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Abstract 

The Role of Rumors in the Annals of Tacitus 

A familiar characteristic of the historical works of Tacitus especially the 

Annals is the numerous rumors that often accompany his narrative. Rumors 

appear on various occasions and for diverse purposes.  The technique by 

which Tacitus in the Annals conveys an impression for which as an 

historian he is not willing to take responsibility, but as an artist he could 

guide the reader's interpretation of them. 

Tacitus has two ways for presenting the rumors, first, he cited the rumor and 

proved to be false, example the rumor of Drusus's death by poisoned cup. 

The second: he presented originally in the form of rumors and referred to 

them later in the narrative as if they were established facts and the 

impression which they create is powerfully implemented.  

Tacitus has concluded that it is often lack of information that prepares the 

ground for growth of rumors especially in times of crisis and death of any 

emperor that people tend to encourage rumors.  

Rumors are one of the devices that Tacitus uses to create an impression that 

might not be in harmony with, even contradicted by the facts. This is not 

babble indiscriminately repeated, it is a collection rumors carefully selected 

and arranged to throw discredit on the principate from its inception designed 

to set the stage for the drama that is to follow. 
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 ممخص البحث

 ." الحوليات "خاصة ة بانتظام في أعمالو التاريخية و استخدم تاكيتوس العديد من األدوات األدبي  
يتوس القارئ إلى بعض التفسيرات ، فمن خبلليا يوجو تاكانت الشائعات من أىم ىذه األدواتوك
يستطيع أن ديب ، ولكنو كأةالتأويبلت التي ال يستطيع المؤرخ أن يتحمل مسؤولية دقتيا التاريخيو 

، أن يقدم ىذه تقديم الشائعات، الطريقة األولى. وكان تاكيتوس لديو طريقتين في يوجو القارئ إلييا
 أن ، والطريقة الثانيةوسوس مسموًماحالة واحدة ىي شائعة موت در  يثبت زيفيا وىيالشائعات و 

مق انطباعًا ووجية خ، بل يقدم بعض التعميقات التي تائعة دون إثبات زيفيا أو تصديقياالش يذكر
. ويستخدم ه الشائعات عمى أنيا حقائق مثبتةبالتالي يجعل القارئ يتعامل مع ىذنظره الخاصة و 

اريخية. ويحدد مع مادتو الت اليس متناغمً  انطباًعاتاكيتوس مثل ىذه الشائعات عندما يريد أن يقدم 
، أحد األباطرة أو مشاىير الرجالت مو أوقات األزمات و األوقات ىي  ، وأنسب ىذهمحددة اً ليا أوقات

 . الشائعات ويروجيا االستماع إلى إلى فييا الشعب األوقات التي يميل وىي

 ، وليا دور في تحديد مجرىيي تظير مشاعر الشعب تجاه الحاكمولمشائعات وظائف كثيرة ف   
وظيفة نفسية في  ولمشائعة، األحداث التالية لمشائعة، وتستخدم أيًضا في تجديد األحداث التاريخية

، الحدث، وكذلك دور سببي يبين أسباب حدوث النفسية التي تكمن وراء الشائعة تحديد األسباب
لسرعة انتشار الشائعة  كذلك من وظيفة الشائعات دورىا في االنتقاالت المكانية والزمنية وذلك يرجع

 . وقوة تأثيرىا في الماضي والحاضرمن مكان ألخر 
ألن اىتمام ، وذلك كيتوس في سرده لؤلحداث التاريخيةرت الشائعات عمى مصداقية تاولقد أث   

. الشائعات عمىحيو الخاص معتمًدا عمى إكمال األحداث بشكل درامي من و  تاكيتوس كان منصًبا
براعة تاكيتوس في ترتيب ىذه  ذلك إلى . ويرجعالصعب اكتشاف الحقيقة التاريخية فيصبح من

يا عن سرد سياق الحدث وبالتالي ال نستطيع أن نفصم ال يتجزأ من اجعميا جزءً الشائعات بحيث ي
واالنطباعات عن ىدف تاكيتوس ىو أن يخرج القارئ ببعض األحكام  . وكاناألحداث التاريخية

كبلودية ال يستطيع أن يقدميا كمؤرخ ولكنو يجعل القارئ يصل إلييا بنفسو عن  ــــواألسرة اليولي
 . تأثيراتو الدراميةلفنية و اعتو اطريق بر 
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 مقدمة

استخدم تاكيتوس العديد من األدوات األدبية بانتظام لتصبح من السمات المميزة    
ومن ىذه األدوات األساليب الخطابية التي أتاحت لو أن يوجو القارئ إلى ، ألسموبو
والتأويبلت التي ال يستطيع المؤرخ أن يكتبيا أو أن يحرف بيا التفسيرات  بعض

استخدامو ليذه األدوات و (1)، ولكنو كأديب يستطيع أن يوجو القارئ إلييا.الحقائق
، ىذه األدوات التي ومقنعة ا عمى جعل ادعاءاتو مقبولةالمختمفة في أسموبو جعمو قادرً 

كبلودية وىو  ـــأباطرة األسرة اليوليوتجعل تاكيتوس كأديب يقدم انطباعات مختمفة عن 
 ما ال يستطيع تاكيتوس المؤرخ أن يتحمل مسؤوليتيا. 

، وىو من أىم األساليب الخطابية التي كان فن التعريض أول ىذه األدوات   
تعالج فترة عيد  التيمن الحوليات و  استخدميا تاكيتوس في الكتب الستة األولى

الظمم ذىن القارئ انطباًعا عن االستبداد و  يترك في استطاع من خبلليا أنتيبريوس، و 
 في تجنب االتيام المباشر كما فعل في كان فن التعريض متمثبًل و . عيد تيبريوس فى

الكتاب األول من الحوليات حينما تحدث عن جريمة اغتيال أجريبا 

                                                           
1
 - Chapman.C.S., " The Artistry of Tacitus " G&R vol. 16. N.47 (1947) p. 85 . 

أكذ األعزبر رشبثًبٌ ػهٗ ثشاػخ ربكٛزٕط انفُٛخ فٙ رصٕٚشِ األدذاس انزبسٚخٛخ ٔ رمذٚى انؼذٚذ يٍ انزفغٛشاد ٔ 

اػخ انفُٛخ ثٍٛ يؤسخٗ ػصشِ، االلزشادبد انشخصٛخ  انجذٚهخ  ، ٔ جؼم ربكٛزٕط فٙ انًشرجخ األٔنٗ  يٍ دٛش انجش  

.     اعزشٓذ ثجشاػخ ربكٛزٕط انفُٛخ   ثبنذٕنٛبد انكزبة انشاثغ ػشش ٔ لصخ لزم َٛشٌٔ أليّ أجشٚجُٛب ٔ   
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(2)بوستوموس
(Agrippa Postumus)  والتي أطمق عمييا الجريمة األولى في العيد

 (3)عيد تيبريوس. الجديد أي
" Primum facinus novi principatus fuit Postumi Agrippae caedes," 

                                                           
2

- Iulius Caesar Agrippa   االثٍ انضبنش نًبسكٕط فٛجغبَٕٛط أجشٚجب ْٕM. Vipsanius Agrippa  ٕٚنٛب ٔ

Iulia  و ٔأصجخ ٚذػٗ أجشٚجب ٕٚنٕٛط لٛصش  4و ، ٔثؼذ ٔفبح ٔانذِ رجُبِ أٔغغطظ يغ رٛجشٕٚط ػبو .ق  21، ٔنذ ػبو

Agrippa Iulius Caesar  و غشدِ أٔغغطظ يٍ انؼبئهخ انٕٛنٛخ ٔ َفبِ إنٗ عٕسُٚزٕو  6، ٔفٗ ػبوSurrentum   صى

ظ فٙ ْزِ انجضٚشح ٔ ثؼذ يٕد ، ٔنمذ صاسِ أٔغغط Planasiaو َفبِ يجهظ انشٕٛر إنٗ جضٚشح ثالَبعٛب  7فٙ ػبو 

 . و لزم أجشٚجب يجبششح  24أٔغغطظ ػبو 
OCD  s.v.Iulius Caesar Agrippa. 

 
3
- Allen. W. J .R ., " The Death of Agrippa Postumus ." TAPA.vol .78 , ( 1947) pp . 131- 

139 . 

، و قد قدم عدة دالئل  إجرامٌا   تا  و لٌس مو طبٌعٌا   أن موت أجرٌبا بوسوموس كان موتا    Allenوضح آالن 

 منها 
. إن تفاصٌل سرد موت أجرٌبا عند تاكٌتوس مختلفة عن دٌو  وكأن تاكٌتوس لدٌه سلطة االطالع 1

 على المكائد السرٌة  فً القصر دون غٌره من المؤرخٌن . 

الف واضحة تونٌوس و تاكٌتوس  قد رجع إلى نفس المصادر ، إال أن هناك نقطة اختٌٌبدو أن سو. 2

)و هو عند تاكٌتوس من قام   Sallutius Crispusو هً الدور المنسوب إلى ساللوتٌوس كرٌسبوس 

( لم ٌذكر هذا الشخص عند Clemensوموس و أجرٌبا المزٌف وهو العبد كلٌمٌنس تبقتل أجرٌبا بوس

د فً المقام األول تونٌوس و دٌو ، و هذا ٌجعلنا نستنتج  أن سرد تاكٌتوس لهذه الحادثة كان ٌعتمٌسو

على الشائعات ، و قد أكد تاكٌتوس أن كرٌسبوس هذا كان مخصص للقٌام بالمكائد السرٌة لكل من 

 أوغسطس و تٌبرٌوس  لٌوضح أن موت أجرٌبا جاء من خوف تٌبرٌوس على عرش اإلمبراطورٌة  . 

 كاتب هذا المقال أن سرد تاكٌتوس لم ٌعتمد على أٌة شهود عٌان.  . وضح أٌضا  3

. كذلك قال إن سرد تاكٌتوس قد أكد على السرٌة التامة لهذه الجرٌمة بالرغم من وجود ثرثرة العامة 4
( 11عن المحاكمة، وهذا ما نجده أٌضا عند موت جٌرمانٌكوس )الحولٌات، الكتاب الثالث. فقرة 

 ( 11وموت دروسوس )الحولٌات، الكتاب الرابع. فقرة 
Atrociore simper fama erga dominantium exitus. 

 "ٌكون تأثٌر الشائعة دائما قاسٌا  عندما ٌموت الحاكم " .
ن كان إكما ذكر عند تاكٌتوس و نه مات مقتوال  أو  طبٌعٌا   و لكن ترى الباحثة أن موت أجرٌبا لٌس موتا  

ٌل على على الشائعات إال أن بعض هذه الشائعات حقٌقٌة و لن تأتى من فراغ ، و الدل هذا السرد معتمدا  

ذلك موت العدٌد ممن كانوا ٌنافسون تٌبرٌوس على عرش اإلمبراطورٌة ، هل كان كل هذا العدد ٌعد 

، وال ٌفوتنا دور لٌفٌا فً اعتالء ابنها عرش اإلمبراطورٌة و دور كل أمهات األباطرة  طبٌعٌا   موتا  

لمؤامرات و الدسائس . األخرٌات فً اعتالء آباءهن عرش اإلمبراطورٌة و الذي ٌصل إلى القتل و ا

الدراسة التحميمية   من خبلل صورة نساء القصر في عصر كبلوديوسعن هذا الصدد انظر رسالة دكتوراه  "
                                   . 181 -156.ص .  2016لنفس الباحثة ، القاهرة  "لحوليات " تاكيتوس 
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(4)" إن أول جريمة لمعيد الجديد ) عيد تيبريوس ( كانت قتل أجريبا بوستوموس "  

زعم تيبريوس بأنو كان قد طرح تاكيتوس األسباب التي تجعل القارئ ال يصدق و 
ليفيا ىما المذان أصدرا تيبريوس و  صرح تاكيتوس أنأوغسطس، و  يتصرف وفقًا ألوامر

ذلك بسبب خوف تيبريوس من أن يعتمى أجريبا  عرش روما و . بقتل أجريبا األمر
يركز عمى الدوافع ويحمل األسباب  تاكيتوس يتجنب االتيام المباشر و ف (5).كراىية ليفياو 
يا نفاذ البصيرة إلى نواوالمشاعر والنوايا. ىذا االفتراض و  اء األفكاريعيد بنو 

قمل و  ، وىو ما أضرها يميز تقنية تاكيتوس الفنية، مالشخصيات الحقيقية تحت القناع
 (6). بو كمؤرخ الثقة

، الشائعات، موضوع الدراسة الوسيمة الثانية التي يستخدميا تاكيتوس كأداة فنية ىيو 
وضع ىذه  ، والطرق المستخدمة فيالدوافع من سرد ىذه الشائعاتاقش حيث سوف نن

ىل أثرت عمى الحقيقة التاريخية و ، ىذه الشائعات ، ودورالشائعات داخل السرد
 . حو ىذه الدراسة. ىذا ما سوف توضتاكيتوس كمؤرخموضوعية و 

 : تأثير الخطابة عمى كتابات تاكيتوس التاريخية أولً 
يدعى تاكيتوس في بداية الحوليات بأنو يفحص مادتو دون أن يصب جام غضبو    

عمى أحد يكرىو أو محاباة شخص يحبو. مؤكدًا أنو سوف يبتعد عن أي دوافع 
 :شخصية

" sine ira et studio, quorum causas procul habeo." 

                                                           
4
-  Tac .Ann . 1. 6. 1. 

5
- Martin . R.H.," Tacitus and The Death of Augustus " CQ , vol, 5 , N,1 ( 1955) p. 123 . 

ٚزكش األعزبر يبسرٍ أٌ أٔل جشًٚخ فٙ ػٓذ رٛجشٕٚط كبَذ يٕد أجشٚجب ثٕعزٕيٕط كًب كبَذ أٔل جشًٚخ فٙ ػٓذ 

انذٕنٛبد انكزبة األٔل ٍ ثذاٚخ ػُذ ربكٛزٕط يُٓب انزٕاص٘ ثٍٛ انجًهزٛ ٌٔ ْٙ يٕد عٛبَٕط ٔ ركش ػذح رٕاصٚبدَٛش

، ٔ كبٌ صبَٙ رٕاصٖ لذيّ ْٕ انزٕاص٘ ثٍٛ اإليجشاغٕس أٔغغطظ ٔ كالٔدٕٚط فٙ ذاٚخ انذٕنٛبد انكزبة انضبنش ػششثٔ

ٔل رجُٗ رٛجشٕٚط ٔ األخٛش َٛشٌٔ، ٔانزٕاص٘ األخٛش كبٌ ثٍٛ نٛفٛب ٔأجشٚجُٛب انصرشٖ األ :رجُٗ كم يًُٓب اثٍ صٔجزّ

، األٔنٗ فٙ انزخهص يٍ أجشٚجب غبح انطشٚك الثًُٛٓب نزٕنٗ انؼشػٕسٚش انششػٙ إلفدٔسًْب فٙ انزخهص يٍ انٔ

 .  غجٛؼٛب   نٛظ يٕرب  ْٔزا دنٛم آخش ػهٗ لزم أجشٚجب ٔ. عزٕيٕط، ٔاألخٛشح فٙ انزخهص يٍ ثشٚزبَٛكٕطثٕ
6
- Ryberg. I .S.," Tacitus'Art of Innuendo " TPAPhA . VOL . 73 ( 1942)PP. 383-385 .  
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 (7)" ، فعن مثل تمك الدوافع أنا بعيد كل البعدببل غضب أو حماسة" 
تقف براعة تاكيتوس األدبية وراء ميارتو األسموبية وبراعتو كراوي لؤلحداث.    

الفترة  ، وىيفترة أواخر القرن األول الميبلديونستطيع القول إن تاكيتوس قد تعمم في 
ز األول في التعميم التى شيدت الخطابة فييا تطورًا كبيرًا بحيث أصبحت تحتل المرك

، وكانت معايير الحقيقة التاريخية والموضوعية تخضع لفنون الببلغة داخل المدارس
، كذلك التأثر بالنغمة التعميمية من فن اإلقناع الفعال وفن الجدال واألساليب الدرامية

وكانت النظرة الرومانية لمتاريخ  (8)ه األساليب الخطابية بدرجة كبيرة.واألخبلقية ليذ
ل، تيدف إلى الوصول إلى القيم األخبلقية. يتفق ىي نظرة تعميمية في المقام األو 

، ماني بأن وظيفة التاريخ تعميمية وأخبلقية في المقام األولتاكيتوس مع الموروث الرو 
لذا فإن تاكيتوس في كتابة التاريخ كان يروى ما يجذب االنتباه إلى األفعال الفاضمة 

في  اً اضحو  اً ت ليا دور . وكانت الشائعاالمرشد األخبلقي لؤلجيال القادمةلتكون 
اكتشاف مقومات ىذه الشخصية وتأثيرىا الوصول إلى عمق الشخصية وسبر أغوارىا و 

غماس الشخصية في الحياة عمى الدولة، لذلك نجد تصوير الشخصية جاء من خبلل ان
.       و معظميا سياسية في المقام األولوكانت الشائعات التى وردت لدي ،السياسية  

القيمة األخبلقية في أن تاكيتوس يميل إلى البحث عن  Walkerووكر  كذلك الحظ   
ارجي لئلنصاف ، باإلضافة إلى المحافظة عمى إبقاء المظير الخكل حدث يصفو

وىذا ما جعل الدراسيين لتاكيتوس يصفون أسموبو باألسموب الخطابي  (9)وعدم التحيز.
أي األسموب الخطابي ) . ىذه االزدواجيةسوف األخبلقيويصفون تاكيتوس بالفيم

( ما جعل تاكيتوس يبحث عن عمى أنو يذكر الحقيقة التاريخية واألخبلقي مع التأكيد
فن البدائل و الشائعات التي تتيح لو أن يقدم تفسيرات عديدة لمحدث ولمشخصية التي 

                                                           
7- Tac. Ann. 1.1.15 . 
8
- Ibid. 4.33 .2  . 

9
 -Walker , B . , The Annals of Tacitus : A Study in the Writing of History , Manchester , 

1962. p .153 . 
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ي ال شك أن ىذه الشائعات تتعمق باألحداث والشخصيات، وىى تظير ف (10)يصفيا.
. وكانت الشائعات إما شفيية أو مكتوبة أو فة وألغراض متنوعةمناسبات مختم

كن أن تنقل سموك لتاكيتوس يم محادثات أو اعتقادات لبعض العامة.  فالشائعات طبقاً 
 (11).أفعاليمالشعب و 

 دوافع تاكيتوس لسرد الشائعات في األحداث التاريخية 
، فمنذ أن بدأ كانت الشائعة تمعب دوًرا ميًما في ترتيب أحداث السرد التاريخي   

أىميا ىي  تاكيتوس في كتابة عممو " الحوليات " اتبع عدة أشياء في ترتيب األحداث
، داث ووضعيا الواحدة بجانب األخرىجبره لكتابة األحأ، والذي الترتيب الزمني الصارم

يخ يمكن التغمب عمييا بطريقتين األولى ىي التمييد تمك القيود في كتابة التار 
smoothing والطريقة ي ليست ذات صمة بالموضوع الرئيسيانتقال الحقائق الت في .

( وىذا بالطبع ث بشكل يتعمق بالفكرة الرئيسية )موضوعيالثانية ىي إعادة سرد األحدا
كان أداة مفيدة يكسر االستمرارية الزمنية. وفى كمتا الطريقتين فإن استخدام الشائعات 

 (12)بالنسبة لتاكيتوس.
وكانت المشكمة الرئيسية لمنظرة التاريخية لمشائعات ىي أن تاكيتوس جعل ىذه    

السرد فصميا عن ال يتجزأ من سياق الحدث بحيث ال نستطيع أن ن االشائعات جزءً 
، أنو يرى من أمانتو ع تاكيتوس لسرد مثل ىذه الشائعات. وكان دافالتاريخي لؤلحداث

كمؤرخ أن يسرد كل األحداث عند كل السابقين لو وكذلك كل المصادر التي بين يديو 
 (13)ومن بين ىذه المصادر ىي الشائعات.

                                                           
10

- Sullivan .D ., "Innuendo and The " Weighted  Alternative " in Tacitus .." CJ. ( 1976 )  

PP. 312- 313. 
11

- Shatzman . I.," Tacitean Rumours ", latomus , vol. 33 . N.3 ( 1974) . p. 549. 
12

- Autin .L . " Rumour as  A Literary Device in Tacitus " Histos Working Papers 2015  

p. 2. 
13

- Ryberg. I.S., op. cit .p. 386. 
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 طرق استخدام الشائعات 
 : إثبات صحة أو زيف الشائعة الطريقة األولى

ون بحكمة وكان لديو كان تاكيتوس يعمم أن استخدامو لمشائعات البد أن يك   
شى تاكيتوس من ، ويخاً واقع اً عات أمر ، ألن الشك فى مصداقية الشائتحفظات حوليا

القارئ في االستنتاجات أن يقع  التي تنقميا الشائعة ويخشى أيًضا المبالغة في األخبار
، ر بين الطبقات الدنيا في المجتمعكذلك يرى تاكيتوس أن الشائعات تنتشاطئة. الخ

. مبالغة فييافيم الذين يصدقونيا في البداية وينشرونيا بالتحدث عنيا وتصديقيا وال
الوقت نفسو يرى أن  تاكيتوس قد انتقد ظاىرة الشائعة، نجده في لذلك إذا قمنا إن

، يرحب تاكيتوس الحقائق التاريخية. بمعنى آخر في طياتيا بعضالشائعة ربما تحمل 
. فيو كمؤرخ أيو الخاص حول الشخصيات واألحداثبالشائعات التي تكون مناسبة لر 

 ية، فالجميور يتحدث عنيا ويصدقياال يستطيع أن ييمل مثل ىذه القصص الشعب
لذلك نجد تاكيتوس في بعض  (14)من البيئة التاريخية التي يصفيا. وربما ىي جزء

(15)مثال ذلك سرده لحادثة قتل دروسوس، ألحيان يذكر الشائعة ويثبت زيفياا
Drusus 

سيانوس ، حيث ذكر أن تي يذكر فييا تاكيتوس رأيو الخاص، وىذه الشائعة البالسم
دروسوس قبل أن ينوى  أن سيانوس قد وشى ضدو  (16).قرر أن يقتل دروسوس بالسم

بنو دروسوس فشربو لقد تفادى تيبريوس شرب الكأس المسموم وأعطاه ال، و أن يسم أباه
ألن  :الشائعة لؤلسباب التالية: أواًل  ولقد رفض تاكيتوس ىذه (17)ومات في الحال.

: ألنيا ال تعتمد عمى مصدر موثوق فيو أو أي الطبقة العامة ىم من نشروىا، ثانياً 

                                                           
14

- Shatzman .I .op .cit . pp. 552-553 . 
15

، Vipsania، ْٕ االثٍ انٕدٛذ انًزجمٗ نزٛجشٕٚط يٍ فٛجغبَٛب  Iulius Caesar Drususٕٚنٕٛط لٛصش دسٔعٕط  -

، أصجخ  Livia Iulia، رضٔط يٍ اثُخ جٛشيبَٛكٕط نٛفٛب ٕٚنٛب و ػُذيب رجُٗ أٔغغطظ رٛجشٕٚط 4ػبو  أصجخ لٛصشا  

 . و  21ػبو  لُصال  
OCD  s.v . Iulius Caesar Drusus . 
16

- Tac .Ann .4 .8 . 2  
17

- Ibid.  4 .11 , 1-2 .  
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، وكان اإلمبراطور ىو أن سيانوس يعتبر مخترع كل شر ، والسبب الثالثسمطة
 (18).وسيانوستيبريوس يثق فيو ثقة عمياء.  وكذلك بسبب الكراىية الشعبية لتيبريوس 

ئو بأن يكونوا حذرين نحو الشائعة. وىذه تاكيتوس ىذه الشائعة وحذر قرا لذلك رفض
نما يرفض الشائعة توضح أن تاكيتوس ال يقبل كل الشائعات كمصدر تاريخ ي وا 

، ولكن يضطر إلى سردىا في األحداث ألنيا مميئة بالمعمومات المفيدة المؤيدة بعضيا
سيانوس وثقة تيبريوس العمياء فيو، وتوضح كراىية لوجية نظر تاكيتوس عن شر 

 . يدة التي انتقدىا تاكيتوس ورفضيا. وتعتبر ىذه الشائعة الوحالشعب ليما
 : وضع الشائعة دون تعميق عميها الطريقة الثانية

، الشائعة ن إثبات زيفيا أو صدقيا مثال ذلكوفي بعض األحيان يذكر الشائعة دو    
لبعض حيث عندما شعر أوغسطس بالمرض ا(19)ي موت أوغسطس،التي سردت ف

، وكان سبب ىذا الشك ىي الشائعة التي تروى أن توقع مؤامرة من ناحية ليفيا
لشائعة دون يروى تاكيتوس ىذه ا(20).وستوموس سرًا في المنفىأجريبا ب أوغسطس زار

حظتو أن ، بل أعطيا شيئًا من التصديق حينما سرد مبلإثبات صدقيا أو زيفيا
كن تيبريوس من اعتبلء حتى يتم تيبريوس وليفيا قد كتما موت أوغسطس وجعمو سًرا

تقديم الشائعات عند نية ل. وىذه ىي الطريقة الثاعرش روما ويصبح اإلمبراطور القادم
ة دون تقديم رأيو الخاص أو إيضاح كذبيا أو ، حيث يقدم تاكيتوس الشائعتاكيتوس
نما يقدم صدقيا      بعض التعميقات التي تخمق انطباًعا ووجية نظره الخاصة،، وا 

. ويستخدم ه الشائعات عمى أنيا حقائق مثبتةوبالتالي فإن القارئ يتعامل مع ىذ

                                                           
18

- Tac. Ann. 4 .11 .3 . 
19

 - Ibid. 1 .5 . 1. 
20

-  Ibid .3 .19 . 
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مع مادتو  اً الشائعات عندما يريد أن يقدم انطباعًا ليس متناغمتاكيتوس مثل ىذه 
 (21)خية فيمجأ إلى مثل ىذه الشائعات.التاري
رأي الشعبي لحكم أوغسطس كذلك نجد تاكيتوس في بداية الحوليات يمخص ال   

صيل لتمك المؤيدة ة دون أي تفضويسجل كل اآلراء المؤيدة واآلراء المتناقوتيبريوس، 
، أما المؤيدة فإنيا تكون ضئيمة لمغايةولكن في حالة تأييد التعميقات ؤيدة، أو غير الم

، وتوضع في أخر السرد أو مساحة كبيرة من التفاصيل األحكام غير المؤيدة تأخذ
الستقرار بدون أي تعديل أو الممخص النيائي لمفصل ويسمح ليا بالثبات وا

 (22)تصحيح.
 ؟متى يستخدم تاكيتوس الشائعات

نما    ىي مجموعة شائعات مختارة  إذن فإن ىذه الشائعات ليست ثرثرة دون قيمة وا 
سوء السمعة فى اإلمبراطورية منذ بدايتيا، وىي رد لبث الشك و ومرتبة في الس بعناية

لذلك نجد  (23)ما في األحداث التي تمي الشائعة.مصممة إلعطاء مساحة من الدرا
أنسب ىذه ، و ام مثل تمك الشائعات في سردهستخدتاكيتوس ينتظر الوقت المناسب ال

، شعب لتشجيع الشائعات، وىى األوقات التي يتجو فييا الاألوقات ىي وقت األزمات
وىذا نجده في الكتاب األول من األباطرة وانتظار تولى من يخمفو،  مثل موت أحد

 الحوليات حيث نجد أحد عشر شائعة يصور فييا تاكيتوس األيام األخيرة من عمر
ىذه الشائعات تعطى تاكيتوس الفرصة أوغسطس وصعود تيبريوس لعرش روما، 

. ه وتفسيراتو الخاصة لبعض األحداثلوجية نظر  لمعالجة المصادر التاريخية طبقاً 

                                                           
21

- Shatzman  I. op . cit .pp . 557 – 560.  
22

- Whitehead  D ., " Tacitus and The Loaded Alternative ", Latomus . vol .38 . N. 2  

(1979) p. 474. 
23

- Ryberg I.S., op .cit. p. 387. 
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أيضًا تظير الشائعات بكثرة في حاالت الموت ، حيث ظيرت ثماني شائعات حول 
 (24)دروسوس . موت جيرمانيكوس ومحاكمة بيسو ، وشائعة تتعمق بموت

 في األحداث التاريخية الشائعات  دور
 : دور الشائعة في إظهار مشاعر الشعب تجاه الحاكم أوًل 
، ب وعواطفو تجاه المواقف المختمفةيستخدم تاكيتوس الشائعة إلظيار مشاعر الشع   

ر شائعة أن أجريبا نش Clemensمثال عمى ذلك الشائعة التي تروى أن العبد كميمينيس
شعب وتوضح شعبية ، ذكر تاكيتوس أن ىذه الشائعة تعبر عن رأى البوستوموس حًيا

. كما ن الشعب ىم من صدقوا ىذه الشائعة، وذكر تاكيتوس أأجريبا وسط شعبو
مشعب أنو ، فمو رفضيا فبلبد أن يعترف لرد فعل تيبريوس تجاه ىذه الشائعةتوضح 

، شعبية أجريبا التي تيدد عرشومن  ، وكذلك فيو مذعورىو من دفع أجريبا لمموت
حكم ، ولذلك يمكن أن نة انتشرت ألن الشعب قبميا وصدقياويبين تاكيتوس أن الشائع

 ى أن تيبريوس كان مكروىاً ، فيذه الشائعة تدل عمعمى مشاعر الشعب تجاه حاكميم
 . حقيقًيا لقوتو أجريبا يعد تيديداً ، لدرجة أن شبح من شعبو

. الشائعات التي تبرز الرأي العام من(25)وت جيرمانيكوسانت الشائعات حول مك   
ه وأن ليفيا ليدمر  مانيكوس أبعد عن روما وأرسل بيسوفمقد صدق الشعب أن جير 

. ويمكن أن نستنتج أن الشائعات العدائية التي تعبر عن الرأي وببلنكينا تآمرا ضده
والتي تعبر عن الرأي ، وأن الشائعات المؤيدة م كانت شائعات عدائية ضد تيبريوسالعا

، مقت انطباعًا مختمفًا عن الحقائق، ىذه الشائعات خوجية لجيرمانيكوسالعام كانت م
. وىذا يوضح قدرة المؤرخ عمى ب يمكن أن يرسم من خبلل الشائعاتوأن وصف الشع

                                                           
24

- Shatzman .I .op .cit . pp. 555- 556 . 
25

، ْٕ االثٍ األكجش نُٛشٌٔ كالٔدٕٚط دسٔعٕط  Iulius Caesar Germanicusٕٚنٕٛط لٛصش جٛشيبَٛكٕط   -

Nero Claudius Drusus  ٔأَطَٕٛبAntonia  و فأصجخ يٍ  4و ، رجُبِ رٛجشٕٚط ػبو . ق  26أ  21، ٔنذ ػبو

 . و أصجخ دبكًب  ػهٗ ٔالٚخ انربل صى جشيبَٛب  21و صى فٗ ػبو  21 ػبو ؼبئهخ انٕٛنٛخ ، أصجخ لُصال  ان
OCD  s.v.Iulius Caesar Germanicus .   
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وأىوائو. وىذا يوضح أن األساس  ألىدافو تسجيل ىذه الظاىرة طبقاً  التبلعب في
دة ائعات ضئيل لمغاية ، لذلك لم يجرؤ تاكيتوس عمى تقديميا كماالواقعي ليذه الش

 :                                تاريخية حقيقية )واقعية(
" ideo nimirum in extremas terras relegatum, ideo Pisoni permissam 

provinciam;   hoc egisse secretos Augustae cum Plancina sermones. " 

رمانيكوس( بعيدًا إلى ببلد خارجية. وليذا جفمقد أرسل ) ،تأكيد، وليذا السبب" بال
حاديث ليفيا مع ، ىذا ما جعل أالسبب ) أيًضا( قد عيدت ىذه المقاطعة لبيسو
 (26)ببلنكينا تتثرثر"

األحداث التالية لها  مجرىا: دور الشائعة في ثانيً   
كذلك كان لمشائعة دورًا ميمًا في األحداث التالية عمييا، فعمى سبيل المثال كان    

م ىى الشائعة  التي تروى أن  26عام  (27)الثارثيين من أسباب قيام ثورة القبائل
                            :أن تقسم ثريكا إلى دويبلت بعيدة الحكومة الرومانية نوت

ac tum rumor incesserat fore ut disiecti aliisque nationibus permixti diversas 

interras traherentur. 

المتفرقين والقبائل المختمطة سحبوا إلى الحمفاءبعدىا انتشرت شائعة بالخارج أن و "   
(28)بمدان بعيدة "  

. العامحرب وأداة تأثير عمى الرأي كذلك فإن الشائعات تعتبر وسائل قوة في ال   
ح تاكيتوس أن البارثيين كادوا أن يخفقوا فى تحقيق النصر كنتيجة لمشائعة الزائفة ضو   

:التي أشيعت أن ممكيم قد قتل   
" fama tamen occisi falso credita exterruit Parthos victoriamque 

concessere." 

                                                           
26

 - Tac .Ann . 2. 82. 3 -5 . 
27

جؼهزٓى ٚزًٛضٌٔ  لجبئم انضبسصٍٛٛ، ْى لجبئم ٚؼٛشٌٕ دٛبح انجشٚخ فٙ أػهٗ انًشرفؼبد ٔ انججبل ، ْزِ انذٛبح انمبعٛخ -

، ٔ رجٓٛض جٕٛشٓى ثبنجُٕد انشجؼبٌ أيب ػٍ رًشدْى ظذ انشٔيبٌ فكبٌ عججّ سفعٓى نزذًم سعٕو. ثبنؼُف ٔ انششاعخ 

ٔ ػُذ اَزشبس انشبئؼخ ثزفشلٓى ٔ رمغًٛٓى إنٗ دٔٚالد صرٛشح دًهٕا انغالح ٔ لبيٕا ثزًشد ظذ انمٕاد انشٔيبَٛخ ٔلبنٕا 

 . نشٔح انزٙ رصًى ػهٗ انذشٚخ أٔ انًٕد إٌ نذٚٓى انغٕٛف ٔانجُٕد ٔ ا
Tac .Ann .4 .46 . 
28- Ibid.4.46.10 . 
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، إال أنيم أحرزوا ارثيين " ومع أن شائعة موتو الكاذبة التي تم تصديقيا ، أخافت الب
 (29)النصر "

 وظيفةالشائعة في التقنية األدبية : ثالثًا
ما لم يستطع يستخدم تاكيتوس الشائعات كوسائل أدبية يستطيع من خبلليا قول    

بقتل جايوس ولوكيوس حفيدا . والمثال األشير ىو اتيام ليفيا تاكيتوس المؤرخ قولو
رنا ، حيث يخبمحتمل لئلمبراطوريةيبريوس كوريث ، وىذا عندما جاء تأوغسطس

وموت جايوس وىو فى طريقو إلى إسبانيا ولوكيوس  تاكيتوس أنو بعد موت أجريبا
الحظ التعس أو ، ثم عقب تاكيتوس بجممتو سواء بواسطة ينياعند عودتو من أرم
 . بخيانة زوجة أبييم

" ut Agrippa vita concessit, Lucium Caesarem euntem ad Hispaniensis 

exercitus, Gaium remeantem Armenia et vulnere invalidum mors fato 

propera vel novercae Liviae dolus abstulit." 

ناء ذىابو إلى جيشو في وىكذا فارق أجريبا الحياة ، وكذلك فإن لوكيوس قيصر أث" 
، لقى كبلىما نيا ، وقد أصابو الوىن بسبب جرحووجايوس عند عودتو من أرم إسبانيا،

 (30)حتفو بسرعة بفضل ما كتبو القدر عمييما أو بحيمة من زوجة أبييما ليفيا " 
عمى شكل شائعات  دليل عمى تصديق مثل ىذه التيم وىي تأتيثم يقدم تاكيتوس ال   

ده في الكتاب األول ، حيث نجحداث البلحقة وكأنيا حقائق راسخةتوضع في سرد األ
زوجة أب خطيرة عمى بيت  ة العامة التي تتيم ليفيا بأنيايذكر الشائعمن الحوليات 

 : القياصرة
postremo Livia gravis in rem publicam mater,gravis domui Caesarum 

noverca. 

                                                           
29 - Tac .Ann .6.35.15 
30

-  Ibid.1 .3 . 10 – 13 . 
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ا عمى خطيرة أيضً في النياية، فإن ليفيا األم الخطيرة عمى الدولة، فيي كزوجة أب " و 
 (31)بيت القياصرة "

اإلضافة إلى موت مسؤولية ليفيا عن موت جايوس ولوكيوس بىذه الجممة إلى تشير 
وىى االبنة الوحيدة  Vipsaniaثم يذكر تاكيتوس أن فيبسانيا  (32)أجريبا بوستوموس.
تموا إما بالسم أو الباقي قد ق  وستوموس التي ماتت ميتة طبيعية و من أبناء أجريبا ب

، ورغم أن يوس ولوكيوسجريبا بوستوموس وجاالمعنى يشير إلى موت أبالتجويع. و 
شكل  فيالحقيقة لم تؤكد إال أن االنطباع الذي تخمقو ىذه الشائعات المستخدمة 

 لمغاية: قوي األدبية األلفاظدام استخ
paucosque post dies Vipsania mater eius excessit, una omnium Agrippae 

liberorum miti obitu: nam ceteros manifestum ferro vel creditum est veneno 

aut fame extinctos. 

اء أجريبا التي ، وىى الوحيدة من أبن(أم دروسوسبسيانيا أمو )بعد أيام قميمة في" و 
، وباقي الذين قتموا اعتقد بوضوح ) أنيم قتموا ( إما باألسمحة أو ماتت ميتة طبيعية

(33)ر جوًعا "ضو أو بالت بالسم  
 : دور الشائعة في تجديد األحداث التاريخية رابًعا
نعاش األحداث الماضيةيستخدم تاكيتوس الشائعة كوسيمة     ، ومثال ذلك لتجديد وا 

م 37وس اتيام أرنتيوس بجريمة الخيانة، تحدث تاكيتوس عن عام عندما ذكر تاكيت
وداء ث السأعطى مسحة تاريخية لكل اإلدانات في عصر تيبريوس ثم يتنبأ باألحداو 

حداث ، ومن بينيا اتيام أرنتيوس بالخيانة كنتيجة لؤلالتي سوف تأتى بعد ذلك
 (34).السابقة

 
                                                           

31
 - Tac . Ann.  1. 10 . 23 – 24 . 

32
- Barrett  A. A., " Tacitus , Livia and The Evil Stepmother" , Rheinisches Museum fur  

Philologie . vol. 144 . N. 2 ( 2001) . pp . 172 – 173 . 
33

- Tac. Ann. 3. 19. 10 – 13.  
34

-  Ibid.6. 47. 1- 15.   
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 : الدور النفسى لمشائعة خامًسا
، حيث يرى إعطاء السبب النفسي وراء األحداثمن وظائف الشائعات أيضًا    

 أسباب نفسية، لو أن توتر العبلقة بين تيبريوس وجيرمانيكوس Shotterالباحث شوتير 
كذلك يقول إن تاكيتوس يركز عمى رد الفعل  (35).وىى الغيرة من شعبية جيرمانيكوس

ويركز تاكيتوس عمى دور الشائعات في  (36).شعبي لياتين الشخصيتين عمى األخصال
من الصورة الكاممة  ا، ألنو يعتبره جزءً رد فعل الشعب النفسى حول األحداثإيضاح 
وما يقصده شوتير ىو أن تاكيتوس لم  الصورة غير مدركة.لتي بدونو تكون لمحدث وا

أراد أن يوضح كل عناصر السمطة )من شخصيات  يحرف الحقائق التاريخية ولكنو
من ىذه العناصر الحدث وسبب أن يدرك وأدوات( في ىذه الفترة، ويستطيع القارئ 

. ؤرخر أن توضيح مشاعر الشعب كان جزًءا من ميمتو كم. كذلك يرى شوتيحدوثو
. واستشيد شوتير كان المصدر ىو الشائعات الشعبية ومن واجبو أن يبينو حتى لو

، انتحاره بوقت قصيريد بيسو قبل روىا تاكيتوس عن وجود مستند في  بالشائعة التي
، أنيا تعطى معمومات معاصرة لمحدث ووضح أن أىمية ىذه الشائعة أنيا باإلضافة

الشعبي تجاه ىذا الحدث، وكيف كان يشعر رد الفعل  فيي أيضًا توضح كيف كان
ن وتواطئو مع بيسو لقتل جيرمانيكوس ريوسبالشك تجاه تيب الشعب . ىذه الشائعة وا 

د ، فيي تزو يا أكثر قوة من الدوافع المنطقيةكانت من الدوافع غير المنطقية ولكن
في فعة ، وفى الوقت نفسو فإن الشائعة ليا داللة نابالدليل الواقعي والنفسي لمحدث

                                                           
35

 - Shotter  D.C. A., " Tacitus , Tiberius and Germanicus " Historia, vol. 17, N. 2 (1968)  

                                   p. 196 . 
36

 - Williams K. F., " Tacitus' Germanicus and The Principate " Latomus, vol.68, N. 1, 

                                 (2009) , p. 117.  

 انشؼجٛخ بئم ٔعكبٌ ٔصفب  يهٛئب  ثكم انًضاٚب ٔانف ٛبيض  أٌ ٔصف ربكٛزٕط نشخصٛخ جٛشيبَٛكٕطٕٚظخ األعزبر ٔٚه

. ، ٔ ٚغزطٛغ أٌ ٚخهك يُّ انطبغٛخ اعزجذاد شخصٛزّٛجشٕٚط انًظهًخ ٔ رنك نٛؼكظ سٔح رٔ  
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كذلك وجد أن الشائعات ربما تعكس التفكير  (37)إيجاد أسباب لؤلحداث الغامضة.
صبح الشائعة أسبابًا في حد ، وىنا تعاصر لشخصيات خاصة أو أحداث خاصةالم

استرضاء أوغسطس ألجريبا ، مثال ذلك وضح تاكيتوس الشائعات التي أحاطت ذاتيا
دليل ظرفي يوضح التأثير الحقيقي ألفعال ، كانت ىذه الشائعة عبارة عن بوستوموس

 بوستوموس فأسرع إلى التخمص منو: تيبريوس حينما امتمئ بالخوف من تأثير أجريبا
quippe rumor incesserat paucos ante mensis Augustum, electis consciis et 

comite uno Fabio Maximo, Planasiam vectum ad visendum Agrippam; 

multas illic utrimque lacrimas et signacaritatis spemque ex eo fore ut iuvenis 

penatibus avi redderetur: 

( اختار أوغسطس عل حركت الشائعة القميل من الناس، وقبل شيور )قميمة" بالف
رة ببلناسيا في أصدقاءه األقرباء ورفيق واحد ىو فابيوس ماكيموس ليبحر إلى جزي

مارات المعزة من الجانبين . وىناك ذرف كبلىما دموع كثيرة وبدت أبازيارة إلى أجري
(38)لشاب ربما يعود إلى منزل جده " ( األمل في أن ا)لتعطي  

ان سببًا لرد ، كي السناتوس عمى اعتبلئو عرش روماكذلك اعتراض تيبريوس ف   
، حينما أقنعت ء اعتبلء ابنيا تيبريوس عرش رومان ليفيا كانت وراالشائعة التي تقول إ

 :ابنيا تيبريوسأوغسطس فى مرضو بتبني 
dabat et famae ut vocatus electusque potius a re publica videretur quam per 

uxorium ambitum et senili adoptione inrepsisse. 

" وسرت الشائعة، التي ترى أن استدعائو وانتخابو ) كمرشح ( أكثر قوة لئلمبراطورية، 
 (39)تبنى الرجل العجوز ) البنيا ( " ع إلى مكيدة الزوجة ) ليفيا ( و يرج

                                                           
37

- Shotter  D.C.A.," Tacitus' View of Emperors the Principate ", ANRW ,vol.2,33,5 (1991). 

P. 3293. 
38

- Tac .Ann . 1. 5. 2-5 . 
39

 - Ibid.1. 7 . 23 – 25 . 
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إذن فالشائعات ال يمكن تجاىميا فيي جزء من الحدث وبدونيا ال يمكن إدراك    
الحدث بصورة متكاممة ألنيا ىي التي توضح بما يشعر الشعب، وبدونيا ال يمكن 

 40حداث. تشكيل االنطباع الصحيح لمموقف كي يسيل فيم سبب األ
 لمشائعة : الدور السببيسادًسا

، عند تاكيتوس وىى الوظيفة السببيةثم أضاف جيبسون وظيفة أخرى لمشائعات    
 اً سببي اً نت دافعإال أنيا كا ا تاريخًيابالرغم أنيا ليست مصدرً  وقال إن الشائعات

 ,quod, quippe)ذلك باستخدام بعض الكممات مثل لؤلحداث التي تمييا. و 

igitur,quia, eo , etenim) وأعطى (40). ألنو، السبب في ذلك، والحقيقة أنو: بمعنى
، كانت من األسباب (41)لشائعات التي أشيعت حول موت أوتوأمثمة كثيرة منيا ا

، الفورم  بعد التقارير المتضاربة الميمة لرحيل جالبا من القصر اإلمبراطوري إلى
وكان اليدف ىو إسقاط  (42). إغراء جالبا لمخروج إلى الخارج فاقترح مؤيدي أوتو

 (44)عمى دور الشائعة في  موت جالبا: ولكن السرد السابق يؤكد  43. جالبا
multi arbitrabantur compositum auctumque rumorem mixtis iam Othonianis, 

qui ad evocandum Galbam laeta falso vulgaverint. 

العديد ىذه الشائعة ) قتل أوتو فى المعسكر( التي ا لفت و انتشرت بواسطة "  صدق 
جالبا ) لمخروج خارج  أحزاب أوتو،  الذين نشروىا بين الحشد ككذبة سارة إلغراء

(45)القصر( "  
                                                           

40
- Shotter  D.C.A. op .cit. p. 3294 .  

41
و ، ْٕ صٔط ثٕثبٚب عبثُٛب  66و إنٗ 11، ػبػ فزشح يٍ Otho Marcus Salvius فٕٛط أٔرٕ يبسكٕط عبن -

Poppaea Sabina  ٔصذٚك َٛشٌٔ ، أػجت َٛشٌٔ ثضٔجزّ فطهمٓب ٔأسعم أٔرٕ إنٗ نٕعٛزبَٛبLusitania  كذبكى

يؤايشح ثٍٛ انذشط و ، عبَذ جبنجب ٔ رًُٗ اٌ ٚكٌٕ ٔسٚضّ ، َظى  65و ٔظم ثٓب دزٗ يٕد َٛشٌٔ ػبو  15ػهٛٓب ػبو 

 . ٔدبٔل انظٕٓس كٕسٚش ششػٗ نُٛشٌٔ ، 66انجشٚزٕسٖ ػبو 
OCD .s.v . Otho Marcus Salvius . 
42

- Tac. Hist . 1.34.5.  
43

 - Ibid.  1.39.1 . 
44

- Gibson . B.J.," Rumours as Causes of Events in Tacitus ", Materiali e Discussion per  

l'analisi dei Testi Classici , n .40 (1998) . p. 117. 
45 - Tac .His .1.34.10- 12 . 
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 في النتقالت المكانية  ةالشائع : دورسابًعا
كان يتبادل بين  من أجل أن يحفظ تاكيتوس البناء الحولي فإن تركيز األحداث   

، خاصة ي روما و الموقف السياسي الخارجي، الموقف السياسي فمنطقتين رئيستين
، اصطناعًيا ة لمقارئ المعاصر شيئاً الحروب ضد البرابرة ، وىذا التبادل يبدو بالنسب

أول عمل حولي انتقده شيشرون بشدة، فكان عمى تاكيتوس ليتفادى ويذكرنا ببساطة ب
، عندما خبلل إحدى المقاطعات من األخبار يصل إلى المدينة منليصف جزء ىذا، و 

يمجأ إلى الشائعة لتقوم بوظيفة  أن يحتاج إلى تحريك وجية النظر من مكان ألخر،
،  وأكثر تبريرًا لؤلحداث والسردالتحريك المكاني ، وىذا نظرًا ألن الشائعة أكثر قبواًل 

. فنجد تاكيتوس يرةومسافات كب ومناطقوكذلك لقدرة الشائعة عمى االنتشار في أماكن 
، مثال عمى ذلك نياية فة في روما كان يمجأ إلى الشائعةكي ييدئ من األحداث الجا

ول بيسو السيطرة عمى سوريا ، يحامن الحوليات بعد موت جيرمانيكوس الكتاب الثاني
(46)يوستسينعمييا  ويفشل، ويستولي

 Sentius ما:أمر أن يصل ىذا الخبر إلى رو الذي 
dum Caesar cui Suriam permitteret consulitur.non receptae condiciones nec 

aliud quam naves et tutum in urbem iter concessum est. 

" في حين أن قيصر قد تشاور في احتمالية إرسال )بيسو( إلى سوريا ، فإن ىذه 
عبرت ( إلى السفن خر و إنما ) األخبار المحفوظة عبرت ليس إلى مكاٍن أ

 (47)طريق المدينة ) روما ( بسبلم ". ( إلىو)وصمت
نما يعرض    مشاىد جغرافية  وال يكتفي تاكيتوس بمجرد االنتقال التعبيري لمشائعة وا 

 ..…postuam، الواليات وروما عن طريق الجممة الظرفية بين الشرق والغرب

adferbantur   الشائعة:التي تشير إلى المسافة التي عبرتيا و 
At Romae, postquam Germanici valetudo percrebuit 

                                                           
، كان Atina، هو من عائلة مرموقة من أتٌنا Gaius Sentius Saturninusسٌنتٌوس ساتورنٌنوس  جاٌوس  -46

، وفى عهد ق.م  14على والٌة افرٌقٌا عام  ق.م و كان بروقنصال   14ق.م  و برٌتورا  عام  11عام  قنصال  
 رسل كموفد رسمى على والٌة سورٌا  .أمبراطور تٌبرٌوس اإل

OCD  s.v.Gaius Sentius Saturninus. 
47

- Tac .Ann .2 .81 .10 . 
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cunctaque ut ex longinquo aucta in deterius adferebantur, 

ور صحة ،  بعدما انتشر )خبر ( تدىندما انتقمت كل األخبار إلى رومالكن ع" و 
بشكل  ، كما زادت األخبار عبر المسافة الطويمةجيرمانيكوس عمى نطاق واسع

 (48)"يءس
فمن المميزات االجتماعية لمشائعة قدرتيا عمى تغطية مسافات طويمة واحتفاظيا    

، وفي الوقت نفسو تؤدى وظيفتيا وىى تيدئة بقوة سريانيا وتأثيرىا وسط الشعب
نما أي سرد يع كس األحداث التي األحداث االنتقالية ليس فقط بين الواليات وروما وا 

 . مكانين  حدثت في
 الشائعة في النتقالت الزمنية : دور ثامًنا
لتقميل االصطناعية في اإلطار الحولي الذي كان يتبعو تاكيتوس في كتابة    

لكن متفرقة في الزمن ليعطى الوحدة في ا و ت كان يضم األحداث السعيدة معً الحوليا
في دم الشائعة . تستخية وتعطى التأثير الدرامي الواضحالسرد التي تمده باالستمرار 

معتمدة عمى قوة تأثير الشائعة  عل ىذا النظام الجديد أكثر قبواًل غمب األحيان لتجأ
االجتماعية. وتصبح الشائعة بمثابة القناة الشعبية لتوصيل األخبار الجديدة وتحافظ 

 (49)عمى الوحدة الموضوعية لمحدث. 
 

تاكيتوس كمؤرخ  يةقاصدمتأثير الشائعات عمى   
يقع عمى األطراف الشمالية  منزالً Lyonوجد مواطني مدينة ليون 1528في عام    

، ىذه الوثيقة رونزية عرفت باسم القرص الكبلوديجد بيذا المنزل قطعة ب، وو  لمبمدة
عبارة عن خطاب كبلوديوس لمجمس  ىي نسخة من أعمال مجمس الشيوخ وىي

، الرومانيوية مجمس الشيوخ ضالسناتوس بانضمام بعض الزعماء الغاليين إلى ع
                                                           

48
- Tac.Ann.  2. 82 .1-2 . 

49
- Autin  L . op .cit . pp. 3-4 . 
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الحادي عشر الفصل الرابع  وكان ليذا الخطاب صدى في حوليات تاكيتوس الكتاب
بالكاد يوجد تشابو  ، وبمقارنة ىذه الوثيقة بما جاء عند تاكيتوس وجدوا أنووالعشرين

ظرة خاطفة عمى أعمال قال األستاذ واليسمى إن تاكيتوس قد ألقى نبين النسختين، و 
نو قد خمق جوًا أكثر مبلئمة لخيالو األدبي دون أن يتقلشيوخمجمس ا يد بالحقيقة ، وا 
زامو بالحقيقة التاريخية يعد ىذا دليبًل عمى براعة تاكيتوس الفنية وعدم الت (50)التاريخية.
، فقد يتبع الحقيقة التاريخية مع يس معنى ذلك عدم مصداقية تاكيتوس، ولالمطمقة

وجية نظر  ى األحداث والشخصيات . فمقد كانتمية عمإدخال بعض األساليب الدرا
تاكيتوس التاريخية ىي المقارنة بين حرية التعبير التي تمتع بيا الرومان تحت حكم 
ة الجميورية وحرمانيم من حرية التعبير وحريتيم التي سادت من خبلل المحاكم السري

يمجأ إلى  لمشعب أن، تحت ىذه الظروف كان البد والمغمقة في العيد اإلمبراطوري
ت كانت حقيقية، فمقد رفض تاكيتوس ، بعض ىذه الشائعاالشائعات لفيم األحداث

 .                   ية دون تعميق عمى صدقيا أو زيفيان ولكنو ترك البقواحدة أو اثني
في سرد تاكيتوس لقصة موت جيرمانيكوس ومحاكمة بيسو وجدنا ىذا  السرد في    

SCPPالشيوخ أو ما يسمى  سجبلت أعمال مجمس
قد قدم تاكيتوس  ، ووجدنا أن (51)

يتحدث عن حكم بيسو و  الثانيالكتاب  في األول الجزء، جزئينىذه القصة عمى 
م  19من سوريا عام  اإلجباريةم حتى مغادرتو 17عينو تيبريوس عام  أنلسوريا منذ 

موت جيرمانيكوس  مشيد انسحاب بيسو من و  جيرمانيكوسو  بين تيبريوس الصراعو 
 تنتيي، و لسمطة جيرمانيكوس وبين جنود بيسونود الموالين مسمح بين الجالنزاع وال

، الثانيمن الحوليات الكتاب  فصبلً  18تحتل  ىي.  و بيزيمة بيسو واستدعائو لروما

                                                           
50

 - Wellesley . K., " Can You Trust Tacitus ?" . G&R .vol . 1, N. 1 ( 1954 ) . P .13 . 
51

- Damon. C., " The Trial of Cn. Piso in Tacitus' Annals and The " Senatus Consultum de 

Cn. Pisone Patre " : New Light on Narrative Technique . " AJPh , vol . 120 , N. 1 ( 1999) . 

P. 143. 
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مع ما جاء في أعمال مجمس الشيوخ  متشابيةحقيقية  أحداثاً ىنا قد سرد تاكيتوس و 
Scpp . 
روما ورد  فييشمل محاكمة بيسو الكتاب الثالث و  فيمن السرد فيقع  الثانيالجزء  أما

ذا الجزء قد ى في، و خذ الثأر لموت جيرمانيكوسأو تيبريوس فعل الشعب تجاه بيسو و 
 . ىذا الجزء بكثرة فيتحت غمامة الشائعات المستخدمة  حجب تاكيتوس الحقيقة

 فيبمقارنة ما ورد ، و SCPPما يعرف  أو الشيوخمجمس  أعمال فيوردت ىذه القصة 
ىناك حذف  أننجد ذاتيا الحوليات عن القصة  فيما سرده تاكيتوس ىذه الوثيقة و 

 أبعادىو جزء ميم لمعرفة ، و الشيوخ لم يذكر عند تاكيتوسمجمس  أعماللجزء من 
 . تل جيرمانيكوسبيسو عن ق بمسؤولية.  ىذه الحقيقة المتعمقة الحقيقة التاريخية

يتحدث فيو  الذي الثانيمن الكتاب  69الفصل  فيالسرد عند تاكيتوس  أبدي   
ن، و و لو بيسوضعو  الذين سبب مرضو السم أجيرمانيكوس عمى فراش موتو ب بيسو  ا 

ىذا  إلىيظير كيف وصل جيرمانيكوس  أنبدال من ، و لمتجسس عميو أرسلقد 
 فيوجدت  التيالسحرية  أمارات استخدام التعاويذ بعضعن وجود االعتقاد، حدثنا

 ءوابدجيرمانيكوس قد شيدوا الدليل عمى السم، و  أصدقاء نإقال ، و جسد جيرمانيكوس
 كيالعام  يألمر الجثة  تعرضن أسمحوا بو  العام يأالر  عمىشكوكيم  عرض في

 اً العام متميف يأالر وجد الدليل عمى السم كان  أنبعد ، و الخارجية لمسم اآلثاريشاىدوا 
، حينما ذكر الدرامية مؤثراتودخل تاكيتوس أخبر موت جيرمانيكوس بالسم ، ثم  شرنل

، ، كانت عمى صمة بزوجة بيسوMartinaمارتينا تدعى  السم و  بوضعالمشيورة  المرأة
التأثير و  الدراميلخمق الجو  األحداثزجت عمى  التيكل ىذا الكم من الشائعات 

، روما إلىطريقيا  في مفاجأً  المرأةجاء موت ىذه ، الحبكة الدرامية وإلدخال، قنعالم
ا. كل ىذا جيرمانيكوس  مات مسمومً  أنحقيقة   تأكيدوذلك لزيادة شكوك العامة و 

نو من أ، بالرغم السم وضعتفاصيل عن كيفية  يألم يذكر فيو تاكيتوس  الدراميالسرد 
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فصل كيف ثبت موتو بالسم و أبن تيبريوس قد ىو تسمم دروسوس او  خرآمكان  في
عمى  الدرامي التأثير إلدخالن شائعة تسمم جيرمانيكوس كانت إف إذن، السم لو وضع

 أنيريد تاكيتوس  التيغيابيا من السرد كان سيؤثر عمى الحبكة الدرامية و  األحداث
 . مبراطوريةإلبيا مساوئ عصر ا فيص

اىتمام  حوردعاء بالتسمم ىو مكان اإل، و د وىو محاكمة بيسومن السر  يناثالالجزء 
 :م جيرمانيكوس بيده الممطخة بالسمبيسو قد مس طعا أن افترضتاكيتوس و 

in convivio Germanici, cum super eum Piso discumberet, 

infectos manibus eius cibos arguentes. 

، ليتيم متكئًا عمى منضدة الغداء بجواره ، حينما كان بيسو" في مائدة جيرمانيكوس
(52)بيده )المسمومة( " مط طعاموبخ  

لم يروا ما شرع  أصدقائوعدد من ن جيرمانيكوس نفسو و أيؤكد تاكيتوس عمى ذلك بو 
نما ذكر الغرباء  لم يذكر تاكيتوس عبيد جيرمانيكوستنفيذه و  فيبيسو  المقربين وا 
 : منيم

quippe absurdum videbatur inter aliena servitiaet tot adstantium visu, ipso 

Germanico coram, id ausum; 

" بالتأكيد من الحماقة أن ي رى بين العبيد الغرباء وأن يجرئ عمى فعل ىذا تحت أعين 
(53)، وفى حضور جيرمانيكوس نفسو "العديد من المتفرجين  

بيسو  أنذكر ، و من قدرتو عمى رد التيم اً ا لسرد تاكيتوس يصف الدفاع واثقوفقً و 
وضعيطمب من الوكبلء ، و عبيده الخاص الكشف عمىيتم يترك المحكمة و  أن ضر ع  

(54).يب من ثبت عمييم التيم لمتعذ  
 جيرمانيكوس قد مات أندليل قاطع عمى  يأوال يوجد  يبدو السرد متماسكاً  اآلنحتى 
نو ليس أ، نجد مجمس الشيوخ أعمال فيالمذكورة  األحداثلكن بممحة عمى و ، امسمومً 

                                                           
52

-  Tac. Ann. 3 .14 . 5-6 . 
53

 -  Ibid .3 .14 . 7-8 . 
54

-   Ibid. 3 .14 . 2- 4 . 
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لكن فقط صدى لزعم جيرمانيكوس عمى جيرمانيكوس، و م مستكممة عن  يأىناك 
مجمس  أعمال في الموضحكان السبب ن بيسو ىو سبب موتو . و أفراش موتو ب

ا . ثانيً (29 – 27ة جيرمانيكوس لبيسو )صداق يأىو االبتعاد عن صداقتو  الشيوخ
 التيالجريمة ، و موت جيرمانيكوسلسبب عن الا ن مجمس الشيوخ لم يمق اىتمامً إف

فسادبمصالح الدولة و  رارضاإلجريمة  ىيالمحاكمة  في وسقط بيا بيس  االنضباط ا 
عمى الحرب  التحريضو  حو الخاص،لالخارجية لصا الشؤون فيبالتدخل  العسكري
لم  ألنياالخالدة  لآلليةبالشكر  عن وجيات نظره مزوداً  قدم السناتوس تقريراً ، و األىمية

المصدر موقف تيبريوس  يوضح. و سبلمة الدولة إلزعاجتسمح لخطط بيسو الدنيئة 
ن المصدر إف إذن(55).خطط ليا التي األىميةتجاه بيسو باالنزعاج منو بسبب الحرب 

بكثير من  أكثرية بارزة ضجعل موت جيرمانيكوس ق الذيا مع تاكيتوس مختمف تمامً 
يرجع ، و الرومانية اإلمبراطورية أمنيدمر بيا  أن وكان ينوى بيس التي االضطرابات

ن ىذا إبالطبع فسرد تاكيتوس . و  فيالعناصر الدرامية  إدخال إلىىذا االختبلف 
اكمة ، عند تاكيتوس جاءت المحثر عمى نتيجة المحاكمةأاالختبلف بين النسختين قد 

 أرممتوجيرمانيكوس و  أصدقاءبو  نادي الذير أ، الثبسبب الثأر لموت جيرمانيكوس
 الذير أ، الثروما مع رفات زوجيا ىإلليا و تحصل عميو بمجرد وص أنت أراد التي
قرار النياية تحدث تاكيتوس عن الشكر عمى  فيو .تحققو المحاكمة نأالشعب  أراد
 ليةلآلشكر  أنومجمس الشيوخ  أعمال فيليس كما ورد ر لموت جيرمانيكوس، و أالث

ىنا نرى صوت تاكيتوس عمى الشخصيات عمى سبلمة الدولة من مخطط بيسو. و 
 نإموت دروسوس يقول تاكيتوس  حولسرد تاكيتوس  فير.أبالث تطالب التي

                              :الدولة في األقوياءالشائعات قد ارتبطت بموت الرجال 
                                                              

atrociore semper fama erga dominantium exitus. 

                                                           
55

- Damon. C., op .cit . PP. 157- 161 . 
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(56)دائما تصيب الموتى من الحكام. " " الشائعة الشريرة  
 أنيبدو و ، ارتبطت بوي التالكثيرة  الشائعاتوىذا يتفق مع موت جيرمانيكوس و     
 يرفض تناولتاكيتوس كما ناقشنا ال عيد تيبريوس. و  في أكثركانت الشائعات  ىذه

نماوال يعمق عمييا و  ىذه الشائعات       .لؤلحداث الدراميالبناء  إثراء فييستخدميا  ا 
      

نرى انحراف تاكيتوس المتعمد عن السجل  أنمجمس ال لقد أتاحت لنا سجبلت   
كمال، و لؤلحداث الرسمي صعوبة اكتشاف من وحيو الخاص و  دراميبشكل  األحداث ا 

  من براعتو أكثر األدبية، فيذا يدل عمى براعة تاكيتوس األحداثالحقيقة بسبب تماسك 
                                                  .الثقة بو كمؤرخ باألحرى أوكمؤرخ 

ض أنيا يرى البع ،صداقية ىذه الشائعات عند تاكيتوسىناك عدة أراء حول م   
ويرى البعض األخر أن  ،جميعًا من اختراع تاكيتوس، وىذه وجية نظر غير مقبولة

، وىناك أيضًا شائعات زائفة ليس الحقيقة التاريخية كثير من ىذه الشائعات تعبر عن
إن كثرة (57)توس ذلك األمر بنفسو.ليا أساس من الصحة  التاريخية ، وقد أظير تاكي

يصور حوليات  Merivleفي حوليات تاكيتوس جعمت ميريفل استخدام الشائعات
فقد  Jeromeأما جيروم  (58)اليجاء الذي تميز فيو يوفيناليس. تاكيتوس كنوع من فن

ة خيالية من اختراع تاكيتوس اعتبر أن شخصية تيبريوس عند تاكيتوس ىي شخصي
و لم  59)).تعمميا ودرسيا في مدارس الخطابة ، اخترعيا بموجب األدوات التينفسو

جيروم عن اختراع  شخصية تيبريوس و إنما قبمت  يقبل الدارسين لتاكيتوس رأى
، ىذه األساليب الخطابية ىي التي تخدام تاكيتوس لؤلساليب الخطابيةنظريتو في اس

فعن طريق ىذه األساليب ترك تاكيتوس في  دعاءات تاكيتوس مقبولة ومقنعة،تجعل ا
                                                           

56
 - Tac .Ann .4 .11 .11 . 

57
- Shatzman .I .op .cit . p. 550 . 

58
- Merivle C.,  History of Romans under the Empire, vol. 7. London.1865  PP. 342-346 . 

59
- Jerome  T . S ., the Tacitean Tiberius , cph . N . 7 ( 1912) PP. 265 – 292 
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فمقد أكد  ريبيرج  أصبًل عن استبداد تيبريوس  وظممو.ذىن القارئ انطباعًا مت
Rybergأما باكا  (60)مالة القارئ تجاه التفسير األسوأ.أن تاكيتوس يستخدم التعريض إل

Eugene Bacha ثم جاء (61)و يطرح األكاذيب في عممو عن عمد.فقد اتيم تاكيتوس بأن
ويقول إن ميو في معالجة تاكيتوس لمشائعات ليمخص أراء السابقين ع Gibsonجيبسون 

استخدام تاكيتوس لمشائعات جاء من باب وضع اقتراحات لؤلحداث دون البعض يرى 
خر ذىب إلى أبعد من ذلك الدقة أو الخطأ في سرد تمك الحدث، والبعض اآلتحرى 

عض ورأى أن معالجة تاكيتوس لمشائعات كان دورىا أن تقوم  بوضع ظبلل قاتمة لب
 (62)الشخصيات وعمى رأسيم تيبريوس:

Sed non omiserim eorundem temporum rumorem ,validum adeo, ut nondam 

exolescat . 

" ولكنى لم أغض الطرف عن أي شائعة تعود لتمك الفترات ، و قد بمغت الشائعة من  
 (63)لى يومنا ىذا ".ذى جعميا قائمة إالقوة إلى الحد  ال

عمى نقص  فيؤكد أن استخدام الشائعات عند تاكيتوس دليبلً  Mellorأما ميممر    
تحمل  تعميقات  فيرى أن  الشائعات Symeأما سايم  (64)المصادر الموثوق فييا .

وىذا يرجع إلى استخدام الشائعات وفن التعريض الذي  (65).رخ، وىي أداة لتضميلالمؤ 
. واقترح البعض أن قدم أراء متنوعة وتفسيرات متعددةاستطاع من خبلليما أن ي

والقيم األخبلقية والتجارب السياسية التي دفعتو  االجتماعيةتوس قد تأثر بالخمفية تاكي
قال إن تاكيتوس كان  Walker. حتى أن ووكرلمحدث الواحد إلعطاء أكثر من تفسير

المستبد وفى ىذا المعنى السياسي، الذي يرى أن  منيمك في رسم صورة تيبريوس

                                                           
60

- Ryberg  I. S., op . cit .p . 383. 
61

- Bacha  E., Le Genie DE Tacite : La Creation Des Annales . Paris 1906 . p. 324 
62

- Gibson  B.J.,  op . cit .pp . 111- 112 . 
63

 - Tac .Ann .4 .10 . 2 – 3 . 
64

- Mellor. R. ,Tacitus , Routledge,1994 , p . 32 . 
65

- Syme  R. Tacitus , Oxford , 1958 . p .316 . 
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. ىور الفضيمةفي عيد دوميتيانوس عيد اإلرىاب وتدبما حدث  تاكيتوس متأثًرا
ثبلثة جوانب  واستطاع تاكيتوس من خبلل فن التعريض والشائعات المقدمة أن يدير

ن بدا الحديث مانب األخبلقي والخطابي والتاريخي، الجرئيسية لمحديث فإنو  اً تناقض، وا 
 (66).اً مؤثر  اً في النياية حديث

 
 الخاتمة 

حاسمة في تبرير األحداث لشائعات عند تاكيتوس تمعب أدواًرا كما رأينا أن ا   
وضع ظبلل قاتمة عمى بعض الشخصيات، وفى تقديم آراء معاصرة ، وفي التابعة

ميم واألحداث التي تدور من عمى رد فعل الشعب تجاه حاك تعد دليبلً لمحدث، و 
ثرىا يبتعد عن الحقيقة إال أن أك(67)أن كان بعضيا ينطوى عمى  الحقيقة. وىى حوليم

ذا كانالتاريخية اكتمال الرؤية التاريخية اليدف من تقديميا عند تاكيتوس ىو  . وا 
، إال أن تاكيتوس كان بارعًا في ترتيب ىذه وأمانة تاريخية البد أال يكتميا ،لؤلحداث

التي ال يريد  حتى يخرج القارئ ببعض األحكام واالنطباعات الشائعات في األحداث
                                                           

66
- Walker  B ., The Annals of Tacitus : A Study in the Writing of History, Manchester ,  

                          1962. p. 142.  

 
67

- Derousse  P., Tacitus' Documentary sources for Annals I – VI , Diss. Loyola University ,  

Chicago. May 2003 . pp 188 – 211 . 

لشبرٓب فٙ ْزا انجذش لذ رى يُببثمٍٛ ػٍ انشبئؼبد ػُذ ربكٛزٕط ٔساء انذاسعٍٛ انغخ ٚغزؼشض انجبدش آفٙ ْزِ انشعبن

ذ غشٚمخ فُٛخ نٛغٍ اخزشاع ربكٛزٕط كًب ٚذػٗ انجؼط، ِٔ انشبئؼبد نٛغذ يٚذبٔل انجبدش أٌ ٚظٓش أٌ ْز ثبعزفبظخ 

ر يغؤٔنٛخ  انذلخ انزبسٚخٛخ، ٔإًَب ْٙ جضء يٍ يصبدسِ رٕجٛٓٓب إنٗ انشخصٛبد دٌٔ رذًم انًؤسإلنصبق االرٓبيبد ٔ

نشبئؼبد ٔركش زِ اصجذ جٕٓد يجهظ انشٕٛر فٙ ددط  ْانجبدش إنٗ أػًبل يجهظ انشٕٛر  ٔألذ سجغ ْزا انزبسٚخٛخ، ٔ

بئؼبد انزٙ ٌ ربكٛزٕط كبٌ ٚمذو كم انًصبدس انزٙ ثٍٛ ٚذِ ػٍ عجت انذذس ثًب فٙ رنك انشػذح أيضهخ ػهٗ رنك، ٔلبل إ

ٌ انزؼشٚط ٙ ُٚبلشٓب دٌٔ أٌ ٚصذس أٚخ أدكبو، ٔلبل إنمذ لذو ربكٛزٕط كم جٕاَت انمعبٚب انزٔ.  رزذذس ػٍ ْزا انذذس

، ٔأػطٗ نُب يضبال ثًٕد شعًٙ ػٍ انًصبدس غٛش انًٕصٕق فٛٓب ٔ نكٍ جذٚشح ثبنزصذٚكػُذ ربكٛزٕط ٚؼزجش انفصم ان

انغُبرٕط لذ ػًهٕا ّ ْٕ غٛشح رٛجشٕٚط يٍ جٛشيبَٛكٕط، ٔلبل إٌ  رٛجشٕٚط ٌٔ انغجت انجْٕش٘ نًٕرثٛغٕ ٔلبل إ

ٕسٚخ ٔ كزنك فٙ يؼغكش ا نغذك ْزِ انشبئؼبد ػٍ غشٚك َشش انًشعٕو انغُبرٕسٖ فٙ أَذبء اإليجشاغا كجٛش  يجٕٓد  

يٕد جٛشيبَٛكٕط ٔيبسرُٛب ٔ  ٔ ٚمٕل إٌ ربكٛزٕط لذ نجأ نٓزِ انشبئؼبد ألَٓب كبَذ انطشٚمخ انٕدٛذح نهشثػ ثٍٛ.انجٕٛػ 

نكٍ أسٖ أٌ عشد ربكٛزٕط نًٕد جٛشيبَٛكٕط كبٌ يهئ ثبنشبئؼبد انزٙ ٔ. ثٛغٕ ٔدٔس نٛفٛب انربيط فٙ ْزِ انمعٛخ

 . رٛجشٕٚط ٔ دكًّ انًهئ ثبنًؤايشادرٓبو إنٗ رغؼٗ إنٗ رٕجّٛ أصبثغ اال
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ن ما يجعل القارئ يصل إلييا تاكيتوس أن يقدميا كوجية نظر خاصة بو كمؤرخ وا 
 .اعتو الفنية وتأثيراتو الدراميةبنفسو عن طريق بر 
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