كردند، و ایشان مي مي
ھاي كارگران زمان خود  اگر این انجمنھاي صنفي را با اتحادیھ. مقابر ایشان بھ تعارفات ایشان جواب بدھند

بھ صورت مسالك اخوت مسیحي دید، با مقامات و عناوین ایم؛ اینھا را بھتر است  متعادل بدانیم، اشتباه كرده
تشكیل این  ثروتمندان غالبًا . پایان آن و نشاط و تفریح برادرانة آنان و كمك سادة متقابل ایشان افتخاري بي

در كولگیا تمامي مردان . گذاشتند ھاي خود چیزي براي آنھا مي كردند و در وصیتنامھ اصناف را تشویق مي
و در برخي از این كولگیاھا بردگان با آزادزادگان در . »خواھر«دیگر بودند و تمامي زنان یك» برادر«

مسلم بود كھ چون بمیرد، یادبودي مجلل خواھد » عضو متشخص«براي ھر . نشستند شورا یك جا مي
  .داشت

راضي توان  در قرن آخر جمھوري، مردمفریبان فرق مختلف كشف كردند كھ بسیاري از كولگیاھا را مي
كرد تا تمامي افراد آن بھ نامزد معیني در انتخابات رأي بدھند، بدین طریق بود كھ انجمنھاي صنفي آالت 

توانگران، و تندروان شدند؛ و فسادي كھ ایشان را بھ رقابت واداشتھ بود بھ انھدام   سیاسي پاتریسینھا،
. ساخت، اما آنھا از نو احیا شدند قیصر این كولگیاھا را غیر قانوني. حكومت دموكراسي روم كمك كرد

. ترایانوس باز ھمھ را غیر قانوني ساخت. آوگوستوس، بھ استثناي چند كولگیاي مفید، باقي را منحل كرد
  .كرد ماركوس آورلیوس وجود آنھا را تحمل مي

خود آشكار بود كھ در تمامي این مدت، خواه بھ صورت قانوني و خواه بھ صورت غیر قانوني، بھ فعالیت 
اي شدند كھ مسیحیت از طریق آن بھ زندگي مردم نفوذ كرد و بر آن  وسیلھ  در خاتمة كار،. دادند ادامھ مي

  .تسلط یافت

VIII - اقتصاد و دولت  

حكومت در دورة امپراطوري تا چھ حد كوشید بر زندگي اقتصادي نظارت داشتھ باشد؟ حكومت سعي كرد 
د زیادي با شكست مواجھ شد؛ در اینجا امپراطوران روشنفكرتر از كھ مالكیت دھقاني را احیا كند و تا ح

دومیتیانوس درصدد برآمد كھ كشت غالت را در . سنا بودند، زیرا مالكان امالك وسیع بر سنا چیره بودند
وسپاسیانوس از . ایتالیا تشویق كند، اما توفیقي نیافت؛ در نتیجھ ایتالیا ھمواره در وحشت قحط و غال بود

اه سنا را مجبور كرد كھ او را بھ امپراطوري بپذیرد؛ او مصر را، كھ در آن ھنگام منبع عمدة گندم این ر
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. سپتیمیوس سوروس ھمین كار را با تصرف افریقاي شمالي انجام داد. ایتالیا بود، در قبضة خود داشت
ني كھ غلھ بھ ایتالیا بھ بازرگانا. كرد دولت بایست ورود و توزیع غالت را تضمین و بنابراین كنترل مي

ھاي این گونھ  داد؛ كالودیوس جبران زیان آنھا را تضمین كرد و نرون كشتي كردند مزایایي مي وارد مي
تأخیر یا شكستگي بحریة حامل غالت در این ھنگام تنھا . بازرگانان را از مالیات بر اموال معاف ساخت

  .كندتوانست مردم رم را بھ انقالب تھییج  چیزي بود كھ مي

اقتصاد رم نوعي تجارت آزاد بود كھ بھ واسطة مالكیت دولت بر منابع طبیعي ـ معادن، كانھاي سنگ، 
لژیونھا آجر و كاشي مورد نیاز . شیالت، رسوبھاي نمكي، و قطعات عظیم اراضي مزروع ـ تعدیل شده بود

ستملكات مورد استفاده ساختند، و خود غالبًا در كار ساختمان و بخصوص در م ساختمانھاي خود را مي
ھاي دولتي بود؛ و ممكن است  ساختن اسلحھ و ماشینھاي جنگي محتمال منحصر بھ كارخانھ. گرفتند قرار مي

. شویم در قرن اول ھم موجود بوده باشد ھاي دولتي كھ در قرن سوم از آنھا خبر مي ھمان نوع كارخانھ
شد كھ  بھ پیمانكاران خصوصي بھ مناقصھ داده ميساختمانھاي دولتي معموال با چنان نظارت شدید دولتي 

میالدي،  ٨٠در حدود سال . گرفت و فساد و خرابي پیمان در حداقل ممكن بود كار بھ خوبي انجام مي
ظاھرًا . شد كارھاي آزاد بھ طور روزافزون وسیلة آزادشدگان امپراطور و بھ دست بردگان دولتي انجام مي

  .یكي از مقاصد دولت در تعھد این كارھا بود در تمامي اوقات، تقلیل بیكاري

صدي یك مالیات فروش و عوارض گمركي خفیف و گاه باج عبور اجناس از . تجارت زیاد تحت فشار نبود
شھربانان، تحت روش مقررات عالي، بر خرده . روي پلھا و از وسط شھرھا تنھا مضیقة تجارت بود

فراد خشمگین مخلوق پترونیوس را بتوان باور كرد، این اما اگر بیان یكي از ا. فروشي نظارت داشتند
  شھربانان بھ ھیچ وجھ بھتر از نظایر خود در ازمنة 

داران ھمواره باز  و پوزة سرمایھ… . سازند با نانوایان و دیگر بدكاران از ھمین قبیل مي«: دیگر نبودند
انھ داري بود كھ ظاھرًا امور مالي تحت تأثیر تصرفات حكومت در پول رایج و رقابت خز» .است

داشت و با اخذ بھره بھ  رفت؛ محصول كشاورزان را گرو برمي بزرگترین بانكدار امپراطوري بھ شمار مي
تجارت از جنگ كمك . گرفت داد، و در مورد ساكنان شھرھا، اثاث ایشان را بھ رھن مي ایشان وام مي

بدین . آورد طرق تجاري را تحت نظارت در ميگشود و  گرفت كھ درھاي منابع و بازارھاي جدید را مي مي
. نحو كھ لشكركشي گالوس بھ عربستان، دسترسي بھ ھند را در قبال رقابت اعراب و پارتھا تأمین كرد

ھا آن بود كھ خواتین و خوانین رومي در انتخاب انواع  پلیني از این شكایت داشت كھ غرض از لشكركشي
  .عطریات آزادتر باشند

درآمد ساالنة دولت در زمان وسپاسیانوس . استان نباید مبالغھ روا داشتدر ثروت روم ب
بوده ـ و این از خمس بودجة شھر نیویورك در ) دالر ١۵٠‘٠٠٠‘٠٠٠(سسترس  ١‘۵٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠

وسیلة انباشتن ثروتھاي بزرگ از طریق تولید انبوه ھنوز شناختھ نبود یا شناختھ بود . زمان ما كمتر است
. نبود، و صنایع و تجارت عظیم و قابل اخذ مالیات زمان حاضر را بھ وجود نیاورده بوداما مورد توجھ 

كرد؛ با  كرد و در مورد بھ راه انداختن قرضة ملي ھیچ خرجي نمي حكومت رم براي بحریھ كمتر خرج مي
ھاي آن  هاز آنجا كھ صنایع تا حد زیادي داخلي بود، فراورد. كرد، نھ با وام ھمان درآمد خود زندگي مي

مردم بیشتر . شد گشت و دچار چندین مالیات نمي مانند امروز براي رسیدن بھ مصرف كننده چند دست نمي
بیش از ما براي خود و كمتر از ما . كردند، نھ براي بازارھاي عمومي براي محل خود چیزي تولید مي

گرفتند، ساعتھاي بیشتر  ر بھ كار ميبدن خود را بیشت. كردند اند كار مي براي دیگران كھ بھ چشم ھم نیامده
آمد ناراحتي  كردند، و از فقدان ھزاران وسیلة تجمل كھ بھ خوابشان ھم نمي اما با شدت كمتري كار مي

آمدند؛ اما از چنان  از عھدة رقابت با ثروت ما، حتي در آن سالھا كھ كم حاصلتر است، بر نمي. نداشتند
انة قبل از آن خبر نداشتند و، بھ طور كلي، از آن پس ھم بھ خود سعادتي برخوردار بودند كھ ملل مدیتر

py  .اند؛ و این خود اوج ترقي مادي دنیاي باستان بود ندیده
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 فصل شانزدھم

  

  روم و ھنر آن

  میالدي ٩۶ –م  ق ٣٠

I – دین بھ یونان  

قبل از آوگوستوس مردمي جنگجو بودند، پس از او فرمانروا . رومیان در حد خود مردم ھنرمندي نبودند
ایجاد نظم و امنیت را از طریق حكومت خیري عظیمتر و امري بزرگتر از آفرینش یا التذاذ از . شدند

پرداختند؛ اما بھ ھنرمندان زنده بھ عنوان  پول گزاف بھ بھاي آثار استادان در گذشتھ مي. شمردند ميزیبایي 
پرستیم، سازندگان  در ضمن كھ بتھا را مي«: گفت سنكاي مھربان مي. نگریستند كارگر پست بھ تحقیر مي

اورزي، آن ھم بھ دست فقط حقوق و سیاست، و از میان ھنرھاي دستي فقط كش» .داریم آنھا را منفور مي
بھ استثناي معماران، غالب ھنرمندان روم برده یا آزاد . رسید كارگران، طریق شریف زندگي بھ نظر مي

مؤلفان . وران در یك طبقھ جا داشتند كردند و با پیشھ تقریبًا ھمگي با دست كار مي. شده یا اجیر یوناني بودند
از این سبب، ھنر رومي تقریبًا بكلي بي نام و نشان . افتادند التیني كمتر بھ فكر ضبط زندگي یا نام ایشان

اي تاریخ ھنر رم را ثبت و ضبط نكرده است، در حالي كھ داستان  است؛ ھیچ گونھ شخصیت زنده
در . بخشند جمالشناسي یونان را كساني ھمچون مورون، فیدیاس، پراكسیتلس، و پروتوگنس روشني مي

ھا، نقوش برجستھ، و عكسھا و  ھا، گلدانھا، مجسمھ رست كردن سكھاینجا مورخ ناچار است براي فھ
بھ این امید بیھوده كھ مگر تراكم آنھا با زحمت بسیار بتواند شكوه . عمارات از اشیا سخن گوید نھ از افراد

یابد و  محصول ھنر از طریق چشم یا گوش یا لمس بھ روح دست مي. انبوم روم را بھ خواننده منتقل سازد
چون آن آثار را بھ صورت افكار و كلمات درآوریم، از زیبایي آنھا كاستھ . ز طریق ھوش و فھمنھ ا
ھر یك از حواس عالمي از آن خود دارد، بنابراین ھر ھنر . عالم كلمات فقط یكي از چند عالم است. شود مي

ھم دربارة ھنر  حتي ھنرمند. تواند بھ الفاظ ترجمھ شود وسیلھ و واسطة خاص خود را داراست كھ نمي
  .نویسد بیھوده مي

ایم كھ در ابتدا  پیش از رسیدن بھ آن ھنر یوناني را دیده: بدبختي خاصي ھنر رومي را فرا گرفتھ است
ھمچنانكھ ھنر ھند بھ واسطة اشكال عجیب خود ما را مشوش . نماید سرمشق و استاد ھنر رومي مي

مدتھا پیش، این . نشاند آشنا حرارت ما را فرو ميسازد، ھنر روم بھ واسطة تكرار یكنواخت اشكال  مي
ھاي  ستونھا و سرستونھاي دوریك و یونیایي و كورنتي، این نقوش برجستة نرم خیال انگیز، این نیمتنھ

انگیز دیوارھاي پومپئي تقلیدي  گویند نقشھاي اعجاب حتي مي. ایم شاعران و فرمانروایان و خدایان را دیده
اصالت رومي دارد و آن ھم تصویري را كھ ما از وحدت » درھم«قط آن ترتیب از اصل یوناني است؛ ف

یقین است كھ ھنر عصر آوگوستوس در روم بھ نحو بال . آزارد سادگي، و خودداري ھنر كالسیك داریم مي
اشكال و طرق و آرمانھاي زیبایي خاص ھالس از طریق سیسیل و ایتالیاي یوناني و . منازعي یوناني بود

ق كامپانیا و اتروریا و باالخره از طریق یونان و اسكندریھ و مشرق زمین ھلني بھ ھنر رومي راه از طری
ھنرمندان یوناني بھ مركز جدید ثروت و حمایت سرازیر   ھنگامي كھ روم خداوندگار مدیترانھ شد،. یافت
ھر فاتح . ومي ساختندشمار از شاھكارھاي یوناني براي معابد و كاخھا و میدانھاي ر و كپیھاي بي. شدند

كرد تا  ھر فرمانروایي شھرھا را زیر و زبر مي. آورد ھایي از آثار یوناني بھ وطن باز مي رومي نمونھ
ھاي ربوده شده یا  ھا و مجسمھ بھ تدریج ایتالیا موزة نقاشي. ھاي بازماندة آثار یوناني را بیابد گنجینھ
روم را دنیاي ھلنیستي   از لحاظ ھنري،. ن معین كردنداي شد كھ آھنگ ھنر رومي را تا مدت یك قر خریده

  .بلعیده بود
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اي  از یك لحاظ ھم، چنانكھ خواھیم دید، تاریخ ھنر روم عبارت است از مبارزه. اما این تمامي حقیقت نیست
میان آرشیتراو وطاق؛ و از لحاظ دیگر تاریخ ھنر روم عبارت است از تقالي واقعپردازانة بومي ایتالیا، 

ھنر یوناني بھ جاي انسان خدایان را . اي آنكھ خود را از ھجوم ھنر یوناني بھ شبھ جزیره نجات دھدبر
تصویر كرده، بھ جاي افراد خاكي مثل افالطوني را نمودار ساختھ، و بھ جاي آنكھ در جستجوي حقیقت 

بھ نقر و نگار اشكال آن ھنر بومي مردانھ كھ . ادارك و اظھار برآید، دنبال كمال اعالي صورت رفتھ بود
اما . دوستانة نرون بھ خواب رفتھ بود بر مقابر اتروسكي كمك كرده بود میان فتح یونانیان و نشئة یونان

عاقبت قالب ھلنیستي را در ھم شكست و، با پیكرتراشي واقعپردازانھ، نقاشي امپرسیونیستي، و معماري 
طریق این ھنرھا و ھمچنین از طریق زیباییھایي  روم از. خاص طاق و گنبد، در ھنر كالسیك انقالب كرد

  .كھ بھ عاریت برده بود مدت ھجده قرن پایتخت ھنري دنیاي غرب شد

II – روم زحمتكش  

  بگردد و از اوستیا فالویوسآمد كھ گرد روم  مسافري كھ در زمان باستان در صدد آن برمي

   

  

  مذبح یافت شده در اوستیا، موزة ترمھ، رم

كرد، قبل از ھر چیز متوجھ سرعت جریان گل آلود آب  رو بھ شمال در كنار رودخانة تیبر حركت مي
انگیزي بآسودگي  در این حقیقت ساده نكات غم. برد ھا را ھمراه خود بھ دریا مي ھا و دره شد كھ خاك تپھ مي
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فرسایش، اشكال تجارت دو سره در رودخانھ، الیروبي مرتب دھانة تیبر، و سیالبھایي كھ : فتھ استخ
راند كھ فقط بھ آن  پوشاند ساكنان را بھ طبقات باالتري مي تقریبًا ھر بھار زمینھاي پست روم را مي

ھنگامي . ساخت نابود ميشد  دسترسي داشتند و غالبًا غالتي را كھ در انبارھاي واقع در بندرگاه ذخیره مي
  .كشاند ھا را بھ خرابي و انسان و حیوان را بھ دیار مرگ مي رفت، خانھ كھ آب پایین مي

د كھ بھ مسافت سیصد افتا مي) بازار بزرگ(چشمانش بھ امپوریون  شد، ميچون این مسافر بھ شھر نزدیك 
متر در كنارة شرقي رودخانھ قرار داشت و از سر و صداي كارگران و انبارھا و بازارھا و اجناس 

و  ۴٩۴آن سوي امپوریون تپة آونتینوس واقع بود كھ در آن پلبینھاي خشمگین در سال . متحرك انباشتھ بود
نقطھ باغھایي قرار داشت كھ قیصر در  در ساحل چپ این. دست زده بودند» اعتصاب نشستھ«م بھ  ق ۴۴٩

در نزدیكي ساحل شرقي، كنار پل . قرار داشت یانیكولوموصیت خود بھ مردم بخشیده بود، و پشت باغھا 
االھة سرنوشت و االھة بامداد در آن ) نوز موجودندھ(زیباي آیمیلیوس، میدان گاو فروشھا بود كھ دو معبد 

ھاي پاالتینوس و كاپیتولینوس پدیدار بود كھ كاخھا  تپھ  در قسمت دور دست شمال، در طرف راست،. بودند
در ساحل چپ این نقطھ باغھاي آگریپا و آن سوي باغھا تپة . و معبدھا روي آن ھر دو را پوشانده بودند

دار و ساختمانھاي تزییني  شمال مركز شھر، آن سوي ساحل شرقي، چمنھاي دامنھ در. واتیكان قرار داشت
تئاترھاي بالبوس و پومپیوس، سیرك فالمینیوس، حمامھاي . میدان مارس پشت بھ پشت یكدیگر داده بودند

 كردند، در ھمین جا بود كھ لشكریان تمرین مي. آگریپا، و ستادیوم دومیتیانوس در ھمین قسمت واقع بود
جستند تا جایزه را بربایند، مردم توپ  دادند، ارابھ سواران بر یكدیگر سبقت مي ورزشكاران مسابقھ مي

  .شد تا تقلید دموكراسي را درآورد كردند، و انجمن در دورة امپراطوران تشكیل مي بازي مي

وس تولیوس دید كھ بھ سروی شد، بقایاي دیواري را مي چون آن مسافر در حدود شمالي شھر پیاده مي
م از نو ساختھ بود، اما قدرت  ق ٣٩٠رود كھ رم آن دیوار را پس از ھجوم گلھا در  احتمال مي. منسوب بود

) میالدي٢٧٠(اسلحة رم و امنیت ظاھري پایتخت بارو را رھا كرد تا ویران شود؛ و تا زمان آورلیانوس 
در میانة دیوار . ز میان رفتن امنیت رم بوددیوار دیگري برافراشتھ نشد، و برافراشتھ شدن آن دیوار نشان ا

  ھایي بھ صورت طاقنماھاي یك طاقي یا سھ طاقي باز كرده بودند تا  دروازه

زد،  چون مسافر حصار شھر را در قسمت شرقي و سپس قسمت شمالي دور مي. زیر دیوار رد شوند
ھاي  ور و طاقھاي آبراھھباغھاي مشخص و ممتاز سالوستیوس و چادرھاي گرد گرفتة پاسداران امپراط

  ھاي پینچیان، دید و سپس در سمت راست خود بترتیب تپھ ماركیانوسي، آپیانوسي، و كالودیوسي را مي
چون از دیوار دور و پیاده از جادة آپیانوسي بھ . كرد كویرینالیس، ویمینالیس، و اسكویلینوس را مشاھده مي

اپنا در دامنة جنوبي تپة پاالتینوس بھ سوي جادة نوا و شد، از میان دروازة ك سمت شمال غربي روانھ مي
شد تا در فوروم قدیم كھ سر و قلب رم بود  سپس در طرف شمال از میان تعدادي طاقنما و عمارت رد مي

  .بایستد

) میالدي ٩۶(متر؛ اما در این ھنگام  ۶٠متر در  ١٨٠این میدان در اصل بازارگاھي بود بھ ابعاد 
ھاي نزدیك یا سایر فورومھا رفتھ بودند؛ جز آنكھ در تاالرھاي ستوندار نزدیك میدان  فروشندگان بھ كوچھ

در دیوانھا از خود دفاع  بستند، فروختند، با دولت پیمان مي باز ھم افراد سھام شركتھاي مالیاتي را مي
گرد میدان، مانند حوالي وال ستریت . نمودند كردند، یا با وكال در طرق گریز از قانون مشورت مي مي

تعداد زیادي مجسمھ . مون ساختھ شده بوداي براي خدایان و معابد بزرگتري بھ نام ما معابد ساده نیویورك،
انداخت كھ از چند درخت كھن  اي مي عمارات بزرگ سایھ ھاي سرپوشیدهبخشید و  این میدان را زینت مي

در دو سوي میدان . ن محل اجتماع مجالس بودم تا زمان قیصر این میدا ق١۴۵از سال . شد حاصل نمي
شد؛ چون منبري كھ قبال در آنجا قرار داشت با  سكوب ناطق قرار داشت كھ دماغة كشتي خوانده مي

در انتھاي غربي میلناریوم . م از آنتیوم گرفتھ شده زیور شده بود ق٣٣٨ھایي كھ در سال  ھاي كشتي دماغھ
داشت و آن ستوني از برنز مطال بود كھ آوگوستوس بر نشانة ملتقا قرار » فرسنگ شمار زرین«آوریوم یا 

بر این فرسنگ شمار، قصبات عمده و فواصل آنھا از رم نبشتھ . و ابتداي چند جادة كنسولي برافراشتھ بود
در قسمت غربي، جادة مقدس كشیده شده بود كھ در تپة كاپیتولینوس بھ معابد یوپیتر و ساتورنوس . شده بود
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دید بھ نام فوروم یولیوس كھ قیصر براي  در شمال این فوروم، مرد مسافر فوروم بزرگتري مي. وستپی مي
كمك بھ فوروم قبلي ساختھ بود؛ در نزدیكي این فوروم، فورومھاي اضافي بود كھ براي آوگوستوس و 

د بھ وجود آورد وسپاسیانوس ترتیب داده شده بود؛ و اندكي بعد، ترایانوس بزرگترین فوروم را در آن حدو
  .و زینت كرد

ھا را  مرد مسافر، حتي در آن گردش شتابزده، گوناگوني انبوه جمعیت شھر و عدم كفایت پرپیچ و خم كوچھ
. عرض برخي از این كوچھ ھا بین پنج الي شش متر بود. كرد كھ بدون نقشھ بھ وجود آمده بود درك مي

یوونالیس شكایت داشت كھ عبور پر سر و . ودندبیشتر آنھا گذرھاي پرپیچي بھ اسلوب مشرق زمین ب
ساخت، و جمعیتي كھ ھنگام  ھا بر روي سنگفرش ناھموار بھ ھنگام شب خواب را نامقدور مي صداي ارابھ
ھر قدر ھم شتاب «. آورد زدند راه رفتن در خیابانھا را در وقت روز بھ صورت جنگ درمي عبور تنھ مي

شود راه پیش را بر ما بستھ است و تودة در ھم فشردة مردم  ما پدیدار مي اي كھ از برابر كنیم، لشكر زاینده
زند، دیگري چوبة تخت روان را، یكي تیري بر سرم  یكي آرنج بھ پھلویم مي. آورد از پس فشار مي

كنند؛  پاھاي عظیم از ھر سو لگد مالم مي. ساق پایم گل آجین شده است. كوبد، و دیگري بشكة شراب را مي
معابر عمومي وسیع با قطعات پنج » .گذارد چكمة میخدار خود را بھ تمامي روي شست پایم مي سربازي

گوش سنگ آتشفشان فرش شده بود، كھ گاه چنان سخت با ساروج كار گذارده شده بود كھ چند تایي از آن تا 
وسي بھ ھمراه رفت فان كوچھ ھا چراغ نداشت؛ ھر كھ در تاریكي از خانھ بیرون مي. این زمان باقي است

پیمود؛ و در ھر دو حال، بھ پاي خود، بھ كام دزدان متعدد  داشت یا دنبال غالمي مشعل بھ دست راه مي
ھایي كھ ھمسطح  كردند؛ و پنجره ھا را شبھا چفت مي بستند، و پنجره درھا را با قفل و كلید مي. شد درون مي

یوونالیس اشیایي را كھ اعم از مایع یا جامد از . بود ھاي آھني محفوظ خیابان بود ـ مانند زمان ما ـ با میلھ
معتقد بود كھ . افزاید شد بھ این خطرات عبور شبانھ مي ھاي طبقات باالتر بھ پایین پرتاب مي پنجره

  .ھا ممكن بود شب بھ میھماني شام بروند و قبال وصیت نكنند رویھمرفتھ فقط دیوانھ

ود كھ كارگران را از خانھ بھ سر كار ببرد، غالب پلبینھا در از آنجا كھ وسایل نقلیة عمومي موجود نب
. كردند نشیني آجري در نزدیكي مركز شھر یا اطاقھاي پشت یا باالي دكان خود زندگي مي ھاي اجاره خانھ

بسیاري . شد خوانده مي» جزیره«شد و از این جھت  نشیني معموال یك میدان كامل را شامل مي خانة اجاره
ریختند و صدھا  شش ھفت طبقھ بودند و چنان سرھم بندي شده بودندكھ بسیاري از آنھا فرو ميھا  از خانھ

ھا را بھ حدود بیست متر محدود كرد،  آوگوستوس ارتفاع قسمت جلوي این خانھ. كشتند نفر از ساكنان را مي
اال ببرند، زیرا داده است كھ عقب ساختمان را بیش از این اندازه ب این قانون اجازه مي«اما ظاھرًا 

طبقة . گوید براي ما سخن مي» خورد اي كھ اطاق زیر بامش دویست پلھ مي بخت برگشتھ«مارتیالیس از 
. نشیني دكان بود، بعضي از آنھا در طبقة دوم خود داراي ایوان بودند ھاي اجاره اول بسیاري از خانھ

در این . االي خیابان بھ ھم مربوط بودندمعدودي نیز از طبقات باالي خود بھ وسیلة راھروي طاقدار از ب
اي دیگري بھ صورت ساختمان الحاقي بھ افراد مخصوص و معیني از پلبینھا داده  راھرو، اطاقھاي اجاره

  نشیني در جادة نواوتپة پیروزي در  ھاي اجاره ھا یا خانھ» جزیره«از این گونھ . شد مي

ھا كارگران بارانداز امپوریون، گوشتفروشان  ین خانھدر ا. ویمینالیس و اسكویلینوس بود ـ فراوان بود
فروشان فوروم ھولیتوریوم،  ماكلوم، ماھي فروشان فوروم پیسكاتوریوم، گاوداران فوروم بواریوم، سبزي

ھاي  ھاي رم در كناره زاغھ. كردند ھاي رم، و منشیان و شاگردان بازرگانان زندگي مي كارگران كارخانھ
  .فوروم قرار گرفتھ بود

فروشان،  میوه: خاست ھاي دور از فوروم صفي از دكان داشتند و غوغاي كار و معاملھ از آنھا برمي كوچھ
كتابفروشان، عطاران، درزیگران، رنگرزان، گلفروشان، كاردفروشان، چلنگران، داروفروشان، و سایر 

. آوردند خود بند ميھاي بیرون زدة  كارسازان حوایج و ھواجس و ھوسھاي بشر شوارع عامھ را با دكھ
ھا چندان  میكده. كردند كھ ھمھ صداي ایشان را بشنوند سلمانیھا حرفة خود را در ھواي آزاد عرضھ مي

ھر تجارتي بدان تمایل داشت كھ در یك . آمد متعدد بودند كھ رم بھ نظر مارتیالیس یك میفروشي عظیم مي
بدین ترتیب نعلین سازان در راستة . داد حل ميكوچھ یا محلھ تمركز بیابد و غالبًا نام خود را بدان م
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سازان در راستة ویتراریوس، و گوھر فروشان در  سانداالریوس، یراق سازان در راستة لوراریوس، شیشھ
  .راستة مارگاریتاریوس جمع بودند

گونھ كھ گرفتند و در تجملي از آن  در این دكانھا، ھنرمندان ایتالیا ـ مگر بزرگترینشان، كھ مزدي گزاف مي
آركسیالئوس یك میلیون . دادند كردند ـ كار خود را انجام مي ارسطو براي ھنرمندان خواستھ بود زندگي مي

 ۴٠٠,٠٠٠اي از فلیكیتاس یا االھة خوشبختي بسازد؛ و زنودوروس  سسترس از لوكولوس گرفت تا مجسمھ
رتراشان در ردیف طبیبان و معماران و پیك. گرفت) پیك خدایان(سسترس بابت مجسمة عظیم مركوریوس 

آموزگاران و كیمیاگران بودند كھ ھنرھاي آزادگان را حرفة خود ساختھ بودند؛ اما آنان كھ بیشتر كارھاي 
داشتند  ھا بردگان خود را وا مي برخي از مالكان برده. دادند یا برده بودند یا آزاد شده ھنري رم را انجام مي

كار آنان را در ایتالیا و خارج از آن   بھ آن را بیاموزند، و حاصلكھ منبتكاري و نقاشي و ھنرھاي مشا
برخي در اشكال اختصاصي تخصیص . در این گونھ دكانھا، كار با تمایز كاملي تقسیم شده بود. فروختند مي
نقاشان . ساختند ھا مي اي براي مجسمھ یافتند، دیگران در قرنیزھاي تزییني، و بعضي دیگر چشمان شیشھ مي
. كردند كشیدند و بھ نوبت بر سر یك تصویركار مي لف نقوش آرابسك گل یا مناظر با حیوان یا انسان ميمخت

. ساختند ھاي ھر عصر را كھ بازاري داشت مي چند تن از ھنرمندان جاعالن زبردستي بودند و عتیقھ
» نوكیسھ«مردم خوردند، چون مانند غالب  م بسھولت در این گونھ مطالب فریب مي رومیان قرن آخر ق

در دورة . خواستند ارزش اشیا را بھ موجب كمیابي و قیمت تعیین كنند و نھ بھ حكم زیبایي و مصرف مي
امپراطوري، كھ دیگر ثروتمند بودن امتیازي نداشت، ذوق و سلیقھ ترقي كرد و عالقة صمیمانھ نسبت بھ 

یورھا چنان لطیف شود كھ فقط چند چیزھاي خوب و عالي باعث شد كھ در چند ھزار خانواده وسایل و ز
  ھنر . النھرین و یونان سابقًا نظیر آن را داشتند اي در مصر و بین خانواده

توانستند از  در آن ھنگام مردم نمي. مردم زمان باستان ھمان حال را داشت كھ صنعت در زمان ما دارد
اي داشتند،  شوند، اما اگر عالقھ مند ریزد بھره ھاي مفید كھ اكنون از ماشین بیرون مي وفور فراورده

توانستند بتدریج دور خود را با اشیایي بگیرند كھ شكل نھایي آن با توجھ و ھمت پدید آمده بود و بھ تمام  مي
  .كرد كھ مخصوص چیزھاي زیباست زیستند سعادت آرام و لطیفي را عرضھ مي كساني كھ با آن اشیا مي

III – خانة بزرگان  

آمد، آن منازل را دور از مركز شھر و بر سر  مطالعة مسكن طبقة متوسط بر ميمسافر اگر در صدد 
ھا كھ از آجر و گچ سخت بود در این ھنگام ھم  قسمت خارجي این خانھ. یافت ھاي انشعابي بزرگ مي جاده

شد؛ بورژواي رومي  مانند سابق، بھ موجب حكم ناامني و شدت حرارت، بھ سبك ساده و محكمي ساختھ مي
انبار . اي بود كھ از دو طبقھ بیشتر باشد كمتر خانھ. كرد ھنري را براي تماشاي عابران ضایع نمي ھیچ

گذاشتند، یا احیانًا جام شیشھ ھم  ھا را با پشتبند كار مي درخشید، پنجره معدود بود، بامھا با كاشي سرخ مي
كف اطاقھا ساروج یا . گشت يمدخل معموال در دو لنگھ بود، كھ ھر نیمھ بر روي محوري فلزي م. داشت

اطاقھاي عمدة . از فرش خبري نبود. كاشي بود و غالبًا بھ صورت چھار گوشھاي منقش مرتب شده بود
. منزل دورادور حیاط مركزي قرار داشت، و این سرمنشأ معماري جلوخان كلیسا و حیاط دانشگاھھاست

ھاي »وان«معموال در طشتھایي بھ شكل در خانة مردم توانگرتر، یكي دو اطاق مخصوص شستشو بود كھ 
. سابقھ ترقي دادند كھ تا قرن بیستم نظیر نداشت كشي را رومیان بھ حدي بي لولھ. پذیرفت فعلي انجام مي

بند و . رساندند نشینھا مي ھا و اجاره ھا و انشعابات عمده بھ تمامي خانھ ھاي سربي آب را از آبراھھ لولھ
میزابھا و آبریزھاي . ي از آنھا را بھ صورتھاي بسیار زینتي ریختھ بودندبستھا ھمھ از بزنز بود و بعض

غالب اطاقھا، اگر وسیلة حرارتي داشت، ھمان كلكھاي زغال . بردند سربي باران را از بام بھ پایین مي
ھاي معدود، بسیاري از ویالھا و كاخھا، و تمامي حمامھاي عمومي دستگاه حرارت  چوب بود؛ خانھ

ھا یا  ھاي ھیزم یا زغال كھ ھواي گرم را بھ وسیلة تنبوشھ تند كھ عبارت بود از كورهمركزي داش
py  .رساند ميروھایي كھ در كف اطاق یا دیوارھا بود بھ اطاقھا  گربھ
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. ھاي رومیان ثروتمند، افزوده شد ال جنبة ھلنیستي داشت بھ خانھدر اوایل دورة امپراطوري، چیزي كھ كام
شد، رومیان توانگر در پشت حیاط، كھ معموال  براي بھ وجود آوردن خلوتي كھ ھمواره در حیاط ممكن نمي

مسقف بود، حیاط سر بازي ساختند و در آن گل و گیاه كاشتند، با مجسمھ زینت كردند، دورش را ایوان 
دور این حیاط، چند اطاق اضافھ كردند؛ اطاق غذاخوري، . وسط آن فواره یا حوضي ساختند كشیدند، و در

ممكن بود اطاقھاي . ، اطاق صنایع ظریفھ، كتابخانھ، و اطاق براي خدایان خانواده)براي زنان(یا اندروني 
تر بھ جاي  قیمتھاي كم  در خانھ. شد خواب اضافي و شاھنشینھاي كوچك ھم باشد كھ برون نشین خوانده مي

  ساختند؛ و اگر  اي مي حیاط سر باز باغچھ

سنكا . رویاندند گذاشتند یا روي بام گل و گیاه مي ھاي گل را در پنجره مي براي آن ھم جا نداشتند، جعبھ
. ھاي خاك كاشتھ بودند ھاي مو و درختھاي سایھ دار را در جعبھ گوید روي برخي بامھاي بزرگ چفتھ مي

  . دادند آفتاب ميھا محلي بھ نام آفتابگیر داشتند كھ رومیان شكمشان را در آن  اكثر خانھ

بسیاري از رومیان از سر و صدا و حركت رم بھ تنگ آمدند و بھ آرامش دشت و بیرون شھر گریختند؛ 
. فقیر و غني بطور یكسان احساساتي نسبت بھ طبیعت بھ ھم رساندند كھ در یونان قدیم نظیر نداشت

اي  تاریكي در رم خانة زیبایي در قصبھیوونالیس معتقد بود كھ ھر كس كھ بتواند با اجارة یكسالة زیر طاقي 
محصور » اي كھ در خور پذیرایي صد تن فیثاغورسي باشد باغ آراستھ«آرام در ایتالیا بخرد و آن را با 

شدند و بھ  توانگران در اوایل بھار از شھر خارج مي. سازد و با این حال در پایتخت زندگي كند دیوانھ است
پلیني كھین شرح دلپذیري دربارة خانة . رفتند ھا و دریا مي سواحل دریاچھویالھاي خود در دامنة آپنن یا 

آن قدر وسیع است كھ «: گوید در وصف آن مي. ییالقي خود در الورنتوم بر ساحل التیوم باقي گذاشتھ است
ر دھد بھ نظ اما قدري كھ بیشتر توضیح مي».آنكھ نگاھداري آن خرج زیادي داشتھ باشد ام، بي در آن آسوده

ھاي پر نور و ناودانھاي  ایوان كوچكي كھ با پنجره«: دھد چنین شرح مي. رسد شكستھ نفسي كرده باشد مي
و با چنان » شود اطاق غذاخوري زیبایي كھ با لبة آخر امواج بآرامي شستھ مي..  . .آویختھ محصور است

ھ گویي منظرة سھ دریاي چنانك«دارد،  عرضھ مي» اي در سھ جھت منظره«ھاي وسیع كھ  توري از پنجره
كتابخانة نیم «دو اطاق نشیمن، یك . »كھ چشم انداز آفرینش جنگل و كوه است«؛ و حیاطي »مختلف است

یك اطاق خواب، و چند اطاق ھم براي » .رسانند ھاي آن در مدت روز نور را بھ اطاق مي دایره كھ پنجره
اق غذاخوري دوم و چھار اطاق كوچك قرار و اط» اطاق نشیمن ظریف«در جناح مقابل . مستخدمان دارد

و یك چالة حوض و سھ خزینھ با حرارتھاي مختلف، » رختكن دلپذیر«حمامي داشت مركب از یك . داشت
در خارج، یك . شد و یك حمام داغ كھ تمامي بھ وسیلة لولة ھواي داغ دستگاه حرارت مركزي گرم مي

گارنگ، یك اطاق مطالعة خصوصي، یك تاالر ضیافت، استخر شنا، یك زمین بازي، یك انبار، یك باغ رن
اكنون بگویید ببینم حق «: گوید پلیني در خاتمھ مي. برج رصدي با دو دستگاه ساختمان، و یك ناھار خوري

  »ندارم وقت و عالقة خود را وقف این كنج خلوتگاه سازم؟

دار  توانیم تجمل دامنھ ر كومو، مياگر سناتوري چنین ویالیي در كنارة دریا داشتھ باشد و ویالي دیگري د
امالك تیبریوس را در كاپري یا امالك دومیتیانوس را در آلبالونگا در نظر مجسم كنیم، تا چھ رسد بھ ملكي 

براي یافتن نظیري جھت این اسراف بر ھم انباشتھ، آن . كھ اندكي بعد ھادریانوس در تیبور احداث كرد
رومیان در معماري داخلي . ھا و امپراطوران بر تپة پاالتینوس بجویدمسافر باید راھي بھ كاخھاي میلیونر

ھاشان كم مایھ و معابدشان پر مایھ بود، تقلید كنند و كاخھاي  اي نداشتند كھ از یونانیان قدیم، كھ خانھ عالقھ
سھ با سبك بطال. ساختند خود را بھ تقلید مقر پادشاھان كشورھاي ھلنیستي، كھ نیمھ شرقي شده بودند، مي

بھ ھمان نسبت كھ . طالي كلئوپاترا بھ رم آمد و معماري شاھانھ با سیاست حكومت سلطنتي ھمراه شد
غالب جانشینان . پذیرفت یافت، كاخ آوگوستوس ھم از اطراف توسعھ مي وظایف دربار افزایش مي

  آوگوستوس براي خود و كارمندانشان 
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متر مربع فقط زیر ساختمانھاي آن بود، و این ساختمانھا  ٨٣,۵٠٠. این خانة طالیي یكي از عجایب رم شد
. كشید ھاي اطراف سر مي كیلومتر مربع بودند كھ از پاالتینوس بھ تپھ ٢,۶فقط جزئي از ویالي بھ وسعت 

ھا، تاكستانھا،  خانھ ھي، شكارگاھھا، پرندهھا، چمنھا، استخرھاي ما پارك عظیمي دور كاخ بود كھ باغچھ
ھا، و ایوانھایي بھ  ھا، گلخانھ ھا، گرمخانھ ھا، زورقھاي شاھانھ، عشرتخانھ نھرھا، آبنماھا، آبشارھا، دریاچھ

رم مسكن «: اي بر دیوار نوشت كھ نمودار افكار مردم بود شوخي خشمگین نكتھ. طول یك كیلومتر داشت
مگر آنكھ ویي نیز در خانة نرون جا  ـ   مھاجرت كنیم ویيوقت است كھ بھ   نان،شھرنشی. یك فرد شده است

داخل كاخ از مرمر، برنز، طال، از فلز مطالي سرستونھاي بیشمار كورنتي، و از ھزاران مجسمھ » .شود
. درخشید و نقاشي و اشیاي صنعتي كھ از دنیاي كالسیك خریده یا ربوده شده بود مي و نقش برجستھ

برخي از دیوارھا را با صدف و گوھرھاي گرانبھاي مختلف زینت كرده . نیز در میان اینھا بود الئوكوئون
سقف تاالر ضیافت با گلھاي عاج پوشیده شده بود كھ بھ یك اشارة سر امپراطور غبار عطري بر  .بودند

اطاق غذاخوري سقفي كروي از عاج داشت و طوري نقاشي شده بود كھ جلوة . شد میھمانان او افشانده مي
یك دستھ اطاق . ودآسمان و ستارگان را داشتھ باشد، و آن سقف با ماشینھاي نھفتھ مدام و آھستھ در گردش ب

ھنگامي كھ معماران . داد حمام گرم، حمام سرد، حمام ولرم، حمام آب نمك، و حمام گوگردي را تشكیل مي
عاقبت »  :رومي، كلر و سوروس، تقریبًا بنا را بھ پایان رسانده بودند، نرون بھ آنجا نقل مكان كرد و گفت

كاخ ورساي در ھفده قرن بعد در فرانسھ بود و در نسل بعد، این كاخ، كھ در حكم » .جایي پیدا كردم
وسپاسیانوس بر . توجھي شد نگاھداري آن در میان فقر محیط بسیار گران و خطرناك بود، دچار بسي بي

  .ھاي آن كولوسئوم را ساخت، و تیتوس و ترایانوس حمامھاي عمومي عظیم خود را خرابھ

رابیریوس معمارخانة فالویوس را براي او . وددومیتیانوس نیز مانند نرون بھ جنون معماري دچار ب
ساخت، ولي این خانھ تا حد موزة نرون وسیع و عظیم نبود، اما از حیث شكوه زنده و تزیینات دست كمي 

یك جناح آن بھ تنھایي شامل باسیلیكاي وسیعي بود، و این شاید ھمان دیواني بوده است كھ . از آن نداشت
  امي رسیدگي امپراطور در آن بھ موارد فرج

در كنار این حیاط، . متر مربع ٢٠,٨٠٠اي بود بھ مساحت  ھمان جناح شامل حیاط سرگشوده. كرده است مي
ھاي ظریف مرمري و  اما پرده. تاالر ضیافتي بود كھ فرش سنگ سماق سرخ و سبز آن ھنوز باقي است

انستند آب را كھ در حوض مرمرین یا تو ھایي كھ ستونھاي زیبایي داشتند و از میان آنھا میھمانان مي پنجره
این نكتھ را باید افزود كھ دومیتیانوس این ساختمان . اند شد تماشا كنند از میان رفتھ آبنماھاي بیرون پخش مي

تر آوگوستوس  برد، و معموال خود در كاخ ساده را فقط در پذیراییھا و براي امور اداري بھ كار مي
شاھانھ جزئي از نماي امپراطوري بود كھ بھ قصد تحت تأثیر  شك نیست كھ این عمارات. زیست مي

درآوردن بومیان، مسافران، و ایلچیان ساختھ شده بود؛ در حالي كھ خود امپراطوران، شاید بھ استثناي 
كالیگوال و نرون، از فشار رسمي بودن این اطاقھاي تشریفاتي بھ آسایش و خلوت مقر خانوادة خود 

  .شدند مند مي بھره» از لذت انسان بودن«آنتونینوس پیوس  گریختند، و بھ قول مي

IV - ھنرھاي تزییني  

رفت تا ھمھ چیز را زیبا كند و اگر زیبا نكند،  در این كاخھا و در خانة توانگران صدھا ھنر بھ كار مي
رنگارنگ  كف اطاقھا غالبًا از مرمر رنگارنگ یا موزاییك بود كھ تركیب مكعبھاي ریزة. الاقل گرانبھا كند

اثاث چندان زیاد نبود و از حیث . پردازي و دوام جالب بود شد كھ از جنبة واقع آن منجر بھ نقاشیھایي مي
صندلي، نیمكت،   میز،. رسید؛ اما بھ طور كلي نقش و صنعت آنھا برتر بود راحت بھ پاي اثاث فعلي نمي

كردند؛ بھترین  ختند و زیاد زینت ميسا تشك، تختخواب، چراغ، و وسایل مختلف را از مواد بادوام مي
خواستند از آن  گرفتند و چیزي را كھ مي نقره، و طال را با دقت بھ كار مي  عاج، مرمر، برنز،  چوب،
دادند، یا با عاج، الك سنگ پشت، برنز منقش، یا سنگھاي  آوردند و با اشكال نبات یا حیوان زینت مي درمي

برخي میزھا طال یا . ساختند ز را گاه از چوب گرانبھاي سرو یا لیمو ميمی. كردند گرانبھا آن را ترصیع مي
صندلي بھ انواع و اقسام بود، از چھارپایة تاشو . كردند نقره بودند، و بسیاري را از مرمر یا برنز تھیھ مي
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از شكل  گرفتھ تا تخت بارگاه، اما مانند صندلیھاي زمان ما آن قدر دقت در آن نشده بود كھ ستون فقرات را
ھایي نازك اما محكم داشت، و غالبًا بھ سر یا پاي حیواني ختم  تختخوابھا چوبي یا فلزي بود، پایھ. بیندازد

میزھاي سھ پایة . یك پردة نازك برنزي بھ جاي فنر زیر تشكي آكنده از كاه یا پشم قرار داشت. شد مي
ھایي قرار گرفتھ  ھر گوشھ و كنار گنجھ كرد، و در برنزي با اشكال ظریف كار میزھاي جنبي فعلي را مي

و چراغ آن را روشن . داد منقل برنزي بھ اطاق حرارت مي. گذاردند ھایي كھ در آن كتاب مي بود با خانھ
اي را  ھا نیز از برنز بود كھ خوب صیقل شده بود و روي آن نقش گل یا موجودات افسانھ آینھ. كرد مي

ساختند تا  ھا را، بھ طور افقي یا عمودي، مقعر یا محدب مي  ز آینھانداختھ یا نقر كرده بودند؛ برخي ا
  .تصویر را بھ صورت الغر یا فربھ مضحك منعكس سازد

كرد ظروف نقره بھ میزان زیاد براي  ھاي كامپانیا كھ با محصول غني معادن اسپانیا كار مي كارخانھ
ھاي متوسط و باالتر معمول  ره در خانوادهداد؛ این موقع ظروف و لوازم نق بازارھاي پراكنده بیرون مي

  ، یك تن حفار در آب انبار ویالیي در بوسكورئالھ ١٨٩۵در سال . شده بود

میالدي در  ٧٩نتیجھ از آتش وزوویوس در  مجموعة جالبي از نقره یافت كھ ظاھرًا مالك آن قبل از فرار بي
از شاخ و برگ ساده دارد؛ بر دو فنجان نقش یكي از شانزده فنجان نقشي تقریبًا كامل . آنجا نھاده بود

شود؛ بر فنجاني دیگر، آوگوستوس در میان دو رب النوعي كھ رقیب بشرند نقش  برجستة اسكلت دیده مي
كند، و  دھد كھ با شماتت بھ اپیكور اشاره مي جالبترین این فنجانھا زنون رواقي را نشان مي. شده است

خورد، در حالي كھ خوكي دو دست برافراشتھ مؤدبانھ تقاضاي سھمي  اپیكور قطعة بزرگي نان شیریني مي
  .دارد

ھاي آوگوستوس واجد ھمان  سكھ. ھا و جواھر دورة اول امپراطوري، دلیل پیشرفت ھنر نقش و نگارند سكھ
سنگھاي قیمتي را كھ از افریقا، عربستان، و ھندوستان . حسن سلیقھ و گاه نقشھاي محراب صلح ھستند

. گذاشتند تراشیدند و در انگشتري، سنجاق، گردنبند، دستبند، فنجان، و حتي در دیوار كار مي مي آوردند مي
داشتن یك انگشتري بر دست از لوازم اجتماع بود؛ چند تن جلف خودنما بھ تمامي انگشتان، جز یكي، 

میل داشتند آن گذاردند و از این جھت  مردم رم بر امضاي خود با انگشتري مھر مي. كردند انگشتري مي
برخي از ھنرمندان رم، كھ بیش از سایر ھنرمندان . انگشتري نقشي بخصوص و غیر مكرر داشتھ باشد

. مانند دیوسكوریدس كھ مھر آوگوستوس را ساخت  گرفتند، ھمان تراشندگان سنگھاي قیمتي بودند، مزد مي
جواھر . آن نگذشتھ استاي رسید كھ ھرگز كسي از  تراش جواھر برجستھ در عصر طالیي بھ پایھ

ترین انواع خود بھ شمار  شود یكي از لطیف اي كھ در وین بھ نام گوھر آوگوستوس نگاھداري مي برجستھ
آوري جواھر و سنگھاي تراشیده یكي از مشغولیات رومیان ثروتمند ـ پومپیوس، قیصر،  جمع. آید مي

بھ افزایش بود تا وقتي كھ ماركوس  خزانة جواھرات امپراطوري بھ حكم وراثت رو. ـ شد  آوگوستوس
سمت مھردار سلطنتي، كھ اكنون در . را بدھد ماركومانھاآورلیوس آن را فروخت تا خرج جنگ با 

  .انگلستان مرسوم است، مأخوذ از سمت نگاھبان جواھرات و مھرھاي امپراطوري روم است

ھاي ایتالیا را با انواع مختلف ھنر  گران كاپوا، پوتئولي، كوماي، و آرتیون خانھ در طي این مدت، كوزه
. گالن ١٠,٠٠٠آمیختن مایعات داشت بھ ظرفیت  ھاي مخصوص آرتیون خمره. آكندند سازي مي سفال

ظروف غذاخوري آرتیون كھ جالي سرخ داشت تا مدت یك قرن بیش از تمامي محصوالت ایتالیا رواج 
مھرھاي آھنین با نقشھاي برجستھ براي گلدان و . ھاي آن تقریبًا در ھمھ جا پیدا شده است یافت و نمونھ

این حد از صنعت چاپ اطالع داشتند، ولي در توسعھ و ترقي آن  قدما تا. رفت چراغ و كاشي بھ كار مي
   .نكوشیدند، چون مزد بردگان نساخ بسیار كم بود

  لدان گ .رسیدندگري بھ تولید شیشة ھنري  كارگران كوماي، لیترنوم، و آكویلیا از كوزه
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  گوھر آوگوستوس، موزة وین
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py  گلدان سفالي مربوط بھ شھر آرتیون از مجموعة لوب، دانشگاه ھاروارد
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



است كھ در پومپئي پیدا » گلدان شیشة آبي«و از آن ظریفتر  است؛پورتلند نمونة مشھوري از این نوع كار 
پلیني و استرابون . اند شد كھ، با حركات زنده و خوش، جشن انگور چیني باكخوس را بر آن نقش كرده

سازي از صیدا یا اسكندریھ بھ رم آورده شد و بزودي  گویند در دورة حكومت تیبریوس صنعت شیشھ مي
، فنجان، كاسھ، و سایر اشكال را چنان لطیف و زیبا از آن ساختند كھ طرف بطریھاي كوچك یا عطردان

سسترس بابت دو فنجان  ۶٠٠٠در زمان نرون . عالقة شدید جمع آورندگان آثار ھنري و میلیونرھا واقع شد
ون معروفند، و این فنجانھا با التصاق قطعات شیشة مختلف الل» ھزار گل«اي داده شد كھ اكنون بھ نام  شیشھ

این گلدانھا را . آوردند بودند كھ از افریقا و آسیا مي» مورین«تر گلدانھاي  از اینھا ارزنده. اند ساختھ شده
و   نھادند تا نقش مطلوب حاصل شود، ساختند كھ الیاف شیشة سفید و ارغواني را كنار ھم مي بدین نحو مي

پومپیوس، پس . گذاشتند ة سفید شفاف كار ميكردند؛ یا قطعات شیشة رنگین را در بدن سپس آنھا را آتش مي
آوگوستوس ھر چند بشقابھاي طالي كلئوپاترا . از پیروزي بر مھرداد، تعدادي از این گلدانھا را بھ رم آورد

نرون براي خرید چنان جامي یك . را ذوب كرد، جام او را، كھ از شیشة مورین بود، براي خود نگاه داشت
نیوس، ھنگام مرگ، جامي دیگر از این گونھ را شكست تا مبادا بھ دست پترو. میلیون سسترس پرداخت

ھاي ھنري  سازي باال دست نداشتند، و در میان مجموعھ رویھمرفتھ رومیان در صنعت شیشھ. نرون افتد
جز چند ) نیویورك(ھاي رومي در موزة بریتانیایي و در موزة ھنري مترپلیتن  جھان از مجموعة شیشھ

  .توان یافت تر نمي مجموعة ارزنده

V – سازي مجسمھ  

كاري گلي،  ھاي كوچك یا برجستھ سازي رسید ـ مجسمھ گري از طریق گل پختھ بھ مرحلة مجسمھ كوزه
ھاي بزرگ بھ اندازة انسان مراحل این تحول  اسباب بازي شبیھ میوه و انگور و ماھي ـ و باالخره مجسمھ

نماھاي سنتوري و پیشامدگي لبة . ھاي پومپئي فراوان بود خرابھھاي لعابي در  سفالینھ. را تشكیل داده است
ھاي نیمھ برجستة سفالین  اي و مجسمھ بام معابد را با نخل و زینتھاي رأس سنتوري و سر حیوانات افسانھ

خندیدند؛ این زینتھا در دورة امپراطوري از رواج افتاد؛  دادند یونانیان بھ این زینتھا مي زینت مي
  .وستدار خاك رس نبودآوگوستوس د

رود كھ بر اثر ذوق آتیكي آوگوستوس بود كھ ساختن مجسمھ و نقش برجستھ در رم بھ حدي  احتمال مي
ھنرمندان رم آبنما، سنگ گور، طاق و   در مدت یك نسل،. رسید كھ با بھترین آثار ھلنیستي قابل مقایسھ بود

گیري و دید  اھر، و میزان شایستة نمونھمحراب را با چنان لطافت احساس، دقت عمل، تشخص آرام ظ
م، سنا  ق ١٣در سال . دھد تراشیدند كھ نقوش برجستة رومي را در میان شاھكارھاي ھنري جھان جاي مي

مراجعت آوگوستوس را از تأمین صلح در اسپانیا و گل بدین وسیلھ جشن گرفت كھ دستور داد یك محراب 
شاید این . این محراب عالیترین بقایاي پیكرتراشي رم است. صلح آوگوستوسي در میدان مارس برپا شود

. ھاي متحرك خود بھ افریز پارنتون مدیون باشد یادبود از لحاظ شكل بھ محراب پرگاموم و از لحاظ دستھ
اي برپا شد كھ قسمتي از دیوارھاي آن با نقوش برجستة مرمري تزیین  این محراب بر سكویي در محوطھ

ھا  یكي از پاره .استھایي است كھ از این دیوارھا بھ جا مانده  اكنون موجود است پارهقطعاتي كھ . شده بود
رویند، و  با دو كودك در آغوش اوست، در حالي كھ غالت و گل گرد او مي) مادر زمین(نمودار تلوس 

اعادة : عقاید عمدة اصالحات آوگوستوسي عبارت بود از. اند با خشنودي زیر پاي او غنوده حیوانات
در واقع، در این . خانواده بھ توالد و تناسل، بازگشت ملت بھ كشاورزي، و رسیدن امپراطوري بھ صلح

لي دلنشین سیما بلوغ و پختگي مادرانھ با زیبایي و لطف و جمال زنانھ یكجا جمع آمده است و بدان كما
افریز دیوار بیروني . توان یافت ھاي مطنطن پارتنون نظیري براي آن نمي بخشیده است كھ در االھھ

ھاي پربار توت عشقھ دارد، و این نیز  اي از خیارة چوبك خشخاش و داودي با برگھاي پھن و خوشھ لوحھ
دو جھت مخالف در حركتند تا دھد كھ از  لوحة دیگري دو ھیئت را نشان مي. در دنیاي خود بینظیر است

ھاي آرام و باوقاري دیده  ھا، قیافھ در این دستھ. در برابر محراب االھة صلح با یكدیگر برخورد كنند
شود كھ محتمل است مربوط بھ آوگوستوس، لیویا، و خاندان امپراطوري با نجبا، كھنھ، دوشیزگان  مي

. صمت خجلت آلودشان بھ نحوي گیرنده حقیقي استخصوصًا قیافة كودكان با ع. آتشبان، و كودكان باشد
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یكي از كودكان، بچة بسیار كوچكي است كھ بدون توجھ و عالقھ بھ تشریفات بھ ھمان روش كودكان راه 
بالد؛ سومي دختركي است با دستة  رود؛ دیگري پسري است كھ بھ ھمان زودي از سن خود بھ خود مي مي

از این زمان بھ بعد كودكان . شود بھ دست مادرش بنرمي تنبیھ ميگل؛ و دیگري كھ البد كاري زشت كرده 
سازي رومي، دیگربار، ھرگز بدان نحو بر پوشش آثار خود  اما ھنر مجسمھ. در ھنر ایتالیا محلي مھم یافتند

اي را بھ طور مؤثر و طبیعي در یك اثر گرد بیاورد و سایھ روشن  تسلط نیافت، و نتوانست بدان نحو عده
  تبلیغات در وجود این محراب نیز، مانند آثار ویرژیل، . ھم درآمیزدرا با 

   

  

  افریز از محراب صلح، گالري اوفیتسي، فلورانس

  .محیط كاملي یافتھ بود

تنھا رقباي رومي این نقوش برجستھ حكاكي اطاقھایي است كھ براي ورود سركردگان فاتح برافراشتھ 
آغاز شد و توسط دومیتیانوس  تیتوس است كھ توسط وسپاسیانوس بھترین طاقي كھ مانده است طاق . شد مي

یك نقش برجستھ شھر را در حال اشتعال نشان . خاتمھ یافت؛ این طاق بھ مناسبت تسخیر اورشلیم برپا شد
اند، و ثروت آن را لشكریان غارت  دھد كھ دیوارھاي آن خراب شده، مردم از وحشت از خود بیخود شده مي

دھد كھ در ارابة خود میان سربازان، حیوانات، قضات،  دیگري تیتوس را نشان مي  برجستةنقش . اند كرده
در اینجا ھنرمندان . شود كھنھ، و زندانیان پیشاپیش شمعدان مقدس معبد و غنایم مختلف جنگ وارد شھر مي

اي ناھموار اشكال مختلف را در سطوح مختلف تراشیدند، آنھا را در سطحھ. شجاعانھ دست بھ تجربھ زدند
پخش كردند، زمینھ را با قلم گود كردند تا توھم عمق ایجاد كند، و تمامي اثر را رنگ زدند تا سایة اضافي 

عمل نھ بھ وسیلة قطعات جداگانھ كھ حاكي از قسمتھاي داستان . پري و مسافت را بھ ذھن متبادر سازد
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النھرین و مصر، و بعدًا در ستونھاي ترایانوس و  باشد، بل با تداوم نشان داده شده است، مانند افریزھاي بین
اشكال بھ طور خیالي متعالي . ماركوس آورلیوس؛ و بدین نحو مفھوم حركت و حیات بھتر منتقل شده است

این اشكال از روي انسان . اند ھلنیستي بھ حال آسایش نرم آتیكي در نیامده» محراب صلح«نشده و مانند 
ي برداشتھ شده، بھ سنت زمیني واقعپردازانة ایتالیایي كھ واجد شور زندگي زنده و پلیدیھاي زندگي واقع

  .موضوع خدایان كامل نبود، بل انسان زنده بود. اند است تراشیده شده

اگر این . سازد سازي یوناني متمایز مي سازي رومي را از مجسمھ ھمین واقعپردازي شدید است كھ مجسمھ
در . ص نبود، رومیان چندان چیزي بھ گنجینة ھنر نیفزوده بودندوفاداري مكرر نسبت بھ این كشش خا

م، یك تن یوناني از ساكنان جنوب ایتالیا بھ نام پاسیتلس بھ رم رفت، شصت سال در آن  ق ٩٠حدود سال 
از شاھكارھاي یوناني . شھر زیست، آثار بدیعي در نقره و عاج و طال باقي گذارد، آیینة سیمین را رواج داد

وي، در آن واحد، وازاري و چلیني عصر . ي ماھرانھ ساخت، و پنج جلد كتاب در تاریخ ھنر نوشتھا كپیھ
یوناني دیگري بھ نام آركسیالئوس براي قیصر مجسمة مشھوري از خویشاوند دور قیصر، . خود بود

 آپولونیوس آتني، محتمال در رم، مجسمة با صالبت تورسوبلودره را در محل. ونوس گنتریكس، ساخت
اي را  واتیكان تراشید، و این اثري است كھ با تعادل بھ ذھن آفریننده متبادر شده است و ھیچ عضلة برجستھ

توانیم بگوییم كھ تا آن  كند؛ دربارة آن فقط مي دھد، بل مردي را در كمال نیروي سالم عرضھ مي نمایش نمي
كردن ظاھر خدایان ایتالیایي بودند، و  تا مدتي كارگاھھا مشغول یوناني. حد كھ ساختھ شده است كامل است

ظاھرًا در ھمین دوره و در . حتي با انتزاعات ملكوتي از قبیل االھة شانس و االھة عفت نیز چنین كردند
توان تعیین كرد كھ مجسمة آپولون بلودره  نمي. شھر رم، گلوكون آتني مجسمة ھركولس فارنزه را تراشید

  مربوط بھ چھ عصر یا 
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  برجستھ از طاق تیتوسنقش 

   

  

  سرباز رومي و داكیایي، نقش برجستة ستون ترایانوس

اي باشد كھ یك فرد رومي از اصل یوناني آن، كھ توسط لئوخارس آتني ساختھ  شاید كتیبھ. چھ كشوري است
اي  داند كھ چگونھ زیبایي آرام آن وینكلمان را بھ خلسھ ھر دانشجوي ھنري مي. شده بود، تھیھ كرده است

یكي مجسمة یونو فارنزه در : از یونو در این ھنگام دو مجسمة مشھور ساختھ شده است. كشید اورانیایي
و  موزة ناپل، كھ از سنگ سماق ساختھ شده است؛ و دیگري یونو لودوویزي در موزة ترمھ ـ سرد

فھمد كھ یوپیتر چرا آن قدر والة او  از دیدن این دو مجسمھ شخص اندك اندك مي. خودگیر، صدیق و عادل
  .بوده است

ھا و مجسمة با شكوه پرسئوس و آندرومده را در موزة كاپیتولین بھ اسلوب یوناني، یعني  تمامي این مجسمھ
ھاي نیمتنة شبیھ افراد  تر از اینھا مجسمھ رندهگی. خیالي و كلي و تا حد خستگي آوري ملكوتي، ساختھ بودند

. دھند ھاي رومیان نامدار، از پومپیوس تا قسطنطین، بھ دست مي است كھ فرھنگي از مرمر و برنز از قیافھ
ھا نیز خیالي ھستند، خصوصًا سر افراد خاندان یولیو ـ كالودیوسي؛ اما واقعپردازي  برخي از این مجسمھ
اي در آنھا نبود، رومیان را  نة دایم الحضور نقابھاي مرگ، كھ ھیچ تعارف و مجادلھقدیم اتروسكیھا و نمو

مشروط بر آنكھ نیرو و قدرت   ھا نموده شوند، با این فكر آشتي داد كھ بھ ھمان زشتیي كھ ھستند در مجسمھ
عمومي وصیت ھا و تمثالھاي خود را بھ امكنة  آن قدر تعداد رومیاني كھ مجسمھ. ایشان نیز منعكس گردد

برخي از بردگان تحمل . كردند زیاد است كھ گاه رم بظاھر بیشتر از آن مردگان بود و كمتر از آن زندگان
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سرانجام . كردند آوردند كھ تا پایان عمر صبر كنند، و پیش از مرگ مجسمة خود را بر پا مي آن را نمي
  .ن گونھ نامیرایي زودرس را نھي كردندای  امپراطوران حسود، براي آنكھ جایي براي زندگان باز كنند،

بزرگترین مجسمة نیمتنھ كھ تمثال واقعي است آن است كھ بھ سر قیصر معروف است و از بازالت سیاه 
معلوم نیست این سر واقعًا از روي سر چھ كسي ساختھ . شود ساختھ شده و در موزة برلین نگاھداري مي
اي  ورت الغر و استخواني، خطوط عمیق فكر خستھ، و ارادهص  شده است؛ اما موي تنگ و چانة پیش آمده،
. اند كامال سازگار است دھد با انتسابي كھ از قدیم بھ این نیمتنھ داده كھ جاي خود را بھ دلسردي از امیدھا مي

در درجة دوم قرار   سر عظیمي كھ از قیصر در ناپل موجود است نسبت بھ این سر، كھ در برلین است،
چنانكھ گویي آن غول عاقبت دریافتھ بود : دھند نجا چروكھاي صورت دیگر خبر از تلخكامي ميدر ای. دارد

و اما . كھ ھیچ ذھني آن قدر وسعت ندارد كھ دنیا را درك كند، تا چھ رسد بھ آنكھ بر آن حكومت نماید
گویي . انھ استاي واقعپرداز تا حد زننده  مجسمة پومپیوس در موزة ني كارلسبرگ گلوپتوتك، در كپنھاگ،

  از. تمام فتحھاي شجاعانة جواني او در شكم گندگي پخمة مردي مغلوب از خاطر رفتھ است

   

  

  ، موزة، برلین)نیمتنھ از بازالت سیاه(قیصر 
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  ني كارلسبرگ، كپنھاگ) گلوپتوتك(پومپیوس، موزة مجسمھ 

   

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  قیصر، موزة ملي، ناپل

در (آوگوستوس در صباوت : آوگوستوس پنجاه مجسمھ باقي است كھ بسیاري از آنھا استادانھ است
، جدي، ھوشیار، نجیب ـ زیباترین تمثال جوان واقعي در ھر سني؛ آوگوستوس در سي سالگي )واتیكان

اندازد، آنجا كھ  اي از ارادة سوزان كھ ما را بھ یاد بیان سوئتونیوس مي چھرة برنزي ـ   )موزة بریتانیایي(
، قیافة عمیق و )در ترمھ(توانست طغیاني را بھ نگاھي فرو نشاند؛ آوگوستوس كاھن  گفت امپراطور مي

فكور كھ از زندان جامھ سر برآورده است؛ و آوگوستوس امپراطور كھ در ویرانة ویالي لیویا در پریما 
ھا با نقشھاي برجستة دروني و جالب  مجسمھصفحة سینة این . پورتا بھ دست آمده و اكنون در واتیكان است

ظاھر خشك و خشن است، پاھا براي چنان بیماري زیاده از حد نیرومندند، اما سر  .استپوشیده شده 
ت و روح ھنرمند بزرگي است كھ آن را ساختھ نیرویي آرام و متكي بھ خود دارد كھ حاكي از قدرت دس

  .دار پولوكلیتوس را از یاد ببرد توانستھ یكباره مجسمة نیزه است ـ او نمي

لیویا نیز آن قدر خوشبخت بود كھ سرش، كھ اكنون در كپنھاگ موجود است، توسط چنان ھنرمندي ساختھ 
دھد، چشمھا متفكر و مھربانند، لبھا  مي زلف حالتي دارد، بیني خمیدة رومي نشاني از شخصیت. شده باشد

خوشگل اما محكم؛ این آن زن است كھ آرام پس تخت آوگوستوس ایستاده بود و تمامي رقیبان و دشمنان را 
آن . تیبریوس ھم از این لحاظ خوشبخت است. از پاي درآورده و بر ھمھ كس جز پسرش تسلط یافت

ست، ھر چند قدري جنبة خیالي دارد، شاھكاري است در مجسمة نشستھ كھ از او در موزة الترن باقي ا
كالودیوس از این لحاظ زیاد . خور دست ھنرمندي كھ مجسمة خفرن را از دیوریت در قاھره ساختھ است

بیرحمانة سنكا را در مد  ھجویةاقبالي نداشتھ است؛ شك نیست پیكرتراش یا او را دست انداختھ بوده است یا 
نرون . نظر داشتھ كھ كالودیوس را ھمچون یوپیتر خستھ، فربھ، دوست داشتني، و كودن تراشیده است

براي . سخت كوشا بود كھ ذوق ھنري را در خود بپرورد، اما عالقة شدید او نسبت بھ شھرت و قدرت بود
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س زمان خود بود، كاري بھتر از این نیافت كھ وقت خود را صرف ساختن مجسمة زنودوروس، كھ سكوپا
ھادریانوس دستور داد آن . كند و در آن نرون را بھ جاي آپولون عرضھ نماید متر ٣۵غولپیكري بھ ارتفاع 

  .را برداشتند و بھ پیشخوان آمفي تئاتر فالویوس بردند كھ از آن پس بھ نام كولوسئوم مشھور شد

. پیكرتراشي ھم بھ حالت واقعپردازي بازگشت  در عصر وسپاسیانوس، كھ مردي شریف و درستكار بود،
ھاي خشن،  اش را بدون پرده پوشي، ھمچون فردي واقعي از طبقة پلبینھا، با گونھ اد كھ مجسمھوي اجازه د

  .پیشاني چین خورده، سرطاس، و گوشھاي بزرگ بسازند

  

  آوگوستوس جوان، واتیكان، رم
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  آوگوستوس امپراطور از ویالي لیویا در پریماپورتا، واتیكان، رم

نماید كھ روح او با امور  شود لطیف است و چنان مي نگاھداري مي مجسمة نیمتنة او كھ در موزة ترمھ
. شود دولت فرسوده شده است، و ھمچنین است چھرة تاجرمآبي كھ در سر عظیم مجسمة ناپل دیده مي

توان این دوره گرد فربھ را محبوب  تیتوس با جمجمة مكعب و قیافة خودماني نموده شده است؛ بدشواري مي
آن دورة واقعپردازي فالویوس، دومیتیانوس با عقل سلیم چنان خود را منفور عامھ  در. بشریت انگاشت

  .ھاي او را نابود كردند ساخت كھ پس از مرگ تمامي تصاویر و مجسمھ

گشت، فرصتي داشت كھ میمون  ھا مي شد و در كوچھ ھنگامي كھ ھنرمند از كاخ امپراطوران بیرون مي
پیرمردي كھ بدون شك بھ . قیقت بھ نحوي طیبت آمیز بھ كار اندازدصفتي خاص ایتالیایي را در بروز ح

سازي شده است كھ از  اندازة آن نخست وزیر فیلسوف زیر بار خرد و دینار خم نشده بود سرمشق مجسمھ
دادند ھنرمندان  ورزشكاران دستور مي. او مترسك پریشاني ساختھ كھ روزگاري سنكا نامیده شده است

را بسازند و آن را جاودانھ سازند؛ و گالدیاتورھا بھ بھترین منازل، از ویالھاي  مشھور عضالت ایشان
رسید، مجسمھ سازان  وقتي نوبت بھ ساختن چھرة زنان مي. پاتریسینھا گرفتھ تا كاخھاي فارنزه، راه یافتند

برخي از  ساختند، اما ضمنًا آمدند؛ گاه گاه قیافة زنان مالمتگر تندخویي را مي رومي بر سر رحم مي
كردند؛ یا گویي بھ لطافت تصادفًا جامة پوست و  دوشیزگان آتشبان را با وقاري شكوه آمیز قالبگیري مي

گوشت پوشانده بودند، ھمچون كلوتي كھ در موزة بریتانیایي موجود است؛ و گاه از خانمھاي اشرافي 
در ساختن . نمود ار شكننده ميریختند كھ مانند عروسكھاي واتو یا فراگون ھایي چنان دلربا مي مجسمھ

صورت اطفال سخت استاد بودند، چنانكھ در مجسمة پسر برنزي موزة مترپلیتن یا مجسمة معصوم در 
صورت و ھیئت حیوانات را با قلم یا قالب بھ نحو شگفت آوري زنده . شود دیده مي) رم(كاپیتولین 

ه؛ یا اسبھاي كلیساي مرقس قدیس كھ بر سر یافتھ شد» نمي«در  ١٩٢٩ساختند، مانند سر گرگھا كھ در  مي
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ھنرمندان رم كمتر توانستند آن كمال نرم و لطیف را كھ مكتب ھنرمندان یوناني دورة پریكلس . اند پا ایستاده
خاص خود كرده بود، تحت سلطة خود درآورند؛ علت این بود كھ رومیان فرد را بیش از نوع دوست 

. گرفتند شد بیشتر بھ كار مي كھ موجب زنده نما شدن مجسمھ ميداشتند و آن نقصھاي فرد واقعي را 
اي واال قرار  ھنرمندان رومي، با وجود تمامي محدودیتھاي خود، در تاریخ ھنر شبیھ سازي در مرتبھ

  .دارند

VI – نقاشي  

ازي آن مسافر نقاشي را در معابد روم و مساكن و ایوانھا و میدانھاي آن معمولتر و محبوبتر از مجسمھ س
  بھ بسیاري آثار استادان ـ مانند پولوگنوتوس، زئوكسیس، آپلس، . یافت مي

   

  

  تندیس كلوتي، موزة بریتانیایي

دید كھ آن نقاشیھا ھمان قدر براي امپراطور ثروتمند عزت  كرد و مي پروتوگنس، و غیره ھم ـ برخورد مي
كاي غني عزیز است؛ و بھ واسطة بھتر و قیمت دارند كھ در زمان ما نقاشیھاي دورة رنسانس براي امری

این ھنر در ایتالیا . كرد حفظ شدن آثار، بھ مقدار خیلي زیاد، آثار مكاتب اسكندریھ و رم را مشاھده مي
زادگان  روزگاري حتي نجیب. آمدند و التماس زینت و زیور داشتند قدیمي بود، چون دیوارھا بھ زبان مي

فرھنگ ھلنیستي بھ رم نقاشي را در دیدة رومیان ھنري یوناني و  كردند، اما ھجوم رومي نیز نقاشي مي
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گر ساخت، و عاقبت كار بھ جایي رسید كھ والریوس ماكسیموس دچار تعجب شده بود كھ چگونھ  پست جلوه
كسي چون فابیوس پیكتور تن بھ خفت داده و در معبد تندرستي نقاشیھاي دیواري كرده اما استثنائاتي ھم در 

ر اواخر دورة جمھوري، آرلیوس از این طریق شھرتي بھ ھم رساند كھ زنان فاحشھ را اجیر د: كار بود
ھاي خود را بسازد؛ در زمان  كرد كھ در حاالت مخصوص قرار بگیرند تا از روي ایشان تمثال االھھ مي

را بھ آوگوستوس، اشرافزادة كودني بھ نام كوینتوس پدیوس، از آنجا كھ بھ واسطة كودني در ھمة حرف 
روي خود بستھ یافت، نقاشي را پیشھ كرد؛ و نرون براي تزیین داخل خانة زرین خود آمولیوس نامي را 

اما این افراد در » .كرد و ھمواره توگا برتن داشت با وقاري ھر چھ تمامتر نقاشي مي«استخدام كرد كھ 
ي یوناني دربارة موضوعھاي میان آنھمھ یوناني، كھ در رم و پومپئي و سراسر شبھ جزیره از نقاشیھا

  .را داشتند كالمعدومساختند، حكم النادر  كردند یا انواع مختلف مي یوناني یا مصري كپیھ مي

تھیة فرسكو، دیواري را كھ تازه با در نوع اول : این ھنر عمال بھ فرسكو محدود شده بود كھ دو نوع داشت
كردند؛ در نوع دوم، با رنگھاي چسبدار روي سطح  گچ سفید شده بود با رنگھاي محلول در آب نقاشي مي

بردند كھ در آن رنگ در  شبیھ سازان گاه ھمان طریقة كاشي سازي را بھ كار مي. كردند خشك نقاشي مي
متر كشیدند  ٣۶,۵داد تمثالش را روي كرباسي بھ ارتفاع  نرون دستور. شد حرارت زیاد با موم مخلوط مي

نقاشي، ھمچنانكھ دیدیم، روي . دانیم این جنس براي این كار مصرف شده است و این اولین بار بود كھ مي ـ 
ھا، معابد، صحنة تئاتر، و تصاویر بزرگ روي پارچھ، كھ در مراسم پیروزي یا در فوروم نمایش  مجسمھ
گرفت؛ اما جاي خاص آن، كھ بیشتر مورد عالقة نقاشان بود، دیوار داخلي یا خارجي  م ميشد، انجا داده مي

دادند كھ تمامي  ترجیح مي. آویختند دادند یا تصویري بر آن مي رومیان كمتر اثاث را بھ دیوار تكیھ مي. بود
بدین نحو، روي . ددیوار را صرف یك نقاشي كنند، یا یك دستھ نقاشیھاي مربوط بھ یكدیگر بر آن بیفكنن

  .دیوار جزئي از منزل و جزء الیتجزاي نقشة معماري شد

در پومپئي از تمامي . فرسكو را براي ما محفوظ داشتھ است ٣۵٠٠طبیعت آتشین قلة وزوویوس در حدود 
  از آنجا كھ پومپئي ـ كھ زیر آتشفشان . دنیاي باستان نقاشي پیدا شده است

توان در نظر آورد كھ از آن نقاشیھاي روي دیوار بھ چھ  وده است، ميوزوویوس نابود شد ـ شھر كوچكي ب
از كشفیات ویرانة پومپئي، آنھا كھ بھتر . اند داده ھا و مقابر ایتالیاي قدیم را زینت مي مقدار زیادي خانھ

قرار اند؛ حتي در آنجا ھم شكوه مالیم این تصاویر بیننده را تحت تأثیر  اند بھ موزة ناپل حمل شده بوده
اما فقط ھمان معاصران بودند كھ آن نقاشیھا را با عمق كامل رنگ و در قالب معماري كھ بھ ھر . دھد مي

در منزل وتیھا نقاشیھاي دیواري را بھ ھمان حال كھ . شناختند دیدند و مي داد مي تصویر مكاني و محلي مي
كند؛  دنھ را كھ در خواب است غافلگیر ميدر اطاق ناھار خوري، دیونوسوس آریا: اند اند باقي گذارده یافتھ

دھد؛ در آن سوي اطاق، ھمچنانكھ  بر دیوار مقابل، دایدالوس گاو چوبین خود را بھ پاسیفائھ نشان مي
آرام بھ تماشا ایستاده است؛ و در اطاق دیگر، یك بندد، ھرمس  را بھ چرخ عذاب مي ایكسیونھفایستوس 

دھد كھ صنایع پومپئي را بھ بازي گرفتھ  شوخ طبع را نشان مي كوپیدويآمیز  سلسلھ فرسكوھاي طیبت
نیش زمان در جان این سطوح كھ زماني درخشان . یھااست، و از آن جملھ است صنعت شراب خاندان وت

ھا تقریبًا بھ  اند فرو نشستھ است، اما ھنوز ھم آن قدر باقي است كھ بیننده را بھ فروتني وادارد؛ قیافھ بوده
توانند در رگھاي بینندگان خون شھوت را بھ  اند، و چنان رنگ بدني دارند كھ ھنوز ھم مي كمال كشیده شده

  .جوش آورند

اند طبیعت ھنر تصویري را در ایتالیاي باستان درك  ھنرشناسان با توجھ بھ ھمین نقاشیھاي پومپئي كوشیده
این روش اعتباري ندارد، چون پومپئي پیش از آنكھ ایتالیایي باشد . بندي كنند ھا و سبكھا را طبقھ و دوره

است با تحوالت نقاشي در پومپئي كامال یوناني بود، اما آنچھ از نقاشي قدیم در رم و حومة آن باقي مانده 
كردند تا بھ  دیوارھا را اكثر چنان رنگ مي) م قرن دوم ق(در سبك اول یا سبك غالفي . دھد وفق مي

قرن اول (  ھاي مرمر شباھت بیابد، مانند منزل سالوستیوس در پومپئي، در سبك دوم یا سبك معماري لوحھ
غالبًا ستونھا چنان نموده . ھا را تقلید یا برگردان كند ما یا سرپوشیدهشد تا عمارت یا ن دیوار نقاشي مي) ق م
شد؛ بدین نحو، ھنرمند بھ  شوند و فضاي خارجي میان آنھا تصویر مي شدند كھ گویي از داخل دیده مي مي
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اطاقي كھ محتمال پنجره نداشت چشم اندازھایي از درخت و گل، صحرا و نھر، و حیوانات بازیگوش یا 
ساكن زنداني منزل، صرفًا با نگاه كردن بھ دیوار، خود را در باغھاي لوكولوس . بخشید يآرام م

توانست ماھي بگیرد یا پارو بزند یا شكار كند یا، بي آنكھ از وقت نشناسي پرندگان عذاب  انگاشت؛ مي مي
 ۵٠ – ١(بك تزییني سبك سوم یا س. بكشد، بھ تماشاي مشتاقانة آنھا پردازد؛ طبیعت بھ خانھ آورده شده بود

  اشكال معماري را صرفًا جھت تزیین بھ كار ) میالدي

   

  

  قسمتھایي از یك نقش دیواري از خانة وتیھا، پومپئي

در سبك چھارم یا سبك پیچیده، ھنرمند قوة تخیل خود را آزاد . گرفت و منظره را تابع اشكال ساخت مي
داد كھ بھ نحوي نشاط آلود قوة  آفرید، آنھا را در وضعي قرار مي ساختمانھا و اشكال خیالي مي  كرد، مي

نظمي معمول در  نگي را با بيگرفتند، باغھا و ستونھا و ویالھا و عمارات كاله فر جاذبھ را بھ بازي مي
آمد كھ تصویر با حافظة  انباشت، و احیانًا بھ ایجاد آن اثر تبییني نایل مي زمان معاصر روي یكدیگر مي

در تمامي این سبكھاي خویشاوند، معماري كنیزك و مخدومة نقاشي . شد ناخودآگاه تكمیل و با نور آكنده مي
گرفت، و سنتي را بھ وجود آورد كھ شانزده قرن بعد در  بھ كار ميكرد و ھم آن را  ھم بھ آن خدمت مي: بود

  .از نو بیدار شد پوسننیكوال 

از . دنھن جاي تأسف است كھ موضوعھاي نقاشیھاي عمدة باقي مانده بندرت از اساطیر یوناني پا فراتر مي
تكرار این خدایان و ساتیرھا، قھرمانان و گناھكاران ـ زئوس و مارس، دیونوسوس و پان، اخیلس و 

توان اتھام مشابھي را نسبت بھ نقاشي دورة  شویم؛ ھر چند مي اودوسئوس، ایفیگنیا و مدئا ـ خستھ مي
دار یا قصابي بر  ي یا میكدهچند تصویري از طبیعت بیجان باقي است و گاه بھ گاه ساق. رنسانسي وارد آورد

ور  دختري نشستھ، در دریاي تفكري غوطھ: عشق غالبًا بر صحنھ سلطھ دارد. درخشد دیوارھاي پومپئي مي
ردان و زنان جوان عاشقانھ بر چمن جست ـ كھ در جوارش ایستاده ـ بي ارتباط نیست؛ م اروساست كھ با 
كنند؛ پسوخھ و كوپیدو چنان بھ جشن و شادي مشغولند كھ گویي در آن شھر ھرگز چیزي جز  و خیز مي
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اگر بتوان از روي این نمودارھاي دیواري حكم كرد، زنان پومپئي حق داشتند . عشق و شراب نبوده است
بینیم كھ سخت مشغول تیلھ بازي ھستند  اویر آن زنان را ميدر این تص. زندگي را گرد جمال خود بچرخانند

صورت این زنھا با . سازند اند یا مداد را متفكرانھ بر لب گرفتھ، شعر مي یا با شكوه تمام بر چنگ خمیده
. اندامشان با سالمت كامل و لباسھاشان با پھناوري و وزن فیدیاسي دورشان آویزان است. پختگي آرام است

یكي از این زنان كھ ظاھرًا پایش بر جایي تكیھ . روند كھ بر الوھیت خود وقوف داشت راه مي مانند ھلنھ
ندارد بھ رقص باكخوس، خاص خداوند شراب، اشتغال دارد، و بازو و دست و پاي راست او در زیبایي 

نیز باید  برخي از افراد مذكر. برابر ھر دست و پاي زیبایي است كھ در تاریخ نقاشي بھ چشم آمده است
دھد یا  پیروزي تسئوس بر مینوتاوروس، ھركولس كھ دیانیرا را نجات مي: مشمول این شاھكارھا شوند

كند ـ در این تصویر  پذیرد، و اخیلس خشمگین كھ بریسئیس ناراضي را تسلیم مي تلفوس را بھ فرزندي مي
طیبت . ود نمودار گشتھ استآخري ھر صورتي بھ كمال نزدیك شده و نقاشي پومپئي در بھترین حاالت خ

   اي بر چوبدست خود در حال افتادن است؛ ساتیر شوخي پاي  معلم ژولیده: نیز محلي دارد

درا در خلسة رقص  دھد، در حالي كھ سیلنوس بي موي ھرزه آمیزي تكان مي خود را بھ طرز مسخره
شدند، و حاجت بدان نیست كھ بھ  خانھ ھا نیز بھ نحو مناسبي تزیین مي ھا و فاحشھ میكده. تصویر شده است

سیاح مشتاقي خبر داده شود كھ پریاپوس ھنوز ھم با تبختر بسیار نیروي خود را بر دیوارھاي پومپئي 
در نقطة مقابل این تصاویر در ویال ایتم یك سلسلھ تصاویر مذھبي است كھ دال بر آن است كھ . پاشد مي

در یك فرسكو، دختر . گرفتھ است استفاده قرار ميمحل براي انجام مراسم اسرار دیونوسوسي مورد 
خواند؛ در  حركت شده است و از كتابي كھ ظاھرًا مقدس است چیزي مي كوچكي نشستھ كھ از فرط تقوا بي

آورند؛ در سومي، زني برھنھ  نوازند، و قرباني مي اي از دختران در حركتند، ني مي فرسكویي دیگر، دستھ
ھایي كھ بر طبق رسم نامعلوم خورده است،  ي كھ نوآموزي، بھ واسطة تازیانھرقصد، در حال با نوك پا مي

ھاي ستابیاي یافتھ شده  نقاشي دیواري است كھ در ویرانھ  زیباتر از ھمة اینھا،. بیحال بھ زانو درآمده است
ا از پیش نام دارد، گویي بوتیچلي نقاش دورة رنسانس ایتالیا و تصویر بھار او ر» بھار«این تصویر . است

شود و چرخش پرشكوه  چیند؛ فقط پشت او دیده مي گذرد و گل مي زني آھستھ از میان باغي مي: آورده است
اما ھنوز كمتر موفق شده است شعري را كھ در این موضوع ساده موجود است چنین با تأثیر بھ . سر او

  .بیننده منتقل سازد

شده است مدئاست كھ در ھركوالنئوم بھ دست آمده است و ترین تصویري كھ از این خرابھ باز یافتھ  پرمایھ
دھد كھ بھ فكر  این تصویر، زن غمزده و بسیار خوش لباسي را نشان مي. شود در موزة ناپل نگاھداري مي

اي از تصویري است كھ قیصر براي كشیدن آن  قتل كودكان خود فرو رفتھ است؛ ظاھرًا این تصویر كپیھ
  .پرداخت) دالر ١۴۴٠٠٠(ل تالنت بھ تیموماخوس بیزانسي چھ

اما در ویالي لیویا در پریماپورتا، كھ در حومة شھر . كمتر تصویري بھ این ارزندگي در رم یافتھ شده است
چشم . كشي كھ ایتالیا در آن از یونان بسیار پیش افتاده است كشف شد یك نمونة عالي از آن منظره  بود،

شود كھ در آن سوي آن جنگلي از گل و گیاه دیده  ي جلب ميگویي از فراز حیاط بھ داربست مرمرین
توانند آنھا را تشخیص دھند و  اند كھ اكنون گیاھشناسان مي شود، و این گل و گیاه چنان دقیق تصویر شده مي

پرندگان اینجا و آنجا گویي فقط . ھر برگ با توجھ خاص كشیده و رنگ آمیزي شده است. بندي كنند  دستھ
، »عروسي آلدوبراندیني«تصویر . خزند اند، و حشرات در میان سبزه و ریاحین مي گ كردهیك لحظھ درن

در اسكویلینوس كشف شد و با شوق و شور توسط روبنس و واندایك یك نقاش و گوتة شاعر  ١۶٠۶كھ در 
شاید این تصویر . مورد مطالعھ قرار گرفت، در استادي فقط اندكي از تصویر قبلي عقب مانده است

اي از اصول یوناني باشد، شاید خود تصویر اصیلي است كھ یك تن یوناني ساكن رم كشیده  وسي كپیھعر
توانیم بگوییم كھ این اشكال ـ عروس آرام و  است، یا شاید ھم یك رومي آن را كشیده باشد؛ اما فقط مي

  كند، مادر كھ غرقة تھیھ است، اي كھ بھ او نصیحت مي شرمزده، االھھ
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  قش دیواري از ستابیايبھار، ن

و دختراني كھ منتظر نواختن چنگ و خواندن آوازند ـ ھمگي با چنان لطف و دقت و حساسیتي كشیده 
  .اند اند كھ این تصویر دیواري را در میان ھنر قدیم اثر ممتازي ساختھ شده

را ھمھ جا با  ھاي غیر متغیر ھنرمندان یوناني سنن و شیوه. نقاشي رومي ادعاي ابداع و اصالت نداشت
اما . اي از مھارت نقاشان اسكندراني باشد بردند، و حتي شیوة مبھم این تصاویر ممكن است شاخھ خود مي

دھد چرا نقاشاني نظیر پروتوگنس و  در این تصاویر، ظرافت خط و غناي رنگي در كار است كھ نشان مي
گاه رنگ چنان پر و كامل . داشتند گ ميآپلس را مانند مجسمھ سازاني نظیر پولوكلیتوس و پراكسیتلس بزر

آورد؛ گاه  گاه تدرج مالیم سایھ روشن رامبران را بھ خاطر مي. است كھ گویي جورجونھ آن را زده است
علم مناظر و مرایا در این تصاویر غالبًا . اندازد اي بر واقعپردازي زمخت وان گوگ چنگ مي شكل ناپختھ

اما نشاط حیات كھ از این . آید پختھ و رسیده لنگ لنگان پیش مي بر خطاست و كار شتابزده از پس تصور
ھاي  كند، و صحنھ وزن و توازن ملبوس چشم را جذب مي  دارد، درخشد این قصور را معفو مي تصاویر مي

سلیقة ما اكنون محدودتر شده است؛ . جنگل بایست براي ساكنان شھرھاي پرجمعیت شعفي ایجاد كرده باشد
آید دیوار را بھ حال خود بگذاریم تا اھمیت خود را حفظ كند، و تا ھمین دیروز  وشمان ميدر این زمان خ

اي  اما در نظر ایتالیاییان، دیوار حكم زندان را داشت و كمتر پنجره. تردید داشتیم كھ آن را رنگ كنیم یا نھ
كھ آن مانع را فراموش كنند و دادند  ایتالیاییان ترجیح مي. در آن بود تا راھي بھ دنیاي خارجي داشتھ باشد

بھتر است درخت مصوري بر : شاید حق با ایشان بوده است. با كمك ھنر بھ آرامش سرسبز كشیده شوند
انداز ھزار شیرواني مشوش از یك پنجرة جادویي بھ آسمان كفر بگوید و زیر  دیوار باشد تا آنكھ چشم
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VII ـ معماري  

  صوراصول، مصالح، و  – ١

براي آنكھ مسافر فراموش شدة دنیاي باستان روم حداكثر استفاده را در این سیاحت ببرد، بزرگترین ھنر 
روم را كھ در آن بھ نیكوترین وجھي از خود در برابر ھجوم یونان دفاع كرده، تمامي قدرت و ابداع و 

ما اصالت از خود بھ وجود ایم، ا براي این قسمت گذاشتھ  شجاعت خود را بھ منصة ظھور رسانده است،
تمامي فرھنگھا در دوران . اند آید، بلكھ مانند ابوت تركیب جدید عناصري است كھ از قبل موجود بوده نمي

شود؛ اما آنگاه كھ روح یا یك ملت بھ سن  اولیة خود التقاطي ھستند، چون تعلیم و تربیت با تقلید آغاز مي
رم . زند اگر داشتھ باشد ـ بر تمامي آثار و الفاظ خود ميرسد، مھر شخصیت و خصلت خود را ـ  عقل مي

  نیز 

اما در ضمن طاق و طاق ضربي و گنبد را از آسیا اقتباس كرد و با آنھا چنان شھري از كاخھا، باسیلیكاھا، 
معماري رومي بیان ھنري . آمفي تئاترھا، و حمامھا ساخت كھ ھیچ زمیني از آن پیش بھ خود ندیده است

نظیر را بر فراز  شجاعت، سازماندھي، عظمت و نیروي خشونت این ساختمانھاي بي: ت رم شدروح و دول
  .اند این ساختمانھا ھمان روح رومي ھستند كھ در سنگ متجلي شده. ھا برافراشت تپھ

یكي از ایشان بھ نام ماركوس ویتروویوس پولیو كتابي بھ . غالب معماران عمدة رم رومي بودند نھ یوناني
وي كھ بھ سمت مھندس در افریقا . نوشتھ كھ جاوید مانده است) ق م ٢٧در حدود ( معماريدربارة  عنوان

اي نشست تا اصول  در خدمت قیصر و بھ عنوان معمار در خدمت اوكتاویانوس بود، در سنین پیري گوشھ
طبیعت قامتي بھ من «: كند كھ وي خود اعتراف مي. ترین ھنر رومي را بھ صورت فرمول درآورد محترم
بنابراین . ام از گذشت سالیان تراشیده شده، و بیماري نیروي مرا ربوده است نداشتھ است، چھره ارزاني

ھمان طور كھ سیسرون و كوینتیلیانوس » .امید من آن است كھ با دانش و كتاب خود طرف توجھ واقع شوم
. ن الزم شمرددانستند، ویتروویوس نیز آن را براي معمار شد تحصیل فلسفھ را شرط اول خطیب شدن مي

فلسفھ او . بخشد دھد، در حالي كھ علم وسیلة او را بھبود مي بھ عقیدة او، فلسفھ ھدفھاي معمار را توسعھ مي
چون ھیچ كار «ساخت،  مي» صاحب فكر بلند، خلیق و مؤدب، عادل، صمیمي، و عاري از حرص«را 

آنھا، و  اجرايالح معماري، سبكھا و مص» .توان بدون ایمان پاك و دست نیالوده انجام داد حقیقي را نمي
آالت، ساعتھاي آبي، سرعت  كند، و گفتارھایي دربارة ماشین انواع مختلف ساختمان را در روم تشریح مي

در مقابل طرح مربع . ریزي شھر، و بھداشت عمومي بھ آن اضافھ مي نماید ھا، طرح ، آبراھھسنج
مستطیل، كھ ھیپوداموس در بسیاري از شھرھاي یونان برقرار كرده بود، ویتروویوس ترتیب شعاعي را 

الوصف رومیان  مع. د توصیھ كرده استمعمول بو) و شھر واشینگتن در زمان ما(كھ در اسكندریھ 
وي بھ ایتالیا . دادند ھمچنان شھرھاي خود را بر اساس طرح مربع مستطیل اردوھاي خود گسترش مي

شود و اعالم داشت كھ كار كردن با سرب  مي) گواتر(زنھار داد كھ آب مشروب چند محل باعث غمباد 
  انست، و قدیمیترین بحث موجود را دربارة صوت را حركت ارتعاشي ھوا د. گردد موجب مسمومیت مي

كتاب او كھ در دورة رنسانس از نو كشف شد لئوناردو، پاالدیو، و . علم االصوات در معماري تألیف كرد
  .میكالنژ را سخت تحت تأثیر قرار داد

آجر مصالح معمولي . كردند گوید رومیان با چوب، ستوك، ساروج، و مرمر ساختمان مي ویتروویوس مي
ستوك نیز غالبًا براي روي . یوار و طاق و طاق ضربي بود و غالبًا حالت پوشش را براي ساروج داشتد

گرفت و چند بار آن  ساختند؛ خوب جال مي آن را از ماسھ، آھك، گرد مرمر، و آب مي. شد كار مصرف مي
نوزده قرن مانند بعضي  سانتیمتر برسد؛ و بدین نحو بود كھ ظاھر خود را تا ٧,۵مالیدند تا بھ قطر  را مي

. اند در ساختن و مصرف ساروج، رومیان تا زمان حاضر رقیبي نداشتھ. قسمتھاي كولوسئوم حفظ كرد py
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ھاي آجر، سفال،  كردند؛ پاره خاكستر آتشفشان را كھ در نزدیكي ناپل فراوان بود با آب و آھك مخلوط مي
یمان پدید آوردند كھ بھ سختي صخره بود و م نوعي س ریختند؛ و از قرن دوم ق مرمر، و سنگ در آن مي

رومیان نیز مانند بنایان زمان ما آن را در شكافھایي كھ . ممكن بود آن را بھ ھر صورت كھ بخواھند بریزند
ستون را با  توانستند تاالرھاي عظیم بي بھ وسیلة این سیمان مي. ریختند با تختھ بندي درست شده بود مي

  . ا بھ پیش آمدگیھاي جنبي سقف طاقدار ـ بپوشانندبدون اتك  گنبدھاي سخت ـ

ھاي مجلل سنگ بھ كار  در غالب معابد و خانھ. بدین نحو بود كھ بر پانتئون و حمامھاي بزرگ سقف زدند
آوردند چنان شفاف بود كھ معبدي كھ با آن ساختند،  یك نوع سنگ مخصوص كھ از كاپادوكیا مي. رفت مي

  . ماند ھا، بھ حد كافي روشن مي ھا و پنجرهبا وجود بستھ بودن تمام در

فتح یونان ذوق رومیان را نسبت بھ مرمر ـ كھ نخست با وارد كردن ستونھا و بعد مرمر و باالخره با 
قبل از زمان آوگوستوس، مرمر را . شد ـ تھییج كرد كاویدن معدن سنگ كارارا در نزدیكي لونا اقناع مي

تنھا در این مفھوم سطحي بود كھ آوگوستوس شھر رم را در . ار بردندبراي رویھ كاري آجر و ساروج بھ ك
رومیان عالقھ . دیواري كھ بھ تمامي مرمري باشد كم بود. برخي نقاط شھري مرمري گذاشت و رفت

دار سرخ و خاكستري مصر، سنگ سبز ائوبویا، و مرمر سیاه و زرد نومیدیا را با  داشتند كھ سنگ دندانھ
، و سنگ سماق در یك )مرمر سفید(رارا و انواع سنگھاي آھكي بازالت، آالباستر سنگ مرمر سفید كا

  .ھرگز مصالح معماري تا آن حد مركب یا تا آن حد رنگین نبود. ساختمان بھ كار برند

ستونھا . رم سبكھاي توسكاني و مركب و برخي تعدیالت را بھ سبكھاي دوریك، كورنتي، و یونیایي افزود
بھ ستون دوریك بنیاد یونیایي . ھاي روي ھم گذاشتھ ساختھ شود، یكپارچھ بود آنكھ از تكھ بھ جاي  غالبًا،

سرستون یونیایي برخي اوقات چھار ستونچھ داشت . افزوده شد، و در طرز اخیر نازك و بدون خیاره بود
. سابقھ نداشت كھ از ھر سو یك نما را بنماید؛ ستون و سرستون كورنتي چنان زیبا و لطیف شد كھ در یونان

روي دیگري موجب شد  زیاده. رویھاي غیر الزم خراب شد ھاي بعدي، این سبك بھ واسطة زیاده اما در دھھ
  ھاي یونیایي گلھاي زیاد بھ كار برند تا سر ستون مركبي از نوع  كھ روي ستونچھ

رومیان . كرد ميشد و گویي نحوة زینتھاي قرون وسطي را پیشگویي  بھ اشكال حیوان یا انسان ختم مي
و اما باز، با . آمیختند، چنانكھ در تئاتر ماركلوس كردند مسرف چند سبك را در یك ساختمان بھ ھم مي

. فرانسھ» نیم«انند خانة مربع در گذاردند ـ م چسبانده باقي مي كالاقتصادي بخیالنھ، ستونھاي كناري را بھ 
حتي ھنگامي كھ توسعة طاق موجب شد كھ عمل حمایت كھ كار ستونھا بود از آنھا حذف شود، رومیان 

كردند ـ و این رسمي است كھ تا عصر ما باقي مانده  ستون را بھ عنوان زینت بالاثر بھ ساختمان اضافھ مي
  .است

  معابد روم – ٢

روم تقریبًا در مورد تمامي معابد خود اصل تیربندي یوناني را حفظ كرد ـ و آن عبارت بود از تیرھاي بلند 
آوگوستوس در ھنر نیر مانند ھر چیز دیگر . و قوي كھ زیر آن ستون خورده بود و روي آن بام قرار داشت

از زمان او بھ بعد، . شده استمحتاط بود، و در غالب مقابري كھ بھ فرمان او ساختھ شد سنت قدیم حفظ 
ھاي رقیبان اولمپي خود را چند برابر كردند و فسق و فجور خود را با آن پرھیزكاري  امپراطوران خانھ

. ھا را با عبادتگاھھاي كاشیكاري یا مطال بند آورد ھا را فرا گرفت و كوچھ معماري پوشاندند كھ روي تپھ
از میان معابد متعدد، یكي بھ عنوان یوپیتر تونانس . رد اول بودھاي متعدد ف یوپیتر البتھ در یافتن خانھ

زیرا یوپیتر مانع گریز رومیان در   داشت،) متوقف ساز(و یكي دیگر بھ نام یوپیتر ستاتور ) تندرساز(
جنگ شده بود؛ و با یونو و مینروا، االھة رم، در مقدسترین حرمھاي رم كھ در رأس تپة كاپیتولینوس قرار 

اي واقع  در آن معبد، در بست مركزي، كھ در اطراف آن سر پوشیدة ستوندار سھ طبقھ. یك بودداشت شر
pyروایت، ساختمان نخستین صورت . بود، مجسمة عظیم طال و عاج یوپیتر اوپتیموس ماكسیموس قرار داشت
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ده و از داد، پس از آن چند بار سوزان این باب عالي عبادت رومي را بھ تاركوینیوس پریسكوس نسبت مي
درھاي برنزي طالكوب آن را ربود تا حقوق سربازن خود را ) میالدي ۴٠۴(ستیلیكو . نو ساختھ شده بود

  .ھایي از فرش كف آن ھنوز باقي است پاره. بپردازد، و واندالھا كاشیھاي طالكوب بام را بھ غارت بردند

ضرابخانة رم در ھمین جا بود؛ و البتھ  یا یونوي حافظ بنا شد،» یونومونتا»  بر قلة شمالي ھمان تپھ، معبد
در جانب  .استطلبي بسیار شده است از نام ھمین معبد مشتق  منشاء حرص و جاه) در انگلیسي(لفظي كھ 

رومیان تاریخ نخستین اھداي آن معبد را . جنوبي تپة بقعة ساتورنوس یا قدیمیترین خداي كاپیتول واقع بود
در . تیر باقي مانده است دانستند؛ از این معبد ھشت ستون یونیایي و یك شاه م مي ق۴٩٧بھ ساتورنوس در 

  فوروم كھ در پاي تپھ بود معبد یانوس خداي سرآغازھا قرار 

در . درھاي این معبد فقط ھنگام جنگ باز بود، و در سراسر تاریخ روم باستان فقط سھ بار بستھ شد. داشت
از . م ساختھ شده بود ق۴٩۵گوشة جنوب شرقي فوروم، معبد كاستور و پولوكس واقع بود كھ در سال 

ًا متفقند كھ این ستونھا عموم. زماني كھ تیبریوس آن را تعمیر كرد، سھ ستون نازك كورنتي باقي مانده است
  .زیباترین ستونھاي روم است

كھ قبل از تسخیر   افزود،) مارس انتقامجو(» مارس اولتور«آوگوستوس در فوروم خود معبدي بھ نام 
اي  یك سربست آن محراب نیمدایره. اند سھ ستون از ستونھاي مجلل آن باز مانده. فیلیپي نذر آن را كرده بود
آوگوستوس بر تپة . اریي است كھ مقدر بود صدر كلیساھاي نخستین مسیحي گردداست، و آن صورت معم

پاالتینوس معبدي مجلل از مرمر براي آپولون ساخت، و آن بابت كمك آن خدا در جنگ آكتیون بود؛ با 
پیكرھاي ساخت مورون و سكوپاس آن را تزیین كرد، كتابخانة باشكوه و تاالر ھنري بھ محوطة آن افزود، 

كار كھ ممكن بود انجام داد تا مردم احساس كنند كھ آن خدا یونان را رھا كرده و بھ رم آمده است و  و ھر
در این ھنگام كھ مادر آوگوستوس مرده . رھبري معنوي و فرھنگي جھان را با خود ارمغان آورده است

كردند كھ آپولون  يدوستان آوگوستوس چنین نجوا م  شد، بود و از آن ناحیھ خطري متوجھ گویندگان نمي
  .خود را بھ صورت ماري چابك درآورده، امپراطور زیرك را بھ وجود آورده بود

در قسمت شمال غربي شھر مقبرة عظیمي بھ نام ایسیس، و بر تپة پاالتینوس حرم وسیعي براي كوبلھ 
یلت، مأمنھاي زیبایي جھت مفاھیم انتزاعي بشري از قبیل تندرستي، شرافت، فض. ساختھ شده بود

تقریبًا تمامي اینھا حاوي داالنھایي پر از مجسمھ . اقبال، و جز آنھا تھیھ شده بود  ، ایمان،)وفاق(» كنكورد«
ھاي ھنري خانة زرین نرون و  وسپاسیانوس در معبد بزرگ صلح خود بسیاري از گنجینھ. و نقاشي بود

ھبت رجولیت در فوروم بواربوم این معبد مو. برخي از بقایاي اورشلیم را براي تماشاي عموم جمع آورد
امتیاز را دارد كھ از تمامي ساختمانھاي مربوط بھ قبل از زمان آوگوستوس در رم سالمتر و كاملتر باقي 

پرداختند، زیرا معتقد بودند آن االھھ راه و  خانمھاي پایتخت بكرات در این معبد بھ عبادت مي. مانده است
  .بھ ایشان خواھد آموخت رسم پنھان كردن عیوب را از مردان

معماران رومي بھ این معابد و صدھا معبد دیگر، كھ بھ سبك قدیمي مربع مستطیل ساختھ شده بود، چند 
سنت رایج، این نوع . معبد مدور افزودند كھ تسلط جدیدي را بر مسائل ناشي از ساختمان گنبد آشكار ساخت

. تقدس تمام تا چند قرن بر تپة پاالتینوس محفوظ بودساختمان را از كلبة گرد رومولوس گرفتھ بود كھ با 
در كھنگي و قدمت دست كمي از خانة رومولوس نداشت،   خانة وستا، در نزدیكي معبد كاستور و پولوكس،

بست مدور آن با رویة مرمر سفید در میان ستونھاي زیباي كورنتي محصور شده بود و بام آن گنبدي از 
وار دور حیاط مدوري  كاخ وستالھا بود ـ و آن ھشتاد و چھار اطاق بود كھ تكیھمجاور آن، . برنج مطال بود

آن طور كھ آگریپا آن را ساختھ بود . پانتئون ھنوز معبد مدوري نشده بود. كھ حیاط وستا بود ساختھ شده بود
بد مدور و معماران ھادریانوس بر فراز این میدان مع. مربع مستطیل بود، اما میدان مدوري مقابل آن بود

py  .گنبد عظیم آن را باال بردند كھ ھنوز ھم یكي از چشمگیرترین آثار بشر بھ شمار است
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  انقالب قوسي – ٣

توانست از قید سنت  چون در اینجا مي. معماري غیر مذھبي روم عظیمتر از معماري مذھبي آن بود
بھ نحوي كھ خاص خود مردم  بگریزد و مھندسي را با ھنر ـ مفید بودن و قدرت را با زیبایي و صورت ـ

ولو مانند خطوط پارتنون، استادانھ، تعدیل (اصل معماري یوناني عبارت بود از خط مستقیم . باشد بیامیزد
اصلي كھ قرار بود خاص معماري روم شود . ستون عمودي، شاه تیر افقي، و سنتوري مثلث): شده باشد

توانستند روي ساختمانھاي وسیع  بودند، اما نميرومیان خواھان عظمت و تھور و وسعت . خط منحني بود
زیادي ستونھاي مزاحم   خود را بر اصل خطوط راست و تیربندي بپوشانند، مگر آنكھ زیر آن طاق عدة

، و با گنبد )كھ طاق مطولي است(، با طاق ضربي )معموال بھ شكل مدور آن(این مسئلھ را با طاق . بزنند
شاید سر كردگان رومي و دستیاران ایشان از مصر و آسیا آشنایي . حل كردند) كھ طاق مدوري است(

روزافزوني با اشكال قوسي یافتھ و آن را بھ ارمغان آورده، سنن قبلي رومي و اتروسكي را كھ مدتھا تحت 
در این ھنگام، روم طاق را بھ چنان میزان . سلطة سبكھاي اصیل یوناني قرار گرفتھ بود از نو بیدار كردند

رومیان، با قرار  .یافت برد كھ تمامي ھنر بنایي از این شكل ساختمان نام جدید و پایداري بھ كار ميوسیعي 
بام،  دادن پشت بند آجري بھ صورت تار و پود در طول خط فشار، قبل از ریختن ساروج در قالب چوبي

اي  اي بھ طور عمودي، شبكھ اي یا بشكھ طاق ضربي را بھ وجود آوردند؛ با از ھم گذراندن دو طاق استوانھ
توانست وزن زیادتري را تحمل كند و پیش آمدگي  آوردند كھ مي از تیرھاي اتكا در طاقھا بھ وجود مي
  .بود اصول انقالب قوسي روم ھمینھا. جانبي بیشتري را بر خود ھموار نماید

حمامھاي آگریپا، نرون، و تیتوس . در حمامھاي بزرگ و آمفي تئاترھا بود كھ سبك جدید بھ كمال رسید
اینھا ساختمانھاي . نخستین حمامھا از یك رشتھ حمام بودند كھ بھ حمامھاي دیوكلتیانوسي خاتمھ یافت

قسمت داخلي حمامھا با . ھ داشتندپابرجایي بودند كھ رویة آنھا سفید كاري یا آجر بود و ارتفاعي قابل توج
سنگ مرمر و موزاییك فرش شده، با ستونھاي رنگارنگ و سقفھاي قابدار، نقاشي، و مجسمھ تزیین گردیده 

اي كھ ھواي گرم داشت، استخرھاي شنا و  این حمامھا بھ رختكن، حمام گرم و سرد، اطاق میانھ. بود
غالب طاقھا با . ، و احتماال تاالرھاي ھنري مجھز بودندمشتمالخانھ، كتابخانھ، اطاق قرائت، اطاق نشیمن

. شد گذشت گرم مي ھاي گشاد كھ از زیر كف اطاق و داخل دیوارھا مي حرارت مركزي بھ وسیلة تنبوشھ
این حمامھا وسیعترین و مجللترین ساختمانھاي دولتي بودند كھ تا آن ھنگام ساختھ شدند و در طبقھ و نوع 

  این . اند تھخود ھرگز رقیبي نیاف

  .خواست ميامپراطوري بھ كمك آن عذر تبدیل خود را بھ حكومت سلطنتي 

تئاترھاي رم معدودتر اما . ھمان توجھ پدرانة حكومت امپراطوري بزرگترین تئاترھاي تاریخ را ساخت
كوچكترین این تئاترھا آن بود كھ كورنلیوس . تئاترھاي پایتختھاي بزرگ جھان كنوني بودندوسیعتر از 

آوگوستوس تئاتر . نفر جاي نشستن داشت ٧,٧٠٠كھ براي ) ق م ١٣(بالبوس در میدان مارس ساخت 
نام صندلي داشت؛ تئاتر دیگري را بھ پایان رساند كھ بھ  ١٧,۵٠٠پومپیوس را از نو ساخت، و این تئاتر 

برخالف تئاترھاي یوناني، این تئاترھا دیوار . صندلي داشت ٢٠,۵٠٠ماركلوس خوانده شد، و این یك 
فقط صحنھ سقف . داشتند و نشیمنھا بھ بناي طاقدار اتكا داشتند و صرفًا در سراشیب تپھ واقع نشده بودند

اي كھ بر تئاتر  پرده. مان بودنداي از نور و حرارت آفتاب در ا داشت؛ اما تماشاگران نیز غالبًا با پرده
ھا  برخي صحنھ. باالي مدخل تئاترھا لژ اشخاص مھم و بزرگ بود. متر بود ١۶٧افكند  پومپیوس سایھ مي

صحنھ در حدود . شد در شیاري، پایین كشیده مي  اي داشتند كھ وقت شروع نمایش، بھ جاي باال رفتن، پرده
آمد كھ چون از یك جناح تا  صورت ساختمان پرتشكیالتي در مي زمینة آن معموال بھ. متر برآمده بود ۵,١

. كرد كھ صداي خود را بھ گروه عظیم تماشاگران برسانند جناح دیگر كشیده شده بود بھ بازیگران كمك مي
رود، یا  سازند كھ بھ خودي خود باال مي منجنیقي مي«گوید كھ  مي» مكانیسینھاي صحنھ«سنكا دربارة 

اي  یا صحنھ. شد تغییر صحنھ بھ وسیلة منشور گردان القا مي» .شود صدا در ھوا بلند مي بيكفھاي اطاقي كھ 
رسیدن صوت با فرو . كشیدند تا قسمت بعدي نمایان شود را بھ داخل جناحین یا قسمت باالي صحنھ مي
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صارة گاه مخلوطي از آب و شراب و ع. شد كردن تغارھاي خالي در كف صحنھ یا دیوارھاي آن تقویت مي
داخل تاالر را با مجسمھ تزیین كرده بودند و بھ عنوان منظرة . شد غبار عطر بر سر حضار پاشیده مي

رود كھ در جھان امروز ھیچ تئاتر یا اپرایي با وسعت و  احتمال نمي. صحنھ تصاویر عظیم كشیده بودند
  .شكوه تئاتر پومپیوس برابري كند

رم چند ستادیوم داشت كھ بیشتر بھ كار . تر از تئاتر مورد عالقھ بودو اما سیرك، ستادیوم، و آمفي تئاتر بیش
راني و برخي نمایشھا در سیركوس فالمینیوس در  مسابقات اسب دواني یا ارابھ. رفت مسابقات ورزشي مي

میدان مارس یا معموال در سیركوس ماكسیموس بھ نحوي كھ قیصر آن را مجددًا بین تپة پاالتینوس و تپة 
متر عرض  ٢١۵متر طول و  ۶٧٠سیرك اخیر بیضي بزرگي بود كھ . گرفت س ساخت انجام ميآونتینو

  تماشاگر از چوب نشیمن ساختھ  ١٨٠,٠٠٠داشت، و در سھ طرف آن براي 

نفر جا داشتھ  ۵٠,٠٠٠كولوسئوم، در قیاس با آنچھ گذشت، ساختمان بالنسبھ كوچكي بوده كھ فقط براي 
كوریو، ھمچنانكھ ذكر . نقشة آن نو نبود، شھرھاي ایتالیاي یوناني از مدتھا پیش آمفي تئاتر داشتند. است

م بنا كرد، و  ق۴۶قیصر آمفي تئاتر دیگري در سال  .كردم آمفي تئاتري را درست  ق ۵٣شد، در سال 
كولوسئوم، كھ رومیان آن را آمفي تئاتر فالویوس . م ساخت ق ٢٩ستاتیلیوس تاوروس ھم یكي در سال 

؛ نام معمار آن معلوم )میالدي ٨٠(خواندند، توسط وسپاسیانوس آغاز شد و توسط تیتوس بھ پایان رسید  مي
اي را، كھ در باغھاي خانة زرین نرون بین تپة كایلیوس و تپة پاالتینوس بود،  وسپاسیانوس دریاچھ. نیست

این آمفي تئاتر از سنگ تراورتن بھ صورت بیضي ساختھ شد كھ محیط آن . براي محل آن انتخاب كرد
قسمتي از طبقة : شد شت و خود بھ سھ طبقھ تقسیم ميمتر ارتفاع دا ۴٨دیوار خارجي آن . متر بود ۵۴۵

اول روي ستونھاي توسكاني ـ دوریك، طبقة دوم روي ستونھاي یونیایي، و طبقة سوم روي ستونھاي 
داالنھاي عمده طاق ضربي داشتند، و گاه این طاقھا . كورنتي قرار داشت، و بین ستونھا طاق زده شده بود

تئاتر نیز بھ سھ ردیف تقسیم شده  داخل آمفي. گذشتند ز میان یكدیگر ميھاي قرون وسطي ا بھ سبك صومعھ
ھاي لژ یا نشیمن مدور تقسیم گردیده، و راه پلكان آن را  بود كھ ھر یك زیر طاقي بود، و ھر قسمت بھ حلقھ

ي اكنون منظر داخل كولوسئوم شباھت بھ تودة بنایي دارد كھ ھنرمند غولپیكر. آورد بھ صورت گاوه در مي
داد،  ھا و سایر تزیینات تمامي محل را زینت مي مجسمھ. طاقھا، داالنھا، و نشیمنھا را داخل آن تراشیده باشد

ھشتاد در ورودي داشت كھ دو تاي آن مخصوص . و بسیاري از ردیفھاي نشیمن از مرمر ساختھ شده بود
ر را در چند دقیقھ خالي امپراطور و ملتزمان او بود؛ این درھاي ورودي و خروجي آن كاسة كوھپیك

آھنین   متر با نردة ۴,۵متر، با دیواري بھ ارتفاع  ۵۵در  ٧٧,۵میدان وسط كولوسئوم، بھ ابعاد . كردند مي
كولوسئوم ساختمان . در رأس آن محصور بود تا مردم حیوان صفت را از حیوانات درنده محفوظ دارد

. سازد عت در خوي رومیان را بر مال ميزیبایي نیست، ھمان وسعت و عظمت آن نوعي خشونت و رف
رومیان مانند غول بنا . اي است كھ از دنیاي باستان باقي مانده است كولوسئوم فقط نظرگیرترین ویرانھ

  .ساختند؛ نباید توقع داشت كھ چون جواھرسازان تمامش كنند مي

    و عظمت و ظرافت بودند ـ اي را ـ كھ نمایندة خویشتنداري ھنر روم سبكھاي آتیك و آسیایي و اسكندریھ

در نیروي ناپختة . سبك را در آن اتحاد اساسي كھ از شرایط حتمي زیبایي است با یكدیگر تركیب نكرد
خورد؛ بھ جاي آنكھ زیبا باشند،  ساختمانھایي كھ مخصوص رومیان است چیزي شرقي بھ چشم مي

جز . ي را بنماید، اعجوبة معماري استانگیزند؛ حتي پانتئون ھادریانوس، بیش از آنكھ كمال ھنر وحشت
در برخي موارد، از قبیل نقوش برجستة آوگوستوسي و شیشھ، در ھنر روم نباید دنبال رقت احساس یا 

لطف كار بود، آنچھ باید انتظار داشت ھنر مھندسي است كھ در جستجوي كمال استقامت و اقتصاد و 
ھ عظمت و زینت؛ اصرار سربازي است بر اي است نسبت ب استفاده است؛ عالقة شدید نو كیسھ

اینكھ رومیان در خاتمة ساختمانھا عمل . واقعپردازي؛ و ھنر نیروي مقاومت ناپذیر یك جنگجوست
رومیان مانند فاتحان . شوند دادند، از این جھت است كھ فاتحان جواھرساز نمي جواھرسازان را انجام نمي

py  .كردند ساختمان را تمام مي
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فذترین و دلرباترین شھر را در تاریخ، رومیان ساختند؛ ھنر قالبگیري، تصویري، و شك نیست كھ متن
آمد؛ و شھري ساختند كھ ھر شھرنشیني  ساختماني را بھ وجود آوردند كھ ھر فرد از عھدة فھم آن برمي

ن ایشان ھاي مردم آزاد فقیر بودند، اما ثروت روم تا حد بسیاري از آ توده. توانست از آن استفاده كند مي
تئاترھا، و ستادیومھا  خوردند؛ تقریبًا بدون پرداخت چیزي در تئاترھا، سیركھا، آمفي دولتي مي  بود؛ غلة

دادند؛ از  شدند، و خود را تعلیم مي گرفتند، سرگرم مي كردند، خستگي مي نشستند؛ در حمامھا ورزش مي مي
رفتند كھ چندین  اي راه مي قھاي تزیین شدهشدند؛ و زیر طا مند مي صدھا سرپوشیدة ستوندار بھره  سایة

دنیا تا آن ھنگام چنان . كیلومتر كوچھ را پوشانده بود و تنھا در میدان مارس پنج كیلومتر طول داشت
در مركز آن، فوروم بزرگ شلوغي بود كھ ھمیشھ داد و ستد در آن بھ راه بود، صداي . پایتختي ندیده بود

پس از آن حلقة معابد . داشت اش مي حثھاي لرزانندة امپراطوري سرزندهخواني طنین افكن بود، و ب خطبھ
بعد راستة . عظیم، باسیلیكاھا، كاخھا، تئاترھا، و حمامھاي مجلل بود با وضعي در ھم كھ نظیر نداشت

ھا و باغھا و باز معابد و  شد، و باز یك حلقھ خانھ نشینھاي شلوغ شروع مي دكانھاي پر صدا و اجاره
كشاند و كوه را با دریا  عمومي، و باالخره دایرة ویالھا و امالكي كھ شھر را بھ دامنة ییالق ميحمامھاي 
گرا، ظالم، ناحق،  كرد؛ و این رم قیصرھا بود ـ شھري بود مغرور، نیرومند، درخشان، ماده جفت مي

  .بلوایي، و عالي

   فصل ھفدھم

  

  روم اپیكوري

  میالدي ٩۶م ـ  ق ٣٠

I – مردم  

كردند؛  شویم تا ببینیم این رومیان چگونھ زندگي مي ھا، معابد، تئاترھا، و حمامھا وارد مي این خانھ اكنون بھ
باید در ابتداي امر بھ خاطر آوریم تا فرا رسیدن زمان نرون، . خودشان را از ھنرشان جالبتر خواھیم یافت

ستوس نتوانستھ بود جلو آن را آن اوضاع و احوالي كھ آوگو. آنھا فقط از لحاظ جغرافیایي رومي بودند
بگیرد ـ یعني تجرد، بچھ نیاوردن، سقط جنین، كودك كشي در میان ساكنان قدیمي، و آزادي زاد و ولد در 

  .میان ساكنان جدید ـ خصایص نژادي و خصلت اخالقي و حتي ظاھر قیافة مردم روم را تغییر داده بود

كردند و، بھ واسطة تشویشي كھ دربارة  و ولد مي زماني رومیان، بھ واسطة سائقة جنسي، بشتاب زاد
شدند؛ در این ھنگام طبقات باالتر و  نگاھداري قبور خود پس از مرگ داشتند، بھ توالد و تناسل ترغیب مي

متوسط این نكتھ را آموختھ بودند كھ روابط جنسي از توالد و تناسل جداست، و دربارة دنیاي پس از مرگ 
ماني آوردن و پرورش كودكان تعھد اخالقي و شرافتي نسبت بھ دولت بود كھ عقاید ز. بھ شك افتاده بودند

كرد؛ در این ھنگام، مطالبة فرزندان بیشتر در شھري كھ جمعیت تا حد خفقان  عمومي آن را تضمین مي
بر عكس، مجردھاي ثروتمند و شوھران بیفرزند ھمچنان طرف كاسھ . نمود آوري زیاد شده بود ابلھانھ مي

ھیچ چیز بھ اندازة زن نازا شما را «: گوید یوونالیس مي. گرفتند كھ آرزوي میراث داشتند یساني قرار ميل
كروتونا فقط دو طبقھ سكنھ «: گوید یكي از افراد مخلوق پترونیوس مي» .كند نزد دوستانتان عزیز نمي

د را بارآوري تا ارثت را چاپلوسان و ممدوحان، و تنھا جنایت در آن شھر این است كھ فرزند خو: دارد
گیرند  چیزي جز اجساد و كالغھایي كھ آنھا را بر مي: ھمچون نبردگاھي است در وقت آسایش. ببرد

py  گوید كھ اكنون چھ  سنكا مادري را كھ تازه فرزند خود را از دست داده بود بدین وسیلھ تسلیت مي» .نیست
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اي بودند كھ دوازده  برادران گراكوس از خانواده» .بخشد بیش از آنچھ نیروي ما را بگیرد بھ ما نیرو مي
فرزند داشت؛ شاید در عصر نرون، میان خاندانھاي پاتریسینھا یا سوار كار روم، پنج خانواده كھ صاحب 

ازدواج، كھ زماني اتحاد اقتصادي مادام العمر زن و شوھر بود، . رسید آن ھمھ فرزند باشند بھ ھم نمي
رومي سرگذشت زودگذري بود كھ اھمیت معنوي نداشت، بلكھ پیمان سستي بود  اكنون در میان دھھا ھزار

شوھر،  براي گریز از منع قانون ارث بردن در مورد زنان بي. جھت رفاه متقابل بدني یا كمك سیاسي
برخي با . گزیدند كند برمي برخي از زنان خواجگان را بھ عنوان شوھري كھ كودك برایشان درست نمي

. كردند، با این شرط كھ زن آبستن نشود و ھر قدر كھ بخواھد دوست بگیرد ازدواج دروغي ميمردان فقیر 
اگر با این وسایل . آمد جلوگیري از حمل، ھم بھ صورت مكانیكي و ھم بھ صورت شیمیایي بھ عمل مي

محكوم فیلسوفان و قانون این عمل را . شد، طرق متعددي براي سقط جنین بود جلوگیري از حمل ممكن نمي
بیچاره زنان مشقات زایمان و «: گوید یوونالیس مي. جستند ھاي بزرگ بھ آن توسل مي كردند، اما خانواده مي

دھد؟ بچھ  اما بستر مطال مگر چند بار زن آبستن را پناه مي… . كنند داري را تحمل مي تمامي زحمات بچھ
شاد باش و دارو را «: گوید ف بھ شوھر ميبا این وص» !اندازان در این فن ماھرند و دارویشان چنان قھار

در چنین جامعة » .اي بیني پدر یك بچة زنگي شده كھ اگر كودك را زنده بزاید، مي… بھ زنت بده 
  .شد ميكشي بندرت انجام  روشنفكري كودك

بیفرزندي طبقات پولدار چنان بھ واسطة كوچ و پر فرزند بودن فقرا تعادل یافتھ بود كھ جمعیت روم 
، گیبن بھ ٨٠٠,٠٠٠بلوخ جمعیت رم را در اوایل امپراطوري بھ . ھمچنان رو بھ افزایش بود

بلوخ جمعیت امپراطوري را بھ  .اند زدهنفر تخمین  ١,۶٠٠,٠٠٠، و ماركوارت بھ ١,٢٠٠,٠٠٠
تعداد افراد طبقة آریستوكراسي بھ ھمان . نفر محاسبھ كرده اند ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠و گیبن  ٠٠٠,٠٠٠,۵۴

 دیگر ذكري از آیمیلیوسھا، كالودیوسھا،. اندازة قدیم بود، اما از لحاظ اصل و نسب تغییر یافتھ بود
از میان خاندانھاي مغروري كھ حتي تا زمان قیصر در روم خود را با ناز . فابیوسھا، و والریوسھا، نبود

برخي بر اثر جنگ یا اعدام سیاسي ناپدید شده بودند؛ و دیگران . خرامیدند فقط كورنلیوسھا مانده بودند مي
حد تودة پلبینھا، تنزل داده بود، گم  بھ واسطة محدودیت خانوادگي، انحطاط ارثي، یا فقري كھ ایشان را تا

در . جاي ایشان را بازرگان رومي، مقامات رسمي شھرداري، و نجباي مستملكات گرفتھ بودند. شده بودند
  ۵۶سال 

بعد از یكي » .غالب شھسواران و بسیاري از سناتورھا اوالد غالمانند«: میالدي یك تن سناتور اعالم كرد
سم اسالف خود را اتخاذ كردند، از تعداد اطفال خود كاستند، بر تجمل دو نسل، اعیان جدید راه و ر

  .افزودند، و بھ سیلي كھ از مشرق سرازیر شده بود تسلیم شدند

این . نخست یونانیان آمدند ـ كمتر از خود شبھ جزیره و بیشتر از سیرنائیك، مصر، سوریھ، و آسیاي صغیر
رقي بودند ـ بسیاري از ایشان بازرگانان خرده پا یا تاجر یونانیان شایق و ھوشیار و سازگار و نیمھ ش

و برخي عالم، نویسنده، معلم، ھنرمند، پزشك، رامشگر، و بازیگر بودند؛ گروھي از ایشان   واردات،
صمیمانھ و بعضي دیگر بھ خاطر پول دوستدار فلسفھ بودند؛ گروھي از ایشان مدیران و صرافان بودند ـ 

اكثریت ایشان بھ صورت برده آمده . قي، و تقریبًا جملگي عاري از ایمان مذھبيبسیاري فاقد قیود اخال
بودند و در انتخاب ایشان توجھي نشده بود كھ نخبھ باشند؛ چون آزاد شدند، انقیاد ظاھري و نفرت و شماتت 

گي باطني خود را نسبت بھ رومیان ثروتمندي كھ از لحاظ فكري با ماترك فرھنگي یونانیان قدیم زند
آرام و پر حرف شده  ھاي پایتخت در این ھنگام پر از سر و صداي یونانیان بي كوچھ. كردند حفظ كردند مي
خواست در تمامي طبقات خواننده  رسید، و اگر كسي مي زبان یوناني بیشتر از التیني بھ گوش مي. بود

زدند؛  روم یوناني حرف ميتقریبًا تمامي مسیحیان اولیھ در . نوشت داشتھ باشد بایست بھ یوناني مي
ـ از بازرگان،   گروه عظیمي از ساكنان مصري. كردند سوریان، مصریان، و یھودیان نیز چنین مي

سوریان الغر و متواضع و حلیم در ھمھ جاي پایتخت . زیستند ور، و ھنرمند ـ در میدان مارس مي پیشھ
py  .لي، و خدعھ و فریب اشتغال داشتندپراكنده بودند و بھ تجارت، كارھاي دستي، منشیگري، امور ما
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اي از ایشان خود را  عده. یھودیان تا ھمان زمان قیصر ھم یكي از عناصر عمدة جمعیت پایتخت شده بودند
م  ق ۶٣م بھ رم رسانده بودند؛ و عدة زیادي از ایشان را پس از لشكركشي پومپیوس در سال  ق ١۴٠تا سال 

یكي آنكھ صنعتگر و مال جمع : شدند خیلي زود آزاد مي  دو علت،بھ . بھ صورت اسیر جنگي آورده بودند
تا . شد كن بودند، دیگر آنكھ بستگي شدید ایشان بھ رسوم مذھبي خودشان اسباب ناراحتي اربابان ایشان مي

م در مجالس آن قدر شھرنشین یھودي زیاد بود كھ سیسرون متمردین سیاسیشان نامید و با ایشان  ق ۵٩سال 
بھ طور كلي دستة جمھوریخواه با یھودیان خصومت داشت، و حزب مردم و . ت برخاستبھ مخالف

  نفر بالغ شده بود  ٢٠٠٠٠تا اواخر قرن اول تعداد ایشان در پایتخت بھ  .بودندامپراطوران دوست یھودیان 

كردند و بھ طور مرتب از سیالب رودخانھ آسیب  ر در جانب غربي رودخانة تیبر زندگي ميو بیشت
فروشي  كردند، اشتغالشان بھ كارھاي دستي و خرده اي كھ در ھمان نزدیكي بود كار مي در اسكلھ. دیدند مي

چند تني بازرگان میانشان برخي افراد ثروتمند ھم بودند، اما جز . گرداندند و اجناس را در شھر مي  بود،
كنیسھ در روم فراوان بود و ھر . الملل را قبضھ كرده بودند سوریان و یونانیان تجارت بین. بزرگ نداشتند

خوي انزواطلب یھود، تحقیري كھ نسبت بھ كثرت . یك مدرسھ و كاتبان و مجمع شیوخي از خود داشت
ایشان، عدم حضورشان در تئاترھا و داشتند، سختي اعتقادات اخالقي  خدایان و پرستش اصنام روا مي

ورزشھاي رزمي، مراسم و عادات عجیب آنان، فقر ایشان، و ناپاكي الزمة آن منجر بھ خصومت نژادي 
دانست، تاسیت موحد بودنشان را، و  یوونالیس پر زاد و ولد بودن آنان را زشت مي. معمول گردیده بود

تشان از رومیان بر اثر فتح خونین اورشلیم و روانھ نفر. آمیانوس ماركلینوس عالقة ایشان را بھ سیر
اسرا و اموال در مراسم پیروزي . ساختن اسراي یھود و اموال مقدسي كھ غارت شده بود شدت گرفت

. اند مشھود است اي كھ در طاق تیتوس ساختھ تیتوس رژه رفتند، و نقش ایشان در مجسمة نیم برجستھ
كھ یھودیان اسیر پس از آزادي و پراكنده شدن میان ملل غیر یھود براي  وسپاسیانوس دستور داد نیم شـِكـِلي

پرداختند از آن پس ھر سال بابت تجدید ساختمان رم تأدیھ شود، و با این دستور  نگھداري ھیكل اورشلیم مي
؛ نگریستند الوصف، بسیاري از رومیان تحصیلكرده توحید یھود را بھ دیدة تحسین مي مع. كار را بدتر كرد

ھاي واالتبار، سبت یھود را  اي، حتي در میان خانواده برخي از ایشان دین یھود را پذیرفتھ بودند؛ و عده
  .دانستند روز تعطیل و عبادت مي

، )الجزیرة فعلي(اي نومیدیایي  اگر بھ یونانیان، سوریان، مصریان، و یھودیاني كھ در رم بودند عده
رب، پارتي، كاپادوكیایي، ارمني، فریگیایي، و بیتینیایي از آسیا، اي، و حبشي از افریقا، چند تن ع نوبھ

نیرومند دالماسي، تراكیا، داكیا، و گرمانیا، نجباي سبیلوي گل، شاعران و دھقانان اسپانیایي، و » وحشیان«
را بیفزاییم، تصویري نژادي از رم بسیار نامتجانس و وطن ھمھ كس » وحشیان خال كوبیدة بریتانیایي«

مارتیالیس از سھولت انعطاف پذیر روسپیان رم در تطبیق زبان و دلربایي خود با . یم داشتخواھ
یوونالیس شكایت داشت كھ اورونتس، بزرگترین رودخانة . مشتریھاي گوناگون و رنگارنگ در عجب بود

ھا،  چھره. خواند مي» آبریزگاه جھان«سوریھ، در رودخانة تیبر جاري شده است؛ و تاسیت پایتخت را 
  روشھا،

. داد البسھ، الفاظ، حركات، منازعات، عقاید، و اعتقادات شرقي جزء اعظم حیات متالطم شھر را تشكیل مي
آمد، در قرن چھارم مذھب روم كیش  در قرن سوم حكومت بھ صورت حكومت سلطنتي شرقي در مي

  .آمدند شد، و سروران جھان در برابر خداي بردگان بھ زانو در مي شرقي مي

آن ھنگام كھ سناتوران  در. این جمعیت در ھم جوش، عناصر خاص نجابت و بزرگمنشي موجود بود در
جرئت دم زدن نداشتند، این جمعیت تحقیر خود را نسبت بھ پوپایا، معشوقة نرون، آشكار ساخت و بھ 

ضایل ف. عنوان اعتراض نسبت بھ كشتار دستھ جمعي غالمان پدانیوس سكوندوس در مجلس سنا آشوب كرد
توانست باشد، و جوامع كوچك  سادة مردم ساده در آن نایاب نبود، زندگي خانوادگي یھودیان سرمشق مي

اما غالب مردماني كھ . توانستند اسباب زحمت دنیاي دیوانة لذات باشد مسیحي باتقوا و حسن سلوك خود مي
فرھنگ و اصول اخالقي خود  شدند واقعًا بھ واسطة ریشھ كن شدن از محیط خانمان و بھ رم سرازیر مي

سالھاي متمادي زندگي بردگي آن عزت نفسي را كھ در حكم ستون فقرات . ضایع و مشوش شده بودند
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ھایي كھ عادات مختلف  و اختالف روزانھ با دستھ  رفتار صحیح و بقاعده است در ایشان فاسد كرده بود،
اگر رم در مدتي بدان . بیشتر فرسوده ساختھ بودداشتند باز ھم اخالقیات ایشان را، كھ ساختة عادات بود، 

كوتاھي آن ھمھ افراد صاحب خون و نژاد بیگانھ را در خود ھضم نكرده بود؛ اگر تمامي این نو رسیدگان 
گذراند؛ اگر با ایشان رفتاري كرده بود در  ھاي خود بگذراند، از مدارس خود مي را، بھ جاي آنكھ از زاغھ

ھاي خود را بستھ بود تا فرصتي دھد كھ  صة عالي دارد؛ اگر گاه بھ گاه دروازهخور انساني كھ صدھا خصی
یكدست شدن خالیق با رسوخ ایشان ھمعنان گردد، در آن صورت ممكن بود كھ از این اختالط، قدرت و 

اما . جنبش حیاتي نژادي و ادبي اخذ كند؛ و ممكن بود كھ رم رومي و صدا و قلعة مغرب زمین باقي بماند
شھر فاتح بھ واسطة وسعت و گوناگون بودن فتحھاي خود محكوم بھ فنا . ن امر بیش از حد خطیر بودای

و طبقات فرھنگ دیدة آن، بھ حكم   بود، خون و نژاد بومي آن در اقیانوس رعایاي آن رقت پذیرفتھ بود،
ر بھبود نژاد چیره شد، ازدیاد نسل ب. اكثریت عددي، بھ فرھنگ كساني كھ بردگان آن بودند تنزل یافتھ بود

  .و مغلوبان پر زاد و ولد ارباب خانة ارباب عقیم شدند

II – تعلیم و تربیت  

آید  ھاي رومي چنین برمي از دوران كودكي رومیان چندان خبري در دست نیست، اما از ھنر و گورنبشتھ
ین ایشان را بیش از حد شدند، بل ابو اي مورد محبت واقع نمي كھ كودكان پس از والدت بھ نحو خردمندانھ

ھا و سرمشقھاي  نشاند تا دربارة نمونھ یوونالیس اندكي خشم و غضب خود را فرو مي. داشتند دوست مي
خوبي كھ بایست مقابل اطفال خود نگاه داریم، مناظر و اصوات زشتي كھ باید از ایشان دور كنیم، و 

  ان روا احترامي كھ حتي در صورت افراط در محبت باید نسبت بھ ایش

فاوورینوس، در گفتاري كھ پیش از روسو كار او را تقلید كرده است،   . داریم فصلي عطوفت آمیز بسازد
اند، كھ البتھ  سنكا و پلوتارك نیز بھ ھمین نھج گفتھ. ھاي خود را شیر بدھند از مادران التماس دارد كھ بچھ

آمدند قاعدة كلي بود و ھیچ  ن برميھایي كھ از عھدة آ گرفتن دایھ در تمامي خانواده. كم اثر بوده است
  .نداشتانگیز مشھودي ھم  عواقب غم

شد كھ اول آن این  اي نقل مي داستانھاي كودكانھ. داد كھ معموال یوناني بود تعلیم و تربیت بدوي را دایھ مي
تحصیالت ابتدایي ھنوز بھ كف معلم سر …» . اي یكي نبود، یك پادشاھي بود با یك ملكھ  بود، یكي« : بود

كردند، اما كوینتیلیانوس، مانند امرسن  ثروتمندن غالبًا معلماني براي كودكان خود اجیر مي. خانھ سپرده بود
دھنده و رقابتھاي محرك امریكایي، با این كار از این لحاظ مخالف بود كھ كودك را از دوستیھاي شكل 

بھ مدرسة ابتدایي » بچھ پا«عادتًا پسر و دختر طبقات آزاد در سن ھفتسالگي بھ ھمراه . سازد محروم مي
چنین مدارسي در سراسر امپراطوري و . گشتند تا مواظب اخالق و سالمت ایشان باشد رفتند و باز مي مي

رود  پئي دال بر سواد عمومي است، و احتمال ميھاي پوم دیوار نبشتھ. حتي در قصبات كوچك موجود بود
ھم . كھ تعلیم و تربیت در دنیاي مدیترانھ در آن ھنگام مانند قبل و بعد از آن بھ یك اندازه رواج داشتھ است

در دوران جواني ھوراس و در . معموال یوناني و غالم یا سابقًا غالم بودند» آموزگار«و ھم » بچھ پا«
سیصد و پنجاه سال بعد، . پرداخت مي) سنت ۴٨(اگرد معموال ماھي ھشتاد آس شھر زادگاه او، ھر ش

بابت ھر شاگرد تعیین كرد؛ از اینجا ) دالر ٢٠(دیوكلتیانوس حداكثر مزد آموزگار را ماھي پنجاه دینار 
  .توان بھ ترقي مزد آموزگاران و تنزل آس پي برد مي

رفت؛ در  گرفت و بھ دبیرستان مي ستان تصدیق ميسالگي شاگرد زرنگ، دختر یا پسر، از دب در سیزده
در اینجا دانش آموزان قدري بیشتر دستور زبان و زبان . میالدي، بیست دبیرستان در روم بود ١٣٠سال 

خواندند، و مبناي تدریس  ادبیات التیني و یوناني، موسیقي، نجوم، تاریخ، اساطیر، و فلسفھ مي  یوناني،
اما   خواندند، تا این حد ظاھرًا دختران ھمان دروس پسران را مي. ن قدیم بودتوضیح و تفسیر آثار شاعرا

از آنجا كھ دبیران غالبًا یونانیان آزاد شده بودند، طبعًا . گرفتند غالبًا تعلیمات اضافي در موسیقي و رقص مي
كھ در اواخر  فرھنگ رومي صبغة یوناني گرفت تا وقتي. كردند نسبت بھ ادبیات و تاریخ یونان تأكید مي
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شد، و ادبیات التیني در فرھنگ ھلني عصر ھضم  قرن دوم تقریبًا تمامي تعالیم عالي بھ یوناني داده مي
  .گردید

آنچھ در روم آن زمان معادل تحصیالت دانشكده و دانشگاه زمان ما بود در مدارس و مكاتب استادان معاني 
اني بیان، كھ در دیوانھا از موكالن خود دفاع امپراطوري از برق استادان مع. رسید بیان بھ ھم مي

كردند، یا ھنر خود را بھ  نمودند، یا در مجالس عمومي تدریس مي كردند، یا برایشان الیحھ تنظیم مي مي
بسیاري از ایشان شھر بھ شھر . درخشید دادند، مي آموختند، و یا ھر چھار را یكباره انجام مي شاگردان مي

دادند كھ در ھر موضوع  كردند، و عمال نشان مي ات یا فلسفھ یا سیاست سخنراني ميگشتند، دربارة ادبی مي
  پلیني كھین دربارة ایسایوس . چگونھ باید با مھارت خطیبانھ اقدام كرد

  :گوید یوناني، كھ در آن ھنگام شصت و سھ سالھ بوده است، مي

د كھ ھر یك را بپسندند برگزینند و حتي گذار كند، شنوندگان را آزاد مي چند مسئلھ را براي بحث مطرح مي
كند، و بحث  خیزد، قبا بر تن مي گاه تعیین كنند كھ خود او كدام جانب را بگیرد؛ و پس از انتخاب وي برمي

اش  كشد؛ بیان او صریح، مجادلھ موضوع بحث را با تناسب كامل بھ میان مي… .شود شروع مي
  .ھوشیارانھ، منطقش قوي، و فصاحتش عالي است

چنین كساني ممكن بود مكتبي بگشایند، دستیاراني بھ كار گیرند، و عدة زیادي دانشجو گرد خود جمع 
سسترس حق التحصیل یك رشتھ  ٢٠٠٠شدند و تا  شاگردان از شانزدھسالگي بھ این مكاتب وارد مي. آورند
رشتة اخیر شامل  ھاي عمده عبارت بود از خطابھ، ھندسھ، نجوم، و فلسفھ ـ و رشتھ. پرداختند را مي

دادند ـ  را تشكیل مي» تحصیالت آزاد منشانھ«اینھا . شوند مواضیع بسیاري بود كھ اكنون علم خوانده مي
كھ قاعدتًا اجباري بھ اجراي   در نظر گرفتھ شده بود،» آزادة متشخص«یعني تحصیالتي كھ براي یك 

ت، پترونیوس از این شاكي بود كھ تحصیل ھمچنانكھ معمول بھ تمامي ازمنھ بوده اس. كارھاي بدني نداشت
مقصر اصلي در مورد حماقت شدید «: سازد جوانان را براي برخورد با مسائل دوران پختگي ناشایستھ مي

» .بینند شنوند و نمي جوانان ھمان مدارسند، چون در این مدارس ھیچ چیز دربارة امور زندگي روزانھ نمي
رس، بھ دانشجوي جدي و ساعي، آن روشن بیني و سرعت تفكر را توانیم بگوییم كھ آن مدا ما فقط مي

عرضھ داشتند كھ موجب امتیاز حرفة قضا در تمامي ادوار گردید، و آن قدرت فصاحت فاقد اصول اخالقي 
اي اعطا  ظاھرًا در این مكاتب ھیچ گونھ گواھینامھ. را عرضھ داشتند كھ خطیبان روم را ممتاز ساخت

آولوس . خواھد بخواند وانست مادام كھ مایل است بماند و ھر چند رشتھ را كھ ميت دانشجو مي. شد نمي
رفتند، و برخي از  زنان نیز بھ این مكاتب مي. گلیوس تا بیست و پنجسالگي بھ تحصیل در مكتب ادامھ داد

آن ـ دنبال آنان كھ طالب تحصیل بیشتر بودند دنبال فلسفھ بھ آتن ـ سرچشمة . رفتند ایشان پس از ازدواج مي
دالر خرج  ۴٠٠سیسرون سالي . رفتند طب بھ اسكندریھ، و دنبال ظریفكاریھاي معاني بیان بھ رودس مي

  .پرداخت تحصیل و شبانھ روزي پسرش را در دانشگاه آتن مي

تا زمان وسپاسیانوس، مكاتب معاني بیان چندان زیاد و متنفذ شده بودند كھ امپراطور زیرك چنان صالح 
اتب مھمتر واقع در پایتخت را با پرداخت مواجب دولتي بھ استادان عمده تحت كنترل دولت قرار دید كھ مك

خبر نداریم كھ وسپاسیانوس . بود) دالر ١٠,٠٠٠(سسترس  ١٠٠,٠٠٠دھد ـ حداكثر مواجب استادان سالي 
الیھ از وقفھاي خصوصي براي تحصیالت ع. این كمك خرج را بھ چند استاد یا چند شھر گسترش داد

  .اطالعاتي در دست است، چنانكھ پلیني كھین در كوموم وقف كرد

تا وقتي كھ . پسر كھ عقل بیشتر از پول داشتند ترتیب تحصیل رایگان داد ۵٠٠٠ترایانوس براي 
ھادریانوس بھ امپراطوري رسید، پرداخت مخارج دبیرستان از طرف دولت در بسیاري از شھرھاي 

ھادریانوس و . براي معلمان بازنشستھ حقوق تقاعدي در نظر گرفتھ شده بود امپراطوري رواج یافتھ بود و
pyدر ضمن كھ . آنتونینوس استادان طراز اول ھر شھر را از مالیات و سایر عوارض شھري معاف ساختند
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شد، تحصیالت بھ حد  پذیرفت و ادبیات فاسد مي خرافات رو بھ ازدیاد بود و اصول اخالقي انحطاط مي
  .رسیداعالي خود 

III  - روابط زن و مرد  

شد، و اگر پسر بود با مالیمت تحت  زندگي جوانان، از لحاظ اخالقي، اگر دختر بودند دقیقًا مراقبت مي
این . بخشودند رومیان نیز مانند یونانیان توسل مردان را بھ روسپیان بسھولت مي. گرفت نظارت قرار مي

احشھ خانھ بھ موجب قانون در خارج از حصار شھر قرار ف. حرفھ را قانون شناختھ و محدود ساختھ بود
كردند  توانست مشتري بپذیرد؛ روسپیان نام خود را توسط دستیاران دادستان ثبت مي داشت و فقط شبھا مي

برخي از زنان نام خود را بھ عنوان روسپي ثبت . جبھ بپوشند  و مكلف بودند، بھ جاي پیراھن بلند،
دستمزد روسپیان را چنان ترتیب داده بودند تا ھرزگي . انوني كشف زنا بگریزندكردند تا از مجازات ق مي

اما در این ھنگام تعداد . خبر دارد» خانم نیم ریالي«در دسترس ھمھ كس قرار گیرد؛ ھمھ كس از داستان 
 روسپیان تحصیلكرده، كھ سعي داشتند با سرودن شعر و تغني و دانستن موسیقي و رقص و مكالمة آمیختھ

الحصول، كسي حاجت بھ  براي یافتن این خواتین سھل. با فھم و دانش جلب مشتري كنند، رو بھ افزایش بود
توان زیر رواقھا و  دھد كھ با اینان مي اووید بھ خوانندگان خود اطمینان مي. خروج از حصار شھر نداشت

یشان را در درگاه معابد و و یوونالیس ا. رو بھ رو شد» بھ زیادي ستارگان آسمان«در سیرك و تئاتر 
مؤلفان مسیحي چنین ادعا . یافت مي  اي كھ نسبت بھ عشاق سختگیر نبود، بخصوص معبد ایسیس، االھھ

  . گرفت اند كھ در داخلة بست و میان محرابھاي معابد روم عمل فحشا انجا مي كرده

وم و عادات رومي آن را بد شاھد بازي، كھ بھ موجب قانون نھي گردیده بود و رس. شاھد نیز موجود بود
بھ تیر دلدوز عشق «سراید كھ  ھوراس چنین نغمھ مي. دانست، با وفور خاص مشرق زمین شكفت مي

و ھوراس از » عشق لوكیسكوس كھ در نرمي از ھر زني سر است؛«ـ و تیر عشق كھ؟ ـ » ام گرفتار آمده
اي زیبا یا نوجواني  بھ خاطر دوشیزه اي دیگر شعلھ«پذیرد كھ دچار  این عشق تنھا بدین طریق عالج مي

یكي از ھجویات یوونالیس، كھ قابل . ترین مضمونھاي مارتیالیس مربوط بھ لواط است نخبھ. گردد» رعنا
ارزش و مستھجن معروف بھ  شعر شھوي بي. طبع نیست، بیان شكایت زني است از این رقابت ناھنجار

  .ن ناپختھ رواج داشتآزادانھ میان جوانان گمراه و بزرگا» پرپاپیا«

افتاد و با كمك پدران و مادران مضطرب و دالالن محبت  ازدواج شجاعانھ با این گریزگاھھاي رقیب درمي
دختراني كھ بیش از نوزده سال . داد كھ تقریبًا براي ھر دختر الاقل شوھري موقت فراھم آورد ترتیبي مي

دو نامزد . شدند، اما چنین دختراني زیاد نبودند ميتلقي » ترشیده«داشتند و ھنوز بھ شوھر نرفتھ بودند 
اي ھم براي بیان آن  اي در میان نبود، و حتي در زبان التیني كلمھ دیدند، دوران معاشقھ كمتر یكدیگر را مي

  نبود؛ سنكا از آن شكایت داشت كھ خریدار ھر چیز را قبل از خرید 

بھ زناني كھ شاعر ھرگز اندیشة ازدواج با ایشان را بھ  شد یا یا بھ زنان شوھردار خطاب مي  اشعار عاشقانھ
و معشوق گرفتن زنان نیز، مانند فرانسة قرون وسطي و زمان حاضر، با اوضاع و . داد خود راه نمي

كرد كھ میان زنان شوھردار رومي  سنكاي مھین چنان فرض مي. شد احوال مشابھ، پس از ازدواج آغاز مي
پنداشت كھ زن شوھرداري كھ با دو فاسق بسازد نمونة  فیلسوف او چنین مي زنا بسیار رایج است، و پسر

اند، و مردي كھ از  زنان پاك فقط آنانند كھ طلب نشده«: سراید اووید كج بین چنین مي. كامل وفاداري است
مرثیة سادة . رویھاي ادبي باشد اینھا ممكن بود زیاده» .عشقبازي زنش خشمگین شود روستایي صرف است

ازدواج بدون طالق تا ھنگام مرگ »  :گوید وینتوس وسپیلو براي زنش بیشتر محل اطمینان است كھ ميك
یوونالیس از زني » .ماند، اما دوران زناشویي ما چھل و یك سال با خوشبختي دوام یافت بندرت پایدار مي

ھ خاطر مال یا جاه برخي زنان، كھ بیشتر ب. كند كھ ظرف پنج سال ھشت بار ازدواج كرده است یاد مي
سپردند، وظیفة خود را  كردند، اگر جھیزیة خود را بھ شوھر و تن خود را بھ معشوق خویش مي شوھر مي

اي در یكي از اشعار یوونالیس بھ شوھرش كھ ناگاه سر رسیده است چنین  زانیھ. كردند انجام یافتھ تلقي مي
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زن در آن ھنگام » آزادي» «خواھیم بكنیم؟ مي مگر توافق نكردیم كھ ھر دو ھر كار كھ«: دھد توضیح مي
قانون . اثر بود ، و تنھا اختالف آن عدم حق شركت زنان در رأي و نص قوانین بي نیز مانند اكنون كامل بود

  .زنان را اسیر كرده، اما رسوم ایشان را آزاد ساختھ بود

برخي زنان در كارگاھھا یا . وددر موارد متعددي، مانند زمان ما، آزادي زنان بھ معني نھضت صنعتي ب
شدند؛ گروھي از لحاظ  ھا و خصوصًا در نساجي بھ كار اشتغال داشتند، بعضي وكیل یا دكتر مي كارخانھ

دیدند و برایشان نطق  رساندند؛ زنان فرمانداران مستعمرات لشكریان را سان مي سیاسي قدرت بھ ھم مي
كردند، و زنان شھر پومپئي  ناصب سیاسي دست و پا ميدوشیزگان آتشبان براي دوستان خود م. كردند مي

كاتو روم را بر حذر كرده بود كھ اگر . نوشتند خواستند بر دیوار مي نام آن مردان سیاسي را كھ بیشتر مي
كاران بر  زنان برابري با مردان را تحصیل كنند، آن را بھ برتري بر مردان بدل خواھند كرد؛ و محافظھ

یوونالیس از اینكھ زنان را بھ شاعري و ورزش و . شدند خواندند و خیره مي ذیر ندبھ ميتحقق آشكار این تح
كرد مارتیالیس زنان را حیوانات سبع و حتي شیراني  دید وحشت مي گالدیاتوري و بازیگري مشغول مي

جان  گوید كھ در چنان نبردھایي ستاتیوس سخن از زناني مي. كرد كھ در میدان بھ جنگ مشغولند وصف مي
» .گذاردند و از ھر سو خود را بھ تماشا مي«گشتند  خانمھا، سوار بر تخت روان، در خیابانھا مي. اند داده

كردند؛ ھمراه مردان بھ  ھا، و صحن معابد با مردان گفتگو مي در رواقھا، باغھاي عمومي، باغچھ
ھاي برھنة آنان چیزي  شانھ«رفتند، كھ بھ قول اووید  ضیافتھاي خصوصي یا عمومي و بھ آمفي تئاتر مي

اي خوش و رنگین و مختلط بود كھ اگر یونانیان  جامعة روم جامعھ» .داشت دلپذیر براي تماشا عرضھ مي
  زمان پریكلس

در فصل بھار، زنان خوش لباس قایقھا و سواحل و . افتادند توانستند تصور آن را بكنند، بھ وحشت مي مي
ھاي  ییالقي را با خنده و زیبایي غرورآمیز و گستاخیھاي عاشقانھ و دسیسھویالھاي بایایي و سایر نقاط 

  .خواندند پیرمردان از سر حسرت ایشان را بدكار مي. آكندند سیاسي خود مي

خانمھایي كھ بھ ھنرھا یا مذھب . زنان سبكسر یا ھرزه در آن زمان نیز مانند اكنون اقلیت انگشتمایي بودند
اشعار سولپیكیا را . مانند این عصر متعدد بودند، ھر چند ھمیشھ مشخص نبودند باختند یا ادبیات دل مي

این اشعار بسیار شھوي بودند، ولي از آنجا كھ مخاطب آنھا شوھر . دانستند ھمسنگ اشعار تیبولوس مي
فة تئوفیال، دوست مارتیالیس، زني فیلسوف و در دو فلس. شدند شاعره بود، تقریبًا عاري از گناه تلقي مي

برخي زنان خود را با كارھاي بشردوستانھ و اجتماعي مشغول . رواقي و اپیكوري واقعًا خبره بود
ھا كمك  نمودند، و بھ عنوان حامي بھ اتحادیھ كردند، بھ شھرھاي خود معابد و تئاترھا و رواقھا اعطا مي مي
» صومعة مادران«روم یك . ستاسم برده شده ا» مجمع زنان«اي در النوویوم از  در سنگ نبشتھ. دادند مي

در ھر صورت، پس از خواندن آثار . داشت؛ و شاید ایتالیا واجد اتحادیة ملي باشگاھھاي زنان بوده است
اوكتاویا كھ با وجود تمامي : شویم مارتیالیس و یوونالیس، از یافتن آنھمھ زنان خوب در روم مبھوت مي

بود و اطفال خارجي او را بار آورد؛ آنتونیا، دختر محبوب خیانتھاي ماركوس آنتونیوس نسبت بھ او وفادار 
بھ واسطة   اوكتاویا، بیوة با عصمت دروسوس، و مادر كامل گرمانیكوس؛ مالونیا، كھ تیبریوس را علنًا

بدكاري شماتت كرد و بعد خود را كشت؛ آریاپایتا، كھ وقتي كالودیوس بھ شوھرش كایكینا پایتوس فرمان 
بھ سینة خود فرو برد و در حال احتضار آن سالح را بھ شوھر خویش داد؛ و براي اي  مرگ داد دشنھ

پاولینا، زن سنكا، كھ سعي كرد با شوھر خود بمیرد؛ پولیتا،   ؛»درد ندارد»   :آرامش خاطر شوھرش گفت
كھ چون نرون شوھرش را اعدام كرد دست بھ روزة مرگ زد، و چون ھمان حكم دربارة پدرش صادر شد 

اي را تحمل كرد، اما توطئة  سیلة انتحار بھ پدر پیوست؛ اپیخاریس، آن زن آزاد شده كھ ھر گونھ شكنجھبھ و
شمار كھ شوھران خود را از نظام اجباري پنھان و محفوظ  پیسو را فاش نساخت؛ و آن ھمھ زنان بي

ا خطرات فراوان و بھاي رفتند، یا ھمچون فانیا، زن ھلویدیوس، ب داشتند، یا ھمراه ایشان بھ تبعید مي مي
ھاي  تنھا ھمینھا كھ نام بردیم كفة ترازو را در مقابل تمامي بدكاره. كردند گزاف از شوھران خود دفاع مي

py  .سازد مضامین مارتیالیس و نیشھاي یوونالیس بھ طرف زنان عفیف متمایل مي
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ایم و وفاداري  در پس چنین زنان قھرماني، آن عدة كثیر زنان شوھرداري بودند كھ نامشان را ھم نشنیده
  فضایل قدیم روم. زنانھ و فداركایھاي مادرانة ایشان تمامي ساختمان حیات روم را برپا و استوار داشتھ بود

شیارانة مسئولیت، و احتراز از وقار، سادگي، دلبستگي متقابل ابوین و اوالد، حس ھو  ـ پرھیزگاري،
  روي یا خودنمایي ـ ھنوز ھم در خانھ و  زیاده

آمده است، ناگھان در زمان نروا و ترایانوس سر بر نیاوردند؛ اینان، بي آنكھ صدایي از ایشان برخیزد، در 
مان و تنزل مرد  اند، دوران جاسوسي امپراطوران را ھم تحمل كرده بودند، عصر مستبدان موجود بوده

در مراثي كھ شوھري براي زن، یا زني براي . پناه و ابتذال زنان جوامع متعین را ھم گذرانده بودند بي
ھا و خانمانھا بھ چشم ما  اند اندك برقي از آن خانھ شوھر خود، یا پدر و مادر بر گور فرزند خود نوشتھ

از جان عزیزترم . یموس خفتھ استدر اینجا استخوانھاي اوربیلیا زن پر«: بر گوري نوشتھ است. رسد مي
بھ زن گرامیم «: و بر گوري دیگر» !الوداع مایة آسایش من. بیست و سھ سالھ، محبوب ھمھ، ورپرید. بود

» .ام كھ دیگر زن نگیرم كھ ھجده سال را با سعادت در كنارش گذراندم، بھ خاطر عشقش سوگند خورده
رشتند، كودكانشان را مالمت و  پشم مي: شان مجسم كنیمھا توانیم در خیال خود این زنان را در خانھ مي

كردند، و در پرستش  كردند، خادمان را راھنما بودند، پول كمي را كھ داشتند با دقت خرج مي تربیت مي
ھر چند روم فاقد اصول اخالقي بود، اما آن كشوري . شدند ارثي خدایان خانگي با شوھران خود شریك مي

  .سابقھ رساند ھمان رم بود، نھ یونان ي باستان بھ رفعتي بيكھ خانواده را در دنیا

IV - لباس  

تر  اگر بتوان با دیدن چند صد مجسمھ حكمي كرد، مردان رومي زمان نرون از مردان اوایل جمھوري فربھ
انگیز  در ابتدا، سلطھ بر جھان ایشان را فطرتًا سخت و مقاوم و وحشت. ھا نرمتر بودند و در اندام و گونھ

ساختھ بود، نھ دوست داشتني؛ اما غذا و شراب و بیماري بسیاري را بھ صورتي درآورده بود كھ اگر امثال 
تراشیدند، یا معمولتر آن بود كھ  ھنوز ھم ریش خود را مي. آوردند دیدند، فریاد برمي سكیپیو آن را مي

تراشید برایش عیدي بود؛  نخستین روز كھ جواني ریش خود را مي. تراشید آرایشگري ریش ایشان را مي
مردم عادي روم ھمچنان سنت جمھوري را . داشت غالبًا بروت بكر خود را پرھیزگارانھ بھ خدایي تقدیم مي

زدند تا حدي كھ نزدیك تراشیدن بود، اما عدة روزافزوني از  دادند و موي سر خود را كوتاه مي ادامھ مي
ماركوس آنتونیوس و دومیتیانوس نیز . نوعًا مجعد كننددادند كھ موي سرشان را مص افراد جلف دستور مي
دادند  بسیاري از مردان موي عاریھ بر سر داشتند، و برخي دستور مي. شوند گر مي بھ ھمین صورت جلوه

ھا و چھ در خارج خانھ، در این  تمامي طبقات، چھ در خانھ. تا شكل مو را بر فرق سرشان نقاشي كنند
موكالن در مراسم . شد توگا فقط در موارد رسمي پوشیده مي. كردند ه در بر ميھنگام قبا یا پیراھن ساد

قیصر ردایي ارغواني . پوشیدند پذیرایي و پاتریسینھا در سنا یا در وقت تماشاي ورزشھاي رزمي آن را مي
واني از كرد، و بسیاري از رجال از او تقلید كردند؛ اما اندكي بعد لباس ارغ بھ نشانة مقام خود در بر مي
اي كھ بستھ نشود نبود، و  كرد، تكمھ از این شلوارھاي مزاحم كسي در بر نمي. لوازم خاص امپراطوران شد

مچ «اما در قرن دوم مردان رفتھ رفتھ ساق پا را با . كرد كسي جوراب ساقھ بلند كھ پایین بیفتد برپا نمي
شد، كھ برجستگي  اي شروع مي مي یا چوب پنبھمانند چر پاشنھ و نعلین پاپوش از كفش بي. پوشاندند مي» پیچ

  آن میان شست و انگشت چھارم پا واقع

رسید كھ معموال با جبھ بھ عنوان لباس كامل  شد، و بھ كفش پاشنھ بلند تمام چرم یا چرم و پارچھ مي مي
  .شد پوشیده مي

شود،  ھا دیده مي كھھا و بر س زنان رومي دوران اول امپراطوري، آن طور كھ بر فرسكوھا و در مجسمھ
اند ـ جز آنكھ آنان ھمگي موخرمایي بودند، اندام  شباھت بسیار بھ زنان امریكایي در آغاز قرن بیستم داشتھ

آن زنان . شد كھ رفتار و اطوارشان لطفي گیرنده داشتھ باشد نسبتًا الغري داشتند، و لباسشان موجب مي
گرفتند، بعضي با جد و جھد شنا  برخي ھالتر مي دانستند؛ ارزش آفتاب و ورزش و ھواي آزاد را مي
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زنھا معموال . بستند كردند، و گروھي روش غذایي خاصي داشتند؛ دیگران با بند پستانھاي خود را مي مي
بستند و با  اكثر آن را در تور مي. زدند مي» گوجھ فرنگي«كردند و پشت گردن  موھا را بھ عقب شانھ مي
خواست؛ موھا  رسمھاي بعدي از زنان آرایش موي بیشتر و بلندتري مي. زدند مينوار یا بند باالي سر گره 

داشتند و با موي بور عاریھ، كھ از دختران گرمانیایي خریده و بھ روم  آراستند و با سیم نگاه مي را بلند مي
را وادار بھ زني كھ مبادي رسوم بود ممكن بود چندین ساعت چند كنیز و غالم . كردند شد، تزیین مي نقل مي

  . آراستن و پیراستن ناخنھا و آرایش موي خود كند

را بھ عنوان یكي از مھمترین فنون زمان » زیباسازي«یوونالیس . وسایل آرایش مانند زمان ما متنوع بود
اطاق خواب . ھا، و شاعران مجلدات بسیار در آن موضوع تألیف كردند كند؛ پزشكان، ملكھ خود وصف مي

خانة آالت آرایش بود ـ موچین، قیچي، تیغ، سوھان، ماھوت پاك كن، شانھ، برس مو، خاتون رومي كار
انواع مواد مو . روغن، خمیر، سنگ پا، و صابون  ھاي عطر، كرم، ھا و شیشھ تور مو، گیس عاریھ، كوزه

ف رفت، و انواع مواد ُدھني معطر براي جعد دادن و ثابت كردن مو مصر زدا براي ازالة مو بھ كار مي
گذاشتند؛ این خمیر را پوپایا ساختھ بود،  بسیاري زنان شبھا نقابي از خمیر و شیر خر بھ صورت مي. شد مي

برد؛ گاه  و چون آن را در ترمیم رنگ ناپسند پوست مفید یافت، در تمامي مسافرتھاي خود خر بھ دنبال مي
كردند،  ا رنگ سفید یا سرخ ميصورت خود را ب. كرد یك گلھ خر ھمراه داشت و در شیر خر استحمام مي

و گاه رگھاي شقیقھ را با خطوط ظریف   گرفتند، كردند و یا روي آن رنگ مي مژگان و ابروان را سیاه مي
دھد كھ بھ  بوي گند روغن پوپایا را مي«یوونالیس شكایت داشت كھ زن ثروتمند . كردند آبي تقویت مي

اووید این فنون را موجب گمراھي . بیند را نمي كھ ھرگز روي زنش» چسبد لبھاي شوھر بینوایش مي
داد كھ آنھا را از معشوقان خود پنھان كنند ـ ھمھ را مگر شانھ زدن گیسوان  دانست و بھ خانمھا پند مي مي

  . ساخت كھ وي را سرمست مي

ه شده در این ھنگام زیرپوشھاي ظریف بھ لباسھاي سادة زنانة مربوط بھ دوران قبل از ھانیبال روم افزود
زمستانھا خزھاي نرم اندامھاي . بخشید افكندند، و نقاب رازي دل انگیز بھ چھره مي شال روي شانھ مي. بود

ابریشم و . پوشیدند ابریشم چنان عادي بود كھ مردان نیز مانند زنان مي. داد ثروتمند را نوازش مي
در ازاي پنج سیر كرك صوري دو  رومیان غالبًا. ساختند ھاي كنفي را با رنگھاي گران ملون مي پارچھ

ھا، فرشھا، و روپوشھا ھمھ با قالبدوزي زر و سیم تزیین  لباسھا، پرده. پرداختند رنگھ ھزار دناریوس مي
دوختند؛ ممكن بود  ساختند، و گاه با دقت تمام رو باز مي كفش زنانھ را با چرم نرم یا پارچھ مي. شد مي
ھاي بلند نقص طبیعت را تالفي  غالبًا پاشنھ. را جواھر نشان كنندھاي آن را طال بگیرند و خود كفش  لبھ
  .كردند مي

ریز، و سنجاق  انگشتري و گوشواره، گردنبند، بازوبند، النگو، سینھ. جواھر جزء عمدة تجھیزات زنان بود
ھ ھمراه لولیا پاولینا یك بار لباسي سراپا از زمرد و مروارید پوشیده بود و قبوضي ب. از لوازم حیات بود
پلیني بیش از صد نوع سنگ قیمتي را نام . سسترس ارزش آنھاست ۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠داد  داشت كھ نشان مي

ھاي »زمرد«. تقلید ماھرانھ از این جواھرات صنعتي پر مشغلھ بود. برد كھ در روم معمول بود مي
آنھا را بھ جاي اي روم از زمردھاي مصنوع زمان ما بھتر بود و تا قرن نوزدھم جواھرفروشان  شیشھ

مردان نیز، مانند زنان، بھ سنگھاي بزرگ و انگشت نما عالقھ داشتند، سناتوري بر . فروختند اصل مي
دستور داد او را   الشمسي داشت بھ درشتي یك فندق؛ آنتونیوس كھ از وجود آن خبر شد، انگشتري خود عین

. برد سسترس را بر انگشت خود مي ٢‘٠٠٠‘٠٠٠وي گریخت، در حالي كھ . بھ نظام اجباري دعوت كنند
. گمان جواھر در آن زمان نیز مانند بسیاري اوقات دیگر سدي در برابر تورم پول یا انقالب بوده است بي

تیبریوس و امپراطوران . در این زمان ظروف سیمین، جز میان طبقة پایین اجتماع، میان ھمھ مرسوم بود
. این احكام قابل اجرا نبود و بزودي از خاطرھا رفت بعدي احكامي بر ضد تجمل صادر كردند، اما

ھا براي ھنروران روم و شرق كار بھ  تیبریوس تسلیم شد و اعتراف كرد كھ اسراف پاتریسینھا و نوكیسھ
بدون »  :گفت تیبریوس مي. دھد كھ باجھاي مستعمرات از پایتخت بازگردد آورد، و فرصتي مي وجود مي
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آمیزتر نبود، و بھ ھیچ روي در طمطراق و گراني بھ پاي  لباس رومي از لباس زنان زمان ما چندان تجمل
یافت، یك  مد لباس در روم بھ سرعت شھرھاي زمان ما تغییر نمي. رسید ملبوس خاوندان قرون وسطي نمي

اما، در مقایسھ با موازین جمھوري، . ه باشدلباس خوب را ممكن بود یك عمر پوشید و باز ھم از شكل نیفتاد
پیش از آنكھ لوكولوس و پومپیوس غنایم و لذت پرستي را از شرق براي روم بھ ارمغان آورند، مردم طبقة 

ھاي مجلل در بھشت اپیكوري  باالي روم اكنون از حیث لباس ظریف، اغذیة متنوع، اثاث شكیل، و خانھ
رھبري سیاسي و تقریبًا از قدرت سیاسي افتاده بودند، از مجامع بھ آریستوكراتھا، كھ از . زیستند مي

كاخھاي خود پناه بردند و بدون ھیچ گونھ اعتقادات اخالقي، جز فلسفھ، خود را بھ تجسس لذت و ھنر 
  .زیستن سپردند

V – یك روز زندگي در رم  

اقھا، ستونھاي مرمر كف مرمرین و موزاییك اط. تجمالت خانھ بمراتب بیش از تجمالت لباسھا بود
رنگارنگ، آالباستر، و سنگ سلیماني؛ دیوارھاي با نقاشیھاي درخشان یا جواھرنشان؛ سقفھاي گاه مذھب 

ھاي مزین بھ الك سنگ پشت، عاج، نقره، یا  ھاي عاج؛ نیمكت یا شیشھ پوش؛ میزھاي چوب لیمو با پایھ
و نرون  ٨٠٠‘٠٠٠یلیونرھاي عادي ھاي زربفت اسكندراني یا رومیزیھاي بابلي كھ م طال؛ پارچھ

بند؛ شمعدانھاي برنزي،  پرداختند؛ تختھاي برنزي، با تور پشھ سسترس در بھاي آن مي ۴‘٠٠٠‘٠٠٠
ھاي ُدر كوھي ـ  ھا و تصاویر و اشیاي ھنري؛ گلدانھاي برنز كورنتي یا شیشھ اي؛ مجسمھ مرمري، یا شیشھ

  .ربابي عصر نرون را آكنده بودھاي ا اینھا ھمھ جزئي از تزییناتي بود كھ خانھ

بایست غالمان متعددي خریداري . زیست كھ گویي در موزه اقامت دارد اي ارباب چنان مي در چنین خانھ
در . شدند تا دستة غالمان اولي را بپایند شدند تا آن ثروت را حفظ كنند و غالمان دیگري ابتیاع مي مي

زندگي . مت حضور و نظارت یا صنعت اشتغال داشتندغالم بودند كھ بھ كارھاي خد ۴٠٠برخي منازل 
  . گذشت ارباب، حتي در خلوت اطاقھایش، در مالء غالمانش مي

آوردند، و ھنگام استراحت  وقت غذا دو غالم در خدمت بودند، ھنگام لباس كندن دو غالم چكمھ از پا در مي
نانكھ گویي منظور مسلم ساختن بدبختي چ. ایستاد ـ این بھشت موعود نیست اي بھ پاس مي بر ھر در گماشتھ

ثروت باشد، ارباب روز را در حدود ساعت ھفت با پذیرفتن وابستگان و انگلھاي خود و گونھ وادادن بھ 
انجامید، بھ صرف صبحانھ  پس از دو ساعت كھ این امر بھ طول مي. كرد ھاي ایشان آغاز مي بوسھ

آداب چنان مقرر داشتھ بود كھ شخص . شد ان مشغول ميسپس بھ دید و بازدید رسمي با دوست. پرداخت مي
كرد؛ و در نامزدي  داد؛ در كارھاي قضایي و انتخابات بھ ایشان كمك مي بایست مالقات دوستان را پس مي

این . رساند دخترانشان، مراسم بلوغ پسرانشان، خواندن اشعارشان، و امضاي وصایایشان حضور بھ ھم مي
سپس . شد كھ در ھیچ تمدني نظیر نداشت تماعي با چنان لطف و ادبي انجام ميكارھا و سایر تعھدات اج

  .شد رفت یا بھ مأموریت دولت یا بھ كارھاي شخصي خود مشغول مي ارباب بھ سنا مي

چنین افرادي، پس از دید و . تر نبود تر بود، اما كم زحمت براي افرادي كھ كمتر ثروتمند بودند زندگي ساده
مردم افتاده ھنگام برآمدن آفتاب مشغول . شدند نھ، تا ظھر بھ كارھاي شخصي مشغول ميبازدیدھاي صبحا

. كردند كار خود بودند؛ از آنجا كھ زندگي شبانھ بسیار قلیل بود، رومیان حداكثر استفاده را از روز مي
ت صرف شام شد، و شام در ساعت سھ یا چھار ـ و ھر چھ طبقھ باالتر بود، وق ناھار سبكي ظھر خورده مي

گشتند و تا غروب آفتاب  پس از ناھار و اندكي استراحت، دھقانان و كارگران بھ كار بازمي. شد دیرتر مي
رومیان دورة امپراطوري . رفتند كردند؛ دیگران در خارج یا حمامھاي عمومي دنبال تفریح مي كار مي

ایشان نیز مانند ژاپنیان بوھاي عمومي . ددادن استحمام را بیشتر از عبادت خدایان با عالقة مذھبي انجام مي
رسید،  دادند، و در پاكیزگي ھیچ ملتي در دنیاي باستان بھ پاي ایشان نمي را بھ عطر اختصاصي ترجیح مي

در . كردند براي زدودن عرق، دستمال ھمراه داشتند؛ و دندان را با گرد و خمیر مسواك مي. مگر مصریان
بار استحمام كافي بود؛ اما در این ھنگام شخص بایست روزي یك بار اوایل دورة جمھوري ھر ھفتھ یك 
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گوید كھ حتي روستاییان ھر روز  جالینوس مي. حمام كند یا خود را دچار نیش مارتیالیس مانندي سازد
اي داشتند كھ با  شد؛ منازل اغنیا حمام سرخانھ ھا تشت حمام دیده مي در غالب خانھ. كردند استحمام مي
اما اكثریت آزادگان رومي بھ حمامھاي عمومي اتكا . درخشید اي یا سیمین مي یر مرمري یا شیشھاسباب و ش

  .داشتند

اما حمامھاي بزرگ، . استخر شناي عمومي ١٣۵٢حمام، بھ اضافة  ٨۵۶روم بود؛ در قرن چھارم میالدي 
از آن حمامھاي شد و صدھا غالم كارگر داشت،  ساخت و توسط صاحبان امتیاز اداره مي كھ دولت مي

كھ توسط آگریپا، نرون، تیتوس، ) ھا گرمابھ(این ترماي . متعلق بھ اشخاص بیشتر مورد توجھ بود
ترایانوس، كاراكاال، آلكساندر سوروس، دیوكلتیانوس، و قسطنطین ساختھ شده بود آثار باقي شكوه دولت 

توانستند در آن واحد در آنھا  نفر مي ١۶٠٠نشیمن مرمري داشت و  ١۶٠٠حمامھاي نرون . اجتماعي بود
ھر شھرنشیني . انداخت نفر را راه مي ٣٠٠٠حمامھاي كاراكاال و دیوكلتیانوس ھر یك . استحمام كنند

پرداخت، و ظاھرًا روغن  توانست با پرداخت مبلغي ناچیز بھ حمام برود؛ دولت كسر خرج حمام را مي مي
ا یك بعد از ظھر براي زنان و از ساعت دو بعد از حمامھا از آغاز صبح ت. و شستن مشتري با حمام بود

آن واحد اجازه   ظھر تا ھشت براي مردان باز بود؛ اما غالب امپراطوران استحمام زن و مرد را در
رفت تا لباس خود را عوض كند، سپس بھ ورزشگاه وارد  معموال مشتري ابتدا بھ رختكن مي. دادند مي
یكي از توپ . د یا بدود یا بجھد یا دیسك یا نیزه بیندازد یا توپ بازي كندشد تا مشتزني كند یا كشتي بگیر مي

امریكاییھا بود؛ در یك جور توپ بازي دیگر، دو دستة مخالف براي » مدیسین بال«بازیھا شبیھ بازي 
افتادند و تمام فنون یك دستة بازیكن مانند حاضر را بھ كار  رساندن توپ بھ مقصد مخالف در ھم مي

دادند در  پیرمرداني كھ ترجیح مي. دادند آمدند و نمایش مي اي بھ حمام مي گاه توپ بازھاي حرفھ. ندبرد مي
داشتند با مالش پیھ ایشان را كم  رفتند و غالمي را وا مي ورزش وكیل بگیرند بھ اطاقھاي مشت و مال مي

  .كند

شد كھ ھواي آن  ارد اطاقي ميرفت و براي این كار ابتدا و مشتري پس از ورزش بھ محل حمام اصلي مي
خواست بیش از آن عرق بریزد بھ  رفت كھ ھواي آن داغ بود، و اگر مي گرم بود و از آنجا بھ اطاقي مي

شست و براي  سپس در آب گرم خود را مي. رفت كھ بخار بسیار داغي در آن جریان داشت مي الكونیكوم
اي كھ رومیان از گلھا آموختھ بودند ـ صابون كھ از پیھ و خاكستر چوب غان یا نارون  این كار از چیز تازه

رود  احتمال مي. بوداین اطاقھاي گرم بیشتر از سایر قسمتھاي مورد توجھ . كرد شد ـ استفاده مي ساختھ مي
كھ این حمامھا یا اطاقھاي گرم كوششي بوده است كھ روم براي جلوگیري یا تخفیف روماتیسم و ورم 

رفت؛ ممكن بود ضمنًا بھ حوض آب سرد یا  مشتري سپس بھ حمام سرد مي. برده است مفاصل بھ كار مي
مالش دھند، و این ماده معموال داد با روغن یا مادة دھني او را  سپس دستور مي. حوض شنا ھم برود

كردند، بھ  شستند، بل با پارچة مویي پاك و با حولھ خشك مي این روغن را دیگر نمي. مقداري زیتون داشت
  داخل  طوري كھ مقداري روغن بھ جاي چربي، كھ حمام گرم بیرون برده بود،
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  نماي داخلي و بازسازي شدة حمامھاي كاراكاال

  .پوست شود

این حمامھا ھم حمام بودند و ھم باشگاه؛ . افتاد كھ مشتري در این ھنگام از حمام برود ق ميكمتر اتفا
اطاقھایي در آن بود كھ مخصوص بازي طاس و شطرنج بود، راھروھایي داشت مملو از نقاشي و مجسمھ، 

، تاالرھایي توانستند بنشینند و صحبت كنند، كتابخانھ و قرائتخانھ داشت نشیمنھایي داشت كھ دوستان مي
توانست جھان را توضیح  اي بنوازد یا بخواند و فیلسوف مي توانست قطعھ داشت كھ رامشگر یا شاعر مي

زن و . یافت در این ساعات بعد از ظھر، بعد از استحمام، جامعة روم مھمترین نطقة تالقي خود را مي. كند
كردند؛  كردند، و مغازلھ یا مباحثھ مي فتگو ميآمیختند، گ مرد آزادانھ و با نشاط اما مؤدبانھ با یكدیگر مي

رومیان در حمام، تماشاي ورزشھاي رزمي، و باغھاي ملي عالقة شدید خود را نسبت بھ صحبت و 
  .كردند شایعات و شنیدن اخبار و رسواییھاي روز ارضا مي

. خوردند زل شام ميتوانستند در رستوران حمام شام بخورند، اما غالب ایشان در من كردند مي اگر میل مي
روزگاري، . رسم بر آن بود كھ ھنگام غذا دراز بكشند  شاید بھ علت تنبلي ناشي از ورزش و حمام گرم،

اما در این ھنگام زنان نیز كنار مردان لم . نشستند كشیدند، زنان جدا مي ھنگامي كھ مردان دراز مي
روي . ھ شكل چھارگوش چیده شده بوداطاق غذاخوري سھ مصطبھ داشت كھ دور میز بزرگ ب. دادند مي

خورد سرش را روي بازوي چپش  كسي كھ سر میز غذا مي. نشستند ھر مصطبھ عادتًا سھ نفر مي
  .اي، و بدنش در طرف مقابل میز دراز شده بود گذاشت و بازویش را روي مخده مي

در صورت اغذیة  پلیني. خوردند طبقات فقیرتر ھمچنان غالت و لبنیات و سبزي و میوه و گردو مي
خوردند و در  ثروتمندان گوشت مي. برد رومیان انواع مختلف غذاي سبزي را از سیر گرفتھ تا شلغم نام مي

. گوشت خوك بیش از گوشتھاي دیگر مورد عالقھ بود. كردند این كار مانند گوشتخواران بیرحم افراط مي py
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سوسیس گوشت . آید خوب از آن عمل ميگوید كھ پنجاه جور غذاي  پلیني از این جھت مدح خوك را مي
  .گرداندند، ھمچنانكھ امروز در بزرگراھھا مرسوم است ھا مي خوك را در اجاقھاي قابل حمل دور كوچھ

ضیافت در ساعت چھار بعد از . خورد، انتظار غذاي كمیاب داشت وقتي كسي در مجلس ضیافتي غذا مي
افشاندند، ھوا از بوي  روي میز گل و جعفري مي. شد و تا اواخر شب یا روز ادامھ داشت ظھر آغاز مي

پوشیدند و  يانداختند، و خدمتكاران لباس یكجور م ھا مخده مي عطریات خارجي مملو بود، روي مصطبھ
آمد كھ میزبان و سرآشپز او از آنھا بھ  بین مشھي و دسر غذاھاي تجمل آمیزي مي. كردند راست حركت مي

ماھي . آمد ماھي كمیاب، پرندة كمیاب، و میوة كمیاب ھم جالب بود و ھم ذائقھ را خوش مي. بالیدند خود مي
  یك ماھي را بھ ھشت ھزار سسترس خریدند؛ آسینیوس كلر  آزاد را ھر نیم كیلو ھزار سسترس مي

ماھي را زنده بیاورند و برابر چشمان میھمانان بجوشانند تا ایشان را از رنگھاي مختلفي كھ ماھي در 
ودیوس پولیو این ماھیھا را كھ نیم متر طول آنھا بود در مخزن . گرفت لذت برند احتضار مرگ بھ خود مي

مارماھي و . داد كردند بھ خورد آنھا مي رضایت او را نميداد و غالماني را كھ جلب  بزرگي پرورش مي
بال شترمرغ، . شد، اما قانون خوردن موش صحرایي را نھي كرده بود حلزون غذاي عالي محسوب مي

آپیكیوس، كھ یك تن خوشگذران . زبان عنقا، گوشت پرندگان، و جگر غاز غذاھاي مورد عالقھ بودند
گر پرورده را بدین نحو ابداع كرد كھ با خوراندن انجیر بھ ماده معروف زمان تیبریوس بود، خوراك ج

داد كھ پس از صرف غذاي سنگین،  رسم معمول بھ میھمانان اجازه مي .كرد ميخوك جگر آنھا را فربھ 
دادند و سپس  برخي از پرخوران این عمل را در وسط غذا انجام مي. یھ كنندمعده را با دواي قي آوري تخل

چنین » .خورند تا قي كنند كنند تا بخورند، مي قي مي«: گوید سنكا مي. پرداختند مجددًا بھ اقناع اشتھا مي
ن رسم بود از این دلچسبتر ای. بند بدتر نبود رفتاري استثنایي بود، و از میخوارگي افراطي امریكاییان شرط

افشاندند، یا با موسیقي و رقص و شعر  دادند، یا از سقف گل و عطر بر سرشان مي كھ بھ میھمانان ھدیھ مي
گفتگو، كھ بھ واسطة شراب قید و بندي نداشت و بر اثر حضور جنس . كردند و نمایش از ایشان پذیرایي مي

  .رساند آمد، شام را بھ پایان مي مخالف بھ حرارت مي

نین فرض كرد كھ این گونھ ضیافتھا پایان عادي ھر روز رومیان بوده یا در زندگي رومیان بیش از نباید چ
تاریخ نیز مانند جراید زندگي را . مجالس ضیافت امروزي كھ با چندین نطق ھمراه است معمول بوده است

ریف یا زندگي عادي برد و از نقل احوال مرد ش دھد، چون از موارد استثنایي لذت مي خالف واقع جلوه مي
با اكراه از خواب : بیشتر رومیان مثل خود ما و ھمسایگان ما بودند. كند كھ خبر جالب ندارد پرھیز مي

ورزیدند،  كردند، زیاد عشق مي كردند، خیلي كم بازي مي خوردند، زیاد كار مي خاستند، زیاده مي برمي
زدند، وقت بیداري در خواب  فراوان حرف مي كردند، اندكي بگومگو مي  كردند، بندرت از كسي نفرت مي

  .خوابیدند خوردند، و مي و خیال غوطھ مي

VI – تعطیالت رومي  

  تئاتر – ١

تعطیالت بسیاري نیز داشت كھ زماني با نمایشھاي مذھبي بھ وقار آمیختھ بود؛ و در این ھنگام با عشرت 
ھا یا مرغزارھاي كنار  تابستانھا بسیاري از مردم فقیر از گرماي مرطوب بھ میكده. دنیوي نشاط آمیز بود

رقصیدند، و عشق  ، ميخوردند نوشیدند، مي در ھواي آزاد مي. گریختند رودخانھ یا حومة شھر مي
آمدند ممكن بود بھ نقاط ساحلي در كنارة غربي بروند، یا با اغنیا در  آنان كھ از عھده برمي. ورزیدند مي

زمستانھا آرزوي ھر رومي آن بود كھ بھ جنوب و در صورت . كنار خلیج بایاي بھ تفریح مشغول شوند
اما . عنوان تصدیق عضویت در طبقة باال، باز گردد امكان بھ رگیوم یا تارنتوم برود و با پوست سوختھ، بھ

pyروایت، شعر و موسیقي، : ماندند وسایل تفریح فراوان و ارزاني در اختیار داشتند آنان كھ در روم مي
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راني، مبارزه تا  نمایش، مسابقات ورزشي، مسابقات پولي، اسبدواني، ارابھ  درس، كنفرانس، نمایش ساكت،
ھاي  ن افراد و سباع، و جنگھاي دریایي كھ زیاد ھم قالبي نبود روي دریاچھحد مرگ بین افراد یا بی

  .ساختگي ـ ھرگز شھري اینھمھ وسایل سرگرمي نداشتھ است

در اوایل دورة امپراطوري، در ھر سال رومي، ھفتاد و شش روز جشن یا عید بود كھ در آن مراسم 
اي بود كھ مخصوص نمایش یا نمایش  سم صحنھاز این جشنھا، پنجاه و پنج مرا. گرفت ورزشي انجام مي

تعداد جشنھاي ورزشي . ساكت بود، و بیست و دو تا ورزشھاي سیركي و ورزشگاھي یا آمفي تئاتري بود
اما این امر بھ ھیچ . شدند روز در سال عرضھ مي ١٧۵میالدي  ٣۵۴رو بھ ازدیاد بود، تا وقتي كھ در 

شد، نمایشنوسي  بل، برعكس، ھر چھ تئاتر بیشتر مي. ر روم نبودوجھ بھ معني افزایش یا ترقي فن نمایش د
نوشتند كھ خوانده شود نھ آنكھ بازي  ھا را در این موقع بیشتر براي آن مي نمایشنامھ. رفت رو بھ انحطاط مي

ھاي ساكت  شود؛ تئاتر بھ ھمان تراژدیھاي قدیم رومي و یوناني و كمدیھاي قدیم رومي و نمایشنامھ
آیسوپوس، كھ نقشھاي غم . آوردند ستارگان بر صحنھ چیره بودند و ثروتھاي كالن بھ دست مي. ساخت مي

سسترس بھ جا  ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠كرد، پس از عمري اسراف و تبذیر، پس از مرگ  انگیز را بازي مي
سسترس درآمد داشت، و چنان  ۵٠٠‘٠٠٠كرد سالي  آور را بازي مي روسكیوس كھ نقشھاي خنده. گذارد

كرد و با این تحقیر پول، با وجود آنكھ سابقًا برده بود، شیر  د شد كھ چند فصل بدون مزد كار ميثروتمن
كرد و ذوق ایشان را خشن  تئاتر عالقة مردم را جذب مي بازیھاي سیرك و آمفي. مجامع اشراف شده بود

دیگر بھ قربانیان ساخت، و نمایش نویسي روم در میدان مبارزات گالدیاتورھا درگذشت و یك قرباني  مي
  .تعطیالت روم افزوده شد

بھ واسطة اصرار و اھمیت دادن بھ بازي و صحنھ بھ جاي فكر و نقشة نمایش، تئاتر اندك اندك جاي خود 
نمایشھاي تقلیدي حاوي مقداري جزئي صحبت بود، موضوع نمایش را . را بھ نمایشھاي تقلیدي ساكت داد

. شد آن بھ طرحھاي شخصیت بود كھ با تقلید ماھرانھ نموده مي گرفت، و اتكاي از زندگي مردم پست مي
  آزادي نطق و بیان، كھ از مجالس و فوروم رخت 

ماند، و آن ھنگامي بود كھ بازیگري جان  اي كوتاه در این ریشخندھاي مختصر زنده مي بربستھ بود، لحظھ
وجھ امپراطور یا یكي از افراد مورد انداخت تا با گفتن جملة دوپھلویي، كھ نیش آن مت خود را بھ خطر مي

كالیگوال دستور داد بازیگري را كھ چنان ایھامي . عالقة او بود، تماشاگران را وا دارد برایش كف بزنند
شد، بازیگري اداي جنازه را  روزي كھ وسپاسیانوس خسیس دفن مي. تئاتر سوختند كرده بود زنده در آمفي

جواب . شست و پرسید مجلس ختم چقدر براي دولت خرج داردضمن تشییع جنازة جسد ن. آورد در مي
صد ھزار سسترس بھ خودم بدھید و در تیبر «: ، جنازة امپراطور فرمود »ده میلیون سسترس«: دادند

پذیرفت، و از آنجا كھ چنین زناني بھ  فقط بازي تقلیدي بود كھ زنان را بھ عنوان بازیگر مي» .پرتابم كنید
آمدند، از بیان و اعمال خالف عفت چیزي  بازیگري از طبقة روسپیان بھ حساب ميخودي خود بھ واسطة 

خواستند كھ تمامي  تماشاگران از این بازیگران مي» فلورالیا«در مواقع خاصي، از قبیل . دادند از دست نمي
. ساندندر مانند زمان ما، زن و مرد ھر دو در این نمایشھا حضور بھ ھم مي. ملبوس خود را بھ درآوردند

  .و آن عروسان او را یافتند سیسرون در تئاتر براي خود عروساني یافت، 

آمد حذف كردند و موضوع نمایش را بھ  اي كھ در طول آن بر زبان مي چون از این بازي تقلیدي چند جملھ
حركات و شود و فقط با  ادبیات كالسیك متوجھ ساختند، پانتومیم بھ وجود آمد كھ در آن ھیچ سخني گفتھ نمي

جمعیت روم، كھ از نژادھاي . در این صرف نظر كردن از زبان منفعتي بود. شود اشارات بیان مطلب مي
فھمید، وقتي اعمال بازیگران با زیور سخن  مختلف بود و جزء اعظم آن جز التیني بسیار ساده زباني نمي

كي پوالدس كیلیكیایي و دیگري م، دو بازیگر، ی ق٢١١در سال . كرد شد، آن را بھتر درك مي سنگین نمي
باتولوس اسكندراني، بھ روم آمدند و پانتومیم را ـ كھ قبال در شرق ھلنیستي رواج داشت ـ با اجراي 

روم، كھ . اي، كھ فقط از موسیقي و بازي و ادا و رقص تركیب شده بود، معمول ساختند نمایشھاي یك پرده
طمطراق خستھ شده بود، این ھنر جدید را استقبال كرد، از  ھاي تھیھ شده بھ نظم قدیم و پر از نمایشنامھ

لطف حركات و مھارت بازیگران بھ ھیجان آمد؛ از البسة پرجالل ایشان و جلوه یا طیبت نقابھا، اندامھاي 
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پرورش یافتھ و رژیم گرفتھ، بیان كنندگي شرقي دستھا، تجلي سریع و كثیر ایشان بھ صورت افراد 
تماشاگران، در پشتیباني از بازیگران مورد . برد انگیز صحنات شھوي لذت ميمختلف، و اجراي شھوت 

شدند؛ زنان واالتبار عاشق بازیگران  ھاي مخالف تقسیم مي عالقة خود كھ با یكدیگر رقیب بودند، بھ دستھ
اه زن كردند، تا آنكھ یكي از بازیگران واقعًا در ر شدند؛ و با ھدایا و آغوش باز ایشان را تعاقب مي مي

پانتومیم بتدریج تمامي رقیبان خود را، بھ استثناي نمایش ساكت از صحنة روم . دومیتیانوس سر از كف داد
  .درام ھم جاي خود را بھ بالھ داد. بیران راند

  موسیقي رومي – ٢

در دورة جمھوري بھ رقص با . این پیروزي بھ واسطة توسعة عظیم موسیقي و رقص امكانپذیر گشتھ بود
نگریستند؛ سكیپیوي كھین دولت را وادار كرده بود مدارسي را كھ موسیقي و رقص در آنھا  تحقیر ميدیدة 

اما » .فقط دیوانھ ھنگام ھوشیاري ممكن است برقصد«: شد ببندد، و سیسرون گفتھ بود كھ تدریس مي
گوید تقریبًا ھر  ميسنكا . نمایشھاي پانتومیم رقص را معمول ساختند و بعدًا مورد عالقة شدید قرار دادند

ھاي ثروتمندان، در این  در خانھ. ساخت اي سكوب رقص داشت كھ آواي پاي مرد و زن را منعكس مي خانھ
رقص، آن . ھنگام، یك استاد رقص، یك سرآشپز، و یك فیلسوف بھ عنوان جزئي از لوازم خانھ مقیم بودند

زنان این . ت موزون دست و باالتنھ بودطور كھ در روم معمول بود، بیش از پا و ساق مشتمل بر حركا
گرفتند، بل از این جھت كھ لطف و انعطاف بھ ایشان  ھنر را فقط بھ خاطر جذابیت خود رقص فرا نمي

  .شدند داد نیز بھ آن روي آور مي مي

مانند ھر چیز دیگر در حیات . رومیان، بعد از قدرت و پول و زن و خون، موسیقي را دوست داشتند
پرستاني كھ ھنر را با انحطاط یكي  ، موسیقي روم نیز از یونان آمد و ناگزیر در مقابل كھنھفرھنگي روم

م، سنسورھا نواختن تمام آالت موسیقي را جز فلوت  ق ١١۵در سال . دانستد راه خود را با مبارزه گشود مي
شناخت، اما در  ن نميیك قرن بعد، سنكاي مھین ھنوز موسیقي را در خور مردا. ایتالیایي نھي كرده بودند

كتاب در موسیقي را نوشتھ بود، و این رسالھ با منابع یوناني آن پشتیبان بسیاري » وارو«ضمن این مدت 
عاقبت اطوار و آالت غني و شھوتخیز یوناني بر ناھنجاري و . از آثار رومي دربارة اصول موسیقي گردید

 ۵٠تا سال . بًا تربیت مردان جزء اصلي شدسادگي رومي فایق آمد، و موسیقي در تربیت زنان و غال
میالدي تمامي طبقات را اعم از زن و مرد اسیر خود كرده بود؛ مردان نیز، مانند زنان، تمامي روز و حتي 

عاقبت حتي امپراطوران نیز از . كردند چندین روز را صرف گوش كردن و ساختن و خواندن آھنگھا مي
ھادریانوس فیلسوف منش نیز، مانند نرون زن خو، از مھارت در چنگ  رفتند، و دستة ساز باال و پایین مي

سرودند، و موسیقي را ھم  اشعار غنایي را براي آنكھ ھمراه موسیقي خوانده شود مي. بالید زني بھ خود مي
موسیقي قدیم تحت الشعاع نظم بود، در حالي كھ در زمان ما موسیقي مشرف . ساختند بیشتر براي شعر مي

موسیقي ھمسرایي رواج داشت و غالبًا در عروسیھا، . كند تا حدي كھ آن را تقریبًا نابود مي  است، بر كالم
ھوراس از دیدن و شنیدن جوانان و . شد ھا شنیده مي ورزشھاي رزمي، مراسم مذھبي، و تشییع جنازه

در . تأثر شدخواندند سخت م دوشیزگاني كھ آواز ساختة او را براي بازگشت عصر طالیي ساتورنوس مي
ظاھرًا . خواندند، منتھا در گامھاي مختلف آن آوازھاي دستھ جمعي، ھمسرایان تمامي اصوات یك نوا را مي

  .در آن ھنگام تقسیم آواز بھ قسمتھاي مختلف شناختھ نبوده است

ھاي اركستر بادي و زھي امروزي ھنوز ھم تغییراتي در  دستھ. آالت اصلي عبارت بود از فلوت و لیر
ترین سمفونیھا عبارت است از تركیب عالمانة باد كردن و پر كردن و خراشیدن و  قھرمانانھ: ان آالتندھم

لیر مالزم . زدند و فرض بر آن بود كھ باعث تحریك احساس شود فلوت را ھمراه نمایش تئاتر مي. كوبیدن
راز بود و سوراخھاي متعدد فلوت در آن زمان د. سرود بود و از آن انتظار داشتند كھ روح را تعالي بخشد

لیر آن زمان چنگ زمان ما بود، اما بھ اشكال . داشت و صداھاي بیشتري از فلوت زمان ما داشت
لیر یونانیان متوسط القامھ بود، اما رومیان بر اندازة آن افزودند، تا آنجا كھ . شد تري ساختھ مي مختلف

ھ طور كلي سازھاي رومیان، مانند سازھاي زمان ب. وصف كرده است» بھ بزرگي ارابھ«آمیانوس آنھا را 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



تارھاي لیر را از زه یا پي . ما، بیشتر از لحاظ صدادار بودن و اندازه نسبت بھ آالت سابق بھبود پذیرفت
نواختند ـ اما قسمتھاي تند را فقط با  ساختند، و ھر لیر ھجده تار داشت؛ با مضراب یا انگشت آن را مي مي

اوایل قرن اول، ارگ آبي را از اسكندریھ آوردند كھ چندین سوراخگیر و وقفھ و لولة  در. شد زد انگشت مي
  .نرون عاشق آن شد، و كوینتیلیانوس آرام تحت تأثیر پر صدایي و قدرت آن قرار گرفت. صوتي داشت

 حتي در. و در برخي مسابقات عمومي قسمتي مربوط بھ مسابقة موسیقي بود. شد كنسرتھاي رسمي داده مي
دھد كھ  ضیافتھاي بیتكلف شام ھم اندكي موسیقي الزم بود؛ مارتیالیس در شعري بھ میھمان خود وعده مي

. شود و اما در مورد ضیافت تریمالخیو، میزھا با وزن آوازخواني جمع مي. الاقل فلوت زني خواھد بود
شد ـ یعني یك  وني اجرا ميدر پانتومیمھا سمف. كالیگوال در كشتي تفریحي خود اركستر و دستة آواز داشت

خواند، و  گاه بازیگر قطعات منفرد را مي. رقصیدند خواندند و مي خوان ھمراه دستة موسیقي مي دستھ آوازه
ھیچ تازگي . داد رقصید و حركات الزم را انجام مي خواند و بازیگر مي اي آواز مي گاه آواز خوان حرفھ
كرد و  اركستر را فلوت رھبري مي. رقاص داشتھ باشد ٣٠٠٠آوازخوان و  ٣٠٠٠نداشت كھ پانتومیمي 

ھایي كھ بھ پاي  كردند ـ و پابند عبارت بود از تختھ ني، ترومپت، ناي، و پابند بھ آن كمك مي لیر، سنج قره
كرد كھ از شدیدترین صداھاي اركسترھاي كنوني وحشت  بستند و چنان صداي مھیبي ایجاد مي بازیگر مي

اما نشاني در دست نیست كھ . زدند كر كرده است كھ افراد با ھارموني ساز ميسنكا ذ. انگیزتر بود
شد معموال یك  سازي كھ ھمراه آواز زده مي. اند برده اركسترھاي قدیم ھارموني را با نغمة سنجي بھ كار مي

  .كرد دانیم، دنبالة مشخص آواز را دنبال نمي نت باالتر بود، اما، تا آن حد كھ مي

استعداد از تمامي مستعمرات بھ سوي مركز طالي . فراوان بود، و ساز زنان درجة دوم بسیاریكھ ھنرمند 
خوان و اركستر را بھ حد زیاد و  ھاي آوازه داد كھ دستھ داري فرصتي مي آورد، و رسم برده جھان رو مي

استعداد زیاد داشتند بسیاري از مؤسسات توانگر نوازندگاني از خود داشتند و آنھا را كھ . ارزان تربیت كنند
  فرستادند تا تعلیم بیشتري  نزد استادان مشھور مي

خواندند؛ برخي در  دادند و در آن كنسرتھا آواز مي شدند و كنسرت مي برخي چنگ نواز مي. بگیرند
ساختند؛ و بعضي با ارگ یا  خواندند خود مي یافتند و معموال سرودي را كھ مي آوازخواني تخصص مي

تواند غم را تخفیف  زد كھ موسیقي او مي دادند، مانند كانوس كھ بھ اسلوب بتھوون الف مي يفلوت كنسرت م
اي در  این موسیقیدانان حرفھ. ور سازد دھد، شادي را بیفزاید، تقوا را برافرازد، و آتش عشق را شعلھ

یافتند؛  عشق مي رفتند و شادباش و مزد و بناي یادگار و سراسر امپراطوري براي دادن كنسرت بھ سفر مي
زنان بر سر مضرابھایي كھ . فروختند بھ قول یوونالیس، برخي از ایشان عشق خود را بابت مزد اضافي مي
كردند و، براي پیروزي محبوبان  نوازندگان بزرگ با آنھا تار چنگ را بھ نوا درآورده بودند رقابت مي

توان آن  بزحمت مي. كردند رابھا قرباني ميعالم موسیقي خود در مسابقات تروني و كاپیتولینوسي، در مح
صحنة جاذب را ترسیم كرد كھ موسیقیدانان و شاعران سراسر امپراطوري برابر جماعات كثیر رقابت 

  .گرفتند كردند، و برندگان از دست امپراطور تاجي از برگ بلوط مي مي

ظاھرًا از موسیقي یوناني پر سر و . از موسیقي روم آن قدر خبر نداریم كھ بتوانیم كیفیت آن را شرح دھیم
و خاصیت جادویي شرقي از مصر و آسیاي صغیر و سوریھ در آن راه  تر بود،  صداتر، پرتر، و وحشیانھ

كنند و روح  پیرمردان عزا گرفتھ بودند كھ مصنفان اخیر گرفتگي و وقار اسلوب قدیم را رھا مي. یافتھ بود
یقین است كھ ھیچ ملتي در ھیچ . سازند آالت پرصدا در ھم مي و اعصاب جوانان را با نواھاي مسرفانھ و

شد توسط مردم دلزنده  آوازھایي كھ روي صحنھ خوانده مي. موقع موسیقي را آن اندازه دوست نداشتھ است
نواھاي پیچیدة پانتومیم . رسید ھاي روم بھ گوش مي ھا و از میان دریچھ شد و در كوچھ و چابك فرا گرفتھ مي

توانستند بگویند آھنگ  مندان از ھمان چند نواي اول مي سپردند كھ عالقھ مشتاقانھ بھ خاطر ميرا چنان 
روم ھیچ كمكي بھ دنیاي موسیقي نكرد، مگر محتمال تنظیم . مربوط بھ چھ نمایش و كدام صحنة آن است

عطافي بھ موسیقي اما با بھ كار بردن بسیار و اجابت ان. ھاي بزرگتر بھتر و مؤثرتر نوازندگان در دستھ
pyھاي خود جمع آورد؛ و چون  احترام گذاشت؛ میراث موسیقي دنیاي باستان را در معابد، تئاترھا، و خانھ
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دوران روم سپري شد، سازھا و عوامل موسیقي را بھ كلیسا واگذاشت كھ امروز ھم شنوندگان را متأثر 
  .سازد مي

  بازیھا – ٣

بود، بازیھا یا مسابقات قھرماني بزرگ ھیجان انگیزترین وقایع در این ھنگام كھ جنگ بظاھر ناپدید شده 
این مسابقات بھ طور عمده بھ مناسبت ذكر جشنھاي مذھبي ـ جشن مادر بزرگ . زندگي ساالنة رومي بود

مسابقات «ممكن بود . شد ، جشن كرس، جشن فلورا، جشن آپولون، جشن آوگوستوس، برپا مي)زمین(
  مسابقات «نود سازد، یا باشد تا عامھ را خش» عامھ

بھ افتخار شھر و االھة آن، روما، باشد؛ ممكن بود بھ مناسبت پیروزیھا، نامزد شدن افراد در » روم
انتخابات، خود انتخابات یا میالد امپراطور باشد؛ ممكن بود، مانند جشنھاي صد سالة زمان آوگوستوس، 

یز، مانند آن مسابقات رزمي كھ اخیلس پس از مرگ مسابقات رزمي ایتالیا ن. اي در تاریخ روم باشد دوره
در تشییع جنازة بروتوس پرا . شد پاتروكلوس ترتیب داد، در اصل بھ صورت قرباني بھ مردگان تقدیم مي

م  ق ٢١۶م پسرانش نمایشي از سھ جنگ تن بھ تن دادند؛ در تشییع جنازة ماركوس لپیدوس در  ق٢۶۴در 
م تیتوس فالمینیوس مجلس تذكر مرگ پدرش را  ق ١٧۴شد؛ و در سال بیست و دو جنگ تن بھ تن انجام 

  .با مبارزات گالدیاتورھا، كھ در آن ھفتاد و چھار تن جنگیدند، برپا كرد

. شد ترین مسابقات عمومي ھمان مسابقات ورزشي بود كھ معموال در زمین ورزش انجام مي ساده
گرفتند،  انداختند، كشتي مي دادند، دیسك مي د و مسابقة دو مياي و بیگانھ بودن دھندگان كھ غالبًا حرفھ مسابقھ

مردم روم، كھ بھ نمایشھاي خونین گالدیاتورھا آموختھ بودند، بھ مسابقات ورزشي . كردند و مشت زني مي
بھ طور ضعیفي عالقھ داشتند، اما از مسابقات پولي، كھ در آن یونانیان غولپیكر با دستكشھایي كھ مچ آن با 

ویرژیل خوشخو . بردند كردند لذت مي بھ قطر سھ ربع اینچ تقویت شده بود تا حد مرگ مبارزه ميآھني 
  :كند جشن جنگي مالیمي را تقریبًا با عبارات زمان ما چنین وصف مي

متخاصمین بھ … . آنگاه پسر آنخیسس دستكشھاي چرمي ھموزن درآورد و بھ دستھاي متخاصمین بست
آورند، دست را  از ضرباتي كھ وارد مي… . یستادند و یك بازو را برافراشتندجاي خود رفتند و نوك پا ا

آورند، پھلوھا  ضربات شدید متعدد بھ طرف یكدیگر وارد مي. كشند گیرند و سر را عقب مي برابر دست مي
. آكنند كوبند، و ھوا را با صداي ضربات خود مي و سینھ و گوش و عارض و گونة یكدیگر را وحشیانھ مي

انتلوس خشمناك دارس را بشتاب بھ … . دزدد دارس چابك خود را مي. آورد انتلوس دست را پیش مي …
آنگاه، … . زند راند، ضربات خود را دو برابر كرده، و گاه با راست و گاه با چپ مي جانب میدان مي

سرش بھ دو سو تاب ھا بردند،  آینیاس بھ نزاع خاتمھ داد، یاران دارس او را با زانوان لرزانش بھ كشتي
  . ریخت خورد، و از دھان او خون و دندان مي مي

در دو روز متوالي، . راني سیركوس ماكسیموس بود و از این ھیجان انگیزتر مسابقات اسبدواني و ارابھ
شد، كھ برخي از آنھا مسابقة اسب و چابكسوار بود، و برخي از آنھا با  چھل و چھار، مسابقھ داده مي

مخارج آن مسابقات . شدند بك و دو چرخ بود كھ با دو یا سھ یا چھار اسب در یك رج كشیده ميھاي س ارابھ
ھاي ھر  رانان و ارابھ چابكسواران و ارابھ. را اصطبلھاي رقیب كھ متعلق بھ ثروتمندان بود مي پرداختند

سابقات اصطبل لباس مشخص یا رنگ مشخص سفید و سبز و سرخ یا آبي داشتند؛ و چون زمان این م
. شد ھایي كھ نام ھمان رنگھا را داشت، خصوصًا سرخ و سبز، تقسیم مي تمامي روم بھ دستھ  شد، نزدیك مي

رانان محبوب  در خانھ و مدرسھ، در كنفرانسھا و فورومھا، نیمي از مذاكرات دربارة چابكسواران و ارابھ
py  عكس ایشان ھمھ جا . بود
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زدند،  برخي از ایشان ثروتھاي ھنگفت بھ ھم مي. شد ھ اعالن ميھاي روزان بود و پیروزي ایشان در كرده
زن و مرد  ١٨٠,٠٠در روز معین، . كردند و براي بعضي از ایشان در میدانھاي عمومي مجسمھ برپا مي

ھواخواھان ذوقزده . رسید شور مردم بھ حد جنون مي. رفتند در لباسھاي رنگین بھ میدان عظیم اسبدواني مي
. اند رانان عزیز بھ طور صحیح غذا خورده كشیدند تا یقین كنند كھ اسبھاي ارابھ ا بو ميپھن حیوانات ر

گذشتند و  ھایي كھ در كنارة دیوارھاي خارج شھر واقع بودند مي خانھ تماشاگران از كنار دكانھا و فاحشھ
. شدند شا ميپشت سر ھم از صدھا مدخل وارد و با عرق اضطراب در نشیمنھاي نعل اسبي شكل آمادة تما

فروختند، زیرا نشیمنھا بیشتر از چوب سخت بود، و برنامھ تمام  گرد بھ ایشان مخده مي فروشندگان دوره
سناتورھا و سایر رجال صندلیھاي مرمري مخصوصي داشتند كھ با برنز تزیین . انجامید روز بھ طول مي

توانستند  راطور و خانوادة او ميدر پس لژ امپراطوري، یك دستھ اطاقھاي مجلل بود كھ امپ. شده بود
شرطبندي با حرارت بسیار معمول بود، و ضمن پیشرفت . بنوشند، استراحت كنند، حمام بگیرند، و بخوابند

ھا  رانان و ارابھ از مدخلھاي زیر نشیمنھا، اسبھا و چابكسواران و ارابھ. شد روز، ثروتھا دست بھ دست مي
شد، نشیمنھا را با دست زدن بسیار  ن، وقتي رنگ دستھ پیدا ميشدند، و ھر دستھ از ھوادارا خارج مي

خود درخشان داشتند، در یك دست  رانان، كھ غالبًا برده بودند، نیمتنة روشن و كاله ارابھ. لرزاند مي
اي داشتند، و در كمر خود چاقویي كھ، در صورت تصادف، افساري را كھ بھ میان بستھ بودند پاره  تازیانھ

ھا و ستونھا تزیین  اي بھ طول سیصد متر واقع بود كھ با مجسمھ وازات وسط میدان بیضي، جزیرهبھ م. كنند
طول عادي مسابقة . رفت در یك سر آن ستونھاي مدور بود كھ بھ جاي دروازه بھ كار مي. شده بود

نار دروازه، تا آزمایش مھارت در آن بود كھ پیچ ك. شد راني ھفت دور بود كھ تقریبًا ھشت كیلومتر مي ارابھ
ھا و  داد، و افراد و ارابھ تصادف در آنجا زیاد دست مي. حدي كھ خطر ایجاد نشود، سریع و تند انجام گیرد

ھا پایكوبان بھ گل  ھمینكھ اسبھا یا ارابھ. شدند حیوانات در نمایش حزن انگیز جالبي با یكدیگر مخلوط مي
داد، دستمال  خاست، دست تكان مي مده از جا برميشدند، جمعیت مات مانند دریاي برآ آخري نزدیك مي

اي بالنسبھ ماوراي طبیعي فرو  كرد، و بھ خلسھ نالید و لعنت مي كرد، مي كشید و دعا مي جنباند، فریاد مي مي
  .شد شنید گفت در مسافات بسیار دور از شھر مي آن فریاد شادي را كھ بھ برنده تھنیت مي. شد مي

نخستین . شد جنگ دریایي ساختگي بود ي كھ در جشنھاي روم بھ مردم تقدیم ميشگرفترین تمام نمایشھای
اي كھ بھ ھمین منظور در حومة شھر كنده شده بود، بھ مردم  جنگ دریایي بزرگ توسط قیصر، در چالھ

جنگجو را در نمایش تقلیدي از  ٣٠٠٠آوگوستوس، ھنگام تقدیم معبد خود بھ مارس انتقامجو، . تقدیم شد
كالودیوس . متر بھ جنگ ھم انداخت ٣۶۵متر و عرض  ۵۴۵االمیس در دریاچة ساختگي بھ طول نبرد س

  ھایي كھ سھ رج پاروزن داشتند با  ھم، چنانكھ گفتیم، اختتام تونل فوكینھ را با نبرد كشتي

ایشان اي سرباز بھ میان  آن افراد با ادبي خالف انتظار جنگیدند، و در نتیجھ عده. نفر بودند، جشن گرفت
ھنگام تقدیم كولوسئوم، تیتوس فرمان داد میدان آن را با سیالب . فرستادند تا خونریزي حقیقي تضمین شود

. پر كنند، و آن نبرد كورنتیان و كور كوریان را كھ منجر بھ جنگ پلوپونزي شد در آن تقلید كرد
چنان دست بھ . وم بودندكردند اسیران جنگي یا مجرمان محك جنگجویاني كھ در این نبردھا شركت مي

رفت، دستة فاتح، اگر شجاعانھ  زدند كھ عاقبت یك طرف یا طرف دیگر از میان مي كشتار یكدیگر مي
  .جنگید، ممكن بود بھ آزادي نایل شود مي

تئاتر ـ و پس از وسپاسیانوس در كولوسئوم ـ  مسابقات رزمي با در آمیختن حیوانات و گالدیاتورھا در آمفي
محل عبارت بود از سطح چوبي وسیعي كھ روي آن شن ریختھ بود؛ قسمتي از این . بھ اوج خود رسید

اندك مدتي، تمام سطح را در   شد پایین برد و بعد سریعًا باال آورد و صحنھ را تغییر داد و، سطح را مي
در اطاقھاي وسیع زیر آن، حیوانات و ادوات و افرادي كھ در برنامة روز شركت . ممكن بود از آب پوشاند

درست باالي دیوار حفاظي میدان یا گود، ایوان یا مھتابي مرمري بود كھ . شدند كردند نگاه داشتھ مي مي
نشستند؛ باالي این ایوان، منظر یا لژ بلندي  واالمقام مي روي نشیمنھاي فاخر آن سناتورھا و كھنھ مأموران

بود كھ امپراطور و امپراطریس، روي تختھاي ساختھ از عاج و طال، در میان كسان و مالزمان خود 
دیوار حافظ بلندي كھ با . نشستند پشت این حلقة اشرافي، طبقة سواركاران در بیست رج مي. نشستند مي

ھر فرد . ساخت تر در نشیمنھاي باال جدا مي قات باالتر اجتماع را از طبقات پایینمجسمھ تزیین شده بود طب
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مردم از حضور امپراطور . شد و ظاھرًا چیزي ھم گرفتھ نمي  توانست بیاید، آزاد، اعم از زن یا مرد، مي
بیل عفو زنداني زدند ـ از ق در اینجا و در سیرك استفاده مي كردند و امیال خود را براي شنیدن او فریاد مي

. اي شجاع، پدیدار شدن گالدیاتورھاي محبوب، یا اصالحات جزئي یا جنگجوي مغلوب، آزاد ساختن برده
آن قسمتھا كھ از نور آفتاب   اي باز شود تا بھ نردة گود برسد و، بدین نحو، از بلندترین دیوار ممكن بود پرده

. افشاندند تا ھوا خنك شود ھا آب معطر بھ ھوا مي ارهنقطھ بھ نقطھ، فو. در عذاب بود زیر سایھ قرار گیرد
رفتند تا ناھار بخورند؛ فروشندگاني آماده بودند  رسید، غالب تماشاگران بشتاب پایین مي وقتي ظھر فرا مي

در مواردي ممكن بود بھ تمامي جمعیت، بھ فرمان و لطف . كھ غذا و شیریني و نوشابھ بھ ایشان بفروشند
اگر، ھمچنانكھ گاه . اده شود، یا چیزھاي لذیذ و ھدایا میان جمعیت جوشان پخش گرددامپراطور، غذا د

شد، حلقة چراغھا ممكن بود بر فراز میدان و تماشاگران فرود  افتاد، مسابقات شب ھنگام انجام مي اتفاق مي
ي تن بھ تن را كردند و قسمتھاي حساس نبردھا و جنگھا ھاي نوازنده بنوبت نوازندگي مي دستھ. آورده شود

  .كردند با نواھاي مھیج ھمراھي مي

آوردند و در باغ وحشھاي امپراطوران و ثروتمندان نگاه  و پرندگان كم نظیر را از اكناف جھان جمع مي
كردند كھ  انگیز بدھند؛ میمونھا را تربیت مي كردند كھ نمایشھاي ماھرانھ و نشاط داشتند و تربیتشان مي مي

شدند كھ پسران بر پشتشان  ھ برانند، یا در نمایشھا بازي كنند؛ گاوھاي نر تربیت ميسوار سگ شوند، اراب
فیلھا بھ . شود در جواب پارس كنند دادند كھ چون نامشان برده مي برقصند؛ شیران دریایي را عادت مي

نشستند، یا  رفتند، یا پشت میز مي رقصیدند، یا روي طناب راه مي زدند، مي نواي سنج، كھ فیلھاي دیگر مي
ممكن بود حیوانات را صرفًا با لباسھاي روشن یا طیبت انگیز دور . نوشتند حروف یوناني و التیني مي

افكندند تا  دادند كھ با یكدیگر یا افراد بجنگند، یا تیر و زوبین بھ جانبشان مي بگردانند؛ اما معموال ترتیبي مي
در روز دیگري در زمان . ا گاو نر و فیل جنگیدنددر زمان نرون، در یك روز، چھار صد ببر ب. بمیرند

خواستند  اگر حیوانات مي. حیوان مردند ۵٠٠٠ھنگام اھداي كولوسئوم، . خرس كشتھ شدند ۴٠٠ كالیگوال،
كالودیوس یك لشگر از گارد . زدندشان تا بجنگند آھن داغ مي با یكدیگر بسازند، با تازیانھ و تیر
شیر  ٣٠٠خرس و  ۴٠٠یوزپلنگ كرد؛ نرون ایشان را وادار ساخت با امپراطوري را وادار بھ جنگ با 

  .بجنگند

بھ توسط قیصر بھ روم آورده شد و غالبًا در   نبرد گاو نر با انسان، كھ مدتھا در كرت و تسالي رواج داشت،
كردند تا بھ  مجرمان محكوم را، كھ گاه پوست حیوانات در برشان مي. شد آمفي تئاتر نمایش داده مي

. انداختند كھ خصوصًا براي آن موقع گرسنھ نگاه داشتھ شده بودند حیوانات شبیھ شوند، نزد درندگاني مي
آمد و جراحات چندان عمیق بود كھ پزشكان آن افراد  در این موارد مرگ، با تمامي درد و رنج ممكن، مي

وي . دانند ندروكلس را ميتمامي مردم جھان داستان آ. بردند را براي مطالعة تشریح داخلي بھ كار مي
گویند آن شیر بھ یاد داشت كھ  غالمي فراري بود كھ چون گرفتار شد، او را با شیر در میدان افكندند؛ اما مي
آندروكلس عفو شد، و با . آندروكلس خاري را از دست او بیرون كشیده بود، و حاضر نشد او را بیازارد

خواستند كھ بھ طرز واقعي  از فرد محكوم گاه مي. كرد شت ميھا معی نمایش دادن شیر متمدن خود در میكده
ممكن بود اداي رقیب مدئا را درآورد، لباسي زیبا در : و غیر تقلبي نقش حزن انگیز مشھوري را بازي كند

بر كند كھ ناگھان مشتعل گردد و او را بسوزاند؛ ممكن بود مانند ھراكلس بر تودة آتش سوزانده شود، ممكن 
در مالء عام مانند آتیس اختھ شود؛ ممكن بود اداي ) بھ قول ترتولیانوس بتوان اعتماد كرداگر (بود 

موكیوس سكایووال را درآورد و آن قدر دستش را بر فراز زغال سوزان نگاه دارد تا وز كند و جمع شود؛ 
و ممكن بود  ممكن بود ایكاروس شود و از آسمان بھ جاي دریاي كریم در میان حیوانات وحشي سقوط كند؛

یك محكوم را مانند اورفئوس لباس پوشاندند، او را با لیرش . پاسیفائھ شود و ھماغوشي گاو نر را تحمل كند
بھ میداني فرستادند كھ بھ صورت درختزار و چشمھ سار درآمده بود؛ ناگھان حیوانات گرسنھ از شكافھا 

  براي تفریح مردم در الورئولوس دزد را . بیرون جستند و او را پاره پاره كردند

كردند؛ اما از آنجا كھ مردن او بھ طول انجامید، خرسي را بھ میدان آوردند و مجبور كردند او را تكھ تكھ، 
مارتیالیس این صحنھ را با جذبھ و موافقت شخصي وصف كرده . بخورد  ھمچنانكھ از صلیب آویختھ بود،

  .است
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جنگجویان اسیران جنگي، . جمعي سلح، تن بھ تن یا دستھوقایع مھم و عالي عبارت بود از نبرد افراد م
حق فاتحان نسبت بھ كشتار اسیران ایشان در سراسر دنیاي قدیم . مجرمان محكوم، یا بردگان عاصي بودند

پنداشتند كھ بدین نحو بھ اسیران فرصتي  بھ طور كلي مورد قبول بود، و رومیان خود را بزرگوار مي
افرادي را كھ محكوم بھ ارتكاب قتل شده بودند از سراسر . دگي خود را نجات دھنددادند كھ در میدان زن مي

فرستادند، و اندكي بعد بھ میدان مسابقات رزمي  آوردند، بھ مدرسة گالدیاتورھا مي امپراطوري بھ رم مي
پس از رزم جنگیدند، ممكن بود فورًا آزاد شوند؛ اگر صرفًا  اگر بھ طور استثنایي شجاعانھ مي. كشیدند مي

آوردند، تبدیل بھ برده  ماندند، مجبور بودند باز و باز در ایام تعطیل بجنگند؛ اگر سھ سال دوام مي زنده مي
جنایاتي كھ ارتكاب . شدند كردند آزاد مي شدند، و پس از آن اگر مدت دو سال اربابان خود را راضي مي مي

اما . قتل، دزدي، حرق، كفر، و عصیان: زشد عبارت بود ا آنھا موجب محكومیت بھ گالدیاتوري مي
فرمانداران كوشا كھ گوش بھ زنگ حوایج امپراطور بودند ممكن بود اگر میدان انسان كم بیاورد، این 

حتي سناتوران و سلحشوران ممكن بود مانند گالدیاتورھا محكوم بھ جنگیدن شوند، و . قواعد را زیر پا نھند
. كرد كھ داوطلب شوند فتن كساني از طبقة سواركاران را تحریك ميگاه عالقھ بھ مورد تمجید قرار گر

  .تحت كشش و اعزاز ماجراجویي و خطر، عدة زیادي در مدارس گالدیاتوري ثبت نام كردند

در دورة امپراطوري چھار مدرسھ در روم، . م ھم در روم موجود بود ق ١٠۵این گونھ مدارس پیش از 
در زمان قیصر، افراد ثروتمند مكتبھایي . ك مدرسھ در اسكندریھ بودچند مدرسة دیگر در ایتالیا، و ی

افرادي را كھ از مكتب فارغ . شدند تا گالدیاتور شوند خصوصي داشتند كھ در آن بردگان تربیت مي
كردند، یا براي  شدند در اوقات صلح مستحفظ شخصي، و در اوقات جنگ دستیار خود مي التحصیل مي

ھنگام . دادند دادند، یا براي شركت در مسابقات رزمي اجاره مي خصي كرایھ ميجنگیدن در ضیافتھاي ش
بگذارند با چوب «خوردند كھ  اي، بسیاري از كارآموزان سوگند مي ورود بھ مدرسة گالدیاتوري حرفھ

تربیت و انضباط شدید بود، و غذا تحت نظر . »مضروب شوند و بھ آتش بسوزند و با پوالد كشتھ شوند
نقض مقررات را با تازیانھ، داغ، و غل و . كردند بود، كھ براي تقویت عضالت جو تجویز ميپزشكان 

در میان این داوطلبان مرگ، كساني ھم بودند كھ از نصیب خود ناراضي . كردند زنجیر مجازات مي
پیش  شدند و بیشتر در فكر قدرت خود بودند و نھ بالیي كھ در برخي از پیروزیھاي خود غره مي. نبودند
و این گونھ افراد از تیبریوس نفرت داشتند كھ چند . جنگند بعضي شكایت داشتند كھ بھ حد كافي نمي. داشتند

  مسابقة رزمي بیشتر 

شدند،  كردند، زنان دلباختة ایشان مي دوستداران نام ایشان را بر دیوارھاي معابر نقش مي. شھرت بود
كشیدند، و پیكر تراشان عضالت آھنین  تصویرشان را ميگفتند، نقاشان  شاعران دربارة ایشان شعر مي

مع الوصف، بسیاري از ایشان از زنداني . تراشیدند بازو و سگرمة وحشت آور ایشان را براي آیندگان مي
چند تني از ایشان . بودن خود، از زندگي خشونت آور خود، و از چشم بھ راه مرگ بودن نومید بودند

دیگري با   رفت در گلوي خود، كردن اسفنجي كھ بھ كار پاكیزه كردن مبال ميیكي با فرو : انتحار كردند
  .ھاي چرخ متحرك و چند نفري ھم در میدان ھاراكیري كردند فرو بردن سر خود میان میلھ

آنان كھ خشنتر بودند از صمیم قلب . شد رفتند پذیرایي عظیمي از ایشان مي شبي كھ فردایش بھ میدان مي
كردند؛ و آنان كھ مسیحي  نوشیدند؛ دیگران با حالي غمزده با زنان و كودكان خود وداع مي خوردند و مي مي

و . نھادند بامداد روز بعد، با لباس خشن، قدم بھ میدان مي. خوردند بودند آخرین شام محبت را با یكدیگر مي
بودند و كاله خود، سپر،  معموال بھ شمشیر یا نیزه یا كارد مسلح. رفتند از یك سر آن تا سر دیگر رژه مي

رتیارھا : شدند بندي مي كردند طبقھ طبق سالحي كھ حمل مي. بند، و زانوبند برنزي داشتند بند، سینھ شانھ
فرستادند؛ سكوتورھا در جنگ با  گرفتند و با دشنھ بھ دیار عدم مي كساني بودند كھ حریف را با تور مي

انداختند؛ دیماكھا دو شمشیر كوتاه بھ دو دست  خن ميشمشیر و سپر مھارت داشتند؛ الكویاتورھا فال
گالدیاتورھا، اضافھ بر این . افتادند جنگیدند؛ بستیارھا با سباع درمي گرفتند؛ اسدارھا سوار ارابھ مي مي

اگر كسي در جنگ تن بھ تن یكنفره سخت مجروح . جنگیدند اعمال، یك بھ یك یا دستھ جمعي با یكدیگر مي
گرفتند ـ یا  اگر شستھا را باال مي. كرد ابقات رزمي میل تماشاگران را استعالم ميشد، سرپرست مس مي

گرفتند، نشانة آن بود كھ غالب باید  دادند ـ نشان رحم بود، و اگر شستھا را رو بھ پایین مي دستمال تكان مي
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انگیخت و با  يداد نفرت مردم را برم اي كھ بیزاري خود را از مرگ لو مي ھر جنگنده. مغلوب را بكشد
شد كھ  جمعي عرضھ مي دارتر بھ وسیلة نبردھاي دستھ كشتار مایھ. شد سیخ داغ مجبور بھ ابراز شجاعت مي

 ١٠,٠٠٠در ھشت نمایش كھ توسط آوگوستوس داده شد، . جنگیدند در آن ھزاران نفر با توحشي نومید مي
سیخي بھ تن افتادگان فرو  خارونگماشتگاني در لباس . نفر در این گونھ نبردھاي كلي شركت جستند

كردند تا مبادا تظاھر بھ مرگ كرده باشند، و ھر كھ را چنان تظاھري كرده بود با ضربات تخماق  مي
كشیدند، و بردگان  اجساد را با قالب مي سایر گماشتگان كھ بھ لباس مركوریوس درآمده بودند. كشتند مي

  .پراكندند تازه براي مرگ تازه مي  كردند و ماسة افریقاي شمالي خاك خونین را با بیل جمع مي

  شدند كھ قربانیان  بیشتر رومیان در دفاع از مسابقات رزمي گالدیاتورھا بھ این عذر متوسل مي

شد،  كشیدند موجب تنبیھ دیگران مي دند و عذابي كھ ميقبال بھ واسطة جنایات سخت محكوم بھ مرگ شده بو
گرفتند كھ با جراحات مرگ رو بھ رو شوند فضایل اسپارتي را در  و شجاعتي كھ مردان محكوم فرا مي

. داد انگیخت، و باالخره دیدار مكرر و نبرد رومیان را بھ حوایج و فداكاریھاي جنگ عادت مي مردم برمي
پلیني كھین، كھ مردي بسیار متمدن . آسیب گذارد ھجو كرده بود، مبارزات را بي یوونالیس كھ ھمھ چیز را

گفت كھ چیزھایي براي تماشاي مردم تھیھ دیده است كھ مردان را  ترایانوس را از این جھت مدح مي  بود،
 گوید كھ خوني كھ سازد؛ و تاسیت در تاریخ خود مي وادار مي» بھ جراحتھاي بزرگوارانھ و نیش مرگ«

سیسرون كھ از آن كشتار . شد در ھر حال خون پست مردم عامي بود در میدان مسابقات رزمي ریختھ مي
زند، یا دیدن یكي  اي بھ قلب او مي دیدن حیوان نجیب كھ شكارچي بیرحم ضربھ»  :پرسید آشفتھ شده بود مي

شود براي روح  كستھ مياز انواع ضعیف خود ما كھ ظالمانھ بھ وسیلة حیوان بسیار زورآورتري در ھم ش
ھنگامي كھ افراد گناھكار مجبور بھ «: گوید اما باز مي» تواند داشتھ باشد؟ مصفاي بشري چھ لطفي مي

توان براي دید بھ چشم عرضھ  شوند، ھیچ گونھ انضباط بھتري در مقابل عذاب و مرگ نمي جنگیدن مي
ار رفتھ بودند، وارد تماشاگاه شده بود، از سنكا كھ ھنگام تعطیل ظھر، كھ غالب تماشاگران بھ ناھ» .كرد

شدند تا با خون خود وسایل تفریح آن عده از تماشاگران  دیدن صدھا مجرمي كھ بھ زور بھ میدان رانده مي
  :را كھ ھنوز مانده بودند فراھم آورند یكھ خورد

دفًا بھ تماشاي نمایش تصا. ام آیم، چون میان آدمیان بوده حریصتر و ظالمتر و غیر انسانیتر بھ خانھ مي
جایي كھ چشم انسان ممكن است از كشتار … . ھنگام ظھر رفتم و انتظار تفریح و طیبت و استراحت داشتم

این جنگندگان ظھر بدون ھیچ گونھ زرھي بیرون … . اما كامال بر عكس بود. ھمنوع خود گریزي بیابد
صبح … . زند چ كس ھم ضربة بیحاصل نميشوند؛ از ھمھ جانب آمادة خوردن ضرباتند، و ھی فرستاده مي

خواھند غالبي كھ حریف خود را كشتھ است  مردم مي. اندازند، ظھر پیش تماشاگران مردان را پیش شیر مي
… . دارند با مردي طرف شود كھ بھ نوبت خود او را بكشد، و فاتح آخري را براي قصابي بعدي نگاه مي

انسان، كھ براي انسان مقدس … . نشستگاھھا تقریبًا خالي استشود كھ  این گونھ امور ھنگامي انجام مي
  .شود است، بھ خاطر تفریح و نشاط كشتھ مي

VII – كیشھاي جدید  

جمعي پر ابھت  پذیرفت و با حركت دستھ مذھب مسابقات رزمي را بھ عنوان شكل صحیح مراسم مذھبي مي
، سیرك، و برابر میدان مسابقات نشستگاھھاي دوشیزگان آتشبان و كھنھ در تئاترھا. كرد آن را افتتاح مي
  .امپراطور، كھ كاھن اعظم مذھب دولتي بود، بر محفل مذھبي ریاست داشت. افتخاري داشتند

آورند، مگر آنكھ خود با اتكا بھ اصول اخالقي زندگي كنند؛ حتي ملحدیني كھ الحاد خود را علنًا اظھار 
تمامي مراسمي را كھ بھ حكم سنت بایست نسبت بھ خدایان رسمي   داشتند ـ از قبیل كالیگوال و نرون ـ مي

انجمن . رقصیدند ھا مي كھنة لوپركي ھنوز ھم در روز جشن خود در كوچھ. دادند شد انجام مي انجام مي
pyغیبگویي و پیشگویي با . كردند فھمید، بھ مارس دعا مي شخمزني ھنوز بھ التیني قدیم، كھ ھیچ كس نمي
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. جز چند فیلسوف، ھمة مردم بھ طالع بیني عقیده داشتند. بسیار مورد اعتماد بودشدت رواج داشت و 
جادو و جادوگري، . خواست امپراطور، كھ خود عالمان این علم را تبعید كرده بود، از آنان مشورت مي

. و تعبیر خواب عمیقًا در نسج زندگي رومیان بافتھ شده بود» شگون«سحر و خرافھ، طلسم و افسون، 
اي زن را دید  سنكا عده. كرد گوستوس با فراست یك تن روانشناس معاصر در خوابھاي خود مطالعھ ميآو

اند، انتظار آمدن یوپیتر و ھمخوابگي با او را دارند؛ چون در خواب دیده بودند  ھاي كاپیتول نشستھ كھ بر پلھ
: گرفت ي كردن گوسالھ جشن ميھر كنسولي افتتاح سمت خود را با قربان. كھ آن خدا ایشان را طالب است

گلوي دو بره   خطر یك دوست، با كمال پرھیزكاري، خندید، بھ شكرانة سفر بي یوونالیس كھ بھ ھمھ چیز مي
سوزاندند، و  معابد از فرط نذر نقره و طال ثروتمند بودند، برابر مذابح شمع مي. و یك گوسالة نر را درید

مذھب قدیم ھنوز . وسیلة معتقدان بوسیده شده بود، فرسوده بود لبھا و پاھا و دستھاي اصنام، از بس بھ
كرد، در پرستش فورتونا و روما حیاتي  خلق مي) ذخیرة غذا(نمود و خدایان جدید مانند آنونا  نیرومند مي

اگر آوگوستوس یك سال پس از مرگ خود . كرد تازه دمید، و از قانون و نظم و جبر با حدت پشتیباني مي
توانست مدعي شود كھ احیاي سنن مذھبي بھ دست او با توفیق ھمعنان بوده و نتیجة  ، كامال ميگشت باز مي

  .نیكو بھ بار آورده است

خدا ساختن از امپراطوران این نكتھ را نشان . با وجود این ظواھر، كیش قدیم از باال و پایین بیمار بود
ساخت كھ چقدر خدایان  دھند، بل آشكار مي ت ميداد كھ طبقات باالتر چقدر بھ فرمانروایان خود اھمی نمي

كرد زیر پاي  در میان افراد تحصیلكرده، فلسفھ در ضمني كھ از ایمان حمایت مي. ارزشند در نظرشان بي
بردند، اما این كار صرفًا از آن  روفت، لوكرتیوس عاري از تأثیر نبود؛ مردم نامي از او نمي آن را مي

آسانتر از خواندن آثار اپیكور یا مفسر پر ) اپیكوري(دگي آمیختھ با لذت طلبي جھت بود كھ گذرانیدن یك زن
رفتند در آن  جوانان ثروتمندي كھ بھ آتن و اسكندریھ و رودس براي تحصیالت عالیھ مي. حرارت او بود

د، و كردن شاعران یوناني پانتئون رومیان را ریشخند مي. یافتند نقاط براي كیش روم ھیچ مایة بقایي نمي
اند، در  در اشعار اووید فرض این است كھ خدایان افسانھ. كردند شاعران رومي شتابان از ایشان تقلید مي

مضامین مارتیالیس فرض شده است كھ خدایان شوخیند، و ظاھرًا كسي ھم از این دو تن شكایتي نداشتھ 
  انداختند؛ یكي از  بسیاري از بازیگران ھم خدایان را دست مي. است

یوونالیس، مانند افالطون در پنج قرن پیش از خود و مانند ما در ھجده . كند وصیت خود را تھیھ مي مرگ
حتي بر . قرن پس از وي، متذكر شد كھ وحشت از خداي ناظر دیگر قادر بر جلوگیري از قسم كذب نیست

نبودم، «: است بر یكي نوشتھ. گور فقرا آثار شكایت روزافزون و اندكي نفسانیت صادقانھ مشھود است
آنچھ خورده و »   :و بر دیگري» بوده، نبوده، نیستم، ندانم؛«: بر دیگري» دھم؛ بودم، نیستم، اھمیتي نمي

آن سوي گور بھ چیزي »  :بر گوري نوشتھ است» .ام ام جزئي از من است؛ زندگي خود را كرده نوشیده
روحي رنجدیده » .كربروسيخارویي، نھ  نھ جھنمي ھست، نھ«: گوید دیگري بھ تأیید مي» اعتقاد ندارم؛
االجاره  اكنون ھرگز حاجتي بھ ترس از گرسنگي ندارم، ھرگز حاجتي بھ پرداخت مال»  :نوشتھ است

: نویسد معقول لوكرتیوس دربارة تن مدفون ميو یك تن از پیروان » .ندارم، و دست كم از نقرس آسوده شدم
زندگي را فقط بھ انسان عاریھ . آیند عناصري كھ بشر از آنھا ساختھ شده بود از نو بھ حال خود در مي«

انسان با مرگ خود وامي را كھ بھ طبیعت دارد بازپس . تواند آن را جاودان نگاه دارد اند؛ او نمي داده
  ».دھد مي

این جامعھ در میان تمامي . تواند مدت مدیدي جاي اعتقاد را بگیرد صمیمانھ باشد، نمي اما شك، ھر قدر ھم
تمایل بھ ظرافت و انجام آن جامعھ را فرسوده بود؛ ھرزگیھاي آن جامعھ را از پا . لذاتش سعادت نیافتھ بود

اي  خصوصًا فلسفھفلسفھ ـ . انداختھ بود؛ ھمھ كس، از فقیر و غني، باز ھم دستخوش درد و غم و مرگ بود
توانست بھ عوام الناس ایماني  چون فلسفة رواقي كھ تفوقي سرد و خشك بھ دست آورده بود ـ ھرگز نمي

بدھد كھ با فقر خود مدارا كنند، در عفت خویش دلگرم باشند، غمھاي خود را تسلي دھند، و الھامبخش 
مردم احتیاج بھ كشف . اما از بقیھ وامانده بودمذھب قدیم نخستین كار را انجام داده بود، . امیدھایشان باشند

و شھود داشتند، مذھب برایشان مناسك بھ ارمغان آورده بود؛ مردم زندگي جاوید را طالب بودند، مذھب 
مرداني كھ بھ صورت غالم یا آزاد از كشورھاي دیگر آمده . كرد مسابقات رزمي را بھ ایشان ھدیھ مي
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از این جھت خدایان خود را با خود . یافتند ص ملت محروم ميبودند خود را از این عبادت مخصو
آوردند، و در قلب  ساختند، مراسم مخصوص خود را بھ عمل مي آوردند، معابد مخصوص خود را مي مي

میان كیشھاي فاتحان و ایمان شكست خوردگان . كردند مغرب زمین نھال مذاھب مشرق زمین را غرس مي
  .كرد لحة سربازان اثري نداشت، بلكھ حوایج قلب، فاتح را تعیین ميجنگي صورت گرفت كھ در آن اس

. آمدند گشتند، و تاجران بھ روم مي خدایان جدید ھمراه اسیران جنگي، سربازاني كھ بھ روم باز مي
حكومت . اوستیا، و روم براي پرستش خدایان قدیم خود معابدي ساختند  بازرگانان آسیا و مصر در پوتئولي،

  د زیادي روم تا ح

داد كھ مراسم اصیل خود را انجام  داد، ترجیح مي داشت؛ از آنجا كھ خارجیان را بھ مذھب خود راه نمي
خواست كھ نسبت بھ سایر ادیان  در مقابل، از ھر مذھب جدیدي مي. دھند تا آنكھ ھیچ دیني نداشتھ باشند

» روح«در مناسك خود نسبت بھ  رواداري از نوع رواداري حكومت نسبت بھ خود ایشان داشتھ باشند و
ادیان شرقي كھ . امپراطور و االھة شھر رم بھ نام روما كرنشي كنند كھ نشان وفاداري نسبت بھ دولت باشد

. در روم نفوذ كرده بودند از این مالیمت تشویق شدند و بھ صورت مذاھب عمدة جمعیت درآمدند
ھایي را كھ بھ پرستش او آسیب رسانده بود كالودیوس بھ امید مدني ساختن كیش مھین مام محدودیت

برداشت، بھ رومیان اجازه داد پرستار االھھ شوند، و جشن او را در حدود تحویل برج حمل بین بیست و 
رقیب مھین مام در قرون اول میالدي ایسیس، االھة مصري امیت، . ششم اسفند و پنجم فروردین مقرر كرد

ر پرستش ایسیس را در روم نھي كرده بود، اما ھمواره از نو حكومت مكر. باروري، و بازرگاني بود
شد و كالیگوال تسلیم شدن دولت را با ساختن  اعتقاد راسخ مریدان بر قدرت دولت چیره مي. یافت رواج مي

اوتو و دومیتیانوس در . مقبرة عظیمي براي ایسیس در میدان مارس، از پول دولتي، مسلم ساخت
كومودوس، با سر تراشیده، متواضعانھ دنبال كھنھ حركت . كردند یسیس شركت ميھاي مربوط بھ ا جشنواره

  .كرد، در حالي كھ مجسمة آنوبیس، میمون خداي مصري را با احترام در بغل داشت مي

از جنوب ایتالیا، پرستش فیثاغورس ـ با سبزیخواري و . یافت ھجوم خدایان جدید سال بھ سال افزایش مي
شناختند، عزیز، ـ  راپولیس، آثار گاتیس كھ رومیان او را بھ عنوان االھة سوري مياز ھی. تناسخ ـ آمد

پرستش این خدایان را بازرگانان و بردگان سوري . ـ و خدایان غریب دیگر آمدند» زئوس دولیخھ«
پراكندند؛ و عاقبت یك تن كاھن جوان بعل سوري بھ عنوان االگابالوس یا پرستندة خداي آفتاب بر تخت 

پرستندگان آن . ـ آمد از پارت كھ دشمن روم بود، كیش خداي آفتاب دیگري بھ نام میترا ـ مھر. ستنش
سربازاني بودند كھ در جنگ جھاني عظیم بین نور و ظلمت یا خیر و شر در طرف نور یا خیر 

یونھاي كرد، و براي لژ اي بود كھ مردان را بیش از زنان بھ خود جلب مي این كیش مردانھ. جنگیدند مي
از . شنیدند، خوشایند بود رومي، كھ در مرزھاي دوردست مقیم بودند و صداي خدایان بومي خود را نمي

پذیرفت و دشوارترین زندگي آمیختھ بھ تقوا  یھودا یھوه آمد، و آن موحدي بود كھ ھیچ گونھ سازشي را نمي
بخشید كھ در رنج و عذاب  تي ميداشت؛ اما بھ پیروان خود اصول اخالقي و شجاع و مقررات را مقرر مي

در . پوشاند ترین فقیران را با نوعي لباس نجابت و بزرگمنشي مي كرد و زندگي افتاده از ایشان حمایت مي
اي بودند كھ ھنوز بھ نحوي مبھم از دیگران مشخص  بردند، عده میان یھودیان رومي كھ بھ یھوه نماز مي

  .پرستیدند ميدة او را شدند، و این عده پسر جسمدار و زنده ش مي
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 فصل ھجدھم

  

  روميحقوق 

  میالدي ١٩٢ –م  ق ١۴۶

I  - حقوقدانان بزرگ  

ھمچنانكھ یونان در تاریخ نشان آزادي است، . قانون اصیلترین و پایدارترین جنبة مشخص روح رومي بود
و ھمچنانكھ یونان دموكراسي و فلسفھ را بھ عنوان اساس آزادي فردي بھ میراث  روم ھم نشان نظم است؛

اتحاد و یكي . گذارد، روم نیز قوانین و سنن مدیریت را، بھ عنوان دو پایة نظم اجتماع، بھ جا گذارده است
  .ساختن این میراثھاي مخالف و ھماھنگ ساختن صداھاي نامتجانس آنھا كار اساسي كشورداري است

ز آنجا كھ حقوق جوھر تاریخ روم بوده است، جدا نگاه داشتن تاریخ از حقوق امكانپذیر نشده است، و این ا
سازمان قانوني روم مانند . تواند مكمل ساختماني و خالصة تفصیالت قبلي و بعدي باشد فصل فقط مي

آور باشد موجود نیست، بل ھیچ گونھ مجموعة قواعدي كھ دایمًا الزام : سازمان قانوني بریتانیا بوده است
بتدریج كھ ثروت رو بھ . یك رشتھ سابقة امر است كھ در كار راھنماست، بدون آنكھ مانع تغییرات باشد

. تر شد، قوانین جدید از طرف مجامع، سنا، قضات، و شھریاران صادر گردید ازدیاد نھاد و زندگي پیچیده
داد، رو بھ ازدیاد  ي خود را از ھمھ سو توسعھ ميمجموعة قوانین، بھ ھمان سرعت كھ امپراطوري مرزھا

تعلیم و تربیت وكال، راھنماي قضات، و مصون داشتن شھرنشینان از قضاوت غیرقانوني، تنظیم و بھ . بود
در میان آشوب برادران گراكوس . قاعده درآوردن قانون را بھ صورت منظم و قابل دسترس الزم كرده بود

سعي كردند ) م ق ٩۵كنسول در (و پسرش كوینتوس ) م ق ١٣٣كنسول در ( و ماریوس، پوبلیوس سكایووال
  قوانین روم را كم كنند و بھ دستگاه معقول و قابل فھمي تبدیل 

بود، شرحي فصیح دربارة فلسفة قانون نوشت و مجموعة مطلوبي ساخت كھ منظور از آن حفظ ) ق م
قوانین متناقض ماریوس و سوال، اختیارات . بودثروتي بود كھ بھ دست آورده و ایماني كھ از كف داده 

سابقة پومپیوس، قوانین انقالبي قیصر، و سازمان قانوني جدید آوگوستوس براي اذھاني كھ سعي داشتند  بي
از قانون منطق بسازند مسئلة جدیدي طرح كرد و حقوقدان بزرگ، آنتیستیوس البئو، با اعالم اینكھ 

طة صدور از مقام غصبي و غیرقانوني فاقد ارزش قانوني است، مصوبات قیصر و آوگوستوس بھ واس
تا پیش از آنكھ امپراطوري، نخست با اعمال قدرت و بعد با فشار عادت، . وضع آشفتھ را درھمتر ساخت

افتخار تشكل . جاي پاي خود را محكم كند، قانونگذاري در اذھان مردم و دیوانھاي قدرت اذن قبول نیافت
در مغرب زمین متعلق بھ قرن دوم و سوم میالدي است، و این خود امر سترگي بود  نھایي قانون رومي

  .قابل قیاس با تشكل علم و فلسفھ در یونان

آغاز ) میالدي ١٧(در این مورد نیز قیصر ھدف را تعیین كرده بود؛ اما كار واقعي تا دورة ھادریانوس 
رده بود، ھیئتي از حقوقدانان بھ صورت شوراي ھادریانوس، كھ از سایر امپراطوران بھتر تحصیل ك. نشد

خصوصي گرد خود جمع آورد و ایشان را مأمور كرد كھ منشورھاي متغییر ساالنة قضات را بردارند و 
یونانیان از زمان . منشوري دایمي بھ جاي آن بگذارند كھ از طرف كلیة قضات آیندة ایتالیا مراعات شود

قضا پدید نیاوردند، و پیش از آن ھم دستگاه قانوني مدوني فراھم  سولون بھ بعد ھیچ شاھكاري در عالم
ھادریانوس كثیرالسفر این . اما شھرھاي یوناني آسیا و ایتالیا قوانین عالي مدني تھیھ دیده بودند. نكرده بودند

خشد و شناخت و شاید از سازمان قانوني آنھا الھام گرفتھ بود تا قوانین روم را بھبود ب شھرھا را خوب مي
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در دوران حكومت جانشیان او، یعني عصر آنتونینھا، كار تدوین قانون ادامھ یافت، و . ھماھنگ سازد
فرصتي داد كھ یونان ) كھ حكومت روم را در آن دوره در دست داشت(شھرت نیمھ رسمي فلسفة رواقي 

القي توافق داشتھ باشد، و رواقیون اعالم كردند كھ قانون باید با اصول اخ. عمیقًا در حقوق روم نفوذ كند
آنتونینوس كھ دست پروردة مكتب رواقي بود چنین . جرم بستھ بھ نیت در عمل است نھ در نتایج حاصلھ

مقرر داشت كھ، در موارد شك و تردید نسبت بھ مجرم بودن متھم، رأي باید بھ سود متھم داده شود؛ ھر 
  .و این اصلي عالي در قوانین متمدن استبیگناه است ـ   كس مادام كھ گناه او ثابت نشده است،

مند بود، چند نسل نابغھ بار آورد ـ سالویوس یولیانوس، یك  علم قانونشناسي، كھ از حمایت امپراطور بھره
تن رومي متولد در افریقا، در سمت كوایستور آوگوستوسي یا مشاور ھمایون، آن قدر علم و كوشش بھ 

مجموعة نظر حقوقي، او بھ واسطة . قوق آن شغل بھ وي پرداخت شودخرج داد كھ سنا رأي داد دو برابر ح
منطق و وضوح، مورد تمجید قرار گرفت؛ خالصة قوانین او قوانین مدني و جزایي را بھ طور منظم 
مرتب كرده است؛ و ھمو بود كھ بھ عنوان سردستة شوراي ھادریانوس فرمان دایمي جزا را متشكل 

  فقط  حقوقدان دیگري بود كھ. ساخت

روي  ١٨١۶كتاب انستیتوتیونس معروف او را نیبور در . دانیم كھ گایوس بوده است اسم شخصي او را مي
نسخة خطي، كھ یك بار پاك شده و مجددًا روي آن برخي رساالت قدیس ھیرونوموس نوشتھ شده بود، 

. از یوستینیانوس استاین كتاب اكنون كاملترین مرجع ما در مورد قوانین رومي در دورة قبل . كشف كرد
نھ بھ عنوان تصنیف، كھ بھ صورت كتاب دستي محصیلین انتشار یافتھ بود؛ ) میالدي ١۶١حد (این كتاب 

یابیم، باید عظمت فكري مرداني را در نظر آوریم كھ این كتاب  و اگر ما آن را شاھكار تفسیر منظم مي
وس، پاولوس، و اولپیانوس روش قضایي روم شصت سال بعد، پاپینیان. رسائل ایشان را خالصھ كرده است

را بھ اوج آن رساندند؛ در حالي كھ اعمال قضا قرباني شدت و ھرج و مرج شده بود، این سھ تن شكل و 
پس از ایشان، این علم بزرگ در خرابي عمومي دستگاه امپراطوري فرو . قوامي معقول بھ آن دادند

  .نشست

II – منابع حقوق  

علم و فلسفھ غالبًا از زبان یوناني اخذ شده و بدین نحو اصل خود را آشكار ھمچنانكھ اصطالحات 
گفتند كھ بھ معني  مي iusحقوق را بھ طور كلي . سازند، زبان حقوق نیز بیشتر مأخوذ از التیني است مي

قانونشناسي یا فلسفة قانون در . بود) مربوط بھ موضوعي خاص(بھ معني قانون  lexعدل یا حق است؛ 
: ھم بھ عنوان علم و ھم بھ عنوان ھنر تعریف شده است) میالدي ۵٣٣(یوستینیانوس » صة قوانینخال«
شامل حقوق غیر مدون یا عرف و ھمچنین  ius» .خیر و نصفت) یعني اعمال(ھنر «و » علم حق و باطل«

و ) رومي(ن یا قوانین شارمندا» قانون مدني«شد و از  و اما قوانین مدون تشكیل مي. قوانین مدون بود
بود، و » حقوق عمومي«قانون مدني ھر گاه با دولت یا عبادت رسمي سر و كار داشت . »حقوق ملل«

  .گرفت نام مي» حقوق خصوصي«چون بھ روابط شارمندان با یكدیگر ارتباط مي یافت 

دارة در دورة جمھوري، منبع نھایي قانون ا – ١: گرفت قانون رومي بھ طور كلي از پنج منبع نشئت مي
در انجمن » طبق رأي پلبینھا«در انجمن كوریایي و انجمن سدانھ و بر  legesشھرنشینان بود كھ بھ صورت 

پذیرفت كھ با رعایت تشریفات توسط یك تن  را مي legesمجلس سنا فقط در صورتي . گردید قبیلھ مقرر مي
چون سنا و انجمن در تصویب قانون . قاضي كھ درجة سناتوري داشتھ باشد بھ انجمنھا پیشنھاد شده باشد

  .شد اعالم مي» سناي خلق روم«كردند، آن قانون بھ نام  توافق مي

نظر مشورتي «. نونگذاري نداردفرض آن بود كھ خود سنا در دورة جمھوري ھیچ گونھ اختیار قا – ٢
این آرا بھ تدریج جنبة دستورالعمل و . شد ھایي كھ بھ قضات مي بھ طور رسمي عبارت بود از توصیھ» سنا

py. بعدًا امریھ یافتند، تا وقتي كھ در دورة آخر جمھوري و دورة امپراطوري قدرت قانوني پیدا كردند
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ویب شده است در مدت شش قرن چندان معدود بود كھ رویھمرفتھ قوانیني كھ توسط سنا یا انجمنھا تص
  .گردد باعث شگفتي فرد معتاد بھ جریان قانونگذاري در دول كنوني مي

  . شد ھاي مأموران بلدي برآروده مي»منشور«احتیاج بھ قوانین تفصیلي یا اختصاصي با  – ٣

رچي در فوروم اعالم و بر كرد كھ توسط جا صادر مي» منشور پرایتوري بلد«ھر پرایتور جدید بلد یك 
گردید و در آن اصول قانوني كھ پرایتور قصد داشت در دورة یكسالة تصدي طبق آن  دیواري الصاق مي

توانستند منشورھایي بھ  و امناي مستعمرات مي» پرایتورھاي سیار«. عمل و قضاوت كند بیان شده بود
یا حكم یا اجازه مجاز بودند كھ نھ  »ایمپریوم«امنا یا قضات بھ واسطة قدرت . صورت فوق منتشر سازند

بدین نحو، قانون رومي ثبات . توانستند قوانین جدیدي وضع كنند فقط قوانین موجود را تفسیر نمایند، بل مي
ھنگامي كھ قانون یا . طاف طرز قضاوت امنا توأم ساختھ بودقانونگذاري اساسي خود را با قابلیت انع

ماند، بھ  شد و پایدار مي اي مدت چند سال از یك منشور پرایتوري بھ منشور پرایتوري بعدي منتقل مي ماده
آمد، و تا زمان سیسرون این حقوق اداري بھ عنوان متن عمدة  درمي» حقوق اداري«صورت جزء قطعي 

الوصف، پرایتور غالبًا احكام سلف  مع. روم جاي الواح دوازدھگانھ را گرفتھ بود دستور عمل قضایي در
كرد، و گاه احكام او با اصول متخذ سلف او تناقض داشت، بھ نحوي كھ عدم ثبات قانوني  خود را نقض مي

و من عندي بودن طرز قضاوت بھ تجاوزاتي كھ در ھر روش قضایي كھ بھ دست انسان اجرا شود طبیعي 
بھ قصد خاتمھ دادن بھ ھمین عدم ثبات بود كھ ھادریانوس بھ یولیانوس دستور داد كلیة . ست افزوده شدا

  .سابق را در فرمان دایمي یكسان سازد كھ فقط بھ توسط امپراطور قابل تغییر باشد» حقوق اداري«سوابق 

ین قواعد چھار صورت ا. در قرن دوم خود منبع متغیر قانون شدند» قواعد موضوعة امپراطوران« - ۴
ھایي »منشور«یا حكم خود بھ عنوان مأمور رسمي شھر » ایمپریوم«امپراطور بھ موجب ) الف: داشت

اما ظاھرًا پس از مرگ امپراطور از . كرد؛ این منشورھا در سراسر امپراطوري معتبر بود صادر مي
» بازنویس«) ج. شأ اثر قانوني بودامپراطور، مانند احكام سایر قضات، من» احكام«) ب. افتاد اعتبار مي

یعني جواب » پي نویس«اینھا معموال یا نامھ بود، یا . شد امپراطور جواب او بود بھ استفتاھایي كھ از او مي
ھاي خردمندانھ و مؤثري كھ ترایانوس در  نامھ. شد اي كھ زیر درخواست یا عرضحال نوشتھ مي خالصھ

نوشتھ است در قوانین امپراطوري گنجانده شد و اعتبار خود  جواب تقاضاي دستور عمل مأموران حكومت
امپراطوران عبارت بود از دستورالعملي كھ بھ مأموران » اوامر«) د. را مدتھا پس از مرگ او حفظ كرد

  .نامة تفصیلي قوانین اداري شدند دادند؛ طي مرور زمان، این او امر آیین مي

منظرة . بھ وجود آید» نظرات قضایي«بود بھ وسیلة در برخي اوضاع و احوال، قانون ممكن  – ۵
نشستند و بھ  ھاي بعد در منزل خود مي حقوقدانان دانشمندي كھ در فوروم بزرگ بر مسند قضا و در دھھ

. دادند، بھ این امید كھ غیرمستقیم پاداشي بگیرند، قاعدتًا تماشایي بوده است تمام متقاضیان نظر قضایي مي
ھاي ربناین حقوقدانان نیز مانند . قضات بلدي از ایشان تقاضاي ابراز نظر داشتند غالب اوقات وكال یا

دادند، و قوانین را در حد حوایج زندگي یا  كردند، تمیزات دقیق مي بزرگ یھود تناقضات را تلفیق مي
جوابھاي مدون ایشان بھ موجب عرف غیر مدون، از لحاظ . كردند سیاسي تفسیر و تعدیل ميمقتضیات 

  آوگوستوس بھ . منشأ اثر بودن، فقط نسبت بھ قانون درجة دوم بود

نظر «اول اینكھ حقوقدانان حق ابراز : دو شرط بھ این گونھ اظھارنظرھا اعتبار قانوني كامل بخشید
دوم اینكھ جواب را مھر و موم كرده، براي قاضي متقاضي . اشتھ باشداز امپراطور دریافت د» قضایي

مكتب عظیمي از مطالب خواندني مربوط » نظرات حقوقي«تا فرا رسیدن دورة یوستینیانوس، . ارسال دارد
وي شد كھ » قانون نامة«و » خالصة قوانین«بھ قانون را تشكیل داده بود بھ طوري كھ سرچشمھ و اساس 

  .بھ اوج خود رساند آثار سابق را
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كلیة قوانین مربوط بھ اشخاص یا اموال یا آیین «: گوید گایوس، كھ آثارش بھ دقت مشھور است، مي
لفظ پرسونا بھ معني نقابھاي مختلفي بود كھ بازیگر براي نمودن كیفیات و خصایص » .دادرسي است

بھ معني سھمي شد كھ آدمي در طول عمر بر عھده مختلف بشري در صحنة تئاتر بھ رو مي زد؛ بعدًا 
شویم، بلكھ  داشت؛ و باالخره بھ معني خود شخص شد، چنانكھ گویي ھیچ وقت با خود شخص آشنا نمي

  .شناسیم زند ـ مي كند ـ نقاب یا نقابھایي را كھ بھ رخسار مي نقشھایي را كھ ایفا مي

كسي بود كھ بھ حكم تولد، یا : اند یف كردهوي را چنین تعر. شخص اول در حقوق روم شارمند بود
در داخلة این حقوق سھ . فرزندخواندگي، یا آزاد شدن، و یا حكم حكومت در جامعة رومي پذیرفتھ شود

ـ شارمندان كامل، كھ از حقوق چھارگانة رأي دادن، اشتغال، ازدواج با فرد آزاد، و اشتغال بھ ١: درجھ بود
ـ شارمندان بدون ٢شد برخوردار بودند؛  قانون بازرگاني رومي حمایت ميقراردادھاي بازرگاني كھ توسط 

ـ آزاد ٣حق رأي، كھ از حقوق ازدواج برخوردار بودند، اما از حقوق رأي دادن و تصدي شغل محروم؛ 
. شدگان، كھ از حقوق رأي دادن و قرارداد برخوردار بودند و از حقوق ازدواج و تصدي شغل محروم

اختیار پدر بر : ضافھ بر آنچھ گذشت، برخي حقوق انحصاري در حقوق خصوصي داشتشارمندي كامل، ا
، و اختیار فرد آزاد بر فرد )مالكیت(اوالد، اختیار شوھر بر زن، اختیار مالك بر مال و از جملھ بردگان 

و  از طرف روم بھ ساكنان آزادة شھرھا Latiiنوعي حق شارمندي بالقوه بھ نام . دیگر بھ موجب پیمان
گردید، كھ بھ موجب آن افراد حق قرارداد با رومیان را بھ دست  مستملكات مورد عالقھ اعطا مي

آوردند، بدون آنكھ حق ازدواج با ایشان را تحصیل كرده باشند، و قضات ایشان، پس از طي دورة كامل  مي
شارمنداني  ھر یك از شھرھاي امپراطوري. آمدند سمت خود، بھ اخذ شارمندي كامل روم نایل مي

توانست در  مخصوص خود و شرایط شھرنشیني خاص خود داشت؛ و بھ حكم تحمل بینظیري، یك فرد مي
ترین امتیاز ھر شارمند  ذیقیمت. مند گردد آن واحد شھرنشین چند شھر باشد و از حقوق بلدي آنھا بھره

ه است، و مصون بودنش رومي عبارت بود از امنیت شخص او، مال و حقوقي كھ قانون برایش تعیین كرد
این خود موجب افتخار حقوق روم بود كھ فرد را در مقابل دولت . از شكنجھ یا شدت عمل ھنگام محاكمھ

  .كرد حفظ مي

اختیار پدر بر اوالد بر اثر اشاعة قانون در آن نواحي، كھ قبال بھ . شخص دوم در قانون رومي پدر بود
توان از آنجا  نھاده بود؛ اما قدرت بازماندة آن را مي شد، رو بھ ضعف وسیلة عرف و عادت حكومت مي

درك كرد كھ چون آولوس فولویوس براي پیوستن بھ لشكریان كاتیلینا حركت كرد، پدرش او را بازخواند و 
. كاست گذاشت، از قدرت پدر مي الوصف، بھ طور كلي ھر قدر قدرت حكومت رو بھ ازدیاد مي مع. كشت

در دورة اول جمھوري، پدران خود دولت . ھا پیوست خت بربست، بھ خانوادهدموكراسي وقتي از دولت ر
ھر قدر جمعیت . دادند، و سران طوایف محتمال سنا را بودند؛ سران خانواده انجمن كوریایي را تشكیل مي

افزونتر و گوناگونتر، و زندگي متحركتر و تجاریتر و بغرنجتر گردید، حكومت از طریق خانواده و طایفھ 
  .خویشاوندي و مقام و عرف جاي خود را بھ قرارداد و قانون دادند. بھ نقصان نھاد رو

ترایانوس . ھاي خود آزادي بیشتري گرفتند اوالد از ابوین خود، زنان از شوھران خود، و افراد از دستھ
ر حیات و ھادریانوس حق پدر را ب. پدري را كھ با پسر بدرفتاري كرده بود وادار بھ آزاد ساختن پسر كرد

. آنتونینوس پدران را از فروش اوالد بھ بردگي نھي كرد. ممات خانواده از او گرفت و بھ دیوانھا منتقل كرد
قانون بدان . عرف و عادت از مدتھا قبل استفاده از این قدرتھاي كھن را بھ مواردي نادر تقلیل داده بود

نھ از این لحاظ كھ قانون استعداد فرا گرفتن  تمایل دارد كھ بتدریج از پس تحوالت اخالقي پیشرفت كند؛
بودن آزمایش طرق جدید را، قبل از انجماد آن بھ صورت   ندارد، بل بھ این جھت كھ تجربھ خرمندانھ

  .قانون، ثابت كرده است

آورد؛ اما  داد، زن رومي حقوق جدید بھ چنگ مي ھر قدر كھ مرد رومي حقوق قدیم خود را از دست مي
در قانون . زن رومي آن قدر ھوشیار بود كھ آزادي خود را زیر نقاب ناتوانیھاي قانوني قدیم پنھان كند

، بل ھمواره )اردیعني اصالت حقوقي ند(نیست  Sui iurisجمھوري چنین فرض شده بود كھ زن ھیچ وقت 
اند بھ  بنابر نظر نیاكان ما، حتي زناني كھ بھ پختگي سني رسیده»  :گوید متكي بھ مرد قیمي است؛ گایوس مي
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در دورة اخیر جمھوري این عدم استقالل قانوني تا » .واسطة سبك مغزي ھمواره باید تحت سرپرستي باشند
از . نرمدلي و عطوفت مردان، خنثا گردیده بودحد زیادي بھ واسطة لطف و قدرت ارادة زنان، با كمك 

شد، آن ھم با  توسط زنان حكومت مي  كاتوي كھین تا كومودوس، جامعة رومي، كھ قانونًا پدرشاھي بود،
قوانین آوگوستوس با آزاد . ھاي دورة رنسانس ایتالیا یا فرانسة دورة بوربونھا» سالن«تمامي سلطة لطیف 

. ورتي كھ سھ فرزند زاییده باشند، كرنش نسبت بھ واقعیات كرده بودساختن زنان از قیمومت، در ص
توانند با اموال خود ھر چھ بخواھند بكنند، مشروط بر آنكھ  ھادریانوس چنین مقرر داشت كھ زنان مي

تا اواخر قرن دوم، كلیة . رضایت قیم خود را تحصیل كرده باشند؛ اما در عمل این رضایت نیز بال اثر شد
  .جباري در مورد زنان آزادي كھ از بیست و پنج سال بیشتر داشتند در قانون خاتمھ یافتقیمومت ا

ازدواج . بھ چند خانوادة سناتور محدود شده بود) میالدي ١۶٠(در این ھنگام » با ھم كیك خوردن«طریق 
ر یا قیم با رضایت پد  تا مدتي بھ صورت ظاھر باقي بود، داماد معادل وزن عروس،» خرید زن«از طریق 

غالب ازدواجھا در این ھنگام از . پرداخت كشید و مي او و در حضور پنج شاھد، آس یا شمش برنزي مي
بھ منظور احتراز از دچار شدن بھ اختیار مالكیت   زن،. و اقامت در یك منزل بود» زندگي مشترك«طریق 

در . كرد ثناي جھیزش حفظ ميكرد؛ بدین طریق اختیار مال خود را بھ است شوھر، سالي سھ شب غیبت مي
كردند تا از شكایات مربوط بھ خسارات یا جرایم  حقیقت شوھران غالبًا مال خود را بھ نام زن خود مي

از ھر دو طرف، بھ مجرد تمایل، اختتام » سینھ مانو«این گونھ ازدواج . ورشكستگي احتراز جویند
زنا ھنوز در مورد مرد تخلف كوچكي . یافت يسایر اقسام ازدواج فقط توسط شوھر خاتمھ م  پذیرفت، مي

اما شوھر دیگر حق . شد اي نسبت بھ نظامات مالكیت و توارث محسوب مي بود؛ در مورد زن جرم عمده
این حق در این ھنگام از لحاظ تشریفات بھ پدر زن . نداشت زن خود را كھ ھنگام زنا گرفتار آمده بود بكشد

گرفتن ھمخوابھ را قانون بھ جاي ازدواج . و جریمة این جرم تبعید بود و عمال بھ دیوانھا محول شده بود؛
قبول داشت، اما كسي حق نداشت ضمن ازدواج با یكي، دیگري را بھ ھمخوابگي برگزیند؛ و مرد ضمنًا 

و  - بردند  اطفال ھمخوابھ غیر مشروع بودند و ارث نمي. حق نداشت در آن واحد دو ھمخوابھ داشتھ باشد
رفتن ھمخوابھ را براي مرداني كھ عالقھ داشتند توسط زنان میراث خوار مورد معاشقھ واقع این خود گ

وسپاسیانوس، آنتونینوس پیوس، و ماركوس آورلیوس پس از مرگ زنان خود با . ساخت شوند دلپذیرتر مي
  .زیستند ھمخوابھ مي

كشي، جز در  كودك . برد چنداني نميكوشید زاد و ولد را در میان آزادگان تشویق كند، اما نتیجة  قانون مي
عامل سقط جنین كھ بھ دست قانون . مورد اطفال شیرخوار ناقص االعضا یا بیمار العالج، نھي شده بود

داد و اگر سقط جنین بھ مرگ زن منتھي  رفت و قسمتي از مالش را از دست مي افتاد خود بھ تبعید مي مي
اوالد در . رفتند ن گونھ قوانین در آن ھنگام نیز مانند حال طفره ميالبتھ مردم از ای. كشتند شد، وي را مي مي

شدند، یا  ھر سني كھ بودند تحت اختیار پدر قرار داشتند، مگر آنكھ سھ بار توسط او بھ بردگي فروختھ مي
شد، یا ھنگامي كھ ازدواج  مي» كاھن شمع افروز«یافت یا  گردیدند، یا پسر شغلي دولتي مي رسمًا آزاد مي

اگر پسري در دوران . آمد گرفت یا جزو دوشیزگان آتشبان درمي صورت مي» كوم مانو«دختر از طریق 
  . نسبت بھ نوادگان، مخصوص پدر بزرگ بود» اختیار پدر بر اوالد«مرد،  حیات پدر زن مي

ز طبق قوانین آوگوستوس، درآمد پسر در ارتش، در ادارات دولتي، در مناصب كھانت، و در حرف آزاد ا
پسر را ھنوز ممكن بود بھ . قاعدة قدیم، مبني بر اینكھ چنین درآمدي متعلق بھ پدر است، مستخلص شده بود

بردگي فروخت، اما این فروش با غالمي این تفاوت را داشت كھ برده حقوق بلدي سابق خود را حفظ 
  .كرد مي

را در مورد غالم بھ كار » شخص«غالم ھیچ گونھ حقوق قانوني نداشت؛ در حقیقت روم مردد بود كھ لفظ 
كند نتیجة  اینكھ گایوس دربارة غالم تحت عنوان قانون اشخاص بحث مي» فرد غیر مشخص«برد یا 

توانست مالك چیزي شود  غالم نمي. آمد از لحاظ منطقي، غالم تحت سرفصل مال مي. اشتباھي آشكار است
فرزندان غالم عمومًا غیرمشروع . نًا ازدواج كندتوانست قانو یا ارث ببرد یا چیزي وصیت كند، غالم و نمي

توانستند غالمان  اربابان مي. شدند ولو پدرشان آزاده بود شدند، و فرزندان كنیز غالم محسوب مي تلقي مي
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توانست بر ضد كساني كھ وي را  غالم نمي. آنكھ خسارتي بدھند را، اعم از مرد و زن، از راه بھ در كنند بي
توانست از طریق ارباب اقدام  زدند در دیوان شكایت كند؛ در چنین موردي فقط مي ھ ميآزردند یا صدم مي
توانست غالم را بزند، زنداني كند، وادار سازد با درندگان در  اما ارباب طبق قانون دورة جمھوري مي. كند

لي داشتھ باشد یا نھ؛ میدان بجنگد، از گرسنگي او را بكشد، یا بھ دست خود بھ قتل برساند، اعم از اینكھ دلی
گریخت و  اگر غالمي مي. و ھیچ گونھ نظارتي بر كار ارباب نبود مگر عقیدة عمومي صاحبان غالم

غالم  ٣٠,٠٠٠گفت كھ  آوگوستوس بگزافھ مي. شد، ممكن بود او را داغ كنند یا بھ صلیب بكشند گرفتار مي
در صورتي كھ . ند مصلوب ساختھ استا فراري را گرفتار ساختھ و تمامي آنان را كھ صاحبي نداشتھ

كشت، قانون مقرر كرده بود كھ تمامي  غالمي تحت این محركات و محركات دیگر ارباب خود را مي
 ۶١(بدین نحو بھ قتل رسید   ھنگامي كھ پدانیوس سكوندوس، شحنة شھر،. غالمان مرد مقتول كشتھ شوند

در سنا اعتراض كرد، و مردم كھ خشمگین شده غالم او محكوم بھ مرگ شدند، اقلیتي  ۴٠٠و ) میالدي
ھا با فریاد تقاضاي رحم كردند؛ اما سنا فرمان داد كھ امر قانون اجرا شود، با این اعتقاد كھ  بودند در كوچھ

  .فقط با چنین اقدامي ممكن است ارباب در امان بماند

كھ اوضاع و احوال غالمان بھ این امر مرھون امپراطوري ـ یا شاید ذخیرة رو بھ نقصان غالمان ـ است 
فایده را نھي كرد و  كالودیوس كشتن غالم بي. طور روزافزوني در دورة امپراطوران رو بھ بھبود بود

كھ محتمال در » قانون پترونیا«. مقرر داشت كھ غالم بیمار متروك كھ بھبود یابد باید خود بھ خود آزاد شود
از اینكھ بدون موافقت حاكم غالمان را مجبور بھ جنگیدن  زمان نرون وضع شده است، مالكان غالمان را

شدند كنار مجسمة او  نرون اجازه داد كھ غالماني كھ مورد بدرفتاري واقع مي. كرد در میدان كنند نھي مي
بست بنشینند، و یك تن قاضي را مأمور رسیدگي بھ شكایات ایشان كرد ـ و این خود قدم كوتاھي بود كھ بھ 

. گشود شد و براي روم انقالبي بود، چون این عمل در دیوانھا را بھ روي غالمان مي ميپیش برداشتھ 
ھادریانوس بھ حق مالك در . دومیتیانوس ناقص كردن غالمان بھ منظورھاي شھوي را جنایت اعالم كرد

ه داد كھ شد اجاز آنتونینوس پیوس بھ غالمي كھ با او بدرفتاري مي. قتل غالم بدون تصویب حاكم خاتمھ داد
  توانست ثابت كند كھ  بھ ھر معبدي كھ بخواھد پناھنده شود؛ و اگر مي

رسید، بھ جاي آنكھ خود ایشان را مجازات كنند، بھ دیوانھا  مورد خساراتي كھ از غالمان بھ ایشان مي
 شكایت برند؛ وي امیدوار بود كھ، بدین نھج، قانون و دادرسي بتدریج جاي خشونت و انتقام خصوصي را

باالخره اولپیانوس، یك تن حقوقدان بزرگ قرن سوم، چیزي را اعالم كرد كھ فقط چند تن فیلسوف . بگیرد
حقوقدانان دیگر این نكتھ » .بھ حكم قانون طبیعت، تمامي افراد برابرند« -جرئت ابراز آن را كرده بودند 

لیة شكیات باید بھ سود آزادي او را شعار خود ساختند كھ ھر كجا آزادي یا غالمي یك فرد مورد شك بود، ك
  .باشد

آخرین رسوایي مالیات . علي رغم این تخفیفات، انقیاد قانوني غالمان بدترین داغ ننگ بر حقوق روم است
رفتند كھ  بدین نحو طفره مي »كانینیاقانون فوفیا «بسیاري از مالكان از . و موانع آزاد ساختن غالمان بود

چنین آزادیي . ساختند بدون حضور شاھد رسمي یا تشریفات قانوني بھ طور غیر رسمي غالمي را آزاد مي
غالمي كھ طبق . داد مي» حق شارمندي بالقوه«كرد، بل فقط بھ او  بھ غالم سابق حق شارمندي اعطا نمي

شد كھ حقوق بلدي محدودي داشت؛ اما عادت بر این جاري بود  شد شارمندي مي مي جریانات قانوني آزاد
كھ ھر روز صبح نسبت بھ مالك قبلي خود اداي احترام كند، ھر موقع او را الزم داشتھ باشد در خدمت 

آورد بھ  حاضر شود، در ھر فرصت بھ نفع او رأي دھد، و در برخي موارد قسمتي از پولي را كھ در مي
مرد، اموالش بھ خودي خود بھ ارباب زنده  اگر غالم آزاد شده بدون وصیت مي. اب سابق بپردازدارب
فقط . نوشت، از او انتظار داشتند كھ قسمتي از ملك خود را بھ ارباب واگذارد رسید، و اگر وصیتي مي مي

رفت، غالم آزاد  ميشد و راحت بھ زیر خاك  مرد و عزایش بھ طور بایستھ گرفتھ مي ھنگامي كھ ارباب مي
  .توانست واقعًا در ھواي آزاد نفسي بكشد شده مي

ھاي قوانین كنوني جداگانھ تحت عنوان قانون جزا معروف است باید بھ این  آن قانون كھ در مجموعھ
ھاي  رویة قضایي روم جنایت را نسبت بھ فرد و دولت و دستھ. تقسیمات كلي حقوق اشخاص افزوده شود
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شخص ممكن بود جرایم  در مورد دولت، . شناخت شدند، مي ي، كھ شخص حقوقي تلقي مياجتماعي یا تجار
، »اختالس اموال دولتي«، »اخاذي«، »رشوه«، »كفر«، »یاغیگري«، »لزماژستھ«: زیر را مرتكب شود

توان توجھ كرد كھ فساد و رشوه  از ھمین فھرست جزیي مي. »رشاي قاضي یا عضو ھیئت منصفھ«و 
نسبت بھ فرد، شخص ممكن است این جرایم را مرتكب . اي محتمل دارد نسبي قدیم و آینده خواري حسب و

قانون ضد «سیسرون در مورد شاھدبازي ذكري از . »قتل«، و »بیعفتي«، »خدعھ«، »صدمة بدني«: شود 
  . كند مي» لواط

. ومیتیانوس با مرگكرد؛ مارتیالیس با ھزل و ھجو؛ و د آوگوستوس این خطا را با اخذ جریمھ اصالح مي
. شد شد، بل جریمھ گرفتھ مي صدمة بدني دیگر طبق الواح دوازدھگانھ با قصاص عیني مجازات نمي

  انتحار جرم نبود، بل بر عكس، 

توانست با خودكشي، اعتبار وصیت و انتقال بالمانع  مردي كھ محكوم بھ مرگ بود معموال، مي. داشت
  .ن انتخاب نھایي را آزاد گذارده بودقانو. اموالش را بھ وراثش تضمین كند

IV - قانون اموال  

. مسائل مالكیت، تعھد، مبادلھ، قرارداد، و قرض قسمت اعظم حقوق روم را بھ خود تخصیص داده بود
مالكیت مادي نفس حیات روم بود و ازدیاد ثروت و توسعة تجارت مستلزم مجموعة قوانیني بود بسیار 

  .»مردده «تر از مجموعة سادة  پیچیده

از آنجا كھ پدر بھ عنوان كارگزار و امین خانواده مالك ھمھ چیز . یا نتیجة وراثت بود یا اكتساب» مالكیت«
اگر پدر بدون . بودند» وارث خود«بود، اوالد و نوادگان مالك بالقوه بودند ـ یا بھ عبارت عجیب قانون، 

و بزرگترین پدر در میان پسران، یا ارشد . رسید ه بھ خودي خود بھ ایشان ميمرد، اموال خانواد وصیت مي
تدوین وصیتنامة . برد اوالد كھ زن گرفتھ و صاحب فرزنده شده بود، مالكیت اموال خانواده را بھ ارث مي

و انشاي وصیتنامھ در آن زمان نیز، مانند . معتبر با صدھا محدودیت قانوني از تصرف محفوظ شده بود
ھر موصي مجبور بود قسمت معیني از ملك . حال، محتاج عبارت پردازي مطنطن و پر زرق و برقي بود

خود را جھت فرزندان خود وصیت كند، قسمت دیگري را جھت زنش كھ سھ فرزند براي او آورده بود، و 
تي از ملك توانست قسم ھیچ وارثي نمي. قسمتي را جھت برادران و خواھران و اخالفش) در برخي موارد(

افتاد كھ یك رومي  چھ بسیار اتفاق مي. خود را بدون تعھد كلیة قروض و سایر تعھدات قانوني متوفي بردارد
در موردي كھ مالكي بدون . كاست یافت كھ مجموعًا چیزي ھم از دارایي او مي خود را گرفتار میراثي مي
. رسید بھ نزدیكترین خویشاوند پدریش مي مرد، اموال و قروض او خود بھ خود اوالد و بدون وصیتنامھ مي

در دورة امپراطوري، این انحصار وراثت خویشاوندان پدري تخفیف یافت، و تا رسیدن دورة یوستینیانوس 
 ١۶٩(قانوني كھ بھ ترغیب كاتو بھ تصویب رسیده بود . بردند خویشاوندان پدري و مادري یكسان ارث مي

داد كھ قسمتي از  یا بیشتر داشت اجازه نمي) دالر ١۵٠٠٠(ترس سس ١٠٠,٠٠٠بھ ھیچ فرد رومي كھ ) م ق
نام داشت، در زمان گایوس ھنوز در كتب » قانون ووكونیا«این قانون؛ كھ . ملك خود را بھ زني واگذارد

واگذاري بھ طور «موصي مال خود را از طریق . قانون مندرج بود، اما عشق راھي براي خود یافتھ بود
كرد كھ قبل از  گذاشت و او را بھ موجب تقاضاي مؤكدي مكلف مي احب شرایطي واميبھ وارث ص» اماني

از این طریق و مجاري دیگر، بسیاري از ثروت روم بھ . تاریخ معیني آن مال را بھ زن معلوم منتقل كند
 گذاشت، اما ھدایایي كھ دادن ھدایا نیز راه گریز دیگري از قانون وصیت در پیش مي. دست زنان رسید

شد مشمول رسیدگي قانوني بود، و در دورة یوستینیانوس ھدایا دستخوش ھمان  پیش از مرگ داده مي
  .ساختند قوانیني بودند كھ ماتركھا را مشوش مي

یا بھ دست » انتقال«. شد اكتساب از راه انتقال یا دست بھ دست شدن قانوني بر اثر حكم محكمھ حاصل مي
py  ش رسمي برابر شھود و با ترازویي كھ شمشگرفتن عبارت بود از ھدیھ یا فرو
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اي تحت جواز و حمایت قانون  زدند؛ بدون این مراسم قدیم، ھیچ گونھ مبادلھ مسي بھ نشانة فروش بھ آن مي
، نوعي مالكیت بھ واسطھ یا بالقوه »حق نگاه داشتن و استفاده از مال«یا  Possessioتحت عنوان . نبود

» حق اعیاني«، اما »مالك«بود نھ » مالك بھ واسطھ«ر اراضي دولتي مثال مستأجر د. مورد قبول بود
احتماال این . شد، و پس از دو سال تصرف بالمنازع دیگر قابل اعتراض نبود» مالكیت«) تصرف(مستأجر 

مفھوم بردبارانھ نسبت بھ تصرف، كھ بدین سرعت ایجاد مالكیت كند، ناشي از پاتریسینھایي بود كھ بدین 
طبق ھمان حق تصرف، زني كھ بدون سھ شب غیبت، یك سال . كردند عمومي را تحصیل مينحو اراضي 

  .شد مرد مي» ملك«زیست،  تمام با مردي مي

تقصیر یا خطا . توانست ناشي از تقصیر یا پیمان باشد تعھد عبارت بود از الزام قانوني بھ انجام عملي؛ مي
شد  جام شود ـ در بسیاري از موارد چنین مجازات ميخبط بدون پیماني كھ نسبت بھ شخص یا مال او ان –

پیمان، موافقتي بود كھ قانون اجراي . كھ خاطي بابت صدمھ مبلغي پول غرامت بھ فرد صدمھ دیده بپردازد
در حقیقت تا قرن دوم میالدي موافقت شفاھي، كھ با بیان . الزم نبود كتبي باشد. كرد آن را تضمین مي

شھود متعدد و . آمد، از ھر گونھ قبضي محكمتر بود بر یك تن شاھد بھ عمل ميبرا» دھم قول مي«عبارت 
داد و ستد با شناسایي . شد تشریفات مؤكد، كھ زماني براي پیمانھاي قانوني الزم بود، دیگر الزم شمرده نمي

وارد  خود» دفاتر«قانوني ھر توافق صریح تسریع شده بود ـ و آن توافق معموال ھمان بود كھ طرفین در 
و ) Caveat venditor(اما قانون دقیقًا مراقب معامالت بود؛ فروشنده را با تخدیر فروشنده . كردند مي

از ھزارھا گونھ تقلب كھ طبیعي زندگي آمیختھ بھ تمدن ) Caveat emport(خریدار را با تخدیر خریدار 
نقایص بدني مال فروشي را بھ خریدار برده یا گاو قانونًا ملزم بود   مثال ھر فروشندة. كرد است برحذر مي

  .گردید شد، مسئول تلقي مي عرضھ كند، و اگر مدعي جھل بھ آن نقایص مي

قروض مصرفي معموال با رھن ملك . آمد قرض بر اثر پیمان وام، یا رھن، یا سپرده، یا امانت بھ وجود مي
. ساخت را بھ تصرف مال محق ميقصور در پرداخت اصل، داین . شد غیر منقول یا اشیاي منقول تأمین مي

داد كھ مدیون خود را بردة  ھمچنانكھ دیدیم، در قوانین دورة اول جمھوري، چنین قصوري بھ داین اجازه مي
داد با حفظ  نحو تعدیل كرد كھ بھ مدیون اجازه مياین قاعده را بدین ) م ق٣٢۶(» قانون پوئتلیا« .كندخود 

بعد از قیصر، رھنھایي كھ سر . آزادي خود آن قدر براي طلبكار كار كند تا دین خود را كامال بپردازد
شد معموال با فروش اموال مدیون، بدون آنكھ خطري براي شخص او بھ وجود آید،  موعد پرداخت نمي

ون در نتیجة عدم پرداخت دین غالم داین شده باشد تا زمان یوستینیانوس شد؛ اما مواردي كھ مدی تصفیھ مي
بھ قصور در اجراي تعھدات تجاري با قانون ورشكستگي تخفیف داده شده بود، بدین نحو . شود نیز دیده مي

شد، تا حد  دادند، اما بھ او اجازه داده مي فروختند و بابت قروض او مي كھ اموال فرد ورشكستھ را مي
  .ونت، درآمدھاي بعدي را براي خود نگاه داردمع

در الواح دوازدھگانھ دزدي كھ . جرایم نسبت بھ اموال عبارت بود از خسارت، دزدي، و دستبرد بھ عنف
  شد؛ اگر دزد غالم  خورد و بعد بھ عنوان برده بھ دزد زده تحویل مي افتاد تازیانھ مي گیر مي

امنیت اجتماعي . گردید صخرة تارپیایي بھ پایین پرتاب ميخورد و از  بود، تازیانة سیخدار مي مي
روزافزون بھ قانون انتظامي اجازه داد كھ این شداید را تعدیل كند و با اعادة دو برابر یا سھ برابر یا چھار 

قانون مربوط بھ اموال، در صورت نھایي خود كاملترین قسمت . برابر اصل، صاحب مال را ارضا نماید
  .انین رومي بوداز مجموعة قو

V - قانون اصول محاكمات  

در میان تمامي ملل باستاني، رومیان، با وجود پیچیدگي و تشریفات و اختالفات ابھام آور و یأس انگیز 
شك نیست كھ اقدامات و شكایات قضایي ما نیز . قوانین اجرایي خود، بیش از ھمھ گرفتار دعوي بودند

py. حاكمات طوالنیتر استم  ھر قدر تمدن قدیمتر باشد،. آمد متساویًا در نظر ایشان پیچاپیچ و مطول مي
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



اي كھ  در دوره. توانست در دیوانھاي روم دادستان شود ھمچنانكھ در فوق گفتھ شد، ھر مردي مي
كردند، مدعي و متھم و قاضي ملزم بودند از نحوة عملي بھ نام آیین قانون  پاتریسینھا جمھوري را اداره مي

بدین نحو، مردي «: گوید گایوس مي. كرد قط ميپیروي كنند، و كوچكترین انحرافي دعوي را از اعتبار سا
كرد و در دعوي خود تاك را تاك نامیده بود در دعوي  كھ دیگري را بھ جرم قطع تاكھاي خود تعقیب مي

نامید، زیرا در الواح دوازدھگانھ كال راجع بھ درخت بحث شده  چون بایست آن را درخت مي. محكوم شد
گذاشت، و مال طرف  اي نزد قاضي مي از طرفین دعوي سپرده ھر یك» .است نھ خصوصًا دربارة تاك

پرداخت تا مسلم شود در جلسات  الضمان مي متھم نیز بایست وجھ. گردید محكوم بھ نفع دین دولتي ضبط مي
كرد كھ در فھرست  قاضي سپس دعوي را بھ یكي از اشخاصي ارجاع مي. بعد حضور بھ ھم خواھد رساند

كرد كھ بھ  در برخي موارد، قاضي امریة موقتي صادر مي. شان ذكر شده بودافراد شایستة داوري نام
دادند یا بالعكس از انجام دادن  موجب آن یك یا چند تن از اصحاب دعوي بایست اعمال بخصوصي انجام مي

توانست  در صورت محكومیت متھم، اموال او ـ و گاه شخص او ـ را شاكي مي. كردند اعمالي خودداري مي
  .كند تا حكم اجرا شود توقیف

لزوم بھ كار بردن اصول محاكمات قدیم را ملغي ساخت و بھ جاي » قانون آیبوتیا«م  ق ١۵٠در حدود سال 
اصحاب دعوي در . عملیات و كلمات معین دیگر الزم نبود. را پذیرفت» اصول محاكمات دستوري«آن 

كردند، و سپس قاضي دستوري  ت ميتعیین طرزي كھ موضوع بایست بھ داور ارجاع شود با قاضي شرك
)Formula (نوشت؛ اینكھ مباشر امور  دربارة مسائل واقعي و قضایي مربوط بھ دعوي براي داور مي

در قرن دوم . كرد، تا حدي از این راه بود دادگستري، بھ عنوان قاضي، قوانین مخصوص خود را وضع مي
در این موارد قاضي شخصًا بھ دعوي : ل شدـ معمو» آگاھي فوق العاده«میالدي، شكل سوم دعوي ـ 

و حكم خالصة . تا اواخر قرن سوم، اصول محاكمات دستوري از میدان خارج شده بود. كرد رسیدگي مي
قاضي، كھ فقط نزد امپراطور مسئولیت داشت و مقام خود را مدیون او بود، فرا رسیدن حكومت سلطنتي 

  .نمود را باز مي

  اگر مایل باشند، بدون كمك وكال، دعوي خود را تعقیب كنند، و بھ ھمان توانستند،  اصحاب دعوي مي

اش داوري نبود و در حقوق تحصیل نكرده بود، و اصحاب دعوي ممكن بود  از آنجا كھ قاضي غالبًا حرفھ
، »وكالي دعاوي«اصحاب دعوي معموال از  در ھر قدم از لحاظ تشریفات دچار لغزش شوند، كلیة

  .گرفتند كمك مي» حقوقدانان«، یا »رایزنان حقوقي«، »قضایيكارشناسان «

استعداد قضایي كم نبود، چون ھر پدر پسردوستي آرزومند آن بود كھ پسرش وكیل دعاوي شود و حقوق 
اي از  یكي از شخصیتھاي اثر پترونیوس مجموعھ. در آن زمان نیز مانند حال نردبان مقامات اداري بود

محصل حقوق » .آید پول از آن در مي«، چون »تا كمي حقوق بیاموزد«دھد  ميكتب جلد قرمز بھ پسرش 
گرفت، در مرحلة دوم در محضر مشاورات  در آغاز كار امور بدوي را از معلم خصوصي فرا مي

در . كرد شد، و پس از آن نزد وكیلي كھ بھ كار اشتغال داشت كارآموزي مي حقوقدانان بزرگ حاضر مي
دي، برخي مشاوران قضایي در نقاط مختلف روم مكاتبي باز كردند كھ در آن دستور اوایل قرن دوم میال

گوید حتي  آمیانوس از كارمزد زیاد ایشان شكایت دارد و مي. كردند دادند یا مشورت مي عمل حقوقي مي
ماض كنند و اگر موكل پول خوبي بدھد، مادركشي را ھم قابل اغ كشند حق مطالبھ مي اي كھ مي بابت خمیازه

از آنجا ) professor( ظاھرًا عنوان پروفسور . نامیدند مي» استادان حقوق مدني«این معلمان را . كنند مي
كنند و از ) profiteri(ناشي بود كھ بھ موجب قانون این افراد ملزم بودند نیت تدریس خود را اعالن 

  .مقامات دولتي جواز بگیرند

اي بودند كھ علم و اطالع خود را بھ  گرفتند، ناگزیر عده م مياز میان وكالي متعددي كھ بدین نحو تعلی
گرفتند تا دعواي موكل خود را ضعیف مطرح كنند؛  فروختند؛ از طرف رشوه مي صاحبان دعاوي پلید مي

كردند؛ دعوي را تا آن حد كھ  یافتند؛ میان اغنیا تحریك اختالف مي براي ھر جرمي مفري در قانون مي
دادند؛ و دیوانھا یا فوروم را با سؤاالت تھدیدآمیز و تلخیصات فحش آلود  شد اطالھ مي يپولي از آن عاید م
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تحت فشار رقابت براي بھ دست آوردن دعوي، برخي از وكال در صدد برآمدند از . لرزاندند خود مي
ت و ھاي انگشتري امانتي در انگش ھاي اسناد در دست و حلقھ ھا، با بستھ طریق شتابان رفتن در كوچھ

  .اي براي كف زدن ھنگام نطق خود، شھرتي، بھ ھم رسانند التزام متابعان و ھوچیھاي كرایھ

آن قدر طرق مختلف براي طفره رفتن از قانون قدیم كینكیناتوسي در مورد عدم پرداخت كارمزد پیدا شده 
د بیش از ھر كارمز. سسترس در ھر دعوي قانوني ساخت ١٠,٠٠٠بود كھ كالودیوس پرداخت آن را تا 

ایم كھ  چون شنیده  رفتند، از این محدودیت بسھولت طفره مي. شد بھ وسیلة قانون مسترد داشت این را مي
. انباشت) دالر ٣٠,٠٠٠,٠٠٠(سسترس  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠وكیلي در زمان وسپاسیانوس ثروتي بھ مبلغ 

و منظم ایشان، صرف نظر از مانند تمامي دورانھا، در آن دوره نیز وكال و قضاتي بودند كھ اذھان صافي 
كردند، بھ واسطة وجود  ترین افرادي كھ وكالت مي كارمزد، در خدمت حقیقت و عدالت بود، و پست

  .اند حقوقدانان بزرگي كھ نامشان بر فراز تاریخ حقوق قرار دارد، اعتباري یافتھ

شد و  پرس داشت شروع ميشدند از جلساتي كھ یك قاضي یا باز دیوانھایي كھ مجرمین در آنھا محاكمھ مي
با (توانست بھ جاي یك قاضي بھ حكم قرعھ  مباشر دادگستري مي. رسید بھ مجامع سنا و امپراطور مي

اي بھ تعداد نامعلوم، و معموال پنجاه و یك  ھیئت منصفھ) رعایت حق شاكي و متشكي عنھ بھ رد چندین نفر
دو دیوان . ان در فھرست آمده بود تشكیل دھدسناتور و سواركار كھ نامش ٨۵٠یا ھفتاد و پنج نفر از 

شوراي «براي رسیدگي بھ دعاوي حقوقي، و دیگر » شوراي ده نفري«یكي : اختصاصي ھمواره باز بود
شركت در جلسات محاكمة این دو دیوان براي عموم . براي رسیدگي بھ دعاوي مالي و وصایا» صد نفري

كرد،  نطق مي» شوراي صد نفري«ونھ ھنگامي كھ در دھد كھ چگ آزاد بود، چون پلیني كھین شرح مي
یوونالیس و آپولیوس از تعویقات و اطالة زماني و پولدوستي دستگاه . گروه عظیمي بھ تماشا آمده بودند

  .اند قضایي شكایت دارند، اما ھمان خشم ایشان مبین آن است كھ این موارد استثنایي بوده

ممكن . بود كھ در دیوانھاي زمان ما كمتر كسي از آن خبر دارد در محاكمات، آزادي بیان و عملي معمول
. برخي متخصص تھیة مدارك و بعضي متخصص در ارائة آن بودند. بود ھر طرف چند وكیل داشتھ باشد

گاه با تندنویسي صورت جلسھ را تنظیم ) »تقریرنویس«، و »وقایع نگار«، »منشي«(منشیان مختلف 
ھر قدر ھم كھ سخن بسرعت ادا شود، باز ھم «: گوید برخي از منشیان مي مارتیالیس دربارة. كردند مي

كند كھ چگونھ تندنویسان نطقھاي سیسرون را ضبط  پلوتارك نقل مي» .دست ایشان سریعتر است
با شھود طبق سوابقي كھ از قدیم معمول بود رفتار . و غالبًا از این جھت اسباب زحمت او بودند كردند، مي
  :گوید یلیانوس كھ در این مورد بیانش نمونھ است ميكوینت. شد مي

چون شاھد خجول ممكن است . در سؤال و جواب با شاھد، اولین شرط آن است كھ روحیة او را بشناسیم
دچار وحشت شود، شاھد ابلھ گیر بیفتد، شاھد عصبي تحریك شود، و شاھد خودخواه تحت تأثیر چاپلوسي 

اگر گذشتة … را باید فورًا مرخص كرد كھ بداندیش و لجباز است؛ یا شاھد زیرك و خوددار . قرار گیرد
اي كھ ممكن است بھ او بست،  اعتبار شھادت او را، با اتھامات زننده  گیري باشد، چنین شاھدي قابل خرده

  .توان متزلزل ساخت مي

ي نشان دھد كھ روي توانست تصاویري از جرم انتساب مي. توانست بكند وكیل تقریبًا ھر گونھ استداللي مي
توانست زخمھاي سرباز متھم یا جراحات موكل را عریان كند و نشان  پارچھ یا چوب كشیده شده بود؛ مي

كند كھ چگونھ وكیلي  كوینتیلیانوس نقل مي. در مقابل این گونھ سالحھا، دفاعھایي تمھید شده بود. دھد
كرد، طاس  موكل خود بھ دادگاه تكمیل مي ھنگامي كھ رقیب خالصة دفاع خود را با وارد ساختن كودكان

. كودكان براي برداشتن طاسھا در ھم افتادند و خالصة دفاع رقیب را خراب كردند. میان ایشان افكند
  غالمان ھریك از طرفین دعوي را ممكن بود براي كسب مدرك شكنجھ داد، اما چنین مدركي بر ضد 

ھھا را بر حذر كرد كھ بھ مدركي كھ با شكنجھ بھ دست آمده توان شكنجھ داد، و دادگا شدیدترین مقررات مي
. الوصف شكنجة قانوني ھمچنان باقي بود و در قرن سوم آزادگان را نیز شامل شد ھرگز اطمینان نكنند، مع

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



اكثریت آرا براي صدور حكم . دادند ھیئت منصفھ با نھادن خشتھاي نشاندار در ظرف تنگ گلویي رأي مي
در اكثر موارد، ممكن بود طرف محكوم بھ دادگاه باالتري ملتجي شود، و دست آخر، اگر از  .بودكافي 

  .شد آمد، دست بھ دامان امپراطور مي عھده برمي

میزان جریمھ بستگي داشت بھ مقام . شد و بھ اختیار قاضي واگذار نشده بود جریمھ طبق قانون تعیین مي
خاطي، بدین نحو كھ در مورد غالمان حداكثر بود؛ غالم را ممكن بود مصلوب كنند، اما چنین عملي نسبت 

كھ ھیچ شارمند رومي را داند  را خوانده باشد مي» اعمال رسوالن«ھر كھ كتاب . بھ شارمند ممكن نبود
اگر وضیع و شریف جرمي را . ممكن نبود ھنگام التجا بھ امپراطور تازیانھ زد، یا شكنجھ داد، یا اعدام كرد

كرد؛ ھمچنین در صورتي كھ مجرم آزاده یا غالم آزاد شده،  مرتكب شده بود، مجازات ایشان فرق مي
ترین  ساده. كرد ر نظامي بود، مجازات فرق ميشخص قادر بھ پرداخت دین یا ورشكستھ، و سرباز یا غی

كرد، برخي  از آنجا كھ ارزش پول سریعتر از مجازاتھاي مقرر در قانون تغییر مي. مجازاتھا جریمھ بود
در (در الواح دوازدھگانھ، جریمة زدن مرد آزاد شده بیست و پنج آس . آمد اوضاع غیر عادي پیش مي
بود؛ ھنگامي كھ ترقي قیمتھا ارزش آس را بھ شش سنت تقلیل داده  مقرر شده) اصل بیست و پنج پوند مس

زد و غالمي كھ دنبال او بود بھ ھر  گشت و بھ آزادشدگان سیلي مي ھا مي بود، لوكیوس وراتیوس در كوچھ
شد كھ عمدتًا  مي» زبان بستگي«برخي تخلفات منجر بھ . پرداخت فرد سیلي خورده بیست و پنج آس مي

از «مجازات شدیدتر ھمان . عدم امكان حضور یا فرستادن دیگري در محكمة دادگستريعبارت بود از 
اخراج . شد از عدم حق توارث، اخراج، و بردگي بود كھ بھ ترتیب تشكیل مي» دست دادن حقوق بلدي

كردند و  شخص محكوم را غل و زنجیر نھاده، در محلي طاقت فرسا زنداني مي: ترین نوع تبعید بود سخت
داد، در خارج از  در این حد متعادلتر بود، زیرا بھ محكوم اجازه مي» تبعید«. گرفتند اموالش را مي تمام

، چنانكھ در مورد اووید دیدیم، ضبط »نفي بلد یا اقامت اجباري«ایتالیا، ھر كجا مایل است زندگي كند؛ 
موال دور از رم بود ساخت در نقطة مخصوصي كھ مع اموال را در بر نداشت، بل محكوم را وادار مي

بردند، اما ممكن بود افراد را بھ كارھاي  حبس را كمتر بھ عنوان مجازات دایمي بھ كار مي. اقامت كند
  پست در ساختمانھا، یا در معادن، یا در كانھاي سنگ دولتي 

 .شد از مجازات برھد؛ در دورة امپراطوري، حكم مجازات مرگ با وفور و بیرحمي روزافزوني صادر مي
بیندازند، تا از » كاركرتولیانوم«اسیران جنگي و در برخي موارد سایر محكومین را ممكن بود در 

. گرسنگي و مزاحمت جوندگان و شپش در ظلمت زیر زمین و لوث و نجاست پاك نشدني جان بدھند
ر ھمانجا روایت است كھ د. یوگورتا و شمعون، قھرمان دفاع از اورشلیم در برابر تیتوس، در آنجا مردند

پطرس و بولس قبل از مصلوب شدن طعم عذاب را چشیده، آخرین بیانات خود را خطاب بھ دنیاي جوان 
  .اند مسیحیت نوشتھ

VI – حقوق ملل  

دشوارترین مسئلة حقوق رومي، این بود كھ خود را، بھ عنوان خداوندگار ھوشیار، با قوانین و عادات 
بسیاري از این كشورھاي . م آنھا را قبضھ كرده بود تطبیق دھدمختلف سرزمینھایي كھ اسلحھ یا سیاست رو

اي حسودانھ  قدیمتر از روم بودند؛ آنچھ را در شجاعت نظامي از كف داده بودند با سنن غرور آمیز و عالقھ
قاضي «نخست یك . روم از عھدة این وضع بخوبي برآمد. كردند نسبت بھ رسوم عجیب خود تالفي مي

ن مقیم رم، سپس براي تمامي ایتالیا، و بعد براي مستعمرات معین گردید و بھ او براي خارجیا» سیار
منشورھاي ساالنة این . اختیار داده شد كھ اتحاد پایداري بین قوانین محلي و قوانین روم بھ وجود آورد

  .را بھ وجود آورد» حقوق ملل«قاضي و فرمانداران ایاالت و دادیاران بتدریج 

قوق بین الملل ـ مجموعة تعھدات مورد قبول اكثر دول بھ عنوان حاكم بر روابط بین ح» حقوق ملل«این 
الملل تا  بھ یك معني كھ از مفھوم امروزي زیاد ھم ضعیفتر نبود، در زمان قدیم، حقوق بین. ایشان ـ نبود

ـ حدي كھ مربوط بھ محترم شمردن برخي مراسم مشترك در زمان جنگ یا صلح است موجود بوده است 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



الملل و نمایندگان سیاسي، متاركة موقت جنگ بھ منظور تدفین  از قبیل حفاظت متقابل بازرگانان بین
حقوقدانان روم، با نوعي توھن وطنپرستانھ، . مردگان، خودداري از بھ كار بردن تیرھاي مسموم، و غیره

اما در مورد سھمي . لكردند كھ قانوني است مشترك میان تمامي مل را این طور تعریف مي» حقوق ملل«
در حقیقت، قانون محبلي بود كھ با . كردند كھ روم در میان این ملل داشت بیش از حد شكستھ نفسي مي

آنكھ  حاكمیت روم سازش داده شده بود و منظور از آن این بود كھ ملل ایتالیا و مستعمرات را اداره كند، بي
  .طا كندحق شارمندي روم و سایر حقوق مدني را بھ ایشان اع

. فیلسوفان نیز، با توھمي مانند حقوقدانان، سعي كردند حقوق ملل را با قانون طبیعت یكي جلوه دھند
در بشر بھ » عقل طبیعي«كردند كھ اصول اخالقیي است كھ با  رواقیون قانون طبیعت را چنین تعریف مي

ل و منطق و نظم در ھمھ چیز؛ ودیعھ نھاده شده است؛ معتقد بودند كھ طبیعت عبارت است از دستگاه تعق
  آید و  این نظم، كھ خود بھ خود در جامعھ پدید مي

  :سیسرون این خیال را در جملة مشھوري چنین بیان كرده است. رسد، ھمان قانون طبیعت است شعور مي

. قانون حقیقي عقل صحیح است كھ با طبیعت متوافق، از حیث حدود جھانگیر، و تغییر ناپذیر و پایدار است
توانیم آن را لغو كنیم، با ھیچ گونھ  توانیم با آن قانون مخالفت كنیم یا آن را تغییر دھیم، نمي نمي… 

توانیم از تعھدات آن استخالص حاصل كنیم، و براي توجیھ و توضیح آن حاجتي بدان  قانونگذاري نمي
كند؛  ي حال یا آینده، تفاوتي نمياین قانون براي روم یا آتن، برا. نداریم كھ بھ خارج از خود نظر اندازیم

ھر كھ از آن اطاعت نكند خود و … . براي تمامي ملل و كلیة ازمنھ معتبر است و معتبر خواھد بود… 
  .طبیعت خود را آشكار كرده است

  این جمالت بیان كامل آرماني بود كھ چون فلسفة رواقي در عصر آنتونینھا فلسفة رسمي امپراطوري شد،
اولپیانوس آن را بھ این اصل فراگیر توسعھ داد كھ تمایزات امتیازات طبقاتي . گرفت نیروي بیشتري

تصادفي و ساختگي است، و از این اصل تا فرض مسیحي اینكھ تمامي مردم اصوال برابرند بیش از یك قدم 
طبیعي  قانوني است كھ عقل«اما ھنگامي كھ گایوس حقوق ملل را صرفًا چنین تعریف كرد كھ . فاصلھ نبود

قانون . كرد ، نیروي اسلحة روم را با مشیت االھي اشتباه مي».میان تمامي بشریت بر قرار ساختھ است
ھاي عظیم قانون مدني و حقوق ملل قواعدي بودند كھ فاتحي  مجموعھ. روم ھمانا منطق و اقتصاد نیرو بود

ود نظم و ترتیب و ضمانت اجراي خردمند بھ وسیلة آنھا بر سلطنتي كھ بر پایة قدرت لشكریان استوار ب
این قانونھا طبیعي بودند، اما بدین معني كھ استفاده و سوءاستفاده از ضعیف براي قوي . بخشید زماني مي

  .امري طبیعي است

شود، چیزي بزرگمنشانھ نیز  الوصف، در این ساختمان نظرگیر حكومت، كھ حقوق ورم خوانده مي مع
. اي است كھ قواعد تسلط او صریحًا بیان شده باشد مت كند، این خود عطیھاز آنجا كھ فاتح باید حكو. ھست

این امر طبیعي بود كھ، از میان تمامي ملل، رومیان . در این معني، قانون عبارت است از تداوم قدرت
ایشان دوستار نظم بودند و وسیلة اجراي آن را ھم . بزرگترین دستگاه قانون را در تاریخ بھ وجود آوردند

دولتھاي دیگر پیش . اشتند؛ بر ھرج و مرج دھھا ملت مختلف سلطھ و صلحي ناقص اما عالي قرار دادندد
ھاي كوچكي از قوانین  از روم قوانیني داشتند، و قانونگذاراني نظیر حموربي و سولون مجموعھ

سق را كھ بشردوستانھ صادر كرده بودند؛ اما تا آن ھنگام ھیچ ملتي آن ھماھنگي و اتحاد و نظم و ن
بزرگترین عقول قضایي روم را، از سكایووالھا تا یوستینیانوس، بھ خود مشغول داشتھ بود بھ منصة 

  .ظھور نرساند

قابلیت انعطاف حقوق ملل انتقال حقوق روم را بھ كشورھاي دورة قرون وسطي و زمان معاصر تسھیل 
مھاجمات بربریان میراث قضایي را در این خود تصادفي سعید بود كھ، در آن ھنگام كھ ھرج و مرج . كرد

كرد، قانون نامھ، خالصة قوانین، و اینستیتوتس یوستینیانوس در قسطنطنیھ، در میان  مغرب زمین مثلھ مي
  امنیت و دوام نسبي امپراطوري شرقي جمع آوري 
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نون از طریق آن زحمات و دھھا طریق كوچكتر دیگر و راھھاي بیصداي مفید، حقوق روم بھ قا. شد مي
شریعت كلیساي قرون وسطي راه یافت، بھ متفكران دورة رنسانس الھام بخشید، و پایة حقوق و قوانین 

آلمان، مجارستان، بوھم، لھستان، و حتي ـ در داخلة امپراطوري بریتانیا ـ اسكاتلند،   ایتالیا، اسپانیا، فرانسھ،
ھا عمارت قانوني است كھ از حیث وسعت با خود قوانین انگلیس، كھ تن. كبك، سیالن، و افریقاي جنوبي شد

حقوق روم قابل مقایسھ است، قواعد انصاف و دریانوردي و قیمومت وصایا را از قوانین سنت روم جدا 
بزرگترین و عالیترین مرده ریگ دنیاي غرب از جھان باستان عبارت است از علم و . اخذ كرده است
  .كراسي یوناني ـ رومي، و حقوق روميمسیحیت یھودي و یوناني، دمو  فلسفة یوناني،

   فصل نوزدھم

  

  شاھان فیلسوف

  میالدي ١٨٠ – ٩۶

I  - نروا  

سنا ھیچ وقت . با قتل دومیتیانوس اصل وراثت مدت یك قرن از صحنة حكومت سلطنتي روم ناپدید شد
سال انقیاد، وراثت را بھ عنوان منشأ حاكمیت نپذیرفتھ بود؛ و در این ھنگام، پس از صد و بیست و سھ 

مجددًا قدرت خود را بر تخت نشاند؛ و ھمچنانكھ در آغاز كار روم شاه را انتخاب كرده بود، در این موقع 
این عمل شجاعت آمیز بود و فقط وقتي قابل درك . یكي از اعضاي خود را ارشد سنا و امپراطور نامید

ھ تجدید قدرت سنا را با نثار خون مردم شود كھ بھ یاد آوریم قدرت خاندان فالویوس، در ھمان نسلي ك مي
  .ایتالیا و مستعمرات دیده بود، از میان رفتھ بود

مجسمة . ماركوس كوككیوس نروا شصت و شش سالھ بود كھ عروج بھ سلطنت او را غافلگیر كرد
كند كھ ھمین مرد  ھیچ كس تصور نمي. اي زیبا و مردانھ دارد ه غولپیكر نروا كھ در واتیكان است چھر

اي ناراحت و شاعري مالیم و محبوب بوده كھ روزگاري او را بھ عنوان  حقوقداني بلندمرتبھ با معده
آزاریش انتخاب كرده  شاید سنا او را بھ واسطة موي خاكستري و بي. گفتند تھنیت مي» تیبریوس زمان ما«

ھد خود را، دایر بر آنكھ نمود و ع كرد با سنا شور مي نروا در مورد تمامي سیاستھایي كھ اتخاذ مي. بود
تبعیدیھاي دومیتیانوس را باز گرداند، اموال . موجب مرگ ھیچ یك از سناتورھا نشود، ھرگز نشكست
سسترس زمین میان فقرا  ۶٠‘٠٠٠‘٠٠٠معادل . ایشان را پس داد، و بدین نحو انتقام ایشان را تعدیل كرد

بسیاري از . زاد و ولد دھقانان ایجاد نمودتقسیم كرد و صندوقي براي كمك و تشویق و پرداخت مخارج 
مالیاتھا را ملغا ساخت، عوارض ارث را تقلیل داد، و یھود را از پرداخت باجي كھ وسپاسیانوس بر ایشان 

  در ضمن، وضع مالي دولت را با رعایت اقتصاد در دربار و حكومت . تحمیل كرده بود آزاد كرد

خاطر بھ زندگي خصوصي  پراطوري را بھ كناري نھم و آسودهام كھ مانع شود كھ مقام ام كاري نكرده«
اما یك سال پس از رسیدن او بھ سلطنت، پاسداراِن امپراطور، كھ در نامزد كردن او غافلگیر » .بازگردم

شده و از صرفھ جویي او بیزار بودند، كاخ او را محاصره كردند، قاتلین دومیتیانوس را مطالبھ نمودند، و 
وي گلوي خود را بھ شمشیر سربازان عرضھ كرد، اما از او دریغ . وران نروا را كشتندچند تن از مشا

چون احساس خفت كرد، خواست استعفا كند؛ اما دوستانش او را اقناع كردند كھ، عوض استعفا، . كردند
آوگوستوس را سرمشق خود قرار دھد و، بھ عنوان جانشین و پسر، كسي را بردارد كھ مورد قبول سنا 

بزرگترین دین روم بھ نروا آن . اشد و بتواند ھم بر امپراطوري حكومت كند ھم بر پاسداران امپراطورب
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سھ ماه بعد، پس از یك دورة حكومت . بود كھ وي ماركوس اولپیوس ترایانوس را بھ جانشیني خود برگزید
  .شانزده ماھھ، درگذشت

معني بود كھ ھر امپراطور چون قواي خود را  اصول پسرخواندگي، كھ بدین نحو تصادفًا اعاده شد، بدین
شناخت در حكومت با خود شریك  ترین فردي را كھ مي تواناترین و برازنده  یافت، رو بھ تحلیل مي

رسید نھ بطالت ناشي از ھیجان پاسداران امپراطور پیش  ساخت؛ بھ نحوي كھ چون مرگ فرا مي مي
خوشبختي روم در این . جنگ داخلي بین رقباي تخت و تاجارزش، نھ  آمد، نھ خطر وارث طبیعي اما بي مي

بود كھ نھ ترایانوس پسري آورد، نھ ھادریانوس، و نھ آنتونیوس پیوس، و ھر یك از این سھ تن توانست 
در مدتي كھ . اصل پسرخواندگي را بدون تخفیف زادة خود یا آزردن مھر و عطوفت پدرانة خود بھ كار برد

نصیب » .بھترین توالي پادشاھان خوب و بزرگ كھ جھان بھ خود دیده بود«شد،  ياین اصل بھ كار بستھ م
  .روم گردید

II – ترایانوس  

با خصایصي . ترایانوس در رأس ارتش روم در كولوني بود كھ خبر انتصاب خود را بھ امپراطوري شنید
م را تقریبًا دو سال بھ كھ داشت، جاي عجب نبود كھ بھ كار خود در مرز ادامھ داد و بازگشت خود بھ رو

. در آن دیار متولد شد. وي از خانداني ایتالیایي بود كھ مدتھا در اسپانیا اقامت گزیده بود. تعویق انداخت
اسپانیاي روم بھ وسیلة او و ھادریانوس بھ تفوق سیاسي رسید، ھمچنانكھ در وجود سنكا و لوكانوس و 

ن سركردة نظامي از یك رشتھ سركردگان بود كھ والدت در وي اولی. مارتیالیس بھ قیادت ادبي رسیده بود
مستعمرات و بار آمدن در آن ظاھرًا آن اراده و شور زیستن و حیات را بھ ایشان ارزاني داشتھ بود كھ از 

اینكھ روم نسبت بھ جلوس مردي از اھل مستعمرات برتخت امپراطوري . نژاد بومي روم رخت بربستھ بود
  .آید اي بھ شمار مي اي و نشانھ ریخ روم خود واقعھاعتراضي نكرد، در تا

وي، كھ بلندقامت و قوي ھیكل بود، عادت . اش نھ ممتاز، بل نیرومند بود ه خطوط چھر. جاذب اطاعت بود
داشت كھ با سپاھیان خود راھپیمایي كند و با تمامي تجھیزات در دھھا رودخانھ كھ بر سر راه ایشان جاري 

وقتي . داد اعتنایي خاص مردم زاھد را نشان مي عت او نسبت بھ مرگ و زندگي بيشجا. بود بھ آب بزند
چیند، شام بھ خانة سورا رفت، ھر چھ بھ او دادند بدون  شنید لیكینیوس سورا براي كشتن او توطئھ مي

معموال . بھ اصطالح فني، فیلسوف نبود. رسیدگي خورد، و اجازه داد كھ دالك سورا ریش او را بتراشد
برد تا با او در فلسفھ گفت و گو كند، اما خود اعتراف  زرین دھن نطاق، را در ارابة خود ھمراه مي  یون،د

ذھن روشن و صائب داشت، در حد . ـ بدا بھ حال فلسفھ. كند داشت كھ یك كلمھ از بیانات دیون را درك نمي
مگي افراد نوع بشر، خودپسند، اما مانند ھ. گشود كھ جاي عجب بود یك انسان؛ آن قدر كم دھان بھ یاوه مي

از مقام خود ھیچ سوءاستفاده . گوید ھمواره صحیح است بر كنار بود بھ كلي از این تصور كھ آنچھ مي
پیمود، و گاه  پیوست، بھ مقدار زیاد با ایشان باده مي نكرد، بر سر میز و ھنگام شكار بھ دوستان مي

روم این كار را در . دھد ھ احترام رسوم زمان خود انجام ميكرد، چنانكھ گویي آن كار را ب شاھدبازي مي
  .دید كھ ھرگز، با عشقبازي با زنان دیگر، زن خود پلوتینا را مشوش نساخت خور ستایش مي

. ھنگامي كھ ترایانوس در چھل و دو سالگي بھ روم رسید، در حد اعالي قدرت جسمي و معنوي خود بود
مي را كھ در ھمان اواخر با ظلم و جبر آشنا شده بودند بسھولت سادگي و خوشخوبي و اعتدال او مرد

دیون زرین   در ھمان اوقات،. پلیني كھین را سنا انتخاب كرد تا خطابة خیر مقدم بخواند. مجذوب ساخت
ھم پلیني و ھم . اي دربارة تكالیف سلطان از نظر فلسفة رواقي قرائت كرد دھن برابر امپراطور خطابھ

یعني امپراطور نباید . تمایز قایل شده بودند» مقام رھبري«و » سلطة مالكانھ«خود بین  دیون در خطابة
خداوندگار ملك، بل سر خدمتكار آن و نمایندة اجراي تمایالت مردم باشد كھ توسط وكالي مردم یعني 

» .فرمانرواي عموم باید منتخب عموم باشد«: پلیني در خطابة خود گفت. سناتورھا انتخاب شده است
  .داد ترایانوس سركرده مؤدبانھ گوش مي
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اي نبود، آنچھ روم را بھ شگفت آورد آن بود كھ وي وعدة  این گونھ سرآغاز لطف آمیز در تاریخ چیز تازه
كردند بھ دستیاران و  آن ویالھا را كھ اسالف او سالي چند ھفتھ در آنھا اقامت مي. ایشان را بوفور انجام داد

دانست مگر آنچھ دوستانش  آن خود نميوي ھیچ چیز را از «: گوید ھمكاران خود واگذارد؛ پلیني كھین مي
دربارة تمامي موضوعات حائز . زیست اما وي خود ھمچون وسپاسیانوس در سادگي مي» مالك آن بودند

كرد و دریافت كھ اگر ھم ھرگز سخنان حاكم مطلق را بھ كار نبرد،  اھمیت، نظر سنا را استفسار مي
ا حاضر بود در صورتي كھ ترایانوس تشریفاتي را كھ سن. تواند تقریبًا قدرت مطلق را در دست بگیرد مي

  كرد رعایت كند، او را در حكومت بھ حال خود بگذارد؛ سنا نیز مانند  حیثیت و مقام سنا را حفظ مي

شاید از این رھگذر نیز شاد . تمامي روم در این ھنگام بیش از آن دوستار امنیت بود كھ بتواند آزاد باشد
  .ط كار بود و ھیچ قصد آن نداشت كھ اغنیا را بھ خاطر تحبیب فقرا بدوشدبود كھ ترایانوس احتیا

در خالصة . ناپذیر، عالم حسابداران امور مالیھ، و قاضي دادگري بود ترایانوس مدیري توانا و خستگي
بي مجازات ماندن مجرم بھتر از «قوانین یوستینیانوس، این اصل بھ ترایانوس نسبت داده شده است كھ 

توانست ساختمانھاي عظیم ) و برخي فتحھاي پول آور(بھ نظارت دقیق مخارج . »شدن بیگناه استمحكوم 
و وسیع دولتي را بدون افزودن مالیات كامل كند، بل، برخالف، مالیاتھا را تقلیل داد و بودجھ را انتشار داد 

از سناتورھایي ك از  .گیري در معرض انظار بگذارد تا درآمدھا و مخارج دولت را براي بررسي و خرده
بسیاري از . خواست كھ تقریبًا مانند خود او بھ كار اداري دلبستھ باشند مند بودند مي دوستي او بھره

شھرھاي شرقي امور مالي خود را چنان بد اداره كرده بودند كھ بھ حد ورشكستگي رسیده بودند، و 
این طرز عمل استقالل . فرستاد ھ كار آنھا ميترایانوس ممیزاني از قبیل پلیني كھین براي كمك و رسیدگي ب

كفایتي، تیشھ بھ ریشة  خودمختاري، با ولخرجي و بي. كرد، اما چاره نبود و نظامات بلدي را تضعیف مي
  .خود زده بود

امپراطور، كھ دست پروردة جنگ بود، جھانگیري صریح اللھجھ بود كھ نظم را بھ آزادي و قدرت را بھ 
داكیا، كھ بھ . ھنوز یك سال از وورد او بھ رم نگذشتھ بود كھ براي فتح داكیا عازم شد. داد صلح ترجیح مي

است، مانند مشتي است كھ در دل آلمان نشستھ باشد، و بنابراین در آن  ١٩۴٠طور كلي ھمان روماني سال 
اق آن بھ روم الح. كرد، ارزش نظامي بسیار داشت كشمكشي كھ ترایانوس بین ژرمنھا و ایتالیا پیش بیني مي

اي كھ از رودخانة ساو بھ رودخانة دانوب و از آنجا تا بیزانس كشیده شده بود  شد كھ روم بر جاده باعث مي
آن، داكیا معادن طال  اضافھ بر. مسلط شود ـ و آن جادة زمیني بسیار پر ارزشي بھ جانب مشرق زمین بود

با سرعت اجرا شد، ترایانوس سپاھیان خود را از در نبردي كھ نقشة آن عالي كشیده شده بود و . نیز داشت
میان تمامي موانع و مقاومتھا گذراند و بھ سارمیز گتوسا، پایتخت داكیا، رساند و آن شھر را وادار بھ تسلیم 

پیكرتراشي رومي تصویري با معني از دكبالوس، پادشاه داكیا، باقي گذارده است ـ كھ صورت . ساخت
ترایانوس او را بھ عنوان شاه دست نشانده باز بھ سلطنت رساند و بھ . ي داردنجیب با قدرت و با شخصیت

اما دكبالوس بزودي قرار داد خود را نقض كرد و حكومت مستقل خود را از ). ١٠٢سال (روم بازگشت 
، روي دانوب پلي زد كھ از )١٠۵سال (ترایانوس باز سپاھیان خود را بھ داخل داكیا برد . سر گرفت
دكبالوس كشتھ شد، پادگان نیرومندي . ندسي آن قرن بود، و مجددًا بھ پایتخت داكیا حملھ بردعجایب مھ

براي نگاھداري سارمیز گتوسا مستقر گردید، و ترایانوس بھ روم بازگشت تا فتح خود را با مسابقات 
  كھ محتمال اسیر (گالدیاتور  ١٠,٠٠٠روزه با شركت  ١٢٣رزمي 

آمدند در خود پذیرفت، مردم داكیا با ایشان ازدواج كردند، و  اي استمالك ميشد، مھاجران رومي را كھ بر
معادن طالي ترانسیلوانیا تحت ھدایت كارپرداز . زبان التیني را بھ طریق رومانیایي خود مشوش ساختند

ترایانوس، براي آنكھ مزد زحمات . امپراطوري قرار گرفت و بزودي مخارج مادي جنگ را تأمین كرد
ا بھ خود بپردازد، یك میلیون لیور نقره و نیم میلیون لیور طال از داكیا با خود برد ـ و این آخرین خود ر

py  .بردند غارت معتنابھي بود كھ سپاھیان براي بطالت روم مي
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پرداخت ـ محتمال  مي) دالر٢۶٠(دینار  ۶۵٠كرد  با این غارتھا، امپراطور بھ ھر شارمندي كھ تقاضا مي
ضا كردند، و آن قدر ماند كھ بیكاري ناشي از ترخیص سربازان با بزرگترین برنامة نفر تقا ٣٠٠,٠٠٠

ساختمانھاي عمومي، كمك دولتي، و تزیین معماریي كھ ایتالیا از زمان آوگوستوس بھ بعد بھ خود ندیده بود 
در . كند ھاي قدیم را مرمت كرد و آبراھة جدیدي ساخت كھ ھنوز ھم كار مي ترایانوس آبراھھ. عالج شود

اوستیا بندرگاه وسیعي ساخت كھ با مجاري آب بھ رودخانة تیبر و بندرگاه كالودیوس وصل بود، و آن را 
. ھاي قدیم را مرمت كردند مھندسان او جاده. با انبارھایي تزیین كرد كھ نمونة زیبایي و قابلیت استفاده بودند

وسوم بھ جادة ترایانوسي را از بنونتوم بھ جادة جدیدي از روي باتالقھاي پونتین كشیدند، و جادة م
كرد، از نو باز كردند،  مجراي كالودیوسي را، كھ آب دریاچة فوكینوس را خشك مي. بروندیسیوم ساختند

آب و گل بندرگاھھا را در كنتومكالي و آنكونا كشیدند، براي راونا آبراھھ، و براي ورونا آمفي تئاتري 
ا، پلھا، و ساختمانھاي جدید را در سراسر امپراطوري تھیھ كرد و ھ ترایانوس مخارج جاده. ساختند

اما از رقابت معماري بین شھرھا جلوگیري و ایشان را ترغیب كرد كھ اضافھ درآمد خود را . پرداخت
ھمواره آماده بود بھ ھر شھر كھ از زلزلھ یا حریق یا طوفان آسیب . خرج بھبود وضع و محیط فقیران كنند

كوشید، با الزام سناتورھا بھ خرج یك سوم از سرمایة خود در اراضي ایتالیا، . ك كنددیده باشد كم
كشاورزي را ترقي دھد؛ و چون دید این سیاست موجب گسترش نظام امالك وسیع در دست افراد معدود 

شویق گردد، خرده مالكان را با مساعده دادن پول دولتي با بھرة كم جھت خرید و بھبود اراضي و خانھ ت مي
ھاي رھني را بھ نرخ پنج  بھ منظور ازدیاد تعداد موالید، كمك خرج دھقانان را افزود، دولت قرضھ. كرد

بھ دھقانان ایتالیایي داد، و بھ ھیئتھاي خیریة محلي اجازه داد كھ بھرة حاصل ) نصف نرخ معمولي(درصد 
ختر در ماه میان دھقانان سسترس براي ھر د ١٢براي ھر پسر و ) دالر١۶٠(سسترس  ١۶را از قرار 

نماید، اما مشاھدات فعلي دال بر آن است كھ، براي نگاھداري بچھ  مبالغ ناچیز مي. بضاعت توزیع كنند بي
ترایانوس با امید مشابھي . در مزارع ایتالیا در قرن اول میالدي، شانزده تا بیست سسترس كافي بوده است

شد، غلة خیریھ دریافت  كھ بھ رسم خیریھ بھ پدرانشان داده مي اي اجازه داد كھ كودكان روم، اضافھ بر غلھ
  توسط ھادریانوس و آنتونینھا توسعھ یافت و ) كمك خرج دھقاني(سیستم آلیمنتا . دارند

سسترس  ٣٠,٠٠٠كردند، چنانكھ پلیني كھین سالي  بشردوستاني منفرد ھم بدان كمك مي. امپراطوري شد
، وكایلیا ماكرینا یك میلیون سسترس بھ ھمان منظور براي كودكان داد كمك خرج بھ كودكان كوموم مي

  .تاراكینا در اسپانیا باقي گذارد

از نبوغ . ترایانوس نیز، مانند آوگوستوس، ایتالیا را بھ مستعمرات، و روم را بھ ایتالیا ترجیح مي داد
ید و پل دانوب را طرح كرده ھاي جد ھا و آبراھھ معماري آپولودوروس، كھ از یونانیان دمشق بود و جاده

امپراطور در این ھنگام وي را مأمور خراب كردن و پاك كردن قطعات . بود، بھ طور كامل استفاده كرد
متر از پایة تپة كویرینالیس را  ۴٠بزرگ شھر، كھ بر آنھا خانھ ساختھ شده بود، كرد و دستور داد تا 

بسازد كھ از حیث مساحت مساوي مجموع  بتراشد و، بر این فضا و فضاي مجاور، فوروم جدیدي
فورومھاي قبلي باشد و گرداگرد آن عماراتي بسازد كھ در شكوه و جالل در خور پایتختي باشد كھ بھ حد 

  داخلة. شدند از طاق نصرت ترایانوس وارد فوروم ترایانوس مي. اعالي قدرت و دولتمندي خود رسیده بود
با سنگ صاف فرش شده بود، و گرد آن دیوار بلند و رواقي قرار متر  ١٠٨متر در  ١١٣فوروم بھ ابعاد 

شد احاطھ  داشت؛ دیوارھاي غربي و شرقي با اطاق نشیمنھاي نیمدایره كھ از ستونھاي دوریك تشكیل مي
در وسط فوروم، باسیلیكا اولپیا سر برآورده بود كھ نام طایفة ترایانوس بر آن بود و منظور از . شده بود

خارج آن با پنجاه ستون سنگي یكپارچھ تزیین شده . ن بود كھ محل ادارة تجارت و مالیھ باشدساختن آن ای
بود؛ كف آن مرمر بود؛ صحن وسیع آن را ستونھاي سنگ سیاه فرا گرفتھ بود؛ و بام آن، كھ تیرھاي عظیم 

شد، یكي براي آثار نزدیك انتھاي شمالي فوروم جدید، دو كتابخانھ ساختھ . داشت، با برنز پوشیده شده بود
بین این دو كتابخانھ ستون ترایانوس و پشت آنھا معبد ترایانوس بنا شده . التیني و دیگري براي آثار یوناني

  .ھنگامي كھ فوروم كامل شد، یكي از عجایب معماري جھان بھ شمار آمد. بود

از ھجده . بسیار داشت ستون ترایانوس كھ ھنوز برپاست در درجة اول از لحاظ حمل و نقل مصالح اھمیت
قطعات سنگ را با كشتي از . قطعة مكعب مرمر تراشیده شده بود كھ ھر یك در حدود پنجاه تن وزن داشت
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بردند، برخالف جریان رودخانھ حملشان  آوردند، در اوستیا از كشتي بھ زورق مي جزیرة پاروس مي
بردند تا بھ محل كار  ھا مي ند و در كوچھكشید كردند، و روي غلتك از سراشیب كنارة رودخانھ باال مي مي

داد؛ سھ طرف  ھشت پارچھ تركیب پایة ستون را مي: كردند ھر قطعھ سنگ را سي و دو پارچھ مي. برسد
بدنة ستون، كھ از . پلھ ١٨۵پایھ با پیكرتراشي تزیین شده بود؛ طرف چھارم مدخل پلكاني بود متشكل از 

متر ارتفاع داشت، از بیست و یك پارچھ سنگ تشكیل شده  ٢٩,۵. د متر بو ٣,۶۵انتھاي زیرین آن بھ قطر 
قطعھ سنگھا . اي از ترایانوس قرار داشت كھ كرة جھان را در دست گرفتھ بود بود، و بر رأس آن مجسمھ

این نقشھا حد . را، پیش از آنكھ بھ جاي خود قرار دھند، با نقشھاي نیم برجستة لشكركشي داكیا تزیین كردند
  سازي تاریخي  واقعپردازي عصر فالویوس و مجسمھاعالي 

سازي یوناني نیست، ھدف این نقشھا بیشتر آن  انگیز مجسمھ ھدف این نقشھا زیبایي آرام یا انواع خیال. است
ھاي  ه ھا نسبت بھ وضع پیكر وضع این پیكره. ھاي واقعي و كشاكش جنگ را بازبنماید است كھ صحنھ

قاب پیچ خورده،  ١٢۴شكل این  ٢٠٠٠در . زوال پس از كورني و راسین است یوناني مانند آثار بالزاك و
شوند،  گردانھاي رومي كھ با تمامي تجھیزات از پادگان خارج مي: كنیم فتح داكیا را قدم بھ قدم دنبال مي

رومي در سرزمین   ھاي صاف تشكیل شده بود، افراشتن خیمة عبور از فراز دانوب روي پلي كھ از كشتي
ن، نبرد درھم تیر و نیزه و داس و سنگ، آتش زدن دھكدة داكیا در حالي كھ زنان و كودكان از دشم

دھند، جراحان كھ مجروحان را  ترایانوس التماس رحم دارند، زنان داكیا كھ اسیران رومي را شكنجھ مي
نشانة ظفر براي  نوشند، سر دكبالوس كھ بھ كنند، امپراطوران داكیا كھ یكایك جام زھر را مي معالجھ مي

شوند ـ در  ھاي خود بھ كوچنشیني بردگان رم برده مي برند، و رج طویل زن و بچھ كھ از خانھ ترایانوس مي
كنند، آنچھ گفتیم و چیزھاي دیگر نقل شده  نقشھایي كھ استادانھ در تاریخ پیكرتراشي داستان سرایي مي

نبودند؛ اعمال رحم آمیز ترایانوس را نشان  این ھنرمندان و كارفرمایان ایشان زیاده وطنپرست. است
اند؛ زیباترین اشكال  گر ساختھ ھاي قھرماني تقالي ملیتي را در راه آزادي جلوه دھند، اما در ضمن جنبھ مي

انگیز است؛ براي آنكھ كامال مؤثر واقع  این نقشھا سندي شگفت. در این طومار ھمان پادشاه داكیا است
برخي از اشكال چنان خشن و ناپختھ است كھ . اند فراد و وقایع در آن منعكس شدهشود، بیش از آنچھ باید ا

بھ واسطة ندانستن علم مرایا و . افتد كھ شاید جنگجویي از مردم داكیا آن را تراشیده باشد شخص بھ ظن مي
ي نقش، اند، و تمام طرز انعكاس آن در پیكرتراشي، اشكال بھ طور بدوي باال و روي یكدیگر قرار گرفتھ

این . مانند افریز فیدیاس، فقط بھ وسیلة فاختة شوخي كھ از روي زمین رو بھ باال بپرد قابل دیدن است
. انحراف جالبي از سبك كالسیك بود كھ جمود آن ھیچ وقت كارمایة شدید رومیان را بھ بیان نیاورده بود

اي طاق تیتوس را ادامھ داده و شود ـ آزمایشھ آن ـ كھ ھر صحنھ در صحنة دیگر ذوب مي» روش تداوم«
با وجود نقصھایي كھ دارد، این داستان پیچاپیچ . راه را براي نقوش برجستة قرون وسطي باز كرده بود

از ستون ماركوس آورلیوس در روم و ستون آركادیوس در قسطنطنیھ گرفتھ تا : مكرر در مكرر تقلید شد
  .منارة ناپلئوني در میدان واندوم پاریس

س با اتمام بزرگوارانة حمامھایي كھ دومیتیانوس بھ ساختمان آنھا شروع كرده بود برنامة ساختماني ترایانو
در ضمن این مدت شش سال صلح او را فرسوده بود؛ مدیریت كاري بود كھ مانند جنگ . خود را كامل كرد

ھاي قیصر را  چرا نقشھ. ساخت كرد؛ و اقامت در كاخ او را شاداب نمي ھاي پنھاني او را بیدار نمي كارمایھ
از آنجا كھ ماركوس آنتونیوس در اجراي آن وامانده بود دنبال نكند، مسئلة پارتھا را یك بار براي ھمیشھ 

  فیصلھ ندھد، مرزي مناسبتر با وضع جنگ در مشرق زمین 

  رسد در دست نگیرد؟ پارت بھ آسیاي مركزي و خلیج فارس و ھندوستان مي

و . یك سال بعد، ارمنستان را گرفتھ بود). ١١٣(مجددًا با سپاھیان خود بھ راه افتاد پس از تھیھ دیدن دقیق، 
تیسفون را تسخیر كرده، بھ اقیانوس ھند رسیده بود ـ اولین و آخرین   النھرین گذشتھ، باز یك سال بعد از بین

آموختند؛  فتحھاي او ميمردم روم جغرافیا را با دنبال كردن . سركردة رومي كھ برابر آن دریا ایستاده است
: شنید سرگرم بود ملتي دیگر را مي  اي یك بار خبر تسخیر یا تسلیم عجوالنة سنا از اینكھ تقریبًا ھفتھ

بوسفور، كولخیس، ایبري آسیایي، آلباني آسیایي، اوسروئنھ، مسنیا، مدیا، آشور، عربستان سنگي، و 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ن بھ صورت مستعمره درآمدند، و اسكندر جدید این النھری پارت، ارمنستان، آشور، و بین. باالخره پارت
در كنارة دریاي . افتخار را تحصیل كرد كھ بر دشمنان قدیم روم شاھي را تعیین كرد و بر تخت نشاند

سرخ، ترایانوس این فكر بود كھ بیش از آن پیر شده است كھ بتواند پیشرفت پادشاه مقدونیھ را بھ سوي سند 
. ت كرد كھ در دریاي سرخ ناوگاني بسازد تا عبور وتجارت با ھند را نظارت كندبھ ھمان قناع. تكرار كند

  .الجیشي پادگان گذارد و با اكراه بھ سوي روم بازگشت در تمامي نقاط سوق

وي نیز، مانند ماركوس آنتونیوس، زیاده از حد سریع حركت كرده، بیش از حد دور شده، و از بھ ھم 
ھمینكھ بھ انطاكیھ رسید، خبر شد كھ خسرو، پادشاه . خود غافل مانده بود پیوستن فتحھا و خطوط ارتباطي

النھرین مركزي را از نو تسخیر  پارت كھ وي از سلطنت خلع كرده بود، ارتشي دیگر گرد آورده و بین
النھرین، مصر، و كورنھ  در تمامي مستعمرات جدید طغیان سربرافراشتھ است؛ یھود بین. كرده است

خواست  جنگجوي پیر مي. اند؛ و در لیبي، ماورتانیا، و بریتانیا آتش دشمني زبانھ كشیده است عصیان كرده
با جنبش فراوان در شرق پرحرارت چنان . باز بھ دشت نبرد بشتابد، اما تنش از فرمانبرداري ابا كرد

و سكتھ آن ارادة زیست، و از این راه فرسوده شده بود؛ دچار استسقا شد،  زیستھ بود كھ در مغرب زمین مي
با اندوه تمام، لوكیوس كویتوس را مأمور فرو نشاندن قیام . عظیم را در كالبد شكستھ عاجز گذارد

اش ھادریانوس را بھ  و برادرزاده  النھرین كرد، ماركیوس توربا را بھ سركوبي یھود افریقا فرستاد، بین
او را بھ ساحل كیلیكیا برسانند، بھ این  دستور داد كھ خود. روم در سوریھ گماشت  سركردگي ارتش عمدة

سنا در صدد بود مراسم پیروزي بزرگي براي او تدارك ببیند كھ از . امید كھ از آنجا با كشتي بھ روم برود
ترایانوس در سن شصت و چھار سالگي، پس از نوزده سال حكومت، . زمان آوگوستوس تجدید نشده بود

  سال (در سلینوس مرد 

III – سھادریانو  

  حكمران – ١

ترین امپراطوران روم با خدعة عاشقانھ بھ سلطنت رسید  رود كھ ھیچ وقت معلوم شود درخشنده احتمال نمي
انتصاب او نتیجة آن بود كھ چون «: گوید دیون كاسیوس مي. یا با واسطة اعتقاد ترایانوس بھ ارزندگي او

ریانوس بود، توطئھ چید تا نیل او را بھ تخت بیوة او، پلوتینا، كھ عاشق ھاد  ترایانوس بدون وارث مرد،
پلوتینا و ھادریانوس آن شایعھ را .. كند سپارتیانوس ھمین داستان را تكرار مي» .سلطنت مسلم ساخت

با اھداي مبلغ معتنابھي بھ . تكذیب كردند، اما، با وجود تكذیب، آن شایعھ تا پایان حكومت او رواج داشت
  .ا فیصلھ دادلشكریان، ھادریانوس مسئلھ ر

رساند، و  ھادریانوس نسب و خاندان خود را بھ شھر آدریا در ساحل دریاي آدریاتیك مي  پوبلیوس آیلیوس
ھمان شھر اسپانیایي، . گوید، نیاكانش از آنجا بھ اسپانیا مھاجرت كرده بودند چنانكھ در ترجمة حال خود مي

شده بود، تولد برادرزادة او ھادریانوس را ھم در سال  شاھد میالد ترایانوس ۵٢بھ نام ایتكالیكا، كھ در سال 
، طفل را تحت قیمومت ترایانوس و كایلیوس )٨۶سال (ھنگامي كھ پدر ھادریانوس مرد . بھ خود دید ٧۶

اي بھ ادبیات یوناني در او برانگیخت كھ بھ  داد و چنان عالقھ آتیانوس وي را تعلیم مي. آتیانوس نھادند
در ضمن، تغني، موسیقي، طب، ریاضیات، نقاشي، و . داده بودند» بچھ یوناني« ھادریانوس جوان لقب

سال (ترایانوس او را بھ روم فرا خواند . پیكرتراشي ھم خواند، و بعد در پنج شش ھنر نیز سر فرو برد
ه ویویا سابینا، بھ نحوي كھ در تصویرھاي نیمتنھ دید) ١٠٠سال (اش را بھ زني او داد  و برادرزاده) ٩١
شود ـ گرچھ ممكن است او را مطلوبتر ساختھ باشند ـ زني بود كھ زیبایي ممتازي داشت و خود بر آن  مي

شاید ھادریانوس سگھا و اسبھا را زیاد دوست . آگاه بود، و ھادریانوس سعادت جاوداني در او نیافت
. ساختھ است برایشان قبر مياند  مرده گذرانده و چون مي داشتھ و اوقات زیادي را در شكار با آنھا مي مي

pyدر ھر حال، ویویا فرزندي نیاورد، و با اینكھ در بسیار . نموده است شاید شوھري بیوفا بوده، یا چنان مي
m
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ھادریانوس بھ او انواع و اقسام لطف و . زیستند سفرھا ھمراه ھادریانوس بود، تمام عمر از یكدیگر جدا مي
وقتي سوئتونیوس كھ از . كرد ي جز محبت نسبت بدو دریغ نميداشت و از ھیچ گونھ لطف ادب را روا مي

  .منشیان او بود دربارة ویویا با لحني فاقد احترام سخن گفت، او را اخراج كرد

  نخستین تصمیم ھادریانوس در سمت امپراطوري آن بود كھ در سیاست جھانگیري عموي خود تجدیدنظر 

دانست و، چون معتقد بود كھ آن لشكركشي اگر بھ فتح كامل  ميداكیا، موجب اتالف عظیم افراد و وسایل 
انجامد منافعي خواھد داشت كھ نگاھداري آن دشوار خواھد بود، خواستھ بود ترایانوس را از آن كار 

. سركردگان ترایانوس، كھ مشتاق افتخارات جنگي بودند، ھرگز مخالفت او را نبخشیده بودند. منصرف كند
النھرین و پارت باز خواند، ارمنستان را بھ جاي  شكرھا را از ارمنستان و آشور و بیندر این ھنگام وي ل

ترایانوس قیصر را . مستعمره دست نشاندة روم كرد، و فرات را بھ عنوان مرز شرقي امپراطوري پذیرفت
سابقھ را، كرد و تا آنجا كھ توانست آن قلمرو بی سرمشق خود كرده بود، ھادریانوس آوگوستوس را تقلید مي

سركردگاني كھ . كھ اسلحة بیرحم براي روم بھ دست آورده بود، با روش ادارة صلح آمیز متحد ساخت
نیروھاي ترایانوس را تحت فرمان داشتند ـ یعني پالما، كلسوس، كویتوس، و نیگرینوس ـ این سیاست را از 

صرفًا دفاع بود، و صرفًا دفاع  بھ گمان ایشان، دست كشیدن از حملھ. روي ترس و دور از عقل پنداشتند
در موقعي كھ ھادریانوس با لشكریان خود در حدود رودخانة دانوب بود، سنا اعالم . كردن در حكم مردن

اي بھ منظور واژگون كردن حكومت گیر افتاده و بھ فرمان سنا اعدام  كرد كھ آن چھار سر كرده در توطئھ
ھر چند ھادریانوس كھ با . اند یكھ خوردند د بدون محاكمھ كشتھ شدهمردم روم از اینكھ دیدند آن افرا. اند شده

شتاب بھ روم بازگشت اعتراض كرد كھ با موضوع ھیچ سر و كاري نداشتھ است، كسي سخن او را باور 
و با مسابقات رزمي   تعھد كرد كھ ھیچ سناتوري را جز بھ فرمان سنا نكشد، بھ مردم ھدیة نقدي داد،. نكرد

سسترس معاف كرد، در  ٩٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠مالیاتھاي عقب افتاده را تا . ان را سرگرم ساختفراوان ایش
. ھاي مالیاتي را سوزاند، و مدت بیست سال با درایت و عدالت و سالمت حكومت كرد حریقي عمدي پرونده

  .اما عدم محبوبیت او ھمچنان كامل ماند

مویش را مصنوعًا مجعد : گوید كند و مي صف مينویس قدیم او وي را بلندقامت و خوش قیافھ و زندگینامھ
و از آن زمان بھ بعد . پوشاند اش را مي ریش انبوھي داشت كھ عیب و نقص طبیعي چھره«ساخت و  مي

بدن نیرومندي داشت و با ورزش زیاد، و خصوصًا با شكار، خود را قوي . تمامي رومیان ریش گذاشتند
  . دست خود كشتدر چند مورد، شیر را با . داشت نگاه مي

اخمو و بشاش، خوش «: گویند مي. آن قدر عناصر مختلف در او آمیختھ بود كھ توصیف آنھا دشوار است
اي ساده، و در  منش، خشك و رحیم، بھ نحو فریبنده طبع و باوقار، شھوي و احتیاط كار، سختگیر و آزاده

ت، اما بھ سنت بھ عنوان نسج مرتبط ذھني وقاد و بیطرف و شكاك و نافذ داش» .ھمة چیزھا دو گونھ بود
پروایي و حسن ذوق  كرد، اما با بي خواند و تمجید مي آثار اپیكتتوس رواقي را مي. گذاشت نسلھا احترام مي

خندید،  نھ بھ مذھب اعتقاد داشت و نھ از خرافات بري بود؛ بھ سروش معابد مي. در جستجوي لذت بود
  كرد، و تكالیف كاھن اعظم را با كمال  ، كیش ملي را تشویق ميگرفت جادو و اخترشماري را بھ بازي مي

رساند، خیریة موجود را شامل حال  كرد، بھ مردم بدبخت كمك مي از بیماران عیادت مي. احوال بوده است
خوب آواز . ساخت، و براي ھنرمندان و نویسندگان و فیلسوفان حامي بذالي بود بیوگان و كودكان مي

یك : چند جلد كتاب نوشت. نقاشي الیق و پیكرتراشي متوسط بود. نواخت صید و چنگ ميرق خواند و مي مي
ادبیات . بھ التیني و یوناني. جلد دستور زبان، یك جلد ترجمة حال خود، و اشعاري شایستھ و ناشایستھ

تقلید از او، داد؛ بھ  یوناني را بھ التیني، و التیني كاتوي مھین را بھ نثر فصیح و روان سیسرون ترجیح مي
گرفتند در  استاداني را كھ از دولت مواجب مي. بردند بسیاري از مؤلفان نثر متصنع قدیم را بھ كار مي

دانشگاھي جمع آورد، مواجب خوبي بھ ایشان داد، و آتنایوم باشكوھي براي ایشان ساخت تا با موزة 
خود و مبھوت ساختن ایشان با سؤاالت و از گرد آوردن دانشمندان و متفكران بھ دور . اسكندریھ رقابت كند

فاوورینوس، از مردم گل، خردمندترین فرد این دربار . برد خندیدن بھ تناقضات و مباحثات ایشان لذت مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



فلسفي بود؛ ھنگامي كھ دوستانش او را استھزا كردند كھ چرا در احتجاج با ھادریانوس وامانده است، در 
  .گوید د داشتھ باشد حتمًا سخن درست ميھر كھ سي لشكر در پس خو: پاسخ گفت

بھ پیروي از . حس بري از اشتباه مرد عملي در ھادریانوس موجود بود  ھمراه این عالیق فراوان فكري،
دومیتیانوس، آزادشدگان را بھ كارھاي خرد گماشت، بازرگاناني را كھ توانایي ایشان آزموده شده بود براي 

ایشان و سناتورھا و حقوقدانان شورایي تشكیل داد كھ مرتبًا جھت ادارة حكومت برگزید، و از میان 
یك نفر را بھ سمت وكیل عمومي خزانھ تعیین كرد تا رشا یا . داد رسیدگي بھ سیاست امور تشكیل جلسھ مي

دار این كار آن بود كھ ھر چند مالیاتھا از صورت  خدعھ را در پرداخت مالیات كشف كند، و نتیجة معني
وي خود مراقب تمامي دستگاھھاي اداري بود . ري نكرده بود، درآمد بھ طور قطع افزایش یافتسابق تغیی

ھاي كار ایشان داشت بھ شگفتي وا  و، مانند ناپلئون، رؤساي ادارات را از اطالع مفصلي كھ در رشتھ
كرد،  ينوشت، تقریر مطلب م حافظة او سرشار بود؛ در آن واحد مي«: گوید سپارتیانوس مي. داشت مي

با توجھ . ـ ھر چند تكرار این داستان موھم سوءظن است» گفت داد، و با دوستان خود سخن مي گوش مي
قیمتي كھ . شد او، و با كمك مأموران كشوري متعدد، امپراطوري محتمال بھتر از سابق یا الحق اداره مي

بود كھ امپراطوري را باز » تجنون مقررا«امپراطور بابت این نظم شدید پرداخت اداره بازي روزافزون 
كرد؛  ھادریانوس تمامي اشكال ھمكاري با سنا را رعایت مي. ھم بھ حكومت سلطنتي مطلق نزدیكتر ساخت

الوصف، گماشتگان او و فرمانھاي اجرایي ایشان روز بھ روز بیشتر بھ وظایف ھیئتي كھ روزگاري  مع
آن بھ مسائل و اشكاالت خود نزدیك بود كھ  بیش از. كردند رسید تخطي مي بھ نظر مي» مجمع شاھان«

  بتواند پیش بیني كند كھ تمركز امور در ادارات، كھ موجب تسریع كار اما خودرا و رو بھ تكثیر است،
  . ممكن است با گذشت زمان براي مالیات پردازان باري غیر قابل تحمل گردد

  .اي بھ طبقة باالتر برود سرعت از طبقھتواند ب استعدادي داشتھ باشد شغلي خواھد یافت، و ھر كس مي

. ذھن وقاد و منطقي او از ھرج و مرج ناشي از قوانین مبھم و متناقض كھ بر ھم انباشتھ شده بود بیزار بود
و . یولیانوس را مأمور ساخت تا مقننات مباشران سابق دادگستري را در منشوري دایمي ھماھنگ كند

. شویق كرد، و بدین نحو راه را براي یوستینیانوس ھموار ساختتدوین قوانین را بھ میزان زیادتر ت
داد و بھ قاضي منصف  ھادریانوس ھم در روم و ھم در مسافرتھاي خود عمل دیوان تمیز را انجام مي

شمار صادر  فرمانھاي بي. كرد داد مالیمت مي مشھور شد، چون ھمواره تا آن حد كھ سلطة قانون اجازه مي
سود ضعفا و بھ زیان اقویا، یا بھ سود بردگان در مقابل اربابان، خرده مالك در مقابل كرد كھ معموال بھ 

فروشان و باال  ھاي خرده مالك بزرگ، مستأجر در مقابل موجر، و بھ سود مصرف كننده در مقابل خدعھ
رزند یا كرد، وصیت صاحبان ف اتھامات مبني بر خیانت بھ دولت را رد مي. ھا بود بردن قیمت توسط واسطھ

پذیرفت، و فرمان داد كھ قوانین را تا حدي با اغماض نسبت بھ  شناخت بھ سود خود نمي افرادي را كھ نمي
خود در اراضي دولتي بھ غرس نھال پرداخت و دیگران بھ این كار تشویق شدند؛ . مسیحیان اعمال كنند

كردند تا درخت میوه در آن  يبدین نحو، مالكان اراضي وسیع ناھموار خود را بھ مستأجرین واگذار م
ھادریانوس مصلح اصولي شدید العملي نبود، . بكارند و تا وقتي كھ درخت بھ ثمر برسد اجاره نپردازند

صرفًا مدیر اعالیي بود كھ سعي داشت در حدود عدم تساوي طبایع بشري حداكثر خیر كل را بھ دست 
یك . ایج زمان، محتویات جدید در آنھا ریختصور قدیم را حفظ كرد، اما بي سر و صدا، طبق حو. آورد

بار، ھنگامي كھ تمایل او نسبت بھ ادارة امور فرو نشستھ بود، از پذیرفتن زن صاحب عرضحالي بھ عذر 
  .؛ ھادریانوس بھ عرضش رسید»پس امپراطور مباش«زن بانگ زد . ابا كرد» وقت ندارم«

  سرگردان -٢

بھ . مند بود كھ بھ پایتخت عالقھ داشت، بھ امپراطوري عالقھ ھادریانوس، برخالف اسالف خود، ھمان قدر
پیروي از سابقة مطبوعي كھ آوگوستوس گذارده بود، ھادریانوس تصمیم گرفت بھ تمامي مستعمرات سفر 

كند، اوضاع و احوال و حوایج آنھا را بررسي نماید، و آن حوایج را با ارسال ھیئتھا و وسایلي كھ در 
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عالقھ داشت رسوم و ھنرھا، پوشاك، و عقاید   در ضمن،. تواند باشد تخفیف دھد يدسترس امپراطوري م
ملل مختلف قلمرو خود را ببیند؛ میل داشت نقاط مشھور تاریخ یونان را تماشا كند و در آن فرھنگ ھلني 

دوست داشت نھ فقط بر جھان حكومت «: گوید فرونتو مي. ور شود كھ زمینھ و زیور ذھن او بود غوطھ
  ند، ك

بذل «نخست بھ گل رفت و با . شاھانھ نداشتند، بلكھ جمعي كارشناس، معمار، بنا، مھندس، و ھنرمند بودند
از گل بھ گرمانیا رفت و ھمھ را از كامل بودن طرز » .و بخششھاي گوناگون بھ داد تمامي جوامع رسید

  .بازرسي دفاع امپراطوري در برابر مخربین آیندة آن بھ شگفتي آورد

ھاي سنگفرش شدة بین رود راین و رود دانوب را از نو تنظیم كرد و بھ طول آنھا افزود و وضع آنھا  هجاد
شناخت و معتقد بود كھ خوي صلح آمیز او  با اینكھ اھل صلح بود، ھنرھاي جنگي را مي. را بھتر ساخت

ور حفظ انضباط نظامي مقررات شدیدي بھ منظ. نباید ارتشھاي او را تضعیف یا دشمنان او را گمراه سازد
كرد، از غذاي  كرد، زندگي سربازي مي صادر كرد و ھنگام بازدید اردو آن مقررات را رعایت مي

پیمود، و  دھھا كیلومتر را پیاده با تجھیزات كامل مي  رفت، خورد، ھرگز با وسیلة نقلیھ نمي سربازان مي
بزند كھ در دل اھل مطالعھ و فیلسوف  توانست داد كھ كسي حدس ھم نمي چنان تحملي از خود نشان مي

داد، درجة قانوني و وضع اقتصادي افراد لشكري را باال برد،  در عین حال، حسن عمل را جایزه مي. است
و صرفًا در   بھتر و ذخایر مناسب در اختیارشان گذارد، انضباط ساعات آزادي ایشان را تخفیف داد،  اسلحة

ارتش . ان نباید آنان را براي كارھایي كھ در پیش داشتند ناتوان كنداین اصرار داشت كھ سرگرمیھاي ایش
  .روم ھیچ وقت وضعي بھتر از وضع زمان او نداشتھ است

سال (در این ھنگام، در كنارة رود راین، رو بھ مصب آن پیش راند و از دریا با كشتي بھ بریتانیا رفت 
آنكھ فرمان داد از خلیج سالوي تا مصب رودخانة تاین از فعالیتھاي او در آنجا خبري نداریم، جز ). ١٢٢

ھنگام مراجعت بھ گل، از سر فراغ، در آوینیون و نیم . »وحشیان را از رومیان جدا كنند«دیواري بكشند تا 
وقتي تنھا در باغ . و سایر شھرھاي پرووانس گشت و زمستان را در تاراگونا، واقع در اسپانیا، گذراند

ھادریانوس بر . ، غالمي با شمشیر آختھ در كف بر او تاخت و كوشید بھ قتلش رساندگشت میزبان خود مي
  .او غلبھ كرد و آرام بھ دست خادمانش داد، كھ او را دیوانھ یافتند

چند لشكر را بھ جنگ شمال افریقا برد، كھ ساكنان آن شھرھاي رومي ماورتانیا را  ١٢٣در بھار سال 
ھاي خود سوار كشتي شد تا بھ افسوس  كستن و عقب نشاندن ایشان بھ تپھپس از در ھم ش. كردند غارت مي

پس از گذراندن زمستان در آنجا بھ شھرھاي آسیاي صغیر سفر كرد، عرضحالھا و شكایات را گوش . برود
داد، بدكاریھا را مجازات كرد، بھ افراد الیق پاداش داد، و براي ساختن معابد و حمامھا و تئاترھاي بلدي 

ھادریانوس . كوزیكوس، نیكایا، و نیكومدیا دچار زلزلة شدیدي شده بود. و طرح و كارگر فراھم آوردپول 
الفور یكي از عجایب  خسارت را از محل اعتبار امپراطوري پرداخت و در كوزیكوس معبدي ساخت كھ في

و بھ فرماندار در كنارة دریاي سیاه بھ طرف شرق تا طرابوزان پیش رفت . ھفتگانة عالم بھ شمار رفت
فرمان داد بھ اوضاع و احوال تمامي بندرھاي دریاي سیاه رسیدگي كند و بھ او ) آریانوس مورخ(كاپادوكیا 

  بعد بھ طرف جنوب . گزارش دھد

زمستان . با كشتي بھ رودس و از آنجا بھ آتن رفت ١٢۵در پاییز سال . زمستان را در پرگاموم بھ سر برد
در پنجاھسالگي ھنوز شوقي داشت و در سیسیل . بھ سوي روم بازگشت خوشي در آتن گذراند و سپس

متر از سطح دریا  ٣٣۵٠توقف كرد و از كوه اتنا باال رفت تا طلوع آفتاب را از جایگاه بلندي بھ ارتفاع 
  .تماشا كند

این نكتھ جالب است كھ وي توانست مدت پنج سال دور از پایتخت خود بھ سر برد و اطمینان كند كھ 
حكومتي تقریبًا خودكار تشكیل داده و   ھادریانوس، مثل ھر مدیر خوب،. یردستان بھ كار خود ادامھ دھندز

دوید و حواس او نزد  اما شھوت سفر در خونش مي. قدري بیش از یك سال در روم ماند. تربیت كرده بود
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ن بار بھ اوتیكا، كارتاژ، و باز بھ راه افتاد؛ ای ١٢٨در سال ! شد ساخت آن ھمھ نقاط بود كھ در جھان مي
چیزي نگذشت كھ باز بار سفر . پاییز بھ روم بازگشت. شھرھاي جدید رو بھ ترقي درشمال افریقا رفت

در   بھ ریاست قضات منصوب شد،). ١٢٩ – ١٢٨سال (بست و زمستان دیگري را در آتن گذراند 
و   ادیبخش، خورشید، خداي خدایان،كرد، و از اینكھ او را آز مسابقات و جشنھا با خرسندي ریاست مي

آمیخت و از ترانھ پردازي ماركوس  با فیلسوفان و ھنرمندان مي. برد خواندند لذت مي منجي جھان مي
چون از ھرج و مرج قوانین . كرد، بي آنكھ دیوانگیھاي آن ھر دو را تقلید كند آنتونیوس و نرون تقلید مي

چون ھمواره با شكاكیت بھ مذاھب . ن را مأمور تدوین آنھا كردھیئتي از حقوقدانا  آتن مستأصل شده بود،
چون آتن را بھ واسطة بیكاري گرفتار یافت و چون . عالقھ داشت، ترتیبي داد و بھ اسرار الئوسي سر سپرد

وران كاردان را  مصمم بود كھ آن شھر را بھ شكوه ایام پریكلس باز آورد، معماران و مھندسان و پیشھ
در . اي ساختماني در دست گرفت كھ از ساختمانھاي دولتي او در روم وسیعتر بود برنامھاحضار كرد و 

 ١٢٠اي با دیوارھاي مرمرین برافراشتند كھ  میداني كھ در میان ستونھا محصور بود، كارگران او كتابخانھ
ازیوم، یك یك ژیمن. درخشید ستون و بام مطال و اطاقھایي داشت كھ از سنگ سماق و نقاشي و مجسمھ مي

ترین این  بلندنظرانھ. ساختند» زئوس تمامي یونانیان«آبراھھ، و معبدي براي االھھ ھرا و یكي دیگر براي 
ـ و آن معبد عظیم زئوس اولمپي بود كھ پیسیستراتوس ) ١٣١سال (كارھاي معماري اتمام اولمپیوم بود 

ھنگامي كھ ھادریانوس . آن وامانده بود شش قرن قبل آغاز كرده و آنتیوخوس اپیفانس از بھ پایان رساندن
  .تر، مترقیتر، و زیباتر از تمامي دوران تاریخي خود شده بود از آتن خارج شد، آن شھر پاكیزه

با كشتي بھ افسوس رفت و باز در آسیاي صغیر بھ مسافرت پرداخت، و ھمچنانكھ پیش  ١٢٩در بھار سال 
بیخبر بھ كاپادوكیا رفت و پادگان آنجا را سان . ریخت يرفت، طرحھایي براي بناھاي عظیم و شھرھا م مي
و ) پالمورا(در پاییز بھ تدمر . در انطاكیھ خرج ساختمان آبراھھ، معبد، تئاتر، و حمام را پرداخت. دید

شھر مقدس ھنوز خرابھ و تقریبًا بھ ھمان وضعي بود . بھ اورشلیم سفر كرد ١٣٠عربستان رفت و در سال 
  پیش آن را بھ جا  كھ تیتوس شصت سال

قلب ھادریانوس از این . زیستند ھا مي ھاي میان صخره ھا و آشیانھ گذارده بود؛ یك مشت یھودي بینوا در النھ
از احیاي یونان و شرق ھلنیستي . ویراني متأثر شد، و قدرت تصور او از آن جاي خالي بھ جنبش درآمد

مي و دنیاي شرقي را باالتر از پیش ببرد؛ در این ھنگام امیدوار شده بود كھ سدھاي میان تمدني یوناني ـ رو
فرمان داد كھ اورشلیم از نو بھ صورت . دید كھ خود صھیون را بھ قلعة شرك تبدیل كند خواب آن را مي

مستملكة رومي ساختھ شود و نام آن آیلیا كاپیتولینا باشد، كھ جزء نخستین مأخوذ از قبیلة ھادریانوس و 
این عمل، خبط فاحشي در روانشناسي و كشورداري بود كھ . پیتول یوپیتر در روم بوددومي مأخوذ از كا

  .شد یكي از خردمندترین كشورداران تاریخ مرتكب مي

، با گذشت و اغماض بھ مردم محاجھ دوست آن لبخند زد، موزه را )١٣٠سال (از آنجا بھ اسكندریھ رفت 
و با زنش سابینا و  باالي قیصر را گرفت،  غني كرد، گور پومپیوس را از نو ساخت، سپس دست

چند سال قبل از آن در بیتینیا بھ آن یوناني . آنتینوئوس محبوبش بھ كشتي نشست و در نیل بھ تفریح پرداخت
او را غالم . چشمان عسلي، و موھاي مجعد جوان برانگیختھ شده بود  جوان برخورده بود، از زیبایي كامل،

سابینا ھیچ اعتراضي . بستگي آمیختھ بھ مھر شدیدي نسبت بھ او پیدا كرده بودبچة سوگلي خود ساختھ، دل
اما در شھرھا چنین شایع بود كھ نسبت آنتینوئوس بھ ھادریانوس . كھ نقل شده و بھ ما رسیده باشد نكرد

الوصف، این احتمال ھم ھست كھ امپراطور عاري از فرزند او را  بھ زئوس است؛ مع سگانومدنسبت 
در این ھنگام كھ ھادریانوس بھ حد اعالي سعادت . داشتھ است ھمچون پسري از آسمان افتاده دوست مي

سپارتیانوس . خود رسیده بود، آنتینوئوس، كھ ھجده سال بیشتر نداشت، مرد ـ ظاھرًا در نیل غرق شد
، فرمان داد معبدي در ساحل بنا كردند، كودك را ھمانجا بھ »ھمچون زني گریست«گوید سلطان جھان  يم

شھر (گرد مقبره شھري ساخت كھ آنتینوئوپولیس . خاك سپرد، و او را ھمچون خدایي بھ جھان تقدیم كرد
ھادریانوس غمزده بھ ھنگامي كھ . نامیده شد، و سرنوشت آن چنین بود كھ پایتخت بیزانس شود) آنتینوئوس

حاال شھرت داشت كھ امپراطور با پیش : گشت، افسانھ سازان داستان را در قالبي دیگر ریختند روم بازمي
ھاي او در صورتي بھ نتیجھ خواھد رسید كھ آن كس كھ او  بیني جادویي آموختھ بود كھ بزرگترین نقشھ
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نوئوس این پیشگویي را شنیده، داوطلب بھ پیشباز گفتند آنتی دارد بمیرد؛ و باز مي بیشتر از ھمھ دوست مي
شاید این داستان آن قدر زود بھ ھم بافتھ شد كھ سالھاي آخر عمر ھادریانوس را بھ تلخي . مرگ شتافتھ بود

  .كشید

در . ، احساس مي كرد كھ روم را بھتر از آنچھ یافتھ بود ساختھ است)١٣١سال (چون بھ روم بازگشت 
  آوگوستوس، روم آن قدر كامیاب نبوده و دنیاي مدیترانھ گذشتھ، حتي در زمان 

   

  

  آنتینوئوس، موزة ملي، ناپل

ھرگز بھ آن كمال حیات نرسیده است؛ آن دنیا دیگربار ھرگز موطن تمدني نشده است كھ چنان مترقي و آن 
. نكرده بودھیچ فردي بھ نیكوكاري ھادریانوس بر آن حكومت . قدر وسیع و چنان عمیقانھ مشترك باشد

پنداشت كھ باید بھ خاطر ایتالیا از آن نگاھداري كرد؛  آوگوستوس مستعمرات را ضمیمة پول آور ایتالیا مي
پذیرفت، رم دیگر مالیات جمع كن  اكنون نخستین بار بود كھ آرمانھاي قیصر و كالودیوس رنگ تحقق مي

تھا بھ طور مشابھ مورد توجھ حكومت بودند، ایتالیا نبود، بل مدیر مسئول قلمروي بود كھ در آن تمامي قسم
. كرد و در آن روح یوناني بر مشرق و افكار حكومت داشت و روح رومي بر دولت و مغرب حكومت مي

كشورھاي روم را با درك «وعده داده بود كھ . ھادریانوس آن ھمھ را دیده و بھ صورت واحد درآورده بود
py  .؛ و وعدة خود را حفظ كرده بود».نكھ ملك خود او باشداینكھ ملك مردم است اداره كند و نھ چنا
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  ـ سازنده٣

نفس ھنرمندي كھ در ھادریانوس بھ . فقط یك كار مانده بود ـ و آن این بود كھ رم نیز زیباتر از سابق شود
كرد؛ در ضمن كھ مشغول تنظیم كردن حقوق روم بود،  ودیعھ بود ھمواره با نفس فرمانروا رقابت مي

ھیچ فرد دیگري چنان بھ وفور، و ھیچ فرمانرواي دیگري آن طور مستقیمًا . از نو ساخت پانتئون را
شد گاه با نقشة خود او بود و ھمواره، ضمن پیشرفت،  ساختمانھایي كھ براي او مي. ساختمان نكرده بود

خود را بر دھھا عمارت را دستور داد مرمت یا تعمیر كردند، و نام . زیر بازرسي عالمانة او قرار داشت
مثل . روم در تمامي قسمتھا از اتحاد نادر قدرت و خرد در این فرد سود جست. ھیچ یك از آنھا نقش نكرد

  .معمایي بود كھ در وجود او حل شده بود» توانست دانست و پیري مي اگر جواني مي«معروف 

ستان كھ بھتر از دیگر بناھا مشھورترین بناي ترمیمي او پانتئون بود ـ و آن بنایي است از زمان و جھان با
معبد مكعب مستطیل شكلي كھ آگریپا ساختھ بود بر اثر حریقي نابود شده بود، ظاھرًا فقط . باقي مانده است

ھادریانوس دستور داد تا، در شمال آثار باقیماندة معبد، معماران و . رواق كورنتي جلو آن باقي بود
ذوق و سلیقة ھلني او وي را متمایل ساختھ . رومي بنا كردندمھندسان او معبد مدوري بھ اصیلترین اسلوب 

معبد جدید با رواق تناسب . بود كھ در معماري پایتخت خود انواع یوناني را بھ انواع رومي ترجیح دھد
كرد  متر، بدون حایل مزاحم ـ توھمي از فضا و آزادي ایجاد مي ۴٠اي بھ قطر  نداشت، اما داخل آن ـ دایره

قطر دیوارھا شش متر بود، از آجر ساختھ شده و رویة . اھاي گوتیك بعدھا با آن برابري كردكھ فقط كلیس
سقف رواق از ورقة برنزي . آن در قسمت پایین با مرمر و در سایر قسمتھا با سفیدكاري پوشیده شده بود

  بود و چنان ضخیم كھ چون بھ امر پاپ اوربانوس ھشتم آن ورقھ ھا را برداشتند، 

  . توپ و ساختن آسمانة محراب مرتفع كلیساي سان پیترو كافي بود ١١٠ختن براي ری

ھفت شاھنشین در قسمت پایین داخل معبد كھ عاري از پنجره . درھاي عظیم برنزي در اصل طالپوش بود
دار زینت داده بودند؛ زماني این شاھنشینھا حكم طاقچھ را  بود باز كرده، با ستونھاي رفیع مرمري عرشھ

قسمت باالتر . ھاي كوچكي در كلیساي عظیمي ھستند اكنون نمازخانھ. گذاردند و در آنھا مجسمھ ميداشت 
گنبد قابدار، كھ . دیوار با قابھاي سنگ قیمتي پوشانده شده بود، كھ ستونھاي سنگ سماق میان آنھا حایل بود

بدین نحو برافراشتند كھ آن را . رفت، شاھكار مھندسي رومي بود در داخل بنا از سر دیوارھا باال مي
. ساروج را در قسمتھاي جدولدار پشت بندزده ریختند و صبر كردند تا ساروج بست و یكپارچھ محكم شد

آمد، اما، بھ منظور مضاعف ساختن اطمینان، معمار در  خاصیت یكپارچگي آن از عھدة فشار جانبي بر مي
داد، و با  طر ھشت متر بھ داخل معبد نور مياي بھ ق از نوك گنبد روزنھ. داخل دیوار جرز حایل ساخت

از این گنبد باشكوه، كھ بزرگترین گنبدھاي تاریخ است، سلسلة نسب . اینكھ جز آن نوري نبود، كافي بود
معماري منشعب شده از طریق انواع بیزانسي و رومانسك بھ گنبد كلیساي سان پیترو، و از آن بھ گنبد 

  .رسد كاپیتول در واشینگتن مي

رود كھ خود ھادریانوس معبد دو طاقة ونوس و ورما را، كھ مقابل كولوسئوم ساختھ شده بود،  تمال مياح
ھا آمده است كھ نقشة ساختمان را نزد آپولودوروس فرستاد؛ و چون آن  طرح كرده باشد؛ چون در افسانھ

این معبد بھ خاطر . م كردمعمار پیر اظھار نظر شماتت آمیز كرده و، نقشھ را پس فرستاده بود، او را اعدا
دو بست داشت كھ ھر یك متعلق بھ یكي از دو خدا   بزرگترین معبد روم بود،: چند خصوصیت جالب بود

وسقف گنبدي آن كھ از   بود كھ پشت بھ پشت ھم داده و روي دو تخت بدون رابطھ با ھم جلوس كرده بودند،
تر  اي گشاده امپراطور تازه براي خود خانھ. بودكاشي برنزي مطال و یكي از درخشانترین مناظر پایتخت 

اي كھ در زمان ھادریانوس تیبور، و در  ساخت ـ و آن ویالیي است كھ بقایاي آن ھنوز زایرین را بھ حومھ
متر كاخي ساختھ شد كھ  ١١,٢۶۵در آنجا در ملكي بھ محیط . كند شود جذب مي زمان ما تیوولي خوانده مي

ھاي عمدة  و در باغھاي آن، آن قدر آثار ھنري مشھور موجود بود كھ تمامي موزه  اطاقھاي گوناگون داشت،
اعتنایي رومیان را نسبت بھ تقارن  طراح این كاخ بي. اند ھاي آن كاخ بر ثروت خود افزوده اروپا از خرابھ
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بیش آشكار كرده است؛ طبق احتیاج یا بھ فرمان ھوس، ساختمانھا را یكي پس از دیگري ساخت و كوششي 
شاید . خورد براي ھماھنگي بھ عمل نیاورد از آنچھ در ھرج و مرج معماري میدان بزرگ بھ چشم مي

. بردند رومیان نیز، مانند مردم ژاپن، از تقارن خستھ شده بودند و از غافلگیر شدن با عدم ترتیب لذت مي
ك میدان اسبدواني، معمار مسرف ھا، معابد، یك تئاتر، یك تاالر موسیقي، و ی كتابخانھ  اضافھ بر رواقھا،

ھاي كوچكي از آكادمي افالطون، لوكیون ارسطو، و رواق زنون بھ آن مجموعھ افزود ـ چنانكھ  نمونھ
  .گویي، در میان آن ھمھ ثروت بیھوده، امپراطور دست بھ اصالح فلسفھ خواھد زد

. ر آنجا با سعادت قرین شده باشدخبر نداریم كھ د. ویال در آخرین سالھاي حیات ھادریانوس بھ پایان رسید
او را تلخكام ساخت؛ وي آن شورش را بدون رحم فرو نشاند و از آن مكدر بود  ١٣۵شورش یھود در سال 

در ھمان سال، كھ ھنوز پنجاه و نھ سال بیشتر . توانست حكومت خود را بدون جنگ خاتمھ دھد كھ نمي
و استسقا ـ دچار شد كھ بتدریج بدن و روح و مغز او نداشت، بھ مرضي دردناك و تباھي آور ـ از نوع سل 

خویش تندتر و رفتارش جنگجویانھ شده بود، و نسبت بھ قدیمترین دوستان خود ظنین . را در ھم پاشید
باالخره، شاید در دورة حملة جنون، فرمان داد كھ چند . كشند شد كھ مگر نقشة قتل و جانشیني او را مي مي

  .كننند ـ و بر ما معلوم نیست كھ چقدر حق داشتھ استتن از ایشان را اعدام 

بھ منظور خاتمھ دادن بھ جنگ جانشیني كھ در دربار او در شرف تشكل بود، دوست خود، لوكیوس 
چون اندكي بعد لوكیوس مرد، ھادریانوس مردي را در تیبور بھ پاي بستر . وروس، را بھ فرزندي برگزید

خرد شھرتي بي نقص داشت و او را، كھ تیتوس آورلیوس آنتونینوس  خود احضار كرد كھ از لحاظ كمال و
با توجھ بھ آیندة دور، بھ آنتونینوس نصیحت كرد كھ، . نام داشت، بھ فرزندي و جانشیني خود انتخاب كرد
یكي . شدند بھ پسرخواندگي بردارد و تربیت كند براي حكومت، دو پسر را كھ در دربار بزرگ مي

برادرزادة آنتونینوس كھ در آن ھنگام ھفده سال داشت، و دیگري لوكیوس آیلیوس  ماركوس آنیوس وروس
، كھ قبل از آن تاریخ مخصوص »قیصر«لقب . وروس پسر لوكیوس وروس كھ یازده سال داشت

و از آن پس، در ضمن . امپراطوران و اوالد ذكور ایشان بود، توسط ھادریانوس بھ آنتونینوس اعطا گردید
را بھ وارث مسلم تخت و » قیصر«كردند، نام  را براي خود حفظ مي» آوگوستوس«ن لقب كھ امپراطورا

  .دادند تاج مي

زد، و در  بیماري و عذاب ھاردیانوس در این ھنگام افزایش یافتھ بود، غالبًا خون از منخرین او بیرون مي
رودخانة تیبر تھیھ دیده بود پیش از آن قبر خود را در آن سوي . كرد آن نومیدي رفتھ رفتھ آرزوي مرگ مي

شود و ھنوز ھم از  سانت آنجلو خوانده مي  اي است كھ بقایاي حزن انگیز آن امروز قلعة ـ و آن ھمان مقبره
وي از كار فیلسوف رواقي، ائوفراتس، . توان بدان رسید طریق پل آیلیوس، كھ ھادریانوس ساختھ بود، مي

لسوف، كھ از بیماري و پیري در عذاب بود، از ھادریانوس اجازه كھ در آن ھنگام در روم بود متأثر شد؛ فی
امپراطور تقاضاي زھر یا شمشیر كرد، اما . خواست كھ خود را بكشد، چون اجازه یافت، شوكران نوشید

بھ غالمي دانوبي فرمان داد كھ با دشنھ او را بزند، . ھیچ یك از مالزمان حاضر نبود تقاضاي او را برآورد
خنجري بھ دست آورد و . اما پزشك انتحار كرد  بھ پزشك خود امر كرد او را مسموم كند،. ریختاما غالم گ

نالید كھ با آنكھ قدرت آن را دارد كھ ھر كھ را بخواھد  مي. در شرف خودكشي بود كھ آن را از او گرفتند
  اطباي خود را مرخص كرد و بھ . اعدام كند، خود اجازة مردن ندارد

عاقبت، پس از شصت و دو سال عمر و بیست و یك سال حكومت، در حالي . ایان مي رساندعمر او را بھ پ
قطعھ شعر كوچكي از او مانده است كھ مانند دانتھ اندوه . كھ از فرط درد فرسوده و دیوانھ شده بود، مرد
  :كند تجدید خاطرة ایام سعادت را غمگنانھ بیان مي

  جانم، خوشگلم، گریزپایم،
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   گریزي ـ بھ كجا با شتاب مي

  ام، ام، سخت دلم، برھنھ رنگ پریده

  تا ھرگز بازي نكني، ھرگز بازي نكني،

IV – آنتونینوس پیوس  

. اند، چون وي تقریبًا نھ خبطي داشت و نھ جنایتي مرتكب شد دربارة آنتونینوس پیوس تاریخي ننگاشتھ
. ھاي روم بود د، و خاندان وي یكي از متمولترین خانوادهاجداد او و دو نسل پیش از او از نیم آمده بودن

ترین حكومتھا را كھ روم بھ خود دیده بود بدان  چون در پنجاه و یكسالگي بھ امپراطوري رسید، عادالنھ
ارزاني داشت؛ و آن حكومت بھ ھیچ وجھ از حكومتھاي دیگر روم در حسن اجراي امور دست كمي 

  .نداشت

اند كھ بلندقامت و زیبا، سالم و  گفتھ. بود كھ در تاریخ تاج بر سر نھاده استترین مردي  وي خوشبخت
خوشخو، مھربان و مصمم، متواضع و مقتدر، فصیح و دشمن معاني بیان، محبوب القلوب و نسبت بھ 

عیب را كھ دنیا  آن غول بي«اگر سخن پسر خواندة او، ماركوس، را بپذیریم، باید . اعتنا بود چاپلوسي بي
و بھ عنوان  پیوسسنا او را بھ عنوان نمونة فضایل معتدلتر رومي . طرد كنیم» گز او را نشناختھر
با غم و غصھ . ھیچ دشمن نداشت، و تعداد دوستانش از صدھا فزون بود. خواند» بھترین امپراطوران«

دختر . خواست در سمت پروكنسول بھ آسیا عزیمت كند، دختر بزرگش مرد ھنگامي كھ مي. آشنایي نداشت
كوچكش كھ زن ماركوس آورلیوس بود وفادار نبود، و در افواه شایع بود كھ زن خود او ھمان قدر كھ 

تینا بھ نام و كرد؛ و پس از مرگ فاوس آنتونینوس این شایعات را با سكوت تحمل مي. زیباست، بیوفاست
افتخار او صندوقي جھت حمایت و تربیت دختران تأسیس كرد، و بھ یادبود او یكي از زیباترین معبدھاي 

تا مبادا سعادت و توارث فرزندان خود را مانع شود، و با   دوباره زن نگرفت،. فوروم را ساخت
  .اي ساخت ھمخوابھ

الوصف، بھ این گونھ افراد بسیار كمك  مع. گریستن اي بھ ارباب ادب و فلسفھ و ھنر مي اشراف مآبانھ
داد، خدایان قدیم را با  مذھب را بھ فلسفھ ترجیح مي. خواند كرد و غالبًا ایشان را بھ خانة خود مي مي

اي از پرھیزكاري بود كھ ماركوس ھرگز از یاد  پرستید، و براي پسرخواندگانش نمونھ صمیمیت ظاھر مي
پابرجایي او را . ھر كار را ھمچون تلمیذ آنتونینوس انجام ده«: گوید خود ميماركوس آورلیوس بھ . نبرد

اعتنایي او را نسبت بھ نام  در ھر عمل معقول، یكنواخت بودن او را در ھر چیز، و تقوا و خوشرویي و بي
شد؛ چقدر زحمتكش و  و بھ یاد بیاور كھ با چھ مقدار كمي قانع مي… . میان تھي بھ خاطر داشتھ باش

با این وصف، نسبت بھ كیشھاي غیر رومي اغماض » .صبور و تا چھ حد متدین بود، بي آنكھ خرافي باشد
كرد، و نرمخویي سلف خود را نسبت بھ مسیحیان  كرد، اقدامات ھادریانوس را نسبت بھ یھود تحمل مي مي

كرد، با  ي خوب ميبرد و خود شوخیھا برد، از شوخي لذت مي نشاط دیگران را از میان نمي. ادامھ داد
توانست حدس  رفت، و از رفتار او ھیچ كس نمي گرفت، بھ شكار مي كرد، ماھي مي دوستان خود بازي مي

داد و  آرامش ویالي خود را در النوویوم بھ تجمل كاخ رسمي خویش ترجیح مي. بزند كھ امپراطور است
سلطنت را بھ ارث برد، تمام اندیشة  چون. برد اش بھ سر مي تقریبًا ھمواره شبھا را در خلوت خانواده

چون دریافت كھ . دغدغھ را كھ بھ عنوان تسلي پیري آرزومند آن بود بھ كناري نھاد مربوط بھ آسایش بي
فھمي آنچھ را پیش از این داشتیم  مگر نمي«: زنش در فكر شكوه و جالل بیشتري است، او را شماتت كرد

  .واري جھان را بھ ارث برده استخود خبر داشت كھ غمخ» ایم؟ از دست داده

مالیاتھاي عقب مانده را . حساب خود بھ خزانة امپراطوري آغاز كرد حكومت خود را با ریختن ثروت بي
pyلغو كرد، ھدایاي نقدي بھ شارمندان داد، مخارج چندین مسابقة جشن را داد، و با خرید شراب و روغن و 
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برنامة ساختماني ھادریانوس را در ایتالیا و مستعمرات با . دگندم و توزیع آنھا كمبود آنھا را از میان بر
با این وصف، وضع مالي داخلي را چنان خوب اداره كرد كھ ھنگام مرگش مجموع . روي دنبال كرد میانھ

حساب تمامي دریافتھا و پرداختھا را بھ استحضار . سسترس داشتند ٢‘٧٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠ھاي كشور  خزانھ
كرد، و ھیچ وقت اقدام مھمي را بدون مشاوره با  نند یكي از اعضاي آن رفتار ميبا سنا ما. عامھ رساند

بھ «. كرد و ھم صرف مسائل سیاست خود را ھم صرف گرفتاریھاي كشورداري مي. رھبران آن انجام نداد
 عمل ھادریانوس را در آزادمنشانھ ساختن قانون ادامھ» .داد تمام مردم و ھمھ چیز، مانند خود اھمیت مي

داد، مجازات زنا را براي زن و مرد مساوي كرد، اربابان بیرحم را از داشتن غالم محروم ساخت، شكنجھ 
كشت مجازاتي سخت معین  دادن غالمان را در محاكمات محدود كرد، و براي ھر مالكي كھ غالمي را مي

خت، و بسیاري از تحصیالت را با وجوه دولتي تشویق كرد، مخارج تحصیل كودكان فقیر را پردا. نمود
  .مزایاي طبقة سناتورھا را شامل حال معلمان و فیلسوفان مورد قبول عموم ساخت

در تمامي مدت . توانست، بدون مسافرت، خوب حكومت كند حكومت كرد بر مستعمرات تا حدي كھ مي
ادي را كھ كرد كھ افر بھ ھمان بسنده مي. طوالني حكومت خود، یك روز ھم از روم یا حوالي آن غایب نشد

بسیار مایل بود كھ امپراطوري را . لیاقت و شرافتشان آزموده بود بھ فرمانداري مستعمرات منصوب كند
داد زندگي یك شارمند  كرد كھ ترجیح مي مدام این گفتة سكیپیو را نقل مي«بدون جنگ در امان نگاه دارد؛ 

اندن شورش در داكیا، آخایا، و مصر براي فرو نش» .را نجات دھد تا آنكھ ھزار دشمن را بكشد) رومي(
مجبور شد چند جنگ كوچك بھ راه اندازد، اما این امور را بھ زیردستان واگذاشت و بھ ھمان مرزھاي 

برخي از قبایل ژرمن مالیمت طبع او را حمل بر ضعف كردند و شاید . ساخت احتیاط آمیز ھادریانوس مي
ھیھ ببینند كھ پس از مرگ او اركان امپراطوري را بھ لرزه بھ واسطة آن تشویق شدند كھ آن ھجومھایي را ت

غیر از این موارد، مستعمرات در دورة زمامداري او خوش . این تنھا خبط كشورداري او بود. درآورد
او را عریضھ پیچ . بودند، و امپراطوري را بھ عنوان تنھا شق ثاني ھرج و مرج و كشمكش پذیرفتھ بودند

توانستند بدو اطمینان داشتھ باشند كھ خرابكاریھاي  پذیرفت؛ و مردم مي یبًا ھمھ را ميكرده بودند، و او تقر
نویسندگان شھرستاني ـ استرابون، فیلون، پلوتارك، آپیانوس، . ھر بالي عمومي را ترمیم خواھد كرد

ر روم دھد كھ د خواندند؛ و آپیانوس اطمینان مي اپیكتتوس، آیلیوس آریستیدس ـ مدح صلح رومي را مي
خواستند كشورھایشان بھ زیر یوغ روم و  فرستادگان كشورھاي خارجي را دیده است كھ بیھوده اجازه مي

ھرگز حكومت سلطنتي افراد را چنین آزاد نگذاشتھ و حقوق رعایاي خود را چنان . منافع آن پذیرفتھ شود
مدت بیست و سھ سال پدري  كرد، و خود حكومت مي. آرمان جھان ظاھرًا حاصل بود«. محترم نشمرده بود

  ».بر جھان فرمانروایي داشت

در ھفتاد و . تنھا كاري را كھ براي آنتونینوس مانده بود آن بود كھ زندگي خوب را با مرگ آرام كامل كند
ماركوس آورلیوس را بر بالین خود خواند، و . چھار سالگي دچار بیماري اختالل معده شد و تبش باال رفت

بھ خادمان خود دستور داد مجسمة زرین فورتونا را، كھ سالھا در اطاق . بدو سپرد توجھ از كشور را
امنیت «بھ افسر كشیك براي اسم شب كلمة . خواب امپراطور برپا بود، بھ اطاق ماركوس آورلیوس ببرند

قات تمامي طب). ١۶١سال (اندكي بعد غلتي خود و مثل آنكھ بخوابد مرد . را داد» آسایش خیال«یا » خاطر
  .و شھرھا در بزرگداشت خاطرة او با یكدیگر رقابت كردند

V – فیلسوف امپراطور  

  اگر ماركوس آورلیوس را بھ جانشیني خود تعیین نكرده بود در شھرت بھ «رنان گفتھ است كھ آنتونینوس 

قرین شد كھ آن دورة خاص را در تاریخ جھان تعیین كند كھ اوضاع و احوال نوع بشر بیش از ھر وقت  مي
برد كھ میان بھ تخت نشستن نروا و مرگ  سعادت و خوشبختي بوده است، بدون تأمل آن دوره را نام مي

اي است در تاریخ كھ  دوران حكومت بھ ھم پیوستة آن عده محتمال تنھا دوره. ماركوس آورلیوس واقع است
  ».خوشبختي ملت بزرگي تنھا ھدف حكومت بود
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اجداد او یك قرن پیش از سوكوبو در نزدیكي . در روم بھ دنیا آمد ١٢١ماركوس آنیوس وروس، در سال 
بھ ایشان داده » راست و درست«در آنجا ظاھرًا درستي ایشان موجب شده بود كھ لقب . كوردووا آمده بودند

سھ ماه پس از تولد پسر پدرش مرد، و او را بھ خانة پدر بزرگ توانگرش كھ در آن ھنگام كنسول . شود
رفت، نسبت بھ پسربچھ عالقھ پیدا كرد، و در او مایة شاھان را  ھادریانوس بسیار بھ آن خانھ مي. بود بردند
اي دورة جوانیش تا این حد خجستھ باشد، یا خود چنان  كمتر اتفاق افتاده است كھ پسر بچھ. آشكار دید

ان مدیونم كھ چنان پدر بھ خدای«: این پسر پنجاه سال بعد نوشت. ھوشیارانھ قدرت بخت خوش خود را بداند
بزرگ و مادر بزرگ خوب و چنان پدر و مادر خوب و خواھر خوب و معلمان خوب و خویشان و دوستان 

زمانھ با دادن زني مشكوك و پسري ناالیق بھ او تعادل را برقرار » .ام خوب، و تقریبًا ھمھ چیز خوب داشتھ
ردم داشتند و درسھایي را كھ وي خود در شمارد كھ این م كتاب تفكرات او فضایلي را برمي. ساخت

سادگي زندگي كھ بسیار از عادت اغنیا بھ دور «فروتني و صبر و مردانگي و امساك و تقوا و نیكوكاري و 
  .از ایشان گرفتھ است ـ ھر چند ثروت از ھمھ طرف او را احاطھ كرده بود» است

مت معابد و كھنھ منصوب بود؛ ھر كلمھ از در كودكي بھ خد. ھرگز پسري چنان با ابرام تربیت نشده است
نمازھاي قدیمي و نامفھوم را از بر كرد؛ و ھر چند فلسفھ بعدھا ایمان او را متزلزل ساخت، ھرگز اجراي 

ماركوس آورلیوس ورزشھا و مسابقات، و حتي با تلھ گرفتن . جدي مراسم اجباري قدیم را تقلیل نداد
كوششي ھم مبذول شد كھ بدن او را ھم مانند ذھن و شخصیت او داشت، و  پرندگان و شكار را دوست مي

چھار معلم دستور، چھار معلم معاني بیان، . اما ھفده معلم در كودكي مانعي بزرگ بھ شمارند. تربیت كنند
كورنلیوس . معروفترین این معلمان م. یك حقوقدان و ھشت فیلسوف روح او را میان خود تقسیم كرده بودند

داشت و تمامي انواع  ھر چند ماركوس او را دوست مي. آموخت كھ معاني بیان بھ وي ميفرونتو بود 
ھایي كھ واجد لطف و  كرد و نامھ اي را كھ شاھزاده باشد نسبت بدو مبذول مي مھرباني شاگرد با عاطفھ

پشت كرد  نمود، جوان بھ فن خطابھ بھ عنوان ھنر بیھوده و دور از شرافت صمیمیت بود با او رد و بدل مي
  .و خود را بھ فلسفھ سپرد

  از دیوگنتوس رواقي : از معلمان خود سپاسگزار است كھ منطق و علم احكام نجوم بھ او نیاموختند

بھ خاطر آشنا ساختن او با اپیكتتوس؛ و از سكستوس خایرونیایي بابت آنكھ بدو آموخت چگونھ مطابق با 
ین بابت متشكر است كھ دربارة بروتوس، كاتوي از برادر خود، سوروس، از ا. طبیعت زندگي كند

از او این فكر را گرفتم كھ كشوري باید باشد كھ «. اوتیكایي، تراسئا، و ھلویدیوس براي او سخن گفتھ است
در آن یك قانون براي ھمھ، نظم عمومي، حقوق مساوي، و آزادي نطق حاكم باشد، و این فكر را كھ 

» .كند احترام بگذارد از ھر چیز بھ آزادي كساني كھ بر آن حكومت مي حكومتي سلطنتي باید باشد كھ بیش
از ماكسیموس . كند در اینجا آرمان رواقیون در مورد حكومت سلطنتي امپراطوري را تسخیر مي

خویشتنداري، از چیزي وانخوردن، بشاشت در ھمة اوضاع و احوال، اختالط «سپاسگزار است كھ بھ او 
آشكار است كھ سردستة فیلسوفان . را آموخت» و اجراي تكلیف بدون شكایتصحیح مھرباني و وقار، 

ماركوس ایشان را چنان . اي بودند بیدین و نھ اصحاب مابعدالطبیعھ بدون توجھ بھ زندگي معاصر او كھنھ
با سرسپردگي آمیختھ بھ   جدي گرفتھ بود كھ تا مدتي ساختمان بدني خود را، كھ طبیعتًا ضعیف بود،

در دوازدھسالگي جامة صوف فیلسوفان را در بر كرد، روي اندكي كاه كھ بر . قریبًا از میان بردریاضت ت
خفت، و تا مدتھا در مقابل التماس مادرش دایر بر اینكھ روي تشك بخوابد مقاومت  پاشید مي كف اطاق مي

ظ كردم؛ خود را بر كھ گل جواني خود را حف«گزارد  شكر مي. پیش از آن كھ مرد شود رواقي بود. كرد مي
..  .آن نداشتم كھ پیش از وقت مرد باشم، بل تا حدي مرد شدن را بیش از آنچھ احتیاج داشتم بھ عقب انداختم 

شدم، بزودي عالج  و بعدھا، چون گاه دچار حملة عشق مي… كھ ھرگز مجبور نشدم دست از تجرد بكشم 
  ».یافتم مي

یكي توالي مقامات سیاسي كوچكي بود . اي منحرف ساخت حرفھاي و قدسیت  دو نفوذ او را از فلسفة حرفھ
. كرد شد؛ در این مورد واقعپردازي مدیرانھ، با ایدئالیسم جوان متفكر برخورد مي كھ بھ آنھا منصوب مي

از دیرپایي آنتونینوس پیوس شاكي نبود، بل زندگي خود را . نفوذ دیگر ھمنشیني او با آنتونینوس پیوس بود
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داد، در ضمن  مي  اري از خوشگذراني و آمیختھ بھ مطالعات فلسفي و تكالیف اداري بود ادامھكھ ساده و ع
گذراند؛ و دیدن ارادت و درستي پدر  كرد و دورة كارآموزي مطول خود را مي در كاخ زندگي مي

با آن نام آورلیوس، كھ ما او را . اش در امر حكومت، در تحول و تكامل وي نفوذ نیرومندي داشت خوانده
شناسیم، نام قبیلة آنتونینوس بود كھ ھم ماركوس و ھم لوكیوس وقتي بھ پسري برگزیده شدند بھ عنوان  مي

ھنگامي كھ در سال . لوكیوس مردي با نشاط، دنیوي، و در لذایذ زندگي كارداني متین شد. نام خود پذیرفتند
ن كرد و امپراطوري عشق را بھ پیوس ھمكاري براي تقسیم حكومت خواست، فقط ماركوس را تعیی ١۴۶

اما آرزوي ھادریانوس را بھ . پس از مرگ آنتونینوس، ماركوس تنھا امپراطور شد. لوكیوس واگذاشت
  خاطر داشت و بیدرنگ لوكیوس وروس را ھمكار كامل خود ساخت و دختر خود لوكیال را بھ 

. شد مھرباني دچار لغزشھایي ميحكومت خود، مانند خاتمة آن، خرد فیلسوفي كھ در او بود بھ واسطة 
تقسیم حكومت سابقة بدي بود كھ بعدھا در دوران وارث دیوكلتیانوس و قسطنطین قلمرو را تقسیم و 

  .تضعیف كرد

ماركوس آورلیوس از سنا تقاضا كرد كھ بھ پیوس افتخارات االھي اعطا كنند، یعني او را خدا بنامند، و با 
ي زن خود ساختھ بود بھ اتمام رساند و از نو آن را ھم بھ آنتونینوس و سلیقة كامل معبدي را كھ پیوس برا

دید بسیاري  برد كھ مي نسبت بھ سنا از ھیچ گونھ ادبي دریغ نكرد و از آن لذت مي .كردھم بھ فاوستینا اھدا 
تمامي ایتالیا و تمامي مستعمرات او را آرزوي . فیلسوف او بھ عضویت آن راه یافتھ بودنداز دوستان 

اما ماركوس آورلیوس ھیچ در فكر آن . كرد فیلسوف سلطنت مي. خواندند كھ تحقق پذیرفتھ بود افالطون مي
ود؛ تندروان در كاخ وي نیز مانند آنتونینوس اھل احتیاط ب. اي بھ وجود آورد نبود كھ سعي كند مدینة فاضلھ

ساخت كھ  خود را متذكر مي. شاه فیلسوف بودن او جنبة رواقي داشت نھ افالطوني. شوند بزرگ نمي
بھ ھمان بسنده كن كھ تا حدي بشریت را بھبود . ھرگز امید مدار كھ جمھوري افالطون را محقق سازي«

ند افكار مردم را تغییر دھد؟ و بدون كیست كھ بتوا. اي، و آن بھبود را مطلب كم اھمیتي مینگار بخشیده
دریافتھ بود كھ تمام مردم خواھان » تواني بسازي؟ اي غالم و دو روي مكره چھ مي تغییر احساسات جز عده

خدایان جاوید اعصار «. ساخت قدیس شدن نیستند؛ و با اندوه بسیار با دنیاي فساد و تباھي و بدكاري مي
آنھمھ و آن گونھ مردان بد را تحمل كنند و حتي با بركت احاطھ نمایند؛ اند كھ بدون خشم  بیشمار رضا داده

مصمم شد كھ، بھ » اي؟ شده  اما تو، كھ مدتي چنین كوتاه براي زندگي در پیش داري، بھ ھمین زودي خستھ
خود را در عمل خادم ملت ساخت؛ تمامي بار حكومت و . جاي اتكا بھ قانون، خود سرمشق مردم شود

كرد خود  حتي آن قسمت را كھ لوكیوس موافقت كرده بود بر عھده بگیرد اما از آن غفلت مي دادگستري و
كرد، و از  ھیچ گونھ تجملي را بھ خود راه نداد، با تمامي مردم با رفاقت ساده رفتار مي. كرد حمل مي

ومي را بھ بیش از اندازه اعتبار عم: دولتمرد بزرگي نبود. بسیاري سھل الحصول بودن خود را فرسود
 ٢٠,٠٠٠كرد، بھ ھر یك از افراد پاسداران امپراطور  صورت ھدیة نقدي بھ مردم و ارتش خرج مي

توانستند تقاضاي غلة رایگان كنند افزود، مسابقات رزمي گران و  سسترس داد، تعداد كساني را كھ مي
این بزرگواري سوابق   پس داد ـمتعدد بھ راه انداخت؛ و مبالغ ھنگفتي از مالیاتھاي پرداخت نشده و باج را 

متعدد داشت، اما در ھنگامي كھ شورش یا جنگ بھ طور مشھود در چند مستعمره و مرزھاي دور افتاده 
  .كرد یا در شرف آن بود، این عمل عاقالنھ نبود تھدید بھ شروع مي

تعداد . كرد ماركوس آورلیوس، با شدت، آن اصالحات قانوني را كھ ھادریانوس آغاز كرده بود دنبال
كرد، نسبت  خود غالبًا در سمت قاضي جلوس مي. روزھاي كار محاكم را افزود و از طول محاكمھ كاست

حمایت قانوني براي اطفال تحت قیمومت . ناپذیر، اما بھ طور كلي رحیم بود بھ تخلفات بزرگ انعطاف
تعمرات در برابر فرمانداران نسبت بھ قیمھاي نادرست، براي بدھكاران در برابر طلبكاران، و براي مس

آن انجمنھایي را كھ در درجة اول . تجدید حیات انجمنھایي را كھ ممنوع شده بود آسان گرفت. تمھید كرد
بھ آنان شخصیت حقوقي داد كھ بتوانند میراث ببرند، و صندوقي براي . ھاي دفن بودند قانوني ساخت جامعھ

. براي ازدیاد نسل چنان توسعھ داد كھ در تاریخ سابقھ نداشت كمك خرج دھقانان را. تدفین فقرا تأسیس كرد
پس از مرگ زنش محلي براي كمك بھ زنان جوان بھ وجود آورد؛ نقش برجستة زیبایي، آن دختران را كھ 

استحمام زن و مرد را با . ریزد دھد، و او گندم در دامان آنھا مي اند نشان مي دور فاوستیناي دوم جمع شده
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، پرداخت حقوق زیاده را بھ بازیگران و گالدیاتورھا ممنوع ساخت، مخارجي را كھ شھرھا ھم لغو كرد
كردند مطابق با ثروت آن شھرھا محدود كرد، در رزمھاي قھرماني گالدیاتورھا  بابت مسابقات رزمي مي

كھ مرگ  داد كاري كرد بھ كار بردن سالحھاي كند را اجباري كرد، و تا حدي كھ آن رسم خونین اجازه مي
ھنگامي كھ . را از میدان بازي خارج كند ـ مردم او را دوست داشتند اما قوانینش را دوست نداشتند

كرد و مردم با خشمي شوخگنانھ بانگ  گالدیاتورھا را براي جنگھاي ماركومانھا در ارتش نام نویسي مي
شد  روم آماده مي» .د فیلسوف شویمخواھد ما را مجبور كن گیرد؛ مي دارد تفریح ما را از ما مي«: زدند  مي

  .اما كامال آماده نبود  كھ پارسا شود،

از بخت بد او و صلح طوالني زمان ھادریانوس و آنتونینوس بود كھ شورشیان در داخل و بربرھا در 
در بریتانیا شورش شد، قبیلة چاتي بھ گرمانیاي روم ھجوم آوردند، و  ١۶٢در سال . خارج تشویق شدند

ماركوس آورلیوس سركردگان توانایي را براي فرو . شكاني بالش سوم بھ روم اعالن جنگ دادپادشاه ا
نشاندن شورش شمال انتخاب كرد، اما كار عمده را كھ جنگیدن با پادشاه اشكاني بود بھ لوكیوس وروس 

ان زیبا و كامل زیست، و او زني چن چون پانتئا در آنجا مي. لوكیوس قدمي از انطاكیھ فراتر ننھاد. واگذارد
سازي در او جمع بود و، اضافھ بر آن، صوتي  بود كھ بھ نظر لوكیانوس كمال تمامي شاھكارھاي مجسمھ

لوكیوس پانتئا را دید و، مانند . سكرآور، انگشتاني لیرنواز، و ذھني وقاد در ادبیات و فلسفھ داشت
باالخره ھرزگي سپرد، در حالي كھ  خود را بھ لذت و شكار و. گیلگمش، سن و سال خویش را از یاد برد

ماركورس آورلیوس ھیچ گونھ تفسیري از اعمال . اشكانیان بھ داخل سوریھ كھ وحشتزده بود تاختند
اي براي  لوكیوس نكرد؛ اما براي آویدیوس كاسیوس، كھ پس از لوكیوس ارشد ارتش اعزامي بود، نقشھ

  النھرین باز  كمك كرد، تا نھ فقط اشكانیان را از بینمصاف فرستاد كھ اھمیت نظامي آن بھ استعداد سركرده 

این بار این دو شھر را سوختند و با خاك یكسان كردند تا دیگر پایگاه لشكركشي . و تیسفون برافرازد
لوكیوس از انطاكیھ بھ روم بازگشت و براي او مراسم پیروزي برپا شد كھ او بزرگوارانھ . اشكانیان نشود

  .س در آن سھیم باشداصرار كرد تا ماركو

این بیماري نخست میان لشكریان . لوكیوس فاتح نامرئي جنگ را ھمراه خود آورده بود ـ و آن طاعون بود
آویدیوس در سلوكیة تسخیر شده پدیدار شده بود، آنگاه چنان بسرعت شایع شد كھ كاسیوس ارتش خود را 

لشكریاني كھ عقب . بردند ام خدایان خود لذت ميالنھرین عقب نشاند، در حالي كھ اشكانیان از انتق بھ بین
  .نشستند بیماري را با خود بھ سوریھ بردند مي

این چند تن ھر شھري . لوكیوس چند تن از این سربازان را بھ روم برد تا در مراسم پیروزي حركت كنند
مورخان قدیم . ساختند گذشتند و ھر ناحیة امپراطوري را كھ بعدًا در آن مأمور شدند آلوده را كھ از آن مي

اند، آن بیماري تیفوس  طبق شرحي كھ داده. اند و كمتر دربارة ماھیت آن بیشتر دربارة تلفات سخن گفتھ
پنداشت كھ آتنیان دورة  جالینوس آن را شبیھ ھمان بیماریي مي. محرقھ یا احتماال طاعون خیاركي بوده است

تمامي بدن را پوشانده بود، بیمار بھ واسطة   یاه تقریبًاپریكلس را نابود كرد؛ در ھر دو مورد، بثورات س
این بیماري بسرعت آسیاي صغیر، مصر، یونان، » .داد نفسش بوي گند مي«لرزید و  سرفة شدید بسختي مي

در . تعداد تلفات آن بیش از تلفات جنگ بود) ١۶٧ـ  ١۶۶(ایتالیا، وگل را در نوشت؛ در عرض یك سال 
. یك روز از آن مردند كھ بسیاري از طبقة آریستوكراسي نیز در بین آنھا بودندنفر در مدت  ٢٠٠٠روم 

ماركوس آورلیوس، كھ در برابر این دشمن نامحسوس . بردند اجساد را دستھ دستھ از شھر بیرون مي
ھ اما علم طب زمان او ھیچ گون  بیچاره شده بود، ھر كار كھ از او ساختھ بود براي تخفیف شر آن انجام داد،

توانست بھ عمل آورد، و آن بیماري ھمھ گیر دورة خود را طي كرد تا حدي كھ از ناقالن  راھنمایي نمي
بسیاري از نقاط چنان عاري از . نھایت بود آثار آن بي. بیماري مصونیت بھ وجود آورد یا آنھا را كشت
حمل و نقل بھ ھم خورد، و   افت،تولید مواد غذایي تقلیل ی. سكنھ شده بودند كھ بھ جنگل یا دشت تبدیل شدند

بشاشت و نشاطي كھ در آغاز . قحط و غال جانشین طاعون شد. سیل مقادیر زیادي غالت را از میان برد
pyمردم دچار بدبیني بھت آمیز شده بودند، دستھ دستھ نزد . حكومت ماركوس آورلیوس رواج داشت ناپدید شد
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كردند، و تسلي خاطر را در  كندر و قرباني محرابھا را پر مي رفتند، با خوانندگان عزایم و خادمان معابد مي
  .جستند ـ و آن مذاھب جدید نامیرایي فردي و آرامش آسماني بود شد مي تنھا جایي كھ بھ ایشان عرضھ مي

كھ طوایف كنارة دانوب ـ چاتي، كوادي، ماركومانھا، ) ١۶٧سال (آمد  در میان این اشكاالت داخلي خبر
نفرة رومي را در ھم شكستھ، و بالمانع در داكیا،  ٢٠,٠٠٠رودخانھ عبور كرده، پادگان یازیگھا ـ از 

اي از ایشان از فراز آلپ گذشتھ،  شد كھ عده در خبر گفتھ مي. رایتیا، پانونیا، و نوریكوم سرازیر شده بودند
  نیرویي را كھ بھ مقابلة ایشان فرستاده شده بود 

را محاصره كرده، ورونا را مورد تھدید قرار داده، و مزارع ) ونیزدر نزدیكي (شكست داده، آكویلیا 
قبایل ژرمن ھرگز تا آن ھنگام با چنین اتحادي حركت نكرده . اند حاصلخیز شمال ایتالیا را بیحاصل گذارده

لذایذ . انگیز دست بھ كار شد ماركوس آورلیوس با قاطعیتي شگفت. و روم را از نزدیك تھدید ننموده بودند
كرد مھمترین جنگ روم از زمان  العة فلسفھ را بھ كناري نھاد و تصمیم گرفت در آنچھ پیش بیني ميمط

با بھ خدمت خواندن افراد پلیس، گالدیاتور، غالم، و راھزن و ھمچنین افراد . ھانیبال باشد وارد میدان شود
حتي . متحیر ساخت مزدورھاي بربر در لژیونھایي كھ بر اثر جنگ و طاعون خالي شده بود روم را

بھ كھنة دینھاي خارجي دستور داد كھ طبق : خدایان را ھم در اجراي منظور او بھ خدمت نظام بردند
خود آن قدر گاو در مذابح قرباني كرد كھ شوخي شایع كرد . مراسم مختلف خود براي روم قرباني كنند

اگر فتح «د زیاده از حد فاتح نشود، گاوھاي نر پیامي برایش فرستادند؛ از ماركوس آورلیوس تقاضا كردن
براي تھیة پول جنگ، بدون وضع مالیاتھاي جدید، جالباسیھا، و اشیاي ھنري و . »ایم كني، ما از دست رفتھ

اقدامات دفاعي دقیقي بھ عمل آورد ـ . جواھرات كاخھاي امپراطوري را در فوروم بھ حراج گذارد
ھاي منتھي بھ ایتالیا را بست، و بھ قبایل  محكم كرد، گردنھشھرھاي مرزي را از گل تا كنارة دریاي اژه 

با كار مایھ و شجاعتي كھ چون در مردي . ژرمن و سكوتیا رشوه داد تا از عقب بھ مھاجمین حملھ كنند
دشمن جنگ پدیدار شده بود بیشتر قابل تمجید بود، ارتش خود را چنان تعلیم داد كھ نیرویي انضباطي یافت 

محاصرین را از . الجیشي كشیده شده بود رھبري كرد ردي سخت كھ نقشة آن با مھارت سوقو آن را در نب
  .آكویلیا راند، و تا رودخانة دانوب دنبالشان كرد تا وقتي كھ تقریبًا تمامشان اسیر شدند یا مردند

است با  اما بھ این فكر كھ وضع تا مدتي امن. متوجھ بود كھ این عمل بھ خطر ژرمنھا خاتمھ نداده است
در راه، لوكیوس برا ثر سكتھ مرد و در شایعات، كھ مانند سیاست ھیچ رگة . ھمكاران خود بھ روم بازگشت

از ژانویھ تا سپتامبر . رحمي ندارند، چنین رواج یافت كھ ماركوس آورلیوس او را مسموم ساختھ است
از درد شكمي . آسود ده بود مي، امپراطور از زحماتي كھ بدن ضعیف او را تا حد در ھم شكستن فرسو١۶٩

توانست بكند؛ آن درد را با كم  كرد كھ صحبت ھم نمي در عذاب بود كھ غالبًا چنان او را دچار ضعف مي
آنان كھ از وضع او و غذاي او خبر داشتند از . خوردن، تا حد یك غذا در روز، تحت نظارت داشت

توانستند بگویند آنچھ را از حیث قوت كم  قط ميكردند، و ف زحمات او در كاخ و در میدان جنگ تعجب مي
ـ را  در چند مورد، مشھورترین پزشك عصر ـ جالینوس پرگامومي. كند دارد با نیروي اراده جبران مي

  .كرد ستود تظاھري كھ مي احضار كرد و او را بھ واسطة معالجات بي

مي دست بھ یكي كرد و بیماري او را شاید دلسرد شدنھاي پیاپي در امور داخلي با بحرانھاي سیاسي و نظا
ھاي  زنش، فاوستینا، كھ چھرة زیبایش در پیكره. تشدید نمود، چنانكھ در چھل و ھشت سالگي پیر شده بود

  متعدد تا زمان ما 

فاوستینا موجودي دلزنده بود كھ ھوس زندگي خوشتري از آنچھ .برده است بودن با فلسفة مجسم لذت نمي
در شھر شایع بود كھ فاوستینا بیوفاست؛ . توانست نصیب او كند داشت یوس ميطبع متین ماركوس آورل

كردند و حتي رقیبان او را  تقلید مي» ق… ق «بازیگران نمایش ساكت ماركوس آورلیوس را بھ صورت 
ھمچنانكھ آنتونینوس دربارة فاوستیناي مادر چیزي نگفت، ماركوس آورلیوس دربارة دختر . بردند نام مي

در عوض فاسقان تصوري را بھ مقامات عالي رساند، نسبت بھ فاوستینا ھمھ گونھ محبت و . ردسكوت ك
زني «او را بھ مقام خدایي رساند، و در تفكرات خود، خدایان را بابت ) ١٧۵(كرد، چون مرد  ادب مي
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. كنیم ھیچ مدركي در دست نیست كھ بھ موجب آن فاوستینا را محكوم. شكر گزارد» چنان مطیع و مھربان
از چھار فرزندي كھ براي ماركوس آورلیوس آورد ـ و ماركوس آورلیوس با چنان محبتي ایشان را دوست 

ھاي او بھ فرونتو حرارت آن باقي است ـ یك دختر در كودكي مرد، دختري كھ  داشت كھ ھنوز در نامھ مي
او بیوه شد، و دو تاي  زنده ماند بھ واسطة طرز زندگي شوھرش لوكیوس اندوھگین بود و بعد از مرگ

بھ دنیا آمدند؛ یكي از آن دو در لحظة تولد در گذشت، دیگري  ١۶١دیگر دو پسر توأمان بودند كھ در سال 
خواندند، و  پرداز جنجال دوست او را ھدیة یك گالدیاتور بھ فاوستینا مي مردم شایعھ. را نام كومودوس بود

اما پسر، بچة زیبا و . شایعھ را بھ اثبات برساندكومودوس خود ھمة عمر را صرف آن كرد كھ این 
او را بھ طرزي بھ لشكرھا معرفي كرد كھ   نیرومندي بود؛ ماركوس آورلیوس بھ نحو عجیبي شیفتة او بود،

جوانك . دال بر تعیین جانشین بود، و بھترین معلمان روم را مأمور كرد كھ او را آمادة حكومت سازند
پیكراتراشي كند، برقصد، بخواند، شكار برود، و شمشیربازي كند؛ نسبت بھ داد از روي جام  ترجیح مي

كتاب و دانشمند و فیلسوف اكراه قابل فھمي در او بھ وجود آمد، در عوض از مصاحبت گالدیاتورھا و 
ماركوس . برد، و بزودي در دروغگویي و ظلم و بدزباني از ھمة اقران پیش افتاد ورزشكاران لذت مي

ورزید كھ تعلیم و  كرد؛ ھمچنان امید مي قدر خوب و بزرگوار بود كھ او را تنبیھ یا طرد نمي آورلیوس آن
امپراطور بیكس و . تربیت و مسئولیت كومودوس را بھ ھوش خواھد آورد و از او شاھي خواھد ساخت

اي خطیر نزار، با ریش ژولیده و چشمھاي خستھ از دغدغھ و بیخوابي، از چنان زن و فرزندي رو بھ كارھ
  .آورد حكومت و جنگ مي

در این كوشش كھ بھ منظور ناتوان . اي متوقف شده بود حملة اقوام اروپاي مركزي بھ مرز فقط لحظھ
در سال . آمد، صلح چیزي جز از خلع سالح نبود ساختن امپراطوري و آزاد كردن بربریت بھ عمل مي

جوم كردند، و قوم چاوكي بھ بلژیك ھ ١٧٠در سال . قوم چاتي بھ نواحي راین علیاي روم حملھ بردند ١۶٩
قوم كوستوبوي از جبال بالكان گذشتند، وارد یونان شدند، و . قواي دیگري سارمیز گنوسا را محاصره كرد

  معبد اسرار را در الئوسیس در بیست و دو كیلومتري آتن غارت كردند؛ 

ومیان عقیم شدند، و ر با وجود شكست، وحشیان پر زاد و ولد نیرومندتر مي. بار در كنارة راین پدیدار شد
ماركوس آورلیوس متوجھ شد كھ دیگر كار بھ جایي كشیده بود كھ جنگ تا حد اضمحالل بایست . ضعیفتر

فقط فردي كھ بھ مفھوم رومي و . یافت تا یك طرف طرف دیگر را نابود كند یا خود نابود شود ادامھ مي
اي   صوفي منش بھ سر كرده رواقي وظیفھ تربیت شده باشد ممكن بود آن طور كامل خود را از فیلسوف

در . اما فیلسوف ھمان فیلسوف ماند، جز آنكھ زیر زره فرمانده قوي نھان بود. الیق و كامیاب تبدیل كند
ماركوس آورلیوس در خیمة خود مقابل كوادي در كنارة رود ) ٧۵ـ  ١۶٩(بحبوحة جنگ دوم ماركومانھا، 

با این . كتاب كوچك تفكرات خود را نوشت كھ دنیا عمدتًا او را بھ واسطة ھمان كتاب بھ یاد دارد  گرانا
اندیشد، در حالي كھ  نظر اجمالي بھ قدیسي فاني و جایز الخطا كھ دربارة مسائل اخالق و سرنوشت مي

كند كھ سرنوشت امپراطوري روم متكي بدان است، یكي از  اي ھدایت مي سپاھي عظیم را در مبارزه
ھنگام روز سرمتھا . توان دید تصاویر بسیار دقیقي را كھ زمان از مردان بزرگ خود حفظ كرده است مي

عنكبوت ھنگامي كھ مگسي «: توانست دربارة ایشان با ھمدردي بنویسد و شب ھنگام مي  كرد، را تعقیب مي
ھمچنین است كسي كھ خرگوشي را گرفتار ساختھ یا . كاري بزرگ انجام داده است پندارد گیرد، مي را مي

  »آیا اینان ھمگي مانند ھم دزد نیستند؟… .سرمتھا را اسیر كرده است… كسي كھ 

الوصف، با سرمتھا، ماركومانھا، یازیگھا، و طایفة كوادي مدت شش سال طاقت فرسا جنگید، مغلوبشان  مع
ظاھرًا قصد او آن بوده است كھ از جبال ھركونیا و . ا تا حدود بوھم پیش راندكرد، و لشكریان خود ر

توانست زبان گرمانیا را،  كارپات بھ عنوان مرز جدید استفاده كند؛ اگر موفق شده بود، شاید تمدن روم مي
آویدیوس  :اما در اوج كامیابي از این خبر یكھ خورد. مانند گل، زبان التیني و میراث آن را كالسیك كند

ماركوس آورلیوس بربرھا . كاسیوس پس از فرو نشاندن شورشي در مصر خود را امپراطور خوانده است
اي را بھ عرض شانزده كیلومتر در كنارة شمالي  اي بھ شگفت آورد، صرفًا بازیكھ را با صلح شتابزده

بازان خود را احضار سر. دانوب بھ قلمرو روم محلق ساخت و پادگانھاي قوي در كنارة جنوبي گماشت
كرد و بھ ایشان گفت كھ اگر روم مایل باشد وي با مسرت تمام حاضر است جاي خود را بھ آویدیوس 
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واگذار كند، قول داد كھ آن طاغي را عفو كند، و با سپاه خود وارد آسیا شد تا با آویدیوس كاسیوس مصاف 
ماركوس آورلیوس . ورش فرو نشستھ بوداي كاسیوس را كشتھ بود و ش در خالل این مدت، سرجوخھ. دھد

در حالي كھ مانند قیصر اندوھگین بود كھ با كشتھ شدن   از آسیاي صغیر و سوریھ بھ اسكندریھ رفت،
ھا  در سمورنا، اسكندریھ، و آتن بدون مستحفظ در كوچھ. كاسیوس، فرصت رحم از او ربوده شده بود

  گشت، رداي  مي

در مدت اقامت خود در اسكندریھ، . كرد ا ایشان در مباحثات شركت ميرفت، و بھ زبان یوناني ب عصر مي
در ھر یك از چھار مكتب فلسفي ـ افالطوني، مشایي، رواقي، و اپیكوري ـ كرسیھاي استادي بھ وجود 

  .آورد

، پس از تقریبًا ھشت سال جنگ، ماركوس آورلیوس بھ روم رسید و، بھ عنوان نجات ١٧۶در پاییز سال 
امپراطور كومودوس را در پیروزي با خود . اطوري، مراسم پیروزي برایش برگزار كردنددھندة امپر

نخستین بار بود كھ . شریك ساخت و او را، كھ در این ھنگام پانزده سالھ بود، در سلطنت ھمكار خود كرد
و شد و اصل وراثت از ن در مدتي قریب بھ یك قرن اصل انتخاب امپراطور بعدي بھ كناري نھاده مي

گیرد؛ آن بال را  دانست كھ چھ بالیي براي امپراطوري وعده مي ماركوس آورلیوس مي. گردید معمول مي
ماند بھ جان  در مقابل بالي عظیمتر كھ كومودوس و دوستانش در صورتي كھ از تاج و تخت محروم مي

داریم داوري كنیم؛ روم دربارة ماركوس آورلیوس نباید با اطالعاتي كھ از بعد او . انداخت برگزید روم مي
در روم طاعون خود بھ خود نابوده شده بود، و مردم بتدریج رو . نیز از نتایج آن عشق از پیش خبر نداشت

جویي قابل توجھ و  پایتخت از آن جنگھا صدمة چنداني ندیده بود؛ خرج جنگھا با صرفھ. رفتند بھ خوشي مي
در داخل   ور بود، مدتي كھ آتش جنگ در مرزھا شعلھاندكي مالیات فوق العاده پرداختھ شده بود، در 

روم بھ حد اعالي ترقي و امپراطوري بھ حد . تجارت رونقي گرفت، و صداي پول از ھمھ سو برخاست
  .خواندند اعالي محبوبیت خود رسیده بود؛ تمامي مردم جھان او را در آن واحد سرباز و فرزانھ و قدیس مي

با یقین بھ اینكھ . دانست كھ مسئلة ژرمنھا حل نشده است وس را نفریفت؛ مياما این پیروزي ماركوس آورلی
توان جلوگیري كرد، در سال  دادن مرز تا كوھھاي بوھم مي از حمالت بعدي فقط با سیاست مثبت توسعھ

پس از گذشتن از روي دانوب، مجددًا قوم . با كومودوس بھ جنگ سوم ماركومانھا عزیمت كرد ١٧٨
مقاومتي باقي نماند، و ماركوس آورلیوس در . از لشكركشي طوالني و سخت مغلوب كردكوادي را پس 

تقریبًا سرزمینھاي بوھم و گالیسي (شرف ملحق ساختن سرزمنیھاي طوایف كوادي، ماركومانھا، و سرمتھا 
. ا درآورداز پ) وین(اش در ویندوبونا  بھ عنوان مستعمرات جدید بود كھ بیماري او را در خیمھ) دانوب علیا

چون دست مرگ را بر خود یافت، كومودوس را بر بالین خود خواند و او را برحذر كرد كھ سیاستي را كھ 
در شرف بھ نتیجھ رسیدن بود دنبال كند و بھ آرزوي آوگوستوسي با پیش راندن مرز امپراطوري تا رود 

. روز ششم با آخرین نیرویي كھ برایش مانده بود. سپس از خوردن و آشامیدن ابا كرد. تحقق بخشد الب
  برخاست و كومودوس را بھ عنوان امپراطور جدید بھ 

ھنوز جسدش بھ روم . چون بھ خیمھ بازگشت، سرش را با شمت پوشاند و اندكي بعد مرد. سپاه معرفي كرد
  .كھ مردم او را ھمچون خدایي پرستیدند كھ چند صباحي رضایت داده بود بر زمین زیست كند نرسیده بود
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 فصل بیستم

  

  حیات و افكار در قرن دوم

  میالدي ١٩٢ – ٩۶

I  - تاسیت  

سیاست نروا و ترایانوس ذھن مختنق روم را آزاد ساخت و بھ ادبیات دورة حكومت آن دو لحن بیزاري 
مدیحة پلیني در عرض . شدیدي نسبت بھ استبداد بخشید كھ، اگرچھ رخت بربستھ بود، ممكن بود باز آید

نسبت بھ نخستین فرد از سھ اسپانیاني بزرگ كھ بر تخت سلطنت روم جلوس كردند این بیزاري خیر مقدم 
سرود كھ اثري از آن بیزاري در آن نباشد؛ و تاسیست،  را منعكس كرده است؛ یوونالیس بندرت چیزي مي

  .كندشد و یك قرن را با قلم خود پوست » بازپرس زمانھاي سابق«درخشانترین مورخان، بھ قول خود 

رود  احتمال مي. نھ از تاریخ و محل والدت تاسیت خبر داریم، نھ حتي از نامي كھ ھنگام تولد بر او نھادند
با ترقي این مرد، خانوادة . دار امپراطوري در گل بلژیك، بوده باشد كھ وي پسر كورنلیوس تاكیتوس، خزانھ

اولین اطالع مسلمي كھ دربارة این مورخ . او از طبقة سواركاران بھ طبقة آریستوكراسي جدید ترقي كرد
با مزاوجت بین من و دخترش موافقت ..  ).٧٨سال (آگریكوال وقتي كنسول بود «: داریم بیان خود اوست

تاسیت طبق معمول تعلیم یافتھ بود و » .توانست چشم بھ راه ازدواج افتخار آمیزتري باشد كرد، كھ مسلمًا مي
بخشد و آن مھارت در بیان ادلة موافق و مخالف را كھ  او حیات ميآن ھنرھاي خطابھ را كھ بھ سبك 

شنید و  پلیني كھین غالبًا بیانات او را مي. نطقھاي او را برجستھ ساختھ است خوب و كامل آموختھ بود
پرایتور  ٨٨در سال . خواند كرد و او را بزرگترین خطیب روم مي او را تحسین مي» فصاحت وقارآمیز«

نشست و خود با شرمساري اعتراف دارد كھ جرئت نكرد بر ضد ظلم  پس از آن در سنا مي دادگستري شد؛
نروا او . سخن بگوید، و او نیز یكي از سناتورھایي بود كھ قربانیان دومیتیانوس را در سنا محكوم ساختند

  كار و بھ طور مشھور اھل . و ترایانوس او را پروكنسول آسیا تعیین نمود) ٩٧سال (را كنسول كرد 

او افكاري است كھ پس از طي عمري كامل و پرتجربھ حاصل شده، نتیجة كھولت با فراغ آمیختھ و 
  .محصول ذھني پختھ و عمیق است

كتاب دیالوگھایي درباب . دھد ـ و آن نفرت از خودكامگي است این كتابھا را یك موضوع بھ ھم پیوند مي
كتاب آگریكوالي او ـ . داند نتیجة خفقان آزادي ميانحطاط فصاحت را ) اگر از او باشد(خطیبان او 

شناختند ـ با لحني غرورآمیز  كاملترین تك نگاري ملخصي است كھ قدما بھ عنوان نگارش ترجمة احوال مي
دھد، و سپس با بیاني زننده  شرح مي) بریتانیا(كارھاي بزرگ پدرزن را بھ عنوان سركرده و فرماندار 

رسالة كوچك در موضع و اصل ژرمنھا . كند بھ او را توسط دومیتیانوس ثبت مياعتنایي نسبت  اخراج و بي
آنگاه كھ تاسیت . كند فضایل مردانة مردم آزاد را با انحطاط و بزدلي رومیان در دورة مستبدان مقایسھ مي

  كند، يدانند و براي بچھ نیاوردن امتیازي قایل نیستند، مدح م ژرمنھا را، چون بچھ كشي را عملي رسوا مي
عاقبت فلسفي بحث بھ عیني بودن آن . كند كند، بل رومیان را لگدمال مي در حقیقت ژرمنھا را توصیف نمي

دھد كھ وسعت نظر جالب یك تن مأمور عمدة رومي در مدح قدرت ژرمنھا  زند، اما فرصتي مي لطمھ مي
py   .گردد در مقاومت با روم آشكار
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توفیق این رساالت، تاسیت را بر آن داشت كھ مضار ظلم و جبر را با بیان ادعا نسبت بھ پروندة مستبدان با 
تر  كار خود را با آنچھ در خاطرة خود او و در شھادت دوستان مسنتر او زنده. تفصیل بیرحمانھ توضیح كند

ن دورة بین گالبا تا مرگ دومیتیانوس بود؛ و ھنگامي كھ آریستوكراسي خرسند این بود آغاز كرد ـ و آ
تواریخ را، بھ عنوان بھترین اثر تاریخي از زمان لیویوس تا آن ھنگام پسندید، وي داستان خود را بدین 

از . ادھا دوران حكومت تیبریوس، كالیگوال، كالودیوس، و نرون را شرح د نحو ادامھ داد كھ در سالنامھ
تواریخ، چھار كتاب و نیم باقي است كھ بھ تمامي مصرف سالھاي » كتاب«) گویند سي برخي مي(چھارده 

. ھا، دوازده جلد از شانزده یا ھجده جلد اصلي بھ جا مانده است شده است؛ در مورد سالنامھ ٧٠و  ۶٩
را ثبت كند و بدین نحو حزن تاسیت ھمچنین امیدوار بود كھ وقایع حكومت آوگوستوس، نروا، و ترایانوس 

اما عمرش كفاف نكرد؛ و مردم . آثار منتشر خود را با یادآوري مقداري كشورداري مثبت تخفیف دھد
  .كنند، ھمچنانكھ وي دربارة گذشتھ انجام داد زمانھاي بعد فقط از جنبة غم افزایي دربارة او قضاوت مي

ز قضاوت كردن در اعمال مردمان بھ نحوي كھ وظیفة عمدة مورخ عبارت است ا«تاسیت معتقد بود كھ 
افراد خوب بتوانند بھ پاداشي كھ مرھون فضیلت است نایل شوند، و شارمندان مفسد بھ واسطة محكومیت 

فرض عجیبي است كھ تاریخ » .در دادگاه اعقاب كھ در انتظار اعمال شر است از كارھاي قبیح منع گردند
  دا تبدیل را بھ واپسین داوري و مورخ را بھ خ

اي است ـ درس اخالق با امثال موحش ـ و آن طور كھ  تاریخ را اگر چنین در نظر آوریم، موعظھ. كند مي
براي خشم و غضب، فصیح بودن آسان . شود تاسیت فرض كرده است، تحت عنوان معاني بیان واقع مي

تاسیت ظلم و جبر را بیش  .شود؛ ھیچ معلم اخالقي نباید تاریخنویس شود است اما منصف بودن دشوار مي
از آنچھ باید از نزدیك بھ خاطر داشت تا بتواند ظالمان و جابران را با خونسردي تحت مطالعھ قرار دھد؛ 

پنداشت كھ تمامي نبوغ رومي در جنگ آكتیون  دید و چنین مي در آوگوستوس چیزي جز انھدام آزادي نمي
عانامة خود را با ثبت طرز ادارة عالي و ترقي ظاھرًا بھ فكرش نرسیده است كھ اد. پایان پذیرفت

روزافزون مستعمرات در دورة غولھاي امپراطوري تعدیل كند؛ با خواندن تاریخ او ھیچ كس گمان نخواھد 
شاید در كتابھاي مفقود دنیاي مستعمرات منعكس شده بود؛ اما . برد كھ روم ھم امپراطوري بود ھم یك شھر

در ضمن،   گوید اما، ت را راھنمایي فریبگر ساختھ است كھ ھرگز دروغ نميآن كتابھا كھ باقي است تاسی
كند ـ و آن منابع  بیني آزمایش مي غالبًا منبع خبر را نقل و گاه با خرده . سازد ھیچ وقت حقیقت را آشكار نمي
قدیم؛  ، و سنن خاندانھاي»صورت مجلس سنا«، »ھاي روزانھ كرده«ھا،  عبارتند از تواریخ، نطقھا، نامھ

آورد  اند، و ھیچ وقت بھ نظر نمي اما جزء اعظم منبع او ھمان داستانھاي نجیب زادگاني است كھ تعاقب شده
كھ اعدام سناتورھا و قتل امپراطورھا وقایعي بودند در یك سلسلھ مبارزات طوالني بین شاھان بدخواه و 

ذوب شخصیتھا و وقایع جاذب است تا توجھ او بیشتر مج. ظالم و الیق و اشراف منحط و ظالم و ناالیق
ترین تصاویر شخصیتھا را در تاریخ ترسیم  درخشانترین و نادرست. نیروھا و علل افكار و جریانات

اي بھ زندگي و كار و كوشش  كند، اما ھیچ تصوري از نفوذ اقتصادي بر وقایع سیاسي و ھیچ عالقھ مي
ي و تقارب و اعتقادات و آثار عمدة شعر و فلسفھ و مردم، بھ جریان تجارت، وضع علم، موقع زنان، توال

میرند اما آثار فلسفي و شعر ندارند؛  در تاریخ تاسیت، سنكا و لوكانوس و پترونیوس مي. ھنر ندارد
اند؛  كرده شاید آن مورخ بزرگ را خوانندگانش محدود مي. سازند كنند اما چیزي نمي امپراطورھا قتل مي

گوید در  ان قسمتي از كتاب خود را براي دوستان اشرافي خود، كھ پلیني ميشاید بنا بر رسم معمول زم
گفت كھ این مردان و زنان، زندگي و  خوانده است؛ اگر چنین بود بھ ما مي شدند، مي ضیافتھاي او جمع مي

خواستند مكرر در  شناختند و حاجت بھ تذكر دادن آن نبود؛ آنچھ مي صنعت و ادبیات و ھنر روم را مي
رر بشنوند داستان ھیجان انگیز امپراطوران شریر و اعمال قھرماني سناتورھاي روگردان از خوشي مك

توانیم تاسیت را محكوم كنیم كھ  ما نمي. زندگي و جنگ طوالني طبقة شریف ایشان با قدرت ظلم بوده است
محدودیت ذھن وقاد توانیم از ناچیز بودن ھدف و  چرا در كاري كھ دست نزده كامیاب نشده است، فقط مي

كند كھ پسرش را كھ  مادر آگریكوال را مدح مي. كند تاسیت تظاھر بھ فیلسوف بودن نمي. او متأسف باشیم
py  منصرف » .اي شدیدتر از آنچھ شایستة یك رومي و سناتور باشد نسبت بھ فلسفھ پیدا كرده بود عالقھ«
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ھمان . ش در معني و امكانات زندگي مداقھ كندشكسپیر ـ بیش از آن فعالیت خالقھ داشت كھ بتواند با آرام
اما یافتن نظریة ثابتي دربارة خدا یا بشر یا دولت   قدر كھ شایعة غیر محقق دارد، تفسیرات مفید آورده است،

كند  دربارة مطالب مربوط بھ ایمان از راه احتیاط مبھم نوشتھ است، و پیشنھاد مي. در كتاب او دشوار است
غالب عالمان . مذھب زادبوم خود را بپذیرد تا آنكھ سعي كند علم را جاي آن بگذاردكھ بھتر است شخص 

بیش از آن . پذیرد كند، اما بعضي را ھم مي احكام نجوم، غیبگویان، شگونھا، و معجزات را رد مي
 رفتھ وقایع ظاھرًا ھم روي. اند تكذیب كند بزرگوار است كھ امكان صحت چیزي را كھ بسیاري تأیید كرده

و نیرویي ناشناس و شاید » خدایان نسبت بھ خوب و بد بھ نحوي یكسان بي اعتنا ھستند«دھند كھ  نشان مي
 Urgentibusراند  دمدمي مزاج ھست كھ انسان و دولتھا را بھ نحوي اجباري بھ سوي سرنوشت مي

imperii fatis . -  .،اما آشكار است كھ  وي امیدوار است كھ آگریكوال بھ زندگي سعادتمندي رسیده باشد
  .كند ـ و آن جاودان ماندن شھرت است در آن شك دارد و خود را با آخرین توھم اذھان بزرگ خوش مي

ھاي اصالحات ابتدا با حرارت استقبال  غالب نقشھ«. دھد ھمچنین تخیل یك آرمانشھر ھم او را تسلي نمي
كند كھ  با اكراه اعتراف مي» .رسد ایي نميرود و نقشھ بھ ج شوند؛ اما اندكي بعد، تازگي از میان مي مي

اوضاع بھ طور موقت در زمان او بھتر شده است؛ اما حتي نبوغ ترایانوس نیز از تجدید فساد و اضمحالل 
توان در فساد  روم بھ معناي واقعي كلمھ تا مغز استخوان پوسیده است؛ و این را مي. جلوگیري نخواھد كرد

شفتگي روحیش آزادي را بھ ھرج و مرج تبدیل ساختھ است، و در اوباشي روح انسانھا، در جمعیتي كھ آ
بدخواھي ذھن «از . ، مشاھده كرد»مشتاق تغییر و دگرگوني و ھر لحظھ آمادة پیوستن بھ جناح قویترند«كھ 
پس از سیاھرو . اندازد متأثر است و مانند یوونالیس گناه را بھ گردن نژادھاي خارجي ساكن روم مي» بشر
بیند، اما امیدوار است كھ امپراطورھاي انتخابي  تن امپراطوري، خواب بازگشت بھ جمھوري را ميساخ

كند كھ شخصیت باالتر و مھمتر از  در خاتمة كتاب فكر مي. اصل امپراطوري را با آزادي وفق خواھند داد
  .سازد قوانین آن نیست، بل افراد آنند حكومت است؛ آنچھ ملتي را بزرگ مي

گشتیم بھ ما دست داد،  وجود تعجبي كھ بر اثر یافتن موعظھ و نمایش در جایي كھ دنبال تاریخ مي اگر، با
الوصف تاسیت را در زمرة بزرگترین مورخان جاي دھیم، از آن جھت است كھ قدرت ھنر او  باید مع

و ھمواره، با جلوه از ھمھ مھمتر آن است كھ تاسیت با شدت، گاه عمیقًا، . كند محدودیت دید او را جبران مي
آن تصویرھا كھ او از شخصیتھا بھ دست داده است از ھر تصویري كھ دیگران در . بیند و رخشندگي مي

اما در اینجا نیر نقایصي . خرامند تر مي اند روشنترند و بر صحنھ بھ نحوي زنده ادبیات تاریخي بھ جا گذارده
سازد، و تمامي آن نطق بھ سبك خود او و  مي تاسیت براي شخصیتھاي مختلف خود نطقھایي. موجود است

  بھ 

گذارد سخنان فردي  دھد، اما سخناني كھ در دھان او مي لوح شرح مي گالبا را بھ عنوان ساده. مجلل است
كھ افراد تاریخي او ھمراه گذشت زمان تحول و تكامل . یابد فرزانھ است، و بدین ھنر دشوار دست نمي

مت خود ھمان است كھ در انتھاي آن است؛ و اگر در ابتدا بھ نظر انسان آمده تیبریوس در آغاز حكو. یابند
  .است، بھ عقیدة تاسیت، تظاھر صرف بوده است

ھیچ مؤلف دیگري، اینھمھ مطلب را چنین محكم و فشرده . نكتة اول و آخر در تاسیت جالل سبك اوست
برعكس، تاسیت مشوش و   باشد بل، معني این جملھ آن نیست كھ تاسیت مجمل نوشتھ. بیان نكرده است

گاه اجمال مطلب تا حد . صفحھ از تواریخ را صرف شرح وقایع دو سال كرده است ۴٠٠پرگوست و 
اي در ترجمھ است، فعلھا و  تصنع و ابھام شدید است؛ در چنان موردي، یك لفظ در میان محتاج جملھ

نثر تاسیت استعالي رواني بیان مجمل . اند روابط ھمچون چوب زیربغل اذھان افلیج خوار شمرده شده
. آموزند ھاي متعادلي است كھ در مكاتب معاني بیان مي ھاي لب و مؤثر سنكا، و جملھ سالوستیوس، لطیفھ

در اثري طویل، چنین سبكي، با وجود قسمتھایي كھ مضمون معتدلتر دارد، براي خواننده سبب ھیجاني 
این . شود ده با جذبة رو بھ ازدیاد باز بھ آن روي آور ميالوصف آن خوانن شود، و مع آور مي خستگي

ھاي دستور زبان،  جوست، این ریشخند پایھ سرعت بیان جنگي، كھ در مورد كلمات بیش از افراد صرفھ
این حدت احساس و صراحت دید، این طعم قوي فرھنگ نو و گزندگي كشندة جمالت غیر مبتذل بھ نثر 
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رنگ آن تیره و حال آن غم . دھد كھ در ھیچ نویسندة قدیمي نظیر ندارد يتاسیت رواني و صبغھ و قوتي م
انگیز است، ریشخند آن نیشدار است، و لحن تمام آن لحن دانتھ است بدون آنكھ از مھرباني و لطف دانتھ 

ھمراه این رود سیاه افشاگري سرسخت، علي . اثري داشتھ باشد؛ اما در مجموع، اثر مقاومت ناپذیر است
بر دوش نقالي در آن واحد متشخص و آشوبگر، با وقار و شتابگر برده   خودداري و مخالفت خود،رغم 

شود؛ صحنھ پشت سر صحنھ نمودار  بازیگري پس از بازیگر در صحنھ ظاھر، و زمین زده مي. شویم مي
این وحشتخانھ  وقتي از. اند گردد تا وقتي كھ تمامي روم بظاھر نابوده شده است و تمامي بازیگران مرده مي

توانیم باور كنیم كھ این دورة استبداد و بزدلي و سوءاخالق در زمان  كنیم بسھولت نمي سر بیرون مي
  .ھادریانوس و آنتونینھا بھ اوج اقتدار حكومت سلطنتي و نجابت آرام دوستان پلیني منجر شد

ي خبطھاي او ناشي از ھمین تاسیت در خوار شمردن فلسفھ ـ یعني از دور نگریستن ـ بر خطا بود؛ تمام
توانست قلم خود را در خدمت ذھن وقاد ادب كند، نام خود را در ردیف  اگر مي. فقدان قدرت دوربیني است
  اول فھرست كساني ثبت 

II - یوونالیس  

آنچھ را یكي بھ نثر گزنده دربارة . كند بدبختانھ یوونالیس نظریات تاسیت را با دالیل اضافي تأیید مي
  .سراید نویسد دیگري با شعر زننده دربارة زنان و مردان مي امپراطوران و سناتورھا مي

سال (اي ثروتمند، در آكوینوم، ناحیة التیوم، متولد شد  دكیموس یونیوس یوونالیس، پسر غالم آزاد شده
كھ ساتیرھاي او ی. بھ امور حقوقي پرداخت» براي سرگرمي خود«براي تحصیل بھ روم آمد و ). ۵٩

برمال   ھاي روستایي را، كھ با غوغاي افسار گسیختة زندگي شھري تصادم كرده است، خوردن سلیقھ
نماید كھ با مارتیالیس، كھ مضمونھایش نشاني از مخالفت قبلي با امور  با این وصف، چنین مي. سازد مي

بل از مرگ گوید كھ اندكي ق سنتي غیر موثق مي. دھد، دوست بوده است غیر اخالقي نشان نمي
. اي دربارة نفوذ رامشگران در دربار ساخت و میان دوستان خود منتشر كرد دومیتیانوس، یوونالیس ھجویھ

گویند یك بازیگر پانتومیم، بھ نام پاریس، از این اثر رنجید و ترتیبي داد كھ یوونالیس را بھ مصر تبعید  مي
توانیم بگوییم یوونالیس كي بازگشت؛ در  نیم نھ ميتوانیم صحت و سقم این داستان را تأیید ك نھ مي. كردند

ھر صورت تا بعد از مرگ دومیتیانوس ھیچ چیز منتشر نكرد، اولین جلد از شانزده مجموعة ساتیر او در 
رود كھ آن  احتمال مي. پدیدار شد، و بقیھ در چھار جلد در فواصل مختلف از عمر طوالني او ١٠١سال 

اي از دورة دومیتیانوس بوده است، اما آن خشم كھ آن ھجویات را چنان  ساتیرھا خاطرات عفونا كننده
بدیھایي را كھ » امپراطوران خوب«سازد مبین آن است كھ چند سال داشتن  جاندار و غیر قابل اطمینان مي

ھمچنین شاید نوع ساتیر را بھ عنوان صورت شعري مخصوص . كرد عالج نكرده است او طرد مي
ھا و خشم خود را  ھا و مصالحي در لوكیلیوس، ھوراس، و پرسیوس یافتھ، و عربده مونھرومیان برگزیده، ن

ھرگز نخواھیم دانست كھ تصویر . طبق اصول معاني بیان كھ در مدارس آموختھ بود بھ قالب ریختھ است
 تاریكي كھ از امپراطوري روم داریم تا چھ حد با لذات ناشي از طرد و محكوم ساختن رنگ آمیزي شده

  .است

دھد، و در یافتن جنبة قابل محكومیت در ھر چیز دچار  یوونالیس ھمھ چیز را موضوع شعر قرار مي
ایم و اعقاب ما ھرگز نخواھند توانست از ما  بھ حد اعالي گناه رسیده«پندارد كھ  چنین مي. شود اشكال نمي
. روت بدون قید و بند اخالقي استریشة فساد دنبال كردن ث. تاكنون پندار او صواب بوده است» پیش افتند؛

كند كھ زماني بر ارتشھا فرمانروایي داشتند و شاھان را از تخت بھ زیر  عوام الناس را مالمت مي
این یكي از دھھا عبارتي است كھ شور حیات . توان ایشان را با نان و سیرك خرید آوردند، اما حاال مي مي

py  ھا، البسھ، رسوم، عطریات، و خدایان شرقي  و تأثیر چھره از نفوذ. یوونالیس موجب بقاي آنھا شده است
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



یونانیكان «كند؛ و بیش از ھمھ  پذیرند اعتراض مي بھ پیوستگي قومي یھود كھ دیگران را بھ خود نمي
. شمارد ـ اخالف منحط مردمي كھ روزگاري بزرگ بودند اما ھرگز درستكار نبودند را حقیر مي» حریص

زنند،  ثروتي بھ ھم مي» ناوطن پرستانھ«ھاي  رگولوس پلیني با گزارش دادن گفتھ از خبرچینھایي كھ مانند
گردند، از پرو كنسولي كھ با منافع حاصل از یك دوره  از میراث خواراني كھ گرد مردان بیفرزند مي

گذراند، و از وكالي زرنگي كھ دعاوي را مانند تار  فرمانداري در مستعمرات عمري را با تجمل مي
رویھا و انحرافات جنسي، از عیاشي كھ پس از  از ھمھ بیشتر از زیاده. ریسند نفرت دارد وت ميعنكب

شود كھ ھرزگیھاي سابق او را از مردي ساقط كرده است، از جوانان خودآرایي كھ  ازدواج متوجھ مي
ندارند آزادي پ سازد، و از زناني كھ مي رفتار و عطر و ھوسھایشان ایشان را از زنان غیر قابل تمیز مي

  .زنان بھ معني برخاستن تمایز میان ایشان و مردان است متنفر است

پوستوموس در فكر ازدواج . ساتیر ششم كھ شدیدترین آنھاست بھ جنس لطیف تخصیص داده شده است
كند كھ این كار را مكن، و سپس شاعر زنان روم را بھ صورتي  یوونالیس او را برحذر مي  است،

كند و  زبان، خرافي، مسرف، جنگي، مغرور، خودپسند، دعوایي، و زناكار توصیف ميخودخواه، تند 
انجامد و، بھ جاي پرورش فرزند، سگ در دامن خود  گوید ھر بار كھ ازدواج كنند بھ طالق مي مي
خوانند  دھند، و ھر چھ بگویي در جواب شعر ویرژیل مي دل بھ ورزش و از آن بدتر ادبیات مي. پرورند مي
گیرد  چنین نتیجھ مي» !آه، كاش خدایان ما را از زن دانشمند برھانند«كنند ـ  عاني بیان و فلسفھ تف ميو م

زن خوب پرندة نایاب است و از زاغ . شود كھ در ھمة شھر زني كھ در خور ازدواج باشد كمتر یافتھ مي
آنھمھ افسار در «حال آنكھ  كند كھ پوستوموس بھ فكر ازدواج افتاده است و تعجب مي. سفید شگفت انگیزتر

نھ، » .و پل آیمیلیوس چندان دور نیست. آور در اختیار است ھاي بلند و سرسام دسترس است، آنھمھ پنجره
اند بیرون شو و در شھري آرام در ایتالیا سكونت  و از این تیمارستان كھ نامش را روم نھاده. مجرد بمان

ھایي كھ در شرف سقوط است و از  ان و شاعران و خانھكن كھ در آن مردم شریف را ببیني و از جانی
زحمت چنان طوالني و . ھمت بلند را رھا كن؛ ھدف در خور آن كوشش نیست. یونانیان در امان باشي

ات را بكار، ھمان قدر بخواه كھ حاجت گرسنگي و  باغچھ  ساده زندگي كن،. شھرت چنین كوتاه است
بیاموز، بھ كودكان مھربان باش، روح سالم را در بدن سالم نگاه  رحم. تشنگي و سردي و گرما را برآوري

  .دار؛ مگر كسي دیوانھ باشد تا آرزوي عمر دراز كند

تماشاي نقایص ھمسایگان و حقارت نفرت آور جھان در . توان درك كرد این نحوه حال روحي را مي
ات كوچھ گرداني كھ یوونالیس بھ كار التذاذ ما در این مورد با لغ. مقایسھ با رؤیاھاي كاري لذت بخش است

اما بیان او . یابد برد و با ابیات ھشت ھجایي روان و عوامانھ از طیبت غم آلود و سبك قوي او شدت مي مي
  خشمگین بوده . را نباید عین واقع پنداشت

دعوي است؛ بھ آن سرعت كھ امیدوار بوده در روم بھ ترقي نایل نشده است؛ با چماق نفرتي كھ ھرگز 
اصول اخالقي او بلند و صحیح بود، ھر چند . انصاف نداشت بھ اطراف حملھ ور شدن انتقامي شیرین بود

رنگ تصورات احتیاط آمیز و توھمات مربوط بھ گذشتة آمیختھ بھ فضیلت گرفتھ بود، با چنان موازین 
سنكا . توان بھ محاكمھ كشید اخالقي كھ بدون ترحم یا فروتني بھ كار رود ھر نسلي را در ھر كجاي عالم مي

نیاكان ما شكایت داشتند، ما شكایت داریم، و «: نویسد مي. خبر داشت كھ این وسیلة تفریح چقدر قدیمي است
مردم روز بھ روز   اخالف ما شكایت خواھند داشت كھ اخالق ما فاسد شده، ناجنسي بر امور تسلط دارد،

در پیرامون فساد اخالق، زندگي بھ » .شود شر از بد بتر ميو وضع ب  كنند، بیشتر بھ ورطة گناه سقوط مي
اوامر و نواھي اخالقي مذھب، اجبارات اقتصادي خانواده، عشق،   ھاي سنت، اي است كھ در آن رشتھ قاعده

و توجھ غریزي كودكان، و مراقبت زنان و پاسبانان، براي آنكھ ما را بھ نحو مشھود سلیم و بھ طور 
ھمچنانكھ تاسیت بزرگترین   یوونالیس بزرگترین ھجاگوي روم است،. رد، كافي ھستندمتوسط عاقل نگاه دا

اند مطابق اصل بپنداریم ھمان قدر بر  اما اگر تصویري را كھ این دو ترسیم كرده. مورخ رومي است
دون شود ب ھاي پلیني برابر چشم ما مجسم مي خطاییم كھ اگر صحنة دلپذیر و متمدني را كھ با خواندن نامھ
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III  - یك تن رادمنش رومي  

پدرش در . در كومو متولد شد، نامش را پوبلیوس كایكیلیوس سكوندوس نھادند ۶١ھنگامي كھ در سال 
پوبلیوس، كھ خیلي زود . نزدیكي دریاچة كومو مزرعھ و ویالیي داشت و در شھر حایز مقام مھمي بود

سط ویرگینیوس روفوس، فرماندار گرمانیاي علیا، و بعدًا توسط عمش، كایوس پدر شد، نخست تو بي
این دانشمند پر . ، مؤلف تاریخ طبیعي، بھ فرزندي برداشتھ و تربیت شد)پلیني مھین(پلینیوس سكوندوس 

طبق مرسوم، جوان نام پدرخواندة خود را بر . كار كودك را پسر و وارث خود كرد و اندكي بعد درگذشت
در روم نزد كوینتیلیانوس درس خواند؛ این استاد . سال ایجاد اشتباه كرد ٢٠٠٠نھاد، و از این راه  خویش

در او عالقة بھ سیسرون را بھ وجود آورد ـ و مقداري از اعتبار رواني سبك پلیني، كھ بھ اسلوب سیسرون 
الگي او را انتخاب كردند س ٣٩در ھجده سالگي اجازة وكالت یافت؛ در . مدیون كوینتیلیانوس است  است،

 ١٠۵كاھن، و در سال  ١٠٣در ھمان سال كنسول شد؛ در سال . تا خطابة خیر مقدم براي ترایانوس بخواند
بابت خدمات قضایي خود مزد یا ھدیھ . شد» ھاي روخانة تیبر و گندآبروھاي شھر متصدي بستر و كناره«

در اتروریا و بنونتوم و كومو و . واري كندتوانست بزرگ گرفت، منتھا مردي ثروتمند بود و مي نمي
  .سسترس پیشنھاد كرد ٣,٠٠٠,٠٠٠الورنتوم امالكي داشت، و براي خرید ملك دیگري 

نخست یك تراژدي بھ : كرد مانند بسیاري از آریستوكراتھاي زمان خویش، خود را با نوشتن سرگرم مي
اي او را مالمت گفتند، بدون  چون عده. نوشت بخش و احیانًا منافي اخالق یوناني و بعد مقداري شعر شادي

ور شدن در نشاط و طیبت و شادي و دخول در روح  غوطھ«پشیماني بھ خبط خود اعتراف كرد و باز 
اي را براي  ھایش پسند افتاده، چند نامھ چون شنید نامھ. را پیشنھاد خود ساخت» ترین نفس شاعري بیرحم

ھا، كھ فقط  در این نامھ. ، منتشر ساخت١٠٩تا سال  ٩٧ي، از سال انتشار انشا كرد و آنھا را در فواصل
دھد نیز در آنھا منظور بوده است، از توصیف  ھا شرح مي براي عامھ نیست و التذاذ محافلي كھ وي در نامھ

ھاي تاریكتر زندگي روم احتراز شده است و از مسائل مھمتر فلسفھ و كشورداري، بدین عنوان كھ  جنبھ
ھا در  ارزش این نامھ. ري كھ در نظر گرفتھ زیاده از حد جدي است، بدون ذكر گذشتھ استبراي منظو

  .افكنند صمیمیت با وقار آنھا و در نور خفیفي است كھ بر خصایص رومي و عادات شریف زادگان مي

. ز ھستخودپسندي العالج مصنفان در او نی. آثار پلیني نیمي از صفا و تمامي طالقت بیان مونتني را دارد
كنم كھ ھیچ چیز بھ شدت آرزوي نام  اعتراف مي«. شود اما چنان آشكار كھ چندان باعث ناراحتي نمي

افزاید كھ  گوید و چنین مي از دیگران و از خود با فھم و ارجمندي سخن مي» .جاویدان در من تأثیر ندارد
در ھر صورت، » .بسیار داردتوان مطمئن بود كھ اگر شخص فضایل دیگران را بستاید، خود فضایل  مي«

كنیم كھ  اي برخورد مي پس از خواندن آثار یوونالیس و تاسیت، این خود اسباب راحت است كھ با نویسنده
عمال و لسانًا بخشنده بود، ھمواره آمادة عنایت و وام و ھدیھ دادن بود، . كند از ھمگنان خود بھ خوبي یاد مي

. ي گرفتھ تا بذل مال بھ شھر زادگاه خود، از چیزي دریغ نداشتو از شوھر یافتن براي خواھرزادة رفیق
اي بدھد كھ در خور مقام رفیع مردي باشد كھ  تواند بھ دختر خود جھیزیھ چون خبر شد كھ كوینتیلیانوس نمي

بھ ھم . سسترس براي دختر فرستاد و از ناچیز بودن تحفھ عذر خواست ۵٠,٠٠٠خواست زن او شود،  مي
سسترس داد تا حایز شرایط دخول بھ طبقة سواركاران شود؛ چون دختر  ٣٠٠,٠٠٠خود  اي قدیم مدرسھ

یكي از دوستانش قرضھاي پدر را بھ میراث برد، پلیني قرضھا را پرداخت؛ و با توجھ بھ خطري كھ این 
ي و بھ شھر كومو، معبد. مبلغ معتنابھي بھ فیلسوفي كھ دومیتیانوس تبعید كرده بود وام داد  كار داشت،

سسترس جھت  ١١,٠٠٠,٠٠٠اي و آموزشگاھي براي كودكان فقیر و حمامي بلدي و  مدرسة متوسطھ
  .كتابخانة عمومي داد

كند،  روم را طرد نمي. اي است كھ بھ خانھ یا زاد بوم خود دارد آنچھ خصوصًا در آثار او دلپسند است عالقھ
در آنجا كار عمدة او خواندن است یا ھیچ . است اما در كومو یا الورنتوم، نزدیك دریاچھ یا دریا، خوشتر

باغھاي خود و مناظر كوه پشت آنھا را دوست دارد؛ پلیني احتیاج بھ آن نداشت كھ تا زمان . كار نكردن
  روسو بماند تا روسو التذاذ از طبیعت را بدو 
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عف صمیمانة او از با عطوفت بسیار از زن سوم خود كالپورنیا، از خلق شیرین و ذھن پاك، و ش. بیاموزد
) پلیني چنین معتقد بود(كالپورنیا تمامي كتابھاي او را خوانده بود . گوید توفیق شوھر و كتابھاي او سخن مي

خواند، و  آورد و بھ آواز مي اشعار پلیني را بھ موسیقي در مي  و بسیاري صفحات را از بر كرده بود،
در دادگاه داشت او را از ھر پیشرفتي آگاه  اي پیك خصوصي داشت كھ چون پلیني دعواي مھمي عده
پلیني از فروتني وصبر و شجاعت . كالپورنیا یكي از چندین زن خوبي بود كھ اطراف او بودند. ساختند مي

ناپذیري دارد و با  گوید كھ ھمینكھ نامزد شد، خبر یافت كھ بیماري عالج دختري چھارده سالھ سخن مي
ھایش بھ شوھرش  راند كھ نامھ زن پومپیوس ساتورنینوس داستان مياز . بشاشت در انتظار مرگ نشست

كند كھ بدون شكایت تبعید را بھ خاطر  از فانیا دختر تراسئا نقل مي. تغزالت عطوفت و التیني عالي بود
دفاع از شوھرش، ھلویدیوس، تحمل كرد، از خویشاوندي در مدت بیماري خطرناكي پرستاري كرد، خود 

طھارت او،   چھ كامل است فضیلت او،«: گوید و از ھمان مرد؛ آنگاه با شگفتي ميبدان مبتال شد، 
  »!پرھیزكاري او، و شجاعت او

در تعقیب ماریوس پریسكوس بھ مناسبت . دھھا دوست داشت كھ برخي بزرگ و برخي خوب بودند
یكدیگر را  نادرستي و ظلم در سمت پرو كنسول افریقا با تاسیت ھمكاري كرد؛ آن دو خطیب نطقھاي

تاسیت با ذكر اینكھ جھان ادبي، آن . كرد كردند، و ھر یك در نطق خود تعارفاتي بھ دیگري مي تصحیح مي
پلیني . داند پلیني را بھ آسمان رساند دو را بھ عنوان نویسندگان طراز اول آن عصر با یكدیگر قرین مي

سوئتونیوس را با خود بھ بیتینیا . افي او بوداي كھ خاص مقام اشر شناخت، منتھا از فاصلھ مارتیالیس را مي
مجلس او از دوستاران . را بدون داشتن فرزندي بھ دست آورد» حق سھ فرزند«برد و بھ او كمك كرد تا 

كنم در ھیچ دورة دیگري،  گمان نمي«: گوید مي بواسیھ. ادبي و موسیقي و روایت شعر و نطق مملو بود
ھاي دانوب و راین، آثار ھومر و ویرژیل را مطالعھ  در كناره» .ادبیات این قدر زیاد مورد عالقھ بوده باشد

اي ظریف و  آن جامعھ در نیمة باالیي خود جامعھ. لرزید كردند و رودخانة تمز از معاني بیان آنھا مي مي
بود، ازدواجھاي توأم با عشق، عطوفت ابوین، اربابان مھربان، دوستیھاي صمیمانھ، و دوست داشتني 

پذیرم، اما  دعوت شما را بھ شام مي«  :نویسد ھا مي پلیني در یكي از نامھ. تعارفات ظریف در آن بسیار بود
اسراف خودداري باید این توافق را از پیش داشتھ باشیم كھ زود مرا مرخص كنید و در پذیرایي از من از 

  » .بگذارید بر میز ما فقط گفتگوي فلسفي زیاد باشد، و حتي در التذاذ از آن ھم حدي قایل شویم. نمایید

  كند اعضاي آریستوكراسي جدید بودند كھ از مستعمرات بھ روم آمده  غالب افرادي كھ پلیني توصیف مي

ي در سمت پروپرایتور بھ بیتینیا رفت تا خود پلین. عالي امور امپراطوري در زمان ترایانوس سھیم بود
ھاي او شامل تحقیقاتي است خطاب بھ امپراطور،  نامھ. استطاعت مالي برخي شھرھا را در آنجا اعاده دھد

دھد كھ پلیني مأموریت خود را با قدرت و  ھا نشان مي بھ انضمام جوابھاي مغزدار ترایانوس؛ این نامھ
در نامة . ور عجیبي در جزئیات نیز بھ راھنمایي امپراطور اتكا دارددھد، ھر چند بھ ط شرافت انجام مي

پس . خواھد آخري، از اینكھ زن بیمار خود را با دلیجان پست امپراطوري بھ وطن فرستاده است عذر مي
شود، و پشت خود تصویري ارزنده از رادمنشي  پلیني از صحنة ادبیات و تاریخ ناپدید مي  از آن نامھ،

  .گذارد ایتالیا در خوشترین عصر آن باقي ميرومي و از 

IV – انحطاط فرھنگي  

پس از . شدند اگر قرار بود با منابع نور خفیفتري این افراد شاخص را احاطھ كنیم، خود در ظلمت واقع مي
تعقل از انیوس تا تاسیت كوشش عظیم خود را كرده . ایشان در ادبیات التیني مشركان ھیچ فرد بزرگي نبود

تاسیت گذشتن و بھ وقایع نامة فضیحت بار » ھاي سالنامھ«و » تواریخ«از عظمت . ھلك شده بودو مست
دھد؛ در این كتاب،  رسیدن خواننده را تكان مي) ١١٠سال (» زندگاني مردان نامدار«سوئتونیوس بھ نام 

را آكنده  شگون و معجزه و خرافات صفحات. یابد تاریخ بھ شرح حال و شرح حال بھ نقل قصھ تنزل مي
سال (است، و فقط انگلیسي مخصوص دورة الیزابت كھ فیلمون ھالند در ترجمة خود معمول داشتھ است 
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اما پایین رفتن از سطح . بھ درجة ادبیات باال برده است] براي انگلیسي زبانان[آن كتاب را ) ١۶٠۶
ھا براي انتشار نوشتھ  ید آن نامھشا. ھاي فرونتو آن قدر اسباب ناراحتي نیست ھاي پلیني بھ سطح نامھ نامھ
ھاي پلیني قیاس كنیم؛ برخي از آنھا بھ واسطة تجسس جھت  اند، و انصاف نباشد كھ آنھا را با نامھ نشده

. اند، اما بسیاري از آنھا اثري از مھر حقیقي معلم بھ شاگرد دارند یافتن جملھ بندي قدیمتر صدمھ دیده
خود پشتیباني مي كرد ـ و آن ) ١۶٩سال ( » شبھاي آتیك« نویسي در آولوس گلیوس از نھضت كھنھ

آن را بھ اوج » االغ طالیي«ارزش در ادبیات باستان است، و آپولیوس در  بزرگترین مجموعة چیزھاي بي
آمدند و آن شوریدگي ممكن است جزئًا بھ علت این حقیقت باشد  آپولیوس و فرونتو از افریقا مي. خود رساند

در افریقا كمتر از التیني مكتوب در روم از زبان مردم و جمھوري انحراف حاصل كرده  كھ التیني مكتوب
فرونتو حقًا معتقد بود كھ ادبیات را باید با زبان مردم تقویت كرد، ھمچنانكھ نھال را با برگرداندن . بود

ت یا زبان اما جواني دوبار نصیب انسان یا ملت یا ادبیا. دھند خاكي كھ دور ریشة آن است قوت مي
زبان یوناني مشترك . تقلید از شرق بھ راه افتاده بود و امكان متوقف ساختن آن در میان نبود. شود نمي

» تفكرات«شاگرد فرونتو، آن زبان را براي . شد شرق ھلنیستي و روم شرقي زبان ادبیات و زندگي مي
اي كھ دربارة جنگھاي روم  زنده» یختوار«آپیانوس یك تن یوناني اسكندراني مقیم رم، براي . خود برگزید

كالودیوس آیلیانوس، كھ ھم از حیث نژاد و ھم از حیث . یوناني را انتخاب كرد) ١۶٠در حد سال (نوشت 
  نیم قرن بعد، دیون كاسیوس، سناتور رومي، تاریخ روم خود . تولد رومي بود، نیز چنین كرد

گشت؛ این بازگشت بھ سوي روح  یوناني باز ميرا بھ یوناني نوشت، و رھبري ادبیات از روم بھ شرق 
در روم بعدھا افراد بزرگي در . برد یوناني نبود، بل بھ سوي روح شرقي بود كھ زبان یوناني را بھ كار مي

  .ادبیات التیني پدید آمدند، اما آنھا قدیسان مسیحي بودند

ي باقي ماند و معماري، قدرت فني مدت. ھنر رومي آھستھ تر از ادبیات رومي رو بھ انحطاط رفت
مجسمة سر نروا در واتیكان آن واقعپردازي زندة . سازي، نقاشي، و موزاییك خوب پدید آورد مجسمھ

تصویرھاي دورة فالویوس را با خود دارد؛ و ستون ترایانوس، با وجود ناپختگي بسیار، نقش برجستة 
سازي بھ عظمت  نو احیا كند، اما مجسمھسازي قدیم ھلني را از  ھادریانوس كوشید تا مجسمھ. جالبي است

فیدیاس نیافت تا مانند پریكلس او را بنوازد، آن الھام كھ یونان را پس از نبرد ماراتون، و روم را پس از 
. جنگ آكتیون بھ جنبش درآورده بود در عصر محدودیت نفس و رضایت و صلح رخت بستھ بود

یستي كھ دارند فاقد بیان قوي ھستند؛ سرھاي پلوتینا و ھاي نیم تنة ھادریانوس با خطوط نرم ھلن مجسمھ
. زنند سابینا زیبا ھستند، اما تصاویر آنتینوئوس با بیمزگي زنانة پر زرق و برق خود بیننده را عقب مي

آن كار بھ بیان طبیعي قوي و . العمل كھنھ پرستانة ھادریانوس اشتباه بوده است رود كھ عكس احتمال مي
در پیكرتراشي دورة فالویوس و ترایانوس مشھود است و در سنت و خصایص ایتالیا ریشة  تمایز افراد، كھ

  .رسد مگر از راه كمال طبیعت خود ھیچ چیز بھ دورة پختگي نمي. محلي دارد، خاتمھ بخشید

الاقل یك بار بھ كمال رسید، . در دوران حكومت آنتونینھا، مجسمھ سازي روم نمود ماقبل آخر خود را كرد
آن در اندام زن جواني است كھ سرپوشیده و البسة حقیر او با لطف سحرانگیز و قدرت و استحكام خطوط و 

زن ماركوس آورلیوس، نیز تقریبًا بھ ھمان خوبي است، بھ نحوي اشرافي   پیكر فاوستینا،. اند قالبگیري شده
آورلیوس بھ صدھا نوع  از خود ماركوس. ظریف است و آن قدر شھوي كھ با كنایات تاریخ توافق دارد

لوح و در ضمن بسیار حساس كھ در كاپیتولینوس  از نیم تنة جوان متفكر و ساده. پیكر تراشیده یا ریختھ شد
ھر سیاحي با مجسمة برنزي با شوكت و جالل . پوش مجعد مو در ھمان مجموعھ است گرفتھ تا استاد زره

ي میكالنژ آن را مرمت كرد میدان كاپیتول روم سوار بر اسب آشناست، كھ از وقت» امپراطور آورلیوس«
  .را تحت سلطة خود درآورده است

ھاي  رسم اتروسكي و ھلنیستي تراشیدن صحنھ. نقش برجستھ تا بھ آخر ھنري مورد عالقة رومیان بود
اي یا تاریخي روي تابوت در زمان ھادریانوس، كھ امید بھ نامیرایي در آن بیشتر بھ صورت  افسانھ

یازده قاب، كھ از . آمد و دفن مرده بھ جاي سوزاندن آن رسم شد، بازگشت حتي جسمي درميشخصي و 
سبك ناتورالیسم  اند، بازماندهھاي ماركوس آورلیوس ساختھ بودند،  طاقھاي نصرتي كھ بھ یادبود لشكركشي
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اند، ھر یك از افراد فرد  ھیچ كس را بھتر و مطبوعتر از آنچھ بوده نساختھ. دھند ا در كمال خود نشان مير
پذیرد، بھ نحو دلپسندي  اي را مي مشخصي است؛ ماركوس آورلیوس، كھ بدون تكبر انقیاد دشمن از پا افتاده

دي ھستند در خور آن تقالي اند، بل افرا بشري است؛ و شكست خوردگان بھ صورت وحشیان نموده نشده
، سنا و مردم روم آن ستون ماركوس آورلیوس را ١٧۴در سال . طوالني كھ براي آزادي خود كرده بودند

با الھام گرفتن از ستون ترایانوس، این ستون جنگھاي . برپا كردند كھ ھنوز ھم زینت میدان ستونھا است
   ماركومانھا را با ھنري سلیم تصویر كرده كھ فاتحان

  .و مغلوبان را یكسان محترم شمرده است

مسابقات رزمي كمتر ظالمانھ و . روح امپراطور بھ تشكیل ھنر و اصول اخالقي زمانش كمك كرده بود
زشتي و ھرزگي . قوانین نسبت بھ ضعفا جانبدارتر بود؛ ازدواج ظاھرًا با دوامتر و رضایت آمیزتر بود

در میان اقلیتي از مردم علنًا، و در میان اكثریت مردم پنھاني؛ اما ادامھ داشت، مانند تمامي ازمنھ و اوقات 
مردان و زنان باز بھ مذھب . با شخص نرون این كیفیت بھ قلة خود رسیده از آن گذشتھ، و دیگر باب نبود

ن روم در ای. سپردند، و فیلسوفان با این تغییر موافق بودند شدند یا بھ مذاھب جدید سر مي قدیم روي آور مي
گفت؛ و  كرد، بھ آنان خوشامد مي ھنگام فیلسوف فراوان داشت، ماركوس آورلیوس آنھا را دعوت مي

فیلسوفان از كرم و قدرت ماركوس آورلیوس حداكثر استفاده را كردند، دربار . كرد وجودشان را تحمل مي
كردند، و مكاتب  ر ميشما گرفتند، نطقھاي بي رسیدند و انعام مي او را شلوغ كرده بودند، بھ مشاغل مي

  .گشودند، در وجود شاگرد امپراطور خود، ختم و تجزیة فلسفة باستان را بھ جھان تقدیم داشتند بسیار مي

V – امپراطور فیلسوف  

ماركوس آورلیوس شش سال قبل از مرگ در خیمة خود نشست تا افكار خود را دربارة زندگي و سرنوشت 
. یم یقین حاصل كنیم كھ خطاب بھ خود براي عامھ نوشتھ شده استتوان نمي. بشر بھ صورت منجز درآورد

شاید ھم چنین باشد، چون حتي قدیسان نیز خودپسندند و بزرگترین مردان اھل عمل لحظات ضعفي دارند 
بیشتر تعلیماتي كھ . اي نبود ماركوس آورلیوس مؤلف خبره. افتند كھ در آن بھ صرافت كتاب نوشتن مي

بھ او داده بود در این ھنگام بھ ھدر رفتھ بود، چون ماركوس آورلیوس بھ یوناني فرونتو در التیني 
در فواصل سفر و حرب و شورش و محنتھاي متعدد » ھاي زرین اندیشھ«آن، این  اضافھ بر. نوشت مي

اب كت. سامان و غالبًا مكرر و گاه بیروحند، باید عذر آنھا را پذیرفت اگر غیر مرتبط و بي. اند نوشتھ شده
فقط از لحاظ محتواي آن ـ لطف و صفاي آن، شھود نیمھ آگاھانة فردي مشرك مسیحي و روحي باستاني 

  .قرون وسطایي ـ ارزش دارد

دانست، بل آن  ماركوس آورلیوس، مانند غالب متفكران زمان خود، فلسفھ را توضیح نظري الیتناھي نمي
خدا بیندیشد؛   دھد كھ دربارة ن خود زحمت نميچندان بھ ذھ. شناخت را مكتب فضیلت و طریقة زندگي مي
داند، اما پس از آن اعتراف كیش قدیم  معترف است كھ ھیچ نمي. گوید برخي اوقات مانند الادریھ سخن مي

زیستن در عالمي بدون خدایان یا مقام االھي «: پرسد مي. پذیرد رومیان را با پرھیزكاري مردم ساده مي
گوید  ربارة ذات االھي، گاه بھ صورت مفرد و گاه بھ صورت جمع سخن ميد» براي من چھ ارزشي دارد؟

گزارد و قرباني  بھ خدایان قدیم علنًا نماز مي. اعتناي سفر پیدایش را دارد و، در ھمھ حال، ھمان وضع بي
كند، اما در خلوت فكر خود وحدت وجودي است و سخت تحت تأثیر نظم عالم و خرد خدا قرار  تقدیم مي

  مانند ھندوھا بھ  .دارد

معتقد . آید آمیز اندامھا، قدرت، ذھن، و تنفس بھ كمك اندكي غذا بھ شگفت مي از تخمي كوچك، تشكل معجزه
. یابیم در عالم خواھیم یافت است كھ اگر بتوانیم بفھمیم، ھمان نظم و قدرت خالقھ را كھ در انسان مي

pyامي چیزھاي قابل تعقل، عقل در تم..  . .تمامي چیزھا بھ یكدیگر داللت دارند و آن رابطھ مقدس است«
m
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آیا ممكن … . یك خدا، یك ماده، یك قانون، یك حقیقت، در ھمھ چیز انتشار دارد. مشتركي موجود است
  »نظمي باشد؟ است نظمي واضح در تو و در ھمھ چیز و ھمھ كس بي

گوید ما  اما مي. بھ اشكال وفق دادن شر و عذاب و بدبختي بھ ظاھر ناحق با پروردگار خیر معترف است
توانیم محل ھیچ عنصر یا واقعھ را در طرح اشیا تعیین كنیم، مگر آنكھ كل را دریافتھ باشیم؛ و كیست  نمي

كھ مدعي چنان دید كلي باشد؟ بنابراین براي ما كاري گستاخانھ و مضحك است كھ جھان را بھ داوري 
كھ اجزاي ھماھنگ نظم عالم  كشیم؛ عقل در آن است كھ محدودیت خود را بشناسیم، درصدد آن باشیم

براي كسي كھ بھ . باشیم، بكوشیم عقل كل را در پس ظاھر جھان درك، و با طیب خاطر با آن ھمكاري كنیم
افتد كھ در جریان  ـ یعني آنچنان اتفاق مي» افتد ھر چھ اتفاق بیفتد بھ حق اتفاق مي«این نظریھ رسیده باشد 

ھر چیز كھ طبیعي باشد براي آن . ھ موافق طبیعت باشد و شر باشدھیچ چیز نیست ك«. افتاد طبعت اتفاق مي
ھمھ چیز بھ حكم عقل عالم متعین است، و آن منطق بالذات كل است؛ و ھر جزء . فھمد زیباست كسي كھ مي

ھمان كلمھ كھ (» آسایش خیال«یا » امنیت خاطر«. باید سھم ناچیز و سرنوشت خود را با نشاط پذیرا شود
در قبول ارادي چیزھایي است كھ بھ وسیلة طبیعت كل ) گام مرگ بھ جاي اسم شب ذكر كردآنتونینوس ھن

  ».اشیا بھ تو سپرده شده است

ھیچ چیز نیست كھ براي من زودتر یا دیرتر از . اي عالم، ھر چھ با تو ھماھنگ باشد با من ھماھنگ است
را آورد براي من میوه است، ھمة اي طبیعت، ھر چیز كھ فصول تو ف. موقع باشد و براي تو سر موقع

  .گردد چیزھا از توست، ھمة چیزھا در توست، و ھمھ چیز بھ سوي تو باز مي

تواند انسان را راھبر شود؟ فقط یك  پس چھ چیز مي«. علم فقط بھ عنوان ابزار زندگي خوب ارزشي دارد
خود مستقیم «. تعالي اخالقيو آن نھ بھ صورت منطق یا آموختن، بل بھ صورت تعلم مدام » چیز ـ فلسفھ

فضیلت . خداوند بھ ھمھ كس نفس باطني رھبري كھ ھمان عقل باشد بخشیده است» .باش، یا مستقیم شو
  .ھمان حیات عقلي است

كند، خود را  گذرد، صورت آن را بررسي مي از درون تمامي عالم مي. اصول ذات متعقل از این قرار است
كند كھ آنان كھ پس از  شود، و درك مي جدید ادواري ھمھ چیز را شامل ميدھد، ت در الیتناھي زمان بسط مي

اند؛ بل بھ لحاظي آن كھ چھل  اند چیزي بیشتر ندیده بینند و آنان كھ پیش از ما آمده آیند ھیچ چیز نو نمي ما مي
واھند بود دیده اند و خ اگر مطلقًا فھمي دارد، بھ حكم ھمین اتحاد، صورت ھمة چیزھا را كھ بوده  سالھ است،

  .است

لذت نھ خیر «. دارد پندارد كھ مقدماتي كھ چیده است او را بھ پارسایي وا مي ماركوس آورلیوس چنین مي
در  آنتونینوسگوید كھ گویي  كند، و گاه چنان سخن مي تن و تمامي اعمال آن را طرد مي» .است نھ مفید

  :راند سخن مي) طیوه(تباي 

ارجند، و آنچھ دیروز مخاطي كوچك بود فردا مومیایي با خاكستر خواھد  بنگر كھ آدمیان چھ زودگذر و بي
و … . تمامي فضاي زندگي انسان اندكي بیش نیست، و با این وصف با چقدر مصایب آكنده است..  . .بود

  . آن را از درون بھ برون بگردان و ببین چگونھ چیزي است..  ! .ایي باید گذرانده شودبینو  با چھ تنة

باید چنان در كار خود مستغرق باشد . اي باشد آزاد از ھوسھا و عالیق و خشم یا كین جسماني ذھن باید قلعھ
آن چیزھایي ارزش ھر فرد درست بھ اندازة «. كھ تخاصم بخت یا نیشھاي خصومت را تقریبًا درك نكند

راه . كند كھ در این جھان افراد بد ھم ھستند با اكراه تصدیق مي» .كند است كھ خود را مشغول آنھا مي
قربانیان عاجز خطاھاي خود بھ حكم : برخورد با ایشان آن است كھ بھ یاد آوریم كھ ایشان نیز انسانند

از اوست؛ تكلیف تو آن است كھ او را  اگر كسي بھ تو بدي روا داشتھ زیان آن«. اوضاع و احوال خارجند
اي و آنھمھ  سازد، بھ فكر آن ھمھ افراد نیك باش كھ دیده اگر وجود افراد شر تو را مغموم مي» .ببخشي

تمامي مردم، از نیك و بد، برادرند، در یك خدا خویشاوندند، حتي . اند فضایل كھ در اشخاص ناكامل آمیختھ
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بھ عنوان آورلیوس، روم وطن «. مین پدري است كھ ما ھمھ از آنیمزشت روترین فرد بربر شارمند سرز
نماید؟ برعكس، ھیچ چیز بھ اندازة  اي غیر عملي مي  آیا این فلسفھ» .من است؛ بھ عنوان انسان، جھان

فردي كھ حقیقتًا نیك باشد از . خصلت و مشرب خوب، در صورتي كھ صمیم باشد، غلبھ ناپذیر نیست
  .گذارد یرا كھ ھر شري بدو برسد، باز ھم روح او را برایش بھ جا ميبدبختي مصون است، ز

و … شود كھ تو عادل و بزرگوار و خوشخو و دوراندیش  كھ رخ داده است مانع از آن مي] شر[آیا این 
از این كارھا چھ . چنین بینگار كھ مردم ترا لعنت كنند، بكشند، قطعھ قطعھ كنند… فروتن و آزاده باشي؟ 

اي زالل و  ست كھ نگذارد ذھن تو پاك و بخرد و ھوشیار و عادل باشد؟ اگر مردي كنار چشمھساختھ ا
صافي بایستد و آن را لعن كند، چشمھ ھرگز از بیرون دادن آب پاك باز نخواھد ماند؛ اگر آن مرد پلیدي در 

در … . خواھد بودآن بیندازد یا نجاست، چشمھ بھ سرعت آنھا را شستھ بیرون خواھد كرد و باز نیالوده 
این مصیبت بدبختي : ھر مورد كھ مصیبتي بر تو وارد آمد، بھ یاد داشتھ باش كھ این اصل را بھ كار بندي

بیني كھ آن چیزھا چھ معدودند، اگر مردي بھ چنگ  مي… .نیست و تحمل آن با بزگواري خوشبختي است
  .ون وجود خدایان باشدتواند آن چنان زندگي كند كھ آرام بھ پیش برود و ھمچ آورد مي

اشتغال » انجیل پنجم«در آن حال كھ بھ نوشتن . الوصف، زندگي ماركوس آورلیوس آرام پیش نرفت مع
داشت ناگزیر بود ژرمنھا را بكشد، و در پایان عمر وقتي با مرگ مواجھ شد ھیچ تسالي خاطري در آن 

روح و جسم یكسان بھ . ور نداشتشد و ھیچ امیدي بھ خوشبختي در آن سوي گ پسر كھ جانشین او مي
  .گردند عناصر اصلي خود باز مي

كند، آن ارواح كھ  ھاي دیگر كھ محكوم بھ فنا ھستند جا باز مي ھا براي تن  زیرا ھمچنانكھ تحول و انحالل تن
شوند و  اي عالم تبدیل گردیده منتشر مي بھ عقل نطفھ… .اند پس از خاتمة وجود زندگي، بھ ھوا رھا شده

اي، در آنچھ تو را پدید آورد ناپدید  تو ھمچون جزئي موجود بوده..  . .كنند ي ارواح دیگر جا باز ميبرا
پس از این فضاي كوچك زماني با موافقت با طبیعت … . كند این را نیز طبیعت اراده مي… . خواھي شد

د، و آن طبیعت را كھ او افت بگذر و بھ سفرھاي خود با خوشنودي خاتمھ ده، ھمچنانكھ زیتون چون برسد مي
  .گذارد و آن درخت را كھ بر آن رویید سپاس مي. كند را پدید آورد تبارك مي

VI - كومودوس  

: ھنگامي كھ افسر گارد از ماركوس آورلیوس محتضر سؤال كرد كھ اسم شب چھ باشد، وي در جواب گفت
آن ھنگام نوزده سال داشت و آفتاب طالع در » .نزد آفتاب طالع برو؛ آفتاب من در شرف غروب است«

بھ جاي ماركوس . جواني نیرومند و خودنما و بدون منع اخالقي و عاري از اعتقادات اخالقي و ترس بود
رفت كھ سیاست ادامة جنگ را تا حد پیروزي یا  آورلیوس، قدیس بیمار، از كومودوس توقع بیشتري مي

قرار بود دشمن از مجاورت دانوب . ري كردمرگ اتخاذ كند؛ ولي كومودوس بھ دشمن پیشنھاد صلح فو
عقب بنشیند، بیشتر اسلحة خود را تسلیم كند، تمامي اسیران و سربازان رومي را باز گرداند، ساالنھ باجي 

نفر از سربازان خود را وادارد كھ در لژیونھاي رومي وارد  ١٣٠٠٠بھ صورت غالت بھ روم بپردازد و 
كومودوس را محكوم كردند؛ از اینكھ شكار در دام افتاده را گذارده بود تمام روم بھ جزم مردم آن، . شوند

الوصف، در دورة  مع. بگریزد تا باز روزي دیگر بھ جنگ برخیزد دود از سر سركردگان او برخاست
  .ھاي دانوب مزاحمتي فراھم نیامد ھا و دره حكومت كومودوس از جانب اقوام ساكن در كناره

دل نبود، بھ حد كافي جنگ دیده و از آن سیر شده بود؛ براي لذت بردن از روم شھریار جوان، ھر چند بز
ھمینكھ بھ پایتخت بازگشت، سنا را دست انداخت و عوام الناس را زیر بار تحف . بھ صلح نیازمند بود

چون در سیاست میداني براي نیروي وافر خود . دناریوس بخشید ٧٢۵سابقھ كشید ـ بھ ھر شامندي  بي
در امالك امپراطوري بھ شكار حیوانات درنده پرداخت و در جنگ با شمشیر و تیر و كمان چنان  نیافت،

pyتا مدتي كاخ را رھا كرد و در مدرسة . مھارتي بھ ھم رساند كھ مصمم شد در مالء عام نمایش دھد
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افراد راند، و در میدان مسابقات رزمي با حیوانات و  گالدیاتورھا ساكن شد؛ در مسابقات ارابھ مي
  چنین فرض . جنگید مي

داد كھ بدون كمك و قبل از صبحانھ  دادند توجھ داشتند كھ بگذارند او فاتح شود؛ اما اھمیتي نمي مصاف مي
چنان تیرانداز كاملي شد . شد با اسب آبي، فیل، و ببر بجنگد، كاري كھ امتیازي ھم براي امپراطور تلقي نمي

كرد تا یوزپلنگي بر جاني محكومي بجھد،  آن قدر صبر مي. كشت كھ با صد تیر در یك نمایش صد ببر را
واداشتھ . گذارد تا باز بمیرد آنكھ آسیبي دیده باشد بھ جا مي كشت، و مرد را بي آنگاه حیوان را با یك تیر مي

ثبت كنند؛ و اصرار داشت بابت ھر بار از ھزار بار كھ بھ » ھاي روزانھ كرده«بود تا شاھكارھایش را در 
  .جنگید از خزانة كل بھ او مواجب بدھند نون گالدیاتور در میدان ميع

مورخاني كھ در این مورد باید بھ ایشان متكي شویم، مانند تاسیت، از نظرگاه و سنن آریستوكراسي آزرده 
اندازه اند تاریخ است و تا چھ  ھا كھ نقل كرده توانیم بدانیم تا چھ اندازه این شگفتي اند؛ ما نمي تاریخ نوشتھ

داده،  المال را ھدر مي باختھ، پول بیت خورده و قمار مي اطمینان داریم كھ كومودوس مشروب مي. انتقام
مند بوده است كھ جنس خود را حتي در مسابقات عمومي  شاھد داشتھ، و عالقھ ٣٠٠زن و  ٣٠٠حرمي از 

نھایي از ظلم باور نكردني بر او براي ما داستا. گاه بھ گاه تغییر دھد یا الاقل با پوشیدن لباس زنان چنان كند
كومودوس فرمان داده بود یكي از عابدان بلونا یك بازوي خود را بھ نشانة پرھیزكاري قطع . اند نقل كرده
اي از زنان سرسپردة ایسیس را مجبور كرد آن قدر با میوة كاج بھ سینة خود بكوبند تا بمیرند؛  كند؛ عده

كرد و یكایك را با تیر و  كشت؛ افراد لنگ را جمع مي ھركولسي خود مي مردم را بدون تبعیض با گرز
گویند بھ خاطر او  مي. ھاي او بھ نام ماركیا ظاھرًا مسیحي بوده است یكي از معشوقھ… .كشت كمان مي

عالقة ماركیا بھ او . برخي مسیحیان را كھ محكوم بھ خدمت در معادن ساردني شده بودند عفو كرده است
اي دوست داشتني بوده است  است كھ در این مرد، كھ حیوانیتر از ھر حیوان وصف شده است، ماده مبین آن

  .كھ تاریخ آن را ثبت نكرده است

اش لوكیال  عمھ. وي نیز مانند اسالف خود از ترس مقتول شدن بھ وحشیترین انواع خشونت دچار شد
اش را اعدام كردند، و با دلیل یا بھ ظن  عمھآن را كشف كرد، دستور داد : اي چید تا او را بكشد توطئھ

شركت در آن توطئھ آن قدر افراد صاحب مقام را بھ قتل رساند كھ اندكي بعد كمتر كسي باقي مانده بود كھ 
  .در زمان ماركوس آورلیوس مقامي داشتھ بوده باشد

و . و طرف عالقھ واقع شدندسخن چینان كھ تقریبًا مدت یك قرن ناپدید شده بودند باز بھ فعالیت پرداختند 
آن (پس از گماردن پرنیس بھ فرمانداري، زمام حكومت را بھ او سپرد و . وحشتي جدید بر روم مستولي شد

پرنیس خوب اما بیرحمانھ حكومت . خود را بھ ھرزگي جنسي رھا كرد) طور كھ در سنت آمده است
امپراطور . ان خود را بھ كشتن دادحكومت وحشت مخصوص خود را تنظیم كرد و تمامي مخالف. كرد مي

پرنیس را   كھ ظن برده بود پرنیس در صدد خلع اوست، مانند تیبریوس كھ سیانوس را تسلیم سنا كرده بود،
  كلئاندر، كھ سابقًا . بھ سنا تسلیم كرد، و سنا نیز مانند سناي زمان تیبریوس عمل انتقامجویي را تكرار كرد

و ظلم از پرنیس ھم پیش افتاد؛ ھر شغل و مقام را ممكن بود با رشوة  و در فساد) ١٨۵سال (پرنیس شد 
بھ فرمان او سناتورھا و . شد ممكن بود نقض شود مناسبت بھ دست آورد، ھر رأي كھ از دیواني صادر مي

، مردم ویالیي را كھ كومودوس در ١٩١٠در سال . شدند مي  گیري كشتھ سلحشوران بھ بھانة خیانت یا خرده
الیتوس، . امپراطور آرزوي ایشان را برآورد. ن بود محاصره كردند و مرگ كلئاندر را خواستندآن ساك

روزي، بر حسب . كلئاندر، پس از سھ سال زمامداري چنین تشخیص داد كھ اجلش فرا رسیده است
 روز آخر سال. تصادف، صورت مجرمین را دید كھ نام ھواداران و دوستان او و نام ماركیا در آن بود

بخشید، ورزشكاري كھ  ماركیا جام زھري بھ كومودوس داد، و چون آن زھر بتدریج اثر مي ١٩٢
ھنگام مرگ جواني سي و یكسالھ . كومودوس براي كشتي گرفتن نزد خود داشت او را در حمام خفھ كرد
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. ر خود داشتھنگامي كھ ماركوس آورلیوس مرد، روم بھ اوج ارتقاي خود رسیده بالفعل اثر انحطاط را ب
در داخل اسكاتلند و صحراي افریقا، در داخل قفقاز و روسیھ، و تا دروازة   مرزھاي آن تا آن سوي دانوب،
براي آنھمھ مردمان و ملل مختلف و ادیان گوناگون اتحادي بھ وجود آورده . دولت اشكانیان توسعھ یافتھ بود

آن اتحاد را بھ صورت جمھوري . قتصاد متحد بودندبود كھ اگر در زبان و فرھنگ نبود الاقل در قانون و ا
شد؛ و مدت دو قرن  اي انجام مي سابقھ اي یافتھ بود كھ در آن تبادل اجناس با وفور و آزادي بي پر ھیمنھ

تمامي دنیاي متمدن . قلمرو وسیع را از تاخت و تاز بربرھا حفظ كرده و امنیت و آرامش بھ آن بخشیده بود
ھرگز در گذشتھ چنان ثروت و چنان . دید عالم، و شھر قدر قدرت و جاوید مي آن را بھ صورت مركز

  .شكوه و چنان قدرتي بھ ھم نرسیده بود

الوصف، در میان آن پیشرفت و ترقي كھ روم را در این قرن دوم درخشنده ساختھ بود، از تمامي بذرھا  مع
ماركوس آورلیوس با تعیین كومودوس . ختبحراني سر بیرون زده بود كھ ایتالیا را در قرن سوم ویران سا

بھ جانشیني خود و با جنگھایي كھ بیش از پیش اختیارات را در دست امپراطور متمركز ساخت، تا حد 
كومودوس مزایایي را كھ ماركوس آورلیوس در . زیادي، بھ این در ھم شدن شدید اوضاع كمك كرده بود
ھر چھ قدرت و تكالیف دولت . ح براي خود حفظ كردزمان جنگ بھ خود تخصیص داده بود در دوران صل

نھاد؛ و ثروت ملل با مالیاتھاي  شد، استقالل شخصي و محلي، و حس ابتكار رو بھ نقصان مي افزوده مي
ھاي جزیي و تمامي ناپذیر كھ  یافت و حملھ روزافزون جھت نگاھداري دستگاه اداري كھ پیوستھ توسعھ مي

ثروت معدني ایتالیا تقیل یافتھ بود، بیماري و قحط تلفات فاحش . تمام شد شد براي دفاع الزم شمرده مي
وارد آورده بود، روش زراعت بھ دست غالمان از كار مانده بود، مخارج و خیریات دولت خزانھ را بھ تھ 

ن صنایع ایتالیا بھ واسطة رقابت مستعمرات بازار خود را در آ. كشیده و ارزش مسكوك را پایین آورده بود
  كرد تا تجارت خارجي را كھ راكد  دادند، و ھیچ دولتمرد اقتصادي ظھور نمي نقاط از دست مي

در ضمن این مدت، مستعمرات از اجحافات سوال، پومپیوس، قیصر، كاسیوس، بروتوس، و آنتونیوس بھ 
و ثروت جدیدشان  خود آمده، بھبود یافتھ بودند؛ كاردانیھاي قدیم ایشان احیا شده، صنایع ایشان شكفتھ بود،

كردند، و سركردگانشان فرمانده آن  پسرانشان ھنگھا را پر مي. پرداخت مخارج علوم و فلسفھ و ھنر را مي
. كردند آوردند و سركردگان خود را امپراطور مي گذشت كھ ایتالیا را بھ امان مي ھنگھا بودند؛ چیزي نمي

ن پس تسخیرشدگان فاتحان را در خوب جذب جریان فتح خاتمھ یافتھ، ھنگام عكس شدن آن بود؛ از آ
  .كردند مي

مغز فعال روم، چنانكھ گویي از این شكستھا و مسائل آگاه شده باشد، در انتھاي عصر آنتونینھا بھ خستگي 
فقدان حق رأي عملي در ابتدا در مجالس و سپس در سنا آن محرك ذھني را . فرھنگي و روحي دچار شد
از آنجا كھ امپراطور . شود از میان برد حس آزادي و قدرت منتشر ناشي مي كھ از فعالیت سیاسي آزاد و

روز بھ . شارمندان تقریبًا تمامي مسئولیتھا را بھ او واگذاردند  تقریبًا تمامي اختیارات را در دست داشت،
ان كشیدند، بھ می روز عدة بیشتري از شارمندان، حتي در میان طبقة اشراف، از كارھاي عمومي دست مي

شارمندان بھ صورت ذرات . ورزیدند رفتند، و بھ كارھاي خصوصي اشتغال مي ھاي خود مي خانواده
نمود، جامعھ اندك اندك از داخل در  درآمدند، و درست در آن موقع كھ اتحاد بظاھر كاملتر از ھمھ وقت مي

» ھاي زرین اندیشھ«. دلسرد شدن از دموكراسي با دلسرد شدن از حكومت سلطنتي دنبال شد. ھم پاشید
اي بود كھ با گمان اینكھ مسائل روم حل شدني نیست، كھ بربرھاي  ماركوس آورلیوس غالبًا افكار بیفایده

فلسفة رواقي، كھ با . توان با نسل عقیم و صلحجو مدتھا دور نگاه داشت، سنگینتر شده بود كثیرالنسل را نمي
تقریبًا تمامي . پذیرفت وكل و تسلیم، و رضا خاتمھ ميوعظ كردن نیرو و قدرت آغاز شده بود، با موعظة ت

سال فلسفة رواقي براي طبقات باالتر علي البدل مذھب  ۴٠٠مدت . فیلسوفان با مذھب آشتي كرده بودند
گرداندند و بھ  بود، اكنون علي البدل بھ كناري نھاده شده بود و طبقات حاكم از كتابھاي فیلسوفان رو مي

شرك نیز مانند ایتالیا . و با این وصف، كیش شرك نیز رو بھ انھدام بود. آوردند مي محرابھاي خدایان رو
شرك فلسفھ را تسخیر كرده بود؛ اما بھ ھمان . شكفت، و از این جھت در شرف نیستي بود فقط بھ كمك مي

ود كھ با عصري ب. رسید ھاي معابد آن، اسامي خدایان جدیدالورود با احترام بھ گوش مي زودي، در آستانھ
  .رستاخیز مستعمرات و پیروزي باور نكردني مسیح سنگین شده بود
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