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 با ١٣۵١اثری است که رفيق اشرف دهقانی آن را در زندان نوشته و در سال " نقدی بر کتاب اسپارتاکوس

این اثر در همان سال ها در خارج از کشور به . استفاده از امکانی به طور مخفيانه به بيرون فرستاده است

 یکی از از  رامه ای که در زیر می آید مقد.ددًا منتشر و پخش شدجيد و پس از قيام بهمن در ایران مچاپ رس

رات نگاه در این نوشته از انتشاجلد چاپ روی ، زیر  طرح .  ایمبرگزیده ١٣۵٨ در سال اثرثير های این باز تک

  .ميباشد ١٣۵٧ایران در سال 
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  نقدی بر کتاب اسپارتاکوس

  
  مقدمه

بيشتر اين کتابها با علم تاريخ بيگانه اند، و . رآمدهدرباره قيام اسپارتاکوس کتاب های زيادی به رشته تحرير د

در واقع نه راه وقايع نگاری بلکه راه افسانه سرايی را پيموده اند، زيرا که هر گونه کوششی برای درک 

آيا تاريخ جهت معين و مشخصی را طی : مکانيزم تاريخ بطور اجتناب ناپذيری مسئله زير را مطرح می کند که

 درک فلسفی ، تاريخ جوهری هم دارد؟ بر حسب پاسخی که به اين سوال داده می شودمی کند؟ يا سير

 معنا و مقصودی در کار نيست و تاريخ تکرار پايان ناپذير - يک نظريه می گويد.تاريخی بوجود می آيد

امعه اين دست از تاريخ نگاران به جای اينکه وقايع دوران مختلف را جزئی از حرکت تاريخی ج. رويدادهاست

بدانند و به منشاء جريان و انجام آن بينديشند و قانونمندی آن را بيابند و به ريشه های اجتماعی هر واقعه 

برسند و سرانجام نتايج را جمع بندی کنند و کلياتی علمی بدست دهند به قصه پردازی در مورد شخصيت 

 ،دسته دوم با تحليل ديالکتيکی از تاريخ. ها پرداخته و درک قليل خود را از علم تاريخ به نمايش می گذارند

اين واقعيت را به اثبات می رسانند که شخصيت ها فقط در نتيجه نيازهای جامعه است که می توانند بوجود 

 هيچ تاریخ. آنچه مقدم است تکامل جامعه است و نيازهای آن و قانونمندی هايش. آيند و رشد يا زوال يابند

پديده اجتماعی را نمی تواند بوجود آورد مگر آنکه منطبق بر نيازهای جامعه شخصيتی و به طور کلی هيچ 

  .باشد

يشه ای رفيق اشرف دهقانی در اين اثر با بينش ديالکتيکی به نقد کتاب اسپارتاکوس می پردازد و با درک ر

د و نشان  را ارزيابی می کنآن، اسپارتاکوس اجتماعی و علل تاريخی به وجود آمدن قيام-شرايط اقتصادی

ميدهد که ميان طبقات ستم گر و ستم کش هيچ گاه صلح و تعاونی وجود نداشته و اين قهر سازمان يافته 

طبقات زنجير به پاست که می تواند آنان را از قيد و بند طبقات ستمگر رها سازد و جامعه را به سوی تکامل 

 بخشيدن مبارزات غناه علم مبارزه طبقاتی وهدف ما از باز تکثير اين اثر دست يابی بيشتر ب. به پيش راند

  .امروز ما ميباشد

  

   مجمع دانشجويان ايرانی در ايتاليا هوادار چريکهای فدايی خلق ايران
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 قبل از ميالد در روم، بزرگترين کشوری که سيستم ٧١اسپارتاکوس، نام رهبر شورشی است که در سال 

اين قيام که مدت چهار سال ادامه داشت گر چه توانست بزرگترين . دبرده داری در آن مستقر بود، بوجود آم

و مجهزترين ارتشهای روم را تار و مار کرده و دگرگونيهای فراوانی در جامعه ايجاد بکند، نتيجه مطلوب خود را 

 به با اين همه، با توجه. بود نيافت) دوره کمون اوليه (که نابودی سيستم بردگی و بازگرداندن عصر طاليی

هر عدم ) "نويسنده کتاب(به قول هوارد فاست . نتيجه و تأثير کلی قيام نميتوان گفت که قيام شکست خورد

اين مبارزه تأثير خود را بر روی توده های فقير بخشيد و با دادن آگاهی به آنها . "موفقيتی شکست نيست

م در اثر اين قيام سست شد و با پايه های حکومت جابرانه رو. های ديگر شدنبردموجب شروع جنبش ها و 

شروع قيام های ديگر سست تر گرديد، تا زمان فرو ريختن اين پايه ها فرا رسد و تاريخ به مرحله تازه ای گام 

 قبل از ميالد ٧١دوران برده داری در روم که از قرن دوم پيش از ميالد آغاز شده بود همچنان تا سال . نهد

 اين زمان ابزارهای ابتدايی کار و بردگان که خود نوعی ابزار کار محسوب ر د راهنيروهای مولد. ادامه داشت

دو طبقه برده دار و بردگان مشخص ترين طبقات اين جامعه را تشکيل ميدادند . می شدند تشکيل می دادند

 و در رأس اين جامعه دولت مدافع برده داران که سلطه خود را از طريق حکومت جمهوری گسترده بود قرار

همه . هم مملکتی بوسيله مجلس سنا، دو نفر کنسول و مجمع نمايندگان صورت ميگرفتمامور. داشت

ساله اقليت صاحب حقوق در ميدانی جمع شده و نظريات خود را در باره امور مهم از قبيل عقد صلح، اعالن 

دروغگويی و رياکاری آنها از طريق رشوه و . جنگ و غيره می دادند تا برای عضويت در مجلس انتخاب شوند

طبقات ممتاز رومی که پاتريسين ناميده می شدند . مردم را فريب داده، بدينوسيله از آنان رأی ميگرفتند

زادگان و اشراف قديمی، فرمانداران شهرستانها، افسرانی که در جنگها پيروز شده بودند،  عبارت از اصيل

عمده ای که در آن زمان وجود داشت سرآمد بودند، در هر کار . پيمانکاران، صاحبان اراضی بزرگ بودند

واحدهای بزرگ کشاورزی را در اختيار ميگرفتند، از درآمد هنگفت معادن بهره برداری می کردند، سهام 

می دادند، بازار   حهبمرا    را با بهره صد در صد بهدکشتی های تجاری را خريداری می کردند، پولهای خو

ند، کارخانه ها را اداره می کردند و باالخره به هر آنچه که ثروت زا بود چنگ می برده فروشی را می گرداند

. دولت نيز با تدوين قوانين و مقررات الزم منافع آنها را تأمين نموده و در هر مورد پشتيبان آنها بود. انداختند

ورده بود که اساس آنرا  فرهنگ غلطی برای اين طبقات بوجود آ،رژيم بردگی و استثمار وحشيانه ناشی از آن

ايدئولوژی ای که . نفرت و کينه توزی نسبتأ عميقی به بشريت و خوار شمردن حقوق انسان تشکيل می داد

اين طبقات از آن پيروی می کردند آنچنان خصوصيات نيک انسانی را در آنان کشته بود که به صورت موجودات 

رين خوشی زندگيشان را در تماشای صحنه های خونريزی، آنها بزرگت. عاری از شعور و انديشه درآمده بودند

نفرت از انسان و . صحنه هايی که دو انسان همديگر را به وضع فجيعی از پای در می آوردند می يافتند

اکثر اوقاتشان  . وجودشان را که اکنون از انسان بودن تنها شکل ظاهری آنرا داشتند آکنده بود،چيزهای خوب

های گرانقيمت، خوردن غذاهای مقوی و رنگارنگ، رفتن به آرايشگاه و تماشای نمايشات و را برای خريد لباس

، صحبت درباره .)که آنرا به وضع منحرف همجنس بازی نيز در آورده بودند(مسابقات اسب دوانی، شهوترانی 

ن همخوابگی با زنانشان بيکاره هايی بودند که بزرگترين هنر زندگيشا. می گذرانيدندثروت و طريق کسب آن 

مردان متنفذ بود و شوهرانشان نيز آنها را از اين کار منع نکرده و آزاد گذاشته بسوی روسپيگری سوق می 

 همان ابتدا وارد معامالت  ازبعضی از آنها نيز. زندگی جوانان معموأل وقف شکار دختران می شد. دادند

 خريد و فروش رأی، وصول و پرداخت رشوه تجاری شده يا سرگرم سياست بازی يا عوامفريبی گشته و به

ابتدا نظاميگری يکی از افتخار آميزترين مشاغل برای فرزندان طبقه برده دار بود که رفته (. مشغول ميشدند

 قشر ديگر پاتريسين ها روحانيون بودند، که در صدر معابد بيت .)رفته اهميت اوليه خود را از دست داد
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به مردم " هيکل"بعنوان مقرری ) يک چهارم درآمد( طريق وصول مقداری پول آنها از. المقدس قرار داشتند

معه را پيشه پلبين ها يا طبقات متوسط جا. حکومت می راندند و در تخدير افکارشان نقش موثری داشتند

رمندان اداری حکومت، نويسندگان، هنرمندان که وابسته به طبقه اشراف بودند و نيز وران، حقوق دانان، کا

قشر باالی اين . ران تشکيل می دادندکا صنعت وازرگانان، مالکين ورشکسته و دزدان دريائی، کشاورزان آزادب

طبقه زندگی نسبتأ مرفهی داشتند و به منظور برخورداری از پشتيبانی اشراف سعی ميکردند به هر نحوی 

ر خالف اشراف که آنها ب. ار کنند رابطه ای با خانواده های اشراف برقر ،شده، خواه با دادن رشوه يا وصلت

داشتند و پولهای هنگفتی را صرف خريد پوشاک و اشياء گرانبها ميکردند، فقط با تالش و ثروت تضمين شده 

ر نبودند اين پولها را خرج اشياء بدين جهت هرگز حاض. حقه بازی فراوان ميتوانستند پول به دست آورند

و تنها چيزيکه  نداختندمی امختلف سرمايه گذاری می کردند و بکار گرانقيمت کنند، بلکه غالبأ در محلهای 

داشتن اصل و نصب در اين دوره اهميت . ميتوانستند به آن بينديشند چيزهايی بود که پول عايدشان سازد

با داشتن ثروت زياد از مزايای آن بی نصيب مانده و اغلب از اين بابت ناراحت ) قشر باال(داشت، و اين قشر 

همچون خرده بورژواهای زمان حال با تقليد از زندگی اشراف و شرکت در مجالسشان ميخواستند . ندبود

در عين حال که به زندگی آنها غبطه ميخوردند از آنجا که خود را هميشه . باصطالح بزرگی خود را ثابت کنند

ی اين طبقه اگر در بعضی قشر ادار. در مقابلشان کوچک می يافتند، نفرت خاصی هم از آنان بر دل داشتند

مواقع واقعيت ها را درک ميکردند و به نقش دولت به عنوان عامل استثمار توده ها واقف بودند، معهذا برای 

شان در عظمت  تمام هم کهپوک مغزی نيز بودند کسان. تأمين منافع طبقاتيشان آنرا وارونه جلوه می دادند

پلبين ها محسوب می شدند   جزء رگانان و دزدان دريايی کهباز. بخشيدن به روم و طبقه متنفذ صرف ميشد

دزدان دريايی افراد سرگردان و بی چيز را از هر . دائمأ بين شهرها و کشورهای مختلف در رفت و آمد بودند

آنها از وجود اين بردگان در پيشبرد مقاصدشان که حمله به . گوشه و کنار جمع کرده به برده تبديل ميکردند

قشر پائين . غارت اموال مردم و قتل و آتش سوزی و بی صيرت کردن زنان بود، استفاده می کردندسواحل و 

حکومت عالوه بر . تأمين نبودند و روز به روز در اثر شدت استثمار به فالکت می گرائيدند) پلبين ها(اين طبقه 

فت و اين امر سبب ميشد که معابد مقدس از آنها می گر) مقرری هيکل(وصول ماليات مبلغی نيز به عنوان 

  دينار می ساخت يک چهارم آنرا به مأمور مقرری هيکل و يک چهارم۴مثأل اگر آهنگری دشنه ای به بهای 

و خرج زندگی ) که در حدود دو دينار بود(آنرا به عنوان ماليات بپردازد و فقط از دو دينار بقيه خرج مواد اوليه 

 زندگی ، پرداخت ماليات و عوارض. ز گرسنگی و فقر رنج ميبردندلب اغبدين جهت آنها ا. خود را بدهد

آنها برای تأمين زندگی خود قروضی از صاحبان . دهقانان را نيز دستخوش گرسنگی و فالکت می کرد

و چون قادر به پرداخت دين خود نمی گشتند زمينهای خود را . زمينهای بزرگ و ساير طبقات مرفه ميگرفتند

و نيز دهقانانی که به خدمت ارتش در می آمدند به هنگام . ود به برده مبدل می شدند و خ از دست داده

پس به چندرقازی که از . بازگشت از جنگ، مزرعه شان را پر از علف و زن و بچه هايشان را آواره ميافتند

امه اين وضع با اد. طرف طبقات مرفه به آنان پرداخت ميشد راضی شده و زمينشان را به آنها وا ميگذاشتند

در واقع با . هر روز تعداد بيشتری از واحدهای بزرگ کشاورزی بوجود ميامد و بر تعداد بردگان نيز افزوده ميشد

. گذشت زمان طبقات مختلف مابين بردگان و برده داران تجزيه شده و به اين دو طبقه مشخص ميپيوستند

ی آنان نيروی بازويشان بود که درازای فروش آن به کارگران که دارائ: طبقات پائين اجتماع عبارت بودند از

صاحبان کارخانه ها، پول دريافت ميکردند و اشخاص بيکار که در کوچه ها و محله های کثيف روم زندگی 

خصوصيات آنها نظير لومپن های . اينها در واقع کشاورزان آزادی بودند که از هستی ساقط ميشدند. ميکردند

گيشان را به اوباشی و چاقوکشی می گذرانيدند و بزرگترين تفريح زندگيشان قمار و اوقات زند. عصر ما بود
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بدين . اينگونه افراد تابع روم بوده و از دولت حقوق ايام بيکاری ميگرفتند. رفتن به مسابقات اسب دوانی بود

اغلب به . دجهت حاضر نبودند در کارخانه ها که شرايط زيستی بسيار بدتری داشتند به کار مشغول شون

. بيشتر سربازان ارتش روم از اين دسته تشکيل ميشدند. علت فقر، کودکان خود را زنده به گور ميکردند

دسته آخر طبقه پائين که اصأل جزء مردم بحساب نمی آمدند برده ها بودند که چرخهای زندگی بدست آنها 

نان آزادی بودند که در اثر فقر به برده اينها يا دهقا. می چرخيد و مايه زندگی رومی ها بشمار می رفتند

روم مولود بردگی بود و خود .  مدند آتبديل شده بودند و يا افراد مغلوبی بودند که به اسارت رومی ها در مي

 را مي) که نتيجه اقتدار روم بودند(اژدهايی بود که دهان باز کرده و مردمان آزاده و بی چيز . برده می پروراند

 ،فراوانیتعداد اين بردگان در جامعه روم بقدری زياد شد که به علت . شان مبدل می کرد هبلعيد و به برد

رومی ها غالم را ابزار ناطق . قيمت نازلی داشتند و هر خانواده آزاد رومی ال اقل صاحب يک يا دو برده بود

شاورزی که متعلق به آنها در واحدهای بزرگ ک. ميخواندند و شاق ترين کارها را بعهده او محول ميکردند

دولت يا طبقات ممتاز بود خيش می کشيدند، کارهای ساختمانی انجام ميدادند، در معادن به کارهای 

سخت و طاقت فرسای استخراج فلزات ميپرداختند، کشتيهای جنگی را ميکشيدند، در خانه ها پرستاری 

روان بازرگانان و مسافرين را ميبردند، برای افراد را بر عهده داشتند و آسايش آنان را فراهم ميساختند، تخت 

که ترتيب داده ميشد مانند دو حيوان جلوی هم قرار گرفته يکديگر را  تفريح خاطرشان در نمايشهائي

ی آنها اغلب دچار سوانح، به علت فقدان وسائل کار. کار در معادن از شاق ترين کارهای برده بود. ميدريدند

رگه های پر پيچ و خم و تنگ را بطريق "اين مورد بسيار ثمربخش بودچرا که  کار کودکان نيز در .ميشدند

کار طاقت فرسا همه گونه شادابی بچه گانه را از کودکان ". ديگر، جز استفاده از کودکان نميشد تعقيب کرد

غالمان . ميگرفت و آنها را بصورت موجودات نحيف و قوز کرده درآورده، قبل از رسيدن به دوره بلوغ ميمردند

سفيد يا بور در زير آفتاب سوزان تشنه و گرسنه با قالده های برنجی يا آهنی به گردن و در زير ضربات 

تنها غالمان سياه بودند که ميتوانستند . شالق مباشران معادن، قدرت کار نداشته و در دم جان ميسپردند

کار برده های . و درد فراوان بدرود گويند سال با رنج نامحدود بسازند و عاقبت جهان را با شکنجه ٢حداکثر 

از کنيزها در انجام کارهای خانه و نيز برای . نسبت به برده های ديگر تا حدودی آسانتر بودخانگی 

  .همخوابگی خود استفاده ميکردند

  

را  اين برده ها که با زنجيری بس محکم به اسارت درآمده بودند به هر صورت قصد نابودی نظام ظالمانه روم 

های اجتماع  عدالتیی شورش های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار بوجود ميامد جوابی به ب. داشتند

اعتراضات . اخته دست آنهاستآنها ميخواستند به جامعه روم بفهمانند که هر آنچه در روم وجود دارد س. بود

. علق به او بود، بيان ميشدارباب ، خرابی و نابودی هر آنچه که متبه  کردن بصورت حملهشان هميشگی 

 روم کامأل به اين امر پی برده بودند و برای جلوگيری از اين امر به تاکتيکهای مختلفی طبقات مرفه مردم

بعضی ها آنها را زير ضزبات بيرحمانه شالق ميگرفتند، گرسنه و تشنه نگاه ميداشتند و . متوسل می شدند

ولی به هر صورت . آنها را ميکشتند تا عبرتی برای ديگران شودبرخی ديگر در هنگام بروز ناراحتی يکی از 

توليد هر روز کمتر و کمتر ميشد بطوريکه محصول يک زمين کشاورزی . اعتراضات غالمان ضربه خود را ميزد

هنگاميکه برده ". که بردگان در آن کار ميکردند يک چهارم مقداری بود که بدست دهقانان آزاد کشت ميگرديد

 اقتصاد روم بر پايه بردگی بنا شده بود و تضاد  ".اب کار ميکند تنها هنرش اينست که کار را خراب کندبرای ارب

در نتيجه اين تضاد، دائمأ شورشهای کوچک و بزرگ بردگان در . اصلی جامعه نيز بين برده ها و برده داران بود

د ولی هر بار خسارات و ضرباتی انجاميی گوشه و کنار روم ايجاد ميگشت و اگر چه در آخر به شکست م
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اين قيامها که در آغاز قرن دوم قبل از ميالد شروع شده و . چند بر پيکر حکومت مقتدر روم وارد ميساخت

دامنه اش روز به روز وسيع تر ميشد، عالوه بر تضعيف قدرت اقتصادی حکومت از نظر رشد فکری افراد 

در شورشهای کوچک، . مه اين جنبشها چندان درست نبودالبته طرز کار ه. جامعه تأثير بزرگی ميگذاشت

 به جنگلها و کوه ها پناه آن، از پيش ارباب فرار کرده وبرده ها اغلب برای آزادی خود تالش ميکردند و بدنبال 

.  مکانی در روم باقی نگذاشته بود که برده ها را در خود پناه دهد، تسلط رژيم جابرانه بردگیاما. ميبردند

نگلها و کوه ها بر روی برده داران گشوده بود و آنها هر بار برده های شورشی را دستگير کرده به آغوش ج

بزرگترين قيام بردگان، قيام سازمان يافته اسپارتاکوس بود که هدف و راه مشخصی . صليب ميکشيدند

دياتورها و با کارد و اين مبارزه شجاعانه که از آشپزخانه کوچک گال. داشته و مدت چهار سال بطول انجاميد

کفگير و در واقع بدون اسلحه شروع شد توانست در اين مدت آنچنان پايه های حکومت را به لرزه درآورد که 

تضاد بين طبقات متوسط و حکومت نيز باعث ايجاد اين شورش . قدمی بيش تا ورطه نابودی نمانده بود

 بخاطر تأمين ، قدرت حکومتی را بدست گرفتندقيامهای مشهور برادران گراکوس که برای مدتی. ميگرديد

ت مالکيت يکنفر، آنان خواهان محدود کردن مقدار زمينهای کشاورزی تح. منافع اين طبقات بوجود آمد

استرداد زمين به کشاورزان آزادی که در اثر تنگدستی زمينشان را از دست داده بودند و نيز خواستار الغاء 

عالوه بر اين قيام، جنبشهای ديگری . تی و شرکت در مراسم رسمی بودندقروض و استفاده از اراضی دول

نيز از طرف توده های کشاورز آزاد بوجود ميامد که اگر چه برای مدت کوتاهی پيروز ميشد ولی مبارزه اين 

توده های بی سالح به علت محلی و محدود بودن و نيز نداشتن نقشه جنگی و رهبريت صحيح شکست 

در حقيقت از آنجا که ). همين کشاورزان آزاد در بازارهای برده فروشی به فروش ميرسيدندو(می خوردند 

 طی ميکرد و عقربه تاريخ به عقب بر نميگشت، از ، سير تکاملی خود را که بسوی اوج برده داری بود،جامعه

 تازه و بقدرت بين رفتن زمينهای کوچک کشاورزان آزاد و ايجاد واحدهای بزرگ کشاورزی، تولد برده های

معموأل در اينگونه جنبشها، برده ها طبقات متوسط را . رسيدن برده داران، الزمه تکميل پروسه تاريخی بود

 ،بطور کلی اين جنبشها با وجود نداشتن پايان موفقيت آميز مانند هر جنبش و مبارزه ديگر. ياری ميکردند

در اثر آن، . االخره اثر مطلوب خود را بجا ميگذاشتعاملی در ارتقاء شرف و حيثيت انسان بشمار ميرفت و ب

طبقات متوسط توانسته بودند امتيازاتی از قبيل اشغال مقامات دولتی، رسيدن به درجه افسری کسب 

بعد از اين ) حکومت روم مجبور بود برای حفظ ثروت طبقه برده دار از اندکی از منافع خود چشم بپوشد. (کنند

ی مقتدر روم هر روز طريق انحطاط مکوس که تکامل يافته اين جنبشها بود، دولت جنبشها و قيام اسپارتا

هايی در جامعه بوجود می  پيمود و برای بقای خود و برگرداندن اقتدار قبليش طرح هايی ريخته و دگرگوني

  .آورد

  

تاب به شرح در واقع ک. موقعی که قيام اسپارتاکوس پی ريزی ميشد، روم در اوج قدرت بود،  به هر صورت

عللی که موجب اين قيام شده و عواملی که برای شروع آن مقدمه ای گشته اند، . اين مبارزات ميپردازد

طرق مبارزه با فرهنگ غلطی که طبقات استثمارگر در دهن غالمان تزريق کرده که آنها را از دست زدن به 

در ) مبارزه آزاديخواهانه(ندن روحيه جنگ طلبی مبارزه باز دارند و چگونگی جايگزينی افکار نو و طريقه ی پرورا

داستان همچنين ماهيت ارتش ضد خلق روم و ضعيف و پوشالی بودن آن را . آنها را بوضوح بيان ميکند

که دشمن برای جلوگيری ی يرد و راه هائتوده های مصمم به مبارزه قرار مي گمخصوصأ موقعی که در برابر 

ميگيرد، يعنی از طريق نفوذ فرهنگ غلط خود و تفرقه اندازی بين توده از رشد جنبش و سرکوبی آن بکار 

هايی که او در هر  های ستمکش و نيز صرف مقداری پول جهت تجهيز و تأمين ارتش بيان کرده و نيز تاکتيک
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زمان به هنگام احساس نزديکی مرگ خود بکار ميبرد و با تالش مذبوحانه ای ميکوشد اعمال شجاعانه 

عظمت مبارزه را .  را جنايت و خونريزی ناميده و آنها را عاملين بيگانه بخواند بخوبی نشان ميدهدانقالبيون

 بيان خصوصيات انقالبيون رزمنده ايکه شريف زيستند و بوسيله یکه مبارزه غالمان نيز جزئی از آن است 

تند و از طريق شناساندن برای حفظ و بزرگداشت شرافت انسانی مايه از خلق گرفته و در راه او قدم گذاش

نماياند و در ی ايمان و عشق و فداکاری و انضباطی که توام با آزادی کامل در ارتش غالمان حکمفرماست م

آنچه که در کتاب جلب توجه . ضمن ما را به نحوه کار يعنی استراتژی و تاکتيک جنگهای آنها نيز آشنا ميسازد

اوضاع . ستان، تصوير زنده ای از تاريخ روم بدست ميدهدمی کند اينست که نويسنده در طی پيشبرد دا

اقتصادی و اجتماعی روم را در عصری که در آن بسر ميبرد يعنی دوره ی برده داری، بوسيله شناساندن 

رژيم  مستقر در آن، نيروهای مولد، راه های کسب قدرت و نيز بيان طرز زندگی و خصوصيات طبقات 

تند، با انتخاب فرد يا افرادی از اين طبقات به عنوان سمبل در داستان، مختلفی که در آن زمان می زيس

ی راه هائ. رابطه طبقات با هم و تضاد آنها، طرق استثمار طبقات پائين و نيز تضاد اصلی را نشان می دهد

که توده های ستمکش برای مبارزه انتخاب ميکردند، چگونگی مقاومت آنها، علل شکست يا پيروزيشان 

  . ن شده و علل شکست قيام بزرگ اسپارتاکوس هم بيان می شودنمايا

  

در داستان جوانی به اسم کائيوس به عنوان سمبلی از طبقه اشراف انتخاب شده که طرز تفکرش از خالل 

از نظر او برده . مغزی است که وجودش انباشته از نفرت به انسان استپسرک تهی . کلماتش پيدا است

ها از نظر ظاهر شبيه به او خلق شده است و بايد تخت روان او رابکشد و مزرعه اش موجود دوپائيست که تن

را شخم بزند، از معدن طال استخراج کند و ساختمان خانه اش را بسازد و در روی ماسه های کف ميدان به 

رين هنگاميکه او و ساير تبهکاران در زير سايبان در آغوش تشک های نرم لميده، و مشغول نوشيدن بهت

شرابهای رومی هستند مانند دو حيوان وحشی بدن برده ی ديگری را بدرند و برای گشايش خاطر و به 

هم اکنون در جمعی نشسته . دنهيجان در آوردن آنها با خون خودشان ماسه های کف ميدان را رنگين ساز

عجب است که چرا حوصله اش از بحث در اين مورد سر رفته مت. است که درباره غالمان صحبت می کنند

احساس نفرت نه تنها به غالمان بلکه به هر انسانيکه مخالف عقيده او . اين همه درباره غالمان بحث ميکنند

از تمام صحبت های جمع تنها اين مطلب را . حرف ميزند به او اجازه نمی دهد که به حرف ها گوش دهد

." راه ميرود و صحبت می کند انسان خواندبرده را نمی توان به استناد اين حقيقت که :" شنيده است 

خود خواه است ولی اين خودخواهی به . نميدانست که اين اظهار به چه دليل خاطرش را تسکين ميداد

 برده داری زائيده که از رژيمايدئولوژی ای . درجه ايست که نمی تواند باور کند که غالم نيز احساس دارد

برده نه يک : اين جمله مفهوم کامل خود را دارد . حساب نميکردشده است غالم را به هيچ وجه انسان 

 .انسان است که بايد فالن کارها را بکند بلکه اصوأل حيوانيست و همچون يک اسب همدردی نميشناسد

ولی کراسوس سردار جنگی که با غالمان مصاف داده و از نزديک استعداد منطقی و شگرف غالمان را لمس 

 به نيروی خالقه ی غالمان برده و خوب متوجه گرديده که غالم چيزی بيش از ابزار نموده است بخوبی پی

او نيروی خشم غالم را ميشناسد و ميداند که چگونه با قدرت اليتناهی خود توانسته بودند به . ناطق است

می تا لحظه  سال با ارتش مجهز بجنگند و پايه های حکومت مقتدر روم را چنان به لرزه درآورند که قد۴مدت 

در واقع او به اين امر پی برده است که اوأل غالم کينه و خشم دارد و . سرنگونی اش فاصله نداشته باشد

عواملی نيز ميتواند در او ايجاد خشم و کينه بيشتری کند و ثانيأ اين خشم و کينه دارای قدرت عظيمی 

افتد و واقعيت را چنين ی  دلش ماست پس با درک اين حقيقت که خفقان ايجاد خشم ميکند، هراس به
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احساس همدردی ميکنند و بطور کلی ) ياران اسپارتاکوس(غالمان حامل تخت روان با مصلوبين : "بيان ميکند

 و بعد اين اصل ديالکتيکی که هر چيز ضد خود را ".غالمان احساس موافقی نسبت به اسپارتاکوس دارند

کشتار ميتواند توليد انفجار بکند، منظورم کشت و کشتار ت و کش: "بوجود مياورد به اين صورت بيان ميشود

 بهتر ميداند که با  او".در آينده به ضرر من تمام شود گمان ميکنم عواقب خوبی نداشته باشد و زياد است،

جنگ و ستيز انسانها با . کشتن انقالبيون نه تنها آتش انقالب فرو نمی نشيند بلکه شعله ورتر نيز ميگردد

 با . محصول اسفناک و وحشتناک جامعه طبقاتيست که در جهت تکامل اجتماع الزامأ بوجود می آيديکديگر

مطالعه علل و عواملی که در دوره های مختلف تاريخ موجد جنگ گشته اند در می يابيم که جنگ هميشه 

  .در دو جهت و به دو شکل صورت می گيرد

های کشورهای همجوار زير سلطه خود که اين نوع به خاطر توسعه قلمرو حکومتی، يعنی کشيدن خلق-١

نمونه های آنرا ميتوان جنگ ايران و روم . جنگها اغلب در دوره های برده داری و فئودالی بوقوع می پيوست

، جنگ های استعمار طلبانه کورش، یدر عصر ساسانيان، جنگ ايران و يونان در عصر هخامنش

  .وستان را نام بردلشگرکشيهای نادر و محمود غزنوی به هند

اين جنگها عامل اصلی . جنگ طبقاتی، يعنی مبارزات طبقات زحمتکش عليه طبقه حاکمه استثمارگر-٢

که در دوران سرمايه داری بوقوع پيوسته  اغلب جنگهائي. تکامل جامعه بوده و اوراق تاريخ را بوجود می آورد

جنگهائی از قبيل جنگهای خلق ويتنام، اين جنگها، يعنی . و می پيوندند، جنگ های طبقاتی هستند

که بخاطر برچيدن بساط ) منطقه ظفار(سراسر هند و چين، فلسطين، ايرلند، ترکيه، آمريکای التين، عمان 

ظلم و سوزاندن ريشه های پليديها و رهايی خود از هر گونه تعدی صورت ميگيرند، جنگهای عادالنه ای عليه 

با در نظر گرفتن اهداف متضاد  ماهيت متفاوت اين دو جنگ .  آمريکاستاستثمار گر غول پيکر ولی بی بنيه

 جنگ روم با غالمان، ميتوان به اختالف صحنه ها، -٢ جنگ روم با گل ها و مصری ها، -١به عنوان نمونه، 

مزد سربازان مزدور گل، مصر تنها در ازای گرفتن . طرز مبارزه و اتفاقاتيکه در اين دو جنگ روی ميدهد پی برد

آنها نه در کل از هدف جنگ ) صورت از گرسنگی ميميرند چون در غير اين(به خدمت ارتش در آمده اند 

فداکاری سربازان ارتش خلق به هيچوجه در آنها ديده نميشود . آگاهی دارند، و نه خود دارای هدف هستند

جنگ برايشان مسئله ای و اگر چه مجهز به بهترين سالحهای عصر خود هستند، از آنجا که پيروزی در 

ولی در مورد جنگهای عادالنه، در مقابل . ی نيست با تمام وجود از اين سالح ها استفاده نمی کنندتحيا

عده کثير سربازان زره پوش و تعليم ديده رومی غالمان عصيانگری هستند که تمامی وجودشان آتش است 

 درخشنده وجود خود فروزان  ها را از نورکه هر جا قرار ميگيرند زشتی ها را می سوزانند و سياهی

  .ميسازند

  

 کرده است و ميداند گراسوس سرداری است که تاکنون در چندين جنگ عليه گل ها و مصری ها شرکت 

جنگند، ولی در مورد غالمان نمی فهمد آنها چرا ميجنگند و متعجب است که چگونه ی که چرا آنها م

بينند و تابع رعايت انضباط سخت هستند و هر گونه ابتکار عملی ی  ساعت مشق م١٠سربازان او که روزی 

و چون . از آنها گرفته شده در مقابل اين غالمان که از نظر او تفاله های اجتماع هستند شکست می خورند

 و. عادالنه بودن مبارزه ی آنها را درک نميکند نميتواند بفهمد که چرا آنها اين همه فداکار و با انضباط هستند

دشمن تا زمانی . در واقع کدام قدرتی است که در مقابل نيروی عظيم توده ها يارای مقاومت داشته باشد

ميتواند به زندگی ظالمانه خود ادامه دهد و تا زمانی ميتواند به سربازان مزدور و تيرهای خانمان برانداز 

ده است ببالد که خشم توده ها سالح ها متکی بوده و به نظم پوشالی که توسط اين سالح ها بوجود آور
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رسيده باشد که برخيزند و کثافاتی را که زندگی را آلوده می سازد به آتش کشند و نبه چنان حدی 

دشمن بخوبی آگاه است که ناقوس مرگ او به هنگام خيزش توده ها نواخته ميشود زيرا . خاکسترش نمايند

 و عوامل فقر و بدبختی خود و شناخت طبقات  علت پی بردن بهاو بهتر ميداند که آگاهی توده ها و

می دهند و آنچه که آنها را به مبارزه ) کينه طبقاتی(استثمارگر شعله به خشم او زده و به آن شکل درست 

و نيروی محرکه او در اين پيکار ايمان و حقيقت راهيست که در . واميدارد همين خشم و کينه طبقاتيست

  . پيش ميگيرد

  

 مشت بچه شهری فاسد و بيکاره ای تشکيل ميشد که پيروزی يا شکست در جنگ تغييری ارتش روم از يک

 یعنی غالمان  پيروزی البته به گمان خودشان، در حاليکه به قول گراسوس (در زندگيشان ايجاد نميکرد 

ی  آنها م).نددچه هر دو توسط طبقه حاکمه استثمار ميش.  پيروزی سربازان است،شکست ارتش روم 

در حاليکه توده های . يدند که زندگيشان را از پولی که از اين طريق بدست می آوردند تأمين کنندجنگ

. دغالمان به خاطر احقاق حق اجحاف شده شان، به خاطر دفاع از منافع غارت شده خويش ميجنگيدن

 نرمی و شورش اسپارتاکوس مملو از نيروی ايمان هستند و در مقابل دشمن کوچکترين) ياران(غالمان 

 آنها را يک به يک به صليب ميکشند ولی اين قهرمانان ،بعد از شکست قيام. انعطاف از خود نشان نميدهند

در اول کتاب صحبت از . تا آخرين لحظه زندگيشان سر به دشمن خم نکرده و همچنان مبارز باقی می مانند

 به مبارزه و پيروزی اوايمان درخشان  . که در باالی صليب به پيروزی کذائی دشمن ميخنددمصلوبيستغالم 

 و اينها چيز هائيست که تنها در . او مرد بسيار تند و جسور و مغروری است. زحمتکشان را چنين بيان ميکند

برای . به زبان راندن اين کلمات با در نظر گرفتن مفهوم اصلی آنها ساده نيست. مقابل دشمن ظاهر ميشوند

بدون اين کوه ايمان چگونه ميتوان . هی با صخره های بلند و سخت بايد داشتاين چنين بودن، ايمانی از کو

 بسيار سختی بود و اندکی نرمی و انعطاف در مقابل دشمن نداشت و کوچکترين حرکت و عمل زندگی مرد

که را برای درهم کوبيدن نيروی اهريمنان انجام داد و اين کوه ايمان وجود را آنچنان بايد از خود مملو سازد 

کمترين ترس نتواند در آن نفوذ کند و تمامی تن بايد به حدی در عشق تحليل رود که جائی برای هيچ گونه 

پس ميتوان سرشار از غرور بود و در باالی صليب به تبهکارانی که همراه معشوقه . وابستگی نباشد

.  صد البته سزاستهايشان بر تخت روان نشسته و به عنوان فيلم به صحنه می نگرند ناسزا گفت که

که غالمان شورشی صاحب آن هستند خصوصيات اخالقی انقالبيون است و اين خصائل آنچنان  خصوصياتي

جود و تعصب احمقانه اشان لوث وم غيرخصلت های درست و پسنديده ايست که حتی طبقات مرفه عل

 و اين حرمت در طول داستان از ميل باطنی نميتوانند به آنها احترام نگذارندم يرغعلنسبت به انقالبيون و 

برخالف ساير زنهای هم طبقه اش هم . حالت خاصی دارد. ژوليا زنی از اين طبقه است. کالم آنها پيداست

 و متقابأل کسی او را دوست داشته  ميخواهد کسی را. آغوش شدن با مردها برايش بی تفاوت نيست

نشأ او از طبقه پائين است ولی با حقه بازيهای م. ست حالت او را دارد اکراکوس نيز که کنسول. باشد

بنا به خصوصيات طبقاتيش . صطالح زرنگی ناميده ميشود توانسته است به عضويت سنا برسده افراوان که ب

زندگی اشرافی را دوست دارد و در اين مورد به اشراف غبطه . سعی در وابسته کردن خود به اشراف دارد

حالت ژوليا را خوب احساس کرده است و اکنون که به اشراف رومی . ک ميکنداو قضايا را خوب در. می خورد

. را از نظر ميگذراند هر چه بيشتر به تقوا و فضيلت اسپارتاکوس پی ميبرد می انديشد و روابط جنسی آنان

خانه، خانواده، افتخار و شرف و تقديس و عفت و آنچه که خوب و شريف و پسنديده "خوب می فهمد که 

. بعضی مواقع با کنيزان خود همبستر می شود. تاکنون زن نگرفته است" يد غالمان بودئ مورد دفاع و تأبود،
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هم ژوليا  و هم او احساس عشق و محبت در مورد وارينيا، زن همرزم اسپارتاکوس، در خود ميکنند چرا که 

يا و عشق بی آاليش او نواريدرباره . خود عاری از آن فضايل اخالقی بوده و در آرزوی چنان صفاتی هستند

نسبت به اسپارتاکوس زياد شنيده اند و شخصيت برجسته اين زن شجاع، زنی که با وفاداری کامل همراه 

همزنجيرهايش جنگيده و زنان قهرمان ديگر را در مبارزه عليه دشمن رهبری کرده بود، نه تنها غالمان را 

 شده است که ژوليا و گراکوس در مقابل او به زانو درآيند واداشته که عميقأ دوستش بدارند، بلکه موجب اين

 یک در هر دوره، زمانيکه. جهت است که در آن زمان فساد به نهايت درجه خود رسيده بود و اين به آن

  .شکل آن بروز می کندترين   روبنايی به کثيف به اضمحالل نزديک ميشود، روابطسيستم اقتصادی

 گالدياتور پرورش ،پارتاکوس در موسسه باتياتوس، بزرگترين موسسه ايکه در کاپوايا و اسن اولين آشنايی واري

باتياتوس ابتدا يک پادوی درجه سه بازار برده بود و در آنزمان هنوز کار تربيت گالدياتور . ميداد، صورت گرفت

ن می آورد و با دادن چندان باال نگرفته بود و معموأل يکنفر دسته کوچکی از غالمان الغر و نزار را به ميدا

شمشير بازی چند ساعت طول ميکشيد ولی از . شمشير کوتاه و زره و سپر آنها را به جان هم می انداخت

بعدها ارتش روم و نفوذ تجاری آن در آفريقا باعث شد مربيان گالدياتور، تور . زخم و خونريزی خبری نبود

 شمشير قرار داده و دو دسته برده را به جان هم گال سه شاخه سياهان را در مقابل سپر ونماهيگيری و چ

. سپس با نفوذ در سرزمينهای بالکان و فلسطين دشنه خميده و تبر نيز مورد استفاده قرار گرفت. بياندازند

عمل با چابکی و حرکات سريع انجام . بکار بردن اين سالح ها تحوالتی در جنگ تن به تن غالمان بوجود آورد

وجود خون و مشاهده غالمانی . اری و شکم دريدگی های عميق فراوان ايجاد ميشدزخم های ک. ميگرفت

پيچيدند، صحنه بسيار مهيج و پرشوری برای رومی های ثروتمند ی که از فرط درد طاقت فرسا به خود م

صاحبانشان را به موسسه هائيکه .  بزرگ تربيت گالدياتور بوجود آمدموسساتترتيب باين . پديد می آورد

. باتياتوس نيز همراه تحولهايی که در جنگ گالدياتورها بوجود آمد صاحب ثروت شد. ليونها ثروت رسانيدمي

کنيزهايی . ندباتياتوس داللهائی داست که از نقاط مختلف غالمان قوی بنيه و زرنگ برای موسسه ميخريد

رهای عمومی موسسه از قبيل هم برای توليد مثل و برآورده کردن نيازمندی جنسی گالدياتورها و اداره کا

 بسيار آرام مينمود ولی درونش از در نظر اول. وارينيا دختری از اهالی ژرمن بود. آشپزی خريده می شد

هنگاميکه به موسسه آمد باتياتوس او را به اسپارتاکوس . خشم و نفرت نسبت به برده داران انباشته بود

مردهائيکه تاکنون در دوره اسارتش به ايشان برخورد کرده بود  رفتار تمام  بارفتار اسپارتاکوس با او. سپرد

وارينيا از همان روز اول . او را زن خود ناميد و در مقابلش احترام و محبت سنجيده ای داشت. فرق داشت

چنين . اسپارتاکوس برده کور بود، يعنی پدر و مادرش نيز برده بودند. عاشق صداقت و صفای درونی او شد

کار سخت معدن، وضع . بيشتر زندگی اسپارتاکوس در معدن گذشته بود.  قوی و محکم داشتندبردگانی تن

زيستی وحشتناک آن و رفتار بيرحمانه اربابان که شهوت مال اندوزی داشتند محيط بيروح آکنده از ياس و 

 برايشان وانستولی تنها کار شاق معدن و رنج اينکار بخودی خود نميت. نااميدی در معدن بوجود آورده بود

 چرا که طاقت فرساترين کارها اگر به خاطر هدف مشخصی و .اينهمه زجرآور و غير قابل تحمل باشد

ترين کارها را زشت  ولی آنچه که حتی آسان. مطبوعی صورت گيرد بهيچوجه رنج آور و نوميد کننده نيست

ارزش . ات آدمی قابل احترام استروح و احساس. نماياند، پوچی هدف کار و تحقير فراوان همراه آنستی م

رفتار اسپارتاکوس در اين . آنرا بايد شناخت و عزيز و محترمش شمرد. انسان چيز بسيار عظيمی است

هنگاميکه به معدن وارد . صيانگری و مبارزه ايست که يک انقالبی از آن برخوردار استعمحيط بيانگر روحيه 

 خاموشند روبرو ميشود سعی فراوان در نزديکی به آنها و ميشود و با قيافه های برده ها که بسان مرگ

رفتارش در مقابل . همزنجيرهايش که استثمار وحشتناک برده داران آنها را از زندگی بيزار کرده است ميکند
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فقط در مقابل استثمارگران . مهربان و بردبار است و دير به خشم ميايد. اين همزنجيرها بسيار ماليم است

. بر خالف ساير برده ها هميشه سرش را باال ميگرفت و هرگز سر فرو نميافکند. ن ميشودبسيار خشمگي

تنها فضيلت برده اينست که "او هميشه اين جمله را که . خشنودی خاطرش او را از ديگران متمايز ميکرد

ه حرکت واميداشت آنچه که او را ب. را تکرار ميکرد و سعی داشت ديگران را نيز به آن مومن سازد" زنده بماند

حفظ و بقای وجود مهمترين مسئله . زندگی و تالش بخاطر حفظ و بقای اين زندگی. همان زندگی بود

عمق و عظمت گفته او، تنها فضيلت برده اينستکه زنده بماند، موقعی بيشتر نمايان ميگردد که . زندگی بود

اگر . من از زندگی سيرم. ريستاجا جای بيزاين: "در مقابل اينگونه روحيه و انديشه برده ها قرار ميگيرد

اين سخن آنان نهايت ." خدايان کسی را دوست داشته باشند به بلوغ نمی رسد و در کودکی ميميرد

بلکه . در اين فلسفه هيچگونه مقاومت و مبارزه ای به چشم نميخورد. بيزاريشان را از زندگی نشان ميدهد

زندگی مشقت بار برده چنين فلسفه . دن در مقابل مشکالت است تنها تسليم محض و سر فرود آور،روح آن

اما عظمت يک انسان روحيه مبارزه ايست که در خود می . را ايجاب ميکند و چيزی طبيعی بنظر ميرسدی ا

آفريند و نشان ميدهد که مشکالت هر چقدر هم سخت و دائمی بنمايند در برابر اراده انسان قدرت خود 

 پدر صدايش ميکنند و او با منطق درست ،در موسسه باتياتوس گالدياتورها. اشته باشندنمائی نمی توانند د

او در تن . برای اسپارتاکوس خود وجود ندارد. و با احساس مسئوليت تسلی خاطرشان را فراهم ميسازد

ا هم برای خود زيست نميکند، غصه خود ر. او برای اسپارتاکوس زندگی نميکند. همرزمان تحليل رفته است

 برای آفرينش شاز همان زمانيکه به موسسه آمده است تالش. شادی او در شادی رفقاست. نميخورد

در کتاب، برخورد او با داود يهودی، .  روحيه عصيانگری بين برده ها بوده استعشق به انسان و پروراندن

دوران کودکی داود در . يکی از گالدياتورهای موسسه، به عنوان نمونه ای از طرز کارش بيان شده است

پدرش کشاورز آزادی بود که به زحمت معاش . گذشته استی فلسطين در ميان مردم ديندار و پرهيزکاری م

ولی هر .  جانانه جان می کندند و محصول بدست می آوردند،تمام اهالی. خانوادهاش را تأمين می کرد

. ماندی  برای خانواده به جا نمسال مامور وصول ماليات سر می رسيد و آنرا ميگرفت و محصولی

 ساله ای بود شاهد رشادت و ١۴هنگاميکه پسر . حيواناتشان را سر ميبريدند و هر سال فقيرتر ميشدند

تعدی و جور مامورين ماليات موجب عصيان اهالی ده شده و آنها را در . پهلوانيهای اهالی دهکده گشته بود

ولی ارتش مجهز در .  بودند برای مدت کوتاهی پيروز ساخته بودجنگ با ارتش که به پشتيبانی مامورين آمده

مقابل اين توده بی سالح که رهبری و نقشه جنگی ای نداشتند و مبارزه اشان به همان محيطی که 

ه  بعد همچنانکه رسم اين مردمان ب.زيست می کردند محدود ميشد، قرار گرفته و آنها را شکست داده بود

در آنزمان چنين جنبشهايی خود بخودی .  نفر آنها را به صليب کشيده بودند٩٠٠ از اصطالح متمدن بود بيش

 را در برابر چشمانش به پدرش. بعد از گذشت دوره کودکی آنچه که داود از زندگی ديده بود رنج بود. ندبود

او خود نيز به . آنها نيز از فرط  بدی شرايط معدن مردند. صليب کشيده و برادرانش را به معدن مس فرستادند

 از آنجا فرار کرد ولی اسير سوداگران ايرانی شده و سپس به ،معدن آمد و بعد از دو سال زحمت در معدن

در تمام سفرهای دريايی خود . وضوح ببينده انست استثمار را بدر اين دوره تو. خدمت دزدان دريايی در آمد

به انسانهای ساده ای بر می خورد که با عرق جبين چيزی توليد ميکردند ولی قسمت عمده ی آنچه که 

مشاهده اينهمه تعدی و اعما ل . گير می آوردند به رئيس قبيله يا پادشاه يا دزد دريايی تحويل می دادند

نبود و او شده دشمن هنوز کامأل برايش شناخته . را بصورت مخزن کينه و نفرت درآورده بودقساوت آميز او 

پس آنهمه . دشمنی که در دوردستها قرار داشت. سبب تمامی اين رنجها و بدبختی ها را خدا می دانست

 ،تاکوسمعاشرت با اسپار. نفرت و کينه ی شکل نيافته اش حالت در خود فرو رفتگی در او ايجاد ميکرد
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دشمن و طرق نابوديش را به او می شناساند و سبب شکستن و خورد گشتن ديوارهای محکم حالت در 

. اسپارتاکوس نيز کينه و نفرت پايان ناپذير دارد.  رفتگی که او خود را در آن محصور کرده بود ميگرددفروخود 

او به داود و . بکار گرفته ميشودولی اين کينه و نفرت شکل گرفته و مستقيمأ عليه رومی های ثروتمند 

چرا که اين اعمال . غالمان ديگر می آموزد که تنها نيستند و نبايد از وضع و موقعيت خود شرمنده باشند

زننده تر از آن را رومی ها مرتکب می شوند که به . زننده يعنی جنگ دو گالدياتور را آنها انجام نمی دهند

نشان ميسازد که اميد و عشق و طراخ. می کنند همديگر را بکشندخاطر تفريح خودشان آنها را مجبور 

انسان قدری نيرو و اندکی اميد و کمکی عشق و . محبت چيزهايی هستند که زندگی را پر ارزش ميکنند

اما اگر انسان از دنيا ببرد و در خود ،اينها چيزهائيست که مثل بذر در وجود همه افشانده شده . محبت دارد

از طرف ديگر چنانچه شخصی نيرو و اميد .  فرو رود، اين بذر ميپوسد و بسرعت از ميان می رودو عوالم خود

آنوقت . و عشق و محبتش را بديگران بدهد مايه اين مواهب روز به روز افزايش می يابد و از حدود می گذرد

ی آفريند، به خشم و اسپارتاکوس واقعيت ها را برای همه بيان ميکند، در آنها عشق م. زندگی ارزش دارد

بندد و جای آنرا عشق و محبت ی نفرت و بيزاری از وجود گالدياتورها رخت م. کينه اشان جهت مثبت ميدهد

برای گالدياتورها خدايی وجود نداشت چرا که در زندگی سخت و طاقت فرسای . و رفاقت شگرفی ميگيرد

ثروتمندان، به کسانيکه آذوقه آنها را غارت نظر خدا هميشه به . توانست جائی داشته باشدی آنها خدا نم

 معادن به کار طاقت فرسا واميدارند، يوغ بر گردنشان انداخته و به هر کار ميکنند، ماليات از آنها ميگيرند، در

نمايند که هم ی وحشتناک و غير انسانی می کشانند، گالدياتورشان کرده و برای تفريح خود وادارشان م

   بوده د،بکشند و به هزاران اعمال غير انسانی ديگر دست ميزننزنجيرهای خودشان را 

قصاص اين اعمال سراپا گناه آنها را نمی دهد بلکه در انجام کارهايشان و تنها آنها را ياری ميکنند و نه تنها 

  حفره بزرگی در زندگی شان،از هنگاميکه گالدياتورها خدا را از دست داده بودند. نمايدی آنها را کمک م

). اسپارتاکوس(گالدياتورهای موسسه باتياتوس اين حفره را با وجود يک انسان پر کردند . دهن باز کرده بود

. در موسسه مزبور اشعاری نقل می شد. آنها ياد می گرفتند که انسانها را دوست داشته باشند

شق تمام نسبت به سرگذشت شيرمردانی که مصائب بسيار کشيده و در راه حق مبارزه کرده بودند، با ع

     .اين مبارزين بيان ميشد

دیگران به و سرگرمی ای رسيده بودند که هنگاميکه مجبور ميشدند بخاطر تفريح  گالدياتورها به مرحله

 ميگذراندند که دو همجنس با هم بجنگند و يکديگر را بکشند، آنچنان کشمکش و درد باطنی را از سرعنوان 

چگونه ميتوانست کسی را . نون زمانی فرا رسيده بود که غير قابل تحمل بودو اک. هيچگاه نگذرانده بودند

با تو :"رو به اسپارتاکوس کرده و تصميمش را اعالم ميکند. بکشد که از هر کس ديگر بيشتر دوستش ميدارد

از اين . وجود اين مرد سياه پوست سرشار از نفرت و کينه نسبت به رومی هاست" نميجنگم، گور پدرشان

صفا و صداقتش بی . رومی ها برای بردگان ساخته اند بيزار استدگی حيوانی و مشقت باری که زن

سياهپوست يکی از صحنه های جنايت را به ياد اسپارتاکوس می . انتهاست و با تمام وجود صفا ميطلبد

 درد فرياد ماسه هايی که رويشان راه ميرويم از شدت. سنگ هم که بود گريه ميکرد:" اندازد و می گويد 

در . به اين صحنه به گريه نيفتاده متعجب ميشودبيند اسپارتاکوس با نگريستن ی مو از اينکه ." ميزنند

منتها آنچه که مايه عظمت و وجه تمايز . حاليکه اسپارتاکوس نيز به اندازه او از اين جنايت متنفر است

 ندادن هيچگونه يأس و نااميدی ها و رااو به سختيهاسپارتاکوس با سايرين شمرده ميشود، تسليم نشدن 

. او از روی منطق حرف ميزند و بخوبی ميداند که تأثر کمکی به نابودی نظام نميکند. به درونش هست

و خشم ديوانه ." تأثر دردی از من را دوا نميکند. تأثر کمکی به من نمی کند:"سياهپوست جواب ميدهد 
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ا فرا گرفته به نقطه اوج خود رسيده و اين قانون طبيعت است واری که حرارت آن تمام وجود سياه پوست ر

که خشم در چنين زمانی آن نيروئی را داراست که برنده ترين سالحها و دهشتناکترين چيزها يارای مقاومت 

ظلم و تعدی و اختناق، . (شناسد و با آن هرگز سازگاری نداردی اين خشم ديگر ترس نم. در مقابل آنرا ندارد

اکنون ترس چاشنی خشم . خلقها می آفريند و روز به روز آنرا به نقطه اوج خود نزديک ميسازدخشم در 

ی جاويد و درخشان خيزش هر گونه ترس و دلهره ای از ميان خواهد رفت، از  خلق است ولی در آن لحظه

دن آنجا که دشمن هيچگونه ارزشی برای خلق های زحمتکش قائل نيست، نميتواند بفهمد که قلم کر

که مزد آنها به بهانه های ) ۴٨سال (دست کارگران ايران ناسيونال، اخراج بی دليل کارگران ترک اين کارخانه،

 مانع کار فروشندگان دوره گرد و تاکسی بارها شدن، گرفتن هر ،حق بازنشستگی، مختلف بعنوان حق بيمه

و نرسيدن به کار آنان و هزاران هزار ساعت باج سبيل از رانندگان تاکسی سر دوانيدن افراد در اداره ها 

نمونه ديگر که هر روز و هر ساعت بوجود ميايد و کل زندگی خلق ما را تشکيل ميدهد، خشم در آنها 

و . ميافزايد و اين خشم همان چيزی است که به توده ها چنان قدرتی ميدهد که مرتجعين را نابود ميسازد

گلويشان را پاره ميکنند که اينها فريب قعيت فرياد ميزنند و چقدر خنده دار است که مرتجعين در اين مو

  ...)خورده بيگانگان هستند، اينها دشمن کشورند، اصأل نظم و انضباط را دوست ندارند

پس سياهپوست هنگاميکه به صحنه ی نمايش می آيد با چشمانی از خشم دريده به جايگاهی که 

نگرد و ناگهان نيروی عجيبی ميابد و اين نيرو او را  میکاسيوس و هم طبقه هايش در آن نشسته اند 

روميها از وحشت . بصورت سالحی در می آورد که با منتهای سرعت و قدرت بطرف جايگاه سرازير می شود

بعد کاسيوس با مغز عليل . به خود ميلرزند و سربازان پشت سر هم نيزه ها يشان را در بدن او فرو می برند

چرا که .  و اين البته تعجب آور نيستدار عقيده کرده سياهپوست را ديوانه می خوانخود در اين مورد اظه

توانند در ذهن خود ببينند که او هم روزی خانه و کاشانه ای داشت، او هم زن و فرزندی داشت و تا ی نم

يد و در زمانی که پای سربازان روم به سرزمينش نرسيده بود، کشت و زرع ميکرد و به زن و بچه خود ميرس

ولی ناگهان روميها آمدند و دالالن برده هم متعاقبشان سر . لبخندشان شريک و با دردشان سهيم بود

عمل سياهپوست بيانگر شعله ور شدن آتش درون . رسيدند و او و امثال او را بردند و به طال تبديل کردند

مأ بايد يکنفر کشته شود و او غالمان و نيز ايمان قوی اوست، چرا که سياه ميدانست در اين نبرد حت

او پيش خود به پس . چون سالح سياه مجهزتر و کاری تر از سالح اسپارتاکوس بود. اسپارتاکوس است

 ".اسپارتاکوس بايد بماند و انقالب را رهبری کند. او من هستم: اگر قرار باشد کسی بميرد:"نتيجه رسيد 

ود رسيده بود نشان ميدهد و گويای اين حقيقت است که اين عمل نهايت خشم و کينه آنها را که به اوج خ

نتيجه ای که از . شرائط ذهنی برای شورش غالمان فراهم گشته و مقدمات شورش در حال تکوين است

که قدرت دشمن تا حدودی در ذهن غالمان ميشکند و آنها می آموزند که  ست ااين عمل ميتوان گرفت اين

 خود بلند کند و نيز اين عمل ميتواند مقدمه ای برای تشکيل نيرو و غالم قادر است دست بر روی ارباب

در هر زمان به همراه آمادگی شرايط عينی شرايط ذهنی (شکل بخشيدن به انديشه های مبارزه گردد 

کم کم توده های زحمتکش ماهيت طبقه حاکم و اربابان . انقالب نيز مقدمات آماده گشتن خود را می پيمايد

قيامها و شورشهای هر . ا شناخته و به علت فقر، خود تا حدودی بطريقه نابودی آن پی ميبرنداستثمارگر ر

چرا که هر قيام . چند کوچکی که در اين زمان بوجود می آيند الزمه فراهم کردن شرايط ذهنی انقالبست

هن مردم قدرت کذائی او را در ذ) هر چند به مقياس کم(کوچک عالوه بر تضعيف قدرت اقتصادی دشمن 

بدين جهت است که قيامهای کوچک همچون جرقه ای که . ميشکند و توده ها را به مبارزه ترغيب می کند
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چرا که . آتش پديد می آورند شورشهای بزرگ و سرانجام يک انقالب سرخ و آتشين را پی ريزی ميکنند

  .رندچنين پيام آور آتش گرم و اميد بخشند و هرگز خاموشی نمی گي جرقه هائی اين

او در تمام مدتيکه سياهپوست تقال ميکرد و سربازان پشت . عمل اسپارتاکوس در صحنه جالب توجه است

اينکار اسپارتاکوس درست بنظر در نظر اول . سر هم بطرف او نيزه پرتاب می کردند از جای خود تکان نخورد

ترين حرکتی کرده بود نابود اگر کوچک"مخصوصأ وقتی با اين جمالت کتاب روبرو ميشويم که . نمی رسيد

عشق به زندگی هنگامی . کنيم اين ديگر محافظه کاريستی فکر م". زندگی جواب زندگيست. شده بود

ميتواند مثبت و قابل ستايش باشد که در برابر يأس و بيزاری از زندگی قرار گيرد، نه اينکه اين زندگی را به 

که مبارزه اسپارتاکوس با عشق او به زندگی  ست اينولی واقعيت ا. هر صورتی که شده بايد حفظ نمود

هنگام ديدن رومی های جنايتکار که با ه و اين عشق چنان با او عجين شده است که ب. بيان ميشود

سهولت تمام در آن واحد زندگی را از چندين غالم ميگيرند، سراپای وجودش از نفرت پر ميشود ولی در 

نده بماند بلکه او ميخواهد با حفظ زندگی خود زندگی زميخواهد خود چنين زمانی سکوت او اين نيست که 

واقعی را به توده ها بشناساند چرا که از چند وقت پيش انديشه های نو، انديشه هائيکه ميدان برای در هم 

او ويارانش از چند وقت پيش . ريختن قصرهای ظلم و ستم فراهم می کند، در ذهن او بوجود آمده بود

پس او با توجه به اينکه اگر از جايش بجنبد . اوردندی ا چيده و شرايط ذهنی در موسسه بوجود ممقدمات ر

زندگی بزرگ آينده ادامه داده و به ه ماند تا بی مرگش حتمی است با خونسردی تمام می ايستد و زنده م

احتياج به رهبر غالمان . آن جواب درستی بدهد، به زندگی ای که در آن ديگر جايی برای روميها نيست

اما کار سياهپوست کمتر از بزرگی کار اسپارتاکوس در . ماندی داشتند و اسپارتاکوس بايد بيشتر زنده م

مرگ او غالمان را به شدت . چرا که مرگ وی تبليغ بزرگيست برای شورش. سراسر شورش نيست

 می آميزد و احساس مبهم و اين نفرت و خشم به غليان درآمده اين بار با اميد غريبی. خشمگين ميسازد

 فضای موسسه دور ميزند حرفهائی بدينگونه در. اميد بخش سراسر وجودشان را در بر ميگيرد

اسپارتاکوس در ." هيچکدامشان را که نکشت، وقتيکه انسان ميخواهد بميرد بهتر از اين ميتواند بميرد"

ريافته و داسپارتاکوس عظمت کار سياه را " تو ميخواهی از او بهتر بميری؟: "حرفها جواب ميدهدمقابل اين 

ولی هنوز يأس و نااميدی ناشی از زندگی طاقت فرسای . آنرا برترين حد فداکاری و بهترين نوع مرگ ميداند

. دل و روده اش روی ماسه ها خواهد ريخت. مثل يک سگ خواهد مرد تو هم مثل او. " غالمان هويداست

ر اينجاست که اسپارتاکوس احساس ميکند زمان برای تحقق آرزوهای د". دل و روده های تو هم همانطور

درک و دريافتی که از مدتها پيش در زندگی بدست آورده بود وجود او را سرشار . ديرينه اش فرا رسيده است

از مدت ها پيش هنگاميکه کريکوس گالدياتور، . از خواست مبارزه کرده بود هم اکنون واقعيت ميافت

ردان مبارزی نظير ائوس، که غالمان جزيره اش را آزاد کرد و پيش از آنکه از پای درآيد سه سرگذشت شير م

. اسپارتاکوس احساس ميکرد قلبش از غرور ماالمال شده است. ارتش روم را نابود ساخته بودتعريف ميکرد

. د ميگرفتاحساس پاکی از برادری و همدردی نسبت به اين پهلوان و شيرمردان وجودش را در پنجه خو

ميدانست چه احساس ميکردند و رويای چه چيز را ميديدند و . آنها را خوب ميشناخت. يکپارچه همدردی بود

و اين . بندگی و بردگی اشان عمومی بود. کشور و شهر و نژاد مفهومی نداشت. در آرزوی چه ميسوختند

ود از غالمان شورش يک واحد بزرگ گريگوس خ. حداقل تأثيريستکه يک شورش ميتواند از خود بر جای گذارد

 نفر از ٨٠٠رومی ها . کشاورزی سيسيل بود که چندی پيش دست به شورش زده و شکست خورده بودند

آنها را اعدام کرده و در آخر اين کشت و کشتار متوجه شده بودند که با اعدام آنها پول هنگفتی را به باد 

 با قيمت ارزانی برای پاروزنی به کشتی های دولتی اين بود که گريگوس و عده ای ديگر را. ميدهند
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غالمانی که در کشتی دولتی کار ميکردند از آنجا که دارای روحيه مبارزه جوئی بودند قيمت نازلی . فروختند

داشتند و دالالن بارانداز از مبدأ و منشأ آنها سخن ميگفتند و به اين ترتيب بود که گريگوس توسط دالالن 

رفيق مبارز ديگری بود که گانيکوس . ريدار برده ارزان و قوی بودند برای موسسه خريداری شدباتياتوس که خ

از بچگی با اسپارتاکوس زندگی کرده و همکار ايام کار در معدن او بود و نسبت به او عشق عجيبی در خود 

د، درباره بزرگی اين سه تن بارها درباره شورش غالمان که از نيم قرن پيش شروع شده بو. احساس ميکرد

پهلوانانی که از ميان همنوعان خود، . آزادی جنگيده بودند سخن می گفتندبرده هائيکه قهرمانانه در راه 

همنوعانی که لخت و عور در بازار ميايستادند تا با قيمتی کمتر از قيمت يک االغ به فروش برسند، 

دند برخاسته بودند و اين چنين بود که همنوعانيکه تسمه به گردن در مزارع مالکين بزرگ خيش ميکشي

عيت داد و واقعيت قاسپارتاکوس از مدتها قبل دريافته بود که چه بکند و اکنون ميبايست به اين درک و فهم وا

کارتاژ ( سال پيش با شورش غالمان کارتاژی شروع شده بود ١٢٠شورش غالمان از . فقط شروع کار بود

.  شهرت داشت و برده داری ابتدا در آنجا رواج داشتو قبل از عظمت رومسرزمينی بود ثروتمند در غرب روم 

طالهايش را . رومی ها اين سرزمين را که خود زمانی نماينده عظمت و قدرت بود زير سلطه خود در آوردند

يام با طغيان بزرگ غالمان در معادن اموريوم و ق.) غارت و آنرا با خاک يکسان و افراد شر را به بردگی بردند

نيرومند معدنچيان اسپانيا شورش غالمان سيسيل که اساس و ارگان جمهوری روم را به لرزه در آورده بود، 

جنگ غالمان به رهبری، سالويوس غالم و صدها جنگ منفرد و پراکنده و قيامهای کوچک محلی مجموعأ 

انجام بود و به ن در شرف جنگ واحد و مداوم و پايان ناپذيری را بوجود آورده بود و واقعيتی که اکنو

به آتش جنگ خاموش نشدنی مبارزين راه . اسپارتاکوس و کليه مردانی که در اطرافش بودند مربوط ميگشت

مهم شرکت . (ولی پايان يا بی پايانی اين جريان به اعصار و قرون آينده ميکشيد. صفا و صداقت دامن ميزد

.) ين راه گام بردارد اگر چه خود ميوه پيروزی را نچشدهر انسان مسئولی بايد در ا. در امر مبارزه است

وظيفه بزرگ اسپارتاکوس و يارانش شروع کار يعنی تحقق بخشيدن به آنچه که تاکنون از زندگی گرفته 

چون آتشی بود که موقتأ با خاکستر سکوت )زندگی قبل از قيام(او در تمام زندگيش . بودند محدود ميشد

. مامی شور و هيجانش که وجود او را در عشق و اميد ميسوزاند هميشه آرام بودبا ت. خود را می پوشانيد

. در زندگی رنجبار و کينه زائی که آنها داشتند، اين از همه مشکلتر بود که آدم فکر بکند و عصبانی نشود

گر دوره ولی اکنون دي. در تمام مدت عمرش افکارش ابزار بقای او بود. رعايت اين امر برای او مشکل نبود

صبرانه لحظه ايرا انتظار ميکشيد که ی آرامش، آرامش قبل از توفان بسر رسيده و آتش درون اسپارتاکوس ب

گريگوس و گانيکوس نيز احساس اسپارتاکوس را . زبانه کشيده و شعله های خود را در تمامی روم بگسترد

 غالمان با صدای افتاده حرف .حاال پس از مشق صبح دور محوطه ورزش گرد هم جمع می شدند. داشتند

احساس . قيافه اشان در هم فرو رفته بود. از کشته شدن مرد سياهپوست سخت متأثر بودند. ميزدند

در زير پای . ميکردند که باتياتوس آنها را به جنگ هم خواهد انداخت و شرشان را از سر خود خواهد کند

ه ای از خون جمع شده بود و پرندگان خونخوار سياهپوستی که برای عبرت سايرين مصلوب شده بود حوضچ

گانيکوس، کريکوس و اسپارتاکوس همچنانکه غرق در صحنه بودند و با تمام . آنرا با حرص و ولع نوک ميزدند

 غم انگيزی وضع را احساس ميکردند، بيش از هر زمان ديگر ذرات وجودشان کينه آميخته به ترس غالمان و

در درونشان پيمانی مقدس با .  همراه با احساس مسئوليت ميکردنددر مورد غالمان احساس محبت

او ". ديگر با هيچ گالدياتوری نخواهم جنگيد: "اسپارتاکوس به آرامی ميگويد. همزنجيرهايشان بسته ميشد

کار را بايد همين حاال : "آنچنان به لزوم پيکار پی برده و به حدی مبارزه با تن او عجين شده که بخود ميگويد

زندگی اسپارتاکوس در ." اگر اينکار را نکنم دليلی نيست و ديگر لزومی ندارد که زنده باشم. شروع کرد
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يعنی بدون مبارزه، ) مبارزه برای او زندگی واقعی بود(زنده ماندن بدون زندگی کردن . مبارزه خالصه ميشود

ست که، وقتی انسانها به همچو مفهومی ميتواند داشته باشد و اين اصليزندگی غير از پوچی چه معنی و 

دست اتحاد به هم ميدهند تا بکمک همديگر به اين ترتيب سه رفيق . حدی ميرسند آنوقت زمين ميلرزد

هزار سالی که سنگينی آن (خيزش فرا ميرسد و آنچه که هزار سال بزودی لحظه . شورش را پی ريزی کنند

اين فقط . ود در همين چند ساعت بعد اتفاق ميافتداتفاق نيفتاده ب) بر شانه های غالمان فشار می آورد

وقتی که از کنار گالدياتورها گذشت و در نظم و . باتياتوس احمق بود که قادر به ديدن عمق قضيه نبود

انضباطشان دقت کرد ديد که قربانی يک سياهپوست آفريقايی با آنکه يک هزينه فوق العاده بود عمل با 

ع باتياتوس هرگز نميتوانست بفهمد که در زير پنجه های کثيف و خونخوار او در واق. قاعده ای بوده است

مبارزين صادقی فعاليت ميکنند که با فعاليت خود آنچنان روحيه ضعيف و نا اميد غالمان را دگرگون کرده اند 

ها جهشی برای شورش آنجای اينکه نتيجه مطلوب و مورد نظر باتياتوس را بدهد نقطه ه که اين جريان ب

همچنانکه دشمن خلق ايران نيز بعد از ارتکاب به جنايت سياهکل از عمل خود رضايت کامل داشته . (ميگردد

و خيال ميکرد که با کشتن اين عده از انقالبيون ميتواند هول و هراس در دل مبارزين ايجاد بکند و آنها را از 

لی عليرغم خواست او مبارزه نه تنها به و. دست زدن به نبردی که پايه های ظلم را بلرزاند، باز دارد

 خود هر که جريان آن روز بروز تندتر گشته و در مسيربلکه سيل خروشانی بوجود آمد سياهکل ختم نشد، 

د، ولی دشمن همچنان می پندارد که با کشتن از بن خواهد کررا ابد چه بنای فاسد و پوسيده می ی

کسی از ما اگر بر خاک افتد ده ها : ايجاد ميکند غافل از اينکه  سيل خروشان انقالبانقالبيون سدی در برابر

تن ديگر بپا خيزند، البته ناگفته نماند که صرفنظر از حماقت، دشمن در تضادی گرفتار است که مجبور به 

 غالمان همگی در آشپزخانه نشسته اندو مربيان و سربازان در بيرون قدم .)نابودی نيروهای انقالب است

فقط ميداند که همين حاال . اسپارتاکوس نميداند که اقدام آنها چه لرزشی در روم ايجاد خواهد کرد. ميزنند

وقتی صحبت بکنم ديگر برگشتی در کار : "به گريکوس ميگويد. آنچه را که در دل دارد بگويد. بايد حرف بزند

اکنون گرد او حلقه زده اند خصوصيات اسپارتاکوس آنچنان برجسته است که تک تک غالمان که ." نخواهد بود

در خود احساس محبت فوق العاده ای نسبت به او ميکنند و از صميم قلب هر کدام به نحوی اطمينان 

ابتدا مربيان و سربازان محافظ آشپزخانه را که مانع صحبت کردن . ميدهند که از او پيروی خواهند کرد

 به همه مردها و زنها ميگويد که دورش جمع اسپارتاکوس ميشدند به قتل ميرسانند و سپس اسپارتاکس

آزادی برای او که هرگز آزاد نبود چيز . تصميمش تغيير ناپذير بود و احساس آزادی در خود ميکرد. شوند

وحشت رام و در عين حال سرکشی . مرگ در هر قدم انتظارش را می کشيد. کوچکی نميتوانست باشد

آينده و انسانهائيکه تاکنون به او اعتماد کرده . ه بزرگی مطرح بودولی مسئل. وجود او را در پنجه گرفته است

و رازهای خود را به او بيان کرده بودند، انسانهايی که او را پدر ميخواندند و آنچنان مهربان و حليم مييافتند 

ه است، را که زمان تعيين کردی زمانی رسيده بود که بايد وظيفه ا. که او را نظر کرده ی خدا ميپنداشتند

غالمانی که دورش حلقه زده بودند . انجام داد راه های آينده را نشان داد و راه های نوی برای آينده ساخت

چشمانشان گويای اين مطلب بود و او تمامی مطالب را از . از او ميخواستند که آنها را به آينده هدايت کند

با من همعقيده هستيد؟ من ديگر : "يگويدشروع به صحبت ميکند، با سادگی تمام م. چشمانشان ميخواند

. و استادانه اندکی غرور و افتخار در آنها ميدمد." من خودم حاضرم که اولين نفر بميرم. گالدياتور نخواهم بود

قوانين غير انسانی را ميبايستی بشکنند، آنها بايد بر خالف ." ما با هم رفيقيم و بايد چون تنی واحد باشيم"

: رومی ها مردم را عليرغم خواستشان به جنگ ميکشانند، ولی اسپارتاکوس ميگويد.  کنندآن قوانين رفتار

." کارش داشته هر کس بايد به ميل و اراده خود بجنگد و اگر کسی حاضر به جنگ نباشد، نبايد کاری ب"
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 زيرا بهترين خوب هم ميجنگيم،. ميرويم و ميجنگيم. "ولی در ضمن قدرت و توانايی غالمان را يادآوری ميکند

با عزمی راسخ و دل اميدوار قدم در راهی ميگذارند که شکوه و عظمتش چشمها را ." مردان جنگی هستيم

حرف های درست يا نادرستی زده ميشود و اسپارتاکوس ميکوشد با قاطعيت تمام انديشه . خيره ميسازد

آنها فرار . فر سرباز پنج نفريمما در مقابل هر يکن: "غالمی ميگويد. های نادرست را در مغزها بشکند

اسپارتاکوس احساس ميکند به عمل دشمن کم اهميت داده ميشود و چنين دست کم گرفتنی ." ميکنند

موجب ضررهای بسياری ميگردد، چرا که دشمن آنچنان از خلق، اين قدرت اليزال، بيم دارد که در مقابله با او 

: جواب ميدهد. من را از نظر تاکتيکی قوی به حساب آوردپس بايد دش. تمامی نيروی خود را بکار ميگيرد

يا آنها ما را ميکشند، يا ما آنها را ميکشيم و اگر ما آنها را . خير فرار نميکنند، اينها هيچوقت فرار نميکنند"

غالمان با چشمان گشوده نگاهش . ارتش روم حد و حدودی ندارد. بکشيم سرباز های ديگری خواهند آورد

اگر دشمن ما، ارتش . "او متوجه ميشود که بايد پوشالی بودن قدرت کل دشمن را نيز ياد بياوردميکنند و 

از نظر استراتژی، هيچ قدرتی نميتوان برای ." (روم، حد و حدودی ندارد، غالمان نيز حد و حدودی ندارند

. دارک ميبينداسپارتاکوس بسرعت ت.) دشمن متصور شد ولی او را از لحاظ تاکتيکی بايد قوی دانست

با همين وسائل کم، اما با خشمی بزرگ که .  آشپزخانه استسالحهايشان چاقو، سيخ کباب، و کفگير

بزودی سربازهای مسلح .  برای مصاف با بهترين سربازان روم آماده ميشوندوجودشان را فرا گرفته بود،

پيش ميروند ) وحشيانه(ان گرفته اند؛ رورانه و با فرامين احمقانه ايکه از افسرانشغبا خودخواهی م. ميرسند

شورش خود مانع از تحقق يافتن ) با(که " زباله ها. "را بروبند" تيکه زباله ها"که در سر راه خود غالمان، اين 

" تيکه زباله ها"می بايست به دشمن نشان داد که آنها چيزی بيشتر از . اميال ناپاک رومی ها گشته اند

ابتدا در موسسه قهرمانانه می جنگند و بعد از کشتن . ينده بوضوح بيان می شودهستند و اين در نبردهای آ

اکنون شور و هيجان وصف ناپذيری سراپای . و متفرق ساختن سربازها فرار کرده، پيروزمندانه پيش می آيند

 زنها برای مقابله اسلحه ميخواهند و وقتی. وجودشان را در بر گرفته است، گوشت تنشان جنگ ميطلبد

تنها احساسشان اين . جواب رد می شنوند، دامنهای خود را از سنگ پر کرده و دشمن را سنگباران ميکنند

فداکاری در غالمان ديگر نيز ميدمد و آنها را انوار اينهمه عشق و . است، به هر شکلی که شده بايد جنگيد

قبل از . ميدهندادامه رزه را مباتشکيل شده که مصمم  ودهتاکنون ديگر یک . بطرف اسپارتاکوس ميکشاند

آنها غالمان شورشی بودند که برای آزادی خود به کوهها و جنگلها ميگريختند، ولی هر بار به دست سربازان 

 آزادیآزادی فردی خود باید برای حاال ديگر به خوبی پی برده بودند که برای اما . افتاده و مصلوب ميشدند

پناه خود  در  تمامی برده ها را دنيا، تابانی شود تا دنيا تغيير کندرد، قربمي   فرد بايدحتی. مبارزه کنندکل 

، که طبقه حاکم برای ممانعت از نزديکی و تبادل افکار "گالدياتور از ميان گالدياتور دوست نگير" ايده .دهد

 عشق و که تشکيل شده بود،) کوچکی(در بين افراد ارتش . برده ها تزريق ميکرد اکنون وارونه شده بود

 نبودند که از روی تأمل و تعمق بتوانند اين چنين همديگر را آدمهائی. وصفی بوجود آمده بودمحبت غير قابل 

و محبت در خود سراغ داشتند به برادران، ) عشق( هر چه روحشان تطهير گشته بود،. درک کنند

ارتاکوس مبارزی بود که اسپ. تقديم ميکردند و تمامی کين و نفرتشان نثار دشمن ميگشت) همرزمشان(

ميداند و در اين امر بحدی پافشاری ميکرد که آدمی بسهولت تصور ) خود(تاکنون شرط مبارزه را حفظ بقای 

اما اکنون در پيکار که ." احتياط با ترس در هم آميخته و اين شخص دلبسته به حيات خويش است"ميکرد 

از مرگ واهمه ای . ی است که حاضر است بميردمسئله مرگ و قربانی شدن مطرح ميشود، او اولين نفر

هدف از . با اهميتی نيست) چيز(چرا که مرگ در مقابل هدف و مبارزه بزرگی که در پيش است . ندارد

. و زشتی ها و ايجاد زيبائيهاست و اين خود موجد آرامش و شاديهای فراوان است) بديها(زندگی مبارزه با 
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مرگش نيز معنی دار است،زيباست، چرا که زندگی . رای معنی استهر لحظه از زندگی اسپارتاکوس دا

عشق و عالقه غير قابل توصيفی که غالمان در وجود او نسبت به خود ميابند، همراه با هزاران . آفرين است

خصوصيت خوب انقالبی که در او مجتمع بود سبب شده بود غالمان او را به رهبری خود برگزينند ولی 

حتی در تصورش نيز نمی گنجيد که خود را . ز از اين موقعيت برای خودنمائی استفاده نکرداسپارتاکوس هرگ

به اندازه همه از نعمات زندگی . از ديگران بداند و بخاطر همين برتريت امتيازاتی برای خود قائل بشودبرتر 

ی که در آن اربابی و افسانه های عصر طالئی، عصر. استفاده ميکرد و همراه آنها با تمام قدرتش ميجنگيد

بين زن و . غالمی وجود نداشت، همه چيز مشترک بود و همه در انجام کارهای خوب، آزادی کامل داشتند

مرد فرقی نبود و هزاران مزيت ديگر هنوز ورد زبانها بود و همگی خاطره آنرا بياد داشتند، مقدس ميشمردند 

در هر گوشه . شده و دامنه آن هر روز وسيع تر ميشدشورش آغاز . و احترام زيادی برای آنها قائل بودند

ی سنگ و آجر به آجر بودند به قيام مه غالمان زيادی مصمم به زير پا گذاشتن تمام دنيا و تغيير سنگ ب

در حال جنگ بودند و در هر . جويبار کوچک نهری شده و سيلی هم اکنون در حال بوجود آمدن بود. پيوستند

و راههای جزئی و ) برای رسيدن به اين هدف(هدف، راه کلی . ص وجود داردجنگ سه چيز اصلی و مشخ

. اين سه چيز در واقع هدف، استراتژی و تاکتيکها هستند. شاخه هائيکه تشکيل دهنده راه اصلی هستند

هدف آنها زنده کردن عصر طالئی، کشتن اربابها و از بين بردن قوانين ظالمانه روم بود، اعالم می 

و قوانينی که برای جمع کوچکشان وضع ميکنند قوانين عصر ."هی خواهيم رفت که در گذشته رفتندبرا:"کنند

هر چه به غنيمت می گيريم مال همه است و هيچکس جز اسلحه و لباس خود مالک . "طالئی را در بر دارد

بارزه و آزاد کردن استراتژی، راه پيمائی در طول مزارع و خانه ها و دعوت غالمان به م." چيزی نخواهد بود

غالمان با مشاهده جنبش آنها آن ترديد و وحشتی را که با هر غالم همراه است و او را از دست . آنهاست

بلند کردن روی اربابش باز ميدارد از دست ميدهند، با پيوستن به قيام باعث ازدياد نيروهای مبارزه گرديده و 

ضمن رومی ها عالوه بر متحمل شدن مخارج جنگ و شکست نظامی بيشتری بر دشمن وارد می آيد و در 

ی تاکتيکهای کلی ای که بکار م. از لحاظ از دست دادن غالمان نيز شکست اقتصادی ميخورندتدارکات، 

بستند عبارت بود از يکپارچگی نيروها، اجتناب از دسته دسته شدن، شروع حمله و انتخاب موقع و محل 

اينها قوانين . ب از محاصره دشمن، حمله بر ضعيف ترين نقطه آرايش دشمن، اجتنا)ابتکار عمل انقالبی(نبرد 

ولی اسپارتاکوس با انجام اعمال . جنگی ای بودند که الفبای جزوه های نظامی کراکوس را تشکيل می داد

زمان با اينهمه رويای اسپارتاکوس چيزی نبود که در آن. دشمن نداده صحيح اجازه استفاده از اين تاکتيکها را ب

در عصر حاضر، عصر سرمايه داری، که اقتصاد کشورهای سرمايه داری بر . امکان تحقق يافتن داشته باشد

روی کارخانه های بزرگ و فابريک های بزرگی که در آنجا چندين هزار کارگر بطور اشتراکی روی ماشين های 

 ابزار کار نداشته و نه برای مجهز بکار مشغول هستند، بنا شده است کارگران هيچگونه تملکی نسبت به

اين سيستم باعث ميشود که توليد نه به کل جامعه، بلکه به شخص . خود بلکه برای جامعه کار ميکنند

طرز شرکت کارگران در توليد يعنی کار اشتراکيشان پرورش دهنده ی . سرمايه دار اختصاص داده شده

رادی داشته و معتقد به مالکيت خصوصی خصوصياتی در آنهاست که با خصوصيات طبقاتی که کار انف

آنها معتقدند که انسانها بايد يکسان . کارگران خواستار توزيع اشتراکی توليد هستند. هستند، متفاوت است

منتها با اين . همان اعتقاد و خواستی که اسپارتاکوس هميشه داشت. از مزايای توليد بهره مند گردند

اکی امکان توزيع اشتراکی را ميدهد و رويای کارگران همچنانکه در تفاوت که در عصر حاضر، توليد اشتر

ولی در عصر اسپارتاکوس، بعلت . چندين کشور تحقق يافته در کشورهای ديگر نيز واقعيت خواهد يافت
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ته و دوره متکامل نبودن ابزار توليد، امکان ايجاد چنان جوامعی نبود و تاريخ نيز نميتوانست به عقب برگش

  .يه به عينه تکرار گرددکمون اول

رومی های کينه توز که در اين . اسپارتاکوس و يارانش بعد از چهار سال مبارزه قهرمانانه شکست خوردند

مدت ضربات سختی را متحمل شده و از مبارزه غالمان شجاع به تنگ آمده بودند، پس از غلبه با بيرحمی و 

د که نحوادث و صحنه هايی وجود دار. يب در راه کاپواشش هزار صل. صليب کشيدند به اقساوت تمام آنها ر

را جذب نکند و در آن فرو رفته و حل نگردد، نميتواند عظمت غير قابل تصور ها تمام ذرات وجودش آنبا آدمی تا 

به صليب کشيدن غالمان و اعمال و گفته های آنها در اين آخرين لحظات، چنين صحنه های . را درک کندها آن

بر شهامت ناشی از کينه طبقاتی او .  به صليب کشيده ميشودداود يهودی.  بوجود می آوردباعظمتی را

رفتار و . نفرت به اشراف استسرشار از احساس عشق به همنوعان و . اندازه ای نمی توان تعيين کرد

و چيز سکناتش طوريست که هر بيننده ای ميتواند درک بکند که دشمن با آنهمه کبکبه و دبدبه اش برای ا

فحشش ميدهند، . قيافه کامأل بی تفاوت و نوعی تحقير به دشمن بخود گرفته است. بی ارزشی است

دشمن . ره اش نيز تغيير نميکندحتی خطوط چه. لی همچنان آرام استمسخره اش ميکنند، ميزنندش، و

. مل نشان دادمگر کيست؟ با آنهمه جناياتش چه ارزشی دارد که در مقابل چنين اعمال ننگينش عکس الع

فريادی که از درد ). وجود دشمن آنچنان غوطه ور در زشتيهاست که جز مرگ مستحق چيزی نيست(

اما شير مردانی هم . کشيده ميشود، هميشه استغاثه نيست، بلکه عکس العمل طبيعی بدن است

در تمام . ديستداود نيز همچو شيرمر. زيسته اند که در برابر شديدترين دردها سخنی بر لب نرانده اند

مدتيکه به صليب کشيده ميشود، زمانی که گل ميخها در بدنش فرو رفت، خاموش بود و در خود و عوالم 

اينجا کتاب ضعفی دارد و آن اينست که نشان ميدهد داود در روی صليب تسليم مرگ . (خود فرو رفته بود

د نشان ميداد، چون هر تسليمی زشت بهتر بود مبارزه با مرگ را مثل اولين صليب در مورد داو. می شود

رومی ها می انگاشتند شکنجه و .) است و برای يک غالم بزرگترين چيز تقال برای بيشتر زنده ماندن است

دردی که بصورت امواجی با فشار هر چه تمامتر به داود روی آورده بود، فکر او را تمامأ به خود مشغول کرده 

به خيال آنها داود اکنون به خدايان دعا ميکند، در حاليکه او از . نست باال رودافکار آنها از اين حد نميتوا. است

زندگيش آنچنان در رنج و عذاب گذشته بود که هميشه . سالها پيش اعتقادش را به خدا از دست داده بود

خدا . يدخيال ميکرد در باالی صليب بسر ميبرد و خدا هيچ وقت به او کمک نکرده بود که از صليب پائين بيا

جواب اين دردها و توضيح . پس ديگر الزم نبود به او توسل جويد. عادل نبود و فقط دعای اغنيا را اجابت ميکرد

هنگامی که به هوش می . داود در اين لحظات آخر هم به جنگ غالمان ميانديشيد. اين رنجها در خدا نبود

  " خورديم؟اسپارتاکوس، اسپارتاکوس چرا شکست: "آمد فرياد بر می آورد

عوامل شکست قيام اسپارتاکوس عالوه بر درست و منطقی نبودن هدف آن، چيزهای ديگری نيز بود که به 

عدم شرکت تمامی غالمان و توده های ستمکش ديگر )١: اين عوامل عبارت بودند از. اصل اول مربوط ميشد

تقسيم ثروت بطور (رد قبول همه نبود در قيام به علت فقدان آن شعار تهيجی و ارائه شعاری که در آنزمان مو

عدم ايمان به پيروزی در مورد بعضی غالم های مبارز نتايجی که تا کنون از جنگهای غالمان )٢مساوی 

مثأل در مورد گريکوس در مورد بعضی کارها نيز نظرات نادرست داده ميشد که منجر به . آمده بودبدست 

بعضی .  پيش می آمد که دو فرمانده از ارتش روم دستگير شددر حين جنگ موقعی. ارتکاب اشتباه ميگرديد

از غالمان و اسپارتاکوس بخاطر نشان دادن وضع جنگ گالدياتورها و يادآوری آن اين دو جنايتکار را مجبور 

او خوب . در اينجا داود نادرستی اين عمل را يادآوری ميکند. کردند که آنها نمايش گالدياتور را انجام بدهند

با زشتيها و با خصوصيات بد بايد با . ده است که ارزش يک انسان خيلی باالتر از اين چيزهاستفهمي
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ولی نفرت داشتن از خود انسان و آزردن او در . تمام نفرتها بايد متوجه زشتيها گردد. قاطعيت تمام مبارزه کرد

من بايد کشته شود ما با البته دش. واقع، پوچ انگاشتن انسان، اين موجود متکامل و کبير طبيعت است

ميدانيم که با از بين بردن انسانهائيکه . دشمن می جنگيم و تمام هم خود را در نابودی او بکار ميگيريم

اما شکنجه . وجودشان از جنايت و وحشی گری مملو است، در واقع جنگی عليه زشتيها انجام ميدهيم

نهائيست که در طی زندگی خود، خصلت دادن يک انسان عملی بسيار وحشيانه و فقط در خور انسا

به هر صورت، کينه داشتن نسبت به انسان نادرست و مردود . حيوانات وحشی جنگلی را پيدا کرده اند

اما دشمن ديگر در خالف جهت تکامل انسان گام برميدارد پس ضد انسان است و کينه ها را بايد . است

ناشی ميشود؟ خصوصيات آدمی آن چيزی نيست که از افکار و خصوصيات انسان از کجا . متوجه او ساخت

. روز اول با او توليد يابد، بلکه اجتماع و افکار مسلط در اين اجتماع است که اين خصوصيات را بوجود مياورد

انديشيم و آنرا ی هنگاميکه به انسانی با خصائص بسيار عالی م. انسان موجود بسيار انعطاف پذيری است

محيط .  هائی نظير کراکوس قرار ميدهيم تعجب توام با تأثر در خود احساس ميکنيمدر مقابل حيوان صفت

چه چيزی از انسان می سازد، وقتی که انسان ميتواند اسپارتاکوس شود و وجودش ماالمال از آرزوی 

 خوشبختی انسانها باشد و برای رهايی آنها از هر گونه قيد و بندی حاضر به گذشت از تمام منافع مادی و

چرا و چگونه بايد انسان کثيفی باشد که بزرگترين لذت زندگی اش تماشای صحنه های . معنوی خود گردد

شورش غالمان پايان می پذيرد . وضع فجيع گردده خونريزی و تحقير و توهين کردن انسانها و نگريستن ب

ی مبارزه ديگر آماده ميکند، ولی خاطره آن و تأثيری که بر روی اجتماع باقی ميگذارد و طبقات ستمکش را برا

اين شورش عالوه بر اينکه تأثير . بی پايانی شورشها را تا زمان نابودی استثمار انسان از انسان بيان ميکند

داستان . خود را بر روی طبقات پائين اجتماع ميبخشد روی طبقات مرفه و نيمه مرفه ديگر هم اثر ميگذارد

ی گراسوس گذاشته و او را به انجام عملی بظاهر غير مترقبه کتاب با نمودن تأثيری که شورش بر رو

گراسوس بخوبی ميداند که جنگ غالمان برای چه بوده است، به خوبی آگاه است . واميدارد به پايان ميرسد

که اقليت ناچيزی که همه چيز دارند، اکثريت بی چيز را اجير کرده اند که با فدا کردن جان خود از آنها دفاع 

جلوه دادن وجود اغنيا و فقرا در جامعه، تفرقه " جاودانی"بخوبی ميداند که تبليغات نادرست آنها کنند، 

بين توده ) شووينيستی(انداختن بين توده های فقير و غالمان بوسيله پرورش روحيه وطن پرستی افراطی 

گی باعث ادامه استثمار های فقير رومی، واداشتن آنان به اينکه در پی علل فقر و بدبختی خود نباشند، هم

وجود ششهزار صليب راه کاپوا ظاهرأ او را منقلب کرده است، فريبی که سراسر . و مرگ و خونريزی است

عشق . زندگيش را در پنجه خود گرفته بود، اکنون با چهره ای بسيار زشت تر از هميشه جلوه گر ميشود

 خود درستی راه غالمان را می ستايد و از از طرفی در ذهن. بزرگ نسبت به وارينيا در خود حس ميکند

طرفی ديگر هم به جنايات و اعمال ننگينی که تاکنون مرتکب شده است آگاه بوده و آنرا مغاير با احساس و 

تناقض افکار و . صداقتی در او به چشم ميخورد که صداقت غريب و قلب شده ايست. تفکر کنونيش ميابد

ز هر چه فريب و دروغ است بيزار گرديده و نميتواند مثل گذشته اعمالش به نهايتی رسيده است که ا

احساس ميکند که زندگيش . تنها زندگيش جدا از دروغ نيست. دانسته دروغ گويد و آگاهانه فريب بدهد

گراسوس . چقدر بيهوده و بی معنيست و اين بيهودگی عظمت زندگی وارينيا را برای وارينيا روشن ميسازد

پس بدنبال تالشها بخاطر آزادی وارينيا . يهودگی زندگيش راهی غير از نابودی خود نداردبرای رهائی از ب

وارينيا آزاد ميشود و به سرزمينی ميرود که افراد آن وجودشان سرشار از صفا و . سرانجام خود را ميکشد

ان در زير به سرزمينی که مردم همچن. صداقت است و در مزرعه های کوچک خود شبانه روز زحمت ميکشند
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يکی ديگر . ظلم حکومت و اجحاف مأمورين دولتی روز ميگذرانند و چشمه مبارزه نيز همچنان در آن ميجوشد

  .از ضعف های اين کتاب در اين است که برای وارينيا زندگی آرام و معمولی و بدون هدفی را ترسيم می کند
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