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١١. بخصوص دين الرومان

على الرغم من أن أّول من أعطى “روما” دستوراً هو “روميلوس”، وهي [أي روما] تديُن له 

بوالدتها وتعليمها، إال أن السماء ارتأت أن أُسَس “روميلوس” لم تكن صالحًة المبراطوريٍة 

عظيمٍة، وأوحْت [السماء] ملجلس الشيوخ باختيار “نوما بومبيليوس” كخليفٍة لروميلوس يُكمل ما 

لم ينهيه سَلفُه. وحني أدرك “نوما” وحشيَة الناس تطّلعَ إلخضاعهم للطاعة املدنيّة باستخدام 

فنوٍن سلميّة، ولذا لجأ للدين كأداٍة ضروريٍة فوق كل االعتبارات من أجل املحافظة على مدينة 

متحّضرة، وكذا شّكلها [أي روما] بحيث لم يكن في القرون املتعاقبة خوٌف من الرب مثلما كان 

في هذه الجمهورية.

الديُن هو ما سّهل أي مشروع اتّخذه مجلس الشيوخ أو رجاالت روما العظام على عاتقهم. وكّل 

من يعاين األعماَل العديدةَ التي قام بها مجتمع روما ككل أو الرومانيّون كأفراٍد سيجد أن 

املواطنني كانوا يخافون من كسر اليمني أكثر من مخالفة القانون، فهم كانوا يحترمون سلطان 

اهلل أكثر من سلطان خلقه. يمكن رؤية هذا األمر بوضوح في قضية “شيبيو” وقضية “مانليوس 

توركواتوس”؛ فبعد الهزيمة التي ألحقها “حنبعل” بالرومانيني في كاناي اجتمع العديد من 

املواطنني اليائسني بسبب ما حّل على أرض آبائهم وقرروا مهاجرة إيطاليا متجهني لصقليّة. 

وحني سمع “شيبيو” بذلك بحث عنهم والسيف بيمينه وأجبرهم على اتخاذ يمنيٍ بأنهم لن يتركوا 

موطنهم. أما “لوشيوس مانليوس” (والد تيتوس) -والذي ُسّمي الحقاً بـ “توركواتوس”- فقد 

اتّهمه “ماركوس بومبينوس” صاحب املنبر العمومي. لكن قبل أن تصل القضية للمحكمة، مضى 

تيتوس ملاركوس وهدده بالقتل إذا لم يُقسم أنه سيسحُب دعواه ضّد والده [أي توركواتوس والد 

تيتوس]، وأجبره على أن يقطع أغلظ األيمان على ذلك. واضطّر ماركوس لسحب دعواه فعالً 

بسبب ذلك اليمني. ولذا فإن هؤالء املواطنني لم يبِقهم [في أوطانهم] حبّهم لها وال قوانينها، بل 

أُبقوا فيها بيمنيٍ عقدوه مكرهني؛ مثلما اضطُّر املّدعي للتغّلب على كرهه لذاك األب والظلم الذي 



ألحقه به ولده باإلضافة لشرفه من أجل اليمني الذي ُعقد. وكل ذلك لم يكن إال بسبب الدين الذي 

قّدمه نوما للمدينة.

وسيرى املهتمون بتاريخ الرومان ألي درجٍة ساهم الدين في التحّكم بالجيوش وتشجيع العوام 

وتهذيب الرجال وفضح الفاسدين. ولذا لو ُسئل عن أي حاكمٍ تديُن له روما أكثر، روميلوس أو 

نوما، فأظن أّن نوما سينال املركز األول. حيثما تواجد الدين سيكوُن من السهل تعليم الرجال 

استخدام السالح، ولكن إذا تواجدْت األسلحة بال دين فأظن أن من الصعب إدخال الدين. ولذا 

يرى املرء أن روميلوس، بعد أن أسس مجلس الشيوخ وغيره من املؤسسات املدنية والعسكرية، 

استغنى عن اللجوء للسلطة اإللهية؛ أما نوما فقد ارتآه [أي اللجوء للسلطة اإللهية] ضرورياً جداً 

لدرجة أنه ادعى التّشاور بالسّر مع حوريٍة كانت تنصحه فيما يتعلق بنصائحه للناس. وذلك ألنّه 

أراد طرح أسٍس جديدة لم تعتد عليها املدينة، لكنه ارتاب فيما إذا كانت ُسلطته بذاته كافية.

وفي الواقع لم يكن هناك أّي مشرّعٍ لم يلجأ للرب حني يطرُح قوانيناً جديدةً غير معتادة وإال ملا 

ُقِبلْت، خصوصاً وأن هناك فوائداً عديدةً يراها الحكيم ولكنّها ليست ظاهرة للعقل بحيُث يمكن 

إقناع اآلخرين بها. ولذا فإّن الحكماَء من أجل أن يتجنّبوا هذا العائق يلجؤون للرب. كذلك صنعَ 

يكورغوس، وسولون، وغيرهم ممن امتلكوا هذه الرؤية. وبسبب إعجاب الشعب الرومانيّ بحكمة 

وصالح نوما، فقد تقبّلوا كل قراراته. لكن صحيحٌ هو القوُل بأن تلك األوقات كانت خصبًة بالروح 

الدينيّة وبرجاٍل أغبياء ساعدوه [أي ساعدوا نوما] كثيراً في تمرير مخططاته وجعل األمر أسهل 

بالنسبة إليه لكسب إعجابهم على أي مستوًى كان. ومما ال شّك فيه أيضاً أن أي شخص يوّد 

تأسيس جمهورية في الوقت الحاضر سيجد األمر أسهل عند سّكان الجبال غير املتحضرين 

من سّكان املدن حيث الحضارات تفُسد؛ تماماً كما هو أسهُل على النّحات استخدام رخام 

خشٍن لنحت تمثال جميٍل من استخدام رخامٍ أفسدته يد عامٍل أخرق.



وبوضع هذه األمور تحت االعتبار، أستنتج أّن الدين الذي قّدمه نوما هو أحد األسباب الرئيسية 

في ازدهار روما؛ فاملؤسسات الجيّدة أثمرت عن حّظ جيد، والحظ الجيّد أثمر عن نتائج 

مجهوداٍت سعيدة. ومثلما أن العبودية للرب سبب ازدهار الجمهوريات، فإهماله هو سبب 

خرابها. فأينما غاب الدين، إما أن تخرب املمالك أو أنها تستمّر خوفاً من الحاكم، وهذا يعّوض 

غياب الدين. وألّن أعمار الُحّكام قصيرة فإن اململكة التي تخسُر حاكمها تخسُر أيضاً قّوته. ولذا 

فاملمالك التي تعتمد على قّوة رجٍل واحٍد ال تدوم طويالً، ألنهم يخسرون قّوتهم حني تنتهي حياته، 

ونادراً ما يُعيد إحياءها خليفته، وكما قال دانتي:

نادراً ما تعاود نزاهة البشر الظّهور

في الفروع؛ هذا ما يريده واهبها

كي نتمكن من أن نسأله إيّاها.*

إذن، فأماُن جمهوريٍة أو مملكٍة ال يعتمد على حكمِة من يحكُمها خالل حياته، بل في قدرته على 

طلبه [أي األمان] بحيث يستمّر حتى بعد مماته. وعلى الرغم من أن إقناع الرّجال األجالف 

أسهل، فذلك ال يعني استحالة إقناع الرجال املتحّضرين؛ أي أولئك الذين ال يرون أنفسهم 

“أجالف”. لم يبُد لشعب فلورنسا أنهم كانوا جهلًة وال أجالفاً، ومع ذلك فقد أقنعهم الراهب 

جيروالمو سافوناروال بأنه تخاطب مع الرب. ال أود التقرير فيما كان ذلك حدث فعالً أو ال ألنه [أي 

جيروالمو] عظيم ويجب التحّدث إليه بتبجيل؛ لكني أقول بأن الكثير صّدقوه على الرغم من أنهم 

لم يروا فيه شيئاً خالف السائد يجعلهم يصدقونه؛ فحياته وتعاليمه وما كان يُبّشر به كان كافياً 

لجعل الناس يثقون به. فال ييأسّن أحدكم من التأثير على ما أثّر عليه اآلخرون، فكما قلنا في 

املقدمة، يولد األفراد ويعيشون ويموتون في نظامٍ ال يتغيّر.

١٢. أهّمية األخذ بحساب الدين، وكيف خُربت إيطاليا النعدامه بفضل الكنيسة الرومانية.



يتوّجب على األميريّات والجمهوريّات التي ترغب بالبقاء خاليًة من الفساد أن تحافظ على 

استقامة شعائرها الدينيّة فوق كل اعتبار وإقامتها دوماً بتوقير؛ فال دليل أوضح على انحدار 

دولٍة ما من إهمال عبادة اإلله.

من السهل فهم هذا إذا ما أدرك الفرد الجوهَر الذي قام عليه ديُن وطنه؛ فجوهر كّل دين متجذٌّر 

في بعض أُسسه الرئيسية. حياة الوثنيني الدينيّة كانت مبنيّة على ما أخبر به الُوسطاء والكّهان 

والعرّافني، ولذا فشعائرهم استندت إلى ذلك؛ فقد كان من السهل التصديق أن اإلله [وهو يقصد 

هنا الوسيط] الذي يستطع التنبؤ بمستقبلك (سواء كان طيباً أو ال) يستطيع تحقيقه أيضاً، ومن 

هنا ُوجدت املعابد التي ُسبّحت اآللهة فيها باألضحيات واالبتهاالت والشعائر من كل األنواع؛ 

وكذلك وسيُط “ديلوس”، و [وسيط] معبد جوبيتر آمون، وغيرهم من الوسطاء املعروفني الذين 

ملؤوا العالم بالذهول واإلخالص. لكن حني بدأ الوسطاء يقولون ما يسّر ذوي النفوذ واكتشف 

الناس خديعتهم، صاروا [أي الناس] شّكاكني ويميلون لتخريب أي مؤسسة جيدة.

إذن على حكام الجمهورية أو اململكة أن يدعموا املبادئ األساسية للدين الذي يمارسونه، وإذا 

قاموا بذلك فسيكون من السهل عليهم جعُل أّمتهم متديّنة، ونتيجًة لذلك خيّرة وُمتّحدة. يجب 

عليهم أيضاً رعاية وتشجيع كّلما يساعد على ذلك، حتى وإن اقتنعوا بكونه وهمياً. وكّلما قاموا 

بذلك، كّلما كانوا أكثر حكمًة ومعرفًة بنواميس الطبيعة. ومعرفة الحكماء [أي لنواميس الطبيعة] 

هي ما جعلت اإليمان باملعجزات يبُلغ هذا الحد من التبجيل، حتى في الديانات الخاطئة؛ فمهما 

كانت أصولها [أي الديانات الخاطئة]، فاألفراد العاقلون أدركوا قيمتها فجعلوا الجميع يؤمنون 

بهم.

كان هناك الكثير من أمثال هذه املعاجز في روما، من بينها واحدة حدثت حني كان الجنود 

الرومان ينهبون مدينة “فيي”. بعضهم ذهب ملعبد “جونو” وسألوا صورتها: هل توّدين املجيء 

لروما؟ وقال البعض أنه شاهدها تومئ برأسها، فيما قال البعض اآلخر أنها أجابتهم بـ نعم. 



والسبب وراء [اعتقادهم] ذلك أنهم كانوا مشبّعني بالدين؛ وكما أشار لذلك “ليفي”، فحني أقدم 

الجنود على دخول املعبد فلم يخلقوا أي فوضى، بل تصرفوا بخضوع وأظهروا تبجيالً عظيماً. 

ولذلك فقد سمعوا الجواب الذي أرادوا اإللهة أن تعطيه بل وضمنوا ذلك حني اقتربوا منها. 

معتقدات وسذاجة كهذه كان يرعاها ويشجعها “كاميّلوس” وبقيّة حكام املدينة بثبور.

لو تم حفظ هذه الروح الدينية من قبل حكام األمم املسيحية كما أمرنا مؤسسها [أي اليسوع] 

لكانت الجمهوريات والدول املسيحية متّحدة وسعيدة بشكل أكبر. ولو أراد فرٌد أن يحدس أسباب 

انحدارها [أي األمم املسيحية] ملا استطاع أن يقوم بأي شيء أفضل من مراقبة الناس الذين 

يعيشون في األحياء املجاورة مباشرة لكنيسة روما، وهي رئيسة ديننا، فيرى كيف انحسَر 

دينُهم مقارنة بأي مكان آخر. وفي الواقع لو أن أحداً فّكر مليّاً في ديانتنا حني تأسست وقارن 

بينها وبني االختالف الذي نشهده في عصرنا هذا الستنتج بال شك أنها [أي الديانة] تقترب إما 

من الخراب أو الكارثة.

يّدعي الكثيرون أن سبب ازدهار املدن اإليطالية هو كنيسة روما. أخالُف ذلك، وسأُدلل ضد هذا 

الرأي باألسباب الالزمة، اثنان منهما فّعاالن لدرجة أنهما، بنظري، غير قابالن لإلنكار. األول أنه 

بسبب املثال السيء الذي وضعته محكمة روما فقد خسرت إيطاليا كل إخالصها وكل الدين. 

ويشهُد على ذلك العديد من العوائق والكثير من االضطرابات؛ فحيثما تواجد الدين فيمكن 

ضمان أن كل شيء على ما يرام، وحيثما غاب الدين فيمكن ضمان عكس ذلك. أّول ما نديُن له 

نحن اإليطاليون للكنيسة وللقساوسة هو كوننا غيُر متديّنني ومنحرفون.

لكننا نديُن لهم [الكنيسة والقساوسة] بأمٍر أكبر، وهو السبب الثاني لخرابنا. إنها الكنيسة التي 

أبقْت، وال تزال تبقي، إيطاليا ُمتفرقة. في الواقع ال يوجُد أّي دولٍة صارت ُمتحدة وسعيدة إال 

تحت ظّل جمهوريّة واحدٍة أو حاكمٍ واحد، كما حدث في فرنسا وإسبانيا. والسبب الذي جعَل 

إيطاليا في حالة مغايرة (أي حالة غياب الجمهورية الواحدة أو الحاكم الواحد) يعوُد بكامله 



للكنيسة. فعلى الرغم من أن مقّر الكنيسة الرئيسي في إيطاليا وامتالكها لسلطٍة زمنيّة، إال أن 

سلطتها وقّوتها ليستا كافيتني من أجل أن تستولي على السلطة في إيطاليا وتكون القائد؛ وعلى 

الجانب اآلخر فلم تكن بذاك الضعف الذي جعلها ال تستطيع االستعانة بإحدى القوى للقضاء 

على دولة إيطالية قويّة كّلما تهددت مصالحها. هناك دالئل وافرة في األزمان الغابرة. فمثالً، 

بمساعدة تشارلز العظيم، أخرجت [الكنيسة] اللومبارديني الذين كّونوا ما يشابه مملكًة ضّمت 

جميع إيطاليا. وفي أيامنا أيضاً جرّدت البندقية من قّوتها بمساعدة الفرنسيني، والحقاً طردت 

الفرنسيني بمساعدة السويسريني.

الكنيسة إذن ما كانت قادرةً على احتالل إيطاليا وما تركْت أحداً يحتلها. ونتيجة لذلك، فهي 

السبب الذي جعل شمل إيطاليا ال يلتّم تحت رئاسة واحدة، بل تحت أيدي أمراء وسادة عديدين 

كانوا متفرّقني وضعفاء فأصبحت [أي إيطاليا] ضحيّة لهجمات ملوك البرابرة وجميع املهاجمني. 

وكل هذا بفضل الكنيسة، وال أحد غيرها. إذا ما أراد أحٌد إثبات صحة هذا بتجربة واقعية، 

فيتوّجب عليه امتالك قوة هائلة تمّكنه من إرسال املحكمة اإليطالية (بالسلطة التي تمتلكها في 

إيطاليا) لتقطن في املقاطعات السويسرية (وهم الشعب الوحيد الذي يعيشون كما عاش الّسلف 

في دينهم ومؤسساتهم العسكرية). وسيكتشف أن أساليب املحكمة الشريرة ستسبب سريعاً 

اضطراباٍت في تلك املنطقة تفوُق أي حدٍث أينما كان مهما جلب من أضرار.

———————————

* اعتمدنا في ترجمة األبيات لترجمة “الكوميديا اإللهية” لكاظم جهاد، املؤسسة العربية 

للدراسات والنشر.


