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  گفتارپیش

و تروا ) کرته(را، از زمان کهنترین آثار کرت ) هالس(سر آن دارم که اکنون منشا رشد، کمال، و انحطاط تمدن یونان 

آرزومندم که نه تنها فراز و نشیب . تا هنگام غلبه روم بر یونان، مطمح نظر سازم و در آن باره تاریخگذاري کنم) ترویا(

وزن و آهنگ لطیف آن را احساس کنم، بلکه به تنوع فراوان عناصر حیاتی آن  کلی این فرهنگ پیچیده را دریابم و

هایی از زمین بهره میگرفتند، صنعت و تجارت را چگونه رتق و فتق  پی برم و بدانم که مردمان آن سامان به چه شیوه

ند، چه آداب و میدادند، حکومت سلطنتی، حکومت اشرافی، حکومت مردم، استبداد، و انقالب را چگونه مییافت

ها و  اخالقی داشتند، عقاید و شعایر دینی، کودك پروري، انتظام زناشویی و خانواده را چگونه تلقی میکردند، و خانه

ها و میدانهاي ورزش، شعر و نمایش، نقاشی، سنگتراشی، معماري، موسیقی، علوم،  معابد وبازارها و تماشاخانه

خواهان آنم که، برخالف محققان خشک، این عناصر را به . ر چه نمط بودهاي آنان ب اختراعات و خرافات و فلسفه

صورتی مرده و مجزا مورد توجه قرار ندهم، بلکه به روابط متقابل و حیاتی آنها عنایت کنم و هوشیار باشم که این 

ن یاخته روابط متقابل نتیجه حرکات همزمان فرهنگ زنده بزرگی است که گرچه داراي صدها عضو و صدها میلیو

  .است، باز تنها یک تن و یک جان دارد

کلمات انگلیسی . اگر از ابزارهاي ماشینی چشم پوشیم، تقریبا همه مظاهر تمدن دنیوي ما از یونان نشئت گرفته است

مدرسه، ورزشگاه، حساب، هندسه، تاریخ، فن بالغت، فیزیک، زیستشناسی، کالبدشناسی، بهداشت، درمان، 

یقی، تراژدي، کمدي، فلسفه، االهیات، فلسفه الادري، فلسفه رواقی، فلسفه اپیکوري، اخالق، آرایشگري، شعر، موس

با آنکه یونانیان . هاي یونانی دارند سیاست، انساندوستی، فلسفه کلی، استبداد، توانگرساالري و دموکراسی، همه، ریشه

فراوان خود، اکثر مفاهیم فرهنگی قدیم را موافق  خود بندرت این مفاهیم را ابتکار کردند، باز آنان بودند که، با شور

همه مشکالتی که اکنون مایه دردسر ما هستند، در . مقاصد نیک و بد خود به صورتی پخته و پیچیده درآوردند

برخی از این مشکالت، که گویی براي عبرت و بیداري ما . زندگی پرشکوه و آشوبناك یونانیان باستان هم راه داشتند

حفظ سنن دیرین و  ;آزادي زن و محدود شدن خانواده ;قطع جنگلها و فرسایش خاك: ش شدند، چنینندگریبانگیر

ناتوان  ;تعارض دین و علم ;مفاسد سیاست و انحراف اخالق ;آزمایشهاي نو در حوزه اخالق و موسیقی و حکومت

ان بر ضد توانگرانی که از لحاظ انقالب بینوای ;ها جنگ طبقات و ملتها و قاره ;هاي الهوتی اخالق شدن پشتوانه

مبارزه حکومت استبدادي با  ;اقتصادي نیرومندند، و قیام توانگران بر تهیدستانی که از لحاظ سیاسی توانایی مییابند

در تمدن یونانی موردي وجود ندارد که روشنگر . حکومت مردم، ستیزه فردگرایی با کمونیسم و جدال شرق با غرب

  .تمدن ما نباشد

شناخت زندگی یونانی، هم تاثیرات متقابل عناصر فرهنگی و هم سیر تکامل و انحطاط یونان را، که به منزله براي 

بررسی احوال کرت و تمدن آن، که اخیرا بر ما معلوم شده . نمایشنامه پنج پردهاي بزرگی است، بررسی خواهیم کرد

ي و تیرونس، که تدریجا قوم مهاجم آخایایی و قوم زیرا بی گمان فرهنگ پیش از تاریخ موکنا. است، آغاز کار ماست

سپس دنیاي مردانه جنگاوران و عاشق . مهاجر دوري را به صورت یونانیان متمدن درآورد، از آن کرت و آسیا بود

دریافت میکنیم، بسرعت از ) هومروس(پیشگان و دزدان دریایی و خنیاگرانی را که به مدد جریان شتابان شعر هومر 

را خواهیم دید که به رهبري لوکورگوس و سولون قد ) آتناي(و آتن ) اسپارته(اسپارت . یم گذرانیدنظر خواه

یونانیان پرزاد و رود را خواهیم نگریست که به کوچنشینی میپردازند و در همه جزایر دریاي اژه .برمیافرازند 

، )سیکیلیا(، افریقا، ایتالیا، سیسیل، )پونتوس ائوکسینوس(، سواحل آسیاي باختري، دریاي سیاه )آیگایوس پونتوس(

خواهیم دید که حکومت مردم یونان، براي بقاي خود، در ماراتون تن به جنگ . فرانسه، و اسپانیا پخش میشوند
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از نظاره رهایی . میدهد و بر اثر پیروزي به رهبري پریکلس قوام مییابد و به صورت پرمایهترین فرهنگ تاریخ میشکفد

فات، که منجر به پیدایش علوم جدید و پزشکی و تاریخ منطقی میشود و در عرصه نمایش و شعر و ذهن بشر از خرا

هاي رفیع بیسابقه میرسد، سرمست خواهیم شد و جنگ پلوپونز  فلسفه و سخنوري و تاریخ و هنر به پایه

یی بر کاغذ نقش خواهیم را که به منزله خودکشی و پایان عصر طالیی یونان است، با حالی مالیخولیا) پلوپونسوس(

درخواهیم یافت که آتن بی سر و سامان مردانه میکوشد تا از ضربت شکست به خود آید، و از این رو دوره . کرد

، )فیلیپوس(، آپلس، پراکسیتلس، فیلیپ )آریستوتلس(و ارسطو ) پالتون(انحطاط آن هم به سبب نبوغ افالطون 

پس از آن تماشا . از جالل برکنار نمیماند) الکساندروس(اسکندر ، و )دیوگنس(، دیوجانس )دموستنس(دموستن 

خواهیم کرد که، در عصر گیرودار سرداران اسکندر، تمدن یونانی، چون شبه جزیره یونان را براي جوالن خویش تنگ 

عقل را به میبیند، مرزهاي خود را میشکند و بار دیگر پا به خطه آسیا و افریقا و ایتالیا میگذارد و حرمت جسم و 

به دستیاري این تمدن است که افتخارات مصر در عهد دودمان بطلمیوس . مشرق زمین عرفان پیشه میآموزد

جزیره رودس، به وساطت بازرگانی و هنر، بر تمول دست  ;باز میگردند) آلکساندریا(در اسکندریه ) پتولمایوس(

در سیراکوز ) آرخیمدس(با پایمردي ارشمیدس  در اسکندریه و) ائوکلیدس(هندسه، به وسیله اقلیدس  ;مییابد

 ;رخ مینمایند) اپیکوروس(هاي تاریخ انسان با زنون و اپیکور  پایدارترین فلسفه ;، راه کمال میسپارد)سوراکوساي(

تندیسهایی مانند مجسمه آفرودیته، که در جزیره ملوس کشف شده است، و مجسمه الئوکوئون و مجسمه پیروزي 

درخواهیم یافت که این تمدن، بیهوده میکوشد . پدید میآیند و محراب پرگامون برپا میشود) راکهساموت(ساموتراس 

تا سیاست خود را با شرافت و اتحاد و صلح قرین کند و سپس، با شتابی روزافزون، به کام هرج و مرج جنگهاي 

د، تن به استبداد و درویشی و عرفان داخلی و طبقاتی فرو میرود و سرانجام، که روح و مردمش از توش و توان میافتن

ها و ادبیات و هنرهاي یونان میرنده را به عنوان مبانی  شرقی میدهد و از رومیان مهاجمی که میباید علوم و فلسفه

  .فرهنگی دنیاي جدید به اروپا برسانند، استقبال میکند

  

  

  

  فصل اول

  کرات

  

I  - مدیترانهاي  

سر گذاریم و به آرامترین دریاها، مدیترانه، پا نهیم، بیدرنگ به صحنه  چون اقیانوس اطلس و جبل طارق را پشت

.)) هاي این دریا ساکن شدهایم ما، به سان غوکان گرد برکه، در کناره: ((افالطون گفته است. تاریخ یونان میرسیم

کوچنشینهایی ناپایدار، که هاي این دریا، و حتی در دورماندهترین سواحل آن،  یونانیان، قرنها قبل از میالد، در کناره

و ) ماسالیا(همروسکوپیون و امپوریون در اسپانیا، مارسی : از آن جملهاند. در میان بربریان محاط بودند، برپا کردند

کوچنشینان یونانی شهرهایی پر رونق در . در فرانسه، و تقریبا همه جا در ایتالیاي جنوبی و سیسیل) نیکایا(نیس 

به وجود آوردند، و تالش بی آرام آنان، در آن زمان نیز مانند ) دلتاي رود نیل(و نوکراتیس ) افریقاي شمالی(کورنه 

اینان براي بازرگانی پر دامنه خود شهرها و . هاي دریاي اژه و سواحل آسیاي صغیر را به شور افکند قرن ما، جزیره
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از این رو . و دریاي سیاه بنیاد نهادند) تیسپروپون(و دریاي مرمره ) هلسپونتوس(هاي داردانل  آبادیهایی در کرانه

  . دنیاي یونان باستان بسیار پهناور بود، و شبه جزیره یونان فقط بخشی کوچک از آن به شمار میرفت

دومین گروه تمدنها در مدیترانه ظهور یافت، همچنانکه قبال نخستین گروه در امتداد رودهاي مصر و بینالنهرین و 

در بوده است گروه سوم تمدنها در سواحل اقیانوس اطلس درخشیدن گیرد، و محتمال گروه هند به بار آمد، و مق

چه شد که چنین شد آیا پیدایش تمدن مدیترانهاي زاده آب و هواي . هاي اقیانوس آرام پدیدار شود چهارم بر کناره

مینهاي پیرامون مدیترانه را مساعد سواحل این دریاست در آن زمان هم، مانند اکنون، بارانهاي زمستانی خاك سرز

  . انگیختند میپروردند و یخبندانهاي مالیم مردم را برمی

با . تقریبا در تمام سال، آدمی میتوانست در فضاي باز، زیر آفتاب گرمی که هیچ گاه طاقت فرسا نمیشد، به سر برد

و دجله و هاي رسوبی گنگ و سند  اینهمه، خاك جزایر و سواحل مدیترانه به هیچ روي، از لحاظ حاصلخیزي، با دره

در منطقه . فرات و نیل برابري نمیکند، و امکان دارد که کم آبی تابستانی بسی زود آغاز شود یا بسیار دیرنده شود

از این . بنهاي بسیار در زیر پوسته نازك خاك به کمین نشستهاند و کشاورزي را دشوار میکنند -مدیترانهاي، صخره 

تاریخی در بارآوري نه به پاي شمال اعتدالی و نه به گرد جنوب استوایی رسیدند، و کشاورزان رو، این سرزمینهاي 

پرشکیب آن سامان، که به لطایف از خاك بهرهاي میگرفتند، رفته رفته از کار خود خسته شدند، دست از شخم زدن 

یافتند، زیرا هر لحظه انتظار میرفت از آن پس نیز بر آسایش دست ن. کشیدند، و به رویانیدن زیتون و تاك پرداختند

که، در طول یکی از صدها چینه فرو رفته زمین، زلزلهاي خاك را در زیر پاي مردم بشکافد، آنان را بترساند، و به 

بر روي هم میتوان گفت که آب و هواي مساعد، زاینده تمدن یونانی نبود، و احتماال . دینداري زودگذري سوق دهد

. ب و هوا نیستهیچ تمدنی معلول آ

هاي سایه زده  منظري زیبا داشتند و با رنگهاي تغییرپذیر کوه: آنچه مردم را به دریاي اژه کشانید، جزایر این دریا بود

مناظري از . خود، که همچون معابد سر از دریاي آینه گون برآورده بودند، هر دریانورد افسرده را به شور میانداختند

آدمی چون بر اژه کشتی براند، در مییابد که چرا ساکنان سواحل و جزایر  ;کمیاب استاین دلکشتر در کره زمین 

دریاي اژه خاك خود را حتی از جان خود بیشتر دوست میداشتند و، مانند سقراط، جالي وطن را تلختر از مرگ 

جواهر آسا، در هر سو افشانده شده بودند و از یکدیگر فاصله اندکی داشتند، چنان که  جزایر دریاي اژه، .میانگاشتند

هرگز بیش از حدود شصت کیلومتر از خشکی  - به خاور و باختر یا به شمال و جنوب  -کشتی به هر سو که میرفت 

هاي شبه جزیره یونان، در ها، همانند کوهستان این جزیره. دور نمیماند، و این هم دریانوردان را سخت خوش میآمد

هاي دور، مرتفعترین نواحی سرزمین پیوسته وسیعی بودند که بتدریج در دریاي خیره سر غرق شد و فقط  گذشته

این جزایر را باقی گذاشت تا با قلل خود به مسافران دور افتاده خوشامد گویند و، چون برج دیده بانی، کشتیهاي 

جریان . راهنمایی کنند و به یاري بادها و آبها کشتیران را به مقصدش برسانند کهن را، که البته قطبنما نداشتند،

بادهاي . مرکزي نیرومندي از دریاي سیاه به دریاي اژه میرفت، و جریانهاي ساحلی گوناگونی به سوي شمال روان بود

الت و ماهی و پوستهاي موسمی شمال باختري منظما در تابستان میوزیدند و به کشتیهایی که براي فراهم آوردن غ

در مدیترانه میغ نادر بود، و  .بازگردندنرم از دریاي سیاه دور میشدند کمک میکردند تا بآسانی به بنادر جنوبی خود 

ي که انسان میتوانست، تقریبا در بادهاي ساحلی، بر اثر آفتاب دایم، همواره در جهات گوناگون میورزیدند، به طور

. همه بنادر و همه فصول، بامدادان با نسیمی رهسپار شود و شامگاهان با نسیمی بازآید

کشتیهایی ساختند . فنیقیان مال اندوز و یونانیان ذوحیاتین، در این آبهاي فرخنده، فن و علم ناوبري را ترقی دادند

پس، با وجود دزدان . ایی که تا آن زمان در مدیترانه سیر وسفر کرده بودندبزرگتر و تندروتر و راحتتر از همه کشتیه

و ) کوپروس(از طریق قبرس  - هاي بحري اروپا و افریقا به آسیا  دریایی و حوادث نامنتظر و رنج آور دریا، آرام آرام راه
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هاي دراز و توانفرسفا و  راهبا صرفهتر از  -یا از طریق دریاي اژه و دریاي سیاه ) توروس(و صور ) سیدون(صیدا 

هاي بري تردد میکردند، از اهمیت انداخت، پس،  مخاطرهآمیز بري شد و بازرگانی مصر و خاور نزدیک را، که در راه

مصر و سپس بین النهرین و پس از . تجارت به طریق نوي افتاد، جمعیت فزونی گرفت، و ثروتهاي جدیدي فراهم آمد

امپراطوري خود را، که مرکب از شهرهایی در امتداد ساحل افریقا و ) فوینیکه(فنیقیه آن ایران به ضعف گراییدند، 

  . سیسیل و اسپانیا بود، از کف داد و یونان مانند گلیتر و تازه شکفت

II -  بازیافتن کرت  

با  سرزمینی است خوش و پرمایه، محاط در آب،. در میان دریایی همچون لعل روان، سرزمینی هست به نام کرت((

. از جزیزه کرت میکند میالداین وصفی است که هومر محتمال نه قرن قبل از .)) مردمی بیرون از شمار و نود شهر

ي این جزیره گرچه این شاعر یونانی کرت را از یاد نبرده بود، یونانیان آن زمان تقریبا فراموش کرده بودند که روزگار

پر ثروت، ثروتی بیشتر داشت و با ناوگانی نیرومند بر قسمت اعظم دریاي اژه و بخشی از شبه جزیره یونان سلطه 

در اشعار هومر سخن از . میورزید و، سالی هزار پیش از محاصره تروا، یکی از هنریترین تمدنهاي تاریخ را به بار آورد

شاید منظور هومر از این عصر . ز مردم عهد آشفته شاعر، و حیاتی پیراستهترعصري طالیی میرود با مردمی متمدنتر ا

زیرا همان قدر که هومر از عصر ما دور است، فرهنگ اژهاي . طالیی فراموش شده، عهد فرهنگ اژهاي یا کرتی باشد

  . هم از عصر او دور بود

اینجا جزیرهاي است بیست بار . دید استبازیافتن تمدن از کف رفته کرت یکی از توفیقهاي عمده باستانشناسی ج

هایش، که روزگاري  هوایش خوش است، و کشتزارها و کوه ;)کوکالدس(بزرگتر از وسیعترین جزایر سیکالد 

میان راه فنیقیه به ایتالیا، و مصر به یونان واقع است، و از . هاي گوناگون به بار میآوردند جنگلپوش بودند، فراورده

ارسطو به وضع مساعد کرت اشاره کرده و متذکر شده است که این وضع . ضعی حساس داردلحاظ تجارت و جنگ و

محققان عصر جدید داستان مینوس را، که همه نویسندگان .)) مینوس را به تدارك امپراطوري اژه قادر کرد((

وافق نظر گروت، تا شصت سال پیش، رسم بر این بود که، م ;کالسیک واقعی میشمردند، قصه پنداشتند و رد کردند

میالدي، تاجري کرتی، که همنام  1878در . هجوم قوم دوري یا مسابقات اولمپی را آغاز تاریخ تمدن اژهاي بینگارند

شاه باستانی کرت بود و مینوس کالوکایرینوس خوانده میشد، در دامنه کوهی واقع در جنوب کاندیا، اشیاي عتیق را 

شگر بزرگ که کمی قبل از آن موکناي و تروا را از دل خاك بیرون کشیده بود، شلیمان، کاو. از زیر خاك به در آورد

پس، در صدد کاوش برآمد و با . به دیدن آن محل رفت و آنجا را موضع شهر کهنسال کنوسوس دانست 1886در 

اشتغال به  شلیمان که قبل از. اما مالک به چانه زدن پرداخت و در سودجویی کوشید. مالک آن محل وارد مذاکره شد

باستانشناسی، سوداگري کرده بود، به خشم کناره گرفت و فرصت را براي کشف تمدن دیگري از کف داد و چند سال 

. بعد درگذشت

، باستانشناس انگلیسی، دکتر آرثر اونز در آتن موفق به خرید تعدادي سنگ منقش شد که زنان یونانی آنها 1893در 

نگاشته روي سنگها، که به گمان او خط کرتی باستان بودند و هیچ یک از  -تصویر . ندرا به عنوان تعویذ به کار میبرد

پس، به کرت رفت، پروانه گرفت، و در اکناف جزیره . محققان توان خواندن آنها را نداشت، کنجکاوي او را برانگیختند

یک قسمت و در  1895آورد و در ها به دست  نگاشته - هاي دیگري از آن تصویر  سرانجام، نمونه. به تکاپو پرداخت

قسمت دیگري از محلی را که شلیمان و باستانشناسان فرانسوي آتن همانا کنوسوس دانسته بودند خرید و در  1900

موسم بهار، مدت نه هفته، با یکصد و پنجاه تن به حفاري دست زد و گرانمایهترین گنجینه تحقیقات تاریخی جدید، 

هیچ یک از آثار عتیقی که تا آن زمان شناخته شده بود، از لحاظ . اك بیرون آوردیعنی کاخ مینوس، را از دل خ

میتوان این قصر را همان البیرنت تقریبا بی پایانی دانست که در . فراخی و پیچیدگی، با این ساختمان برابري نمیکرد
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اران مهر و لوحه گلینی که روي هز. حکایتهاي کهن مینوس، دایدالوس، تسئوس، آریادنه، و مینوتاوروس آمده است

ها،  این مهرها و لوحه. در قصر و بناهاي دیگر به دست آمد همان خطی که اونز را به جستجو واداشته بود، دیده میشد

به برکت آتشسوزیهایی که در عهود ماضی، قصرهاي کنوسوس را منهدم کرد، در دل خاك از گزند روزگار مصون 

 .رساندندکه هنوز خوانده نشده و داستان بدوي اژه را فاش نکردهاند، به ما  ها را، نگاشته -ماندند و تصویر 

در آن حال که اونز در کنوسوس کار میکرد، گروهی از . سپس دانش پژوهان از کشورهاي بسیار به کرت شتافتند

، تابوتی سنگی )))تثلیث مقدس((به معنی (در هاگیا تریادا ) ساوینیونی، و پاریبنی هالبهر، پرنیه،(ایتالیاییهاي مصمم 

هاي روشنی از زندگی کرتی بر آن نقش شده بود از خاك به در آوردند و، در فایستوس، کاخ عظیمی که  که صحنه

گر و بانو هاز، در در همین زمان، دو امریکایی به نام سی. فقط کوچکتر از کاخ شاهان کنوسوس بود کشف کردند

) هوگارت، بوزنکت، داکینز، و مایرز(کاوشگران انگلیسی . واسیلیکی، موخلوس، و گورنیا به اکتشافاتی نایل آمدند

کرتیان خود نیز به کاوش عالقهمند شدند و کسانتودیدیس و هاتزایداکیس . پاالیکاسترو، پسوخرو، و زاکرو را کاویدند

آري، در همان . استانی آرکالوخوري، تولیسوس، کوماسا، و خامایزي به حفاري پرداختندها و مقابر ب در منازل و مغازه

  !. عصري که کشورداران آماده جنگ میشدند، نیمی از ملل اروپا در زیر لواي علم اتحاد کرده بودند

چگونه باید طبقه بندي را  - ها، و برجسته کاریها  ها، مهرها، ظرفها، فلزات، لوحه کاخها، تصویرها، مجسمه - این اشیا 

هاي پیشین نسبت داد طبقه بندي اونز، که در جریان پژوهشهاي بعدي مورد تایید قرار  کرد و به کدام یک از دوره

ها از لحاظ  چگونگی یافته ;ها را در بر داشته است تشخیص عمق محلی که یافته: گرفت، بر چند ضابطه استوار بود

. صنوعات مشابهی که در جاهاي دیگر به دست آمده و قدمت آنها معین شده استها با م مقایسه یافته ;شکل و سبک

هاي دست نخورده  اما، در عمق سیزده متري، با صخره. اونز با شکیبایی در زیر کاخ کنوسوس به کاوش دست زد

اع ابتدایی آثار نیمه پایین محل کاوش متعلق به عصر نوسنگی بود، مشتمل بر انو. مصادف شد و از کار باز ماند

هاي گلی و سنگی  ظرفهاي سفالی دست ساخت منقش به خطوط تزیینی ساده، قطعات دوك نخریسی، مجسمه

در میان آنها، هیچ گونه اشیاي مسی یا مفرغی وجود . االهگان درشت سرین، و ابزارها و سالحهایی از سنگ صیقلی

اونز، از طبقه بندي ظرفهاي سفالی و برابري آثار کرت با آثار بین النهرین و مصر باستان، فرهنگ کرت را  .تنداش

آن عصرها را عصر مینوسی قدیم و عصر مینوسی . آغاز دوره نوسنگی تا شروع دوره تاریخی شامل سه عصر دانست

 .کردم میانه و عصر مینوسی اخیر خواند، و هر یک را به سه مرحله تقیس

ها، از پیدایش فرهنگ جدیدي در دوره  از پایگاه باستانشناسی، ظهور مس در آثار اولین یا پایینترین چینه خرابه

له آغاز کرتیان، در پایان عصر مینوسی قدیم، آمیختن مس و قلع را میآموزند، و این به منز. نوسنگی حکایت میکند

امیران کنوسوس و فایستوس و : در مرحله اول عصر مینوسی میانه، قدیمترین قصرها برپا میشود. عصر مفرغ است

هاي گوناگون و محرابها و معابد و مجاري  مالیا براي خود سراهاي مجلل با اطاقهاي فراوان و انبارهاي بزرگ و کارگاه

ظرفهاي سفالین رنگارنگ . به وجود میآورند - ن را خیره میکند که چشمان مغرب زمینیان خود بی -عظیم فاضالب 

هاي عصر پیشین، کتابتی مرکب از شکلهاي  نگاشته - ساخته میشود، دیوارها با تصاویر دلربا جان میگیرند، و از تصویر 

خود را در  در پایان مرحله دوم عصر مینوسی میانه، فاجعهاي غریب روي میدهد و آثار نامبارك. ساده فراهم میآید

تو گویی زمین تکانی خورده یا مورد هجوم شهر فایستوس،  - کاخ کنوسوس فرو کوبیده میشود : چینه باقی میگذارد

اما لختی بعد، فایستوس، موخلوس، گورنیا،  - که قصرهایش چند گاهی از بد روزگار مصون میماند، قرار گرفته است 

ظرفهاي سفالی  ;کرت نیز دستخوش انهدامی از همین گونه میشوندپاالیکاسترو، و بسیاري از شهرهاي دیگر جزیره 

مرحله سوم عصر . هاي مواد ماالمالند هاي کالن انبارها از خاشاك و خرده این عهد از خاکستر پوشیده شده، و خنبه
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ر اثر مینوسی میانه، دوره رکود نسبی است، و شاید بتوان گفت که در این زمان، دنیاي مدیترانه جنوب خاوري، ب

  . به مصر، دچار پریشانی مداوم است) هوکسوسها(هجوم هیکسوسها 

انسانیت که در برابر هر حادثهاي بردبار است، امید خود را باز مییابد، . در عصر مینوسی اخیر، زندگی از نو آغاز میشود

هاگیاتریادا و گورنیا  در کنوسوس، فایستوس، تولیسوس،. دلیر میشود، و بار دیگر دست به ساختن و پرداختن میزند

این مساکن شاهانه، با عمارات پنج اشکوبی وسیع پرمهابت و تزیینات . قصرهاي جدید زیباتري به وجود میآید

ها تماشاخانه در محوطه کاخ. هرگز به خود نمیبیند خبر میدهد پریکلسپرشکوه، از ثروتی که یونان پیش از عصر 

هاي اشرافی این  چهره ;برپا میکنند، و منظره جدال مرگبار مردان و زنان گالدیاتور، خانمها و آقایان را سرگرم میکند

خانمها و آقایان را، که بارقهاي از هوش دارد، هنوز هم میتوان بر فرسکوهاي درخشان دیوارهاي باقیمانده از آن 

 ;، احتیاجات افزونی میگیرند، ذوقها پیرایش مییابند، و ادبیات تابناك میشوددر سراسر جامعه. دوران تماشا کرد

تنگدستان، به برکت صدها فن و صنعت، وسایل تنعم توانگران را تهیه میکنند و از این رهگذر خود نیز به آسایشی 

و پخش میشوند، صورت بر  دبیران از کاالهایی که همواره میآیند: در بارگاه سلطان ولوله افتاده است. نایل میآیند

دیوانساالران واالمقام به  ;هنرمندان پیکر میتراشند، صورت مینگارند، سفال میسازند، و نقوش میآفرینند ;میدارند

در همان  ;کنکاش میپردازند، بر مسند داوري مینشینند، و احکام را با مهرهاي خوش ساخت خود مزین میکنند

هاي سینه باز هوسانگیز در بر کردهاند،  هایی که خود را به گوهر آراسته و جامهحال، شاهزادگان باریک میان بادوشس

م اوج  قرن شانزدهم و پانزدهم ق. در مجلس ضیافت سلطنتی، که میزهایش از مفرغ و زر میدرخشد، گرد میآیند

. تمدن و عصر طالیی و کالسیک کرت است

III  - بازسازي تمدن کرت  

را نسبت به استخوانهاي پراکنده کرت معمول داریم و این فرهنگ مرده را از آثار  کوویهاگر بر آنیم که شیوه 

بازماندهاش باز سازیم، باید به یاد آوریم که دست به کار بسیار دشواري میزنیم، زیرا باید مواد جامد و پاره پاره را، که 

از این رو، . دهاند و جز حرکتی مصنوعی ندارند، با تخیل، واجد استمرار جاندار از کف رفته کنیمدیرگاهی است مر

پیدا شود و الواح راز پوش آن را  شامپولیونکرت باطنا همچنان بر ما مجهول خواهد ماند، مگر آنکه کسی چون 

  . بخواند

  دان و زنان مر -1

 ;کرتیان چنانکه از تصویرهاي ایشان برمیآید، به تبر دودم، که از عالیم دینی برجسته آنان است، شباهت غریب دارند

. همه کوته باالیند. تنه مردان و زنان، بی تفاوت، به کمري باریک، که از مد عصر ما نیز افراطیتر است، ختم میشود

پوست آنان . ان الغر و نرم و، چون بدنهاي ورزشکاران، از تناسب برخوردار استپیکرهایش. حرکاتشان پرلطف مینماید

اما مردان، . زنان، که مظهر سایه میباشند، طبق رسوم، سیماهایی باز و پریده رنگ دارند. به هنگام زادن سفید است

را، ) چنین مردم فنیقیههم(که در زیر آفتاب در پی روزي میکوشند، چنان سوخته و سرخ گونند که یونانیان آنان 

طول سر انسان کرتی از عرض آن بیشتر است، و . مینامند)) سرخ پوستان((یا )) مردم ارغوانی((فوینیکس، یعنی 

. به سان ایتالیاییهاي کنونی، سیه مو و داراي چشمان سیاه درخشان هستند. اجزاي چهره او مشخص و ظریفند

مردان، و نیز زنان، بخشی از موي خود را چنبروار در  .هستند)) رانهاينژاد مدیت((کرتیان، بی تردید، شاخهاي از 

ها یا  بخشی را به شکل طره، روي پیشانی میافشانند، و بخشی را میبافند و روي شانه ;باالي سر یا گردن گرد میآورند

یسو را با روبان میآرایند و مردان، براي آنکه چهره را پاك نگاهدارند، تیغهاي متنوع هاي گ زنان کالله. سینه میریزند

. به کار میبرند و حتی در گور هم تیغ را از خود جدا نمیکنند
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هاي گرد ته  مردان بیشتر اوقات برهنه سرند، ولی گاهی سر را با دستارها یا کاله. ها غریبند ها نیز مانند قیافه جامه

پاها معموال پوششی . هاي اوایل قرن بیستم به سر میگذارند هاي مجلل به سبک کاله شانند، و زنان کالهپهن میپو

هاي کفشهاي خود را از سر  زنان لبه. اما، افراد طبقات باال، در مواردي، کفشهاي چرمین سفید به پا میکنند. ندارند

مردان معموال باالتنه را نمیپوشانند، فقط . میآویزند هاي رنگین هاي کفشها، مهره ذوق قالبدوزي میکنند و از تسمه

دامن مردان کارگر چاکدار . دامن یا پاچین کوتاهی به کمر میبندند و، و از روي حجب، پارچهاي روي آن میکشند

، مردان، گاه گاه. است، و دامن بزرگان و مردان و زنانی که در مجالس تشریفاتی حضور مییابند تقریبا به زمین میرسد

کمر را سخت میبندند، زیرا هم مردان و  ;زیر جامه میپوشند و در زمستان روپوشی از پشم یا پوست در بر میکنند

هاي بعد، براي آنکه در  زنان دوره. هم زنان اصرار دارند که الغر شوند و به هیئت یک مثلث درآیند، یا چنان بنمایند

انفرسا سود میجویند و، به این وسیله، دامن خود را با ظرافت در این باره با مردان رقابت کنند، از شکمبندهاي تو

یکی از رسوم خوش کرتیان این است که . پیرامون کفل چین میدهند و سینه عریانشان را به سوي آفتاب باال میآورند

! وار نیستاین رسم هم بر کسی ناگ - هاي زنان یا باید برهنه باشد یا فقط با زیرپوشی بدن نما پوشیده شود  سینه

گاهی، براي آنکه بر جذابیت . سینه بند را در زیر سینه تنگ میبندند و باالي آن را به صورت دایرهاي باز میگذارند

ها کوتاه و گاهی باد آستین. به وجود میآورند مدیسیخود بیفزایند، سینه بند را به گردن میرسانند و یقهاي به سبک 

دامن، چیندار و به رنگهاي شادیبخش است و از سرین به پایین بتدریج گشاد میشود و خود را بخوبی . کرده است

هماهنگی دلپذیر الوان و لطف نگاره و . هاي فلزي یا چنبرهاي افقی در زیر آن نهادهاند توگویی که پره - نگاه میدارد 

زنان کرتی برمی آید، و میرساند که کرت از تمدنی غنی و فاخر برخودار بوده و در  ظرافت سلیقه بخوبی از پوشاکهاي

کرتیان از این لحاظ در یونانیان نفوذي نکردند، ولی مدهاي ایشان بعدا . زمینه هنر و زیبایی سابقه بسیار داشته است

تی را که پیکرش بر دیواري در پایتختهاي اروپاي جدید رواج یافت، چنانکه حتی باستانشناسان خشک یک زن کر

این زن، با سینه درخشان و گردنی خوش حالت و دهان شهوتانگیز و بینی . کهن نقش شده است، پاریسی نام دادند

که  -جسارتآمیز و جاذبه اغوا کننده، به حالتی ملیح نشسته و، همانند بزرگانی که در کنار او قرار دارند، به منظرهاي 

. چشم دوخته است - ما هیچگاه نخواهیم دید 

آشکار است که مردان کرت قدر لطف و شوري را که زنان به زندگی میدادند در مییافتند و از این رو، براي افزایش 

سنجاقهاي  - در میان آثار باقیمانده کرت، جواهر فراوان است . دلربایی ایشان، وسایل گرانمایه برایشان فراهم میکردند

ي آرایشی مزین به پیکر حیوانات و گلهاي زرین یا آراسته به سرهایی از بلور یا در زلف از مفرغ و طال، سنجاقها

ها یا فنرهایی از طالي ملیله که با زلف میآمیزد، سربندها یا نیمتاجهایی از فلزات گرانبها که موها را به  کوهی، چنبره

ها و زنجیرهاي سینه، دستبندها و  هرهها و م ها و آویزه هایی که از گوش آویخته میشود، لوحه هم میبندد، حلقه

مردان هم برخی از این گوهرها را به خود . بازوبندها، انگشترهایی از نقره و سنگ طلق و انواع عقیق و یاقوت و طال

آنان که تهیدستند، گردنبندها و دستبندهایی از سنگهاي معمولی به کار میبرند، و آنان که توانگرند، از : میآرایند

بازوبندي پهن از )) ساقی((پیکر مشهور . بزرگ منقش به نقشهاي مناظر جنگ و شکار استفاده میکنندهاي  حلقه

در تمام شئون زندگی کرتی، مردان خودبینترین . احجار گرانمایه بر بازوي چپ، و دستبندي عقیق نشان بر مچ دارد

  . و واالترین هیجانات خود، یعنی شوق به زیباسازي، را بروز دادند

براي مشخص کردن تمام نوع بشر، گویاي تعصب دوران پدر ساالري است، و بسختی )) مردان((فاده از لفظ است

زن مینوسی هیچ نوع انزواي شرقی از . برازنده حیات اجتماعی کرت، که تقریبا بر مدار مادر ساالري میگشت، میباشد

از خانه، یا صرفا کار در منزل، به دست نیامده  نشانی از محدود کردن زن در قسمتی ;قبیل پرده و حرم را نمیپذیرد

پارچه و سبد میبافد، گندم میساید و : بی تردید، زن کرتی، مانند بسیاري از زنان کنونی، در خانه کار میکند. است
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ه با ها نیز کنار مردان تن به کار میدهد، در اجتماعات، آزادان اما در خارج خانه، در مزرعه و کوزه گرخانه. نان میپزد

ها و میدانهاي مسابقه در صف اول مینشیند و، چنان چون زنی دلزده از  مردان معاشرت میکند، در تماشاخانه

از این رو، هنگامی که مردم کرت به آفریدن خدایان خود آغاز میکنند، بیشتر . ستایش، در جامعه کرتی حضور مییابد

  . آنها را به شکل زنان خود میسازند

دلهایشان پنهانی و پوزش خواهانه شیفته نقش مادر است، در برابر یادگارهاي زن کرتی سر فرود محققان متین، که 

  . میآوردند و از تسلط او به شگفت میافتند

جامعه  -2

ها منقسم شده است، و در هر دهکده،  جزیرهاي است که به وسیله کوه: در فرض، کرت را اول چنین میبینیم

هاي دیگر  ن در استقالل به سر میبرد و، به شیوه انسانها، با حسادت، به طایفهطایفهاي کوچک به ریاست یک ت

سپس رهبري مصمم پدید میآید و، از یگانه گردانیدن چند طایفه، ملکی به وجود . مینگرد و همواره با آنها میستیزد

جنگها کم . بنا میکند میآورد و، در کنوسوس و فایستوس و تولیسوس و شهرهاي دیگر، براي خود قصرهایی دژمانند

عاقبت، شهرها بر سر ضبط تمام جزیره با یکدیگر میجنگد و . شمارتر، ولی دامنه دارتر، و کشتارها ماهرانهتر میشوند

دزدان دریایی را سر میکوبد،  ;شهر پیروز ناوگانی ترتیب میدهد و بر دریاي اژه سلطه مییابد. کنوسوس پیروز میشود

بنیاد نهادن تمدن بدون . مانند یکی از پریکلسهاي اولیه -و به حمایت هنرها برمیخیزد  خراج میگیرد، کاخ میسازد،

   .داريغارتگري همان قدر دشوار است که نگاهداري تمدن بدون برده 

شاه، براي آنکه فرمانبرداري . دین و قانون استوار است ها طنین انداز است، بر زور و اقتدار شاه، بدان سان که در خرابه

به میانجی کاهنان، به مردم میگوید که او از نسل : را آسانتر کند، به سود خود، خدایان را به کار بد وا میدارد

کاهنان اگر شاه را شایسته و بخشنده یابند، نه . خدا دریافته است است و قوانینی را مقرر میدارد که از این ولخانوس

شاه تبر دودم و گل . سال پس از آغاز سلطنت او، بار دیگر او را تدهین میکنند و اقتدارات االهی را به او میسپارند

و، چنانکه از الواح زنبق را، که بعدها نشانه حکومتهاي روم و فرانسه شدند، به عنوان رمز قدرت خود اختیار میکند 

قسمتی از غالت و . باقیمانده بر میآید، رتق و فتق امور حکومت را به هیئتی از وزیران و کاتبان و دبیران میسپارد

هاي کالن میانبارد و به خدمتگزاران خود، به جاي  روغن و شراب مردم را به نام مالیات از آنان میستاند و در خمره

هاي برگزیده او دچار اختالف شوند، خود از روي تخت سلطنت یا  ر هر موردي که دادگاهد. پول، از این مواد میدهد

در این کار چنان شهرت مییابد که، موافق  ;مسند قضاوت، که در کوشک سلطنتی مستقر است، به داوري میپردازد

اما نامهاي شاهان . ات میشودداور اجتنابناپذیر امو -عالم زیر زمینی مردگان  - قول هومر، پس از مرگ نیز، در هادس 

  ، عنوان بیش ))قیصر((یا )) فرعون((نام مینوس که بر آنان اطالق شده است، محتمال، مانند کلمه  ;کرت را نمیدانیم

. نیست و همه سالطین کرت را در بر میگیرد

کرتی نام رفته است، )) رنود شه((در منظومه ایلیاد از . این تمدن، در حد اعتالي خود، تمدنی فوق العاده شهري است

حتی امروز هم محققان از ویرانه پرپیچ و خم  ;که یونانیان آنها را میگشایند و از جمعیت فراوان آنها به حیرت میافتند

هاي بیشماري که معموال، به اقتضاي طبع  ها و خانه هاي متقاطع، و دکه خیابانهاي سنگفرش جدولدار، کوچه

. دل و پرگو، در پیرامون مراکز تجارتی و حکومتی ساخته میشوند، به اعجاب میافتنداجتماعی ازدحامانگیز مردم بز

قصرهایی که در شهر کنوسوس به جا ماندهاند چنان پهناورند که انسان را، درباره عظمت شهر، به تصوراتی 

نوبی، شهر در سوي دیگر جزیره، در ساحل ج: اما کنوسوس یگانه شهر بزرگ کرت نیست. مبالغهآمیز میکشانند

کشتیهاي سیاه دماغه، به نیروي باد و موج، به مصر ((فایستوس قرار دارد که، به قول هومر، همواره از لنگرگاهش 

اینجا پایگاه بازرگانی تجارت جنوبی کرت در عصر مینوسی است، و بازرگانان شمالی، به جاي آنکه راه پر .)) میروند
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فایستوس . ستقیما از راه خشکی به اینجا میآورند و بر روي هم توده میکنندخطر دریا را دور زنند، کاالهاي خود را م

با این وصف، کاخ امیر آن بنایی بس پرشکوه . است و بازرگانی را پیش از هنروري گرامی میشمارد پیرائیوسهمتاي 

. دارد، و تاالرها و محوطه هایش با تاالرها و قصرهاي کنوسوس برابري میکندپلکان آن چهل و پنج پا عرض . است

تاالر مرکزي یا بارگاه آن، با دویست و  ;محوطه مرکزي آن چهار گوشهاي به مساحت نهصد و سی متر مربع است

  . در پایتخت فراختر است)) تبر دودم((هشتاد متر مربع وسعت، از تاالر بزرگ 

ستانشناسان کوشک سلطنتی آن را زیستگاه تابستانی امیر فایستوس میدانند، در سه کیلومتري هاگیاتریادا، که با

بندرهایی مانند زاکرو و : هاي آباد فراوانند در قسمت خاوري جزیره هم ناحیه. شمال باختري فایستوس واقع است

. مراکزي صنعتی مثل گورنیا موخلوس، روستاهایی چون پرایسوس و پسیرا، نواحی مسکونی از قبیل پاالیکاسترو،

خیابان اصلی پاالیکاسترو بخوبی سنگفرش شده است، داراي مجاري فاضالب مناسبی است، و منازل فراخ در دو 

در گورنیا، . ها به جا مانده است و بیست و سه اطاق دارد طبقه اول یکی از این خانه. طرف آن صف کشیدهاند

هاي به جا مانده،  هایی با کوره ی از سنگهاي بی مالط، آهنگرخانهخیابانهایی مفروش از سنگ گچ، خانه های

هاي کفشدوزي و ظرفسازي و  هاي فلزکاري کوچک و پر هیاهو، و کارگاه هایی با لوازم نجاري، کارخانه نجارخانه

زه، کارگرانی که اکنون در آنجا حفاري میکنند و سه پایه، کو. روغنکشی و بافندگی مباهات انگیزي وجود دارد

هاي  ظرفهاي سفالی، تنور، چراغ، کارد، هاون، صیقالفزار، قالب، سنجاق، دشنه و شمشیر گرد میآورند، از فراورده

خیابانهاي شهر، به سبک مشرق زمین . مینامند)) شهر ماشین آالت((گوناگون آن شهر به اعجاب میافتند و آن را 

هاي چوبی یا آجري یا  خانه. امروزي ما، تنگ به شمار میروند نیمه استوایی، آفتابگریز ساخته شدهاند و، از دیدگاه

هاي مربوط به عصر  ولی لوحه. سنگی شهر به شکل مکعب مستطیل بنا شده و بندرت بیش از یک اشکوب دارند

هایی را نشان میدهند که داراي دو یا سه یا حتی پنج اشکوب  مینوسی میانه، که در کنوسوس به دست آمدهاند، خانه

در . یز برج یا اطاقی فوقانی هستند و در ساختن جامهاي دریچهاي آنها ماده سرخ فام نامعلومی به کار رفته استو ن

ها، درهاي دولنگهاي که ظاهرا روي چارچوبهایی از چوب سرو میگردند، وجود دارد که رو به حیاطی سایه  این خانه

. گرم تابستانی است، به وسیله پلکانی به کف حیاط میپیوندداشکوب باال، که بام آن خوابگاه شبهاي . دار باز میشوند

شب هنگام، چراغهاي روغن سوزي که، به تناسب درآمد صاحبخانه، از گل یا سنگ طلق یا سنگ گچ یا مرمر یا مفرغ 

. ها مورد استفاده قرار میگیرد ساخته شده است، در خانه

در . هاي خود به یک بازي شطرنج مانند میپردازند در خانه ;داریمدرباره بازیهاي کرتیان یکی دو آگاهی ناچیز بیشتر ن

هاي کاخ کنوسوس، یک نطع عالی، که به این بازي تعلق دارد، براي ما به میراث مانده است که قاب آن از عاج  خرابه

ارید دیده هاي آن، با فلزات و سنگهاي گرانبها، هفتاد و دوگل مرو و خانه هایش از سیم و زر است، و در حاشیه

هاي نیمه وحشی و تازیهاي پاك نژاد باریک میان، با شوق و شور به شکار  در دشتها، به راهنمایی گربه. میشود

در این مسابقات، اشخاص سبک وزن، بدون استفاده از هیچ . در شهرها، مسابقات را به ما نشان میدهند. میروند

با خودهاي پردار، مردانه به جان یکدیگر میافتند، و سنگین میان وزنان،  ;وسیلهاي، مشتزنی و لگدپرانی میکنند

وزنان، با خود و زره و چهره پوش و دستکشهاي الیهدار بلند، چندان میجنگند تا یکی از دو طرف نقش زمین شود و 

  . دیگري، با سرمستی بی پرده پیروزي، فراز او بایستد

ها مییابد و، با  خود جایی در میان جمعیت انبوه تماشاخانهمهیجترین ایام انسان کرتی زمانی است که در تعطیالت 

  . نظاره مردان و زنانی که در مقابل حمله گاوان با مرگ مواجه میشوند، خود را سرگرم میکند

هنگامی که گاو از آبگیري آب مینوشد، رام : تصویرهاي بسیار از مراحل گوناگون بازي خطر براي ما باقی مانده است

رام کنندهاي سر جانور را میپیچاند  ;ئت، با پاهاي گشاده، روي گردن او میجهد و او را گرفتار میکندکنندهاي پرجر
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چابک کار ورزیده، با  ;آمادهاش کند) آکروبات(تا به او اندکی بردباري بیاموزد و براي تحمل حیل مزاحم چابک کار 

و به هوا میجهد، بر پشت گاو معلق میزند، و در بدنی باریک و چاالك، با گاو رو به رو میشود، شاخش را میگیرد 

این فن، از دیرگاه، . بازوان همکار خود، که زنی دلرباست و بر لطف صحنه میافزاید، فرود میآید و پا به زمین میگذارد

یک استوانه گلین، که در کاپادوکیا به دست آمده و . حتی مدتها پیش از عصر مینوسی، در کرت رواج داشته است

این نقش، از حیث تاثیر، از فرسکوهاي . م است، نمودار صحنهاي از زور ورزیدن انسان و گاو است ق 2400ق به متعل

کرت چیزي کم ندارد، و ذهن ساده انگار ما را براي لحظهاي به پیچیدگیهاي پر تناقض وجود انسان معطوف میدارد، 

. هم رایج هستند، قدمتی برابر قدمت تمدن دارندو متوجه میشویم که این بازیهاي دلیرانه و خونین، که هنوز 

اعتقاد دینی او مشتمل بر عناصري است از . دین کرتی شاید وحشی باشد، اما مسلما سرشتی دینی دارد -3

ها، غارها، سنگها، عدد سه، درختان، ستونها، خورشید و ماه، بز  کوه ;فتیشیسم و خرافات، ایدئالیسم و احساس احترام

باور دارد که هوا از ارواح مبارك و ارواح . بینش دینی او تقریبا شامل همه چیز میشود. ر و گاو را میپرستدو مار، کبوت

. اهریمنی آکنده است و موجودات اثیري جنگلنشین، مانند حوریان و خدایان و پریان، براي یونانیان به ارث میگذارد

. دازد، شور زایندگی گاو و مار را از سر خوف حرمت مینهدبا آنکه صریحا به تقدیس مظاهر عضو تناسلی نرینه نمیپر

هنگامی که جامعه کمال . چون در جامعه او مرگ و میر وفور دارد، مخلصانه نیروي بارآوري طبیعت را نیایش میکند

 مییابد و به مفهوم خدایی متشخص و انسانوار میرسد، کرتی این خدا را به هیئت مادري تصور میکند که پستانهایی

هایی برجسته دارد، و خزندگان از درون سر او زاده میشوند و گرداگرد بازوان و روي سینهاش میخزند  پرمایه و تهیگاه

تولید  - این خدا نمایشگر واقعیت بنیادي طبیعت است، و میرساند که قدرت مرموز زن . و در گیسوانش چنبره میزنند

خدا، نماینده - در نظر انسان کرتی، این مادر الهوتی، یا مادر. دغالب میآی - مرگ  -بر بزرگترین دشمن انسان  - مثل

چون گیاهان و جانوران را هم مانند انسان از آیات و فیضانات او . حیات نباتی و حیوانی و انسانی - سراسر حیات است 

خدا، کودك االهی  - در برخی از تصاویر کرت، این مادر . میشمارد، صورت او را با صور گیاهان و جانوران قرین میکند

چون در مادر و کودك االهی تامل ورزیم، در . را، که در غاري کوهستانی زاده است، در آغوش دارد - ولخانوس  - خود 

ایسیس : مییابیم که این دو از کرتیان به اقوام دیگر رسیده و در میان اقوام متفاوت نامهاي متفاوت به خود گرفتهاند

این را هم در مییابیم که فرهنگهاي پیش از تاریخ اقوام  .آدونیسو آتیس، آفرودیته و  و هوروس، عشتر و تموز، کوبله

  . مندند نخستین وحدت دارند و مفاهیم دینی دنیاي مدیترانه از پیوستگی بهره

اما بتدیج بر . ، در دل کرتیان به قدر مادرش حرمت نداردمیخوانند)) ولخانوس((زئوس کرتیان، که یونانیان او را 

، بنیاد همه چیزها به شمار طالسکه در این دین، و نیز فلسفه  -اهمیتش میافزاید و مظهر رطوبت و باران بار آور 

او در قله یوکتاس دفن شده است، و، در جریان زمان، هر نسلی  پیکر. اما ولخانوس جاویدان نیست. میشود - میرود 

زایر خیالپرور انتظار دارد که نیمرخ پرشکوه او را در اینجا ببیند، زیرا، بنابر . مزار او را به نسل دیگر نشان میدهد

کاهنان کورتس قیام اعتقاد او، هنوز ولخانوس گاه به گاه، به نشانه احیاي سالیانه رستنیها، از گور بر میخیزد، و 

ولخانوس، چون خداي باروري است، در گاو . مباهاتانگیز او را، با پاي کوفتن و به هم زدن سپرها، جشن میگیرند

در اساطیر کرتی آمده است که او به هیئت گاو با پاسیفائه درآمیخت و باعث والدت  ;مقدس نیز تجسم یافته است

. ، نیم گاومینوتاوروس شد، که هیوالیی است نیم آدم

اجراي شعایر . کرتیان، به قصد تسکین خدایان، به شعایر فراوان مشتمل بر دعا و قربانی و تشریفات دست میزنند

براي دور راندن دیوان، بخور میسوزانند و، براي . معموال بر عهده زنان کاهن و گاهی بر عهده کارگزاران حکومت است

به امید تضمین . نی و چنگ مینوازند و، همگروه، نیایش سرایی میکنندبرانگیختن خدایان غافل، بوق میزنند یا 

کاهنان زن، با التهابی بی . باروري باغستانها و کشتزارها، با مراسمی پرشوکت به آبیاري درختان و گیاهان میپردازند
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، نزد االهه خود، که با شکوه ها و گلها را، به نشانه سپاسداري زنان شادمانه میوه ;پرده، بار رسیده درختان را میتکانند

هاي متبرك و  معبد ندارند، اما در محوطه کاخها و درختستانها و مغاره. تام در تخت روانی حمل میشود، میبرند

هاي نذري و انواع بت و  ها، محرابهایی برپا میکنند و این مکانهاي قدسی را با میزهایی پوشیده از خوراکها و نوشابه قله

عالمات مقدس بسیار دارند، و ظاهرا آنها را همانند  ;که گویا نمودار گاو متبرك است، میآرایند، ))شاخ متبرك((

سپر . یکی از این عالمتهاي مهم سپر است،و عالمت مهم دیگر چلیپا. خدایانی که مدلول این عالماتند میپرستند

صلیب یونانی، صلیب : گون داردچلیپا در کرت صورتهاي گونا. احتماال نشانی از وجه جنگی شخصیت االهه است

این صور روي پیشانی گاو یا ران االهه نگاشته میشوند، یا بر مهر حک میشوند، یا در کاخ . رومی، صلیب شکسته

عالمت دینی دیگر تبر دودم است که افزار قربانی به شمار میرود و، به . سلطان، با ستونهاي مرمرین تجسم مییابند

از این رو، سالحی است مقدس که خدا آن را درست به  ;ه روان میسازد، پرمایه میشودشیوهاي جادویی، از خونی ک

  . آیت ولخانوس یا زئوس تندر افکن، که آسمان را با تیرهاي خود میشکافد، نیز همین تبر دودم است. هدف میرساند

هاي کالن مینهند  گلین یا خنبهآنان را در تابوتهاي . کرتیان مردگان خود را اندکی گرامی میدارند و پرستش میکنند

براي آنکه مردگان در زیر زمین خشنود باشند، . و به خاك میسپارند، تا مبادا بآسانی به عالم زندگان باز گردند

هاي گلین کوچکی از زنان را با ایشان دفن میکنند تا،  مقادیري از مواد خوردنی و وسایل نظافت و همچنین مجسمه

گل را به : گاهی شکاکانه به فکر صرفه جویی میافتند. قبت و تسالي بانوان محروم نماننددر سراسر ابدیت، از مرا

در مورد شاهان و اشراف و . شکل مواد خوردنی و وسایل نظافت و جانوران در میآورند و رهتوشه مرده میکنند

با شفقت . خاك میسپارندها به  بازرگانان مرفه، برخی از ظرفهاي نفیس یا جواهرات آنان را هم در کنار جنازه

و در گور  ;در گور یک خنیاگر، یک ارکستر گلین ;سوزناکی، در گور یک شطرنج باز ماهر، یک نطع شطرنج مینهند

کرتیان . گاه گاهی به مزار مردگان سر میزنند و، براي گذران آنان، خوراکی نثار میکنند. یک دریا دوست، یک زورق

قرار گیرند و به  -رادامانتوس، پسر ولخانوس  -ارواح مورد عنایت خداي دادگر  امیدوارند که بر اثر این تدابیر،

راه برند و بر بهروزي یا آرامشی که، در این سیر دنیوي، گریزکارانه میلغزد و از )) الوسیون((یا )) جزیره خجستگان((

. الي انگشتان انسان در میرود، دست یابند

  فرهنگ -4

این زبان، که از زمان حمله قوم دوري به کرت با الفباي یونانی . زبان کرتی است مزاحمترین جنبه فرهنگ کرت،

نگاشته شده است، زبانی است که بکلی با زبان یونانی فرق دارد و، از لحاظ صدا، به زبان مصري و قبرسی و حتی 

 1800زند، ولی، در حدود کرتیان در آغاز تنها به نوعی تصویرنگاري میپردا. گویشهاي آناطولی خاور نزدیک میماند

دو قرن بعد، . م، تصاویر را مختصر میکنند و نوعی کتاب خطی، که تقریبا نود عالمت هجایی دارد، به وجود میآورند ق

شاید الفباي فنیقی، که در سراسر . خط دیگري ترتیب میدهند که اکثر حرفهاي آن به الفباي فنیقی شبیه است

همه جا وسیله کار تمدن غربی گشته است، از کرتیان و مصریان و سامیان گرفته مدیترانه پخش و بی سر و صدا در 

همه کرتیان، حتی مردم متعارف، شعر میسرایند و الهامات شتابنده ذوق خود را روي دیوارهاي هاگیا . شده باشد

حه بزرگی به دست آمده در آنجا لو: در فایستوس به نوعی چاپ پیش از تاریخ بر میخوریم. تریادا به یادگار میگذارند

. هایی نقش کردهاند نگاشته -است که به مرحله سوم عصر مینوسی میانه تعلق دارد و روي آن با عدهاي مهر، تصویر 

اما گویی براي آنکه بر سرگشتگی ما بیفزایند، این لوحه به هیچ روي به خط کرتی نوشته نشده است، بلکه شامل 

  . کتابتی بیگانه است

هاي گلینی که کرتیان بر  لوحه. اید بتوان گفت که این لوحه از مشرق زمین به کرت انتقال یافته استاز این رو، ش

کرتیان باید اطالعاتی در . آنها به خط مرموز خود نگاشتهاند، شاید روزي پیشرفتهاي علمی ایشان را به ما باز گویند
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قدمت تقویم مینوسی باستان به عهد تسلط قوم دوري  نجوم داشته باشند، زیرا در ناوبري شهرهاند، و موافق روایات،

. مصریان اذعان میکنند که پارهاي از تجویزات طبی خود را از کرتیان گرفتهاند و مدیون ایشانند. بر کرت میرسد

را، که )) دوکوس((یا افسنطین و ))آپسینتوس((یا نعناع و )) مینتا((یونانیان برخی از گیاهان عطري و طبی، مانند 

و این نکته از نامهاي  - رویی بسیار پرخاصیت بود و به عقیده آنان مانع از فربهی پرخوران میشد، از کرت گرفتند دا

  . ولی البته نباید این حدسها را مسلم بگیریم. غیر قانونی آنها برمیآید

ان را مورد مطالعه قرار هاي آن هاي تماشاخانه ادبیات کرتیان براي ما کتابی بسته است، ولی در عوض میتوانیم خرابه

م میرسد، ده ردیف صفه سنگی به طول بیست و پنج متر  ق 2000در تماشاخانهاي که تاریخش به سال . بدهیم

هاي کنوسوس، در  در یکی از تماشاخانه. میبینیم که در امتداد دیوار ساخته شده و بر محوطه نسبتا پستی مشرفند

متر، و در سمت مجاور، شش ردیف به درازاي پنج تا پانزده متر یک سمت، هجده ردیف صفه سنگی به طول ده 

ها، که در ساحتهاي وسیعی قرار دارند و چهار صد تا پانصد تن را جا میدهند،  این تماشاخانه. ایجاد شده است

یکهزار و پانصد سال  دیونوسوسهایی هستند که تاکنون شناختهایم، و از تماشاخانه یونانی  قدیمترین تماشاخانه

  . ترند کهنه

در نقوش دیواري، مردمی دیده میشوند که به . ها چه روي میداده است ما نمیدانیم که در صحنه این تماشاخانه

ي آنان احتمال بسیار میرود که نمایشها. منظرهاي مینگرند، ولی ما نمیتوانیم بگوییم که این منظره چیست

در یکی از تصاویر کنوسوس، جمعی از بانوان اشرافی، که در میان مردان خود . آمیختهاي از موسیقی و رقص باشد

. نگرند قرار دارند، به دخترانی که با زیر دامن در باغ زیتون رقصی پر شور میکنند می

در تصاویر دیگر، رقصهاي تودهاي . داردهایی افشان و بازوهاي گشاده  است که طره)) زن رقاص((تصویر دیگر نمودار 

هومر از . روستاییان و پایکوبی تند نیایشگران و زنان و مردان کاهن در برابر بت یا درختی متبرك به نظر میرسد

در آنجا، جوانان . که روزگاري دایدالوس، در کنوسوس پهناور، براي آردیانه زیباموي بنا کرد((صحنه رقصی دم میزند 

نقش چنگ هفت .)) و یک رامشگر آسمانی، به نواي چنگ، به ترنم میپردازد. ... فریبنده با هم میرقصندو دوشیزگان 

میدانند، بر تابوتی سنگی، که در هاگیاتریادا به دست آمده و متعلق به هزار  ترپاندروسزه، که یونانیان آن را اختراع 

همچنین نی دودهانه، که شامل دو لوله و هشت سوراخ و . سال پیش از والدت ترپاندروس است، مشاهده میشود

عالوه بر آن، روي . چهارده نواست، درست به همان شکلی که در یونان عصر کالسیک تجلی کرد، در اینجا وجود دارد

و نقش عودي مصري، که به پایکوبی رقاص سنگی گرانبها، صورت زنی که در بوقی عظیم میدمد به نظر میرسد، 

  . ضرب میدهد، بر گلدانی نگاشته شده است

همان طراوت شباب و لطف رقیقی که رقصها و بازیهاي انسان کرتی را جاندار میکند، در کارهاي هنري او نیز جلوه 

. ي ما به جا ننهادهاندکرتیان، جز بناهاي خود، چیزي که داراي جسامتی پرشکوه یا سبکی فاخر باشد برا. گر است

اینان، مانند ژاپنیان عهد ساموراي، از تلطیف هنرهاي فرعی وتزیین وسایل زندگی روزانه و تکمیل صبورانه اشیاي 

انسان کرتی، مانند اعضاي سایر جوامع اشرافی، در عرصه هنر پایبند قراردادهاي صوري و . کوچک، لذتی وافر میبرند

در عین حال میکوشد که، حتی در میان قیود ناشی از دقت و ذوق، . راطی میپرهیزدمعنوي میشود و از بدعتهاي اف

در سفالگري و گوهر تراشی و برجسته کاري مهارت مییابد، زیرا عشقی که به ریزه کاري . آزادي خود را از کف ندهد

سنگ قیمتی را میتراشد و  هر گونه. در ساختن اشیاي سیمین و زرین بسیار تواناست. دارد با این هنرها سازگار است

روي مهرهایی که براي امضاي رسمی یا . به صورت نگین در میآورد و جواهرات را در کمال تنوع عرضه میدارد

برچسب تجارتی یا اوراق بازرگانی فراهم میآورد، زندگی و مناظر کرت را با لطافت تام و تفصیلی چندان، که معرف 

ها و  با چکشکاري به شکل لگن و ابریق در میآورد، و نیز با آن دشنه مفرغ را. کامل تمدن اوست، حک میکند
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در . شمشیرهایی که مزین به صورت جانوران و گیاهان، و مرصع به طال و نقره و عاج و سنگهاي شگرف است، میسازد

جاي جاي  .گورنیا، با وجود دستبردهاي دزدان سی قرن، جام سیمینی که در اوج هنروري است، براي ما مانده است

سرهایی که گویی  -هاي آنها به شکل سر انسان یا حیوان است  نیز جامها یا ساغرهایی به دست آمده است که پایه

  . اند هنوز از دم حیات خالی نشده

سفال را به شکل گلدان، بشقاب، . کرتی در همه انواع سفالگري طبع آزمایی میکند و تقریبا در همه آنها ممتاز میشود

در آغاز، در عصر مینوسی قدیم، موافق طرقی که از دوره نوسنگی به . له، چراغ، کوزه، حیوان و خدا در میآوردجام، پیا

ارث برده است، با دستهاي خود به ظرفها شکل میدهد و با لعابی سیاه یا قهوهاي آنها را میپوشاند و با آتش آنها را 

لعابی . برکت اختراع چرخ سفالگري، به غایت مهارت میرسددر عصر مینوسی میانه، به . موجدار و رنگارنگ میسازد

میسازد که در ثبات و لطافت با لعاب چینی کوس برابري میزند و، بی دغدغه، رنگهاي سیاه و قهوهاي، سفید و سرخ، 

، کاملترین مصنوعات سفالی کرت. نارنجی و زرد، جگري و شنگرفی را به هم میآمیزد و الوان بدیعی به وجود میآورد

که در غار کامارس، در شیبهاي کوه ایدا یافت شده است، )) پوست تخم مرغی((یعنی ظرفهاي دلربا و روشن رنگ 

سفالگر کرتی از . هاي خیال پهناور کرتیان را منعکس میکنند هایی به نازکی یک میلیمتر دارند و همه مایه دیواره

ذارد، و عالمت تجارتی او در سراسر مدیترانه طالب نامش را بر اثرش میگ. م در حد کمال است ق 1950تا  2100

هاي تزیینی و  با خمیري درخشان، لوحه ;در عصر مینوسی اخیر، فن بدل چینی سازي را گسترش میدهد ;دارد

 ;هاي چند رنگ، و همچنین نقوش برجستهاي از جانوران دریایی میسازد گلدانهایی به رنگ آبی فیروزهاي، االهه

. ري پیش میرود که اونز مجسمه میناکاري شده یک خرچنگ را یک خرچنگ فسیل شده پنداشتچندان در واقعپرو

هنرمند کرتی دلبسته طبیعت است و خوش دارد که پرشورترین چارپایان، خوشنماترین ماهیان، لطیفترین گلها، و 

در  - )) گلدان دروگران((و ) )گلدان با کسرها(( - شاهکارهاي موجود او . دالراترین گیاهان را روي ظرفها نمایش دهد

روي یکی از این دو ظرف، همه وجوه و حاالت مشتبازي با سادگی به ما . مرحله اول عصر مینوسی اخیر پدید میآیند

روي ظرف . عرضه میشود، و همچنین مناظري از زندگی گاوبازانی که روي گاو میجهند بر حواشی آن به نظر میرسد

. و در جشن درو راهپیمایی میکنند و ترانه میخوانند، با قوت تمام به چشم میخورند دیگر، جمعی که محتمال برزگرند

دقت و . در مراحل بعدي، سنن بزرگ سفالگري کرتی رو به فرسودگی و سستی میرود، و این هنر راه زوال میپوید

دیگر چندان دلیر نیست  برخالف گذشته، ;هنرمند در تزیین گلدانهابه تکلف و آشفتگی میگراید. ذوق از نظر میافتد

القیدي کاهالنهاي که نامش آزادي است، فرا میآید و . که بتدریج و با صبوري مفهوم خود را بپرورد و تحقق بخشد

این انحطاط بخشودنی است، زیرا به منزله مرگ . ظرافت و پرداختگی آثار هنري کامارس رخت بر میبندد

گزیر به خواب نشاطانگیز و هزار سالهاي فرو میرود تا بار دیگر در آتیک اجتنابناپذیر هنري فرتوت و بیرمق است که نا

. بروید و بار دهد )آتیکه(

در کرت، مجسمه سازي در شمار هنرهاي فرعی است، و تندیسهاي بزرگ، که در داستان دایدالوس راه دارند، بندرت 

تندیسهاي کرتی کوچک و خام و یکنواختند و . پیکرهاي تناور معموال به صورت نقوش برجستهاند. وندساخته میش

در میان آنها مجسمه عاجی کوچکی است که ماهرانه حالت خوشایند . ظاهرا، به حکم عرف و تقلید، به وجود آمدهاند

. رون از کف داده است، جلب توجه میکندیک سر زیبا نیز، که تنش را در راه دراز ق. یک ورزشکار را نشان میدهد

هایی که قبل از عهد  هاي کوچک کرت، از لحاظ تجسم اندامها و نمایش حرکات، بر همه مجسمه بعضی از مجسمه

  . در یونان ساخته میشوند برتري دارند مورون

پیکري است ستبر از عاج و طال، : است که به موزه بستن تعلق دارد)) االهه مار((غریبترین مجسمه کرت، تندیس 

چنانکه از این تندیس بر میآید، هنرمند کرتی صورت انسان را با عظمت و مهارتی محدود . نیمی پستان و نیمی مار
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ی، در عرصه پیکرتراش کرت. هاي کوچک است اما این عظمت و مهارت محدود هم منحصر به مجسمه. تجسم بخشد

در . پیکرسازي کالن، یا به ساختن مجسمه حیوانات میپردازد یا اساسا به جاي مجسمه، نقشهاي برجسته میآفریند

چشمان ثابت و منخرین گشاده و دهان آزمند و زبان . موزه هراکلیون نقش برجسته کالنی از سر یک گاو وجود دارد

. گذرند ت یونانی هم از آن در نمیلرزان گاو چنان قدرتی دارد که حتی آثار پر قدر

مجسمه سازي کرت بی اهمیت و سفالگري آن . هیچ یک از مظاهر فرهنگ کرت باستان به قدر نقاشی جذاب نیست

اما نقاشی، با آنکه از همه هنرها شکنندهتر . ناچیز است، و از معماري کرتی هم جز خرابه چیزي به جا نمانده است

ید میشود، در کرت گرانجانی کرده و شاهکارهایی ستایشانگیز و روشن به ما رسانیده است و زودتر شکار زمان الق

است، حال آنکه یونان، گرچه مدتها پس از کرت آغاز جلوه گري کرد، هیچ اثر اصیلی از نقاشی براي ما نگاه نداشته 

مان داد، و ما اکنون میتوانیم با ها و جنگهاي کرت کاخها را واژگون کرد، اما برخی از نقوش دیواري را ا زلزله. است

هاي شاهان عصر مینوسی را آراستند  تماشاي این نقوش، پوست چهل قرن را به دور اندازیم و با هنر مردانی که غرفه

م میدانند که چگونه دیوارها را با آهک خالص بپوشانند و بر سطح مرطوب  ق 2500کرتیان حتی در . رو به رو شویم

. را با چنان سرعتی میگردانند که رنگ، پیش از خشک شدن دیوار مرطوب، در گچ رخنه میکند قلم مو. نقاشی کنند

زیبایی تابان کشتزارهاي بی پرده را به درون تاالرهاي قصور انتقال میدهند و، از گچ، سوسن، الله، نرگس، و 

 ژاك روسو را کاشف طبیعت بی کسی که اینها را بنگرد، دیگر هیچ گاه نمیتواند ژان. مرزنگوش نورسته میآفرینند

، با همان شوقی که خالقش در عصر مینوسی میانه او را مصور کرد، به ))زعفران چین((در موزه هراکلیون، . نگارد

کمرش به درجه نامعقولی باریک، تنهاش نسبت به پاهایش بسیار بلند . هاي زعفران مشغول است جمع آوردن بوته

  . اند ت، و رنگها مالیم و گرم، و گلها پس از چهار هزار سال هنوز تازهبا اینهمه، سرش بی نقص اس. است

درهاگیاتریادا تابوت منقشی به دست آمده است که روي آن، با خطوط آرایشی طومارشکل مارپیچ، منظره گروهی را 

باالتر از این، بر دیواري، تصویر دلکشی نقش . مراسم دینی هستند، کشیدهاند، که مجذوب نوبهايبا پیکرهاي تقریبا 

گربه ستبر کشیده تیره رنگ و سرزندهاي در میان شاخهاي مواج قرار دارد و خود را آماده میکند تا به : شده است

ی اخیر به ذروه کمال نقاش کرتی در عصر مینوس. روي پرندهاي مغرور، که پر و بال خود را در آفتاب میآراید، بجهد

  . هر دیواري او را وسوسه میکند، هر توانگري او را فرا میخواند: میرسد

را به یاد میآورند،  پومپیینه تنها مساکن سلطنتی، بلکه منازل اشراف و شهرنشینان مرفه را هم، با نقوش فراوانی که 

چنان چشم به راه اتمام کار است که از کمال هنري  ;موفقیت و کثرت تعهد، او را به تباهی میکشاند. کندمزین می

به کمیت میپردازد، صورت گلها را به طرزي یکنواخت تکرار میکند، آدمها را به شیوهاي نامطلوب  ;غفلت میورزد

اوج گذشته و به فنا محکوم است، او را در نقش میزند، خود را با طرحریزي سرگرم میکند، و رخوت هنري، که از 

با این وصف، نقاشی در هیچ یک از تمدنهاي مقدم بر کرت با چنین طراوتی به سیماي طبیعت . میان میگیرد

. تنها شاید بتوان مصر را مستثنا دانست. ننگریسته است

ی و سلطه تجارتی و ثروت و در پرتو قدرت سیاس. همه هنرها براي ایجاد کاخهاي کرت دست به دست هم میدهند

تجمل و ذوق و آراستگی دیرینه، معمار، بنا، پیشهور، مجسمه ساز، سفالگر، فلزکار، درودگر و نقاش، براي ایجاد 

ها، و نیز میدانهاي مسابقه که کانون و اوج زندگی کرتی را تشکیل  حجرات سلطنتی و عمارات اداري و تماشاخانه

م  م آغاز ساختن بنا میکنند، اما قرن بیستم ق کرتیان در قرن بیست و یکم ق. ندمیدهند، هنرهاي خود را میآمیز

م، نه تنها کاخ مینوس را برپا میدارند، بلکه  پس، بار دیگر در قرن هفدهم ق. شاهد نابودي ساختمانهاي ایشان است

از . مجلل فراوان میزننددر کنوسوس و پنجاه شهر دیگر از شهرهاي این جزیره کامیاب، دست به ساختن عمارتهاي 

www.IrPDF.com



۶٩٢

سازندگان کاخ کنوسوس دچار کمبود مواد و . این رو، این عصر یکی از اعصار بزرگ تاریخ معماري به شمار میرود

  . کرت از لحاظ فلز فقیر است و از مرمر کامال خالی. کارگرند

. ت باال چوب به کار میبرندناگزیر، کرتیان سنگ آهک و سنگ گچ به کار میبرند و براي سرستونها و ستونهاي طبقا

  . هاي سنگ را چنان بدقت میبرند که میتوانند سنگها را بدون مالط روي یکدیگر قرار دهند توده

در اطراف ساحت مرکزي کاخ کنوسوس، که مساحت آن به هزار و هشتصد و پنجاه متر مربع میرسد، عمارتهاي 

ابسازیها، انبارها، ادارات، منازل خدمتگزاران، اطاقهاي انتظار، ها، شر ها، کارگاه پراکنده فراوانی، شامل پاسدارخانه

این عمارتها سه . ها، و سیاهچال و سریرگاه و تاالر تبر دودم میسازند ها، نمازخانه ها، گرمابه تاالرهاي پذیرایی، خوابگاه

اخانه و یک کوشک سلطنتی یک تماش. یا چهار اشکوب دارند، اشکوبها به وسیله پلکانهاي وسیع به یکدیگر میپیوندند

  . و یک گورستان نیز در آن نزدیکی به وجود میآید

ستونهاي اشکوبهاي باال، که مدور و از چوب . در اشکوب زیرین، ستونهاي سنگی چهارگوش کالن نصب کردهاند

ند و، در کنار سروند و به طرزي غریب رو به پایین باریک میشوند، سقف را به وسیله کالهکهاي گرد هموار نگاه میدار

در جایی ایمن، کنار دیواري آراسته، نیمکتی از سنگ قرار دارد که به سادگی  .میآورندخود، ایوانهاي سایه داري پدید 

و هر سیاحی با  مینامند،)) تخت مینوس((کاوشکاران مشتاق، این نیمکت را . ولی با مهارت حکاکی شده است

این کاخ قطعا همان ساختمان معروفی است که پیشینیان . فروتنی بر آن مینشیند و لحظهاي خود را شاه میپندارد

مینامیدند و باور داشتند که به وسیله دایدالوس ساخته شده )) حرم تبر دودم((یعنی ) البورینتوس(آن را البیرنت 

اطاق تو در  -و بر هر چیز پرپیچ و خم . به خود گیرد)) سمجه((دا معنی مقدر چنین بوده است که البیرنت بع. است

   .شوداطالق  - تو، کلمه غامض، و خمیدگی درون گوش 

یتر است، و هاي عالم عتیق عال عمارتسازان کنوسوس دستگاه فاضالبی در کاخ ایجاد کردهاند که از سایر ساخته 

آبی که ! عصري که لوله کشی را گرامیتر از شعر میداند - گویی این کار آنان محض خشنودي روح عصر حاضر است 

هاي  ب نیز با لولهفاضال ;و آبریزها میرسد ها گرمابهها یا آسمان فرود میآید، در مجاري سنگی روان میشود و به  از کوه

. این مجاري از قطعاتی به قطر پانزده و طول هفتاد سانتیمتر ساخته شده است. سفالین آخرین مد به خارج میرود

هر قطعه داراي زانویی است که . سر باریکتر هر قطعه در قطعه بعد از آن جاي گرفته و از سیمان پوشیده شده است

در ایام آبادانی کاخ، وسایلی هم براي رسانیدن آب جاري گرم به حجرات خاندان  احتماال،. مواد رسوبی را نگاه میدارد

برخی از : هنرمندان کنوسوس درون اطاقهاي تو در توي کاخ را با ظرافت آراستهاند .استسلطنتی وجود داشته 

ها یا ظرفهاي سنگی بزرگ، و  را با تصویر و نقش برجسته، پارهاي را با کوزه اطاقها را با گلدان و مجسمه، بعضی

هاي  بر یکی از دیوارها، روي باریکهاي از جنس سنگ آهک، لوحه. عدهاي را با اشیایی از عاج و بدل چینی مفرغ

ست، لوحهاي شامل نقوشی بر دیوار دیگر، که با رنگ مرمر نما شده ا. هاي زیبا به وجود آوردهاند تزیینی و گل و بوته

از خطوط مارپیچ و عمودي و افقی دیده میشود، و بر دیوار دیگر، منظره مبارزه انسان و گاو، با نقش برجستهاي که 

پیکرنگار عصر مینوسی همه جالل هنر پرنشاط خود را به درون تاالرها و . ریزه کاریهاي جاندار دارد، به چشم میخورد

هاي  بانوانی آراسته با سیماهاي رسمی و بازوهاي شکیل و سینه: ا با مناظر گوناگون میآرایدها میکشاند و آنها ر حجره

هاي گلدار زیتون، بانوان در اپرا، منظره ماهیان یونس که بی پیچ و تاب در دریا  ظریف، مزارع کنار و سوسن و شاخه

و نیرومند، مایعی گرانبها را در ظرف آبیرنگ  ساقی، با قامتی راست ;است)) ساقی((از اینها باالتر، تصویر . شناورند

چهرهاي پاکیزه دارد، و معلوم است که این پاکیزگی را نه تنها به نژاد کرتی، بلکه به خالق  ;ظریفی حمل میکند

گوشها و  ;موهایش سخت به هم بافته شده و روي شانه قهوهاي رنگش ریخته است ;هنرمند خود نیز وامدار است

و جامهاي فاخر، که مطابق طرحی چهار پرهاي قالبدوزي شده  ;کمرش از تاللو جواهر میدرخشد گردن و بازوان و
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. مسلما برده نیست، جوانی است اشرافی که به افتخار خدمتگزاري سلطان نایل آمده است)) ساقی. ((است، بر تن دارد

. وت الفتی دیرین داشته باشدتنها تمدنی میتواند چنین تجمل و زیوري بخواهد و بیافریند که با نظم و ثر

IV -  سقوط کنوسوس  

. چون پس نگریم و جویاي منشا این فرهنگ درخشان شویم، خود را بین آسیا و مصر در نوسان خواهیم یافت

این اقوام مانند کرتیان، براي . کرتیان، از لحاظ زبان و نژاد و دین، با اقوام هند و اروپایی آسیاي صغیر خویشاوندند

آیینهاي آنان هم به آیینهاي کرتیان . هاي گلین به کار میبردند و واحد وزن و پول آنان شاقل بود لوحهنوشتن، 

رواج داشت، و ستون و گاو و کبوتر نیز )) زئوس تبر دودم((مثال، در کاریا، آیین زئوس البراندئوس یعنی  ;میمانست

خداي کرت بود که یونانیان هر  - چنان همانند مادر  االهه بزرگ مردم فروگیا، که کوبله نام گرفت،. پرستیده میشد

هاي گوناگون  نفوذ فرهنگ مصر نیز در آثار دوره a.خداي کرت را رئا کوبله خواندند - دو را یکی میدانستند و مادر 

این دو فرهنگ در بادي امر یکسان به نظر میرسند، چندانکه برخی از محققان . تاریخ کرت سخت به چشم میخورد

. د که، در روزگار پرادبار، گروهی از مصریان به کرت کوچیدند و تمدن مصري را در آن دیار پخش کردندبرآنن

ظرفهاي سنگی موخلوس و سالحهاي مسی مرحله اول عصر مینوسی به آثار مقابر نخستین دودمانهاي شاهی مصر 

)) کاهن تبردودم((و حتی کاهنی به نام  در مصر نیز تبردودم به عنوان نوعی تعویذ به کار میرفت. شباهت بسیار دارد

اوزان و مقیاسات کرت، هر چند که از لحاظی به اوزان و مقیاسات آسیایی میمانند، از حیث شکل، . وجود داشت

روشهاي حکاکی جواهر، ساختن بدل چینی، و نقاشی دو کشور نیز چنان همسانند که شپنگلر . مصري مینمایند

  . تمدن مصري شمرده است تمدن کرتی را صرفا شاخهاي از

ما از شپنگلر پیروي نمیکنیم، زیرا اگر در جستجوي پیوستگی تمدن، فردیت و استقالل یکایک آنها را فدا کنیم، از 

تمدن کرتی کیفیت مشخصی دارد، و هیچ یک از تمدنهاي عتیق، از لحاظ دقایق . راه صواب منحرف شدهایم

میتوان اعتقاد کرد که فرهنگ کرت در اصل از اقوام آسیایی نشئت  .آراستگی و جالل هنري، به گرد آن نمیرسد

فرهنگ . ولی هنرهاي کرتی، با وجود ماهیت و هیئت مستقل خود، از هنرهاي مصري تاثیر برداشتهاند. گرفته است

 کرت محتمال جزو فرهنگ پیچیدهاي است که از عصر نوسنگی به بعد سراسر مدیترانه خاوري را پوشانید و اقوام

تمدن کرت از این فرهنگ مشترك برخاست و سپس، به . گوناگون را از هنرها و عقاید و رسوم مشابه بهرهمند کرد

. بازرگانان کرتی به هر بندري راه یافتند. سلطه کرت جزایر اژه را به نظم آورد: نوبه خود، باعث تقویت آن شد

و به کاریا و فلسطین رفتند، بلکه، در جانب شمال، از مصنوعات کرت نه تنها جزایر سیکالد و قبرس را فرا گرفتند 

به  ;هاي آن به تروا رسیدند، و در جانب باختر، از ایتالیا و سیسیل به اسپانیا وارد شدند میان آسیاي صغیر و جزیره

کرت، بدین ترتیب، تمدن . و موکناي و تیرونس رخنه کردند) تسالیا(شبه جزیره یونان راه یافتند و حتی به تسالی 

. که چون ارثیهاي به دست یونانیان افتاد، به منزله نخستین حلقه زنجیر تمدن اروپایی است

. جریان انحطاط کرت بر ما مجهول است، و نمیدانیم که این جامعه در کدام یک از طرق متعدد انحطاط سیر کرد

اش از میان رفت و به کشاورزي آن تردیدي نیست که روزگاري جنگلهاي سرو بلندآوازه. شاید همه را پیموده باشد

به طوري که امروز دو ثلث خاك این جزیره سنگالخ بایر است و نمیتواند بارانهاي زمستان را در  ;سرزمین لطمه زد

شاید این جامعه نیز، مانند بیشتر جامعه هایی که پا به مرحله انحطاط میگذارند، بر اثر جلوگیري از . خود نگاه دارد

شاید تمتعات جسمانی، که محصول رفاه و تجمل فراوان است، . نژاد خود را رو به زوال برده باشدافزایش جمعیت، 

زیرا هر ملتی رواقی  - این مردم را از شور حیاتی تهی کرده و، در کار زندگی و دفاع، از همت و غیرت انداخته باشد 

   .میمیردزاده میشود و اپیکوري 
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شاید سقوط مصر، که پس از مرگ اخناتون مصري روي داد، تجارت کرت و مصر را گسیخته و تمول عصر مینوسی را 

زیرا کرت، مانند انگلیس عصر جدید، منابع داخلی قابلی نداشت و ناگزیر بود که، براي ادامه . رو به کاستی برده باشد

شاید جنگهاي داخلی از . براي صنایع خود بازار یابد و با تجارت به سعادت برسد حیات خود، بر دریاها سلطه ورزد،

شاید زلزلهاي . شمار مردان جزیره کاسته و سپس یک حمله خارجی، کرت منقسم و نامتحد را از پاي درآورده باشد

اجحاف متراکم قرون انتقام ناگهان شهرها را لرزانیده و ویران کرده، یا انقالبی خشماگین، در ظرف سالی پروحشت، از 

  . گرفته باشد

هاي شهرنشینان توانگر  م، کاخ فایستوس بار دیگر فرو افتاد، هاگیاتریادا به آتش سوخت، و خانه ق 1450در حدود 

در این . تولیسوس منهدم شد، ولی، ظاهرا از همین زمان، دوره عظمت کنوسوس آغاز شد و تا پنجاه سال دوام آورد

عاقبت، در حدود . ه دوره سعادت خود رسید و سلطه بی چون و چراي خود را بر دریاي اژه گسترددوره، کنوسوس ب

 - هاي کنوسوس آثار آتش انقیاد ناپذیري را یافته است  اونز در خرابه. م، کاخ کنوسوس نیز به آتش سوخت ق 1400

ماال بر اثر گرماي آتشی عظیم، براي دندان هاي گلین، احت تیرها و ستونها نیمسوختهاند، دیوارها دوده زدهاند، و لوحه

ها و حتی اطاقهایی که در زیر  اما تخریب چنان تام و تمام است، و ویرانخانه. زمانه سخت شده و سالم ماندهاند

خاشاك مصون ماندهاند چنان خالی و بی ساز و برگند که بسیاري از دانشوران، ویرانی کنوسوس را زاده زلزله یا 

در هر حال، روشن است که این فاجعه ناگهان روي  .میشمارندنند، بلکه محصول هجوم و چپاول، آتشسوزي نمیدا

هاي ویران کنوسوس نشان میدهد که مردم شهر، در حینی که سرگرم کارهاي خود بودهاند،  وضع کارگاه. داده است

تقریبا مقارن سقوط کنوسوس، گورنیا، پسیرا، زاکرو، و پاالیکاسترو هم با خاك برابر . ه شدهاندبا مرگی بیامان مواج

. شدند

که البته در  -زیرا مجددا قصرهایی . نباید چنین انگاریم که با سقوط این شهرها تمدن کرتی یکسره از میان رفت

هاي کرت، در طی یکی دو نسل بعد، بر اژه سلطه  ساخته شد، و فراورده -عظمت با کاخهاي پیشین برابري نمیکردند 

م به یک سلطان بزرگ کرتی بر میخوریم که روایات یونانی از او به عنوان مینوس  در اواسط قرن سیزدهم ق. ورزیدند

زنان شکوه داشتند که در نطفه او تخمهاي مار و کژدم فراوان : هاي ترسناك بسیار درباره او آوردهاند نام برده و قصه

یکی از آنان به نام پاسیفائه، با وسیلهاي مرموز، تخمهاي گزندگان را دفع کرد و از او آبستن شد و کودکان . ستا

پوسیدون، خداي دریا، از . از این زمرهاند آردیانه بورمو، و فایدرا که زن تسئوس و عاشق هیپولوتوس شد. بسیار زاد

دایدالوس هنرمند بر پاسیفائه رحم . اوي دچار و از او باردار کردپس، پاسیفائه را دیوانهوار به عشق گ. مینوس رنجید

مینوس از گاو بچه مخوف، که مینوتاوروس خوانده شد، به هراس افتاد و به . آورد و در زاییدن گاو بچه یاریش کرد

مینوس . ختدایدالوس عمارت معروف به البیرنت را سا. دایدالوس فرمان داد که سمجه یا زندانی پر چم و خم بسازد

هیوالي نوزاد را در آن محبوس کرد و فقط، براي جلوگیري از طغیان او، مقرر داشت که گاه گاه آدمی را نزد هیوال 

  . بیفکنند

روایت مربوط به دایدالوس از همه جهت، حتی از جهت سوگانگیزي، از این قصه برتر و شامل یکی از غرورآمیزترین 

چون از مهارت برادرزادهاش به رشک  .لئوناردوالوس هنرمندي بود آتنی، همپایه داید: هاي تاریخ انسان است حماسه

در دربار مینوس پناه یافت و او را با اختراعات . افتاد، در یک لحظه خشم، او را کشت و مادام العمر از یونان تبعید شد

پیکرتراشی برجسته بود، و . پس، هنرمند و مهندس بزرگ شاه کرت گشت. د به شگفت انداختو ابداعات ماشینی خو

از پیکرهاي سخت بی تشخص تا صورتهاي مشخص اشخاص  - مردم، که خواستهاند تکامل تدریجی مجسمهسازي را 

هاي خود  ا را به پایهبیان کنند، به زبان افسانه گفتهاند که مخلوقات او چنان زندهنما بودند که اگر آنه - واقعی 

با اینهمه، مینوس، چون دریافت که پاسیفائه در عشقبازیهایش از یاري ! نمیبست، بر میخاستند و راه میرفتند

www.IrPDF.com



۶٩۵

دایدالوس، براي . دایدالوس بهره جسته است، آزرده شد و دایدالوس و پسرش ایکاروس را در البیرنت محبوس کرد

به مدد آنها از باالي دیوارهاي زندان گریختند و در آسمان مدیترانه به پرواز  خود و ایکاروس، از موم بالهایی ساخت، و

. ایکاروس مغرور متابعت پدر را دون شان خود دانست و بیش از حد به خورشید نزدیک شد. درآمدند

و پس، پرتو آتشین خورشید بالهاي مومین او را گداخت و به کام دریایش انداخت، و به این ترتیب سرگذشت ا

آنگاه دایدالوس با دلی پریش به سیسیل پرید و تمدن صنعتی و . متضمن درسی اخالقی براي فرزندان سرکش گشت

   .رسانیدهنري کرت را به آن جزیره 

نگید و بر او غالب آمد، مقرر داشت که پس از آنکه با آتن جوان ج: از این سوگ آورتر، داستان تسئوس و آردیانه است

آتنیان، یک بار پس از هر نه سال، هفت دختر و هفت پسر جوان را، به نام خراج، نزد او گسیل دارند تا نزد 

در سومین موردي که آتنیان در صدد تقدیم این خراج انسانی برآمدند، . مینوتاوروس بیندازد و او را آرام کند

ه آتن، آیگئوس، به الحاح، پدر خود را راضی کرد که او را هم با پسران و دختران بخت تسئوس، فرزند برومند شا

در کرت، آردیانه به . برگشته به کرت فرستد تا مینوتاوروس را به هالکت رساند و آتنیان را از آن خراج ننگبار برهاند

آموخت که  - اي به او آموخت پس، شمشیري جادویی به او داد و حیله ساده. عشق شاهزاده آتنی گرفتار آمد

ریسمان درازي را به بازو ببندد و، هنگامی که داخل البیرنت پر پیچ و خم میشود، تدریجا ریسمان را بگشاید تا راه 

تسئوس در البیرنت از عهده کشتن مینوتاوروس برآمد و، به وسیله ریسمانی که به دست بسته . بازگشت را گم نکند

  . و با او از کرت گریخت بود، نزد آردیانه بازگشت

ولی، چون آردیانه را خواب در ربود، . چنانکه پیمان نهاده بود، در جزیره ناکسوس او را رسما به همسري خود درآورد

فتم ق م، که زمان احتمالی رفتن از زمان مینوس تا قرن ه .شتافتخائنانه با یاران خود بر کشتی نشست و به آتن 

بنابراین، قوم آخایایی که دیرزمانی در خاك . لوکورگوس به کرت است، در تاریخ نامی از این جزیره به میان نمیآید

. م در آنجا سکونت گرفت یونان ترکتازي کرد، در قرنهاي چهاردهم و سیزدهم به کرت رسید و در اواخر هزاره دوم ق

قوانین کرت را ) سولون و مخصوصا لوکورگوس(برخی از یونانیان گفتهاند که قانونگذاران یونانی  بسیاري از کرتیان و

پس از استقرار قوم دوري در کرت، طبقه حاکم آن جزیره، مانند طبقه حاکم اسپارت، زندگی . سرمشق خود شمردند

دان در تاالرهاي غذاخوري عمومی پسران در سازمانهاي نظامی تربیت میشدند، و مر: نسبتا ساده و معتدلی داشت

کوسموي، همتاي افور (اقتدار دولت در کف شوراي سالخوردگان بود، و ده تن از سرکردگان . جمعا طعام میخوردند

روشن نیست که کرت به اسپارت الهام داد یا اسپارت . کارها را اداره میکردند) هاي اسپارت و آرخونهاي آتن)افوروس(

. کرت را رهنمون شد

در هر دو جامعه، گروهی از : باهت فرهنگ کرت به فرهنگ اسپارت شاید زاده همانندي اوضاع آن دو جامعه باشدش

  . اشراف نظامی بیگانه بر رعایا یا مردم بومی کینه توز فرمانروایی میکنند و حکومتی متزلزل دارند

ی خردمندانه، که قدمت آنها به اوایل قرن هایی شامل قوانین نگاشته - میالدي، در شهر گورتونا دیوار  1884در سال 

صورتهاي ابتدایی این قوانین، که البد قدمتی بیشتر داشتند، محتمال در قانونگذاران . م میرسید، به دست آمد پنجم ق

یونانی تاثیر نهادهاند، همچنانکه سکولیس و دیپوئنوس کرتی در سده ششم ق م در عرصه هنر به هنرمندان آرگوس 

  . هاي خود را در تمدن نوین خالی کرد آري، این تمدن فرتوت از صدها معبر، فرهنگمایه. درس دادندو سیکوئون 
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فصل دوم

  پیش از آگاممنون

  

I  -  شلیمان  

، پسري در آلمان زاده شد که مقدر بود کاوشکاري باستانشناسان را به صورت یکی از حوادث پرشور 1822در سال 

ریخ باستان عشقی داشت و او را با داستانهایی که هومر درباره محاصره تروا و آوارگیهاي پدرش به تا. قرن خود درآورد

با اندوه فراوان از او شنیدم که تروا کامال منهدم شده، چندانکه . ((به نظم کشیده بود، به بار آورد) اولیس(اودوسئوس 

یمان در سن هشت موضوع انهدام تروا را هاینریش شل.)) از صحنه روزگار برخاسته واثري هم به جا نگذاشته است

ده ساله بود که درباره . مورد توجه قرار داد و مدعی شد که میخواهد خود را وقف بازیافت این شهر گمشده کند

، با اطالعاتی که نسبت به استطاعت او 1836در . جنگ تروا رسالهاي به زبان التین نوشت و به پدرش تقدیم داشت

، در یک کشتی بخاري کارگري کرد و از 1841در . سه را ترك گفت و نزد بقالی شاگردي کردبسیار زیاد بود، مدر

  . هامبورگ رهسپار افریقاي جنوبی شد

کشتی پس از دوازده روز غرق شد و ملوانان آن مدت نه ساعت با زورق کوچکی به اینسو و آنسو رفتند و سرانجام، با 

د، هاینریش، با حقوق یکصد و پنجاه دالر در سال، کار منشیگري پیش در هلن. مد دریا، به سواحل هلند افتادند

بتدریج هوش . گرفت و نیمی از درآمد خود ار صرف خرید کتاب کرد و با نیمه دیگر آن در رویاهاي خود زندگی کرد

ه داد و ستد در سال بیست و پنجم عمر، تاجري مستقل بود و در سه قار: و پشتکار او نتایج طبیعی خود را پدید آورد

درسی و شش سالگی، که خود را صاحب سرمایه کافی یافت، از بازرگانی دست کشید و تمام وقتش را به . میکرد

در بحبوحه هاي و هوي سوداگري، هیچ گاه تروا و قراري که براي کاوش آن با پدرم . ((باستانشناسی تخصیص داد

ضمن سفرهاي تجارتی، پس از ورود به یک کشور، بشتاب زبان عادت کرده بود که در .)) گذارده بودم، از یادم نرفت

به این طریق، انگلیسی و . کشور را بیاموزد و چند گاهی صفحات یادداشت روزانه خود را به آن زبان بنگاردآن 

. فرانسوي و هلندي و اسپانیایی و پرتغالی و ایتالیایی و روسی و سوئدي و لهستانی و عربی را آموخته بود

سپس  .بخواندی که به یونان رفت، توانست، در زمانی کوتاه، یونانی قدیم و یونانی جدید را مانند آلمانی بخوبی هنگام

چون همسر روسی او میخواست در .)) نمیتوانم در جایی مگر در خاك دنیاي کالسیک ساکن شوم: ((چنین نوشت

سکونت گیرد، شلیمان، به وسیله اعالن، خود را داوطلب ازدواج با زنی یونانی معرفی کرد و مشخصات زن  روسیه

پس از آن، از میان عکسهایی که دریافت داشت، یکی را که از آن دختري نوزده . دلخواه خود را هم دقیقا اعالم داشت

ن دختر، به فراخور تمولی که براي هاینریش والدی. ساله بود پسندید و بیدرنگ به خواستگاري صاحب عکس رفت

موقعی که همسر . قایل بودند، قیمتی روي دختر خود گذاشتند، و هاینریش، به شیوه کهن، همسر خود را خرید

تازهاش کودکی آورد، شلیمان با اکراه به مراسم غسل تعمید رضایت داد، ولی، براي آنکه بر وقر تشریفات بیفزاید، 

فرزندانش را آندروماخه . ایلیاد هومر را روي سر کودك نهاد و به آواي رسا صد قطعه شعر خواند نسخهاي از منظومه

 .نهادو آگاممنون خواند، خدمتگزاران خانه خود را تالمون و پلوپس نامید، و خانهاي را که در آتن داشت بلروفون نام 

  . لیمان پیرمردي بود دیوانه هومرآري، ش

، به ترو آده یا تروآس در گوشه شمال باختري آسیاي صغیر رفت و، برخالف نظر همه محققان آن زمان، 1870در 

یک سال گفتگو با حکومت پس از . در زیر تپهاي به نام حصارلیک مدفون است پریاموسمعتقد شد که پایتخت 

  . عثمانی، توانست پروانه کاوش آن محل را بگیرد و با هشتاد کارگر دست به کار شود
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در سراسر زمستان، . همسرش، که او را محض کارهاي غریبش دوست میداشت، از بام تا شام با او همکاري میکرد

ار رنجه میکرد و شبانگاه با چنان شدتی از تندباد سرد شمالی به هنگام روز چشمان زن و شوهر را از گرد و غب

شکافهاي کلبه شکننده ایشان به درون راه مییافت که چراغ هیچ گاه روشن نمیماند و کلبه به قدري سرد میشد که، 

جز شوقی که به کار بزرگ خود یعنی کشف تروا داشتیم، . ((با وجود آتش بخاري، آب در درون کلبه یخ میبست

کلنگ کارگري، پس از ضربات . سالی گذشت تا به پاداش خود رسیدند.)) را گرم نگاه دارد چیزي نداشتیم که ما

مکرر، یک ظرف بزرگ مسی را هویدا کرد، و سپس گنجینهاي شگرف، که تقریبا شامل نه هزار شی سیمین و زرین 

تراحت کوتاه غیر منتظري ها را در شال زنش مخفی کرد، به کارگران اس شلیمان زرنگ نخستین یافته. بود، آشکار شد

هاي هومر  در را بست، اشیاي گرانبها را روي میز ریخت، و هر یک را به کمک منظومه. داد و به کلبه خود شتافت

. بازشناخت

را از )) گنجینه پریاموس((گیسوان زنش را با یک نیمتاج باستانی آراست، و براي دوستانش در اروپا پیام فرستاد که 

بعضی از نقادان به او تهمت زدند که آن اشیا را قبال . هیچ کس سخن او را باور نمیتوانست. استخاك به درآورده 

او را به جرم خارج کردن طال از خاك عثمانی مورد  عالیدر همان حال، باب . خود او در آن محل گذاشته است

ما محققانی مانند فیرخو و دورپفلد و بورنوف به محل آمدند، بر گزارشهاي شلیمان صحه نهادند و ا. تعقیب قرار داد

دیگر . هاي گوناگون شهر تروا، یکی پس از دیگري، سر از خاك برآوردند آنگاه چینه. همراه او کار را دنبال کردند

  . است ایلیونه است، کدام یک بازمانده شهر هاي نه گانهاي که در دل خاك پیدا شد مسئله این بود که از میان چینه

نشان دهد که : ، شلیمان عزم جزم کرد که محتواي حماسه ایلیاد را از جهت دیگري نیز تایید کند1876در 

در  بود،وي، به راهنمایی مطالبی که پاوسانیاس درباره یونان نوشته . واقعیت خارجی داشته استنیز  آگاممنون

گنجینه ((ولی مقامات عثمانی که خواستار نیمی از . موکناي واقع در پلوپونز خاوري، سی و چهار شکاف حفر کرد

، مانع کار او شدند، و شلیمان که نمیخواست آن آثار گرانمایه را به کشور دورافتاده عثمانی واگذارد، بودند)) پریاموس

پس، آنها را در نهان به موزه دولتی برلین فرستاد و جریمه مقرر را پنج بار بیشتر پرداخت و حفاري را . زیر بار نرفت

کارگران به تودهاي شامل اسکلتها و ظرفهاي سفالی و  :این بار نیز پاداش خود را یافت. در موکناي از سر گرفت

جواهرات و نقابهاي طالیی رسیدند، و این کشف چنان شلیمان را به وجد آورد که بیدرنگ تلگرافی براي شاه یونان 

به تیرونس رفت و در اینجا هم، به  1884در . ته استو آگاممنون را یاف آترئوسفرستاد و آگهی داد که مقابر 

کمتر . راهنمایی کتاب پاوسانیاس، قصر بزرگ و دیوارهاي کالنی را که هومر شرح داده است از دل خاك بیرون آورد

اما از فضایل شلیمان لغزشها و نارواییهایی نیز زاده است، . کسی به قدر شلیمان به باستانشناسی خدمت کرده است

ا وي، به اقتضاي شوق عظیمی که به کشف دنیاي قدیم داشت، متهورانه شتاب میورزید و، در نتیجه، باعث زیر

هایی که ملهم تالشهاي او بودند، مایه گمراهی او شدند و، بخطا،  حماسه. ها میشد آمیختگی یا نابودي بسیاري از یافته

از این رو، . گاممنون را در موکناي کشف کرده استمعتقدش کردند که گنج پریاموس را در تروا یافته و مقبره آ

هاي  هاي انگلیس و روسیه و فرانسه مدتها از قبول اصالت یافته دنیاي علم گزارشهاي او را مورد تردید قرار داد، و موزه

 چندان به کاوش. او هم، براي تسالي خود، به تفاخر پرداخت و، با شجاعت، حفاري را دنبال کرد. او سرپیچیدند

در بازپسین ایام عمرش، مردد بود که آیا خداي مسیحیت را نیایش . پرداخت که سرانجام بیمار شد و از پاي درآمد

بسیار شادمانم که ! درود بر آگاممنون شلیمان، محبوبترین فرزند: ((خود مینویسد. کند یا زئوس یونان باستان را

دعا میکنم . ... فارغ آمدهاي) کسنوفون(ن از مطالعه گزنوفون را بخوانی و تاکنو) پلوتارخوس(میخواهی آثار پلوتارك 

، که از 1890در سال .)) که زئوس، پدر مقدس و پاالس آتنه تو را روزي صد از سالمت و سعادت برخوردار دارند

. سختیهاي اقلیم و خصومت اهل علم و تب دایم رویاي خود فرسوده شده بود، جان داد

www.IrPDF.com



۶٩٨

جواهراتی که یافت قرنهاي بسار کهنهتر از : ف دنیایی عجیبتر از آنچه میجست نایل آمدمانند کریستوف کلمب به کش

بود، و مقابري که کشف کرد به خاندان آترئوس تعلق نداشت، بلکه بازمانده تمدن اژهاي یونان  هکابهعصر پریاموس و 

به این ترتیب، شلیمان، بی آنکه خود بداند، این شعر معروف هوراس . عصر مینوسی کرت میرسید بود و قدمت آنها به

پس از او، دورپفلد و مولر، تسونتاس و  .))زیستهانددالوران بسیار پیش از آگاممنون : ((را به اثبات رسانید) هوراتیوس(

اکیس، والدستاین و ویس در پلوپونز حفاریهاي دامنه دارتري کردند، و دیگران آتیک و جزایر ائوبویا و بئوسی و ستامات

تسالی را کاویدند، و خاك یونان سال به سال آثار شبح مانند فرهنگی را که به دوره پیش از تاریخ تعلق داشت، عرضه 

دیگر، مردم، بر اثر انتقال از حیات بیاستقرار صیادي به زندگی  معلوم شد که در این خطه نیز، مانند سرزمینهاي. کرد

سکونی کشاورزي، تبدیل ابزارهاي سنگی به ابزارهاي مسی و مفرغی، و به مدد کتابت و تجارت از بربریت به تمدن 

دان و زنانی را تمدن همواره از آنچه ما میپنداریم کهسنالتر است، و هر کجا گام نهیم، استخوانهاي مر. ارتقا یافتهاند

زیرپا داریم که نام و هستیشان در جریان بی پرواي زمان از میانه برخاسته است مردان و زنانی که به هنگام خود کار 

. میکردند و عشق میورزیدند، سرود میگفتند و زیبایی میآفریدند

II - اندرون کاخهاي شاهان  

ع در هشت کیلومتري شرق آرگوس و یک و نیم کیلومتري چهارده قرن قبل از میالد، روي تپه کوتاه کشیدهاي واق

امروز سیاح میتواند، پس از سواري مطبوعی از آرگوس یا ناوپلیون، به . شمال دریا، قصر مستحکم تیرونس قرار داشت

و با  هاي سنگی پیش از تاریخ آن باال برود هاي این قصر که در میان غله زارهاي خاموش قرار دارد برسد و از پله خرابه

 ;دیوارهاي کالن قصر، که موافق روایات یونانی دو قرن پیش از جنگ تروا به فرمان امیر پرویتوس به وجود آمده است

به وسیله  آوردهاند که، در طفولیت عالم، ;این شهر، حتی در زمان امیر پرویتوس، شهري کهنسال بود .شودروبرو 

ساخته، و از طرف امیر به پرسئوس، که با ملکه تیره رنگ خود، آندرومده، بر  چشم،تیرونس، فرزند دالور آرگوس صد 

  . تیرونس فرمان میراند، تقدیم شده است

تا پانزده متر ارتفاع، و چنان ضخامتی داشتند که دیوارهایی که ارگ شهر را محافظت میکرد، از هفت و نیم 

هنوز بسیاري از سنگهاي دیوارها، با دو متر طول و یک متر . راهروهایی در درون بخشی از دیوارها کشیده بودند

.)) کوچکترین آنها را جفتی استر بدشواري میتوانند تکان دهند: ((پاوسانیاس گفته است. عرض و ارتفاع، برجا هستند

اخل حصار، در پشت دروازهاي که بعدا مدلی براي درب ارگ شهرهاي بسیار شد، محوطهاي سنگفرش، و در در د

تاالر بارگاه این قصر، مانند تاالر بارگاه قصر کنوسوس، در میان . اطراف آن، چند ردیف ستون به چشم میخورد

 ;یرسید، و کف آن از سیمان منقش بودمساحت بارگاه به یکصد و بیست متر مربع م. حجرات فراوان ساخته شده بود

در این قصر، برخالف معماري شاد . چهار ستون، که هر یک آتشدانی را در بر میگرفت، طاق آن را نگاه میداشتند

اطاق شاه و . تفکیک قصر زنان یا اندرونی از تاالر مردان: کرت، یکی از پایدارترین اصول معماري یونان شکل گرفت

هر نوع ارتباط بین آنها . یکدیگر بود، ولی بقایایشان نشان میدهد که به یکدیگر راه نداشتنداطاق ملکه در جوار 

طبقه همسطح زمین و پایگاه ستونها و قسمتهایی از دیوارهاي این ارگ به وسیله شلیمان . زاهدانه بسته شده بود

لی عتیق در پاي تپه مجاور به دست هاي ظروف سفا ها و پلهاي سنگی و آجري و خرده ولی بعدا آثار خانه. کشف شد

آمد و نشان داد که مردم اعصار پیش از تاریخ تیرونس هم، براي آنکه از حمایت امیر خود برخوردار شوند، در پناه 

میتوان حدس زد که، در عصر مفرغ، همه مردم یونان در حول و حوش ارگها . دیوارهاي قصر او سکونت میکردند

. رانیدندزندگی ناایمن خود را میگذ

شهر موکناي، که بزرگترین مرکز یونان پیش از تاریخ و واقع در شانزده کیلومتري شمال تیرونس بود، به قول 

هایی که پیرامون ارگی ممنوع  اساسا دهکده. م به وسیله پرسئوس بنیادگذاري شد پاوسانیاس، در قرن چهاردهم ق
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و بردگان فعالی را که خوشبختانه نامی در تاریخ به جا  الورود قرار داشتند و دهقانان و تاجران و صنعتگران

ششصد سال پس از ظهور موکناي، هومر در وصف آن گفت . نگذاردهاند پناه میدادند منشا این شهر به شمار میروند

با وجود یغماگران صدها نسل، هنوز برخی از . هاي وسیع و طالي فراوان که شهري است خوش منظر با گذرگاه

تناور این شهر بر پا ماندهاند و میرسانند که، در روزگار کهن، کار انسانی بی بها بود، و زندگی شاهان، بی دیوارهاي 

باالي دروازه، صورت پرشکوه دو شیر، بر . را در بر گرفته است)) دروازه شیر((یکی از دیوارها، دروازه معروف به . آرام

ر و فرسودهاند و گنگ وار از جاللی مرده نگاهبانی این دو شیر اکنون بی س. سنگی سه گوش نقش شده است

هاي ارگ شهر نیز باقی مانده است، و در اینجا هم، مانند تیرونس و کنوسوس، میتوان عمارتهاي  خرابه. میکنند

گوناگون اطاق سریر، محراب، انبارها، حمامها، و تاالرها را که روزگاري داراي کفهاي منقش و ایوانهاي ستوندار و 

  . رهاي مصور و پلکانهاي مجلل بودند، بازشناختدیوا

، در محوطه تنگی که تخته سنگهاي افراشتهاي چون انگشتر احاطهاش ))دروازه شیر((کارگران شلیمان در نزدیکی 

و شلیمان این تفنن کار بزرگ بخطا، آن را  ;کرده است، نوزده اسکلت و آثاري فاخر از دل خاك بیرون آوردند

شلیمان به خطا رفت، ولی خطاي او در خور بخشایش است، زیرا از طرفی این آثار . آترئوس شمرد گورخانه فرزندان

به قدري پرمایه بودند که مایه گمراهی میشدند، و از طرف دیگر، مگر پاوسانیاس ننوشته بود که آن گورهاي سلطنتی 

ها به  ، و نقابهاي زرین بر استخوان چهرهها هاي موکناي قرار دارند در این محل، تاجهاي زرین بر جمجمه در خرابه

ظرفهاي منقش، دیگهاي . بانوان استخوانی، نیمتاجهایی بر آنچه زمانی سرهاي ایشان بود، داشتند. نظر میرسیدند

ها و شمشیرهاي  هاي عنبري و یاقوتی، اشیاي مرمري و عاجی و بدل چینی، دشنه مفرغی، جامهاي نقرهاي، مهره

عالوه بر این، . ع بازي که همانند آن در کنوسوس به دست آمده است، چشمها را خیره میکردندبسیار مزین، و یک نط

ها، جامها و زنجیرها، دستبندها و  ها، سنجاقها و دگمه ها و حلقه مهره: همه گونه اشیاي زرین وجود داشت

مسلما اینها را باید . دهاي طال قالبدوزي شده بو هایی که با صفحه سینهبندها، ظرفهاي تنظیف، و حتی جامه

. هاي سلطنتی شمرد جواهرات و مهره

)) دروازه شیر((مجار )) شکافهاي گوري((شلیمان و دیگران در دامنه تپه مقابل ارگ نه مقبره یافتند که کامال از 

م که وقتی راهی را که از قصر به پایین میآید رها کنیم، در سمت راست، به راهرویی پا میگذاری. متفاوت بودند

در انتهاي راهرو در سادهاي دیده . دیوارهایی از سنگهاي بزرگ خوش تراش در دو طرف آن صف کشیده است

باالي این در، سر در بی تکلفی هست مرکب از دو سنگ، که یکی از آنها نه متر طول و یکصد و سیزده تن . میشود

بر جلوه در ) به موزه بریتانیا انتقال یافتهاند که اکنون(ستونهاي باریک استوانهاي شکل از مرمر سبز . وزن دارد

  . چون از در بگذریم، خود را زیر گنبد یا قبهاي به ارتفاع و قطر پانزده متر میبینیم. میافزایند

  . هاي مفرغی به یکدیگر پیوند خوردهاند دیوارها تخته سنگهاي بریده شدهاي هستند که به وسیله گل و بوته

ا، نسبت به لبه تخته سنگ زیر خود، پیش آمدگی دارد، چنان که باالترین تخته سنگ، لبه هر یک از تخته سنگه

شلیمان این بناي عجیب را مقبره آگاممنون پنداشت، و مقبره کوچکتري را هم که در جوار . سقف را تشکیل میدهد

ک از مقابر، که مانند اما در هیچ ی. آن بود و به وسیله همسرش کشف شد، بی تامل، مقبره کلوتایمنسترا انگاشت

  . ظاهرا دزدان قرون بر باستانشناسان سبقت جسته بودند. بودند، چیزي وجود نداشت)) کندوي زنبوران عسل((

براي  شارلمانیهاي اندوهانگیز، بقایاي تمدنی به شمار میروند که براي پریکلس چندان کهنه بود که  این خرابه

م میرسانند، و این تاریخ تقریبا چهار صد سال  ق 1600محققان کنونی قدمت شکافهاي گوري را به حدود . ماست

همچنین، موافق نظر محققان کنونی، مقابر . ها براي آگاممنون معین میکنند قبل از زمانی است که افسانه

ما نمیدانیم که . ته زمانشناسی پیش از تاریخ میزان دقیقی نیستولی الب. م تعلق دارد ق 1450به حدود )) کندویی((
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این تمدن چگونه آغاز شد و چه قومی در موکناي و تیرونس، اسپارت، آموکالي، آیگینا و الئوسیس، خایرونیا و 

داشتند یونانیان، احتماال مانند بیشتر ملل، اصل و میراث مختلطی . آغاز شهرسازي کرد) دلفوي(اورخومنوس، و دلفی 

میتوان . برابري میکنند نورمناز این حیث با مردم انگلیس پیش از غلبه قوم ) م ق 1100(و پس از هجوم قوم دوري 

  . ندحدس زد که مردم موکناي با مردم فروگیا و کاریا در آسیاي صغیر و مردم عصر مینوسی کرت پیوستگی دار

منظر شیرهاي موکناي به شیرهاي بین النهرین میماند، و محتمال این ویژگی کهنسال از طریق آشور و فروگیا به 

قوم ((که گویا از ریشه پالگوس و به معناي )) (پالسگوي((مردم موکناي، در احادیث یونانی،  a.یونان رسیده است

و تسالی به آتیک و پلوپونز آمدهاند، و این انتقال ) تراکه(از تراکیا بنابر روایات، اینان . خوانده شدهاند) است)) دریایی

هرودوت . نامیدهاند)) بومیان((در گذشتهاي چندان دور رخ داده است که یونانیان بعدي آنان را اوتوختونوي یعنی 

را به قوم پالسگوي نسبت داده است، ولی او نیز ) اولومپوس( اولمپاین مطالب را پذیرفته و خدایان ) هرودوتوس(

. ما هم بیش از او نمیدانیم.)) نتوانسته است با اطمینان بگوید که زبان پالسگوي چه بوده است((

ه از عصر اما در این تردید نیست که این اوتوختونویها بومیان ابتدایی موکناي نبودند، بلکه از خارج به موکناي، ک

در اعصار بعدي : نوسنگی آغاز کشاورزي کرده بود، پا نهادند و، به هنگام خود، تفوق خویش را به قوم دیگري باختند

هاي کرت یا مهاجران کرتی در پلوپونز  هاي بسیاري از وجود فراورده م، نشانه ق 1600تاریخ موکناي، در حدود 

همه . سی نباشد، دست کم زاده غلبه فرهنگی و بازرگانی کرت استمیبینیم، و این، اگر نتیجه غلبه نظامی و سیا

گلدانها به  ;عمارات قصور تیرونس و موکناي، مگر عمارات اندرونی، به شیوه مینوسی طراحی و تزیین میشوند

یار هاي موکنایی مدهاي دلپذیر کرت را اخت میرسند، بانوان و االهه) تباي(سبکهاي کرتی به آیگینا و خالکیس و تب 

البد بر اثر تماس با فرهنگی برتر بود . ها بر میآید، به رنگ مینوسی است میکنند، و حتی هنري که از شکاف گورخانه

  . که موکناي به تارك تمدن خود رسید

III  -  تمدن موکنایی  

شنی از هاي کرت یا شعر هومر، تصویر رو بازمانده فرهنگ موکنایی در هم شکستهتر از آن است که، همچون خرابه

در دوره اعتالي فرهنگ موکناي، شبه جزیره یونان به قدر کرت از مرحله صیادي دور نشده . دنیاي باستان به ما بدهد

از این رو، گذشته از استخوانهاي ماهی و صدفهاي دریایی، استخوانهاي آهو و گراز وحشی و بز و گوسفند و . بود

فراوان است و از اشتهایی که بعدا وجه مشخص قهرمانان هومر  هاي موکناي بسیار خرگوش و گاو و خوك در خرابه

به )) جدید((و تمدن )) قدیم((جاي به جاي، مظاهر تمدن . شد و با کمر باریک کرتی نمیساخت، حکایت میکند

غی هاي مفر مثال، در کنار پیکانهایی که از اوبسیدین ساخته شدهاند، مته. طرزي غریب در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند

  . میان تهیی که گویا براي فرو کردن میخ در سنگ به کار میرفتهاند، به نظر میرسد

از این رو، در موکناي از مراکز صنعتی مهم، همچون مرکز . صنعت در شبه جزیره یونان به پاي کرت پیش نمیرود

وکناي خود نیز از آن تجارت هم بکندي وسعت میگیرد، زیرا دریازنان، که مردم م. صنعتی گورنیا، نشانی نیست

هایی از  شاهان موکناي و تیرونس هنرمندان کرتی را وا میدارند تا منظره. زمرهاند، دریاها را آشفته میکنند

مردم موکناي، براي آنکه از دریازنان بیگانه مصون باشند، . دریازنیهاي ایشان را روي گلدانها و انگشترها حک کنند

هاي ناگهانی  معموال فاصله شهرهاي آنان با دریا به قدري است که از حمله. زندشهرهاي خود را دور از دریا میسا

تیرونس و موکناي چون در . دریازنان در امان مانند و ضمنا بتوانند خویشتن را بسهولت به کشتیهاي خود برسانند

ایف، از بازرگانان باج بگیرند کنار راه خلیج آرگولیس به برزخ کورنت قرار دارند، بخوبی میتوانند هم به شیوه ملوك طو

. و هم گاه گاه به دریازنی بپردازند
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اما رفته رفته موکناي، از مالحظه ثروت کرت که محصول تجارت بود، دریافت که دریازنی و همچنین جانشین قانونی 

که به دریازنی  پس، در صدد برآمدند. آن باجگیري بازرگانی را خفه میکند و فقر را جهانگیر یا بین المللی میسازد

، ناوگان بازرگانان موکناي چنان نیرومند 1400در . سیمایی ظاهرالصالح بخشند و آن را به صورت تجارت درآورند

در نتیجه، از آن پس کاالهایی را که به افریقا صادر کرد، دیگر از . شد که توانست در برابر نیروي دریایی کرت بایستد

مستقیما به مصر گسیل میداشت، و این وضع علت یا معلول جنگی بود که به طریق جزیره کرت نمیفرستاد، بلکه 

  . تخریب قالع کرت انجامید

آثاري که از فرهنگ موکنایی مانده است، بر پایگاهی واال قرار ندارند و با ثروت روزافزونی که موکناي از طریق داد و 

در . ت که پالسگیها الفبا را از تجار فنیقی فرا گرفتنددر روایات یونانی آمده اس. ستد به دست آورد، متناسب نیستند

ولی هیچ لوحه . هایی که روي آنها را با حروفی نامفهوم مطالبی نگاشتهاند، کشف شده است تیرونس و تب، کوزه

محتمال مردم موکناي، موقعی که آهنگ کتابت کردند، مانند کرتیان . گلین یا کتیبه یا سندي به دست نیامده است

موکناي در . هاي آنان نمانده است از این رو، چیزي از نوشته. ایی، موادي فسادپذیر براي نوشتن به کار بردندابتد

اما، پس . هنرها مقلد کرت شد، چندانکه، به گمان باستانشناسان، هنرمندان کرت را فراخواند و به هنرآفرینی گمارد

هاي دیوارها و گچبریهاي زیر سقف به طرزي  حاشیه. گرفتاز انحطاط هنر کرتی، پیکرنگاري موکنایی رونق فراوان 

همچنین فرسکوهاي . ها، چون میراثی گرانمایه، به عصر کالسیک یونان رسیدند عالی آرایش یافتند، و این شیوه

نمودار بیوهزنان پرجاللی است که حتی )) بانوان لژنشین((نقش . باقیمانده، از شور حیاتی نیرومندي سرشار بودند

. هاي خود را به عنوان آخرین مد ارائه کنند وز هم میتوانند زینتافزاي یک اپرا باشند و آرایش گیسو و دوخت جامهامر

نقش اخیر نمودار بانوانی است که، به هنگام عصر، با حالتی . زندهتر است)) بانوان گردونه سوار((این نقش، از نقش 

ولی در این نقش، گراز و . تیرونس از این دو عالیتر است)) رازشکار گ((فرسکوي . مصنوعی در گردشگاه گشت میزنند

رنگ تازیها میخکی تند است، ولی اندامهاي خلفی آن، . گلها صورتی خشک و تکلفآمیز دارند و به دل نمینشینند

ین با ا. چنان باریک مینمایند که گویی گراز جهنده دوشیزهاي است بلند باال که از آالچیق قصر خود فرو میافتد

گراز پریشانحال است، سگها به هوا جستهاند، و انسان این رئوفترین و : وصف، منظره شکار با واقعیت سازگار است

ها میتوان از زندگی طبیعی و فعال مردم موکناي  از این نمونه. مخوفترین دد شکاري با نیزه قتال خود آماده کار است

. برترین هنر موکناي فلزکاري است. صرهایشان تصوراتی به دست آوردو زیبایی غرورآمیز زنان ایشان و آرایش تابان ق

شلیمان . در این زمینه، فلزکاران موکنایی نه تنها با کرت برابري کردند، بلکه صور و تزیینات مستقلی هم به کار بردند

فت گونه گون، با آنکه در موکناي استخوانهاي آگاممنون را نیافت، به وزن آنها سیم و زر یافت جواهرات هنگ

هاي قبهدار شاهوار، گوهرهایی منقش به نقوش جاندار شکار، جنگ، یا دریازنی، و نیز سرگاوي از سیم تابناك با  تکمه

این سر چنان طبیعی است که انسان از دیدن آن چنین میپندارد که صداي غمانگیز گاو را . شاخها و تزییناتی از زر

را در بانگ )) موکناي((ي که از تبیین هیچ چیز باز نمیماند ریشه نام گفتنی است که شلیمان مرد. شنیده است

. گاو جست)) مو((

هاي وحشی  ظریفترین آثار فلزي تیرونس و موکناي دو دشنه مفرغی است، مرصع به طالي جالدار و نمایشگر گربه

آثار موکناي، نقابهاي زرین چندي  غریبتر از همه. در تعقیب مرغابیها، نیز شیران در تعقیب پلنگها یا انسانهاي جنگی

یکی از نقابها سخت به صورت گربه میماند، و شلیمان زن نواز . است که ظاهرا بر چهره اموات سلطنتی میکشیدهاند

  . این نقاب را به جاي آنکه به کلوتایمنسترا نسبت دهد، از آن آگاممنون دانست

وکناي، بلکه درون مقبرهاي در وافیو، نزدیک اسپارت که شاهکارهاي مسلم هنر موکنایی نه در تیرونس و نه در م

اثر هنري بزرگ، در عین سادگی، با . روزگاري امیر آن با جالل شاهان شمالی رقابت میکرد به دست آمده است
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شکیبایی مهرآمیزي کمال یافتهاند و چنان به بهترین آثار مینوسی مانندهاند که بیشتر محققان آنها را به هنرمند 

لیکن بی انصافی است اگر فرهنگ موکناي را از کاملترین بقایاي  ;، نسبت دادهاندچلینیبزرگی، همپایه  کرتی

با این . رام کردن گاو: موضوعی که روي جام نقش شده است، موضوعی است کامال کرتی. هنریش محروم سازیم

چون این گونه مناظر کرارا روي انگشترها و مهرها و . آثار عالی را به جایی جز موکناي نسبت دهیم وصف، نباید این

دیوارهاي قصور موکناي به چشم میخورد، درمی یابیم که گاوبازي در شبه جزیره یونان نیز مانند جزیره کرت متداول 

در میان توري از طنابهاي ضخیم گرفتار آمده منظره روي یکی از دو جام، نره گاوي را نشان میدهد که . بوده است

است، و هر چه بیشتر براي آزاد کردن خود تالش میورزد، بیشتر مقید میشود و، بر اثر خشم و خستگی توانفرسا، 

  . دهان و منخرینش گشادهتر میشود

وي جام دیگر نره گاوي را ر. کمی دورتر از آن، گاو ثالثی به گاوبانی که دلیرانه شاخ او را گرفته است، فشار میآورد

چون جام را میگردانیم، چنانکه اونز میگوید، متوجه میشویم که نره گاه با ماده گاوي . میبینیم که گرفتار شده است

مقدر چنین بوده . گرم گرفته است، و این میرساند که نره گاو سرانجام تضییقات تمدن را پذیرفته و رام شده است

  . اي ناگهان در کرت فرو کشد و قرنها بعد بار دیگر در یونان رخ نمایداست که چنان هنر استادانه

، ))عصر پهلوانی((زیرا این مردم، برخالف یونانیان . میتوان هم مردم و هم هنر موکنایی را در مقابر موکناي دید

رگ باور داشتند، زیرا ظاهرا به حیات پس از م. هایی تنگ دفن میکردند معموال اجساد را نمیسوزانیدند، بلکه در خمره

دین موکناي، تا جایی که بر ما معلوم است، اگر از کرت برنخاسته . اشیاي سودمند و باارزش بسیار در گورها مینهادند

اینان هم، مانند کرتیان، به تبر دودم، ستون مقدس، کبوتر مقدس، مادر خدا، . باشد، با دین کرتیان بی ارتباط نیست

اعتقاد بهمادر خدا در . فرزند اوست، و نیز خدایان کوچکتر به هیئت مار حرمت میگذاشتند و خدایی نرینه که ظاهرا

یونانیان، همچنانکه جانشین رئاي کرتی شد، )) مادر اندوهگین((دمتر، یا . جریان همه تحوالت دینی یونان ثابت ماند

موکناي، دهکده کوچکی که کلیساي حقیري هاي  امروز، نزدیک خرابه. داد)) مادر خدا((بعدا جاي خود را به مریم یا 

تمدنها . شکوه کهن از میان برخاسته و سادگی تسلی بخش باقی مانده است: را در میان گرفته است، دیده میشود

ها نیز،  میآیند و میروند، سرزمینها را فرا میگیرند، و سپس با خاك یکسان میشوند، اما اعتقادات انسانی، در دل ویرانه

. آورند م میهمچنان دوا

دودمانی که آثاري در . موکناي، پس از سقوط کنوسوس، به سعادتی دست یافت که هرگز به خود ندیده بود

هنر موکنایی استقالل . هاي موکناي و تیرونس کاخهاي رفیع برافراشت شکافهاي گوري به جا نهاده است، بر فراز تپه

شبه جزیره یونان در سوي خاور به قبرس و سوریه، در سوي جنوب،  بازرگانی. یافت و بازارهاي دریاي اژه را فرا گرفت

از طریق جزایر سیکالد به مصر، در سوي باختر، از طریق ایتالیا به اسپانیا، و در سوي شمال، از طریق بئوسی و تسالی 

یز، که مغلوب همچنانکه روم تمدن یونان را جذب و پخش کرد، موکناي ن. به دانوب رسید، و فقط در تروا ایست کرد

  . فرهنگ کرت میرنده شده بود، تمدن کرتی را به رنگ خود درآورد و در سراسر دنیاي مدیترانه گسترد

IV -  تروا  

این جزایر، که دریاي اژه را خالدار کردهاند، در . بین شبه جزیره یونان و کرت دویست و بیست جزیره وجود دارد

بیشتر این جزایر ناهموار و بی . نامیده میشود) به معنی مدور)) (سیکالد((پیرامون دلوس دایرهاي پدید آوردهاند که 

برخی از این . آب و علفند و روزگاري کوهستانهاي سرزمینی را که قسمت اعظم آن در دریا فرو رفت، تشکیل میدادند

. فعال و متمدن بودند جزایر، چون مرمر یا فلزات فراوان داشتند، مدتها پیش از آنکه شبه جزیره یونان خودي نماید،

، هیئت باستانشناسان انگلیسی در فوالکوپی، واقع در ملوس، به حفاري پرداخت و ابزارها و سالحها و 1896در 

هاي دیگر، تصویري از عصر  بر اثر این کاوش، و نیز حفاري در جزیره. سفالهایی همانند آثار مینوسی به دست آورد
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این تصویر به تصویر کرت میماند، ولی از لحاظ جالل هنري به گرد آن . دپیش از تاریخ جزایر سیکالد فراهم ش

جزایر سیکالد، که مساحت همه آنها از دو هزار و ششصد کیلومتر تجاوز نمیکرد، مانند یونان کالسیک، به . نمیرسد

ان و خط، به زیر اتحاد سیاسی دست نیافتند، بلکه پیش از قرن هفدهم ق م از لحاظ حکومت و هنر و، در مواردي، زب

  . سلطه کرت درآمدند

م نفوذ کرت از میان رفت، و از آن پس سفالگري و سبکهاي موکناي با شدتی  ق 1200و  1400در فاصله سالهاي 

  . روزافزون بر سیکالد چیره شد

م و پیش رویم، به جزیره رودس میرسی) به معنی پراکنده)) (سپورادس((چون به خاور روي کنیم و به سوي جزایر 

  . در آنجا به فرهنگ پیش از تاریخ دیگري که از فرهنگهاي نسبتا ساده اژهاي است، برمیخوریم

پا میگذاریم و میبینیم که  میشود،خوانده ) کوپروس(سپس به جزیرهاي که مس فراوان دارد، و از این سبب قبرس 

اما ظرفهاي آن خشن و ناممتازند و فقط بعدا، به . ، به تحول میگراید)3400 1200(سراسر عصر مفرغ  این جزیره، در

اهالی قبرس که اکثرا آسیایی هستند، خطی هجایی دارند که به خط  میآیند،الهام کرت، از صورت پیشین بیرون 

هاي را میپرستند که، بنابر اطالعات موجود، اصلش به عشتر سامی میرسد و در اعصار بعد به  ، و االهمینوسی میماند

معادن، که از آن سلطان . ، صنعت فلزکاري جزیره بسرعت تکامل مییابد1600پس از . آفرودیته یونانیان مبدل میشود

هاي  هاي معروف میسازند، و کاسه شنهریخته گران انکومی د. است، به مصر و کرت و یونان مس صادر میکنند

چوب درختان جنگلی را به صورت الوار درمیآورند، وسرو . گویمانند سفالگران قبرسی از مصر تا تروا خریدار دارد

در قرن سیزدهم، کوچنشینان موکنایی آبادیهایی در قبرس به وجود میآورند، . قبرس با سرو لبنان آغاز رقابت میکند

کیتیون، زادگاه زنون،  ;پافوس، شهر متبرك آفرودیته: ینه شهرهاي یونانی قبرس به شمار میروندو این آبادیها زم

و ساالمیس قبرس که سولون، در طی مسافرت خود، چندگاهی در آنجا درنگ کرد تا قانون را  ;فیلسوف رواقی

. جانشین هرج و مرج کند

هاي دیگر به سواحل و جزایر آسیا  نجا و همچنین از پایگاهتجارت و نفوذ موکناي از قبرس به سوریه و کاریا، و از آ

شلیمان و دورپفلد، تروا را که روي تپهاي در پنج کیلومتري دریا قرار دارد، . و سرانجام به تروا میرسد. کشیده میشود

در ) 1: (هر شهري روي شهر دیگر واقع است تو گویی تروا نه بار زندگی کرده است. شامل نه چینه یا شهر دانستند

  . یافت شده است) م ق 3000حدود (پایینترین چینه، بقایاي دهکدهاي متعلق به عصر نوسنگی 

در اینجا دیوارهایی از سنگهاي خشن و گل، مصنوعاتی از عاج، ابزارهایی از اوبسیدین و قطعاتی از ظروف سفالی 

هاي شهر دوم، که  ري هست شامل خرابهبر فراز این دهکده، چینه دیگ) 2. (سیاهرنگ دست ساخت باقی مانده است

حصارهاي پیرامون آن، مانند باروهاي تیرونس و موکناي، از سنگهاي . به گمان شلیمان ترواي مورد بحث هومر است

هاي بزرگی، که دوتاي آنها بخوبی محفوظ ماندهاند، شهر را به خارج پیوند  دروازه ;غول پیکر ساخته شده است

هاي شهر به چشم میخورد، و  هنوز بقایاي بعضی از خانه. ها وجود دارد جنب دیوارها و دروازهاستحکاماتی در . میدهند

ها، آجر و چوب به کار رفته است، ولی  در دیوارهاي خانه. ارتفاع این بقایا در حدود یکصد و بیست سانتیمتر است

که در آن به دست آمده است، این شهر، به گواهی سفالهاي خشن و سرخ رنگی . زیرساز دیوارها از سنگ است

مردم آن، براي ساختن ابزار و سالح، مفرغ را جانشین سنگ . م برقرار بوده است ق 1900تا  2400تخمینا از 

هاي کوچکی که به جا مانده است، به طرزي ناخوشایند،  در شهر، جواهرات فراوان است، ولی مجسمه. کردهاند

ثر آتشسوزي منهدم شده است، زیرا آثار فراوانی از آتشی عظیم دیده میشود، بر ا)) شهر دوم((ظاهرا . ابتدایی هستند

. و این امر شلیمان را متقاعد کرد که یونانیان به ساالري آگاممنون، شهر را سوزاندهاند
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این آبادیها کوچک و حقیر و از لحاظ باستانشناسی . به نظر میسد)) شهر دوم((آثار سه آبادي متوالی روي ) 5- 3(

  . م در این محل تاریخی برقرار بوده است ق 1600شهر دیگري در حدود سال ) 6. (چیزندنا

شهر ((هاي طبقه دوم اشتباه و مغشوش کرد و  هاي این طبقه را بخطا با یافته شلیمان، با شتاب شوقآمیز خود، یافته

ندگاهی با پول شلیمان به کاوش اما دورپفلد، که چ. شمرد) لودیا(را یکی از مساکن بی اهمیت مردم لیدیا )) ششم

این . مستقل است)) شهر دوم((از )) شهر ششم((پرداخت و پس از مرگ او نیز حفاري را دنبال کرد، معتقد شد که 

سخت بزرگتر مینماید و داراي بارویی است با نه متر ارتفاع و چهار دروازه، که سه تاي آنها به جا )) شهر دوم((شهر از 

  . هاي این چینه، ظرفهاي بسیار به دست آمده است بهدر خرا. مانده است

ظرفهاي معروف به مینوسی در . هاي پیشین زیباترند برخی از این ظرفها، که همه یکرنگ هستند، از ظرفهاي چینه

شهر اورخومنوس کشف شده است و سفالهایی نیز بدست آمده است که سخت به سفالهاي موکناي میمانند، و از این 

محققان . پنداشت) م ق 1200 -  1400)) (شکافهاي گوري((آنها را از صادرات موکناي و همزمان با عصر  رو دورپفلد

، که ))گنجینه پریاموس((و  است،همان ترواي هومر )) شهر ششم((کنونی به اتکاي این گونه شواهد بر آنند که 

شی زرین دیگر است، به آن تعلق  8700بند، دو جام، دو نیمتاج، یک سربند، شصت گوشواره، و شامل شش دست

)) شهر ششم((محققان با اطمینان میگویند که . میانگاشت)) شهر دوم((دارد، حال آنکه شلیمان این گنجینه را از آن 

حکم سنن خود، سقراط تروا را به  تاریخگزاران یونانی، به. بر اثر آتش منهدم شد 1200نیز اندکی پس از سال 

کیانند مردم تروا در یک پاپیروس مصري چنین سخن رفته است که در  .دادهاندم نسبت  ق 11941184سالهاي 

اینان نیاکان همان احتمال میرود که . ، برخی از داردانیان جزو متحدان قوم ختی بودند)1287(جنگ کادش 

گویا این داردانیان اصال از بالکان برخاستند و، پس از . داردانیانی باشند که در اصطالح هومر با مردم تروا یکی هستند

آنکه در قرن شانزدهم به همراهی خویشاوندان خود، یعنی مردم فروگیا، از داردانل گذشتند، در دره پست 

و استرابون مینویسد که قوم . از مردم تروا به نام تئوکریان یاد میکنداما هرودوت . سکاماندروس ساکن شدند

پوشیده نماند که ترو . سکونت گرفتند آدهتئوکریان گروهی از کرتیان بودند که گویا پس از سقوط کنوسوس در ترو 

ست به نام ایدا، و این نام در منظومه ایلیاد آمده، و هومر مانند تنیسن از آده هم مانند کرت داراي کوه مقدسی ا

هاي گوناگون زیر نفوذ سیاسی و نژادي  به قرار معلوم، ناحیه تروا در دوره. هاي فراوان آن کوه دم میزده است چشمه

جهتی آسیایی، و از  حفاریهاي تروا حاکی از تمدنی است که از جهتی مینوسی است، از. ختیان قرار داشته است

. جهتی دانوبی

اما، در . هومر مردم تروا را چنان توصیف میکند که گویی به زبان یونانیان سخن میگویند و خدایان آنان را میپرستند

خیال یونانیان بعدي، تروا شهري آسیایی است و محاصره معروف تروا نخستین فاجعه معلومی است که بر اثر رقابت 

  . ان و آریاییان یا شرقیان و غربیان پدید آمده استمداوم میان سامی

با این . دشت تروا از لحاظ حاصلخیزي وضعی متوسط دارد، ولی در جانب خاوري آن فلزات گرانبها به دست میآید

ظاهرا علت اصلی . وصف، علت توانگري تروا و همچنین علت هجوم یونانیان را نمیتوان در پرمایگی خاك تروا جست

. تروا نزدیک تنگه داردانل و در همسایگی سرزمینهاي غنی دریاي سیاه قرار دارد. قعیت جغرافیایی ترواستهمانا مو

به تروا، . صورت جدید حادثه ترواست گالیپولیتنگه داردانل، در سراسر تاریخ، رزمگاه امپراطوریها بوده است، و حادثه 

اما چون چسبیده به دریا . برکت وضع جغرافیایی خود، از کشتیهایی که میخواستند از داردانل بگذرند، باج میگرفت

به تروا  که صدها کشتی یونانی را هلنهشاید این عامل بود و نه چهره زیباي . نبود، از حمالت دریایی مصون میماند

نظر محتملتر این است که بازرگانان، بر اثر بادها و جریانهاي دریایی که در تنگه مجاور تروا رو به . حملهور کرد

شاید تمول تروا . جنوب وزان بود، بارهاي خود را در تروا خالی میکردند و از آنجا به سرزمینهاي دیگر میبردند
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در هر حال، چنانکه از بقایاي تروا برمیآید، بازرگانی تروا بسرعت راه . محصول خراجی است که از بازرگانان میگرفت

از نواحی سفالي اژه، مس و روغن زیتون و شراب و ظرفهاي سفالی، و از دانوب و تراکیا ظرفهاي سفالی . کمال پیمود

قابل، تروا الوار و نقره در م. و عنبر و اسب و شمشیر، و از چین دورافتاده اشیاي شگرفی مانند یشم به تروا وارد میشد

و در پشت باروهاي خود )) رام کردن اسب دست داشتند((شهرنشینان تروا، که در . و طال و خر وحشی صادر میکرد

. مغرورانه به سر میبردند، بر نواحی اطراف خویش تسلط میورزیدند و از بازرگانان زمینی و دریایی باج میگرفتند

یاموس و خاندانش به دست میدهد، یادآور جاللی است که در کتاب عهد عتیق دیده تصویري که منظومه ایلیاد از پر

شاه چند همسر دارد، و این چند گانی سلطانی، انحرافی از اصول نیست، بلکه نوعی وظیفه به شمار میرود و : میشود

ند و به آدابی همچون پسران شاه تابع اصل تکگانی هست. باعث میشود که تخمه عالی او به حد وفور استمرار یابد

با اخالق  آلکیبیادسپاریس سرخوش، که همچون . آداب انگلیسیان در عصر ملکه ویکتوریا حرمت بسیار مینهند

س نامرد و اخلیس هکتور و هلنوس و ترویلوس از آگاممنون مردد و اودوسئو. الفتی ندارد، از این قاعده مستثناست

  . تندخو دوست داشتنیترند) آخیلیوس(

آندروماخه و پولوکسنا، همانند هلنه و ایفیگنیا، دلنوازند، و شخصیت هکابه از شخصیت کلوتایمنسترا خوشایندتر 

ه دشمنانشان نگاشته شده است، نسبت به یونانیانی که بر بر روي هم، مردم تروا، حتی به صورتی که به وسیل .است

هومر بارها با : فاتحان یونانی بعدا خود نیز به این نکته پی بردند. آنان ظفر یافتند، کم نیرنگتر و فداکارتر و شریفترند

د مورد همدردي و در انتخاب طرفی که بای) ائوریپیدوس(کلمات مهرآمیز از مردم تروا یاد میکند، و ساپفو و اوریپید 

مایه تاسف است که این قوم آزاده در مسیر یونانیان توسعه طلب قرار . ستایش ایشان قرار گیرد، تردید نمیکنند

با این وصف، از یاد نباید برد که یونانیان، با وجود خطاهاي خود، سرانجام تمدنی واالتر از . گرفت و در هم شکست

  . ینهاي منطقه مدیترانه عرضه داشتندتمدن تروا به آن سرزمین و سایر سرزم

  

فصل سوم

  عصر پهلوانی

  

I  - قوم آخایایی  

که در قدرت با )) آهیاوا((م متعلق است، از قوم  ق 1325الواح قوم حتی که در بغازکوي به دست آمده و تخمینا به 

ارد، از قومی یاد شده است م تعلق د ق 1221در یک نوشته مصري، که به حدود . ختیان برابري میکردند، نام بردهاند

همین نوشته این قوم را گروهی . پیوست و از لیبی به مصر حمله برد)) اقوام دریا((که به سایر )) آکایواشا((به نام 

در آثار هومر، مردم یونانی زبان تسالی جنوبی، قوم آخایایی .)) براي شکمهاي خود میجنگند((آواره شمرده است که 

چون این مردم از همه قبایل یونانی تواناتر شدند، هومر، کرارا، تمام یونانیانی را که به شهر تروا اما، . نامیده شدهاند

مورخان و سخنسرایان یونانی عصر کالسیک قوم آخایایی را، مانند پالسگوي، . هجوم بردند به نام اینان خوانده است

این مورخان بی هیچ تردید . ت، اینان بومی یونان بودهاندتا جایی که در یادها مانده اس: از بومزادان انگاشته و گفتهاند

میپنداشتند فرهنگ آخایایی، که در آثار هومر توصیف شده است، همان فرهنگی است که در این کتاب فرهنگ 

  . شلیمان این نظر را پذیرفت، دنیاي تحقیق هم کوته مدتی با او همداستان بود. موکناي خواندهایم

یسی سنت شکن به نام ویلیام ریجوي این اعتماد خرسندي بخش را بر هم زد و نشان داد که ، یک تن انگل1901در 

آهن ) 1: (تمدن آخایایی گرچه از جهات بسیار به تمدن موکنایی میماند، از لحاظ مختصات اساسی، با آن فرق دارد
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ار هومر، مردگان آخایایی سوزانده موافق آث) 2. (عمال بر مردم موکناي مجهول است، ولی قوم آخایایی با آن آشنایند

میشوند، اما مردم تیرونس و موکناي اجساد را به خاك میسپارند، و از این امر بر میآید که این دو قوم نسبت به 

از خدایان آخایایی، که همان خدایان اولمپی هستند، اثري در فرهنگ موکناي یافت ) 3. (عقبی نظري واحد ندارند

یایی شمشیرهاي بلند و سپرهاي گرد و سنجاق قفلی به کار میبرند، ولی اشیایی به این مردم آخا) 4. (نمیشود

تفاوتهاي قابل مالحظهاي هم از حیث آرایش مو و ) 5. (نمیرسدصورتها در بقایاي متنوع فرهنگ موکنایی به نظر 

وکناي از قوم پالسگوي ریجوي از همه این نکات چنین نتیجه گرفت که مردم م. جامه بین این دو قوم وجود دارد

بودند و به یونانی سخن میگفتند، اما قوم آخایایی از قوم بورموي سلت یعنی از مردم اروپاي مرکزي بودند و از سال 

 1400در حدود  ;به این سو، از راه اپیروس و تسالی، به پایین ریختند و آیین زئوس پرستی را با خود آوردند 2000

به عنوان خانهاي فئودال مستقر شدند و، از  ;جا زبان و بسیاري از رسوم یونانی را برگرفتندبه پلوپونز تاختند و در آن

. قصور مستحکم خود، بر اهالی مقهور پالسگوي حکومت کردند

ولی در ادبیات یونانی سخنی از هجوم قوم . این نظریه حتی اگر محتاج تغییر اساسی باشد، باز روشنی بخش است

این صورت، از خرد به دور است که، علی رغم سنتی چنین استوار، رواج تدریجی آهن و تغییر  در ;آخایایی نمیرود

طرق دفن یا آرایش مو و دراز شدن شمشیرها و گرد شدن سپرها و استعمال سنجاق قفلی را مالك قضاوت قرار 

قبیلهاي یونانی باشند که، بیشتر چنین احتمال میرود که، مطابق پندار همه نویسندگان کالسیک، آخایاییان . دهیم

بر اثر تکثیر طبیعی، در قرنهاي چهاردهم و سیزدهم، تسالی و پلوپونز را فرا گرفته و در آنجا با پالسگیها و موکناییان 

گویا اینان زبان یونانی را از مردم . م به صورت طبقه حاکم درآمده باشند ق 1250اختالط خونی یافته و در حدود 

بازتاب یک زبان مشترك کرتی پالسگویی موکنایی . لکه، برعکس، آنان را با این زبان آشنا کردندموکناي نگرفتند، ب

ظاهرا قوم آخایایی خدایان  .میشوددر اسمهاي محل، مانند کورینتوس و تیرونس و پارناسوس و اولمپیا، مشاهده 

در موارد بسیار، . زي خود را بر پروردگاران درون خاکی یا زیرزمینی جمعیت اولیه تحمیل کردندکوهنشین و آسمان

بین فرهنگ موکنایی و وجه اخیر آن، یعنی فرهنگ قوم آخایایی که در آثار هومر وصف شده است، اختالف قاطعی 

. مان میآمیزند و یگانه میشوندهاي زندگی این دو قوم در جریان ز وجود ندارد، و چنین به نظر میرسد که شیوه

سپس، هنگامی که تمدن اژهاي بر اثر شکست تروا از توش و توان میافتد و آرام آرام از میانه برمیخیزد، بر شدت 

. اختالط آن دو میافزاید و زمینه تمدن یونانی فراهم میآید

II -  روایات پهلوانی  

این داستانها را نادیده نباید گرفت، زیرا با . یی را معلوم میدارندروایات عصر پهلوانی هم منشا و هم مقدرات قوم آخایا

شعر و . آنکه از توهمی خون بیز جان گرفتهاند، شاید بیش از آنچه تصور میکنیم متضمن واقعیات تاریخی باشند

   .میشوندنمایش و هنر یونانی چندان به این داستانها وابسته است که بدون آنها بدشواري دریافت 

میتوان گفت که این . م بر قوم آهیاوا سلطنت میکرد هاي ختی آمده است که آتاریسیاس در قرن سیزدهم ق در کتیبه

 است،در داستانهاي یونانی، زئوس پدر تانتالوس، شاه فروگیا، . آتاریسیاس همان آترئوس، شاه قوم آخایایی، است

  . تانتالوس پدر پلوپس، پلوپس پدر آترئوس، و آترئوس پدر آگاممنون است

 -دختر او ینومائوس شاه الیس  -به پلوپونز باختري رفت تا با هیپودامیا  1283پلوپس نفی بلد شد و در حدود 

. هنوز بر سه گوش طاق شرقی معبد بزرگ زئوس در اولمپیا نمودار استداستان عشق ورزیدن این دو . زناشویی کند

اگر خواستگار مسابقه را میبرد، بر . شاه الیس، به قصد آزمودن خواستگاران دخترش، با آنان مسابقه ارابه رانی میداد

ه و مسابقه و جان تنی چند از خواستگاران پا پیش نهاد. هیپودامیا دست مییافت، و اگر میباخت، به هالکت میرسید

پلوپس، براي آنکه از مخاطرات بکاهد، به مورتیلوس، ارابه ران شاه، رشوه داد تا میخ محور ارابه . خود را باخته بودند
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با این . شاهی را بیرون آورد، و پیمان نهاد که اگر در کارش کامیاب شود، مورتیلوس را در سلطنت شریک خود کند

د، ارابه شاهی در هم شکست و شاه کشته شد، و پلوپس با هیپودامیا زناشویی کرد و شیوه، در مسابقهاي که روي دا

مورتیلوس نیز . اما، به جاي آنکه ملک را با مورتیلوس قسمت کند، او را به دریا افکند. به سلطنت الیس رسید

  . همچنانکه در آب فرو میرفت، پلوپس و اخالفش را نفرین کرد

پرسئوس، شاه آرگوس ازدواج کرد، و سپس سلطنت به پسر آنان ائوروستئوس رسید، و دختر پلوپس با ستنلوس پسر 

، کلوتایمنسترا و هلنه دختران )آگاممنون و منالئوس(پسران آترئوس . پس از مرگ او به داییش، آترئوس، منتقل شد

منون و منالئوس، غافل از چون آترئوس و توندارئوس درگذشتند، آگام. توندارئوس، شاه الکدایمون را به زنی گرفتند

پس، آن سرزمین به . نفرین مورتیلوس، از پایتخهاي خود در موکناي و اسپارت بر تمام پلوپونز خاوري حکومت کردند

  . خوانده شد)) جزیره پلوپس((یا ) پلوپونسوس(نام نیاي آنان پلوپونز 

شهرسازي همت میگماشتند، به جنب و جوش  در این زمان، سایر نواحی یونان نیز به وسیله پهلوانانی که عموما به

از این طوفان، . موافق روایات یونانی، نابکاري نوع بشر زئوس را برانگیخت که بشریت را با طوفانی براندازد. افتاده بودند

. تنها یک مرد، دئوکالیون، و همسرش پورها جان به در بردند و با سفینه یا صندوقی روي قله پارناسوس مستقر شدند

هلن نیاي آخایوس و یون بود، و . بایل یونانی از تخمه هلن، پسر دئوکالیون، زادند و موافق نام او هلنس نام گرفتندق

قبایل آخایایی و یونیایی، که پس از آوارگیهاي فراوان بترتیب در پلوپونز و آتیک استقالل یافتند، از این دو به وجود 

به کمک االهه آتنه، در محلی که قوم پالسگوي در ارك آن ساکن شده  یکی از زادگان یون به نام ککروپس،. آمدند

چنانکه در داستانها آمده است، همین . نام گرفت، دست زد) آتناي(بودند، به ساختن شهري که، به اسم االهه، آتن 

یاي خود آموخت ککروپس بود که به آتیک تمدن داد، زناشویی را نظام بخشید، قربانیهاي خونین را لغو کرد، و به رعا

  . که خدایان اولمپی مخصوصا زئوس و آتنه را بپرستند

چهارمین آنان ارخئوس بود که مردم آتن او را خدا شمردند و بعدا یکی . اعقاب ککروپس در آتن به سلطنت پرداختند

ا به صورت یک ، نوه او، تسئوس، دوازده دمس یا آبادي آتیک ر1250در حدود . از زیباترین معابد را وقف او کردند

خوانده میشدند، و شاید به سبب همین همخانگی )) آتنی((مردم این آبادیها، بی تفاوت،  ;واحد سیاسی درآورد

هاي متعدد بود که نام شهر آتن مانند نامهاي تباي و موکناي به صیغه جمع آمده  تاریخی یا یگانگی مدنی ناحیه

و با کشتن راهزنی به نام  سرپیچید،خراج انسانی به مینوس  تسئوس آتن را نظم و قدرت بخشید، از تسلیم. است

پروکروستس، که دوست میداشت پاهاي اسیران کوته قامت یا بلند باالي خود را بکشد یا ببرد تا با طول تخت او 

گ تسئوس، او را هم خداوار پرستیدند و حتی دیرگاهی بعد، در آتنیان پس از مر. ها را ایمن کرد مساوي شوند، راه

، یعنی در عصر دین ستیز پریکلس، استخوانهاي تسئوس را از سکوروس به در آوردند و، به عنوان بازماندهاي 476

. متبرك، در معبد تسئوس نهادند

، تنها موضوع هنر نمایش یونان در کالنشهري در شمال بئوسی در برابر آتن به رقابت برخاست و، با برهم زدن سنن

م، کادموس، که از امیران مقتدر  در اواخر سده چهاردهم ق. این شهر، تب یا تباي نام داشت. دوران کالسیک شد

هاي شرقی غربی و شمالی جنوبی یونان شهر تب را پدید آورد و به مردمش  فنیقیه یا کرت یا مصر بود، در ملتقاي راه

این نگهبان اژدهایی . نکه آب چشمه آرس را به شهریان برساند، به کشتن نگهبان آن پرداختفرهنگ داد و، براي آ

کادموس دندانهاي . مخوف بود، و گویا در قدیم این نام اژدها را بر هر جاندار تباهی آور یا رنجزاي اطالق میکردند

یونانیان تاریخ، به جان یکدیگر افتادند، تا هر دندانی مردي مسلح شد، و این مردان، به سان . اژدها را در خاك افشاند

حکومت . مردم تب این پنج تن را بنیادگذاران خاندانهاي سلطنتی شهر تب دانستهاند. آنکه فقط پنج تن باقی ماندند

از زیر خاك بیرون )) کاخ کادموس((تب در دژي کوهستانی به نام کادمیا، که اکنون در محل آن بنایی موسوم به 
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بعد از . پس از کادموس، پسرش پولودوروس، وسپس نوهاش البداکوس بر تخت نشستند .شدمستقر آمده است، 

پدر ) اویدیپوس(البداکوس، فرزند او الیوس سلطنت کرد، ولی چنانکه همه عالم میدانند، پسر الیوس یعنی اودیپ 

چون اودیپ درگذشت، پسرانش به عادت امیران بر سر قدرت به ستیزه . ا به زنی گرفتخود را کشت و مادر ر

اما پولونیکس شاه آرگوس، آدراستوس، را برانگیخت که . اتئوکلس برادر خود پولونیکس را تارومار کرد. برخاستند

درگرفت، و )) هفتگانه تبمخالفان ((، جنگ معروف 1213به فرمان آدراستوس، در حدود . سلطنت را به او بازگرداند

این بار، هم اتئوکلس و هم . ، یعنی پسران سرداران هفتگانه، با تب جنگیدند)اپیگونوي(شانزده سال بعد اپیگونها 

  . پولونیکس از پا درآمدند، و تب با خاك یکسان شد

روئون به جنگی رفته بود، هنگامی که آمفیت. یکی از بزرگان تب موسوم به آمفیتروئون زنی دلربا به نام آلکمنه داشت

که این کهترنوازیهاي لذتبخش زئوس را خوش نداشت، دو مار  هرا .شدزئوس از همسر او دیدن کرد، و کودکی زاده 

اما پسرك با هردست یکی از ماران را گرفت و هر دو را خفه کرد . واره خود به هالکت رسانندفرستاد تا نوزاد را در گه

لینوس که کهنترین شخصیت تاریخ موسیقی  .گرفتو، چون به وساطت هرا به چنین افتخاري نایل آمد، هراکلس نام 

اما پسرك شور موسیقی نداشت و با بربط، لینوس را به . ن و خواندن را به هراکلس یاد دهداست، کوشید تا نواخت

در آن هنگام، شیري در . چون به حد رشد رسید، غول انسان نما بود نتراشیده و درشت و شکمباره. قتل رسانید

در ازاي آن، . ر را تعهد کردهراکلس کشتن شی. هاي تسپیوس، سلطان تسپیاي، افتاد هاي آمفیتروئون و نیز رمه رمه

شیر را  ;هراکلس هم مردانه فرصت را مغتنم شمرد ;تسپیوس خانه و دختران پنجاهگانه خود را به او عرضه داشت

را به زنی گرفت و کوشید که سر و سامانی ) شاه تب(کشت و پوست آن را جامه خاص خود کرد، مگارا دختر کرئون 

سپس با غیبگوي معبد دلفی . پس، ناآگاهانه فرزندان خود را کشت. ه چنگ جنون افکنداما االهه هرا او را ب. پیدا کند

کنگاش کرد و دریافت که باید به تیرونس برود و دوازده سال در خدمت ائوروستئوس، شاه آرگوس، به سر برد تا 

چون شاه او را  .زدزه خود فرمان برد و، به خواست شاه آرگوس، دست به دوازده شاهکار بلند آوا. خدایی جاویدان شود

پیوست، تروا را غارت کرد، خدایان  آرگونوتهابه : مرخص کرد، به تب بازگشت و به شاهکارهاي فراوان دیگر پرداخت

را به زندگی بازگردانید، و گاه گاهی تصادفا  آلکستیسرا آزاد کرد، ) پرومتئوس(ري داد، پرومته را در پیکار غوالن یا

پس از مرگش، به نام پهلوان و خدا مورد نیایش قرار گرفت، و چون تن به عشقهاي بیشمار . دوستان خود را کشت

 .انگاشتندل بسیار او را نیاي خود داده بود، قبای

پسران او در تراخیس تسالی خانه کردند، اما ائوروستئوس، که هراکلس را بیهوده به کارهاي رنجبار ناضروري واداشته 

. را از یونان اخراج کندبود، از بیم کینه توزي پسرانش، به شاه تراخیس فرمان داد که آنان 

ائوروستئوس سپاهی به سوي آنان گسیل داشت، اما آنان . گروه هراکلیداي یعنی هراکلس زادگان به آتن پناه بردند

پیشنهاد کرد  هولوسآترئوس با نیروي دیگري به مقابله آنان شتافت، اما . سپاه او را در هم شکستند و او را کشتند

اگر غالب آید، ملک موکناي به فرزندان هراکلس واگذار شود، و اگر  ;که با یکی از مردان آترئوس تن به تن بجنگد

هولوس جنگ را . مغلوب شود، زادگان هراکلس تا پنجاه سال جالي وطن کنند، و موکناي از آن بازماندگانشان شود

پنجاه سال بعد، نسل نو فرزندان هراکلس بازگشتند، و مطابق . از وطن رخت بربستباخت و با هواخواهان خود 

عصر ((روایات یونانی، اینان بودند و نه قوم دوري که چون مدعایشان با مقاومت مواجه شد، پلوپونز را گشودند و به 

  . پایان دادند)) پهلوانی

بیان میکند، داستان آرگونوتها مقدرات این قوم را  اگر قصه پلوپس و اخالفش منشا قوم آخایایی را آسیاي صغیر

این داستان، مانند بسیاري از روایاتی که هم تاریخ و هم قصص یونانیان را تشکیل میدهند، داستانی است . میرساند

این عناصر چنان درست به هم  ;باشکوه، شامل همه گونه مخاطره و اکتشاف و جنگ و عشق و شگفت کاري و مرگ
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آپولونیوس رودسی، ادیب . هاي عالی آتنیان انعکاس یافتهاند اند که، بدون هیچ آرایشی، در نمایشنامهبافته شده

حوادث داستان در شهر . رودس، نیز در عصر هلنیستی همین داستان را به صورتی بسیار پسندیده تنظیم کرد

آتاماس، شاه : مراسم قربانی است آگاممنون،اورخومنوس در بئوسی آغاز میشود، و آغاز آن، مانند شروع تراژدي 

اورخومنوس، که سرزمین خود را دستخوش قحطی یافت، درصدد برآمد که پسر خود فریکسوس را به خدایان 

و در هوا به پرواز  فریکسوس به این نقشه پی برد و با خواهرش، هله، بر پشت قوچی زرین پشم نشست. پیشکش کند

تنگه = هلسپونتوس )) (دریاي هله((بر اثر تکان بدن قوچ، هله فرو افتاد و در تنگهاي که بعدا به نام او . درآمدند

. اما فریکسوس به خشکی رسید و به شهر کولخیس در جانب دیگر دریاي سیاه راه برد. نام گرفت، غرق شد) داردانل

آیتس، شاه کولخیس، اژدهاي . ن را به عنوان هدیه وقف آرس، خداي جنگ، کرددر آنجا، قوچ را قربانی و پشم آ

. بیخوابی را به نگهبانی پشم گماشت، زیرا غیبگویی گفته بود که اگر بیگانهاي آن را برباید، آیتس جان خواهد داد

خترش مدیا که د. پس، براي اطمینان خاطر خود، فرمان داد که هر بیگانهاي که به کولخیس آید به قتل برسد

دوستدار مردم و رسوم غریب بود، به مسافرانی که به کولخیس پا مینهادند شفقت میکرد و آنان را در فرار یاري 

پدر فرمان به حبس او داد، ولی او به مرز متبرك کنار دریا پناه برد و عمر به اندوه گذاشت، تا آنکه یاسون . میداد

. یدبدانجا رفت و او را از سرگردانی رهان

پلیاس، فرزند پوسیدون، تخت و ) 1245به قول تاریخگزاران یونانی، در حدود (تقریبا بیست سال قبل از این زمان 

پسر نوزاد آیسون، به نام یاسون، که به وسیله دوستان . تاج آیسون، امیر یولکوس، واقع در تسالی، را غصب کرد

  . و شجاعت بسیار یافتها به بار آمد و قوت  پدرش پنهان شده بود، در بیشه

روزي، ملبس به پوست پلنگ و مسلح به دو نیزه، به بازار شهر رفت و ملک خود را خواستار شد، اما همچنانکه 

پشم : پلیاس او را متقاعد کرد که در ازاي تخت و تاج، کاري سنگین بر عهده گیرد. نیرومند بود، ساده دل نیز بود

را ساخت، و دالورترین افراد یونان رابه ) به معنی تندرو(، یاسون کشتی بزرگ آرگو پس. زرین قوچ بالدار را باز گرداند

تسئوس، ملئاگروس، اورفئوس، و دوشیزه  ;پلئوس، پدر خیلس ;هراکلس و رفیق محبوب او، هوالس. خطر خواند

بب آمدن نیرویی از ظاهرا توقف آن به س ;چون کشتی به داردانل رسید، متوقف شد. چابک پاي، آتاالنته، فرا آمدند

پس، هراکلس دیگران را ترك گفت و رفت تا خاك تروا را به توبره کشد و شاه آن، الئومدون، را با همه . تروا بود

  . پسرانش جز پریاموس به خاك هالکت افکند

در کولخیس اما یاسون و یارانش پس از آزمایشهاي دشوار فراوان پا به مقصد گذاردند و، به وسیله مدیا، از مرگی که 

بیگانگان را انتظار میکشید، خبر یافتند یاسون در طلب مقصود اصرار ورزید، و مدیا پذیرفت که دریافتن پشم آنان را 

یاسون با او پیمان نهاد و . یاري کند، مشروط بر آنکه یاسون او را به زنی گیرد و به تسالی برد و تا پایان عمر نگاه دارد

بسیاري از آنان زخمی شده بودند، و مدیا آنان . و با او و یاران خود به کشتی بازگشت به کمک او پشم به دست آورد

وقتی که یاسون به یولکوس رسید، بار دیگر مطالبه سلطنت کرد، و پلیاس باز . ها و علفها بسرعت شفا داد را با ریشه

 .بجوشانندکه پدر را تا سر حد مرگ  آنگاه، مدیا، با فنون جاودان، دختران پلیاس را بر آن داشت. هم مسامحه کرد

. مردم شهر که از قدرتهاي جادویی مدیا به هراس افتاده بودند، او و یاسون را طرد و تا ابد از سلطنت محروم کردند

  . استنمایشنامه نویس یونانی، اوریپید، دنبالهاي بر این داستان افزوده 

معموال افسانه پارهاي است از فرهنگ عوام که یک امر اجتماعی را به صورتی شاعرانه در میآورد و به فرد یا افراد 

معدود نسبت میدهد، چنانکه دستیابی انسان بر دانش و عشق و عواقب آن در داستان آدم و حوا انعکاس یافته است، 

احتماال . هاي پهلوانی درآمدهاند خیل گرانبار شده و به صورت افسانهو بسیاري از حوادث تاریخی در جریان زمان از ت

در نسلی پیش از محاصره تاریخی تروا، یونانیان کوشیدند تا از میان داردانل بگذرند و دریاي سیاه را براي کوچنشینی 
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هیجان، به داستان شاید بتوان گفت که خاطره این حادثه، پس از مایهگیري از خیال و . و بازرگانی خود بگشایند

هاي پشمینی  را میتوان ناشی از خاطره پوستها یا پارچه)) پشم زرین((همچنین قصه . آرگونوتها انجامیده است

تقریبا در . دانست که مردم کهن آسیاي صغیر شمالی براي گرفتن ذرات طال از آب برخی از رودها به کار میبردند

اما دریاي سیاه علی . دور نیست، عمال یک کوچگاه یونانی به وجود آمدهمین عهد، در جزیره لمنوس که از داردانل 

تروا هم با آنکه از هراکلس چشم زخمی دیده بود، باز در برابر یونانیان قد علم  .نبودرغم نام دلپذیر خود، مهمان نواز 

باز هم برخاستند و، به جاي یک : با اینهمه، یونانیان از آن منصرف نشدند. تهدید قرار دادکرد و تنگه داردانل را مورد 

سرانجام، مردم آخایایی براي آزادي کشتیرانی در داردانل، خود را در دشت تروا به . کشتی، هزار کشتی فرستادند

. انهدام کشانیدند

III  -  تمدن هومري  

را بازشناسیم تکیه گاه ) م ق 1100 -  1300(ه، زندگی یونان عصر قوم آخایایی چگونه باید ازروایات منظوم باقیماند

هایش حداقل سه قرن پیش از عصر قوم  اصلی ما باید هومر باشد، هر چند که وجود شخص او مسلم نیست، و حماسه

حماسه ایلیاد را  باستانشناسان تروا، موکناي، تیرونس، کنوسوس، و سایر شهرهاي مذکور در. آخایایی پدید آمدهاند

هاي هومر دارد از دل خاك موکناي بیرون  واقعی انگاشته و تمدنی که شباهت غریبی به تمدن منعکس در منظومه

با این . این اکتشافات ما را بر آن داشته است که اشخاص اصلی قصص هوشرباي او را واقعی شماریم. کشیدهاند

تاریخی عصر هومر و احیانا عصر قهرمانان او تا چه پایه در  وصف، به هیچ روي نمیتوان معلوم کرد که واقعیت

بنابراین، توصیف ما از یونان، در فاصله عصر فرهنگ اژهاي و عصر ظهور تمدن . هاي او منعکس شده است منظومه

  . ن صورت که هومر از روایات کهن نقل کرده استبدا هومريدرخشان یونانی، صرفا توصیفی است از عصر 

کار  -1

، از تمدن پیش از خود، یعنی تمدن موکنایی، نازلتر و از ))عصر پهلوانی((تمدن قوم آخایایی، یعنی تمدن یونانیان 

ان مرد: قوم آخایایی در بادي امر، از لحاظ جسمانی گیراست. تمدن پس از خود، یعنی تمدن قوم دوري، واالتر بود

این قوم، مانند رومیان هزاره بعد، فرهنگ را . بلند و پرقوتند، و زنان به معنی دقیق کلمه دوست داشتنی و فریبنده

چون فسادي زنانه به تحقیر مینگرند، کتابت را با بیزاري به کار میگیرند، و ادبیاتی که میشناسند منحصر به 

  . اگر سخن هومر را باور داریم. هاي نامکتوب خنیاگران است سرودهاي جنگی و ترانه

این شاعر گفته است که، اگر او . باید بپذیریم که قوم آخایایی، به مدد زئوس، مصداق آرمان یک شاعر امریکایی بود

یونان در عصر هومري . خدا بود، همه مردان را نیرومند میساخت و همه زنان را زیبا میآفرید و آنگاه خود مرد میشد

بزرگترین هدیهاي که مرد . مردان، با موي بلند و ریش دالورانه خود، خوش منظرند. ارویان استاجتماع رویایی زیب

آن روزگار میتواند به دوستش پیشکش کند، این است که موي خود را ببرد و روي توده هیزمی که جسد دوستش را 

جامهاي مستطیل شکل، که روي  هر دو جنس پیکر خود را با: برهنگی هنوز متداول نشده است. میسوزاند قرار دهد

این جامه تقریبا به زانو میرسد، ممکن است زنان نقاب یا . شانه تا میخورد و با گیرهاي بسته میشود، میپوشانند

کمربندي هم به کار برند و مردان لنگی بر کمر ببندند که، به تناسب شان ایشان، به صورت زیرشلواري یا شلوار 

یونانی رداهاي مجلل را خوش دارند رداهایی از آن گونه که پریاموس، به نام فدیه  فرخندگان. معمولی در میآید

و هر دو جنس در بیرون خانه  ;مردان برهنه ساقند، و زنان برهنه بازو .میآوردپسرش، با خضوع و خشوع نزد اخیلس 

. هم مردان و هم زنان خود را به جواهر میآرایند. ولی معموال در خانه پاي پوشی ندارند. کفش سرپایی به پا میکنند

  . مالند بر پیکرهاي خود می)) روغن آمیخته به عطر گل سرخ((زنان و برخی از مردان، چون پاریس، 
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خاك تیره تازه  ;ندزمین را میکار: این مردان و زنان چگونه زیست میکنند هومر آنان را به ما چنین نشان میدهد

گندم را باد  ;با غرور کرتهایی را که به خط مستقیم شخم زدهاند از نظر میگذرانند ;برگشته را با لذت بو میکشند

هومر . و براي جلوگیري از طغیانهاي زمستانی، لبه رودها را باال میآورند ;کشتزارها را آب میدهند ;افشان میکنند

، در مسیر ...سیالب پر توان : ((ها رنج آنان را میشوید، به ما مینماید ب محصول ماهنومیدي کشاورزان را هم، که سیال

تند خود، بندها را در هم میشکند، و نه ردیف دراز خاکریزها مانعش میشوند و نه دیوارهاي باغستانهاي پرمیوه در 

زمینها یا کوهند یا مرداب یا تپه زیرا بیشتر . کشتکاري دشوار است.)) برابر یورش ناگهانی آن ایستادگی میورزند

از این رو، شکار کاري است ضروري، و هنوز به صورت ورزشی . ها میتازند بیشهزار، و جانوران وحشی به دهکده

توانگران، دامپروران بزرگند و گاو و گوسفند و خوك و بز و اسب به بار میآورند، چنانکه . تفریحی در نیامده است

تهیدستان ماهی و حبوبات و گاهی . هاي بسیار است داراي سه هزار مادیان تخمی و کره مردي به نام اریختونیوس

. جنگجویان و مالداران به گوشت کباب شده مایلند و چاشت را با گوشت و شراب آغاز میکنند. سبزي میخورند

. ثی از گرازي پنجسالهاودوسئوس و خوك چرانش، براي دهان گیره، خوك کوچک بریانی فرو میبرند و، براي ناهار، ثل

هایی از حبوبات که، روي صفحهاي آهنین یا  به جاي شکر، انگبین دارند و به جاي کره، پیه و به جاي نان، چونه

بر خالف آتنیان، به هنگام خوردن نمیلمند، بلکه . سنگی داغ، به صورت ورقهاي پهن و نازك در میآورند و میپزند

ن دور میزي چیده نشده است، بلکه کنار دیوار قرار دارند و بین آنها میزهاي صندلیهاي آنا. روي صندلی مینشینند

چنگال و قاشق و دستمال سفره در میان نیست، و کارد هم منحصر به همان است که . کوچکی نهاده شده است

شراب رقیق غذا را با دست میخورند، و همه، حتی تنگدستان و کودکان، . مهمان و میزبان همواره همراه خود دارند

. نوشند می

در . پدر زمین را در اختیار دارد، اما نمیتواند آن را به فروش رساند. زمین به خانواده یا طایفه متعلق است، نه به فرد

این زمینها در واقع از آن . یا اراضی رعایاي سلطان نام میرود)) تمنوس((از زمینهایی پهناور به نام )) ایلیاد((منظومه 

، اراضی )اودوسیا)) (اودیسه((به تصریح منظومه . ست، و هر کس میتواند رمه خود را در مراتع بچراندهمه جامعه ا

در نتیجه، یونان قدیم، درست مانند انگلیس  ;اغنیا و اقویا آنها را میخرند و تصرف میکنند: عمومی دیر نمیپایند

  . شود جدید، فاقد هر گونه اراضی عمومی می

اما مردم آخایایی از استخراج معادن غفلت میورزند و خرسندند که . ، فلز هم به دست میدهدزمین، گذشته از خوراك

  . مس و قلع ونقره و طال و نیز آهن را، که براي آنان فلز تجملی تازهاي است، از خارج وارد کنند

از زبان اخیلس میگوید که هومر . در مسابقاتی که به افتخار پاتروکلوس برپا میشود، جایزه برنده تودهاي از آهن است

آهن براي ساختن بسیاري از وسایل کشاورزي به کار میرود، اما سخنی درباره ساختن سالح آهنین نمیراند، و این 

 است،شرح آب دادن آهن آمده )) اودیسه((در منظومه . نکته میرساند که در آن زمان سالحها را از مفرغ میساختهاند

  . است)) ایلیاد((اما محتمال این حماسه جدیدتر از 

ولی سایر پیشهوران عصر هومري زین سازان، . آهنگر در پاي کوره، و سفالگر کنار چرخ کوزه گري خود کار میکند

این مردم براي فروش و سود  .بنایان، نجاران، قفسه سازان در خانه کسی که آنان را فراخوانده است به کار میپردازند

ساعات دراز سرگرم کار میشوند، از سر فراغت کار میکنند و از نیش و انگیزه رقابت . تجارتی دست به تولید نمیزنند

همه اعضاي آن، حتی بزرگ خانه، در کار . هر خانواده بیشتر نیازمندیهاي خویش را خود برمیآورد. علنی مصونند

همگان، . دوسئوس، هم براي خود چکمه و زین، و براي خانه خود تخت و صندلی میسازدامیر محل، مثال او. شریکند

، آندروماخه، و هلنه، همانند زنان )پنلوپیا(پنلوپه . برخالف یونانیان اعصار بعد، به مهارت یدي خویش میبالند
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تی که سوزنکاري خود را هلنه، وق. خدمتکار خود، سرگرم ریسندگی و بافندگی و قالبدوزي و کارهاي خانگی هستند

  . به تلماخوس نشان میدهد، دوست داشتنیتر جلوه میکند تا هنگامی که با مالحت بر باروي تروا میخرامد

سلطان، به وقت اضطرار، . پیشهوران مردمی آزادند و، برخالف همتایان خود در اعصار بعد، برده شمرده نمیشوند

بردگان معدودي وجود . سرفهاي مقید به زمین خبري به ما نرسیده استکشاورزان را به کار میخواند، اما از وجود 

ها کار میکنند و همپایه خدمتگزاران خانگی  بیشتر آنان در خانه. دارند، ولی آنان نیز در وضعی پست به سر نمیبرند

وش قرار میگیرند، گاه بردگان مورد خرید و فر. کنونی ما هستند، با این تفاوت که خدمت آنان تا پایان عمر ادامه دارد

به گاه از خداوندان خود آزار میبینند، ولی معموال جزو خانواده خداوندان به شمار میروند و در بیماري و مالل و پیري 

هنگامی که . ممکن است رابطه انسانی محبت نیز بین آنان و آقا یا بانویشان برقرار شود. از حمایت محروم نمیمانند

البسه خانواده او را در رود میشویند، ناوسیکائا آنان را یاري میکند، با آنان به توپ بازي میپردازد، و  ناوسیکائاکنیزان 

اگر زنی برده از آقاي خود پسري آورد، پسر . بر روي هم، کنیزان را چون همنشینان خود، مورد مالطفت قرار میدهد

با اینهمه، در تاخت و تازها یا تهاجمات دریایی میتوان هر کسی را گرفت و برده کرد، و . ال در شمار آزادان استمعمو

. این تلخترین وجه زندگی قوم آخایایی است

. دهکدهاي چند است که روي تپهاي در سایه ارگی گرد آمدهاند. جامعه عصر هومر جامعهاي روستایی است

ها آتش میافروزند و به وسیله شعله  از این گذشته، روي قله. له پیک یا منادي صورت میگیردارتباطات جامعه به وسی

ها و مردابهایی که راه و پل ندارند،  رفت و آمد در خشکی، به سبب کوه. آن، نواحی دور از یکدیگر را مرتبط میکنند

با وجود این، مردم بیشتر کاالها را بر . نددرودگران گاریهایی با چرخهاي چوبین پرهدار میساز. دشوار و خطرناك است

. داد و ستد دریایی، علی رغم دزدان دریایی و طوفانها، سهلتر است. پشت استران یا بردگان حمل میکنند

هاي طبیعی بسیار است، و کشتیرانان فقط در سفر چهار روزه و مهلک بین کرت و مصر، از رویت خشکی  لنگرگاه

. یها شبانگاه بر شن مینشینند، و سرنشینان آنها، دور از تالطم، بر خاك ایمن میآرامندمعموال کشت. محروم میشوند

در این عصر، هنوز فنیقیان در بازرگانی و ناوبري بر یونانیان چیرگی میورزند، و یونانیان این نقیصه را با تحقیر و 

  . کنند ترجیح دریازنی تالفی می

هاي مبادله است، و گاو نر و گاو ماده میزان ارزش  اي آهن و مفرغ وسیلهشمشه. یونانیان عصر هومر پول نمیشناسند

  . نام دارد) به معنی وزن)) (تاالنتون((یک شمش بیست و شش کیلوگرمی . به شمار میروند

)) االهیات((ثروت را با قطعات فلز یا کاغذ، که ارزش آنها هر لحظه موافق دگرگونی . معامالت پایاپاي هنوز رایج است

. قتصادي بشر در معرض تغییر است، حساب نمیکنند، بلکه، از روي واقعبینی، با کاالها مخصوصا چارپایان میسنجندا

جامعه بشري به مثابه ارابهاي پرتکان . آثار هومر، مانند عالم واقع، هم نمایشگر فرادستان و هم نمودار فرودستان است

هر چه در ساختن ارابه دقت مبذول شود، باز برخی از اشیاي از این رو، . است که در راهی ناهموار سیر میکند

گوناگونی که در آن نهاده شدهاند، ناگزیر به زیر میروند و برخی روي آنها قرار میگیرند کوزه گر همه ظرفها را از یک 

طیب وار ، از جمله هنگامی که ترسیتس خ))ایلیاد((در کتاب دوم . خاك و با استحکام و شکنندگی یکسانی نمیسازد

  . هاي اختالف طبقاتی را، که از عوامل پایدار تاریخ است، در مییابیم به آگاممنون میتازد، یکی از نخستین جلوه

اخالق -2

چون به خواندن آثار هومر مشغول میشویم، خود را در برابر جامعهاي میبینیم که از کنوسوس یا موکناي بی 

ی به منزله گامی است به عقب، برزخی است بین تمدن درخشان اژه و فرهنگ آخایای. بندوبارتر و ابتداییتر است

زندگی عصر هومر از لحاظ هنر فقیر، و از لحاظ عمل . که پس از غلبه قوم دوري فرا میآید)) عصر ظلمت((فرهنگ 

آداب یا  از ژرف اندیشی بر کنار است، سبک و شتابنده است، جوانتر و برومندتر از آن است که جدا در بند. غنی است
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اما شاید قضاوت ما درست نباشد، زیرا آنچه در مقابل ما قرار دارد فقط یکی از اعصار این جامعه است . فلسفه باشد

  . عصري که جامعه، بر اثر جنگ، در آغوش بحران یا هرج و مرجی شدید دست و پا میزند

بین پدر و مادر و . ، بزرگوار و مهربانندمردم، حتی جنگجویان ;هاي خوشی نیز دارد اما این جامعه براي خود جلوه

اودوسئوس، که پس از جدایی دیرنده نزد خانواده خود باز میگردد و شناخته : فرزند مهري هست ژرف و خاموش

  . میشود، بر سر و شانه یکایک بوسه میزند، و آنان نیز به همان شیوه او را میبوسند

پی میبرند که وي پسر اودوسئوس، آن پهلوان گمگشته دالور چون هلنه و منالئوس به تلماخوس برمی خورند و 

آگاممنون خشن خود نیز گریستن میتواند، چندانکه اشکهاي او هومر را به یاد نهري . است، آب در دیده میگردانند

رفاقت پهلوانان با یکدیگر استوار است، گرچه عالقه ناسالم اخیلس به ! ها جاري است میاندازد که بر صخره

همه بیگانگان و ((مهمان نوازي رایج است، زیرا . وکلوس، مخصوصا به جسد او، گرایشی کمابیش جنسی استپاتر

دختران خدمتکار پاها یا تمام بدن مهمان را میشویند و با روغن تدهین میکنند وشاید )). گدایان به زئوس تعلق دارند

چون رداي )) هلنه خوب رخسار. ((یه نیز میدهندبه مهمان خوراك و خانه و بلکه هد ;جامه نو بر او میپوشانند

طفل عزیز، من نیز این را که یادگار دستهاي هلنه است، به امید ! هان: ((فاخري بر دست تلماخوس مینهد، میگوید

از این تصویر، رقت انسانی و .)) زناشویی تو که دیرزمانی آرزویش را داشتهام، هدیه میکنم، تا عروست بر خود پوشاند

  . ف لطیفی که در منظومه ایلیاد در زیر سلیح جنگ رخ میپوشاند بر ما آشکار میشودعواط

خردساالن و سالداران با انصاف و مودت به . شوقی که یونانیان به بازي دارند حتی در هنگام جنگ مکتوم نمیماند

. و زوبین میپرانند) دیسک(خواستگاران پنلوپه به بازي میگرایند و گروه . مسابقات دشوار ماهرانه تن در میدهند

بزرگان قوم فایاکس به پذیرایی اودوسئوس میپردازند، حلقه پرانی میکنند و، از توپ پرانی و رقص، بازي آمیخته 

قات دو و گرده پرانی و پس از سوزاندن جسد پاتروکلوس مطابق رسم قوم آخایایی، مساب .میدهندغریبی ترتیب 

. زوبین افکنی و تیراندازي و کشتیگیري و ارابه رانی و جنگ مسلحانه تن به تن برپا میدارند

این مسابقات، که مقدمه مسابقات اولمپی به شمار میآید، با روحیهاي عالی صورت میگرفت، مگر در مواردي که 

  . ي میکردنداعضاي طبقه حاکم پاي پیش میگذاشتند یا خدایان دغاباز

. را جایزه مسابقه ارابه رانی میشمارد)) زنی ماهر در کاردستی((اخیلس : روي دیگر این تصویر چنین خوشایند نیست

براي آنکه پاتروکلوس مرده بیخوراك و بی مالزم نماند، روي هیزمی که براي سوزاندن جسد او گرد میآورند، چند 

اخیلس با ادب خوشایندي با پریاموس روبه رو . انی قربانی میکننداسب و سگ و گاو و گوسفند و نیز موجود انس

. میشود، ولی قبل از آن جسد هکتور را گرد توده هیزم سوختگاه میکشاند و به طرزي فضیحت بار متالشی میکند

 زندگی انسانی در نظر مرد آخایایی ارزش چندانی ندارد، و جانستانی کاري مهم نیست و میتوان، محض دمی لذت،

هنگامی که شهري سقوط میکند، مردان را میکشند یا به بردگی میفروشند و زنان را، اگر دلربا باشند، . جانی را گرفت

حتی شاهان، صرفا به قصد چپاول، . دریازنی هنوز حرفهاي محترم است. به متعه میگیرند، و اگر نباشند، برده میکنند

توسیدید درباره . اها میپردازند و اهالی را به بردگی میبرنددست به لشکرکشی میزنند، به تاراج شهرها و روست

براستی این منبع اصلی معیشت یونانیان ابتدایی بود، و چنان حرفهاي هیچ گونه خفتی : ((بردهگیري میگوید

ملل بزرگ، ملل بیدفاع را مغلوب : وضع عصر ما از وضع آن عصر بهتر نیست. و شاید افتخار هم داشت.)) نداشت

خواستار عواید ((چون از اودوسئوس میپرسند که آیا بازرگان است و . د و از شرافت و صواب نیز عاري نمیشوندمیکنن

اما خود با سرفرازي نقل میکند که در مراجعت از . ، چنین میپندارد که مورد اهانت قرار گرفته است))حرص خود

براي ((و خواربار شهر را در کشتی خود انباشت و تروا، چون توشهاش به پایان رسید، شهر ایسماروس را غارت کرد 
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. راند- مصر- به سوي رود سرزمین آیگوپتوس)) تاراج کشتزارهاي بارور و بردن زنان و کودکان خردسال و کشتن مردان

  . هیچ شهري از حمله ناگهانی و بی مقدمه مصون نیست

اودوسئوس . دروغگویی بی آزرم را نیز میافزایندمردم آخایایی بر رغبت سر مستانهاي که به راهزنی و کشتار دارند، 

چون او و دیومدس چاووش شهر تروا موسوم به دولون را . بندرت میتواند بی دروغ سخن گوید یا بی خدعه کاري کند

میدهد ولی او را  ;میگیرند، پیمان مینهند که اگر دولون اطالعات مورد لزوم را به آنان بدهد، از جانش درگذرند

راست است که سایر افراد قوم آخایایی در نادرستی به گرد اودوسئوس نمیرسند، ولی نباید پنداشت که آنان . میکشند

از این روست که اودوسئوس را با رشک . همه میخواهند مانند او باشند، اما امکان نمییابند ;نمیخواهند مانند او باشند

ي که او را تصویر میکند نیز از همه جهت قهرمانش شاعر. مینگرند و میستایند و سرمشق اعالي خود میشمارند

حتی االهه آتنه او را محض دروغگوییش تحسین میکند و اعالم میدارد که اودوسئوس را براي محاسن . میداند

االهه با دستش اودوسئوس را مینوازد و لبخند زنان . خاصش دوست دارد، و دروغگویی یکی از آن محاسن است

هاي تزویر از تو بگذرد، باید فریبکار و فرومایه باشد، حتی اگر آن که با تو روبه  واهد در شیوهکسی که بخ: ((میگوید

اي مرد پرتهور، در رایزنی پردستان و در دغابازي سیریناپذیر، گویا در سرزمین خود نیز از تزویر . رو میشود خدا باشد

 مونکهاوزندر حقیقت، ما خود نیز به این )) .و خبرچینی مکرآمیزي که از صمیم قلب دوست میداري، باز نمانی

وي . در او و قوم پرطاقت و مکار او برخی ویژگیهاي دوست داشتنی مییابیم. پهلوان آساي دنیاي قدیم گرایش داریم

کردار، به هیچ یک از مردم سرزمین ستم روا با گفتار یا ((پدري مالیم و، در ملک خود، حاکمی است عادل که 

هر چه دور شوم، حتی اگر به خانه پدر و مادرم بازگردم، سروري چنان مهربان : ((خوکچران او میگوید.)) نداشت

میماند، کالبد سخت ورزیده او که تقریبا در ) خدایان)) (صورت پایندگان((صورت اودوسئوس که به !)) نخواهم یافت

دانش ((و )) دل استوار. ((و را در مسابقه گرده پرانی بر جوانان فایاکی چیره کرد، مورد غبطه ماستپنجاه سالگی ا

دودي که از سرزمین خودش برمی ((او را میبینیم که امیدوار به بازدیدن . او ما را به تحسین وامی دارد)) خدایوار

اي روح من، اینک : ((رنجها به خود میگوید در بحبوحه خطرها و. نیست، و از این رو آرزوي مرگ میکند)) خیزد

. و با این کلمات، که سقراط نقلش را خوش داشت، به خود دل میدهد.)) شکیبا باش، از این بدتر را تحمل کردهاي

اودوسئوس مردي است آهنین پیکر و آهنین . در این گونه موارد است که ما نسبت به او احساس همدردي میکنیم

. ، به تمام معنا انسان و به این دلیل در خور بخشایشروان و، در عین حال

آخایایی . رمز کار در این است که موازین قضاوت ما و موازین قضاوت انسان آخایایی، مانند صلح و جنگ، ناسازگارند

ده کار با تیر و نیزه آما ;در دنیاي بیسامان و پریشان و گرسنهاي به سر میبرد که هر کس باید به حفاظت خود پردازد

شکم حریص را کسی نمیتواند پنهان ((چنانکه اودوسئوس شرح میدهد، . باشد و بتواند با آرامش به خونریزي بنگرد

مرد .)) زیرا به انگیزه شکم است که کشتیها به راه میافتند تا خصم را در دریاي بی آرام به مذلت افکنند. ... کند

یند، در خارج وطن به چیزي حرمت نمیگذارد پایمال کردن ضعیف آخایایی، چون در موطن خود چندان امنیتی نمیب

کلمه فضیلت از نام خداي جنگ مشتق . در نظر او، فضیلت اعال همانا هوشمندي دلیرانه و بیرحم است. عدل است

 ;مالیم و بردبار و صدیق و معتدل و ساعی و درستکار باشدمرد نیک کسی نیست که  .است)) مردي((شده و به معنی 

 ;مرد بد کسی نیست که زیاد نوشد، دروغ گوید، آدم کشد، و خیانت کند. کسی است که با شجاعت و قدرت بجنگد

و مدتها پیش از  تراسوماخوسآري، مدتها پیش از نیچه و مدتها پیش از . کسی است که بزدل و کودن و ناتوان باشد

. بلوغ دنیاي اروپایی، در جهان، نیچه و شانی وجود داشتهاند

مرد و زن جامعه آخایایی از جوامع پدرشاهی است، ولی استبداد پدران به وسیله زیبایی و خشم زنان و لطافت  -3

و  بگیرد،میتواند هر چه بخواهد متعه : اصوال پدر بر همه اعضاي خانواده سلطه دارد .استمهر پدري مالیم شده 
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حهاي خدایان ها به دست هالکت سپارد یا، در مذب قادر است کودکان خود را بر قله. هایش را به مهمانان واگذارد متعه

پدري لزوما نمایشگر توحش نیست، بلکه تنها از جامعهاي حکایت )) همه توانی((این . تشنه، دست به کشتار آنان زند

جامعهاي که در آن، خانواده،  ;میکند که سازمان دولتش هنوز به آن حد توسعه نیافته که قادر به حفظ نظم باشد

. ارد که بعدها دولت، به هنگام ملی شدن حق کشتن، آن را غصب میکندبراي تامین چنین نظمی، به اقتداري نیاز د

همچنانکه سازمان اجتماعی پیش میرود، از اقتدار پدري و وحدت خانواده میکاهد و بر فردگرایی و آزادي افراد 

پرگویی اهل  در نتیجه، مرد آخایایی به صورت انسانی در میآید که اهل منطق است، با شکیبایی به. خانواده میافزاید

  . خانه گوش میدهد، و براي فرزندان خود فداکاري میکند

زن در . در عصر هومري، مقام زن در چارچوب این جامعه پدرشاهی بمراتب از وضع زن عهد پریکلس شامختر است

در خانه یا  وي. ها نقش بارزي دارد از معاشقه هیپودامیا با پلوپس تا نجابت ایفیگنیا و نفرت الکترا روایات و حماسه

آزادانه، در میان مردان و زنان تکاپو میکند و گاه گاه در مباحثات جدي مردان  ;بخش اندرونی آن محبوس نیست

رهبران آخایایی وقتی که میخواهند . شرکت میجوید، چنانکه هلنه در مذاکرات منالئوس و تلماخوس دخالت میکند

ی یا نژادي یا دینی متوسل نمیشوند، بلکه با طرح مسئله یک زن زیبا قوم خود را علیه تروا برانگیزند، به عوامل سیاس

. آنان را میشورانند

پهلوانان هومري، . جنگی که بر سر خاك و تجارت در میگیرد، باید به وسیله زیبایی هلنه ظاهري خوشایند پیدا کند

  . ی نمیشناسندبدون زن، آدمهاي بی دست و پاي مالل آوري هستند و براي زیستن یا مردن محرک

  . این زن است که از ادب و ایدئالیسم و لطافت اخالقی بهرهاي به مرد میآموزد

خواستگار معموال چیزي که با گاو یا معادل آن سنجیده میشود، به پدر . زناشویی به وسیله خریداري صورت میگیرد

له متقابل است، زیرا پدر عروس هم معموال معام. نام میبرد)) دختران گاو آور((از این رو، هومر از . عروس میپردازد

هاي خانوادگی و دینی دارد و با خوردن فراوان و رقص و سخنان بی  تشریفات زناشویی جنبه. جهیز قابلی به او میدهد

در زیر فروغ مشعلها، داماد و عروس را از حجرات خود به شهر بردند و گردانیدند و . ((بندوبار نشاطآمیز همراه است

آري، .)) هاي نی و چنگ از میان آنان برمیخاست مردان جوان، چرخان میرقصیدند، و نغمه. عروسی را سر دادندترانه 

زن، پس از زناشویی، بانوي خانه میشود و، به فراخور زیادتی کودکان . بنیادهاي زندگی ما انسانها چه بی تغییرند

، معموال پس از زناشویی به عشق حقیقی، که آمیزهاي از یونانیان، مانند فرانسویان. خود، مورد اعزاز قرار میگیرد

عشق اخگري نیست که از تماس یا قرب دو بدن بجهد، بلکه . رافت و شوق عمیق و متقابل باشد، گرفتار میآیند

وفاداري زن هومري . ها و اشتغاالت خانوادگی پدید میآید حالتی است که بر اثر اشتراك طوالنی زن و مرد در دغدغه

اما . کلوتایمنسترا، هلنه، و آفرودیته: در عصر هومر، تنها سه زن خائن وجود دارد. ندازه بیوفایی شوهرش استبه ا

  . اینان، اگر نگوییم در حق خدایان، در حق زنان متعارف فانی اجحاف کردند

ز شناعتهایی که در به شرطی که ا(خانواده هومري، که از این زمینه برمیخیزد، نهاد اجتماعی سالم و دلپذیري است 

این خانواده شامل زنان نازنین و ).روایات یونانی درباره خانواده آمده، ولی در آثار هومر رخنه نکرده است، چشم پوشیم

پشم دامها را  ;غالت را آسیاب میکنند: زنان نه تنها مادرند، بلکه کارگر نیز به شمار میآیند. کودکان مطیع است

اما چون لباسها بسیار ساده است، براي خیاطی وقت . و سرگرم قالبدوزي میشوند ;فندمیچینند، میریسند، و میبا

زنان کودك میزایند و میپرورند، ناخوشیهاي فرزندان را . آشپزي معموال به مردان واگذار میشود. زیادي الزم نیست

آموزش و پرورش . ه آنان میآموزنددرمان میکنند، مناقشات آنان را مرتفع میسازند، و آداب و اخالق و سنن قبیله را ب

رسمی وجود ندارد و ظاهرا از تدریس الفبا و هجا کردن و دستور زبان و کتاب اثري نیست آنجا مدینه فاضله 

پسر میآموزد که ماهی بگیرد . فقط فنون خانهداري را به دختر، و فنون شکار و جنگ را به پسر میآموزند. هاست بچه
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خم زند، دام بگسترد، تن به دامپروري دهد، با تیر و نیزه نشانه بزند، و در برابر همه و شنا کند، کشتزارها را ش

پسر ارشد چون به مردي رسد، در غیاب پدر، رئیس مسئول . مخاطرات زندگی بیسامان به حراست خود بپردازد

، آهنگ نسلها تجدید بدین شیوه. خانواده به شمار میآید و، پس از زناشویی، عروس خود را به خانه پدر میآورد

ها  اما خانواده واحدي پایدار است و چه بسا که سده. اعضاي خانواده، در جریان زمان، یکایک میآیند و میروند. میشود

. دوام میآورد و، در کوره آشوبناك خانه، نظام و قوامی را به وجود میآورد که بدون آن هیچ حکومتی موثر نمیافتد

  هنرها  -4

نوشتن را، که گویا از عصر عظمت موکناي براي آن مانده است، به بازرگانان و دبیران افتاده حال وا  قوم آخایایی فن

در سراسر آثار هومر تنها یک جا از کتابت . میگذارد و خود خون را بر مرکب، و گوشت را بر لوح گلین ترجیح میدهد

ند و در آن به گیرنده دستور میدهند که پیک را یاد میشود، آن هم در موردي ممتاز، لوحه ملفوفی به پیکی میسپار

شاه . هاي آرام کوتاهی که بین جنگها و غارتگریها دست میدهد، به ادبیات میپردازد مردم آخایایی تنها در دوره. بکشد

و با شعري ساده، . یا امیر، مالزمان خود را در مجلس جشنی گرد میآورد، و خنیاگري دوره گرد چنگ مینوازد

هومر، که شاید میخواهد مانند . ي قهرمانی نیاکان را بر میشمرد و این، هم شعر و هم تاریخ قوم آخایایی استها کرده

س صورت خود را بر اثر خویش باقی گذارد، نقل میکند که آلکینوئوس، شاه فایاکی، براي پذیرایی از اودوسئو فیدیاس

خنیاگر آسمانی، دمودوکوس را بدینجا فراخوانید، زیرا خدا او را بیش از دیگران از : ((تدارك ترانهاي میبیند و میگوید

آنگاه منادي نزدیک شد و خنیاگر نیکو را راه نمود، و او خنیاگري بود که موزها .... هنر سرود برخوردار کرده است

بیش از مردمان دوستش میداشتند، و بدو هم حسن دادند و هم عیب از بینایی محروم و از موهبت سرود  )موسایها(

گذشته از شاعري، تنها هنري که هومر را خوش میآید برجسته کاري است ایجاد اشکال بر .)) دلنواز متنعمش کردند

یکرتراشی چیزي نمیگوید، اما در توصیف مناظر منقش یا مرصع بر از پیکرنگاري یا پ. صفحات فلزي با چکشکاري

سخنش درباره معماري . سپر اخیلس یا نقوش برجسته نشان اودوسئوس، از تمام نیروي ابداع خود یاري میگیرد

بنابر آثار هومر، مسکن متعارف ظاهرا از خشت آفتاب پخت ساخته میشود، و تنها پی . کوتاه، ولی روشنی بخش است

بام از نیهایی که روي آنها گل . کف اطاقها معموال از خاك کوبیده است و با تراشیدن پاك میشود. ن از سنگ استآ

  درها یک لنگهاي یا دو لنگهاي . شیب بام فقط به قدري است که باران بتواند به پایین بریزد. میریزند فراهم میآید

باالي دیوارها . رهاي داخلی را با گچ اندود و منقش میکنندهاي عالی، دیوا در خانه. هستند و چفت یا قفل دارند

آشپزخانه و دودکش و دریچه وجود . کتیبه یا حاشیهاي ترتیب میدهند و روي آنها سالح و سپر و فرشینه میآویزند

به صورت قسمتی از دودي که از آتشدان برمیخیزد، از سوراخ بام تاالر مرکزي، و بقیه از درها بیرون میرود یا . ندارد

اثاث البیت . ها به داشتن وانی خرسندند هاي مجلل داراي گرمابهاند، ولی سایر خانه خانه. دوده بر دیوارها باقی میماند

ایکمالیوس براي پنلوپه یک صندلی . از چوبهاي محکم ساخته و غالبا هنرمندانه حکاکی یا پرداختکاري میشوند

ن به کار میبرد، و اودوسئوس براي خود و همسرش تختی عظیم به وجود راحتی میسازد و عاج و فلزات گرانبها در آ

. میآورد که میبایست یک قرن عمر کند

هنرمعماري صرفا در خدمت قصرهاست، برخالف معماري . وجه مشخص عصر هومري بی اعتنایی به معبدسازي است

مثال : مر، از آثار معماري مهمی نام رفته استدر آثار هو. عهد پریکلس که از کاخها غفلت میورزد و به معبدها میگراید

، و قرارگاه بزرگ شاه آلکینوئوس با ))منزلگاه مجلل پاریس که آن امیر به یاري هوشیارترین معمار تروا ساخته بود((

هایی از خمیر شیشه آبیفام، درهایی از سیم و زر، و مشخصاتی دیگر که شاید بیشتر مربوط  دیوارهایی از مفرغ، کتیبه

از اقامتگاه سلطنتی آگاممنون در موکناي نیز چیزي میدانیم و از قصر . به حوزه شعر باشد تا مربوط به حوزه معماري

  . اودوسئوس در ایتاکا اطالع بسیار داریم

www.IrPDF.com



٧١٧

نرده یا دیواري گچی محوطه را احاطه کرده . در جلوي این قصر، محوطهاي هست که قسمتی از آن سنگفرش است

سگ اودوسئوس، روي آن میخوابیده و آفتاب  آرگوس،که البد (ورهاي اسبان و توده سرگین گرم درختان و آخ. است

بردگان، و . داالن وسیع ستونداري در مدخل قصر به نظر میرسد. در اطراف محوطه به چشم میخورد) میگرفته است

در داخل عمارت، پس از اطاق کفش کن، تاالر مرکزي واقع . هنگام در این داالن میخوابند کرارا ارباب رجوع، شب

این تاالر بر ستونهاي بسیار استوار است، و از سوراخهاي سقف و همچنین فضاي باز بین گچبري روي سرستون . است

بلند، روشنایی لرزانی در تاالر پخش هایی  شبانگاه مجمرهاي فروزانی، از روي پایه. و پیش آمدگی لبه بام نور میگیرد

خانواده، براي دریافت گرمی و شادي، در پیرامون آتشدانی که در وسط تاالر قرار دارد گرد میآیند و درباره . میکنند

  . راه و رسم همسایگان و خودسري کودکان و فراز و نشیبهاي دولتها گفتگو میکنند

  دولت -5

گونه اداره میشود به هنگام آرامش به وسیله خانواده، و به هنگام بحران به وسیله این قوم آخایایی پرشور و پر نیرو چ

همچنانکه . طایفه گروهی است مرکب از کسانی که براي خود جد مشترکی میشناسند و رئیس مشترکی دارند. طایفه

به یکدیگر پیوند  زور رئیس طایفه تدریجا به صورت عرف و قانون در میآید، مقرهاي روستایی طایفه رفته رفته

  . میخورند و یک اجتماع سیاسی، که در عین حال بر مناسبات خویشاوندي استوار است، به وجود میآورند

وقتی که رئیس از طایفه و یا شهر خود خواهان . اقامتگاه رئیس طایفه مرکز و نیز منشا شهر است. شهر ارگ دارد

. فرا میخواند و پیشنهادي عرضه میدارد عمل مشترکی باشد، مردهاي آزاد را به مجمعی عمومی

آنان میتوانند پیشنهاد او را مورد رد یا قبول قرار دهند، ولی هیچ کس، مگر مهمترین اعضاي مجمع عمومی، حق 

یگانه عنصر دموکراتیک جامعه آخایایی، که اساسا جامعهاي . ندارد براي تغییر پیشنهاد رئیس نظري ابراز کند

ت، همین مجمع عمومی است، و به ناطقان ترزبانی که میتوانند در مردم نفوذ کنند و براي خانخانی و اشرافی اس

،و ))شیرینتر از انگبین از زبانش روان میشود((که آوایی  پیر،نستور . دولت مفید باشند، فرصت فعالیت میدهد

هاي سخنوري یا بالغتی  بر سر مردم میریزد، نخستین نمونه)) هاي برف مانند دانه((الفاظش اودوسئوس فریبکار، که 

  . هستند که تمدن یونانی بیش از تمدنهاي دیگر پرورش داد و سرانجام خود شکار آن شد

است به رهبري هر گاه الزم آید که طایفه متحدا به کار پردازد، روساي طایفه از میان خود یکی را که از همه تواناتر 

برخی از . بر میگزینند، او را شاه میشمارند و با سپاهیان خود، که مرکب از آزادان و بردگانند، به خدمت او میشتابند

نامیده میشوند، چنانکه بعدا در مقدونیه )) یاران شاه((ها، که از لحاظ محل و حرمت به شاه نزدیکترند،  روساي طایفه

. شاه به یاري شورا حکومت میکند. و اسکندر، نزدیکان شاه را به همین نام مینامیدند ، در اردوي فیلیپ)ماکدونیا(

ها هستند، با آزادي کامل سخن میگویند و شاه را طوري مورد خطاب قرار میدهند که  اعضاي شورا، که بزرگان طایفه

ي اساسی جدید دنیاي غرب، قانونها. معلوم میشود فردي است همردیف آنان و فقط به طور موقت تقدم یافته است

که با صد گونه تنوع و هزار گونه فاروق لفظی و اصطالح ظاهر شدهاند، از این سازمانهاي یونانی کهن سرچشمه 

  . گرفتهاند

مقید به زمان، زیرا ممکن  ;مقید به مکان، زیرا ملک او کوچک است ;قدرت شاه بسیار وسیع، ولی سخت مقید است

صرف نظر از . یا بنا بر حقی که قوم آخایایی بآسانی به رسمیت میشناسد حق زور خلع شوداست خود او با راي شورا 

در وهله اول، سرداري جنگی است پایبند . این مقیدات، سلطنت او موروثی و حدود آن فوق العاده نامشخص است

پس وظیفه خود . بود اگر از حمایت سپاهیان خود برخوردار نباشد، تخطئه و خلع او میسر خواهد. سپاهیان خود

میداند که سپاهیانش بخوبی مجهز شوند، بخوبی تغذیه کنند، درست آموزش یابند، و از داشتن تیرهاي زهرآگین و 

تا زمانی که سپاه مدافع شاه است، اقتدارات . نیزه و خود و ساقپوش و سنان و سینهپوش و سپر و ارابه محروم نمانند
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وي کاهن اعظم دین دولتی نیز به شمار . یی و قوه قضایی در کف او قرار داردحکومت قوه قانونگذاري و قوه اجرا

اما تصمیمات شاه . به میان نیامده است)) قانون((هنوز کلمه . میرود و مراسم قربانیها را از طرف مردم تکفل میکند

گاه اجالس میکند و  شوراي سابق الذکر، که زیردست شاه است، گاه. قاطع، و فرمانهاي او به مثابه قانون است

هاي آینده  این شورا، که گویی میخواهد براي همه دادگاه. اختالفات شدید میان مردم را مورد داوري قرار میدهد

. هاي پیشینیان راي میدهد زمینهاي فراهم آورد، در داوریهاي خود، بر سابقه و سنت تکیه میزند و مطابق رویه

اما در . نه چیزي جز رسم نیست، و رسم، برادر ارشد و حسود قانون استپیشینه بر قانون مسلط است، زیرا پیشی

هر خانواده، به . جامعه هومري بندرت به محاکمه رسمی و موسساتی که اختصاصا به کار دادرسی پردازند، برمیخوریم

. اتکاي حق تالفی، مستقال از اعضاي خود دفاع میکند

  . تعدي فراوان است

ولی اگر به این . میگیرد)) هدیه((اه خود مالیات نمیستاند، بلکه گاه گاه از زیردستان خود شاه براي نگاهداري دستگ

درآمد اصلی شاه سهمی است که سربازان و کشتیهایش از چپاولهاي . ها بسنده کند، شاهی تهیدست خواهد بود هدیه

ی حتی در سده سیزدهم در مصر و احتماال به همین سبب است که مردم آخایای. زمینی و دریایی خود به او میدهند

در چنین زمینهاي . کرت جوالن میکنند در مصر به صورت راهزنانی بیتوفیق، در کرت به صورت فاتحانی ناماندگار

است که ناگاه بزرگان قوم آخایایی، ظاهرا بر سر ربوده شدن خفتآمیز یک زن، قوم خود را به هیجان میآورند، 

کنند، صد هزار مرد را بسیجیده میکنند و، با ناوگان جنگی عظیم و بینظیري مرکب نیروهاي همه طوایف را متحد می

هاي تروا طالع خود را در مقابل سر نیزه آسیا  از صدها کشتی، دل به دریا میزنند و میروند تا در دشتها و تپه

  . بیازمایند

IV - محاصره تروا  

دانیم که همه مورخان و شاعران یونان و تقریبا همه اسناد آیا واقعا چنین محاصرهاي روي داده است تنها این را می

باستانشناسی هم شهر ویران تروا را، از سر . معابد و روایات یونانی در مورد وقوع این محاصره تردید نکردهاند

 آري، عصر حاضر، مانند همه اعصار جز قرن گذشته، اصل این. بزرگواري، چند شهر شمرده و به ما عرضه داشته است

در یک کتیبه مصري که به رامسس سوم متعلق است، آمده است که، در . داستان و پهلوانان آن را واقعی میانگارد

دانشمند )). تروا فرو افتاد((پلینی اشاره میکند که در زمان رامسس )). جزایر بی آرام بودند((م، این  ق 1196حدود 

م به وسیله  هاي متواتري که در اواخر سده ششم ق نامه، بر اساس تبار)اراتوستنس(بزرگ اسکندریه، اراتستن 

  . م شمرده است ق 1194هکاتایوس تاریخنویس و جغرافیادان رسیدگی شده بود، تاریخ محاصره تروا در سال 

ایرانیان و فنیقیان باستان نیز مانند یونانیان منشا این جنگ بزرگ را یکی از چهار حادثهاي که محض گریزاندن زنی 

مصریان یو را از آرگوس دزدیدند، یونانیان ائوروپه را از فنیقیه و مدیا را از : وي داده است، دانسته و گفتهاندزیبا ر

در سالهاي  ستسیخوروس ;بگریزاندآیا توازن عادالنه میزان ایجاب نمیکند که پاریس هم هلنه را  ;دزدیدندکولخیس 

پشیمانی خود، و پس از او، هرودوت و اوریپید رفتن هلنه را به تروا انکار کردند و گفتند که وي را به عنف به مصر 

از این گذشته، به قول هرودوت، کی باور . ماند تا منالئوس آمد و او را یافت بردند، و او دوازده سال در آنجا منتظر

میکند که مردم تروا محض یک زن ده سال بجنگند به نظر اوریپید زیادتی جمعیت یونان و نیاز به توسعهطلبی علت 

 .ها براي کسب قدرت، چنین قدمتی دارند آري، تازهترین بهانه ;لشکرکشی یونانیان به ترواست

با اینهمه، احتمال دارد که جنگاوران یونانی اساسا این قصه را جعل کرده باشند تا حادثهجویی آنان براي مردم ساده 

بهانه این جنگ . مردمی که جان خود را فدا میکنند، دست کم باید بهانه دهان پرکنی داشته باشند -قابل هضم شود 

هر یک از این دو . تردید در مبارزه دو گروه قدرت طلب جستهر چه باشد، علت و ماهیت آن را باید تقریبا بی
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سراسر یونان و تمام آسیاي . میخواست تنگه داردانل و سرزمینهاي پرنعمت پیرامون دریاي سیاه را تصاحب کند

در . پس، ملل کوچک یونان به کمک آگاممنون شتافتند. باختري این جنگ را تعارضی حیاتی و قاطع میشمردند

این جنگ آغاز کشمکشی بود که میباید . ن، اقوام آسیاي صغیر مکررا قواي امدادي به تروا گسیل داشتندمقابل آنا

باره در .یابددنباله ... ، در لپانتو و وین، و)گرانادا(بعدا در ماراتون و ساالمیس، در ایسوس و اربیل، در تور و غرناطه 

وقایع و عواقب جنگ تروا جز آنچه شاعران و نمایشنامه نویسان یونان براي ما نقل کردهاند نمیتوانیم چیزي بگوییم 

و درست به همین خاطر هم آنها را به عنوان  ;ما این روایات را بیشتر در شمار ادبیات میگذاریم تا در عداد تاریخ

دست ببریم، ا رسطواگر در نظر . زشت است، و ایلیاد زیباست میدانیم جنگ. جزئی از داستان تمدن آوردهایم

با . ندمیتوانیم بگوییم که هنر میتواند حتی وحشت را هم زیبا سازد و، با دادن شکل و معنی به آن، تطهیرش ک

بافت آن سست، و اخبار آن گاهی متناقض یا مبهم است و به . اینهمه، نباید ایلیاد را داراي صورتی کامل پنداشت

ولی کمال اجزا، بیسامانی کل را جبران میکند، و داستان، با همه کاستیهاي کوچک خود، . درستی خاتمه نمیپذیرد

. یکی از درامهاي بزرگ ادبیات و بلکه تاریخ است

)I( افسرده و بیمارند، و . در آغاز منظومه یونانیان را میبینیم که نه سال است تروا را بیهوده به محاصره گرفتهاند

ن به قبال، به علت ناخوشی و دریاي بی باد، در آولیس معطل شدند، و آگاممنو. ناخوشی آنان را درو کرده است

کلوتایمنسترا تلخی کرد و، به امید وزیدن باد، دختر خود ایفیگنیا را قربانی کرد و با این عمل سرنوشت خود را 

. بیابند یونانیان، در طی راه، جاي جاي در امتداد ساحل متوقف میشوند تا براي خود خوراك و همبستر .دیدتدارك 

خروسئیس حصه آگاممنون، . یونانیان خروسئیس و بریسئیس زیبا، دختران خروسس کاهن معبد آپولون را میگیرند

رمالی اعالم میدارد که چون آگاممنون به خروسئیس تجاوز کرده است، آپولون . و بریسئیس نصیب اخیلس میشود

ئیس را به پدرش باز میگرداند، اما براي آنکه این محرومیت پس، آگاممنون خروس. کامیابی را از یونانیان دریغ میدارد

را جبران کند و قصه نکته داري به وجود آید، بریسئیس را وا میدارد که اخیلس را ترك گوید و در خیمه سلطنتی 

  . آگاممنون جاي خروسئیس را بگیرد

است، به آگاممنون میتازد و )) ایلیاد((ه اخیلس شوراي عمومی را فرا میخواند و، با غیظی که آغازگر و زبانزد منظوم

  . پیمان مینهد که خود و سپاهیانش دیگر به یاري او برنخیزند

)II (از برابر کشتیها و نیروهاي گرد آمده عبور میکنیم.  

)III (دو سپاه به آیین . منالئوس الفزن را میبینیم که، براي قطع و فصل پیکار، پاریس را به جنگ تن به تن میخواند

  . متمدنان جنگ را متارکه میکنند

منالئوس بر پاریس غالب میآید، اما آفرودیته . پریاموس به آگاممنون میپیوندند تا رسما براي خدایان قربانی کنند

پاریس جوان را به وسیله یک ابر بسالمت از میدان به در میبرد و او را، که به قدرت معجزه آراسته و عطرآگین شده 

هلنه از پاریس میخواهد که به جنگ باز گردد، اما پاریس پیشنهاد میکند که . وسیش قرار میدهداست، در بستر عر

  . آنگاه بانو که مفتون هوس شده است، تسلیم میشود)). ساعتی به عشقبازي بپردازند((

)IV (د، کوه اما خدایان در مقر خو. آگاممنون اعالم میدارد که منالئوس پیروز است، و جنگ ظاهرا ختم میشود

زئوس به سود صلح راي میدهد، ولی . اولمپ، به شیوه یونانیان، شورایی برپا میکنند و خواستار خون بیشتري میشوند

هرا میگوید که اگر زئوس با انهدام . چون همسرش هر سخن به مخالفت او میراند، ترسان راي خود را پس میگیرد

پس جنگ . ا موکناي و آرگوس و اسپارت را با خاك یکسان کندتروا موافقت کند، او نیز زئوس را مجاز میگذارد ت

ظلمت دیدگانش را در هم ((بسا مرد که به ضرب تیر و سنان و شمشیر به خاك هالکت میافتد و . تجدید میشود

  )). مینوردد
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)V (س آرس، خداي مخوف جنگ، با نیزه دیومد. خدایان با شادمانی در این بازي بریدن و دریدن شرکت میکنند

  . و، براي شکایت، به جانب زئوس رهسپار میشود)) چون نه هزار مرد نعره میکشد((پس . مجروح میشود

)VI (هاي زیبا، هکتور، سردار تروایی، پیش از بازگشت به میدان جنگ، همسر خود آندروماخه را  در یکی از میان پرده

نه بر کودك و نه بر من که . رگ تو خواهد بودعشق من، دل گران تو م: ((آندروماخه نجوا میکند. بدرود میگوید

اما هکتور، تو پدر و مادر . پدرم و مادرم و برادرانم همه به هالکت رسیدهاند. بزودي بیوه خواهم شد شفقت نمیکنی

درست میدانم : ((هکتور پاسخ میدهد.)) پس بر من ترحم کن و اینجا در برج بمان. منی، تو شوهر روزگار جوانی منی

اما اندیشه آنکه تو را در . مرا غم آنان نیست. ا از پاي در خواهد آمد، و اندوه برادران و شاه را پیشبینی میکنمکه ترو

پسر .)) با این وصف، از جنگ روي برنخواهم تافت. آرگوس به بردگی گیرند، تقریبا مردانگی مرا از میان میبرد

ن پیروز از باالي حصار پرتاب و کشته شود، از مشاهده نوزادش آستواناکس، که مقدر است بزودي به دست یونانیا

پرهاي لرزان کاله خود هکتور، ترسان جیغ میکشد، و پهلوان خود از سر بر میدارد تا بر کودك حیران بخندد و بگرید 

  . سپس با گامهاي بلند از راه سنگفرش به میدان جنگ میرود. و دعا بخواند

)VII ( دلیرانه میجنگد و شب هنگام از یکدیگر جدا  ;به جنگ تن به تن میخواندهکتور، آیاس شاه ساالمیس را

ولی، پیش از جدایی، یکدیگر را میستایند و به یکدیگر هدیه میدهند و گل ادب روي دریاي خون شناور . میشوند

  .میشوند

)VIII (هکتور، پس از پیروزي یکروزهاي، جنگجویان خود را به استراحت امر میکند .

  . اي آنان چنین سخن گفت، و مردان تروا هلهلهاي رسا کشیدندهکتور بر

  . پس، از توسنهاي جنگی خود که عرق میریختند لگام برگرفتند، و هر کس در کنار ارابه خود اسبهایش را بست

کردند، و  آنگاه هیزم گرد. ها و غله از خانه... به آنان شراب انگبین دادند. شتابان، از شهر، گاوان و گوسفندان آوردند

هاي میدان جنگ نشستند، و آتشهاي  و سراسر شب، با امید، کنار راه. بوي دلپذیر با بادها از دشت به آسمان برخاست

  . نگهبانی ایشان فروزان و فراوان بود

ستارگان در آسمان گرد مدار شب میدرخشند و نمایی شگفت دارند، بادها خوابیدهاند و تارکها و برآمدگیها به چشم 

خورند، سبزه زارها هویدا میشوند، آسمان پرشکوه به بیشینه گسترش خود میرسد، و انبوه اختران، اخگرتابی می

  . میکنند، و دل شبان کوفته را به وجد میاندازند

در این هنگام بین کشتیهاي سیاه و رود کسانتوس آتشهاي بیشمار اسب پروران تروایی فروزان است، اسبها، خسته از 

  . هاي خود، سپیده دم را با تخت زیبایش انتظار میکشیدند و جو سفید را میجویدند، و نزدیک ارابهجنگ، گندم 

)IX (وي موافقت میکند و . نستور، شاه پولوس در الیس، آگاممنون را پند میدهد که بریسئیس را به اخیلس بازگرداند

اما اخیلس همچنان دژم خویی . ان را به او سپاردوعده میدهد که اگر اخیلس به محاصرهگران باز پیوندد، نیمی از یون

  . میورزد

)X ( اودوسئوس و دیومدس شبانگاه  

  . به تنهایی به اردوي تروا شبیخون میزنند و دوازده تن از سران اردو را میکشند

)XI (محاصره اودوسئوس، که در . آگاممنون سپاه خود را دالورانه رهبري میکند، اما مجروح میشود و کناره میگیرد

  .آیاس و منالئوس راه را میگشایند و او را نجات میدهند تا براي حیاتی تلخ زنده ماند. میافتد، شیرآسا میجنگد

)XIII-XII (سپاه تروا به سوي دیوارهایی که یونانیان گرداگرد اردوي خود ساختهاند، پیش میتازد.  
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)XIV (پس خود را تدهین و عطرآگین میکند، جامهاي دلربا . هرا چنان بیآرام میشود که به نجات یونانیان برمیخیزد

در همان . میپوشد، کمربند شهوتانگیز آفرودیته را بر خود میبندد، و زئوس را میفریبد و به خوابی االهی فرو میبرد

  . هنگام، پوسیدون یونانیان را در پس راندن سپاهیان تروا یاري میدهد

)XV (اه تروا به کشتیهاي یونانی میرسد، و یونانیان، در حین عقب نشینی خود که سپ: تفوق یونانیان پایدار نمیماند

. در این مقام، سخن هومر به حد اعال سوزان میشود. به مثابه مرگ است، نومیدانه میجنگند

)XVI (هکتور، . پاتروکلوس، محبوب اخیلس، از او رخصت میگیرد که سپاهیان او را در مقابل سپاه تروا رهبري کند

  . تروکلوس جوان را به قتل میرساندپا

)XVII (هکتور بر سر جسد پاتروکلوس سبعانه با آیاس میجنگد .  

)XVIII (مادرش االهه تتیس، آهنگر . عاقبت، اخیلس از شنیدن خبر کشته شدن پاتروکلوس آهنگ جنگ میکند

  . آسمانی، هفایستوس را برمیانگیزد که براي او سالح نو و سپري عظیم بسازد

]XIX [اخیلس با آگاممنون آشتی میکند .  

]XX [ در میافتد و به کشتن او دست مییازد، ولی پوسیدون آینیاس را میرهاند تا، بر اثر دالوریهاي  آینیاساخیلس با

  . شود) ویرجیلیوس(خود، قهرمان منظومه ویرژیل 

)XXI ( از سپاهیان تروا را کشتار میکند و، پس از آنکه درباره نسب آنان سخنانی دراز میراند، به اخیلس جمعی

آتنه با سنگی آرس را به خاك : خدایان داخل کارزار میشوند. گسیلشان میدارد) عالم زیرزمینی اموات(هادس 

ی بر سینه زیباي او وارد میکند و چون آفرودیته به یاري سربازي میشتابد و در نجات او میکوشد، آتنه ضربت. میافکند

  . هرا بر گوش آرتمیس مینوازد، پوسیدون و آپولون به جنگ لفظی بسنده میکنند. بر زمینش میاندازد

)XXII (پریاموس و هکابه به هکتور اندرز میدهند که داخل حصار . همه ترواییان، مگر هکتور از اخیلس میگریزند

اخیلس سه بار . که اخیلس به سوي او پیش میرود ناگهان پا به فرار میگذارد سپس وقتی. بماند، ولی او سر میپیچد

  . هکتور مقاومت میکند، اما کشته میشود. او را گرد دیوار تروا دنبال میکند

)XXIII (اخیلس گروهی گاو و دوازده اسیر . در پایان آرام درام، جسد پاتروکلوس را با شعایر پر آب و تاب میسوزانند

  . نیز موي بلند خود را نثار او میکند، و یونانیان به احترام او مسابقه بر پا میدارند تروایی و

)XXIV (پریاموس با شکوه و اندوه فرا میآید تا . اخیلس جسد هکتور را با ارابه خود سه بار به دور سوختگاه میکشاند

که میکند و به شاه سالدار رخصت میدهد اخیلس نرم میشود، جنگ را دوازده روز متار. بقایاي جسد پسرش را بستاند

  . تا پیکر را، که شسته و روغن زدهاند، به تروا باز برد

V -  بازگشت به وطن

منظومه بزرگ در اینجا ناگاه پایان مییابد، گویی که شاعر سهم خود را نسبت به یک داستان عمومی ادا کرده است و 

اما در آثار پس از هومر آمده است که پاریس، از کنار . به جا گذاردباید بقیه را براي سرود گوي دیگري دست نخورده 

و بعدا تروا با نیرنگ اسب چوبین  .میآوردمیدان جنگ، تیري به پاشنه آسیبپذیر اخیلس میزند و او را از پاي در 

ولی فاتحان، با پیروزي خود، در هم شکستند و با اندوهی کسالتبار به سوي اوطان محبوب خود راه  .میکندسقوط 

بسیاري از آنان کشتی شکسته شدند، و برخی در سواحل به گل نشستند و در آسیا و دریاي . بازگشت پیش گرفتند

منالئوس، که عهد کرده بود هلنه همسر فراري خود را بکشد، چون او . اشتنداژه و ایتالیا عدهاي کوچگاه یونانی برپا د

یافت و دید که با زیبایی پروقر و جالل خود به پیش میخرامد، از نو )) هاي محسوب میشد در میان زنان االه((را که 

که آگاممنون به موکناي هنگامی . به عشقش گرفتار آمد و بشادي او را باز برد تا بار دیگر شهر بانوي اسپارت شود

اما در غیبت طوالنی او، )). خاك خود را به سینه فشرد و بوسید، و بسی اشک گرم از چشمانش سرازیر شد((رسید، 
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پس وقتی که آگاممنون پا به کاخ . همسرش کلوتایمنسترا پسر عموي آگاممنون را به شوهري و شاهی برگرفته بود

  . نهاد، به هالکتش رسانیدند

اودیسه به قدر ایلیاد قوي و . غم انگیزتر داستان بازگشت اودوسئوس است، که در منظومه اودیسه آمده استاز این 

چنانکه در این منظومه میخوانیم، کشتی اودوسئوس در جزیره اوگوگیا،  .استقهرمانی نیست، ولی آرامتر و مطبوعتر 

همچون تاهیتی به شهر پریان میمانست، در هم میشکند، و کالوپسو، ملکه و االهه جزیره، مدت هشت سال او را که 

ولی اودوسئوس قلبا از دوري همسرش پنلوپه و پسرش تلماخوس افسرده است، چنانکه . براي عشقبازي نگاه میدارد

  . آنان نیز در ایتاکا براي او دلتنگ هستند

)II (این االهه نزد تلماخوس میپرد و با . بر میانگیزد که کالوپسو را به جدایی اودوسئوس امر کند آتنه، زئوس را

امیران ایتاکا و جزایر تابع به پنلوپه اظهار عشق میکنند و میخواهند، : شفقت به درد دل آن نوجوان گوش فرا میدهد

  .میبرند و با دارایی او عیش میکنندپس در کاخ اودوسئوس به سر . با جلب او، بر سلطنت ایتاکا دست یابند

 )II (اما چون آنان به صباوت او میخندند، محرمانه . تلماخوس از خواستگاران مادرش میخواهد که پی کار خود بروند

پنلوپه، که اکنون هم بر هجران شوهر و هم بر دوري پسر زاري میکند، براي . با کشتی براي یافتن پدر روانه میشود

ولی . واستگاران، پیمان مینهد که پس از اتمام پارچهاي که میبافد، یکی از آنان را به شوهري بپذیردرهایی از شر خ

  . حیله گرانه هر شب، به همان اندازه که به هنگام روز میبافد، نخهاي پارچه را میگشاید

)IV - III (در . از پدر او خبري ندارند اما هیچ یک. تلماخوس در پولوس به نستور و در اسپارت به منالئوس بر میخورد

. دیگر آرام و افتاده شده است، ولی هنوز جمالی ملکوتی دارد: این مقام، شاعر تصویر گیرایی از هلنه به دست میدهد

مدتهاست که گناهانش را بخشودهاند و او هم اعتراف کرده است که، از زمان سقوط تروا، بدان شهر بی مهر گشته 

 .است

)V (در جزیره کالوپسو : اکنون براي نخستین بار اودوسئوس وارد قصه میشود))روي ساحل نشسته است .  

راست . زندگیش از شیرینی خالی میشد. سوگوارانه آرزومند بازگشت بود. دیگر چشمانش توان اشک فشانی نداشت

رف، جبرا و بی اشتیاق در کنار حوري مشتاق میخوابید، اما روز هنگام روي است که شبانگاه، در اندرون غار ژ

کالوپسو .)) ها و شنها مینشست و روح خود را با اشک و ناله تسکین میداد و به دریاي بی آرام مینگریست صخره

  . سرانجام به اودوسئوس فرمان داد که زورقی بسازد و به تنهایی دریاسپار شود

)VI (س از آنکه با اقیانوس کشمکشهاي بسیار میکند، به کشور افسانهاي فایاکی، که محتمال همان اودوسئوس، پ

. کورکورا یا کورفو است، پا مینهد و دوشیزه ناوسیکائا، دختر شاه آلکینوئوس، او را میبیند و به کاخ پدرش میبرد

گوش فرا دهید، اي دختران : ((یسپارددخترك اسیر عشق پهلوان قوي پیکر و قویدل میشود و او را به ندیمان خود م

اما اکنون خدایانی است که آسمان فراخ . چند گاهی پیش، این مرد بر من ناخوشایند مینمود... سپید بازوي من،

کاش چنین کسی شوهر من نام گیرد و اینجا به سر برد و از ماندن خود در اینجا خرسند . دامن را نگاه میدارند

  .)) شود

)VIII - VII (ودوسئوس چنان تاثیر نیکی در دل آلکینوئوس میگذارد که آلکینوئوس همسري ناوسیکائا را به او ا

  . اما اودوسئوس عذر میخواهد و داستان مراجعت خود را از تروا به او باز میگوید. پیشنهاد میکند

)IX (کشتی او از مسیر خود منحرف و به سرزمین لوتوفاگی : به شاه میگوید)این مردم . کشانیده شد) لوطس خوران

به یاران او میوه دادند، و میوه چنان شیرین بود که بسیاري از یاران او وطن و اشتیاق خود را از یاد بردند، و 

. رسیدند) یک چشمیها(از آنجا به سرزمین سیکلوپس . اودوسئوس ناگزیر شد که آنان را به زور به کشتیها بازگرداند
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هاي  چشم بودند و، بدون قانون و دردسرهاي آن، در جزیرهاي که غالت و میوه ساکنان این سرزمین غوالنی یک

. وحشی فراوان داشت، میزیستند

ولی اودوسئوس غول را با . یکی از سیکلوپها به نام پولوفموس آنان را در غاري گرفتار کرد و گوشت چند تن را خورد

  . د و به این شیوه یاران خود را رهانیدشراب به خواب برد و سپس یگانه چشم او را با آتش کور کر

)X (اما این قوم نیز آدمخوار بودند، و کشتی . آوارگان مجددا دل به دریا زدند و به جزیره الیستروگونیا آمدند

در آنجا االهه زیبا و . پس از آن، اودوسئوس و یارانش به جزیره آینیا رسیدند. اودوسئوس بزحمت از آنجا گریخت

. ، بیشتر آنان را با آواز وسوسه کرد و به غار خود برد، بدانان دارو خورانید و به هیئت خوکشان درآوردتبهکار، کیرکه

آنگاه وي و یارانش به صورت انسانی بازگشتند . اما رایش گشت و عشق او را پذیرفت. اودوسئوس آهنگ کشتن او کرد

  .و سالی نزد کیرکه ماندند

)XI ( در . و پا به سرزمینی نهادند که همواره تاریک بود و مدخل هادس محسوب میشدبار دیگر بادبان برافراشتند

  . آنجا اودوسئوس با ارواح آگاممنون و اخیلس و مادر خود سخن گفت

)XII ( وسئوس با نهادن موم در گوش مردان افتاد، و اود سیرنهاچون به سفر ادامه دادند، گذارشان از کنار جزیره

هاي سکوال و خاروبدیس، که شاید  سپس کشتی او در تنگه. خود، آنان را از شنیدن آواز فریبنده سیرنها مصون داشت

تنگه مسیناي کنونی باشد، شکست، و تنها او از آن میانه جان به در برد و براي اقامتی هشت ساله به جزیره کالوپسو 

  . افتاد

)XIII (اما . آلکینوئوس از شنیدن سرگذشت اودوسئوس چنان به رقت میآید که او را با کشتی به ایتاکا میفرستد

در ایتاکا، االهه آتنه قهرمان آواره را . چشمان او را میبندند تا مبادا محل سرزمین مسعود آنان را بشناسد و فاش کند

  . به کلبه خوکچران دیرین او، ائومایوس، میکشاند

)XIV (ئومایوس گرچه او را باز نمیشناسد، باز با مهمان نوازي فراوان از او پذیرایی میکندا .  

)XV (سپس االهه آتنه، تلماخوس را به همان کلبه راه مینماید .  

)XVI ( اودوسئوس خود را به پسرش میشناساند، و هر دو))اودوسئوس براي کشتن )). سخت زاري میکنند

  . د و براي تلماخوس شرح میدهدخواستگاران همسرش طرحی میریز

)XVII - XVIII ( اودوسئوس به هیئت گدایان پا به قصر خود میگذارد و دلدادگان همسرش را میبیند که به هزینه او

چون میشنود آنان روزها به پنلوپه عشق میورزند و شبها با کنیزکان او همبستر میشوند، باطنا . جشن گرفتهاند

  . خشمگین میشود

)XIX - XX (مورد دشنام و آزار خواستگاران قرار میگیرد، اما با شور و شکیبایی از خود دفاع میکند) .XXI (

ناگزیر پنلوپه . خواستگاران، که سرانجام به حیله گري پنلوپه در بافندگی پی بردهاند، او را به اتمام آن وا میدارند

عظیم اودوسئوس را که بر دیوار آویخته است بر گیرد و میپذیرد که با یکی از آنان زناشویی کند یکی که بتواند کمان 

اودوسئوس رخصت . همه میکوشند و وا میمانند. تیري از سوراخ دوازده تبر که به ردیف نهاده میشود بگذراند

  . تیراندازي میگیرد و از عهده بر میآید

)XXII (کند، تیرهاي خود را به سوي سپس، با خشمی که همه را به بیم میافکند، جامه مبدل را به کنار میاف

  . خواستگاران میبارد، و به مدد تلماخوس و ائومایوس و آتنه همه را به هالکت میرساند

)XXIII (مشکل کسی بیست خواستگار را به . براي او دشوار است پنلوپه را متقاعد کند که او خود اودوسئوس است  

  . خاطریک شوهر از کف بدهد

)XXIV (ستگارها روبه رو میشود، آنان را آرام میکند و بار دیگر سلطنت خویش را برقرار میسازدبا حمله پسران خوا.
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اورستس، فرزند آگاممنون، که به کمال . در همین هنگام بود که بزرگترین تراژدي روایات یونانی در آرگوس روي داد

خود را همراه فاسقش به قتل مردي رسیده بود، به تحریک خواهرش الکترا، به خونخواهی پدر برخاست و مادر 

م بر تخت سلطنت آرگوس و موکناي جلوس کرد و بعدا  ق 1176رسانید و، پس از سالها دیوانگی و آوارگی، در حدود 

احتماال انحطاط این خاندان در . اما با جلوس او عصر زوال خاندان پلوپس فرا آمد .افزوداسپارت را هم بر ملک خود 

ولی پیروزي او . عهد آگاممنون آغاز شد، و این سلطان مردد، براي متحد ساختن خطه خود، به جنگ دست زد

سقوط او را قطعی کرد، زیرا تنها اندکی از امیران او از جنگ بازگشتند، و بسیاري از امارات، در غیاب امیران، سر از 

ه این ترتیب، در پایان عصري که آغازش محاصره تروا بود، قدرت قوم آخایایی بر باد رفت و ب. اطاعت برتافته بودند

  . خون پلوپس فرونشست و مردم با شکیبایی در انتظار ظهور دودمانی خردمندتر نشستند

VI -  غلبه دوریها  

رام شمالی برخاست و یونان م، یکی دیگر از امواج مهاجرت یا حمله از سرزمینهاي اقوام بی آ ق 1104در حدود سال 

مردمی جنگی، بلند باال و گردسر و بدون خط، از راه ایلوریا و تسالی به ناوپاکتوس در خلیج کورنت، به . را فرا گرفت

آگاهی ما نسبت به منشا و . پلوپونز پا نهادند، بر آن مستولی شدند، و تقریبا تمام تمدن موکنایی را از میان بردند

اینان در مرحله دامداري و صیادي به . یش نیست، ولی از خصایص و تاثیر ایشان بخوبی آگاهیممسیر آنان حدسی ب

با آنکه به کشتکاري محدودي میپرداختند، تکیه گاه عمده زندگی آنان دامپروري بود، و به این جهت . سر میبردند

  . همواره در پی چراگاه از جایی به جایی میکوچیدند

با شمشیرهاي آهنین و روح . یونان به شمار میرفتند هالشتاتره میجستند، مبشر فرهنگ چون بفراوانی از آهن به

خشن خود، بیرحمانه قوم آخایایی و قوم کرتی را، که هنوز ابزارهاي آدمکشی خود را با مفرغ میساختند، در هم 

باختري و خاوري از الیس و مگارا فرا آمدند و به امارات کوچک و مجزاي پلوپونز رسیدند گویا از دو جانب . شکستند

پس، پایتخت پلوپونز . و سپس طبقات حاکم را از دم تیغ گذرانیدند و بازماندگان تمدن موکنایی را به اسارت گرفتند

نگه کورنت، آکروکورینتوس را، که مهاجمان، در ت. را به آتش سوختند، و آرگوس مدت چند قرن پایتخت پلوپونز شد

از قوم آخایایی، آنان که  a.محلی مرتفع و تسلط بخش بود، برگزیدند و شهر کورنت را به سبک خود در آنجا ساختند

هاي پلوپونز شمالی، برخی در آتیک، و پارهاي در جزایر و سواحل آسیا پناه  بعضی در کوه: جان به در بردند، گریختند

در پی فراریان به آتیک ریختند، اما چندان به پیش نرفتند، حال آنکه در جزیره کرت تا توانستند  مهاجمان. گرفتند

انهدام کنوسوس را به مرحله نهایی رسانیدند، ملوس و تراوکوس و کنیدوس و رودس را گشودند و . پیش تاختند

فرهنگ موکنایی، انهدام این قوم را تکمیل هاي  در گیریهاي پلوپونز و کرت، یعنی واالترین پایگاه. کوچگاه خود کردند

. کرد

مورخان عصر جدید این حادثه را، که بازپسین فاجعه تمدن اژهاي است، غلبه دوریها شمردهاند و روایات یونانی آن 

ظاهرا دوریهاي فاتح، که نمیخواستند پیروزي ایشان غلبه قومی بربري بر . نام دادهاند)) بازگشت هراکلس زادگان((را 

ردمی متمدن تلقی شود، اعالم کردند که آنان همانا فرزندان هراکلس هستند که به هنگام بازگشت به پلوپونز به م

  . مقاومت برخورده و، ناگزیر، با خشونتی قهرمانی به اشغال آن خطه پرداختهاند

ي تبدیل یورشی خونین به ما نمیدانیم که این روایت تا چه اندازه واقعیت است و تا چه اندازه افسانهاي سیاسی برا

بدشواري میتوان باور داشت که قوم دوري در روزگار جوانی عالم بتواند چنین خبر بزرگی را جعل . تسلطی مشروع

قوم دوري از شمال : شاید، برخالف نظر کسانی که به یکی از این دو قول معتقدند، هر دو قول درست باشد. کند

  . بري کردندهجوم آورد، و اخالف هراکلس آن را ره
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دراز مدتی یونان را از پیشرفت باز داشت، و در طی چند قرن نظام . این یورش، هر چه بود، نتایج تلخی به بار آورد

بر اثر ناامنی، هر کس سالح برداشت، وبر اثر زورگویی روزافزون، کشاورزي از میان . سیاسی جامعه را از هم گسیخت

ها، در  خانواده. جنگهاي پیاپی روي داد و بر عمق و دامنه فقر افزود. شد رفت و بازرگانی در خشکی و دریا متوقف

نامیده و با )) عصر آهن((این عهد را ) هسیودوس( هزیود. جستجوي ایمنی و آرامش، از والیتی به والیتی کوچیدند

با کشف آهن، هنرها )). کشف آهن به زیان بشر تمام شده است((آن بودند که  یونانیان بر. تاسف پست شمرده است

هاي کوچک شد، سفالگري از طبیعت  پیکرنگاري از نظرها افتاد، پیکرتراشی منحصر به ساختن مجسمه ;پژمردند

سال بر صدها )) سبک هندسی((جاندار موکنایی و کرتی دوري گرفت و به انحطاط افتاد، و ) ناتورالیسم(گرایی 

  . سفالگري یونانی سایه افکند

  . بی گمان، مهاجمان دوري سر آن داشتند که از آمیختن خون خود با خون اقوام زیردست جلو گیرند

  . خصومت نژادي آنان با یونیاییها چنان حاد بود که سراسر یونان را به خون کشید

بکندي صورت ) الکونیکه(اختالطی که در الکونیا  با این وصف، به مرور زمان، نژاد نو و نژاد کهنه اختالط کردند

هاي اقوام پرشور آخایایی و دوري با تخمه مردم سبکدل  احتماال از آمیختن تخمه. گرفت، و در جاهاي دیگر بتندي

یونان جنوبی، محرك حیاتی نیرومندي پدید آمد، و عاقبت، بر اثر قرنها اختالط، مردم پرتنوع نوي که عناصر نژادهاي 

. ی و نوردي و آسیایی را به طرزي مغشوش در خون خود داشتند، ظهور کردندآلپ

عناصري از تمدن اژهاي مانند روابط اجتماعی و حکومت، وجوهی از فن و . فرهنگ موکنایی هم بتمامی منهدم نشد

هاي تزیین و  وهصناعت، داد و ستد و بازرگانی، اشکال و وسایل عبادت، سفالگري و کنده کاري، هنر تهیه فرسکو، شی

یونانیان معتقد بودند که . اسلوبهاي معماري در جریان اعصار پریشانی و جنگ، به صورتی نیمه جان دوام آوردند

پارهاي از شئون اجتماعی کرت به اسپارت منتقل شده است، و مجمع عمومی قوم آخایایی، حتی نهاد اصلی یونان 

ال بسیار، قوم دوري براي ساختن معابد خود از بناهاي موکنایی از این گذشته، به احتم. دموکراتیک قرار گرفت

پس، سنن هنري آهسته . سرمشق گرفت، ولی، موافق روح خود، معابد را از آزادي و تقارن و استحکام برخوردار کرد

در کورنت، سیکوئون، و آرگوس رنسانسی به وجود آمد، و حتی چهره اسپارت خشن چند گاهی با . آهسته احیا شد

در همین عصر ظلمانی بی تاریخ، شعر بزمی رونق گرفت، و پالسگیها، آخایاییان، یونیاییها، . هنر و سرود متبسم گشت

در نتیجه . و مینوسها، که از اوطان خود رمیده و به جزایر اژه و آسیا کوچیده بودند، سنن هنري خود را مبادله کردند

هنگامی که مهاجران . ه ادبیات و هنر، از شبه جزیره یونان پیش افتادندهاي دور افتاده یونانیان، در زمین آن، کوچگاه

در شهرهاي . یونانی به جزایر و سرزمین یونیا رسیدند، بقایاي تمدن اژهاي را در دسترس یافتند و از آن بهره گرفتند

الل تمدن عصر مفرغ کهنسال این نواحی، که بیش از شهرهاي شبه جزیره یونان آرامش داشتند، پارهاي از فنون و ج

  . از این رو، نخستین رستاخیز یونان در سرزمینهاي آسیایی روي داد. هنوز باقی بود

تمدن یونانی که در شبه جزیره یونان، بر اثر جنگ و تاراج، به پستی گراییده و در کرت، به سبب تنعم و تجمل، 

ورد پنج فرهنگ کرتی و موکنایی و آخایایی و سستی گرفته و به طور کلی به راه هالکت افتاده بود، به برکت برخ

ها، پس از چند قرن، به نتایجی نسبتا  پیوند نژادها همانند آمیختگی شیوه. دوري و شرقی، جوانی خود را باز یافت

  . پایدار انجامیدو اندیشه یونانی را از تنوع و تغییرپذیري و لطافت بیسابقهاي بهرهور کرد

ین پنداریم که فرهنگ یونانی شعلهاي است که ناگهان و به طرزي معجزه آسا در میان بنابراین، هیچ گاه نباید چن

باید این فرهنگ را محصول ابتکارات تدریجی و پراکنده مردمی بینگاریم که به . دریاي بربریت درخشیدن گرفته است

مقتدر و تمدنهاي باستانی حد وفور از خون و سنت برخوردار بودند و، به تحریک جماعات جنگاور و امپراطوریهاي 

  . پیرامون خود، به جنب و جوش افتادند و از اقوام دیگر درس گرفتند
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فصل چهارم

  اسپارت

  

I  -  محیط یونان  

یا )) یونان((مقصود ما از . را برگیریم و همسایگان یونان باستان را بشناسیم کالسیکدر این مقام باید اطلس عالم 

بررسی را از باالي . هاي دور به وسیله اقوام یونانی زبان اشغال شدند همه سرزمینهایی است که در گذشته)) هالس((

  . هاي اپیروس، که بسیاري از اقوام مهاجم از آنجا فرو ریختند، آغاز میکنیم ها و دره تپه

زیرا در دودونا به محرابی کهن برمیخوریم . بسیار ایست کرده باشندنیاکان یونانیان میبایست در این محل سالهاي 

وخش این محراب که از صداي دیگ یا خش خش برگهاي . که به زئوس، خداي آسمان، اختصاص داشته است

رود آخرون از . درخت مقدس بلوط به مشیت االهی پی میبرد، حتی تا قرن پنجم مورد مشورت یونانیان بوده است

وبی میگذرد و آبکندهاي آن چنان تیره و ژرف است که شاعران یونانی آن را رودي از رودهاي دوزخ یا اپیروس جن

اما بعدا . مردم اپیروس در عصر هومر عمدتا زبان و آداب یونانی داشتند. هاي دوزخی شمردهاند منشعب از سرچشمه

  . امواج بربریت از شمال سرازیر شد و آنان را با تمدن بیگانه کرد

االتر، مجاور دریاي آدریاتیک، سرزمین ایلوریا قرار داشت و رمه داران بیتمدنی که چارپایان و بردگان را با نمک ب

در یکی از نواحی ساحلی ایلوریا یعنی در اپیدامنوس است که بعدا قیصر و . معاوضه میکردند، در آن متفرق بودند

یونانیان توسعه طلب، سواحل پست دریاي آدریاتیک را از  .سپاهیانش، به دنبال پومپیوس، از کشتی پیاده میشوند

ولی سرانجام، قبایل بومی به نوبه . چنگ قبایل بومی بیرون آوردند و با اشغال آنها ایتالیا را از تمدن برخوردار کردند

یت ماند، خود بر کوچندگان یونانی تاختن گرفتند، و یکی از این قبایل، که تا زمان اسکندر تقریبا در حال بربر

هاي آلپ،  در آن سوي کوه. مهاجران یونانی و حتی وطن آنان را مسخر کرد و امپراطوري بیسابقهاي به وجود آورد

در انتهاي باختري . مهر بودندسکونت داشتند که نسبت به شهرنشینان یونانی ماسالیا بر سر ) گالیا(مردم گل 

از دیرگاه اسپانیاییان نیم وحشی را استثمار ) کارخدون(کارتاژ  مرد فنیقیه و. مدیترانه، سرزمین اسپانیا واقع بود

شهر کارتاژ، که بنا بر روایات در سال . نخستین کوچگاه یونانی در امپوریون پدید آمد 550میکردند، ولی در حدود 

جمعیت  تن 000،700به وسیله دیدو و فنیقیان، در سواحل افریقا، مقابل جزیره سیسیل بنیادگذاري شد، با  813

خود، تجارت مدیترانه باختري را در انحصار گرفته و بر اوتیکا و هیپون و سیصد شهر دیگر افریقایی مسلط بود، و در 

مقدر چنین بود که نفوذ . هاي چندي در اختیار داشت سیسیل و ساردنی و اسپانیا هم زمینهاي آباد و کانها و کوچگاه

. در باختر یونان رخنه کند و به وسیله ایران به خاور یونان راه یابد مشرق زمین، به دست این شهر عظیم توانگر،

قرار داشت، و ) لیبوا(آن سوتر، در سواحل خاوري افریقا، و کورنه، که کوچگاه یونانی آبادي بود، در سرزمین لیبی 

موافق . ن مصر استاکثر یونانیان گمان میبردند که بسیاري از عناصر تمدن ایشان از آ. مصر در پس آن واقع بود

روایات یونانی، بانیان بعضی از شهرهاي یونان کسانی بودند که یا مانند کادموس و دانائوس از مصر آمدند، یا فرهنگ 

تجارت و هنر مصر بار دیگر ) 663 -  525(در دوره فراعنه سائیس . مصري را از طریق فنیقیه یا کرت به یونان آوردند

از قرن هفتم به بعد، یونانیان . ي نخستین بار به روي سوداگران یونانی گشوده شدجان گرفت، و بندرهاي نیل برا

از مصر دیدن ) دموکریتوس(، سولون، افالطون، و ذیمقراطیس )پوتاگوراس(مشهور بسیار مثال طالس، فیثاغورس 

پیش از سقوط  مردم مصر بربري نبودند، بلکه دو هزار سال. کردند و سخت مجذوب کمال و قدمت فرهنگ آن شدند

شما یونانیان، : ((کاهنی مصري به سولون چنین گفته است. تروا تمدنی پخته و هنرهایی بس پیشرفته داشتند
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چون هکاتایوس، جغرافیدان میلتوسی، .)) کودکانی بیش نیستید پرگوي و بیهوده کارید و از گذشته چیزي نمیدانید

وساطت پانزده نسل به یک خدا میرسد، کاهنان بخاموشی او را در حضور کاهنان مصري به خود بالید که نسب او به 

به محرابهاي خود بردند و مجسمه سیصد و چهل و پنج کاهن اعظم را، که بترتیب از صلب یکدیگر بودند، به او 

نمودند و متذکر شدند که از زمانی که خدایان بر زمین فرمان راندهاند، بیش از سیصد و چهل و پنج نسل نگذشته 

به نظر دانشور یونانی، از جمله هرودوت و پلوتارك، اعتقاد پیروان اورفئوس به حیات پس از مرگ، و نیز اعتقاد . تاس

به رستاخیز که از مراسم شهر الئوسیس درباره دمتر و پرسفونه استنباط میشود، از مراسم مصریان در مورد ایسیس و 

ا در مصر آموخت، رویکوس و تئودوروس، هنرمندان محتمال طالس ملطی هندسه ر. اوزیریس سرچشمه میگیرد

مصر، در زمینه سفالگري و بافندگی و . ساموس، فن ریخته گري ظرفهاي مفرغی مجوف را از مصر فرا گرفتند

هایی پهن و  هاي ابتدایی یونان، که چهره سبک مجسمه. فلزکاري و عاجکاري، یونانیان را با فنون جدید آشنا کرد

از مصریان و همچنین آشوریان و فنیقیان و ختیان  دارند،تهایی بسته و اعضایی خشک و صلب چشمانی مورب و مش

سبک معماري و مخصوصا ستونبندي عمارات یونانی، که داراي شیارهاي عمودي است، تا اندازهاي . گرفته شده است

یونان همچنان در اوان . ي سقاره و بنی حسن و نیز ساختمانهاي موکناي الهام یافته استاز ستونبندي ساختمانها

ها و  شباب با فروتنی از مصر درس گرفت، هنگامی هم که از شور حیات خالی شد، در آغوش مصر جان داد، فلسفه

یختند، و بر اثر این آمیزش بود ها و شعایر و خدایان مصري و یهودي آم شعایر و خدایان یونانی در اسکندریه با فلسفه

. که بعدا فرهنگ یونانی، در روم و عالم مسیحی، حیات دوباره یافت

بازرگانان پر تهور صور و صیدا واسطه انتقال فرهنگها بودند و همه . پس از مصر، فنیقیه در یونان نفوذي عظیم داشت

در کشتی سازي از یونان . نزدیک به شور افکندند نواحی مدیترانه را با علوم و فنون و هنرها و مذاهب مصر وخاور

هاي تازه و مناسبتري براي  اینان شیوه. پیش افتادند و شاید هم ایشان بودند که این صنعت را به یونانیان آموختند

ن و به کمک کرت و آسیاي صغیر، الفباي سامیا. فلزکاري و پارچه بافی و رنگسازي ابداع کردند و به یونانیان آموختند

آن سوتر در خاور بابل قرار داشت، که اوزان و . را، که در مصر و کرت و سوریه پدید آمد بود، به یونان رسانیدند

یونانیان بر . مقیاسات و ساعت آبی و آفتابی و واحدهاي پول خود اوبولوس و مینا و تاالنتون را به یونانیان انتقال داد

از بابلیان آموختند که سال و دایره و زوایاي مرکزي یک . نیز دست یافتندابزارها و اصول و اسناد و محاسبات بابلی 

ثانیه تقسیم  60دقیقه و هر دقیقه را به  60درجه و هر درجه را به  360دایره را، موافق دستگاهی شصت واحدي، به 

را از  خائوسد مفهوم ظاهرا، طالس به مدد نجوم مصري و بابلی به پیش بینی کسوفی نایل آمد، و محتمال هزیو. کنند

شباهت داستان بابلی عشتر و تموز با داستان آفرودیته و آدونیس و داستان دمتر و پرسفونه نیز با معنی . بابل گرفت

  . است

ند میداد، دشمن نهایی یونان قرار در منتهاالیه خاوري این اجتماعات تجارت پیشه، که دنیاي قدیم را به هم پیو

بزرگمردانی که در ایران . تمدن ایرانی از برخی جهات اگر چه نه چندان برتر از تمدن یونان آن عصر بود. داشت

پرورش مییافتند، از همه حیث، مگر از لحاظ حدت ذهن و آموزش و پرورش، بر یونانیان رجحان داشتند، و نظام 

خت بر فرمانروایی خام آتن و اسپارت پیشی جسته بود و فقط فاقد شور یونانی براي اداري شاهنشاهی ایران هم س

یونانیان سرزمین یونیا در زمینه حجاري پیکر جانوران و ساختن نخستین تندیسهاي خود، که بدنی . آزادیخواهی بود

هیه نقوش برجسته، از جمله ستبر و جامهاي نامشخص داشتند، و نیز در انواع آرایش کتیبه و ریخته گري و احیانا ت

میان لیدیا و یونیا روابطی نزدیک برقرار بود، و پایتخت پرشکوه لیدیا، . نقش زیباي آریستیون، از آشور درس گرفتند

وسعت دامنه . به نام ساردیس، مرکز مبادله کاالها و افکار بین النهرین و شهرهاي ساحلی یونانی به شمار میرفت

هایی که ارزش آنها از طرف  ، سکه680از این رو، در حدود سال  ;گرمی بازار صرافی شد بازرگانی در لیدیا باعث
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بزودي یونان از سکه زنی لیدیا تقلید کرد،و این کار یونانیان، مانند تقلید . حکومت لیدیا تضمین شده بود، رواج یافت

ر یونان از نفوذ لیدیا هم قدیمتر و پیچیدهتر آنان از الفباي سامی، نتایجی عظیم و پایدار به بار آورد، نفوذ فروگیا د

کوبله، مادر خداي مردم فروگیا، به طور مستقیم و غیرمستقیم، در آیین یونانیان رخنه کرد و نی نوازي . بود

این . ، سخت میان توده یونانی شایع و مایه دردسر اصحاب اخالق شد))دستگاه فروگیایی((شهوتانگیز فروگیا، با نام 

شی از فروگیا به تنگه داردانل، و از آنجا به تراکیا رفت و در تشریفات آیین دیونوسوس، خداي شراب موسیقی وح

  . خداي شراب ارمغان بزرگی بود که تراکیا به یونان داد. یونانیان، راه یافت

مقراطیس، و یکی از شهرهاي تراکیا، یعنی آبدرا، که یونانیان در آن سکونت کرده بودند، سه فیلوسف لئوکیپوس، ذی

پرستش موزها نیز از تراکیا به یونان . پروتاگوراس پرورد و به این طریق یونان را بیش از پیش مدیون تراکیا کرد

. رسید، و مبتکران نیمه افسانهاي موسیقی یونانی اورفئوس، موسایوس، و تاموریس همه از خنیاگران تراکیا بودند

. نیه پا میگذاریم، آنگاه گردش فرهنگی ما در اکناف یونان تمامی میپذیردچون از تراکیا به جنوب بگراییم، به مقدو

ها  در دشتهایش غالت و میوه ;مقدونیه سرزمینی است بدیع منظر که روزگاري معادن بسیار در دل خاکش نهفته بود

کم سرنوشت، سراسر و کوهستانهایش، چون پرورشگاهی مناسب، نژاد پرتوانی را به بار آورد که، به ح ;بوفور میرویید

کوهنشینان و کشاورزان آن سامان از اقوام گوناگون، مخصوصا مردم تراکیا و مردم ایلوریا، بودند . یونان را مسخر کرد

اشراف فرمانرواي مقدونیه خویشتن را از نژاد . و احتماال با قوم دوري، که پلوپونز را فتح کرد، خویشاوندي داشتند

زبان آنان از گویشهاي یونانی بود، و پایتخت دیرینشان، ادسا، . د را به هراکلس میرسانیدندیونانی میشمردند و تبار خو

در . هایی که به دریاي اژه میرسیدند، قرار داشت در نجدي فراخ، بین دشتهایی که تا اپیروس کشیده میشدند و کوه

نزدیکی دریا، شهر پودنا بود که در  ;قسمت خاوري، شهر پال قرار داشت که بعدها پایتخت فیلیپ و اسکندر شد

  . رومیان بر مقدونیان فاتح پیروز شدند و حق انتقال تمدن یونانی به دنیاي غرب را به خود اختصاص دادند

در پیرامون یونان تمدنهایی بودند، مانند : بنابراین، باید از عواملی که جامعه یونانی را احاطه کرده بودند چنین نام برد

رت و بین النهرین، که یونان ارکان صناعت و علم و هنر خود را از آنها گرفت و به هیئت تمدنهاي مصر و ک

در پیرامون یونان، امپراطوریهایی بودند مانند ایران و کارتاژ که خطر تجاري یونان . درخشانترین تصویر تاریخ درآورد

همچنین در شمال . تابعی بی آزار درآورند را دریافتند و با یکدیگر اتحاد کردند تا آن را در هم کوبند و به صورت

یونان، اقوامی خانه به دوش بودند که بی پروا افزایش مییافتند، بی پروا به پیش میتاختند، از موانع کوهستانی 

میگذشتند، و همان میکردند که دوریان کردند مرز یونان را، که به قول سیسرون حاشیهاي یونانی بر جامهاي بربري 

آزاد بودن و آزاد اندیشیدن و . میشکستند و تمدنی را که قادر به دریافتش نبودند، به انهدام میکشانیدندبود، در هم 

همه . آزاد گفتن و آزاد کوشیدن، که ذات حیات یونانیان محسوب میشد، از لحاظ اقوام پیرامون یونان حرمتی نداشت

ند، ارواح خود را به خرافات میسپردند، و تجربه کمی این اقوام، جز فنیقیان، به حکومتهاي مستبد خود تمکین میکرد

از اینجاست که یونانیان همه اقوام بیگانه را، بی تفاوت، بربریان خواندهاند و . در اثرات آزادي و زندگی عقالیی داشتند

زمانی فرا  چنانکه خواهیم دید،. بربري کسی است که به اعتقادات بر کنار از عقل، و حیات دور از آزادي خرسند باشد

میآید که بر سر تصاحب جسم و جان یونان جدالی بزرگ بین دو جهان بینی یکی رازوري مشرق زمین، و دیگري 

اما . در عصر پریکلس، قیصر، لئوي دهم، و فردریک اول خردگرایی پیروز میشود. خردگرایی مغرب زمین در میگیرد

  . رازوري نیز گاه گاه رویی مینماید

ن غربی را باید در استیالي متناوب این دو فلسفه، که مکمل یکدیگرند و بنوبت در عرصه سرگذشت اساسی تمد

  . تاریخ نوسان کردهاند، جست
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II -  آرگوس  

یونان کوچک از میان دایرهاي که قومهاي دیگر بر گرد آن کشیده بودند، آغاز گسترش کرد، و فرزندان آن تقریبا در 

شبه جزیره یونان که، به سان دستی الغر، انگشتان استخوانی خود را در  .همه سواحل مدیترانه سکونت گرفتند

یونانیان . دریاي جنوب خود دراز کرده است، فقط بخشی است کوچک از یونانی که ما به تاریخ آن نظر داریم

آرامناپذیر، در جریان گسترش خود، به همه جزایر دریاي اژه، کرت، رودس، قبرس، مصر، فلسطین، سوریه، 

ینالنهرین، آسیاي صغیر، دریاي مرمره، سیاه، شبه جزیره و سواحل شمال اژه، ایتالیا، گل، اسپانیا، سیسیل، و ب

در همه این نواحی، کشور شهرهایی مستقل و متفاوت، که در عین حال مختصاتی . افریقاي شمالی رخنه کردند

سخن میگفتند، خدایان یونانی را میپرستیدند،  مردم این کشور شهرها به یونانی: یونانی داشتند، به وجود آوردند

ادبیات یونانی میخواندند و مینوشتند، در پیشرفت علوم و فلسفه یونانی سهیم بودند، و دموکراسی را به شیوه اشراف 

یونانیان، حتی پس از مهاجرت و ترك یونان، با وطن بیگانه نمیشدند، بلکه هر جا میرفتند . یونان اعمال میداشتند

از این رو، دریاي مدیترانه، تقریبا هزار سال، . نگ وطن و احیانا حتی مشتی از خاك آن را با خود میبردندفره

  . دریاچهاي یونانی و کانون عالم بود

ما هم در  .استپیوستن اعضاي پراکنده پیکر یونان و باز ساختن پیکري یگانه، دشوارترین کار مورخ تمدن کالسیک 

به گردش میپردازیم و، به کمک نقشه و : این زمینه کوششی میکنیم و باز روش خوشایند پیشین را پیش میگیریم

خیال، از شهري به شهري میرویم و، در هر یک از مراکز دنیاي یونانی، زندگی یونانیان پیش از جنگهاي ایران را 

 .میشناسیمحکومت و تالش دانشمندان و فیلسوفان و پیشرفتهاي شعر و ابداعات هنرها را  مینگریم و وجوه اقتصاد و

این روش کاستیهاي فراوان دارد، زیرا توالی جغرافیایی درست با توالی تاریخی موافق در نمیآید، و ناگزیر باید از قرنی 

از جزیرهاي به جزیرهاي بجهیم و،پیش از برخورد با هومر و هزیود، با طالس و آناکسیماندروس رو به رو به قرنی، و 

اما، به این شیوه، خواهیم توانست منظومه جسارتآمیز ایلیاد را در زمینه واقعی خود، که شهر شکاك یونیاست، . شویم

لیا جایی که پدرش با دلی آزرده پشت سر گذاشته بود هاي آیو تماشا کنیم و هزیود را ببینیم که از مشاهده کوچگاه

سرانجام به آتن خواهیم رسید، و به تمدن پرمایه پرتنوعی که آتن به میراث برده . سخت دهان به شکایت میگشاید

. بود و در ماراتون دلیرانه از آن دفاع کرد، راهی خواهیم برد

مت دوریان فاتح بود، آغاز کنیم، خویشتن را در محیطی اگر سیر خود را از آرگوس، که صحنه نخستین جلوه حکو

هایی از آجر و گچ، معبدي  دشتی نه چندان حاصلخیز، شهري کوچک و پر ازدحام با خانه: کامال یونانی خواهیم یافت

هایی تنگ، و خیابانهایی ناهموار  در ارگ شهر، تماشاخانهاي سرگشاده در دامنه یک تپه، تعدادي کاخ کوچک، کوچه

کوه و اقیانوس در سراسر یونان به چشم میخورد و مناظر . همه اینها در زمینه دریاي جذاب و بیرحم دور دست و

پرشکوه چنان فراوانند و عادي مینمایند که، گرچه به یونانیان شور و الهام میدهند، بندرت در کتب یونانی مورد بحث 

خزان موسم بذرافشانی و بهار فصل بهرهگیري . رم و خشکزمستان پربارش و سرد است، و تابستان گ. قرار میگیرند

ها طول و عمق زیاد  رودخانه. باران موهبتی آسمانی به شمار میرود، و زئوس باران آور، خداي خدایان است. است

ندارند و در زمستان گذرگاه سیلهاي بزرگ میشوند و در بحبوحه گرماي تابستان به صورت ریگزارهایی خشک در 

هر یک از این شهرها غیورانه از . در پهنه یونان، شهر آرگوس قریب صد نمونه کامل و هزار نمونه ناقص داشت. میآیند

هاي بیراه، شهرها را از یکدیگر دور و  سیادت خود دفاع میکردند، و این ستیزه جویی، به مدد آبهاي خطرناك و کوه

  . جدا کرد

نام داشت و از پالسگیها بود، نسبت میدادند، )) آرگوس((، که مردم آرگوس بناي شهر خود را به پهلوانی صد چشم

میگفتند که دانائوس با قوم خود، یعنی دانائوسیان، به . ولی دانائوس مصري را پایه گذار عظمت شهر خود میدانستند
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ا کرامات این گونه تبیین حوادث اجتماعی ب. ها به کشتکاري پردازند آرگوس آمد و به بومیان آموخت که با آب چاه

هاي بیکران چارهاي جز اسطوره  پهلوانان منفرد نباید خردهگیري ما را برانگیزد، زیرا یونانیان براي تبیین گذشته

سازي نداشتند، چنانکه ما نیز در این مورد به افسانه و عرفان میآویزیم، آرگوس بعدا به وسیله یکی از زادگان 

تدرترین شهر یونان درآمد و تیرونس و موکناي و سراسر آرگولیس هراکلس به نام تمنوس مسخر شد و به صورت مق

این جبار، فیدون بود . یا دیکتاتور افتاد))) تورانوس(((، حکومت به دست یک جبار 680در حدود سال . را منقاد کرد

ان، که و، ظاهرا مانند سایر جبارانی که از آن پس تا دو قرن حاکم مطلق شهرهاي یونان گشتند، به طبقه بازرگ

هنگامی که . همواره قدرتی بیشتر مییافت و براي غلبه بر اشراف زمیندار موقتا با عوام همکاري میکرد، اتکا داشت

جزیره آیگینا در معرض تهدید شهر اپیداوروس و آتن قرار گرفت، فیدون به نجات آن برخاست و توانست آیگینا را 

را، که محتمال به وسیله فنیقیان به آرگوس رسیده بود، رواج داد وي اوزان و مقیاسات بابلی . ضمیمه خطه خود کند

در آیگینا ضرابخانهاي بنیاد نهاد و . و، به تقلید سرزمین لیدیا، پول رایج را به پشتوانه تضمین حکومت موید کرد

 مسکوکاتی ضرب کرد که نشان جزیره آیگینا یعنی شکل سنگ پشت را بر خود داشت و نخستین پول رسمی شبه

. جزیره یونان بود

در سده ششم، . از این رو، آرگولیس جوالنگاه هنرها گشت. استبداد اصالح طلبانه فیدون مقدمه دورهاي پر رفاه بود

السوس، شاعر شهر هرمیونه، پدید آمد و در میان شاعران بزمی . خنیاگران آرگوس سرآمد موسیقیدانان یونان شدند

مردم آرگوس نحله پیکرتراشی آرگوس را، که بعدا، . عري را به پینداروس آموختعصر خود مقامی واال یافت و هنر شا

تماشاخانهاي با  ;نمایش را رواج دادند ;پولوکلیتوس و موازین هنري او را به یونان تقدیم کرد، به وجود آوردند

نی بود و هر ساله از و براي هرا، معبود محبوب خود، که به نظر آنان عروسی آسما ;گنجایش بیست هزار تن ساختند

اما اعقاب فیدون رو به انحطاط رفتند، و حکومت سلطنتی و جنگهاي . نو باکره میشد، معبدي باشکوه برآوردند

طوالنی آرگوس و اسپارت این شهر را به ناتوانی کشانید و وادار کرد که دست از رهبري پلوپونز بردارد و آن را به 

است آرام که، در میان مزارع پیرامون، محصور و مهجور مانده است، از  امروز آرگوس شهري. اسپارتیان سپارد

  . افتخارات گذشته خاطراتی مبهم دارد، و سرفراز است که در جریان تاریخ طوالنی خود هیچ گاه متروك نشده است

III  -  الکونیا  

ند، ولی زیباتر از آنها رود قللی زیبای ;هاي پارنون سر به آسمان کشیدهاند در جنوب آرگوس، دور از دریا، قله

هاي  هاي باختري، که از کوه کوه. ائوروتاس است که بین سلسله جبال پارنون و سلسله جبال غرب آن روان است

میان این دو سلسله جبال، . پارنون رفیعتر و تیره فامترند و همواره برف بر تارك آنها نشسته است، تایگتوس نام دارند

اینجا سرزمین الکونیا است، و چنان به وسیله . خوانده است)) الکدایمون ژرف((ومر آن را درهاي است زلزلهزا که ه

اسپارت، در اوج خود، اتحادیهاي بود شامل . ها محاط شده است که پایتخت آن اسپارت نیازي به برج و بارو ندارد کوه

امروز در محل آن فقط . داشتپنج دهستان اسپارت در لغت به معنی پراکنده است و هفتاد هزار نفر جمعیت 

ها نیز آثار  از شهري که روزگاري یونان را اداره و منهدم کرد، حتی در موزه ;دهکدهاي چهار هزار نفري دیده میشود

  . مهمی نمانده است

  توسعه اسپارت -1

در محیط  در نظر این مردم دراز موي شمالی که. قوم دوري، از این دژ طبیعی، پلوپونز را منکوب و منقاد کرد

حرفه آنان . غلبه یا بردگی: کوهستانی خود سخت و پرطاقت شده و با جنگ دمساز بودند، زندگی دو وجه داشت

بومیان پلوپونز، که . آسایش حیات را از این رهگذر تامین میکردند، و کار خود را هم ناروا نمیپنداشتند ;جنگیدن بود

از این رو، شاهان . ده بودند، ظاهرا سرورانی براي خود الزم داشتندزندگی فالحتی و آرامش ممتد ناتوان ش در جریان
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میرسانیدند، پاي پیش  1104اسپارت، که خویشتن را از اعقاب بالفصل هراکلس میدانستند و شجره خود را به سال 

. نخست بومیان الکونیا را زیر سیطره خود درآوردند، سپس به سرزمین مسنیا یورش بردند. نهادند

، که در گوشه جنوب باختري پلوپونز قرار داشت، سرزمینی نسبتا هموار و حاصلخیز بود، و قبایلی آرامش مسنیا

آریستودموس، شاه مسنیا، : شرح جنگ اسپارت و مسنیا از آثار پاوسانیاس برمیآید. دوست در آن کشتکاري میکردند

آپولون فرمانش میدهد که . رت میپردازدبراي یافتن راه در هم شکستن اسپارتیان، با وخش معبد دلفی به مشو

پس او دختر خود را به هالکت میرساند، و شاید بر اثر همین  ;دوشیزهاي از سالله شاهی را براي خدا قربانی کند

اما، دو نسل پس از او، جنگجویی به نام آریستومنس مردم مسنیا را به شورشی . ناروایی است که جنگ را میبازد

سرانجام، باز اسپارتیان غالب . مدت نه سال شهرهاي مسنیا مورد حمله و محاصره قرار گرفت. قهرمانی برانگیخت

وانگهی، . آمدند، و مردم مسنیا محکوم شدند که هر ساله نیمی از محصول خود را به عنوان خراج به اسپارتیان بدهند

  . ا بردندبا خود به الکونی)) اسیر((اسپارتیان هزاران تن از مردم مسنیا را به نام 

طبقه باالي قاهر، که شامل دوریان است و به طور کلی با : جامعه الکونیاي پیش از عصر کورگوس سه طبقه دارد

بین طبقه اول و  ;محصول زمینهاي خود، که به وسیله طبقه سوم یا اسیران کشتکاري میشدند، زندگی میکردند

چنانکه از این کلمه بر میآید، اینان . نی پیرامون نشینانطبقه سوم جامعه، مردمی بودند موسوم به پریویکوي به مع

ها یا در حول و حوش الکونیا قرار  ها دهکدهاي که در دل کوه دور از سروران و اسیران به سر میبردند، آزادانه در ده

اشتند، از داشت زیست میکردند یا در شهرها به داد و ستد و صناعت عمر میگذاشتند، اما در امور دیوانی دخالتی ند

اسیران،  ;حق زناشویی با اعضاي طبقه حاکم ممنوع و، از این گذشته، مکلف به پرداخت خراج و خدمت نظامی بودند

نام آنان هیلوتس به نظر . که تعدادشان از شماره اعضاي دو طبقه دیگر بیشتر بود، در مدارج اسفل جامعه قرار داشتند

. هلوس نام یکی از نخستین شهرهایی است که مغلوب اسپارتیان شد است، و)) هلوس((استرابون، متخذ از کلمه 

در نتیجه، . اسپارتیان با برده کردن مردم بومی یا با اسیر کردن مردم نواحی دیگر بر کمیت طبقه اسیر جامعه افزودند

در )) اسیر(( 000،224از مردان و زنان و کودکان طبقه قاهر،  000،32و )) پیرامون نشین(( 000،120در برابر 

   .آمدندالکونیا گرد 

میتوانست به دلخواه خود . فرد اسیر از همه آزادیهایی که در قرون وسطی در حیطه امکان رعیت بود برخوردار میشد

دور از مزاحمت زمینداران شهرنشین  زناشویی و بدون مآل اندیشی تولید مثل کند و به رسم خود دست به کار زند و

اسیر وابسته . در ده به سر برد، مشروط بر آنکه اجاره بهایی را که حکومت تعیین کرده است منظما به مالک بپردازد

از . هاي شهري خادم میشدند برخی از اسیران در خانه. خاك بود، اما کسی حق فروش او و همچنین زمین را نداشت

. که به هنگام جنگ در رکاب مالک خود به میدان رود و، هر گاه مقرر شود، براي حکومت بجنگداسیر انتظار میرفت 

از لحاظ وضع اقتصادي، از کشاورزان سراسر . اگر در جنگی تهور نشان میداد، احتماال به نعمت آزادي نایل میآمد

خوش بود که براي خود خانهاي دارد  دلش. یا کارگران غیر فنی شهرهاي کنونی پستتر نبود) مگر ناحیه آتیک(یونان 

اما همواره حکومت نظامی بر او . و کارهایش متنوع است و از لطف بی آالیش درختان و کشتزارها برخوردار میشود

حاکم بود و نوعی پلیس مخفی برکارهایش نظارتی نهانی داشت، و هر دم بیم آن میرفت که بدون دلیل و بی 

. محاکمه به قتل برسد

در . نیا، مثل همه جا، مردم ساده از زیرکان فرمان میبردند و این رسم گذشتهاي طوالنی و آیندهاي دراز دارددر الکو

مردم ساده وسایل اصلی زندگی را : اکثر تمدنها، توزیع کاال موافق نظام قیمتها و معموال بدون جنگ صورت میگیرد

مالت و وسایلی را که وفور و نمونه بسیار ندارند عهده دار بفراوانی و براي همگان تولید میکنند، و زیرکان تدارك تج

سپس زیرکان مردم را برمی انگیزند که بیش از آنچه از طریق تولید وسایل اصلی زندگی به دست میآورند، . میشوند
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 اما در الکونیا تمرکز ثروت به طرق صریح. در راه تجمالت و وسایل فرعی بپردازند و آنان را به تمول رسانند

از این رو، اسیران دچار چنان ناخرسندي خروشانی بودند که در سراسر تاریخ اسپارت، تقریبا  ;رنجبارتري روي میداد

  . هر ساله دولت را با خطر انقالب و انهدام مصادف میکردند

  عصر طالیی اسپارت -2

رهاي یونانی، و در آواز و اسپارت در گذشته مبهم خود، یعنی پیش از ظهور لوکورگوس، شهري بود مانند سایر شه

موسیقی در اسپارت پیش از لوکورگوس . هنر مقامی داشت که در اعصار پس از او هیچ گاه آن خطه را دست نداد

رواج فراوان گرفت، و از این لحاظ آن عصر با اعصار باستانی یونان، که هیچ گاه خالی از سرود نبوده است، کوس 

فقط . به جنگهاي پیاپی داد، موسیقی به صورتی نظامی درآمد و تند و ساده شداما چون اسپارت تن . برابري میزند

  . رسمیت داشت، و قانونا انحراف از این نوا مستوجب کیفر بود)) دستگاه دوري((

حتی ترپاندروس، با آنکه توانست آشوبی را با آواز خود فرو نشاند، چون به قصد همنوا کردن چنگ با آواز خود یک 

هاي جامعه، محکوم به پرداخت جریمه شد، و چنگش را )افوروس(هاي چنگ افزود، به فرمان سرپرست سیم بر سیم

یک نسل بعد، سرپرستان اسپارت به تیموتئوس، که عده سیمهاي چنگ . بر دیوار میخکوب و خاموش کردند

یرقانونی اضافی را از چنگش ترپاندروس را به یازده رسانیده بود، رخصت شرکت در مسابقه ندادند، تا اینکه سیمهاي غ

. برکشیدند

، 670در حدود سال . اسپارت، مانند انگلیس، با فراخوان آهنگسازان سرزمینهاي دیگر، خود را از موسیقی غنی میکرد

اسپارتیان، ظاهرا به فرمان وخش معبد دلفی، ترپاندروس را از لسبوس به شهر خود دعوت کردند تا در جشن کارنیا 

و اندکی پس از آن، تورتایوس، آلکمان، و  ;از کرت آوردند 620و نیز تالتاس را در حدود  ;رتیب دهدمسابقه آواز ت

هایی بود که بتوانند  کار اصلی اینان ساختن آهنگهاي وطنی و تربیت گروه. پولومنستوس را به اسپارت کشاندند

روح جمعی چنان نیرو . ت هنري فردي بوددر اسپارت هم، مانند روسیه انقالبی، موسیقی بندر. آهنگها را بخوانند

ها را براي مسابقهاي که در حین جشنهاي  داشت که موسیقی را نه به فرد، بلکه به یک گروه میآموختند و گروه

در همسرایی یا حراره، صداهاي همه افراد، مطابق اشارات . پرشکوه آواز و رقص صورت میگرفت، آماده میکردند

در جشن . و این امر، به نوبه خود، به استحکام نظام جمعی جامعه اسپارتی کمک میکرد رهبري واحد، همنوا میشد،

هواکینتوس، شاه اسپارت آگسیالئوس دوم مانند دیگران، درست بنا بر دستورهاي رهبر دسته همسرایان، سرود 

این . نوا شرکت کردند در جشن گومنوپدیا، زنان و مردان پیر و جوان اسپارت در رقصی هماهنگ و آوازي چند ;خواند

  . مراسم، براي عواطف وطندوستانه اسپارتیان، هم محرك و هم مفري مناسب شمرده میشد

یکی از آن شاعران موسیقیدانی بود که یک نسل پیش از ساپفو عصر ))) مایه نشاط مردم((به معنی (ترپاندروس 

کولیون یا آوازهاي باده نوشی را ابتکار کرد و سه روایات یونانی برآنند که وي س. درخشان شهر لسبوس را آغاز کردند

اما، چنانکه دیدهایم، قدمت چنگ هفت سیمی به عصر مینوس میرسد، و ظاهرا . سیم بر چهار سیم چنگ افزود

نغمه گر (آنچه مسلم است ترپاندروس در لسبوس به نام کیتاروئدوس . وصف شراب هم از آغاز عالم مرسوم بوده است

وي در جنجالی آدم کشت، از لسبوس . ی که به آهنگ چنگ نغمه میسازد و میخواند، نامدار بود، یعنی کس)چنگی

تبعید شد، سپس به دعوت اسپارتیان بدان سامان رفت و بقیه عمر را به آموزش موسیقی و پرورش همسرایان 

پس، یکی از . ی ابتکاري بودآواز میخواند و ظاهرا آوازش در نوای: گویند که در مجلس باده نوشی جان داد. گذرانید

شنوندگان انجیري به سوي او افکند، و از قضا انجیر در گلوي او خانه گرفت و، در میان خلسه سرود، دچار خفقانش 

  . کرد
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وي در آفیدنا، که محلی بود در الکدایمون، . تورتایوس، در زمان دومین جنگ مسنیا، دنباله کار ترپاندروس را گرفت

آتنیان به شوخی میگفتند که چون اسپارتیان در دومین جنگ مسنیا در حال شکست . زاده شدیا بلکه در آتیک 

  . بودند، معلم لنگی از اهالی آتیک، با سرودهاي جنگی خود، اسپارتیان دلمرده را برانگیخت و به پیروزي کشاند

ی اسپارت را به ظفري وي در مجامع عمومی به نواي نی آواز میخواند، و به این شیوه میتوانست مرگ نظام

اگر مردي دلیر پیشاپیش آنان که براي وطن : ((از جمله سخنانی که از او مانده این است. غبطهانگیز تبدیل کند

هر کس باید با تهور برپاي شود، در زمین ریشه گیرد، لب به دندان . ... میجنگند، جان دهد، خوش جان داده است

هاي سردرهم و خودهایی متصادم، سینه به  د جنگاوران پا به پا، سپر به سپر، با جغهبای. ... گزد، و استوار بر جاي ماند

لئونیداس اول شاه اسپارت .)) باید لبه تیغها و نوك سنانها در تالطم جنگ به یکدیگر برخورد کند. سینه فشارند

که رفیق و رقیب تورتایوس آلکمان، .)) در تهییج روح جوانان ید طوال دارد: ((تورتایوس را چنین وصف کرده است

اما نواي او بیش از نغمه تورتایوس ناسوتی بود و تنوعی بیشتر . بود، در همان عصر میزیست و نغمه سرایی میکرد

با آنکه برخی او را برده خواندهاند، مردم الکدایمون مقدم او را گرامی شمردند، زیرا . وي از لیدیا برخاست. داشت

، که بعدا با قوانین لوکورگوس به اسپارت راه مییافت، هنوز دلهاي ایشان را تیره ))ه گریزيبیگان((نفرت از اجنبی یا 

اگر در عصر اسپارتیان بعدي میزیست، بی گمان، با اشعاري که درباره عشق و خوراك و شراب میسرود، . نکرده بود

. مایه رنجش آنان میشد

هاي  در یکی از ترانه. ند که به زبان هم شوقی سیریناپذیر داشتوي را پرخورترین انسان عصر باستان انگاشته و گفتها

خود شادي میکند که خوشبختانه به جاي آنکه در ساردیس بماند و در سلک کاهنان اخته کوبله در آید، به اسپارت 

ین شاعر اگر آناکرئون بزرگتر. آمده و توانسته است آزادانه با دلدار زرین موي خود، مگالوستراتا، عشق ورزي کند

عاشق پیشه باشد، آلکنان سرسلسله این گونه شاعران است، و سخن سنجان اسکندریه گفتهاند که آلکمان و هشت 

یساخت وي، هم سرودهاي نیایش و پیروزي م .باستانندشاعر بزمی دیگر که پس از او آمدند، بزرگترین شاعران یونان 

هاي دختران پارتینا، که براي گروه دختران  همه سرودهاي او، مخصوصا ترانه. هاي عشق و شراب میآفرید و هم ترانه

عواطف خیال انگیزي که ذات شعر به شمار میروند، جاي . همسرا تنظیم میکرد، سخت مورد عالقه اسپارتیان بود

رآمدگی و تنگه کوه، موجودات خزندهاي که از زمین تیره برمی آیند، تارك و آبکند و ب: ها راه دارند جاي، در این ترانه

. درندگانی که در دامنه غنودهاند، انبوه زنبوران، و هیوالهایی که در اعماق دریاي ارغوانی به سر میبرند اینها خفتهاند

   .چنینهمه در خوابند و پرندگان بالدار نیز 

نبودند، بلکه، پیش از ظهور لوکورگوس، در )) اسپارتی((ما از این گونه اشعار در مییابیم که اسپارتیان همیشه 

اسپارتیان به قدري به همسرایی اعتنا نمودند که در . شعردوستی و هنرپروري از سایر یونانیان دست کمی نداشتند

هاي خود به کار میبردند،  سان آتن، که لهجه آتنی را در گفتگوي نمایشنامهاز این رو، درامنوی ;این فن نامدار شدند

چون اسپارتیان از . براي تغزالتی که در ضمن گفتگوها لزوم مییافت، ناگزیر از اختیار لهجه اسپارتی یا دوري میشدند

دیگري در سرزمین آنان ثبت وقایع غفلت میورزیدند، بآسانی نمیتوان گفت که در روزگار پرآرامش کهن چه هنرهاي 

فقط میدانیم که سفالگري و مفرغ سازي اسپارتی در قرن هفتم بسیار مشهور بوده است، و اقلیت . رواج داشته است

اما جنگهاي مسنیا به این . کامکار اسپارت، به برکت فنون و هنرهاي فرعی، از حیاتی پرتجمل برخوردار میشدهاند

، اراضی تازهاي اشغال و میان اسپارتیان تقسیم شد، و شمار رعایا به دو برابر بر اثر آن. رنسانس کوچک پایان داد

که چهار برابر ایشان بودند، و )) پیرامون نشینان((جاي شگفتی است که سی هزار اسپارتی توانستند بر انبوه . رسید

تیال ظاهرا بدین سبب دوام آورد این اس. که هفت برابر آنان بودند، استیالیی پایدار ورزند)) اسیران((نیز بر جماعت 

که جامعه اسپارتی دست از هنرآفرینی و هنرپروري کشید و همه اعضاي خود را به صورت سربازانی درآورد که 

www.IrPDF.com



٧٣۴

قوانین لوکورگوس وسیله حصول این هدف شد، و در نتیجه آنها، . همواره آماده جنگ و سرکوبی شورشیان بودند

. اسی، از عرصه تاریخ تمدن بیرون رفتاسپارت از همه لحاظ، مگر از حیث سی

  لوکورگوس  -  3

مورخان یونانی همچنان که محاصره تروا و قتل آگاممنون را واقعی میپنداشتند، اعتقاد جازم داشتند که لوکورگوس 

ولی همان طور که محققان جدید مدت یک قرن وجود تروا و آگاممنون را . نیز بنیانگذار قوانین اسپارت بوده است

م  ق 600و  900مورخان، بتفاوت، زمان او را بین : کر بودند، وجود تاریخی لوکورگوس هم مورد تصدیق آنان نیستمن

براستی، بدشواري میتوان پذیرفت که تنی واحد بتواند به تنهایی ناخوشایندترین و شگفت آورترین قوانین . دانستهاند

ه تنها بر مردم مغلوب، بلکه بر طبقه حاکم خودسر و جنگجوي تاریخ بشر را وضع کند و، در عرض چند سال، آنها را ن

با این وصف، گستاخی است که، به استناد این گونه دالیل نظري، امري را که مورد تصدیق . جامعه نیز چیره گرداند

 ،)660حدود سال (زالئوکوس در لوکریس : م عهد قانونگذاران بود قرن هفتم ق. مورخان بوده است مردود بدانیم

، و نیز یوشع، که قوانین موسی را در هیکل )610حدود (، خارونداس در کاتاناي سیسیل )620(دراکون در آتن 

شاید بتوان گفت که این قوانین را یک تن وضع نکرده است، بلکه پارهاي از رسوم، بر ). 621حدود (اورشلیم باز یافت 

ده و سرانجام به نام کسی که آنها را گردآورده یا تدوین اثر شیوع فراوان، خود به خود به صورت قوانین دقیق درآم

ما روایات را درج خواهیم کرد و در عین حال یادآور میشویم که به احتمال زیاد این  .شدهاندکرده است معروف 

بسیار و کاتبان فراوان است، به صورتی خالصه درآوردهاند و  روایات سیر تحول سنن به قوانین را، که محتاج سالیان

. به اشخاص نسبت دادهاند

. بنابرگفتار هرودوت، لوکورگوس، عمو و قیم خاریالئوس پادشاه اسپارت از وخش دلفی فرامین یا احکامی دریافت کرد

گر تاییدي االهی بر قوانینی خواندهاند، و گروهی دی)) قوانین لوکورگوس((همین احکام است که جمعی آنها را 

ظاهرا قانونگذاران احساس کردند که بهترین راه براي بر هم زدن پارهاي رسوم و . دانستهاند که وي پیشنهاد کرد

برقراري رسومی جدید این است که قانونهاي پیشنهادي خود را به عنوان احکامی االهی به مردم عرضه دارند و این 

طبق روایات، لوکورگوس . ولتی مبانی خود را بر احکام آسمانی مستقر داشته استنخستین بار نبوده است که د

چندي در کرت بسر برد، و نهادهاي آن را مورد ستایش قرار داد، و بر آن شد تا پارهاي از آنها را در الکونیا مجري 

یافتند، به آن روي موافق پادشاهان و بیشتر نجبا، کراها، چون اصالحات او را ضامن امنیت و سعادت خود . بدارد

پلوتارك به . تنها جوانی اشرافی به نام آلکاندروس نسبت به او خشونت ورزید و یکی از چشمان او را درآورد. نمودند

لوکورگوس، بی آنکه از این پیشامد نگران یا مایوس شود، : زبانی شیرین و داستان ساده را چنین نقل کرده است

اینان از دیدن رخسار مقنن هراسان و . درآمدهاش را به همشهریان خود نمود چهره مسخ شده و چشم از کاسه

  . شرمنده شدند

لوکورگوس از آنان سپاسگزاري کرد، همه را رخصت . ... آلکاندروس را در اختیار وي قرار دادند تا او را به کیفر برساند

اما نه کالمی درشت بر لب  ;را به خانه خود بردلوکورگوس او . بازگشت داد، و تنها آلکاندروس را نزد خود نگاه داشت

جوان، که خلقی . بفرمود که آلکاندروس، هنگام غذا خوردن او، به خدمت بایستد. راند و نه رفتاري خشن انجام داد

رك گو داشت، بدون ناله و شکایت، همه دستورها را پذیرفت و به کار بست و از این راه فرصتی یافت تا نزد 

در . ند و دریابد که وي، عالوه بر مهربانی و متانت، فوق العاده هوشیار و در صناعت خستگیناپذیر استلوکورگوس بما

نتیجه، او که از دشمنان لوکورگوس بود، در شمار غیورترین ستایندگان او درآمد و به دوستان و نزدیکان خویش 

بدسرشت نیست، بلکه مردي است بیهمتا در اعالم کرد که لوکورگوس، آن گونه که ایشان میپنداشتند، فرومایه و 

. نرمخویی و نجابت
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بنابر روایات، لوکورگوس پس از وضع قوانین خود از هموطنانش پیمان گرفت که پیش از بازگشت وي قوانین او را 

سپس به معبد دلفی رفت و از همه جهان کناره گرفت و خوردن را بر خویشتن حرام کرد، تا . دستخوش تغییر نکنند

چنین میپنداشت که وظیفه یک سیاستمدار آن است که، اگر دست دهد، چنان کند که مرگ او هم . ((رگذشتد

  . خدمتی به دولت محسوب شود

  حکومت اسپارت -  4

قوانین لوکورگوس در تاریخ به صورتی دقیق باقی نمانده است، و تشخیص این نکته که کدام یک از مواد قانونهاي 

عصران او وضع کرده، و کدام را پس از او  س وجود داشته است، کدام یک را او یا هماسپارت پیش از لوکورگو

پلوتارك و پولوبیوس تاکید میکنند که لوکورگوس زمینهاي اسپارت را به سی هزار . افزودهاند، بسیار دشوار است

ن تقسیمی هیچ گاه ولی از سخنان توسیدید بر میآید که چنی. قسمت متساوي بخش کرد و به هموطنانش واگذاشت

لوکورگوس، یا . چه بسا زمینهاي قدیم دست نخورده ماند و اراضی جدیدي که فتح شده بود تقسیم شد. رخ نداد

واضعان قوانینی که بدو منسوبند، به شیوه کلیستنس سیکوئونی و نیز همنام او کلیستنس آتنی، نظام اجتماعی را که 

ست و نظامی جدید براساس تقسیمات جغرافیایی برقرار کرد، و بدین وسیله بر پایه خویشاوندي استوار بود مردود دان

لوکورگوس، به قصد جلوگیري از . قدرت خاندانهاي قدیم را در هم شکست و اشرافیتی دامنه دارتر به وجود آورد

میشدند، پیشرفت طبقه سوداگر، که در آرگوس، سیکوئون، کورنت، مگارا، و آتن تدریجا بر اشراف زمیندار چیره 

کارهاي صنعتی و بازرگانی و مخصوصا وارد کردن و به کار بردن طال و نقره را ممنوع کرد و فرمان داد که سکه رایج 

  . را فقط با آهن بسازند

محافظه کاران . را براي حکومت و جنگ آزاد بگذارد) یعنی شارمندان زمیندار(لوکورگوس مصمم بود اسپارتیان 

گفتهاند که قوانین لوکورگوس بدان سبب مدتی دراز دوام آورده است که هر سه نوع قدیمی پیوسته با تفاخر 

) دموکراسی(، و حکومت مردم ساالري )آریستوکراسی(، حکومت اشرافی )مونارشی(حکومت، یعنی حکومت پادشاهی 

ر واقع نوعی شاهنشاهی اسپارت د. در آن سهیم بودند و هر یک از آنها زیاده رویهاي دو دیگر را خنثی میکرد

چه بسا این سازمان عجیب . بود، زیرا در یک زمان دو پادشاه است که از هراکلس زادگان مهاجم بودند)) دوشاهی((

هاي روانی حکومت  یا وسیلهاي براي استفاده از جنبه ;نوعی سازش میان دو خاندان همتبار و بنابراین رقیب بود

پادشاهان دوگانه اسپارت داراي قدرت مطلق . ی و اعتبار ملی حفظ شودسلطنتی تا با آن، بدون استبداد، نظم اجتماع

در . نبودند و فقط در اجراي مراسم قربانی و سرپرستی قوه قضایی و قیادت سپاه در زمان جنگ همت میگماردند

کاسته و  ، اندك اندك از اقتدار آنان)پالتایا(بخصوص پس از جنگ پالته  ;همه کارها از مجلس سنا متابعت میکردند

. بر اقتدارات سرپرستان جامعه افزوده شد

عناصر اشرافی، که در قانون اساسی موقعیت غالب را داشتند، در سنا سکنا میگزیدند، اینان به معناي واقع کلمه 

  . شارمندان زیر شصت سال براي بحثهاي سنا نابالغ به حساب میآمدند ;مردانی سالخورده بودند

ین مجلس را بیست و هشت تن میشمارد و داستان عجیبی درباره نحوه انتخاب شدن آنان پلوتارك تعداد اعضاي ا

هر گاه که یکی از کرسیهاي این مجلس خالی میشد، داوطلبان اشغال آن کرسی بنوبت و ساکت از برابر : میگوید

د، به عضویت کسی که بلندترین و طوالنیترین هلهله مجلس را به خود اختصاص میدا. مجمع عمومی میگذشتند

محتمال این عمل را نوعی صرفه جویی واقعبینانه در یک روش دموکراتیک کاملتر . مجلس سنا نایل میآمد

به ظن قوي، اینان . بر ما معلوم نیست که کدام یک از شارمندان براي عضویت این مجلس صالح بودند. میپنداشتند

نام )) برابران((د را به سفره عمومی پرداخته بودند و زمیندارانی بودند که در سپاه خدمت کرده و سهم مقرر خو
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مجلس سنا دادگاه عالی رسیدگی به جرایم سنگین به شمار میرفت و سیاست عمومی دولت را تعیین، و . داشتند

  . قانون وضع میکرد

نستند به ظاهرا همه شارمندان پس از سی سالگی میتوا. عنصر دموکراتیک نظام اسپارتی مجمع عمومی یا آپال بود

این . تن براي عضویت آن شایستگی داشتند 000،8اسپارتی،  000،376بدین ترتیب، از میان . این مجمع راه یابند

تمام مسائل مهم جامعه . مجمع براي رسیدگی به مهمترین مسائل جامعه، هر ماه، در روز بدر جلسهاي تشکیل میداد

بندرت قانونی به قوانین . مجمع عمومی اعتبار نداشت به این مجمع ارجاع میشد و هیچ قانونی بدون تصویب

در . مجمع میتوانست قوانین را رد یا قبول کند، ولی نمیتوانست جرح و تعدیل کند ;لوکورگوس افزوده میشد

. حقیقت، این مجمع همان مجلسی است که، بنابر روایات هومر، با خوف به مباحثات شاهان و مهتران گوش فرا میداد

اساسی، مجمع عمومی مجلسی مستقل بود، ولی بعد از لوکورگوس تبصرهاي به قانون اساسی اضافه شد و در قانون 

گفتهاند که . بودن، تغییر دهد)) نادرست((به مجلس سنا اختیار داد که تصمیمات مجمع عمومی را، در صورت 

دوست من، : ((در پاسخ او گفت متفکري واالمقام از لوکورگوس خواستار برقراري حکومت مردمی شد، و قانونگذار

اسپارت را، به سبب آنکه هر ساله از ) سرپرست(سیسرون پنج افوروس .)) نخست آن را در خانواده خویش پدیدآور

ولی در واقع باید افوروسها را، که داراي . طرف مجلس عمومی برگزیده میشدند، با تریبونهاي رومی مقایسه کرده است

یچ عاملی جز مجلس سنا نمیتوانست آنان را از اجراي تصمیمات خود باز دارد، همانند اقتدارات اداري بودند و ه

با آنکه افوروسها پیش از لوکورگوس وجود داشتند، در قوانین لوکورگوس از افوروس سخنی . کنسولهاي رومی دانست

ی همپایه قدرت شاهان با این وصف، هنوز بیش از نیمی از قرن ششم نگذشته بود که افوروسها قدرت. نرفته است

سفیران را میپذیرفتند، مناقشات قانونی را رتق و فتق . دوگانه یافتند و پس از جنگهاي ایران به قدرتی بیشتر رسیدند

. میکردند، رهبري ارتش را به عهده داشتند، و شاهان را هدایت و تبرئه و مجازات میکردند

رسم بود که افوروسها برخی از جوانان اسپارتی . ان یا پاسبانان نهادنداسپارتیان اجراي احکام دیوانی را به عهده سپاهی

اینان در میان مردم به جاسوسی میپرداختند و حق داشتند، به . را مسلح کنند و به صورت پاسبان مخفی درآورند

. ستفاده میشداز این سازمان در مواقع بحرانی و براي سرکوب اسیران ا. را بکشند) هیلوتس(صالحدید خود، اسیران 

اسیران با آنکه در جنگها خدمات بزرگی به سروران اسپارتی خود میکردند، باز همواره مورد بدگمانی آنان بودند و 

  : توسیدید مینویسد. خطرناك به شمار میرفتند

 هشت سال پس از جنگهاي پلوپونزي، اسپارتیان از اسیران خواستند که، از میان خود، آنانی را که در جنگ با

اما منظور واقعی اسپارتیان شناختن افرادي بود که . دشمنان برتري نشان دادهاند، برگزینند تا بدانان آزادي اعطا شود

اسیران دو هزار تن را از میان . بیش از دیگران به آزادي رغبت داشتند و از این جهت زودتر تن به شورش میدادند

ولی . ی بر آزادي، تاج بر سر نهادند و به طواف معابد پرداختندخود انتخاب کردند، و اینان، به شکرانه دستیاب

  . اسپارتیان، به شیوهاي که برما معلوم نیست، خیلی زود خود را از شر آنان آسوده کردند

در اسپارت، قدرت، همانند افتخار، اساسا از آن سپاه بود، زیرا اسپارت فقط در سایه شجاعت و انضباط و مهارت 

هر یک از اسپارتیان از بیست سالگی تا شصت سالگی به تمرینات جنگی . و عظمت خود رسید نظامی به امنیت

در نتیجه این تعلیمات سخت، اسپارت توانست . میپرداختند و خود را براي خدمات لشکري آماده نگاه میداشتند

همه یونانیان حتی آتنیان را  پیاده نظامی فراهم آورد که با افراد سنگین اسلحه و نیزه افکن خود، در صفوف فشرده،

  . به وحشت اندازد و دیرگاهی به صورت نیرویی شکستناپذیر دوام آورد
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به دور محور این ارتش، اسپارتیان شئونات اخالقی خود را شکل . تا آنکه، اپامینونداس آنان را در لئوکترا شکست داد

ادامه زندگی  ;رگترین شرف و باالترین سعادت بودمرگ در میدان نبرد، بز ;فضیلت، داشتن قوت و شجاعت بود: دادند

  . بعد از شکست ننگی بود که حتی مادر هم چنین گناهی را بر فرزند خود نمیبخشود

.)) بازگرد با سپرت یا روي سپرت: ((مادران هنگامی که پسران خود را به میدان جنگ میفرستادند، چنین میگفتند

. نگین امکان نداشتسپر اسپارتی سنگین بود، فرار با سپر س

  قوانین اسپارت -5

الزمه آماده کردن مردان براي هدفی چنین ناسازگار با جسم انسان، این بود که آنان را از کودکی از خانواده جدا 

گذشته از حق پدر در کشتن نوزاد : اولین قدم نوعی اصالح نژاد بیرحمانه بود. کنند و با انضباطی سخت پرورش دهند

هاي  دکان را نزد شوراي بازرسان دولتی میبردند، و هر کودکی را که به نظر ناقص میآمد از باالي صخرهخود، تمام کو

بدین  ;براي زدودن کودکان ناقص از عرصه جامعه، وسیلهاي دیگر نیز به کار میبردند. قله تائوگتوس به زیر میافکندند

حکومت به پسران و دختران . و پر خطر قرار میدادند معنی که، بنابر سنن دیرین، آنان را در معرض حوادث نامالیم

شاه آرخیداموس، که زنی الغر را به . توصیه میکرد که به هنگام انتخاب همسر، سالمت و شخصیت او را منظور دارند

حکومت شوهران را تشویق میکرد که زنان . همسري برگزیده بود، از طرف حکومت به پرداخت غرامت محکوم شد

همچنین حکومت از . مردانی فوق العاده نیرومند به عاریه بدهند تا کودکان نیرومند فزونی گیرندخویش را به 

هاي نیرومند، از ایشان  شوهران فرسوده و بیمار انتظار داشت که خود جوانان را فرا خوانند و، در پدید آوردن خانواده

ن به شوهر و حسادت شوهر را در مورد زن به پلوتارك متذکر میشود که لوکورگوس موضوع انحصار ز. یاري خواهند

بی معنی است که مردم تا این حد مشتاق سگان و اسبان خود باشند و حتی براي تولید : ((سخره میگرفت و میگفت

نسل بهتر به پرداخت پول راضی شوند، اما همسران خود را محبوس کنند و خود، که ممکن است ابله یا علیل یا 

قدما نوشتهاند که مردان اسپارت از سایر مردان یونان .)) کار تولید فرزند را عهده دار شوند بیمار باشند، منحصرا

محتمال . خوشروتر و نیرومندتر بودند، و زنان اسپارت نیز از لحاظ تندرستی و زیبایی بر همه زنان یونان تفوق داشتند

  . مدیون پرورش نژاد دانست باید مزایاي مردان و زنان اسپارتی را بیشتر مرهون تربیت، و کمتر

مردم اسپارت، به هنگام والدت، از یکدیگر چندان متفاوت : ((توسیدید در این باره از زبان شاه آرخیداموس میگوید

کودکان اسپارتی را در هفت .)) نیستند، ولی برتري از آن کسی است که در دشوارترین مدراس بزرگ شده باشد

هایی میشدند که در  کودکان وارد آموزشگاه. و دولت عهده دار پرورش آنها میشدسالگی از خانواده جدا میکردند، 

در آموزشگاه، هر گروه از کودکان از یک تن کودکپرور یا پایدونوموس تعلیم . عین حال هم نظامی بود و هم آموزشی

  . تواناترین و دلیرترین کودك به عنوان رهبر برگزیده میشد. میگرفت

ایست از رهبر فرمان برند و، اگر درباره آنان کیفري مقرر میداشت، به حکم او گردن نهند و سعی همه افراد گروه میب

هدف مدارس نظامی اسپارت، برخالف مدارس . کنند تا در انضباط و پیشرفت با رهبر برابر شوند و از او سبقت بگیرند

. که افرادي شجاع و جنگی به بار آورندمدارس اسپارت صرفا میکوشیدند  ;آتن، پرورش بدنی زیبا و ورزیده نبود

بزرگساالن تعمدا مناقشاتی بین . کودکان، در برابر بزرگتران و دوستاران زن و مرد خود، برهنه سرگرم بازي میشدند

اگر کودکی لحظهاي به ترس . ها و افراد به وجود میآوردند تا نیرو و تهور آنان امتحان شود و پرورش یابد گروه

از همه خواسته میشد تا، ساکت، درد و سختی و پیشامدهاي ناگوار را . ی دراز مورد خفت قرار میگرفتمیافتاد، زمان

تحمل کنند، همه ساله، در معبد آرتمیس، بعضی جوانان منتخب را چندان تازیانه میزدند تا خونشان روي سنگها 

بود و تمام سال را با یک جامه کودکی که به دوازده سالگی میرسید، از پوشیدن جامه زیرین ممنوع . بچکد

. میگذرانید
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نوجوان اسپارتی، برخالف نوجوان آتنی، از استحمام طرفی نمیبست، زیرا به نظر اسپارتیان، بدن، بر اثر شستشو و 

  . تدهین، به نرمی وسستی میگراید، در صورتی که هواي سرد و خاك پاکیزه بدن را تقویت میکند

هاي درختانی که در ساحل رود  بستان، در فضاي باز میخوابید، و بسترش از شاخهنوجوان اسپارتی، زمستان و تا

جوان اسپارتی تا سی سالگی با همساالن خود در لشکرگاه به سر میبرد و از آسایش . ائوروتاس میرویید ساخته میشد

  . خانگی برکنار بود

در اسپارت خریداران و  ;رج شوند، میآموختندخردساالن خواندن و نوشتن را، به اندازهاي که از شمار بیسوادان خا

به تصریح پلوتارك، لوکورگوس دوست میداشت که کودکان قوانین جامعه را نه از . ناشران کتاب بسیار اندك بودند

روي نوشته، بلکه با تعلیمات شفاهی و به وسیله تمرینهایی که زیر نظر راهنمایان صورت میگرفت و سرمشقهایی که 

وي معتقد بود که جوانان را باید بی آنکه خود متوجه باشند، عمال به . ر راهنمایان فراهم میآمد، بیاموزندعمال از رفتا

به . اخالق نیک عادت داد، و کسب عادات اخالقی در عمل، بهتر از بحث و استدالل از عهده تهذیب نفس برمی آید

شخصیت از دانایی  ;ید اخالقی باشد، نه عقلیگفته او، حکومت خوب زاده تربیت خوب است، ولی چنین تربیتی با

راهنمایان جوانان گاهی چند تن از . جوان اسپارتی میبایست در نوشیدن شراب میانه روي پیش گیرد. مهمتر است

اسیران را باده مینوشاندند و به مستی میکشاندند تا جوانان اسپارتی حماقتهایی را که گریبانگیر مستان میشود با 

همچنین، به منظور آماده کردن جوانان براي دشواریهاي جنگ، گاهی آنان را به دشتهایی . ببیننددیدگان خود 

در این گونه موارد، دزدي براي جوانان  ;میفرستادند تا با دست خالی براي خود خوراك بیابند یا گرسنگی بکشند

به جوانان شایسته اجازه داده . دادندمجاز بود، ولی اگر جوانی در حین دزدي دستگیر میشد، با تازیانه کیفرش می

جوان . میشد که در اجتماع عمومی مردم حضور یابند و با مشکالت جامعه آشنا گردند و هنر سخنوري را بیاموزند

اسپارتی پس از طی دشواریهاي دوره جوانی و رسیدن به سی سالگی، بر همه حقوق شارمندان دست مییافت و 

. شودمیتوانست با بزرگتران همسفره 

دختران در پارهاي از بازیهاي . دختران، هر چند که در خانه پدر و مادر خود به بار میآمدند، تابع قوانین دولت بودند

خشن، مانند دو و کشتی و گرده پرانی و تیراندازي، شرکت میجستند، پیکرهاي خود را سالم و نیرومند میکردند و 

جلب توجه دختران به بهداشت و تندرستی، آنان را موظف کرده بود  حکومت، براي. براي مادري شایستگی مییافتند

که در مجالس رقص و برخی دیگر از اجتماعات عمومی و در حضور جوانان برهنه حاضر شوند تا اگر نقصی در تن 

دن برهنه ش: ((پلوتارك، که سخت دلبسته اخالق است، میگوید. دارند، هویدا شود و آنان را به رفع نقص برانگیزد

دختران در حال رقص .)) دختران کاري شرم آور نبود، زیرا پرهیزکاري شعار آنان بود و از بدکاري سخت به دور بودند

اهالی اسپارت تربیت فکري دختران را . سرودهایی در ستایش جنگجویان دالور میخواندند و بزدالن را نفرین میکردند

  . به چیزي نمیگرفتند

  . بود و میتوانست هر پسر یا دختري را که میخواست، به دوستی برگزیند جوان اسپارتی در عشق آزاد

از این معشوق انتظار میرفت تا معلومات جوان را . تقریبا همه کودکان اسپارتی در میان مردان معشوقی داشتند

ارد، عواطف دوستانه این پیوند، در بسا مو. افزایش دهد، و جوان نیز به پاس آن، در برابر او دوستی و فرمانبري میکرد

مردان پیش از ازدواج از آزادي . نیرومندي میان جوانان و مردان پدید میآرود و آنان را به دلیري در جنگ سوق میداد

  . از این رو، فحشا و زناکاري رواجی نداشت ;فراوانی بهرهمند بودند

معبد آفرودیته با هیئتی پرمعنی نمودار در این . اسپارتیان براي االهه عشق، آفرودیته، جز یک معبد برپا نکردند

نقابی بر چهره و شمشیري در دست و زنجیري برپاي دارد، و گویا نمودار بی ارزشی وصلتهاي عاشقانه و : میشود

  . ناتوانی عشق در برابر جنگ و تسلط جامعه بر ازدواج است
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مجرد زیستن جرم . ن بیست سالگی بوداز لحاظ حکومت، مناسبترین سن ازدواج براي مردان سی سالگی، و براي زنا

شناخته میشد، تا آنجا که مجردان از حق شرکت در انتخابات و حق شرکت در اجتماعات و جشنهاي عمومی، که در 

کسانی را که از ازدواج میگریختند، وا : پلوتارك میگوید. آن زنان و مردان جوان برهنه میرقصیدند، محروم بودند

این : ((ستان، با بدنی عریان در میان مردم بخرامند و سرودي را تکرار کنند با این مضمونمیداشتند که، حتی در زم

کسانی که در حفظ تجرد پافشاري میکردند، هر لحظه در معرض حمله و .)) کیفر سرپیچی از قوانین این دیار است

نیز خود ننگی به شمار میرفت، و  فقط همسر نگرفتن ننگین نبود، فرزند نداشتن. آزار جماعات زنان نیز قرار داشتند

  . مردان بیفرزند از احتراماتی که جوانان اسپارتی بر مردان مسنتر از خویش مینهادند، بی نصیب میماندند

داماد براي تصاحب عروس پولی نمیپرداخت، بلکه میبایست . پدر و مادر مسئول تدارك ازدواج فرزند خود بودند

از این رو نزد . کشد، و عروس هم موظف بود که در مقابل او ایستادگی ورزد عروس را به زور از خانهاش بیرون

در مواردي، گروهی از جوانان بیهمسر و گروهی از دختران . بود)) ربودن((به معنی )) زناشویی((اسپارتیان، واژه 

اریکی از میان دختران، مجرد، که از لحاظ شمار مساوي بودند، در اطاقی تاریک گرد میآمدند، و هریک از جوانان در ت

مردم اسپارت معتقد بودند که چنین انتخابی کورکورانهتر از . یکی را به عنوان شریک زندگی خود برمی گزید

. ازدواجهاي عاشقانه نیست

هاي پدران خود به  مطابق آیین دیرین اسپارت، عروس و داماد، پس از انتخاب یکدیگر، چند گاهی جدا از هم در خانه

چنانکه پلوتارك میگوید، در مواردي، مدتی . امه میدادند، و فقط گاه به گاه داماد به دیدن عروس میرفتزندگی اد

دراز بر این منوال میگذشت، و بسا شوهران پیش از آنکه چهره همسران خود را در روشنایی ببینند، از آن داراي 

نزدیک میدیدند، در صدد یافتن خانهاي مستقل بر  داماد و عروس معموال هنگامی که تولد فرزند را. فرزندانی میشدند

عشق بعد از ازدواج به وجود میآمد نه قبل از آن، و چنین به نظر میرسد که اسپارتیان کمتر از اقوام دیگر از . میآمدند

مدعا چه بسا که در این  ;اسپارتیان به خود میبالیدند که به زناکاري آلوده نیستند. عشق زن و شوهري بهره نداشتند

صادق بودند، زیرا پیش از ازدواج از آزادي جنسی برخوردارند، و پس از ازدواج اکثرا همسران خود را به دیگران، بویژه 

لوساندروس، سردار اسپارتی، که به قصد ازدواج با زنی زیبا از . طالق بندرت روي میداد. به برادران خویش، وامیگذارند

  . همسر خود جدا شده بود، کیفر دید

به طور کلی، موقعیت زن اسپارتی از زنان سایر اجتماعات یونان بهتر بود و بر پایگاه ارجمندي که هومر به زن یونانی 

  . قدیم نسبت داده بود، قرار داشت و از مزایاي زنان جوامع اولیه مادرساالري برخوردار میشد

موضوع مهمی بی پروا سخن میگفتند و میخواستند به قول پلوتارك، این زنان از جسارتی مردانه بهره میبردند، در هر 

با گذشت زمان، . از لحاظ قانون، از دیگران ارث میبردند و براي دیگران ارثیه میگذاشتند. بر شوهران خود برتري یابند

در همان هنگام که مردان با . در پرتو نفوذ شدیدي که در مردان خویش داشتند، صاحب نیمی از ثروت اسپارت شدند

هاي فراوان رو به رو بودند یا بر سر سفره عمومی با دوستان خود غذایی ساده میخوردند، زنان اسپارتی با کمال خطر

  . هاي خود به سر میبردند آسایش و آزادي در خانه

هاي عمومی  بنابر قانون اسپارت، مردان، از سی سالگی تا شصت سالگی، میبایست غذاي نیمروز را در سفرهخانه

هاي عمومی به مردان داده میشد، بسیار ساده و کمتر از خوراك الزم براي  خوراکی که در این سفرهخانه. تناول کنند

زیرا، به گفته پلوتارك، هدف قانونگذاران اسپارت آن بود که بدین وسیله مردان را براي تحمل . یک فرد متعارف بود

  . ی و انحطاط روزگاران صلح دور دارندمحرومیتهایی که در حین جنگ رخ مینماید آماده کنند و از سست

ها، روي نیمکتهاي گرانقیمت و میزهاي مجلل، و با خوردن  زندگی خود را، در خانه((به مردان اجازه نمیدادند که 

ها مانند حیوانات به  در گوشه خانه ;خود را به دست کاسبکاران و آشپزان بسپارند ;خوراکهاي لذتبخش سپري کنند
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به خواب دراز  ;دازند و بتدریج نیروي بدنی و عقالنی خود را بر اثر این گونه تن آسانیها از دست بدهندتولید فرزند بپر

و استحمام با آب گرم و بیکاري خو گیرند، و خالصه، مانند بیماري که دچار مرضی مزمن است، به مراقبت و 

هر فرد . له شارمندان اسپارت فراهم میشدهاي عمومی به وسی مواد مورد احتیاج سفرهخانه.)) پرستاري نیاز یابند

منظما مقداري گندم و مواد غذایی دیگر به سفرهخانه محل خود تسلیم میکرد، و فرد متخلف از حقوق اجتماعی 

. محروم میشد

 در اولین قرون بعد از وضع قوانین، معموال زندگی ساده و زاهدانهاي که جوانان را با آن پرورش میدادند، تا سنین باال

ولی . البته قانونی براي محدود کردن حجم شکم وجود نداشت. در اسپارت مردان فربه نادر بودند. ادامه مییافت

حکومت گاهی کسی را که داراي شکمی بزرگ و نامتناسب بود، مورد سرزنش علنی قرار میداد و گاهی او را تبعید 

از لحاظ ثروت، میان توانگران و . ه چشم میخوردمستیها و خوشگذرانیهاي مردم آتن در اسپارت بندرت ب. میکرد

  . بینوایان تفاوت زیادي وجود داشت، ولی این تفاوت علنی نبود

. لباس را وسیله تفاخر و تزیین نمیدانستند. هر دو طبقه لباسی بسیار ساده، یعنی پیراهنی از پشم، میپوشیدند

هاي آهنین و درشت اسپارت سنگین و جاگیر بود، و براي  هنگاهداري دارایی منقول از دشوارترین کارها بود، زیرا سک

ها را در صندوقی بزرگ ریخت و براي انتقال صندوق از گاو  نگاهداري پول معادل یکصد دالر امریکایی میبایست سکه

ا، اعضاي مجلس سن. با این حال، طمع بی پایان آدمی راه خود را گشود و در دستگاه دیوانی رخنه کرد. استفاده کرد

هنگامی که سفیر جزیره . سرپرستان، سفیران، سرداران، و شاهان، با مبلغی فراخور شان آنان، قابل خرید میشدند

ساموس در اسپارت سینیهاي طالي خود را در معرض تماشا گذارد، کلئومنس اول، شاه اسپارت، اخراج او را از 

  . بگیرند سرزمین خود خواستار شد تا مبادا اهالی اسپارت از او سرمشق

حکومت اسپارت، از بیم سرایت ثروتدوستی از بیگانگان به اسپارتیان، به طوري بیسابقه با بیگانگان سختگیري میکرد، 

بیگانگانی هم که موفق به ورود به اسپارت میشدند، میدانستند . و کمتر بیگانهاي اجازه ورود به آن سرزمین مییافت

، و در صورتی که بیش از مدتی محدود اقامت میکردند، پاسبانان آنان را تا مرز که اقامت آنان نمیتواند به درازا کشد

براي اینکه حس  ;اهالی اسپارت نمیتوانستند بدون اجازه حکومت از دیار خویش خارج شوند. کشور بدرقه میکردند

و حتی تصور نکنند که کنجکاوي آنان را از بین ببرند، به آنان تعلیم میدادند تا متکبرانه خود را منزوي سازند 

  . مردمان دیگر میتوانند چیزي به آنان بیاموزند

حکومت اسپارت، براي حفظ موجودیت خویش، ناچار از آن بود که در مورد بیگانگان بسیار بی گذشت باشد، زیرا 

نیایی که همواره ممکن بود که نسیمی از دنیاي دیگر، از دنیاي آزادي و آسایش، از دنیاي ادبیات و هنرها، از د

اسپارتیان حق ارتباط با آن را نداشتند، بدان جانب وزیدن گیرد و تشکیالت ساختگی شگفت آور ملتی که دو ثلث 

. آن برده بودند و بقیه نیز آزادي نداشتند، فرو ریزد

  داوري درباره اسپارت  - 6

ظام، در وهله اول، مردمی سختکوش نظام اسپارتی چگونه مردانی به وجود آورد، و چه نوع تمدنی پرورد نتیجه این ن

نمیتوان آمادگی براي : ((یکی از مردم تجلمپرست سوباریس درباره اهالی اسپارت چنین میگوید. و پرمقاومت بود

مرگ و از خودگذشتگی اسپارتیان را در میدانهاي جنگ ستود، زیرا تنها وسیله نجات آنان از کارهاي دشوار و زندگی 

بدون تردید، . در اسپارت، سالمت بدن از باالترین فضیلتها، و بیماري جرم به شمار میرفت.)) نکبتبار همانا مرگ بود

اسپارتی شجاع بود و در دالوري . افالطون از کشف اینکه اسپارت از دارو و دموکراسی فارغ است، سخت محظوظ شد

م اسپارت به دشمن در سفاکتریا به یونانیان از تسلی. و پیروزیطلبی، جز رومیان، هیچ قدرتی به گرد او نمیرسید

حیرت افتادند، زیرا معروف بود که اسپارتیان تا آخرین نفر میجنگند و حتی سربازان معمولی اسپارتی خودکشی را بر 
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هنگامی که اسپارتیان در لئوکترا شکست خوردند و با این شکست از صحنه تاریخ . فرار از دشمن ترجیح میدهند

اما آنان کلمهاي سخن نگفتند و . ا به سرپرستان، که سرگرم جشن گومنوپدیا بودند، رساندندبیرون رفتند، خبر آن ر

  . تنها کاري که انجام دادند آن بود که نام کشتگان تازه را در دفتر مردگان مقدس ثبت کردند

ن فضایل داد سخن اسپارتیان در میانه روي و اعتدال و خودداري بی نظیر بودند، حال آنکه آتنیان، گرچه درباره آ

  . میدادند، عمال چندان بهرهاي از آنها نداشتند

دماراتوس در این باره به خشیارشا . اگر پیروي از قانون را فضیلت بدانیم، قوم اسپارتی از دیگر اقوام بافضیلتتر بود

یرا قانون بر ایشان مردم الکدایمون، هر چند که آزاد به شمار میآیند، اما در همه چیز آزاد نیستند، ز: ((میگوید

از رومیان و یهودیان قرون .)) سیادت دارد و بیش از آنچه ملت تو از تو میترسند، اینان از قانون خود میهراسند

اسپارت . وسطی که بگذریم، کمتر ملتی میتوانیم بیابیم که مانند اسپارت، بر اثر رعایت قانون، به قدرت رسیده باشد

البته از عهده فتح آرگوس و . قوانین لوکورگوس از اقتداري روزافزون بهرهور بود دست کم مدت دویست سال در سایه

 560(اما همه نواحی پلوپونز، جز آرگوس و آخایا، رهبري آن را در اتحادیهاي که تقریبا دو قرن تمام . آرکادیا برنیامد

می پر از اعجاب مینگریست و در یونان حکومت و لشکر اسپارت را با چش. صلح را حفظ کرد، پذیرفتند) م ق 380 - 

هنگامی که براي نخستین بار اسپارت را، : ((گزنوفون میگوید. واژگون ساختن بساط بیدادگران از آن یاري میجست

. با داشتن سکنه اندك، در میان همه دول یونان داراي مقامی ارجمند و نیروي قومی بسیار دیدم، دچار شگفتی شدم

گزنوفون و همچنین .)) رسید که قوانین شگفت آور اسپارت را مورد مطالعه قرار دادمحیرت من هنگامی به پایان 

نیازي به گفتن ندارد که افالطون طرح . پلوتارك و افالطون از ستودن روش زندگی مردم اسپارت باز نمیایستادند

. د و سپس به روي کاغذ آوردمدینه فاضله یا جمهورساالري خود را از اسپارت گرفت، و فقط نظریه مثل را بر آن افزو

بسیاري از متفکران یونان پس از آنکه از ابتذال و آشفتگی نظام دموکراسی ملول و بیمناك شدند، به قوانین و 

. تشکیالت اسپارت پناه بردند

و  براستی اینان از آن روي اسپارت را میستودند که خود از ساکنان آن سرزمین نبودند، و در نتیجه، از خودخواهیها

سردیها و دلسختیهاي مردم آن سامان خبري نداشتند و نمیتوانستند از طریق شخصیتهاي معدود اسپارتی و 

قهرمانانی که از دور مورد ستایش قرار میدادند، دریابند که قوانین اسپارت تنها لشکریانی دالور پرورش میدهد و 

در . جسمانی آنان را در فعالیتهایی خشن مصروف میدارد تقریبا تمام نیروهاي عقالنی مردم را نابود میکند و نیروهاي

اسپارت، پس از استقرار کامل این قوانین، هنرها و صنایع، که پیش از آن کمابیش میدرخشیدند، نابود گشتند، و پس 

از میان هنرها، تنها رقص جمعی و . در اسپارت به وجود نیامدهیچ شاعر یا مجسمه ساز یا معماري  م ق 550از سال 

اینها هم هنرهایی بودند که با قانون اسپارت و استهالك فرد اسپارتی در جامعه توافق  ;موسیقی بر جاي مانده بود

و ادبیات  محرومیت مردم اسپارت از سیر و سفر و روابط بازرگانی با جهان خارج، و بی نصیبی ایشان از علوم. داشتند

و فلسفه پیشتاز یونان، باعث شد که ملت اسپارت به صورت نیروي پیاده نظامی با سالحهاي سنگین درآید و طرز 

مردم سایر شهرهاي یونان چون به اسپارت سفر میکردند، از زندگی . فکر یک سرباز پیاده نظام دایمی را پیدا کند

صرار جامعه براي حفظ سنن، و نیز از دالوري و انضباط عالی مردم، بسیار ساده و بی آالیش، از محدودیت آزادي، از ا

آتن در نزدیکی . که براي مقاصدي ناهنجار به کار میرفت و نتیجه مثبتی به بار نمیآورد، سخت به شگفت میافتادند

، با وجود اما این دو شهر. اسپارت قرار داشت، و اسب سوار میتوانست یکروزه خود را از آنجا به اسپارت برساند

آتن در میان هزاران اشتباه و اجحاف دست و پا میزد و در عین حال . نزدیکی، به هیچ روي به یکدیگر نمیمانستند

تمدنی ژرف و گسترده میآفرید تمدنی که براي پذیرفتن افکار نو و ایجاد ارتباط با دیگر تمدنها آماده بود و از مدارا و 
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این تفاوت میان آتن و اسپارت تاریخ یونان را . و آزادي بهره فراوان میبرد تنوع و تجمل و شک و تخیل و ذوق شعر

. ملون کرد و خصیصه بارز آن شد

اسپارت اندك اندك، براي . تنگی افق فکري اسپارت سرانجام روحیه مستحکم آن را در هم شکست و نابود کرد

در این راه کارش به جایی رسید که همه رسیدن به هدفهاي جنگی خود، از هیچ وسیله ناپسند چشم نپوشید، و 

بدین ترتیب، . آزادیهایی را که آتن در ماراتون براي یونان به دست آورده بود، در راه غلبه بر ایرانیان، زیر پا نهاد

از . اسپارت که روزگاري مورد احترام همسایگانش بود، به سبب سپاهیگري، به صورت مزاحمی براي همه یونان درآمد

هاي  اکنون در میان خرابه. سقوط اسپارت همه اقوام را به شگفتی انداخت، اما هیچ یک را اندوهگین نکرداین رو، 

اندکی که از پایتخت سرزمین الکونیا به جاي مانده است، بندرت میتوان به مجسمه یا ستونی برخورد و حکم کرد که 

  . روزگاري در آنجا شهري عظیم برپا بوده است

IV - موش شده دولتهاي فرا  

ها خطرناك هستند، نمیتوان  گرچه این کوه. هاي آرکادیا میپیوندند دره رود ائوروتاس در شمال مرز اسپارت به کوه

هاي آرکادیا بسیار دشوار است، و کسانی که  هاي سنگالخ کوه ظاهرا عبور از دامنه. زیبایی فراوان آنها را نادیده گرفت

  . فتاده را دارند، سخت به رنج میافتندهاي دورا قصد تجاوز به این پناهگاه

جاي هیچ گونه شگفتی نیست که کشورگشایان دوري و اسپارتی مجبور شدند از آرکادیا هم مانند الیس و آخایا 

ها و  در نواحی پراکنده این سرزمین، در جلگه. چشم پوشند و آن را براي قوم آخایایی و قوم پالسگوي آزاد گذارند

و بقایاي شهرهاي قدیمی اورخومنوس، مگالوپولیس، تگئا، مانتینئا ) تریپولیس(زه مانند طرابلس فالتها، شهرهایی تا

  . همانجا که اپامینونداس هم پیروز شد و هم به هالکت رسید به چشم میخورد

هاي خشک به سر  هاي خویش در دامنه تپه قسمت عمده این سرزمین جوالنگاه کشاورزان و چوپانانی است که با گله

شهرهاي آرکادیا، با آنکه پس از . ها و چوپانان، دانستهاند جنگلهاي این ناحیه را مقر کهن پان، خداي بیشه. میبرند

جنگ ماراتون بیدار میشوند و از هنرها و صنایع و مظاهر تمدن استقبال میکند، پیش از جنگهاي ایران، در داستان 

  . تمدن راهی ندارند

رود آلفیوس با سرعت . وبی با رود مشهور دیگري به نام رود آلفیوس تالقی میکندرود ائوروتاس در آرکادیاي جن

فراوان راه خود را از میان سلسله جبال پارهاسیا میشکافد و سپس بآهستگی به طرف دشتهاي الیس میپیچد و 

و در اصل از آیتولیا  پاوسانیاس میگوید که مردم الیس از قوم آیولی و پالسگها بودند. مسافر را به اولمپیا میکشاند

پس از : به او معروف است) سلنه(نخستین پادشاه آنان آیتلیوس پدر اندومیون است که قصه عشق ماه . برخاستند

آنکه ماه او را گمراه کرد، چشمان او را بست، به خوابی دایم فرویش برد، و خود کرارا با او همبستر شد و چندین 

رود آلفیوس و رود کالدیوس، که از طرف شمال میآید، ناحیه مقدس آلتیس قرار  در نقطه برخورد. دختر براي او زاد

مردم الیس به برکت آن توانستهاند مسابقات . دارد که مورد تکریم یونانیان است و از گزند جنگها ایمن مانده است

معبد زئوس و معبد هرا اقوام مهاجر چون به آلتیس میرسیدند، از روي صفا به زیارت . ورزشی را جانشین جنگ کنند

از این روي، ثروت و شهرت معبدهاي زئوس . میرفتند و بعدا نیز براي جلب عنایت آن دو، هدایایی پیشکش میکردند

هنگامی که یونان بر ایران پیروز میشود، معماران و مجسمه سازانی بزرگ با صرف . و هرا در طی قرنها روزافزون بود

تجدید میکنند و بدین وسیله اعالم میدارند که این دو معبد در تحصیل آن پیروزي  اموال فراوان، ساختمان آنها را

کهنترین اثري که از معبدهاي . م میرسد ق 1000تاریخ ساختمان اصلی معبد هرا به سال . بزرگ بسی تاثیر داشتهاند

از این تنوع چنین بر . وعسرستون متن 20ستون و  36یونانی باقی است، بازمانده این معبد است، مشتمل بر قطعات 
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بی گمان، ستونها و سرستونها در آغاز از چوب بودند، و هنگامی . میآید که معبد بارها مورد بازسازي قرار گرفته است

. که پاوسانیاس به تماشاي معبد رفت، هنوز یکی از ستونها که از چوب بلوط بود در جاي خود قرار داشت

این ناحیه همان است که پس از دست . ستانی شهر الیس و سپس به آخایا میرسیمپس از عبور از اولمپیا به محل با

این شهر، مانند آرکادیا، شهري کوهستانی . یافتن قوم دوري بر آرگوس و موکناي، پناهگاه برخی از مردم آخایایی شد

ختلف سال، به نقاط پست هاي آن میچرانند و به مقتضاي فصول م هاي خویش را در دامنه است، و چوپانان بردبار گله

در ساحل باختري، بندر پاتراي یا پاتراس واقع است، و پاوسانیاس درباره زنان اینجا . یا مرتفع آن رفت و آمد میکنند

شماره آنان دو برابر تعداد مردان است، و اگر زنان بتوانند مومن باشند، اینان را باید مومن به آفرودیته : ((میگوید

اد خلیج کورنت، شهرهاي دیگري مانند آیگیون، هلیکه، آیگیرا، و پلنه نیز وجود داشته و در در امتد.)) بدانیم

  . اما اکنون از آنها نشانی نیست. روزگاران گذشته مردان و زنان و کودکان فراوان را در بر گرفتهاند

V -  کورنت  

هاي دوریان یعنی سیکوئون  از اقامتگاهها را پشت سر گذارد، باز به یکی دیگر  مسافر پس از آنکه لختی دیگر کوه

هاي بعد کرارا مورد  حیلهاي سیاسی به کار برد که در سده 676در این شهر مردي به نام اورتاگوراس به سال . میرسد

وي به کشاورزان چنین تلقی کرد که آنان از فرزندان قوم پالسگوي یا آخایایی هستند، در : استفاده قرار گرفت

. شراف و مالکان زمین، که از وجود کشاورزان بهره کشی میکنند، به قوم مهاجم دوري تعلق دارندصورتی که طبقه ا

پس، در پرتو تعصبات شخصی و قومی کشاورزان، انقالب موفقیتآمیزي را آغاز کرد و بر اثر آن، خود بر مسند 

سیکوئون در عصر مورون و کلیستنس، یعنی  .داددیکتاتوري نشست و زمام امور را به دست طبقه صنعتگر و بازرگان 

جانشینان الیق اورتاگوراس، شهري نیمه صنعتی میشود و در فن کفشدوزي و سفالسازي شهرتی بسزا مییابد، هر 

  . چند که در همه جا به کشت خیار معروف است

مناسبت وضع جغرافیایی و اقتصادي مساعد خود، میباید ثروتمندترین  در شرق سیکوئون شهري دیگر هست که، به

این شهر کورنت یا کورپنتوس است که در مجاورت تنگهاي به همین نام قرار . و مترقیترین شهر یونان به شمار آید

دلخواه خویش از دارد و میتواند راه زمینی پلوپونز را ببندد، روابط بازرگانی شمال و جنوب یونان را بگسلد، یا به 

ها و سازمانهاي کشتیرانی متعدد  در امتداد خلیج ساروس و خلیج کورنت لنگرگاه. محصوالت بازرگانی مالیات بگیرد

در فاصله میان این دو خلیج، دستگاهی تعبیه شده است که به مدد آنها کشتیها روي صحنهاي چوبین . وجود دارد

. به دریا میرسندمیلغزند و، پس از طی شش کیلومتر، دوباره 

در کورنت قلعهاي استوار وجود داشت به نام آکروکورینتوس  .مینامیدند)) لغزشگاه((این دستگاه را دیولکوس یعنی 

استرابون . اب میگشتکه بر قله کوهی به ارتفاع ششصد متر واقع بود و از چشمه آبی که هیچ گاه خشک نمیشد، سیر

شهر داراي تماشاخانه سرگشوده و حمامهاي عمومی و بزرگ و بازاري . منظره شهر را از باالي قله وصف کرده است

ستوندار و معابدي چشمگیر و باروهایی است که در برابر دشمنان سدي استوارند و تا بندر خلیج شمالی موسوم به 

ه کوه، معبد آفرودیته وجود دارد که یکی از مهمترین منابع درآمد شهر در بلندترین نقط. لخایون امتداد دارند

این شهر در عصر هومر به داشتن ثروت فراوان . آغاز تاریخ کورنت، روزگار تمدن موکنایی است. محسوب میشود

  . پس از غلبه قوم دوري، در آنجا نخست حکومت سلطنتی و سپس حکومت اشرافی برقرار شد. اشتهار داشت

بعدا در این شهر . دان باکخیاداي، که بر دیگر خاندانهاي اشرافی چیرگی یافته بود، زمام جامعه را به دست گرفتخان

نیز مانند آرگوس، سیکوئون، مگارا، آتن، لسبوس، میلتوس، ساموس، سیسیل، و سایر شهرهاي بازرگانی، انقالبها و 

این است علت حقیقی . ور بر قدرت سیاسی چنگ اندازدهایی آغاز و موجب آن شد که طبقه بازرگان و پیشه توطئه

چون نذر کرده بود که در . ، کوپسلوس به حکومت رسید655در سال . ظهور جباران در شهرهاي یونان قرن هفتم
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صورت احراز حکمرانی، همه دارایی شهر را به زئوس اختصاص دهد، پس از رسیدن به مقصود، ساالنه مالیاتی معادل 

. تا اینکه بعد از ده سال وي نذر خود را برآورد ;امالك از زمینداران گرفت و به معبد تقدیم داشت ده درصد بهاي

  . حکومت مترقی و محبوب کوپسلوس سی سال ادامه یافت و پایه رفاه شهر را نهاد

به شمار فرزند اوپریاندروس در طی حکومت خشونتآمیز خود، که یکی از طوالنیترین دیکتاتوري هاي تاریخ یونان 

، امنیت و نظم را برقرار ساخت، استثمار را مهار کرد، و مردم را به کارهاي بازرگانی و صنعتی )585 - 625(میآید 

چندگاهی کورنت را شهر درجه اول یونان کرد و، بر اثر ضرب سکه، بر رونق . برانگیخت و ادب و هنرها را تشویق کرد

حکومت، براي رفع بیکاري، . تو کاهش مالیاتها، سخت به پیش رفتصنایع شهر، در پر. تجارت در آن شهر افزود

براي حمایت از صنعتگران جز در برابر صاحبان . بیکاران را به کارهاي عام المنفعه گمارد و به کوچنشینی برانگیخت

د کردن همچنین وار. هاي بزرگ، تعداد بردگانی را که یک کارفرما میتوانست به کار گمارد، محدود ساخت کارگاه

به بهانه ساختن مجسمهاي از طال براي شهر، از توانگران طال خواست و به این شیوه . بردگان جدید را ممنوع کرد

سپس زنان ثروتمند کورنت را به جشنی بزرگ دعوت کرد و، پس از . آنان را از غم حفظ طالهاي زاید خود رهانید

این رویه سبب شد که دشمنان فراوان . د به خانه برگردندهاي گرانبهاي آنان، دستور دا گرفتن جواهرات و جامه

. از این رو هیچگاه جرئت آن نداشت که بدون نگهبانان فراوان از قصر خود بیرون رود. نیرومندي در برابر او برخیزند

فق بر اثر این عزلت و بیم، بدگمان و سختدل شد و عاقبت به منظور ایمن ماندن از شورشهاي احتمالی مردم، موا

هاي او  معشوقه .زدتوصیه دوست خود تراسوبولس، دیکتاتور شهر میلتوس، گاه به گاه به کشتن بزرگان سرکش دست 

همسر . ندپس، همسر را که باردار بود، از باالي پلکان به زیر افک. به همسرش تهمتهایی زدند و خشم او را برانگیختند

هاي خویش را سوزانید و پسر خود لوکوفرون را، که در مرگ مادر  و پریاندروس بیدرنگ همه معشوقه. درگذشت

لوکوفرون به دست اهالی کورکورا . سخت اندوهگین شده بود و تاب سخن گفتن با پدر نداشت، به کورکورا تبعید کرد

تن از اشرافزادگان آن دیار را گرفت و به سوي دربار  پریاندروس، به خونخواهی فرزند، سیصد ;به هالکت رسید

اتفاقا کشتی حامل این جوانان از ساموس عبور . آلواتس، شاه لیدیا، فرستاد تا آنان را اخته کند و پیش خود نگاه دارد

ر سالیانی این جبا. کرد و اهالی ساموس، بی اعتنا به خشم پریاندروس و به منظور ابراز قدرت، جوانان را آزاد کردند

. در یونان باستان به شمار آوردهاند)) خردمندان هفتگانه((دراز عمر کرد و برخی کسان او را جزو 

پس از گذشتن یک نسل از مرگ پریاندروس، حکومت کورنت به دست اسپارت واژگون شد، و اشراف به روي کار 

با این وصف، ثروت . را بر بازرگانان ترجیح میدادالبته اسپارت دوستار اشراف کورنت نبود، ولی طبقه زمیندار . آمدند

کورنت همچنان از راه بازرگانی به دست میآمد، و کسانی که براي زیارت معبد آفرودیته یا شرکت در مسابقات بدان 

روسپیان به اندازهاي بودند که یونانیان واژه . شهر میرفتند، با پولهایی که خرج میکردند، بررونق آن میافزودند

روسپیان معموال کنیزانی بودند که از طرف مومنان وقف معبد . ینتیازوماي را در معنی روسپیگري به کار میبردندکور

که نباید او را با (آوردهاند که مردي به نام گزنوفون . میشدند، و البته کارمزد خود را به کاهنان تقدیم میداشتند

نذر کرد که اگر آفرودیته او را در مسابقات اولمپیا به پیروزي ) قهرمان لشکرکشی ده هزار نفري به ایران یکی بدانیم

پینداروس، شاعر پرهیزکار، به داستان این نذر اشاره میکند و، بی اندك شرم . رساند، پنجاه زن روسپی تقدیم او دارد

ه بدان پایه رسید که دارایی معبد آفرودیت: ((استرابون میگوید. و نفرتی، درباره این پیروزي به سخن سرایی میپردازد

به خاطر همین زنان بود . بیش از هزار تن کنیز روسپی داشت که به وسیله مردان یا زنان به معبد تقدیم شده بودند

.)) کسانی مانند صاحبان کشتیها مال بیحساب در این راه صرف میکردند. که پیوسته بر جمعیت و ثروت شهر میافزود

قدردانی میکرد و به آنان بادیدهاي مینگریست که به خادمان ملت )) ن مهمان نوازبانوا((البته شهر کورنت از این 

در کورنت رسم چنین بود که به هنگام حاجت خواستن از : ((آتنایوس، به نقل از یک نویسنده کهن، میگوید. مینگرند
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این زنان عیدي دینی داشتند  .))براي شرکت در دعا استخدام کنند) هر چه بیشتر، بهتر(زنان روسپی را ... آفرودیته،

بولس، حواري معروف عیسی، در نخستین نامه خود به . به نام آفرودیسیا، که با صالح و جالل فراوان برگزار میشد

. اهالی کورنت، از این زنان که تا روزگار او نیز دست از حرفه خویش برنداشته بودند، با سرزنش نام میبرد

وفور نسبی آزادگان کورنت . جاه هزار تن شارمند و شصت هزار برده تشکیل میشدم، سکنه کورنت از پن ق 480در 

تمام کوشش . هدف همه طبقات جامعه به دست آوردن طال و لذت بود. نسبت به بردگان در یونان بیسابقه بود

گرچه . تندخویش را در این دو راه صرف میکردند، و براي پیشرفت ادبیات و هنرها جز جهدي ناچیز مبذول نمیداش

. در قرن هشتم شاعري به نام ائوملوس پیدا شد، باز صفحات ادبیات یونان کمتر با نام کورنت زینت یافته است

وي از آریون دعوت کرد که از لسبوس به کورنت . پریاندروس شاعران را با گشاده رویی در دربار خویش میپذیرفت

در قرن هشتم، مفرغ سازي و سفالگري این شهر شهرت . آوردبیاید و براي موسیقی آنجا تشکیالتی منظم به وجود 

پاوسانیاس از صندوق چوبین . یافت، و در قرن ششم، نقاشی روي گلدان رونق گرفت و سرمشق همه یونان گشت

بزرگی سخن میگوید که کوپسلوس از بیم خاندان باکخیاداي در آن پنهان شده بود، و هنرمندان نقشهایی ظریف بر 

در کورنت، ظاهرا در عهد پریاندروس، معبدي به سبک دوري ساختند و . با عاج و طال مرصع ساخته بودندآن کنده و 

پنج ستون تا به امروز برجاي مانده است و میرساند که . هر یک از ستونهاي هفتگانه آن را از سنگی خاص تراشیدند

روزگار و تصادفات با این شهر بر سر بیمهري  اما حوادث. هاي گوناگون زیبایی نظر داشته است کورنت نیز به جلوه

زیرا تاریخ کورنت را کسانی تالیف کردند که پایبند دوستی آن شهر . بودند و نگذاشتند که از سوابق آن قدردانی شود

  . تاریخی که مورخان به ما عرضه میدارند، چه بسا در مقابل تاریخ واقعی غریب مینماید. نبودند

VI -  مگارا

مگارا در عین حال شاعر بزرگی داشت، و . مثل کورنت شیفته طال بود و مثل آن در بازرگانی پیشرفت کرد مگارا هم

. اشعار این شاعر، این شهر قدیمی را چنان زنده نگاه داشت که گویی انقالبات آن همین انقالبات دوره خودمان است

شت و، به سبب همین وضع جغرافیایی، میتوانست با مگارا در مدخل پلوپونز واقع بود و در هر دو خلیج آن، بندر دا

  . لشکرهاي مهاجم وارد مذاکره شود و از محموالت بازرگانی مالیات بگیرد

در مگاراي کهن نه تنها بازرگانی رونق داشت، بلکه پارچهبافی نیز صنعتی درخشان بود و کارگران این صنعت مردان 

م، که بر سر بازرگانی  مگارا در قرون ششم و هفتم ق. کلمه، برده بودند و زنانی بودند که در آن زمان، به معنی واقع

در ) بوزانتیون(در برزخ کورنت، با شهر کورنت در کشمکش بود، به اوج عظمت خود رسید و در فاصله میان بیزانس 

. آن بود، ایجاد کردهایی که به منزله مراکز بازرگانی  کنار بوسفور، و مگارا هوبالیا در سیسیل، براي خویش کوچگاه

اکثر . دارایی روز افزون شهر در دستهاي عده اندکی متمرکز میشد که در گرد آوردن ثروت مهارت بیشتري داشتند

و سخن مصلحانی را که زندگی بهتر و . مردم بردگانی بینوا بودند که در کنار اقلیتی ثروتمند زندگی میکردند

  . میگرفتند آسودهتري را به ایشان نوید میدادند، جدي

، تئاگنس تصمیم گرفت که دیکتاتور شود، پس بینوایان را ستود و ثروتمندان را سرزنش کرد و 630در سال 

هاي رمه داران توانگر کشانید و موفق شد که، از میان مردم، یک دسته نگهبان تشکیل  شورشیان گرسنه را به چراگاه

آنجا که وي با کمک آنان حکومتی را که بر سر کار بود، ساقط کرد، و افراد این دسته رفته رفته فزونی یافتند تا . دهد

در این مدت، رعایا را آزاد و زورمندان را زبون کرد و هنرها را رواج . خود مدت یک نسل در مگارا به حکومت پرداخت

سپس براي بار . دند، ثروتمندان دست به قیام زدند و حکومت را از کف او بیرون آور600اما، تقریبا به سال . بخشید

پس، امالك اشراف بزرگ مصادره و خانه همه ثروتمندان تصرف . سوم انقالبی درگرفت و دموکراسی را به بار آورد
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هایی را که در گذشته از بدهکاران خود دریافت کردهاند، به  وامهاي مردم لغو، و مقرر شد همه ثروتمندان بهره. شد

  . آنان بازگردانند

گارا، که در جریان این تحوالت زنده بود، بتلخی درباره انقالبات شهر خود شعر سروده است، تو تئوگنیس، شاعر م

چرا که او تنها ماخذ ما در این مورد (به اتکاي اقوال خویش . گویی درباره جنگهاي طبقاتی عصر ما شعر سروده است

. ندگی آسوده و رضایتبخش برخوردار بود، میدانیم که از یک خاندان اشرافی کهن برخاست و در آغاز از یک ز)است

. این جوان یکی از رهبران حزب اشراف شد ;تئوگنیس راهنما، فیلسوف، و معشوق جوانی به نام کورنوس بود

تئوگنیس، مانند همه عشاق، از . تئوگنیس راهنماییهاي بسیار به کورنوس کرد و در مقابل، صرفا خواهان عشق او شد

در زیباترین شعر موجود خود، به کورنوس یادآور میشود که تنها از طریق شعر اوست که ناکامیها شکایت داشت و، 

:کورنوس میتواند به جاودانگی دست یابد

  . من براي تو بالهایی ساختهام که میتوانی با آنها پرواز کنی روي زمین و دریاي بی انتها

  . با مردم همراه خواهی بودبزودي نام تو بر زبانها میافتد و تو در میهمانیها و خوشیها 

  . دوستان جوانت از تو خواهند خواست که بانی سیمین آنان را به طرب آوري

و هنگامی که در دل تاریک خاك جاي بگیري در خانه مرگ، آنجا که دل را پر اندوه میکند پیوند تو با افتخار هرگز 

ها و سواحل یونان، و از جزیرهاي به جزیرهاي گسسته نخواهد شد، بلکه جاوید خواهد شد نام تو کورنوس در دریا

  . خواهد رفت

  . ترا به اسب نیازي نخواهد بود، زیرا به پرواز درخواهی آمد، به یاري خدایان شعر که تاجی از بنفشه دارند

  . همواره تا آن زمان که زمین و خورشید برقرار باشد، شیفتگان سرود، تو را گرامی خواهند داشت

  . و بال آفریدهام، و تو در عوض با مالمت خود مرا میسوزانیآري، من براي ت

  . در قطعه دیگري، تئوگنیس به کورنوس آگهی میدهد که بیداد طبقه اشراف چه بسا آتش انقالب را برافزود

  . خونخواهی گستاخ زاده تجاوزاتی دیرپا: کشور ما آبستن است بزودي بار میدهد

  . وران آنان فاسد و نابینایندمردم همیشه خردمند بودهاند، ولی سر

  . استیالي طبایع آزاده و دالور هیچ گاه نظم و صلح را دچار خطر نکرده است

  . خودستایی و گزافگویی و دعویهاي دروغین از آن اشخاص ناتوان و وقیح و کوتهنظر است

  . مکر و طمع و خودخواهی، عدالت و حق و قانون را به یغما برده است

  . ستند که ما را تباه میکنندکورنوس، اینها ه

گرچه اکنون کشور آرام است، باز مپندار که صلح و سلم در آستین آینده است دیر یا زود خونریزي و نزاع بر خواهد 

   .خاست

وکراسی پیروز تبعید شدند و اموالشان مورد آتش انقالب افروخته شد، و تئوگنیس یکی از آنان بود که به وسیله دم

پس، زن و فرزندان خویش را به دوستانش سپرد و خود در یونان آوارگی پیش گرفت و از ملکی . مصادره قرار گرفت

در آغاز، مورد استقبال مردم قرار گرفت و با شعر . ائوبویا و تب و اسپارت و سیسیل را سیاحت کرد. به ملکی رفت

پس، با تغیر سواالتی پیش  ;رسید، اما پس از چندي دچار فقري جانکاه شد که بدان عادت نداشتخود به آسایش 

: پاي زئوس نهاد که بعدها ایوب نیز از یهوه کرد

تو که نعمتهاي خود را بین خوبان . ... اي زئوس توانا، من با حیرت عمیق جهان را مینگرم، و از مشیت تو در شگفتم

نی، چگونه پاس حق و باطل را نگاه میداري، و چگونه میخواهی که قوانین تو را دریابند وي و بدان یکسان پخش میک

خشم خود را بر رهبران دموکراسی فرو میریزد و آرزو میکند که زئوس، با حکمت در نیافتنی خود، او را از نوشیدن 
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نیازموده جایگزین ناخداي آن شدهاند مگارا را به کشتیی تشبیه میکند که مالحانی ناتوان و . خون آنان خرسند کند

تئوگنیس معتقد است . تا آنجا که ما اطالع داریم، این تئوگنیس است که نخستین بار این تشبیه را به کار برده است

حتی در آن زمان  ;که برخی از مردم فطرتا تواناتر از دیگرانند، و از این رو برقراري حکومت اشراف اجتنابناپذیر است

را به معنی اشراف، و کلمه )) نیکان((وي کلمه . بودند که اکثریتها هیچوقت نمیتوانند حکومت کنند هم فهمیده

میگوید که اختالفات فطري مردم از میان رفتنی . را به معنی مردم متعارف به کار میبرد)) فرومایگان((یا )) بدان((

مقصود وي این است که یک فرد متعارف را .)) مرد شرور را با آموزش و پرورش نمیتوان مردي صالح کرد((نیست و 

مانند همه محافظه کاران ناب، براي اصالح نژاد، . با تمام تعلیمات ممکن هم نمیتوان به عنصري اشرافی تبدیل کرد

نیست، بلکه نتیجه انتخاب همسرانی فرومایه و بی )) خوبان((بدیهاي جهان زاییده طمع : ((اصراري فراوان میورزد

وي با همکاري کورنوس توطئهاي بر ضد انقالب مردم میچیند، و عقیده دارد که انسان، حتی اگر .)) ن استبرکتی آنا

و خود عهد میکند که، به یاري  ;به حکومت جدید سوگند وفاداري خورده باشد، باز رواست که جباري را ترور کنند

ه سالهاي بسیار از عمر خویش را در تبعید و اما پس از آنک. دوستان خویش، سختترین انتقام را از دشمنان بگیرد

دوري از وطن سپري میکند، یکی از کارگزاران حکومت را به وسیله رشوه راضی میکند که وسایل بازگشت او را به 

سپس از این دورویی خود متنفر میشود و در ضمن ابیاتی چند، که صدها یونانی دیگر آن را تکرار . مگارا فراهم آورد

  : ومیدي خود را بیان میداردکردهاند، ن

. در جهان نعمتی وجود ندارد، بزرگتر از آن که انسان زاده نشود و خورشید را نبیند

  . اگر انسان زاده شد، سعادت آن است که هر چه زودتر بمیرد و در خاك بیارامد

ازگشته و پیمان بسته در آخرین روزهاي زندگیش، تئوگنیس را مردي سالخورده و دردمند میبینیم که به مگارا ب

و . آرامش خویش را در شراب و همسري باوفا میجوید. است تا براي امنیت خود، دیگر درباره سیاست چیزي ننویسد

  . سعی در فراگیري این درس میکند که هر چیز طبیعی را میتوان مورد عفو قرار داد

یش را با بشریت موافق کنی، و طبع بشري را بیاموز اي کورنوس، بیاموز که فکري آسانگیر داشته باشی و مزاج خو

  . همان گونه که مییابی، بپذیزي

  . ما همه از عناصر خوب و بد سرشته شدهایم، و چنین هستیم ما، بهترین موجود

اگر جریان امور خالف این بود، چگونه کار عالم پیش . بهترین مردم ناقصند و باقی همه در امور متعارف، برابر بهترین

  میرفت 

VII  - آیگینا و اپیداوروس  

ها دوام آورده یا در نتیجه  در عرض خلیجی که از مگارا تا کورنت امتداد مییابد، جزیرهاي است که یا در مقابل زلزله

هاست و همواره در صنعت و بازرگانی رقیب کورنت و مگارا  این جزیره که از قدیمترین جزیره. ها پدید آمده است زلزله

یگینا نام دارد، و در آغاز، یعنی در روزگار تمدن موکنایی، شهري آبادان بود، و از این رو شمرده شده است، آ

هنگامی که قوم دوري به این جزیره وارد شد، زمین آن را خشک و . کاوشگران در گورهاي آن طالي فراوان یافتند

ی که ایرانیان فراآمدند، قدرت در کف موقع. غیرقابل کشت یافت، اما وضع جغرافیایی آن را براي بازرگانی مناسب دید

این سوداگران با فروش گلدانهاي زیبا و ظروف مفرغی که میساختند، بردگان فراوانی براي کار در . اشراف سوداگر بود

م، جمعیت آیگینا را نیم  ق 350ارسطو، در حدود سال . ها یا براي صدور به شهرهاي دیگر وارد میکردند کارگاه

در این شهر بود که نخستین سکه یونانی ضرب شد، و . تن برده بودند 000،470که از این تعداد،  میلیون تخمین زد

  . اوزان و مقیاسات آن تا هنگام غلبه روم، در سراسر یونان رسمیت داشت
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هاي زیبا و محکمی، که روزگاري زینت بخش معبد آفایا بودند، به وسیله یکی از جهانگردان در  ، مجسمه1811در 

یک تل خاك کشف شد، و معلوم گشت که یک جامعه تجاري مثل آیگینا میتواند از راه ثروت به مقام هنر دست دل 

  . از این معبد فقط بیست و دو ستون که به سبک دوري هستند، برجا مانده است. یابد

هایی فراوان  د نشانهدر نقوش معب. به ظن قوي، مردم آیگینا این معبد را اندکی پیش از شروع جنگهاي ایران ساختند

شاید این معبد پس . از سبک نیمه شرقی کهن دیده میشود، هر چند که ساختمان معبد خود به سبک یونانی است

برخی از نقوش معبد، که گریز لشکریان تروا را در مقابل سپاه آیگینا نشان میدهد، . از جنگ ساالمیس بنا شده باشد

ی یونان و مشرق زمین و بر پیروزي جدیدي که در ساالمیس نصیب احتماال در عین اشاره به کشمکش همیشگ

در این جنگ، سی کشتی از کشتیهاي نیروي دریایی یونان متعلق به . نیروي دریایی یونان شده است، نیز ناظر است

. داین جزیره کوچک بود، و یونانیان، پس از پیروزي، بزرگترین جایزه را به یکی از کشتیهاي آیگینا اعطا کردن

اپیداوروس، که اکنون قریهاي بیش . پس از یک سفر کوتاه و خوشایند دریایی، میتوان از آیگینا به اپیداوروس رفت

  . نیست و شماره سکنه آن از پانصد تجاوز نمیکند، روزگاري از مشهورترین شهرهاي یونان بود

رفیع شبه جزیره آرگولیس که تا هاي  آسکلپیوس، خداي پزشکی، در این شهر، و به قولی در محلی میان کوه

وخش معبد دلفی از زبان آپولون خطاب به آسکلپیوس گفته . اپیداوروس شانزده کیلومتر فاصله دارد، به سر میبرد

اي آسکلپیوس که آفریده شدي تا به همه آدمیان شادي بخشی، اي فرزند عشق که کورونیس زیبا در : ((است

شماره بیمارانی که به وسیله آسکلپیوس درمان میشدند یا از مرگ .)) آورداپیداوروس سنگالخ براي من به وجود 

نجات مییافتند، چندان زیاد بود که پلوتون، خداي زیرزمین، به زئوس شکایت برد و گفت که کمتر آدمیزادهاي راه 

ر آسکلپیوس را زئوس هم که نمیتوانست جز به وسیله مرگ آدمها را تحت سلطه خود نگاه دارد، ناچا. مرگ میسپارد

اما مردم او را خدایی نجاتبخش میدانستند، و در آغاز مردم تسالی و سپس همه یونانیان او را . با صاعقهاي هالك کرد

در این معبد، پزشکان کاهن، که به مناسبت . مردم اپیداوروس براي او معبد بسیار بزرگی ساختند. پرستش میکردند

دند، آسایشگاهی به وجود آوردند که آوازه توفیق آن در درمان بیماري به سراسر نامیده میش)) آسکلپیوسیان((نام وي 

مردم همه شهرهاي منطقه مدیترانه به آنجا . یونان به شمار آورد لوردبدین سبب، اپیداوروس را باید . یونان رسید

به امید . ا اعاده تندرستی خود، که بزرگترین نعمت شمرده میشد، جهدها میکردندروي میآوردند و براي حفظ ی

درمان یافتن، در معبد میخوابیدند و قوانین و آداب معبد را با کمال دقت رعایت میکردند و شرح شفاي خود را، که از 

ل مقدس یافت میشود، هاي آن مح هایی از سنگ، که هنوز در میان ویرانه معجزات خدا میدانستند، روي لوحه

تماشاخانه و میدانی براي . در اپیداوروس، با اموالی که از بیماران به عنوان هدیه و یا مزد گرفته میشد. مینگاشتند

و نیز از این عواید . جاي نشستن تماشاگران و محل تیراندازي این میدان ورزش هنوز برجاست. ورزش تاسیس کردند

ند عمارت مدور عظیمی را، که مرمرهاي منقش آن در موزه کوچک این شهر بود که مردم اپیداوروس توانست

امروز بسیاري از بیماران، براي معالجه به تنوس، . نگاهداري میشوند و از زیباترین آثار مرمرین یونان هستند، بسازند

وسیله کاهنان  سال به 2500واقع در جزایر سیکالد، مراجعه میکنند، و همان گونه که یونانیان باستان مدت 

آسکلپیوس معالجه شدند، اینان نیز از کشیشان کلیساي یونان شفا میجویند، و قله تیره کوهی که سابقا قربانگاه 

  . آري، خدایان میمیرند، اما خداترسی جاودان میماند. زئوس و هرا بود، اکنون کوه الیاس قدیس نامیده میشود

. شده است، نمیتوان جالبترین بناي باستانی اپیداوروس شمردمعبد آسکلپیوس را، که اکنون با خاك یکسان 

این تماشاخانه که محوطه سنگی بزرگی به شکل بادبزن است، . تماشاخانه، که در دامنه کوه قرار دارد، دیدنیتر است

حنه سیاح، هنگامی که در وسط ص. در سده چهارم، به وسیله پولوکلیتوس ساخته شده و تا زمان ما سالم مانده است

  . مدور تماشاخانه میایستد، در برابر خود صفوف منظم سکوها را میبیند
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مردمی که از تماشاي . تن است و هر یک از صفهاي آنها کمی باالتر از صف جلوي آن است 14000سکوها، نشستگاه 

ون اوریپید شهر و معبد فارغ میشدند، در این تماشاخانه ازدحام میکردند و از مشاهده نمایشهاي هنرمندانی چ

  . شدند محظوظ می

  

فصل پنجم

  آتن

  

I  - بئوسی در عصر هزیود  

شاخه شمالی این راه، . در شرق مگارا راهی وجود دارد که از جنوب به آتن و از شمال به تب منتهی میشود

بنگرد،  هنگامی که مسافر از این نقطه به سوي باختر. کوهستانی است و مسافر را به ارتفاعات کوه کیتایرون میبرد

در پشت این کوه، ارتفاعاتی کوچک و سپس دشت حاصلخیز بئوسی به . کوه پارناسوس از دور نظر وي را جلب میکند

 100000ایرانی به دست  300000در دامنه این کوه، ناحیه پالته یا پالتایا قرار دارد که شاهد انهدام . چشم میخورد

ئوکترا دیده میشود که محل نخستین غلبه بزرگ اپامینونداس بر اندکی در جانب باختر، شهر ل. یونانی بوده است

اساطیر بسیاري درباره این کوه وجود . اسپارت است، و پس از آن کوه هلیکون به نظر میرسد که منزلگاه موزهاست

او به  بنابر یکی از آنها، هنگامی که اسب بالدار، پگاسوس، پا بر زمین کوفت و به آسمان رفت، از خوردن سم. دارد

در شمال این کوه، شهر . زمین، چشمه هیپو کرنه، که موضوع یکی از اشعار کیتس است، در کوه هلیکون پدید آمد

تسپیاي واقع است که با تب در کشمکش بود، و در نزدیکی آن چشمهاي است که، بنابر اساطیر، نارکیسوس تصویر 

  . شدخود یا صورت خواهر محبوب خود را در آن دید و شیفته آن 

در شهر کوچک آسکرا، نزدیک تسپیاي، هزیود، شاعري که پس از هومر محبوبترین شاعر کالسیک یونان است، به 

  . درگذشت 777متولد شد و به سال  846این شاعر بر طبق یک روایت تاریخی به سال . سر میبرد

 صد سال پیش از این تاریخ اخیر محتمال. رسانیدهاند 650ولی برخی از دانشمندان و تاریخنویسان تولد او را به 

پدرش که در آن شهر دچار فقر . زادگاه هزیود شهر کومه از بالد آیولیا واقع در آسیاي صغیر بود. زندگی میکرده است

، ))ندارددر زمستان نکبتبار و در تابستان طاقت فرساست و هیچ گاه لطفی ((شده بود، به آسکرا، که به گفته هزیود 

هاي خود در دامنه کوهستان  یود از کودکی به شبانی پرداخت و در مزارع کار کرد و در پی گلههز. مهاجرت کرد

ناگاه دریافت که خدایان هنر در کالبد او روح شعر دمیدند، و از آن پس به ساختن و خواندن شعر . هلیکون خرامید

به گفته عدهاي، برخی از جوایز را از  هاي بسیار نایل آمد و، بنا پرداخت و در مسابقات موسیقی به دریافت جایزه

. دست هومر دریافت کرد

براي خدایان نگاشت  تبارنامهايمانند سایر یونانیان، به اساطیر و داستانهاي شگفت آور کهن عالقه فراوان داشت و 

هاي پادشاهان بی نیاز نیست، دین نیز نیازمند نسب  اریخ از تبارنامههمان گونه که ت. که بخشی از آن موجود است

نخست درباره موزها سخن سرایی میکند، زیرا اینان که االهه . این نسب نامه تئوگونیا نام دارد. هاي خدایان است نامه

ن خود، آنان را میدید وي با خیال جوا. هنرهاي زیبا شمرده میشدند، در مجاورت او، در کوه هلیکون استقرار داشتند

سپس به توصیف  ;))پیکر لطیف خود را میشویند((و در هیپوکرنه )) با پاهاي لطیف خود میرقصند((که در دامنه کوه 

میپردازد و داستان والدت یافتن خدایی از خداي دیگر را، تا )) آري زاییده شدن، نه آفریده شدن)زاییده شدن جهان 

. وجود داشت) خائوس(در آغاز، خدایی بیتعین : خدایان تنگ میشود، نقل میکند آنجا که جاي در کوه اولمپ بر
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در آیین یونانیان . (شد، پدید آمد) خدایان(، که ملجا استوار و ایمن همه موجودات جاویدان )گایا(سپس خداي زمین 

پس از آن، تارتاروس، .) دکهن، خدایان یا روي زمین و یا اندرون آن، و در هر حال نزدیک به آدمیان، به سر میبرن

) اربوس(خداي تاریکی و شب . خداي عالم سفال، و بعد از او اروس، که خداي عشق و زیباترین خدایان است، فرا آمد

از خداي زمین زاد، و از قرین گشتن ) اورانوس(ها و آسمان  خداي کوه. از خائوس زاده شد، و خداي اثیر و روز از او

میتوان گفت که مقصود هزیود از زاده شدن این خدایان چیزي جز این . والدت یافت) نوساوکئا(آن دو، خداي دریا 

نیست که جهان در آغاز مادهاي بی تعین بوده است و سپس زمین و مظاهر آن، شب و روز، و دریاها از آن ماده بی 

هزیود فیلسوفی است که  براستی که. تعین پدید آمدهاند، و عامل پدید آمدن همه آنها نوعی شوق یا خواست است

مفهوم انتزاعی خدایان را متشخص کرده و در قالب شعر ریخته است و این همان کاري است که یکی دو قرن بعد، در 

  . جزیره سیسیل، به وسیله امپدوکلس تکرار شد و زمینه فلسفه طبیعی حکیمان یونیایی را فراهم آورد

رهاي وحشتناك سرشارند و رسواترین روابط جنسی را با بی پروایی اساطیري که هزیود بیان میکند، از قساوت و کا

از آمیزش آسمان با زمین، تیتانها پدید آمدند که برخی از آنان داراي پنجاه سر و صد . به خدایان نسبت میدهند

مین که از این ز. اما چون مورد مهر اورانوس قرار نگرفتند، به دنیاي سفال یا تارتاروس تیره افکنده شدند. دست بودند

. کار ناراضی بود، به آنان پیشنهاد کرد که پدر خود را بکشند، و یکی از آنان به نام کرونوس این مهم را برعهده گرفت

زمین که سخت شادمان شده بود، کرونوس را در جایی پنهان کرد و داسی دندانه دار به دست او داد و روشی را که 

آنگاه خداي آسمان پهناور با خداي شب نزد زمین برفت و، چون مشتاق عشق . میبایستی در پیش گیرد به او آموخت

هاي  از قطره. کرونوس که این بدید، پدر را اخته کرد و اندام بریده شده را به دریا افکند. بود، زمین را در آغوش گرفت

اندام بر روي آب فراهم آمد، خونی که بر زمین پاشیده شده، ارینوئس یا االهگان انتقام زادند، و از کفی که گرد 

پس تیتانها بر کوه اولمپ دست یافتند و خداي آسمان را از تخت خویش فرود  .برخاستآفرودیته، االهه عشق، 

ن پدر و مادرش، یعنی چو. کرونوس خواهر خویش رئا را به زنی گرفت. آوردند و کرونوس را به جاي او نشاندند

آسمان و زمین، پیشگویی کرده بودند که کرونوس به دست یکی از فرزندان خویش سرنگون میشود، وي همه 

فقط زئوس که در نهان در کرت والدت یافته بود، زنده ماند و، هنگامی که به جوانی رسید، . فرزندان خود را بلعید

سپس تیتانها را به قعر زمین باز . رزندان خویش را از شکم بیرون آوردکرونوس را خلع کرد و او را بر آن داشت که ف

اما ما در . این است روش به وجود آمدن خدایان، و چنین است شرحی که هزیود درباره آنها سروده است. فرستاد

تش آور، و از این زمرهاند داستان پرومته دوراندیش و آ. هاي دیگري هم برمی خوریم منظومه تئوگونیا به افسانه

داستان فسق و فجور فراوان خدایان، که به اعتبار آن همه یونانیان خود را از نسل خدایان میدانند، چنانکه همه 

دام یک از این ما نمیدانیم که ک. میشمارند میفالورامریکاییان به اصرار خود را بازمانده سرنشینان دلیر کشتی 

در آثار هومر . ها از فرهنگ ابتدایی و نزدیک به دوره توحش یونان ناشی شده و کدام یک را هزیود ساخته است افسانه

ها به خدایان کوه اولمپ نسبت  ها نیامده است، و شاید برخی از مفاسدي که در این افسانه جز اندکی از این افسانه

جعل ) هزیود(قی و رواج نقدهاي فلسفی، به وسیله خیال تیره خنیاگر آسکرا داده شده است، در دوره تکامل اخال

  . شده باشند

ها به دشتها فرود آمده و شعري استوار در وصف زندگی  هزیود، در منظومهاي که بدون شک از اوست، از قله کوه

  . آورده استکشاورزان سروده و آن را به صورت اندرزنامه عتاب آلودي براي برادر خود پرسئوس در

پرسئوس با . این منظومه کارها و روزها نام دارد، و هزیود در طی آن، به بهانه هدایت برادر خود، گفتنیها را میگوید

اکنون براي تو، : ((در مطلع منظومه آمده است. فریبکاري بخشی از میراثی را که به برادر رسیده ضبط کرده است
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آنگاه شاعر فضیلت و همت را توصیف .)) این سخن جز خیر تو منظوري ندارم پرسئوس بسیار ابله، سخن میگویم، و از

. هاي بیخردي میداند میکند و شرافتمندي و رنجبري را باالترین کرامتها میخواند و خوشگذرانی و تنبلی را نشانه

د راه فضیلتها را، مخصوصا خدایان جاوی. انتخاب انبوه رذیلتها براي تو آسانتر است، زیرا راه آن هموار و نزدیک است((

ولی، برخالف رنجهایی که در آغاز این راه وجود . در آغاز کار، سخت دراز و ناهموار و با رنج و کوشش قرین کردهاند

سپس هزیود براي کارهاي کشاورزي قانونهایی وضع میکند و بهترین فصل .)) دارد، پایان آن بسیار راحت بخش است

با بیانی که بعدها در شعرهاي عالی ویرژیل صیقل مییابد، برمی شمارد و برادرش را از کشت و نهالکاري و درو را، 

در بیان فصل زمستان سخت بئوسی . بسیار میگساردن در تابستان، و تن را کم پوشانیدن در زمستان برحذر میدارد

رودها بر اثر وزش باد شمال آب دریاها و . باد در این فصل به قدري سرد است که پوست گاوها را میکند: ((میگوید

ها  جنگلها ناله سر میدهند، صنوبرها فرو میافتند، و حیوانات، وحشت زده در برابر برف سفیدفام، به پناهگاه ;متموجند

هاي روستایی محیطی بس دلپذیر دارند، و این است پاداش کار و دالوري و  اما در همین هنگام کلبه.)) میشتابند

زنان کلبه نشین، که . ها راه یابند و نظام خانوادگی را بر هم زنند ي سخت نمیتوانند به کلبهبادها! زیرکی رنجبران

  . براي مردان بهترین یاور و برترین پاداشند، در مقابل فداکاریهاي مردان خود، جانفشانی میکنند

کرده است یا دوره ازدواج او، به از این رو میتوان گفت که یا تاهل اختیار ن. هزیود درباره زناشویی نظري قاطع نمیدهد

زیرا کسی که همسري در کنار دارد، با لحنی چنین کینه آلود درباره زن سخن . سبب مرگ همسر، کوتاه بوده است

البته هزیود، در پایان مطالبی که از تئوگونیا بر جاي مانده است، از روزگارانی که زنان قهرمان از مردان . نمیگوید

اما به طور کلی، در هر دو منظومه خود با غبطهاي . و خدایان زن شیوع داشتند یاد میکند قهرمان کمتر نبودند

آمیخته به کینه و سرزنش، همه بدیهاي جهان را به پاندوراي زیبا نسبت میدهد و میگوید که چون پرومته آتش را از 

  . تحفهاي به انسان بدهد خدایان دزدید، زئوس سخت به خشم افتاد و خدایان را به آفرینش زن واداشت تا

فرمان داد که هفایستوس بیدرنگ خاك را با آب درآمیزد و آواز و نیروي مرد را بر آن بیفزاید و بدو چهرهاي زیبا، به 

سپس از آتنه خواست تا او را بافندگی بیاموزد و به آفرودیته زرین فرمود که گرداگرد . هاي االهگان، بخشد سان چهره

به هرمس پیغام رسان امر کرد که ذهنی چون ذهن سگ بدو ارزانی . و عالیقی تباهیآور بپراکندسر او لطف و شهوت 

نام  ))پاندورا((و پیک خدایان آوازي نافذ در نهان او نهاد و او را ... همه فرمان بردند . ... دارد و در او خدعه بیافریند

  . د، زیرا همه ساکنان کوه اولمپ هدیهاي به او داده بودند تا بخوبی بتواند مردان پرتدبیر را بیازارددا

زئوس پاندوراي زیبا را به اپیمتئوس بخشید و، اپیمتئوس، برخالف راي برادرش پرومته که وي را از پذیرفتن 

س صندوقی عجیب و اسرارآمیز داشت که پرومته نزد اپیمتئو. هاي خدایان منع کرده بود، در برابر زیبایی زانو زد هدیه

. پاندورا از دیدن آن صندوق کنجکاو شد، پس صندوق را گشود. وي گذارده، و سپرده بود که هیچ گاه آن را نگشاید

چیزي جز امید در . ناگهان ده هزار بدي از درون آن صندوق به پرواز درآمدند و زندگی را براي انسان ناگوار کردند

زنان لطیف، زنان موذي، از پاندورا ناشی شدند زنان با آنکه با ((بدان سان که هزیود میگوید، . ق باقی نماندصندو

آري، زئوس . مردان به سر میبرند، نه تنها براي رفع نیازمندیها آنان را یاري نمیکنند، بلکه بر مشکالت آنان میافزایند

. ا اینهمه، شاعر پریشان معتقد است که تجرد خوشتر از ازدواج نیستب.)) زنان را به مردان بخشید تا مصدر شر باشند

زیرا پیري و تنهایی بدبختیهایی بزرگند، و دارایی آن کس که فرزندي ندارد، پس از مرگ او، به خویشاوندانش 

داشت، اما فرزند نیز باید . با اینهمه نباید پیش از سی سالگی ازدواج کرد. پس، مصلحت مرد در ازدواج است. میرسد

:اگر شماره فرزندان از یک تجاوز کند، اموال پدر، پس از مرگ او دستخوش انقسام میشود. نه بیش از یکی

  . سن ازدواج سی سالگی است. چون مردانگی تو به پختگی رسید، زنی را که به همسریت رضا دهد، با خود به خانه بر

  . ... از این حد چیزي مکاه و بر آن میفزاي
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  . ي برگزین که بتوانی اخالق پاك را با این عشق خردمندانه بر دل او نقش کنیدوشیزها

  . همسر تو باید دختري از اطرافیان تو باشد

  . و با چشمانی محتاط بنگر مبادا با انتخابی ابلهانه مایه خنده نزدیکان خود شوي

از آن نیست که سرنوشت همسري بهترین هدیه سرنوشت به انسان زنی است زیبا و پرهیزگار، و مصیبتی بدتر 

  . فرومایه، اسیر خورد و نوش، بر سر راهت قرار دهد

زنانی این گونه، بی آتش، پیکر رنجدیده تو را میسوزانند و در استخوانهاي نیرومند تو آشتی بر میافروزند که تو را در 

  . بحبوحه جوانی، پیر میگرداند

خدایان، در دوره خوش کرونوس که ویرژیل آن . با سعادت قرین بودهزیود بر آن است که انسان در آغاز ظهور خود 

زمین، . آفریدند که مانند خدایان، بدون رنج، زندگی میکرد)) نژادي زرین((نامیده است، )) سلطه کیوان((را دوره 

ها با شادي  سدهپس، انسانها . هاي آن را، با رستنیهاي خود، به بار میآورد خود، غذاي آن قوم را آماده میکرد و گله

اما دیري نگذشت که . پیري نمیشناختند، و مرگ براي آنان همچون خوابی بود بر کنار از کابوس و عذاب ;زیستند

هر یک از اینان در  ;را پستتر از مردم نخستین آفریدند)) نژاد سیمین((خدایان، به اقتضاي هوسهاي آسمانی خود، 

. درت با رنج به سر میبردظرف یک قرن به کمال رشد خود میرسید و بن

این مردم براي خود از برنج ابزار و سالح و خانه ساختند و چندان با  ;را آفرید)) نژاد برنجین((پس از آن، زئوس 

را آفرید که در تروا و تب )) نژاد قهرمانی((آنگاه زئوس . یکدیگر درافتادند که سرانجام مرگ سیاه آنان را در ربود

به وجود )) نژاد آهنین((در پایان، . خانه گرفتند)) جزیره خجستگان((بخوشی در الوسیون یا  جنگیدند و پس از مرگ

روزها را با رنج سپري میکردند  ;آمد، افراد این نژاد از نژادهاي پیشین پستتر و از اصالح و پاسداري قانون دورتر بودند

عی نمینهادند، و همه از فرمانهاي خدایان سر فرزندان بر پدران خود وق ;و شبها را به تلخی به روز میرساندند

بی اعتمادي و رشوه و تهمت و ظلم و فقر  ;به شهوترانی و تن آسانی میگراییدند و با یکدیگر میجنگیدند ;میپیچیدند

هاي پیش یا  کاش او در این دوره به دنیا نمیآمد، بلکه به دوره((هزیود با لحنی حسرتبار میگوید که . شیوع داشت

  . آرزو میکند که زئوس در انهدام مردم دوره آهن شتاب ورزد)). آن تعلق داشت پس از

از دریافت بدیهاي عصر خود، باور میدارد که . هزیود فقر و بیداد عصر خویش را بدین صورت الهوتی نمایش میدهد

بحق میرساند  ;تدر گذشته خدایان و قهرمانان بر جهان حکومت میکردهاند، و زندگی سیمایی خوشایند داشته اس

که انسان همواره، مانند کشاورزان بئوسی، دچار بینوایی و خواري نبوده است، اما در نمییابد که وي از منظر محدود 

طبقه خود به جهان مینگرد و نظراتش درباره زندگی، کار، و زن و مرد تا چه اندازه محدود و ناسوتی و، رویهمرفته، 

. زندگی انسانها داده است بسیار پستتر از تصویري است که در هومر یافت میشودتصوري که هزیود از . بازاري است

هومر شاعر بود، و میدانست که پرتوي . هومر تصوري از جنایت و ترس، و همچنین شکوه و بزرگواري، ترسیم میکند

نالید و از گستاخی زنان، هزیود دهقانی بود که از مخارج زن گرفتن می. از زیبایی، انبوهی از گناهان را جبران میکند

هزیود، با صراحت خشنی، وضعیت زشت طبقات پایین . که سر یک میز با شوهران خود مینشستند، شکایت داشت

جامعه اولیه یونان را تصویر میکند فقر شدید بردگان و برزگران کوچکی که با رنج خود تمام شکوه و بازیهاي جنگی 

ولی هزیود . رباره قهرمانان و امیران، و براي بزرگان و بانوان شعر میسرودهومر د. اشراف و شاهان را مهیا کردند

در اشعار هزیود بانگ رساي قیامهاي دهقانی را . شناخت و به توصیف زندگانی مردم ساده میپرداخت بزرگان را نمی

 .میشنویمکه، در آتیک، اصالحات سولون و دیکتاتوري پیسیستراتوس را به وجود آورد، 

. در بئوسی نیز مانند پلوپونز، زمینها متعلق به اشراف بود، و اشراف، دور از امالك خود، در شهرها به سر میبردند

این دریاچه اکنون خشک است، ولی در قدیم، به . آبادترین شهرهاي بئوسی در پیرامون دریاچه کوپایس قرار داشت
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در اواخر عصر هومر، اقوامی از حدود کوه بوئئون در اپیروس، . ک چند تونل و ترعه، اراضی اطراف را آبیاري میکردکم

خایرونیا، که در آنجا فیلیپ، با غلبه : از این قبیل است. به این ناحیه آباد یورش آوردند و شهرهاي متعدد را گرفتند

و اورخومنوس، که پایتخت دیرین قوم  ;پایتخت قوم مهاجم گشتتب، که بعدا  ;خود، به آزادي یونان پایان داد

تشکیل دادند و )) اتحادیه بئوسیایی((در اعصار قدیم، این شهرها و چند شهر دیگر اتحادیهاي به نام . مینوسی بود

ه را جشن مردم هر ساله مدیران اتحادیه را بر میگزیدند و در کورونیا به وجود آمدن اتحادی. سیادت تب را پذیرفتند

  . میگرفتند

مردم آتن اهالی بئوسی را مردمی بیذوق میخواندند و مسخره میکردند و کودنی آنان را به پرخوري و آب و هواي 

. مرطوب و مه آلود آنان نسبت میدادند درست همان گونه که فرانسویان کشور و اهالی انگلیس را به سخره میگیرند

زیرا مردم بئوسی در جریان تاریخ به کارهایی بس . از صواب بر کنار نبودند اتفاقا آتنیان در تحقیر بئوسی چندان

مثال مردم شهر تب با مهاجمان ایرانی همکاري کردند و . ناپسند دست زدند و حوادثی نامطلوب به وجود آوردند

وفادار جنگ قهرمانان دالور و . صدها سال همچون خاري در تن آتن فرو رفتند، ولی البته محسناتی هم داشتند

پالته، همچون هزیود رنجبر و مبارز، پینداروس بلند پرواز، اپامینونداس نجیب، و پلوتارك محبوب از این سرزمین 

  . باید مراقب باشیم که رقیبان آتن را از چشم مردم آتن ننگریم. برخاستند

II – دلفی  

عدد خطرناك میگذریم و به فوکیس میرسیم و از هاي مت پس از آنکه خایرونیا، شهر پلوتارك، را ترك میکنیم، از کوه 

در فاصله هزار قدمی، دشت کریسایا گسترده است که در آن . آنجا به دامنه کوه پارناسوس و شهر دلفی برمی خوریم

هاي بزرگ خلیج کورنت  پانصد قدم پایینتر، یکی از دهانه. هزاران درخت زیتون با برگهاي نقرهگون خود میدرخشند

در آن سوي . هاي دور میرسند، با آرامش تمام از آبهاي ظاهرا آرام آن میگذرند سد، و کشتیهایی که از راهبه نظر میر

پس از عبور . این دهانه وسیع، چند رشته کوه وجود دارد که آفتاب غروبگاهی جامهاي ارغوانی بر پیکرشان میپوشاند

به طوري که در . هایی پرشیب واقع شده است از پیچی، به چشمه کاستالیا میرسیم که در شکافی میان صخره

را از باالي همین صخره به زیر افکندند و بدین طریق ) آیسوپوس(ها آمده است، مردم دلفی، بیخردانه، ازوپ  افسانه

همچنین به گواهی تاریخ، فیلوملوس، سردار شهر فوکیس، مردم لوکریس . هاي آن چشمه افزودند افسانهاي بر افسانه

هاي دوگانه کوه  ها، قله باالتر از این صخره .دادها تعقیب کرد و شکست  دوم از همین صخره)) گ مقدسجن((را در 

یونانیان براي . پارناسوس قرار دارد و موزها، پس از خستگی از اقامت در کوه هلیکون، در این محل سکنا گزیدند

مه انبوه و دریایی که اشعه خورشید بر آن . هاي دشوار باال میرفتند ها صدها کیلومتر از روي صخره ه این قلهرسیدن ب

از این رو یونانیان باور داشتند که آنجا خدایی وحشتناك . میتابید، به آن نقطه منظرهاي زیبا و خوفانگیز میداد

ه رخ داده و باعث ترس مهاجمانی چون ایرانیان و مردمان هاي متعددي را که در آن نقط اینان زلزله. سکونت میکند

مومنان از دیرباز به آنجا میرفتند تا از بادهایی که . فوکیس و گل شده بود، دفاع خدایان از مقر خویش تلقی میکردند

که کنار مخرج  سنگ بزرگی. ها میوزد، یا گازهایی که از نهاد زمین برمیخیزد، آواز و اراده خدایان را بشنوند میان دره

. گازهاي زمین قرار داشت، به نظر یونانیان مرکز یونان و ناف عالم بود

مطابق . نزدیک این سنگ بود که یونانیان در آغاز براي گایا، االهه زمین، و بعدها براي آپولون معابدي ساختند

بعدا فویبوس افعی را با . دور میکردروایات، در قدیم نگهبان زیارتگاه دلفی افعی وحشتناکی بود که مردان را از آن 

بر اثر حریق از میان رفت،  548تیر به قتل رسانید و خود معبود آن پرستشگاه شد پس از آنکه معبد قدیمی آنجا در 

خانواده اشرافی آلکمایونیداي، که از آتن تبعید شده بود، با صرف اموال خویش و اموالی که از سراسر یونان براي 

در گرداگرد ساختمان معبد، که نماي آن از مرمر بود، رواقی به سبک . مد، معبد را از نو بنیاد نهادهمین کار گرد آ
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دوري ساختند و در داخل آن ستونهایی به سبک ستونهاي یونیایی به کار بردند و بارگاهی که یونانیان مانند آن را 

نجامید بر گرد کوه پیچیده و در هر گام به وسیله راه مقدسی که به این زیارتگاه میا. کمتر دیده بودند برپا کردند

این معبدهاي کوچک را مردم اولمپیا و دلفی و دلوس به . ها، رواقها، و معبدهایی کوچک زینت یافته بود مجسمه

صد سال پیش از جنگ ماراتون، . عنوان هدایایی براي خدایان یا مخزنی براي اموال مردم آن سامان به وجود آوردند

نظایر آنها در آتن و تب و کورنه ساخته شد، و . رنت و سیکوئون ساختمانهایی از این نوع در دلفی بنا کردندمردم کو

در میان هر یک از معبدهاي کوچک دلفی، . مردم کنیدوس و سیفنوس دست به ساختن زیباترین معابد کوچک زدند

نباید برد که در یونان، نمایش کاري دینی درست رو به روي کوه پارناسوس، تماشاخانهاي وجود داشت، و از یاد 

در باالي این اماکن، ورزشگاهی نیز ساخته شده بود که در آن یونانیان محبوبترین عبادت خود، یعنی . محسوب میشد

. سالمتی، دالوري، زیبایی، و جوانی را تمرین میکردند

نبوه جمعیتی را در نظر آوریم که براي شرکت ما میتوانیم اکنون منظره این محل را در عید آپولون تصویر کنیم و ا

در مراسم عید در حرکتند و در سراسر راه این شهر مقدس، و همچنین کاروانسراها و چادرهایی که براي پذیرایی 

زایران، با تردید و احتیاط، میان دکانهایی که بازرگانان زبردست متاعهاي . آنان برپا شدهاند، هیاهو به راه انداختهاند

ش را عرضه میکنند، میگردند، در اجتماعات دینی شرکت میجویند، و براي تحصیل خشنودي آپولون، به زیارت خوی

همچنین آهنگهایی میسرایند و دعا میخوانند و با خشوع در . معبد او میروند و قربانیها و هدایایی تقدیم میدارند

ازیهاي یونیایی میروند یا به نظاره کوه و دریا تماشاخانه مینشینند و سپس، با گامهایی سنگین، براي تماشاي ب

  . آري روزگاري زندگی بدین گونه میگذشت. میپردازند

III  - دولتهاي کوچک  

. اهالی بخش باختري خاك اصلی یونان از آغاز تاریخ یونان تاکنون به زندگی فالحتی و آرام خویش قانع بودهاند

ا، به سبب زندگی ساده خود، و دوري از مسیر تحوالنگیز بازرگانی، به مردم لوکریس و آیتولیا و آکارنانیا و آینیانی

ادبیات و فلسفه و هنر نمیگراییدند، و میدان بازي و تماشاخانه، که در آتیک اهمیت بسیار داشت، در این سرزمین 

این ناحیه به  در. معابد آنان به سبکی روستایی بنا شده و فاقد هر گونه جالل هنري بود. براي خویش جایی نیافت

آمفیسا در لوکریس، ناوپاکتوس در آیتولیا، و کالودون که روزگاري : شهرهایی کوچک و دور از یکدیگر برمی خوریم

در . گیون قرار داشتدر ساحل باختري کالودون، شهر مسولون .پرداختندملئاگروس با آتاالنته در آنجا به شکار گراز 

  . اینجا بود که مارکو بوزاریس تن به جنگ داد و بایرون کشته شد

بین آکارنانیا و آیتولیا، رود آخلوئوس، که بزرگترین رود یونان است و یونانیان خیالپرور براي آن دعا میخواندند و 

شمه رودي دیگر به نام سپرخئوس را هاي این رود در اپیروس، سرچ در نزدیکی سرچشمه. قربانی میکردند، واقع است

هاي همین رود در سرزمین آینیانیا، قوم آخایایی و قبیله کوچک هلنس، که نامش بر همه یونانیان  در کناره. میبینیم

هاي گرم گوگردي،  در جانب خاور، معبر ترموپیل یا ترموپوالي که، به خاطر وجود چشمه. اطالق شد، به سر میبرد

ها و خلیج مالیس قرار دارد، بسیار  قسمتی از آن، که بین کوه. نام گرفته است، به نظر میرسد) )هاي گرم دروازه((

آن سوي ترموپیل، پس از کوه اوترس و ناحیه فتیوتیس، سرزمین . تنگ و از لحاظ سوق الجیشی بسیار مهم است

. وسیع تسالی به چشم میخورد

در همه یونان سرزمینی مانند تسالی داراي . د، در اینجاستشهر فارسالوس، که شاهد غلبه سزار بر پومپیوس بو

در هر جانب رودهایی که سرانجام به رود پنئوس میریزند، . کشتیهاي فراوان، اسبهاي نیرومند، و هنر کم مایه نیست

میان این  رود پئوس راه خود را از. در نتیجه، خاك آن از مرز جنوبی تا دامنه جبال شمالی بسیار پرمایه است. روانند

هاي اوسا و اولمپ بستري به نام تمپه به وجود  ها میگشاید و از تسالی به دریاي تراکیایی میرود و در میان قله کوه
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در پیرامون این رود، . هاي پرشیب مرتفع، در طول شش کیلومتر، این رود خشمگین را احاطه کردهاند صخره. میآورد

در این شهرها امیران و زمینداران، . کرانون، تریکا، الریسا، گورتون، واالتیا فراي،: شهرهاي متعدد دیده میشود، مانند

در شمالیترین نقطه این ناحیه، کوه . که از دسترنج بردگان این سرزمینها بهرهاي میجستند، به حکمرانی مشغولند

واقع  پیریامالی و خاوري آن، هاي ش در دامنه. ها و مقر خدایان بود، قد علم کرده است اولمپ که داراي بلندترین قله

ماگنسیا، که کوه اوسا و کوه پلیون را در بر . موزها، پیش از آنکه به هلیکون بکوچند، در اینجا به سر میبردند ;است

  . گرفته است، بر کنار خلیج قرار دارد

جزیره بزرگ ائوبویا، در بین خلیجهاي ساحلی یونان و دریاي اژه به چشم میخورد و چند کیلومتر دورتر از ماگنسیا، 

این جزیره بر رشته کوهی تکیه دارد که از . در ناحیه خالکیس به سوي ساحل میگراید و تقریبا به بئوسی میپیوندد

هاي ساحلی جزیره ائوبویا به دشت. اولمپ به اوسا و پلیون و اوترس مربوط میشود و در جزایر سیکالد پایان میپذیرد

  قدري حاصلخیزند که، در عصر هجوم قوم دوري، یونیاییهاي سرزمین آتیک را وسوسه کرد و سپس آتنیان را به فتح 

آتنیان بدرستی دریافتند که اگر آتن به محاصره افتد و نتواند از غالت ائوبویا بهره جوید، مسلما مردم . خود برانگیخت

. خالکیس منبع مس و آهن و صدف، و یکی از مهمترین مراکز معدنی یونان بود. داد از قحطی جان خواهند

سکه زنی باعث . شمشیرهاي بیمانند و گلدانهاي مفرغی آن، از لحاظ استحکام و ظرافت در همه جا اشتهار داشتند

و مقادیر ائوبویا تقریبا در  اوزان. افزایش ثروت خالکیس و ایجاد کوچنشینهاي تجارتی در تراکیا و ایتالیا و سیسیل شد

سراسر یونان رواج یافت، همان گونه که الفباي خالکیس از طریق کوچنشین کومه به روم رسید و بعد به صورت خط 

در جنوب خالکیس، شهر ارتریا، یعنی رقیب کهن خالکیس، واقع بود، و یکی از . التین و الفباي اروپایی کنونی درآمد

اگر از این نکته بگذریم، در تاریخ فلسفه و . مندموس در آنجا حوزهاي فلسفی تاسیس کردشاگردان افالطون به نام 

م بر تنگه  ق 411خالکیس به وسیله پلی چوبین، که به سال . هنر یونان هیچ گاه به نام ارتریا و خالکیس بر نمیخوریم

  . ائوریپوس ساخته شد، با بئوسی مرتبط است

در این . یلومتر، شهر کوچک آولیس، یعنی قربانگاه دختر آگاممنون، واقع استدر جنوب بئوسی، به فاصله چند ک

عدهاي از افراد آن در ایجاد کوچنشین کومه، که در . سرزمین، روزگاري یک قبیله گمنام به نام گرایی به سر میبرد

له، گرایکی، یا گریگ خواندند، و رومیان مردم یونان را به نام این قبی. نزدیکی ناپل بود، با مردم ائوبویا همکاري کردند

در جنوب . از آن پس، تمام دنیا یونانیان را به اسمی خواند که خود یونانیان هیچوقت آن را به خود اتالق نمیکردند

م به  ق 500آولیس، شهري است به نام تاناگرا، و در این شهر بانویی میزیست به نام کورینا که در حدود سال 

م  هاي کوچک در قرن پنجم و چهارم ق بهترین مجسمه. شاعر بزرگ، پینداروس، جایزه گرفت مناسبت اشعار خود، از

هاي پیرامون آتن از  و کوه. در هشت کیلومتري جنوب تاناگرا، سرزمین آتیک قرار دارد. نیز در این شهر ساخته میشد

  . فراز کوه پارنس خودنمایی میکنند

IV - آتیک  

  محیط آتن  -1

هوا پاکیزه و خنک و آفتابی است، و خورشید در هر سال : یط جوي نیز متفاوت بنظر میرسددر آتیک حتی شرا

هواي پاکیزه آتن در تیزهوشی : ((افتد تازه وارد در آتیک فورا به یاد سخن سیسرون می. سیصد روز تابندگی دارد

  . شمار میروندزمستان و پاییز فصلهاي بارندگی آتیک به .)) مردم آتیک بزرگترین تاثیر را دارد

هاي اطراف آن هر ساله چهار  در آتن تقریبا سالی یک بار، و در قله. مه بندرت رخ مینماید. تابستان کمتر باران میبارد

در گذشته، در مردابهاي نواحی کم ارتفاع . فصل تابستان گرم، ولی خشک و قابل تحمل است. یا پنج بار برف میبارد

تقریبا همه جا سنگهاي قلیایی در مجاورت خاك  ;خاك آتیک قوت ندارد. مه میزدبیماري ماالریا، به تندرستی لط
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ظهور تمدن در آتیک صرفا به  .میآیدسطح زمین قرار دارد و زراعت به مثابه نبردي سخت براي تحصیل رزق در 

. کار آن در پرورش زیتون و انگور میسر شدخاطر بازرگانی پرتهور این خطه و پشت

این شهرها در همه جا پراکنده . جاي بسی تعجب است که در این شبه جزیره بایر، شهرهاي متعددي به وجود آمد

در آغاز دوره نوسنگی، مردمی نیرومند و فعال . ها هاي موجود بین تپه در کنار هر بندرگاه ساحلی و تمام دره: بودند

. سپس قوم یونی، بر اثر تهاجم و هجرت اقوام شمالی، از بئوسی و پلوپونز به آتیک ریختند. سر میبردنددر آتیک به 

اینان، که با پالسگیها و موکناییها و آخایاییها آمیخته بودند، با مهمان نوازي بومیان مواجه شدند و با آنان اختالط 

نمیکرد، بلکه یک دودمان مختلط مدیترانهاي، با قامتهاي  در آتیک، یک نژاد فاتح خارجی بومیان را استثمار. کردند

هاي سبزه، در آن زندگی میکرد که مستقیما خون و فرهنگ کهن هالسی را به ارث برده بود و با  متوسط و چهره

افتخار از کیفیت بومی خود آگاه بود، و توانست دوریهاي تازه به دوران رسیده نیمه وحشی را از حریم ملی خود 

  . ن نگاه داردبیرو

هر خانواده به قبیلهاي بستگی داشت و هر قبیله خود را از نسل . قوانین اجتماعی آتیک براساس پیوستگی خونی بود

قهرمانی مقدس میدانست، خداي معینی را پرستش میکرد، تشریفات دینی خاصی را به جا میآورد، و داراي حاکم و 

اعضاي قبیله با غیر ازدواج نمیکردند و میراث آنان به غیر . بود خزانه دار و زمین مشترك و گورستان اختصاصی

این . دفاع از قبیله، یا هر یک از اعضاي آن، بر عهده همه اعضاي قبیله بود. همه در همکاري میکوشیدند ;نمیرسید

سر میبردند، و هر  در آتیک چهار قبیله به. اصل در مورد انتقامگیري از قبایل دیگر یا برخی از افراد آنها صدق میکرد

این سلسله مراتب خونی، . یک شامل سه تیره، و هر تیره شامل سی طایفه، و هر طایفه تقریبا شامل سی خانواده بود

از این رو کلیستنس، هگامی که . که مبناي سازمان اجتماعی و نظامی به شمار میرفت، باعث تثبیت طبقه اشراف شد

  . ونی سازمان جامعه را الزم دیددرصدد استقرار دموکراسی برآمد، دگرگ

ها ظاهرا در ابتدا موطن قبیلهاي بود و به نام خدا یا پهلوان معبود آن قبیله خوانده میشد،  هر یک از شهرها و دهکده

نخست پا به . مسافري که از بئوسیاي خاوري به آتیک میرفت. چنانکه نام شهر آتن ماخوذ از نام االهه آتنه بود

و خاطرهاي نازیبا از این شهر مرزي که مانند سایر شهرهاي مرزي، مسافر را دچار وحشت میکرد  اوروپوس میگذاشت

اوروپوس النه فروشندگان : ((م، در توصیف آن، چنین میگوید ق 300دیکائرخوس تقریبا به سال . با خویش میبرد

. و گوشت آنان ریشه کرده است فرومایگی در پوست. ماموران گمرك در اینجا حرصی بیمانند دارند. حیله گر است

مسافر اگر از اوروپوس به .)) بیشتر مردم آن خشن و بدرفتارند، زیرا مردمان ظریف و تربیت یافته را پس راندهاند

جنوب میگرایید، با یک عده شهر نزدیک به یکدیگر برخورد میکرد، مانند رامنوس، آفیدنا، دکلیا، آخارناي، ماراتون، و 

هاي  آخارناي، در پرتو یکی از نمایشنامه. ر جنگهاي پلوپونزي به عنوان محلی استراتژیک شناخته شددکلیا د. براورون

براورون شهري فعال بود، و مجسمهاي از . که از جهتی بدان پرداخت، شهرت یافت) آریستوفانس(آریستوفان 

کثیري از مردم  ;ن شهر قرار داشتآرتمیس، که اورستس و ایفیگنیا از شبه جزیره تاوروس آورده بودند، در معبد آ

مسافر، پس از ترك . آتیک هر چهار سال یک بار به آنجا میشتافتند و در جشن آرتمیس یا برائورونیا شرکت میکردند

الئوریون محض کانهاي نقره . این شهرها و گذر از پراسیاي و توریکوس، به ناحیه الئوریون، سپس به سونیون میرسید

سونیون، که در انتهاي شبه جزیره واقع است، دریانوردانی را که در راه رب  ;مورد توجه بودو موقعیت جنگی خود 

در ساحل باختري آتیک، آنافلوستوس، و پس از آن . النوع پوسیدون نذري داشتند به معبد بزرگ خود جلب میکرد

آنسوتر، الئوسیس شهري که از لحاظ دمتر، االهه کشاورزي، و . آیاس و اوریپید، قرار داشتموطن  ساالمیس،جزیره 

کاالهاي سراسر مدیترانه، به میانجی این . مناسکی که به افتخارش برپا میشد، مقدس بود و بندر پیرایئوس واقع بود

دشواري زراعت در . ن قرار گرفتبندر مستحکم که پیش از تمیستوکلس به ارزش آن پی نبرد، در اختیار مردم آت
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. هاي مناسب، مردم آتیک را به بازرگانی کشاند آتیک، نزدیکی همه بخشهاي آتیک به دریا، و فراوانی بندرگاه

بازرگانان در پرتو دالوري و ابتکار خود بازارهاي اژه را در انحصار خود گرفتند، و دارایی و نیرومندي و فرهنگ آتن در 

  . ن امپراطوري بزرگ بازرگانی پدید آمدعصر پریکلس از همی

  آتن در عهد حکومت متنفذان  -2

پیش از این گفتهایم که به گمان . شهرهاي آتیک نه تنها آتن را احاطه کرده بودند، بلکه بدان بستگی داشتند

در هشت کیلومتري بندر  .بخشیدیونانیان، تسئوس به شهرهاي آتیک نظام سیاسی یگانه و پایتخت واحدي 

هاي هومتوس و پنتلیکوس و پارنس، شهر آتن از گسترش ارگی که موکناییان کهن ساخته  پیرایئوس، و بین کوه

قدرت در دست خاندانهاي کهن و مالکان بزرگ . بودند به وجود آمد، و مالکان زمینهاي آتیک در آن سکنا گرفتند

ینان، در مواقعی که پایه امنیت بالد خویش را متزلزل میدیدند، به سلطه یک پادشاه رضا میدادند، ولی به هنگام ا. بود

خود  مهاجمپس از شاه کودروس، که به هنگام دفاع در برابر دوریان . آرامش، به شیوه ملوك الطوایف به سر میبردند

را قربانی کرد و چون قهرمانی مرگ را پذیرا شد، بزرگان شهر اعالم داشتند که کسی شایسته جانشینی او نیست، و 

در سال . این آرخون مادام العمر عهده دار حکومت بود. برگزیدند) سرکرده(به جاي پادشاه براي خود یک آرخون 

، این مدت را به یک سال تنزل 683و سپس، در سال  سال محدود گردانیدند 10، مدت حکومت آرخون را به 752

دیگري که تنها بر  ;سال به نام یکی از آن نه نامگذاري میشد. دادند و بعدا قدرت را میان نه آرخون تقسیم کردند

یکی دیگر از آنان سرداري لشکر، و شش تن دیگر قانونگذاري را بر  ;نام میگرفت)) پادشاه((امور دینی ریاست داشت، 

در آتن نیز مانند اسپارت و روم، پایان یافتن رژیم پادشاهی به منزله پیروزي مردم یا گامی به سوي . هده داشتندع

دموکراسی نبود، بلکه به منزله بازگشت قدرت ملوك الطوایف بود این نیز یکی دیگر از نوسانات تاریخی میان 

ها را از شاه گرفتند و فقط مقام کهانت را براي او در نتیجه، همه قدرت. حکومتهاي منطقهاي و حکومت مرکزي بود

در قانون اساسی آتن دوام آورد، ولی این کلمه دیگر بر معنی حقیقی خود داللت )) پادشاه((البته لغت . باقی گذاشتند

. ین ببرندآري، صاحبان نفوذ چه بسا نهادهاي اجتماعی را دگرگون یا نابود میکنند، بدون آنکه نام آنها را از ب. نمیکرد

در دوره حکومت آنان، مردم از لحاظ سیاسی به سه طبقه تقسیم . حکومت آتیک مدت پنج قرن در دست اشراف بود

ران که هر طبقه گاودا ;کنندطبقه سواران که مالک اسب بودند و میتوانستند، براي جنگ، سوار نظام تدارك : میشدند

هاي سبک  طبقه کارگران مزدور که دسته ;یک داراي دو گاو بودند و براي تشکیل پیاده نظام سنگین آمادگی داشتند

تنها دو طبقه نخست شارمند به شمار میآمدند، و حکام و قضات و کاهنان از طبقه سواران . پیاده را تشکیل میدادند

ره حکومت خود، در صورتی که در ایام تصدي رسوایی به بار نیاورده و آرخونها، پس از سر آمدن دو. انتخاب میشدند

این شورا . در میآمدند) بوله(خوشنامی خود را از دست نداده بودند، به عضویت دایمی شوراي روساي قبایل 

دوران  حتی در. شامگاهان در آریوپاگوس یا تپه آرس برپا میشد و آرخونها را انتخاب میکرد و بر کشور حکم میراند

سلطنت نیز این شورا اقتدارات شاه را محدود میکرد، و حاال، در دوران حکومت اقلیت متنفذ، این شورا همانند شوراي 

  . روم سلطه کامل داشت

طبقه اول اشراف بودند که در شهرها در تجمل : سکنه آتن از لحاظ اقتصادي هم به سه طبقه تقسیم میشدند

 ;دور زمینهاي آنان را میکاشتند و بازرگانان داراییهاي نقدي آنان را به کار میانداختندمیزیستند بردگان و کارگران مز

طبقه دوم پیشه وران و صنعتگران و بازرگانان و کارگران آزاد را شامل میشد که، از لحاظ ثروت، پس از اشراف قرار 

رگانی به برکت ضرب سکه رونقی بیشتر چون بر اثر کوچنشینی بازارهایی براي داد و ستد فراهم آمد و باز. داشتند

یافت، این طبقه قوام گرفت و در عصر سولون و پیسیستراتوس در حکومت رخنه کرد و در عصر کلیستنس و 

 ;کارگران اکثر از مردمان آزاد بودند و بردگان اقلیتی کوچک محسوب میشدند. پریکلس به اوج اقتدار خود رسید
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اینان زارعین کوچکی بودند که میبایست با خست زمین و طمع رباخواران . بودندفقیرترین طبقه، کارگران کشاورزي 

. و اشراف زمیندار دست و پنجه نرم میکردند و دل خوش میبودند که به داشتن تکه زمینی مفتخر هستند

ارتر از برخی از کشاورزان فقیر، در گذشته، زمینهاي وسیع در تملک داشتند، ولی بدان سبب که همسران آنان پرب

مالکیت . زمینها بودند، زمینها، در نتیجه تقسیم در میان فرزندان متعدد، رفته رفته به صورت قطعات کوچک درآمد

اشتراکی زمین توسط طایفه و خانواده پدر ساالر از بین میرفت و حصار و گودال و پرچین، ظهور مالکیت حسودانه 

و زندگی روستایی متزلزل شد، بسیاري از کشاورزان به رغم بعد از آنکه زمینها کوچک . فردي را مشخص میکرد

جرایم و منع قانونی زمینهاي خود را فروختند و راهی آتن و شهرهاي کوچکتر شدند تا به تجارت و صنعت و کارگري 

برخی دیگر که از عهده وظایف مالکیت بر نمیآمدند، امالك اشراف را به اجاره گرفتند و قسمتی از . مشغول شوند

کسانی دیگر در محلهاي خود ماندند و چندي با وامگیري دوام . محصول را به عنوان کارمزد خود دریافت داشتند

بستانکاران تا دریافت . آوردند و سپس ناگزیر زمینهاي خود را به بستانکاران واگذاشتند و خود مزدور آنان شدند

هنی میگذاشتند تا بدین وسیله مالکیت خود را بدهی خود مالک زمین محسوب میشدند و تخته سنگی روي زمین ر

به گفته . در نتیجه، بتدریج خرده مالکی کمتر، کشاورزان آزاد قلیلتر، و مالکان عمده افزونتر شدند. اعالم دارند

همه زمینها به عدهاي قلیل تعلق یافت، و کشتکاران و زنان و فرزندان آنان به صورت برده در معرض فروش ((ارسطو، 

بازرگانی خارجی و تبدیل معامالت پایاپاي به .)) ه شدند، زیرا قادر به بازپرداخت وام یا اجاره بهاي خود نبودندگذارد

هاي فالحتی آنان از عهده رقابت با  داد و ستد پولی به نوبه خود لطماتی دیگر بر کشاورزان وارد آورد، زیرا فراورده

مد و با بهاي مناسب به فروش نمیرسید، در حالی که خود آنان محصوالت فالحتی که از خارج وارد میشد بر نمیآ

ناگزیر از خرید مصنوعاتی بودند که بهاي آنها هر ساله، به سبب عواملی که از کنترل خریداران بر کنار بود، باال 

نجام، سرا. از اینها گذشته، خشکسالی، کثیري از کشاورزان را میکشت و کثیري را به خاك سیاه مینشانید. میرفت

. تنگی زندگی در آتیک به جایی کشید که مردم جنگ را براي خود نعمتی شمردند و با آغوش گشاده پذیرفتند

 جنگ، هر چه بود، احتماال به تصرف زمینهاي جدید میانجامید و معموال از شماره دهانهایی که براي غذا باز بود، می

در راه خویش نمیدیدند، در جریان سودجویی چندان پیش در شهرها، مردم طبقه میانه، که موانع قانونی . کاست

قیمت زور بازو آن قدر . میرفتند که باعث عسرت کارگران آزاد میشدند و تدریجا آنان را با بردگان برابر میساختند

ان پایین آمد که مردم مرفه با دیده تحقیر به کار بدنی نگریستند و کار یدي نمودار بندگی و دور از شان آزاد مرد

غالت را که قوت مردم بود به خارج . مالکان زمین که به ثروت روزافزون بازرگانان رشک میبردند. تلقی گشت

. میفرستادند و در نهایت، زیر لواي قانون قرض، خود اهالی آتن را هم به فروش رساندند

م مامور تنظیم و،  ق 620ه سال دراکون تقریبا ب. قوانین دراکون چند صباحی مردم را به رفع تباهیها امیدوار کرد

بنابر آنچه ما از آن قوانین میدانیم، . براي اولین بار، تدوین یک روش قانونی شد تا نظم را به آتیک بازگرداند

. اساسیترین پیشرفت قوانین دراکون، توسعه نسبی امکانات براي احراز مقام آرخونی در میان ثروتمندان نوپا بود

قانون . تا آن زمان، بنابر رسم تالفی، در صالحیت خانواده بود، به مجلس سنا واگذاشتهمچنین حق قصاص را که 

اما، براي آنکه طالبان قصاص را به قبول آن وادارد، ناچار از وضع مجازاتهاي سخت . اخیر جدا اصالحی اساسی بود

ط خاطره مجازاتهاي شدید او در اذهان از این رو، بعد از آنکه با پیدایش قوانین سولون قوانین دراکون لغو شد، فق. شد

در واقع، دراکون رسوم خشن رژیم ملوکالطوایفی را در قانون خویش گنجانید و براي نجات دادن وامداران . باقی ماند

با اینکه تا حدي دامنه حقوق سیاسی را توسعه داد، ولی از نفوذ . و محدود کردن استثمار بینوایان گامی برنداشت

به طور کلی، . دادگستري نکاست و به آنان امکان داد که قوانین را بر طبق مصالح خویش تفسیر کننداشراف در کار 
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اگر کسی دست به دزدي کوچکی میزد یا در کار مسامحه میکرد، . قانون دراکون بیش از پیش مالکان را تقویت کرد

   .میرسیدبه هالکت . ا بیگانه بودو اگر برده ی. در صورتی که شارمند آتیک بود، از حقوق مدنی محروم میشد

م، کینه بینوایان علیه ثروتمندان که کامال از پشتیبانی قانون برخوردار بودند سخت تحریک شد  در اواخر قرن هفتم ق

هر جا توانایی و هوشیاري آزاد باشد،  ;ستبرابري پدیدهاي غیرطبیعی ا. و اوضاع آتن به سر حد انقالب کشیده شد

برابري و حریت قرین . نابرابري باید آنچنان رشد کند که تا باالخره با فقر عمومی ناشی از جنگ طبقاتی از بین برود

پلوتارك در . انباشت سرمایه در آغاز امري ضروري است، ولی در پایان امري مهلک میشود. نیستند، دشمن یکدیگرند

اختالف ثروت میان غنی و فقیر به اوج خود رسیده بود و به نظر میرسید که شهر در اوضاع : ((میگوید این باره

فقرا .)) خطرناکی به سر میبرد، و هیچ وسیلهاي براي جلوگیري از اغتشاش وجود نداشت، مگر یک قدرت استبدادي

هاي فاسد همواره بر  بان است و دادگاهمیدیدند که هر ساله وضع آنان بدتر میشود و حکومت و ارتش در دست اربا

توانگران که دیگر نمیتوانستند با قوانین جاري . پس، براي تعدیل ثروت، آماده قیام شدند. ضد ایشان راي میدهند

ها، که نه تنها اموال آنان، بلکه نظام  و در برابر توده. قروض خود را وصول کنند، به قوانین پیشین توسل جستند

. و تمدن ایشان را هم تهدید میکردند، به دفاع برخاستند اجتماعی و دین

  انقالب سولون  -3

مردي به نام سولون به پا خاست و، بدون جبر یا : در بحبوحه این کشاکش، حادثهاي عجیب و باورنکردنی روي داد

فیصله دهند و با حتی سخنان شدیداللحن، ثروتمندان و فقرا را به نحوي یکسان قانع کرد که اختالفات موجود را 

این سازش در آتن به طوري صورت گرفت که نه تنها از هرج و مرج جلوگیري کرد، بلکه نظم . یکدیگر سازش کنند

  . براستی نهضت سولون یکی از معجزات امیدبخش تاریخ بود. سیاسی و اقتصادي نوینی به جاي نظام پیشین نشانید

او خود نسب خویش . اندانهابود و نسبش به پادشاه کودروس میرسیدپدر سولون از طبقه اشراف و از پاك خونترین خ

مادرش با مادر پیسیستراتوس، جبار معروف که ابتدا از قوانین سولون سرپیچی کرد، ولی . را تا پوسیدون برمی شمرد

شعر : برد سولون در جوانی با تمام نیرو از زندگی دوران خود بهره. بعد به تحکیم آنها پرداخت، خویشاوندي داشت

سر داد و، مانند تورتایوس، با شعر خود مردم را به هیجان آورد و به جنگ و فتح )) عشق یونانی((سرود و نغمه 

اشعارش مبهم و بیروح، ولی اندرزهایش نیکو . در میانه عمر، اخالقش، برخالف شعرش، بهبود یافت. ساالمیس کشانید

وتمندند، و در عین حال کسانی که از آنان بهترند، در تنگدستی به سر بسیاري از مردم ناشایست ثر: ((اعالم کرد. شد

با این وصف، ما حاضر نیستیم که آنچه داریم به آنان دهیم و ثروت آنان را بستانیم، زیرا از این دو یکی . میبرند

لذت آفرین و لطف ثروت توانگران از ثروت آن که فقط مالک معده و ریه و دست و پاي .)) ماندنی است و دیگر رفتنی

سولون، با وجودي که در قوانین خود سکوت در برابر . جوانی و وجودي هماهنگ با تنوعات حیات است، گرانتر نیست

با اینهمه، سولون کارها و . شورش را جنایت دانست، عمال در برابر شورشی که در آتن روي داد بیطرفی پیش گرفت

  . ا بر فقرا میشد منع کردهایی را که سبب تفوق روزافزون اغنی شیوه

سولون به تجارت .)) ثروتش را به سبب سخاوت خود از دست داد((اگر قول پلوتارك را قبول کنیم، پدر سولون 

هاي وسیعی در زمینه تجارت کسب کرد و گذارش به نواحی دوردست  پرداخت و از سوداگران کامروا شد و تجربه

سال  45یا  44، که هنوز جوان بود و 594در سال . درستکاري شهره شد کردارش با گفتارش همنوا بود و به. افتاد

به او اختیار تام  ;بیشتر نداشت، نمایندگان طبقات متوسط نزد او آمدند و از او خواستند تا منصب حکومت را بپذیرد

. ا بازگردانددادند که آتش جنگ طبقات را فرو نشاند و قانون اساسی جدیدي براي کشور وضع کند و ثبات دولت ر

طبقات باال هم، با این اعتقاد که ثروتمندي چون او الزاما مردي محافظه کار خواهد بود، با بیمیلی به حکومت و 

. اصالحات او تن دادند
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چون قدمی براي تقسیم مجدد اراضی برنداشت، . نخستین مساعی او ساده، اما از لحاظ اصالحات اقتصادي مهم بودند

کرد، در حالی که اگر دست به این کار میزد، جنگی داخلی در میگرفت که یک نسل تمام طول  افراطیان را نومید

، ))برداشتن تعهدات((او، براساس اصل معروف خود یعنی اصل . میکشید و اختالفات و جنگ طبقاتی را تشدید میکرد

همه  .انداخت، از اعتبار ))اشتندهمه وامهایی را که مردم به یکدیگر یا به دولت د((همان طور که ارسطو میگوید، 

اراضی آتیک را از گرو درآورد و، عالوه بر این، کسانی را که به سبب عجز از پرداخت وام برده شده بودند آزاد کرد و 

بازخرید و آزادي بخشید و از آن پس این گونه  حتی افرادي را که به عنوان برده فروخته و به خارج برده شده بودند،

این دیگر ناشی از ویژگیهاي بشري بود که برخی از دوستان او، چون از تصمیم او براي . برده سازي را ممنوع کرد

الغاي دیون باخبر شدند، اراضی پهناوري را به رهن گرفتند و بعدا، بدون پرداخت حق رهن، آن اراضی را نگاه 

و مینویسد که کسانی از این کار به ثروتهاي هنگفت رسیدند، ولی ثروتهاي خود را از میراث نسلهاي ارسط. داشتند

ولی بزودي مردم دریافتند که سولون خود از . پس، سولون به مسامحه یا سودجویی متهم شد. پیشین قلمداد کردند

ان به اعتراض گشادند و گفتند که قوانین با این وصف، توانگران ده. طلبکاران بوده و از آن قانون زیان برده است

لیکن بیش از ده سال از صدور آن قوانین نگذشته بود که آتنیان، تقریبا . سولون وسیله مصادره اموال اغنیاست

  . باالتفاق، اصالحات سولون را وسیله پیشگیري از انقالب خونین خواندند

هاي  اما، چنانکه ارسطو نوشته است، سولون سکه. ت نظر داددرباره سایر اصالحات سولون نمیتوان بروشنی و با قاطیع

هاي ائوبویا را رواج داد و  آرگوس را، که به امر فیدون ضرب شده و تا آن زمان در آتیک رایج بود، منسوخ کرد و سکه

 ;بیان پلوتارك در این باره از بیان ارسطو رساتر است .شمرددراخما بود، با صد دراخما برابر  73مینا را، که معادل 

سولون مقرر داشت که مینا، به جاي هفتاد و سه دراخما، به صد دراخما تسعیر شود و بدین ترتیب، هر : ((گفته است

شد که میبایست این امر به نفع کسانی . چند مقدار پولی که مبادله میشد تغییر نکرد، ولی ارزش آن پایین آمد

فقط آدم مطبوع و .)) و در عین حال، ضرري نیز متوجه بستانکاران نکرد ;قروض کالنی را پرداخت میکردند

سخاوتمندي چون پلوتارك میتوانست تورمی ابداع کند که در عین کمک به بدهکاران، ضرري نیز متوجه بستانکاران 

 .استبهتر از هیچ نکند بدون شک، در برخی موارد، نیمی از یک قرص نان 

در مقدمه . پایدارتر از این اصالحات اقتصادي، احکامی تاریخی است که به موجب آن قوانین سولون به وجود آمدند

به جرمی سیاسی  مقرر شد که زندانیان آزاد شوند و هر کسی که. این قوانین، حکم عفو عمومی به چشم میخورد

سولون به طور . تبعید شده بود، به شرط آنکه جرم او توطئه علیه حکومت نبود، میتوانست به محل خود بازگردد

قوانین . صریح یا ضمنی بیشتر قوانین دراکون را منسوخ و فقط قانونی را که مخصوص کیفر قاتالن بود ابقا کرد

اغنیا و فقرا به طور مساوي مقید به قوانین یکسان . نا دربرگرفتسولون همه مردم آزاد آن سرزمین را بدون استث

چون سولون دانست که نمیتواند نقشه اصالحات خود را جز به . شدند، و کیفرهاي واحدي درباره همگان معمول شد

هار کمک بازرگانان و صنعتگران و سهیم کردن آنان در امور دولت اجرا کند، اهالی آتیک را بر حسب دارایی به چ

، و ایشان کسانی بودند که درآمد سالیانه آنان برابر پانصد ))دارندگان پانصد پیمانه((گروه اول : گروه تقسیم کرد

گروه  ;گروه دوم کسانی بودند که درآمد آنان به سیصد تا پانصد پیمانه میرسید ;پیمانه از محصوالت کشاورزي بود

درجه . گروه چهارم شامل سایر مردم آزاد میشد ;سیصد پیمانه بودسوم مردمی بودند که درآمد آنان بین دویست تا 

حرمت اجتماعی فرد و همچنین مقدار مالیات او هم از روي همین گروهبندي تعیین میشد، و بدون پرداخت مالیات 

مالیات بار از درآمد سالیانه خود  5و  10و 12سه گروه اول و دوم و سوم بترتیب . از حرمت اجتماعی نیز محروم بود

ولی گروه چهارم از پرداخت مالیات مستقیم . میدادند، و مالیات امالك در واقع نوعی مالیات بر درآمد تدریجی بود

آرخونها و فرماندهان ارتش تنها از گروه اول انتخاب میشدند، افراد گروه دوم فقط حق داشتند که براي . معاف بود
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وند، گروه سوم منحصرا به خدمت نظام سنگین اسلحه گمارده میشد، و مشاغل اداري پایینتر و سواره نظام انتخاب ش

این گروهبندي بی نظیر اصل قرابت را، که مبناي سازمان . گروه چهارم فقط میتوانست جزو سربازان ساده درآید

یا به پیشین جامعه و حکومت اشراف بود، ضعیف کرد و دولتی را به وجود آورد که بر مبناي درجه افتخار و مقام، 

م، حکومتهاي  در قرن ششم و قسمتی از قرن پنجم ق. عبارت سادهتر، بر مبناي میزان مالیات بردرآمد شکل میگرفت

  . هاي یونانی برقرار شد مشابهی در اکثر کوچگاه

قوانین سولون مجلس سناي سابق، یعنی مجلس آریوپاگوس، را در راس دولت ابقا کرد، با این تفاوت که آن را از 

ار متنفذان قدیم بیرون آورد و قلمرو قدرت آن را محدود کرد و درهاي آن را به روي تمام افراد طبقه اول انحص

بعد از . با این وصف، مجلس سنا هنوز داراي اقتدارات بسیار بود و بر رفتار مردم و دیوانساالران نظارت میکرد. گشود

. ز چهار قبیله جامعه صد عضو براي آن انتخاب میکردندمجلس سنا، شورایی مرکب از چهار صد عضو بود، و هر یک ا

. انتخاب، رسیدگی، و آماده کردن اموري که میبایست مورد رسیدگی مجمع عمومی قرار گیرد، به عهده این شورا بود

سولون، چه بسا از روي خیراندیشی و آینده نگري، در وراي این روبناي حکومت متنفذان که مایه خرسندي 

مجمع اکلسیا را که در عصر هومر وجود داشت، . ود، سازمانهایی پدید آورد که اساسا دموکراتیک بودندقدرتمندان ب

این مجمع، که همه اعضاي جامعه حق عضویت آن را داشتند، . احیا کرد و به صورت مجمع عمومی جدیدي درآورد

که تا آن زمان از طرف مجلس سنا بدین هر ساله از میان کسانی که صاحب پانصد پیمانه درآمد بودند، آرخونها را، 

منصب تعیین میشدند، برمیگزید و حق داشت، هر وقت بخواهد، دیوانساالران را استیضاح و حتی به دادگاه جلب و 

هنگامی که مدت خدمت آرخونها به سر میرسید، مجمع رفتار آنان را در مدت خدمت مورد سنجش . مجازات کند

از اینها مهمتر، هر چند در . میتوانست آنان را از حق عضویت مجلس سنا محروم کندقرار میداد و، اگر میخواست، 

ظاهر امر نشان نمیداد، این بود که پایینترین طبقه در میان شارمندان، همتراز طبقات باال، حق شرکت در قرعه 

هاي  که دادگاه کشی براي مجلس هلیایا را داشتند این مجلس، مجلسی بود از شش هزار عضو، یک هیئت منصفه

این مجلس همچنین به تقاضاي . مختلف تشکیل میدادند و بر تمام موارد، مگر جنایت و خیانت، رسیدگی میکردند

برخی گمان میکنند که سولون عمدا به : ((ارسطو در این باره میگوید. تجدیدنظر در احکام قضات نیز رسیدگی میکرد

با استفاده از نیرویشان در قوه قضاییه، نفوذ سیاسی خود را گسترش قوانین خود صورتی مبهم داد تا عامه مردم، 

از آنجا که قوانین جوابگوي حل اختالفات نبود، تمام : ((پلوتارك سخن ارسطو را ادامه میدهد و میافزاید.)) دهند

هاي  ظر از دادگاهدرخواست تجدیدن.)) موارد اختالف را میبایست نزد قضات میبردند، که در واقع اربابان قانون بودند

. مردمی قدرتی بود که بعدها به صورت ابزار ساختمان دموکراسی در آتن درآمد

سولون بر این قوانین اصلی، که در تاریخ آتن از مهمترین قانونها به شمار میروند، پارهاي مقررات نیز افزود که 

را، که از دیدگاه سنن اعتبار داشت،  در وهله اول تملک فردي. جوابگوي مسائل کم اهمیتتر در زمان خودش بود

اگر . اگر مردي داراي فرزندانی بود، میبایست پیش از مرگ خود اموالش را بین آنان تقسیم کند. قانونی شناخت

کسی فرزند نداشت، میتوانست اموال خود را، که سابقا پس از او به طایفهاش میرسید، به هر کس که بخواهد واگذار 

سولون، که خود کاسب بود، به قصد رونق دادن . ون آن در آتن به وسیله سولون آغاز شدحق وصیت و قان. کند

هاي خود براي اقامت به آتن میآمدند و در حرفهاي مهارتی داشتند  تجارت و صنعت، همه خارجیانی را که با خانواده

میخواست با  ;زیتون ممنوع شدبه حکم او، صدور محصوالت زراعتی غیر از روغن . از حق تابعیت آتن برخوردار کرد

قانونی وضع کرد . هاي صنعتی سوق دهد این عمل مردم را از تولید محصوالت زراعتی زاید باز دارد و آنان را به حرفه

به نظر سولون، برخالف نظر . تا فرزند مجبور نباشد از پدري که به وي حرفه خاصی نیاموخته است حمایت کند

. از شرف و افتخار واالیی برخوردار بودآتنیهاي بعد، صنعتکاري خود 
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به . بیکاري مستمر را جرم شمرد ;سولون از قانونگذاري در قلمرو خطیر اخالق و آداب و سنن عمومی هم سر باز نزد

روسپیگري را قانونی کرد، ولی بر آن . کسی که به هرزگی میزیست، اجازه نمیداد که در مجلس آتن سخن گوید

ها  با عواید روسپیخانه. هاي مجاز، که تحت نظارت و مراقبت دولت بودند، به وجود آورد نهروسپیخا. مالیات بست

یکی از معاصران او، که ظاهرا با لکی، مورخ مشهور ایرلندي، . معبدي براي االهه عشق، آفرودیته، برپا ساخت

زنان روسپی را براي استفاده آفرین بر تو اي سولون، تو : ((همعقیده بوده است، در مدح سولون چنین سروده است

شهر و به سود اخالق شهري که پر از جوانان نیرومند است خریداري کردي، و اگر قانون حکیمانه تو نبود، این جوانان 

براي کسی که به ناموس زنی آزاد تجاوز کند، صد دراخما جریمه قرار داد و مقرر داشت .)) گرفتار زنان نجیب میشدند

جهیز عروسان را محدود کرد، زیرا . ناکار را در حین عمل دستگیر کنند، در دم او را بکشندکه مردم اگر مردي ز

زنان را از داشتن بیش از . عالقه داشت که انگیزه ازدواج دوستی متقابل زن و شوهر و تمایل آنان به فرزندآوري باشد

راد مجرد وضع کند، لیکن او این از او خواسته شد که قانونی براي سختگیري نسبت به اف. سه جامه نهی کرد

بدگویی از مردگان را بزه شمرد، و همچنین .)) زنداري، باري سنگین است: ((درخواست را نپذیرفت و در پاسخ گفت

اما البته نتوانست زبان مردم آتن را . ها و ادارات و میدانهاي بازي جرم دانست بدگویی از زندگان را در معابد و دادگاه

  . ر آن زمان هم، مثل عصر ما، بدگویی و سخنچینی از لوازم جامعه دموکراتیک بودببندد، زیرا د

وي حق تابعیت آتن را از کسانی که در ایام آشوب و اغتشاش بیطرفی پیش گیرند سلب کرد، زیرا معتقد بود که 

م و قربانیهاي برپا کردن جشنهاي عظی. سهل انگاري مردم نسبت به امور اجتماعی منجر به نابودي دولت میشود

از اینها . پرهزینه و نوحه سرایی طوالنی را تحریم کرد و مقدار کاالیی را که باید همراه اموات دفن شود، محدود کرد

به  ;باالتر، قانون عادالنه و سودمند دیگري وضع کرد که، در طول نسلهاي متمادي، سرچشمه شجاعت آتنیان شد

  . ندان شهیدان جنگها را به هزینه خود پرورش دهدموجب این قانون، دولت موظف بود که فرز

به هر یک از . مجازاتهایی که سولون براي قانونشکنان تعیین کرد، نسبت به کیفرهاي مورد نظر دراکون، خفیف بود

میخواست . اعضاي جامعه حق داد که بر ضد کسی که به نظر ایشان مرتکب جنایتی شده است، اقامه دعوي کنند

از این رو قوانین خود را، در مقر حاکم دینی شهر، روي . و را درست دریابند و از آنها پیروي کنندمردم قوانین ا

. ها یا منشورهاي چوبینی که چرخانده و خوانده میشدند نوشت استوانه

فرو برخالف لوکورگوس و مینوس و حموربی و نوما، به هیچ روي ادعا نکرد که خدایی از خدایان این قوانین را بر او 

چون از او خواستند که خود را . فرستاده است، و این عمل نیز بیانگر خصوصیات آن زمان، آن شهر، و آن مردم است

پایگاهی بس نیکوست، ولی براي فرود آمدن از آن راهی ((دیکتاتور دایمی کند، امتناع کرد و گفت که دیکتاتوري 

و  ;د که میان مردم، از لحاظ ثروت و قدرت، تساوي برقرار نکردآزادیخواهان تندرو او را انتقاد کردن.)) وجود ندارد

حتی . محافظه کاران بر او خرده گرفتند که عامه مردم را از حقوق سیاسی برخوردار کرد و بر مسند قضا نشانید

دوستش، آناخارسیس، خردمند سکایی، قانون جدید را به باد تمسخر گرفت و مدعی شد که بر اثر قوانین او، 

  . مندان داوري میخواهند و ابلهان به داوري میپردازندخرد

به نظر آناخارسیس، برقراري عدالت پایدار در میان مردم میسر نیست، زیرکان قادرند هر قانونی را چنان تاویل کنند 

از این گذشته، قانون همانند تار عنکبوت است که مگس کوچک را میگیرد و . که منطبق بر مصالح خاص آنان شود

از . سولون تمام انتقادها را به جان و دل پذیرفت و به نقص قوانین خود اعتراف کرد. ه حشرات بزرگ راه فرار میدهدب

نه، بلکه بهترین قوانینی است که : ((او سوال شد که آیا آنچه براي مردم آتن آورد، بهترین قوانین است جواب داد

هاي متخالف، میانه روي پیش گرفت و توانست دولت را پابرجا  روهسولون، براي همساز کردن گ.)) میتوانستند بپذیرند

از این رو، از لحاظ اتخاذ سیاست اعتدال یا میانه روي، میتوان او را یکی از طرفداران ارسطو دانست، اما . نگاه دارد
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بر معبد آپولون  که)) در هیچ کار افراط مکن((بنا بر روایات کهن، شعار . طرفداري که قبل از ارسطو میزیسته است

  . خود میشمارند)) حکماي هفتگانه((همه یونانیان سولون را یکی از . در دلفی نقش شده است، از اوست

زیرا، با وجود هزاران تغییر که در آتن به وقوع پیوست، و با . دوام آوردن قوانین سولون بهترین گواه دانش اوست

رگرفت، پس از پنج قرن، سیسرون توانست ادعا کند که قوانین وي وجود استبدادها و انقالبهایی که در آن ناحیه د

در هر حال، کار سولون، از نظر قضایی، نشان پایان سلطه احکام بی اساس، متناقض، . هنوز در آتن پابرجا مانده است

موقعی : ((چون از او سوال شد که حکومت چه موقعی استوار میشود، پاسخ داد. و آغاز سلطه قوانین مدون دایمی بود

سولون با قوانین خود برزگران آتیک را از قید رقیت .)) که مردم از فرمانروایان اطاعت کنند و فرمانروایان هم از قانون

آزاد کرد و یک طبقه زمیندار به وجود آورد که، در نتیجه مالک شدن زمین، در طی نسلهاي بسیار از آزادي آتن دفاع 

قتی در آتیک پیشنهاد شد که حقوق سیاسی منحصر به زمینداران باشد، همه در پایان جنگ پلوپونز، و. کردند

در پرتو قوانین سولون، تجارت و صنعت از قیود سیاسی و موانع مالی . آزادگان جز پنج هزار تن واجد شرایط بودند

. انه گشتآزاد شد، وبدین سبب پیشرفتی عظیم دست داد که در سایه آن آتن پیشواي تجاري حوزه دریاي مدیتر

. حکومت اشرافی جدید که مبتنی بر ثروت بود، استعدادهاي اشخاص را بر میانگیخت و به نسب کاري نداشت

. همچنین تعلیم و تربیت را ترغیب میکرد و از لحاظ مادي و معنوي راه اعتالي فرهنگی عصر طالیی یونان را گشود

ولی از . بیست و دو سال، از مقام خود دست کشیدبه شصت و شش سالگی رسید، پس از  572چون سولون در سال 

پس از آن، به قصد کسب اطالع از تمدن مصر . دیوانیان قول گرفت که قوانین او را، بی تغییر، تا ده سال به کار بندند

من رو به پیري : ((و خاور، به مسافرت پرداخت، و ظاهرا در همین اوان بود که جمله معروف خود را اظهار داشت

گفته شده است . به گفته پلوتارك، تاریخ مصر را نزد کاهنان مصري فرا گرفت.)) م، ولی پیوسته چیزي میآموزممیرو

که او داستان قاره گمشده آتالنتیس را از کاهنان مصري شنید و، از جریان آن، یک داستان حماسی نیمه تمام 

از مصر به قبرس رفت و براي شهري . ب خود کردپرداخت و بدان وسیله دویست سال بعد افالطون خیالپرداز را مجذو

هرودوت و پلوتارك مکالمه او را با کرزوس، . که به افتخار او تغییر نام داد و به سولوي موسوم شد قوانینی وضع کرد

شاه لیدیا، در ساردیس توصیف کردهاند و گفتهاند که این شاه ثروت اندوز از سولون پرسید که آیا سولون او را مردي 

  : سولون با بی پروایی یونانی پاسخ داد. عادتمند میداند یا نهس

از این رو دانش ما هم دانشی معتدل است، . شاها، خدایان نعمتهاي خود را به حد اعتدال به یونانیان ارزانی داشتهاند

منگیر مردم است به ما، به اتکاي این دانش معتدل، بدبختیهاي فراوانی را که همواره دا. و نه چون دانش واالي شاهان

خاطر میآوریم و از خوشیهاي موجود خود گستاخ و مغرور نمیشویم و از اعجاب و تحسین کامرواییهاي آدمیان 

ما . زیرا سعادت در جریان زمان پایدار نمیماند، و آینده نامعلوم با امکانات گوناگون در راه است. خودداري میورزیم

  . خدایان سعادت او را تا آخرین روزهاي حیات برقرار بدارند کسی را سعادتمند نمینامیم، مگر آنکه

سعید دانستن کسی که در نیمه راه زندگی و در میان مخاطرات است، همانند قهرمان شمردن کشتیگیري که هنوز 

  . از میدان بیرون نیامده است، درست و مسلم نیست

، بیشتر رنگ حکمت دستچین ))سعادت غرورانگیز((این توصیف پسندیده از سعادت، یا به قول نمایشنویسان یونان 

و ما فقط میتوانیم بگوییم که این نوشته از گزارش هرودوت بهتر تحریر شده است و ظاهرا هر  ;شده پلوتارك را دارد

اما گفتنی است که سخن سولون در مورد ناپایداري سعادت بعدا هم درباره کرزوس و هم . دو گزارش ساخته خیالند

کرزوس را از تخت فرود آورد و با این عمل احتماال کرزوس را  546کوروش در سال . ود او مصداق پیدا کرددرباره خ

سولون، پس از آنکه به آتن بازگشت، در آخرین روزهاي زندگی، شاهد الغاي . به یاد اخطار حکیم یونانی انداخت

. قوانین و تاسیس حکومت استبدادي و امحاي مساعی خویش بود
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هاي همستیزي که در طول یک نسل تحت تسلط او بودند، دوباره به  موقعی که سولون آتن را ترك گفت، گروه

آتنیان، مانند فرانسویان در عصر انقالب کبیر فرانسه، در سه جناح مقتدر . ها و کشمکشهاي سیاسی دست زدند توطئه

بران آن متمایل به سولون و از سوداگران مرزها و بندرها بودند، جناح که ره)) ساحل((جناح : به فعالیت پرداختند

که از عدهاي از کشاورزان و )) کوهستان((که زمینداران مخالف سولون آن را هدایت میکردند، و جناح )) دشت((

و ثروت و  پیسیستراتوس با آنکه از لحاظ خانواده. کارگران شهرها تشکیل میشد و خواستار تقسیم مجدد اراضی بود

اخالق و مرام مردي اشرافی بود، باز پیشوایی توده مردم را پذیرفت، چنانکه صد سال پس از او پریکلس نیز چنین 

پیسیستراتوس، دریکی از جلسات مجلس سنا، زخمی را که بر تن داشت نشان داد و گفت که این زخم را . کرد

  . شد دشمنان خلق بر او وارد کردهاند، و خواستار پاسدارانی

سولون چون از نقشه خویشاوند خود آگاه بود، به این درخواست اعتراض کرد و احتمال داد که آن زخم به وسیله 

خود پیسیستراتوس ایجاد شده است تا، به بهانه ناایمنی، پاسدارانی از حکومت بگیرد و راه را براي دیکتاتوري خود 

اي رجال آتن، من از پارهاي از شما داناترم و از : ((آنان گفتپس، براي آگاهانیدن آتنیان، خطاب به . هموار کند

داناترم از آنان که خیانتکاري پیسیستراتوس را در نمییابند، و دلیرترم از کسانی که به نیرنگ او واقفند  ;بعضی دلیرتر

تراتوس تعیین اما مجلس، علی رغم این اخطار، پنجاه پاسدار براي پیسیس.)) و از ترس، مهر سکوت بر لب زدهاند

پیسیستراتوس بزودي چهارصد تن را دور خود گرد آورد و بر آکروپولیس استیال یافت و خود را حاکم مطلق . کرد

هر یک از شما منفردا چون روباه گام بر ((سولون، بعد از اعالم نظرش براي آتنیان به این شرح که . العنان آتن خواند

، سالح و زره خود را بر در خانه نهاد و بدین وسیله اعالم ))غازها میشوید میدارید، اما چون اجتماع میکنید مانند

  . داشت که دیگر به سیاست دلبستگی ندارد، و بقیه عمر خود را به شعر اختصاص داد

سال (موقتا متحد گشتند و پیسیستراتوس را از کشور بیرون راندند )) دشت((و )) ساحل((قواي نیرومند دو جناح 

سازش کرد و با موافقت ضمنی آن، با نیرنگی که نظریه سولون )) ساحل((یسیستراتوس در نهان با جناح اما پ). 556

وي زن باال بلند و زیبایی را مسلح کرد و به هیئت . را درباره شعور جمعی آتنیان به اثبات رسانید، به آتن بازگشت

ار داد که االهه نگهبان شهر دوباره پیسیستراتوس را االهه آتنه درآورد و در راس سپاهیان خود وارد شهر کرد، و انتش

اهل شهر کمترین تردیدي نداشتند که این زن : ((هرودوت در این باره میگوید). 550سال (به قدرت رسانیده است 

اما پیشوایان جناح .)) همان االهه شهر است، و در برابر او به سجده افتادند و به بازگشت پیسیستراتوس رضا دادند

با اینهمه پیسیستراتوس در ). 549سال (بار دیگر شوریدند و او را براي مرتبه دوم از شهر خارج کردند )) ساحل((

سال در فرمانروایی  19بازگشت و سپاهیانی را که براي جنگ با او گسیل شده بودند، شکست داد، و این بار  546

قریبا کارهاي بی بندوبار و ناپسندي را که به وسیله در طی این مدت، سیاستها و طرحهاي حکیمانه او ت. باقی ماند

. آنها زمام حکومت را به دست گرفت، جبران کرد

او میتوانست علیه دشمنان . شخصیت پیسیستراتوس آمیختهاي بود از عقل و فرهنگ و لیاقت اداري و جاذبه شخصی

قادر بود که وارد پیشروترین جریانات فکري . خود بیرحمانه بجنگد، و در عین حال بآسانی آنان را مورد عفو قرار دهد

  . عصر خود شود، و بدون تردیدها و واماندگیهاي روشنفکري، حکومت کند

حکومت او : ((ارسطو درباره او گوید. خوش خلق و خوش مشرب بود و در کارهاي خود جانب مروت را رها نمیکرد

بندرت کینه توزي کرد، ولی .)) میکرد و نه یک جبارعادالنه بود، و در این باره به روش یک سیاستمدار رفتار 

به اصالح و تقویت ارتش پرداخت و . مخالفانی را که رام نشدند از کشور تبعید، و امالك آنان را میان فقرا تقسیم کرد

اده آتن را، که مدتها در ورطه خصومتهاي طبقاتی افت. ناوگانی به وجود آورد تا از هر گونه تجاوز خارجی جلو گیرد
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از این رو گفتهاند که پیسیستراتوس آتن را . بود، از جنگ دور نگاه داشت، و درفش نظم و آرامش را در آنجا برافراشت

  . به عصر طالیی کرونوس بازگردانید

مانند آوگوستوس رومی، . پیسیستراتوس در قوانین سولون چندان دستی نبرد، و با این کار همه را به شگفت انداخت

در عهد او آرخونها مانند سابق انتخاب میشدند، و . ونه استبداد را با زرق و برق دموکراسی بیارایدمیدانست چگ

. هاي مردم، و شوراي چهار صد نفري همچنان تشکیل میشدند و وظایف خود را به انجام میرسانند مجلس سنا، دادگاه

هنگامی که . راتوس بیشتر و بیشتر موافقت میشدتنها تفاوت عهد او با زمان گذشته این بود که با پیشنهادات پیسیست

ولی شاکی روي . یکی از اهالی او را متهم به قتل کرد، وي در مجلس سنا حضور یافت و خواستار محاکمه خود شد

. رفتار پیسیستراتوس چنان بود که مردم در طول سالها به حکومت او رضایت دادند. آن اتهام پافشاري نکرد

به احتمال قوي، آتن پس از سولون . یتر بودند و دیري نگذشت که او را مایه افتخار خود دانستندتهیدستان از او راض

به مردي چون پیسیستراتوس احتیاج داشت مردي قوي و با صالبت که بتواند زندگی آشفته و سراسر اضطراب آتن را 

اي اجتماع بشري چون استخوانبندي است به نظم آورد و ثباتی در آن برقرار کند و مردم را به نظم و اطاعت، که بر

یک نسل بعد، وقتی دیکتاتوري ملغا شد، عادت مردم به رعایت نظم و چهارچوب قوانین . براي پیکر زنده، عادت دهد

آري، پیسیستراتوس، بی آنکه خود بداند، قانون را از میان نبرد، . سولون، همچون میراثی براي دموکراسی باقی ماند

. یت کردبلکه آن را تقو

مسئله زمین را با تقسیم . سیاست اقتصادي او، به همان نحوي که سولون شروع کرده بود، ناظر بر رهایی مردم بود

بدین شیوه، هزاران نفر از آتنیان که در خطر . مزارع دولتی و امالك اشراف تبعید شده در میان برزگران حل کرد

. در نتیجه، آتیک در طی قرون متمادي از تشنجات ارضی ایمن ماند .بیماري بودند، در زمینهاي زراعتی مستقر شدند

مثال یک رشته آبگذر براي شهر : پیسیستراتوس، با دست زدن به اقدامات دامنهدار، براي نیازمندان کار فراهم کرد

نقره الئوریون مردم را براي استخراج کانهاي . هاي بسیار ساخت و معابد بزرگ براي خدایان بنا نهاد راه ;پدید آورد

مالیاتی به میزان ده درصد بر تمام محصوالت زراعتی بست و . تشویق کرد و براي کشور پول تازه و مستقلی سکه زد

براي ایجاد کوچگاه در . بعدا این مالیات را به پنج درصد تقلیل داد. بدین وسیله براي کارهاي عمرانی پول فراهم آورد

در عهد او، تجارت رونقی بسزا . ش کرد و با بسیاري از دول معاهده تجاري بستنقاط سوق الجیشی مهم داردانل تال

گرفت و ثروت افزایش یافت، ولی نه بدان سان که پول در دستهاي عده معدودي بماند، بلکه از فقر مستمندان کاسته 

را به دامن یک آتش به طور کلی، پیسیستراتوس از تمرکز ثروت، که شهر . شد، در حالی که ثروت اغنیا کمتر نشد

  . جنگ داخلی میانداخت، جلوگیري کرد و، با تامین رفاه و امکان پیشرفت، زمینه را براي دموکراسی آتن هموار کرد

این شهر، پیش از آن عصر، یک . در عصر حکومت او و فرزندانش، اوضاع آتن از لحاظ مادي و معنوي تغییر شکل داد

میلتوس، افسوس، موتیلنه، و سیراکوز از لحاظ ثروت و فرهنگ و نیروي حیاتی شهر درجه دوم یونانی بود و شهرهاي 

. اما در این عصر بناهایی از سنگ مرمر، که نمودار تنعم آتن بود، به وجود آمد. و محصول فکري بر آن تقدم داشتند

معبد زئوس، . ته شدمعبد قدیم آتن که در آکروپولیس قرار داشت، نوسازي و با ستونبندیهایی به سبک دوري آراس

پیسیستراتوس . که ستونهاي آن به سبک کورنتی ساخته شدهاند و حتی در حال ویرانی هم زیبایی دارند، برپا گشت

مسابقات سراسري آتیک را به مسابقات سراسري یونان تبدیل کرد و، بهانه مسابقات، همه یونانیان را به آتن کشانید و 

هنوز هم جشن . هاي نا آشنا برخورد کنند و تحول و تکامل پذیرند و آداب و شیوه سبب شد که آتنیان با مردم بیگانه

همچنین پیسیستراتوس . ورزشی قدیم آتیک، که به وسیله او عمومیت یافت، عید ملی ملت یونان به شمار میرود

رد که یکی از کهنترین پیکرتراشان و معماران و شاعران را در دربار خود گرد آورد و کتابخانهاي در کاخ خود برپا ک

هاي ایلیاد و اودیسه را تنقیح و تدوین کرد، و در سایه  هیئتی از طرف او منظومه. هاي کشور یونان است کتابخانه
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تشویق و راهنمایی او، تسپیس و شاعران دیگر فن نمایش را از صورت مضحک و مسخرهآمیز ابتدایی به صورتی 

. هنري ژدرآوردند

بر اثر . جزیی از نهضت کلی بود که در شهرهاي تجارتی فعال قرن ششم یونان پدید آمده بود استبداد پیسیستراتوس

این نهضت، ملوك الطوایفی تفوق سیاسی خود را به طبقه متوسط، که موقتا با طبقات فقیر متحد شده بود، باخت، و 

یکی از عوامل برقراري حکومتهاي جباران تمرکز نارواي ثروت در دست عدهاي معدود  .آمدحکومتهاي جباران پدید 

پس براي جامعه الزم . فقرا نیز مانند اغنیا دارایی را بر آزادي ترجیح میدادند. و عدم سازش اغنیا با طبقات دیگر بود

ی و هوشمندي خود، و فقرا را از غارت اغنیا با آمد که، به عنوان حفظ آزادي، اغنیا را از لخت کردن فقرا با توانای

کافی بود که، ضمن حمله به  ;تحصیل قدرت در شهرهاي تجاري یونان کار آسانی بود. خشونت و آراي خود بازدارد

چون یک مستبد یا جبار به قدرت مطلوب خود . طبقه اشراف، از مستمندان دفاع، و با طبقه متوسط تفاهم برقرار کرد

مهایی را که متموالن پرداخته بودند بی اعتبار میکرد، به مصادره امالك پهناور میپرداخت، و بر داراییهاي میرسید، وا

بزرگ مالیات میبست تا براي کارهاي اجتماعی پول فراهم آورد و ثروت متمرکز در دست اقلیت را مجددا تقسیم 

  . کند

لب میکرد، با ضرب سکه و عقد معاهدات تجاري و افزایش ها را به خود ج جبار در حالی که با این گونه وسایل توده

چون بر افکار عمومی و نه بر . ، از پشتیبانی پیشه وران و بازرگانان برخوردار میشد)بورژوازي(حرمت سوداگران 

در حفظ نظم میکوشید، مردم را  ;قدرتهاي موروثی تکیه داشت، ناگزیر، از جنگ اجتناب، ولی از دین حمایت میکرد

اخالق ستوده برمیانگیخت، مقام زن را در اجتماع باال میبرد، به تشویق هنرمندان میپرداخت، و مال فراوان براي به 

دیکتاتورها در موارد بسیار به این کارها تن در میدادند و حکومت خود را حکومتی . زیبایی شهر مصروف میداشت

پس از . ه در دوره استبداد براي کسب آزادي آماده شونداز این رو، مردم مجالی مییافتند ک. مردمی معرفی میکردند

پس از سرنگونی جباران، . آنکه جباران یونانی از انهدام اشرافیت فارغ آمدند، ملت هم جباران را سرنگون کرد

  . برپاداشتن دموکراسی کاري دشوار نبود

  برقراري حکومت دموکراسی  -5

پسرانش را جانشین خود . شد، در برابر مهر پدري شکست خورد بصیرت پیسیستراتوس، که در هر آزمایشی پیروز

هیپیاس، که قول داده بود حاکمی خردمند و دادگر . درگذشت، پسرانش به حکومت رسیدند 527چون در سال . کرد

برادر کوچکترش هیپارخوس مستغرق عشق و شعر شد و آناکرئون و  ;باشد، سیزده سال سیاست پدر را دنبال کرد

. را نزد خود خواند سیمونیدس

ولی آتنیان از اینکه زمام حکومت بدون رضایت آنان به دو پسر پیسیستراتوس تفویض گشته بود، خرسند نبودند و 

با وجود این، آتن از آسایش و تنعم . رفته رفته دریافتند که به برکت استبداد همه چیز دارند، اما آزادي ندارند

  . مداخله نمیکرد، حکومت آرام هیپیاس ادامه مییافت)) عشق یونانی((برخوردار بود، و اگر 

در ((آریستوگیتون، که مردي میانه سال بود، دوستی داشت به نام هارمودیوس که در آن هنگام، به قول توسیدید، 

اما هیپارخوس هم، که مانند آریستوگیتون نر و ماده نمیشناخت، براي جلب محبت .)) عنفوان جوانی و زیبایی بود

هنگامی که آریستوگیتون این موضوع را شنید، تصمیم گرفت که هیپارخوس را به . مودیوس به تالش پرداختهار

سال (در این توطئه، هارمودیوس و بسیاري دیگر از مردم آتن بدو پیوستند . قتل برساند و حکومت را نیز براندازد

هیپیاس آنان را دستگیر کرد و به قتل . کشتند، و هیپارخوس را، در حالی که مسابقات آتن را تدارك میدید، )514

. حتی لئاینا، معشوقه هارمودیوس، را، چون از فاش کردن نام توطئه گران سرباز زد، زیرشکنجه کشتند. رسانید

هاي شکنجه گران تف کرد تا مطمئن  آوردهاند که این زن تکهاي از زبان خود را قطع کرد و آن را به سوي چهره
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اگرچه مردم از این آشوب حمایت محسوسی نکردند، . به پرسشهاي آنان پاسخ نخواهد گفتشوند که وي هرگز 

هیپیاس از آن بیمناك شد، و همین امر باعث گشت که حکومت معتدل خود را تبدیل به حکومت زور و وحشت و 

. ستطاعت خود دیدندولی آتنیان که یک نسل کامل در رفاه به سر برده بودند، دفاع از آزادي را در ا. جاسوسی کند

هارمودیوس و آریستوگیتون، در نظر . هر قدر زورگویی رو به شدت رفت، فریاد آزادیخواهی بیشتر طنین انداخت

ملت، شهیدان راه آزادي محسوب شدند، و حال آنکه آن دو توطئه گرانی بودند که تنها به خاطر عشق و شهوت 

در این هنگام، سران خانواده اشرافی آلکمایونیداي، که در دلفی در تبعید بودند، فرصت را  .زدنددست به توطئه 

مغتنم شمردند و سپاهی گرد آوردند و به آتن لشکر کشیدند و اعالم داشتند که جز خلع هیپیاس از حکومت قصدي 

ي که از آنان گرفت، به مردم اسپارت ابالغ کرد که وظیفه در ضمن، وخش معبد آپولون، بر اثر رشوها. ندارند

با . هیپیاس در برابر قواي آلکمایونیداي با سرسختی ایستادگی ورزید. اسپارتیان برانداختن حکومت ظالم آتن است

مخفیانه اینهمه، چون ارتش اسپارت به کمک خانواده آلکمایونیداي آمد، ناگزیر به آریوپاگوس پناه برد و فرزندانش را 

ولی آنان به وسیله مهاجمان دستگیر شدند و هیپیاس، در مقابل تضمین جان آنان، تن به . به خارج آتن فرستاد

که مردي دلیر بود،  کلیستنسسپس خانواده آلکمایونیداي، به رهبري ). 510سال (کنارهگیري و تبعید داد 

یروزمندانه وارد آتن شدند، و اشراف تبعیدي نیز به دنبال آنان آمدند و، به خاطر بازیافتن امالك و اقتدارات خود، به پ

. تدارك جشن پرداختند

. در انتخاباتی که صورت گرفت، ایساگوراس که نماینده طبقه اشراف بود، به عنوان آرخون ارشد برگزیده شد

مردم را به آشوب برانگیخت و حکومت ایساگوراس را ساقط کرد و دیکتاتوري مردم کلیستنس، که انتخاب نشده بود، 

بار دیگر اسپارتیان با حکومت آتن به جنگ پرداختند و بازگشت ایساگوراس را به مقام پیشین . پسندي به وجود آورد

شرافزاده درصدد ایجاد لیکن مقاومت سخت آتنیان آنان را وادار به عقب نشینی کرد، و کلیستنس ا. خواستار شدند

  ). 507سال (حکومت دموکراسی برآمد 

طایفهاي که، به  360نخستین اصالح کلیستنس ضربت سنگینی بود بر پیکر اشرافیت آتیک یعنی قبایل چهارگانه و 

کلیستنس این سازمان کهن را که . ها میسپردند وارد آمد حکم سنن، پیشوایی را به قدیمترین و متمولترین خانواده

مطابق سازمان جدید، جامعه به ده قبیله منقسم شد، و . بر قرابت استوار بود، لغو کرد و سازمانی جدید به وجود آورد

براي آنکه از تشکیل واحدهاي منطقهاي و اجتماعی پیشین و از آن جمله . هر قبیله بخشهایی چند را در برگرفت

ند، مقرر داشت که هر قبیله باید واحدهاي اجتماعی جلوگیري ک)) دشت((و )) ساحل((و )) کوهستان((جناحهاي 

چون سازمان قدیمی جنبه دینی داشت، وي دستور داد که براي سازمان جدید نیز مراسمی . گوناگون را شامل شود

مردم آزادي که از خارج به آتیک . دینی برپا دارند و قهرمانان باستان را خدا یا حامی هر قبیله و بخش به شمار آورند

ده بودند، خود به خود، جزو بخشی که در قلمرو آن سکونت داشتند در میآمدند و، برخالف گذشته، از حقوق آم

به این شیوه، تعداد کسانی که حق شرکت در امور سیاسی را داشتند تقریبا به دو برابر . اجتماعی برخوردار میشدند

  . رسید، و پشتیبانان تازهاي براي دموکراسی فراهم آمد

شوراي چهارصد نفري سولون به یک . هاي جدید حق نامزد کردن یکی از سرداران ارتش داده شد یک از قبیلهبه هر 

شوراي پانصد و یک نفري مبدل گشت، و هر قبیله پنجاه تن از اعضاي این شورا را، که اختیاراتی معادل اختیارات 

همه شارمندانی که سی سال . میکشیدند براي انتخاب اعضاي شورا، قرعه. مجلس سناي سابق داشت، برمی گزید

دوره شورا یک سال بود، ولی یک فرد میتوانست تا دو دوره به عضویت . داشتند، از حق انتخاب شدن برخوردار بودند

این دولت منتخب، که به وسیله قرعه کشی تشکیل میشد، اصل توارث در حکومت اشرافی و اصل ثروت . شورا درآید

ملغا کرد و به تمام شارمندان، نه تنها حق راي، بلکه حق احراز حساسترین مقامات دولتی را در حکومت متنفذان را 
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این شورا قدرت اداري و قضایی دامنهداري داشت و برخی از قضایاي اجتماعی را به راي مجمع عمومی . ارزانی داشت

  . وامیگذاشت

به طوري که  ;اي این مجمع را افزایش داددستیابی شارمندان جدید به حق عضویت در مجمع عمومی، تعداد اعض

ها خدمت کنند، مگر طبقه چهارم که، مثل  تمام این اعضا میتوانستند در دادگاه. کل اعضاي آن به سی هزار نفر رسید

با استقرار قانون تبعید، که کلیستنس براي دفاع از دموکراسی . دوران سولون، از حق احراز مقامات دولتی محروم بود

مجمع عمومی که با شرکت شش هزار عضو رسمیت مییافت، . ع کرد، اختیارات مجمع افزایش یافتجوان وض

میتوانست در هر لحظه، با راي مخفی خود، هر کسی را که براي دولت خطرناك تشخیص میداد، براي ده سال به 

دست ندهند، زیرا هر کس که به این ترتیب، رهبران جاه طلب ناگزیر بودند که جانب احتیاط را از . تبعید بفرستند

آیا در بین شما : ((مقررات ایجاب میکرد که از مجمع پرسیده شود. ظن خیانت به او میرفت، بدون تاخیر تبعید میشد

اعضاي مجمع، اگر کسی، حتی خود سوال )) کسی هست که او را براي دولت خطرناك پندارید اگر هست، کیست

تبعید متضمن مصادره  .میپرداختندم میکردند و درباره او به رایگیري کننده، را خطرناك تشخیص میدادند، اعال

باید . امالك نبود و ننگی هم متوجه شخص تبعید شده نمیکرد، بلکه فقط دموکراسی آتن را از شر مزاحمان میرهانید

درت سواستفاده نکرد، و در طول نود سال که این رسم در آتن برقرار بود، دانست که مجلس آتن هیچ گاه از این ق

. تنها ده تن از آتیک نفی بلد شدند

کلیستنس . میگویند که کلیستنس یکی از این ده تن بود، ولیکن در حقیقت ما از مراحل آخر عمر او چیزي نمیدانیم

هاي آتن، قانون اساسی  رغم مخالفت نیرومندترین خانواده کار خود را با انقالب بر ضد نظام سیاسی شروع کرد و، علی

پوشیده نیست که دموکراسی آتن یک . دموکراتیکی وضع کرد که با کمی تغییر تا آخرین دوره آزادي آتن نافذ ماند

ردار دموکراسی کامل نبود، زیرا فقط آزادگان را در بر میگرفت و تنها به کسانی که به اندازه معینی از دارایی برخو

همه قواي مقننه و مجریه و قضاییه به مجلس، و دادگاهی که مردم به  .میدادبودند اجازه احراز مقامات اجتماعی 

هر کسی . کارگزاران حکومتی به وسیله شورا و مجلس عمومی تعیین میشدند. وجود میآوردند، سپرده شده بود

میتوانست از طریق قرعه کشی به عضویت شورا، که اقتدارات فراوان قانونی داشت، درآید و حداقل مدت یک سال در 

از این رو، با اطمینان میتوان گفت که دموکراسی آزادمنشانه و دامنهدار آتن تا آن زمان . امور اجتماعی مداخله نماید

  . نظیري نداشت

دریافته  ;ه هدفش سیادت و سربلندي ملت بود، کمال رضایت را داشتندآتنیان خود از مساعی سیاسی خویش ک

بودند که به کاري بس دشوار و خطیر مبادرت کردهاند، و بدین سبب با دالوري و غرور و متانت به سوي آن گام 

ان بود آتنیان، در عهد دموکراسی خود، ارزش آزادي عمل و سخن و اندیشه را شناختند، و از همان زم. برمیداشتند

آموختند که قانون یعنی اراده مشترك . که در حوزه ادبیات و هنر و حتی سیاست و جنگ رهبر سراسر یونان شدند

چون ایران . خود را حرمت گذارند و دولت را که نشانه وحدت و قدرت و شخصیت اجتماعی آنان بود، گرامی دارند

ي پراکنده یونان را ویران یا خراجگزار پادشاه خود کند، این بزرگترین امپراطوري آن عصر در صدد برآمد که شهرها

فراموش کرد که مردم آتیک زمینی را که میکارند، در تملک خود دارند، و بر حکومتی که آنان را اداره میکند، تسلط 

ار براستی از اقبال یونان و نیز اروپا بود که، دوازده سال پیش از درگیري جنگ ماراتون، کلیستنس ک. میورزند

  . خطیري را که سولون آغاز کرده بود، کمال بخشید
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فصل ششم

  مهاجرت بزرگ

  

I  - علل و طرق مهاجرت  

در فصل پیشین که سرگذشت اسپارت و آتن را تا آغاز جنگ ماراتون بازگفتیم، براي آنکه وحدت مکانی حوادث را 

یونانی اصلی، که موجد کوچنشینی شدند، بی گمان شهرهاي . حفظ کنیم، وحدت زمانی را مورد مسامحه قرار دادیم

ها، که اینک به شرح آنها میپردازیم، از  اما برخی از کوچگاه. هاي یونانی در نواحی اژه و یونیا قدیمتر بودند از کوچگاه

از این رو ترتیب حوادث تاریخ یونان . شهرهاي خاستگاه خود مهمتر گشتند و زودتر از آنها بر جاه و هنر دست یافتند

عکوس و مغشوش است، به این معنی که فرهنگ یونانی را مردم سرزمینی که اکنون یونانش میخوانیم، پدید م

نیاوردند، بلکه این فرهنگ ساخته کسانی است که در برابر قوم فاتح دوري راه فرار پیش گرفتند و در سواحل و جزایر 

شور فراوان خود، و به مدد خاطراتی که از تمدن بیگانه، پس از جنگهایی هایل، استقرار یافتند و پس از آن با 

موکنایی داشتند، هنر و علم و فلسفه و شعري به وجود آوردند که، پیش از عهد جنگ ماراتون، آنان را در صف مقدم 

هاي نوبنیاد، به بار آمد و سپس به شهرهاي کهنسال  براستی تمدن یونانی به وسیله کوچگاه. دنیاي غرب قرارداد

  . یدیونان رس

اینان پیش از عصر هومر مردمی  .نیستدر تاریخ یونان چیزي مهمتر و حیاتیتر از گسترش سریع آنان در مدیترانه 

قوم  ولی عمدتا بر اثر هجوم. خانه به دوش بودند و در سراسر شبه جزیره بالکان به گشت و گذار عمر میگذاشتند

در همه نواحی یونان، مردم در . دوري بود که مهاجران یونانی، موج موج، روانه دریاي اژه و سواحل غربی آسیا شدند

هاي سیاسی و  تفرقه. جستجوي آزادي و اقامتگاهی دور از دستیاز مهاجمان و مصون از اسارت، تن به مهاجرت دادند

هایی که در جامعه خود با شکست روبه رو میشدند،  گروه: ددشمنیهاي خانوادگی نیز بر آتش مهاجرت دامن زدن

جمعی از . پیروز ایشان هم در کوچانیدن آنان میکوشیدندگاهی هجرت را بر اقامت ترجیح میدادند، و مخالفان 

یونانیان، که به جنگ تروا رفتند، در آسیا ماندند، و جمعی، بر اثر کشتی شکستگی یا حادثه جویی، به جزایر اژه 

و جمعی، که پس از مراجعت، سرزمین و حتی زن خود را در چنگ دیگران یافتند، بار دیگر پا به  ;انیده شدندکش

کوچنشینی براي شبه جزیره . کشتی نهادند و به سرزمینهاي بیگانه روي بردند تا از نو خانه و مکنتی فراهم آورند

شد که مفري به روي جمعیت اضافی و طبایع بی آرام باعث : یونان و نیز براي اروپاي عصر جدید فواید بسیار داشت

و بازارهایی بیگانه براي فروش  ;دریچه اطمینانی براي خطرات ناشی از ناخشنودي کشاورزان تعبیه شود ;باز شود

کوچنشینی مقدمه امپراطوري سوداگرانهاي بود که در . محصوالت داخلی و خرید خواربار و مواد معدنی به دست آید

. دله روزافزون کاالها و هنرها و رسوم و افکار، ظهور فرهنگ پیچیده یونان را میسر کردپرتو مبا

نخستین موج مهاجرت در . و ایتالیا ;دریاي سیاه ;دریاي اژه ;یونیا ;سوي آیولیا: مهاجرت یونانیان در پنج سو روي داد

در . ز مهاجمان شمال و غرب قرار گرفتاین نواحی پیش از نواحی دیگر مورد تجاو. ایاالت شمالی یونان شروع شد

م خیل مهاجران از تسالی، فتیوتیس، بئوسی، و آیتولیا بآهستگی در امتداد سواحل  سراسر سده دوازدهم و یازدهم ق

را به وجود )) اتحادیه آیولیایی((اژه به جانب نواحی مجاور تروا رهسپار شدند و در آنجا به تاسیس دوازده شهر، که 

بازگشت هراکلس ((هزاران تن از مردم موکناي و قوم آخایایی، با . دومین مهاجرت از پلوپونز آغاز شد. تندآورد، پرداخ

کثیري به جزایر سیکالد رفتند، و در . بعضی در آتیک و برخی در ائوبویا ساکن شدند. ، از پلوپونز گریختند))زادگان

سومین . را بر پاي داشتند)) ي دوازده گانه یونیاییشهرها((دریاي اژه جوالن کردند و در آسیاي صغیر باختري، 
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اینان، پس از اشغال پلوپونز، به جزایر سیکالد روي آور شدند، کرت و . مهاجرت به وسیله قوم دوري صورت گرفت

چهارمین موج مهاجرت . کورنه را گرفتند و، در پیرامون جزیره رودس، حکومتی مرکب از شش شهر تاسیس کردند

. اکیا را فرا گرفت و موجد صدها شهر در امتداد سواحل داردانل و دریاي مرمره و دریاي سیاه شدهاي تر کناره

نامیدند، به )) جزایر یونیایی((هایی که یونانیان آن را  پنجمین موج مهاجرت در جهت غرب بود و، از طریق جزیره

  . ایتالیا و سیسیل و سرانجام گل و اسپانیا رسید

که بر اثر این مهاجرتهاي طوالنی براي یونانیان پیش آمد باید تخیلی عمیق داشت یا تاریخ  براي دریافت مشکالتی

مهاجران یونانی سرزمینی را که آرامگاه نیاکان و مورد مراقبت خدایان . کوچنشینهاي عصر جدید را بخوبی دانست

ت خدایان یونان محروم بود، میشتافتند و دیرینه ایشان بود، رها میکردند و به نواحی غریبی که، به نظر آنان، از حمای

معموال مشتی از خاك وطن را با خود میبردند و بر سرزمین بیگانه میافشاندند و، با فر و . این هم سخت دشوار بود

شکوه، شعلهاي از آتش نیایشگاه مسقط الراس خود را بر میگرفتند و در اقامتگاه جدید همچنان افروختهاش نگاه 

اقامت خود، سواحل یا مناطق نزدیک به دریا را بر میگزیدند تا اگر از طریق خشکی مورد هجوم قرار  براي. میداشتند

جلگهاي که رو به دریا و پشت به . گرفتند، بتوانند به کشتیها، که به منزله وطن دوم نیمی از یونانیان بود، پناه برند

اهی پیشرفته و محفوظ بود، مناسبترین اقامتگاه موانع کوهستانی داشت و داراي ارگی مرتفع و مستحکم و لنگرگ

چنین . محسوب میشد، خاصه اگر راهی تجارتی یا رودي براي صدور یا مبادله محصوالت از کنار آن میگذشت

چون هر اقامتگاه براي خود ساکنان یا صاحبانی داشت، میبایست . اقامتگاهی، مسلما، پس از چندي غرق نعمت میشد

گاهی : در این گونه موارد، یونانیان بیش از ما، به اصول اخالقی مقید نمیماندند. له اشغال کردآن را به زور یا حی

مهاجمان یونانی، که خود در جستجوي آزادي آواره شده بودند، همه ساکنان محلهاي مورد نظر خویش را به بردگی 

. میگرفتند

با فرهنگ فاخر  ;هایی به آن میدادند محصوالت یونان هدیهاز  ;ولی در موارد بسیار با بومیان از در دوستی در میآمدند

یونانیان . و خدایانشان را به خدایی برمی گزیدند ;با زنانشان نرد عشق میباختند ;خود آنان را مجذوب میکردند

کوچنشین در بند پاکی نژاد خود نبودند، و همیشه میتوانستند در مجموعه سرشار خدایان خود، یکی نظیر خدایان 

از اینها باالتر، کوچنشینان محصوالت صنایع دستی یونانی را به . ومی بیابند و توافق دینی با بومیان را تسهیل کنندب

بومیان میدادند و، در عوض آنها، حبوبات و چارپایان و مواد معدنی میگرفتند و از طریق دریاي مدیترانه به جاهاي 

  . بت به آن دلبسته و وفادرا میماندند، صادر میکردنددیگر، مخصوصا شهرهاي خاستگاه خود که قرنها نس

کوچنشینهاي یونانی یکی پس از دیگري قد علم کردند تا جایی که سرانجام یونان عهد هومر، که منحصر به شبه 

جزیرهاي باریک بود، در پهنه میان افریقا و تراکیا و جبل طارق و انتهاي شرقی دریاي سیاه گسترده شد و، از 

در این اجتماع، زنان . ستقل پراکنده فراوان، اجتماع وسیعی که انسجام ناچیزي داشت، به وجود آمدشهرهاي م

. یونانی سخت به جنب و جوش افتادند، به طوري که، از لحاظ تولیدمثل، زنان همه اعصار دیگر را پشت سر گذاشتند

نام دارد و بی آن زندگی )) تمدن((می را که یونانیان، از این مراکز پرشور حیات و فرهنگ، تخم تجمل ظریف و بیدوا

  . از زیبایی عاري و تاریخ بیمعنی میشود، در سراسر اروپاي جنوبی افشاندند

II - هاي قوم یونیایی در جزایر سیکالد  کوچگاه  

شرق مسافر چون از پیرایئوس به کشتی نشیند و در امتداد ساحل آتیک براند و در پیرامون دماغه و معبد سونیون به 

اگر سخن باور نکردنی استرابون و پلوتارك را باور داریم، باید بپذیریم . بگراید، به جزیره کوچک کئوس خواهد رسید

روزگاري قانونی حاکم بود حاکی از اینکه هر کس از سن شصت درگذرد، باید شوکران بنوشد تا ((که در این جزیره 

)). در طی هفتصد سال، زناکاري یا زنفریبی مصداق نیافت(( ، و نیز))دیگران از لحاظ خوراك در مضیقه نیفتند
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شاید به همین جهت بود که بزرگترین شاعر کئوس، چون میانه سال شد، خود را نفی بلد کرد و نخواست تمام عمر 

  . هشتاد و هفت سالهاي را که احادیث یونانی به اونسبت میدهند، در زادبوم خود گذراند

، که شکار مرگ شد، نزد همگان، 469ر سراسر دنیاي یونانی بلندآوازه بود و در سال سیمونیدس در سی سالگی د

شهرتی که سیمونیدس در شاعري و خنیاگري داشت، سبب شد . درخشانترین سرودگوي آن عصر به شمار میرفت

آناکرئون شاعر  پس وي به دربار هیپارخوس رفت و در آنجا با. که هیپارخوس، جبار آتن، او را به دربار خود خواند

بعد از جنگ یونان با ایران، مکرر او را برگزیدند تا براي کتیبه بناهاي یادبود شهیدان نامدار قطعاتی . دوستی کرد

، 475در سن کهولت به دربار هیرون اول، جبار سیراکوز پیوست و عظمت او به جایی رسید که، در سال . تنظیم کند

ترون جبار آکراگاس روي داده بود، میانجی شد، و آن دو را در میدان جنگ  براي رفع اختالفاتی که بین هیرون و

میگوید که )) آیا باید سالخوردگان حکومت کنند((پلوتارك در رساله جاویدان خود، درباره اینکه . آشتی داد

ا شوکت عاقبت تن به مرگ داد و ب. سیمونیدس تا سنین آخر عمر از ساختن سرود و ربودن جایزه برخوردار بود

  . شاهان در آکراگاس به خاك سپرده شد

سیمونیدس هم طبعی وقاد و هم شخصیتی بارز داشت، و یونانیان او را محض تباهیها و شگرفیهاي رفتارش با 

نخستین شاعري بود که مزد میستاند . شیفته پول بود و بدون طال ذوقش نمیجنبید. نکوهش و ستایش مینگریستند

اما شعر فروشی در یونان آن عصر امري تازه . عران نیز مانند دیگر افراد حق معاش دارندو استدالل میکرد که شا

براي کسب دیناري چند با تخته : ((مینمود، و آریستوفان نفرت یونانیان را از این کار سیمونیدس چنین باز میگوید

اساس . ي تقویت حافظه شده استسیمونیدس فخر میکرد که موفق به ابتکار شیوهاي برا.)) مردگان به دریا میرود

شیوه او، که مورد قبول سیسرون قرار گرفت، این بود که مفاهیم مورد نظر را به طرزي منطقی تنظیم و طبقه بندي 

سیمونیدس در ظرافت نیز دستی داشت و . میکرد، تا ذهن از یکی به دیگري منتقل شود و بآسانی همه را فرا گیرد

با این وصف، در پیري مدعی شد که چه بسا از گفتن به . شهرهاي یونان میگشت لطایف او مانند سکه رایج در

  . پشیمانی افتاده است ولی هیچ گاه از خاموشی نادم نشده است

اما . در عهد هومر مردم چنان فعال بودند که بدبینی نمیشناختند و چنان خشونت میورزیدند که آزردگی نمیدانستند

آثار ادبی یونانی سایه افکنده است، و آثار باقی مانده سیمونیدس هم از آن برکنار پس از هومر، اندوهی ژرف بر 

  : نیست، و جاي حیرت است که شاعري چون او، با آن همه ستایش و پاداش، باز به تلخی گوید

لغزشهاي  ناچیز است توان انسانی، و... اندك و تباه است ایام عمر ما، ولی خواب ما در زیر خاك جاویدان خواهد بود

در عرصه حیات کوتاه او اندوهی پس از اندوه دیگر پیش میتازد، و مرگ، که هیچ کس را از آن . او غلبه ناپذیرند

چیزي از وجود انسانی جاویدان . ... گریزي نیست، سرانجام بدو میآویزد گذار نیکان و بدان، بیتفاوت، بدان میافتد

با این وصف، تنها معدودي از . که زندگانی انسان همانند حیات برگی سبز است خیوسخوش گفت رامشگر . نیست

آن گاه که جوانی شکوفان و . آنان که این سخن را میشنوند آویزه جانش میکنند، زیرا امید در دل جوانان نیرو دارد

بر . امید آن دارد که هیچ گاه به پیري نگراید و گرفتار مرگ نشوددل سبکبار است، انسان خیال باطل میپرورد و 

ابلهند آنان که در چنین رویایی فرو میروند و . همین شیوه، به هنگام تندرستی از اندیشه بیماري غفلت میورزد

. نمیدانند که ایام شباب و حیات ما چه کوتاهند

مفاهیم . و خدایان اولمپی روح او را تسلی نمیدهنددلخوش نیست، ) بهشت)) (جزایر خجستگان((سیمونیدس به 

. الهوتی را صرفا به مقتضاي شاعري به کار میبرد، همچنانکه مفاهیم مسیحی در برخی از اشعار معاصر راه یافتهاند

چون هیرون از سیمونیدس خواستار شد که ذات و صفات خدا را تعریف کند، وي پاسخ خود را به روز بعد محول 

بعد باز دو روز مهلت خواست، و در مورد بعد و موارد پس از آن نیز همچنان طفره رفت و مدت مهلت را روز . کرد
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سرانجام که به امر هیرون ناچار از پاسخ گفتن شد، اظهار داشت که هر چه بیشتر در آن باره . همواره مضاعف کرد

  . تامل میکند، آن را مبهمتر مییابد

. برادرزاده او، باکخولیدس نیز، که شاعري بزمی بود، چون او بلندآوازه شد. تاز کئوس تنها سیمونیدس برنخاس

مجال نیست که از جزایر . همچنین اراسیستراتوس، که در دوره عظمت اسکندریه میزیست، از مردم کئوس بود

یره سوروس ولی باید بگوییم که در جز. سریفوس یا تنوس یا آندروس یا موکونوس یا سیکینوس یا ایوس نامی بریم

. مردي به نام فرکودس به سر میبرد که به فیثاغورس درس داد و نخستین حکیمی بود که آثار خود را به نثر نوشت

قدسیت این . بنابر اخبار یونانی، آپولون از جزیره دلوس فرا آمد. کوچکترین جزیره از جزایر سیکالد، دلوس نام داشت

از این رو جزیره نشینان کسانی را که مهیاي زایمان یا . آن راهی نباشدجزیره ایجاب میکرد که مرگ و زایش را در 

در آستانه مرگ بودند، شتابان از آن اخراج میکردند، و اجساد گورهاي دیرین را هم بیرون میآوردند تا جزیره مطهر 

. نگهداري میشد و جشنهاي مردم یونیا برپا میگشت دلوسیدر اینجا بود که، پس از طرد ایرانیان، خزانه اتحادیه . ماند

سرودي . هر چهار سال یک بار به نام پرستش خداي خود آپولون در اینجا گرد میآمدند و به خوشگذرانی میپرداختند

 ;خودنمایی میکردند)) بازنان با کمربندهاي زی: ((از قرن هفتم مانده است که جریان این جشنها را شرح میدهد

مردم در امتداد جاده براي نظاره مراسم مقدس گرد  ;هاي خود به تماشا میپرداختند سوداگران آزمند از غرفه

دوشیزگان خوبرو و خوش آواز، که از میان مردم  ;مناسک پروقر و قربانیهاي خطیر در معبد واقع میشدند ;میآمدند

و  ;ورزشگران و خنیاگران مسابقه میدادند ;سرخوشی میخواندند و رقص میکردنددلوس و آتن برگزیده شده بودند، با 

آتنیان هر ساله هیئتی براي شرکت در جشن زاد روز آپولون به . نمایش در تماشاخانهاي بی سقف جریان داشت

حاکمه و اعدام فاصله دراز م. دلوس میفرستادند و پیش از مراجعت این هیئت، هیچ مجرمی را به مکافات نمیرسانیدند

. سقراط، که ثمراتی عالی براي دنیاي ادب و فلسفه داشت، به همین سبب بود

همچنانکه از میان جزایر سیکالد، دلوس کوچکترین جزیره محسوب میشد، ناکسوس بزرگتر از همه بود و در 

ترتیب داد و در  در قرن ششم، چندان غنی شد که براي خود ناوگانی. شرابسازي و استخراج مرمر شهرتی داشت

در جنوب خاوري ناکسوس، جزیره آمورگوس واقع بود، و سمونیدس . پیکرتراشی نحله مستقلی به وجود آورد

ناخجسته که زنان را نامردانه به باد هجو گرفت، و تاریخنویسان مذکر هجاهاي او را دقیقا ذکر کردهاند، از اینجا 

مردم پاروس با این . جزیره پاروس که تقریبا صخرهاي است از سنگ مرمر، در سمت باختر قرار داشت .برخاست

ی را توانست رقت و لطافت عضالت انسان پراکسیتلسسنگ نیم شفاف خانه میساختند، و با مرمر این جزیره بود که 

وي . آرخیلوخوس، کنیززادهاي که یکی از بزرگترین خنیاگران یونان گشت، در این جزیره زاده شد. نمایش دهد

در یکی از جنگها فرار را مفیدتر از قرار یافت و جان از . سپاهیگري پیش گرفت و به جزیره شمالی تاسوس رفت

سپس به عشق نئوبوله، که . وع اشعاري نغز قرار دادمیدان جنگ به در برد و به پاروس بازگشت و گریز خود را موض

معشوق را به صورت دختري شرمگین . ناگزیر بناي تغزل گذاشت. دختر مردي توانگر به نام لوکامبس بود، دچار آمد

لمس ((هاي گیسویش بر شانه هایش افشانده شدهاند، وصف کرد و، به شیوه دلدادگان قرون، در حسرت  که حلقه

. اما لوکامبس که درآمد شاعر را برخالف سخن سراییش در خور ستایش نمیدید، مانع او شد. یدن گرفتنال)) دست او

پس، آرخیلوخوس با چنان حدتی لوکامبس و نئوبوله و خواهر او را هجو کرد که، موافق احادیث، هر سه خود را به 

رد، بار دیگر سربازي مزدور شد و سرانجام پاروس پشت ک)) انجیرها و ماهیان((آرخیلوخوس از سر خشم به . دار زدند

  . در جنگی که بین پاروس و ناکسوس درگرفت، چون پاي فرارش از کار باز ماند، به قتل رسید

از اشعار او چنین در مییابیم که نسبت به دشمن و دوست سخت زبان است و، مانند همه عشاق ناخرسند شوقی به 

ت، راهزنی است خوشنوا که نثرش درشت است و نظمش پاکیزه بحر دزد دریایی خوش ذوقی اس. زناکاري دارد
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هاي عوام بود، برگرفت و آن را به صورت مصرعهاي کوتاه و سوز آور  مبتنی بر وتد مجموع را، که بحر مطبوع ترانه

وي با بحر شش وتدي و بحر چهار وتدي . شش وتدي، که مورد استفاده تراژدي اصیل یونانی قرار گرفت، درآورد

از او جز ابیات . و براي یونانیان بحرهایی فراهم آورد که همواره آنان را به کار آمد کرد،عدهاي دیگر طبع آزمایی 

. هومر ولی باید به استناد گذشتگان بپذیریم که وي محبوبترین شاعر است پس از. مقطع معدودي به جا نمانده است

م، که  از آریستوفان، نقاد بیزانس در قرن سوم ق. هوراس خوش داشت که از تنوعات شعري آرخیلوخوس تقلید کند

وي در دو کلمه نظر همه . در عصر هلنیسم میزیست، پرسیدند که کدام یک از اشعار آرخیلوخوس را بیشتر میپسندند

اگر از پاروس روانه غرب شویم، بزودي به سیفنوس که معادن ) .)درازترین شعر او را: ((گفت. یونانیان را بیان کرد

. سیم و زر آن شهره آفاق است، میرسیم

حکومت، به نمایندگی مردم، از این معادن بهره برداري میکرد، و بهره چندان عظیم بود که جزیره نشینان توانستند 

بناهاي یادبود به وجود آورند و، از اینها گذشته، در معبد دلفی ستونهاي رفیع برافرازند و گنجینهاي مستقر کنند و 

، گروهی از راهزنان ساموس در سیفنوس پیاده شدند و 524در سال . خود در پایان هر سال سود قابلی عاید دارند

 این غارتگري قهرمانی، مردم یونان را ترسانید، و همه،. باج گرفتند) دالر امریکایی امروز 000،600برابر (یکصد تالنت 

  . با بردباري و متانتی که معموال انسان را به هنگام تحمل مصایب دیگران دست میدهد، با مدارا به غارتگران نگریستند

III  - سرازیر شدن قوم دوري به جزایر سیکالد   

: افراد قوم دوري نیز به جزایر سیکالد کوچیدند و سپس طبایع جنگی خود را رام و با زندگی جدید سازگار کردند

ها را با شکیبایی مرزبندي کردند تا آب قلیل باران به هدر نرود و پرورش مو و نباتات دیگر  هاي سراشیب کوه منهدا

در جزیره ملوس، مانند بومیان عصر مفرغ آن جزیره، به استخراج اوبسیدین پرداختند و مقر خود را چنان . میسر شود

د آمد، براي جلب یاري آنان در برابر اسپارت سخت به تالش آباد و نیرومند ساختند که آتنیان، به شرحی که خواه

در این جزیره به  1820که مشهورترین تندیس مغرب زمین است، به سال  ،))ملوسآفرودیته ((مجسمه . افتادند

  . دست آمد

جمعی از آنان از ترا روانه . جزیره ترا و کرت را گرفتند. کوچیدند دوریان نخست به جانب خاور و بعد به سوي جنوب

در قبرس، از سده یازدهم به بعد، میان دودمانهاي کهنسال فنیقی و . کورنه شدند و جمعی در قبرس مسکن گزیدند

افسانه  .مهاجران یونانی، که از آرکادیا آمده بودند و براي تسلط بر جزیره میکوشیدند، زدوخورد صورت میگرفت

اما . یکی از امیران قبرس به نام پوگمالیون، با عاج، تندیسی از االهه آفرودیته ساخت: پوگمالیون از قبرس برخاست

دعایش اجابت شد و . به عشق مصنوع خود گرفتار آمد و ناگزیر از االهه التماس کرد که تندیس را جان بخشد

احتماال پس از رواج گرفتن آهن، . دار را به همسري برگزیدپس، با موافقت االهه، مجسمه جان. مجسمه جان یافت

بومیان براي . جزیره قبرس، که مس فراوان داشت، از اهمیت افتاد و از حوزه اصلی توسعه اقتصادي یونان برکنار شد

هاي تصفیه سنگ مس، و فنیقیان براي کشتی سازي، بی دریغ چوب درختان را به کار میبردند، و  سوخت کوره

نیان هم، براي ایجاد مزارع، به قطع اشجار پرداختند و بدین ترتیب، قبرس بتدریج به صورت جزیره گرم و نیمه یونا

در دوره تسلط یونانیان بر قبرس، هنرها، مانند جمعیت آن جزیره، از عناصر مصري و . بایر و متروك امروز درآمد

 .نداشتندفنیقی و یونانی مرکب بودند و به هیچ روي صورت مستقلی 

دوریان در جزیره قبرس، اقلیت کوچکی از مهاجران یونانی بودند، اما در جزیره رودس و جزایر سپورادس و یونان 

اعتالي آن رودس، در فاصله عهد هومر و جنگ ماراتون، رو به آبادانی رفت، ولی . اصلی، طبقه حاکم را تشکیل دادند

دوریان در قسمت پیش آمده ساحل دریا، شهر کنیدوس را که پایگاه . دست داد) هلنیسم(در عصر یونان گرایی 

در اینجاست که بعدا ائودوکسوس منجم، و کتسیاس مورخ یا . مناسبی براي تجارت ساحلی است، به وجود آوردند
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و : اروس را در کنار بندر اسکندریه ساخت، زاده میشوندبلکه افسانه ساز، و سوستراتوس، که جزیره و برج دریایی ف

هاي معابد باستانی به دست میآید و با قیافه اندوهگین و مادرانه خود در موزه بریتانیا  در میان خرابه)) دمتر((مجسمه 

  . قرار میگیرد

قیب کنیدوس به شمار این جزیره، که یکی از مراکز پزشکی یونانی و ر. در مقابل کنیدوس، جزیره کوس واقع بود

. و پیکرنگاري چون آپلس و شاعري چون تئوکریتوس به جهان عرضه کرد) هیپوکراتس(میرفت، طبیبی چون بقراط 

این شهر زادگاه هرودوت و پایتخت شاه . اندکی در جانب شمال کنیدوس، شهر هالیکارناسوس قرار داشت

هالیکارناسوس و . یونان گرایی میزیست، محسوب میشدمائوسولوس، که با ملکه پر مهر خود، آرتمیسیا، در عصر 

)) شهرهاي ششگانه((کوس و کنیدوس و سه شهر اصلی جزیره رودس، یعنی لیندوس و کامیروس و یالوسوس، 

  . یونیا رقابت کردند، تشکیل میدادند))شهرهاي دوازدهگانه((دوریان آسیاي صغیر را، که چندگاهی با 

IV - ا شهرهاي دوازدهگانه یونی

  میلتوس و پیدایش فلسفه یونانی  -1

در شمال غربی ناحیه کاریا، ساحلی کوهستانی به طول تقریبی صد و چهل و پنج کیلومتر و به عرض سی تا پنجاه 

هوا و اقلیم آن از همه ((این منطقه کوهستانی در گذشته یونیا خوانده میشد، و به قول هرودوت، . کیلومتر واقع بود

هایی که کاالهاي سرزمینهاي گوناگون را براي  شهرهاي آن عمدتا در دهانه رودها یا در انتهاي راه)) .عالم خوشتر بود

  . صدور به مدیترانه میرسانیدند، قرار داشتند

میلتوس، که از سایر شهرهاي دوازدهگانه یونیا جنوبیتر بود، در قرن ششم پرمایهترین شهر دنیاي یونانی به شمار 

م، قوم یونیایی از آتیک بدانجا رهسپار شدند  ق 1000وس، مردم کاریا بدان کوچیدند و، در حدود در عهد مین. میرفت

اینان زنان خود را به . و تمدن جدیدي براساس فرهنگ اژهاي آن سامان که رو به انحطاط میرفت، به بار آوردند

پس، اختالط فرهنگی با اختالط . ی گرفتنداز این رو، مردان بومی را کشتند و بیوگان آنان را به زن. همراه نداشتند

در میلتوس، مانند اکثر شهرهاي یونیا، در ابتدا زمام امور به دست شاهانی افتاد که در زمان جنگ . خونی توام شد

پس از آن، اشراف زمیندار به حکومت رسیدند، و سرانجام حکام خودکامهاي که متکی به . مردم را رهبري میکردند

در آغاز سده ششم در دوره حکومت جباري به . نامیده میشدند، قدرت یافتند) تورانوس(ند و جبارطبقه متوسط بود

نام تراسوبولوس، صنعت و تجارت به اوج خود رسید، و ثروت روزافزون میلتوس باعث شکفتن ادبیات و فلسفه و هنر 

بازرگانان میلتوس نه . هر پارچه میبافتندهاي بافندگی ش از سرزمینهاي دامپرور مجاور پشم میآوردند و در کارگاه. شد

تنها از تجار فنیقی سرمشق گرفتند، بلکه تدریجا از آنان پیش افتادند و در مصر، ایتالیا، دریاي مرمره، و دریاي سیاه 

میلتوس از آبودوس، . ها در شمال واقع بودند شصت تا از این کوچگاه. هشتاد کوچگاه براي تسهیل تجارت برپا داشتند

زیکوس، سینوپه، اولبیا، تراپزوس، و دیوسکوریاس لیف کتان و چوب و میوه و فلزات میگرفتند و، در ازاي آنها، کو

ثروت و تجمل میلتوس در سراسر یونان زبانزد مردم و موجب شایعات . هاي صنعتی خود را عرضه میکردند فراورده

از این رو اهمیت . ج شهر سرمایه گذاري میکردندسوداگران شهر، براي سودجویی، در داخل و خار. ناخوشایند بود

  . آنان در رنسانسی که در یونیا درگرفت، برابر اهمیتی است که خانواده مدیچی در رنسانس ایتالیا داشت

این محیط پرشور بود که به یونانیان مجال داد تا دو هدیه بسیار بزرگ، یعنی علم و فلسفه یونانی را، به جهان تقدیم 

هاي تجارتی معموال محل برخورد افکار و عقاید و رسوم ناموافقند و، از این رو، موجد اصطکاك و  ط تالقی راهنقا. کنند

اعتقادات خرافی، بر اثر تصادم با یکدیگر، بی اعتبار میشوند، و سپس تعقل رواج . تنازع و مقایسه و تفکر میشوند

به صدها ناحیه پراکنده تعلق داشتند و در نتیجه تجارت  مردمانی که در میلتوس و بعد در آتن گرد آمدند،. مییابد

از این . رقابتآمیز و دوري از منازل و معابد اوطان خود از اسارت سنن به در آمدند و داراي مغزهایی فعال شدند
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ا گذشته، به اقتضاي تجارت، به شهرهاي دوردست مسافرت کردند و تمدنهاي لیدیا و بابل و فنیقیه و مصر و جز اینه

به این ترتیب یونانیان بر هندسه مصري و نجوم بابلی و علوم اقوام دیگر . را دریافتند و از تنگ نظري بیرون آمدند

از سوي . دست یافتند، و دریانوردي و داد و ستد و علم جغرافیا و ریاضیات و نجوم، به موازات یکدیگر، پیش رفتند

این آریستوکراسی فرهنگی از . وانست به کارهاي فرهنگی پردازددیگر، در نتیجه افزایش ثروت و آسایش، اقلیتی ت

آزادي فکري برخوردار بود، زیرا چون جمع قلیلی خواندن میتوانستند، آزادي فکري اقلیت اندیشمند براي حکومت 

حتی . هنوز کاهنان مقتدر و کتب آسمانی بر جامعه مسلط نشده بودند. خطري نداشت و سرکوبی آن الزم نبود

از این رو شکاکیت . هاي هومر، که بعدا از جهتی به صورت کتاب مقدس یونانیان درآمد، هنوز قوام نیافته بود مهمنظو

اول بار بود که فکر انسانی جنبه ناسوتی به خود گرفت و کوشید تا براي مسایل . و نشاط و طنز مردم یونیا تظاهر کرد

 .بیابدجهان و انسان، پاسخهایی عقلی و سازگار 

دانش کهنه کاهنان . با این وصف، درخت فلسفه، هر چند که ناگهان بارور شد، براي خود ریشه و ساقهاي داشت

مصري و مغان ایرانی و شاید پارسایان هند، علوم الهوتی کلدانیان، و اشعار فلسفی هزیود با واقعپردازي بازرگانان 

، که فوق احکام بی ))قانون((اما پیش از آن نیز . نیقی و یونانی آمیختند و جنبش فلسفی یونیایی را به وجود آوردندف

حساب شخصی، فاروق اصلی علم و اساطیر، و نیز شاخص حکومت استبدادي و دموکراسی است، در دین یونانیان راه 

است و هم بر خدایان و هم بر آدمیزادگان سلطه )) سرنوشتاالهگان ((در دین اینان از مویراي که به معناي . داشت

تا جایی که ما . انسان از زمانی بر دولت آزادي دست یافت که به وجود قانون پی برد. میورزد، سخن رفته است

میدانیم، یونانیان نخستین مردمی بودند که، در عرصه فلسفه و حکومت، قانون و آزادي را دریافتند، و این است راز 

  . کامیابیها و اهمیت ایشان در تاریخ

از آنجا که زندگی هم بر وراثت و هم بر دگرگونی، هم بر رسوم یکنواخت و هم بر تجدد آزمایشی استوار است، فلسفه 

عناصر دینی هم فلسفه را به بار آوردند و هم پرورشش دادند و مسلما . هاي دینی خود یکسره آزاد نشد از ریشه

یکی . در تاریخ فلسفه یونانی دو جریان در جوار یکدیگر امتداد مییابند. شی در فلسفه خواهد داشتاالهیات همواره نق

رازوري از فیثاغورس نشئت گرفت و با پارمنیدس . جریانی است طبیعت گراي، دیگري جریانی است رازورانه

طبیعت گرایی، که . اري رسیدو بولس حو) پلوتینوس(هراکلیتوس، افالطون، و کلئانتس ادامه یافت و به فلوطین 

نخستین مظهر آن طالس بود، به وسیله آناکسیماندروس، کسنوفانس، پروتاگوراس، بقراط، و ذیمقراطیس به اپیکور و 

گاه گاهی مردانی بزرگ چون سقراط، ارسطو، مارکوس آورلیوس به قصد آنکه درباره مشکل . لوکرتیوس انتقال یافت

اما خصیصه فایق اینان نیز همان . قضاوتی ناقص نکنند، دو جریان را با هم آمیختندپیچیده و سامانناپذیر زندگی، 

. خصیصهاي است که سراسر فلسفه یونانی را در نوردیده است خرد دوستی و خرد ورزي

 تعلیم و تربیت. زادگاه او محتمال میلتوس بود و، بنابر مشهور، تباري فنیقی داشت. م زاده شد ق 640طالس در حدود 

ظاهرا، . او عمدتا در مصر و خاور نزدیک صورت گرفت و، از این رو، شخص او نمودار تاثیر فرهنگ شرق در غرب است

هاي روغنکشی به وسیله  داستان اجاره و احتکار دستگاه. فقط به قصد تامین معاش روزانه، به سوداگري پرداخت

بیشتر اوقاتش را صرف مطالعه میکرد و سخت مجذوب کار خود بود، بدان سان که شبی چنان  .استطالس معروف 

  . سرگرم نظاره ستارگان شد که به گودالی افتاد

با وجود عزلت گزینی، به کارهاي اجتماعی رغبت مینمود، با تراسوبولوس، جبار میلتوس، آشنایی نزدیک داشت و 

  . و دفاع مشترك در مقابل لیدیا و ایران را تبلیغ میکرداتحاد دول یونیایی 

بنابر روایات، طالس یونانیان را با علوم ریاضی و نجوم آشنا کرد، و در مصر براي سنجش ارتفاع اهرام تدبیري نیکو 

. م را دریافتهاي اهرام، ارتفاع اهرا هنگامی که سایه یک انسان با قامت او درست برابر بود، از اندازهگیري سایه: کرد
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سپس به یونیا رفت و درباره هندسه، که علم منطقی جذابی است و جنبه منطقی دارد، به مطالعه پرداخت و برخی از 

. ی را بنیاد نهاداین قضایا هندسه یونان .رسانیدهایی را که بعدابه وسیله اقلیدس جمع آوري شد، به اثبات  قضیه

مطالعاتی که طالس درباره نجوم کرد، این علم را از موهومات شرقی پیراست، از صورت ستارهشماري درآورد و به 

. دست به مطالعات فرعی چندي نیز زد. مغرب زمین رسانید

ی کرد، و م را پیشبین ق 585محتمال به مدد مدارك مصري و محاسبات بابلی، کسوف بیست و هشتم ماه مه سال 

اما نظریه او درباره جهان، برتر از نظریه مصریان و . چون پیشبینی او درست درآمد، همه مردم یونیا به هیجان افتادند

به نظر او، جهان نیمکرهاي است که بر پهنه بیکران آب تکیه زده است، و زمین گرده . یهودیان آن عهد نبود

فلسفه طالس ما را به یاد سخن گوته میاندازد که گناهان . داردمسطحی است که بر کف مسطح داخل نیمکره قرار 

  . تراود او از ذات خودش می) یا ابتکارات(آدمی از مقتضیات عصر اویند، ولی فضایل ) یا سهوهاي(

پدر همه مخلوقات است، مطابق نظر طالس نیز، آب ) اوکئانوس(همچنانکه موافق برخی از اساطیر یونانی، اقیانوس 

ارسطو میگوید که طالس شاید بدان علت به . ایی همه چیزها و نخستین هیئت و بازپسین صورت عالم استاصل ابتد

و آنچه باعث ... و تخم هر چیز طبعی مرطوب دارد... رطوبت غذاي همه چیز است((این نظر کشیده شد که دید 

طالس از میان سه عامل بخار و  شاید هم علت این بود که.)) زایش یک چیز میشود، همواره اصل نخستین آن است

اهمیت فلسفه طالس . مایع و جامد، که نظرا همه جوهرهاي عالم را تشکیل میدهند، آب را ابتداییتر یا اساسیتر یافت

در این نیست که همه چیزها را به آب تحویل میکند، بلکه عظمت او در این است که همه چیزها را به یک چیز 

ارسطو نظریه طالس را از زمره . تاریخ مدون فلسفه را بار میآورد)) یک گرایی((ام منتهی میسازد، و نخستین نظ

ولی طالس معتقد بود که همه ذرات جهان جاندارند، و ماده و حیات، یگانه و . میشمارد) ماتریالیسم)) (ماده گرایی((

جاویدان وجود دارد، و نیروي حیات  ))روحی((در هر یک از گیاهان و فلزات و نیز جانوران و آدمها، . جدایی ناپذیرند

طالس خوش داشت که میان زنده و مرده فرقی اساسی قایل . با آنکه هیئتهاي گوناگون میپذیرد، هیچ گاه نمیمیرد

شخصی، به قصد آزردن او، پرسید که اگر حیات و ممات فرقی ندارند پس چرا او زندگی را بر مرگ ترجیح . نشود

شد، و ) سوفوس(در پیري، بنابر اجماع، ملقب به خردمند .)) زیرا فرقی بین آنها نیست(: (داده است طالس پاسخ گفت

از او پرسیدند که چه کاري . بعدا که یونانیان براي خود هفت خردمند شناختند، طالس را نخستین آنان دانستند

.)) اندرز دادن: ((اب گفتجو. پرسیدند که چه کاري سخت آسان است)). خودشناختن: ((پاسخ داد. بسیار دشوار است

: گفت. پرسیدند که کمال تقوا و عدالت در چیست.)) آنچه نه آغاز دارد و نه انجام: ((گفت. پرسیدند که خدا چیست

چنانکه دیوجانس الئرتیوس میگوید، .)) در آن است که هیچ گاه آنچه را در دیگران عیب میشماریم، خود نکنیم((

  )). زشی را تماشا میکرد و بسیار پیر بود، از گرما و تشنگی و ناتوانی درگذشتهنگامی که یک مسابقه ور((طالس 

یا اصل وجود و تکامل اشیا قلمفرسایی ) فوسیس(در میان آنان که درباره شناخت طبیعت : استرابون میگوید

را با شور دنبال  م زیست، کار استاد ق 549تا  611شاگرد او، آناکسیماندروس، که از . کردهاند، او نخستین کس است

میالدي تنظیم شد و به گمان ناظمش بسیار ابتکارآمیز بود،  1860فلسفه او سخت به فلسفه سپنسر، که در . کرد

تودهاي بیکران . است) آپیرون)) (نامعین((یا )) بیسامان((آناکسیماندروس میگوید که مبدا نخستین، هستی . میماند

ي نیروهاي ذاتی خود، تکامل پیدا میکند، و تمام واقعیات گوناگون عالم را است که هیچ کیفیت ندارد، ولی به اقتضا

این بینهایت جاندار و جاویدان و بی تشخص و غیر اخالقی به مثابه خداي دستگاه فلسفی  .میآوردپدید 

ر و فسادپذیر و کثیرند، اصل اشیا بی تغییر و فناناپذیر و واحد است و در مقابل اشیا، که متغی. آناکسیماندروس است

جاویدان را واقعی میشمردند، از اینجا نشئت گرفته )) یگانه((باید گفت که فلسفه مابعدالطبیعه حکیمان الئا که فقط 

هر جهانی تکامل پیدا . ینداز این بینهایت بی تعین، همواره جهانهایی تازه زاده میشوند و در پی یکدیگر در میآ. است
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بینهایت اصیل همه اضداد را در خود دارد گرم و سرد، . میکند و راه مرگ میسپارد و به بینهایت بی تعین باز میگردد

خواص بالقوه هستی اصیل در جریان تکامل، بالفعل میشوند و اشیاي معین ... تر و خشک، مایع و جامد و بخار

چون این خواص متضاد از یکدیگر منفک شوند، به بینهایت بازگشت میکنند خاستگاه . گوناگون را به وجود میآورند

در جریان کون و فساد جهانها، عناصر گوناگون میستیزند و . فلسفه هراکلیتوس و سپنسر را باید در اینجا جست

اشیا به هالکت میرسند و . ((خصمانه به یکدیگر تجاوز میکنند، ولی به کیفر این تجاوز، دچار تجزیه و انحالل میشوند

آناکسیماندروس به سبب نداشتن ابزارهاي علمی، مانند .)) به صورت عناصري که از آنها زاده شدند، در میآیند

دنباله کار طالس را گرفت و بر آن شد که زمین استوانهاي . حکیمان دیگر، در حوزه نجوم دچار پندارهاي ناروا شد

خورشید و ماه و . صله آن با همه اجرام پیرامون یکسان است، وضعی ثابت دارداست معلق در مرکز عالم، و چون فا

آناکسیماندروس براي اثبات نظر خود، محتمال با استفاده از . ستارگان در مسیري مستدیر گرد زمین حرکت میکنند

رکات سیارات و زد، و به وسیله آن، ح)) شاخص آفتابی((منابع بابلی، در اسپارت دست به ساختن یک گنومون یا 

و ) اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی(و اعتدالین ) انقالب صیفی و انقالب شتوي(و توالی انقالبین  دایرهالبروجانحراف 

قشه عالم، بنیاد همچنین با همکاري هکاتایوس، که او نیز اهل میلتوس بود، با کشیدن ن. فصول را نشان داد

نقشه او، که ظاهرا روي ورقهاي از برنج نقش شد، قدیمترین نقشهاي است که نامش در . جغرافیاي علمی را نهاد

. تاریخ آمده است

سپس، بر اثر حرارت بیرونی، . آناکسیماندروس معتقد است که زمین در نخستین مرحله خود، در حالتی سیال بود

از تفاوت دماي طبقات جو، حرکات بادها . شت، و بخشی به صورت بخار درآمدبخشی از آن خشک شد و خشکی گ

  . تحول تدریجی رطوبت آغازین به ظهور موجودات جاندار انجامید. پیدایش یافتند

انسان نیز روزگاري . جانوران زمینی در آغاز ماهی بودند، و پس از خشک شدن زمین، به صورتهاي کنونی در آمدند

مراتب نخستین، برخالف اکنون، نمیتوانست از مادر زاده شود، زیرا در آن اوضاع ضعیفتر از آن بود که ماهی بود، و در 

  . قادر به صیانت خود باشد

وي هوا را مبدا اولی میشمارد و . حکیم دیگر که اهمیتی کمتر دارد، آناکسیمنس، شاگرد آناکسیماندروس، است

از تلطیف هوا، آتش، و از انقباض آن بترتیب ابر و آب و خاك و . وندمیگوید که عناصر دیگر همه از هوا زاده میش

قوام هستی نیز به روح منتشر هستی یا خداست، و . قوام وجود ما به روح ماست، و روح ما هواست. سنگ پدید میآید

یحیت اعتبار این مفهوم در سراسر تاریخ فلسفه یونانی دوام میآورد و در فلسفه رواقی و مس. آن نیز دم یا هواست

  . مییابد

میلتوس در عصر عظمت خود، نه تنها زاینده دیرینترین فلسفه یونانی بود بلکه قدیمترین نثر و نخستین اثر 

طی میکند، و تخیل او  شعر معموال تراوش طبیعی قومی است که دوره برنایی خود را .پروردتاریخنگاري یونان را نیز 

ها و دریاها و آسمان  از دانشش وسیعتر است، و از این رو از سر ایمان براي نیروهاي طبیعت، که در کشتزارها و بیشه

ر کنار ماند، و جان گرایی ب) آنیمیسم( گراییشعر بآسانی نمیتواند از جان . منعکس هستند، تشخص قایل میشود

نشانه  ;زبان امور متعارف ناسوتی است ;نثر صداي دانشی است آزاد از تخیل و ایمان. بسختی میتواند به شعر نگراید

یونانیان . م صورتی شاعرانه داشت ق 600ادبیات یونانی تا حدود . پختگی و به منزله سنگ قبر جوانی یک قوم است

به نظم میکشیدند و به نسلهاي نو تعلیم میدادند، حتی فیلسوفان ابتدایی چون ادب و اخالق قومی خود را 

همچنانکه علم در آغاز . کنسوفانس، پارمنیدس، و امپدوکلس بر دستگاه فلسفی خود جامهاي شاعرانه پوشاندند

تدا وجهی از شعر وجهی از فلسفه بود و براي رهایی خود از تفکرات کلی و دور از تجربه میکوشید، فلسفه نیز در اب

  . بود و براي جدا کردن خود از اساطیر و جان گرایی و مجاز گویی تالش میکرد
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نویسندگان . بنابراین هنگامی که فرکودس و آناکسیماندروس عقاید خود را به نثر نوشتند، دست به کاري خطیر زدند

کسانی . ده شدهاند، نثرنویسی را رواج دادندخوان) خردنویسان یا نثرنویسان)) (لوگوگرافوي((دیگري که نزد یونانیان 

درباره میلتوس، ائوگایون درباره ساموس، و  550کادموس در سال : هاي اوطان خود را به نثر نوشتند سالنامه

سیر ((و )) پژوهشها((کسانتوس درباره لیدیا، در اواخر قرن ششم، هکاتایوس میلتوسی با نوشتن دو کتاب مهم 

و هم علم جغرافیا را به پیش برد، از بندهاي باقی مانده این کتاب چنین برمیآید که شامل  هم علم تاریخ)) زمین

اطالعات سودمندي درباره مصر بوده و مورد استفاده هرودوت واقع شده است، اما بسیاري از محققان در اصالت این 

زیرا، به نظر . ا حقیقت میدانم، مینگارمآنچه ر. ((با شک و وسواس آغاز میشود)) پژوهشها((کتاب . بندها تردید دارند

ها  هاي هومر را آثاري تاریخی شمرد و برخی از افسانه هکاتایوس منظومه.)) من، روایات یونانی فراوان و استهزا آمیزند

با این وصف، صادقانه کوشید تا واقعیت را از افسانه بازشناسد و تعاقب واقعی انساب را . را با چشم بسته پذیرفت

از این رو باید گفت که تاریخنگاري به مدد او قوام یافت و . ن کند و تاریخ یونانیان را به وجهی قابل قبول درآوردتعیی

  . ، از تاریخنگاري یونانی عمري گذشته بود)هرودوت)) (پدر تاریخ((تا تولد 

ه وجود آمدند، کلمه هاي یونانی ب که در عصر او در اکثر شهرها و کوچگاه)) خردنگارانی((هکاتایوس و سایر 

است، بر هر گونه پژوهشی که درباره واقعیت صورت گیرد، اطالق )) تاریخ((را، که اکنون به معنی  ))هیستوریا((

د دین داشت و میرسانید در یونیا مفهومی ض)) هیستوریا((کلمه . کردند و شامل علم و فلسفه و تاریخنگاري دانستند

هاي معجزات و کرامات پهلوانان  که باید شرح واقعی حوادث و تفسیر عقلی سلسله علت و معلول را جایگزین قصه

  . این تحول که با هکاتایوس آغاز شد، با هرودوت تکامل پیدا میکند و با توسیدید به کمال میرسد. نیمه خدا کرد

. توس شروع شد، نثر یونانی، بر اثر شکست و بینوایی جامعه، رو به زوال رفتدر همان عصري که ادبیات منثور میل

افزایش تمول و تجمل، مردم را به . فساد داخلی، در اینجا هم، مانند جاهاي دیگر، راه فاتحان را هموار کرد

، و این سخن از آن پس، فضایل منسوخ گشتند. خوشگذرانی کشانید و خویشتنداري و وطندوستی را از رواج انداخت

رقابت براي تحصیل نعمتهاي جهان شدت گرفت، و )). روزگاري مردم میلتوس دلیر بودند((زبانزد یونانیان بود که 

. دین کهنسال کم نیرو شد و نتوانست اقویا را به مدارا وادارد و ضعفا را تسال دهد و از اختالفات طبقاتی بکاهد

سپس . متی دیکتاتوري، که اختیارش در کف چند تن بود، برقرار کردندتوانگران بر ضد تهیدستان متحد شدند و حکو

پس، توانگران را راندند و فرزندان . تهیدستان، که خواستار دموکراسی بودند، زمام حکومت را در دست گرفتند

ند و بار دیگر اما توانگران بازگشت. توانگران را به محل خرمنکوبی بردند و لگدمال گاوان کردند و به هالکت رسانیدند

! این شتر دم خانه همه کس خواهد خفت. آنگاه رهبران دموکراسی را قیراندود کردند و زنده سوزانیدند. قدرت یافتند

که شاه لیدیا، کرزوس، براي تحمیل قدرت خود بر سواحل یونانی آسیا، از کنیدوس تا داردانل،  560در حدود سال 

رهاي یونانی مجاور خودداري نمود و به ترتیب استقالل خود را حفظ آغاز کوشیدن کرد، میلتوس از کمک به شه

، کوروش لیدیا را گرفت و، بدون دشواري چندانی، شهرهاي یونیا را که دچار نفاق و تفرقه شده 546اما، در سال . کرد

فلسفه هنگامی در تاریخ دولتها، علم و . پس، عصر عظمت میلتوس به پایان آمد. بودند، به شاهنشاهی ایران پیوست

. به بیان دیگر، دانش منادي مرگ است ;به دوره کمال خود میرسد که انحطاط جامعه آغاز شده باشد

  پولوکراتس، جبار ساموس -2

در امتداد خلیج میلتوس، نزدیک مصب رود مایاندروس، شهر میانهحال موئوس و شهر نسبتا معروف پرینه قرار 

  . ز حکیمان هفتگانه یونان باستان است، محسوب میشودپرینه زادگاه بیاس، که یکی ا. داشت

تعداد حکیمان هفتگانه، چنانکه هرمیپوس میگوید، به هفده میرسد، زیرا اقوام متفاوت یونانی هر یک از اشخاص 

ولی نام طالس، سولون، بیاس، پیتاکوس، پریاندروس، خیلون، و کلئوبولوس مورد وفاق عموم . متفاوتی نام بردهاند
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همچنانکه هند به تقدس گرایش داشت و ایتالیاي عصر رنسانس به نبوغ هنري اعتنا مینمود و امریکاي . یان استیونان

  . جوان امور اقتصادي را گرامی میشمرد، یونان به خرد حرمت میگذاشت

فتند، و پهلوانان یونان در شمار قدیسان و یا هنرمندان یا میلیونرها نبودند، بلکه از اصحاب خرد به شمار میر

معززترین خردمندان نیز دانشمندان نظري نبودند، بلکه مردانی بودند که جدا خرد خود را در عمل اجتماعی مورد 

از این رو، سخنان این مردان به صورت تکیه کالم خاص و عام در میآمد و در مواردي بر . استفاده قرار میدادند

ها را در زندگی روزانه خود به  مردم خوش داشتند که آن گفته .هاي معبد آپولون در شهر دلفی نگاشته میشد کتیبه

مردم باید . بدبخترین مردم کسی است که نداند بدبختی را چگونه تحمل کند: هاي بیاس چنین است گفته. کار برند

دانش را باید سخت دوست داشت، . ((حیات خود را چنان نظام بخشند که گویی هم عمري کوتاه دارند و هم دراز

جزیره ساموس که از حیث .)) یرا چیزي است که جوانی را به پیري میرساند و از هر دارایی دیگر پایدارتر استز

چون  ;پایتخت آن در سواحل جنوب خاوري واقع بود. وسعت دومین جزیره یونیا بود، در باختر پرینه قرار داشت

  فام و معروف ساموس میگذشت، شهر با ردیفهاي مسافري پا به لنگرگاه مستحکم آن میگذاشت و از کنار ناوگان سرخ

ها، و پس از آنها ارگ و معبد بزرگ هرا به نظر  نخست باراندازها و دکانها، سپس خانه. عماراتش به چشم او میخورد

این منظره . در وراي اینها چند رشته کوه متوالی، که قلل آنها به هزار و پانصد متر میرسید، دیده میشد. میرسید

ساموس، در ربع قرن ششم، که در دست . آن داشت که شور وطنخواهی را در همه مردم ساموس برانگیزدقدرت 

  . جباري به نام پولوکراتس اداره میشد، به اوج عظمت رسید

پولوکراتس توانست، با عواید بندر پرجوش و خروش ساموس، به ساختمان بناهاي عام المنفعه بپردازد و بیکاري را 

بزرگترین کاري که مطابق این برنامه صورت گرفت، . در نتیجه آن، از ستایش هرودوت برخوردار شود پایان دهد و،

عاقبت، دو  ;این نقب که آب را از کوهستان به شهر میرسانید، از دو سو کنده شد. متر بود 1370کندن نقبی به طول 

ر از طول، و سه متر و نیم از ارتفاع به سوراخ طرفین نقب، موافق محاسبات قبلی و فقط با تفاوتی مختصر شش مت

   .میدهدو این لغزش مختصر، قدرت عظیم یونانیان را در حوزه ریاضیات و مهندسی نشان . یکدیگر رسیدند

) آیسوپوس(، ازوپ 590ود سال در حد. ساموس، مدتها پیش از پولوکراتس، یکی از مراکز فرهنگی به شمار میرفت

بنابر . وي بردهاي از مردم فروگیا بود و در خدمت یادمون یونانی به سر میبرد. فابل نویس در اینجا جوالن میکرد

با سولون دیدار . روایاتی که اعتبار تاریخی ندارند، یادمون با آزادي ازوپ موافقت کرد، و ازوپ به سیر و سفر پرداخت

سپس از طرف کرزوس مامور شد که پولی را به معبد دلفی ببرد و . رزوس شاه لیدیا مقیم شدکرد و در دربار ک

حکایتهاي . تقسیم کند، ولی او پول را براي خود برداشت، و از این رو به دست مردم گستاخ دلفی به زجر کشته شد

چنانکه پلوتارك مینویسد، سقراط  او، که بیشتر از منابع شرقی گرفته شدهاند، در آتن عصر کالسیک معروف بودند، و

: حکایات ازوپ، گرچه شکلی شرقی دارند، مفهوم و فلسفه آنها داراي مختصاتی یونانی است. آنها را به نظم کشید

طبیعت، زمین و دریا، ستارگان و کره خورشید و ماه، زیباییهاي دل انگیزي دارند، اما، جزاینها، هر چه هست، ترس ((

مخصوصا اگر شخص پولی را که به او سپردهاند، ضبط . جز اینها، هر چه هست، ترس است و رنجآري، .)) است و رنج

در آنجا جامی هست که به عصر پریکلس تعلق دارد و سیماي ازوپ . سیماي ازوپ را میتوان در واتیکان دید. کند

سخن روباهی سرخوش  وي، با سري نیمه طاس و ریشی چون ریش وان دایک با عالقه به: روي آن نقش شده است

آناکرئون از . به ایتالیا رفت و در کروتونا ساکن شد 529فیثاغورس بزرگ در ساموس زاده شد، اما در  .میدهدگوش 

. تئوس به ساموس شتافت تا درباره پولوکراتس مدیحه سراید و پسر او را آموزش دهد

مانند داوینچی، در فنون بسیار . رین شخصیت دربار پولوکراتس، تئودوروس هنرمند، نیز از مردم ساموس بودبزرگت

. روایات یونانی، گویا به قصد گریز از تجسس، اختراع ترازو و گونیا و چرخ تراش را به او نسبت میدهند. دست داشت
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در تزیین دومین معبد آرتمیس در . ي قابل بودگوهرتراش و فلزکار و سنگ کار و درودگر و پیکرتراش و معمار

افسوس شرکت کرد، براي اجتماعات عمومی مردم اسپارت یک سکیاس یا کوشک ساخت، قالبگیري با گل را به 

یونانیان . هاي مفرغی را از مصر و آشور به ساموس رسانید یونانیان شناسانید و، مانند رویکوس، فن ساختن مجسمه

اما پس از او . هاي مفرغی خشنی میساختند هاي مفرغی به قالبی از چوب، مجسمه الصاق صفحهپیش از تئودوروس با 

از اینها گذشته، . توانستند تندیسهاي مفرغی پرشکوهی چون ارابه ران دلفی و دیسک پران، اثر مورون، به وجود آورند

اي محروم کردن خود از رجولیت، از پلینی میگوید که کاهنان االهه کوبله بر. ساموس در سفالگري هم مشهور بود

  . این سفالها به کار میبردند

  هراکلیتوس، فیلسوف افسوس -3

افسوس، که در حدود سال . آن سوي ساموس، نزدیک خلیج کائوستروس، مهمترین شهر یونیا افسوس قرار داشت

در جمعیت و دین و . انی یافتبنیادگذاري شد، به برکت جریان بازرگانی دو رود کائوستروس و مایاندروس آباد 1000

آرتمیس، االهه شرقی مادري و بارآوري، در آنجا مورد پرستش بود، و . هنر آن، عناصر شرقی نیرومندي راه داشتند

  . معبد معروف او بارها دستخوش ویرانی و بازسازي قرار گرفت

وبار ساخته و دوبار خراب شد، به ، در محل یک مذبح باستانی که د600نخستین بار، معبد آرتمیس، تقریبا به سال 

، با کمک کرزوس، معبد دیگري برپا شد و پایونیوس، 540در حدود . وجود آمد، و محتمال اولین بناي سبک یونیاست

این . معمار افسوسی، و دمتریوس، کاهن معبد افسوس، و تئودوروس، هنرمند ساموسی، در تزیین آن شرکت کردند

   .میشدمحسوب )) عجایب هفتگانه عالم((نظیري نداشت، و از این رو یکی از  معبد تا آن زمان از حیث عظمت

قدیمترین شاعر . گذشته از این معبد، شاعران و فیلسوفان و زنان خوشپوش افسوس نیز این شهر را بلند آوازه کردند

هیپوناکس، شاعر . م در افسوس میزیست ق 690لوم است، کالینوس بود که در مرثیه سراي یونانی که بر ما مع

اما، در مورد شعر او، باید گفت که . شعر میسرود، از کالینوس پیش افتاد 550افسوسی دیگر، که در حدود سال 

و مایه نفرت موضوعش خشن، بیانش مبهم، مفهومش پرکنایه، و وزنش دلنشین بود، و از این رو نقل مجالس یونانیان 

در یکی از قطعات بازمانده او . قامتی کوتاه و الغر، پایی لنگ، و پیکري ناقص و ناخوشایند داشت. مردم افسوس شد

روزي که با او عروسی میکند و روزي که او را به خاك : ((چنین آمده است که مرد دو روز از وجود زن لذت میبرد

همه سرشناسان افسوس از پستترین جنایتکار تا واالترین کاهن مورد  هیپوناکس هجاگویی گستاخ بود و.)) میسپارد

چون دو پیکرتراش به نام بوپالوس و آتنیس او را به صورتی مسخرهآمیز نمایش دادند، هجوي . هجو او قرار گرفتند

یکی از این  .چنان کشنده درباره آنان سرود که از دندان زمان تیزتر بود و بیشتر از مجسمه سنگی آنان دوام آورد

من از هر دو دستم سود میجویم و . پیمان مینهم که بر چشمان بوپالوس زخمه زنم: ((شعرهاي پاکیزه او چنین است

ولی شاید . در اخبار آمده است که هیپوناکس با انتحار به زندگی خود خاتمه داد.)) هیچ گاه هدف خود را گم نمیکنم

. تنداین حدیث زاده آرزویی باشد که همگان داش

از خاندانی  530وي که در حدود سال . است)) حکیم گریان((برجستهترین فرزند افسوس، هراکلیتوس، معروف به 

مردم آن کس که از دیگر ((و  .)) بدان بسیارند و نیکان اندك: ((اشرافی برخاست، دموکراسی را ناروا شمرد، و گفت

با این وصف، هراکلیتوس با هیچ کس، حتی با اشراف و  .)) بهتر باشد، در نظر من، به تنهایی با ده هزار مرد برابر است

: گستاخانه از حکیمان دیگر نام برد و با خرده سنجی سودمندي چنین نوشت. زنان و دانشمندان، بر سر مهر نبود

- .))هزیود، فیثاغورس، کسنوفانس، و هکاتایوس راه به جایی میبردنددانش فراوان ذهن را قوام نمیبخشد، و گرنه ((

)) زیرا تنها خرد واقعی، دانستن مفهومی است که، به خودي خود، همه چیز را در هر موردي رتق و فتق دهد. ((-16

مه چیز باشد ها ساکن شد، تا درباره مفهوم یگانهاي که مبین ه پس، مانند عارفان چین، کناره گرفت و در کوه. - 19- 
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براي آنکه از تحمیالت توده و احزاب فردیت شکن برهد، زندگی و سخن خود را با لفاف تیرگی و ابهام . غور کند

آراي خویش را در رساله در باب طبیعت با . پوشانید، و نتایج تعمقات خود را چنان بیان کرد که در فهم عوام نگنجد

  . یشان ساختن فکر آیندگان، به معبد آرتمیس سپردبیانی موجز و مبهم اظهار داشت و، براي پر

  . در کتب عصر جدید، کرارا آمده است که محور فلسفه هراکلیتوس مفهوم تغییر است

وي، مانند اکثر . هایی که از سخنان این فیلسوف مانده است، بدشواري چنین نظري را تایید میکند ولی پاره

بجوید، و در میان آشفتگی و پراکندگی عالم، وحدت و )) بسیار((ي را در ورا)) یک((فیلسوفان، سرآن داشت که 

در آن  .))همه چیزها یکی هستند: ((همچون پارمنیدس، از سر شوق میگفت. نظامی که مایه آرامش ذهن باشد بیابد

و  هراکلیتوس معتقد شد که آتش، ذات هستی است،. زمان، مشکل فلسفه این بود که ماهیت هستی یگانه را دریابد

ولی مسلم این است که او آتش و روح و خدا را از . شاید این اندیشه او از آتش ستایی ایرانیان الهام گرفته باشد

را هم در معناي حقیقی و هم در )) آتش((یکدیگر مستقل نمیداند، و محتمال از این بر میآید که هراکلیتوس کلمه 

با اینهمه، . رفی آتش واقعی، و از طرفی انرژي عالم را افاده میکندمعناي مجازي آن به کار میبرد و، به وسیله آن از ط

نه ساخته خداست نه ساخته انسان، بلکه همیشه ... این جهان : ((چنین نکتهاي در بازمانده آثار او تصریح نشده است

هر چیز .)) شودبه موقع افروخته و به موقع خاموش می ;بوده است و هست و خواهد بود آتشی جاندار و جاویدان است

است و، بر اثر قبض متزاید، به صورت رطوبت و آب و خاك در )) راه فرود((جلوهاي از آتش است خواه آتشی که در 

 .دمیشواست و از هیئت خاك به هیئت آب و رطوبت و آذر کشانیده )) راه فراز((میآید، خواه آتشی که 

هراکلیتوس با آنکه ثبات آرامش بخشی در آتش ابدي مییابد باز از تحوالت بی پایان آتش رنجور است، و دومین 

هیچ چیز موجود نیست، همه . وي جهان و ذهن و روح را بی ثبات میبیند. محور فکر او تغییر دایمی همه چیز است

هر چیز دایما از آنچه بوده است دور، و به . ر نمیماندهیچ وضعی حتی آنی پایدا. چیز در کار صیرورت یا شدن است

برخالف طالس، . به این ترتیب، هراکلیتوس مسئله جدیدي را مورد تاکید قرار میدهد. آنچه خواهد بود نزدیک میشود

تنها نمیپرسد که اشیا چه هستند، بلکه مانند آناکسیماندروس و لوکرتیوس و سپنسر جویاي این نکته است که اشیا 

. چگونه به هیئت کنونی درآمدهاند، و مثل ارسطو معقتد میشود که بهترین راه حل مسئله اول، حل مسئله دوم است

ولی این .)) همه چیزها در جریانند، هیچ چیز پایدار نیست: ((کتابهاي قدیم همداستانند که هراکلیتوس گفته است

تو را توان آن نیست که به یک رود دو بار پاگذاري، : ((ویدهراکلیتوس میگ. سخن در آثار بازمانده او به چشم نمیخورد

در فلسفه هراکلیتوس، همچون فلسفه  .)) ما هستیم و نیستیم((و  .))زیرا همواره آبهاي جدیدي بر تو جاري میشوند

قعیت تکثر و تنوع و تغیر، همانند وحدت و یکسانی و وجود، واقعیت دارند، و وا. هگل، جهان صیرورتی پردامنه است

است، و هر تغییر تقرب اشیا است به آتش، و یا دور )) یک((همانا )) بسیار. ((نیست)) یک((کم از واقعیت )) بسیار((

. است، و تغییر بی آرام در قلب آتش در تموج است)) بسیار((همان )) یک. ((شدن آنهاست از این

د و وابستگی مغایرات و هماهنگی نهانی هراکلیتوس از این رهگذر به سومین جز فلسفه خود، که وحدت اضدا

خدا روز است و شب، زمستان است و تابستان، جنگ است و صلح، پرخواري است و . کشاکشها باشد، میرسد

زندگی و مرگ یگانگی دارند، و بیداري و خواب و ((.)) اند نیک و بد یکی هستند، نیکی و بدي یگانه(( .))گرسنگی

مه این مغایرات، مراحلی هستند از جنبشی تند و کند، لحظاتی هستند از جریان ه.)) جوانی و پیري نیز چنینند

واقعیت تمدد و تداخل است، . وجود هر فرد از یک زوج متضاد براي بقا و فهم فرد دیگر ضرور است. آتش جاویدان

  . تناوب و تبادل است، وحدت و هماهنگی اضداد است

گاري دارد، در همان حال با خود سازگار است، همنوایی از کششهاي تضاد در نمییابند که آنچه در خود ناساز((مردم 

همچنانکه از کششهاي سست و سخت، ارتعاشاتی هماهنگ، که  .))فراهم میآید، همچون همنوایی کمان و چنگ
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غییر موسیقی یا نوا خوانده میشود، به وجود میآید، از تناوب و تعارض اضداد هم، ذات و معنی و هماهنگی حیات و ت

در جریان کشمکش سازواره با سازواره، بشر با بشر، مرد با زن، نسل با نسل، طبقه با طبقه، ملت با ملت، نظر . میزاید

با نظر، و عقیده با عقیده، اضداد متخاصم به منزله تار و پود زندگی هستند و، براي تحقق وحدت نامرئی و وفاق نهانی 

و این سخنی  - )) همنواییها از اشیایی بر میخیزد که از یکدیگر متفاوتند خوشترین. ((کل، بر یکدیگر عمل میکنند

  . است که عشاق را با آن آشنایی است

 وي به کوته. این هر سه اصل آتش و تغییر و وحدت اضداد در مفهومی که هراکلیتوس از روح و خدا دارد، راه دارند

ها  مجسمه((یا کسانی که )) یزي، خویشتن را به خون میآالیندبیهوده، براي تطهیر خود از گناه خونر((نظران آنان که 

چنین مردمی از . ها گفتگو کند انسان با خانه((لبخند میزند و میگوید که این کار بدان میماند که )) را نماز میگزارند

مانند چیزها،  انسان نیز،: هراکلیتوس براي خلود فردي جایی باقی نمیگذارد .)) ذات واقعی خدایان چیزي نمیدانند

با این وصف، انسان نیز از آتش . .)) مانند مشعل شبانگاه، افروخته و خاموش میشود((شعلهاي است متغیر و بیقرار و 

مرگ و زندگی نقاطی . روح یا اصل حیاتی بهرهاي از انرژي ابدي همه اشیاست، و از این رو هیچ گاه نمیمیرد. است

اما، از منظر . که ذهن تجزیه گر انسانی آنها را مورد توجه قرار داده استاختیاري از جریان و سیر اشیا هستند 

در هر لحظه، جزئی از ما میمیرد، ولی . بیغرض هستی، مرگ و زندگی فقط وجوهی از تغییر بی پایان هیاکل هستند

آغاز کار است و هم  مرگ هم. در هر لمحه، یکی از ما میمیرد، اما حیات ادامه مییابد. کل آن به زندگی ادامه میدهد

هاي ما، حتی خوهاي ما پاك و درست نیستند و  سخنان ما، اندیشه. زایش هم پایان کار است و هم آغاز آن. پایان کار

. نزد خدا همه چیزها زیبا و خوب و درستند. ((بر فلسفه است که چیزها را در پرتو کل بنگرد. کل را منعکس نمیکنند

 .درست، و بعضی را درست میبینندانسانها برخی از چیزها را نا

همچنانکه روح زبانه زودگذر شعله دایم التغییر حیات است، خدا آتش جاویدان است، انرژي تباهیناپذیر جهان است، 

این . هاست وحدتی است که همه اضداد را به هم میپیوندد، هماهنگی کشاکشهاست، مجموع و معنی همه ستیزه

ت جدایی ندارد، پیوسته، مانند حیات، صورت خود را دگرگون میکند، بر نردبان آتش آسمانی که هیچ گاه از حیا

  . تغییر باال و پایین میرود، و اشیا را نیست میکند و از نو میسازد

آتش همه چیزها را ((براستی در آینده دور، روزي چون روز جزا فرا خواهد آمد و گیتی سراسر منقلب خواهد شد، 

با اینهمه، . ، همه چیزهاي موجود را از میان خواهد برد و چیزهاي نو پدید خواهد آورد)) ردداوري و محکوم خواهد ک

اگر بتوانیم جهان را چون یک کل دریابیم، آن را سرشار از دانشی . کردار آتش نامیرا عاري از معنی و انتظام نیست

، و آنگاه خواهیم کوشید که زندگی ما [65]خواهیم یافت ) لوگوس)) (کلمه((بی تعین و پهناور، یعنی عرصه خرد یا 

خرد این است که به ((با نظام طبیعت، با قانون گیتی، با این خرد یا نیروي منظم که همانا خداست، سازگار شود 

  . و از خرد بیکران کل پیروي کنید)) گوش فرا دهید، نه به من <کلمه>

ر و وحدت اضداد و خرد کل، را به حوزه اخالق میکشاند هراکلیتوس مفاهیم چهارگانه فلسفه خود، یعنی نیرو و تغیی

تغییر شر نیست، . نیرویی که خرد مهارش کند و با نظم دمساز شود، خیر اعالست. و سلوك انسانی را باز مینماید

 همواره به چیزهاي معین پرداختن و تکرار کردن، ماللت می. آسایش در تغییر به دست میآید. ((عین خیر است

برآورده شدن همه . ((ضرورت همبستگی اضداد، وجود ستیزه و رنج، زندگی را با معنا و پذیرفتنی میکند .)) آورد

بیماري است که تندرستی را خوشایند میکند، شر است که خیر، و گرسنگی است که . آرزوهاي انسانها لطفی ندارد

که خواستار پایان یافتن کشاکشهاي جهان هراکلیتوس کسانی را  .)) سیري، و رنج است که راحت را خوشایند میکند

هستند سرزنش میکند ، زیرا، بدون کشاکش اضداد، اثري از همنوایی نخواهد بود، تار زنده بافته نخواهد شد، و 

  . تکاملی دست نخواهد داد
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هماهنگی پایان تعارض دو عنصر متضاد نیست، بلکه کششی است میان دو عنصر که هیچ یک بر دیگري فایق 

تنازع بقا ضرور . ند و هر دو، به حکم ضرورت، در فعالیتند درست همانند نوخواهی جوانی و کهنه پرستی پیرينیست

برخی را بر . کشاکش، پدر همه و شهریار همه چیزهاست. ((است، زیرا بر اثر آن است که بهتر از بدتر جدا میشود

اما، در  .)) بعضی را برده میکند، و پارهاي را آزاد ;میگزیند تا به صورت خدایان درآیند، برخی را آدمیان میگرداند

رقابت افراد و جماعات و انواع و سازمانها و امپراطوریها برترین دادگاه  .)) کشاکش همانا عدالت است((پایان کار، 

. طبیعت را میآفریند، و از حکم این دادگاه سرپیچی نمیتوان

سی بند از آن براي ما مانده است، از سترگترین آثار فکري یونان  بر روي هم، آثار هراکلیتوس، که اکنون یکصد و

مفهوم اشتعال نهایی جهان، به وساطت رواقیون، به مسیحیت . مفهوم آتش آسمانی به فلسفه رواقی رسید. است

یا خرد طبیعت، در فلسفه فیلون و االهیات مسیحی به صور کلمه االهی، یا خرد )) کلمه((مفهوم . منتقل شد

خصی که خدا به وسیله آن اشیا را میآفریند و بر آنها سلطه میورزد، درآمد و تا اندازهاي زمینه را براي پیدایش متش

نظر هراکلیتوس درباره فضیلت یا هنر اخالقی، که از هماهنگی فرد با . هموار کرد)) قانون طبیعی((مفهوم کنونی 

مفهوم وحدت اضداد در فلسفه هگل مورد تاکید قرار . طبیعت دست میدهد، در نگرش اخالقی رواقیان راه یافت

هاي داروین و سپنسر و نیچه داخل  مفهوم ستیزه عمومی در نظریه. مفهوم تغییر، محور فلسفه برگسون گردید. گرفت

شد، و نیچه، بیست و چهار قرن پس از هراکلیتوس، درست همانند او، مفهوم ستیزه را براي مخالفت با دموکراسی به 

  . ردکار ب

این داستان،  ;ولی دیوجانس الئرتیوس درباره مرگ او داستانی دارد. از زندگی هراکلیتوس تقریبا هیچ چیز نمیدانیم

  : که مورد تایید هیچ کس نیست، نمودار نثر تلخی است که چه بسار طومار شعر زندگی انسانی را در مینوردد

ها به گردش میگذرانید و با علفها و گیاهان تغذیه  کوه سرانجام که مردم گریزي کامل عیار گشت، اوقاتش را در

پس، به شهر بازگشت و به صورتی معمایی از پزشکان پرسید که . بر اثر این عادات، گرفتار بیماري استسقا شد. میکرد

  . آیا میتوانند هواي مرطوب را به هواي خشک مبدل کنند

اوان محبوس کرد و خویشتن را با سرگین گاوان پوشانید، تا چون ایشان سخن او را درنیافتند، خود را در طویله گ

اما این کار، او را سودي نبخشید، و پس از هفتاد سال زندگی . بلکه گرماي آن ماده رطوبت را تبخیر و از او دور کنند

  . درگذشت

  آناکرئون، شاعر کولوفون  -4

نام آن ماخوذ از تپهاي بود که شهر در . خوانددر چند کیلومتري شمال افسوس، شهر کولوفون مسافر را به خود می

در کولوفون زاده شد، در وصف مردم این شهر  576کسنوفانس، فیلسوف ضد دین، که در سال  .داشتدامنه آن قرار 

تفاخر، )) ن آراسته و مزین و معطر خود میبالیدندهاي ارغوانی پر بها بودند و به گیسوا ملبس به جامه((میگوید که 

به سر میبرد و  610شاعري به نام میمنرموس در حدود سال ) و شاید در سمورنا(در همین شهر . تاریخ درازي دارد

اشعار او بیشتر درباره گذرندگی . براي همشهریان خود، که بتازگی به بدبینی شرقی گراییده بودند، شعر میسرود

ولی دخترك از . خود به عشق نانو، دختري که ترنم او را با آواز نی همراهی میکرد، گرفتار آمد. مهرورزي بودجوانی و 

اما میمنرموس . شاید دخترك باور داشت که ازدواج شاعر به منزله مرگ شعر اوست. ازدواج با او خودداري کرد

:معشوق را با قطعه شعري جاوید کرد

کفیم، در آن زمان که خورشید آغاز درخشش میکند، و در دوره کوتاه عیش جوانی در ما مانند برگهاي بهاري میش

  . بند خیر و شعر خدایان نیستیم
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یک قرن بعد، شاعر . ولی همیشه در پایان راه، ارواح سیاه را میبینیم، که پیري و مرگ غمانگیز را در دست دارند

سفر بسیار کرد، و مطلوب . لوفون قرار داشت، به دنیا آمدمعروفتري به نام آناکرئون در تئوس، که در نزدیکی کو

با گروهی از مردم به آبدرا در تراکیا کوچید، . هیچ کس جیز سیمونیدس از عهده رقابت با او بر نمیآمد. دربارها بود

چند سال در دربار . سرباز شد و در چند جنگ شرکت کرد، و سپس کار ارتش را ترك گفت و به ادب پرداخت

سرانجام، پس از جنگ یونان و  ;با جالل تمام به آتن نزد هیپارخوس رفت ;کراتس، جبار ساموس، به سر بردپولو

با وجود این، عمري دراز کرد و در سن هشتاد و . ایران، به تئوس بازگشت و سالهاي پیري را با سرود و مستی گذرانید

  . پنج، گویا در نتیجه انگوري که گلو گیرش شد، به هالکت رسید

ولی براي ما چیزي جز ابیاتی پراکنده . در دوره عظمت شهر اسکندریه، پنج کتاب شعر از آناکرئون در دست بود

به بحر وتد مجموع شعر میگفت و هر مطلبی را با . موضوع اصلی اشعار او شراب و زنان و پسران بودند. نمانده است

هیپوناکس و رقت شعر ساپفو، لحنی گرم و معتدل و شعر او، در مقابل خشونت شعر . ظرافت و لطف بیان میکرد

آتنایوس میگوید که گویا آناکرئون، . شهري داشت و دربارها را خوش میآمد مانند شعر هوراس در دربار آوگوستوس

براي آنکه مورد توجه زنان قرار گیرد و بر شهوتش بیفزاید، از ابراز عواطف خصوصی خود خودداري میکرد و خویشتن 

از آن جمله، روایت شده است که  ;هاي بسیار درباره او ساختهاند افسانه. سرخوش و کامجو معرفی میکرد را مردي

آناکرئون در حال مستی به کودکی تنه زد و به او دشنام گفت، ولی بعدا بدو دل داد و دشنام پیشین را با ستایش 

بنگرید، اکنون : ((خود گفته است. ترجیح داد با هر دو جنس عشق میباخت، ولی در اواخر عمر زنان را. جبران کرد

اما دخترك موي سفید را . عشق زرین مو با گوي ارغوانی خود مرا فرا میخواند و به دختري سرخوش مایل میکند

: ظریفی کتیبهاي پرمعنی به این مضمون براي گور آناکرئون نوشت.)) نمیپسندد و دنبال شکار دیگري میرود

بر فراز آرامگاه آناکرئون سایه گستر شو، تا میپرستی که به گاه شادمانی چنگ ! ، اي تاكاي دایه افسونگر شراب

هاي شکوهمند تو بیارامد و همچنان با شبنم تو دهان فرتوت خود  مینواخت و به پسران مهر میورزید، در سایه شاخه

  . را عطرآگین کند

  خیوس، سمورنا، فوکایا  -5

در فاصله شانزده کیلومتري به  ;هاي متعدد پیش رویم در امتداد خلیجها و دماغه اگر از تئوس به خاور رو کنیم و

. خیوس میرسیم که گویا هومر جوانی خود را در آنجا میان درختان زیتون و انجیر، و کنار خم شراب گذرانیده است

م، در این جزیره،  ق 431در سال . کار اصلی مردم خیوس شرابسازي بود، که بردگان زیادي را به کار میگرفت

برده فروشان کسانی را که از . خیوس یکی از مراکز برده فروشی بود. برده میزیستند 100000فرد آزاد و  30000

عهده پرداخت وام خود بر نمیآمدند، از وام دهندگان میخریدند و کودکان آنان را اخته میکردند و به حرمسراهاي 

بردهاي به نام دریماخوس بردگان را به شورش واداشت، سپاهیانی را که به  در قرن ششم،. لیدیا و ایران میفرستادند

جنگ وي رفتند شکست داد، براي خود قلعهاي در کوهستان فراهم آورد، بر شارمندان ثروتمند باج راه تحمیل کرد، 

واداشت که با بردگان خود خود را از ایشان، در برابر پول، پیشنهاد کرد، و آنها را به تهدید )) حمایت((به شیوه امروز 

سرانجام، به میل خود، سرش رابه یارانش واگذار کرد تا با تسلیم آن جایزه بگیرند، و . رفتار شایستهتري داشته باشند

سرگذشت دریماخوس حماسهاي است درخشان . به این ترتیب براي قرنها به صورت رب النوع نگهبان بردگان درآمد

  . براي اسپارتاکوسهاي قلم

ر و ادبیات در خیوس شکوفان شد، و این شهر به صورت مرکز خنیاگرانی درآمد که اشعار هومر را میخواندند و هن

در این شهر بود که یون درامنویس و تئوپومپوس مورخ زاده شدند و، بنا بر روایات، . دگرگون و تکمیل میکردند
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موس و پسرانش بوپالوس و آتنیس زیباترین فن جوش دادن آهن را کشف کرد، و آرخر 560گالوکوس در حدود سال 

  . ظرفهاي سفالی قرن ششم را ساختند

پس از تئوس، مسافر پا به خاك اروتراي میگذارد و به کالزومناي، زادگاه آناکساگوراس که معلم و دوست پریکلس 

دمشق است و این محل، که از لحاظ قدمت رقیب شهر . بود، میرسد و سپس در جهت شرق به سمورنا وارد میشود

محل اقامت قوم آیولی بود، بعدا بر اثر مهاجرت و هجوم قوم یونیایی به صورت یک شهر یونیایی  1015در سال 

م مورد چپاول آلواتس، که به لیدیا هجوم آورد، قرار گرفت و پس از  ق 600در ایام اخیلس شهرتی داشت و در . درآمد

آثار باستانی آن حاکی از تمول و  .شدمیالدي به وسیله یونانیان ویران  1924آن بارها به وسیله اقوام گوناگون، و در 

. یک ورزشگاه، یک ارگ، یک میدان بازي، و یک تماشاخانه از زیر خاك بیرون آمده است. رفاه آن شهر است

، در سراسر ))خیابان زرین((مجلل داشت، و خیابان اصلی آن، یعنی خیابانهاي سنگفرش پهناور و معابد و قصرهاي 

. یونان معروف بود

رود هرموس، ساردیس را به آن میپیوست و آن . شمالیترین شهر یونیا، شهر فوکایا بود که اکنون فوکیا خوانده میشود

جوي بازار، تن به سفرهاي دور و دراز بازرگانان فوکایا، در جست. را یکی از کلیدهاي تجارت یونان و لیدیا میگردانید

  . میدادند، و فرهنگ یونیایی به وسیله آنان به جزیره کورس و بندر مارسی رسید

شهرهاي دوازدهگانه یونیا، که اجماال شرحشان گذشت، با یکدیگر رقابت داشتند و از این رو متحد نمیشدند، ولی هر 

  . ه موکاله نزدیک پرینه گرد میآمدندساله، به هنگام جشن بزرگ قوم یونیایی، در دماغ

ولی رقابتهاي بازرگانی از این منظور جلوگیري کرد، و به جاي اتحاد، . طالس مردم این شهرها را به اتحاد خواند

، که ایرانیان به یونان حمله کردند، این شهرها بسهولت 546و  545در نتیجه، در سالهاي . اختالف و جنگ پدید آمد

این وصف، بر اثر رقابت و استقاللطلبی و آزادیخواهی این دوازده شهر، شوري در فلسفه و علوم و  با. مغلوب شدند

با سقوط این شهرها، فرهنگ آنها به آتن، که در مقابل ایرانیان . تاریخ افتاد و شاعران بزرگ بسیار پرورش یافتند

  . سخت جنگید، انتقال یافت و میراث عمومی یونان شد

V - ر لسبوس ساپفو، شاع  

پس از سقوط تروا، آسیاي صغیر به روي مهاجران . آن سوي شهرهاي دوازدهگانه یونیا، دوازده شهر آیولی قرار داشت

در این ناحیه، . یونانی گشوده شد، و مردم آیولی و آخایایی که از یونان شمالی آمده بودند، در این ناحیه ساکن شدند

لیهاي جزیره لسبوس از لحاظ ثروت و تجمل و ادب با شهرهاي یونیایی فقط آیو. شهرها کوچک و کم اهمیت بودند

پنج شهر داشت، و بزرگترین آنها، . خاك آن آتشفشانی و محل رویش تاك و درختان دیگر بود. کوس برابري میزدند

وداگران آن در اواخر قرن هفتم، س. موتیلنه، مانند میلتوس و ساموس و افسوس، از طریق بازرگانی بسیار ثروتمند شد

پس، مرد شجاع و خشنی به اسم پیتاکوس مدت ده سال . با مردم تهیدست همدست شدند و اشراف را برانداختند

. دیکتاتور شد و مانند سولون خردمند حکومت کرد

اشراف، براي باز یافتن قدرت خود، بر ضد او توطئه کردند، اما شکست خوردند، و پیتاکوس رهبران شورش، از جمله 

  . ایوس و ساپفو، را اول از موتیلنه و بعد از لسبوس تبعید کردآلک

. نسبی اشرافی داشت و سخت به پیتاکوس حمله میکرد. آلکایوس شاعري بود پرشور که شعر را با سیاست میآمیخت

چندي شعر . خوانده شد)) آلکاییک((شعر او بسیار خوش آهنگ بود، و بعدا نوعی شعر نام او را به خود گرفت و 

ولی در عمل، مانند آرخیلوخوس، از جنگ رو برتافت و، براي دلداري خود، . جنگی میساخت و دم از وطندوستی میزد

گاهی نغمه عشق میسرود، ولی همواره شراب را، که در لسبوس بسیار خوب به عمل میآمد، . احتیاط خویش را ستود

نک شدن، در خزان در سوگ و مرگ طبیعت، در در تابستان براي خ: میگفت که پیوسته باید نوشید. وصف میکرد
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باران زئوس فرو میآید و طوفانی از آسمان برمی . زمستان براي گرم شدن، و در بهار به امید هماهنگی با طبیعت

پس، برخیز و زمستان را فرو نشان، آتشی برفروز، شراب را چون انگبین . خیزد، و سرما نهرها را از یخ میپوشاند

  . انیشیرین کن بفراو

  . شادکام بنوش، و خود را بپوشان

  . نباید دل به اندوه سپاریم، یا دغدغه به خود راه دهیم

  . زیرا، اي دوست، اندوه سودي ندارد و رفته را باز نمیآورد

  . داروي ما شراب است، که اندیشه را خاموش میگرداند

در سراسر عمر خود از ستایش همه مردم یونان بدبختانه آلکایوس با بزرگترین شاعر یونانی همزمان بود شاعري که 

شبی اکسکتیدس، برادرزاده سولون، یکی از : ((ستوبایوس نقل میکند. این شاعر کسی جز ساپفو نبود. برخوردار شد

یکی از . عمویش چنان از این شعر سرخوش شد که از پسر خواست تا آن را بدو بیاموزد. هاي ساپفو را ترنم کرد ترانه

سقراط نیز ساپفو را گرامی میداشت و !)) میخواهم آن را بیاموزم و بمیرم: وي پاسخ داد براي چه: سیدحاضران پر

  : مینامید، و افالطون درباره او نکتهاي پر جذبه گفت)) زیبا((

. میگویند که خدایان هنر نه تا بیش نیستند

  !ساپفوي لسبوس خداي دهمین است! بنگرید! چه خطا

ساپفو زنی شگفت آور است، زیرا در همه زمانهایی که میشناسیم، هیچ زنی نتوانسته است در : ((استرابون نوشته است

به )) شاعره((هومر را به یاد میآوردند، از کلمه )) شاعر((یونانیان همچنانکه از کلمه .)) امر شعر حتی به گرد او برسد

  . افتادند یاد ساپفو می

خانوادهاش در کودکی او از . زاده شد 612یولی پساپفا بود، در حدود ساپفو، که نام او در لهجه خودش لهجه آ

. ، پیتاکوس او را هم با سایر رهبران اشراف شورشی به شهر پورها تبعید کرد593در . لسبوس به موتیلنه کوچیدند

. اي نمیبرداز زیبایی چندان بهره. گرچه در آن هنگام بیش از نوزده سال نداشت، باز در شعر و سیاست مشهور بود

اما لطافت و فرهنگ و هوش . پیکري کوچک و شکننده، و موي و چشم و پوستی تیرهتر از یونانیان دیگر داشت

از سخنانش بر میآید که طبعی پرشور .)) دل من چون دل کودك است: ((میگفت. فراوانش مردم را مجذوب میکرد

آتیس شاگرد محبوب . شنونده را به هیجان میانداختو )) با شعله آمیخته بود((داشت و سخنش، به قول پلوتارك، 

با وجود خردي پیکر، دلربا بود، . هاي زعفرانی و ارغوانی میپوشید و خود را به گل میآراست ساپفو میگوید که او جامه

آالیش اي ساپفوي بی : ((و از این رو آلکایوس، چون با او به تبعید رفت، کوشید تا با این سخن دل او را به دست آورد

ساپفو پاسخی .)) شیرین خنده که تاجی از گلهاي بنفشه داري، میخواهم به تو چیزي بگویم، اما شرم مانع من است

هاي تو خوش و واال باشد و زبان تو سخن پست نگوید، ابر شرم چشمان ترا فرا  اگر خواسته: ((روشن به او داد

آلکایوس در مدح ساپفو شعرها سرود، ولی ما از روابط .)) آوردنمیگیرد، و تو آرزوهاي شایسته خود را بر زبان خواهی 

پیتاکوس چون از شهرت روزافزون ساپفو میهراسید، براي دومین بار، گویا در حدود . خصوصی آن دو خبري نداریم

بازرگان ساپفو با . ، او را به سیسیل تبعید کرد، و شاید تبعید دوم ساپفو ادامه دوستی او و آلکایوس را مانع شد591

حاضر نیستم تمام لیدیا . دختر کوچکی دارم، چون گلی زرین. ((توانگري از مردم آندروس زناشویی کرد و دختري زاد

. شوهر او بزودي درگذشت و میراث فرهنگی براي او نهاد.)) یا لسبوس زیبا را بگیرم و دست از کلئیس محبوبم بردارم

. س بازگشت و در شمار بزرگان شهر قرار گرفت و در ناز زیستساپفو، پس از پنج سال نفی بلد شد، به لسبو

وي سخت شیفته .)) پوشیده نماند که من زندگی لطیف را دوست دارم، و شکوه و زیبایی را از آن خورشید میدانم((
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 از این رو چون خاراکسوس به مصر رفت و به عشق زنی دلربا به نام دوریخا دچار. برادر کوچک خود خاراکسوس بود

  . آمد و با او زناشویی کرد، ساپفو سخت رنج برد

ولی ساپفو از عشق محروم نماند، از آنجا که نمیتوانست به آرامی زندگی کند، مدرسهاي براي زنان ترتیب داد و به 

شاگردان . آموختن شعر و موسیقی و رقص همت گمارد و باید دانست که این نوع مدرسه تا آن زمان نظیري نداشت

ساپفو، که در . شد)) روسپی((مینامید، که بعدا مرادف )) یاران((نمیخواند، بلکه هتایراي به معنی )) شاگرد((خود را 

عشق مانند بادي که فرود میآید و بر درختان : ((خود میگوید. آن زمان شوهري نداشت، عاشق شاگردان خود میشد

من خود دوشیزهاي نوشکفته بودم و تو، آتیس، از دیرگاه که ((و .)) بلوط میافتد، جان مرا در هم شکسته است

هنگامی که آتیس محبت یکی از جوانان موتیلنه را پذیرفت، .)) کودکی کوچک و سرکش مینمودي، دوستت داشتم

ساپفو حسد بی پایان خود را در شعري که به وسیله لونگینوس محفوظ مانده و جان ادینگتن سایمندز آن را به زبان 

:است، بیان کرد انگلیسی برگردانده

در نظر من به خدایان میماند آن خجسته مردي که کنار تو مینشیند و به تو مینگرد، و به سخنان لطیف تو 

  . بخاموشی، گوش فرا میدهد

  . خنده لطیفی که به روي او میکنی دل دردناك مرا در سینهام میلرزاند

  . آرزوي دیدن تو را دارم

مانده است، در اندرونم آتش زبانه میکشد، چشمانم نمیبینند، و غرشی در  صدایم خاموش شده، و زبانم از کار

  . گوشهایم طنین افکن است

  . عرق از پیکرم روان است، پیکرم پریده رنگ است و میلرزد

   .مستغرقممرگ تهدیدم میکند، و در خلسه عشق 

از مدرسه ساپفو بیرون بردند و ساپفو را به رنجی عظیم انداختند، در این باره نامهاي هست که به  کسان آتیس او را

  : ساپفو نسبت داده شده است

ساپفو، سوگند میخورم که برخالف دلخواه ! افسوس، چه سرنوشت غم انگیزي داریم: ((او از ترك من گریست و گفت

اما مرا هم به یاد آر، زیرا میدانی که چقدر شیفته . برو و کامیاب باش: ((من بدو پاسخ دادم.)) خود، تو را ترك میکنم

توام، و اگر از من یادي نکنی، آنگاه من ترا به یاد آنچه فراموش کردهاي، به یاد زندگی خوش و زیبایی که با هم 

نفشه و سوري میآراستی، زیرا تو بودي که در آغوش من، گیسوي پر پیچ و تابت را با گلهاي ب. داشتیم خواهم انداخت

تپه یا محلی . ها میپوشانیدي، و پوست ظریف زیبایت را با روغن گرانبها آغشته میکردي گردن لطیفت را با شکوفه

مقدس یا نهر آبی نبود که با هم به سویش نخرامیدیم، و عروس بهار جنگل را با نغمه بلبالن پر نکرد، مگر آنگاه که 

از این پس دیگر آتیس را نخواهم دید، و براستی : ((سپس ساپفو ناله سر میدهد .))من و تو در آنجا گردش کردیم

  . این است نداي عشق حقیقی که در وراي خیر و شر، به اوج صداقت و جمال رسیده است.)) بهتر آنکه بمیرم

ست یا آنکه ساخته پژوهندگان اخیر دنیاي قدیم نمیدانند که آیا این اشعار نمودار عشق ساپفو به همجنسان خویش ا

یکی دم . آنچه مسلم است این است که اشعار او اشعاري هستند بسیار زیبا و پر از شور و لطافت. وهم شاعرانه اوست

سخن میگوید، دیگري عشق بی وصال را با )) طالیع بهار پرگل((میزند، دیگري از )) شکنجه تلخ و شیرین عشق((از 

ساپفو در . مقایسه میکند)) که بر انتهاي شاخه بلند به سرخی میگرایددست کوتاه میوه چین و سیب زیبایی ((

او . اشعاري که از او مانده است تقریبا به پنجاه بحر سروده شدهاند. موضوعاتی غیر از عشق هم طبع خود را آزمود

ه دفتر گرد آوردند پیشینیان، آثار او را در ن. خود اشعارش را به صورت الحان موسیقی درمی آورد و با چنگ مینواخت

میالدي،  1073در سال . ولی فقط ششصد شعر پراکنده به دست ما رسیده است. و شامل دوازده هزار شعر دانستند
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، گرنفل و هونت در اوکسورهونخوس 1897اما در . مقامات دینی قسطنطنیه و روم آثار ساپفو و آلکایوس را سوزاندند

بود کاغذهایی که مطالب برخی از آثار عتیق و از جمله اشعار ساپفو را بر  تابوتهایی یافتند که از جنس کاغذ فشرده

  . خود داشتند

اخالف مذکر، با نقل یا جعل داستانی درباره مرگ ساپفو به خاطر ناکامی در عشق یک مرد، انتقام خود را از او 

ر جزیره لئوکاس خود را از که معموال شاعره خطاب میشد د)) ساپفوي روسپی((بنابر روایات سویداس، . گرفتند

  . صخره فرو افکند و هالك شد، زیرا فائون دریانورد عشق او را اجابت نکرد

آن را با تفصیلی زیبا نقل ) اوویدیوس(مناندروس و استرابون و محققان دیگر از همین افسانه نام میبرند، و اووید 

بنابر روایات، ساپفو در سالهاي آخر، عشق به مرد را . اما این روایت در میان واقعیت و افسانه در نوسان است. میکند

در اسناد مصري، نامهاي هست منسوب به ساپفو که در پاسخ یکی از خواستگاران او نوشته شده . نیز تجربه کرد

اگر هنوز پستانهاي من میتوانستند شیر بدهند و زهدان من میتوانست کودك بزاید، آنگاه با گامهایی استوار : ((است

سوي بستر زفاف میشتافتم، اما اکنون گذشت عمر بر پوستم چین انداخته است، و عشق با ارمغان خود رنج به  به

. جریان مرگ او هم روشن نیست. سپس از خواستگار خود میخواهد که دنبال زنی جوانتر برود.)) سوي من نمیآید

ایوس، و از خود خاطراتی پرشور و لطیف و آنچه درباره او روشن است، این است که اختري بود درخشانتر از آلک

در یکی از قطعات بازمانده او، مالحظه میکنیم که وي برستایندگان خود که نمیخواهند . اشعاري آبدار باقی گذاشت

: فرسودگی و مرگ او و اشعارش را بپذیرند، خرده میگیرد

گ خوش آواز و دلنشین، ما بر سر تو تاج اي ساپفوي عزیز، اي بهترین نوازنده چن: ((فرزندان من، شما میگویید

آیا نمیدانید که پوست من از کهولت به چین افتاده . شما با این سخن خدایان هنر را آزرده میکنید.)) افتخار مینهیم

مسلما همچنان که شام پرستاره پس از بام سرخ پنجه فرا میآید و ... و گیسوانم از سیاهی به سفیدي گشته است 

  . سراسر زمین میگسترد، مرگ نیز هر موجود زنده را دنبال میکند و سرانجام گرفتارش میسازدسیاهی را بر 

VI -  امپراطوري شمالی  

این شهر که، به گفته برخی از جهانگردان قدیم، زیباترین . در قسمت شمالی لسبوس، شهر کوچک تندوس قرار دارد

ونانی و سر راه جزایر شمالی سپورادس، یعنی یامبروس، زنان یونان در آن پرورش یافتهاند، در مسیر مهاجران ی

، مردم میلتوس، براي دست یافتن بر داردانل، شهر 560در حدود سال . لمنوس، و ساموتراس، واقع شده است

و بایرون به آب زدند ) لیاندروس(ا بود که لئاندر از همینج .ساختندآبودوس را که هنوز باقی است، در ساحل جنوبی 

باز در همینجا بود که لشکر خشیارشا، به وسیله پلی که از به هم پیوستن زورقها ساختند، . و با شنا از تنگه گذشتند

در . المپساکوس، زادگاه اپیکور، که کوچنشین مردم فوکایا گشت، در شرق این شهر قرار دارد. از دریا عبور کرد

یکی از آن دو پروکونسوس خوانده میشود، و نام دریاي مرمره به سبب وفور . ریاي مرمره دو مجمع الجزیره هستد

بندر  757دیگري مجمع الجزایر آرکتونسوس است که مردم میلتوس به سال . سنگ مرمر در این مجمع الجزایر است

تاسر ساحل، شهرهاي یونانی یکی پس از دیگري در سر. بزرگ کوزیکوس را در دورترین نقطه جنوبی آن ایجاد کردند

یونانیان به پیشروي خود ادامه دادند و، در . پانورموس، داسکولیون، آمپایا، کیوس، آستاکوس، و خالکدون: بنا شدهاند

جستجوي معادن و توسعه تجارت و تامین آذوقه، از تنگه بوسفور گذر کردند و خروسوپولیس و نیکوپولیس را بنیاد 

آنگاه، براي رسیدن به دریاي سیاه، راه خویش را از طرف ساحل جنوبی باز کردند و از هراکلیا، پونتیکا، تیوم، . نهادند

شهري است آراسته به میدان بزرگ و زمین : استرابون شهر سینوپه را بدین گونه توصیف میکند. و سینوپه گذشتند

پس از . ه حکیمی کلبی مسلک چون دیوجانس بوداین شهر از هر لحاظ شایسته زادگا. ورزش و رواقهاي مسقف

تراپزوس همان شهري است که سپاه ده . سینوپه، شهرهاي آمیسوس، اوینوي، تریپولیس، و تراپزوس واقع شدهاند
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رخنه کردن یونانیان در . هزار نفري گزنوفون وارد آن شدند و از مشاهده دریاي محبوب خود، نعره شادي سر دادند

یا به وسیله یاسون آغاز و به وسیله قوم یونیایی دنبال شد، مردم شهرهاي تجارتی یونان را به این ناحیه، که گو

ها، از جمعیت اضافی رستند و با دستیابی بر منابع طال و نقره  یونانیان، به برکت کوچگاه. ها برانگیخت تشکیل کوچگاه

ت اروپاییان به قاره امریکا، در آغاز دوره معاصر، مایه و مواد غذایی فراوان، بر رونق تجاري خود افزودند، چنانکه مهاجر

. پیشرفت اروپا شد

یونانیان در امتداد ساحل خاوري دریاي سیاه به سوي شمال به پیشروي خویش ادامه دادند تا به کولخیس رسیدند و 

در نزدیکی مصب رود بوگ فاسیس، دیوسکوریاس، تئودوسیا، و پانتیکاپایون را در شبه جزیره کریمه، و شهر اولبیا را 

همچنین شهر توراس را نزدیک مصب رود دنیستر، و شهر ترویسمیس را بر کنار رود دانوب . و دنیپر بنیاد نهادند

آنگاه به سمت جنوب متوجه شده و شهرهاي ایستروس، تومی و شهر اودسوس و آپولونیا را در طول ساحل . ساختند

رهاي بسیار کهن، بدون توجه به سوابق ممتد تاریخی سرزمینهاي خود، مردم کنونی این شه. باختري برپا کردند

  . سرگرم مشاغل روزانهاند، ولی این سوابق براي جهانگردان بسی جالب توجه میباشند

ا این اواخر قسطنطنیه نام داشت و اکنون نام را، که ت )بوزانتیون(، شهر بیزانس 660سپس مردم مگارا، در حدود سال 

این بندر مهم، با وضع مناسبی که براي جنگ دارد، همواره . آن استانبول یا اسالمبول است، در کنار بوسفور بنا کردند

خوانده )) کلید اروپا((حتی پیش از عصر پریکلس، مدخل اروپا به شمار رفته، و ناپلئون در عهدنامه تیلزیت آن را 

از لحاظ امنیت و رفاه، از : ((م در توصیف وضع خاص دریایی این محل چنین میگوید پولوبیوس در قرن سوم ق. تاس

زیرا . بیزانس ثروت سرشاري از عواید تنگه بوسفور میاندوخت.)) تمام شهرهایی که ما میشناسیم موقعیت بهتري دارد

به عالوه، حبوبات روسیه جنوبی و بالکان را از این . نداز همه کشتیهایی که از تنگه میگذشتند، حقوق گمرکی میستا

. صید ماهی نیز در این تنگه بسادگی صورت میگرفت، و این هم براي یونانیان سودآور بود. راه به یونان صادر میکرد

خوانده شد، در عصر پریکلس تحت )) شاخ زرین((بیزانس، که بر اثر این عوامل و نیز به سبب شکل خمیده شهر 

شعاع سیاست آتن بود، و در آنجا با گرفتن حق عبور از کشتیها خزاین خود را پر، و موافق مصالح جنگی خویش، ال

  . براي صدور حبوبات از بنادر دریاي سیاه، مقرراتی وضع کرد

یونانیان بر ساحل شمالی دریاي مرمره، شهرهاي سلومبریا، پرینتهوس، بیسانته، کالیپولیس، و سستوس را ایجاد 

محل رواج (هایی در آینوس، آفرودیسیاس، و آبدرا  ردند، و پس از چندي در ساحل جنوب باختري تراکیا، زیستگاهک

. آن سوي ساحل تراکیا جزیرهاي به نام تاسوس قرار داشت. به وجود آوردند) فلسفه مادي لئوکیپوس و ذیمقراطیس

ظر است، داراي معادن بزرگ طال بود و تمام درآمد این جزیره، که به قول آرخیلوخوس مانند پشت االغ لخت و بدمن

یونانیان، مخصوصا آتنیانی که در جستجوي طال بودند، در حوالی سواحل خاور . دولت از این معادن تامین میشد

مقدونیه، شهرهاي نئاپولیس و آمفیپولیس را تاسیس کردند بعدها تسخیر این شهرها توسط فیلیپ، به جنگی 

  . آتن آزادي خود را از دست دادانجامید که طی آن 

م سی  ق 700هایی دیگر از خالکیس و ارتریا برخاستند و شبه جزیره خالکیدیکه را به تصرف درآوردند و قبل از  گروه

، سکیونه، )ستاگیروس، زادگاه ارسطو(شهر، که برخی از آنها نقشهایی برجسته ایفا کردند، ساختند، مانند ستاگیرا 

به آن دست یافت و به برکت دموستن  348کانتوس، کلئوناي، تورونه، و اولونتوس که فیلیپ در منده، پوتیدایا، آ

هاي دواشکوبی  در نتیجه کاوشهاي جدیدي که در اولونتوس صورت گرفته است، آثار شهري بزرگ با خانه. نامدار شد

 000،60ه در روزگار فیلیپ در حدود اطاقند، و پیداست ک 25ها داراي  برخی از این خانه. فراوان به دست آمده است

چنین جمعیتی که براي یک شهر کوچک زیاد مینماید، از وفور تولید مثل در . تن در این شهر زندگی میکردهاند

. یونان قبل از پریکلس خبر میدهد
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س، سکاندیله، و مهاجران یونیا سرانجام در فاصله ائوبویا و خالکیدیکه در جزایر گرونتیا، پولوآیگوس، ایکوس، پپارتو

جزایر دریاي اژه و . سکوروس مستقر شدند و بدین طریق دو بخش امپراطوري یونان در خاور و شمال به هم پیوستند

سواحل آسیاي صغیر و دریاي سیاه و مقدونیه و تراکیا، در پرتو مساعی کوچنشینان یونانی، به مراکز زراعت، تجارت، 

یونانیان . هنر، بالغت، سفسطه، عشرت و دیگر مظاهر حیات مبدل گشتند صناعت، سیاست، ادب، دین، فلسفه، علم،

پس از این کاري در پیش نداشتند جز آنکه نفوذ خود را در غرب گسترش دهند و میان یونان قدیم و دنیاي جدید 

  . پلی بزنند

  

فصل هفتم

  یونانیان در غرب

  

I  - سوباریس  

ختر، به جزیره کوترا، که گردشگاه آفرودیته و موضوع یکی از تصاویر مسافر پس از گذشتن از سونیون و انحراف به با

ان براي آفرودیته میالدي عالیترین و قدیمترین معبدي را که یونانی 160پاوسانیاس به سال  .میرسدست، ))واتو((

کوترا یکی از جزایر یونیایی، و . به وسیله شلیمان کشف شده است، در اینجا مشاهده کرد 1887ساختهاند و در سال 

نام گرفتهاند )) یونیایی((جزایر یونیایی در مجاورت سواحل یونان باختري واقعند، و از آن جهت . جنوبیترین آنهاست

  . گرفتند که مهاجران یونیایی در آن سکونت

شلیمان جزیره ایتاکا . زاکونتوس، کفالنیا، ایتاکا، لئوکاس، پاکسوس، و کورکورا مانند کوترا جزو جزایر یونیایی هستند

. را موطن اودوسئوس پنداشت و بیهوده کوشید تا از درون خاك آن شواهدي در تایید گزارشهاي هومر به دست آورد

استرابون میگوید که اهالی این جزیره کهن . س جزیره پرصخره لئوکاس استاما دورپفلد معتقد بود که وطن اودوسئو

معموال این فرد را به پرندگانی . ها به پایین اندازند و نثار آپولون کنند هر ساله یک تن را بر میگزیدند تا از فراز صخره

  . قوي بال میبستند، تا بدین وسیله از شدت سقوط بکاهند

م،  ق 734در حدود سال . د را از کوه فرو افکند، با این سنت کهن دینی بی ارتباط نباشدگویا داستان ساپفو که خو

مردم کورنت به کورکورا کوچیدند و پس از چندي نیروي دریایی کورنت را شکست دادند و استقالل خویش را به 

 ;و به بندر ونیز رسیدندگروهی دیگر از مردم کورکورا، در دریاي آدریاتیک، در جهت شمال راندند . دست آوردند

و گروهی از آبهاي خروشان  ;هاي کوچک سواحل دالماسئی و جلگه رود پو اقامت گزیدند گروهی دیگر در کوچگاه

هاي  در اینجا، سواحل داراي اسکله. کیلومتر، در ناحیه علیاي ایتالیا مستقر شدند 80گذر کردند و، پس از طی 

غله خیز وجود داشت که به هیچ وجه به وسیله بومی مورد استفاده سرزمینهایی طبیعی فراوان بودند، و در وراي آنها 

از دیدگاه یونانیان، میبایست مواهب طبیعی نواحی حاصلخیز از دست سکنه بومی، که قادر به بهره . قرار نمیگرفتند

از قوم دوري بودند، یونانیان تازه وارد که عموما . برداري نیستند، بیرون آید و به توسعه بازرگانی کمک کند

گذشتند، شهري بزرگ به نام تاراس بنا نهادند، که ) بریندیزي(برقسمتهاي ساحلی استیال یافتند و از بروندیسیوم 

گري و کشتی سازي و و در آن شهر به کاشتن نهال زیتون و تربیت اسب و سفال .خواندندرومیان آن را تارنتوم 

. ماهیگیري پرداختند و، از نوعی صدف دریایی، رنگ ارغوانی که از رنگ ارغوانی فنیقیها گرانبهاتر بود، فراهم آوردند

هاي دیگر، در ابتدا معدودي از مالکان اراضی زمام امور را به دست گرفتند و موجد  در این ناحیه هم، مانند ناحیه

در فاصله این دو نظام، گاه . کومت دیکتاتوري با کمک طبقه متوسط روي کار آمدسپس ح. حکومتی اشرافی شدند
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م سرداري معروف و حادثه جو به نام پورهوس،  ق 281در سال . به گاه نوعی حکومت دموکراتیک موقتا استیال یافت

. که میخواست مثل اسکندر ترکتازي کند، در این ناحیه پیاده شد

بیشتر از قوم آخایایی بودند، شهرهاي سوباریس و کروتونا را در امتداد خلیج تاراس  موج دیگري از مهاجران، که

حسادت یا رقابتی که میان این شهرها درگرفت، کرارا به خونریزي انجامید و خالقیت و شور مخرب . تاسیس کردند

یکی از راه دریا و دیگري : جام میگرفتبازرگانی میان یونان خاوري و ایتالیاي باختري از دو راه ان. یونانیان را نشان داد

کشتیهاي تجاري، که از راه دریا رفت و آمد داشتند، . از راهی که قسمتی از آن در خشکی و قسمتی دیگر در دریا بود

میرفتند و حقوق گمرکی ) رگیوم رومی(از کروتونا میگذشتند، در آنجا معامالتی انجام میدادند، و سپس به رگیون 

نگاه بقیه سفر دریا را با هراس میپیمودند، زیرا در معرض خطر حمله دریازنان و جریانهاي پرتالطم آ. میپرداختند

هاي یونان در  باالخره، پس از طی این راه پرخطر، به الئا و کوماي یعنی دورترین کوچگاه. تنگه سینا قرار داشتند

ز مخاطرات و فرار از پرداخت حقوق گمرکی، کاالهاي اما برخی از بازرگانان، براي پرهیز ا. ایتالیاي شمالی میرسیدند

خود را در سوباریس پیاده میکردند و از آنجا تا ساحل الئوس باختري، که تقریبا پنجاه کیلومتر راه است، آنها را از راه 

  . خشکی میبردند، سپس به وسیله کشتی به شهر پوسیدون، و از آنجا به بازارهاي ایتالیا حمل میکردند

یس، که در مسیر جاده تجاري مقامی ممتاز داشت، از ثروت فراوان و رفاه عمومی بهرهمند شد و، اگر بتوان سوبار

را باور کرد، جمعیت آن به سیصد هزار تن رسید، و چندان ) دیودوروس سیکولوس(هاي دیودوروس سیسیلی  گفته

یعنی )) اپیکوري((درست مرادف کلمه  ))سوباریسی((توانگر شد که در میان شهرهاي یونان نظیر نداشت و کلمه 

در سوباریس، بردگان کارهاي سخت را انجام میدادند و آزادگان لباسهاي فاخر میپوشیدند و در . شد)) لذت طلب((

پیشه ورانی که پیشه آنان  .میخوردندهاي مجلل و مرفه منزل میکردند و گواراترین غذاهاي وارد شده از خارج را  خانه

ها، در قسمتهاي اشراف نشین شهر،  در برخی از راه. ایجاد صدا میکرد، اجازه نداشتند در داخل شهر به کار پردازند

به طوري که ارسطو میگوید، آلکیستنس، از . چادرهایی میزدند تا گذرندگان از آسیب باران و گرما در امان باشند

اریس، جامه گرانبهایی میپوشید که دیونوسیوس اول، جبار سیراکوز، بعدها آن را به بهایی معادل اهالی سوب

سموندوریدس سوباریسی هنگامی که براي خواستگاري دختر کلیستنس به . دالر امریکایی فروخت 000،720

. سیکوئون رفت، هزار خادم همراه داشت

  . نا به جنگ پرداخت، زندگی بسیار آرام و خوبی داشت، که با همسایه خود کروتو510سوباریس تا سال 

. مطابق یک روایت غیر موثق، تعداد لشکریان سوباریسی که به جنگ مردم کروتونا رفتند به سیصد هزار نفر میرسید

همین سند غیر موثق تایید میکند که مردم کروتونا بزودي لشکر سوباریس را آشفته ساختند، زیرا آهنگی را که 

و آنگاه به . سوباریسی با آن به رقص در میآمدند، نواختند و اسبهاي لشکریان سوباریس را به رقص درآوردند اسبهاي

سپس شهر سوباریس را غارت کردند و سوزاندند، به طوري . میان سپاهیان سوباریس افتادند و دست به کشتار زدند

که هرودوت و بعضی دیگر از مردم آتن  شصت و پنج سال بعد. که در ظرف یک روز از صفحه روزگار محو شد

کوچگاه توري اي را در نزدیکی محل سوباریس بنا کردند، اثري از آثار این شهر بزرگ، که روزي از پرافتخارترین 

  . مداین یونان به شمار میرفت، نیافتند

II -  فیثاغورس، حکیم کروتونا  

م ساخته شد و از مراکز بزرگ صنعت و تجارت گشت و  ق 710این شهر در . کروتونا عمري درازتر از سوباریس داشت

بندر این شهر تنها لنگرگاه طبیعی میان تاراس و سیسیل است، و در عهد باستان، کشتیهایی که . تا عصر ما دوام آورد

یچ پس، با وجود بحرانها و شکستهاي بسیار، ه. مال التجاره به مقصد سوباریس میبردند، ناچار در آنجا توقف میکردند
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در این شهر ورزشکاران بزرگ و معروفی مانند میلون پرورش . گاه از اهمیت تجارتی شهر و فعالیت مردم آن نکاست

. در آن تاسیس شد ))بزرگیونان ((یافتند، و بزرگترین مدرسه پزشکی 

نام یونانی فیثاغورس به . د به همین سبب بود که فیثاغورس بدان روي آوردکروتونا آب و هوایی سالم داشت، و شای

بسیاري از پیروان فیثاغورس . است، و پوتیا نام یکی از وخشهاي معبد آپولون در دلفی است)) زبان پوتیایی((معنی 

مطابق روایات . خود دیدهاندگفتهاند که او همانا آپولون بود، و کسان بسیار ادعا کردهاند که نور خدایی او را به چشم 

هاي نبوغ در او دیده شد، سالها  در ساموس متولد شد، در کودکی نشانه 580متواتر تاریخی، فیثاغورس در حدود 

هراکلیتوس که در مدح امساك . براي ساختن شخصیت خود تالش کرد، و سی سال از عمر خویش را به سفر گذرانید

روایات حاکی است که فیثاغورس به .)) از هرکس در تحقیق و بحث میکوشیدفیثاغورس بیشتر : ((میورزد، میگوید

بالد عرب وسوریه و فنیقیه و کلده و هند و گل سفر کرد، و در بازگشت، این پند بزرگ و شگفتانگیز را به جهانگردان 

نی به هر شهر بیگانه که یع.)) هر گاه به خارج از دیار خود سفر میکنی، مرز و بوم خود را فراموش کن: ((ارزانی داشت

تردید نیست که فیثاغورس به مصر رفته و در آنجا با کاهنان بحث کرده و . میروي، تعصب را از خود دور کن

چون به ساموس بازگشت، . اخترشناسی و هندسه را آموخته و چه بسا که برخی از خرافات رایج را هم فرا گرفته است

  . در این وقت، متجاوز از پنجاه سال داشت. وتونا مهاجرت کردبا طغیان پولوکراتس مواجه شد و به کر

در کروتونا به تدریس پرداخت و شخصیت نافذ، دانش فراوان، و استقبال او از طالب مرد و زن باعث شد که صدها 

فیثاغورس دویست سال پیش از افالطون، اصول تساوي زن و مرد را اعالم داشت و عمال . شاگرد بدو روي آورند

. با این وصف، معتقد بود که زنان از لحاظ طبیعی از مردان متفاوتند و این دو گروه وظایفی متفاوت دارند. ایت کردرع

مردم آن روزگار، زنان . از این رو به شاگردان زن، عالوه بر فلسفه و آداب، فنون خانه داري و مادري نیز میآموخت

  . دانستهاندفیثاغورسی را عالیترین نمونه زنان تاریخ یونان 

. فیثاغورس براي شاگردان خویش قوانینی وضع کرد، چندانکه گویی میخواهد مدرسهاش را به صورت یک دیر درآورد

بر طبق . مطابق این قوانین، کسی که وارد مدرسه او میشد، پیمان وفاداري با استاد خود و دیگر شاگردان میبست

خوردن گوشت و تخم مرغ و لوبیا براي ایشان ممنوع . میزیستند روایات تاریخی، اعضاي این جمع به صورت اشتراکی

بود، ولی شراب ممنوع نبود، هر چند که فیثاغورس پیروانش را به نوشیدن آب توصیه میکرد و چنین توصیهاي در 

ریم درباره تحریم گوشت، میتوان گفت که این تح. سرزمین کم آب ایتالیاي جنوبی، توصیه کننده را به خطر میاندازد

با این وصف، گویا گاه . مردمان باید از خوردن گوشت نیاکان خود برحذر باشند ;با عقیده تناسخ ارتباط داشته است

گاهی تخلف از این قانون براي طالب میسر بوده است، چنانکه برخی از مورخان انگلیسی نوشتهاند، میلون کشتی 

 بشودسته است، بدون خوردن گوشت، نیرومندترین مرد یونان گیر، که یکی از فیثاغورسیان بوده است، چگونه میتوان

طالب بایستی لباسهاي . یکی دیگر از مواد نظامنامه فیثاغورسی تحریم کشتن حیوانات بی آزار و انهدام درختان بود

. گاه خود را به خنده نسپارند و در عین حال عبوس نباشند ساده بپوشند و از جالل و تبختر رو گردانند، هیچ

قربانی کردن . سوگند خوردن جایز نیست، انسان باید چنان رفتار کند که مردم سخنان او را بدون سوگند بپذیرند

فرد  هر. هایی که به خون آلوده نباشند، روا بود براي خدایان کاري ناروا به شمار میرفت، ولی عبادت در قربانگاه

وظیفه داشت که در پایان هر روز یکایک کارهایی را که در سراسر روز انجام داده است، مورد داوري قرار دهد و به 

  . محاسبه نفس پردازد

همین شیوه سبب شد که در میان طالب قدرت و احترام . فیثاغورس خود این قوانین را در کمال دقت رعایت میکرد

او را بدون اندکی مخالفت تاب آورند و، در هر بحثی، به او استناد جویند و برهان یابد، به طوري که سختگیریهاي 

گفتهاند که استاد هرگز به هنگام روز باده گساري نمیکرد، و .)) او خود چنین فرمود: ((قاطع آنان این جمله باشد
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شد که به عشق ورزي پردازد، ردایی سفید و پاکیزه میپوشید و هرگز شنیده ن ;قوت غالب او نان و عسل و سبزي بود

در خوراك افراط ورزد، در خنده و مزاح و افسانهپردازي مستغرق شود، یا به مجازات دیگران، حتی بردگان، دست 

.)) وي شعبده بازي است که مردم را با سخن میفریبد و در شکار آنان میکوشد: ((تیمون آتنی درباره او میگفت. زند

این دو، که به فیثاغورس . و دخترش دامون به او داشتند، ناقض عقیده تیمون استاما اخالصی که همسرش تئانو 

  . بسیار نزدیک بودند، بهتر داوري میتوانند

وي یادداشتهاي خود را به دامون سپرد و دستور داد که آنها را به خارج از خانه نبرد و : ((دیوجانس الئرتیوس میگوید

زیرا . آنها را در مقابل مال فراوانی بفروشد، از دستور پدر خویش پا فراتر نگذاشتبا اینکه دامون میتوانست . فاش نکند

این اقدام دامون شایان اهمیت بسیار است، زیرا زنان معموال به زر عالقه وافر . اجراي اوامر پدر را بر زر ترجیح میداد

هیز و خویشتنداري، دستیابی بر طهارت شرط پیوستن به انجمن فیثاغورسی، عالوه بر تطهیر جسم از راه پر.)) دارند

را مدت پنج سال اکیدا مراعات )) سکوت فیثاغورسی((شاگرد تازه وارد میباید که . روحی از راه تحصیل معارف بود

  . تمکین بی چون و چرا به اوامر انجمن بود)) سکوت فیثاغورسی((کند، و گویا منظور از 

من مشرف میشد و براي استفاده از محضر شخص فیثاغورس رخصت مبتدي پس از پنج سال تعلیم، به عضویت انج

به این ترتیب، شاگردان به دو گروه بیرونی و درونی تقسیم میشدند، و شاگردان درونی میتوانستند فلسفه . مییافت

 چنانکه. برنامه تدریس مرکب از چهار درس، یعنی هندسه و حساب و نجوم و موسیقی، بود. سري استاد را درك کند

در آغاز این برنامه قرار دارد، و مقصود از آن ریاضیات عملی مصریان نبود، بلکه  ریاضیاتمشاهده میشود، تدریس 

. ریاضیات نظري بود و به طرزي منطقی در کمیات بحث میکرد و در تنظیم فکر و استدالل صحیح موثر میافتاد

دسه نظري، در عصر فیثاغورس، مجموعهاي بود شامل قضایا و براهین، و شاگرد با هر گامی که در این راه برمی هن

روایات متواتر یونانی میرسانند که فیثاغورس خود . داشت، درباره رموز جهان اطالعات بیشتري به دست میآورد

جموع زوایاي داخلی هر مثلث با دو زاویه قائمه، بسیاري از قضایاي نظري هندسه را کشف کرد، مانند قضیه تساوي م

آپولودوروس میگوید که استاد چون . و قضیه تساوي مربع وتر در مثلث قائم الزاویه با مجموع مربعات دو ضلع دیگر

این سخن مسلما صحیح . موفق به کشف قضیه اخیر شد، به شکرانه موفقیت بزرگ خود، یکصد حیوان قربانی کرد

. بانی کردن با فلسفه فیثاغورس نمیسازدنیست، زیرا قر

علم حساب فیثاغورسی یک فن . فیثاغورس، برخالف ما، نخست به تدریس هندسه، و سپس به حساب میپرداخت

نحله فیثاغورسی براي . عملی نبود و به عنوان وسیله شمارش آموخته نمیشد، بلکه بحثی نظري درباره اعداد بود

نظریه تناسب را . عدد فرد و عدد زوج و عدد اول و عدد تجزیهپذیر: ات اعداد پی بردنخستین بار به برخی از تقسیم

شاید در پرتو کشف . پی ریزي کرد و، به وسیله آن نظریه و به کمک تطبیق مساحات، جبر هندسی را به وجود آورد

: ورد داستانی مانده استدر این م. نظریه تناسب بود که نحله فیثاغورسی موسیقی را بر نسبتهاي عددي مبتنی کرد

  . روزي فیثاغورس بردکان آهنگري میگذشت

از شنیدن صداهاي برخورد پتکها بر سندان تشخیص داد که بر اثر تفاوت وزن پتکها، صداها از یکدیگر متفاوتند، و 

او نسبت  در کتب قدما تجربه ذیل را به. نتیجه گرفت که میان اصوات نسبتهایی برقرار است که تعبیر عددي دارند

اگر دو ریسمان با ضخامت متساوي داشته باشیم و طول یکی از این دو ریسمان دو برابر دیگري باشد، چون : دادهاند

اگر یکی از آن دو ریسمان یک برابر و نیم دیگري باشد، نواي . مضرابی به آنها بکشیم، نواي آنها یک اوکتاو خواهد بود

) دو، فا(طول یکی یک ثلث بیش از طول دیگري باشد، نواي یک چهارم  و اگر. خواهند داشت) دو، سل(یک پنجم 

بدین طریق، میتوان همه آهنگهاي موسیقی را با یک میزان ریاضی سنجید و آنها را با اصطالحات . خواهند داد

به گمان فیثاغورس، چون همه اجسامی که در فضا حرکت میکنند، به فراخور حجم و سرعت . ریاضی تعبیر کرد
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کت خود، موجد صوت میشوند، هر سیاره، بر اثر حرکت به دور زمین، صوتی متناسب با سرعت و فاصله خود به حر

متاسفانه ما هیچ گاه موسیقی . ساخته میشود)) موسیقی افالك((وجود میآورد، و از اصوات سیارات، آهنگ موزون 

. ا از آن پر استافالك را در نمییابیم، زیرا در سراسر عمر آن را شنیدهایم، گوش م

زمین نیز جسمی کروي است و، مانند . مرکز عالم زمین است. فیثاغورس عالم را جسمی کروي و داراي حیات میداند

، منطقه )شمالگان(منطقه سرد شمالی : زمین شامل پنج منطقه است. دیگر سیارات، از غرب به شرق دوران میکند

قسمتی از کره ماه که دیده میشود، رو . ه زمستانی، و منطقه استوایی، منطقه تابستانی، منطق)جنوبگان(سرد جنوبی 

به روي خورشید قرار گرفته، و بزرگی و کوچکی این قسمت در نظر ما تابع مقدار زاویه حادث از مواجهه ماه است با 

یوس، به قول دیوجانس الئرت. خسوف ناشی از حایل شدن زمین با جرمی دیگر است میان ماه و خورشید. زمین

  . نامید کوسموسفیثاغورس نخستین دانشمندي است که قایل به کرویت زمین شد و جهان را به اعتبار نظمش، 

قع باید اعتراف کرد که بررسیهاي فیثاغورس بیش از تحقیق هر دانشمند دیگر، در پی ریزي علوم طبیعی اروپا موثر وا

میگفت که در . از اوست)) فلسفه((ظاهرا نام . ولی کار او فقط کار علمی نیست، به فلسفه نیز میپردازد. شده است

است، از این رو امثال خود )) دانش دوست((نیست، بلکه کسی که در پی دانش باشد، )) دانشمند((جهان هیچ کس 

در حالی که . مترادف شدند)) فیثاغورس((و )) فیلسوف(( در عصر او، کلمه. میخواند) فیلسوف)) (دوستار دانش((را 

طالس و سایر متفکران میلتوس علت و مبدا اشیا را در ماده میجستند، فیثاغورس آنها را در شکل و تناسب صوري 

. پس از آنکه روابط منظم یا نسبتهاي موسیقی را کشف کرد، وجود سیارات را هم تابع نظمها یا نسبتها شمرد. یافت

انند بسیاري از فالسفه، به وحدت گرایید و اعالم داشت که این روابط و نظمها در همه جا موجودند، و ذات آنها هم

دو جهان وجود دارد، یکی جهان اشیا یا جهان حسی : ((اسپینوزا، قرنها پس از فیثاغورس، میگوید. همانا عدد است

قوانین و حقایق ثابت که عقل آن را درك میکند، و  دیگري جهان فالسفه یا جهان ;که در احساس انسانی میگنجد

بنابراین، فیثاغورس ذات ابدي و بنیادي هر چیز را تناسبات و روابط  .))استتنها عالم حقیقی جاویدان، جهان دوم 

چه بسا سالمتی وجود یک رابطه صحیح ریاضی، یا یک تناسب میان  .میداندعددي موجود میان اجزاي آن چیزي 

  . شاید حتی روح هم یک عدد باشد. اجزا و عناصر بدن باشد

فیثاغورس نفس را شامل سه جز . عرفان فیثاغورسی، با آنکه از مصر و خاور نزدیک الهام گرفت، به راه مستقلی افتاد

عاطفه و شهود از صفات . میگوید قلب مرکز عاطفه است، و مراکز شهود و عقل در مغز. میداند، عاطفه، شهود، و عقل

فیثاغورس میگوید که نفس . ولی عقل اختصاص به انسان دارد و امري جاویدان است است،مشترك انسان و حیوان 

سان، پس از مرگ او، در برزخ پاك میشود و به زمین باز میگردد و در جسمی جدید حلول میکند، و این جریان ان

فیثاغورس براي سرگرم کردن پیروان یا تقویت . نامتناهی تناسخ قطع نمیشود، مگر با یک زندگی کامال پرهیزکارانه

و بار دیگر به صورت ائوفوربوس قهرمان بدین جهان اعتقاد ایشان میگفت که روح او یک بار به صورت یک زن بدکار 

مدعی بود که جنگهاي تروا و محاصره آن را به یاد میآورد و، در معبد آرگوس، زره روزگاران قدیم خود را . آمد

روزي از شنیدن زوزه سگی کتک خورده، فورا به نجات او برخاست و گفت در ناله و فریاد این سگ . بازشناخته است

با توجه بدین نکته که فکر تناسخ، در زمانی واحد، هم در هند و هم . ت مرده خود را تشخیص داده استصداي دوس

م یونان و افریقا و  در نحله اسرار اورفئوسی و نحله فیثاغورسی رسوخ کرده است، میتوان پی برد که در قرن ششم ق

. ندآسیا با هم ارتباط فکري داشته و یکدیگر را تحت نفوذ قرار دادها

چنانکه میبینیم، در فلسفه اخالقی فیثاغورسی، روح بدبینی هندي با روح روشن بینی و خوش بینی افالطون آمیخته 

. هدف زندگی در آیین فیثاغورسی، این است که انسان، به نیروي فضیلت، از حلول در ابدان خالصی یابد. است

از  ;توان این هماهنگی را به طور تصنعی به دست آوردگاهی می. فضیلت، هماهنگی روح است در درون خود و با خدا
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این رو، فیثاغورسیان، مانند کاهنان و پزشکان یونانی، موسیقی را براي عالج امراض عصبی و اعاده اعتدال فرد تجویز 

این حقایق به انسان فروتنی و اعتدال . ولی هماهنگی عمیق، از راه فهم حقایق باطنی به دست میآید. میکردند

. نقیض هماهنگی عمیق، پریشانی و افراط و گناه است، و به شقاوت میانجامد. یبخشند و راه صواب را بدو مینمایندم

  . کنه فلسفه اخالقی افالطون و ارسطو از اینجا نشئت گرفت. عدالت واقعیت دارد، و هر گناهی دیریا زود کیفر مییابد

بنابر اخبار قدیم، در انجمن . لی مقدم بر افالطون دانستفلسفه سیاسی فیثاغورسی را باید فلسفه افالطون، و

زن و مرد میبایست در استفاده از همه امکانات خود شریک . فیثاغورس یک نوع مسلک اشتراکی اشرافی بر قرار بود

باشند، در مجالس درس مشترکا حضور یابند، براي رسیدن به فضیلت و فکر عالی از راه ریاضی و موسیقی و فلسفه 

فیثاغورس میکوشید تا زمام حکومت به دست انجمن او افتد، و همین . زیده شوند، و خود را وقف اداره دولت کنندور

پیروان او با شور فراوان وارد سیاست شدند و به قدري از اشراف پشتیبانی کردند که . سبب نابودي او و پیروانش شد

نه و خشم محل اجتماع فیثاغورسیان را آتش زدند، گروهی از افراد حزب مردمی کروتونا علیه آنان برخاستند و با کی

مطابق یک روایت، حتی فیثاغورس را هم گرفتند و به قتل  ;آنان را کشتند و گروهی دیگر را از شهر بیرون کردند

ال گفتهاند که فیثاغورس، در حین فرار، به یک کشتزار باقال برخورد، و چون نمیخواست باقالها را پایم. رسانیدند

مطابق روایتی دیگر، وي به متاپونتوم گریخت و در آنجا چهل روز از غذا . کند، متوقف و دستگیر شد، و به قتل رسید

. شاید احساس میکرد که هشتاد سال عمر براي او کافی است. خوردن امتناع ورزید و بدین وسیله انتحار کرد

پیروان او سیصد سال به صورت . احترام از او یاد میشود نفوذ فیثاغورس در طول زمان پایدار ماند، و هنوز هم با

انجمنهاي کوچک متفرق در بالد یونان وجود داشتند و دانشمندانی مانند فیلوالئوس، و حکامی مانند آرخوتاس، جبار 

ین شاعر انگلیسی، وردزورث، بدون آنکه خود بداند، در مشهورتر. تاراس و دوست افالطون، از میان ایشان برخاستند

افالطون به افکار فیثاغورس دلبستگی داشت و در همه نظریات مهم . اشعار خویش، داراي گرایشهاي فیثاغورسی بود

خود از او پیروي کرد و مانند او دموکراسی را به باد انتقاد گرفت و خواستار شد که زمامداران از میان فیلسوفان 

   .برخیزند و نوعی حکومت اشتراکی اشرافی برپا دارند

افالطون، همچون فیثاغورس، فضیلت را ناشی از هماهنگی میشمرد، هندسه را دوست داشت، به نیروي مخفی اعداد 

بر روي هم، فیثاغورس بنیادگذار . معتقد بود، و درباره طبیعت و سرنوشت نفس، نظریاتی فیثاغورسی به میان نهاد

  . او کافی است فلسفه و علوم اروپاست، و این خود براي جاویدان ساختن نام

III  -  کسنوفانس، فیلسوف الئایی  

این شهر، به عقیده ارسطو، به وسیله بردگان و زناکاران و دزدان . هاي شهر لوکري در باختر کروتونا واقع است خرابه

شاید ارسطو خواسته است، با این سخن، . فراري و تبعیدي شهر لوکریس که در شبه جزیره یونان قرار داشت، برپا شد

چون زندگی مردم این شهر، بر اثر مفاسد اخالقی، دستخوش اختالل . جهان جدید را در برابر جهان قدیم تحقیر کند

. وخش بدیشان پاسخ داد که باید دست به وضع قانون زنند. شد، ناگزیر نزد وخش معبد دلفی رفتند و چاره طلبیدند

قوانینی براي لوکري وضع کرد و  664او بود که در سال  شاید این سخن را زالئوکوس به وخش القا کرده باشد، زیرا

این قوانین، اگر نخستین قوانین خدایی نباشند، نخستین . گفت که آنها را االهه آتنه در خواب به او آموخته است

ر اهالی لوکري به اندازهاي بدین قوانین عالقهمند شدند که اگ. قوانینی هستند که در یونان به روي کاغذ آمدهاند

کسی قانونی تازه پیشنهاد میکرد، میبایست ریسمانی به گردن بیندازد تا اگر قانون مورد پسند واقع نشود، بسهولت با 

   .زنندهمان ریسمان به دارش 

م،  ق 730د که اهل مسینا، در حدود سال مسافري که در ایتالیا از جنوب به طرف شمال میرود، به شهر زیبایی میرس

مسافر اگر از این شهر و نیز از تنگه مسینا، یعنی جایی که محتمال در منظومه . آن را ساختند و رگیون نام نهادند
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هوئله، که بعدا در . ، سکوال و خاروبدیس نام دارد، بگذرد، به محل الئوس و سپس به هوئله قدیم میرسد))اودیسه((

از میان . وانده شد، در تاریخ یونان به الئا شهرت دارد، و افالطون هم آن را بدین صورت نوشته استروم ولیا خ

به الئا رفت و نحلهاي  510فالسفه قدیم، بسیاري منسوب بدانجا هستند، کسنوفانس اهل کولوفون نیز در سال 

. فلسفی تاسیس کرد

. ه مردم او را سخت گرامی میشمردند، چیزي کم نداشتکسنوفانس مردي بزرگ بود و از دشمن خود، فیثاغورس، ک

صاحب ابتکار بود و، همچنانکه خود گفته است، مدت . با نیرویی فراوان کار میکرد و هیچ گاه از کار خسته نمیشد

شصت و هفت سال در سرزمین یونان از این سوي بدان سوي گردش کرد، مشاهدات خود را گرد آورد و، به هر جا 

بر  ;در اشعار فلسفی خویش که براي مردم میخواند، بر هومر خرده میگرفت. دشمنانی براي خود آفرید قدم گذارد،

گزنوفون در الئا بندري ساخت، و عمر وي به . سفاهت و بی تقوایی او میتاخت، و خرافات او را به ریشخند میگرفت

ا و فریب، که حتی در خور آدمیان نیستند، میگفت که هومر و هزیود کارهایی مانند دزدي و زن. یک قرن کامل رسید

اما از سخنان وي بر میآید که خود اعتقادي رسمی نداشته . به خدایان نسبت میدهند و ایشان را ننگین میسازند

  . ... در همه جهان کسی یافت نشده و نخواهد شد که درباره خدایان اطالعی قطعی داشته باشد: میگوید. است

یقینا . د که خدایان توالد میکنند و لباس میپوشند و، از لحاظ هیئت و آواز، به آدمیان میمانندآدمیان چنین میپندارن

. گاو و شیر اگر میتوانستند مانند آدمی نقش بکشند، خدایان خود را به صورتی همچون صورت خویش رسم میکردند

گر نقاش بود، صورت گاو را براي همچنین اسب اگر نقاشی میتوانست، خدایان را به هیئت اسب میکشید، و گاو ا

  . خدایان مناسب میدانست

حبشیان خدایان خود را به شکل سیاه و پهن بینی تصویر میکنند و مردم تراکیا چشمان کبود و موهاي سرخ براي 

خدایی که واالتر از خدایان و آدمیان است، یکی بیش نیست و به هیچ وجه از لحاظ هیئت و عقل . ... خدایان میکشند

با تمام وجودش میبیند و میاندیشد و میشنود، و بر همه موجودات به نیروي عقل خویش حاکم . به آدمیان نمیماند

  . است و هیچ گاه خسته نمیشود

به نظر دیوجانس الئرتیوس، خداي کسنوفانس با هستی عینیت دارد، و بنا بر تعالیم او، همه اشیا بر طبق اصول 

ها،  هاي موجودات دریایی در نقاط دور از دریاها و باالي کوه هاند، و وجود سنگوارهطبیعی از آب و خاك آفریده شد

دلیل آن است که زمانی زمین سراسر در آب غرقه بوده است و، به ظن بسیار قوي، در آینده نیز در آب پوشیده 

قی و ابدي وجود دارد اما این دگرگونیها و جداییها عارضی و سطحی است، و در وراي آنها وحدتی حقی. خواهد شد

  . که همانا ذات خداست

پارمنیدس، شاگرد کسنوفانس، براساس نظر استاد، فلسفهاي ایدئالیستی ترتیب داد که در فکر افالطون و افالطونیان 

  . و اروپاییان امروزي تاثیري عمیق گذاشته است

IV - از ایتالیا تا اسپانیا

دونیا یا پائستوم واقع است که مردم سوباریس آن را به عنوان آخرین کیلومتري شمال الئا، شهر پوسی 30در فاصله 

. مسافر امروز، پس از یک سفر کوتاه، از ناپل و سالرنو بدانجا میرسد. پایگاه بازرگانی منطقه میلتوس بنا کردند

بها با خود گل و الیی که جریان آ. مسافري که از این راه میرود، در میان دشتی متروك، سه معبد بزرگ میبیند

آورده و روي هم انباشته است، در این نقطه تشکیل سدي دادهاند و در نتیجه ناحیهاي که روزگاري محلی سالم بوده 

هاي کوه وزوویوس زراعت میکردند،  و مردمی که با شکیبایی در دامنه ;است، به کانون انواع بیماریها تبدیل شده است

دست زمان قسمتهایی از دیوار کهن این شهر را به جا . نومیدي گریختهانداز این دشتهاي آفت زده ماالریاخیز با 

گذارده است، همچنانکه معابد سه گانهاي که یونانیان براي خدایان دریا و غله از سنگ گچ ساختهاند، بخوبی باقی 
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تجارت در منطقه  این معبد را اقوامی که با فالحت و. مانده است، قدیمترین معبد، به ظن قوي، معبد پوسیدون است

مدیترانه معیشت میکردند، در نیمه قرن ششم قرنی که طی آن، در فاصله ایتالیا تا چین، آثار بزرگ و شگفت هنري 

سبک معماري معبد، سبک دوري است و ستونهاي داخلی و خارجی معبد، . و ادبی و فلسفی به وجود آمد ساختند

معبد دوم نیز به سبک دوري ساخته شده است، . است، سالم ماندهاند که نشانه عالقه فراوان یونانیان به ساخت ستون

)) دمتر((ما این معبد را معبد . و با آنکه کوچکتر از معبد پوسیدون است، از لحاظ سادگی و استحکام، به آن میماند

را استشمام کرده میخوانیم، ولی معلوم نیست که در اصل به نام کدام خدا ساخته شده و کدام خدا بوي قربانیهاي آن 

  . اندکی قبل یا بعد از جنگ ایران، معبد سوم بنا شد که بزرگتر و زیباتر از این دوست. است

این معبد، که به احتمال قریب به یقین براي پوسیدون برپا شد، یکی از برازندهترین معابد این خداست، و از رواقهاي 

  . هاي فراوان این معبد نظر بیننده را جلب میکندستون. آن، منظره فریبنده دریا را میتوان تماشا کرد

براستی نمیتوان باور . در قسمت خارجی آن، رواقی است مدور، و در قسمت داخلی، رواقی است با ستونهاي دو طبقه

میتوان . م بنا شده باشد، زیرا از معابد بعدي رومیان هم بهتر مانده است کرد که این معبد مستحکم در قرن پنجم ق

که سازندگان این مراکز دینی، مردمی بسیار پرشور و جمالپرست بودهاند و، عالوه بر ذوق سرشار، منابع ثروت گفت 

ما، با توجه به ثروت هنگفت شهرهاي کوچک، میتوانیم به مکنت و شکوه شهرهاي . هنگفتی هم در اختیار داشتهاند

  . اکوز پی بریمبزرگی مانند میلتوس، ساموس، افسوس، کروتونا، سوباریس، و سیر

، گروهی از ماجراجویان خالکیس، 750در فاصله کوتاهی از محل شهر ناپل و در ناحیه شمال آن، در حدود سال 

  . ارتریا، ائوبویا، و گرایا، بندر بزرگ کوماي را که قدیمترین شهر یونانی باختري است، بنیاد نهادند

مردم این شهر رگیون را کوچگاه ساختند و بر تنگه مسینا . دکوماي غالت یونان خاوري را به داخل ایتالیا میرسانی

. تسلط ورزیدند و از آن پس، موافق مصالح خود، عبور کشتیهاي شهرهایی را که با آن اتحاد نداشتند، تحریم کردند

مردم کوماي در جنوب پخش شدند و . کشتیهاي این شهرها تنها پس از پرداخت باجی گزاف، اجازه عبور مییافتند

که شهر ناپل کنونی (را )) شهر جدید((و نیز نئاپولیس یا ) که بعدها به صورت بندر رومی پوتئولی درآمد(دیکائرخیا 

بازرگانان یونانی، پس از بناي این شهرها، با کاالها و فرهنگ یونانی، متوجه شهر جدید و بی . بنیاد نهادند) است

رومیان، به میانجی مردم کوماي، عدهاي از خدایان یونان، . اییدنداهمیت رم شدند و در طرف شمال نیز به اتروریا گر

. مخصوصا آپولون و هراکلس، را براي پرستش خود پذیرفتند

اینان، . اندکی پیش از آغاز قرن ششم، مردم فوکایا به سواحل جنوبی فرانسه پا نهادند و بندر ماسالیا را تاسیس کردند

ن و شعب آن تا آرل و نیم حمل و نقل میکردند، در آن دیار دوستان و همسرانی که محصوالت یونان را از راه رود رو

همین عمل موجب شد که فرانسه  ;گرفتند و کشت زیتون و مو را به فرانسویان آموختند و تمدن یونانی را گستردند

و نیکایا ) نتیب کنونیآ(مردم فوکایا شهرهاي آنتیپولیس . بعدا، در روزگار قیصر، تمدن رومی را هم بآسانی بپذیرد

را در سواحل خاوري به وجود آوردند، و در غرب به اسپانیا رفتند و شهرهاي ) موناکو(و مونویکوس ) نیس کنونی(

کوچندگان یونانی در اسپانیا، بر اثر بهره . ، همروسکوپیون، و مایناکا را ساختند)امپوریاس(، امپوریون )روساس(روداي 

، بر ایشان 535تسوس، ثروت فراوانی به دست آوردند، ولی کارتاژیان و اتروسکها، در برداري از معادن نقره تار

پس، کوچنشینان یونانی در دریاي مدیترانه روي به . شبیخون زدند و نیروي دریایی آنان را یکباره نابود گردانیدند

  . ضعف گذاردند و بعدها نیز قدرت از دست رفته را باز نیافتند
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V -  سیسیل  

یترین کوچنشین یونانی در غرب، جزیره سیسیل بود که خاکی بسیار حاصلخیز و آتشفشانی داشت و غالت فراوان غن

ها  دشتها سرسبز و محل چراي رمه. هاي دیگر به حد وفور وجود داشتند باغهاي زیتون و مو و میوه. به بار میآورد

از این رو، این سرزمین را مطلوب . سانی به دست میآمدها میروییدند، و عسل و ماهی بآ درختان جنگلی در کوه. بودند

  . یا نظر کرده دمتر، االهه کشاورزي، میدانستند

در اواخر هزاره دوم، این فرهنگ جاي خود را به . م، فرهنگ دوره نوسنگی در سیسیل برقرار بود در هزاره سوم ق

در . ه کرت و یونان روابط تجاري داشتدر عصر فرهنگ مینوسی، جزیره سیسیل با جزیر. فرهنگ عصر مفرغ داد

. سیکانها از اسپانیا، قوم الومی از آسیاي صغیر، و سیکلها از ایتالیا. اواخر هزاره دوم، سه موج مهاجر به سیسیل آمدند

  . ، مردم فنیقیه در موتوآ و پانورموس مستقر شدند800در حدود سال 

یونانیان به سیسیل ریختند و کوچنشینهاي ناکسوس، سیراکوز، لئونتینی، مسانا، کاتانا، گال،  بعد،به  735از سال 

ها پس کشیدند یا با  مردمی بومی، در مقابل هجوم یونانیان، یا به کوه. هیمرا، سلینوس، و آکراگاس را تاسیس کردند

اما یونانیان هیچ گاه سراسر جزیره را . وجود آوردند و یا برده آنان شدندیونانیان آمیختند و نژاد پرشور جدیدي به 

مردمان فنیقیه و کارتاژ سواحل باختري جزیره را زیر نفوذ داشتند، و مدت پنج قرن بین آنان و یونانیان . نگرفتند

، صحنه جنگ شرق ولی پس از آن، در قرون وسطی. بعدا سیسیل سیزده قرن در زیر سلطه روم ماند. جنگ در گرفت

. و غرب، یعنی نورمانها و مسلمانان شد

هیمرا  ;جزایر لیپاري به زندگی اشتراکی ;کاتانا به قانونهاي خوب: هر یک از نواحی سیسیل براي خود شهرتی داشتند

  . و سیراکوز به قدرت و ثروت ;به شاعر خود، سگستا، سلینوس، و آکراگاس به معابد خود

از سولون، قوانینی که به وسیله بسیاري از شهرهاي سیسیل و ایتالیا اقتباس شدند، براي خارونداس یک نسل قبل 

مثال، مطابق این قوانین، زن یا  ;این قوانین، عالوه بر نظم عمومی، اخالق خانواده را استحکام بخشید. کاتانا وضع کرد

. ر از همسر پیشین خود ازدواج کندشوهر میتوانست طالق بگیرد، ولی پس از طالق حق نداشت که با کسی جوانت

اما روزي خود ندانسته با شمشیر به مجلس رفت . خارونداس مقرر داشت که کسی با اسلحه داخل مجلس شهر نشود

  . و، چون با سرزنش مردم رو به رو شد، وعده جبران داد، و آنگاه خود را کشت

نها سرچشمه گرفته بودند، درك کنیم، وضع جزایر براي اینکه بتوانیم مشکالت فراوانی را که از جنگهاي کوچنشی

م، به وسیله  ق 580لیپاري را مورد توجه قرار میدهیم، این جزایر که در شمال سیسیل قرار داشتند، در حدود سال 

ها  این ماجراجویان کاروانهاي تجارتی را که از تنگه. گروهی از ماجراجویان کنیدوس به صورت بهشت دریازنان درآمد

شتند، مورد دستبرد قرار میدادند و غنایمی را که از این غارتها به دست میآوردند به جزایر خود میبردند و چنان میگذ

زمین جزایر به همگان تعلق داشت، و گروهی از . عادالنه میان خود تقسیم میکردند که عدالت آنان ضربالمثل شد

ولی بتدریج تمایالت و تبعیضات فردي . همگان میگذاشتندآنان زمین را میکاشتند و محصوالت را بتساوي در اختیار 

در نتیجه، زمینهایی که همگان از آن بهره بر میداشتند به قطعات کوچک مجزا منقسم . در میان ایشان پدید آمد

  . شد، و زندگی مردم از مساوات خالی، و دستخوش زد و خورد گشت

چنین خواست که این شهر مانند پالتایا دچار حوادث بزرگ تقدیر . در ساحل شمالی سیسیل، شهر هیمرا واقع است

در این شهر، شاعري به نام ستسیخوروس، موافق انتظار معاصران خود که از حماسه خسته شده بودند، . شود

هاي یونانی را به صورتی بزمی درآورد و قهرمانان کهن مانند اخیلس و هلنه را طوري وصف کرد که گویی  افسانه

سبکی که وي در نقل این داستانها دارد، به سبک مادریگالهاي . داستانهاي عاشقانهاي نیز سرود. ودندهمعصر او ب

هم ساخت و راه را براي تئوکریتوس آماده ) پاستورال(شعر روستایی . یا سبک رومان عصر ویکتوریا میماند پروونسال
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هاي یونانی در  صیدهاي درباره زندگی و مرگ چوپانی به نام دافنیس، که عشق او به خلوئه موضوع اصلی قصهق. کرد

. درباره هلنه هم داستانی عشقی سرود و هلنه را، به سبب گریختن او به تروا، خیانتکار شمرد. عصر رومیان شد، سرود

آنگاه منظومهاي ساخت و در آن هلنه را زنی . ستان دانستاما بزودي نابینا شد و نابینایی خود را کیفر تنظیم آن دا

پاك خواند که، پس از ترك یونان، به هیچ وجه به تروا نرفته و تسلیم پاریس نشده است، بلکه اجبارا یونان را ترك 

ا ستسیخوروس، در پیري، مردم هیمرا ر. گفته و در انتظار شوهر خود، منالئوس، چندگاهی در مصر به سر برده است

گورگاه او . ولی چون مردم از پذیرفتن پند او امتناع ورزیدند، به کاتانا هجرت کرد داشت،از حکومت فاالریس بر حذر 

. یکی از دیدنیهاي سیسیل است

نده فقط یک رواق است مشتمل بر چند آنچه اکنون از آن برجاي ما. در باختر هیمرا، شهر سگستا واقع شده است

براي اینکه با بهترین بناهاي سیسیل آشنا . هاي صحرایی خودنمایی میکند ستون مدور و ناقص که در میان گیاه

سلینوس حیات کوتاه و غم . شویم، باید به طرف جنوب، به جانب شهرهاي بزرگ سلینوس و آکراگاس رو کنیم

هفت معبد بزرگ به سبک دوري . به دست کارتاژیها منهدم شد 409آمد و در  م به وجود ق 651در . انگیزي داشت

داشت، معبدها که داراي گچکاریهایی با تصویر و نقشهاي برجسته کم ارزش بودند، بر اثر زلزله ویران شدند، و جز 

  . ستونهاي فرو ریخته و سرستونهایی که بر زمین افتادهاند، از آنها چیزي باقی نماند

اگاس، که رومیان بدان آگریگنتوم گفتهاند، در قرن ششم، وسیعترین و غنیترین شهر سیسیل، و واقع در شهر آکر

زمینداران . خیابانهاي شلوغ و بازارهاي پرهیاهو و قلعه عظیمی داشت، که سر به آسمان کشیده بود. دامنه تپهاي بود

، 570در . وابسته به طبقه متوسط بود سپردندآن، مانند اشراف سایر شهرها، حکومت را به یک تن دیکتاتور که 

فاالریس حکومت اکراگاس را ربود و، با اتخاذ طریقه مخصوصی براي شکنجه کردن مخالفان خویش، نام خود را 

. وي براي شکنجه کردن، گاوي از برنج ساخته بود و دشمنان خود را در جوف آن بریان میکرد. جاویدان کرد

ور فاالریس، لوله هایی در درون آن نهاده بودند که فریاد و ناله قربانیان را همانند نعره گاو، سازندگان این گاو، به دست

با وجود جنایات فاالریس و جنایات ستمکار دیگري به نام ترون که پس از وي حکومت کرد، آکراگاس در . میگردانید

هاي بلند در راه پیشرفت اقتصادي برداشت، عصر این دو تن از نظم کامل سیاسی و آرامش فراوان برخوردار شد و گام

. به طوري که بازرگانان آکراگاس در آن روزها، مانند بازرگانان سلینوس و سوباریس و کروتونا، به تمول عظیم رسیدند

ثروتمندان یونان قدیم که در برابر اینان اهمیت خود را از دست دادند، بدیشان حسد میورزیدند و میگفتند که آن 

معبد زئوس در . دوران رسیدگان، تنها به گرد آوردن تجمالت عالقه مندند و از ذوق و هنر بی بهرهاند تازه به

هیچ معبدي از لحاظ وسعت و استحکام : ((آکراگاس از حیث عظمت نظیر نداشت، و پولوبیوس در وصف آن میگوید

است، نمیتوان درباره هنر و ذوقی که در آن  ها نابود شده چون این معبد در نتیجه جنگها و زلزله.)) برتر از آن نیست

از این . معابدي که بعدا در عصر پریکلس ساخته شدند، از لحاظ حجم، از آن کوچکترند. به کار رفته است نظر داد

از معبد هرا تنها چند ستون برپاست که زیبایی . تقریبا کامل بر جاي مانده است) وفاق)) (کنکورد((معابد تنها معبد 

نسان را تحت تاثیر قرار میدهد و نشان میدهد که ذوق یونانی تنها در آتن جلوه نکرد، بلکه یونانیان تجارت آنها ا

شهر آکراگاس زادگاه امپدوکلس فیلسوف است، و دور نیست . پیشه غرب نیز تکامل هنر را صرفا در جسامت ندانستند

 .اتناو نه در دهانه آتشفشان  که او، برخالف مشهور، زندگانی را در آنجا بدرود گفته باشد،

گروهی از مردم کورنت در قرن هشتم، براي اشغال این . سیراکوز کنونی در آغاز قریهاي بود واقع در دماغه اورتوگیا

سیاري از بومیان را به داخل جزیره شبه جزیره کوچک که شاید در آن وقت جزیره کامل بود، بدانجا کوچیدند و ب

  . راندند و کمکم، مانند هر گروه نیرومندي که وارد سرزمین پهناوري میشود، فزونی یافتند
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کیلومتر است، داراي نیم میلیون جمعیت شد و به صورت بزرگترین شهر یونان  5,22پس، این جزیره، که محیط آن 

عنی بومیان، دست به انقالبی بزرگ بر علیه اشراف صاحب زمین زدند و مردم محروم شهر به اتفاق بردگان، ی. در آمد

ولی، اگر بتوان سخنان . حکومت را از کف اشراف بیرون آوردند و خود زمام امور را به دست گرفتند 495در سال 

م کرد و با خدعه قیا 485پس، گلون، از مردم گال، به سال . ارسطو را باور کرد، این دموکراسی از ایجاد نظم عاجز ماند

وي، مانند سایر دیکتاتورها، حاکمی مقتدر و بیباك بود و به هیچ قرار و عهدي پابند . حکومتی دیکتاتوري برقرار کرد

  . نمیشد و همه مبادي اخالقی و آداب سیاسی را مسخره میکرد

. مسانا را تسخیر کرداورتوگیا را به صورت دژي نفوذناپذیر براي حکومت خویش ساخت و ناکسوس، لئونتینی، و 

سپس، براي اینکه بتواند سیراکوز را زیباترین پایتختهاي یونان گرداند، اهالی خاور سیسیل را موظف به پرداختن 

 .))شدو بدین طریق گلون پادشاهی بزرگ : ((هرودوت در این باره با اظهار تاسف میگوید. مالیاتهاي سنگین کرد

هنگامی که کارتاژیان، همزمان با حرکت ناوگان خشیارشا به سوي آتن، لشکري که تنها به تعداد کمتر از لشکر 

از دست یونانیان گسیل داشتند، گلون اعتباري دوباره به هم رساند ) سیسیل(ایرانیان بود، براي گرفتن جزیره بهشتی 

شت سیسیل به سرنوشت یونان پیوند خورده بود، چرا که در همان ماه یا بنا بر سرنو. و ناپلئون معبود سیسیل شد

  . رویات او همان روز گلون با هامیلکار در هیمرا مصاف داد، و تمیستوکلس با خشیارشا در ساالمیس

VI -  یونانیان در افریقا  

افریقاي شمالی نیز شهرهایی آباد کارتاژیان حق داشتند که باطنا بیمناك باشند، زیرا یونانیان حتی در سواحل 

به بعد، جمعی از قوم دوري از ترا به کورنه،  630از سال . ساختند و اندك اندك بازرگانی آنجا را به دست گرفتند

. اینان در وراي بیابانها سرزمینی یافتند با خاکی حاصلخیز و بارانی فراوان. واقع در کارتاژ، و نیز به مصر کوچیدند

یونانیان . ن بود که، به گمان بومیان آن ناحیه، گویی آسمان آنجا سوراخ دارد و باران از آن فرو میریزدبارندگی چندا

محصوالت شبه جزیره . بخشی از این سرزمین را چراگاه حیوانات خود کردند و به صدور پشم و پوست پرداختند

ا به بار میآمد سخت مورد عالقه یونانیان قرار گیاهان خوراکی و دارویی که در آنج. یونان را هم به افریقا رساندند

. گرفت، و صنایع دستی محلی نیز بسیار ترقی کرد، تا آنجا که گلدانهاي کورنه از بهترین آثار هنري محسوب شدند

هاي  کورنه از منابع ثروت خویش به بهترین وجه بهره برداري کرد و باغهاي دلگشا و مراکز بازي و معابد و مجسمه

آریستیپوس فیلسوف از این شهر برخاست و، پس از چندي جهانگردي، به زادگاه خود بازگشت و . پا داشتعالی بر

. نحلهاي فلسفی ترتیب داد

یونانیان در مصر نیز، که مردمش بیگانگان را خوش نداشتند، رحل اقامت افکندند و سرانجام، با ضبط آن، براي خود 

، مردم میلتوس به ساختن یک پایگاه بازرگانی در نوکراتیس، در 650سال  در حدود. یک امپراطوري به وجود آوردند

پسامتیک، فرعون مصر، که میخواست مزدوران یونانی را در سپاه خود به خدمت گیرد و از . کنار رود نیل، دست زدند

پس، . مختاري داداحمس دوم تا حدود وسیعی به یونانیان مهاجر خود . تجارت یونانیان بهرهاي ببرد، مخالفتی نکرد

باالتر از اینها، . یونانیان توانستند نوکراتیس را به صورت شهري صنعتی درآورند و ظرفهاي سفالی ظریف تولید کنند

نوکراتیس مرکز تجاري مهمی شد، و به مبادله زیتون و شراب یونان و گندم و کتان و پشم مصر و عاج و طال و کندر 

سنن و آداب دینی و فن معماري و مجسمه سازي و علوم مصري همراه . زیدسرزمینهاي داخل افریقا اشتغال ور

در مقابل آن، بسیاري از آداب و اصطالحات یونانی در مصر رواج گرفت و زمینه تسلط . کاالها به یونان انتقال یافت

  . نظامی و سیاسی یونان، که در عصر اسکندر تحقق پذیرفت، فراهم آمد

آتن بازگردیم، میتوان گفت که گرداگرد یونان گشتی زدهایم، و البته چنین گشتی براي  اگر اکنون از نوکراتیس به

کشور شهر یونانی را براي ما نقل  158ارسطو تاریخ سیاسی . دریافت تمدن یونانی و تحوالت آن سخت سودمند است
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رصه بازرگانی و صنعت و هر یک از این شهرها در ع. ولی هزارها کشور شهر دیگر هم وجود داشته است. کرده است

با اینهمه، میتوان گفت که شعر و نثر، علوم ریاضی و طبیعی و فلسفه . پیشرفت فکري یونان، سهمی بسزا داشتهاند

ها  به مدد این کوچگاه. ها، و نه در شبه جزیره یونان، پدید آمدند اولی، و علم و تاریخ و خطابه یونانی عمدتا در کوچگاه

و مشرق زمین به یونان رسید، و تمدن یونانی، که همانا پرمایهترین فراورده تاریخ است، قوام  بود که فرهنگهاي مصر

  .یافت و تدریجا به آسیا و افریقا و اروپا منتقل شد

  

فصل هشتم

  خدایان یونان

  

I  -  سرچشمه شرك یونانیان  

زبان مشترك با : ان میشودوقتی جویاي وجوه مشترك تمدن مابین شهرهاي یونان میشویم، پنج وجه اصلی نمای

هاي برجسته آن در زمینه ادبیات، فلسفه، و علوم در خارج از  حیات معنوي مشترك که فقط چهره ;هاي محلی لهجه

عشق  ;شوق مشترك براي ورزش، که به مسابقات محلی و کشوري ختم میشد ;مرزهاي سیاسی خود مشهور شدند

و مناسک و اعتقادات مذهبی تقریبا  ;تماعات یونانی متجلی میشدبه زیبایی که در قالب هنرهاي مشترك میان اج

  . مشترك

زیر لواي خدایان اولیه اولمپی، که . عقاید دینی، یونانیان را به همان اندازه که به وحدت کشانید، به تفرقه انداخت

. از زئوس نداشتندها و قدرتهاي منسجمتري وجود داشت که تبعیتی  همه احترام میگذاشتند و میپرستیدند، فرقه

در یونان قدیم، هر خانواده . جداییهاي سیاسی و قبیلهاي چند خدایی را دامن زد و یکتاپرستی را غیرممکن ساخت

. خدایی مخصوص داشت، و به نام او آتش اجاق دایما میسوخت و، قبل از غذا، خوراك و شراب به او تقدیم میکردند

والدت و . دایان، اساسیترین و مهمترین رسم مذهبی در منازل بوداین مراسم مقدس، یعنی تقدیم خوراك به خ

بدین ترتیب، مذهب  ;ازدواج و مرگ با مراسمی همراه بود، و این مراسم در برابر آتش مقدس خانواده صورت میگرفت

هر . ه وجود آوردبا حالتی شاعرانه و رازورانه امورات اولیه زندگی انسانها را فرا گرفت و آیینی براي برقراري تعادل ب

آتنه خداي شهر آتن بود، دمتر خداي . مثل خانواده، خدایان مخصوص به خود داشت: طایفه و قوم و قبیله و شهر

در وسط . شهر الئوسیس، هرا خداي شهر ساموس، آرتمیس خداي شهر افسوس، و پوسیدون خداي شهر پوسیدونیا

شرکت در مراسم نیایش خدا، نشانه، امتیاز، و . قرار داشتهر شهر، و در بلندترین قسمت آن، معبد خداي آن شهر 

در جنگها، اهالی هر شهر صورت خداي خود را به عنوان عالمت و شعار خود، پیشاپیش لشکر به . الزمه شارمندي بود

. ددر میآوردند و، قبل از اقدام به هر کار خطیر، با خداي خاص خود مشورت و از علم غیب او استمداد میکردنحرکت 

هر گاه شهري . ها، پیش میتاخت در مقابل، خداي آنان نیز در جنگها شرکت میکرد و، گاه بر فراز و گاه در جلوي نیزه

. بر شهري پیروز میشد، خداي شهر غالب هم بر خداي شهر مغلوب تفوق مییافت

آتش مقدس . ن نگاه میداشتهمچنانکه هر خانواده آتشدانی داشت، هر شهر نیز در قربانگاه خود آتش مقدس را فروزا

اهالی گاه به گاه در پیشگاه آتش مقدس گرد میآمدند و . شهر نماد خدایان و قهرمانان جاویدان شهر به شمار میرفت

همانگونه که در خانواده پدر مقام راهب را نیز داشت، در شهرهاي یونانی هم حاکم اصلی . مشترکا خوراك میخوردند

استفاده از این . دولتی بود و خدایان تمام اقتدارات و اعمالش را موجه میدانستندیا آرخون، راهب اعظم مذهب 

  . مفاهیم الهوتی، انسانهاي شکارچی را براي شارمندي رام کرد
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یونانیان . تخیل دینی یونانیان وقتی که از محدودیت محلی بیرون آمد، موجد اساطیر و خدایان مشترك یونانیان شد

طبیعت و جامعه، براي هریک از نیروهاي زمینی و آسمانی، خوشیها و ناخوشیها، نیکیها و براي هر یک از مظاهر 

خدایان یونانی هیئتهایی انسانی داشتند، و این هم از ویژگیهاي یونان . بدیها، و کارها، مظهر یا خدایی میشناختند

  . هیچ قومی خدایان خود را چنین شبیه و نزدیک به آدمیان تصور نکرده است. است

به عالوه، به اندازه . ها و هنرها، خداي خاص خود، یا به عبارت دیگر، قدیس حامی خود را داشتند تمام صنایع و حرفه

این سوال قدیمی که آیا راهبان دین را . انسانهاي فانی، شیاطین و پریان دریایی و جنگلی و دیو و جن وجود داشت

بعید به نظر میرسد که یک توطئه از طرف حکماي االهی چنین طیف خیلی : به وجود آوردهاند، در یونان منتفی بود

داشتن آنهمه مذاهب مختلف و آنهمه روایات جالب و معابد مقدس و آیینها و . وسیعی از خدایان به وجود آورده باشد

ره مردم، به شما. چند خدایی، مانند تعدد زوجات، امري ضروري بود. جشنهاي شاد، میبایست نعمتی بوده باشد

عوامل زندگی، براي خود خدا میتراشیدند، چنانکه در عصر ما هم در منطقه مدیترانه صدها قدیس مسیحی، بیش از 

آنچه انسان متعارف را تسال میدهد، قدیسان و خدایان انسان . خداي واحد، توجه مسیحیان را به خود جلب میکنند

  . نما هستند و نه مفهوم عقلی و متعالی خداي یگانه

ره هریک از خدایان، اساطیري وجود داشت، و تبار و سرگذشت او، بستگیهاي انسانی او، و همچنین مراسم مربوط دربا

این اساطیر، که یا از مقتضیات محلی ناشی میشدند یا ساخته شاعران دوره گرد بودند، عقاید و . به او را روشن میکرد

ها و  همه هنرمندان در ساختن بسیاري از نقشها و مجسمه. فلسفه و آداب و تاریخ یونان کهن را به وجود آوردند

نفوذ اساطیر به قدري بود که، با وجود پیشرفتهاي فلسفه و کوشش موحدان براي . ظرفها از اساطیر الهام میگرفتند

 .براي خود اساطیر و حتی خدایان تازهاي آفریدند) هلنیسم(تروج یکتاپرستی، یونانیان تاپایان عصر یونان گرایی 

برخی دیگر مانند افالطون آنها را تعدیل کردند و قابل  ;بعضی از متفکران مانند هراکلیتوس اساطیر را به مثل آوردند

در هر حال، پنج قرن پس از افالطون، . و کسانی مانند کسنوفانس اساطیر را در خور اعتنا ندانستند ;قبول ساختند

خرافات و اساطیر عصر هومر همچنان زنده و نیرومندند و عواطف  پاوسانیاس، که در یونان گشت میزد، متوجه شد که

میتوان الوهیت را به انرژي تشبیه کرد که هر چند . اعتقاد به خدایان بآسانی از میان نمیرود. مردم را تحریک میکنند

گذشت قرنهاي هاي آن منسوخ میشود، باز مقدار آن ثابت است و با  به صورتهاي گوناگون در میآید و برخی از جلوه

. پیاپی، زیاد و کم نمیشود

II - سلسله مراتب خدایان  

  خدایان فرعی  -1

خدایان آسمان، خدایان زمین، خدایان حاصلخیزي، خدایان : میتوان انبوه خدایان یونانی را به هفت گروه تقسیم کرد

که هزیود گفته است، فرا گرفتن چنان ;حیوانات، خدایان زیرزمین، خدایان گذشتگان یا قهرمانان، و خدایان اولمپی

  . نامهاي همه این خدایان بسیار دشوار است

چنانکه از اساطیر بر میآید، خداي یونانیان مهاجم ابتدایی، مانند خداي هندوان قدیم، خداي بزرگ آسمان بود، ) 1(

و سپس به هیئت که تدریجا تغییر صورت داد و همواره به انسان شبیهتر شد و عاقبت به اورانوس تبدیل گشت 

چون یونان از پرتو خورشید بیش از اندازه نیازمندي خود . زئوس، فرستنده ابر و آورنده باران و سازنده رعد، درآمد

برخوردار بود و، در عوض، پیوسته به باران احتیاج داشت، خداي خورشید، هلیوس، در نزد ایشان اهمیتی نداشت و از 

گاممنون او را به کمک خواست، و اسپارتیها برایش اسب قربانی کردند تا ارابه فقط آ. خدایان کوچک به شمار میرفت

هلیوس را حرمت نهادند و او را خداي ) هلنیسم(مردم رودس در عصر یونان گرایی  .بکشدآتشین خود را در آسمان 

از این . اسب و یک ارابه در دریا میافکندند تا این خدا از آنها استفاده کند هر ساله چهار. بزرگ خویش شمردند
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آناکساگوراس، در عهد درخشان پریکلس، وقتی بی پرده . گذشته، براي او بنایی به نام کولوسوس به وجود آوردند

تش خداي اما به طور کلی، پرس. گفت که خورشید خدا نیست، بلکه کرهاي از آتش است، به مرگ تهدید شد

  . و ستارگان در یونان چندان اهمیتی نداشت) سلنه(خورشید و مخصوصا ماه 

یا )) گه((زمین خود نیز در آغاز خدایی بود به نام . بیشتر خدایان یونانی به جاي آسمان در زمین سکونت داشتند) 2(

در . حامله شد) آسمان(ا اورانوس این خدا، که مادري شکیبا و بخشنده به شمار میرفت، بر اثر هماغوشی ب)). گایا((

زمین، یعنی در خاك و آب و هوایی که اطراف زمین را فرا گرفته بود، خدایان فراوانی که از لحاظ اهمیت به پایه گایا 

ها و دریاها مانند نرئیدها و  نمیرسیدند مستقر بودند، ارواح گوناگون مانند روح درخت بلوط، خدایان رودها و دریاچه

ها مانند مایاندروس و سپرخئوس، خدایان بادها مانند بورئاس و  ها و نهرها و چاه اوکئانیدها، خدایان چشمه نایاسها و

پان، خداي متبسم چوپانان . زفوروس و نوتوس و ائوروس و مخصوصا آیولوس، و خدایان روزي رسان مانند پان بزرگ

. از رودها و نهرها شنیده میشد دو شاخ داشت، و آواز نی او ;ها و وحوش بود ها و بیشه و گله

ها و  دیوان بیشه. هر گلهاي که با بی اعتنایی یا نهیب سهمناك پان مواجه میگشت، به پریشانی و جنون دچار میآمد

  . جنگلها، که سیلنوس نام داشتند و پیکر آنان نیمی انسان و نیمی بز بود، او را خدمت میکردند

ز مظاهر طبیعت خدایی سلطه میورزید، و به قول شاعري گمنام، به اندازهاي صرف نظر از این خدایان، بر هر یک ا

  . ارواح پاك و ناپاك در هوا موج میزد که پر کاهی نمیتوانست از میان این خدایان بگذرد

 پس، یونانیان نیز، مانند سایر اقوام باستانی، در. عجیبترین و نیرومندترین قواي طبیعی، نیروي تولید مثل است) 3(

به این جهت، در . همچنانکه حاصلخیزي خاك را میپرستیدند. برابر مظاهر عمده تولید مثل انسانی نیایش میکردند

مراسم دینی مربوط به دمتر و دیونوسوس و هرمس، صورت عضو تناسلی مرد را به عنوان مفتاح تناسل به نمایش 

کرارا مجسمه سازي و نقاشی یونانی به ساختن . بودحتی مراسم آرتمیس پاکدامن از این نمایش برکنار ن. میگذاشتند

معموال مهاجران آتنی که در . این صورت میپرداخت، و جشن بزرگ دیونوسوس با نمایش این صورت آغاز میشد

ها میزیستند، به عنوان گواهی صالح و تقواي خویش، صورتهاي گوناگون از دستگاه جنسی نرینه تهیه و به  کوچگاه

هاي آریستوفان مستفاد میشود، جشنهایی که براي نیایش  به طوري که از نمایشنامه. یکردندشهر خود تقدیم م

اما، در مواردي، . نیروي تولید مثل برپا میشد، در آخرین ساعات خود، به فعالیتهاي مضحک شرم آور آلوده میگشت

  . مثل کمک میکردکار جشن به رسوایی نمیکشید و فقط غریزه جنسی زن و مرد را تحریک و به تولید 

و دوره تسلط رومیان، به صورت پرستش ) هلنیسم(جنبه ناخوشایند پرستش دستگاه تناسلی، در دوره یونان گرایی 

صورت آن . پریاپوس خدایی بود با عضو جنسی کالن. پریاپوس، که از آمیزش دیونوسوس و آفرودیته زاده شد، درآمد

یونانیان براي پرستش . پومپئی از زیر خاك بیرون آمدهاند، فراوان استروي گلدانها و دیوارهایی که در شهر مدفون 

اما براي خدایانی که رمز مادري به شمار میرفتند، مراسم خوشایندتري . او به فعالیتهاي جنسی شنیع میپرداختند

ا مورد تجلیل در آرکادیا، آرگوس، الئوسیس، آتن، افسوس، و جاهاي دیگر، بیشتر خدایان مونث ر. برگزار میکردند

این خدایان مونث که عموما همسر نداشتند، ظاهرا متعلق به دورانی بودند که اختیار خانواده در دست . قرار میدادند

با ظهور زئوس، پدر خدایان، و تفوق او بر سایر خدایان، دوران . مادر بود و نسب فرزند از طرف مادر تعیین میشد

به نظر محققان، چون کشاورزي به وسیله زنان ابداع شد، خداي کشاورزي،  .آمداقتدار مادران و مادر خدایان به سر 

مطابق مفاد سرود کهنسالی که سابقا آن را به هومر نسبت . دمتر مهمترین خداي ماده است. دمتر، مونث است

دمتر پس از جست و جوي فراوان، . ه دختر دمتر را دزدید و به زیرزمین بردمیدادند، پلوتون خداي زیرزمین، پرسفون

مضمون این داستان . محل او را دانست و پلوتون را راضی کرد که پرسفونه بتواند سالی نه ماه روي زمین زندگی کند

غم دختر گمشده زاري هنگامی که دمتر در . کنایه زیبایی است از مرگ و تجدید حیات سالیانه نباتات و تغییر فصول
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از این رو، دمتر راز کشاورزي را به آنان و . میکرد، مردم الئوسیس، با آنکه او را نشناختند، مورد محبتش قرار دادند

این افسانه با افسانه . مردم آتن آموخت و تریپتولموس، شاهزاده الئوسیس، را فرستاد تا آن را میان آدمیان رواج دهد

و افسانه تموز و عشتر بابلی و افسانه آستارته و آدونیس سریانی و افسانه کوبله و آتیس  ایسیس و اوزیریس مصري

پرستش مادر خدا، که در یونان کالسیک باقی ماند، سرانجام به صورت . فروگیایی، از لحاظ مفهوم، یکسان است

. نیایش مریم، مادر خدا، احیا شد

وانات را محترم میداشتند و آنها را نیمه خدا میشمردند، ولی البته، مانند یونانیان، در آغاز تاریخ خود، برخی از حی) 4(

آثار مربوط به این دوران نشان میدهد که برخی از . مصریان و هندیان، به خدایان انسانی بیشتر توجه داشتند

و، در مواردي،  گاو را به دلیل زورمندي و شیر رسانی حیوانی مقدس میشمردند. حیوانات در زمره خدایان بودهاند

شاید بتوان گفت که گاو حتی قبل از این دو در شمار . نماینده زئوس یا دیونوسوس یا تجسم هر دوي آنها میدانستند

خوك را هم که حیوانی . خدایان آمده، و االهه هرا، که چشمانی مانند گاو دارد، در ابتدا گاوي مقدس بوده است

در یکی از اعیاد دمتر به نام تسموفوریا خوك . دمتر، قرین میپنداشتند کثیرالنسل است مقدس، و با االهه نجیب،

در جشن دیاسیا، در ظاهر براي زئوس، ودر باطن براي ماري که در دل زمین سکنا داشت، قربانی . قربانی میشد

مارپرستی از . مار جانوري مقدس بود، زیرا از طرفی جاویدان، واز طرف دیگر رمز تولید مثل به شمار میرفت. میکردند

  . کرت به آتن رسید

. در معبد آتنه در آکروپولیس، ماري مقدس النه داشت، و مومنان در هر ماه، با تقدیم نان عسلی، بدو تقرب میجستند

در . در بسیاري از آثار هنري یونان در پیرامون پیکرهاي هرمس و آپولون و آسکلپیوس، صورت مار دیده میشود

مارهاي )) آتنه فارنزه((در تصویر . ، اثر فیدیاس، مار بزرگی زیر سپر آتنه چنبره زده است))آتنه پارتنون((مجسمه 

ها بود چون ماران در گورستانها فراوان  در نظر یونانیان، مار خداي نگهبان معبدها و خانه. متعدد به چشم میخورد

  . بودند، یونانیان آنها را ارواح مردگان میانگاشتند

  . وتون، که آپولون بر آن غلبه کرد، موجد یکی از بزرگترین عیدهاي یونانی شداژدهایی به نام پ

روزها یونانیان توجهی به این . موحشترین خدایان یونانی، در زیرزمین یا در غارها و شکافهاي زمین میزیستند) 5(

ایر معبودها و حتی این خدایان از س. خدایان نداشتند، ولی شبها، براي رفع وحشت خود، آنها را میپرستیدند

  . معبودهاي موکنایی قدیمتر بودند و ظاهرا به وسیله مردم موکناي به یونانیان انتقال یافتند

یونانیان آنها را ارواح کینه توز حیواناتی که، بر اثر پیشرفت انسان، به جنگلها و اعماق زمین رانده شده بودند، 

 ;، یعنی خداي تباهکار))زئوس ختونیوس((فعی مخوف به نام مهمترین آنها خدایی بود به شکل یک ا. میدانستند

، یعنی خداي نیکوکار مینامیدند، و البته استعمال این نام تعارفآمیز تنها به منظور ))زئوس میلیخیوس((گاهی او را 

 هادس، خداي موجودات زیرزمینی، برادر زئوس بود، و یونانیان پیوسته میکوشیدند تا! جلب لطف آن خبیث بود

از این رو، براي خوشامد او، . هاي روییدنیها را بپرورد یا بپوساند خشم او را فرو نشانند، زیرا این خدا میتوانست ریشه

بر میخورد، او را با نگاه هکاته، روح شرور دنیاي اسفل، از هادس مخوفتر بود و به هر که  .بودندنام داده )) پرمایه((بدو 

. عوام یونان براي دفع نحوست این موجود مونث، چارهاي جز قربانی کردن نداشتند. شوم خود تیره روز میکرد

پس، براي جلب رضایت . یونانیان پیش از عصر کالسیک، مردگان را ارواحی میدانستند قادر به کارهاي نیک و بد) 6(

با آنکه ارواح، خدایان کامل محسوب نمیشدند، یونانیان ابتدایی، مانند چینیان، . اندندآنان قربانی میکردند و دعا میخو

در عصر کالسیک، ارواح مردگان بیشتر مایه ترس بودند تا موضوع . اموات خود را بیش از خدایان گرامی میداشتند

قهرمان پرستی . ریا متوسل میشدنداز این رو، براي طرد آنان به دعا و قربانی و مراسمی مانند مراسم آنتست. ستایش

براي خدایان امکان داشت که بزرگان قوم و مردان و زنان زیبا را زندگی جاودانی بخشند . جلوهاي از مرده پرستی بود
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مردم لئوکترا، کاساندرا را مانند . بدین ترتیب، در اولمپیا، هیپودامیا جزو خدایان درآمد. و حتی در زمره خود آورند

. در اسپارت، هلنه پایگاه خدایی یافت. در کولونوس، قهرمانی با نام اودیپ به مقام خدایی رسید. تیدندخدایان پرس

گاهی خدایی در کالبد انسانی حلول، و آن انسان را خدا میکرد، و گاهی میان یکی از خدایان و زنی از آدمیان، 

چنانکه ثمره آمیزش زئوس با آلکمنه، . یآمدپیوندي جنسی برقرار میشدو از این آمیزش قهرمان خدایی به وجود م

مثال . بسیاري از شهرها و اصناف و جماعات، تبار خود را به یکی از قهرمانان خدا زاد میرساندند. هراکلس بود

در آغاز، خدایان از میان نیاکان یا قهرمانان یا . پزشکان، خود را از نسل آسکلپیوس االهه پزشکی محسوب میکردند

به طور کلی، میتوان گفت که یونانیان . یده میشدند، و گورهاي مردگان مقدس به صورت معابد در میآمدمردگان برگز

به قدر ما میان آدمیان و خدایان تفاوت یا فاصله نمیگذاشتند، و بسیاري از خدایان ایشان، مانند قدیسان ما، از آدمها 

با . یک، خدایان یونانی نیز از جنس پرستندگان خود بودندهمان طور که قدیسان ما انسانند و به ما نزد. برتر نبودند

آنکه مردم خدایان را جاویدان میانگاشتند، برخی از خدایان، و از آن جمله دیونوسوس، مانند زمینیان، شکار مرگ نیز 

  . میشدند

  خدایان اولمپی  -2

در درجه ) لی نه از نظر احترام و اهمیتو(خدایانی که تاکنون از آنها سخن گفتیم، در نظر یونانیان، از لحاظ شهرت 

به همین جهت، در اشعار هومر فقط نام بعضی از آنها آمده، و در عوض نام خدایان اولمپی مکررا . دوم قرار داشتند

احتماال خدایان اولمپی به وسیله اقوام مهاجم آخایایی و دوري به یونان آمدند و خدایان بومی و . ذکر شده است

مثال، در دو ناحیه دودونا و دلفی، گایا، االهه زمین، از نظرها افتاد و به جاي آن، . ت الشعاع قرار دادندموکنایی را تح

ولی خدایان درجه دوم مورد پرستش مردم ساده قرار میگرفتند، . زئوس در دودونا، و آپولون در دلفی اهمیت یافتند

بدین سبب، شاعرانی . ر اشراف کامروا فرمان میراندنددر صورتی که خدایان فاتح اولمپ، از مقر کوهستانی خود، ب

در . چون هومر و هزیود، و مجسمه سازان فراوان، مطابق مقتضیات اشراف، پرستش خدایان اولمپی را ترویج کردند

موارد بسیار، خدایان کوچک در خدایان بزرگ مستهلک میشدند یا به صورت وابستگان آنان در میآمدند، همچنانکه 

و دیوان  سیلنوسدر نتیجه، شخصیت دیونوسوس، . کوچک معموال ضمیمه یا تابع دولتهاي بزرگتر میشدند دولتهاي

و پوسیدون بر همه پریان  ;آرتمیس ارواح جنگلی و کوهستانی را در بر گرفت ;ها و جنگلها را به خود کشید بیشه

پس، اعتقادات و مراسم و اساطیر وحشیانه ابتدایی از رواج افتاد و یونانیان، جهان را، که تا آن . مال یافتدریایی اشت

زمان جوالنگاه شیاطین و دیوان و ارواح محسوب میشد، دستگاهی منظم دانستند که خدایانی با سازمان و سلسله 

حول عمومی جامعه یونانی و استقرار نظام و این تحول فکري مسلما از ت ;مراتب مشخص بر آن حکومت میکنند

. سیاسی جدیدي خبر میداد

زئوس از لحاظ زمانی، نخستین خدا به . در راس خدایان اولمپی، زئوس، خداي بزرگ یا خداي خدایان، قرار داشت

  . زیرا، چنانکه دیدهایم، اورانوس و کرونوس و سایر تیتانها بر او مقدم بودند. شمار نمیرفت

زئوس و برادرانش جهان را با قرعه میان خود تقسیم  شد،بساط الوهیت ابتدایی در میان یونانیان برچیده  هنگامی که

در اساطیر یونانی، . بر اثر قرعه کشی، آسمان به زئوس رسید، و دریاها به پوسیدون، و زیرزمین به هادس. کردند

خدایان در آغاز با یکدیگر آمیختند و انسان را . جهان پیش از خدایان وجود داشته است. مخلوق خدایان نیست جهان

خدایان علم و قدرت تام . از این رو آدمیان از نسل خدایانند. سپس با زادگان خود، انسانها، زناشویی کردند. زادند

هر خدا قدرت خدایان دیگر را محدود میکند و حتی با آنان . ندندارند و، مانند انسانها، فریب میخورند و اشتباه میکن

خدایان در بارگاه . اما خدایان، به اقتضاي رعایت مقام پدري، زئوس را به سروري پذیرفتهاند. به معارضه برمی خیزد

ي ایشان عمل زئوس در برخی از کارها راي آنان را میجوید، و اگر آنان را مخالف یابد، مطابق را. زئوس گرد میآیند
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. اما، بسا اوقات، زئوس خود دستور صادر میکند و خدایان دیگر را وادار میکند که حدود خود را بشناسند. میکند

ز این رو، در جریان ا .بودها و فرستنده باران و نیز، مانند یهوه، رب النوع جنگ  زئوس در ابتدا خداي آسمان و کوه

  . اما بتدریج مبدل به مقتداي خدایان و آدمیان شد.جنگ تروا، در کارزار مداخله کرد و جنگ را خونینتر ساخت

وي، با سیمایی پرریش و وقاري تمام، باالي کوه اولمپ نشسته است و بر نظام اخالقی همه جهان حکومت میکند، 

ها میکوشد، خیانت را بدون کیفر نمیگذارد، حدود و ثغور را رعایت  خانوادهفرزندان نافرمان را کیفر میدهد، در حفظ 

و از میهمانان و حاجت خواهان دستگیري میکند، و باالخره، داور عالم میشود و ناگفته نماند که فیدیاس با ساختن 

. مجسمه او در هیئت داور، شاهکاري به وجود آورده است

او، که خود زن را نیافریده است، از خلقت او سخت  ;ر عشق سریعا تسلیم میشودتنها عیب زئوس این است که در براب

زئوس در برابر . زن را موجودي عجیب میداند، برخوردار از نعمت زیبایی که اعظم نعمات است. در شگفت است

ستین معشوقه او نخ. هزیود آماري از معاشقات و فرزندان او فراهم آورده است. دلربایی زن، خود را ناتوان میبیند

. نخستین همسر او، متیس، خداي سنجش و خرد و دانش است. دیونه است، که زئوس او را در اپیروس ترك میکند

ولی زئوس چون میشنود که فرزندان این زن او را خلع خواهند کرد، متیس را میبلعد و، با بلعیدن او، خود صاحب 

متیس، آتنه را در اندرون زئوس میزاید، و زئوس سر خود را  .سجایاي او میشود و به صورت خداي خرد در میآید

محصول این ازدواج )) ساعت((پس از آن، تمیس را همسر خود میکند، و دوازده . میشکافد تا آتنه به خارج راه یابد

ازدواج بعد از آن، منموسونه را به . را میزاید)) االهگان رحمت((سپس ائورونومه را به همسري میگیرد، و او . است

آنگاه لتو را به زنی برمیگزیند، و . هاي هنر میشود یعنی االهه) موزها(خویش در میآورد، و از او صاحب نه موساي 

بعد خواهر خویش دمتر را به همسري انتخاب میکند، و پرسفونه از این ازدواج به . آپولون و آرتمیس را از او مییابد

را بدین گونه به خوشی میگذراند، سرانجام با خواهر دیگر خویش، هرا،  زئوس، پس از آنکه جوانی خود. دنیا میآید

از آنجا که هرا از . هرا، به نوبه خود، هبه، آرس، هفایستوس، و ایلیتویا را میزاید. ازدواج و او را ملکه اولمپ میکند

محترم میداشتند، او را  برادر خود مسنتر است، در بسیاري از شهرهاي یونانی که مقام مادري و روابط زناشویی را

هرا خود زنی هوشمند و موقر و جدي است و البته بازیگوشیهاي شوهرش را خوش . بیش از برادرش حرمت مینهادند

  . از این رو باالخره میانشان اختالف میافتد. ندارد

زنی که از آدمیان  نخستین. زئوس میخواهد او را مضروب کند، ولی دل بستن به زنان دیگر را چارهاي موثرتر مییابد

آخرین همسر او از میان آدمیزادگان، آلکمنه است که از اخالف نیوبه و شانزدهمین نسل پس از . میگیرد، نیوبه است

ام گانومده دل میبازد و او را به پسري زیبا به ن. زئوس، به شیوه انسان یونانی، میان زن و مرد فرقی نمیگذارد .اوست

  . میرباید تا بر فراز کوه اولمپ ساقی بزم او شود

یکی از فرزندان ممتاز او آتنه . بدیهی است که چنین پدري در میاه انبوه فرزندان خود قهرمانانی نیز خواهد داشت

به بکارت خویش میبالد و به آتنه االهه شهر آتن است، . است که به صورت زنی کامل و مسلح از سر زئوس متولد شد

چون . همین جهت با دختران باکره دوستی میکند و، با انگیختن شور جنگجویی، مردان را به ستایش خود وا میدارد

پاالس جبار را که با او نرد عشق . وي دختر متیس و صاحب حکمت است، حکمت را به عصر پریکلس ارزانی میدارد

شهر آتن . را بر نام خویش میافزاید تا براي دیگر خواستگارانش درس عبرتی باشد میبازد، به قتل میرساند و نام او

. زیباترین معابد و باشکوهترین اعیاد خود را به آتنه اختصاص میدهد

آپولون خداي خورشید، نگهبان موسیقی و . پرستش آپولون زیبا نسبت به پرستش خواهرش آتنه رواج بیشتري دارد

. به شمار میرود) خداي پزشکی(شهرها، واضع قوانین، خداي درمان، و پدر آسکلپیوس شعر و هنر، آفریننده 

. در دلفی است و این شهر را مقدسترین معبد یونان میکند فویبهتیراندازي توانا، خداي جنگ، و جانشین گایا و 
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او هم در عوض، . دلیل، در روزهاي درو، ده یک محصول را به او تخصیص میدهندخداي رویش هم هست، به همین 

در همه جا نظام و زیبایی به وجود میآورد، و . گرمی و روشنی طالیی رنگ خود را از دلفی و دلوس پخش میکند

رپا میشود، در جشنها و مراسم پرستش او، که مخصوصا در دلوس و دلفی ب. برخالف سایر خدایان وحشتانگیز نیست

  . شادي موج میزند، و مردم در پرتو او خود را از سالمت و حکمت و خرد و موسیقی برخوردار مییابند

االهه عفت است و در جنگلها چنان به حیوانات و خوشیهاي ساده طبیعی میپردازد ) دیانا در روم(خواهر او آرتمیس 

  . هاست و صحراها و چراگاه االهه جنگلها ;که براي عشق ورزي با مردان فرصتی ندارد

داراي . همچنانکه آپولون سرمشق جوانان محسوب میشود، آرتمیس عالیترین نمونه دختران جوان به شمار میآید

چون االهه زنان باردار نیز هست، زنان براي . بدنی نیرومند و ورزیده و چابک، و به زیور عفت و تقوا آراسته است

در افسوس، شخصیت آسیایی خود را حفظ میکند و خداي مادري و . میخواهند تخفیف دردهاي زایمان از او کمک

به این ترتیب، هنگام نیایش او، مفهوم باکره و مادر در هم آمیخت و کلیساي مسیحی، در قرن پنجم . زایش میشود

عید صعود ((به میالدي، خصایص او را به مریم نسبت داد و عید درو را که در تابستان به نام آرتمیس برپا میشد، 

. از چنین طرقی است که کهنه در نو محفوظ میماند و همه چیز عوض میشود، مگر جوهر اصلی. تبدیل کرد)) مریم

 ;تاریخ هم، مثل زندگی، یا باید سیري مداوم داشته باشد، یا بمیرد، افراد و سازمانها میتوانند تغییر کنند، ولی آرام

  . آورد نها نسیان ملی و دیوانگی بار میایجاد اختاللی موحش در روند توسعه آ

این خدا، هفایستوس لنگ، مظهر . در میان خدایان اولمپ، یک خدا هست که بیش از دیگران به آدمیان شباهت دارد

این خدا مضحک و رقت آور است، ولی بیش از خدایان فریبکاري . رومیان به او وولکانوس نام دادهاند. صنعت است

شاید در آغاز مظهر فروزان کوره و . ا او بدرفتاري میکنند، احترام ما را به خود معطوف میداردکه شفقت ندارند و ب

. رود هاي هومر، فرزند زئوس و هرا به شمار می در منظومه. آتش بوده است

آورد، هرا بر او رشک میبرد و  ها تاکید میکنند که چون زئوس آتنه را از درون خود به دنیا می سایر افسانه

سپس چون هفایستوس را زشت روي و ناتوان میبیند، او را از اولمپ به . فایستوس را، بدون آمیزش با مرد، میزایده

با همه . اما هفایستوس راه بازگشت به وطن را مییابد، و بعدا قصور فراوانی براي اقامت خدایان میسازد. زیر میافکند

و را در دل میپرورد و براي دفاع از او با زئوس در میافتد، به طوري بدرفتاریهایی که از مادر دیده بود، حرمت و مهر ا

یک روز تمام طول میکشد تا هفایستوس از آسمان به . که زئوس، از خشم، پاي او را میگیرد و به سوي زمین میافکند

یش از این لیکن به نظر هومر او پ. قوزك پایش صدمه میبیند و از آن زمان لنگ میشود. جزیره لمنوس سقوط کند

در هر حال، دوباره به اولمپ باز میگردد و در کارگاه خود کوره بزرگی برپا میدارد و، به . حادثه هم لنگ بوده است

هایی متحرك و شگفتیهاي دیگر  وسیله بیست دم عظیم و سندانی بزرگ، به ساختن اسلحه اخیلس و مجسمه

هاي آتشفشان،  وعات دستی میپرستیدند و میگفتند که کوهیونانیان او را به نام خداي فلزکاري و مصن. میپردازد

از بخت بد، با آفرودیته ازدواج میکند و در مییابد که اجتماع تقوا و زیبایی در . دودکشهاي کارگاه زیرزمینی او هستند

د و وقتی از روابط همسر خویش با آرس آگاه میشود، براي آن دو دلداده دامی میساز. یک موجود بسی دشوار است

) آفرودیته و آرس(براي اینکه انتقام خود را بگیرد، ارباب انواع عشق و جنگ . آنان را در وقت مالقات به دام میاندازد

در این باره، چنانکه . را به زنجیر میکشد و در معرض تماشاي دیگر خدایان قرار میدهد و موجب خنده آنان میشود

هرمس، اي پسر زئوس، آیا براستی محض : آپولون میگوید .میپردازندهومر نقل میکند، هرمس و آپولون به گفتگو 

اي آپولون بزرگ، کاش : ((هرمس پاسخ میدهد)) همبستري با آفرودیته موطالیی حاضري تن به غل و زنجیر دهی

هیچ راه رهایی نداشتم و همه خدایان هم مرا میدیدند و کاش مرا در غلها و زنجیرها میبستند و . چنین میشد

  . میخندیدند، ولی در عوض میتوانستم در آغوش آفرودیته طالیی باشم
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 ;است که در هوش و فهم امتیازي ندارد و تنها هنرش جنگ کردن است) مریخ یا مارس رومی(خداي دیگر، آرس 

لقب )) لعنت بشر((هومر آرس را . ستی خونریزي را فرو نشاندحتی جادو و فتنه انگیزي آفرودیته نمیتواند در او م

وقتی افتاد، هفت جریب زمین (( ;میدهد و، با لذت، ماجراي سرنگون شدن او را با سنگی از دست آتنه وصف میکند

آوردهاند که او در آغاز سنگ بود، و پرستش او از . جالبتر است) عطارد یا مرکوریوس رومی(هرمس .)) را پوشاند

معموال به هیئت سنگ درازي است که بر . به گمان یونانیان، هرمس در سنگها تجسم مییابد. سنگپرستی آغاز شد

سنگهاي مرزي مزارع، که عالوه بر تحدید اراضی، عامل نگهبانی مزارع و افزایش و فراوانی . فراز گورها مینهند

. محصوالت هستند، از اوست

بیحرمتی . هاي بزرگان آتن نصب میشد، مرهون هرمس است آن در مقابل خانه قدرت باروري مرد نیز، که عالمتهاي

از اینها گذشته، هرمس، خداي مسافران و . نسبت به این عالمتها بود که سبب هالکت الکیبیادس و ویرانی آتن شد

داگري و زیرکی، و بعدا خداي بخت و سو. پشتیبان چاپارها به شمار میرفت، از این رو چوبدستی یکی از عالیم او بود

وانگهی، هرمس . مظهر مقیاسات و اوزان، و همچنین قدیس حامی پیمان شکنها، اختالس کنندگان، و دزدان میشود

به برکت . پیامها و فرمانهاي خدایان را به یکدیگر و به آدمیان میرسانید، و با کفشهاي بالدارش چون تندباد راه میرفت

معموال . داشت، چنانکه پراکسیتلس پیکر او را مدل مجسمه سازي میدانستجست و خیزهاي خود، پیکري متناسب 

او را به شکل جوانی نیرومند و تیز تک و نگهبان و یاور ورزشکاران نشان میدادند، و تصویر پیکر عریان او، بی پرده، 

به طوري که . نیز بود به عنوان پیک خدایان، االهه فصاحت و مفسر امور نهانی. در همه مراکز ورزش به چشم میخورد

سرانجام به عشق آفرودیته دچار آمد و . هومر نقل میکند، با بستن چند تار بر کاسه سنگ پشت، چنگ را اختراع کرد

شد، که واجد ویژگیهاي گوناگون پدر ) متخذ از نام هرمس و آفرودیته(از او صاحب فرزندي خنثی به نام هرمافرودیته 

  . و مادر خود بود

. از خاورمیانه برخاست و در قبرس به عنوان مادر آسمانی پرستش شد. داي زیبایی و عشق یونانیان استآفرودیته خ

در جریان پیشرفت . بدون تردید، در آغاز خداي مادران و مسبب تولید نسل و باروري گیاهان و جانوران و انسانها بود

به جاي تکیه بر زایندگی زنان، زیبایی آنان را تمدن، چون دامنه امنیت بسط یافت و جمعیت افزونی گرفت، مردان 

بر اثر این تحول، از آن پس آفرودیته به عنوان مظهر زیبایی و لذات جنسی مورد پرستش . مورد تاکید قرار دادند

االهه (و آفرودیته زمینی ) خداي عشق پاك(آفرودیته آسمانی : یونانیان قرار گرفت و به صورتهاي گوناگون تجلی کرد

  ). ونوس رومی(و آفرودیته زیبا ) جنسی شهوات

در برخی از . در آتن و کورنت، زنان روسپی به نام آفرودیته معابدي میساختند و او را پشتیبان خویش میشناختند

در این جشن، مردان و زنان  ;شهرهاي یونانی، نخستین روز آوریل را به عنوان عید بزرگ آفرودیته جشن میگرفتند

ساکنان جنوب، که شور جنسی حادي داشتند، آفرودیته را خداي عشق . نه به فعالیت جنسی پردازندمیتوانستند آزادا

بنابر اساطیر، این مظهر عشق . میشمردند، حال آنکه شکارچیان سرد مزاج شمال، آرتمیس را خداي عشق میدانستند

سیاري از آدمیان مانند و شهوت، همسر هفایستوس لنگ شد، ولی با آرس، هرمس، پوسیدون، دیونوسوس، و ب

پاریس در مسابقه زیبایی، که بین . به عشقبازي پرداخت، تا از رنج همسري هفایستوس برهد آدونیسآنخیسس و 

پراکسیتلس مجسمه بسیار زیبایی از او . را به عنوان جایزه به او داد زرینآفرودیته و هرا و آتنه صورت پذیرفت، سیب 

. ساخت، به طوري که یونانیان مستغرق جمال او شدند و گناهانش را فراموش کردند

ن پوسیدو. ، حاکم دریاها بود)نپتونوس رومی(خواهر زئوس، هستیا، االهه اجاق خانواده، و برادر سرکش او، پوسیدون 

ها دور از دریاها به سر میبردند، او را پرستیدند،  خود را با زئوس برابر میشمرد، و بسا اقوام، حتی اقوامی که در قاره

ها و مجاري نهفته در زیرزمین نیز حکومت داشت و، به  زیرا نه تنها بر دریاها فرمان میراند، بلکه بر رودها و چشمه
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هاي خطرناك براي او معبد میساختند تا از خشم  مالحان یونانی در جزیره. یکردوسیله جریان امواج مد، ایجاد زلزله م

  . دریا ایمن باشند

در میان خدایان یونانی و حتی در میان خدایان اولمپی، خدایان کوچک کم اهمیت بسیار فراوان بودند، و هر یک 

وستاي رومی، خداي اجاق و آتش ( هستیا: از این زمرهاند. برخی از مظاهر بیشمار طبیعت را نمایش میدادند

، )خداي عدالت(، دیکه )یاور زنان باردار(، ایلیتویا )خداي جوانی(، هبه )رنگین کمان، قاصد زئوس(، ایریس )مقدس

که هزیود او را آفریننده جهان میدانست و ساپفو او را موجودي کینه توز و تلخ و ) خداي عشق(، اروس )بخت(توخه 

، تاناتوس )فراموشی(، لته )پیري(، گراس )رویا(، اونیروس )خواب(، هوپنوس )نغمه ازدواج(س شیرین خواند، هومنئو

هاي کمدي و اشعار  موز نمایشنامه ;ائوترپه، موز شعر بزمی ;کلیو، موز تاریخ) هنرهاي زیبا(، و موزها یا موساي )مرگ(

 ;پولومنیا، موز سرودها ;موز غزل و اشعار هزآلمیز اراتو، ;ترپسیخوره، موز رقص و آواز ;ملپومنه، موز تراژدي ;عاشقانه

آنها را )) ساعت((سه االهه رحمت وجود داشتند، و دوازده خداي . و کالیوپه، موز شعر حماسی ;اورانیا، موز نجوم

خدایی به نام نمسیس نیک و بد را میان مردم تقسیم میکرد و کسانی را که در روزگار فراوانی . خدمت میکردند

االهگان انتقام یا . به بدبختی میانداخت) یعنی دستخوش هوبریس یا سعادت غرورآمیز بودند(فراط مینمودند نعمت ا

االهگان . مینامیدند) مهربانان(ارینوئس هیچ ستمی را بی انتقام نمیگذاردند و یونانیان، از سرترس، آنها را ائومنیدس 

مفهوم سرنوشت چنان بر اندیشه یونانی سلطه میورزید که . سرنوشت یا مویراي حوادث را تعیین و تثبیت میکردند

با چنین مفاهیمی، مذهب یونان محدودیتهاي . حتی خدایان یونانی هم در اسارت سرنوشتهایی محتوم به سر میبردند

. خود را یافت و راه به علم و قانون باز کرد

مراتب خدایان بسی دشوار است، دیونوسوس  یکی از محبوبترین خدایان یونان که تشخیص وضع و مقام او در سلسله

یونانیان او را، که سرانجام . این خدا در آغاز یکی از معبودهاي تراکیا و مظهر شراب بود و سابازیوس نام داشت. است

. براي نجات بشریت تن به مرگ داد، خداي شراب و مستی و نگهبان تاك و ضامن فراوانی نعمت میشمردند

بنابر اساطیر یونانی، دیونوسوس از آمیزش زئوس با دختر خود . چند داستان پدید آمده است سرگذشت او از آمیختن

چون مورد محبت شدید زئوس قرار . بوده است) کودك شاخدار(پرسفونه زاده و در بادي امر به صورت زاگرئوس 

. را به کشتن او برانگیختداشت و در کنار زئوس بر مسند آسمانی مینشست، هرا بر منزلت او رشک برد و تیتانها 

اما تیتانها او را در . زئوس، براي دفع خطر، دیونوسوس را نخست به صورت میش، و سپس به صورت گاو درآورد

آتنه دل او را از دیگ بیرون آورد و نزد . ها را در دیگی افکندند هیئت گاو شناختند، پس او را پاره پاره کردند و پاره

سمله داد، و سمله از آن آبستن شد، و کودکی که از سمله به دنیا آمد، خود سابازیوس زئوس دل را به . زئوس برد

   .گرفتبود، و این بار دیونوسوس نام 

مو  در فصل بهار، هنگامی که درختان. موضوع مرگ و زندگی مجدد دیونوسوس، موجد مراسم دینی بسیار گشت

ها میرفتند و دو روز تمام در آنجا به سر  جوانه میزدند، زنان یونان براي مشاهده تولد مجدد دیونوسوس به کوه

مردم از شنیدن . میگساري میکردند و معتقد بودند که هر کس با شراب، عقل از سر ندهد، بیخرد است. میبردند

ند، در حالی که خود سراسر این داستان را بخوبی داستان عذاب و مرگ و زندگی مجدد خداي خود به شور میآمد

. در طی مراسم میگساري و رقص، زنان دچار هیجان میشدند که پا بر هر گونه قیود و مقررات مینهادند. میدانستند

مهمترین قسمت مراسم این بود که زنان میش یا گاو و گاهی انسانی را که تجسم خدا میانگاشتند، میگرفتند و 

، به یاد مثله شدن بدن دیونوسوس، پاره پاره میکردند و از گوشت آن یک شام ربانی مقدس براي خود اعضاي او را

در . عقیده داشتند که خدا بدین وسیله داخل بدن انسان میشود و با روح انسان میآمیزد. میساختند و میخوردند

از القاب او، که باکوس یا باکخوس بود، چنین حالی، خود را وابسته دیونوسوس و جاوید میپنداشتند و، مطابق یکی 
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میخواندند )) جذبه((یا )) خلسه((حالتی را که بدیشان دست میداد . خود را باکخوي یعنی وابسته باکخوس مینامیدند

هاي غیبی را پس زنند و از آینده خبر دهند  و بر آن بودند که در این حالت از قید جسم آزاد میشوند و میتوانند پرده

این مراسم پرشور، که از تراکیا به یونان سرایت کرد، یونان را از دست خدایان سرد و رسواي . یقت، خدا شوندو در حق

کاهنان معبد دلفی و فرمانروایان . اولمپی بیرون آورد و تدریجا دین یونانی را به هیجان آمیخت و سرور بخش کرد

فقط توانستند از سویی دیونوسوس را در . فیق نیافتندآتن خواستند این گونه مراسم دینی را منسوخ کنند، ولی تو

شمار خدایان اولمپی درآوردند و رنگ یونانی بدو بدهند و عید او را یکی از اعیاد رسمی کنند، و از سوي دیگر، 

پس، دیونوسوس تحت . بدمستیهاي جنونآمیز پیروان دیونوسوس را به مراسم سنگین و نمایش باشکوهی مبدل کنند

. پولون قرار گرفت، چنانکه بعدا آپولون هم، با همه سجایاي عالی خود، میدان را براي عیسی مسیح خالی کردالشعاع آ

III  - اسرار  

خدایان زمینی، خدایان آسمانی اولمپی، و اسرار یا عناصر رمزي یا : در دین یونانیان سه عنصر اساسی وجود داشت

خدایان اولمپی به اقوام آخایایی و . پالسگوي و مردم موکناي بودند خدایان زمینی یونان در اصل از آن قوم. عرفانی

به طور کلی، پیش از عصر هومر، فرودستان جامعه، . دوري تعلق داشتند، و اسرار از مصر و آسیا به یونان رسید

ان آسمانی در عصر هومر، بزرگان جامعه به پرستش خدای. خدایان زمینی، یا بهتر بگوییم زیرزمینی، را میپرستیدند

پس از عصر هومر، مردم میانه حال به اسرار و خدایانی که پس از مرگ، مجددا قیام میکنند، . گرایش داشتند

اجرا کنندگان این مناسک به . در عصر درخشان پریکلس، اسرار مهمترین وجه دین یونانیان محسوب میشد. گراییدند

یان مرگ و والدت مجدد خدا را به طرق گوناگون نمایش میپرداختند و مخصوصا جر) سمبولیک(فعالیتهاي نمادي 

  . میدادند

مردم این شهر . ولی در هیچ ناحیه مانند الئوسیس پرشکوه نبود. مناسک اسرار در بسیاري از نواحی یونان اجرا میشد

. شهر بودظاهرا ریشه این مراسم، جشن خزانی آن . پیش از هجوم قوم آخایایی با این گونه مراسم آشنایی داشتند

در روایات چنین آمده است که دمتر، چون از مردم . این جشن با فعالیت شخم زدن و کاشتن کشتزارها برگزار میشد

آتیک مهربانی دید و آنان را مورد عنایت قرار داد، معبد بزرگی، که بارها دستخوش انهدام و احیا قرار گرفت، در آنجا 

و پیسیستراتوس و پریکلس مردم آتن جشن دمتر را از مردم الئوسیس  در عصر سولون. ساخت و مراسمی برپا داشت

داوطلبان اجراي مناسک، در مراسم بهاري خود، با فرو رفتن در آب الئوسیس خود را تطهیر . فرا گرفتند و برپا کردند

در حالی که  میکردند و در فصل زمستان، با کمال وقار، پس از بیست کیلومتر پیاده روي، به الئوسیس میرفتند و

پیکرهاي یاکخوس، یکی از خدایان زیرزمین، را بر سر داشتند، در الئوسیس با مشعلهاي فروزان به معبد میشتافتند و 

. پیکرها را با تجلیل فراوان در معبد مینهادند، و بقیه روز را با رقص و آوازهاي مقدس سپري میساختند

در طی این مراسم، کسانی که در سال گذشته با غسل و . اما مراسم پیچیدهتر و مفصلتري هم وجود داشت

روزهگیري خود را تطهیر کرده بودند، براي پاگشائی، به تاالر تشرف داخل میشدند و روزه خود را با معجونی مقدس 

اما تشریفات پنهانی که از آن پس صورت میگرفت، چون . از آبی آمیخته با آرد گندم، و نیز با نان مقدس، میشکستند

هیچ کس حق فاش کردن آنها را نداشت، و اگر این نکته را رعایت . ازي در دل تاریخ باستان مخفی مانده استر

، نمایشنگار بزرگ، محض اشارهاي به این تشریفات سري، به خطري )آیسخولوس(اشیل . نمیکرد، به قتل میرسید

ونوسوس بود و احتماال داستان ربوده شدن فقط میتوان گفت که این تشریفات نمایشی رمزي درباره دی. عظیم افتاد

کاهنان هر یک از حوادث . پرسفونه به وسیله هادس، و غم خوردن دمتر و بازگشت پرسفونه را عمال مجسم میکرد

به طور . مثال، براي تجسم زیرزمین، آنها را به اطاق تاریکی میبردند ;داستان را در جایی مناسب نمایش میدادند

. با یکدیگر وصلت میکردند) به جاي دمتر(و زنی کاهن ) به جاي زئوس(مردمی کاهن : چنین بودخالصه، این نمایش 
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بانوي ما پسري ((این ازدواج مرموز با سرعتی شگفت آور به ثمر میرسید، زیرا بالفاصله پس از ازدواج اعالم میشد که 

یز عالمت محصول کشتزارهاست، به مردم سپس خوشهاي پر از گندم را، که نماد فرزند دمتر و ن!)) مقدس زاده است

آنگاه سالکان را در پرتو نور خفیف مشعلها به غارهاي تاریک زیرزمین، که نشانه دوزخ است، میبردند و . نشان میدادند

  . پس از آن به اطاقهاي بسیار روشن، که ظاهرا نماد بهشت یا جایگاه نیکوکاران است، میرساندند

ها و آثار مقدسی را که تا آن لحظه از ایشان مکتوم داشته شده بود به آنان عرضه  در آنجا، تصویرها و مجسمه

  . در پایان مراسم، سالکان به حال مستی و خلسه میافتادند و خود را با خدا یکی مییافتند. میکردند

در عهد . احساس میکردند که خدا در آنان حلول کرده است و محدودیتهاي فردي از میان برخاسته است

یاکخوس خدا بادیونوسوس یکی شد و پسر پرسفونه به شمار . پیسیستراتوس، اسرار دیونوسوسی اهمیت بیشتر یافت

این مناسک اسرارآمیز، که البته در جریان زمان دگرگون . همچنین، افسانه دیونوسوس با افسانه دمتر آمیخت. آمد

ندگی تازهاي رسید، بر کنار از زندگی پرنکبت روي پس از مرگ میتوان به ز: شد، پیامی ثابت داشت، و آن این بود

این پیام تسالبخش در اسکندریه با معتقدات کهن مصري آمیخت و به هنگام خود . زمین و زندگی شبحوار زیرزمین

  . به مسیحیت انتقال یافت و اروپا را فرا گرفت

این . مد و بیش از اسرار الئوسیسی رواج گرفتدر قرن هفتم، آیین رازورانه دیگري از مصر و تراکیا و تسالی به یونان آ

در ((اورفئوس از مردم تراکیا بود و، به قول دیودوروس، . آیین، در عصر آرگونوتها، به وسیله اورفئوس پایه گذاري شد

اطالعات ما درباره اورفئوس، هر چند که از .)) فرهنگ و موسیقی و شعر، از همه مردانی که میشناسیم، فراتر رفت

مطابق اساطیر، اورفئوس . یر به دست آمده است، باز کمابیش میرساند که چنین شخصی وجود داشته استاساط

. گاهی موسیقی مینوازد و گاهی در سلک کاهنان زاهد دیونوسوس در میآید. مردي ظریف و فکور و پرشور است

که مردم او را یکی از خدایان میدانند و چنگ مینوازد و آواز میخواند و، با ساز و آواز خود، چنان شوري بر میانگیزد 

ها و درختها از شنیدن  درندگان صحرا از شنیدن آواز او سبعیت خود را از دست میدهند و صخره. پرستش میکنند

با ائورودیکه زیبا زناشویی میکند، و پس از مرگ . نواي چنگ او از جاي خود میجنبند و در پی او به راه میافتند

در آنجا، . یش، از اندوه به سر حد جنون میرسد و در جستجوي او به عالم زیرزمینی اموات میرودنابهنگام همسر خو

پس، پرسفونه به او اجازه میدهد که ائورودیکه را با خود ببرد، بدین شرط که در حین . پرسفونه را مجذوب میکند

کیبایی ندارد، از بیم آنکه مبادا اما اورفئوس که ش. بازگشت و پیش از رسیدن به سطح زمین، بدو نظر نیفکند

ائورودیکه به دنبال او نیاید، هنگامی که به آخرین حایل بین خود و سطح زمین میرسد، سر میگرداند تا دلدار را 

زنان تراکیا چون از اورفئوس روي . بر اثر نگاه او، ائورودیکه به عالم اموات عودت میکند و او را تنها میگذارد. ببیند

زئوس، براي آنکه کفاره گناه . نند، کینه او را به دل میگیرند و در جشن دیونوسوس او را مثله میکنندخوشی نمیبی

اما مردم سر او . هاي آسمان در فضا استقرار میبخشد زنان را داده باشد، چنگ اورفئوس را به عنوان یکی از منظومه

گویند که این غار بعدها محل نزول وحی میشود و . را، که هنور مترنم است، در غاري در لسبوس به خاك میسپارند

. کانون بلبالنی که شیرینتر و لطیفتر از همه بلبالن جهان نغمه سرایی میکنند

از روایات متواتر یونانی . سرودهاي مقدس فراوانی به اورفئوس نسبت میدهند، و دور نیست که این سخن درست باشد

، این سرودها را تنظیم کرد، 520دي به نام اونوماکریتوس، حدود سال بر میآید که به دستور هیپارخوس، دانشمن

این سرودها در قرن ششم، یا پیش از آن، رنگی . هاي هومر در یک قرن پیش از آن تدوین شد همچنانکه منظومه

قی بسی قدسی یافتند و آیین رازورانهاي را که بسته به شعایر دیونوسوس، ولی از لحاظ محتوا و شعایر و تاثر اخال

، مرگ و رستاخیز دیونوسوس زاگرئوس )رنج(این آیین اصوال بر نمایشهاي آالم . برتر و عالیتر از آن بود، بنیان نهادند

چون انسان از نسل تیتانهاست، و تیتانها . و نیز رستاخیز همگی افراد آدمی، و پاداش و کیفر آن جهانی تکیه داشت
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گناه ((در ذات خود عنصري از شر دارند و، به قول مسیحیان، همه آلوده دیونوسوس را کشتهاند، پس همه آدمیان 

ولی در عین حال، انسان بهرهاي از خدا دارد، زیرا اجداد انسان، یعنی تیتانها، دیونوسوس خدا را . میباشند)) نخستین

ام خام میخوردند تا پیروان اورفئوس، در جشنی، گاوي را به نشانه دیونوسوس میکشتند و گوشت او را خ. خوردهاند

  . از وجود خدا بهرهاي بیابند

مطابق االهیات اورفئوسی، که سخت به االهیات مصریان قدیم میماند، روح، پس از مرگ به جهان زیرین میرود تا 

کاهنان، در مراسم دینی اورفئوس، مومنان را براي حضور در مجلس داوري آماده . مورد داوري و مکافات قرار گیرد

در این داوري، روحی که گناهکار شناخته شود بسختی به کیفر میرسد و، به قولی، به عذاب جاویدان  .میکنند

از بعضی سرودهاي اورفئوسی میتوان نتیجه گرفت که روح نه یک بار، بلکه بارها متولد میشود، . گرفتار میآید) دوزخ(

بنابر بخشی دیگر از تعالیم . یعنی بهشت راه یابد ))جزیره خجستگان((چندانکه از همه گناهان خود برهد و بتواند به 

اورفئوس، اگر کسی قبل از مرگ کفاره گناهان خود را بدهد، یا پس از مرگ او، دوستانش گناهان او را بخرند، کیفر 

مفهوم خرید گناه، که لوتر را سخت متنفر کرد، مورد انتقاد شدید افالطون هم قرار . او در زیرزمین پایان میپذیرد

مدعیان فریبکار پیامبري، در خانه ثروتمندان را میکوبند و به آنان تلقین میکنند که : افالطون گفته است. گرفت

سپس تودهاي بزرگ از کتابهاي موسایوس یا ... گناهان ایشان و پدرانشان با قربانی یا طلسم بخشوده میشود 

ند و نه تنها افراد، بلکه تمام شهرها را قانع میکنند که و مطابق آنها مراسمی برپا میدار... اورفئوس بیرون میآورند 

اینان چنین تشریفاتی را اسرار مینامند و ادعا . مردگان و زندگان میتوانند با دادن کفاره و قربانی آمرزیده شوند

خواهد  میکنند که اینها سبب خالصی مردم از رنجهاي دوزخ است و، اگر از آنها غفلت ورزیم، عذابی سخت به ما روي

هاي معنوي بود و سرانجام به فلسفه اخالقی و رهبانیت مسیحی منتهی  با اینهمه، آیین اورفئوسی داراي جنبه. آورد

بر اثر این آیین، خدایان شهوي و سفاك اولمپی بتدریج رو به زوال نهادند عینا مانند زوال دستگاه خدایی یهوه . شد

از آن پس موضوع گناه و وجدان و . رفئوس جاي زئوس را گرفتشخصیت ظریف او. در برابر شخصیت عیسی مسیح

پاکی روح و ناپاکی جسم، مردم یونان را به خود مشغول داشت، و مهمترین کار دین آن شد که جسم را در برابر روح 

فقط . پیروان اورفئوس دستگاه دینی و روش زندگی خاصی نداشتند. زبون کند و، بدین وسیله، روح را نجات دهد

باس سفید میپوشیدند و از خوردن گوشت امتناع میورزیدند و زهدي که با زندگی سرخوش یونانی نمیساخت از ل

در واقع، آیین اورفئوسی از جهاتی نوعی پیرایشگري بود، و در تصفیه دین و طرد خدایان اولمپی، . خود نشان میدادند

  . موثر افتاد

اید فیثاغورس و شاگردانش، در مورد محدودیت غذایی و طرز لباس ش. تاثیر این فرقه در یونان عمیق و ممتد بود

باید دانست که کهنترین آثار مذهب اورفئوسی در . پوشیدن و همچنین عقیده به تناسخ روح، از آن الهام گرفته باشند

و روح و  افالطون گرچه قسمت اعظم تعالیم اورفئوس را رد کرد، مفهوم تضاد جسم. جنوب ایتالیا به دست آمده است

رواقیان هم احتماال تا اندازهاي مفهوم زهد و وحدت وجود را از پیروان . تکیه بر زهد و امید به خلود را از او آموخت

هاي اورفئوسی وجود داشت و پایه فلسفه  در حوزه نوافالطونیان اسکندریه، مجموعه بزرگی از نوشته. اورفئوس گرفتند

همچنین، اعتقاد پیروان فرقه اورفئوسی به دوزخ و برزخ و بهشت، تخالف روح و . الهوتی و عقاید رازورانه ایشان گشت

جسم، پسر خدا که کشته و دوباره زاده میشود، و خوردن گوشت و خون خدا، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در 

. خود جایی دارنداز این رو هنوز مفاهیم و مراسم بنیادي مذهب اورفئوسی در زندگی ما براي . مسیحیت رخنه کرد

IV -  عبادت  

یونانیان براي دفع شر خدایان زمینی به عبادت . هاي عبادت یونانی هم مانند خدایان یونانی بسیار متنوع بود شیوه

در  ;هیچ یک از عبادات به کاهن احتیاج نداشت. آنان میپرداختند، ولی خدایان آسمانی را صمیمانه پرستش میکردند
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دین در  ;زندگی در یونان چندانکه گفتهاند ناسوتی نبود. هن را داشت، و در دولت، حاکم اصلیخانواده، پدر نقش کا

همه جا نقشی اساسی بازي میکرد، و هر دولتی براي حفظ نظم اجتماعی و ثبات سیاسی خود از کیش رسمی 

دولت کاهنان را زیر لیکن، برخالف مصر و خاور نزدیک کاهنان بر دولت تسلط داشتند، در یونان . حمایت میکرد

. کاهنان صرفا به وظایف کم اهمیت در معابد رسیدگی میکردند. سلطه خود داشت و رهبري مذهبی را عهده دار بود

. اداره اموال معابد، یعنی زمین و پول و بردگان، در دست ماموران دولت بود و آنها به حسابها رسیدگی میکردند

در . که با شعایر و تشریفات دینی آشنا میشد، میتوانست کاهن شود هر کس. کاهنان تربیت مخصوصی نمیدیدند

کاهنان، صنفی مستقل و داراي سلسله . بسیاري از مناطق، افراد با پرداخت پولی به حکومت، بدین مقام میرسیدند

و دیانت  در یونان، کلیسا. میان کاهنان معبدها یا شهرها معموال رابطهاي وجود نداشت. مراتب به شمار نمیرفتند

معنی دینداري صرفا شرکت در مراسم رسمی بود، نه اعتقاد به عقایدي  ;تعصبآمیز و خشکه مذهبی وجود نداشت

مردم در عقاید خویش آزادي داشتند، مشروط بر اینکه علنا منکر خداي شهر نشوند و حرمت آنها را نگاه . خاص

  . عمال، دین با دولت یکی بود. دارند

معابد و غارها و شکافهاي . تشدان بزرگ شهر که در میدان عمومی قرار داشت، محل عبادت بوداجاق خانه، مانند آ

یونانیان حریم معابد را مقدس . زمین، که مسکن خدایان زمینی محسوب میشدند، براي عبادت به کار میرفتند

تی اگر مرتکب جنایتی خطیر هم در آنجا مومنان گرد میآمدند، و تمام فراریان، ح. میشمردند و بدان تجاوز نمیکردند

تندیس خدایان . یونانیان معبد را خانه خدایان میشمردند، نه عبادت کنندگان. شده بودند، میتوانستند در امان باشند

بسیاري از مردم، تندیس خدا را خود خدا . در معبد قرار داشت، و در برابر این تندیسها، آتش جاویدان شعله میکشید

هنگامی که خدا در تحقق . این رو، در شستن و پوشانیدن و رعایت حال آن اهتمام میورزیدندمیدانستند و، از 

هاي آنها اهمال میورزید، او را سرزنش میکردند و بسا از سر سادگی چنین میپنداشتند که تندیسهاي خدایان  خواسته

د خداي اصلی معبد و سوابق خدا و کاهنان، تاریخ و شرح اعیا. عرق میریزند و میگریند و چشمان خود را میبندند

. این کار مبدا و اولین شکل تاریخنگاري در یونان شد ;حوادث مهم شهر را ثبت میکردند

گاهی جادوگران یا بازیگران نمایشی . مراسم شامل راه اندازي دسته، سرود، قربانی، دعا و گاهی غذاي مقدس بود

سرودها و دعاها همه در کتابی مقدس ثبت شده . هاي دور بود هعناصر اصلی مراسم دینی متعلق به گذشت. میدادند

ها و حکومتها در نگاهداري و رعایت آن کتاب میکوشیدند و هر گونه تغییر در مطالب آن را ناپسند و  بودند، و خانواده

را که به زبان  به مرور زمان، مردم معنی کلماتی. پس، زبان دینی از زبان زنده دور شد. مایه خشم خدایان میدانستند

اکثرا، مردم حتی علت و حکمت بسیاري از . میآوردند نمیفهمیدند، ولی جذبه کلمات کهنه نیازي به فهیمدن نداشت

اسطوره و . مراسم دینی را فراموش کردند، و کاهنان، براي تشریح و تفهیم آن مراسم، اساطیر جدیدي ابداع میکردند

. موسیقی در تمام مراحل یکی از عناصر اصلی عبادت بود. غییر نمیکردکیش میتوانست متغیر باشد، ولی مراسم ت

شعر نیز، که . مذهب و موسیقی دست در دست هم پیش رفتند ;مراسم مذهبی بدون موسیقی دچار اشکال میشد

  . بعدا به وسیله آرخیلوخوس و آناکرئون و ساپفو و دیگران تعالی یافت، از معابد برخاست

ادت، خود را به مذبح که در جلو معبد قرار داشت میرساندند و به وسیله قربانی و دعا از خشم مومنان، در جریان عب

هر چیز نفیس، مثال مجسمه و تصویر و ظرف و میز و جامه و سالح، . خدا ایمنی مییافتند و او را به یاري میطلبیدند

لشکریان، . ند، کاهنان از آنها سود میجستنداگر خدایان از این هدایا بهرهاي نمیبرد ;را به خدایان تقدیم میکردند

قسمتی از غنایم خود را به آستان خدایان عرضه میداشتند، چنانکه گزنوفون چون با ارتش ده هزار نفري خود به 

گذشته از میوه باغها و دامها، افراد انسانی نیز، در مواردي جزو هدایا بودند، چنانکه . یونان بازگشت، چنین کرد

در قبرس . ختر خود ایفیگنیا، و اخلیس ده تن از جوانان تروا را به خاطر دوستش پاتروکلوس قربانی کردآگاممنون د
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در خیوس و تندوس، با قربانی کردن انسان، . ها فرو میافکندند و لئوکاس، براي شادي آپولون، انسانها را از صخره

. سیران ایرانی را در جنگ ساالمیس قربانی کردگفتهاند که تمیستوکلس گروهی از ا. رضایت دیونوسوس را میجستند

در آرکادیا، تا . اسپارتیان در عید آرتمیس، در حضور مردم، جوانان را تازیانه میزدند، چندانکه برخی از آنان میمردند

هنگام شیوع بیماریهاي خطرناك در ماسالیا، یکی از . قرن دوم میالدي به زئوس قربانی انسان تقدیم میداشتند

هاي مقدس میآراستند  ایان شهر را جامه متبرك میپوشاندند و از بیت المال اطعام میکردند و سپس او را با شاخهبینو

و از باالي صخرهاي به زیر میانداختند، به این گمان که عمل آنان باعث بخشوده شدن گناهان شهر و دفع بیماري 

اعون و امراض دیگر، یک یا چند نفر از افراد بشر را به بر همین شیوه، آتنیان، در موقع خشکسالی و شیوع ط. میشود

بازگذشت زمان، موضوع قربانی کردن بشر  .میشداین رویداد هر ساله در جشنواره تارگلیا تکرار . قربانگاه میبردند

بعدا . س از آنکه با شراب فراوان مست میشدند، قربانی میکردندمحدودتر شد، و تنها مجرمان محکوم به اعدام را، پ

. حیوانات جاي انسان را گرفتند

به خواب دید که اگر انسانی را قربانی کند، پیروز ) م ق 371(پلوپیداس، سردار بئوسی، در شب قبل از جنگ لئوکترا 

حشیانه و ناپسند نمیتواند مورد رضایت این رفتار و: ((اما برخی از مشاورانش اعتراض کردند و گفتند. میشود

اعتقاد به .فرمانرواي زمین، پدر خدایان و همه خلق است و با ستمکاران کاري ندارد. موجودات آسمانی قرار گیرد

قربانی کردن حیوان به جاي .)) خدایان و نیروهایی که از کشتن و قربانی کردن آدمیان شاد میشوند، از بیخردي است

در یونان، گاو و گوسفند و خوك بیش از جانوران دیگر براي قربانی به . یروزیهاي تمدن انسانی استانسان یکی از پ

در آتن، . سپاهیان، قبل از آغاز جنگ، براي پیروزي خود، قربانیهاي متعدد به خدایان عرضه میداشتند. کار میرفتند

این بود که فقط استخوان و پیه قربانی را به ولی نکته مهم . براي تبرك محل مجالس عمومی، خوکی قربانی میکردند

گفتهاند که پرومته گوشت قربانی را در پوست آن قرار . خدایان میدادند، باقی را کاهنان و نیایشگران مصرف میکردند

زئوس با هر . آنگاه از زئوس خواست که هر کدام را بهتر میداند برگزیند. داد و استخوانهاي آن را نیز در چربی پیچید

دو دست چربی را برگزید، و چون احساس کرد که فریب خورده است، سخت خشمناك شد، اما دیگر چارهاي جز 

با اینهمه، یونانیان، هنگامی که براي خدایان زمینی به قربانی میپرداختند، چیزي براي . قبول پیه و استخوان نداشت

علت این بود که از . انیدند و خاکستر میکردندخود بر نمیداشتند، بلکه الشه قربانی را در محلی عمومی میسوز

قربانی براي اولمپی از روي ترس یا براي ! خدایان زیرزمینی بسیار بیمناك بودند و نمیخواستند با آنها همسفره شوند

، به معتبد بودند که با قربانی کردن، خدایان را به مهمانی میخوانند و از حضور آنها لذت میبرند و ;کفاره گناهان نبود

هاي  به همین دلیل، شراب را هم نخست روي قربانی و سپس در پیاله. برکت نیروي آنها، به نیروي خود میافزایند

اعتقاد مردم به اهمیت همسفرگی در ایجاد . خود میریختند و وانمود میکردند که خدایان با آنان شراب نوشیدهاند

  . دوستی، از اینجا ناشی شد

در . ا رواج مسیحیت، در یونان دوام آورد، سپس جاي خود را به مراسم رمزي دین مسیح دادقربانی کردن حیوانات، ت

اینان به انسان، که در هر قدم با . هر حال، تبدیل قربانیها به دعا از کارهاي نیک پایه گذاران ادیان جدید است

. مصایب مواجه است، آموختند که با نیایش میتواند خود را تسال و امید بخشد

V - خرافات   

مردم . یونانیان که بین دو قطب خدایان زمینی و خدایان آسمانی در نوسان بودند، به هزاران خرافه بستگی داشتند

داستانهایی مانند . ساده دل که دین یونانی را پر از وحشت میدیدند، براي دلخوش کردن خود، محتاج خرافات بودند

در ماراتون، یا تبدیل آب به شراب به وسیله دیونوسوس از اینجا پدید  برخاستن تسئوس از میان مردگان براي نبرد

مردم در پرتو این گونه . ظهور این داستانها، که در همه جوامع وجود دارد، امري متعارف و قابل چشمپوشی است. آمد
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د که با نقل استخوانهاي داستانها، تاریکیهاي زندگی خود را در پرتو تخیالت خود از بین میبرند و مثال چنین میپندارن

حکومتها هم براي تثبیت . تسئوس به آتن یا نقل استخوانهاي اورستس از تگئا به اسپارت، زندگی بر وفق مراد میشود

به عقیده یونانیان، ارواح و شیاطین پیوسته میکوشیدند تا . قدرت خود، اعتقاد به کرامات و معجزات را رواج میدادند

پس، هر فرد یونانی میبایست پیوسته از شیاطین بپرهیزد و براي راندن آنها به جادوگري . نددر قالب انسانها رشد کن

  . متوسل شود

به گمان . این قبیل خرافات مقدمه علوم طبیعی به شمار میروند، و مخصوصا پیشاهنگ میکروبشناسی کنونی هستند

اگر کسی بیماري . یماري و حتی مرگ میشودیا خرده دیو چون در بدن کسی رخنه کند، باعث ب)) کرس((یونانیان، 

نزدیک در خانهاي . در این صورت، مردگان پلید و در خور پرهیزند. را لمس کند، پلیدي بیمار به درون او راه مییابد

که کسی در آن مرده بود، ظرفی پر از آب میگذاشتند تا کسانی که از آن خانه بیرون میآیند از آن آب به خود بپاشند 

آمیزش مرد و . بر اثر این تصور، مردم همواره از بیم ارواح دغدغه داشتند. وسیله روح مرده را از خود برانند و بدین

درباره جنون . زن، مانند قتل نفس و والدت کودك، موجب ناپاکی میشد، و کودك نوزاد نیز نجس به حساب میآمد

براي دفع پلیدیها وسایل . خود بیخود کرده است میگفتند که روحی غریب در پیکر دیوانه حلول کرده و او را از

ها و حتی تمام یک شهر را به وسیله آب و دود تطهیر  ها و معابد و لشکرگاه گاهی خانه. گوناگون به کار میبردند

ظرفی از آب پاکیزه نزدیک در ورودي معبدها قرار میدادند تا کسانی که به عزم عبادت بدانجا میآیند، به . میکردند

کاهنان با اصول تطهیر آشنا بودند و میتوانستند ارواح شریر را به وسیله نواختن ضربهاي بر . آب، طاهر شوند برکت

یک ظرف مفرغی و خواندن دعا، یا جادوگري، از بدن اشخاص بیرون رانند، و حتی کسی را که بر اثر قتل پلید شده 

و کسی که میخواست پاك شود، فقط میبایست  در این گونه موارد، توبه ضرورت نداشت،. است، طهارت بخشند

دین را اساسا وسیله مناسبی براي دفع ارواح . شیطان یا دیو شریري را که در او رسوخ کرده است، از خود براند

اما اجتناب از محرمات و لزوم تطهیر مکرر، یونانیان را عمال . میدانستند و به جنبه اخالقی آن چندان توجهی نداشتند

از مطالعه آثار پینداروس و اشیل بر میآید که، برخالف مشهور، . صفاي دینی یا پیرایشگري میکشانیدبه نوعی 

  . احساس گناه و ناراحتی وجدان براي یونانیان اهمیت داشته است

با این وصف، یونانیان، در سایه اعتقاد به ارواح خبیث مزاحم، به هزاران خرافه که تئوفراستوس، جانشین فلسفی 

ظاهرا اعتقاد به خرافات، نوعی ترس : خود برخی از آنها را ذکر کرده است، پابند بودند)) شمایل((و، در کتاب ارسط

خویشتن را بشوید و یک شاخه )) نه چشمه((خرافه پرست باید، در آغاز روز، با آب . ... است در برابر قدرتهاي آسمانی

اگر در سر راه به گربهاي برخورد، یا سه سنگ در راه . رداز برگ بو، که در معبدي روییده باشد، در دهان بگذا

اگر ماري سرخ رنگ در خانه خویش ببیند از . میافکند یا چندان در راه میایستد تا کسی فرا رسد و پیش از او بگذرد

 .دیونوسوس یاري میجوید، و اگر آن مار از نوع مارهاي مقدس باشد، فورا در همان نقطه حرمی براي آن میسازد

ها میگذارند با روغن تدهین میکند و، پس از زانو زدن و دعا خواندن، به راه خود  سنگهاي همواري را که در چهارراه

اگر به او بگویند که باید . هنگامی که موش انبان غذاي او را بجود، نزد جادوگر میرود و از او چاره میجوید. میرود

این کار روي برمی تابد و به جاي آن، به مراسمی که براي دفع شر به عمل انبان را براي تعمیر نزد پاره دوز ببرد، از 

. اگر دیوانه یا مردي مصروع ببیند، بر خود میلرزد و بر سینهاش آب دهان میاندازد. ... میآورند متوسل میشود

چه بسا که مردم . ردندیونانیان ساده دل به انواع گوناگون دیو باور داشتند و این باور را به کودکان خود تلقین میک

یک شهر حادثهاي مانند تولید یک انسان یا حیوان عجیب الخلقه را به فال بد میگرفتند و دست از کار خود 

ایام را به سعد و نحس تقسیم میکردند، و در ایام نحس عروسی نمیکردند، محکمه تشکیل نمیدادند، و به . میکشیدند

. لغزش مختصر سبب انصراف آنان از کاري که در پیش داشتند میشد یک عطسه یا. هیچ کار مهمی دست نمیزدند
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براي بعضی از مردم . یک کسوف یا خسوف جزئی حرکت لشکرها را متوقف و آتش جنگ را موقتا خاموش میکرد

خشم پدر و . نیروي عجیبی قایل میشدند و میگفتند که اینان میتوانند هر که را بخواهند، دچار مصیبت کنند

به گمان . جادوگري رواج داشت. دا سبب لعن و نفرین میشد، و مردم از لعن و نفرین سخت میترسیدندنومیدي گ

این موهومات . ساده دالن، جادوگران میتوانستند نیروي تناسل را بیفزایند، یا برعکس، مرد یا زنی را کامال عقیم کنند

سحر و جادو از ابداعات متاخر نیست، . فر داند، جادوگري را مستحق کی))نوامیس((سبب شد که افالطون، در کتاب 

اثر تئوکریتوس از وجود جادوگران خالی نیستند، و این )) سیمایتا((اثر اوریپید و )) مدیا. ((بلکه سابقهاي کهن دارد

هاي تاریخ بشر است و در همه مراحل تمدن، بدون اندك  میرساند که موهومپرستی یکی از نیرومندترین پدیده

  . وام آورده استتغییري، د

VI -  غیبگویان(وخشها (  

یونانیان، که در جهانی پر از نیروهاي الهوتی و غیرطبیعی زندگانی میکردند، چنین میپنداشتند که حوادث زندگی 

پس، براي آگاهی از اراده خدایان و شیاطین و ارواح، به غیبگویان، . بستگی به اراده شیاطین و ارواح و خدایان دارد

گاهی . اران، خوابگزاران، وخشها، و غیره متوسل میشدند و درباره زندگی خود با آنان مشورت میکردندستاره شم

نیکیاس، پیش از آنکه به . ستاره شماران و غیبگویان حرفهاي به خدمت خاندانها و ارتشها و دولتها در میآمدند

سرداران دیگر هم . ی و نذر را استخدام کردسیسیل لشکرکشی کند، گروهی از فالگیران، غیبگویان، و متصدیان قربان

گاهی مردان و زنانی یافت میشدند که خود را محط الهام وحی . در خرافه پرستی دست کمی از این سردار نداشتند

که پیشگویی میکردند و مورد اعتماد میلیونها ))) مشیت خدا(((در یونیا زنانی بودند به نام سیبوالها . میشمردند

گویند که یکی از سیبوالها موسوم به هروفیال از اروتراي آغاز کرد و به شهرهاي یونان رفت و بعد در . یونانی بودند

. کوماي ساکن گشت و از همه رقیبان خویش مشهور شد و هزار سال عمر کرد

بگزاري آتن، نظیر روم، تعداد بسیاري وخش داشت، و دولت، در تاالر پذیرایی سفرا و محترمین، از مردانی که خوا

  . نیک میدانستند نگاهداري میکرد

معززترین و مشهورترین آنها در روزگار قدیم وخش معبد . در بسیاري از معابد یونان، وخشهاي بسیار وجود داشتند

گذشته از یونانیان، بیگانگان نیز با وخش معبد . زئوس در دودونا، و در دوره بعد، وخش معبد آپولون در دلفی بود

یونانیان زنان را . ت میپرداختند، چنانکه رومیان قاصدانی میفرستادند تا اراده خدایان را از او جویا شونددلفی به مشور

در این معبد، . از این رو، در معبد آپولون سه پیرزن خدمت میکردند. براي پذیرفتن وحی و الهام آمادهتر میدانستند

مردم میگفتند که این گاز از الشه اژدهایی به نام . میآمداز شکافی که در کف معبد قرار داشت گازي مرموز بیرون 

زن غیبگو که براي پذیرفتن وحی آمادگی داشت، پشت . پوتون، که به دست آپولون کشته شده است، برمی خیزد

میزبلند سه پایهاي مینشست و گاز مقدس را، که بسیار بدبو بود، استنشاق میکرد و برگهایی تخدیر آور میجوید و به 

. سپس بریده بریده سخنانی بر زبان میآورد که به وسیله کاهنان براي حاضران ترجمه میشد. ل بیخودي میافتادحا

بسیاري از کاهنان و . معموال سخنان او معانی متناقض داشت، و از این رو کسی نمیتوانست به او نسبت کذب دهد

ا موافق انتظار متنفذترین مقامات یونانی به غیبگویان، با گرفتن رشوه، به میل رشوه دهنده سخن میگفتند، ی

اما هنگامی که زیر نفوذ عوامل خارجی قرار نمیگرفتند، افکار سیاسی شایستهاي به مردم القا . غیبگویی میپرداختند

حتی کاهنان مستقیما . از این رو، این معبد در استقرار حکومت قانون و آزادي بردگان تاثیري عمیق نهاد. میکردند

اینان قربانی انسانی را، که کمکم در سراسر یونان مورد تنفر واقع . یادي از بردگان را خریدند و آزاد کردندعده ز

میشد، مردود ندانستند و علیه مفاسد دین یونانیان سخن نگفتند، و از این باالتر، حکومتها را مورد تایید و تقدیس 

  . کردند و میان شهرهاي متفرق یونان وحدتی به وجود آوردندولی در عین حال عدالت و حریت را ترویج . قرار دادند
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. خوانده میشد)) اتحادیه آمفیکوئونی((قدیمترین پیمانی که میان شهرهاي یونان برقرار شد، نتیجه این وحدت بود و 

. د آمداین اتحادیه در آغاز رنگی دینی داشت و به وسیله وابستگان معبد دمتر، در نزدیکی تنگه ترموپیل، به وجو

. کشور شهرهاي تشکیل دهنده آن تسالی، ماگنسیا، فتیوتیس، دوریس، فوکیس، بئوسی، ائوبویا، و آخایا بودند

همه . بهار در دلفی، و خزان در ترموپیل گرد میآمدند. نمایندگان این شهرها هر شش ماه یک بار اجتماع میکردند

منابع آب یکدیگر را قطع نکنند، حافظ خزانه معبد آپولون در آنها متعهد بودند که شهرهاي یکدیگر را ویران نکنند، 

این اتحادیه، که پیشاهنگ . شهر دلفی باشند، و با هر شهري که مواد این پیمان را محترم نشمارد به نبرد برخیزند

ادیه بر با این وصف، اتح. اروپایی قرن بیستم بود، سبب شد که حکومتهاي عضو آن با یکدیگر نجنگند)) جامعه ملل((

اثر نفوذ و رقابت شهرها استوار نماند، و تسالی، به کمک برخی دول دیگر، جبهه واحدي تشکیل داد و قیادت خود را 

هاي مشابهی به وجود آوردند، از قبیل اتحادیه کاالئوریا که آتن  شهرهاي دیگر هم اتحادیه. بر اتحادیه تحمیل کرد

رچه صلح را میان اعضاي خود برقرار میساختند، با یکدیگر رقابت و جنگ ها گ هر یک از اتحادیه. عضویت آن را داشت

. میکردند

VII  - فستیوالها(ها  جشنواره(  

هاي فراوان، از رنجهاي اقتصادي مردم تا  دین یونانی، اگر نمیتوانست جنگها را پایان بخشد، به وسیله جشنواره

قربانیهایی که به خدایان تقدیم میداشتند، معبدها و ((: آریستوفان نمایشنامه نویس میگوید. اندازهاي میکاست

هایی که براي آنها برپا میکردند، و اجتماعات مقدسی که به نام خدایان تشکیل میدادند چنان فراوان بودند  مجسمه

هزینه این مراسم را .)) که در تمام سال عیدهاي دینی و قربانیهایی آراسته به گل مایه سرگرمی مردم میشدند

وتمندان میپرداختند، و دولت مخارج بازیها و نمایشهایی را که در اعیاد مقدس صورت میگرفت از محل اموال ثر

  . مقدس تامین میکرد

در ماه . ها خوانده میشد هاي سال به نام اعیاد دینی آن ماه تقویم آتن اساسا جنبه دینی داشت و بیشتر ماه

این عید شامل . برگزار میشد) برابر با عید ساتورنالیا در روم(عید کرونیا که نخستین ماه سال بود، ) تیر(هکاتومبایون 

یونانیان هر چهار سال یک بار در همین ماه . مراسمی شادیبخش بود و همه مردم آزاد و برده در آن شرکت میجستند

اختند، سپس در صفوف منظم بازیهاي پان آتنایا را برپا میداشتند و در طی چهار روز به بازیها و مسابقات بسیار میپرد

همین مراسم بود که . به راه میافتادند و جامهاي فاخر نزد کاهنه معبد آتنه میبردند تا بر تندیس خداي شهر بپوشاند

جشنواره کوچکی به نام متاگیتنیا براي ) متاگیتنیون(در ماه دوم سال . به وسیله فیدیاس در معبد پارتنون نقش شد

به الئوسیس )) اسرار بزرگ((، اهالی آتن براي کشف )بویدرومیون(در سومین ماه سال . دادندتکریم آپولون ترتیب می

هاي پوانپسیا، اوسکوفوریا، و تسموفوریا روي میداد در جشن اخیر، زنان  جشنواره) پوانپسیون(در ماه چهارم . میرفتند

اشیایی به نشانه دستگاه تناسلی مرد دست مثال به نمایش . آتن به احترام دمتر مراسم شگفت انگیزي اجرا میکردند

  میزدند، به یکدیگر سخنانی وقاحتبار میگفتند، مخصوصا هبوط دمتر به زیرزمین و بازگشت از آن را عمال مجسم 

ماه میماکتریون تنها ماهی بود که . میساختند، و میکوشیدند تا با کارهاي جادویی، بر باروري زمین و انسان بیفزایند

. نداشتجشنوارهاي 

ها، و در ماه گاملیون جشنی به نام لنایا براي  در ماه پوسیدئون، مردم آتن جشنی به نام ایتالوآ براي نوبر میوه

پس از : در ماه آنتستریون، سه جشن بهاري در سه روز پیاپی دایر میشد. بزرگداشت دیونوسوس ترتیب میدادند

  . جشن گلها یا آنتستریا ترتیب مییافت جشن مقدماتی، جشن قربانی براي زئوس یا دیاسیا، و

هاي بهاري، براي گرامی داشتن دیونوسوس، شراب، مثل آب جوي، فراوان بود، و همه در میگساري  در این جشنواره

  . ها و برزنها به گوش میخورد بر یکدیگر سبقت میجستند، و فریاد شادي مستان در کوچه
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س، بر ارابهاي سوار میشد و، به نشانه بستگی آتن با دیونوسوس، به همسر حاکم بزرگ شهر، در کنار پیکر دیونوسو

مردم، در ضمن مراسم شورانگیز، از بیم مردگان، میکوشیدند تا با خشنود ساختن آنان، از آزار . همسري او در میآمد

و ظرفهایی پر از  با وقاري فراوان، به منظور زنده ساختن یاد پدران خویش، جمعا غذا میخوردند. ایشان ایمن بمانند

آري، ارواح : ((خوردنی و آشامیدنی براي مردگان مینهادند و در پایان مراسم، براي طرد ارواح مردگان، چنین میگفتند

   .شداین جمله بعدا، براي دفع شر گدایان سمج، ضرب المثل .)) بیرون شوید، عید آنتستریا به سر آمد! مردگان

در آتن  534این جشنواره را پیسیستراتوس به سال . عید بزرگ دیونوسیا برگزار میشد) االفبولیون(در ماه نهم 

به هنگام برگزاري این جشنواره، به اقتضاي . مرسوم کرد و در همان سال اجراي نمایش را هم در مراسم آن گنجانید

آتنیان براي شرکت در جشن . تیرانی میشد، و بازرگانان و مسافران در آتن موج میزدندآغاز بهار، دریا آرام و آماده کش

هاي  مردم بهترین جامه. دست از کار میکشیدند حتی محاکم قضایی را میبستند و زندانیان را موقتا آزاد میکردند

. تماشاخانه، بیرون میرفتندخود را میپوشیدند و براي تماشاي تشریفات انتقال مجسمه دیونوسوس از الئوتراي به 

قطاري بزرگ از حیواناتی که براي خدایان میبردند در پی . ثروتمندان سوار بر ارابه، و بینوایان پیاده حرکت میکردند

هاي متعدد از خوانندگان و نوازندگان شهرهاي آتیک شرکت داشتند و در  در این مراسم، گروه. مردم حرکت میکرد

آتنیان هر سال جشن مونوخیا، و هر پنج ) مونوخیون(در دهمین ماه . ه رقابت میپرداختندرقص و آواز با یکدیگر ب

، )تارگلیون(در ماه یازدهم . سال یک بار جشن برائورونیا یا جشن آرتمیس را به احترام آرتمیس برپا میکردند

سکیروفوریا، آرتوفوریا، دیپولیا، و هاي  ، جشنواره)سکیروفوریون(جشنواره تارگلیا یعنی عید درو، و در دوازدهمین ماه 

هر چند همه این عیدها هر ساله برپا نمیشد، همه در تخفیف رنجهاي زندگی تاثیري بسزا . بوفونیا برگزار میشد

  . داشتند

جشنهاي یونان تنها در آتن برپا نمیشد، در همه جا مردم با شور فراوان کارهاي عمده زندگی، مانند کاشتن و 

، ))پانگوریس((هاي آنان، جشنواره اجتماع مردم یونان یا  ولی بزرگترین جشنواره. میگرفتند درویدن، را جشن

جشنواره پانیونیا در موکاله، عید آپولون در دلوس، جشنواره یونیایی در دلفی، جشنواره تنگه کورنت، جشنواره نمئا 

، کشور شهرهاي یونانی در زمینه ورزشهاي ها در این جشنواره. در حوالی آرگوس، و جشنواره اولومپیا در الیس بود

. گوناگون با یکدیگر مسابقه میدادند

مسابقات ورزشی با مراسم مقدسی که در عیدها صورت میگرفت منافاتی نداشت، زیرا دین یونانی بخوبی با زندگی 

  . جامیدواقعی آمیخته بود، و این آمیختگی به ترقی هنر وشعر و موسیقی و بازي و اخالق و خالقیت ان

VIII - دین و اخالق  

در نظر نخست، میتوان گفت که دین در اخالق مردم تاثیر زیادي نداشت، زیرا دین یونانی از آغاز مجموعهاي از 

در دین یونانی، اجراي صحیح تشریفات سنتی بیش از درستی و پاکی . مراسم جادویی بود و به اخالق مربوط نمیشد

مانی و زمینی یونانیان از لحاظ عفت و شرافت و نجابت سرمشقهایی عالی به انسان انسان اهمیت داشت، و خدایان آس

حتی در اسراسر الئوسی، اجراي مراسم، بزرگترین وسیله رستگاري و رهایی از عذاب به شمار میرفت، و پاکی . ندادند

تایکیون دزد، پس از مرگ پا: ((در این باره، دیوجانس از سر طنز میگوید. روحی و کرامت اخالقی مطمح نظر نبود

با این .)) خوشبختتر از آگسیالئوس یا اپامینونداس خواهد بود، زیرا در مناسک اسرار الئوسی شرکت داشته است

وصف، دین یونانی، برخالف آنچه در بادي امر به نظر میرسد، از لحاظ اخالق به مردم و دولت کمکهایی نهانی میکرد، 

همچنین خدایان . ري تشریفاتی بودند، یونانیان را به عادات اخالقی خو میدادندچنانکه مراسم تطهیر، گرچه امو

از  ;یونانی با همه ضعفهاي خود کمابیش در نشر فضیلت موثر افتادند، زیرا معموال بر ستمکاران خشم میگرفتند

خود، پیمان شکنان را به و با قدرت  ;دورافتادگان از وطن و نیازمندان را پناه میدادند ;متکبران انتقام میکشیدند
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قاتالنی چون ) مهربانان(ظلم را بی پاسخ نمیگذاشت، و ائومنیدس ) خداي عدالت(مثال دیکه . کیفر میرساندند

از این گذشته، دین یونانی به مهمترین عناصر زندگی مانند . اورستس را تا سر حد جنون و مرگ تعقیب میکرد

. جامه تقدس میپوشانید و آنها را از صورت امور زودگذر دنیوي بیرون میآوردوالدت، ازدواج، خانواده، طایفه، و دولت 

بر اثر پرستش و بزرگداشت مردگان، میان مردم قرون متمادي رابطه و وحدتی عمیق برقرار میشد، و هر فرد خود را 

نواده عاملی است براي خا. نه عضو یک خانواده، بلکه حلقهاي از زنجیره انسانهاي پیشین و اکنون و آینده میانگاشت

کیست که مرد بیفرزند . هر کس از لحاظ دینی موظف به همسرگیري و فرزندآوري است. بقاي فرد در جریان نسلها

را به خاك سپارد و به زیارت قبر او رود و او را به آیندگان پیوند دهد دین یونانی نه تنها مردم را به تولیدمثل تشویق 

میشد، بلکه، با تکیه بر حفظ استمرار نسلها، آنها را به حفظ نظام اجتماعی و دفاع از  میکرد و باعث افزایش جمعیت

در هر شهر، خدا یا خدایان خاص آن شهر بیش از خدایان دیگر معزز بودند، و همه قوانین و . وطن برمیانگیخت

  . سازمانهاي گوناگون جامعه در میان هالهاي دینی قرار داشت

در آغاز، دین از ادب و هنر . در برابر خود خواهی و سود جویی فرد چون سدي دفاعی درآورد براستی، دین، جامعه را

هایی زیبا و شکوهمند داد، و شعرهاي  هنر فیدیاس به خدایان جلوه. و فلسفه نیرو گرفت، ولی بعدا از آنها زیان دید

الطون و فیثاغورس فلسفه را با دین همچنین اف. پینداروس و سوفوکل و اشیل به نوامیس دینی عمق اخالقی بخشید

اما، در برابر اینان، پروتاگوراس دین را با . آمیختند و، با طرح مفهوم خلود، در پیشرفت اخالق انسانی موثر افتادند

دیده تردید نگریست، ذیمقراطیس فایده دین را انکار کرد، اوریپید خدایان را به ریشخند گرفت، و بر روي هم فلسفه 

  . ن را، که مبناي اخالق بود، به نابودي کشانیدیونانی دی

  

فصل نهم

  فرهنگ عمومی دوره کهن یونان

  

I  -  فردگرایی و دولت  

اوج فرهنگ اروپایی در دو دوره همتا، یعنی یونان باستان و رنسانس ایتالیا، بر سازمان سیاسیی استوار بود که از 

ها و رودهاي فراوان  زیرا کوه. رافیایی به این امر کمک میکرددر یونان، وضع جغ. محدوده کشور شهرها فراتر نمیرفت

البته . ها و پلها، بدشواري با یکدیگر ارتباط مییافتند بین شهرها جدایی انداخته بود، و شهرها، به سبب کمی راه

ان ولی دریا فقط شهرها را با طرفهاي تجاري پیوند میداد، نه همسایگ. هاي دریایی متعددي وجود داشت راه

. باید دانست که عوامل جغرافیایی به تنهایی نمیتوانند جدایی کشور شهرهاي یونان را تبیین کنند. جغرافیایی

. شهرهاي تب و پالتایا که هر دو در دشت بئوسی بودند، مانند دو شهر دور، مثال تب و اسپارت، از هم جدا بودند

. یتالیا بودند، از جدایی سوباریس و سیراکوز بیشتر بودجدایی سوباریس و کروتونا، که هر دو در یک طرف سواحل ا

منافع اقتصادي و سیاسی مختلف، شهرها را از یکدیگر دور میکرد، آنها را براي به دست آوردن بازارها و سود به جنگ 

ي، خصوصیات ویژه آبا اجداد. هاي دریایی به وجود میآورد هاي متخاصمی براي تسلط بر راه میکشانید، و اتحادیه

یونانیان همگی خود را از یک نژاد میدانستند، ولی اختالفات قبیلهاي میان اقوام آیولی،  ;جداییها را دامن میزد

اهالی آتن و اسپارت چنان از هم نفرت داشتند که اختالفات قومی  ;یونیایی، آخایایی، و دوري شدیدا حس میشد

ویژگیهاي مسلکی در . ید اختالفات سیاسی، شدت گرفتاختالفات مذهبی هم، با تشد. عصر حاضر را تداعی میکند

ها، تقویمها، سنتهاي متمایز، قوانین، محاکم ویژه، و حتی مرزهاي مشخص را باعث  مناطق و قبایل مختلف جشنواره
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 religio ejus;میکردشد، زیرا سنگچینهاي مرزي نه تنها حدود اجتماعات، بلکه حیطه خدایان را هم محدود 

,regio Cujus .این اختالفات، و مجموع بسیاري دیگر از عوامل، کشور شهرهاي یونان را به وجود آورد .  

نظام کشور شهرها در جهان تازگی نداشت، زیرا چنانکه میدانیم صدها یا هزارها سال پیش از هومر و پریکلس، در 

کشور شهرها از نظر تاریخی صورت تکامل یافته اجتماع . ه و کرت کشور شهرهایی برقرار شدندسومر و بابل و فنیقی

مردم آن زمینهاي یک منطقه را کشت میکنند و . روستایی است که داراي بازار عمومی و مرکز اجتماع و دادگاه است

ین وسیله تحصیل نظم و آزادي به از نظر سیاسی، کشور شهر بهتر. به یک نژاد تعلق دارند و یک خدا را میپرستند

اجتماعات کوچکتر از عهده تامین امنیت برنمیآیند، و اجتماعات بزرگتر بزودي تبدیل به جامعه . شمار میرود

کمال . از اینجاست که در عموم جوامع، نظم و آزادي به صورت دو عنصر متضاد تظاهر میکنند. استبدادي میشوند

نانی بود متشکل از کشور شهرهاي مستقل که در نوعی هماهنگی فیثاغورسی تعاون مطلوب بنابر آروزي فیلسوفان یو

ارسطو دولت را اجتماعی از آزادگان میدانست که از یک حکومت اطاعت کنند و بتوانند در یک مجلس . داشته باشند

، اداره دولت غیر عملی عقیده داشت که اگر دولتی بیش از ده هزار شارمند داشته باشد. با یکدیگر به مشورت پردازند

. بدین سبب، در یونان شهر و دولت را به یک نام یعنی پولیس میخواندند. میشود

چون یونیا نتوانست براي . تمام دنیا میداند که این اتمیسم سیاسی برادر کشیهاي غم انگیزي براي یونانیان به بار آورد

ها و پیمانها، نتوانست جبهه متحدي تشکیل  ی رغم اتحادیهو چون یونان، عل ;دفاع متحد شود، زیرا سلطه ایران رفت

با این وصف، باید یادآور شد که موجودیت یونان بستگی تام به این . دهد، سرانجام آزادي مطلوب خود را از دست داد

ت کشور شهرهاي متفرق داشت، و به برکت استقالل و غرور و رقابت شهرها و تنوع فرهنگی آنها بود که یونان قدر

حتی در عصر پرشور ما، دولتهایی که از . چنین خالقیتی در جهان کهن هیچ نظیري نداشت. خالق عظیمی یافت

  . لحاظ جمعیت یا وسعت به اندازه دول یونانی باشند، در فرهنگ و تمدن خالقتر از آن نیستند

II -  کتابت  

مثال در .ارهاي عوامل مشترك نیز برمیخوریمدر زندگی کشور شهرهاي یونانی که به انزواطلبی گرایش داشتند، به پ

زبان یونانی مانند زبانهاي ایرانی، . م به بعد، یک زبان رایج بود سراسر شبه جزیره یونان، از آغاز قرن سیزدهم ق

هزاران لغت براي بیان . سانسکریت، اسالوي، التین، آلمانی، و انگلیسی جزو زبانهاي هند و اروپایی به شمار میرفت

این لغات مشترك از طرفی . و اشیاي اولیه زندگی در این زبانها وجود دارد که داراي ریشه واحدي هستند روابط

نشانگر رواج روابط و اشیاي مشابه در دنیاي قدیم، و از طرف دیگر، گویاي قرابت و نزدیکی مردمانی است که در آغاز 

هاي چندي مانند آیولیایی، دوري، یونیایی، و آتیکی  البته زبان یونانی داراي لهجه .میکردندتاریخ از این لغات استفاده 

هاي گوناگون  م، لهجه در قرنهاي پنجم و چهارم ق. ها سخن یکدیگر را دریافت میکردند بود، ولی گویندگان این لهجه

عمدتا در آتن رواج گرفت و به صورت زبان اهل دانش درآمد، زبان  این لهجه که. به یک لهجه مشترك منتهی شدند

زبان آتیکی، قوي و نرم و خوش آهنگ و مانند هر زبان زنده دیگر، پر از استثنا و بیقاعدگی بود، . آتیکی نام داشت

ت عالی ادبی را ها، مفاهیم دقیق فلسفی و معانی لطیف و انواع تعبیرا ولی بخوبی میتوانست، با ترکیب کلمات و ریشه

 .افالطوناز این رو، هم به کار هومر میخورد و هم به کار . برساند

قدیمترین آثار مکتوب یونانی به قرنهاي هشتم . م، خط مردم فنیقیه به یونان رسید بنابر روایات، در قرن چهاردهم ق

خط این آثار، مانند خطوط سامی، از راست به . هاي سامی در قرن نهم میمانند و سخت به کتیبهو هفتم تعلق دارند 

بتناوب از راست به چپ، و از چپ به ) مثال نقشی که در گورتونا یافت شده است(هاي قرن ششم  چپ است، اما نوشته

برخی از حرفها را وارونه نوشتند، ولی  یونانیان. بعدا این خط یکسره از چپ به راست نوشته شد. راست نگارش مییابد

سپس در خط فنیقی دست بردند، از جمله حروف صدادار را  .بردندنامهاي الفباي فنیقی را با اندکی تغییر به کار 
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کاتبان، . صداها مورد استفاده قرار دادند داخل آن کردند، بدین نحو که پارهاي از حرفهاي بیصداي سامی را براي

بتدریج در شهرهاي یونانی ده نوع الفباي متفاوت فراهم آمد، و هر . عالماتی براي صداي کشیده به وجود آوردند

سرانجام الفباي یونیایی پیروز شد و از یونان به اروپاي . شهري کوشید تا الفباي خود را در سراسر یونان رواج دهد

الفباي خالکیس به روم راه یافت و بعدا، به صورت الفباي التین، در خدمت زبانهاي اروپایی . و دوام آوردشرقی رفت 

  . درآمد

یونانیان، در آغاز، کتابت، را براي کارهاي دینی و تجاري به کار بردند و ناگفته نماند که سرودهاي رهبانان منشا شعر 

یکی خط دقیق و آراسته رسمی، دیگري خطی که  ;ابتدا دو شکل یافت خط یونانی از. است، و اسناد تجاري مبدا نثر

. در هر دو نوع خط، کلمات، پیوسته و بدون فاصله و عالمتگذاري نوشته میشدند. براي کارهاي روزانه به کار میرفت

. میکردند ، یعنی یک خط افقی کوتاه، مشخص))پاراگرافون((تنها پایان یک مطلب و شروع مطلبی دیگر را به وسیله 

به گفته پلینی، در آغاز برگ یا پوست درختان به جاي کاغذ به کار . براي کتابت از وسایل گوناگون بهره میجستند

م بین النهرین هاي روزانه، یا مانند مرد براي نوشته .میکردندها را روي سنگ و مفرغ و سرب حک  میرفت، و کتیبه

هایی از چوپ میساختند و سطح آنها را با قشري از موم میپوشانیدند و در  هایی گلی به کار میبردند، یا لوحه لوحه

، که فنیقیان از مصر )پاپیروس(هاي ماندگار، نخست از برگهاي بردي  براي نوشته. اختیار شاگردان مدارس میگذاشتند

با  ;و دوره نفوذ روم، از پوست گوسفند استفاده میکردند) هلنیسم(نان گرایی میآوردند، و سپس، در دوره نفوذ یو

در . قلمهاي فلزي روي لوحه موم آلود، و با قلمهایی از نی و آلوده به مرکب، روي پوست یا برگ بردي مینگاشتند

را با مرکب روي  صورت لزوم، آنچه را روي موم مینگاشتند، به وسیله ته پهن قلم فلزي محو میساختند، و آنچه

مارتیالیس شاعر شعري را با قطعهاي اسفنج نزد . پوست یا برگ بردي مینوشتند، به وسیله قطعهاي اسفنج میزدودند

. دوستی فرستاد، تا اگر شعر را نپسندید، بیدرنگ پاکش کند

ی شده است، چنانکه کلمه هاي مربوط به نوشتن، داخل زبانهاي اروپای هاي فراوان، مخصوصا واژه از زبان یونانی واژه

در یونان، کاغذ مخصوص نوشتن معموال شش تا نه . در زبان انگلیسی صورتی از کلمه یونانی پاپیروس است)) کاغذ((

این گونه کاغذهاي طومارمانند را به نام یکی از شهرهاي . متر طول داشت و دور یک میله چوبی پیچیده میشد

بر همین . مینامیدند)) بیبلیون((و طومارهاي کوچک را )) بیبلوس((رستاد، فنیقی، که برگ بردي را به یونان میف

)) برش((یک طومار فقط بخشی از یک کتاب بود، و واژه . میخواندند) بیبلیاها)) (طومارها((را )) کتاب مقدس((شیوه 

ومار را با سنگی دو طرف چوب ط. میگفتند)) پروتوکولون((به نخستین برگ هر طومار . را بر آن اطالق میکردند

  . متخلخل صیقل میدادند و گاهی رنگ میکردند

البته این گونه تکلفات فقط . قرار میدادند) التینی)) ولوم((، معادل ))ذیفترا(((در مواردي، طومار را در غالفی خاص 

زیر بار  در مواردي صورت میگرفت که یا مولف میتوانست هزینه آن را تعهد کند یا ناشر، به سبب اهمیت کتاب،

چون استفاده از طومارهاي بزرگ بسهولت امکان نداشت، معموال ناشران آثار ادبی را بر چند . هزینه اضافی میرفت

اثر توسیدید را در )) جنگهاي پلوپونزي((را در نه طومار، )) تاریخ هرودوت((طومار مینوشتند، چنانکه ناشران متاخر، 

اثر هومر را در بیست و چهار طومار )) اودیسه((و )) ایلیاد((ر ده طومار، و اثر افالطون را د)) جمهور((هشت طومار، 

کتابها بهایی هنگفت داشتند و، برخالف اکنون، بآسانی به دست نمیآمدند، زیرا گیاه بردي گرانبها بود . منتشر کردند

یرفت، و همگان از آن برخوردار اساسا توانایی خواندن و نوشتن امتیازي به شمار م. و همه کتابها با دست نوشته میشد

کتب ادبی را ادیبان به صداي بلند میخواندند و . تحصیل علم از راه تعالیم شفاهی صورت میپذیرفت. نمیشدند

در بودند، و تا زمان پولوکراتس م، اشخاص باسواد بسیار نا قبل از قرن هفتم ق .میگرفتندحاضرین از طریق گوش فرا 

در سده پنجم براي . و پیسیستراتوس که در قرن ششم کتابخانه ایجاد کردند، در یونان کتابخانهاي وجود نداشت
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نویس، و یکی از آرخونها به نام ائوکلیدس خبردار  هاي خصوصی اوریپید نمایشنامه نخستین بار از وجود کتابخانه

نمیدانیم که آیا پیش از کتابخانه عمومی اسکندریه . ن از کتابخانه ارسطو میشنویممیشویم، و در قرن چهارم سخ

اما میدانیم که در شهر آتن، تا عصر هادریانوس از کتابخانه عمومی . کتابخانه عمومی دیگري وجود داشته است یا نه

ر پریکلس عظمت فرهنگی شاید بتوان گفت که چون یونانیان زیاد کتاب نمیخواندند، یونان در عص. خبري نیست

! یافت

III  - ادبیات  

شاعران، . ادبیات نیز مانند دین از یک نظر عامل وحدت، و از نظر دیگر از عوامل تفرقه و تنوع شهرهاي یونان است

اما مردم تنها به . هاي محلی خود میسرودند و مناظر سرزمینهاي خویش را توصیف میکردند هایی به لهجه ترانه

ها گوش فرا میدادند و گاه گاه شاعران را تشویق میکردند تا در آثار خود به موضوعاتی کلیتر از  هفصیحترین نغم

از این رو، ما اکنون نمیتوانیم  ;اشعار قدیم یونان بر اثر مرور زمان نابود شدهاند. موضوعات کوچک محلی بپردازند

اگر در . وت سرشاري از دست ما رفته استمعلوم کنیم که شعر قدیم شامل چه مطالب بکري بوده است، و چه ثر

م گردش کنیم، مقدمه آثار عالی عصر پریکلس را در هر سو میبینیم و دچار  جزایر و شهرهاي یونان قرن ششم ق

شعر بزمی این عصر، که همچون آینه نمودار یک جامعه اشرافی بود و در دوره دموکراسی رو به . شگفتی میشویم

   .نبودن داشت و معموال به قافیه مقید زوال رفت، وزنهاي گوناگو

در همان هنگام که سرایندگان شعر بزمی سرودهاي عاشقانه و احیانا جنگی خود را میسرودند، شاعران دوره گرد در 

، در ادوار گوناگون، خنیاگراناین . ندهایی در توصیف کارهاي قهرمانی گذشتگان میخواند مجالس بزرگان ترانه

همه آنان موضوعات . سرودهایی راجع به محاصره تروا، محاصره تب، و بازگشت جنگجویان به وطن خویش میساختند

در . هاي خود نبود ث منظومهمشترکی داشتند واز داستانهاي کهن مایه میگرفتند و هیچ یک مدعی خلق حواد

خیوس، گروهی خنیاگر خود را از تبار هومر میشمردند و میگفتند که آنچه ایشان میخوانند، به وسیله هومر سروده 

شاید این شاعر نابینا، پدر خیالی یک قبیله یا گروهی از مردم و . ولی شخصیت تاریخی هومر مسلم نیست. شده است

یونانیان قرن ششم تنها ایلیاد و اودیسه را از . نانکه هلن و دوروس ویون چنین بودندفاقد واقعیت تاریخی باشد، چ

هاي  منظومه. هاي حماسی معروف آن روزگار را به او نسبت میدادند هاي هومر نمیدانستند، بلکه همه افسانه ساخته

ه خود، و نیز اشاراتی که در مورد هومر، با آنکه کهنترین اشعار حماسی یونانند، به اعتبار کمال و جمال فوق العاد

خنیاگران کهن دارند، صورتهایی زنجیرهاي از سرودها محسوب میشدند که از اعصار قدیم شروع شده و تحول بسیار 

م، و احتماال در عهد سولون، و به احتمال بیشتر در عهد پیسیستراتوس، گروهی از  در آتن قرن ششم ق. کردهاند

. تنظیم ایلیاد و اودیسه شدطرف حکومت مامور تنقیح و 

هاي منسوب به هومر را به صورتی یگانه به یونانیان عرضه  این گروه پس از مقابله روایات و تدوین آنها، منظومه

براستی این خود از معجزات ادبی است که این دو منظومه با آنکه از منابع گوناگون ریشه گرفتهاند، بدین پایه . داشت

هاي یونیایی و  ته منظومه ایلیاد از معایب صوري خالی نیست، در خالل آن آمیختگی لهجهالب. لطف هنري دارند

  . گویی یک تن که به چند زبان سخن میگوید آن را سروده است. آیولیایی به چشم میخورد

یگر، کم مثال یک حادثه در یک مورد بسیار مهم تلقی میشود و در مورد د ;ناسازگاریهاي فراوان نیز در آن راه دارد

حتی گاهی قهرمانان یک داستان در طی داستان دو . حوادث زندگی برخی از قهرمانان آن نیز متناقض است. اهمیت

موضوع اصلی منظومه، یعنی داستان اخیلس، به وسیله داستانهاي دیگر، که مسلما مربوط . یا سه بار به قتل میرسند

ظومه در عین پریشانی، داستان واحدي است و زبانی محکم و عالی با اینهمه، این من. به او نیستند، آشفته شده است

محققا ایلیاد به هنگام جوانی .)) رویهمرفته بزرگترین اثري است که از زبان فرزند آدم تراویده است((و زنده دارد و 
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دهاند، اگر اشخاصی که در آن ذکر ش. یونان به وجود آمده و در دوره اعتالي هنر یونان به کمال خود رسیده است

  . خود جنگجو نباشند، همسران جنگجویان هستند

. هر یک از شخصیتهاي داستانی به صورتی زنده توصیف شدهاند. حتی حکیمانی مانند نستور شخصیتی جنگی دارند

وي باطنا مردي است که از صفات قهرمانی خالی است و از اینکه باطنا چنین است . داستان اخیلس واقعا پرشور است

ت او با مقام نیمه خدایی او برابري نمیکند، نزد مادرش مینالد و میگوید که آگاممنون اسیر زیباي او، بریسئیس، و بخ

هنگامی که جنگاوران یونانی دسته دسته میمیرند، اخیلس در کشتی یا خرگاه خویش به خوردن . را ضبط کرده است

سپس، چون پاتروکلوس . و کند، به آغوش مرگ میفرستدو خوابیدن میپردازد، و پاتروکلوس را، بدون آنکه کمکی بد

با خشم به میدان جنگ میرود، دست به وحشیگري میزند، و از . محبوب او کشته میشود، عربده سر میدهد

کارهاي او حاکی از عقلی . محرك او در جنگجویی، خشم و انتقام شخصی است نه وطندوستی. جوانمردي دور میشود

پیش از آنکه . انتظار مرگ، زندگی را بر او ناگوار میکند. اختیار خود را در دست ندارد. بات استناقص، ناپخته، و بی ث

از گریهاي که ! همان گونه که دیگران مردند، تو نیز بمیر: ((لوکائون را به زمین بیفکند، در پاسخ استرحام او میگوید

به من نگاه کن، آیا خوش چهره و بلندباال . و بود، مردامید خیري در آن نیست، تو را چه سود پاتروکلوس که بهتر از ت

با وجود این، مرگ در گرداگرد من گردش میکند تا . نیستم از پدري بزرگوار و مادري که از خدایان بود زاییده شدم

.)) سرانجام، روزي از روزها صبح، ظهر، یا عصر دستی ناشناس مرا به مرگ میسپارد. چنگالهاي خود را در من فرو برد

بعد خطبهاي . سپس، بدون اعتنا به استرحام لوکائون، ضربهاي برگردنش وارد میآورد و تن او را به رود میافکند

نیمی از یونانیان اخیلس را خدا میدانند و . دلنشین میخواند که زینت بخش ایلیاد است و پایه سخنوري یونانیان

. یابیم، و از این رو گناهان او را نادیده میگیریمپرستش میکنند، ولی ما او را تنها یک کودك سالدار می

هنگامی که به . هایی است که از تخیل شاعران پدید آمده است به هر حال، هر چه باشد، او یکی از زیباترین چهره

یز هواي دل خود ایلیاد را میخوانیم، آنچه ما را به پیش میراند، تنها تنوع حوادث نیست، بلکه شکوه و روانی اشعار ن

  . شویم در ما تاثیر عمیق میگذارد، به طوري که از مکررات منظومه ملول نمی

وقتی : ((مثال این جمله را دوست دارد و مکرر در ایلیاد میآورد. هومر پارهاي از توصیفات و تشبیهات را تکرار میکند

میان آنهمه الفاظ زیبا و  ولی این گونه مکررات، در.)) که دختر بامداد با انگشتانی همرنگ گل سرخ آشکار شد

از این رو، حماسه او در بحبوحه غوغا و بحران جنگ به ما آرامش . استعارات و تشبیهات لطیف، قابل اغماض است

یونانیان با موهاي بلند در باالي دشت : ((هومر با این عبارات، گرد آمدن لشکرهاي یونانی را توصیف میکند. میبخشد

ها  هاي مگس، در فصل بهار، هنگامی که سطلها از شیر تازه پر میشوند، در چراگاه ه دستهاجتماع کردند، همان گونه ک

ها راه  همان گونه که آتش فراوان در بیابانهاي پهناور و میان کوه: در وصف آوردگاه اخیلس میگوید.)) گرد میآیند

به چپ و راست میگراید، اخیلس خود را میگشاید و درختهاي ستبر و بلند را میسوزاند و، در اثر وزیدن باد، 

خشمگین کینه توز نیز در میدان جنگ از این سو به آن سو میرود و راه فرار بر قربانیان خود، هر کجا که باشند، 

  . میبندد و زمین را از خونشان رنگین میکند

ندانکه انسان در این منظومه همانند ایلیاد نیست، چ. منظومه دیگري که منسوب به هومر است، اودیسه نام دارد

ولی . برخی از دانشمندان اسکندریه اودیسه را از آن هومر نمیدانستند. نخستین نظر آن را اثر مولفی دیگر میپندارد

اودیسه و ایلیاد داراي تعابیري مشترکند، مثال . آریستارخوس، با نفوذي که در میان ناقدان داشت، دهان آنان را بست

سپیده دم با انگشتانی همرنگ ((و )) دریاي سیاه همچون نبیذ((و )) نانیان دراز مويیو((و )) با چشمی شبیه جغد((

در این منظومه دوم، . اما در اودیسه لغاتی به کار رفته است که ظاهرا بعد از تنظیم ایلیاد مصطلح شد)). گل سرخ

  . بارها نام آهن آمده است، اما در ایلیاد تنها از مفرغ یاد شده است
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اودیسه از نوشتن، ملکیت زمین، بردگان آزاد شده و آزادي سخن رفته است، در صورتی که هیچ کدام از همچنین در 

اما هر دو منظومه، مانند . خدایان و کارهاي آنان هم در دو منظومه تفاوتهاي فراوان دارند. اینها در ایلیاد نیامده است

ک آن چندان متفاوت است که یک شاعر بآسانی ولی سب. هاي یونانی، به یک وزن سروده شدهاند عموم حماسه

شک نیست که گوینده منظومه دوم بیش از گوینده . نمیتواند هر دو را بسراید، مگر آنکه خداوند همه سبکها باشد

منظومه نخستین در ادبیات و فلسفه دست دارد، کمتر اسیر خشونت و جنگاوري است، و در نتیجه، فکورتر و 

. افت اودیسه بدان پایه است که، به نظر بنتلی، صرفا براي زنان نوشته شده استمتمدنتر است، رقت و لط

زیرا از طرفی در آن . آیا اودیسه اثر یک شاعر است، یا چند شاعر آن را سرودهاند پاسخ این پرسش هم دشوار است

اهرانه به اصل تلفیق مطالبی هست که ظاهرا بر اصل منظومه اضافه شده است، و از طرف دیگر این اضافات چنان م

هر حادثهاي خواننده را به حادثه دیگر میکشاند و . حوادث اودیسه سخت مرتبطند. شدهاند که مایه حیرت است

به ظن قوي، هر دو منظومه بر سرودهایی که . از این رو، کتابهاي چهارگانه منظومه از وحدت برخوردارند. پیش میبرد

آنچه میتوانیم با تردید فراوان بگوییم . اودیسه منسجمتر و کاملتر از ایلیاد است ولی. از دیرباز وجود داشته استوارند

  . این است که اودیسه یک قرن پس از ایلیاد تالیف شده، و قسمت اعظم آن از ذهنی واحد تراویده است

هم دارد، و اشخاص منظومه اودیسه به قوت و وضوح شخصیتهاي منظومه ایلیاد نیستند، چنانکه پنلوپه شخصیتی مب

فقط در پایان داستان، که بر اثر بازگشت شوهرش لحظهاي دچار شک و بلکه حسرت میشود، اندکی خود را 

این زن بی نظیر که به خاطر او بادبانهاي هزاران کشتی کشیده شده . هلنه داراي شخصیتی مشخصتر است. مینمایاند

  . ر میان زنان میدرخشدو هزاران مرد و زن به کام مرگ رفتند، هنوز چون خدایی د

چیزي از بزرگی خود را از کف نداده است، و همه . در پیري از زیبایی کامل برخوردار و آزادهتر و آرامتر از پیش است

سرگذشت ناوسیکائا . تجلیلی را که نسبت به تاجداران روا میدارند، با وقر فراوان میپذیرد و حق خاص خود میشمارد

چنین توصیف لطیف و شاعرانهاي از یک یونانی بعید به نظر  ;اخت یک مرد درباره زنانمنظومه زیبایی است از شن

اودوسئوس . مانند هملت، قهرمان شکسپیر، از تردید رنج میکشد. تلماخوس شخصیتی نامشخص است. میرسد

است زیبا و بر روي هم، اودیسه داستانی . کاملترین و بغرنجترین شخصیتی است که شعر یونانی به خود دیده است

کسانی که دوره پر آرامش کهولت را میگذرانند، از . جذاب، با قالبی شاعرانه، پر از عواطف رقیق و ماجراهاي شگفت

  . منظومه ایلیاد که سرشار از خونریزي است، به قدر منظومه اودیسه لذت نمیبرند

انمایهترین میراث ادبی آن کشور کهن، که هاي فراوان یونانیانند، گر هاي حماسه این دو منظومه، که تنها بازمانده

از اینها . خاستگاه هزاران داستان و نمایشنامه است، به شمار میروند و یکی از ارکان آموزش و پرورش یونانیان بودهاند

: هرودوت در این باره سخنی مبالغهآمیز دارد، میگوید. باالتر، مانند کتابی مقدس، دین یونانیان را تعالی بخشیدهاند

در خدایان .)) هایی انسانی دادند و نظمی انسان پسند در آسمان برقرار کردند هومر و هزیود به خدایان اولمپی چهره((

اما این خدایان، معصوم و متعالی نیستند، و از این رو برخی از محققان . هاي عظمت بفراوانی دیده میشود هومر نشانه

. که به مثابه کتاب مقدس یونانیان است، خدایان را بد جلوه میدهدبه هومر خرده میگیرند که چرا در آثار خود، 

و به قدر آدمیزادگان، به عشق و خواب که به نظر اسکندر  ;هرزگی میکنند ;خدایان، انسانوار، با یکدیگر میجنگند

خدایان . ستهمه نیازمندیهاي انسانی، مگر گرسنگی و مرگ، گریبانگیر عموم آنها. مایه ننگ بشریت است نیاز دارند

از لحاظ هوش به اودوسئوس، از لحاظ قهرمانی به هکتور، از لحاظ رافت به آندروماخه، و از لحاظ بزرگواري به نستور 

م، همه سنتها را مورد شک قرار داده و از  ها، مانند مردم یونیا در سده ششم ق ظاهرا گوینده این حماسه. نمیرسند

یکی از وقایع خنده آور تاریخ این است که این دو منظومه، . پرداخته استاین رو گستاخانه به استهزاي خدایان 
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تدریجا خرق عادت . گرچه خدایان را به مسخره گرفتهاند، دیرزمانی پایه دین و اخالق یونانیان و مورد توقیر بودهاند

. لغا ساختشدت گرفت و طنز، اعتقادات را از بین برد و تکامل اخالقی انسانها اخالقیات خدایان را م

IV -  بازي و ورزش  

یونانیان به تماشاي مسابقات . در یونان اگر دین از ایجاد وحدت ناتوان ماند، ورزش در این راه به موفقیت رسید

از این رو، در اجتماعات بزرگی که با شرکت قبایل و اقوام متفاوت برپا میشد با اصرار . قهرمانان عالقه وافر داشتند

لت اصلی گرد آمدن یونانیان در شهرهاي مقدسی مانند اولمپی، دلفی، کورنت، و نمئا عبادت نبود، ع. حضور مییافتند

بدین سبب، اسکندر مقدونی که همه دنیاي قدیم . بلکه تماشاي مسابقاتی بود که در این شهرهاي مقدس برپا میشد

  . را زیر پا گذاشت، اولمپی را پایتخت جهان میشمرد

سیمونیدس در این . یقی یونانیان یعنی پرستش تندرستی و نیرومندي و زیبایی تجلی میکرددر این شهرها، دین حق

نیکوترین چیز براي آدمی در درجه اول سالمت کامل است، در درجه دوم زیبایی، و در درجه سوم : ((باره میگوید

در اودیسه چنین .)) استثروتی است که بدون فریب و نیرنگ به دست آید، و در مرتبه چهارم درك محضر دوستان 

در سراسر زندگی، آدمی را مقامی واالتر از آنچه به کوشش پاي و دست خود فراهم میآورد، وجود : ((آمده است

براي یک ملت اشرافی که در میان گروه کثیري از بردگان به سر میبرد و هر دم مجبور به سرکوبی متجاوزان .)) ندارد

در زمان قدیم، جنگ به نیرو و چابکی نیاز . شاید ضروریترین وظیفه بود بود، تالش براي حفظ نیروي جسمانی

اگر یک مرد یونانی متعارف را فردي طالب علم و هنر و . داشت، و نیرو و چابکی از ورزشها و مسابقات به دست میآمد

عارف انگلیسی یا امریکایی زیرا انسان متعارف یونانی مانند انسان مت. دوستار افالطون و اشیل بدانیم، به خطا رفتهایم

. شیفته ورزش بود و ورزشکاران محبوب خود را خدایان روي زمین میشمرد

مسابقات خصوصی، مسابقات محلی، مسابقات شهري، و مسابقات : مسابقات یونان انواع گوناگون داشت، از آن جمله

زیهاي ورزشی خبر میدهند، چنانکه در آثار باستانی، حتی آثار در هم شکسته، از وجود اقسام گوناگون با. کشوري

موزه آتن سنگی هست که بر یک طرف آن صحنهاي از یک مسابقه کشتی، و بر طرف دیگر آن تصویري از بازي 

شنا کردن، عریان تاختن، به هنگام تاخت تیرانداختن و خود را از اصابت . دیگري مانند بازي هاکی حک شده است

شکار وقتی ضرورت خود را . خصایل عمومی شارمندان محسوب میشد تا ورزش تیر حریف مصون داشتن، بیشتر جزو

و )) جوان((انواع توپ بازي مانند امروز رواج داشت، تا آنجا که در اسپارت، لغت . از دست داد، به ورزش تبدیل شد

  . دو لفظ مترادف بودند)) توپ باز((

ها را سفایریستریا، و معلمان توپ بازي را  این غرفه. داشت هایی خاص براي انواع توپ بازي وجود ها غرفه در ورزشگاه

در برخی از نقشهاي باقیمانده، مردانی دیده میشوند که توپی را که از زمین یا دیوار غرفه به . سفایریستاي مینامیدند

توپ بازیهاي این موضوع که آیا توپ بازیهاي یونانی مانند . سوي ایشان باز میگردد، بار دیگر با کف دست میزنند

یکی از انواع توپ بازي یونانی . کنونی مستلزم رعایت نوبت و ترتیب بوده است یا نه، تاکنون دانسته نشده است

  :پولوکس، یکی از نویسندگان قرن دوم میالدي، این بازي را چنین توصیف میکند. همانند بازي هاکی کنونی است

متساوي منقسم میشوند و به یک زمین هموار، که از پیش براي این چند تن از جوانان اجتماع میکنند و به دو دسته 

توپی از پوست به اندازه یک سیب را به میان میاندازند، و هر دسته براي راندن آن به . کار آماده کردهاند، میروند

نقطهاي که  حمله میبایست از. گویی آن توپ جایزهاي است که در میان آنان قرار دادهاند. دسته دیگر حمله میکند

در دست راست خود دارد )) رابدون((هر یک از بازیکنان، چوگانی به نام . براي شروع تعیین شده است صورت گیرد

هر . که به انحنایی منتهی میشود و قسمت وسط انحنا با توري که از روده حیوانات به دست میآید پوشیده شده است

  . را از موضع خویش به قسمت مقابل براندیک از این دو دسته میکوشد تا، در میدان، توپ 
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گروهی از بازیگران میکوشند که توپ را از باالي سر یا از میان : این مولف یک نوع بازي دیگر را هم توصیف میکند

پاهاي دسته مقابل بگذرانند، و تا هنگامی که یکی از این دو دسته دیگري را تا پشت خط دروازه پس بزند، به بازي 

هنگامی : ((م، در توصیف یکی از بازیگران ماهر و برجسته چنین میگوید آنتیفانس، در قرن چهارم ق. ندادامه میده

آنگاه توپ را از . که توپ را به دست آورد، آن را با شادمانی به یکی دیگر از بازیکنان، و سپس به بازیکن ثالثی داد

پس از . بازیکنان را برمیانگیخت، ضربهاي بر توپ نواختدست بازیکنی ربود، و در حالی که با فریادهاي بلند یکی از 

گذشته از بازیهاي خصوصی، به مناسب حوادث .)) آن، یک پرتاب بلند، گذر از باالي سر او، و بعد پرتابی کوتاه

گوناگون، مثال عزیمت سپاه ده هزار نفري گزنوفون یا مرگ پهلوانی نظیر پاتروکلوس، مسابقات محلی و عمومی نیز 

در مسابقات کشوري، . هر کشور شهر مسابقاتی ترتیب میداد و ورزشکاران همه نواحی خود را فرا میخواند. ا میشدبرپ

آغاز شد، همه  566مثال مسابقات همگانی آتن که چهار سال یک بار روي میداد و به وسیله پیسیستراتوس در سال 

ن از ساکنان آتیک بودند، ولی مردم آتیک دیگران بیشتر شرکت کنندگا. ورزشکاران سراسر یونان حق شرکت داشتند

این مسابقات، ورزشهاي متنوعی مانند دویدن، ارابه رانی، پاروزنی، و نیز هنرهایی . را هم با خوشرویی میپذیرفتند

هر یک از ده بخش آتیک، از میان سالمترین و . چون نوازندگی، آواز، رقص، و خواندن اشعار هومر را در بر میگرفت

آن دسته بیست و . اترین و نیرومندترین مردم خود، بیست و چهار تن را برمی گزید و به میدان مسابقه میفرستادزیب

. را میربود)) مردانگی عالی((چهار نفریی که در تماشاچیان تاثیر خوشتري بر جاي میگذاشت، جایزه 

رغیب جوانان به ورزش، مسابقات کشوري از آنجا که ورزش یکی از ضرورتهاي جنگ شمرده میشد، یونانیان، براي ت

آغاز، و ) که نخستین تاریخ مشخص یونان است(م  ق 776این مسابقات در سال . دامنه داري در اولمپیا ترتیب دادند

در ابتدا به مردم الئا اختصاص داشت، ولی رفته رفته، در طی یک قرن، بر . از آن پس هر چهار سال یک بار تکرار شد

، ساکنان نواحی گوناگون یونان از 476در صورت نامهاي برندگان این مسابقات در سال . مال یافتهمه یونان اشت

در حین این مسابقات، شهرها به شور و شادي میپرداختند، و اگر در حال جنگ بودند، . سینوپه تا مارسی را میبینیم

را ترك میگفتند، اگر در قلمرو یک شهر  کسانی که به عزم شرکت در مسابقات، موطن خود. و تن به متارکه میدادند

در یک مورد، برخی از سپاهیان مقدونی . آسیب یا خسارتی میدیدند، میتوانستند از حکومت آن شهر غرامت بگیرند

  . ولی فیلیپ، شاه مقدونیه، به دزد زده غرامت پرداخت. اموال یکی از مردم آتن را که رهسپار اولمپیا بود، دزدیدند

 ;یکنانی را که، ماهی پیش از مسابقات، از شهرهاي دوردست سفر خویش را آغاز میکردند در نظر آوریممیتوانیم باز

مردم محل در ایام مسابقه بازارهاي عمومی تشکیل میدهند و، براي حفظ . هزاران تن در دشتی فراخ گرد میآیند

  . ارندهاي فراوان برپا مید تماشاگران از گرماي سوزان خورشید تابستانی، خیمه

ها، فروشندگان دوره گرد، از زیر سایبانهاي کوچک، به فروش امتعه گوناگون از شراب و میوه تا مجسمه  نزدیک خیمه

بعضی از آنان به توپ پرانی، و برخی به . بندبازارن و شعبده گران سرگرم نمایش میشوند. و اسب اشتغال میورزند

آتش یا شمشیر در دهان خود میکنند آري، سرگرمیهاي انسانی، عدهاي نیز . میپردازند) ژیمناستیک(چابک کاري 

در روزهاي مسابقات، حکیمان سوفسطایی چون هیپیاس، و مورخانی . همانند خرافات، یادگار روزگاران کهن میباشند

چون هرودوت، و سخنرانانی چون گورگیاس در تاالرهاي معبد زئوس نطق میکنند، یا آثار خود را براي حاضران 

این مسابقات نوعی تعطیالت براي مردان محسوب میشود، زیرا زنان شوهر دار حق شرکت در این جشنها . وانندمیخ

مناندروس، منظره دشت اولمپیا را در ایام مقدس . این زنان در جشن خود، یعنی جشن هرا، شرکت میکنند. را ندارند

در مسابقات اولمپیا .)) بازیها، سرگرمیها، و دزدان ازدحام، بازار،: ((مسابقات در پنج کلمه جامع خالصه کرده است

داوطلبان شرکت در مسابقات اولمپیا پس از بررسیهاي گوناگون برگزیده . فقط مردان آزاد یونانی حق شرکت داشتند

میشدند و مدت ده ماه زیر دست مربیان جوانان و مربیان ورزشکاران پرورش مییافتند و براي مسابقات آماده 
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هر ورزشکار پس از رسیدن به اولمپیا، مورد بازرسی قرار میگرفت و سوگند میخورد که قوانین مسابقات را . میشدند

در این مسابقات، نامردي یا خدعه نادر بود، ولی ناممکن نبود، چنانکه ائوپولیس مشتزن کوشید که با . رعایت کند

نادرستان روا میداشتند، نامردي و فریب را به  ولی سختی کیفرهایی که بر. رشوه دادن، از رقیبان خود پیش افتد

با ورود هر ورزشکار به میدان مسابقه، نام او و نام شهري که از آنجا میآمد به وسیله یک منادي . حداقل میرسانید

هیچ یک از مسابقه دهندگان هر که بود لباس نمیپوشید، و فقط در مواردي کمربندي روي سرین خود . اعالم میشد

. میبست

اکنون، از میدان مسابقات اولمپیا، جز سنگهاي باریکی که دوندگان در آغاز مسابقه انگشتان پاي خود را روي آنها 

تماشاگر به تماشا مینشستند و از گرما  45000اما نوشتهاند که در آن میدان . قرار میدادند، چیزي باقی نمانده است

و کاله بر سر گذاشتن غدغن  ;فضا پر از پشه و مگس ;امیدنآب، غیر قابل آش. و تشنگی و حشرات ناراحت میشدند

ها قربانیهایی به حضور  با این وصف، یونانیان در فواصل مسابقه! بود وضع میدانهاي ورزشی کنونی هم بهتر نیست

  . زئوس، نابود کننده مگسها، تقدیم میکردند

هر کس که در یکی از این . نام داشت)) بقهپنج مسا((مهمترین مسابقاتی که تواما صورت میگرفت، پنتاتلون یا 

مسابقات شرکت میکرد، از شرکت در چهار مسابقه دیگر هم ناگزیر بود، و کسی به مقام قهرمانی میرسید که حداقل 

هایی در دستها میگرفت و  ورزشکار وزنه ;مسابقه اول، مسابقه پرش بود. در سه مسابقه از پنج مسابقه فاتح میشد

میجستند، ولی این امر ) متر 16در حدود (پا  50گفته نویسندگان قدیم، بعضی از این ورزشکاران میجست، بنا به 

کیلو وزن  6صفحه فلزي یا سنگی مدوري را که تقریبا  ;بود) دیسک(مسابقه دوم پرتاب گرده . باور نکردنی است

یونانیان به وسیله  ;پرتاب نیزه بود مسابقه سوم. حد نصاب گرده پرانان را سی متر نوشتهاند. داشت پرتاب میکردند

چهارمین مسابقه، که در حقیقت مسابقه عمده . یک تسمه چرمی که به وسط نیزه متصل بود، نیزه را پرتاب میکردند

کشتی پنجمین مسابقه را تشکیل میداد، و . متر بود 180به شمار میرفت، مسابقه دو در مسافتی به طول تقریبی 

  . ه اهمیت آن و قدرت کشتی گیران یونانی باقی مانده استداستانهاي بسیار دربار

براي تمرین، توپهایی پر از . یکی از ورزشهاي کهن، که از کرت و موکناي به سراسر یونان رسید، مشتزنی است

ر در دوره کالسیک یونان، یعنی د. هاي انجیر یا آرد یا شن را در هوا میآویختند و با آن به تمرین میپرداختند دانه

. م، مسابقه دهندگان دستکشهاي نرمی که تا آرنج میرسید به کار میبردند قرون پنجم و چهارم ق

براي . مشتزنان فقط بر سرهاي یکدیگر میزدند. این دستکشها را از پوست گاو میساختند و روي آنها را چرب میکردند

ه براي استراحت قطع نمیشد، بلکه تا تسلیم مسابق. جلوگیري از زدن کسی که بر زمین میافتاد، قانونی وجود نداشت

از این گذشته، مسابقه دهندگان بر حسب وزن گروهبندي نمیشدند، بلکه با هر وزنی . یکی از دو حریف ادامه مییافت

به همین جهت، و چون وزن در پیروزي موثر بود، مشت زنان رفته رفته بر . که داشتند در مسابقه شرکت میکردند

  . کردند و از مهارت یابی غفلت ورزیدند وزن و زور تکیه

در نتیجه، تدریجا مشتزنی را با کشتی آمیختند و مسابقه جدیدي به نام . به مرور زمان، مشتزنی به خشونت گرایید

. در این مسابقه، هر عملی مجاز بود، مگر گاز گرفتن و بر چشم کوبیدن. به وجود آوردند)) مسابقه تمام نیروها((

  . چ خشونتی خودداري نمیکردند و حتی بر شکمهاي یکدیگر لگد میزدندحریفان از هی

یک . سه تن از قهرمانان این ورزش که نامشان به ما رسیده است، بر اثر شکستن انگشتان حریفان خود فاتح شدند

و روده قهرمان دیگر سبعانه با انگشتهاي محکم و ناخنهاي تیز خود چنان به حریف حمله برد که شکم او را درید 

  . میلون، که از مردم کروتونا بود، با مالیمت میجنگید. هایش بیرون ریخت

www.IrPDF.com



٨٢٨

گویند که او، براي نیرومندي خود، هر روز گوسالهاي را بر دوش میگرفت و راه میبرد، و همچنانکه گوساله بزرگتر 

موار لیزي میایستاد و، علی مثال بر سطح ه: مردم زور ورزیهاي او را دوست داشتند. میشد، بر قدرت او هم میافزود

اناري را چنان محکم در دست نگاه میداشت که هیچ کس نمیتوانست آن را از . رغم فشار حریفان، از جا نمیجنبید

ریسمانی به دور پیشانی خود میبست و، به وسیله قطع تنفس و . دستش بیرون آورد، و به انار هم صدمهاي نمیرسید

به قول پاوسانیاس، وي تصادفا به . میلون قربانی زور ورزي خود شد. ا میگسیختراندن خون به پیشانی، ریسمان ر

ملیون مصمم . درختی خشک برخورد که، براي شقه کردن تنه آن، تنه را شکافته و در آن چند اسکنه گذاشته بودند

ها بر زمین  سکنهشد که با فشار دستهاي خود درخت را دو شقه کند، ولی به محض آنکه بر اثر فشار دستهاي او ا

  . افتاد، بدن او در وسط تنه درخت گیر کرد، و در آن حال ماند تا طعمه گرگان شد

مسابقات دویدن منحصر به مسابقه تند دویدن نبودند، بلکه مسابقات گوناگونی صورت میگرفت، مانند مسابقه دو 

 3,4استادیوم، برابر با  24(والنی متري و مسابقه دو ط 350مسلح، یعنی دویدن با سپري سنگین، و مسابقه دو 

ها وسعتی یکسان نداشتند، و وسایلی  ما حد نصابهاي مسابقات یونانی را نمیدانیم، ولی آگاهیم که ورزشگاه). کیلومتر

مثال یکی از قهرمانان دو از خرگوش : درباره مسابقات یونانی داستانها شنیدهایم. براي ثبت زمانهاي کوتاه موجود نبود

دوید و سرانجام اسب را پشت ) کیلومتر 30قریب (اد، و دیگري پا به پاي اسب از شهر کورونیا تا شهر تب پیش افت

کیلومتر را دو روزه با دو پیمود و سپس، به بهاي جان  250سر گذاشت، و نیز فیدیپیدس فاصله آتن و اسپارت یعنی 

کیلومتر فاصله داشت، در حال دو به آتنیان رسانید  39خود، مژده پیروزي یونانیان، را در جنگ ماراتون، که تا آتن 

. لیکن در یونان مسابقه دو ماراتون وجود نداشت

امروز، . مانند. صاحبان اسبهاي تیزتک چه مرد و چه زن اسبهاي خود را در اسپریس اولمپیا به مسابقه میگذاشتند

هاي اسبهاي  زي تعلق نمیگرفت، و گاهی مجسهها را به صاحبان اسبهاي برنده میدادند، و به سوارکاران چی جایزه

. معموال ده ارابه چهار اسبی با یکدیگر مسابقه میدادند. مسابقه ارابه رانی هم مطلوب همگان بود. برنده را میساختند

پیچ حرکت میکردند، تصادفات خطرناك روي میداد و تماشاگران را به هیجان  23چون در مسیري دشوار شامل 

بی گمان تماشاگران روي . ارابه شرکت داشت، فقط یک ارابه به پایان مسیر رسید 40یک مسابقه که در . میانداخت

  . ها شرط میبستند و هیاهو به راه میانداختند ارابه

هر یک از قهرمانان نواري بر سر میبست، و . ها توزیع میشد مسابقات اولمپیا پس از پنج روز خاتمه مییافت، و جایزه

این تاج . ز برگ زیتون وحشی بر آن نوار مینهادند، و منادیان نام قهرمان و نام شهر او را اعالم میکردندداوران تاجی ا

پیروزي تنها جایزه مسابقات المپیا بود، با این وجود ورزشکاران تمام سعی خود را براي به دست آوردنش به کار 

ر روي هم مسابقات اولمپیا به قدري اهمیت داشت ب. میبردند و آن را مهمترین عالمت تشخص در یونان میدانستند

در حالی که قلیلی از یونانیان در تنگه ترموپیل در برابر سپاه . که حتی اردوکشی ایرانیان مانع اجراي آن نشد

خشیارشا ایستادگی میکردند، هزاران تماشاگر اولمپیا سرگرم تماشاي رقابت ورزشکارانی چون تئاگنس، قهرمان شهر 

اینان کیانند که مارا به جنگ آنان ! شگفتا: ((آوردهاند که یک سرباز ایرانی به فرمانده خود گفت. ودندتاسوس، ب

ظاهرا این ایرانی ساده دل، یا سازنده !)) آوردهاي مردانی که نه براي پول، بلکه براي شرف با یکدیگر مبارزه میکنند

هاي مسابقات المپیا ارزش مالی  مان طور که گذشت، جایزهه. یونانی این سخن، زیاد به یونانیان خوش بین بوده است

بسیاري از . اما نکته در اینجاست که قهرمانان به طور غیرمستقیم از امتیازات مالی گوناگون بهره ور میشدند. نداشتند

ی از شهرها بعض. شهرها قهرمانان موفق خود را با استقبال شاهانه باز میگرداندند و مقاماتی به آنان عرضه میکردند

بیشتر قهرمانان به دریافت مستمري یا هدایاي بزرگ نایل . قهرمانان را حتی به سرداري سپاه خود بر میگزیدند
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از اینها گذشته، شاعرانی مانند سیمونیدس و پینداروس به افتخار آنان مدیحه میسرودند، و مردم از دل و . میآمدند

  . ان را به رشک میانداختجان آنان را میستودند، چندانکه حتی فیلسوف

بنابر روایات مشکوك، میلون قهرمان روزي یک . همچنین پیکرتراشان تندیسهاي آنان را از سنگ یا مفرغ میساختند

ها و  اگر چنین باشد، میتوان حدس زد که اینان چه هزینه. گوساله چهار ساله، و تئاگنس روزي یک گاو میخورد

اتحادیه ((، 582در سال . ششم، ورزشکاران یونانی به دوره عظمت رسیدنددر قرن ! درآمدهاي گزافی داشتهاند

در همان سال، مسابقاتی دیگر در کورنت به افتخار . ، به افتخار آپولون، مسابقاتی در دلفی دایر کرد))آمفیکتوئونی

سه شهر از آن  مسابقات این. شش سال بعد، شهر نمئا براي تجلیل زئوس مسابقاتی ترتیب داد. پوسیدون برپا شد

مردم شهر دلفی مسابقه موسیقی و شعر را بر مسابقات ورزشی . پس دوام آوردند و مکمل مسابقات اولمپی شدند

از دیرباز شاعران به یاد و احترام غلبه . افزودند، زیرا این مسابقه مدتها قبل از مسابقات ورزشی در آن شهر رواج داشت

. ، مسابقات آواز و نواختن چنگ و نی به مسابقه شعرگویی دلفی افزوده شد582 آپولون بر اژدها شعر میسرودند، و از

کورنت، نمئا، دلوس، و برخی دیگر از شهرها در برگزاري مسابقات موسیقی کوشیدند، زیرا عقیده داشتند که این 

این اصل در . بخشدمسابقات، عالوه بر پرورش استعداد مسابقه دهندگان، ذوق و سلیقه تماشاگران را نیز بهبود می

بدین طریق، مسابقات . مورد سایر هنرها هم مراعات شد و سفالگري و پیکرتراشی و نقاشی و نمایش را به پیش راند

هاي بعد، وقایع را بر حسب نام و عصر  مورخان یونانی دوره. ورزشی در هنر و ادب و حتی تاریخنویسی موثر افتاد

یبایی بدنی ورزشکار در قرن ششم، مجسمه سازي عالی یونان را، که به وسیله ز. قهرمانان اولمپیا طبقه بندي کردند

ورزشکارانی که با بدنهاي عریان در جشنها نمایان . مورون و پولوکلیتوس به کمال خود رسید، به حرکت درآورد

ه صور متنوع میشدند، مجسمه سازان را برانگیختند که مستغرق بدنها و حرکت بدنی قهرمانان باشند و آنان را ب

. بدین ترتیب، ورزش، با همکاري دین، هنر عالی یونانی را به وجود آورد. مجسم کنند

V -  هنرها  

در جریان رمان، بر . هاي تمدن یونانی هستند، ولی متاسفانه قلیلی از آثار هنري باقی ماندهاند هنرها کاملترین جلوه

ن لطمات، نسبت به صدماتی که هنرهاي یونانی دیدهاند، بسیار ادبیات یونانی لطمات بسیاري وارد شده است، اما ای

دو تندیس کهن یکی مجسمه مفرغی ارابه سوار دلفی و دیگري مجسمه مرمري هرمس، اثر پراکسیتلس . ناچیزند

معابد نسبتا کهنه، مانند معبد زیباي تسئوم، به هیچ وجه . براي ما ماندهاند، اما حتی یک معبد سالم موجود نیست

ها و مصنوعات چوبی و عاجی و اشیاي طال و نقره قدیمی، که همواره  از پارچه. اي باستانی خود را حفظ نکردهاندنم

هاي موجود، کشتی هنر  از این رو، بر ماست که، با تخته پاره. مورد توجه غارتگران بوده چیزي به ما نرسیده است

  . یونانی را بازسازي کنیم

یونانیان قدیم، همچون . دایان و تزیین معابد و نمایش شخصیتهاي ورزشی شروع شدهنر یونانی با ساختن پیکر خ

. هایی ساختند و به جاي موجود زنده در گور مردگان گذاشتند سایر ملل ابتدایی، در مرحلهاي از تکامل خود، مجسمه

شتند و پیکرهاي زندگان را به ها نگاه میدا پیکرهاي نیاکان را در خانه. همچنین به ساختن پیکرهاي انسانی پرداختند

دینهاي قدیم کرت و موکناي مبهم و آشفته . معبدها هدیه میکردند تا بدین وسیله از حمایت خدایان برخوردار شوند

ولی خدایان انسانی اولمپ، و معابد زمینی آنها، سبب . و وحشتناك بودند و از این رو با هنرهاي زیبا پیوندي نداشتند

میتوان گفت که هیچ دینی، جز مسیحیت کاتولیک، به . و معماري و صدها هنر دیگر رواج یابد شدند که پیکرتراشی

تقریبا هر کتاب یا مجسمه یا ساختمان یا گلدانی که از یونان . قدر آیین یونانیان در ادب و هنر تاثیر ننهاده است

. قدیم به ما رسیده است، از جهتی صبغه دینی دارد
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بر اثر تماسهاي فرهنگی و پیشرفت صنایع یدي، مهارت فنی در . موجد هنر گرانمایه یونانی نشداما تنها الهام دینی 

آثار هنري نزد یونانیان در شمار کاالهاي صنعتی بود، و . یونان بسیار ترقی کرد و به تکامل هنرهاي گوناگون انجامید

هنر یونانی بر زیبایی، مخصوصا زیبایی . دهنرمندان به طور طبیعی از میان کارگران و صنعتگران به وجود میآمدن

پیکرسازان با رموز ساختمان بدن آشنا بودند و تناسب اندامهاي سالم و نیرومند و زیبا را مورد . انسانی، تاکید میورزید

طاق زنان اسپارتی در ا. اعتنا قرار میدادند و میکوشیدند که، با زحمات توانفرسا، زیبایی زنده را صورتی پایدار بخشند

هاي آپولون، نارکیسوس، هواکینتوس، و سایر خدایان زیباروي را میگذاشتند، به امید آنکه  خواب خود مجسمه

  . فرزندان خوش سیما بزایند

کوپسلوس در قرن هفتم مسابقه زیبایی براي زنان ترتیب داد، و بنابر گفته آتنایوس، این مسابقات تا پیدایش 

تئوفراستوس میگوید که در برخی از نواحی، میان زنان مسابقه حسن . یل میشدمسیحیت مرتبا به طور ادواري تشک

  . رفتار برقرار میشد، و نیز در جاهایی مانند تندوس و لسبوس، مسابقه زیبایی

  ظرفها  -1

اگر چنین باشد، . افسانهاي زیبا هست گویاي این نکته که نخستین جام شراب از روي پستان هلنه قالب گرفته شد

گفت که هجوم قوم دوري این مدل را از میان برده است، زیرا ظرفهایی که از یونان باستان مانده است، شباهتی باید 

صنعتگران به عسرت افتادند، مدارس . ظاهرا قوم دوري به هنرهاي زیبا آسیب فراوان رساند! به پستان هلنه ندارند

یگر ظرفها به وضع ساده و خشن پیشین بازگشتند، تو گویی از این رو بار د. بسته شد، و داد و ستد فنون متوقف ماند

  . که اصال از میراث هنري کرت بهره نبردهاند

ها و مناظري که در هنر کرتی با زیبایی جلوهگر  مثال گلها و گیاه ;پس از عصر هومر، نقشهاي ظرفها به تصنع گرایید

از مصنوعات برجسته این دورهاند، اساسا براي نگاه  هاي بزرگ نازیبایی که کوزه. شده بودند، از لطافت عاري شدند

تزیینات این دوره تقریبا به اشکال . داشتن شراب یا روغن یا غالت ساخته شدهاند، نه براي لطف و جذبه هنري

حتی پیکرهاي . هندسی مانند مثلث، دایره، زنجیره، چهارخانه، لوزي، صلیب شکسته، و خطوط متوازي منحصرند

این گونه . تنه پیکر به شکل دایره، و ران ساق پاي آن به شکل مخروط است: تهایی هندسی هستندانسانی به صور

 دیپولونتزیینات، که از روي بیقیدي صورت میگرفت، در سراسر یونان رواج یافت و باالخره به پیدایش سبک تزیینی 

خمهاي بزرگی که معموال براي خاك سپاري مردگان به کار میرفت، تصاویري از عزاداران و ارابه روي . انجامید

در اواخر سده هشتم، پیشرفتی . سواران و جانوران کشیده شده است، ولی همه آنها از لحاظ هنري بسیار ناهنجارند

و به جاي خطوط مستقیم، خطوط زمینه ظرفها را به دو رنگ درآوردند . در نقاشیهاي ظرفهاي سفالی دست داد

همچنین به کشیدن صورتهاي جانوران و گیاهان پرداختند و شیوه تزیینی شرقی را جانشین . منحنی به کار بردند

. سبک ساده هندسی کردند

گلدانهاي سرخرنگ میلتوس، گلدانهاي مرمرین سفید ساموس، . پس از آن، یونانیان دیرزمانی دست به آزمایش زدند

هاي نیم شفاف  سیاهرنگ لسبوس، ظرفهاي سفیدفام رودس، ظرفهاي خاکستري رنگ کالزومناي، و شیشهظرفهاي 

هاي عطر ظریف سیکوئون و  ظروف نازك اروتراي، ظرفهاي بی عیب خالکیس، شیشه. نوکراتیس در بازارها فراوان شد

در . مانستند، شهرت بسزا یافتندهاي پر نقش و نگار این دو ناحیه، که به گلدان رومی چیگی می کورنت، و کوزه

هر شهر میکوشید که در همه بنادر مدیترانه، . حقیقت، میان کوزهگران شهرهاي گوناگون رقابتی سخت به وجود آمد

  . و در داخل روسیه و ایتالیا و فرانسه، خریدارانی پیدا کند

ه میشد، و کوزهگران آن روشهایی جدید در قرن هفتم، کورنت به نظر فاتح میآمد، زیرا گلدانهاي آن در همه جا دید

م، استادان  ق 550اما در . براي نقش زدن و رنگ آمیختن ابتکار کردند و ظروف خود را به اشکال بدیع در آوردند
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اینان نفوذ کوزه گران شرقی را به یک سو افکندند و با . محله کرامیکوس در آتن گوي سبقت را از دیگران ربودند

از آن پس، . هرنگ خود بازارهاي دریاي سیاه، قبرس، مصر، اتروریا، و اسپانیا را قبضه کردندجاذبه نگارهاي سیا

در طی چند نسل، . بهترین کوزه گران و نقاشان روي سفال در آتن به دنیا میآمدند، و یا به آتن مهاجرت میکردند

و اعتبار زیاد برپا شد و ساختن ظروف  پسران آتنی هنرهاي پدران را فرا میگرفتند، و باالخره نحله بزرگی با شهرت

  . سفالی نفیس یکی از صنایع مهم شد و در انحصار آتیک درآمد

هاي سفالگري هستند، شاگردان، با همکاري یا نظارت استاد خود،  برخی از نقشهاي سفالهاي یونانی نمایشگر کارگاه

ا رنگ میزنند، و ظروف ساخته شده را با آتش گل را با رنگ میآمیزند، قالبگیري میکنند، تصویر میکشند، زمینه ر

ما بیش از صد تن از کوزه گران آتیک را به نام میشناسیم، ولی، بر اثر مرور . میپزند و احساس غرور و شادي میکنند

  .)) سازنده من، نیکوستنس است: ((روي یک ساغر، این کلمات دیده میشود. زمان، شاهکارهاي آنان از بین رفته است

هاي مصنوع او اکنون در واتیکان موجود است، در شمار هنرمندان بیشماري است که در  س، که یکی از کوزهاکسکیا

، گلدان معروف فرانسوا به توسط کلیتیاس و 560در حدود سال . دوره صلح و صفاي پیسیستراتوس به بار آمدند

تروریا کشف شد، و اکنون در موزه این گلدان توسط یک فرانسوي به نام فرانسوا در ا. ارگوتیموس ساخته شد

هاي یونانی را نمایش  هایی از افسانه نقشهاي روي آن، در چند ردیف، صحنه. باستانشناسی فلورانس نگاهداري میشود

اگر بگوییم که استادان . این افراد جزو معروفترین استادان سفالگري با نقوش سیاه قرن ششم در آتیک بودند. میدهند

م، از لحاظ هنرمندي، با بهترین هنرمندان چین در عصر تانگ یا عصر سونگ برابري میکنند،  قیونانی قرن ششم 

هنرمندان یونانی به رنگ اهمیتی نمیدادند، بله . اما هدف یونانیان با هدف چینیان فرق داشت. قدري مبالغه کردهایم

شکل یا نقش را مورد تاکید قرار همچنین به تزیینات توجهی نداشتند، بلکه مجموع . خطوط را مهم میشمردند

. میدادند

ها برجسته و پاها الغرند، و  شانه. اشکالی که روي گلدانهاي یونانی نقش شده است، همه قراردادي و رسمی هستند

بنابراین، باید بگوییم که هنرمند سفالگر یونانی هیچ گاه توجهی به . این ویژگیها در تمام دوره کالسیک دوام میآورند

به رنگهایی خاص . ت نمیکند، بلکه به طرزي شاعرانه با تخیالت خود سرگرم است و حقایق را به چیزي نمیگیردواقعی

خاك سرخ محله کرامیکوس را با قدري رنگ زرد میآمیزد و سپس با دقت اشکال را بر گل حک میکند و . عالقه دارد

ابریق، کوزه، جام : زیبا و هم مفیدند، میسازد مانند در نتیجه، ظروفی که هم. زمینه را به رنگ سیاه براق در میآورد

هاي جدیدي پیش  سفالگر، به اتکاي تجارب خود، موضوعاتی تازه ابتکار میکند و شیوه. شراب، فنجان، لیوان، و کاسه

ل میگیرد، و از این رهگذر به فلزکاران و حجاران و نقاشان و مجسمهسازان الهام میدهد و پیشقدم منظره سازي و مد

هاي گوناگون گلی، راه مجسمهسازي را میکوبد و، از اینها  همچنین با ساختن مجسمه. سازي و مناظر و مرایا میشود

  . باالتر، از شیوه هندسی دوري و افراط کاري شرقی میرمد و پیکر انسان را محور هنر خود قرار میدهد

زمینه سرخ خسته شدند و کار خود را معکوس در پایان ربع آخر قرن ششم، کوزه گران آتنی از کشیدن سیاه بر 

سال بر بازارهاي  200بدین طریق مدت  ;کردند، یعنی اشکال را با رنگ سرخ کشیدند و زمینه را سیاه کردند

به طور کلی، بدن انسان را در حالت . مدیترانه دست یافتند، اما پیکرهایی که میساختند همچنان سخت و صلب بود

ین وصف هر دو چشم را نمایش میدادند، لیکن، حتی با وجود چنین محدودیتهایی، سفالگران نیمرخ میکشیدند، با ا

با قلمی نوك . آزادي بیشتر و بعد عمیقتري از مفاهیم، و نحوه منعکس کردن آنها در مصنوعات خود، به دست آوردند

نه آن را به رنگ سیاه در تیز، طرح کلی تصاویر را روي گل میکشیدند، سپس جزئیات آن را نقش میزدند و زمی

مثال روي . در این سبک نیز نام برخی از استادان جاودانه شد. میآوردند و با رنگهاي براق تصرفاتی در آن میکردند

به وسیله ائوتومیدس، فرزند پولیاس مصور شد، و ائوفرونیوس هرگز مانند آن : ((یک کوزه دو دسته نوشته شده است
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وفرونیوس بزرگترین سفالگر زمان خود بود، و به عقیده بعضی از هنرشناسان، کاسه بزرگی با این حال، ائ!)) نمیسازد

گلدان معروفی که به یکی از . که روي آن تصویر کشتی گرفتن هراکلس با آنتایوس به چشم میخورد، ساخته اوست

شان میدهد که زخم نقش این گلدان اخیلس را ن. معاصران او، سوسیاس، نسبت داده شده است، نقش عالی دارد

این نقش متضمن مهارت و زیبایی کامل است و حالت دردناك و آرام سلحشور جوان را . بازوي پاتروکلوس را میبندد

مثال، در داخل یک ساغر، . شاهکارهاي بسیار از هنرمندان گمنام باقی مانده است. از خالل قرون نشان میدهد

. ردهاش عزاداري میکندمادري براي فرزند م: منظرهاي بدیع میبینیم

همچنین، در یک اثر دیگر که در موزه هنري مترپلیتن نیویورك موجود است، یک سرباز یونانی، که شاید اخیلس 

جان کیتس، شاعر معروف انگلیسی، به الهام یکی از . باشد، نیزه خود را بر پستان زیباي یک زن جنگجو فرو میبرد

  . غزل بسیار زیبایی ساخت که از هر گلدان یونانی زیباتر است این قبیل گلدانها با روحی پرالتهاب،

  مجسمه سازي -2

سبب شد که سبکهاي  660سکونت یونانیان در آسیاي باختري و گشایش ابواب مصر به بازار تجارت یونان در 

ساز کرتی به ، دو مجسمه 580در حدود . مجسمه سازي خاور نزدیک و مصر به یونیا و قسمت اروپائی یونان راه یابد

چون از آنجا بازگشتند، تعدادي . نام دیپوئنوس و سکولیس پذیرفتند که در سیکوئون و آرگوس به کار پردازند

این . مجسمه و شاگرد از خود باقی گذاردند، و از این زمان به بعد یک نحله مهم مجسمهسازي در پلوپونز تاسیس شد

مردگان را با افراشتن ستونهاي ساده، که رفته رفته قسمت فوقانی  در ابتدا،. هنر عمدتا در خدمت دین و ورزش بود

پس از آن، نقوشی برجسته، نمایشگر مراسم تشییع جنازه، به وجود  ;آنها تراشیده و منقش شد، تجلیل میکردند

) راديابتدا بدون حفظ شباهت فردي، و بعدا با حفظ شباهت انف(هایی از ورزشکاران فاتح  باالخره، مجسمه ;آوردند

  . هاي بسیاري از خدایان نیز ساختند بر اثر تخیالت دینی، مجسمه. تراشیدند

. درباره صندوق کوپسلوس، جبار کورنت، داستانها گفتهاند. تا قرن ششم، مجسمه سازان بیشتر چوب به کار میبردند

ت کاري کردند و با حکاکی مطابق گفته پاوسانیاس، این صندوق را از چوب سدر ساختند و روي آن با عاج و طال منب

هاي چوبی را با فلزات قیمتی  بتدریج که ثروت مردم فزونی یافت، تمام یا قسمتی از مجسمه. آن را زینت دادند

در سراسر دوره . را از طال و عاج ساخت)) زئوس((و مجسمه )) آتنه پارتنوس((میپوشاندند، چنانکه فیدیاس مجسمه 

هاي کهن را گداخته و از  با آنکه بسیاري از مجسمه. غ با سنگ رقابت میکردهنر کالسیک، در مجسمه سازي، مفر

است، میتوان به ترقی  490، که در موزه شهر دلفی باقی و متعلق به حدود سال ))ارابه ران((بین بردهاند، از تندیس 

)) تورانیکیدس((ه مجسم. این هنر، پس از انتقال آن به وسیله رویکوس و تئودوروس ساموسی به یونان، پی برد

، که نمایشگر هارمودیوس و آریستوگیتون است، به دست آنتنور، اندکی پس از اخراج هیپیاس از آتن، با )جبارکشان(

  . مفرغ ریخته شد

در آغاز، چندین نوع سنگ نرم براي مجسمه سازي به کار میرفت، ولی بعدا مجسمه سازان یونانی سنگهاي سختتر را 

براستی، تقریبا تمام مرمرهاي ناکسوس و پاروس را . هاي زیبا درآوردند به صورت مجسمهبا چکش و قلم حجاري 

م، معموال پیکرها را رنگ میکردند،  ق 490تا  1100در دوره قدیم، یعنی . استخراج کردند و با آنها مجسمه ساختند

اف جلوه گر کنند، مجسمه موثرتر ولی در پایان این دوره، متوجه شدند که اگر پوست ظریف بدن زنان را با مرمر شف

  . خواهد بود

در مصرو خاور میانه لباسهاي . ها را مورد توجه قرار دادند یونانیان یونیا، قبل از سایرین، نمایش جامه مجسمه

اما یونانیان در سده ششم توانستند چین و شکن لباس . ها بسیار خشن بود و لطف بدن زنده را میپوشاند مجسمه

با این حال، نفوذ پیکرتراشی . ظاهر کنند و، براي نمایاندن زیبایی بدن سالم انسانی، از لباس بهره جویندها را  مجسمه
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پاهاي آنها، حتی در . ها سنگین و بیروح به نظر میرسیدند مصر و آسیا در یونان به قدري زیاد بود که مدتها مجسمه

چهره، خشک و خشن بود، و . مرده از بدن آویخته بودحالت استراحت، کشیده و مصنوعی مینمود، و دستها به شکلی 

پیکرتراشان یونانی، همانند . چشمها همواره به بادام میمانست و احیانا، به شیوه شرقی، به یک طرف تمایل داشت

مجسمه سازان مصري، پیکرها را طوري میساختند که مستقیما به جلو بنگرند، و در نمایش بدن به قدري در قرینه 

الغه میورزیدند که اگر خطی از میان چهره رو به پایین کشیده میشد، تمام بدن به دو بخش کامال مساوي سازي مب

. تقسیم میگردید

نام دارد، شاید به علت سکون جامعه و خشکی سنن اجتماعی به وجود آمد و دوام )) جبهه نمایی((این خاصیت، که 

فراوانی ساخته میشد، بندرت ویژگیهاي چهره یک ورزشکار معین را در یونان باستان، مجسمه ورزشکار با آنکه ب. آورد

اساسا هیچ ورزشکاري حق تدارك تصویر یا تندیس شخص خود را نداشت، مگر آنگاه که در همه . نمایش میداد

 میتوان گفت که یونان هم، مانند مصر و سایر کشورهاي قدیم، در. مسابقات پنج گانه اصلی به مقام قهرمانی میرسید

نخستین مراحل تکامل، به اقتضاي سکون جامعه و قیود دینی، مجسمه سازي را از پیشرفت بازداشت و پیکرها را به 

  . تصنیع و یکنواختی کشانید

جوان معموال ))). کوره(و دیگري دوشیزه ))) کوروس(((دو موضوع سخت مطلوب پیکرتراشان یونان بود، یکی جوان 

پاي چپ را اندکی به پیش میگذاشت، دستها را از پهلوها : رام نمایش داده میشدبه هیئتی برهنه و با قیافهاي آ

دوشیزه، با قیافهاي نجیب، گیسوانی مرتب، و  ;میآویخت یا اندکی از بدن دور نگاه میداشت، مشتهاي او بسته بود

. میداشت جامهاي سنگین، با یک دست جامه خود را جمع میکرد و با دست دیگر هدایایی به خدایان عرضه

، ))آپولون تنئا((را به آپولون نسبت میدادند مخصوصا ) کوروس(تاریخنویسان، تا این اواخر، مجسمه این جوانان 

در موزه بریتانیا، و آپولون معروف به )) آپولون سترنگفورد((در آموکالي، )) تخت آپولون((، ))آپولون سونیون((

ولی، به احتمال زیاد، اینها  - م ساخته اند  هاي سده پنجم ق جسمهکه رومیان از روي یکی از م)) شوازول گوفیه((

تندیس دوشیزه، حداقل به دیده مردان، زیباتر از تندیس . هایی براي مقابر هستند مجسمه ورزشکاران یا مجسمه

 برخی از تندیسهاي. هاي پرچین دوشیزه جلب نظر میکند بدن الغر و دلپذیر و چهره متبسم و جامه. جوان است

یکی از آنها، که ما . دوشیزه، منجمله تندیسی که در موزه آتن موجود است، از آثار هنري درجه اول به شمار میروند

ي در تندیسهاي دوشیزه، از خشونت و تصنع مصر .استنام میدهیم، شاهکاري مسلم )) دوشیزهاي از خیوس((به آن 

م،  آرخرموس، پیکرتراش سده ششم ق. هاي آپولون منعکس شدهاند، اثري نیست و سادگی دوریک، که در مجسمه

دست به ابتکار یا احیانا احیاي موضوعی تازه زد، به این معنا که، در مقابل ساختن تندیس جوان یا تندیس دوشیزه، 

ي پیروزي، که بعدا در هنر مسیحی به صورت ها مجسمه. را رواج داد)) پیروزي((ساختن تندیسهایی به نام 

)) پیروزي بالدار((، و ))پیروزي پایونیوس((، ))پیروزي دلوس((مانند : هاي فرشتگان در آمدند، فراوانند مجسمه

اخیرا در نزدیکی میلتوس مجسمه هایی نمودار زنان با دامنهاي چیندار و در حالت نشسته به دست آمده . ساموتراکه

ها که براي معبد برانخیداي ساخته شدهاند، خشن و بیروحند، ولی، در عین حال، فاقد گیرایی  مهاین مجس. است

 .نیستند

پلینی گفته است، . هایی به وجود آمده است نقشهاي برجسته یونانی چندان قدمت دارند که درباره منشا آنها افسانه

سپس پدر او به نام بوتادس، . ترکی از مردم کورنت روي سایه پیکر عاشقش که بر دیوار افتاده بود نقشی کشیددخ

  . هاي متعدد ساخت که به سفالگري اشتغال داشت، از آن نقش قالبی برداشت و از آن نمونه
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م،  ق 520در . تهاي کامل مورد استفاده قرار گرف بدین طریق، نقش برجسته پدید آمد و بیش از مجسمه

اکنون این نقش یکی از نفایس موجود در موزه . آریستوکلس نقشی برجسته از آریستیون ساخت و در مقبره او نهاد

  . آتن است

چون تقریبا همیشه نقوش برجسته را رنگآمیزي میکردند، مجسمه سازي، نقوش برجسته، و نقاشی هنرهایی به هم 

. رد استفاده قرار گرفتند، و هنرمندان بسیاري در هر چهار شکل مهارت داشتندپیوسته بودند، و هر سه در معماري مو

در معابد، بعضی از قسمتهاي نقوش برجسته را رنگآمیزي میکردند، ولی قسمت اعظم آنها را به رنگ طبیعی باقی 

ریافت که در زمان از نقاشی یونانی آثار مستقل چندانی وجود ندارد، ولی از بیانات شاعران میتوان د. میگذاشتند

نقاشی یونانی پس از هنرهاي دیگر به وجود آمد، و . آناکرئون، با رنگهایی آمیخته با موم مذاب، دیوارنگاري میکردند

  . بعد از آنها از میان رفت

هیچ هنر یونانی، جز معماري، در قرن ششم تعالی نیافت، در صورتی که فلسفه و شعر یونان در همان دوره به بلوغ 

شاید اشراف زمان، که هنوز روستایی و نسبتا فقیر بودند، درست از هنرمندان حمایت نمیکردند، و شاید . رسیدخود 

با این حال، همه هنرها در عصر . بازرگانان هنوز ثروتشان آن قدر زیاد نشده بود که به سلیقه و ذوق عالی گرایند

. ستراتوس و هیپیاس از این لحاظ سخت پیشرفت کرددیکتاتورها به حرکت درآمدند، و مخصوصا آتن در زمان پیسی

مجسمه سازان . نقض شد)) جبهه نمایی((در اواخر این دوره، سستی و خشکی مجسمه سازي از بین رفت و اصل 

ها  کمکم در نقوش خود پاها را در حال حرکت نشان دادند، دستها را در حاالت گوناگون مجسم ساختند، به چهره

، و بدن را به اشکال مختلف جلوهگر کردند، که بیانگر مطالعات بیشتر در کار تشریح بدن و روح و نشاط بخشیدند

هاي ایستاي سنگی، در تاریخ یونان اهمیت  این تحول مجسمه سازي، یعنی پویاگردانیدن مجسمه. حرکات بود

زیرا، . ونانی به شمار میرودیکی از موفقیتهاي بزرگ ی)) جبهه نمایی((در حقیقت، فرار از شیوه مصري . بسزایی دارد

  . بر اثر آن، نفوذ هنري مصر آسیایی از میان رفت، و هنر یونانی اصیل پدید آمد

  معماري  -3

در طول . علم معماري، بکندي، از زمان هجوم قوم دوري به بعد پیشرفت کرد و سبک معماري دوري رواج یافت

عمارات به . اي اصول ساختمانی خود را به یونان انتقال دادنددوران عتیق از عصر آگاممنون تا ترپاندروس مردم موکن

و سر ستونها  ;در داخل و خارج عمارت، ستونهاي فراوان به کار میرفت ;شکل مکعب مستطیل ساخته میشد

ها به کار  بعدا معماري موکناي، که ظاهرا فقط جنبه دنیوي داشت و براي قصرها و خانه. چارگوش و ساده بودند

بارگاه وسیع دربار موکناي . ریجا به صورت معماري کالسیک یونان، که کامال هیئتی دینی دارد، درآمدمیرفت تد

کمکم به معبد شهري تبدیل شد، زیرا بتدریج از قدرت حکومت سلطنتی کاسته شد و دموکراسی پدید آمد و 

. د را نیازمند معبد یافتندیونانیان براي تجلیل خداي شهر، که به عنوان نماینده شهر مورد پرستش بود، خو

در مرحله بعد که معابد را از سنگ ساختند، . نخستین معابد یونان، به سبب فقر جامعه، از چوب و آجر ساخته میشد

از این رو، ستون مارپیچ یونیایی را میتوان . سبک پیشین که مخصوص ساختمانهاي چوبی بود همچنان محفوظ ماند

هر چه ثروت و سیادت یونانیان زیادتر شد، بیشتر بر مصرف . کنده شده است گلی دانست که روي قطعهاي چوب

م، که راه تجارت یونان به مصر باز شد، ساختمانهاي سنگی بسرعت جاي  ق 660سنگ افزود، و پس از سال 

، 580قبل از قرن ششم، سنگ آهک مورد توجه یونانیان قرار گرفت، و در حدود سال . ساختمانهاي چوبی را گرفتند

  . سنگ مرمر براي تزیینات، سپس براي نماي عمارتها، و باالخره براي تمام بناي معبدها به کار رفت
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. سبک دوریک، سبک یونیایی، و سرانجام سبک کورنتی در قرن چهارم: در یونان سه سبک معماري به وجود آمد

ستش در خارج از معبد صورت چون قسمت داخلی معبد به خدایان و خدمتگزارانش اختصاص داشت و مراسم پر

  . میگرفت، در هر سه سبک معماري، توجه زیادي به نماي بیرونی معابد مبذول میداشتند

موافق سبک دوریک، ستونها در . معماران، پس از انتخاب زمینی مرتفع، پی گذاري میکردند و ستونها را باال میبردند

هاي کرتی و  دند، و از این لحاظ سبک دوریک با شیوهقسمت باال کمی باریک میشدند و به شکل درخت در میآم

بر فراز ستون دوري، . اما ستون دوري ظاهرا نسبت به ارتفاعش خیلی سنگین و حجیم بود. موکنایی تفاوت داشت

  . یک سرستون ساده، ولی درشت قرار میگرفت

میرسند، در سبک دوریک موثر  احتماال ستونبندي ساختمانهاي مصري قدیم، که در دیرالبحري و بنی حسن به نظر

در سبک یونیایی، ستونها بلندتر و نازکتر از ستونهاي . افتادند، چنانکه سبک یونیایی از معماري آسیایی الهام گرفت

بر روي هم، سبک یونیایی از سبکهاي . سرستون سبک یونیایی نیز با سرستون دوري فرق داشت. دوریک بودند

ام دیگر آسیایی الهام گرفت، اما، در عین حال، نمایشگر ظرافت و عالقه قوم یونیایی به معماري حتیها و آشوریها و اقو

مجسمه سازي، . ریزه کاري بود، بدان سان که سبک دوریک خشونت و قدرت زیاد و سادگی قوم دوري را میرسانید

قوم یونیایی، مانند قوم دوري، . ادبیات، موسیقی، و طرز رفتار و لباس این اقوام هم، مانند معماري آنها، یکسان نبود

اما معماري دوري، مانند ریاضیات، دقیق و خشک است، در حالی که معماري یونیایی . با سنگ عمارت میساختند

  . یکی مذکر است، دیگري مونث ;یکی شیوهاي شمالی یا نوردیک است، و دیگري شیوهاي شرقی. شاعرانه است

سنگهاي بزرگی که سرستونها را . زیبایی میآفرید و هم عمارت را حفظ میکردمعماري یونانی، به وسیله ستونها، هم 

به یکدیگر پیوند میدادند، در سبک دوریک جلوهاي ساده داشتند، ولی در سبک یونیایی مرکب از سه الیه بودند، و 

هر دو سبک یونیایی و  در قرن پنجم، در ساختمانها، از. بر فراز آنها قرنیزي مرمري با تزیینات زیاد به نظر میرسید

مجسمه سازان، در مثلثهاي واقع در زیر سقف عمارات، نقوش برجسته بسیار زیبا و جذابی . دوریک استفاده میشد

در معابد، . پشت بام، مفروش از آجرهاي کاشی رنگین و، به نوبه خود، زیبا بود و آبروهاي زیبایی داشت. میساختند

در میان ستونها، و روي دیوارها و هر جاي مناسب دیگر، . بهره میگرفت معماري به حد اشباع از مجسمه سازي

محتمال، بیشتر زیبایی . تمام یا قسمتی از عمارت به وسیله نقاشان رنگین و منقش میشد. مجسمه به چشم میخورد

. ر درآمدهاندآثار هنري یونان از آنجاست که به مرور زمان از شدت رنگها کاسته است، و تصاویر به صورتهاي طبیعت

این دو سبک رقیب، در قرن ششم عظمت ! شاید روزي نقاشیهاي امروزي نیز، از همین لحاظ، زیبایی بیشتري بیابند

یافتند و در قرن پنجم به درجه کمال رسیدند و، از لحاظ جغرافیایی، کشور یونان را به دو بخش غیرمساوي تقسیم 

اطراف اژه، و سبک دوریک در شبه جزیره یونان و نواحی باختري سبک یونیک در نواحی آسیایی و نواحی . کردند

معبد آرتمیس در افسوس، معبد هرا در ساموس، و معبد برانخیداي در نزدیکی میلتوس از شاهکارهاي . رایج شد

هایی باقی  سبک یونیک در سده ششم هستند ولی از ساختمانهاي سبک یونیک پیش از جنگ ماراتون فقط ویرانه

از معبد . برخی از معابد کهن پائستوم و سیسیل از آثار سبک دوریک در سده ششم به شمار میروند. ستمانده ا

با نقشه سپینتاروس، معمار کورنت، در دلفی ساخته شده، آثار مختصري باقی  512 -  548عظیمی که بین سالهاي 

قشه قدیمش بازسازي شد و موقعی که بر اثر زلزله فرو ریخت و مجددا مطابق ن 373این بنا در سال . مانده است

، پیسیستراتوس، بر 530در آتن سبک دوریک رواج داشت، و تقریبا در . پاوسانیاس از یونان بازدید کرد، هنوز برپا بود

که ایرانیان یونیا را گرفتند،  546پس از سال . اساس همین سبک، معبد زئوس را در دشت مقابل آکروپولیس بنا نهاد

در پایان این قرن، . رمندان یونیا به آتیک مهاجرت کردند و سبک یونیک را در آتن رواج دادندصدها تن از هن

. معماران آتنی هر دو سبک را مورد استفاده قرار دادند و زمینه دوره پریکلس را آماده ساختند
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. موسایها یا موزها یعنی االهگان هنر استدر میان یونانیان اصال به معناي بستگی به ) موسیکه)) (موسیقی((کلمه 

آکادمی افالطون را موسیون یعنی موزه، که امروزه بر مخزن آثار فرهنگی اطالق میشود، مینامیدند، زیرا به فعالیتهاي 

به همین دلیل، حوزه اسکندریه را، که در حقیقت دانشگاهی . فرهنگی که مورد توجه خدایان هنر بود میپرداخت

  . میخواندند)) موزه اسکندریه((اي ادبی و علمی به شمار میرفت، براي پژوهشه

مثال در آرکادیا، تمام مردان آزاده . موسیقی در میان یونانیان همان اندازه رواج داشت که امروزه در نزد ما رایج است

نست آواز تا سی سالگی به تحصیل موسیقی میپرداختند، و هر کسی حداقل یک ساز مینواخت، و کسی که نمیتوا

. میگفتند)) شعر چنگی((یونانیان به اشعار لطیفی که همراه نغمه چنگ ترنم میکردند . بخواند بیذوق محسوب میشد

هاي  میساخت، آن را براساس یکی از دستگاه ،))شعر بزمی((، یا به اصطالح امروزیها ))شعر چنگی((کسی که 

قبل از قرن ششم تقریبا هیچ اثر ادبی یونانی جدا از موسیقی . موسیقی تنظیم میکرد و خود، آن را به آواز میخواند

تعلیم و تربیت و ادبیات و دین و جنگ، همه آمیخته با موسیقی بودند، آهنگهاي جنگی در تربیت . وجود نداشت

در قرن هشتم . نظامی نقش عمدهاي ایفا میکردند، و تقریبا آموزش همه دانشها به میانجی شعر صورت میگرفت

. یونانی به کمال خود رسید و صدها آهنگ و دستگاه به بار آورد موسیقی

نی تا زمان آلکیبیادس در آتن بسیار مورد توجه . آالت موسیقی ساده و مثل امروز شامل ابزارهاي زهی و بادي بودند

شکلی  هاي نی زن به هنگام نی زدن به اما آلکیبیادس نی زدن را به ریشخند گرفت و متعرض شد که گونه. بود

پس، جوانان آتنی از آن رو گرداندند و اعالم داشتند که چون مردم بئوسی بهتر از آنان میزنند، نی . مضحک در میآید

  . نی ساده یا اولوس داراي دو تا هفت سوراخ بود! زنی کاري عامیانه است

دست راست خود نگاه میداشتند، و  یا بم مینامیدند و در)) نر((بعضی از نی زنها دو نی به کار میبردند که یکی را نی 

یونانیان کیسهاي به نی آویختند و بدان . یا زیر مینامیدند و در دست چپ نگاه میداشتند)) ماده((دیگري را نی 

همچنین با پیوستن چند نی مدرج، سازي موسوم به سورینکس یا نی لبک . وسیله نی کیسه دار را به وجود آوردند

نیز انتهاي آن را گشاد کردند و جاهاي انگشتان را بستند و بدین وسیله دست به اختراع و . ساختند)) نی پان((یا 

به گفته پاوسانیاس، آواي نی آوایی حزن آور به شمار میرفت و براي مرثیه خوانی و نوحه سرایی . شیپور زدند

سازهاي زهی با انگشت . یکردندیونان ظاهرا نوحه سرایی نم)) دختران نی زن((ولی اولترایداي، یعنی . استعمال میشد

همچنین نوعی عود و چنگی مشابه گیتار داشتند که به هنگام خواندن . یا مضراب نواخته میشد، و آرشه مرسوم نبود

گفتهاند که هرمس و . یونانیان داستانهاي عجیبی راجع به موسیقی دوستی خدایان پرداختهاند. شعر به کار میبردند

آپولون چنگ خود را از روي نیهاي مارسواس، کاهن معبد االهه کوبله، . قی را اختراع کردندآپولون و آتنه آالت موسی

داستانهاي دیگري درباره . اختراع کرد، و این افسانه میرساند که در تاریخ موسیقی، چنگ بیش از نی اهمیت یافت

، برخی از 730شاگرد مارسواس، در اولومپوس، : موسیقیدانان قدیم و سازندگان آالت موسیقی زبانزد یونانیان است

لینوس، معلم هراکلس، نتهاي موسیقی یونانی و بعضی از نواهاي موسیقی را به  ;گامهاي موسیقی را اختراع کرد

شاگردش موسایوس آواز را براي آدمیان  ;اورفئوس، کاهن معبد دیونوسوس، کارهاي عمدهاي انجام داد. وجود آورد

ها چنین  از این گونه افسانه. ین استادان همگی در حوزه موسیقی صاحب کرامت بودندا -موهبتی خوشایند میدانست 

   .استبر میآید که موسیقی یونانی از لیدیا و فروگیا و تراکیا گرفته شده 

مثال در تعظیم دیونوسوس و آپولون و هر خداي دیگر، . سرود و آواز تقریبا در تمام شئون زندگی یونانیان راه داشت

، و براي ورزشکاران فاتح، سرودهایی به ))انکومیا((سرودها و آهنگهایی میساختند، و براي متمولین، مدایحی به نام 

، ))تیکاارو((، ))سکولیا((، ))سومپوسیاکا((همچنین آهنگهایی به نام . میسرودند)) سرود پیروزي((یا )) اپینیکیا((نام 
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، براي غذا خوردن، باده نوشیدن، عشق ورزیدن، زناشویی، سوگواري، و خاك ))ترنوي((، و ))الگیاي((، ))هومنایوي((

، تاك نشانها ))لیتوئرسس((، دروگران آهنگهایی به نام ))بوکولیکا((چوپانان آوازهایی به نام . سپاري تنظیم میکردند

. داشتند)) الینوي((، و بافندگان سرودهایی به نام ))ایولوي((ن آوازهایی به نام ، ریسندگا))اپیلنیا((آوازهایی به نام 

هایی که البته مانند اشعار سیمونیدس  مانند مردم ساده ما، در خانه و مهمانی و کوچه و خیابان نیز به ترنم ترانه

. سمی پایاپاي یکدیگر پیش رفتنددر جریان اعصار پیاپی، موسیقی عامیانه و موسیقی ر. نبود، میپرداختند)) ادبی((

همسرایی براي یونانیان از ارزش فلسفی و عاطفی . در نظر یونانیان، عالیترین وجه موسیقی، همسرایی یا حراره بود

هاي همسرایان در جشنهاي درو،  دسته. عمیقی، که انسان کنونی براي کنسرتو و سمفونی قایل است، برخوردار بود

گاه گاه در شهرها، به هزینه صاحبان مکنت، مسابقات بزرگی . حاضران را به شور میافکندندپیروزي، و مراسم دیگر 

هاي همسرا، به وسیله هنرشناسان، بر اشعار و آهنگهاي زیبا دست  معموال دسته. هاي همسرایان برپا میشد براي دسته

کلیساي یونان در زمان حاضر، کسی  ها، به شیوه در این مسابقه. مییافتند و مدتها براي مسابقه تمرین میکردند

قرنها گذشت تا یونانیان موسیقی سازي را با آواز همراه . منفردا سرود نمیخواند، و خوانندگی با نوازندگی همراه نبود

به این ترتیب، موسیقی یونانی رفته رفته . از صداي خوانندگان باالتر یا پایینتر بود 5/1این موسیقی معموال . کردند

  . یدا کرد و به عواملی مانند هماهنگی و کونترپوان نزدیک شدتکامل پ

از این رو، بسیاري از تعابیر موسیقی کنونی ما از رقص . رقص وقتی که به کمال خود رسید، با آواز گروهی آمیخت

لوکیانوس چون نتوانست منشا رقص را در . ی گرامی میداشتندیونانیان رقص را همانند موسیق .استگرفته شده 

. زمین بیابد، کوشید که رقص را بازتاب حرکات منظم اختران بشمارد

هومر میگفت که دایدالوس محض رقص آردیانه صحنهاي ساخت، و در طی جنگ تروا رقاصی نامدار موسوم به 

به . داخت، و بدین سبب، هیچ نیزهاي به او اصابت نمیکردمریونس همواره، و حتی در میدان کارزار، به رقص میپر

  . نظر افالطون، رقص زاده شوقی طبیعی است براي ابراز شخصیت با حرکات بدن

سقراط خود را با . ارسطو بر آن بود که رقص حرکاتی است موزون براي نمایش امیال و صفات و افعال انسانی

د بود که رقص به همه اندامهاي بدن صحت میبخشد البته او به معقت ;رقصیدن سرگرم میکرد و آن را میستود

  . رقصهاي خاص یونانی نظر داشته است

اما، . برخی از وجوه رقص یونانی محرك تمایالت جنسی است. رقص یونانی با رقصهاي ما غربیان فرق بسیار دارد

لیتی هنري است و، مانند رقصهاي برخالف رقصهاي دونفري امروزي، براي هماغوشی مرد و زن صورت نمیگیرد فعا

. ها و سرودهاي آنان، فراوان بودند رقصهاي یونانی، همانند ترانه. شرقی، دست و بازو را به اندازه پا به کار میاندازد

رقصهاي . از این جملهاند رقصهاي دینی، مثل رقصهاي اسرار دیونوسوسی. رقص نام بردهاند 200نویسندگان قدیم از 

رقصهاي جنگی، مثل رقص پورهیخه که جزو  ;صهاي گومنوپدیا در جشن جوانان عریان اسپارتیورزشی، مثل رق

رقصهاي تشریفاتی سنگین، مثل رقص هوپورخما که در ضمن آن دو  ;مشقهاي نظامی به نونهاالن آموخته میشد

وادث مهم طبیعی و از اینها گذشته، مردم به مناسبت ح. دسته به طور هماهنگ به خواندن و رقصیدن میپرداختند

  . اجتماعی، به رقصهاي گروهی گوناگون اشتغال میورزیدند

همه این هنرهاي زیبا، یعنی شعر بزمی، آواز، موسیقی سازي، و رقص، در یونان قدیم با هم ارتباط نزدیک داشتند، 

رخیلوخوس که اشعار آ. پس، شعر از موسیقی جدا شد. اما از قرن هفتم به بعد کم کم به تخصص و استقالل گراییدند

بزمی را بدون موسیقی میخواند، پیشاهنگ دوره انحطاطی درازي است که شعر را به یک فرشته بال شکسته خاموش 

رقصهاي گروهی هم تجزیه شدند، به این معنی که از آن پس آواز گروهی بدون رقص صورت میگرفت، و . مبدل کرد

این ورزش سخت، نفس را به تنگی میاندازد و در نتیجه به آواز لوکیانوس اعالم داشت که رقص، . رقص بدون آواز
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همچنین موسیقی نوازانی به وجود آمدند که آواز نمیخواندند و با اجراي قطعات زیبایی که . خواندن آسیب میرساند

آواز  بعضی از موسیقیدانان معروف، از قبیل آمویبیوس. بسرعت اجرا میکردند، مورد استقبال مردم قرار میگرفتند

ولی البته . خوان و چنگ نواز، هر بار که هنر خود را به مردم عرضه میداشتند، معادل شش هزار دالر میگرفتند

موسیقیدانان، مانند سایر هنرمندان، در طی همه نسلها از افتخار گرسنگی . نوازندگان گمنام بسختی زندگی میکردند

!. اند برخوردار بوده

رت نصیب کسانی میشد که در چند هنر مهارت داشتند و ماهرانه میتوانستند آواز در یونان کهن، بزرگترین شه

هنرهاي مرکب اینان شاید بمراتب بیش از اپراها و . گروهی بسازند و ساز بنوازند و به تنظیم رقص پردازند

. ا نام برداز این زمره باید ترپاندروس، آریون، آلکمان، و ستسیخوروس ر. ارکسترهاي امروزي هماهنگی داشت

میگویند که چون از تاراس رهسپار کورنت : یونانیان راجع به او افسانهاي دارند ;معروفترین این هنرمندان آریون است

یا باید با : شد، مالحان پولش را سرقت کردند و به او گفتند که دو راه در پیش دارد، و باید یکی از آن دو را برگزیند

ولی در میان . آریون براي آخرین بار سرودي خواند و خود را به دریا انداخت. رق گرددکارد کشته شود و یا در دریا غ

این هنرمند در اواخر سده هفتم در . سوار شد و به ساحل رسید) که شاید چنگ او باشد(امواج بر پشت یک ماهی 

. پنجاه نفري ترتیب دادشهرهاي گوناگون، مخصوصا کورنت، خوانندگان ناآزموده را تربیت کرد و دسته همسرایان 

موضوع آوازهاي او معموال آالم و مرگ دیونوسوس بود، و به افتخار مالزمین افسانهاي این خدا، شرکت کنندگان در 

  . بدین شیوه، بنیاد نمایش تراژدي نهاده شد. مراسم معموال به هیئت بز در میآمدند
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در این قرن، . برجسته است، از لحاظ هنر نمایش اهمیت فوق العاده داردقرن ششم، که در بسیاري از سرزمینها قرنی 

جلوتر نرفته و به نمایش ) پانتومیم(زمینه نمایش یونانی فراهم آمد، حال آنکه انسان قبل از این قرن از نمایش صامت 

  . ناطق نرسیده بود

در این مراسم، . برخاست) یسیسمفال(به گفته ارسطو، نمایش کمدي از مراسم مربوط به پرستش آلت رجولیت 

تندیس بزرگی از آلت رجولیت را به عنوان نشانهاي مقدس از نیروي بارآوري طبیعت حمل میکردند وبراي خدایان 

هدف نهایی . این مراسم را کوموس میگفتند. باروري و زایش، مخصوصا دیونوسوس، سرودهاي گروهی میخواندند

این بود که، با تجسم روابط جنسی، خاك را بر سر غیرت آورند و به ) گرفتکه بعدا معنی عیاشی به خود (کوموس 

مردمی که در مراسم شرکت . در طی این مراسم، قیود اجتماعی به طور موقت کنار گذاشته میشد. باروري برانگیزند

بعدا این . دمیکردند، دم بز و نیز آلت رجولیت بزرگی که از چرم سرخ ساخته میشد، به لباس مخصوص خود میبستن

. لباس در نمایشهاي کمیک متداول شد، و آریستوفان، نمایشنامه نویس آتنی، هم آن را در نمایشهاي خود داخل کرد

دلقکان، تا قرن پنجم در امپراطوري روم غربی، و تا پایان کار امپراطوري روم شرقی، در خطه بیزانس، عالمت آلت 

در کمدیهاي قدیم یونان، عالوه بر ارائه عالیم جنسی، رقص فضیحت . درجولیت را در نمایشهاي خود به کار میبردن

کمدي کهن یونانی از این مراسم ناشی شد و تا زمان مناندروس جنبه جنسی قوي . بار کورداکس نیز اجرا میشد

. داشت و بیش از هر چیز، عشق و زناشویی و وصال را مورد بحث قرار میداد

شخصی به نام سوساریون در نزدیکی شهر سیراکوز آن مراسم را دگرگون کرد و  م، ق 560اول بار در حدود سال 

این گونه نمایش از سیسیل به پلوپونز و سپس به آتیک راه یافت، و نمایش . نمایش کمدي غیر جنسی به وجود آورد

ست، شهرها پس از یک قرن، چنانکه ارسطو نوشته ا. دهندگان سیار و نمایش دوستان محلی از آن تقلید کردند

  . به بعد در جشنها مورد استفاده قرار دادند 465نمایش کمدي جدید را جدي گرفتند و از 
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سرود ((کلمه تراژدي به معنی . هاي همسرایان در مراسم دیونوسوس سرچشمه گرفت نمایش تراژدي از نمایش دسته

مراسم دیونوسوس، تا زمان اوریپید، اساسا  .از آنجا پیدا شد که نقش پردازان آن مراسم به هیئت بز در میآمدند)) بز

مضحک بود، و چنانکه ارسطو میگوید، مدتی طول کشید تا نمایش تراژدي از خالل قطعات کمیک بیرون آمد و 

از جمله، پرستش مردگان و تجسم برخی از  ;مسلما عوامل بسیار در ظهور تراژدي دخالت داشتند. استقالل یافت

زئوس، ازدواج زئوس با هرا، مصایب دمتر و پرسفونه، و از اینها مهمتر، در پلوپونز و آتیک،  حوادث خدایان، مانند تولد

این گونه نمایشها را به یونانی درومنا میگفتند که به معنی ماوقع یا رویداد است، و . مرگ و رستاخیز دیونوسوس

پدید آمد، منجمله در سیکوئون که تا نمایش تراژدي در نواحی متعدد . کلمه درام به معنی نمایش از آن مشتق شد

عصر کلیستنس، به یاد آالم آدراستوس، شاه باستانی آن دیار، سرودهاي گروهی میخواندند و در ایکاریا که بزي را 

که معنی واژه تراژدي است، در ابتدا مناجاتی در مورد این خدا بوده )) سرود بز((شاید . نثار دیونوسوس میکردند

  . است

ایشهاي کمدي و تراژدي جزو مراسم جشن دیونوسوس بود و، تحت ریاست کاهنان آن خدا، در در آتن، نم

مجسمه دیونوسوس را به . اجرا میشد)) هنرمندان دیونوسوسی((تماشاخانهاي به نام او، و به توسط بازیگرانی به نام 

  . ذت بردتماشاخانه میآوردند و در برابر صحنه میگذاشتند تا او نیز از تماشاي نمایش ل

اگر در . پیش از شروع نمایش، حیوانی را براي خدا قربانی میکردند، و صحنه به صورت معبدي مقدس در میآمد

همان طور که تراژدي . تماشاخانه خطایی از کسی سر میزد، او را به عنوان ناقض قوانین دینی به مجازات میرساندند

شن لنایا که آن هم به دیونوسوس مربوط بود به شمار در جشن دیونوسوس اهمیت داشت، کمدي فعالیت اصلی ج

بر روي هم، نمایش یونانی در اصل، همانند نمایش دینیی که کاتولیکهاي قرون وسطی برگزار میکردند، به . میرفت

موضوع آالم و مرگ موجودات آسمانی میپرداخت، ولی بعدا، به پایمردي شاعران، موضوع عذاب و مرگ قهرمانان 

کمدي، فرد را شاد و بی پروا میکرد، و تراژدي، با ارائه تلخیهاي دیگران، از حدت . یونانی را پیش کشید هاي افسانه

نمایش یونانی با جو دینی خود، مردم را مسحور میکرد، و این است یکی از علل تفوق . تلخی فرد تماشاگر میکاست

. آن بر نمایش پیشرفته انگلیس در عصر الیزابت

میخواندند، )) رقاص((بازیگران را . یون و سایرین به وجود آوردند، تا عهد اوریپید محور نمایشها بودهمسرایی، که آر

براي آنکه . زیرا قسمت اعظم فعالیت آنها رقص و همراه با آواز بود، و در مواقعی، این بازیگران معلم رقص نیز بودند

اشت که یک تن در برابر دسته همسرایان قرار گیرد و با نمایش از عهده بیان روابط متقابل انسانها برآید، ضرورت د

  . این نکته را یکی از رقاصان نامدار به نام تسپیس دریافت. آن مقابله کند

تسپیس که با مراسم دینی دیونوسوس در . وي از مردم ایکاریا بود، و ایکاریا شهري است نزدیک مگارا و الئوسیس

نه و دیونوسوس در الئوسیس آشنایی نزدیک داشت و نقشهاي گوناگون را مگارا و نمایشهاي دینی دمتر و پرسفو

در . ماهرانه بازي میکرد، در حین رقص، ظاهرا براي خودنمایی، از دسته همسرایان دور میشد و منفردا آواز میخواند

سولون از مشاهده . نتیجه، رفته رفته، در صحنه نمایش، میان او و دسته همسرایان گفتگو البته به آواز در میگرفت

یکی از نمایشهاي او سخت ناراحت شد و نمایش را وسیلهاي جدید براي فریب مردم، و مخالف اخالق شمرد چنانکه 

پیسیستراتوس نظري بازتر داشت و در جشن . دیگران هم، در ادوار دیگر، همین اتهامات را بر نمایش وارد ساختهاند

. ، تسپیس در این مسابقه نمایشنویسی پیروز شد534در . ن برپا کرددیونوسوس مسابقاتی میان نمایشنامه نویسا

پنجاه . نمایشنامه بنویسد 160سپس این هنر بسرعت پیش رفت، به طوري که در طی نسل بعد خوئریلوس توانست 

ش سال بعد از تسپیس، وقتی اشیل و آتن از جنگ ساالمیس فاتحانه برگشتند، زمینه براي آغاز تاریخ درخشان نمای

  . در یونان فراهم آمد
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VI - نظري به گذشته  

اگر به این تمدن عظیمی که در صفحات گذشته طرح کلی آن ذکر شد پس بنگریم، در خواهیم یافت که یونانیان 

نظري اجمالی به آنچه رفت، نشان میدهد که ناحیه اژه، مانند کندوي . براي چه در ماراتون در برابر ایرانیان جنگیدند

یونانیان جنگجوي و چابک و نوآوري که با سرسختی در هر بندري مستقر میشوند و اقتصاد خود را از مرحله زنبور، از 

. کشتکاري تا مراحل صنعت و تجارت کامل میبخشند و ادبیات و فلسفه و هنري عالی به وجود میآورند، ماالمال است

قرن . اکنده شد و به دوران بلوغ خود رسیدشگفت آور است که این فرهنگ جدید چگونه چنین سریع و پردامنه پر

  . م زمینه دستاوردهاي قرن پنجم را فراهم آورد ششم ق

ها، مانند شعر رزمی و بزمی، آزادي عمومی، فعالیت فکري زنان، و تا  دوره آغازین این تمدن، در برخی از زمینه

تی بنیاد دموکراسی را هم باید در این ح. اندازهاي حکومت، از دوره پختگی آن دوره دموکراسی پریکلس برتر است

. زیرا در پایان قرن ششم، دیکتاتورها چنان یونانیان را به نظم آوردند که براي آزادي آمادگی یافتند. دوره بیابیم

هنوز هیچ اجتماع بزرگی جرئت آن . اصل حکومت مردم بر مردم که در یونان پدید آمد، در جهان امري بیسابقه بود

این احساس غرورانگیز استقالل فردي و جمعی، . ون وجود پادشاه، حیات سیاسی را امکانپذیر بداندنداشت که بد

یونانیان، به برکت آزادي، در هنر و ادب و علم و فلسفه به پیشرفتهاي باور نکردنی  ;انگیزه تمام فعالیتها در یونان شد

ها دل خوش کرده بود و  به خرافات و کرامات و افسانه البته در آن زمان، مانند امروز، بخش اعظم جامعه. نایل آمدند

با این حال، زندگی یونانیان بر نظام دنیوي خردمندانهاي استوار بود، و سیاست و . از این راه خاطر خود را تسال میداد

  . قانون و ادب و علم از تحمیالت روحانیان بر کنار ماند

علم، که تقریبا هیچ سابقهاي نداشت،  ;مقوالت طبیعی تبیین کردفلسفه کمکم علم وجود انسان و تن و جان را با 

و اقلیتی از رهایشگران جامعه، روشنی و  ;اقلیدس تنظیم گردید)) اصول هندسه(( ;براي نخستین بار پایه گذاري شد

ثر مساعی این دستاوردها، و امیدي که در پرتو آنها به جان تابید، بر ا. نظم و صداقت فکري را آرمان خود شمردند

قهرمانی مادي و معنوي، از دست مرگبار استبداد بیگانه و ظلمت خرافات مصون ماندند و تمدن اروپایی را از امتیاز 

  . خطیر آزادي برخوردار کردند

  

فصل دهم

  کشمکش براي کسب آزادي

  

I  - ماراتون  

درازدست، یونان بیش از بیست در زمان سلطنت داریوش و خشیارشا و اردشیر : ((هرودوت، مورخ یونانی، میگوید

چون از هر طرف بسط . ملت یونان میبایست جریمه پیشرفت خود را میپرداخت.)) نسل گذشته متحمل بدبختی شد

  . مییافت، ناچار میبایست دیر یا زود با نیروي قوي پنجهاي روبرو شود

وري اسپانیا تا دورترین بنادر دریاي سیاه هاي تجارتی را از ساحل خا یونانیان، که به دریانوردي گرایش داشتند، جاده

هاي دریایی اروپایی، که از یونان و ایتالیا و سیسیل رو به شرق میرفتند، پیوسته به طور روزافزونی  این راه. بسط دادند

ر هاي هندوستان و ایران و فنیقیه، رقابت میکردند و این رقابت ناچا با خطوط زمینی و دریایی مشرق زمین، یعنی راه

به جنگهایی انجامید، مانند جنگهاي الده، ماراتون، پالتایا، هیمرا، موکاله، ائورومدون، گرانیکوس، ایسوس، آربال، 

در این زمینه، غربیان بر شرقیان پیروز شدند، زیرا از یک طرف حمل و نقل دریایی ارزانتر از حمل و . کاناي، و زاما

www.IrPDF.com



٨۴١

ن عمومی تاریخ این است که اقوام خشن شمالی بر اقوام راحت طلب و نقل زمینی است، و از طرف دیگر تقریبا قانو

  . هنر دوست جنوبی فایق میآیند

، داریوش اول، پادشاه ایران، از تنگه بوسفور گذشت، سکوتیا را اشغال کرد، و به طرف باختر پیش رفت 512در سال 

و او، شامل ایران، افغانستان، شمال هندوستان، هنگام بازگشت او به پایتخت خود، قلمر. و تراکیا و مقدونیه را گرفت

ترکستان، بین النهرین، شمال عربستان، مصر، قبرس، فلسطین، سوریه، آسیاي صغیر، قسمت خاوري اژه، تراکیا و 

این بزرگترین امپراطوریی بود که تا آن زمان به وجود آمده بود، و دامنه آن چنان وسعت گرفت که . مقدونیه بود

تنها کشوري که در خارج حیطه سیاسی و تجارتی این امپراطوري قرار داشت، . ح آتی خود را برانگیختباالخره فات

ولی، . از نواحی یونان را نمیشناخت و از آتنیان چیزي نمیدانست، داریوش جز یونیا، هیچ یک 510در سال . یونان بود

ایرانی در ساردیس رفت، ) حاکم(نزد ساتراپ . شد م، جبار آتنی، هیپیاس، که بر اثر انقالب آتن خلع ق 506در حدود 

. از او خواست که به وي کمک کند، آتیک را به او بازگرداند، و او را تحت حمایت حکومت ایران قرار دهد

شهرهاي یونانی آسیاي صغیر، . ، واقعه دیگري ایرانیان را بیش از پیش متوجه یونان کرد500عالوه بر این، در سال 

ناگهان به عزل ساتراپهاي ایرانی خود پرداختند و استقالل خود . قرن تحت حکومت ایران اداره میشدند که قریب نیم

آریستاگوراس که از مردم میلتوس بود، به اسپارت رفت و از آن دولت کمک خواست، ولی توفیقی . را اعالم داشتند

میرفت، شتافت و به قدري تقاضایش را با مهارت به از آنجا به آتن، که مادر بسیاري از شهرهاي یونیا به شمار . نیافت

در طی این ماجرا، مردم شهرهاي یونیا، با . میان گذاشت که آتنیها بیست کشتی براي تقویت شورشیان فرستادند

هر شهر سرکش مستقال دست به تجهیز سپاهیان خود . شدتی دیوانهوار، که مخصوص یونانیان است، عمل میکردند

سپاه شهر میلتوس دلیرانه، ولی بیخردانه، به ساردیس حمله برد و آن را به آتش . راي خود برگزیدزد و فرماندهی ب

اما . سپس شورشیان یونیایی، بر اثر اتحاد، بر نیروي دریایی متحدي دست یافتند. کشید و تبدیل به تل خاکستر کرد

نیروي دریایی ایران در الده با نیروي  ، که494جنگجویان ساموس مخفیانه با ساتراپ ایرانی همدست شدند و در 

یونیاییها برخورد کرد، پنجاه کشتی ساموس بدون جنگ به راه خود رفتند و چندین کشتی دیگر از آنها پیروي 

قواي یونیاییها شکست فاحشی خورد، و تمدن یونیایی هرگز نتوانست از عواقب این ضربات مادي و روحی . کردند

رانیان شهر میلتوس را محاصره و اشغال کردند، افراد ذکور آن را به قتل رسانیدند، اطفال و پس از آن، ای. رهایی یابد

زنان را به اسارت بردند، و آن شهر بزرگ را طوري به باد غارت گرفتند که به صورت شهر بسیار کوچک و کم اهمیتی 

اریوش، که از دخالت آتنیها عصبانی شده در نتیجه، حکومت ایرانی بار دیگر در سرتاسر یونیا برقرار شد و د. درآمد

پس، نیروي شهر کوچک آتن، همراه با نیروي شهرهاي وابسته به آن، با . بود، تصمیم گرفت یونان را تسخیر کند

  . امپراطوري ایران، که صد بار قویتر از آن بود، رو به رو شد

در . داتیس، از ساموس به دریاي اژه تاخت، نیروي دریایی ایران با ششصد کشتی جنگی، به فرماندهی 491در سال 

ائوبویا پس . راه خود براي مطیع ساختن جزایر سیکالد توقف کرد و سپس با دویست هزار تن به ساحل ائوبویا رسید

. از کشمکش مختصري تسلیم شد، و ایرانیان از خلیج گذشتند و به آتیک رسیدند و نزدیک دشت ماراتون خیمه زدند

یپیاس، میخواستند، در آن دشت وسیع، سوار نظام خود را که سخت قویتر از سوار نظام یونانیان بود، زیرا، به توصیه ه

  . به کار گمارند

یونانیان از شنیدن این اخبار به هراس افتادند، زیرا تا آن وقت سپاهیان ایران در هیچ جنگی شکست نخورده، و 

امکان داشت ملتی کوچک و پراکنده که با وحدت بیگانه  چطور. پیشرفت امپراطوري ایران هرگز متوقف نشده بود

شهرهاي شمال یونان میل نداشتند در برابر چنین دشمن قوي . بود، بتواند جلوي سیل ارتش مشرق زمین را بگیرد

. اسپارت، با بیمیلی، خود را آماده میکرد. پنجهاي مبارزه کنند
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در آتن، میلتیادس بردگان را . اهالی را اجبارا به ماراتون فرستادشهر کوچک پالتایا بسرعت آماده شد و عده زیادي از 

وقتی که دو سپاه با هم روبرو شدند، یونانیان . ها عبور داد و به میدان جنگ رسانید آزاد کرد و همراه آزادگان از کوه

ایرانیان دلیر . میرسیدقریب بیست هزار مرد جنگی داشتند، در حالی که شمار سپاه ایرانیان احتماال به صد هزار تن 

. هاي دفاع و حمله جمعی یونانیان آشنایی نداشتند بودند، ولی در جنگ تن به تن کار آزموده نبودند و با شیوه

یونانیان با نظم و انضباط و جرئت دست به جنگ زدند و فرماندهی سپاه را به ده سردار محول کردند و مقرر داشتند 

اما سرداران دهگانه بزودي به این کار حماقتآمیز پی . فرماندهی را بر عهده گیرندکه هر کدام بنوبت یک روز مقام 

دیگران نیز از او . پس، یکی از آنان، به نام آریستیدس، اختیارات خود را به سردار دیگر، میلتیادس، واگذاشت. بردند

پاه عظیم ایرانی شکست سختی در نتیجه، ارتش کوچک یونان، به فرماندهی این سردار پردل، بر س. پیروي کردند

تن  6400اگر شهادت یونانیان در این باره صحیح باشد، در جنگ ماراتون، . وارد ساخت که در تاریخ نظیر ندارد

هنگامی که اسپارتیان به میدان جنگ رسیدند، جنگ پایان . یونانی نابود شدند 192ایرانی از بین رفتند، ولی فقط 

  . اخیر خود اظهار تاسف کردند و به ستایش فاتحین پرداختندیافته بود، و اسپارتیان از ت

II - آریستیدس و تمیستوکلس  

زندگی سیاسی میلتیادس، و همچنین آریستیدس، بخوبی نشان میدهد که چگونه جامعه یونانی جامع مردم نجیب و 

به غرور افتاد و دستور داد تا  میلتیادس، بر اثر ستایش مردم یونان،. آرمانگراي، و مردم کلبی مسلک و ستم پیشه بود

چون کشتیها حاضر شد، میلتیادس آنها را به پاروس . مردم آتن هفتاد کشتی را، زیر فرماندهی او، آماده جنگ کنند

چون . بپردازند تا از قتل عام ایمن مانند) دالر امریکایی 600000معادل (برد و از اهالی شهر خواست که یکصد تالنت 

اندکی . جریمه کردند) یعنی نصف آن مبلغ(سید، آتنیها او را فرا خواندند و به پرداخت پنجاه تالنت این خبر به آتن ر

  . بعد، میلتیادس مرد، و پسرش کیمون، که بعدا رقیب پریکلس شد، جریمه را پرداخت

ک اسپارتی آریستیدس، مردي که در ماراتون میلتیادس را به مقام سپهساالري رسانید، از لحاظ طرز زندگی به ی

رفتاري آرام و متین و روشی ساده داشت و بسیار درست و انحرافناپذیر بود، به طوري که مردم او را به . میمانست

وقتی که در یکی از نمایشهاي اشیل، بازیگران کلمات زیر را میخواندند، همه حضار رو به  ;ملقب کردند)) عادل((لقب 

: مضمون شعر چنین بود. شاعر دانستند آریستیدس کردند و او را تجسم زنده بیان

او داراي هدفی است و از اعماق وجود خود، فرزانگی و . وي فقط در ظاهر دادگر نیست، بلکه براستی چنین است

  . خردمندي را میرویاند

به حفظ یونانیان، چون اردوگاه ایرانیان را در ماراتون تصرف کردند و ذخایر نفیسی در چادرها یافتند، آریستیدس را 

پس از . آن گماشتند، و او، به طوري که مشهور است، خود چیزي برنداشت و دیگران را هم از برداشت آن بازداشت

جنگ، حکومت آتن از مردم خواست که ساالنه مبلغی براي دفاع عمومی به خزانه دلوس بپردازند، و تعیین مبلغی را 

با وجود اینها، آریستیدس . کس اعتراضی به تصمیم او نکردکه باید پرداخته شود به آریستیدس واگذاشت، و هیچ 

با کلیستنس که از مروجین دموکراسی آتن بود دوستی نزدیک داشت، ولی معتقد بود . حکومت مردم را نمیپسندید

که رفیقش به حد کافی از دموکراسی به مردم نصیب داده است، و هر گونه اختیارات دیگري که به مجلس مردم داده 

آریستیدس هر جا سواستفادهاي میدید، پرده از آن بر . سبب فساد دستگاه اداري و بی نظمی خواهد شدشود 

حزب دموکرات، به رهبري تمیستوکلس، براي دفع او، از وسیلهاي که . از این رو، دشمنان زیاد پیدا کرد. میداشت

، تنها شخصی که در تاریخ آتن 482در  پس،. این وسیله، تبعید بود. کلیستنس کرارا به کار برده بود، سود جست

معروف است که چون از مردم خواسته شد . معروفیت و در عین حال شرافت داشت، در اوج شهرت خود، تبعید شد

که درباره تبعید او راي دهند، یک تن آتنی بیسواد، که آریستیدس را نمیشناخت، ندانسته نزد او رفت و خواستار شد 
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آنگاه از مرد بیسواد پرسید که چرا با . آریستیدس چنان کرد. فق تبعید آریستیدس بنویسدکه از طرف او رایی موا

مینامند، خسته  <عادل>از بس شنیدهام که مردم او را : ((تبعید آریستیدس موافق است، و جواب گرفت که

ست هرگز مردم آتن او را پس از آنکه آتنیان راي به تبعید آریستیدس دادند، وي اظهار داشت که امیدوار ا!)) شدهام

  . به یاد نیاورند

. مورخان اعتراف میکنند که بزرگان آتن عموما در کشورداري به بی پروایی و تندروي میگراییدند و به خطر میافتادند

تمیستوکلس هم مانند آلکیبیادس مردي بسیار الیق و، به قول توسیدید که پیوسته طریق اعتدال را میپیموده است، 

توانست . وي، مانند میلتیادس، آتن را نجات داد، ولی نتوانست خود را نجات دهد. مجید فوق العاده استشایسته ت

وي : ((چنانکه پلوتارك میگوید. امپراطوري وسیعی را شکست بدهد، ولی بر شهوت خود براي کسب مقام پیروز نشد

تعلیماتی که براي ارتکاب کارهاي خوشایند به  به راهنماییهایی که براي اصالح رفتار و اخالقش به عمل میآمد، و به

ولی به هر چه براي تقویت اندیشه میگفتند، و یا براي حسن تدبیر پیشنهاد . او داده میشد، هیچ گاه اعتنا نمیکرد

بدبختانه، تمیستوکلس و آریستیدس، هر دو، به . میکردند، توجه میکرد و اطمینان داشت که طبعا آماده تعالی است

ز مردم کئوس به نام ستسیالئوس دل دادند و دیر زمانی با یکدیگر دشمنی کردند، در حالی که جمالی که دختري ا

با اینهمه، تمیستوکلس، با دوراندیشی و نیروي عظیم خود، زمینه . مسبب این دشمن شده بود، چندان دوامی نیاورد

به بعد، شروع به طرح نقشه  493از  ;موار کردپیروزي یونانیان را در جنگ ساالمیس، یعنی بزرگترین جنگ یونان، ه

آتنیها را واداشت که مبلغی را که از معادن نقره الئوریون  482و بناي بندرگاه جدیدي در پیرایئوس کرد، و در 

باید دانست که بدون نیروي دریایی آتن، مقاومت در . عایدي داشتند، براي ساختن یکصد کشتی جنگی صرف کنند

. مکان نداشتمقابل خشیارشا ا

III  -  خشیارشا  

پدر و فرزند، هر دو، افرادي الیق و با فرهنگ . م درگذشت، و خشیارشاي اول به سلطنت رسید ق 485داریوش در 

بودند، و اگر تصور کنیم که جنگ یونانیان و ایرانیان مبارزه ملتی متمدن با ملتی وحشی است، دچار اشتباه بزرگی 

ال یونان قاصدانی به آتن و اسپارت فرستاد و از آنها خواست که به نشانه اطاعت، به داریوش قبل از اشغ. شدهایم

اسپارتیان این واقعه را، مطابق عقاید خرافی . ولی هر دو شهر قاصدان را کشتند. قاصدان او خاك و آب تسلیم دارند

د پشیمان، و خواستار شدند که دو خود، به فال بد گرفتند، از کرده خود که نقض یکی از اصول روابط بین المللی بو

نفر از اهالی شهر به نزد پادشاه ایران روند و خود را تسلیم دارند و به مجازاتی که پادشاه بزرگ شایسته میداند تن در 

هاي قدیمی و توانگر بودند، داوطلبانه نزد خشیارشا  دو تن به نام سپرتیاس و بولیس، که متعلق به خانواده. دهند

  . د را آماده مرگ معرفی کردندرفتند و خو

خشیارشا با عظمت روحی راستین جواب داد که وي حاضر نیست، مثل اسپارتیان، با : ((هرودوت چنین میگوید

چون او اسپارتیان را براي چنین . کشتن فرستادگان، مقرراتی را که باید همه مردمان رعایت کنند، زیرپا گذارد

خشیارشا با تانی، ولی پیگیرانه، به فراهم آوردن مقدمات .)) آن نمیشود رفتاري سرزنش کرده است، خود مرتکب

مدت چهار سال از همه استانهاي کشور خود مهمات و سپاه خواست و در سال . دومین حمله ایران به یونان پرداخت

  . باالخره آماده حرکت شد 481

به گفته هرودوت، اردوي خشیارشا مرکب . شاید تا قبل از عصر حاضر چنان لشکرکشی عظیمی سابقه نداشته است

بود از دو میلیون و ششصد و چهل و یک هزار جنگجو و عدهاي معادل آن، شامل مهندس، غالم، بازرگان، ماموران 

هرودوت از سر مبالغه میگوید که اگر قشون خشیارشا از رودخانهاي آب میآشامیدند، آن . تهیه آذوقه، و فواحش

البته این اردوي بزرگ، اقوام گوناگون مانند پارسیان، مادها، بابلیها، افغانها، هندیها، ! رودخانه فورا خشک میشد
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بلخیها، سغدیها، سکاها، آشوریها، ارمنیها، مردم کولخیس، سکوتیا، پایونیا، موسیا، پافالگونیا، فروگیا، تسالیا، لوکري، 

فنیقیه، سوریه، عربستان، مصر، حبشه، و لیبی را در بر  بوئسی، لیدیا، تراکیا، آیولیا، یونیا، کاریا و کیلیکیا، قبرس،

کشتی  1207میگرفت و به پیادگان، اسب سواران، ارابه سواران، فیل سواران، و نیروي دریایی که به قول هرودوت 

ا عدهاي از جاسوسان یونانی در اردوگاه ایران دستگیر شدند، و یکی از سرداران فرمان اعدام آنه. داشت منقسم میشد

زیرا . ولی خشیارشا این فرمان را لغو کرد، و آنان را در میان اردوي خود گردش داد و آن وقت آزاد کرد. را داد

. اطمینان داشت که اگر یونانیان از بزرگی سپاه او مطلع شوند، بسرعت تسلیم او میشوند

فنیقی پلی، که از شاهکارهاي  در آنجا مهندسین مصري و. ، این سپاه عظیم به داردانل رسید480در بهار سال 

کشتی در سرتاسر تنگه قرار  674هاي هرودوت اعتماد کنیم،  اگر به گفته. عجیب علم قدیم به شمار میرود، ساختند

  . و هر کشتی طوري قرار گرفت که قسمت جلوي آن به طرف جریان آب باشد. داده شد

ا طنابهایی از کنف یا پاپیروس به هم بستند، و بدان پس، کشتیهاي پیاپی را با لنگرهاي سنگین متوقف کردند و ب

بعدا مقداري درخت بریدند و به وسیله آنها روي کشتیها جادهاي به . شیوه یک ساحل را به ساحل دیگر پیوستند

در ابتدا و انتهاي این جاده یا پل، حایلهایی ساختند تا چارپایان از دیدن . وجود آوردند و با برگ و خاك پوشاندند

با اینهمه، بسیاري از چارپایان و حتی سربازان به زور تازیانه از روي پل . نظره دریا به وحشت نیفتند و رم نکنندم

. پل مقاومت کافی داشت، و در مدت هفت شبانه روز تمام سپاه و تجهیزات با موفقیت از آن عبور کردند. گذاشتند

س پنداشت و پرسید که چرا خداي خدایان براي گرفتن یونان یکی از بومیان که این منظره را دید، خشیارشا را زئو

کوچک تن به این همه زحمت میدهد، در حالی که میتواند با پدید آوردن یک رعد و برق، این ملت سرکش را نابود 

  . کند

. یکردنیروي دریایی ایران در نزدیکی ساحل حرکت م. سپاه ایران، از طریق تراکیا، تا مقدونیه و تسالیا پیش رفت

کشتیها، براي آنکه از طوفانهاي دریاي اژه ایمن مانند، از ترعهاي به طول دو کیلومتر، که در کوه آتوس به وسیله 

گویند که اگر این ارتش فقط دو وعده غذا در شهري صرف میکرد، آن شهر دچار قحطی . کارگران کنده شد، گذشتند

ایی کند، ششصد تالنت نقره، که در حدود یک میلیون دالر تاسوس، براي اینکه یک روز از خشیارشا پذیر. میشد

یونانیان شمالی، و حتی مرزنشینان آتیک، یا از ترس یا به طمع مال، اجازه دادند که سپاهیان آنها . است، خرج کرد

  . در شمال، فقط شهرهاي پالتایا و تسپیاي آماده جنگیدن شدند. به انبوه سپاه خشیارشا بپیوندند

IV - یس ساالم

نمیتوان تصور کرد که یونانیان جنوبی از نزدیک شدن این سپاه چند زبانه، که مانند بهمن جلو میآمد، چه وحشت و 

سرزمینهایی که هنوز به یونان اظهار . مقاومت در برابر این عده، جنون محض به شمار میرفت. اضطرابی داشتند

اما، براي نخستین بار، شهر . هم ارتش خشیارشا فراهم آورندوفاداري میکردند، نمیتوانستند ارتشی حتی به قدر یک د

آتن و اسپارت، یکدل و یک فکر، با هم کار کردند، و نمایندگان آنها بسرعت به شهرهاي پلوپونز رفتند و از آن شهرها 

بیشتر شهرها در جنگ شرکت کردند، ولی آرگوس از کمک . خواستند که در ارسال نفرات و مهمات شتاب ورزند

  . امتناع ورزید و هیچ وقت هم از ننگ آن رهایی نیافت

اسپارتیها نیروي . آتنیها نیروي دریایی خود را آماده کردند و براي مقابله با نیروي دریایی ایران به شمال اعزام داشتند

نیروي دو . کوچکی به رهبري شاه خود، لئونیداس، براي کند کردن پیشروي خشیارشا، به تنگه ترموپیل فرستادند

  . دریایی، در آرتمیسیون، واقع در ساحل شمالی ائوبویا، با هم رو به رو شدند

ولی مردم ائوبویا که . دریاساالران یونانی چون فراوانی کشتیهاي دشمن را دیدند، آهنگ عقب نشینی کردند

نی، رشوهاي به مبلغ سی میترسیدند ایرانیان در سواحل شهر آنان فرود آیند، براي تمیستوکلس، فرمانده سپاهیان آت
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او هم این رشوه . فرستادند، مشروط بر اینکه رهبران یونانی را از عقب نشینی باز دارد) دالر 180000معادل (تالنت 

ها، پیامهایی براي  تمیستوکلس، با هوشمندي خاص خود، مالحان را واداشت که روي صخره. را میان آنان تقسیم کرد

دریایی ایران بودند، حک کنند و از آنان بخواهند که یا سپاه ایران را ترك گویند و یا  یونانیانی که در خدمت نیروي

وي امیدوار بود که اگر دریانوردان یونانی این کلمات را ببینند، به . اینکه علیه مادر میهن خود، دست به جنگ نزنند

شود و سربازان یونانی خود را در جنگ  و اگر خشیارشا آن را ببیند و بفهمد، بیمناك ;سود یونانیان تحریک شوند

دو طرف، در دریا، یک روز تمام جنگیدند و شب هنگام، بدون اینکه هیچ طرفی به پیروزي رسیده . دخالت ندهد

یونانیان، با توجه به قلت . آن وقت، یونانیان به آرتمیسیون، و ایرانیها به آفتاي رفتند. باشد، دست از جنگ کشیدند

ولی وقتی که اخبار مصیبت ترموپیل به گوش آنان . نگ بی پیروزي را براي خود فتحی شمردندعددي خود، این ج

  . نیروي دریایی را به جنوب ساالمیس فرستادند تا پناهگاهی براي آتن فراهم آید. رسید

محلی به نام  ترین مقاومت تاریخی، بر اثر خیانت برخی از سپاهیان، در در طی این احوال، لئونیداس با وجود دلیرانه

عدهاي از مردم تراخیس نه تنها راه سري و غیرمستقیم کوهستانی را به خشیارشا . مغلوب شد)) هاي گرم دروازه((

لئونیداس که، براي جلوگیري از انهدام . نشان دادند، بلکه عمال از آن راه، او را به پشت جبهه اسپارتیان هدایت کردند

و دو . همه یاران او به قتل رسیدند. ده را همراه خود برداشته بود، ایستادگی ورزیدها، فقط پدران سیصد خانوا خانواده

به گفته . تن اسپارتی که زنده ماندند، یکی در پالتایا فرو افتاد و مرد، و دیگري از شدت خجلت خود را به دار آویخت

قبر قهرمانان یونانی جملهاي بدین  بر روي. تن کشته دادند 300تن، و یونانیان  20000مورخان یونانی، ایرانیان 

هنگامی .)) ایم برو به اسپارتیان بگو که ما براي اطاعت از قوانین آنها در این مکان خفته! اي بیگانه: ((مضمون نوشتند

که ایرانیان در راه آتن همه موانع پیشروي را از میان بردند، یونانیان اعالم داشتند که هر فرد آتنی، به هر وسیله که 

. پس، بعضی از آتنیان به آیگینا و بعضی به ساالمیس و بعضی به ترویزن گریختند. یتواند، خانواده خود را نجات دهدم

. با این وصف، جمعی از مردان آتنی براي خدمت در ناوگان یونان، که از آرتمیسیون باز میگشت، نامنویسی کردند

مینویسد که حیوانات اهلی شهر به دنبال اربابان خود به  ;دپلوتارك تصویر بسیار موثري از این منظره به ما میده

ساحل میرفتند، و چون صاحبان خود را میدیدند که بر کشتیها سوار میشوند و آنها را تنها میگذارند، فریاد و فغان 

 سگ کسانتیپوس، پدر پریکلس، به دریا جست و شناکنان همراه کشتی وي رفت تا به ساالمیس رسید و! میکشیدند

براي دریافت غیرت وطنی آتنیان، باید به یاد آوریم که چون یک آتنی در . در آنجا از شدت خستگی جان سپرد

هاي او را  مجلس عمومی خواستار تسلیم شد، بیدرنگ به قتل رسید، و سپس زنان به خانه او ریختند و زن و بچه

پس، فرمان به غارت و آتش . خالی از سکنه دید خشیارشا، به هنگام ورود به آتن، شهر را. سنگسار کردند و کشتند

. زدن آن داد

کشتی  300در برابر آن  ;کشتی بود، وارد خلیج ساالمیس شد 1200اندکی بعد، نیروي دریایی ایران، که شامل 

اجهه اکثر دریاساالران یونانی مخالف این مو. یونانی، که به شیوه یونانیان فرمانده واحدي نداشتند، صف آرایی کردند

خطرناك بودند، اما تمیستوکلس، که تصمیم داشت از هر راه ممکن کشتیهاي یونانی را به میدان عمل بکشاند، دست 

مطابق این . به طرح و اجراي یک نقشه زد نقشهاي که اگر به غلبه ایرانیان میانجامید، به قیمت جان او تمام میشد

غالم به خشیارشا اطالع داد که یونانیان قصد دارند شب هنگام  .نقشه، غالم مورد اعتمادي را نزد خشیارشا فرستاد

. کشتیهاي خود را از میدان بیرون برند، و ایرانیان با محاصره کردن ناوگان یونانی، میتوانند آن را منهدم کنند

. ه جنگ شدنداز این رو، یونانیان مجبور ب. هاي فرار را بر کشتیهاي یونانی بست خشیارشا، به اغواي غالم، همه راه

خشیارشا بر تخت خود، در دامنه کوه آیگالئوس در ساحل آتیک، رو به روي ساالمیس نشست و به تماشاي صحنه 

یونانیان از لحاظ . جنگ پرداخت، در حالی که نام فرماندهانی را که با شجاعت خاص میجنگیدند یادداشت میکرد
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بر ایرانیان که از لحاظ زبان و تفکر و قومیت دچار تفرقه  استحکام کشتیها و تاکتیک جنگ و مهارت در دریانوردي،

  بنا به گفته دیودوروس، مهاجمان . از این رو، جنگ دریایی باالخره به نفع یونانیان تمام شد. بودند تفوق داشتند

 معدودي از. کشتی از دست دادند در این باره از ایرانیان خبري به ما نرسیده است 40کشتی و مدافعان  200

یونانیان هالك شدند، زیرا همه آنان شناگران ماهر بودند و، پس از غرق کشتیهایشان، خود را شناکنان به ساحل 

باقیمانده ناوگان ایران به سوي داردانل گریخت، و تمیستوکلس زیرك بار دیگر غالم خود را به نزد . رسانیدند

پس، . را از تعقیب ناوگان ایران منصرف کرده استخشیارشا فرستاد و به او القا کرد که تمیستوکلس یونانیان 

در . تن از مردان خود را، به فرماندهی ماردونیوس، باقی گذارد، و بقیه را با خود به ساردیس برد 300000خشیارشا 

. طول راه، عدهاي از سپاهیانش بر اثر امراضی چون اسهال تلف شدند

 480سپتامبر سال  23یعنی (که این واقعه در ساالمیس اتفاق افتاد، به ادعاي یونانیان، در همان روز و ماه و سالی 

شاید تصادف صرف باشد که ناگهان یونان، در عین حال، از . یونانیان سیسیل، در هیمرا، علیه کارتاژیها جنگیدند) م ق

طرفداران معلوم نیست که آیا فنیقیهاي افریقا هم جزو . طرف خاور و باختر مورد حمله دو دشمن قرار گرفت

سپاهی، با  300000کشتی و  3000بنابر روایتهاي کهن، هامیلکار، دریاساالر کارتاژي، با . خشیارشا بودند یا نه

مرد داشت،  55000در آنجا با گلون، سرداري از مردم سیراکوز، که . پانورموس رسید و براي محاصره هیمرا عازم شد

گهاي پونیک، از میدان جنگ کناره گرفت و، در حین جنگ براي هامیلکار، به شیوه سرداران جن. رو به رو گشت

پس، خود را در آتش افکند، و در همان محل . در پایان جنگ، شکست او مسلم شد. خدایان به قربانی کردن پرداخت

عام  هفتاد سال بعد، نوهاش هیمیلکون، سه هزار اسیر یونانی را به انتقام خون نیاي خود قتل. او را به خاك سپردند

  . کرد

م، رهایی یونان از نفوذ ایران، بر اثر یک رشته جنگ زمینی و دریایی، کامال تحقق  ق 479در تابستان سال بعد، یعنی 

اما ناگهان . سپاه ماردونیوس، که ایام را به استراحت میگذرانید، در نزدیکی پالتایا واقع در دشت بئوسی اردو زد. یافت

دو هفته در انتظار ساعت سعد بودند، به سرداري پاوسانیاس، پادشاه اسپارت، به سپاه یونانی، که مدت  110000

افراد غیر ایرانی که جزو سپاه ایران جنگ میکردند، . بزرگترین جنگ زمینی مبادرت ورزیدند و بر سر ایرانیان ریختند

در نتیجه، . اه فرار پیش گرفتندچندان رغبتی نداشتند و، از این رو، به محض اینکه تزلزلی در سپاه ایران دیدند، ر

تن از دست دادند، در  150یونانیان چنان پیروزي درخشانی به دست آورند که، بنا به گفته مورخان یونانی، فقط 

یونانیان، در ساحل موکاله، یعنی  در همان روز، به گفته .رسیدندنفر از سپاهیان ایران به قتل  260000حالی که 

در نتیجه این تصادم، ناوگان ایرانی نابود شد و شهرهاي یونیا . مرکز یونیا، بین ناوگانهاي یونان و ایران تصادم روي داد

از زیر سلطه ایران بیرون آمد، و یونانیان دو ناحیه بسیار مهم داردانل و بوسفور را، که هفتصد سال پیش در جنگهاي 

. فتح کرده بودند، باز یافتند تروا

به برکت این جنگها، بقاي اروپا تضمین شد، تمدن . جنگهاي یونان و ایران بزرگترین واقعه تاریخ اروپا به شمار میآیند

غربی توانست، بدون پرداخت خراجهاي طاقت فرسا به بیگانگان، حیات اقتصادي خود را بگسترد و، برکنار از اوامر 

بدین ترتیب، یونان، براي نخستین بار، آزمایشی در زمینه تاسیس . ادهاي سیاسی خود را بپروردسالطین شرقی، نه

جامعهاي آزاد به عمل آورد و مدت سه قرن از رازوري رخوت آور مشرق زمین در امان ماند و، براي تجارت خود، 

باقی ماند، همه بنادر دریاي  ناوگان آتنی که پس از جنگ ساالمیس. آزادي دریاها را به طور کامل تامین کرد

مدیترانه را به بازرگانی یونان گشود، و بر اثر گسترش بازرگانی، ثروتی عظیم گرد آمد، و آتنیان عصر پریکلس به 

پیروزي یونان کوچک بر شاهنشاهی بزرگ ایران، شور و غرور یونانیان را تحریک . فراغت و فرهنگی واال دست یافتند
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٨۴٧

ه پیروزي خود به کارهایی بیسابقه دست زدند و، پس از قرنها زحمت و فداکاري، باالخره دوره کرد، چندانکه به شکران

  . طالیی تاریخ خویش را آغاز کردند

  

فصل یازدهم

  پریکلس و دموکراسی

   

I  - اعتالي آتن  

ثیري که دورهاي که میان تولد پریکلس و مرگ ارسطو واقع است، چه در حد خود و چه از لحاظ تا: ((شلی میگوید

آتن، سراسر این دوران را زیر .)) در مقدرات انسان متمدن داشته است، بی شک مهمترین دوران تاریخ جهان است

نفوذ و سلطه خود داشت، زیرا پیشواي نجات یونان بود و از این روي غالب شهرهاي منطقه اژه او را پیروي و تقویت 

قر و تنگدستی شده و اسپارت نیز بر اثر انحالل تجهیزات سپاهی و میکردند، و نیز، پس از پایان جنگ، یونیا دچار ف

زیانهاي زلزله و شورش دستخوش ناامنی و اخالل شده بود، در صورتی که در این هنگام، بحریهاي که تمیستوکلس 

 تشکیل داده بود، چنان قدرتی داشت که پیروزیهاي بازرگانیش با فتوحاتی که در آرتمیسیون و ساالمیس نصیبش

  . شده بود برابري میکرد

ولی جنگ یکسره پایان یافته بود و کشمکش بین یونان و ایران، از فتح یونیا به دست کوروش تا شکست داریوش 

از ناحیه دریاي  478م ایرانیان از یونیا، و در  ق 479در سال . سوم به دست اسکندر، همچنان بتناوب ادامه داشت

یک ناوگان یونانی، به  ائورومدون،، در دهانه رود 468و در سال  ;رون رانده شدنداز تراکیا بی 475سیاه، و در سال 

شهرهاي آسیایی  477در سال . فرماندهی کیمون آتنی، ایرانیان را به نحوي قاطع در دریا و خشکی شکست داد

حراست خود در مقابل ایرانیان، به رهبري آتن، اتحادیه دلوسی را تشکیل دادند و به یونان و شهرهاي ناحیه اژه، براي 

صندوق مشترکی که در دلوس در معبد آپولون نهاده شده بود، اعانه میپرداختند و چون آتن در عوض اعانه نقدي 

ه اتحادیه متساوي کشتی میداد، بزودي بر اثر قدرت دریایی، متحدین خود را زیر سلطه گرفت و دیري نگذشت ک

  . الحقوق، به امپراطوري آتن مبدل گشت

حتی آریستیدس (در این روش سیاسی، که عظمت امپراطوري را موجب شده بود، همه سیاستمداران آتنی 

هیچ کس چون تمیستوکلس سزاوار آن نبود . به تمیستوکلس بی پروا پیوستند) پرهیزگار، و بعدها، پریکلس درستکار

زمانی . و بزرگداشت آتن قرار گیرد و هیچ کس نیز چون او عزم آن نداشت که پاداش خود را بستاندکه مورد تکریم 

که رهبران یونان در یک جا گرد آمدند تا به کسانی که در جنگ و در حفظ یونان بیش از دیگران کوشیده بودند، 

تمیستوکلس به مردم . لس راي دادندجایزه اول و دوم را بدهند، جملگی نخست به نام خود و بعد به نام تمیستوک

و هم او بود  ;آتن فهماند که راه وصول به اقتدار و عظمت از دریاست نه از خشکی، و وسیله آن تجارت است نه جنگ

. که از این رهگذر، مسیر تاریخ یونان را تعیین کرد

خاتمه دهد و، بی مانع و رادع، با  وي با ایران باب مذاکره را باز کرد تا جنگ میان دو امپراطوري پیر و جوان را

به تشویق او مردان، و حتی زنان و . ممالک آسیایی به داد و ستد پردازد و، در نتیجه رفاه و سعادت آتن را تامین کند

به رهبري او، و . کودکان آتن، گرداگرد آن شهر دیواري کشیدند و بنادر پیرایئوس و مونوخیا را نیز محصور ساختند

پریکلس، باراندازها و انبارها و مراکز داد وستد در بندرگاه پیرایئوس بنا، و همه گونه تسهیالت براي  سپس زیر نظر

وي میدانست که این روش موجب رشک اسپارت خواهد شد و شاید رقابت میان آنها به . تجارت دریایی فراهم شد
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٨۴٨

نیروي دریایی آن اعتماد داشت، به کار خود ولی، از آنجا که آرزومند سعادت و عظمت آتن بود و به . جنگ بیانجامد

  . ادامه داد و پیش رفت

تمیستوکلس مقاصدي عالی و پسندیده داشت، لکن وسایلی که در این راه به کار میبرد به همان میزان پست و 

ود که در وي با بحریه نیرومند خود از جزایر سیکالد باج میستاند و گناهی که به آنان نسبت میداد این ب. ننگین بود

و نیز گفتهاند که وي، در ازاي . برابر ایرانیان زود تسلیم شده و قواي نظامی خود را در اختیار خشیارشا گذاردهاند

و به همین گونه مالحظات تبعیدشدگان را آزاد میساخت و . مبلغی رشوه، چند شهر را از پرداخت مالیات معاف کرد

هنگامی که آریستیدس . شوه را میگرفت ولی تبعید شده را آزاد نمیکرداز قراري که تیموکرئون میگوید، گاه نیز ر

امور مربوط به عواید عمومی را در دست گرفت، دریافت که کسانی که قبل از وي بر سر آن کار بودهاند، خزانه 

. وده استعمومی را مورد دستبرد و اختالس قرار داده بودند و سهم تمیستوکلس نیز در این کار کمتر از دیگران نب

، مردم آتن، که از عقاید دور از اخالق وي دچار ترس و وحشت شده بودند، به تبعید او راي دادند 471در حدود سال 

اندکی بعد، اسپارتها مدارکی به دست آوردند که دخالت . و از این روي تمیستوکلس در آرگوس توطن جست

اسپارتیها پاوسانیاس را، به جرم روابط . طنه اثبات میکردتمیستوکلس را در مکاتبات محرمانه پاوسانیاس نایب السل

خائنانهاي که با ایرانیان برقرار کرده بود، از گرسنگی کشته بودند، و در این هنگام، با خرسندي فراوانی که از نابودي 

مان توقیف تواناترین دشمن خود داشتند، آن اسناد و مدارك را در آتن فاش کردند، و همین موجب شد که برفور فر

تمیستوکلس به کورکورا گریخت ولی در آنجا پناه نیافت و اندك مدتی در اپیروس به سر . تمیستوکلس صادر شود

و در آنجا، از جانشین خشیارشا مطالبه پاداش کرد، زیرا بعد از جنگ  ;برده، سپس پنهانی از راه دریا به آسیا رفت

هاي او دل نهاده بود، به امید آنکه  اردشیر اول، که به وعده. مانع شده بودساالمیس، یونانیان را از تعقیب ناوگان ایران 

. به یاري وي بر یونان دست یابد، او را مستشار خویش ساخت و خراج چند شهر را به نگهداري او اختصاص داد

رده بود، انجام م، پیش از آنکه بتواند مقاصد خود را، که اندیشه آن راحت از او سلب ک ق 449تمیستوکلس در سال 

سالگی و در حالی که تحسین و تنفر مردمان کشورهاي مدیترانه را به سوي خود جلب کرده بود،  65دهد، در سن 

. در شهر ماگنسیا درگذشت

پس از مرگ تمیستوکلس و آریستیدس، رهبري جبهه دموکراتیک آتن برعهده افیالتس، و رهبري جبهه محافظه 

ارشی یا حکومت عدهاي معدود از نخبگان بود، بر عهده کیمون، فرزند میلتیادس، قرار کار، که طرفدار حکومت اولیگ

کیمون فضایل بسیاري داشت که تمیستوکلس فاقد آن بود، لکن از هوشیاري و ذکاوتی که در کار سیاست . گرفت

اشت، و در همان حال از تحریکاتی که در شهر میشد خاطري آزرده د. مبناي کفایت و لیاقت است، یکسر بی بهره بود

سپس با . به فرماندهی نیروي دریایی گمارده شد و با پیروزي خود در ائورومدون، اساس آزادي یونان را استوار ساخت

شکوه و جالل بسیار به آتن بازگشت، ولی، چون صلح با اسپارت را توصیه میکرد، ناگهان محبوبیت خود را از دست 

که وي قسمتی از نیروي نظامی آتن را به ایتومه رهبري، و سپاه اسپارت را در  مجلس با اکراه تمام رضا داد. داد

شورشی یاري کند، ولی اسپارتیان، حتی در هنگام آوردن هدایا و تحف، بر آتنیان بدگمان ) هیلوتس(سرکوبی اسیران 

ه آتن بازگشتند و بودند، و چنان آشکارا سوظن خود را ظاهر میساختند که سپاهیان کیمون با خشم و آزردگی ب

، به تحریک پریکلس، مردم آتن او را طرد و تبعید کردند و، پس از 461در سال . کیمون نیز خود خوار و بی آبرو شد

سقوط او، جبهه اولیگارشیک، که طرفدار حکومت عدهاي معدود بود، چنان بی منزلت شد که تا دو نسل بعد 

و یا، (ر سال بعد، پریکلس، که از کرده خود پشیمان شده بود چها. حکومت در دست جبهه دموکراتیک باقی ماند

، موجبات بازگشت او را فراهم ساخت، و سرانجام )بنابر شایعات، چون به الپینیکه، خواهر کیمون، دلباخته بود

  . کیمون، در یک نبرد دریایی در قبرس، به مرگی پرافتخار درگذشت

www.IrPDF.com



٨۴٩

ین زمان، به نحو شگفتی، اندك است، هر چند که فعالیتهاي وي نقطه آگاهی ما درباره رهبر جبهه دموکراتیک در ا

و در گیرودار  ;این مرد که افیالتس نام داشت، فقیر، ولی فسادناپذیر بود. عطفی در تاریخ آتن به شمار میرود

یرا در آن هاي که محبوبیت عامه داشت، بر اثر جنگ، تقویت شده بود، ز جبه. اختالفات سیاسی آتن دیري زنده نماند

دوران بحرانی تقسیمات طبقاتی بین افراد آزاد موقتا فراموش شده و پیروزي آزادیبخش ساالمیس به دست سپاهیانی 

که زیر نفوذ اشراف قرار داشتند، حاصل نشده بود، بلکه بحریهاي که از شهرنشینان نسبتا فقیر تشکیل شده و اختیار 

جبهه اولیگارشیک میکوشید که آریوپاگوس . پیروزي دست یافته بودآن به دست طبقه متوسط بازرگان بود، بدان 

را که وابسته آن جبهه بود، به حد اعالي قدرت برساند و بدان وسیله منافع و امتیازات خود را ) دادگاه عالی آتن(

جمعی از اعضاي آن را  .دادافیالتس نیز، در برابر اقدامات آنان، سناي کهنسال را بشدت مورد حمله قرار . حفظ کند

به تبهکاري متهم ساخت و برخی را به قتل رسانید، و مجلس عوام را بر آن داشت که تقریبا همه اختیاراتی را که 

: میستاید و میگوید بعدها ارسطوي محافظه کار این سیاست اساسی را. دادگاه عالی تا بدان هنگام دارا بود، لغو کند

انتقال وظایف قضایی، از سنا به مجلس عوام، فواید بسیار در بر داشت، زیرا فساد در میان عدهاي معدود زودتر و ((

. ولی محافظه کاران آن زمان در برابر این جریان آرام نماندند.)) آسانتر نفوذ میتواند کرد تا در میان جمعی کثیر

، به دست یکی از عمال جبهه اولیگارشیک به قتل رسید و 461یع نمیشد، در سال افیالتس، که به هیچ وجه تطم

. رهبري جبهه دموکراتیک، که امري بس خطیر بود، بر عهده پریکلس اشرافی قرار گرفت

II -  پریکلس  

اراتون این مرد که در پرشکوهترین ادوار تاریخی آتن بر قواي مادي و معنوي آن حاکم بود، سه سالی پس از جنگ م

پدرش، کسانتیپوس، در جنگ ساالمیس شرکت داشت، و در جنگ موکاله فرمانده بحریه آتن بود و تنگه . به دنیا آمد

بنابراین، پریکلس از سوي . مادرش، آگاریست، نواده کلیستنس اصالح طلب بود. داردانل را باز به تصرف یونان درآورد

چون هنگام والدت او نزدیک شد، مادرش : ((پلوتارك مینویسد. شتمادر به خاندان قدیمی آلکمایونیداي بستگی دا

همه اعضاي او به اندازه بود، جز . در خواب دید که شیري زاییده است، و چند روز بعد، پریکلس دیده بر جهان گشود

ر عیبجویانش پیوسته همین سر بیضی شکل او را مورد استهزا قرا.)) سرش، که قدري دراز و بی تناسب مینمود

  پریکلس نزد دامون، بزرگترین موسیقیدان آن عصر، به آموختن موسیقی پرداخت و نیز در ادبیات و . میدادند

در آتن، به مجلس درس زنون میرفت و در شمار دوستان و شاگردان . موسیقی، از پوتوکلیدس تعلیم گرفت

ا، که بسرعت رو به توسعه و کمال در دوران تکامل فکري خویش، علوم آن عصر ر. آناکساگوراس فیلسوف در آمد

هاي تمدن آتن اقتصاد، نظام، ادب، هنر، و فلسفه را  نهاده بود، فرا گرفت و در اندیشه و کشورداري خویش، همه جنبه

. پریکلس، تا آنجا که ما میدانیم، کاملترین مردي بود که در یونان پا به عرصه وجود نهاد. به هم درآمیخت

جمعیت )) (جبهه مردم((ه جبهه اولیگارشیک با سیر زمان همگام نیست، در آغاز جوانی به پریکلس، چون دریافت ک

با مفهوم مالکیت و جمیع حقوق مربوط بدان، بستگی تام داشت، )) مردم((در آن هنگام لفظ . پیوست) آزاد آتن

ر سیاسی، با دقت و آمادگی پریکلس در کلیات و جزئیات امو. چنانکه حتی در دوره جفرسن، در امریکا نیز چنین بود

هاي علمی و فرهنگی را نادیده نمیگرفت، کم و مختصر سخن میگفت و دعایش در  تمام وارد میشد، هیچ یک از جنبه

حتی شاعران هجوگو، که از وي چندان خشنود . حق خود این بود که هرگز بی جا و بی موقع لب به سخن نگشاید

دند، زیرا تندر و آذرخش فصاحت او را در آتن نظیري نمیشناختند، ولی کلیه لقب دا)) اولمپی((نبودند، نیز او را 

. روایات متفق برآنند که سخن گفتن وي عاري از شور و هیجان بوده و تنها مردمان روشنفکر را خوش میآمده است

. شمه میگرفتهنفوذ پریکلس تنها بر اثر ذکاوت و هوشمندیش نبوده است، بلکه از درستکاري و صداقت وي نیز سرچ

یقینا از هر گونه فساد ((در وي استعداد آن بود که، براي تامین مقاصد دولتی، به ارتشا توسل جوید، لکن خود او 
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تمیستوکلس، در وقت ورود به خدمات عمومی، فقیر و .)) مبرا، و برتر از آن بود که به پاداشهاي مالی دل بسپارد

اما، از قراري که میگویند، پریکلس مقام سیاسی خود را وسیله افزایش  ;بودبیچیز و به هنگام ترك آن مالدار و غنی 

نکتهاي که تشخیص درست آتنیان آن عصر را نشان میدهد، آن است که تقریبا سی سال، . دارایی خویش نساخت

خود  ، پریکلس را پی در پی، فقط با چند فاصله کوتاه، به عنوان یکی از ده تن فرمانده428تا  467یعنی از 

و او، چون در این مقام سابقه نسبتا ممتد یافته بود، نه تنها در تشکیالت نظامی برتري کامل به دست  ;برگزیدند

آتن، تحت . آورد، بلکه توانست مقام فرماندهی کل قوا را در سازمانهاي دولتی به باالترین درجه نفوذ و اقتدار برساند

حکومت صالح و . از همه مزایاي آریستوکراسی و استبداد برخوردار بود فرمانروایی او، از جمیع فواید دموکراسی و

توجه به دانش و فرهنگ، که در عصر پیسیستراتوس از مفاخر آتن به شمار میرفت، در این دوره نیز با تدبیر و 

سال به  و عالوه بر این، موافقت و رضایت کامل شارمندان نیز ;کیاستی که به همان وحدت و قاطعیت، ادامه داشت

بار دیگر تاریخ، به وسیله پریکلس، نشان داد که رهبري محتاطانه و اعتدالی اشرافزادگانی . سال تجدید و تامین میشد

  . که از پشتیبانی مردم برخوردار باشند، براي اجراي اصالحات آزادیخواهانه شایستهتر است و دوام بیشتري دارد

که دموکراسی به حدي رشد کرده بود که بدان تنوع و قدرت تمدن یونان هنگامی به اوج عظمت خود رسید 

. میبخشید و ادامه آریستوکراسی نیز انتظامات و ذوقیات آن را تامین میکرد

در دوره سولون و ) تدیوان عدال( هلیایاهر چند که قدرت . اصالحات پریکلس، اقتدار مردم را عمال توسعه داد

کلیستنس و افیالتس افزایش بسیار یافته بود، اما چون به داوران حقوقی داده نمیشد، ثروتمندان بر آن تسلط کامل 

مقرر ) سنت امریکایی 34برابر (، پریکلس براي هر روز خدمت در دادگاه مبلغ دو اوبولوس 451در سال . یافته بودند

نباید . بولوس افزایش یافت که معادل بود با نصف درآمد روزانه یک نفر آتنی آن زمانداشت و این مبلغ بعدا به سه او

چنین تصور کرد که تعیین این مقرري ناچیز، موجب تضعیف اساس و فساد اخالق آتن میشد، زیرا اگر چنین میبود، 

از قرار معلوم، . باشدناچار هر کشوري که به قضات و محاکم خود حقوق میپردازد، باید سالها پیش مضمحل شده 

براي تکمیل این سخاوت غوغاانگیز، دولت را راضی . پریکلس براي خدمت سربازي نیز مقرري اندکی معین داشته بود

ساخت که به هر یک از شارمندان سالیانه دو اوبولوس بپردازد تا آن را براي ورود به نمایشها و جشنهاي عمومی 

ین مراسم نباید جزو تجمالت طبقات باال و متوسط قرار گیرد، بلکه باید وسیله و بهانهاش این بود که ا ;مصرف کنند

ولی باید اذعان داشت که . تنویر افکار و پرورش روح باشد و همه کسانی که حق راي دارند از آن برخوردار شوند

اي ناچیز و اندك، به افالطون و ارسطو و پلوتارك که هر سه از محافظه کاران بودند عقیده داشتند که این مقرریه

  . سجایاي اخالقی مردم آتن لطمه میزند

هاي  در تعقیب اقدامات افیالتس، پریکلس اختیارات قضایی گوناگونی را که در دست آرخونها و حکام بود، به دادگاه

ه چنانکه، از آن پس، تشکیالت استانداري به دفتر مکاتبات اداري بیشتر شباهت یافت تا ب ;عمومی محول داشت

، مقام آرخونی 457تا سال . مرجعی که سیاست ملک و حل و فصل دعاوي و صدور احکام را در اختیار داشته باشد

دیري نگذشت . مخصوص طبقات ثروتمند بود، ولی، پس از آن، احراز این مقام براي افراد طبقه سوم نیز ممکن گشت

و  ;ت خویش، براي احراز مقام آرخونی خود را صالح شمردکه پایینترین طبقه اجتماع نیز، با گزافه گویی درباره عایدا

اهمیتی که این طبقه در هنگام دفاع از آتن به دست آورده بود موجب شد که سایر طبقات گزافه گویی آنان را نادیده 

، پریکلس چندي نیز در جهت مخالف گام برداشت و، از طریق مجلس، حق راي را به کسانی 451در سال . بگیرند

ازدواج شارمندان، با غیر شارمندان قانونا . اص داد که از پدر و مادري آتنی و به نحو مشروع به وجود آمده باشنداختص

شاید هم  ;امکان نداشت و مقصود آن بود که با بیگانگان زناشویی صورت نگیرد و فرزند نامشروع کمتر به وجود آید
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ولی دیري . اطوري براي شارمندان غیور آتن حفظ شودبیشتر مقصود آن بود که مزایاي مادي شارمندي و امپر

. نگذشت که پریکلس خود، به عللی، از محدودیتهایی که در این قانون پدید آورده بود پشیمان گشت

پریکلس، پس از آنکه وضع سیاسی خود را استوار ساخت، به امور اقتصادي توجه یافت، زیرا هر نوع حکومتی که 

وي در . و نیز بهترین حکومتها، اگر مانع آن باشد، زشت و منفور خواهد بود ;ندیده استموجد رفاه مردم گردد پس

سرزمینهاي خارجی مستعمراتی تاسیس کرد و شارمندان تنگدست آتن را به آنجا مهاجرت داد تا بدین وسیله از 

را به کار بگمارد، دولت را، به براي آنکه بیکاران . تراکم جمعیتی که بر روي منابع قلیل آتیک پدید آمده بود، بکاهد

هاي اسلحه  کارگاه ;نیروي دریایی را توسعه داد: میزانی که در یونان بیسابقه بود، به استخدام آنان مجبور ساخت

براي آنکه آتن از خطر محاصره . و در پیرایئوس بازار بزرگی براي مبادله غالت به وجود آورد ;سازي تاسیس کرد

اشد، و نیز، به منظور ایجاد کار براي بیکاران، مجلس را بر آن داشت که جهت احداث زمینی کامال در امان ب

خوانده شود، )) دیوارهاي طویل((این دیوارها، که بنا بود . دیوارهایی به طول سیزده کیلومتر، مبلغی را اختصاص دهد

بندرهاي آن به صورت قلعه محصور و  آتن را به پیرایئوس و فالروم میپیوست و مقصود از ایجاد آن این بود که شهر و

مستحکمی درآید و در هنگام جنگ فقط به دریا راه داشته باشد، زیرا که نیروي دریایی آتن بر دریاهاي مجاور تسلط 

چون اسپارت غیر محصور نسبت به برنامه حصارسازي آتن بدبین بود، جبهه اولیگارشیک فرصت یافت . کامل داشت

عوامل مخفی آن جبهه، اسپارت را بر آن داشتند که بر آتیک حمله ور . ا به دست گیردکه دوباره قدرت سیاسی ر

و جبهه اولیگارشیک متعهد شد که اگر در این  ;شود و با استفاده از شورش اولیگارشها، دموکراسی را از میان بردارد

، 457رارداد را پذیرفت و، در سال اسپارت این ق. را با خاك یکسان کند)) دیوارهاي طویل((کار توفیق به دست آمد، 

اسپارتیان با . بدان سوي لشکر کشید و آتنیان را در تاناگرا شکست داد، ولی جبهه اولیگارشیک، اقدام به شورش نکرد

دست تهی به پلوپونز بازگشتند و کینه توزانه در انتظار فرصت نشستند تا رقیب کامیاب خود را، که مقام باستانی 

  . از دست آنان میگرفت، سرکوب کنند رهبري یونانی را

پریکلس به وسوسه انتقامجویی از اسپارت تسلیم نشد و در عوض همه کوشش خود را در راه زیبا ساختن آتن به کار 

به امید آنکه شهر خود را مرکز فرهنگ یونان سازد و معابد باستانی را، که به دست ایرانیان ویران شده بود، از نو . برد

وه و جاللی برپا دارد که موجب اعتالي روح هر یک از مردم آتن گردد، طرحی تهورآمیز ریخت و براي با چنان شک

: پلوتارك میگوید. تزیین بناي آکروپولیس از همه نبوغ هنرمندان آتنی و از تمامی نیروي بیکاران آنجا استفاده کرد

می منتفع گردد، ولی نباید در ازاي بیکار نشستن قصد پریکلس آن بود که توده بی انضباط عامی باید از درآمد عمو((

براي تامین مخارج این تعهدات، .)) از آن برخوردار شود و بدین منظور طرحهاي وسیع عمرانی را به میان کشید

و نیز  ;زیرا در آنجا مورد استفاده نبود و محل امنی نداشت ;پیشنهاد کرد که صندوق مشترك از دلوس انتقال یابد

رد که بخشی از آن، که براي دفاع عمومی مورد نیاز بود، به مصرف تزیین شهري برسد که پریکلس آن را پیشنهاد ک

. پایتخت قانونی امپراطوري خیرخواه میدانست

ولی  ;انتقال صندوق مشترك از دلوس به آتن در نظر آتنیان کامال قابل قبول بود، حتی اولیگارشها نیز آن را پذیرفتند

الف آن بودند که قسمت عمده این خزانه به آرایش شهر اختصاص یابد یا وجدانا بدان راضی راي دهندگان مخ

. نمیشدند، یا در دل امید داشتند که این پول به نحوي مستقیمتر در راه رفع حوایج و تامین لذات آنان صرف شود

م راي دادن مجلس در این باره رهبران جبهه اولیگارشیک چنان زیرکانه از این وضع استفاده کردند که، چون هنگا

داستان شیرینی که پلوتارك حکایت کرده است نشان . نزدیک شد، شکست طرح پریکلس مسلم به نظر میرسید

بسیار خوب، قبول میکنم که هزینه ((پریکلس گفت : میدهد که این رهبر هوشیار چگونه وضع را دگرگون ساخت

.)) ها و حجاریهاي آن نام من ثبت گردد سه شما، پس باید بر کتیبهاحداث این عمارات بر عهده من باشد، نه از کی
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هنگامی که مخالفان او این سخن را شنیدند، یا بر اثر حیرتی که از مشاهده عظمت روح او بدیشان دست داده بود، یا 

.)) چیز دریغ مدارو تا پایان کار، از هیچ ... خرج کن: ((براي رقابت در کسب این افتخار، همگی به صداي بلند گفتند

همچنانکه کار در حال پیشرفت بود و هنرمندانی چون فیدیاس و ایکتینوس و منسیکلس، که براي تحقق آمال 

 ;ارباب فلسفه و ادب نیز مورد توجه خاص او قرار داشتند ;پریکلس میکوشیدند، از حمایت کامل وي برخوردار بودند

یونان آن زمان، نیروي شارمندان را فرسوده میکرد و علم و ادب  و در حالی که کشمکشهاي حزبی، در شهرهاي دیگر

رو به زوال نهاده بود، در آتن، ثروت روزافزون و آزادي دموکراتیک با رهبري هوشمندانه و فرهنگی دست به دست هم 

، فیدیاس، آناکساگوراس، و سقراط، براي تماشاي آسپاسیاهنگامی که پریکلس، . داده بود تا عصر طالیی را پدید آورد

. نمایشهاي اوریپید، در تئاتر دیونوسوس گرد میآمدند، آتن اوج و وحدت حیات یونان را آشکارا مشاهده میکرد

ر از هم، بلکه به سیاست، هنر، علم، فلسفه، ادب، و دین و اخالق نه چنانکه در اوراق تواریخ آمده است، جدا جدا و دو

  . صورت یک بافت رنگارنگ در هم آمیخته تاریخ آن ملت را پدید میآورد

عشق پریکلس بین فلسفه و هنر در نوسان بود و او خود نیز بسختی میتوانست گفت که فیدیاس را گرامیتر میدارد یا 

از قراري که . را اختیار کرده باشد و شاید به آسپاسیا روي نمود تا، میان عقل و زیبایی، حد وسط ;آناکساگوراس را

این فیلسوف بود که پریکلس را : ((افالطون گوید. داشته است)) شان و منزلتی عظیم((میگویند، آسپاسیا در نظر وي 

پلوتارك معتقد است که پریکلس بر اثر مصاحبت مداوم با آناکساگوراس، .)) به اعماق سیاست ملکداري رهنمون شد

و عفت کالمی کسب کرد که از دلقکبازیهاي پست و ریاکارانه سخنوران مردمفریب فرسنگها به نه تنها علو همت ((

دور بود، بلکه در سیما و رفتارش چنان متانت و آرامشی پدید آمد که، در وقت سخن گفتن، هیچ حادثهاي گفتارش 

ی میکرد، پریکلس سرگرم هنگامی که آناکساگوراس آخرین سالهاي عمر خود را ط.)) را پریشان نمیتوانست کرد

ولی بعد، چون شنید که آناکساگوراس در  ;کارهاي اجتماعی بود و از مصاحبت آن فیلسوف یکچند به دور مانده بود

با فروتنی  ))نگهدارچراغ از بهر تاریکی : ((تنگدستی به سر میبرد، به یاري او شتافت و سرزنش فیلسوف را که گفت

. پذیرفت

تحت تاثیر جاذبه زنان واقع شده باشد، ولی در نظر دوم ) اولمپی(در نظر او، بسختی میتوان باور کرد که این قهرمان 

قدرت تسلط بر نفس با حساسیت شدید وي در جدال بود، و مشقات کار، بی گمان، . این امر کامال طبیعی مینماید

هاي ممتازي بود که چندي  آسپاسیا از زمره فاحشه. مهر و نوازش زن را در وي افزایش داده بود میل طبیعی مرد به

آسپاسیا به ازدواج، که زنان . بعد در حیات آتن سهم موثري یافتند، و او خود در پیدایش این گونه زنان دست داشت

ل و رفتار خود آزاد باشد و دوش به دوش آنان آتن را به انزوا میکشید، تن در نداد و، براي آنکه چون مردان در اعما

. در امور فرهنگی شرکت جوید، از روابط نامشروع و حتی از آمیزشهاي بی حساب با مردان گوناگون، روگردان نبود

صداي نقره ((و )) پاي کوچک و برجسته((درباره زیبایی وي دلیلی در دست نداریم، هر چند که نویسندگان قدیم از 

آریستوفان، که دشمن کینه توز سیاسی پریکلس بود، در وصف . وي سخن گفتهاند)) گیسوي طالیی((و )) مانند

وي از روسپیان شهر میلتوس است که در مگارا فاحشه خانهاي مجلل تاسیس کرده و : ((آسپاسیا چنین میگوید

ایت ظرافت و زیرکی، چنین این کمدي نویس بزرگ، در نه.)) اکنون تنی چند از دخترکان خود را به آتن آورده است

اظهار نظر میکند که نزاع میان آتن و مگارا، که به جنگ پلوپونز منجر شد، بدان سبب روي داد که مردمان مگارا 

ولی باید . چند تن از زنان آسپاسیا را دزدیده بودند، و آسپاسیا، پریکلس را بر آن داشت که انتقام او را از آنان بگیرد

ستوفان مورخ نیست و سخن او تنها وقتی شایسته اعتماد است که وي شخصا در آن ذینفع در نظر داشت که آری

  . نباشد
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، به آتن وارد شد، مدرسهاي براي تعلیم فلسفه و معانی بیان تاسیس و زنان 450هنگامی که آسپاسیا، در حدود سال 

هاي شریف به  ران بسیاري از خانوادهدخت. را دلیرانه به شرکت در امور اجتماعی و تحصیل علوم عالیه تشویق کرد

  . مدرسه او آمدند و شوهرانی چند، زنان را براي کسب علوم به نزد وي بردند

مردان نیز در مجالس درس او حاضر میشدند و پریکلس و سقراط، و شاید آناکساگوراس، اوریپید، آلکیبیادس، و 

م را از او فرا گرفته، و نیز برخی از شایعات بی اساس سقراط خود میگوید که فصاحت کال. فیدیاس از آن جمله بودند

پریکلس در این هنگام خرسند از آن . قدیم نیز که حاکی از آنند که سیاستمدار، آسپاسیا را از فیلسوف به ارث برد

ش او به زن خویش آزادي داده بود تا خود در ازاي آن آزاد باشد، و زن. بود که همسرش به مرد دیگري دلباخته است

و زمانی که پریکلس آسپاسیا را به خانه آورد، او نیز، به نوبه خود، براي بار سوم شوهر  ;نیز این آزادي را پذیرفته بود

وضع کرده بود، نمیتوانست آسپاسیا را رسما به عقد  451پریکلس، به موجب قانونی که خود در سال . اختیار کرد

د، و اگر فرزندي از او تولد مییافت، غیر مشروع شناخته میشد و از خویش درآورد، زیرا وي در میلتوس زاده شده بو

از قرار معلوم، پریکلس از جان و دل آسپاسیا را دوست میداشته و تا او را . حقوق شارمندي آتنیان بی بهره میماند

راییش به پسري و عاقبت نیز وصیت کرد که همه دا ;نمیبوسیده از خانه بیرون نمیشده و به خانه قدم نمینهاده است

پریکلس، از آن هنگام که زندگی با آسپاسیا را آغاز کرد، از زندگی اجتماعی . که آسپاسیا از او آورده بود، تعلق گیرد

از این  ;خارج از خانه خویش چشم پوشید و، جز در میدان شهر و مجلس شورا، بندرت در جاي دیگر دیده میشد

آسپاسیا نیز، از سوي دیگر، خانه پریکلس را به . اطر بودند و شکوه داشتندروي مردم آتن از دوري گزیدن او آزرده خ

صورت یکی از سالونهاي فرانسه عصر روشنفکري در آورده بود و در آنجا علم و هنر و ادب و فلسفه و سیاست آتن، 

و انشاي سقراط از فصاحت کالم آسپاسیا در شگفت بود . دست به دست هم داده انگیزه پیشرفت یکدیگر شدند

آسپاسیا ملکه بی تاج . خطابهاي را که پریکلس در عزاي نخستین شهیدان جنگ پلوپونز ایراد کرد به او نسبت میداد

. و تخت آتن شد، رسمهاي نو برقرار ساخت و براي زنان آتن نمونه موثر آزادي فکر و روح گردید

آن را در جهت منافع و مقاصد خویش قرار  محافظه کاران، از وضعی که پیش آمده بود، در شگفت ماندند، سپس

دادند و پریکلس را بدان متهم ساختند که، مثال در آیگینا و ساموس، یونانیان را با یونانیان به جنگ انداخته و خزانه 

کشور را به هدر داده، و سرانجام آزادي بیانی را که در عصر او پیدا شده بود مورد سواستفاده قرار دادند و به وي 

چون جرئت آن . مت زدند که خانه خود را محل فسق و فجور ساخته و با همسر فرزند خویش روابط نامشروع داردته

نداشتند که هیچ یک از این اتهامات را آشکارا در محاکم مطرح کنند، لذا دوستان وي را مورد حمله قرار میدادند تا 

الس مقداري از طالیی که براي تهیه تندیس آتنه در فیدیاس را، به اتهام اخت. غیر مستقیم بر وي تاخته باشند

به آناکساگوراس تهمت  ;اختیارش بوده است، به دادگاه کشیدند و ظاهرا به محکوم ساختن وي نیز توفیق یافتند

در مورد آسپاسیا نیز همین گونه . بیدینی زدند و پریکلس مصلحت در آن دید که فیلسوف به خارج از وطن بگریزد

شعراي کمدي نویس بیرحمانه . د و او را، به جرم بیعفتی و اهانت به خدایان یونان، تحت تعقیب قرار دادندرفتار کردن

از یکی . خواندند که پریکلس را به تباهی کشیده، و بصراحت بدکارهاش نامیدند دیانیراییبه هجو او پرداختند و او را 

این شاعران، که هرمیپوس نام داشت و خود شاعري فرومایه بود، آسپاسیا را دالله پریکلس میدانست و او را متهم 

در محاکمه آسپاسیا که در حضور هیئتی مشتمل بر هزار و پانصد . میساخت که زنان آزاد را براي عیاشی وي میبرد

همه فصاحت و بالغت خویش را، تا حد گریستن، به کار داور تشکیل یافته بود، پریکلس در دفاع وي سخن گفت و 

. برد و دعوي خاتمه یافت

به بعد، تسلط پریکلس بر مردم آتن رو به کاهش نهاد و سه سال بعد، هنگامی که مرگ او فرا ) 432(از آن تاریخ 

  . رسید، وي مردي در هم شکسته بود
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III  -  دموکراسی آتن  

  مشاوره  -1

شگفتانگیز بخوبی نشان میدهد که دموکراسی محدودي که در دوران به اصطالح دیکتاتوري این اتهامات و دعاوي 

مطالعه ما درباره دموکراسی باید با احتیاط و دقت بسیار همراه . پریکلس رواج داشت تا چه پایه حقیقی بوده است

در آن است که فقط عده محدودیت آن نخست . باشد، زیرا که این یکی از برجستهترین تجارب تاریخ حکومتهاست

و دشواریهاي سفر به آتن، از شهرهاي دور دست آتیک، نیز براي این  ;قلیلی از مردم توانایی خواندن و نوشتن دارند

تنها مردانی که از پدر و مادري آزاد و آتنی به وجود آمده و به بیست و . دموکراسی محدودیتی طبیعی ایجاد میکند

و فقط این گونه کسان و خانواده آنان از حقوق مدنی برخوردارند و یا امور  ;اي دارندیک سالگی رسیده باشند، حق ر

در زمان پریکلس، براي این چهل و سه هزار شارمند آتیکی، که در میان . نظامی و مالی کشور را به عهده دارند

و حقوق خویشند، رسما  سیصد و پانزده هزار تن ساکنان آن سرزمین زندگی میکنند و با دقت بسیار مراقب حدود

و این افراد، در برابر قانون و مجلس، حقوق متساوي دارند و خود نیز اهمیت  ;قدرت سیاسی یکسان موجود است

در نظر مردمان آتن، شارمند کسی است که نه تنها حق راي دارد، بلکه، به حکم سوابق و یا بر . بسیار بدان میدهند

کسی که . او باید آزاد، و همیشه براي خدمت به کشور آماده باشد. نیز میرسد حسب قرعه، به مقام کالنتري و داوري

و از  ;از دیگري اطاعت و تبعیت کند، یا براي امرار معاش مجبور به کار باشد، فرصت و قابلیت این خدمات را ندارد

گرچه آتنیان،  ;ند باشنداین روي، در نظر اکثر مردم آتن، کارگران شایسته آن نیستند که از حقوق شارمندي بهرهم

یکصد و . بر اثر تناقضاتی که در اعمال انسان وجود دارد، دهقانان زمیندار را نیز شایسته انتفاع از این حقوق میدانند

 آنجا،پانزده هزار تن بردگان آتیک، همه زنان، تقریبا تمامی کارگران، بیست و هشت هزار و پانصد تن بیگانگان مقیم 

راي دهندگان اجتماعات حزبی ندارند، ولی، به  .بهرهاندو باالخره بسیاري از بازرگانان و پیشه وران از حق راي بی 

میکنند، و این جدایی بر حسب آن است که با  هاي متفرق، از جبهه اولیگارشیک یا دموکراتیک پیروي صورت دسته

اعضاي موثر هر . تعمیم حق راي، با اقتدار مجلس، یا با دستگیري مستمندان به هزینه اغنیا موافق باشند یا مخالف

: در عصر پریکلس همه گونه مجمع در آتن موجود است. گرد میآیند) همراهی(جبهه در مجامعی به نام هتایریاي 

جامع خویشاوندي، مجامع نظامی، مجامع کارگري، مجامع هنرپیشگی، مجامع سیاسی، و مجامعی که مجامع دینی، م

مجامع مربوط به جبهه اولیگارشیک از همه مقتدرترند، زیرا که اعضاي آنها . صادقانه به خوردن و آشامیدن میپردازند

ومتی مشترك نسبت به اصناف و خص ;سوگند خوردهاند که در امور سیاسی و حقوقی از یکدیگر حمایت کنند

پستتري که حق راي یافته و مزاحم اشراف صاحب زمین و بازرگانان مالدار گردیده بودند، آنان را به یکدیگر 

هاي نسبتا دموکراتیک قرار دارد که از کاسبان اندك مایه و شارمندان اجیر شده و  در برابر این گروه، جبه.میپیوندد

این مردم از تجمالت و امتیازات ثروتمندان آزرده خاطرند و . جنگی تشکیل شده است ملوانان کشتیهاي بازرگانی و

کسانی چون کلئون دباغ، لوسیکلس گوسفندفروش، ائوکراتس کتان فروش، کلئوفون چنگ ساز، و هوپربولوس چراغ 

ا با هم توام میسازد و پریکلس، تا مدت یک نسل، هوشیارانه اشرافیت و دموکراسی ر. ساز را به مقام رهبري میرسانند

این گروه را از دخالت در سیاست مانع میشود، لکن پس از مرگ او، وارث حکومت میشوند و بخوبی از فواید و مزایاي 

از زمان سولون تا هنگام غلبه روم این جدال خصمانه، میان اولیگارشها و دموکراتها، ادامه دارد و به . آن بهره میگیرند

. رایها، تبعیدها، قتلها و جنگهاي داخلی جلوه گر است صورت سخنرانیها، اخذ

در چنین وضعی، . ، به شمار میرود)اکلسیا(هر یک از راي دهندگان قانونا عضو دستگاه حاکمه اصلی، یعنی مجلس 

هاي آتیک دشوار است، فقط عده معدودي  ها و کوه چون رفت و آمد از تپه. دولتی که نماینده عموم باشد وجود ندارد

در این جلسات بندرت عده اعضا از دو . از اعضاي صاحب صالحیت هستند که همیشه و در هر جلسه حاضر میشوند
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، بر ))جبر جغرافیایی((شارمندانی که در آتن یا در پیرایئوس زندگی میکنند، بر اثر نوعی . یا سه هزار تجاوز میکند

البا در مزارع و امالك آتیک متفرقند، از این راه صورت تفوق دموکراتها بر محافظه کارانی که غ. مجلس تسلط دارند

محل آن، در مواقع مهم، میدان شهر و تاتر دیونوسوس و یا در . مجلس چهار بار در هر ماه تشکیل مییابد. میگیرد

. پیرایئوس است و معموال مکان نیمدایرهاي است به نام پنوکس که در جنوب آریوپاگوس، در دامنه تپهاي واقع است

در افتتاح . در همه این موارد، اعضا، در زیر آسمان باز، بر روي نیمکتهایی مینشینند، و طلوع صبح آغاز جلسه است

اگر در این هنگام توفان و یا زلزله و یا خسوفی پدید آید، معموال بیدرنگ . جلسه، خوکی در راه زئوس قربانی میشود

قوانین جدید را فقط در اولین . ناخرسندي و مخالفت خدایان است جلسه را تعطیل میکنند، زیرا که اینها همه نشانه

عضوي که قانونی را پیشنهاد میکند مسئول نتایجی است که از تصویب آن . جلسه هر ماه میتوان پیشنهاد کرد

، اگر قانونی زیانی بزرگ به بار آورد، هر یک از اعضاي دیگر میتواند، در ظرف یک سال پس از تصویب. حاصل میشود

در مورد پیشنهاد کننده قرار غیرقانونی بودن درخواست کند و او را به غرامت، محرومیت از حق راي، یا اعدام محکوم 

به موجب قسمت دیگري از این قرارنامه، لوایح جدید را . بدین ترتیب از قانونگذاري عجوالنه ممانعت میکرد. سازد

و نیز، پیش . در مورد تطبیق آن با قوانین موجود رسیدگی کند میتوان پیش از اجرا متوقف ساخت تا یکی از محاکم

از آنکه طرحی مورد شور قرار گیرد، مجلس موظف است که آن را، جهت تطبیق مقدماتی، به هیئت پانصد نفري 

همچنانکه امروزه در امریکا، پیش از آنکه الیحهاي در کنگره مطرح شود، به کمیسیون مخصوصی که . تسلیم کند

هیئت پانصد نفري نمیتواند طرحی را یکسره رد کند، بلکه . موضوع آن اطالع و صالحیت دارد ارجاع میشود درباره

. فقط حق دارد که آن را با اظهار نظر مثبت یا بدون آن گزارش دهد

معموال رئیس مجلس، با تقدیم الیحهاي که از طرف هیئت پانصد نفري گزارش داده شده است، مجلس را افتتاح 

ولی اگر معلوم شود که کسی مالک زمینی  ;کسانی که سخنی دارند، بر حسب سن خود، سخن میگویند. ندمیک

نیست، یا ازدواجش غیرقانونی بوده است، یا نسبت به پدر و مادر خود اداي وظیفه نکرده، یا اخالق عمومی را محترم 

مالیات و دینی به دولت بدهکار است، حق  نشمرده، یا از خدمت نظام گریخته، یا در میدان جنگ سپر افکنده، یا

تنها براي ناطقان آزموده و زبردست امکان سخن گفتن هست، زیرا که مستمعین . سخن گفتن در مجلس را ندارد

مجلس مردمانی نکته گیر و مشکل پسندند، و بر خطاهاي لفظی میخندند، به هر سخنی که خارج از موضوع باشد، با 

د، موافقت خود را با فریاد و صفیر و کف زدن، اظهار میدارند، و اگر مخالفتی داشته باشند، صداي بلند اعتراض میکنن

براي هر یک از سخنگویان، وقت معینی . چنان هیاهویی برپا میکنند که سخنگو ناچار کرسی خطابه را ترك میکند

ه عمل میآید، مگر آنکه پیشنهادي اخذ راي با بلند کردن دست ب. مقرر است که مدت آن را با ساعت اندازه میگیرند

ممکن است که راي . در این صورت راي مخفی گرفته میشود ;مخصوصا و مستقیما به شخص معینی مربوط باشد

مجلس گزارشی را که از طرف هیئت پانصد نفري درباره الیحهاي تسلیم شده است، تایید، اصالح، یا رد کند، و 

که فوریت دارد، احکامی صادر میشود غیر از قانون و ممکن است که در مورد اموري . تصمیم مجلس قطعی است

ولی این گونه احکام ممکن است که با همان سرعت لغو . اجراي آن از تصویب قوانین جدید سریعتر صورت گیرد

. شوند و در متن قانون آتن نیز وارد نمیگردند

  . و از لحاظ قدرت پایینتر از مجلس است مجلس اعیان یا بوله هیئت دیگري است که از لحاظ مقام باالتر

این هیئت در اصل مجلس عالیتري بوده، لکن در زمان پریکلس تنزل یافته و عمال به صورت کمیته قانونگذاري 

اعضاي آن، به حکم قرعه و بر حسب نوبت، از روي صورت اسامی شارمندان انتخاب میشوند و . مجلس درآمده است

مدت خدمت این اعضا فقط یک سال است و در قرن چهارم، به هر . جاه نفر تعلق میگیردبه هر یک از ده قبیله، پن

تا زمانی که همه شارمندان ذیصالحیت به عضویت این دستگاه . یک از آنان روزانه پنج اوبولوس پرداخته میشد
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، به نوبه خود، توفیق نرسیدهاند، انتخاب مجدد براي هیچ یک ممکن نیست، زیرا قرار بر این است که همه شارمندان

از این رو، در شرایط عادي، هر یک از شارمندان الاقل یک بار در عمر خود به عضویت بوله  ;این خدمت را پیدا کنند

محل تشکیل جلسات تاالر مجلس اعیان است که در جنوب میدان شهر واقع شده، و جلسات عادي علنی . میرسد

به اعمال و حسابهاي کارگزاران دینی  ;ر مشورتی، از وظایف این هیئت استوضع قوانین و اجراي آن، و نیز امو. است

در هنگام تعطیل  ;در امور مالی و فعالیتها و ساختمانهاي عمومی نظارت میکند ;و دیوانی شهر رسیدگی میکند

  . ر میگیردو با تجدید نظر بعدي مجلس، امور خارجی کشور را زیر نظ ;مجلس، بر حسب لزوم، حکم اجرا صادر میکند

براي اجراي این وظایف گوناگون، مجلس اعیان به ده کمیته پنجاه نفري تقسیم میشود، و هر کمیته مدت یک ماه، 

هر روز صبح، کمیتهاي که عهدهدار ریاست است، . که عبارت از سی و شش روز است، بر هر دو مجلس ریاست دارد

بنابراین، احراز این . و ریاست مجلس اعیان انتخاب میکند یکی از اعضاي خود را براي همان روز به ریاست کمیته

مقام، که عالیترین مقامات کشور است، براي هر یک از شارمندان، به حکم قرعه یا برحسب نوبت، ممکن است، و 

در آخرین لحظه، به حکم قرعه، معین میشود که . بدین ترتیب هر ساله در آتن، سیصد تن به ریاست مجلس میرسند

آتنیان، که خود فاسدند، امید . ماه، و در آن روز، کدام کمیته و کدامین عضو آن باید ریاست را عهده دار شوند در آن

آن دارند که بدین شیوه فساد دستگاه عدلیه را، تا آخرین حدي که براي بشریت و اخالق آدمی ممکن است، کاهش 

را معین، اعضاي مجلس اعیان را به تشکیل جلسه  کمیتهاي که ریاست وقت را بر عهده دارد، دستور جلسه. دهند

بدین ترتیب، قانونگذاري آتن، که جزئی از وظایف . دعوت، و نتایج حاصله از مذاکرات روزانه را ثبت و تدوین میکند

و اما اختیارات دادگاه آریوپاگوس در . ها صورت میگیرد دموکراسی آن است از طریق مجلس و مجلس اعیان و کمیته

. جم منحصر بود به رسیدگی درباره جرایمی از قبیل حرق، ضرب و جرح عمدي، مسموم ساختن، و قتل نفسقرن پن

یعنی از دلخواه یک فرد یا حکم . درآمده است)) از صورت شخصی و فردي به صورت قراردادي((قانون یونان تدریجا 

. یک گروه قلیل، به توافق مبنی بر مشاوره شارمندان آزاد تبدیل یافته

  قانون -2

چنین به نظر میرسد که یونانیان باستان قانون را رسمی مقدس میدانستند که مورد تایید خدایان است و سرچشمه 

چون ریتاي (هاي بود که  در زبان آنان هم بر این رسوم اطالق میشد، و هم نام االه تمیس،. آن الهام االهی است

قانون بخشی از دین بود و قدیمیترین . نظم اخالقی و هماهنگی جهان را مجسم میساخت) هندي و تائو یا تین چینی

مقرراتی که به فرمان . هاي باستانی معابد، با آداب و مقررات دینی آمیخته بود قوانین مالکیت یونان، در قانون نامه

در آغاز اجباري بود، و سپس به هنگام خود جنبه تقدس یافت، شاید از لحاظ روساي قبایل یا پادشاهان برقرار شده و 

  . قدمت، با این قوانین دینی همپایه باشند

مرحله دوم تاریخ قانون یونان، جمع آوري و تنظیم این آداب و رسوم مقدس به دست قانون گذارانی چون زالئوکوس، 

هاي جدید خود را مدون ساختند، رسوم مقدس  مردان قانون نامهپس از آنکه این . خارونداس، دراکون، و سولون بود

ها، قانون از قلمرو دین آزاد شد و روز به روز دنیویتر گشت، در محاکمه  در این قانون نامه .شدبه قوانین بشري مبدل 

اهمیت و دخالت تمام یافت، مسئولیت مشترك خانوادگی جاي خود را به  مجرمین، قصد و نیت آنان از ارتکاب جرم،

  . و انتقامهاي شخصی به مجازاتهاي قانونی دولت تبدیل شد ;مسئولیت فردي داد

هنگامی که یک تن یونانی عصر پریکلس از قانون آتن . مرحله سوم ترقی در یونان، رشد روزافزون مجموعه قوانین بود

هاي دراکون و سولون، و کلیه مقرراتی است که مجلس عامه یا مجلس اعیان  قانون نامه سخن میگوید، مقصودش

اگر قانون جدیدي منافی قانون قدیم باشد، الغاي قانون قدیم . وضع کرده است به استثناي مقرراتی که لغو شده

ز متون قانونی، به نحوي اما بحث و تحقیق کامل در تناقض و تعارض این قوانین نادر است و بسیاري ا. واجب است
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در مواردي که ابهام و اغتشاش قوانین از حد میگذشت، از میان اعضاي محاکم عمومی، . مضحک، منافی یکدیگرند

جمعی به حکم قرعه انتخاب میشدند تا کمیته تثبیت قوانین را تشکیل دهند و معین کنند که کدام قانون باید ابقا و 

رد، وکالیی نیز معین میشدند تا از قوانین قدیم، در مقابل کسانی که الغاي آن را در این گونه موا. کدام الغا شود

ایوان ((با نظارت این کمیته، قوانین آتن به زبانی ساده و روشن بر لوحهاي سنگی در . پیشنهاد کردهاند، دفاع کنند

  . غیر مدون حکمی روا داردنقر میشود و، از این پس، هیچ یک از حکام حق آن ندارد که براساس قوانین )) شاه

در حقوق آتن بین قوانین مدنی و قوانین جزایی فرقی نیست، جز اینکه رسیدگی به قتلها در صالحیت دادگاه عالی 

قرار میگیرد و، در مورد دادخواستهاي حقوقی، اجراي احکام بر عهده مدعی است، مگر وقتی که وي با مقاومت 

روي میدهد، زیرا که این کار عالوه بر آنکه جنایت است، اهانت به مقدسات قتل بندرت . محکوم علیه مواجه گردد

. دینی نیز محسوب میشود و، حتی اگر قانون قاتل را قصاص نکند، وحشت انتقام قبیلهاي همچنان برجا خواهد بود

یا رفیقه، یا  اگر مردي ببیند که بین زن، یا مادر،. در قرن پنجم، هنوز قصاص مستقیم در شرایط خاصی جایز است

قتل خواه به . خواهر، یا دخترش با مردي بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، حق دارد که آن مرد را به قتل برساند

و مراسم تطهیر، به نحو  ;عمد باشد، یا به غیر عمد، قاتل باید به کیفر رسد، زیرا که خاك شهر را آلوده ساخته است

مقتول، پیش از آنکه بمیرد، قاتل را بخشوده باشد، مجازات او دیگر ممکن اگر . دردناکی، سخت و پیچیده است

و با توجه به طبقه و نسبت مقتول، و بر . تحت نظر دادگاه عالی، سه محکمه مامور رسیدگی به قتلها است. نیست

محکمه . دحسب اینکه ارتکاب جرم به عمد و یا به غیر عمد بوده، و بخشودنی یا غیربخشودنی است، قضاوت میکن

چهارمی نیز هست که در فریاتوس در کنار دریا قرار دارد و مامور محاکمه کسانی است که یک بار به جرم قتل غیر 

این گونه کسان، چون به جرم اول آلوده گشتهاند، . عمد نفی بلد شده و براي بار دوم به قتل عمدي متهم گردیدهاند

. و از این روي دفاع ایشان از قایقی نزدیک به ساحل صورت میگیردحق آن ندارند که قدم به خاك آتیک بگذارند، 

داوران باید سوگند یاد کنند . قراردادها بی چون و چرا اجرا میشود. قوانین مربوط به مالکیت شدید و انعطاف ناپذیرند

آرخون بزرگ، پس و هر سال )).هاي مردم آتن راي ندهند هرگز به الغاي دیون شخصی، یا تقسیم اراضی و خانه((که 

هر کس هر چه دارد، صاحب آن است و ((از انتخاب به آن مقام، منادیان را مامور میدارد تا در میان مردم بگویند که 

هر گاه که فرزندان . و حق وصیت هنوز سخت محدود است)). از این پس نیز مالک مطلق اموال خویش خواهد بود

این باب، که با ادامه سلسله معینی از خاندان و خدمت به ارواح نیاکان ذکور در بین باشند، عقیده مذهبی قدیم در 

پدر فقط به عنوان . بستگی دارد، چنان ایجاب میکند که ترکه، به خودي خود، در تصرف فرزندان ذکور قرار گیرد

در آتن . ظ میکندودیعه دار امالك را در اختیار میگیرد و آن را براي اعضاي مرده و زنده و آینده خانواده خویش حف

میراث پدري بین وارثان ذکور تقسیم میشود و فرزندان ارشد اندکی بیش از ) تقریبا چنانکه در فرانسه معمول است(

امالك موروثی قابل تقسیم نیست ) چنانکه در انگلستان مرسوم است(در صورتی که در اسپارت  ;دیگران ارث میبرند

ر زمان هزیود میبینیم که دهقانان، به روش مردگان گل، از توسعه خانواده حتی د. و تنها پسر ارشد مالک آن میشود

زن . و افزایش فرزندان خویش پیشگیري میکنند تا مبادا که امالکشان در میان پسران تقسیم شود و به ویرانی گراید

س، همچون زمان ما، در زمان پریکل. از شوي خویش ارثی نمیبرد، و تنها چیزي که برایش باقی میماند جهیزیه اوست

در این . هاي ما شباهت بسیار دارند ها پیچیده و مبهمند، و از لحاظ عبارات و اصطالحات نیز به وصیتنامه وصیتنامه

مورد نیز، چون موارد دیگر، قوانین یونان اساس حقوق روم است که آن نیز به نوبه خود مبانی حقوقی مغرب زمین را 

  . پایه گذاري کرده است
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دالت ع -3

و بزرگترین اصالحی که به دست افیالتس و پریکلس صورت میگیرد  ;تامین عدالت آخرین مرحله دموکراسی است

تاسیس این محاکم، که به عموم وابسته . انتقال قدرت قضایی است از دادگاه عالی و دستگاه آرخونی به محاکم قضایی

ها، از آن برخوردار  ید، بر اثر وجود هیئت منصفه در دادگاهاست، براي مردم آتن چیزي را تامین میکند که اروپاي جد

از شش هزار عضو تشکیل میشود که هر ساله از روي دفاتر ثبت نام شارمندان، به ) دیوان عدالت( هلیایا. خواهد شد

ه شعبه تقسیم میشوند و در هر شعبه تقریبا پانصد نفر عضویت این شش هزار تن به د ;حکم قرعه انتخاب میشوند

عدهاي که از این جمع باقی میماند، اعضاي علی البدلند و در مواردي که ضرورت ایجاب کند، به کار گماشته . دارند

دعاوي محلی کم اهمیتتر را سی تن قضاتی که در فواصل معین به بخشهاي آتیک سفر میکنند، فیصله . میشوند

چون مدت عضویت محکمه در هر بار بیش از یک سوم نیست، و چون اعضا نیز بنوبت انتخاب میشوند، از . یبخشندم

ادامه این وظیفه . این روي، تقریبا براي هریک از شارمندان، وصول به این مقام، در هر سه سال یک بار، ممکن است

موجب میشود که در هر ) اوبولوس افزایش مییابد که بعدا به سه(اجباري نیست، ولی دو اوبولوس مقرري روزانه 

محاکمات مهم، همچون محاکمه سقراط، ممکن است که در حضور . شعبه دویست تا سیصد عضو حضور یابند

براي آنکه فساد و ارتشا تا آخرین حد ممکن تقلیل یابد، در آخرین . دادگاهی مرکب از دوازده هزار عضو صورت گیرد

ن میشود که فالن محاکمه در کدام دادگاه باید اجرا شود، و چون مدت محاکمات غالبا بیش لحظه به حکم قرعه معی

حتی براي مردم آتن دشوار است که در یک  ;ها اخبار بسیاري در دست نداریم از یک روز نیست، از ارتشا در دادگاه

  . لحظه سیصد عضو دادگاه را با رشوه راضی کنند

هاي جهان، تاخیر بسیار در کارها  هاي آتن نیز، چون همه دادگاه سریع میشود در دادگاهبا وجود آنکه در اجراي امور ت

روي میدهد، زیرا که مردم آتن بیماري دادخواهی دارند، و براي درمان آن، از روي فهرست اسامی شارمندانی که به 

رف دعوي دادخواست و دو ط. سن شصت رسیدهاند، جمعی را، به حکم قرعه، به حکمیت عمومی انتخاب میکنند

دفاعیه خود را به یکی از این حکمها، که او نیز در آخرین لحظه به حکم قرعه معین شده است، تقدیم میدارند، و هر 

اگر شخص حکم به آشتی دادن آنان توفیق نیابد، حکم خود را صادر . طرف اندك مبلغی از این بابت به وي میپردازد

آنگاه هر یک از دو طرف میتواند دادخواست خود را به محاکم تسلیم دارد، ولی . و آن را با سوگندي موکد میکند

هنگامی که . معموال محاکم از رسیدگی به دعاوي کم اهمیتی که به حکمیت واگذار شده است، خودداري میکنند

طالب کتبا به هاي خود سوگند خوردند، کلیه م محکمه دادخواستی را با قید قسم پذیرفت، و شهود نیز بر صحت گفته

چندي بعد، هیئتی که به حکم قرعه معین شده است، این . محکمه تسلیم و در صندوق مخصوصی ممهور میشود

در آتن مدعی العموم وجود . مدارك را از صندوق بیرون میآورد و مورد رسیدگی قرار میدهد و حکم صادر میکند

که هر کس را که برخالف مصالح دولت یا بر ضد دین عمل اعتماد دولت به شارمندان است و از آنان میخواهد . ندارد

پدید میآید که تهمت زدن را پیشه خود میسازد و آن را به )) مفتخور((از اینجا یک طبقه . کند به دادگاه بکشند

. تبدیل میکند)) هنر باج سبیل گرفتن((

وییم با تهدید ایشان به اقامه دعوي، درآمد در قرن چهارم، این گروه، با اقامه دعوي بر علیه ثروتمندان، یا بهتر بگ

زیرا عقیده دارند که محاکم عمومی توانگرانی را که قادر به پرداخت جریمه سنگین  ;سرشاري به دست میآورند

. هایی که محکومین میپردازند، تامین میشود مانهها غالبا از جر پرداخت مخارج دادگاه .میکندباشند، به اکراه تبرئه 

شاکیانی که از اثبات اتهام خود عاجز بمانند باید جرمانه بپردازند، و اگر کمتر از یک پنجم مجموع آراي داوران را 

آن  رسم بر. بپردازند) معادل هزار دالر(تحصیل کنند، باید تازیانه بخورند، و یا جرمانهاي به مبلغ یک هزار دراخما 

ولی هنگامی که . است که طرفین دعوا شخصا از خود دفاع کنند و هر طرف دعوي خود را نخست شخصا عرضه دارد
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آیین دادرسی پیچیده و مبهم میشود، و طرفین دعوا دادگاهیان را در برابر فصاحت بیان حساس میبینند، رفته رفته 

یت شاکیان و دفاع از متهمین را بر عهده میگیرند یا، این اشخاص حما. استخدام سخنرانان قانونشناس معمول میشود

از اینجا پیدایش وکالي . هایی مهیا میسازند تا آنان در دادگاه قرائت کنند به نام و بر حسب حال موکلین خود، خطابه

ل دیوجانس الئرتیوس در شرح احوال بیاس، فرزانه پرینه، مینویسد که وي مردي سخنور و وکی. مدافع آغاز میشود

ها  بعضی از این وکال به عنوان مفسر به دادگاه. دعاوي بود و فصاحت خویش را در طرفداري از حق به کار میبرد

  . وابستهاند، زیرا بسیاري از داوران، بیش از طرفین دعوا، اطالعات حقوقی ندارند

آن میپردازد، شهود باید لکن وقتی که منشی جلسه به قرائت . معموال دالیل طرفین کتبا به دادگاه عرضه میشود

  . گواهان را با یکدیگر مواجهه نمیدهند. حضور یابند و به صحت شهادت خود سوگند یاد کنند

گواهی دروغ چندان فراوان است که گاه راي محکمه برخالف شهادت موکد به سوگند صادر میشود شهادت زنان و 

یز وقتی میپذیرند که با شکنجه از آنان گرفته شود، زیرا شهادت بردگان را ن. کودکان فقط در موارد قتل پذیرفته است

این جنبه غیر انسانی حقوق یونان است . عقیده بر آن است که ایشان تا تحت شکنجه قرار نگیرند، راست نمیگویند

که بعدها در زندانهاي روم و در سردابهاي تفتیش افکار بشدت و به حد افراط اعمال میشود و شاید آنچه در 

در عصر پریکلس، شکنجه دادن . هاي پلیسی عصر ما روي میدهد نیز از آن کمتر نباشد هاي پنهانی دادگاه حجره

شارمندان ممنوع است، بسیاري از اربابان نمیگذارند که بندگانشان به کار شهادت دادن گرفته شوند، حتی اگر اثبات 

نجه آسیبی همیشگی و درمانناپذیر بر بردهاي وارد مدعایشان به چنان شهادتی وابسته باشد، و هر گاه که بر اثر شک

. شود، کسی که موجب آن گردیده است باید آن را جبران کند

مجرمین را . مجازاتها عبارتند از تازیانه زدن، اخذ جرمانه، سلب راي، داغ نهادن، مصادره اموال، نفی بلد، و اعدام

ت که بردگان باید جسما مجازات شوند و مردمان آزاد، یکی از اصول حقوق یونان آن اس. بندرت محبوس میسازند

مجازات . بر روي یک گلدان تصویر بردهاي است که وي را از دست و پا آویختهاند و بیرحمانه تازیانه میزنند. ماال

شارمندان معموال اخذ جرمانه است و میزان آن به حدي است که دموکراسی آتن را بدین متهم میدارند که خزانه 

ولی از سوي دیگر، محکوم علیه و محکوم له در بسیاري از موارد . را از طریق محکومیتهاي ظالمانه پر میسازدخود 

سپس دادگاه یکی از  ;حق دارند که خود میزان جریمه یا نوع مجازات را به نحوي که شایسته میدانند معین کنند

  . مجازاتهاي پیشنهاد شده را انتخاب میکند

هانت به مقدسات، خیانت به وطن، و بعض جرایمی که در نظر ما چندان اهمیتی ندارند، هم مجازات قتل نفس، ا

ولی معموال پیش از صدور حکم دادگاه، کسی که مجازات خود را اعدام میداند،  ;مصادره اموال و هم اعدام است

گ بشمرد و از شارمندان باشد، اگر متهم تبعید شدن را نن. میتواند از کلیه اموال خود بگذرد و داوطلب تبعید گردد

اعدام وي باید به نحوي انجام گیرد که با حداقل درد و عذاب همراه باشد، و براي این کار معموال شوکران به او 

این بیحسی از پا آغاز میشود و چون به قلب رسد موجب هالکت  ;شوکران بدن را بتدریج کرخت میکند. میخورانند

گاهی نیز محکوم . دام ممکن است به نحوي فجیع و با ضربات چوب و چماق صورت گیرددر مورد بردگان، اع. میگردد

را، پیش از مرگ یا پس از آن، از فراز صخرهاي به درون پرتگاهی که باراترون نام دارد، پرتاب میکنند تا رسم قدیم و 

  . روح انتقامجویی محفوظ بماند

نقص . نانه نیست و فقط اندکی از قوانین حموربی پیشرفتهتر استقانون نامه آتن، چندانکه انتظار میرود، روشن بی

اساسی آن در این است که حقوق قانونی را به مردمان آزادي که بیش از یک هفتم جمعیت آن سرزمین نیستند، 

اتباع . حتی زنان آزاد و کودکان نیز از تساوي حقوق که مایه مباهات شارمندان است، محرومند. اختصاص میدهد

اخاذي از راه ارعاب . لک بیگانه و بردگان فقط به وسیله شارمندان و تحت حمایت آنان قادر به اقامه دعوي هستندمما
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و تهدید، شکنجه مکرر بندگان، مجازات اعدام براي جرمهاي کوچک، اهانتهاي شخصی در مباحثات حقوقی، تشتت و 

ت وکال، ناتوانی داوران در تعدیل احساسات آنی ضعف در مسئولیتهاي قضایی، حساسیت دادگاهیان در برابر فصاح

هایی است که در دستگاه  خویش با اطالعاتی که از سوابق امر دارند، یا با محاسبه عاقالنه آینده آن اینها همه نقیصه

. لکن، با وجود این، در سایر نواحی یونان بر اعتدال و کمال نسبی این دستگاه رشک میبرند ;قضایی آتن موجود است

دستگاه قضایی آتن، براي حفظ جان و مال و مردم و تامین نظم که الزمه فعالیتهاي اقتصادي و رشد اخالقی است، 

. احترامی که تقریبا همه شارمندان نسبت به این دستگاه در دل دارند، دلیل شایستگی آن است. شایستگی کافی دارد

بهترین دلیل بر شایستگی قانوننامه آتن، . رت آن استدر نظر شارمندان آتن، قانون روح شهر و مایه سعادت و قد

همه معترفند که : ((ایسوکراتس میگوید. اقبالی است که سایر کشورهاي یونان در اخذ قسمت اعظم آن نشان دادند

در اینجا، براي نخستین بار در تاریخ جهان، حکم .)) قوانین ما، براي جهان بشریت، منشا خیر و سعادت بوده است

. رواست، نه حکم مردم قانون

ولی از . تا زمانی که امپراطوري آتن برقرار است، قوانین آتن بر سرتاسر امپراطوري و دومیلیون مردم آن فرمانرواست

در آتن قرن پنجم، مانند وضع در جهان امروز ما، . آن پس، هرگز در یونان یک نظام قضایی ثابت و واحد وجود ندارد

در زمان . با اینهمه، تجارت خارجی محتاج قوانینی است. ع تاسف انگیزي دچار استقوانین بین المللی به وض

قوانین مربوط به اختالفات تجاري در همه جا ((دموستن، معاهدات بازرگانی چندان فراوان است که به روایت وي، 

تضمین میکند و راي  ها موجب تشکیل نمایندگیهاي قنسولی میگردد و اجراي قرادادها را این معاهده)). یکی است

ولی به هر حال، این پیمانها دزدي دریایی . صادر شده در یکی از ممالک همپیمان را در سایر ممالک اعتبار میبخشد

را بر نمیاندازد، و هر گاه که ناوگان غالب و فایق ناتوان میگردد یا از حراست خود غفلت میکند، دزدان دریایی میدان 

دام، بهاي نظم و آزادي است، و بی قانونی، چون گرگی گرسنه، بر گرد هر دیار معمور هشیاري م. به دست میآورند

در بعضی از کشورهاي یونان، شهرها حق دارند که، براي تهیه آذوقه و تامین . میگردد تا مگر راهی به درون آن بیابد

ر وقتی که معاهدهاي بین دو شهر مایحتاج خود، به شهرهاي دیگر حمله برند و اموال مردم آنجا را تاراج کنند، مگ

مذهب توانسته است معابدي را که پایگاه نظامی نیستند از تجاوز و بی حرمتی مصون . این عمل را صریحا منع کند

دارد، و کسانی را که براي شرکت در جشنهاي عمومی یونان آمدهاند، مورد حمایت قرار دهد، و مقرر داشته است که 

ا اعالن جنگ صادر شود و تقاضاي متارکه موقت جنگ، براي حمل و دفن اجساد مقتولین، قبل از آغاز کارزار، رسم

برحسب معمول، سالح زهرآلود به کار نمیرود، و رسم بر آن است که اسیران جنگی را مبادله کنند، یا . پذیرفته گردد

ولی . مسترد دارند) دالر امریکایی هر مینا معادل صد(در مقابل خونبهایی که نرخ رسمی آن دو مینا، و بعدا یک مینا 

شماره . جز از این لحاظ، جنگهاي میان یونانیان، چون جنگهاي امروز جهان مسیحی، خونین و سبعانه است

هاي فراوان  اتحادیه. ها بسیار است و با سوگندهاي سنگین موکد شدهاند، ولی تقریبا همیشه نقض میشوند عهدنامه

ا، چون اتحادیه آمفیکتوئونی در قرن ششم، و اتحادیه آخایایی و اتحادیه آینولیایی در به وجود میآید، و برخی از آنه

گاهی میان دو شهر، براي حفظ احترام متقابل، اصل تساوي حقوق سیاسی . قرن سوم، زمان درازي پایدار میمانند

بینالمللی صورتپذیر است، حکمیت . برقرار میگردد، که به موجب آن، به مردمان آزاد یکدیگر حق شارمندي میدهند

یونان براي افراد بیگانه به هیچ نوع تعهد اخالقی مقید . لکن راي این داوران اغلب مردود یا نادیده گرفته میشود

  . نیست و تعهدات قانونی را نیز فقط وقتی گردن مینهد که در عهدنامهاي آمده باشد

مینامند البته مقصود از این کلمه، مردم وحشی نیست، بلکه مقصود کسانی است که  بربریانمردم یونان، بیگانگان را 

یونان فقط در عصر جهان وطنی هلنیستی، و بر اثر افکار فالسفه رواقی، به درك . به زبانی جز یونانی سخن میگویند

  . نایل میگردد موازین اخالقیی که نوع انسان را کال شامل است،
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امور اداري  -4

به هر حال، باید . ، و شاید پیش از آن، براي تعیین آرخونها، قرعه کشی به جاي انتخاب مرسوم میشود487از سال 

طریقهاي یافت شود که مالداران را از خریدن این مقام مانع شود و فرومایگان را نیز بگذارد که از راه تملق و 

براي آنکه صدفه و اتفاق تنها عامل انتخاب نباشد، همه کسانی که قرعه به نامشان . چاپلوسی بدان دست یابند

میخورد، قبل از شروع به کار، باید از طرف مجلس اعیان یا از طرف محاکم، مورد آزمایش دقیق و دشوار اخالقی قرار 

مادر، آتنی بوده و نقایص جسمی و  نامزدان این مقام باید، از جانب پدر و. این آزمایش دوکیماسیا نام دارد. گیرند

اخالقی نداشته باشند، نیاکان خود را محترم شمارند، وظایف نظامی و سپاهی خود را انجام داده، و مالیاتهاي خود را 

در این حال، سراسر زندگی آنان در معرض انتقاد و اتهام هر یک از شارمندان قرار . به نحو کامل پرداخته باشند

، پیش بینی این آزمایشهاي دقیق، داوطلبان ناالیق و بی صالحیت را هراسناك و از شرکت در بدون شک ;میگیرد

هر گاه که پس از آزمایش، شخصی به این مقام رسد، سوگند یاد میکند که وظایف خود . قرعه کشی گریزان میسازد

سمه طال به قامت یک انسان، به را چنانکه باید و شاید انجام دهد، و اگر ارمغانی پذیرفت یا رشوتی گرفت، یک مج

  . پیشگاه خدایان هدیه کند

دخالت بسیاري که تصادف و اتفاق در تعیین آرخونهاي نهگانه پیدا کرده است، نمودار تنزلی است که از عهد سولون 

ا، رئیس آرخونه. از آن پس، وظایف آرخونها به اجراي امور جاري اداري منحصر میشود. در این مقام روي داده است

  . که فقط عنوان شاه دارد، جز ریاست امور دینی شهر کاري بر عهدهاش نیست

اعمال و احکام آنان، در مجلس اعیان و در محاکم قضایی . آرخونها باید هر سال نه بار از مجلس راي اعتماد بگیرند

در پایان . اقامه دعوي کند قابل رسیدگی استینافی است، و هر یک از شارمندان میتواند در مورد اعمال ناشایست آنان

، که در برابر مجلس اعیان مسئول است، به کلیه اقدامات رسمی و حسابها و اسناد ))هیئت حسابرسی((دوره خدمت، 

اگر آرخونی از . براي اعمال سو آرخونها مجازاتهاي شدید، حتی اعدام، مقرر شده است. مربوط به آنان رسیدگی میکند

ان به سالمت به در برد، پس از پایان دوره یکساله خدمت، به عضویت آریوپاگوس این هفت خوان دموکراتیک ج

ولی این مقام نیز در قرن پنجم فقط عنوانی میان تهی است، زیرا که در این هنگام، دادگاه عالی آتن . پذیرفته میشود

  . تقریبا همه اختیارات خود را از دست داده است

هاي است که، تحت نظارت و بازرسی دقیق مجلس اعیان و مجلس عامه و دستگاه آرخونی، یکی از چندین کمیت

ارسطو نام بیست و پنج کمیته را ذکر میکند و تعداد صاحبمنصبان اداري . محاکم قضایی، امور شهر را اداره میکند

س حق ندارد تقریبا همه این اعضا، ساالنه، با قرعه انتخاب میشوند، و چون هیچ ک. شهر را هفتصد تن تخمین میزند

دو بار به عضویت یک کمیته در آید، لذا براي هر یک از شارمندان امکان آن هست که، الاقل یک سال در مدت عمر 

. آتن به حکومت متخصصین اعتقادي ندارد. خود، جزو بزرگان و محترمین شهر به شمار آید

با راي علنی مجلس انتخاب میشوند، نه  ))فرماندهان دهگانه. ((مناصب لشکري بیش از مقامات کشوري اهمیت دارد

ولی مدت انتصاب آنان نیز فقط یک سال است و قبل از تصدي این مقام، باید همیشه مورد همان  ;به حکم قرعه

در این مورد ارجحیت با کسی است که الیقتر است، نه آن . آزمایش دقیق قرار گیرند، و عزل ایشان نیز ممکن است

مجلس قرن چهارم، با چهل و پنج بار انتخاب فوکیون به فرماندهی سپاه، حسن تشخیص  ;که محبوبیت بیشتر دارد

خود را نشان میدهد، با وجود آنکه وي نامحبوبترین مردان آتن است و تحقیر خود را نسبت به توده مردم هرگز 

ش مییابد، چنانکه، در اواخر با توسعه روابط بین المللی، وظایف و اختیارات فرماندهان دهگانه افزای. پنهان نمیسازد

قرن پنجم، نه تنها قواي زمینی و دریایی را اداره میکنند، بلکه ترتیب مذاکرات و عقد معاهدات با ممالک خارجی نیز 

بنابراین، فرمانده کل مقتدرترین مرد دولت است و . بر عهده ایشان است و درآمد و هزینه شهر را زیر نظر خود دارند
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در غیر این صورت،  ;ن سال پی در پی انتخاب شود، لذا ادامه مقصود را براي دولت ممکن میسازدچون میتواند چندی

پریکلس، در دورانی که عهده دار این مقام است، حکومت آتن را . شاید قانون اساسی مانع استمرار سیاست دولت شود

حکومت آتن، هر : این باره میگویدچنانکه توسیدید در  ;به مدت یک نسل به صورت سلطنت دموکراتیک در میآورد

  . چند که اسما دموکراسی است، در حقیقت عبارت است از فرمانروایی بزرگترین شارمندان

شارمندان باید در جنگها شرکت جویند، و هر یک از آنان  ;قواي نظامی از کسانی که حق راي دارند تشکیل میشود

  . زندگی آتنی زندگی سربازي نیستممکن است تا سن شصت به این خدمت احضار شود، ولی 

جلوه فروشی و . تعلیمات نظامی مخصوص آغاز جوانی است، و پس از آن کمتر به این گونه تعلیمات میپردازند

در وقت جنگ، ارتش . خودنمایی در لباس نظام مرسوم نیست، و نظامیان در کار مردم غیرنظامی دخالت نمیکنند

پیاده نظام سبک اسلحه غالبا از شارمندان تهیدستی که فالخن و نیزه به : نظامعبارت است از پیاده نظام و سواره 

پیاده نظام سنگین اسلحه، که افراد آن مستطیعترند، خفتان و زره بر تن و سپر و  ;دست میگیرند تشکیل میشود

و سنان مسلح سواره نظام نیز از دولتمندانی تشکیل میشود که با خود و زره و شمشیر  ;زوبین بر دست دارند

و در شئون اجتماعی  ;در میدان جنگ، مطیع محض هستند ;یونانیان در فنون نظامی از ملل آسیایی برترند. میشوند

ولی با اینهمه، قبل . شاید از ترکیب شگرف این دو خاصیت است که به پیروزیهایی نایل میشوند. استقالل تمام دارند

گرداگرد شهرها را دیوار . استراتژي، به نحو مشخص، در میانشان نیستاز اپامینونداس و فیلیپ، فنون تاکتیک و 

میکشند و، همچون ما، دفاع را بیش از حمله مهم و موثر میشمارند، و اگر جز این میبود، شاید براي بشر تمدنی باقی 

. نمانده بود تا به ثبت و ضبط تاریخ آن بپردازد

وسایل حصار . هاي عظیم را به زنجیرها آویخته، به دیوارها میکوبندسپاهیانی که مامور محاصره شهرها هستند، تیر

اما، براي نگاهداري بحریه آتن، هر ساله چهار صد تن از . کوبی، پیش از ارشمیدس، تا همین حد تکامل یافته است

ست، کشتیها را دولتمندان انتخاب میشوند تا استخدام ملوانان را به عهده گیرند و، با وسایلی که دولت تهیه کرده ا

بدین ترتیب، آتن در زمان صلح تقریبا . مجهز سازند، و نیز هزینه خریدن، به آب افکندن، و تعمیر کشتیها را بپردازند

  . شصت کشتی جنگی آماده دارد

منابع درآمد دولت عبارت است از . نگاهداري نیروي زمینی و دریایی، قسمت اعظم مخارج کشور را تشکیل میدهد

و نقل، حقوق بندري، دو درصد حقوق گمرکی واردات و صادرات، دوازده دراخما مالیات سرانه براي  عوارض حمل

هریک از اتباع خارجی، نیم دراخما مالیات براي بردگان و آزاد شدگان، مالیات بر فواحش، مالیات بر فروش امتعه، 

   .ها، مصادره اموال و خراج از ایاالت دیگر مالیات بر جوازها، جرمانه

مالیات امالك مزروعی، که در دوره پیسیستراتوس مخارج آتن را تامین میکرد، در عصر دموکراسی لغو میشود، زیرا با 

جمع آوري اغلب مالیاتها به عهده باجگیرانی است که آن را براي دولت وصول میکنند . حرمت کشاورزي منافات دارد

در وقت . در اختیار دارد نیز درآمد سرشاري به دست میآورددولت از معادنی که . و خود نیز از آن سهمی میبرند

بدین ترتیب، مثال در . ضرورت، مالیات بر اموال مقرر میگردد، که نرخ آن بر حسب دارایی هر کس افزایش مییابد

از دولتمندان نیز دعوت . وجه گردآوري شد) دالر1200000معادل (، براي محاصره موتیلنه دویست تالنت 428سال 

شود که بعضی از خدمات عمومی، چون تامین مخارج سفیران، تجهیز کشتیهاي جنگی، و پرداخت هزینه نمایشها می

برخی از توانگران، این گونه خدمات را خود داوطلب میشوند، و برخی . و مسابقات موزیکی و ورزشی را به عهده گیرند

اگر خدمتی به . ت دیگري نیز روبه رو هستندثروتمندان با مشکال. دیگر را افکار عمومی بدان مجبور میسازد

ثروتمندي محول شود، وي حق دارد که آن را بر ثروتمند دیگري تحمیل، یا دارایی خویش را با ثروت او مبادله کند، 

جبهه دموکراتیک، که قدرتش توسعه روزافزون مییابد، براي . به شرط آنکه مدلل سازد که وي از خود او غنیتر است

www.IrPDF.com



٨۶٣

سرمایه داران و بازرگانان و ارباب صنایع و ملکداران  ;تن، این روش، همواره علل و مناسباتی فراهم میسازدبه کار بس

هاي اخفاي اموال و ایجاد اشکال در کارها را بتدریج فرا میگیرند و خیال انقالب در سر  آتیک نیز، در مقابل، شیوه

یگان و باج و خراجها، مجموع درآمد داخلی آتن ساالنه به در عصر پریکلس، عالوه بر این گونه خدمات را. میپرورند

میرسد، و ششصد تالنت نیز از طرف نواحی تحت الحمایه و ) دالر 2400000معادل (حدود چهار صد تالنت 

این درآمد، بدون تنظیم بودجه یا تخمین قبلی یا تعیین نوع مخارج به . کشورهاي متحد بر این مبلغ افزوده میگردد

. سدمصرف میر

در دورانی که پریکلس بر امور مالی نظارت دارد، بر اثر تدبیر و اقتصاد وي، و علی رغم مخارج بیسابقهاي که او خود 

تالنت  9700، درآمد اضافی آن به 440موجب شده است، خزانه دولت روز به روز افزایش مییابد، تا آنکه در سال 

زمان و براي هر شهر، قابل توجه است و مخصوصا در یونان  این مبلغ، در هر. میرسد) دالر 58200000معادل (

. عجیب به نظر میآید، زیرا که در آنجا فقط چند کشور اضافه درآمدي دارند، و در پلوپونز اصوال اضافه درآمدي نیست

پس از در آتن نیز،  ;شهرهایی که اضافه بر مخارج خود درآمدي دارند معموال آن را در معبد شهر اندوخته میسازند

  . ، این ذخیره در پارتنون به امانت سپرده میگردد434سال 

هایی را که به  دولت مدعی است که نه تنها در خرج کردن این اندوخته مختار است، بلکه حق دارد که طالي مجسمه

ه، در مجسمه آتنه پارتنوس، که به دست فیدیاس ساخته شد. نام خداي خود برپا داشته است نیز به مصرف رساند

نیز، وجوهی که  ;طال به نحوي به کاررفته است که باز برداشتن آن ممکن است) دالر 240000(معادل چهل تالنت 

  . براي شرکت در نمایشها و جشنهاي مذهبی به شارمندان پرداخت میشود، در این معبد نگاهداري میشود

که عده معدودي از مزایاي آن  از آن جهت ;دموکراسی آتن محدودترین و کاملترین دموکراسی تاریخ است

برخوردارند، محدود است، و از آن جهت که کلیه شارمندان مستقیما و متساویا بر وضع قوانین نظارت و در اداره امور 

نقایص دستگاه با مرور زمان آشکار میشود، و حتی در همان ایام، آریستوفان مردم را از آن . شرکت دارند، کامل است

یک روز بر اثر احساسات و تمایالت آنی، بدون توجه به . س به هیچ وجه خود را مسئول نمیداندمجل. باخبر میسازد

سوابق امر، و بدون تجدیدنظر، به صدور راي مبادرت میورزد، و روز بعد با شدت تمام از کرده خویش اظهار ندامت 

حق . اند به مجازات میرساندمیکند، و در این میان، نه خود را، بلکه کسانی را که موجب این گمراهی شده

عوامفریبان تشویق، و مردان با کفایت تبعید . قانونگذاري منحصر به کسانی است که در مجلس حق شرکت دارند

 ;مقامات عالی به حکم قرعه و بر حسب نوبت واگذار میشود، و کارگزاران دیوانی سال به سال تغییر میکنند. میشوند

عدم نظم و هماهنگی در میان احزاب و فرق، مخل رهبري و . تگی پدید میآیداز این روي، در اساس حکومت آشف

  . اینها همه نقایص عظیمی است که آتن کفاره آن را به اسپارت و فیلیپ و اسکندر و روم خواهد داد. اداره کشور است

شد که حکومت سلطنتی به هیچ دلیل نمیتوان معتقد . ولی، هر گونه حکومتی ناقص و مالالنگیز و باالخره فانی است

  . یا آریستوکراسی براي اداره آتن شایستهتر میبود و دوام و بقاي بیشتري بدان میبخشید

شاید تنها همین دموکراسی آشفته باشد که بتواند نیرویی پدید آورد که آتن را در تاریخ جهان به مقامی شامخ 

ه به طبقه شارمندان منحصر باشد، تا این حد پیش از آن، و نیز پس از آن، هرگز هیچ حیات سیاسی ک. برساند

راي دهندگان مجلس : این دموکراسی فاسد و بیکفایت الاقل مکتب آموزندهاي است. نیرومند و خالق نبوده است

قضات محاکم با استماع گواهیها و رسیدگی به مدارك و دالیل،  ;سخنان هوشمندترین مردان آتن را میشنوند

صاحبان مناصب بر اثر مسئولیتهاي اجرایی که بر عهده دارند و در نتیجه تجارب  ;ورزیدگی ذهنی کسب میکنند

شهر، آموزگار مردم : ((از این روست که سیمونیدس میگوید. خود، پختگی و شم قضایی کاملتري به دست میآورند

و افالطون را در بین ، و شاید به همین جهات است که آتنیان میتوانند مردانی چون اشیل و اوریپید و سقراط ))است
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تماشاگران درامها، در مجلس و در محاکم به وجود میآیند و . خود پرورش دهند و قدر و مقام آنان را بشناسند

این دموکراسی اشرافی بر اساس اقتصاد آزادي عمل قرار ندارد، و . همیشه براي درك نکات عالی مستعد و آمادهاند

ین نظم و آرامش نیست، بلکه هزینه نمایشهاي یونان را میپردازد، پارتنون را کار آن نیز فقط حفظ اموال مردم و تام

را براي آنان ممکن )) نه تنها زیستن، بلکه خوب زیستن((برپا میدارد، خود را مسئول سعادت و ترقی مردم میداند، و 

  . از این روست که تاریخ میتواند همه گناهان او را به وي ببخشاید. میسازد

دهمفصل دواز

  کار و ثروت در آتن

  

I  - زمین و خوراك  

اینکه برخی مردم میتوانند به کشورداري، . تولید و توزیع ثروت، اساس این دموکراسی و مبناي این فرهنگ است

حقیقتجویی، نغمهپردازي، مجسمه سازي، صورتگري، نویسندگی، آموزش و پرورش کودکان، و خداپرستی بپردازند، 

رخی دیگر رنج میبرند تا خوراك پدید آورند، پارچه ببافند، خانه بسازند، معادن را بکاوند، تنها از آن روست که ب

اساس، در . ضروریات زندگی را فراهم دارند، کاالها را نقل و مبادله کنند، یا هزینه تولید و جریان آن را مهیا سازند

  . همه جا همین است

دهقانان در آتیک الاقل از . ن و هنرورترین طبقه را تشکیل میدهدهاي اجتماع بر دوش دهقان است، که فقیرتری پایه

مالکیت زمین، خاص شارمندان است، و تقریبا دهقانان، مالک زمینی هستند که در آن . حقوق سیاسی برخوردارند

د در آتیک، مانن. زمینهاي زراعتی، دیگر در تصرف قبایل نیست، و مالکیت فردي شدیدا برقرار است. کشت میکنند

فرانسه و امریکاي امروز، این طبقه وسیع، که از مالکین جز تشکیل شده، نیروي محافظه کار دموکراسی است و 

میکوشد که وضع موجود را حفظ کند، در صورتی که شهرنشینان بی زمین، همواره سوداي تغییر و اصالح در سر 

محصوالت کشاورزي و ارزانی مصنوعات را میخواهند یعنی نزاع میان کسانی که گرانی (نزاع میان شهر و روستا . دارند

در آتیک کامال مشهود و بغایت شدید ) و کسانی که ارزانی محصوالت کشاورزي و گرانی مصنوعات را خواستارند

در نظر شارمندان آتن، کشاورزي کاري شریف، و اساس اقتصاد ملی، پایه شخصیت فردي، و مایه قدرت نظامی . است

روستاییان آزاد، . ه صنعت و تجارت، پست و حقیر به شمار میرود و به توده مردم اختصاص دارددر صورتی ک ;است

  . شهرنشینان را به چشم حقارت مینگرند و آنان را طفیلیانی ضعیف و بردگانی ناچیز میدانند

ه سبب قطع ایکر مساحت آن غیر قابل زرع است و بقیه زمینها، ب 630000یک ثلث از . خاك آتیک حاصلخیز نیست

دهقانان آتیک، . سیالبهاي زمستانی نیز سطح پرقوت خاك را بسرعت فرو میشوید. اشجار و کمی باران، نیرویی ندارد

و نیز مشتی بردگان آنان، براي آنکه این شوخ طبعی خشک و نامطبوع خدایان را چاره و جبران کنند، به هر رنجی 

براي هدایت سیالبها، مجراهایی  ;آنها را در انبارها ذخیره میکنند در وقت طغیان رودها، مازاد آب ;تن در میدهند

هزاران کاریز حفر میکنند تا از نهر رود، آب باریکی به کشتزارهاي تشنه  ;کود پرارزش مردابها را میگیرند ;میسازند

ته را از نقاط دیگر آورده، هاي نوخاس براي اصالح کیفیت و نوع نباتات خود، با صبر فراوان، نهالها و بوته ;خود برسانند

خاك را با نمکهایی . زمین را یک سال در میان آزاد میگذارند تا قوت خود را باز یابد ;در زمینهاي خود کشت میکنند

گنداب شهر، . چون کربونات آهک، قلیایی میکنند، و با نیترات پوتاسیم و خاکستر و کود انسانی آن را بارور میسازند

جمع شده، از آنجا به وسیله کانالهاي آجري به دره رود  دیپولونصلی در انبار بزرگ بیرون که از طریق مجراي ا

خاکهاي گوناگون را به هم میآمیزند تا . کفیسوس میرود و باغها و درختستانهاي پیرامون آتن را سیراب میسازد
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شخم زدن و . بقوالت گل کرده را در زمین شخم میکنند تا به خاك قوت دهد ;افزوده شود خواص هر یک بر دیگري

اوایل (در اواخر ماه مه . مسطح کردن زمین، و بذرافشانی و کشت و کار، جملگی، در روزهاي کوتاه پاییز انجام مییابند

ولی، با اینهمه، در آتن هر . است خرمن به دست میآید، و تابستان خشک و بی باران، فصل تدارك و آسایش) خرداد

اگر . هزار تن غالت به دست میآید، که خوراك ربع جمعیت آن را بدشواري تامین میکند 24ساله فقط در حدود 

از همین روي کشورگشایی و . آتنیان عصر پریکلس خوراك خود را از خارج تهیه نکنند، از گرسنگی خواهند مرد

. شود جب میایجاد بحریه نیرومند برایشان وا

ها را هموار کرده، آب  دامنه تپه. روستاها میکوشند که کمبود غالت را با زیتون و انگور فراوان خود جبران کنند

در عصر . هاي مو ترغیب میکنند تا بدین نحو تاکستانها بارورتر شوند و خران را در تاکستانها به جویدن ترکه ;میدهند

مینهاي آتن را پوشانیده است، لکن نخستین بار پیسیستراتوس و سولون این پریکلس، درختان زیتون بسیاري از ز

. درخت زیتون پس از شانزده سال به بار مینشیند، و در چهل سالگی به حد کمال میرسد. درخت را به آتیک آوردند

دن باغهاي در آینده نیز، ویران ش ;اگر همت پیسیستراتوس نبود، هرگز خاك آتیک این درخت را بر خود نمیدید

اگر : زیتون براي مردم یونان داراي منافع بسیار است. زیتون در جنگ پلوپونزي یکی از علل اضمحالل آتن خواهد شد

و باقیمانده آن نیز به  ;بار سوم روغن چراغ ;بار دوم روغن تدهین ;یک بار آن را بفشرند، روغن خوراك به دست آید

ل آتیک، و چنان پرارزش میشود که دولت صدور آن را به خود منحصر زیتون سرشارترین محصو. کار سوختن میرود

. میسازد و، در ازاي غالتی که وارد میکند، شراب و زیتون میدهد

صدور انجیر بکلی ممنوع است، زیرا که انجیر در یونان منبع اصلی قدرت و سالمت است درخت انجیر، حتی در زمین 

برگهاي  ;اطراف پراکنده میشود، و همه رطوبت زمین را جذب میکند خشک و لم یزرع رشد میکند، ریشه آن به

اندکش سطحی ناچیز براي تبخیر عرضه میدارد، گذشته از اینها، کشاورز آتنی راز گشنگیري را از مردم مشرق زمین 

ا گرده نر را به هاي انجیر ماده باغها میآویزد و میگذارد تا زنبوره هاي انجیز وحشی نر را در میان شاخه آموخته شاخه

  . تخمدان انجیرهاي ماده برسانند، و از این راه میوهاي فراوانتر و شیرینتر به بار آید

به دامداري، . این محصوالت زمینی یعنی غالت، روغن زیتون، انجیر، انگور، و شراب خوراك اصلی مردم آتیک است

ند را براي پشم آن، بز را براي شیر، و خر و استر و اسب را براي مسابقه، گوسف. جهت تهیه غذا، چندان توجهی ندارند

زنبور عسل نیز به آن . گاو را براي حمل و نقل نگاهداري میکنند، ولی خوك را بیشتر براي گوشت تربیت میکنند

. گوشت، غذایی است تجملی، و فقیران جز در جشنها بدان دسترسی ندارند. مردم، که از شکر محرومند، عسل میدهد

  . ي پهلوانی دوران هومر از میان رفته استضیافتها

مردمان فقیر، خشک و نمکسود آن را میخرند، و دولتمندان از  ;ماهی غذایی است لذیذ، و در عین حال همگانی

هاي پهن، و کلوچه درآورده، غالبا با  غالت را به صورت آش، گرده. گوشت تازه سگ ماهی و مار ماهی تمتع میبرند

. ها میپزند، و غالبا زنان دوره گرد و دکانهاي کوچک فروشنده آنند و کلوچه را بندرت در خانه نان. عسل میآمیزند

میوه در آنجا . تخم مرغ و سبزي مخصوصا لوبیا، نخود، کلم، عدس، کاهو، پیاز، و سیر جزئی از غذاي این مردم است

. ادویه فراوان به کار میبرند. عموم مردم است گردو و فندق و بادام خوراك. کم است، و از پرتقال و لیمو خبري ندارند

بردگان . هایی از آب دریا به دست میآورند و در بازارهاي داخلی آن را با برده معاوضه میکنند نمک را در حوضچه

تقریبا هر طعامی را با روغن .)) به نمکش میارزد: ((میخوانند، و در مورد بردگان خوب گویند)) نمکپاش((ارزان را 

نگاهداري کره در نواحی مدیترانهاي . ن میپزند، و این روغن در آن دوران بخوبی جاي نفت دوران ما را میگیردزیتو

کلوچهاي که . صرف میشود)) دسر((عسل و حلوا و پنیر به عنوان . دشوار است، به جاي آن روغن زیتون به کار میرود

آب، مشروبی . باستانی به شرح رموز آن پرداخته است پنیر در میان آن باشد چنان هوسانگیز است که چندین رساله
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همگانی است، ولی همه کس شراب میآشامد، زیرا تا کنون، در هیچ تمدنی، زندگی بدون مخدر یا محرك قابل تحمل 

  . یخ و برف را در زمین ذخیره میکنند تا، در فصل گرما، شراب را با آن سرد سازند. نبوده است

بر روي هم، یونانیان در خوراك جانب . تند، اما در عصر پریکلس آن را حقیر میشمردندآشنا هس) آبجو(با فقاع 

ولی کسانی هستند که اگر عادت : ((بقراط میگوید. اعتدال را رعایت میکنند و در روز دوبار بیشتر غذا نمیخورند

.))کنند، میتوانند بآسانی سه بار غذاي کامل بخورند

II -  صنعت  

ها را با چراغهاي زیبا و مشعلهایی که  خانه. تنی نیز، چون خوراکیها، از زمین به دست میآیندمواد معدنی و سوخ

گرما از چوب یا زغالی که در منقل  ;در آنهاست، یا با شمع، روشن میسازند) نوعی صمغ(روغن زیتون یا راتیانج 

هاي نزدیک شهرها را عریان ساخته  قطع اشجار براي سوخت و بنایی، جنگلها و تپه. افروخته باشد به دست میآید

  . از زغال سنگ خبري نیست. در قرن پنجم، براي بنایی و کشتی سازي، چوب وارد میکنند ;است

. یونانیان براي تهیه سوخت به استخراج معادن نمیپردازند، بلکه مقصودشان آن است که مواد معدنی به دست آورند

معادن الئوریون، که در انتهاي جنوبی . ره، و سرب بسیار غنی استخاك آتیک از لحاظ سنگ رخام، آهن، روي، نق

این معادن مایه قوام و اعتبار دولتند، . است)) چشمه روان نقره((این شبه جزیره قرار دارد، به قول اشیل، براي آتن 

دالر و  6000زیرا که حق استخراج معادن مخصوص اوست و هر ساله آنها را به اشخاصی اجاره داده، مبلغی معادل 

، یکی از معدنکاران اولین رگه پرفایده را در 483در سال . نیز بیست و چهار درصد فراورده را در عوض میستاند

جز شارمندان، کسی حق اجاره کردن این . الئوریون کشف میکند، و جویندگان نقره به سوي این ناحیه روي میآورند

پرهیزگار، که اندیشه خرافی وي  نیکیاس. دست بردگان انجام میگیردمعادن را ندارد، و کار استخراج نیز تنها به 

معادل (موجب ویرانی آتن خواهد شد، یک هزار غالم را به معدنکاوان کرایه میدهد، و در ازاي هر غالم یک اوبولوس 

. مردم آتن از این راه، یا از طریق وام دادن به معدنکاوان، دولتمند میشوند بسیاري از. در روز کسب میکند) دالر 170

این . تعداد بردگانی که در معادن کار میکنند به بیست هزار میرسد، و مباشران و مهندسان نیز در این شمارند

اگر غالمی . اع ادامه دارداز این رو، کار، روز و شب، بدون انقط ;کارگران بنوبت کار میکنند، و هر نوبت ده ساعت است

و  ;اگر بکوشد که بگریزد، با زنجیر آهنین به محل کار خود بسته میشود ;به خواب رود، تازیانه مباشر بیدارش میکند

. تونلها حدود صد و شصت سانتیمتر پهنا دارند. اگر بگریزد و باز گرفتار شود، با آهن گداخته بر پیشانیش داغ مینهند

کانه، پس از کنده . زانو و پشت خویش در تونلها میخزند و با کلنگ یا تیشه و قلم کار میکنندغالمان بر سینه و 

شدن، در کیسه یا زنبیل، دست به دست بیرون برده میشود، زیرا تونلها گنجایش آن را ندارند که دو نفر در آنها 

) دالر 600000(دولت به یکصد تالنت ، بهره 483در سال : منافع این کار سرشار است. بآسانی از کنار هم بگذرند

ولی این . میرسد، و این غنیمت براي آتن بحریهاي تشکیل میدهد که در جنگ ساالمیس موجب نجات یونان میشود

خزانه آتن بر این معادن . وضع، حتی براي کسانی جز غالمان نیز، بدیهایی در بر دارد که از خوبیهایش کمتر نیست

در جنگ پلوپونزي، اسپارتیان ناحیه الئوریون را تصرف میکنند، بناي اقتصادي آتن  تکیه میکند، و هنگامی که

در قرن چهارم، تهی شدن این معادن با عوامل دیگر توام شده، موجبات اضمحالل آن را فراهم . واژگون میشود

. میدارد، زیرا در خاك آتیک جز نقره، فلز قیمتی دیگري وجود ندارد

کانه را، در هاونهاي بزرگ، به دست غالمان میکوبند، سپس آن را در آسیاب، . دن همراه استفلزگري با استخراج مع

سنگ معدنی که بدین ترتیب خرد شده و از غربال . میان دو سنگ سخت گردنده، ساییده و از غربال میگذرانند

رتفع واقع شده است، بر سپس جریان شدید آب را، از منبعی که در محلی م. گذشته است، براي شستن آماده میشود

جریان آب در زوایاي تند تخته  ;تخته سنگهاي شیبداري که الیه نازکی از ساروج بر آنها کشیده شده فرود میآورند
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فلزي را که از این راه . هاي فلز را به درون خود میکشد سنگها میگردد و، از کیسه هایی که در آنجا تعبیه شده، خرده

ها، سوراخهایی است  در ته این کوره. هاي قالگري ریخته، به وسیله دم، حرارت میدهند هبه دست آمده است، در کور

هایی که خلل و فرج بسیار دارد  براي جدا کردن نقره از سرب، گدازه را در بوته. که فلز مذاب از آن بیرون میریزد

تبدیل، و ) اکسید سرب(ار سنگ با این عمل، سرب به مرد. حرارت میدهند، سپس آن را در معرض هوا قرار میدهند

. خالص است% 98هاي آتن  مراحل قالگري و تصفیه به بهترین وجه صورت میگیرد، زیرا نقره سکه. نقره آزاد میشود

الئوریون کفاره ثروتی را که پدید آورده است، خود ادا میکند، چنانکه مکافات صنایع فلزي را نیز همواره استخراج 

ها به  ها پژمرده میشوند و میمیرند، نواحی مجاور کارخانه و گیاهان از دود کورهآدمیان . معدن پس میدهد

  . هاي متروك و غبارآلود تبدیل میشود مخروبه

هم اکنون در آتیک، از این گونه صنایع بسیار است، و هر چند که . صنایع دیگر، رنج و زحمت فراوان در بر ندارند

هزاران  ;سنگ رخام و سنگهاي دیگر را استخراج میکنند. اصی دارندمقدارشان اندك است، جنبهاي بغایت اختص

هایی که به کلئون، رقیب پریکلس، و آنوتوس، مدعی سقراط،  ها چون دباغخانه در دباغخانه ;گونه ظرف گلی میسازند

. است در میان این مردم گاري ساز، کشتی ساز، سراج، و کفشدوز بسیار ;تعلق دارد پوست فراوان دباغی میکنند

نجاري، قالبریزي، . سراجانی که فقط افسار میسازند، و کفشدوزانی که جز کفشهاي مردانه یا زنانه نمیدوزند فراوانند

پیشه وران مختلف، چون آهنگر، . هاي مربوط به بنایی است سنگتراشی، فلزکاري، نقاشی، و روکش سازي از حرفه

نانوا، سوسیس ساز، و ماهی فروش، که جملگی براي یک حیات  شمشیرساز، سپرساز، چراغ ساز، چنگ ساز، آسیابان،

هاي معمولی اهل  پارچه. اقتصادي فعال و متنوع، ولی غیرماشینی و گوناگون، الزمند، در این سرزمین وجود دارد

بعضی زنان به پاك کردن پشم مشغولند، و بعضی با چرخ ریسندگی کار  ;خانه را خود میبافند، یا اصالح میکنند

هاي  پارچه. برخی در کنار کارگاه ریسندگی نشسته، و برخی دیگر بر روي چارچوب قالبدوزي خم شدهاند ;کنندمی

هاي پنبهاي اعال از مصر و آمورگوس و  پارچه. هاي شهر میبافند، یا از خارج وارد میکنند ویژهتر را یا در کارگاه

، قالی از خاور نزدیک و کارتاژ، و رواندازهاي رنگارنگ از هاي پشمی رنگین از سیراکوز، پتو از کورنت تارنتوم، پارچه

ها، زنان  در بعضی خانه. در اواخر قرن چهارم، زنان کوس باز کردن پیله ابریشم و تافتن آن را فرا میگیرند. قبرس

را در  چنان در بافندگی چیره دست میشوند که بیش از نیاز خانواده خود پارچه تهیه میکنند، و مازاد احتیاج خود

زنان، براي این کار، گاه کسانی را از آزادان یا غالمان . ابتدا مستقیما به مصرف کنندگان، و بعدا به دالالن میفروشند

  . بدین ترتیب، صنایع خانگی تکامل یافته، به سوي تشکیالت صنعتی، گامی پیش میگذارد ;به کمک خود میگیرند

ماشین در کار . ریکلس خود چون آلکیبیادس صاحب کارگاهی استپ. سازمان صنعتی از عصر پریکلس آغاز میشود

چون نیروي عضله ارزان و فراوان است، علتی براي ایجاد و توسعه  ;نیست، لکن غالمان فراوان به دست میآیند

ه آتن، بزرگترین کارگا. هاي آتن به دکان شبیهترند تا به کارخانه از این رو، کارگاه. سازمانهاي ماشینی در میان نیست

کارگاه کفشدوزي تیمارخوس ده تن، کارگاه . کارگاه سپرسازي کفالوس است، که یکصد و بیست کارگر در آن است

ها، نخست فقط بر حسب  این کارگاه. مبل سازي دموستن بیست تن، و کارگاه اسلحه سازي او سی تن کارگر دارد

هاي رایج  فراوان شدن سکه. کاالهایی تهیه میکنند سفارش مشتریان، سپس براي فروش در بازار، و مآال جهت صدور،

هر کارگاه، خود واحد  ;اتحادیه صنفی در میان نیست. و از میان رفتن معامالت جنسی نیز کار آنان را آسانتر میسازد

. مستقلی است که به یک یا دو کس تعلق دارد، و صاحب آن نیز غالبا در کنار غالمان خود به کار مشغول است

ها از پدران به پسران یا از استادان به شاگردان  حرفه. ها امتیاز رسمی و عالمت تجارتی ثبت شده ندارند کارگاه

بنابر قوانین آتن، پدري که به فرزند خویش حرفهاي نیاموخته باشد، در دوران پیري حق آن ندارد که از وي . میرسد

صاحب کارگاه و غالمان از سپیده دمان . آن نیست شتاب و جدیتی در ;ساعات کار طوالنی است. مساعدتی طلب کند
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کارگران به . تا شامگاهان کار میکنند، ولی در ایام تابستان چند ساعتی را در میان روز به استراحت میپردازند

. مرخصی نمیروند، لکن در طی سال تقریبا شصت روز جشنهایی دارند که در طی آنها از کار فارغند

III  - لی تجارت و امور ما  

هر گاه فردي، یا خانوادهاي یا شهري، اضافه بر احتیاجات خود کاالهایی تولید، و به مبادله آن قصد کند، تجارت آغاز 

ها، مخارج حمل و نقل سنگین است، و دزدان در  اولین مشکلی که پیش میآید آن است که، به علت بدي راه. میشود

یا راهی است که از آتن به الئوسیس میرود، ولی آن )) راه مقدس(( بهترین طریق تجارتی،. دریاها به کمین نشستهاند

نیز همیشه از خاك و گل پوشیده شده و بسیاري از قسمتهاي آن چنان باریک و تنگ است که ارابه و گاري از میان 

ب هاي خاکی تشکیل شده، و احتمال آنکه سیال هاي خطرناکی هستند که از دیواره پلها، گذرگاه. آن نمیگذرد

حیوانی که معموال براي حمل و نقل به کار میرود، گاو نر است، ولی رفتار این . محوشان کرده باشد بسیار است

ها سست و  ارابه. حیوان کندتر از آن است که تاجري را که بدین مقصود به وي اتکا کرده است، به دولت رساند

که کاالي تجارتی را بر پشت قاطر ببندند، زیرا این  طریقه بهتر آن است. همیشه شکنندهاند، یا در گل فرو میروند

حتی براي سازمانهاي حکومتی نیز . هاي باریک بآسانی میگذرد حیوان، هم اندکی از ارابه سریعتر است، و هم از جاده

هاي  ها را به وسیله قاصد از شهري به شهر دیگر میفرستند، و در مکاتبه نامه. سرویسهاي پستی در کار نیست

براي رساندن اخبار مهم، عالماتی را با آتش از تپهاي به تپه دیگر میفرستند، یا . ی، باید منتظر فرصت بمانندخصوص

در بعضی نقاط، کاروانسرا یا رباطی در راه ساخته شده است، لکن این گونه جاها . به وسیله کبوتر، نامه ارسال میدارند

هاي آریستوفان، حتی دیونوسوس که  نانکه، در یکی از نمایشنامهچ. مسکن دزدان و اشرار و خانه جانوران موذي است

)). که در آن ساس کم باشد((از خدایان است، از هراکلس سراغ مهمانسرایی را میگیرد 

. هاي آرام تابستان موکول شود، ارزانتر خواهد بود حمل کاالها از طریق دریا، مخصوصا اگر بر حسب معمول به ماه

میتواند از پیرایئوس ) دو دالر(یک خانواده با پرداخت دو دراخما . ز مسافران میگیرند، ناچیز استمیزان عوارضی که ا

به مصر یا به دریاي سیاه سفر کند، ولی کشتیها به مسافربري رغبتی ندارند، زیرا یا براي حمل کاالهاي تجارتی، یا 

قدرت محرکه این . از این دو کار میروند براي جنگ و لشکرکشی ساخته شدهاند و همیشه بر حسب ضرورت به یکی

. کشتیها بادي است که در بادبانها میافتد، لکن هر گاه که باد نباشد، یا مخالف بوزد، غالمان کشتی را با پارو میرانند

. کوچکترین کشتیهاي تجارتی آنهایی هستند که با سی پارو رانده میشوند، و پاروزنان همه در یک سطح مینشینند

م، مردم کورنت اولین کشتی بزرگی  ق 700اندکی پس از سال . دیگري نیز هستند که پنجاه پاروزن دارند کشتیهاي

در آغاز قرن پنجم، وزن این کشتیها، که . را که سه ردیف پاروزن و دویست تن کارگر داشت، به آب انداختند

تن غله حمل میکنند، و سرعت  252 ;ددماغهاي بلند و زیبا نیز یافته بودند، به دویست و پنجاه و شش تن میرس

  . آنها، که حدود سیزده کیلومتر در ساعت است، موجب اعجاب مردم مدیترانه میشود

هر شهري اوزان و مقیاساتی . دومین مشکل تجارت، یافتن وسیله موثقی است که براي معامله قابل اعتماد باشد

همه مقیاسات و ارزشها را شکاکانه تبدیل کند، زیرا  خاص خود دارد، و در هر یک از صد مرز کشور، هر کس باید

  . همه دولتهاي یونانی، جز آتن، با کاستن مقدار طال یا نقره پولهاي خود، تقلب میکنند

در اغلب شهرها، تاجران مجبورند که در وقت بازگشت نیز : ((یکی از یونانیان، که نمیدانیم کیست، چنین میگوید

تی پر کنند، زیرا نمیتوانند در ازاي اجناس خود پولی بگیرند که در جاي دیگر به کار کشتی خود را از کاالي تجار

پول برخی از شهرها ترکیبی است از طال و نقره، و اینان در کاستن مقدار طالي این ترکیب با یکدیگر رقابت .)) آید

غد آتنه بر آن نقش شده است، دولت آتن، از عهد سولون به بعد، با ضرب مسکوکاتی معتبر، که تصویر ج. میکنند

. معادل شده است ))بردنزیره به کرمان ((، با ))جغد به آتن بردن((از این رو، . تجارت آتن را شدیدا تقویت میکند
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د، مردم ناحیه مدیترانه این چون آتن، در طی همه تحوالت خود، از کاستن مقدار نقره دراخمه خودداري میکن

در این . ها در ناحیه اژه جانشین پولهاي رایج محلی میگردد و همین سکه ;را با رضایت کامل قبول میکنند)) جغدها((

و وسیله مبادله و واسطه تجارت  ;بر حسب وزنی که دارد، فروخته میشود ;مرحله، طال هنوز از اشیاي تجارتی است

ثنایی و بسیار ضروري سکه طال ضرب میکند، و آن نیز ترکیبی است از چهارده قسمت طال آتن در موارد است. نیست

. کوچکترین سکه آتنی از مس ساخته شده، و هر هشت عدد آن برابر است با یک اوبولوس. و یک قسمت نقره

است، به این نام  شبیه) اوبلیسکوس(اوبولوس نیز سکهاي است که از آهن یا برنز ضرب شده، و چون به میخ یا میله 

شش اوبولوس برابر است با یک دراخما، دو دراخما مساوي است با یک ستاتر طال، یکصد دراخما . خوانده میشود

قدرت خرید یک دراخما، در نیمه اول قرن پنجم، . معادل است با یک مینا، و شصت مینا برابر است با یک تالنت

در آتن، پول کاغذي،  .داردي قرن بیستم نیز یک دالر همین ارزش را کیلو غله، چنانکه در امریکا 36معادل است با 

. قرضه دولتی، شرکت سهامی، بورس، سهام، و صرافی وجود ندارد

وام ندارند، رباخواري را بانکها براي تثبیت وضع خود تالش میکنند، زیرا کسانی که احتیاج به  ;بانکداري معمول است

مردم عادي آتن، در قرن پنجم، مال اندوزند، و اگر پولی ذخیره . جرم میشمارند و فیلسوفان نیز با آنان هماوازند

برخی مردم پول خود را در ازاي گروگان از قرار . کنند، بیشتر آن را نزد خود پنهان میسازند و به بانکها نمیسپارند

و کسانی نیز هستند  ;برخی دیگر به دوستان خویش بدون ربح وام میدهند. قرض میدهند درصد، به 18تا  16ربح 

  . هاي معابد به ودیعه میگذارند که نقدینه خویش را در خزانه

معبد آپولون در دلفی، تا حدي، بانک . معابد، به جاي بانک، به افراد و به دولت، در مقابل ربحی عادالنه وام میدهند

دولتها از افراد قرضه نمیگیرند، بلکه در مواردي خاص، دولتی به دولت دیگر وام . سر یونان استبین المللی سرا

در این میان، یعنی در قرن پنجم، رفته رفته صرافان، در پشت میزهاي خویش، بنا میگذارند که پولهایی را از . میدهد

بدین ترتیب، صرافان آتن . اجران قرض دهنددرصد، به ت 30الی  12اشخاص به ودیعه گرفته، بر حسب مورد، با ربح 

. باقی میماند)) صاحب میز((بانکدار میشوند، گرچه نامشان تا پایان تاریخ یونان قدیم به همان شکل اول، یعنی 

صرافان آتنی این روش را از خاور نزدیک آموختهاند، ولی آن را به صورتی کاملتر و بهتر درآورده، سرانجام به رومیان 

اندکی پس از جنگ ایران، تمیستوکلس . رومیان نیز به نوبه خود آن را براي اروپاي جدید باز میگذارند ;دمیسپارن

این عمل  ;نزد یکی از بانکداران کورنت به نام فیلوستفانوس به ودیعه میگذارد) دالر 420000(مبلغ هفتاد تالنت 

یله، در کشوري بیگانه، براي خود سرمایهاي درست همان است که ماجراجویان سیاسی امروز میکنند و، بدان وس

در اواخر این قرن، آنتیستنس و . میشود)) غیرمعبدي((این اولین اشارهاي است که به بانکداري . فراهم میسازند

در این گونه . ین بانک خصوصی آتن خواهد شدمشهورتر پازیونآرخستراتوس تشکیالتی را بنا میگذارند که در دوره 

پول سریعتر و آزادانهتر گردش میکند، بیش از پیش به کار میافتد، و امکانات و تسهیالتی ) صرافیها)) (میزداریها((

. پدید میآورد که با خالقیت تمام موجب پیشرفت و توسعه تجارت آتن میشود

گرچه هنوز بسیاري از تولیدکنندگان، محصول خود را مستقیما . مالیروح اقتصاد آتن تجارت است، نه صنعت یا امور 

به مصرف کنندگان میفروشند، اکثریت روزافزون آنان احتیاج به وساطت بازاري دارند که کاالها را خریده، تا زمانی 

ان دوره گرد بدین ترتیب، طبقهاي از خرده فروش. که مصرف کننده آماده خرید آن شود، در انبارها نگاهداري کنند

هاي میدان و نقاط  پدید میآید که کاالي خود را در خیابانها، در دنبال لشکرها، در جشنها و جمعه بازارها، یا در دکه

مردمان آزاد، اتباع خارجی، و غالمان به دکانها آمده، پس از چانه زدن، جنسی . دیگر شهر، براي فروش عرضه میدارند

آتن را ناتوان ساخته، آن است که، بنابر عرف و )) آزاد((از شدیدترین قیودي که زنان یکی . را خریده به خانه میبرند

  . عادت، از خرید کردن محروم شدهاند
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تجارت خارجی حتی از تجارت داخلی سریعتر پیشرفت میکند، زیرا که دولتهاي یونان به فواید و مزایاي تقسیم بین 

مثال، سپرساز دیگر . کوشد تا در تهیه و تولید کاالیی خاص تخصص یابدالمللی کار پی بردهاند، و هر یک از آنان می

در . شهر به شهر در پی مشتري نمیگردد، بلکه در کارگاه خود سپرها را ساخته، به بازارهاي عصر طالیی میفرستد

، به )یسازدکه در آن هر خانواده همه احتیاجات خویش را تقریبا خود برطرف م(طی یک قرن، آتن از اقتصاد خانگی 

، و از اقتصاد شهري به اقتصاد بین )که در آن هر شهر آنچه را الزم دارد تقریبا خود تهیه میکند(اقتصاد شهري 

بحریه . راه میجوید) که در آن هر کشور متکی به واردات است، و باید قیمت واردات را با صادرات خود بپردازد(المللی 

قم، تجارت چنان 430تا  480از سال . را از وجود دزدان پاك نگاه میدارد آتن، تا مدت دو نسل، سراسر دریاي اژه

. م دریاها را امنیت میبخشد، دیگر بدان مقام نمیرسد ق 67رونقی میگیرد که از آن پس، تا زمانی که پومپیوس در 

بزودي، این . میسازندها، انبارها، بازارها، و سواحل پیرایئوس همه گونه تسهیالت را براي تجاوزات فراهم  لنگرگاه

اشیائی : ((میگوید ایسوکراتس. بندرگاه پرآمد و شد مرکز خرید و صدور و ورود و توزیع کاال بین شرق و غرب میگردد

: توسیدید نیز میگوید.)) ریدرا که به دست آوردن آنها از گوشه و کنار جهان دشوار است، در آتن بآسانی میتوان خ

هاي  هاي جهان را به سواحل این سرزمین میکشد، و در نظر مردم آتن، میوه عظمت شهر ما چنان است که فراورده((

تاجران از پیرایئوس، شراب، روغن، پشم، مواد .)) هاي کشور خودشان ممالک دیگر به همان اندازه طرفه است که میوه

هاي  الین، اسلحه، امتعه تجملی، کتاب، و آثار هنري، که همه آنها در مزارع و کارگاهمعدنی، سنگ رخام، ظروف سف

از  ;، سوریه، مصر، ایتالیا، و سیسیل، غالت)بیزانس(آتیک تولید شده، به خارج میبرند و در مقابل از بوزانتیون 

 ;از پافالگونیا، گردو و بادام و فندق ;هیاز دریاي سیاه، ما ;از فنیقیه و ایتالیا، گوشت ;سیسیل و فنیقیه، میوه و پنیر

از خاور  ;از تراکیا و قبرس، چوب ;از تاسوس و تراکیا، طال ;از سواحل پونتوس، آهن ;از انگلستان، قلع ;از قبرس، مس

از مصر،  ;از خالکیس، شمشیر ;از کورنه، ادویه ;از فنیقیه، پشم و کتان و انواع رنگها ;هاي گلدوزي نزدیک، پارچه

 ;، عاج)حبشه(از اتیوپی  ;از اتروریا، چکمه و اشیاي برنزي ;از خیوس و میلتوس، تختخواب ;از کورنت، کاشی ;هشیش

مستعمرات آتن . و از لیدیا و سوریه و سکوتیا، برده به این سرزمین وارد میکنند ;از عربستان، انواع روغنها و عطرها

در قرن پنجم، . کاالهاي یونان را به داخل کشور ارسال میدارندتنها بازار آن نیستند، بلکه نمایندگانی هستند که 

شهرهاي یونیا رو به اضمحالل مینهند، زیرا راه تجارتیی که زمانی از آن نقاط میگذشت، در دوران جنگ ایران و بعد 

ین اصلی و آنچه، از محصوالت و جمعیت، بر احتیاجات و گنجایش سرزم ;از آن، از پروپونتیس و کاریا عبور میکند

، به میزان پنج درصد، 413مالیاتی که در سال . یونان زاید باشد، از طریق ایتالیا و سیسیل، به خارج فرستاده میشود

بدین حساب، مجموع  ;تالنت بالغ میگردد 1200بر صادرات و واردات شهرهاي امپراطوري آتن تعلق میگیرد، کال بر 

پراطوري آتن صورت گرفته، معادل با یکصد و چهل و چهار میلیون داد و ستدي که در آن سال فقط در شهرهاي ام

. از اینجا بخوبی میتوان میزان داد و ستد ناحیه اژه را قیاس کرد. دالر است

خطري که این نیکبختی را تهدید میکند در آن است که آتن روز به روز به غالتی که وارد میکند بیشتر متکی 

داردانل و دریاي سیاه دارد، و استعمارطلبی مداوم وي در سواحل و جزایري که بر  اصراري که در حفظ تنگه. میگردد

. ، همه بدین سبب است415، و سیسیل در 459ها قرار دارند، و نیز لشکرکشیهاي نکبتبارش به مصر در  سر راه تنگه

کند، و هنگامی که، در سال را به امپراطوري تبدیل می)) اتحادیه دلوسی((بر اثر همین اتکا و احتیاج است که آتن 

. ، اسپارتیان ناوگان آتن را در تنگه داردانل نابود میکنند، آتنیان به گرسنگی میافتند و ناگزیر تسلیم میشوند405

ولی با اینهمه، تجارت آتن سبب توانگر شدنش میشود و با درآمدهاي حاصله از مستعمرات امپراطوري، موجبات 

بازرگانانی که به همراهی کاالهاي خود، نقاط مختلف مدیترانه را سیاحت . سازدتوسعه فرهنگی وي را فراهم می

کردهاند، با عقایدي دگرگون شده، و افکاري بیدار و باز، به کشور خویش مراجعت میکنند، آداب و نظریاتی تازه با 
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اري خانوادگی را، که از آوردند، قیود قدیم را در هم میشکنند، کاهلی دیرین را رها میکنند، و محافظه ک خود می

شرق و غرب در آتن . مختصات اشرافیت روستایی است، به روح ترقیخواهی و فردگرایی تمدن تجاري مبدل میسازند

اساطیر باستانی تسلط خویش را بر افکار از دست میدهند، . با هم تالقی، و در آداب و رسوم یکدیگر تاثیر میکنند

حقیق ادامه مییابد، علم و فلسفه رشد میکند، و آتن زندهترین و فعالترین شهر آسایش مردم فزونی مییابد، بحث و ت

. زمان خویش میشود

IV -  آزادمردان و بردگان  

در آتن، . اینهمه کار را که میکند در روستاها شارمندان با زنان و فرزندانشان، و مزدوران آزاد کارها را انجام میدهند

ولی این بار سنگین را بیشتر مهاجران و . دان، برخی بر عهده آزاد شدگان استاجراي برخی کارها بر عهده شارمن

دکانداران، پیشه وران، تاجران، و بانکداران، تقریبا همگی، از . اتباع خارجی، و بیش از همه غالمان بر پشت میکشند

که بتوانند، گرد آن شهرنشیان کارهاي دستی را حقیر میشمرند و، تا آنجا . کسانی هستند که حق راي ندارند

حق تعلیم موسیقی و معماري و نقاشی، یا عمل بدانها، هر  ;کار کردن براي کسب معاش حقارت آور است. نمیگردند

ن معروف است و گزنوفون، که به صراحت بیا )).حقیرکاري است پست و ((گاه حرفه کسی شود، در نظر مردم آتن 

  :همچون یکی از سواران سلحشور سخن میگوید، چنین آورده است

و حق هم جز این نیست، زیرا . ... صنایع پست، معروف به صنایع دستی، در نظر اجتماعات متمدن، شهرت ابدي دارند

ا تاریکی خو کنند، یا همه کسانی که بدین گونه کارها پرداختهاند باید همیشه در یک جا و به یک حال بنشینند، یا ب

تمام روزها را در مقابل کوره آتش خم شوند و بدین ترتیب خواه کارگر و خواه ناظر، همگی سالمت جسمی خود را از 

مدت زمانی که کارگران بر سر این گونه صنایع . دست میدهند، و ضعف جسمانی با ضعف روحی و فکري همراه است

  . ان را از اداي وظایف خود نسبت به دوستان و دولت باز میداردپست صرف میکنند چندان دراز است که آن

در نظر یونانیان اشرافی یا فیلسوف منش، تجارت عبارت است از مال اندوختن . به تجارت نیز با همین چشم مینگرند

ده، گران به عقیده آنان، قصد تجارت تولید کاال نیست، بلکه آن است که اجناسی را ارزان خری. با دسترنج دیگران

هیچ یک از شارمندان محترم بدین کار نخواهد پرداخت، گرچه تا زمانی که دیگران به سوداگري مشغولند، . بفروشند

یونانیان گویند که مرد آزاد باید از . وي از مزایاي آن برخوردار میگردد، و شاید پنهانی سرمایهاي تیز در کار بگذارد

تی اگر خودش نیز قدرت حفظ و اداره اموال خویش را داشته باشد، باید وظایف مالی و اقتصادي آزاد باشد و، ح

بر اثر این گونه فراغت و آزادي، فقط شارمندان میتوانند در جنگها و . غالمی یا کس دیگري را بدان کار بگمارد

ه و آسوده به عقیده یونانیان، بدون وجود یک طبقه مرف. کارهاي دولتی شرکت کنند و به ادب و فلسفه بپردازند

کسی که شتابزده باشد، چنانکه باید و . خاطر، پیدایش ذوقیات و تشویق هنرها و پیشرفت تمدن امکانپذیر نیست

. شاید متمدن نمیتواند بود

اینان . اغلب کارهایی که در تاریخ از وظایف طبقه متوسط به شمار میرود، در آتن به دست اتباع بیگانه انجام مییابد

که در کشورهاي دیگر به دنیا آمدهاند و، هر چند که در آتن اقامت دارند، از حقوق شارمندي  مردمانی آزادند

این مردم اغلب پیشهوران، تاجران، مقاطعه کاران، صنعتگران، مباشران، و هنرمندانی هستند که در طی . بیبهرهاند

تصادي، موقعیت کار، و انگیزه فعالیت سیر و سیاحتهاي خود، و پس از سرگردانیهاي بسیار، عاقبت در آتن آزادي اق

غیر از استخراج معدن، مهمترین فعالیتهاي . یافتهاند، و آن را براي خود ضروریتر و حیاتیتر از حق راي میبینند

هر جا که دالالن بتوانند خود را میان  ;تهیه ظروف سفالی منحصر به آنان است. صنعتی به اتباع خارجی تعلق دارد

قوانین کشور، از یک . صرف کننده وارد کنند، همیشه یک طرف معامله از این بیگانگان خواهد بودتولید کننده و م

مانند شارمندان باید مالیات بپردازند، برخی از . سو آنان را در مضیقه قرار میدهد، و از سوي دیگر حمایتشان میکند
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قانون آتن اتباع خارجی را . یات سرانه بپردازندخدمات اجتماعی را به عهده بگیرند، به خدمت سربازي در آیند، و مال

از مالکیت زمین و زناشویی با شارمندان مانع میشود، و از ورود به تشکیالت مذهبی و مراجعه مستقیم به محاکم 

آنان را با خرسندي در حیات اقتصادي کشور  ;ولی، در عوض، هنر و صنعتشان را قدر میشناسد ;بازشان میدارد

و داراییشان را، در برابر  ;از آزادي مذهب برخوردارشان میسازد ;از قراردادهاشان پشتیبانی میکند ;دخالت میدهد

برخی از آنان، همچون فرومایگان، به ثروت و مکنت خود فخر میکنند، . شورشهاي شدید، حفظ و حراست مینماید

و حقوقی پرداخته، مدارسی براي ولی برخی دیگر، خاموش و بدون تظاهر، به کارهاي علمی، ادبی، هنري، طبی، 

این گروه، در قرن چهارم، کمدي نویسانی پدید میآورند، و خود نیز موضوع . تعلیم فلسفه و بالغت بنیاد میگذارند

سخت سوداي شارمندي دارند،  ;در قرن سوم خاصیت جهانی اجتماع هلنی را پدید میآورند ;کمدیها قرار میگیرند

و براي دفاع از آن در برابر دشمنانش، سهمی را که بر عهده دارند به  ;یز دوست میدارندولی آتن را با محبتی غرورآم

امپراطوري آتن، و تفوق آن  ;قسمت عمده ناوگان آتن به خرج این مردم نگاهداري میشود. نحوي دردناك میپردازند

  . نیز از برکت وجود آنان برقرار است

ه و سپس آزاد شدهاند در محرومیت از حقوق سیاسی، و در موقعیت آزاد شدگان یعنی کسانی که زمانی برده بود

زیرا، گرچه آزاد ساختن یک برده، چون باید برده دیگري به جاي او آورد، کاري . اقتصادي، با اتباع خارجی شریکند

 بسیاري از ;است دشوار و پرزحمت، وعده آزادي، در مورد غالمان جوان معموال محرك اقتصادي سودمندي است

ممکن است که غالمی را دوستان . یونانیان چون هنگام مرگشان نزدیک میشود، وفادارترین غالم خود را آزاد میکنند

یا دولت، با پرداخت قیمت، او را از صاحبش  ;و خویشانش خریده، آزاد کنند، چنانکه در مورد افالطون چنین شد

با اندوختن اوبولوسهایی که به دست آورده است، آزادي نیز ممکن است که او خود  ;گرفته، به خدمات جنگی بگمارد

پستترین مقام . آزاد شدگان، چون اتباع خارجی، میتوانند به امور صنعتی و بازرگانی و مالی بپردازند. خویش را بخرد

یر ایشان آن است که در مقابل مزد به کارهایی که خاص بردگان است بپردازند، و عالیترین مقامشان آن است که مد

چنانکه مولیاس کارگاه اسلحه سازي دموستن را اداره میکند، و پازیون و فورمیو ثروتمندترین . یا صاحب کارگاه شوند

زیرا این غالمان آزاد . بهترین کاري که از آزادشدگان بر میآید، پرداختن به امور اجرایی است. بانکداران آتن میشوند

ار ندیدهاند، بهتر از هر کس دیگر میتوانند با بردگان به خشونت و تندي شده، که خود در دوران زندگی جز ستم و آز

. رفتار کنند

بعد از این سه طبقه یعنی شارمندان، اتباع خارجی، و آزاد شدگان بردگان آتیک هستند که تعدادشان به یکصد و 

طبقه از زندانیان جنگ، اسیران یورشهاي بردهگیري، کودکان سر راهی، کودگان ولگرد، و  این .میرسدپانزده هزار 

در یونان، عده بسیار قلیلی از بردگان یونانی هستند، و مردم این سرزمین همه بیگانگان . مجرمین تشکیل شده است

ستند، پس دلیلی ندارد بندگی یونانیان را طبیعتا برده میدانند، زیرا میبینند که آنان در برابر شاه خود مطیع مطلق ه

تاجران یونانی، غالم را . ولی بندگی کردن افراد یونانی را شایسته نمیدانند و بدان بندرت گردن مینهند. را نیز نکنند

چون هر کاالي دیگري خریداري میکنند و در خیوس، دلوس، کورنت، آیگینا، آتن، و هر جاي دیگري که خریداري 

  . ن را براي فروش عرضه میدارندپیدا شود، آنا

در دلوس، اگر روزي یک هزار برده فروخته شود، . برده فروشان آتن از ثروتمندترین اتباع خارجی به شمار میروند

کیمون، پس از جنگ ائورومدون، بیست هزار تن از اسیران جنگی را به بازار برده . برخالف معمول نخواهد بود

قیمت این . ي وجود دارد که در آن بردگان همیشه براي معاینه جسمی و معامله آمادهانددر آتن بازار. فروشان میبرد

خرید آنان یا براي استفاده مستقیم است یا براي . تفاوت میکند) دالر 1000دالر تا  50(بردگان از نیم مینا تا ده مینا 

ها و معادن  ها و کارگاه یه دادن آنها به خانهمردان و زنان آتن از خریدن بردگان و کرا. فروش بعدي و سود بردن از آن

www.IrPDF.com



٨٧٣

. حتی فقیرترین شارمندان یک یا دو غالم دارد. سودي که از این راه به دست میآید سی درصد است. فایده میبرند

هاي دولتمند،  در خانواده. هفت غالم نیست براي اثبات فقر خویش میگوید که در خانوادهاش بیش از آیسخینس

دولت آتن نیز خود عدهاي از این غالمان را به عنوان منشی، . شاید پنجاه غالم به خدمتگزاري مشغول باشند

بسیاري از آنان لباس خود را میگیرند و روزي نیم دراخما نیز . خدمتگزار، صاحبمنصب جز، و پاسبان به کار میگمارد

. ، و میتوانند هر جا که بخواهند زندگی کننددریافت میدارند

در نواحی شمالی یونان، . ها خدمت میکنند ها تعداد بردگان اندك است، و بیشتر زنانی هستند که در خانه در دهکده

در کورنت، مگارا، و آتن، اکثر . و در اکثر نقاط پلوپونز، وجود نظام سرفداري خرید و فروش غالم را ایجاب نمیکند

اي یدي را غالمان، و کارهاي خانگی را کنیزان انجام میدهند، ولی غالمان در امور صنعتی و تجارتی و مالی به کاره

اکثر کارهاي دقیق و ماهرانه به وسیله آزاد مردان یا آزادشدگان یا . بسیاري از کارهاي کتبی و اجرایی نیز میپردازند

. یونان بعد از اسکندر و روم، غالمان دانشمند وجود ندارنددر این هنگام، برخالف . اتباع خارجی صورت میگیرد

. غالمان بندرت میتوانند از خود فرزندانی به بار آورند، زیرا خرید یک غالم بمراتب سهلتر و ارزانتر از پروردن آن است

و اگر  ;نداگر بر امري شهادت دهد، شکنجه میبی ;اگر غالمی بدرفتاري یا خطایی کند، با تازیانه تنبیه میشود

ولی اگر ظلمی بزرگ بر او وارد شود، وي میتواند به معبدي پناه برد، . آزادمردي او را بزند، نباید از خویش دفاعی کند

تا زمانی که قدرت کار دارد، از . مالک به هیچ وجه حق کشتن غالم خود را ندارد. و آنگاه صاحبش باید او را بفروشد

هنگامی که بیمار یا پیر شود، یا . ر برده خوانده نمیشدند، امنیت بیشتري داردبسیار کسانی که در اجتماعات دیگ

. کاري در بین نباشد، صاحبش او را به اعانات عمومی باز نمیگذارد، بلکه همچنان از او پرستاري و نگاهداري میکند

غالبا میتواند در . تار میشوداگر وفادار باشد، با او چون خدمتگزاري صدیق و تقریبا چون یکی از افراد خانواده رف

از مالیات و از خدمت سربازي . معامالت وارد شود، ولی شرط آن است که قسمتی از درآمد خویش را به ارباب بپردازد

. در آتن قرن پنجم، غالمان از لحاظ لباس و وضع ظاهر با آزاد مردان فرقی ندارند. معاف است

سالهاي درباره نظام آتنیان مینویسد، شکایت از آن دارد که غالمان در م ر ق 425، که در حدود ))اولیگارش کهن((

خیابانها براي شارمندان راه باز نمیکنند، آزادانه و بی پروا سخن میگویند، و رفتارشان چنان است که گویی با 

در آتن راي عموم بر آن است که وضع غالمان . آتن به حسن رفتار با غالمان مشهور است. شارمندان برابرند

در آتیک، انقالب بردگان بندرت اتفاق میافتد، لکن . دموکراتیک از وضع فقیران آزاد کشورهاي اولیگارشیک بهتر است

  . بیم آن همیشه موجود است

مع هذا، وجود بردگان وجدان آتن را آزار میدهد، و فالسفهاي که از این وضع دفاع میکنند، چون فالسفه مخالف آن، 

افالطون مخالف . ان میدهند که رشد اخالقی ملت از تشکیالت اجتماعی آن مترقیتر و کاملتر استبا وضوح تمام نش

آن است که یونانیان افراد یونانی را به بردگی خویش درآورند، ولی در سایر موارد با این نظام موافق است، زیرا به 

رده را آلتی ذیروح میداند، و معتقد است که تا ارسطو ب. عقیده او برخی مردم از لحاظ فکر و عقل فروتر از دیگرانند

مردم . زمانی که کارهاي مربوط به غالمان را ماشینهاي خودکار انجام ندهند، بردگی به نحوي وجود خواهد داشت

عادي یونان، گرچه با غالمان خود مهربانند، هیچ نمیدانند که یک اجتماع با فرهنگ بدون وجود این طبقه چگونه 

عده دیگري هستند که عقایدي . به گمان آنان، براي از میان بردن بردگی، باید آتن را از میان برد ;یافت ادامه خواهد

فالسفه کلبی بردگی را یکسر مذموم و محکوم میدارند، اما فالسفه بعد از آنها، یعنی رواقیون، در . اساسیتر دارند

هایی از  هاي خود، با ارائه صحنه پید کرارا در نمایشنامهاوری. مخالفت خود بیشتر جنبه اعتدال را رعایت خواهند کرد

آلکیداماس سوفسطایی در شهرهاي یونان میگردد و، . احوال اسیران جنگی، رافت و عطوفت تماشاگران را بر میانگیزد
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را آزاد به خداوند همه مردمان : ((بی آنکه از کسی آزادي ببیند، عقاید روسو را تقریبا با بیان خود روسو تبلیغ میکند

  . ولی بردگی همچنان ادامه دارد.)) جهان فرستاده، و طبیعت نیز کسی را بنده نساخته

V -  جنگ طبقات  

استثمار انسان از انسان در آتن و تب به شدت اسپارت و روم نیست، ولی به هر حال با مقصودشان سازگار و متناسب 

ی موجود نیست، و هر کس میتواند با جدیت و ابراز لیاقت به در میان مردم آزاد آتن، امتیازات طبقاتی موروث. است

گرمی و شور و هیجانی که در حیات آتن پدید آمده است تا حدودي از  ;هر مقامی که بخواهد، جز شارمندي، برسد

  . بین کارگر و کارفرما، جز در معادن، اختالف طبقاتی شدید موجود نیست. همین خاصیت سرچشمه میگیرد

مزد تقریبا . گر و کارفرما در کنار هم کار میکنند، و آشناییهاي خصوصی لبه تیز استثمار را کند میکندمعموال کار

ولی کارگران تازه کار شاید . همه صنعتگران، از هر طبقهاي که باشند، در ازاي یک روز تمام کار، یک دراخما است

ت کارخانهاي، کار مقاطعهاي جاي کار یکسره را با پیشرفت تشکیال. در روز نگیرند) سنت 50(بیش از سه اوبولوس 

مقاطعه کاران میتوانند غالمانی را به میزان یک تا . میگیرد و رفته رفته بین میزان مزدها تفاوت فاحش پیدا میشود

با مقایسه قیمتها در شهرهاي یونان و شهرهاي ما میتوان قدرت . چهار اوبولوس در روز از صاحبانشان کرایه کنند

در . ، در آتیک، قیمت یک خانه و مزرعه روي هم هزار و دویست دراخماست414در . این مزدها را تخمین زدخرید 

همین مقدار چاودار، در پایان . چاودار یک دراخما ارزش دارد) کیلو 54(بوشل  114قرن ششم، یک مدیمنوس یا 

یک راس گوسفند در عهد سولون یک . ارزدو در دوران اسکندر، پنج دراخما می ;در قرن چهارم، سه ;قرن پنجم، دو

در آتن نیز، چون هر جاي دیگر، پول رایج از . دراخما، و در پایان قرن پنجم ده تا بیست دراخما قیمت پیدا میکند

در پایان قرن چهارم، میزان قیمتها پنج برابر . مقدار کاالها سریعتر افزایش مییابد و در نتیجه قیمتها ترقی میکند

. بار دیگر دو برابر باال میرود 330تا  404دو برابر، و از  404تا  480غاز قرن ششم ترقی کرده است، از نسبت به آ

از اینجا میتوان وضع کارگرانی را که باید . براحتی زندگی میکند) دالر 120(دراخما  120یک مرد مجرد با ماهی 

هر چند که دولت در مواقع ضرورت و پریشانی به  .خود و خانوادهشان با ماهی سی دراخما زندگی کنند، قیاس کرد

آنان یاري میکند و بر غلهاي که در میانشان توزیع میکند، فقط اسما قیمتی میگذارد، ولی این کارگران آشکارا 

میبینند که میان االهه آزادي و االهه مساوات هیچ گونه دوستی نیست، و تحت قوانین آزادانه آتن، نیرومندان 

  . در حالی که فقیران، همچنان فقیر میمانند میشوند،توانگران توانگرتر  نیرومندتر و

ثروت عظیم  ;استقالل و آزادي فرد موجب ترغیب و ارتقاي افراد قابل، و سبب تنزل مردم ناتوان و بیهوش میشود

در آتن نیز، چون هر جاي دیگر، افراد هوشیار و زیرك هر چه . تمرکز میبخشدپدید میآورد و به نحوي خطرناك بدان 

زمینداران از افزایش قیمت امالك خود . بتوانند بر میگیرند، و آنانکه کم هوشترند از پس مانده آنان منتفع میشوند

 ;انحصار خود در آورندتاجران، علیرغم قوانین بسیار، میکوشند که کاالهایی را احتکار کنند و در . سود میبرند

بازرگانان دیگري دارایی خود را به خطر انداخته، با ربحی سنگین وام میدهد، و بدین وسیله، سود کالن فعالیتهاي 

عوامفریبانی پیدا میشوند که با مردمان تهیدست از عدم مساواتی که . صنعتی و بازرگانی را به سوي خود جلب میکند

ار است سخن میگویند، ولی اختالفاتی را که از لحاظ لیاقت اقتصادي بین آدمیان در توزیع ثروت بین مردم برقر

مردمان فقیر که مکنت و دارایی دولتمندان را به چشم میبینند، بر فقر و . موجود است از نظرشان پوشیده میدارند

در عالم خیال،  و ;بر هنرها و شایستگیهاي ناشناخته و محروم خویش میاندیشند ;مسکنت خویش واقف میشوند

در همه کشورهاي یونان، جنگهاي طبقاتی از جنگ ایران و یونان، و یونان و اسپارت . جهانی کامل براي خود میسازند

. تلختر و شدیدتر است
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آغاز جنگهاي طبقاتی، در سرزمین آتیک، کشمکشی است که بین مالداران تازه به دوران رسیده و اشراف زمیندار 

ندانهاي کهن هنوز زمین و خاك کشاورزي را دوست دارند و بیشتر در امالك خود عمر به سر خا. پدید آمده است

تقسیم امالك بین فرزندان، در طی نسلهاي پی در پی، موجب کم شدن وسعت زمینهاي شخصی میشود . میبرند

  ). هکتار زمین دارد 5.28تقریبا - آلکیبیاس دولتمند فقط هفتاد ایکر (

ولی اشراف با وجود آنکه ثروتی ندارند، متکبر و . دش به زراعت یا اداره امالك خویش میپردازدصاحب زمین غالبا خو

براي ابراز اصالت و اثبات اشرافیت، نام پدران خود را بر نام خویش میافزایند و تا حد امکان خود را از : خود خواهند

زنان آنان خانه شهري . یگیرد، دور نگاه داشتهاندطبقه تاجر بورژوازي که ثروت روزافزون تجاري آتن را در اختیار م

دخترانشان هوس  ;آرزو میکنند و با اشتیاق تمام زندگی پرتنوع شهري و فرصتهایی را که در آن است خواستارند

هاي ممتاز  پسرانشان امیدوارند که در آنجا از فاحشه ;دارند که در آتن زندگی کنند و شوهران مالدار به چنگ آورند

اشراف، چون نمیتوانند در تجمالت با تاجران و . دار شوند و به شیوه نودولتان ضیافتهاي سرورانگیز برپا دارندبرخور

و آن طبقه نیز، به  ;صاحبان صنایع رقابت کنند، لذا آنان یا فرزندان آنان را به عروسی یا دامادي خود در میآورند

در نتیجه این گونه وصلتها، . راه از بذل مال دریغ نمیدارند ارتقاي به سلک اشراف اشتیاق فراوان دارند و در این

زمینداران و پولداران به هم میپیوندند، و یک طبقه عالی اولیگارشی به وجود میآید که مورد کینه و حسد فقیران 

را کبر و گستاخی نودولتان دومین مرحله جنگ طبقاتی یعنی مبارزه شارمندان تهیدست بر علیه دولتمندان . است

بسیاري از تاجران بورژوا، چون آلکیبیادس، به مال و مکنت خود مغرورند، لکن عده معدودي از آنان . موجب میشود

. را مجذوب و فریفته سازند)) توده کارگر((میتوانند با گستاخی نافذ و اثربخش خویش، و وقار و لطف بیانی که دارند، 

د، ولی به علت فقر مجال ابراز آن را نمییابند، نیاز خاص خود را به جوانانی که از استعداد و شایستگی خویش باخبرن

نو و شیفته ستایشهاي  هاي روشنفکران نیز، که مشتاق اندیشه. بشارتنامه انقالب عمومی تبدیل میکنند

 شعار آنان اشتراکی کردن صنعت و تجارت نیست، بلکه. ستمدیدگانند، براي انقالب آنان غرض و هدف معین میدارند

الغاي وامها، و توزیع مجدد اراضی میان شارمندان را خواستارند، زیرا در نهضت قرن پنجم آتن، فقط راي دهندگان 

. فقیر شرکت داشتند، و در این مرحله، تصور آزاد شدن بردگان و بهره بردن اتباع خارجی از توزیع اراضی ممکن نبود

مردم ثروتی یکسان داشتهاند، حکایت میکنند، ولی هنگامی رهبران این نهضت از گذشتهاي طالیی، که در آن همه 

که از تجدید بناي آن بهشت گمگشته سخن میگویند، دلشان نمیخواهد که مردم به مفهوم لفظی و حقیقی آن تکیه 

آنچه در سر دارند، ایجاد یک اجتماع کمونیستی اشرافی است قصدشان ملی کردن اراضی به دست دولت . کنند

و چنین اظهار میکنند که با وجود . یخواهند که امالك به طور مساوي بین شارمندان تقسیم شودنیست، بلکه م

ولی مصممند که، با استفاده از قدرت  ;اختالفات روزافزون و فاحش اقتصادي، تساوي حقوق سیاسی تحققپذیر نیست

ومی و مصادره و کارهاي سیاسی شارمندان تهیدست، مجلس را بر آن دارند که از طریق جرمانه و خدمات عم

نیز، رنگ سرخ را نشانه انقالب خود قرار  ;همگانی مقداري از ثروت تمرکز یافته اغنیا را در کیسه فقیران جاي دهد

. میدهند تا براي انقالبیان آینده سرمشق شود

ند که در مقابل این هایی پنهانی، تشکیالتی مییابند و پیمان میبند ثروتمندان در برابر این تهدید، به صورت دسته

توده خشمگین و گرسنه خواهد خواند، )) درنده مهیب((خطر، که افالطون، علی رغم کمونیسم خاص خودش، آن را 

در انجمنها و مجامع ) که دست کم از عهد سولون متشکل شدهاند(کارگران آزاد نیز . جمعا و مشترکا اقداماتی کنند

ودگران، عاج تراشان، سفالگران، ماهیگیران، بازیگران، و غیره به هم صنفی، چون مجمع بنایان و سنگتراشان، در

ولی این انجمنها، بیش از آنکه یک اتحادیه تجارتی باشند،  .استسقراط عضو یکی از مجامع سنگتراشان  ;پیوستند

گرد هم آمده، جشن و )) جایگاه مقدس((عضاي هر صنف در مجامعی به نام ا: اجتماعاتی براي تبادل منافع مشترکند
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سرور برپا میکنند، به بازي میپردازند، خداي پشتیبان خود را ستایش میکنند، به اعضاي بیمار اعاناتی میدهند، و 

صحنه . د نیستندبراي کارهاي خاص و مهم، جمعا قراردادهایی منعقد میدارند، ولی علنا در مبارزه طبقاتی آتن وار

، برخی دموکراسی را مورد انتقاد و ))اولیگارش کهن((رساله نویسانی از قبیل . این کارزار میدان ادب و سیاست است

کمدي نویسان، چون براي نمایش دادن آثار خود به . انتقام قرار میدهند، و برخی دیگر به حمایت از آن بر میخیزند

از دراخما طرفداري میکنند و رهبران انقالبی و کشورهاي خیالی آنان را به باد  پول و به اشخاص پولدار نیازمندند،

، ما را با زن کمونیستی به نام پراکساگورا 393، )اکلسیازوساي(آریستوفان، در زنان در شورا . طعن و ریشخند میگیرند

: آشنا میکند که در خطابه خود چنین میگوید

دیگر از این پس . و همه اموال بین همه مردم مشترك باشد ;هرهور گرددمن میخواهم که همه کس از همه چیز ب

دیگر از این پس نخواهیم دید که یکی از کشتزارهاي وسیع سودجویی کند، و . فقیر و غنی وجود نخواهد داشت

طی مقصود من آن است که همه مردم در شرای. ... دیگري حتی به قدر گوري زمین نداشته باشد تا در آن دفن شود

و در این راه، اولین قدم آن است که زمین و پول، و هر چیز دیگري را که ملک شخصی ... یکسان و برابر زندگی کنند

  . زنان عموما به همه مردم تعلق خواهند داشت. ... است، بین همه مردم مشترك سازم

در کمدي دیگر )). بردگان((میگوید پراکساگورا در جواب )) کیست که از عهده این کار برآید: ((ولی بلپوروس میپرسد

که در خطر زوال و فنا قرار گرفته است از خود به عنوان )) فقر((، )408)) (ثروت((آریستوفان به نام پلوتوس، یعنی 

  : محرك الزم براي کوششها و فعالیتهاي انسانی دفاع میکند

اگر آدمی میتوانست . جود من وابسته استو سالمت و امنیت شما همه، تنها به و ;منشا همه برکات شما، تنها منم

آزاد و فارغ از کار و کوشش زندگی کند، چه کسی بود که به خرسندي خاطر آهن بکوبد، کشتی بسازد، خیاطی کند، 

چوب بتراشد، چرم ببرد، آجر بپزد، کتان بشوید، پوست دباغی کند، زمین را با خیش بشکافد، و نعمات دمتر را در 

ها  برقرار شود، دیگر بر بستر نخواهید خفت، زیرا هرگز چیزي در کارخانه) کمونیسم(اگر نظام شما  انبارها ذخیره کند

 ;و بر قالی نخواهید نشست، زیرا کیست که پول داشته باشد، و در آن حال پشم و پنبه ببافد ;ساخته نخواهد شد

او . مردي است صاحب خرد و معتدل پریکلس. اصالحات افیالتس و پریکلس اولین نتایج انقالب دموکراتیک است

خواهان نابود کردن اغنیا نیست، بلکه بر آن است که باید مردمان تهیدست را مرفه و آسوده خاطر ساخت و بدان 

، دموکراسی چنان جنبه انقالبی به )429(ولی پس از مرگ او . وسیله دولتمندان و اقدامات مفیدشان را برقرار داشت

، به نفع ثروتمندان دست به 404، و بار دیگر در 411یگارشیک، باز به یاري اسپارت در خود میگیرد که حزب اول

ولی مع هذا، چون در آتن ثروت فراوان است و عده کثیري کم و بیش از آن برخوردار میشوند، و نیز . انقالب میزند

قاتی در این شهر آرامتر و معتدلتر چون بیم انقالب بردگان شارمندان را از تندي و ستمکاري باز میدارد، لذا جنگ طب

از شهرهاي دیگر یونان است و زودتر به مصالحهاي موثر و پایدار میرسد، زیرا در سایر کشورهاي یونان، طبقه متوسط 

، انقالبیان در ساموس حکومت را 412در سال . چندان نیرومند نیست که بتواند بین اغنیا و فقرا حایل و میانجی شود

ها و زمینها را میان  د، دویست تن از اشراف را میکشند و چهار صد تن دیگر را تبعید میکنند، خانهبه دست میآورن

  ، توده مردم 422در . خود قسمت میکنند، و سرانجام باز اجتماعی دیگر، نظیر همان که برانداختهاند، برقرار میسازند

، اولیگارشها در کورکورا 427در . مجبور به فرار میشوند ولی، اندکی بعد، خود. لئونتینی، اولیگارشیها را اخراج میکنند

شصت تن از رهبران حزب مردم را به قتل میرسانند، دموکراتها حکومت را به دست میگیرند، چهار صد تن از اشراف 

را  را به زندان میافکنند، و از آن میان پنجاه نفر را در محکمهاي شبیه به کمیته امنیت عمومی محاکمه و هر پنجاه

زندانیانی که باقی ماندهاند به کشتن یکدیگر مشغول میشوند، دیگران از مشاهده این وضع خود . در دم اعدام میکنند
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را به قتل میرسانند، و بقیه آنان، که به معبدي پناه جستهاند، در همانجا با دیوارهایی محصور میشوند و از گرسنگی 

: جنگ طبقاتی آتن را چنین وصف میکند توسیدید، در عباراتی جاویدان،. جان میدهند

. در طی هفت روز، مردم کورکورا به کشتار کسانی از همشهریان خود مشغول بودند که آنان را دشمن میپنداشتند

هاي خصوصی کشته  گرچه جرم این گروه کوششی بود که در امحاي دموکراسی کرده بودند، برخی از آنان بر اثر کینه

بدین منوال، مرگ به انحاي مختلف . مقروضینشان براي رهایی از چنگال قرض نابود ساختندشدند و برخی دیگر را 

پدران . شیوع یافت و زورگویی، که از خواص چنین اوضاعی است، از حد و حصر گذشت و به هر گوشه و کناري رسید

شدند یا در همانجا به قتل کسانی که به معابد پناه برده بودند از محرابها بیرون کشیده  ;پسران خود را کشتند

بدین ترتیب، انقالب از شهري به شهر دیگر میرفت، و شهرهاي آخرین، که شرح وقایع و حوادث قبلی را . ... رسیدند

هاي افراطیتر و بهتري یافته  شنیده و از اعمال شورشیان نواحی دیگر باخبر شده بودند، براي کشتار و خونریزي راه

، یعنی انتقام کشیدن طبقه ...این خونریزیها. ن بیرحمی و شقاوت بیشتر به کار میبردندبودند، و در انتقام کشید

محکوم طبقهاي که هرگز لذت مساوات را نچشیده و جز ظلم و جور از حاکمان ندیده بود نخستین بار، چون زمانش 

یرین خویش را آرزو میکردند و نیز، نیات ظالمانه کسانی که رهایی از چنگال فقر د ;فرا رسید، در کورکورا روي داد

مشتاقانه به اموال همسایگان طمع بسته بودند، و همچنین تجاوزات و بی اعتدالیهاي بیرحمانه و وحشیانه مردمانی 

که با خشم، تمام اختالفات طبقاتی را به مبارزات حزبی بدل کرده بودند، همه، در کورکورا آغاز و سرمشق مردم 

دم یونان در این هنگام به پریشانی و آشفتگی افتاده بود و، با خشم و هیجانی افسار زندگی مر. شهرهاي دیگر شد

وقاحت و گستاخی همپیمانان . گسیخته، عدل و انصاف را زیر پا گذارده هر نوع برتري و تسلطی را دشمن میدانست

رزانت نقابی بود که نامردي و اعتدال و  ;حزم و دوراندیشی جبن و بزدلی بود ;وفادار شهامت و دلیري به شمار میرفت

  .... قدرت بررسی و تحقیق در جوانب امور سست عزمی و تزلزل محسوب میشود ;ضعف را پنهان میداشت

رهبران شهرها هر .... علت همه این زشتکاریها قدرتطلبی و برتري خواهی بود که از حرص وطمع سرچشمه میگرفت

ک طرف صالي برابري سیاسی مردمان را در میداد، طرف دیگر از ی. ها را به دست آورده بودند یک بهترین حرفه

رهبران هر طرف خود را مدافع و محافظ منافع عمومی وانمود میکردند، ولی در حقیقت . اشرافیت معتدل دفاع میکرد

و چون در تالشهاي خود وسیلهاي براي ارتقا و کسب مقام  ;قصدشان آن بود که خود از آن منافع طرفی بربندند

هیچ یک از دو حزب به مذهب اعتنایی نداشت، ولی به . نمییافتند، به شنیعترین جنایتها و بیاعتدالیها دست میزدند

آن سادگی و پاکدلی قدیم که سبب افتخار و . کار بردن الفاظ فریبنده براي نیل به اغراض زشت رواج کامل داشت

یان رفته بود، و اجتماع به صورت اردویی درآمده بود که در شرف بود، در این روزگار، مایه خنده و تمسخر شده و از م

در این گیرو دار، شارمندان بیطرف و میانه رو فنا میشدند، زیرا، یا در . ... آن هیچ کس بر رفیق خود اعتماد نداشت

اضطراب  سراسر جهان هلنی را تشنج و. ... مبارزات دخالت نمیجستند، یا بر اثر طمع و حسد از میدان نمیگریختند

. گرفته است

ولی آتن از این پریشانی جان سالمت به در میبرد، زیرا هر یک از افراد آن قلبا خودپرست و معتقد به فردگرایی است 

عالوه بر این، دولت آتن نیز در امور تجاري و مالی نظمی معتدل برقرار داشته . و مالکیت خصوصی را دوست میدارد

  . و اصول سوسیالیسم طریقهاي عملی پیدا کرده است و، از این راه، بین فردگرایی

میزان جهاز و هزینه تشییع جنازه را محدود، و نوع لباس زنان را معین : دولت از وضع قواعد و تنظیم امور بیمی ندارد

اوزان و مقیاسها را به وضعی عادالنه و صحیح محفوظ  ;به تجارت مالیات میبندد و بر آن نظارت میکند ;میسازد

میکوشد که فروشندگان، از لحاظ جنس و نوع کاال، تا آنجا که خالقیت مکنون در شیطنت انسانی ایجاب  ;یداردم

صدور غذا را ممنوع داشته و، به وسیله قوانین شدید، تجارت و داد وستد را  ;میکند، شرافت و درستی را رعایت کنند
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خرید و فروش غالت نظارت میکند و نمیگذارد که کسی در  ;با امانت و صحت مقرون ساخته، بر آن تسلط کامل دارد

گندم بخرد یا بفروشد بدین طریق از احتکار شدیدا جلوگیري ) کیلو 2700(در یک نوبت بیش از هفتاد و پنج بوشل 

به کشتیهاي صادر کننده کاال وام نمیدهد مگر آنکه فرستنده  ;میکند، و حتی مجازات آن را اعدام قرار داده است

همه کشتیهاي متعلق به مردم آتن را، که غله حمل  ;ند که، با همان کشتی، غالت به پیرایئوس وارد سازدتعهد ک

و هیچ کشتی را اجازه نمیدهد که بیش از یک ثلث  ;میکنند، ملزم میدارد که محصول خود را به پیرایئوس بیاورند

اوان در انبارهاي دولتی ذخیره میکند، و هر گاه دولت آتن غالت فر. غلهاي که به این بندرگاه آورده است، صادر کند

بدین وسیله نمیگذارد که قیمت نان بیش از  ;قیمتها بسرعت و بیش از اندازه ترقی کند، آن را به بازار میریزد

دولت نمیگذارد هیچ یک از . استطاعت مردم باال رود و از گرسنگی مردمان فقیر میلیونر و دولتمند به وجود آید

ثروتمندان را مجبور  ;از طریق مالیات بندي و خدمات عمومی، ثروت را تنظیم و تعدیل مینماید ;سنه بماندآتنیان گر

در سایر موارد، آتن از آزادي تجارت و . ها راه یابند یا ترغیب میکند تا تهیدستان بدان وسیله به تئاترها و مسابقه

ا براي همگان باز میگذارد زیرا معتقد است که این امور مالکیت فردي پشتیبانی میکند و مجال فعالیت و سودجویی ر

از لوازم و ضروریات آزادي انسانی است و بزرگترین مشوق و محرك کارهاي صنعتی و تجارتی، و عامل موثر تامین 

  . سعادت است

تحت آن،  این آزادي اقتصادي فردي، که با قوانین و ترتیبات اجتماعی تعدیل گردیده، نظامی پدید آورده است که

از این رو، تا پایان . ثروت در آتن جمع شده به نحوي بین مردم توزیع میشود که امکان انقالب شدید را از میان میبرد

، تعداد شارمندانی که 431و  480بین سالهاي . دوران آتن قدیم، مالکیت خصوصی همچنان برقرار و در امان است

درآمدهاي عمومی افزایش مییابد و میزان مخارج عمومی نیز باال میرود، . عایداتی نسبتا مکفی دارند، دو برابر میشود

اساس آزادي و صنعت و تجارت . مع هذا، خزانه دولت همواره سرشار است، به نحوي که در تاریخ یونان بیسابقه است

عصر طالیی بآسانی  در برابر همه افراطها و اسرافهاي ;و هنر و فکر، از لحاظ مالی و اقتصادي، در آتن مستحکم است

  . پایداري میکند، جز در برابر جنگ که موجب ویرانی سراسر یونان خواهد شد

فصل سیزدهم

  اخالق و آداب مردم آتن

  

I  - دوران کودکی  

کسی که . هر شارمند آتنی باید فرزندانی داشته باشد، دین و مالکیت و دولت، متفقا بیفرزند بودن را منع میکنند

در عین حال، . یتیمان خوش سیما به بهاي سنگین خریده میشوند. وال کودکی را به فرزندي میپذیردفرزند ندارد معم

هر پدري که . براي پیشگیري از افزایش جمعیت و تجزیه فقرآور اراضی، شرع و عرف کشتن نوزادان را مباح میداند

فرزند بردگان بندرت مجال . ن مختار استفرزندي ضعیف یا ناقص به وجود آورد، یا او را از صلب خود نداند، در کشت

دختران را بیش از پسران میکشند، زیرا که به هنگام شوي کردن باید جهیزي با خود ببرند، و . زنده ماندن مییابند

پس از آن نیز از خدمتکاري خانهاي که در آن پرورش یافتهاند به خدمتکاري خانهاي میروند که در پرورش آنان 

این گونه اطفال را در ظرفی سفالین نهاده، در نزدیکی معبدي یا در مکان دیگري قرار میدهند،  .دستی نداشته است

حقی که پدران در کشتن . تا اگر کسی خواستار پذیرفتن کودکی باشد، آن را بآسانی بیابد و از مرگ نجاتش دهد

انتخاب طبیعی دقیق و شدیدي که  این خاصیت، با ;فرزندان خود دارند، طریقه خشونتآمیزي است براي اصالح نژاد

فالسفه . از طریق مبارزات و رنجکشی صورت میگیرد، دست به هم داده، ملتی سالم و نیرومند در یونان پدید میآورد
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افالطون میگوید که همه کودکان ناتوان، ونیز اطفالی که از پدر و مادري . یکسر، تحدید نسل را شایستهتر میدانند

قانون نامه . ارسطو نیز سقط جنین را از فرزند کشی برتر میشمارد. میآیند، باید نابود شوند منحط یا پیر به وجود

هاي یونانی در این کار دستی توانا دارند، و هیچ قانونی  طبی بقراط سقط جنین را بر طبیبان جایز نمیداند، اما قابله

   .نیستمانعشان 

در دهمین روز والدت، یا قبل از آن، نوزاد را رسما جزو افراد خانواده محسوب میدارند، و در مراسم مذهبی خاصی که 

افراد یونانی معموال بیش از یک . میکنندگرد آتشدان خانه اجرا میشود، او را نامگذاري کرده، هدایایی به او پیشکش 

همانندي نامهاي بسیار، چون گزنوفونها، آیسخینسها، توکودیسها،  ;تکرار میشونداز این رو، غالبا اسمها . نام ندارند

براي رفع ابهام، نام پدر یا نام زادگاه به نام شخص . دیوگنسها، و زنونها تاریخ یونان را مبهم و مغشوش ساخته است

دیودوروس )) (سیکولوسدیودوروس ((یا ) کیمون فرزند میلتیادس)) (کیمون میلتیادو((همچون - افزوده میشود 

. ، رفع مشکل میکنند)خرچنگ)) (کالیمدون((گاهی نیز با کنیهاي طیبتآمیز، چون ). سیسیلی

با همه عطوفتهایی  ;پس از آنکه کودك بدین ترتیب در جمع خانواده پذیرفته شد، دیگر کشتن او قانونا ممکن نیست

تمیستوکلس پسر خود را فرمانرواي . میدارند، پرورش مییابد که، در هر دوره، پدران و مادران بر فرزندان خویش ابراز

حقیقی آتن میخواند، زیرا او، که خود مقتدرترین مرد شهر است، تحت تسلط همسر خویش است، و همسرش نیز، به 

از هاي منظومی که در مجموعه اشعار یونانی آمده است، حاکی  بسیاري از لطیفه. نوبه خود، فرمانبردار آن فرزند است

اما امیدي که بر فرزند خویش بسته بودم، . من بر مرگ تئونوي خویش بسیار گریستم: فرزند دوستی آن مردم است

دریغا که دست تقدیر تو را، فرزند . اندوه مرا سبک میکرد، و اینک تقدیر حسود پسرم را نیز از من گرفته است

پرسفونه، اي االهه جهان مردگان، ناله اندوه . از برم ربوددلبندم، تنها چیزي که براي من به جا مانده بود، به حیله 

  . این پدر داغدیده را بشنو، و کودك او را در آغوش مادر مردهاش بگذار

با آنکه یونان خود از یادها رفته . مرارتها و سختیهاي دوران پیش از بلوغ را بازیهاي گوناگون بر کودکان هموار میسازد

بر روي عطردان سپیدي که براي گور کودکی ساخته شده است، تصویر . هنوز باقی استاست، بعضی از این بازیها 

  . پسر خردسالی دیده میشود که ارابه کوچک خود را با خویش به جهان دیگر میبرد

دختر بچگان با عروسکهاي خود . هایی دارند از گل پخته، که در آن ریگدانه ریخته شده طفالن شیرخوار جغجغه

دایگان کودکان را بر تابها و  ;پسربچگان با سربازان و سرداران گلی به نبردهاي بزرگ دست میزنند ;همخانهاند

پسران و دختران حلقه بر زمین میغلتانند و با ریگ و جوز و سکه و توپ به صد گونه مسابقه . االکلنگها مینشانند

نگشت پرتاب میشود، یا سنگ صیقل در عصر طالیی، مهره بازي کودکان نخود خشکی است که با ا. میپردازند

خوردهاي است که به میان دایرهاي افکنده میگردد تا سنگهاي دشمن را بیرون انداخته، خود هر چه نزدیکتر مرکز 

 ;هفت یا هشت سالگی نزدیک شوند، به نرد بازي میپردازند)) سن عقل((هنگامی که کودکان به . دایره قرار گیرد

بازیهاي کودکان، از لحاظ . است که باالترین و بهترین عدد روي آنها، شش استطاسهایشان استخوانی مکعبی 

  . قدمت، همپایه گناهان پدرانشان است

II -  آموزش و پرورش  

ولی، در این شهر، . ها و ژیمنازیومهاي عمومی است، و بر کار معلمان اندك نظارتی معمول است آتن داراي ورزشگاه

. ی وجود ندارد، و تعلیم و تربیت به دست افراد، و به طور خصوصی اجرا میشودمدرسه عمومی یا دانشگاه دولت

افالطون طرفدار مدارس دولتی است، لکن چیزي به نظر میرسد که آتن مسابقه و مبارزات را در تعلیم و تربیت نیز 

ر شش سالگی مدرسان حرفهاي، مدارسی تاسیس میکنند که مردمان آزاد فرزندان خویش را د. سودمند میشمارد

لفظ مربی به معلمان اطالق نمیشود، بلکه غالمانی که هر روزه کودکان را از خانه به مدرسه و از . بدان میفرستند
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کودکان تا چهارده یا شانزده . از مدارس شبانروزي اطالعی نداریم. مدرسه به خانه میبرند به این نام خوانده میشوند

در مدارس، . هاي دولتمند است ل در سنین باالتر مخصوص فرزندان خانوادهسالگی به مدرسه میروند و ادامه تحصی

شاگردان میز تحریر ندارند، و فقط روي نیمکتهایی نشسته، طوماري را که میخوانند یا صفحهاي را که بر آن 

میشوند، و بعضی از مدارس با تندیسهایی از قهرمانان و خدایان یونان تزیین . مینویسند بر زانوي خویش میگذارند

معلم همه مواد را . تنها در چند مدرسه اثاثه ظریف و زیبا دیده میشود. این رسمی است که بعدها رواج بسیار میگیرد

کار او تنها تعلیم نیست، بلکه به تربیت اخالق کودکان نیز توجه خاصی دارد و براي تادیب آنان چوبی . تعلیم میدهد

 .میبردبه کار 

در زمان ارسطو، نوگرایان پرشور و شوق طراحی و  ;نوشتن، موسیقی، و ورزش: برنامه مدارس شامل سه بخش است

. نوشتن شامل قرائت و حساب است، و در حساب به جاي ارقام حروف به کار میرود. نقاشی را نیز بدان میافزایند

براي آموختن . آموزند، و بسیاري از درسها به نظم درآمده، با موسیقی توام میشوندشاگردان همگی چنگنوازي می

زبانهاي بیگانه صرف وقت نمیکنند، و هیچ به تعلیم زبانهاي مرده نمیپردازند، لکن در آموزش زبان مادري خود، به 

گرفتن و شنا کردن نداند  کسی که کشتی. ها صورت میگیرد تعلیم ورزش در ورزشگاه. نحو صحیح، دقت بسیار دارند

  . و در کمانداري و فالخنگیري چیره دست نباشد، در شمار تحصیلکردگان نیست

جز در اسپارت، . دختران در خانه به تحصیل میپردازند و، بیشتر، خانه داري و علوم مربوط به آن را فرا میگیرند

ریسندگی، بافندگی، قالبدوزي، رقص، آواز،  خواندن، نوشتن، محاسبه، ;دختران در ورزشهاي عمومی شرکت نمیکنند

در یونان، فقط عده معدودي از زنان به تحصیالت کامل نایل . و موسیقی را در خانه نزد مادر یا دایه خویش میآموزند

براي زنان محترم، از تحصیالت ابتدایی باالتر ممکن نیست، ولی آسپاسیا . هاي ممتازند شدهاند، و اینان بیشتر فاحشه

مردان تحصیالت عالیه را از استادان بالغت و سوفسطاییان . تن از آنان را به تحصیل فلسفه و بالغت بر میانگیزد چند

ها، مستقال  این استادان، در جوار ورزشگاه. فرا میگیرند و نزد آنان سخنوري و طبیعیات و فلسفه و تاریخ میآموزند

ولی فقط . عصر افالطون، دانشگاه متفرقی تشکیل میدهندمجالس درس برپا میدارند و با هم، در آتن پیش از 

اما جوانان پرشور و شوق، . ها کسب علم میکنند، زیرا حق تعلیم استادان مبلغ گزافی است دولتمندان در این دانشگاه

  . شبها را در آسیاها و مزارع کار میکنند، تا در ساعات روز از محضر این استادان سیار کسب فیض کنند

هنگامی که به شانزده سالگی میرسند، باید به تربیت جسم خود بپردازند تا براي کارهاي جنگی شایستگی  پسران،

حتی بازیها و ورزشهایشان نیز به نحوي آنان را براي سربازي آماده میسازد، میدوند، میجهند، کشتی میگیرند، . یابند

ه سالگی به دومین مرحله از مراحل چهارگانه زندگی آتن در هجد. شکار میکنند، ارابه میرانند، و نیزه پرانی میکنند

ی را بزرگان قبایل، مربیان .میگیرندگام مینهند و در صف سربازان جوان آتن قرار ) کودکی، جوانی، مردي، پیري(

اینان همگی یکجا زندگی . معین میکردند تا، در مدت دو سال، جوانان را به آداب شارمندي و رموز جنگ آشنا کنند

. لباس جالب و یکسان بر تن دارند، و شب و روز تحت نظارت اخالقی قرار میگیرند. میکنند و یکجا طعام میخورند

تشکیل انجمن میدهند، تصمیماتی  ;ی، نظام میبخشندخود را بر طبق نظام شهر، و بر حسب موازین دموکراس

سال اول را به مشق نظامی . میگیرند، مقرراتی وضع میکنند، و براي خود آرخونها و فرماندهان و داورانی دارند

در نوزده سالگی حراست مرزها را به عهده  ;میپردازند و از استادان ادب و موسیقی و هندسه و خطابه تعلیم میگیرند

در این مرحله است که . رند، و باید تا دو سال شهر خود را از هجوم بیگانگان و اغتشاشات داخلی حفظ کنندمیگی

جوانان آتن، با حضور هیئت پانصدنفري در معبد آگراولوس دستها را باالي محراب گرفته، سوگند سنگین خود را 

  : چنین یاد میکنند
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. مردي را که با من در یک صف است، هر که باشد، تنها نمیگذارم من سالحهاي مقدس را به ننگ آلوده نمیسازم، و

میهن خود را بزرگتر و بهتر از . به تشکیل جشنهاي شهر و اداي وظایف مذهبی، تنها و در جمع، کمک خواهم کرد

ینند از کسانی که زمان به زمان بر مسند قضاوت مینش. آنچه گذشتگان به من سپردهاند به آیندگان باز خواهم سپرد

و هر گاه کسی بخواهد که این  ;بر قوانین و همه مقرراتی که مردم مجري آنند، گردن خواهم نهاد. اطاعت خواهم کرد

دین نیاکانی . قوانین را بشکند، من مانع خواهم شد و او را، به تنهایی و به یاري دیگران، از میان برخواهم گرفت

  . خویش را محترم خواهم داشت

. ز در تئاترها جایگاهی ویژه دارند و در اجراي مراسم مذهبی شهر سهم بزرگی به عهده آنان استاین جوانان سربا

اینان، . هاي پارتنون نقش شده و به شکل دلنشینی بر اسب سوارند، همین سربازان باشند شاید جوانانی که بر کتیبه

ترین این مسابقات آن است که از رایج. در اوقات معین، هنرهاي خویش را در مسابقات عمومی عرضه میدارند

همه مردم براي تماشاي این واقعه بزرگ از شهر بیرون میشوند و . پیرایئوس تا آتن مشعلهایی را به یکدیگر برسانند

مسابقه در شب اجرا میشود، و در راه . در امتداد جادهاي که طول آن بالغ بر هفت کیلومتر است، صف میکشند

از دوندگان دیده میشود شعله جهنده مشعلهایی است که در دست دارند و در طی راه  تنها چیزي که. چراغی نیست

این جوانان چون در بیست و یکسالگی خدمت سربازي را به پایان رسانند، از زیر تسلط پدر و . به یکدیگر رد میکنند

  . مادر بیرون آمده، رسما به شارمندي پذیرفته میشوند

اساس آن درسهایی است که در خانه و کوچه فرا . ارمندان آتن را به بار میآورداین تعلیم و تربیتی است که ش

میگیرند، و خود ترکیبی است عالی از تعلیمات جسمی و فکري و اخالقی و ذوقی، که در دوران جوانانی تحت نظارت 

ان پرورش مییافتند از در دوران برومندي این فرهنگ، جوانانی که بد. مربیان، و پس از آن آزادانه انجام میپذیرد

پس از عصر پریکلس، تعلیمات نظري توسعه مییابد و تعلیمات عملی را . جوانان هیچ دوره دیگر تاریخ کم نبودند

فالسفه درباره هدفها و روشهاي تعلیم و تربیت بحث میکنند، و گفتگوشان در این باره است . تحت الشعاع قرار میدهد

قدرت و استعداد کار را در آنان  ;ه فکر شاگردان خود بکوشد، یا به رشد اخالقشانکه آیا معلم باید بیشتر به توسع

تقویت کند، یا به تعلیم علوم نظري همت گمارد، ولی در اهمیت آموزش و پرورش بین فیلسوفان توافق کامل برقرار 

همان : ((میپرسند که علم آموختگان بر جاهالن چه مزیتی دارند، در جواب میگوید سآریستیپوهنگامی که از . است

همان که : ((و ارسطو نیز به این پرسش چنین پاسخ میدهد.)) مزیتی که اسب تعلیم یافته بر اسب وحشی دارد

چ فایده دیگري حتی اگر شاگرد هی: ((و آریستیپوس بر گفته خویش چنین میافزاید.)) زندگان بر مردگان دارند

.)) برنگیرد، الاقل وقتی که به تماشاخانه میرود، همچون سنگی که بر سنگ دیگر نهاده باشند نخواهم بود

III  -  شکل ظاهري  

شارمندان آتنی در قرن پنجم مردانی میانه باال، نیرومند، و ریشدارند و همگی به زیبایی اسب سوارانی که فیدیاس 

آنهایی که بر روي الواح سنگی دیده  ;ی که بر گلدانهانقش شدهاند اندامی زیبا دارندبانوان. ساخته است، نیستند

اما زنان واقعی آتن، که بر اثر انزوایی . و زنانی که پیکرتراشان ساختهاند بغایت زیبا هستند ;میشوند دلربا و باوقارند

مردم یونان . ق زمینی خویشند و نه بیشترتقریبا شرقی چندان رشد فکري نیافتهاند، حداکثر به زیبایی خواهران مشر

زنان یونانی، چون زنان سایر . حتی از ملل دیگر نیز زیبایی را بیشتر میستایند، ولی خود غالبا از آن بیبهرهاند

از این رو، کف کفشهاي خود را بلند میسازند تا بلندقامت به نظر . کشورها، اندام خود را چنانکه باید زیبا نمیبینند

و  ;شکم و دیگر نقاط برجسته را سخت میبندند ;نقایص بدن خود را به وسیله پنبه و الیی اصالح میکنند ;آیند

موي سر مردمان یونان تیره رنگ است، موي بور در میان آنان  .میگذارندپستانهاي خود در پستانبندهاي پارچهاي 

بسیاري از زنان، و برخی از مردان، موي خود را . و استثنایی است، و سخت مایه اعجاب و ستایش است بسیار کم
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زنان و مردان به موي خود روغن . رنگ میکنند تا طالیی شود، یا سپیدي آن، که نشانه پیري است، پوشیده ماند

همه زنان، و برخی مردان، این . نگاه دارندمیمالند تا هم به رشد آن بیفزایند و هم در برابر خورشید آن را محفوظ 

در قرن ششم، زنان و مردان گیسوي خود را بلند میکنند و آن را بافته، معموال بر گرد سر . روغن را با عطر میآمیزند

در قرن پنجم، زنان طرز آرایش گیسوي خود را تغییر داده، آن را بر پشت . میپیچند یا در پشت گردن قرار میدهند

بانوان یونانی دوست دارند که . ها میافکنند، یا بر سینه و گردن خود رها میکنند ه میزنند، یا بر روي شانهگردن گر

پس از جنگ ماراتون، رفته . نوارهایی خوشرنگ بر گیسوان خود ببندند و آن را در باالي پیشانی با جواهر بیارایند

هاي داسی شکل  اسکندر، ریش و سبلت خود را با استرهرفته، مردان موي سر خود را کوتاه میکنند و، پس از عصر 

. هیچ مرد یونانی سبیل بدون ریش ندارد. آهنی میتراشند

کار آرایشگران منحصر به آرایش ریش نیست، بلکه ناخنهاي . ریشها را میآرایند و معموال نوك آن را باریک میکنند

آرایشگر، پس از  ;راي جلوه گري آراسته و پیراسته میسازندمشتریان خود را نیز رنگین میکنند و از هر جهت آنان را ب

) به قول تئوفراستوس(ها  آرایشگاه. آنکه کار خود را پایان داد، به شیوه امروزیان، آیینهاي به دست مشتري میدهد

خود ولی . و گفتگو میپردازند)) غیبت((هستند که مردم محل در آن گرد میآیند و به )) مجالسی بدون میخوارگی((

آرایشگران، به مقتضاي شغل خود، . آرایشگر، معموال بیرون از دکان خویش و در هواي آزاد به کار مشغول است

وقتی یکی از آنان از آرخالئوس، پادشاه مقدونیه، میپرسد که چگونه موي او را بیاراید، پادشاه  ;مردمانی پرحرفند

قاط بدن خود را با استره و یا با مخلوطی از آهک و زرنیخ زنان نیز موهاي برخی از ن.)) به سکوت: ((جواب میدهد

  . میسترند

سقراط شکایت از این دارد که . صدها نوع عطر وجود دارد که از گل به دست آمده و با روغن آمیخته شده است

موچین  هر بانوي صاحب شانی تعداد بسیاري آیینه و سنجاق زلف و سنجاق قفلی و. مردان عطر بسیار به کار میبرند

بر  ;هاي شنگرف و ریشه شنگار رنگین میسازند ها را با پاره لبهاو گونه. و شانه و عطردان و سرخابدان و روغندان دارد

مژگان را سیاه کرده، با ترکیبی از  ;پلک چشمها را با سرمه و توتیا سایه میزنند ;ابروان دوده چراغ و توتیا میکشند

چین و چروکها و کک و مکها را با مالیدن روغن و شتشوي پی در پی برطرف  ;میآرایند اشقسپیده تخم مرغ و 

و برخی از این روغنهاي نامطبوع را، صبورانه، ساعتها بر چهره خود نگاه میدارند، به شوق اینکه، اگر زیبا  ;میکنند

  . نباشند، زیبا جلوه کنند

ترکیبات معطر خاصی براي هر یک از قسمتهاي بدن . لوگیري از عرق کردن، روغن مصطکی به کار میبرندبراي ج

یک زن صاحب شان به چهره و سینه خود روغن نخل، و بر گیسو و ابروان مرزنگوش، بر گلو و زانوان . موجود است

ن گونه تجهیزات فریبنده، مردان یونان، چون در برابر ای. عصاره آویشن، بر بازوان جوهر نعناع، و بر پاها مر میمالد

یکی از قهرمانان . این اعتراض در همه ادوار تاریخ نتیجهاي یکسان داشته است ;مردان هر عصر دیگر، معترضند

کمدي آتن، بانویی را که بدین ترتیب خود را آرایش کرده است مورد سرزنش قرار داده و درباره یک یک مواد و 

اگر در تابستان از خانه بیرون شوي، دو رشته سیاه از چشمانت : ((کار برده است سخن میگوید ترکیباتی که وي به

ها و گردنت پدید میآید و، هنگامی که گیسویت به صورتت  روان میشود، عرق میکنی و دو شیار سرخرنگ بین گونه

نمیشود، زیرا که در مردان تغییري ولی در رفتار زنان تغییري پیدا .)) برخورد کند، سرب سپید آن را رنگین میکند

. نیست

مردمان دولتمند یک یا دوبار در روز . از این رو، براي نظافت باید وسیله دیگري یافت. آب در یونان اندك است

پس از شستشو، روغنهاي  ;استحمام میکنند و صابونی به کار میبرند که از روغن زیتون و قلیا ترکیب شده است

هاي مجهز، حمامی دارند که سنگفرش شده، و حوض مرمري بزرگی در میان آن است  خانه. لندعطرآگین به تن میما
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گاهی آب به وسیله لوله و مجرا به داخل خانه آورده میشود، و از دیوار حمام، از دهانه . که معموال با دست پر میشود

ر ساختهاند، فرو میریزد و سپس فلزیی که به شکل سر حیوانی ساخته شده است، به محوطه کوچکی که بدین منظو

اغلب کسانی که براي شستشو آب به دست نمیآورند، بدن خود را با روغن مالش میدهند، و . از آنجا به باغ میرود

سپس با تیغه هاللی شکلی آن را دوباره پاك میکنند این وضع در تصویر آپوکسوئومنوس، که لوسیپوس کشیده 

ان به نظافت خود اهمیت نمیدهند، و براي حفظ سالمت خود، بیشتر در خوراك مردم یونان چند. است، دیده میشود

در . امساك میکنند و در باغها و دشتها به تفریح میپردازند و به نظافت و آرایش خود در خانه چندان توجهی ندارند

انهاي سرپوشیده به کار ها و دک ها، تئاترها، معابد، و سراهاي محدود کمتر ساکن میشوند، و بندرت در کارگاه خانه

لباس سادهاي که به تن دارند . نمایش، عبادت، و حتی کارهاي حکومتی آنان در هواي آزاد اجرا میشود. میپردازند

هوا را به تمام نقاط بدنشان میرساند، و هر گاه بخواهند که کشتی بگیرند یا جسم خود را در برابر نور خورشید قرار 

  . را از خود دور میکنند دهند، با یک گردش بازو، آن

لباس مردم یونان کال دو قطعه پارچه چهارگوش است که آن را آزادانه به دور بدن میپیچند، و بندرت لباسی به 

لکن، وضع کلی . در این لباسها، شهر به شهر، تغییرات بسیار ناچیزي دیده میشود. تناسب اندام کسی دوخته میشود

در آتن، لباس اصلی مردان چیزي شبیه به ردا، و جامه . یک صورت باقی میماندآن در طی چندین نسل پی درپی به 

ولی اگر کیفیت، هوا ایجاب کند، . زنان شال بلندي است که بر دوش خود میافکنند، و جنس هر دوي آنها پشم است

م، چین و شکن هاي یونانی میبینی روپوشی بر دوش میاندازند که آزادانه، به همان صورت دلنشینی که در مجسمه

هاي  در قرن پنجم، رنگ لباسها معموال سفید است، ولی زنان، مردان دولتمند، و جوانان با نشاط به جامه. میخورد

زنان گاهی  ;رنگین عالقه دارند و حتی از لباسهاي سرخ و ارغوانی و راه راه و حاشیه دار نیز روگردان نیستند

  . کمربندي رنگین بر کمر خویش میبندند

فقط . م یونان کاله بر سر نمیگذارند، زیرا موي سر را خشک نگاه میدارد و موجب سپید شدن نابهنگام آن میشودمرد

گاهی . در مسافرت و در وقت جنگ، و نیز گاهی که در زیر اشعه خورشید به کار مشغولند، سر خود را میپوشانند

کفش را معموال به صورت . ه، هیچ بر تن ندارندکارگران گاهی، جز کال. زنان پارچهاي رنگین بر سر خود میبندند

: دیکائرخوس میگوید. نعلین پاشنه بلند یا چکمه میسازند، و چرم آن براي مردان سیاه و براي زنان رنگین است

بانوان تب کفشهاي پاشنه کوتاه سرخرنگ برپاي میکنند، و بند آن را طوري میبندند که پاهاي برهنه شان پیدا ((

. کودکان و کارگران کفش به پا نمیکنند، و کسی در فکر جوراب پوشیدن نیست اغلب.)) شود

هر مردي الاقل یک انگشتري بر دست دارد، . مردان و زنان ثروت و تمکن خود را به صورت جواهرات نمایش میدهند

است که  عصایی که مردان به دست میگیرند ممکن. و ارسطو انگشتان خود را با چندین انگشتري آراسته است

زنان با دستبند، گردنبند، نیمتاج، گل سینه، زنجیر، و سنجاق طال خود را زینت . بندهایی از طال یا نقره داشته باشد

در اینجا، چنانکه در اغلب تمدنهاي . میدهند و گاهی نیز نوارهاي جواهر نشان بر مچ پا و بازوي خویش میبندند

اسپارت طرز و نوع آرایش . گان در خودآرایی و تجمل افراط بسیار میکنندسوداگرانه مرسوم است، تازه به دوران رسید

گیسوي زنان را محدود و معین میکند، و در آتن هیچ زنی حق ندارد که در وقت سفر بیش از سه دست رخت با خود 

تجاوز میکنند، و ولی زنان به این قیدها میخندند و، بی آنکه کار به محاکم قضایی بکشد، از حدود مقرر . داشته باشد

رفتاري که زنان در . میدانند که در نظر اغلب مردان و برخی زنان، زن ساخته و پرداخته جامهاي است که بر تن دارد

  . این مورد دارند حاکی از عقل و تدبیري است که گردآمده هزاران قرن است
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IV -  اخالقیات  

بسیاري از آنان را نسبت به سنن اخالقی بی اعتنا ساخته و رشد فکر . آتنیان قرن پنجم نمونه اخالق ستوده نیستند

جامعه آتن به عدل قانونی و قضایی مشهور است، لکن مردم آن بندرت . به صورت افرادي غیر اخالقی درآورده است

از وجدان خود چندان آزار نمیبینند، و هرگز در  ;نسبت به کسی، جز فرزندان خود، عطوفت همنوعی ابراز میدارند

در محاورات . هر طبقه آداب و رسومی خاص دارد. کر آن نیستند که همسایه را چون خویشتن دوست بدارندف

لکن در کمدیهاي آریستوفان از این خاصیت اثري . افالطون، زندگی به نحوي آراسته و آمیخته با ادب جلوه گر است

یونانیان در این گونه امور باید از . و در سخنرانیهاي عمومی اهانتهاي شخصی را روح بالغت میشمرند ;نیست

تعارفات معموال . هاي مصري و ایرانی و بابلی، که با گذشت زمان تهذیب یافتهاند، تعلیمات فراوان بگیرند))بربر((

به کسی تعظیم نمیکنند، زیرا این کار، در نظر شارمندان مغرور و متکبر، از آثار و بقایاي دوران . قلبی ولی ساده است

فقط در وقت سوگند یاد کردن و وداع گفتن دست یکدیگر را میفشرند و معموال در وقت سالم گفتن . ی استپادشاه

. ، و چون دیگر نقاط جهان نکتهاي دلنشین نیز درباره چگونگی هوا بدان میافزایند))شاد باش((فقط میگویند 

ش از آن دوران همراه است، و گاه کاروانسراها مهمان نوازي از دوران هومر کمتر شده است، زیرا مسافرت با امنیتی بی

غریبان . مع هذا، هنوز یکی از خصایص برجسته مردم آتن مهمان نوازي است. رهگذران را در خود پناه و غذا میدهند

اگر مسافري به خانهاي وارد شود و از دوستی مشترك . را، حتی بدون معرفی و شناسایی قبلی، بگرمی میپذیرند

مهمانی که به . داشته باشد، خوابگاه و غذا به او میدهند و در هنگام رفتن نیز هدیهاي تقدیمش میکنند نامهاي همراه

این امر، به هنگام خود،  ;خانهاي دعوت میشود، حق دارد که مهمان دیگري را بدون دعوت با خود به آنجا ببرد

انبارهاي )) باقیمانده غالت((الق میشد که این کلمه در اصل بر کاهنانی اط(پیدایش یک طبقه طفیلی را موجب شد 

اغنیا با بذل و بخششهاي عمومی و خصوصی، سخاوتمندي خود را نشان میدهند کلمه ). معبد را میخوردند

موسسات بسیاري براي پذیرایی  ;صدقه و خیرات نیز برقرار است. فیالنتروپی یا انساندوستی، لفظا و عمال یونانی است

دولت براي کسانی که در جنگها زخمی و ناقص شدهاند . ماران، و حفظ پیران و فقیران برپاستبیگانگان، معالجه بی

در قرن چهارم،  ;حقوقی معین داشته است، و تربیت کودکانی را که بدان سبب بی پدر ماندهاند خود به عهده میگیرد

الی و جنگ و دیگر بحرانها دولت، در وقت خشکس. به کارگرانی که پیر و از کار افتادهاند وجوهی معین میپردازد

عالوه بر وجوهی که براي حضور در مجلس و محاکم و تماشاي نمایشها میپردازد، روزي دو اوبولوس نیز به 

چنانکه لوسیاس، در یکی از سخنرانیهاي خود، از  ;ولی اعمال نارواي عادي همچنان در میان است. مستمندان میدهد

لتمند بسیار دارد، از دسترنج خود پول به دست میآورد، براي ورزش و تفریح اسب مردي گفتگو میکند که دوستان دو

  . سواري میکند، و در عین حال از اعانه عمومی نیز برخوردار است

یونانیان شاید خود معترف باشند که امانت و درستی بهترین سیاست است، لکن قبل از آن به هر کار دیگري دست 

تس، اثر سوفکل، گروه سرایندگان رقیقترین احساسات را نسبت به سربازي که زخمدیده و در تراژدي فیلوکت. میزنند

را بر آن میدارد  نئوپتولموساز همراهان خود بازپس مانده است، ابراز میدارد، و سپس خوابیدن او را غنیمت شمرده، 

همه مردمان شکایت از این : فریب دهد، سالحش را بدزدد، و به دست سرنوشت بازش سپارد که سرباز بیچاره را

ها قرار میدهند و، هر گاه فرصتی  دارند که کاسبان آتن اجناس تقلبی میفروشند، شاهین ترازو را نزدیک کفه وزنه

یکی از کمدي . ده سگ میسازندمثال میگویند که سوسیس را از گوشت و رو. پیش آید، از دروغ گفتن پرهیزي ندارند

سیاستمداران از . لقب میدهد)) دزد((و شاعر اعتدالیتري آنان را  ;نام میگذارد)) آدمکشان((نویسان، ماهیفروشان را 

 ;در اجتماع آتن بدشواري میتوان کسی را یافت که به کژي و نادرستی متهم نباشد ;کاسبان چندان بهتر نیستند

نیز گفتگوي بسیار برانگیخته و به صورت یکی از عجایب درآمده است، چنانکه حتی  آریستیدس شریف و درستکار
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توسیدید چنین گزارش میدهد که مردمان یونان . چراغ روز افروز دیوجانس کلبی نیز نمونه دیگري برایش نمییابد

آن است که امانت  و ظنشان بر ;بیشتر دوست دارند که به زیرکی و تیزهوشی موصوف باشند تا به امانت و درستی

در : ((پاوسانیاس میگوید. در یونان، یافتن کسانی که از خیانت به وطن امتناعی ندارند آسان است. ساده لوحی است

رشوه طریقه شایع ترقی، وسیله فرار از مجازات، .)) یونان، هیچ گاه کسانی که هوس خیانت داشته باشند کم نبودهاند

کلس مبالغ هنگفتی در اختیار دارد تا به مصرف امور سري برساند و، به احتمال پری. و راه پیروزیهاي سیاسی است

گزنوفون، در رسالهاي که . اخالقیات براساس قومیت است. بسیار، مذاکرات بینالمللی را به وسیله آن حل و فصل کند

هن از دزدي و دروغ درباره تعلیم و تربیت نگاشته است، صریحا توصیه میکند که در وقت معامله با دشمنان می

: ، بدین عبارت روشن از امپراطوري خود دفاع میکنند432سفیران آتن در اسپارت، به سال . اجتناب نباید کرد

هیچ گاه کسی که براي نیل به مقصود قدرت به دست . ... همیشه قانون چنین بوده است که ضعیف تابع قوي باشد((

هر چند محتمل است که این عبادت، و سخنرانی .)) راهش شودآورده، نگذاشته است که فریاد دادخواهی سد 

هاي گزاینده برخی از سوفسطاییان  سرداران آتنی در ملوس، از تمرینهاي مخیله فلسفی توسیدید باشد که بر اثر گفته

قضاوت درباره یونانیان براساس موازین اخالقی نوساخته گورگیاس، کالیکلس، تراسوماخوس، و . دست داده است

هاي غریب و درخشان ماکیاولی،  وسیدید به همان اندازه عادالنه است که توصیف اروپاییان امروز بر طبق گفتهت

اینکه مردم اسپارت بآسانی درباره این . الروشفوکو، نیچه، و شتیرنر، بی آنکه حدود عادالنه بودن آن را در نظر بگیریم

ا میکنند، خود دلیل آن است که عدم اعتنا به اصول اخالقی، یکی موازین اخالقی تردیدناپذیر با مردم آتن توافق پید

. از عناصر فعال روح یونانیان است

و چون از  ;فویبیداس الکدایمونی، علی رغم معاهده صلح، خیانتکارانه پایگاه نظامی شهر تب را تسخیر میکند

از من فقط : ((ند، وي چنین میگویدآگسیالئوس، پادشاه اسپارت، درباره عادالنه بودن این عمل داوري میخواه

زیرا هر گاه که عملی براي کشور ما مفید باشد، صحیح و پسندیده خواهد . بپرسید که آیا این عمل مفید است یا نه

فرق یونانیان با مردم . معاهدات صلح و پیمانهاي موکد، پی در پی نقض میشود، و غالبا سفرا به قتل میرسند.)) بود

ما مغرب زمینیان امروز از . در روش و طریقه عمل نیست، بلکه در صراحت و صداقت آنهاستمغرب زمین امروز 

. یونانیان قدیم نازکدلتریم، از این رو طاقت آن نداریم که اعمال خود را با صداي بلند بگوییم و بستاییم

در جنگهاي داخلی، رسم حتی . در میان یونانیان، آداب اجتماعی و مذهب، اعمال فاتحان جنگ را محدود نمیکند

معمول آن است که شهر مغلوب را غارت کنند، زخمیان را بکشند، زندانیانی را که فدیه نمیپردازند و نیز اسیران غیر 

نظامی را به قتل رسانند یا برده کنند، شهرها و درختان میوه و محصوالت زراعتی را بسوزانند، و هر چه را که زنده 

در آغاز جنگ پلوپونزي، سپاهیان اسپارت هر فرد . باقی نگذارند که در آینده سر بر آورداست معدوم سازند و تخمی 

در نبرد آیگوس . یونانی را که بر دریا بیابند، به نام دشمن، خونش را میریزند، خواه از متفقین آتن باشد، خواه بیطرف

انیان آتن را، که افراد زبده و نخبه شارمندي پوتاموس، که جنگ مزبور را پایان میدهد، اسپارتیان سه هزار تن از زند

جنگ، به هر صورت که باشد، چه میان شهرها و چه میان طبقات، در . رو به زوال آتن هستند، به قتل میرسانند

بدین ترتیب، یونانی که شاهنشاه ایران را شکست داد قصد خویشتن . سراسر یونان وضعی عادي و طبیعی است

و در طی یک قرن پس از جنگ ماراتون، درخشانترین تمدن  ;یونانی با یونانی روبرو میشوددر هزار نبرد،  ;میکند

  . کشاند تاریخ بشر، با یک انتحار ملی مداوم، خود را به نیستی می

V - صفات  

اینکه هنوز به این مردمان بی پرواي جنگجو دلبستگی داریم، از آن روست که قدرت کار و نیروي اعجابانگیز هوش 

نزدیکی دریا، موقعیت خاص بازرگانی، و آزادي حیات اقتصادي و سیاسی . پردهاي بر گناهانشان کشیده است آنان
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مردمان یونان را، به نحوي بیسابقه، سریع التاثیر و انعطافپذیر ساخته، و تیزهوشی و حساسیت زایدالوصفی به آنان 

آلود جنوبی و این کشورهاي میانین تفاوت بسیار میان مشرق زمین و اروپا، میان سرزمینهاي خواب . بخشوده است

و گرماي تابستان آن  ;سرماي زمستان در این نواحی چنان است که، بی آنکه رکود آورد، نیرو و نشاط میبخشد. است

در اینجا، به زندگی و . نیز، بی آنکه روح و تن را سست و ضعیف سازد، احساس آزادي و انبساط خاطر ایجاد میکند

  . مان هست، و شوق حیات و برخورداري از آن به پایهاي است که تا عصر رنسانس نظیرش را نمیتوان یافتانسان ای

از این محیط هیجانانگیز شهامت پدید میآید و جوششی غیر ارادي سرچشمه میگیرد که فرسنگها از خودداري و 

ش اولمپی که وینکلمان جوان و گوته ضبط نفسی که فالسفه آن را بیهوده توصیه میکنند به دور است و بدان آرام

کمال مطلوبهاي یک ملت معموال لباس مبدل و . پیر به مردم پرشور و بی آرام یونان نسبت میدهند، شباهتی ندارد

شهامت و قناعت یا مردانگی و اعتدال که بر دیوارهاي . صورت ظاهر است، و نباید آن را حقیقت تاریخی پنداشت

شعار اول، یعنی شهامت یا مردانگی، را مردم یونان مکررا تحقق . شعار یونانیان استمعبد دلفی نقش شده است، 

مردم متوسط آتن . بخشیدهاند، لکن شعار دوم قناعت یا اعتدال فقط براي دهقانان و فیلسوفان و روحانیان است

بدبینیهایی که لحظات در لذات جسمانی هیچگونه گناهی نمیبینند، و براي . معموال شهوت پرست، لکن پاك ضمیرند

شراب را دوست میدارند و از اینکه گاه به گاه مستی . تفکرشان را تاریک ساخته است در این گونه لذات پاسخ مییابند

زنا کردن را بآسانی بر خویش  ;به زنان، با محبتی جسمانی و معصومانه، عشق میورزند. کنند، شرمی ندارند

ولی، با اینهمه، در هر قدح شرابشان . یلت را خسرانی جبرانناپذیر نمیدانندمیبخشایند و عدول از طریق عصمت و فض

هر چند که خود چندان به اعتدال نمیگرایند، لکن آن . نیمه بیشتر آب است، و مستی پی در پی را بیذوقی میشمارند

ریخ، کمال مطلوب را از جان و دل میستایند و خویشتنداري و تسلط بر نفس را، صریحتر از هر ملت دیگري در تا

. خویش قرار میدهند

ذکاوت و هوشمندي آتنیان بیش از آن است که خوب و صالح باشند، و تمسخرشان نسبت به کودکی و بالهت بیش 

آنان همگی فیلسوف و فرزانه نیستند، و نباید زنانشان را یکسر به زیبایی . از نفرتی است که از شرارت و رذیلت دارند

. نباید گمان داشت که مردانشان از دلیري آیاس و تدبیر نستور ترکیب شدهاند ;هلنه تصور کرد ناوسیکائا و رعنایی

حتی عصر ما نیز، پس از . یکسر فراموش کرده است) جز نیکیاس(تاریخ نوابغ یونان را از یاد نبرده، لکن بلهاي آن را 

هاي شامخ دوران ما از  ود در آن وقت، قلهآنکه ما خود اکثرا فراموش شدیم، ممکن است عظیم و درخشان جلوه گر ش

اگر از عاطفهاي که بعد زمان درباره روزگاران پیشین در ما ایجاد میکند . تیرگی و ابهام زمان سر به در آوردهاند

صرف نظر کنیم، مردمان یونان را چون مشرق زمینیان رند و زیرك، و چون امریکاییان تجددخواه میبینیم و در آنان 

در حالی که آرامش پارمنیدس را توصیه میکنند، خود  ;یحد و جنب و جوشی مداوم مشاهده میکنیمکنجکاوي ب

هیچ قومی تاکنون تخیلی به آن قدرت، و زبانی به آن آمادگی . همواره به اضطراب و تحولی هراکلتیوسی دچارند

غلق و مبهم عالمانه بیزارند و از سخنان م. مردم آتن اندیشه روشن و بیان روشن را مقدس میشمرند. نداشته است

راز باروري حیات و عظمت فکر یونانی در این . گفتگوهاي هوشمندانه و دانشورانه را عالیترین لذات تمدن میشمارند

آتنیان تحصیلکرده دوستار عقلند و بندرت در توانایی آن به . است که براي او معیار و مقیاس همه چیز انسان است

و از این جهت  ;شوقی که به دانستن و دریافتن دارند از شریفترین عواطف آنهاست. کنندکشف اسرار جهان شک می

ولی دیري نخواهد گذشت که به محدودیتهاي عقل و ناتوانیهاي بشري پی . نیز، چون سایر جهات، از اعتدال به دورند

حتی در دوران . ا موافق نیستخواهند برد و، در نتیجه به بدبینی خاصی دچار خواهند شد که با روح شادشان مطلق

شکفتگی و باروري تمدن یونان، اندیشه عمیقترین مردان آن نه فالسفه، بلکه درامنویسان از کوتاهی شادیها و لذات، 

. و سرسختی مرگ، آزرده است
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ین را همچنانکه روح کنجکاو یونانیان دانش آنان را پدید میآورد، سودجویی و مال اندوزیشان اساس اقتصاد آن سرزم

حب مال سراسر وجود : ((افالطون، با مبالغهاي که خاص علماي اخالق است، در این باره میگوید. استقرار میبخشد

آدمیان را تسخیر میکند و هرگز به آنان مجال نمیدهد که حتی لحظهاي درباره چیزي جز اموال شخصی خویش 

جانورانی سبقت جو و فزونی طلبند و با رقابتی تقریبا مردم آتن .)) روح هر شارمندي وابسته به این است. بیندیشند

از هر لحاظ،  ;بسیار زیرکند و در حیله و تدبیر از سامیان کم نیستند. بیرحمانه یکدیگر را تحریک و تهییج میکنند

احساساتی و رقیق القلب نیستند، و اشکهاي اوریپید را . چون عبرانیان تورات سرسخت، جنگجو، لجوج، و مغرورند

بردگان بیگناه را منظما شکنجه میدهند . نسبت به حیوانات مهربان، و نسبت به آدمیان بیرحم و ظالمند. میپسندندن

ولی، با اینهمه، نسبت به تنگدستان و . و پس از کشتار مردم غیرنظامی یک شهر با خیال آسوده به خواب میروند

گیتون، قاتل پادشاه مستبد، در لمنوس به فقر و وقتی که مجلس میشنود که دختر آریستو ;عاجزان سخاوتمندند

ستمدیدگان و کسانی که از شهرهاي . گرسنگی زندگی میکند، هزینه بازگرداندن و شوي دادن او را فراهم میسازد

  . دیگر رانده شدهاند در آتن پناهگاهی پر مهر مییابند

نه وجدان مردم نیک نفس و صالح . ماستدر حقیقت، مفهوم اخالق براي مردم یونان جز آن است که امروز براي 

در نظر ایشان، بهترین زندگی آن است که از هر . طبقه متوسط را آروز میکنند، نه احترامات و افتخارات اشراف را

نزد آنان، آرته . جهت کامل و غنی بوده و از سالمت، قدرت، جمال، شهرت، عاطفه، ثروت، حادثه، و تفکر سرشار باشد

مالزمه دارد و درست همان ) خداوند جنگ= آرس (انگی یکی است، و لفظا و اصال با مفهوم جنگ با مرد) فضیلت(

مرد دلخواه و کمال مطلوب . گفته میشود، و با کلمه رجولیت از یک ریشه است)) ویرتوس((است که نزد رومیان 

ت را بصراحت قدر بشناسد، و آتنی کسی است که زیبایی و دادگري را با فن زندگی بیامیزد، کفایت و شهرت و ثرو

این مردم نیز، چون گوته، برآنند که روح و نفس را کمال بخشیدن، همه . دوستی و فضیلت و انسانیت را ارج گذارد

این مردم : با این نظر عجب و غروري همراه است که صراحت آن به مذاق ما مغرب زمینیان خوش نمیآید. چیز است

و در هر مقام، از تفوق خویش بر جنگجویان و نویسندگان و هنرمندان ملتهاي  هرگز از خودستایی سیر نمیشوند،

و اگر  ;اگر بخواهیم یونانیان را با رومیان بسنجیم، باید فرانسه امروز را با انگلستان مقایسه کنیم. دیگر سخن میگویند

  . رانسه قرار دهیمبخواهیم اختالف روح اسپارتی و روح آتنی را دریابیم، باید آلمان را در مقابل ف

در اینجا، قدرت و . همه صفات و خصایص مردم آتن دست به هم داده، این کشور شهر را به وجود آورده است

شهامت، هوشمندي و زبان آوري، عصیانطلبی و حب مال، غرور و وطندوستی، و جمالپرستی و آزادیخواهی آنان به 

گاه به گاه، تعصبات دینی . تند و سرشار، و تعصبشان اندك استشهوات و عواطفشان . وجود آمده و به هم پیوستهاند

را میپذیرند، نه بدان جهت که مانع آزادي فکر شوند، بلکه از آن رو که این امر در سیاستهاي حزبی موثر است و 

مرجی در موارد دیگر، آزادیشان به حدي است که در نظر مهمانان مشرق زمینی، هرج و . اخالقیات را محدود میسازد

مردم آتن، نیمی از عمر خود را صرف خدمت به کشور خویش میکنند، زیرا همه آزادند، و . شگفتانگیز مینماید

بالمآل، رسیدن به هر مقامی براي هر یک از شارمندان ممکن است، و هر کس به نوبت خویش هم فرمانروا و هم 

ندگیشان در بازار، مجلس عامه و مجلس اعیان، خانه آنان جایی است که در آن میخوابند، و ز. فرمانبردار است

به . ها، جشنهاي عمومی و مسابقات ورزشی، و تئاترهایی که موجب تجلیل شهر و خدایان آن است، میگذرد دادگاه

. دولت این حق را میدهند که از شخص آنان و اموالشان براي مصالح کشور و رفع نیازمندیهاي آن استفاده کند

یهاي دولت را بر خود هموار میکنند، زیرا دولت آنان براي رشد و تکامل انسانی موجباتی فراهم تحمیالت و سختگیر

از مدنیت خویش غیورانه دفاع میکنند، زیرا مهد و  ;میکند که از آن پیش در هیچ کشوري نظیرش نبوده است

و نه تنها از این جهت، بلکه از  ;بدین ترتیب، قدرت آتن افزایش یافت: ((هرودوت میگوید. نگهبان آزادي آنان است
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آتنیان، تا زمانی که تحت حکومت پادشاهان مستبد بودند، . جهات بسیار معلوم میشود که آزادي نعمت عظیمی است

لکن به محض آنکه از زیر یوغ گردن برافراشتند، دلیرترین و  ;از هیچ یک از همسایگان خویش دلیرتر نبودند

  .)) نیرومندترین ملتها شدند

VI -  روابط قبل از ازدواج  

آتن قدیم در اخالقیات بیشتر به مشرق متمایل است تا به غرب، چنانکه در الفبا، اوزان و مقیاسات، سکه زنی، لباس، 

اساس جنسی و جسمانی عشق را زن و مرد بصراحت . موسیقی، نجوم، و عقاید و آداب رازوري نیز چنین است

. ق براي مردان بی اعتنا در کوزه میکنند تنها براي مقاصد افالطونی نیستشراب عشقی که زنان مشتا. پذیرفتهاند

ولی مردان بی زن را، پس از سن بلوغ، قیود اخالقی از ارضاي  ;عصمت پیش از ازدواج براي زنان محترم واجب است

اطمینانی جشنهاي بزرگ، گرچه در اصل جنبه مذهبی دارند، در حقیقت چون دریچه . شهوات چندان باز نمیدارد

آزادي جنسی در این مواقع از آن روي تجویز میشود که . هستند که آمیزشهاي طبیعی انسان را تعدیل میکنند

در آتن، اگر جوانان احیانا با زنان روسپی بیامیزند، ننگی به . مردان بتوانند بقیه اوقات سال را با یک همسر به سر برند

ر فاحشهاي را تحت حمایت خویش بگیرد، به عقاب اخالقی دچار نمیشود، و حتی اگر مردي زندا. آنان تعلق نمیگیرد

آتن فاحشگی را . جز آنکه در خانه زنش بتلخی سرزنشش خواهد کرد، و در شهر نیز شهرتش اندکی آلوده خواهد شد

. گیرد به رسمیت میشناسد و از هر کس که بدان کار مشغول شود، مالیات می

. نان، فاحشگی، که تحریک کننده استعدادهاست، بازاري گرم و اختصاصات بسیار دارددر آتن، چون اغلب شهرهاي یو

پستترین طبقه آنان اکثر در پیرایئوس زندگی میکنند، وبراي آنکه مردم خانه هایشان را بآسانی بیابند، مجسمه آلت 

دخترانی که در آنجا . لوس پرداختها باید یک اوبو براي ورود به این خانه. تناسلی پریاپوس را بر سر درها میآویزند

خوانده میشوند، و به خریداران آینده خود اجازه میدهند که )) برهنه((هستند جامهاي چنان نازك به تن دارند که 

مرد میتواند معامله را به هر مدت که میخواهد . آنان را، مانند سگانی که در النه هستند، آزمایش و بررسی کنند

واند با رئیسه آن خانه قرار گذارد که دختري را به مدت یک هفته، یا یک ماه یا یک سال، به صورت دهد، و نیز میت

گاهی دختري بدین ترتیب به اجاره دو یا چند مرد در میآید و اوقات خود را، بر حسب تقاضاي آنان، . نزد خود ببرد

ند که مانند گیشاهاي ژاپنی، در مجالس هست)) دختران نی زن((باالتر از این طبقه، در نظر آتنیان  ;تنظیم میکند

چند تن از . عیش و نوش مردان، سرایندگی و دلربایی میکنند، با مهمانان میآمیزند و شب را با آنان به سر میبرند

مدارسی دایر میکنند، به آنان فنون خودآرایی و طریقه رفع )) نی زن((فاحشگان پیر براي تربیت این گونه دختران 

هاي دلربایی را میآموزند و، بدین وسیله، خود را نیز از  جسمانی و هنر نوازندگی و خوانندگی و شیوهنقایص و عیوب 

در بین روسپیان، رموز دلبري و آیین جلوه گریهاي هوشیارانه، و فن امتناع خجوالنه و . گرسنگی و فقر نجات میدهند

با اینهمه، اگر سخنی را که لوکیانوس . ل میشدسود جستن از آن، چون میراثی گرانبها، بدقت از نسلی دیگر منتق

قلبی حساس )) نی زن((سالها بعد از این زمان گفته است بپذیریم، باید معتقد شویم که برخی از این دخترکان 

داستان . دلدار خویش، خود را فنا میکنند به خاطر سعادت کامی،دارند، معنی مهر و محبت را میدانند، و چون 

  . روسپیان شرافتمند داستانی است که گذشت زمان شکوه و جالل خاصی بدان بخشیده است

این کلمه در زبان یونانی به معناي  ;نامیده میشوند)) هتایراي((عالیترین طبقه روسپیان یونانی فواحش ممتازند که 

پستترین طبقه فواحش که غالبا نژاد شرقی دارند، معموال جزو طبقه این طبقه، برخالف . دوست و رفیق است

شارمندان به شمار میروند، ولی مقام و احترام خود را از دست داده، یا از انزوایی که مخصوص دوشیزگان و زنان آتنی 

پذیرایی میکنند،  هاي خود به سر میبرند و از عشاق خویش در آنجا روسپیان ممتاز مستقال در خانه. است، گریختهاند

برخی از ایشان گاه گاه کتاب میخوانند و در مجالس سخنرانی . و گویا قانون آنان را بدین کار مجبور داشته است
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حاضر میشوند، و بدین سبب، اطالعات و تعلیمات متوسطی کسب میکنند و خواستاران تحصیلکرده خود را با سخنان 

گلیا، لئونتیون، و همچنین آسپاسیا به مباحثات فیلسوفانه و شیوه آراسته دیوتیما، تار. دانشمندانه سرگرم میسازند

بسیاري از آنان به طنزگویی و نکته سنجی شهرت دارند و در ادبیات زبان یونانی مجموعهاي از . نگارششان معروفند

هه خودشان، یعنی گرچه این روسپیان از حقوق مدنی بیبهرهاند و جز به معبد اال. کلمات قصار آنان گرد آمده است

آفرودیته، به هیچ معبد دیگري حق ورود ندارند، عدهاي از روسپیان ممتاز در مجامع مردانه آتن ارج و مقامی بلند 

و یکی از  ;فالسفه در جلب محبت آنان با یکدیگر رقابت میکنند ;هیچ مردي از مصاحبت با این زنان ابا ندارد. دارند

. رکوار، تاریخچه آنها را نوشته استمورخان، با امانت و صحتی پلوتا

به معنی پنگان یا )) (کلپسودرا. ((ها، عدهاي از روسپیان نام خود را در تاریخ یونان قدیم جاودان ساختهاند از این راه

تارگلیا، که . نام فاحشهاي است که خواستاران خود را در ساعات معین، از روي پنگان، رد یا قبول میکند) ساعت آبی

عصر خویش است، براي ایرانیان جاسوسی میکند و هر شب با تعداد زیادي از سرداران و سیاستمداران آتنی  ماتاهاري

تئوریس زنی است که تسالبخش دوران پیري سوفکل است، و پس از او آرخیپه این مقام را نزد . همبستر میشود

آرخیاناسا افالطون را به خود مشغول داشته، و داناي و لئونتیون نیز فلسفه لذتجویی . د ساله به دست میآورداستاد نو

تمیستونوئه فاحشهاي است که تا آخرین دندان را در دهان و آخرین دسته موي را بر سر . آموزند را به اپیکور می

ختر خویش کرده است، عاقبت سوداگرانه، در ازاي گناتائنا، که عمري صرف تربیت د ;دارد، دست از کار نمیکشد

زیرا که وي . زیبایی فرونه در آتن قرن چهارم همه جا بر سر زبانهاست. وصال یکشبه او، یک هزار درهم مطالبه میکند

هیچ گاه بدون حجاب در بین عموم حاضر نمیشود، ولی در جشنواره الئوسی، و نیز در جشن پوسیدون، در میان انبوه 

فرونه، یکچند به پراکسیتلس دل . ، برهنه گشته و گیسوي خویش را رها میکند و براي تن شویی به دریا میرودمردم

آپلس نقاش نیز تصویر  ;خود قرار میدهد)) آفرودیته((هاي  میسپارد، و این مجسمه ساز او را سرمشق مجسمه

شقهاي خود، چنان دولتمند شده است که به مردم فرونه، از برکت ع. را از روي او ساخته است)) آفرودیته آنادومنه((

ولی  ;اگر نام مرا بر دیوارهاي این شهر نقش کنید، من هزینه تجدید بناي آن را به عهده خواهم گرفت: تب میگوید

گویا مبلغی که در ازاي همخوابگی خود از ائوتیاس . مردم تب سرسختانه از پذیرفتن درخواست او امتناع میکنند

ولی یکی از اعضاي محکمه مشتري . ند عادالنه نیست، و از آن روي ائوتیاس او را به بیعفتی متهم میسازدمطالبه میک

هوپرئیس نه تنها به وسیله فصاحت . فرونه است، و هوپرئیدس خطیب نیز از دلدادگان بیقرار وي به شمار میرود

قضات بر . ش را در برابر محکمه عریان میسازدخویش از این زن زیبا دفاع میکند، بلکه نیمتنه او را گشوده، سینها

  . زیبایی او خیره میشوند و عفت و پاکدامنیش را تصدیق میکنند

همه شهرهایی که هومر را به )). الئیس کورنتی زیباترین زنی بوده است که آدمیان دیدهاند((آتنایوس میگوید که 

پیکرتراشان و نقاشان از او درخواست میکنند  ;دیدهاند خود منسوب میدارند افتخار میکنند که والدت این زن را نیز

  . که سرمشق کارشان قرار گیرد، لکن وي شرمناك است

هنگامی که دخترك جامه از تن به در میکند، . مورون بزرگ، در دوران پیري خویش، او را به کارگاه خود میبرد

یی خویش را، در ازاي یک شب، به او تقدیم پیکرتراش پیر ریش و موي سپید خویش را فراموش میکند و همه دارا

 ;هاي گرد خویش را باال میاندازد و پیکرتراش پیر را بیپیکر گذارده، میرود میدارد، ولی دخترك لبخندي زده، شانه

سحرگاه روز بعد، مورون که در آتش نوجوانی دوباره خویش میسوزد موي را آراسته، ریش را تراشیده، جامه گلگون 

، کمربند طالیی بر کمر میبندد، زنجیري زرین بر گردن میافکند، و در همه انگشتان خویش انگشتري بر تن میکند

ها غازه مالیده، جامه و تن را عطرآگین ساخته، به سراغ الئیس میرود و عشق خویش را بر او  سپس بر گونه ;میکند

اي دوست بینوا، تو از من : ((ین میگویددخترك، که او را از وراي دگرگونیهایش باز میشناسد، چن. عرضه میدارد
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الئیس ثروتی گران میاندوزد، لکن وصال خویش را از عشاق .)) چیزي میخواهی که آن را دیروز از پدرت دریغ داشتم

دموستن زشتروي خواستار وصال او میشود، ولی دخترك بر یک شب خود ده . فقیر، اما صاحب جمال، دریغ نمیدارد

از آریستیپوس دولتمند چندان مال  ;ذارد، و دموستن را در دم به سوي تقوا بازگشت میدهدهزار دراخما نرخ میگ

ولی چون دوست دارد که فالسفه را در پیش پاي خود به زانو ببیند، خود  ;میستاند که خدمتکار او بیمناك میگردد

ا براي معابد و بناهاي عمومی و وي همه دارایی خویش ر. را در ازاي مبلغی ناچیز به دیوجانس مسکین تسلیم میکند

در راه دوستان خویش صرف میکند و عاقبت به سرنوشت اقران و امثال خویش دچار، و به فقر و تنگدستی ایام 

چون در میگذرد، او را در آرامگاهی چنان . جوانی باز میگردد، ولی تا پایان عمر بردبارانه به کار خویش ادامه میدهد

. ویی بزرگترین فاتحی بوده است که در یونان زاده شده استپرشکوه جاي میدهند که گ

VII  -  دوستی یونانی  

سازش فحشا و فلسفه عجیب است، لکن اقراري که بدون شرمندگی درباره انحرافهاي جنسی بیان میشود عجیبتر 

جود خود، رنجیده روسپیانی که از این وضع، تا اعماق و. رقیب عمده روسپیان ممتاز، پسر بچگان آتنی هستند. است

بازرگانان پسران . خاطر شدهاند، پی در پی اخطار میکنند که عشق به همجنس کاري است شنیع و ضد اخالق

کار این کودکان، تا هنگامی که . خوبروي وارد میکنند و آنان را به کسانی که بیش از دیگران پول بدهند میفروشند

اشرافزادگان مخنث شهر، شهوت مردان . د به غالمی آنان در میآیندطراوتی دارند، ارضاي شهوت خریداران است، و بع

براي این گونه امور . تنها عده قلیلی از مردان آتن این عمل را زشت میشمارند ;سالدار را بر میانگیزند و ارضا میکنند

تن از دختران، آلکمان، در وقت خوش آمد گفتن به چند . جنسی در اسپارت نیز چون آتن قید و بندي در کار نیست

قوانین آتن کسانی را که با همجنسان خود روابط جنسی برقرار کنند از حقوق . میخواند)) زیبا پسران مونث((آنان را 

مردم اسپارت و کرت آن را  ;ولی عقاید عمومی این عمل را با شوخ طبعی خاصی میپذیرد. سیاسی محروم میکند

هارمودیوس و . ی پرارج تشکیالت نظامی و مایه شجاعت به شمار میروددر تب، این عمل یکی از مبان. ننگ نمیشمرند

. آریستوگیتون، قاتالن پادشاه مستبد، که یادشان همیشه در خاطر مردمان یونان زنده است، دلدادگان یکدیگرند

حتی . ندآلکیبیادس، که در عصر خود محبوبترین مردان آتن است، به وجود مردانی که او را دوست میدارند فخر میک

گزنوفون، سردار . بر سر مزار یوالئوس، دوست هراکلس، سوگند عشق میخورند)) عشاق یونانی((در زمان ارسطو، 

دلبستگی مردان به پسران، و . لشکرها و مرد سرسخت جهان، بنا به گفته آریستیپوس، فریفته کلینیاس جوان است

اعرانه را در بر دارد و با شور و شوق، عصمت، جذبه، پسران به پسران، در یونان، جمیع مظاهر عشق آسمانی و ش

از عشق سخن )) فدروس((وقتی که افالطون در رساله . حسد، نغمه سازي، اشک ریزي، تفکر، و بیخوابی همراه است

به بحث و جدل مشغولند )) مهمانی((و کسانی که در رساله  ;میگوید، مقصودش عشق همجنس به همجنس است

. عشق میان دو مرد شریفتر و روحانیتر از عشق میان زن و مرد است: نکته توافق حاصل میکنندسرانجام بر سر یک 

این گونه انحراف جنسی در میان زنان نیز شایع است، و بانوان زیباي طبقات عالی چون ساپفو کمتر، و روسپیان 

روسپیان پستتر . ه عشاق مرد خودبه یکدیگر بیشتر عشق میورزند تا ب)) دخترکان نی زن. ((بیشتر بدان میپردازند

. محور داستانهاي بسیار درباره عشق زنان به یکدیگرند

شیوع انحرافات جنسی در یونان را چگونه میتوان توجیه و تقلیل کرد ارسطو ترس از ازدیاد جمعیت را منشا آن 

و انحرافات جنسی در آتن با و این شاید یکی از علل بروز چنین پدیدهاي باشد، ولی، بی شک، شیوع فحشا . میداند

در آتن عصر پریکلس، پسران را پس از ششسالگی از حرمسرایی که زنان . جدا بودن زنان از اجتماع بستگی دارد

این پسران، در . محترم عمر خود را در آن میگذرانند بیرون برده و در میان مردان یا پسران دیگر پرورش میدهند

نوز به سر حد بلوغ نرسیدهاند، فرصتی پیدا نمیکنند که جاذبه و دلربایی دوران تشکیل شخصیت و زمانی که ه
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در مجامع عمومی اسپارت، در میدان شهر و ورزشگاه آتن، و نیز در دوران خدمت سربازي، . جنس لطیف را بشناسند

مردان، در . حتی هنر نیز قبل از پراکسیتلس به نمایش زیبایی زنان نمیپردازد. پسران فقط جنس مذکر میبینند

نقصی که در تعلیم و تربیت زنان موجود است، شکاف . زندگی زناشویی، اغلب از همفکري همسران خود محرومند

ژرفی است که آنان را از مردان جدا ساخته، و مردان، در پی محاسنی که زنان خود را از کسب آن محروم داشتهاند، 

آتن، خانه حصار و پناهگاه نیست، بلکه خوابگاه است شارمند در نظر مردان . در جاهاي دیگر به جستجو میپردازند

آتنی، از بامداد تا شامگاه، براي بسیاري از امور در شهر به سر میبرد و، جز با زنان و دختران خویش، با زن محترم 

که است، و از آن آشفتگی و لطف و تحرکی )) یک جنسی((اجتماع یونان، اجتماع . دیگري روابط اجتماعی ندارد

  . بعدها روح و جمال زن به ایتالیاي عصر رنسانس و فرانسه دوران روشنگري بخشیده بی بهره است

VIII -  عشق و ازدواج  

در آثار . عشق شاعرانه و به اصطالح رمانتیک در میان مردم یونان فراوان است، لکن بندرت موجب ازدواج میشود

اممنون و اخیلس درباره خروسئیس و بریسئیس و حتی هومر، نمونه آن بسیار اندك است، و هنگامی که آگ

کاساندراي نومید کننده میاندیشند، محبتشان کامال جسمانی و شهوانی است، ولی داستان ناوسیکائا ما را از تعمیم 

یکه هایی که چون داستانهاي هومر باستانیند، از هراکلس و یوال و از اورفئوس و ائورود در افسانه. این حکم باز میدارد

شاعران غزلسرا نیز از عشقهاي شهوانی بسیار سخن گفتهاند، و داستانهایی چون داستانی که . سخن رفته است

ولی هنگامی که تئانو، زوجه  ;ستسیخوروس آورده و در آن دختري از درد عشق میمیرد، نادر و استثنایی است

ولی . به گوش ما میرسد)) رمانتیک((ل عشق میخواند، نغمه اصی)) بیماري یک روح آرزومند((فیثاغورس، عشق را 

تاخیر  ;پس از آنکه عواطف تلطیف میشود و شعر بر شهوات غالب میآید، احساسات رقیق و شاعرانه شیوع پیدا میکند

روز افزونی که، به دست تمدن، بین تمایالت آدمی و برآوردنشان پدید میآید، به تخیالت و تصورات مجال آن میدهد 

نظر اشیل درباره امور جنسی هنوز چون نظر هومر است، اما . د نظر را به دلخواه خود آرایش دهندکه موضوع مور

در آثار اوریپید اشعار بسیاري از  .))میکندبه دلخواه خود بر خدایان فرمانروایی ((سوفکل عشق را چیزي میداند که 

سخن میگویند و درامنویسان بعدي غالبا جوانی را وصف میکنند که نومیدانه جان و دل در گرو مهر  اروسقدرت 

. دختري نهاده

، چگونگی عشق و ))دلدادگان به چشمان معشوق، که خانه شرم و حیاست، مینگرند((ارسطو، وقتی که میگوید 

  . ش رمانتیک را بیان میداردستای

یونانیان عشق . در یونان قدیم، این گونه امور به روابط قبل از ازدواج بیشتر وابسته است تا به روابط بعد از آن

را نوعی جن زدگی یا جنون میشمارند و به کسانی که آن را براي انتخاب همسر راهنمایی شایسته )) رمانتیک((

مات ازدواج را، چنانکه در فرانسه قدیم نیز همواره چنین رسم بوده است، پدر و مادرها معموال مقد. بدانند، میخندد

در این صورت، آنچه مورد توجه است جهاز و دارایی دو  ;فراهم میکنند، یا دالالن حرفهاي آن را به انجام میرسانند

داري لباس و جواهر، و گاهی پدر باید، در وقت شوي دادن دختر خویش، مبلغی پول، مق. طرف است، نه محبتشان

این اموال همواره از آن زوجه خواهد بود، و اگر شوهر زوجه را طالق گوید باید همه جهاز . چند تن غالم همراه او کند

دختري که جهاز نداشته . این امر خود موجب میشود که مردان در طالق گفتن زن بیشتر تامل کنند ;او را پس دهد

از این رو، هر گاه که پدر به تهیه آن قادر نباشد، خویشاوندان مشترکا  ;بسیار کم است باشد، احتمال شوي کردنش

زن گرفتن، که صورت خرید و فروش دارد و در عصر هومر آنهمه معمول است، بدین ترتیب در . آن را فراهم میکنند

در نمایشنامهاي که اوریپید  چنانکه مدیا، ;عصر پریکلس به صورت معکوس در میآید و زنان شوهران خود را میخرند

از این رو، براي یونانیان علت ازدواج نه عشق است و نه لذات زناشویی . نوشته است، نیز از این وضع شکایت میکند
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، بلکه تنها بدان جهت تاهل میگزینند که، از طریق همسري صاحب جهاز، )زیرا همواره از رنجهاي آن سخن میگویند(

خشند و فرزندانی به بار آورند تا روح خویش را از گزندهایی که به ارواح فراموش شده به خود و کشور خود بقا ب

نص قانون مجرد . ولی، با همه این مزایا، مردان یونانی تا بتوانند از زن گرفتن اجتناب میکنند. میرسد، مصون دارند

س از او نیز تعداد مردان عزب روز به ماندن را منع میکند، ولی، در عهد پریکلس، قانون همیشه مراعات نمیشود، و پ

در یونان، دلخوشیهاي . روز افزایش مییابد، تا آنکه سرانجام این امر به صورت یکی از مسائل اساسی آتن در میآید

مردانی که به زناشویی تن در میدهند معموال دیر و در حدود سی سالگی تاهل اختیار میکنند و اصرار : بسیار هست

: هاي اوریپید میگوید یکی از قهرمانان نمایشنامه. همسرشان بیش از پانزده سال نداشته باشند فراوان دارند که

دوشیزه جوان را به همسري پسر جوان در آوردن خطاست، زیرا نیروي مرد پایدار است، ولی شکوفه زیبایی زن زود ((

حضور . ر خانه پدر عروس به عمل میآیدپس از انجام انتخاب و توافق بر سر جهاز، مراسم نامزدي د.)) فرو میریزد

از نظر قانون آتن، هیچ پیوندي بدون اجراي این مراسم . چند شاهد واجب است، ولی حضور عروس لزومی ندارد

مرحله دوم، که پس از چند روز دیگر باید . و این اولین مرحله تشریفات پیچیده ازدواج به شمار میرود ;رسمی نیست

عروس و داماد، قبل از حضور در این ضیافت، هر یک . که در خانه پدر عروس برپا میگردداجرا شود، ضیافتی است 

در مجلس ضیافت، مردان هر دو خانواده در یک طرف، و زنان در طرف . براي تطهیر در خانه خود استحمام میکنند

که شاید (سپس داماد . دنان کیکی را که مخصوص این مجلس است خورده، به باده گساري میپردازن ;دیگر مینشینند

عروس را، که حجاب بر سر و جامه سفید بر تن دارد، بر گردونهاي مینشاند و ) هنوز روي همسر خود را ندیده است

جمع کثیري از دوستان داماد گرداگرد گردونه را میگیرند، و دخترکان نی زن با . او را به خانه پدر خویش میبرد

چون به مقصد رسیدند، داماد عروس را از . ند و سرود ویژه این جشن را میخوانندمشعلهاي فراوان راه را روشن میکن

پدر و مادر، عروس را تهنیت میگویند و . آستان خانه به درون میبرد، چنانکه گویی از رسم اسیر گرفتن تقلید میکند

 ;ندان شرکت میدهنداو را، طی مراسم مذهبی خاص، در جمع خانوادگی خویش پذیرفته، در عبادت خدایان آن خا

پس از آن، میهمانان عروس و داماد را به حجله میبرند، و در راه سرود . ولی در این مراسم کاهنان دخالتی ندارند

آنگاه بر در حجله آن قدر پایکوبی و فریاد و فغان میکنند تا داماد بیرون آمده و پایان و نتیجه  ;شب زفاف را میخوانند

. کار را اعالم دارد

با  ;از فواحش تمتع میبریم: ((دموستن میگوید. مرد میتواند عالوه بر همسر خویش با زنان دیگر نیز آمیزش کندیک 

و زنانمان فرزندان مشروع  ;کنیزکان و زنان غیر مشروع خود، در اوقات روز، سالمت جسم خویش را تامین میکنیم

در اینجا، در یک جمله شگفتانگیز، عقیده .)) یکنندهامان را حفظ و حراست م براي ما میآورند و وفادارانه خانه

. تمتع یافتن از کنیزکان و زنان نامشروع را مباح میداند دراکون،قوانین . یونانیان آن عصر درباره زن خالصه شده است

رمندان بر اثر جنگ کاهش یافته است و دختران بدون ، که تعداد شا415پس از لشکرکشی به سیسیل در سال 

سقراط و اوریپید در زمره کسانی هستند . شوهر ماندهاند، قانون بتصریح براي هر مرد اختیار دو زن را مجاز میدارد

  . نهند که به این وظیفه میهنی گردن می

برخود هموار میکنند، زیرا میدانند که  زنان، معموال با شکیبایی و تحملی مشرق زمینی، وجود کنیزکان را در خانه

، پس از آنکه دوران زیباییش پایان یافت، در حقیقت به یکی از خدمتکاران خانواده تبدیل خواهد ))زن دوم((این 

زنا تنها وقتی موجب طالق میشود که زن . مشروع و قانونی محسوب خواهند گشت)) زن اول((شد، و تنها فرزندان 

، و عرف چنین مردي را بر آن ))شاخ درآورده است((اره شوهر چنین زنی گفته میشود که درب. مرتکب آن باشد

قانونا مجازات زنا براي زنان، و براي مردانی که با زن شوهر دار . میدارد که زوجه خویش را از خانه بیرون کند

که در اجراي این قانون هیچ  ولی مردم یونان در مورد امور جنسی چنان سهلگیر و با گذشتند. میآمیزند، مرگ است
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مردي که زنش به او خیانت ورزیده است، معموال باید خودش، به هر طریق که . گاه شدت عمل به کار نمیبرند

براي این کار، یا بیدرنگ خود خون او را میریزد، یا غالمی را به زدن او میگمارد،  ;میتواند، از مرد خطاکار انتقام بگیرد

  . پول از گناه وي میگذردو یا در ازاي مبلغی 

عقیم . براي مردان طالق گفتن زن دشوار نیست، و میتواند بدون ارائه دلیل و ذکر علت زن خویش را از خانه برانند

ولی اگر مردي عقیم  ;بودن زن در این مورد علتی بسنده و پذیرفتنی است، زیرا غرض از زناشویی آوردن فرزند است

در این صورت، فرزندي که  ;ز میکند که یکی از خویشاوندان وي به یاریش برخیزدبود، قانون و عرف چنین تجوی

  . پدید میآید از آن خود او خواهد بود و باید پس از مرگ پدر نگهبان روح او باشد

زن نمیتواند به دلخواه خود خانه شوهر را ترك کند، ولی اگر شوهر به وي جور و ستم روا دارد و از حدود اعتدال 

گاهی نیز طالق با رضایت طرفین صورت میگیرد، ولی باید . کند، وي میتواند که از آرخون تقاضاي طالق کند تجاوز

پس از طالق، حتی در موردي که مرد مرتکب زنا شده . زن و شوهر در حضور آرخون رسما رضایت خود را اعالم دارند

آتن، همه قوانین و رسوم مربوط به امور جنسی ساخته  در. باشد، کودکان به پدر تعلق میگیرند و نزد او باقی میمانند

و پرداخته مردان و نماینده نوعی سیر قهقرایی است از اجتماعات مصر و کرت و یونان عصر هومر به سوي مشرق 

. زمین

IX -  زن  

اوج  هاي آن شگفتانگیز است، آن است که بدون دخالت و انگیزش زنان به چیزي که در این تمدن چون سایر جنبه

عصر پهلوانی یونان به یاري زنان شکوهمند شد و در دوران پادشاهان مستبد از برکت وجود . عظمت رسیده است

آنان درخشندگی شاعرانه و غنایی یافت، ولی از آن پس، تقریبا یک شبه، زنان شوهردار از صحنه تاریخ یونان برکنار 

در تاریخ هرودوت زنان در . ن و سطح تمدن فرض شده استمیشوند، گویی فقط براي بطالن رابطهاي که بین مقام ز

در ادبیات یونان، از اشعار سمونیدس . همه جا حاضرند، ولی در تاریخ توسیدید از آنان اثري در میان نیست

در پایان این دوره، حتی  ;آمورگوسی تا آثار لوکیانوس، همه جا پی در پی از خطاها و زشتکاریهاي زنان سخن میرود

نام یک زن پاکدامن را نیز چون شخص او باید در خانه پنهان : ((رك مهربان گفتار توسیدید را تکرار میکندپلوتا

این خاصیت شاید از خاور نزدیک به یونیا راه یافته، و از آنجا . زنان دوریایی این گونه از اجتماع جدا نیستند.)) داشت

فسخ رسم ارث بردن از طریق مادري، ارتقاي طبقات . ی استبه آتیک آمده باشد، زیرا این خود یکی از سنن آسیای

مردان بر اساس و معیار نفع و : متوسط، و غلبه نظر سوداگرانه به زندگی شاید در پیدایش این تحول دخالت داشتهاند

ده نشینی روح شرقی زناشویی یونانی با این پر. زیان به سنجش زنان میپردازند و آنان را در خانه بویژه مفید میبینند

عروس از خویشان خود میگسلد و تقریبا چون خدمتکار به خانه دیگري میرود و خدایان دیگري . آتیکی سازگار است

زن یونانی حق عقد قرارداد ندارد، نمیتواند بیش از مبلغ ناچیزي وام بستاند، و اقامه دعوي در . را عبادت میکند

. الی که تحت تاثیر زنان صورت گرفته باشد اعتبار قانونی ندارددر قوانین سولون، اعم. محکمه برایش ممکن نیست

حتی نقص جسمی و طبیعی زنان نیز یکی از عللی است که آنان . زنان، پس از مرگ شوهر، از ارث او سهمی نمیبرند

ل دارند را قانونا مطیع و منقاد مردان میسازد، زیرا همچنانکه جهل مردم بدوي درباره سهمی که مردان در تولید نس

موجب ارتقاي مقام زن شده بود، عقیده جاري در یونان عصر طالیی نیز، مبنی بر اینکه نیروي توالد تنها از آن مرد 

دیگر از عللی که زن را زیر . است و زن جز حمل طفل و پرستاري وي وظیفهاي ندارد، شان مرد را باال برده است

سن مرد در وقت ازدواج معموال دو برابر سن زن . زن است دست ساخته آن است که سن شوهر همیشه بیش از سن

بی شک، مردان آتنی از آزادیهایی که در . است، از این رو، تا حدودي میتواند افکار او را با عقاید خویش سازگار سازد

ان آزادي امور جنسی دارند چنان آگاهند که هرگز زنان و دختران خود را آزاد نمیگذارند، و با گوشهنشین ساختن آن
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زنان فقط در صورتی میتوانند خویشان ودوستان خود را مالقات کنند و در جشنهاي مذهبی و . خود را تامین میکنند

در مواقع دیگر باید در خانه بمانند و نگذارند . ها حضور یابند که کامال در حجاب و تحت مراقبت باشند تماشاخانه

هیچ مردي . شتر عمر آنان در حرمسرایی که در عقب خانه است میگذردبی. کسی از درون پنجره به آنان نظر اندازد

. زنان باید، وقتی که شوهرانشان مهمان دارند، از ظاهر شدن خودداري کنند. حق ورود به آنجا را ندارد

خانه را یا خود . زنان در خانه مورد احترامند و در هر امري که با سلطه پدرانه شوهران مخالف نباشد فرمانشان رواست

خوراك میپزند، پشم میریسند، و براي اهل خانه لباس و رختخواب تهیه  ;اداره میکنند، یا در اداره آن نظارت دارند

تعلیمات آنان منحصر به امور خانه داري است، زیرا آتنیان با اوریپید همعقیدهاند که هوشمندي زن وي را از . میکنند

نان محترم آتنی در نظر مردان موقرتر و دل انگیزتر از زنان محترم اسپارتی از این رو، ز. اجراي وظایف باز میدارد

ولی، در عین حال، آن لطف و پختگی را ندارند و نمیتوانند با شوهران خود، که بر اثر زندگی آزاد و پرتنوع  ;هستند

ت آن سرزمین تاثیري زنان یونان قرن ششم در ادبیا. تیز هوشی و دانشی خاص یافتهاند، مصاحبت و همفکري کنند

  . عظیم داشتند، لکن زنان آتن عصر پریکلس از این لحاظ هیچ گونه حاصلی به بار نیاوردهاند

هاي  هاي دلیرانه، ضمن اشاره اوریپید، در خطابه. در اواخر این دوران، براي آزاد ساختن زنان نهضتی پدید میآید

زنان خود وارد معرکه میشوند و . یاهو آنان را به سخره میگیردآریستوفان با وقاحتی پره ;معتدل از زنان دفاع میکند

در . میکوشند، تا آنجا که پیشرفت علم شیمی ایجاب میکند، در زیباساختن خویش با روسپیان ممتاز رقابت کنند

ي که از ما از ما زنان چه کار معقولی ساخته است تنها کار: ((نمایشنامه لوسیستراتا، اثر آریستوفان، کلئونیکا میگوید

هاي نازك و سایر متعلقات آن  ها و لبان خود مالیدهایم، و با جامه بر میآید آن است که با رنگ و روغنهایی که بر گونه

به بعد، سهم زنان در نمایشهاي آتن بیشتر میشود، و این خود نشان آن است که  411از سال .)) گرد هم بنشینیم

  . ریبانگیرشان بوده است گریزانتر میشوندروز به روز از تنهایی و انزوایی که گ

زنان تا حد وسیعی واقعیت انقیاد و اطاعت خود  ;در خالل این تحول، تاثیر حقیقی زنان بر مردان همچنان باقی است

اشتیاق مردان به زنان افزونتر است، و این خود در آتن، چون هر جاي دیگر، براي زنان امتیاز . را کاهش میدهند

آقا، طبیعت چنان قدرت به زنان داده است که قانون هرگز نمیتواند چیزي : ((سمیوئل جانسن میگوید. بزرگی است

گاهی غلبه طبیعی زنان بر اثر مال و جهاز یا زبان آوري آنان، یا به وسیله خاصیت زندوستی مردان، .)) بر آن بیفزاید

اه نیز زادن و پروردن کودکان دلبند، یا بستگی تسلط زنان اغلب از زیباییشان سرچشمه میگیرد، و گ. تشدید میشود

هاي  عصري که چهره. روحی استواري که در بوته آزمایشهاي زندگی مشترك پدید آمده است، موجب آن میگردد

شریف و درخشانی چون آنتیگونه، آلکستیس، ایفیگنیا، و آندروماخه، و قهرمانان زنی چون هکابه، کاساندرا، و مدیا 

مردان عادي آتن زنان خود را دوست . ز نمیتوانسته است که از اعماق و قلل روح زن غافل بماندپدید آورده هرگ

سنگ قبرها نمودار شگفتانگیز محبتی است که زن و شوهر . میدارند و غالبا محبت خویش را از آنان پوشیده نمیدارند

ار عاشقانه پرشوري است، قطعات موثري نیز مجموعه اشعار یونانی، که شامل اشع. به یکدیگر و به فرزندان خود دارند

ماراتونیس، نیکوپولیس را در این : ((بر سنگ گوري چنین نوشته شده است. در بردارد که حاکی از این محبت است

مردي که زنش مرده و بر روي زمین تنها مانده . ولی سودي نداشت. گور نهاد و بر این صندوق مرمرین اشک ریخت

   .))آید است، به چه کار می

X  -  خانه  

، دختران شوهر نکرده، پسران، )و گاه زن دوم(هاي هند و اروپایی، کلیتا، از پدر، مادر  خانواده یونانی، چون خانواده

خانواده پایدارترین و تواناترین تشکیالت تمدن یونان . غالمان، و زنان و فرزندان و غالمان آن پسران تشکیل میشود

در آتیک، قدرت پدر وسیع است، لکن بدان . و چه در صنعت، دستگاه واحد تولید استزیرا، چه در فالحت . است
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پدر میتواند نوزاد خود را بکشد، دسترنج پسران خردسال و دختران شوي ناکرده . وسعت که در روم است، نیست

. ي انتخاب کندخویش را بفروشد، دخترش را به شوهر دهد، و در پارهاي موارد، براي زن مطلقه خود، شوهر دیگر

هر پسري پس از ازدواج از زیر نفوذ پدر میگریزد، براي . ولی، بنابر قوانین آتن، پدر حق فروش فرزندان خود را ندارد

  . خود خانهاي ترتیب میدهد، و عضو مستقل عشیره خود میگردد

تشکیل شده، و این شاهد قسمت خارجی آن، از دیوار بلند ساده و مدخلی تنگ  ;خانه یونانی، ظاهري آراسته ندارد

مصالح بنایی معموال خاك و خشت و گاهی گچ . گنگی است که از عدم امنیت در زندگی آن مردم حکایت میکند

در آتن . هاي تنگ را فرا میگیرند، ولی تقریبا هر شارمندي براي خود خانهاي دارد ها اطراف کوچه در شهر، خانه. است

روح دموکراسی جلوه . کند، لکن وي زندگی مجلل و پرتجملل را بنا میگذاردها کوچ پیش از زمان آلکیبیادس خانه

مردم آتن . فروشی و تظاهر را تحریم میکند، و احتیاط و محافظه کاري اشرافی نیز این تحریم را شدیدتر میسازد

زندگی میکنند، به بیشتر عمر خود را در هواي آزاد به سر میبرند، و از این رو، برخالف مردمی که در مناطق سردتر 

ها بیشتر جنبه تزیینی  پنجره. لکن این وضع کامال استثنایی و غیر معمول است. آرایش خانه چندان توجهی ندارند

هاي کوچکتر بسته میشوند، و براي  شیشه ندارند، لکن به وسیله دریچه ;دارند و به اشکوب فوقانی منحصرند

ها معموال دو لختی است و  درب ورودي خانه. آن نصب شده استجلوگیري از تابش نور خورشید شبکهاي در پشت 

هاي اغنیا چکشی آهنین نصب شده  بر روي در خانه. هایی که در آستانه و سر در جاي دارند، میگردد به روي پاشنه

ز هاي محقر، به محوطهاي سربا داالن ورودي، جز در خانه. که غالبا به صورت حلقهاي است که در دهان شیري باشد

ممکن است که گرداگرد این محوطه را ایوانی مسقف فرا گرفته باشد، و . منتهی میشود که معموال سنگفرش است

نیز ممکن است ستونهایی آن را زینت دهند و کف آن با موزائیک  ;مذبح یا حوض، و یا هر دو، در میان آن واقع شود

. ا میرسد، زیرا در و پنجره اطاقها رو به آن باز میشوندنور و هوا بیشتر از این محوطه به داخل اطاقه. پوشیده شود

اهل خانه در این محل کار میکنند و بیشتر عمر . براي رفتن از اطاقی به اطاق دیگر باید از حیاط یا ایوان عبور کرد

. خود را در آن میگذرانند

ها باغ  د دارد، ولی در دهکدهها وجو هاي کوچکی است که در حیاطها و خانه باغ در شهر کم و منحصر به باغچه

قلت باران تابستانی و گرانی قیمت آن موجب شده است که در آتیک باغ جزو تجمالت . فراوانتر و وسیعتر است

هایشان هنوز زحمت افزاتر از آن است که  کوه. مردم آتن نسبت به طبیعت مانند روسو دلبسته نیستند. زندگی در آید

تخیل . ا وجود آنکه خطرناك است، در سرودهاي بسیاري مورد ستایش شاعران واقع شدهولی دریاهاشان، ب ;زیبا باشد

. از این رو، طبیعت را صاحب روح و شخصیت میبینند ;آنان در برابر طبیعت بیشتر از عواطفشان تحریک میشود

با نیست، بلکه طبیعت در نظرشان منظرهاي زی. جنگلها و رودهاي کشور خود را پر از ارواح و خدایان میدانند

ها و رودهارا به نام خدایانی که در آنها  کوه. جایگاهی است که ارواح کشتگان و پهلوانان جنگ در آن به سر میبرند

به جاي آنکه طبیعت را مستقیما نقاشی کنند، از خدایانی که بر طبق خداشناسی شاعرانه  ;مسکن دارند میخوانند

میسازند که )) باغ بهشت((یونانیان تنها زمانی براي خود . میآورند شان مظاهر طبیعتند تصویر و نقوشی پدید

ولی با اینهمه، یونانیان به همان اندازه گل . سپاهیان اسکندر آداب و رسوم و طالي ایرانی را با خود به یونان میآورند

  . فراهم میسازنددر طول سال، باغها و گلفروشان براي آنان گل  ;را دوست میدارند که مردمان کشورهاي دیگر

. هایی از گل سرخ، بنفشه، زنبق، نرگس، سوسن، مورد، الله، و شقایق را خانه به خانه میبرند دخترکان گلفروش دسته

در جشنهاي  ;جوانان جلوه فروش آن را در پشت گوش قرار میدهند ;زنان گیسوان خود را با گل آرایش میدهند

  . ردن خویش میافکنندهایی از گل بر گ رسمی، زنان و مردان حلقه
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هاي خود را از خاك سخت شده میپوشانند، ولی  مردمان فقیر کف خانه. قسمت داخلی خانه در نهایت سادگی است

چون مقدار عایداتشان افزایش یابد میتوانند نوعی گچ به روي آن بکشند، یا با تخته سنگ فرشش کنند، یا، چنانکه از 

فرش  ;معمول بوده است، آن را با مخلوطی از ساروج و قلوه سنگ بپوشانندزمانهاي بسیار قدیم در خاور نزدیک 

ها را فقط سه ماه در سال باید گرم  خانه. دیوارهاي آجري را با گچ سفید میکنند. ها بوریا یا قالی است معمولی خانه

  . به حیاط میرودهاي در خارج میشود و  براي این کار در اطاقها منقلی میگذارند که دود آن از روزنه ;کرد

هاي اغنیا تاالرهاي بزرگ ستوندار، دیوارهاي  ولی در اواخر قرن پنجم، در خانه. ها بسیار کم است تزیینات خانه

وسایل . ها، و تصاویر خیاالنگیز بر سقفها فراوان میتوان یافت مرمرین یا مرمرنما، نقش و نگارهاي دیواري، فرشینه

اچیز است و از چند صندلی، چند صندوق، دو سه عدد میز، و یک تختخواب تجاوز هاي معمولی کم و ن زندگی خانواده

هاي دولتمندان صندلیها را گاه به  ولی در خانه ;در صندلیها، به جاي نشیمنگاه فنري، بالش قرار میدهند. نمیکند

. صورتی زیبا میتراشند و با نقره و صدف و عاج آن را ترصیع میکنند

میزها معموال کوچکند، و سه پایه . ي صندلی به کار میبرند و هم اشیاي خود را در آن میگذارندصندوقها را هم به جا

این میزها را فقط در موقع غذا خوردن به داخل . خوانده میشود) سه پایه)) (تراپوزا((دارند، از این رو، به زبان یونانی 

در وقت . که براي آن مورد استعمال دیگري نیست میتوان گفت ;اطاق میآورند، و پس از آن، دوباره بیرون میبرند

تختخواب و نیمکت از اشیاي تزیینی مورد پسند به شمار میرود و غالبا . نوشتن صفحه را بر روي زانو قرار میدهند

هاي چرمی را در تختخوابها به جاي فنر به کار  تسمه. تراشی زیبا دارند و با نقره و عاج و امثال آن ترصیع میشوند

هاي گلدوزي شده تشکیل میشود، و معموال در وقت خواب  بستر خوابشان از یک تشک و چند بالش و ملحفه. رندمیب

چراغ گاهی از سقف آویخته است، گاهی روي پایهاي قرار میگیرد، و گاه به صورت . زیر سر خود را بلند میکنند

  . مشعلی خوش ساخت در میآید

شیشه از اشیاي نادر و تجملی است و در  ;و برنزي و سفالی موجود استدر آشپزخانه، انواع مختلف ظروف آهنی 

. اجاق از ابداعات مردم یونان است ;غذا را روي آتشی آزاد و بدون محفظه میپزند. خارج از یونان ساخته میشود

مهمانی  ولی هر گاه که ;آتنیان، چون اسپارتیان و برخالف مردم بئوسی و کورنت و سیسیل، غذاهایی ساده دارند

  . محترم را منتظر باشند معموال از آشپزان حرفهاي که همگی مردند کمک میطلبند

بعضی از . آشپزي هنري است که تکامل بسیار یافته، کتب فراوان دربارهاش نوشته شده، و قهرمانانی پدید آورده است

هایی طعام خوردن عملی وحشیانه به تن. آشپزان یونانی، چون آخرین قهرمان مسابقات اولمپی، مشهور و نامدارند

زنان و پسران در وقت غذا خوردن کنار میزهاي . آداب غذاخوري نشانه تکامل و ترقی تمدن است ;محسوب میشود

هر گاه که مهمانی در خانه باشد، زنان در . کوچکی مینشینند، ولی مردان، هر دو نفر بر یک نیمکت تکیه میزنند

کفش مهمانان را بیرون میآورند، یا پاهاي آنان را، پیش از آنکه بر نیمکتها تکیه خدمتکاران . حرمسرا گرد میآیند

کارد و چنگال . گاه نیز سر و موي آنان را با روغنهاي معطر چرب میکنند ;زنند، میشویند، یا آب بر دستشان میریزند

در اثناي خوراك، انگشتان . یکننددر میان نیست، لکن قاشق به کار میبرند و غذاهاي غیر مایع را با انگشت تناول م

، خدمتکاران از ))دسر((قبل از . هاي نان پاك میکنند، و پس از پایان طعام دستها را با آب میشویند خود را با پاره

بشقابها را از سفال میسازند، لکن در پایان . قدحی که آمیزه آب و شراب در آن است جامهاي مهمانان را پر میکنند

در قرن چهارم، بر تعداد کسانی که لذت زندگی را در خوردن و . بهاي نقرهاي نیز به میان میآیدقرن پنجم، بشقا

کسی به نام پیتولوس براي زبان و انگشتان خود پوششی میسازد تا غذاها را، آنچنانکه . نوشیدن میدانند افزوده میشود

ر حسب معمول وسیله مزاح و شکایت مهمانان چند تن گیاهخوار نیز هستند که ب. میخواهد، گرم و سوزان تناول کند
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یکی از سورچرانان از ضیافتی که در خانه مردي گیاهخوار برپا شده بود، گریخت، زیرا بیم داشت . خود قرار میگیرند

. علف خشک به خوردش دهند)) دسر((که به جاي 

در . ع باده گساري تشکیل میشودپس از شام، مجم. در نظر یونانیان باده گساري از طعام خواري کم ارجتر نیست

اسپارت نیز، چون آتن، انجمنهاي باده گساري فراوان است، و اعضاي آن چنان دلبسته یکدیگر میشوند که 

آداب مربوط به این انجمنها چنان پیچیده و . اجتماعاتشان به صورت یکی از سازمانهاي نیرومند سیاسی در میآید

پس از صرف غذا، کف . و ارسطو صالح در آن میبینند که قوانینی براي آن وضع شود کسنوکراتسدرهم است که 

سپس عطر و گالب، و باده بسیار، دست به دست  ;اطاق را، که بازمانده خوراك بر آن ریخته شده است، میروبند

زیرا زنان را بدین مجالس (در میآیند، نه یک یک و دو دو  چون نشاط باال گرفت، مهمانان به رقص. میگردد

بپردازند، یا مشاعره کنند، یا بذله و  کونابوسنیز ممکن است که به بازیهایی چون  ;، بلکه جملگی با هم)نمیخوانند

 ;ي چون زن بندبازي که در ضیافت گزنوفون شرحش آمده سرگرم شوندمعما بگویند، و یا به تماشاي بازیگران حرفها

این زن در یک لحظه دوازده حلقه را به هوا میافکند و در فضا معلق زنان از میان آنها میگذرد، و در این حال از میان 

قرار قبلی حضور  دخترکان نی نواز نیز گاهی با. حلقهاي که گرداگرد آن شمشیرهاي آخته قرار دادهاند، عبور میکند

گاهی آتنیان تحصیلکرده . مییابند و با رقص و آواز و بازي و طنازي و عشق ورزیهاي خود مهمانان را مشغول میدارند

و دانشدوست ترجیح میدهند که این ضیافتها را به گفتگو و مباحثه بگذرانند، و در این مواقع معموال از میان خود 

  . ند تا نظم انجمن و ترتیب امور را عهدهدار شودکسی را به حکم مهره نرد برمیگزین

مهمانان سعی دارند که جدا جدا و دسته دسته به بحث و مناظره نپردازند، زیرا معموال در این صورت گفتگو فردي و 

خصوصی خواهد بود، بلکه مباحثه را عمومیت میدهند و در هنگامی که کسی به نوبت خود سخن میگوید دیگران با 

شک نیست که گفتگویی که . و ادبی که شایسته روح زنده و پرنشاط آنان است، گوش فرا میدهند خوش خلقی

  . افالطون بدان لطف و ظرافت شرح میدهد زاییده تخیل سرشار و تابناك خود اوست

حال،  به هر. لکن، بعید نیست که در آتن مباحثاتی با همان روح و لطافت، و شاید عمیقتر و دقیقتر، در گرفته باشد

در چنین محیطی، که از آزادي  ;اجتماع آتن است که زمینه پیدایش این گونه فعالیتهاي ذهنی را فراهم آورده است

  . اندیشه برخوردار است، فکر و روح مردم آتن شکل میپذیرد و پرورش مییابد

XI -  دوران پیري  

ولی، حتی در اینجا نیز، . اندازه غمگین میشوند یونانیانی که عاشق زندگیند، از پیري بیمناك و از رسیدن آن بیش از

زیرا که جسم پیر و فرسوده، چون سکه کهنهاي که . با پیري مزایایی همراه است که موجب تخفیف آالم آن میگردد

به ضرابخانه بازگردد، قبل از اضمحالل حیات تازه و شادابی را میبیند که از سالله وي پدید آمده، مرگ و فنا را 

در تاریخ یونان مواردي هست که از گستاخی و بیاعتنایی خود خواهانه جوانان . ، و بار اندوه را سبک میسازدمیفریبد

اجتماع یونان، که سوداگري و فردگرایی و تجددطلبی از خصایص آن است، چندان . نسبت به پیران حکایت میکند

ولی  ;محافظه کار و مذهبی چون اسپارت است توجهی به پیران ندارد، زیرا محترم شمردن این گروه الزمه جوامعی

. دموکراسی، که به نیروي آزادي قید و بندها را سست میسازد، بر جوانان تکیه میکند و نو را بر کهنه رجحان مینهد

تاریخ آتن نشان میدهد که در موارد گوناگون، فرزندان اموال پدران خویش را، بدون اثبات جنون و سفاهت آنان، 

ولی سوفکل، که به چنین وضعی گرفتار شده است، قسمتهایی از آخرین نمایشنامه خود را در . اندتصاحب کرده

قانون آتن کفالت پدران و مادران پیر را بر عهده پسرانشان میگذارد، و . محکمه میخواند، و بدان سبب نجات مییابد

به پیران حفظ ادب و رعایت احترام را  عقاید عمومی، که همیشه از قانون ترسناکتر است، در رفتار جوانان نسبت

بر افالطون مسلم است که هر جوان اصیل و نجیبزادهاي طبعا در حضور بزرگتران سخن نمیگوید، . واجب میشمارد
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)) ضیافت((در آثار ادبی یونان، چون محاورات اولیه افالطون و رساله . مگر آنکه از او بخواهند تا سخنی گوید

دب و مهربان وصفهاي فراوان شده است، و درباره فداکاریهاي فرزندان داستانهاي دل انگیزي گزنوفون، از جوانان مو

. چون داستان اورستس و آگاممنون، و داستان آنتیگونه و اودیپ روایت شده است

 چون کسی وفات یافت، بازماندگان وي کوشش بسیار دارند که موجبات آسایش روح وي را فراهم سازند، و تا آنجا که

جسد مردگان را یا در خاك دفن میکنند یا میسوزانند، وگرنه روح او . ممکن است نگذارند عذابی بر او وارد شود

آرامش نخواهد یافت و در جهان سرگردان خواهد ماند و سرانجام از بازماندگان فراموشکار و غافل خویش انتقام 

ود و بر آدمیان و گیاهان بیماري و بال و آفت چنین روحی ممکن است مثال به صورت شبح ظاهر ش. خواهد گرفت

. در دوران پهلوانی، رسم بر آن است که مردگان را بسوزانند، و در عصر طالیی، آنان را به خاك میسپارند. وارد سازد

سوزاندن اجساد آیینی است که ظاهرا به  ;دفن اموات از رسوم مردم موکناي است، و تا دوران مسیحیت ادامه مییابد

له آخایاییان و دوریها به یونان وارد میشود، و عادات بدوي این اقوام مانع آن است که مقابر، به نحو شایسته، مورد وسی

آتنیان اجراي یکی از این دو رسم را چنان ضروري میدانند که پس از نبرد آرگینوساي سرداران . توجه قرار گیرند

شته است که آنان اجساد ملوانان آتنی را از آب گرفته، به خاك فاتح جنگ را اعدام میکنند، زیرا طوفانی سخت نگذا

  . سپارند

جنازه را، پس از شستشو، . روشی که یونانیان در تدفین مردگان دارند، آداب کهن را تا زمانهاي آینده ادامه میبخشد

نوادهاش توانسته و بهترین جامهاي را که خا ;تاجی از گل بر سرش مینهند ;با روغنهاي عطرآگین تدهین میکنند

سپس یک اوبولوس در میان دندانهایش میگذارند تا آن را به خارون، زورقبان افسانهاي، . است بخرد، بر او میپوشانند

از چوب یا گل پخته جنازه را در تابوتی که  .برسدبدهد و در عوض، از رود ستوکس گذشته، به سرزمین مردگان 

مراسم . هم اکنون زبانزد مردم یونان است ))استیک پایش در تابوت : ((ضرب المثل ;ساخته شده است قرار میدهند

راي اهدا به مرده تمام یا قسمتی از موي سر خود را ب ;جامه سیاه میپوشند: سوگواري نیز داراي تفصیالتی است

زنان شیون و زاري . و در روز سوم، تابوت را در میان جمعی از مشایعین در خیابانهاي شهر گردش میدهند ;میتراشند

گاهی نوحه سرایان و زاري کنندگان حرفهاي را نیز در این موقع استخدام  ;میکنند و بر سینه خویش میکوبند

گاهی نیز حیوانی را بر آن قربان میکنند تا  ;روح مرده را فرو نشاند بر خاك گور شراب میریزند تا عطش. میکنند

عزاداران دسته گل و شاخه سرو روي مزار میگذارند و سپس به خانه باز میگردند تا به یاد . خوراك روح مهیا باشد

ده بر این است ، زیرا عقی))مرده را جز به نیکی نباید یاد کرد((در این مجلس . شخص درگذشته مجلسی ترتیب دهند

، و نیز شاید مدایحی که بر ))درباره مردگان بد نباید گفت((اینکه میگویند . که روح وي در آنجا حاضر خواهد بود

فرزندان، در مواقع معین، بر سر تربت پدران خویش میروند و . سنگ قبرها مینویسند، از اینجا سرچشمه میگیرد

جنگ پالتایا که مردمان بسیاري از شهرهاي یونان را به خاك کشید، پس از . شراب و طعام به آن تقدیم میدارند

اهالی پالتایا عهد میکنند که هر ساله براي کشتگان آن جنگ طعام و شراب فراهم سازند، و در شش قرن بعد، یعنی 

. در عصر پلوتارك، هنوز به پیمان خود وفادارند

در آثار هومر، . غیر مادي در سرزمین مردگان ساکن میگرددروح پس از مرگ از بدن جدا میشود و به صورت سایهاي 

سایر . فقط ارواحی مورد مجازات واقع میشوند که مرتکب گناهی بسیار شنیع شده یا به مقدسات اهانت ورزیده باشند

یان در جر. ارواح، چه گناهکار و چه بیگناه، باید به نحوي یکسان در سرزمین تاریک پلوتون تا ابد سرگردان باشند

. تاریخ یونان، طبقات فقیرتر چنین معتقد میشوند که سرزمین مردگان جایگاهی است براي کفاره و جبران گناهان

هاي خود، زئوس را در حالی نشان میدهد که مشغول محاکمه مردگان است و گنهکاران  اشیل، در یکی از نمایشنامه

 ،))الوسیونکشتزار ((یا  ))سعادتجزایر ((از . بري نیستولی در این کتاب از جزاي نیکوکاران خ ;را مجازات میکند
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تصور سرنوشت شومی که در انتظار . که بهشت جاویدان ارواح چند تن از پهلوانان است، بندرت سخنی میشنویم

تقریبا همه مردگان است، به ادبیات یونانی رنگ تیره خاصی بخشیده و زندگی مردم یونان را، که در زیر آسمانی 

  . چنان تابناك زیست میکنند، تاریک و غم آلود ساخته است

  

فصل چهاردهم

  هنر یونان در عصر پریکلس

  

I  - آرایش زندگی  

دیدن پاي افزارهایی که به ترتیب : از اشخاص آن چنین میگویداز قول یکی ) اکونومیکوس(گزنوفون در رساله اقتصاد 

ها و روي اندازهایی که بر حسب موارد استعمالشان مرتب شدهاند،  نوعشان در یک ردیف قرار گرفته، و تماشاي جامه

همچنین، مشاهده گلدانهاي شیشهاي و ظروف غذاخوري، و نیز دیدن وسایل طباخی که جملگی از  ;دالنگیز است

هاي تمسخرآمیز بازاریان بیذوق و کودن و جسور، با لطف  ي ذوق و با نظمی خاص چیده شدهاند، با وجود خندهرو

فراوان همراه است، آري، چیزهایی که قرینه باشند و با نظم و ترتیب پهلوي هم قرار گیرند، بدون استثنا، زیباتر جلوه 

نگ در میآیند، و مرکزي که از پیوستن آنها پدید میآید، این اشیا، در آن حال، به صورت مجموعهاي هماه. میکنند

  . داراي زیبایی خاصی است که بر اثر فاصله اجزاي دیگر این مجموعه کاملتر به نظر میرسد

هاي یک سردار بزرگ یونانی است، نمودار وسعت و سادگی و قدرت احساس زیبایی در  این چند جمله، که از گفته

. زن و شکل، دقت و وضوح، و توجه به نظم و تناسب، خاصیت اصلی فرهنگ یونان استاحساس و. بین آن مردم است

این خاصیت در شکل و تزیین هر کاسه و گلدان، هر مجسمه و تصویر، هر معبد و مقبره، و هر شعر و نمایشنامه 

نقاشی آن : تهنر یونان تجسم عقل اس. یونانی دخالت دارد، و حتی در آثار علمی و فلسفی آن نیز مشهود است

هنر پریکلس از حاالت و عواطف تند و . و معماریش هندسه سنگهاي مرمر ;حجاریش قرینه پرستی ;منطق خط

و از طریق عوامل شگفتانگیز و ناشناس به ایجاد  ;اشکال غریب و نامانوس در آن وجود ندارد ;آتشین عاري است

بلکه غرض درك ذات روشنی بخش  ;مقصود نمایش گسیختگی و بینظمی واقعیات نیست .نمیپردازدتازگی و تجدد 

مردم آتن چنان در طلب ثروت و زیبایی و علم غرقه بودند که دیگر . ایدئالی انسان استاشیا و ارائه امکانات نهایی و 

به همه خدایان : ((شخاص ضیافت گزنوفون چنین میگویدیکی از ا. مجال آن نداشتند که به نیکی و خیر توجه یابند

هاي بعد، که هنرشان صالبت و  رمانتیستهاي دوره.)) سوگند که زیبایی را از اقتدار شاهان ایران برتر میشمارم

خشونت کمتري داشته است، به هر نحو که میخواهند درباره یونان قضاوت کنند، ولی یونانیان زیباپرستان نازکدل و 

سخن )) هنر براي هنر((طبع نبودند و دستخوش حاالت و جذبات عاشقانه نمیگشتند و از اسرار و رموز  رقیق

در برابر زیباییهایی که جنبه  ;هنر را تابع زندگی میدانستند و زندگی کردن را بزرگترین هنرها میشمردند. نمیگفتند

ر فکر آنان، زیبایی و فایده و نیکی، به همان نحو که در د. انتفاعی ندارند، مخالفتی سالم و سودطلبانه ابراز میداشتند

هنر را، قبل از هر چیز، عبارت از تزیین وسایل و  .بودندفلسفه سقراطی مشاهده میشود، نزدیک و به هم پیوسته 

و صندوقها و میزها و تختخوابها و صندلیهاشان، در عین میخواستند که ظروف و چراغها : طریق زندگی میشمردند

ادراك و احساس شدید و زندهاي که از . مفید بودن، زیبا باشد، ولی هیچ گاه نباید زیبایی آنها از استحکامشان بکاهد

 دولت داشتند موجب شده بود که قدرت و جالل شهر خود را با وجود خویش یکی بدانند، و یک هزار هنرمند را به

باالتر از همه، شوق آن داشتند که خدایان . آرایش اماکن عمومی شهر، تجلیل جشنها، و تثبیت تاریخ آن بگمارند
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خود را تکریم کنند، مهر و عطوفت آنان را برانگیزند و از حیات و پیروزیهایی که نصیبشان شده بود، سپاسگزاري 

و به دست پیکرتراشان،  ;فراوان به معابد تقدیم میداشتند مال ;هایی نذر و اهدا میکردند تمثالها و مجسمه. نمایند

. خدایان و اموات خود را در سنگ تجسم جاودان میبخشیدند

بنابراین، هنر یونان به نمایشگاه و موزهاي تعلق نداشت که مردم بتوانند در مواقع بسیار کمیابی که احساس زیبایی 

. بلکه در خدمت منافع و مصالح حقیقی مردم بود ;تفکر کنند پرستی در خود میکنند بدانجا رفته، درباره هنر

. هاي مرمري نمایشگاهی نبودند، بلکه خدایان آن مردم را مجسم میساختند هاي هنر یونان پیکره))آپولون((

  . معابدشان براي آن نبود که سیاحان را در شگفت اندازد، بلکه خانه و ماواي خدایان زنده آن بود

هاي خود، در فقر و انزوا به سر برند و زبانشان براي اجتماعشان  کسانی نبودند که در کنج کارگاه هنرمندان یونانی

بیگانه باشد، بلکه مردانی بودند که دوش به دوش کارگران، در هر رتبه و مقام، رنج میبردند و آثاري پدید میآوردند 

دان و فالسفه و شاعران را به سوي خود جلب، و آتن، از سراسر خاك یونان، هنرمن. که براي همگان قابل فهم بود

از این لحاظ، هیچ شهر دیگري، جز رم عصر رنسانس، بدان پایه  ;آنان را به سبقت جستن بر یکدیگر تحریض میکرد

این هنرمندان، با رقابتی پرشور، و به فرمان دولتی بصیر و روشن بین، آرزوها و تخیالت پریکلس را . نرسیده است

. یدندتحقق میبخش

آدمیان، قبل از آنکه نقاشی بیاموزند، خود را رنگ میکنند، و پیش از آنکه خانه . ها و با افراد آغاز میشود هنر در خانه

. به کار بردن گوهرها به عنوان وسایل آرایش به اندازه تاریخ کهنسال است. بسازند، بدن خویش را آرایش میدهند

سنگهاي پربها چیره دستی بسیار داشتند و براي اینگونه امور از وسایل  یونانیان در تراش دادن و منقوش ساختن

هاي لولهاي ساده، یک چرخ سنباده، و نوعی روغن پرداخت که از سنگ  چون مته: ساده برنزي استفاده میکردند

براي ایجاد  ولی، با اینهمه، چنان دقت و ظرافتی به کار میبردند که گویی ;سنباده و روغن زیتون ترکیب یافته بود

بدون شک، امروز نیز براي پی بردن به ریزهکاریهاي آنها باید  ;دقایق آن میکروسکوپ در اختیار داشتهاند

زیبایی  ;هاي آتنی، که تصویر پر مهابت جغد بر اغلب آنها نقش شده بود در ضرب سکه. میکروسکوپ به کار برد

در اواخر قرن پنجم، سیراکوز  ;و سایر شهرهاي یونان بوددر این زمینه، الیس رهبر و پیشر. چندان مراعات نمیشد

در فلزکاري، . نوعی سکه ده دراخما ضرب کرد که از لحاظ زیبایی و شکل، هرگز بهتر از آن پدید نیامده است

در سراسر ناحیه مدیترانه، همه شهرها خواستار ظروف آهنی و مسی و  ;صنعتگران خالکیس سرآمد دیگران شدند

زیرا، هر چند که . هاي یونانی خوشنماتر و دلرباتر از آنند که طبیعتا هر آینهاي میتواند بود آینه. گردیدند نقرهاي آنان

ها  کسی نمیتوانست بازتابهاي بسیار دقیق و روشن را در صفحه صیقل یافته برنزي مشاهده کند، شکل این آینه

ن یافته، بر روي مجسمه کوچکی از پهلوانان، زنان زیبا، و متنوع و جالب بود و غالبا با کندهکاریهاي زیبا و بدیع تزیی

  . یا خدایان قرار گرفته بودند

سفالگران از اشکال و روشهاي قرن ششم تقلید و پیروي میکردند و همچنان طنز و هزل قدیم و رقابت شدید در 

حتی فیدیاس بر  ;یگفتندکارشان ادامه داشت، گاهی بر روي گلدانی، قبل از پختن آن، از عشق زیباپسري سخن م

در آثاري چون )) طرح سرخ((شیوه  ;در نیمه قرن پنجم.)) پانتارکس زیباست: ((خود چنین نوشت)) زئوس((مجسمه 

در )) (اورفئوس در میان مردم تراکیا((، و )در موزه واتیکان)) (ازوپ و روباه((، فنجان ))اخیلس و پنتسیلیا((گلدان 

این ظروف . از اینها زیباتر، عطردانهاي سفیدي بود که در میانه این قرن ساخته میشد. به اوج خود رسید) موزه برلین

نازك و ظریف را به مردگان اهدا میکردند، و آنها را معموال یا با اجساد به خاك میسپردند یا بر روي توده هیزمی که 

نقاشانی که گلدانها را . ي آتش بیامیزدها براي سوزاندن مردگان فراهم شده بود، قرار میدادند تا عطرشان با شعله

مصور میساختند ابداعات و ابتکارات شخصی نیز به کار میبردند، و گاهی تصاویري نقش میکردند که بدون شک 
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بر یکی از این گلدانها، تصویر چند جوان دیده میشود که . استادان موقر عصر کهن را به حیرت میافکنده است

گلدان دیگري چند تن میهمان را نشان میدهد که از مجلس ضیافت  ;غوش گرفتهاندبیشرمانه روسپیانی را در آ

قهرمانان . سایر گلدانها، تا آنجا که بتوانند، به تعلیم امور جنسی کمک میکنند ;بیرون آمده، در حال قی کردنند

زندگی روزانه خود نقاشی روي گلدان، یعنی بروگوس، سوتادس، و میدیاس داستانهاي اساطیري را رها کرده، از 

اینان . هایی بر میگزیدند و، بیش از هر چیز دیگر، فریفته حرکات دالنگیز زنان و بازي طبیعی کودکان بودند صحنه

بدن و چهره انسان را نه تنها نیمرخ، بلکه سه رخ نیز نقاشی : بیش از پیشینیان خود به صداقت و امانت توجه داشتند

طرح تصاویر را به نحوي میریختند که  ;تعمال لعاب کمرنگ یا پر رنگ پدید میآوردندسایه و روشن را با اس ;میکردند

در این عصر، کورنت و گال . هاي زنان، همه، نمایش داده میشد حدود خطوط خارجی، عمق، و چین و شکنهاي جامه

سفالگران . د نبودولی برتري آتنیان در این زمینه قابل تردی ;از مراکز نقاشی روي گلدان بودند) در سیسیل(

. کرامیکوس را رقابت همکاران دیگر از میان نبرد، بلکه پیدایش هنر تزیینی دیگري موجب زوال کارشان گردید

ولی ذوق و سیلقه زمان  ;ها و موضوعات دیوارنگاران، در این مبارزه قد برافراشتند نقاشان روي گلدانها، با تقلید شیوه

نزدیک شدن قرن چهارم، سفالگري به صورت یکی از صنایع مفید درآمد و از قلمرو  مخالف ایشان بود، و رفته رفته با

. هنر دور شد

II - اعتالي هنر نقاشی  

م، نقاشی اغلب به کار تزیین  در قرن ششم ق. تاریخ نقاشی یونان، به نحوي مبهم، به چهار مرحله تقسیم میشود

در  ;ها را آرایش میدهد میکند و بناهاي عمومی و مجسمهدر قرن پنجم، در معماري دخالت  ;پشت گلدانها میرود

و در  ;هاي اشخاص را تصویر میکند ها را زینت میدهد، و چهره خانه ;قرن چهارم، به امور خانگی و فردي میپردازد

عصر توسعه فرهنگ یونان، جنبه اختصاصی به خود میگیرد و به صورت تصاویري قاب شده، به خریداران خصوصی 

نقاشی یونان از صورتسازي و طراحی ساده سرچشمه میگیرد، و تا پایان نیز، به طور کلی، از حدود . میشودفروخته 

فرسکو یا تصویر : این هنر، در طی دوران تکامل خود، سه روش را به کار میبندند. طرح و رسم اشکال تجاوز نمیکند

و رنگآمیزي به  ;هاي مخلوط با سفیده تخم مرغنقاشی بر پارچه یا صفحه مرطوب به وسیله رنگ ;بر روي گچ مرطوب

پلینی، که در . دنیاي قدیم بیش از این به نقاشی رنگ و روغن نزدیک نمیشود. وسیله ترکیبی از رنگ و موم مذاب

زودباوري رقیب هرودوت است، با ایقان تمام میگوید که در قرن هشتم هنر نقاشی چندان پیشرفته بود که کانداولس، 

اینکه پلینی درباره . ولی همه آغازها اسرارآمیزند. یا، هموزن تصویري که بوالرخوس کشیده بود، طال دادپادشاه لید

هنرشناسان نیز،  ;نقاشی بیش از حجاري سخن گفته دلیل آن است که این هنر در یونان قدیم اهمیت بسیار داشته

فرهنگ یونان به وجود آمده است با معماري و  چون همه مردم، نقاشیهایی را که در عصر کالسیک و در دوران انتشار

  . حجاري آن سرزمین همپایه میدانستند

در  472میدانیم که وي در سال . در یونان قرن پنجم، پولوگنوتوس از لحاظ شهرت همپایه ایکتینوس یا فیدیاس بود

و بر دیوارهاي آنها تصاویري  شدآتن بوده است و، شاید به توسط کیمون دولتمند، به تزیین چند بناي عمومی مامور 

را رسم کرد و نام )) غارت تروا((بر باالي رواقی که سه قرن بعد نام خود را به فلسفه زنون داد، وي صحنه . نقش کرد

ي را نمایش نمیداد، بلکه صبح خاموش این نقاشی کشتار خونین شب پیروز. مبدل ساخت)) رواق آراسته((آنجا را به 

و اندوهگین روز بعد را تصویر میکرد، با فاتحانی که منظره ویرانیهاي اطراف آرامشان ساخته بود، و مغلوبانی که در 

هتک ناموس دختران ((نیز صحنه ) پسران زئوس(وي بر دیوارهاي معبد دیوسکوري . خواب مرگ فرو رفته بودند

. و، با تصویر زنانی که جامه شفاف بر تن داشتند، در این زمینه پیشقدم نقاشان بعد گردید را کشید)) لئوکیپیداي

پولوگنوتوس، در تاالر معبد . از ابداع وي خشمگین نشد، ودعوتش کرد که به دلفی رود)) شوراي دولتهاي همسایه((
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اینها همه فرسکو بودند، و تقریبا در  .را نقش کرد)) غارت تروا((، و بار دیگر ))اودوسئوس در هادس((دلفی، تصویر 

ولی اشخاص مختلف چنان صحنه را پر میساختند که بایستی چندین . هیچ یک منظره یا زمینهاي وجود نداشت

، که بر ))تروا((تصویر . کارگر هنرمند، استاد را یاري دهند و طرحهاي دقیقی را که او کشیده است رنگآمیزي کنند

هلنه در میان  ;ود، ناوگان منالئوس را نشان میداد که، به عزم بازگشت، بادبان برمی افرازددیوار تاالر معبد دلفی ب

آندروماخه در . جمع نشسته، و زنان دیگر، گرچه تعدادشان کثیر است، گویی همگی چشم به جمال او دوختهاند

ی از وحشت خود را به محراب در کنار دیگر، کودک ;کناري ایستاده است و طفل خود، آستواناکس، را در آغوش دارد

زنان ((نیم قرن قبل از اوریپید، سراسر تراژدي . و در نقطهاي دور، اسبی بر شنهاي ساحل غلت میزند ;چسبانده است

پولوگنوتوس در ازاي این تصاویر مزد نپذیرفت، بلکه بر اثر اعتمادي که به قدرت . در این صحنه مشاهده میشد)) تروا

آتن او . سراسر یونان از این کار او در شگفت ماند. از سرسخا و کرم به آتن و دلفی هبه کرد خویش داشت آن آثار را

در ) چنانکه سقراط همیشه آروز میکرد(را به شارمندي پذیرفت، و شوراي دولتهاي همسایگان نیز ترتیبی داد که وي 

نها اثري که از وي بر جا مانده است، ت. همه کشورهاي یونان، به هر جا که رود، به خرج همان دولت پذیرایی شود

قطعه کوچکی است بر یکی از دیوارهاي دلفی، و این خود نشان آن است که خلود هنري در برابر ادوار زمینشناسی 

. جز لحظهاي زودگذر نیست

هاي ، دلفی و کورنت، هر چهار سال یک بار، مسابقه نقاشی را نیز جزو مسابقات پوتیایی و بازی470در حدود سال 

در این هنگام، هنر نقاشی پیشرفت بسیار کرده بود، و پانائنوس، برادر یا برادرزاده فیدیاس، چهره . برزخی قرار دادند

سرداران یونانی و ایرانی را در صحنه جنگ ماراتون به نحوي تصویر کرده بود که شناسایی و تشخیص هر یک از آنان 

ه تصاویر همه در یک سطح قرار میگرفتند و قامت اشخاص همه یکسان مع هذا، در نقاشی آن دور. بآسانی ممکن بود

براي نشان دادن مسافت شکلهاي دورتر را کوچکتر نمیکشیدند و سایه روشن به کار نمیبردند، بلکه زمین را با . بود

، یک گام 440در حدود سال . خطوطی منحنی نمایش میدادند و پیکرهاي دورتر را، تا نیمه پایینی، با آن میپوشاندند

  . اساسی و حیاتی برداشته شد

آگاتارخوس، که براي نمایشهاي اشیل و سوفکل صحنه نگاري میکرد، دریافت که بین سایه روشن و فاصله و مسافت 

وي، در ضمن رسالهاي، فنون مربوط به مناظر و مرایا را یکی از وسایل ایجاد تصورات و حاالت  ;رابطهاي موجود است

ناکساگوراس و ذیمقراطیس از حیث علمی به این مسئله نظر کردند، و در پایان آن قرن، آپولودوروس آ. تئاتري شمرد

از این رو، پلینی درباره او . مشهور شد، زیرا به وسیله سایه روشن تصاویري نقش میکرد)) سایه نگار((آتنی به نام 

نقاشان یونانی .)) ه نظر میرسند، تصویر میکنداولین نقاشی است که اشیا را بدان صورت که واقعا ب((میگفت که وي 

همچنانکه سولون با هنر تئاتر مخالف بود و آن را وسیله فریب . هرگز از این کشفیات به نحو کامل استفاده نمیکردند

میدانست هنرمندان نیز دون شان و مغایر مقام خویش میدیدند که بر یک سطح هموار، شکلی را بظاهر سه بعدي 

هاي مربوط به  مع هذا، زئوکسیس، شاگرد آپولودوروس، با به کار بردن سایه روشن و استفاده از شیوه .جلوه دهند

حتی در  ;به آتن آمد) و شاید پونتیکا(، از هراکلیا 424وي، در حدود . مناظر و مرایا بزرگترین نقاش قرن پنجم شد

خصا مردي مغرور و خودپسند بود و در نقاشی وي ش. بحبوحه شور و غوغاي جنگ، ورود او واقعهاي مهم شناخته شد

هاي طال بر آن  وي، در مسابقات اولمپی، جامهاي شطرنجی، که نام خود را با رشته. نیز دستی تند و بی پروا داشت

زئوکسیس از عهده خرید چنین جامهاي بر میآمد، زیرا در همان . دوخته بود، به تن میکرد و به هر سو میخرامید

وي در نقاشی، چنانکه شایسته هنرمندان بزرگ است، . به وسیله نقاشیهایش بدست آورده بود)) کثیريمبلغ ((روزها 

هنگامی که آگاتارخوس به سرعت کار خویش مباهات میکرد، زئوکسیس  ;دقت و شکیبایی بسیار به کار میداشت

رهاي خود را به دیگران بخشید، او بسیاري از شاهکا.)) من بر این کار وقت بسیار مصروف میدارم((بآرامی میگفت 

www.IrPDF.com



٩٠٣

ولی شهرها و شهریارها، با شوق و خرسندي بسیار، آنها را  ;زیرا معتقد بود که بر آنها هیچ قیمتی نمیتوان گذارد

. میپذیرفتند

این مرد پارهاسیوس افسوسی بود که در بزرگی و اهمیت تقریبا . زئوکسیس، در زمان خود، فقط یک رقیب داشت

پارهاسیوس کالهی زرین بر سر میگذاشت و خود را . و در غرور و خودپسندي کامال با وي برابر بود همپایه زئوکسیس

وي با شور و نشاطی وافر به . مینامید و معتقد بود که در وي هنر به سر حد کمال رسیده است)) امیر صورتگران((

  . کار میپرداخت، و در ضمن نقاشی همیشه نغمه سرایی میکرد

وي، هنگامی که تصویر پرومته را میکشید، غالمی خریده بود و او را شکنجه میداد تا حاالت چهرهاش  شایع است که

پارهاسیوس نیز، . ولی مردم درباره هنرمندان سخنان بسیار میگویند. را در وقت درد کشیدن مشاهده و تقلید کند

او به نام دونده کشیده چنان به واقعیت  تصویري که. چون زئوکسیس، مردي واقعپرداز بود و به واقعیت توجه داشت

وي . نزدیک بود که تماشاگران انتظار داشتند قطرات عرق از تصویر فرو ریزد و قهرمان از فرط خستگی بر زمین افتد

دیوار نگاره بزرگی به نام آتنیان نقش کرد و در آن، مردم آتن را با بیرحمیها و عطوفتها، غرورها و فروتنیها، درنده 

  . ا و بزدلیها، و تلونها و سخاوتمندیهاشان نمایش دادخوییه

این تصویر چنان صادقانه و واقعبینانه بود که آتنیان، براي نخستین بار، در آن به صفات و اخالقیات پیچیده و 

رقابت شدیدي که بین او و زئوکسیس موجود بود به یک مسابقه علنی و عمومی منجر . متناقض خویش پی بردند

ئوکسیس خوشه انگوري را چنان طبیعی نقاشی کرده بود که پرندگان قصد خوردن آن میکردند، داوران ز. گردید

زئوکسیس، که پیروزي خود را مسلم میدانست، از پارهاسیوس  ;مسابقه، از این جهت، سخت در شگفت بودند

پرده نیز قسمتی از همان ولی همان دم معلوم شد که  ;خواست که وي نیز از روي نقاشی خود پرده به یک سو زند

ولی این شکست از . زئوکسیس، که خود فریب خورده بود، با خوشخویی به شکست خویش اعتراف کرد. تصویر است

قدر و شهرت او هیچ نکاست، و در کروتونا پذیرفت که تصویر هلنه را براي معبد هرا ترسیم کند، مشروط به آنکه پنج 

، در مقابلش قرار گیرند تا او از آن میان، زیباترین عضو هر یک را برگزیند و، از تن از زیباترین زنان آن شهر، عریان

اما خود او تصویري را که . وي با قلم خویش پنلوپه را نیز حیات نو داد. ترکیب آنها، دومین االهه زیبایی را پدید آورد

شته بود که، براي مردم یونان، انتقاد از وي در زیر آن نو ;از یک ورزشکار کشیده بود، بیش از آثار دیگرش میپسندید

همه مردم یونان از خودپسندي او شادمان بودند و درباره او به همان . آثار من آسانتر است تا برابري کردن با من

کسانی که از وي شهرت بیشتر . اندازه سخن میگفتند که در باب هر درامنویس یا سیاستمدار یا سردار جنگی

. ارانی بودند که در مسابقات عمومی به اخذ جایزه نایل شده بودندداشتند، تنها ورزشک

III  -  استادان حجاري و پیکرتراشی  

  روشها  -  1

و . مع هذا نبوغ مردم آتن، که شکل را بیش از رنگ دوست میداشت، چنانکه شایسته بود با هنر نقاشی آشنایی نیافت

بیشتر به مطالعه خطوط و طرحهاي زندگی ) موعات داوري کرداگر بتوان از روي مس(حتی در نقاشی عصر طالیی نیز 

ها و  خانه ;مردم یونان به حجاري و پیکرتراشی التفات بیشتري داشتند. میپرداخت تا به ادراك حسی رنگهاي آن

هاي سنگی  خدایان خود را در صورت مجسمه ;هاي کوچکی از گل پخته میساختند معابد و مقابر خود را با مجسمه

این الواح از همه آثار هنري یونان . و مقابر مردگان را با الواح سنگی منقوش مشخص میداشتند ;میکردند عبادت

سازندگان آنها صنعتگرانی ساده بودند که بر حسب عادت به کار خود ادامه  ;فراوانتر و در عین حال دل انگیزترند

دگان از مردگان، در حال سکوت و با دستهاي بر میدادند و موضوع همیشگی خود را، که عبارت بود از جدا شدن زن

ولی این موضوع خود شایسته آن است که پی در پی تکرار شود، زیرا . هم نهاده هزارها بار تکرار میکردند
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خویشتنداري نهفته در هنر کالسیک را به بهترین وجه آشکار میسازد و حتی به کسانی که روح رمانتیک دارند نشان 

تصویرهایی که . و عواطف انسانی هنگامی به غایت قدرت سخن میگویند که آهسته آواز برآورند میدهد که احساسات

کودکی با فرفره . بر این لوحها نقش شده است مردگان را اغلب مشغول به یکی از امور مربوط به زندگی نشان میدهد

زنی جوان زیورهاي خود را  ;سربازي در لباس جنگ خودنمایی میکند ;دختري کوزه بر دوش دارد ;بازي میکند

در این . پسري کتاب میخواند و سگش، راضی و سیر ولی بیدار و هوشیار، در زیر صندلی قرار گرفته است ;میستاید

. ها، مرگ به صورتی کامال طبیعی ارائه شده و از این روي بخشایشپذیر است لوحه

در یکی از این نقشها، . ر پیچیدهتر و عالیتر استهاي مقاب برجسته کاریهاي سنگی این عصر در نوع خود از لوحه

  . اورفئوس با ائورودیکه، که هرمس او را به جهان مردگان میبرد، به وداعی دیرپاي مشغول است

در اینجا هنوز . را در یونان برقرار سازدمیدهد تا وي با آن کشاورزي  تریپتولموسدر نقش دیگر، دمتر بذر زرین را به 

مقداري از روشنی و درخشندگی اولیه بر سنگ باقی است، و ذوق سرشاري که در حجاري عصر طالیی یونان موجود 

کنده  ))لودوویزيتخت ((است که بر یک طرف )) والدت آفرودیته((از همه اینها زیباتر نقش . بوده است، ظاهر میشود

در این نقش، دو تن از . گویا از هنرمندانی بوده است که تعلیمات یونی داشته ;شده، و حجار آن ناشناس است

جامه خیس و لطیفش بر بدنش چسبیده و زیبندگی کمال آن را آشکار  ;ها، آفرودیته را از دریا بر میگیرند االهه

ها و حالت نرم و دلپذیر بدنهاشان از چشم و دست دقیق و حساس  آسیایی است، ولی جامه االههسر او نیمه . میسازد

و بر طرف سوم، زنی که  ;، دخترکی برهنه در حال نی نواختن است))تخت((بر طرف دیگر . یونانیان حکایت میکند

  . نقش فوقانی به کمال نزدیکتر باشد شاید چهره و لباسهاي این زن از ;مقنعه بر سر دارد، براي شب چراغ بر میافروزد

جبهه نمایی منسوخ شده و کوتاه . حجاري قرن پنجم، به میزان شگفت انگیزي، نسبت به قرنهاي قبل پیشرفته است

هنگامی . سکون جاي خود را به حرکت میسپارد، و حیات جاي جمود را میگیرد ;نمایی به مناظر و مرایا عمق میدهد

نن قدیم را در هم میشکند و انسان را در حال حرکت نمایش میدهد، در حقیقت به یک که مجسمه ساز یونانی س

قبل از آن بندرت، در مصر یا خاور نزدیک و یا در یونان پیش از جنگ ماراتون، . انقالب هنري دست زده است

زهاي است که یکی از مهمترین علل پیدایش این تحوالت شور و نشاط تا. مجسمهاي در حال حرکت یافت شده است

لکن علت اصلی آن مطالعه دقیق و بردبارانه است که  ;پس از جنگ ساالمیس در حیات مردم یونان پدید آمده است

سقراط، که خود مجسمه ساز و فیلسوف . استادان و شاگردان نسلهاي متوالی در تشریح حرکات به عمل آوردهاند

نظر میآیند، آیا از آن روي نیست که موجودات جاندار را هاي شما زنده به  اینکه مجسمه: ((است، چنین میپرسد

و چون با هر یک از حاالت مختلف ما عضالت مخصوصی در بدنمان به جنبش درآمده و باال ... سرمشق قرار دادهاید

پائین میروند، منقبض و منبسط میشوند، و برخی نیز سخت یا نرم میگردند، آیا نمایش این حرکات نیست که آثار 

مجسمه ساز عصر پریکلس به هر یک از اندامهاي بدن انسانی توجه خاص )) را حقیقی و زنده جلوه گر میسازدشما 

بازي شگفتانگیز گوشت بر روي استخوانبندي متحرك، برآمدن . دارد به شکم با همان دقت مینگرد که به چهره

ها، همگی، در معرض دقت و توجه قرار عضالت و رگ و پیها، عجایب بی پایان ترکیب و حرکت دستها و گوشها و پا

اشکالی که در ساختن دستها و پاها موجود است او را مجذوب میسازد، و بندرت در کارگاه خود کسی را مدل  ;دارند

ها، خرامیدن زنها در روزهاي جشن، یا  غالبا به مشاهده حرکات مردان برهنه در ورزشگاه ;قرار میدهد) سرمشق(

لذا به علت شرم و حیا نیست که وي، براي نمایش حرکات، بدن برهنه . هاشان اکتفا میکند انهاعمال عادي آنان در خ

مردان را موضوع قرار میدهد، و در وقت ساختن تندیس زنان، به جاي تشریح حرکات عضالت، زیباییها و ظرافتهاي 

لطیف و شفاف میسازد، از سختی و هر چند که وي لباسها را، تا آنجا که جرئت کند،  ;جامه هاشان را ارائه میدهد
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هاي زنان را بازیچه باد قرار  خشکی دامنهاي مصریان و یونانیان باستان به ستوه آمده است، و دوست دارد که جامه

. دهد، زیرا در اینجا نیز چگونگی حرکت و حیات آشکار میگردد

از چوب، عاج،  ;استفاده میکنند مجسمه سازان از هر گونه شی قابل تراشی که به دست آید براي منظور خود

استخوان، گل پخته، سنگ آهک، سنگ مرمر، نقره، و طال مجسمه میسازند، گاهی نیز، چون فیدیاس، عاج و طال را با 

در پلوپونز، مجسمه سازان به برنز . فیدیاس بدن را از عاج میسازد و از طال جامه بر آن میپوشاند. هم به کار میبرند

توجه و عالقه دارند، زیرا رنگ تیره آن را براي نمایش بدنهاي برهنهاي که از تابش خورشید رنگین  بیش از سایر مواد

. شدهاند، مناسب میبینند، و چون از آزمندي آدمی بیخبرند، گمان میکنند که برنز از سنگ بادوامتر و پایدارتر است

ز دشواري تراشیدن آن به شوق میآیند و، چون زیرا ا ;در آتیک و یونیا، پیکرتراشان سنگ مرمر را ترجیح میدهند

سخت و محکم است، آن را با اطمینان تیشه کاري میکنند و صافی درخشانش را براي نمایش رنگ و لطافت پوست 

پیکرتراشان آتنی به وجود سنگ مرمر در کوه پنتلیکوس، که نزدیک آتن است، پی میبرند و از . زنان شایسته میدانند

نگ، با گذشت زمان و تاثیر هوا، به صورت رگهاي درخشان و طالیی نمودار میشود، آگاه میگردند، آهنی که در آن س

مجسمه سازان . و با شکیبی سرسختانه، که خود نیمی از نبوغ است، سنگ کوه را به پیکرهاي جاندار تبدیل میکنند

بدین طریق که  ;را به کار میبرند هاي برنزي میپردازند، روش موم گمشده قرن پنجم هنگامی که به ساختن مجسمه

سپس از گل یا گچ پوشش دیگري بر . نخست از گل یا گچ قالبی ساخته، سطح آن را با ورقه نازکی از موم میپوشانند

در این هنگام، مومی که بر روي قالب است ذوب شده، از خلل و فرج . آن میکشند و قالب را در کوره میگذارند

آنگاه محل تهی را با برنز مذاب پر میسازند و، پس از سرد . و جاي آن تهی میماند پوشش بیرونی خارج میگردد،

شدن، آن را از گچ و گل جدا ساخته، با سوهان صیقل میدهند و با رنگ زدن یا زر اندودن به صورت نهایی در 

 گذارییهیچ روش نشانه  اگر بخواهند از مرمر پیکرهاي بسازند، نخست سنگ پاره بدون شکلی را، بی آنکه از. میآورند

کمک گیرند، انتخاب کرده، بدون توجه به اصول و قواعد، به کار میپردازند، و تا پایان کار یکسره از چشم خود 

د را فرو میریزند، تا اینکه هاي پی در پی قطعات زای با ضربه.. راهنمایی میجویند نه از آالت و ابزار اندازهگیري

را به صورت ) ماده(سرانجام کمالی را که در نظر داشتهاند در شکل سنگ جلوه گر سازند، و به قول ارسطو هیوال 

. مبدل کنند

پیکرتراشان از خدایان گرفته تا حیوانات همه را موضوع کار خود قرار میدهند، ولی در همه حال باید موضوع از لحاظ 

ضعیفان، دانشمندان، موجودات غیرطبیعی، و مردان و زنان پیر هرگز شایسته آن نیستند . زیبنده باشد شکل کامل و

اسب از این لحاظ بسیار مورد توجه است، لکن به حیوانات دیگر چندان . که موضوع کار پیکرتراشان واقع شوند

ردازند، و ذوق و چیره دستی بیشتري ابراز این هنرمندان، در کار خود، به زنان بیش از مردان میپ. اعتنایی نمیشود

بسیاري از این گونه شاهکارها، که آفرینندهشان معلوم نیست، چون پیکره زن جوان و متفکري که پیرهن . میدارند

مجسمه سازان، . ، زیبایی آرام و بیان ناپذیري را جلوه گر میسازند)در موزه آتن(خود را روي سینه نگاه داشته است 

زیرا این گروه را بیش از حد ستایش میکنند و بدون . چیز، در تراشیدن پیکر ورزشکاران مهارت یافتهاندبیش از هر 

گاهی پیکرتراشان در نمایش دادن قدرت و . مانع و حایل میتوانند آنها را تماشا و حرکاتشان را مشاهده نمایند

ولی، با وجود این عیب، . د که باورپذیر نیستزورمندي اینان مبالغه میورزند و بر شکمهایشان عضالتی قرار میدهن

همچون مجسمهاي که در نزدیکی آنتیکوترا، در دریا به  ;پیکرهایی از برنز به قالب ریختهاند که در غایت زیبایی است

دانستهاند که  پرسئوساین پیکره را گاه افبوس خواندهاند، و زمانی نیز آن را مجسمه . دست آمده است

گاهی پسران یا دخترانی که خود به خود به کاري ساده مشغولند، . را بر دست داشته است مدوساسرمارگیسوي 

ي خویش است ولی آنچه بیش از هر موضوع پیکرتراشی واقع میشوند چون کودکی که سرگرم بیرون آوردن خار از پا
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منازعه شدیدي که بین فلسفه و دین وجود دارد و در جهان . چیز منبع الهام اوست، اساطیر باستانی میهنش هستند

در اینجا هنوز خدایان باالترین قدرتها به شمار . فکري قرن پنجم وارد شده است، هنوز در آثار هنري ظاهر نگردیده

تشان رو به زوال نهاده و در حال نابود شدنند، در نهایت اعزاز، به جهان شعر و هنر انتقال میروند و، هر چند دول

را از برنز میسازد، واقعا معتقد است که قانون جهان را در  آرتمیسیونآیا هنرمندي که مجسمه زئوس تواناي . مییابند

است آیا پیکرتراشی که دیونوسوس آرام و غمگین موزه دلفی را میسازد، در اعماق ادراك تعبیرناپذیر  قالب ریخته

خود، میداند که خدنگهاي فلسفه این خداي پرشور را از پاي درآوردهاند و آیا میداند که حاالت سیماي مسیح، 

جانشین دیونوسوس، سالها قبل از والدتش در این مجسمه ظاهر شده است 

  مکتبها  -3

ترقی و پیشرفت پیکرتراشی در قرن پنجم تا حدودي بدان علت بود که هر هنرمندي به مکتبی وابسته بود و در 

اینان وارث سنن و رموز هنري پیشینیان خود . سلسله طوالنی استادان و شاگردان آن مکتب محلی خاص خود داشت

با نیرویی که  ;ستعدادات مخصوص را پرورش میدادندا. بودند و از تندرویهاي افراد مستقل جلوگیري میکردند

و با آمیختن قریحه و  ;براساس اصول فنی و موفقیتهاي هنري گذشته مستقر بود، آنان را ارشاد و تهذیب میکردند

هنرمندان بزرگ، . قانون، هنري به وجود میآوردند که هیچ گاه از یک نبوغ تنها و خودسر نظیر آن پدید نیامده بود

هر چند که، در تاریخ  ;نمایندگان اوج و کمال سنتها هستند، و بندرت در اضمحالل آنها دخالت مییابند اغلب،

هاي  طبیعی هنر، سنت شکنان و طاغیان افرادي نامتجانس و تکرو ولی ضروریند، لکن فقط هنگامی از میانشان چهره

  . تصفیه کرده باشد تابناك نمایان میشود که طریقه نو را مواریثی تحکیم، و مرور زمان

در حدود . مکتبهاي رگیون، سیکوئون، آرگوس، آیگینا، و آتیک: در یونان عصر پریکلس، پنج مکتب در این کار بودند

مجسمهاي  فیلوکتتس، فیثاغورس دیگري که او نیز از اهالی ساموس بود، در رگیوم رحل اقامت افکند و از 496سال 

هاي خود چنان آثاري از شور و شوق و  وي در چهره مجسمه. ریخت که در سراسر ناحیه مدیترانه او را مشهور ساخت

سرانجام، در دوره انتشار فرهنگ یونان، مجسمه سازان  ;درد و پیري نقش میکرد که موجب حیرت پیکرتراشان میشد

ئون، کاناخوس و برادرش آریستوکلس شیوهاي را که یک قرن پیش دیپوئنوس و در سیکو. به تقلید آثار او پرداختند

کالون و اوناتاس، با مهارتی که در برنزکاري داشتند، به آیگینا شهرت . سکولیس کرتی آغاز نهاده بودند، دنبال کردند

آگالداس مکتبی بنا نهاد،و در در آرگوس، . شاید تزیینات نماي بناهاي آیگینا را آنها ساخته باشند ;و امتیاز بخشیدند

. این مکتب به دست پولوکلیتوس به اوج شهرت خود رسید. آن فنون حجاري و پیکرتراشی را به دیگران آموخت

، مجسمه االهه مادر را از طال و عاج براي معبد هرا 422پولوکلیتوس، که از سیکوئون به آرگوس آمده بود، در سال 

 .میشدهاي عظیمی که فیدیاس از عاج و طال ساخته بود، از این مجسمه برتر شمرده  در آن عصر، تنها پیکره. ساخت

وي، در افسوس، بر سر ساختن مجسمه آمازون براي معبد آرتمیس، با پیکرتراشانی چون فیدیاس و کرسیالس و 

هر یک از آنان، نخست از . کار، داوري را بر عهده خود این چهار هنرمند گذاردنددر پایان . فرامون به رقابت پرداخت

ولی، عاقبت جایزه به هنرمند سیکوئونی . ساخته خویش نام میبرد و مقام دوم را به مجسمه پولوکلیتوس میداد

در مجسمه مشهور . وس ورزشکاران را بیش از زنان و خدایان دوست میداشتپولوکلیت .شدداده ) پولوکلیتوس(

ورزشکار پیروزي را نشان ) که بهترین پیکرهاي که از روي آن ساختهاند اکنون در موزه آتن است(دیادومنوس 

از آن است سینه و شکم این مجسمه عضالنیتر . میدهد که به دور سر خود نواري میبندد تا داوران گل بر آن بگذارند

که به باور بیاید، ولی بدن به نحوي زنده بر روي یک پا تکیه داده شده، و در چهره او نظمی که حاصل دوران اعتالي 

پولوکلیتوس پرستنده نظم بود و در سراسر عمر خویش میکوشید که براي حفظ تناسب . این هنر است، هویداست

ي در مجسمه سازي، فیثاغورس بود، و براي حفظ قرینه و شکل و. صحیح بین اندامهاي مجسمه قانونی برقرار سازد
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به عقیده او، در یک پیکر کامل ابعاد هر یک از اندامها باید با ابعاد اندامهاي . قانون و محاسبهاي االهی جستجو میکرد

راخ، بدن ستبر، ها ف در قانون پولوکلیتوس باید سر مدور، شانه. دیگر، مثال انگشت سبابه، تناسبی معین داشته باشد

کفل گسترده، و پاها کوتاه باشد، و بر روي هم قامتی پدید آید که، بیش از زیبایی و دلپذیري، نمودار قدرت و 

این پیکرتراش چنان شیفته قوانین خود بود که در باب آن رسالهاي نگاشت و مجسمهاي ساخت تا . نیرومندي باشد

اکنون، پیکرهاي که  ;نام داشته است)) نیزه دار((اید دوروفوروس یا این مجسمه ش. عقاید خود را در آن تحقق بخشد

ها قوي، بدن کوتاه و  در این مجسمه هم، سرها گرد، شانه. رومیان از روي آن ساختهاند در موزه ناپل محفوظ است

این هنرمند هاي دیگر  مجسمه افبوس، که در موزه بریتانیاست، از مجسمه. ستبر، و عضالت رانها پرچین و شکن است

ها،  از طریق این پیکره. جوانک، آرام در فکر فرو رفته، جز به قدرت خود به چیز دیگري نمیاندیشد ;دلپذیرتر است

ولی،  ;قوانین پولوکلیتوس تا مدتی بین مجسمهسازان پلوپونزي اعتبار یافت، و حتی فیدیاس را نیز تحت تاثیر گرفت

ي بلند قامت و زیبا، قواعد پیشین را منسوخ ساخت و رسمی گذارد که تا ها سرانجام، پراکسیتلس، با ساختن مجسمه

. دوران اعتالي هنر روم دوام یافت و از آنجا به پیکرتراشی اروپاي مسیحی منتقل شد

) از قراري که پلینی میگوید(وي در الئوتراي به دنیا آمد، . مورون در مرحله میان مکتب پلوپونزي و آتیکی قرار داشت

ن زندگی میکرد، چند گاهی نزد آگالداس به تعلیم پرداخت، و ستبري و صالبت مکتب پلوپونزي را با رعونت و در آت

مورون، برخالف پولوکلیتوس، . ولی آنچه بر همه مکاتب افزود عنصر حرکت بود. ظرافت مکتب یونیایی به هم پیوست

وي صور دلخواه خود را، . را در حال عمل نشان میدهدورزشکاران را بعد یا قبل از مسابقه نمایش نمیدهد، بلکه آنان 

در قالب برنز، چنان کامل جلوه گر میسازد که، در سراسر تاریخ جهان، هیچ مجسمه سازي پیکر مردان را، در حال 

را به  ))پراندیسک ((، پیکره دیسکوبولوس یا 470در حدود سال . حرکت، با آن دقت و هنرمندي نمایش نداده است

شگفتیهاي جسم . این مشهورترین مجسمهاي است که مردي را در حال حرکت ورزشی نشان میدهد ;قالب ریخت

بدن، از لحاظ حرکات عضالت و بندها و استخوانهایی که در وقت : مرد در این مجسمه به صورت کامل نمایان شده

پاها و بازوان و تنه در جهتی خم شدهاند که کاملترین نیرو . بدقت مورد مطالعه واقع شده است عمل به کار میافتند،

بلکه داراي آرامشی است که  ;چهره بر اثر فشار و اعمال نیرو در هم رفته نیست. را براي پرتاب دیسک ایجاد میکنند

مردي اصیل و مهذب تعلق دارد که حتی  سر حجیم و خشونتآمیز نیست، بلکه به. از اعتماد به قدرت حکایت میکند

این شاهکار فقط یکی از هنرنماییهاي مورون بوده است، . اگر میخواست، میتوانست در شمار مولفان و مصنفان درآید

و  مارسواسولی آثاري که بیش از آن ارزش و اهمیت یافت، مجسمه آتنه و  ;و معاصرانش آن را ارج بسیار مینهادند

هیچ کس نمیتواند . آتنه در اینجا از حدي که براي این مقصود الزم بود، زیباتر ظاهر شده است. پیکره الداس بود

تصور کند که دوشیزهاي چنین باوقار، به آرامی و خرسندي، منظره پوست کندن فلوت نواز شکست خورده را نظاره 

مورون ساخته، در حقیقت جرج برناردشاو است که در وضعی نامطلوب، ولی کامال گویا و واضح،  مارسواسی که. کند

ولی خاموش و بی سخن نخواهد  است،براي آخرین بار، ناي خود را نواخته، و در شرف دم فرو بستن . تجسم یافته

مورون او را . کاري است که همه نیروي خود را در راه پیروزي به کار برده، و از پاي درآمده استالداس نیز ورزش. مرد

اي الداس، گویی تو : ((چنان زنده و واقعی مجسم ساخته است که زمانی یکی از یونانیان قدیم از دیدن آن گفته بود

ا از برنز چنان ساخته است که، بر همه مورون تو ر. زندهاي و روح پراضطرابت با هر نفس از بدن بیرون میشود

دیگر از آثار مورون گوساله بوده است، که یونانیان .)) اعضایت، شوقی که براي پیروزي داشتهاي نقش گردیده است

مکتب آتیکی یا آتنی به مکتب پلوپونزي، و نیز به .)) همه کار میکند، جز ماغ کشیدن: ((درباره آن میگفتند

و چون  ;زانی داشت که معموال زنان به مردان میبخشند، یعنی زیبایی، ظرافت، و رعونت راهنرمورون، چیزي را ار

. هنوز عنصر قدرت و صالبت مردانه را دارا بود به کمالی دست یافت که شاید هرگز پیکرتراشی دیگر بدان پایه نرسد
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دسته دیگري از تورانیکیدس نسیوتس و کریتیوس نیز، که  ;هاي قدیم بود کاالمیس هنوز تا حدودي پیرو شیوه

لوکیانوس به خطیبان هشدار میدهد که . را به قالب ریختند، هنوز گرفتار سادگی جامد قرن ششم بودند) جبارکشان(

، پایونیوس، از اهالی تراکیا، که 423ولی هنگامی که، در حدود سال . ها بیروح و بیحرکت نباشید همچون این مجسمه

ه بود، مجسمه پیروزي را براي مردم مسینا ساخت، این هنر را به پایهاي رسانید که پس در آتن پیکرتراشی را آموخت

و حتی پراکسیتلس نیز، در نمایش دادن لطافت و نازکی  ;از وي، تا ظهور پراکلسیتلس، کسی بدان دست نیافت

.نرسیدها و نشاط و شور حرکات، بدان پایه  جامه

  فیدیاس -  3

همچنانکه . ، فیدیاس و دستیارانش به کار مجسمه سازي و حجاري پارتنون مشغول بودند438تا  447از سال 

افالطون نخست درامنویس بود و سپس فیلسوفی شد که فلسفه خود را به صورت درام بیان میداشت، فیدیاس نیز 

  . در کار خود از نقاشی استفاده میکردنخست نقاش بود و بعدا پیکرتراشی شد که 

شاید طرح و ترکیب و تالیف اجزاي مختلف، براي . پدرش نقاش بود، و خودش چندي از پولوگنوتوس تعلیم گرفت

ممکن است  ;بزرگترین پیکرتراش یونان شد)) شیوه واال((فیدیاس از طریق . ایجاد تاثیر کلی، را نیز از او آموخته بود

 ;ولی نقاشی او را راضی نمیساخت و به ابعاد بیشتري نیاز داشت. یز استاد او پولوگنوتوس بوده باشدکه در این شیوه ن

وي، با صبر و شکیب، در همه . از این رو، به پیکرسازي پرداخت و احتماال فنون برنزکاري را از آگالداس آموخت

. هاي هنر خویش استادي یافت رشته

نه پارتنون را به قالب ریخت، مردي سالخورده بود، زیرا که بر سپر او تصویر ، مجسمه آت438هنگامی که، در سال 

این تصویر پیرمردي را نشان میدهد که موي سرش ریخته، و از رنجهاي زندگی نیز بیخبر . خودش را نقش کرد

است، وي با هیچ کس انتظار نداشت که صدها نقشی را که بر ستونها و نماهاي خارجی پارتنون تراشیده شده . نیست

همین قدر کافی بود که او بر معماریهاي عصر پریکلس نظارت کرده، و طرح تزیینات آن . دست خود پدید آورده باشد

مع هذا، او، براي . وي اجراي طرحها را به عهده شاگردان خود، مخصوصا آلکامنس، گذارده بود. را ریخته باشد

به دستور مهاجران آتنی مقیم ) آتنه لمنوسی(ی از آنها را یک. آکروپولیس، سه مجسمه از االهه آن شهر ساخت

این مجسمه از حد طبیعی اندکی بزرگتر، و با چنان ظرافتی ساخته شده بود که . لمنوس از برنز به قالب ریخته بود

دیگري مجسمه آتنه پروماخوس بود که االهه را  .میدانستندجمله هنرشناسان آن را بهترین و زیباترین کار فیدیاس 

این پیکره برنزي بین دروازه پروپوالیا و معبد ارختئوم قرار . به صورتی سترگ، و آماده دفاع از شهر خود، نشان میداد

 .میداددور هشدار راهنماي دریانوردان بود، و دشمنان را از  ;داشت و، با پایهاش، به بلندي بیست و یک متر میرسید

آتنه پارتنون که مشهورترین این سه پیکره بود، یازده متر و نیم ارتفاع داشت و در داخل معبد جاي گرفته بود، این 

پیکره پرشکوه را از  فیدیاس دوست داشت که این. مجسمه االهه بکارت و رب النوع عقل و عصمت را نمایش میداد

استاد پیکرتراش قسمتهاي نمایان بدن را از عاج و جامه . مرمر بتراشد، لکن مردم شهر جز به طال و عاج رضا نمیدادند

عالوه بر این، . بود) کیلو 1154(مقدار طالیی که در این کار صرف شد، معادل چهل و چهار تالنت  ;را از طال ساخت

این مجسمه . براي تزیین آن به کار برد، و بر کاله و کفش و سپر وي تصاویري نقش کردفلزات گرانبهاي دیگري نیز 

را در جایی قرار داده بودند که، در روز جشن آتنه، خورشید از درهاي بزرگ معبد برجامه درخشان آن تابیده، چهره 

   .یساختمرنگ پریدهاش را روشن 

زیرا مقداري از طال و عاجی که براي ساختن مجسمه به وي  ;در پایان کار، فیدیاس با وضعی نامطلوب رو به رو شد

دشمنان پریکلس از این موقعیت استفاده کردند و به فیدیاس تهمت . سپرده بودند، بدون علت، از میان رفته بود

وجه الکفاله، () ولی مردمان اولمپیا به نفع او مداخله کردند و، در ازاي چهل تالنت  .ساختنددزدي زدند و محکومش 
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مردمان . آزادش ساختند، مشروط بر آنکه به اولمپیا رود و در آنجا، براي معبد زئوس، از طال و عاج مجسمهاي بسازد

در جوار معبد، براي او و دستیارانش  ;ي طال و عاج در اختیار او گذاردنداولمپیا، با خرسندي تمام، مقدار بیشتر

کارگاه خصوصی ساختند و برادرش پانائنوس را نیز مامور داشتند که پایگاه مجسمه و دیوارهاي معبد را تزیین و 

هجده متر  از این رو، به زئوس نشسته خود ;هاي سترگ و عظیم را بیشتر میپسندید فیدیاس پیکره. نقاشی کند

هنگامی که آن را در میان معبد جاي دادند، منتقدان به خردهگیري پرداختند که اگر خداوند بزرگ میل  ;بلندي داد

)) گیسوان بهشتی((و )) ابروان تیره رنگ((فیدیاس بر روي . برخاستن کند سقف معبد را از جاي برخواهد کند

در دست راستش مجسمه کوچک  ;برگ زیتون ساخته شده بود خداوند تندرها تاجی از طال نهاد که به شکل شاخ و

جامه طال بر او پوشاند و گلهایی بر آن . پیروزي، آن نیز از طال و عاج، قرار داد، و در دست چپش عصاي گوهرنشان

هاي کوچک پیروزي،  مجسمه ;مسند خدا از طال، عاج، و آبنوس بود. کفش وي را از طالي سخت ساخت ;حک کرد

ولون، آرتمیس، نیوبه، و نیز مجسمهاي از پسران شهر تب، که ابوالهول آنها را ربوده بود، برپایه آن جاي پیکره آپ

هایی در  در پایان کار، این مجسمه بزرگ چنان در افکار مردم تاثیر کرد که، پس از اندك زمانی، افسانه. داشت

گر از کار او راضی است، عالمتی آشکار سازد، و گویند که فیدیاس از آسمان درخواست کرد که ا. اطرافش ساخته شد

در آن ایام، این گونه عالمات سماوي را به انحاي مختلف . ناگهان صاعقهاي بر سنگفرش پیش پاي مجسمه فرود آمد

هان درآمد، و هر کس که استطاعتی داشت از راه این شاهکار در شمار عجایب هفتگانه ج .میکردندتوجیه و تفسیر 

. دور براي زیارت آن خداوند مجسم به اولمپیا سفر میکرد

آیمیلیوس پاولوس رومی، که یونان را فتح کرد، از دیدار این پیکره عظیم حیران و وحشتزده گشت و اعتراف کرد که 

ین دهن آن را زیباترین پیکره روي زمین نامید و دیون زر. آنچه به چشم دیده، از حدود انتظارش بیشتر بوده است

هر گاه کسی که دلی پر درد داشته، و جام تیره : ((گفتهاي را که بعدها بتهوون درباره موسیقی خود گفت، بدان افزود

ه بختی و اندوه را تا به آخرین قطره نوشیده و خواب راحت را از دست داده باشد، در برابر این پیکره قرار گیرد، هم

زیبایی این : ((کوینتیلیانوس گفته است.)) رنجها و غمهایی را که در زندگی انسانی روي میکند، از یاد خواهد برد

از آخرین سالهاي عمر .)) عظمت این پیکره، با جالل آن خدا برابر بود. مجسمه حتی بر شکوه آن مذهب نیز میافزود

روایتی دیگر بر . وایات، وي به آتن بازگشته و در زندان مرده استبنابریکی از ر. فیدیاس اطالع موثقی در دست نداریم

ولی بر هیچ یک از این . اعدام شده است 432آن است که وي در الیس اقامت گزیده و سرانجام در همانجا به سال 

خود، مبرهن پس از وي، شاگردانش شیوه او را دنبال کردند و، با رسیدن به پایه استاد . روایات نمیتوان اعتماد کرد

 نمسیسآگوراکریتوس، شاگرد دلبند او، پیکره مشهوري از . داشتند که وي در کار تعلیم نیز توفیق بسیار یافته است

 .بودي پیکرتراشی آلکامنس مجسمه آفرودیته باغات را ساخت، که به عقیده لوکیانوس از عالیترین شاهکارها. تراشید

. در پایان قرن پنجم، مکتب فیدیاس خاتمه یافت، ولی پیکرتراشی یونان بر اثر کارهاي آنان پیشرفت بسیار کرده بود

سر حد کمال نزدیک  در آن هنگام که به سبب جنگ پلوپونزي انحطاط آتن آغاز شد، مکتب فیدیاس این هنر را به

ساخته، شیوه کار و قواعد آن، را معین داشته، و کالبدشناسی را دریافته و حیات و حرکت و زیبایی را در قالب برنز یا 

ولی خاصیت برجسته و مشخص فیدیاس آن بود که به شیوه کالسیک یعنی شیوهاي که . سنگ مجسم کرده بود

در این شیوه . دست یافته و آن را بدقت بیان داشته و نمایش داده است خوانده است)) شیوه واال((وینکلمان آن را 

قدرت با زیبایی، شور و هیجان با خویشتنداري، حرکت با سکون، و گوشت و استخوان با روح و فکر در هم آمیخته 

ا یی را که ب))آرامش و صفا((بدین طریق، هنرمندان یونانی، پس از پنج قرن کار و کوشش، دست کم . است

مردم پرشور و سرکش آتن با مشاهده آثار  ;خیالپردازیهاي فراوان به یونانیان نسبت داده میشد مجسم ساختند
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فیدیاس توانستند ببینند که آدمی، حتی تنها از طریق مجسمه سازي، تا چه حد براي زمانی کوتاه به خدایان شبیه 

. شده است

IV -  معماران  

  پیشرفت معماري  -1

از همه معابدي که در آن عصر فرخنده برپا . م، سبک معماري دوریک یونان را یکسره تسخیر کرد قدر قرن پنجم 

مهمترین آنها ارختئوم و معبد پیروزي بیبال است که بر  ;شده بود، جز چند بناي یونیایی بر جاي نمانده است

ونهاي داخلی پروپوالیا و برجسته آتیک به قواعد معماري دوریک وفادار بود، و فقط در ست. آکروپولیس واقع شده

اینکه ستونهاي دوریک را بلندتر و باریکتر میساختند، . کاریهاي گرداگرد تسئوم و پارتنون به شیوه یونیایی پرداخت

یونانیان، در آسیاي صغیر، عشقی را که مردم مشرق زمین به تزیینات . شاید دلیل تاثیرات دیگر شیوه یونیایی باشد

کردند و آن را به شکل نقوش برجسته دقیق و پیچیده یونیایی نمایش دادند، و شیوه تازه و  ظریف داشتند جذب

، یکی از معماران یونی، به نام 430از قراري که ویتروویوس میگوید، در حدود سال . آراستهتر کورنتی را بنیاد نهادند

ایهاي آن را بر سر گور بانوي خویش کالیماخوس، از مشاهده سبد هدایاي نذریی که سرپوشی از کاشی داشته و د

 ;وحشی روییده بود اقوینطونبر گرد این سبد و سرپوش کاشی آن یک بوته . نهاده بود دچار حیرت گردید

شکال مارپیچی دیگري را با پیکرتراش، که از صورت طبیعی این منظره به وجد آمده بود، شکل برگهاي این بوته و ا

بعید نیست که این . سر ستونهاي یونیایی معبدي که در کورنت میساخت ترکیب کرد و شیوهاي نو پدید آورد

داستان زاده خیال باشد، زیرا، در پیدایش سبک کورنتی، تاثیر سبد آن دایه بمراتب از نفوذ سرستونهاي مصري، که از 

. ییافت، کمتر بوده استشکل برگ زیتون و پاپیروس ترکیب م

ایکتینوس، در محوطه معبدي که به سبک یونیایی در . لکن این شیوه نو در یونان عصر طالیی چندان پیشرفتی نکرد

در اواخر قرن چهارم نیز، بنایی که براي یادبود دسته  ;فیگالیا بنا میشد، فقط یک ستون را به این طرز ساخت

این سبک ظریف فقط به دست هنرمندان دقیق و خوش ذوق . ین سبک بودخوانندگان لوسیکراتس ساخته شد، بد

  . امپراطوري روم کمال یافت

و شهرها براي ساختن زیباترین مجسمه،  ;در این دوره، در سرتاسر قلمرو یونان، معماران به بناي معابد مشغول بودند

در یونیا، عالوه بر بناهاي . نزدیک میساختندیا وسیعترین محراب، با یکدیگر رقابت میکردند و خود را به ورشکستگی 

عظیمی که از قرن ششم در ساموس و افسوس بود، معابدي نیز در ماگنسیا، تئوس، و پرینه به سبک یونیایی ساخته 

در آسوس، واقع در شمال باختري آسیاي صغیر، مهاجران یونانی معبدي براي عبادت آتنه بنا کردند که سبک . شد

، کروتونا معبد 480در انتهاي دیگر سرزمین یونان نیز، در حدود سال . ک دوریک قدیم شبیه بودمعماري آن به سب

بر جاي بود، ولی در آن سال اسقفی آن را  1600این معبد تا سال . وسیعی به سبک دوریک براي عبادت هرا بنا کرد

، سگستا، )پائستوم(پوسیدونیا  بزرگترین معابدي که در. ویران ساخت تا سنگهایش را به مصرف بهتري برساند

در . سلینوس، و آکراگاس بنا شده است، و نیز معبد آسکلپیوس در اپیداوروس، همگی به قرن پنجم تعلق دارند

سیراکوز، هنوز ستونهاي معبدي که گلون اول براي آتنه ساخته بود برپاست، و قسمتی از آن بنا را اکنون به صورت 

، ایکتینوس معبدي براي آپولون طرح ریخت که به )واقع در پلوپونز(اي، نزدیک فیگالیا در باس. کلیسایی در آوردهاند

در اینجا محوطه وسیعی بود که اطراف آن را . نحوي شگفتانگیز با پارتنون، که شاهکار دیگر او بود، تفاوت داشت

وان بی سقف قرار داشت که در این محوطه، یک محراب کوچک و نیز یک ای. ستونهایی به شیوه دوریک احاطه میکرد

در قسمت داخلی ایوان، و بر جبهه درونی سر ستونهاي . گرداگرد آن را ستونهایی به سبک یونیایی فرا گرفته بود

هاي پارتنون تقریبا برابر و، در مقابل چشم، از آن نمایانتر  هایی نقش شده بود که در زیبایی با کتیبه یونیایی، کتیبه
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یک نسل قبل از بناي پارتنون، لیبون، معمار الئایی، براي زئوس معبدي به سبک دوریک در اولمپیا برپا داشت  .بود

در هر سر آن شش ستون، و در هر پهلو سیزده ستون قرار . که از لحاظ زیبایی و عظمت با پارتنون برابري میکرد

تبرتر از آن بودند که زیبا باشند، و جنس آنها نیز چندان مرغوب نبود، زیرا سنگ آهک خشن را این ستونها س. داشت

ساخته شده بود و، از قراري که پاوسانیاس گفته  پنتلیکوسهاي رخام کوه  ولی سقف از پاره. با گچ پوشانده بودند

که در قسمت شرقی، مسابقه  بودندو آلکامنس بر نماي بیرونی آن تصاویري نافذ و موثر نقش کرده  است، پایونیوس

در اساطیر یونان . گردونه رانی پلوپس و اوینومائوس را نمایش میداد، و در قسمت غربی، جنگ الپیتها را با قنطورسها

هنگامی که پیریتوس، پادشاه آنان، هیپودامیا، . الپیتها اقوامی بودند که در کوهستانهاي تسالی میزیستند باستان،

، را به زنی گرفت، قنطورسها را به جشن عروسی خود دعوت )یکی از شهرهاي الیس(دختر اوینومائوس پادشاه پیسا 

یونان آنان را به صورت نیم انسان و نیم اسب نشان هاي مجاور پلیون زندگی میکردند، و هنر  قنطورسها در کوه. کرد

این خاصیت، یا بدان جهت بوده است که اینان طبع و سرشتی توحشآمیز داشتهاند، یا از آن روي بوده است  ;میداد

در جشن . که در سوارکاري سخت توانا بودهاند و اسب و سوار، هر دو، به صورت حیوانی واحد تصور میشدهاند

  . س، این سواران مست شدند و قصد آن کردند که زنان الپیتها را بربایندعروسی پیریتو

این موضوع، که هیچ گاه تکرار آن هنرمندان یونانی . (الپیتها دلیرانه از زنان خود دفاع کردند و سرانجام پیروز شدند

وحشی پاك ساختهاند، و  را خسته نمیساخت، شاید کنایه از آن بود که این مردم جنگلهاي خود را از وجود حیوانات

نقوش نماي ). هاي انسانی و حیوانی روح بشر موجود است نیز میتوانست نمودار جدالی باشد که همواره میان جنبه

زیرا، . تصاویر نماي غربی را بسختی میتوان به همان عصر متعلق دانست ;شرقی، به نحوي مهجور، جامد و بیحرکتند

و عاري از ظرافتند و گیسوانشان به طرز باستانی آرایش یافته، زنده و پرحرکتند، و هر چند که بعضی از آنها ناهنجار 

عروس، زیبایی خیره . نشان میدهند که تلفیق و ترکیب اشکال از لحاظ پیکرتراش به وجه کامل صورت گرفته است

وي علت آن جنگ را پیکرش ظریف و نازك و شکننده نیست، بلکه بالیدگی و دل انگیزي اندامهاي  ;کنندهاي دارد

یکی از قنطورسهاي ریشدار یک دست خود را در کمر وي افکنده، و دست دیگر را بر سینهاش . بخوبی بیان میدارد

در سیماي عروس، که در حال ربوده شدن است، چنان آرامشی تجسم یافته است که ما به گمان میافتیم که . نهاده

یا شاید آن زن، چون سایر زنان، در مقابل عشق و  ;ان را خوانده استشاید پیکرتراش یونانی آثار لسینگ یا وینکلم

هاي معبد که بر جاي مانده و پارهاي از رنجهاي هراکلس را  قسمتهایی از کتیبه. تمناي مردان، حساسیت تمام دارد

یشتري نمایش میدهد، از لحاظ حجم و اهمیت، به پاي حجاریهاي نماي بیرونی نمیرسد، ولی ازظرافت و کمال ب

بر پشت خود نگاه میدارد، شاهکاري است  اطلسیکی از این نقشها، که در آن هراکلس جهان را براي . برخوردار است

هراکلس در اینجا غولی عظیم و غیرطبیعی نیست که شیارهاي عضالت سنگی بر بدن داشته . در غایت کمال

در برابر او اطلس ایستاده است که سرش شایسته آن . د،بلکه فقط مردي است که اندامی متناسب و بالیده داردباش

این دختر از کمال . و در سمت چپ یکی از دختران اطلس قرار گرفته ;هاي افالطون گردد است که زینت بخش شانه

ند را یاري میکند که سنگینی جهان را بر دوشهاي زیبایی طبیعی و سالمت زنانه برخوردار است، و بآرامی مرد نیروم

شاید هنرمند پیکرتراش از این کار قصدي داشته و میخواسته است که نکته را با رمز و کنایه باز . خود تحمل نماید

ولی در نظر  ;هاي نیمه ویران عیبهایی میبیند متخصص صاحبنظر در شیوه پرداخت و جزئیات این کتیبه. گوید

ط دوستار هنرند عروس، هراکلس، و دختر اطلس، چون هر اثر دیگري در تاریخ پیکرتراشی جهان، به کسانی که فق

  . کمال نزدیکند
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  تجدید بناي آتن  -2

سبک دوریک، که در . م رهبر سراسر یونان است آتیک در معماریهاي خود، از لحاظ کثرت و کمال، در قرن پنجم ق

رنگ بر  ;نمایش میدهد، در اینجا ظرافت و رشاقت یونیایی را به خود میگیردنواحی دیگر پیکرهاي فربه و درشت را 

کسانی که خطر میکردند و به عزم سفر دریا از دیار خویش جدا میشدند، . خط، و زیور بر نظم و تقارن افزوده میشود

. ن برجاستبر پرتگاهی مخوف، در سونیون، معبدي براي پوسیدون ساخته بودند که اکنون یازده ستون از آ

به تشویق پریکلس، آتن مبالغی اعانه داد تا این معبد  ;ایکتینوس در الئوسیس معبد وسیعی براي دمتر طرح ریخت

کوهستان پنتلیکوس و ناحیه پاروس، که بزرگترین معادن . هاي الئوسی شایسته گردد توسعه یابد و براي جشنواره

و از این رو، معماران این شهر عالیترین مصالح بنایی را آسان و فراوان  رخام را در بردارند، به شهر آتن بسیار نزدیکند،

تا دوران شکستهاي اقتصادي ما، دموکراسیها بندرت توانسته یا خواستهاند که، چنین سخاوتمندانه، . به دست میآورند

  . هزینه بناهاي عمومی را بپردازند

) که ذخیره طالي آتن نیز بود(مجسمه آتنه پارتنون  ;بود) دالر 4200000(هزینه بناي پارتنون هفتصد تالنت 

دالر 18000000دالر صرف بناي ناتمام پروپوالیا، و معادل  2400000معادل  ;دالر ارزش داشت 6000000معادل 

دالر  16200000هزینه حجاریها و تزیینات به  ;در آتن و پیرایئوس صرف بناهاي کوچکتر دوران پریکلس شده بود

دالر صرف  57600000م، مردم آتن راي دادند که  ق 431تا  447ي هم، در طی شانزده سال، یعنی از بر رو ;میرسد

توزیع این مبلغ بین معماران و نقاشان و مباشران و غالمان، . ها و نقاشیهاي آن گردد تهیه بناهاي عمومی و مجسمه

  . در ایجاد رفاه و سعادت در آتن عصر پریکلس تاثیر فراوان داشت

آتنیانی که از ساالمیس بازگشته بودند، شهر . نه این فعالیتهاي هنري پرشور، اکنون با ابهام بسیار به تخیل میآیدزمی

  . خود را بر اثر اشغال سپاهیان ایران تقریبا یکسره ویران یافتند

عمارات آن  این گونه حوادث فجیع، اگر روحیات مردم شهر را چون. هر بنایی که ارزشی داشت، سراپا سوخته بود

بسیاري از زشتیها را برطرف میکند و )) کارهاي خدایی((این . ضایع و ویران نکند، به آنان ثبات و نیرو میبخشد

دست تصادف، علی رغم عناد انسانی، بسیاري از امور را به انجام . مسکنهاي نامناسب و ناشایست را از میان بر میگیرد

مردم . دست آید، کار و نبوغ آدمیان شهري زیباتر از شهر پیش پدید میآورد اگر در این بحرانها خوراك به ;میرساند

آتن، حتی پس از جنگ با ایران، قدرت کار و دهاي فراوان داشتند، و روح پیروزي نیز اراده و همت آنان را در کارهاي 

دوباره تاالر شهرداري،  ;مجلس اعیان تازهاي تشکیل یافت ;پس از یک نسل، آتن از نو بنا شد. بزرگ دو چندان کرد

، هیپودامس 446در حدود سال . ها و انبارهاي جدید ساخته شد ها و ایوانهاي نو، حصارهاي دفاعی، و بندرگاه خانه

هاي در هم و بی نقشه  به جاي کوچه ;میلتوسی، بزرگترین شهرساز عهد باستان، طرح یک پیرایئوس تازه را ریخت

بر یکی . هاي منظم به وجود آورد و، در این راه، شیوهاي نو برقرار ساخت چهارراه پیشین، خیابانهاي وسیع مستقیم با

از ارتفاعات شمال باختري آکروپولیس، و در فاصله یک کیلومتر و نیمی آن، جمعی از هنرمندانی که نامشان بر ما 

حجاران بر نماهاي  .استمجهول است، معبد پارتنون کوچکتري را بنا نهادند که به تسئوم یا معبد تسئوس معروف 

نقاشان به  ;در دو سر بنا، گرداگرد ستونهاي داخلی، افریزي قرار دادند ;ها نقشهاي زیبا پدید آوردند خارجی و کتیبه

هاي نازك مرمر میگذشت  ورقهرنگآمیزي گچبریها پرداختند و بر دیوارهاي قسمت داخلی، که با نور کمی که از 

تجدید بناي آکروپولیس بهترین و مهمترین کاري بود که براي  .کردندروشن شده بود، تصاویري روشن و زیبا نقش 

. معماران عصر پریکلس باقی مانده بود

تمیستوکلس بناي آن را آغاز کرد، و در آنجا . امور مذهبی آن شهر بود آکروپولیس از دیرباز مقر حکومت آتن و مرکز

شهرت یافت، ولی، پس از سقوط )) بناي صد پایی((طرح ریخت، که از آن رو به  )سی متر= (معبدي را به طول صد پا
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باید معبد آتنه زیرا معتقد بود که  ;تمیستوکلس، این کار تعطیل شد و جبهه اولیگارشیک با ادامه آن مخالفت ورزید

، که به دست ایرانیان ویران شده بود، بنا کرد، و گرنه بال و بدبختی بر شهر نازل ))آتنه شهر((را بر جاي معبد قدیمی 

را براي پارتنون در نظر گرفت، و هر چند )) بناي صدپایی((پریکلس، که به این خرافات پابند نبود، محل . خواهد شد

هنرمندان دوران پریکلس، بر دامنه . اره معترض بودند، مقصود خویش را به انجام رساندکه کاهنان تا پایان کار همو

جنوب باختري آکروپولیس، یک اودیون یا تاالر موسیقی بنیاد نهادند که، از لحاظ گنبد مخروطی شکلی که داشت، 

که از آن پس سر مخروطی شکل  این بنا به هجوسرایان محافظه کار بهانه داد. در بین عمارات آتن منحصر به فرد بود

قسمت عمده تاالر موسیقی از چوب ساخته شده بود، و بزودي . وي بنامند)) تاالر موسیقی((پریکلس را اودیون یا 

 ;در این تاالر، موسیقیدانان و نوازندگان، آهنگهاي خود را به گوش مستمعین میرساندند. مقهور گذشت زمان گردید

هر ساله، مسابقاتی که پریکلس براي نوازندگان و سرایندگان  ;تماشاگذارده میشد درامهاي دیونوسوسی به معرض

هاي مادي و معنوي امور توجه داشت، اغلب، خود از  این سیاستمدار، که به همه جنبه. مقرر داشته بود، اجرا میگردید

. داوران مسابقات بود

در دو سوي این جاده تندیسها . بود و بتدریج باال میرفت در ایام قدیم، راهی که به قله تپه منتهی میشد، پرپیچ و خم

و هدایایی قرار داشت که به االهه تقدیم شده بود، و در نزدیکی قله پلکانی وسیع و باشکوه از سنگ مرمر دیده میشد 

 بر باالي باروي جنوبی، کالیکراتس براي آتنه معبدي کوچک به سبک. که در دو سوي آن بارویی کشیده شده بود

  . نمایش میداد بالیونیایی بنا کرده بود که این االهه را به شکل پیروزي بی 

این . میآراست) که بخشی از آنها در موزه آتن باقی است(ستونهاي کوچک اطراف این بنا را نقوش برجسته زیبایی 

این پیروزیهاي مجسم به سبک فیدیاس . نشان میداد که غنایم خود را به آتن میآورند را)) پیروزیهاي بالدار((نقوش 

هاي  هاي جسیم االهه گرچه قدرتی که در آنهاست از پیکره ;ساخته شدهاند و بهترین مختصات آن را در بردارند

ه پیروزي که بند پایافزار پیکر. پارتنون کمتر است حرکاتی دلپذیرتر دارند،و لباسهایشان طبیعیتر تجسم یافته است

  . زیرا یکی از پیروزیهاي درخشان هنر یونان است ;خود را میبندد، این نام را در خور است

هاي موکنایی بنا کرد که داراي پنج مدخل  هاي آکروپولیس، منسیکلس مدخلی بزرگ به سبک دروازه بر باالي پله

بعدها، به سبب همین رواقهاي ستوندار، . ریک قرار داشتدر جلوي هر یک رواقی ستوندار به سبک دو ;کوچکتر بود

این رواقها، افریز و کتیبه داشتند، و باالي هر یک را . مشهور شد)) ها جلوي دروازه((سرتاسر این بنا به پروپوالیا یا 

یی، که در راهی که دروازه را به عمارت میپیوست، داراي ستونهایی بود به سبک یونیا. نماي مثلث شکلی زینت میداد

داخل جناح شمالی با نقاشیهاي پولوگنوتوس و هنرمندان دیگر . محیط دوریک خود کامال مشخص و نمایان بودند

تاالر ((بدین سبب، قسمت شمالی عمارت،  ;تزیین شده بود و چند لوحه نذري، از گل پخته یا مرمر، در آن جا داشت

کار در این قسمت، که یا بر اثر جنگ یا به . ود ناتمام مانده بودجناح جنوبی که کوچکتر ب. نام گرفته بود)) ها لوحه

منظور مخالفت با اعمال پریکلس تعطیل شده بود، مجموعهاي نامتناسب از اجزاي زیبا براي مدخل پارتنون برجا 

. گذارد

داشت بناي  ها، در سمت چپ، معبد ارختئوم بنا شده بود که به نحوي شگفتانگیز سبک شرقی در داخل این دروازه

هنگامی که آتن، بر اثر نبرد آیگوس پوتاموس، دچار فقر و آشفتگی گردید، هنوز بیش  ;این معبد با جنگ مصادف شد

محافظه کارانی که از انتقام قهرمانان باستانی . آغاز بناي آن پس از مرگ پریکلس بود. از نیمی از آن ساخته نشده بود

ا عقیده در این بود که ارختئوس و ککروپس، حتی آتنه که معبدي کهنتر زیر. بیم داشتند مشوق این کار بودند

داشت و مارهاي مقدسی که همواره بر آنجا میگذشتند، از اینکه پارتنون بر جایگاه دیگري بنا شده بود، خاطري آزرده 

  . داشتند و در صدد بودند که از آتن انتقام بستانند
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یک جناح آن به . ر میان بود در نقشه آن تاثیر کرد و وحدتش را بر هم زداغراض گوناگونی که از بناي این عمارت د

محراب، . آتنه شهر تعلق یافت و مجسمه قدیمی وي در آن جاي گرفت، و جناح دیگر ویژه ارختئوس و پوسیدون شد

الی و رواق شم. به جاي آنکه با یک ردیف ستون وحدتبخش احاطه شود، در میان سه رواق مجزا قرار گرفته بود

   .نبودندشرقی بر ستونهاي یونیایی بلندي قرار داشتند که در زیبایی از انواع خود کمتر 

در محراب، . در رواق شمالی، دروازه کاملی ساخته شده بود و گلهایی نقر شده بر سنگ مرمر، آن را زینت میدادند

چراغ بزرگی . آتنه قرار داشت، که از چوب ساخته شده و، به اعتقاد مردم مقدس، از آسمان فرود آمده بودپیکره اولیه 

  . که هرگز شعلهاش نمیمرد نیز در این محراب جاي داشت

و آن را، مانند سرستونهاي کورنتی خود، با شکل  عصر خود بود، این چراغ را از طال ساخته چلینیکالیماخوس، که 

این دخترکان  .بود)) کاریابی((یا )) دوشیزگان((دروازه جنوبی همان رواق معروف . برگهاي اقوینطون آرایش داده بود

که به شکل زنی تراشیده (یکی از این گونه ستونها . بودهاندبردبار، به ظن قوي، از اعقاب زنان زنبیل به دست شرقی 

این . در ترالس، واقع در آسیاي صغیر، به دست آمده و اصل شرقی و شاید آشوري آنها را آشکار میسازد) شده بودند

یش ها از لحاظ لباس بسیار عالی ساخته شدهاند، و خمیدگی طبیعی زانوها حالت آزاد و آسوده آنان را نما پیکره

ولی این بانوان سخت و استوار، آن قدر نیرومند به نظر نمیآمدند که بتوانند با استحکام و قدرت خود، چون . میدهد

این انحرافی بود ذوقی که شاید فیدیاس هرگز بدان . عالیترین انواع معماري، اطمینان و اعتماد در آدمی پدید آورند

. رضا نمیداد

  پارتنون -3

وس، به یاري کالیکراتس و تحت نظارت فیدیاس و پریکلس، بناي معبد جدیدي را براي آتنه ، ایکتین447در سال 

)) دوشیزگان((وي، در انتهاي غربی عمارت، براي دختران کاهنه آتنه تاالري ساخت و آن را خانه . پارتنون آغاز کرد

. معماري، به کل آن بنا اطالق شدنام گذارد، ولی با گذشت زمان سهل انگار، نام این جز، به حکم نوعی استعاره 

هاي آهن داشت، مصالح کار خود قرار داد و مالط به کار  هایی از دانه ایکتینوس مرمر سپید کوه پنتلیکوس را،که رگه

هاي سنگ را چنان بدقت چهار گوش ساخته و صیقل داده بود که هر پاره، پاره دیگر را به خود میگرفت و  پاره. نبرد

قطعات استوانهاي شکل ستونها را سوراخ میکرد تا تیر نازکی از چوب زیتون در . د به نظر میآمدچون یک قطعه واح

سپس قطعات ستون را بر روي هم میگذارد و قطعه باالیی را آن قدر بر قطعه زیرین میگرداند و . آنها جاي دهد

  . میانشان تقریبا از نظر محو میشدمیسایید که دو سطح مجاور صاف و هموار گشته، به یکدیگر میپیوستند و فاصله 

  . طرح آن مستطیل بود. این بنا به سبک دوریک یکدست، و از سادگی بناهاي دوران کالسیک برخوردار بود

زیرا یونانیان به اشکال مستدیر و مخروطی توجهی نداشتند، و از این روي، در معماري یونان، طاق مرسوم نبود، هر 

. متر 20 30 70: ابعاد عمارت از حدود اعتدال تجاوز نکرده بود. آن آشنایی داشتهاندچند که معماران بدون شک با 

گویا، در سراسر این بنا، تناسبی چون قانون تناسب پولوکلیتوس رعایت شده بود، و همه مقیاسات آن با قطر ستون 

نجا، هر ستون پنج برابر قطر خود اما در ای. در پوسیدونیا، ارتفاع ستون چهار برابر قطرش بود. تناسبی معین داشتند

این سبک نو، با کامیابی تمام، بین استحکام سبک اسپارتی و رشاقت شیوه آتیکی، حد وسط را  ;بلندي داشت

قطورتر، و از میانه تا باال، بتدریج باریک ) سانتیمتر 2در حدود (در هر ستون از پایه تا میانه اندکی . برگزیده بود

  . تونبندي خود متمایل بودمیشد، و به طرف مرکز س

ها از  هر خط افقی که بر پایه ستونها و بر کتیبه. ها قرار داشتند اندکی از بقیه قطورتر بودند ستونهایی که در گوشه

یک سر به سر دیگر کشیده میشد اندکی انحنا داشت، چنانکه اگر چشم بر یک سر هر خط ظاهرا افقی قرار میگرفت، 

ها مربع کامل نبود، بلکه طرح آنها چنان بود که از  نقوش چهارگوش کتیبه. یتوانست دیدآن سوي خط را بتمامی نم
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انحنایی که به خطوط افقی میدادند، شیوه هوشیارانهاي بود که خطاي باصره را اصالح . پایین مربع کامل به نظر آیند

و ستونها از پایین به باال بتدریج  ;یرسیداگر چنان نمیکردند، خطوط پایه ستونها، در میان، فرو رفته به نظر م ;میکرد

اما این گونه دقت، بدون شک، مستلزم . ها باریکتر از دیگران و متمایل به بیرون دیده میشد نازك، و ستونهاي گوشه

این معبد تنها یکی از مظاهر کمال معماري یونان را، که در آن علم و  ;آگاهی فراوان بر ریاضیات و علم مناظر بود

در بناي پارتنون، چنانکه در علم فیزیک معلوم است، هر خط مستقیم . ت به هم داده بودند، تشکیل میدادهنر دس

و هر جز آن به صورت ترکیبی دقیق، چنانکه در نقاشی مشهود است، به سوي مرکز گرایش  ;داراي انحنایی بود

. سنگها حیات و آزادي میبخشیددر نتیجه، نرمی و زیبایی خاصی در آن پدید آمده بود که گویی به  ;داشت

تزیینات افریز، که بر باالي قسمت ساده کتیبه قرار داشت، از یک ردیف شیارهاي عمودي سه گوش تشکیل یافته، و 

این نود و دو نقش چهارگوش داراي تصاویري . هاي معینی، نقوشی چهارگوش جاي گرفته بودند در میان آن، با فاصله

از پیکار یونانیان با مردمان تروا و : را نمایش میدادند)) توحش((و )) تمدن((جدال میان  برجسته بودند که بار دیگر

این الواح، بدون . سخن میگفت، و جنگ میان الپیتها و قنطورسها، و نزاع خدایان و غوالن را بیان میداشت آمازونها

این . ي گوناگون هستند، و استادانی چند، با ورزیدگیهاي ناهمسان، به تراشیدن آنها پرداختهاندشک، اثر دستها

لکن، سر برخی از قنطورسها گویی اثر قلم رامبراند  ;حجاریها، از لحاظ زیبایی و کمال، به پایه افریز محراب نمیرسند

و بر نماي شرقی،  ;رمانان حجاري شده بودهایی به قامت قه بر نماهاي مثلثی شکل خارجی، پیکره. است بر سنگ

در اینجا، پیکره نیرومند و خمیده تسئوس، و . را میتوانستند دید زئوسباالي مدخل، تماشاگران والدت آتنه از سر 

تسئوس به شکل غولی ساخته شده بود که قدرت تفکر فلسفی و  .میشدنقش زیباي ایریس هرمس مونث نیز دیده 

جامهاي که ایریس به تن داشت بر اندامهایش چسبیده بود، اما در  ;آرامش مردم متمدن در سیمایش هویدا بود

نقوش . ازي نگیرد، باد موافق نیستهمان حال باد بر آن میوزید زیرا، به عقیده فیدیاس، بادي که جامهاي را به ب

دیگري که در این قسمت به نظر میرسید، یکی پیکره هبه، االهه جوانی بود که جام خدایان اولمپ را از باده آسمانی 

در گوشه سمت چپ، سر چهار اسب دیده میشد که با چشمان . پر میساخت، و دیگري نقش پروقار االهگان سرنوشت

دهانهاي کف کردهاي که حکایت از سرعتشان میکرد، طلوع خورشید را اعالم میداشتند، و درخشنده، منخرین باز، و 

بر گوشه سمت راست، ماه گردونه خود را به سوي مغرب خویش میراند این هشت اسب زیباترین اسبان تاریخ 

ود در اینجا باز در نماي غربی، پوسیدون، بر سر حکمرانی آتیک، با آتنه به مجادله برخاسته ب. حجاري میباشند

نقوش . گویی این اسبان میخواستند که سخافت کارهاي آدمیان را جبران کنند ;تصاویر چند اسب دیده میشد

شاید بدنهاي . کسانی که تکیه داده و آرمیدهاند، با فخامتی غیر واقعپردازانه، از جویبارهاي آرام آتن حکایت میکرد

نان را زیاده از حد بزرگ ساخته باشند، لکن، در تاریخ حجاري جهان، مردان را بیش از اندازه عضالنی، و پیکر ز

بندرت دیده شده است که چندین پیکره گوناگون تا این حد طبیعی و ماهرانه در سطح باریک یک نماي مثلث گرد 

ز گوشت و خون هاي دیگر از سنگند، اما اینها ا همه پیکره: ((کانووا از این نقوش توصیفی مبالغهآمیز کرده است. آیند

این افریز، که مشهورترین نقوش . ها زیباترند زنان و مردانی که بر افریز نقش شدهاند، از این پیکره.)) پدید آمدهاند

به گمان . متر، در رواق و بر باالي دیوار خارجی محراب کشیده شده بود160برجسته جهان را در برداشت، به طول 

آتیکی، به مناسبت جشن مسابقات سراسري آتن، آتنه را ستایش میکنند و ما، در این نقشها، دختران و پسران 

گروهی از آنان بر افریز غربی و شمالی، و گروهی دیگر بر افریز جنوبی حرکت . هدایایی به پیشگاهش تقدیم میدارند

، هدایا و بخشی از غنایم االهه نیز، با فخرو غرور. میکنند، و در افریز شرقی، هر دو گروه در برابر االهه قرار میگیرند

صاحبدولتان بر  ;سوارانی زیبا بر اسبانی زیباتر نشستهاند. شهر خود را به زئوس و سایر خدایان اولمپی تقدیم میکند

دوشیزگان خوبروي و پیران  ;ها جاي گرفتهاند، و توده مردم دلشادند که در رکاب آنان پیاده راه میسپرند گردونه
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هاي شراب مقدس را بر دوش حمل  خدمتگزاران کوزه ;ن و سینی نان بر دست دازندخاموش و آرام شاخه زیتو

هایی را که زمانی دراز پیش از این روز مقدس براي االهه بافته و قالبدوزي  بانوان صاحب شوکت جامه ;میکنند

ر و آرام یا با کسانی که جهت قربان شدن انتخاب شدهاند، همچون برهاي بردبا ;کردهاند، به پیشگاه وي میبرند

دختران طبقات باال وسایل اجراي مراسم و لوازم قربان کردن  ;خشمی که از وقوف بر تقدیر خود دارند، پیش میروند

آدمیان و جانوران، در تاریخ جهان، . نوازندگان، با فلوتهاي خود، نغماتی بیمرگ و بی آهنگ مینوازند ;را حمل میکنند

حجاران میتوانستند در سنگی به قطر کمتر از شش . یل و تکریم شدهاندبندرت با هنري چنین رنجآمیز تجل

سانتیمتر، با سایه زدن و کنده کاري، چنان عمق و بعدي ایجاد کنند که یک اسب، یا یک اسب سوار، در آن سوي 

و  چنین نقش برجسته بدیع. اسب دیگر به نظر رسد، در حالی که همه برآمدگی آنها از سطح به یک اندازه است

زیرا کسی نمیتوانست بآسانی در آن به تامل پردازد و  ;بیمانندي را در محلی چنان بلند جاي دادن شاید خطا باشد

. همه زیبایی و ظرافت آن را دریابد

اما . چنان کردهام تا خدایان آنها را ببینند: گفت فیدیاس، براي معذور داشتن خویش، بدون شک چشمکی زده، می

  . ي پیکرتراشی میکرد، زمان مرگ خدایان فرا رسیده بوددر آن هنگام که و

دو ردیف  ;قسمت داخلی نسبتا کوچک بود. مدخل معبد درونی در زیر افریزي قرار داشت که نقش خدایان بر آن بود

ستون دوریک که سقف را نگاه میداشتند، بیشتر فضاي معبد را گرفته بودند و آن را به یک صحن و دو راهرو تقسیم 

اما، در انتهاي غربی، آتنه پارتنون چشمان پرستندگان خود را با طالهاي جامه خویش کور میساخت، یا با . ردندمیک

در پشت سر او، سراي دوشیزگان بود، که چهار ستون . نیزه و سپر و مارهایی که داشت آنان را به وحشت میافکند

اما  ;بود که مقداري نور از آن به داخل محراب میتابید هاي مرمر سقف چنان شفاف ورقه. یونیایی آن را زینت میدادند

عالوه بر این، دینداري نیز، چون . در عین حال، تیرگی آن نیز به قدري بود که نفوذ حرارت خورشید را مانع میشد

ود، قرنیزها با دقت و ظرافت بسیار آرایش یافته، و روي آن با سفال پوشانده شده ب. عشق، از خورشید رویگردان است

بسیاري از قسمتهاي معبد را به رنگهاي روشن زرد و آبی و قرمز، و . و ناودانهایی آب باران را از آن به پایین میآورد

زمینه  ;بخشی از نقوش و زمینه افریز و شیارهاي عمودي آن آبیرنگ. مرمرها را به رنگ شیر و زعفران درآورده بودند

مردمانی که به آسمان مدیترانه خو کردهاند . آن به رنگهاي مختلف بود و اشکال میان ;نقوش چهار گوش افریز، سرخ

  . رنگهاي روشن را بیش از رنگهاي تیرهاي که با فضاي ابرآلود اروپاي شمالی سازگار است دوست میدارند

زیرا،  ;دپارتنون، که در این روزگاران همه رنگهاي خود را از دست داده است، در هنگام شب از همیشه زیباتر مینمای

از میان ستونهاي آن، چشم اندازهاي آسمان که پی در پی تغییر مییابد، یا ماه که همواره معبود آدمیان بوده است، و 

   .میکنندیا چراغهاي شهر خفته که با نور ستارگان میآمیزند، جلوه گري 

زیرا گرچه شاهکارهاي آن یک به یک طعمه آز و اشتهاي زمان شده  ;حصول تمدن آن بودهنر یونان بزرگترین م

است، هنوز از شکل و روح آن بخشی عظیم باقی است تا محرك و راهنماي هنرهاي بسیار، نسلهاي بسیار، و 

. هنر یونان نیز، چون همه کارهاي انسانی، از خطا و نقص خالی نبود. کشورهاي بسیار شود

ها در  اما اغلب از کمال این مجسمه ;راشی آن بیش از حد به جسم توجه داشت و بندرت به روح میپرداختپیکرت

معماري یونان، از لحاظ شکل و سبک، محدودیت بسیار داشت و . شگفت میافتیم، اما حیاتی در آنها احساس نمیکنیم

تقریبا همه بناهاي بزرگ در قلمرو دین  .یک هزار سال پایبند طرح مستطیل و ساده تاالرهاي بزرگ موکناي بود

معماران از کارهاي دشوار، چون طاق زدن و گنبد ساختن که شاید میدان عمل و ابتکارشان را توسعه بیشتري . بودند

. ستونهاي داخلی، که بر روي هم قرار گرفته بودند، سقفها را به نحوي نازیبا نگاه میداشتند. میداد، اجتناب میکردند
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یی که حجمشان با گنجایش بنا هیچ سازگار نبود، فضاي درون معابد را گرفته بودند، و طرز آرایش آنها از ها مجسمه

   .بودسادگی و تقیدي که در سبک کالسیک دیده میشود عاري 

اگر . ک از این نقایص بر این حقیقت پرده نمیکشدولی هنر یونان بود که سبک کالسیک را پدید آورد، و هیچ ی

یعنی  ;بخواهیم مطالب این فصل را در خاتمه باز بیان کنیم، باید بگوییم که اساس هنر یونان نظم و شکل آن است

غلبه عقل،  ;رعایت تناسب در اجزا، و رعایت وحدت در صورت کلی ;حفظ اعتدال در طرح، در حالت، و در تزیین

هیچ سبکی، . و فخامتی که گروگان حجم نیست ;کمالی آرام، که به سادگی خود قانع است ;احساس بدون فنا شدن

  . جز سبک گوتیک، تا این حد در هنرهاي ادوار بعد موثر نبوده است

و تا دیروز، ستونهاي یونانی بر جهان  ;هاي پیکرتراشی جهان هستند هاي یونان باستان هنوز عالیترین نمونه مجسمه

جاي بسی خرسندي است که از زیر تاثیر . حکمفرما بود و نمیگذاشت که اشکال دلنشینتري رواج یابد معماري

زیرا که کمال نیز خود، اگر به یک حال باقی ماند و تحول نیابد، خاطر را آزرده خواهد  ;یونانیان بیرون میشویم

ه حیات عقل را مجسم میساخت، و سبک امازمانی دراز بعد از آنکه این آزادي تحقق یافت، هنر یونان ک. ساخت

  .کالسیک که خاصترین ارمغان یونان به جهان بشریت بود، دوباره راهنما و الهامبخش و محرك ما خواهد شد

فصل پانزدهم

  پیشرفت علوم

  

م از هنر از دین الهام میگیرد، درا. هنر، درام، و فلسفه: فعالیتهاي فرهنگی یونان در دوران پریکلس در سه جهت است

از این روي،  ;وجود هر جمعیت مذهبی مستلزم عقیدهاي ثابت و مشترك است. میدان جنگ، و فلسفه از قربانیان

دیر یا زود، هر دینی با جریان تند و پرتحول غیر مذهبی، که در عرف ما به پیشرفت علم موسوم است، مواجه میشود 

هاي مردم تاثیر مستقیم  هود و آشکارا نبود و در زندگی تودهاین نزاع در آتن همیشه مش. و با آن به نزاع بر میخیزد

دانشمندان و فالسفه، بی آنکه عقاید دینی مردم را صریحا مورد حمله و انتقاد قرار دهند، به کار خود ادامه . نداشت

صورت تمثیل در میدادند و غالبا، براي آنکه آتش نزاع را فرو نشانند، مصطلحات کهنه دینی را به رمز و کنایه یا به 

  . مورد عقاید تازه خود به کار میبردند

چنانکه در مورد آناکساگوراس، آسپاسیا، . فقط گاه گاه این نزاع علنی میشد و به مسئله مرگ و زندگی مبدل میگشت

ولی به هر حال این نزاع وجود داشت، و در عصر پریکلس امري . دیاگوراس ملوسی، اوریپید، و سقراط چنین شد

بود و به اشکال و انحاي گوناگون ظاهر میگشت و در گفتارهاي شکاکانه سوفسطاییان، و در ماده گرایی  اساسی

این کیفیت در تورع اشیل و الحاد اوریپید، و حتی در شوخ . ذیمقراطیس، با وضوح و صراحت تمام جلوه گر بود

ید، و در محاکمه و مرگ سقراط، دوباره، با طبعی گستاخانه آریستوفان محافظه کار نیز با اندکی ابهام به نظر میرس

  . در عصر پریکلس، حیات فکري آتن در اطراف این موضوع دور میزد. شدت تمام ظاهر شد

I  -  ریاضیدانان  

در یونان قرن پنجم، علم محض هنوز فرع فلسفه بود، و کسانی که به آموختن و تکمیل آن میپرداختند بیشتر 

بلکه از لوازم منطق به شمار میرفت، و ان، ریاضیات عالی براي عمل و محاسبه نبود، در نظر یونانی. فالسفه بودند

. بیشتر به کار ترکیب و بناي ذهنی یک جهان انتزاعی میپرداخت و به تسخیر محیط طبیعی و مادي توجهی نداشت

، دو خط 1یک خط کوچک عمودي عالمت  .بودعلم حساب متداول، قبل از دوران پریکلس، ابتدایی و خالی از دقت 

به وسیله حرف اول این  10000و  1000و  100و  10و  5. بود 4، و چهار خط عالمت 3، سه خط عالمت 2عالمت 
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در ریاضیات . pente, deka, hekaton, chilioi,myrioi: اعداد به زبان یونانی نمایش داده میشد، از این قرار

سیستم اعشاري، که از مصر آمده بود، سیستم شمار اثنی عشري یا دوازدهی، و . یونان براي صفر عالمتی نبود

و هنوز هم در صفحه ساعتها و بر (سیستم شمار ستینی یا شصتی در نجوم و جغرافیا، که از بابلیان اخذ شده بود 

میدهد که ریاضیات یونان، چون ریاضیات اروپاي ما، اصل و  بخوبی نشان) ها و کرات جغرافیایی دیده میشود نقشه

یک کسر : کسور متعارفی موجب دردسر بود. محاسبات ساده مردم شاید با چرتکه انجام میگرفت. منشا شرقی دارد

به این صورت  32/23مثال : بدین ترتیب ;بود، تبدیل میکردند 1مرکب را به چند کسر، که صورت هر یک از آنها 

  . 32/1+  16/1+  8/1+  2/1میشد  تجزیه

هندسه علمی بود که فالسفه بدان رغبت تمام داشتند، اما باز . از جبر و مقابله یونان پیش از مسیحیت خبري نداریم

نه براي فواید عملی آن، بلکه از آن روي که جنبه نظري داشت، استدالل منطقی در آن بود، دقت و وضوح را به هم 

این ریاضیدانان، که دلبسته ماوراالطبیعه بودند، خود را با سه مسئله . فکر را بر عهده داشت میآمیخت، و معماري

  . تربیع دایره، تثلیث زاویه، تضعیف مکعب ;مشغول میداشتند

. ، اثر آریستوفان، نشان میدهد که مسئله اول تا چه حد توجه مردم را به خود جلب کرده بود))پرندگان((کمدي 

هرمان این نمایشنامه است، پرگار و خط کش به دست، وارد صحنه میشود و به تماشاگران میگوید که ، که ق))متون((

البته مسئله این بود که چگونه میتوان )). چگونه دایره خود را تبدیل به مربع کنید((میخواهم به شما بیاموزم که 

هاي بعد، قواعد  مسائل بود که فیثاغورسیان دوره شاید بر اثر این گونه. دایره را به مربعی به همان مساحت تبدیل کرد

و قطع ) بیضی(همین فیثاغورسیان بودند که با تحقیق در قطع ناقص . را وضع کردند نامتوافقاعداد اصم و کمیات 

تحقیقات . روطی را براي آپولونیوس پرگایی باز کردندراه تحقیق در مقاطع مخ) سهمی(، و قطع مکافی )هذلولی(زاید 

غیر از بقراط (، بقراط خیوسی 440در سال . آپولونیوس در تاریخ علوم ریاضی، داراي مقام و اهمیت بسزایی است

به مربعی به همان سطح را حل  هاللاولین کتاب مشهور خود را در علم هندسه انتشار داد و مسئله تبدیل ) طبیب

، هیپیاس الئایی موفق شد، به وسیله یک قوس تربیع، زاویه را به سه قسمت مساوي تقسیم 420در حدود سال . کرد

در ترسیم خطوط به شرایط معین، هیچ کس، حتی ((، ذیمقراطیس آبدرایی اعالم داشت که 410در حدود سال . کند

وي چهار کتاب در هندسه نوشت و براي تعیین مساحت مخروط و هرم .)) ه پایه من نرسیده استاز مصریان، ب

بر روي هم، یونانیان به همان میزان که . از این روي، میتوان ادعاي او را قابل بخشایش دانست ;قواعدي عرضه داشت

ر هنرشان نیز دخالت موثر و اساسی در ریاضیات ناتوان بودند، در هندسه قدرت فراوان داشتند، و این علم حتی د

اشکال هندسی زینت بخش معماري و سفالگري بود، و در بناي پارتنون نسبتها و خمیدگیها همه از روي . یافته بود

. اصول هندسی معین میشد

II -  آناکساگوراس  

در آکراگاس، . دین بوددر اعتالي عصر پریکلس، قانون آتن ستارهشناسی را تحریم کرد، و این بخشی از نزاع علم و 

در الئا، پارمنیدس از کرویت زمین . امپدوکلس اعالم داشت که نور مدتی وقت میگیرد تا از نقطهاي به نقطه دیگر رود

در تب، . سخن گفت و آن را به پنج منقطه تقسیم کرد، و نشان داد که همیشه بخش روشن ماه رو به خورشید دارد

رس بود، گفت که زمین مرکز کاینات نیست و تنها یکی از چندین سیارهاي است که فیلوالئوس، که از پیروان فیثاغو

لئوکیپوس، شاگرد فیلوالئوس، پیدایش ستارگان را معلول احتراق و تمرکز . در گردشند)) آتش مرکزي((به دور 

ذیمقراطیس، که در آبدرا، . به سوي هم کشیده شدهاند)) در حرکت دایره وار گرداب کیهانی((موادي میدانست که 

شاگرد لئوکیپوس و پژوهنده علوم بابلیان بود، چنین عقیده داشت که کهکشان از ستارگان کوچک بیشمار پدید آمده 

در خیوس، اوینوپیدس انحراف . است، و تاریخ فلکی را تصادم ادواري و انهدام جهانهاي نامعدود میدانست
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مه مستعمرات یونان، بی آنکه ابزار و وسایل تحقیقات علمی موجود در قرن پنجم، تقریبا در ه.منطقهالبروج را دریافت

  . باشد، پیشرفت علوم شگفتانگیز بود

ولی هنگامی که آناکساگوراس در آتن به کار علم پرداخت، دوستی پریکلس را به همان اندازه مشوق خود یافت که 

، در بیست سالگی، از 480وي به سال . نظر مجلس و افکار عمومی را با بحث و تحقیق آزادانه مخالف میدید

کالزومناي به آتن آمده بود و، بر اثر تعلیمات آناکسیمنس، چنان شیفته افالك و ستارگان گردیده بود که یک بار در 

.)) تحقیق در ماهیت خورشید و ماه و آسمان: ((جواب کسی که از او درباره غایت هستی سوال کرده بود، چنین گفت

در . ی را که از پدر خویش به ارث برده بود نادیده گرفت و به ترسیم نقشه زمین و آسمان پرداختآناکساگوراس مکنت

نتیجه این کار، هنگامی که روشنفکران آتن کتاب در باب طبیعت او را بزرگترین کتاب قرن میخواندند، او خود در 

  . نهایت فقر زندگی میگذراند

در اینجا، آناکساگوراس میگفت که جهان در اصل انبوه درهمی از . بود این کتاب ادامه سنن و افکار مکتب یونیایی

هاي گوناگون، و به صورت مادهاي لطیف بوده است که عقل محیطی یا نوئوس در آن تاثیر کرده، و به اصل  تخمه

نیز همچنانکه عقل به مجموعه اعمال آدمی نظم میبخشد، عقل جهانی . حیات و حرکت انسانی شبیه و وابسته است

در آنها ایجاد کرد، و در جهت تکوین و تکامل  گردشاريهاي نخستین را به سامان آورد، حرکت دورانی و  انبوه تخمه

و  ;)خاك(، آب، زمین )باد(آتش، هوا : ها را به چهار عنصر تقسیم کرد این دوران، تخمه. اشکال آلی قرارشان داد

در نتیجه این دوران . ((طبقه خارجی از اثیر، و طبقه داخلی از هوا بود: جهان را به صورت دو طبقه از هم جدا ساخت

شدید، اثیر آتشینی که زمین را احاطه کرده بود، پاره سنگهایی را از زمین جدا ساخت و ستارگان فروزنده را پدید 

خورشید توده : ((هاي فروزان سنگ پدید آمدهاند ید و ستارگان از تودهآناکساگوراس معتقد بود که خورش.)) آورد

ها از شدت بیفتد،  و هر گاه که دوران این توده)) ;سرخ و گدازانی است که چندین برابر از پلوپونز بزرگتر است

آن  ماه جسم سخت و درخشانی است که بر سطح. سنگهاي طبقه خارجیشان به صورت شهاب بر زمین فرود میآیند

ها وجود دارد، و نور خود را از خورشید کسب میکند و از همه اجرام سماوي به زمین نزدیکتر  ها و دره دشتها و کوه

و کسوف هنگامی است که ماه بین زمین ... خسوف وقتی روي میدهد که زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد. ((است

انسان و ((گر نیز چون زمین مسکون باشند و بر روي آنها شاید برخی از اجرام سماوي دی.)) و خورشید حایل شود

از طبقه .)) موجودات جاندار پدید آیند، و انسانها در شهرها زندگی کنند و چون ما در کشتزارها به زراعت پردازند

اثر از رقیق شدن جو بر . داخلی یا گازي سیاره ما، بر اثر درجات مختلف تکاثف، ابر و آب و خاك و سنگ پدید آمد

کمیت ماده هرگز .)) از تصادم ابرها رعد، و از اصطکاك آنها برق حادث میگردد. حرارت خورشید، باد ایجاد میشود

همه اشیاي . ها به هنگام خود به دریا مبدل خواهند شد تغییر نمییابد، لکن موجودات همگی آغاز و انجام دارند، و کوه

. د آمدهاند، و این اجتماع روز به روز محدودتر و دقیقتر شده استگوناگون جهان از اجتماع اجزاي متجانس به وجو

. همه موجودات آلی، در اصل، از خاك و رطوبت و گرما پدید آمدند و پس از آن همواره از یکدیگر تولید میشوند

اشد و انسان از سایر موجودات تکامل بیشتر یافته است، زیرا که قامت راست وي موجب شده است که دستانش آزاد ب

. اشیا را بگیرد

این نکات برجسته یعنی بیان اساس علم آثار علوي یا کائنات جو، تعلیل صحیح خسوف و کسوف، فرض خردگرایانه 

پیدایش سیارات، پی بردن به عاریتی بودن نور ماه، و مفهوم ذهنی انسان و حیوان آناکساگوراس را کوپرنیک و در 

ي در توجیه و تعلیل حادثات طبیعی و تاریخی، اصل عقل محیطی اگر و. عین حال داروین عصر خود ساخت

آتنیان شاید بر . را دخالت داده بود، ممکن بود که مردم آتن به آرا و عقاید او با دیده عفو بنگرند) نوئوس(

در تراژدیهاي اوریپید، وسیلهاي است  ))خدایاندخالت ((وي، چون )) عقل محیطی((آناکساگوراس بدگمان بودند که 
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وقتی، . ارسطو گوید که آناکساگوراس میکوشید براي هر چیز علت طبیعی بیان کند. براي رفع خشم و نفرت مردم

گوسفندي را نزد پریکلس آوردند که فقط یک شاخ بر پیشانی داشت، و کاهن غیبگو آن را از عالمات آسمانی 

ولی آناکساگوراس سر حیوان را شکافت و نشان داد که مخ وي، به جاي آنکه دو طرف جمجمه را پر کند، در  ;دانست

. وسط نمو کرده و یک شاخ به وجود آورده است

آناکساگوراس سقوط شهاب را براساس قوانین طبیعی تعلیل کرد و افکار ساده دالن را برانگیخت و بسیاري از خدایان 

  . هاي را تا پایه مجرداتی مجسم تنزل دادو قهرمانان اسطور

ولی . لقب دادند)) عقل محیطی((مردم آتن نخست با عقاید آناکساگوراس مخالفتی نکردند و فقط، بکنایه، او را 

عاقبت، چون براي تضیعف پریکلس راه دیگري یافت نشد، کلئون، رقیب عوامفریب وي، آناکساگوراس را به بیدینی 

تودهاي سنگ فروزان و آتشین ) که هنوز در نظر مردم یکی از خدایان بود(وي خورشید را  متهم ساخت و گفت که

کلئون چنان سرسختانه در این کار مداومت ورزید که فیلسوف سرانجام، علی رغم دفاع دلیرانه . دانسته است

شوکران رغبتی نداشت، به المپساکوس، کنار داردانل، گریخت و در آنجا به تعلیم  و چون به ;شدپریکلس، محکوم 

دیرزمانی : ((هنگامی که آناکساگوراس شنید که مردم آتن به مرگ محکومش ساختهاند، گفت .شدفلسفه مشغول 

و چند سالی بیش نگذشت که در هفتاد و سه سالگی )) ;محکوم داشته استاست که طبیعت، آنان را نیز چون من 

  . درگذشت

در بین یونانیان، یک تقویم  ;گاهشماري آتن حاکی از آن است که این مردم در علم نجوم چندان پیشرفتی نداشتند

دید، یکی از چهار و هر ناحیه، براي آغاز سال ج ;هر دولت براي خود تقویمی داشت. عمومی و مشترك موجود نبود

ها را از روي گردش ماه، و  تقویم آتیک ماه. ها نیز در همه جا یکسان نبود حتی نام ماه. نقطه ممکن را اتخاذ کرده بود

روز میشد، ناچار هر دو سال یک بار،  360چون دوازده ماه قمري فقط . سالها را از روي گردش خورشید معین میکرد

چون این کار سال را ده روز . تا تقویم را با گردش خورشید و فصول مطابقت دهند ماه سیزدهمی بر آن میافزودند

ده )) (دکاد((روز باشد، و هر ماه به سه  30و  29هاي قمري، بتناوب،  درازتر میکرد، سولون قول بر این نهاد که ماه

هشت سال یک بار، یک ماه را حذف چون باز چهار روز باقی میماند، یونانیان، هر  ;تقسیم شود) روزه، و گاه نه روزه

 .شدندروزه هم  3651,  4از این راه، که به نحوي باورناپذیر بغرنج مینماید، مردم یونان داراي سالهاي . میکردند

وراس طغیان ساالنه رود نیل را از ذوب آناکساگ. هاي جغرافیایی نیز پیشرفتهایی حاصل شد در این بین، در زمینه

  . و راي وي درست بود. شدن برفها و ریزش بارانهاي بهاري در حبشه ناشی میدانست

زمینشناسان یونان معتقد بودند که تنگه جبل طارق شکافی است که بر اثر زمین لرزه پدید آمده، و جزایر دریاي اژه 

، کسانتوس لیدیایی میگفت که دریاي مدیترانه و دریاي سرخ 496در حدود سال . نتیجه فرو نشستن آب دریاست

اشیل گوید که در عصر وي عقیده بر این بوده است که جزیره سیسیل در  ;قبال از طریق سوئز به هم راه داشتهاند

) 485 - 521(سکوالکس کاریایی . اصل به ایتالیا پیوسته بوده و، بر اثر جنبش ناگهانی زمین، از آن جدا شده است

، هانوي کارتاژي با ناوگانی 490در حدود سال . نیز در سراسر سواحل مدیترانه و دریاي سیاه به سیاحت پرداخت

چنین سفر . کیلومتر از سواحل باختري افریقا را پیمود 4180مرکب از شصت کشتی از جبل طارق گذشت و تقریبا 

در پایان قرن پنجم، نقشه جغرافیایی . نیان نمیبینماکتشافی پرخطري را در حدود جرئت و توانایی هیچ یک از یونا

علم فیزیک، تا آنجا که ما خبر داریم، چندان پیشرفتی نکرده بود، هر چند که منحنیات . مدیترانه در آتن فراوان بود

، فیثاغورسیان 450در حدود سال . پارتنون نشان میدهد که در علوم مربوط به نور، آگاهیهاي بسیار داشتند

امپدوکلس و جمعی دیگر از فالسفه . رترین نظریه علمی یونانی، یعنی فرضیه ترکیب اتمی ماده، را بنیاد نهادندپایدا
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گفتند که انسان از مراحل حیاتی پستتري تحول و تکامل یافته، بتدریج، در طول زمانی دراز، از حیوان وحشی به 

  . انسان متمدن تبدیل شده است

III  - بقراط  

حتی در قرن پنجم، طب یونانی با . بزرگترین واقعه تاریخ علم یونان پیدایش طب عقالنی بود در عصر پریکلس،

معالجه معمول در این معابد، . مذهب بستگی بسیار داشت، و درمان بیماریها بر عهده کاهنان معبد آسکلپیوس بود

. د و آرامش روحی به وي میبخشیدترکیبی بود از طب تجربی و مراسم و اوراد موثري که در مخیله بیمار اثر میکر

اما طب غیر مذهبی با طب مذهبی رقابت . شاید از خواب مغناطیسی و بیهوش کردن بیمار نیز استفاده میکردند

و هر چند که هر دو گروه اصل علم خود را به آسکلپیوس نسبت میدادند، پزشکان غیر دینی از توسل به دین  ;میکرد

  . ات معجزهآمیز نداشتند، و رفته رفته پزشکی را بر اساسی عقالنی قرار دادندامتناع میکردند، ادعاي معالج

این مدارس عبارت بودند از مدرسه . پزشکی غیر مذهبی، در یونان قرن پنجم، در چهار مدرسه بزرگ رو به کمال نهاد

لس، که نیمی اهل در آکراگاس، امپدوک. کوس و کنیدوس در آسیاي صغیر، کروتونا در ایتالیا، و مدرسه سیسیل

اخباري که . فلسفه و نیمی اهل معجزه بود، در افتخارات پزشکی آرون که ذهنی عقالنی و منطقی داشت سهیم بود

، پزشکی به نام دموکدس، که در کروتونا به 520به ما رسیده حاکی از آن است که سالها قبل از آن ایام، یعنی در 

 ;داریوش و آتوسا، ملکه ایران، را معالجه کرد ;و شوش به کار پزشکی پرداختدنیا آمده بود، در آیگینا، آتن، ساموس، 

و باز، در کروتونا، مکتب فیثاغورسی معروفترین پزشک پیش از بقراط را به  ;در پایان عمر به زادگاه خویش بازگشت

. وجود آورد

کان غیر مذهبی بسیار بودهاند، و آلکمایون پدر واقعی طب یونان نامیده شده است، ولی بدون شک، قبل از وي پزش

. در اوایل قرن پنجم، آلکمایون کتاب در باب طبیعت را منتشر ساخت. آغاز این سلسله از افقهاي تاریخ آنسوتر است

در بین یونانیان، تا آنجا که . این عنوان در یونان معموال بحثهاي کلی و عمومی مربوط به علوم طبیعی را شامل میشد

را پیدا کرد، به تشریح ) مربوط به گوش(هاي اوستاش  نخستین کسی بود که محل عصب باصره و لولهما خبر داریم، 

حیوانات پرداخت، فیزیولوژي خواب را تفسیر نمود، مغز را عضو مرکزي تفکر دانست، و به شیوه فیثاغورسیان، در 

در . ن اعضا و اجزاي مختلف بدنسالمت عبارت است از وجود توافق و هماهنگی میا: تعریف تندرستی، چنین گفت

هاي کنیدوسی در کلیات مسائل طبی  کنیدوس، شخصیت برجسته پزشکی ائوروفرون بود که کتابی به نام جمله

و بر اثر  ;یبوست را موجب بسیاري از امراض دانست ;تالیف کرد، و در آن، ذات الجنب را از بیماریهاي ریوي شمرد

در این وقت، جنگی شوم بین مدرسه کوس و . دست آورده بود، شهرت بسیار یافت توفیقهایی که در زایاندن زنان به

زیرا اصحاب مدرسه کنیدوس، از اینکه بقراط آثار و عالیم بیماري را مشخص وضع آینده بیمار  ;کنیدوس در گرفت

ه مخصوص آن میدانست، دلخوش نبودند و سعی داشتند که امراض را بدقت دسته بندي کنند و هر مرض را به طریق

هاي مکتب کنیدوسی در مجموعه بقراطی  ولی سرانجام، به حکم نوعی عدالت فلسفی، بسیاري از نوشته. عالج نمایند

  . وارد شد

از شرح مختصري که سویداس درباره بقراط نوشته است، چنین بر میآید که وي بزرگترین پزشک عصر خود بوده 

زادگاه این دو مرد بزرگ از هم فاصله . مد، بقراط نیز در کوس زاده شددر همان سال که ذیمقراطیس به دنیا آ. است

در غیر مذهبی کردن علم  ))خندانفیلسوف ((بعید نیست که  ;بسیار داشت، لکن بین آنان مودتی تمام برقرار شد

ند مردي طبیب بود و در بین بیماران و سیاحان بیشماري که براي بقراط فرز. پزشکی سهم بسزایی داشته باشد

استادش، هرودیکوس سلومبریایی، به وي . هاي آب گرم کوس بدانجا میآمدند، پرورش و تعلیم یافت استفاده از چشمه

در کار  بقراط. چنین آموخت که در معالجه بیماران به ورزش و تنظیم تغذیه بیشتر اعتماد کند تا به داروهاي طبی
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خود چنان نامدار شد که کسانی چون پردیکاس، فرمانرواي مقدونیه، و اردشیر اول، شهریار ایران، جزو بیماران وي 

، آتن از او درخواست کرد که بدانجا رود و طاعونی را که در آن ناحیه شیوع یافته بود پایان 430شدند، و در سال 

زیرا این طبیب بزرگ خود بیش از  ;جب شرمندگی بقراط شدذیمقراطیس یکصد سال عمر کرد، و این مو. دهد

. هشتاد و سه سال نزیست

در تاریخ کتب پزشکی، هیچ کتابی چون مجموعه رساالتی که از قدیم االیام به بقراط منسوب بوده است متضاد و 

راي کسانی که از این این مجموعه عبارت است از کتب درسی براي پزشکان، راهنماییهایی ب. نامتجانس نمیتواند بود

علم بهره ندارند، گفتارهایی براي دانشجویان، گزارشهایی از مطالعات و مشاهدات طبی، یادداشتهایی از معالجات 

چهل و دو یادداشت از . هاي علمی یا فلسفی طب توجه داشتهاند بالینی، و مقاالتی از سوفسطاییانی که به جنبه

این یادداشتها . است که تا هفده قرن بعد، در این زمینه، نظیر آن پدید نیامد معالجات بالینی در این مجموعه موجود

نمونه اعالي امانت میباشد، زیرا در آنها بصراحت اعتراف شده است که شصت درصد این بیماران، بر اثر بیماري یا 

انند، و این چهار عبارتند صاحبنظران از این مجموعه فقط چهار بخش را اثر خامه بقراطی مید. معالجات، درگذشتهاند

)). زخمهاي سر((، و رسالهاي درباره ))تنظیم تغذیه در امراض حاد((، ))تشخیص وضع آینده بیمار((، ))حکم: ((از

در این میان، . م میزیستهاند بقیه بخشهاي مجموعه بقراطی نوشته کسانی است که از قرن پنجم تا قرن دوم ق

ولی این مقدار شاید از آنچه بعدها در رساالت و تواریخ امروز به  ;توان یافتهاي بیارزش و سخیف بسیار می نوشته

مطالب این مجموعه اغلب با یکدیگر بستگی ندارند و تقریبا به صورت کلمات قصاري . دست خواهد آمد، بیشتر نباشد

این کتاب، )) حکم(( در بین. هستند که گاه گاه، چون آثار فلسفی هراکلیتوس، با ابهام و پیچیدگی توام میشوند

کار بزرگی که بقراط .)) هنر پایان ندارد، لکن زمان چون باد در گذر است: ((گفتهاي مشهور آمده است بدین مضمون

هر چند که گاه گاه، مثال در . و پیروانش در تاریخ جهان انجام دادند، رها ساختن پزشکی از قید مذهب و فلسفه بود

یه و اوراد بر بیمار واجب شمرده شده است، لکن اساس مجموعه بقراطی بر طب رساله تنظیم تغذیه، خواندن ادع

رساله بیماري مقدس مستقیما با عقیده عمومی، که خواست خدایان را سبب همه بیماریها . عقالنی مبتنی است

ع، که به و حتی بیماري صر ;میداند، مخالفت میورزد، و نویسنده آن معتقد است که هر مرضی را علتی طبیعی است

مردم همچنان معتقدند که این بیماري از : ((عقیده عموم از حلول شیطان در جسم پدید میآید، نیز همین گونه است

طبیبان مردمفریب، که براي آن درمانی نمیشناختند، خود . ... جانب خدایان نازل میشود، زیرا از فهم علت آن عاجزند

افکار بقراط .)) میخواندند تا جهلشان پوشیده ماند)) مقدس((ض را را در پس خرافات پنهان میساختند و این مر

تخیل با حقیقت بینی همراه بود، مردم از اساطیر و امور اسرارآمیز به  ;نمودار وضع روحی یونان در عصر پریکلس بود

ر جهانی ستوه آمده بودند، مذهب ارزش و اهمیت خود را از دست نداده بود، ولی کوشش در آن بود که فهم امو

در این نهضت، تاثیر سوفسطاییان در آزاد ساختن علم پزشکی کامال مشهود و . براساس عقل و منطق استوار باشد

در حقیقت، فلسفه چنان نیرومندانه در روشهاي معالجات یونانی تاثیر کرده بود که علم، ناچار، با  ;محسوس است

اي بقراط بر آن است که فلسفه در طب جایی ندارد، و ر. موانع فلسفی نیز چون مشکالت دینی به جنگ برخاست

وي به ارزش و اهمیت . اساس کار پزشکی باید بر مشاهدات دقیق و ثبت حاالت و موارد مخصوص مبتنی باشد

. تجارت علمی چنانکه باید واقف نیست، لکن خود همواره از تجربیات خویش پیروي میکند

: بقراط گوید. هرت بسیار داشت، نمودار خصومت طب بقراطی با فلسفه است، که زمانی ش))اخالط اربعه((عقیده به 

و سالمت کامل وقتی برقرار است که این اخالط به نسبت  ;بدن آدمی مرکب است از خون، بلغم، صفرا، و سودا

و هر گاه که یکی از آنها  ;میآیداز افزایش یا کاهش هر یک از این اخالط، بیماري و درد پدید . صحیح با هم بیامیزند

این نظریه از سایر فرضیات طبی قدیم دوام . از سه عنصر دیگر جدا و منفصل شود، باز در مزاج اختالل پدید میآید
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مونها و ترشحات غدد شاید امروز نیز، در نظریات مربوط به هور ;بیشتر یافت، و فقط در قرن گذشته از اعتبار افتاد

چون عقیده بر این بود که کیفیت ترکیب اخالط به غذا و آب و هوا بستگی دارد، و نیز . هنوز موجود و باقی باشد

رسالهاي () چون در شهرهاي یونان سرماخوردگی و ذات الریه و ماالریا از شایعترین امراض بود، از این روي بقراط 

انسان میتواند با : ((در آنجا چنین آمده است. و رابطه آنها را با سالمت بیان داشت نوشت)) آب، هوا، و مسکن((درباره 

براي بدن انسان . ... اعتماد کامل بدن خود را در برابر سرما قرار دهد، به شرط آنکه بعد از غذا و بعد از ورزش نباشد

ت که به هر کجا رسد، در بر پزشک علمی واجب اس.)) خوب نیست که در معرض سرماي زمستان قرار نگیرد

چگونگی بادها و فصول به مطالعه پردازد و آب انبارها و جنس خاك را مورد تحقیق قرار دهد و تاثیر این عوامل را در 

  . جمعیت آن ناحیه بسنجد

ظاهرا ضربان نبض در تشخیص امراض دخالت نداشت، میزان . تشخیص بیماري، ضعیفترین نقطه طب بقراطی بود

. لمس کردن بدن بیمار شناخته میشد، و طبیب مستقیما با گوش خود اصوات درونی بدن را میشنیدتب فقط با 

در مجموعه بقراطی، آماس غدد بناگوشی، تب نفاس، تب روزانه، . مسري بودن جرب و چشمدرد و سل را میدانستند

، و سیفلیس ذکري نشده، و تب نوبه سه یک و چهار یک بدقت وصف شده است، ولی از آبله سرخک، خناق، مخملک

در رساالت تنظیم تغذیه، که از پیشگیري امراض سخن میگوید، بر . و از حصبه نیز بتصریح شرحی نیامده است

پزشکان واجب شده است که از عالیم و آثار قبلی، مراحل اولیه بیماري را تشخیص دهند و، قبل از بروز کامل، آن را 

ن بود که مراحل بعدي مرض را از آثار اولیه آن معلوم دارد، و معتقد بود که بقراط سخت مشتاق آ. قلع و قمع کنند

طبیب حاذق باید به تجربه تاثیرات و نتایج حاالت مختلف جسمانی را پیش بینی کند و، از نخستین مراحل، سیر 

ماري است، یا خاتمه اکثر امراض به یک نقطه بحرانی منجر میشوند، و این یا پایان شدت بی. بعدي بیماري را دریابد

روزي که باید بیماري در آن به نقطه بحرانی رسد، با دقتی شبیه به محاسبات فیثاغورسیان پیش بینی . حیات بیمار

. میشد و این از عناصر مشخص نظریه بقراطی به شمار میرفت

در همه امراض، . اهد یافتاگر در این بحرانها حرارت بدن بر ماده مهلک غالب آید و آن را دفع کند، بیمار شفا خو

کار  ;این نیروهاي طبیعی از بدن دفاع میکنند و سالمت آن را باز میستانند. عامل شفابخش قوه و بنیه جسمانی است

از این روي، در طب بقراطی، استعمال . طبیب آن است که موانع تاثیر این عوامل را تقلیل دهد، یا برطرف سازد

و بیشتر به هواي تازه، ترکیبات قی آور، شیاف، حقنه، حجامت، رگزنی، ضماد، داروهاي پزشکی بسیار کم است، 

صورت داروهاي یونانی به نحوي اطمینانبخش کوچک و مختصر بود، و . مرهم، مالش، و آبهاي معدنی توسل میجویند

جگر خوك  امراض جلدي با حمام ترکیبات گوگردي و مالیدن روغن. قسمت عمده آن انواع مسهالت را شامل میشد

زندگی خود را با اصول بهداشتی موافق سازید تا هرگز، جز در : ((بقراط چنین توصیه میکند. دریایی معالجه میشود

اگر بیمار شدید، رعایت وضع . وقت شیوع امراض مسري، و جز در مورد بروز حوادث، سالمت شما در خطر نیفتد

در اغلب موارد، اگر قواي جسمی بیمار کافی .)) میدهدغذایی بهترین وسیلهاي است که سالمت شما را بازگشت 

هر چه بدنهاي مریض را بیشتر غذا ((زیرا عقیده بر این بود که  ;مینمود، پزشکان روزه داشتن را تجویز میکردند

نکه انسان باید فقط یک بار در روز غذا تناول کند، مگر آ((کال .)) دهند، آسیب و زیان بیشتر بر آنها وارد خواهد آمد

و همان مقدار  ;علم تشریح و وظایف االعضا در یونان پیشرفتی بسیار کند داشت.)) معده وي بیش از اندازه تهی باشد

وعه بقراطی در مجم .بودنیز بر اثر معاینه امعا و احشاي حیواناتی که جهت تفال و تطیر کشته میشدند، حاصل آمده 

سوینسیس قبرسی و . جزوه کوچکی هست به عنوان درباره قلب که بطنها، رگهاي بزرگ، و دهلیزها را توصیف میکند

دیوگنس کرتی درباره دستگاه خون و عروق رساالتی نوشتند، و چنین معلوم است که دیوگنس به اهمیت نبض 

نفس ((دستگاه خون است، و میگفت که بدین وسیله امپدوکلس عقیده داشت که قلب مرکز . وقوف تمام داشته است
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مجموعه بقراطی، به پیروي از . از رگها میگذرد و با خون به همه قسمتهاي بدن میرسد) اکسیژن)) (حیات بخش

بدان وسیله ما فکر میکنیم، میبینیم، میشنویم، و زشت را از : ((آلکمایون، مغز را مرکز فکر و شعور میداند، و میگوید

هر چند که در  ;جراحی هنوز از کارهاي غیراختصاصی پزشکان کارآزموده بود.)) و نیک را از بد باز میشناسیمزیبا، 

در مجموعه بقراطی، سوراخ کردن استخوان سر وصف شده است، و . لشکرها جراحانی به خدمت اشتغال داشتند

مطابق )) جدید((بیهوشی، با روشهاي  طریقه جا انداختن استخوان کتف یا فک از هر لحاظ، جز استعمال داروهاي

یکی از الواح نذري معبد آسکلپیوس در آتن صندوقچه چرمینی را نشان میدهد که در آن چندین چاقوي . است

در موزه کوچک اپیداوروس، بسیاري از ابزارهاي جراحی قدیم، از قبیل . جراحی به اشکال مختلف دیده میشود

این . هاي بدن به کار میرفته، تاکنون محفوظ مانده است اي مشاهده درون حفرهانبرك، میله، چاقو، و آالتی که بر

هاي آنجا  ابزارها، از لحاظ طرز کاربرد و اصول کلی، به وسایل جراحی امروز شباهت کامل دارند، و بعضی از مجسمه

در مجموعه بقراطی  رساله درباره طبیب، که. ظاهرا طریقه جا انداختن استخوانهاي لگن خاصره را نمایش میدهد

آمده است، بتفصیل شرح میدهد که اطاق عمل را چگونه باید آماده ساخت و نور طبیعی و مصنوعی را به چند ترتیب 

در این رساله، طریقه پاکیزه ساختن دستها، چگونگی استعمال ابزارها، نحوه قراردادن بیمار، طرز . تنظیم کرد

. بیان شده است زخمبندي، وسایر این گونه امور جز به جز

از این عبارات و نظایر آن چنین بر میآید که طب یونانی در عصر بقراط، از لحاظ فنی و اجتماعی، پیشرفت بسیار 

پیش از آن، پزشکان یونانی، چون سوفسطاییان آن زمان و واعظان عصر ما، بر حسب لزوم از شهري به . کرده بود

 ;اي دایر میکردند))شفاخانه((ی را براي اقامت خود انتخاب، و مطب یا اما در این هنگام محل. شهري دیگر میرفتند

  . ها یا در خانه بیماران صورت میگرفت معالجات یا در این شفاخانه

برخی از آنان رساالتی  ;پزشکان زن نیز فراوان بودند، و اغلب به درمان بیماریهاي جنسی مقاربتی زنان میپرداختند

دولت کسانی را که خواستار پیشه پزشکی بودند آزمایش . موي بدن و موي سر نوشتهاند معتبر درباره بهداشت پوست

حکومتهاي شهرها . نمیکرد، ولی الزم بود که این گونه کسان مدتی نزد یکی از اطباي مشهور شاگردي کرده باشند

لجه مستمندان طب عمومی را با طب خصوصی آشتی میدادند و پزشکان را به مباشرت در بهداشت مردم و معا

 12000معاددل (اجرتی که به بهترین این گونه پزشکان دولتی، چون دموکدس، داده میشد، دو تالنت . میگماشتند

  . در سال بود) دالر

البته در این میان، طبیبان دروغین فراوان بودند، و گروهی بیشمار نیز خود را عالمه عصر میخواندند چنانکه همیشه 

در آن روزگار نیز، چون همیشه، پیشه پزشکی از وجود اقلیتی . گونه کسان بسیار میتوان یافتو در همه جا از این 

یونانیان، چون سایر ملتها، با ساختن هزاران نکته و مضمون طنزآمیز انتقام خود را از . غیر صالح و ریاکار رنج میبرد

. ج نیز همه ملتها چنین کردهاندچنانکه با ازدوا ;رشک و ریبی که نسبت به علم پزشکی داشتند، گرفتند

وي تنها طبیب نبود، بلکه معلم . بقراط اخالقیات را با تاکید بسیار در پزشکی دخالت داد و بر شان این پیشه افزود

است که وفاداري و صداقت شاگرد را  شاید بدان مقصود بوده استسوگندنامه مشهوري که به او منسوب  ;نیز بود

  . نسبت به استاد تضمین کند

  سوگندنامه بقراط 

سوگند یاد میکنم و آنان را گواه خویش ، و به همه خدایان پاناکیا، به هوگیایامن به آپولون پزشک، به آسکلپیوس، به 

استاد خویش را در این فن با پدر برابر  ;میسازم که، تا آنجا که بتوانم و آگاه باشم، بدین سوگندنامه وفادار مانم

 ;هر گاه که به مال نیازش افتد، هر چه دارم با او در میان گذارم ;وي را در هستی خویش شریک سازم ;شمارم

و اگر کسب این هنر را خواستار شدند، بی مزد و بدون عقد پیمان، به تعلیمشان  ;رادران خود بدانمفرزندان وي را ب

www.IrPDF.com



٩٢۵

ها، و اندرزهاي خویش را از فرزندان خود، فرزندان استاد خود، و  ها، آموخته سوگند یاد میکنم که دانسته. همت گمارم

تا آنجا که بتوانم و آگاه باشم، . م چیزي نیاموزمشاگردان سوگند خورده دریغ ندارم، اما کسان دیگر را از این عل

اگر از  ;دردهاي بیماران را درمان خواهم کرد، و هیچ گاه دانش خود را به کارهاي زشت و زیانبخش نخواهم گماشت

داروي سقط جنین به . من بخواهند که کسی را زهر دهم، هرگز چنان نخواهم کرد و این کار را جایز نخواهم دانست

هرگز چاقو به کار نخواهم برد، حتی اگر کسی . خواهم داد، و پیشه و زندگی خود را پاك و مقدس خواهم داشتزنان ن

به هر خانهاي که قدم . این کار را بر عهده جراحان حاذق و چیره دست خواهم گذارد ;را گرفتار سنگ مثانه ببینم

از بدن مردان و  ;مد زیان و آسیب نخواهم رساندهیچ گاه کسی را بع. گذارم، قصدم عالج درد بیماران خواهد بود

هر گاه طی معالجات خود، یا در ضمن روابطی که با دیگران دارم، . زنان، آزادان و بندگان، ناحق سود نخواهم جست

بر نکتهاي آگاه شوم که پنهان داشتنش واجب باشد، هرگز آن را فاش نخواهم کرد، و این گونه نکات را از رازهاي 

اینک اگر به این سوگندنامه وفادار مانم و پیمان خویش را نشکنم، شایسته آن توانم بود که . اهم شمردمقدس خو

و اگر نقض عهد کنم، خالف آن بر من  ;جاودانه در بین مردم، با هنر و زندگی خود، شهرت و نیکنامی به دست آرم

باید همیشه  ;و جسم و جامهاي پاکیزه داشته باشد بقراط، عالوه بر این، گوید که طبیب باید ظاهري آراسته،. روا باد

: باید ;اعتدال و آرامش خود را نگاه دارد، و رفتارش چنان باشد که اعتماد و اطمینان بیماران را به خود جلب کند

هنگامی که به اطاقی وارد میشوید، طرز . ... جز آنچه ضروري است، چیزي نگوید... سخت مراقب خویشتن باشد و 

. خویشتنداري، وضع لباس، قاطعیت گفتار، کم سخن گفتن، متانت، و آداب معالجات بالینی را رعایت کنید نشستن،

بر حاالت درونی خویش مسلط باشید، آشفتگی را مانع شوید، و خود را آماده کنید که هر چه را واجب دیدید، در ... 

گاهی . و استطاعت آنان را در نظر داشته باشید به شما توصیه میکنم که بر مریضان سخت نگیرید،. دم انجام دهید

زیرا هر جا . بدون اجر و مزد نیز خدمتی انجام دهید، و اگر غریب تنگدستی را محتاج خود دیدید، به یاریش بکوشید

  . که عشق به انسان باشد، عشق به حرفه نیز هست

طبیبی که ((زیرا . الیترین مقام خواهد رسیداگر پزشک، عالوه بر پیشه خود، فلسفه نیز فرا گیرد، در این کار به ع

پزشکی یونان نسبت به طب و جراحی مصر، که یک هزار سال بر .)) دوستدار حکمت باشد، با یک خدا برابر است

در تخصص، پزشکان مصر از طبیبان یونان . عصر پدران گوناگون این علم تقدم داشت، پیشرفت اساسی نکرده بود

از جهت دیگر، باید طب یونان را سزاوار مقامی بلند بدانیم، زیرا که تا قرن نوزدهم میالدي، ولی،  ;پیشرفتهتر بودند

کال، علم یونانی، بدون وسایل مشاهده و تدقیق و بدون . نظرا و عمال، اصالح قابل مالحظهاي در آن صورت نگرفت

راه او نمیشدند، کمال بیشتري روشهاي تجربی، تا آخرین حد منتظر و ممکن پیش رفت، و اگر فلسفه و دین سد 

در همان حال که جوانان آتنی با شور و شوق تمام به تحصیل نجوم و تشریح تطبیقی پرداخته بودند، قوانین . مییافت

این وضع . جاهالنه، و شکنجه و آزاري که بر آناکساگوراس و آسپاسیا و سقراط رسید، پیشرفت علم را متوقف ساخت

اینان از جهان بیرون به جهان درون، و از طبیعیات به . سوفسطاییان را پیش آوردمشهور سقراط و )) تحول((

اخالقیات روي کردند و اندیشه یونانی را از مسائل مربوط به طبیعت و تکامل، به سوي اخالق و ماورا الطبیعه معطوف 

  .شد در مدت یک قرن، علم از پیشرفت باز ایستاد و یونان به جادوي فلسفه تسلیم. داشتند
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٩٢۶

فصل شانزدهم

  نزاع فلسفه و دین

  

I  - ایدئالیستها  

عصر پریکلس، از لحاظ تنوع و بی نظمی افکار و از لحاظ مخالفتهایی که با جمیع موازین و سنن قدیم پدید آمده 

در ولی از نظر کثرت و اعتالي آراي فلسفی، یا از نظر قدرت و حرارتی که  ;بود، به دوران ما شباهت بسیار دارد

هر موضوعی که امروز موجب تهییج مردمان گردد، . مباحثات فلسفی به کار میرفت، هیچ دورانی بدان پایه نمیرسد

در آتن قدیم نیز جوش و خروش برپا میکرد، و چنان آزادي و شور و شوقی در کار بود که همه یونانیان جز جوانان به 

به (زیرا  ;، مردم را از بحث در مسائل فلسفی مانع میشدندبسیاري از شهرها، خصوصا اسپارت. وحشت افتاده بودند

)) لذات((ولی، در عصر پریکلس، .)) این گونه مناقشات موجب حقد و نزاع و جدال بیهوده است) ((قول آتنایوس

 دولتمندان یونان، چون فرانسویان عصر روشنگري، ;فلسفه افکار و تخیالت دانشوران و روشنفکران را تسخیر کرده بود

فیلسوفان در شهرها انگشتنما بودند، و بحث و جدل آنان، . هاي خود مجالس بحث و مناظره برپا میداشتند در خانه

جنگ  432هنگامی که در سال . چون پیروزیهاي مسابقات اولمپی، با هلهله و غوغاي فراوان تحسین و تمجید میشد

تب گرمی مبدل شد که اعتدال و رزانت اندیشه و  شمشیر بر جنگ الفاظ افزوده شد، هیجانات فکري مردم آتن به

این تب سوزان پس از شهادت سقراط چندي فرو نشست، یا از آتن به سایر مراکز . داوري را یکسره نابود ساخت

حتی افالطون که دوران بحرانی آن را دیده بود، پس از شصت سال، از این وضع تازه خسته و  ;حیات یونان راه جست

تا فرا رسیدن نهضت علمی و ادبی رنسانس، . ثبات تصرفناپذیر و استقرار فکري مصریان را آرزو میکردفرسوده شد، و 

  . در هیچ عصري چنین شور و شوقی در بیان عقاید و نقد آرا پدید نیامد

ت پارمنیدس چون نسب هگل به کاننسبت افالطون به . افالطون نقطه اوج تکاملی بود که با پارمنیدس آغاز شده بود

هر چند که افالطون همه افکار فلسفی را بآسانی محکوم و مردود میساخت، هرگز از تکریم و بزرگداشت پدر  ;بود

م، در شهر کوچک الئا که بر سواحل غربی ایتالیا قرار داشت، فلسفهاي  ق 450در سال . مابعدالطبیعی خود باز نایستاد

مسئله اسرارآمیز معرفت، مسئله تمییز  .میجنگیدماده گرایی  آغاز شد که، درطی هر یک از قرون بعد، سرسختانه با

، و فرق میان حقیقت نامرئی و مرئی غیرحقیقی، همه، در دیگ افکار اروپاییان ریخته شد تا در ))نمود((و )) بود((بین 

اهاندك اندك و گاه با شدت بیشتر بجوشد و سرانجام با افکارکانت طول تاریخ یونان و در سراسر قرون وسطی گ

. غلیان آن به حد انفجار رسد و تحولی در فلسفه پدید آرد

  . همچنانکه هیوم موجب بیداري کانت شد، گزنوفون نیز پارمنیدس را به تحصیل فلسفه برانگیخت

یک حقیقت موجود است که هم جهان و هم کسنوفانس میگفت که خدایان اساطیري جز افسانه نیستند، و فقط 

  . عقاید کسنوفانس افکار بسیاري را بیدار ساخت، و شاید پارمنیدس نیز یکی از آن جمله بود. خداست

پارمنیدس از فیثاغورسیان نیز تعلیم گرفت واز شوقی که آنان به نجوم داشتند بهره برد، ولی خود را در میان 

وي از جانب الئا مامور شد که . سفه یونان، به مسائل معاشی و سیاسی پرداختستارگان گم نکرد و، چون اکثر فال

این قانون نامه چنان مورد پسند واقع شد که از آن پس حکام و قضات الئا ناچار بودند که  ;قانون نامهاي تدوین کند

ست آورده و پارمنیدس گویا در طی زندگی پرمشغله خود فرصتی به د. در هر مورد بر حسب آن حکم کنند

این مقدار اندك  ;منظومهاي فلسفی به نام در باب طبیعت نوشته است که اکنون یکصد و شصت بیت آن باقی است

شاعر این منظومه شوخ طبعانه چشمکی زده، میگوید . کافی است که ما بر اینکه وي نثر ننوشته است تاسف بخوریم
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حرکت و تغییر و تکامل حقیقت ندارند و از توهمات  ;هستندموجودات همه یکی : هاي به او وحی کرده است که االه

در زیر این ظواهر، وحدتی ثابت، متجانس، تقسیمناپذیر، باقی، و  ;حواس سطحی و متناقض و خطاکار ما هستند

. همه چیز در تغییر است: هراکلیتوس میگفت. بیحرکت وجود دارد که هستی واحد، حقیقت یگانه، و خداي یکتاست

وي نیز، چون گزنوفون، گاه از این یگانهاي که جهان . همه چیز یکی است و هیچ تغییر نمیکند: میگوید پارمنیدس

گاه نیز با چشم خیال به جهان مینگرد و هستی را با فکر یکی  ;است سخن میگوید و آن را محدود و کروي میداند

یی مقصودش آن است که براي ما وجود اشیا گو)) ;بودن و اندیشیدن، هر دو یک چیزند: ((میشمارد و چنین میسراید

آغاز و انجام، تولد و مرگ، کون و فساد، اینها همه بر صور و اشکال تعلق . بسته به میزان آگاهی ماست بر آنها

حرکت نیز حقیقتی  ;حقیقت یگانه هرگز آغاز و انجامی ندارد، شدن در کار او نیست، و وجود مطلق است ;میگیرند

که حرکت میکند چنین به نظر میرسد که از محل خود به محل دیگري که تهی است انتقال  ندارد، زیرا شیئی

و آن یگانه همه گوشه و کنار  ;مییابد، ولی فضاي تهی، یعنی خال محض، وجود ندارد، و عدم وجود نمیتواند داشت

 .استجهان را پر کرده است و تا ابد ساکن و ثابت 

چنین به نظر میآید که سکون  ;نباید توقع داشت که مردم همه این سخنان را با بردباري شنیده و تحمل کرده باشند

 ;زنون الئایی از پیروان هوشمند پارمنیدس بود. پارمنیدسی مورد هزاران حمله و اعتراض ماورا الطبیعی قرار گرفت

وشید ثابت کند که کثرت و حرکت، الاقل از لحاظ نظري، به همان میزان غیرممکن اهمیت وي در آن است که میک

زنون، براي آنکه در گمراهی ورزشی کرده و در دوران شباب خود را مشغول داشته . است که یگانه ساکن پارمنیدس

ه است، و ما نقل سه باشد، کتابی حاوي تعدادي پارادوکس انتشار داد که از همه آن فقط نه گفتار به دست ما رسید

برود، باید اول به  Aبراي آنکه جسمی از نقطهاي به نقطه : اول زنون میگفت: گفتار را از آن جمله بسنده میدانیم

که در میان  Cبرسد، باید اول به نقطه  Bو براي آنکه به نطقه  ;است برسد Aکه در میان مسیر او به نقطه  Bنقطه 

هاي بینهایت، زمان بینهایت  و چون براي طی این فاصله ;بدین ترتیب، تا بینهایتاست برسد و  Bمسیر او به نقطه 

دوم بنابر برهان دوم، که صورت . الزم است، پس حرکت یک شی از هر جا به جاي دیگر در زمان محدود محال است

بار که وي به زیرا هر  ;دیگري است از برهان اول، اخیلس تیزپاي هرگز به پاي سنگ پشت کندرو نخواهد رسید

سوم تیري که . محلی که قبال سنگ پشت در آن قرار داشته برسد، سنگ پشت در آن لحظه از آن نقطه گذشته است

زیرا، در هر لحظهاي از پرواز خود فقط در یک نقطه فضا قرار دارد، یعنی  ;پرتاب شده است، در حقیقت ساکن است

واس واقعیت دارد، از لحاظ منطق و متافیزیک غیرحقیقی و حرکت آن، هر چند که از لحاظ ح ;بدون حرکت است

، و شاید همراه پارمنیدس، به آتن آمد و آن شهر را، که مستعد جنب و جوش بود، 450زنون در حدود سال  .است

. ر فلسفی را به نتایجی سخیف و غیرمعقول تبدیل کندزیرا وي میتوانست با قدرت بیان خود هر گونه نظ ;برانگیخت

  . هر چه هر کس میگفت، زبان دو لبه زنون توانا درباره نادرستی آن استدالل میکرد: تیمون فیلوسی چنین میگفت

به مفهوم نسبی و خاصی که ناچار، بر اثر بیخبري از گذشته، باید به این گونه (این خرمگس معرکه قبل از سقراط 

. پدر منطق بود، چنانکه پارمنیدس نیز براي اروپاییان پدر متافیزیک به شمار میرود) ت بدهیمعبارا

سقراط، که بر روش دیالکتیکی زنون خرده میگرفت، خود با چنان شور و شوقی از آن تقلید میکرد که مردم آتن، 

د، و سرانجام، همین شکاکیت زنون زنون در سوفسطاییان شکاك بشدت تاثیر کر. براي آسایش فکر خود، او را کشتند

مردي حکیم و ((زنون در دوران پیري، هنگامی که . بود که اساس فلسفه پورهون و کارنئادس را تشکیل داد

. شده بود، شکوه میکرد که فیلسوفان الفهاي فلسفی دوران جوانیش را به جد حمل کردهاند)) دانشمندي بزرگ

زیرا در توطئهاي که براي خلع نئارخس، جبار الئا،  ;تر موجب مرگش شدرفتاري که در پایان عمر پیش گرفت بیش

ولی دیري نگذشت که در این کار شکست خورد و گرفتار شد، و پس از شکنجه  ;ترتیب یافته بود شرکت جست
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ها را تحمل کرد که گویی میخواست در اندك زمانی نام خود را با  وي چنان دلیرانه شکنجه. بسیار به قتل رسید

  . فلسفه رواقی پیوند دهد

II - ماده گرایان  

پارمنیدس از یک سو، با انکار حرکت و تغییر، در برابر ماورا الطبیعه روان و متغیر هراکلیتوس قیام کرد، و از سوي 

زیرا پیروان فیثاغورس نظریه . دیگر، عقیده او به یک گرایی با نظریه اتمی فیثاغورسیان متاخر به مخالفت برخاست

و . مقتداي خود را تکمیل کردند و گفتند که اشیا از اعداد، یعنی از واحدهاي تقسیمناپذیر، تشکیل میشود عددي

، همه ))همه امور به حکم ضرورت و با هماهنگی واقع میشوند((وقتی که فیلوالئوس تبی بر این گفته افزود که 

  . مقدمات براي پیدایش مکتب اتمی در فلسفه یونان آماده شد

ممکن است که وي در اینجا . ، لئوکیپوس ملطی به الئا آمد و نزد زنون به تحصیل علوم پرداخت435ود سال در حد

از نظریه عددي و اتمی فیثاغورسیان آگاهی یافته باشد، زیرا زنون در برخی از ظریفترین پارادوکسهاي خود به این 

از . ستعمرات آباد یونیا در تراکیا بود، اقامت گزیدلئوکیپوس عاقبت در آبدرا، که یکی از م. نظریه کثرت نظر دارد

و هر چیز بر اثر  ;هیچ امري بی دلیل روي نمیدهد: ((تعلیمات مستقیم او فقط یک قطعه کوچک باقی مانده است

شاید براي پاسخ گفتن به زنون و پارمنیدس بود که لئوکیپوس نظریه خال یا .)) علتی و به حکم ضرورتی واقع میشود

هی را تکمیل کرد و امید داشت که از این طریق، حرکت را، چنانکه عمال و حسا حقیقت داشت، نظرا نیز فضاي ت

این . جهان از اتم و فضاي تهی ساخته شده، هیچ چیز دیگر در آن دخالت ندارد: لئوکیپوس میگفت. امکانپذیر نماید

صورت اولیه همه اشیا را تشکیل میدهند، و  ، در گردش دورانی خود، به حکم ضرورت فرو مینشینند و)اتمها(ذرات 

همه چیز، حتی روح . ها و اختران بدین سان پدید آمدهاند سیاره. اجزاي مشابه و همجنس به یکدیگر میپیوندند

  . انسانی، از اتم تشکیل یافته است

سفه مادي با وي ذیمقراطیس یا شاگرد لئوکیپوس بوده یا در تکمیل نظریه اتمی و تبدیل آن به دستگاه کامل فل

معادل (گویند که ذیمقراطیس یکصد تالنت  ;پدر ذیمقراطیس در آبدرا صاحب مال و مقام بود. شرکت داشته است

بنابر روایاتی چند، که . از وي به ارث برد و قسمت عمده آن را در سیر و سیاحت به مصرف رساند) دالر 600000

من در میان معاصران : ((وي گوید. بل و ایران و هند سفر کردصحت آن تایید نشده است، وي به مصر و حبشه و با

خود به اغلب نقاط جهان، در پی دوردستترین چیزها، سفر کردهام و اکثر اقلیمها و کشورها را دیدهام و سخنان 

ز بالد بئوسی بود، اقامت گزید و چندان در آنجا بماند که بر وي در شهر تب، که ا .))شنیدهامبیشتر متفکران را 

هنگامی که دارایی خویش را یکسره به پایان رساند، فیلسوف شد، . نظریه اتمی و عددي فیلوالئوس وقوف تمام یافت

) در هندسه(اگر تنها یک برهان : ((وي میگفت. زندگی ساده و محقري در پیش گرفت، و به تحقیق و تفکر پرداخت

ذیمقراطیس مردي فروتن بود، زیرا از جدل و .)) کشف کنم، بهتر از آن است که تخت شاهی ایران را به دست آورم

وي مکتبی بنیاد ننهاد، و در آتن ساکن شد، بی آنکه خود را به هیچ یک از فالسفه آنجا . بحث دوري میجست

، طبیعیات، نجوم، دریانوردي، جغرافیا، علم دیوجانس الئرتیوس صورت مفصلی از کتب وي در ریاضیات. بشناساند

او را در  تراسولوس. تشریح، وظایف االعضا، روانشناسی، روانپزشکی، طب، فلسفه، موسیقی، و هنر به دست میدهد

دامنه . لقب داده بودند)) حکمت((ه وي و بسیاري از معاصرانش ب ;همه ابواب علم و فلسفه صاحبنظر میدانست

فرانسیس بیکن، . و شیوه بیانش، چون افالطون، عالی و ستودنی بود ;هاي وي، چون ارسطو، وسعت داشت دانسته

  . دریکی از لحظاتی که عناد خود را به یک سود نهاده، او را بزرگترین فیلسوف دوران باستان خوانده است

براي مقاصد عملی میتوان به : ((، فلسفه خود را با نقد حواس آغاز میکند و میگویدذیمقراطیس نیز، چون پارمنیدس

حواس اعتماد کرد، ولی چون به تجزیه و تحلیل دریافتهاي حسی خود آغاز کنیم، میبینیم که رنگ، حرارت، طعم، 
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طبقه به طبقه از آن  بوي، شیرینی، تلخی، و صورت را، که همه را حواس ما به جهان خارج داده است، یک به یک و

. در اشیاي خارجی نیست، بلکه در خود ما یا در مجموعه اعمال ادراکی ماست)) کیفیات ثانوي((این . منتزع میسازیم

اگر گوش در جهان نباشد، از ریختن درختان جنگلها صدایی پدید نمیآید، و امواج دریا، هر چه خشمگین باشند، 

اما در . که تلخ را تلخ، شیرین را شیرین، گرم را گرم، و سرد را سرد کرده استقرارداد است . ((خروشی بر نمیآورند

از این روي، معلومات و آرایی که از راه حواس بر ما حاصل .)) حقیقت، جز اتم و فضاي تهی در جهان چیزي نیست

حقیقت در اعماق مدفون . ما واقعا هیچ نمیدانیم. ((میشود مبهم است، و معرفت حقیقی از تحقیق و تفکر پدید میآید

هیچ چیز را به یقین نمیدانیم، و آنچه دریافت میکنیم تغییراتی است که در بدن ما، بر اثر عواملی که از . ... است

سبب همه احساسهاي ما اتمهایی هستند که از اشیاي خارجی رها .)) خارج با آن برخورد میکنند، پدید میآید

. همه حواس، اشکال مختلف حس المسهاند. میآیندمیشوند و بر اندامهاي حسی ما فرود 

همگی به سوي پایین میل دارند، در  ;ذراتی که جهان را پدید آوردهاند، از لحاظ شکل و اندازه و وزن، یکسان نیستند

نتیجه، حرکتی دورانی در آنها ایجاد میگردد، که بدان سبب ذرات مشابه و همجنس با هم ترکیب میشوند و سیارات 

امپدوکلسی )) کین((و )) مهر((عقل محیطی این ذرات را رهبري نمیکند، و در تنظیم آنها . ران را پدید میآورندو اخت

صدفه و اتفاق در کار . بلکه ضرورت یعنی فعالیت طبیعی عللی که در ذات آنهاست بر همه حاکم است ;دخالت ندارد

 ;کمیت ماده هرگز تغییر نمیکند. ل خویش ساختهایمصدفه و اتفاق، افسانهاي است که ما براي پوشاندن جه ;نیست

اما صورت اشیا از . هیچ ماده نو پدید نمیآید، هیچ چیز نابود نمیگردد، بلکه فقط ترکیب این ذرات دگرگونه میشود

باشد، در جریانی بی پایان، پی در پی به وجود )) نامحدود((حتی جهانهایی که تعدادشان شاید  ;شمارش بیرون است

در وجود آدمی، همه چیز از این . موجودات آلی در اصل از زمین مرطوب پدید آمدهاند. ند و معدوم میشوندمیآی

ذهن، روح، حرارت . ذرات ساخته شده، و روح نیز از ذراتی خرد و نرم و گرد، چون ذرات آتش، تشکیل یافته است

ذرات . بلکه در سراسر جهان پراکندهاند ;حیاتبخش و مبدا حیات، جمله یک چیزند و خاص انسان و حیوان نیستند

   .استذهنی که ما با آن اندیشه میکنیم، در همه اعضاي بدن انسان و سایر حیوانات منتشر 

مرد خردمند فکر . نداما این ذرات لطیف، که روح را تشکیل دادهاند، شریفترین و شگفت انگیزترین جز پیکر انسان

و بزرگترین سعادت و شادمانی زندگی را  ;خود را از قید شهوات، خرافات، و ترس آزاد میسازد ;خود را پرورش میدهد

هاي شادمانی  خو کند که سرچشمه((آدمی باید  ;سعادت از جهان خارج حاصل نمیشود. در تفکر و ادراك میداند

هیچ قدرت و ثروتی بر وسعت . ... و فرهنگ برتر از دارایی و مکنت استدانش .)) ((خویش را در درون خود بیابد

لذات حسی و جسمی، در زمانی بس کوتاه نابود ((شادمانی گاه هست و گاه نیست، و .)) دامنه دانش ما رجحان ندارد

ظ نظم و تناسب ، و حف))رعایت اعتدال((، ))سرخوشی((، ))صفاي روحی((انسان میتواند با ایجاد آرامش و .)) میشوند

ما میتوانیم حیوانات را نیز سرمشق خود قرار . معین در زندگی خرسندي و رضایت پایدارتري براي خود فراهم سازد

نیروي جسمی ((اما .)) از عنکبوت بافندگی، از گنجشک خانه ساختن، و از بلبل و قو نغمه سرایی بیاموزیم((دهیم 

از این روي، ذیمقراطیس، .)) درت اخالقی و روحی، فضیلت انسان استو ق ;فقط براي حیوانات باربر شایسته است

. چون بدعتگزاران انگلستان عصر ویکتوریا، بر متافیزیک آشوبانگیز خود، اخالقیات خوش ظاهري بنا میکند

باشد، نه و باید که انگیزه آن نفس کار خیر  ;کار خیر باید از روي اعتقاد و رضاي باطن صورت گیرد، نه بر اثر جبر((

وي یکصد .)) آدمی باید از زشتکاري خود پیش نفس خویش بیشتر شرمنده باشد تا نزد همه جهانیان. ... امید پاداش

و نه سال، و به قولی فقط نود سال، عمر کرد، و بدین سان صحت عقاید خود را آشکار کرد و نصایح خویش را تحقق 

راطیس مهمترین اثر خود، یعنی کتاب جهان بزرگ را در پیش هنگامی که ذیمق: دیوجانس الئرتیوس گوید. بخشید

. ولی شاید آبدرا قیمت پول خود را پایین برده بود ;مردمان آبدرا برخواند، آن شهر یکصد تالنت به او جایزه داد
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ذیمقراطیس، در جواب کسی که از وي علت دیر زیستنش را پرسیده بود، گفت که هر روز عسل میخورم و تن 

عاقبت، در پایان عمري دراز، روز به روز خوراك خویش را تقلیل داد، و بر آن سر . با روغن زیتون میشویم خویش را

  : دیوجانس میگوید. بود که رفته رفته بر اثر امساك در غذا خود را به هالکت رساند

درخواهد  تسموفوریاخواهرش زاري میکرد که وي در ایام جشن . وي به آخرین حد پیري رسیده و نزدیک مرگ بود

از این روي، ذیمقراطیس . دارد باز خواهد داشت) دمتر(گذشت، و این واقعه او را از اجراي وظایفی که نسبت به االهه 

. به او برساند )یا مقدارس عسل(به خواهر خود گفت که غم نداشته باشد، و فقط هر روز چند قرص نان گرم 

ذیمقراطیس آنچه را خواهرش میآورد بر سوراخ بینی خود مینهاد، و بدین طریق تا پایان جشن خود را زنده نگاه 

به قول هیپارخوس، وي در این  ;ولی چون سه روزه جشن به آخر رسید، بدون درد و رنج، قالب تهی کرد ;داشت

  . هنگام نود و نه سال عمر کرده بود

ذیمقراطیس هیچ مکتبی . ازه او همه مردم شهر شرکت جستند و تیمون آتنی به ستایش او برخاستدر تشییع جن

هاي فلسفی جهان به رد  بنا ننهاد، ولی مشهورترین فرضیات علمی را پدید آورد و فلسفهاي ساخت که همه دستگاه

  . هر میشودآن پرداختند، ولی از همه آنها بیشتر دوام آورده است و در هر نسلی دوباره ظا

III  - امپدوکلس

و این یک بر  ;آن یک همه چیز را تفسیر میکند، جز جهان. ایدئالیسم حواس را ناچیز میشمارد، و ماتریالیسم روح را

، الزم بود که اصلی زنده و متحرك یافت شود تا ))نیمه حقایق((براي آمیختن این . همه چیز توجه دارد، جز به حیات

نهفته )) عقل جهانی((آناکساگوراس این عامل را در . و و بین اشیا و فکر میانجی شودبتواند بین ساخت و نم

  . میدانست و امپدوکلس آن را در نیروهایی که موجب تحول و انقالب میشوند جستجو میکرد

ه پدر و مادرش مردمانی دولتمند بودند، و چنان ب. این لئوناردوي آکراگاسی در سال جنگ ماراتون به دنیا آمد

  . مسابقات اسبدوانی شوق داشتند که در خانهشان براي فلسفه امید و مجال خودنمایی نبود

امپدوکلس یکچند نزد حکماي فیثاغورسی به تحصیل پرداخت، ولی هنگامی که رشد فکري یافت، پارهاي از عقاید 

گی یافت و با شور و شوق وي به عقیده تناسخ ارواح سخت دلبست. سري آنان را فاش ساخت و از آن جمع رانده شد

در روزگاران پیش، وقتی جوانکی بوده، بعد دوشیزهاي شده، سپس به صورت بوتهاي پرگل ((شاعرانه گفت که خود 

درآمده، آنگاه پرندهاي گشته، و بار دیگر تغییر صورت داده، به شکل یک ماهی، در خاموشی اعماق دریا به شناگري 

زیرا مگر این  ;ي را مذموم میدانست، و آن را نوعی آدمخواري میشمردامپدوکلس گوشتخوار.)) پرداخته است

اما، به علت ناپاکی و  ;حیوانات خود روزگاري انسان نبودهاند وي معتقد بود که همه آدمیان زمانی از خدایان بودهاند

ان، آثاري از میگفت که در روح خویش، بی گم ;ارتکاب اعمال ناشایست، مقام آسمانی خویش را از دست دادهاند

من از جاللی عظیم و سعادتی بیحد سقوط کرده، و اکنون با موجودات فانی بر . ((الوهیت قبل از تولد احساس میکند

امپدوکلس، که بر آسمانی بودن اصل خویش یقین داشت، کفش طال برپا میکرد، .)) روي این زمین سرگردان شدهام

وي خود با فروتنی به هم میهنان خویش میگفت که آپولون . دجامه ارغوانی میپوشید، و تاج گل بر سر مینها

به  ;او مدعی بود که نیروهاي فوق طبیعی دارد. دوستدار اوست، و فقط نزد دوستانش از خدا بودن خود سخن میگفت

گفت می. سحر و جادو میپرداخت، و میکوشید که با این گونه اعمال اسرار سرنوشت انسانی را از جهان دیگر باز ستاند

با سحر کالم خویش بیماران را شفا میبخشم، و جمع کثیري را نیز شفا بخشید، چنانکه مردم آن دیار به گفته وي 

امپدوکلس در حقیقت پزشکی دانشمند بود، در این علم آراي بسیار به میان آورد، و در . نیمه اعتقادي حاصل کردند

از قراري که ارسطو میگوید، . سخنرانی نیز توانایی تمام داشتوي در . روانشناسی و روانپزشکی ماهر و صاحبنظر بود

. کرد، و گورگیاس، که این علم را چون کاالیی در آتن میفروخت، شاگرد وي بود)) اختراع((اصول علم بالغت را او 

www.IrPDF.com



٩٣١

 وي. امپدوکلس مهندسی بود که براي نجات شهر سلینوس باطالقها را زهکشی کرد و مجراي جویها را تغییر داد

سیاستمدار با شهامتی بود که، گرچه خود از اشراف به شمار میرفت، به رهبري شورشی که بر ضد اشرافیت محدود و 

. کوتاه بین پدید آمده بود برخاست، از فرمانروایی مطلق امتناع کرد، و دموکراسی معتدلی برقرار ساخت

و در باب تطهیرات از او برجاي مانده چنان  امپدوکلس شاعر نیز بود، و دو منظومهاي که به نام در باب طبیعت

استادانه به نظم درآمده است که ارسطو و سیسرون وي را در شمار شعراي بزرگ قرار دادند، و لوکرتیوس با تقلید 

هنگامی که امپدوکلس به مسابقات اولمپی میرفت، همه : ((دیوجانس الئرتیوس گوید. آثار وي به تکریمش پرداخت

خالصه کالم، شاید وي یکی از .)) و نام هیچ کس چون نام او بر زبانها جاري نبود ;ي معطوف میشدنظرها به سوي و

  . خدایان بود

وي از . بیت برجا مانده، و در ضمن آن اشاراتی کوتاه و ناقص به فلسفه وي رفته است 475از اشعار امپدوکلس فقط 

با عقیده پارمنیدس، که ارزش ادراکات حسی را یکسره  ;یدها حکمتی مید فالسفه التقاطی بود، و در هر یک از فلسفه

به عقیده او، احساس، از جدا شدن ذرات از . میدانست)) راه دریافت((و هر یک از حواس را  ;انکار میکرد، موافق نبود

چون  ;دبنابراین، نور تا از خورشید به ما برسد، مدتی وقت میگیر ;اشیا و رسیدن آنها به مسامات حسی پدید میآید

هوا : همه موجودات جهان از چهار عنصر ترکیب یافتهاند ;زمین مانع رسیدن اشعه خورشید گردد، شب پیدا میشود

ترکیب و  ;جذب و دفع، یا عشق و بیزاري: و در این عناصر، دو نیروي اساسی کارگر است ;، آتش، آب، و خاك)باد(

اگر عشق یا میل ترکیب غلبه یابد،  ;و تاریخ را به وجود میآورد تجزیه دایمی این عناصر بر اثر عوامل فوق، جهان اشیا

همچنانکه عقیده تناسخ ارواح سرگذشت همه  ;ماده به گیاه مبدل میشود و موجودات آلی به سیر تکاملی رو مینهند

حیوان،  موي بدن انسان و((مثال : روانها را یکی میداند، بین دو جنس یا دو نوع نیز در طبیعت چندان فرقی نیست

و  ;همه انواع اعضا و اشکال را طبیعت به وجود میآورد ;))برگهاي درختان، بالهاي پرندگان و ماهیان، همه یک چیزند

از این پیوند، گاه موجوداتی غریب و شگفتانگیز پدید میآیند که چون با محیط  ;آنها را به یکدیگر میپیوندد)) عشق((

گاه مخلوقاتی پیدا میشوند که توانایی ادامه بقا، توالد و تناسل، و سازش با و  ;خود سازگار نیستند، نابود میشوند

در آغاز امر، جنس نر و ماده هر دو در  ;همه اشکال عالیتر از تکامل اشکال پستتر به وجود میآیند ;محیط را دارند

در مقابل این  ;بپیونددگري یک جسم قرار دارند، سپس از هم جدا میشوند، و هر یک اشتیاق آن دارد که باز به آن دی

، یا نیروي تجزیه و انحالل، بناي پیچیدهاي را که ))بیزاري((جریان تطور و تکامل، عمل تجزیه قرار دارد که در آن 

اي ابتداییتر بازگشت میکنند، و اندك اندك، موجودات آلی و نباتات به صورته ;ساخته است فرو میریزد)) عشق((

این دو عمل تناوبی یعنی جریان تطور  ;سرانجام دوباره همه اشیا در هم میآمیزند و به تودهاي بیشکل تبدیل میشوند

دو نیروي ترکیب و تجزیه، عشق و  ;و تکامل، و عمل تجزیه و تحلیل در همه اجزا و نیز در کل، تا ابد ادامه دارد

ا یکدیگر در جنگ و ستیزند، و در آهنگ موزون وسیع و کیهانی، مرگ و زندگی با یکدیگر توازن بیزاري، خیر وشر، ب

. فلسفه هربرت سپنسر تا این حد قدیم و کهنسال است. و تعادل مییابند

هاي امپدوکلس، بین حقیقت و مجاز یا فلسفه و شعر  در این جریان، مقام و موقعیت خدا معلوم نیست، زیرا در گفته

وي گاهی خدا را با عالم موجودات، و گاه با جان همه جانها یا عقل همه عقلها یکی . واري میتوان فرق نهادبدش

خدا را . ((ولی خوب میداند که ما هرگز نمیتوانیم از نیروي خالقه اصلی و اساسی تصوري صحیح حاصل کنیم ;میداند

زیرا که وي، چون آدمیان، سري ندارد که بر ... شود، نمیتوان چنان نزدیک آورد که با چشم دیده، و با دست گرفته 

پا ندارد، زانو ندارد، اندام  ;هایش آویخته نیست و نیز دو بازوي شاخه دار از شانه ;اندامهاي جسمانی وصل باشد

 هاي برق آسا در سراسر عالم عقل مقدس و بیانناپذیر، که با اندیشه ;نه، خدا تنها عقل است ;پوشیده از مو ندارد

  :امپدوکلس این سخن را به اندرزي که از حکمت و فرسودگی پیري خبر میدهد میکشاند و میگوید.)) میدرخشد
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دردهایی که در آنها فرود میآید و لبه اندیشه را  ;نیروهایی که در اندامهاي انسانی جاي گرفتهاند ناتوان و محدودند

آنگاه که . میشود و در آن رنج میبرند سخت کوتاه استعمري که در مرگ نصیب آدمیان . کند میکند نیز بسیار است

و آنچه تصور میکنند که میدانند، همان اندك چیزي است که هر یک از  ;زاییده شدند، چون دود در هوا محو میشوند

اما جملگی الف میزنند که همه چیز را . آنان، در وقت سرگردانی در جهان، بر روي آن سکندري خوردهاند

نمیدانند آن چیز که هست، به هیچ چشمی دیده و به هیچ گوشی شنیده نمیشود، و ! احمقان مغرور. دریافتهاند

  . اندیشه بشري نیز قادر به درك آن نیست

امپدوکلس در آخرین سالهاي عمر خویش، به وجهی مشخصتر، واعظ و پیامبر شد، به نظریه تجسد ارواح دلبستگی 

. را از گناهی که موجب اخراج آدمیان از آسمان گشته است پاك سازندجست، و از همنوعان خود خواست که خویش 

. همچون بودا و فیثاغورس و شوپنهاور، مردمان را از زناشویی کردن، فرزند آوردن، و باقال خوردن برحذر میدارد

را نیرو آتنیان سیراکوز را محاصره کردند، امپدوکلس بغایت کوشید که پایداري آن شهر  415هنگامی که در سال 

را که با خصومتی سخت خویشاوندانه به سیراکوز کینه میورزید، ) شهر دیگر سیسیل(از این روي، آکراگاس  ;بخشد

امپدوکلس، پس از آنکه از شهر خویش رانده شد، به خاك یونان رفت و، به روایتی، در . آزرده و خشمگین ساخت

امپدوکلس زنی بیمار را که مرگش یقین : وتوس چنین گویدولی دیوجانس الئرتیوس از قول هیپوب. مگارا وفات یافت

بنابر . سپس از مجلس سوري که بدان جهت برپا شده بود برخاست و رفت، و دیگر کسی او را ندید ;بود شفا بخشید

ك ها، وي خود را در دهانه آتشین کوه اتنا افکند تا، بی آنکه اثري از خویش برجاي نهد، جهان را تر بعضی از افسانه

ولی عنصر آتش به وي خیانت ورزید و کفش برنجی او را بیرون . گوید و بدین سان خدا بودن خود را مدلل سازد

. انداخت تا نشانه سنگین آدمیزاد بودنش را بر دهانه آتشفشان باقی گذارد

IV -  سوفسطاییان  

فالسفه یونان به این شهر تعلق نداشته  کسانی که آتن را یونان میدانند در اشتباهند، زیرا قبل از سقراط هیچ یک از

آنچه بر سقراط و آناکساگوراس روي داد، نشان میدهد که . است، و بعد از سقراط نیز فقط افالطون از آنجا برخاست

زیرا در آن نواحی، دوري جغرافیایی برخی از سنن را از میان  ;ارتجاع مذهبی در آتن شدیدتر از مستعمرات بوده است

گر طبقهاي از بازرگانان کشورهاي مختلف در آتن رشد نیافته بود و سوفسطاییان بدانجا روي ننهاده بودند، ا. برده بود

  . شاید این شهر تا حد بالهت با فرهنگ و آزادي عقیده مخالفت میکرد

و  ها صورت میگرفت، و نیاز روزافزونی که به تفکر منطقی بحثهایی که در شورا میشد، محاکماتی که در دادگاه

سخنگویی واضح و مقنع پدید آمده بود، با ثروت و کنجکاوي اجتماع مجلل دست به دست هم داده، احتیاجی در آتن 

بدان سبب، مردم به تحصیالت عالی در علم و ادب و  ;به وجود آوردند که قبل از عصر پریکلس از آن خبري نبود

یاز دانشگاهی تاسیس نمیشد، بلکه استادان دوره گرد در آغاز براي رفع این ن. سخنوري و فلسفه و سیاست گرویدند

برخی از این مردان، . شهر به شهر میگشتند و در هر شهر مجلس درسی برپا، و دوره تعلیمات خود را تکرار میکردند

مفهوم این لفظ، براي مردم آن روزگار، با . میخواندند)) حکمتآموز((چون پروتاگوراس، خود را سوفسطاي یعنی 

ولی دیري نگذشت که نزاع  ;در آغاز، این نام تحقیر کننده نبود. براي ما دارد برابر بود)) استاد دانشگاه((که  مفهومی

افالطون نیز از رفتار  ;دین و فلسفه بدانجا کشید که محافظه کاران سوفسطاییان را مورد طعن و لعن قرار دادند

این تهمت تاکنون بر آنان باقی مانده  ;متهمشان داشتتاجرانه بعضی از آنان خشمگین شد و به سوداگري سفسطه 

زیرا تعلیمات گرانقیمت  ;گویا عوامالناس، از آغاز پیدایش این معلمان، کراهتی مبهم نسبت به آنان داشتهاند. است

ین البته، از ا. ها از آن فایده برمیگرفتند آنان در منطق و خطابه را فقط دولتمندان خریدار بودند، و در دادگاه

سوفسطاییان آنان که مشهورتر بودند، مانند همه کسانی که در زمینه و حرفهاي مهارت و ورزیدگی یافتهاند، تا آنجا 

www.IrPDF.com



٩٣٣

. قانون قیمتها در همه جا بر همین اصل استوار است ;که میتوانستند، کاالي خویش را به طالبان آن گران میفروختند

طلب میکردند، ولی ) دالر 10000معادل (شاگرد ده هزار دراخما  گویند که پروتاگوراس و گورگیاس براي تعلیم هر

. سوفسطاییانی که کمتر شهرت داشتند، به مزدهاي عادالنهتري خرسند بودند

. پرودیکوس، که در سراسر یونان معروف بود، در ازاي یک دوره تعلیم، از یک تا پنجاه دراخما مزد میگرفت

وي، تا زنده بود، از . یک نسل قبل از ذیمقراطیس در آبدرا زاده شد پروتاگوراس، نامدارترین سوفسطاییان،

از خشم و هیاهویی که بر اثر آمدن وي به آتن در آن شهر پدید میآمد، . ذیمقراطیس شهرت و نفوذ بیشتر داشت

نیز، که بندرت عمدا درباره سوفسطاییان قضاوت عادالنه میکرد،  حتی افالطون .بردمیتوان به میزان شهرتش پی 

در یکی از محاورات افالطونی، که به نام پروتا گوراس . پروتاگوراس را بزرگ میداشت و اخالق عالی وي را میستود

 در این گفتگو، سقراط است که. نامگذاري شده، وي بمراتب از سقراط جوان و جدلدوست خوبتر ظاهر شده است

هرگز آشفته و  ;چون سوفسطاییان سخن میگوید، و پروتا گوراس چون مردي مهذب و فیلسوفی شریف رفتار میکند

هیچ گاه جدل را بیش از اندازه جدي نمیگیرد، و  ;خشمگین نمیگردد، و بر ذکاوت و فضل دیگران حسد نمیبرد

ه در امور فردي و اجتماعی دقیق و چنانکه خودش گوید، وي به شاگردان خویش میآموزد ک. شهوت کالم ندارد

به آنان فن خطابه و شیوه سخن مقنع گفتن را  ;دوراندیش باشند، و خانه و خانواده خود را با نظم و ترتیب اداره کنند

در بیان علت سنگین بودن حق تعلیم خود، . تعلیم میدهد، و راه پی بردن به امور کشور و طرز اداره آن را مینماید

من بر آن است که اگر شاگردي بر میزان مزدي که خواستهام اعتراض کند، وي را به یکی از معابد گوید که رسم 

این عمل، از معلمی که . مقدس میبرم و در آنجا هر مبلغی را که خود او بر زبان آورد و آن را عادالنه دانست، میپذیرم

دیوجانس الئرتیوس به پروتاگوراس تهمت . به آن خدایان با دیده شک مینگریست، گستاخانه و نامعقول مینماید

اگر سقراط این سخن .)) به سالح سفسطه و مغالطه مسلح کرده است((میزند که وي اولین کسی است که جدلیان را 

نخستین کسی است ((اما باز همین دیوجانس میگوید که پروتاگوراس  ;را میشنید، بی گمان سخت خشنود میگشت

  . و این نکته به مذاق سقراط هرگز خوش نمیآمد -))ا اختراع کردکه جدل مشهور به سقراطی ر

افالطون گوید که . تنها یکی از فضیلتهاي پروتاگوراس آن بود که اساس دستور زبان و فقه اللغه را در اروپا بنا نهاد

و پارهاي از  وي از درست به کار بردن الفاظ سخن میگفت، و اولین کسی بود که مذکر و مونث و خنثی بودن اسمها،

ولی اهمیت عمده وي در آن است که توجه به ذهنیات در فلسفه از او آغاز . وجوه و زمانهاي افعال را تشخیص داد

  . میشود، نه از سقراط

پروتاگوراس، برخالف فالسفه یونیایی، به فکر یعنی به مراحل احساس و ادراك و فهم و بیان بیشتر نظر داشت تا به 

، آن را الكف پارمنیدس، که احساس را به سوي حقیقت راهبر نمیدانست، پروتاگوراس، چون برخال. اشیاي عینی

وي میگفت که حقیقت مطلق . یگانه وسیله آگاهی و معرفت میشمرد، و هرگز به حقیقت ماوراي احساس معتقد نبود

اقوال  ;ست همان است که در شرایط و اوضاع معین بر اشخاص معین روي میدهدوجود ندارد، بلکه هر چه ه

حقایق، . متناقض ممکن است که در مواقع مختلف، یا نسبت به اشخاص مختلف، به یک میزان حقیقت داشته باشد

. خیر، و زیبایی همه از امور نسبی و ذهنی هستند

هنگامی که پروتا .)) و هر چه نیست، نیست ;ه هست، هستمقیاس همه چیز انسان است و بر این مقیاس، هر چ((

گوراس این اصل ساده انسانیت و نسبیت را اظهار میدارد، مجموعه عالم در پیش چشم یک مورخ لرزان و متزلزل 

و مبانی  ;فردیت براي خود زبان و فلسفهاي پیدا میکند ;همه حقایق ثابت و اصول مقدس در هم میشکنند ;میشود

اگر پروتاگوراس شکاکیت دامنهداري را که در این بیانات . نظامات اجتماعی به خطر و زوال میافتد فوق طبیعی

پروتاگوراس در . مشهور نهفته است با شتاب در شئون دین دخالت نداده بود، شاید نظري و بدون خطر باقی میماند
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اي برخواند که نخستین جمله آن آتن را در خانه اوریپید آزاداندیش و سنت شکن، و در بین گروهی از معاریف، مقاله

چیزهاي . درباره خدایان، هیچ نمیدانم که هستند یا نیستند یا از چه گونهاند: ((آن جمله چنین است. آشوب افکند

مجلس آتن، که از .)) موضوع سخت بغرنج است، و عمر ناپایدار ما سخت کوتاه: بسیار ما را از این شناسایی باز میدارد

به همه مردم آتن فرمان داد که اگر نسخهاي از  ;مه شوم به هراس افتاده بود، پروتاگوراس را از شهر رانداین مقد

پروتاگوراس به سیسیل . و سرانجام، همه کتب او را در بازار شهر به آتش سپرد ;هاي وي یافتند، تسلیم کنند نوشته

  . گریخت و، چنانکه روایت شده است، در راه غرق شد

لئونتینی این انقالب شکاکیت را دنبال کرد، ولی آن قدر هوشیار بود که بیشتر روزگار خود را در خارج آتن گورگیاس 

وي در حدود سال . کار وي نمونه کار کسانی بود که سیاست و فلسفه را در یونان با هم سازش میدادند ;به سر برد

ر خطابه و تعلیم آن، چنان در سیسیل شهرت یافت زاده شد، فلسفه و بالغت را نزد امپدوکلس فرا گرفت و، د 408

، وي در 428در جشن مسابقات اولمپی، به سال . ، لئونتینی وي را به عنوان سفیر به آتن فرستاد427که به سال 

میان جمعی کثیر خطابهاي ایراد کرد و مردم یونان را، که با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند، به صلح و اتحاد دعوت 

گورگیاس از شهري به شهر دیگر میرفت و آراي خود را چنان . در برابر نیروي سرکش ایران به هم بپیوندندکرد، تا 

آراسته و خوش آهنگ بیان میکرد، نظم و تناسب را چنان ماهرانه در لفظ و معنی رعایت مینمود، و شعر و نثر را 

گردش را میگرفتند و، در ازاي یک دوره  چنان بظرافت به هم میآمیخت که بآسانی در همه جا شاگردان فراوان

کتاب وي، که در باب طبیعت نام داشت، سه قضیه شگفتانگیز را به اثبات . تعلیم، یکصد مینا به وي مزد میدادند

و سوم  ;دوم آنکه اگر چیزي وجود داشته باشد، شناختن آن ممکن نیست ;اول آنکه هیچ چیز وجود ندارد: میرساند

از گورگیاس نوشته  .نیستزي ممکن باشد، آن شناسایی از شخصی به شخص دیگر قابل انتقال آنکه اگر شناختن چی

. وي، پس از آنکه از الطاف و دهشهاي دولتهاي بسیار برخوردار شد، در تسالی اقامت گزید. دیگري در دست نیست

بنا بر روایات معتبر، . سمت عمده دارایی سرشار خود را قبل از پایان عمر به پایان رساندچون مردي خردمند بود، ق

گورگیاس یکصد و ((یکی از نویسندگان روزگار قدیم چنین آورده است که  ;عمر وي از یکصد و پنج سال کمتر نبود

امل برخوردار بود و چون جوانان تا پایان عمر از تندرستی ک ;هشت سال زیست، اما جسمش از پیري ناتوان نشده بود

اگر سوفسطاییان با یکدیگر دانشگاهی متفرق تشکیل داده بودند، هیپیاس الیسی به تنهایی .)) حواسی نیرومند داشت

دانشگاهی را در خود جمع داشت، و در جهانی که هنوز در آن گسترش علم از حدود دریافت یک مغز تجاوز نکرده 

در شعر و  ;در هندسه بحثهاي نو به میان آورد ;هیپیاس استاد نجوم و ریاضیات بود. ودبود، نمونه یک مرد عالمه ب

و با ثبت نام قهرمانان و  ;مورخ بود ;درباره ادبیات و اخالق و سیاست سخن میراند ;موسیقی و خطابه دست داشت

به عنوان سفیر به کشورهاي دیگر الیس وي را  ;برندگان مسابقات اولمپی، اساس تاریخ و گاهشماري یونان را بنا نهاد

گسیل میداشت، و چنان در هر هنر و پیشهاي مهارت داشت که همه پوشاك و زیورهاي خود را با دست خویش 

تصنع فسادانگیز و انحطاط آور زندگی شهري را مذموم : کار او در فلسفه اندك، ولی بزرگ و مهم بود. میساخت

قانون را با هم میسنجید، و قانون را ستمگري جبار میدانست که بر  طبیعت و ;میشمرد و بدان سخت معترض بود

. نوع بشر خودسرانه حکومت میکند

و افسانهاي  ;اجزاي کالم را معین ساخت ;پرودیکوس کئوسی، در صرف و نحو، بحثهاي پروتاگوراس را دنبال کرد

شوار را بر رذیلت آسان رجحان ساخت که موجب خرسندي بزرگان کشور شد، زیرا که در آن، هراکلس فضیلت د

آنتیفون آتنی در الحاد و ماده گرایی پیرو : سوفسطاییان دیگر تا این حد پرهیزکار و خداشناس نبودند. مینهاد

تراسوماخوس  ;ذیمقراطیس بود و عدالت را عبارت از اجراي اموري میدانست که بر حسب شرایط ضرورت یابند
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حق و زور را یکی میشمرد و میگفت که پیروزیها و کامیابیهاي بدکاران، ) یریماگر گفته افالطون را بپذ(خالکدونی 

. وجود خدایان را مشکوك جلوه گر میسازد

اینان صرف و نحو و منطق را براي . بر روي هم، سوفسطاییان را باید در شمار حیاتیترین عوامل تاریخ یونان دانست

ند، اشکال استدالل را تجزیه کردند، و طریقه کشف خطاهاي منطقی اروپاییان پدید آوردند، فن جدل را پیشرفت داد

وجود سوفسطاییان انگیزه و سرمشقی شد که سوداي مناظره و . و راه سود جستن از آنها را به مردمان آموختند

افزایش منطق را در زبان و بیان به کار گرفتند و دقت و روشنی اندیشه را . استدالل را بر روح یونانیان حاکم ساخت

نثر در دست سوفسطاییان صورت ادبی به خود گرفت، . دادند، و این موجب شد که علم و معرفت بدرستی انتقال یابد

به سنتهایی که حواس یا  ;این گروه در همه امور به تجزیه و تحلیل میپرداختند. و شعر وسیله بیان افکار فلسفی شد

و، در نهضتی که مبناي آن تعقل بود و سرانجام در بین طبقات  ;ودندمنطق عقل ارزششان را تایید نمیکرد بی اعتنا ب

در زمان وي بر آن )) راي عموم((افالطون گوید . روشنفکر دین یونان را در هم شکست، دخالت و تاثیر عظیم داشتند

. ا میگیردمنش)) جهان و همه موجودات آن، از حیوان و نبات و جماد، از علتی خود به خود و غیر عاقل((است که 

اعضاي این انجمن، در روزهایی . نامیده است)) انجمن شیطان((لوسیاس مجمعی کفرآمیز را ذکر میکند که خود را 

پینداروس، در آغاز قرن پنجم، . که ویژه روزه داشتن است، گرد هم میآیند و عمدا به خوردن و آشامیدن میپردازند

هرودوت، در حدود سال  ;اشیل سیاستمدارانه از آن دفاع میکرد ;پیشگویی کاهن معبد دلفی را عابدانه میپذیرفت

  . و در پایان آن قرن، توسیدید آشکارا منکر آن شد ;، با خوف و ترس به انتقاد آن پرداخت450

ائوتوفرون شکوه از آن داشت که چون در مجلس نام غیبگویان را بر زبان میآورد، مردمان به او میخندند و او را ابله 

بسیاري از این حاالت در فضاي آن . سوفسطاییان را از این جهت نه مالمت باید کرد نه ستایش. میشمرندقدیمی 

اینان در افساد . زمان پراکنده بود و از ثروت و راحت روز افزون و سیاحت و تحقیق و تفکر سرچشمه میگرفت

ثروت، به خودي خود و بدون یاري  ;بودنداخالقیات نیز تاثیر اساسی و مستقل نداشتند، بلکه با عوامل دیگر شریک 

ولی سوفسطاییان در این زمینه محدود، بی آنکه خود . فلسفه، قیدهاي اخالقی و خویشتنداري رواقی را نابود میسازد

اگر پولدوستی را، که صفتی است کامال انسانی، نادیده انگاریم، باید . بدانند، تجزیه و انحالل را تسریع مینمودند

اینان، گرچه . یم که اکثر سوفسطاییان مردمانی واالطبع و مهذب بودند و زندگی مرفه و منزهی داشتنداعتراف کن

هاي زمینی دارد و به مقتضاي شرایط اقلیمی تغییر میکند، خود مردمانی  نیک دریافته بودند که اخالقیات ریشه

ماندنشان شده بود به شاگردان خویش  اما سنت یا حکمتی را که موجب پرهیزکار ;پاکیزه خوي و درستکار بودند

شاید از آن روي که خود از اهالی مستعمرات بودند، ارزش آداب و رسوم را چنانکه باید نمیشناختند . انتقال نمیدادند

تعریف و ارزیابی امور اخالقی . و آن را، در حفظ اخالق و نظم، جانشین سلیم و آرامش طلب زور و قانون نمیدانستند

ها را سخت برمیانگیخت، لکن  ، چنانکه پروتاگوراس یک نسل پیش از سقراط بدان پرداخته بود، اندیشهبراساس علم

ولی  ;توجه شدید به علم سطح فرهنگ یونان را باال برد. ضربهاي بود که اصول و مبانی اخالق را متزلزل میساخت

بیان آنکه دانش و آگاهی بشري . نبخشید ها را آزاد ساخت، فهم و آگاهی را توسعه و کمال بدان سرعت که اندیشه

نسبی است، مردمان را چنانکه باید فروتن نساخت، بلکه موجب شد که هر کس خود را میزان و مقیاس همه اشیا و 

هر جوان زیرك خود را شایسته آن میدید که بنشیند و درباره اخالقیات مردمان خود قضاوت کند و اگر . امور بداند

پسندید، مردود و محکومش شمارد، و سپس آزادي به دست آرد تا هوسها و تمایالت خود را، به نام آن را نفهمید یا ن

یا )) قرارداد((و )) طبیعت((فرق میان . فضیلتهاي یک روح آزاد شده، برآورده کند و آن را معقول و موجه بداند

)) طبیعت((بحث میکردند که هر چه  آشکار شده بود، و سوفسطاییان کهتر با شوق تمام چنین)) وضع((و )) طبع((

هاي باستانی اخالق یونان را سست کرد و،  این امر پایه. اقتضا کند، فارغ از قیود عرف و قانون، خوب و پسندیده است
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مردمان کهنسال از فنا شدن سادگی و صداقت مالوف . در حیات آن مردم، تجارب نو و حاالت گوناگون پدید آورد

. و از اینکه قیود دینی مردمان را از کسب مال یا جلب لذت باز نمیدارد شکوه داشتندسخت اندوهگین بودند 

چنانکه از گفته افالطون و توسیدید بر میآید، در بین متفکران و عوام کسانی بودهاند که اصول اخالقی را از خرافات 

، منطق و بالغت سوفسطاییان را این فردیت بی قید و بند. شمرده و جز زور و قدرت هیچ چیز را حق ندانستهاند

هاي قانونی و مردمفریبیهاي سیاسی قرار داد و جهان وطنی دامنه دار آنان را به پایهاي تنزل داد که  وسیله مغالطه

محتاطانه از دفاع میهن خویش خودداري میکردند، یا بدون تعصب آماده بودند که آن را به بهترین خریداران 

و اشراف محافظه کار با عامه شارمندان دموکراسی شهري در این باره متفق شدند که خطر دهقانان دیندار . بفروشند

  . فلسفه کشور را تهدید میکند

سقراط این گروه را از آن روي گنهکار میشمرد که . بعضی از فالسفه، خود، در جنگ با سوفسطاییان شرکت جستند

چنانکه چندي بعد آریستوفان نیز سقراط را (لوه میدهند سخن نادرست و خطا را با منطق و بالغت، درست و مقنع ج

. ، و هم او بر آنان خرده میگرفت که، در ازاي تعلیمات خود، مزد و پاداش میستانند)به همین گناه متهم ساخت

سقراط صرف و نحو نمیدانست، و عذرش آن بود که از عهده پرداخت پنجاه دراخما حق تعلیم پرودیکوس بر نمیآمده 

وي در یکی از اوقات نامطبوع عمر . استطاعت آن داشته است که دوره یک دراخمایی مقدمات را تحصیل کند و فقط

  : خویش، در این مورد، بیرحمانه مقایسهاي میکند و نکاتی را آشکار میسازد

: دانه صرف کرداي آنتیفون، در میان ما عقیده بر آن است که زیبایی یا حکمت را میتوان شرافتمندانه یا غیر شرافتمن

) امرد(زیرا اگر کسی زیبایی خود را در ازاي پول به کسی که طالب آن است بفروشد، مردمان او را روسپی مذکر 

اما اگر کسی با مردي دوست شود که خود، وي را ستایندهاي شرافتمند و شایسته بداند، ما آن کس را  ;گویند

حکمت و دانش خویش را در ازاي پول به خریداران آن  بر همین وجه، کسانی که. صاحب حزم و خرد میشمریم

و اما اگر کسی با مردي که خود بر اهلیتش  ;میفروشند سوفسطایی یا بهتر بگوییم روسپی حکمت خوانده میشوند

یقین دارد دوست شود و دانش خویش را به او بیاموزد، گوییم که وي کاري کرده است که زیبنده هر شارمند 

. شرافتمند است

ایسوکراتس با خطابه ضد . افالطون که خود مردي دولتمند بود، استطاعت آن را داشت که با این عقیده موافق باشد

سوفسطاییان کار خویش را آغاز کرد، از استادان مبرز بالغت شد، و براي یک دوره تعلیم خود، یک هزار دراخما 

با سوفسطاییان را ادامه داد و گفت که سوفسطایی پس از اینان، ارسطو جنگ . مزد میطلبید) دالر 1000معادل (

ظاهر حکیمان را به خود بربندد، و تنها آرزویش این باشد که از آن طریق مال و مکنت به چنگ ((کسی است که 

از .)) عهد کرده است تا بدترین دلیل را بهترین دلیل جلوه گر سازد((و پروتا گوراس را بدان متهم میساخت که .)) آرد

شکوه از سنگینی مزد استادان از انصاف به دور بود، زیرا دولت از این . دتر آن بود که هر دو طرف حق داشتندهمه ب

  . بابت چیزي نمیپرداخت، و براي تامین مخارج تحصیالت عالیه، جز این چاره و راهی نبود

ا، به زعم خود، بردگان و اسیران را زیر ;اگر سوفسطاییان نیز سنن و اصول اخالقی را انتقاد میکردند، قصد بد نداشتند

اینان نمایندگان طبقه روشنفکر عصر خویش بودند و سوداي آزاداندیشی در سر داشتند و، چون . آزاد میساختند

ولی  ;اصحاب دایرهالمعارف در عصر روشنگري فرانسه، با نیرویی شگرف، گذشته محتضر را یکباره از میان برداشتند

ان حد دور اندیش نبودند که به جاي نظام کهن، که تعقل افسار گسیخته به ویران ساختنش عمرشان وفا نکرد، یا بد

در هر تمدن، زمانی فرا میرسد که باید همه آداب و روشهاي قدیم مورد توجه . پرداخته بود، نظام دیگري قرار دهند

مواجه، و ناچار شود که وضع خود را  و این وقتی است که جامعه با تحوالت شدید و مقاومتناپذیر اقتصادي ;قرار گیرد

لکن، براي تطبیق دادن وضع، تدبیر و . در تمدن یونان، سوفسطاییان وسیله این تجدید نظر بودند. با آن سازگار سازد
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. اهمیت تاریخی آنان در این است که مردمان را به کسب علم برانگیختند و باب تفکر را گشودند ;کفایت نداشتند

گوشه و کنار سرزمین پهناور یونان، عقاید نو و بحثهاي تازه به آتن آوردند و آن شهر را بیدار کردند، سوفسطاییان، از 

  . اگر اینان نبودند، سقراط و افالطون و ارسطو پیدا نمیشدند. تا از ذوق و معرفت و کمال فلسفی برخوردار بشود

V -  سقراط

   سلینوسماسک  -1

اما اینکه گفتیم . خشنودیم که عاقبت در برابر شخصیتی چون سقراط، که ظاهرا واقعیتی دارد، قرار گرفتهایم

یکی افالطون : شخصیت سقراط ظاهرا واقعیتی دارد از آن روست که منبع آگاهی ما در این باره تنها دو کس بودهاند

هیچ یک از آثار این دو کس را  ;گري گزنوفون که داستانهاي تاریخی مینگاردکه درامنویسی خیالپرداز است، و دی

گویند که چون افالطون رساله لوسیس را پیش : ((نمیتوان تاریخ پنداشت دیوجانس الئرتیوس چنین روایت میکند

یرا که افالطون ز <!این مرد جوان چه دروغها درباره من گفته است! اي هراکلس>: سقراط برخواند، وي فریاد برآورد

افالطون هیچ گاه ادعا نمیکند که خود .)) سخنان بیشماري از قول وي گفته بود که او خود هرگز از آن خبر نداشت

را به واقعیت محدود ساخته است، و شاید هیچ به خیالش خطور نکرده بود که آیندگان وسیله آن نخواهند داشت که 

خود، از استاد خویش تصویري )) محاورات((ولی وي، در سراسر . ا جدا سازنددر آثار وي خیالپردازیها را از شرح حاله

منظم به دست میدهد، و شرمناکی دوران جوانی او را در رساله پارمنیدس، پرگویی گستاخانهاش را در رساله 

شرح پروتاگوراس، و پرهیزکاري خاضعانهاش را در رساله فیدون چنان به دقت وصف میکند که اگر این مجموعه 

احوال سقراط نباشد، یکی از آثار برجسته ادب جهان است و افالطون را در شمار بزرگترین قهرمانسازان جهان قرار 

اخیرا، از . ارسطو مطالبی را که در رساله پروتاگوراس از قول سقراط نقل شده است، گفته خود سقراط میداند. میدهد

نویسنده آن آیسیخنس سفتوسی، یکی از شاگردان سقراط بوده  کتابی به نام آلکیبیادس قطعاتی به دست آمده، و

این قطعات، تصویري را که افالطون در نخستین رساالت خویش از سقراط ساخته است، و نیز داستان مهر و . است

از سوي دیگر، ارسطو یادداشتها و ضیافت گزنوفون را از . دلبستگی فیلسوف را به آلکیبیادس تایید و تصدیق میکند

اگر  .استاستانهاي موهوم و گفتگوهاي خیالی میشمارد که در آنها سقراط وسیله بیان افکار و آراي گزنوفون شده د

ي، نقش گزنوفون نسبت به سقراط تا آن حد صادقانه باشد که اکرمان نسبت به گوته بود، ما فقط میتوانیم گفت که و

باور نمیتوان کرد که چنین مرد متقی و با . با دقت بسیار، سخنان سرد و مبتذل و بیخطر استاد را گرد آورده است

سایر نویسندگان قدیم، برخالف گزنوفون، این حکیم سالخورده را . فضیلتی قصد واژگون کردن تمدنی را داشته باشد

، از قول پدرش که خود را از آشنایان 318می، در حدود سال آریستوکسنوس تارنتو. به صورت قدیسان در نیاوردهاند

و  ;بوده است)) جاهل و فاسد((نزدیک سقراط به شمار میآورد میگفت که این فیلسوف مردي تعلیم نیافته و 

از قیل . ائوپولیس شاعر کمدي نویس نیز در تهمت زدن به این خرمگس عظیم با رقیب خود آریستوفان رقابت میکرد

و مناقشات پرهیاهو که بگذریم، دست کم روشن میشود که سقراط در زمان خویش از هر کس دیگر محبوبتر  و قالها

. و منفورتر بوده است

پدرش مجسمه ساز بود، و گویند که خود او نیز مجسمهاي از هرمس، و سه پیکره از االهگان رحمت ساخته بود که 

درش قابله بود، و سقراط همیشه شوخ طبعانه ادعا میکرد که ما. در نزدیکی مدخل آکروپولیس جاي گرفته بودند

ها، دیگران را مدد میدهد تا آراي خویش را بیان کنند و از حمل  پیشه مادر را دنبال میکند و، در عالم عقاید و اندیشه

از افراد  این سخن درست نیست، زیرا که وي ;روایت دیگر سقراط را فرزند یکی از بردگان میشمارد. آن فارغ شوند

 ;از پدرش خانهاي به ارث برد). و فقط شارمندان به این خدمت پذیرفته میشدند(پیاده نظام سنگین اسلحه بود 

اما، از سایر جهات، سقراط در همه . هفتاد مینا نقدینه داشت، که دوستش کریتون آن را از بهر وي به کار انداخته بود
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به پرورش جسم توجه بسیار داشت، و معموال از تندرستی برخوردار وي . جا به صورت مردي فقیر توصیف شده است

در  424در پوتیدایا، به سال  432زیرا که به سال  ;در جنگ پلوپونزي، براي خود شهرت سربازي کسب کرد. بود

ه از جایز ;در پوتیدایا، جان و سالح آلکیبیادس جوان را نجات داد. در آمفیپولیس جنگید 422دلیوم، و به سال 

در دلیوم، وي آخرین مرد آتنی بود که در پیش اسپارتیان . دلیري چشم پوشید تا این افتخار نصیب دوستش شود

میدان تهی کرد، و شاید با خیره شدن در چشم دشمن، جان خویش را نجات داد و، از این راه، حتی اسپارتیان را 

یشتر دلیري و پایداري ورزید و، بی ناله و شکوه، گویند که سقراط در این جنگها از همه آتنیان ب. بیمناك ساخت

سرانجام، هنگامی که خود را راضی ساخت که در آتن ساکن شود، به  ;گرسنگی و خستگی و سرما را تحمل کرد

وي به سیر و سفر رغبتی نداشت، و بندرت از شهر یا از بندرگاه آن دور . سنگتراشی و مجسمه سازي مشغول شد

این زن همواره شوهر خویش را مالمت میکرد و میگفت که وي هرگز به خانه و . ه زنی گرفتکسانتیپه را ب ;میشد

سقراط به کسانتیپه حق میداد و، نزد فرزند و دوستان خود، دلیرانه از او دفاع و حمایت . خانواده خود نمیپردازد

خت کاهش یافته و قانون، تعدد پس از دوران جنگ که تعداد مردان س ;ازدواج برپاي او قیدي ننهاده بود. میکرد

  . زوجات را موقتا جایز شمرده بود گویا زنی دیگر نیز اختیار کرد

اگر از روي مجسمه نیمتنهاي که به نام او در موزه رم موجود است با شک و تردید . چهره سقراط را همه میشناسند

سر بزرگ، . مردم یونان نمیتواند باشد قیاس و قضاوت کنیم، باید اعتراف بورزیم که چهره وي نمونه واقعی صورت

بینی پهن، لبهاي ضخیم، و ریش انبوهش بیشتر آناخارسیس دوست سولون را، که از دشتهاي شمالی دریاي سیاه 

آلکیبیادس، حتی در وقتی که محبت خویش را ابراز . آمده بود، یا سکایی جدید یعنی تولستوي را به یاد میآورد

هاي مجسمه  سقراط در نظر من به ماسکهاي سیلنوس میماند که در کارگاه: ((نین میگویدمیدارد، با تاکید بسیار چ

هاي  این ماسکها ناي و مزمار بر دهان دارند، و از میان گشوده میگردند و در درون آنها مجسمه. سازي دیده میشود

سقراط، انکار مکن که . ست، شباهت داردساتیرهانیز میگویم که سقراط به مارسواس، که از . خدایان جاي دارد

اما سقراط هیچ اعتراضی نمیکند، و بدتر از همه آنکه خود معترف است که شکمی .)) چهرهات به ساتیرها شبیه است

. بزرگ دارد و امیدوار است که با رقصیدن آن را کوچکتر سازد

در همه ایام سال با یک جامه ساده و کهنه . عقیدهاند ق وي افالطون و گزنوفون همدر توصیف عادات و اخال

از بیماري مال اندوزي، که آدمیان را پریشان . و برهنه پایی را بر پوشیدن کفش و نعلین رجحان میداد ;میساخت

را که براي فروش بدانجا آورده روزي، در بازار شهر، اشیا و امتعه فراوانی . خاطر میدارد، مصونیتی باورناپذیر داشت

. همیشه، در عین فقر، خود را غنی میدید!)) چه بسیارند چیزهایی که مرا بدانها نیازي نیست: ((بودند دید و گفت

وي، مانند همه مردم مهذب یونان، باده . سقراط نمونه اعتدال و خویشتنداري بود، ولی هرگز چون قدیسان نمیزیست

از مردم کناره نمیگرفت، بلکه از  .نداشتش در صراط مستقیم، حاجت به زهد و پرهیز مینوشید و براي حفظ خوی

معاشرت با دیگران شادمان میشد و گاه گاه دعوت اغنیا را نیز با خرسندي میپذیرفت، ولی هرگز پیش آنان خضوع 

. از یاري مالداران بی نیاز بود، و دعوتها و هدایاي شاهان و بزرگان را رد میکرد. نمینهادنمیکرد و به فرمانشان گردن 

تعلیم میداد، لکن این کار  ;بی نوشتن میخواند ;بی رنج کار زندگی میکرد: خالصه کالم آنکه وي مردي نیکبخت بود

و پیش از آنکه ضعف و  ;دچار نمیگشتباده مینوشید، اما اندازه نگاه میداشت و به سرگیجه  ;عادت جاري او نبود

  . زبونی پیري را ببیند، درگذشت مرگش نیز با درد و رنج همراه نبود

درسهاي اخالقی وي براي زمان خودش بسیار عالی و پسندیده بود، لکن همه مردمان نیک سیرتی را که ستایشگر 

، ولی نمیدانست که در آن ))در میافتاد آتش اشتیاق((وي از دیدار خارمیدس به . اویند راضی و خرسند نمیسازد

افالطون، سقراط و آلکیبیادس را . هست یا نه، و از این روي خود را نگاه میداشت)) روحی واال((جوانک زیباروي نیز 
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گرچه مرد .)) همه جا در پی آن جوان خوبروي روان بود((دلباخته یکدیگر میشمارد، و گوید که این فیلسوف 

هاي جلب  عشق خود را به صورت افالطونی آن نگاه میداشت، به امردان و روسپیان ممتاز نیز شیوه سالخورده ما غالبا

، ))بیشتر به دیدار من بیا((ي روسپی، که به وي گفته بود ))تئودوتا((وي، در نهایت شهامت، به . عشاق را میآموخت

که کسانی که به دریافت آراي سیاسی او خوش خلقی و مهربانی سقراط چنان موثر بود . وعده یاري و مساعدت داد

: پس از مرگ او، گزنوفون در بارهاش چنین گفت. نایل میشدند، آراي اخالقیش را نیز بآسانی تحمل میکردند

. عدالت وي به حدي بود که در ناچیزترین امور بر کسی ظلم روا نمیداشت((

چنان خردمند بود که هیچ گاه  ;تقوا رجحان نمینهاد چنان اعتدال را رعایت میکرد که هرگز لذت را بر فضیلت و... 

در تشخیص خیم و خویهاي دیگران آن قدر بصیرت داشت، و چنان همگان را به . ... در تمیز نیک و بد خطا نمیکرد

نیز .)) کسب فضیلت و شرافت بر میانگیخت که نیکترین و نیکبختترین مردمان آرزو میکردند که چون او باشند

وي براستی عادلترین، عاقلترین، و نیکترین مردي : ((سادگی و صراحتی موثر، چنین بیان داشته است افالطون، با

  .)) است که من در عمر خود دیدهام

  خرمگس معرکه  -2

از این روي به تحصیل فلسفه پرداخت و یکچند نیز مجذوب . سقراط سخت کنجکاو و اهل جدل و مباحثه بود

به هیچ دلیل نمیتوانیم گفت . ان جوانی وي، سوفسطاییان آتن را تسخیر کرده بودندچه، در دور ;سوفسطاییان گشت

که مالقات و مباحثات سقراط با پارمنیدس، پروتاگوراس، گورگیاس، پرودیکوس، هیپیاس، و تراسوماخوس را افالطون 

ده و تحت تاثیر روش به آتن آمده بود، مالقات کر 450شاید سقراط زنون را، که در حدود . از خود ساخته است

. سقراط چنان به روش زنون دلبستگی یافت که تا پایان عمر از آن جدا نشد. وي قرار گرفته باشد) دیالکتیکی(جدلی 

زیرا . اگر شخصا با او آشنایی نداشته، بر عقایدش آگاهی تمام داشته است ;شاید وي آناکساگوراس را نیز میشناخته

آرخالئوس در آغاز کار به طبیعیات . اگرد زنون بوده، تحصیل فلسفه میکرده استیکچند نزد آرخالئوس ملطی، که ش

وي اصل و اساس اخالقیات را از روي قواعد عقل . مشغول بود، و در پایان عمر به تحقیق در امور اخالقی پرداخت

ها به سوي فلسفه  این راه سقراط از. توجیه و تفسیر میکرد، و شاید سقراط نیز به متابعت او از علم به اخالق رو کرد

در  ;بزرگترین شادیهاي من در آن است که هر روز از فضیلت گفتگو کنم: ((جلب شد، و از این روي بود که گفت

 .))نیستزیرا وجودي که مورد آزمایش و بررسی دقیق قرار نگیرد شایسته آدمی  ;خود و در دیگران به تفحص پردازم

با پرسش و استفسار آنان را میآزرد و به سخن گفتن  ;وي، از این جهت، در آرا و عقاید مردمان به کاوش میپرداخت

و بدین سبب، خود را براي کسانی که توانایی تفکر درست و  ;جوابهاي دقیق و نظرات نامتناقض طلب میکرد ;میآورد

سقراط میخواست که در دوزخ هم خرمگس معرکه باشد و در آنجا نیز . ه بودروشن نداشتند، مایه وحشت ساخت

او خود را در معرض این گونه .)) چه کس حکیم است و چه کس از حکمت به دور و حکیم نماست((معلوم کند که 

اما بر هیچ یک از وي همه سوالها را میدانست، . بازجوییها و آزمایشها قرار نمیداد، زیرا اعتراف میکرد که هیچ نمیداند

شاید میخواست بگوید که خودش هیچ .)) من فقط دوستدار فلسفهام((پاسخها آگاهی نداشت، و با فروتنی میگفت 

. اصل و قاعده ثابت و قطعی ندارد، و تنها نکتهاي که بر وي مسلم شده آن است که آدمی از خطا کردن مصون نیست

بنابر همان روایت، )) آیا از سقراط کسی فرزانهتر هست: ((ی پرسیدگویند که وقتی، خائرفون از غیبگوي معبد دلف

ولی سقراط خود میگفت که غیبگوي دلفی از آن روي .)) نه، هیچ کس چون او فرزانه نیست: ((غیبگو جواب داد

. چنین پاسخ داده است که من به جهل خویش اعتراف کردهام

اطع دست به کار زند و عقاید و آرایی واضح و روشن براي از آن لحظه، سقراط بر آن شد که عمال و به نحوي ق

باید گاه گاه درباره امور بشري با خود سخن گوید، در حقیقت دینداري و بیدینی : ((وي میگفت. خویش به دست آرد
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در تامل کند، عدل و ظلم را از هم جدا گرداند، معقول را از نامعقول بازشناسد، حدود شجاعت و جبن را معین سازد، 

ماهیت حکومت بر انسان تحقیق کند، صفات کسی را که ماهرانه بر مردم حکومت میکند معلوم دارد، و درباره سایر 

زیرا، به گمان وي، کسانی که بر این مسائل آگاه نباشند حقا نباید از بردگان برتر شمرده  ;اندیشه کند... موضوعات 

رسید، یا هر تعصب پنهانی و نامعقول که میدید، درباره ماهیت و به هر اندیشه مبهم یا تعمیم ناقص که می.)) شوند

چنان خو کرده بود که سحرگاه از خواب برخیزد و به . چگونگی آن پرسش میکرد و تعریف دقیق و درست میخواست

یافت، وي  هاي صنعتگران رود و در هر که ذکاوتی انگیزنده یا حماقتی سرگرم کننده ها، یا به کارگاه بازار، به ورزشگاه

  . را به مباحثه کشد

از کسی که با وي : روش او ساده بود)) مگر جاده آتن نه براي آن است که در آن بحث و گفتگو کنند: ((گفت می

سپس آن تعریف را بدقت مورد بحث  ;سخن میگفت، میخواست که اندیشه یا مفهوم وسیعی را تعریف و تحدید کند

و از آنجا، با  ;ول، نقض یا تناقض و یا بطالن و سخافت آن را آشکار گرداندو بررسی قرار میداد تا بر حسب معم

پرسشهاي پی در پی، مخاطب خود را به سوي تعریفی کاملتر و درستتر راهبري میکرد، اما هرگز خود آن را بر زبان 

. زه عرضه میداشتگاهی، با تحقیق در یک سلسله امور خاص و مجزا به یک نظر کلی میرسید، یا نظري تا. نمیآورد

هاي مضحک  گاهی نیز، با استهزاي سقراطی، نتیجه. وي از این راه تا حدودي روش استقرا در منطق یونان وارد کرد

به تفکر منظم اشتیاق فراوان داشت، . یک تعریف، و یا بطالن عقیدهاي را که در نظر داشت، پدیدار و معلوم میساخت

در اینجا نیز، . حسب نوع و جنس و تفاوتهاي خاصشان طبقه بندي کندو میخواست که اشیا را، یک به یک، بر

وي میگفت که جدل . مقدمات روش ارسطو را براي تعریف اشیا فراهم کرد و نظریه مثل افالطونی را بنیاد نهاد

ه در فنی است که بدان میتوان امور و اشیاي مختلف را از هم متمایز ساخت، و با شوخ طبعی و طنزي ک) دیالکتیک(

. تاریخ فلسفه جهان دیري نپایید، بیابان بیحاصل منطق را طراوتی بخشید

همه پاسخها را رد میکند و خود  ;مخالفانش میگفتند که وي ویران کنندهاي است که خود هرگز چیزي نمیسازد

و تفسیر نظري  در بسیاري از موارد، چون به توضیح. و آرا و روشش مخرب اخالق و افکار است ;مشکلی را نمیگشاید

هنگامی که مردي سرسخت چون کریتیاس میکوشید . میپرداخت، آن را مبهمتر و غامضتر از پیش باقی میگذاشت

در . که از وي پاسخی دریابد، وي پاسخ خود را به پرسشی دیگر تبدیل میکرد و باز بیدرنگ تفوق را به دست میآورد

ولی این عزم خیر بیش از یک لحظه دوام  ;ي پرسش، پاسخ گویدرساله پروتاگوراس، قرار بر آن میگذارد که به جا

. نمیآورد، و پس از آن پروتاگوراس، که در بازي منطق چیره دست و کهنه کار است، بآرامی از بحث کناره میگیرد

 به زئوس سوگند که تا نگویی که عدل را چه: ((هیپیاس از طفره زدنهاي سقراط خشمگین میشود و به فریاد میگوید

تو هیچ نمیخواهی که دلیلی بیاوري یا درباره موضوعی عقیده خویش را . نخواهی شنید <جوابی>چیز میدانی، از من 

تنها هنرت این است که به دیگرن بخندي، از هر کس پرسشی کنی، و پاسخ او را مردود شماري و  ;بیان داري

زنشها، سقراط فقط میگفت که من نیز، چون مادر در برابر این گونه سر.)) ولی این پسندیده نیست. مجابش گردانی

اینکه مرا مالمت میکنند و میگویند که از دیگران پرسشهایی میکنم که خود فهم و . ((خود، قابلهاي بیش نیستم

علت آن است که خداوند مرا به قابله بودن مجبور ساخته و از . توانایی پاسخ گفتن بدانها را ندارم، کامال بجاست

  . این گونه دخالت دادن خدایان در کارها براي دوست او اوریپید شایستهتر بود.)) ع فرموده استزاییدن من

مردم آتن نیز بدون تردید و تامل، و معموال بیآنکه قصد  ;سقراط از بسیاري جهات به سوفسطاییان شباهت داشت

مفهوم امروزي آن، در اغلب موارد سقراط  لفظ سوفسطایی، به. اهانت و مالمت داشته باشند، او را بدین نام میخواندند

معانی و مفاهیم کلمات  ;هاي جدل را خوب میشناخت حیله ;در بازي با الفاظ و طفره زدن استاد بود: را شامل میشود

چون شاگردان مدارس،  ;موضوع بحث را در تشبیهات و استعارات نامتناسب غرقه میساخت ;را زیرکانه تغییر میداد
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مردم آتن از اینکه به او . و دلیرانه الفاظ پوچ و بیهوده بر زبان میراند ;دو پهلو سخن میگفت ;دزبان بازي میکر

زیرا هیچ طاعونی چون منطق هوشیاري که بر قدرت خویش آگاه باشد، خطرناك  ;شوکران نوشانیدند معذورند

بود، به تقویت مبانی اخالقی  از علم بالغت رویگردان: سقراط از چهار جهت با سوفسطاییان اختالف داشت. نیست

شوق داشت، میگفت که فقط بررسی عقاید را به مردمان میآموزد، و در ازاي تعلیمات خود مزدي دریافت نمیکرد هر 

علی رغم همه خطاها و نقایص . چند که گویا گاه گاه از کمک دوستان دولتمند خویش برخوردار میشده است

شاید از آنجا که در میان ما به : ((او خود به یکی از آنان میگوید. ر داشتندآزاربخش وي، شاگردانش بدو محبت بسیا

زیرا که من هر گاه نسبت به . دوستی مشترك رغبت هست، من میتوانم شما را در کسب شرافت و فضیلت یاري کنم

روح خویش کسانی محبتی در خویش احساس کنم، خود را با شور و شوق صمیمانه فدا میکنم و همه نیروي فکر و 

از دوري آنان غمگین شوم، و از دوریم غمگین  ;را به کار میدارم تا آنان را دوست بدارم، و در مقابل دوستم بدارند

از نمایشنامه ابرها، اثر آریستوفان، چنین برمیآید که .)) مشتاق صحبت آنان باشم، و مشتاق صحبتم باشند ;شوند

گزنوفون نیز در بخشی از کتاب خویش این نکته را . ل میدادهاندشاگردان سقراط در محلی معین مدرسهاي تشکی

در شرح احوال سقراط، معموال چنین گویند که وي در هر کجا شاگرد یا مستمعی مییافته، به تعلیم . تایید میکند

ودند که و چنان از یکدیگر جدا ب. اما پیروان او را هیچ عقیده خاص و مشترکی به هم پیوند نمیداد. میپرداخته است

هر یک از ایشان پیشواي یکی از مکاتب گوناگون فلسفه یونان گشت و عقیدهاي سخت جدا از دیگران در پیش 

آنتیستنس مغرور و فروتن، . گرفت افالطونیان، کلبیان، رواقیان، اپیکوریان، شکاکان، همه از اینجا سرچشمه گرفتند

شاید وي در آن هنگام حضور داشت . کتب کلبی را بنیاد نهادکه سادگی زندگی و کم نیازي را از استاد فرا گرفت، م

اما من بر آنم که بینیاز . گویا تو گمان میکنی که سعادت در تجمل و اسراف است: ((که سقراط به آنتیفون میگفت

بودن همچون خدا بودن است، و هر چه از مقدار حوایج بیشتر کاسته شود، به مقام خدایان بیشتر نزدیکی حاصل 

بعدها نیز . آریستیپوس که به پیروي از سقراط لذت را خیر میدانست، عقیده خویش را در کورنه ترویج کرد.)) شودمی

ائوکلیدس مگارایی به جدل سقراطی حدت بخشید و فلسفه شکاکی را، که منکر هر . اپیکور در آتن به تبلیغ پرداخت

بارویی که به بردگی افتاده و کریتون به درخواست سقراط فایدو، جوان زی. گونه معرفت حقیقی بود، از آن پدید آورد

. وي را باز خریده بود، نیز از فیلسوفان به شمار میرفت

گزنوفون بی آرام فلسفه را رها کرده و به .)) او را فیلسوف کرده بود((سقراط به این جوان دلبستگی خاص داشت و 

چیز سودمندتر از آن نیست که آدمی، در هر جا و هر مورد، هیچ ((سربازي پرداخته بود، اما بدرستی میدانست که 

ذهن توانا و تخیل زنده افالطون چنان از استاد فرزانه تاثیر پذیرفته بود .)) مصاحب سقراط باشد و با وي سخن گوید

داشت، و به سقراط مهر فراوان ((کریتون دولتمند . که افکار هردوشان در تاریخ فلسفه جهان جاودانه به هم درآمیخت

آلکیبیادس گستاخ و پرتهور، که گناهانش بعدها به اعتبار .)) همواره مراقب بود که همه حوایج او را برآورده کند

سقراط زیان رسانید و وي را در خطر افکند، در این هنگام، با سهالنگاري خاص، استاد خویش را دوست میداشت و 

:میگفت

در حالی که گفتار . ر با سخن تو قیاس شود، در ما هیچ تاثیر نمیکندسخن هیچ کس، حتی شایستهترین خطیبان، اگ

تو اي سقراط، حتی اگر از زبان دیگران هم باشد و بدرستی نقل نشود، باز هر مرد و هر زن و هر کودکی را در شگفت 

سخن این سخنور  میدانم که اگر گوش خود را نبسته بودم و از جادوي. ... خواهد آورد و روحها را تسخیر خواهد کرد

من این درد عظیم درد فلسفه را، که . ... افسونگر نگریخته بودم، او مرا اسیر خود میداشت تا در پیش پایش پیر شوم

تو اي . ... در پاکی و صفاي دوران جوانی از دندان مار سوزندهتر است، در روح و قلب خویش احساس کردهام
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پاوسانیاس، اي آریستودموس، و اي آریستوفان، همه شما حاجت نیست فایدروس، اي آگاتون، اي اروکسیماخوس، اي 

  . که خود سقراط را نیز بگویم آري، همه شما این شور و شوق و جنون را براي فلسفه داشتهاید

وي نمایشنامهاي نوشت . هایی که سقراط به دموکراسی میزد حظ میبرد کریتیاس، رهبر جبهه اولیگارشیک، از طعنه

که خدایان را سیاستمداران هوشیار اختراع کردهاند تا چون عسسان موجب هراس مردم شوند و آنان  و در آن گفت

فرزند آنوتوس . این نمایشنامه نیز یکی از عواملی بود که موجب محکومیت سقراط شد. را به سوي تقوا و ادب برانند

پدر . فروشی، که پیشهاش بود، رجحان مینهاد نیز یکی دیگر از پیروان سقراط بود که استماع سخنان استاد را بر چرم

وي، آنوتوس، که از رهبران جبهه دموکراتیک بود، شکوه میکرد که سقراط با عقاید شکاکانه خود عقل فرزند وي را 

فاسد ساخته و او را نسبت به پدر و مادر و خدایان بی اعتنا و گستاخ گردانیده است گذشته از این، آنوتوس از 

اي سقراط، گمان من آن ((وي میگفت  .بودتقاداتی که سقراط به دموکراسی وارد میساخت آزرده خاطر ها و ان طعنه

زیرا هیچ شهري  ;پند مرا بپذیر و جانب احتیاط را نگاه دار. است که تو براي بد گفتن از دیگران سخت آمادهاي

آنوتوس در انتظار .)) ن آسیب رسانیدن از نیکی کردن آسانتر نباشد، و آتن نیز بی گمان چنین استنیست که در آ

  . فرصت بود

فلسفه سقراط  -3

در پشت روش سقراط فلسفهاي بود پر از گریز و طفره و تجاهل، مقدماتی و بی نظم، اما چنان واقعی که فیلسوف 

سبب اصلی این امر  ;چنین به نظر میرسد که سقراط فلسفهاي ندارد در نظر اول،. عمال براي آن از جان خود گذشت

آن است که وي نظریه نسبی بودن معرفت را از پروتاگوراس پذیرفته بود، در هیچ مورد جزما و قطعا حکمی نمیکرد، 

  . و تنها چیزي که بر آن یقین داشت جهل خودش بود

زبان ستایش میکرد، در مراسم مذهبی شهر شرکت  وي، گرچه به بیدینی محکوم شد، دست کم خدایان را با

سقراط میگفت که در همه تصمیمات منفی مهم خویش از هاتفی . میجست، و هرگز کسی از او سخن کفرآمیز نشنید

شاید این سخن نیز یکی از تجاهالت و طنزهاي . درونی و قلبی، که یکی از آیات آسمانی است، تبعیت میکند

  . ن بوده، سقراط در حفظ و تثبیت آن توفیق کامل یافته استو اگر چنی ;سقراطی باشد

این، یکی از موارد بسیاري است که وي به غیبگویی کاهنان و عالم رویا تشبث جسته و آن را الهام و پیام خدایی 

ته او میگفت که نظم و نسق جهان، و طرح و نقشه آن، واضحتر از آن است که بتوان عالم وجود را ساخ. دانسته است

در رساله فیدون سخت بدان  ;سقراط درباره حیات ابدي سخن قاطع نمیگوید. تصادف و معلول علتی غیرعاقل دانست

اگر قرار بر آن باشد که من خود را فرزانهتر از دیگران : ((اعتقاد میورزد، ولی در دفاعیه خویش چنین بیان میدارد

در .)) از جهان آخرت باخبرم و میدانم که از آن هیچ خبر ندارمبدانم، تنها از آن روست که هرگز گمان نداشتهام که 

از خدایان ما هیچ : ((رساله کراتولوس نیز، بر همین وجه، درباره وجود خدایان اظهار بیخبري میکند و میگوید

ز آنان وي به پیروان خویش همواره اندرز میداد که در این گونه مسائل بحث نکنند و، چون کنفوسیوس، ا.)) نمیدانیم

میپرسید که آیا امور بشري را چنانکه باید دریافتهاید که اکنون به حل مشکالت آسمانی پرداختهاید سقراط بر آن 

بود که برترین کاري که در این جهان از ما ساخته است آن است که به جهل خویش اعتراف کنیم و تابع غیبگوي 

بدان طریق که قانون : ((را چگونه عبادت کنیم، میگوید در پاسخ کسانی که از وي میپرسند خدایان ;دلفی شویم

سقراط در مورد علوم طبیعی شکاکتر از این بود، و میگفت که تحصیل این علوم باید تنها تا .)) کشورتان حکم میکند

ي هر راز ;بیش از آن حد، مایه پریشانی فکر و گمراهی عقل خواهد بود. حدي باشد که ما را در زندگانی رهبري کند

سقراط، هنگامی که جوان بود، نزد آرخالئوس به تحصیل علوم طبیعی . که گشوده گشت، رازي ژرفتر پدید میآرد

  . و چون مردي کامل شد، آن را به عنوان اسطورهاي کم و بیش قابل تحسین ترك گفت. پرداخت
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سقراط همیشه از امور بشري بحث : ((گزنوفون گوید. از حقایق و اصول روي برتافت و به ارزشها و غایتها توجه نمود

و به تحقیق در احساس و ادراك )) روي کردند((سوفسطاییان نیز از علوم طبیعی به سوي امور انسانی .)) میکرد

اي . ((معرفت پرداختند، اما سقراط بیشتر در این مسائل فرو رفت و اخالق و مقاصد انسان را مورد مطالعه قرار داد

و آیا دیدهاي که بر دیوار آن نوشته شده است خود (( - .)) آري، دوبار)) ((معبد دلفی رفتهايائوتودموس، آیا هرگز به 

و آیا در آن تامل کرده، و کوشیدهاي که خود را بیازمایی و بر چگونگی اخالق و .)) ((آري، دیدهام(( -)) را بشناس

ود، نه ماورا الطبیعه، و نه تحقیق در از این روي، فلسفه در نظر سقراط نه خداشناسی ب)) خصایل خویش آگاه شوي

سقراط در . او فقط علم اخالق و سیاست را فلسفه میدانست، و منطق را نیز مقدمه و وسیله آن میشمرد. طبیعت

اواخر عصر سوفسطاییان به وجود آمده بود، و دریافته بود که این گروه وضعی بس خطیر در تاریخ فرهنگ جهان 

سقراط، به عوض آنکه بیمناکانه به . ماوراي طبیعی اخالقیات را سست و متزلزل ساختهاند پدید آوردهاند، زیرا اساس

سوي عقاید باستانی موجود روي کند، گامی به پیش گذارد و عمیقترین مسئلهاي را که در علم اخالق مطرح میشود 

راالطبیعه اعتقادي نباشد، آیا اخالق آیا میتوان علم اخالق را براساس طبیعت مبتنی دانست و اگر به ماو: به میان نهاد

وجود تواند داشت آیا فلسفه، که با آزادي فکري که آورده است تمدن بشري را به زوال تهدید میکند، خواهد توانست 

: با وضع قوانین اخالقی موثر و غیر مذهبی بشریت را از نابودي نجات بخشد سقراط در رساله ائوتوفرون میگوید

وي خوب است که خدایان آن را پسندیدهاند، بلکه چون خود خوب بوده، خدایان را خوش آمده خوبی نه از آن ر((

مفهوم خوبی براي او از خداشناسی سخت جداست، و به حدي . این سخن، فلسفه را به انقالب برمیانگیزد.)) است

لکه براي آن مقاصدي سقراط خوبی را امري کلی و مجرد نمیداند، ب. زمینی است که با سودمند بودن یکی است

در نظر او، خوبی و .)) امر خاصی خوب باشد((خاص و عملی در نظر دارد و معتقد است که خوب آن است که براي 

حتی یک سبد سرگین، اگر چنانکه باید با مقصود  ;زیبایی دو صورتند از سودمند بودن و فایده انسانی داشتن

دانش . هیچ چیز چون دانش و معرفت سودمند نیست) ه عقیده سقراطب(از این روي . متناسب باشد، زیبا خواهد بود

. به معنی برتري و علو است، نه پاکی و تقوا)) فضیلت((عالیترین فضیلت است، و جهل رذیلت محض گرچه در اینجا 

کسی به . و با دانش کامل، مردم جز کار درست هیچ نتوانند کرد ;بدون دانش شایسته، عمل درست میسر نیست

عالیترین . ري که بداند خطاست دست نخواهد زد یعنی کار خطا با عقل سازگار نیست و زیانش به خطاکار میرسدکا

. و بهترین وسیله درك سعادت، دانش وذکا ;خیر، سعادت است

بهترین نوع حکومت ) حکومت اشراف(اگر دانش و معرفت برترین فضیلت باشد، ناچار آریستوکراسی : سقراط میگوید

برگزیدن حکام به حکم قرعه : ((گزنوفون از قول سقراط میگوید. بود، و دموکراسی هیچ معنایی نخواهد داشت خواهد

چه حتی تصور آن را هم نمیتوان کرد که سکاندار، بنا، نی نواز، و یا پیشهور . کاري است بس سخیف و نامعقول

بسیار کمزیانتر است از بیکفایتی آنانی که  حال آنکه ناشایستگی این گونه کسان ;دیگري را با قرعه معین کنند

سقراط ستیزه جویی مردم آتن را مذمت میکند، بر حسد . حکومت و دستگاه اداره کشور را مختل میسازند

وي . پرهیاهویی که به یکدیگر میورزند عیب میگیرد، و خصومت احزاب و منازعات کینه توزانه آنها را قبیح میشمرد

سقراط .)) از این جهات بلیهاي بر کشور وارد شود که از حدود توانایی و طاقتش افزون باشد بیم آن دارم: ((میگوید

و راه وصول به این مقصود قرعه کشی . نجات آتن را تنها در آن میدانست که دانش و کفایت بر آن حکومت کند

ان نیز بدین طریق معین نمیتوانست بود، زیرا صالحیت و شایستگی سکانداران، نوازندگان، پزشکان، و درودگر

. همچنین زور و ثروت نیز نباید کسی را به مقام و منصبی برساند. نمیگردید

و تنها نظام پسندیده و معقول،  ;در نظر او، سلطنت استبدادي و حکومت توانگران نیز چون دموکراسی مذموم است

میرسد که شایستگی فکري و عقلی دارند  نظام آریستوکراسی است که در آن مقامات و مناصب دولتی تنها به کسانی
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سقراط، علی رغم انتقاداتی که بر دموکراسی آتن وارد میساخت، به منافع و . و در این کار تعلیم و ورزیدگی یافتهاند

وي به برخی از پیروان . مزایاي آن معترف بود، و آزادي و فرصتهایی را که در آن نصیبش شده بود قدر میشناخت

و نسبت به آنتیستنس و کلبیون همان وضعی  ;را تبلیغ کنند میخندید)) بازگشت به طبیعت((تند خود که میخواس

را به خود گرفت که ولتر در مقابل روسو داشت یعنی میگفت که تمدن، با همه عیبهایش، ارزش بسیار دارد، و نباید 

  . آن را ترك گفت و سادگی ابتدایی را برگزید

دینداران وي را خطرناکترین سوفسطاییان میشمردند، زیرا . تن به سقراط بدگمان بودندبا وجود این، اکثریت مردم آ

میخواست که هر قانونی را بدقت با معیار  ;از همه جشن و سورهاي مذهبی برخوردار میشد، اما دین کهن را منکر بود

و  ;ا اوامر تغییرناپذیر آسمانیسرچشمه اخالقیات را وجدان افراد میدانست، نه خیر و منفعت اجتماع ی ;عقل بسنجد

. پایان کار وي به شکاکیتی انجامید که عقل را پریشان میساخت و با هیچ رسم و عادت و عقیدهاي سازگاري نداشت

کسانی چون آریستوفان، که ستایشگر روزگاران گذشته بودند، بیدینی مردم، گستاخی جوانان نسبت به پیران، فردیت 

به تباهی میکشید، و انحطاط اخالقی روشنفکران را حاصل رفتار و سخنان سقراط و نامنظمی که حیات آتن را 

گرچه سقراط خود به حزب اولیگارشی نپیوست و از تایید آن امتناع ورزید، اغلب . پروتاگوراس و اوریپید میدانستند

، اولیگارشیها را در انقالبی هنگامی که یکی از آنان، به نام کریتیاس. دوستان و شاگردانش از رهبران آن حزب بودند

وحشتناك و بیرحمانه رهبري میکرد، دموکراتهایی چون آنوتوس و ملتوس، سقراط را محرك فکري این جنبش 

  . ارتجاعی معرفی کردند و بر آن شدند که وي را از آتن اخراج کنند

روش جدلی سقراط، که خود . ببرند دموکراتها در مقصود خویش پیروز شدند، لکن نتوانستند تاثیر عظیم او را از میان

آن را از زنون اخذ کرده بود، پس از وي به افالطون، و از افالطون به ارسطو رسید و ارسطو منطق کامل خویش را، که 

تاثیر افکار سقراط در علوم طبیعی و تجربی زیانبخش بود، زیرا . نوزده قرن بدون تغییر بر جاي بود، از آن پدید آورد

تحقیقات طبیعی روي برتافتند، و نظریه وي درباره طرح خارجی و عینی جهان شوق تحلیل علمی در  شاگردانش از

اصول اخالقی سقراط، که بر مبانی فردي و ذهنی قرار داشت، شاید در انحالل اخالقیات مردم . کسی برنمیانگیخت

. ود که از اینجا در مذهب مسیح راه یافتولی مقام وجدان را باالتر از قانون دانستن عقیدهاي ب ;آتن بی تاثیر نبود

اما . هاي دو قرن آینده را فراهم آورد عقاید سقراط از طریق شاگردانش به دوره بعد انتقال یافت و مایه اصلی فلسفه

وي در شمار شهدا و قدیسان تاریخ یونان درآمد، . نیرومندترین عنصر تاثیرات وي چگونگی اخالق و رفتار خودش بود

ی که میخواست نمونه کامل ساده زیستن و دلیرانه اندیشیدن را بیابد به گذشته باز میگشت و کمال مطلوب و هر نسل

هر زمان که درباره خرد آدمی و شرافت خلق و سرشت وي : ((گزنوفون میگفت. خویش را در سقراط میدید

ون او را به یاد میآورم، از ستایش و چ ;میاندیشم، میبینم که از یاد بردن سقراط هرگز در حدود توانایی من نیست

و اگر در میان جویندگان فضیلت کسی راهنمایی کاملتر از سقراط یافته باشد، من آن  ;وي خودداري نمیتوانم کرد

  .)) کس را شایسته آن میدانم که سعادتمندترین مردمان خوانده شود
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فصل هفدهم

  ادبیات عصر طالیی

  

I  - پینداروس  

یعنی عقاید و نتایجی که در یک نسل در میدان بحث و تحقیق : بالطبع، ادبیات عصر بعد خواهد بودفلسفه یک عصر، 

اما در یونان، . ها، داستانها، و اشعار نسل بعد را پدید میآورد و تفکر به دست آمده است زمینه و اساس نمایشنامه

دند، براي خود افکاري داشتند، و پیشاهنگان زیرا شاعران خود فیلسوف بو. ادبیات مالزم و دنباله رو فلسفه نبود

همان کشمکش و نزاع میان محافظهکاران و افراطیان، که دین و علم و فلسفه . اندیشه عصر خویش به شمار میرفتند

چون در آثار ادبی یونان زیبایی . یونان را به هم ریخته بود، در شعر و درام و حتی در تاریخنویسی آن نیز ظاهر گشت

ري بر عمق فکري افزوده شده بود، ادبیات عصر طالیی به مقامی رسید که از آن پس، تا روزگار شکسپیر و صورت هن

  . مونتنی، آن را باز نیافت

ها سخت  زیرا در این عصر، بار اندیشه. از لحاظ اشعار غنایی، به صورت مستقل، قرن ششم غنیتر از قرن پنجم بود

وي . پینداروس حد فاصل و واسطه این انتقال است. ف از میان رفته بودسنگین شده، و پشتیبانی شاهان و اشرا

پس از وي، شعر . صورت شعر غنایی را از پیشینیان به ارث برده است، اما آن را از شکوهی دراماتیک سرشار میسازد

زد تا براي حدود و سنن باستانی خود را درهم میشکند، و درام دیونوسوسی با دین و موسیقی و رقص به هم میآمی

  . بیان شور و شکوه عصر طالیی وسیله کاملتري فراهم سازد

خود مدعی بود که . پینداروس در یکی از خاندانهاي تبی، که سلسله آن به زمانهاي ابتدایی میرسید، به دنیا آمد

نوازي توانا بود،  عموي او، که نی. بسیاري از پهلوانان باستانی که در اشعار وي یاد شدهاند جزو این سلسله بودهاند

پدر و مادر . قسمت عمده عشقی را که به موسیقی داشت، و نیز بخشی از مهارت خود را براي او به ارث گذارد

او در آنجا از الئوس و . پینداروس فرزند خود را به آتن فرستادند تا در موسیقی تعلیمات عالیتري کسب کند

پینداروس پیش از بیست سالگی یعنی در . گروهی را فرا گرفت آگاتوکلس رموز این هنر و طریقه ساختن آوازهاي

  به تب بازگشت  502

وي پنج بار در مسابقات سرودخوانی شرکت جست، و پنج بار از . و نزد کورینا، شاعره آن زمان، به تحصیل پرداخت

پینداروس وي . د بودنداما باید دانست که کورینا بسیار خوش سیما بود و داوران نیز همگی مر. کورینا شکست خورد

با وجود این نزدیک بینی، شهرت وي چنان باال گرفت . را خوك ماده، سیمونیدس را غراب، و خود را عقاب میخواند

که همشهریانش درباره او داستانی ساختند و گفتند که روزي، هنگامی که شاعر جوان در کشتزاري خفته بوده، چند 

دیري نگذشت که پینداروس مورد توجه امیران . د را در آنجا باقی گذاردهاندزنبور عسل بر لبانش نشسته و شهد خو

وي زمانی در خاندانهاي بزرگ و شریف . و بزرگان قرار گرفت، و در ازاي صالت گران، قصایدي در مدح آنان سرود

ن جبار آکراگاس، شهرهاي رودس، تندوس، کورنت، و آتن مهمان بود، و یکچند نیز در دربار اسکندر اول مقدونی، ترو

این بدان ماند که امروز . اشعار پینداروس معموال پیش خرید میشد. و هیرون اول، جبار سیراکوز، به شاعري پرداخت

شهري از آهنگسازي دعوت کند که در جشن آن شهر، و به افتخار آن، براي رقص و آواز گروهی آهنگ تازهاي بسازد 

می که پینداروس به شهر خویش بازگشت، نزدیک به چهل و چهار سال از هنگا. و خود رهبري آن را به عهده گیرد

. مردم تب به تجلیلش پرداختند و او را بزرگترین هدیه بئوسی به یونان خواندند. عمرش گذشته بود
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. وي در کار خود رنج فراوان میبرد، براي هر شعر آهنگی میساخت، و غالبا گروهی را براي خواندن آن تربیت میکرد

 ;براي دوشیزگان، ترانه ;تهیه میکرد دیتیرامببراي جشنهاي دیونوسوسی  ;ر مدح و ثناي خدایان شعر میسرودد

و براي کسانی که در مسابقات  ;براي مردگان، مرثیه ;براي مجالس عیش و عشرت، غزل ;براي بزرگان، قصیده

اما از این جمله فقط چهل و پنج قطعه باقی مانده است، که هر یک به نام . ز میشدند، ظفرنامه میساختعمومی پیرو

و باز، از این قطعات آنچه برجاي مانده الفاظ آنهاست  ;مسابقهاي خوانده میشود که قهرمانش در آن تجلیل شده است

ورخی ماند که در آینده فقط متن اپراهاي واگنر را قضاوت ما در این باره به قضاوت م. و از آهنگهاشان خبري نداریم

چنین مورخی ناچار واگنر را شاعر به شمار خواهد آورد و درباره او . به دست آورد، و از موسیقی آن بیخبر ماند

یا اگر دانشمندي چینی، که با . براساس الفاظی که زمانی تابع و مالزم آهنگی خاص بودهاند قضاوت خواهد کرد

ی هیچ آشنا نباشد، یک شب، ده سرود دینی باخ را جدا از آهنگها و آداب مربوط به آنها، و در ترجمهاي قصص مسیح

امروزه، . معیوب و نارسا، قرائت کند، درباره وي حکمی خواهد کرد نظیر حکمی که ما درباره پینداروس میکنیم

خوانیم، میبینیم که وي مالالنگیزترین هنگامی که اشعار پینداروس را در سکوت کتابخانه یکی پس از دیگري می

  . نقطه دورنماي ادبیات کالسیک است، و از این لحاظ هیچ کس را با او قیاس نمیتوان کرد

پینداروس نیز، چون . در تشریح بناي این قصاید، فقط باید مشابهت و مناسبت آنها را با موسیقی در نظر گرفت

کل قصایدي که درباره قهرمانان پیروز میسرود مختار نبود چنانکه سیمونیدس و باکخولیدس، در انتخاب قالب و ش

  . امروز نیز آهنگسازان در تصنیف سوناتها و سمفونیها باید تابع قالبهاي خاصی باشند

یعنی نام و سرگذشت پهلوان پیروز را  ;ها میسرود، باید اول موضوع خود را شرح میداد))ظفرنامه((شاعري که از این 

رسم پینداروس بر آن . ا درباره مردي که اسبان وي گردونهاش را به پیروزي رسانیده بود سخن میگفتذکر میکرد، ی

وي در حقیقت به اصل موضوع توجهی . پهلوان خود را بستاید)) فرزانگی و زیبایی و شهرت پرشکوه((بود که در اینجا 

اگر سلطان مستبدي در پرداخت . مدح میگفتنداشت، بلکه تنها دوندگان تیزپاي، روسپیان ممتاز، و پادشاهان را 

نقدینه تاخیر نمیکرد، پینداروس با خرسندي تمام پشتیبانی او را میپذیرفت و بی تردید در شمار قدیسان قرارش 

وي هر چیز را از مسابقه . میداد به شرط آنکه مخیله سرشار و نظم پیچیده و پر طنطنه او مورد را مناسب مییافت

. کوه تمدن یونان، با همه تنوع و وسعت آن در اشعار خود موضوع قرار میدادقاطر دوانی تا ش

به تب سخت وفادار بود، و هنگامی که در جنگ ایران و یونان از بیطرفی شهر خود دفاع میکرد، بیش از غیبگویی 

ن یونان ولی بعدا از خطاي خویش شرمنده گشت و به ستایش پیشواي مدافعا. دلفی، از عالم غیب ملهم نبود

آتن نامدار و دولتمند، با تاج بنفشه، شایسته سرود ستایش، پناه یونان، شهري که خدایان پشتیبان : ((برخاست

به ) دالر 10000معادل (گویند که مردم آتن، در ازاي منظومهاي که ابیات فوق را شامل بود، ده هزار دراخما .)) آنند

ه چندان موثق نیست، تب از او جریمه خواست، زیرا وي در این شعر بنابر روایت دیگري ک ;پینداروس پاداش دادند

  . آتن جریمه او را نیز پرداخت ;تلویحا آن شهر را سرزنش کرده بود

وي در این کار چنان افراط و اسراف میکرد . هاي باستانی یونان بود هاي پینداروس گزیده افسانه قسمت دوم منظومه

پینداروس با انبان بذر میافشاند، نه با ((کورینا شکایت از آن داشت که . میبرد که خواننده را از شکیبایی به در

پینداروس خدایان را سخت بزرگ میداشت و آنان را چون بهترین خریداران شعر خود تکریم و تحسین .)) دست

 ;اي فراوان داشتوي محبوب کاهنان و غیبگویان معبد دلفی بود، و در تمامی عمر از توجه آنان برخورداریه. میکرد

هایی که به معبد آپولون  حتی پس از مرگ نیز از روحش، با سخاوتی اسکاتلندي وار، دعوت شد که از اولین میوه

حتی اشیل پرهیزکار نیز اگر با وي مقایسه . پینداروس آخرین مدافع دین موجود بود. تقدیم میشود سهمی برگیرد

  . سیدشود، مردي ملحد و خدانشناس به نظر خواهد ر

www.IrPDF.com



٩۴٧

را میخواند، از دشنامهایی که در آن نثار خدایان شده است به وحشت )) پرومته دربند((پینداروس اگر تراژدي 

خداي ) زئوس((وي گاهی زئوس را خداي یگانه و بیهمتا تصور میکند و به توحید نزدیک میشود و میگوید . میافتاد

، امیدوار است که به اورفئوسپنهان عقیده دارد و، چون  به اسرار.)) کل، فرمانرواي همه چیز، و بیناي همه چیز

یکی از نخستین کسانی است . وي مبدا و مقصد روح انسان را آسمانی و خدایی میداند. بهشت جاویدان خواهد رسید

پس از مرگ، ارواح طاغی و مجرم به کیفر میرسند، : ((کندکه روز مکافات و بهشت و دوزخ را بر این وجه توصیف می

و کسی که احکام شدید و گریزناپذیر را صادر میکند گناهانی را که آدمیان در قلمرو زئوس مرتکب شدهاند مورد 

نیکان در پرتو دلپذیر خورشید مقام میگیرند، و روزها و شبهاشان را یکسر جاللی .)) بررسی و داوري قرار میدهد

. سان فرا میگیردیک

و از این پس هرگز، چون روزگار گذشته، از براي نیازهاي ناچیز و تهی، با رنجی ناسپاس خاك را نمیآزارند و دریاهاي 

  . پرآب را شیار نمیکنند

  . بلکه در جوار خدایان بزرگ جاي میگیرند، و عمري بی اشک و درد به آسایش میگذرانند

  . ین در آن بوده است که به عهد خویش وفا کنندزیرا که شادي این مردم برروي زم

  . اما، دور از اینان، مردم دیگري نیز هستند که در طوفان سیاهی به سر میبرند

  . که چشم آدمی از دیدن آن عاجز است

در این اشعار، نباید انتظار فلسفه عمیق داشته . سومین و آخرین قسمت قصاید پینداروس معموال پند و اندرز بود

وي همه . زیرا که وي آتنی نبود و شاید هرگز با فیلسوفان سوفسطایی روبه رو نشده و آثار آنان را نخوانده بود. یمباش

. قواي ذهنی خویش را وقف هنرش کرده، و براي اندیشیدن و فلسفه اصیل ساختن نیرویی باقی نگذارده بود

وز را به فروتنی تشویق کند و برآنشان دارد که خدایان پینداروس به همین اندازه راضی بود که امیران و پهلوانان پیر

گاه نیز ستایش و سرزنش را به هم میآمیخت، و . و همنوعان خود را محترم شمارند و نفس خویش را گرامی دارند

اما در راه پول، که شومترین و محبوبترین . حتی بدان پایه دلیر بود که هیرون را از حرص و طمع منع میکرد

  . ، از مزاحگویی بیم و پرهیزي نداشتکاالهاست

حتی : ((شورشیان سیسیل را دوست نمیداشت و، با عبارتی نظیر گفته کنفوسیوس، آنان را از این کار برحذر میداشت

.)) کار دشوار و عظیم، دوباره برپا ساختن آن است ;براي ناتوانان نیز آسان است که بنیان شهري را به تزلزل آورند

ولی صمیمانه معتقد بود . عتدلی را که بعد از واقعه ساالمیس در آتن پدید آمده بود دوست میداشتوي دموکراسی م

در نظر پینداروس، شایستگی و کفایت، بیش از آنکه با تربیت ایجاد . که آریستوکراسی بیزیانترین نوع حکومت است

خون و نژاد . ان دادهاند باز ظاهر میشودشود، در خون وسرشت کسان عجین است، و در خاندانهایی که قبال آن را نش

خوب تنها عاملی است که به انسان توانایی و آمادگی میبخشد تا به کارهاي نادر و شگرفی که موجب شرف و 

ما چه هستیم و چه نیستیم آدمی رویایی است ! عمر آدمی چه کوتاه است. ((شایستگی حیات انسانی است دست زند

، هر گاه که جاللی خداداد از آسمانی فرود آید، پرتوي پرشکوه بر وي میتابد و زندگانیش ولی با اینهمه ;از یک سایه

پس از مرگ نیز قرنها از خلود . پینداروس، در دوران حیات خود، مورد توجه عوام نبود.)) شیرین و دلپذیر میگردد

در آن . ی آثارشان را نمیخواندبیجانی برخوردار بود که خاص نویسندگانی است که مورد ستایش همگانند، ولی کس

سپس چنان از آن باز ماند که، گرچه . زمان که جهان بسرعت پیش میرفت، وي میکوشید که آن را از حرکت باز دارد

  . از اشیل جوانتر بود، اکنون از آلکمان پیرتر، به نظر میرسد

اظ لفظ، به شیوهاي مطنطن و کهن، از لح ;اشعار وي، چون نثرتاسیت، فشرده و پیچیده و نامربوط و پرتصنع است

و از لحاظ وزن، بحور آن چنان استادانه و دقیق  ;که پینداروس در به کار بردن آن تعمد داشته است، سروده شده
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ع این اوزان نیز چندان است که از تنو .استساخته شده است که، جز معدودي از شعرا، کسی به تقلید آن نپرداخته 

لفظ وي چنان معتقد است که، با وجود سادگی فکر، علماي صرف و . چهل و پنج منظومه او فقط دو تا به یک وزنند

نحو عمر خویش را بر سر آن نهادهاند تا ترکیبات و عبارات آن را، که به جمالت توتونی بی شباهت نیست، بگشایند، 

. بر مفهومی پوچ و پرآهنگ دست یابندو سرانجام در زیر آن 

اما اینکه هنوز بعضی از دانشمندان کنجکاو به قرائت این اشعار رغبت مییابند از آن روست که، علی رغم همه این 

ها نقل  عیوب و با وجود قالب پردازیهاي سرد، استعارات نامطبوع، اساطیر مالالنگیز، و روایاتی که در این منظومه

و شکوهمندي بیان آن  ;تعلیمات و نتایج اخالقی آنها ساده و صمیمانه است ;یوسته و سرراست استشده، روشن و پ

  . حتی سخیفترین موضوعات را باال میبرد و جلوه و جاللی زودگذر بدان میبخشد

 وي در یکی از سرودهاي خود چنین. در تب، از اضطراب فکري آتن در امان بود. پینداروس هشتاد سال زندگی کرد

. زادگان، دوستان، و خویشان چنان در نظر آدمی عزیزند که یکباره هر کس را خرسند و بینیاز میسازند: ((میگوید

روایت شده است که .)) ولی در مردمان مجنون شوقی پیدا میشود که آنان را به سوي چیزهاي دوردست میکشاند

چیست که براي ((ي معبد آمون فرستاد تا بپرسد ، کسی را به نزد غیبگو)442در (پینداروس، ده روز قبل از مرگ 

آتنیان مجسمهاش را به )). مرگ: ((و کاهن غیبگوي مصري، چون یونانیان، پاسخ گفت)) آدمی از همه چیز بهتر است

هزینه عموم برپا داشتند، و مردمان رودس نیز هفتمین قصیده اولمپی او را که در ستایش آن جزیره بود با خط زر بر 

، هنگامی که اسکندر مقدونی فرمان داد که تب شورشگر را بسوزانند و 335در سال . کی از معابد نقش کردنددیوار ی

  . با خاك یکسان کنند، لشکریان خود را از ویران ساختن خانهاي که پینداروس در آن زاده و مرده بود منع کرد

II -  تئاتر دیونوسوسی  

هاي پراتیناس، در حدود  در حین اجراي یکی از نمایشنامه: مده استدر فرهنگنامه سویداس داستانی بدین سان آ

جمعی کثیر آسیب دیدند، و چنان : م، نیمکتهاي چوبینی که تماشاگران بر آن نشسته بودند فرو ریخت ق 500

وحشتی در مردم پدید آمد که آتنیان بر دامنه جنوبی آکروپولیس تئاتري از سنگ ساختند و آن را به دیونوسوس 

  در دو قرن بعد، نظایر این تئاتر در ارتریا، اپیداوروس، آرگوس، مانتینئا، دلفی، تائورومنیوم، سیراکوز، و  .کردنددیه ه

کمدیها ظاهر  ولی در صحنه تئاتر دیونوسوس بود که نخست بزرگترین تراژدیها و. نقاط دیگر جهان یونانی ساخته شد

گشتند و جنگ میان دین کهن و فلسفه نو، که تاریخ فکري عصر پریکلس را به یک سلسله اندیشه و تحول پی در 

. پی مبدل ساخته است، در شدیدترین مراحل آن، با این تراژدیها به پایان برده شد

زار نشستگاه آن، در چند ردیف نیمدایره، پانزده ه. این تئاتر بزرگ البته بی سقف است و در زیر آسمان باز قرار دارد

هنگامی که . کوه هومتوس و دریا نیز رو به روي آن است. به شکل یک بادبیزن، از پایین به طرف پارتنون باال میرود

بازیگران نمایش زمین و آسمان و خورشید و ستارگان و دریا و اقیانوس را مورد خطاب قرار میدهند، با حقایق زنده 

ارند، و اکثر تماشاگران، در حالی که گفتارها یا سرودها را میشنوند، اشیا را نیز مستقیما میبینند و احساس سرو کار د

ها، که در آغاز از چوب و بعدها از سنگ ساخته شدند، پشت ندارند، و تماشاگران معموال با خود  نشستگاه. میکنند

ایش را در آنجا تماشا میکنند، بی آنکه براي ستون فقرات ولی در هر روز پنج نم ;بالشی میآورند تا بر آن بنشینند

فقط در ردیف جلو چند نشستگاه مرمري . خود، جز زانوهاي ناسازگار تماشاگران پشت سر، تکیه گاهی داشته باشند

در جلوي  .مینشیننددیده میشود که تکیه گاه دارند و کاهنان عالیرتبه دیونوسوس و صاحبمنصبان شهر بر آن 

در . تماشاگران، جایگاه همواري است که ارخسترا یا محل رقص نام دارد، و دسته سرایندگان در آن قرار میگیرند

این صحنه گاه کاخ شاهی، گاه معبد، و گاه خانه شخصی . پشت این محل، صحنه نمایش یا سکنه ساخته شده است

وسایل  .باشندشاید بازیگران نیز، پس از خروج از صحنه، در عقب آن جایی براي نشستن داشته . دهدرا نمایش می
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کار، به اقتضاي داستان نمایش، بسیار ساده بود و از قربانگاه و صندلی و کرسی و تخت و امثال آن تجاوز نمیکرده 

در اجراي نمایشنامه پرندگان آریستوفان، عوامل دیگري چون لباس و صحنه آرایی به لوازم قبلی افزوده  ولی،. است

براي . ها را بر وجهی نقاشی میکند که دوري و مسافت را نمایش میدهند ها و زمینه آگاتارخوس ساموسی پرده. میشود

گاه نیز، چون بخواهند که پایان  .میشوداستفاده دگرگون ساختن مسیر وقایع و تغییر محل آن، از وسایل فنی خاصی 

واقعهاي را که در صحنه روي داده است نمایش دهند، تصویري از آدمیان، بدان گونه که نماینده آن واقعه باشد، تهیه 

مثال ممکن است که براي این . ابر تماشاگران قرار میدهندمیکنند و آن را بر تخت چوبی چرخداري میگذارند و در بر

این از آن روست که، بنابر  ;مقصود جنازهاي را نقاشی کنند که قاتالن آن با سالح خونآلود در کنارش ایستادهاند

در دو طرف جلوي صحنه، منشور بزرگ و سه گوشهاي . سنت درام یونان، کشتار و خونریزي را نباید روي صحنه آورد

و با گرداندن آنها  ;هاي مختلف نقاشی شده است بر سطوح این منشورها صحنه. قرار دارد که بر محوري میگردد

دستگاه دیگري که شگفت انگیزتر از این است جراثقالی است که قرقره و . ها را بتندي تغییر داد میتوان منظره

اجت پیدا شود، خدایان یا پهلوانانی را از وزنهاي دارد، و در سمت چپ صحنه جاي گرفته است تا هر گاه که ح

. آسمان به صحنه فرود آرد، یا آنان را به آسمان بازگرداند، یا حتی در میان زمین و آسمان معلق نمایششان دهد

اوریپید مخصوصا در به کار بردن این دستگاه شوق فراوان داشت، و با آن یکی از خدایان را به صحنه نمایش میآورد 

. از رشته سردرگم نمایشهاي الادري او گره گشایی کند تا زاهدانه

درام تراژیک در آتن از امور غیرمذهبی نیست و در طی سال صورت نمیگیرد، بلکه قسمتی از جشن سالیانهاي است 

هاي بسیاري که به آرخون عرضه میگردد، فقط معدودي براي  از میان نمایشنامه .میشودکه به افتخار دیونوسوس برپا 

هر یک از ده قبیله آتیک یک تن از شارمندان دولتمند خود را جهت رهبري گروه سرایندگان . نمایش انتخاب میشود

کی بر عهده اوست که هزینه تعلیم خوانندگان و رقصندگان و بازیگران را بپردازد و سایر مخارج اجراي ی. معین میکند

)) استعداد((گاه، برخی از این رهبران ثروت هنگفتی را صرف صحنه آرایی و لباسها و . از نمایشها را تامین کند

بعضی از . بازیگران میکنند چنانکه، بدین طریق، هنر نمایشی که از کیسه نیکیاس ترتیب مییابد برنده جایزه میگردد

تعلیم واقعی . یل نمایش لباسهاي کهنه کرایه میکننداین رهبران صرفه جویی میکنند و از فروشندگان وسا

  . خوانندگان معموال به عهده درامنویس است

حتی در بعضی موارد اصل  ;گروه همسرایان، از بسیاري جهات، مهمترین و پرخرجترین قسمت نمایش است

فلسفی و دینی خود را از طریق شاعر درامنویس قسمت عمده عقاید و افکار . نمایشنامه را نیز از روي آن نام میگذارند

هاي همسرایان ورزیدهاند تا خود را  تاریخ تئاتر یونان شرح جد و جهد بیحاصلی است که گروه. این گروه بیان میدارد

ولی در دست تسپیس و اشیل، . چنانکه در آغاز امر هر چه هست همین آوازهاست ;بر اصل نمایشنامه مسلط گردانند

افرادي که گروه . ان، از سهم آن کاسته میشود، و در درام قرن سوم، یکسره از میان میرودبا افزایش تعداد بازیگر

همسرایان را تشکیل میدهند خواننده حرفهاي نیستد، بلکه معموال کسانی هستند که ذوق این کار را دارند و از روي 

ز مردانند و تعدادشان نیز براي هر گروه، این افراد همگی ا. فهرست نام شارمندان، از هر قبیله، بنوبت انتخاب میشوند

اینان هم میخوانند و هم میرقصند و، در صفی مجلل، بر روي صحنه طوالنی و باریک . در دوره اشیل، پانزده تن است

. حرکت میکنند و، با شعر حرکات خود، الفاظ و حاالت نمایش را تعبیر و تفسیر مینمایند

. معموال آهنگها را نیز درامنویس خود میسازد. پایینتر از مقام عمل و شعر استمقام موسیقی در تئاتر یونان اندکی 

ولی نقشهاي عمده . قسمت عمده گفتگوها را بازیگران با صداي بلند بیان میکنند، و بعضی را نیز به آواز میخوانند

به اتفاق گروه خواننده، متناوبا نمایشنامه قسمتهاي غنایی چندي دارد که باید با یک یا دو یا سه صدا خوانده شود، یا 

. این آوازها ساده هستند و بخشهاي مختلف ندارند، و هماهنگی در آنها نیست. بعد از سرود آن گروه، به آواز ادا گردد
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بدین ترتیب، تماشاگران همه کلمات را میشنوند، و  ;معموال فقط یک فلوت، نت به نت، با خوانندگان همراهی میکند

در نظر . ها را نمیتوان آهسته خواند و درباره آنها قضاوت کرد این نمایشنامه. سیقی غرقه نمیشودشعر در آواز مو

یونانیان، گفتار فقط بخشی است از یک هنر پیچیده، که شعر و موسیقی و عمل و رقص را در هم بافته و وحدتی 

   .استعمیق و موثر پدید آورده 

در بردن جایزه، چگونگی نمایشنامه بیش از موسیقی آن دخالت  ;ولی، با اینهمه، مهمترین قسمت خود نمایش است

هاي متوسط  یک بازیگر خوب حتی میتواند در نمایشنامه. ولی بازي بازیگران از آن هر دو موثرتر و مهمتر است. دارد

که همیشه و در همه موارد مرد هستند برخالف روم، مورد تحقیر نیستند، بازیگران . نیز توفیق کامل به دست آورد

. ها میگذرند و در وقت جنگ، بآزادي از جبهه ;از خدمت نظام معافند ;بلکه از تکریم و بزرگداشت همگان برخوردارند

ازیگران به سخنان گروه زیرا که در آغاز، ب ;است)) پاسخگو((مردم آنان را هوپوکریت میخوانند، و این کلمه به معناي 

ولی بعدها که بازیگران به نمایش اعمال اشخاص دیگر میپردازند و شخصیتهاي عاریتی به . خواننده پاسخ میگفتهاند

بازیگران اتحادیه بزرگ و نیرومندي تشکیل میدهند به نام . به کار میرود)) منافق((خود میگیرند، این کلمه به معناي 

هاي بازیگران از شهري به شهر  دسته. که اعضاي آن در سراسر خاك یونان پراکندهاند ،))هنرمندان دیونوسوسی((

در آمد رهبران این . ها و آهنگها و لباسها و سایر لوازم کار خویش را خود تهیه میکنند دیگر میروند، نمایشنامه

اخالق آنها چون . نامعین دارندها، مثل همیشه، بسیار فراوان است، ولی بازیگران درجه دوم عایداتی اندك و  گروه

زندگیشان بین تجمل و فقر نوسان دارد، و روحشان  ;اخالق همه کسانی است که به دوره گردي زندگی میگذرانند

. بیقرارتر از آن است که بتوانند به یک زندگی ثابت و طبعیی ادامه دهند

. دهان آن یک بلندگوي برنجی تعبیه شده است در کمدي و تراژدي، بازیگران ماسکی بر چهره میگذارند که در ناحیه

طریقه تنظیم صوت در تئاتر یونان، و اینکه هر یک از تماشاگران میتواند از جایگاه خود صحنه را بخوبی ببیند، بسیار 

ولی چنین به نظر میرسد که با وجود این، براي تقویت صداي بازیگر و مدد به چشم تماشاگرانی . شایان توجه است

صحنه نمایش دور هستند، وسایل دیگري نیز الزم است تا همگی بتوانند بآسانی قهرمانان مختلف را تشخیص که از 

فقدان این گونه وسایل موجب آن میشود که همه ریزهکاریهاي صوتی و حاالت و تغییرات چهره بازیگر از . دهند

زنان در (ید در نمایشنامه اکلسیازوساي هر گاه که اشخاص واقعی در نمایشنامهاي بیایند چون اوریپ. میان برود

این ماسکها از . ، و سقراط در نمایشنامه ابرها ناچار با ماسک و بیشتر به صورت کاریکاتور نمایش داده میشوند)شورا

. زیرا در آن مراسم، براي ایجاد ترس یا خنده، غالبا ماسک به کار میبردهاند ;مراسم دینی به تئاتر یونان راه یافتهاند

. ماسکها، تا آنجا که قوه تخیل مردم یونان ایجاب میکند، غریب و مبالغه آمیزند. ر کمدي، هنوز این رسم برجاستد

همچنانکه صداي بازیگر تقویت میشود و چهرهاش با ماسک بزرگتر به نظر میرسد، تنش نیز با پنبه و پوشال ستبرتر 

بر روي هم، از قراري که لوکیانوس . ، بلندتر میگرددو قامتش، با تاجی بزرگ و با کفشهایی که کف ضخیم دارند

  . ایجاد میکردند)) منظرهاي زشت و وحشتناك((میگوید، بازیگران قدیم 

پس از سال . زنان و مردان طبقات مختلف در این تئاترها راه دارند. تماشاگران نیز چون خود نمایش شایان توجهند

زنان از مردان جدا  ;ولوس داده میشود تا بدان وسیله به تئاتر راه یابند، به همه شارمندانی که نیازمندند دواوب420

به حکم عرف، زنان عفیف از تماشاي نمایشهاي کمدي منع . و روسپیان جایگاهی مخصوص خود دارند ;مینشینند

نقاط مختلف  تماشاگران این تئاترها سرزنده و بانشاطند و، از لحاظ اخالق و رفتار، با مردم دیگري که در. شدهاند

بنابر . در وقت تماشاي نمایش، فندق و میوه میخورند و شراب مینوشند. ها میروند فرقی ندارند جهان به تماشاخانه

گفته ارسطو، از مقدار خوراکی که در اثناي یک نمایش خورده میشود میتوان دریافت که آن نمایش تا چه حد با 

ر جا با هم ستیزه میکنند و بازیگران مورد پسند خود را با کف زدنها و تماشاگران بر س. عدم موفقیت همراه بوده است
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هر گاه که  ;اگر نمایش را نپسندند، صفیر میکشند و همهمه برپا میکنند. فریادهاي پیاپی تشویق و تحسین مینمایند

با پرتاب سنگ و انجیر و اگر به خشم درآیند، بازیگر را  ;اعتراضشان شدیدتر شود، به نیمکتهاي زیر خود لگد میکوبند

آیسخینس را یک بار تا سر حد مرگ با سنگ میزنند، زیرا که از بازي وي آزرده . و زیتون از صحنه بیرون میرانند

یکی . نیز اشیل را، به گمان آنکه برخی از اسرار پنهانی دین را مکشوف ساخته است، تقریبا میکشند. خاطر گشتهاند

خویش، مقداري سنگ به وام میگیرد و وعده میدهد که سنگهایی را که در نمایش از نوازندگان، براي بناي خانه 

گاهی بازیگران، گروهی را اجیر میکنند تا صفیر . آینده به سویش پرتاب میکنند گرد آورده، وام خود را ادا خواهد کرد

. تماشاگران را در غوغاي تحسین غرقه سازند

تماشاگران، اگر بخواهند، با . میان جمعیت میپراکنند تا سکوت آنان را بخرندبازیگران کمدي نیز گاه فندق و گردو در 

همهمه و غوغاي خود، ادامه نمایش را مانع میشوند و بازیگران را مجبور میکنند نمایش بعدي را به جاي آن شروع 

  . شود بدین ترتیب، برنامه نمایش کوتاه و تحملپذیر می. کنند

سه تراژدي و : هر روز پنج نمایش به روي صحنه میآید ;نمایش سه روز ادامه دارددر جشنهاي دیونوسیاي شهري، 

. سحرگاه نمایش شروع میشود، و تا شامگاه ادامه دارد. یک درام ساتیري از یک شاعر، و یک کمدي از شاعر دیگر

  . فقط در موارد استثنایی است که یک نمایش دوبار در تئاتر دیونوسوسی اجرا میشود

هاي محقر  ه نمایش را در آن تئاتر ندیدهاند ممکن است که در شهرهاي دیگر یونان، یا در صحنهکسانی ک

م، در حدود دو هزار نمایشنامه تازه در  ق 430تا  480در فاصله میان . هاي آتیک، به تماشاي آن توفیق یابند دهکده

بهتر بوده است یک بز جایزه میدادند، و به او از همه )) سه تراژدي((در آغاز، به شاعري که . آتن به صحنه میآید

ولی در عصر طالیی، جوایز سه گانه تراژدي و جایزه کمدي به . بهترین کمدینویس یک سبد انجیر و یک کوزه شراب

در نخستین روز مسابقه، ده نفر را به حکم قرعه، از میان . پول تبدیل میشود و از طرف دولت پرداخته میشود

معرفی کرده است، و از روي فهرست اسامی آنان، در همان جلسات جهت داوري انتخاب داوطلبانی که مجلس 

در پایان آخرین نمایش، هر یک از داوران نام اولین و دومین و سومین نمایشنامهاي را که شایسته جایزه . میکنند

از آرخونها پنج لوحه را از  ها را در گلدان بزرگی میگذارند، و یکی این لوحه. دانسته است بر روي لوحهاي مینویسد

نتیجهاي که از این پنج داوري به دست میآید برنده نهایی جایزه را معلوم میدارد، و پنج لوح . میان آنها بیرون میکشد

بدین ترتیب، هیچ کس قبال نمیداند که چه کسانی داور خواهند بود، و قضاوت کدام . دیگر را نخوانده نابود میسازند

  . ا موثر خواهد افتادیک از آنان واقع

افالطون شکایت از آن . ولی، علی رغم همه این تمهیدات و احتیاطات، گاهی تطمیع و ارعاب داوران در کار میآید

دارد که داوران از جمعیتی که در تئاتر گرد آمده است بیم دارند و تقریبا همیشه به اقتضاي پسند و تحسین آنان 

هم شاعران درامنویس و هم تماشاگران نمایش را به فساد و )) کومت تماشاگرانح((میگوید که این  ;قضاوت میکنند

هنگامی که مسابقه پایان یابد، شاعري را که پیروز شده است، و گروه خوانندگان وي را، با تاجی از . تباهی میکشد

اي کسب این تاج افتخار حتی شاهان نیز بر ;پاپیتال زینت میدهند، و گاه نیز به افتخار آنان ستونی برپا میدارند

. کوشش میکنند

با تغییرات چهره و . اندازه تئاترهاي یونان، و سنن و آداب جشنها، تا حد وسیعی کیفیت درام یونان را معین میدارد

از این روي، در تئاتر دیونوسوسی، بندرت . زیر و بم اصوات نمیتوان اختالفات اندك و حاالت دقیق را نمایش داد

درام یونان عبارت است از مطالعه سرنوشتها، یا . ی را یافت که با دقت و ظرافت تصویر شده باشدمیتوان شخصیت

ولی درام عصر الیزابت مطالعه اعمال یا مشاهده کشمکش انسان با انسان است، و . مشاهده کشمکش انسان با خدایان

تماشاگران آتن قبال . سان نمایش میدهددرام جدید روحیات و خلقیات را مطالعه میکند، یا کشمکش انسان را با ان
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زیرا که در قرن پنجم، . میدانند که سرنوشت هریک از قهرمانان چه خواهد بود، و بر نتیجه هر یک از اعمال واقفند

هنوز آداب و رسوم مذهبی به قوت خویش باقی است و موضوع درامهاي دیونوسوسی را به داستانهاي شایع و اساطیر 

ها، حوادث ناگهانی پیش نمیآید، و امري که بر تماشاگران مجهول باشد و آنان  در نمایشنامه .میسازدباستانی محدود 

هاي ناگهانیی که در ))شناسایی((ولی، در عوض، پیش بینی حوادث، و . را مدتی در انتظار نگاه دارد در میان نیست

درامنویسان، یکی پس از دیگري، . درام رخ میدهد، براي کسانی که سرگرم تماشاي نمایشند لذت فراوان در بر دارد

هاي مکرر تغییر میکند شعر و موسیقی و  آنچه در این نمایشنامه. یک داستان را براي یک گروه تماشاگر تکرار میکنند

 ;پیش از اوریپید، حتی فلسفه نیز تا حدود بسیار پیرو رسم قرار دیرین است. فه و چگونگی تعبیر آنهاستفلس

هاي اشیل و سوفکل، موضوع اصلی کیفر و پاداشی است که از جانب خدایان حسود یا سرنوشت  چنانکه، در نمایشنامه

  . کور بر آدمیان میرسد

نتیجه اخالقی این درامها نیز همیشه یکسان است، . رور کفرآمیزشان استجرم اینان نیز همیشه رفتار گستاخانه و غ

در درام یونان، ترکیب فلسفه با شعر و . و پیروي از نداي وجدان، شرافتمندي، و اعتدال و فروتنی را تبلیغ میکند

لکه در همان آغاز به داستان و موسیقی و آواز و رقص نه تنها صورت تازهاي را در تاریخ ادبیات جهان پدید میآورد، ب

. هاي بعد، هرگز این هنر نظیر آن را نمیبیند چنان شکوه و رفعتی دست مییابد که، در دوره

III  -  اشیل  

همچنانکه در تاریخ و توارث باید استعدادهاي فراوان راه را براي . اشیل یا آیسخولوس نخستین درامنویس یونان نبود

اشیل نیز چندین درامنویس کم ارجتر به وجود آمدند که ما در اینجا با تکریم پیدایش نابغه بگشایند، بین تسپیس و 

شاید شور و غروري که براي عصر درامهاي بزرگ الزم بود بر اثر پایداري پیروزمندانه . تمام فراموششان میکنیم

به دست امپراطوري آتنیان در برابر سپاه ایران پدید آمد، از سوي دیگر، ثروتی که پس از جنگ از راه تجارت و 

اشیل . حاصل شده بود هزینه مسابقات پرخرج دیونوسوسی و نمایشها و آوازهاي همسرایی را کامال تامین میکرد

شخصا این شور و غرور را در خود میدید و چون بسیاري از نویسندگان قرن پنجم زندگی میکرد و نمایشنامه 

، هنگامی که بیست و شش سال از عمرش 499در . گونه باشدمینوشت، و خوب میدانست که رفتار و گفتارش باید چ

، او و دو برادرش چنان دلیرانه در نبرد ماراتون 480در . میگذشت، نخستین نمایشنامه خود را به روي صحنه آورد

براي اولین بار در  484وي به سال . جنگیدند که آتن دستور داد تا به یادبود دالوریهاي آنان تصویري ساخته شود

، در نبرد پالتایا 479، در جنگ آرتمیسیون و ساالمیس، و در 490در . جشن دیونوسوسی به اخذ جایزه نایل آمد

در . به شهر سیراکوز رفت و در دربار هیرون اول مورد تکریم فراوان واقع شد 470و  476به سال . شرکت جست

اقبت جایزه اول نمایش را در مقابل سوفکل جوان ، پس از آنکه مدت یک نسل بر ادبیات یونان فرمانروایی کرد، ع468

، آخرین و 458و در . ، با نمایشنامه مخالفان هفتگانه تب مقام اول را کسب کرد467ولی، در سال . از دست داد

، دوباره به سیسیل رفت و در 465در سال . بزرگترین پیروزي خویش را با درام سه بخشی اورستیا به دست آورد

  . سال، درگذشتآنجا، در همان 

اشیل بر یک تن بازیگري که . براي شکل دادن به درام کالسیک یونان، وجود مردي با چنین همت و قدرت واجب بود

تسپیس از گروه همسرایان جدا ساخته بود، بازیگر دیگري افزود، و بدین ترتیب تحول سرودهاي دیونوسوسی را، از 

نمایشنامه نوشت، ولی از آن جمله فقط ) و به روایتی نود(وي هفتاد  .بخشیداشعار آهنگدار به صورت درام، کمال 

ز همه مشهورتر ولی، مابین آثارش، ا .نداردسه نمایشنامه نخستین او چندان اهمیتی . هفت درام باقی مانده است

  . پرومته دربند، و از همه بزرگتر درام سه بخشی اورستیاست
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. شاید پرومته دربند نیز قسمتی از یک درام سه بخشی بوده باشد، گرچه هیچ منبع معتبري این نظر را تایید نمیکند

ولی این درام از : است از قراري که میگویند، اشیل یک درام ساتیریک نیز نوشته بوده که پرومته آتشآور نام داشته

از یکی دیگر از . پرومته دربند جدا بوده، جزو مجموعه دیگري قرار داشته، و مستقال به نمایش درآمده است

از این قطعات مطلبی به دست . هاي اشیل، که پرومته بندگسسته نام داشته، قطعاتی بر جاي مانده است نمایشنامه

ه اگر متن کامل این نمایشنامه در دست بود، معلوم میشد که اشیل همه نمیآید، لکن دانشمدان پرشوق معتقدند ک

سخنان کفرآمیزي را که در نمایشنامه پرومته دربند در دهان قهرمان داستان گذارده، خود، در اینجا به مقنعترین 

، در یک ولی، حتی اگر چنین بوده باشد، شگفتی در این است که جمع کثیري از مردم آتن. وجه پاسخ گفته است

در آغاز نمایشنامه، میبینیم که . جشن مذهبی، چگونه ناسزا گفتن پرومته نسبت به خدایان را تحمل میکردهاند

زئوس از آن روي بر  ;هاي قفقاز به صخرهاي بسته شده است پرومته، به فرمان زئوس و به دست هفایستوس، در کوه

  :هفایستوس چنین میگوید. وخته استاو خشمگین گشته که وي فن آتش ساختن را به آدمیان آم

من، نه به دلخواه خویش، باید تو را بر این کوه بلند، که پاي هیچ کس بدان ! اي فرزند بلند اندیشه تمیس فرزانه

در اینجا، نه آواز آدمیان، و نه چهره آنان هرگز تو را که دوستارشانی باز  ;نرسیده است، به زنجیر سخت بربندم

  . زیبایی تو، در گرماي روشن خورشید، سوخته و نابود خواهد شد و گل ;نخواهد یافت

شب با زیور ستارگان فرا خواهد آمد تا با سایه خود تو را آرامش بخشد، و خورشید، با پرتو تازه خویش، میغهاي 

  . سحرگاهی را پراکنده خواهد ساخت

د، زیرا با هیچ یک از آنان دستی براي رهایی اما، در همه خطرها، احساس این تیره بختی تو را رنجی گران خواهد بو

زیرا زئوس سختگیر است، و شاهان تازه به دوران رسیده ! ... ثمره محبت آدمیان از این گونه است. تو پدید نمیآید

. سخت بیرحم

امهایی پرومته، که بیچارهوار بر تخته سنگ به زنجیر کشیده شده، خداي اولمپ را تحقیر میکند و، با فخر و غرور، گ

انسانها، تا آن زمان چون مورچگان نادان، در زیر : را که در راه به مدنیت رساندن انسان نخستین برداشته برمیشمرد

هیچ اثر پایداري از زمستان به آنان نمیرسید، و از بهار عطرآگین و تابستان . زمین و در مغاکهاي بی نور میزیستند

  . وران، و غافل از آیین آن، دست مییازیدندو به هر کار چون ک ;پرمیوه بیخبر بودند

با  ;عدد را، که انگیزنده فلسفه هاست، از بهرشان ساختم ;تا آنکه من راز طلوع و غروب ستارگان را به آنان آموختم

  . و هوش و حافظه را، که آفریننده همه چیز و مادر اندیشه است، بر آنان ارزانی داشتم ;ترکیب حروف آشناشان کردم

  . ... و کشتی را تنها من ساختم ;ودم که نخستین بار جانوران را به خدمت انسان درآوردممن ب

  . و من، که همه فنون را از بهر آدمیان فانی ابداع کردم، اکنون هیچ چارهاي براي رهایی خویش ندارم

ق اقیانوس صداي زاري به از اعما ;در امواج دریا، که به روي هم میریزند، فریادي هست. ((همه زمین با او میگرید

همه ملتها با این زندانی سیاسی همدردي میکنند و به او یادآور .)) و از مغاك مردگان ناله برمی خیزد ;گوش میرسد

غم سراسر زمین را در مینوردد، و بنوبت بر پیش پاي هر کس : ((میشوند که درد و رنج نصیب همگان خواهد گشت

زیرا : ((اوکئانوس به او اندرز میدهد که تسلیم شود. یی وي کوششی نمیکندولی هیچ کس براي رها.)) مینشیند

و او کئانیدها، یا دختران دریا، در شگفت .)) کسانی که فرمانروایی میکنند، به جاي عدل، ظلم را پیشه میسازند

یار عزیز، تو  نه، اي((ماندهاند که آیا بشریت را این شایستگی هست که کسی بدین گونه در راه آن مصلوب شود 

آیا این بشر ناتوان و کوتاه همت را، که به زنجیر بسته شده و در رویا فرو رفته است، . ... سخت بیهوده فدا شدي

ولی این دخترکان چنان ستاینده پرومته شدهاند که هنگامی که زئوس وي را تهدید میکند که به درون )) نمیدیدي

اما پرومته، که از . د، و با صاعقهاي به همراه وي به درون دوزخ رانده میشوندتارتاروس پرتابش کند، در کنار او میایست
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در آخرین قسمت این درام سه بخشی، که گم شده است، پرومته از دوزخ . خدایان است، از آرامش مرگ محروم است

قلب او را میخورد، و  کرکسی به فرمان زئوس هر روز ;به در میشود و دو باره در کوه بر تخته سنگی به زنجیر میافتد

سرانجام، پهلوان  ;بدین ترتیب، پرومته در طی سیزده نسل بشري رنج و شکنجه میبیند. هر شب دل باز از نو میروید

پرومته در پایان از کرده . پرمهر، یعنی هراکلس، کرکس را میکشد و زئوس را به آزاد ساختن پرومته ترغیب میکند

. گ و تواناي اولمپ آشتی میکند، و حلقه آهنین نیاز برانگشت مینهدخویش پشیمان میشود، با خداي بزر

در این درام سه بخشی ساده و قوي، اشیل موضوع اصلی درام یونان یعنی کشمکش اراده انسانی با تقدیر گریزناپذیر 

به میان کشیده را مطرح کرده و موضوع حیات مردم یونان قرن پنجم یعنی نزاع میان افکار انقالبی و عقاید کهن را 

حتی اوریپید . نتیجه او محافظه کارانه است، لکن بر چگونگی این انقالب واقف است، و با آن موافقت تمام دارد. بود

دیگري است که، علی رغم خداپرستی )) بهشت گمشده((این درام . نیز خداي اولمپ را بدین سان انتقاد نمیکند

  . آن است قهرمان اصلی) شیطان(نویسنده، فرشته ساقط 

گوته به این درام . گویا میلتن، هنگامی که گفتارهاي بلیغ شیطان را مینوشته، غالبا پرومته را در نظر داشته است

شلی، . هاي خود ساخته بود دلبستگی بسیار داشت و در دوران جوانی پرجسارت خویش، پرومته را وسیله بیان اندیشه

ته بندگسسته، این داستان را دوباره زنده کرد، ولی نگذاشت که قهرمان که همواره با تقدیر در جدال بود، در پروم

درد و رنج ثمره درخت : در این افسانه نکات و تمثیالت فراوان نهفته است. عصیانکار آن در برابر زئوس سر فرود آرد

و  ;میشوندآزادي بخشان همیشه مصلوب  ;آگاهی بر آینده قلب خویش خاییدن و خون دل خوردن است ;دانش است

در آخر، آدمی باید قید و بندهاي خود را بپذیرد و خواستهاي خویش را در حدود اقتضاي طبیعت و کیفیت کاینات 

موضوع این درام بسیار عالی است، و کالم بلند و پرشکوه اشیل را یاري میکند تا از پرومته یک تراژدي . برآورده کند

افه، روشنفکري و جهل، و نبوغ و جزم اندیشی هرگز بدین وضوح توصیف جنگ علم و خر. پدید آرد)) شیوه واال((به 

تراژدي نویسان یونان آثار فراوان : ((شلگل میگفت. نشده، و هیچ گاه با اینهمه کنایه و تصریح به بیان در نیامده است

ثار اشیل بزرگتر است، و با وجود این، تراژدي اورستیا از سایر آ.)) پدید آوردند، لکن پرومته روح و جان تراژدي است

، 458این تراژدي در سال . سخن شناسان متفقا آن را عالیترین درام یونانی و شاید عالیترین درام جهان میدانند

موضوع آن پدید آمدن مصیبتی . شاید دو سال بعد از پرومته در بند و دو سال قبل از مرگ اشیل، به روي صحنه آمد

ما این . ر، و کیفر محتوم اسراف و افراط و غرور گستاخانه، نسل بعد از نسلاست از مصیبت دیگر به حکم تقدی

این تراژدي، . داستان را افسانه میشماریم، لکن یونانیان خود آن را تاریخ واقعی میدانستند، و شاید حق نیز با آنان بود

زیرا . تانتالوس نیز نامیده شود از قراري که دو درامنویس بزرگ دیگر یونان یادآور شدهاند، ممکن است که فرزندان

تانتالوس، پادشاه فروگیا، که به دولت و ثروت خود سخت مغرور بود، یک سلسله جرم و جنایت را آغاز نهاد، شراب و 

البته در هر . طعام خدایان را دزدید و به فرزند خود پلوپس خورانید، و از این روي خشم ارواح منتقم را برانگیخت

ا میشوند که ثروتشان از میزان مکفی و مناسب تجاوز میکند، و بدان وسیله فرزندان خویش را دورهاي کسانی پید

هاي خطا سلطنت الیس را به دست آورد، همدست خود را به  دیدهایم که پلوپس چگونه از راه. تباه و ضایع میسازند

وي از هیپودامیا سه فرزند به . تقتل رسانید، و دختر پادشاهی را که به فریب وي کشته شده بود همسر خویش ساخ

آترئوس، براي آنکه انتقام  ;توئستس، آئروپه را فریفت و با وي همبستر شد. توئستس، آئروپه، و آترئوس: وجود آورد

آیگیستوس، . فرزندان توئستس را کشت و در ضیافتی گوشت آنان را به خورد برادر خود داد. خواهر خویش را بستاند

آترئوس دو . ز دختر وي زاده شده بود، سوگند یاد کرد که از آترئوس و فرزندانش انتقام بگیردفرزند توئستس، که ا

آگاممنون، کلوتایمنسترا را به زنی گرفت و از او دو دختر به نام ایفیگنیا و الکترا، و . آگاممنون و منالئوس: پسر داشت

هاي خود را به سوي تروا میبرد، در آولیس باد هنگامی که آگاممنون کشتی. یک پسر به نام اورستس به وجود آورد
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کلوتایمنسترا از این کار سخت وحشتزده . فرو نشست، و وي ناچار شد که ایفیگنیا را قربان کند تا باد مساعد برخیزد

زمانی که آگاممنون تروا را محاصره کرده بود، آیگیستوس با زن اندوهگین وي بناي عشقبازي نهاد، . و آزرده گشت

اشیل داستان را از . و را تسخیر کرد، و با او همداستان شد که چون آگاممنون از جنگ بازگشت، وي را بکشندقلب ا

. اینجا دنبال میکند

، ))غرقه در پوالد، و سپاهیان از خشم او لرزان((به شهر آرگوس خبر میرسد که جنگ پایان یافته و آگاممنون مغرور، 

گروهی از بزرگان در برابر کاخ شاهی ظاهر میشوند و، با . سوي موکناي پیش میآیدبر سواحل پلوپونز فرود آمده و به 

  :سرودي شوم، از قربان شدن ایفیگنیا به دست آگاممنون سخن میگویند

  . و بادي شگفت در سینهاش پیچید، باد اندیشه تاریک و ناپاك ;آرام، سالحی را که در خور او بود به تن کرد

  . جرئت آکنده گشتبرپا خاست، و قلبش از 

آري، و  ;در راه آرزویی پست، که ندامت و اندوه در پی دارد، گمراه میشوند ;زیرا کوري مردان را دلیر و گستاخ میکند

  . این خود اندوه بزرگی است

چنین کرد تا از خنده زنی انتقام بستاند، و کشتیهاي خود را به راه  ;پس، این مرد به کشتن فرزند خویش عزم کرد

. ... ندازدبی

جامه زعفرانی رنگ خویش را بشدت، و با خشمی فروبسته و خاموش، برزمین افکند، و چشمانش با خدنگ رحم در 

دخترك خردسال، که همیشه بر کنار  ;چون تصویر چهرهاي، مات و مبهوت بود: دل هر مرد خونخوار راه میجست

ته بود، اکنون که سومین جام پر میگشت، فریاد کشتی پدر میرقصید و هرگز عشق مردي به آواز وي نزدیک نگش

  . سپاس خود را به آواز پدر میپیوست

اشیل، با تخیلی دقیق، شادي این سرباز ساده را، . پیکی از جانب آگاممنون وارد میشود و رسیدن وي را خبر میدهد

اگر : ((چنین میگویدپیک اکنون . که پس از سالها دوري باز به میهن خویش پاي گذاشته است، توصیف میکند

و سپس براي بزرگان شهر از وحشت و پلیدي جنگ، از بارانی که تا )) ;خداي بخواهد، من اینک براي مرگ آمادهام

مغز استخوان را نمناك میساخته، از جانورانی که در موهاي بدن تکثیر مییافته، از گرماي خفقان آور تابستان ایلیون، 

کلوتایمنسترا، گرفته حال و خشمناك، . را خشک بر زمین میافکنده سخن میراند و از سرماي زمستانی که پرندگان

شاه بر . ولی با تکبر بسیار، از کاخ بیرون میآید و فرمان میدهد تا فرشها و قماشهاي گرانبها در راه آگاممنون بگسترند

در پشت . روزي، برپاي ایستاده استو او، با فخر و غرور پی. سپاهیان گرد او را گرفتهاند. گردونه شاهی وارد میشود

کاساندرا شهزاده زیبا و اندوهگین ترواست، که غیبگوست و . سرش گردونه دیگري است که کاساندرا بر آن جاي دارد

وي خشمگینامه کیفر آگاممنون را پیشگویی میکند و با اندوه از مرگ . برده ناخشنود شهوت آگاممنون گردیده

از بهر : ((ترا، با گفتاري زیرکانه، اشتیاق فراوان خویش را بدین بازگشت شرح میدهدکلوتایمنس. خویش خبر میدهد

اما در چشمان من، که از انتظار دراز . هاي جوشان اشک من فرو خشکیده، و قطرهاي بر جاي نمانده است تو، چشمه

را، که اینچنین دیر به دست فرسوده گشته است، میتوانی دید که تا چه اندازه غم آن داشتهام که آثار پیروزي تو 

زیرا که در آن لحظه کوتاه آرامش، . از خوابهاي پریشان خویش به صداي بال پشهاي برمیجستم ;آمد، ببینم

آگاممنون براخالص وي بدگمان است، و از اینکه آنهمه قماش .)) داستانهاي درازي از رنجهاي تو انباشته میگشت

ولی در پی او به درون کاخ میرود، و کاساندرا نیز ناچار از . ت، سرزنشش میکندگرانبها را در زیر سم اسبان ریخته اس

سپس از . در این بین، گروه سراینده بآرامی سرودي میخواند و در آن از آیندهاي شوم خبر میدهد. او پیروي میکند

ت که به دست این صدا، که روح همه سطور تراژدي است، فریاد آگاممنون اس. درون کاخ فریادي برمیخیزد

درها باز میشود و کلوتایمنسترا، با چهره خون آلود و تبر در دست، . کلوتایمنسترا و آیگیستوس کشته شده
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در این هنگام، گروه همسرایان پایان تراژدي را چنین . پیروزمندانه بر کنار نعش آگاممنون و کاساندرا ظاهر میگردد

: میسرایند

ی رنج بسیار، و بیانتظار دراز و دردناك، ساعت مرگم فرا میرسید، و بیدرنگ مرا اي کاش خدا میخواست که ناگهان، ب

  . به ابدیت، و به خواب بی بیداري میرساند اکنون که شبان من، که مهرش پاسبانم بود، در ژرفناي مرگ خفته است

د را از سرود زنانی که بر دومین تراژدي این درام سه بخشی خوئفوروئه یا آورندگان شراب خوانده میشود، که نام خو

کلوتایمنسترا پسر کوچک خود اورستس را به فوکیس میفرستد تا . گور آگاممنون هدایایی نثار میکنند گرفته است

اما مردان سالدیده آن سرزمین آیین کینه . در آنجا پرورش یابد، و امیدوار است که وي مرگ پدر را فراموش کند

در آن روزگاران تاریک، دولت انتقام گرفتن را بر .)) ریخته شد، خون تازه میطلبد خونی که: ((کشی را بدو میآموزند

. عهده خویشان مقتول گذارده بود، و اعتقاد بر این بود که تا قاتل به کیفر نرسد، روح مقتول آرامش نخواهد یافت

پنهانی با  ;اده استاورستس از اندیشه این کار یعنی کشتن آیگیستوس و مادر خویش به وحشت و اضطراب افت

در . دوست خود پوالدس به آرگوس میآید، گور پدر خویش را مییابد، و دستهاي از موي سر خود را بر آن میگذارد

اورستس و پوالدس خود را پنهان  ;این وقت، صداي سرود زنانی که براي گور آگاممنون شراب میآورند نزدیک میشود

س، با گروه زنان وارد میشود و بر کنار گور پدر ایستاده، از روح وي میخواهد الکترا، خواهر اندوهگین اورست. میکنند

الکترا، از . اورستس، که مجذوب سخنان الکترا شده است، خود را آشکار میکند. که اورستس را به خونخواهی برانگیزد

. ، به قصر شاهی میروندآن دو جوان، در لباس تاجران. قلب پردرد خویش، اندیشه کشتن مادر را در سر وي میریزد

اورستس براي آزمایش او میگوید که طفلی که وي به فوکیس فرستاده بود . کلوتایمنسترا آنان را بگرمی میپذیرد

  . ولی هنگامی که در غم مادر خویش شادي پنهانی را نهفته میبیند، به حیرت میافتد. مرده است

مرگ کسی را که از خونخواهیش هراسناك بودهاند بدو خبر کلوتایمنسترا آیگیستوس را به نزد خویش میخواند تا 

  . دهد

و اندکی بعد، در حالی  ;کلوتایمنسترا را نیز به درون کاخ میکشاند ;اورستس در همانجا آیگیستوس را هالك میکند

. که نیمی از عقل خویش را بر اثر مادرکشی از دست داده است، به صحنه باز میگردد

نگشتهام، به همه کسانی که مرا دوست میدارند، به صداي بلند میگویم که من مادر خویش را  اکنون که هنوز دیوانه

  . ام کشته

در نمایشنامه سوم، شاعر اورستس را دیوانه نمایش میدهد، و االهگان انتقام، که جنایات را کیفر میدهند، در پی او 

میخواندند تا زشتی )) خیرخواه((زیرا مردم آنان را ارواح  عنوان این نمایشنامه از نام این ارواح اخذ شده است،. روانند

به هر جا  ;اورستس مطرود و آواره است، و همه از وي کناره میگیرند. نامشان را در کسوتی خوش ظاهر بپوشانند

به  وي، در معبد دلفی، خود را. میرود، ارواح منتقم به صورت اشباح سیاه به دنبالش میروند و خونش را طلب میکنند

ولی شبح کلوتایمنسترا از زمین برمیخیزد و به ارواح منتقم . روي محراب آپولون میافکند، و آپولون دلداریش میدهد

اورستس به آتن میرود و در معبد آتنه زانو میزند و نجات خویش . تاکید میکند که از آزردن فرزندش کوتاهی نکنند

چون االهگان انتقام برگفته  ;مینامد)) کمال یافته از درد((ود و او را آتنه نداي وي را میشن. را از وي خواستار میشود

صحنه آخر، . آتنه اعتراض میکنند، وي از آنان میخواهد که محاکمه اورستس را بر عهده دادگاه آریوپاگوس بگذارند

آتنه، االهه . این محاکمه شگفتانگیز را نمایش میدهد و کنایهاي است از آمدن قانون به جاي خونخواهی شخصی

. االهگان انتقام دالیل خود را عرضه میدارند، و آپولون مدافع اورستس است. شهر، ریاست دادگاه را برعهده میگیرد

آتنه، که رئیس دادگاه است، به جانبداري از اورستس راي میدهد و او را  ;دادگاه به دو گروه متساوي بخش میشود

بر اثر احکام سریع آن،  ;کمه آریوپاگوس را دادگاه عالی آتیک قرار میدهداز آن پس، آتنه رسما مح. آزاد میگرداند
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سرزمین آتیک از اشرار پاك خواهد شد، و رهبري آن، کشور را از خطراتی که موجب زوال ملتها میشود حفظ خواهد 

دلداري میدهد و چنان آتنه، با سخنان دلپذیر خویش، االهگان انتقام را، که از این رهگذر آزرده خاطر گشتهاند، . کرد

پس از .)) امروز، نظام تازهاي پدید آمده است: ((آنان را فریفته و مجذوب میسازد که بزرگترینشان چنین میگوید

در این اثر، وسعت دید، وحدت فکر و عمل، قدرت بسط . ایلیاد و اودیسه، اورستیا عالیترین نمونه ادبیات یونان است

قیات، و شکوه سبک به پایهاي رسیده است که تا عصر شکسپیر نظیر آن پدید دراماتیک، فهم دقیق حاالت و خل

اجزاي این درام سه بخشی، چون یک نمایشنامه سه پردهاي خوش پرداخت و کامل، به یکدیگر پیوسته و . نمیآید

بخشها  همچنانکه. هر قسمت آن، با ضرورتی منطقی، قسمت بعد را معین، و وقوع آن را ایجاب میکند. مربوط است

ما به نحوي مبهم در مییابیم که این داستان تا چه اندازه مردم . در پی یکدیگر میآیند، وحشت موضوع افزایش مییابد

گرچه گفتگوي آن حتی براي چهار خونریزي بیش از اندازه است، و سرودهاي آن . یونان را به هیجان میآورده است

میز، و کالم آن نیز گاه سنگین و خشک و پرتکلف میباشد، مع هذا، مبهم و پیچیده، و استعارات و تشبیهاتش اغراقآ

و مذهب جدید بخشایشطلبی و  ;سرشار از شکوه و رافت و لطفند ;این سرودها در حد کمال و در نوع خود بینظیرند

. فضایل نظام سیاسی در حال مرگ را با بالغت و فصاحت تمام بیان میکنند

  . نی پرومته همسنگ است، گرچه فاصله بین آن دو بیش از دو سال نبودهمحافظه کاري اورستیا با سنت شک

، اشیل در 458و به سال  ;خود کشته شد 461در  ;، افیالتس همه اختیارات آریوپاگوس را سلب کرد462در سال 

م مردي اشیل در این هنگا. اورستیا از دادگاه آریوپاگوس دفاع کرد و آن را عاقالنهترین سازمان دولت آتن شمرد

سالخوده بود و افکار پیران را آسانتر از عقاید جوانان میفهمید و، چون آریستوفان، فضایل مردان جنگ ماراتون را آرزو 

آتنایوس با اصرار تمام میگوید که اشیل میخواره بوده است، لکن در درام اورستیا وي مردي است پرهیزگار، و . میکرد

قانون جرم و جزا . میراند و حکمتی را که از رنج بردن پدید میآید وصف میکنددر صحنه تئاتر از گناه و کیفر سخن 

بهکاري آشکار میگردد و، در این بنابراین قانون، هر گونه ت .اولیه، یا به گناه کرمهصورت دیگري است از اعتقاد به 

  . جهان یا در جهان دیگر، جزاي آن داده میشود

یعنی رنج بردن را ناشی از گناه بداند، حتی اگر : بدین طریق، فکر یونانی توانست بین بدي و خدا موافقتی ایجاد کند

هاي وي، حتی  نمایشنامه ;نویسنده پرومته مردي ساده و با تقوا نبود. گناه از نسلی که مرده است سرزده باشد

چون اسرار مراسم دینی را فاش کرده بود، مورد حمله و اعتراض شدید قرار . هاي کفرآمیز پر است اورستیا، از گفته

ولی برادرش آمینیاس وساطت کرد و زخمهایی را که در جنگ ساالمیس برداشته بود در برابر انجمن برهنه . گرفت

ولی اشیل معتقد بود که اخالق باید بر اصول فوق طبیعی استوار باشد، تا بتواند در . دساخت و جان او را از خطر رهانی

خواه زئوس، خواه پان، خواه : امید او بر آن است که ;مقابل غرایزي که براي هیئت اجتماع زیان آور است پایداري کند

ران خشم گامهاي انتقامجو را فرو آپولون، به هر حال در آسمان کسی هست که میشنود و بر قانون شکنان و تبهکا

  . میفرستد

از این . از این گفته، مقصودش شکنجه وجدان و کیفر اعمال است که، چون االهگان انتقام، گنهکاران را دنبال میکنند

روي، با تعظیم و تکریم بسیار از دین سخن میگوید، و میکوشد که از شرك دست کشیده، به یک خداي واحد معتقد 

. شود

  . ، زئوس، هر چه باشد، اگر خود بپسندد که این نام را بشنود، من او را به همین نام خواهم خواندزئوس

زمین و دریا و هوا را گشتهام، و جز او هیچ پناهگاهی نمیتوانم یافت، اگر اندیشه من، پیش از آنکه بمیرد، بار این 

  . غرور را بخواهد افکند
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در اینجا، قانونی که تقدیر است، : ((ند و آن را قانون یا علت وجود میدانداشیل طبیعت اشیا را در زئوس مجسم میک

هاي شاعرانه او  شاید سطور آخر این شاهکار آخرین گفته.)) پدر، و ادراك کل، همه با هم گرد آمده و یکی شدهاند

د که تماشاگران تئاتر، بعضی از صاحبنظران معتقدن. دو سال پس از اورستیا، دوباره او را در سیسیل مییابیم. باشد

زیرا . ولی این سخن با حقیقت سازگار نیست. چون از داوران ترقیخواهتر بودهاند، این درام سه بخشی را نپسندیدند

که مردم آتن، چند سال بعد، برخالف رسم و عادت، خواستار شدند که این درام در تئاتر دیونوسوس تکرار شود، و نیز 

کسان بسیاري پی در پی . ه بخواهد آن را نمایش دهد، یک گروه همسرایان داده شودمقرر داشتند که به هر کس ک

در یکی از روایات . این درام را به روي صحنه آوردند، و اشیل پس از مرگ نیز همچنان به اخذ جایزه نایل میشد

را دیده، به گمان  بدان هنگام که در سیسیل بوده، عقابی از آسمان سربیموي او: کهن، مرگ وي چنین آمده است

اشیل در همانجا . آنکه تخته سنگی است، الك پشت بزرگی را بر آن میافکند، و این واقعه موجب هالکت او میگردد

هاي خود  شگفت آنکه در شعري که براي سنگ قبر خویش سروده است، از نمایشنامه. به خاك سپرده شده است

  : ی که در جنگ ماراتون برداشته است فخر میکندهیچ ذکري نمیکند و، به نحوي انسانی، بر زخمهای

دالوریهاي او را دشت ماراتون یا ایرانیان بلندگیسو، که آن را نیک میشناسند،  ;در زیر این سنگ، اشیل خفته است

  . باز توانند گفت

IV -  سوفکل  

  . ا از اشیل ربود، جوان بیست و هفت سالهاي که تازه به میدان آمده بود جایزه اول تراژدي ر468در سال 

سوفکل از همه مردم نیکبختتر و، . است)) عاقل و محترم((نام داشت، که به معناي ) سوفکل(این جوان سوفوکلس 

  . در عین حال، از همه بدبینان بدبینتر بود

پونزي، از این روي، جنگ ایران، و نبرد پلو ;پدرش کارگاه شمشیرسازي داشت. زادگاه او، کولونوس، از توابع آتن بود

وي، . که تقریبا همه مردم آتن را گرفتار فقر ساخته بود، براي این درامنویس ثروتی آسودگیبخش بر جاي گذارد

گذشته از ثروت، از نبوغ و زیبایی و تندرستی نیز بهره تمام داشت و در کشتی و موسیقی به اخذ جایزه دوگانه نایل 

سوفکل در . است که در نظر افالطون سخت بزرگ و پرارج استآمد و ترکیب این دو هنر در وجود مردان فضیلتی 

پس از جنگ ساالمیس، مردم آتن او را . گوي بازي و چنگنوازي نیز چیره دست بود و در هر دو کار نمایشهایی داد

از حتی در سالهاي بعد نیز زیبایی خویش را . برگزیدند تا جوانان عریان آتن را در رقص و سرور پیروزي راهبري کند

مجسمهاي که در موزه التران از او موجود است وي را پیر و ریشدار و خمیده، ولی هنوز نیرومند و . دست نداده بود

. بلند قامت نمایش میدهد

از دوستان پریکلس بود، و در دوران حکومت او به مناصب عالی  ;سوفکل در فرخندهترین دورانهاي آتن پرورش یافت

که پریکلس به ساموس لشکر کشید، او نیز یکی از سرداران  440در . دار امپراطوري بود، خزانه 443در سال . رسید

پس از شکستی که در سیراکوز بر . سپاه بود گرچه باید گفت که پریکلس شعر او را بر تدابیر جنگیش رجحان مینهاد

به تشکیل حکومت اولیگارشی  در این مقام بود که. اقتدار آتن وارد آمد، وي به عضویت کمیته امنیت عمومی درآمد

وي مردي بود ظریف، تیزهوش، فروتن، و . مردم خلق و خوي او را بیش از سیاستش دوست میداشتند. راي داد 411

به مال و به پسران سخت دلبستگی داشت، ولی . جاذبهاي داشت که همه خطاهایش را جبران میکرد ;عشرت طلب

  . مردي پرهیزگار بود و چندبار در زمره کاهنان درآمد. ددر روزگار پیري به روسپیان ممتاز روي کر

هیچ نمیدانیم که . سوفکل یکصد و سیزده نمایشنامه نوشت، ولی از آن جمله فقط هفت نمایشنامه به ما رسیده است

ه هجده بار در جشنهاي دیونوسوسی، و دوبار در جشنهاي لنایایی جایز. این درامها به چه ترتیب نمایش داده شدهاند

اولین بار در بیست و پنج سالگی، و آخرین بار در هشتاد و پنج سالگی به اخذ جایزه توفیق . اول را به دست آورد
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مدت سی سال، فرمانروایی وي بر صحنه تئاتر آتن از حکومتی که همعصرش پریکلس بر آن شهر داشت کاملتر . یافت

تا زمانی که صداي خود را از دست نداده بود، در نمایشها بازي  .وي تعداد بازیگران تئاتر را به سه تن افزایش داد. بود

درام سه بخشی را، که اشیل مرسوم داشته بود، ترك گفت و بهتر آن دید که ) و پس از او، اوریپید(سوفکل . میکرد

بر اشیل به موضوعاتی میپرداخت که با نظم عالم هستی و تسلط آن . با سه درام مستقل در مسابقات شرکت جوید

ولی سوفکل به نمایش خلقیات پرداخته بود، و توجهی که به علم النفس داشت وي را به . قهرمانان درام رابطه داشت

دیانیرا، زن : زنان تراخیس ظاهرا نمایشنامهاي است غنایی و شهوتانگیز. درامنویسان عصر جدید مانند کرده بود

هراکلس از اثر زهر . ته جامهاي زهرآلود به نزدش میفرستدهراکلس، از عشق شوهر خود به یوال رشک میبرد و ندانس

گرچه (آنچه سوفکل در اینجا نمایش میدهد پاداش عمل هراکلس نیست . هالك میگردد، و دیانیرا نیز خود را میکشد

ه ک(نیز قصدش بیان شور و هیجان عشق  ;)اگر اشیل به نظم این داستان پرداخته بود، یقینا آن را اساس قرار میداد

نبوده است، بلکه تنها میخواسته است که رشک را از لحاظ علم النفس تشریح و تحلیل ) نکته دلخواه اوریپید است

همچنین، در درام آیاس، به کارهاي دلیرانه قهرمان توجهی نشده، و نویسنده درام به مطالعه حاالت روحی . کند

تقریبا حادثهاي در میان نیست، و تنها خیانت سیاسی و در تراژدي فیلوکتتس . مردي که دیوانه میشود پرداخته است

داستان درام الکترا نیز به همان اندازه که کهن است، . سادگی آسیب دیده مردي با دقت و صراحت تحلیل میشود

اشیل نتایج اخالقی آن را پسندیده بود، ولی سوفکل، با بیرحمی خاص تحلیل روانی، کینهاي را که آن . ناچیز میباشد

این نمایشنامه نام . جوان به مادر خویش دارد مورد مطالعه قرار میدهد و نتایج اخالقی داستان را نادیده میگیرد زن

چنانکه بیماري روحی دیگري نیز به  ;خود را به بیماري عصبی خاصی که زمانی مورد بحث فراوان بود بخشیده است

. نام شهریار اودیپ خوانده میشود

جمع کثیري از مردان و زنان و . م یونانی است، و نخستین صحنه آن بسیار موثر و دالنگیز استاودیپ مشهورترین درا

هاي غار و زیتون که نشان تضرع است در  پسران و دختران و کودکان، در تب، در برابر کاخ شاهی نشستهاند و شاخه

تا از وي بخواهند که قربانیی به درگاه  طاعون بر شهر نازل شده، و مردمان بر در سراي شاه گرد آمدهاند. دست دارند

غیبگوي معبد گفته است که این طاعون زمانی از شهر بیرون خواهد شد که قاتل نامعلوم پادشاه . خدایان تقدیم کند

این . اودیپ قاتلی را که موجب بروز این بال شده است سخت لعن و نفرین میکند. پیشین، الیوس، از آنجا رانده شود

بدین معنی که مشکلی نخست مطرح شود، و شرح و  ;است از روشی که هوراس پیشنهاد کرده است نمونه کاملی

ولی تماشاگران البته داستان را میدانستند، و سرگذشت الیوس و اودیپ و ابوالهول بخشی از . گشایش آن بعدا بیاید

به . ر طبیعی به سرزمین یونان آورده بودبنابر روایات قدیم یونان، الیوس زمانی رذیلتی غی. فولکلور مردم یونان بود

نتایج این گناه، که نسل به نسل در خاندان الیوس سیر . سبب آن، او و فرزندانش به لعنتی بزرگ دچار شده بودند

یکی از غیبگویان گفته است که الیوس و شهبانو . میکند، موضوع بسیاري از تراژدیهاي یونانی قرار گرفته است

اهند یافت که قاتل پدر، و همبستر مادر خویش خواهد شد و این اولین باري است که در تاریخ یوکاسته فرزندي خو

براي آنکه . ولی از آنان پسري به وجود میآید. جهان پدر و مادري آرزو کردهاند که نخستین فرزندشان دختر باشد

به سبب پاي . شبانی او را مییابد. پیشگویی غیبگو تحقق نیابد، کودك را بر سر کوهی میگذارند تا در آنجا بمیرد

شاه کورنت او را چون فرزند . آماسیدهاش، وي را اودیپ نام میگذارد و به شاه و شهبانوي کورنت واگذارش میکند

  . خویش پرورش میدهد

ولی، هنگامی که اودیپ به سن بلوغ میرسد، او نیز از غیبگویی چنین میشنود که، به حکم تقدیر، باید پدر خود را 

وي چون شاه و شهبانوي کورنت را پدر و مادر خود میداند، از آن شهر میگریزد  ;بکشد و با مادر خویش همبستر شود

در راه، پیر مردي را میبیند و با وي ستیزه میکند و، بی آنکه بداند که خود فرزند  ;و راه تب را در پیش میگیرد
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موجودي است عجیب، و چهرهاي چون زنان و دمی چون در نزدیکی شهر تب، ابوالهول که . اوست، وي را میکشد

آن چیست که : ((شیران و بالی چون پرندگان دارد، راه را بر او میبندد و جواب معماي مشهور خود را از وي میطلبد

مردم . هر کس که به این پرسش جواب درست ندهد، به دست ابوالهول کشته میشود)) چهار پا، دو پا، و سه پا دارد

ه تب تنها آرزویشان آن است که شاهراه شهر خویش را از وجود این موجود مخوف پاك سازند، و عهد وحشتزد

زیرا ابواالهول گفته است که هر  ;کردهاند که هر آن کس را که معماي ابوالهول را بگشاید، به شاهی خویش برگزینند

آن انسان است، که در : ((ش وي گفتاودیپ در جواب پرس. گاه پاسخ این معما را بشنود، خود را خواهد کشت

.)) کودکی بر چهار دست و پاي خود میخزد، در جوانی بر دو پا راه میرود، و در هنگام پیري عصایی به دست میگیرد

اگرچه جوابی دست و پا شکسته بود، لکن ابوالهول آن را پذیرفت و به وعده وفا کرد و خود را از فراز کوه به زیر 

و چون الیوس بازنگشت،  ;مقدمش را گرامی شمردند ;م تب اودیپ را نجاتبخش خویش خواندندمرد. افکند، و مرد

بنابر رسم و آیین آن شهر، اودیپ ملکه آنجا را به زنی گرفت و از او چهار فرزند به وجود . وي را به شاهی برگزیدند

ه که قویترین صحنه درامهاي یونانی است در صحنه دوم این نمایشنام. آنتیگونه، پولونیکس، اتئوکلس، و ایسمنه: آورد

ولی کاهن بزرگ نام خود او را بر . اودیپ به کاهن بزرگ فرمان میدهد که، اگر میتواند، نام قاتل الیوس را فاش کند

آگاهی وحشت آور شاه بر اینکه خود قاتل پدر خویش بوده و با مادر همبستر شده است فاجعهاي بس . زبان میآورد

آن را نوعی رویا میشمارد و، چون فروید، به تعبیر آن  ;یوکاسته این حقیقت را باور نمیدارد. وردبزرگ پدید میآ

کسان بسیاري هستند که در عالم رویا با مادر : ((پرداخته، میکوشد که با این سخن خاطر اودیپ را آرامش دهد

ولی هنگامی .)) اوهام را ناچیز شمارندخویش همبستر شدهاند، اما تنها کسانی عمر براحت میگذرانند که این گونه 

. که بر حقیقت امر واقف میشود، خود را به دار میآویزد

تنها آنتیگونه، براي یاري و پرستاري پدر،  ;اودیپ نیز از فرط ندامت چشمان خویش را بر میکند و از تب بیرون میرود

  . با وي همراه میشود

غیر عمدي است، شاه پیشین، که مردي است مطرود  بخشیدرام سه در تراژدي اودیپ در کولونوس، که جز دوم یک 

وي در . و سپیدموي، به بازوي دختر خویش تکیه میدهد و از شهري به شهر دیگر میرود و به گدایی نان میطلبد

اینجا مجالی به دست آورده، درباره دهکدهاي که زادگاه  سوفکل در. سرگردانیهاي خود به کولونوس تاریک میرسد

:اوست، و درباره باغهاي زیتون آن، سرودي وصفناپذیر میسراید که از اشعار بسیار درخشان زبان یونانی است

اي بیگانه، سرزمینی که تو اکنون بر آن گام نهادهاي، سرزمین اسب و سوارکار، سرزمینی است که از همه جا برتر 

   .است

  . در اینجا، کولونوس سپید میدرخشد

بلبالن خوشنوا در اینجا آشیانه میگیرند، در انبوه درختان سرسبز پنهان میشوند، و نغمه شیرین و غمانگیز خود را 

  . ... سر میدهند

هر صبحگاه، نرگس تازه، که از ژاله آسمانی سیراب است و تاجی از خوشه نورس سپید و درخشنده بر سر دارد، 

  . ... فه میکندشکو

و در اینجا بوتهاي از زمین سر بر میکشد که هرگز نشنیدهام مانند آن در جزیره دوریایی پلوپس نزدیک، یا در 

  . آسیاي دور، روییده باشد

این گیاهی است که آزادانه نمو میکند، خود به خود افزایش مییابد، خود به خود تازه میشود، و در قلب دشمنان 

  . هرگز گیاهی بدین زیبایی، جز در این خاك، شکوفه نبسته است: مرز و بوم هراس میافکند سالح پوشیده این

  . هاي زیتون، شهر ما را پرورش میدهد گیاهی است که برگهاي کبود و نقرهاي، چون پر نرم، دارد و با شاخه
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و پیرانش بسیار فرزانهاند،  چه جوانانش سخت دلیر، ;هیچ نیرویی، هیچ دست ویران کنندهاي آن را خراب نتواند کرد

  . زیرا پرتو دیدگان زئوس در آسمان، و فروغ سیمگون چشمان آتنه نگهبان آنند

و اکنون که  ;یکی از غیبگویان پیشگویی کرده است که مرگ اودیپ در نزدیکی االهگان انتقام روي خواهد داد

  . م نهاده است، مرگ را دلپذیر میبیندپیرمرد بینواي محروم میشنود که در کولونوس به بیشه مقدس آنان قد

وي با روشن بینی و بصیرت تمام با تسئوس پادشاه آتن سخن میگوید و عوامل ناتوان کننده یونان یعنی سستی 

تنها بر خدایان آسمان هرگز پیري و مرگ : خاك، ضعف ایمان و اخالق، و زبونی مردمان را یک یک بر او میشمرد

  . یگر، دست تواناي زمان مسلط استبر هر چیز د ;فرود نمیآید

ها  کیست که در کوچه. ایمان میمیرد، و بی ایمانی چون گل شکوفه میبندد ;قدرت زمین و شکوه مردي نابود میگردد

و بازارهاي گشاده مردمان، و در زوایاي پنهان محبت دل خویش، نسیمی را احساس کند که تا ابد با صداقت و 

. یکرنگی وزان باشد

دیپ، در حالی که گویی آواز خدایی را شنیده است، با آنتیگونه و ایسمنه وداع میگوید و به درون بیشه سپس او

  . تاریک قدم میگذارد، و تنها تسئوس با وي همراه است

) تسئوس(اما شاه  ;راه کوتاهی پیموده بودیم، به پشت سرنگریستیم، و چون روي باز گرداندیم، وي ناپدید شده بود

  . نجا بودهنوز در آ

با دست بر چشمان خویش سایه افکنده بود، همچون کسی که در برابر منظرهاي دهشتناك قرار گیرد که تاب دیدن 

  . ... آن ندارد

  . ... هیچ کس، جز تسئوس ما، نمیداند که وي چگونه مرد

د و عذاب، او را فرو بلعید، اما یا خدایان کسی را براي بردن او فرستاده بودند، یا زمین دوستانه دهان گشوده، بی در

بدین سان، وي درگذشت، و هیچ بر جاي نگذاشته بود تا بر آن زاري کند زیرا درد و رنج همه وجودش را فرسوده 

  . ولی مرگ وي، اگر مرده باشد، مرگی شگفتانگیز بود ;بود

وي . ه وفادار را به گور میبردآخرین نمایشنامه این سلسله، که شاید قبل از دو درام دیگر نوشته شده است، آنتیگون

چون میشنود که برادرانش، پولونیکس و اتئوکلس، بر سر تاج و تخت به جنگ پرداختهاند، خود با شتاب به تب باز 

. ولی کوشش وي سودي نمیبخشد، و برادران خون یکدیگر را میریزند. میگردد تا مگر میان آن دو صلحی پدید آورد

زیرا که در نظر  ;خت مینشیند و نمیگذارد که جسد پولونیکس را به خاك بسپارندکرئون، همدست اتئوکلس، بر ت

آنتیگونه، چون سایر مردم یونان، معتقد است که تا زمانی که جسد . کرئون، وي مردي طاغی و آشوبگر بوده است

نیکس را در خاك از این روي حکم کرئون را نقض میکند و پولو ;مردگان را دفن نکنند، ارواح آنان در عذاب است

  : در این حال، گروه همسرایان یکی از مشهورترین اشعار سوفکل را میخواند. مینهد

  . شگفتیهاي جهان بسیار است، اما هیچ یک چون آدمی شگفتانگیز نیست

زمین را، که  ;هاي کف آلود، راه پرخطر خویش را میگشاید خسته و پریده رنگ، بر دریاي پرتالطم، و از میان تنگه

اسبانی که نسلها در زیر یوغ او  ;هنسالترین خدایان است و رنج و فساد نمیشناسد، شخم میزند و شیار میکندک

پرندگان تیزهوش هوا، درندگان وحشی جنگلها، و زادگان دریاي شور  ;بودهاند خیش را در خاك به هر سو میکشند

  . را در دامهایی که بافته است گرفتار میکند

هاي بیشمار،  و زیرکی سرآمد موجودات است، گاوهاي وحشی و گوزنهاي آزاد کوهستانی را، با شیوهانسان، که در مکر 

. توسنهاي بالدار خوش اندام را وام خود میسازد ;به خود انس میدهد
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از کالم، و سرعت بادآساي افکار و تدابیر ملکداري، همه را او به خود آموخته، و دریافته است که از تیرهاي باران، و 

  . سرماي سوزنده و یخبندان زمستان چگونه باید گریخت

وي براي همه این دشواریها آماده است، و میداند که در برابر بالها چسان پایداري کند، هر چه روي دهد، وي خود را 

  . اما هنوز براي مرگ درمانی نیافته است: از آن برکنار تواند داشت

اما هایمون، پسر کرئون، بر این حکم وحشتانگیز اعتراض . ده در گور گذارندکرئون فرمان میدهد که آنتیگونه را زن

هرگز از این پس مرا : ((چون بسردي جواب میشنود، کرئون را مخاطب ساخته، با سوگند چنین میگوید ;میکند

  . در اینجا، فقط یک لحظه، عشق در یکی از تراژدیهاي سوفکل ظاهر میشود.)) نخواهی دید

  :ر در ستایش اروس، خداوند عشق، ساخته است در روزگار قدیم همواره یاد میشده استسرودي که شاع

همه شب، سر بر بالش  ;اي عشق که در نزد تو کس را یاراي پایداري نیست، همه با یک نگاه چشم تسلیم تو میشوند

خدایان را گرفتار  ;میکنیبر فراز کوهساران و بر روي دریاهاي بیراه سیر  ;هاي دخترکان میگذاري و میخسبی گونه

آیا آدمیان چگونه در پیش تو سر فرود نیارند هایمون ناپدید میشود، و کرئون براي یافتن او فرمان  ;خویش میسازي

در آنجا میبینند که آنتیگونه مرده است، و هایمون در . میدهد تا مغاکی را که آنتیگونه در آن مدفون است بگشایند

  . ی داردکنار جنازه وي قصد خودکش

دلداده او  ;ما نگریستیم و در ظلمت مغاك دخترك را دیدم که افتاده، و طنابی کتانی گرد گردنش پیچیده شده است

  . ... جسد سرد دلدار را سخت در آغوش گرفته و بر مرگ نوعروس خویش زاري میکرد

اي فرزند من، چه کردهاي : ((تشاه هنگامی که وي را دید، نالهاي وحشتناك برکشید و به سوي او روي آورد و گف

اما پسرش با .)) دردت چیست چه مصیبتی عقلت را زایل ساخته بیا، اي فرزند، بیا، پدرت از تو درخواست میکند

چشمانی خشمگین بر او خیره گشت، خیو بر چهرهاش افکند و سپس، بی آنکه سخنی بگوید، شمشیر خود را 

  . برکشید و به سوي او حمله ور شد

پسرك بیچاره از شدت خشم عنان اختیار از دست داد،  ;ون خود را کنار کشید و از زخم شمشیر مصون مانداما کرئ

  . بر روي شمشیر خود افتاد، و آن را تا دسته در پهلوي خویش فرو برد

پیکر دخترك را در بازوان لرزان خود گرفت، و چهره بیرنگ او را با آخرین نفسهاي خویش . اما هنوز نفس داشت

. از این روي، در آن مغاك، آن دو جسد را، که با مرگ به هم پیوستهاند، پهلوي هم نهادهاند. رنگین ساخت

خاصیت برجسته این درامها، که با گذشت زمان و از اثر ترجمه زایل نمیشوند، زیبایی سبک و کمال هنري و فنی 

نت و روشنی کالم، قدرت و در عین حال آراستگی و رزا: طرز بیان آن نمونه درست سبک کالسیک است. آنهاست

محدودیت، معانی بلند و در عین حال زیبا، قوت و استحکام شیوه فیدیاس همراه با ظرافت و لطافت آثار پراکسیتلس 

یعنی سطور همه مربوط به هم، و  ;از لحاظ ساختمان نیز نمونه کامل همان سبک است. در آن به هم آمیخته است

  . ه باید به سوي نقطه اوج داستان پیش رونددر جهتی قرار دارند ک

بناي هر یک از این درامها چون بناي معابد یونان است، و هر جز آنها در حد خود کامل است و در ساختمان کلی 

)) دخالت خدایان((جز آنکه در فیلوکتتس، براي گشودن رشته پیچ در پیچ داستان، . مقام و محل خاص خود را دارد

این تراژدي، چون درامهاي . سهل انگارانه و به نحوي جدي وسیله قرار گرفته است) ح اوریپید استکه وسیله تفری(

و در تراژدي اودیپ علت اصلی، نفرینی است که وي در حق (اشیل، جز به جز به سوي یک گناه بزرگ پیش میرود 

سپس جریان . ع رخ مینمایدناگهان شناسایی دست میدهد و تغییر در مسیر وقای ;)قاتل شاه پیشین کرده است

ارسطو هرگاه که میخواست کمال ساختمان دراماتیک را . مقدر فرود میآید)) کیفر((داستان از نقطه اوج به سوي 

  . نشان دهد، همواره به تراژدي شهریار اودیپ اشاره میکرد
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یشنامهاي که سرگذشت و دو نما ;ارسطو گوید که تراژدي، با نمایش وحشت و رحم، این دو حس را تصیفیه میکند

قهرمانان تراژدیهاي سوفکل از . اودیپ را موضوع قرار داده است تعریف ارسطو را به بهترین وجه روشن میکند

سوفکل . نیستند) رئالیستی(هاي درامهاي اوریپید حقیقی  لکن مانند چهره. قهرمانان اشیل روشنتر تصویر شدهاند

از این گفته چنین برمی .)) د باشند تصویر میکنم، و اوریپید چنانکه هستندمن قهرمانان را چنانکه بای: ((خود میگفت

اما قدرت اوریپید در مناظراتی که بین قهرمانان . کار هنر جز کار عکاسی است ;آید که درام باید کمال را جلوه دهد

یشود، چنانکه اودیپ، به روي میدهد، و نیز در چگونگی استعانتی که وي گاه گاه از عواطف انسانی میجوید، آشکار م

حالتی غیرشاهانه، با تئیرسیاس مشاجره میکند و، چون کور گشته است، دست خود را در فضا حرکت میدهد تا 

اگر اشیل میخواست که همین وضع را نمایش دهد، دختران را یکسره از . چهره دختران خود را بیابد و نوازش کند

  . ابدي فرو میرفتیاد میبرد و در اندیشه یکی از قانونهاي 

روح . اما موعظه وي کمتر از اشیل بر خواستهاي خدایان مبتنی است ;سوفکل نیز هم فیلسوف و هم واعظ است

و هر چند که به اصول کهن پایبند است، اما چنان تصویري از خود  ;سوفسطاییان اندکی در وي اثر بخشیده است

اما حساسیت شاعرانهاش بیش از آن است که . ید دیگري میشداوریپ. میدهد که گویی اگر بختیار و دولتمند نبود

لولوس در برابر پیکر دردناك و بیجان . بتواند براي مصایبی که غالبا به ناحق برمردمان بیگناه میرسد عذري بیابد

:هراکلس چنین میگوید

به نام پدر پرستیده شوند، اما با فرزند میآورند، و میخواهند که  ;بر ما گناهی نیست، اما معترفیم که خدایان بیرحمند

  . چشمانی خالی از رافت و مهر بر چنین درد و عذابی مینگرند

  . هاي وي بر گرد این محور میگردند سوفکل یوکاسته را بر گفته غیبگویان میخنداند، در حالی که نمایشنامه

: پرسش کهن را تکرار میکند میخواند، و فیلوکتتس این)) قومی پولدوست و مال اندوز((کرئون پیغمبران را 

سوفکل، امیدوارانه، چنین پاسخ میدهد که نظام اخالقی جهان شاید )) خدایانی را که ظالمند چگونه عادل بدانیم((

وي نیز، به . پیچیدهتر از آن باشد که در فهم ما بگنجد، اما این نظام برقرار است، و سرانجام حق پیروز خواهد شد

همچون . با این نظام اخالقی یکی میشمارد، و حتی به یکتاپرستی از او هم نزدیکتر میشود پیروي از اشیل، زئوس را

یکی از صالحترین انگلیسیان عصر ویکتوریا، درباره خداشناسی خود شک دارد، اما در ایمان اخالقی خویش استوار 

اي جهان است، و حکیم فرزانه این قانون، راهنم ;عالیترین حکمت، یافتن قانونی است که با زئوس یکی است. است

  . کسی است که پیرو آن باشد

  . امید من آن است که قدمهاي استوارم در پیمودن راه حق و صالح خطا نکنند

در گفتار و کردار پاك باشم، و به آن قانونهاي ابدي که همواره از نشیب بلند اثیر پاك آسمان به سوي سرچشمه 

: ا که منزلگاه آنان تنها در کوه اولمپ است، و عقل هیچ انسانی آنان را نزاده استزیر: خویش باال میروند وفادار مانم

  . گرچه آدمیان شاید فراموشکار باشند، اما ساکنان اولمپ را خواب و غفلت نیست

این سخن، گرچه با خامه سوفکل نوشته شده، در حقیقت صداي اشیل است، و آخرین تالش ایمان در مقابل بی 

اما از خالل  ;در این پرهیزگاري و تسلیم، چهره ایوبی را میبینیم که پشیمان شده و آشتی کرده است. ایمانی است

  . این سطور، ظهور اوریپید را پیش بینی میتوان کرد

معتقد است که پس از  ;سوفکل نیز، چون سولون، سعادتمندترین مردمان را کسی میداند که هرگز پا به جهان نگذارد

یکی از بدبینان جدید به ترجمه سرودي . آن کس که در کودکی بمیرد از دیگران بیشتر است چنین کسی، سعادت

در این اشعار، سیري از جهان، بر اثر پیري و برادر کشیهاي  ;که گروه سراینده در مرگ اودیپ میخواند پرداخته است
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سی است چون به هر یک از کارهاي مردي که عمري دراز و بی پایان آرزو کند چگونه ک: جنگ پلوپونزي، آشکار است

. چنین مردي بنگرم، چشمانم جز نادانی و کانایی نمیبینند

رنج و اندوه به تو نزدیک میشود، و شادي از : زیرا که زمان، با گذشت خود، حال تو را از بد به بتر مبدل میسازد

  . چشمان تو پنهان است

  ...  .کسانی که عمري درازتر دارند، چنین پاداش میبینند

و پس از تو، آن کس را که چون زاده شده، بیدرنگ مرد  ;میدانمتو را که هرگز به جهان پا نگذاشتهاي، من نیکبختتر 

  . و دگرباره نیست شد

  . جوانی، با خطاها و نادانیهایی که چون پر سبک است، بر آدمی فرود میآید

س بدیها و تباهیها، بی آنکه یکی از آنها کم شود، گرد هم میآیند خشم، حسد، دورنگی، ستیزه، و شمشیري که سپ

  . همه جا در جستجوي زندگی است

پیري با گامهاي کوتاه لرزان نزدیک میشود و خویشان و دوستان را گریزان میسازد، و مجموعه درد و غم را کامل 

. ... ان، با پیري ده چندان میشوندهمه دردها، در زیر آسم ;میکند

آنکه از بند رنج و اندوه رها شود، خود را با دیگران آشتی میدهد، با نوعروسان و نودامادان کاري ندارد، نه آوازي 

  . میشنود و نه بانگ تنبوري، زیرا مرگ بر همه چیز پایان میبخشد

ی از روسپیان ممتاز، به نام تئوریس، تسلیبخش همه کسانی که در احوال سوفکل تحقیق کردهاند میدانند که یک

ایوفون، فرزند مشروع سوفکل، شاید بیم آن داشت که . دوران پیري وي بوده است، و سوفکل از او فرزندي داشته

از این روي، در دادگاه بر علیه او اقامه دعوا . پدرش دارایی خویش را به فرزندي که از تئوریس آورده است ببخشد

سوفکل در دادگاه، براي تبرئه خویش و براي آنکه . که وي سفیه است و شایستگی استقالل مالی نداردکرد و گفت 

شاید  ;سالمت فکر خود را نشان دهد، بعضی از سرودهاي نمایشنامهاي را که به نوشتن آن اشتغال داشت قرائت کرد

نه تنها وي را تبرئه کردند، بلکه تا خانهاش پس از این ماجرا، داوران . این نمایشنامه همان اودیپ در کولونوس بود

گرچه سالها قبل از اوریپید به دنیا آمده بود، آن قدر زنده ماند که در مرگ وي جامه عزا پوشید و، در . همراه او رفتند

بنا بر افسانه شایع، هنگامی که اسپارتیان آتن را محاصره کرده بودند، . ، پس از اوریپید درگذشت406همان سال 

ظاهر گشت و او را بر آن داشت که براي دوستان سوفکل، که میخواستند  لوساندروسیونوسوس، خداي درام، بر د

یونانیان سوفکل را چون خدایان خود بزرگ . جسد وي را در مقبره پدرش در دکلیا به خاك سپارند، راهی بازکنند

  : ند، و سیمیاس شاعر براي سنگ مزار وي شعري ساختمیداشت

  . اي پیچکها، آرام بخزید، بر آنجایی که سوفکل در خواب آرام فرو رفته است، همواره آرام بخزید

  . گیسوان سبز پریده رنگ شما مرمرها را میروبد، ولی گلهاي سرخ، گرداگرد شما خواهند شکفت

  . ود بر اینجا بیاویزندهاي انبوه خ بگذارید که تاکها با خوشه

زیرا که این، براي حکمت دلنشینی که وي در  ;هاي جوان زیبا و پیچیده خود را بر اطراف سنگ بیفکنند و شاخه

  . اشعار خاص خود میآورد، و موزها و االهگان رحمت آن را خاص خود شمردهاند، پاداش بسزایی است

V - اوریپید

  ها  نمایشنامه -1

ر آینده نقاشی ایتالیا را در آغاز طرح ریخت، و رافائل، با روحی آرام، هنر را مقهور و به کمال همچنانکه جوتو مسی

همچنانکه  ;فنی مبدل ساخت، و میکالنژ این تطور را با آثاري که از نبوغی آزرده سرچشمه میگرفت کمال بخشید

ت آن را با سادگی خوش آهنگ کامل باخ، با نیرویی شگفتانگیز، راه وسیع موسیقی نو را گشود، و موتسارت صور
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ساخت، و بتهوون با آهنگهایی که عظمتی نامتعادل داشت این تطور را به نهایت رساند بر همین وجه، اشیل با شعر 

محکم و فلسفه خشک خود راه را گشود و حدود درام یونان را معین ساخت، سوفکل با موسیقی موزون و فلسفه آرام 

و منظم داد، و اوریپید، با آثاري که از احساسات تند و شک پرآشوب وي منشا میگرفت،  خویش به آن صورتی آراسته

سوفکل  ;اشیل واعظی بود چون پیغمبران بنی اسرائیل سختگیر. تحول این هنر را به سوي کمال رهنمون گشت

که، چون )) نتیکرما((اوریپید شاعري بود  ;بود که به ایمانی در هم شکسته تمسک میجست)) کالسیک((هنرمندي 

این سه کس در کتاب مقدس هنر . بر اثر فلسفه شوریده خاطر شده بود، هرگز نمیتوانست اثري کامل پدید آورد

  . یونان جاي صحیفه اشعیا، کتاب ایوب، و سفر جامعه را داشتند

زیرهاي که پدر و شاید والدت وي در همان ج ;اوریپید در سال و بعضی گویند که در روز جنگ ساالمیس به دنیا آمد

  . مادرش، بنا بر روایات، از هجوم مادها بدان پناه برده بودند، اتفاق افتاده باشد

  . پدرش در شهر فوال، در آتیک، صاحب مال و نفوذ بود، و مادرش نیز از خاندانی شریف برخاسته بود

  . ن میوه و گل میفروخته استگرچه آریستوفان کینه توزانه میگوید که مادر وي دکان بقالی داشته و در خیابا

اوریپید پس از چندي به ساالمیس رفت و در آنجا به زندگی پرداخت، زیرا که سکوت و تنهایی کوهسار و مناظر 

اوریپید  ;افالطون آرزو میکرد که درامنویس باشد، و فیلسوف شد. گوناگون دریاي نیل فام آن را دوست میداشت

وي دوره تعلیمات آناکساگوراس را به پایان ((استرابون میگوید که . شدمیخواست که فیلسوف شود، درامنویس 

از پرودیکوس نیز تعلیم گرفت، و با سقراط چندان دوستی داشت که برخی از مردم بدگمان شده،  ;))رساند

ده افکار سوفسطاییان در آموزش وي موثر افتا. هاي وي دست سقراط نیز در کار است میپنداشتند که در نمایشنامه

اوریپید ولتر دوران روشنگري یونان شد، و در ضمن درامهایی . بود، و از طریق او به صحنه تئاتر دیونوسوس راه یافت

  . که براي تکریم و تعظیم خدایان به روي صحنه میآمد،با اشارات و کنایات بنیان شکن، به ستایش عقل پرداخت

ه نام اوریپید ثبت است، که اولین آنها دختران پلیاس، در سال در دفاتر تئاتر دیونوسوس، هفتاد و پنج نمایشنامه ب

از این تعداد فقط هجده درام کامل و قطعاتی از سایر درامها . نمایش داده شد 406، و آخرینشان باکخاي، در 455

هاي باستانی یونان است، ولی در خالل سطور، اشارات و  ژدیها افسانهموضوع اصلی در همه این ترا .استبرجاي مانده 

در یکی از این . کنایات شکاکانه و اعتراضآمیزي، گاه نهفته و خجوالنه و گاه آشکارا و گستاخانه، به گوش میرسد

ولون پدر اوکسوتوس بنا بر گفته غیبگوي آپ: درامها، یون، بنیادگذار نامدار اقوام یونیایی با معمایی مواجه شده است

میباشد، ولی بر خودش معلوم میشود که فرزند آپولون است و در مییابد که مادرش را نخست آپولون فریفته بود و 

یون از خود میپرسد که چگونه ممکن است که خداي بزرگ دروغ بگوید در . بعدا او را به کسوتوس داده بوده است

ئوس و آلکمنا به صورت مردي باده پرست و خوش خلق تصویر شده که تراژدي هراکلس و آلکستیس، فرزند مقتدر ز

تراژدي آلکستیس داستانی است که در آن خدایان براي ادامه . و عقل لویی شانزدهم را داراست گارگانتوااشتهاي 

زن او، آلکستیس، . گفتهاند که باید کس دیگري به جاي وي بمیرد) شاه فراي، در تسالی(بخشیدن به عمر آدمتوس 

آدمتوس نیز با شکیبایی بزرگوارانهاي . میپذیرد که در این راه قربان شود، و در یکصد سطر با شوهر خود وداع میکند

باده ولی هراکلس مجلس . سپس آلکستیس را، به گمان آنکه مرده است، بیرون میبرند. به سخنان وي گوش میدهد

براي فهم . گساري را ترك گفته، با مرگ جدال میکند و آلکستیس را از چنگ او رها میسازد و زنده بازگشتش میدهد

در درام  .سازداین نمایشنامه باید دانست که اوریپید زیرکانه کوشیده است که مضحک بودن این افسانه را جلوه گر 

قهرمان آن جوان . با لطف و ظرافت بیشتر به کار رفته است)) تبدیل به نامعقول((هیپولوتوس نیز همین روش 

شکارگر زیبایی است که به آرتمیس، االهه باکره شکار، قول میدهد که همواره به او وفادار ماند، از زنان دوري گزیند، 

آفرودیته از اینکه هیپولوتوس تجرد اختیار کرده است، سخت . دها جستجو کن و خرسندي خاطر خویش را در بیشه
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تسئوس پدر هیپولوتوس . خشمگین شده، عشق سوزان و جنونانگیز وي را در دل فایدرا، زن تسئوس، جاي میدهد

همه این اولین تراژدي عشقی است که در ادبیات برجا مانده، ودر آغاز آن، . است، و مادرش آنتیوپه نیز از آمازونهاست

چون هیپولوتوس عشق فایدرا را رد میکند، وي رنجور و . آثار و عوارض عشق، در بحران تب آن، وصف شده است

دایه او، که ناگهان فیلسوف شده است، با شکاکیتی هملت وار درباره حیات بعد از مرگ . بیمار به مرگ نزدیک میشود

:به تفکر میپردازد

  . درد نیست، و آسایش هرگز به روي زمین نمیآیدو اما هنوز، حیات انسانی جز ظلمت و 

لکن اگر در آن سوي زندگی، وضع دیگري یافت شود که از این فناپذیري خوشتر باشد، دست ظلمت بر آن نیز 

  . مسلط است و زیر و باالي آن را تاریکی فرا گرفته 

ن چیز بی نام و درخشنده و برخی کسان هستند که زندگی را سخت دوست میدارند، و در این جهان خاکی، بدا

خوش ظاهر چنگ زدهاند، زیرا حیات آن جهانی، چشمهاي است که بر همه پوشیده است، و ژرفنایی که در زیر 

  . ماست، بر کس مکشوف نگشته، و ما باید تا ابد در افسانه و پندار غوطه ور باشیم

یگوید که بانویش در بستر خویش آماده پذیرایی دایه به نزد هیپولوتوس آمده، پیغام فایدرا را به وي میرساند و م

اما هیپولوتوس، چون میبیند که همسر پدرش او را به بستر خویش خوانده است، در وحشتی عظیم میافتد و  ;اوست

  : بی اختیار سخنی بر زبان میآورد که به سبب آن اوریپید در شمار مشهورترین دشمنان جنس زن قرار میگیرد

م درخشنده و فریبا را، که زن نام دارد، چرا آفریدي، تا ما را بر این زمین فرخنده دنبال کند و اي خداوند، این دا

آسوده نگذارد اگر قصدت تنها آن بود که انسان پدید آوري، پس چرا زن و عشق را وسیله ساختی فایدرا از درد عشق 

. که هیپولوتوس وي را فریفته بودهمیمیرد، و شوهرش در دست وي نامهاي مییابد که در آن نوشته شده است 

هیپولوتوس ادعا میکند که بیگناه . تسئوس دیوانه وار از پوسیدون خواستار میشود که هیپولوتوس را هالك گرداند

هنگامی که گردونه هیپولوتوس از . است، لکن کسی سخنش را نمیپذیرد، و تسئوس او را از کشور خود بیرون میراند

اسبان گردونه میرمند، گردونه را واژگون . شیر دریایی از امواج بیرون آمده، او را دنبال میکندکنار دریا میگذرد، یک 

میسازند، و هیپولوتوس را، که در بند افتاده است، به روي تخته سنگها میکشند تا بدنش پاره پاره میشود 

جا به بانگ بلند سرودي را میخواند که گروه خواننده در این). هیپولوتوس یعنی کسی که اسبها او را از هم دریدهاند(

  : بی شک آتن را به وحشت افکنده است

!اي خدایانی که وي را به دام افکندید من نفرت و تحقیر خود را بر چهره شما میافکنم

در تراژدي مدئا، اوریپید جنگی را که با خدایان داشته است یکچند از یاد میبرد و قویترین درام خود را از داستان 

هنگامی که یاسون به کولخیس میآید، شاهزاده مدئا عاشق او میشود، یاریش میکند تا پشم . رگونوتها پدید میآوردآ

یاسون سوگند یاد . زرین را به دست آورد، و براي حفظ او پدر خود را میفریبد و برادر خویش را هالك میگرداند

  . کوس باز میگرداندمیکند که همواره دوستار او باشد، و او را با خود به یول

در اینجا، مدئاي . پادشاه یولکوس، که پلیاس نام داشت، خود وعده داده بود که تاج و تخت خود را به یاسون بسپارد

قانون تسالی یاسون را از ازدواج با بیگانگان . وحشی طبع وي را با زهر میکشد تا سلطنت یولکوس به یاسون برسد

ولی، . شروع خود را همچنان با مدئا ادامه میدهد و از وي دو فرزند به وجود میآوردمنع میکند، و او ناگزیر عشق نام

پس از چندي، از خشونت وحشیانه مدئا خسته میشود و به جستجو میپردازد تا براي خود همسري شرعی و وارثی 

به دامادي خویش میپذیرد  کرئون او را. از این روي، از دختر کرئون، پادشاه کورنت، خواستگاري میکند. قانونی بیابد

مدئا، در حالی که بر خطاهاي خویش میاندیشد، یکی از برجستهترین اشعاري را که . و مدئا را از آنجا دور میسازد

  :اوریپید در دفاع از زنان ساخته است میخواند
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زخمدیدهتر  در بین موجوداتی که بر روي زمین میرویند و خون از جسمشان میریزد، زن بوتهاي است که از همه

ما باید هر چه زر گیر آوردهایم بدهیم و عشق مردي را بخریم، زیرا آن را براي چنین روزي اندوختهایم، و از . است

و از همه بدتر آنکه . این راه جسم خود را فرمانبردار وي سازیم اینجاست که دندان زهرآگین شرم را حس میکنیم

  . ... سی خواهد بودهیچ نمیدانیم که این فرمانروا را چگونه ک

زن در خانه خود هرگز شیوهاي نیاموخته است تا با آن مردي را که در کنارش میخسبد به سوي آرامش و صفا 

  . رهبري کند

زنی که، پس از رنج فراوان، شیوه این کار را بیاموزد، وروشی در پیش گیرد که مرد از او سیر نگردد و یوغ خود را 

  . و گرنه بهتر آن است که مرگ را خواستار شود! ی که میکشد فرخنده و مقدس استبیرحمانه سنگین نسازد، نفس

اگر مرد، در درون خانه، از دیدن چهره زن خویش خسته گردد، از خانه بیرون میرود و در جایی نشاطانگیزتر آسایش 

  . ته میدارداما زن منتظر میماند، و آرزوهاي خود را تنها به یک روح وابس. قلب خود را پیدا میکند

! و مردم میگویند که تنها مردان با جنگ رو به رو میشوند، و زنان در پناه خانه مینشینند و از هر خطري در امانند

براي من سپر در دست با جنگهاي آنان رو به رو شدن، سه بار آسانتر است تا کودکی را در ! چه دروغ خنده انگیزي

. شکم پروردن

براي رقیب خویش چند جامه میفرستد تا . ستان دهشتناك انتقام گرفتن او آغاز میشودسپس، در پی این صحنه، دا

ها را به تن میکند، ناگهان  اما زمانی که شاهزاده کورنتی یکی از آن جامه. وانمود کند که از وي کینه در دل ندارد

ت دهد، ولی او نیز در آتش کرئون دو فرزند خود را میکشد که دختر خویش را نجا. آتش میگیرد و نابود میشود

گروه همسرایان، با . مدئا دو فرزند خود را میکشد و با جسد بی جان آنان در برابر یاسون ظاهر میشود. هالك میگردد

هاي فراوان دارد و از آنجا مقدرات شگفتانگیز  زئوس در آسمان گنجینه: سرودي فیلسوفانه، به درام پایان میدهد

  . راتی فراتر از مرزهاي بیم و امیدمقد ;نصیب آدمیان میسازد

  . و فرجام چنانکه ما انتظار داریم نخواهد بود

  . در اینجا، چنین روي داده است: و راهی در پیش است که به اندیشه هیچ کس نیامده است

تراژدي هلنه بر اساس همان داستانی است که . محور تراژدیهاي دیگر اوریپید اغلب داستان جنگ ترواست

ملکه اسپارتی با پاریس به تروا نمیگریزد، بلکه به زور به مصر برده میشود و : روس و هرودوت نقل کردهاندستیسخو

اوریپید معتقد است که داستان هلنه تروایی . در آنجا، با عفاف و پاکدامنی تمام، در انتظار آمدن شوهر خود میماند

ایفیگنیا در آولیس داستان قربانی کردن آگاممنون را قالب این درامنویس در تراژدي . مردم یونان را فریب داده است

در آن هنگام، احساسات . قرار داده، آن را از احساسات انسانی و از دهشت و هراس جنایات سرشار ساخته است

اشیل و . انسانی در درام یونان تازگی داشته، و دین کهن نیز مردمان را به آن گونه جنایات ترغیب میکرده است

هاي آنان  ل، هر دو، این داستان را به نمایش درآورده بودند، ولی با پیدایش این درام درخشنده نو نمایشنامهسوفک

هنوز طفلی ((اورستس، که  ;ورود کلوتایمنسترا و دخترش با رقتی که خاص اوریپید است توصیف شده. فراموش شد

دخترك . را معین خواهد داشت، مشاهده میکند، قتل افسانه آسایی را که سرنوشت وي ))شیرخوار و بیزبان است

  : هنگامی که به سوي شاه میدود تا او را سالم گوید از شرم و شادي سرشار است

گرچه بر دیگران سبقت جستهام، ! اي پدر، مشتاق آنم که پس از اینهمه دوري خود را در آغوشت بیفکنم: ایفیگنیا 

  . را داشتهام زیرا که سخت شوق دیدار تو. بر من خشمگین مشو

شاهان و سرداران از اندیشه و اضطراب : تو نیز از دیدار من شادمانی اما این اندوه و آشفتگی از چیست آگاممنون

  . گرانبارند
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من یکسر از آن توام، اما اندیشه : آگاممنون ! بگذار که این یک لحظه از آن من باشد خاطر به اندیشه مسپار: ایفیگنیا 

  . . ..رهایم نمیسازد

. آري، زیرا هجرانی که در پیش است، زمانی بس دراز خواهد پایید: آگاممنون! اما و از چشمانت اشک میریزد: ایفیگنیا

  . پدر مهربانم هیچ نمیدانم که قصدت از این سخن چیست: ایفیگنیا

  . و هوشیاري تو، اندوه مرا افزون میسازد: آگاممنون

  . ي، من سخنان احمقانه خواهم گفتپس براي آنکه تو شادمان گرد: ایفیگنیا

هنگامی که اخیلس در جمع حاضر میشود، ایفیگنیا در مییابد که وي از داستان ساختگی ازدواج خود با او بیخبر 

ایفیگنیا خود را بر پاي آگاممنون افکنده، با . در عوض میبیند که سپاهیان بیصبرانه قربانی شدن او را منتظرند ;است

  : جان خویش را خواستار میشود البه و زاري نجات

من نخستین فرزند تو بودم و نخستین کسی که تو را پدر خواند و بر زانویت نشست، من بودم ما در زندگی 

  . شادمانیهاي بسیار به یکدیگر دادهایم

خواهم  آیا من تو را در خانه شوهري بزرگوار، چنانکه شایسته توست، شادمان و نیکبخت((و تو با من چنین میگفتی 

اي پدر، به هنگام ((و من در پناه ریش تو، که اکنون به تضرع در آن چنگ زدهام، آشیان گرفته، پاسخ میگفتم )) دید

پیري و ناتوانی، تو را در خانه خویش به مهر خواهم پذیرفت و با پرستاري تو، محبتهاي فراوانت را جبران خواهم 

اما تو فراموش کردهاي، و اینک قصد جان من  ;ا نیک به یاد دارمگفتگوي ما بدین گونه بود، و من آن ر.)) کرد

کلوتایمنسترا آگاممنون را از اجراي این مراسم وحشیانه منع میکند و سخنان تهدیدآمیزي بر زبان میآورد .)) داري

گیزد که سپس اخیلس را بر میان.)) مرا مجبور مساز که بر تو خیانت ورزم: ((که چندین تراژدي در آن نهفته است

  . ولی ایفیگنیا خود تغییر راي داده، از گریختن امتناع میورزد. ایفیگنیا را از مرگ نجات بخشد

و خود بر آن سرم که : اي مادر، چون در کار خویش میاندیشیدم، نکتهاي برخاطرم گذشت که با تو در میان مینهم

  . ... هاي ناشایست را از خویش راندهام و اندیشه بمیرم، و آرزویم آن است که این کار با شکوه بسیار انجام پذیرد

تنها منم که میتوانم او را یاري کنم کشتیهایش را به راه اندازم،  ;سراسر یونان عظیم و مقتدر بر من نظر دوخته است

زدان و فروگیا را از میان برگیرم، دختران یونان را، در روزگار آینده، از دستبرد بیگانگان حفظ کنم، و نگذارم که د

هاي نیکبختیشان بربایند، و پس از آنکه گستاخی پاریس به کیفر رسید، هلنه را شرمنده  تبهکاران، آنان را از خانه

  . گردانم

من، تنها با مرگ خویش بدین پیروزیها دست خواهم یافت، و نامم، چون کسی که به یونان آزادي بخشیده است، 

  . فرخنده و جاوید خواهد ماند

و خود، با  ;سربازان به ایفیگنیا نزدیک میشوند، وي اجازه نمیدهد که کسی دست به سویش دراز کندهنگامی که 

. پاي خویش، به قربانگاه میرود

. در تراژدي هکابه جنگ به پایان رسیده و یونان بر تروا استیال یافته است، و پهلوانان پیروز در کار تقسیم غنایمند

قتول تروا، جوانترین فرزند خود پولودوروس را با گنجینهاي از طال به نزد پولومنستور هکابه، زوجه پریاموس، پادشاه م

پولومنستور، که از دوستان پریاموس بوده است، به گنجینه پولودوروس طمع میکند، او را . پادشاه تراکیا میفرستد

آید، و از آنجا نزد هکابه برده پیکر بیجان پسرك با امواج دریا به ساحل می. کشته، و جسدش را به دریا میافکند

در این وقت، روح اخیلس بادها را از وزیدن باز میدارد، و نمیگذارد که کشتیهاي یونان به سوي میهن رهسپار . میشود

. از این روي، یونانیان ناگزیر میشوند که پولوکسنا، زیباترین دختر پریاموس، را در این راه قربان کنند ;گردند

اما هنگامی که بیچارگی و پریشان . ب یونانیان به رسالت نزد هکابه میرود تا دخترك را از او بستاندتالتوبیوس از جان
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روزگاري زنی را که اندکی پیش از آن شهبانوي تروا بوده است میبیند، اشعاري بر زبانش میگذرد که نمودار همان 

  : شک اوریپیدي است

میان را در زیر نظر داري یا بگویم که ما بیهوده گمان میکنیم که اي زئوس، من چه توانم گفت آیا بگویم که تو آد

خدایانی هستند، و این وهم و پندار باطل است، و در میان مردمان، آنچه حاکم است تنها صدفه و اتفاق است بخش 

وس را ، اندکی پس از آنکه آتنیان مل415این تراژدي در سال . بعدي این درام مرکب زنان تروا را نمایش میدهد

و تقریبا فرداي آن روز بود که آتن به سیسیل لشکر کشید تا آن جزیره را به . ، به نمایش درآمد)416(ویران ساختند 

قتل عام ملوس، و جهانخوارگی وحشیانه آتن در حمله به سیراکوز، اوریپید را . متصرفات امپراطوري ضمیمه کند

تاران پرشور و موثر صلح درآید و پیروزي جنگ را از نظرگاه وحشتزده ساخت و به او جرئت داد تا در شمار خواس

وي کار خود را از جایی . به وجود آورد)) در ادبیات قدیم، بزرگترین نکوهشنامه جنگ را((مغلوبان تصویر کند، و 

اك و مردان تروا، در کشتار عام، به خ. شروع میکند که هومر حماسه خود را بدان ختم کرد یعنی پس از تسخیر تروا

زنانشان، که عقل خویش را از دست دادهاند، از شهر ویران بیرون برده میشوند تا به کنیزي پهلوانان  ;خون غلتیدهاند

پولوکسنا قبال قربان شده، و اکنون . هکابه با دخترانش، آندروماخه و کاساندرا، وارد میشود. پیروزمند درآیند

آندروماخه به . هکابه از فرط اندوه بر زمین میافتد. مه آگاممنون ببردتالتوبیوس بازگشته است تا کاساندرا را به خی

دلداري مادر میپردازد، ولی لحظهاي بعد، او نیز توانایی خویش را از دست میدهد و، در حالی که شهزاده آستواناکس 

  . خردسال را در آغوش میفشرد، از پدر خویش یاد میکند

و میدانم که تیرم به . این، کمان خویش را گشودم و قلب نیکنامی را نشانه گرفتمپیش از ... روزگاري دراز: آندروماخه 

 هکتور،براي خشنودي خاطر . بیشتر از این روست که من از آسایش و آرامش به دور افتادهام ;هدف رسیده است

. ند دوست میداشتم، و میکوشیدم که بدان دست یابمآنچه را که مردان در زنان میستای

  . زنان را بدنام میکند، خواه خطاکارانه باشد، خواه با پاکدامنی تمام)) از خانه دور شدن((میدانستم که همیشه 

و سخنان دالنگیز، و گفتگوهاي . از این روي، خواهش دل را زیر پا نهادم، و در باغ خانه خویش به گام زدن پرداختم

  . نشاط آور زنانه را به درون خلوت خویش راه ندادم

همواره با کسوتی دلنشین و چشمانی آرام، . تنها با قلب خویش سخن میگفتم همین مرا بس بود و شادمان بودم

راه زندگی را از نظر دور نمیکردم، و میدانستم که در کجا فرمان دهم و در کجا فرمان . سالم هکتور را پاسخ میگفتم

  . ..برم

! چه ننگی! چه ننگی. یک شب آري، مردان چنین گفتهاند تنها یک شب است که زنی را رام آغوش مردي میسازد

هاي بیگانه  لبان کدام زن است که پیمان دلدار مرده و در خاك خفته خویش را بشکند، و در بستر مردي دیگر، بوسه

  . ... ه باشد، آرام و آسوده در زیر یوغ قرار نمیگیرددهد وه، که هیچ حیوان بیزبان، هیچ اسب، وقتی که رفیقش رفت

اي شهزاده من، فرزانه من، اي دلیرترین  ;همه آرزویم آن بود که تو از آن من باشی! اي هکتور، محبوبترین کس من

از آن روز که تو مرا از خانه پدرم به سراي خود بردي و از آن خویش ساختی، هنوز دست هیچ مردي به من ! دلیران

  . ... نرسیده است

اینک تو مردهاي و من، به دست جنگ، از خان و مان خویش جدا گشته ، بر دریاي تلخ، به سوي بردگی و نان 

  ! ننگین یونان روانهام

هکابه، در اندیشه انتقام دورتري است، به آندروماخه اندرز میدهد که شوهر تازه خود را با خوشرویی بپذیرد، تا به او 

زیرا امیدش آن است که روزي این کودك سلطنت را به خاندان پریاموس . آستواناکس را پرورش دهد اجازه دهند که

هایی کردهاند، و تالتوبیوس مامور  اما یونانیان در این باره نیز اندیشه. بازگرداند و مجد و عظمت تروا را تجدید کند
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زند تو را از فراز دیوارهاي بلند و کنگرهدار تروا به اراده آنان بر این است که فر: ((شده است که آستواناکس را بکشد

تالتوبیوس کودك را از آغوش مادرش جدا میسازد، و آندروماخه، که در آخرین لحظه او را به .)) زیر افکنده شود

:آغوش میکشد، دیوانهوار با وي وداع میکند

  . گذاربرو، اي گرامیترین کس من، در دستان بیرحم مردان بمیر، و مرا تنها ب

  . ... پدرت سخت دلیر بود، و از این روست که تو را نیز زنده نمیگذارند

اي کودك خرد که در بازروان من حلقه زدهاي، بر اطراف گردنت چه عطر دل ! ... و هیچ کس بر تو ترحم نمیکند

ن که سراسر شبهاي اي کودك عزیز، آیا این آغوشی که تو را در خود پرورش داده، و م! انگیزي پراکنده گشته است

خسته بر بستر بیماري تو پاسداري کرده و بدان کار فرسوده گشتهام، بیهوده چنین کردهام مرا ببوس، تنها همین 

اکنون مرا . هایم بگذار و از گردنم باال برو دستهاي خود را بر شانه. یک بار، زیرا هرگز از این پس مرا نتوانی بوسید

شما راهی براي شکنجه دادن یافتهاید که از همه رنجها و سختیهاي ! یونانیان خوشخواي ... ببوس، لب بر لبم بگذار

  . شرقیان دردناکتر است

  . او را زود بستانید و کشان کشان ببرید و از دیوار شهر به زیرش افکنید

وار و زبون خداوند مرا خ! اي وحشیان درنده خو، شتاب کنید ;حال که اراده شما بر این است، پاره پارهاش کنید

  . گردانیده است، و نمیتوانم دستی برآورم و کودك خویش را از مرگ برهانم

منالئوس ظاهر میشود، و هلنه را . سربازان وي را بیرون میبرند ;آندروماخه سپس به هذیان میافتد و بیهوش میشود

ینکه عاقبت روز مکافات هلنه فرا منالئوس سوگند یاد کرده است که وي را بکشد، و هکابه، از ا. به نزد وي میآورند

  . رسیده است، اظهار شادمانی میکند

اما از دیدار چهره او بپرهیز، مبادا که در دام او بیفتی و ! رحمت بر تو، اي منالئوس، رحمت بر تو باد اگر او را بکشی

میداند که زیباست، غروري هلنه وارد میشود، بی آنکه دستی به سوي او دراز شده باشد یا بترسد، و چون ! نابود شوي

  . در رفتارش پیداست

و اکنون تو اي زن بد سرشت، آیا سینه و گیسوي خویش را با گل آراسته، و به نزد شوهر خود آمدهاي تا در : هکابه

و در دل، از گناه  ;با گیسوي پریشان جامه پاره پاره، و پیکر لرزان! هواي نیلگون با او نفس بکشی سر به زیر افکن

  . ... شرمنده باش جاي سربلندي نیستخود 

  . ... خون این زن بریز. اي شاه، تو نیز در عزم خود استوار باش، و بگذار که یونان تاج عدل بر سر گذارد

کشتی بزرگی براي او آماده کنید تا دریاها را بدان در ) به سربازان. ... (آرام باش، اي زن پیر، آرام باش: منالئوس

. نوردد

  . ما کسی که یک بار دل باخت، براي همیشه دل باخته استا: هکابه

  . منالئوس و هلنه میروند، و سپس تالتوبیوس با جسد بیجان آستواناکس ظاهر میگردد

، همچنانکه بر روي امواج میرفت و بر میهن خویش میگریست، با جادوي گریه خود، در چشم ...آندروماخه: تالتوبیوس

  . من اشک پدید آورد

  . ش خیره مانده بود، و با گور هکتور سخن میگفتدیدگان

و مرا گفت که جسد او را به دست تو . ... اما از ما درخواست کرد که این کودك را با مراسم شایسته به خاك سپاریم

  .. !.اي کودك من، چه مرگی بر تو رسید: هکابه) هکابه جسد او را میگیرد... (بسپارم تا جامه مردگان را بر او بپوشانی

اي لبهاي عزیز و پر غرور، براي همیشه بسته . ... اي دستهاي خرد و نازك، شما نیز چون خود او ظریف و زیبایید

چه بسیار سخنها گفتید، که به جا نیاوردید زیرا، هر صبحگاه که به بستر من میخزیدید، مرا به نامهاي ! شدید
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، هنگامی که مرگ تو در رسد، من موي سر خود را از بن اي مادر بزرگ((دلنشین میخواندید، و وعده میدادید که 

اما اي فرزند، چرا مرا بدین گونه فریب میدادي این .)) میبرم، و در پیشاپیش همه سرداران گرداگرد مزار تو میگردم

ک منم که اکنون باید، پیر و آواره و بیفرزند، بر مرگ تو، که در آغاز زندگی و با چنین سختی جان سپردهاي، اش

  . سرد بیفشانم

اکنون، آن خوشامدها که صداي پاي تو میگفت، آن پرستاریهاي دامان من، و آن به خواب رفتنهاي ! اي خداي بزرگ

کدام شاعر است که بتواند براي سنگ مزار تو شعري بسراید، و سرگذشت تو را براستی باز ! ما دیگر باز نمیگردند

آري، .)) وحشت یونانیان بود، و به سبب این هراس او را هالك ساختند در اینجا کودکی خفته است که مایه((گوید 

  !... این داستان در یونان فرخنده و مقدس خواهد شد

در حالی که تقدیر، چون دیوانهاي که با  ;از نشاط و شادي سرمست است و بیمی ندارد! وه که آدمی چه مغرور است

هاي  زیباترین جامه) کودك را در کفن میپیچد!... (اه، فرا میرسدباد به هر سود رود، رقص کنان با گذشت سال و م

فروگیایی، که من در خیال خود آنها را براي روز عروسی تو با شهزادهاي از شهرهاي دور مشرق زمین نگاه داشته 

  . ... گیرند بودم، تا ابد پیکرت را در بر می

آگاممنون زندگی را بدرود گفته، اورستس در . ل شده استدر تراژدي الکترا، این موضوع قدیم تا زمانی دورتر دنبا

فوکیس میزید، و کلوتایمنسترا نیز الکترا را به دهقانی ساده و بیریا شوهر داده است که وفاداري صادقانهاش، و 

میکند که الکترا گمان . هراسی که از تبار شاهانه الکترا دارد، با بی اعتناییها و در فکر فرورفتنهاي وي کاهش نمییابد

اورستس هرگز او را نخواهد یافت، ولی در همین وقت، آپولون اورستس را میفرستد تا انتقام خون آگاممنون را 

الکترا اورستس را بدین کار تحریض میکند، و بر آن است که اگر ). اوریپید در این باره تاکید بسیار میکند(بستاند 

جوانک آیگیستوس را یافته، به قتل میرساند، و سپس . هالك گردانداورستس قاتالن پدر را نکشد، او خود آنان را 

کلوتایمنسترا، که در این هنگام زنی سالخورده و سپید موي و ناتوان است، همواره در . قصد مادر خویش میکند

 اندیشه جنایاتی است که مرتکب شده، و فرزندان خود را، که بدو کینه دارند، با محبتی آمیخته به ترس دوست

وي خواستار ترحم است، لکن براي جلب آن، زاري و تضرع نمیکند، و به کیفر گناهان خود تا حدي گردن . میدارد

:اورستس، پس از قتل مادر، دچار وحشتی عظیم گشته، چنین میگوید. نهاده است

  . اي خواهر، بار دیگر دست بر او بگذار و پیکرش را بپوشان

و آن زخم سرخ مرگ را پوشیده ساز اي مادر، آیا تو با دردهاي تلخ قاتل خویش را  جامه زیباي او را به رویش بیفکن،

در آغاز داستان آشکار میشود که آرتمیس . زادي آخرین بخش این درام، در آثار اوریپید، ایفیگنیا در تاوریس نام دارد

هاي آتش ربوده، با خود به  یان شعلهدر آولیس گوزنی را به جاي دختر آگاممنون بر قربانگاه قرار داده و او را از م

رسم مردمان . سرزمین کریمه برده است تا در میان مردمان نیمه وحشی تاوریس، معبد خویش را به او بسپارد

 ;تاوریس بر آن است که هر بیگانهاي را که ناخوانده بدان سرزمین پاي گذارد گرفته، در پیشگاه االهه قربان کنند

هجده سال دوري از وطن و خویشان و دوستان، خاطر وي را . مگین، مجري این مراسم استایفیگنیاي تیره روز و غ

از سوي دیگر، وخش معبد آپولون به اورستس وعده داده است که اگر به تاوریس رفته، . تیره و مکدر ساخته است

به کشتی نشسته،  اورستس و پوالدس. تندیس مقدس آرتمیس را به آتیک آورد، آرامش خویش را باز خواهد یافت

زیرا که آن . چون بدانجا میرسند، مردمان تاوریس از دیدن آنان خشنود میگردند ;راه آن سامان را در پیش میگیرند

. دو را ارمغان دریا به پیشگاه آرتمیس میدانند، و با شتاب به سوي معبد گسیلشان میدارند تا در آنجا قربان شوند

و ایفیگنیا، گرچه برادر خود را  ;دمهاي ایفیگنیا بیهوش بر زمین میافتداورستس، خسته و فرسوده، در پیش ق

  . نمیشناسد، لکن از دیدن آن دو دوست، که در عنفوان جوانی با مرگ روبرو شدهاند، سخت دلش به رحم میآید
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و پنهان از آگاهی  هاي او، بر اثر تقدیري کور، خدا پنهان است، و راه ;آغاز و انجام غم بر کسی معلوم نیست: ایفیگنیا

. ما، همگی به سوي ظلمتی بزرگ پیش میروند

  ... اي مردان تیره بخت، از کجا آمدهاید

اي بیگانگان، مادر شما کیست بگویید، و پدر شما چه کس بوده است و اگر خواهري دارید، به چه نام است، و چرا هر 

  ... دو او را بی برادر گذاردهاید

دریغا که وي در زیر آسمانهاي دور :ایفیگنیا! اهرم در این وقت چشمانم را فرو میبستاي کاش که دست خو: اورستس

  . زندگی میکند، و آرزوي تو، اي بیچاره، هرگز برآورده نخواهد شد

  . و من به هر گونه که بتوانم غمخوار تو خواهم بود، و در این کار هیچ دریغ نخواهم داشت ;اما تو از آرگوس آمدهاي

رگ، جامهاي پربها برتو خواهم پوشاند، و خرمن آتشی را که پیکر تو بر آن است، با سیالب روغنی زرفام به هنگام م

  . سرد خواهم ساخت

و شهدي را که زنبورکان زمزمه گر از هزاران شکوفه کوهساري گرد آوردهاند، بر آتش خواهم ریخت، تا در میان بوي 

  . خوش، با تو بمیرد

ده میدهد که اگر پیغام وي را در خاطر نگاه دارند و به آرگوس برسانند، از مرگ نجاتشان اما ایفیگنیا به آنان وع

  . خواهد داد

به اورستس، فرزند آگاممنون بگویید، که ایفیگنیا، آن کس که در آولیس براي یونان کشته شد، هنوز زنده : ((ایفیگنیا

منم، اما دم مزن، مبادا که رشته : ایفیگنیا! گان بازگشتهاز عالم مرد! کو! ایفیگنیا: اورستس.)) است و سالم میفرستد

  . تدبیر گسسته شود

اورستس میخواهد که خواهر خویش را در آغوش بفشرد، اما .)) اي برادر، پیش از آنکه بمیرم، مرا به آرگوس برسان((

. عبد آرتمیس دست دراز کندنگهبانان وي را از این کار باز میدارند، زیرا هیچ کس حق آن ندارد که به سوي کاهنه م

هایی را که الکترا از بهرشان میگفت یادآور  سپس وي قصه. اورستس نام خود را بدو میگوید، اما ایفیگنیا باور نمیدارد

  . میشود، و ایفیگنیا را درباره هویت خویش آسوده خاطر میسازد

  ... ه چون پرندگان سبک بودآیا این همان کودکی است که من میشناختم همان کودك خردي ک: ایفیگنیا

هاي مقدسی که سیکلوپس پیر برافروخت، تو را شکر میگویم که آن کودك  اي سرزمین آرگوس، اي آتشگاه، اي شعله

. س برادرم، برادر خودم، نام تو فرخنده باد ;روشنی و قدرتی است ;هنوز زنده است، و اکنون مردي است

گنیا را برهانند، و او نیز به ایشان یاري میکند تا تندیس آرتمیس را به اورستس و پوالدس عزم آن میکنند که ایفی

. سرانجام، با تدابیر هوشیارانه ایفیگنیا، بسالمت بر کشتی خود مینشینند و مجسمه را به براورون میبرند. دست آورند

  . در آنجا، ایفیگنیا کاهنه میشود و پس از مرگ، چون خدایان مورد ستایش قرار میگیرد

عطش خدایان فرو مینشیند و . ورستس نیز از آزار االهگان انتقام آسوده میشود و چند سالی به آرامش زندگی میکندا

  . درام فرزندان تانتالوس به پایان میرسد

  درامنویس -2

ر را باید این نظ. ارسطو معتقد است که درامهاي اوریپید، از لحاظ فن درامنویسی، به پاي آثار اشیل و سوفکل نمیرسد

طرح مدئا، هیپولوتوس، و باکخاي بسیار خوب است، اما از لحاظ کمال ترکیب و ساختمان با اورستیا، و از  ;پذیرفت

  . لحاظ وحدت پیچیده با شهریار اودیپ هرگز قابل مقایسه نیستند

ان داستان روشن اوریپید، به جاي آنکه یکباره وارد وقایع شود و مقدمات آن را بتدریج و به نحو طبیعی در طی جری

از همه بدتر، این گونه مطالب  ;سازد، معموال در مقدمهاي تصنعی و غیرطبیعی معلموار به توضیح و تفسیر میپردازد
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نیز، به جاي آنکه وقایع را، چنانکه شایسته است، مستقیما نمایش دهد، غالبا پیک یا . را از زبان خدایان بیان میدارد

حوادث را از زبان او نقل میکند حتی در وقتی که واقعهاي با قتل و خونریزي همراه رسولی را به صحنه آورده، شرح 

به جاي آنکه گروه همسرایان را در جریان داستان شرکت دهد، آن را به جز جداگانهاي تبدیل میکند که فقط  .نباشد

این سرودها، گرچه همیشه به غایت . و یا رشته داستان را با سرودهاي غنایی قطع میسازد سخنان فیلسوفانه میگوید،

وي، به جاي آنکه عقاید خود را در خالل وقایع بیان کند، گاهی . زیبایی میرسند، غالبا به اصل داستان ربطی ندارند

به تدریس فلسفه و بالغت، و بحث در آرا و واقعهاي را با فلسفه پردازیهاي خود از میان بر میدارد، و در صحنه تئاتر 

متکی است گرچه اینها همه )) شناسایی((هاي اوریپید، داستان بر تصادف و اتفاق و  در اکثر نمایشنامه. افکار میپردازد

چون معدودي از آثار (در اکثر درامهاي او . با ترتیبی درست تنظیم شده، و با قوت دراماتیک به نمایش درآمدهاند

  . دخالت خدایان در کار است) ویسان پیش از ويدرامن

این کار در صورتی است بخشودنی است که فرض کنیم اوریپید نمایش را قبل از تجلی خدا مختوم دانسته، و دست 

اگر  ;خدایی را فقط بدان جهت در کار آورده است که نتیجه را در نظر مردمان دیندار صحیح و موجه جلوه دهد

ها و  این انسان پرست بزرگ، با این مقدمه. داستان به چشم آنان برخالف دین و اخالق مینمود چنین نمیکرد، شاید

. ها، توفیق یافت که الحاد و خدانشناسی خود را به روي صحنه نمایش دهد موخره

 ;خاصیت برجسته اوریپید، حساسیت اوست. محتواي این آثار نیز، چون شکلشان، ترکیبی است از نبوغ و تصنع

مشکالت انسانی را بشدت احساس میکند، و براي بیان ادراکات خود، شور و . انکه هر شاعري باید چنین باشدچن

. درامهاي او از آثار همه درامنویسان دیگر انسانیتر است، و از لحاظ تاثیر تراژیک، قوت بیشتر دارد. توانایی بسیار دارد

در هر جا که مادري از فرزند  ;بآسانی فرو میریزد)) اشک گرمش(( ;ولی در بیان انفعاالت خود غالبا احساساتی است

ها  این صحنه. براي ایجاد رقت هیچ فرصتی را از دست نمیدهد ;جدا شود، وي از بیان سخنان جانسوز غافل نمیماند

پیشین همواره بغایت موثرند، و گاهی با چنان قدرت و مهارتی وصف شدهاند که نظیر آن را نه در آثار درامنویسان 

ولی گاه نیز تنزل یافته، به صورت یک تمثیل غنایی در میآیند، یا، چون . میتوان یافت، نه در تراژدیهاي زمانهاي بعد

اوریپید، بایرون و شلی و هوگوي یونان است، و نهضت رمانتیک . آخرین قسمت مدئا، از فاجعه و وحشت پر میشوند

  . در وجود او جمع شده

در آثار او، حتی بیش از تراژدیهاي . تهاي درام از دیگر درامنویسان تواناتر و برتر استاوریپید در تصویر شخصی

وي هرگز از تحقیق در خلقیات و بررسی . سوفکل، تجزیه و تحلیل حاالت روحی جاي عامل تقدیر را گرفته است

ترا تا شاهان یونان و تروا، و در حاالت اشخاص مختلف، از شوهر روستایی الک ;هاي رفتار آدمی خسته نمیشود انگیزه

هیچ درامنویسی اینهمه زنان گوناگون را در آثار خود توصیف نکرده، و تا این اندازه با آنان همدردي . تفحص میکند

. هر ذره نیکی و بدي نظر او را به سوي خود میکشد، و به دست وي، تصویري حقیقی از آن پدید میآید. نداشته است

اشخاصی . مور جهانی و ابدي پرداخته بودند که حقایق گذرا و جزئی را بروشنی نمیدیدنداشیل و سوفکل چنان به ا

. لکن اوریپید افراد زنده واقعی را تصویر میکند. که در درامهاي آنان توصیف میشدند مردمانی عمیق و غیرعادي بودند

در . و آشکار و روشن نمایان نساختندمثال هیچ یک از آن دو تراژدینویس کهن چهره الکترا را، چون اوریپید، زنده 

و کمدي آداب، که در  ;تراژدیهاي اوریپید نزاع با تقدیر رفته رفته جاي خود را به شرح حاالت و روحیات میسپارد

  . هاي تئاتر یونان مسلط خواهد شد، از اینجا سرچشمه میگیرد قرن بعد به وسیله فیلمون و مناندروس بر صحنه

فیلسوف  -3

دلبستگی او بیشتر به بررسیهاي فلسفی و اصالحات سیاسی است، . ید را تنها درامنویس پنداشتن خطاستاما اوریپ

وي فرزند سوفسطاییان، شاعر عصر روشنگري، و نماینده نسل جوان عاصی و پرشوري است که . نه به فن درامنویسی
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عی تازهاي است که در آن مردان، زنان و بر اساطیر کهن میخندد و به سوسیالیسم توجه دارد و خواستار نظام اجتما

اوریپید، در وقت درام نوشتن، این روحهاي انقالبی را در نظر . مردان دیگر را، و نیز دولت همگان را، استثمار نکند

و از همین روست که در درامهاي به اصطالح مذهبی نکات  ;کنایات شکاکانه را براي آنان در اشعار خود میآورد ;دارد

وي صورت ظاهري اساطیر مقدس را . آثار وي پر است از سخنان زاهدانه و سرودهاي میهنی. درج میکند کفرآمیز

چنان ماهرانه حفظ کرده است که سخافت و نامعقولی آن بوضوح آشکار میشود، و در عین حال، کسی در دینداري و 

  . پرهیزگاري وي شک نمیکند

. لکن آغاز و پایان تراژدیها را وقف خدایان کرده است ;اك استاوریپید، در متن کلی درامهاي خود، همه جا شک

هوشیاري و زیرکی وي، چون اصحاب دایرهالمعارف فرانسه، بیشتر از آنجا سرچشمه میگیرد که جبرا باید آرا و عقاید 

  . خوش را باز گوید، و در عین حال بکوشد که در خطر مرگ نیفتد

کاهنان نظم و تعدي را : را به سوي بدیهاي بس بزرگ رهنمون شده استشعار او شعار لوکرتیوس است مذهب آدمی 

ها خدایان را نمونه فساد اخالق ساخته، و به خیانت و زنا و دزدي و جنگ و قربانی  و افسانه ;همواره افزایش دادهاند

که در  وي مردي است: ((اوریپید یکی از غیبگویان را چنین وصف میکند. کردن انسان جنبه تقدس دادهاند

معتقد است که پی بردن به حوادث آینده از روي احشاي پرندگان .)) سخنانش راستی اندك، و دروغ بسیار است

و، بیش از هر چیز، به فساد  ;دستگاه غیبگویی و وحیگیري کاهنان را مردود میشمرد ;است)) حماقت محض((

  . ها به بار میآید معترض است اخالقیی که از افسانه

م نادرستی بر درستی و راستی چیره گردد، مردم خواهند دانست که در آسمان نه نوري هست، و نه اگر سرانجا

  . ... خدایی

سالهاي دراز پیش از این، قلب من این : میگویید که در آسمان، خدایان زناکار، و خدایان زندانی و زندانبان، ماوا دارند

  .. . .سخن را زشت دانسته و هرگز جز این نخواهد دانست

  . ها نیز، چون جشن وحشیانه تانتالوس، که در آن خدایان کودکی را از هم دریدند، دروغ است این افسانه

  . ... پلیدي و تبهکاري را در آسمان جاي نیست. این سرزمین خونریزي، شهوت خویش را به خدایان خود داده است

  . ندهاي مرده و زشتی است که خنیاگران ساختها اینها، همه، افسانه

وي گاه با سرودن شعري در ستایش دیونوسوس، و یا با ساختن نغمهاي دینی و وحدت وجودي، از تلخی و حدت این 

:ولی گاهی نیز یکی از قهرمانان شکاکیت اوریپیدي را در مورد همه خدایان تعمیم میدهد. گونه سخنان میکاهد

مگذارید که احمقان، با این . نیست، کسی نیستآیا کسی هست که بگوید در آسمان خدایانی هستند نه، خدایی 

  . هاي دروغین کهن، شما را بفریبند افسانه

زیرا من میگویم که شهریاران کشتار میکنند، . هاي من اعتماد ناشایست مبندید به ذات حقایق بنگرید، و به گفته

رها، از آنانکه هر روز عمر به آرامش زهد غارتگرند، پیمان میشکنند، شهرها را با نیرنگ ویران میکنند، و با همه این کا

  . میگذارند، شادمانتر و نیکبخت ترند

  . اوریپید، درام مالنیپه را، که از بین رفته است، با این شعر شگفتانگیز آغاز میکند

دن گویند که تماشاگران از شنی ام اي زئوس، اگر زئوسی وجود داشته باشد زیرا که من درباره او تنها سخنانی شنیده

  : ولی وي سخن را بدینجا رسانید. این شعر به اعتراض از جاي برخاستند

و رفتارشان،  ;و خدایان نیز، که در نظر آدمیان اینچنین عاقل و فرزانهاند، از یک رویاي بال و پردار نمایانتر نیستند

ابلهانی که به دست  کسی که بخواهد آزار کمتر ببیند و، چون. چون رفتار آدمیزادگان، آشفته و پریشان است
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به سوي مرگی میرود که تنها کسانی از آن باخبرند ... کاهنهاي کور گشتهاند، بینایی خویش را از دست ندهد، یکسر

  . که با وي آشنا هستند

و  ;اوریپید معتقد است که سرنوشت هر کس یا نتیجه علل طبیعی است، یا مولود تصادفات و اتفاقات کور و بیغرض

وي براي اموري که در نظر مردم معجزه بوده است، علل . د ذیشعور فوق طبیعی در این کار نیستدست هیچ موجو

مثال درباره داستان آلکستیس گوید که وي واقعا نمرده است، بلکه زنده به گورستان فرستاده  ;عقالنی ذکر میکند

حا به ما نمیگوید، و شاید چنین دریافته اوریپید عقیده خود را صری. شده، و هراکلس پیش از مرگ او را بازیافته است

اما خاصیتی که ویژه اوست، اعتقادي است که . است که دالیل و شواهدش براي بیان یک عقیده صریح بسنده نیست

این عقیده، که به نحوي مبهم در اشعار او تجلی یافته است، در این هنگام رفته رفته در بین . به وحدت وجود دارد

  . ونان جاي شرك قدیم را میگیردمردمان فرهیخته ی

ها، پیوند  اي بنیان ژرف جهان، و اي سریر بلند که بر فراز جهانی، هر که باشی، ناشناخته، و بیرون از گنجایش اندیشه

زیرا، راه آرامی را میبینم که  ;اي خدا، من در ثناي تو آواز بر میآرم ;هر چه هست، و حکمت حکمتهاي ما تویی

. پایان خود، به همه کسانی که زندهاند و میمیرند، میرساند عدالت را، پیش از

چون همه کسانی که غمخوار دیگرانند، روزي را آرزو  ;وي در اشعار خود از عدالت اجتماعی کمتر سخن گفته است

. دمیکند که نیرومندان با ضعیفان رفتاري جوانمردانهتر در پیش گیرند، و ستیزه و سختی و تیره روزي پایان پذیر

حتی در بحبوحه جنگ، که روح میهن پرستی و جنگجویی در همه بیدار میشود، وي، با واقعبینی تمام، دردها و 

  . سختیها و وحشتهاي جنگ را بی کم و کاست وصف میکند

شما، اي کسانی که شهرها را زیر گامهاي خویش میکوبید، و معابد را ویران میسازید، و مزارها و محرابهایی را که 

گان روزگاران قدیم در آن خفتهاند، زیر و رو میکنید مگر کورید، و نمیبینید که در اندك زمانی خود نیز خواهید مرد

مرد نیم قرن جنگ میان آتن و اسپارت، اسیر گرفتنهاي آنان از یکدیگر، و کشته شدن بهترین مردان هر طرف خاطر 

  : ن خود، مردمان را به صلح و آشتی دعوت میکندوي، در یکی از درامهاي آخری. اوریپید را سخت آزرده است

نه، حتی در میان خدایان  ;زیبایی هیچ چیز چون زیبایی تو نیست ;اي صلح، سرچشمه فیض تو بی پایان است

عمر من به آخر میرسد و تو . دل من در آتش اشتیاق است و درنگ تو بس دیرپاي. خجسته نیز کسی چون تو نیست

از دیدار شکفتگی جمال تو، ضعف و فرسودگی بر چشمان من چیره خواهد شد آنگاه که آیا پیش . باز نمیگردي

هاي دلپذیر رقصندگان و پایکوبی آنان که تاج گل بر سر دارند دوباره به گوش رسد آیا موي سپید و اندوه پیري  نغمه

اگر به . ا بازگرد، از ما دور مشوها را فرو مینشانی، به شهر م مرا در هم شکسته خواهد کرد اي صلح ورجاوند که کینه

هاي ما دور  نزد ما آیی، دشمنی و جنگ از اینجا رخت برخواهد بست، و خشم جنونانگیز و تیزي شمشیر از در خانه

  . خواهد شد

در طول جنگ . در میان نویسندگان بزرگ آن زمان، تقریبا تنها اوست که بردگی را مذموم و مردود میشمرد

که اینان به حکم طبیعت خویش برده نبودهاند، بلکه بر اثر اتفاقات زندگی بدین حال  پلوپونزي، مبرهن شد

به عقیده او، در تشکل شخصیت افراد، محیط بیش از . اوریپید هیچ گونه اشرافیت طبیعی را نمیپذیرد. افتادهاند

ار این درامها از زبان این گروه در تراژدیهاي او، بردگان سهمهاي بزرگ دارند، و اغلب، بهترین اشع. وراثت دخیل است

وي درباره زنان با عطوفتی شاعرانه و خیالپرور سخن میگوید و از همه ضعفها و خطاهاي جنس لطیف . شود بیان می

لکن . باخبر است و چنان با دقت و واقعپردازي به توصیف آنها میپردازد که آریستوفان او را مخالف جنس زن میشمرد

درامنویس باستانی دیگر وضع زنان را نمایش میدهد و از نهضت آزادي زنان، که در حال زوال در حقیقت، بیش از هر 

ها، مسائل جنسی، و حتی  در این نمایشنامه. برخی از آثار او گویی در عصر ما نوشته شده است. بود، پشتیبانی میکند
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اوریپید مردان را با واقعپروري . مورد بررسی قرار گرفته سات ایبسن،انحرافات جنسی، به شیوه نویسندگان بعد از 

مدئاي وحشتناك، بیش از یاسون قهرمان و . تمام نمایش میدهد، و در توصیف زنان زن ستایی خود را آشکار میسازد

است که عشق را محور داستانهاي  وي نخستین درامنویسی. عهدشکن، از مهر و عطوفت وي برخوردار گشته است

ترانهاي که وي در نمایشنامه آندرومده در ستایش خداي عشق سروده بوده، همیشه در دهان . خود قرار میدهد

قسمتی از آن ترانه چنین . اما این درام گم شده و به دست ما نرسیده است. هزاران تن از جوانان یونان میگشته است

: است

ما، اي پادشاه خدایان و آدمیان، یا ما را به دریافت زیبایی توانا مساز، یا عاشقان بینوا را، که  اي عشق، اي پروردگار

  . چون گل به قالب میریزي، از میان رنج و سختی، به سرانجامی نیک برسان

. نداوریپید طبیعتا بدبین است، زیرا هر گاه که حقیقت بر خیال اصابت کند همواره طبایع رمانتیک بدبین میشو

زندگی براي کسانی که فکر میکنند، کمدي، و براي کسانی که احساس میکنند، تراژدي : ((میگفت والپولهوریس 

  : شاعر ما میگوید.)) است

ن را نیز با یقین بسیار میگویم و این سخ. در روزگاران گذشته، به زندگی آدمیان نگریستم، و ابري سیاه در آن یافتم

آیا . که در بین آدمیان، آنان که فرزانه و هوشمندند، و آنان که تدابیر بزرگ میاندیشند، تلخترین مکافات را میکشند

از آن هنگام که زندگی آغاز شد، چشم خدا کسی را نیکبخت دیده است اوریپید از حرص و قساوت انسانی، از 

: در آغاز درام آلکسیتس مرگ چنین میگوید. ی تمیزي و بیشرمی مرگ در شگفت استتیزهوشی بدکاران، و از ب

  : و آپولون در پاسخ او میگوید)) مگر کار من آن نیست که کسانی را که به حکم تقدیر باید بیمرند، با خود ببرم((

ر پایان دوران پیري فرا رسد، مرگ، اگر د.)) نه، تو باید تنها کسانی را با خود ببري که که به سن پیري رسیدهاند((

همچنانکه با گذشت سالها خرمنها در پی هم میآیند، . ((امري است کامال طبیعی و نباید خاطر از آن مشوش داشت

اگر نسلهاي آدمی نیز یکی پس از دیگري بشکفند و بار دهند و آنگاه پژمرده و خشک گردند، ما بر سرنوشت خویش 

ر این منوال است و نباید از اموري که قوانین طبیعت آن را محتوم و گریزناپذیر سیر طبیعت ب. نباید زاري کنیم

مردانه پایداري و شکیبایی : ((نتیجهاي که میگیرد با اصول عقاید رواقیون سازگار است.)) ساخته است، هراس داشت

بعد، خاطر خود را با این اندیشه اوریپید، گاه گاه، به پیروي از آناکسیمنس، و چون رواقیون دوره .)) بورز، آزرده مشو

تسلی میدهد که روح آدمی جزئی است از هواي مقدس آسمانی یا پنوما، و پس از مرگ در روح جهان باقی خواهد 

کیست که بر حقیقت حال آگاه باشد . شاید آنچه مرگ نام دارد، زندگی باشد، و آنچه زندگی خوانده شده، مرگ. ماند

است که زندگان رنج میبرند، ولی چون جان تسلیم کنند، دیگر غم نمیخورند و درد  تنها این نکته بر ما معلوم

  . نمیکشند

  مطرود  -4

مردي که ما چهرهاش را از روي این نمایشنامه تصویر میکنیم، با مجسمه نشستهاي که در موزه لوور جاي دارد، و با 

شاید بدان جهت است که ما را به این نکته معتقد این شباهت . پیکره نیمتنهاي که در ناپل است، شباهت کامل دارد

  . هاي یونانی و اصیل و معتبر ساخته شده است سازد که هر دو تمثال از روي مجسمه

  . چهره پرموي او زیباست، اما از فرط تفکر خسته به نظر میآید، و اندوهی لطیف به آن آرامش داده است

. مردي است تاریک بین و ترشرو، و به خنده و نشاط میلی ندارددوستان او با دشمنانش بر یک عقیدهاند که وي 

سه پسر داشت، و دوران کودکی آنان اندکی خاطر  ;سالهاي آخر عمر را در جزیرهاي که زادگاهش بود به انزوا گذراند

ي بود که در اوریپید خود را با کتاب تسلی میداد، و تا آنجا که ما خبر داریم، اولین شارمند. او را شادمان میداشت

دوستان شایستهاي داشت که سقراط و پروتاگوراس از آن جمله  .ساختیونان کتابخانه بزرگی براي خود فراهم 
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ده راه هاي اوریپید تا پیرایئوس پیا سقراط،که به درام خوشبین بود، میگفت که براي تماشاي نمایشنامه. بودند

نسل جوان، که آزادي اندیشه یافته بود، . میپیماید و البته براي فیلسوف تنومندي چون او این کار بزرگی بوده است

. ولی در تاریخ یونان، هیچ یک از نویسندگان به اندازه او دشمن نداشته است. اوریپید را زعیم و رهبر خود میدانست

دانستهاند که دین و اخالق را از تیرهاي شکاکیت وي حفظ کنند، فقط به داوران مسابقات، که گویا بر خود واجب می

هاي  اما آرخونی که عهده دار اداره امور دینی بوده است، بارها اجازه داد تا نمایشنامه. پنج درام او جایزه پیروزي دادند

محافظه کاران و . او تواند بوداوریپید در تئاترهاي مذهبی آتن نمایش داده شوند، و این نمودار آزادیخواهی و کرم 

آریستوفان، نخست در آغاز نمایشنامه آخارناییان، . مرتجعان افکار اوریپید و سقراط را علت بیدینی جوانان میدانستند

اوریپید را به جنگ خواند، در تسموفوریازوساي بشدت او را هجو کرد، و یک سال پس از مرگ وي نیز در کمدي 

ولی، با وجود این، از قراري که روایت شده است، این دو درامنویس تا پایان عمر با . مه دادغوکان حمالت خود را ادا

هاي اوریپید به کفر و الحادي که در آثار او بود سخت معترض بودند،  تماشاگران نمایشنامه. یکدیگر دوستی داشتهاند

تراژدي  612این شاعر سنت شکن در بیت هنگامی که . لکن همواره براي تماشاي آن نمایشها ازدحام برپا میکردند

خلق تماشاگر چنان در برابر این سخن .)) زبانم سوگند خورده است، اما ذهنم آزاد است: ((هیپولوتوس گفت که

کفرآمیر فریاد اعتراض برآورد که اوریپید خود ناچار به پا خاست و با تاکید بیان داشت که پیش از پایان داستان، 

این سخن خشم و غوغاي مردم را فرو نشاند و آسوده خاطرشان ساخت اما درباره . خواهد رسیدهیپولوتوس به کیفر 

. هر یک از قهرمانان تراژدیهاي یونان این گفته صدق میکرد

، به الحاد متهم شد، و اندکی بعد از آن، هوگیائونون تهمت دیگري بر او وارد ساخت که قسمت 410در حدود سال 

هوگیائونون شعري را که اوریپید در تراژدي هیپولوتوس آورده بود، دلیل خیانت . ه خطر میافکندعمده دارایی وي را ب

اوریپید از این دو تهمت برائت حاصل کرد، ولی موج عظیم اعتراضی که بر تراژدي زنان تروا . و بدبینی وي قرار داد

  . فرود آمد بر وي مسلم ساخت که، در سراسر آتن، هیچ کس دوستش نیست

ویند که حتی زنش نیز از او روي گرداند، زیرا که وي در شور و شوق جنگجویانهاي که در شهر پدید آمده بود گ

اوریپید . ، دعوت شاه آرخالئوس را پذیرفت و در پایتخت مقدونیه یکچند مهمان او بود408در سال . شرکت نمیکرد

که از عقاید دینی مردم بیم نداشت مدتی در آرامش و رفاه زندگی  مآبدر پال، و تحت حمایت آن پادشاه فردریک 

اما، هجده ماه، پس . کردو در آنجا تراژدي زیباي ایفیگنیا در آولیس و نمایشنامه دینی و پرعمق باکخاي را پدید آورد

ند که سگان دربار سلطنتی بدو حمله ور شده و بدنش را از ورود به آن شهر، درگذشت، و یونانیان خداپرست میگفت

. پاره پاره کردهاند

یک سال بعد، پسرش در نمایشنامهاي را که وي در پال نوشته بود، در دیونوسیاي شهري به صحنه تئاتر آورد، و 

زشنامه اوریپید به حتی محققین جدید هم معتقدند که باکخاي پو. داوران مسابقه جایزه اول را به آن دو درام دادند

ولی شاید، در عین حال، رفتاري که مردم یونان با وي داشتهاند نیز در آن نمایش . دستگاه دینی یونان بوده است

در این داستان، پنتئوس، پادشاه تب، به دست گروهی از زنان باده گسار جشن دیونوسوس، و به فرمان . داده شده

وي آنان را از اجراي این مراسم منع کرده و بزور در مجلس عیش و  مادرش آگاوه قطعه قطعه میشود، زیرا که

قربانی کردن حیوانات، و پاره پاره . اما این داستان تازه نبود، و به روایات دینی تعلق داشت. عشترتشان داخل شده بود

که داستان آن این درام قوي، . ساختن مردي که در این مجالس داخل شود، بخشی از مراسم ستایش دیونوسوس بود

اوریپید این . به اساطیر دیونوسوسی بازگشت کرده بود، تراژدي یونان را، در اوج آن، به آغاز پیدایشش وصل میکرد

شاید . نمایشنامه را در میان کوهساران مقدونیه نوشت، و در یکی از سرودهاي فناناپذیر آن به توصیف آنجا پرداخت

با ) باکخوس(در شهر پال نمایش دهد، زیرا در آن شهر، مراسم ستایش باکوس  در ابتدا قصد وي آن بود که باکخاي را
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هاي  اوریپید در بیان جذبه و شوق دینی دقت و بصیرتی شگفتانگیز دارد و نغمه. شور و شوق فراوان اجرا میشد

و از آن نیز  شاید این شاعر پیر به مرزهاي عقل رسیده. پرشوري در ستایش خدایان از زبان باده گسار، میسراید

اما احترامی که در . او همچنین بر سستی و بی اعتباري و بر نیازهاي عاطفی مردان و زنان واقف است. گذشته باشد

این داستان به مذهب دیونوسوسی گذارده شده سخت مشکوك است، و موضوع آن باز زیانهایی است که از عقاید 

  . خرافی سرچشمه میگیرد

که صورت جسمانی خود اوست، به تب میرود و مردمان را به پرستش دیونوسوس  دیونوسوس، در لباس باکوس

دیونوسوس، از طریق خواب مغناطیسی، چنان شور و . دعوت میکند، ولی دختران کادموس دعوت او را نمیپذیرند

وست پ. شوق مذهبی شدیدي در آنان برمی انگیزد که رقص کنان به کوهستان میروند و به پرستش وي میپردازند

حیوانات را در بر میکنند، افعی بر کمر خود میبندند، تاجی از پیچک بر سر میگذارند، و گرگ تولگان و آهو برگان را 

پنتئوس، پادشاه تب، از پرستش دیونوسوس رویگردان است، زیراکه آن را برخالف . از پستان خویش شیر میدهند

دیونوسوس در زندان با صبري مسیحی . ه، به زندان میفرستدمبلغ آن را گرفتار ساخت ;عقل و اخالق و نظم میشمرد

ولی، سرانجام، پروردگاري که به صورت مبلغ درآمده است نام خویش را . وار پاداش کرده خویش را تحمل میکند

دیوارهاي زندان را میگشاید و، با نیروي شگفتانگیز و معجزه آساي خود، پادشاه جوان را به خواب  ;آشکار میسازد

  . ناطیسی فرو میبردمغ

اما زنان . ها را میپیماید، و به زنان باده گسار میپیوندد پنتئوس، تحت تاثیر این خواب، جامه زنانه میپوشد، کوه

مادر وي، که خود سرمست و بیخویشتن است، سر فرزند را در . میفهمند که او مرد است، و قطعه قطعهاش میکنند

اما چون به خویشتن میآید و . ا از تن جدا ساخته است، سرود ظفر میخوانددست گرفته، به گمان آنکه سر شیري ر

میبیند که سر فرزند خود را در دست دارد، از عبادتی که موجب مستی و بیخبریش گردیده بود سخت خشمگین 

پنتئوس  ، مادر))مرا که از خدایانم به بازي گرفته بودي پس این است سزاي تو: ((میشود، و چون دیونوسوس میگوید

واپسین )) آیا خدا نیز چون خشمگین شود، باید چون آدمیان مغرور و سبک مغز رفتار کند: ((در پاسخ چنین میگوید

وي حتی در آخرین نمایشنامه خود، که در بستر مرگ به . درس این شاعر بزرگ هنوز چون اولین درس اوست

. نوشتن آن سرگرم بود، هنوز همان اوریپید نخستین است

عقاید وي، که عمري در راه آن جهاد کرده بود، در . یپید، پس از مرگ، حتی در آتن نیز محبوبیت عامه یافتاور

در دوره انتشار فرهنگ یونان، اوریپید و سقراط بزرگترین و موثرترین  ;قرنهاي بعد بر افکار مردم یونان مستولی شد

هاي  همه از مسائل موجود و زنده زمان بود، و به افسانه موضوع تراژدیهاي وي. متفکران آن سرزمین به شمار میرفتند

درامهایی که پیشروان وي . از این روي، جهان قدیم تا زمانی دراز نام او را از یاد نبرد. خنیاگران و نقاالن نمیپرداخت

که تئاتري برپا  نوشته بودند رفته رفته از یاد رفت، ولی تراژدیهاي او هر سال تکرار میشد و در هر جاي جهان یونانی

پس از آنکه آتنیان به سیراکوز لشکر کشیدند و، چنانکه اوریپید در درام زنان تروا پیش . شده بود به نمایش در میآمد

از (اما . بینی کرده بود، شکست خوردند، سربازان آتنی به اسارت افتادند و در معادن سیسیل با مرگ در جدال بودند

ها سربازانی آزادي به دست میآوردند که بتوانند قطعاتی از درامهاي اوریپید را از بر تن) قراري که پلوتارك میگوید

یکی از بنیادگذاران . کمدي جدید آثار اوریپید را اساس خود قرار داد و رشد و تکامل خود را از آنجا آغاز کرد. بخوانند

از مرگ آگاهی خویش را از دست  اگر یقین داشتم که آدمی پس: ((کمدي جدید، که فیلمون نام داشت، میگفت

در قرن هجدهم و نوزدهم، پیدایش شکاکیت و .)) نمیدهد، خود را به دار میآویختم تا اوریپید را در آن جهان ببینم

  . تر ساخت))جدید((نهضتهاي آزادیخواهی و انساندوستی اوریپید را دوباره زنده کرد و او را از شکسپیر نیز 
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آیا در همه : ((پایه او رسیده است و گوته این نکته را نپذیرفته است، زیرا از اکرمان پرسیدهبالجمله، تنها شکسپیر به 

بیش )) ملتهاي جهان، درامنویسی پیدا شده است که الیق آن باشد که کفشهاي اوریپید را در پیش پایش جفت کند

   .هنشداز یک تن پیدا 

VI - آریستوفان

  آریستوفان و جنگ  -1

تراژدیهاي یونانی از تراژدیهاي عصر الیزابت تاریکتر و پراندوهترند، زیرا عامل آرامش بخش کمیک، که در فواصل 

درامنویس یونانی . تراژدیها میآید و تحمل تماشاگران را در برابر سنگینی تراژدي افزایش میدهد، در آن موجود نبود

. میکوشید که تراژدي را در مقامی بلند نگاه دارد، و کمدي را به نمایشهاي ساتیریک منحصر ساخته بودهمواره 

نمایشهاي ساتیریک در نظر مردم ارج و اهمیتی نداشت، و فقط عواطف انگیخته شده تماشاگران تراژدي را فرو 

هاي دیونوسوسی یک روز مجزا بدان در طی زمان کمدي از تراژدي جدا شد و استقالل یافت، و در جشن. مینشاند

در این روز، سه یا چهار کمدي از نویسندگان مختلف در پی هم نمایش داده میشد، و جایزه . اختصاص یافت

  . جداگانهاي به آن تعلق میگرفت

، مردي به نام اپیخارموس، که فیلسوف و طبیب و 484در حدود سال . کمدي نیز، چون خطابه، در سیسیل آغاز شد

ر بود، از کوس به سیراکوز آمد و، در سی و پنج کمدي، به نشر عقاید فیثاغورس و هراکلیتوس پرداخت و مدافع شاع

دوازده سال . هاي دیگران باقی مانده است ولی از کمدیهاي او فقط قطعاتی پراکنده در نوشته ;فلسفه خردگرایی شد

براي اولین بار گروهی از خوانندگان در اجراي کمدیها  بعد از آمدن اپیخارموس به سیسیل، آرخون آتن اجازه داد که

این هنر نو، از تاثیر دموکراسی و آزادي، رشد و تکامل یافت و در آتن وسیله اصلی هجو اخالقی و . شرکت کنند

آزادي بیانی که در کمدي وجود داشت سنتی بود که از مراسم فالیسیسم جشنهاي دیونوسوس منشا . سیاسی گردید

قانونی وضع شود و حمالت  440سودجویی ناروایی که از این آزادي میشد موجب گشت که در سال . دگرفته بو

ولی سه سال بعد این قانون لغو شد و انتقاد و دشنام گویی، آزادانه، تا . شخصی و فردي را در کمدیها ممنوع سازد

نان قدیم همان مقامی را داشته است که کمدي، از لحاظ انتقاد سیاسی، در یو. زمان جنگهاي پلوپونزي ادامه یافت

  . امروز مطبوعات آزاد دموکراسیهاي جدید دارند

بزرگ باستانی، پس از آنکه گرد و غبار جنگهایی  رابلهحتی این  ;پیش از آریستوفان کمدي نویسهاي بسیار بودهاند

کراتینوس مدافع کیمون بود و بر ضد پریکلس . فرو نشست، به ثناگویی برخی از ایشان رضا داد که با آنان کرده بود

اما زمان پرعطوفت، ما . مینامید)) خداي قادر، دارنده سرپیازي شکل((وي پریکلس را . سخت به جنگ برخاسته بود

 420وي در حدود سال . کراتس بودیکی دیگر از پیشقدمان این هنر فر. را از خواندن آثار وي بی نیاز کرده است

بازگشت به ((نمایشنامهاي نوشت به نام مردان وحشی، و در آن آتنیانی را که به اعتراف خود از تمدن بیزار و آرزومند 

تواناترین رقیب آریستوفان ائوپولیس نام . ابداعات جوانان ما اینهمه سابقه دارد. بودند مورد هجو قرار داد)) طبیعت

دو کمدي نویس نخست به یاري یکدیگر کار میکردند، سپس با هم به نزاع برخاستند و جدا شدند، و این . داشت

اما هر دو بشدت از حزب دموکراتیک انتقاد میکردند و در این مورد با هم توافق  ;سرانجام به هجو یکدیگر پرداختند

ت که شاعران مالدوست بودند، و در طی قرن پنجم، کمدي بدان جهت با دموکراسی خصومت داش. کامل داشتند

اما علت اصلی آن بود که کمدي میخواست با انتقاد و اعتراض مردم را خشنود سازد، و . ثروت نیز در دست اشراف بود

از آنجا که پریکلس، رهبر حزب دموکراتیک، با عقاید تازهاي چون . در آن هنگام حزب دموکراتیک صاحب قدرت بود

ه فلسفه عقلی موافق بود، کمدي نویسان، با اتفاقی مشکوك، در برابر هر گونه اصالح اساسی آزادي زنان و رشد و اشاع

آریستوفان مبلغ این . را خواستار شدند)) مردان ماراتون((صف کشیدند و بازگشت به آداب و رسوم و اصول اخالقی 
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سرانجام، صحنه تئاترهاي کمدي . ردندنظر ارتجاعی بود، چنانکه سقراط و اوریپید از افکار و عقاید نو هواداري میک

. میدان جدال دین و فلسفه گردید

وي از خاندانی فرهیخته و دولتمند  ;آریستوفان را از اینکه دلبسته آریستوکراسی بوده است باید معذور داشت

ت خانوادگیش نام او نیز بر اصالت و نجاب. برخاسته بود، و چنین به نظر میآید که خود در آیگینا زمین داشته است

به دنیا آمد، و جنگ آتن و  450آریستوفان در حدود سال )). بهترین پدیدار شده((داللت دارد، زیرا آریستوفان یعنی 

آمدن سپاهیان اسپارت به آتیک موجب شد که . اسپارت، که موضوع کمدیهاي اوست، در دوران جوانیش آغاز گشت

وي زندگی شهري را دوست نمیداشت، و از اینکه ناگهان مجبور . یندوي مزارع خود را ترك گوید و در آتن اقامت گز

آریستوفان کشتار یونانیان به دست . شده بود که با مردمان مگارا و کورنت و اسپارت کینه بورزد آزرده خاطر بود

  . دهاي خود، پی در پی، مردمان را به صلح و دوستی دعوت میکر یونانیان را مذموم میشمرد و در نمایشنامه

کلئون نماینده منافع تاجرانی بود که . ، کلئون دباغ و ثروتمند فرمانرواي مطلق آتن شد429پس از مرگ پریکلس در 

  . میخواستند اسپارت یکسره از میان برداشته شود و آتن بر سراسر یونان حاکم گردد

ت نیست، کلئون و تدابیر او را نام داشت و اکنون در دس) 436(آریستوفان در یکی از کمدیهاي خود، که بابلیان 

چنان سخت به مسخره گرفته بود که فرمانده کل او را به جرم خیانت تحت تعقیب قرار داد و به پرداخت جرمانه 

  . اما دو سال بعد، آریستوفان در نمایشنامه شهسواران انتقام خود را باز گرفت. مجبورش ساخت

شک نیست . خوانده میشد)) دباغ((داشت و کارگزار او مردي بود که نام ) توده مردم(قهرمان اصلی این درام دموس 

. که هر کس کنایه روشنی را که در این نمایشنامه بود در مییافت حتی کلئون خود از تماشاگران این نمایش بود

ر را د)) دباغ((تندي و شدت این هجویه چنان بود که هیچ بازیگري، از بیم عقاب سیاسی، جرئت نداشت که نقش 

نام فرضی و ساختگی جبهه (نیکیاس . از این روي آریستوفان خود در این نقش بازي کرد ;نمایش به عهده گیرد

اعالم میدارد که یکی از غیبگویان به او گفته است که دومین فرمانده خاندان دموس، قرمه فروش ) اولیگارشیک

درود بر کسی : ((فروش را چنین شادباش میگویند این پیشگویی تحقق میپذیرد و گروهی از بردگان قرمه. خواهد بود

بگذارید ! براي خدا مرا به ریشخند مگیرید: ((قرمه فروش در جواب میگوید!)) که فرمانده آتن پرشکوه ما خواهد بود

اما مردي به نام دموستن به او اطمینان میدهد که شایستگی این مقام در او .)) هاي خود را بشویم که بروم و شکمبه

، که مقام خود را در خطر میبیند، به شرح خدمات خود میپردازد و ))دباغ. ((ت، زیرا که مردي است رذل و جاهلهس

اظهار میدارد، و چنین ادعا میکند که، جز روسپیان، هیچ کس چون او به )) دموس((وفادراي خویش را نسبت به 

با شکمبه بر سر )) قرمه فروش: ((ود میآیددر این وقت مضحکه آریستوفانی به وج. خدمت نکرده است)) دموس((

مسابقه شروع . میکوبد و، با خوردن مقداري سیر، خود را براي مسابقه خطابه در مجلس آماده میسازد)) دباغ((

برنده مسابقه کسی . میکوشند که در چاپلوسی کردن بر یکدیگر پیشی گیرند)) قرمه فروش((و )) دباغ((میشود، و 

براي خشنود ساختن خاطر دموس و ارضاي شکم وي شایستهتر ((بیشتر مدح و ثنا گوید و  را)) دموس((است که 

قرمه . ((هر دو رقیب مقدار کثیري تحفه و ارمغان با خود میآورند و، قبل از انتخاب، به دموس تقدیم میدارند)). باشد

هاي آنان مورد تفتیش قرار  هپیشنهاد میکند براي تشخیص امانت و درستکاري هر یک از داوطلبان خزان)) فروش

مقدار کثیري خوراکهاي لذیذ و یک پاره نان قندي بزرگ یافت میشود، و معلوم میگردد که )) دباغ((در خزانه . گیرد

اشاره به تهمتی بود که در آن (بریده و برده است )) دموس((وي از این نان قندي تنها یک قطعه بسیار کوچک جهت 

). اختند و میگفتند که بخش بزرگی از اموال دولتی را دزدیده و به خود اختصاص داده استروزها بر کلئون وارد میس

. انتخاب میشود)) دموس((به کارگزاري و صاحب اختیاري خانه )) قرمه فروش((از کار برکنار، و )) دباغ((از این رو 
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گروه همسرایان . ت و تندي کمترنیز دموکراسی را مورد هجو قرار میدهد، اما با شد) 422سال (کمدي زنبوران 

جمعی از شارمندان بیکاره را به شکل زنبور نمایش میدهد که همگی میکوشند، از طریق قضاوت و عضویت دادگاه، 

گوش دهند، و با اخذ جرمانه و مصادره اموال، پول )) چاپلوسان((روزي یکی دو اوبولوس کسب کنند، به سخنان 

اما باید دانست که آریستوفان، در نخستین کمدیهاي خود، فقط . یسه فقرا بریزنددولتمندان را در خزانه دولت و ک

، که دیکایوپولیس )425(قهرمان کمدي آخارناییان . میخواسته است که جنگ را مذمت، و صلح جویی را ترویج کند

ش را ویران کردهاند و در نام دارد، مردي است زارع، و شکایت از این دارد که سربازان کشتزار)) شارمند درستکار((یا 

دیکایوپولیس هیچ علتی براي جنگ نمیبیند و . باغ او دیگر انگوري نمانده است که از فشردن آن شراب به دست آورد

زمانی دراز منتظر بوده است که سرداران و سیاستمداران صلح . خوب آگاه است که خودش با اسپارتیان جنگی ندارد

سه صبرش لبریز میشود و، براي صلح با مردم الکدایمون، خود قراردادي نوشته، امضا ولی عاقبت کا ;را اعالم دارند

ولی هنگامی که گروهی از جنگجویان میهن پرست کشور همسایه با قرارداد او مخالفت میکنند، وي چنین  ;میکند

  . اما ظن من بر آن است که بر روي هم، تنها اسپارتیان را نباید مالمت کرد :میگوید

چه گفتی اسپارتیان را نباید مالمت کرد اي رذل بی سرو پا، چگونه جرئت میکنی که در برابر ما خائنانه : ایانهمسر

اگر مدلل نساختم که آتن نیز چون : سخن بگویی گمان میکنی که از خون تو خواهیم گذشت دیکایوپولیس میگوید

  . اسپارت سزاوار مالمت است، خونم را بریزید

اما در این موقع، یکی از . روي تخته ساطور میگذارند تا بحث و استدالل خود را آغاز کندسپس گردنش را بر 

گروه جنگجو از دیدن وي آشفته . سرداران آتنی، که شکست خورده است، خشمگین و کفرگویان وارد میشود

نمایش . ایی مییابدمیگردد، و دیکایوپولیس، که شراب صلح میفروشد و مردمان را با آن شادي میبخشد، از مرگ ره

دادن این کمدي محتاج جرئت و شهامت بسیار بود، و فقط در جایی امکان داشت که تماشاگران به شنیدن سخنان 

در کمدي رسم بر آن بود که نویسنده با کنایه و ابهام، و از زبان گروه همسرایان، یا . طرف مخالف عادت کرده باشند

  . را مورد خطاب قرار دهد به وسیله یکی از قهرمانان، تماشاگران

  . من در میان آتنیان خرمگس مضحکی هستم: آریستوفان از این خاصیت استفاده کرد و گفت

. ... شاعر ما از آن روز که به نمایش کمدیهاي خود پرداخت تاکنون هرگز خویشتن را در صحنه تئاتر نستوده است

اگر دیگر فریب بیگانگان را فراوان نمیخورید، اگر دیگر . ولی خود معتقد است که نیکیهاي بسیار در حق شما کرده

تملق چاپلوسان شما را غره نمیکند، و اگر در سیاست دیگر کودکان پیشین نیستید، بدانید که همه از برکت وجود 

: در زمانهاي گذشته، هر گاه سفیري میخواست شما را بفریبد، در وقت خطاب، با احترام بسیار چنین میگفت. اوست

را میشنیدید، بر جاي خود راست مینشستید و با )) بنفشه((شما نیز تا لفظ .)) اي ملتی که تاج بنفشه بر سر داري((

و هر گاه کسی میخواست که غرور شما را برانگیزد، در وصف کشور شما . عجب و خودپسندي به اطراف مینگریستید

  . ر میافتاداین سخن در شما سخت موث.)) آتن آراسته و ثروتمند: ((میگفت

  . شاعر شما بزرگترین نیکی را در حق شما کرده و از این فریبها بر کنارتان داشته است

کلئون درگذشت و نیکیاس نزدیک بود که براي آتن قرار داد صلحی را به : ، شاعر پیروز شد)421(در کمدي صلح 

، آریستوفان که از 411گشت و در سال ولی اندکی بعد خصومت دوباره آغاز . مدت پنجاه سال با اسپارت امضا کند

در آغاز کمدي لوسیستراتا، زنان . مردان میهن خود مایوس شده بود زنان یونان را به ترك خونریزي دعوت نمود

آتنی، سپیده دمان، شوهران خود را در خواب گذارده، نزدیک آکروپولیس انجمن میکنندو بر آن میشوند که تا زمانی 

از سوي دیگر، سفیري به نزد زنان  ;ان آشتی نکنند، از محبت همسران خود بهره ور نگردندکه شوهرانشان با دشمن

سرانجام، مردان از خواب برمیخیزند و زنان خویش را . اسپارتی میفرستند و آنان را در این جهاد به معاضدت میطلبند
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جنگ در میگیرد، و . ان را محاصره میکنندولی هنگامی که زنان از بازگشت سرباز میزنند، مردان آن. به خانه میخوانند

در کمدي لوسیستراتا . زنان با سطلهاي آب جوشان، و از راه نطق و بیان، مهاجمان را به بازگشت مجبور میکنند

: زنان به مردان چنین میگویند) لشکرشکن(

ین حال، بدقت مراقب ولی، در ع. ... در جنگهاي گذشته، سختیهاي فراوان کشیدیم و رنجهاي بسیار تحمل کردیم

هر گاه از شما . هاي خطا در دل دارید رفتار شما بودیم، و اغلب در خانه میدیدیم که شما قصدهاي نادرست و اندیشه

پس ((ولی ما میگفتیم .)) این کار شما نیست، خاموش باشید((درباره این امور پرسشی میکردیم، در پاسخ میگفتید 

رهبر و فرمانرواي مردان میگوید که زنان نباید در کارهاي ))ن کودکانه رفتار میکنیدچرا در این کارها شما مردان چنی

  . عمومی دخالت کنند، زیرا از اداره خزانه عاجزند

در این وقت که همگی سرگرم بحث و جدلند، بعضی از زنان، آهسته و پنهانی، به شوهران خود میپیوندند و عذرها و (

زنان از خزانه داري عاجز نیستند، زیرا زمان درازي : ((لوسیستراتا پاسخ میدهد.) ندمیآور)) آریستوفانی((پوزشهاي 

بحث و استدالل وي .)) است که بر کیسه شوهران خود تسلط دارند، و این همواره به سود هر دوي ایشان بوده است

هنگامی که . شود چنان پرشور و هیجانانگیز است که همگی میپذیرند که شورایی از دولتهاي متخاصم تشکیل

نمایندگان دولتها حاضر میشوند، لوسیستراتا همه را از باده سرمست میکند، و در حال شور و نشاط، قرارداد صلح را 

  . گروه همسرایان نیز، در پایان نمایش، سرودي در ستایش صلح میسراید. منعقد میسازند

  آریستوفان و رادیکالها  -2

یکی آزادي، و دیگري : باهی حیات اجتماعی آتن دو علت اساسی مشاهده میکردآریستوفان در پشت پرده فساد و ت

وي با سقراط در این عقیده موافق بود که تفوق و سیادت مردم، به حکومت سیاستمداران منجر و مبدل . بیدینی

ی اخالقی ولی اعتقاد او بر این بود که، بر اثر شکاکیت سقراط و آناکساگوراس و سوفسطاییان، مبان. شده است

در کمدي ابرها، فلسفه . مردمان، که زمانی موجب نظام اجتماعی و استقالل فردي بود، یکسره متزلزل شده است

مردي قدیمی به نام سترپسیادس در جستجوي دلیلی است که بدان وسیله از پرداخت  ;جدید را بشدت انتقاد میکند

دکان ((اثبات هر ادعا، حتی ادعاهاي نابجا و نادرست،  چون میشنود که سقراط براي. وامهاي خویش استنکاف ورزد

. راه مییابد)) سخت اندیشان((سترپسیادس به مدرسه . باز کرده است، سخت خشنود میشود)) استدالل و تفکر

برخی از . سقراط را میبیند که در میان مجلس درس، در زنبیلی که از سقف آویخته شده، نشسته و غرق تفکر است

. ز خم شده، بینیهاي خود را بر زمین گذاردهاندشاگردانش نی

اینان در اسراري که از تارتاروس : این مردم که چنین شگفتانگیز قد خم کردهاند، چه میکنند شاگرد: سترپسیادس

  . ژرفتر است غوطهورند

هاي دیگر زیرا قسمت: اما ببخشید اما چرا قسمت تحتانی بدن خود را چنین در هوا کردهاند شاگرد: سترپسیادس

به کدام خدایان سوگند : سقراط.) سترپسیادس از سقراط درس میخواهد. (بدنشان به مطالعه نجوم مشغول است

  . میخوري زیرا نزد ما هیچ خدایی معتبر نیست

  . خدایان بر حق اینانند.) سپس به سوي گروه ابرها اشاره میکند(

  . زئوسی در کار نیست: پس زئوس چیست سقراط: سترپسیادس

آیا هرگز دیدهاي که آسمان بی ابر هم باران بفرستد . این ابرها: پس باران از کجاست سقراط: سترپسیادس

  . پس اینک بگو که غرش تندر از کجاست من از صداي آن به لرزه میافتم: سترپسیادس

  . ابرها میغلتند و تندر پدید میآورند: سقراط
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طرف میغلتند، و چون بسختی بر یکدیگر کوفته شوند، این صدا  ابرهاي آبدار به هر: چگونه سقراط: سترپسیادس

  . برمیخیزد

این گردشار است که . نه، هرگز: پس کیست که آنها را میجنباند و میراند آیا این زئوس نیست سقراط: سترپسیادس

  . ابرها را به جنبش میآورد

من اینک علت آن را از روي : سقراط بزرگترین خدایان همین گردشار است اما غرش رعد از چیست: سترپسیادس

آیا هرگز پس از آنکه در ضیافتی شکمت از آش پرشده، اختاللی در معده خویش . وجود خودت به تو خواهم آموخت

احساس کردهاي و آیا هرگز مقداري از آن جوش و خروش درونی ناگهان بشدت از تو خارج شده است در صحنه 

استدالل . ((را در صورت آدمیان میبیند)) استدالل نابجا((و )) استدالل بجا(( دیگر، فیدیپیدس، فرزند سترپسیادس،

قانون اخالقی تازه را )) استدالل نابجا((اما . به او میگوید که تو باید فضایل رواقی مردان ماراتون را پیروي کنی)) بجا

فضیلت و اعتدال چه سودي بردهاند در  از او میپرسد که آدمیان از عدل و)) استدالل نابجا. ((به او پیشنهاد میکند

ازاي یک مرد با تقوا و فضیلت، که موفق و محترم باشد، همیشه ده مرد بی فضیلت و بی تقواي موفق و محترم وجود 

همگی دروغ میگفتند، دزدي میکردند، به جنایت و زنا دست میزدند، و همیشه : خدایان را در نظر بگیر. داشته است

بر اینکه غالب مردم موفق و محترم نادرست و بی تقوا )) استدالل بجا((هنگامی که . ان بودهاندمعبود جمله یونانی

آیا میدانی که قاضیان ما از کجا برخاستهاند : استدالل نابجا: چنین میگوید)) استدالل نابجا((بودهاند، خرده میگیرد، 

. آري، از میان اراذل: استدالل بجا

  . اراذل: کنون بگو که شاعران تراژدي نویس چه کسانی هستند استدالل بجاا. شک نیست: استدالل نابجا

  . همگی ازاراذلند: و همه خطیبان ما استدالل بجا: استدالل نابجا

دوستان ما که در این مجلس .) بر میگردد و به تماشاگران اشاره میکند. (اکنون به اطراف خود بنگر: استدالل نابجا

  . اکثریت با اراذل است) بدقت تماشاگران را مینگرد: (ام دستهاند استدالل بجاگرد آمدهاند بیشتر از کد

را به جان میپذیرد که پدر خویش را لگدکوب میکند، زیرا هم توانایی )) استدالل نابجا((فیدیپیدس چنان شاگردي 

ان کودکی با چوب و لگد مگر تو نبودي که مرا در دور: ((از پدر میپرسد ;این کار را دارد و هم از آن لذت میبرد

سترپسیادس بینوا فرزند خود را به زئوس سوگند میدهد، ولی فیدیپیدس میگوید که دیگر زئوسی در کار )) میزدي

سترپسیادس، خشمگین و آشفته، در کوچه و بازار میدود و مردم را به . نیست، و جاي آن را گردشار گرفته است

حمله ور )) دکان استدالل و تفکر((مردم به سوي . فه نو دعوت میکندویران ساختن این مدرسه و برانداختن فلس

  . میشوند و آن را آتش میزنند، و سقراط بدشواري از مهلکه میگریزد

کمدي ابرها در . اما درست نمیدانیم که این کمدي در پدید آوردن تراژدي مرگ سقراط تا چه حد موثر بوده است

شوخ طبعی و طنز و . چهار سال بعد از آن محاکمه مشهور سقراط روي داد به روي صحنه آمد، و بیست و 423سال 

روایت شده است که سقراط خود در مجلس نمایش . لطیفهاي که در آن بود فیلسوف ما را رنجیده خاطر نساخت

ان از قراري که افالطون بیان میکند، سقراط و آریستوف. تا دشمنان خود را بیشتر خشمگین سازد. حاضر شده بود

افالطون نیز خود، نزد دیونوسیوس اول، فرمانرواي . حتی پس از اجراي این نمایش نیز با یکدیگر دوستی داشتهاند

 399کسانی که در سال . سیراکوز، کمدي ابرها را میستاید و، پس از مرگ استاد خویش، با آریستوفان دوستی میکند

که در وقت نمایش کمدي ابرها کودکی بیش نبود، و یکی ملتوس بود، : سقراط را متهم ساختند سه تن بودند

احتمال بیشتر بر آن است که گردش و رواج . دیگري، که آنوتوس نام داشت، پس از آن نمایش با سقراط دوست شد

چنانکه افالطون در . بعدي این کمدي، به عنوان یک اثر ادبی، در محکومیت سقراط سهم موثرتري داشته است
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یکند، سقراط خود این نمایشنامه را یکی از علل اصلی بدنامی خویش دانسته و گفته است که دفاعیه سقراط نقل م

  . تعصب قاضیان بدان سبب برانگیخته شده است

اما در این مورد هیچ . کس دیگري که در آتن آن زمان هدف تیرهاي هجو و انتقاد آریستوفان قرار گرفت اوریپید بود

ستوفان شکاکیت سوفسطاییان، و فردگرایی اخالقی و اقتصادي و سیاسی موجود را، آری. جاي آشتی باقی نمانده بود

به آزادي زنان، که موجب تحریک و شورش این  ;که اساس حکومت و اجتماع را متزلزل ساخته بود، نکوهش میکرد

را، که و نهضت سوسیالیستی آن روز  ;جنس شده بود و با احساسات شدید از آن سخن گفته میشد، بدبین بود

آریستوفان همه این بالها و پلیدیها را در آثار اوریپید مجسم میدید، و بر . موجب طغیان بردگان میشد، نمیپسندید

. سر آن بود که، با استهزا و ریشخند، تاثیر درامهاي آن شاعر بزرگ را در اذهان مردم یونان خنثی کند

عنوان این نمایشنامه را از نام زنانی که، با  ;یپید پرداخت، با کمدي تسموفوریازوساي به هجو اور411وي، در سال 

در آغاز نمایشنامه، زنان خویشتندار و . خود داري از امور جنسی، براي دمتر و پرسفونه جشن گرفته بودند، اخذ کرد

یپید از قصد اور. فداکار گرد هم نشسته، مشورت میکنند که اوریپید، که زنان را هجو کرده است، چگونه انتقام بگیرند

آنان باخبر میشود و پدر زن خود را، که منسیلوخوس نام دارد، که در لباس زنان به میان ایشان میفرستد تا از وي 

یکی از زنان شکوه از آن دارد که اوریپید وي را از کسب معاش محروم ساخته است، زیرا که وي پیش از . دفاع کند

اما از روزي که این شاعر درامنویس گفته است  ;یله زندگی میکرده استآن براي معابد تاج گل میساخته و بدان وس

منسیلوخوس در دفاع اوریپید میگوید که هر آنچه این . که خدایانی وجود ندارند، بازار این کسب کساد شده است

ند نرمتر و شاعر درباره زنان گفته است بی تردید درست است، و حتی از آنچه زنان خود درباره خطاهاي خویش میدان

. زنان برمنسیلوخوس بدگمان میشوند، جامه وي را میدرند، و آهنگ بریدن آلتش را میکنند. مالیمتر است

منسیلوخوس، براي نجات خویش، کودکی را از آغوش زنی میرباید و میگوید که اگر به وي نزدیک شوند، کودك را 

وخوس پوشش کودك را برمیگیرد و ناگهان درمییابد که منسیل. اما زنان دوباره به وي حمله ور میشوند. خواهد کشت

  . آن زن مشک شراب را در پارچه پیچیده و به صورت کودکی در آورده است تا از پرداخت مالیات بگریزد

زن به زاري . منسیلوخوس، براي ترسانیدن صاحب مشک، فریاد میکشد که سر از تن کودك جدا خواهد ساخت

و اگر قصد کشتن او را داري، دست کم بگذار تا کاسهاي بیاورم و خون او را نگاه . ریزخون فرزندم را م: ((میگوید

منسیلوخوس، با آشامیدن شراب، به جنگ و ستیز پایان میدهد و، در ضمن کار، کسی را به نزد اوریپید .)) دارم

اي خود گاه به صورت منالئوس، اوریپید، در موارد مختلف، به صورت قهرمانهاي تراژدیه. میفرستد تا به یاریش بشتابد

گاه به صورت پرسئوس، و گاه در لباس اخو در این کمدي ظاهر میشود و سرانجام منسیلوخوس را از مهلکه نجات 

  . میبخشد

دیونوسوس، خداي این . آریستوفان، حتی پس از مرگ اوریپید، وي را در کمدي غوکان مورد حمله قرار میدهد

. که در آتن باقی ماندهاند خشنود نیست و به جهان دیگر میرود تا اوریپید را بازگرداندنمایشنامه، از درامنویسانی 

سخنانی که غوکان میگویند بی شک . هنگامی که در کشتی به آن جهان میرود، در راه به گروهی از غوکان برمیخورد

س و اسرار الئوسی را گستاخانه آریستوفان، در این کمدي، دیونوسو. یک ماه تمام ورد زبان جوانان آتنی بوده است

هنگامی که خداوند به جهان دیگر میرسد، میبیند که اوریپید بر آن سر است که اشیل را از تخت . مسخره میکند

اشیل بر اوریپید تهمت میزند که وي، با نشر عقاید . پادشاهی درامنویسان به زیر آورد و خود بر جاي او نشیند

و میگوید که بسیاري از زنان شریف و  ;ویش، اخالق زنان و جوانان را تباه کرده استشکاکانه و نادرست و خطرناك خ

سپس ترازویی میآورند، و هر . مهذب را میشناسیم که بر اثر شنیدن سخنان زشت و قبیح اوریپید خود را کشتهاند

اشیل بر دوازده قطعه از  یک عبارت وزین و پرمغز. یک از آن دو شاعر قطعاتی از اشعار خود را در کفهاي میگذارد
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سرانجام اشیل تعهد .) در اینجا، هجو و طعن آریستوفان شامل شاعر سالخوردهتر نیز میشود(اشعار اوریپید میچربد 

میکند که اگر شاعر جوانتر خودش، زن و فرزندانش، و بار و بنهاش جملگی در یک کفه قرار گیرند، او در اشعار خود 

در پایان مسابقه، شاعر شکاك مغلوب میشود، و اشیل پیروز . تنهایی از آنها سنگینتر باشدبیتی را خواهد یافت که به 

این کمدي، که قدیمیترین نمونه سخن سنجی است، جایزه اول را ربود و چنان تماشاگران را  .میگرددبه آتن باز 

. روز دوباره به صحنه آمد خوش آمد که پس از چند

، که به پایه سایر آثارش نمیرسد، به نحو کلی، نهضت )393(آریستوفان، در کمدي دیگري به نام زنان در شورا 

در این نمایشنامه، زنان آتن لباس مردان بر تن میکنند، در مجلس گرد میآیند، بر . انقالبی زمان خود را هجو میکند

. رزندان خود راي میدهند، و فرماندهان و حکام دولتی را از میان خود انتخاب میکنندعلیه شوهران و برادران و ف

رهبر آنان زنی است به نام پراکساگورا که سخت طرفدار انتخاب زنان است و میگوید زنانی که زیر تسلط مردان ابله 

قسمت شود، و بردگان از آن بی وي معتقد است که ثروت باید میان همه شارمندان بتساوي . میروند احمق و نادانند

را با شدت کمتري مورد حمله )) مدینه فاضله((، که شاهکار اوست، )414(آریستوفان در کمدي پرندگان . بهره باشند

داستان این نمایشنامه چنین است که دو تن از شارمندان آتن، که از اصالح شهر خویش مایوس . قرار میدهد

این دو . یکنند و امیدوارند که زندگی مطلوب خود را در میان آنان خواهند یافتشدهاند، به مقام پرندگان صعود م

پرندگان، با  ;))سرزمین چهچهه ابرها((مرد آتنی، در میان زمین و آسمان، و به یاري پرندگان، شهري میسازند به نام 

  : نین میگویندنغمهاي که چون سرودهاي شاعران تراژدي پرداز خوش آهنگ و دلنشین است، به آدمیان چ

شما اي خاکیان  ;اي زادگان آدمی که عمرتان بس کوتاه است، و با غم و اندوه از روزي به روز دیگر کشیده میشوید

به گفته پرندگان بلند پرواز، که خداوندان جاویدان  ;تیره بخت که عریان و بی بال و پر ناالن و ناتوان و رنجورید

. رحمت بار، بر رنج و تشویش و تیره بختی شما مینگرند، گوش فرا دهیدعرشند و از فراز آسمان، با دیدگان 

 ;دیگر هیچ دودي از قربانیان به مشام خدایان نمیرسد. پرندگان بر آن میشوند که میان انسان و خدایانش حایل شوند

از . هند شداصالح طلبان میگویند که خدایان کهن از گرسنگی خواهند مرد، و پرندگان صاحب قدرت و جالل خوا

. هر خدایی که به شکل انسان پدید آید در دم نابود میشود. این پس خدایان به صورت مرغان ساخته میشوند

. سرانجام، پیشواي مرغان تقاضاي خدایان کهن را بدان شرط میپذیرد که خادمه محبوب زئوس را به زنی بستاند

  . استپایان کمدي پیوند مسرتبخش خادمه زئوس با پادشاه مرغان 

  هنرمند و فیلسوف  -3

وقتی که طبعش موافقت کند، چنان اشعار زیبایی . آثار آریستوفان ترکیب درهمی است از زیبایی، حکمت، و زشتی

و  ;گفتگوهاي کمدیهاي او سرشار از حیات است. میسراید که تاکنون هیچ مترجمی را قدرت نقل آن نبوده است

وي، در . شته باشد که بدان پایه شدت، قدرت، و تندي از خود نشان دهدشاید حیات و واقعیت نیز یاراي آن ندا

قهرمانان کمدیهاي او، چون شخصیتهاي آثار این  ;قدرت بیان و استحکام لفظ، با رابله، شکسپیر، و دیکنز برابر است

را نخوانده  هیچ کس تا آثار آریستوفان. بزرگان، بهتر از هر مورخی خصوصیات زندگی عصر وي را نمایش میدهند

از بی نظمی جهان وقایع چنین بر میآید که . اما داستانهاي او همگی خنده آورند. باشد، آتنیان را نمیتواند شناخت

گاهی، در اواسط داستان موضوع آن به پایان میرسد، و وي ناچار است که . حوادث را ارتجاال در پی هم مینهاده است

از مسائل بسیار ساده و بی  ;لطیفه گوییهایش غالبا سخیف است. ي بگذراندبقیه وقت را به هزل گویی و مسخره باز

و غالبا، براي ایجاد خنده، از هضم و دفع غذا و امور  ;به کالم خود بیش از اندازه طول میدهد ;اهمیت سخن میگوید

در  ;ول استدر کمدي آرخاناییان از کسی سخن میرود که هشت ماه مداوم به کار دفع مشغ. تناسلی دم میزند

در این نمایشنامه، یک ورق در میان، از مقعد و . کمدي ابرها دفع مواد زایده بدن با فلسفه عالی در هم آمیخته است
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وي به رقیب . این کمدي پر است از این گونه نکات. باد معده و اعضاي تناسلی تا انزال و لواط و استمنا سخن میرود

آریستوفان بیش از سایر شاعران قدیم به . ه شبها بستر خویش راتر میکندسالخورده خود کراتینوس تهمت میزند ک

ابتذال و . هاي ضد اخالق و منافی عفت هیچ گاه کهنه نمیشوند سخن سرایان عصر ما شبیه است، زیرا که نوشته

ژدیهاي سخافت کمدیهاي آریستوفان وقتی بشدت آشکار میشود که پس از آثار شاعران دیگر یونان خاصه پس از ترا

. تصور نمیتوان کرد که تماشاگران آن درامها از این کمدیها چه لذتی میبردهاند. اوریپید خوانده شوند

اگر ما خود از محافظه کاران باشیم، میتوانیم بگوییم که این شاعر با هر گونه رادیکالیسم مخالف، و به همه زشتیها و 

ولی، گویا به  ;بیش از آثار سایر نویسندگان یونانی ضد اخالق استکمدیهاي آریستوفان . زیباییهاي قدیم وفادار است

آریستوفان همواره طرفدار اغنیاست، ولی . امید جبران این نقص، قصد آن دارد که با فساد اخالق جدا مبارزه کند

دروغپردازي خود درباره اوریپید، چه در زمان حیات و چه بعد از مرگ او، بیرحمانه . جبن و کمدلی را نکوهش میکند

  . شمارد میکند، ولی در عین حال خیانت و دروغ را مذموم می

  . زنان آتن را به نحوي باورناپذیر پست و بیمقدار میخواند، ولی اوریپید را به همین سبب محکوم میسازد

ولی، از . ر مقام قیاس با سقراط خداشناس باید او را کافر مطلق بدانیمکه د میکندخدایان را چنان گستاخانه مسخره 

. سوي دیگر، خود را هوادار مذهب میشمارد و فالسفه را، به جرم اینکه اساس دین را ویران ساختهاند، سرزنش میکند

جرئت و دلیري بسیار اما، با اینهمه، کلئون مقتدر را هجو کردن و پلیدیهاي مردم را در برابر چشمشان نمایش دادن 

وي، با بصیرت و تیزهوشی بسیار، خطري را که از مجراي دین و اخالق، از طریق شکاکیت سوفسطایی و . میخواهد

آتن اگر پارهاي از اندرزهاي . فردگرایی اپیکوري، حیات یونان را تهدید میکند باز میشناسد و آن را آشکار میسازد

و بر حسب آن از شدت امپریالیسم خود میکاست و با اسپارت صلح میکرد و  آریستوفان را به گوش قبول شنیده بود

  . فساد و اغتشاش بعد از دوران پریکلس را با رهبري آریستوکراتیک تقلیل میداد، شاید روزگارش بهتر میشد

افراطش در  ;اندرزهاي آریستوفان بیشتر از آن روي بی تاثیر ماند که وي خود به آنچه میگفت چندان اعتنایی نداشت

هر چند که این . هاي شخصی و فردي را منع کند گفتگو از امور جنسی و هجو و دشنام موجب شد که قانون، حمله

از ) 385(قانون بزودي لغو شد، کمدي قدیم، که به هجو و نقد مسائل سیاسی میپرداخت، قبل از مرگ آریستوفان 

داد، که بیشتر به امور اخالقی و )) کمدي میانه((ود را به هاي او، جاي خ میان رفت و، حتی در آخرین نمایشنامه

ولی در حقیقت این نوع درام یونانی هنگامی رو به زوال نهاد که شدت و تندي خود را از دست . عشقی توجه داشت

همه  ولی آریستوفان در برابر. فیلمون و مناندروس یکچند خودنمایی کردند، سپس ناپدید شدند و از یادها رفتند. داد

دگرگونیهایی که در اصول اخالقی و سنن ادبی روي داد پایداري کرد، و هنوز، در زمان ما، یازده نمایشنامه از چهل و 

حتی امروزه، با وجود مشکالتی که در فهم و ترجمه . دو نمایشنامه وي باقی مانده و پی در پی به نمایش در میآید

رد توجه است، و حتی امروز ما میتوانیم آثار وي را بخوانیم و از آن این کمدیها هست، آریستوفان کامال زنده و مو

. لذتی شیطانی برگیریم

VII  - تاریخنویسان  

سخنرانی، که بر اثر . گرچه در این دوران شعر و درام به اوج کمال خود رسیده بود، نثر نیز رواج تمام داشت

عناصر فرهنگ یونان شد و با شور و شوق تمام مورد توجه دموکراسی و نظام قضایی رونق یافته بود، یکی از مهمترین 

، کوراکس سیراکوزي رسالهاي نوشت به نام هنر کلمات، و قصدش راهنمایی کسانی بود که 466در سال . قرار گرفت

تقسیمات قراردادي خطابه یعنی مقدمه، روایت، بحث، مالحظات، . میخواستند در مجامع و محاکم سخن بگویند

گورگیاس این فن را به آتنیان آموخت، و آنتیفون شیوه آراسته . و خاتمه در این رساله معین شده است نکات ثانوي،

با ظهور لوسیاس، . ها و رساالت خود به کار میبرد و با آن جبهه اولیگارشیک را تقویت میکرد گورگیاس را در خطابه

www.IrPDF.com



٩٨٧

مداران بزرگی چون تمیستوکلس و پریکلس ولی فقط سیاست. فن خطابه صورتی زندهتر و طبیعیتر به خود گرفت

سوفسطاییان این . بودند که سخنرانی را از تصنع پاك ساختند و تاثیر آن را با سادگی و بی پیرایگی آشکار داشتند

 404سالح را چنان تیز و نافذ ساختند و شاگردانشان چنان در به کار بردن آن ورزیده شدند که چون اولیگارشها در 

  . ست آوردند، آموزش این فن را یکسره ممنوع داشتندقدرت را به د

م بود که تحقیق در اعصار  از یک نظرگاه، در قرن پنجم ق. نثر دوره پریکلس به تاریخنویسی رونق و اهمیت بخشید

واقعه نگاري هرودوت سرشار از شور و . گذشته رواج یافت، و به محل و مقام انسان در سیر زمان آگاهانه توجه شد

ولی، پنجاه سال بعد، هنگامی که توسیدید در میدان ظاهر میشود، این فن به حدي کمال یافته . جوانی است قدرت

فلسفه سوفسطایی تنها عنصري است که این دو مورخ را از . هاي بعد هیچ کس از آن فراتر نمیرود است که در دوره

وي، در . تر بود، و بی شک روحی زندهتر داشتهرودوت مردي سادهتر و شاید نیک اندیش. هم جدا و متمایز میسازد

، در هالیکار ناسوس به دنیا آمد، و خاندانش بدان پایه ممتاز و مهم بود که افراد آن در تحریکات 484حدود سال 

در  ;او خود، در سی و دو سالگی، به سبب کارهاي عم خویش، از شهر بیرون رانده شد. سیاسی شرکت میجستند

وي از فنیقیه . مسافرتهاي دور و دراز خود را آغاز کرد و اساس کتاب تاریخ خویش را فراهم داشتهمین اوان بود که 

به مصر روانه شد، از آنجا تا الفنتین به سوي جنوب پیش رفت، از مغرب تا کورنه، در مشرق تا شوش، و از شمال تا 

ک محقق و با کنجکاوي یک کودك در به هر کجا میرفت، با دقت ی. شهرهاي یونانی ساحل دریاي سیاه سفر کرد

در آتن مستقر شد، مالحظات و یادداشتهاي فراوانی درباره  447هنگامی که در حدود سال  ;همه چیز تفحص میکرد

هرودوت با این توشه گرانقدر، و با . تاریخ و جغرافیا و عادات و رسوم کشورها و مردم اطراف مدیترانه فراهم کرده بود

تباس از آثار هکاتایوس و سایر پیشینیان، مشهورترین اثر تاریخی جهان را پدیدآورد و تاریخ زندگی اندکی انتحال و اق

روایت شده است که . مردم مصر و خاور نزدیک و یونان را، از مبادي اساطیري تا زمان جنگ ایران و آتن، ثبت کرد

آتنیان چنان از شرح جنگ یونان و ایران و از . وي بخشهایی از کتاب خود را در آتن و در اولمپیا براي مردم میخواند

جایزه داده ) دالر 60000معادل (وصف کارهاي خویش خرسند و شادمان شدند که راي دادند تا به وي دوازده تالنت 

. همه تاریخنویسان این روایت را دلنشینتر از آن میدانند که حقیقتی داشته باشد ;شد

  :غرض از تالیف آن چنین بیان شده است در مقدمه کتاب، به شیوهاي پرشکوه،

این کتاب ذکر پژوهشهاي هرودوت هالیکارناسوسی است، و بدان سبب پدید آمده است که کارهاي شگرف و 

هاي جنگهاي آنان نیز بر کسی  خاصه آنکه انگیزه. شگفتانگیز یونانیان و بیگانگان به دست فراموشی سپرده نشود

  . پوشیده نماند

خود به ذکر تاریخ همه ملتهاي مشرق مدیترانه پرداخته است، و از این روي اثر وي را میتوان، به  هرودوت در کتاب

این کتاب بمراتب از تاریخ توسیدید کاملتر و مجال بحث در آن . نام گذارد)) تاریخ جهان((مفهومی محدودتر، 

جود دارد به وقایع این کتاب وحدتی تضادي که بین استبداد کشورهاي بیگانه و دموکراسی یونان و. گشودهتر است

بخشیده است که، بی آنکه مولف خود خواسته باشد، علی رغم چند وقفه و بازگشت نامنظم، یکسر به سوي پایان 

وقایع . ست))ثبت اعمال شگفتانگیز و جنگها((غرض از تالیف این کتاب . منتظره و حماسه وار ساالمیس پیش میروند

ذکر ((تاسفانگیز گیبن را از تاریخ به یاد میآورد، زیرا در نظر وي تاریخ عبارت است از  آن در حقیقت گاهی کج فهمی

هر چند که هرودوت در باب ادبیات و فلسفه و علوم و صنایع فقط گاه گاه .)) جنایات، خطاها، و تیره روزیهاي انسانی

و رسوم و عقاید و طرز لباس پوشیدن  بر سبیل اتفاق سخن میگوید، اما با اینهمه، در توصیف اجتماعات، از آداب

هاي مصري در آتش، از مست شدن دانوبیان بر اثر استشمام، از  از پریدن گربه. مردم هر ناحیه نکات بسیار ذکر میکند

بناي دیوارهاي بابل، از خوردن ماساگتها پدران و مادران خویش را، و از روییدن ریشی ستبر بر چهره کاهنه معبد 
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وي نه تنها به توصیف شاهان و شهبانوان میپردازد، بلکه همه گونه مردم را . س بتفصیل سخن میراندآتنه در پداسو

زنان، که در تاریخ توسیدید ذکري از ایشان به میان نیامده بود، صفحات این کتاب را با زیبایی و  ;وصف میکند

  . بیرحمیها و افتضاحات خود رنگین کردهاند

، لکن باید دانست که این مورخ، چون ارسطو، ))در نوشته هرودوت سخن پوچ فراوان است((چنانکه استرابون میگوید 

دامنه جهل او، چون حیطه عملش، فراخ . هاي گوناگون گام نهاده، و امکان خطا کردن بسیار داشته است در زمینه

اعتقاد او . ان سیاه استبه گمان او، منی مردم حبشه چون رنگ پوستش. است، و زودباوري او از فرزانگیش کم نیست

بر این است که مردم الکدایمون بدان سبب در جنگها پیروز میشدند که استخوانهاي اورستس را به اسپارت برده 

درباره تعداد و مقدار سپاهیان خشیارشا، درباره کشتگان ایرانی، و درباره فتوحات آسوده از زخم زبان یونانیان . بودند

. ر کار خویش از تعصب میهن پرستی خالی نیست، لکن جانب عدالت را نیز رها نمیکندوي د. سخنان گزافه میگوید

دالوري مهاجمین و شرافت و شهامت ایرانیان را  ;میکنددر مناظرات و مباحثات سیاسی، حق هر دو جانب را ادا 

چنانکه بختنصر را زن  ;و مخبران بیگانه اعتماد میکند، دچار خطاهاي بزرگ میشود هر گاه که به راویان. میستاید

ولی هر گاه که خود در امري . هاي آلپ را رود میشناسد، و خئوپس را پس از رامسس سوم میانگارد میپندارد، کوه

گونه گزارشهاي وي روز  شاهد و ناظر بوده باشد، قولش پذیرفتنی است، و با گسترش دامنه آگاهیهاي ما حقیقت این

. به روز روشنتر میشود

بسیاري از خرافات را بی تامل میپذیرد، از معجزات فراوان سخن میگوید، گفته غیبگویان را با احترام تمام نقل 

براي سمله و دیونوسوس و  ;میکند، و صفحات کتاب خود را با ذکر پیش بینیها و تطیرات گوناگون سیاه میسازد

مرگ و حیات معین میکند و، چون بوسوئه، تاریخ جهان را سراسر نمایشی میداند که مشیت االهی بر  هراکلس تاریخ

. شئون آن حکمرواست و در آن نیکی و فضیلت پاداش، و بدي و خونریزي و کامیابی گستاخانه آدمی کیفر مییابد

گوید که خدایان  ;منطقی اندیشه میکندولی گاه، گویی بر اثر شنیدن عقاید سوفسطاییان، در اواخر عمر، عاقالنه و 

اولمپی را هومر و هزیود ساختهاند، و معتقد است که ادیان و اعتقادات زاده آداب و رسومند، و آگاهی همه مردم در 

هر چند که مشیت االهی را حاکم بر تاریخ میداند، در کار خود آن را به یک سو نهاده، به . باب خدایان یکسان است

به شیوه محققان علوم، افسانه دیونوسوس و اوزیریس را با هم میسنجد و تطبیق . بعی میپردازدجستجوي علل ط

ها، که از دخالت خدایان در امور عالم حکایت میکنند، صبورانه لبخند میزند، و خود در توجیه  به بعضی افسانه. میکند

من باید : ((ی خویش، زیرکانه چنین میگویددر تعریف روش کل. آن گونه امور علل طبیعی و امکانپذیر بیان میدارد

و شما این سخن را در مورد . آنچه را که روایت شده است باز گویم، لکن هرگز خود به باور داشتن آن مجبور نیستم

از این  ;هرودوت نخستین مورخ یونانی است که آثارش به دست ما رسیده.)) همه روایات این تاریخ صادق بدانید

لوکیانوس نیز، چون اکثر بزرگان . لقب داده است میتوان معذور داشت)) پدر تاریخ((که به وي روي، سیسرون را 

. قدیم، هرودوت را برتر از توسیدید شمرده است

ولی با اینهمه، فرق میان ذهن هرودوت و توسیدید همچون تفاوتی است که بین عنفوان جوانی و دوران کمال موجود 

و ولتر بود، وي نیز  بیلهمچنانکه گیبن خویشاوند روحی و فکري . نگري یونان استتوسیدید مولود عصر روش. است

مادرش نیز  ;پدرش مردي دولتمند بود که در تراکیا چندین کان طال در تصرف داشت. نسب به سوفسطاییان میبرد

وي خود تا آنجا که ممکن بود در آتن دانش آموخت و در میان . کیا زاده شده بوددر یکی از خاندانهاي سرشناس ترا

در سال . هنگامی که جنگ پلوپونزي روي نمود، وي روز به روز وقایع آن را ثبت کرد. شکاکان پرورش فکري یافت

، جهت تسخیر بود) یا چهل ساله(، هنگامی که سی و شش ساله 424در . ، از وبایی که آمده بود آسیب دید430

ولی . در این لشکرکشی، تنها او و سرداري دیگر داراي چنین منصبی بودند. تراکیا، به فرماندهی ناوگان انتخاب شد
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چون نتوانست بحریه خود را بهنگام به سوي آمفیپولیس رهسپار کند و آن را در خطر محاصره نیفکند، آتنیان وي را 

  . از شهر خویش بیرون راندند

اقامت وي در . س از آن، بیست سال به سیر و سیاحت سرگرم بود و بیشتر ایام را در پلوپونز به سر میبردتوسیدید، پ

همین  ;کشور متخاصم، و آشناییش با مردمان آن، موجب شد که در کار خویش جانب اعتدال و بیطرفی را نگاه دارد

به  404در سال  ;دوران تبعید او پایان بخشید انقالب اولیگارشها به. خاصیت است که وجه امتیاز کتاب او شده است

یا اندکی قبل از آن، در گذشت یا به روایتی کشته شد، و کتاب تاریخ  396چندي بعد، یعنی در سال  ;آتن بازگشت

  : وي در آغاز آن کتاب چنین میگوید. جنگ پلوپونزي ناتمام ماند

تنیان را از نخستین لحظه آغاز نگاشت، زیرا راي او بر آن توسیدید، یکی از مردم آتن، شرح جنگ میان پلوپونزیان و آ

  . بود که این جنگ سخت و مهم و خطیر خواهد افتاد، و بیش از همه جنگهایی پیشین شایسته نقل و روایت است

جاي بسی تاسف . توسیدید تاریخ خود را از جایی آغاز میکند که هرودوت ختم کرده بود، یعنی پایان جنگ با ایران

. که مورخ صاحب نبوغ یونانی در حیات یونان جز جنگ چیز دیگري را شایسته ثبت و وصف ندیده است است

هرودوت تاریخ خود را براي درس خواندگان مینوشت، ولی توسیدید بیشتر قصدش آن است که براي تاریخنویسان 

شیوهاي گشاده و بیتکلف و سهل  هرودوت ;آینده مطالبی فراهم سازد و سیاستمداران و ملکداران را راهنمایی کند

اما توسیدید، همچون کسی که مصاحب و مستمع . هاي آزاد و بیقید هومر الهام میگرفت داشت، گویی از حماسه

فالسفه و خطیبان و شاعران بوده باشد، شیوهاي پیچیده و مبهم دارد، زیرا میخواهد که در عین حال هم دقیق و 

هر چند که گاه، با افراط در استعمال صنایع لفظی و قواعد علم بیان، . ا نگاه داردپرمغز بنویسد و هم جانب اختصار ر

فصاحت نوشته خویش را زایل میسازد، اما در پارهاي موارد چون تاسیت شیوهاي زنده و محکم دارد، و در لحظات و 

در آثار . پید کمتر نیستنقاط بحرانی وقایع، شدت و قدرتی در بیانش ظاهر میشود که تاثیر آن از درامهاي اوری

درامنویسان، هیچ صحنهاي نیست که از شرح حمله به سیراکوز، وصف تردید و دودلی نیکیاس، و بیان وحشتی که 

هرودوت از جایی به جاي دیگر، و از زمانی به زمان دیگر، با نظم و  ;پس از شکست وي پدید آمد قویتر و موثرتر باشد

قط ترتیب تاریخی وقایع را در نظر میگیرد و تسلسل وقایع مربوط به هم را فداي اما توسیدید ف. ترتیب پیش میرود

هرودوت به اهمیت شخصیتها بیشتر تکیه میکند تا به سیر منطقی وقایع، و اشخاص را در جریان تاریخ  ;آن میسازد

کر کسانی چون پریکلس و اما توسیدید، گرچه به تاثیر شخصیتهاي استثنایی معتقد است و گاه گاه با ذ. موثر میداند

آلکیبیادس و نیکیاس به تاریخ خود رنگ داستان میزند، همیشه وقایع را بدون توجه به افراد، و با در نظر گرفتن علل 

هرودوت از وقایع بسیار دور، که غالبا از دست دوم و سوم به وي رسیده است،  ;و تحوالت و نتایج آنها، ثبت میکند

تر همچون کسی که خود شاهد و ناظر حادثهاي بوده باشد روایت میکند، و گویی خود توسیدید بیش. سخن میگوید

عین وقایع یا مدارك و اسناد اصلی را به چشم دیده یا از کسانی که خود ناظر بودهاند گزارش آن را شنیده است 

. ح و روشنی مطالب استوي سخت پایبند وضو. حتی، در پارهاي موارد، مآخذ و منابع روایات خود را نیز ذکر میکند

. درباره اشخاص و وقایع بندرت داوریهاي اخالقی میکند. حتی نکات جغرافیایی را با دقت و تفصیل تمام بیان میکند

نیشخند اشرافی وي به دموکراسی آتن در تصویر کلئون بیاختیار ظاهر میشود، لکن اغلب، احساسات شخصی را از 

در شرح دوران کوتاهی که . وقایع، حق هر دو جانب را عادالنه ادا میکنددر ذکر . کار خویش دور نگاه میدارد

توسیدید به خدمت سربازي اشتغال داشته است، بدان گونه سخن میگوید که گویی او را هیچ نمیشناخته و هرگز 

در این وي خود به دقت و رنج و کوششی که . توسیدید را میتوان پدر روش علمی تاریخ دانست. خود او نبوده است

: کار داشته است مباهات میکند و، با نظري تند و کوتاه به هرودوت، درباره خود چنین میگوید

  . ام کامال قابل اعتماد باشد بر روي هم، من گمان میکنم که نتیجهاي که از این استاد و دالیل گرفته
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هاي راویانی که  میشمارند، یا با نوشته یقین دارم که این سخنان با داستانهاي شاعرانی که گزافه گویی را هنر خویش

زیرا آنچه اینان میگویند دلیل و مدرکی . حقیقت را فداي دل انگیزي آثار خویش میسازند، باطل و بی اثر نخواهد شد

اما چون از این دو . ندارد و با گذشت زمان ارزش تاریخی خویش را از دست میدهد و در قلمرو اساطیر جاي میگیرد

نتایجی حاصل میکنیم که چنانکه  ;یم، به حقایق مسلم و تردید ناپذیري میرسیم که شایسته اعتمادندروي برگردان

کتاب من از زیباییهاي شاعرانه و دالنگیز عاري است، و بیم آن دارم که . ... باید با رویدادهاي ادوار قدیم سازگارند

در پی آنند تا از گذشته اخباري درست به دست اما اگر پژوهندگانی که  ;رغبت خوانندگان را به سوي خود نکشد

آورند و به یاري آن آینده را توجیه و تفسیر کنند این تاریخ را به دیده قبول بنگرند و سودمند بشناسند، من خرسند 

زیرا شک نیست که، در سیر تاریخ، آینده اگر گذشته را در خود منعکس نسازد، دست کم باید شبیه . خواهم گشت

من این تاریخ را بدان نیت ننوشتهام که در این زمان مورد پسند مردم شود، بلکه خواستهام آن را ارج و . آن باشد

. بهاي ابدي بخشم

با اینهمه، وي در یک مورد دقت و صحت را رعایت نمیکند، و آن هنگامی است که گفتارهاي مطنطن و آراسته از 

قرار میکند که این گفتارها اغلب زاده خیال اوست، ولی وي خود بصراحت ا. زبان قهرمانان خود جاري میسازد

وي مدعی است . توسیدید از این راه شخصیتهاي خود را زندهتر جلوهگر میسازد و آرا و حوادث را بهتر شرح میدهد

اگر چنین . که هر یک از این گفتارها حاوي جمیع نکات و مطالبی است که در زمان خود بر زبان اشخاص آمده است

، میبایست همه سرداران و ملکداران یونان نزد گورگیاس خطابه، نزد سوفسطاییان فلسفه، و نزد تراسوماخوس باشد

. همه این گفتارها به یک شیوهاند و دقت و نکته سنجی و واقع بینی آنها همه یکسان است. علم اخالق آموخته باشند

مردان . پرور، پرگوي و پر جوش و خروشند در این سخنرانیها، اسپارتیان کم سخن، چون آتنیان سوفسطایی

در گفتار سرداران و جنگجویان درستی و امانتی  .استسیاستمدار سخنانی میگویند که فرسنگها از سیاست به دور 

ه بدیعی است در ستایش نیکوییهاي آتن، و ، که پریکلس بیان داشته، مقال))خطابه جنازه. ((صلحجویانه مشهود است

اما پریکلس به ساده سخن . با زیبایی تمام از خامه مردي که از شهر و دیار خویش رانده شده تراوش کرده است

پلوتارك داستان وي را خرابتر میکند، زیرا میگوید که پریکلس هیچ  ;گفتن بیشتر معروف بود تا به فصاحت و بالغت

  . ر جاي نگذاشته و از گفتارهایش نیز چیزي باقی نمانده استنوشتهاي از خود ب

چون مردم تراکیا سخت و جدي است، و از نکته سنجی و شوخ طبعی  ;عیبهاي توسیدید به اندازه حسنهاي اوست

این )) (جنگی که توسیدید راوي آن است((او چنان به . در کتاب او از طنز و لطیفه اثري نیست. آتنیان بی بهره است

دل بسته است که فقط به وقایع سیاسی و امور نظامی ) عبارتی است که با مباهات تمام در سراسر کتاب تکرار میشود

صفحات تاریخ وي از شرح جنگها پوشیده شده، از هیچ هنرمندي ذکري به میان نمیآورد، و آثار صنعتی . توجه دارد

تهاست، ولی بندرت پیش میآید که از مسائل سیاسی همیشه کنجکاوانه در جستجوي عل. را یکسره نادیده میگیرد

. بگذرد و به عوامل اقتصادي، که منشا و مبناي این حوادث است، دست یابد

گرچه مدعی است که براي نسلهاي آینده تاریخنگاري میکند، در کتاب خود هیچ گاه از تشکیالت دولتهاي یونانی، از 

زنان را نیز، چون خدایان، در روایات خود . ی سخنی با ما نمیگویدوضع زندگی شهرستانها، و از نظامهاي اجتماع

نیاورده است و، از دهان پریکلس زن پرست که به جهت فاحشهاي که خواستار آزادي زنان بود مقام خویش را در 

چه به نیکی، چه به  ;شهرت زن در آن است که نامش کمتر به زبان مردان بیاید: ((خطر افکند، چنین میگوید

  . توسیدید با پرشکوهترین دوره تاریخ فرهنگ روبه روست.)) شتیز

لکن در گیر و دار شکستها و پیروزیهاي جنگی پی در پی، که با هیچ منطقی سازگار نیست، خود را گم میکند و از 

  . وي، حتی پس از مورخ شدن، باز هم سردار جنگی است. حیات فکري و ذوقی آتن نغمهاي نمیسراید

www.IrPDF.com



٩٩١

نباید بیش از اندازه شکوه کنیم که وي چیزي را که نمیخواسته و بر عهده نداشته  ;قدر او بر ما معلوم استبا اینهمه، 

در کار او، دست کم، روش علمی تاریخنگاري، احترام به حقیقت، دقت مشاهده، قضاوت منصفانه، . است ننوشته

نی سخت و دقیق آن داروي نیروبخش روح جزالت بیان، شیوه دلنشین، و اندیشهاي ژرف و موي شکاف، که واقع بی

در این تاریخ از اساطیر و روایات غیر معقول و معجزات نشانی . خیالباف و شاعرانه ماست، از هر جهت نمودار است

از ذکر . توسیدید داستانهاي پهلوانی را میپذیرد، اما سعی دارد که آنها را به نحوي طبیعی و معقول توجیه کند. نیست

درباره کاهنان و پیشگوییهاي ابهامآمیز و بیخطر . هیچ خدایی در کتاب او راه نیافته است. ره سرباز میزندخدایان یکس

آنان با تمسخر سخن میگوید، و به حماقت نیکیاس، که به قول غیبگویان بیشتر اعتماد دارد تا به دانش و معرفت، 

زندگانی و تاریخ . را نیز نمیپذیرد)) تکامل((ی اصل وي به مشیت االهی و قضاي آسمانی اعتقادي ندارد، حت. میخندد

در نظر او تراژدي پست و در عین حال شریفی است که گاه گاه بر اثر ظهور مردان بزرگ ارج و بهایی مییابد و باز در 

سرانجام، پیروزي از آن  ;به عقیده او، نتیجه جنگ دین و فلسفه معلوم است. حضیض خرافه و جنگ فرو میافتد

  . ه خواهد بودفلسف

لکن . پلوتارك و آتنایوس از یکصد مورخ یونانی یاد میکنند که همگی در دوران اعتالي فرهنگ آن کشور میزیستهاند

از . از آن جمله تنها نام و آثار هرودوت و توسیدید برجاي مانده، و دیگران با گذشت زمان یکسره از یادها رفتهاند

  . سطوري پراکنده، چیزي در دست نیستهاي بعد نیز، جز  تاریخنویسان دوره

از صدها درامنویسی که در جشنها و مسابقات دیونوسوسی جایزه . سایر آثار ادبی یونان نیز از این وضع برکنار نیستند

از کمدي نویسان بسیار . از آن سه نیز جز چند اثر معدود به دست ما نرسیده ;میبردند، ما فقط سه تن را میشناسیم

بر روي هم، میتوانیم گفت که از . از فالسفه بزرگ این عصر فقط از دو تن آگاهی داریم ;جاي ماندهفقط یکی بر 

هاي قبل از آن،  از آثار ادبی دوره ;ادبیات پرارج و نقادي شده قرن پنجم یونان، بیش از یک بیستم باقی نمانده است

از . ران به جاي مانده اکثر به آتن تعلق داردآنچه از آن دو. حتی از این مقدار هم کمتر به دست ما رسیده است

این نکته دلیل آن است که سایر نقاط این سرزمین نیز از . شهرهاي دیگر یونان فالسفه بسیار به آتن روي مینهادند

لکن شهرهاي دیگر زودتر مورد محاصره و هجوم بیگانگان واقع شدند، و آثار علمی . نبوغ و استعداد بی بهره نبودهاند

. ما باید از اجزاي پراکنده موجود، درباره وضع کلی آن زمان قضاوت کنیم. دبی آنها بر اثر جنگ و انقالب نابود شدو ا

با اینهمه، از این تمدن میراثی عظیم برجاي مانده است که، هر چند مقدار آن اندك است، بی شک از لحاظ شکل و 

شکل و نظم، اساس ) قدار اندك را سراسر دریافته باشدکیست که حتی همین م(کیفیت ارج و اهمیت بسیار دارد 

نویسنده یونانی، چون همه هنرمندان آن سرزمین، تنها به بیان خواستهاي . اسالیب هنري و ادبی یونان باستان است

وي جوهر مقاصد . خویش قناعت نمیورزد، بلکه در پی آن است که به مایه کار خود شکل و زیبایی نیز ببخشد

ر کوتاهترین عبارات میگنجاند، سپس آن را بر وجهی واضح منظم میکند، و بدان صورتی میدهد که در خویش را د

از مبالغه و کنایه  ;نویسنده یونانی اغلب بیانی مستقیم و عاري از ابهام دارد. عین پیچیدگی ساده و روشن است

خاصیت بارز روح . منطقی فکر میکندرویگردان است، و حتی هنگامی که در تخیالت شاعرانه غوطه ور است، باز 

از این روي، ادبیات . یونانی همین غلبه عقل بر خیال است، و این حکم حتی در حق شعراي مردم نیز صادق است

فهم دانته و میلتن بر ما مشکل است، لکن اوریپید و توسیدید با روح و فکر . و معاصر است)) جدید((یونانی همیشه 

  . ما تعلق دارندما همبستهاند و به عصر 

این بدان سبب است که، گرچه اساطیر تغییر میکنند، عقل انسانی همواره بر یک مدار است، و حیات عقالنی در همه 

  . جا و در همه وقت میان دوستاران خود برادري ایجاد میکند
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فصل هجدهم

  انتحار یونان

  

I  - دنیاي یونانی در عصر پریکلس  

رو شدن با منظره دردناك و غمانگیز جنگ پلوپونزي، به جهان یونانی بیرون از آتیک  بهتر آن است که قبل از رو به

ولی آگاهی ما بر اوضاع کشورهاي دیگر این عصر به قدري ناقص و نامنظم است که باید فقط به . نیز نظري بیفکنیم

برومندي علم و فرهنگ حدس و قیاس توسل جوییم و، بی هیچ دلیل و مدرك، چنین گمان کنیم که این کشورها از 

  . عصر طالیی به میزان کمتري بهرهور بودهاند

، پریکلس، که میخواست غله مصر را در اختیار داشته باشد، بحریهاي عظیم بدان سوي روانه داشت تا 459در سال 

کلس را در اما این لشکرکشی به شکست منجر شد، و از آن پس پریکلس نیز سیاست تمیستو. ایرانیان را از آنجا براند

در طی قرن پنجم، مصر و قبرس . یعنی بر آن شد که جهان را با تجارت تسخیر کند، نه با جنگ ;پیش گرفت

م سه شهر خود را به هم پیوست و آنها را آماده  ق 408ولی رودس آزاد ماند و در  ;همچنان فرمانبردار ایران بودند

شهرهاي . رین مراکز اقتصادي و بازرگانی ناحیه مدیترانه شوندساخت تا، در دوره انتشار فرهنگ یونان، یکی از غنیت

در جنگ موکاله به دست آورده بودند تا پایان دوران عظمت و قدرت  479آسیایی یونان استقاللی را که به سال 

ولی، زمانی که اساس اقتدار آتن متزلزل شد، این شهرها نیز در برابر باج . امپراطوري آتن همچنان حفظ کردند

  . دوباره بی پناه ماندند) ایران(ستانان شاهنشاه بزرگ 

و ائوکسینوس ) دریاي مرمره(هاي پروپونتیس  ، کناره)داردانل(مستعمرات یونانی در تراکیا و سواحل هلسپونتوس 

در . اما بر اثر جنگهاي پلوپونزي گرفتار فقر شدند ;، که در زیر تسلط آتن بودند، رونق و آبادي یافتند)دریاي سیاه(

هاي  راه: دوران فرمانروایی آرخالئوس، مقدونیه از توحش به در آمد و یکی از نیروهاي جهان یونانی را تشکیل داد

و  ;در پال یک پایتخت زیبا بنا گردید ;از کوهنشینان پرطاقت آن سپاهی منظم پدید آمد ;هموار در آن ساخته شد

  بئوسی، در این . و اوریپید، در دربار آن پذیرایی شدندبسیاري از نوابغ یونان، چون تیموتئوس و زئوکسیس 

عصر، پینداروس را به وجود آورد و، با تشکیل اتحادیه بئوسیایی، به یونان سرمشق داد که ممالک مستقل چگونه باید 

. ولی یونان این سرمشق گرانبها را قدر نشناخت ;در جوار هم با صلح و تعاون زیست کنند

یونانی به بالي جنگهاي پی در پی گرفتار بودند و از نفوذ و قدرت تجارت دریایی آتن آسیب و  در ایتالیا، شهرهاي

، پریکلس جمعی را از کشورهاي مختلف یونان گرد آورده، به ناحیهاي نزدیک سوباریس 443در سال . زیان میدیدند

براي تاسیس اتحاد پان هلنی  مقصودش آن بود که ;فرستاد تا در آنجا مستعمره جدید توري اي را تشکیل دهند

پروتاگوراس براي این شهر قانون نامهاي ترتیب داد، و هیپوداموس معمار نیز، براساس یک طرح . تجربهاي کرده باشد

ولی چند سالی بیش نگذشت که . از این طرح در قرنهاي بعد تقلید بسیار شد. مستطیل، آن را خیابان بندي کرد

، بر حسب اصل و منشا خود، به چند حزب و فرقه تقسیم شدند، و اغلب آتنیانی که میان مستعمرات تفرقه افتاد و

  . شاید هرودوت نیز از این گونه کسان بوده باشد. بدان نواحی رفته بودند به آتن بازگشتند

سیسیل، که همواره پرآشوب و پیوسته حاصلخیز و آباد بود، فرهنگ و ثروت خود را روز به روز توسعه و افزایش 

آکراگاس در دوران ترون چنان ثروتمند شد که امپدوکلس . در سلینوس و آکراگاس معابد بزرگ ساخته شد. میداد

مردم آکراگاس هر چه دارند صرف تجمالت و زینت و زیور خود میکنند، چنانکه گویی فردا باید : ((درباره آن گفت

گلون .)) میکوشند که گویی تا ابد زنده خواهند ماند اما، از سوي دیگر، چنان به فراهم ساختن وسایل زندگی ;بمیرند
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وفات یافت، سازمان اداري موثر و شایستهاي براي سیراکوز بر جاي گذارد که به تشکیالت و  478اول، که در سال 

این شهر در دوران هیرون اول، برادر و . نظاماتی که پس از ناپلئون در فرانسه جدید باقی ماند بی شباهت نبود

در سیراکوز . ن گلون، نه تنها مرکز تجارت و ثروت شد، بلکه علم و ادب و هنر را نیز در خود پرورش دادجانشی

دختران ((در آنجا  ;عشرت و تجمل به حدي رسیده بود که ضیافتهاي آن ضرب المثل افراط و اسراف شده بود

شارمندان . د، در شمار قدیسان در میآمدبه اندازهاي فراوان بودند که اگر مردي شب در خانه خود میخسبی)) کورنتی

سیراکوز تیزهوش و حاضر جواب بودند، و سخنرانیهاي بلیغ و دلکش را چنان دوست میداشتند که عمر بر سر آن 

در تئاتر با شکوه خود، در فضاي آزاد و باز، گرد آمده  ;مینهادند و زندگی خویش را در آن راه تباه میساختند

با دشمنان خود  ;هیرون سلطانی بدخلق و خوش نیت بود .میکردنداژدیهاي اشیل را تماشا کمدیهاي اپیخارموس وتر

سیمونیدس، باکخولیدس، پینداروس، و اشیل همیشه با گرمی و مهر . بیدادگري، و با دوستان مهربانی و کرم میکرد

به یاري این جمع بود که هیرون یکچند علم و  ;شدند و از بخشایشهاي او برخوردار بودندبه دربار وي پذیرفته می

  . فرهنگ و هنر یونان را در سیراکوز تمرکز بخشید

مردم سیراکوز تشنه شراب آزادي بودند و، پس از مرگ هیرون، برادر او را . اما انسان نمیتواند تنها با هنر زندگی کند

. د و براي خود دموکراسی محدودي بنیاد نهادنداز سلطنت برکنار ساختن

  . شهرهاي دیگر این جزیره نیز از سیراکوز سرمشق گرفتند و همگی سالطین مستبد خود را از میان برداشتند

طبقات بازرگان، اشرافیت زمینداران را برانداختند و دموکراسی سوداگرانهاي برقرار ساختند که اساس آن نظام 

بعد از قریب شصت سال، جنگ این دوران کوتاه آزادي را قطع کرد چنانکه در عهد گلون . ري بودبیرحمانه برده دا

کارتاژیان شکستی را که، در سه نسل قبل، هامیلکار در هیمرا . نیز جنگی دیگر دورانی دیگر را پایان بخشیده بود

و پانصد کشتی و بیست هزار مرد، به ، با بحریهاي مرکب از هزار 409خورده بود هنوز فراموش نکرده بودند و در 

  . فرماندهی این سپاه نیز با هانیبال، نوه هاملیکار، بود. سیسیل حملهور شدند

این شهر، که در آسایش و نعمت فرو رفته و از تعمیر و تحکیم وسایل دفاعی  ;هانیبال سلینوس را محاصره کرد

لکن آن دو شهر نیز با کندي و اهمالی  ;وز یاري طلبیدخویش غافل مانده بود، در این هنگام از آکراگاس و سیراک

هر  ;پایداري سلینوس در هم شکست و سپاه دشمن به درون آن ریخت. اسپارتی وار به درخواست او پاسخ گفتند

هانیبال از آنجا به . کس زنده مانده بود، یا کشته یا مقطوع النسل شد، و سلینوس جزو امپراطوري کارتاژ قرار گرفت

ا رفت و آن ناحیه را نیز بآسانی گرفت و، براي آنکه روح پدر بزرگ خویش را شاد گرداند، سه هزار زندانی و هیمر

در این هنگام که کارتاژیان آکراگاس را محاصره کرده بودند، طاعونی در میان سپاهیان . اسیر را شکنجه داد و کشت

ولی جانشین وي پسر خویش را . بدین بال گرفتار شد و مردافتاد و اکثر آنان را نابود ساخت، حتی هانیبال خود نیز 

  . زنده در آتش سوخت تا خدایان کارتاژ را بر سر مهر آورد

  . کارتاژیان آکراگاس را گشودند، گال و کامارینا را مسخر ساختند، و به سوي سیراکوز روي نهادند

بود، زمام اختیارات خود را یکسره به  سیراکوزیان وحشتزده، که ضیافتها و جشن و سورهایشان به هم خورده

سیسیل جنوبی را  ;اما دیونوسوس با کارتاژیان از در صلح درآمد. تواناترین سردار خویش یعنی دیونوسوس سپردند

  ). 405(و به نیروي سپاهی که گرد آورده بود، دیکتاتوري دوم را بنیاد نهاد  ;تماما به آنان واگذارد

از این روي،جز سیراکوز و . وي خوب میدانست که پایداري در برابر کارتاژیان بیحاصل استاین کار خیانت نبود، زیرا 

سپاه خود، همه چیز را به آنان تسلیم کرد و بر آن شد که شهر و سپاه را نیرومند سازد تا بتواند، چون گلون، 

  . مهاجمان را از آن جزیره براند
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II -  جنگ بزرگ چگونه آغاز شد  

شه ساده خدا را باید به صورت انسان تصور کند، شارمندان ساده دل نیز سبب جنگ را شخصی، و همچنانکه اندی

حتی آریستوفان نیز، چون مردمان عامی آن روزگار، پریکلس را مسبب جنگ . معموال شخصی واحد، میدانند

  . دانجا لشکر کشیدپلوپونزي میدانست، و معتقد بود که چون مگارا به آسپاسیا اهانت ورزیده بود، پریکلس ب

ظن غالب بر آن است که پریکلس، که در تسخیر آیگینا هیچ تردید نکرده بود، میخواست با تصرف مگارا و کورنت 

کورنت براي یونان به منزله استانبول امروزي براي مدیترانه خاوري . تجارت یونان را یکسره در اختیار آتن قرار دهد

  یعنی دروازه  ;بود

اما علت اساسی جنگ، رشد امپراطوري آتن و تسلط آن بر حیات سیاسی و اقتصادي ناحیه . یک قارهتجارت نیمی از 

بی اجازه آتن . آتن تجارت آنجا را در زمان صلح آزاد گذارده بود، اما با اطاعت و جلب رضایت آن امپراطوري. اژه بود

هاي شمالی غالت و حبوب بارگیري  بندرگاهکشتیهایی که از . هیچ کشتیی نمیتوانست به آبهاي آن دریا راه یابد

متونه، که دچار قحطی و . میکردند فقط به سوي نقاطی رهسپار میشدند که از جانب عمال دولت آتن تعیین شده بود

. خشکسالی شده بود و میخواست اندکی غله و حبوب وارد خاك خود سازد، مجبور شد که از آتن کسب اجازه کند

بر واردات غذایی خود . را براي خود ضرورت حیاتی میدانست، و در حفظ آن از جان میکوشید آتن تسلط بر ناحیه اژه

هاي وصول این گونه مواد به آتیک حفظ و حراست  اتکا داشت، و همه همت خویش را بر آن گماشته بود که از راه

ولی رفته رفته، چون . ادت قرین ساختآتن، با ایجاد امنیت در معابر بینالمللی تجاري، ناحیه اژه را با صلح و سع. کند

وجوهی که این شهرها براي مقابله با ایران پرداخته بودند، . ثروت و غرور شهرهاي تابع افزایش یافت، کار دشوار شد

سال به سال، مالیاتها . صرف تزیین آتن میشد و حتی در راه جنگ آتن با شهرهاي دیگر یونان به کار میرفت

در سال بالغ ) دالر 000،300،2معادل (تالنت  460، تقریبا به 432این هنگام، یعنی در سال سنگینتر میشد، تا در 

هر دعوایی که یک طرف آن از شارمندان آتن بود، یا به جرایم بزرگ مربوط میشد، بایستی به دادگاه . گردیده بود

. ه اطاعت میشداگر شهري در برابر حکم آتن سر فرود نمیآورد، با زور مجبور ب. آتن برده شود

را بسرعت و با کیاست و زیرکی تمام فرو ) 440(، و ساموس )446(، ائوبویا )457(چنانکه پریکلس شورشهاي آیگینا 

چنانکه از گفته توسیدید بر میآید، رهبران آزادیخواه آتن، که آزادي آتنیان را غایت و هدف سیاست خود قرار . نشاند

توسیدید از . اتحادیه شهرهاي آزاد به امپراطوري زور وقدرت تبدیل شده است داده بودند، صریحا معترف بودند که

باید به خاطر داشته باشید که امپراطوري شما حکومتی است : ((چنین میگوید) 427(قول کلئون به مجلس 

تشان نه بدان اطاع. استبدادي بر مردمانی که همواره در صدد آنند که توطئهاي فراهم کنند و شما را از میان برگیرند

جهت است که محبتی دیدهاند، و نیز نه از آن روست که شما براي تامین نفع و رفاه آنان رنج و زیانی بر خود هموار 

. به شما هیچ گونه مهري ندارند. ساختهاید، بلکه فقط بدان سبب سر فرود میآورند که شما را بر خود مسلط میدانند

تضادي که میان آزادیخواهی و استبداد .)) بردار ساخته زور و اجبار استتنها عاملی که آنان را مطیع و فرمان

  . امپراطوري وجود داشت با فردگرایی کشورهاي یونانی به هم آمیخت و به عصر طالیی پایان داد

آتن میکوشید که کورونیا را به امپراطوري . تقریبا همه کشورهاي یونان در مقابل سیاست آتن به مقاومت پرداختند

برخی از . بئوسی در برابر قدرت آتن قد برافراشت و به حراست کورونیا همت گماشت 447ود ضمیمه کند، ولی در خ

. شهرهاي تابع، و چند شهر دیگري که از توسعهطلبی آتن بیم داشتند، براي دفع این خطر، به اسپارت پناه بردند

اما، . دالوري جنگجویان آن را خوب میشناختند اسپارتیان از جنگ اجتناب داشتند، زیرا که قدرت بحریه آتن و

رسم معمول آتن، که در شهرهاي . دشمنی نژادي کهنی که بین اقوام دوریایی و یونیایی وجود داشت شعله گرفت

تابع خود حکومتی دموکراتیک برقرار میساخت، در نظر اولیگارشهاي زمیندار اسپارت سخت خطرناك بود و نظام 
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اسپارتیان چندي از طبقات باالي شهرها پشتیبانی کردند و ظاهرا . همه جا تهدید میکردآریستوکراتیک را در 

. هاي متحد در برابر قدرت آتن پدید آوردند جبه

پریکلس، که در داخل و خارج کشور همه جا خود را در میان دشمنان میدید، از یک سو به کار پرداخته بود، و از 

ب او، سپاه آتن براي حفظ سراسر آتیک کافی بود، و اگر همه مردم آن به حسا. سوي دیگر مهیاي جنگ میشد

گذشته از این، بحریه آتن نیز . سرزمین در شهر آتن گرد میآمدند، نیروي نظامی آتن بخوبی از آنان دفاع میکرد

محصور و مستحکم  هاي دریایی را باز نگاه دارد و غالت و حبوب را از مصر یا از دریاي سیاه به بندرگاه میتوانست راه

پریکلس معتقد بود که اگر کمترین امتیازي به دشمنان داده شود، بی شک منابع غذایی آتن در . آن شهر برساند

با . یعنی میدید که باید یا امپراطور باشد یا از گرسنگی بمیرد ;وضع او چون انگلستان امروزي بود. خطر خواهد افتاد

یر فرستاد و آنان را به تشکیل یک اتحادیه یونانی دعوت کرد، تا بدان وسیله وجود این، به همه کشورهاي یونان سف

اسپارت این دعوت . مشکالت و اختالفاتی را که شهرهاي یونان را به سوي جنگ میکشید دوستانه حل و فصل کنند

عالوه بر این، . را نپذیرفت، زیرا گمان میکرد که با پذیرفتن آن ضمنا تفوق و تسلط آتن را نیز قبول خواهد کرد

توسیدید، در . بدین سبب، طرح پریکلس تحقق نیافت ;دولتهاي دیگر را نیز پنهانی از قبول دعوت آتن باز داشت

در آتن و پلوپونز جوانان بیشماري بودند که، بر اثر کمی عقل : ((عبارتی که ارزش تاریخی بسیار دارد، چنین میگوید

ن مقدمات، و با اینهمه آمادگی، تنها یک حادثه کوچک و محرك براي ایجاد با ای.)) و تجربه، سالح جنگ برداشتند

، کورکورا، که مستعمره کورنت بود، خود را مستقل خواند و بیدرنگ، براي حمایت، به 435در سال . جنگ بس بود

آتن مدد  دموکراتهاي فاتح کورکورا از. کورنت براي تسخیر آن جزیره ناوگانی گسیل داشت. اتحادیه آتن پیوست

جنگی در گرفت، و در آن کشتیهاي آتنی و کورکورایی با ناوهاي . خواستند، و آتن نیز ناوگانی به یاري آنان فرستاد

، پوتیدایا، که شهري بود در جزیره 432در سال . لکن نتیجه قاطع حاصل نشد. کورنتی و مگارایی به هم درآویختند

پریکلس سپاهی بدانجا فرستاد و . ان کورنت بر قدرت آتن طغیان کردخالکیدیکه خراجگذار آتن، ولی از نژاد مردم

شهر را محاصره کرد، ولی پایداري مردم آن دو سال طول کشید، و این به نیروي نظامی و قدرت و اهمیت آن زیان 

ایی به هنگامی که مگارا دامنه کمکهاي خود را به کورنت توسعه داد، پریکلس از ورود کاالهاي مگار. فاحش رساند

اسپارت به آتن پیشنهاد کرد که آن  ;مگارا و کورنت از اسپارت مدد خواستند. بازارهاي آتیک و آتن جلوگیري کرد

. حکم را لغو کند

پریکلس این پیشنهاد را پذیرفت، به شرط آنکه اسپارت نیز اجازه دهد که کشورهاي خارجی با الکونیا داد و ستد 

ر عوض اظهار داشت که آتن، براي حفظ صلح، باید تمام شهرهاي یونان را آزاد و اسپارت امتناع ورزید و د. کنند

پریکلس مردم آتن را بر آن داشت که بر گفته اسپارت اعتراض . یعنی امپراطوري خود را رها کند ;مستقل بداند

  . کنند، و اسپارت، در مقابل، جنگ را آغاز کرد

III  -  از طاعون تا صلح  

کورنت، مگارا،  ;همه کشورهاي پلوپونز، جز آرگوس، به اسپارت پیوستند. به دو دسته تقسیم شد تقریبا سراسر یونان

آتن، در آغاز کار، به پشتیبانی شهرهاي یونیایی و شهرهاي سواحل . بئوسی، لوکریس، و فوکیس نیز چنین کردند

جنگ نیز، چون جنگ بین الملل  در این. دریاي سیاه و جزایر اژه، که چندان رغبتی به جنگ نداشتند، متکی بود

ازیک سو بحریه آتن شهرهاي ساحل پلوپونز را . زمان ما، نبرد اول مسابقهاي بود میان نیروهاي دریایی و زمینی

ویران ساخت، و از سوي دیگر، سپاه اسپارت وارد خاك آتیک شده، محصوالت آن را در اختیار گرفت و زمینهاي 

نگذاشت که سپاهیان به عزم . س همه مردم آتیک را به درون حصارهاي آتن خواندپریکل. کشاورزي را ضایع گردانید

  . آتنیان خشمگین را پند داد که شکیبا باشند تا بحریه آنان کار جنگ را با پیروزي خاتمه دهد. جنگ بیرون شوند
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ترین عوامل بود و نتیجه لکن تنها یک عامل را، که موثر. پیش بینی پریکلس، از لحاظ تدابیر جنگی، درست و بجا بود

 -و شاید ماالریا ) 430(انبوهی جمعیت در شهر آتن موجب بروز طاعون . جنگ بدان بستگی داشت، نادیده گرفت

این بیماري خطرناك سه سال ادامه یافت، و ربع لشکریان و بسیاري از مردم غیر نظامی شهر را به هالکت . شد

مردمان آتیک، که در چنگال بیماري و جنگ رنج میبردند، همگی پریکلس را مسئول این بدبختیها  .رساند

زیرا ظاهرا  ;کلئون و جمعی دیگر به او تهمت میزدند که خزانه عمومی را به مصارف بیهوده رسانیده است. میشمردند

را به شاهان اسپارت رشوه داده است تا آنان را به صلح ترغیب چنین به نظر میرسید که وي مقداري از پول دولت 

پریکلس محکوم شد، از مقامی . کند، و از این روي نمیتوانست حساب دارایی دولت را بدرستی روشن و معلوم سازد

ن تقریبا در هما. بود جریمه داد) دالر 000،300(که داشت برکنار گردید، و مبلغ هنگفتی که جمعا پنجاه تالنت 

ولی مردم آتن، چون براي اداره امور کشور کس . ، خواهر و هر دو پسر شرعیش از طاعون مردند)429سال (وقت 

و براي آنکه ). 429(دیگري را شایسته نیافتند، دوباره او را به فرمانروایی خواندند و مقام نخستین را به وي باز دادند 

صیبتهایی که بر او نازل شده بود دلداریش دهند، قانونی را که او قدرشناسی خود را نسبت به او ابراز دارند و در م

اما دیري . در نتیجه، فرزندي که وي از آسپاسیا داشت به حقوق شارمندي رسید ;خود گذرانده بود ملغا ساختند

گشت به روز به روز ناتوانتر شد و، چند ماه پس از باز ;نگذشت که سیاستمدار پیر نیز به همان بیماري مبتال گشت

لکن، یکی از علل این ترقی، ثروت . در دوران حکومت پریکلس، آتن به اوج عظمت خود رسید. آن مقام، در گذشت

و علت دیگر آن قدرتی بود که دشمنی تقریبا  ;سرشاري بود که از شهرهاي همپیمان، بیرضاي آنان، گرد آمده بود

هنگامی  ;الیی یونان برمبناي درست و سالمی استوار نبوداز این روي، اساس عصر ط. همه کشورها را برانگیخته بود

. که تدابیر سیاسی آتن از حفظ صلح عاجز ماند، بناي حکومت و مدنیت آن فرو ریخت

ان کار ادامه میداد، شاید پیروز پریکلس را تا پای فابیوسیبا اینهمه، چنانکه توسیدید معتقد است، آتن اگر سیاست 

اما جانشینان وي آنچنان صبر و تحمل نداشتند که برنامهاي را که به خویشتنداري و ضبط شجاعانه نیاز . میشد

رهبران جدید حزب دموکراتیک مردمانی تاجرپیشه چون کلئون چرم فروش، ائوکراتس طناب . داشت به کار بندند

کلئون تواناترین . و همواره مردمان را به جنگهاي زمینی و دریایی برمیانگیختند فروش، و هوپربولس چراغساز بودند

پلوتارك در . بیانی بسیار فصیح داشت، به اصول اخالقی پایبند نبود، و فسادش نیز از دیگران بیشتر بود ;آنان بود

به در میکرد و، در وقت سخن وي اولین سخنرانی بود که در میان آتنیان رداي خود را از تن : ((توصیف او میگوید

ارسطو گوید که کلئون سخت شایق بود که با .)) گفتن، با دست بر ران خود میکوفت و مردم را مخاطب قرار میداد

  . جامه کارگران بر کرسی خطابه قرار گیرد

تقالل خویش وي نخستین حلقه سلسله عوامفریبانی بود که، از هنگام مرگ پریکلس تا زمانی که آتن در خایرونیا اس

  . ، بر آن کشور حکمروایی داشتند)338سال (را از دست داد 

بحریه آتن یکی از ارتشهاي اسپارت را در جزیره سفاکتریا، نزدیک پولوس در مسینا،  425هنگامی که در سال 

یه آتن در آغاز، چنان به نظر میرسید که هیچ یک از سرداران بحر. محاصره کرد، کفایت و قدرت کلئون آشکار گشت

و بیشتر (نتوانند آن پایگاه مستحکم را مسخر سازند، ولی کلئون، پس از آنکه از طرف مجلس مامور محاصره آنجا شد 

، چنان با تدبیر و شهامت بدان سوي حملهور گشت که )امید آن بود که بر سر این کار جان خود را ببازد

اسپارت با . و همگان را از کار خویش به حیرت افکند الکدایمونیان را به نحوي بیسابقه مجبور به تسلیم ساخت،

اما . حقارت تمام خواستار صلح شد و قبول کرد که، در ازاي آزاد شدن اسیران اسپارتی، به اتحادیه آتن بپیوندد

در این وقت، . هاي خود، مجلس را از پذیرفتن این پیشنهاد باز داشت و به ادامه جنگ ترغیب کرد کلئون، با خطابه

سال (ئون پیشنهادي مطرح ساخت که بیدرنگ به عمل درآمد و او را در نظر مردم آتن سخت محبوب ساخت کل
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زیرا گفته بود که مردم آتن نباید براي ادامه جنگ مالیاتی بدهند، بلکه براي این مقصود باید بر مقدار خراجی  ;)424

نیز، چون آتن، سیاست کلئون آن بود که تا آخرین  در این شهرها. که شهرهاي تابع امپراطوري میگزارند افزوده شود

هنگامی که طبقات باالي موتیلنه شورش کردند و نظام دموکراسی را . حد امکان از مالداران و دولتمندان پول بستاند

، کلئون بر آن شد که در آن شهر شورش طلب، همه )429(برانداختند و لسبوس را مستقل از آتن اعالم داشتند 

مجلس که شاید در آن وقت فقط از نصف عده اعضا به . کوري را که به سن بلوغ رسیدهاند هالك گرداندکودکان ذ

عالوه یک تن تشکیل یافته بود با پیشنهاد کلئون موافقت کرد و یک کشتی بدان سوي گسیل داشت تا فرمان اجراي 

ما هنگامی که خبر این حکم بیرحمانه در آتن ا. آن کار را به پاخس، سردار آتنی که شورش را فرو نشانده بود، برساند

فرمان نخستین لغو شد، و بیدرنگ  ;انتشار یافت، مردان هوشمندتر مجلس را به تشکیل جلسه دیگري دعوت کردند

این کشتی، پیش از اجراي فرمان مجلس، خود را به پاخس رسانید و از . کشتی دیگري بدان جانب رهسپار گشت

این عده، به پیشنهاد کلئون، و  ;اخس هزار تن از سلسله جنبانان انقالب را به آتن فرستادپ. قتل عام جلوگیري کرد

. بنا بر رسم آن زمان، یکسره کشته شدند

در این هنگام، یکی از سرداران اسپارتی به نام براسیداس شهرهاي شمالی یونان را، که همگی از متحدان آتن یا از 

در همین . کلئون نیز در جنگ با او کشته شد و دین خود را عاقبت ادا کرد. اختتوابع آن بودند، یک به یک مسخر س

جنگ بود که توسیدید، چون دیر به یاري آمفیپولیس رفته بود، مقام خویش را در نیروي دریایی از دست داد و از 

و از این جهت حایز  اقامت در آتن نیز محروم گشت، زیرا که آن شهر همه معادن طالي تراکیا را در اختیار داشت،

اما براسیداس نیز در همان پیکار جان سپرد، و اسپارت، که با تهدید انقالب هیلوتس رو به رو شده . اهمیت بسیار بود

آتن نیز، براي آنکه یک بار هم توصیه رهبر اولیگارشها را پذیرفته باشد، عهدنامه صلح . بود، دوباره خواستار صلح شد

شهرهاي دیگر نیز نه تنها پایان جنگ را اعالم داشتند، بلکه به امضاي پیمان یک اتحاد . ردرا امضا ک) 421(نیکیاس 

  . آتن تعهد کرد که اگر هیلوتس قیام کند، به یاري اسپارت برخیزد. به مدت پنجاه سال گردن نهادند

IV -  آلکیبیادس  

جنگ با ((تبدیل صلح به : دل گرددسه عامل موجب شد که این پیمان پنجاه ساله به یک صلح موقت شش ساله مب

، قرار گرفتن آلکیبیادس در راس حزبی که خواستار تجدید خصومتهاي گذشته بود، و کوشش آتن ))وسایل دیگر

اسپارت در این هنگام به صورت دولتی ضعیف در آمده بود، و متحدینش . براي تصرف مستعمرات دوریها در سیسیل

آلکیبیادس، که آتن را رسما و ظاهرا در حال صلح نگاه . سرباز زده، با آتن متحد شدنداز امضاي موافقتنامه اتحاد با او 

آنها را به یکدیگر پیوسته، ) 418در (داشته بود، دولتهاي متحد خویش را به جنگ با اسپارت برمیانگیخت، و سرانجام 

سراسر یونان را صلحی خشماگین فرا ولی اسپارت پیروز شد، و زمانی کوتاه . در مانتینئا با اسپارت به جنگ افکند

  . گرفت

در این گیرودار، آتن بحریهاي به سوي جزیره دوریایی ملوس گسیل داشت تا آنجا را، به عنوان یک دولت تابع، به 

توسیدید، که در اینجا از جلد مورخ بیرون شده و به صورت یک فیلسوف سوفسطایی یا یک . امپراطوري منضم سازد

درآمده است، در این باره میگویدکه تنها دلیلی که فرستادگان آتن براي عمل خود داشتند این بود تبعیدي انتقامجو 

ما معتقدیم که خدایان، و میدانیم که مردمان، به حکم قانون تغییرناپذیر طبیعتشان، بر . ((که بگویند حق با زور است

نون را ساخته، یا براي نخستین بار بدان عمل کرده چنان نیست که ما این قا. هر جا که بتوانند، فرمانروایی میکنند

مافقط از آن استفاده میکنیم، و میدانیم . پیش از این قانون برقرار بوده، و پس از ما نیز تا ابد برجا خواهد ماند. باشیم

نخواهد که شما یا هر کس دیگر، اگر نیرویی را که اکنون در دست ماست با خود داشته باشد، جز اینکه ما میکنیم 

اما اندکی بعد، چون . مردم ملوس تسلیم نشدند، و گفتند که جز خدایان به کس دیگري اتکا و اعتماد نداریم.)) کرد
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آتنیان هر مرد بالغی . نیروي امدادي سیل آسایی به بحریه آتن افزوده گشت، بال شرط در برابر فاتحین تسلیم شدند

و سراسر آن جزیره را به پانصد تن کوچنشین آتنی  ;ردگی فروختندزنان و کودکان را به ب ;را که یافتند کشتند

آتن از این پیروزي سخت خرسند مینمود، و آماده میشد که موضوع تراژدیهاي درامنویسان خود یعنی . بازگذاشتند

  . انتقام االهی در پی پیروزیهاي گستاخانه را عمال و در عالم واقع نمایش دهد

  . ود که در مجلس کشتار همه مردان و پسران ملوس را خواستار بودندآلکیبیادس یکی از کسانی ب

پشتیبانی وي از هر گونه نیتی اجراي آن را تضمین میکرد، زیرا مردي بود که در آتن شهرت تمام داشت و، به جهت 

درش، پ ;فصاحت بیان، صباحت منظر، تنوع استعدادها، و حتی خطاها و جنایاتش مورد تکریم و ستایش مردم بود

مادرش، که وابسته به آلکمایون و خویشاوند نزدیک پریکلس  ;کلینیاس دولتمند، در جنگ کورونیا کشته شده بود

آلکیبیادس در دوران کودکی . بود، این مرد سیاست را راضی ساخته بود که فرزند وي را در خانه خود پرورش دهد

بیست ساله بود که در پوتیدایا دوش . هره بسیار داشتسخت آشوبگر و رحمت آور بود، لکن از شجاعت و تیز هوشی ب

از قرار معلوم سقراط به این . در جنگ دلیوم شرکت جست) 424(در بیست و شش سالگی  ;به دوش سقراط جنگید

وي را بدان سان به سوي فضیلت و نیکی میخوانده است ((جوانک دلبستگی تمام داشته و، چنانکه پلوتارك میگوید، 

ولی آلکیبیادس گاه . سخنانش اشک از دیدگان جوانک جاري میشده و روحش آشفته میگشته است که از تاثیر

اما سقراط، چون . فریفته چرب زمانی چاپلوسان شده، سقراط را ترك میگفته، و به عیش و عشرت میپرداخته است

کته گویی این جوان مایه حاضرجوابی و ن.)) کسی که در پی بردهاي فراري روان باشد، او را دنبال میکرده است

هنگامی که پریکلس خودرایی مغرورانه او را . اعجاب مردم یونان شده بود، و همه جا سخن از لطف بیان او میرفت

: نکوهش کرده و گفته بود که من خود نیز در جوانی سخنان کنایهآمیز بسیار گفتهام، آلکیبیادس جواب داده بود

یک روز، براي آنکه جرئت حریفان .)) هم و اندیشه بهتر داشتی نمیشناختمتافسوس که من در آن زمان که تو ف((

آشوبگر خود را بیازماید، در پیش همگان، بر چهره یکی از غنیترین و مقتدرترین مردان آتن، که هیپونیکوس نام 

تمنا کرد که با  اما صبح روز بعد به خانه دولتمند بیمزده رفت، جامه از تن برگرفت، و از او ;داشت، سیلی نواخت

. تازیانه وي را عقوبت کند

آلکیبیادس مرد را . پیرمرد چنان مغلوب گشت که دختر خویش هیپارته را به او داد، و ده تالنت جهیز همراه وي کرد

وي با چنان تجمل و شکوهی . راضی کرد که آن مقدار را دو چندان سازد، و سپس اکثر آن را صرف خویش کرد

نقاشان چندي را گماشت تا دیوارهاي  ;اسباب خانه او سخت گرانبها بود ;ر آتن سابقه نداشتزندگی میکرد که د

رمهاي از اسبان مسابقه در آخور بسته بود و غالبا در اسبدوانیهاي اولمپیا پیروزي نصیب او  ;خانهاش را مصور کنند

د، و او بدین مناسبت همه مجلس را به یک بار اسبان وي در این مسابقه جایزه اول و دوم و چهارم را بردن. میشد

کشتیهاي جنگی بسیار فراهم کرده بود، و غالبا هزینه همسرایان نمایشها را شخصا  ;ضیافت خویش خواند

از نداي وجدان و  ;هنگامی که دولت براي جنگها طلب معاضدت میکرد، اعانه وي از همه بیشتر بود ;میپرداخت

در وي راه نداشت، از این روي، در دوران جوانی و اواسط عمر چنان با شور و  زنجیر آداب و رسوم آزاد بود و ترس

اندکی لکنت زبان داشت، لکن این . هیجان به عشرت و عیش میپرداخت که سراسر آتن از شادي وي لذت میبرد

ان خاصیت چنان سخن گفتن او را شیرین ساخته بود که همه جوانان نوخاسته میکوشیدند که چون او لکنت زب

)) کفش آلکیبیادسی((وي براي خود کفشی تازه ساخته بود و دیري نگذشت که همه نوجوانان شهر . داشته باشند

. صدها قانون شکنی کرد و صدها کس را بیازرد، اما کسی را یاراي آن نبود که وي را به دادگاه بخواند. برپاي کردند

تصویر خداوند عشق و شعله آذرخش را نقش کرده بود  زنان روسپی همگی دلباخته او بودند، و وي بر سپر خویش

زنش، پس از آنکه چندگاهی بیوفاییهاي او را . گویی میخواست از این راه پیروزیهاي خود را در عشق نمایان سازد
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اما هنگامی که در حضور آرخون تقاضاي خود را عرضه . بردبارانه تحمل کرد، به خانه پدر بازگشت و آماده جدایی شد

ت، آلکیبیادس او را در آغوش گرفته، از میان کوچه و بازار، به خانه خود برد، و کسی را یاراي آن نبود که وي را داش

اما . از این روي، همسر آلکیبیادس وي را آزادي تمام داد و خود، با درد عشق او، صبر پیش گرفت. از این کار باز دارد

. دمرگ پیش از هنگام وي از قلبی شکسته خبر میده

آلکیبیادس وقتی که پس از مرگ پریکلس به میدان سیاست گام نهاد، تنها یک کس را رقیب خویش دید، و آن 

از این روي، آلکیبیادس جانب پیشه وران را . اما نیکیاس از اشراف طرفداري میکرد. نیکیاس دولتمند و پرهیزگار بود

در نظر وي )) صلح نیکیاسی. ((آتنی سخت سازگار بودگرفت و از استعمارطلبی دم زد، و این با غرور خودخواهی 

، جزو فرماندهان دهگانه انتخاب شد، و از همین جا بود 420در سال . بیاعتبار مینمود، زیرا نام رقیب با آن همراه بود

 هنگامی که مجلس کارهاي او را میستود، تیمون، دشمن. که با طرحهاي جاه طلبانه خود آتن را به جنگ بازگرداند

  . اجتماع و انسان، دلشاد بود و بالها و خونریزیهاي فراوان در آینده میدید

V -  واقعه سیسیل  

آتن بتازگی از جنگ و طاعون خالص یافته، و تجارت . قوه تخیل آلکیبیادس اعمال پریکلس را ضایع و بیحاصل کرد

زندهاي، به مقتضاي طبیعت خویش،  اما هر موجود. دوباره ثروت ناحیه اژه را به سوي آن شهر روانه کرده بود

. هرگز مطامع انسانی و گسترشطلبی امپراطوریها پایان ندارد و در یک جا باز نمیایستد. خواستار رشد و گسترش است

آلکیبیادس در اندیشه آن بود که قلمرو آتن را در سرزمینهاي ثروتمند سیسیل و ایتالیا توسعه دهد، زیرا که شهرهاي 

اگر آتن بر شهرهاي ایتالیا و سیسیل دست . طوري را از غله و مواد خام و مرد جنگی بینیاز میساختندآن نواحی، امپرا

مییافت، منابعی را که براي پلوپونز غذا تهیه میکرد در اختیار میگرفت، و خراجی که او را غنیترین و نیرومندترین 

  . شهر جهان ساخته بود دو برابر میشد

اگر آتن میتوانست بر سیراکوز چیره . ود، و او این اندیشه را بر خود هموار نمیتوانست کردتنها رقیب آتن سیراکوز ب

شود، مدیترانه باختري یکسره در تصرف او میآمد، و آتن به چنان شکوه و عظمتی دست مییافت که پریکلس آن را 

  . حتی در مخیله خویش نمیتوانست دید

سیراکوز دوریایی در یک : هاي، به چند گروه متخاصم تقسیم شده بود، سیسیل، به تقلید کشورهاي قار427در سال 

  . لئونتینی گورگیاس را به آتن فرستاد و یاري طلبید. سمت، و لئونتینی یونیایی در سمتی دیگر

، سگستا چندین 416در این هنگام، یعنی به سال . اما، در آن روزگار، آتن چنان ناتوان بود که هیچ نمیتوانست کرد

به آتن فرستاد و گفت که سیراکوز بر سر آن است که اگر جنگ دوباره آغاز شود، سراسر سیسیل را تصرف  رسول

آلکیبیادس موقع را مغتنم . کرده، حکومت دریایی در آن برقرار سازد و براي اسپارت پول و خوراك فراهم کند

یان کسانی که در یک شهر زندگی شمرده، گفت که یونانیان سیسیل سخت از یکدیگر جدا شدهاند و، حتی در م

باید اندکی شهامت به کار برد، و آن جزیره را یکسره به امپراطوري منضم  ;میکنند، تفرقهاي بزرگ پدید آمده است

براي نژادي که . شک نیست که این امپراطوري باید یا رشد و توسعه یابد، یا رو به تباهی و نیستی گذارد. ساخت

نیکیاس از . ست، هر چند گاه، یک جنگ کوتاه ضروري است تا وي را ورزیده نگاه داردخواستار سیادت و بزرگی ا

مجلس تقاضا کرد که سخنان کسی را که فریفته فزونطلبی خویش است و دیوانهوار سوداي گسترش در سر دارد 

اخالقی رها شده  اما زبان فصیح آلکیبیادس، و خیالپردازیهاي مردمی که در این وقت بیباکانه از قیدهاي. نشنود

مجلس جنگ با سیراکوز را تصویب کرد، و هزینه سنگین جهت تهیه کشتیهاي جنگی . بودند، بر اوضاع غالب گردید

. معین داشت و، گویی براي آنکه شکست آتن مسلم باشد، فرماندهی را به آلکیبیادس و نیکیاس سپرد
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 ;گشت، و همگان در انتظار روز عزیمت ناوها بودند اسباب جنگ با هیجان تبالودي، که از خصایص آن است، آماده

اما پیش از روز عزیمت سپاهیان، واقعهاي روي نمود که شهر . گویی یکی از جشنهاي بزرگ ملی را در پیش داشتند

شبانگاه، شخصی بی نام . آتن را، که از تقوا و درستی تهی و از اوهام و خرافات پر بود، یکسره آشفته و حیران ساخت

شان، گوشها و بینیها و قضینهاي همه تندیسهاي هرمس را، که جهت حفظ امن و سالمت و باروري در برابر و ن

یکی از بازرسان، که از این پیشامد سخت برآشفته بود،  ;ها قرار داشتند، شکسته بود بناهاي عمومی و پارهاي از خانه

جمعی از پیروان آلکیبیادس در حال مستی بدین  گروهی از بیگانگان و بردگان را به شهامت آورده، مدعی شد که

سردار جوان بر این تهمت معترض شد و . عمل شنیع دست زدهاند، و آلکیبیادس خود نیز راهنماي آنان بوده است

اما . خواستار آن گردید که بیدرنگ، قبل از عزیمت سپاه، در برابر دادگاه قرار گیرد تا یا محکوم یا از تهمت مبرا گردد

، ناوگان جنگی آتن رو به راه نهاد، در 415بدین ترتیب، در سال . ان وي کار محاکمه را به تعویق انداختنددشمن

یکی صلحجویی بیزار از جنگ، و دیگري سلحشوري بیباك، که نبوغش بی اثر : حالی که دو کس فرمانرواي آن بود

از اینکه وي کینه خدایان را برانگیخته است  مانده بود، زیرا که در کار خویش استقالل نداشت و دریانوردان نیز

  . بیمناك بودند

هنوز چند روزي از عزیمت ناوگان نگذشته بود که دشمنان آلکیبیادس باز اسناد و مدارك دیگري، که از شهادتهاي 

ه پیشین موثقتر نبود، فراهم کردند و او را متهم ساختند که با دوستانش مراسم مقدس اسرار الئوسی را به سخر

مجلس، به تحریک جمعی کثیر از مردم عامی، کشتی ساالمینیا را گسیل داشت تا آلکیبیادس را گرفته، . گرفتهاند

  . آلکیبیادس حکم را پذیرفت و بر عرشه ساالمینیا درآمد. براي محاکمه به آتن بیاورند

مجلس، که سخت . یختاما هنگامی که کشتی به توریاي نزدیک شد، وي پنهانی خود را به ساحل رساند و گر

و خونش را بر مردم آن  ;به مصادره اموال او فرمان داد ;مبهوت و خشمگین گردیده بود، وي را از آتن تبعید کرد

. کشور مباح ساخت

آلکیبیادس همواره این حکم را ظالمانه میدانست و از اینکه همه کوششهایش در راه کسب قدرت و عظمت با چنین 

از این روي به پلوپونز پناهنده شد، و چون در برابر . ، خاطري آزرده و پریشان داشتحکمی بیحاصل گشته بود

مجلس اسپارت قرار گرفت خود داوطلب شد که به آن دولت یاري کند و آتن را شکست دهد و حکومتی 

ز عقل سلیم و اما کسانی که در بین ما ا: ((توسیدید از زبان وي چنین گوید. آریستوکراتیک در آنجا برقرار سازد

من نیز، چون دیگران، از کیفیت آن آگاه بودم، زیرا بیش از . بهرهاي داشتند، میدانستند که دموکراسی چیست

درباره این موضوع، که سخافت و بیارجی آن آشکار است، هیچ سخن تازهاي . دیگران حق دارم که از آن ناالن باشم

یر سیراکوز اعزام دارد و نیز سپاهی را به فتح دکلیا مامور وي توصیه کرد که اسپارت ناوگانی جهت تسخ.)) نیست

دکلیا شهري بود در آتیک، که تصرف آن به اسپارت توانایی میداد که بر سراسر آتیک، جز آتن، فرمانروایی . سازد

ست بدین ترتیب، دیگر معادن نقره الئوریون خزانه دولت آتن را پر نمیساخت و پایداري وي س. نظامی داشته باشد

اسپارت نیز نصیحت  ;میگشت و شهرهاي تابع، که شکست آتن را مسلم میدانستند، از پرداخت خراج سر باز میزدند

  . او را پذیرفت

ثبات عزم او از اینجا آشکار میشود که با وجود آنکه به شوکت و تجمل خوگرفته بود، روش زندگی اسپارتیان را در 

اك ساده تناول میکرد، جامهاي خشن و بیپیرایه میپوشید، برهنه پاي ممسک و صرفهجو شده بود، خور ;پیش گرفت

راه مییافت، در تابستان و زمستان در نهر ائوروتاس تن میشست، و همه رسوم و قوانین الکدایمونی را صادقانه رعایت 

شد و از او شهبانو دلداده او . با اینهمه، روي خوب و جاذبه شخصی وي همه طرحهایش را بر هم میریخت. میکرد

آلکیبیادس . پسري آورد، و در همه جا مغرورانه با دوستان خود به نجوا میگفت که پدر آن کودك آلکیبیادس است
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نیز، نزد یاران یکدل خویش، عذر این گناه را چنین آورده بود که خواستم تا فرزندانم بر تخت شاهی الکونیا بنشینند، 

آگیس، پادشاه آن سرزمین، که با سپاهیان خویش از پایتخت دور شده . کرد و در برابر این وسوسه پایداري نتوانستم

. آلکیبیادس بآسانی در بخشی از بحریه اسپارت که عازم ایران بود، مقامی به دست آورد. بود، آهنگ بازگشت کرد

یبیاس را شاه، پس از بازگشت، کودك را از حقوق موروث خویش محروم کرد و پنهانی کسانی را برگماشت تا آلک

اما دوستان آلکیبیاس او را باخبر ساختند و وي گریخته، در ساردیس به امیرالبحر ایران، که تیسافرنس . هالك سازند

  . نام داشت، پیوست

هاي جنگی آلکیبیادس  در سوي دیگر میدان جنگ، نیکیاس با چنان مقاومتی مواجه شده بود که تنها تدابیر و حیله

، یک ناوگان اسپارتی، 414در سال . تقریبا سراسر سیسیل به یاري سیراکوز آمده بود. شکندمیتوانست آن را در هم ب

به سرداري گولیپوس، بحریه سیسیل را مدد کرد تا کشتیهاي آتن را در کرانه سیراکوز محاصره کنند و نگذارند که 

د، لکن، به سبب کسوف، از براي نیکیاس و همراهانش فرصت مناسبی پیش آمد که بگریزن. خوراك به آنها برسد

اما صبح روز . گریختن خودداري کردند و منتظر شدند تا فرصت دیگري که خدایان را خوشایند باشد به دست آید

بعد ناگاه خود را در حلقه محاصره یافتند و رو به هزیمت نهادند، و نخست در دریا و سپس در خشکی شکست 

بود، دلیرانه جنگید و سرانجام خود را به رحمت و انصاف مردم  نیکیاس، گرچه بیمار و سخت فرسوده. خوردند

اما بیدرنگ کشته شد، و سایر آتنیانی که اکثر از شارمندان بودند به معادن سیسیل فرستاده  ;سیراکوز باز گذارد

ی از آدمیان در اینجا بود که شارمندان آتنی خود طعم رنجی را که نسلهای. شدند تا بر اثر کارهاي دشوار جان بسپرند

. در معادن الئوریون کشیده بودند چشیدند

VI - پیروزي اسپارت  

تقریبا نیمی از شارمندان آن اسیر یا کشته شده، نیمی از زنان آنان . این مصیبت روحیه آتن را در هم شکست

پایان یافتن بود، و خزانهاي که پریکلس گرد آورده بود نزدیک به . بیشوهر مانده، و کودکان بسیاري یتیم گشته بودند

شهرهاي تابع آتن، چون شکست آن کشور را سخت نزدیک دیده بودند، از پرداخت خراج . بیش از یک سال نمیپایید

، 413در سال . اغلب متحدین وي نیز رهایش ساخته، و بسیاري از آنان به اسپارت پیوسته بودند ;سرباز میزدند

در این . را پی در پی شکسته است، جنگ را دوباره آغاز کرد)) جاه سالهصلح پن((اسپارت به بهانه اینکه آتن پیمان 

. هنگام، اسپارتیها دکلیا را گرفته، قالع آن را مستحکم ساختند، و راه رسیدن غذا از ائوبویا و نقره از الئوریون را بستند

ه بیست هزار نفري به بردگانی که در معادن الئوریون کار میکردند دست به انقالب زدند و به صورت یک گرو

شاهنشاه ایران نیز، چون فرصت را . سیراکوز نیز سپاهی گسیل داشت و به مهاجمین پیوست. اسپارتیان پیوستند

مناسب دید، براي تالفی جنگهاي ماراتون و ساالمیس، بحریه روزافزون اسپارت را از معاضدتهاي مالی خویش بهرهور 

کرد و پذیرفت که به ایران یاري کند تا دوباره بر شهرهاي یونیایی یونان  اسپارت این عمل شرمآور را قبول. ساخت

  . دست یابد

این بهترین نمودار شهامت این مردم است و بر حیات و قدرت  ;آتن ده سال دیگر در برابر دشمنان خود پایداري کرد

مالیات و اعانات، بحریه  با اخذ ;حکومت بر مبناي اقتصادي مستحکمی قرار گرفت. دموکراسی آتن داللت دارد

و تقریبا یک سال پس از شکست سیراکوز، آتن آماده شد که باز به اسپارت در فرمانروایی بر  ;جدیدي فراهم گشت

اما همینکه بهبود اوضاع مسلم شد، اولیگارشها که هیچ گاه از جنگ خشنود نبودند و پیروزي . دریاها رقابت کند

کومت آریستوکراسی در آتن میشمردند، شورشی ترتیب دادند و بر ارکان اسپارت را در حقیقت تجدید حیات ح

مجلس، که از قتل بسیاري از ). 411(حکومت مستولی شدند و یک شوراي عالی چهار صد نفري تشکیل دادند 

ا آن دولتمندان پشتیبان این انقالب بودند، زیر. رهبران حزب دموکرات به وحشت افتاده بود، بر انحالل خود راي داد
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این وضع، سخت . را تنها راه تسلط بر جنگ طبقاتی، که از صفوف پیکار گذشته و به آتن سرایت کرده بود، میدانست

زیرا در انقالب امریکا نیز جنگ و ستیز طبقات . به وضعی که در دوران انقالب امریکا پیش آمده بود شباهت داشت

اولیگارشها چون به قدرت رسیدند، . ریکا و انگلیس شده بودمتوسط با آریستوکراسی موجب اتحاد احزاب لیبرال ام

در این . سفرایی به اسپارت فرستاده، خواستار صلح شدند، و در باطن آماده بودند که سپاه اسپارت را در آتن بپذیرند

که (ا میان ترامنس، رهبر یکی از احزاب اشرافی میانه رو، انقالب دیگري به وجود آورد و شوراي چهارصد نفري ر

براي مدت کوتاهی در آتن حکومتی ). 411(به شوراي پنج هزار نفري مبدل ساخت ) چهار ماهی حکومت کرده بود

که هر دو از جانبداران (توسیدید و ارسطو  ;پدید آمد که از دموکراسی و آریستوکراسی ترکیب یافته بود

. که پس از سولون در آتن صورت پذیرفته بودآن را بهترین و درستترین حکومتی میدانستند ) آریستوکراسی بودند

اما انقالب دوم نیز فراموش کرده بود که غذا و حیات آتن به بحریه آن وابسته است، و مانند انقالب اول، جمله 

. سپاهیان دریایی را، جز معدودي از فرماندهان، از حقوق سیاسی محروم داشته بود

، گفتند که اگر دموکراسی کامل برقرار نشود، ما آتن را محاصره خواهیم دریانوردان، که از این خبر برآشفته بودند

اسپارتیان نیز چون همیشه تاخیر کردند، و حکومت . اولیگارشها چشم امید خود را به سپاه اسپارت دوخته بودند. کرد

  ). 411(تازه به زانو درآمد و دموکراتهاي پیروز سازمانهاي پیشین را دوباره برقرار ساختند 

در این وقت، : آلکیبیادس در نهان پشتیبان شورش اولیگارشها شده بود، و امید داشت که از این راه به آتن بازگردد

دموکراسی که دوباره قدرت یافته بود، او را وعده عفو داد و به آتن بازخواند، زیرا میدانست که آتن پس از تبعید وي 

آلکیبیادس بر آن شد که توفیق . که در کار بود خبري نداشت هایی سختیهاي بسیار کشیده است، اما از دسیسه

از این روي فرماندهی بحریه ساموس را پذیرفت، و با چنان سرعت و توفیقی  ;نهایی خود را در آتن به دست آورد

 از راه داردانل به سوي بخشی از ناوگان اسپارت. بدین کار پرداخت که آتن را براي مدتی کوتاه شادکام گردانید

، شهر خالکدون و بیزانس را پس از یک سال محاصره مسخر )410(شتافت و آن را در کوزیکوس در هم شکست 

سپس، هنگامی که به سوي جنوب باز میگشت، در نزدیکی . ساخت، و از طریق بوسفور غذاي آتن را تامین کرد

چون به آتن بازگشت . ست دادجزیره آندروس، با بخش دیگري از بحریه اسپارت مواجه شد و آن را بآسانی شک

گناهانش از یادها رفت، و تنها : ، همه مردم آتن به استقبالش شتافتند و با گرمی و مهر تحسینش گفتند)407(

اما آتن، در . چیزي که بر جاي ماند، ذکر نبوغ و ستایش کارهاي او بود و نیز نیاز سخت آتن به سرداري الیق و مقتدر

ستود، فراموش کرده بود که جهت پرداخت هزینه سپاهیان،  کیبیادس را سرافرازانه میآن هنگام که پیروزیهاي آل

بخش عمده . اما یک بار دیگر، بیاعتنایی آلکیبیادس به اصول اخالقی موجب خسران او شد. نقدینهاي بهر او بفرستد

رد، و به او گفت که از بندرگاه به فرماندهی مردي به نام آنتیوخوس بازگذا) نزدیک افسوس(ناوگان خود را در نوتیوم 

سپس خود، با سپاهی اندك، به کاریا رفت تا از طریق نامشروع . دور نشود و به هیچ روي خود را گرفتار جنگ نسازد

اما، در غیاب او، آنتیوخوس، که شیفته نام بود، بندرگاه خود را ترك گفت و به . هزینه سپاه خویش را فراهم آرد

لوساندروس این اهانت را پذیرفت، در جنگی . ت، که زیر فرمان لوساندروس بود، حملهور گشتبخشی از ناوگان اسپار

). 407(تن به تن وي را به خاك افکند، و بیشتر کشتیهاي آتنی را یا به تصرف خود در آورد یا در دریا غرقه ساخت 

و توبیخ آلکیبیادس پرداخت، و چون این خبر به آتن رسید، مجلس، باز با همان شتاب همیشگی خویش، به شماتت 

آلکیبیادس، که در این هنگام نه تنها از آتن، بلکه از اسپارت نیز بیمناك بود، . او را از فرماندهی سپاه معزول داشت

. ناگزیر به بیتینیا پناهنده شد

روپولیس را ذوب کنند و ها و هدایاي معبد آک هاي مجسمه آتن، که به تنگنا افتاده بود، فرمان داد تا همه طالها و نقره

بدین ترتیب، یکصد و پنجاه کشتی جنگی بزرگ ساخته شد، و فرمانی صادر . آن را به کار تهیه ناوگان تازهاي بزنند
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گشت که هر بردهاي که در این جنگ شرکت جوید، آزاد به شمار خواهد آمد، و هر بیگانهاي که به دفاع آتن 

شکست داده، از  406این بحریه جدید بخشی از ناوگان اسپارت را در سال  .برخیزد، به شارمندي پذیرفته خواهد شد

اما در این وقت . دور کرد، و آتن بار دیگر از شادي پیروزي سرمست شد) واقع در جنوب لسبوس(جزایر آرگبنوساي 

در طوفان  خبر رسید که بحریه دشمن بیست و پنج کشتی آتنی را غرق ساخته، و سرداران آتنی سرنشینان آنها را

آنها که مزاجی آتشین و طبعی  ;مجلس از این خبر باز خشمگین و آزرده خاطر گشت. دریا به دست مرگ سپردهاند

بی شکیب داشتند زبان به شکوه و ناله گشادند که این مردگان، چون مزاري ندارند، ارواح بی آرامشان همواره در 

ت به در بردهاند و در نجات دیگران نکوشیدهاند باید به کیفر و کسانی که جان به سالم ;جهان سرگردان خواهد بود

سقراط، که . را خواستار شدند) از جمله فرزند پریکلس از آسپاسیا(از این روي قتل هشت تن از سرداران فاتح . برسند

اض شدید اما، علی رغم اعتر. بر حسب اتفاق در این زمان عضو هیئت رئیسه بود، از طرح این پیشنهاد ممانعت کرد

لکن چند روزي . وي، مجلس در این باره راي موافق داد، و حکم، به همان سرعت که صادر شده بود، اجرا شد

در این میان، اسپارتیان، که بر اثر . نگذشت که مجلس از کرده نادم گشت و مسببان این امر را به مرگ محکوم کرد

ما بالغت و سخندانی کلئوفون مست، مجلس را از پذیرفتن ا ;شکست ناتوان گشته بودند، دوباره خواستار صلح شدند

  . این پیشنهاد بازداشت

اکنون بحریه آتن، به فرماندهی سردارانی که چندان جنگ آزموده نبودند به سوي شمال رهسپار شد، تا در دریاي 

  . مرمره با سپاه اسپارت که زیر فرمان لوساندروس بود رو به رو شود

ها گزیده بود، میدید که بحریه آتن در ناحیه آیگوس پوتاموس، نزدیک  هی که در کوهآلکیبیادس، از پناهگا

از این روي جان خود را به مخاطره افکند، از کوه به زیر آمد و، بر . المپساکوس، جایگاه خطرناکی اختیار کرده است

نان اندرز وي را حمل بر غرض اما آ. ساحل دریا، فرماندهان آتنی را نصیحت کرد که در محل امنتري مقام بگیرند

از بحریه آتن،  ;روز بعد جنگ به مرحله نهایی رسید. کردند و به او یادآور شدند که فرماندهی سپاه دیگر با او نیست

لوساندروس فرمان داد تا سه هزار تن اسیر آتنی را  ;ناو جنگی بود، فقط هشت کشتی باقی ماند 208که داراي 

یادس، چون شنید که لوساندروس به قتل او نیز فرمان داده است، در فروگیا به فرناباذ، آلکیب. یکباره هالك سازند

اما شاه ایران، بر . فرناباذ وي را در قصري مقام داد و یکی از روسپیان را به خدمتش گماشت. سردار ایرانی، پناه برد

دو مردي که مامور قتل آلکیبیادس  .اثر وسوسه لوساندروس، به سردار خود فرمان داد که میهمان خویش را بکشد

آلکیبیادس برهنه از خانه بیرون شد تا به تنهایی براي نجات . بودند، قصر او را محاصره کردند و در آن آتش زدند

ها و تیرهاي دشمن جسمش را از هم  اما پیش از آنکه از تیغش زخمی به دشمنان برسد، نیزه. جان خویش بجنگد

نامرادیهاي بغایت غم . او بزرگترین نابغه نظامی یونان بود ;و شش سالگی کشته شد آلکیبیادس در چهل. شکافت

. انگیزش در تاریخ آن کشور بینظیر است

لوساندروس، که در این هنگام فرمانرواي مطلق ناحیه اژه شده بود، با ناوگان خود از شهري به شهر دیگر میرفت، 

  . گارشی پیرو اسپارت را جایگزین آنها میساختدموکراسیها را برمیانداخت، و حکومتهاي اولی

مردم آتن، با دلیري خاص خود، در برابر این . هاي آتن را مسدود ساخت چون بآسانی به شهر پیرایئوس درآمد، راه

اما ذخیره خوراکشان در سه ماه به پایان رسید، و کوي و برزن از اجساد مردگان و مردانی که . پیشامد پایداري کردند

لوساندروس براي صلح شرایطی پیشنهاد کرد که معتدل و در عین حال سخت ناگوار . ال نزع بودند، پر شددر ح

وي میگفت که آتن را ویران نخواهد ساخت زیرا این شهر در روزگاران گذشته شرافتمندانه به یونان خدمت . مینمود

از میان برداشته شود، )) دیوارهاي طویل((که اما میخواست . کرده است و نیز مردم آنجا را به بردگی نخواهد گرفت

اولیگارشهاي تبعید شده به آتن بازگردند، از کشتیهاي جنگی جز هشت ناو آنچه باقی مانده است به تصرف اسپارت 
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آتن نخست اعتراض کرد، و سپس تسلیم . درآید، و آتن تعهد کند که در جنگهاي بعد مجدانه پشتیبان اسپارت باشد

  . شد

هاي تبعید شده بازگشتند و به یاري لوساندروس، و به رهبري کریتیاس و ترامنس، حکومت را در دست اولیگارش

ي یونانی از وقایع گذشته درسی ))بوربونها((این ). 404(تشکیل دادند )) سی نفري((گرفتند و براي آتن یک شوراي 

هر  ;را به سوي قدرتهاي بیگانه متوجه ساختنداموال تاجران دولتمند بسیار را مصادره کردند و آنان  ;نگرفته بودند

باراندازهاي بندرگاه پیرایئوس را، که یک هزار تالنت ارزش داشت، به سه تالنت  ;چه در معابد بود به یغما بردند

هر یک از مردم  ;پنج هزار تن از دموکراتها را تبعید کردند و هزار و پانصد تن از آنان را به قتل رساندند ;فروختند

. و آزادي تعلیم، تجمع، و بیان را از میان برداشتند ;ن را که به علل سیاسی یا شخصی نمیپسندیدند، کشتندآت

شوراي سی نفري، براي . کریتیاس، که خود شاگرد سقراط بود، استاد را از بحث و جدل آزاد در مجامع منع کرد

. تن دیگر فرمان داد تا لئون دموکرات را گرفتار سازنداینکه سقراط را با کارهاي خود موافق قلمداد کند، به او و چهار 

. آن چهار تن اطاعت کردند، اما سقراط فرمان را نپذیرفت

تعداد، و حتی وسایل مادي کسانی . با افزایش جنایات و تبهکاریهاي اولیگارشها، همه گناهان دموکراسی از یادها رفت

هنگامی که هزار . ین بیدادگریها بودند، روز به روز زیاده میگشتکه از این وضع به ستوه آمده و در صدد قطع ریشه ا

تن از دموکراتهاي مسلح، به سرداري تراسوبولوس، به پیرایئوس نزدیک شدند، شوراي سی نفري دریافت که جز 

  . هواخواهان بسیار مقرب کس دیگري به حمایتش برنخواهد خاست

تراسوبولوس به آتن درآمد و حکومت . ا شکست خورد و کشته شدکریتیاس سپاه اندکی گرد آورد و به جنگ رفت، ام

فقط چند تن از : مجلس، به راهنمایی وي، نهایت اعتدال را به جا آورد). 403(دموکراسی را دوباره برقرار ساخت 

سانی سایر ک. سران انقالب را به مرگ محکوم ساخت، و به آنان اختیار داد که براي نجات جان خود آتن را ترك کنند

و حتی یکصد تالنتی را که حکام اسپارتی به  ;را که از اولیگارشها حمایت کرده بودند مشمول عفو عمومی قرار داد

این روش انسانی و مدبرانه سرانجام آرامشی را که آتن مدت یک نسل از . شوراي سی نفري وام داده بودند پس داد

  . آن محروم بود به وي بازگرداند

VII  - مرگ سقراط   

شگفت آنکه دموکراسی بازگشته تنها در حق حکیم سالخوردهاي ظلم کرد که هفتاد سال از عمرش گذشته بود و 

اما همان آنوتوس معروف که، چند سال پیش از آن، سقراط در . هیچ گونه آسیبی از او به حکومت نمیتوانست رسید

کشیده بود، اکنون از رهبران حزب فاتح )) فساد(( محاورات خویش او را تحقیر کرده و، به قول خود او، فرزندش را به

لکن، بر روي هم، از نیکی و فضیلت . وي، در همان زمان، سقراط را به انتقام خویش تهدید کرده بود. به شمار میرفت

در سپاه تراسوبولوس دلیرانه جنگید، جان اولیگارشهایی را که سربازانش اسیر کرده بودند نجات داد، و : بهره داشت

و او  ;شوراي سی نفري، در زمان قدرت خود، اموال وي را مصادره کرده بود. در صدور فرمان عفو عمومی دست داشت

در این هنگام، بر هیچ یک از کسانی که داراییش را خریده بودند زیانی نزد، و ثروت خوش را باز همچنان در تصرف 

برد که در آن روزگار که خود در  وي هرگز از یاد نمی. آنان گذارد، لکن در حق سقراط هیچ گونه جوانمردي نکرد

آتش کینه آنوتوس از . تبعید به سر میبرد، فرزندش در آتن معاشر سقراط بوده، و عمر به میخوارگی میگذارده است

کریتیاس را حاکمی ) اگر گفته گزنوفون را بپذیریم(دانستن اینکه سقراط فرمان شوراي سی نفري را اطاعت نکرده و 

در نظر او، سقراط بیش از هر سوفسطایی دیگري در سیاست و اخالق تاثیر بد . ار میشمرده است، فرو نمینشستجب

و با  ;بنیان اخالقیات را ویران کرده ;وي میگفت که سقراط در اساس اعتقادات مذهبی خلل وارد ساخته. داشته است

کریتیاس، فرمانرواي خونخوار، از . گردانیده است انتقادات پیدرپی، ایمان آتنیان را به تشکیالت دموکراسی سست
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شاگردان او، و آلکیبیادس خائن و تبهکار دوست و معشوقش بوده، و خارمیدس، که سرداري سپاه کریتیاس را بر 

 .استعهده داشت و اندکی پیش از این در جنگ با دموکراسی کشته شد، از نخستین محبوبان وي به شمار میرفته 

. آنوتوس مصلحت را در آن میدید که سقراط از آتن بیرون رانده شود، یا هالك گردد

وي به معتقدات عمومی اهانت میورزد ((، آنوتوس، ملتوس، و لوکون سقراط را متهم ساخته، گفتند که 399در سال 

ذیرفته است نمیشناسد و در عوض از موجوداتی پلید و شیطانی و گناهکار است، زیرا خدایانی را که دولت پ

محاکمه در دادگاه عمومی صورت  )).استسخن میگوید، و نیز گناه دیگر او تباه کردن جوانان ) فرشتگان سقراطی(

هیچ وسیلهاي در دست . امی و تعلیم نیافته، در آنجا حاضر بودندگرفت، و تقریبا پانصد تن از شارمندان آتن، اغلب ع

اما میدانیم که . نیست تا بدانیم که افالطون و گزنوفون دفاع سقراط را با چه اندازه دقت و درستی گزارش دادهاند

ت گزنوفون سقراط نقل میکند، از بسیاري جهات، با روای)) دفاع((افالطون در دادگاه حضور داشته، و شرحی که از 

افالطون گوید که سقراط به تاکید از اعتقاد خود به خدایان دولتی سخن گفت، و حتی الوهیت . موافق و مطابق است

شما نخست گفتید که من به خدایان اعتقادي ندارم، و دوباره گفتید که نیمخدایان را . ((ماه و خورشید را نیز پذیرفت

سپس با .)) شما به وجود استر قایل شوید و وجود اسب و خر را انکار کنیدبر این وجه، ممکن است که . ... میپرستم

 ;دیرگاهی است که مردم بسیار بر من تهمتهاي ناروا زدهاند: اندوه تمام از تاثیر هجوهاي آریستوفان سخن میگوید

نوتوس و من از این مردم بیشتر بیم دارم تا از آ. سالهاست که همچنان در حق من سخنان نادرست میگویند

زیرا که اینان زمانی به نکوهش من پرداختند که شما کودك بودید، و دروغهایشان اذهان شما را تسخیر ... یارانش،

اینان میگفتند که مردي به نام سقراط پیدا شده است که بسیار فرزانه است، درباره آسمانهاي باالي سر و . میکرد

. بیم من بیشتر از این گروه است. حق و خطا را صواب جلوه گر میسازدزمین زیرپا اندیشه و تفحص میکند، و باطل را 

هاي آنان را میشنوند، سخت در این  زیرا که این خبر را این گونه کسان که در همه جا میپراکنند، و مردمی که گفته

ست که مرا آماج تیر این دشمنان بسیارند، و دیرگاهی ا. گمانند که ارباب این گونه تفحصات خدایان را باور نمیدارند

اینان زمانی مذمت مرا آغاز کردند که شما سخت تاثیرپذیر، یعنی کودك، یا شاید در عنفوان جوانی . بهتان ساختهاند

. بی شک، چون کسی نبود که پاسخی گوید، هر چه میگفتند پذیرفته میشد ;بودید

را نمیتوانم گفت، جز یکی، که شاعر کمدي  اما تاسف در این است که من هیچ یک از آنان را نمیشناسم و نامشان

  . کیفیت این اتهام چنان است که گفتم، و شما خود آن را در کمدي آریستوفان دیدهاید. ... نویس است

سقراط مدعی است که رسالت االهی دارد تا خوب و ساده زیستن را به مردم بیاموزد، و هیچ تهدیدي او را از اجراي 

  . این نیت باز نمیدارد

اي مردم آتن، در آن هنگام که سرداران منتخب شما در جنگهاي پوتیدایا و آمفیپولیس و دلیوم فرمانرواي من بودند، 

اکنون که به گمان خویش از جانب . چون دیگران، رویاروي مرگ، از جایگاهی که برایم معین شده بود دور نگشتم

و دیگران به کاوش پردازم، اگر از بیم مرگ، وظیفه خویش خدایان رسالت یافتهام تا فیلسوف باشم و در اندرون خود 

اي سقراط، این بار تو را بخشودم، به شرط آنکه : اگر شما بگویید... را رها سازم، آیا کردارم شگفتانگیز نخواهد بود

شما را اي مردم آتن، : من در پاسخ خواهم گفت... ها نباشی و به این گونه تفحصها نپردازي، دیگر در این اندیشه

تا جان و نیرو در کالبد دارم،  ;دوست دارم و بزرگ میشمارم، اما مرا اطاعت خدا واجبتر است تا پذیرفتن خواست شما

و به هرکس برسم، به شیوه خود، اندرزش خواهم داد و  ;هرگز از تعلیم فلسفه و ممارست بدان دست نخواهم برداشت

تو که شارمند شهر بزرگ و توانا و هوشیار آتنی، چرا اینهمه  مجابش خواهم ساخت و خواهم گفت کهاي دوست من،

میکوشی که ثروت و افتخار و شهرت به دست آري، و هیچ بر سر آن نیستی حکمت بیاموزي و حقیقت را بشناسی از 
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نید، و زیرا چه مرا بیگناه شمارید و آزاد ک. این روي، اي مردم آتن، به شما میگویم که چنان کنید که آنوتوس میگوید

  . چه نکنید، من هرگز از راه خویش باز نمیگردم، حتی اگر صد بار کشته شوم

چنین به نظر میرسد که در اینجا داوران سخن او را بریده و از آنچه در نظرشان گستاخی بوده است بازش داشتهاند، 

  : اما وي با غروري بیشتر به گفتار خود ادامه میدهد

زیرا اگر مرا هالك گردانید،  ;ی چون مرا بکشید، به خود زیان بیشتر زدهاید تا به منباید به شما بگویم که اگر کس

: در اینجا اگر تشبیهی مضحک و سخیف به کار برم، بر من خرده مگیرید. کس دیگري چون من بآسانی نتوانید یافت

زرگ و نجیب، که من چون خرمگسی هستم که از جانب خدا به دولت داده شدهام، و دولت همچون اسبی است ب

و چون شما نمیتوانید . ... سنگینی جثه از تند رفتن بازش داشته، و باید مهمیزي او را به جنبش حیات برانگیزد

  . بآسانی کسی چون من بیابید، بهتر است که از کشتن من چشم بپوشید

اگر در مدافعات خود  .اکثریت ناچیزي که فقط شصت راي با اقلیت تفاوت داشت، سقراط را به مرگ محکوم ساخت

در آغاز، حتی . اندکی آشتی طلب میبود، شاید تبرئه میشد و میتوانست به جاي مرگ به عقوبت دیگري محکوم شود

اما سپس، بر اثر درخواست افالطون و دوستان دیگر خود، و با ضمانت این جمع، قبول  ;این امتیاز را نیز نمیپذیرفت

بار دیگر داوران راي دادند، و این بار سقراط با هشتاد . بپردازد) دالر 3000( کرد که جرمانهاي به مبلغ سی مسینا

. راي بیش از آراي پیشین محکوم شد

رشوه ) اگر گفته افالطون را قبول کنیم(کریتون و یاران دیگر . هنوز براي سقراط فرصت باقی بود که از زندان بگریزد

اما سقراط خود تا آخرین لحظه . توس نیز امیدوار بود که کار بدینجا بینجامدشاید آنو ;دادند و راه فرار او را باز کردند

فقط باید از پررنجترین سالهاي عمر ((وي احساس میکرد که چند سالی بیشتر زنده نخواهد بود، و . در زندان بماند

)). د، چشم بپوشدخویش، یعنی از آن دوران که همه کس قواي فکري و ذهنی خود را در حال نقصان و زوال میبین

وي به جاي آنکه پیشنهاد کریتون را قبول کند، از لحاظ علم اخالق به سنجیدن آن پرداخت و به شیوه جدلی 

در مدت یک ماهی که وي پس از . خود آن را مورد بحث قرار داد، و بازي منطق را به نهایت رساند) دیالکتیکی(

و چنین به نظر  ;ردان و پیروانش هر روز به دیدارش میرفتندمحاکمه و قبل از قتل در زندان به سر میبرد، شاگ

از قراري که افالطون ذکر میکند، سقراط با سر . میرسد که تا آخرین دم بآرامی با آنان سرگرم سخن گفتن بوده است

یده اي فایدو گمان میکنم که فردا این گیسوان زیبا بر: ((و زلف فایدو جوان بازي میکرده و به وي میگفته است

سقراط . کسانتیپه خردسالترین کودك خویش را در آغوش گرفته و اشکریزان به نزد شوي آمد. در سوگواري)) شوند

اي : ((یکی از شاگردان دلبسته و پرشور گفت. دلداریش داده به کریتون گفت که وي را باز به خانهاش برساند

دیودوروس گوید که پس )) خواستی مرا بحق بکشندپس می: ((سقراط در پاسخ گفت.)) سقراط، تو را بناحق میکشند

. از مرگ سقراط مردم آتن از عمل خویش پشیمان شدند و کسانی را که به وي تهمت زده بودند نابود ساختند

کسانی : اما پلوتارك داستان را به نحو دیگر نقل میکند. سویداس روایت میکند که ملتوس را آتنیان سنگسار کردند

م ساخته بودند، چنان مغضوب مردم شدند که هیچ شارمندي آتش آنان را بر نمیافروخت، به که سقراط را مته

چنان شد که این گروه، از  ;پرسشهاشان پاسخ نمیگفت، و به آبی که آنان خود را در آن شسته بودند دست نمیزد

 ;ملتوس به قتل رسید دیوجانس الئرتیوس چنین آورده است که. شدت نومیدي، سرانجام خود را به دار آویختند

   .نداریمما هیچ بر درستی این روایتها یقین . و آتن به یادبود سقراط تندیس وي را از برنز ساخت ;آنوتوس تبعید شد

هایی که در ملوس به کار قساوت. آتن از جسم و روح فرسوده گشته بود. با مرگ سقراط عصر طالیی به آخر رسید

رفت، حکم ظالمانهاي که درباره موتیلنه صادر شد، اعدام سرداران آرگینوساي، و قربان کردن سقراط بر محراب دینی 

که در حال نزع بود، همه، از تباهی اخالقیی سرچشمه میگرفت که بر اثر جنگهاي مداوم و مصایب جانکاه پدید آمده 
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لشکرکشیهاي اسپارت خاك آتیک را ضایع کرده و درختان . آتن بیسامان شده بودهمه نظامها و تشکیالت . بود

خزانه  ;زیتون را سوخته بود، بحریه آتن نابود شده، تسلط بر منابع غذا از دست رفته، و تجارت رو به تباهی نهاده بود

ارمندان هالك شده و دو سوم ش ;مالیات سنگین ثروتهاي خصوصی را به نیستی کشیده بود ;دولت چیزي نداشت

زیان و آسیبی که از لشکرکشیهاي ایران به آتن وارد شد، با گزندي که از جنگهاي پلوپونزي بر حیات و ثروت . بودند

یونان، پس از جنگهاي ساالمیس و پالتایا، سخت فقیر و درمانده، اما از فخر و غرور و . آن رسید قابل قیاس نبود

اما روح آتن چنان زخم ژرفی برداشته بود که دیگر . یونان باز دچار فقر شده بوددر این هنگام، . شهامت سرشار گشت

. امید بهبود آن نمیرفت

دیگري آگاهی وي  ;یکی بازگشت دموکراسی، به زعامت مردانی دادگر و معتدل: دو چیز آتن را از سقوط باز میداشت

ی پدید آورده که در هیچ دورانی از تاریخ بشر بر اینکه در شصت سال گذشته، حتی در زمان جنگ، چنان هنر و ادب

اما قدرت و تحرکی که ایشان . آناکساگوراس تبعید گشته، و سقراط به قتل رسیده بود. نظیر آن به وجود نیامده است

. به فلسفه داده بودند موجب شد که از آن پس اندیشه یونانی در آتن تمرکز یابد و در آنجا به دوره عظمت خود برسد

ها و نظراتی که پیش از این دوران هنوز شکل معین و قطعی پیدا نکرده بودند، در این زمان رو به کمال نهاده،  شهاندی

نیز،  ;به صورت سیستمهاي فلسفی بزرگی درآمدند که، در طی اعصار بعد، انگیزه نهضتها و تحوالت فکري اروپا شدند

بی ترتیب به دست سوفسطاییان دوره گرد صورت میگرفت، در همین روزگار، تعلیمات عالی که بر وجهی نامنظم و 

ها بودند که، چنانکه توسیدید قبل از دوران کمال  همین دانشگاه. هاي تاریخ سپرد جاي خود را به نخستین دانشگاه

 خونریزیها و آشوبهاي جنگ، سنتهاي هنري را یکباره تباه. ساختند)) مکتب سرزمین یونان((آنها گفته بود، آتن را 

نساخته بود، و قرنها بعد از این دوران، مهندسان و مجسمه سازان یونانی، در سراسر ناحیه مدیترانه، به ساختن و 

آتن از میان یاس و حرمان شکست، باز مردوار قد برافراشت و ثروت و . پرداختن عمارتها و کاخها اشتغال داشتند

  . خزان عمرش پرثمر بود: فرهنگ و قدرت تازه به دست آورد

  

  

فصل نوزدهم

  فیلیپ

  

I  - امپراطوري اسپارت  

اکنون اسپارت بود که مدت زمانی سیادت دریایی یونان را به دست آورد و با پیروزي خود، که غرور آن را به حضیض 

اسپارت به شهرهایی که روزگاري تحت تسلط آتن بودند، . ذلت کشاند، بر دفتر تاریخ فصل غمانگیز دیگري افزود

بر آنها تحمیل کرد، و ) میلیون دالر 6(داده بود، ولی اکنون به جاي آن ساالنه باجی برابر با هزار تالنت  وعده آزادي

در هر یک از آنها حکومتی آریستوکراتیک، به ریاست یک نفر حاکم الکدایمونی، به وجود آورد که یک پادگان 

دوردست مسئول بودند، چنان ) افورها(ران سلطنتی این حکومتها، که فقط در برابر ناظ. اسپارتی آن را حمایت میکرد

به ظلم و فساد دست آلودند که در اندك زمانی امپراطوري جدید بیش از امپراطوري کهن مورد نفرت مردم قرار 

در خود اسپارت، سیل پول و هدایاي شهرهاي اسیر و متنفذان چاپلوس نیروهاي داخلی را، که از مدتها پیش . گرفت

تا آغاز قرن چهارم، طبقه حاکمه کمکم چنین آموخته بود که در جوار زندگی . یده بودند، تقویت کردبه فساد گرای

حتی افورها، جز براي حفظ ظاهر، از رعایت انضباط  ;ساده مردم خود به خلوت زندگی پرتجملی در پیش گیرد
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ریه، به دست زنان افتاده بود، و از قسمت زیادي از زمینها، به وراثت یا به صورت مه. لوکورگوسی دست کشیده بودند

این رهگذر، خانمهاي اسپارتی، که از نگاهداري و تربیت فرزندان ذکور معاف بودند، چنان فراغتی در زندگی پیدا 

تقسیم مکرر بعضی . کرده، و نسبت به موازین اخالقی چندان سهل انگار شده بودند که هیچ شایسته نامشان نبود

ها را سخت به فقر کشانده بود، تا آنجا که قادر نبودند سهم خود را به خزانه عمومی  دهامالك بسیاري از خانوا

حال آنکه ثروتهاي بزرگ، از طریق ازدواجهاي درون . بپردازند، و در نتیجه حقوق شارمندي خود را از دست میدادند

ارسطو  .برمیانگیختخشم فراوان  بود کهمتمرکز شده )) برابران((خانوادگی و توارث، چنان در دست بقایاي معدود 

برخی از اسپارتیها زمینها و امالك وسیعی دارند، پارهاي دیگر هیچ ندارند، همه زمینها در دست عدهاي : ((مینویسد

آزرده و خشمگین ) اسیران(هیلوتس طبقه متوسط محروم از حق راي دادن، پسر پریویکوي محروم و .)) معدود است

جماعتی را تشکیل میدادند سخت ناآرام و کینهتوز، که نمیگذاشتند حکومت فرصت و فراغتی کافی براي عملیات 

. نظامی خارجی، که الزمه حکومت امپراطوري بود، داشته باشد

، کوروش کوچک بر برادر خود 401ل در سا. در این زمان، جنگهاي داخلی ایرانیان در سرنوشت یونانیان تاثیر میکرد

اردشیر دوم شورید، از اسپارت کمک طلبید، و ارتشی از هزاران یونانی، و سربازان داوطلب، که بعد از اتمام ناگهانی 

. دو برادر در کوناکسا، در ملتقاي رودهاي دجله و فرات، به هم رسیدند. جنگ پلوپونزي بیکار مانده بودند، بسیج کرد

ارتش او، جز یک لشکر دوازده هزار نفري یونانی که در اثر سرعت  ;کوروش مغلوب شد و به قتل رسید در این جنگ،

این یونانیان، که . انتقال و تیزپایی توانست از معرکه جان به در برد و خود را به داخل بابل برساند، نابود یا اسیر شد

ی خود، سه سردار برگزیدند تا آنها را بسالمت به وطن لشکریان شاه به دنبالشان بودند، به روش دموکراتیک ابتدای

بین این سه فرمانده گزنوفون، شاگرد سابق سقراط، را باید نام برد که اکنون سرباز جوانی در پی سرنوشت . برسانند

ار عقب نشینی ده هز((خود بود، و قسمتش این بود که خاطرهاش با کتاب آناباز که در آن، با سبکی روان و دلنشین، 

این . را در امتداد دجله و از فراز کوهستانهاي کردستان و ارمنستان تا دریاي سرخ شرح میدهد باقی بماند)) نفر

شهامت خستگیناپذیر این یونانیان انسان را غرق شگفتی . داستان شرح یکی از پرماجراترین وقایع تاریخ بشر است

ه هزار کیلومتر مسافت را در سرزمین دشمن، از میان بیابانهاي زیرا پاي پیاده، همه روزه به مدت پنج ماه، س. میکند

هاي کوهستانی برفپوش، نبردکنان گذشتند و در تمام راه، از پیش و پس، گرفتار حمله  سوزان و بیآذوقه، و از فراز راه

ا به هر هاي چریک، و مردم محلی دشمنی بودند که براي نابود کردن یا گمراه نمودن آنه سربازان دشمن، دسته

هنگام خواندن این داستان شورانگیز، که در زمان جوانی . حیلهاي متوسل میشد و راه پیشرفت را به رویشان میبست

اجبار به ترجمه آن را برایمان مالالنگیز میساخت، پی میبریم که اساسیترین سالح هر قشون آذوقه است، و مهارت 

با وجود اینکه . ر یافتن و تامین کردن خوراك و وسایل افراد استفرماندهان نه تنها در رسیدن به پیروزي، بلکه د

. تعداد جنگها از شمار روزها کمتر نبود، بیشتر این یونانیان از گرما و سرما و گرسنگی جان سپردند، نه از جنگ

) تراپزوس( نفري که جان به در برده بودند، هنگامی که به شهر طرابوزان 8600سرانجام، آخرین بقایاي آنها، یعنی 

. شناختند رسیدند از شادي سر از پا نمی

وقتی گزنوفون و عقبداران آن را شنیدند، پنداشتند که . ها رسید، فریادي برخاست چون پیشاهنگ سپاه به قله کوه

پس به جلو شتافتند . ... زیرا دشمن نیز از عقب در تعاقب ایشان بود. دشمنان دیگري از سمت جلو حمله ور شدهاند

و خبر خوش را منتشر !)) دریا! دریا: ((یاران را مدد رسانند و در یک لحظه شنیدند که سربازان فریاد میکردند که

و چون همه به قله ... آنگاه همه عقبداران سر به دویدن نهادند و چهارپایان نیز در جلوي آنها میتاختند. میساختند

  . گریستند آغوش گرفتند و از شادي می رسیدند سربازان و فرماندهان و افسران یکدیگر را در
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اکنون بسالمت جسته، و میتوانستند، بدون وحشت از اینکه . زیرا این دریاي یونان، و طرابوزان نیز شهري یونانی بود

خبر این توفیق عظیم در یونان کهن انعکاس غرورآمیزي یافت و فیلیپ . در دل شب گرفتار شبیخون شوند، بیارامند

بعد به این اعتقاد واداشت که سپاهی ورزیده از یونانیان میتواند یک ارتش ایرانی را که چندین برابر را در دو نسل 

  . بدین ترتیب، گزنوفون، بیآنکه خود بداند، راه را براي اسکندر گشود. بزرگتر باشد شکست دهد

ممکن بود که . س کرده بودبه پادشاهی اسپارت رسید، احسا 399شاید قبال این معنا را آگسیالئوس، که در سال 

ایران را وادارند تا از کمکی که اسپارت به کوروش کرده بود غمض عین کند، اما جنگ با ایرانیها، از نظر این پادشاه 

الجرم با نیرویی اندك به راه افتاد تا آسیاي یونان را از سلطه ایران رها  ;تواناي اسپارتی، ماجرایی بود بسیار جالب

چون اردشیر دوم فهمید که آگسیالئوس سپاهیان ایرانی را که براي مقابله با او فرستاده میشوند آسان در هم  .سازد

. میشکند، فرستادگانی با طالي فراوان به آتن و تب روانه کرد تا با رشوه آن شهرها را علیه اسپارت به جنگ وادارد

. وشش بآسانی نتیجه داد و، پس از نه سال صلح، دوباره آتش جنگ میان آتن و اسپارت شعله ور شداین ک

آگسیالئوس ناچار به بازگشت از آسیا شد تا با قشون مخلوط آتنی و تبی در کورونیا مصاف دهد و فتح ناچیزي 

کونون، نیروي دریایی اسپارت را در اما، در همان ماه، نیروي متحد دریاي ایران و آتن، به فرماندهی . نصیبش شود

آتن قرین شادي گشت و، با . نزدیکی کنیدوس منهدم ساخت، و بدین ترتیب سلطه دریایی کوتاه اسپارت پایان یافت

اسپارت، براي دفاع از خود، سفیري . خود کرد)) دیوارهاي طویل((پولی که از ایران دریافت داشت، همت به تعمیر 

نام به دربار شاهنشاه فرستاد و پیشنهاد کرد که حاضر است تمام شهرهاي یونانی آسیا را ) سآنتالکیدا(آنتالسیداس 

شاه شاهان . به ایران برگرداند، به شرط اینکه ایران صلحی در یونان برقرار سازد که منافع اسپارت را نیز تامین کند

تمام طرفهاي متنازع را واداشت که در شهر  این پیشنهاد را پذیرفت و فورا کمکهاي خود را به آتن و تب قطع کرد و

شهرهاي لمنوس، ایمبروس، و سکوروس ). م ق 387(را منعقد کنند )) صلح شاه((یا )) صلح آنتالسیداس((ساردیس 

لکن تمام شهرهاي یونانی آسیا، من جمله قبرس، . به آتن واگذار شد، و به ایاالت مهم یونانی خودمختاري عطا گردید

آتن با اعتراض و با علم به اینکه این صلح خفت آورترین واقعه تاریخ یونان . شاهنشاه اعالم گردیدجزو مستملکات 

در یک نسل، ثمرات پیروزي ماراتون به یغما رفت و، گرچه شهرهاي داخلی یونان در ظاهر . است، قرارداد را امضا کرد

ان اسپارت را خائن میدانستند و با اشتیاق در انتظار تمام یونانی. آزادي داشتند، قدرت ایران آنها را در خود فرو برد

. ملتی بودند که آن را نابود سازد

II - اپامینونداس  

را تفسیر و )) صلح شاه((گویی براي اینکه احساسات ضد اسپارتی مردم یونان تشدید شود، اسپارت ماموریت یافت که 

دیه بئوسیایی را متهم کرد که ماده خودمختاري پیمان اسپارت، براي تضعیف تب، اتحا. در ایاالت یونان اجرا کند

با این عذر، ارتش اسپارت در شهرهاي بئوسی حکومتهایی از متنفذین . صلح را نقض کرده، و میبایستی منحل شود

چون تب اعتراض . طرفدار اسپارت برقرار کرد که تعدادي از آنها مستقیما تحت حمایت پادگانهاي اسپارتی بودند

ارتش الکدایمونی پایتخت آنجا یعنی کادمیا را تسخیر کرد و حکومتی از متنفذینی که تابع اسپارت بودند کرد، یک 

پلوپیداس و شش تن از . این بحران، کشور تب را به قهرمانیهاي شگفت آوري برانگیخت. در آنجا به وجود آورد

اتحادیه تب دوباره برقرار، و . به دست آوردنددوستانش چهار دیکتاتور طرفدار اسپارت را مقتول کرده، آزادي تب را 

پلوپیداس دوست و مشوق خود اپامینونداس را به کمک خویش خواند، و وي . پلوپیداس به رهبري آن انتخاب شد

  . ارتش تب را تربیت کرد و به اسپارت شتافت و آن کشور را به وضع منزوي سابق خود بازگرداند

این خانواده افتخار میکرد که نسلش به دندان اژدهایی میرسد که . لی فقیر بوداپامینونداس از خانوادهاي شریف و

مرد ساکتی بود که دربارهاش میگفتند کم حرفتر و پردانشتر از او  .بودکادموس هزار سال پیش در خاك دفن کرده 
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هگیري مرتاض وارش، فداکاریش نسبت به دوستان، بینش و فراستش در فروتنی، صداقت و گوش. کسی نیست

قضاوت و شور، و شجاعت وخویشتنداریش در عمل وي را، با وجود انضباط نظامیی که بر اهالی تب تحمیل میکرد، 

 این مرد جنگ را دوست نمیداشت، ولی معتقد بود که هیچ ملتی نمیتواند روح و. در چشم همگان عزیز ساخته بود

هر بار که به رهبري انتخاب میشد مردم را برحذر . عادات نظامی را بکلی از دست بدهد و آزادي خویش را حفظ کند

همینکه مرا به رهبري ارتش انتخاب کنید مجبور میشوید در قشون من . یک بار دیگر بیندیشید: ((میداشت که

، ))یونانیان عاشق پیشه((ري مبدل گشتند و حتی در زیر فرمان او، تبیهاي سست به سربازان استوا.)) خدمت کنید

سیصد نفري متشکل شدند، و هر یک )) هاي مقدس دسته((که تعدادشان در شهر زیاد بود، توسط پلوپیداس در 

. پیمان بستند که، هنگام نبرد، تا مرگ در کنار یاران خود ایستادگی کنند

ی کلئومبروتوس شاه، به بئوسی هجوم کرد، اپامینونداس در وقتی ارتش اسپارت، مرکب از ده هزار سرباز به سرکردگ

لئوکترا، نزدیک پالتایا، با قشون شش هزار نفریش چنان شکستی به آنها داد که تاریخ سیاسی یونان و روش جنگی 

ر او نخستین یونانیی بود که تاکتیک جنگی را بدقت مطالعه کرد و اتفاقات غیرمترقبه را د. اروپا را دگرگون ساخت

وي بهترین سربازان جنگنده خود را براي هجوم در یک جناح متمرکز میساخت و دیگران را به . جنگ به حساب آورد

دفاع وامیداشت، و به این طریق دشمن را، که از مرکز در حال حمله و پیشرفت بود، از طرف چپ مورد حمله قرار 

پلوپیداس به پلوپونز هجوم بردند، مسینا را از سلطه صد  بعد از پیروزي لئوکترا، اپامینونداس و. میداد و میپراکند

ارتش تب . ساله اسپارتها آزاد ساختند، و شهر مگالوپولیس را بنا کردند که به صورت پایگاه تمام آرکادیاییها درآمد

صدمات  اسپارت دیگر هرگز از زیربار. حتی به الکونیا نیز وارد شد، و چنین واقعهاي از صد سال پیش سابقه نداشت

  . این مصاف کمر راست نکرد

اسپارت نمیتوانست حتی صدمات یک شکست را متحمل شود، و به واسطه کمی تعداد اتباعش : ((ارسطو میگوید

اپامینونداس، که به شیوه یونانیها به خیال . زمستان که نزدیک شد، تبیها به بئوسی عقب نشستند.)) ساقط شد

را در سر میپروراند که، به جاي وحدتی که روزگاري آتن و اسپارت به یونان داده بلندپروازي افتاده بود، رویاي آن 

اسپارت که به فکر جبران گذشته افتاده  ;هایش او را به جنگ با آتن کشاند برنامه. بودند، امپراطوري تب را بنیان نهد

اپامینونداس پیروز شد، . و به رو شدند، در مانتینئا با یکدیگر ر362ارتشهاي متهاجم، در . بود با آتن دست اتفاق داد

تفوق کوتاه مدت تب موجد سرافرازي پایداري . ولی در صحنه جنگ به دست گرولوس، فرزند گزنوفون، به قتل رسید

درست است که یونان را از سلطه استبداد اسپارت رها ساخت، اما نتوانست خارج از مرزهاي بئوسی . براي یونان نشد

ود آورد، و نزاعها و کشمکشهایی که پدید آمد دولت شهرهاي یونان را تضعیف و گرفتار وحدت استواري به وج

  . اغتشاش کرد، تا اینکه فیلیپ از شمال به آنها حمله آورد

III  -  امپراطوري دوم آتن

پول  با تجدید بناي دیوارهاي مستحکم و نیروي دریایی و تثبیت. یک بار دیگر کوشید تا چنین وحدتی به وجود آورد

اتباع و . و تاسیسات کهن مالی و بازرگانی بتدریج تسلط اقتصادي خویش را دوباره در دریاي اژه به دست آورد

متحدان قبلی آن، در اثر جنگهاي پنجاهساله گذشته، آموخته بودند که نیازمند ثبات و امنیتی هستند بزرگتر و 

. ، دوباره اکثریت آنها زیر لواي پیشوایی آتن گرد هم آمدند378در سال . وسیعتر از آنچه اقتدار فرد بتواند تامن کند

  . ، آتن بار دیگر بزرگترین نیروي مدیترانه خاوري شد370تا سال 

خاك آتیک هرگز مساعد کشت نبود، و فقط کار و زحمت مداوم . صنعت و بازرگانی اکنون مایه حیات اقتصادیش بود

اما اسپارتیها همین را هم نابود کردند، و کمتر . را حاصلخیز کرده بودکشاورزان آن در پرورش درخت زیتون و مو آن 

اغلب کشاورزان قبل از جنگ . دهقانی حاضر بود که ربع قرن دیگر صبر کند تا باغستانهاي مو و زیتون دوباره بار آورد
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سرباز زده، آنها را با مرده، و آنها که جان سالم به در برده بودند، سرخورده و مایوس، از برگشتن به امالك خود 

بدین . قیمتهاي بسیار ارزان به مالکان شهرنشینی که استطاعت سرمایهگذاریهاي دراز مدت داشتند میفروختند

ترتیب و از طریق به عهده گرفتن قرضهاي دهقانان، مالکیت زمینهاي آتیک به دست تنها چند خانواده افتاد که 

هاي  معدنهاي الئوریون دوباره گشوده شد، فلکزده. مان کشت میکردندامالك بزرگ و وسیع خود را غالبا توسط غال

هاي زیرزمین روانه گشتند، و ثروتهاي جدیدي از سنگ نقره و خون انسان به جیب مالکان  دیگري به سوي حفره

خرید ده  هاي خود را، از راه گزنوفون نقشه ماهرانهاي پیشنهاد کرد که آتن به کمک آن میتوانست خزانه. سرازیر شد

نقره چنان فراوان از معدنها استخراج میشد که عرضه . هزار غالم و اجاره دادن آنها به مقاطعه کاران الئوریون، بینبارد

این فلز گرانبها در بازار بر تولید متاعهاي دیگر فزونی گرفت، و در نتیجه قیمت از دستمزد باالتر رفت و بار این تغییر 

  . کرد بیشتر بر دوش فقرا سنگینی

از . هاي سفالپزي کرامیکوس از تمام دنیاي اژه سفارش میگرفتند کانهاي سنگ پنتلیکوس و کوره. صنعت شکوفا شد

هاي کوچک، و فروش آنها به قیمتهاي گزاف در بازارهاي  راه خرید ارزان کارهاي دستی خانگی و مصنوعات کارخانه

ازرگانی و تمرکز ثروت نه به شکل زمین، بلکه به صورت توسعه ب. داخلی و خارجی ثروتهاي هنگفتی به دست آمد

آنها پول و اشیاي گرانبها را براي نگاهداري قبول میکردند، . پول تعداد صرافان و بانکداران آتن را چندین برابر ساخت

  . ولی ظاهرا به پس اندازها بهرهاي نمیپرداختند

ي همه با هم براي پس گرفتن پول و اشیاي خود بزودي، چون متوجه شدند که امانت دهندگان در شرایط عاد

مراجعه نمیکنند، پولهاي امانتی را با نرخهاي زیاد به معامله میدادند، و در ابتدا، به جاي اعتبار، پول در اختیار 

ضامن مشتریان خود میشدند و براي ایشان پول تهیه میکردند، و در مقابل گروگان، از قبیل  ;مشتریان میگذاشتند

با کمک  ;براي حمل و نقل امتعه امکانات مالی فراهم میساختند ;و اشیاي قیمتی، پول به قرض میدادندزمین 

ایشان، و حتی بیشتر از طریق سفته بازي، تاجر میتوانست کشتی اجاره کند و متاع خود را به بازارهاي خارجی 

این امتعه به مالکیت قرض دهندگان میماند تا  در آنجا،. برساند و امتعه خارجی بخرد و به بازارهاي پیرایئوس بیاورد

بانکدارها، به جاي پرداخت پول نقد، برات : در قرن چهارم، یک نظام اعتباري واقعی شکل گرفت. قرضه پرداخت شود

بازرگانان و بانکداران اوراق قرضه . ثروت اکنون فقط از راه ثبت در دفاتر بانکی انتقال مییافت. و حواله و چک میدادند

و سهام براي معامالت تجارتی انتشار میدادند، و هر ثروت هنگفتی که به ارث میرسید شامل مقدار زیادي از این 

برخی از بانکداران، مثل پازیون که قبال برده بود، چندان رابطه مالی ایجاد کردند و چنان امانتی بروز . اوراق قرضه بود

بانک پازیون دوایر مختلف . شان در سرتاسر یونان مورد قبول قرار گرفتدادند که شهرت اعتبار آنان فراگیر شد و اوراق

در این بانک چنان دفترداري پیشرفتهاي داشتند و جزئیات هر معامله . و کارمندان فراوانی داشت که اغلب برده بودند

روزه داستانهایی از ام. ورشکستگی چندان غریب نبود. را ثبت میکردند که استناد به آنها در محاکم مورد قبول بود

حتی بزرگترین بانکها نیز . بحرانهاي اقتصادي آن دوره میشنویم که طی آن بانکها یکی بعد از دیگري تعطیل میشدند

به آنها نسبت خطاکاري میدادند، و مردم نسبت به بانکداران به همان چشم بدبینی و . در معرض حمله و اتهام بودند

. اند ند که فقرا همیشه و در سرتاسر قرون نسبت به اغنیا داشتهحسادت توام با تحسینی مینگریست

این تغییر ثروت از زمین به نقدینگی جنبش تبالودي براي کسب پول به وجود آورد، و زبان یونانی ناچار شد براي 

)) حریصانه دنبال پول رفتن((و ) pleonexia)) (هرچه بیشتر((بیان مفاهیمی چون طمع به دست آوردن 

)chermatistike (امتعه، خدمات، و اشخاص به نحو روزافزونی بر مبناي مادیات . هاي تازهاي اختراع کند واژه

ثروتها به سرعت بیسابقهاي اندوخته و برباد میشد و در راه تجمالت و ولخرجیهاي نمایشی به . قضاوت میشدند

یونانیها آنان را (ها  تازه به دوران رسیده. یداگر آتن زمان پریکلس این وضع را میدید، بر خود میلرز. مصرف میرسید
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هاي پر زرق و برق میساختند، زنان خود را با لباسهاي فاخر و جواهرهاي گرانبها  خانه) نئوپلوتوي مینامیدند

اساس مهمان نوازي را این قرار . میآراستند، و چندان خدمتکار در اختیارشان میگذاشتند که بر فسادشان میافزود

  . د که به مهمان خود جز بهترین اغذیه و نوشابه ندهندداده بودن

زیرا همان تنوع و آزادي معامالت که زیرکان را قادر میساخت ثروت . در میان این فراوانی ثروت، فقر نیز روزافزون بود

صاد زیرا سلطه اقت. به چنگ بیاورند باعث میشد که ساده لوحان نیز ثروت خویش را در اندك مدتی از دست بدهند

در دهات، . بازرگانی جدید، فقیران، نسبت به موقعی که در امالك به صورت برده کار میکردند، فقیرتر شدند

کشاورزان با رنج و زحمت بسیار مقدار کمی روغن یا شراب تهیه میکردند، و در شهرها، دستمزد کارگرها به علت 

خود، وابسته به حقوقی بودند که براي حضور در  صدها نفر از شارمندان، براي معاش. رقابت غالمان پایین بود

. ها میگرفتند، و هزاران نفر از مردم قوت و غذاي خود را از دولت یا معابد دریافت میکردند یا دادگاه)) مجلس شورا((

درصد کسانی  45، شامل 431که فاقد زمین بودند، در سال ) بدون در نظر گرفتن کل جمعیت(تعداد راي دهندگانی 

. درصد افزایش یافته بود 57عده آنها به  355در سال  ;که حق راي داشتند میشد

سوداگران و طبقه کاسب، که به کمک قدرت و عده زیادشان توازنی بین آریستوکراسی و عوام به وجود آورده بودند، 

اران سرسخت و تندروان بیشتر ثروت خود را از دست داده بودند و دیگر نمیتوانستند بین دارا و ندار، یعنی محافظه ک

یکی شهر ندارها، و دیگري از آن دارایان، ((افالطونی منقسم شد )) دو شهر((جامعه آتن به . ایدئالیست، میانجی شوند

فقرا براي تاراج کردن ثروت اغنیا متوسل به قانونگذاري و انقالب میشدند، و .)) که با هم دایم در حال جدال بودند

  . گشتند ود علیه فقرا متحد میثروتمندان براي حمایت خ

خواهم ) یعنی عوام(من دشمن مردم : ((هاي متنفذان سوگند میخوردند که ارسطو میگوید که اعضاي بعضی از باشگاه

: ، مینویسد366ایسوکراتس، در حدود سال .)) بود، و در شورا هر بدي که از دستم برآید از آن دریغ نخواهم کرد

دور شدهاند که ترجیح میدهند آنچه را دارند به دریا بریزند و در راه کمک به مستمندان ثروتمندان چنان از مردم ((

در این مبارزه، .)) مصرف نکنند، و فقیران از تاراج ثروت اغنیا بیش از دست یافتن به گنجی بیکران لذت میبرند

ان و بانکداران را، که ثروتشان نسبت بازرگان. هاي فقیر گراییدند روشنفکران روز به روز بیشتر به جانبداري از طبقه

حتی ثروتمندانی از میان آنان، چون افالطون، سرگرم معاشقه با  ;معکوس به مایه علمیشان داشت، منفور میداشتند

پریکلس استعمار را به منزله دریچه اطمینانی براي کم کردن دامنه مبارزه طبقاتی به کار . عقاید کمونیستی شدند

ونوسیوس غرب را زیر مهمیز داشت، مقدونیه در شمال پیش میرفت، و آتن بیش از همیشه فتح و اما دی. برده بود

  . سکونت در زمینهاي جدید را مشکل مییافت

سرانجام، شارمندان فقیرتر مجلس شورا را تسخیر کردند و، با آراي خود، ثروت اغنیا را به خزانه دولت ریختند تا از 

  . ی مجددا بین مستمندان و راي دهندگان تقسیم شودطریق عوارض و فعالیتهاي دولت

هاي دیگري براي درآمدهاي عمومی فراهم  سیاستمداران، تا جاي ممکن، به قوه ابتکار خود فشار آوردند تا سرچشمه

بر انتقال مستغالت  ;هاي گمرکی صادرات و واردات افزودند بر تعرفه ;مالیاتهاي مستقیم را دو برابر کردند. کنند

براي جمع آوردن پول دست استمداد  ;شیوه مالیاتی زمان جنگ را به هنگام صلح ادامه دادند ;یات اضافی بستندمال

بیش از پیش ثروتمندان را بر آن داشتند تا در شرکتهاي دولتی سرمایه  ;به سوي کمک داوطلبانه مردم دراز نمودند

و مالیات بر ثروت را توسعه داده،  ;خصوصی گشتند گاه گاه متوسل به غصب و تصرف عدوانی ثروتهاي ;گذاري کنند

اگر آنها که طبق قانون مجبور بودند ثروت خود را به کارهاي عامه و دولتی بیندازند . شامل ثروتهاي کمتر نیز کردند

میتوانست ثابت کنند که شخص دیگري از آنها غنیتر است، به حکم قانون، قادر بودند وظیفه سرمایهگذاري را بر او 

هم ((براي تسهیل جمع آوري مالیات، مالیات دهندگان را به یکصد . تحمیل کنند و خود تا دو سال معاف شوند
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ثروتمندترین مرد هر گروه موظف بود که، در ابتداي هر سال مالیاتی، مالیات تمام گروه . تقسیم نموده بودند)) سهم

گروه را، به هر وسیلهاي که مناسب بداند، در طول  سپس او میتوانست سهم مالیاتی سایر اعضاي. خود را بپردازد

فرار از پرداخت  ;نتیجه این تحمیلها این شد که مردم ثروت و درآمد خود را پنهان کردند. سال از آنها اخذ کند

، آندروتیون، به 355و چون نحوه جمع آوري آن حیلهآمیز و پر مکر و فریب گشت، در سال  ;مالیات همه گیر شد

هاي مردم رفته، ثروتهاي پنهانی را تصرف، و مالیاتهاي پرداخت  ک دسته پلیس، مامور شد که به خانهسرکردگی ی

ها مورد تاخت وتاز قرار گرفت، اموال توقیف شد، و  خانه. نشده را جمعآوري کند و مودیان فراري را به زندان افکند

ایسوکراتس ثروتمند، که اکنون پیر شده و . رس بمانداما ثروت همچنان پنهان و دور از دست. مردمان به زندان افتادند

در زمان کودکی من، ثروت چنان : ((شکوه کنان میگوید 353در زیر بار فشار مالیات به جان آمده بود، به سال 

اکنون شخص . ... تامینی داشت و ثروتمندان آن قدر مورد احترام بودند که هر کس بیش از آنچه داشت نمایش میداد

در شهرهاي دیگر .)) اینکه ثروتمند است حالت دفاعی بگیرد، گویی که ثروت داشتن بزرگترین گناهان است باید از

بدهکاران موتیلنه طلبکاران خود را میکشتند، و عذرشان این بود که . جریان توزیع ثروت به این اندازه قانونی نبود

نفرشان را مقتول کردند و ثروتشان را به  1200، دموکراتهاي آرگوس ناگهان به روي ثروتمندان ریخته. گرسنهاند

هاي پولدار ایالتهاي متخاصم پنهانی با هم کنار آمدند تا یکدیگر را علیه بلواي مردم کمک  خانواده). 370(تاراج بردند 

طبقات متوسط و ثروتمندان دموکراسی را موجب افزایش رشک و حسد شناخته، نسبت به آن بی اعتماد . کنند

و فقرا نیز اعتقادشان نسبت به دموکراسی سلب شده، عدم تعادلی را که در ثروت موجود بود مایه ابتذال آن گشتند، 

شدت روزافزون مبارزه طبقاتی، هنگامی که فیلیپ حمله خود را آغاز کرد، یونان را در داخل و خارجی . میدانستند

نان گرامی شمردند، زیرا اگر او نبود، انقالب دار و بسیاري از اغنیا مقدم او را به شهرهاي یو. متالشی ساخته بود

. ندارشان را بر باد میداد

ها پایبند خرافات خود بودند و اساطیر خویش را  توده. فساد اخالق با افزایش تجملپرستی و بیداري افکار همراه بود

  . خدایان اولمپی رو به زوال بودند، ولی خدایان جدیدي طلوع میکردند. رها نمیکردند

و گسترش  ;ربالنوعهاي خارجی چون ایسیس، آمون، آتیس، بندکیس، کوبله، و آدونیس از مصر و آسیا وارد میشدند

بورژوازي نیم اجنبی و رشد کننده آتن، که بیش از . مناسک اورفئوسی هر روز بر مشتاقان دیونوسوس میافزود

خدایان  ;ان توجهی به اعتقادات قدیمی نداشتاحساسات رازورانه در حسابگري و مادیات تعلیم یافته بود، چند

محافظ شهرها فقط توانسته بودند احترام ظاهري آنها را جلب کنند، و دیگر قادر نبودند ایشان را با موازین اخالقی و 

نسبت به قانون و اخالق طبیعی را جانشین احکام  فلسفه میکوشید اطاعت .سازندفداکاري نسبت به حکومت ملهم 

آسمانی و اطاعت مذهبی سازد، لکن تعداد کسانی که حاضر بودند زندگی ساده و بی پیرایه سقراط، یا علو طبع و 

. بزرگوراي متفکر بزرگ، ارسطو، را داشته باشند چندان نبود

دست میداد، افراد خود را بیشتر و بیشتر از به نسبتی که مذهب دولتی نفوذش را بین طبقات تحصیلکرده از 

محدودیت و قید و بندهاي اخالقی خالص میکردند پسر از زیر بار امر والدین، مرد از قید ازدواج، زن از وظیفه 

بدون شک، آریستوفان در بیان این تحوالت راه اغراق میپیمود، و . مادري، و مردم از مسئولیت سیاسی فرار مینمودند

طون و گزنوفون و ایسوکراتس با وي هم عقیده بودند، مع هذا همه شان محافظهکارانی بودند که بالتردید اگرچه افال

روحیه جنگاوري در قرن چهارم پیشرفت کرد، و متعاقب تعلیمات اوریپید . از هر عمل نسل جدید به لرزه در میآمدند

اما سقوط اخالق عمومی در مسائل . برآورد و سقراط و سرمشقهاي آگسیالئوس، موجی از اومانیسم روشنفکري سر

مجردها و روسپیان، به یاري هم، تعدادشان فزونی گرفت، و زناشویی آزاد بر ازدواج . جنسی و سیاسی ادامه یافت

این سوال را یکی از بازیکنان تئاتر کمدي قرن چهارم )) آیا صیغه آزاد بهتر از زن شرعی نیست. ((قانونی تفوق یافت
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این یکی از پشتیبانی قانونی برخوردار است که مرد را مجبور میکند زنش را، هر قدر هم زشت و : ((یافزایدمیکند، و م

ولی آن یکی میداند که باید همسرش را با رفتار خوب حفظ کند، و اال دنبال دیگري خواهد  ;کریه باشد، نگاه دارد

یستیپوس با الئیس، ستیلپو با نیکارته، لوسیاس با بدین ترتیب، پراکسیتلس و بعد هوپرئیدس با فرونه، آر.)) رفت

تئوپومپوس با بیانات مبالغهآمیز معلمان اخالق . متانیرا، و ایسوکراتس ترشروي با الژیسکیوم رابطه آزاد داشتند

آنان که کمی مسنترند،  ;جوانان تمام وقت خود را در عیش و عشرت با دختران و مطربان میگذرانند: ((میگوید

و مردم، به طور کلی، بیش از آنکه متوجه بهبود وضع دولت خود باشند، در  ;را وقف قمار و فساد مینمایندخویشتن 

جلوگیري از تولید نسل از راه پیشگیري، سقط .)) مجالس عیش و عشرت و تفریحات عمومی صرف وقت میکنند

  . جنین، یا کشتن نوزادان آیین روز بود

نان، با مالیدن روغن میوه سرو یا مرهم سرب مخلوط با صمغ و روغن زیتون به بعضی ز((ارسطو یادآوري میکند که 

در این باره، ایسوکراتس . هاي قدیمی از بین میرفتند خانواده.)) دهانه رحم، از بچه دار شدن جلوگیري میکردند

وز به روز افزوده میشد، ولی هاي پایین ر بر تعداد افراد طبقه.)) موجودند، ولی در مزارشان) ((ها این خانواده: (میگفت

هزار نفر در سال  21، و 400هزار نفر در سال  22به  431طبقه شهرنشین در آتیک از چهل و سه هزار نفر در سال 

ذخیره ارتش از طبقه شارمندان نیز، یا به علت کشت و کشتارهاي جنگ، یا به علت قلت افرادي . تقلیل یافت 313

زندگی مرفه و بیدغدغه . ، و یا به سبب عدم تمایل به خدمت سربازي رو به زوال بودکه منافع ملکی در کشور داشتند

. خانوادگی و بازرگانی و دانشگاهی جایگزین زندگی پرتقال و انضباط نظامی و خدمات دولتی زمان پریکلس گشته بود

با تماشاي نمایشهاي مردمی که در قرن ششم میدانهاي ورزشی را پر میکردند، اکنون . ورزش حرفهاي شده بود

نوجوانها کمی تعلیمات نظامی در فنون جنگی میدیدند، ولی افراد بالغ به . ورزشی حرفهاي خود را راضی میکردند

جنگ نیز، به سبب معضالت فنی، حرفهاي گشته بود و ایجاب میکرد که . صد حیله از خدمت نظام فرار میکردند

سربازان اجیر جاي سربازان وظیفه را گرفته بودند، و این نشان آن . دمردان تعلیمات دیده تمام وقت در خدمت باشن

هنگامی که . بود که رهبري یونان بزودي از دست سیاستمداران بیرون رفته، به دست جنگجویان خواهد افتاد

ر سربازان اجی. افالطون سرگرم بحث درباره شاهان فیلسوف بود، شاهان نظامی زیر گوشش در حال نشو نما بودند

ارتشهاي . میفروختند و بالتساوي در ارتش دوست یا دشمن میجنگیدند)) بربرها((یونانی خود را به سرداران یونانی یا 

اکنون سربازان نه در راه میهن، بلکه در راه اربابی که بیشتر . ایرانی که علیه اسکندر جنگیدند پر از افراد یونانی بودند

. پول میداد خون خود را میریختند

، فساد سیاسی و )326 - 338(و تصدي امور مالی توسط لوکورگوس ) 403(ز در دوران آرخونی ائوکلیدس ج

بر حسب قانون، سزاي رشوه . اغتشاشی که به دنبال مرگ پریکلس به راه افتاده بود در سراسر قرن چهارم ادامه یافت

ایران در رشوه دادن . و سیاسی پاداش میدادندمرگ بود، ولی بر حسب روایت ایسوکراتس، رشوه را با ترفیعات نظامی 

. به سیاستمداران یونانیی که علیه شهرهاي دیگر یونان یا مقدونیه وارد جنگ شوند مانعی سر راه خود نمیدید

وي یکی از نجیبترین افراد پایینترین طبقات . سرانجام، حتی دموستن پرده از اخالق و آیین زمان خویش برداشت

نان یا خطیبان اجیري بود که در این قرن تبدیل به وکیالن مدافع و سیاستمداران حرفهاي شده آتن، یعنی سخنرا

پارهاي از این مردان، چون لوکورگوس، تا حدي صدیق و پارهاي دیگر، چون هوپرئیدس، بیباك بودند، ولی . بودند

چون و چرا بپذیریم، بسیاري از آنها در  اگر بتوانیم سخن ارسطو را بی. اغلب بهتر از آنکه اجتماع روا میدید، نبودند

عدهاي از آنها، از راه سودجویی سیاسی و مردمفریبی . فن بی اعتبار کردن وصیتهاي مردم استاد بودند

هاي  هایی تقسیم شده بودند و هوا را از جنجال مبارزه این خطیبان به دسته. افسارگسیخته، ثروتهاي شایانی اندوختند

هایی با اسم شب ترتیب میداد و جاسوس و مامور میگماشت و  هر دسته یا حزب کمیته. ردندسیاسی خود آلوده میک
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آنها که مخارج این بازیها را میپرداختند، بی رودربایستی، اعتراف میکردند که انتظارشان این . پول و پله راه میانداخت

. تر میشد، میهن پرستی سست میگردیدهر چه سیاست بازي بیش)). از این راه عایدیشان دو برابر شود((است که 

قانون . مناقشات و دسته بندیهاي سیاسی وقت مردم را به خود معطوف داشته، براي کشور چیزي باقی نمیگذارد

اکنون فرد  ;اساسی کلیستنس، و فردگرایی در بازرگانی و فلسفه، خانواده را ضعیف کرده، ولی فرد را آزاد ساخته بود

. م انتقام از زوال خانواده برخاسته بود، برگشته، دولت را نابود میکردآزاد، که گویی در مقا

یا سالهاي نزدیک به آن، دموکراتهاي پیروز براي اثبات و ابقاي شرکت شارمندان در مجلس شورا  400در سال 

  . و جلوگیري از تسلط اغنیا بر آن، براي شرکت کنندگان در مجلس حقوق دولتی تعیین کردند) اکلسیا(

دریافت میکرد، ولی همچنانکه مخارج زندگی باال رفت، این مبلغ به دو ) سنت 17(در ابتدا، هر شارمند یک اوبولوس 

این وضع ترتیب . در روز رسید) یک دالر(اوبولوس و سپس به سه اوبولوس و باالخره در زمان ارسطو به یک دراخما 

. م، یک و نیم دراخما در مقابل یک روز کار دریافت میکردبدي نبود، زیرا هر شارمند معمولی، در اواخر قرن چهار

طولی نکشید که در اثر این نقشه . بدیهی است کسی حاضر نبود، بدون یافتن کاري دیگر، این درآمد خود را رها کند

 اکثریت مجلس از آن نداران شد، و ثروتمندان، مایوس از پیروزي، در خانه ماندند و از شرکت در مجلس شورا چشم

نیز، هر چند که قدرت قانونگذاري را در دست پنج نفر قانونگذار  403تجدیدنظر قانون اساسی در سال . پوشیدند

برگزیده از میان شهرنشینهایی که با قرعه براي خدمات دادگاهی انتخاب میشدند محدود ساخت، مثمرثمري نشد، 

آن از قوانین، حیثیت و قدرت جناح محافظه کار را  زیرا این گروه جدید نیز به جبهه عوام متمایل بود و تفسیرهاي

به علت پرداخت حقوق به شرکت کنندگان در مجلس، احتماال در قرن چهارم، سطح دانش و فراست . پایین آورد

اعضاي شرکت کننده پایین آمد گرچه باید اعتراف کرد که مرجع این اطالع مرتجعین متعصبی چون آریستوفان و 

سوکراتس عقیده داشت که مجلس آن قدر اشتباه میکند که حقوق نمایندگان را باید دشمنان آتن ای. افالطون هستند

  . بپردازند

همان شهوت و آز نسبت به پول و قدرتی که باعث . این اشتباهات به قیمت نابودي امپراطوري و آزادي آتن تمام شد

پس از سقوط اسپارت در لئوکترا، آتن احساس کرد  .سرنگون شدن اتحادیه اول شده بود، دومی را نیز از پا درانداخت

در تشکیل امپراطوري جدید، آتن متعهد شد که از تصرف زمین در . که ممکن است دوباره نفوذ خود را بسط دهد

اکنون آتن ساموس، شبه جزیره تراکیا، شهرهاي پودنا، پوتیدایا، . خارج از آتیک به دست اتباع خود جلوگیري کند

متحدین آتن . حل مقدونیه و تراکیا را تصرف کرد و، با اسکان اتباع خود، آنها را مستعمره آتن ساختمتونه بر سوا

روش زور و مجازات، که در قرن پنجم بدون موفقیت اعمال شده . اعتراض کردند و بسیارشان از اتحادیه خارج شدند

جنگ ((کوس، رودس، و بیزانس اعالن ، خیوس، 357در سال . بود، دوباره به کار برده شد، و باز شکست خورد

هنگامی که دوتن از بهترین فرماندهان جنگی به نام تیموتئوس و ایفیکراتس حمله علیه . و شورش کردند)) عمومی

تیموتئوس . کشتیهاي شورشیان را هنگام طوفان غیرعاقالنه اعالم کردند، مجلس شورا آنان را به جبن محکوم ساخت

. این موضوع باعث شد که بگریزد. بپردازد) هزار دالر 600(کنی به مبلغ یکصد تالنت محکوم شد که جریمه غیرمم

. ایفیکراتس، گرچه تبرئه شد، دیگر حاضر به خدمت نگردید

شورشیان در مقابل تمام عملیات نظامی آتن براي فرو نشاندن آتش انقالب مقاومت کردند، و سرانجام، آتن در سال 

شهر بزرگ بیمتحد، بدون رهبر، . آنها امضا نموده، استقالل آنها را به رسمیت بشناسد ناچار شد معاهدهاي با 355

  . ورشکست، و بی یاور ماند

حیات فلسفی هر تمدنی را که بپسندد و تحسین کند به . شاید عوامل حساس دیگري نیز در تضعیف آتن موثر بود

مردمان راستتر، بیریاتر و بی غل  ;عمل حکمفرماست ;در مراحل اولیه تاریخ هر ملتی فلسفه کم است. خطر میاندازد
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ولی هر چه تمدن توسعه مییابد، همچنانکه رسوم و قراردادها و قوانین و . و غشتر، و در عشق و جنگ بیپردهترند

هاي طبیعی را محدود میسازند،عمل جاي خود را به فلسفه میدهد، موفقیت  اخالقیات بیشتر و بیشتر فعالیت غریزه

لپردازي، صراحت به حیله گري، بیان به پنهانکاري، خشونت به همدردي، و باور به شک جاي میدهند و به خیا

رفتار مردم نسبت به خود و دیگران . وحدت صفاتی که در حیوانات و انسانهاي اولیه مشترك است از بین میرود

. یل به بحث و گفتگوي بیحد میشودناپخته، مشکوکانه، از روي حساب، و هشیارانه میشود، و آمادگی به جنگ تبد

کمتر ملتی توانسته است بدون فدا کردن مردانگی و وحدت خود به مراحل عالی فرهنگی و حساسیت درك زیبایی 

در کنار هر روم . ثروت چنین ملتی همیشه وسوسهاي مقاومتناپذیر در مقابل بربرهاي بیچیز و فقیر قرار میدهد. برسد

  . ر آتن همیشه یک مقدونیه در کمین استهمیشه یک گل، و در کنار ه

IV -  طلوع سیراکوز  

سیراکوز، علی رغم بحرانهاي شدید سیاسی، در سرتاسر قرن چهارم یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین شهرهاي 

با . دیونوسیوس اول، با وجود بی سیاستی و خیانت و غرورش، با تدبیرترین حکمران زمان خویش بود. یونان بود

یل کردن جزیره اورتوگیا به دژي که خود در آن منزل کرده بود، و با محصور کردن راه سنگفرش آن به ساحل، او تبد

با دو برابر کردن حقوق سربازان خود و  ;موقعیتی براي خود فراهم ساخت که از هر حملهاي مصونش میداشت

را کسب کرد که توانست سی و هشت سال رهنمون شدن ایشان به پیروزیهاي سهل، چنان وفاداري و صمیمیت آنها 

. تخت و تاج خود را نگاه دارد

دیونوسیوس، همینکه حکومت خود را تثبیت کرد، سیاست خشن قبلی خویش را تبدیل به مالیمت و نرمی و یک 

تمام نقاط  ;ب را بین افسران و دوستان خویش تقسیم کردزمینهاي مرغو ;نمودنوع استبداد آمیخته با عدالت 

بقیه خاك سیراکوز و نواحی اطرافش . به سربازان خود داد) براي مقاصد نظامی(مسکونی اورتوگیا و راهروي جزیره را 

دت گرچه مالیاتی که از مردم میگرفت به سختی و ش. را به نسبت مساوي بین مردم، اعم از آزاد و برده، تقسیم کرد

هنگامی که زنان بیحد تجملپرست شدند، . مالیاتهاي مجلس آتن بود، سیراکوز تحت رهبري او شکوفا شد

دیونوسیوس اعالم کرد که دمتر را در خواب دیده و او گفته است که باید کلیه جواهرات زنانه در معبد او به ودیعه 

چندي نگذشت که آن . اغلب از وي اطاعت کردند خود وي اوامر رب النوع را اطاعت کرد، و زنان نیز. گذارده شود

  . گرفت تا مخارج لشکرکشیهاي خود را تامین کند)) قرض((جواهرات را از دمتر به 

دیونوسیوس که نسبت به . هایش این خیال نهفته بود که کارتاژیها را از سیسیل بیرون راند در باطن تمام نقشه

ب در محاصره قلعه سلینوس رشک میبرد بهترین مهندسان و کارگران هانیبال در مورد استعمال ماشینهاي قلعه کو

این مردان، ضمن اختراع . فنی یونان باختري را به خدمت خویش درآورد تا ابزار جنگی او را تکمیل و اصالح کنند

پرتاب  آالت حمله و دفاع، فالخنهاي عظیمی اختراع کردند که میتوانست سنگها و اشیاي جسیم را به مسافتهاي دور

سربازان اجیر . هاي جنگی از سیسیل به یونان آمد و به دست فیلیپ مقدونی افتاد این اختراعات و اسلحه. کند

هایی که به مقدار زیاد در سیراکوز ساخته میشد موافق عادات و مهارتهاي هر دسته  بسیاري استخدام شدند، و اسلحه

از آن به بعد، جنگهاي زمینی در یونان به وسیله پیاده نظام . دیداز سربازانی که به استخدام در میآمدند تهیه میگر

دیونوسیوس یک لشکر بزرگ سواره نظام نیز تشکیل داد و اینجا نیز به فیلیپ و اسکندر درسهایی . انجام میگردید

ف در همان روز، پول فراوانی نیز صرف ساختن دویست فروند کشتی کرد که بیشترشان چهار یا پنج ردی. آموخت

 .بوداین کشتیها، در سرعت و قدرت، بزرگترین نیروي دریایی بودند که یونان تا به حال به خود دیده .پاروزن داشتند 

یونانی تابع همه چیز آماده بود، و دیونوسیوس سفیري به کارتاژ فرستاد و تقاضا کرد که تمام شهرهاي  397در سال 

کارتاژ در سیسیل آزاد شوند، و چون میدانست که جواب رد خواهند داد، مردم آن شهرها را برانگیخت که حاکمان 
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مردم اطاعت کردند و، چون هنوز از خاطره قتل عام هانیبال در خشم بودند، آنچه . اجنبی خود را بیرون کنند

دیونوسیوس بسیار . ملی که کمتر یونانی به آن دست میآلودع- کارتاژي به دستشان افتاد به خاك و خون کشیدند 

کارتاژ قشون عظیمی به سرکردگی . کوشید که از قتل عام کارتاژیها جلوگیري کند تا اسیران را به غالمی بفروشد

 سرانجام، کارتاژ. رخ داد 368، و 383، 392، 397هیمیلکون از راه دریا وارد کرد، و جنگهاي متناوبی در سالهاي 

تمام نقاطی را که دیونوسیوس به تصرف درآورده بود پس گرفت و، بعد از آنهمه کشتار و خونریزي، اوضاع به حال 

  . سابق برگشت

دیونوسیوس، به علت شهوت قدرتطلبی یا فکر اینکه فقط یک سیسیل متحد میتواند به سلطه کارتاژ خاتمه دهد، 

به کار انداخت، پس از مطیع کردن آنها، به ایتالیا رفت، شهر  قشون و اسلحه خود را علیه شهرهاي یونانی جزیره

  . رگیون را تسخیر نمود، و حاکم مطلق تمام نقاط واقع در جنوب باختري ایتالیا گردید

سپس به اتروریا حملهور شد و هزار تالنت از معبد آگوال به غنیمت برد، و در نظر داشت به معبد آپولون در دلفی نیز 

که آزادي در غرب از بین رفته و در شرق، به موجب ) 387(یونان در همان سال . زمان مهلتش ندادیورش برد که 

سه سال پیش از آن، گلها، به رهبري . ، به ایرانیها فروخته شده بود در مرگ او به سوگ نشست))صلح پادشاه((

اطراف دنیاي آن روز یونان در حال بربرهاي وحشی همه جا در . هاي رم به پیروزي رسیده بودند برنوس، در دروازه

ویرانیهایی که دیونوسیوس در جنوب ایتالیا به وجود آورده بود، راه را براي تسخیر شهرهاي یونانی  ;نمو و رشد بودند

در بازیهاي اولمپی بعدي، . نخست به دست بومیهاي اطراف، و سپس به دست رومیهاي نیمه وحشی ;باز کرد

جمعیت به چادر سفیر دیونوسیوس حملهور شده، از . ت جبار تازه را طرد کنندلوسیاس خطیب از مردم خواس

  . شنیدن اشعار او امتناع کردند

این ظالم مستبد پس از تسخیر رگیون حاضر شد در صورتی به ساکنان آزادي دهد که تقریبا تمام اندوخته خود را 

با این حال، مردي بود . د، همه را به بردگی فروختولی چون ثروت خود را تسلیم کردن ;به عنوان فدیه به او بدهند

روزي . که در فرهنگ و ادب سرآمد بود و در کار قلم کمتر از شمشیرزنی به مهارت و استادي خود نمیبالید

. پس از اینکه قرائت اشعار همایونی به پایان رسید، آنها را بی ارزش خواند ;فیلوکسنوس شاعر به اشعار او گوش میداد

روز بعد پشیمان شد و دستور داد شاعر را آزاد کردند و به افتخارش ضیافتی داد و . یوس او را به زندان انداختدیونوس

چون عقیدهاش را پرسید، شاعر برخاسته و خواهش کرد که او را . چند قطعه دیگر از اشعارش را براي او بخواند

س حامی ادبیات و هنر بود، و هنگام سفر افالطون به علی رغم این قبیل رفتار، دیونوسیو. دوباره به زندان ببرند

بنابر روایتی، دیوجانس الئرتیوس . ، از پذیرفتن او به حضور خود چند لحظه احساس شادمانی کرد)387(سیسیل 

سخنان تو سخنان پیر : ((دیونوسیوس به او گفته بود ;روایت میکند که فیلسوف شهیر استبداد او را محکوم کرد

میگویند که دیونوسیوس وي را به )) ;زبان تو زبان جباري است: ((افالطون جواب داده بود.)) تسبک مغزي اس

. بردگی فروخت، ولی دیري نگذشت که آنیسریس کورنایی وي را خرید و آزاد کرد

زندگی این دیکتاتور به دست تروریستهایی که آنهمه از ایشان ترس داشت خاتمه نیافت، بلکه شعر خودش باعث 

، هنگامی که تراژدي او به نام سربهاي هکتور در تئاتر یونان اولین جایزه را گرفت، آن قدر 367در سال . گش شدمر

  . شاد شد که ضیافتی با دوستان خود ترتیب داد و چندان شراب خورد تا گرفتار تب شد و مرد

امیدوارانه پسر وي را به تخت شهر فرسوده و آشفتهاي که سلطنت وي را بر تبعیت از کارتاژ ترجیح داده بود، 

مردمان . دیونوسیوس دوم در این زمان جوان بیست و پنجسالهاي بود با جسم و روحی ضعیف. سلطنت قبول کرد

  . نیرنگباز سیراکوز میاندیشیدند که حکومت وي مالیم و بی درد سر خواهد بود
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عموي . ون سیراکوزي و فیلیستیوس مورخدیونوسیوس دوم مشاورین کاردانی در اختیار داشت، از جمله عمویش دی

دیون به عضویت آکادمی رسید و، . او مرد ثروتمندي بود، ولی از دوستداران ادبیات و فلسفه و از پیروان افالطون بود

دیون به این فکر افتاد که نرمش جوانی در . چه در شهر خود و چه در خارج، زندگی ساده فیلسوفان را داشت

اي را که افالطون براي او تشریح کرده بود کامال ))مدینه فاضله((مناسبی است که اگر نتوان  دیکتاتور جوان فرصت

به . برپا کرد، الاقل بتوان رژیم مشروطهاي برقرار ساخت که سراسر سیسیل را متحد کرده، تسلط کارتاژ را براندازد

  . یشتن را به تعالیم او سپردپیشنهاد دیون، دیونوسیوس دوم افالطون را به دربار خود دعوت کرد و خو

بدون شک، مستبد جوان با حسن نیت قدم به پیش گذاشته بود، ولی اعتیاد به الکل و عیش و عشرت را از معلم خود 

  . حال آنکه پدرش گفته بود که سلسله او به دست پسرش خاتمه خواهد یافت. پنهان داشت

هاي مشکلش، یعنی ریاضیات و  را به سوي فلسفه، از دریچهافالطون که از اشتیاق ظاهري او فریب خورده بود، وي 

افالطون، چون کنفوسیوس که به لو امیر چینی گفته بود، به حاکم جوان گوشزد کرد که . کف نفس، رهنمون شد

اولین اصول کشور داري این است که حاکم بهترین نمونه باشد، و راه اصالح مردم آن است که فرماندار خود سرمشق 

تمام درباریان مشغول آموختن هندسه و احترام به اشکالی شدند که روي ماسه ترسیم . و حسن نیت باشدفراست 

اما فیلیستیوس، که تحتالشعاع قرب جوار افالطون واقع شده بود، به گوش دیکتاتور جوان خواند که تمام . شده بود

و نیروي دریایی سیراکوز را فتح کنند، بتوانند به ها براي آن است که آتنیها، که نتوانسته بودند با قشون  این دسیسه

دست یک نفر آن را فتح کنند، و اضافه کرد که وقتی افالطون سنگر رخنهناپذیر را با طرحهاي هندسی و مکالمات 

ها راه گریز از  دیونوسیوس در این زمزمه. منطقی بگشاید، او را خلع کرده، دیون را به تخت سلطنت خواهد نشاند

دیون را تبعید، اموالش را به عنف تصرف کرد، و زن عمویش را به یکی از درباریان که مورد  ;سه را یافتدرس هند

. ترس و نفرت آن زن بود بخشید

شش سال بعد، . با وجود اعتراضهاي محبتآمیز دیکتاتور، افالطون سیراکوز را ترك گفت و در آتن به دیون ملحق شد

دیونوسیوس نپذیرفت، و افالطون هم . پیش شاه وساطت کرد که دیون را برگرداندبه دعوت سلطان، دوباره برگشت و 

  . به آکادمی پناه برد

، دیون که از لحاظ مالی تنگدست شده، ولی دوستان فراوانی یافته بود، در خاك یونان نیرویی در حدود 357در سال 

در خاك سیراکوز پیاده شد، دریافت که مردم هنگامی که مخفیانه . هشتصد نفر گرد آورده، به سیراکوز حملهور شد

با وجودي که سنش به پنجاه میرسید، در اثر شهامت و قهرمانی که از خود بروز داد، . حاضرند از او پشتیبانی کنند

در این هنگام، با . تنها با یک نبرد، به قشون دیونوسیوس چنان شکستی داد که جوان وحشتزده به ایتالیا گریخت

ان، مجلس شوراي سیراکوز، که به دست دیون افتتاح گشته بود، او را از فرماندهی خلع کرد، مبادا تحریکات یون

دیون بدون جنجال به لئونتینی برگشت، ولی قشون دیونوسیوس، که از جریان وقایع خشنود بود، . دیکتاتور شود

دیون را خلع کرده بودند اکنون پیغام  همان رهبرانی که. حملهاي ناگهانی به سپاه مردم شهر کرده، آن را شکست داد

دیون برگشت و دوباره قشون دیونوسیوس را شکست . فرستادند که با عجله برگشته، فرماندهی قوا را به دست بگیرد

علی رغم اصرار دوستان خود، از گماردن محافظ . داد و سپس، به خاطر حفظ نظم، دیکتاتوري موقتی اعالم کرد

حاضرم بمیرم، ولی مجبور نشوم از ترس جان همیشه خود را از دوست و دشمن محافظت : ((خودداري نموده، گفت

  : پلوتارك میگوید. با وجود آنهمه ثروت و قدرت، دیون زندگی متواضع و ساده خود را از سر گرفت.)) کنم

و کرده بود استفاده گرچه اکنون اوضاع همه بر وفق مراد او بود، مع هذا اشتیاقی نداشت که از بخت خوشی که به او ر

برعکس، به یک زندگی بسیار معتدل و درویشانهاي قانع شده، و حقیقتا مورد اعجاب همگان قرار . ... کامل ببرد

هنگامی که نه تنها سیسیل و کارتاژ بلکه تمام یونان وي را در اوج سیادت و خوشبختی میدیدند، و . گرفته بود
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عت و موفقیت معروفتر از او نبود، در آشکار و نهان و در مجالس، چنان هیچکس نیرومندتر و هیچ فرماندهی در شجا

به نظر میرسید که گویی محضر افالطون را در مدرسه به همنشینی با سربازان و افسران اجیر خود، که افراط در 

ح خوردن و نوشیدن و عیش و عشرت را تنها تسالي زحمات و مخاطرات زندگی سربازي خویش میدانستند، ترجی

  . میدهد

بنا بر گفته افالطون، دیون میخواست سلطنت مشروطه برقرار کرده، روش زندگی سیراکوز را بر مبناي اسپارت اصالح 

و سپس نفوذ و قدرت کارتاژ را از جزیره  ;شهرهاي اسیر و محروم یونانی سیسیل را تجدید بنا و متحد سازد ;کند

. سته بودند و کمتر از هیچ کدام از دیونوسیوسها تشنه اخالق نبودنداما سیراکوزیها سخت به دموکراسی دل ب. براند

دیونوسیوس دوم با سرعت . در نتیجه، اغتشاش و هرج و مرج مستولی شد. یکی از دوستان دیون او را به قتل رسانید

به قدرت به میهن برگشت، اورتوگیا و حکومت را باز گرفت و، با استبداد ظالمانه و سخت دیکتاتور مخلوعی که 

. بازگردد، حکمرانی کرد

گاهی ممکن است افراد گرفتار سرنوشتهاي شومی شوند که سزاوار آن نیستند، ولی این اتفاق بندرت به سر ملتها 

این درخواست کمک . سیراکوزیها دست به دامن مادر شهر خود یعنی کورنت شدند و تقاضاي کمک کردند. میآید

لی کورنت که نجابت و بزرگواري تقریبا افسانهاي داشت، در انتظار بود که فریاد درست هنگامی رسید که یکی از اها

تیمولئون اشرافزادهاي بود چندان واله و شیفته آزادي که وقتی برادرش . کمکی بشنود و قد مردانگی علم کند

دان خودش قرار تیمولئون، که مورد لعنت مادر و شماتت وج. تیموفانس خواست دیکتاتور کورنت شود، او را کشت

  . گرفته بود، به جنگل دوردستی رفت و از انسانها دوري گزید

معذلک، همینکه از احتیاج سیراکوز مطلع شد از عزلت خارج گردید و قشونی مرکب از داوطلبان تهیه کرد و با 

ن خود را به کشتی به سیسیل رفت و، چون در فن ستراتژي جنگی استاد بود، توانست بدون اینکه حتی یکی از مردا

تیمولئون پول کافی در اختیار جباري که اکنون خوار و . کشتن دهد، طی جنگ کوتاهی، قشون شاه را شکست دهد

دیونوسیوس تا آخر عمر در همانجا بماند و از راه درس دادن و . ذلیل شده بود گذاشت تا خود را به کورنت برساند

را برقرار کرد و استحکاماتی را که اورتوگیا را ماواي مستبدان و  تیمولئون مجددا دموکراسی. تکدي امرار معاش کرد

ظالمان کرده بود خراب کرد و حمله کارتاژیها را دفع نمود و مدت یک نسل سیسیل را چنان امن و آرامش داد که 

وشید و سپس از خدمت چشم پ. مهاجران از هر گوشه دنیاي یونان آن روز به آمدن و سکونت در این جزیره پرداختند

لکن دموکراسیهاي جزیره سیسیل، که پی به فراست و پاکی وي برده بودند، با طیب . زندگی عادي پیش گرفت

یک بار دو نفر از . خاطر، مسائل خود را به قضاوت وي تسلیم نموده، بیدرنگ از رهنمودهایش پیروي میکردند

رغم اعتراض مردم حقشناس سیسیل، اصرار ورزید  تیمولئون، علی. مفتخورها او را به خطاکاري اداري متهم ساختند

که برطبق قانون و بدون تبعیض مورد محاکمه قرار گیرد و خدایان را سپاس گذارد که آزادي بیان و برابري در مقابل 

، تمام یونان او را به چشم یکی از بزرگترین )337(چون بدرود حیات گفت . قانون در سیسیل برقرار گشته است

  . د مینگریستفرزندان خو

V - پیشرفت مقدونیه

در همان هنگام که تیمولئون دموکراسی را براي آخرین بار به سیسیل باستانی باز میگرداند، فیلیپ آن را در خاك 

، در قسمت اعظم مقدونیه، علی رغم استعدادي که )359(هنگام بر تخت نشستن فیلیپ . یونان نابود میکرد

در واقع،  ;ت، هنوز مردم کوچنشین نیم وحشی و بی خط و کتابی زندگی میکردندآرخالئوس در پذیرفتن تمدن داش

تا آخر سلطنت وي نیز مقدونیه به همین حال ماند زیرا، با وجودي که یونانی زبان رسمی آن بود، نه یک نویسنده، نه 

  . یک عالم، نه یک هنرمند، و نه یک فیلسوف به یونان عرضه کرد
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شاوندان اپامینونداس در تب زیسته بود توانسته بود از فرهنگ و تبحر فراوان نظامی ایشان فیلیپ که سه سال با خوی

مردي بود قوي جثه و قوي اراده و ورزشکار و . او جز مظاهر تمدن از همه چیز برخوردار بود. مختصري کسب کند

مانند فرزند نامدارش تند مزاج و در . حیوان زیبایی بود که گاه گاه میکوشید نجیبزادگان یونان را تقلید کند. زیباروي

برخالف اسکندر، شوخ . نبرد را دوست میداشت و به شراب مردافکن بیشتر عشق میورزید. سخاوت افراط کار بود

مزاج بود و از ته دل خندیدن را دوست داشت و بردهاي را که وسیله شادي خاطرش میگردید به مقامات بلند 

در ابتدا به یک زن، . ت، ولی به زنان بیشتر عالقهمند بود و تا میتوانست زن گرفتپسران را دوست میداش. میرساند

یعنی اولومپیاس، که شاهزادهاي زیبا و رام نشدنی بود و اسکندر را برایش آورد اکتفا نمود، ولی بعد هوا و هوس به 

مردان رشیدي که بتوانند تمام روز را بیش از هر چیز از . زنان دیگر متمایلش ساخت، و اولومپیاس به فکر انتقام افتاد

دالور دالوران بود ) قبل از اسکندر(در واقع، . نبرد کرده، شب را با وي به قمار و شب زنده داري بگذرانند لذت میبرد

براي ! عجب مردیست: ((بزرگترین دشمنش، دموستن، میگفت. و در هر میدان اثري از دالوري خود برجاي میگذاشت

فیلیپ مردي بود .)) مت، یک چشم از دست داد، شانهاش شکست، و یک دست و پایش فلج شدکسب قدرت و حکو

با هوش و زیرك و قادر به اینکه مدتها صبر کند تا موقعیت مناسبی به دست آورد، و براي رسیدن به هدفهاي دور و 

خود را با وجدان راحت  هاي در سیاست مکار و خائن بود، وعده. دراز، مصممانه، به وسایل دشواري متوسل شود

براي دولتها اخالقی نمیشناخت، و به دروغ و رشوه به چشم  ;هاي دیگري بدهد میشکست، و همیشه آماده بود وعده

مع هذا، در پیروزي رفتاري مالیم داشت و با یونانیهاي مغلوب رفتاري . راه گریز عاقالنه از قتل نفس مینگریست

هر کس او را میدید، جز دموستن لجوج، از او خوشش میآمد و او را بزرگترین و  .میکرد که خودشان با خود نمیکردند

  . جالبترین شخص عصر خویش میدانست

نوع حکومت او سلطنتی آریستوکراتیک بود که در آن قدرت شاه محدود به دوام قدرت اسلحه، و برتري خرد او، و 

آنها همه مالکان بزرگی بودند . بودند)) یاران شاه((فئودال هشتصد نفر خان و ارباب . تمایل نجبا به حمایت از او بود

که از اجتماع و شهر و کتاب بیزار بودند، ولی چون شاه با نظر موافقت آنها جنگی را اعالم میکرد، از امالك خود 

در ارتش همیشه در رسته سوار نظام خدمت  ;بیرون آمده، با جسم سالم و شجاعت مستانه آماده جنگ میشدند

فیلیپ آنها را طوري تربیت کرده بود تا صفجمع . کردند و بر اسبهاي غولپیکر مقدونی و تراکیایی سوار میشدندمی

عالوه بر اینان، پیاده نظام عبارت از شکارچیان . بجنگند و، به محض فرمان فرمانده، تاکتیک خود را عوض کنند

فاالنکس شامل شانزده صف سرباز بود که . یکردندصفجمع حرکت م)) فاالنکس((سترك و دهقانانی بود که به صورت 

هاي بلند خود را باالي صف جلویی نشانه گرفته، یا روي شانه نفرات جلو گذاشته، هر فاالنکس را تبدیل به یک  نیزه

متر بلندي داشتند و در انتها سنگینتر بودند، و چون آن را باال  7ها روي هم  این نیزه. دیوار آهنی میساختند

چون هر صف سربازان یک متر جلوتر از صف عقبی حرکت میکرد، . تند، پنج متر رو به جلو قرار میگرفتندمیگرف

هاي سه صف اول آنها میدان عملی بسیار بیشتر از  هاي پنج صف اول جلوتر از فاالنکسها قرار میگرفت، و نیزه نیزه

پرتاب نیزهاش، با شمشیر کوچکی میجنگید و  سرباز مقدونی، پس از. هاي دو ستون جنگجویان یونانی داشتند نیزه

پشت فاالنکسها کمانداران قدیم . خود را با خود برنجی و زره و پابند و سپري سبک از ضربه دشمن حفظ میکرد

در دنبال همه فالخنها و قلعه کوبهاي . حرکت میکردند که تیرهاي خود را از روي سرنیزه داران به هوا میانداختند

فیلیپ با شکیبایی، ولی با عزمی راسخ، این ارتش ده هزار نفري را با تمرینهاي نظامی تبدیل به . محاصره میآمد

. نیرومندترین ابزار جنگی کرد که اروپا تا آن روز به خود ندیده بود

ر سپس، با کمک تمام یونانیها، از دریا عبو ;فیلیپ مصمم بود که با این نیرو یونان را تحت رهبري خویش متحد سازد

او، در هر قدم که به سوي این هدف پیش میرفت، عشق مردم یونان به . کرد و ایرانیها را از یونان آسیایی بیرون راند
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در نخستین حرکت . آزادي را مانع راه خود میدید، و در راه از میان برداشتن این مانع، هدف را فداي وسیله میکرد

واست شهرهایی را که آتن در سواحل مقدونیه و تراکیا به تصرف خود خود، با مخالفت آتنیها رو به رو شد، زیرا میخ

این شهرها نه تنها راه پیشرفت او را به آسیا سد میکردند، بلکه معادن طالي گرانبهایی . درآورده بود پس بگیرد

بود که )) اعیجنگ اجتم((هنگامی که آتن گرفتار . داشتند و منبغ اخذ مالیاتهاي بازرگانی سرشاري به شمار میرفتند

تسخیر کرد  356و  357به امپراطوري دومش پایان داد، فیلیپ شهرهاي آمفیپولیس، پودنا، و پوتیدایا را در سالهاي 

، متونه را گرفت و هنگام 355در سال . و اعتراضهاي مردم آتن را با تعریف و تمجید از هنر و ادبیات آنها تعدیل کرد

، پس از یک سلسله سیاست بازي و دالوري، اولونتوس را 347در سال . ادمحاصره آن یک چشم خود را از دست د

  در این زمان، تمام ساحل اروپایی دریاي اژه شمالی را در اختیار داشت، و سالی یک هزار تالنت از معادن . فتح کرد

. تراکیا درآمدش بود، و میتوانست افکارش را متوجه جلب حمایت یونان سازد

شکرکشیهایش، فیلیپ هزاران اسیر یونانی را، که اکثر آنها آتنی بودند، به غالمی فروخته، و در براي تهیه مخارج ل

خوشبختی وي در این بود که در آن سالها کشور شهرهاي یونانی بر . را از دست داده بود)) هلنها((نتیجه پشتیبانی 

بودند ) 346 - 356)) (جنگ مقدس((مین سر تصاحب خزانه معبد دلفی، که در اختیار اهالی فوکیس بود، درگیر دو

اسپارت و آتن له، و اتحادیهاي از بئوسی، لوکریس، دوریس، و تسالی علیه فوکیس . و خود را ناتوان ساخته بودند

او نیز موقع را مغتنم شمرده، بسرعت از . اتحادیه شکست خورد و شوراي آن از فیلیپ کمک خواست. میجنگیدند

، متحدین دلفی او را به عنوان عضو )346(، خود را به فوکیس رسانید و آنجا را تسخیر کرد هاي بالمانع گذشته جاده

اتحادیه پذیرفتند و حامی معبد دلفی خواندند و از او دعوت کردند تا، برتر از تمام یونانیها، بر بازیهاي پوتیایی 

حس کرد که میتواند همه را، جز اسپارت فیلیپ نظري به حکومتهاي تجزیه شده پلوپونزي انداخته، . سرپرستی نماید

که رو به ضعف میرفت، وادارد او را به رهبري قبول کرده، حکومت فدرالی تشکیل دهد و تمام یونانیان را در شرق و 

هاي دموستن بیدار شده بود، فیلیپ را ناجی خود نمیدید، بلکه او را به  اما آتن که سرانجام از گفته. غرب آزاد سازد

الجرم تصمیم گرفت که به خاطر استقالل کشور شهر خود، و حفظ دموکراسی . کننده خویش مینگریست چشم اسیر

  . که آتن را روشنایی دنیاي آن روز ساخته بود، با فیلیپ بجنگد

VI - دموستن  

ي چهرها ;مجسمه سخنور بزرگ که در واتیکان موجود است، یکی از شاهکارهاي واقعپردازانه یونان به شمار میرود

 ;بدنش نحیف و خسته است ;رنج کشیده دارد، گویی که هر یک از تجاوزات فیلیپ چینی بر پیشانی او افزوده است

حال او حال مردي است که ظاهرا براي آخرین بار، در راه حفظ و پایداري امیدي از مردم استمداد میطلبد که فکر 

  . یدهد و مرگ تلخی را پیش بینی مینمایدچشمانش زندگی ناآرامی را نشان م ;میکند از دست رفته است

میارزید براي او ) دالر 84000(تالنت  14پدرش شمشیرساز و تختخوابسازي بود که هنگام مرگ، کارخانهاي را که 

سه وکیلی که قیمومیت او را به عهده گرفتند چندان سخاوتمندانه از اموال او جیبهاي خود را . به ارث گذاشت

، ناچار شد براي تصرف بقیه ارثیه پدر قیمهاي خود را به )363(وقتی به بیست سالگی رسید انباشته که دموستن، 

سپس بیشتر آنچه را که مانده بود در راه ساختن یک کشتی با سه ردیف پاروزن براي بحریه آتن از . دادگاه بکشاند

دموستن در نوشتن ورزیدهتر از  .دست داد، و از آن پس مجبور شد براي کسب نان به نوشتن لوایح دعاوي بپردازد

پلوتارك میگوید که دموستن گاهی براي دو . سخنرانی کردن بود، زیرا جسما ضعیف بود و در بیان از عهده بر نمیآمد

با دهان پر از  ;در عین حال، براي رفع نقص بیان خود تمرینهاي سخت میکرد. طرف دعوا عرضحال مینوشت

یا هنگام راه رفتن در سر باالیی تپه دکلمه میکرد، و تنها سرگرمیش معاشرت  سنگریزه خطاب به دریا سخن میگفت،

انسان با دموستن چه میتواند بکند هر چه در عرض یک سال : ((منشی او شکایت کرده، میگفت. با زنان و پسران بود
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ترین وکیالن آتن پس از سالها مرارت، یکی از ثروتمند.)) اندیشیده است، در یک شب به دست زنی به هم میپاشد

یک بار دفاع از بانکداري را به . گردید، با رموز کار آشنا شد، در بیان با نفوذ گردید، و در اخالقیات نرمش پیدا کرد

از مشتریان خود براي بردن الیحه و . عهده گرفت که متهم به جرمی بود که وي به قیمهاي خویش نسبت داده بود

ي گزاف میگرفت و هرگز اتهام همکارش هوپرئیدس را، مبنی بر اینکه از پادشاه ها تصویب آنها در مجلس حق الزحمه

دموستن، در اوج ترقی، ثروتی به هم زده بود که ده . ایران پول میگیرد تا علیه فیلیپ جنگ به راه اندازد، پاسخ نداد

. برابر بیش از ارثی بود که پدرش براي او بر جاي گذارده بود

د، دموستن مردي صدیق بود و در راه دفاع از عقیدهاي که به خاطر آن مزد میگرفت حتی تا با وجود آنچه گفته ش

)) صندوق نمایش((وي اتکاي آتن را به سربازان اجیر محکوم میکرد و میگفت شارمندانی که از . پاي جان میایستاد

رساند که از دولت خواست پول باالخره دلیري را به جایی  ;پول میگیرند، در ازاي آن باید در ارتش خدمت کنند

ها، صرف تجهیز سپاهی سازد  صندوق را، به جاي دادن به مردم در مقابل شرکت آنها در مراسم مذهبی و نمایشنامه

دهاند که تمام خصایص سربازي هاي فاسدي ش دموستن به آتنیها میگفت که تبدیل به بیکاره .کندکه از کشور دفاع 

شهر آتن در اثر جنگ و جدایی بی آبرو و خفیف شده و -او قبول نداشت که کشور. پدران خود را از دست دادهاند

این اتحاد را وي عبارتی توخالی میدانست که غرضش . اکنون موقع آن فرا رسیده است که تمام یونان متحد شود

فرد بود، دموستن جاه طلبیهاي فیلیپ را از همان اول پیش بینی میکرد، و  پنهان کردن اسارت یونان به دست یک

  . به آتنیها التماس میکرد که بجنگید و متفقین و متصرفات شمالی خود را حفظ کنید

به . در مقابل دموستن و هوپرئیدس و گروه جنگ طلبان، آیسخینس و فوکیون و گروه طرفداران صلح قرار داشتند

دو دسته رشوه میگرفتند یکی از ایران و دیگري از فیلیپ و هر دو دسته واقعا از آشفتگی وضع  احتمال قوي، هر

او قبل از زنون عقاید رواقی داشت، . فوکیون را عموما پاکترین سیاستمدار آن عصر میدانستند. خویش ناراحت بودند

اي آتن بیزار بود که وقتی مورد به حدي از مجلس شور ;محصول فلسفی آکادمی افالطون، و ناطق زبردستی بود

چهل و پنج بار فرمانده کل .)) نکند نفهمیده حرف بدي زده باشم: ((تحسین نمایندگان قرار گرفت، از دوستی پرسید

در بسیاري از جنگها با قدرت فرماندهی کرد، ولی بیشتر . شد حد نصابی که بمراتب بیشتر از حد نصاف پریکلس بود

دستیار او، آیسخینس، فردي پرهیزگار نبود، ولی مردي بود که از فقر و . غ صلح میکرداوقات خود را صرف تبلی

شغل جوانی او، که معلمی و هنرپیشگی بود، به او کمک کرد تا سخنران قابلی . تنگدستی به ثروت و رفاه رسیده بود

و متن نطقهاي خود را قبال تهیه رقباي ا. میگویند اولین یونانیی بود که فی البداهه با موفقیت سخنرانی کرد. شود

پس از اینکه در چند مورد با فوکیون همکاري کرد، سیاست مصالحه با فیلیپ را در قبال جنگ با او اتخاذ . میکردند

. و چون فیلیپ مزد خدمات او را پرداخت، شوق وي نسبت به صلح تبدیل به فداکاري و از خود گذشتگی گردید. کرد

عاقبت، . را متهم به دریافت طال از مقدونیها کرد، و هر دو بار نتوانست وي را محکوم سازددموستن دوبار آیسخینس 

فصاحت و نفوذ کالم دموستن، و پیشرفت فیلیپ به طرف جنوب، آتنیها را واداشت که تا مدتی از تقسیم بودجه 

کیل شد و براي رو به ، ارتشی بسرعت تش338در سال . دست برداشته، آن را صرف جنگ کنند)) صندوق نمایش((

  . به سمت شمال رفت) بئوس(رو شدن با فاالنکسهاي فیلیپ در خایرونیا 

هاي  اسپارت از پشتیبانی خودداري کرد، ولی تب که پنجه فیلیپ را دور گردن خود احساس میکرد یکی از دسته

آتنیها نیز . جنگ کشته شدند هر سیصد نفر افراد دسته در میدان. مقدس خود را فرستاد تا دوشادوش آتنیها بجنگد

با دالوري مشابهی جنگیدند، ولی افسوس که دیر کرده بودند و در مقابل ارتش مجهز و تازه نفس مقدونی آمادگی 

ناچار، در مقابل موجهاي نیزه، که بر فراز سرشان در گردش بود، صفوفشان در هم شکست و رو به گریز . نداشتند
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اسکندر، پسر هجدهساله فیلیپ، که با شجاعت و بی پروایی سوار نظام . گریختنهادند، و دموستن هم با ایشان 

  . مقدونی را فرماندهی میکرد، طی جنگ سختی پیروز شد

گرچه بعضی از مخالفان مقدونیه را در تب مقتول کرد و هواخواهان . فیلیپ در فتح سخاوتمندي مدبرانهاي داشت

آتنی را آزاد کرد و اسکندر خوبرو و آنتیپاتر عادل را با پیام صلح روانه  خود را به حکومت گماشت، ولی دو هزار اسیر

آتن که انتظار شرایط . آتن نمود، به شرط آنکه آتنیها او را، در مقابل دشمن مشترك، سردار تمام یونان بشناسند

فیلیپ در کورنت . وددشوارتري را داشت نه تنها رضایت داد، بلکه مصوباتی گذراند و آگاممنون جدید را بسیار ست

تشکیل داد و فدراسیونی بر مبناي اتحادیه بئوسیایی به ) غیر از اسپارت(شورایی مرکب از حکومتهاي مختلف یونان 

فیلیپ، براي رهبري این جریان، به اتفاق آرا به . هاي خود را براي آزاد کردن آسیا مطرح ساخت وجود آورد و نقشه

کومتها میثاق بستند که از حیث فرد و اسلحه به او کمک کنند، و همعهد شدند یک یک ح ;فرماندهی انتخاب گردید

این فداکاریها براي یونانیها، در مقابل دور نگاه داشتن فیلیپ، چندان . که هیچ یونانی، هر جا باشد، علیه او نجنگد

. گران نبود

بود خود به وجود بیاورد اکنون تحقق یافته وحدتی که یونان نتوانسته . بی پایان بود) 338(نتایج پیروزي خایرونیا 

. جنگهاي پلوپونزي نشان داده بود که آتن قادر نیست یونان را متحد کند. بود، ولی البته با شمشیري نیمه بیگانه

. تب نیز از تسلط خود نتوانست براي این منظور نتیجهاي بگیرد. بعدها اسپارت نیز عدم توانایی خود را نشان داد

. تشها و جنگهاي طبقاتی کشور شهرها را چنان فرسوده و ضعیف نموده بود که قادر به دفاع از خود نبودندجنگهاي ار

در آن شرایط، رو به رو شدن با چنان فاتحی که حاضر بود از خاکی که تصرف کرده بیرون رود و آزادي نسبتا زیادي 

، و بعد از او اسکندر، خودمختاري اعضاي در حقیقت، فیلیپ. به ملل مغلوب بدهد، اقبال غیر منتظرهاي بود

فدراسیون را با دقت حفظ میکردند که مبادا یکی از آنها بتواند بر دیگري تاخته و بالنتیجه قدرتی پیدا کند که 

فیلیپ . مع هذا، فیلیپ آنها را از آزادي بزرگی محروم کرد، و آن حق انقالب بود. سیادت مقدونی را به خطر اندازد

صدیقی بود که ثبات وضع مالکیت را محرك اصلی و انکارناپذیر هر پیشرفت، و عامل دوام حکومت  محافظه کار

در کورنت، شورا را واداشت که مادهاي در اساسنامه فدراسیون بگنجاند که هر گونه تغییر وضع و دگرگونی . میدانست

  . بداري کرد و مصادره اموال را لغو نموددر تمام ایاالت از مالکیت جان. اجتماعی و تحریکات سیاسی را منع میکرد

سرانجام هم کار ناسازگاري با زنش سرنوشت . هاي فیلیپ از همه لحاظ کامل بود، جز در مورد زنش اولومپیاس نقشه

اولومپیاس نه تنها با بدخلقی خود او را میآزرد، بلکه با شرکت در . او را تعیین کرد، نه پیروزیهایش در جنگ

شبی در کنار زنش ماري در بستر یافت، و وقتی زنش به او . راسم دیونوسوسی بر ناراحتی او میافزودبیشرمانهترین م

از آن بدتر، اولومپیاس اظهار میکرد که او پدر حقیقی اسکندر . گفت که آن مار خداست، بر سوظنش افزوده گشت

ه، و در حقیقت کسی که آن شاهزاده نیست، زیرا در شب زفاف آنها صاعقهاي به او خورده و به جانش آتش انداخت

  . گردافکن را به او عطا کرده زئوس خداي خدایان بوده است

فیلیپ، که از رقابت مار و خدایان و غیره به جان آمده بود، براي ارضاي امیال عشقی خود به آغوش زنان دیگر پناه 

یکی از . سکندر را براي خود اسکندر هم فاش کردآورد، و اولومپیاس، براي اینکه از فیلیپ انتقام بگیرد، منشا االهی ا

بدین ترتیب که گیالسی برداشته، به سالمتی طفل دیگر او از زن  ;سرداران فیلیپ، آتالوس، بر وخامت وضع افزود

اسکندر جام خود را به طرف او . وارث تخت و تاج خواند) که به تمامی از نژاد مقدونی بود(ثانویش نوشید و او را 

فیلیپ به روي فرزند خود شمشیر کشید، ولی چنان مست بود که )) پس من حرامزاده هستم: ((رده، فریاد زدپرتاب ک

این است مردي که ادعا میکند میخواهد از اروپا تا آسیا را : ((اسکندر به او خندید و گفت. نتوانست سرپا بایستد

از افسران فیلیپ به نام پاوسانیاس، که از فیلیپ  چند ماه بعد، یکی.)) مسخر کند، ولی روي پایش نمیتواند بایستد
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تقاضاي دادرسی براي دشنامی کرده بود که از آتالوس شنیده بود ولی جواب قانع کنندهاي دریافت نکرده بود، 

نیز برخوردار  اولومپیاساسکندر، که چون بتی مورد احترام سربازان بود و از حمایت ). 336(پادشاه را به قتل رسانید 

  . مخالفان را منکوب نمود، و آماده تسخیر دنیا شد. بود، تخت و تاج سلطنت را تصرف کرد

  

  

فصل بیستم

  ادبیات و هنر در قرن چهارم

  

I  -  خطبا  

لی دیگر بیان شورانگیز افراد خالق اشعار تغز. در تمام این دوره پرآشوب، ادبیات زوال باروري یونان را منعکس میکرد

تیموتئوس . نبود، بلکه تبدیل به آداب خشک روشنفکران سالنی و طنین دانشمندانه تکالیف مدرسهاي شده بود

میلتوسی حماسهاي سرود، ولی چون با عصر پر جدال آن روز توافقی نداشت، مانند موسیقیهاي اولیهاش، در بوته 

کاهش خزانه دولتی و . همچنان ادامه داشت، ولی از رونق اولیهاش کاسته شده بودنمایش و تئاتر . فراموشی ماند

ضعیف شدن حس وطنپرستی سرمایهدارها از شکوه و اهمیت گروه همسرایان، که نمایشنامه را همراهی میکردند، 

ایی، که قسمتی کاسته بود، و به نحو روزافزونی هنرپیشگان به موسیقیهاي نامربوط و شکسته و بسته به جاي همسر

بتدریج نام خواننده تئاتر از زبانها افتاد و به دنبال آن نام شاعر هم . از نمایشنامه را تشکیل میداد، قناعت میکردند

تئاتر هر روز جنبه شعري خود را از دست میداد و بیشتر جنبه . ناپدید گشت و تنها نام هنرپیشه بر جاي ماند

تراژدي یونان بر . هاي بزرگ ولی هنرمندان ناچیز بود ین عصر عصر هنرپیشها. نمایشهاي تاریخی به خود میگرفت

مبناي مذهب و اساطیر بنا شده بود و براي درك و لذت بردن از آن ایمان و عقیده الزم بود، پس آن هم با افول 

  . خدایان یونانی رو به زوال گذاشت

هاي تئاتر  افت و تصنع و ظرافت موضوع نمایشنامهبه همان نسبتی که تراژدي راه زوال میپیمود، کمدي نضج میی

ذوق یا شجاعت انتخاب موضوعهاي هجوآمیز سیاسی ) 323 - 400(این کمدي میانی . اوریپید را به عاریه میگرفت

شاید هجو سیاسی ممنوع . میطلبید، از دست داد)) دوست یکرنگی((را، درست هنگامی که سیاست بیش از پیش 

یان اکنون که میدیدند بر آتن مردم ناچیز و بیاهمیتی حکومت میکنند، از سیاست زده و منزجر بود، یا شاید تماشاچ

پرهیز از زندگی اجتماعی و پرداختن به زندگی خصوصی توجه مردم را از امور حکومت منصرف کرده، به . شده بودند

عشق بر صحنه تئاتر . ه خود گرفتکمدي جنبه هجو رفتار و کردار را ب. کارهاي خانوادگی و قلبی جلب نموده بود

. هاي شریف و خوبش مسلط شد، و آن هم نه بر جنبه

روسپیها و زنهاي طبقات پست، و آشپزها و فیلسوفان سرگردان روي صحنه به هم میآمیختند گرچه باید گفت که 

ي آریستوفان این نمایشها ابتذال و هجا. حیثیت قهرمان نمایشنامه و هنرپیشه در انتها با صحنه ازدواج اعاده مییافت

اکنون نام سی و نه . را سبک و بیمقدار نمیساخت، ولی اندیشه عالی و طبع بارورش نیز آنها را با روح و زنده نمیکرد

هایی که بر جاي مانده میتوان  ولی از تکه. شاعر کمدي عصر میانی را میدانیم که آثار هیچ کدام در دست نیست

و  245آلکسیس اهل توریاي . ها براي قرنها و اعصار به وجود نیامدهاند این نوشتهقضاوت کرد که هیچ کدام از 

  . همه شان تا خورشید میدرخشید شکوفه میکردند، و چون فرو میرفت میمردند. نمایشنامه نوشتند 260آنتیفانس 
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ي عملی زندگی جلب ها پیشرفت صنعت و تجارت افکار مردم را به واقعپردازي و جنبه. این قرن عصر سخنوران بود

ایسایوس، . هایی که روزي اشعار هومر را میآموختند اکنون به شاگردان درس فصاحت بیان میدادند مدرسه. کرده بود

لوکورگوس، هوپرئیدس، دمادس، دینارخوس، آیسخینس، و دموستن همه سیاستمدار و خطیب بودند و احزاب و فرق 

در . مینامند)) مبلغین جمهوري((ن چیزي بودند که آلمانیها آنها سردمداران آ. سیاسی را رهبري میکردند

دموکراسیهاي متناوب سیراکوز مردانی از این قبیل پیدا شدند، ولی ایالتهاي اشرافی مختلف آن تاب تحملشان را 

خطیبان آتنی در بیان خود روشن و با قدرت بودند و از فصاحت مصنوعی و تجملی پرهیز میکردند و گاه . نداشتند

گاه کفایت آن را داشتند که در راه وطن خدمات شریف و گرانبهایی انجام دهند، ولی سخنوري را چنان با سفسطه و 

عدم تجانس و . غرض ورزي و سیاست بازي آمیخته بودند که حتی در مبارزات انتخاباتی عصر ما نیز سابقه ندارد

انگیزندهاي در هنر سخنرانی و از طریق آن در ادبیات  هاي عمومی، تاثیر بد و ضمنا بر هماهنگی مجلس آتن و دادگاه

هاي مختلف لذت میبردند، و هر گاه که  ها به اندازه مسابقه مردم شهر آتن از مجادله سخنوران در دادگاه. میگذاشت

انتظار نبرد فصاحت بین دو خطیب پیکارجو، چون آیسخینس و دموستن، میرفت، مردم از دهات دوردست و ایاالت 

. این خطیبان اغلب به حس غرور و تعصب مردم ملتجی میشدند. نه براي شنیدن سخنرانی آنها هجوم میآوردندبیگا

افالطون، که از نطق و خطابه چون زهري که دموکراسی را نابود میکند متنفر بود، فصاحت بیان را هنر مسلط شدن 

  . بر مردم از راه ملتجی شدن به احساسات و هیجانات آنها میدانست

حتی دموستن، با همه قدرت و صالبت روحی و تسلطی که بر اعصابش داشت، با همه مهارتی که در گریز زدن به 

احساسات تند و آتشین میهن پرستی به کار میبرد، با همه حرارتی که اخگرسوزان حمالتش داشت، با همه زبردستی 

شان میداد، با وجود خاصیت شاعرانهاي که با و زیرکی خاصی که در به هم آمیختن داستانسرایی با بحث و جدال ن

سر . دقت به سخن خود میبخشید، و علی رغم سیل مقهورکننده کالمش اثر نبوغ و عظمت زیادي در ما نمیگذارد

خطابت را وي هنرپیشگی میدانست، و چنان به این عقیده پایبند بود که با شکیبایی زیاد سخنرانیهاي خود را تمرین 

ها در آن به سر میبرد و مخفیانه به  غاري براي خود کنده، ماه. ل آینه میایستاد و آنها را بلند میخواندمیکرد و در مقاب

روي . در این دورانها یک طرف صورت خود را میتراشید تا نتواند از کنج انزواي خویش خارج شود ;تمرین میپرداخت

به عالمت تفکر بر پیشانی میگذاشت و اغلب  سکوي خطابه به خود میپیچید و به هر طرف میگشت و دست خود را

این بازیها مردم عامی را سخت میفریفت، ولی براي مردم : ((پلوتارك میگوید. صداي خود را به حد فریاد بلند میکرد

تقلید هنرپیشگی دموستن سبب .)) عالم، مثال دمتریوس فالرومی، بسیار زشت و خفیف و از انسانیت به دور بود

د به نفس او باعث تعجب، منحرف شدن از اصل کالم مایه اغتشاش ذهن، و ابتذال شوخیهاي زشتش سرگرمی، اعتما

فقط حس وطنپرستی، و صداقت آشکار او در فریاد . فلسفه و ذکاوت در آثار او کم است. مایه انزجار ما میگردد

. بخشد مایوسانهاي که در راه آزادي میزد، مقام او را برتري می

این پیشنهاد را از  کتسیفونشش سال قبل از آن، . به اوج خود رسید 330یشی، در یونان، به سال هنر خطابت نما

. تصویب مجلس گذرانید که به دموستن، به پاس خدمات و هدایاي مالیش به حکومت، تاج گلی هدیه کنند

ود را از این افتخار محروم کند، کتسیفون را متهم کرد که پیشنهادي خالف قانون آیسخینس براي اینکه رقیب خ

جلسه محاکمه کتسیفون چندین بار به تعویق افتاد، و ). این اتهام عمال وارد بود(اساسی تقدیم شورا کرده است 

ود، و هر کس که این محاکمه البته محاکمه بنامی ب. باالخره در حضور پانصد نفر از شارمندان تشکیل یافت

هاي دور، براي شنیدن دفاع طرفین به دادگاه آمد، زیرا در واقع بزرگترین خطیبان آتنی براي  میتوانست، حتی از راه

آیسخینس حمالت خود را چندان متوجه کتسیفون . دفاع از نام و شهرت زندگی سیاسی خویش آماده مبارزه بودند

دموستن نیز با همان اسلحه، با نطق معروف . ن را مورد حمله قرار دادنکرد، بلکه شخصیت و زندگی اجتماعی دموست
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سطور سخنرانی این دو رقیب هنوز از هیجان میلرزد و به آتش نفرت دو . خود به نام درباره تاج، به او پاسخ داد

فاع بهتر است، دموستن، که میدانست اغلب حمله از د. دشمن، که در نبرد رو به روي هم قرار گرفتهاند، شعلهور است

سپس طرحی از زندگی . ادعا کرد که فیلیپ فاسدترین خطیبان را انتخاب کرده تا سخنگوي او در آتن باشد

  .: آیسخینس رسم کرد که چون تیزاب سوزاننده بود

. ... بایستی این مردي را که اکنون به این صراحت دشنام میگوید به شما معرفی کنم، و بگویم پدر و مادرش کیستند

دم از شرافت میزنی آن هم تو بیحیثیت تو و خانوادهات از شرافت چه میدانید تو را چه به اینکه دم از علم و فضل 

میخواهی بگویم که پدرت همان غالمی بود که نزدیک معبد تسئوس مکتبخانه داشت و شلوار ژنده پاره و یقه ... بزنی

ها عمل جنسی میکرد تو در مکتبخانه پدرت عملگی  لهچرکین میپوشید، یا مادرت روز روشن در انبارها و طوی

بعد از اینکه نامت را در محله . ... میکردي، مرکب میساختی، نیمکت میشستی، اطاقها را میرفتی، و فراشی میکردي

ثبت کردي، که کسی نمیداند چطور، فعال بماند، توانستی با دوز و کلک شغل شریف منشیگري و پادویی کارمندان 

بعد از اینکه مرتکب تمام خالفهایی شدي که اکنون دیگران را به آنها . ه دولت را براي خود دست و پا کنیدون پای

سپس وارد خدمت آن بازیگران سرشناس، سیمولوس و سقراط، شدي . ... متهم میکنی، از آن شغل هم جوابت گفتند

سیاهی لشکر به روي صحنه میآوردند و تو به  آنان تو را به عنوان. هاي بزرگ مشهورند که بیشتر به عنوان پرچانه

هایی که روي صحنه پرتاب میکردند میپرداختی، و از این طریق زندگی بهتري براي خود  جمعآوري آشغال میوه

. فراهم کردي که طی کلیه تالشهایی که براي معاش کرده بودي نصیبت نگشته بود

  . ر بود هرگز متارکهاي پدید نمیآمدزیرا در جریان خصومتی که بین تو و تماشاچیان درگی

تو میرقصیدي، من  ;تو الفبا میآموختی، من به مدرسه میرفتم. آیسخینس، پس بیا و زندگی خود و مرا با هم بسنج

تو یک هنرپیشه دست سوم بودي و من  ;تو یک میرزا بنویس بودي و من یک خطیب بودم ;در گروه همسرایان بودم

  . ي نقش خود شکست خوردي، و من تو را دست انداختمتو در ایفا ;تماشاچی بودم

البته نمونهاي از نظم و نزاکت نبود، ولی چنان در بیان احساسات فصیح بود که هیئت . خطابه تکان دهندهاي بود

در سال بعد، شورا تاج افتخار مورد نزاع . قضات، با پنج راي موافق در مقابل یک راي مخالف، کتسیفون را تبرئه کرد

آیسخینس، که نمیتوانست از عهده پرداخت جریمهاي که خود به خود به ادعانامه ناموفقش . به دموستن اهدا کرد را

میگویند که . در آنجا با تدریس اصول سخنوري بسختی امرار معاش میکرد. تعلق میگرفت برآید، به رودس گریخت

  . دموستن، براي رهایی وي از چنگال فقر، پول برایش میفرستاد

II -  ایسوکراتس  

این جنگ فصاحت را در تمام اعصار مورد تحسین و مداقه قرار دادهاند، ولی حقیقت امر آن است که آن را جز زوال 

سیاسی آتن نمیتوان دانست، زیرا در این مسابقه ناسزاگویی، در مبارزه پست دو مردي که پنهانی از خارجیها رشوت 

در این میان ایسوکراتس کمی از سایرین جالبتر است و . نمیتوان دیدمیگرفتند، هیچگونه شرافتمندي و اصالت 

با آزادي  338متولد شد، و در سال  436ایسوکراتس در سال . نشانی از شکوه و عظمت قرن پنجم را در خود دارد

موزشی ثروت هنگفتی به دست آورد و پسرش را از هیچ نوع امتیاز آ) نی(پدرش از راه ساختن فلوت . یونان درگذشت

جنگ پلوپونزي و . محروم نکرد، حتی وي را براي تحصیل علم فصاحت و معانی بیان نزد گورگیاس به تسالی فرستاد

از آن به بعد، . شکست آلکیبیادس تجارت فلوت سازي پدر ایسوکراتس را تباه ساخت و ثروت آن خانواده را بر باد داد

در ابتدا براي دیگران متن نطق تهیه میکرد و خود . ر معاش کندایسوکراتس ناچار بود با سرشک خامه بدشواري امرا

هاي ناپسند سیاسی  نیز در نظر داشت در سلک خطیبان درآید، ولی به علت کمرویی و صداي نارسا و انزجار از مبارزه
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صیل را بر وي از مردمفریبانی که مجلس را اشغال کرده بودند متنفر بود، و گوشه انزواي تح. از این کار منصرف شد

. آن ترجیح میداد

دانشجویان از هر گوشه دنیاي یونان به سوي او روي . ، او موفقیت آمیزترین مکتب آتن را تاسیس کرد391در سال 

وي . او شد)) وحدت یونان((و شاید همان گوناگونی نژادي و ظاهري شاگردانش بود که موجود فلسفه  ;آوردند

نوشت، تمام )) ضد سوفسطاییان((در رسالهاي که تحت عنوان . غلط رفتهاندمیاندیشید که سایر معلمان به راه 

کسانی را که ادعا میکردند با چند شاهی میتوانند هر خرفتی را عالمه دهر کنند یا، مانند افالطون، امید داشتند که 

ین بود که شخص فلسفه خودش ا. با دانش و علوم ماوراالطبیعه مردم را براي حکومت آماده سازند محکوم نمود

ایسوکراتس به تدریس علوم طبیعی و . هنگامی به نتیجه میرسد که شاگردانش طبیعتا با استعداد و قابل باشند

با این . ماوراالطبیعه اعتقاد نداشت و میگفت که این کار تحقیقات بدون حاصلی است در حوزه اسرار غیر قابل حل

برنامه تدریس او بر محور هنر نوشتن و سخن . نام فلسفه داد وصف، به دروسی که در مدرسه خویش تدریس میکرد

میتوان گفت که او، در مقایسه با تدریس ریاضی . گفتن بود، ولی این مواد در رابطه با ادبیات و سیاست تدریس میشد

هدف برنامه تحصیلی او خوب سخن گفتن بود، . در آکادمی افالطون، در مدرسهاش به مسائل فرهنگی میپرداخت

به  ;بر دولت آتن بحث و جدل حکومت میکرد. زیرا قدرت سخنرانی بهترین وسیله پیشرفت اجتماعی محسوب میشد

چگونه آنها را به نظم روشنی بیاورند، : این دلیل بود که ایسوکراتس به شاگردانش طرز به کار بردن لغت را میآموخت

به لفظ تصنع دهند بیان را دلنشین سازند، چگونه فکر  چگونه بدون قید هجا وزن را رعایت کنند، چگونه بدون اینکه

به عقیده او، چنین خطابهاي، . و چگونه عبارات متعادل و موزون بسازند بیارایند،و اندیشه را به بهترین قالب زبان 

بسیاري از رهبران عصر دموستن، از جمله . قرار خواهد گرفت مانند شعر، در گوش کسی که ظرافت طبع دارد مطبوع

سردارانی چون تیموتئوس، مورخانی چون افوروس و تئوپومپوس، خطیبانی چون ایسایوس، لوکورگوس، هوپرئیدس، 

  . آیسخینس، سپئوسیپوس، جانشین افالطون، و به قول بعضی ارسطو، از این مدرسه بیرون آمدند

قانع نبود که مردان بزرگ تحویل دهد، بلکه میخواست در امور عصر خود نقش مهمی داشته  ایسوکراتس تنها به این

هاي باال بلندي براي مردم آتن،  خطابه. چون نتوانست خطیب یا سیاستمدار شود، به نویسندگی پرداخت. باشد

بخواند، به صورت رساله رهبرانی چون فیلیپ، و شوراي مسابقات سرتاسري یونان مینوشت، و به جاي آنکه آنها را 

. منتشر میکرد بدین وسیله، بدون آنکه آگاه باشد، مقاله نویسی را به صورت یکی از اشکال ادبیات به وجود آورد

هاي او تا به امروز باقی است که یکی از جالب توجهترین بقایاي میراث یونان قدیم به شمار  بیست و نه رساله از رساله

، مضمون تمام افکار او، و در واقع افکار استاد قدیمش گورگیاس را در ))پانگوریکوس((ش، اولین خطابه بزرگ. میرود

بر داشت، که در آن یونانیان را دعوت میکرد که از کشور شهرهاي کوچک خود دست برداشته، علیه ایران متحد 

شهر ما آن قدر در اندیشه و گفتار از سایر ابناي بشر جلوتر است که ((غرور و متعصبی بود ایسوکراتس، آتنی م. شوند

لیکن او یونانی مغروري بود، و مانند یونانیان باستان اعتقاد داشت .)) شاگردانش معلمان مردم سایر بالد دنیا گشتهاند

رهنگی است که به عقیده او عالیترین که هلنیسم تنها عضو یک نژاد بخصوص بودن نیست، بلکه داشتن تمدن و ف

در اطراف این مرکز فرهنگ و تمدن در ایتالیا، . تمدن و فرهنگی بوده که به دست بشر تا آن زمان به وجود آمده بود

او از اینکه میدید بربرها . زندگی میکردند)) بربرها((سیسیل، افریقا، آسیا، و سرزمینی که اکنون بالکان میخوانیم 

ند، و ایران یونیا را جزو قلمرو خود میسازد ولی ایاالت یونان در اثر جنگهاي داخلی یکدیگر را تحلیل قویتر میشو

. میبرند، رنج میبرد

  . ایم طبیعت زشتی و پلیدي فراوانی در نهاد بشر نهفته، ولی ما با جنگ و شقاق آن را دو چندان کرده
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مردم از گریستن بر فجایعی که شاعران جعل میکنند خجالت هرگز کسی به این پلیدیها اعتراضی نکرده است و ... 

نمیکشند، ولی به رنجها و دردهاي حقیقی رنجهاي حقیقی وحشتناکی که زاییده جنگها هستند با رضایت خاطر 

این مردمان چنان بیخبر و عاري از احساس همدردي و ترحم هستند که از غم و رنج دیگران بیشتر خرسند . مینگرند

  . ا از سعادت و خوشی آنهامیشوند ت

اگر الزم است یونان بجنگد، چرا با دشمن حقیقی خود نجنگد چرا ایرانیها را به فالت خودشان عقب نراند ایسوکراتس 

چنین . پیش بینی میکرد که یک گروهان کوچک یونانی قادر است خیل عظیمی از سربازان ایرانی را در هم بشکند

  . یا باید این وحدت را به دست آورد، یا به پیروزي بربریت تن در داد ;د دادجنگ مقدسی به یونان وحدت خواه

هاي خود را به مرحله عمل درآورد و، هنگامی که به  ، ایسوکراتس توصیه)378(دو سال بعد از انتشار این رساله 

ن را طرحریزي همراهی شاگرد سابقش تیموتئوس در سواحل اژه میگشت، شرایط و مقررات تاسیس اتحادیه دوم آت

برآمدن و سپس از بین رفتن امیدواري تازه او در مورد وحدت یونان، شکست دیگري به زندگانی دراز این مرد . کرد

، آتن را بار دیگر به خاطر فساد و اضمحالل ))در باب صلح((در رساله بی پروا و موثري تحت عنوان . اضافه کرد

و از آن خواست که با سایر ایاالت قرارداد صلحی امضا کند و به آنها اتحادیه در داخل یک امپراطوري محکوم کرد، 

آنچه را که امپراطوري میخوانیم در حقیقت . ((اطمینان دهد که نسبت به ایشان هجوم و دست درازي نخواهد کرد

.)) سازدبدبختی است، زیرا در آن خاصیتی است که همه آنهایی را که با آن سر و کار دارند محروم و درمانده می

میگفت امپریالیسم باعث نابودي دموکراسی شده است، زیرا به آتنیها آموخته که از باج و خراج بیگانگان امرار معاش 

اکنون که از آن محروم شدهاند، میخواهند با اعانات دولتی زندگی کنند، و به هر که بیشتر وعده دهد، مقام و  ;کنند

  . منصب بلندتري میدهند

در عوض، به هر خطیب ناکس و  ;مردان بافراست و هوشیار را قابل ندانسته، از آنها رو میگردانی در امور دولتی،

تو مستان را بر هشیاران، نادانان را بر دانایان، و آنهایی را که مال  ;محرومی که به پیشت بیاید فرصت بیشتر میدهی

. یدهند ترجیح میدهیملت را میخورند بر آنهایی که با پول خود خدمات اجتماعی انجام م

در یکی از قطعات . با مالیمت بیشتري از دموکراسی سخن میگوید)) آریوپاگیتیکوس((در رساله دیگرش به نام 

در دکانهاي خود مینشینیم و اوضاع روز را به باد انتقاد میگیریم، ولی میبینیم که حتی : ((جاویدان آن اظهار میدارد

آیا اسپارت از آتن ارباب .)) متر از حکومتهاي استبدادي مرتکب فجایع میشوندبی اساسترین دموکراسیها بمراتب ک

را تصرف  فولهبدتري براي یونان نبود و آیا به سبب دیوانگی آن عده سی نفري نبود که ما، حتی بیش از آنهایی که 

با آموختن به مردم که بی نزاکتی و ((ولی آتن را با افراط در اصول آزادي و برابري و  شدیمکردند، طرفدار دموکراسی 

وحشیگري را دموکراسی، و بیقانونی را آزادي، و هتاکی را آزادي بیان بخوانند، و با اجازه دادن به آنها که براي کسب 

مردم همه برابر خلق نشدهاند و . خود را به فساد و تباهی کشانیده است.)) ل شنیع دست بزنندلذت به هر عم

ایسوکراتس عقیده داشت که تسلط عوام سطح هنر سیاست و . نبایستی مشاغل و سمتهاي مساوي داشته باشند

ت بوده، زیرا در آن رژیم سولون و کلیستنس بهتر از این حکوم)) مالکان((حکومت . حکومتداري را پایین آورده است

برعکس، مردم توانا به مقام . جاهالن مردمفریب و خطیبان خودفروش کمتر میتوانستند به مقام رهبري ملت برسند

از کسانی تشکیل میشد که خدمت دولتیشان به ) آریوپاگوس(رفیع میرسیدند، و چون محکمه حقوقی قانونگذاري 

  . حسوب میشدسر رسیده بود، طبعا مغز متفکر حکومت م

، هنگامی که آتن با فیلیپ قرارداد مودت میبست، ایسوکراتس که اکنون نود سال داشت نامه 346در سال 

وي پیش بینی میکرد که فیلیپ ارباب یونان خواهد شد، و از او خواست . سرگشادهاي خطاب به شاه مقدونی نوشت
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کننده ایاالت خودمختار یونان آن نیرو را در جنگ  تا قدرت خود را چون جباران به کار نبرد، بلکه همچون متحد

  . و خارج نمودن یونیا از یوغ حکومت ایرانیها به کار برد)) صلح شاه((براي آزاد کردن یونان از 

در نتیجه، ایسوکراتس تا . طرفداران جنگ این نامه را تسلیم شدن به استبداد قلمداد کرده، آن را محکوم نمودند

، رسالهاي خطاب به یونانیهایی که براي مسابقات همه آتن جمع 339بار دیگر، در سال . م نبردهفت سال دست به قل

نبود، ولی تکرار مطالب آن به )) پانگوریکوس((به قدرت رساله ))) پان آتنایکوس(((این رساله . شده بودند منتشر کرد

ي مردي که سه سال کمتر از یک قرن از به عالوه، قدرت قلم استاد به ضعف گراییده بود، ولی برا. شمار میرفت

یک سال بعد، آتن شکست خورد و رویاي ایسوکراتس براي اتحاد یونان . عمرش گذشته بود موفقیت بزرگی بود

میگویند وقتی خبر شکست آتن به ایسوکراتس رسید، فیلیپ و وحدت یونان را از . نزدیک بود که به حقیقت بپیوندد

سالگی، پس از  98و خفت زادگاهش، و شکوه و جاللی که به انتها رسیده بود، در سن یاد برد و فقط به یاد شکست 

نمیدانیم که آیا این داستان حقیقت دارد یا نه، ولی ارسطو . یک عمر طویل آن قدر از خوردن غذا امتناع کرد تا مرد

. میگوید که ایسوکراتس پنج روز بعد از شکست خایرونیا وفات یافت

III  - گزنوفون  

تاریخنویسان  .استبر سیاستمداران عصر خویش قابل تردید، ولی بر ادبیات مستقیم و بادوام )) پیرمرد فصیح((نفوذ 

تقلید  اواگوراسگزنوفون و دیگران سبک او را در نوشتن زندگینامه . زودتر از دیگران تحت نفوذ او قرار گرفتند

در نتیجه، نوشتن شرح زندگی در ادبیات یونان مورد قبول عام قرار گرفت و عاقبت هم به صورت شاهکارهاي  ;کردند

وظف ایسوکراتس یکی از شاگردان خود را، موسوم به افوروس کومی، م. پلوتارك، که جنبه نقل قول داشتند، درآمد

افوروس . کرد که تاریخ عمومی یونان را، به نحوي که نه تنها توصیف یک ایالت، بلکه وصف تمام یونان باشد، بنویسد

او را همطراز کتابهاي )) تاریخ جهان((چنان بخوبی از عهده وظیفه خطیر خود برآمد که همدورانهایش کتاب 

. خیوسی وظیفه تحریر وقایع جاري را محول کردایسوکراتس به شاگرد دیگرش تئوپومپوس . هرودوت نامیدند

این کار را به سبک زنده و فصیحی انجام داد که بسیار )) فیلیپیکا((و )) هلنیکا((تئوپومپوس در دو کتاب به نامهاي 

، دیکائرخوس مسانایی کتابی درباره تمدن یونان به 340در حدود سال . مورد تقدیر و تحسین معاصرینش قرار گرفت

کاري که ما اکنون در دست داریم و تصادفا حتی نامش هم سابقهاي چنین باستانی . نوشت)) زندگی یونانی((نام 

   .دارد

دیوجانس الئرتیوس وي را در جوانی چنین توصیف . تنها مورخ قرن چهارم که آثارش برجاي مانده گزنوفون است

میگویند سقراط وي را در کوچه تنگی مالقات میکند و عصایش . گزنوفون مرد بسیار متواضع و خوبرویی بود: میکند

وقتی گزنوفون . را جلوي راهش میگیرد که نتواند بگذرد، وبعد میپرسد که انواع اشیاي الزم را در کجا میفروشند

: رند، و چون گزنوفون نمیدانسته، سقراط میگویدپاسخ میدهد، دوباره میپرسد کجا مردان را خوب و متقی بار میآو

  . و از آن تاریخ، گزنوفون شاگرد و پیرو سقراط میگردد.)) پس به دنبال من بیا و بیاموز((

مغز خالق و زیرکی مجذوب کننده استاد را دوست میداشت، و . گزنوفون از جمله واقعبینترین شاگردان سقراط بود

اما عمل را نیز مانند اندیشه گرامی میشمرد، و هنگامی که به قول . میپرستید خود او را همچون فیلسوف مقدسی

در سی سالگی به خدمت . به دنبال سرنوشت خود به راه افتاد.)) دانشمندان عمري به بطالت میگذراندند((آریستوفان 

در . رکه به در بردکوروش کوچک وارد شد و در جنگ کوناکسا شرکت کرد و ده هزار نفر معروف را بسالمت از مع

بیزانس در قشون اسپارت علیه ایرانیها جنگید و یک نفر ثروتمند از اهالی مدي را اسیر کرد و، در مقابل جزیهاي 

دوست و پیرو آگسیالئوس پادشاه اسپارت . فراوان که از محل آن تا آخر عمر در نعمت زندگی کرد، او را آزاد ساخت

با آگسیالئوس، هنگامی که به اسپارت اعالم جنگ داده بود، به یونان آمد و . دگردید و در زندگینامهاي او را ستو
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در کورونیا در صف . آتنیها او را تبعید و اموالش را تصاحب کردند. نسبت به او علیه شهر زادگاهش وفادار ماند

به عنوان پاداش به او  الکدایمونیها جنگید، و مستغالت سکیلوس در الیس را، که در آن وقت زیر تسلط اسپارت بود،

در آنجا بیست سال همچون اشرافزادهاي به زراعت و شکار و نویسندگی و تربیت پسرانش، کامال به سبک . بخشیدند

. اسپارتیها، عمر گذرانید

هاي گوناگون او را، که باعث شدند در ردیف بزرگترین نویسندگان عصر خویش درآید، مدیون  باید بسیاري از نوشته

مثال در تربیت سگ، نگاهداري اسب، تعلیم  ;به اقتضاي وضع روحی خود چیز مینوشت. زوا و تبعیدش دانستدوره ان

در کتاب آناباز، با . زوجه، آموزش و پرورش، یا جنگیدن با آگسیالئوس، و یا افزودن درآمد آتن قلمفرسایی میکرد

ولی (شرکت کرده میدهد، داستان هیجانانگیز  شیوه تازه کسی که شرح واقعهاي را که خود شاهد آن بوده یا در آن

در هلنیکا به شرح وقایع تاریخ یونان، از . عقب نشینی ده هزار سرباز یونانی به سوي دریا را نقل میکند) تایید نشده

آنجایی که توسیدید رها کرده بود، میپردازد و تا جنگ مانتینئارا که در آن پسرش گرولوس، پس از کشتن 

این کتاب نقل مالل آور وقایع تاریخی است، و گویی . طی نبرد شجاعانهاي کشته میشود شرح میدهداپامینونداس، 

نویسنده گمان میکرده که تاریخ یعنی شرح یک سلسله جنگهاي بی انتها یا تغییر و تبدیل غیر منطقی فتح و 

ا طوري انتخاب شدهاند ولی حقایق عمد. سبک نویسندگیش با روح و توصیف اشخاص داستانها زنده است. شکست

خرافات، که در زمان توسیدید از تاریخ بیرون شده بود، دوباره با . که برتري رسم و راه زندگی اسپارت را ثابت کنند

در کتاب . گزنوفون بر میگردد، و نیروهاي ماوراالطبیعه براي بیان تبدیل و تغییر وقایع مورد استفاده قرار میگیرند

، با همان سادگی یا دورویی، سقراط را در اطاعت از مذهب و اخالق و )یا خاطرات از سقراط(یا دیگرش به نام ممورابیل

عشق پاك و عارفانه، البته جز آن تحقیري که نسبت به دموکراسی ابراز میکرد و به خاطر آن مورد تحسین و عالقه 

ین کتابها غیرقابل اعتمادتر کتاب از ا. خاص گزنوفون تبعیدي بود، به صورت یک نمونه بزرگ کماالت در میآورد

  . ضیافت است که حاوي مذاکراتی است که در زمان کودکی گزنوفون روي داده بود

با این وجود، گزنوفون در رساله اقتصاد چنان با اصالت آشکاري سخن میگوید که خواننده را علی رغم میلش مجذوب 

زي سخنی بگوید، ولی سقراط با فروتنی اظهار بی اطالعی در این کتاب، از سقراط میپرسد که درباره کشاور. میکند

. مع هذا، نصایح زمیندار بزرگی به نام ایسخوماخوس را به خاطر میآورد که میتواند مثال و نمونه قرار گیرد. میکند

اله در این رس ;ایسخوماخوس، از زبان گزنوفون، نسبت به تمام مشاغل، جز کشاورزي و جنگ، اظهار بیعالقگی میکند

در صفحاتی . نه تنها کشت و کار موفقیتآمیز را تشریح میکند، بلکه رمز زن داري و حفاظت از اموال را نیز بیان میکند

که گاه انسان را به یاد استحکام و زیبایی کالم افالطون میاندازد، ایسخوماخوس براي خواننده شرح میدهد که چگونه 

بیت کرده، خانه داري را به وي آموخته، طرز رفتار با خدمتگزاران را به او همسر خود را، که نصف سن او را داشته، تر

یاد داده که دوستانه، ولی با حفظ فاصله باشد و به او اثبات کرده که نباید زیبایی صوري را وسیله کسب نام نماید، 

عقیده ایسخوماخوس، یا بهتر  به. بلکه باید نام نیک را از راه انجام صادقانه وظایف همسري و مادري و دوستی بیابد

و این رابطه اگر منجر به این شود که یکی از . بگوییم گزنوفون، ازدواج هم یک رابطه اقتصادي است و هم جسمانی

شاید استقبالی که این زن جوان از دستورات و تعلیمات . طرفین تمام کار را به عهده بگیرد، از هم خواهد پاشید

البته . قلبی سرداري باشد که در میدان نبرد زناشویی به پیروزي مهمی نرسیده است شوهر خود نشان میدهد آرزوي

باید هر چه را که در این توصیف گزنوفون میشنویم باور کنیم، مگر آن قسمت از داستان را که ایسخوماخوس میگوید 

  . ر نمایددر یک لحظه توانست با استدالل زنش را قانع کند که از استعمال وسایل آرایش صرف نظ

، گویی در مقام پاسخ به جمهور افالطون، به شرح )تربیت کوروش(گزنوفون، پس از تشریح هنر ازدواج، در کوروپایدیا 

در اینجا با چیرهدستی شرح زندگیهاي ساختگی را با . آمال و آرزوهاي خود درباره تعلیم و تربیت و حکومت میپردازد
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گزنوفون این . حصیل و زندگی و دولتداري کوروش بزرگ را ارائه میدهدفلسفه انطباق میدهد و شرحی خیالی از ت

هاي عاشقانه موجود در  داستان را به نحوي هیجانانگیز در اشخاص و مکالمات آنها زنده میسازد و با قدیمیترین قصه

بار آوردن یک جوان  تحصیل فرهنگ و ادب را تقریبا نادیده میگیرد، و تمام توجه خود را بر ;ادبیات آن دوره میآراید

این جوان در ورزشهاي نیروبخش استاد میشود، در جنگاوري سرآمد . برومند و توانا و سالم و شخیص متمرکز میسازد

به عقیده گزنوفون، . میگردد، به اطاعت محض عادت میکند، و باالخره هنر فرمان دادن به زیردستان را میآموزد

ست که مورد پشتیبانی و نظارت آریستوکراسیی باشد که تمام همش صرف بهترین نوع حکومت، سلطنت عالمانهاي ا

قوانین ایران را که خوبی را پاداش و بدي را سزا میدهد تحسین میکند و همیشه . کشاورزي و مقاصد نظامی است

حت حکومت ایران را براي یونانیان فردگرا به عنوان نمونه مثال میآورد که میتوان شهرها و ایالتهاي بسیاري را ت

گزنوفون مانند فیلیپ با . امپراطوري واحدي متحد کرد تا از نعمت صلح و امنیت و نظم اجتماعی برخوردار باشند

  . آرزوي فتح شروع کرد، و مانند اسکندر مغلوب مردمی شد که به آنها تعلیم فتح داده بود

در صدها موضوع . جنگ غیر حرفهاي بوددر هر چیزي جز . گزنوفون داستانسرایی استاد، ولی فیلسوفی متوسط بود

در بیان مزایاي نظم مبالغه میکرد، ولی . اظهارنظر میکرد، ولی همه را از دریچه چشم یک سردار جنگی مینگریست

از اینجاست که میتوان فهمید بینظمی تا چه حد در آتن حکمفرمایی . کلمهاي از آزادي سخن به میان نمیآورد

ا با هرودوت و توسیدید برابر دانستهاند، بیشتر به خاطر سبک روان و بی غل و غش و نثر اگر قدما وي ر. داشته است

نیز به خاطر خاصیت زنده و انسانی  ;مینامید)) شیرینتر از عسل((شیرین و موزونش است که سیسرون آن را 

سانی اندیشه و اشخاص داستانهایش و سادگی صریحش میباشد که خواننده میتواند از پشت آن وسیله روشن بآ

نسبت گزنوفون و افالطون به توسیدید و سقراط شبیه نسبتی است که آپلس و . موضوع مورد گفتگو را درك کند

. پراکسیتلس به پولوگنوتوس و فیدیاس دارند اوج هنر و افتخار، پس از یک عصر اصالت و قدرت خالق

IV - آپلس  

در هنر نیز مانند سیاست، فرد خویشتن را از قید مذهب، . یاتاوج پیشرفت قرن چهارم در فلسفه و هنر بود نه ادب

همچنانکه عشق کورکورانه به میهن تبدیل به وفاداري نسبت به اشخاص شد، . دولت، سنت، و مکتب رها کرد

آوازها و رقصهاي دسته جمعی  ;معماري نیز سطوح معتدلتري یافت و به نحو روزافزونی جنبه غیردینی به خود گرفت

هاي بناهاي دولتی را نقاشیها و  نماها و دیواره. ه نمایشهاي خصوصی هنرمندان حرفهاي تبدیل شدعظیم ب

هاي خدایان و قهرمانهاي ملی زینت میدادند، ولی در عین حال، مجسمه سازي و نقاشی در خدمت کسانی  مجسمه

وسیع از هنر حمایت کنند که چون تنها شهرهایی میتوانستند در سطح . قرار گرفته بود که در آن عصر ممتاز بودند

یا، چون سیراکوز، به مدد منابع طبیعی و  ;کنیدوس، هالیکارناسوس، و افسوس از جنگها صدمه چندانی ندیده بودند

  . ثبات حکومتی توانسته بودند بسرعت تجدید حیات کنند

ه دیونوسیوس، ستادیوم، و ، لوکورگوس تماشاخان338در . در سرزمین اصلی یونان، معماري به اوج پیشرفت رسید

هر چه . ، را تجدید بنا کرد، و هم به فرمان او بود که فیلون در شهر پیرایئوس زرادخانه عظیمی برپا نمودلوکیون

خام و ابتدایی آن نفوذ تمایل مردم به ظرافت و تجمل فزونی میگرفت، سبک قدیم دوریک کهنه میشد و سادگی 

برعکس، سبک یونیایی محبوبیت عامه پیدا کرد و نمودي همتراز برازندگی . خود را در روح یونانیان از دست میداد

و بناي یادبود )) برج بادها(در همان حال، سبک کورنتی در ساختن . پراکسیتلس و جذابیت افالطون یافت

کادیا، سکوپاس معبدي براي آتنه به هر سه سبک برپا کرد که ردیف در آر. لوسیکراتس تا حدودي مورد توجه بود

هایی که به دست تواناي خود ساخته بود،  و آن را با مجسمه. ستونهایی به سبک دوریک، یونیایی، و کورنتی داشت

  . زینت بخشید
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، 356کندر، در معبد دوم در روز تولد اس. وسیعترین و مشهورترین معبدها، معبد سوم آرتمیس در افسوس بود

بناي جدید . واقعهاي که پلوتارك لطیف طبع با طنز آن را به تولد اسکندر نسبت میدهد ;سوخته و خاکستر شده بود

اسکندر پیشنهاد کرد که اگر نام او بر بنا ثبت شود، حاضر . معبد دوباره بسرعت آغاز شد و تا پایان قرن پایان یافت

شایسته ((متوسل شدند که ) شاید طعنهآمیز(یونانیان مغرور افسوس به این عذر  ولی. است تمام هزینه آن را بپردازد

با این حال، معمار مورد عالقه اسکندر، دینوکراتس، طرح معبد را بر .)) نیست خدایی براي خدایی دیگر معبد بسازد

جمله سکوپاس  سی و شش ستون آن را مجسمه سازان مختلف، از. مقیاسی ریخت که بزرگترین معبد یونان گشت

سرستون یکی از همین آثار اکنون در موزه بریتانیا موجود است، گویی که . همیشه حاضر، با حکاکی تزیین کردند

. هاي حجاري شدهاش ثابت کند که مجسمه سازي یونان در آن عصر هنوز در اوج بوده است میخواهد تنها با جامه

. هاي زندهاي هستند که از احساس و شخصیت برخوردارند چهرهها بیروح و یکنواخت نیستند، بلکه  سر این مجسمه

شهر تاناگرا از بئوسی به خاطر ساختن . هاي کوچک اندازه نیز ممتاز بود یونان قرن چهارم در ساختن مجسمه

هاي گلی میساختند و سپس با  ها را در نمونه این مجسمه. هاي کوچک از گل صیقلی شده بلند آوازه بود مجسمه

مانند قرنهاي گذشته، از نقاشی در سایر .  داده، به شکل هزاران صورت زنده از مردم عادي در میآوردنددست جال

هنرها هم استفاده میشد، ولی نقاشی بتدریج موقع و اهمیت مستقلی یافت، و استادان این هنر از تمام شهرهاي 

لس بود، هیچ شاگردي را براي کمتر از دوازده پامفیلوس اهل آمفیپولیس، که معلم آپ. یونان سفارش دریافت میکردند

مناسون، دیکتاتور لوکریس، براي . سال نمیپذیرفت، و براي تعلیمی که میداد مزدي برابر شش هزار دالر میخواست

قیمت تمام تابلو به پول امروز . هر یک از صد شکلی که آریستیدس تبی از صحنه جنگی کشیده بود، ده مینا پرداخت

همان هنرپرور براي تابلوي دیگري که جلسه خدایان دوازده گانه اولمپی را نشان میداد، . الر میشودیکصد هزار د

  . هزار دالر پرداخت 360

هزار دالر به پاوسیاس سیکوئونی  12لوکولوس، براي کشیدن یک نسخه بدل از چهره گلوکرا، رفیقه مناندروس، 

  . کشید به قیمتی برابر تمام ذخایر کلیه شهرها به فروش میرفتپلینی میگوید که هر تابلویی که آپلس می. پرداخت

او به تنهایی بیش از . آپلس، در مقام هنر، از تمام نقاشان مقدم و موخر خود برتر بود: ((همان هنرشناس میگوید

بوده باشد، آپلس قاعدتا باید در روزگار خود بسیار برتر از دیگران .)) مجموع نقاشان به هنر نقاشی خدمت کرده است

وقتی آپلس شنید که بزرگترین رقیبش، پروتوگنس، . زیرا از جمله اشخاص نادري بود که هنر دیگر نقاشان را میستود

پروتوگنس، که از ورود او اطالعی نداشت، در کارگاه خود . در فقر میزید، براي دیدار وي با کشتی به رودس رفت

آپلس در جواب قلم مویی برمیدارد و، با . ردد بگویم مهمانش که بودزن خدمتکار میپرسد وقتی پروتوگنس برگ. نبود

چون پروتوگنس باز میگردد، خدمتکار اظهار تاسف . یک حرکت، طرح بسیار ظریفی بر روي تخته نقاشی رسم میکند

تنها ((: میکند که نمیتواند نام مهمان را بگوید، ولی همینکه پروتوگنس طرح و ظرافت آن را میبیند فریاد میکند

سپس در داخل آن طرحی ظریفتر رسم میکند و به خدمتکار میگوید اگر آن .)) آپلس قادر است چنین خطی بکشد

آپلس مراجعت میکند و از مهارت پروتوگنس به حیرت میافتد، ولی باز . بیگانه دوباره بازگشت، این را به او بنماي

که پروتوگنس آن را میبیند، به کوچکی خود در مقابل همین. خطی زیباتر و ظریفتر در بین دو طرح قبلی میکشد

آن تخته . آپلس اذعان میکند و بیدرنگ به بندرگاه میشتابد تا آپلس را از رفتن بازداشته، مقدمش را گرامی بشمرد

نقاشی، به مثابه شاهکاري، نسلها دست به دست میگردد تا سرانجام یولیوس قیصر آن را میخرد و در آتشسوزي قصر 

آپلس، که قصد داشت ارزش پروتوگنس را به یونانیها بشناساند، قیمت تعدادي . هاي پاالتینوس از بین میرود در تپهاو 

) سیصد هزار دالر(پروتوگنس مبلغ ناچیزي میخواهد، ولی آپلس همانها را به پنجاه تالنت . از آثار او را میپرسد

اهالی رودس که از خواب . به عنوان اثر خود بفروشد خریداري میکند و سپس شهرت میدهد که میخواهد آنها را
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غفلت بیدار شده و ارزش کار استاد خود را یافته بودند، نقاشیهاي او را به قیمتی گرانتر از آنچه آپلس خواسته بود 

. خریداري میکنند و جزو ذخایر عمومی شهر خویش نگاهداري مینمایند

. تحسین دنیاي یونانی را جلب کرده بود) آفرودیته دریازاد(یته آنادومنه در همین حال، آپلس با کشیدن تابلوي آفرود

فاتح جوان که از تصویر اسبش، بوکفالوس، در یکی از آن تابلوها . اسکندر دنبال او میفرستد تا چند تصویر از او بکشد

  . راضی نبود، فرمان میدهد تا اسب را براي مقایسه نزدیک تابلو بیاورند

ظاهرا اسب اعلیحضرت بهتر از : ((مش به تصویر میافتد شیهه میکشد، و آپلس اظهار میکندهمینکه اسب چش

بار دیگر که اسکندر در کارگاه آپلس درباره هنر داد سخن میداد، آپلس به او .)) خودشان هنر نقاشی را میفهمد

. از سخنان او به خنده بیفتند التماس میکند که سخن از موضوع دیگري بگوید، مبادا که جوانانی که رنگ میساییدند

اسکندر با خوشرویی آن ناسزا را تحمل میکند، و وقتی که او را براي کشیدن تصویر سوگلی حرمسرایش دعوت 

  . مینماید و آپلس به عشق او گرفتار میشود، او را به آپلس میبخشد

ش آنها را مالیم میکرد، و در آپلس روغن مخصوصی روي نقاشیهاي خود میمالید که هم رنگها را حفظ و هم درخش

آپلس تا آخرین لحظات عمرش کار کرد، و مرگ هنگامی که بر وي رسید که . ها را جاندارتر میساخت عین حال پرده

  . بار دیگر براي آفرودیته جاودان طرحی میکشید

V - پراکسیتلس  

. ه هالیکارناسوس، هدیه شده بودشاهکار مجسمهسازي آن دوره مقبره شگفتانگیز عظیمی بود که به مائوسولوس، شا

مائوسولوس، که اسما ساتراپ ایران بود، حکومتش را بر سر تا سر کاریا و قسمتی از یونیا توسعه داده، و از مالیاتی که 

  . میگرفت، نیروي دریایی قابل توجهی به وجود آورده و پایتختی زیبا ساخته بود

یسیا، مسابقه خطابت مشهوري به یادبودش ترتیب داد و از بهترین ، خواهر و زن فداییش، آرتم)353(وقتی فوت کرد 

آرتمیسیا، هم نسبی و . هنرمندان دنیاي یونان دعوت نمود که اشتراك مساعی نموده، مقبرهاي فراخور نبوغ او بسازند

ا استراتژي هم از راه ازدواج، ملکه بود، و هنگامی که اهالی رودس از مرگ شاه جسور شدند و به کاریا تاختند، ب

ماهرانهاي ایشان را شکست داد، نیروي دریایی آنها را تصرف کرد، پایتختشان را مسخر ساخت، و چندي نگذشت که 

لیکن غم مرگ مائوسولوس او را ضعیف کرده بود، و دو سال بعد . اهالی ثروتمند و بازرگانان را به اطاعت واداشت

. دان شدن نامش در تمام زبانهاي غربی شد، ندیدچشم از جهان بربست، و مقبرهاي را که سبب جاوی

آهسته آهسته مجسمه سازان بزرگی چون سکوپاس، لئوخارس، برواکسیس، و تیموتئوس مقبره مستطیل شکلی از 

هایی آجري بنا کردند و سقف هرمی شکلی بر روي آن بستند و آن را به سی و شش ستون  سنگ مرمر سفید، بر پایه

، مجسمهاي از مائوسولوس، با همان آرامش 1857انگلیسیها، در سال . تابلوهاي نقاشی آراستند و دریایی از مجسمه و

باز از آن عالیتر ستونی است که جنگ یونانیها و آمازونها را  .یافتندهاي هالیکارناسوس  و نیرومندي اصلی او، در خرابه

آمازونها . این آمازونها، که به شکل مرد و زن و اسبند، در زمره شاهکارهاي آثار حکاکی دنیا هستند. یدهدنشان م

زنان قوي هیکل و مرد شکلی نیستند که براي جنگ ساخته شده باشند، بلکه زنان بسیار زیبایی هستند که قاعدتا 

جاي خود را در کنار ) موسولئوم(باري، این مقبره . ندباید یونانیان را براي رفتاري مالیمتر از جنگ ترغیب کرده باش

  . معبد افسوس در ردیف یکی از عجایب هفتگانه دنیا باز کرد

انگیزه مذهبی را فاقد بود و عظمت بناهاي . مجسمه سازي در این دوره از بسیاري جهات به اوج ترقی رسیده بود

ته و به چنان زیبایی دل انگیزي رسیده بود که هرگز سابقه مجلل پارتنون را نداشت، ولی از لطافت زنانه الهام گرف

در قرن چهارم مردان را با لباس . در قرن پنجم مردان را لخت و زنان را با حریر نازکی نشان میدادند. نداشت و ندارد

 در قرن پنجم هنرمندان زندگی تباه شده بشر را به صورت آرامش بی احساسی رسم. و زنان را لخت مینمودند
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. مینمودند، ولی در قرن چهارم سعی میکردند که از موجودیت منتزع و با احساس بشر بر روي سنگ نشانی بگذارند

  . در مجسمه مردان، سر و صورت بیش از بدن اهمیت یافت

صورت سازي در سنگ حرفهاي شد، و هر که وسعش . مطالعه شخصیت جاي بت ساختن از عضالت را گرفت

بدن حالت راست و خشک خود را ترك گفت و به حال . میکرد تا صورتی از او بسازدمیرسید هنرمندي اجیر 

سطح خارجی مجسمه طوري ساخته میشد که بازي زنده سایه و . استراحت درآمد که به چوب یا درختی تکیه میکرد

د، با گذاشتن روشن در آن منعکس شود، لوسیستراتوس سیکوئونی، که ظاهرا اولین یونانی هواخواه واقعپردازي بو

. ماسک مومی روي صورت مدل خود، قالب صورت را تهیه میکرد

همه جهانیان میدانند که وي به فرونه عشق . پراکسیتلس زیبایی پروقار و قابل احساس را به حد کمال رساند

ت به دنیا میورزید و در نتیجه همین عشق بود که زیبایی او را جاویدان ساخت، ولی هیچ کس نمیداند که او چه وق

. نام پدر و پسر پراکسیتلس، کفیسودوتوس بود، و هر دو مجسمه ساز بودند. آمد و چه وقت رخت از جهان بربست

. بنابراین، هنر مجسمه سازي در خانواده او ارثی بود، و خود او بزرگترین وارث این هنر خانوادگی به شمار میرود

و چنان شهرتی به هم زد که بیش از ده شهر براي استفاده از  پراکسیتلس هم با مفرغ و هم با مرمر کار میکرد،

وي به کمک . وي را مامور کرد تا یک مجسمه آفرودیته بسازد 360کوس در سال . هنرش با هم رقابت میکردند

. فرونه آن مجسمه را ساخت ولی اهالی آن شهر چون آفرودیته را لخت مادرزاد یافتند بشدت ناراحت شدند

. مجسمه اولی را اهالی کنیدوس خریدند. ساختن آفرودیته دیگري، این بار با لباس، آرامشان کرد پراکسیتلس با

نیکومدس، شاه بیتینیا، حاضر شد تمام قروض سنگین شهر را در مقابل آن ببخشد، ولی کنیدوس ترجیح داد زیر 

 ;ه براي دیدن این شاهکار میآمدندسیاحان از هر گوشه و کنار مدیتران. قرض بماند، ولی نام جاودانی داشته باشد

منقدین آن را بزرگترین مجسمهاي میخواندند که یونان تا به آن روز عرضه داشته بود، و از گوشه و کنار میشنویم که 

   .میآمدندمردان از دیدن آن به وجد عاشقانه دیوانه واري در 

ر که کنیدوس در اثر مجسمه آفرودیته شهرت یافت، شهر کوچک تسپیاي در بئوسی نیز، که زادگاه فرونه همان طو

فرونه . بود، سیاحان و مسافران را جلب میکرد، زیرا فرونه مجسمه اروس ساخته پراکسیتلس را به آن اهدا نموده بود

پراکسیتلس انتخاب را به . را تقدیم او کنداز پراکسیتلس درخواست کرده بود که براي اثبات عشق خود شاهکارش 

ولی فرونه، که مایل بود نظر خود او را بفهمد، روزي نزد او میرود و خبر میدهد که کارگاهت آتش . خود او واگذارد

فرونه اروس را .)) اگر ساتیر و اروس من سوخته باشند، فنا شدهام: ((پراکسیتلس بی اختیار فریاد میزند. گرفته

اروس، که روزي خداي خالق هزیود بود، در اندیشه پراکسیتلس مبدل به  .مینمایدده، به زادگاهش اهدا انتخاب کر

او هنوز آن خداي شیطان و شرور هنر یونانی  ;جوان رویایی و ظریفی شد و مظهر قدرت عشق در تسخیر روان گردید

  . ه بودو رومی نشد

اثر هائورن،  مرمرین،گویا آن مجسمه ساتیر که در موزه کاپیتولین روم موجود است، و ما آن را به نام فاون 

ند که پارهاي گمان میکن. میشناسیم، از روي شاهکار پراکسیتلس باشد، که خود آن را بر اروس ترجیح میداده است

ساتیر را پراکسیتلس به صورت پسر بچه شاد . بدنه مجسمهاي که در لوور موجود است قسمتی از مجسمه اصلی است

و خوش هیکلی ساخته که از حیوانیت فقط دو گوش دراز نوك تیز دارد و با آرامش بر درختی تکیه داده و یک پایش 

در آن . احت و آرامش را به این کمال نمایانده استکمتر مجسمه مرمرینی استر. را پشت دیگري قرار داده است

شاید . دست و پاي پر آرامش و آن صورت اطمینان بخش تمام جذابیت و زیبایی و بی اعتنایی جوانی نمودار است

پراکسیتلس آن قدر به فرونه نگریسته بود که کامال نمیتوانست . رانهاي مجسمه کمی گردتر و نرمتر از عادي باشد

آن قدر نرمش زنانه دارد )) آپولون سوسمارکش((مجسمه آپولون سائورو کتونوس یا . ل کار خود قرار دهدمرد را مد
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هایی که هم زن و هم مردند و در مجسمه سازي یونان  که انسان متمایل به این میشود که آن را از جمله مجسمه

. فراوان هستند محسوب کند

مجسمهاي سنگی کار ((در اولمپیا  هرائیونهاي  بین مجسمه پاوسانیاس نقل میکند متاسفانه باختصار که

حفاران آلمانی، که در سال .)) پراکسیتلس بود، که هرمس را نشان میداد که دیونوسوس کودك را در آغوش دارد

ا پیدا کردن این مجسمه، که قرنها زیر خروارها خاك و در محل مشغول حفاري بودند، نتیجه زحمات خود را ب 1877

شخص باید . شرح و عکس و قالبگیري هرگز نمیتواند حق این شاهکار هنر را ادا کند. گل مدفون گشته بود، بازیافتند

 در موزه کوچک اولمپیا در مقابل این مجسمه بایستد و نهانی دست بر روي آن بکشد تا بتواند نرمی آن و حیاتی را

موضوع این مجسمه این است که خداي مامور نجات . که در زیر آن گوشت و پوست مرمرین نهفته حس کند

هرمس در راه . دیونوسوس او را از شر حسادت هرا رهانیده، به سوي فرشتگان میبرد که او را در خفا بزرگ کنند

جسمه طفل چندان استادانه ریخته م. میایستد و بر درختی تکیه میکند و به کودك خوشه انگوري تعارف میکند

بازوي راست هرمس از بین . گویی الهام هنرمند یکباره هنگام ساختن مجسمه هرمس به پایان رسیده است ;نشده

دست و پاي . رفته و پاها را تعمیر کردهاند، ولی بقیه مجسمه انگار که هم اکنون از زیر دست استاد بیرون آمده است

سر آن، با آن وقار و سنگینی و خطوط ظریف صورت و موهاي مجعد، . مت جسمی اوستقوي و سینه فراخ نشان سال

 همپاي راست نمونه کمال مجسمه سازي است، آن هم در ساختن پا که هنر مجس. به تنهایی شاهکار بزرگی است

ه غناي هنر آن دنیاي قدیم این کار را کم اهمیت میشمرد، از اینجا میتوان ب. سازي کمتر به کمال دیده شده است

پاوسانیاس، در عبارتی دیگر، از مجسمه دسته جمعی مرمرینی سخن میگوید که در مانتینئا واقع بوده . دوره پی برد

در اثر حفاریهایی که شده، پایه این مجسمه، که شکل سه تن از خدایان شعر بر آن منقوش است، به دست . است

هاي یونان قدیم درباره مجسمه سازي باقی  اگر مطالبی را که از نوشته. آمده که ظاهرا کار شاگردان استاد بوده است

هاي اصلی پراکسیتلس به چهل میرسد، که بدون شک جزئی از آثار  مانده است کنار هم بگذاریم، تعداد مجسمه

به فرونه، خدایان جاي خود را . در آثار او قدرت و عظمت و وقار و شخصیت فیدیاس را نمیبینیم. فراوان او بوده است

با این وجود، هیچ . معشوق پراکسیتلس، پرداختهاند، و عشق خصوصی جاي موضوعات مهم اجتماعی را گرفته است

استادي در قدرت سبک و نیروي معجزآسایی که شریفترین و لطیفترین احساسات آدمی را بآسانی از سنگ بتراشد 

در او نوید آن فتوحات فرهنگی اروپا را  ;س یونیایی استفیدیاس دوریایی بود، پراکسیتل. به پاي پراکسیتلس نمیرسد

. میبینیم که از پس فتوحات اسکندر واقع شد

VI -  سکوپاس و لوسیپوس  

اما حتی هیچ یک از  ;درباره زندگی سکوپاس جز کارهایش، که داستان واقعی زندگی هر کسی است، چیزي نمیدانیم

هایی که ساختن آنها را به وي نسبت میدهند، یا  و جنگجوي مجسمه سر فربه. آثارش را هم با اطمینان نمیشناسیم

چنانکه . آنهایی که از روي کارهاي او تقلید شدهاند، حکایت از خلق و خوي تند و احساسات نیرومند او میکند

از  دیدیم، سکوپاس، در تگئا، هم به عنوان معمار و هم مجسمهساز خدمت میکرد و در این کار چنان تسلط و نرمشی

در اثر حفاریهایی که شده، فقط چند قطعه از کارهاي . خود بروز داد که از زمان فیدیاس تا میکالنژ بیسابقه بوده است

تزیینی او را یافتهاند، که مهمترین آنها دو سر خرد شده مجسمهاي است که صورت چاق و گرد و نگاه محزون آدم 

است که آن هم صدمه بسیار )) آتاالنته((دیگر، مجسمه مردانه . فراموش شدهاي را دارند که مشخصه کارهاي اوست

در . در ویالي مدیچی در رم موجود است که شباهت عجیبی به آثار فوق دارد)) ملئاگر((سري از مجسمه . دیده است

لفان هاي پر، چشمان محزون و متفکر، پیشانی برجسته در باالي بینی، لبهاي هوسباز، و ز این مجسمه نیز همان گونه

اثر سکوپاس ساختهاند که نشان دهنده )) ملئاگر((شاید این سر را رومیها از روي . مجعد شانه نخورده دیده میشود
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اس سر دیگري در موزه مترپلیتن نیویورك موجود است که بدون شک اثر خود سکوپ .باشدبخشی از شکار کالودون 

این اثر نیز، با وجود درشتی و نیرومندیی که دارد، زیبا و هوشمندانه . است، یا از روي مدل اصلی کپیه شده است

  . ساخته شده، و یکی از زندهترین آثار مجسمه سازي باستان به شمار میرود

بز نري از برنز  مجسمهاي مفرغی از آفرودیته ساخت که روي((سکوپاس در شهر الیس : پاوسانیاس نقل میکند که

ساخت که شبیه آن در لنز داون هاوس لندن )) هراکلس((در شهر سیکوئون مجسمه مرمري از .)) نشسته است

عضله بندي آن برگشت به سبک مردانه پولوکلیتوسی است، سرش کوچک و چون همیشه گرد، و  ;موجود است

گارا و آرگوس و تب و آتن چندان بود صورتش ظریف چون کارهاي پراکسیتلس است توقف سکوپاس در شهرهاي م

شاید او در تجدید بناي معبد . هایی را که پاوسانیاس پانصد سال بعد دید، بسازد که به وي مهلت داد تا مجسمه

و )) آتنه((هاي  هنگام عبور از جزایر دریاي اژه، براي کنیدوس مجسمه. اپیداوروس نیز دست داشته است

هنگام عزیمت به شمال، یکی از . هاي موسولئوم نیز کمک فراوان کرد ختن مجسمهرا ساخت و در سا)) دیونوسوس((

. در حال نشستن را ساخت)) آرس((در شهر پرگامون، مجسمه عظیم . سر ستونهاي معبد افسوس را نیز حکاکی کرد

ساختن مجسمه با . را برپا کرد)) آپولون سمینتئوس((و در خروسا، واقع در تروآس، براي ترساندن موشها مجسمه 

را ساخت که  ))باکخانته((در ساموتراس باعث شهرت آن شهر شد، و در شهر دورافتاده بیزانس مجسمه )) آفرودیته((

از  این مجسمه کوچک مرمرین، که فقط کمی بیشتر. مجسمه موجود در درسدن ممکن است شبیه رومی آن باشد

بدن آن نیرومند و تزییناتش عالی و طرز ایستادنش بی نظیر . نیم متر است، کار استاد قابل و هنرمند با ارزشی است

. است

هاي فراوان دیگري کار  پلینی از مجسمه. خشم به طور زندهاي در آن نمایان، و رویهمرفته از هر جهت زیباست

. م بوده و هر یک شاهکار مجسمه سازي به شمار میرفته استسکوپاس سخن میگوید که در عصر او در کاخهاي رو

، و اضافه ))ها عمري سپري شده باشد، عالی و قابل تحسین است حتی اگر در ساختن این مجسمه((وي میگوید 

رویهمرفته اگر .)) به تنهایی میتواند مایه شهرت هر شهري گردد) آفرودیته(میان آنها هیکل لخت ((میکند که 

ین آثار مختصري را که احتماال از سکوپاس باقی مانده مورد قضاوت قرار دهیم، میبایستی مقامی در ردیف بخواهیم ا

نیرومندي نمایانده  ;در این آثار اصالت حفظ شده، بدون اینکه زیادهروي شده باشد. پراکسیتلس براي وي قایل شویم

جنبش و تندي نقش گردیده، بدون اینکه کشش  شده، بدون اینکه به حد خشونت رسیده باشد، و احساسات و حال و

  . ها شده باشد عصبی باعث از ریخت افتادگی مجسمه

پراکسیتلس میخواست وقار و ظرافت زنانگی و  ;پراکسیتلس عاشق زیبایی بود، و سکوپاس مجذوب شخصیت

زندگی را با بیان  درخشش تندرستی و شادي جوانی را نشان دهد، ولی سکوپاس در پی آن بود که دردها و تاثرات

  . شاید اگر از وي آثار بیشتري میدیدیم، او را بعد از فیدیاس بزرگترین مجسمه ساز یونان میدانستیم. هنر زنده سازد

لوسیپوس سیکوئونی در ابتدا هنرمند محقر مفرغکاري بیش نبود، و خیلی آرزو میکرد که هنرمند بزرگی شود، ولی 

هنگامی که شنید ائوپومپوس نقاش اعالم کرده است که پیرو هیچ . ن نداشتاستطاعت معلم گرفتن و مدرسه رفت

استادي نخواهد شد، بلکه از طبیعت تقلید خواهد کرد، جرئت یافت و از آن به بعد هم خود را مصروف آموختن و 

خت در مجسمه سازي ابعاد و توازنی به وجود آورد که جانشین موازین خشک و س. مطالعه موجودات زنده کرد

او پاها را بلندتر، سرو گردن را کوتاهتر، و دست و پا را به صورت بعد سومی درآورد، و به پیکر  ;پولوکلیتوس گردید

مجسمه پولوکلیتوس به پیشانی خود نوار  ;است)) دیادومنوس((او فرزند ولگرد )) آپوکسوئومنوس. ((روح و آرامش داد

از آن جذابتر و . ز بازوي خود میسترد و ظرافت و وقار بیشتري داردقهرمانی بسته، ولی قهرمان لوسیپوس غبار را ا

لوسیپوس، پس از آزادي از قیود . زندهتر چهره آگیاس از اشراف تسالی است، که نمونه آن در موزه دلفی وجود دارد
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را رها کرده، تقریبا  امپرسیونیستیسبک انفرادي و معمول . گذشته، در سرزمینهاي تازهاي در هنر قدم گذاشت

فیلیپ چندي دست از جنگپردازي و عشق ورزیهاي خود . میتوان گفت که نیمتنهسازي را در یونان به وجود آورد

اسکندر چندان از نیمتنهاي که از او ساخته بود خوشش آمد که وي را مجسمه ساز . کشید که مدل او قرار گیرد

همان طور که آپلس را شبیه ساز خاص خود نمود و پورگوتلس را مامور کرد که تصویر او را  ;رسمی دربار خود کرد

. بر روي جواهرات نقش کند

مثال مجسمه برنجی : هایی که از قرن چهارم باقی مانده معلوم نیست نام هنرمندان خالق بعضی از زیباترین مجسمه

شده، یک کپیه قدیمی از هرمس آندروسی متعلق به قرن چهارم، و مجسمه ظریف و جوانی که نزدیک ماراتون پیدا 

در موزه بستن هم یک . هر سه مجسمه در موزه آتن موجود است ;کشف گردیده تگئاغمگین هوگیایا که در نزدیکی 

هاي نیوبید، که در  تا آنجا که مشهود است، قسمت اعظم مجسمه. ندارد سر دختر محفوظ است که در زیبایی نقص

هاي  ها اکنون در موزه این مجسمه. زمان آوگوستوس از آسیاي صغیر به روم میآمده، متعلق به قرن چهارم است

ا در موزه ونوس کاپو: عالوه بر آنها، سه مجسمه اصلی آفرودیته به سبک پراکسیتلس. کشورهاي اروپایی پراکنده است

اما مجسمهاي که از همه . ناپل، ونوس خمیده در واتیکان، و ونوس آرل در موزه لوور را باید متعلق به آن عصر دانست

در کنیدوس یافت شد و  1858اینها در زیبایی و عمق احساس برتر است مجسمه نشسته دمتر است، که در سال 

موضوع آن معلوم نیست، ولی شاید االهه محصول و . ر میرودهاي موزه بریتانیا به شما امروز از بهترین مجسمه

هایی  حاصلخیزي را نشان میدهد که بر هتک ناموس پرسفونه ناله میسراید، و بدون شک از غمانگیزترین مجسمه

احساسات دردناك را با همان سبک متعادل یونان باستان بیان . است که از زمان باستان به ما به ارث رسیده است

این مجسمه و هرمس شاهکارهاي زنده . ، و مهربانی مادري و تسلیم خاموش همه در چشم و چهره او پیداستمیکند

  . هایی که آن قدر مورد توجه قرار گرفتهاند مجسمهسازي قرن چهارم یونان هستند، نه آن آفرودیته

  

فصل بیست و یکم

  فلسفه در اوج قدرت

  

I  -  دانشمندان  

قرن پنجم و موفقیتهاي انقالبی قرن سوم، علم در قرن چهارم راکد و بیشتر معطوف  در مقایسه با پیشرفت سریع

کسنوکراتس تاریخ هندسه، تئوفراستوس تاریخ حکمت طبیعی، منون تاریخ طب، و . هاي خود بود متراکم سازي داده

حیاتیتر و مهمتر از مسائل مذهبی و اخالقی و سیاسی، که ظاهرا . ائودموس تاریخ هندسه و حساب و هیئت را نوشت

مسائل طبیعی شده بودند، مردم را واداشتند که به دنبال سقراط از مطالعه عینی دنیاي مادي منصرف شده، به 

  . مسائل مربوط به روح و حکومت بپردازند

افالطون عاشق ریاضیات بود، فلسفهاش را سخت با ریاضی در آمیخت، آکادمی را تخصیص به آن داد، و در سیراکوز 

هندسه را اندازهگیري زمین  ;لیکن حساب براي او فرضیه نیمه رازورانه اعداد بود. قریبا سلطنت را فداي آن کردت

پلوتارك . نمیدانست، بلکه آن را نوعی انضباط براي منطق بسیط، یعنی دروازهاي براي راه یافتن به عقل کل میشمرد

این عمل : ((میکرد، زیرا آنان در مکانیک تجربه میکردند نقل میکند که افالطون، ائودوکسوس و آرخوتاس را تحقیر

  . ایشان تنها حسنی را که هندسه دارد به فساد و تباهی سوق میدهد
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سپس .)) هندسه با بیشرمی به اندیشه و ادراك محض پشت کرد که به سوي احساس برگردد و از ماده استمداد کند

هندسه جدا شد، فالسفه آن را باطل شمردند و ترکش کردند، و  بدین ترتیب، مکانیک از: ((پلوتارك ادامه میدهد

. با این وصف، افالطون در عالم تجریدي خود به ریاضیات خدمت بزرگی کرده است.)) عاقبت جزو علوم نظامی درآمد

ک نقطه را شروع خط تعریف کرد، فورمول پیدا کردن مجذور دو عدد مجذور را یافت، و تحلیل ریاضی، یعنی اثبات ی

. فرضیه یا عدم اثبات یک فرضیه را، با در نظر گرفتن نتایجی که از آن فرض حاصل میشود، اختراع یا تکمیل کرد

اهمیت دادن به ریاضیات در آکادمی اگر کمک شایانی به علم نکرده باشد، الاقل محققانی چون ائودوکسوس 

  . کنیدوسی و هراکلیدس پونتوسی را به وجود آورد

هایی درباره  آرخوتاس، عالوه بر آنکه هفت بار به سمت فرمانده کل شهر تاراس انتخاب شد و رسالهدوست افالطون، 

مکعبی را که حجم آن دو برابر مکعب اصلی فلسفه فیثاغورسی نوشت، ریاضیات موسیقی را به وجود آورد، اندازه 

یونان باستان اختراع سه آلت مهم . نوشتاست تعیین کرد، و تا آنجا که ما میدانیم اولین رساله در باب مکانیک را 

دو شی اول پایه صنعت ماشین را ریخت، و درباره . عصر را مدیون هوش او میداند، پیچ و مهره، قرقره، و جغجغه

ها وسیلهاي شد که سرشان گرم شود و بدین ترتیب در منزل خرابکاري  براي بچه: ((سومی ارسطوي سختگیر میگوید

برادرش . ن، دینوستراتوس، با به کار بردن قوس تربیع، عمل تربیع دایره را انجام داددر همین زما.)) نکنند

عمل تضعیف مکعب را انجام داد،  گذارد،منایخموس، که شاگرد افالطون بود، هندسه مقاطع مخروطات را پایه 

منتظم را تعیین کرد، نظریه اعداد اصم را پیش راند، و این جمله مشهور را که به  حجمفورمول ساختمان نظري پنج 

یکی راه سلطنتی و دیگر راه  ;براي مسافرت در کشور دو گونه راه هست: ((اسکندر گفته تقدیم جهانیان نمود

نام بزرگ قرن چهارم در علوم، ائودوکسوس است که با  .نیستهمه یک راه بیشتر اما در هندسه براي  ;عوامالناس

، در آن شهر به دنیا آمد و در سن 408ائودوکسوس، حدود . کمک وي پراکسیتلس شهر کنیدوس تاریخی را ساخت

لوکري به تحصیل طب نزد آرخوتاس در شهر تاراس به خواندن هندسه،  بیست و سه سالگی نزد فیلیستیون در شهر

وي مردي فقیر بود و با مخارج اندکی در پیرایئوس میزیست، و . و در آتن نزد افالطون به خواندن فلسفه مشغول شد

اه نزد پس از توقف کوتاهی در کنیدوس، به مصر رفت و شانزده م. از آنجا روزهاي درس پیاده به آکادمی میرفت

سپس به پروپونتین کوزیکوس رفت و به تدریس ریاضیات اشتغال . راهبان هلیویولیس به خواندن نجوم پرداخت

در سن چهل سالگی با شاگردانش به آتن رفت و مدرسهاي در علوم و فلسفه افتتاح کرد و تا مدتی با افالطون . ورزید

ساخت، و وظیفه تدوین قانون نامه جدید مدنی شهر به وي باالخره به کنیدوس برگشت، رصدخانهاي . رقابت میورزید

. واگذار شد

و اغلب قضایاي هندسی را که در کتاب پنجم اقلیدس به دست  نسبتنظریه . خدمات وي به علم هندسه اساسی بود

را، که به کمک آن بشر توانست سطح دایره و حجم کره، هرم، و مخروط را محاسبه  افناروش . ما رسیده ابداع کرد

از این . بدون این ابداع کار ارشمیدس امکانپذیر نمیشد، لیکن عالقه واقعی او به علم نجوم بود ;کند، ابداع نمود

و پی برد، اگر میتوانستم جرم و شکل خورشید را کشف کنم، حاضر بودم گفتهاش بخوبی میتوان به روحیه عالمانه ا

  . مثل کره خورشید مذاب شوم

علم احکام نجوم در آن روز به آنچه امروز ما هیئت مینامیم اطالق میشد، ولی ائودوکسوس به شاگردانش میآموخت 

ر گرفتن ستارهاش در هنگام تولد تعیین که به فرضیه اخترشناسی، مبنی بر اینکه طالع شخص را میتوان از طرز قرا

، ))نمودها((ائودوکسوس میخواست تمام حرکات فلکی را تحت قوانین ثابتی بیاورد و در کتاب . نمود، توجهی نکنند

. که دنیاي باستان آن را بزرگترین کتاب نجوم میدانست، پایه و اساس علمی پیش بینی هوا را بنا کرد
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او میگفت که جهان مرکب از بیست و هفت فلک . با شکست درخشانی روبه رو شد مشهورترین نظریه ائودوکسوس

شفاف و در نتیجه نامرئی است که در جهتهاي مخالف و با سرعتهاي گوناگون گرداگرد مرکززمین دوران میکنند، و 

نظر میرسد، ولی در این نظام البته امروز مضحک به . اجرام آسمانی بر پوسته یا قشر این افالك متحدالمرکز ثابتند

ائودوکسوس، بر . واقع یکی از اولین کوششهاي بشري است که در راه بیان علمی حرکات سماوات به کار رفته است

البته اگر ( کردهاي هاللی و منطهالبروجی سیارات را با دقت قابل مالحظهاي محاسبه  طبق این نظریه، دوره

این فرضیه بیش از هر فرضیه دیگر انگیزه پیشرفت تحقیقات نجومی در .). امروز ما را بتوان ماخذ قرارداد)) اطالعات((

  . دنیاي باستان گردید

هراکلیدس .)) زمین به دور محور خود در جهت شرق حرکت میکند((مینویسد  390اکفانتوس سیراکوزي در حدود 

انشمندان بزرگ دنیاي باستان بود و کتابهاي مشهوري در دستور زبان، موسیقی، شعر، معانی پونتوسی، که یکی از د

بیان، تاریخ، هندسه، منطق و اخالق تالیف کرده، اظهار مینماید که اگر به جاي اینکه تصور کنیم که تمام دنیا به دور 

هراکلیدس میگفت . ز مسائل چیره شدهایمزمین میگردد، بپنداریم که زمین به دور محور خود میچرخد، بر بسیاري ا

شاید هراکلیدس در یک لحظه درخشان زندگیش بر آریستارخوس و . که عطارد و زهره به دور خورشید میگردند

بر جاي مانده آمده ) م ق 70(زیرا در قطعاتی که از کتاب گمینوس . پیشدستی کرده باشد) کوپرنیکوس(کوپرنیک 

گفته است که حتی به فرض اینکه زمین به طریقی در حرکت، و خورشید به طریقی هراکلیدس پونتوسی : ((است که

شاید بشر هرگز معناي این سخنان هراکلیدس .)) ساکن باشد، مع هذا نامرتب بودن وضع خورشید قابل تشریح است

  . را نفهمد

ه زندگینامه یونان را در جغرافی، دیکائرخوس مسانایی، ک. در همان حال، پیشرفت مالیمی در علوم مشهود بود

ها را اندازه گرفت و قطر کره زمین را به چهل و هشت هزار کیلومتر تعیین نمود و اثر خورشید را بر  نوشته، ارتفاع کوه

، یکی از سرداران اسکندر به نام نئارخوس ازدهانه رودخانه سند در امتداد 325در سال . روي جذر و مد متذکر شد

)) ایندیکا((دفتر یادداشت دریانوردي او، که قطعاتی از آن در . خانه فرات کشتیرانی کردسواحل جنوبی آسیا تا رود

یعنی اندازهگیري سطوح فرو )) زمینسنجی. ((اثر آریانوس برجاي مانده، یکی از ذخایر باستانی علم جغرافیاست

فیلیستیون . مستقر شده بودرفتگیها، برجستگیها، حجمها، و موقعیت زمین قبال به عنوان رشتهاي جدا از هندسه 

. اهل لوکري ایتالیا در اوایل این قرن شروع به تشریح حیوانات کرد و قلب را دستگاه تنظیم بدن و پایگاه روح نامید

 40تا  27، رحم حیوانات را تشریح کرد، وضع جنین انسان را از 370دیوکلس اهل کاروستوس ائوبویا، در حدود سال 

نیز این اشتباه مورد عالقه . شناسی و مامایی را پیشرفت داد شناسی و جنین ح و نطفهروزگی شرح داد، و تشری

  . یونانیها را شیوع داد که هر دو جنس مذکر و مونث براي ایجاد نطفه تخمک ایجاد میکنند

اي ه آسپاسیاي دیگري طبیب مشهور قرن چهارم آتن گردید، و در علوم مختلفه امراض زنان و جراحی و سایر رشته

از ترس اینکه مبادا علم پزشکی میزان مرگ و میر را بیش از مقدار تولید مواد غذایی پایین آورد، . طب نامور شد

در آیین جنگ نوشت که اولین کتاب کالسیک یونان درباره  360آینیاس تاکتیکوس، اهل آرکادیا، کتابی در سال 

  . ش فیلیپ و اسکندرانتشار این کتاب درست مصادف بود با پیدای. هنر جنگ است

II -  مکاتب سقراطی  

  آریستیپوس -  1

متفکران اولیه . اگر قرن چهارم شاهد پیشرفت قابل مالحظه علوم نبود، در عوض فلسفه رونق فراوان داشت

هاي مبهمی درباره زندگی مطرح کرده بودند، سوفسطاییان نسبت به همه چیز جز معانی بیان شک میکردند،  فلسفه

ولی اکنون از تمام بذرهایی که در دویست سال . ران سوال طرح کرده و به هیچ کدام جواب نداده بودو سقراط هزا
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گذشته در زمینه فلسفه پاشیده شده بود، جوانه مکتبهاي بزرگی در علوم ماوراالطبیعه، اخالق، و سیاست بیرون زده 

هاي خصوصی متعدد  ی را ادامه دهد، دانشگاهآتن، که آن قدر فقیر شده بود که نمیتوانست خدمات پزشکی دولت. بود

. و پایتخت فرهنگی و داور تمام یونان شده بود)) مدرسه یونان((به قول ایسوکراتس، آتن . تاسیس کرده بود

فیلسوفان، که مذهب قدیم را ضعیف ساخته بودند، میکوشیدند تا طبیعت و عقل را جانشین آن کرده، تکیه گاهی 

  . براي زندگی بیابند براي اخالق و راهنمایی

هنگامی که سوفسطاییان به طور کلی بیشتر هم خود را . هایی که سقراط گشوده بود پرداختند در ابتدا به اکتشاف راه

مصروف تدریس معانی بیان میکردند و از صورت طبقه خاصی خارج شده بودند، شاگردان سقراط مراکز طوفانخیز 

ائوکلیدس مگارایی، که اغلب سر درس سقراط در آتن حاضر میشد، به قول . هاي کامال متفاوت شده بودند فلسفه

شعلهور ساخت و دیالکتیک زنون الئایی و سقراط را تبدیل به جدال لفظی )) شهر خود را در آتش نفاق((تیمون آتنی 

عد به وي صحت هر موضوعی را مورد تردید قرار میداد، و همین روش بود که در قرن ب. یا هنر مشاجره ساخت

بعد از مرگ ائوکلیدس، شاگرد برجسته او ستیلپو مکتب مگارایی را بیش از . شکاکیت پورهون و کارنئادس تبدیل شد

چون هر فلسفهاي قابل رد است، پس خردمندي نه در خیالبافی راجع به  ;پیش به نظرات کلبیان نزدیک ساخت

ی است یعنی عدم نیاز به چیزهاي خارج از دنیاي خود ماوراالطبیعه، که در ساده زیستن است، و رفاه در خودبسندگ

گویند که پس از غارت شهر مگارا، دمتریوس پولیورکتس از ستیپلو پرسید چقدر خسارت متحمل شدهاي . انسان

در سالهاي آخر زندگیش، . فیلسوف جواب داد که من جز دانش چیزي نداشتم و آن را هم کسی از من ندزدیده است

بنا بر این میتوان گفت که مکتب مگارایی با یک زنون . وسس مذهب رواقی، جزو شاگردانش بودزنون کیتیونی، م

. شروع، و با زنونی دیگر ختم شد

آریستیپوس با وقار، پس از مرگ سقراط، به شهرهاي مختلف سفر کرد و مدتی در سکیلوس با گزنوفون و مدت 

دري خود کورنه، در سواحل افریقا، سکونت گزید تا مدرسه بیشتري با الئیس در کورنت گذراند، و بعد در شهر ما

ثروت و تجمل طبقات باال، در این شهر نیمه شرقی، عادات او را قالب ریخته بود، و ظاهرا با . فلسفه خود را بنا کند

  . این بخش از نظریات استادش که شادکامی نیکوترین چیزهاست بیشتر موافق بود

زمانی کشتیش غرق شد . شایسته داشت و سخنوري زبردست بود، به همه جا راه یافتچون ظاهري آراسته و رفتاري 

پس به مدرسهاي رفت و در آنجا به سخنرانی پرداخت و چنان حضار را شیفته  ;و بی پول و مفلس وارد رودس گردید

که ایشان بایستی کودکان  در آنجا بود که به والدین اطفال پند داد. خود کرد که او و همراهانش را غذا و ماوا دادند

  . خود را چنان ثروتی بدهند که آن ثروت بتواند، پس از غرق کشتی، با صاحب خود شنا کند و به ساحل بیاید

میگفت هر چه میکنیم، حتی هنگامی که در راه دوستان فقیر میشویم یا به فرمان . فلسفه او ساده و بی پیرایه بود

بنابراین، نظر عموم این است که لذت غایت خیر است و هر . یا از ترس رنج است سرداران جان میدهیم، به امید لذت،

  . چیز دیگر، از جمله نیکی و فلسفه، را باید بر میزان لذتی که به بار میآورد قضاوت کرد

قل در بنابراین، ع. دانش ما درباره اشیا نامعلوم است، آنچه که با اطمینان و مستقیم میدانیم از راه احساسات ماست

  . آن چیزي است که احساسات ما را لذت بخشد، نه اینکه به دنبال حقیقت غیرقابل لمس بگردیم

بنابراین، مرد عاقل بیش از هر چیز به دنبال لذت  ;عمیقترین لذتها جسمانی و حسی است، نه اخالقی و فرهنگی

فقط حال موجود است و بس، و به  .هیچ مرد عاقلی لذت نقد را فداي لذت آتی نامعلوم نمیکند. جسمانی میرود

هنر زندگی، لذت بردن از نعمات گذران، و بردن حداکثر . احتمال زیاد اگر حال از آینده بهتر نباشد، بدتر نیست

فایده فلسفه آن است که ما را از لذتها دور نکند، بلکه بهترین لذتها را انتخاب نموده، . استفاده از امکانات حال است

حکمرواي لذات مرتاضان نیستند که از آنها پرهیز میکنند، بلکه کسانی هستند که . ز آنها را نشان دهدطرز بهره بري ا
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. از خوشیها لذت میبرند، ولی بنده و اسیر آنها نمیشوند و مدبرانه میتوانند بین لذات مضر و غیر مضر تفاوت بگذارند

نه ارباب و نه ((یگذارد، ولی تا حد ممکن میکوشد تا پس مرد عاقل بی چون و چرا به آراي عمومی و قانون احترام م

)). برده کسی باشد

ثروت و فقر را با متانت تحمل . اگر واعظ غیر متعظ نبودن را مایه سرافرازي بدانیم، آریستیپوس مرد سرافرازي بود

زد میگرفت، و حتی براي درسی که میداد مصرانه م. میکرد، ولی در رجحان دادن به آنها ادعاي بی تفاوتی نمیکرد

گویند وقتی که دیونوسیوس اول به صورتش . براي رسیدن به هدفهاي خود از تملق گویی جباران رو بر نمیگرداند

ماهیگیران براي گرفتن کوچکترین ماهیها بایستی متحمل رطوبتی بیش از این : ((آب دهان انداخت، خندید و گفت

گناه من چیست که : ((ابل دیونوسیوس زانو زده است، پاسخ دادچون دوستی شماتتش کرد که چرا در مق.)) شوند

وقتی دیونوسیوس از او پرسید که چرا فیلسوفان دریوزهگري ثروتمندان را )) گوش پادشاه در کف پایش است

چون اولیها میدانند چه : ((میکنند، ولی اینان فیلسوفان را چندان به محضر نمیپذیرند، آریستیپوس پاسخ داد

. با این وجود، اشخاصی را که ثروت را به خاطر اندوختن میخواستند تحقیر میکرد.)) د، ولی دومیها نمیدانندمیخواهن

روزي که سیموس ثروتمند فروگیایی خانه مجلل خود را، که تماما از مرمر سنگفرش بود، به او نشان میدهد، 

رد، به این عذر متعذر میشود که در میان آنهمه آریستیپوس به صورت او تف میاندازد و، چون مورد اعتراض قرار میگی

پولی را که در میآورد با ولخرجی در راه غذاي خوب، .)) جایی مناسبتر نیافته که آب دهان بیندازد((مرمر و تجمل 

روزي که به سبب زیستن با . صرف میکرد) آن طور که خود تشخیص میداد(لباس خوب، خانه خوب، و زنان خوب 

سرزنش قرار گرفت، پاسخ داد که از زندگی در خانه و نشستن در کشتیی که دیگران قبل از او از  زنی روسپی مورد

از کجا که کار : ((، و او جواب داد))من از تو بار دارم: ((روزي معشوقهاش به او گفت. آنها استفاده کردهاند ابا ندارد

مردم او را علی رغم )) تیغ پایت را خراشیده من بوده مگر پس از گذشتن از یک تیغزار میتوانی بگویی که کدام

زندگی بی پردهاي که داشت دوست میداشتند، زیرا مردي بود که رفتاري شایسته داشت و با فرهنگ و مهربان و 

بدون شک، لذتجویی بی غل و غش او تا حدي از سروري که از رسوا کردن محترمان گناهکار شهر . خوش قلب بود

  معتقد بود که  فلسفه،با پیروي از سقراط و احترام گذاردن به او و دوست داشتن . فتخود میبرد سرچشمه میگر

قبل از . موثرترین دیدگاه زندگی، منظره مرد نیکی است که بآرامی راه خود را در میان مردم شریر میجوید و میگذرد

بر چیزي که بدون آن هم ((رگترین ارثی که براي دخترش آرته برجاي گذارده این است که میگفت بز) 356(مرگش 

. و در اینجاست که میبینیم به نحو شگفت انگیزي تسلیم عقاید دیوجانس میشود.)) زندگی میسر است ارزش مده

ت، و همشهریانش لقب آرته بعد از پدر مدیر مدرسه سیرنائیک شد، چهل کتاب نوشت، شاگردان ممتاز فراوانی یاف

. به او دادند)) فروغ یونان((

  دیوجانس  -2

با نتیجه این فلسفه، اما نه استداللهاي آن، موافقت داشت، و از مکتب سقراط نظریه زاهدانهاي براي  آنتیستنس

در جنگ . بنا نهاد، فرزند یک شارمند آتنی و بردهاي تراکیایی بوداو، که مکتب کلبیون را . زندگی استخراج کرد

سپس مدرسه خویش را بنا نهاد، ولی چون  ;مدتی شاگرد گورگیاس و پرودیکوس بود). 426(تاناگرا دالورانه جنگید 

س در مانند ائودوکسو. از درسهاي سقراط باخبر شد، با شاگردانش نزد او رفت تا فضل پیر کهنسال را فرا گیرد

شاید در . پیرایئوس میزیست و هر روز، با طی چندین فرسنگ پیاده، به آتن میرفت تا سر درس استاد حاضر شود

  . با همسخن فروتنی بر سر معماي لذت درگیر بود، حضور داشت) یا افالطون(مباحثهاي که بین سقراط 

  . البته خیر: شیدن توجه کند سیمیاسخوردن و نو... فکر میکنی که فیلسوف الزم است نسبت به لذایذ: سقراط

  . هرگز: عقیده ات درباره عشق چیست آیا به آن بایستی توجهی داشته باشد سیمیاس: سقراط
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و آیا به سایر وسایل تجمل، از قبیل کفش و قباي گرانقیمت، باید اهمیت نهد یا در عوض باید از آنچه ماوراي : سقراط

  . بایستی گفت که فیلسوف واقعی از آنها بیزار است: نیاز طبیعی است بیزار باشد سیمیاس

. تقلیل پیرایه جسم به حداقل نیاز، براي اینکه روح تا آنجا که ممکن است آزاد باشد: جوهر فلسفه کلبیون این است

شعار آریستیپوس این  ;یونانی بدون االهیات بود انسیسکنفروي یک  ;آنتیستنس این نظریه را در معنا پذیرفته بود

او مالک هیچ چیز .)) مالک نمیشوم تا ملک نگردم: ((ولی آنتیستنس میگفت.)) مالک هستم، ولی ملک نیستم: ((بود

  آنتیستنس از الي سوراخهاي لباست پوچی : ((نبود، و قبایی ژنده بر تن میکرد که سقراط سرزنش کنان به او میگفت

از این گذشته، تنها ضعف او این بود که کتاب مینوشت در این زمینه ده جلد از .)) و خود فروشیت را میتوان دید

پس از مرگ سقراط، آنتیستنس معلمی را از سر گرفت و براي . خود باقی گذاشت که یکی از آنها تاریخ فلسفه بود

ین و خارجیان و کودکان نامشروع در نظر گرفته شده تدریس، ژیمنازیومی را انتخاب کرد که براي مردم طبقه پای

بیشتر به خاطر شرایط محل به آن مدرسه اطالق شد تا به لحاظ اعتقادات و فلسفه  -زندگی چون سگ- نام کلبی. بود

آنتیستنس مانند کارگران لباس میپوشید، براي درسی که میداد مزدي نمیخواست، فقیران را براي شاگردي . آن

. ، و هر کس را که مایل نبود فقر و سختی را تمرین و تحمل کند با زبان و چوب میراندترجیح میداد

دیوجانس اصرار کرد و با صبر و حوصله ناسزاهاي او را به جان . در ابتدا از پذیرفتن دیوجانس براي شاگردي ابا کرد

آنتیستنس . نیاي یونان مشهور ساختباالخره پذیرفته شد، و مکتب استاد را از طریق عمل کامل در سرتاسر د ;خرید

او از روي ناچاري گدایی میکرد، و وقتی . در اصل نیمه غالم بود، و دیوجانس بانکدار ورشکستهاي از شهر سینوپه

کیف و قبا و عصاي گدایی برگرفت و مدتی در خمی . شنید که غایت نیکی و عقل نیز همین است بسیار خشنود شد

روي . بر زندگی ساده حیوانات رشک میبرد، و میکوشید آن را تقلید کند. ماوا گزیددر صحن معبد کوبله در آتن 

وظایف طبیعی و مراسم عشق را در حضور ) مطمئن هستیم(زمین میخوابید، هر چه هر جا مییافت میخورد، و 

گاهی مشعل یا . روزي دید که کودکی با دست آب مینوشد، فورا فنجان خود را به دور افکند. دیگران انجام میداد

بر کسی ستم نمیکرد، ولی از اطاعت قانون سر . شمعی به دست میگرفت و میگردید و میگفت به دنبال آدم میگردم

میگویند مدتی . هر گاه فرصت مییافت، سفر میکرد. باز میزد، و قبل از رواقیان اعالم کرد که پیرو جهان وطنی است

به دست دزدان دریایی اسیر شد، و او را به کسنیادس اهل کورنت در یکی از سفرهایش . در سیراکوز زندگی کرد

کسنیادس او را )). حکومت بر مردان: ((چون اربابش پرسید که چه کاري از وي ساخته است، جواب داد. فروختند

ه دیوجانس در این سمت چنان خوب انجام وظیفه نمود ک. معلم فرزندان خود کرد و اداره منزلش را به دست او سپرد

دیوجانس کماکان به زندگی ساده خود . نامید و در بسیاري از امور پند او را میپذیرفت)) نابغه خوب((ارباب او را 

  . ادامه داد، و چندان در این راه مداومت کرد که بعد از اسکندر مشهورترین شخص یونان گردید

مباحثه استاد بود، و همنامش مینویسد که در فن . دیوجانس آدم خودنمایی بود و از آوازه خود ظاهرا لذت میبرد

آزادي بیان را بزرگترین محاسن اجتماع مینامید و از آن، پا شوخیهاي ناهنجار و . هرگز در مباحثه مغلوب کسی نشد

زنی را که در مقابل شمایل مقدسی سر بر خاك کرنش میکرد شماتت . بذله گوییهاي موثر، حداکثر استفاده را میکرد

مگر نمیدانی که . این وضع بی ادبانه و زشت خود نمیترسی شاید خدایی پشت سرت ایستاده باشداز ((کرد که 

شاید : ((وقتی پسر زن فاحشهاي به سوي مردم سنگ میانداخت، او را برحذر داشت که)) خدایان همه جا هستند

روزي . را میآراستند منفور میداشتاز زنان بیزار بود، و مردانی را که مانند زنان خود .)) سنگ بر سر پدرت فرود آید

تا نگویی پسري یا : ((جوانی کورنتی که جامهاي فاخر پوشیده و به خود عطر زده بود از او سوالی کرد، وي جواب داد

تمام دنیا این داستان را میداند که اسکندر، در کورنت، هنگامی که دیوجانس زیر .)) دختر جوابت را نخواهم داد

من : ((فیلسوف جواب داد.)) من اسکندر پادشاه بزرگم: ((حکمران گفت. بود، به سراغ او رفتآفتاب دراز کشیده 

www.IrPDF.com



١٠۴٣

از جلو من کنار رو تا آفتاب : ((دیوجانس جواب داد)). هر چه میخواهی از من بخواه: ((پادشاه گفت)). دیوجانس سگم

دیگر نمیدانم که فیلسوف .)) س باشماگر اسکندر نمیبودم، میخواستم دیوجان: ((جنگاور جوان جواب داد.)) بتابد

دنیا را بدورد گفتند، اسکندر در بابل  323میگویند که هر دو نامور در یک روز در سال . جواب این تعارف را چه گفت

اهالی کورنت مجسمهاي سنگی از مرمر بر . در سن سی و سه سالگی، و دیوجانس در کورنت در سن نود و اند سالگی

. هر سینوپه، که او را تبعید کرده بود، برایش بناي یادبودي برپا کردمزارش گذاشتند، و ش

با منطق تا آنجایی سر و کار داشت که بتواند نظریه مثل . از فلسفه کلبیون سادهتر و روشنتر فلسفهاي نیست

ون بازي پوچی ماوراالطبیعه نیز در نظر کلبی. افالطون را که دنیاي ادب و فضل آتن را مبهوت کرده بود، باطل سازد

اینان میگفتند که طبیعت را از آن لحاظ مورد مطالعه قرار نمیدهیم که راز دنیا را بشناسیم، زیرا این امر . بود

. این فلسفه واقعی اخالق است. غیرممکن است، بلکه به خاطر آنکه دانش طبیعت را راهنماي زندگی خود قرار دهیم

از راه کسب لذات به دست آورد، بلکه باید در زندگی ساده و طبیعی و ولی خوشی را نباید . هدف زندگی خوشی است

زیرا درست است که کسب لذت، اگر از کار و کوشش خود شخص  ;حتی المقدور مستقل از کمکهاي خارجی یافت

سرچشمه گیرد و ندامت به بار نیاورد، مشروع است، لیکن چه بسا که انسان در دنبال کسب لذت اغفال شود یا پس 

زندگی پاك و معتدل تنها راه . در این صورت، عاقالنهتر آن است که لذت را پلیدي بنامیم تا نیکی. ز آن دلسرد گرددا

. ثروت، صلح و آرامش را ضایع میکند، و امیال رشکآمیز مانند زنگ روح را میخورد. رسیدن به رضایت کامل است

ی در بند اسارت نیز چون آزادي لذت میبرد، زیرا تنها آزادي مرد عاقل از زندگ. بردگی غیرعادالنه، ولی بیاهمیت است

دیوجانس میگفت که خدایان زندگی آسانی به انسان بخشیدهاند، ولی انسان با رفتن . روح است که به حساب میآید

راهبی وقتی . البته نباید فکر کرد که کلبیون به خدایان اعتقاد زیادي داشتند. پی تجمالت آن را پیچیده ساخته است

دیوجانس به اسرار )) پس چرا خودت نمیمیري: ((براي آنتیستنس از خوبیهاي بعد از مرگ سخن میگفت، وي پرسید

اگر به : ((نهان میخندید، و هنگامی که بازماندگان کشتی شکستهاي در ساموتراس، قربانی نذر خدایان میکردند، گفت

به عقیده .)) بانی میکردند، تعداد قربانیها بمراتب بیشتر بودجاي آنهایی که خالصی یافتند آنهایی که غرق شدند قر

فضیلت را باید پاداش خودش شمرد، نه بسته به وجود یا . کلبیون هر چیز مذهبی جز اشاعه عمل خیر خرافات است

جز آب نباید نوشید، و صدمه به کسی . فضیلت عبارت است از خوردن و تصرف کردن و خواستن بحد. عدالت خدایان

با راستی و درستی و حرمت : ((از دیوجانس پرسیدند چگونه باید از خویشتن دفاع کرد، وي جواب داد. باید رساندن

ازدواج را اسارت خارجی میدانستند و از آن گریزان بودند، . به نظر کلبیون، فقط امیال شهوي منطقی است.)) نفس

اك زنان را ترویج میکرد، و آنتیستنس که در هر چیز دیوجانس عشق آزاد و اشتر. ولی فحشا را پشتیبانی میکردند

کلبیون، که میل . طالب استقالل بود، شکایت میکرد که نمیتواند گرسنگی را نیز چون شهوت به تنهایی ارضا کند

جنسی را مانند گرسنگی طبیعی و معمولی میدانستند، میگفتند نمیتوانند بفهمند که چرا مردم، برخالف دیگر امیال، 

حتی در مرگ نیز مرد بایستی استقالل خود را حفظ کند و زمان و مکان . رضاي این میل در مال عام شرم میکننداز ا

بعضی میگویند که دیوجانس با حبس نفس در سینه خودکشی . پس خودکشی مشروع است ;مرگ را تعیین نماید

نوان عکسالعمل عدم انطباق با تمدن بود که به ع)) بازگشت به سوي طبیعت((فلسفه کلبیون جزئی از جنبش . کرد

انسان طبعا متمدن نیست و تنها از ترس . مالل آور و پیچیده آن روز، در قرن پنجم، در آتن به وجود آمده بود

دیوجانس نسبت به سقراط همان موقعیتی را دارد . مجازات و تنهایی به محدودیتها و فشار نظام زندگی تن در میدهد

به نظر او، تمدن یک اشتباه محض است و پرومته حقش بود که به جزاي ارزانی داشتن آن : که روسو به ولتر داشت

دیوجانس میکوشید تا گوشت  ;را میستودند)) مردان طبیعی((کلبیون، مانند رواقیان و روسو، . به بشر در زنجیر شود

  . که خالی از تصنع و قانون باشدوي میگفت بهترین اجتماع آن است . خام بخورد، زیرا پختن را غیرطبیعی میدانست
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یونانیان با تمسخر بر کلبیون مینگریستند و، آنچنانکه اجتماع قرون وسطی قدیسین خود را تحمل میکرد، وجود آنها 

فقر را قاعده کلی زندگی . پس از دیوجانس، کلبیون به صورت فرقه مذهبی فاقد مذهب درآمدند. را تحمل میکردند

زندگی میگذراندند، تجرد خود را با اشتراك در امر ازدواج چاره میساختند، و مدارس فلسفه باز خود ساختند، با اعانه 

  . ها یا معابد میخفتند خانه نداشتند و در کوچه. مینمودند

فلسفه کلبیون به دست شاگردان دیوجانس، یعنی ستیلپو و کراتس، به عصر هلنیسم راه یافت و مبناي مکتب 

مکتب کلبیون در آخر قرن سوم ناپدید شد، ولی نفوذش در سنن یونان استوار بر جاي ماند، و . رواقیان را تشکیل داد

تا چه حد این نهضتها . شاید دوباره در بین فرقه مذهبی اسینیان یهود و رهبانهاي مسیحی نخستین در مصر احیا شد

آنهایی که امروز نیز . هاند هنوز بر ما معلوم نیستهاي مشابه را در هند تحت تاثیر قرار داده یا از آنها تاثیر پذیرفت فرقه

را ترویج میکنند، فرزندان روشنفکر آن مردان و زنان شرق و یونان باستانند که، )) بازگشت به سوي طبیعت((فلسفه 

خسته و درمانده از فشارهاي غیر طبیعی و فلج کننده تمدن، میاندیشند که میتوانند برگردند و با حیوانات زندگی 

. هیچ زندگانی کاملی از این وهم و هوس خاص زندگی شهري خالی نیست. نندک

III  -  افالطون  

  معلم -1

در کتاب دوم جمهور، با رغبت و همدردي، مدینه فاضله اشتراکی و . حتی افالطون نیز تحت نفوذ کلبیون قرار گرفت

است به میان )) حیث خوبی در درجه دوم از((بعد آن را رد میکند و نوع حکومتی را که  ;طبیعی را توصیف میکند

ولی هنگامی که تصویر حاکم حکیم خود را رسم مینماید، در آن اثري از رویاهاي کلبیون مییابیم مردانی  ;میآورد

نقشه . بدون مالکیت و بدون همسر، و وقف زندگانی ساده و فلسفی که آنهمه مقبول بهترین اذهان یونان باستان بود

جاد یک جامعه اشتراکی آریستوکراتیک، کوشش درخشان محافظه کار ثروتمندي است که میخواهد افالطون براي ای

  . انزجار از دموکراسی را با ایدئالیسم افراطی زمان خویش تطبیق دهد

افالطون از خانوادهاي چنان کهنسال بود که از طرف مادر به سولون، و از طرف پدر به پادشاهان اولیه آتن و حتی به 

  . مادرش خواهر خارمیدس و خواهرزاده کریتیاس بود. دون خداي دریا میرسیدپوسی

)) نامدار و بهترین((اسمش را آریستوکلس نهادند، که به معنی . بنابراین، مخالفت با دموکراسی تقریبا در خونش بود

انی بیان، و شعر از در موسیقی، ریاضیات، مع. هاي علوم سر آمد شد این جوان در اندك مدتی در تمام رشته. است

در مسابقات برزخی کشتی میگرفت و به . صورت خوب او زنان و، بدون شک، مردان را جلب مینمود. همه پیش افتاد

. در سه جنگ نبرد کرد و نشان شجاعت گرفت. گرفت)) چهارشانه((خاطر هیکل ورزیده و درشتش لقب پالتون یا 

در سن بیست سالگی گرفتار تردید بود . ایشنامه تراژدي تحریر کردلطیفه مینوشت و شعر عاشقانه میسرود، و یک نم

او را حتما از قبل میشناخت، زیرا سقراط . که سیاست پیشه کند یا شاعري، ولی سرانجام تسلیم جذبه سقراط شد

ي اکنون سخنان سقراط را میفهمید، و از تماشاي آن پیرمرد، که مانند بندباز. دوست قدیم عمویش خارمیدس بود

افالطون پس از آشنایی با سقراط . هاي خود را در هوا میانداخت و بر چنگال پرسش میگرفت، لذت میبرد اندیشه

اوریپید، ورزش، و زن را فراموش کرد و، همچون کسی که گرفتار طلسم شده باشد، به دنبال  ;اشعار خود را سوزاند

  . استاد به راه افتاد

اشت برمیداشت و، با حساسیت یک هنرمند، از دنیاي جذاب این سلینوس عجیب شاید هر روز از درسهاي استاد یادد

، که به دست 404سپس، هنگامی که افالطون بیست و سه ساله بود، انقالب . و دوست داشتنی مستفیض میشد

 آن ده روز دهشتناك، ترور اشراف، و مخالفت شجاعانه سقراط با. خویشان خودش برپا شده بود، به وقوع پیوست

جباران سی گانه، مرگ کریتیاس و خارمیدس، بازگشت دموکراسی، و محاکمه و قتل سقراط یکباره دنیا را به سر 
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در مگارا در خانه ائوکلیدس، . از آتن مانند شهري که گرفتار دیوان و اجنه باشد گریخت. جوان بیبندوبار ما فرو کوفت

سپس ظاهرا به مصر رفت و در آنجا از معلومات ریاضی و . و بعد شاید با آریستیپوس در کورنه کمی آرامش یافت

. به آتن برگشت و سال بعد، به خاطر دفاع از شهر، در کورنت جنگید 395حدود سال . تاریخی راهبان استفاده کرد

در تاراس نزد آرخوتاس، و در لوکري نزد تیمایوس به خواندن فلسفه فیثاغورسی  ;دوباره عزم سفر کرد 387در سال 

سپس براي دیدن کوه اتنا به سیسیل رفت، با دیون سیراکوزي دست دوستی داد، به خدمت . ول شدمشغ

با سه . صحیح و سالم به آتن بازگشت 386دیونوسیوس اول معرفی گردید، سپس به بردگی فروخته شد، و در سال 

صاحبش از قبول آن امتناع هزار دراخمایی که براي بازخریدن او از صاحبش به توسط دوستانش فراهم شده بود و 

مشهور بود، خرید و در آنجا  aکرده بود، باغی را که محل تفریح اطراف شهر و، به نام خداي محلی، به آکادموس

 .بوددانشگاهی تاسیس کرد که نهصد سال مرکز علم و فرهنگ یونان 

شاگردان شهریه . انجمن اخوت مذهبی بود که در خدمت پرستش خدایان قرار داشت آکادمی در حقیقت یک

هاي اعیان و اشراف براي تحصیل میآمدند، از والدینشان انتظار  نمیپرداختند، ولی از آنجایی که بیشتر از خانواده

هاي  ه گاه در وصیتنامهثروتمندان گا: ((سویداس میگوید. میرفت که به موسسه کمکهاي مالی قابل مالحظهاي بکنند

میگویند که دیونوسیوس دوم .)) خود وسایل زندگی بی رنج و آرام فیلسوفانهاي را براي بعضی به ارث میگذاشتند

به افالطون بخشید، و شاید دلیل شکیبایی افالطون نسبت به سلطان از همین بخشش ) هزار دالر 480(هشتاد تالنت 

عران هزل گو شاگردان آکادمی را ریشخند میکردند که در رفتارشان، و در شا. سخاوتمندانه سرچشمه گرفته باشد

از اینجا معلوم میشود که  ;وضع لباس پوشیدنشان با کاله سه گوش و عصا و رداي کوتاه دانشگاهی، تظاهر میکنند

ن نیز به زنا. لباس مخصوص مدرسه ایتن در انگلستان و رداي مشکی دانشگاهی به طور کلی تا چه حد قدمت دارد

. آکادمی پذیرفته میشدند، زیرا افالطون در این زمینه فردي غیر محافظه کار و طرفدار شدید حقوق زنان بود

هر کس هندسه نمیداند، اینجا : ((بر سر در مدرسه نوشتهاي اخطار مانند بود. درسهاي اساسی ریاضیات و فلسفه بود

. یات از شرایط ورود بودشاید دانستن مقدار قابل توجهی ریاض.)) داخل نشود

دروس ریاضی . بیشتر پیشرفتهاي ریاضی قرن چهارم توسط مردانی انجام شد که در آکادمی درس خوانده بودند

، حقوق، و )احتماال شامل ادبیات و تاریخ(، هندسه عالی، نجوم، موسیقی )نظریه اعداد(آکادمی عبارت بود از حساب 

ه خود در دهان سقراط میگذارد بوده باشد، فلسفه سیاسی و اخالق را باید در اگر افالطون پیرو نظریاتی ک. فلسفه

البته میدانید که اصول مشخصی درباره عدالت و نیکی هست که در : سقراط: برنامه آکادمی در مرحله آخر دانست

  . گ شدهایمو تحت اقتدار والدین خود ما با اطاعت از آنها و محترم داشتنشان بزر ;کودکی به ما آموختهاند

  . درست است: گالوکون

ولی این  ;و نیز موازین و عادات متضادي در کسب لذت هست که روح ما را فریفته، به سوي خود میکشاند: سقراط

موازین نمیتواند کسانی را که از عدالت بویی نبردهاند و پایبند اصول پدران خود هستند و از آنها اطاعت میکنند 

  . بفریبد

  . است درست: گالوکون

پس، شخصی که در این وضع روحی باشد و روح کنجکاو او بپرسد انصاف و شرافتمندي چیست و خود : سقراط

جواب دهد هر چه قانون بگوید، و سپس بحث و مشاجره پیش آید، و کالم قانونگذار را رد کند و به این فکر معتقد 

، و تمام اصول کهن را منکر شود، آیا فکر میکنید که شود که در دنیا ظلم و عدل تفاوتی ندارد و بد و خوب یکی است

  . ممکن نیست: باز از قوانین اطاعت خواهد کرد گالوکون
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و هنگامی که نسبت به آنها احترام قایل نشود و آنها را طبیعی نداند و در کشف حقیقت فرو ماند، میتوان از : سقراط

  . نمیشود: خواهشهاي خود برود گالوکونچنین کسی انتظار داشت که در زندگی به راهی جز ارضاي 

  . بدون شک: و آیا به جاي اطاعت از قانون به بیقانونی نمیگراید گالوکون: سقراط

که مردم در  نبایستی گذارد. ... محتاط بود دیالکتیکبنابراین، در آشنا کردن شارمندان سی ساله مان با : سقراط

از این موضوع بخصوص باید پرهیز کرد، چرا که مردان جوان،  ;سنین ابتداي جوانی لذت دیالکتیک را درك کنند

همان طور که دیدهاید، چون طعم آن را براي اولین بار چشیدند، به تقلید کسانی که با ایشان جر و بحث میکنند و 

دیگران را تکذیب کنند، و اینان مانند توله سگانی هستند که از منکر اظهاراتشان میشوند، دوست دارند اظهارات 

  . کشیدن لباس و گاز گرفتن هر کس که نزدیکشان میآید شاد میشوند

  . آري، این کار ایشان را سخت شاد میکند: گالوکون

ند کرد که و بعد چون چند بار فتح کردند و به دست دیگران مغلوب شدند، بسرعت و بشدت عادت پیدا خواه: سقراط

... این است که. نسبت به هر چه قبال اعتقاد داشتهاند بی اعتقاد شوند

  . فلسفه نام بدي در مردم دارد

  . کامال صحیح است: گالوکون

ولی همینکه شخص پا به سن گذارد، دیگر گرفتار این جنون نخواهد شد، بلکه از آن عاقلی تبعیت خواهد : سقراط

قت است، نه آن مرد جدلی که گفته دیگران را فقط به خاطر بازي و سرگرمی نقض کرد که فقط در پی یافتن حقی

  . بلوغ فکري چنین شخصی باعث افزایش ارزش و حرمت منطق و استدالل میشود، نه کاهش آن. میکند

ن یکی از مسائل ای. افالطون و دستیارانش با خطابه، گفتگو، و مطرح ساختن مسائل براي شاگردان تدریس میکردند

شاید ائودوکسوس و هراکلیدس از . بیابند)) حرکات متحدالشکل و منظمی را که سبب گردش سیارات است((بود که 

درسها فنی بود، و گاهی آنهایی را که براي منافع عملی به مدرسه میآمدند . این نحوه برخورد ملهم شده باشند

وپرئیدس، و کسنوکراتس سخت تحت نفوذ آنها ولی شاگردانی چون ارسطو، دموستن، لوکورگوس، ه. مایوس میکرد

همان طور : آنتیفانس با طنز میگوید. قرار گرفتند و در بسیاري موارد یادداشتهایی را که برداشته بودند منتشر کردند

که در شهرهاي دوردست شمالی چون سخن از دهان گوینده بیرون بیاید فورا یخ میبندد و در تابستان پس از ذوب 

میرسد، کلماتی که افالطون به شاگردان جوانش میگفت نیز چون پیر میشدند برایشان قابل فهم  شدن به گوش

  . میگردید

  هنرمند  -  2

اصول ((افالطون خودش میگوید که هرگز رسالهاي فنی ننوشته است، و ارسطو به تدریس او در آکادمی به عنوان 

   .استمتفاوت )) دیالوگها((ا چه حد با تعالیم مندرج در ما نمیدانیم که این اصول ت. اشاره میکرد)) تدوین نشده

یکی از طنزهاي مفرح تاریخی این است که آن . شاید دیالوگها را در اصل براي تفنن مینوشتند و با مزاح میآمیختند

هاي اروپا و امریکا آموخته میشوند، اساسا بدین منظور  در دانشگاهآثار فلسفی که امروزه بیشتر مورد توجه هستند و 

افالطون اولین . تصنیف شدهاند که فلسفه را، از طریق تلفیق آن با شخصیت انسانی، براي عامه مردم قابل فهم سازند

 ;ار برده بودندکسی نبود که دیالوگهاي فلسفی را نوشت، زنون الئایی و چند نفر دیگر قبل از او این سبک را به ک

سیمون آتنی که چرمکاري میکرد، گزارشی از مکالمات سقراطی را که در دکان او صورت گرفته بود به شکل دیالوگ 

وي هرگز ادعا نمیکند که شرح دقیق مکالمات سقراط را، که  ;کار افالطون جنبه ادبی دارد، نه تاریخی. نوشته بود

گورگیاس . یسد، و حتی نمیکوشد که مراجعی که میدهد منسجم باشدسی یا پنجاه سال پیش روي داده بود، مینو

نیز، مانند سقراط، اگر سخنانی را که فیلسوف نمایشنامهنویس جوان در دهان او میگذاشت میشنید، بدون شک 
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ري بنابراین نباید از یا ;دیالوگها مستقل از یکدیگر و شاید در فواصل طوالنی زمانی نوشته شدهاند. مبهوت میماند

طرحی در کار نیست که کلیه مطالب را وحدت بخشد، جز . نکردن حافظه و نیز تغییر برداشتها تعجب کنیم

 .نمییابدجستجوي مداوم عقل رشد کنندهاي که به دنبال حقیقت میرود و هرگز 

هاي بزرگ را با صراحت بیان میکند، تصویري دوست  عقاید و اندیشه. استساختمان دیالوگها زیرکانه ولی ناشیانه 

  . داشتنی و پر قدرت از سقراط میسازد، ولی بندرت وحدت یا تداوم را رعایت مینماید

موضوعها بیحساب تغییر میکنند، از این شاخه به آن شاخه میپرند، و اغلب به شکل ناشیانهاي توسط یک نفر از 

، ولی براي دوستی پنجاه و چهار صفحه از ))حافظهاش ضعیف است((سقراط میگوید که . میشوددیگران نقل قول 

اغلب دیالوگها به علت فقدان گوینده نیرومندي که بتواند . بحثی را که در جوانی با پروتاگوراس کرده از حفظ میخواند

احت و روانی سخن، طنز موقعیت، لیکن فص. در برابر سقراط سخنی جز آري یا مشابه آن بگوید تضعیف شده است

هاي مکرري که به سوي اندیشه عمیق  بیان، اندیشه، دنیاي زندهاي که از شخصیتهاي متنوع به وجود آورده، و دریچه

ارزشی را که قدما براي دیالوگها قایل بودند از اینجا میتوان . و واال گشوده است تمام این نقایص را از بین میبرد

ي که از تمام نویسندگان قدیم یونان، تمام و کمال، تا به امروز مانده و به دست ما رسیده همین دانست که تنها اثر

به همان میزان که مضامین این گفتگوها در تاریخ فلسفه و اندیشه ارجمند است، شکل و صورت آنها . دیالوگهاست

  . نیز در تاریخ ادب ذیمقدار و ارزنده است

بودن عهد جوانی است، که در عبارات فوق دیدیم چگونه افالطون )) جدلی((ارزي از هاي ب دیالوگهاي اولیه نمونه

در عین حال، تصویرهاي جذابی که از جوانان آتن ترسیم مینماید تا حدودي این نقص را برطرف  ;محکومش میکند

. با افالطون است، که در نوع خود شاهکار است، بهترین مقدمه براي آشنایی )مهمانی(رساله سومپوسیون . میکند

فکر کنید که شما میزبان ما، و من و دوستانم مهمان : ((آگاتون به نوکرهایش میگوید(صحنه سازیهاي نمایشی آن 

، حکایت خوشمزه مست کردن و افتضاح )از بس خورده، سکسکه میکند(، تصویرهاي زنده آریستوفان ))شما هستیم

دازي بیپرده، در تصویري که از سقراط میسازد، با واالترین آلکیبیادس، و از همه مهمتر ترکیب ظریف واقعپر

فیدون مالیمتر ولی . ایدئالیسم نسبت به مفهوم عشق، این اثر را در زمره یکی از شاهکارهاي تاریخ نثر قرار میدهد

جود در این دیالوگ، موضوع بحث، گرچه قوي نیست، بیریا و صادقانه است و به حریف اجازه اظهار و ;زیباتر است

سبک نویسنده با آرامی بیشتري در صحنه آخر جریان دارد، و همین آرامش است که پایان غمانگیز داستان . میدهد

قسمتی . را مالیم میکند و مرگ سقراط را، مانند جویباري که بآرامی در خم بستر خود ناپدید میشود، آسان مینماید

حالی که سقراط و شاگردانش گرمازدگی پاي خود را با  از دیالوگ فدروس در سواحل رودخانه ایلیسوس است، در

البته بزرگترین دیالوگها جمهور است که فلسفه افالطون را به کاملترین وجهی . خنکی آب رودخانه برطرف میکنند

پارمنیدس بدترین نوع . بیان میکند و، در بخشهاي نخستین، شامل برخوردهاي هیجانانگیز شخصیتها و عقاید است

خشک و منطق بیمعنایی است که تا به حال در تمام ادبیات جهان دیده شده است، و در تاریخ فلسفه  استدالل

. بهترین مثال شجاعت شخص متفکري است که به نحو انکارناپذیري محبوبترین نظریه خود فرضیه مثل را رد میکند

حالت  ;از صحنه خارج میشود سقراط بتدریج ;در دیالوگهاي آخرین، هنرمندي افالطون رو به کاهش میگذارد

و سرانجام در  ;سیاست، آرمانخواهی جوانانه خود را از دست میدهد ;شاعرانه فلسفه مابعدالطبیعه از بین میرود

نوامیس، این وارث سرخورده و خسته فرهنگ چند بعدي آتن، تسلیم دام فریب اسپارت میشود و از آزادي و شعر و 

  .هنر و حتی فلسفه دست میکشد
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  فیلسوف مابعدالطبیعه  -3

هاي افالطون نظامی موجود نیست، و اگر در اینجا، به خاطر نوعی نظم، عقاید او را تحت عنوانهاي معمول  در نوشته

منطق، مابعدالطبیعه، اخالق، زیباییشناسی، و سیاست خالصه کردهایم، باید به یاد داشته باشیم که طبع شاعرانه 

از آنجا که افالطون شاعر است، منطق برایش . ار خود را در قالب معینی محدود کندافالطون اجازه نمیداد که افک

. و در قیاسهاي مشکل دست و پاي خود را گم میکند ;براي یافتن تعریفها دچار سرگردانی میشود ;آسان نیست

هایم، سر از محل بعد گرفتار داالنهاي پیچ در پیچ میشدیم، و وقتی خیال میکردیم به آخر رسید: ((خودش میگوید

نمیدانم آیا ((افالطون باالخره به این نتیجه میرسد که .)) اول در میآوردیم و میدیدیم مانند همیشه هیچ ندیدهایم

مثال زبان را مورد مطالعه قرار . با این وصف، قدمهاي اولیه را بر میدارد.)) علمی به نام منطق اساسا وجود دارد یا نه

. ید صداها میشناسدداده، آن را مشتق از تقل

تجزیه و تحلیل و نتیجهگیري و قیاس و سفسطه را مورد بحث قرار میدهد و قیاس را میپذیرد، ولی استقرا را به آن 

در دیالوگها، حتی در عامه پسندترین آنها، لغتهایی مانند جوهر، نیرو، فعل، انفعال، و تکوین را ابداع . ترجیح میدهد

را، که بخشی از شهرت )) مقوالت عشر((از )) مقوله((پنج . ورد استفاده قرار میگیردمیکند که بعدها در فلسفه م

فرد مجرد ((عقاید سوفسطاییان را، که احساس را بهترین مالك حقیقت میدانند و . ارسطو مدیون آن است، نام میبرد

س، هر شخص خیالباف یا میگوید اگر چنین بود، هر تحلیلی که هر ک ;میشمرند، رد میکند)) را مقیاس همه چیز

  . دیوانه یا هر بوزینهاي، از دنیا میکرد به یک اندازه ارزش داشت

که هراکلیتوس از آن سخن . به ما میدهد همان جریان عظیم دایمی تغییر است)) انبوه حواس((آنچه تمام این 

  . میرسیدیماگر ما فقط ادراك حسی میداشتیم، هرگز دانشی کسب نمیکردیم و به حقیقتی ن. میگوید

به عبارت دیگر، صور کلی و تعمیم یافته است که هرج و مرج مدرکات  ;به دست میآید)) مثل((دانش ما از طریق 

اگر ما فقط میتوانستیم از افراد جزئی آگاه باشیم، فکر کردن غیرممکن . حسی را در قالب منظم فکر متشکل میسازد

هاي مختلف، و بیان آن طبقه به طور کلی به وسیله  هتشان به گروهبشر به کمک طبقه بندي اشیا بر مبناي شبا. بود

ما را قادر میکند که درباره همه انسانها فکر کنیم، همچنین )) انسان((کلمه . یک اسم عام، فکر کردن میآموزد

براي ) ها ایده(این مثل . به هر نوري که به زمین یا دریا تابیده است اطالق میشود)) نور((به تمام میزها و )) میز((

زیرا حتی هنگامی که تمام اشیاي قابل حسی که این مثل را  ;حواس عینیت ندارند، اما در فکر شخص واقعیت دارند

هر . انسانها متولد میشوند و میمیرند، ولی بشر همیشه زنده است. بیان میکنند از بین بروند، خود آنها برجاي میمانند

اما مثلث . ر یا زود از بین میرود، و بنابراین به طور نسبی غیر واقعی استفرد مثلث فقط مثلث ناقصی است و دی

آنچه هندسه  ;کاملندبنابراین، جاویدان و  ;تمام اشکال ریاضی مثلند. شکل و قانون تمام مثلثها کامل و جاویدان است

ها میگوید، حتی اگر چنین اشکالی در دنیاي مادي هرگز وجود  و مربعها و مکعبها و کرهها  درباره مثلثها و دایره

مفاهیم انتزاعی هم به این معنا واقعیت . نداشته و بعدها هم وجود نیابند، حقیقت دارند و بنابراین واقعی هستند

. و ابزاري براي آن است یک عمل فضیلتآمیز دوام مختصري دارد، ولی فضیلت حقیقت پایداري در فکر، ;دارند

اینها همان قدر براي فکر واقعی هستند که زیبا و بزرگ و شبیه . همچنین است زیبایی و بزرگی و شباهت و غیره

دنیاي علم و . افعال و اشیاي جزئی تا حد برخورداري از آن صور کلیه و حقایق مثالی تعین مییابند. براي حواس ما

تاریخ، در تقابل با زندگینامه نویسی، داستان  .استفته بلکه از مثل به وجود آمده فلسفه از اشیاي جزئی ترکیب نیا

ریاضیات تنها مطالعه اشیاي  ;زیستشناسی تنها علم اعضاي بخصوصی نیست، بلکه علم حیات است ;انسان کلی است

فلسفه . نسبیت، و اشکال مستقل از اشیاست، و مع هذا درباره کلیه چیزها صدق میکندمادي نیست، بلکه علم اعداد، 

. علم مثل است
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خدا، محرك بیحرکت اولی، یا روح دنیا، . تمام چیزها در فلسفه متافیزیک افالطون دور محور فرضیه مثل میگردد

الیتغیري که، طبق گفته افالطونیان  جهان را و هرچه در آن است طبق قوانین و صور جاودانه، یعنی مثل کامل و

عالیترین مثل خیر . جدید، لوگوس یا عقل االهی، یا ذهن خدا را تشکیل میدهند، به حرکت میاندازد و نظام میبخشد

گاهی افالطون خیر را با خدا یکی میداند، و اغلب آن را ابزار راهنماي خلقت، و صورتی غایی که کلیه اشیا را به . است

حرکت و . هدف دانش درك این خیر و رویت مثال صورتبخش در جریان خلقت است. کند مینامدخود جلب می

خلقت اعمال مکانیکی نیستند و در دنیا، چون در وجود خود ما، روح یا اصلی حیاتی الزم دارند که آنها را بنیاد 

  . بگذارد

که فقط در حال استوا بین وجود و عدم قرار بنابراین ماده اساسا واقعی نیست، بل ;تنها آنچه نیرو دارد واقعی است

. دارد، یعنی در مرحله امکان است و در انتظار اینکه خدا یا روح مطابق مثالی به آن شکل خاص و موجودیت دهد

قبل از جسم . روح حیات خالص، مجرد، و ابدي است. روح نیروي محرکه انسان و جزئی از روح محرکه کلیه اشیاست

حلول در جسم جدید خاطرات پیشین را همراه میآورد، و چون این خاطرات در زندگی جدید  وجود داشته، هنگام

  . بیدار میشوند، ما آن را دانش تازهاي فرض میکنیم

تعلیم دادن فقط یاد مطالبی را زنده میکند که روح در . کلیه حقایق ریاضی بدین ترتیب ذاتی و غریزي هستند

ز مرگ، روح یا ذات زندگی، به تناسب نیک و بدش در زندگیهاي قبلی، به جسم پس ا. حیاتهاي قبلی میدانسته است

جزیره ((شاید روحی که مرتکب گناه شده به دوزخ یا برزخ، و روح نیکوکار به . برتر یا فروتري حلول میکند

بدان مختلف هنگامی که روح پس از چند بار زندگی از تمام گناهان پاك شد، از حلول کردن در ا. برود)) خجستگان

 .میگیردآزاد میگردد و در بهشت سعادت ابدي خانه 

  عالم اخالق  -4

افالطون میداند که بسیاري از خوانندگانش شکاك هستند، بنابراین در دورهاي میکوشد تا اصول اخالق طبیعی را، 

  . دوزخ و بهشت و برزخ به سوي عدالت رهنمون شود، بیابد که روح مردم را بدون ارجاع به

بزرگترین و منصفانهترین : ((در دیالوگهاي میانی، بیش از پیش از فلسفه مابعدالطبیعه به اخالق و سیاست میپردازد

ین مسئله اخالق در تعارض ب.)) خردي که ما میشناسیم آن است که مربوط به نظام دادن به خانواده و حکومت باشد

افالطون این مسئله را به نحو زیبایی مطرح میکند و از زبان کالیاس . لذت فردي و خیر و صالح اجتماعی نهفته است

در این بحث میپذیرد که بسیاري از لذات . چنان دفاعی از خودپسندي مینماید که هیچ عالم ضد اخالق نکرده است

تمیز بدهد، و از ترس اینکه مبادا این شعور و قوه تمیز دیر  پسندیدهاند، ولی شعور الزم است که بین لذت بد و خوب

به فریاد شخص برسد، بر ما فرض است که در روح جوانها عادت به اعتدال، یعنی احساس حد وسط زرین، را تلقین 

، اعتدال، شجاعت: هر جز فضیلت خاص خود را دارد ;روح یا اصل حیات سه سطح یا جز دارد میل، اراده و فکر. کنیم

. و خرد که باید به آنها پرهیزگاري و عدالت را، که ایفاي فرایض ما نسبت به والدین و خدایان هستند، نیز اضافه کرد

عدالت را میتوان همکاري این اجزا در کل تعریف کرد، مثال همکاري عناصر متشکله شخصیت در یک فرد یا افراد در 

  . ن وجهی انجام دهندتری یک کشور، که هر یک وظیفه خود را به شایسته

خوبی نه در خرد محض است نه در لذت تنها، بلکه ترکیب متناسب و هماهنگی است از آن دو که زندگی 

عالیترین ((از نظر اخالقی، . خوبی غایی در شناخت کامل صورتها و نوامیس ابدي است. خردمندانهاي را پدید میآورد

یرویی وجود داشته باشد که روح براي پرستش حقیقت، و انجام همه نیرو یا خاصیتی است اگر اساسا چنین ن... خوبی

آن که حقیقت را چنین دوست میدارد بدي را با بدي پاسخ نمیدهد، ترجیح میدهد مظلوم واقع . کار در راه آن، دارد

ر گوهري در بر و بحر دنبال مردانی خواهد گشت که فاسدشدنی نیستند و دوستی با آنها از ه((شود تا ظلم کند، و 
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هواخواهان واقعی فلسفه از شهوات جسمانی پرهیز میکنند، و چون فلسفه راه تهذیب نفس و . ... گرانبهاتر است

خالصی از زشتی را به آنها بنمایاند، از آن نمیگریزند، بلکه تسلیم آن میشوند و هر جا رهنمون شود از آن تبعیت 

مذهبی را از دست داده بود، ولی هم شاعر و هم خداپرست باقی افالطون اشعار خود را سوخته و ایمان .)) میکنند

فلسفه و مذهب در وي  ;مفهوم خدا در نظر او لبریز از احساسات زیباشناختی و قرین زهد و پارسایی بود. مانده بود

از هر چه مسنتر میشد، کمتر میتوانست زیبایی را جدا . یکی شده و با اخالق و زیباشناختی مخلوط گردیده بود

اش، او به هنر و شعري که به نظر دولت مغایر موازین اخالقی )دولت آرمانی(در مدینه فاضله . خوبی و حقیقت ببیند

حتی هومر، آن صورتگر  ;هاي غیرمذهبی توقیف میشدند نمایشها و خطابه ;و میهن پرستی باشد اجازه نشر نمیداد

وریک و فروگیایی احتماال مجاز شمرده میشد، لکن هیچ موسیقی د. وسوسه گر االهیات ضد اخالقی، نیز طرد میشد

عرضه کند پذیرفته نبود، و هر گونه نوآوري )) صداي ناهنجار((آلت موسیقی پیچیده و هیچ هنرمند ماهري که 

. بنیادي ممنوع بود

زهاي پیدا از ابداع نوع جدید موسیقی که حکومت را به مخاطره میافکند باید پرهیز کرد، چون ممکن نیست سبک تا

سبک جدید، همینکه بتدریج جاي باز کرد، بآهستگی در رفتار و . ... شود و بر مهمترین ارکان حکومت تاثیر نکند

و از آنجا با نهایت بیشرمی به قوانین و تشکیالت مملکتی حمله میبرد و تا هر چه را هست ... عادات نفوذ میکند

  . واژگون نسازد از پاي نمیایستد

اثر هنري بایستی چون موجود جانداري باشد که سر و بدن و . ن نیکی، در تناسب، تقارن، و نظم استزیبایی، همچو

به نظر پیرایشگر احساساتی ما، زیبایی حقیقتی معنوي است . دست و پا دارد و همگی از یک اندیشه زندگی مییابند

که افالك از آنها به وجود میآید از  دارند، و نوامیسی)) زیبایی مطلق و جاودانی((اشکال هندسی . نه جسمانی

عشق یعنی جستجوي زیبایی، و آن سه مرحله دارد که به ترتیب عشق به بدن، به روح، و به . ستارگان زیباترند

عشق بدنی میان زن و مرد، به عنوان وسیله تولید نسل که نوعی تداوم بقاست مشروع است، هر چند . حقیقت است

عشقبازي مرد با مرد و زن با زن غیرطبیعی است، و چون . براي فیلسوف نامناسب است که صورتی ابتدایی از عشق و

این کار با بلندپایه کردن آن، یعنی رساندنش به مرحله دوم یا  ;تولید مثل را عقیم میسازد باید از بین برداشته شود

ا زیبایی و جوانیش مظهر و نشان اینجا مرد مسنتر به مرد جوانتر عشق میورزد، زیر. عشق روحانی، امکانپذیر است

  . جوان پیر را دوست میدارد، زیرا دانش و معرفت پیر راه ادراك و شرافت را بر او میگشاید ;زیبایی پاك و ابدي است

، عشقی که در جستجوي زیبایی مطلق مثل و ))عشق جاویدان به داشتن نیکی است((لیکن، عالیترین عشقها 

  . ، نه محبت غیرجسمانی بین زن و مرد))عشق افالطونی((ن است ای. صورتهاي کامل و ابدي است

همینجاست که افالطون شاعر و فیلسوف در شوق آتشین درك اسرار و آرزوي شهود قوانین و نحوه خلقت و هدف 

. جهان با هم یکی میشوند

مردمان بنگرد یا در نزاع با زیرا اي آدیمانتوس، آن که افکارش در وجود واقعی متمرکز است، مجال ندارد که به امور 

چشم او همیشه متوجه اصول ثابت و تغییرناپذیري است که مزاحم یکدیگر . ایشان گرفتار حسادت یا دشمنی گردد

نمیشوند، بلکه با نظم خاصی طبق عقل و منطق به جلو پیش میروند، از اینهاست که تقلید میکند، و بر مبناي 

  . دآنهاست که زندگی خود را قالب میریز

  معمار مدینه -5

براي خود رویاي اجتماعی یا اجتماعی رویایی در سر . فاضله با این وجود، افالطون عالقهمند به امور بشر است

از دستهبندیهاي شدید . میپروراند، اجتماعی که در آن فساد رخنه نکرده و از فقر و ظلم و جنگ خبري نیست

مانند هر نجیبزادهاي از حکومت .)) ت و سوظن همیشه حکمفرماستنزاع و دشمنی و نفر: ((سیاسی آتن منزجر است
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سرمایه داران، که انگار نه انگار آنهایی را که به ذلت و تباهی کشاندهاند میبینند، : ((مستبدانه ثروتمندان بیزار است

ترتیب تعداد  نیششان، یعنی پولشان، را به تن هر بیدفاعی فرو میکنند و چندین برابر اصل نفع میبرند، و بدین

بعد از اینکه فقرا دشمنان خود را مغلوب کردند و عدهاي را ((و )) گدایان و تهی کیسه گان را در کشور زیاد میکنند،

کشتند و عدهاي دیگر را تبعید نمودند و بقیه را به طور مساوي در آزادي و قدرت سهیم کردند، دموکراسی به وجود 

لتمندان تو زرد از آب در میآیند، و چون عده شان زیاد است، با استفاده از راي آزادیخواهان نیز مانند دو.)) میآید

خود، از بیت المال به مردم اعانه میبخشند و مقامات و مناصب را به خود اختصاص میدهند، و آن قدر در حق 

ین تحتالشعاع اکثریت مداهنه میکنند و تملق ایشان را میگویند که دموکراسی به هرج و مرج بدل میشود، مواز

همان طور که به دنبال پول . مردمان پست قرار میگیرد، و قواعد رفتاري با گستاخی و ناسزاگویی به خشونت میگراید

  . رفتن دیوانهوار حکومت متنفذان را بر هم میزند، افراط در آزادي نیز دموکراسی را ضایع میسازد

ل خانه مردم رسوخ مینماید و باالخره به شیوع میان در چنین وضعی، هرج و مرج رشد میکند و به داخ: سقراط

و فرزندان خود ... پدر عادت میکند که به سطح پسرانش پایین بیاید . ... حیوانات و مسموم کردن آنها منتهی میشود

آنها استاد تملق شاگردان خود را میگوید و از . ... را همسطح پدران میدانند، و ترس از والدین و شرم از میان میرود

پیر و جوان یکی میشوند، و جوان همسطح پیر قرار . ... میترسد، و شاگردان استادان و معلمان خود را تحقیر میکنند

نباید فراموش کنم که از . از جوانان تقلید میکنند... و پیر مردان. میگیرد و در سخن و عمل ادعاي رقابت با او میکند

... درست است، اسبان و خران نیز مانند آزاد مردان. ... با هم نیز سخن بگویم آزادي و برابري مردان و زنان در ارتباط

  . ... داراي حقوق و شخصیت مساوي خواهند شد

  . آورد شکوفه آزادي از هر گوشه و کنار سر بر می

فراط ا.... افراط در هر چیز اغلب سبب عکس العملی در جهت مخالف میشود: آنگاه چه خواهد شد سقراط: آدیمانتوس

 و شدیدترین نوع استبداد از افراطیترین نوع آزادي پدید می... در آزادي در بین افراد یا در کشور به بردگی میانجامد

ثروتمندان از ترس آنکه دموکراسی خونشان را بریزد، . وقتی آزادي افسار گسیخته شود، استبداد نزدیک میشود. آید

هاي فراوان  د جاهطلبی قدرت را در دست میگیرد، به فقیران وعدهیا فر. براي سرنگون کردن آن توطئه میکنند

تا اینکه کشور را ((میدهد، دور خود قشون خصوصی جمع میکند، و اول دشمنان و سپس دوستان خود را میکشد 

در این نزاع بین طرف افراط و تفریط، فیلسوفی که رعایت . و حکومت استبدادي برقرار سازد)) یکسره تصفیه کند

در ((اگر این فیلسوف عاقل باشد،  ;))انسانی است که گیر حیوانات درنده افتاده باشد((تدال را تبلیغ میکند مانند اع

برخی از دانشپژوهان در چنین بحرانی به گذشته پناه برده، .)) پناه دیواري مینشیند تا باد تند و طوفان فرو نشیند

به نظر او، نخست باید شاه خوبی . میشود و مدینه فاضله میسازد ولی افالطون به آینده پناهنده ;تاریخ مینویسند

سپس بایستی کلیه سالمندان را، جز آنهایی که براي . بیابیم که بگذارد مردمش را در معرض آزمایش قرار دهیم

جوانان را حفظ نظم و تعلیم جوانان الزمند، به نقاط دوردست بفرستیم و جوانان را تعلیم دهیم، زیرا عادات بزرگتران 

باید جوانان، از زن و مرد، بیست سال تحصیل علم کنند، و این تحصیل . فاسد میکند وبه شکل سابق در میآورد

شامل اساطیر خواهد بود، نه اساطیر غیر اخالقی اعتقادات کهن، بلکه اساطیر تازهاي که روح را رام کند و به اطاعت 

آنهایی که . در سن بیست، همه باید تحت آزمایشهاي جسمی و روانی و اخالقی قرار گیرند .وادارداز والدین و دولت 

اینها داراي مالکیت . مردود شوند، طبقات اقتصادي کشور، یعنی کاسب و تاجر و کارگر و زارع، را تشکیل خواهند داد

. ثروتمند خواهند شد، ولی بردگی در کار نخواهد بود) تا حدودي(و توانایی خصوصی خواهند بود و به نسبت استعداد 

. در سن سی سالگی دوباره آزمایش خواهند شد. قبول شدگان آزمایش اول ده سال دیگر تعلیم و تربیت خواهند دید

، بلکه در یک سربازان مالکیت خصوصی نخواهند داشت و کسب نباید بکنند. آنها که مردود شوند سرباز خواهند شد
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) و نه قبل از آن(آنهایی که از امتحان دوم فاتح بیرون بیایند، اکنون . اجتماع اشتراکی نظامی زندگی خواهند کرد

در سن . ، از ریاضیات و منطق تا سیاست و قانون، تحصیل خواهند کرد))فلسفه االهی((هاي  پنج سال در تمام شعبه

مام دانشی که در سر دارند به دنیاي عمل انداخته خواهند شد تا زندگی سی و پنج، پیروزمندان آزمایش سوم با ت

اند بدون انتخابات به عضویت طبقه نگهبانان  در پنجاهسالگی، آنهایی که هنوز زنده. کرده، براي خویش جایی بیابند

. اجتماع یا طبقه حاکم درخواهند آمد

 ;قانونی وجود نخواهد داشت. ایی شخصی نخواهند بوداینان تمام قدرت را در دست خواهند داشت، ولی صاحب دار

درباره کلیه دعاوي خصوصی و عمومی، پادشاهان فیلسوف، طبق دانش و فراستی که گرفتار محدودیتهاي ماسبق 

اعضاي این طبقه، براي اینکه از قدرت خود سواستفاده ننمایند، ملک و پول و خانواده و زن . نیست، حکم خواهند داد

نظام . مردم قدرت خزانه را در دست خواهند داشت، و سربازان قدرت شمشیر را. صاصی نخواهند داشتدایمی اخت

. و روح مردم عادي قادر به درك و عمل آن نیست ;دموکراتیک نبوده، بلکه آریستوکراتیک است) کمونیسم(اشتراکی 

  . فقط سربازان و فیلسوفان میتوانند آن را به ثمر برسانند

ام طبقات باید کامال از طرف طبقه نگهبان، به عنوان وسیله تداوم نسل بر مبناي اصالح نژاد، تنظیم ازدواج در تم

و الزم است که فقط  ;باید تا حد امکان بهترین هر دو جنس با یکدیگر، و بدترین آنها با یکدیگر مزاوجت کنند: ((شود

دولت کلیه کودکان را بزرگ .)) راه اصالح نژاد استکودکان نوع اول پرروش داده شوند نه نوع دوم، زیرا این تنها 

دخترها باید با پسرها حقوق . طبقات موروثی نباید باشند. میکند و تحصیل رایگان و مساوي براي همه فراهم میسازد

افالطون گمان . مساوي داشته باشند، و هیچ منصب دولتی نباید به روي زنان، به خاطر زن بودن آنها، بسته باشد

د که با توام کردن فردگرایی، زندگی اشتراکی، بقاي انسب، آزادي زنان، و آریستوکراسی اجتماعی به وجود میکن

تا فیلسوفان شاه نشوند و یا : ((و باالخره چنین نتیجه میگیرد ;خواهد آمد که فیلسوف از زندگی در آن شاد تواند بود

پلیدي از شهرها و از آدمیان رخت برنخواهد ... اشته باشندپادشاهان و شاهزادگان این دنیا روح و قدرت فلسفه را ند

  .))بست

  قانونگذار - 6

او نیز مانند ولتر فکر میکرد که . افالطون گمان میبرد که چنین شاهی را در وجود دیونوسیوس دوم یافته است

براي بهبود . ع سازدحکومت سلطنتی این مزیت را بر دموکراسی دارد که اصالحگر اجتماعی فقط باید یک نفر را قان

باید دیکتاتوري یافت جوان، خوش خلق، در تحصیل سریع التاثیر، با حافظه قوي، با شهامت، و اصیل ((حکومت 

خوشبختی او باید در این باشد که معاصر قانونگذار بزرگی باشد و بخت یاري کند و آن دو را به  ;و خوشبخت... الطبع

  . چنانکه دیدیم، بخت یاري کرد، ولی موفقیت حاصل نشدولی در این مورد، .)) هم نزدیک سازد

نوامیس، . در سالهاي کهولت، افالطون، که هنوز میخواست قانونگذار باشد، سومین حکومت آرمانی را عرضه داشت

عالوه بر اینکه اولین اثر کالسیک اروپایی در حوزه قانونشناسی است، بررسی آموزندهاي است که فتور پیري پس از 

به عقیده افالطون، شهر جدید باید در زمینالد داخلی کشور برپا شود، مبادا که . ي دوران جوانی را نمایش میدهدرویا

. عقاید خارجیها آیین آن را، تجارت خارجی صلح و آرامش آن را، و تجملپرستی بیگانه سادگی آن را از بین ببرد

اضافه برآن، فقط خانواده و بردگان  ;محدود باشد 5040 تعداد شارمندان آزاد آن باید به عدد راحت و قابل تقسیم

هاي سی نفري بنوبت  نفر را به عنوان نگهبان انتخاب خواهند کرد که در گروه 360شارمندان . شارمند خواهند بود

نفر شورایی بیست و شش نفره انتخاب خواهند کرد که  360این . براي یک ماه اداره کشور را بر عهده خواهند داشت

اعضاي شورا اراضی را به نسبت مساوي . ها به وضع مقررات خواهند پرداخت بها تشکیل جلسه داده، در تمام زمینهش

اعضاي نگهبان باید . هاي شارمندان تقسیم خواهند کرد و غیر قابل تقسیم و غیر قابل انتقال در میان خانواده
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ر آورد تبدیل به استفاده نمایند و با ساختن خندق و سد خساراتی را که باران غیر نافع ممکن است براي زمین به با((

براي .)) از آب جلوگیري کنند و آبیاري را طوري منظم نمایند که حتی به خشکترین زمینها آب فراوان برسد

جلوگیري از توسعه عدم مساوات اقتصادي، تجارت را باید به حداقل رساند، طال و نقره نباید در دست مردم بماند، و 

مردم را باید از سرمایه گذاري منع کرد و در عوض تشویق نمود که در زمینهاي خود . کاري و ربح نباید باشدربا

هر کس که عایداتش از چهار برابر قیمت یک سهم زمین تجاوز کند باید مازاد را مجانا تسلیم دولت . کشاورزي کنند

. و سیاست باید حقوقی برابر با مردان داشته باشندزنان در امر تحصیل . کند، و بردن ارث باید بشدت محدود شود

مردان باید در سنین بین سی و سی و پنج ازدواج کنند، و گرنه عوارض سنگینی ساالنه به دولت بپردازند، و فقط تا 

هاي الکلی و تفریحهاي عمومی باید آن قدر محدود باشد که به اخالق  صرف نوشابه. ده سال حق بچه دار شدن دارند

. می صدمه وارد نیایدعمو

آمیز این امور، دولت باید بر تعلیم و تربیت، انتشارات، و سایر وسایلی که سازنده افکار عمومی و  براي تحقق صلح

در امر تعلیم . باالترین شغل دولتی را وزیر فرهنگ خواهد داشت. خصوصیات فردي هستند نظارت کامل داشته باشد

واهد گرفت، زیرا هوش و قدرت تفکر کودکان آن قدر رشد نکرده که ما بتوانیم و تربیت، اقتدار جاي آزادي را خ

ادبیات، علوم، و هنرها را باید تحت نظارت دولت قرار داد و نباید . هدایت زندگیشان را به دست خودشان بسپاریم

از آنجایی که . داجازه داد که عقاید و نظریاتی که به تشخیص اعضاي شورا خالف مصالح عمومی است انتشار یاب

اطاعت از والدین و قوانین فقط به واسطه نیروهاي فوق طبیعی ضمانت اجرا دارد، دولت موظف است تعیین کند که 

هر کس که در مذهب دولتی شک کند باید به زندان افکنده شود، . مردم کدام خدایان را و در کجا و چگونه بپرستند

  . و اگر اصرار ورزد باید به قتل برسد

براي افالطون بهتر میبود اگر قبل از اینکه این سند محکومیت سقراط، یا  ;دگی دراز همیشه نعمت نیستزن

افالطون میتوانست چنین دفاع کند که وي عدالت . پیشگفتار تمام تفتیشهاي عقیده در آینده، را مینوشت مرده بود

تنها راه رسیدن به آن را نظارت شدید  را بر حقیقت ترجیح میدهد، هدفش از میان برداشتن فقر و جنگ است و

به نظر او، سستی اخالق یونیایی آتن را . دولت بر فرد میداند و عقیده دارد که براي این کار زور یا مذهب الزم است

در تمام آثار افالطون ترس از سواستفاه از آزادي، و این فکر که . تنها انضباط دوریایی قوانین اسپارت عالج میکرد

کتاب نوامیس حکم تسلیم آتن محتضر را، که از . یتواند پاسبان مردم و تنظیم کننده هنرها باشد، وجود داردفلسفه م

وقتی مشهورترین فیلسوف آتن . زمان اضمحالل اسپارت بعد از لوکورگوس تا به آن روز بتنهایی میزیست، امضا کرد

. فتن یک پادشاه آمادگی داشتسخنش تا این حد در دفاع از آزادي ضعیف بود، یونان براي پذیر

وقتی به این مجموعه تفکرات نگاه میکنیم، متحیر میشویم که افالطون فلسفه، االهیات، تشکیالت مسیحیت قرون 

نظریه مثل تبدیل به واقعپردازي . وسطی، و وضع حکومت فاشیستی عصر حاضر را تا چه اندازه پیش بینی کرده است

  . گردید) اسکوالستیکها(فلسفه مدرسی  واقعیت عینی مفاهیم کلی پیروان

او نفس . که یک پیرایشگر دوران قبل از مسیحیت است)) مسیحی قبل از مسیح((افالطون، به قول نیچه، نه تنها یک 

برخالف روشنفکران یونانی  ;انسان را پلید میخواند، و چنین میانگارد که روح بشر را یک گناه اولیه آلوده کرده است

م که به وحدت روح و جسم قایل بودند، افالطون جسم را پلید و روح را آسمانی میخواند و،  نجم ققرن ششم و پ

از فیثاغورس و اورفیسم و عقاید شرقی، اعتقاد به تناسخ ارواح، گناه، . مانند زهاد مسیحی، بدن را مزار روح میخواند

ر دنیایی قدیس آوگوستینوس توبه کار و نو مذهب را اقتباس میکند، و در آثار آخرینش لحن دیگ)) رهایی((تزکیه، و 

  . اگر به خاطر نثر کامل و زیبایش نبود، میشد گفت که افالطون یونانی نبوده است. را به خود میگیرد
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افالطون به صورت محبوبترین فالسفه یونان باقی مانده است، زیرا داراي آن معایب جذابی بود که مردم یونان 

زاهد . اس بود که مانند دانته در هر صورت ناقص و ناپایداري زیبایی کامل و جاودانی میدیداو آن قدر حس. داشتند

شاعري بود دستخوش قوه خیال و در دام وسوسه و . بود، زیرا هر لحظه ناچار بود بر طبع تند و بیلگامش افسار زند

ولی . زندگی آزاد روشنفکرانه آتن ها، و سرشار از هیجانات وهم و پندار گرفتار، مفتون کمدي و تراژدي اندیشه

زیرکتر از زنون الئایی و  ;سرنوشتش این بود که هم شاعر باشد، هم اهل منطق، و هم بزرگترین متفکر دنیاي باستان

افالطون به فلسفه بیش از تمام زنان و مردانی که دوست داشته بود عشق ورزید و، مانند بازپرس کل . ارسطو

ه منطق آزاد بیهوده است، و به این نتیجه رسید که اگر بخواهیم بشر زنده بماند، فلسفه داستایفسکی، معتقد بود ک

. او خود اولین کسی بود که در صورت تحقق مدینه فاضلهاش فدا میشد. باید نابود شود

IV -  ارسطو  

  سالهاي سرگردانی -1

. کلیه احترامات خدایی را مرعی داشت چون افالطون مرد، ارسطو پرستشگاهی براي او بنا کرد و در حق او تقریبا

ارسطو از شهر ستاگیرا، ماندگاه یونانی . زیرا، با وجودي که نمیتوانست او را بپسندد، از ته قلب دوستش میداشت

) گالنوس(پدرش پزشک دربار پدر فیلیپ، آمونتاس دوم، بود و اگر جالینوس . کوچکی در تراکیا، به آتن آمده بود

با به هم . قبل از فرستاده شدن فیلیپ به نزد افالطون، به وي کمی علم تشریح آموخته بود اشتباه نکرده باشد

رسیدن افالطون و ارسطو، دو جریان متخاصم تاریخ تفکر، یعنی عرفان و علم طب، نیز تالقی نمودند و به مبارزه 

افالطون ننشسته بود، فکر و در محضر ) بعضی میگویند بیست سال(شاید اگر ارسطو در آن مدت دراز . پرداختند

در وجود وي، پسر پزشک با شاگرد فیلسوف . ذهن کامال علمی پیدا کرده و در این زمینه رشد کامل یافته بود

ارسطو هرگز نتوانست راه خاصی براي خویشتن . پیرایشگر در کشمکشی بود که عاقبت هیچ کدام به پیروزي نرسیدند

در علوم جمع کرد که براي تدوین یک دایرهالمعارف کافی بود، و بعد کوشید  در اطراف خود تجربیاتی. انتخاب کند

در هر صفحهاي که مینوشت . تا این اطالعات را به قالب افالطونیی درآورد که ذهن مدرسیش با آن شکل گرفته بود

  . عقاید افالطون را رد میکرد، زیرا هر صفحهاي که مینوشت وامی از افالطون گرفته بود

دیوجانس الئرتیوس میگوید هنگامی که . گرد پر اشتیاقی بود، دیري نگذشت که توجه استاد را جلب کردچون شا

تنها کسی که تا آخر مینشست ارسطو بود، در حالی که ((افالطون رساالت خود را درباره روح در آکادمی میخواند، 

ربار هرمیاس، که با وي در آکادمی درس ، ارسطو به د)347(پس از مرگ افالطون .)) دیگران برخاسته و میرفتند

در آنجا با . خوانده و از بردگی به دیکتاتوري آتارنئوس و آسوس در قسمت علیاي آسیاي صغیر رسیده بود، رفت

، و چیزي نمانده بود در آسوس سکنا گزیند که ایرانیها، که فکر میکردند )344(دختر وي به نام پوتیاس ازدواج کرد 

ارسطو همراه زن خود به جزیره . در نقشه حمله به آسیا کمک میکند، او را به قتل رساندندهرمیاس به فیلیپ 

پوتیاس دختري براي او . لسبوس در همان نزدیکیها رفت و مدتی بماند و سرگرم مطالعه تاریخ طبیعی آن جزیره شد

  . آورد و چشم از این جهان بر بست

ا به سر برد، ولی تا آخر خاطره پوتیاس را از یاد نبرد، و در هنگام نزع بعدها ارسطو با هرپولیس روسپی ازدواج کرد ی

ارسطو کامال آن طلبه خشک و بی احساسی که  ;وصیت کرد تا استخوانهایش را در کنار استخوانهاي او خاك کنند

که تعلیم و ، فیلیپ که شاید او را از دربار آمونتاس میشناخت دعوتش کرد 343در سال . آثارش نشان میدهد نبود

ارسطو به پال آمد و چهار سال بر سر این کار . سالهاي بود، به عهده بگیرد 13تربیت اسکندر را، که پسر سرکش 

، فیلیپ او را مامور ساخت که تجدید بنا و اسکان مردم شهر ستاگیرا را، که در جنگ با 340در سال . زحمت کشید

ارسطو از عهده تمام این کارها با موفقیت . ینی براي آن وضع کنداولونتوس خراب شده بود، به عهده بگیرد و قوان
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برآمد و موجبات رضایت اهالی را فراهم ساخت، و ایشان نیز در ازاي آن افتتاح شهر را در یکی از تعطیالت ساالنه به 

. دست او انجام دادند

براي . معانی بیان و فلسفه باز کرد، به آتن برگشت و، شاید با کمک مالی اسکندر، مدرسهاي براي تدریس 334در 

مسکن خود یکی از زیباترین ژیمنازیومهاي آتن را انتخاب کرد که مجموعهاي بود از بناهایی که به آپولون لوکئوس 

صبحها به . تقدیم شده بود، و در باغ زیبایی با پیاده روهاي سرپوشیده از درختان محصور بود) خداي چوپانها(

الی تدریس میکرد و بعداز ظهرها براي گروهی عمومیتر احتماال درباره فن خطابه، شعر، دانشجویان خود دروس ع

این . در آنجا کتابخانهاي بزرگ، باغ وحش، و موزه تاریخ طبیعی به وجود آورد. اخالق، و سیاست سخنرانی مینمود

سطو دوست میداشت زیر آن مدرسه به نام لوکیون مشهور شد و شاگردان و فلسفهاش را مشائین نامیدند، زیرا ار

  . درختان راه برود و به شاگردانش درس بدهد

ها تشکیل  بین لوکیون که شاگردانش بیشتر از طبقات متوسط بودند، آکادمی که شاگردانش را بیشتر اشرافزاده

که اما وقتی . میدادند، و مدرسه ایسوکراتس که غالب طالبش از مستعمرات یونان بودند رقابت سختی در گرفت

ایسوکراتس تاکید خود را بر فن خطابت متمرکز کرد، و آکادمی بر ریاضیات و ما بعد طبیعت و سیاست، و لوکیون بر 

ها، از عادات بربرها  ارسطو شاگردانش را وامی داشت که در تمام زمینه. علوم طبیعی، این رقابت تا حدي فروکش کرد

تیایی، و جشنهاي دیونوسوسی، اعضا و عادات حیوانات، گرفته تا تشکیل شهرهاي یونان، سابقه مسابقات پو

این مآخذ . خصوصیات و توزیع نباتات، وتاریخ علم و فلسفه به جمع آوري و هماهنگ کردن اطالعات اقدام کنند

گنجی از اطالعات علمی در اختیار او میگذاشت که از آنها براي نوشتن مقاالت و رساالت زیاد و متنوع خود استفاده 

  . نمود ان میکرد هر چند که گاهی بیش از حد الزم به آنها اعتماد میفراو

براي مردم عامی حدود بیست و هفت دیالوگ نوشت که به عقیده سیسرون و کوینتیلیانوس با دیالوگهاي افالطون 

ابیهاي ناشی این دیالوگها همه در اثر خر. ها بود که موجب شهرت او در دنیاي باستان گردید همین نوشته ;برابر است

هاي فنی و بسیار گنگ و  آنچه از آثار او براي ما باقی مانده مقداري نوشته. از فتح رم به دست بربرها از میان رفت

مالل آور است که کمتر دانشمندي از زمان باستان ذکري از آن به میان آورده، و ظاهرا در دوازده سال آخر عمر 

. خود تهیه میکرد یا یادداشتهاي شاگردانش به رشته تحریر درآمده است فیلسوف از یادداشتهایی که براي درسهاي

م منتشر  هاي فنی در خارج از لوکیون شهرتی نداشتند، تا اینکه توسط آندرونیکوس رودسی در قرن اول ق این جزوه

شاید  قطعه ذکر میکند که 360ها باقی مانده است، ولی دیوجانس الئرتیوس  چهل قطعه از این نوشته. شدند

در بازمانده آثار این دانشمند باید در جستجوي اندیشهاي باشیم که روزي زنده بود و در . هاي کوتاهی باشند جزوه

هاي ارسطو،  البته، هنگام مطالعه نوشته. به ارسطو اطالق گردد)) فیلسوف بزرگ((اعصار بعد موجب گردید که لقب 

لعاده افالطون یا با زیرکی و طنز دیوجانس روبرو شود، بلکه ارسطو شخص نباید انتظار داشته باشد که با نبوغ فوق ا

در واقع یک گنجینه سرشار دانش و علم است، و خردش با چنان محافظه کاري در آمیخته که شایسته همدمان و 

 .استجیره خواران پادشاهان 

  دانشمند -2

بگذارید، الاقل به خاطر یک . شاید این اشتباه باشد. را از قدیم مقدم بر هر چیز یک نفر فیلسوف شناختهاندارسطو 

  . ارزیابی تازه هم که باشد، او را مقدم بر هر چیز یک دانشمند به شمار آوریم

تحلیل میکند که مغز کنجکاو او متوجه فرایند و فن استدالل است، و این دو را با چنان دقت و شدتی تجزیه و 

ارسطو خیلی اشتیاق دارد که روشن فکر کند، . ارغنون براي دو هزار سال به صورت کتاب پایه علم منطق باقی ماند

همیشه نیمی از وقتش را صرف تعریف واژه . ولی در آثاري که از وي بر جاي مانده کمتر در این امر موفق شده است

www.IrPDF.com



١٠۵۶

تعیین شی یا اندیشه : تعریف را این طور تعریف میکند. را حل کرده استهایش میکند و بعد خیال میکند که مسائل 

و سپس تعیین اختالفی که آن را از سایر ). انسان حیوان است(به وسیله نام بردن نوع یا طبقهاي که به آن تعلق دارد 

ز را به ده مقوله ارسطو، به شیوه خاص خود، همه چی). انسان یک حیوان منطقی است(اعضاي آن طبقه ممتاز میکند 

این طبقهبندي . جوهر، کم، کیف، نسبت، مکان، زمان، وضع، ملک، فعل، و انفعال: طبقهبندي میکند) مقوالت عشر(

. اند را عدهاي از نویسندگان در بسط افکار سست خود بسیار مفید یافته

هاي  لی ذاتی نیستند، بلکه اندیشهبه عقیده او قضایاي ک. ارسطو حواس را به عنوان تنها منبع هر دانش قبول میکند

اصل . در واقع همه چیز درك است نه شی واقعی. تعمیم یافته یعنی حاصل ادراکات ما از اشیایی مشابه میباشند

ممکن نیست صفتی، در عین حال و در یک نسبت هم متعلق به : ((تضاد را مطلقا قاعده کلی هر منطقی میشناسد

اهاتی را که سوفسطاییان میکنند یا در سر راه ما قرار میدهند فاش و بر مال اشتب.)) یک شی باشد و هم نباشد

هاي مربوط به آن به  متقدمان خود را مورد انتقاد قرار میدهد که، به جاي اینکه براي درك جهان و فرضیه. میسازد

ه سه گزاره که گزاره روش مورد عالقه او قیاس است یعنی مجموع. مشاهده و تجربه دست زنند، خیالپردازي میکنند

   .میشودسوم الزاما از آن دو گزاره دیگر نتیجه 

گرچه . ولی، در عین حال، قبول میکند که براي اینکه اصل قضیه الاقل محتمل باشد، باید روش استقرا را به کار برد

ار بردن قیاس خویشتن را گم میکند، اصوال استقرا را میپسندد، و در کارهاي در رساالت فلسفی خود اغلب در به ک

با وجود تمام  .میکندعلمی خود انبوهی از مشاهدات تجربی را متراکم، و گاهی تجربیات خود یا دیگران را ثبت 

  . اولین کسی است که تحقیقات علمی دسته جمعی را شروع کرده است اشتباهاتش، ارسطو پدر روش علمی، و

ارسطو علم را از آنجا شروع میکند که ذیمقراطیس رها کرده بود، و جسارت را به جایی میرساند که به هر رشته از 

دود به ها خود را مح ها ضعیف است، و در این زمینه در ریاضیات و فیزیک بیش از سایر رشته. علوم وارد میشود

در فیزیک به دنبال کشفیات جدید نمیگردد، بلکه به دنبال تعریفهاي روشنی براي . مطالعه اصول اولیه میسازد

. ماده، حرکت، مکان، زمان، دور و تسلسل، بینهایت، تداوم، تغییر، و نهایت: ((هاي مورد استفاده است، مانند واژه

، از لحظات یا قطعات کوچک جدا و غیر قابل تجزیه به وجود حرکت و فضا مداومند و، آنچنانکه زنون فرض میکند

مسائلی از قبیل جبر، جاذبه، حرکت، و سرعت را، که نیوتون . بالقوه وجود دارد نه بالفعل)) بینهایت(( ;نیامدهاند

 خاصیت برآیندي نیروها را تا حدي. هر چند که کاري در جهت تدقیق آنها ننمود ;بعدها حل کرد، احساس میکرد

هر چه فاصله وزن جا به جا کننده از نقطه اتکاي اهرم بیشتر باشد : ((درك میکرد و حتی قانون اهرم را نیز بیان کرد

ارسطو میگوید که اجرام سماوي، بخصوص زمین، کروي شکل هستند، زیرا .)) را آسانتر جا به جا خواهد کرد[ شی]

ا در هنگام خسوف، وقتی که زمین بین ماه و خورشید قرار فقط کرویت زمین میتواند این پرسش را پاسخ دهد که چر

گاهی به طور غیرمحسوس  ;درك حسی قابل تمجیدي در اعصار زمینشناسی دارد. میگیرد، شکل ماه منحنی است

میگوید که دریا جاي به خشکی و خشکی جاي به دریا میدهد، تمدنها و ملتهاي بیشماري به وجود آمده و سپس در 

شاید هر هنر و فلسفهاي بارها به اوج ترقی رسیده و سپس از بین (( ;ناگهانی یا بتدریج نابوده شدهاند اثر یک فاجعه

او تصادفا ابر، مه، شبنم، باران، برف، تگرگ، باد، . حرارت علت کلی تغییرات زمینشناسی و نجومی است.)) رفته باشد

 .طوفان، تندر، برق، قوس و قزح، و تیر شهاب را توصیف میکند

هاي او اغلب غریب و توخالی هستند، ولی اهمیت زمانی رسالهاي که در علم آثار جوي نوشته در این است که  فرضیه

پاي قواي ماوراالطبیعه را به میان نمیکشد، بلکه به دنبال علل طبیعی میگردد که از روي قواعد و نظم معینی باعث 

شافات بعدي حوزهاش را گسترش داده و اسباب تجربه و علوم طبیعی، تا زمانی که اکت. تغییرات جوي میشوند

  . اندازهگیري دقیق در اختیارش قرار دادند، نمیتوانست از حد دوران ارسطو بیشتر پیشرفت کند
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در زیستشناسی است که ارسطو بیشتر احساس تسلط میکند، مشاهداتش وسیعتر و فراوانتر و اشتباهاتش نیز زیادتر 

با کمک . کشفیات پیشین، در مسیر برقراري این علم حیاتی بزرگترین موفقیت اوستتمرکز و جمع آوري . است

شاگردانش اطالعاتی درباره حیوانات و گیاهان کشورهاي سواحل اژه گردآوري نمود و اولین مجموعه علمی گیاهان و 

بانان و ماهیگیران و دیگران اگر بتوان به پلینی اعتماد کرد، اسکندر به شکارچیان و شکار. حیوانات را به وجود آورد

فیلسوف ما از . فرمان داده بود که هر نوع اطالع یا نمونهاي را که ارسطو براي کار خود الزم دارد براي او فراهم کنند

هر کس که تفحص درباره  ;تمام اشیاي طبیعی شگفت انگیزند: ((تمایل خود به چیزهاي پست چنین اعتذار میجوید

ارسطو جانوران را به خونداران و بیخونان، که تقریبا .)) ارد، در واقع خودش را حقیر میداردحیوانات پست را حقیر د

هاي صدفداران و سخت پوستان و  سپس بیخونان را به دسته. هاي ما باشد، تقسیم میکند برابر با مهرهداران و بیمهره

هاي متنوع و  در رشته. ستانداران تقسیم میکندنرم تنان و حشرات، و خونداران را به ماهیها، دوزیستان، پرندگان، و پ

انواع و رفتار  ;جهاز هاضمه، دفع، احساس، نیروي حرکت، تولیدمثل، و دفاع: وسیع قابل مالحظهاي بحث میکند

پدیده بلوغ،  ;داري آنها فصل جفتگیري و طرز بچه ;ماهیها، پرندگان، خزندگان، میمونها، و صدها رسته دیگر

اسکان و کوچ کردن حیوانات، طفیلیها و  ;آبستن شدن، سقط جنین، توارث، دوقلوزاییدن قاعدگی، نطفهگیري،

آثار . وي درباره زندگی زنبور شرح بسیار درخشانی میدهد. ... ناخوشیهاي آنها، و روش خواب و زمستانخوابی آنها

ون اغلب حیوانات منعقد ارسطو ماالمال از مشاهدات اتفاقی عجیب است، مثال اینکه خون گاومیش سریعتر از خ

اسب، چه نر و چه ماده، ((و اینکه : یا اینکه پارهاي از حیوانات نر، مخصوصا بز، مشهور است که شیر میدهند ;میشود

ادات تولید نسل حیوانات کنجکاو ارسطو بخصوص نسبت به اعضا و ع .))استبعد از انسان از سایر حیوانات شهوترانتر 

چون طبیعت نمیتواند فرد را : ((هایی که طبیعت ابقاي نسل را استوار میسازد به شگفتی میآید است و از گوناگونی راه

حیات جانوران در . در این رشته، کار ارسطو تا قرن پیش بی رقیب مانده بود.)) از زوال حفظ کند، نوع را نگاه میدارد

جنس ماده عضوي دارد که باید آن را تخمدان انگاشت، زیرا شامل آن . ((خوردن و تولید مثل ;میگردد حول دو محور

عنصر ماده به جنین  .))میشودچیزي است که در ابتدا تخم اشتقاق نیافته است و بعد، در اثر اشتقاق، چندین تخم 

ارسطو نظریه امپدوکلس و . ماده عنصر انفعالی و نر عنصر محرکه است. ، و عنصر نر نیرو و حرکتغذا میدهد

ذیمقراطیس را، که میگویند جنسیت جنین را دماي زهدان یا غلبه یک عنصر تولیدي بر عنصر تولیدي دیگر تعیین 

لی، یعنی نر، نتواند دست باال را اگر عنصر سازاي اص((میکند، رد میکند و فرضیه خود را جانشین آن میسازد که 

به ... گرفته، به علت کمبود حرارت از پختن ماده و برگرداندن آن به شکلی که میخواهد عاجز شود، آن وقت این ماده

. مخصوصا در پارهاي از نقاط عالم ;گاهی زنها سه یا چهار بچه میزایند: ((و اضافه میکند.)) جنس ماده تبدیل میشود

در یکی از . د بچهاي که انسان به دنیا آورده پنج است، و این اتفاق چندین بار مشاهده شده استبیشترین تعدا

ارسطو بعضی از .)) روزگاران قدیم، زنی در چهار دفعه وضع حمل بیست بچه آورد که اغلب ماندند و بزرگ شدند

ات روحی جنین را ذرات ریزي او میگوید که اعضا و مشخص. را پیش بینی میکند 19هاي زیستشناسی قرن  فرضیه

که از هر یک از اعضاي انسان بالغ داخل در عناصر تولید ) داروین)) انواع)) خلقت((در نظریه )) توارث(شکل میدهند 

ظاهر میشود، بعد خواص مربوط )) ژن((عقیده داشت که در جنین ابتدا خواص مربوط به  بر،او، مانند فون . میشوند

ارسطو اصلی را بیان میکند که هربرت سپنسر مایه فخر خود میدانست، و . به نوع، و سرانجام خواص مربوط به شخص

. آن این بود که باروري موجودات زنده روي هم رفته با پیچیدگی تکامل آنها نسبت معکوس دارد

  :ز هر موضوعی استادي نشان میدهدارسطو در بیان توصیف جنین جوجه بیشتر ا
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بیست عدد تخم مرغ یا بیشتر را گرفته، دو مرغ یا بیشتر روي آنها . اگر بخواهید، میتوانید این تجربه را انجام دهید

ها بیرون میآیند، یک تخم مرغ بردارید و بشکنید و آزمایش  سپس هر روز، از روز دوم تا روزي که جوجه. بخوابانید

  . ... مرغ معمولی، جنین پس از سه روز مرئی میشوددر . ... کنید

از آن دو رگ حامل  ;قلب مانند لکه خونی به نظر میآید که ضربان دارد و حرکت میکند، انگار که موجودي زنده است

غشایی که تارهاي خونی را حمل میکند از رگها درآمده، زرده را در خود . خون در مدار حلقه مانندي حرکت میکند

  . وقتی تخم ده روزه است، جوجه و تمام اعضاي آن کامال مشخص و پیداست. ... دمیگیر

  ... کودك در رحم مادر خوابیده است: ((ارسطو عقیده دارد که جنین انسان مانند جنین مرغ نمو میکند

که دنیاي  فرضیه تشابه اعضا ارسطو را قادر میسازد.)) زیرا طبیعت پرنده را میتوان به طبیعت انسان تشبیه کرد

گاهی به فرضیه تکامل بسیار .)) ناخن را مشابه پنجه خرچنگ، و پر را مانند فلس ماهی: ((حیوانات را یکی ببیند

طبیعت آهسته آهسته از دنیاي بیجان به زندگی حیوانی وارد میشود، به طوري که ممکن نیست حد : نزدیک میشود

تکامل، پس از اشیاي بیجان، یاخته گیاهان که نسبت به حیوانات بنابراین، در جریان . ... فاصلی براي آن قایل شد

  . هنوز بیجان ولی در مقام قیاس با اشیاي بیجان جاندار هستند ظاهر میشوند

در دریا اشیایی موجود است که شخص در تشخیص . در گیاه همیشه یک سیر صعودي به سوي حیوان وجود دارد

بعضی جانوران در زمین ریشه . ... اسفنج از هر لحاظ شبیه گیاه است. ... میشود اینکه آیا گیاهند یا جانور دچار تردید

و ... پارهاي از جانوران نشانی از حساسیت ندارند و پارهاي دیگر کم دارند. ... میدوانند و اگر کنده شوند، میمیرند

  . خالصه در تمام جانوران یک سیر صعودي در تمام مراحل دیده میشود

نظریه امپدوکلس را در مورد انتخاب طبیعی در تحول . را حد واسط بین انسان و حیوان زایا میداندارسطو میمون 

اتفاقی رد میکند و میگوید در تکامل اتفاق رخ نمیدهد، بلکه سیر تکامل مبتنی است بر انگیزه ذاتی هر شکل، نوع، یا 

طبیعت هر موجود البته طرحی هست،  در. ژن که خودش را براي رسیدن به صورت عالی طبیعیش متحول میکند

ولی این بیشتر از یک محرك داخلی سرچشمه میگیرد تا یک انگیزه خارجی، و غایت تحول هر موجود آن است که 

. به منتها درجه تکامل خود برسد

رن چنانکه بعد از بیست و سه ق(توام با این اظهارات و عقاید درخشان، ارسطو مرتکب اشتباهات بزرگی شده است 

هاي  این اشتباهات گاهی آن قدر بزرگ است که انسان را به این فکر میاندازد که مبادا نوشته). باید انتظار داشت

کتاب تاریخ حیوان او پر از . هاي شاگردانش در همین رشته مخلوط شده باشد ارسطو درباره حیوانشناسی با نوشته

: فیلها دچار دو ناخوشی بیشتر نمیشوند ;آب بخورند، میمیرندمثال میگوید که اگر موشها در تابستان . اشتباه است

مارماهی خود به خود  ;جز انسان، هر جانوري را اگر سگ هار بگزد، دچار مرض هاري میشود ;زکام و نفخ شکم

و  ;اگر زرده چند تخم مرغ را به هم بزنید، در وسط جمع میشود ;فقط انسان ضربان قلب دارد ;تولیدمثل میکند

ارسطو اعضاي جانوران را بهتر از اعضاي انسان میشناسد، زیرا نه او و نه . تخم مرغ در آب نمک شناور میماند اینکه

دیگر اینکه ارسطو میگوید انسان هشت . بقراط نتوانستند مقررات مذهبی را بشکنند و به تشریح بدن انسان بپردازند

 مغز،قلب باالتر از ریه قرار گرفته، قلب مرکز احساسات است نه دنده بیشتر ندارد، دندانهاي زنها از مردان کمتر است، 

تا به آن حد در فرضیه طراحی ) یا یکی از اعوان گرانمایهاش(باالخره او . و وظیفه مغز فقط خنک کردن خون است

کامال آشکار است که گیاهان را براي حیوانات و حیوانات را براي . ((خلقت فرو میروند که باعث پوزخند عقال میشوند

طبیعت نشیمن انسان را براي نشستن خلق کرده است، زیرا چهارپایان میتوانند بدون .)) ((انسان خلق کردهاند

: میدهد مع هذا، همین عبارت آخر برداشت علمی او را نشان.)) خستگی بایستند، ولی انسان به نشستن احتیاج دارد

مولف بی چون و چرا میپذیرد که انسان یک حیوان است و به دنبال دالیلی میگردد که اختالف ساختمانی انسان و 
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م یونان  رویهمرفته کتاب تاریخ حیوان بزرگترین اثر او و عالیترین محصول علمی قرن چهارم ق. حیوان را پیدا کند

  . زیستشناسی ارسطو بیست قرن بدون رقیب ماند. است

  فیلسوف  -  3

ارسطو در مطالعه انسان، یا به علت تقواي بیریا یا به دلیل احترامی که نسبت به عقاید مردم قایل بود، کمتر جنبه 

وجود اولیه هر سازواره ((روان یا عنصر حیاتی را . علمی را مراعات میکند و بیشتر به ماوراالطبیعه متوجه میشود

روح در بدن مقیم نیست یا چیزي . زلی، و انگیزه و راهنماي رشد و نمو آن میداند، یعنی شکل ذاتی و ا)))ارگانیسم(

همراه با این قدرتها که میتواند ((روح همان بدن انسان است  ;نیست که به بدن داده باشند، بلکه با بدن نمو میکند

نسبت روح به  ;ره استروح حاصل جمع کارکردهاي سازوا.)) خود تغذیه کند، خود رشد نماید، و خود فاسد شود

همین کارکردها  ;هاي کارکردي اساسی هستند در عین حال، این جنبه. جسم چون نسبت بینایی است به چشم

تمام اعضاي ((امیال هستند که اعضا را قالب میدهند، روح است که بدن را شکل میدهد،  ;ساختمان بدن را میسازند

گیاهان در داشتن روح تغذیه . روح سه مرتبه دارد، تغذیه کننده، حساس، و منطقی .))هستندطبیعی آلتهاي روح 

حیوانات و انسان، عالوه بر آن، حساسیت یعنی . کننده با حیوانات و انسان شریکند، یعنی قابلیت تغذیه و نمو دارند

یعنی هوش ساده و ابتدایی )) منطق انفعالی((ر، و همچنین انسان، داراي حیوانات عالیت. قابلیت درك و احساس دارند

. دارد، یعنی میتواند هر موضوعی را تعمیم دهد و از خود ابتکار کند)) منطق فعال((هستند، اما فقط انسان است که 

اما این . تاین قسمت آخر، جز یا تجلی آن نیروي خالقه عقالیی جهان است که همان خداست، لذا جاودانی اس

فرد ترکیب فانی و یکتایی است از قواي تغذیه کننده و . ابدیت در وجود نیست، بلکه آنچه میماند نیروست نه شخص

همان  .دمیآورانسان ابدیت را به طور نسبی و آن هم از طریق تولیدمثل و پس از مرگ به دست . حساس و منطقی

 .استدنیا طبیعت جبلی، و وظایف و هدفهاي آن )) ذات((یا )) صورت((جسم است، خدا نیز )) صورت((طور که روح 

. رکات به محرك اول بر میگردندباالخره به علت العلل و تمام ح علتهاتمام 

چون خدا حاصل جمع و . ما بایستی اصل و شروعی براي هر حرکت یا نیرو در دنیا قایل شویم، و این مبدا خداست

  . مبدا هر حرکت است، حاصل و مقصد تمام هدفها در طبیعت است، خدا علت غایی و اولیه است

دندانهاي پیشین تیز میشوند که غذا را ببرند، و دندانهاي . دهمه جا میبینیم که اشیا به مقصد معینی در حرکتن

مردمک در تاریکی باز میشود  ;پلک به هم میخورد که چشم را حفظ کند ;کرسی پهن میشوند که آن را آسیا کنند

همان طور که درخت به . درخت ریشهاش به زمین و شاخهاش رو به خورشید میرود ;که نور بیشتري داخل شود

ت ذاتی، نیرو، و هدفش به سوي نور کشیده میشود، دنیا هم مجذوب طبیعت ذاتی، نیرو، و هدفهاي خود سبب طبیع

این نیرو براي به حرکت در . میشود که همان خداست خدا خالق دنیاي مادي نیست، بلکه نیرو دهنده آن است

عاشق را به سوي خود میکشاند، در  آوردن دنیا از خارج به آن وارد نمیشود، بلکه از داخل، مانند جذبه معشوق که

باالخره ارسطو میگوید که خدا اندیشه محض و روح عقالیی است و خود را به صورتهاي ابدي جلوه گر . کار است

. میسازد، و این صور در عین حال جوهر عالم و خود خدا را تشکیل میدهند

نوعی بازسازي یا نمایش زندگی . را متجلی سازدهدف هنر، مانند هدف ماورا الطبیعه، آن است که شکل اساسی اشیا 

آنچه را هنر نشان میدهد روح ماده است نه جسم یا خود ماده، و از طریق  ;است، منتها نه به شکل تقلید بیروح آن

زیبایی وحدت است، . همین انتقال و انعکاس ذات است که حتی نمایش هر شی زشتی ممکن است زیبا باشد

یعنی داستان در محور یک  ;در درام، این وحدت عمدتا وحدت موضوع است. ست در کلهماهنگی و تقارن اجزا

موضوع میچرخد، و پرداختن به موضوعات دیگر وقتی جایز است که براي روشن کردن و پروراندن موضوع اصلی 

معروف  ارسطو در توصیف. در صورتی یک نمایشنامه عالی است که موضوع آن اصیل و قهرمانی باشد. مفید باشد
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تراژدي بیان آراسته و پیراسته موضوعی است قهرمانی و کامل که عظمت خاصی را دارا : ((خود از تراژدي میگوید

تراژدي انسان را در عمل نشان میدهد، تنها داستانسرایی نیست، بلکه با برانگیختن رحم و ترس به . ... باشد

رانگیختن عمیقترین احساسات، و سپس با فرو نشاندن آن تراژدي با ب.)) احساسات مشابه در انسان آرامش میبخشد

به وسیله یک گرهگشایی آرامیبخش، احساسات را با بیانی که هم بی آزار است و هم روح را عمق میبخشد ارائه 

تراژدي دردها و . احساساتی که در غیر این صورت ممکن است غلیان آن به جنون یا خشونت منتهی شود ;میکند

به طور کلی، اندیشه کردن در هر هنر واقعی لذتبخش . تب عظیمتر از دردها و رنجهاي ما نشان میدهدرنجهایی بمرا

طبیعت نه تنها ما را ملزم ((زیرا . است، و نشان هر تمدنی آن است که براي روح آثاري شایسته این منظور فراهم کند

پس زندگی .)) خود به شریفترین وجهی لذت ببریممیسازد که بیکار نباشیم، بلکه میخواهد که ما بتوانیم از فراغت 

 اخالقاو در کتاب . خوب چیست ارسطو با سادگی بی غل و غش جواب میدهد که زندگی خوب یعنی زندگی شادمانه

میگوید جز خوشی . ن شاد تاکید میکندنه بر چگونگی ساختن انسان خوب، که بر ساختن انسا) برخالف افالطون(

براي سعادت . دنبال هر چه بگردیم هدفی دیگر در بر دارد، تنها خوشی است که به خاطر خودش آن را دنبال میکنیم

. اصالت، سالمت، زیبایی، خوشبختی، شهرت نیک، دوستان خوب، پول خوب، و خوبی: جاویدان چند چیز الزم است

آنها که میگویند هر که گرفتار چرخ زندگی و در شکنجه ((و .)) میتواند خوشبخت باشدکسی که کامال زشت است ن((

ارسطو، با صراحتی که در .)) است یا دچار بدبختی عظیم شده، اگر خوب باشد، سعادتمند است اباطیل میبافند

ا ثروتمند، بدین ترتیب فیلسوفان نادر است، جواب سیمونیدس به زن هیرون را، که پرسیده بود بهتر است عاقل بود ی

اما ثروت فقط .)) زیرا میبینیم که عاقالن اوقات خود را پشت درخانه ثروتمندان میگذرانند. ثروتمند: ((نقل میکند

وسیله است و به تنهایی کسی جز خسیس را ارضا نمیکند و، چون نسبی است، بندرت شخص را مدت مدیدي راضی 

یعنی صرف نیرو در راهی که با طبیعت و مقتضیات بشر سازگارتر  ;مل استسر سعادت در فعالیت و ع. نگاه میدارد

فضیلت معموال حد . فضیلت یعنی اینکه شخص عمال عاقل باشد و هوشیارانه خوبیهاي خویشتن را بشناسد. است

س براي یافتن این حد وسط ذکاوت الزم است و براي به کار بستنش کف نف ;وسط طالیی میان افراط و تفریط است

آن کس که در وقت مناسب، به نحو درست، و : ((ارسطو در یکی از جمالت مختص خودش میگوید). نیروي باطنی(

فضیلت عمل نیست، .)) براي مدت شایسته نسبت به شخص یا موضوعی عادالنه خشمناك شود قابل تحسین است

. بلکه عادت انجام کار صحیح است

کمکم، و  ;انان آموخت، زیرا جوان نمیتواند در این مسائل عاقالنه قضاوت کنددر ابتدا باید خوبی را با انضباط به جو

و تقریبا مانند میل ) طبیعت ثانوي میشود(به موقع خود، آنچه در نتیجه اجبار به وجود آمده تبدیل به عادت میگردد 

  . و اشتیاق لذتبخش میگردد

ست، چنین نتیجهگیري میکند که بهترین زندگی، ارسطو کامال برخالف نظر اولش که خوشبختی را در عمل میدان

کار صحیح انسان آن کاري است که در آن (( ;زیرا اندیشه نشان یا مشخصه ممتاز انسان است. زندگی متفکرانه است

زندگی . خوشبختترین مرد کسی است که کامیابی را با بینش، تحقیق، و اندیشه ترکیب کند.)) روح با عقل توام باشد

آنهایی که میخواهند از لذت مستقلی برخوردار شوند بایستی به .)) ((به زندگی خدایان نزدیک میگرددچنین شخصی 

  .))دنبال فلسفه بروند، زیرا سایر لذات بدون کمک سایر افراد ممکن نیست

  سیاستمدار -4

 وظیفه دولت تشکیل. همان طور که اخالق علم سعادت فردي است، سیاست علم سعادت دسته جمعی است

دولت یعنی مجموعهاي از افراد یک کشور که . ((اجتماعی است که حداکثر خوشی را براي حداکثر مردم فراهم سازد

انسان طبعا ((دولت پدیدهاي است طبیعی، زیرا .)) براي نیل به تمام مقاصد و هدفهاي زندگی خویش خودکفا باشند
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دولت طبعا قبل از . ((بت و اجتماع رهبري میکندیعنی غرایزش طبعا او را به سوي مصاح ;))حیوانی است سیاسی

انسان آنچنانکه میدانیم در اجتماع متشکل به دنیا میآید، و اجتماع او را به شکل خود )): خانواده و فرد میآید

  . قالبریزي میکند

: آنها را به سه گروه تقسیم میکند شاگردانش،قانون اساسی یونانی، با کمک  158ارسطو پس از جمع آوري و مطالعه 

که به ترتیب مظهر زور، اصالت، و ) تیموکراسی(، و حکومت نخبگان )آریستوکراسی(، اشرافی )مونارشی(سلطنتی 

یکی از . هر یک از این سه نوع حکومت میتواند بر حسب زمان و مکان و مقتضیات مناسب باشد. فضل هستند

گرچه ممکن است که یک نوع حکومت از دیگران بهتر : ((جمالت ارسطو، که هر امریکایی باید از بر بداند، این است

اگر هیئت حاکمه نفع .)) باشد، ولی دلیلی در دست نیست که نوع دیگري، تحت شرایطی خاص، از آن برتر نباشد

هر . س آن اگر باشد، هر نوع حکومتی بد استعموم را بر نفع خود ترجیح دهد، هر نوع حکومتی خوب است، و عک

در آن صورت، حکومت  ;نوع حکومتی که به جاي خدمت به خلق در خدمت هیئت حاکمه در آید پلید خواهد بود

سلطنتی به استبداد، آریستوکراسی به حکومت مالداران، و حکومت نخبگان به دموکراسی به معناي حکومت عوام در 

نفرد صالح و توانا باشد، حکومت سلطنتی بهترین نوع حکومت است، ولی اگر مستبد و اگر حکمران م. خواهد آمد

) آریستوکراسی(حکومت اشرافی . خودپسند باشد، حکومت استبدادي برقرار خواهد شد که بدترین نوع حکومتهاست

اصالت طبع . ((دممکن است براي مدت کمی مفید باشد، ولی حکومتهاي اشرافی سرانجام به دیکتاتوري مبدل میشون

. ... اغلبشان بیکاره و بیفایدهاند ;این روزها کمتر بین نجیبزادگان یافت میشود

هاي متعین اغلب دیوانه از آب در میآیند، چنانکه بازماندگان آلکیبیادس و دیونوسیوس مهین را میتوان نام  خانواده

ن میشوند، مانند بازماندگان کیمون، پریکلس، و کسانی که وضع مالی ثابتی دارند مبدل به اشخاص ابله و کود ;برد

. چون آریستوکراسی فاسد شود، معموال استبداد مالداران جایش را میگیرد که در واقع حکومت ثروت است.)) سقراط

این حکومت باز بهتر از سلطنت استبدادي و حکومت جماعت است، ولی متاسفانه آن هم قدرت را به دست کسانی 

در اثر حسابگري ناچیز کسب و تجارت و رباخواري پست و کرخ شده است، و جز در راه استثمار  میدهد که روحشان

  . فقیران گامی برنمی دارند

دموکراسی که در اینجا به معناي حکومت مردم یا حکومت شارمندان عادي است مانند حکومت مالداران خطرناك 

ران در نزاع بر سر قدرت بنا شده است و باالخره به آشوب است، زیرا بر مبناي پیروزي ناپایدار فقیران بر مالدا

دموکراسی هنگامی بهتر است که زیر سلطه کشاورزان ثروتمند باشد، و هنگامی بدتر . مرگباري منتهی خواهد شد

قضاوت جمع در اغلب موارد از قضاوت فرد ((درست است که . است که زیر سلطه توده صنعتگر و پیشهور قرار گیرد

است، و هر چه عده زیادتر شد فساد دیرتر رخنه میکند همچنانکه آب هر چه زیادتر باشد دیرتر فاسد  صحیحتر

ممکن نیست کسی که زندگی یک نفر آهنگر یا ((، و ))میگردد لیکن حکومت کردن استعداد و دانش خاص میخواهد

مردم همه .)) یح، به درجه اعال برسدنوکر را داشته بتواند در دانش و فضل، یعنی کردار نیک و تحصیل و قضاوت صح

همان طور که اگر بر طبقات .)) مساوات فقط بین آنهایی که مساوي هستند عادالنه است((نامساوي خلق شدهاند، 

پایین عدم مساوات غیر طبیعی تحمیل کنیم دست به شورش خواهند زد، طبقات باال نیز در اثر مساوات غیر طبیعی 

 .کردفتنه و آشوب خواهند 

فقیر پول را . ((هنگامی که دموکراسی زیر تسلط طبقات پایین است، از مالداران به نفع فقیران مالیات گرفته میشود

هرگز  البته محافظهکار خردمند.)) میگیرد و باز میخواهد، و این کار مانند آن است که آب به غربال ریخته شود

میهن پرست واقعی کسی است که توجه کند در دموکراسی اکثریت . ((نخواهد گذاشت که مردم از گرسنگی بمیرند

، کوشش کند که مردم در فراوانی مداوم باشند، و چون این کار به نفع ثروتمندان است، مازاد ...خیلی فقیر نباشند 
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ارسطو، به .)) ر کس بتواند مزرعه کوچکی براي خود بخردخزانه عمومی را بین مردم بیچیز چنان تقسیم کند که ه

این ترتیب، پس از اینکه آنچه را از مردم گرفته پس میدهد، پیشنهاداتی عادالنه نه براي ایجاد یک مدینه فاضله، 

  :بلکه براي اجتماعی نسبتا بهتر عرضه میدارد

نه آن نوع  ;اي اجتماعات به طور کلی بهتر استاینک به این موضوع میپردازیم که چه نوع حکومت یا طرز زندگی بر

حکومتی که موافق با خصوصیات عالی و شریفی باشد که توده مردم فاقد آنند، یا مستلزم تعلیم و تربیتی باشد که 

فقط در دسترس کسانی است که طبیعت همه گونه وسایل خوشبختی برایشان فراهم ساخته، یا طبق نمونهاي باشد 

فارغالبال و مستغنی عرضه میدارند، بلکه آن نوع حکومتی که اکثریت مردم جهان به آن دسترسی که خیالپردازان 

کسی که میخواهد حکومتی برپایه جمیع خوبیها . ... داشته باشند، و اغلب شهرها بتوانند براي خود ایجاد کنند

جربیات، بدون شک، عملی بودن و تاسیس کند باید از حاصل سالها تجربه برخوردار باشد، چرا که برخورداري از ت

. هاي او را روشن خواهد کرد، زیرا تقریبا همه چیز مورد مطالعه قرار گرفته و کشف شده است مفید واقع شدن نقشه

آنچه مورد اشتراك همه است کمتر مورد توجه قرار میگیرد، زیرا همه مردم بیشتر به آنچه متعلق به خودشان ... 

الزم است با این فرض اساسی که مورد استعمال عامه دارد .... نچه متعلق به همه استاست توجه میکنند تا به آ

آن عده از اعضاي کشور که مایل به ادامه اساس حکومت جدیدند بایستی نیرومندتر از آن عده باشند : شروع کنیم که

مردم متوسط الحال هستند  بنابراین، روشن است که حکومتهایی که اکثر اعضاي آنها.... که چنین تمایلی ندارند

هر گاه که تعداد مردم متوسطالحال در . ... باثباتتر از آنهایی هستند که در آن فقیران یا دولتمندان اکثریت دارند

دولتها در اقلیت بوده باشد، آنهایی که در اکثریت بودهاند، چه فقیر و چه توانگر، بر آنها تسلط یافته و اداره امور مردم 

هر وقت فقیران بر توانگران یا توانگران بر فقیران تسلط یافتهاند، هیچ کدام نتوانستهاند . ... رفتهاندرا به دست گ

. حکومتی آزاد مستقر سازند

)) حکومتی مخلوط((براي احتراز از این استبداد ظالمانه، چه استبداد طبقات باال و چه استبداد طبقات پایین، ارسطو 

در این نوع حکومت، . که مخلوطی از دموکراسی و آریستوکراسی باشد پیشنهاد میکند را)) حکومتی از نخبگان((یا 

زمین باید به دو . ((حق راي محدود به مالکین است، و یک طبقه نیرومند مردم متوسط الحال محور موازنه قواست

شارمندان زمین  همه.)) جز قسمت شود، یک جز متعلق به اجتماع به طور عموم باشد و دیگري متعلق به افراد

، و تنها این طبقه حق راي دارند و ))باید به طور اجتماع در محافل مخصوص خوراك بخورند((خواهند داشت، و 

.)) این طبقه اقلیت کوچکی خواهند بود حد اکثر ده هزار نفر از کل جمعیت یک شهر. میتوانند اسلحه به دست گیرند

زیرا حرفه و کسب پست ((فه پست اختیار یا با کسب امرار معاش کند، هیچ یک از آنها نباید حق داشته باشد که حر

شاید )) کشاورزي کار طبقه خاص دیگري است ;و هیچ کدام نباید کشاورزي کنند.)) ((مایه فساد فضیلت است

شارمندان، صاحبمنصبان عمومی را انتخاب خواهند کرد، و هر که انتخاب شد، در انتهاي دوره خدمتش، . بردگان

قوانین، اگر بتمامی اجرا شوند، بایستی تمام جوانب هر قضیه را تا . ((ئول کارهایی خواهد بود که انجام داده استمس

بهتر است ....)) ((حد امکان پیش بینی کنند، و قضایا باید حتی المقدور کمتر به قضاوت شخصی قاضیان واگذار گردد

فراوان به یک شخص مانند آن است که این اختیارات را به حیوان  تفویض اختیارات. ... که قانون حکمرانی کند تا فرد

امیال نفسانی بر کسانی که بر سریر  ;درندهاي داده باشیم، زیرا طمع و شهوات گاهی مرد را حیوان درنده میسازد

که  حکومتی.)) قدرتند، حتی در بهترین اشخاص، غلبه خواهد کرد، لیکن قانون خردي است از همه هوسها پیراسته

بدین سان تاسیس یافت، باید بر مالکیت، صنعت، ازدواج، خانواده، تعلیم و تربیت و فرهنگ، اخالق، موسیقی، و 

غفلت در این ...  ;و حتی الزم است توجه شود که جمعیت از حد معینی تجاوز نکند((ادبیات و هنر نظارت نماید، 

آن وقت است که بر این بناي )) ;لج است نباید پرورده شودآنچه ناقص و ف.)) ((موضوع مردم را دچار فقر خواهد کرد
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از آنجا که عالیترین فضیلتها ذکاوت است، وظیفه روشنتر از روز دولت . ((استوار گلهاي تمدن و سعادت خواهد رویید

تربیت  این نیست که مردان را در هنرهاي نظامی و جنگی برتري دهد، بلکه باید آنها را براي استفاده از صلح و صفا

تا آنجایی که میدانیم، قبل از او هرگز بنایی در فلسفه . نیازي نیست که آثار ارسطو را مورد قضاوت قرار دهیم.)) کند

هایی به این وسعت میزند  وقتی کسی دست به مطالعه و تحقیق در رشته. به عظمت بناي او ساخته نشده بود

که نتیجه آن مطالعات باعث ازدیاد معلومات سایرین در مسائل  اشتباهات بسیاري را بر او میتوان بخشید، به شرطی

اشتباهات ارسطو یا اشتباهات کتابهایی که شاید بغلط ما تراوشات قلم او میدانیم آشکارتر از آن است که . زندگی شود

استدالالت تسلط ارسطو بر منطق قابل انکار نیست، ولی کامال مستعد است که در . الزم به تشریح و موشکافی باشد

ارسطو واضع قوانین معانی بیان و شاعري است، ولی آثارش جنگلی از بی نظمی است که نسیم . خود به اشتباه رود

مع هذا، اگر همین مجموعه درازگویی را بشکافیم، به . تخیل اوراق گرد آلود آن را کوچکترین حرکتی نمیدهد

هاي بسیاري به سوي سرزمین عقل و  اهیم یافت که راهگنجینهاي از فراست و دانش، و خرمنی از فرهنگ دست خو

ارسطو زیستشناسی تا تاریخ سیاسی یا نقد ادبی را بنا ننهاد زیرا در این قبیل امور . اندیشه به روي ما گشوده است

ابتدا و شروعی در کار نیست منتها خدمتی که او در راه این علوم کرده بیش از خدمتی است که دیگران در این 

بسیاري از لغات و اصطالحات علمی و فلسفی را، که به صورت التینی هنوز استعمال . نه در عهد باستان کردهاندزمی

به ]معادل این لغات و اصطالحات را میتوان . میشود و ارتباط دانش و ادراك را آسان نموده است، مدیون او هستیم

چنانکه پاتر . له، مقوله، انرژي، انگیزه، عادت، و غایتاصل و مبدا، قاعده کلی، استعداد، وسی: چنین نوشت[ فارسی

استیالي طوالنی او بر افکار و روشهاي فلسفی مبین باروري عقاید و عمق بصیرت . است)) معلم اول((میگوید، ارسطو 

. اوست

ار ارسطو سخن کوتاه، پس از اینکه تمام جوانب آث. رساالت او در اخالق و سیاست از لحاظ شهرت و نفوذ بیهمتاست

، بهترین دلیل امیدبخش وسعت ذهن بشر، و الهام دهنده کسانی است ))استاد مردان دانش((را بسنجیم، هنوز وي 

  . که میکوشند معرفت پراکنده بشر را قابل رویت و فهم سازند

  

فصل بیست و دوم

  اسکندر

  

I  - روح یک فاتح بزرگ  

د اسکندر را ترك گفت، با زندگی سپاهی شاگردش همانند زندگی فلسفی ارسطو، پس از آنکه دانشجوي شهنژاد خو

شاید اشتیاق به ایجاد وحدت، که تا حدي بر فتوحات . هر دو زندگی سرشار از پیروزي و تفکر منطقی بود ;بود

به احتمال بیشتر، اسکندر قوت . اسکندر شکوه و عظمت بخشید، از جانب این فیلسوف به ذهن آن جوان القا شده بود

براي شناسایی اسکندر باید به . و تصمیم را از حس جاهطلبی پدر، و تندخویی را از خون مادر به ارث برده بوداراده 

عالوه بر . خاطر داشت که اشتیاق خمرآمیز فیلیپ و روح وحشیانه مادرش اولومپیاس در عروق او جاي گرفته بود

. ناسبت ایلیاد جذبه خاصی براي اسکندر داشتاین، اولومپیاس ادعا میکرد که نواده اخیلس است، و به همین م

و چون آسیاي صغیر را  ;هنگامی که از تنگه داردانل میگذشت، به گمان خود، در جاي پاي اخیلس قدم بر میداشت

اسکندر طی لشکرکشیهاي . فتح میکرد، به زعم خود، عملیاتی را که جدش در شهر تروا آغاز کرده بود تکمیل میکرد
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ایلیاد را، که حواشی آن به قلم ارسطو موشح بود، با خود همراه داشت و آن را اغلب زیر بالش و خود یک نسخه از 

  . ساخت با این عمل گویی هدف و وسیله نیل به آن را پیش خود مجسم می ;کنار خنجر خود قرار میداد

تربیت بدنی اسکندر جوان را عهده دار بود، لوسیماخوس به وي درس ادب آموخت، و  تندخو مولوسیاییلئونیداس 

مرتکب اعمالی شبیه به بسیاري ((فیلیپ میخواست اسکندر فلسفه بیاموزد تا . ارسطو کوشید مغز او را پرورش دهد

اسکندر در سراسر عمرش . ارسطو تا حدي اسکندر را یونانی بار آورد.)) ام نشود اعمالی که متاسفانه من مرتکب شده

را در مهمانی وحشیانهاي که اسکندر در آن کلیتوس . ادبیات یونان را تحسین میکرد و بر تمدن آن رشک میبرد

وقتی میان مقدونیها نشستهاید، آیا در مقایسه با این وحشیها : ((کشت، به دو یونانی که کنارش نشسته بودند گفت

 ;در جمیع ورزشها سرآمد بود. ر از لحاظ نیروي بدنی غایت آرزوي هر جوانی بوداسکند)) خود را نیمه خدا نمیبینید

. خوب میدوید، خوب چابکسواري میکرد، خوب شمشیر میباخت، خوب تیر میانداخت، و شکارچی شجاعی بود

اسکندر در جواب ایشان اظهار کرد حاضر است . دوستانش میخواستند که در مسابقات دوي اولمپیا شرکت کند

وقتی که سایرین از رام کردن اسب غول پیکري به نام بوکفالوس . رکت کند، به شرط آنکه رقیبانش شاه باشندش

پلوتارك میگوید فیلیپ که ناظر واقعه بود، او را با این عبارت پیشگویانه تمجید . مایوس شدند، اسکندر آن را رام کرد

امپراطوري بزرگتري باش که در خور شان و لیاقتت پسرم، مقدونیه براي تو کوچک است، در جستجوي : ((نمود

حتی هنگام لشکرکشی، براي اینکه مفري براي نیروي سرکشش بیابد، به پرندگان تیر میانداخت و از گردونه .)) باشد

هر وقت تدارکات نظامی طول میکشید، تنها و پاي پیاده به شکار میرفت و . در حال حرکتش پیاده و سوار میشد

یک بار، پس از برخورد با شیري، با لذت شنید که میگویند او چنان میجنگید . ر حیوانی رو به رو میشدیکتنه با ه

کار سخت و عملیات خطرناك را دوست میداشت و . انگار که بایستی معلوم میشد که کدام یک از آنها باید شاه باشد

. نمیتوانست یک جا آرام بگیرد

. ماند بکنند که آن قدر نوکر و غالم دارند که براي خودشان کاري نمی بعضی از سردارانش را ریشخند میکرد

تعجب میکنم چطور شما با اینهمه تجربه نمیدانید که آنهایی که خودشان کار میکنند بمراتب راحتتر از کسانی ((

تر احتیاج داریم آیا هنوز نمیدانید که پس از فتوحاتمان به چیزي که بیش. میخوابند که دیگران برایشان کار میکنند

از وقتی که صرف خوابیدن میشد )) این است که از نقصها و ضعفهایی که مغلوبین ما به آنها دچار هستند پرهیز کنیم

از زیاد خوردن و، حتی .)) خواب و عمل جنسی همیشه مرا به یاد فناپذیري خود میاندازند((شکایت میکرد و میگفت 

بات الکلی خودداري میکرد، ولی دوست میداشت با دوستان مدتها با جام تا اواخر عمرش، از زیاد نوشیدن مشرو

. غذاي مقوي را خوش نداشت، و آشپزان ماهري را که به وي تقدیم میشدند قبول نمیکرد. شرابی مشغول شود

میگفت که پیاده روي شبانه اشتهایش را براي صبحانه تحریک خواهد کرد، و یک صبحانه سبک او را براي صرف 

شاید در نتیجه همین عادات بود که چهرهاش باز و سالم، و به قول پلوتارك، بدن و . هار آماده خواهد ساختنا

اگر چاپلوسی کسانی را که تمثالش را .)) چنان خوشبو بود که هر لباسی را میپوشید خوشبو میکرد((نفسش 

گاریم، از توصیف معاصرانش آشکار است میکشیدند یا مجسمهاش را میساختند یا شکلش را حکاکی میکردند ندیده ان

ریش تراشی را . چهرهاش با نفوذ، چشمانش آبی روشن، و مویش بور بود. که در خوبرویی میان شاهان نظیر نداشت

شاید هم همین . او در اروپا معمول کرد، زیرا میگفت که ریش دستاویز مناسبی براي دشمن در جنگ تن به تن است

. او در تاریخ باشد کار ناچیز بزرگترین اثر

اسکندر شاگردي پرکار و تیزهوش بود، ولی زودتر از موقع گرفتار مسئولیتهاي بزرگ شد، و در نتیجه به بلوغ فکري 

: پلوتارك میگوید. مانند بسیاري از مردان عمل شکوه میکرد که کاش میتوانست فیلسوف و متفکر هم باشد. نرسید

  . نش باال میرفت آتش اشتیاقش بیشتر میشداسکندر تشنه دانش بود، و هر چه س((
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و لذتش در این بود که پس از یک روز راهروي یا جنگ، تا )) اسکندر هر نوع خواندن و دانش را دوست میداشت... 

شخصا ترجیح میدهم که : ((یک بار به ارسطو نوشت. نیمی از شب بیدار بنشیند و با دانشمندان و عالمان گفتگو کند

شاید بنا بر توصیه ارسطو بود که .)) و تعالی برتر از دیگران باشم تا در بسط قدرت و تسلط بر کشورهادر دانستنیها 

هیئتی را مامور ساخت به مصر بروند و سرچشمه رود نیل را بیابند، و سخاوتمندانه مبالغ عمدهاي صرف چندین 

ر یا بصیرت ناپلئون را پیدا میکرد گمان آیا اگر اسکندر عمر درازتري میکرد، زیرکی بارز قیص. تحقیق علمی کرد

زیرا در بیست سالگی به سلطنت رسید، و بالفاصله جنگهاي پی در پی و کشورداري او را غرق ساخت، و در . نمیرود

  . نتیجه تحصیالتش بسیار ناقص ماند

وجود تمام  با. اسکندر سخنران قابلی بود، ولی وقتی غیر از سیاست و جنگ سخن میگفت صدها اشتباه میکرد

  . لشکرکشیها، نتوانست در جغرافیا معلوماتی را که دانش عصر او میتوانست عرضه بدارد کسب کند

به پیشگویان و . گاهی موفق میشد که خود را از تنگ نظري متعصبان خالص کند، ولی تا آخر عمر اسیر خرافات ماند

قبل از جنگ آربال تمام شب را با جادوگر . ه داشتطالع بینانی که در دربارش جمع شده بودند اطمینان فوق العاد

اسکندر، که در . خود آریستاندر مشغول خواندن اوراد و ادعیه و برگزاري مراسم و اهداي قربانی به خداي ترس بود

، به ))از حوادث ناگوار طبیعت و فال بد بشدت مضطرب میشد((روبه رو شدن با هیچ انسان و حیوانی زبون نبود، 

میتوانست بر هزاران نفر سرباز حکمرانی کند و بر میلیونها نفر غلبه . هاي مهم و بزرگ را تغییر میداد نقشهحدي که 

هرگز نیاموخت که عیوب و محدودیتهاي خود را . و سلطنت نماید، ولی نمیتوانست بر خلق و خوي خود مسلط شود

سراسر زندگیش در آشوب و هیجان و شکوه و  .در عوض، اسیر چاپلوسی و تملق اطرافیان خود باقی ماند ;بشناسد

  . جالل گذشت، و آن قدر جنگ را دوست میداشت که یک لحظه روي آرامش و صلح ندید

عمقا مردي حساس و رقیق القلب بود و به اصطالح . خصایص اخالقی او نیز پیرامون تضادهاي مشابه میگشت

در جوانی گیتار را با احساس . شعر از خود بیخود میشد داشت، و گاهی در اثر شنیدن موسیقی و)) دیدگان مرطوب((

مینواخت، ولی چون فیلیپ سر به سرش میگذاشت آن را کنار گذاشت و بعد از آن، براي آنکه بر نفس خود غلبه 

در امور جنسی نسبتا پرهیزگار بود، و دلیل آن البته بیشتر گرفتاریهایش . کند، جز به موسیقی نظامی گوش نمیکرد

ها و امور کشوري پیچیدهاش تمام  فعالیت مداوم، لشکرکشیهاي دراز، جنگهاي متعدد، و نقشه. ا کف نفسبود ت

چندین زن گرفت . نیروي او را به خود مصروف میداشت و فراغت و موقعیتی براي عشقورزي در او به جاي نمیگذارد

د، ولی مصاحبت سرداران خود را ترجیح نسبت به زنان بسیار خوشرفتار بو. که بیشتر به خاطر مصالح سیاسی بود

زن جواب داد )) چرا به این دیري: ((نیمه شبی اطرافیانش زن زیبایی را به چادرش بردند، اسکندر از او پرسید. میداد

اسکندر زن را روانه کرد و مستخدمان خود را سرزنش نمود که کم مانده بود در اثر .)) صبر کردم تا شوهرم بخوابد((

در ظاهر به نظر میرسید که تمایل به همجنس دارد و حتی هفایستیون را به حد جنون دوست . ناکار شومعمل شما ز

داشت، ولی وقتی تئودورس تاراسی پیشنهاد کرد که دو غالم جوان خوبروي برایش بفرستد، او را از خود راند و از 

عاشق دوستان خود بود، و . نشان داده است دوستانش خواست که به او بگویند که با این پیشنهاد پستی طبع خود را

تاریخ به یاد ندارد که هیچ سیاستمدار، و کمتر از آن هیچ سرداري، در صداقت و رافت . به دوستی جنبه عشق میداد

پلوتارك . و صمیمیت و محبت بیشائبه و خوش نیتی و سخاوتمندي نسبت به دوست یا دشمن به پاي او برسد

با مهربانی خود قلب سربازان را .)) بهانه به اشخاص نامه مینوشت و سر دوستی باز میکرد به کوچکترین: ((مینویسد

همان طور . انگار که درد یک یک زخمیها را حس میکرد ;جانشان را به خطر میانداخت، ولی نه با بی اعتنایی ;میربود

، اسکندر نیز از سر تقصیر هارپالوس که قیصر، بروتوس و سیسرون را عفو کرد و ناپلئون، فوشه و تالران را بخشید

اسکندر . هارپالوس خزانهدار او بود، که خزانه را برداشت و گریخت و سپس برگشت و طلب بخشش نمود. درگذشت
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در تارسوس، به . او را بخشید و در میان اعجاب حضار دوباره مامور خزانهاش کرد، که ظاهرا نتیجه عملش مثبت بود

در همان لحظه نامهاي از پارمنیو به سلطان . شد و طبیبش فیلیپ نوشدارویی به وي داد، اسکندر بیمار 333سال 

اسکندر نامه را به فیلیپ داد و همان طور که او نامه . رسید که فیلیپ از داریوش رشوه گرفته که شاه را مسموم کند

خاوتمندي در جنگها بسیار کمکش شهرت او به س. دارو هیچ اثر نامطلوبی نداشت ;را میخواند نوشدارو را سر کشید

هاي خود را به رویش  بسیاري از دشمنان تن به اسارت او میدادند، و شهرها از غارت او نمیهراسیدند و دروازه. میکرد

با این وجود، خوي وحشیانه مادر در نهادش نهفته بود، و سرنوشت تلخش این بود که به دست طغیانهاي . میگشودند

چون غزه را پس از یک محاصره و هجوم طوالنی فتح کرد، از مقاومت . در میربود از پا در آیدخشمی که گاهی او را 

. پایدار سردار شجاع ایرانی، باتیس، خشمگین شد و دستور داد که پایش را سوراخ کنند و حلقه برنجی از آن بگذرانند

نه سلطنتی بست و با سرعت گرد شهر سپس، مست از خاطره اخیلس، سردار ایرانی را که اکنون مرده بود به گردو

اعتیاد روزافزونش به مشروب، که براي تسکین اعصاب متشنج خود صرف میکرد، بخصوص در سالهاي آخر . گرداند

. عمر، به کارهاي وحشیانهاي وادارش میکرد که بعدا از ارتکاب آنها افسرده و پشیمان میشد

پدرم، قبل از ((فتوحات فیلیپ به دوستان شکایت میکرد که  در جوانی از. جاهطلبی: یک صفت در وي سرآمد بود

براي احراز موفقیت، هر .)) اینکه ما آماده شویم، همه کارها را کرده است و کار مهمی براي ما نخواهد گذاشت

 در خایرونیا اولین مردي بود که به دسته مقدس تبیها حمله. مسئولیتی را میپذیرفت و با هر خطري رو به رو میشد

در . او را میکشاند)) اشتیاق به روبه رو شدن با خطر((در گرانیکوس از هیچ عملی دریغ نکرد، و به قول خودش . برد

مقابل این کشش معموال چنان تسلیم میشد و منظره و صداي میدان جنگ او را چنان سست و بیخود میکرد که 

بارها . ه هر جا که جنگ مغلوبهتر بود میتاختوظایف و مسئولیتهاي مقام سرداري را فراموش میکرد و با سر ب

اسکندر سردار بزرگی نبود، بلکه . سربازانش از ترس از دست دادن او به التماس میافتادند که به پشت جبهه برگردد

سرباز دلیري بود که پشتکار لجوجانهاش او را به پیش میبرد و، به سبب بی اعتنایی بچگانهاي که داشت، فتوحات 

اسکندر به سربازان الهام میبخشید و احتماال سردارانش، که مردان قادري بودند، بقیه امور . صیبش میشدغیرممکن ن

او سربازان خود را با قوه تصور و آتش . یعنی تشکیالت و تربیت سربازان و تاکتیک و استراتژي را اداره میکردند

ه در سهم بردن از سختیها و رنجهاي آنها نشان خطابتی که هرگز در مدرسه نیاموخته بود، و آمادگی و صمیمیتی ک

. میداد، به پیش میبرد

بر سرزمینهایی که غلبه کرده بود با مهربانی و ثبات قدم حکم میراند، نسبت به : بدون شک، وي حکمرانی توانا بود

بر ملل زیردست  قراردادهایی که با فرماندهان و شهرها میبست وفادار بود، و هرگز متحمل جور و ستم ایادي خویش

در تمام هیجانات و آشوب لشکرکشیها یک هدف بیشتر در افق افکارش نداشت، که حتی مرگ هم نتوانست . نمیشد

متحد ساختن دنیاي شرق مدیترانه به صورت یک دنیاي فرهنگی واحد، زیر لواي تمدن گسترش : بر آن غلبه کند

  . یابنده یونان

II -  به سوي افتخار  

قبایل شمالی تراکیا و ایلوریا بر او . تخت نشست، خود را فرمانفرماي امپراطوري متزلزلی یافتچون اسکندر بر 

اهالی آمبراسیا پادگان مقدونی را  ;آیتولیا، آکارنانیا، فوکیس، الیس، و آرگولیس تابعیت خود را منکر شدند ;شوریدند

شه او بوده و دیگر خطري از جانب جوان ناپخته و اردشیر سوم به خود میبالید که قتل فیلیپ طبق نق ;بیرون کردند

چون خبر پر از سرور مرگ فیلیپ به آتن رسید، دموستن . بیست سالهاي که بر تخت نشسته متوجه ایران نیست

جامه ضیافت در بر کرد، تاج گلی بر سر گذارد، و در مجلس آتن پیشنهاد کرد که تاج افتخاري به پاوسانیاس، قاتل 

  . در داخل مقدونیه بیش از ده دسته مختلف علیه جان شاه جوان توطئه کردند. فیلیپ، داده شود

www.IrPDF.com



١٠۶٧

اسکندر با نیروي قاطعی بر اوضاع مسلط شد و تمام مخالفان داخلی را سرکوبی کرد، و به این ترتیب آینده تابناك 

به جنوب به یونان ، رو 336هاي داخلی، در سال  پس از توقیف و سرکوبی سرکردگان توطئه. خویش را متجلی ساخت

کشور شهرهاي یونان در صدد تجدید روابط خود برآمدند و آتن محقرانه . تاخت و در ظرف دو سه روز به تب رسید

اسکندر، که خشمش فرو نشسته بود، . دو تاج به او هدیه نمود، و افتخارات آسمانی به او بخشید ;طلب بخشش کرد

رد و فرمان داد تا شهرها همه آزادانه تحت قوانین خود به حیات سیاسی پایان دیکتاتوري را در تمام یونان اعالم ک

کنگره تمام  ;شوراي دولتهاي همسایه تمام حقوق و افتخاراتی را که به فیلیپ داده بود به وي داد. خویش ادامه دهند

کردند، و وعده هر  شهرهاي یونان، جز اسپارت، در مجمعی که در کورنت تشکیل دادند، وي را سردار کل یونان اعالم

اسکندر به پال برگشت، پایتخت را منقاد کرد و به سوي شمال . گونه کمک نظامی براي لشکرکشی به آسیا به او دادند

با سرعت لشکرکشیهاي ناپلئون، سربازان خود را تا بخارست ). 335(روي آورد تا شورش قبایل بربر را سرکوب کند 

در آن هنگام شنید که ایلوریاییها به . بر سواحل شمالی دانوب مستقر ساختامروزي برد، و اصول حکومتی خود را 

بیدرنگ، پس از پیمودن سیصد و بیست کیلومتر در صربستان، مهاجمان را غافلگیر . سوي مقدونیه در حال پیشرفتند

. ساخته و شکست داد و باقیماندگان آنها را به کوهستانهایشان پس راند

دموستن براي استقالل اعالن . ل اسکندر در جنگ دانوب، آتنیها را به شورش برانگیختدر همین زمان شایعه قت

تبیها نیز شوریدند، . جهاد داد، و دریافت مبالغ معتنابهی از ایرانیها براي پیشرفت این مقصود را قابل توجیه دانست

آتن به تب . ر کادمیا محاصره کردندافسران مقدونی را که اسکندر برجاي گذاشته بود کشتند، و پادگان مقدونی را د

اسکندر، که شورش یونان را . کمک فرستاد و از یونانیها و ایران دعوت کرد تا در اتحاد علیه مقدونیه شرکت کنند

نهضتی براي آزادي و استقالل ندانسته، آن را زشت و نوعی خیانت و نمک ناشناسی میشمرد، سربازان خسته خود را 

. سیزده روزه به تب رسید و لشکري را که براي مقابله با او فرستاده شده بود شکست داد. اختدوباره وارد یونان س

اینان راي . بعد سرنوشت شهر بیدفاع را به دست دشمنان قدیمی آن پالتایا، اورخومنوس، تسپیاي، و فوکیس سپرد

اسکندر، به امید اینکه این عمل . دادند که تب سوزانده و با خاك یکسان شده ساکنان آن به بردگی فروخته شوند

درسی براي دیگران باشد، فرمان را امضا کرد به این شرط که سربازان فاتح از خانه پینداروس چشم بپوشند و جان و 

بعدها از این انتقام وحشیانه سخت پشیمان شد . مال کشیشها و هر کس را که اثبات کند علیه شورش بوده ببخشایند

در عوض با نرمشی که با یونانیها )). وچکترین اشکالتراشی هر چه اهالی تب بخواهند بدهنددستور داد بدون ک((و 

تا آخر عمر رفتارش . کرد عمل خود را جبران نمود، و اصرار نورزید که دموستن و سایر رهبران شورش تسلیم او شوند

ا که از فتوحات آسیایی آورده بود اهدا نسبت به آتن احترامآمیز و دوستانه بود، به معبد آکروپولیس غنایم بسیاري ر

را که خشیارشا برده بود پس گرفت و به آتن فرستاد، و پس از ) تورانیکیدس(هاي جبارکشان  کرد، مجسمه

اي آتنیها باور میکنید که چه خطراتی را براي جلب تحسین شما : ((لشکرکشی دشواري خطاب به آتنیها گفت

ر شهرهاي یونان، جز اسپارت، را دوباره برقرار ساخت، به مقدونیه برگشت تا چون اتحاد تمام کشو)) متحمل میشوم

در نتیجه سلطنت فیلیپ کسر بودجهاي معادل پانصد  ;خزانه دولت را تهی یافت. وسایل حمله به آسیا را فراهم سازد

ی را که قرض کرده هشتصد تالنت قرض کرد و، به عزم به دست آوردن پول. حاصل شده بود) سه میلیون دالر(تالنت 

اسکندر امیدوار بود که به عنوان قهرمان یونانیها با ایران بجنگد، ولی میدانست که . بود، از کشور خود بیرون رفت

به او خبر رسیده بود که ایران میتواند یک میلیون نفر بسیج کند، حال . نیمی از مردم یونان خواستار مرگ او هستند

با این وجود، اخیلس جدید دوازده . زار پیاده و پنج هزار سواره نظام تجاوز نمیکردآنکه جمع لشکریان او از سی ه

، دست به گستاخانهترین و 334هزار سرباز به سرکردگی آنتیپاتر در مقدونیه گذارد که مواظف یونان باشد و، در سال 

وشتش این بود که یازده سال سرن. مهیجترین لشکرکشیهایی زد که تا به آن روز در تاریخ پادشاهان سابقه نداشت

www.IrPDF.com



١٠۶٨

هنگامی که لشکریانش تنگه داردانل را از سستوس به . دیگر زندگی کند، ولی روي اروپا و وطنش را دیگر نبیند

نظرش این بود که از راهی برود که به  ;آبودوس طی میکردند، اسکندر دماغه سیگئوم را براي پیاده شدن انتخاب کرد

هایی از ایلیاد را که تقریبا از برداشت براي دوستانش  هر جا توقف میکرد قطعه. بود گمانش آگاممنون به تروا رفته

مقبره مشهور اخیلس را تدهین کرده، بر مزار او تاج گلی گذاشت و بر حسب مراسم باستانی، برهنه، گرد آن . میخواند

گ شاعري نامدار داشتهاي که شادباش اي اخیلس که در زندگی یاري صدیق و پس از مر: ((طواف داد و فریاد کرد

، و قسم یاد کرد که مبارزهاي را که در تروا بین آسیا و اروپا شروع شده بود با موفقیت به آخر ))نامت را جاوید سازد

. برساند

در کنار رودخانه گرانیکوس با اولین مقاومت ایرانیها . در اینجا الزم نیست که داستان فتوحات او را مجددا نقل کنیم

در آنجا کلیتوس با قطع دست یک سرباز ایرانی، که از عقب قصد جان او را . ه رو شد و آن را در هم شکسترو ب

پس . مورخان ساده لوح ممکن است چنین وقایعی را عامل معین کننده تاریخ تعبیر کنند. داشت، از مرگ رهانیدش

رد به آن حکومت خودمختاري و دموکراسی از استراحت، ارتش به یونیا تاخت و هر شهر یونانی را که تسخیر میک

در ایسوس با قسمت . هایشان را به سوي او میگشودند اغلب شهرها، بدون مقاومت، دروازه. تحت قیمومیت خود میداد

اعظم نیروي ایرانیها، که عدهشان به ششصد هزار نفر میرسید، تحت فرماندهی داریوش سوم، مصاف داد، و بار دیگر 

داریوش خانواده و خزانه خود را . واره نظام براي حمله و پیاده نظام براي دفاع، بر ایرانیها غلبه کردبا به کار بردن س

پس از تسخیر بدون . رها نموده، فرار کرد و اسکندر خزانه را با منت تصرف کرد و با خانواده او با نجابت رفتار نمود

. ها با پول ایرانیان از آن حفاظت میکردند، محاصره کردخونریزي دمشق و سیدون، صور را، که سپاه بزرگی از فنیقی

این شهر باستانی چندان مقاومت کرد که وقتی اسکندر آن را گشود، دیوانه از خشم، دستور داد که سربازانش هشت 

لی اورشلیم بدون مقاومت تسلیم شد و اها. هزار نفر از اهالی را قتل عام نموده، سی هزار نفر را به بردگی بفروشند

غزه آن قدر مقاومت کرد تا آنچه مرد در شهر بود کشته، و هر چه زن بود مورد تجاوز قرار . مورد مالطفت قرار گرفتند

پیشرفت موفقیتآمیز مقدونیها در صحراي سینا در مصر مجددا آغاز شد، و چون اسکندر خدایان مصریها را . گرفت

انیها خالص میشدند، اسکندر را به مثابه ناجی آسمانی خود استقبال مورد احترام قرار داد، مصریها، که از زیر یوغ ایر

از آنجایی که میدانست مذهب با نفوذتر از سیاست است، براي رسیدن به واحه سیوا از صحراي دیگري . کردند

بان راه. گذشت و مراسم احترام را نسبت به آمون، خداي آنها، که به قول اولومپیاس پدر خودش بود، به جاي آورد

هموار  بطالسهسلیم النفس آنجا، طبق مراسم باستان، تاج فرعونی بر سرش گذاشتند، و راه را براي برآمدن سلسله 

 هاي رود نیل به سپس به مصب رودخانه نیل بازگشت و اندیشه ساختن پایتخت جدیدي در یکی از دهانه. ساختند

  . ذهنش آمد، یا شاید نقشه آن را تصویب کرد

محتمال بازرگانان یونانی که در شهر نزدیک نوکراتیس میزیستند، با توجه به تجارت رو به گسترش یونان و مصر، این 

اسکندر نقشه دیوارها، خیابانها، و محل معبدهاي مصري و یونانی اسکندریه را تعیین . فکر را به او عرضه کرده بودند

در مراجعت به آسیا با ارتش مختلط عظیم داریوش در  .سپردد، و جزئیات آن را به معمار خود دینوکراتس کر

گوگمل، نزدیک آربال، رو به رو شد، و از زیادي نفرات آن به وحشت افتاد، زیرا میدانست که یک شکست تمام 

  . ا باطل خواهد ساختفتوحات او ر

اعلیحضرتا، تشویش به خود راه ندهید و از زیادي نفرات دشمن نهراسید، زیرا : ((سربازانش او را تسلی میدادند که

شب را به بازدید زمینهایی که فردایش نبردگاه .)) بوي پشم بزي که از ما بلند میشود کافیست که آنها را فراري دهد

صفوف نامنظم ارتش داریوش . پیروزي روز بعد او قاطع بود. زیادي تقدیم خدایان کردمیشد سپري کرده، قربانیهاي 

تاب مقاومت در مقابل فاالنکسهاي اسکندر را نیاوردند و نتوانستند از خود علیه حمالت سریع سوار نظام مقدونی 
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. آخر در میدان جنگ نمانداین بود که صفوف ارتش داریوش به هم ریخته فرار کردند و خود او نیز تا . دفاع کنند

اسکندر ثروت آن را تماما . بابل تسلیم گردید. هنگامی که داریوش به دست سردارانش به اتهام جبن کشته شد

تصاحب کرده، قسمتی از آن را بین سربازان خود تقسیم کرد، ولی با تواضع و احترام به خدایان مردم، و فرمان 

. کردتجدید بناي معابد، محبت مردم را جلب 

مردم شوش، که هنوز خاطره شکوه ایالم را داشتند، از او چون نجات دهندهاي . به شوش رسید 331در آخر سال 

، که از خزانه داریوش )سیصد میلیون دالر(شهر را از غارت حفظ کرد ولی با تقسیم پنجاه هزار تالنت . استقبال کردند

 480مقدار معتنابهی پول براي مردم شهر پالتایا، که در سال . تیافت، سربازان خود را نیز راضی و خشنود نگاه داش

شهرهاي یونانی آسیا را، که به او هنگام لشکرکشی کمک کرده . در مقابل ایرانیها دلیرانه مقاومت کرده بودند، فرستاد

  . بودند، نیز فراموش نکرد و تمام قروض خود را به آنها پرداخت

هنوز آن قدر . اعالم کرد که یونان دیگر کامال از تحت رقیب ایرانیها درآمده استسپس با سربلندي به دنیاي یونان 

ها گذشت تا تخت جمشید را  در شوش نمانده بود که لشکریانش رفع خستگی کنند که در سرماي زمستان از کوه

در اینجا نیز . دتصرف کند، و چنان بسرعت به قصر داریوش رسید که ایرانیها وقت نکردند خزانه او را پنهان کنن

  . عقلش را از دست بداد و آن شهر زیباي عظیم را سوزاند و با خاك یکسان کرد

شاید آنها به . ها ریختند، اموال مردم را غارت کردند، به زنها تجاوز نمودند، و مردان را کشتند سربازانش به خانه

شان توسط ایرانیها قطع شده بود، به خشم هنگام ورود به شهر از دیدن هشتصد یونانی که، به علل مختلف، اعضای

اسکندر از دیدن دست و پاهاي بریده و گوشها و چشمهاي دریده این یونانیان چنان . آمده، مرتکب آن اعمال شدند

  . متاثر شد که به گریه افتاد و بدیشان زمین بخشید و غالمان داد که برایشان کار کنند

شد که کاري را که کوروش بزرگ موفق به انجامش نشده بود، یعنی به پس از آن، این سردار سیریناپذیر مصمم 

شاید، با علم ناقصی که از . رقیت درآوردن طوایفی که شرق ایران را محل تاخت و تاز قرار میدادند، انجام دهد

باشد  جغرافی داشت، امیدوار بود که آن طرف مشرق زمین اسرارآمیز، اقیانوسی را که سرحد طبیعی قلمرو حکومتش

خزاین معبد میلتوس را  480به دیهی وارد شد که نوادگان برانخیداي، که در سال ) سغدیانا(در ورود به سغد . بیابد

برانگیخته از این اندیشه که انتقام خداي غارت شده را میگیرد، . به خشیارشا، تسلیم کرده بود، در آن میزیستند

بدین ترتیب جزاي گناه پدران را نوادگان نسل (بچه به قتل برسانند فرمان داد که کلیه ساکنان را از مرد و زن و 

البته  ;بدین ترتیب، لشکرکشیهاي او به سغد، آریانا، و باکتریانا خونین و بدون غنیمت بود). پنجم متحمل شدند

ش بسوس، نزدیک بخارا مردان. فتوحاتی هم کرد، طالهایی به چنگ آورد، و همه جا دشمنانی براي خود باقی گذاشت

دستور داد او را آن قدر شالق زدند که . اسکندر ناگهان انتقامجوي شاه شاهان شد. قاتل داریوش، را دستگیر کردند

در آنجا فرمان داد یک دست و یک . مشرف به مرگ شد، سپس گوش و دماغش را بریدند و به اکباتانا فرستادندش

رخت دیگري بستند و سپس درختها را رها کردند، و بدین پایش را به یک درخت و یک دست و پاي دیگرش را به د

اسکندر هر چه از یونان دورتر میشد خصایص یونانی خود را از دست میداد و تبدیل به . ترتیب بدنش را شقه کرد

. مستبدي ظالم و وحشی میشد

وي او را به آن مناطق خودپسندي توام با کنجکا. ، از ارتفاعات هیماالیا گذشته، وارد هندوستان شد327در سال 

  . سردارانش او را منع میکردند و سربازانش با بیمیلی از او اطاعت مینمودند. دوردست میکشاند

پس از عبور از رود سند، پوروس شاه را شکست داده، اعالم کرد که تا رود گنگ خواهد تاخت، ولی سربازانش دیگر 

ا سربازانش قهر کرد و از چادر خارج نشد، ولی سربازان دیگر اسکندر التماس کرد و سه روز تمام ب. پیشتر نرفتند

ناچار خشمگین و دل آزرده برگشت و رو به جنوب نهاد و از میان قبایل دشمن با چنان دلیري . خسته شده بودند
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د که وي اولین کسی بو. عبور کرد که سربازانش از اینکه نتوانسته بودند رویاهاي او را جامه عمل بپوشند میگریستند

پس از او دو نفر دیگر نیز به همین ترتیب وارد شهر شدند که نردبان شکست و . از دیوارهاي شهر مالیا به شهر پرید

در این هنگام . اسکندر به تنهایی آنقدر جنگید تا از درد زخمهایش از پا در آمد. هر سه میان دشمن تنها ماندند

وقتی جنگ به . انشان را براي حفظ پادشاه خود از دست میدادندسربازانش وارد شده بودند و یکی پس از دیگري ج

پس از سه ماه . انتها رسید، بدن نیمه جانش را به چادرش بردند و در راه هر که به او میرسید لباسش را بوسه میداد

ر آنجا قسمتی د. بیماري، به راهپیمایی خود ادامه داده، رود سند را پشت سر گذاشت و باالخره به اقیانوس هند رسید

نئارخوس با مهارت کامل نیروها را در آبهاي . از نیروهاي خود را از راه آب به فرماندهی نئارخوس مراجعت داد

اسکندر بقیه سربازان را شخصا در امتداد سواحل هندوستان و از میان صحراي بلوچستان . ناشناس به مقصد رساند

حمل شدند با آنچه سربازان ناپلئون در مراجعت از مسکو دیدند برابري مشقاتی که سربازانش در این راه مت. عبور داد

آن را نزد اسکندر آوردند، ولی وي . اندك آبی یافتند. گرما هزاران نفر و تشنگی هزاران نفر دیگر را هالك کرد. میکند

شده بودند، و خود  وقتی بقایاي لشکریانش به شوش رسیدند، بیش از ده هزار نفر تلف. عمدا آن را به زمین ریخت

  . اسکندر نیز نیمی از عقل خود را از دست داده بود

III  -  مرگ یک خدا  

تغییراتی که فتوحات او در این قاره به وجود آورده بود کمتر از . سال در آسیا به سر برده بود 9اسکندر تاکنون 

  . تغییراتی بود که تمدن و رسوم آسیاییها در او ایجاد کرده بود

ولی اسکندر در بین جوامع . و با بربرها چون بردگان رفتار کند)) آزادگان((او گفته بود که با یونانیها چون  ارسطو به

آریستوکراسی ایران چنان درجهاي از ادب و فرهنگ و اصالت کردار مشاهده کرده بود که کمتر در جوامع پرآشوب 

ه طرز تشکیالتی که شاهان بزرگ هخامنشی در اسکندر با اعجاب و تحسین ب. دموکراسی یونان به چشم میخورد

کشور داده، و آن را اداره میکردند مینگریست، و نمیدانست که چگونه مقدونیهاي خشن و بدوي میتوانند به جاي آن 

باالخره به این نتیجه رسید که تنها راه دوام دادن به فتوحات خود این است که نجیبزادگان ایران . حکمرانان بنشینند

هر چه بیشتر میماند بیشتر مجذوب اتباع . رهبري خود موافق سازد و از آنها در اداره امور مملکتی استفاده کند را با

جدید خود میگشت، به حدي که کمکم اندیشه آن را که چون سلطانی مقدونی بر ایران حکومت کند از سر به در 

ویی حکومت کند که در آن یونانیها و ایرانیها با یکدیگر کرد و به فکر افتاد که چون امپراطوري یونانی ایرانی بر قلمر

او امیدوار بود که منازعه طوالنی آسیا و اروپا . برابر بوده، در صلح و صفا آمیزش فرهنگی و اجتماعی داشته باشند

. بدین ترتیب در جشن و سرور به پایان برسد

چرا خودش به آنها تاسی نکند و . یا با ایشان میزیستند هم اکنون هزاران نفر از سربازانش با زنان بومی ازدواج کرده

دختر داریوش بزرگ را نگیرد و با آوردن اوالدي که با خون خود دو سلسله شاهی را متحد سازد، دو ملت را آشتی 

را با  موضوع. ندهد او قبال با شاهزادهاي از باکتریانا به نام رکسانا ازدواج کرده بود، ولی این امر مانع مهمی نبود

  . افسران خود در میان گذاشت و پیشنهاد کرد که آنها نیز زنان ایرانی اختیار کنند

ایشان در ابتدا به امیدهاي او براي اتحاد دو ملت میخندیدند، ولی چون مدتها بود که از خانه و وطن دور مانده و از 

برپا شد، اسکندر استاتیرا،  324شوش در سال  طرفی زیبایی زنان ایرانی مقاومتناپذیر بود، در ضیافت ازدواجی که در

دختر داریوش سوم، و پاروساتیس، دختر اردشیر سوم، را به زنی گرفت، و بدین ترتیب خود را با دو شاخه از دودمان 

  . هشتاد نفر از افسرانش نیز زن ایرانی گرفتند. سلطنتی ایرانی پیوند داد

اسکندر به هر یک از این . هاي سربازان را با زنان ایرانی جشن گرفتندبعد از آن نیز در هزاران ضیافت دیگر، عروسی

به قول آریانوس، مخارج این . افسران عطایاي فراوانی بخشید و از قروض سربازانی که زن میگرفتند چشم میپوشید
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ین النهرین و به منظور توسعه این اتحاد، سرزمین ب. شد) صد و بیست میلیون دالر(کار بالغ بر بیست هزار تالنت 

ایران را به روي یونانیهاي مستعمره طلب باز کرد و بدین ترتیب از فشار جمعیت در بعضی از ایاالت یونانی کاست و 

شهرهاي یونانی آسیا، که بعدا بخش مهمی از امپراطوري سلوکیه را تشکیل دادند، . جنگ طبقاتی را تخفیف داد

ار جوان ایرانی را نیز به خدمت سربازي برده، به ایشان فنون جنگی در همین حال، سی هز. بدین ترتیب پا گرفتند

  شاید زنهاي ایرانی اسکندر در اقتباس رسوم شرقی به توسط او موثر بودند، یا شاید . یونانی آموخت

) ارجیخ(در ایران ابتدا لباس بربرها : ((پلوتارك میگوید. تواضع او چنین نتیجه داد، یا اینکه شاید نقشهاش چنین بود

را در بر کرد، شاید براي اینکه کار متمدن کردن ایرانیها را سهلتر کند، زیرا هیچ امري زودتر از اقتباس راه و رسم 

با این وجود از روش مادیها کامال تقلید نکرد، بلکه راه میانهاي را بین روش ایرانی و . زندگی مردم آنها را رام نمیکند

سربازانش .)) نان پرتجمل نباشد و در عین حال باشکوهتر و زیباتر از دیگري گرددمقدونی برگزید، که مانند اولی چ

میدیدند که اسکندر تحت سلطه شرق در میآید، و با تاسف شاهد از دست دادن او بودند، و با حسرت و غم، مهر و 

و اطاعت کامل میکردند و تا ایرانیها بر عکس از ا. محبتی را که روزي بر سر ایشان نثار میکرد از دست رفته مییافتند

از آن طرف مقدونیها، که تحت نفوذ تجمل شرقیها نرم شده بودند، در زیر . دلش میخواست از او چاپلوسی مینمودند

سخاوت او را از یاد بردند، زمزمه ترکش را آغاز کردند، و حتی  ;باري که بر دوششان گذاشته بود غرولند میکردند

. قصد جانش نمودند

اوج ارتداد، یا . ناچار بیشتر در دامن بزرگان ایرانی افتاد و معاشرت آنها را بر هموطنان خود ترجیح داداسکندر 

، به تمام ایاالت یونان، جز مقدونیه، اعالم کرد که از این به بعد باید 324در سال . دیپلماسی، او ادعاي خداییش بود

بسیاري از آنها ). ن ادعا را مقدونیها جسارتی به فیلیپ بدانندزیرا میترسید که ای(او را پسر زئوس و آمون بشناسند 

بگذار : ((حتی اسپارت لجوج نیز پاسخ داد. تبعیت کردند، زیرا احساس میکردند که ادعاي خدایی او فقط صوري است

ا در آن روز ادعاي خدایی کردن، به معناي معنوي یونانی آن، چندان مهم نبود، زیر.)) اسکندر اگر میخواهد، خدا باشد

عدهاي از یونانیان از . شکاف بین قدوسیت و بشریت، به حدي که در علوم دینی امروز معمول است، وجود نداشت

مصریها فرعونهاي خود را خدا . هیپودامیا، اودیپ، اخیلس، ایفیگنیا، و هلنه: مرحله بشري گذشته، خدا شده بودند

راهبان . مصریها ممکن بود از این بر هم خوردن سابقه ناراحت شونداگر اسکندر خود را خدا نمیخواند،  ;میدانستند

سیوا، دیدوما، و بابل، که معموال در این قبیل امور منبع اطالعاتی بودند، او را کامال راجع به اصالت خداییش خاطر 

ماوراي معناي  در اینکه، آن طور که گروت تصور میکرد، اسکندر واقعا خود را خدا، به معنایی. جمع کرده بودند

درست است که اسکندر بعد از خدا خواندن خود بینهایت عصبی و خودپسند . مجازي آن، میدانست باید تردید کرد

شد، بر تخت طالیی مینشست، لباس تقدس میپوشید، و گاهی سر خود را با شاخهاي آمون زینت میداد، لیکن هر 

ت برمیداشت، به افتخارات و احتراماتی که در حق او وقت براي حفظ منافع مادي خود از تظاهر به خدایی دس

اینکه میبینید خون است نه اثري که از : ((وقتی در اثر تیري زخمی شد به دوستانش گفت. میکردند میخندید

داستان مادرش درباره آذرخش را نیز جدي نمیگرفت زیرا که اسنادات آتالوس .)) جراحت خدایان باقی جاري میشود

  . ش او را سخت خشمگین میکردراجع به تولد

حتی وقتی مادرش اولومپیاس . دیگر آنکه خواب را براي بشر الزم و آن را وجه تمایز بین انسان و خدا میدانست

کی اسکندر از خفیف کردن من نزد هرا دست : ((شنید که اسکندر افسانه او را رسمی کرده، به خنده درآمد و پرسید

. دعاي خدایی هنوز براي خدایان قربانی میکرد عملی که واقعا از خدایان بعید استاسکندر با وجود ا)) برمیدارد

پلوتارك و آریانوس ادعاي خدایی اسکندر را این طور توجیه میکردند که با این عمل میخواست سهلتر بر قومی 

دایی او را بپذیرند، بی شک اسکندر میاندیشید که اگر بزرگان و طبقات باال ادعاي خ. خرافی و ناهمگن سلطنت کند
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طبقات پایین و عوام الناس با رعایت تقدس االهی او انجام وظیفهاش را براي متحد ساختن دو دنیاي متخاصم آسان 

واقعا ممکن است که اسکندر فکر میکرد که بهترین راه جلوگیري از پراکندگی مذهبها در امپراطوریش این . میکنند

 .آوردسی سازد، و بدین وسیله مذهب مشترك اتحاد بخشی به وجود است که وجود خود را مظهر آیین مقد

روح یونانی به آنها آزاد ذهنی، ولی نه تساهل فکري . افسران مقدونی نمیتوانستند عمق سیاست اسکندر را درك کنند

. امر اسکندر در مقابل او سر به خاك بسایند احساس حقارت و تنفر میکردند لذا از اینکه ناچار بودند به. آموخته بود

یکی از رشیدترین سربازانش به نام فیلوتاس، که فرزند پارمنیو از بهترین و محبوبترین سردارانش بود، در توطئهاي 

ه اعترافش کرد، به حدي اسکندر خبردار شد، فیلوتاس را دستگیر کرد، و زیر شکنجه وادار ب. براي قتل او شرکت کرد

. فیلوتاس را واداشتند تا در مقابل سربازان مجددا به گناه خود اعتراف کند. که وي پدر خود را هم متهم نمود

پدرش نیز به عنوان گناهکار و دشمن به قتل . سربازان نیز بنا بر رسوم خود، در همانجا، او را سنگباران کرده، کشتند

روابط اسکندر با سربازانش تیره شد، لشکریان ناراضی گشتند، سوظن شاه نسبت به ایشان از آن لحظه به بعد، . رسید

  . شدید شد، و در نتیجه رفتارش خشن گشت و خود را تنها احساس نمود

در ضیافتی در . تنهایی و در خود فرو رفتگی و نگرانیهاي روزافزون، اسکندر را روز به روز به میگساري ترغیب کرد

چون دلیري . توس، که جان او را در گرانیکوس نجات داده بود، آنقدر شراب خورد که کامال مست شدسمرقند، کلی

مستی بر وي عارض شد، جرئت کرد و به اسکندر گفت که پیروزیهایش را مدیون سربازانش است، و موفقیتهاي 

که ( الگید، لیکن بطلمیوس اسکندر نیز که مست بود برخاست تا او را بکش. پدرش فیلیپ از او بیشتر بوده است

کلیتوس که میخواست سخن خود را دنبال کند، از دست او . کلیتوس را بیرون برد) چندي بعد حکمران مصر شد

س، پشیمان از عمل سپ. اسکندر نیزهاي به طرفش انداخته، او را کشت. گریخته، برگشت تا نطق خود را تمام کند

. خود، در کنج چادرش سه روز انزوا گزید، از خوردن امتناع کرد، گرفتار مالیخولیا شد، و حتی قصد جان خود را کرد

پسرك را . چندي بعد، نامه رسانی به نام هرموالئوس، که به ناحق تنبیه شده بود، توطئه دیگري علیه او چید

. یستنس برادرزاده ارسطو را متهم نمودترساندند و زیر شکنجه اقرار کرد و کال

مشارالیه، که به همراه شاه به عنوان مورخ دربار سفر میکرد، قبال به سبب سرپیچی از به خاك افتادن و تنقید از 

. رفتار شرقی او و اظهار اینکه آیندگان فقط از طریق او که مورخ است اسکندر را خواهند شناخت، شاه را رنجانده بود

این واقعه به روابط دوستانه اسکندر و ارسطو، که  .بمردو را به زندان انداخت و وي هفت ماه بعد همانجا اسکندر ا

  . سالها به خاطر دفاع از اسکندر و نیات او جان خود را در آتن به خطر انداخته بود، پایان داد

وقتی شاه اعالم کرد که مسنترین افرادش را به . ت در ارتش به تمرد علنی و شورش کشیدسرانجام عدم رضای

با تعجب مشاهده کرد که زمزمه ناسازگاري و  داد،مقدونیه بازخواهد فرستاد، و به هر کس پاداش خوبی خواهد 

ومیت دارد، و سربازان میگویند که خدا براي رسیدن به مقصودش احتیاجی به سرباز اشتیاق به رفتن بین همه عم

اعتبار این (اسکندر فرمان داد تا رهبران متمرد را اعدام کردند، و سپس سخنرانی موثري خطاب به سربازان . ندارد

او کرده بودند یادآور شد و  ایراد کرد و ایشان را به آنچه برایشان کرده بود، و ایشان براي) سخنرانی مشکوك است

هایی را که در جنگ به  پرسید کدام یک به قدر او میتواند جاي زخم نشان بدهد، و ادعا کرد که تن او اثر تمام اسلحه

برگردید و بگویید که پادشاهتان را : ((سپس به همه اجازه داد که اگر میخواهند به وطن خود برگردند. کار رفته دارد

. پس از سخنرانی به اطاق خود برگشت و از دیدن سربازان خود ابا کرد)). بی ترك کردیدمیان دشمنان اجن

سربازانش غمزده و پریشان و پشیمان جلوي قصر او به خاك افتادند و از او طلب بخشش کردند و گفتند که اگر آنها 

ظاهر شد، همه گریستند و اصرار  چون عاقبت اسکندر بر ایشان. را مجددا در ارتش خود بپذیرد از آنجا نخواهند رفت

  . کردند او را ببوسند، و پس از اینکه مراسم آشتی برگزار گردید، به چادر خود بازگشتند و سرود شکرگزاري خواندند
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اسکندر، که از اینهمه ابراز احساسات و محبت فریب خورده بود، اندیشه فتوحات و لشکرکشیهاي دیگري در سر 

عربستان دورافتاده را کشید، هیئتی براي اکتشاف سواحل بحر خزر فرستاد، و به فکر طرح مطیع کردن  ;پروراند

لیکن جسم تواناي او در اثر سرما و میخوارگی، و روحش در اثر توطئه افسران و . افتاد هرکولتصرف اروپا تا ستونهاي 

هنگامی که ارتش در اکباتانا بود، عزیزترین دوستش، هفایستیون، مریض شد و در . گشته بودشورش سربازان، ضعیف 

اسکندر آن قدر این همنشین را عزیز میداشت که گویند روزي که ملکه داریوش بر آنها وارد شد و او را با . گذشت

)) ;هفایستیون نیز اسکندر است: ((اسکندر اشتباه گرفته، به او تعظیم کرد، اسکندر با خوش خلقی و متانت گفت

این دو دوست اغلب در یک چادر میخفتند، از یک جام مینوشیدند، و در میدان . انگار که او و اسکندر یکی هستند

اکنون که شاه احساس میکرد نیمی از او به دور افکنده شده، گرفتار شکنجه و درد . جنگ دوشادوش هم میجنگیدند

د دوستش افتاده میگریست، موهاي سر خود را به عالمت عزاداري کوتاه کرد، و روزها ساعتها روي جس. بی پایانی شد

. دستور داد تا پزشکی را که بالین مریض را براي تماشاي مسابقات ترك گفته بود اعدام کنند. از خوردن امتناع نمود

ه راه انداخت، و دستور داد که از خرج برداشت براي او ب) میلیون دالر 60(تشییع جنازه باشکوهی که ده هزار تالنت 

در لشکرکشی بعدي . رب النوع آمون مشورت کنند که آیا اجازه میدهد هفایستیون را چون خدایی پرستش نمایند

. دستور داد قبیلهاي به عنوان قربانی براي روح او قتل عام کنند

به بابل که . سایهوار به دنبالش بود فکر آنکه اخیلس پس از مرگ پاتروکلوس چندان نزیسته بود، چون فرمان مرگ

شبی که با افسرانش عیاشی میکرد، پیشنهاد کرد که در میخواري . بازگشت، بیشتر در مشروبات الکی اصراف کرد

بعد از آن، در . پروماخوس دوازده شیشه شراب خورد و یک تالنت جایزه را برد، و سه روز بعد مرد. مسابقه بدهند

  . ام شرابی را که شش شیشه ظرفیت داشت سرکشیدضیافت دیگري، اسکندر ج

ده روز گرفتار تب بود، و . شب بعد نیز باز شراب فراوان نوشید و، به علت سرماي ناگهانی هوا، تب کرد و بستري شد

در روز یازدهم، به سن سی و سه سالگی، درگذشت . در آن مدت هنوز فرمانهاي ارتش و بحریه را خود صادر میکرد

به نیرومندترین : ((تی سردارانش از او پرسیدند که امپراطوري خود را به چه کسی واگذار میکند، جواب دادوق). 323(

با این وصف، . اسکندر مانند اغلب مردان بزرگ جانشینی که سزاوار خود باشد نیافت و کارش ناتمام باقی ماند.)) فرد

اسکندر در نقش مامور جبر تاریخ، . که اغلب گمان میکنندپیروزیهاي او نه تنها عظیم، بلکه پایدارتر از آنچه بود 

بساط کشور شهرها را برانداخت، و با فدا کردن اندکی از آزادي نسبی شهرها، نظام عظیم و با ثبات پایداري به وجود 

صلح بر نوع حکومت استبدادي که وي برپا کرد و مذهب را براي تحمیل . آورد که اروپا تا آن زمان به خود ندیده بود

سد مابین یونانی و . ملل گوناگون به کار برد، در سرتاسر اروپا تا آغاز ناسیونالیسم و دموکراسی عصر جدید معمول بود

را شکست، راه نفوذ موازین تمدن یونانی را باز کرد، درهاي آسیاي نزدیک را به روي تمدن یونانی گشود، و )) بربر((

شرق مدیترانه را چون تارهاي عظیم بازرگانی به هم مرتبط ساخت، و تجارت . ردحتی تا باکتریا شهرهاي یونانی بنا ک

ادبیات و فلسفه و هنر یونانی را به آسیا آورد، و قبل از اینکه بداند او نیز راه پیروزي مذهب . را آزاد و تشویق نمود

شرقی او را باید آغاز انتقام اقتباس لباس پوشیدن و عادات . شرق را بر غرب هموار ساخته، گرفتار پنجه مرگ شد

. آسیا دانست

بهتر همین بود که اسکندر در اوج ترقی و تعالی بمیرد، زیرا اگر چند سال دیگر زیسته بود بدون شک با ناامیدي و 

شاید اگر بیشتر زنده مانده بود، در اثر شکست و نامرادي، فکورتر و بالغ میشد، و چنانکه . سرخوردگی رو به رو میشد

لیکن بار زیادي بر دوش گرفته بود، و فشار . کرده بود به سیاستمداري بیش از جنگ عالقه پیدا میکرد شروع

نیرو و . نگهداري قلمروي چنان وسیع، و نظارت بر تمام بخشهاي آن محتمال ذهن درخشانش را مختل ساخته بود

البته انتظار بیجایی . در فقط نیرومند بودولی اسکن ;قدرت نیمی از نبوغ را تشکیل میدهد، نیم دیگر اسباب کار است
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مردم او را مانند ناپلئون ستودنی . است، ولی اسکندر فاقد پختگی آرام قیصر و فراست مکارانه آوگوستوس بود

میدانند، زیرا یکتنه علیه نیمی از دنیا برخاست، و ما را به نیروي شگفتی که بالقوه در طبیعت انسان است تشجیع و 

عالوه بر آن، علی رغم خرافات و ظلمها، و بیرحمیهایش، ما نسبت به اسکندر احساس همدردي و . تامیدوار ساخ

دلیري توانا بود، و سر تا سر عمر علیه میراث . محبت میکنیم، زیرا میدانیم که جوان سخاوتمند و پرمحبتی بود

ندیشه تعمیم روشنایی آتن به دنیاي و در تمام جنگها و خونریزیها، ا ;توحشی که در خونش بود دیوانهوار جنگید

  . وسیعتري را مقابل دیدگانش داشت

IV -  پایان یک عصر  

تبعیدیهاي تبی در آتن . چون خبر مرگ اسکندر به یونان رسید، شورش علیه حکومت مقدونی همه جا شیوع یافت

در خود آتن، یعنی جایی که  .نیرویی از میهن پرستان تشکیل دادند و پادگان مقدونی را در کادمیا محاصره کردند

هاي ضد مقدونی که احساس میکردند دعایشان مستجاب  بسیاري از مردم مرگ اسکندر را از خدا میطلبیدند، گروه

به قول . شده است، تاج گل بر سر گذارده و در مرگ اسکندر اسکندري که خدا میخواندندش شادمانی میکردند

براي مدت کوتاهی .)) اند انگار که با دلیري و شجاعت خود او را از بین برده ;سرودهاي پیروزي میخواندند: ((پلوتارك

اول اینکه متهم بود که از هارپالوس رشوه  ;او در دوره اسکندر کامیاب نبود. نوبت قدرت و شکوه دموستن فرا رسید

اکنون واپس . عید بودماه چون اسیري در ترویزن تب 9سپس فرار کرده،  ;گرفته و به این مناسبت زندانی شده بود

. خوانده شده بود، و به سمت سفارت به پلوپونز میرفت تا نیرویی به کمک آتن براي جنگ آزادیبخش آماده سازد

آنتیپاتر پیر، سربازي که عالقه اسکندر را . نیروي متحده به شمال رفت و در کرانون با آنتیپاتر مصاف داد و نابود شد

شت، دشوارترین شرایط را بر شهر آتن تحمیل کرد، و اهالی را ملزم ساخت که نسبت به تمدن و فرهنگ آتن ندا

غرامت جنگی سنگینی بپردازند، پادگان مقدونی را در خاك خود بپذیرند، حکومت دموکراسی و محاکم عدالت را 

 21ر از مجموع هزار نف 12یعنی (تعطیل کنند، آزادي کلیه اتباعی که کمتر از دو هزار دراخما ملک و تمول داشتند 

لغو شود و به نواحی مستعمراتی کوچ داده شوند، و دموستن و هوپرئیدس و دو نفر دیگر از خطیبان ضد ) هزار نفر

دموستن به کاالئوریا گریخت و در معبدي تحصن جست و، چون توسط تعاقب کنندگان . مقدونی را تسلیم کنند

. ه بتواند خود را از مکان مقدس بیرون کشد، جان دادمقدونی محاصره شد، جام زهري نوشید و، قبل از اینک

مورد نفرت اعضاي : او مدتی بود که در آتن از محبوبیت افتاده بود. در همان سال ماتمانگیز، ارسطو نیز درگذشت

ه آکادمی و مکتب ایسوکراتس بود که او را منقد و رقیب خود میدانستند، و میهن پرستان او را موافق و مدافع مقدونی

قسمتهایی از آثارش را  ;مخالفین، مرگ اسکندر را غنیمت شمرده، او را متهم به ناپاکی و بیدینی کردند. میشناختند

و متهمش ساختند که نسبت به هرمیاس، که به دلیل برده بودن نمیتوانست  ;که بدعتآمیز بودند علیه او اقامه کردند

طو بآرامی شهر آتن را ترك کرد و گفت اجازه نخواهد داد آتن بار ارس. خدا باشد، احترامات خدایی مرعی داشته باشد

به خانه مادریش در خالکیس پناه برد و مدرسه خود را به دست . دیگر نسبت به فلسفه مرتکب گناه شود

ا آتنیها او را محکوم به مرگ کردند، ولی نه فرصتی یافتند و نه واجب دانستند که حکم اعدام او ر. تئوفراستوس سپرد

احتماال به علت دل دردي که در فرار عارضش شده بود، یا به طوري که بعضی میگویند به علت خوردن . اجرا کنند

وصیتش مظهر مهربانی و توجه نسبت به زن . سم، چند ماه بعد از فرار از آتن، در سن شصت و سه سالگی، فوت کرد

  . دوم، خانواده، و غالمانش بود

 ;مرگی بود که عامل مهلکش اختالالت درونی نظام بود. در عین حال طبیعی بود مرگ دموکراسی یونان خشن و

کشور شهر آتن عدم توانایی خود را در حل مشکالت دولتی نشان داده . شمشیر مقدونیها تنها ضربه نهایی را وارد کرد

را تا حدودي جایگزین علی رغم کوششهاي گورگیاس، ایسوکراتس، و افالطون، که میخواستند انضباط دوریایی . بود
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آزادمنشی یونیایی نمایند، حکومت در حفظ نظم داخلی و دفاع خارجی، و در آشتی دادن خودمختاري با ثبات و 

نزاع . قدرت ملی درمانده بود، و عشق به آزادي هرگزسوداي جهانگیزي و تشکیل امپراطوري را مهار نکرده بود

مجلس شورا، . ی را تبدیل به مسابقهاي براي غارت قانونی نموده بودطبقاتی سختتر و افسارگسیختهتر شده، دموکراس

که در روزهاي اولیه اصیل و وزین بود، تبدیل به جمع اراذل و اوباشی شده بود که نسبت به هر مقام یا موقعیت 

یرومند اعضاي آن ضعیف کش، ولی در مقابل ن. باالیی کینه توزي کرده، محافظه کاري و اعتدال را طرد مینمودند

چاپلوس بودند، در هر مورد به نفع خود راي میدادند، و بر ثروتمندان چنان مالیاتی بسته بودند که ابتکار و پشتکار و 

خود آزادي موجب از  ;فیلیپ و اسکندر و آنتیپاتر آزادي را در یونان از بین نبردند. عقل معاش را در اشخاص میکشت

ان برقرار ساختند، برعکس، چندین قرن بیشتر دوام کرد و در سرتاسر مصر نظمی که ایش. بین رفتن آزادي شده بود

و مشرق زمین تخم تمدنی پاشید که در غیر آن صورت احتمال داشت، به دلیل هرج و مرج جبارانهاش، در نطفه 

. نابود شود

نه طی چند ماه آن قدر ولی آیا نظامهاي سلطنتی یا اولیگارشی بهتر از دموکراسی رفتار کرده بودند جباران سی گا

هنگامی که . علیه جان و مال مردم مرتکب تجاوز شدند که دموکراسی در طی چند سال قبل از آن نشده بود

دموکراسی در آتن هرج و مرج آشوب برپا کرده بود، حکومت سلطنتی نیز در مقدونیه هرج و مرج و آشوب به وجود 

با تحریک و توطئه یکدیگر را به قتل  ;ه، مردم را علیه هم میشوراندندوارثان تخت و تاج به جان هم افتاد: آورده بود

ضعف و . و تازه از شکوفایی ادبیات، علم، فلسفه، و هنر نیز خبري نبود ;و آزادي مردم را مختل میساختند ;میرساندند

ي، گر چه به کوچکی کشور شهرهاي یونان براي پیشرفت فردي، بخصوص در معنویات، زمینه مهیاتري بود و آزاد

فردگرایی به قیمت نابودي گروه تمام میشود، ولی در . قیمت گزاف حاصل میشد، بر باروري مغزهاي یونانی افزوده بود

ولی چون مرد، مردم پی بردند  ;دموکراسی یونان فاسد و ناتوان بود و میبایست بمیرد. ابتدا شخصیت را نضج میدهد

و تمامی نسلهاي دنیاي قدیم به عقب برگشته، عهد پریکلس و افالطون را  ;که دوران شکوفایی آن چه زیبا بوده است

  . اوج ترقی یونان و تمام تاریخ بشریت دانستند
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فصل بیست و سوم

  یونان و مقدونیه

  

I  -  مبارزه در راه کسب قدرت  

ته را به ادوار، سالها، و حوادث ها، افراد، و اشیا تقسیم میکند، مورخان نیز گذش همان طور که اندیشه دنیا را به گروه

یونان . تاریخ جهش ندارد: ولی تاریخ، مانند طبیعت، تنها تداوم را در میان تغییر میشناسد. منقسم مینمایند

و مظهر جوانی و )) عصر جدید((بلکه آن را شروع  ;تلقی نکرد)) انتهاي یک عصر((هلنیستی مرگ اسکندر را 

ینان داشتند که به عالیترین مرحله رشد و بلوغ فکري رسیدهاند و رهبرانشان، جز مردم یونان اطم. نیرومندي دانست

این پندار از چند لحاظ صحیح . اسکندر که قابل مقایسه با هیچ کس نبود، به عظمت و اقتدار رهبران گذشته هستند

 ;سه جهت پیشرفت نمودتمدن یونان همراه آزادي آن نمرد، بلکه بر عکس سرزمینهاي جدیدي تسخیر کرد و از . بود

. زیرا به وجود آمدن امپراطوریهاي بزرگ محدودیتهاي سیاسی ارتباطات کوچنشینی و بازرگانی را از میان برداشت

و نه تنها گل یونیایی  ;یونانیها که هنوز هوشیار و فعال بودند هزار هزار به آسیا، مصر، اپیروس، و مقدونیه ریختند

فرهنگ یونانی راه خود را به سوي آسیاي صغیر، فینیقیه، فلسطین، سوریه، بابل، و  دوباره شکفت که خون و زبان و

ادب و  ;روح یونانی هرگز به این حد اشتیاق و دلیري نشان نداده بود. بینالنهرین و حتی باکتریا و هندوستان باز کرد

  . هنر آن هم فتحی به این عظمت نکرده بود

زیرا بعد از او وسعت و  ;ادت دارند تاریخ یونان را با اسکندر تمام کنندشاید به همین دلیل است که مورخان ع

نه تنها پس از اسکندر سه . پیچیدگی دنیاي یونان وحدت نظر تاریخی یا تسلسل داستان مورخان را بر هم میزند

ه وجود حکومت مقدونی و سلوکی و مصر تاسیس یافت، بلکه صدها کشور شهر یونانی با مدارج مختلف استقالل ب

آمد، چندین اتحادیه و جامعه تشکیل شد، حکومتهاي نیمه یونانی در اپیروس، یهودا، پرگامون، بیزانس، بیتینیا، 

کاپادوکیا، گاالتیا، و باکتریا تشکیل شد، و در مغرب، ایتالیاي یونان و سیسیل بود که بین کارتاژ کهنسال و روم جوان 

ریشه اسکندر که شکافهایی در حوزه زبان، ارتباطات، عادات، و مذهب  امپراطوري بدون. در حال متالشی شدن بود

او بعد از خود به جاي یک نفر مقتدر چند نفر به . استحکام آن را متزلزل میساخت، چندان بعد از مرگ او دوام نکرد

گونه اندیشه وسعت و پراکندگی قلمرو جدید هر . جاي گذارده بود، و هیچ کدام به کمتر از سلطنت قانع نمیشدند

الزمه حکومت خودمختاري، به عقیده یونانیها، وجود کشور شهرهاي کوچکی بود که مردم . دموکراسی را باطل میکرد

از آن گذشته، مگر فیلسوفان دموکراسی آتن، . آنها بتوانند در مواقع خاص در محل معینی گرد هم جمع شوند

انده، آن را باطل نشمرده بودند جانشیان اسکندر که دموکراسی را سبب تشدید جهل و رشک و هرج و مرج نخو

خوانده میشدند سرداران مقدونی بودند که مدتها به حکومت شمشیر عادت کرده، از ) جانشینان(دیادوخوي 

پس از چند نزاع کوچک، که در نتیجه آنها . دموکراسی جز مشورت اتفاقی با مستشاران خود چیزي نمیفهمیدند

آنتیپاتر مقدونیه ). 321(یان برداشته شدند، تمام امپراطوري اسکندر به پنج قسمت تقسیم شد منازعان ضعیفتر از م

اینها . و بطلمیوس مصر را ;سلوکوس بابل را ;آنتیگونوس آسیاي صغیر را ;لوسیماخوس تراکیا را ;و یونان را برداشت

از آن به بعد، جز در چند . نکردند هیچ کدام زحمت گرفتن موافقت شوراي کشور شهرهاي یونان را به خود هموار

. فاصله زمانی نامنظم در یونان، و جمهوري اشرافی روم، حکومت سلطنتی تا انقالب بزرگ فرانسه در اروپا مستقر ماند

اصل اساسی حکومت سلطنتی قدرت . اصل اساسی دموکراسی آزادي است که ممکن است به هرج و مرج منتهی شود

 - 338(از فیلیپ تا پرسئوس و از پودنا تا خایرونیا . و انقالب و جنگ منتهی گردداست که ممکن است به ظلم 
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، جنگهاي داخلی و خارجی بین کشور شهرها جاي خود را به جنگهاي داخلی و خارجی پادشاهان داد، زیرا )168

مان رنسانس در در یونان، مانند ز. عواید حکومت صدها سردار را براي تصاحب تخت و تاج به جان هم میانداخت

وقتی آنتیپاتر مرد، آتن مجددا انقالب کرد و فوکیون پیر را، که به نام آنتیپاتر . ایتالیا، جنگ و کشتار فراوان بود

، حق راي را )318(پسر آنتیپاتر، به نام کاساندروس، آتن را دوباره تسخیر کرد. عادالنه بر آتن حکومت میکرد، کشت

اراي هزار دراخما سرمایه بودند تعمیم داد، و حکومت آنجا را به دست فیلسوف و بین طبقات مردم تا کسانی که د

آتن در زمان حکومت این شخص ده سال در صلح و فراوانی به سر . عالم و هنردوست زمان، دمتریوس فالرومی، سپرد

سر این اندیشه در بر . رویاي اتحاد امپراطوري اسکندر را میدید) یک چشم(در این زمان، آنتیگونوس اول . برد

. به دست اتحادیهاي شکست خورد و آسیاي صغیر را به نفع سلوکوس اول از دست داد 301ایپسوس در سال 

، یونان را از اسارت مقدونیها نجات داد و به آتن دوازده سال دیگر )فاتح شهرها(پسرش، دمتریوس پولیورکتس 

م شد، روسپیها را با خود به شهر برد و در قصري که در دموکراسی بخشید، در پارتنون میهمان عالیقدر شهر اعال

پیروزي  کشاند،اختیارش گذاشته بودند سکونت داد، عدهاي از جوانان را به علت هرزگیهاي خود به دیوانگی 

، رودس را شش سال به کمک ابزار جنگی )308(درخشانی در دریا نزدیک قبرس بر بطلمیوس اول به دست آورد 

، با اسکان یک پادگان نظامی به آزادي )294(جدیدي بدون نتیجه محاصره کرد، خویشتن را شاه مقدونی اعالم کرد 

آتن خاتمه داد، خود را گرفتار جنگهاي بیشمار تازهاي کرد، و باالخره شکست خورد و به دست سلوکوس اسیر شد و 

. کردبا زهر خودکشی 

از اوضاع شرق مدیترانه، که در نتیجه مبارزه  برنوس،، یک دسته از سلتها یا گلها، به فرماندهی )279(چهار سال بعد 

  . براي کسب قدرت در هم بود، استفاده کردند و از مقدونیه گذشته وارد یونان شدند

برنوس به کشور شهرهاي ضعیف یونانی، به ثروت فراوان آنها، به نذور معابد، و به مقادیر فراوان : ((ویدپاوسانیاس میگ

قسمتی از ارتش نیز . در آن زمان انقالبی در مقدونیه به رهبري آپولودوروس روي داد.)) طال و نقره موجود حمله برد

گلها، که . ر چند گاه یک بار روي میداد، کمک کرددر انقالب شرکت کرده، به فقیران در غارت ثروتمندان، که ه

هاي مخفی گردنه ترموپیل را یافته، وارد شهر شدند، بی ریا کشت و کشتار  بدون شک بلدي از اهل یونان داشتند، راه

 در آنجا با سربازان یونانی، و طوفانی که مردم میگفتند آپولون در. و غارت کردند، و به سوي معبد دلفی پیش رفتند

بقایاي گلها به . دفاع از معبد خود برانگیخته، رو به رو شدند، شکست خوردند و برنوس سرافکنده خود را کشت

  : پاوسانیاس چنین میگوید. آسیاي صغیر رفتند

خون قربانیها را  ;آنها کلیه مردها و همچنین پیرزنان را قتل عام کردند و کودکان شیرخوار را زیر پستان مادر کشتند

آنها که زنده ... زنهاي شرافتمند و دوشیزگان نوجوان خودکشی کردند. ند و با گوشت آنها مهمانی میکردندمیخورد

بعضی از زنها خود را به روي شمشیر گلها میانداختند و از مرگ ... میماندند گرفتار همه گونه رنج و عذاب میشدند

، آن بربرهاي بیرحم به نوبت از آنها هتک ناموس کرده، استقبال میکردند، دیگران از نبودن آذوقه و بیخوابی میمردند

   .میگرفتنداز زنده و مرده آنان کامل دل 

یونانیان آسیا پس از سالها رنج و مرارت موفق شدند مهاجمان را با پول خریده، وادارند که به نواحی شمالی فروگیا 

  . ، تراکیا، و بالکان عقب بنشینند)آنجایی که به نام گاالتیا معروف شدیعنی (

تنها بیزانس . مدت پنجاه سال گلها از سلوکوس اول و شهرهاي یونانی سواحل آسیا و دریاي سیاه باج میگرفتند

همان طور که امپراطوران و سرداران رومی در قرن سوم میالدي  .میپرداختدویست و چهل هزار دالر در سال به آنها 

سرگرم بیرون راندن مهاجمان بربر بودند، پادشاهان و سرداران پرگامون، سلوکیه، و مقدونیه نیز در قرن سوم قبل از 

باستان در سرتاسر تمدن دنیاي . میالد قسمت زیادي از هم و وقت خود را صرف بیرون راندن مهاجمان سلتی کردند
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شهامت رواقی . تاریخ خود در سواحل دریایی از توحش میزیست و بارها مورد خطر طوفان و نابودي قرار گرفت

اما فلسفه رواقی اینک، دقیقا  ;شارمندان، که همواره از فلسفه رواقی نیرو میگرفت، زمانی این خطر را پس رانده بود

. ود را پی میریخت، در یونان رو به مرگ بوددر زمانی که شکلبندي کالسیک و عنوان خ

لقب داشت، گلها را از مقدونیه بیرون )) گوناتاس((آنتیگونوس دوم، پسر دمتریوس پولیورکتس، که به دلیلی نامعلوم 

. مقدونیه را با کفایت و اعتدال اداره کرد) 239 - 277(راند، شورش آپولودوروس را خواباند، و سی و هشت سال تمام 

گشاده دستی به ادبیات و علم و فلسفه کمک کرد، شاعرانی چون آراتوس سولی را به دربار خود خواند، دوستی با 

پایداري با زنون رواقی بنا نهاد، و اولین نفر از سلسله نامنظم پادشاهان فیلسوف مآبی بود که نسلشان با مارکوس 

در . شش خود را براي حفظ آزادي مصروف داشتدر زمان سلطنت او بود که آتن آخرین کو. آورلیوس منقرض شد

، حزب ملیون به رهبري شاگرد جوان زنون به نام کرمونیدس حکومت را در دست گرفت، از مصر کمک 267سال 

آنتیگونوس سر فرصت به آتن تاخت و شهر را مجددا . گرفت، سربازان مقدونی را بیرون راند و آزادي آتن را اعالم کرد

او در پیرایئوس، . ولی رفتارش با آتنیها زیبنده کسی بود که به فلسفه و کهولت احترام میگذارد، )262(تسخیر کرد 

. ها بر کنار نگاه داشت ساالمیس، و سونیون پادگانهایی مستقر ساخت و آتن را از دخول و شرکت در جنگها و اتحادیه

  . جز این، از هر لحاظ شهر را کامال آزاد گذاشت

، آیتولیاي 279در حدود سال . هاي مختلف با نظم و انضباط آشتی دادند نیز آزادي را به راهشهرهاي دیگر یونان 

صغیر که ساکنانش مردمی بودند چون مقدونیها، کوهنشینهاي نیمه بربري که هرگز کامال مسخر کسی نشده بودند، 

در همان زمان اتحادیه . ی نمودندشهرهاي شمالی یونان عمدتادر حوزه دلفی را متشکل ساخته وارد اتحادیه آیتولیای

آخایایی، که مرکب از پاتراي، دومه، پلنه، و شهرهاي دیگر بود، بسیاري از شهرهاي پلوپونزي را به عضویت در اتحادیه 

ها، شهرداریهاي کشور شهرهاي عضو اتحادیه، امور داخلی را اداره میکردند،  در هر یک از این اتحادیه. خود جلب کرد

امی و مناسبات خارجی به شوراي فدرال و فرمانده کل واگذار شده بود، که توسط شارمندانی که ولی امور نظ

مجمع سالیانه اتحادیه آخایایی در شهر . ها را داشتند انتخاب میشدند صالحیت شرکت در مجامع سالیانه اتحادیه

ها مسئول حفظ صلح و تعیین اوزان و  هر یک از اتحادیه. آیگیون، و مجمع اتحادیه دیگر در شهر ترموس منعقد میشد

این موفقیت بزرگ در امر همکاري و اشتراك مساعی با . مقیاسهاي مشترك و سکه زنی در سرتاسر قلمرو خویش بود

. یکدیگر قرن سوم را از لحاظی نسبت به عصر پریکلس از لحاظ سیاسی ممتاز میکند

این تمیستوکلس جوان در سن . لت مقتدر درجه اولی شداتحادیه آخایایی به دست آراتوس سیکوئونی تبدیل به دو

بیست سالگی سیکوئون را با یک حمله شبانه با کمک معدودي از همراهان خود از دست دیکتاتور آن نجات داد، و به 

کمک فصاحت بیان و مذاکرات زیرکانه خود تمام شهرهاي پلوپونز، جز اسپارت و الیس، را وادار به پیوستن به اتحادیه 

او به . به سمت فرمانده کل خود انتخاب کردند) 235 - 245(نمود، و آنها نیز او را همه ساله براي مدت ده سال 

کمک چند صد نفر مخفیانه وارد شهر کورنت شد، بر صخره غیر قابل دسترس آکروکورینتوس صعود کرد، سربازان 

  . مقدونی را تارو مار نمود، و آزادي شهر را به دست آورد

  . نجا به پیرایئوس رفت، با رشوه پادگان نظامی مقدونی را وادار به تسلیم نمود، و آزادي آتن را اعالم کرداز آ

و با وجود عدم  ;از آن لحظه به بعد، تا تصرف شهر به دست رومیها، آتن از خودمختاري بیهمتایی برخوردار بود

هایش آن را پایتخت دنیاي یونان نموده  ند، زیرا دانشگاهتوانایی نظامی، شهرهاي دیگر یونان قصد تجاوز به آن را نکرد

  . آتن دوباره به فلسفه بازگشت و با رضایت از میدان سیاست خارج شد. بود

پس از آن، دو اتحادیه در اوج قدرت خود، به علت جنگهاي متعدد با یکدیگر و تنازع طبقاتی درونشان، رو به ضعف 

سختی را با اتحادیه آخایایی )) اجتماعی((لیایی به کمک اسپارت و الیس جنگ ، اتحادیه آیتو220در سال . گذاشتند
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اتحادیه در تمام شهرها پشتیبان احزاب ثروتمندان . آراتوس مدافع آزادي حامی ثروت نیز بود. و مقدونی آغاز کرد

ت تشکیل میشد شرکت اتباع بیچیز شکایت میکردند که نمیتوانند در جلسات مجامع اتحادیه که در نقاط دوردس. بود

کنند و در واقع فاقد آزادي بودند، و نسبت به آن آزادي که معنایش وجود داشتن تمام امتیازات براي زیرکان و 

به همین دلیل هم روز به روز بیشتر مجذوب عوامفریبانی میشدند . استثمار افراد ضعیف و ساده بود، تردید میکردند

وتمندان قرن ماقبل، مستمندان شروع به آن کردند که مقدونیها را بر حکومت چون ثر. که مبلغ تقسیم اراضی بودند

  . خود ترجیح دهند

آنتیگونوس به عنوان نایب . اما خود مقدونیه نیز در اثر صداقت زیاد از حد آنتیگونوس سوم رو به اضمحالل بود

فیلیپ به سن بلوغ رسد حکومت را  السلطنه ناپسري خود فیلیپ قدرت را در دست گرفته، و وعده داده بود که چون

شکاکان عصر او را دوسون، یعنی وعده دهنده، لقب داده بودند، زیرا ظاهرا تصور میکردند که او دروغ . به او بازگرداند

فیلیپ پنجم در سن هفدهسالگی سلطنت پر از دسیسه و جنگ و  221ولی وي به وعده وفا کرد، و در سال . میگوید

زن پسر آراتوس . فیلیپ مرد دلیر و توانایی بود، ولی زیرکیی فارغ از هر گونه مرام اخالقی داشت .جدالی را آغاز کرد

را فریفت، آراتوس را زهر داد، پسر خود را به اتهام توطئه کشت، و ضیافتهایی میداد که در آنها با شراب زهرآلود هر 

دونیه را وسیع و ثروتمند کرد، و رونق و جمعیتی او مق. که را در سر راه هدفهاي خویش مییافت از میان برمیداشت

، هراسناك از قدرت روزافزون روم، 215لیکن در سال . به آن داد که در یکصد و پنجاه سال گذشته سابقه نداشت

یک سال بعد روم به مقدونیه اعالن جنگ . مرتکب اشتباه بزرگ تاریخی خود شد و با هانیبال و کارتاژ متحد گردید

  . به فتح یونان کرد داد و شروع

II - مبارزه در راه کسب ثروت  

، 310آتنایوس، که گزارشش بیشتر از شایعه قابل اعتماد نیست، خبر میدهد که دمتریوس فالرومی، در حدود سال 

 400000، و بردگانش 10000، خارجیان آن 21000مطابق این سرشماري شارمندان آتن . در آتن سرشماري کرد

به احتمال زیاد تعداد . خر باورنکردنی است، ولی مدرکی در دست نیست که آن را ابطال نمایدعدد آ. نفر بودند

غالمان کشاورز زیاد شده بود، امالك بزرگتر شده، و بیش از پیش توسط بردگانی کشت میشده که تحت نظر یک 

وارو صحبت از پنجاه کتاب . ددر این نظام، کشاورزي علمیتري به وجود آم. ناظر براي مالکین غایب کار میکردهاند

حتی در قرن چهارم . ولی فرایند فرسایش و آب شدن و از بین رفتن یخها زمینها را ویران کرده بود. کشاورزي میکند

م افالطون اظهار نظر میکند که باران و سیل به مرور زمان قسمت حاصلخیز زمینهاي زراعتی آتیک را شسته و  ق

بسیاري از زمینهاي زراعتی . نده آن مانند استخوابندیی بود که گوشت آن ربوده شده باشدهاي باقیما برده بود، و تپه

جنگلهاي یونان از بین . آتیک در قرن سوم خاك غنی خود را از دست داده، و در نتیجه مزارع متروك شده بودند

تمام شده، تقریبا متروك شده  معادن الئوریون. رفته، و چوب را، مانند غذا، میبایستی از خارج وارد کشور نمایند

بودند، نقره ارزانتر از اسپانیا به دست میآمد، و معدنهاي طالي تراکیا که روزي ثروت خود را در آتن میریختند، اکنون 

  . هاي آن را زینت میدادند خزانه مقدونیه را انباشته، سکه

عت و تنازع طبقاتی در شهرها افزونی در همان هنگام که منبع استقالل و آزادي فردي در دهات خشک میشد، صن

هاي کوچک و غالمانی که در آنها کار میکردند، در آتن و سایر شهرهاي بزرگ دنیاي یونان رو  تعداد کارخانه. مییافت

تا  150(سوداگران برده به دنبال ارتشها میرفتند، اسیران را میخریدند، و آنها را نفري سه تا چهار مینا . به ازدیاد بود

در اذهان عمومی نسبت به خوبی یا . در شهرهاي بزرگ برده فروشی از قبیل دلوس و رودس میفروختند) دالر 200

احساسات بشردوستی که . بدي این عمل قدیمی، یعنی برده فروشی، از لحاظ اقتصادي یا اخالقی تردیدهایی راه یافت

اجیر کردن . ه امتیازات نژادي توجهی نداشتروح خالی از تعصب جهان وطنی عصر ب. محصول فلسفه بود پدیدار شد
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کارگر، که به هنگام عدم استفاده میشد سرباز بودجه عمومیشان کرد، غالبا ارزانتر از نگهداري برده تمام میشد، زیرا 

. که هزینه نگاهداري به طور مداوم بر عهده صاحبان آنها بود

بازرگانی در شهرهاي قدیمی رو به . حظهاي افزایش یافته بوددر اواخر این دوره آزاد ساختن بردگان به طور قابل مال

برخالف پیرایئوس، بندرهاي یونانی در آسیا و مصر توسعه . فتور گذاشته بود، ولی در شهرهاي جدید نضج مییافت

مییافتند، و حتی در خود خاك یونان بندرهاي خالکیس و کورنت بودند که قسمت اعظم تجارت یونان را انحصار 

از شهرهایی که از نظر سوق الجیشی اهمیت داشته، و مجهز بودند انطاکیه، سلوکیه، رودس، اسکندریه، و . بودند کرده

بانکدارها چندین برابر شدند و نه . سیراکوز سیل تجارت عبور میکرد و روحیه بین المللی و شکاکیت را توسعه میداد

برخی از شهرها، مانند دلوس و بیزانس، بانکهاي . نیز وام میدادند تنها به بازرگانان و مالکین، بلکه به شهرها و دولتها

، آنتیمنس 324در . دولتی داشتند که محل نگهداري پولهاي دولت بود، و توسط کارمندان دولتی اداره میشدند

رودسی اولین سیستم بیمهاي را که بر ما معلوم است تاسیس کرد، و در مقابل حق بیمهاي معادل هشت درصد 

هاي شاهان ایران و به جریان افتادن سریعتر  آزاد ساختن اندوخته. رت فرار بردگان را به صاحبان آنها میپرداختخسا

دالل بازي نضج گرفت، ولی هنوز . پول، نرخ تنزیل را در قرن سوم به ده درصد و در قرن دوم به هفت درصد تنزل داد

د کردن تولید، قیمتها را باال میبردند و عدهاي تبلیغ میکردند بعضی از استفاده جویان، با محدو. سازمان یافته نبود

نرخ اجناس به طور کلی باال بود و دلیل آن . که محصوالت کشاورزي محدود شود تا قوه خرید کشاورزان افزایش یابد

همان هم باز جاري شدن گنجهاي هخامنشی در بازار دنیا به توسط اسکندر بود، ولی در عین حال و تا حدودي به 

ثروت ثروتمندان چندان . دلیل، بازرگانی آسان شد و تولید افزایش یافت و باالخره نرخ اجناس به حال عادي برگشت

هاي پولدارها مجلل و  ها تبدیل به کاخهاي مجلل شد، اثاث و کالسکه خانه. شد که در تاریخ یونان هیچ سابقه نداشت

وردن توام با میگساري و عیش و عشرت شد، و زنها غرفه نمایش باشکوه گردید، تعداد خدمه افزونی یافت، غذا خ

  . ثروت شوهران خود گردیدند

در . وقتی نرخها تنزل کرد، دستمزدها کم بسرعت تنزل یافتند ;به نسبت قیمتهاي روزافزون، دستمزها پایین بود

د، و خالصه سبب گردید که نتیجه کارگران نمیتوانستند تشکیل عائله دهند و تجرد و فقر و کم جمعیتی حاصل ش

سطح اشتغال پایین آمد و نامنظم گردید، و هزاران نفر کارگر . فاصله اقتصادي بین کارگران آزاد و بردگان کم شود

شهرهاي مرکزي را ترك کرده، به عنوان داوطلب داخل قشونهاي خارجی شدند، یا در عزلت دهات فقر خود را پنهان 

عانه گندم دستگیري مینمود، و ثروتمندان با هدیه کردن بلیط مجانی براي جشنها و دولت آتن از فقرا با ا. کردند

ثروتمندان در پرداخت دستمزد خساست میکردند، ولی در بخشش سخاوتمند . مسابقات آنها را سرگرم میساختند

جات میبخشیدند، از اغلب بدون منفعت به شهر خودشان قرض میدادند، با اعانات بزرگ آنها را از ورشکستگی ن. بودند

ها و  هاي خود کارهاي عام المنفعه میکردند، معبد و دانشگاه میساختند، و پاداشهاي گزاف براي مجسمه سرمایه

فقیران علیه ثروتمندان اتحادیه تشکیل میدادند، ولی در مقابل . اشعاري که از آنها یا براي آنها ساخته میشد میدادند

مضافا به اینکه دهقانان فوقالعاده محافظهکار بودند و  ;از دستشان ساخته نبودقدرت و زیرکی آنها چندان کاري 

آزادي استعدادهاي . دولتهاي دوست همیشه آماده بودند که براي سرکوبی هر گونه شورش به کمک ثروتمندان بروند

. سرمایه را موجب شد نامساوري مردم در اندوختن ثروت یا از گرسنگی مردن، دوباره مانند زمان سولون تمرکز بیحد

سخنگویان این مکاتب ابطال قرضها، تقسیم . فقیران باز بیشتر به وعظهاي مکاتب اجتماعی و اشتراکی گوش میدادند

  . اراضی، و مصادره ثروتهاي بزرگ را تبلیغ میکردند، و آنهایی که پر دل بودند گاهی الغاي بردگی را میخواستند

هاي فاضله شدند زنون رواقی جامعه  ن براي جبران آن مشغول خلق مدینهعقاید مذهبی که ضعیف شد، فیلسوفا

شورشگران ) م ق 250(بعد از او شاگردش یامبولوس  ;توصیف کرد) م ق 300(اشتراکی ایدئالی را در جمهوریت 
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. اختمیگذشت ملهم س) احتماال سیالن(یونانی را با داستان عاشقانه خود که در جزیره خجستهاي از اقیانوس هند 

  . در این جزیره، مردم همه نه تنها در حقوق، بلکه در استعداد و هوش مساوي هستند

نه فقر . هر یک به نوبت حکومت را به دست میگیرد. همه برابر کار میکنند و بالتساوي از محصول برداشت مینمایند

اوان تولید میکند و مردم در صلح طبیعت به اقتضاي خود میوه فر ;در آنجا وجود دارد و نه ثروت و نه جنگ طبقاتی

پرینه معادن نمک، : بعضی از دولتها برخی از صنایع را ملی کردند a.و فراوانی و محبت کامل زندگی مینمایند

لیکن دولت نیز مانند کارفرماهاي خصوصی دستمزد . هاي نساجی، و رودس و کنیدوس سفالسازي میلتوس کارخانه

جنگ طبقاتی دامنه دارتر  ;شکاف بین فقیر و غنی عمیق شد. ز کار بردگان میکشیدقلیل میداد و حداکثر منفعت را ا

فریاد نفرت طبقات از یکدیگر بلند بود، و شورش، کشت و کشتار، فشار سیاسی، اختناق، تبعید، و . از هر موقع گردید

میشد، دسته مخالف را  هر گاه دستهاي پیروز. نابودي اموال و زندگی مردم در شهرهاي جدید و قدیم غلبه داشت

و چون تبعیدیها به قدرت برمیگشتند همانگونه انتقام میکشیدند و دشمنان  ;تبعید میکرد و اموالش را غصب مینمود

آیا نظامی اقتصادي که چنین گرفتار ناامنی و اغتشاش باشد میتواند ثبات داشته باشد . خود را به قتل میرساندند

ان را جنگ طبقاتی چنان متالشی ساخته بود که مردمان و صنایع از آنها بعضی از کشور شهرهاي قدیمی یون

. میگریختند، در خیابانها علف میرویید و گاو و گوسفند در آنها میچرید

سال قبل از میالد، از نظر ثروتمندي محافظه کار بعضی از مراحل بیزمان این نزاع را اینطور شرح  150پولوبیوس، در 

  : میدهد

جمعیت را آماده رشوه گرفتن میکنند، محاسن دموکراسی از بین میرود و دولت تبدیل ) رهبران افراطی( وقتی اینان

زیرا همینکه مردم عادي عادت کردند از کیسه دیگران ارتزاق کنند و امیدوار شدند . به حکومت زور و قلدري میشود

پیدا کنند که به قدر کافی جاه طلب و دلیر  که میتوانند از ثروت همسایهشان معیشت نمایند، به مجردي که رهبري

حاصل آن همین مجامع طوفانی، قتل، تبعید، و تقسیم زمین . حکومت ظلم و ستم برقرار خواهند ساخت... باشد

  . خواهد بود

شقاوت بی حد و حصر . جنگ و جنگ طبقاتی یونان را چنان تضعیف کرد که بآسانی به دست روم مغلوب شد

صول و تاکستانها و باغهاي میوه، ویرانی خانه دهاقین، و فروختن اسیران به بردگی شهرها را یکی فاتحان، نابودي مح

چنین سرزمینی که در اثر نفاق و فرسایش و . پس از دیگري به خرابی کشید و آنها را آماده براي دشمن نهایی نمود

یع شده بود، دیگر نمیتوانست با دشتهاي تباهی جنگلها و کار سست و از روي بیعالقگی اجاره داران و بردگان ضا

 ;شهرهاي شمالی دیگر سر راه تجارت شرق و غرب نبودند. زرخیر رودهاي اورونتس، دجله، فرات، و نیل رقابت کند

الجرم کشتیهاي خود را از دست داده، و نمیتوانستند منابع و مخازن غلهاي را که آتن و اسپارت در روزهاي اوج خود 

مرکز قدرت، و حتی مرکز ادب و هنر، به آسیا و مصر، که یونان هزار سال قبل متواضعانه . ي کنندداشتند نگاهدار

  . ادب و هنر خود را از آنها آموخته بود، بازگشت

III  -  مبانی انحطاط  

 خدایان شهرها در دفاع از آنها درمانده بودند، مذهب تاوان آن را ;شکست کشور شهرها انحطاط مذهب را تسریع کرد

جمعیت شهرها با بازرگانان خارجی، که با زندگی مدنی و مذهبی آنها وجه اشتراکی نداشتند و شکاکی . میداد

اساطیر محلی باستانی فقط بین دهقانان و . آمیخته به طنزشان در روحیه مردم اثر میگذاشت، مخلوط شده بودند

صیلکرده از آنها در شعر و هنر استفاده میکردند، مردم تح ;مردم ساده شهري و در مراسم و تشریفات باقی مانده بود

ایشان  ;بردگان نیمه آزاد سخت آنها را مورد حمله قرار میدادند، وطبقات باال براي اعاده نظم آن را مفید میدانستند

گسترش دولتهاي بزرگ موجب هم هویت شدن خدایان و در نتیجه زمینه ساز عقاید . بیدینی را محکوم میشمردند
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مردم ) همه خدایی(ستی مبهمی شد، در حالی که فیلسوفان میکوشیدند راهی براي مشرب وحدت وجودي یکتاپر

، شخصی به نام 300در حدود سال . باسواد پیدا کنند که ظاهرا چنان با عقاید افراطی مذهبی ناسازگار نباشد

آن چنین نوشت که خدایان یا هاي مقدس تدوین کرد و در  کتابی به نام نوشته) در سیسیل(ائوهمروس مسانایی 

نیروهاي مختلف طبیعتند که بشر به آنها شخصیت انسانی داده یا، به احتمال بیشتر، قهرمانان انسانی هستند که 

اساطیر تمثیلهایی . مردم به خاطر خدمات آنها نسبت به خود یا از روي تصور عمومی صورت خدایی به آنها دادهاند

از این قرار زئوس قهرمانی بود که در کرت مرده . در اصل یادبود مردگان بوده است بیش نیستند، و تشریفات مذهبی

بود، آفرودیته موسس و بینانگذار فاحشگی بود، و داستان کرونوس که کودکان خود را بلعید در واقع راهی براي آن 

شدیدي در یونان قرن  این کتاب تاثیر ضد خدایی. بود که گفته شود آدمخواري روزي در زمین وجود داشته است

این خال . شکاکیت، در هر حال، ایجاد ناراحتی میکند و در قلب و روح آدم ساده خلئی ایجاد مینماید .داشتسوم 

اه را براي آیینهاي فتوحات اسکندر و پیروزیهاي فلسفه ر. دیري نمیگذرد که مجذوب آیین فریبنده جدیدي میشود

آتن قرن سوم چنان مورد حمله آیینهاي خارجی قرار گرفته بود، و تقریبا تمام آنها چنان وعده . جدید باز کرده بود

بهشت داده تهدید به جهنم میکردند، که اپیکور، چون لوکرتیوس در قرن اول، احساس کرد که الزم است مذهب را 

معبدهاي جدید، حتی در آتن، به ایسیس، سراپیس، بندیس، آدونیس، و . ددشمن آرامش فکري و لذت زندگی بخوان

اسراسر الئوسی اشاعه یافت، و در مصر، ایتالیا، سیسیل، و کرت مورد تقلید . خدایان خارجی دیگر پیشکش میشدند

. ی ماند، تا هنگامی که در مسیحیت جذب شد، محبوب القلوب باق)رها سازنده(دیونوسوس الئوتریوس . قرار گرفت

. اورفیسم چون با آیینهاي شرقی، که خود از آنها پدید آمده بود، مجددا تماس پیدا کرد، فداییان تازهاي پیدا نمود

آیین جدید شرقی تمام مردان و زنان را  ;مذهب قدیمی آریستوکراتیک بود و خارجیها و بردگان را مستثنا ساخته بود

. د زندگانی جاوید را به همه یکسان میداداز بیگانه و غالم و آزاد میپذیرفت و نوی

میکشد مبین آن )) مرد خرافی((تصویري که تئوفراستوس از . علم به اوج خود رسید، ولی خرافات نیز رونق یافت

شماره هفت بی چون و چرا . است که سطح فرهنگ، حتی در مرکز تمدن و فلسفه، تا چه حد پایین بوده است

. روز هفته، عجایب هفتگانه، هفت عصر زندگی بشر، هفت آسمان، و هفت در دوزخهفت سیاره، هفت  ;مقدس بود

بازرگانی با بابل، ستارهشناسی را حیات تازهاي داد، مردم بی چون و چرا میپذیرفتند که ستارگان خدایانی هستند 

ندگی کسی که با آن که جزئیات سرنوشت مردم و دولتها و شخصیت و حتی افکار را تعیین میکنند، و هر ستاره بر ز

حتی کلیمیها، که کمتر . به این دلیل است که افراد شاد، چاالك، یا آسوده طبع هستند ;قرین است حکومت میکند

هیئت با ستارهشناسی )). انشااهللا ستارهات میمون باشد: ((از دیگران خرافی بودند، با این جمله تعارف میکردند

همه جا در دنیاي یونان توخه، خداي . میالدي به دست آن از پاي در آمد سخت در جدال بود و باالخره در قرن دوم

. بزرگ مظهر نیکبختی، پرستش میشد

تمدن . فقط قدرت تخیل یا یک تیزبینی جبلی میتواند اهمیت اضمحالل مذهب را در یک اجتماع به ما نشان بدهد

بود، و اخالقیات کالسیک، با وجودي که بیشتر کالسیک یونان بر مبناي فداکاري و اطاعت از کشور شهرها بنا شده 

لیکن اکنون در میان یونانیان تحصیلکرده نه . جنبه عامیانه داشت تا مذهبی، کامال با عقاید ماوراالطبیعه تقویت میشد

انش موازین مدنی را امپراطوریها بر باد داده بودند، و پیشرفت د ;از آیین مذهبی اثري مانده بود و نه از میهن پرستی

موازین اخالق، ازدواج، روابط پدر و فرزندي، و قانون را از جنبه آسمانی و روحانی به در آورده، جنبه زمینی و مادي 

احساسات  ;تا مدتی، مثل اروپاي امروز، اصول روشنگري پریکلس موازین اخالقی را حفظ و تقویت میکرد. داده بود

برانگیخته شد، و حکمیت بین مردمان و شهرها توسعه ) ن نتیجههر چند بدو(بشردوستی رونق یافت، نفرت از جنگ 

ها مقیدتر و بیشتر مبادي آداب شد، و نزاکت که در دربارها مایه  رفتار مردم آراسته و پرداخته گردید، مکالمه. یافت
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ارد شدند، وقتی که رومیها و. تامین شخصی و حفظ اعتبار بود، مانند قرون وسطی، از دربارها به مردم رسوخ یافت

زندگی آراسته و پالوده بود، و زنان به آزادي در اجتماع . یونانیها از رفتار ناهنجار و عادت بی نزاکت آنها یکه خوردند

مردان، بخصوص در بیزانس و رودس، علی رغم آنکه قوانین . میگشتند و مردان را به تجمالت غیر عادي وا میداشتند

ولی پیروي از لذات و شهوات، . منبع میکردند، صورت خود را میتراشیدندریش تراشیدن را به عنوان زن صفتی 

مسئله قدیمی علم االخالق و اخالقیات، که میکوشید طبیعت اپیکوري . زندگی مردم طبقات باال را اشغال کرده بود

  . فلسفه نمییافتآشتی دهد، راه حلی در مذهب، سیاست، و ) نفی لذتطلبی(را با فلسفه رواقی ) یعنی لذتطلبی(انسان 

تعلیم و تربیت توسعه یافت، ولی این توسعه در قشرهاي جامعه سطحی بود، چون تاکید آن در تمام سنین بیشتر بر 

هایی از مردم نیمه تحصیلکرده و ناراضی به وجود آورد که، آواره  در نتیجه توده. ازدیاد دانش بود تا ساختن شخصیت

بعضی از شهرها، مانند . جارهاي بیصاحب، در کشتی کشور سرگردان میگشتنداز کارگري و کشاورزي مانند مال الت

در تئوس و خیوس دختران و پسران بدون کوچکترین . میلتوس و رودس، مدارس عمومی دولتی تاسیس کرده بودند

انشکدهاي ژیمنازیوم تبدیل به دبیرستان یا د. تبعیضی با هم درس میخواندند و این امر فقط در اسپارت سابقه داشت

زورخانه رونق یافت و بخصوص در نواحی شرقی طرفدار . شده بود که کالس درس، سالن سخنرانی، و کتابخانه داشت

مخصوصا در مشت زنی که در آن زورمندي . لیکن مسابقات عمومی به مسابقات حرفهاي تقلیل یافت ;زیاد پیدا کرد

. شکاري بودند، اکنون به تماشاي مسابقات اکتفا میکردندیونانیان که روزي ملت ورز. بیش از مهارت اهمیت داشت

  . به عبارت دیگر تماشا را به عمل ترجیح میدادند

همجنس دوستی هنوز . اخالق عمومی در روابط جنسی، حتی نسبت به دوره بی بندوبار پریکلس، پایین آمده بود

دلفیس جوان عاشق است، ولی اینکه معشوقش زن : ((، اثر تئوکریتوس، چنین میخوانیمسیمایتادر . رواج کامل داشت

) هزار دالر 75(دمتریوس پولیورکتس دویست و پنجاه تالنت . روسپی بازي هنوز ادامه داشت.)) یا مرد است نمیدانم

راي خریدن صابون به این پول احتیاج دارد، آن را به بر آتنیها مالیات بست، و سپس به این بهانه که رفیقهاش المیا ب

رقص . این عمل آتنیهاي خشمگین را برانگیخت تا بگویند که معلوم میشود این خانم بسیار کثیف است. او بخشید

زندگی آتنی در . زنان برهنه به عنوان یکی از آداب پذیرفته شد و در مجلس پادشاه مقدونی اجرا میشد

  . اندروس همچون مجموعهاي از سبکسریها و گمراهیها و زنا و شهوترانی معرفی شده استهاي من نمایشنامه

. زنان یونانی فعاالنه در امور فرهنگی زمان مشارکت داشتند، و در ادب، علم، فلسفه، و هنر آن دوران سهیمند

بعضی از . کسب کردآریستوداماي سمورنایی اشعار خود را در سراسر خاك یونان میخواند و احترامات زیادي 

در ادبیات به زیبایی ظاهري زن بیشتر . شان تردید نمیکردند فیلسوفان، از قبیل اپیکور، در پذیرفتن زنان به مدرسه

به . پرستش زیبایی زن در ادبیات، در داستان نویسی و شاعري، رواج یافت. توجه میشد تا جذابیت باطنی و مادري او

لیه وظایف مادري آغاز شد، و جلوگیري از بچه دار شدن نمودار برجسته آن عصر همراه آزادي نسبی زنان، شورش ع

سقط جنین تنها هنگامی غیرقانونی بود که زن خالف میل شوهرش مرتکب آن شود، یا به دستور فاسقش . گردید

ک فرزند دختر ها در شهرهاي یونان قدیم بیش از ی فقط یک درصد از خانواده. کودك سر راهی بسیار بود. انجام دهد

.)) حتی مردان ثروتمند نیز کودك دختر خود را سر راه میگذارند: ((پوسیدیپوس گزارش میدهد. پرورش میدادند

  . خواهر کمتر پیدا میشد

 70هایی که بر جاي مانده میتوان به چگونگی باروري  از نوشته. هاي بدون بچه یا یک بچهاي بسیار زیاد بود خانواده

سی و دو خانواده فقط یک بچه، و سی و یک خانواده دو : سال قبل از میالد پی برد 200در حدود خانواده میلتوسی 

در ارتریا در هر دوازده خانواده یک . دختر داشتند 28رویهمرفته آنها یکصدو هیجده پسر و فقط  ;فرزند داشتند

اغماض مینگریستند و میگفتند که  فیلسوفان کشتن نوزاد را به. کمتر کسی دو دختر داشت ;خانواده دو پسر داشت
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ولی وقتی طبقات پایین هم به این کار دست زدند، نرخ مرگ و میر بیش از  ;این عمل جلوي ازدیاد نفوس را میگیرد

مذهب، که روزي مردم را از ترس لعنت روح به تولید مثل فراوان وامیداشت، دیگر نمیتوانست در . میزان تولد شد

هاي  در مستعمرات، مهاجرت باعث شد خانواده. مقاومت کند و تاثیرش را از دست داده بود مقابل راحتطلبی و گرانی

در مقدونیه، . قدیمی دوباره اعتبار یابند، مهاجرت به آتیک و پلوپونز به حد قابل اغماض رسید، و جمعیت کم شد

. انی را پنجاه درصد افزایش دادفیلیپ پنجم محدودیت خانواده را منع کرد، و در نتیجه در عرض سی سال نیروي انس

از این نکته میتوان پی برد که جلوگیري از ازدیاد نسل تا چه حد در همه جا، و حتی در مقدونیه نیمه وحشی، 

. معمول بوده است

  : قبل از میالد مینویسد 150پولوبیوس در 

فته، در نتیجه شهرها متروك و در عصر ما، تمام یونان در معرض کمی میزان تولد و کاهش عمومی جمعیت قرار گر

زیرا چون مردان به تجملپرستی، آز، و تنبلی عادت کرده بودند، نمیخواستند ازدواج کنند، .... زمین بی ثمر مانده است

یا اگر میکردند نمیخواستند کودکی را که برایشان به دنیا میآمد بزرگ نمایند، و اگر بچه دار میشدند بیش از یک یا 

در نتیجه پلیدي به طور . نمیداشتند که در ناز و نعمت بمانند و جوهر استعداد خود را ضایع نسازنددو اوالد نگه 

هایی که بیش از دو فرزند نداشتند، اگر یکی را جنگ و دیگري را ناخوشی  خانه. نامحسوس ولی بسرعت رواج یافت

  . ود را از دست میداد، و ضعیف میشدو کمکم شهر منبع نیروي انسانی خ... میبرد روشن است که خالی میماندند

IV - انقالب در اسپارت  

در این زمان که تمرکز ثروت همه جا در یونان به آتش اختالفات طبقاتی دامن میزد، دوبار در اسپارت کوشیدند که 

جدا  اسپارت که به سبب محاط بودن در ارتفاعات طبیعی سرحدي از سایر شهرها. اصالحات انقالبی به وجود بیاورند

بود، توانسته بود استقالل خود را حفظ کرده، مقدونیها را عقب رانده، و ارتش عظیم پورهوس را شجاعانه شکست 

ولی حرص و آز ثروتمندان از داخل ویرانی و اضمحاللی به وجود آورد که لشکرهاي خارجی به بار ). 272(دهد 

انواده را از طریق فروش یا تقسیم از راه ارث منع میکرد قوانین لوکورگوسی که خارج کردن زمین از خ. نیاورده بودند

در . و ثروتهایی که اسپارتیها در امپراطوري یا جنگ گرد آورده بودند به مصرف خریدن زمین رسیده بود شده،نقض 

متعلق به یکصد خانواده بود، و فقط هفتصد نفر از حقوق  ، هفتصد هزار هکتار از اراضی الکونیا244حدود سال 

  . شارمندي برخوردار بودند

حتی اینان نیز دیگر به اجتماع غذا نمیخوردند، فقیران نمیتوانستند سهم الزم را بپردازند، و ثروتمندان نیز ترجیح 

یاي آزادي برخوردار بودند اکنون در ها که روزي از مزا اکثریت بزرگی از خانواده. میدادند که در خلوت غذا بخورند

. اینان ابطال قروض خود و تقسیم مجدد زمین را خواستار شدند. گرداب فقر فرو رفته بودند

، آگیس 242در . کوششی که شاهان اسپارتی در اصالح این امور کردند، در واقع به اعتبار حکومت سلطنتی افزود

آگیس که عقیده داشت نیت لوکورگوس تقسیم . انه جلوس نمودندچهارم و لئونیداس مشترکا به تخت سلطنت دوگ

مساوي اراضی بین تمام شارمندان آزاد بوده، پیشنهاد کرد که زمینها مجددا تقسیم شده، بدهیها لغو گردیده، و نیمه 

ن حمایت آن زمیندارانی که زمینشان در گرو بود، ابطال قروض را پذیرفتند و از آ. کمونیسم لوکورگوسی احیا گردد

به تحریک لئونیداس، آگیس با . کردند، ولی همینکه این اقدام عملی شد با سایر اصالحات شدیدا مخالفت ورزیدند

در این . هر دوي آنها داوطلب شده بودند که امالك وسیعشان بین مردم قسمت شود. مادر و مادر بزرگش کشته شد

  . داستان هیجانانگیز درباري قهرمانان ما زن بودند
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وقتی لئونیداس تبعید شد و . خیلونیس، دختر لئونیداس، زن کلئومبروتوس بود که از آگیس پشتیبانی میکرد

چون  ;کلئومبروتوس تخت او را غصب کرد، خیلونیس شوهر فاتح خود را رها کرد تا در تبعید پدرش سهیم باشد

  . یلونیس تبعید با شوهر را انتخاب نمودلئونیداس دوباره قدرت را به دست گرفت و کلئومبروتوس را تبعید کرد، خ

  . لئونیداس براي دست اندازي به اموال زیاد بیوه آگیس او را وا داشت که با پسرش کلئومنس ازدواج کند

لیکن کلئومنس، عاشق زن اجباري خود شد و توسط او به عقاید آگیس مرده آگاه کردید، و چون به عنوان کلئومنس 

کلئومنس که به خاطر شجاعتش در جنگ . مم شد که اصالحات آگیس را عملی سازدسوم به پادشاهی رسید، مص

محبت سربازان را جلب کرده و سادگی زندگیش مردم را موافق او ساخته بود، افورها را به استناد اینکه هرگز مورد 

 ;شتاد نفر را تبعید کردچهارده نفر از آنهایی را که مقاومت میکردند کشت و ه ;تایید لوکورگوس نبودهاند برانداخت

به آن هم قناعت نکرد و . زمینها را بین مردم آزاد تقسیم، و انضباط لوکورگوسی را احیا کرد. قروض را باطل ساخت

  . مصمم شد پلوپونز را، که انقالب کرده بود، تسخیر کند

  . شتاقانه تسلیم او شدندپرولتاریاي کلیه نقاط او را به عنوان آزاد کننده خود میستودند و شهرهاي بسیاري م

هاي او به  خمیرمایه برنامه. آرگوس، پلنه، فیلوس، اپیداوروس، هرمیونه، ترویزن، و باالخره کورنت ثروتمند را گرفت

در . در بئوسی پرداخت قرضها منسوخ شد، و دولت وجوهی براي آرام کردن فقیران تخصیص داد: همه جا سرایت کرد

به ثروتمندان ملتجی شد که بیایید و قبل از اینکه انقالب تمام ثروتتان را نابود کند  مگالوپولیس، کرکیداس فیلسوف

چون کلئومنس به آخایا تاخت و آراتوس را شکست داد، تمام طبقات عالیه یونان از ترس از . به کمک فقیران بروید

به کمک او ) دوسون(س سوم آنتیگونو. آراتوس از مقدونیه استمداد کرد. دست دادن اموالشان بر خود لرزیدند

کلئومنس به مصر . ، و حکومت متنفذین را در الکدایمون احیا کرد)221(شتافت، کلئومنس را در سالژیا شکست داد 

سپس خواست تا اهالی اسکندریه را وادار . فرار کرد و کوشید تا حمایت بطلمیوس سوم را جلب کند، الکن موفق نشد

. کار هم شکست یافت خودکشی کرد به انقالب نماید، و چون در این

یک نسل پس از کلئومنس، مردم اسپارت حکومت خود را برانداخته، به جایش دیکتاتوري . جنگ طبقاتی ادامه یافت

فیلوپویمن، جانشین آراتوس، که ریاست اتحادیه آخایایی را داشت، به الکونیا هجوم کرده، سلطه . انقالبی برپا ساختند

همینکه فیلوپویمن شهر را ترك کرد، مردم دوباره شورش کرده، نابیس را به . قرار ساختمالکیت را مجددا بر

نابیس اهل سوریه و از نژاد سامی بود، در جنگ اسیر شده و به غالمی در مگالوپولیس ). 207(دیکتاتوري برگزیدند 

برپا کردن یک انقالب بین وي که از فشارها درس آموخته و استعدادش پرورش یافته بود، با . فروخته شده بود

وقتی به دیکتاتوري رسید با یک فرمان تمام آزادهاي اسپارتی را حق شارمندي داد و . هیلوتسها انتقام خود را کشید

خبر اقدامات او . چون ثروتمندان سد راهش شدند، اموالشان را مصادره کرد و سرشان را برید. هیلوتسها را آزاد کرد

با کمک طبقات فقیر، بآسانی توانست آرگوس، مسنیا، الیس، و قسمتی از آرکادیا را تسخیر در همه جا پیچید و او، 

اتحادیه . هر جا میرفت امالك بزرگ را ملی میکرد، زمین را بین مردم تقسیم مینمود، و قروض را فسخ میکرد. کند

ینوس به کمک آنها آمد، ولی نابیس فالمین. آخایایی، که از برانداختن او عاجز بود، دست کمک به سوي روم دراز کرد

چنان مدافعهاي نشان داد که سردار رومی قرارداد صلحی با او منعقد کرد که مطابق آن نابیس ثروتمندان زندانی را 

نابیس را  192در این میان یکی از مزدوران اتحادیه آیتولیایی در سال . آزاد میکرد، ولی قدرت خود را حفظ مینمود

هار سال بعد فیلوپویمن بازگشت، حکومت متنفذان را دوباره برپا کرد، نظام لوکورگوسی را منحل چ. به قتل رساند

هر چند که . و نیز عمر اسپارت ;انقالب خاتمه یافت. ساخت، و سه هزار نفر از پیروان نابیس را به بردگی فروخت

  . شتاسپارت بعد از آن به نام موجود بود، ولی دیگر نقشی در تاریخ یونان ندا
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V -  برآمدن رودس  

بازرگانی و سرمایه، هراسناك از طغیانها و شورشها و اختالفات طبقاتی و در عین حال به علت نقل و انتقال جمعیت، 

دلوس، که روزي به خاطر آپولون . هاي جدیدي جستجو میکرد از خاك اصلی یونان کوچ کرده، در جزایر اژه پناهگاه

جزیره کوچک از . وم تحت حمایت روم و اداره آتن بندر آزاد اعالم شد و نضج یافتدر قرن د. ثروت فراوانی داشت

  . هاي تجارتی، قصرها و رواقها، و معابد گوناگون مذاهب غیر بومی پر شده بود سوداگران خارجی، بنگاه

. اي یونان گردیدرودس در قرن سوم به اعال درجه ترقی خود رسید، و به عقیده عموم متمدنترین و زیباترین شهر دنی

ها و دیوارها و اصالحات شهري بر بنادر  ها و راه چنان از لحاظ بندرگاه((استرابون درباره این بندر بزرگ مینویسد که 

هاي وسیع رودس که در  بندرگاه.)) دیگر امتیاز دارد که نمیتوانم هیچ شهري را همپایه یا الاقل نزدیک به آن بخوانم

شده، و در واقع موقعیتی داشت که میتوانست از توسعه بازرگانی که فتوحات اسکندر بین چهار راه مدیترانه واقع 

اروپا و مصر و آسیا به وجود آورده بود استفاده کند، جاي بنادر صور و پیرایئوس را در باراندازي و بارگیري کشتیها 

بازرگانان این شهر شهرتی پراستفاده . گرفته، مرکز سازماندهی و سرمایه گذاري براي تجارت دریاي شرقی گشته بود

نیروي دریایی نیرومند آن، . آوازه ثبات حکومت و بنادرش در آن دنیاي پرآشوب در همه جا پیچید. در صداقت یافتند

که توسط اتباعش اداره میشد، دریاي اژه را از دزدان دریایی پاك کرد، و امنیتی در دریاها به وجود آورد که 

با استادي کامل قوانینی براي کشتیرانی . شورهاي مختلف بالتساوي از آن بهرهمند میشدندکشتیهاي بازرگانی ک

این قوانین چنان مورد استقبال عمومی قرار گرفت که قرنها تجارت دریاي مدیترانه را اداره میکرد و بعد . وضع کرد

. هم در قوانین کشتیرانی روم، قسطنطنیه، و ونیز مورد استفاده قرار گرفت

ودس، پس از آنکه در اثر مقاومت دلیرانه خود در مقابل دمتریوس پولیورکتس از استیالي مقدونیه خود را خالص ر

، توانست با حفظ بیطرفی عاقالنهاي کشتی مراد را با موفقیت از آبهاي پرتالطم سیاست زمان گذرانده، به )305(کرد 

که دولت مهاجم را سر جاي خود نشاند یا آزادي دریاها  ساحل نجات برساند، و تنها در مواقعی وارد در جنگ میشد

درآورد و سیادت خود را بر آنها )) اتحادیه جزیره((بسیاري از شهرهاي سواحل اژه را زیر لواي یک . را حفظ کند

حکومت رودس، که مانند جمهوري . چنان با عدالت اعمال میکرد که دیگران هیچ یک اعتراضی به رهبریش نداشتند

هاي دموکراتیک بود، با مهارت و عدالت نسبی بر شهرهاي لیندوس،  کومتی آریستوکراتیک مبتنی بر پایهروم ح

کامیروس، یالوسوس، و رودس حکمرانی میکرد، به بیگانگان مقیم چنان امتیازاتی میداد که آتن هرگز به اتباع خود 

کرده اسلحه به دست آنها میداد، و ثروتمندان  نداده بود، از انبوه بردگان چنان حمایت میکرد که هنگام خطر جرئت

مخارج حکومت از راه مالیات دو درصد بر واردات و صادرات . را وظیفه دار میساخت که از فقیران دستگیري کنند

  . با گشاده دستی به شهرهاي محتاج، گاهی بدون چشمداشت منفعت، پول قرض میداد. تامین میشد

، تمام دنیاي یونان به کمک آن آمد، زیرا همه کس میدانست که )225(اخت چون شهر رودس را زلزله ویران س

هزار  300(هیرون دوم یکصد تالنت طال فرستاد . نابودي رودس یعنی آشوب بازرگانی و اقتصادي در حوزه دریاي اژه

ردم رودس ، و در شهر تازه بناي رودس یک دسته مجسمه ساخت که نشان میداد مردم سیراکوز تاج بر سر م)دالر

آنتیگونوس سوم سه هزار تالنت نقره، به اضافه مقدار زیادي . هدیه کرد نقرهبطلمیوس سوم سیصد تالنت . میگذارند

د هزار سلوکوس سوم سیص. هزار بشکه غله فرستادند 150چوب و سنگ تراشیده، و ملکهاش سه هزار تالنت سرب و 

مشکل است تعداد شهرهایی را : ((پولوبیوس میگوید. بشکه غله و ده کشتی پنج ردیف پارویی با تمام وسایل فرستاد

این دوره نقطه درخشانی در تاریخ سیاسی تیره آن خطه بود، و .)) که به قدر وسع خود کمک میکردند به شمار آورد

  . یونان اندیشه و عمل واحدي داشتدر واقع یکی از مراحل نادري بود که تمام دنیاي 
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فصل بیست و چهارم

  هلنیسم و مشرق زمین

  

I  -  امپراطوري سلوکیان  

هاي یونانی آسیا و مصر برسیم، از زندگی تازه و رشد  اگر از سرزمین اصلی یونان و دریاي اژه بگذریم و به ماندگاه

نیسم رو به فساد و تباهی نمیرفت، بلکه پراکنده کنندهاي که همواره میبینیم به شگفت میافتیم و میبینیم که هل

فتوحات اسکندر، . پس از ختم جنگ پلوپونزي، سیلی از سربازان و مهاجران یونانی به آسیا سرازیر شده بودند. میشد

  . تر ساخت با عرضه داشتن امکانات جدید براي فعالیت هلنیها، بستر آن سیل را گشاده

. لقب داشت، بین سرداران اسکندر به شجاعت، قدرت تصور، و سخاوت مشهور بود )حفات= ()) نیکاتور((سلوکوس، که 

از صفات مشخصه او این بود که وقتی فهمید پسرش دمتریوس از عشق همسر زیباي او، ستراتونیکه، ناخوش گشته، 

ه جنگ او رفت تا آنتیگونوس اول، که تفویض بابل را به سلوکوس با خصومت تلقی میکرد، ب. همسرش را به او بخشید

از آن لحظه . شکست دادند 312خاور نزدیک را متصرف شود، ولی سلوکوس و بطلمیوس اول او را در غزه در سال 

که خاندان سلوکوس تاریخ امپراطوري سلوکیان را نقش زد، عصري جدید و نحوه فکري تازه به وجود آمد که در 

   .قلوب مردم آسیا تا زمان پیامبر اسالم دوام یافت

سلوکوس کشورها و فرهنگهایی چون ایالم، سومر، پارس، بابل، آشور، سوریه، فنیقیه، و گاهی آسیاي صغیر و 

در سلوکیه و انطاکیه پایتختهایی ساخت غنیتر و پرجمعیتتر از هر پایتختی که . فلسطین را به زیر سلطه خود درآورد

رود دجله و فرات نزدیک بابل کهنسال و بغداد آینده  براي سلوکیه محلی در نقطه اتصال. یونان به خود دیده بود

جمعیت آن در . این محل چنان بود که تجارت بین النهرین و خلیج فارس و نقاط دورتر را جلب میکرد. انتخاب کرد

انطاکیه نیز بر رود  .بودندنیم قرن به ششصد هزار نفر رسید که اکثر آنها آسیایی ولی زیر سلطه اقلیتی از یونانیها 

چندان دور از مصب آن رود که براي رفت و آمد کشتیهاي اقیانوس پیما نامناسب باشد، در محلی بنا شد نه  اورونتس

صون بوده و بر اراضی حاصلخیز حوزه آن رود مسلط باشد، و نیز و ضمنا در فاصلهاي باشد که از حمالت دریایی م

. در اینجا پادشاهان بعدي سلوکیه سکنا گزیدند. بتواند بازرگانی بینالنهرین شمالی و سوریه را به خود جلب کند

، ها این شهر در زمان آنتیوخوس چهارم غنیترین شهر آسیایی سلوکیان گردید و با معابد، بناها، تماشاخانه

ها، باغهاي گل، بولوارهاي خوش منظره، و پارکهاي زیبایی مانند پارك دافنه با سرخسها،  ژیمنازیومها، ورزشگاه

  . هاي زیبایش در سراسر یونان شهرت یافت درختهاي غار، چشمه سارها، و فواره

   .کشته شد 281سلوکوس اول، پس از سی و پنج سال سلطنت توام با نیکوکاري و جلب قلوب، در 

بالفاصله پس از مرگش امپراطوري او رو به تجزیه گذاشت با تقسیمات جغرافیایی و نژادي از هم پاشید، گرفتار 

  . خونریزیهایی به خاطر تاج و تخت شد، و از هر سو بربرها آن را مورد تاخت و تاز قرار دادند

، )خدا= (آنتیوخوس دوم، ملقب به تئوس .، شجاعانه علیه گلها جنگید)نجات دهنده= (آنتیوخوس اول، ملقب به سوتر 

همسرش، . دایم در حال مستی به سر میبرد، انگار که میخواست دوباره خطر پادشاهی موروثی را نشان بدهد

  . الئودیکه، چندان دسیسه و توطئه کرد که عاقبت خاندان سلطنتی را به فنا کشید

مجسمه نیم تنه او در موزه لوور مردي را نشان . بودآنتیوخوس سوم، ملقب به کبیر، مرد با ظرفیت و بافرهنگی 

او قسمت اعظم امپراطوري را که از زمان سلوکوس اول از دست . میدهد که شجاعتی مقدونی دارد و هوشی یونانی

کتابخانهاي در انطاکیه تاسیس کرد و نهضتی در ادبیات آغاز نمود . رفته بود با جنگهاي خستگی ناپذیري پس گرفت
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قوانین خودمختاري محلی یونانی را حفظ کرد و به شهرها . اخر قرن دوم در غزه به اوج ترقی خود رسیدکه در او

لیکن عاقبت .)) هر گاه دستوري برخالف قوانین دادم، اطاعت نکنید و آن را پاي جهل من بگذارید: ((نوشت

ت بطلمیوس چهارم در رافیا شکست به دس 217در سال . جاهطلبی، بلندپروازي، و عشق ورزي او را از پاي درآورد

سپس، به تقلید از لشکرکشیهاي اسکندر، به باکتریا و هند . خورد و فینیقیه و سوریه و فلسطین را از دست داد

هانیبال براي جنگ با روم او را به کمک خواست و لشکرش . تاخت تا بدین وسیله شکست قبلی را جبران کند) 208(

جا، در پنجاهسالگی عاشق دختر خدمتکار زیبایی از خالکیس شد، او را با تشریفات کامل در آن. را به ائوبویا کشاند

رومیها در . خواستگاري کرد، عروسی باشکوهی ترتیب داد، جنگ را فراموش کرد، و زمستان را در کامرانی گذارند

بیقرار، به . رش دادندترموپیل او را شکست دادند، به آسیاي صغیر راندند، و دوباره در ماگنسیا شکستی دیگ

  ). 187.(لشکرکشی دیگري در مشرق پرداخت و در راه، پس از سی و شش سال سلطنت، درگذشت

در . کشته شد 175امپراطوري را با اقتصاد و درایت اداره کرد و در . فرزندش سلوکوس چهارم مردي صلحدوست بود

پس از . فلسفه به آنجا رفته بود، خدمت میکرد آن زمان برادر کوچکش با عنوان آرخون در آتن، که براي تحصیل

). 175(شنیدن خبر مرگ برادر، لشکري گرد آورد، به انطاکیه رفت، قاتل را کشت، و تاج و تخت را پس گرفت 

آنتیوخوس چهارم جالبترین و شگفت انگیزترین فرد این خاندان، و معجون کمیابی از تیزهوشی و جنون و جذابیت 

به نمایندگان خود اختیار میداد که از . ن بیعدالتی و دیوانگی، کشور خود را با قدرت اداره کردبا وجود هزارا. بود

بدون مبنا، خشن یا سخاوتمند بود، از روي . قدرت خود سواستفاده کنند، و معشوقه خود را بر سه شهر استیال داد

متعجب میساخت، و براي کودکان وسط  هاي گرانبها مردم ساده را هوس میبخشید یا سیاست میکرد، با دادن هدیه

به افراط مینوشید و تخت خود را در ضیافتهاي سلطنتی  ;به شراب، زن، و هنر عشق میورزید ;جمعیت پول میپاشید

بوهمی عشرتطلبی بود که رویاهایش به حقیقت . رها میکرد که برهنه با مطربان برقصد یا با خوانندگان هماواز شود

و محدودیتهاي آداب درباري بیزار بود، شخصیتهاي برجسته درباري را ریشخند میکرد، لباس از خشکی . پیوسته بود

مبدل میپوشید که از لذت گمنامی بهره برد، و دوست میداشت که با مردم بیامیزد و سخنان آنان را درباره شاه 

و تماشاي کار حکاکان و زرگران  از رفت و آمد به دکان صاحبان حرف و صحبت با آنان و بحث درباره هنر آنها. بشنود

. برد لذت می

به . انطاکیه را یک قرن مرکز هنر دنیاي یونان نمود. نسبت به هنر و ادب و فلسفه یونان عالقه وافر احساس میکرد

معبد آپولون را در دلوس . هنرمندان دستمزدهاي زیاد میداد که در سایر شهرهاي یونان معبد و مجسمه بسازند

چون . ه کرد، براي تگئا تماشاخانهاي ساخت، و مخارج اتمام ساختمان ورزشگاه اولمپ را در آتن پرداختتزیین دوبار

چهارده سال در روم زیسته و از آن تاثیر فراوان پذیرفته بود، میل باطنی نسبت به سازمان جمهوري آن شهر داشت 

ر آن قرار گرفت که اختیارات سلطنتی خود و، انگار که از امپراطوري آوگوستوس خبر دهد، سیاست و طبع شوخش ب

یکی از نتایج مهم عالقه او به رسم و راه زندگی رومی، آوردن بازیهاي گالدیاتوري . را به لباس آزادي جمهوري درآورد

مردم از این ورزشهاي وحشیانه منزجر بودند، لیکن آنتیوخوس مردم را با . به ورزشگاه پایتختش انطاکیه بود

ل و جالب جلب میکرد، و چون مردم به آن قصابی و خونریزي عادت کردند، انحطاط ایشان را براي نمایشهاي مجل

از . این از خصوصیاتش بود که در ابتدا از پیروان مشتاق رواقیون بود، اما در آخر به اپیکور گروید. خود فتحی میشمرد

از )). آنتیوخوس، مظهر خدا: ((یزدصفات خود چنان راضی بود که سکه کشور را به نام خود بدین ترتیب م

کم مانده بود موفق شود که روم که خود قصد فتح مصر را داشت، . قصد تسخیر مصر کرد 169بلندپروازي، در سال 

آنتیوخوس مهلت خواست تا فکر کند، لکن سفیر روم، پوپیلیوس، . به او فرمان داد که از خاك افریقا بیرون رود

آنتیوخوس خشمناك . یوخوس کشید و گفت قبل از عبور از خط، تصمیم خود را بگیردایرهاي روي شن به دور آنت
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تسلیم شد، معبد اورشلیم را براي جبران خسارت غارت کرد، مانند پدرش در جستجوي شهرت و مال متوجه نبرد با 

  . قبایل شرقی شد، و در راه خود در ایران، از صرع، دیوانگی، یا ناخوشی دیگري درگذشت

II - مدن سلوکیان ت  

وظیفه مهم امپراطوري سلوکیه در تاریخ این بود که به خاور نزدیک نظم و امنیتی اقتصادي بدهد که ایران قبل از 

علی رغم جنگها، انقالبها، غارتها، و فسادي که طبیعی امور . اسکندر میداد، و روم بعد از قیصر در آینده قرار بود بدهد

پیروزي مقدونی هزاران سدي را که حکومتها و زبانهاي گوناگون به وجود . ام شدبشري است، این وظیفه بخوبی انج

نتیجه این موفقیت، رستاخیز . آورده بودند در هم شکست و غرب و شرق را به تبادالت اقتصادي بیشتر دعوت کرد

نی سرزمین اصلی یونان هاي بازرگا در حالی که تضادها، اختالفات، فقر زمین، و تغییر راه. درخشان آسیاي یونان بود

را به تباهی میکشاند، وحدت نسبی و آرامشی که سلوکیها به وجود آوردند موجب ترقی کشاورزي و بازرگانی و 

. شهرهاي یونانی آسیا دیگر آزاد نبودند که انقالب کنند یا در نوع حکومت خود دست به تجربه بزنند. صنعت شد

شهرهاي قدیمی . و در واقع مردم آن را مانند خدایی پرستش مینمودند هماهنگی را شاهان به مردم تحمیل میکردند

. مجددا رونق اولیه خود را بازیافتند) سمورنا(مانند میلتوس، افسوس، و ازمیر 

در آن زمان حاصلخیزتر از آن بود ) یا آمودریا(هاي دجله، فرات، اردن، اورونتس، مایاندروس، هالوس، و اوکسوس  دره

زیرا این سرزمینها در نظر ما امروز، پس از دو هزار سال فرسایش، خشکی، و غفلت در  ;ان تصور کردکه امروزه بتو

زمین را کانالهایی مشروب میکرد که دولت موظف به . کشت و کار، جز صحراها و کوهستانهاي خشک چیزي نیست

ا مردم بود، و در همه حال کار آن به دست زمین متعلق به شاه، اشراف، شهرها، معابد، ی. ایجاد و نگاهداري از آنها بود

ثروتهاي زیرزمینی متعلق به دولت بود، ولی دولت . سرفهایی بود که، از راه توارث یا فروش، با زمین منتقل میشدند

  . در استفاده از آنها اقدامی نمیکرد

میلتوس مرکز  .ها تخصصی شده و حتی هر شهري در ساختن مصنوع بخصوصی بهتر از سایرین شده بود حرفه

  . پرمشغله نساجی بود، انطاکیه مواد خام وارد میکرد و آنها را به کاالهاي ساخته شده تبدیل مینمود

. ها، که غالمان در آنها کار میکردند، در بس فرآوري پارهاي از مصنوعات اهمیت نسبی یافته بودند بعضی از کارخانه

هاي بزرگ با  ان فقیر بودند که بازار داخلی اجازه نمیداد کارخانهلیکن مصرف داخلی کمتر از تولید بود، و مردم چن

  . تولید فراوان به وجود بیاید

ثروتهاي زیاد در شهرهاي بزرگ به وجود میآورد و جمعیت  ;بازرگانی حیات اقتصادي یونان را تشکیل میداد

مال جاي معامله جنسی را، که تا چهار صد نقل و انتقال پول، دیگر اکنون کا. روزافزون شهرها را به کار اشتغال میداد

مصر، رودس، سلوکیه، پرگامون، و دولتهاي . سال پس از ضرب اولین سکه توسط کرزوس ادامه داشت، گرفته بود

. دیگر پولهایی انتشار میدادند که به قدر کافی باثبات و شبیه هم بودند که تجارت بینالمللی را تسهیل نمایند

کشتیها بزرگتر شده، از چهار تا شش گره دریایی سرعت داشتند و، با . مردم اعتبار میدادندبانکدارها به دولت و 

هایی را که یادگار ایرانیها در شرق بود مرمت کرده  سلوکیان بزرگراه. ها را کوتاهتر میکردند گذشتن از دریاهاي باز، راه

. ، و انطاکیه کشیده شد)بروتوس(نجا به دمشق، بیروت هاي کاروانرو از آسیاي صغیر به سلوکیه و از آ راه. توسعه دادند

مراکز جمعیت، که از تجارت ثروتمند شده بودند، انطاکیه را ثروتمند، و انطاکیه هم به نوبت خود ایشان را ثروتمند 

شهرهاي دیگر نیز از قبیل بابل، صور، طرسوس، کسانتوس، رودس، هالیکارناسوس، میلتوس، افسوس، . میساخت

پرگامون، بیزانس، کوزیکوس، آپامیا، هراکلیا، آمیسوس، سینوپه، پانتیکاپایون، اولبیا لوسیماخیا، آبودوس،  سمورنا،

، رم، )ناپل(، تاراس، نئاپولیس )دوراتتسو(، خالکیس، دلوس، کورنت، آمبراسیا، اپیدامنوس )سالونیکا(تسالونیکا 

یک . ، کارتاژ، کورنه، و اسکندریه مرکز جمعیتهاي بزرگ شدند، سیراکوز، اوتیکا)پالرمو(ماسالیا، امپوریون، پانورموس 
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پیوند بازرگانی وسیع اسپانیاي تحت تسلط روم و کارتاژ، کارتاژ تحت تسلط هامیلکار، سیراکوز تحت تسلط هیرون 

ها، مصر تحت تسلط  دوم، روم تحت تسلط سکیپیوها، مقدونیه تحت تسلط آنتیگونوسها، یونان تحت تسلط اتحادیه

طالسه، خاور نزدیک تحت تسلط سلوکیان، هند تحت تسلط سلسله ماوریا، و چین تحت تسلط سلسله هان را به ب

، خزر، و سیاه )خوارزم(، و ایران، یا از دریاهاي آرال )بلخ(هاي چین از ترکستان، باکتریا  راه. یکدیگر میپیوست

به اورشلیم و دمشق، یا از  پتراسلوکیه، یا از عربستان و هایی که از هند میآمد از افغانستان و ایران به  راه. میگذشت

به خاطر تسلط بر این دو . ، و سپس از دریاي سرخ به سوئز و باالخره به اسکندریه میرفت)عدن(اقیانوس هند به آدانا 

که به علت ضعف به دست رومیها از پاي در ) جنگهاي سوریه(نگیدند راه اخیر بود که سلوکیها و بطالسه آن قدر ج

. آمدند

حکومت سلطنتی سلوکیها، که از مشرق زمین سرچشمه میگرفت، استبداد مطلق بود، و هیچ مجلس یا شورایی 

که  حاجبان و خواجه سرایانی. دربار بر مبناي دربارهاي شرقی ساخته شده بود. اختیارات آن را محدود نمیساخت

لباسهاي یراقدار متحدالشکل داشتند، مجمرهایی که براي خوشبو کردن بود، و موسیقی به سبک شرق معمول شده 

نجبا، مانند اشراف مقدونی، یا اروپاي قرون وسطی، . بود، ولی فقط لباسهاي زیر و زبان یونانی برجاي مانده بود

این ساخت حکومت . بودند که شاه منصوب کرده بودسرکردگان نیمه مستقل نبودند، بلکه مدیران یا نظامیانی 

. سلطنتی از هخامنشیها به سلوکیان و ساسانیها، و از آنها به روم زمان دیوکلسی و بیزانس زمان قسطنطین رسید

سلوکیها که میدانستند قدرت آنها در یک کشور خارجی بستگی به وفاداري جمعیتهاي یونانی دارد، سعی میکردند تا 

سلوکوس اول نه شهر به نام سلوکیه، شش . یمی یونانی را تجدید بنا کنند و شهرهاي جدید بسازندشهرهاي قد

. و جانشیان او تا آنجا که میتوانستند از او تقلید کردند ;انطاکیه، پنج الئودیکه، سه آمپایا، و یک ستراتونیکه ساخت

  . شان افزوده میشدمانند امریکاي قرن نوزدهم، شهرها رشد میکرد و هر روز به تعداد

این . به واسطه همین شهرها بود که هلنیسم در آسیاي باختري با سرعتی زیاد، اما نه به طور عمقی، پیشروي کرد

پراکنده شدن هلنیسم در واقع نوعی . فرایند، البته، جریانی قدیم بود که با مهاجرت بزرگ یونانیها آغاز شده بود

حتی قبل از اسکندر، یونانیها مقامهاي . دن یونانی به مبدا اولیه آسیایی خودتجدید حیات یونیا بود نوعی رجعت تم

اکنون امکانات . هاي تجاري خاور نزدیک مسلط بودند بزرگی در دربار شاهان ایران داشتند و بازرگانان یونانی بر جاده

رگانان، اطبا، دانشمندان، و سیاسی، بازرگانی، و هنري سیلی از ماجراجویان، مهاجرین، نویسندگان، سربازان، باز

مجسمه سازان و حکاکان یونانی از . ، و سیسیل به این خطه روانه میکردماگناگراسیاروسپیان را از یونان قدیمی، 

رقاصان یونانی بندرهاي . آنها سکه میزدندپادشاهان فنیقیه، لوکیا، کاریا، کیلیکیا، و باکتریا مجسمه میساختند و براي 

  . آسیا را زیر پا گرفته بودند

ها و ژیمنازیومهاي یونانی در شهرهاي شرقی سر برآوردند،  خالفکاري جنسی به شکل یونانی آن مرسوم شد، ورزشگاه

ا به سبک جدید آب مشروب شهرها و فاضالبهاي آنه. و ورزش و استحمام به سبک یونانی طرفداران زیادي پیدا کرد

ها خواندن و ادبیات را رونق دادند، و  ها، و تماشاخانه مدارس، کتابخانه. درآمد و خیابانها سنگفرش و تمیز شدند

به کسی با فرهنگ میگفتند که زبان یونانی را . ها شیطنتهاي قدیمی خود را در خیابانها آغاز کردند شاگردان دانشکده

هاي  این تسلط تمدن یونانی بر خاور نزدیک یکی از نمونه. روس و اوریپید لذت ببردهاي مناند بداند و از نمایشنامه

از جزئیات و نتایج آن ما . هیچ تغییري به این سرعت و وسعت در آسیا دیده نشده بود ;عجیب تاریخ باستان است

اگر ما . بسیار ناچیز استاخباري که از ادبیات، فلسفه، و علوم سلوکیها در دست ماست . اطالعات بسیار کمی داریم

امروز فقط اشخاص سرشناسی چون زنون رواقی و سلوکوس منجم و، در عصر رومیها، ملئاگروس شاعر و پوسیدیپوس 

. دانشمند را میشناسیم، دلیل آن نیست که عده زیادي وجود نداشتهاند
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هرگز . ماقبلش بسیار بارور بوده است فرهنگ سلوکیها پر رونق، متنوع، صیقل یافته، پر از ذوق، و در هنر مانند عصر

قبل از آنجا که دانش ما به یاد دارد، تمدنی در میان محیطهاي گوناگون اینچنین وسعت نیافته و داراي وحدتی 

راه براي تسلط روم و باالخره استیالي . قریب به یک قرن، غرب آسیا متعلق به اروپا بود. پیچیده نبوده است

  . ادي از مجموعه جریانها بود، باز میشدمسیحیت که ترکیب و همنه

هاي مردم به  توده. تمدن آن قدیمیتر و عمیقتر از آن بود که روح خود را تسلیم کند. مع هذا آسیا مغلوب غرب نشد

. زبانهاي مادري خود حرف میزدند، راه و روش عادي خود را پیروي میکردند، و خدایان اجدادي خود را میپرستیدند

ل مدیترانه از عمق تمدن یونانی کاسته میشد، و مراکز یونانی، چون سلوکیه در ساحل دجله، تنها خارج از سواح

آن اختالط و پیوند نژادي و فرهنگی که رویایش را اسکندر در سر میپروراند به . جزایر یونانیی در اقیانوس شرق بودند

زیر آنها اختالطی از مردم و فرهنگهاي آسیایی دیده  یونانیان و تمدن یونانی در باال قرار داشتند، و در. وجود نیامد

تازهطلبی، اشتیاق به مادیت، تمایل به کمال، قوت افاده به  ;خواص فرهنگ یونانی در روح شرقی نفوذ نکرد. میشد

برعکس، با گذشت زمان، نحوه اندیشه و . معنا، و استقالل فردي یونانی تغییري در خواص شرقیها ایجاد ننمود

را تغییر شکل )) کفار((رقی از زیر به قشر یونانیان حاکم نفوذ کرد، و به توسط آنها به مغرب رفت و دنیاي احساس ش

در بابل، تاجر شکیباي سامی و بانکدار یهودي بر یونانی سبک مزاج تفوق یافتند، خط میخی را حفظ کردند، و . دهد

علم احکام نجوم و کیمیاگري جاي هیئت و فیزیک . ادندزبان یونانی را در دنیاي تجارت در درجه دوم اهمیت قرار د

سلطنت استبدادي شرقی نشان داد که از دموکراسی یونانی نیرومندتر است و باالخره شکل خود را . یونانی را گرفت

شاهان یونانی و امپراطوران رومی به نسق سالطین شرقی تبدیل به خدایان . به دنیاي مغرب زمین نیز تحمیل کرد

از طریق . زمین شدند، و فرضیه حقوق آسمانی شاهان از طریق روم و قسطنطنیه به اروپاي جدید منتقل شدرومی 

زنون، تسلیم و جبر شرقی وارد فلسفه یونان شد و، از هزاران راه مختلف، رازوري و قدوسیت خود را در خلئی که 

انیان بآسانی خدایان شرق را، که اساسا شبیه یون. انحطاط اعتقادات قدیمی یونانیان به وجود آورده بود وارد کرد

منتها چون یونانی در حقیقت ایمان درستی نداشت، در حالی که اعتقاد آسیایی  ;خدایان خودشان بودند، پذیرفتند

آرتمیس افسوسی با دوازده پستان دوباره رب النوع مادري . محکم بود، خداي شرقی ماند و خداي یونانی فراموش شد

یونان به شرق فلسفه داد، . آیین بابلیها، فنیقیها، و سوریها روح بسیاري از مهاجمان یونانی را تسخیر کرد. شرقیها شد

مذهب در این میان فاتح شد، زیرا فلسفه تجملی بود براي عدهاي معدود، در حالی که  ;و شرق به یونان مذهب

ر و تبدیل کفر و ایمان، رازوري و طبیعت در جریان موزون تاریخی تغیی. مذهب تسالي خاطر عدهاي فراوان بود

گرایی، و مذهب و علم، مذهب به قدرت بازگشت، زیرا به درماندگی و تنهایی نهانی بشر پی برد و به او الهام و شعر 

و دنیاي سرخورده، استثمار شده، و خسته از جنگ با خوشحالی آن را پذیرفت تا امید از دست رفته را  ;بخشید

. رترین و عمیقترین اثر فتح اسکندر، شرق گرایی روح اروپا بودنامنتظ. بازیابد

III  -  پرگامون  

مستحیل شدن تدریجی یونانیها در آسیا قدرت سلوکیها را ضعیف ساخت و پادشاهیهاي مستقلی در مرزهاي دنیاي 

حکومتهاي سلطنتی ، ارمنستان، کاپادوکیا، پونتوس، و بیتینیا موفق شدند 280تا حدود سال . هلنی به وجود آورد

بخارا و . براي خود به وجود بیاورند، و دیري نگذشت که شهرهاي یونانی دریاي سیاه تابع حکومتهاي آسیایی گردیدند

ارشک اول، خان یکی از ایالت ایرانی به نام پرنی، حاکم سلوکی  247در سال . استقالل یافتند 250سغد نیز در سال 

، فیالتایروس، که از 282در سال . ا تاسیس کرد که تا قرنها بالي جان رومیها شدایران را کشت و حکومت اشکانیان ر

طرف لوسیماخوس نه هزار تالنت و قلعه مسلح پرگامون در آسیاي صغیر را در اختیار داشت، پول را ضبط، و اعالم 

ن را تبدیل به کشوري برادرزادهاش ائومنس اول شهرهاي پیتانه و آتارنئوس را تصرف کرده، پرگامو. استقالل کرد
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آتالوس اول حقشناسی یونان آسیایی را با بیرون راندن گلها که به داخل دیوارهاي شهر او نفوذ ). 262(سلطنتی نمود 

پسر بزرگش، ائومنس دوم،حکومت با لیاقت او را ادامه داد، ولی ناگهان از روم علیه  ;جلب کرد) 230(یافته بودند 

چون آنتیوخوس را در ماگنسیا شکست دادند، رومیان . ونان را در شگفتی انداختآنتیوخوس سوم کمک خواست و ی

برادر و وارثش، آتالوس دوم، به علت عدم اعتماد به پسرانش در . تقریبا تمام آسیاي صغیر را به ائومنس واگذار نمودند

  . به روم بخشیدپادشاهی خود را ) 139(اینکه بتوانند پرگامون را آزاد نگاه دارند، در هنگام مرگ 

دولت کوچک پرگامون تا میتوانست کوشید که تولد و رشد خائنانه خود را جبران کرده، از لحاظ مرکزیت هنر و 

ثروتی را که از معادن، تاکستانها، مزارع گندم، محصوالت پشم و پوست، عطر، ساختن . دانش با اسکندریه رقابت کند

الی دریاي اژه به دست میآورد نه تنها صرف نگاهداري ارتش و نیروي آجر و کاشی، و زبردستی در تجارت جزایر شم

شاهان پرگامون عقیده داشتند که دولت و . دریایی نیرومندي مینمود، بلکه در راه تشویق هنر و ادبیات صرف میکرد

شاه . رندموسسات انتفاعی خصوصی میتوانند به نحو مفیدي رقابت کرده متفقا جلوي بیکفایتی و حرص و آز را بگی

ها و معادن بسیاري را، البته نه به طور انحصاري، اداره  اراضی وسیعی را به دست غالمان کشت میکرد، و کارخانه

پرگامون پایتخت آراستهاي شد که به . در این سیستم منحصر به فرد، ثروت زیاد شد و چندین برابر گردید. مینمود

ها و حمامها، و حتی مستراحهاي عمومیش که  اتر، ورزشگاهخاطر معبد زئوس، کاخهاي مجلل، کتابخانه و تئ

کتابخانه شهر از حیث تعداد کتاب و شهرت دانشمندانش بعد از اسکندریه در . شهرداري به آن میبالید مشهور بود

. و براي تفریح و لذت مردم مجموعه بزرگی از نقاشیهاي آن روز در موزه نقاشی شهر گرد آمده بود ;درجه اول بود

. راي حدود نیم قرن پرگامون زیباترین تمدن هلنی بودب

پیدایش سلطنتهاي مستقل تقریبا قدرت آن را به بینالنهرین و . در این حال، خاندان سلوکیه رو به اضمحالل داشت

اشکانیان، پرگامون، مصر، و روم با صبر و حوصله از هر مدعی حمایت کرده، با برانگیختن . سوریه محدود ساخته بود

، درست وقتی که دمتریوس اول در صدد 153در . آتش جنگهاي داخلی، موجبات تضعیف آن را فرام میساختند

احیاي قدرت سلوکیان بود، روم سربازان مزدوري از هر گوشه گرد آورد تا ادعاي پوچ یک ماجراجوي سومري را 

ت کردند، دمتریوس قهرمانانه جنگید و پرگامون و مصر نیز در این حمله شرک. نسبت به تخت و تاج به کرسی بنشاند

  . هایش و روم بود کشته شد، و قدرت سلوکیها به دست الکساندر باالس بیکفایت افتاد که آلت دست معشوقه

IV -  هلنیسم و یهودیها  

یکی مبارزه برونمرزي آسیاي سلوکیها و مصر بطالسه بر : تاریخ یهود در عصر هلنیستی بر محور دو مبارزه میچرخید

مبارزه نخستین از لحاظ تاریخی مرده . سر فلسطین، و دیگري مبارزه درونی راه و رسم زندگی هلنیستی و عبرانی

اما مثیو آرنلد معتقد است که مبارزه دومی معرف یکی از ماندگارترین  ;است و میشود فعال از آن صرف نظر کرد

در فلسطین، (یه میراث اسکندر، مملکت یهودا در تقسیم اول. برخوردها و شکافها بین احساس و تفکر بشر است

سلوکیها این تقسیم را هرگز نپذیرفتند، زیرا خود را از مدیترانه دور میدیدند و از . به بطلمیوس رسید) جنوب سامره

. طرفی به ثروتی که ممکن بود از دمشق و اورشیلم به دست آید طمع داشتند

فاتح شد و یهودا بیش از یک قرن تحت تسلط بطالسه باقی ماند  در نتیجه جنگهایی که پیش آمد، بطلمیوس اول

در این مدت، یهودا از . هزار تالنت عوارض میداد، رو به رونق و ترقی نهاد 8، و هر چند که سالیانه )م ق 198 - 312(

ین ا. خودمختاري وسیعی برخوردار بود و توسط مقام موروثی کشیش اعظم اورشلیم و مجمع بزرگ اداره میشد

دو قرن تشکیل داده بودند، اکنون هم سنا و هم محکمه عالی شده  نحمیاگروسیا، یا شوراي بزرگان قوم، که عزرا و 

. میشدندهاي بزرگ و باسوادترین دانشمندان سرزمین انتخاب  اعضاي هفتاد نفري یا بیشتر آن از سران خانواده. بود

  . قوانین و مقررات آن طرح بنیاد یهودیت را از عصر یونان باستان تا امروز ریخت
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. روح اطاعت و حفظ اصول مذهبی در هر مرحله و لحظه زندگی یهودیان وجود داشت: اساس یهودیت مذهب بود

ورزش بسیار معدود و بازي و . اخالقیات و رفتار مردم را شوراي بزرگان در کمال جدیت و با دقت مقرر میداشت

این بود که یهودیان فرزندان بسیار آوردند، همه . ازدواج با خارج از دین، تجرد، و سقط جنین ممنوع بود. محدود بود

را به عرصه رساندند، و علی رغم جنگ و قحطی تعدادشان روز به روز افزایش مییافت، تا آنجا که در زمان قیصر هفت 

یهودیها . قسمت اعظم آنها، قبل از دوره مکابیان، کشاورز بودند. روم زندگی میکردندمیلیون کلیمی در امپراطوري 

.)) ما مردمی بازرگان نیستیم: ((مینویسد یوسفوسحتی در قرن اول میالدي . هنوز کاسب و تاجر نشده بودند

بردگی در یهودا نیز چون سایر نقاط بود، منتها مبارزه . یها، عربها، و یونانیها بودندبزرگترین تاجران آن زمان فنیق

  . طبقاتی نسبتا شدت کمتري داشت

نی، طبل، سنج، بوق، چنگ، و بربط آواز یکنفره، آواز دسته جمعی، و . هنر رواجی نداشت، فقط موسیقی رونق یافت

با تصاویر خدایان، وخش،  ;شریفات مذهبی یونان را تحقیر میکردمذهب یهود ت. آوازهاي مذهبی را همراهی میکردند

چون مذهب یونان خواص انسانی به خداي خود نمیداد، خرافات کمتر  ;و تفال به وسیله امعاي پرندگان کاري نداشت

در مقابل آیینهاي شرك یونانی کشیشهاي یهودي در آوازهاي . داشت و شادي و تجمل مذهب یونانی را فاقد بود

بشنو، اي بنی اسرائیل، خداي ما یهوه : ((ها به گوش میرسد مذهبی خود برگردانی میخواندند که هنوز هم در کنیسه

هاي تمدن مجلل و  به این مذهب ساده و خالص، یونانیان مهاجم تمام انحرافات و وسوسه.)) است، و او یکی است

شهرها و آبادیهاي یونانی مانند سامره، نئاپولیس، غزه، اطراف یهودیه را حلقهاي از . لذتطلبی خود را اضافه کردند

در آن . فرا گرفته بود) اکر(، و عکا )حیفا(، آپولونیا، دوریس، سوکامینا، پولیس )یافا(، یوپا )اشدود(اشقلون، آزوتوس 

و کانتا وجود ، گراسا، دیوم، فیالدلفیا، پال، رافیا، هیپون، سکوتوپولیس، )گادارا(طرف اردن، شهرهاي دمشق، جذره 

. داشتند که هر یک داراي ادارات، تاسیسات، معابد خدایان، مدرسه و دانشگاه، ورزشگاه، و بازیهاي لخت یونانی بودند

از این شهرها، و همچنین از اسکندریه، انطاکیه، دلوس، و رودس، مردم یونانی و یهودي به اورشلیم میآمدند و با خود 

ند که دل دادن به علم و فلسفه، هنر و ادبیات، زیبایی و لذتطلبی، آواز و آن مشرب مسري هلنیسم را میآورد

موسیقی، باده گساري و عیش و نوش، ورزش، و روسپیها و جوانان خوبروي جزو آن بود و تعمقی سرخوشانه به همراه 

اعتقادات  داشت که نسبت به تمام اخالقیات تردید میکرد، و متضمن نوعی شکاکیت غیر روستایی بود که تمام

ها، دعوت به لذاید، و این  چطور جوانان یهودي میتوانستند در مقابل این وسوسه. مابعدطبیعی را زیر و زبر میکرد

آزادي از محدودیتهاي جانفزا مقاومت کنند جوانان زیرك یهودي شروع کردند که ربنها را به عنوان مال اندوز مسخره 

یهودیان . که بدون چشیدن طعم خوشی و تجمل و لذایذ زندگی پیر میشوند کنند، و پیروان آنها را احمقانی بدانند

یهودیانی که در . ها شوند ثروتمند نیز تحت نفوذ قرار میگرفتند، زیرا استطاعت مالی آن را داشتند که تسلیم وسوسه

رسم یونانی زندگی  یونان منصبی رسمی داشتند سیاست را در این میدیدند که به زبان یونانی تکلم کرده، به راه و

. کنند، و حتی از خدایان آنها تجلیل نمایند

یکی تعقیب و آزار : در مقابل این هجوم نیرومند به فرهنگ و احساسات یهود، سه نیروي مدافع وجود داشت

که یهودیان آن را خدایی و آسمانی )) قانونی((آنتیوخوس چهارم، دیگري حمایت روم، و سومی قدرت و حیثیت 

همچنانکه بدن در مقابل مرض شبکهاي دفاعی تشکیل میدهد، آنهایی که در میان یهودیان تعصب . تندمیدانس

این گروه، با این پیمان که از نوشیدن . میخواندند) مومنین(مذهبی بیشتري داشتند متشکل شده، خود را حسیدیم 

نا بر مقتضیات روانی ناشی از جنگ، در اما بعد، ب ;)م ق 300حدود (شراب تا مدت معینی پرهیز کنند به وجود آمد 

پیرایشگري راه افراط پیمودند و از کلیه لذات بدنی و جسمانی، که آنها را با تسلیم شدن به شیطان و یونانیها برابر 

یونانیها با اعجاب به آنها مینگریستند و آنها را با مرتاضان هند، که هنگام لشکرکشی . میدانستند، پرهیز میکردند
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حتی یهودیان معمولی، حسیدیم را تقبیح میکردند و راه . در هندوستان دیده بودند، برابر میدانستند اسکندر

کرد تا تمدن  )مشهور= (اگر به خاطر کوششی که آنتیوخوس چهارم ملقب به اپیفانس . معتدلتري از آن میجستند

  . دو روش زندگی انجام گرفته بود یونانی را به زور شمشیر به یهودیت تحمیل کند نبود، شاید مصالحهاي بین

یهودیان، که . ، آنتیوخوس سوم بطلمیوس پنجم را شکست داد و یهودا را جزو امپراطوري سلوکیه کرد198در سال 

از یوغ مصري به ستوه آمده بودند، از آنتیوخوس پشتیبانی کرده، تصرف اورشلیم را به دست او به عنوان آزادي خود 

انشین او، آنتیوخوس چهارم، که لشکرکشیهاي بزرگی را طرح میریخت و محتاج پول بود، به لیکن ج. استقبال کردند

الجرم فرمان داد که یهودیان یک سوم محصول غالت و یک دوم محصول میوه . یهودا به نظر منبع درآمد مینگریست

د، شخص چاپلوسی به نام علی رغم آنکه معموال ربن اعظم یهود منصبی ارثی بو. خود را به عنوان مالیات بدهند

این شخص، که نماینده گروهی بود که اعضاي آن طرفدار یونانی کردن یهودا . یاسون را به این سمت منصوب کرد

آنتیوخوس با خوشحالی پذیرفت، زیرا از . بودند، اجازه خواست که به تشکیل موسسات یونانی در یهودا بپردازد

اي یونان به عذاب آمده بود و اندیشه متحد کردن امپراطوري چند زبانه گوناگونی و مقاومت آیینهاي شرقی در آسی

چون یاسون در اجراي این امر عجله کافی نشان نداد، . خود را تحت یک قانون و یک مذهب در سر میپروراند

هوه با در مدت حکومت او، ی. هاي بزرگتر و رشوه بیشتري میداد، تعویض کرد آنتیوخوس او را با منالئوس، که وعده

زئوس یکی شد، کشتیهاي معابد براي تهیه پول به فروش رفت، و حتی در پارهاي از اجتماعات کلیمی براي خدایان 

ورزشگاهی در اورشلیم باز شد و جوانان یهودي، و حتی خاخامها، برهنه در بازیهاي ورزشی  ;یونانی قربانی کردند

لنیسم، تن به اعمال جراحی میدادند تا کمبودهاي جسمانی بعضی جوانان یهودي، در شور و شوق ه. شرکت میکردند

   .کنندخود را که ممکن بود نژادشان را فاش بنماید جبران 

اکثر به  یهودیان، که از این جریانات تکان خورده بودند و احساس میکردند که موجودیت مذهبشان به مخاطره افتاده،

چون پوپیلیوس، آنتیوخوس چهارم را از مصر بیرون کرد، به اورشلیم . طرف حسیدیم متمایل شده، به آنها گرویدند

یهودیان از شادي سر از پا نشناخته، به ماموران او حمله برده و . خبر رسید که آنتیوخوس کشته شده است

آنتیوخوس، که . د خود را از کراهت شیطانی پاك کردنداخراجشان کردند، رهبران طرفدار یونان را کشتند، و معب

نمرده بلکه مورد خفت قرار گرفته بود، بی پول و معتقد به اینکه یهودیان در لشکرکشی او به مصر خرابکاري کرده 

بودند و توطئه میکردند که یهودا را به بطالسه ملحق گردانند، به اورشلیم تاخت، هزاران نفر زن و مرد یهودي را 

کشت، به معبد آنها بیحرمتی نمود و آن را غارت کرد، قربانگاه طالي آن را ربوده و ثروت و گنجهاي آن را ضبط 

او فرمان داد که معبد ). 167(نمود، منالئوس را دوباره به کار گماشت، و فرمان داد که یهودیان را به زور یونانی کنند 

یمی محرابی تازه بسازند، و قربانیهاي معمولی را متروك و تنها را دوباره به زئوس هدیه کنند، به جاي محراب قد

در سراسر یهودا، مذهب قدیم . را ممنوع کرد و ختنه کردن را جرم بزرگی اعالم نمود سبتاجراي . خوك قربانی کنند

هر یهودي که از خوردن گوشت خوك ابا . زور شمشیر تحمیل گردیدو آیینهاي آن ممنوع شد،و مراسم یونانی با 

به . میکرد یا کتاب مقدس همراه داشت زندانی یا کشته میشد، و هر جا کتاب آسمانی پیدا میشد آن را میسوزانیدند

دم مر. دستور او شهر اورشلیم را آتش زدند، دیوارهایش را خراب کردند، و سکنه یهودیش را به بردگی فروختند

خارجی را در آنجا سکونت داد و بر کوه صهیون قلعه جدیدي ساخت، و پادگانی از سربازان خود در آنجا گذارد تا به 

آنتیوخوس ظاهرا گاهی در فکر آن بود که خود را خدا اعالم کند و از مردم بخواهد که او را . نام شاه حکومت کنند

. پرستش و نیایش کنند

همیشه در هر اجتماعی اقلیتی هستند که ذاتا از آزاد بودن در . یان روز به روز بیشتر میشدافراط در زجر و آزار یهود

ماموران آنتیوخوس، که به هر گونه تظاهر یهودیت . این کار نوعی رهایی از قیود تمدن است ;آزار مردم لذت میبرند
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هر جا  ;هاي کوچک حمله بردنددر اورشلیم خاتمه داده بودند، مانند آتشی که زبانه میکشد به دهات و شهر

میرسیدند مردم را وا میداشتند که بین مرگ و پرستش آیین یونانی، که شامل خوردن گوشت خوك قربانی بود، 

آنهایی که از کار کردن در روز شنبه ابا میکردند، به . ها و مدارس یهودي بسته شد تمام کنیسه. یکی را انتخاب کنند

یهودیان را وا میداشتند که مانند یونانیها تاج گل پیچک بر سر بگذارند، در . میگرفتند عنوان یاغی، تحت تعقیب قرار

بسیاري از یهودیان، به مقتضیات . مراسم مذهبی شرکت کنند، و به احترام دیونوسوس آوازهاي گوشخراش بخوانند

کردند، با زحمت چیزي از زمین به  ها فرار عده زیادي به غارها و کوه. روز عمل کردند و منتظر شدند تا طوفان بگذرد

افراد فرقه حسیدیم بین آنها رفت و آمد میکردند و ایشان . دست آوردند، و مصممانه به اجراي آیین یهود ادامه دادند

قسمتی از سربازان شاهی به غاري که هزاران نفر یهودي از زن و مرد و کودك . را به صبر و شجاعت دعوت میکردند

یهودیان اطاعت نکردند، چون شنبه بود، حاضر . سیدند و فرمان دادند که همگی از غار بیرون شونددر آن میزیستند ر

. سربازان با شمشیر حمله کردند ;نشدند که کار کنند و سنگهایی را که ممکن بود در غار را سد کنند حرکت دهند

تنه کرده بودند با نوازدانشان از دیوار شهر زنهایی که پسرانشان را خ. عدهاي را کشتند، و بقیه را در دود خفه کردند

یونانیها از قدرت این آیین قدیمی به حیرت درآمدند، زیرا قرنها بود که چنین استحکام عقیدهاي . حلق آویز شدند

بدین . داستانهاي شهیدان این معرکه دهان به دهان گشت و کتابهایی چون اول و دوم مکابیان را پر کرد. ندیده بودند

یهودیت، که نزدیک به تحلیل رفتن بود، در روح اجتماعی و . ، نخستین نمونه شهادت به مسیحیت عرضه شدترتیب

. مذهبی مردم توسعه یافت و حالت انزواي دفاعی به خود گرفت

و در میان یهودیانی که در آن روزها از اورشلیم فرار کردند، متاتیاس نامی بود از خانواده حشمونایی از قبیله هارون 

چون آپلس که مامور آنتیوخوس بود به مودن که این شش نفر . پنج پسرش یوحنان، شمعون، یهودا، الیعازر، و یوناتان

. را مردود شمرده، براي زئوس قربانی کنند)) قانون((مخفی شده بودند آمد، مردم را جمع کرد و از آنها خواست که 

حتی اگر تمام مردم در این کشور فرمان جدایی از آیین خود را : ((متاتیاس کهنسال با پسرانش قد برافراشت و گفت

همینکه یکی از یهودیها جلو رفت تا قربانی .)) اطاعت کنند، من و پسرانم به عهد اجدادي خود وفادار خواهیم ماند

هر : ((گفت سپس به مردم. مورد نظر را به معبد تقدیم کند، متاتیاس او را کشت و نماینده شاه را نیز به قتل رساند

عده زیادي از دهقانان به دنبال او و .)) کس طرفدار قانون است و میخواهد از عهد خود دفاع کند به دنبال من بیاید

هاي ابراهیم روانه گشتند، و در آنجا دسته کوچکی از یاغیهاي جوان و طرفداران حسیدیم که  پسرانش به سوي کوه

  . هنوز زنده بودند به آنها پیوستند

یهودا . را به رهبري گروه منصوب کرده بود، درگذشت مکابیبعد متاتیاس، در حالی که پسرش یهوداي  چندي

قبل از هر جنگی، مانند مومنین دعا میکرد، لیکن در . جنگجویی بود که شجاعتش مانند پرهیزکاریش زبانزد همه بود

ها مانند حیوانات میزیست و از ریشه  در کوه((این ارتش کوچک )). چون شیر خشمناك میجنگید((د میدان نبر

سربازان آن گاه به گاه به سر مردم دهکدهاي میریختند، از دین برگشتگان را میکشتند، .)) گیاهان تغذیه میکرد

چون .)) ده بود شجاعانه ختنه میکردندهر کودکی را مییافتند که ختنه نش((محرابهاي کافران را فرو میریختند، و 

یهودا با . این اخبار به گوش آنتیوخوس رسید، ارتشی از یونانیهاي سوریه براي در هم شکستن نیروي مکابیان فرستاد

لشکریان او در دره عمواس مصاف داد، و گرچه ارتش یونانی از سربازان تعلیمات دیده مزدور متشکل شده و همگی 

آنتیوخوس قواي ). 166(و پیروان یهودا اسلحه درستی نداشتند، یهودیها پیروزي کامل یافتند  کامال مسلح بودند

بزرگتري فرستاد که سردار آن چندان به پیروزي خود اطمینان داشت که سوداگران برده فروش را همراه خود برد تا 

یهودا این ارتش را هم . ا را اعالن کردیهودیان را که اسیر شده فرض میکرد بخرند، و حتی بر دیوارهاي شهر نرخ آنه
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هاي کفار را خراب کرد،  وي تمام قربانگاه. در میتسپا چنان شکستی داد که اورشلیم بدون مقاومت به دستش افتاد

  را از بین برد، آن را پاك کرد و از نو تقدیم یهوه نمود، و تشریفات قدیمی را در میان تحسین )) معبد((تزیینات 

 ).164(. بی که برمیگشتند برقرار ساختیهودیان متعص

چون لوسیاس نایب السلطنه با ارتش جدیدي براي تسخیر پایتخت حرکت کرد، خبر رسید و این بار بدرستی که 

ته باشد، به یهودیان پیشنهاد لوسیاس، که میخواست در سایر جاها آزادي عمل داش). 163(آنتیوخوس مرده است 

فرقه حسیدیم پذیرفت، لیکن مکابیان . کرد که حاضر است، به شرط خلع سالح، به آنها آزادي مذهبی بدهد

یهودا اعالم کرد که اگر مملکت یهودا میخواهد از کشت و کشتار بعدي در امان باشد، باید آزادي سیاسی . نپذیرفتند

ران وي، که از رسیدن به قدرت مست شده بودند، بنوبت به کشت و کشتار یونانیها، طرفدا. و مذهبی توام داشته باشد

، یهودا نیکانور را در آداسا شکست داد و، با 161در سال . نه تنها در اورشلیم بلکه در شهرهاي سرحدي، پرداختند

براي او داشت به جلب اتحاد روم، موجب تقویت قدرت خود شد، لیکن در همان سال در جنگی که شرایط سختی 

تنها بازمانده ). 143(برادرش یوناتان جنگ را شجاعانه ادامه داد، لیکن او نیز در عکا به قتل رسید . قتل رسید

طبق فرمان عمومی، ). 142(برادران، شمعون، به کمک روم موفق شد استقالل یهودا را به دمتریوس دوم بقبوالند 

ب شد و، چون این سمتها در خانوادهاش موروثی گردید، وي موسس شمعون به سمت ربن اعظم و سردار کل منصو

اولین سال سلطنت او را شروع عصر جدیدي دانستند و با ضرب سکهاي احیاي قهرمانی . سلسله حشمونایی شد

  .کشور یهود را اعالم کردند

   

  

فصل بیست و پنجم

  مصر و مغرب زمین

  

I  -  نام پادشاهان  

بطلمیوس، پسر . االرث اسکندر به تواناترین و با فراستترین سردار او واگذار گردید کوچکترین، ولی غنیترین، سهم

الگوس، از روي وفاداري خاص خودش و شاید براي اینکه به آن وسیله قدرت و حکومت خود را اثبات کند جسد 

نیز طائیس، معشوقه اسکندر، را همراه  .کردپادشاه متوفی را با خود به ممفیس آورد و در آنجا با تابوتی طالیی دفن 

بطلمیوس سربازي بود ساده و گستاخ که احساساتی شدید و . آورد و با وي عروسی نمود و از او صاحب دو پسر شد

اندیشه سلطنت بیمدعا در حالی که سایر وارثین اسکندر نیمی از عمرشان را در . در عین حال مغزي متفکر داشت

صرف جنگ کردند، بطلمیوس خویشتن را وقف تقویت موقعیت خود در کشوري بیگانه و توسعه کشاورزي، تجارت، و 

نیروي دریایی نیرومندي براي مصر ساخت و این کشور را همان قدر در مقابل حمالت دریایی . صنعت مصر نمود

ها پشتیبانی  ضمنا از رودس و اتحادیه. قابل تسخیر نموده بودمصون ساخت که طبیعت در خشکی آن را تقریبا غیر 

او، فقط . یافت )نجات دهنده= (کامل نمود تا استقالل خود را از مقدونیه حفظ کنند، و بدین ترتیب لقب سوتر 

هنگامی که پس از هجده سال کار و مشقت اوضاع سیاسی و اقتصادي کشور را ثبات بخشید، خویشتن را شاه نامید 

به دست او و جانشینش، یونانیان مصر تسلط خود را بر کورنه، کرت، سیکالد، قبرس، سوریه، فلسطین، ). م ق 305(

در پیري و فراغت، تفسیرهایی از لشکرکشیهاي . فنیقیه، ساموس، لسبوس، ساموتراس، و هلسپونتوس برقرار کردند

ابخانه و موزهاي ساخت که موجب شهرت کت 290خود نوشت که به نحو شگفت آوري حقیقی بودند، و در سال 
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سلطنت ندارد، پسر دومش بطلمیوس سال داشت و احساس میکرد توانایی  82، که 285در . اسکندریه شد

دو . فیالدلفوس را به شاهی برگزید، حکومت را به وي داد، و در دربار او چون یکی از اتباعش جایی براي خود برگزید

. سال بعد درگذشت

بطلمیوس اول، در اوایل کار خود، . دلتا و دره حاصلخیز نیل ثروت بیکرانی به خزانه شاهی ریخته بودتا آن وقت، 

بطلمیوس دوم،  ;براي اینکه ناهاري به دوستان خود بدهد، مجبور شده بود ظروف نقره و فرشهاي آنها را عاریه کند

  . ار دالر خرج کرددر ضیافتی که به مناسبت تاجگذاري خود داد، دو میلیون و پانصد هز

وي مردي بود شکمخواره که . فرعون جوان، از پیروان فلسفه لذتطلبی، مصمم بود که از زندگی حداکثر لذت را ببرد

ملکه جدید بر . هر لحظه با زنی میگذراند و زن خود را طرد کرد و باالخره با خواهرش آرسینوئه ازدواج نمود

را اداره مینمود، در حالی که بطلمیوس دوم بر آشپزان و دانشمندان امپراطوري شوهر حکومت میکرد و جنگهایش 

به تبعیت از پدرش، مهمانان نامداري از جمله شاعران، بزرگان، دانشمندان، منقدان، عالمان، . درباري سلطنت میکرد

در مدت . فیلسوفان، و هنرمندان زیادي به مصر دعوت کرد و پایتختش را با معماري به سبک یونان زینت داد

سلطنت طوالنی او، اسکندریه پایتخت ادبی و علمی مدیترانه شد و ادبیات اسکندریه چنان نضجی یافت که دیگر 

نقرس و نگرانیهایش با افزایش ثروت و قدرتش  ;با این وجود، فیالدلفوس در پیري خوشبخت نبود. تکرار نگردید

هاي  یرون مینگریست، فقیري را دید که براحتی روي ماسهروزي کنار پنجره کاخش ایستاده بود و به ب. افزون گردید

افسوس که من از جمله اینان متولد : ((متاثر شد و به حال او غبطه خورد و گفت ;بندر زیر آفتاب دراز کشیده است

  . بیقرار از ترس مرگ، به دنبال اکسیر جادویی حیات ابدي، دست به دامن دانش کاهنان مصري بود!)) نشدم

موزه و کتابخانه اسکندریه را به درجهاي توسعه داد و پول صرفشان کرد که بعدها او را موسس آنها  بطلمیوس

ده سال بعد او را در دربار . ، دمتریوس فالرومی، که از آتن تبعید شده بود، در مصر سکونت گزید307در . نامیدند

کرد که با تاسیس یک موزه، یا خانه علم و هنر شاید همو بود که به بطلمیوس سوتر پیشنهاد . بطلمیوس اول مییابیم

  . هاي آتن رقابت کند، پایتخت را مشهور و خاندان سلطنتی را سرافراز سازد که با دانشگاه

دمتریوس، که گویا از کوشش ارسطو در گرد آوردن و طبقه بندي کتابها و معلومات بشري و حیوانات و گیاهان و نوع 

صیه کرد تعدادي بنا بسازند که نه تنها جاي مقدار زیادي کتاب داشته باشد، بلکه حکومتها الهام گرفته بود، تو

این نقشه جلب نظر بطلمیوس اول . دانشمندانی را که حاضر باشند عمر خود را وقف تحقیق کنند در خود جاي دهند

در این دانشگاه . د آمدپول الزم تهیه شد، و بتدریج دانشگاه جدیدي نزدیک کاخهاي سلطنتی به وجو ;و دوم را کرد

اطاق بزرگی که دانشپژوهان در آنجا غذا میخوردند، اطاق درس، حیاط، رواق، باغ، رصد خانه، و کتابخانه بزرگی قرار 

در این موزه . مدیر موسسه در حقیقت یک روحانی بود، زیرا آن را رسما به االهه شعر و ادب هدیه کرده بودند. داشت

جملگی این مردان یونانی بودند و . منجمان، نویسندگان، ریاضیدانان، و پزشکان: کردندچهار گروه محقق زندگی می

. وظیفه آنان تدریس نبود بلکه این بود که تحقیق، مطالعه، و تجربه کنند. همه از خزانه سلطنتی حقوق میگرفتند

ولی موسسه تا به آخر یک  بعدها چون تعداد شاگردان زیاد شد، اعضاي موزه موظف شدند که تدریس نیز بنمایند،

تا آنجا که ما میدانیم، این اولین موسسهاي بود که دولتها براي . مرکز مطالعات عالی، و نه یک دانشگاه، باقی ماند

تاسیس آن خدمت ممتازي است که خاندان بطالسه و شهر اسکندریه به . پیشرفت علم و ادبیات تاسیس کرده بودند

. اند تاریخ تمدن نموده

بطلمیوس سوم، . بدرود زندگی گفت 246یوس فیالدلفوس، پس از یک سلطنت دراز و توام با برکت، درسال بطلم

ساردیس و بابل را . ، تحوطمس سوم دیگري بود که قصد فتح خاور نزدیک را داشت)نیکوکار=  (ملقب به ائوئرگتس

. د که با یک ضربه روم از پا در آمدندگرفت، تا هند پیش رفت، و چنان صدمهاي به تشکیالت امپراطوري سلوکیها ز
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در اینجا به دنبال گزارش جنگهاي او نخواهیم رفت، زیرا اگرچه در جزئیات هر سعی و کوششی جذبه و هیجان 

بحث درباره چنین تاریخی، پرداختن به تغییرات و . خاصی نهفته است، در علل و نتایج آنها ابدیت مالل آوري هست

نه قدرت پیش میآید و مآال کار بی ارزشی است، زیرا در این میدان پیروزیها و شکستها انقالباتی است که در صح

همسر جوان او به نام برنیکه، در سپاسگزاري از . یکدیگر را باطل کرده، حاصل آنها جز صفر پر طنینی بیش نیست

را مشهور ساختند، و منجمان شاعران این حکایت  ;موفقیتهاي شوهر، حلقهاي از گیسوي خود را به خدایان اهدا کرد

  . با نامگذاري یکی از افالك به نام ذوائب برنیکه تحسین و تمجید از او را به آسمانها بردند

. ، چنان عشقی به پدر داشت که جنگها و فتوحات او را تقلید کرد)پدر دوست=  (بطلمیوس چهارم، ملقب به فیلوپاتور

با سربازان بومی انجام شد، که اولین استفاده بطالسه از سربازان ) 217( لیکن پیروزي او بر آنتیوخوس سوم در رافیا

از آن به بعد، سربازان مصري که مسلح شده، و به نیروي خود واقف شده بودند، به در هم شکستن تسلط . مصري بود

ت خود را در کشتی فیلوپاتور خویشتن را به عیش و عشرت تسلیم کرد، بیشتر اوقا. یونانیها بر دره نیل آغاز کردند

بزرگ تفریحی خود میگذراند، مستی و شرب را به مصر برد، و تقریبا به خودش مشتبه ساخت که از اخالف 

در آشوبی . ، همسرش به دست رفیقه او کشته شد و چندي بعد خودش نیز درگذشت205در سال . دیونوسوس است

ولی  ;و آنتیوخوس سوم سلوکی مصر را شقه کرده ببلعندکه متعاقبا روي داد، کم مانده بود که فیلیپ پنجم مقدونی 

روم که با بطلمیوس دوم قرارداد دوستی بسته بود، وارد میدان شد، فیلیپ را شکست داد، آنتیوخوس را فراري داد، و 

  ). 205. (مصر را تحت الحمایه روم ساخت

II -  سوسیالیسم در حکومت بطالسه

لسه در مصر تجربهاي است که این خاندان در زمینه سوسیالیسم دولتی رویهمرفته جالبترین جنبه حکومت بطا

فرعون که هم خدا و هم پادشاه بود حقوق کامل  ;مالکیت پادشاهان بر اراضی مدتها رسم مقدسی در مصر بود. کردند

ملزم  فالح برده نبود، ولی حق نداشت بدون اجازه دولت زمین را ترك کند و. نسبت به زمین و محصول آن داشت

بطالسه این نظام را پذیرفتند، و با ضبط زمینهاي وسیعی که تحت . بود که قسمت بیشتر محصول را به دولت بپردازد

دستگاه دیوانساالري وسیعی از . سلطنت خاندانهاي قبلی متعلق به نجبا و کاهنان مصري بود، آن را توسعه دادند

این مامورین تقریبا . مصر را مانند ملک وسیعی اداره میکردند مباشران دولتی، به پشتیبانی مستحفظان مسلح، تمام

دولت هر لحظه میتوانست زارع و . به کلیه کشاورزان دستور میدادند که بر چه زمینی چه محصولی کشت کنند

خرمن را با مقیاسهاي . حیواناتش را براي استخراج معادن، ساختمان، شکار، و بناي جاده و کانال به بیگاري ببرد

دولتی اندازه میگرفتند، کاتبان ثبت میکردند، در محلی که دولت تعیین میکرد میکوبیدند، و به وسیله کاروانی از 

بطالسه به کشاورز اجازه : در این وضع استثناهایی نیز بود. فالحین بارکش به انبارهاي غله سلطان حمل میکردند

مالکیت خصوصی بود، و سربازانی که، به پاداش خدمت،  میدادند که مالک خانه و باغ خودش باشد، شهرها به دست

لیکن این نوع اجاره دادن حدودي داشت، مثال تنها به کسی . صاحب زمین میشدند حق داشتند آن را اجاره دهند

از آن گذشته، حق توارث در کار . میشد زمین را اجاره داد که آن را فقط به کشت مو، زیتون، و میوه اختصاص دهد

چون نیروي انسانی و مهارت یونانی بود که وضع این . پادشاه هر وقت میخواست میتوانست مالکیت را لغو کندنبود و 

در قرن دوم . را بهبود میبخشید، تقاضاي انتقال زمین از پدر به پسر از راه توارث دامنه گرفت)) اشتراکی((زمینهاي 

فقط در قرن آخر قبل از میالد بود که قانون هم آن را رسما  عمال این حق داده شد، ولی البته عمل هنوز قانونی نبود،

  . شناخت، و تحول عادي مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی انجام یافت

در واقع براي کشاورزي در . بدون شک شرایط کشت در مصر طوري بود که این نظام سوسیالیستی را به وجود آورد

ضا و مکان الزم بود، و مالکیت خصوصی قادر نبود چنین شرایطی این سرزمین، همکاري و وحدت عمل بیشتري در ف
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مقدار و کیفیت محصول بستگی به مقدار آبی داشت که سیل میآورد و سرعت و دقتی که در . را به وجود بیاورد

مهندسان یونانی که در خدمت . طبعا در این امور نظارت دولت الزم میبود ;آبیاري و زهکشی زمین مبذول میشد

چرخ چاه قدیمی . بودند فرایندهاي سنتی را بهبود بخشیده، زراعت علمی و عمقی بیشتري معمول ساختند دولت

متروك شد، و به جاي آن چرخ جدیدي به کار افتاد که گاهی دوازده متر قطر داشت و به داخل آن سطلهایی آویزان 

دند، باال میآمدند، و آب خود را در استخري در هر گردش سلطها، یکی بعد از دیگري، به آب میرسیدند، پر میش. بود

بود که آب را با چنان سرعتی باال میکشید که تا  کتسیبیوساز این هم بهتر پیچ ارشمیدس و تلمبه . خالی میکردند

کشور در دست دولت، و نهاد کار اجباري، اقدامات تمرکز اداره امور اقتصادي . قبل از حکومت بطالسه سابقه نداشت

و  ;ها، تاسیسات آبیاري، و ساختن بناهاي مختلف ممکن ساخت عامالمنفعه بزرگی را، از قبیل ایجاد سیل گیرها، راه

بطلمیوس دوم دریاچه موریس را خشک کرده، . هم بدین ترتیب بود که راه براي شاهکارهاي مهندسی در روم باز شد

، کانال سوئز را، که نیل 285در سال . را تبدیل به زمین حاصلخیز وسیعی به منظور توزیع بین سربازان نمود بستر آن

. را از نزدیک هلیوپولیس به دریاي سرخ وصل میکند، تجدید بنا کرد

 ;دفرعون مصر، نخو، و داریوش اول آن را دوباره ساخته بودند، ولی هر دوبار شنهاي متحرك مسدودش ساخته بو

دولت نه تنها مالک معادن بود، . صنعت نیز تحت شرایط مشابهی اداره میشد. چنانکه یک قرن بعد دوباره مسدود شد

بطالسه ذخایر طالي گرانبهایی در نوبه کشف کردند، و . بلکه یا خودش آنها را استخراج میکرد یا کانه را ضبط مینمود

. متعلق به ایشان بود، و انحصار روغن گیاهی و حیوانی را داشتندمعادن مس قبرس و سینا . سکه طالي ثابتی داشتند

هاي روغنی اختصاص مییافت تعیین میکرد، محصول را به نرخ  دولت مقدار زمینی را که هر سال به کشت دانه

هایی که با نیروي بردگان میچرخیدند روغن کشی مینمود، آن را به نرخی که خود  خودش میخرید، در کارخانه

. میکرد به فروشندگان جز میفروخت، و با تعیین مالیاتهاي گمرکی گزاف رقابت خارجی را بی اثر میساخت تعیین

که به جاي صابون مصرف (ظاهرا دولت در معادن نمک، کربنات دوسود . عایدي دولت بین هفتاد تا سیصد درصد بود

چند . اي نساجی نیز ترتیبات مشابهی داشته ، و کارخانه)کاغذ(، پاپیروس )که میسوزاندند(، ادویه خوشبو )میشد

صنایع کوچک در . کارخانه نساجی خصوصی هم دایر بود، ولی مالکان مجبور بودند محصول خود را به دولت بفروشند

دست مالکان خصوصی باقی ماند، دولت فقط به آنها پروانه داده، بر کار آنها نظارت میکرد، قسمت اعظم محصول را 

صنایع دستی به دست اصنافی قدیمی بود . خرید، و بر آنها به نفع خزانه سلطنتی مالیات میبستبه قیمت ثابتی می

صنایع پیشرفت خوبی . که حرفه شان موروثی بود، و اعضاي آنها مجبور به سکونت در محل و حتی خانه خود بودند

  . یشدکرده بود و کالسکه، اثاث خانه، وسایل سفالی، و وسایل آرایش به وفور تولید م

اختراعات در هیچ زمانی، مگر بعدها در امپراطوري . اسکندریه در شیشه سازي و بافتن کتان تخصص و شهرت داشت

و شیمی  ;پیچ، چرخ، ماسوره، چرخ ضامن دار، و قرقره همگی به کار میرفتند. روم، به حد مصر بطالسه نرسیده بود

در معرض عوامل مختلف قرار میدادند که پس از بیرون  رنگرزي به مرحلهاي از پیشرفت رسیده بود که پارچه را

ها میگرداندند، زیرا  به طور کلی صنایع اسکندریه را برده. آوردن از یک رنگ رنگهاي ثابت مختلفی پیدا میکرد

. دستمزد ناچیزشان به بطالسه اجازه میداد که محصوالت آنان را در بازارهاي خارجی ارزانتر از سایرین بفروشد

تجار خرده فروش همه نماینده دولت بودند و امتعه دولتی را توزیع . ت و تنظیم تجارت کال در دست دولت بودنظار

بطلمیوس دوم شتر را به مصر برد و کاروانسراهایی . هاي آبی متعلق به دولت بود هاي کاروانرو و راه تمام راه. میکردند

ها فقط انجام ارتباطات دولتی بود که تقریبا شامل کلیه  فلهکار قا ;هاي شتر از شمال به جنوب بساخت براي قافله

رودخانه نیل پر از وسایل حمل و نقل باري و مسافري بود که تحت نظارت دولت . ارتباطات بازرگانی کشور میشد

  . ظاهرا به دست بازرگانی بخش خصوصی اداره میشد

www.IrPDF.com



١١٠٠

بازرگانی زمان را که تا حدود سیصد تن بار میبرد  بطالسه، براي کشتیرانی در دریاي مدیترانه، بزرگترین ناوگان

انبارهاي اسکندریه تجارت جهانی آن روز را به خود جلب میکرد و باراندازهاي دو طرفه آن موجب . تشکیل دادند

   .میرفتفانوس دریایی آن یکی از عجایب سبعه به شمار . رشک سایر شهرها بود

هاي مصري مازاد قابل مالحظهاي داشتند که تا بازارهاي چینی در شرق، بازارهاي افریقاي  ها، و کارگاه مزارع، کارخانه

کاشفان مصري تا زنگبار و . مرکزي در جنوب، و بازارهاي روسیه و جزایر بریتانیایی در شمال مشتري داشت

یی از زندگی انسانهاي غارنشین باستانی، که در سواحل شرقی افریقا سومالیلند کشتیرانی میکردند و داستانها

براي در . میزیستند و از غذاهاي دریایی و شترمرغ و هویج و ریشه گیاهان تغذیه میکردند، به جهانیان نقل میکردند

در اثر  .هم شکستن تسلط اعراب بر تجارت هند و خاورمیانه، کشتیهاي مصري از نیل مستقیما به هند میرفتند

  . تشویق عاقالنه بطالسه، اسکندریه بندر مهم بارگیري امتعه خاورمیانه براي بازارهاي مدیترانه گردید

معامله جنسی، که یادگار دوره کهن مصر بود، تا . نضج بازرگانی و صنعت را تسهیالت عالی بانکداري تسریع میکرد

عنوان پشتوانه بانکی به کار میرفت، ولی دیگر به حساب هاي شاهی به  حدودي برقرار بود، و غله موجود در خزانه

عالوه بر . گذاشتن و بیرون کشیدن و نقل و انتقال غله به جاي اینکه عمال انجام شود روي کاغذ صورت میگرفت

بانکداري در انحصار دولت بود، . مبادله کاال، که تا حدي تعدیل شده بود، اقتصاد پولی پیچیدهاي نیز در جریان بود

صورتحسابها را با برات به بانکها میپرداختند و بانکها . ولی عملیات آن ممکن بود به موسسات خصوصی واگذار شود

بانک مرکزي اسکندریه در تمام شهرهاي مهم . پول را به تنزیل میدادند و حسابهاي خزانه شاهی را میپرداختند

صنعت، تجارت، و مالیه چنین بسرعت توسعه یافته، هرگز در تاریخ مدون سابقه ندارد که کشاورزي، . شعبه داشت

. یک شکل و غنی شده باشد

از نظر . در راس همه فرعون خدا شاه بود. اربابان و آنهایی که از این نظام استفاده میبردند یونانیان آزاد پایتخت بودند

در دستگاه  ;بود )نیکوکار= ()) ائوئرگتس((و  )نجات دهنده=  ()) سوتر((یونانیهاي ساکن مصر، بطلمیوس واقعا یک 

به عالوه، امکانات اقتصادي بینهایت و تسهیالت بی نظیر معنوي براي آنها فراهم  ;اداري به آنها هزاران سمت داده بود

از آن . ساخته بود و در دربار ثروتمند خود منبع و مرکزي براي زندگی اجتماعی پر تجملی براي آنها گردآورده بود

میراث فرهنگ مصري با قانون یونانی ممزوج شده، نظام قانونگذاري خاصی به . مستبد مطلقی نبود گذشته، پادشاه

. وجود آورده بود که قوانین آتنی را اقتباس کرده، جز در مورد آزادي، هر جنبه آن را اصالح میکرد و به کار میبرد

مصري و یونانی و  ;حظهاي خودمختار بودندفرمانهاي شاه قدرت قانونی کامل داشت، ولی شهرها نیز تا حد قابل مال

هاي خود شکایت  یهود هر کدام تحت نظام قانونی خود میزیستند، قاضیان خود را انتخاب میکردند، و به دادگاه

هاي اسکندریه مطرح شده  نوشتهاي که در تورین به دست آمده، یکی از دادخواستهایی است که در دادگاه. میبردند

است، مورد دعوا بدقت تشریح شده، شواهد امر بدقت عرضه گردیده، سوابق موضوع، خالصه شده، و در این دادخو. بود

هاي اهالی اسکندریه به  هاي دیگري نیز از وصیتنامه نوشته. حکم نهایی در کمال بیطرفی قضایی صادر شده است

وکیایی فرزند فالنی که از روي این است وصیتنامه پیسیاس ل: ((دست آمده که قدمت اشکال قانونی را نشان میدهد

این حکومت . حکومت بطالسه در دنیاي هلنیستی بهترین و مجهزترین تشکیالت را داشت...)) سالمتی و نیت کامل

کشور به . وضع ملی خود را از مصر و ایران و وضع شهري خود را از یونان گرفته، سپس به امپراطوري روم انتقال داد

نظر . تقریبا تمام این ماموران یونانی بودند. که هر یک را مامور انتصابی شاه اداره میکرداستانهایی تقسیم شده بود 

اسکندر، که یونانی و شرقی و مصري در شرایط مساوي با هم زندگی میکنند، چون سودي نداشت به دست فراموشی 

یت جدیدي در حیات اقتصادي مباشران یونانی اسلوب و مدیر. سپرده شد و دره نیل عمال سرزمینی بود مغلوب شده

دولت قیمتهاي . منتهی آنچه میافزودند خودشان برمیداشتند ;مصر وارد کرده، ثروت ملی ر ابسیار افزایش داده بودند
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هاي گمرکی جلوي رقابت را  گزافی به محصوالتی که خود زیر نظارت داشت گذاشته بود، و با دیواري از تعرفه

که در دلوس به بیست و یک دراخما به فروش میرفت، در اسکندریه پنجاه و دو در نتیجه، روغن زیتون . میگرفت

کشاورز . دولت، در همه جا، اجاره، مالیات، حق گمرك، باج، و حتی کار و جان مردم را میگرفت. دراخما قیمت داشت

داران یک ششم و در باغ. براي حق نگاهداري علوفه، و چراندن چهارپایان خود در مراتع عمومی به دولت باج میداد

همه کس، جز سربازان و کشیشان و ماموران دولتی، . زمان بطلمیوس دوم نصف محصول خود را به دولت میدادند

از مال االجاره ده درصد، از فروش ده . به نمک، اسناد قانونی، و ارث مالیات تعلق میگرفت. مالیات سرانه میدادند

از مال التجارهاي که از دهی به شهر . و پنج درصد مالیات گرفته میشد درصد، و از ماهیگیري در آبهاي مصر بیست

در تمام بنادر مصر به صادرات و واردات عوارض گمرکی . میرفت، یا در سواحل نیل حرکت میکرد عوارض اخذ میشد

ریدن براي حفظ نیروي دریایی، فانوس دریایی، خوش خلق نگهداشتن پزشکان و پلیس، و خ. سنگینی تعلق میگرفت

از هیچ چیز که خزانه دولت را پر کند  ;تاج زرین براي هر یک از سالطین جدید نیز مالیات مخصوصی گرفته میشد

به منظور نگهداشتن حساب کلیه محصوالت، درآمدها، و مبادالت بازرگانی قابل اخذ مالیات، دولت . دریغ نمیشد

براي . ي براي ثبت نام افراد و امالك به وجود آورده بوددسته دسته منشی و حسابدار نگاه میداشت، و نظام گستردها

جمع آوري مالیات از متخصصین استفاده میشد، بر عملیات اجرایی نظارت میشد، و دارایی افراد به عنوان ضمانت در 

بود  کل درآمد بطالسه، چه جنسی و چه نقدي، شاید بزرگترین درآمدي. اختیار گرفته میشد تا مالیاتشان را بپردازند

. که دولتی از هنگام سقوط امپراطوري ایران تا تشکیل امپراطوري روم گردآورده بود

III  -  اسکندریه  

خیابانهایشان  ;مراکز استانها و چند شهر دیگر نیز پررونق بودند. قسمت اعظم این ثروت به اسکندریه میآمد

ولی هیچ یک از شهرها . بفراوانی عرضه میشدسنگفرش بود و روشنایی داشت، افراد تحت حمایت پلیس بودند، و آب 

استرابون در قرن اول میالدي شرح میدهد که شهر پنج کیلومتر . بودن به پاي اسکندریه نمیرسید)) مدرن((از حیث 

دینوکراتس رودسی و . پلینی طول دیوار آن را بیست و پنج کیلومتر میداند. طول و یک کیلومتر و نیم عرض داشت

وسی طرح شهر را بر مستطیلی ریخته بودند که خیابان مرکزي آن به عرض سی متر از شرق به سوستراتوس کنید

هر دوي این خیابانها، وشاید بعضی دیگر، . غرب میرفت و خیابان عریض دیگري آن را از شمال به جنوب قطع میکرد

پشت هم قرار داشتند، خنک  در شب کامال روشن بودند، و در روز زیر سایه ستونهاي سرپوشیدهاي، که کیلومترها

قسمت شمال  ;قسمت جنوبی، راکوتیس، مصري نشین بود: این دو شریان شهر را چهار قسمت میکردند. میشدند

قسمت جنوب شرقی، یا بروخئوم، شامل قصرهاي سلطنتی، موزه، کتابخانه،  ;شرقی محل سکونت یهودیان بود

، زرادخانه، معابد اصلی یونانی، و تعداد زیادي پارك )آن زمان)) دزانوالیدهتل (((هاي بطالسه، مقبره اسکندر  مقبره

در مرکز شهر، . یکی از پارکها رواقی داشت به طول دویست متر، و دیگري داراي باغ وحش سلطننتی بود. وسیع بود

ها یک میدان  در خارج از دروازه. زیوم، و هزاران مغازه و بازار قرار داشتادارات، انبارهاي دولتی، دادگستري، ژیمنا

. بنا شده بود) شهر مردگان(ورزش، یک میدان اسب سواري، یک آمفی تئاتر، و یک قبرستان وسیع به نام نکروپولیس 

ه شهر را به جزیره سد یا پلی در بند ساخته بودند ک. در امتداد ساحل محلهاي مخصوصی براي شاه و استراحت بود

طول  ستادیوماین سد را، چون هفت . و بدین ترتیب، بندرگاهی دو طرفه ایجاد کرده بودند ;فاروس وصل میکرد

ایی براي حمل و ها و مخرجه در پشت شهر دریاچه مارئوتیس قرار داشت که بندرگاه. داشت، هپتاستادیوم مینامیدند

در همینجا بود که بطالسه قایقهاي تفریحی خود را نگاه میداشتند و اوقات فراغت را صرف . نقل رود نیل داشت

بین : بودجمعیت اسکندریه در دویست سال قبل از میالد، مانند شهرهاي بین المللی امروز، مختلط  .میکردند

چهارصد تا پانصد هزار مقدونی، یونانی، مصري، یهودي، ایرانی، آناطولیایی، سوریهاي، عرب، و سیاهپوست در آنجا 
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و قال تجار و رواج تجارت باعث ازدیاد مردم کاسب پیشه شد، و شهر بینالمللی اسکندریه را پر از داد  .میزیستند

تاج سر همه . کسبهاي کرد که سعی میکردند داد و ستد را از دست هم بربایند و تعصبی هم در صداقت نداشتند

به آن  273مقدونیها و یونانیها بودند که در چنان تجملی میزیستند که موجب حیرت سفیران رومی بود که در سال 

یی گفتگو میکندکه بر میزها و جهاز هاضمه طبقه اربابان سنگینی آتنایوس از خوراکیها و مشروبها. شهر رفته بودند

اسکندریه شهر آفرودیته است و همه چیز از ثروت، ورزشگاه، ارتش بزرگ، آسمان : ((میکرد، و هروداس مینویسد

هاي عمومی، فیلسوفان، ظروف قیمتی، جوانان خوبروي، خاندان سلطنتی خوب، آکادمی علوم، شراب  صاف، نمایشگاه

شاعران اسکندریهاي ارزش ادبی بکارت را کشف کردند، و .)) عالی، و زنهاي خوشگل در آن یافت میشود

لیکن شهر به سخاوت زنهایش و تعداد . داستانویسهایش آن را موضوع و انتهاي دردناك داستانهاي بسیاري نمودند

ها در اسکندریه متعلق به زنان روسپی  پولوبیوس شکوه میکند که بهترین خانه. یش مشهور بود))ها دختر خوانده((

بعضی از . زنهاي تمام طبقات آزادانه در خیابانها میگشتند، از دکانها خرید میکردند، و با مردها آمیزش داشتند. بود

ها و خانمهاي دربار مقدونی، از آرسینوئه ملکه بطلمیوس دوم گرفته تا  ملکه. آنها در ادبیات و دانش شهرت یافتند

را معشوقه آنتونیوس عمال در سیاست دخالت میکردند و با جنایتهایشان بیش از عشق به سیاست خدمت کلئوپات

با این وصف آن قدر دلربایی داشتند که مردان را به دالوریهاي بیسابقهاي، الاقل در شعر و نثر، وادارند، و  ;میکردند

. باستان بیسابقه بود به اجتماع اسکندریه وقار و نفوذ زنانهاي بخشیدند که در یونان

بسیاري از  ;م نیز مصر یهودینشین بود حتی در حدود قرن هفتم ق. شاید یک پنجم جمعیت اسکندریه یهودي بود

اسکندر مهاجرت یهودیان به اسکندریه را تشویق . بازرگانان یهودي در آغاز فتوحات ایران به خاك مصر آمده بودند

  . اقتصادي و سیاسی مساوي با یونانیان دادکرد، و به قول یوسفوس به آنها حقوق 

بطلمیوس اول، پس از فتح اورشلیم، هزاران اسیر یهودي را با خود به مصر برد، ولی جانشینش مجددا آنها را آزاد 

در آغاز . کرد، ولی، در عین حال، از یهودیان ثروتمند دعوت کرد که در اسکندریه خانه بسازند و تجارتخانه باز کنند

. تعداد زیادي از آنها در کوي یهودیان در پایتخت زندگی میکردند. سیحی یک میلیون یهودي در مصر بودنددوره م

این کوه انحصاري یهودیان نبود و آنها آزاد بودند هر کجا که بخواهند، جز محله بروخئوم که خاص ماموران دولتی و 

در سال . کرده، آیین مذهبی خود را اجرا میکردندیهودیان شوراي خویش را انتخاب . خدمه آنها بود، زندگی کنند

، اونیاس سوم، ربن اعظم یهود، کنیسه بزرگی در لئونتوپولیس، در حومه اسکندریه، ساخت، و بطلمیوس ششم 169

ها به  از این کنیسه. که دوست شخصی او بود درآمد هلیوپولیس را براي نگهداري و مخارج آن معبد تخصیص داد

بدین دلیل یهودیان یونانی زبان آنها را . ل سخنرانی، و جایگاه مراسم مذهبی استفاده میشدعنوان مدرسه، مح

از آنجایی که تعداد معدودي از یهودیان مصر پس از دو یا سه . میخواندند) محل شورا یا محل اجتماع(سوناگوگاي 

تورات را با تفسیرهایی به یونانی نسل زندگی کردن در آنجا هنوز هم زبان عبري میدانستند، هنگام وعظ، خواندن 

  . به وجود آمد) قداس(از این مراسم اولین شکل مراسم مذهبی کاتولیکها . همراه میکردند

اختالفات مذهبی و نژادي توام با رقابتهاي اقتصادي در آخر این دوره یک نهضت ضد یهود در اسکندریه به وجود 

و حکومت عادت کرده بودند، و نسبت به استقالل فرهنگی یهودیان  هم یونانیان و هم مصریها به وحدت کلیسا. آورد

عالوه بر این، رقابت صنعتگر و کاسب یهودي را احساس کرده، به نیرو، پشتکار، و مهارت او . حسادت میورزیدند

مل چون روم اقدام به وارد کردن گندم مصري کرد، کشتیهاي یهودیان بود که آن را از اسکندریه ح ;رشک میبردند

یونانیان که در مساعی خود به منظور هلنیستی کردن یهودیان مغلوب موفق نشده بودند، از این  a.میکردند

بنابر این قانون پریکلس . میترسیدند که مبادا در آینده گرفتار اجتماعی شوند که اکثریت آن شرقی پر زاد و ولد باشد

را از برون همسري منع کرده، و ایشان اغلب با خارج از دین  را زیر پا گذارده، شکایت میکردند که قانون یهود آنها
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منتحو، تاریخنویس مصري، موضوع اخراج یهودیها از مصر را در . هاي ضد یهود افزایش یافت نوشته. ازدواج نمیکنند

اینکه احساسات تحریکآمیز هر دو طرف افزایش یافت تا . قرنها پیش به علت ابتال به بیماري جذام تجدید مطلع کرد

. در قرن اول دوره مسیحی به خشونت نابود کنندهاي گرایید

. یهودیان با تمام قوا میکوشیدند تا آتش انزجار مردم را نسبت به کنارهگیري اجتماعی و موفقیتهاي خود فرو نشانند

ان مینوشتند، و گرچه مذهب خود را حفظ کرده بودند، به یونانی گفتگو میکردند، ادبیات یونانی را خوانده به آن زب

براي آشنا ساختن یونانیان با رسوم مذهبی یهود، و به . کتابهاي مقدس و تاریخی خود را به آن زبان ترجمه میکردند

منظور فراهم ساختن امکان خوانده شدن متون مذهبی توسط یهودیانی که عبري نمیدانستند، گروهی از دانشمندان 

پادشاهان بطالسه نیز . نت بطلمیوس دوم، تورات را به یونانی ترجمه کردندیهودي اهل اسکندریه، احتماال هنگام سلط

با این امر موافق بودند، به امید آنکه بستگی یهودیان مصر به اورشلیم نقصان یابد و جریان فرستادن پولهاي یهودیان 

الدلفوس، بنا به توصیه هایی موجود است که گفتگو از آن میکنند که بطلمیوس فی افسانه. مصر به فلسطین کند شود

، تعداد هفتاد نفر دانشمند یهودي را دعوت کرده بود که از یهودا به مصر آمده اسفار 250دمتریوس فالرومی، در سال 

منزل داد و تا آخر کار آنها را جدا  شاه هر کدام از آنها را در اطاقی جداگانه در جزیره فاروس. را ترجمه کنند خمسه

در آخر کار، تمام . از هم و بدون تماس با هم نگاه داشت که هر کدام نسخهاي جداگانه تهیه کرده، تحویل بدهند

شاه همه را با . هفتاد نسخه لغت به لغت با هم مطابقت داشتند این امر الهام آسمانی کتاب و مترجمان را میرسانید

در هر  .شدمشهور )) ترجمه هفتاد تن((مت طال پاداش داد، و از اینجا نسخه یونانی تورات به نام هاي گرانقی هدیه

حال جریان ترجمه هر طور بوده باشد، ترجمه یونانی پنج کتاب اول عهد قدیم در قرن سوم، و کتابهاي انبیاي آن در 

  . این همان کتاب مقدسی بود که فیلون و بولس حواري از آن استفاده کردند. اهر شده استقرن دوم ظ

خارج از اسکندریه، مصریها، مذهب، . جریان یونانی کردن بومیان مصر نیز مانند یهودیان به شکست کامل منتهی شد

  . ه بودندالبسه یا بهتر بگوییم برهنه بودن، و رسم زندگی باستانی خود را کامال حفظ کرد

یونانیها خود را فاتح میدانستند نه همردیف و همنوع، بنابراین هرگز نکوشیدند که آن طرف دلتاي نیل شهرهاي 

یونانی به پا کنند، هرگز نکوشیدند زبان محلی را بیاموزند، و از طرف دیگر قوانین آنها ازدواج یونانی با مصري را به 

با یکی کردن سراپیس و زئوس، خدایان مصري و یونانی، مذاهب  بطلمیوس اول کوشید که. رسمیت نمیشناخت

بطالسه بعدي خود را به عنوان خدا براي پرستش مشترك اتباع گوناگون خود معرفی . یونانی و مصري را متحد کند

کاهنان . کردند، ولی آن مصریانی که به دنبال منصب و مقام نبودند، به این آیینهاي مصنوعی توجهی نمیکردند

هاي دولت بودند، صبورانه در انتظار  صري که ثروت وقدرت خود را از دست داده، براي معیشت خود محتاج عطیهم

بود که اسکندریه را فتح کرد، و مقدمات  رازوريسرانجام، نه هلنیسم که . آن بودند که موج یونانی برطرف شود

ه نوافالطونی و آیینهاي نوید دهندهاي را پایه گذاشت که روح مردم اسکندریه را در قرنهایی که نزدیک به فلسف

اوزیریس، مانند سراپیس، خداي مورد عالقه مصریهاي دوران . پیدایش مسیحیت بود به سوي خود جلب میکردند

ن االهه طبیعت و زنانگی و مادري محبوبیت ایسیس دوباره بین مردم به عنوا. بعدي و بسیاري از یونانیان مصري شد

چون مسیحیت پیدا شد، نه روحانیان و نه مردم اشکالی در تبدیل ایسیس به مریم و سراپیس به مسیح . یافت

. ندیدند

IV - شورش  

در زمان سلطنت . درسی که سوسیالیسم بطالسه آموخت این بود که حتی دولت هم ممکن است استثمارگر شود

و دوم وضع حکومت نسبتا خوب بود، تاسیسات مهندسی بزرگی به انجام رسید، وضع کشاورزي  بطلمیوس اول

پیشرفت کرد، وضع بازار منظم شد، ناظران دولتی در اعمال عدالت و اجحاف تا حدودي اعتدال داشتند، و گرچه مواد 
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توسعه و زینت کشور و مخارج و انسان هر دو مورد استثمار قرار میگرفتند، منافع حاصله به مقدار زیادي صرف 

بطالسه جنگهاي بسیاري کردند و به نحو روزافزونی . سه عامل موجب شکست این آزمایش شد. فرهنگی میگردید

پس از فیالدلفوس ناگهان خصلت پادشاهان رو به فساد گذارد، . درآمد مردم را صرف ارتش و بحریه و جنگ نمودند

، و اداره دولت را به دست ناکسانی سپردند که تا میتوانستند مردم فقیر را کارشان خوردن و نوشیدن و شهوترانی شد

فکر اینکه استثمار گران خارجی بودند هرگز از خاطر مصریان و کاهنان آنها، که هنوز در اندیشه خوان . میدوشیدند

  . نعمتی بودند که قبل از تسلط ایرانیها و یونانیها برایشان گسترده بود، محو نشد

سهم فالح مصري از محصول خویش فقط آن . سوسیالیسم بطالسه اصوال تولید وسیع بود نه توزیع دامنهدار مفهوم

  . قدر بود که زنده بماند، نه آن قدر که در کارش تشویق شود یا بتواند خانوادهاي تشکیل بدهد

امور، چون نگاه بیرحمانه پدري نظام نظارت دقیق دولت در جزئیات . نسل بعد از نسل این استثمار دولت افزونی یافت

سپس او را به زمین میبست تا موعد خرمن  ;دولت به دهقان تخم میداد که بکارد. مستبد، غیر قابل تحمل گشت

هیچ کشاورزي حق نداشت یک ارزن از محصول خود را به میل خویشتن مصرف کند تا اینکه تمام بدهیش را . برسد

در قرن دوم، مقدار زیادي از . لی حتی او نیز زیر این فشار شروع به شکایت کردفالح صبور است، و. به دولت بپردازد

اجاره دهندگان امالك . زمینهاي حاصلخیز متروك مانده بود، زیرا هیچ کشاورزي حاضر نبود در آن شرایط کار کند

زي کنند، ولی از عهده ابتدا کوشیدند بلکه خودشان کشاور ;سلطنتی کسی را نمییافتند که زمینهاي ایشان را بدرود

در معادن طالي نوبه غالمان در زیر فشار . نتیجه این شد که صحرا دوباره و بتدریج بر تمدن غالب شد. بر نیامدند

زنجیر و شالق و در شرایط فلج کننده با بدنهاي عریان کار میکردند، غذایشان ناچیز بود، هزاران نفر از بی غذایی و 

) نه سنت(کارگر عادي روزي یک اوبولوس . و تنها واقعه میمون در زندگیشان مرگ بودخستگی از پا در میآمدند، 

. هر ده روز یک روز استراحت داشتند. مزد میگرفت و کارگر فنی دو یا سه اوبولوس

 اعتصاب بین معدنچیان، قایقرانان، کشتیبانان، دهقانان، کارگران، کاسبان، و: شکایات افزون و اعتصابات مکرر میشد

این اعتصابات کمتر به منظور ازدیاد دستمزد بود، زیرا رنجبران چنین . حتی ناظران دولتی و پلیس شیوع یافت

ما خسته : ((در گزارشی که از این اعتصابها مانده آمده است که. امیدي را نداشتند، بلکه فقط از خستگی و یاس بود

تقریبا تمام استثمارگران . بدي متحصن خواهند شدمقصود آن است که در مع ;))ما فرار خواهیم کرد ;شدهایم

کاهنان، مخفیانه، به احساسات مذهبی بومیان متوسل . یونانی، و تمام استثمارشدگان مصري یا یهودي بودند

در . میشدند، در حالی که یونانیها مخالف با هر گونه امتیازي بودند که از طرف دولت به مصریان یا یهودیان داده شود

هاي دولت و مناظر زیباي خیابانها گول میزد، ولی حق ورود به منطقه کاخهاي سلطنتی را  توده مردم را اعانهپایتخت 

که ارتش نیرومندي آن را تحت مراقبت قرار میداد نداشتند و نمیتوانستند در کوچکترین امور ملی خود دخالت 

در سال . بدون مسئولیت و افسار گسیختهاي تبدیل شدند جماعتهاي پراکنده مردم به  سرانجام همین توده. کنند

دوباره انقالب کردند و این بار طغیان آنها پنج  189در سال . ، مصریها انقالب کردند ولی دولت آن را فرو نشاند216

اضافه کردن مستمري کاهنان توانستند بر آن انقالب سالطین بطالسه به زور ارتش نیرومند خود، و . سال طول کشید

حتی  ;کشور آن قدر دوشیده شده بود که به خون نشسته بود. ولی اوضاع غیر قابل تحمل گشته بود ;هم پیروز شوند

  . استثمارگران نیز حس میکردند که چیزي بر جاي نمانده است

شتی و بزهکاري را از حد گذرانده دیوانگی و حماقت را به شاهان بطالسه ز. شیرازه امور از هر جانب گسیخته شده بود

عشق به . ازدواجهاي بی بند و بار و شتابزدهشان موجب از بین رفتن حیثیت آنها بین اتباعشان میشد. نهایت رساندند

یلیاقتی یاس، بیقانونی و نادرستی، ب. تجمل آنها را براي جنگ و اداره امور دولتی، و براي تفکر سالم، ناتوان کرده بود

ادبیات پژمرد، هنر خالقه . هاي ناشی از مالکیت سال به سال بهرهوري اراضی را کم میکرد عدم رقابت و فقدان انگیزه
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مصریها احترامی را که نسبت به . ها نکرد از بین رفت، و از بعد از قرن سوم اسکندریه چندان خدمتی در این زمینه

ونانیها، حتی اگر بتوان تصور کرد که قبال براي خودشان احترامی هم قایل بودند، یونانیها داشتند از دست دادند، و ی

سال به سال زبان خود را فراموش کرده، به زبان ناصحیحی مخلوط از مصري و یونانی سخن . آن را از دست دادند

ي مصري ازدواج کرده، در آنها ها به نحوي روزافزون، به تقلید از رسم مصریها، با خواهران خود یا با خانواده ;میگفتند

در قرن دوم، یونانیها حتی در سیاست نیز . هزاران نفر از ایشان به پرستیدن خدایان مصري پرداختند. مستحیل شدند

تسلط نژادي خود را از دست داده بودند و شاهان بطالسه براي حفظ قدرت خود مذهب و مراسم مصري را اقتباس 

همچنانکه پادشاهان به آسایش و لذتطلبی فرو میرفتند، کاهنان رهبري را به . بودند کرده، بر قدرت کاهنان افزوده

سنگ . دست میآوردند و سال به سال زمینها و امتیازاتی را که شاهان صدر خاندان از آنها گرفته بودند باز میگرفتند

دهد که عینا اقتباس از تشریفات قبل از میالد، مراسم تاجگذاري بطلمیوس پنجم را شرح می 196نبشته روزتا، مورخ 

نزاعهاي خانوادگی ) 145 - 181(و بطلمیوس ششم ) 181 -  203(در زمان سلطنت بطلمیوس پنجم . مصري است

مصر روي . تمام هم خاندان سلطنتی را مصروف میداشت، در حالی که کشاورزي و صنایع کشور رو به اضمحالل بود

ر، به عنوان حادثهاي کامال اتفاقی در حیات نظامی و سیاسیش، بدون زحمت نظم و آرامش به خود ندید تا اینکه قیص

). م ق 30(آن را تصرف کرد، و در زمان آوگوستوس تبدیل به استانی از روم شد 

V -  غروب خورشید در سیسیل  

از جنگ کورنه، که آموخته بود تجارت . هلنیسم روي به سمت شرق و جنوب داشت و به غرب تقریبا توجهی نمیکرد

بهتر است، در شمال افریقا مانند همیشه رونق مییافت و محصول علم و هنرش نامدارانی چون کالیماخوس شاعر و 

ایتالیاي یونان از خطر دو جانبه ازدیاد بومیان و نضج روم به . و کارنئادس فیلسوف بودند) اراتوستنس(اراتستن 

بیست و سه سال پس از آمدن . درت کارتاژ آرامش نداشتوحشت افتاده، ضعیف شده بود، و سیسیل نیز از ترس ق

تیمولئون، انقالب یک فرد ثروتمند دموکراسی سیراکوز را از بین برداشت و حکومت را در دست ششصد خانواده 

این عده نیز بعدا دچار تفرقه شدند و بنوبت با انقالب خونینی سرنگون گشتند که در آن چهار ). 320(اعیان گذاشت 

آگاتوکلس، با وعده اینکه قرضها را خواهد . فر کشته شدند و شش هزار نفر از ثروتمندان به خارج تبعید شدندهزار ن

بدین نحو، در فواصل معین، تمرکز ثروت به حد . بخشید و زمینها را مجددا تقسیم خواهد کرد، به دیکتاتوري رسید

. برمیگشتافراط میرسید، و آن وقت با مالیات یا انقالب به حال عادي 

پورهوس آمد، پیروز شد، . بعد از چهل و هفت سال آشوب، که ضمن آن کارتاژیها مکررا به جزیره حمله کردند

سیراکوز از بخت خوشی که شایستهاش نبود، تحت تسلط هرون دوم درآمد، که بهترین . شکست خورد، و رفت

هرون پنجاه و چهار سال حکومت . پروروددیکتاتوري بود که خلق و خوي سرکش یونانیهاي سیسیلی میتوانست ب

بدون کشتار، تبعید، و حتی زخمی شدن یک نفر از مردم بود، که واقعا ((کرد که پولوبیوس با تعجب میگوید 

هرون که همه گونه وسایل راحتی و تجمل در دسترسش بود زندگی )). دستاوردي باالتر از هر چیز به شمار میرود

چندین بار خواست از اختیاراتی که داشت استعفا کند، ولی مردم با اصرار . سال عمر کردساده و معتدلی داشت و نود 

قضاوت صحیح وي در این بود که با روم اتحاد کرد و بدین ترتیب پنجاه سال . او را به حفظ مقام خود واداشتند

د، کارهاي عمرانی بزرگی کرد، هرون به شهر خود نظم و آرامش و آزادي قابل توجهی بخشی. کارتاژ را دور نگاه داشت

تحت حمایت یا تشویق او، ارشمیدس علوم باستانی . و بدون اعمال فشار زیاد هنگام مرگ خزانه پري بر جاي گذارد

و تئوکریتوس به زبان فصیح یونانی درباره زیبایی سیسیل شعر گفت و به آواز سخاوتمندي شاه . را به اوج خود رساند

  . موقع پرجمعیتترین و با رونقترین شهر یونان بود سیراکوز در آن. را ستود
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هرون هنگام فراغت به تماشاي کارگرانش مینشست که تحت نظر ارشمیدس مشغول ساختن یک کشتی تفریحی 

این کشتی که به بزرگی یک میدان بود . براي او بودند که از نظر جمیع هنرها و علوم باستانی کشتی سازي کامل بود

  . اشت، داراي میدان ورزشی، حمام مرمر، و باغ درختان گوناگون بودمتر طول د 145و 

ششصد نفر ملوان در ردیفهاي بیست نفري آن را پارو میزدند و عالوه بر آن میتوانست سیصد نفر دیگر را در خود 

همه  .مسافران در شصت اطاقی مینشتند که بعضی کف موزاییک و درهاي عاج و چوبهاي گرانبها داشتند. جاي دهد

زرهی آن . جاي آن را در نهایت سلیقه زینت کرده، دیوارها و اطراف آن را با تابلوهاي نقاشی و مجسمه آراسته بودند

را علیه هر گونه حمله حفاظت میکرد، و در آن هشت برج ساخته بودند که از هر کدام لولهاي به خارج امتداد داشت 

در امتداد طول کشتی، ارشمیدس فالخنی ساخته . پرتاب میکردند که از دهانه سوراخ آنها به کشتیهاي دشمن سنگ

این . پرتاب کند) شش متر(کوبیت  12یا تیرهایی به درازاي ) کیلو 80(تالنت  3بود که میتوانست سنگهایی به وزن 

از  هرون امیدوار بود که. کشتی میتوانست سه هزار و نهصد تن مال التجاره حمل کند و خودش هزار تن وزن داشت

لیکن چون بزرگتر از آن بود که در اسکله سیسیل . آن براي حمل کاال و مسافر بین سیراکوز و اسکندریه استفاده کند

لنگر بیندازد و مخارج نگاهداري آن طاقت فرساد بود، آن را از محصول مزارع و دریاهاي سرشار سیسیل پر از غله و 

  . به مصر که دچار خشکسالی سختی بود اعزام کردماهی کرد، و به عنوان هدیه کشتی و محمولش را 

وي میخواست که قبل از مرگش حکومتی دموکراتیک برقرار کند، ولی دخترانش از . درگذشت 216هرون در سال 

هرونوموس شخص . مهربانی و سستی و پیري او سواستفاده کردند و او را واداشتند که حکومت را به نوهاش بسپارد

از آب درآمد، اتحاد با روم را رها کرد و از کارتاژ سفیر پذیرفت، و در واقع اجازه داد که ضعیف النفس و رذلی 

  . کارتاژیها حکمرانان واقعی سیراکوز شوند

روم، که از حیث غله در مضیقه بود، خود را آماده کارزار با کارتاژ بر سر ثروت جزیرهاي کرد که هرگز نیاموخته بود 

نیاي مدیترانه، مانند میوهاي رسیده، آماده سقوط در دست فاتح بزرگتر و ظالمتري از تمام د. بر خود حکومت کند

  . شد آنچه تاریخ یونان به خود دیده بود، می

  فصل بیست و ششم

  کتابها

I  - ها و دانشمندان  کتابخانه  

یونانی مضمحل در تمام شئون زندگی هلنیستی، جز درامنویسی، به یک نمود برمیخوریم و آن این است که تمدن 

هاي یونانی غرب رو به انحطاط میرفتند، لیکن شهرهاي  آتن در حال مرگ بود و ماندگاه. نشده، بلکه پراکنده شده بود

پولوبیوس، که مردي با . یونانی مصر و مشرق زمینی از لحاظ مادي و فرهنگی اعالترین درجات را سیر میکردند

م در جملهاي که به گوش ما خیلی آشناست  ق 148بود، در سال تجربه و در اطالعات تاریخی و قضاوت دقیق 

با انتشار زبان یونانی به منزله یک زبان مشترك، اتحادي .)) ترقی هنر و علم امروزه خیلی سریع بوده: ((میگفت

 تمام مردان تحصیلکرده امپراطوریهاي جدید. فرهنگی به وجود آمد که در مشرق مدیترانه یک هزار سال دوام کرد

هر کتابی که به زبان یونانی نوشته میشد، . هاي سیاسی، ادبی، و علمی میآموختند زبان یونانی را براي تبادل اندیشه

مردم از دنیاي مسکون چون تمدنی واحد . تقریبا براي تمام مردم تحصیلکرده مصر و خاور نزدیک قابل فهم بود

مغرورانه و ) ناسیونالیسم(به اندازه ملیت گرایی نوعی جهان وطنی نضج میگرفت که هر چند  ;صحبت میکردند

  . محدود کشور شهرها برانگیزنده نبود، عمق بیشتري داشت
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اکنون ما نام هزار و صد . هزاران تن نویسنده براي خوانندگانی که تعدادشان روزافزون بود صدها هزار کتاب نوشتند

یک نوع خط شکسته به وجود آمده . از حساب خارج استتعداد آنهایی که نمیشناسیم  ;نویسنده یونانی را میدانیم

م سبکی در تندنویسی اختراع شده بود که  حتی میگویند که در قرن چهارم ق ;بود که نوشتن را آسان میکرد

کتابها را روي پاپیروس .)) بعضی از حروف بیصدا و با صدا را با قرار دادن خطهایی در جهتهاي مختلف نشان میداد((

شتند تا اینکه بطلمیوس ششم، به امید اینکه از توسعه کتابخانه پرگامون جلوگیري کند، صدور آن را به مصري مینو

) پارشمن(عکس العمل، بس فرآوري پوست آموده گوسفند و گوساله ائومنس دوم، به عنوان . خارج از مصر منع کرد

و طولی نکشید که پارشمن و نام شهر را براي مصرف نوشتن که مدتها در مشرق زمین سابقه داشت تشویق کرد، 

. پرگامون که تولید کننده آن بود زبانزد مردم گشت و این دو نام در اشاعه ارتباطات و ادبیات رقیب کاغذ شدند

کتابخانه قبال یکی از تجمالت دربارهاي . تعداد کتابها به اندازهاي زیاد شد که براي نگاهداري آنها کتابخانه الزم بود

بزرگی این . اولین کتابخانه، به معناي مجموعه تعداد زیادي کتاب، متعلق به ارسطو بود ;النهرین بودمصر وبین 

هزار دالر از جانشین افالطون،  18کتابخانه را از آنجا میتوان حدس زد که ارسطو قسمتی از آن را به قیمت 

). 287(ارسطو این کتابخانه را براي تئوفراستوس، و وي آن را براي نلئوس به ارث گذاشت . خریده بود، سپئوسیپوس

نلئوس آن را به سکپسیس در آسیاي صغیر برد، و میگویند که در آنجا براي اینکه دست آز پادشاهان پرگامون به آن 

اندن در سال یکصد قبل از میالد به کتابهاي آن پس از یک قرن زیر خاك م. نرسد در زیر خاك مدفون ساخت

آپلیکون، پس از مشاهده اینکه قسمتهایی از کتابها را رطوبت پوسانده، با دقت و . آپلیکون فیلسوف آتنی فروخته شد

شاید دلیل اینکه ارسطو فریبندهترین  ;هاي جدید از آنها مشغول شد فراست بسیار به رفع نقایص و تهیه نسخه

، کتابهاي کتابخانه آپلیکون را ضبط کرد )86(هنگامی که سوال آتن را تصرف کرد . ین باشدفیلسوف تاریخ نیست هم

در آنجا دانشمندي رودسی به نام آندرونیکوس آنها را دوباره منظم کرد و آثار ارسطو را منتشر . و به روم فرستاد

مجدد ارسطو در بیداري فلسفه  اهمیت این کار در پرورش افکار و فلسفه روم مشابه اهمیتی است که کشف ;ساخت

  . قرون وسطی داشته است

ماجراهایی که بر سر این کتابها آمد موید دینی است که ادبیات به سالطین بطالسه دارد که کتابخانه مشهور 

اسکندریه را، که جزئی از موزه آنجا بود، تاسیس و نگاهداري نمودند بطلمیوس اول کار را آغاز کرد، بطلمیوس دوم 

در انتهاي سلطنت فیالدلفوس تعداد . ا به اتمام رسانید، و کتابخانه کوچکی در محراب سراپیس به آن افزودآن ر

تا مدتی افزودن به این . هزار رسیده بود، که به معناي امروزي حدود یکصد هزار جلد کتاب است 532طومارها به 

میوس سوم فرمان داد هر کتابی که به اسکندریه بطل. مجموعه در چشم پادشاهان برابر با افزایش قدرت سیاسی بود

هایی تهیه شود، و سپس اصل را در کتابخانه  وارد میشود بایستی در کتابخانه گذاشته شود، از هر یک نسخه

هاي اشیل، سوفکل، و  همین دیکتاتور درخواست کرد که آتن نوشته. نگهداشته، یک نسخه به صاحبش برگردانند

هاي اصلی را نگاهداشت، نسخ  نسخه. ت دهد، و وجه الضمان آن را به مبلغ نود هزار دالر پرداختاوریپید را به او امان

شهوت جمع . رونوشت را باز فرستاد، و به آتنیها گفت پولی را که به آنها داده بود به عنوان کرایه براي خود نگاه دارند

هاي جدید استادان ماهري  نه نمایاندن نسخهآوري کتابهاي کهنه چنان همگانی شد که عدهاي در رنگ کردن و که

. شدند تا آنها را به عنوان کتابهاي کهنه به عالقهمندان جمع آوري آنها بفروشند

سمت کتابداري یکی از . کتابخانه بسرعت سایر قسمتهاي موزه را از حیث اهمیت و جالب بودن تحت الشعاع قرار داد

هاي مختلف با اختالفهایی  نام این کتابداران در نسخه. ولیعهد نیز میشد الطاف خاص ملوکانه بود که شامل تدریس به

زنودوتوس افسوسی، آپولونیوس : این شش نفر عبارتند از. آخرین نسخه نام شش کتابدار را میدهد. آمده است

اگونی گون. رودسی، اراتستن کورنهاي، آپولونیوس اسکندرانی، آریستوفانس بیزانسی، و آریستارخوس ساموتراسی
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شخص دیگري که از حیث اهمیت به پاي اینان میرسد، . ملیت اینهاباز مبین وحدت فرهنگی هلنیستی است

کالیماخوس شاعر و دانشمند است که مجموعه را در کاتالوگهایی تقسیم بندي کرد که تعدادشان به یکصد و بیست 

هاي اصلی رونوشت  اال از بردگان، از نسخهاکنون میتوان تصور کرد که تعداد زیادي کاتب، احتم. فهرست میرسید

بعضی از . هایی تقسیم میکردهاند برمیداشتهاند، و عده زیادي از دانشمندان آنها را خوانده، به حسب مطلب به گروه

هاي نهایی متون را تصحیح  عدهاي دیگر نسخه ;نگاشتند هاي مختلف ادبی یا علمی را می این مردان تاریخ رشته

  . هاي دیگر بر آنها تفسیر مینوشتند که عوام و نسلهاي آینده آنها را بهتر درك کنندو عد ;میکردند

هاي قدیمی به وسیله عالمتهاي مخصوص نقطهگذاري،  آریستوفانس بیزانسی، با جدا کردن عبارات و جمالت نوشته

زبان یونانی مزاحم دانشجویان انقالبی در ادبیات به وجود آورد، و او کسی است که تاکید بر آواهارا، که اینهمه در 

زنودوتوس به تصحیح و تکثیر طبع ایلیاد و اودیسه شروع کرد، آریستوفانس دنبال کار او را گرفت، . است، اختراع کرد

در حقیقت متنی که امروز در دست ماست همان متنی است که نکات  ;و باالخره آریستارخوس آن را به اتمام رساند

در اواخر قرن سوم، موزه و کتابخانه و . طالعات و تفسیرهاي عالمانه آنان روشن شده استمبهم و تاریک آنها با م

ها، جز فلسفه، به صورت پایتخت فرهنگی دنیاي یونانی در آورده  دانشمندان اسکندریه این شهر را در تمام رشته

  . بودند

ی بقایاي کتابخانه آراستهاي را که متعلق باستانشناسان اتریش. بدون شک شهرهاي دیگر یونانی نیز کتابخانه داشتند

ضمنا در تاریخ شنیدهایم که سکیپیو کتابخانه بزرگ کارتاژ را آتش زده  ;به شهر افسوس بود از خاك بیرون آوردهاند

  . است، ولی تنها کتابخانهاي که با کتابخانه اسکندریه رقابت میکرد از آن پرگامون بود

، ائومنس 196در سال . نگریستند رشکی روشنفکرانه به مساعی فرهنگی بطالسه میپادشاهان این کشور کوتاه عمر با 

  . دوم کتابخانه پرگامون را تاسیس کرد و چند تن از بزرگترین دانشمندان یونان را به آنجا آورد

مصر مجموعه آن بسرعت افزایش یافت و آنتونیوس آن را به جاي قسمتی از کتابخانه اسکندریه، که در شورش مردم 

به کمک این . این مجموعه در حدود دویست هزار طومار داشت. م سوخته بود، به کلئوپاترا داد ق 48علیه قیصر در 

، پرگامون در اواخر عصر هلنیستی مرکز مکتبی از زبان خالص )پادشاهان پرگامون(کتابخانه، و ذوق آتیکی آتالوسها 

برجاي ماندن شاهکارهاي نثر . السیک نداشت سره نمیشناختیونانی گردید که هیچ واژهاي را که جنبه قدیم و ک

. هستیم)) نثر سره یونانی((آتیک را ما امروز مدیون طرفداران 

نویسندگی، به جاي اینکه فقط از روي عالقه شخصی . آن عصر، مافوق هر چیز، عصر روشنفکران و دانشمندان بود

آمده بودند که به همان نسبتی که از یکدیگر فاصله داشتند،  هایی به وجود در نتیجه، گروه ;باشد، حرفه شده بود

  . هاي دیگر اختالف داشت قضاوتشان راجع به استعدادها و ذوق اعضاي گروه

دانشمندان براي دانشمندان مینوشتند،  ;شاعران براي شاعران شعر میگفتند، در نتیجه تصنع بر آثارشان تسلط یافت

مردان متفکر احساس میکردند که الهامات خالقه مردم یونان رو به . بی اثر گشتدر نتیجه نوشته هایشان بیروح و 

افسردگی است، و پایدارترین خدمتی که آنها میتوانند در راه دانش انجام دهند این است که محصول ادبی دوران 

نقد ادبی را به وجود اینان تقریبا تمام روشهاي . غنیتري را جمع آوري کرده، حفظ کنند، و تصحیح و تفسیر نمایند

هاي خوب جدا کنند و مردم را در خواندن آثار خوب هدایت  هاي بد را از نوشته و دست به کار شدند تا نوشته ;آوردند

ده سخنران ((، و ))ده شاعر غزلسرا((، ))نه مورخ((، ))چهار شاعر قهرمان((، ))بهترین کتابها((صورتی از . نمایند

ال بزرگترین نویسندگان و عالمان را نوشتند، و اطالعات شکسته و ناقصی که امروز ما شرح ح. تنظیم کردند)) نامی

  . درباره این اشخاص داریم گردآورده، نگاهداري نمودند
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پارهاي از این چارچوبها، که با . مبانی و چارچوب تاریخ، ادبیات، نمایشنامه نویسی، علوم، و فلسفه را تدوین کردند

و  ;نتقال مفاهیم و دانشها متون را خالصه میکرد، باعث محفوظ ماندن خالصه آثار اصلی شدهدف کوتاه کردن راه ا

دانشمندان و نویسندگان که از مخلوط شدن زبان یونانی با زبانهاي . پارهاي دیگر ندانسته آن آثار را مخدوش ساخت

تور زبان پرداختند و کتابخانه شرقی، و منحط شدن آن مغموم و متاثر شده بودند، به نوشتن کتابهاي لغت و دس

اگر این . اسکندریه، مانند آکادمی فرانسه امروز، درباره طرز به کار بردن درست زبان فرمانهایی صادر میکرد

کوششهاي پیگیر دانشمندان نبود، جنگها، انقالبها، و ویرانیهاي دو هزار سال حتی این اندك ارثیهاي را که از کشتی 

  . رسیده است نابود ساخته بود مغروق یونان به دست ما

II -  کتابهاي یهودیان  

در تمام آشوبها و طوفانهاي این دوران، یهودیان عشق موروثی خود را به دانش حفظ کردند و در ادبیات پایدار این 

در انتهاي . بعضی از عالیترین قطعات کتاب مقدس متعلق به این دوران است. عصر بیش از سهم خود خدمت کردند

در این قطعه تمام هنرمندي شعر یونان، از ساپفو گرفته تا . سوم شاعر یا شاعرهاي یهودي غزل غزلها را سرود قرن

. تئوکریتوس، تجلی میکند

وسعت خیال، عمق احساسات، و خیالپردازي نیرومند شاعر، که در هیچ یک از نویسندگان یونانی آن عصر یافت 

ست که روح و جسم خواننده را تسخیر کرده، انسان را در عالم عشق و معنا نمیشود، چنان با نفوذ و متاثر کننده ا

یهودیان یونانی که اغلب در اسکندریه و بعضا در اورشلیم و شهرهاي دیگر مشرق مدیترانه بودند، به . مستغرق میسازد

بی، قسمتهایی از امثال زبانهاي عبري، آرامی، و یونانی شاهکارهایی تدوین کردند چون کتاب جامعه و کتاب دانیال ن

آنها تاریخهایی چون کتابهاي اول و دوم تواریخ، داستانهاي کوتاهی چون . سلیمان و مزامیر، و بخش اعظم آپوکریف

منشیها خط عبري را از سبک . هایی در زندگی خانوادگی چون کتاب طوبیت نوشتند استر و یهودیت، و چکامه

از آنجایی که اغلب یهودیان . ه تا به امروز مانده است، درآوردندقدیمی آسوري به سبک چهارگوش سوریهاي، ک

. خاورمیانه بیشتر به زبان آرامی سخن میگفتند تا عبري، دانشمندان آیات تورات را به زبان آرامی تفسیر میکردند

ین بیانات و هم. مدارسی براي تدریس کتاب قانون، یا تورات، و تشریح موازین اخالقی آن براي نسل جوان باز شدند

را تشکیل  تلمودتفسیرها و شرحها که طی نسلها از معلم به شاگرد نقل میشدند، در اعصار بعد قسمت اعظم مطالب 

تورات زده بودند، تصحیح ادبیات قدیم را تمام کرده، مهر ابدیت به )) شوراي بزرگ((در آخر قرن سوم، فضالي . دادند

نتیجه این شد که بسیاري از آثار . زیرا عقیده داشتند که زمان پیامبران به سر رسیده، و الهام آسمانی تمام شده است

ادبی آن عصر، با وجودي که مملو از زیبایی و افکار بلند بود، از پیوند خدایی محروم مانده، در طبقه بندي نامیمون 

کیفیت عالی ادبی دو کتاب اسدراس ممکن است مدیون مترجمین دربار شاه جیمز باشد، هر . قرار گرفتند آپوکریف

چند که بسختی میتوان توصیف موثر منظرهاي را که در آن اسدراس از اوریل فرشته میپرسد چرا مردم شریر در دنیا 

بدبختی، و اسرائیل در اسارت است، و پاسخ فرشته را که با تشبیهات عالی و ساده جواب موفق، خوبان گرفتار زجر و 

  . میدهد که جز هرگز قادر نیست نسبت به کل قضاوت کند یا آن را دریابد، به آنها نسبت داد

ه در از روي رساله هایی ک 132در مقدمه حکمت یسوع پسر سیراخ آمده است که ترجمه یونانی این کتاب در سال 

این . نگاشته شده بود، به زبان یونانی انجام گرفته است سیراخدو نسل قبل توسط جد مترجم، به نام یسوع پسر 

باز یسوع پسر سیراخ مردي فاضل و دنیا دیده بود که پس از سفر بسیار سکونت گزیده، منزلش را به روي شاگردان 

او یهودیهاي ثروتمندي را که . کرده بود، و هم براي ایشان بود که آن مقاالت را درباره حکمت زندگی مینوشت

مذهب خود را رها کرده، به مادیات پرداخته بودند محکوم میکند، جوانان را از حیله روسپیها میآگاهاند، و تورات را 

برخالف . نیست)) پیرایشگر((با اینهمه، او . براي مردم میدانددر دنیاي پر از زشتی و دام و فریب بهترین راهنما
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و با رازوران نیز که اعتقاد داشتند تمام امراض از جانب خدا میآید و  ;حسیدیم بالذتجویی بدون آزار مخالف نیست

هایی است  ارهاین کتاب پر از استع. تنها اوست که میتواند آنها را معالجه کند پس دارو نباید مصرف کرد موافق نیست

اگر در تربیت کودك شالق فراموش شود : ((که مشهورترین آنها باعث پیدایش این ضرب المثل شده است که میگوید

شالقهایی که به حساب او مردم به کودکان خود زدهاند از حساب بیرون : ((زنان میگوید.)) اخالق او فاسد میشود

. انهتر، و مطبوعتر از کتاب جامعهرویهمرفته این کتابی است اصیل، خردمند.)) است

حکمت اولین مخلوق خداست که از ابتداي دنیا : ((در فصل بیست و چهارم حکمت یسوع پسر سیراخ آمده است که

در اینجا و نیز در باب اول امثال سلیمان اولین صورت تعبیر لوگوس حکمت به عنوان خالق واسط به .)) خلق شد

حکمت به منزله موجودي است که داراي هوش . دا مامور طراحی دنیا میشناسدچشم میخورد، و آن را از طرف خ

موضوع . مستقلی است، و در افکار مذهبی یهودیان در قرنهاي آخر قبل از میالد مسیح نقش اساسی بازي میکند

و  170لهاي در کتاب خنوخ، که ظاهرا در فلسطین بین سا. ابدي بودن روح نیز، پا به پاي آن، رواج بیشتري مییابد

 ;قبل از میالد توسط چندین نویسنده نوشته شده، مشاهده میشود که امید به بهشت لزوم حیاتی یافته است 166

اگر امید به  ;بدون این امید چگونه میشد موفقیت مردمان بدسیرت و بدبختی و شکست مردمان خوب را تحمل کرد

روزي مسیحایی ظاهر خواهد شد، ملکوت خدا را . نه خدابهشت نبود زندگی و تاریخ خلق شده دست شیطان مینمود 

  . در زمین برقرار خواهد ساخت، و نیکوکاران را با سعادت ابدي پاداش خواهد داد

، 166در حدود سال . در صحیفه دانیال نبی تمام وحشتی که دوران آنتیوخوس چهارم را فرا گرفته بود منعکس است

هاي مکابیان حمله  خاطر عقایدشان میکشتند و قشونهاي عظیمتري به دستهیعنی هنگامی که مومنان یهود را به 

میکردند، احتماال یکی از افراد فرقه حسیدیم به عهده گرفت که با شرح مصایب و پیشگوییهاي دانیال نبی در بابل 

آن را به . هاي این کتاب پنهانی در میان یهودیان دست به دست میگشت نسخه. زمان بختنصر مردم را تشجیع کند

عنوان کتاب پیغمبري که سیصد و هفتاد سال قبل میزیسته، مصایب بیشتري از آنهایی که در زمان آنتیوخوس 

. میزیستند متحمل شده، سرانجام پیروز بیرون آمده، و مژده داده که فتح نهایی از آن قوم یهود است تلقی میکردند

صود را در آغوش نگیرند در آن دنیا، در روز قیامت، خداوند پاداش حتی اگر مومنان و ثوابکاران در این دنیا شاهد مق

اعمال خیر آنها را خواهد داد و جملگی را به بهشت برین، که شاهد سعادت ابدي است، خواهد برد، و دشمنان و 

. جالدان ایشان را به دوزخ و آتش جاوید خواهد افکند

میتوان ادبیاتی رازورانه، عرفانی، یا تخیلی توصیف کرد که به  هاي موجود یهودیان این دوران را رویهمرفته نوشته

براي یهودیان دورانهاي قبلی، زندگی فی نفسه کافی بود و مذهب فرار از دنیا . هدایت، تهذیب، و اتحاد معطوف بود

بر همه چیز  خداي توانایی که همه چیز را میدید و ;نبود، بلکه اخالقیاتی بود که از طریق اشعار مذهبی بیان میشد

اسارت یهودیان به دست یونانیان این عقیده را متزلزل ساخته . حکم میکرد، بد و خوب را در همین دنیا سزا میداد

بدبینی . و سرانجام در زیر ضربات آنتیوخوس کامال از بین رفت ;دوباره احیایش کرده بود)) هیکل((بود، تجدید بناي 

در همین . هودیان بهترین توصیف کننده بیعدالتیها و حرمانهاي زندگی شدندهاي یونانی ی و در نوشته ;حکمفرما شد

حال، تماس یهودیان با عقاید ایرانیها درباره بهشت و دوزخ، جنگ بین خوبی و بدي، و پیروزي نهایی خوبی راه فراري 

دریه رسوخ کرده بود، با از فلسفه بدبینی به آنها عرضه داشت، و شاید عقیده به ابدیت، که از فرهنگ مصري به اسکن

آن عقایدي که رازوري یونانی را در بر میگرفتند ترکیب شدند تا به یهودیان یونان و روم آن امیدي را الهام کنند که 

اعتقاد به پاداش و جزاي ابدي از این یهودیان، . و مملکتشان با آنها همراه بود)) هیکل((علی رغم دگرگونیهاي 

انیان سرچشمه گرفته، به دریاي مذهب تازه و نیرومندتري ریخت و به آن توانایی بخشید تا بر مصریان، ایرانیان، و یون

  . دنیایی که رو به متالشی شدن بود تسلط یابد
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III  - مناندروس  

هر شهر، حتی تقریبا . هاي هنري، در این عصر از بزرگترین رونق کمی برخوردار گردید هنر نمایش، مانند سایر رشته

بازیگران، که بهتر از همیشه متشکل بودند، بسیار مورد تقاضا و . ن درجه سوم، داراي تماشاخانهاي بودهر شهرستا

هاي هنگفت دریافت میداشتند، و مثل همیشه با برتر دانستن خود از موازین اخالقی  توجه مردم بودند، حق الزحمه

خود مشغول بودند، اما از بد حادثه یا طبع  نمایشنامه نویسان همچنان به خلق تراژدیهاي. زمان زندگی میکردند

  . خوش مردم، گذشت زمان همه را به دست فراموشی سپرده است

را )) کمدي نو((روحیه مردم در آن زمان، مانند امروز، داستانهاي خوش عاقبت و سبک و کم عمق و احساساتی 

کم ارزشی از آثار پالوتوس و ترنتیوس در دست هاي  ولی نمونه. میپسندید، از اینها هم آنچه مانده بسیار ناچیز است

توجه عمیق به وضع کشور و . هاي خود را با ترجمه و اقتباس از کمدیهاي هلنیستی مینوشتند است که نمایشنامه

دنیاي روح، که برانگیزنده آریستوفان بود، در کمدیهاي جدید به این بهانه که براي ادبیات خطرناك است، به کنار 

نمایش بیشتر جنبه خانوادگی و خصوصی پیدا کرده بود، و نویسندگان میکوشیدند که از طرق مختلف . افکنده شدند

ها مسیر  عشق در این نمایشنامه. زنان را به سخاوتمندي در عشق، و مردان را علی رغم آن حاضر به ازدواج نمایند

دوشیزه رنجدیده در میدان داستان میآیند، و هزاران . ها سیادت میکند پیروزمندانه خود را طی کرده، در تمام صحنه

لباسهاي بیشرمانه و حرکات وقیحانه قدیمی متروك . در انتها شرافت خود را بازیافته و حلقه ازدواج در دست میکنند

فضیلت در آنها، چون در . شده، ولی داستانها اغلب کم و بیش در اطراف بکارت قهرمان زن داستان چرخ میزند

از آنجایی که بازیکنان ماسک میگذاشتند و تعداد ماسکها محدود . ا، نقش بسیار کوچکی ایفا میکردمطبوعات عصر م

بود، داستانهاي پرحادثه و شخصیتهاي عوضی را نمایشنامه نویس به چند نفر قهرمان برجسته معین محدود میکرد 

الم، پیرمرد نیکوکار، فرزند ولخرج، از قبیل پدر ظ: که تماشاچیان همیشه از دیدن و شناختن آنها مسرور میشدند

دختر پولداري که اشتباها به جاي دختر فقیري گرفته میشد، سرباز الفزن، غالم زیرك، مرد چاپلوس، شخص طفیلی، 

. پزشک، کشیش، فیلسوف، آشپز، روسپی، دالله، و دالل محبت

. جز شهرتش چیزي بر جاي نمانده استاز فیلمون . استادان این کمدي در آتن قرن سوم فیلمون و مناندروس بودند

هاي بیشتري میدادند، ولی حقیقت امر آن است که فیلمون در هنر  آتنیها او را بیشتر میپسندیدند و به او جایزه

نسلهاي بعدي که از این رشوه . متشکل کردن تماشاچیانی که در موقع لزوم از نمایش استقبال کنند استاد شده بود

این . ت خود تجدیدنظر نمودند و تاج افتخار را بر روي استخوانهاي مناندروس گذاشتندمحروم شدند، در قضاو

و از  ;آتشپاره آتنی برادرزاده الکسیس توریاي نمایشنامه نویس روان طبع، شاگرد تئوفراستوس، و دوست اپیکور بود

تقریبا ایدئال ارسطو را به واقعیت وي . همین اینها بود که اسراسر نمایشنامه نویسی، فلسفه، و آسایشطلبی را آموخت

مردي بود خوب صورت و ثروتمند، زندگی را با آرامش و تفاهم مینگریست، و از لذایذ زندگی به حد اعتدال : رساند

چون . در عشق ناپایدار بود، ولی وفاي معشوقه خود گلوکرا را با جاودانی کردن نامش پاداش داد. برخوردار میشد

.)) فیلمون گلوکرا ندارد: ((ه اسکندریه دعوت کرد، فیلمون را به جاي خودش فرستاده گفتبطلمیوس اول او را ب

گلوکرا که از دست او محنت بسیار کشیده بود، از اینکه عاقبت معشوق کنار او را بر معاشرت با سلطانی ترجیح داده 

کرد تا در سن پنجاه و دو سالگی بعد از آن گویند که مناندروس با معشوقهاش در کمال وفا زندگی . بود شاد شد

اولین نمایشنامهاش، که گویی دوران جدیدي ). 292. (هنگام شنا در پیرایئوس گرفتار انقباض عضله شده، درگذشت

  . را اعالم میکند، یک سال پس از مرگ اسکندر پدیدار شد

آثار او جز پاپیروسی که در از . مناندروس بعد از آن یکصد و چهار کمدي نوشت که هشت تاي آن جایزه اول گرفت

بود و باعث نزول شهرت او گردید، در حدود )) داوران((کشف شد، و شامل نیمی از نمایشنامه  1905مصر به سال 
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ها  اگر بخواهیم از موضوعهاي این نمایشنامه. چهار هزار سطر باقی مانده بود که همه خالصه هایی بیش نیستند

 ;و معماري و سفالسازي یونانی همه یکنواخت است، حرف بی اثري زدهایمشکایت کنیم که مانند مجسمه سازي 

زیرا باید توجه کرد که یونانیها یک اثر هنري را از روي داستانی که میگوید قضاوت نمیکردند چه این کار مالك 

عنوي یونانیان آنچه در آثار مناندروس مایه لذت م. داوري کودکان است بلکه نحوه بیان آن را مقیاس قرار میدادند

هاي عادي زندگی به قدري مهارت  در تصویر صحنه. میشد سبک روان و سلیس و افکاري بود که در طنز او جمع بود

به )) کدام یک از دیگري تقلید کردهاید! اي زندگی! اي مناندروس: ((داشت که آریستوفانس بیزانسی سوال میکند

بازان افتاده، تنها کاري که شخص میتواند بکند این است که نظر مناندروس در دنیایی که همه چیز به دست سر

زن را موجودي ضعیف الراي و خودبین میداند، ولی در عین حال قبول . تماشاگري اغماضگر و خارج از جریان باشد

تا حدودي این فرضیه را که موازین اخالقی )) داوران((در نمایشنامه . دارد که داشتن همسري معمولی نعمتی است

مادام ((هایش درباره فاحشه با فضیلتی است که، مانند  و البته یکی از نمایشنامه ;براي زن و مرد جداست رد میکند

ي آلکساندر دوما، مردي را که دوست میدارد رد میکند تا او با زنی که منافع بیشتري عایدش میکند ازدواج ))کاملیا

این )) (مصاحب بد باعث فساد رفتار میگردد: ((فراوان است، مانند جمالتی که امروز ضرب المثل شده، در آثار او. کند

بعضی سرودن جمله مشهور .)) وجدان دلیرترین مردان را جبون میسازد((، یا )عبارت را بولس حواري نقل کرده است

گاهی . میدهند به او نسبت)) من انسانم و هر چه را که انسانی است از خودم بیگانه نمیدانم: ((ترنتیوس را که میگوید

هر چه میمیرد به علت عامل فسادي : ((نیز در کلمات وي گوهر شاهواري از بصیرت و فرزانگی یافت میشود، مثال

: یا مانند این شعر نوعیش که از مرگ زودرس او خبر میدهد ;تمام گزندها از درون است ;است که در خود آن است

خوشبخت کسی است که چون نمایش بزرگ آفتاب و  ;میرندآنان را که خدایان دوست میدارند، در جوانی می

. ستارگان، اقیانوسها، و رعد و برق را دید شتاب کند و تا سینهاش آماج تیرهاي بال نگشته به خانه و ابدیت باز گردد

  . اي پارمنو، زندگی چه کوتاه باشد و چه دراز تو روزي خوشتر از آنچه هست نخواهی دید

زه خود را چنین پندار که گویی به نمایش یا مهمانی آمدهاي، زیرا هر چه زمان به سرعت پس این اقامت چند رو

بیشتر سپري شود، زودتر به بستر و استراحت خود باز خواهی گشت، و آسوده و فارغ از دشمن نیرومند به ماواي 

راه از پاي در خواهد ماند و  ابدي خواهی شتافت، لیکن آنکه دیر بپاید، بار زندگی دراز بر دوش، خسته و مانده در

این است سرنوشت شوم کسی که مرگ دیر به . دشمنان که زاییده آشفتگی تلخ روزگارند به او ستم خواهند کرد

  . سراغش رود

IV -  تئوکریتوس  

 تئاتر رونق یافت، ولی. کمدي یونان، و تا حد نسبتا زیادي ادبیات آتن نیز، با او درگذشت). 262(چون فیلمون مرد 

تکرار کمدیهاي قدیمی، یعنی نمایشهاي . شاهکاري به وجود نیاورد که زبان یادانش آن را سزاوار نگاهداشتن بداند

قرن سوم که به آخر رسید روح شاد و . هاي جدید مشتري داشت مناندروس و فیلمون، بیشتر از نمایشنامه

ان آن را حالت عبوسانه مکتبهاي فلسفی شده بود از بین رفت، و ج)) کمدي نو((سرورآمیزي که موجب پیدایش 

. شهرهاي دیگر، و بخصوص اسکندریه، خواستند که به جاي آن هنرهاي نمایشی برپا کنند، ولی نشد. گرفت

کتابخانه بزرگ و دانشمندانی که اسکندریه به خود جلب کرده بود ادبیاتی به وجود آوردند که نام این شهر را زبانزد 

هاي خوانندگانی دانشمند، موشکاف، و پر توقع را، که به تاریخ و  شته میشد میبایست سلیقهکتابهایی که نو. ساخت

اشعار متبحرانه شد، و شاعران میکوشیدند تا فقر قوه خیال خود را با کنایات و بازي با . علم مجهز بودند، راضی کنند

، مضمونهاي قشنگی میگفت که فقط کالیماخوس براي خدایان مرده سرودهاي بیروح میسرود. کلمات جبران کنند

میساخت و منظومهاي ادبی چون )) طره برنیکه((مدایح خردمندانهاي چون . یک روز میدرخشیدند و محو میشدند
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و نیز یکی از  ;هاي جغرافیایی، اساطیري، و تاریخی بود میسرود که حاوي اطالعات فراوانی در زمینه) آیتیا)) (علل((

آکونتیوس، قهرمان این داستان، جوان بسیار زیبایی است که با . در ادبیات به شمار میرفت اولین داستانهاي عاشقانه

ماهروي دلفریبی به نام کودیپه برخورد میکند، و به یک نگاه به هم عاشق میشوند، پدران و مادران پولدوست با 

گی به روز مرگ میافتند، و باالخره ازدواج آنها مخالفت میکنند و دو دلداده تهدید به خودکشی میکنند و از دلشکست

این داستان است که میلیونها شاعر و داستانسرا از آن روز تا . داستان عاشقانه با ازدواج عاشق و معشوق تمام میشود

این را نیز باید اضافه کرد که کالیماخوس در یکی از . به حال گفتهاند و میلیونها شاعر دیگر نیز خواهند گفت

زیرا ما تا ابد  ;اکنون می بنوش، دوست بدار! اي دموکراتس: به ذوق خالص یونان بازگشت میکند مضمونهایش بیشتر

  . شراب و پسرکان خوبروي نخواهیم داشت

چون شاگرد به حریم اشعار استاد تجاوز نموده، براي . تنها رقیب او در این قرن شاگردش آپولونیوس رودسی بود

نمود، بین آن دو شکرآب شده، جنگ قلمی درگرفت، و آپولونیوس به رودس  جلب نظر سالطین بطالسه با او رقابت

به اثبات )) آرگوناوتیکا((شاگرد، در عصري که ایجاز را میپسندیدند، شجاعتش را با سرودن حماسه دلپسند . بازگشت

قت امر را حقی ;))یک کتاب بزرگ یک شیطان بزرگ است: ((استاد با عبارتی کنایی عکسالعمل نشان داد. رساند

سرانجام آپولونیوس به پاداش رسید و به سمت کتابداري کتابخانه، که آنهمه . خواننده با مطالعه کتاب در مییابد

این اثر . آرزویش را میکشید، منصوب شد و حتی موفق شد عدهاي خواننده براي حماسهاي که نوشته بود پیدا کند

لیکن براي تحصیالت امروز چندان ضروري . ی از عشق مدیاستهنوز موجود است و شامل مطالعه روانشناختی جالب

   .نیست

یونانیان قرنهاي پیشین کمتر زیبایی . پیدایش و توسعه اشعار در وصف طبیعت رشد و تمدن شهري را نشان میدهد

روزي در ده یا نزدیک آن میزیستند، و سختی تنهایی و زیبایی  ده و طبیعت را وصف کرده بودند، زیرا بیشترشان

بدون شک اسکندریه آن روز مانند اسکندریه امروز داغ و پر گرد و خاك بوده، . خاموش زندگی دهقانی را میشناختند

شهر بزرگ،  اسکندریه، آن. ها و مزارع میهن خود یاد میکردند و یونانیانی که در آن میزیستند با خاطرات خوش از تپه

، جوان معتمد به نفسی که نام مطبوع و خوش 276ناگهان، در سال . جاي مناسبی براي روییدن اشعار پاستورال بود

این شاعر ابتداي زندگی خود را در سیسیل گذراند و سپس به کوس . آهنگ تئوکریتوس را داشت به این شهر آمد

ها و  لیکن زیباییهاي سیسیل، کوه. ون دوم درآید ولی موفق نشداز آنجا به سیراکوز باز آمد که در حمایت هیر. رفت

عاقبت به اسکندریه رفت و شعري در ستایش بطلمیوس دوم . گلها و سواحل و بندرهایش، همیشه در خاطره او ماند

ت، ظاهرا چندین سال میان درباریان و دانشمندان قرب و منزلتی داش. گفت و مورد عنایت زودگذر دربار قرار گرفت

در شعر دیگري وحشت . اشعار خوش آهنگ او در زیبایی زندگی روستایی مورد توجه متفکران پایتخت قرار گرفت

:هاي شلوغ و پر جمعیت اسکندریه را شرح میدهد انگیزي کوچه

النه مورچه این قدر  ;نمیدانم چگونه میشود از میان آن گذشت، یا چه مدت طول میکشد! اي خدایان، چه جماعتی

  . غ و پر ازدحام نیستشلو

  !از سر راه کنار برو! ائونوا! ما را زیر نگیر! چه باید کرد سوار نظام سلطنتی! اي گورگون عزیز، نگاه کن

چگونه مردي با روح شاعرانه و آن خاطرات شیرین سیسیل میتواند در چنان محیطی زندگی کند شاه را میستود که 

و بر زندگی ساده  ;ش اندیشه جزیره خاستگاهش، و شاید کوس، بودلقمه نانی به دست بیاورد، ولی غذاي روح

با این روحیه، . هاي سبز مشرف به دریا را در آرامش و سکوت میپیماید رشک میبرد چوپانی که با چهارپایان خود تپه

. وظ مانده استهاي عاشقانه را به هر نوع دیگر شعر ترجیح میداد و به آن حالتی داد که تا به امروز محف غزل و نغمه

فقط ده قطعه از سی و دو قطعه شعري که از تئوکریتوس به ما رسیده است اشعار پاستورال هستند، ولی تقریبا 
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به دست همین شاعر بود که باالخره طبیعت، نه مانند . همین ده قطعه او را به نام شاعر پاستورال مشهور ساختهاند

ادبیات یونان هرگز به این دل . پرور کره خاك، وارد ادبیات یونانی شدهاي اساطیري که چون مظاهر زیبا و روح االه

انگیزي احساس نزدیکی شاعر را با اجزاي طبیعت، آب و سنگ و جویبار و خاك و آسمان، که روح را ماالمال از عشق 

  . به طبیعت و قدردانی از مواهب آن میکنند، بیان نکرده بود

تئوکریتوس، که هر چه باشد . قلب تئوکریتوس راه مییابد عشق افسانهاي استاما، موضوع دیگري که عمیقانهتر در 

باز یونانی است، دو غزل غنایی در عشق دو همجنس میسراید، و با حساسیت آشکاري داستان هراکلس و هوالس را 

ي او را که خشم شیر را تاب میآورد، جوانی را دوست میداشت و چون پدر((میگوید که چگونه هراکلس غول پیکر 

تحت تربیت خود گرفته، از فنون هر چه بود به وي آموخت که نیک و کارآزموده شود و همیشه میکوشید که او را به 

قالبی که خود میخواست درآورد نه شب از کنار او دور میشد و نه روز و میخواست در اعمال بزرگ او را یار و یاور 

نیس، چوپان سیسیلی، است که در نواختن نی و خواندن آواز چنان داستان مشهورتري دارد که شرح داف.)) خود کند

دافنیس مدتی گله خود را تماشا میکرد و به . ها به نام مبدع ملودي شبانی مشهور شد مهارتی داشت که در افسانه

چون اولین موي جوانی بر پشت لبش سبز شد، یکی از پریان بر او عاشق شد و به . عشق ورزي آنان رشک میبرد

چوپان بسیار . همسري او درآمد، ولی در مقابل این مهر از او پیمان گرفت که هرگز زن دیگري را دوست نداشته باشد

کوشید که وعده خود نگاهدارد، ولی عاقبت دختر پادشاهی عاشق جوانی او شد و در مزرعهاي خویشتن را به او 

تیب از دافنیس گرفت که وي را در هجران عشق بی فرجامی آفرودیته آنها را دید و انتقام پري را بدین تر. تسلیم کرد

این صحنه را شاعر با برگردانی که تکرار میشود . میسپارد پاندافنیس هنگام مرگ نی و هنر خود را به . از بین برد

:چنین توصیف کرده

. نوا را که هنوز بوي عسل میدهد و دهانش با ریسمان بسته است، براي خود بردارنزدیک شو اي استاد، این نی خوش

  . زیرا عشق آمده است تا مرا به خانه مرگ بکشاند

  . اي آوازهاي پاستورال از موزها چشم بپوشید، چشم بپوشید

ست وارونه شود و اکنون بگذار تا خار و خاشاك با بنفشه گل کند و نرگس زیبا بر درخت عرعر بشکفد و هر چه ه

  . زیرا دافنیس رو به مرگ است. درخت کاج میوه گالبی دهد

  . بگذار که گوزنها تازیان را برانند و جغد شوم، بلبالن را از صحرا بیرون کند

  . اي موزها، از آوازهاي پاستورال چشم بپوشید، چشم بپوشید

د، لیکن االهگان سرنوشت ریسمان زندگی او را به و آفرودیته که او را بخشیده بود خواست برگرد. آنگاه خاموش شد

بدین ترتیب دافنیس فرو رفت و گرداب باالي سرش، سري که موزها آن را دوست میداشتند، و . آخر رسانده بودند

  . نیمفها عزیز میداشتند به هم برآمد

  . اي موزها از آوازهاي پاستورال چشم بپوشید، چشم بپوشید

سیمایتا، دوشیزه سیراکوزي که در دام وسوسه .عشق میگردد، اما با احساسی آتشینتر  غزل دوم نیز باز بر محور

دلفیس گرفتار شده و بعد به بیوفاییش دچار آمده، میکوشد تا با طلسم و جادو عشق و دلربایی او را برگرداند، و اگر 

میگوید که با چه حسادتی دلفیس را دیده  ها، به سلنه، االهه ماه، وي، ایستاده بر زیر ستاره. موفق نشد به او زهر دهد

. است که در کنار یارش گام میزند

چه گونه و زنخی که : هنوز به نیمه راه خانه لوکون نرسیده بودیم، که دیدم دلفیس با ائودانیپوس نزدیک میشوند

نتر بود، نشان چون مزرعه طالئین گندم در آفتاب میدرخشید، آري سینه هاشان، که از سینه تو اي سلنه درخشا

  . میداد که از رنج فریباي با هم آویختن بازگشتهاند
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تو اي سلنه به عشق من بنگر و بگو از کجا آمده است چون آن منظره را دیدم، چه آتش گرفتم و چگونه شعله از 

نارم گذشت زیباییم پژمرد و دیگر بر آن جالل و شکوهی که از ک! سینهام زبانه کشید، و قلب عشق باخته مرا سوزاند

  . ننگریستم نمیدانستم چگونه به خانه و ماواي خود بازگردم زیرا سمی مهلک یا مرضی کشنده مرا از پاي در میآورد

ده روز در بستر ماندم و ده شب جانکاه به سر آوردم تو اي سلنه به عشق من بنگر و بگو از کجا آمده است غنچه 

و از آنچه بودم جز استخوان چیزي زیر پوستم نماند، آري، به چه جوانیم خشک و چون زردچوبه شد، و مویم ریخت 

کس که روي نکردم و چه راهی را که حتی پیرزنی بر آن نغمه عشق نخواند نسپردم هنوز تسالیی نیافتهام و زمان 

  . چون باد صرصر میگذرد

یی، را توصیف میکند، و از تو اي سلنه به عشق من بنگر و بگو از کجا آمده است غزل سوم، آمارولیس، پري دریا

غزل چهارم از کورودون چوپان و غزل هفتم از لوکیداس بز چران شاعر یاد . زیباییهاي نایافتنی او سخن میگوید

این اشعار روستایی به کمال . نامهایی که هزاران بار مورد استفاده شاعران از ویرژیل تا تنیسن قرار گرفتهاند ;میکند

هر یک از اشعار او سرودي زیباتر از اشعار هومر میخواند، لیکن ذوق . بسیار زیبا بیان شدهاند آرزو میرسند و با بیانی

و استعدادي که در هر یک از آنها نهفته است هنگامی بر خواننده آشکار میشود که خویشتن را تسلیم سوز و 

ی بودن خالی از واقعیتهاي زندگی خوبی اشعار او در آن است که در عین رویای. هاي او کند گدازهاي غمانگیز نغمه

بوي تن قهرمانان او به مشام میرسد، و گاهی وقاحت افکار آنها خودنمایی میکند، و خالصه طنزي شهوانی . نیستند

رویهمرفته اشعار او . نمک احساسات آنهاست که همان موجب آن است که شخصیتهاي اشعار او واقعی جلوه کنند

. وریپید است و تنها اشعار موجود هلنیستی است که از نفس زندگی برخوردار استکاملترین شعر یونانی پس از ا

V - پولوبیوس  

گرچه عصر هلنیستی فقط یک شاعر بزرگ به وجود آورد، نثر نویسانی عرضه داشت که از لحاظ تعداد و رنگارنگی 

ات این دوره بود، که با تدوین مکالمات خیالی، رساله نویسی، و تدوین دایرهالمعارف از ابداع. بیسابقه بودند

هاي کوتاه و روشن ادامه یافت و، در دوره ادبیات یونانی روم، نوشتن داستانهاي کوتاه و وعظ و خطابه به  زندگینامه

نوشته . فن سخنوري، که متکی به سیاست بازي، وکالت در محاکم، و آزادي بیان بود، در حال نزع بود. آنها اضافه شد

جمله سازي و عبارتپردازي انشایی که در سیسرون مییابیم در این زمان . تقال بیان و ادبیات شده بودبهترین وسیله ان

  . به وجود آمد

بطلمیوس اول، آراتوس آخایایی، و پورهوس اپیروسی خاطرات لشکرکشیهاي خود را نوشتند . تاریخنگاري ترویج یافت

کاهن اعظم مصر، منتحو، سالنامه . قیصر به کمال خود رسید و میراثی از خود به یادگار گذاشتند که در عصر سلطنت

بروسوس، . مصر را به زبان یونانی نوشت و در آن فراعنه را طوري معرفی کرد که هنوز هم مبناي شناسایی ماست

مگاستنس، سفیر . هاي میخی، به آنتیوخوس اول اهدا کرد کاهن اعظم کلدانی، تاریخ بابل را، بر مبناي نوشته

از سلسله ماوریا، به نوشتن کتابی درباره هندوستان دنیاي یونان را به شگفتی  گوپتهس اول نزد چندره سلوکو

در میان برهمنان دستهاي از فیلسوفان هستند که : ((در یکی از قسمتهاي فریبندهاش میگوید). م ق 300(واداشت 

این بار نیز نظریه لوگوس در .)) خدا دنیاست و قصد آنها سخنوري تنها نیست بلکه دلیل و برهان میآورندمیگویند 

تیمایوس تائورومنیومی، که به دست آگاتوکلس از . کار آمد که اثري چنان عمیق در االهیات مسیحی بر جاي گذاشت

آتن مستقر شد و تاریخ سیسیل و مغرب زمین سیسیل تبعید شده بود، تمام اسپانیا و کشور گل را گشت و سپس در 

آشغال جمع کن ((وي محققی ساعی بود و میخواست از هیچ چیز فروگذار نکند، به حدي که رقیبانش او را . را نوشت

  . تیمایوس میخواست تاریخ قطعی وقایع را معلوم کند و اولمپیادها را ماخذ تاریخ قرار داد. مینامیدند)) پیر
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سخت انتقاد کرد، ولی بخت با او یاري نمود و قبل از اینکه کارهایش زیر شالق انتقاد پولوبیوس  پیشینیان خود را

  . بیفتد از دنیا رفت

بزرگترین مورخ هلنیستی و تنها فرد یونانی که شایسته برابري با هرودوت و توسیدید است، در مگالوپولیس در 

به سفارت  189ی از رهبران اتحادیه آخایایی بود که در سال پدرش، لوکورتاس، یک. متولد شد 208آرکادیا، به سال 

فرزند او در محیط سیاست بار آمد، سربازي را از فیلمون . به مقام فرماندهی کل رسید 184به روم رفت، و در سال 

، و در سال )181(در اردوي رومیها در آسیاي صغیر علیه گلها جنگید، همراه پدرش به سفارت مصر رفت . آموخت

ولی این مقام به ضرر او تمام شد، زیرا وقتی روم اتحادیه را به خاطر . به فرماندهی سواره نظام اتحادیه رسید 169

حمایت از پرسئوس مجازات کرد و یک هزار نفر از رهبران اتحادیه را به عنوان گروگان به روم برد، پولوبیوس نیز در 

کامال روحیه خود را ((در وصف حال خود میگوید که گاهی . سر بردشانزده سال در تبعید به ). 167(میان آنها بود 

و  ;باالخره سکیپیوي جوان با او دوستی کرد، وي را به محافل روشنفکر رومی معرفی نمود.)) باخته و مغزم فلج میشد

. رم بمانداز سناي روم که تبعیدیها را به نقاط دوردست ایتالیا میفرستاد اجازه گرفت که پولوبیوس نزد او در 

پولوبیوس همراه سکیپیو در لشکرکشیهاي زیادي حاضر بود، راهنماییهاي نظامی گرانقیمتی به او کرد، سواحل 

آزادي خود را  151در سال ). 146(اسپانیا و افریقا را براي او پویید، و هنگام سوزاندن کارتاژ دوش به دوش او جنگید 

این . میانجی شهرهاي یونان و ارباب دورشان یعنی سناي روم باشدبه یونان رفت که  149در سال . به دست آورد

گرچه  ;هایی ساختند ماموریت نامطلوب را میبایستی خوب انجام داده باشد، زیرا چند شهر به یادبود او مجسمه

شان انجام نمیتوان به تحقیق گفت که از کارهایی که کرده تقدیر کرده بودند یا از کارهایی که امیدوار بودند که برای

پس از شصت سال زندگی پر فعالیت از سیاست کنارهگیري کرد تا کتابهاي رسالهاي در تاکتیک، زندگی . خواهد داد

 82به این معنا که در سن  ;سرانجام مانند نجیبزادهاي از دنیا رفت. فیلوپویمن، و تواریخ بسیار مفصل خود را بنویسد

. رد و جان سپردسالگی سواره از شکار برمیگشت که زمین خو

آثار تاریخی او بر مقیاس وسیعی بنیان . تا به حال تاریخنویسی با وسعت تحصیل و سفر و تجربه او پیدا نشده است

. قبل از میالد در بر دارد 146تا  221را از ) یعنی ملل مدیترانه(دارد، و نه تنها داستان یونان که داستان تمام دنیا 

هاد میکنم، ولی همه بستگی به آن دارد که تقدیر عمري دراز نصیب من کند که چنین است طرحی که من پیشن((

پولوبیوس بدرستی دریافته بود که مرکز تاریخ سیاسی دورانی که مورد بحث اوست روم .)) این مهم را به آخر برسانم

خود با کنجکاوي وي در این اثر . است، و با قرار دادن روم به عنوان محور به کتابش وحدت و انسجام میدهد

. سیاستمدارانهاي روشهایی را که روم به وسیله آن دنیاي مدیترانه را مسخر ساخته بود مورد مطالعه قرار میدهد

پولوبیوس رومیان را سخت میپسندید، زیرا روم را در اوج عظمت دیده بود، و در عین حال مردان برجسته روم را در 

  ندیشید که رومیان درست همان مشخصاتی را دارند که ملت و دولت یونان گروه سکیپیو دیده و شناخته بود، و میا

از آنجایی که هم خود آریستوکرات بود و هم پرورده و محشور آریستوکراتها، . به حد مرگباري فاقد آنها هستند

اریخ به عقیده او، ت. کوچکترین همفکري و همراهی با حکومت تودهاي در مراحل آخري دموکراسی یونان نداشت

، آریستوکراسی، اولیگارشی، دموکراسی، و )دیکتاتوري(سیاسی عبارت است از یک دور تسلسل حکومت سلطنتی 

مانند حکومت )) حکومت مختلطی((در نظر او بهترین راه فرار از این دور تسلسل، . دوباره حکومت سلطنتی

ب قضات خود آزادند، ولی اختیارات این لوکورگوس یا روم است که در آنها مردم به حد نسبتا محدودي در انتخا

با همین طرز فکر بود که به نوشتن . قاضیان توسط مجلس سناي دایمی و آریستوکراتیک مورد نظارت قرار میگیرد

. تاریخ عصر خود پرداخت
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رد دوست دا. است، زیرا به روش خود به اندازه موضوع مورد بررسی خود عالقهمند است)) مورخ مورخین((پولوبیوس 

مانند هر انسان دیگري خصایل خود را مافوق و . که درباره نقشه کار خود بحث کند و در هر فرصت فلسفه ببافد

نمونه میداند، و عقیده دارد که تاریخ را باید کسی بنویسد که خود وقایع را دیده، یا با کسی که شاهد آن بوده مذاکره 

بیش از چشمهایش اعتماد کرده، و با غرور از سفرهایی که به  تیمایوس را رد میکند که به گوشهایش. کرده باشد

دنبال اطالعات و اسناد و حقایق جغرافیایی کرده سخن میگوید، و متذکر میگردد که چگونه در مراجعت از اسپانیا از 

ته تا هاي آلپ به ایتالیا سفر کرده که هانیبال گذشته، و چگونه تا آخرین نقطه ایتالیا رف همان راهی در کوه

پولوبیوس میگوید که تاریخ باید آن قدر . هایی را که از او در بروتیوم بر جاي مانده بخواند و استخراج نماید سنگنبشته

اجازه میدهد دقیق باشد، و در این کار تا آنجا که ما اطالع داریم، به استثناي )) وسعت کار و طرز عمل جامع آن((که 

به نظر او تاریخنویس باید مرد میدان سیاست و حکومت و جنگ باشد، و . استتوسیدید، از همه بیشتر موفق شده 

وي حقیقت بین و منطقی است، عبارتهاي اخالقی . گرنه هرگز طرز عمل دولتها و جریان تاریخ را نخواهد فهمید

ادگی میتوان فرد تفریح کنان اظهار میدارد که با چه س. سیاستمداران را میشکافد تا هدف و انگیزه آنها را فاش کند

بندرت هر چه : ((هایی که بر ماکیاولی پیشدستی کرده میگوید در یکی از جمله. یا جامعهاي را، حتی مکرر، فریفت

خوب است با هر چه مفید فایده است منطبق میشود، و کمتر کسانی هستند که بتوانند این دو را به هم آمیخته با 

میپذیرد، لیکن به آیینهاي عصر خود با ترحم )) توجه به مبدا((را در مورد  االهیات رواقیون.)) یکدیگر انطباق دهند

اهمیت اتفاق و تاثیر تصادفی مردان بزرگ را در تاریخ . مینگرد، و بر مداخله نیروهاي مافوقالطبیعه لبخند میزند

یابد، تا تاریخ چون مشعل میپذیرد، لیکن با عزم راسخ میکوشد که روابط حقیقی و اغلب غیر فردي علل و معلولها را ب

آگاهی از گذشته بهترین و آمادهترین وسیله اصالح کردار . ((درخشانی گذشته و آینده را روشن و قابل درك سازد

تاریخ و ((و )) صحیحترین تعلیم و کارآموزي براي زندگی پرفعالیت سیاسی آموختن تاریخ است،((و )) بشر است،

به مخاطرات بالفعل قوه قضاوت ما را بلوغ میدهد و ما را علیرغم بحرانها و وضع فقط تاریخ است که بدون آلوده شدن 

به نظر او بهترین روش تاریخنویسی آن است که زندگی ملتی را .)) ویژه امور آماده اتخاذ نظریات صحیح میسازد

ه عقیده دارد با خواندن آنک. ((چون ساختاري واحد بنگریم و داستان هر عضو را با داستان زندگی جمع در هم ببافیم

تاریخهاي مجزا میتواند درباره کل تاریخ نظر صحیحی کسب کند، به نظر من شبیه آن کسی است که پس از نظاره 

اعضاي بریده شده حیوان مردهاي که روزي زنده و زیبا بوده، گمان کند که مانند شاهد ناظري حرکات موزون و 

از چهل کتابی که پولوبیوس به عنوان تواریخ نوشته، گذشت زمان تنها )) .زیباي آن حیوان را هنگام حیات میشناسد

افسوس که، یونانیان . پنج جلد آن را محفوظ داشته و خالصه نویسان نیز قسمتهاي مهمی از بقیه را نجات دادهاند

یر منطقی منحط انتقادهاي فرومایه سایر تاریخنویسان، گرفتاریهاي دایمی او در جنگ و سیاست، طبقه بندي غ

ها، اقدام به نوشتن تاریخ تمام ملل مدیترانه در هر دوره چهارساله، و انحرافهاي گیج کننده و ))اولمپیاد((تاریخ او به 

پولوبیوس گاهی، مثال هنگامی که . گسیختگی سبک و موضوع مانع شدند که تاثیر به حق خود را بر جاي گذارد

یان احساس شده سخنوري میکند، ولی معموال از لغتپردازي بعضی از داستان هجوم هانیبال را مینویسد، دچار غل

یکی از . متقدمان خود آن قدر بیزاري نشان میدهد که مالل انگیزي سبک نویسندگی خود را مایه مباهات میداند

ده است، ولی دنیا تقریبا او را فراموش کر.)) هیچ کس آثار او را تا به انتها نخوانده است: ((منقدان قدیمی گفته است

زیرا وي یکی از بزرگترین واضعین و مجریان مکتب تاریخنگاري  ;تاریخنویسان تا مدتها از او درس خواهند گرفت

و باالخره، و  ;را بنویسد)) تاریخ جهان((است، زیرا جرئت آن را به خود داد که وسعت نظر بیشتري به کار خود داده 

حقیقت رسید که بیان حقایق بدون تفسیر و تحلیل بی ارزش است و  مهمتر از همه، به این دلیل که وي به این

  . گذشته، جز آنکه ماخذ و چراغ راه ما باشد، خاصیتی ندارد
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فصل بیست و هفتم

  هنر در دوره اضمحالل

  

I  -  جنگ  

روري که حتی عصر هلنیستی نه تنها از لحاظ با. زوال تمدن یونان در میدان هنر بیشتر از سایر جوانب به تاخیر افتاد

کارگران . محققا هنرهاي کم اهمیتتر دستخوش هیچ گونه زوالی نشدند. از نظر اصالت نیز با هر دورهاي رقابت میکند

حکاکی روي سنگهاي . متخصص چوبکار، عاجکار، و نقره و طالکار در سرتاسر دنیاي وسیع یونان پراکنده بودند

در اقصی نقاط مشرق زمین یونان، یعنی باکتریا، پادشاهان یونانی . قیمتی و سکه به عالیترین مرحله ترقی خود رسید

در سکه زنی هنرمندي نشان میدادند، و در مغرب زمین نیز سکه ده دراخماي هیرون دوم را میتوان بهترین نمونه 

بود، و اسکندریه به خاطر آهنگري و نقره سازي خود، که در هنرمندي رقیب شاعران بی نقص آنجا . سکه زنی دانست

هاي  به خاطر برجسته کاري و حکاکی روي سنگهاي قیمتی، صدف، سفالهاي آبی و سبز، کاشیهاي مرغوب، و شیشه

یبایی که به احتمال قوي محصول اسکندریه بود، این هنر را در اوج ز پورتلند،گلدان . ظریف رنگارنگ خود مشهور بود

اگر . شکلهاي بسیار زیبایی در یک الیه شیشهاي شیري رنگ کندهکاري شده با بدنهاي سبز رنگ: خود نشان میدهد

  . باستانی تلقی کرد وجوودتعبیر را منظور بدارید، میتوان آن را یکی از شاهکارهاي جوسایا 

. گامها و سبکهاي موسیقی در جهت تازهجویی و زیبایی در تغییر بود. ام طبقات مردم دوستار داشتموسیقی در تم

)) نی پان((م،  ق 240در حدود . آهنگسازي و آالت موسیقی از سادگی اولیه خارج شده، رنگارنگتر و فراوانتر شدند

کتسیبیوس آن را تکامل  175دود سال و ح ;به ارگی از نیهاي برنجی شدقدیمی در اسکندریه بزرگتر شده تبدیل 

داد و تبدیل به ارگی نمود که با مخلوطی از هوا و آب کار میکرد و نوازنده میتوانست امواج متنوع صوتی را تحت 

از ساختمان و چگونگی این ارگ اطالعات بیشتري در دست نیست، ولی میدانیم که همین آلت . اراده خود درآورد

از مجموع آالت موسیقی، ارکستر به . حول یافته، تبدیل به ارگ کلیسا و ارگ امروزي شدموسیقی، در روم بسرعت ت

وجود آوردند، و از آالت خاص موسیقی کنسرتهایی نیمه سمفونیک در تاالرهاي اسکندریه، آتن، و سیراکوز اجرا 

ازهاي حرفهاي در اجتماع هنرمندان موسیقی و تکنو. نوازندگی و خوانندگی یکنفري نیز بسیار ترقی کرد. میکردند

، آریستوکسنوس تارنتومی، شاگرد ارسطو، 318در سال . مقامی در خور دستمزدهاي گزافی که میگرفتند یافتند

آریستوکسنوس . رساله کوچکی به عنوان آرمونیک، نوشت که کتاب پایه نظري موسیقی در دنیاي باستان گردید

آتنایوس از وي نقل میکند که . ز موسیقی زمان خود لذت نمیبردمردي بسیار جدي بود و مانند اغلب فیلسوفان ا

. تئاتر کامال منحط و موسیقی سر تا پا خراب و مبتذل شده است((

این حرف را بسیاري از .)) آورند موسیقی ما چه بود و چه منزلتی داشت چندان نیست تعداد کسانی که به یاد می

  . اند نسلهاي بعد عینا شنیده

درباره معماري عصر یونان باستان امروز براي ما چندان مقدور نیست، زیرا گذشت زمان غدار کلیه آثار قضاوت کامل 

هایی که مانده میتوان دریافت که هنر ساختمانی یونان  ها و خرابه مع هذا، از نوشته. آن را با خاك یکسان کرده است

: دو جانبه یونانی و شرقی سبک مختلطی به وجود آورده بودنفوذ . سیادت خود را از باکتریا تا اسپانیا توسعه داده بود

حتی  ;ستونبندي و گچبري روي سر ستون از یونان به آسیا رفت و طاق و گنبد و قبه از مشرق زمین وارد یونان شد

سبک دوریک، در عصري که . در مراکز قدیمی هلنی، مانند دلوس، پایتختهایی به سبک مصري و ایرانی برپا شد

ولی سبک . و ظرافت مورد توجه بود، خشک و بیروح شد و شهرها یکی پس از دیگري آن را رها میکردندتزیین 
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هنر، به موازات حکومت، قانون، علماالخالق، ادبیات، و فلسفه جنبه مذهبی خود را . کورنتی به اوج زیبایی خود رسید

ها، و  ها، ورزشگاه باغها، تاالرهاي عمومی، کتابخانهرواقها، ایوانها میدانها . از دست داده، جنبه غیر روحانی میگرفت

ها را تحت الشعاع قرار داده، کاخهاي سلطنتی شاهوار راه جدیدي به سوي  حمامها ساختمان معابد و پرستشگاه

ها با نقاشی، مجسمه سازي، و برجسته کاري تزیین میشد  نماي داخلی خانه. طراحی و تزیین کاري معماري گشودند

ها، و ساختمانهاي کاله فرنگی سلطنتی در پایتختها  باغها، دریاچه. هاي اعیان باغهاي خصوصی به وجود آمد در خانه

خیابانسازي به سبک . شهرسازي همراه معماري رونق یافت. ساخته شد، که اغلب براي استفاده عموم باز بود

. مرور اسب و گردونه کافی بود، به وجود آمدمستطیل هیپوداموس با پهنایی حدود ده متر، که آن روزها براي عبور و 

هاي هلنیستی آن عصر خاکی بودند و در  به خیابانهاي سنگفرشش میبالید، ولی ظاهرا اغلب کوچه) ازمیر(سمورنا 

  . شدند زمستان غرق گل می

. ن برپا شددر آتن قرن دوم ستونهاي بلند کورنتی در اولمپیو. ساختمانهاي زیبا به طور بیسابقهاي گسترده شدند

که از موارد نادر  ;طرح عمومی بناي توسعه یافتهاي را که زیباترین بناي آتن بود کوسوتیوس معمار رومی ریخت

لیویوس این معبد را، که . دخالت رومیها در معماري یونان بود، زیرا همیشه خود آنها به معماري یونان متکی بودند

از این بنا شانزده ستون برجاي . که شایسته سکونت خداي خدایان بود معبد زئوس اولمپیا بود، تنها بنایی میداند

روحانیت محتضر آتن و نبوغ فیلون معبد باشکوه الئوسیس . مانده که زیباترین نمونه سبک کورنتی به شمار میروند

ي زیبا برجاي فقط قطعاتی از این بنا. را، که پریکلس قبال بر قطعه زمینی مقدس آغاز کرده بود، به اتمام رسانید

فرانسویها در دلوس نقشه زمینی معبد آپولون را از . مانده که خود نمونه طراحی و حکاکی بسیار عالی یونان است

خاك بیرون کشیدهاند و شهري را نمایان ساختهاند که پر از رواقهایی است که محل داد و ستد یونانیها یا پناهگاه 

هیرون دوم در سیراکوز بناهاي باشکوهی برپا کرد، تئاتر دولتی . تهاي صدها خارجی و یونانی بوده اس مجسمه

بطالسه مصر اسکندریه را با . موجود را وسیع نمود، که تا به امروز نام وي بر روي سنگهاي این بنا به چشم میخورد

بطلمیوس . ستبناهایی که شهر را در زیبایی شهره ساخت زینت داده بودند، لیکن کوچکترین اثري از آنها نمانده ا

سوم معبدي در ادفو ساخت که عالیترین اثر معماري یونان در کشورهاي متصرفی بود، و بازماندگانش معبد ایسیس 

در شهرهاي یونیا از قبیل میلتوس، پرینه، و ماگنسیا معابد جدیدي براي خدایان . را در فیالي بنا یا تجدید بنا کردند

به افتخار آپولون معبد وسیعتري به . م تمام شد ق 300س حدود سال سومین معبد آرتمیس در افسو. ساخته شد

که بعضی از قسمتهاي ) میالدي 41 - قم 332(معماري پایونیوس و دافنیس در دیدوما، نزدیک میلتوس، ساخته شد 

بانزد مردم ائومنس دوم با ایجاد بناهاي زیبا پایتخت خود پرگامون را ز. ستونهاي عالی یونیایی آن بر جاي مانده است

از زیر خاك بیرون  1878بین ساختمانهاي زیباي آن، قربانگاه مشهور زئوس بود که آلمانها در سال . یونان کرد

پلکان شاهواري بین ایوان و محوطه ستوندار و . آوردند و دوباره با استادي کامل در موزه پرگامون برلین بنا کردند

نفاست این بنا در آن دوره با . ي آن را کتیبه زیبایی زینت داده استوسیع آن موجود است و اطراف قاعده چهل متر

هرگز یونان به این زیبایی تزیین نشده . ساختمان موسولئوم در قرن چهارم و پارتنون در قرن پنجم برابري میکند

. انده بودبود، و هرگز شوق مردم این کشور و استادان هنرمندش محل سکونت انسانی را به این شکوه و جالل نرس

II -  نقاشی  

در مراحل اولیه فرهنگ هر ملتی، نقاشی  ;نقاشی معموال آخرین هنر بزرگی است که در هر تمدنی به بلوغ میرسد

تابع معماري و مجسمه سازي مذهبی است، و تنها هنگامی مستقل میشود که زندگی خصوصی و ثروت شخصی 

چون از بین رفتن دموکراسی توجه عموم را از حکومت منحرف  .ها یا یادبود اشخاص گردد مردم موجد تزیین خانه

ثروتمندان کاخهاي مجلل میساختند و . کرد، مردم دنبال تسالیی میگشتند که در خانه و ماواي خود داشته باشند
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در اسکندریه . دستمزدهاي گزافی به هنرمندانی میدادند که فوارهاي را تزیین کنند یا دیواري را درخشش بخشند

هاي چوبی  تمام شهرهاي هلنیستی براي این منظور تخته ;اشی روي شیشه را براي تزیین دیوار به کار میبردندنق

شاهزادگان و اشراف ترجیح میدادند که عکسهاي بسیار بزرگ آنها روي قطعات جداي . قابل حرکت استعمال میکردند

متاسفانه،  ;میکند که در سفرش به یونان دیده استپاوسانیاس از تعداد زیادي پرده نقاشی گفتگو . مرمر نقاشی شود

کیفیت این نقاشیها . جز چند تکه نقاشی رنگ پریده روي سنگ و سفال، از این هنر با رونق چیزي باقی نمانده است

هاي بدلی رنگ و رو رفته و متوسط آنها که در پومپئی، هر کوالنیوم، و روم پیدا شده  را فقط باید از روي نسخه

. کردقضاوت 

نقاشان دستمزدهاي گزاف . یونان مقام نقاشانش را همردیف مجسمه سازان و معماران خود، بلکه باالتر، میدانست

کنسیکلس افسوسی که نتوانسته بود صلهاي را . میگرفتند، و درباره زندگی ایشان هزاران داستان جذاب گفته میشد

وقتی . را کشید که با ماهیگیري به بازي به دنبال هم میدوند که انتظار داشت از ملکه ستراتونیکه بگیرد، تصویر او

تصویر ((ستراتونیکه از آنجایی که . تابلو به اتمام رسید، آن را به معرض نمایش گذارد و از ترس مجازات فرار نمود

هنگامی که  .وي را بخشید و به میهن برگرداند)) چهره هر دو نفر را بسیار استادانه و شبیه به اصل رسم کرده بود

یکی از دیکتاتورها . آراتوس، سیکوئون را متصرف شد، فرمان داد که کلیه تصاویر دیکتاتورهاي سابق را از بین بردارند

این تابلو . تصویر کرده بود که کنار گردونهاش ایستاده است) نقاش قرن چهارم(به نام آرخستراتوس را مالنتوس نامی 

آراتوس قبول . لس نقاش استدعا کرد که آراتوس از نابود کردن آن صرف نظر کندبه قدري زیبا و روشن بود که نئاک

استرابون میگوید که . کرد، به شرطی که شکل آرخستراتوس به شکل دیگري که کمتر برخورنده باشد تعریض شود

عوضی  این تصویر چنان زنده بود که کبکها آن را. پروتوگنس تصویر یک ساتیر را کشید که کبکی کنارش بود

  . میگرفتند

پلینی میگوید که همین نقاش بر . باالخره نقش کبک را پاك کرد که مردم نفاست تصویر ساتیر را بهتر درك کنند

چهار الیه رنگ مالید که هر گاه ) موسس فرضی شهري به همین نام در رودس(روي تابلوي مشهور خود یالوسوس 

نقاش، که از عدم توانایی خود در نشان دادن کفی که از . ان بماندالیهاي در اثر زمان پاك شود، رنگ تازه و درخش

دهان سگ یالوسوس بیرون میریخت خشمناك شده بود، اسفنجی به طرف تابلو پرتاب کرد تا آن را خراب کند، ولی 

. اسفنج البته درست به جاي الزم خورد و اثر رنگی بر جاي گذاشت که کامال رنگ کف دهان سگ خشمناك بود

در . دمتریوس پولیورکتس رودس را تصرف کرد، از آتش زدن شهر خودداري نمود، مبادا این تابلو از بین برود چون

. مدت محاصره شهر، هنگامی که ارتش مقدونی پیشرفت کرد، پروتوگنس در کارگاه دهقانی خود به کار ادامه میداد

. به داخل دیوارهاي شهر پناهنده نشده استدمتریوس به دنبال او فرستاد و پرسید که چرا وي مانند سایرین 

سلطان محافظی بر او گماشت و کار .)) چون میدانم تو علیه رودسیها میجنگی نه علیه هنر: ((پروتوگنس جواب داد

  . محاصره را رها کرد تا ایستاده، نقاشی او را تماشا کند

اگرچه مناظر . هاي نقاشی آشنایی کامل داشتند هنقاشان هلنیستی به فنون مناظر و مرایا و تنظیم نور وفاصله در پرد

البته اگر (طبیعی را فقط براي زمینه و تزیین در نقاشی به کار میبردند و آنها را بیروح و معمولی مجسم میکردند 

، الاقل موجودیت طبیعت را پذیرفته، و آن را، در )هاي بدل نقاشیهاي پومپئی را مالك قضاوت قرارداد بتوان نسخه

مع هذا، آن قدر . زمانی که تئوکریتوس در اشعار خود مورد استفاده قرار میداد، در نقاشیهاي خود وارد میکردند همان

پیشینیان آنان فقط تصویر خدایان . به انسان و کارهاي او توجه داشتند که وقت پرداختن به درخت و گل را نداشتند

ضمنا درك کرده بودند که  ;جنبه انسانی داشت عالقه داشتندنقاشان هلنیستی به هر چه . و ثروتمندان را میکشیدند

به این دلیل، . حتی یک شکل زشت نیز ممکن است موضوع نقاشی زیبایی باشد، یا الاقل وسیله دستمزد خوبی شود
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با اشتیاق نقاشان هلندي، به موضوعهاي معمولی پرداخته، از کشیدن تصویر سلمان، پینه دوز، زن روسپی، زن خیاط، 

هایی از اشیاي بیجان را، مانند نان و  هارپایان، مردم ناقص الخلقه، و حیوانات عجیب لذت میبردند و به آنها نمونهچ

سوسوس پرگامونی، . تخممرغ، میوه و سبزي، ماهی و شکار، شراب و سایر اسباب تعیش و تشریفات، اضافه میکردند

ضیافتها کثیف و در هم برهم بود، باعث تفریح و سرور با کشیدن کف اطاقهاي موزاییکیی که هنوز از ته مانده 

اشخاص محافظه کار و کسانی که خود را سنگین و با وقار میدانستند از این کار منزجر شده، . همعصران خود میشد

  . خواندند این تجلیل کنندگان ابتذال را تصویر کننده وقاحتها و کثافتها می

بعضی از شاهکارهاي بزرگتر این عصر به واسطه آتشفشانی . وع بوددر تب تصویر اشیاي زشت طبق قانون ممن

فرسکویی که اخیرا در اوستیا کشف شده ظاهرا نسخه ناقصی از . وزوویوس از گمنامی، بلکه از فراموشی، نجات یافتند

نوادهاي بوده معروف است، که نام خا)) عروسی آلدوبراندینی((این تابلو اکنون به نام . یک تابلوي اصیل یونانی است

در این تصویر آفرودیته نیرومند کشیده شده که در . که تابلو قبل از انتقال به موزه واتیکان به آنها تعلق داشته است

کنار عروس خجولی ایستاده، به او جرئت میدهد، در حالی که داماد بیصبرانه و بدون اینکه احتیاجی به جرئت دادن 

ظریفتر از این دو تصویر اصلی، طرح زن باوقاري است که در کنار دیده . استداشته باشد، کنار نیمکت ایستاده 

یک تابلوي دیواري باشکوهی نیز . میشود و مشغول نواختن عودي است که رنگ آن در اثر گذشت زمان پریده است

روکلوس در در این تصویر، اخیلس، که پات. باقی مانده که آن را به تابلوي اصیل یونانی قرن سوم نسبت میدهند

شکلهاي این . کنارش ایستاده، با خشم اسیر خود بریسئیس را به دشمن شهوتران خود آگاممنون تسلیم میکند

معموال ما به پاهاي بلندتر و باالتنه کوتاهتر آشنا . تصویر، به سلیقه و عادت ما، پیش از آنکه زیبا باشند، با ابهتند

هاي زنان و مردان یونانی عصر خود  ن باستان خیلی بیشتر با اندازههستیم، لیکن باید قبول کرد که نقاشان یونا

مرور زمان جالل و تازگی این آثار را زدوده و فقط قوه تصور قادر است درخشش و زیبایی آنها را . آشنایی داشتهاند

  . که روزي مورد تحسین عوام و سالطین بوده بازگرداند

موزاییک هنر قدیمی . که ظاهرا از نقاشیهاي یونانی اقتباس شده است جالبتر از همه چند قطعه موزاییک رومی است

یک قطعه نقاشی را به وسیله . یونانیان آن را گرفتند و به اوج ترقی تاریخی خود رساندند ;مصر و بینالنهرین بود

ر هم خطوطی به چهارگوشهاي کوچک تقسیم میکردند و قطعات کوچکتر مرمر را چنان رنگ میزدند که وقتی کنا

چند قطعه از این موزاییکها، که قرنها زیر پاي هزاران نفر قرار گرفتهاند، . میچیدند، تابلویی پردوام به وجود میآمد

که در خانه فارنوسها در پومپئی )) نبرد ایسوس. ((هنوز رنگ خود را حفظ کرده، داستانهاي باستان را بیان میکنند

وکسنوس در قرن چهارم مربوط میشود، مرکب از یک میلیون و پانصد پیدا شد، و حدس زدند که به یک نقاشی فیل

این . متر است 5در  5/2تمام موزاییک  .نداردهزار قطعه سنگ است که هر کدام بیش از چند میلیمتر مربع سطح 

، سخت صدمه دید، ولی آن قدر از آن باقی )میالدي 79(فرو برد  اثر در آتشفشان و زلزلهاي که پومپئی را در خود

اسکندر، سیاه و سوخته از گرما و پریشان و ژولیده از کثافت میدان . مانده که استادي و نیرومندي هنرمند را برساند

بزادهاي نجی. نبرد، پیشرو حمله است و سوار بر اسب خود، بوکفالوس، در چند قدمی گردونه داریوش دیده میشود

داریوش، بی توجه به خطري که از . ایرانی خود را در میان دو پادشاه انداخته و نیزه اسکندر در بدن او نشسته است

جانب نیزه دیگر اسکندر متوجه اوست، از گردونه به طرف دوست محتضر خود برگشته، چهرهاش ماالمال از غم و 

نشان . آمده و نیزه اسکندر به هدف نرسیده، در هوا معلق است سوارکاران ایرانی به نجات پادشاه خود. اندوه است

دادن احساسات در هم و آشفته چهره داریوش معرف قدرت بینظیر نقاش است، لیکن سر اسب اسکندر جاذبترین 

  . عالیتر از این موزاییک در دنیا وجود ندارد. بخش نقاشی است

www.IrPDF.com



١١٢٢

III  -  مجسمه سازي  

ها و خیابانها، باغهاي  معابد و کاخها، خانه. اوانی عصر هلنیستی نبوده استدر هیچ عصري مجسمه سازي به فر

تمام جوانب زندگی انسانی و بسیاري از جوانب دنیاي گیاه و حیوان در مجسمه . عمومی و خصوصی پر از مجسمه بود

اودانی میساختند، هاي نیمتنه سنگی، قهرمانان مرده و مشاهیر زنده را در اندك مدتی ج مجسمه. سازي مجسم میشد

. و حتی مفاهیم مجردي چون خوشبختی، صلح، بدنامی، یا شیطان زمان در سنگ موجودیت مادي مییافتند

ائوتوخیدس سیکوئونی، شاگرد لوسیپوس، براي انطاکیه مجسمهاي ساخت به نام خوشبختی که تجسم روح و امید 

سنت غنی مجسمه سازي آتن را ادامه دادند و، با پسران پراکسیتلس تیماخوس و کفیسودوتوس . براي آن شهر باشد

در عین حال، بیشتر . هاي عظیم دمتر، پرسفونه، و آرتمیس در پلوپونز، به اوج شهرت رسیدند ساختن مجسمه

  . مجسمه سازان جدید براي گذران معاش به دربار و بارگاه سالطین و حکمرانان یونانی شرقی قناعت میکردند

یکصد مجسمه عظیم در این . تبی در مجسمه سازي به وجود آورد که منحصر به فرد بودرودس، در قرن سوم، مک

بزرگترین آنها مجسمه مفرغی . جزیره بود که به قول پلینی هر کدام از آنها میتوانستند مایه شهرت یک شهر باشند

در . ساخته شد م ق 280عظیم هلیوس خداي آفتاب بود که از قطعات مختلف سنگ به دست خارس لیندوسی در 

افسانه بیمبنایی آمده است که خارس پس از اینکه فهمید مخارج کار بیشتر از تخمین او بوده خودکشی کرد، و 

این مجسمه طوري روي بندرگاه قرار گرفته بود که کشتیها میتوانستهاند از . همشهریش الخس آن را تکمیل کرد

از ابعاد این مجسمه چنین بر میآید که سلیقه رودسیها . میرسیدمیان پایش بگذرند، و ارتفاع آن به سی و پنج متر 

بیشتر متوجه بزرگی و خودنمایی بوده است، ولی شاید هم از این مجسمه به عنوان چراغ بندر یا نمادي براي شهر 

به  اگر بتوان به شعري که در گلچین ادبی یونان موجود است اعتماد کرد، این مجسمه مشعلی. استفاده میکردهاند

دست داشته که مظهر آزادي رودس بوده است تقدم خاص آن به مجسمه مشهوري دریکی از بنادر دنیا قابل توجه 

: پلینی میگوید. این مجسمه یکی از عجایب هفتگانه دنیا به شمار میرفته است .است

فقط مردان درشت هیکل میتوانند انگشت . پس از اتمام، در اثر زلزله سرنگون شداین مجسمه، پنجاه و شش سال 

وقتی . ها بزرگتر است انگشتان آن به تنهایی از بسیاري از مجسمه ;شست مجسمه را در میان بازوان خود جاي دهند

یده میشود که هاي بزرگی د در داخل آن صخره. دستهایش قطع شود، غارهاي عمیقی در بدنه آن پدیدار میشود

گفته میشود که ساختن آن دوازده سال طول کشید، و . هنرمند براي مستقر کردن مجسمه کار گذاشته بوده است

سیصد تالنت خرج برداشت، این مبلغ از فروش ماشینهاي جنگی دمتریوس که پس از محاصرهاي بی نتیجه شهر را 

   .شدرها کرده و رفته بود تامین 

پلینی آن را در کاخ . یکی دیگر از شاهکارهاي مکتب رودس الئوکوئون است که در تاریخ به همان پایه شهرت رسید

هاي حمامهاي تیتوس یافت شد و تقریبا محقق  در خرابه 1506مجسمه مزبور در سال . امپراطور تیتوس دیده بود

م  ، پولودوروس، و آتنو دوروس است که آن را از قطعه مرمر در قرن اول یا دوم قاست که کار اصلی آگساندر

کشف آن در رنسانس ایتالیا موثر بود و بخصوص میکالنژ را چنان تحت تاثیر گذاشت که کوشید . تراشیدند و ساختند

الئوکوئون کشیشی از اهالی تروا بود که با پذیرفتن  .نشدبازوي راست آن را که از دست رفته بود بسازد، ولی موفق 

آتنه .)) من از یونانیها حتی اگر هدیه بیاورند میترسم: ((اسب پیشکشی یونانیها مخالفت کرد و، به قول ویرژیل، گفت

الئوکوئون به کمک آنها  ;ش حملهور شدندمارها اول به دو پسر. که موافق یونانیها بود دو مار را مامور کشتن او کرد

در آخر هر سه نفر زیر فشار اندام مارها خرد، در اثر سم دندان آنها کشته . رفت، و خود نیز در چنگ مارها گرفتار آمد

، سازندگان این مجسمه کوشیدهاند که رنج کشیش را )و نیز در فیلوکتتس اثرسوفکل(به گفته ویرژیل . شدند

در ادبیات و معموال در زندگی، درد و رنج . نتیجه کار آنها با حالت طبیعی سنگ چندان سازگاري نداردبنمایانند، ولی 
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زودگذر است، ولی در این مجسمه فریاد دردناك کشیش ابدیتی غیرطبیعی یافته است، و بیننده آن قدر که از غم 

مع هذا، استادي طراحی و فن مجسمه سازي تحسین تماشاچی . متاثر میشود از این مجسمه نمیشود دمترخاموش 

ها اغراق شده، ولی دست و پاي کشیش پیر و بدنهاي دو پسر او  در نمایش عضالت مجسمه. را به خود جلب میکند

ان آن را میدانستیم، مانند شاید اگر ما هم قبل از دیدن مجسمه داست. در کمال اصالت و ابهت حجاري شده است

پلینی که گفته است این مجسمه بزرگترین شاهکار هنر مجسمه سازي دنیاي باستان است، تحت تاثیر قرار 

. میگرفتیم

بسیاري از مراکز دیگر یونان نیز، در این عصري که اهمیتش کامال شناخته نشده است، مکتبهاي مجسمه سازي با 

هر اسکندریه، در تاریخ طوالنی آن، آن قدر دستخوش خرابی و تبدیل قرار گرفته که خاك و بناهاي ش. رونقی داشتند

تنها اثر مهمی . آثار هنرمندان یونانی که در دربارهاي سالطین بطالسه هنرنمایی میکردند کمتر برجاي مانده است

ه عنوان مظهر شانزده ذراع مد در واتیکان است که شانزده کودك آبی، ب)) نیل((که از آنها باقی مانده، مجسمه آرام 

در سیدون، مجسمه سازان یونانی براي اشخاص مهم گمنام چندین تابوت . سالیانه رودخانه نیل آن را تکمیل میکنند

حکاکی . نام دارد، مایه افتخار موزه قسطنطنیه است)) تابوت اسکندر((سنگی ساخته بودند که بهترین آنها، که بغلط 

کتیبه پارتنون است، صورتها زیبا و خوش تناسب است، حرکات آنها زنده و نیرومند و در  روي آن تا حدي شبیه به

عین حال ساده است، و رنگهاي مالیمی که هنوز به سنگها چسبیده نشانه اثري است که نقاشی یونان در مجسمه 

تاوریسکوس مجسمه دسته  م، آپولونیوس و برادرش ق 150در ترالس، واقع در کاریا، در حدود . سازي آن داشته است

دو جوان زیبا دیرکه فتان را، که با : مشهور است)) گراز فارنزه((جمعی برنزي بزرگی براي رودس ساختند که به نام 

ز زنندهاي با رضایت به این بدرفتاري کرده، به شاخ گرازي خشمگین میبندند، و آنتیوپه به طر آنتیوپهمادرشان 

در پرگامون، مجسمه سازان یونانی با مفرغ چند مجسمه دسته جمعی از میدان نبرد ساختند که  .مینگردمنظره 

بعد، براي اینکه . دیه کردآتالوس در ابتدا، هنگامی که بیرون راندن گلها را جشن میگرفت، آنها را به شهر خود ه

هاي مرمرین این مجسمه را به آتن اهدا کرد  دینی را که فرهنگ یونان نسبت به آتن احساس میکرد بیان کند، نمونه

که )) سرباز گلی در حال احتضار((قطعاتی از نمونه مرمرین آن بر جاي مانده، از جمله . که در آکروپولیس نصب شود

یک سرباز گلی، که مرگ را بر اسارت ترجیح . محفوظ است)) پایتوس و آریا((حت عنوان در موزه کاپیتولین بغلط ت

شاید . ها در مصر و اروپا پراکنده است میدهد، اول زنش و بعد خود را میکشد، قطعات دیگري از این سلسله مجسمه

، متعلق به همین گروه ، که صرف نظر از پستانهاي هوس انگیزش در نهایت معصومیت ساخته شده))آمازون مرده((

مردان مغلوب بزرگترین رنجها و دردها را . ها در بیان عواطف و احساسات نمونه اعتدال هستند این مجسمه .باشد

دهند که همراه با تصویر مردان فاتح به هنرمندان این اجازه را می ;متحمل میشوند، ولی در نهایت دلیري میمیرند

این آثار از لحاظ وسعت اندیشه، دقت در ساختمان . کردن شکست دشمنان آنها، فضایل مغلوبین را نیز نمایش دهند

هاي فوق است برجسته کاري پایه معبد  اثر دیگري که به همان کمال نمونه. بدن، و استادي در فن هیچ نقصی ندارند

شاید تمثیلی از جنگ پرگامون و گلها  ;، که باز تصویر جنگ خدایان و غولهاستزئوس در آکروپولیس پرگامون است

همرفته شلوغ، و گاهی از نظر نمایش اغراقآمیز است، ولی بعضی از صورتهاي آن جزو بهترین  این اثر روي. باشد

. میراث هنري یونان به شمار میرود

، االهه اساطیري، چون ))هکاته((ه شده، و مجسمه با قدرتی شبیه هنر سکوپاس ساخت)) زئوس((مجسمه بدون سر 

هاي خدایان که به دست  این عصر، از حیث مجسمه. غزلی است زیبا و باشکوه در میدان وحشت و خونریزي جنگ

گویی میخواستهاند تمام خدایان مشهور را به صف . هنرمندانی ساخته شده که اکنون گمنام هستند، بسیار غنی است

که اکنون در موزه دله ترمه رم )) لودوویزي هرا((که در اوتریکولی پیدا شده، و )) سر زئوس((شاهوار مجسمه . بیاورند
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، که روزي مشهور بود، .))بلودآپولون . ((است، گوته جوان را چنان به شوق آورد که قالب آنها را با خود به آلمان برد

هراکلس ((ها  دیگر از مجسمه. گرچه از نظر فنی بیروح و سرد است، دو قرن پیش وینکلمان را به شگفت افکند

است که گلوکون آتنی آن را از روي مجسمهاي منسوب به لوسیپوس ساخته است بدنی خسته با عضالتی در )) فارنزه

انگار که قدرت، این سوال هرگز پاسخ نداشته،  ;هرههم پیچیده، به درماندگی و مهربانی تمام، با حالت استفهامی بر چ

هدف آن چه باید باشد در این عصر از آفرودیته آن قدر مجسمه ساختهاند که تعداد آنها فقط به پاي  ;را تکرار میکند

  . هاي رومی آنها باقی ماندهاند ها از طریق نمونه بعضی از این مجسمه. فداییان او نمیرسد

در  1820آن را در . م است ظاهرا اثري اصیل از قرن دوم ق) در موزه لوور)) ونوس دومیلو(()) (آفرودیته ملوس((

این مجسمه نسبتا عریان  ;))ساندروس: ((جزیره ملوس نزدیک پایه ستونی یافتند، و این حروف بر آن منقوش بود

ضر چاپ شده، لیکن هیکل آن چهره آن به ظرافت و زیبایی تصویري نیست که در کتاب حا. شاید کار آگساندر باشد

کمرباریک آن به بدن ورزیده و کفلهاي ستبر آن . خود منظومهاي است از آن سالمتی که گل طبیعی آن زیبایی است

ونوس (( .هستندنه به این کمال، مع ذلک مطبوع دیدگان، )) ونوس د مدیچی((و )) ونوس کاپیتولین.((نمیخورد

این ونوس، براي اینکه زیبایی بدن . ، که به ونوس خوش کفل معروف است، بسیار نافذ و شهوتانگیز است))کالیپوگه

همه جالبتر مجسمه نفیس  از مینگردخود را بهتر بنمایاند، پردهاي بر بدن کشیده، و در برکه آبی به کفلهاي خود 

هاي  کشف شد، و اکنون شاهکار مجسمه 1863است که در همین شهر به سال )) پیروزي ساموتراس((یا )) نیکه((

است سوار شده و  این مجسمه االهه پیروزي را نشان میهد که بر سر دماغه کشتیش که بسرعت در حرکت .استلوور 

بالهاي بزرگش چنان است که گویی کشتی را خالف نسیمی که در لباس او  ;گویی کشتی را به حمله رهبري میکند

در این اثر هم یونانیها زن را به صورت مادري نیرومند مجسم . افتاده و آن را مواج ساخته است به پیش میبرد

زیبایی پایدار مادري است  ;یبایی نحیف و زودگذر جوانی نیستزیبایی این مجسمه ز. کردهاند، نه موجودي ظریف

گوته را )) فاوست((گویی هنرمند میخواسته سطرهاي آخر  ;که مرد را به برخاستن و کسب موفقیت تشجیع میکند

. تمدنی که موجد پیدایش فکر و تراشیدن اینچنین پیکرهاي باشد هنوز از زوال قطعی بسیار دور است. مجسم سازد

این هنرمندان به کوه . ایان تنها موضوع مورد عالقه مجسمه سازانی نبودند که غروب هنر یونان را نورانی کردندخد

  . هاي کار مینگریستند، نه چیزي بیشتر اولمپ تنها به عنوان معدنی از موضوعات و مایه

رداختند، و رضایت خود را در نمایش وقتی، به علت تکرار در استفاده، معدن به انتها رسید، آنها به موضوعات زمینی پ

هایی دلپذیر از سر هومر،  مجسمه. موضوعاتی چون خرد و زیبایی، و شگفتی و انتزاع زندگی بشري جستجو کردند

تراشیدند که اکنون روشنی بخش  ))هرمافرودیتس((تعدادي پیکره مطبوع و هنرمندانه از . اوریپید، وسقراط ساختند

اطفال نیز موضوع جالب دیگري براي مجسمه سازان بودند، . هاي قسطنطنیه، بورگزه رم، و لوور است چشمها در موزه

جوانی در حال ((و از همه زیباتر  میکند،مانند کودکی که خار از پایش در میآورد، یا دیگري که با غازي کشمکش 

موضوع دیگري که طرف توجه مجسمه سازان واقع شد  .میشودست که به بوئتوس شاگرد لوسیپوس نسبت داده ))دعا

سیلنوس ((یرهاي سرخوشی چون در موزه مونیخ و سات)) فاونوس باربرینی((از آن جمله است  ;پریهاي جنگی بودند

هاي سرخ فام و  هاي خود از گونه گاهی نیز، با تکرارهاي غیر مالل آور، در میان پیکره. در موزه ناپل)) مست

  . کردند شوخیهاي شیطانی خداي عشق استفاده می

IV -  توضیح  

در . هلنیستی استاستیالي ناگهانی طنز بر محراب مقدس هنر مجسمه سازي کالسیک یونان وجه مشخص هنر 

هاي  ها امروز چند نمونه از فاونوسهاي خندان، پانهاي آوازه خوان، باکوسهاي در حال طغیان، یا بچه تمام موزه

شاید . شیطانی که در کمال بی نزاکتی عضوي از آنها به عنوان فواره مورد استفاده قرار گرفته است، موجود است
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ی، و احساسی را که در اثر تبعیت از مذهب و دولت از دست داده بود به آن بازگشت هنر یونان به آسیا آن تنوع، گرم

جوان سوبیاکویی در موزه دله ترمه، آریادنه خفته در واتیکان، و : البته اعتدال نسبی کامل از میان نرفت. باز گرداند

ین دوره، در آتن، بسیاري دوشیزه نشسته در قصر کنسرواتوري سنت ظریف پراکسیتلس را ادامه دادند، و در سرتاسر ا

هاي مرسوم قرون چهارم و پنجم و  زمان خود مقابله کرده، به شیوه)) نوگرایانه((از مجسمه سازان آگاهانه با تمایالت 

اما رویهمرفته، روح عصر در پی تجربه، فرد . م، رجعت میکردند هاي وزین و مهجور قرن ششم ق حتی گاهی به شیوه

اقعپردازي بود همراه با جریان نیرومند مخالفی در جهت تخیل، ایدئالیسم، احساس، و گرایی، طبیعت گرایی، و و

. حالتهاي نمایشی

هنرمندان با دقت تشریح بدن را مورد مطالعه قرار داده، از روي مدل زنده در کارگاه خودکار میکردند، و مجسمه 

براي نشان . که از هر سو مورد تماشا باشدهاي خود را طوري میساختند که نه تنها از سمت جلو،  سازان مجسمه

هاي سرخ ساتیرها که از شراب میدرخشیدند مواد مختلف و تازهاي از قبیل بلور،  دادن رنگ سیاهپوستان و چهره

  . مرمر، و سنگ سماق به کار میبردند سیاه،، زبرجد، شیشه، بازالت کالسدوان

گویی که انتقاد  ;از تکرار خسته شده بودند. قوه ابتکار هنرمندان این دوره با استادیشان در فن خویش برابري میکرد

دیگر . که حقیقت و اصالت اشخاص و اشیایی را که میساختند نشان بدهند مصمم بودند کرده،راسکین را پیش بینی 

هنر خود را محدود به تجسم کمال و زیبایی، ورزشکاران، قهرمانان، و خدایان نمیکردند، بلکه از کارگران، ماهیگیران، 

دکان، دهقانان، هاي مختلف میساختند و، در کو موسیقیدانان، مردم عادي، سوارکاران، و خواجه سرایان مجسمه

هاي خشمناك مانند دموستن، صورتهاي نیرومند و ستمکارانه چون ائوتودموس  اشخاص جالب مانند سقراط، چهره

پادشاه یونانی باکتریا ، و اشخاص منزوي متروکی چون پیرزن بازار موزه مترپلیتن نیویورك، به دنبال موضوع 

تردید نمیکردند که شهوانی . رفته، در لذایذ آن شرکت میکردندزندگی را با رنگارنگی و پیچیدگی آن پذی. میگشتند

فیلسوفانی نبودند که از نتایج اجتماعی فردگرایی اپیکوري  ;والدینی نبودند که نگران عفت دخترانشان باشند ;باشند

به چین و چروك زیبایی بدن انسان را میدیدند و آن را به قالبهاي جذابی در میآوردند که الاقل براي مدتی . بهراسند

آزاد از قیود دوره کالسیک، خود را به عواطف ظریف تسلیم کردند و، احتماال با . پیري و زمان گذران پوزخند میزد

احساسی صادقانه، چوپانی را که از سرخوردگی در عشق به حالت مرگ افتاده، سرهاي زیبایی را که در راه معشوق بر 

اینها نیز به نظر آنها در شمار حقایقی بودند . ندانشان را داشتند تصویر میکردندباد رفته بودند، و مادرانی که غم فرز

هاي دردناك، و مرگ نابهنگام رو به رو شده، براي آنها جایی  و باالخره با واقعیت درد و غم، فاجعه. که باید ثبت شوند

. در معرفی خود از زندگانی بشر منظور میکردند

ه باشد نمیتواند به این زودي حکم به زوال تمدن هلنیستی بدهد، زیرا چنین هیچ محققی که عقل سلیم داشت

درست است که در این دوره . قضاوتی فقط اعتذاري است براي خاتمه دادن به داستان یونان قبل از اداي کامل مطلب

ر جمیع ابزار کار با کند شدن هنر خالقه رو به رو هستیم، ولی در عوض هنري در این دوره بوفور موجود است که ب

حیات یونان نیز، مانند هر  ;جوانی تا ابد نمیپاید و زیباییهاي آن هم مافوق زیباییهاي دیگر نیست. خود سیادت دارد

افول آغاز شده، به مذهب، اخالق، . حیات دیگري، باید دوران فروکشی میداشت و سالمندي جا افتادهاي را میپذیرفت

ولی نبوغ یونانی، هنر یونانی را، چون علم و فلسفه . را اینجا و آنجا برجاي میگذاشت و ادبیات رسوخ کرده، و داغ خود

آن، تا به آخر در اوج نگاه داشت و هرگز، در جوانی منزوي آن، عشق یونان به زیبایی، یا قدرت و شکیباییش براي 

ت به شهرهاي خواب آلود مشرق تجسم آن، تا به این حد پیروزمندانه گسترش نیافته و چنان سرشار از جنبش و حیا

  . جنبش و حیاتی که مقدر بود به دست رومیها به نسلهاي آینده منتقل شود ;زمینی راه نیافته بود
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فصل بیست و هشتم

  اوج ترقی علم در یونان

  

I  -  اقلیدس و آپولونیوس  

. اهد تکامل علوم بودقرن پنجم شاهد اوج قدرت ادبی یونان، قرن چهارم شاهد شکوفایی فلسفه، و قرن سوم ش

اسکندر کاروانهایی مرکب از . سالطین بیش از دموکراسیها نسبت به تحقیقات علمی گذشت و مساعدت روا میداشتند

بطالسه موزه  ;جدولهاي نجومی بابلی به شهرهاي یونانی سواحل آسیا فرستاد که بزودي به زبان یونانی ترجمه شدند

 ;وم و ادبیات فرهنگهاي مدیترانهاي را در کتابخانه بزرگ خود متمرکز کردندمطالعات عالی را برپا داشتند، و عل

آپولونیوس مقاطع مخروطی خود را به آتالوس اول هدیه کرد، و ارشمیدس تحت حمایت هیرون دوم به تعیین نسبت 

ل مرزها و ایجاد زوا. هایی که براي پر کردن جهان الزم است پرداخت محیط دایره به قطر آن، و محاسبه تعداد ماسه

زبان مشترك، تبادل سیال عقاید و کتابها، تحلیل رفتن فلسفه مابعدالطبیعه و ضعیف شدن علوم االهی، برآمدن 

ها و  طبقه سوداگر غیر روحانی در اسکندریه و رودس و انطاکیه و پرگامون و سیراکوز، و ازدیاد مدارس و دانشگاه

و صناعت و پشتیبانی پادشاهان موجد آن شدند که علم از فلسفه جدا شود و ها توام با ثروت  ها و کتابخانه رصدخانه

  . در کار تنویر افکار، غنی کردن، و در معرض خطر قرار دادن دنیا پیشرفت کند

نه . در شروع قرن سوم و شاید خیلی قبل از آن ابزار ریاضیدانان یونانی توسط تکامل عددنویسی سادهتري براتر شد

حرف . و غیره 30و  20، نه رقم بعدي براي 10براي آحاد به کار برده شد، حرف بعدي براي عدد حرف اول الفبا 

بر سر آنها ) I(بعدي براي عدد صد، و حروف بعدي براي دویست و سیصد و غیره کسور و اعداد وصفی با عالمت 

زیر عدد، معرف هزار  کوچک) I(و )) عشر((یا )) یک دهم((مشخص ) I(بنابراین، حسب مطلب، . مشخص میشدند

  . این تندنویسی ریاضی روش سهلی براي محاسبه ایجاد نمود. بود

در بعضی از پاپیروسهاي یونانی که در دست است محاسبات فراوانی از کسر اعشار تا میلیونها انجام شده که، اگر به 

 .کردکنیم، جاي بیشتري را روي کاغذ اشغال خواهد سبک امروز محاسبه 

دو هزار سال است . اقلیدس متعلق به این دوره است. با این وجود، بزرگترین موفقیت علوم هلنیستی در هندسه بود

آنچه از زندگی او میدانیم به این ترتیب است که مدرسهاي در اسکندریه . که نام اقلیدس با کلمه هندسه برده میشود

به پول توجهی نداشت، و چون شاگردي از او . هاي خود ممتاز بودند کرد، و شاگردان او نسبت به سایرین در رشتهباز 

زیرا میخواهد از آنچه . ((به غالمی گفت که یک اوبولوس به وي بدهد)) از خواندن هندسه چه نفعی میبرم: ((پرسید

م کتاب  ق 300هربان بود، و دیگر اینکه هنگامی که در و اینکه وي مردي متواضع و بسیار م.)) میخواند نفع ببرد

هاي مختلف را  ، خود را مینوشت هرگز به عقلش نرسید که فرضیه))اصول((، یا به اختصار ))اصول هندسه((معروف 

به کاشفان آنها نسبت دهد، زیرا جز این ادعا نداشت که فقط به جمع معلومات هندسی یونانیان در یک نظم منطقی 

در این کتابها، بدون هیچ گونه مقدمه یا تعذیز، به تعریف ساده قضیه، سپس به فرضهاي الزم، و  .استکرده  اقدام

به پیروي از دستورات افالطون، خود را مقید به ارقام و شواهدي . باالخره به بدیهیات یا علوم متعارف میپردازد

روش بیان تصاعدي را که پیشینیان او ابداع کرده بودند و عبارت بود . ینمود که جز خط کش و پرگار ابزاري نخواهدم

علی رغم نقایص و اشتباهاتش، نتیجه کلی . از فرضیه، نمودار هندسی، تصویر اثبات، و نتیجه اقتباس و تکمیل کرد

در . ت اندیشه یونانی همپایه و رقیب پارتنون به شمار میرودکار او یک نوع معماري ریاضی بود که در نشان دادن قدر

حتی تا قرن ما، به )) اصول((حقیقت امر، موفقیت علمی او به صورت کامل بیش از پارتنون دوام کرد، زیرا کتاب 
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ریخی با تنها کتابی که از لحاظ دوام تا. هاي اروپا مورد قبول بود منزله کتاب درسی هندسی، تقریبا در همه دانشگاه

  . است)) انجیل((آن برابر است 

، خالصه مطالعات منایخموس، آریستایوس، و دیگران در رشته مخروطات ))مقاطع مخروطی((اثر مفقود اقلیدس، 

آپولونیوس پرگایی، پس از سالها مطالعه و ممارست در مکتب اقلیدس، رساالت او را به منزله شروع کار خود . است

قضیه، خواص منحنیهاي  387و )) هشت کتاب((خود را به رشته تحریر در آورد و، در )) یمقاطع مخروط((گرفته و 

به نامهاي جاویدانی ) چهارمی آنها دایره است(سه تا از منحنیها را . حاصل از تقاطع مخروط با سطح را تشریح کرد

را پیش راندند و مکانیک، دریانوردي، و نجوم را  ها پرتابهکشفیات او نظریه . سهمی، بیضی، و هذلولی موسوم کرد

آثارش، چون کتاب اقلیدس، تشریحی بودند و . بیانش مشکل و مطول، ولی روشش کامال عملی بود. بسیار ترقی دادند

  . دهفت کتاب موجود او، تا به امروز، اصیلترین متون کالسیک هندسه به شمار میرون

II -  ارشمیدس  

وي پسر فیدیاس منجم و ظاهرا پسر عم . م در سیراکوز به دنیا آمد ق 287بزرگترین دانشمند زمان باستان حدود 

. هیرون دوم بود که روشنفکرترین حکمران زمان خود به شمار میرفت

در آنجا  ;تند، به اسکندریه رفتمانند بسیاري از یونانیان این عصر که به علوم عالقهمند بودند و استطاعت مالی داش

یکی : زیر نظر شاگردان اقلیدس به تحصیل پرداخت و به ریاضیات اشتیاقی یافت که موجب دو موهبت برایش شد

پس از مراجعت به سیراکوز، خویشتن را، چون راهبی، وقف تمام . زندگی غرق در مطالعه، و دیگري مرگ ناگهانی

انند نیوتن، خوردن و آشامیدن و سایر احتیاجات جسمی خود را فراموش میکرد اغلب، م. هاي علوم ریاضی کرد رشته

با مالیدن روغن بر بدن خود، یا با خاکستر اجاق، و یا با شن که کف . هایش را دنبال کند تا نتایج و عواقب فرضیه

میگویند در کتابی که به  :از طنز نیز عاري نبود. اطاق تمام منجمین یونانی را میپوشانید شکلهاي مختلف رسم میکرد

نظر خودش بهترین اثر اوست، یعنی کره و استوانه، عمدا قضایاي غلطی مطرح میساخت که هم با دوستان خود که 

گاهی خود را با ساختن . نسخه آن را میخوانند شوخی کرده باشد، و هم دزدي آثار دیگران را استهزا نموده باشد

که تا آن حد )) قضیه حمار((از این قبیل است : زدیک مینمودند سرگرم میکردمعماهایی که او را به اختراع جبر ن

گاهی ماشینهاي عجیبی میساخت تا اصولی را که برپایه آنها این ماشینها کار میکردند . مایه اغفال لسینگ شده بود

کلید فهم دنیا مینگریست، لیکن عالقهمندي همیشگی و مایه سرور او علوم مثبته بودند و به آنها به نظر . مطالعه کند

او نه تنها براي شاگردانش، که براي دانشمندان حرفهاي چیز . نه ابزار ساختمان واقعی یا وسیله گردآوردن ثروت

مینوشت، و بدین وسیله آخرین نتایج غامض تحقیقات خود را به صورت گزارشهاي مفید و مختصر به ایشان انتقال 

: پلوتارك سه قرن بعد نوشت. اصالت، عمق، و روشنی این رساالت بودند نسلهاي بعدي او همه مجذوب. میداد

. هاي ارشمیدس بیابیم ممکن نیست در تمام هندسه مسائلی مشکلتر و غامضتر، و بیانی سادهتر و روشنتر از نوشته((

کوشش و دیگران میاندیشند که این صفحات سهل و ممتنع نتیجه  ;بعضی آن را به نبوغ طبیعی او نسبت میدهند

ده اثر از آثار ارشمیدس، پس از ماجراهاي طوالنی که در اروپا و عربستان بر آنها گذشته، .)) رنج باور نکردنی اوست

که در آن براي اراتستن، که با وي در اسکندریه طرح دوستی ریخته بود، شرح )) روش((کتاب ) 1: (باقی مانده است

این رساله به سیادت خط کش و پرگار  ;حیطه علم هندسه خارج شودمیدهد که چگونه تجارت مکانیکی میتواند از 

با این حال، وجه تمایز روح حاکم بر علوم جدید و قدیم را . هاي تجربی باز کرد افالطون خاتمه داد و راه را براي شیوه

حتمالی عملی، و دیگري به خاطر نتایج ا ;روشن میکند، یکی به خاطر درك نظري، عمل را مورد مسامحه قرار میدهد

ها در هندسه مسطحه  یا شقوق فرضیه)) انتخاب((در باره پانزده )) مجموعه قضایا) ((2. (نظریه را به تسامح میگیرد

را به دست  3, 71/10و  3, 7/1مقدار ) نسبت دایره به قطر آن( Rکه در آن براي )) مساحت دایره) ((3. (بحث میکند
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و ثابت میکند که مساحت هر دایره برابر است با مساحت  ;افنا انجام میدهد تربیع دایره را به وسیله روش ;میدهد

، که در ))تربیع سهمی) ((4. (مثلثی قائم الزاویه که ارتفاع آن برابر شعاع دایره و ضلع دیگر آن برابر محیط دایره باشد

حت بیضی را اندازهگیري آن، به وسیله نوعی حساب دیفرانسیل و انتگرال، مساحت قطعهاي از سهمی، و نیز مسا

، که در آن مارپیچ را به شکلی توصیف میکند که از حرکت متشابه نقطهاي نسبت ))در باب مارپیچها) ((5. (میکند

به نقطهاي ثابت، در امتداد خطی که با سرعت یکنواخت حول همان نقطه ثابت دوران میکند، به دست میآید، و 

 صل را به کمک روشی مشابه حساب دیفرانسیل و انتگرال به دست میسطح محاط میان یک مارپیچ و دو شعاع حا

. آورد

  . ، که در آن فرمولهاي حجم و سطح جانبی هرم، مخروط، استوانه، و کره را بیان میکند))کره و استوانه) ((6(

. یکندکه از حجمهاي حاصل از دوران قطوع مخروطی حول محورشان بحث م)). در مخروطوارها و کرهوارها) ((7(

، که در آن از هندسه وارد حساب، و مخصوصا مبحث لگاریتم، میشود و متذکر میگردد که اعداد ))ماسه شماري) ((8(

هاي ماسهاي را که براي پر  ارشمیدس با این روش تعداد دانه ;نمایش داد 000،10بزرگ را میتوان با ضرایب یا واحد 

نتیجهاي که . جهان ابعادي قابل تصور داشته باشد محاسبه میکند کردن جهان الزم است البته با تذکر این شرط که

اشاراتی که به آثار مفقود شده ارشمیدس شده نشان میدهد که وي طریقی براي . است 1063به دست میآورد رقم 

، که در آن هندسه را در ))در تعادل سطوح) ((9. (تعیین جذر اعدادي که مجذور کامل نیستند به دست آورده بود

و قدیمیترین دستور موجود  ;مرکز ثقل اشیاي داراي اشکال مختلف را پیدا میکند ;مکانیک مورد استفاده قرار میدهد

، که در آن علم تعادل مایعات را، با پیدا کردن فرمولهایی ))در اجسام شناور) ((10. (آمارگیري علمی را ارائه میدهد

این مبحث با این فرض، که در آن زمان شگفتانگیز بود، آغاز میشود  .براي تعادل اجسام شناور، بنیانگذاري کرده است

  . که سطح هر جسم مایع در حال تعادل کروي است، و مرکز آن کره همان مرکز زمین است

. شاید ارشمیدس در اثر واقعهاي، که مانند واقعه سیب نیوتن مشهور است، به علم تعادل مایعات برخورد کرده باشد

چون تاج را براي سلطان . ه یک نفر زرگر سیراکوزي مقداري طال داده بود که از آن تاجی بسازدهیرون پادشاه ب

فرستاد، وزنی برابر وزن طال داشت، ولی این سوظن حاصل شد که مبادا آن مرد نقره را با طال مخلوط کرده، طالي 

نهاد و تاج را هم به او سپرد که، هیرون سوظن خود را با ارشمیدس در میان . مصرف نشده را خود برداشته باشد

ها گرفتار این معما  بدون اینکه به آن صدمهاي بزند، معلوم کند که در آن نقره به کار رفته است یا نه ارشمیدس هفته

روزي هنگامی که به خزانه حمامی وارد میشد، مشاهده کرد که به همان نسبت که بدنش در آب فرو میرود، آب . بود

مغز کنجکاو او، که از هر . ون میریزد و هر چه بدنش بیشتر در آب فرو میرود، از وزنش کاسته میشوداز سر خزانه بیر

را به وي الهام کرد، و آن اینکه هر جسم )) قانون ارشمیدس((تجربه کشفیاتی میکرد و به کار میانداخت، ناگهان 

در نتیجه این فرض که هر جسمی که . دهدشناور به نسبت مقدار آبی که جا به جا میکند، وزن خود را از دست می

اگر به قول . (داخل در آب شود به نسبت حجم خود آب جا به جا میکند، راه حلی براي مسئله تاج پیدا کرد

پس از . ...)) یافتم... یافتم: ((، ارشمیدس برهنه از حمام به کوچه دوید و فریاد زد)ویتروویوس متین بتوان اعتماد کرد

در اندك مدتی کشف کرد که نقره، به اذاي وزن مساوي حجم بیشتري از طال دارد، آب بیشتري را  رسیدن به خانه،

. جا به جا میکند، و نیز مشاهده کرد که تاج طالیی که به او داده شده بود بیشتر از طالي ناب آب را جا به جا میکند

سپس، با . کمتر است مخلوط شده است بدین ترتیب نتیجه گرفت که طالي تاج با فلزي که وزن مخصوصش از طال

قرار دادن نقره به جاي طال در آن مقدار طال که براي مقایسه به کار برده بود تا مقدار جا به جا شدن آب هر دو برابر 

. شود، توانست مقدار نقرهاي را که در تاج به مصرف رسیده و مقدار طالیی را که دزدیده شده بود تعیین کند
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پادشاه آن قدر براي ارشمیدس قابل اهمیت نبود که کشف قانون اجسام شناور و کشف روش ارضاي کنجکاوي 

وي آسمان نمایی ساخت که خورشید، زمین، ماه، و پنج ستارهاي را که در آن روزگار . اندازهگیري وزن مخصوص

داده بود که با گرداندن را نمایش میداد، و آنها را چنین ترتیب ) زحل، مشتري، مریخ، زهره، و عطارد(میشناختند 

ارشمیدس، مانند . محور خاصی میتوانست آن اجسام سماوي را در جهت و سرعتهاي مختلف به حرکت درآورد

 .اترندزیبافالطون، احتماال عقیدهمند بود که قوانینی که بر گردش افالك حکومت میکنند از خود ستارگان 

ارشمیدس در رسالهاي که مفقود شده، ولی مختصري از آن باقی مانده چنان قوانین اهرم و تعادل را با دقت تعیین 

کمیتهاي متوافق : ((قضیه ششم میگوید. میالدي کوچکترین تغییري در آنها داده نشد 1586میکند که از زمان او تا 

این حقیقت مفید، که روابطی بسیار .)) به تعادل در میآینددر فواصلی که نسبت معکوس با سنگینیشان دارند 

پیچیده را به وضع شگرفی آسان میکند، روح دانشمندان را همان قدر تحت تاثیر قرار میدهد که مجسمه هرمس 

  . پراکسیتلس روح هنرمند را برمیانگیزد

ه اتکاي ثابتی داشته باشد که بتواند با ارشمیدس، مست از نیرویی که در اهرم و قرقره میدید، اعالم کرد که اگر نقط

مکانی به من بدهید روي آن بایستم، تا : ((میگویند که گفته بود. آن کار کند، همه چیز را میتواند به حرکت درآورد

هیرون او را تشجیع کرد که حرفش را به مرحله عمل در آورد و ناوي را به او نشان داد که ناوبران .)) دنیا را تکان دهد

ارشمیدس، با کمک چند چرخ دندانه دار و قرقره، یک تنه . روي دریایی او از رسانیدن آن به بندر عاجز مانده بودندنی

  . کشتی پربار را از آب به خشکی کشید

از . پادشاه که از این نمایش مشعوف شده بود، از ارشمیدس خواست که چند ماشین جنگی براي او طرحریزي کند

ن بود که ارشمیدس بعد از اتمام طرحها بکلی آنها را از یاد برد، و هیرون نیز که مردي صفات ممیزه هر دو ای

ارشمیدس روحی چنان بلند پرواز، نظري : پلوتارك میگوید. صلحدوست بود هرگز به فکر استفاده از آنها نیفتاد

عاتش او را در بصیرت چندان وسیع، و ذخایري چنان عمیق از معلومات علمی داشت که با وجودي که این اخترا

هر ... مافوق انسانها کرده بود، مع هذا، راضی نمیشد که نوشتهاي از خود درباره آنها برجاي گذارد، و عقیده داشت که

تمام عالقه و همت بلند خود . نوع هنر و فنی که تنها به خاطر نفع و استفاده مادي به کار رود پست و بیمقدار است

و مطالعاتی میکرد که کوچکترین ارتباطی با احتیاجات پست زندگی نداشت مطالعاتی  را مصروف مساعی بی شایبه

تنها تردیدي که میتوان داشت این است که آیا زیبایی و نفاست و عظمت اشیائی که . که برتري آنها غیرقابل انکار بود

. آنمورد آزمایش است بیشتر شایسته توجه و تحسین است، یا دقت روشها و وسایل اثبات 

گرچه . ولی چون هیرون مرد، سیراکوز گرفتار روم و مارکلوس دلیر شد که از راه زمین و دریا به آن حملهور گردید

پشت دیواري . مردي هفتاد و پنجساله بود، دفاع هر دو جناح جنگ را به عهده گرفت) 212(ارشمیدس در آن هنگام 

اجسامی که . ي سنگین را به مسافتهاي دور پرتاب میکردندکه بندر را حفظ میکرد منجنیقهایی نصب کرد که سنگها

. به جان دشمن میانداخت چنان نابود کننده بودند که مارکلوس مجبور شد عقبنشینی، و شب هنگام پیشروي کند

هنگامی که کشتیها نزدیک میشدند، ملوانان از تیراندازي کماندارانی به جان آمدند که از سوراخهاي دیواري که به 

عالوه بر آن، جرثقیلهایی پشت دیوار گذاشته بود که با . ارشمیدس و یارانش احداث شده بود تیر میانداختند دست

جرثقیلهاي دیگري بودند که به چنگکهایی . پرتاب سنگهاي سنگین کشتیهایی را که نزدیک میشدند غرق میکردند

 .مینمودنددند، یا آنها را واژگونه ساخته غرق ها میکوبی عظیم مجهز بودند و کشتیها را بلند میکردند و به صخره

لیکن ارشمیدس، . مارکلوس ناچار شد که نیروي دریایی خود را عقب کشیده، فقط به امید حمله از جانب زمین بماند

ازان رومی بارید که لشکریان میگریختند و با فکر به کمک منجنیقهاي خود، چنان بارانی از سنگ به سر و روي سرب

چون نبوغ : ((پولوبیوس در این باره میگوید. اینکه خدایان به آنها غضب کردهاند از پیشروي مجدد خودداري میکردند
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رومیها، که هم در  ;یک فرد انسانی به نحو شایستهاي به کار رود چنین نتایج شگرف و درخشانی به وجود میآورد

و هم در دریا نیرومند بودند، تنها موقعی امیدشان به فتح سیراکوز عملی میشد که آن پیرمرد برجاي نماند، و خشکی 

مارکلوس، که فکر فتح سریع سیراکوز را از سر به در کرده بود، تن به .)) تا هنگامی که زنده بود جرئت حمله نداشتند

در غارت و کشت و کشتاري که در . قحطی زده تسلیم شد بعد از هشت ماه محاصره، شهر. محاصره تدریجی شهر داد

هنگام غارت، سربازي رومی به سر . پی آمد، مارکلوس امر کرد که کوچکترین صدمه و آزاري به ارشمیدس نرسد

سرباز رومی امر کرد که آن مرد فورا . پیرمردي سیراکوزي رسید که مجذوب مطالعه بود و بر ماسه اعدادي مینوشت

: پلوتارك میگوید. ارشمیدس از اطاعت امر خودداري کرد تا معماي خود را حل کند. مارکلوس معرفی کندخود را به 

از روي خلوص از سرباز خواهش کرد کمی صبر کند تا قضیهاي را که شروع کرده ناقص و بدون جواب باقی نگذارد، ((

اثیري در وي نکرده بود، در جا به قتلش ولی سرباز که از این تمنا چیزي درك نمیکرد، و تمناي او کوچکترین ت

سردار . وقتی مارکلوس ماجرا را شنید عزادار شد و هر چه در قوه داشت کرد تا خویشان او را تسلی دهد.)) رساند

زیرا . رومی به یادبود وي مقبرهاي زیبا ساخت و، بنا به وصیت دانشمند، کرهاي در داخل استوانه بر آن حجاري کرد

مند بود که بزرگترین موفقیت او در زندگی کشف راه اندازهگیري سطح و حجم این شکلها بوده ارشمیدس عقیده

اشتباه هم نمیکرد، زیرا افزودن یک قضیه به هندسه بمراتب براي بشریت با ارزشتر از دفاع یا محاصره یک شهر . است

به موفقیتهایی در ریاضیات نایل شد ((د که ارشمیدس را باید با نیوتن همطراز دانست، و این افتخار را به او دا. است

اگر به خاطر فراوانی و ارزانی نیروي کار بردگان نبود، ارشمیدس ممکن بود که پیشرو .)) که در تاریخ دنیا نظیر ندارد

رساله مسائل مکانیکی که بغلط به ارسطو منسوب بود، و نیز رساله درباره اوزان که . یک انقالب صنعتی واقعی باشد

و ) تعادلشناسی(هم بغلط به اقلیدس نسبت داده میشد، یک قرن قبل از ارشمیدس پارهاي از اصول ستاتیک آن 

ستراتوي المپساکوسی، که بعد از تئوفراستوس ریاست لوکیون را داشت، . دینامیک را پایه گذاري کرده بود

طبیعت با خال ((که ) 280حدود (ماتریالیسم جزمی خود را معطوف به فیزیک کرد، و این نظریه را عرضه داشت 

راه براي هزاران اختراع باز )) خال را میتوان به وسایل مصنوعی ایجاد کرد((وقتی که اضافه کرد که )). متنافر است

سال قبل از میالد به کار  1500که مصریها حتی در (فیزیک سیفونها را ) 200حدود (کتسیبیوس اسکندرانی . شد

. ار داد، و پمپ بادي، ارگ آبی، و ساعت آبی را پیشرفت دادمورد مطالعه قر) میبردند

ها جاري میکرد، و تصادفا  ارشمیدس احتماال چرخ چاه قدیمی مصري را اصالح کرد، به نحوي که عمال آب را بر تپه

م، ماشینهاي جنگی و ماشینهایی اختراع کرد که  ق 150فیلون بیزانسی، در حدود . اسم او بر آن باقی ماند

ماشین بخار هرون اسکندرانی، که بعد از غلبه رومیها به یونان آمد، این دوره توسعه صنعتی را . خهایشان بادي بودچر

افکار یونانیها . فلسفه ریشهاي عمیقتر داشت، و عمل را تحت الشعاع قرار داد. به اوج و در عین حال به انتها رساند

یونانیها با مغناطیس آشنایی داشتند، و . کار بردگان قناعت کرد دوباره معطوف مباحث نظري شد، و صناعت یونان به

دنیاي . خاصیت الکتریکی کهربا را میدانستند، ولی در این نمودهاي عجیب امکان بهره برداري صنعتی نمیدیدند

. به زحمتش نمیارزد)) مدرن شدن((باستان، غیر آگاهانه، به این نتیجه رسید که 

III  - خوس، اراتستنآریستارخوس، هیپار  

اسکندر باب مشرق را به . انگیزش و شکوفایی هلنیستی ریاضیات و نجوم یونانی به ترتیب مدیون مصر و بابل بود

سه قرن پیش، همین تبادل و داد و ستد به تولد علم . ها از نو به جریان افتاد سوي یونان گشود، و تبادل آرا و اندیشه

بیش از انتظار علوم یونان در عصر هلنیستی، یعنی هنگامی که هنر و ادبیات  رشد. یونانی در یونیا یاري کرده بود

  . یونان رو به زوال بود، مدیون مناسبات مجدد یونان با مصر و خاور نزدیک بود
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وي . در علم نجوم یونان پدید آمد نمرکزيزمیآریستارخوس ساموسی عامل درخشان فترتی است که در سلطه نظریه 

. در چنان آتش اشتیاقی میسوخت که تقریبا در کلیه شعبات نجوم تحصیل کرد، و در بسیاري از آنها تشخص یافت

کوچکترین اشارهاي به نظریه  ماه،در تنها رسالهاي که از وي بر جاي مانده، در باب ابعاد و فواصل خورشید و 

اما . خورشید مرکزي نمیکند، بلکه برعکس، چنان فرض میکند که ماه و خورشید در مداري به دور زمین میگردند

فرضیهاي را که ثوابت و خورشید بیحرکتند، و زمین در محیط ((ارشمیدس، در کتاب ماسه شماري، بصراحت 

و پلوتارك  ;ر گرفته به دور خورشید میگردد، به آریستارخوس نسبت میدهددایرهاي که خورشید در وسط آن قرا

آتشدان دنیا، یعنی زمین، را به ((گزارش میدهد که کلئانتس رواقی معتقد بود که آریستارخوس را باید به دلیل اینکه 

  . ، محکوم کرد))حرکت انداخته

  . ل علمی یونان خالف آن راي دادندسلوکوس سلوکیهاي نظر خورشید مرکزي را تایید کرد، ولی محاف

آریستارخوس هم گویا نظر خود را، باالخره پس از اینکه نتوانست آن را با حرکات دورانی تصوري اجرام سماوي وفق 

شاید هم . زیرا تقریبا تمام عالمان یونانی بسهولت قبول کرده بودند که این مدارها مستدیر هستند ;بدهد، رها کرد

. لت عدم عالقهاش به شوکران نخواسته بود که هم گالیله و هم کوپرنیک دنیاي باستان شده باشدآریستارخوس به ع

بدبختی علوم هلنیستی در آن زمان بود که بزرگترین دانشمندان نجوم یونان نظریه خورشید مرکزي را با دالیلی رد 

علی رغم آنچه بعضیها گمان ) در بیتینیا(ا هیپارخوس اهل نیکای. میکردند که تا قبل از کوپرنیک غیرقابل انکار بود

دارند که او به اشتباه دانشمندي دورانساز معرفی شده، دانشمندي بود بینظیر که همیشه به دنبال دانش میرفته، در 

)) عاشق حقیقت((تحقیق صبور، و در گزارش مشاهدات خود بسیار دقیق بوده، به حدي که دنیاي باستان او را 

فقط یکی از . هاي نجوم وارد شد، و نتایجی گرفت که هفده قرن معتبر بودند ي تقریبا در تمام رشتهو. میخوانده است

لیکن امروز ما او را از  ;آثار بیشمار او بر جاي مانده، که تفسیري است بر نمودها اثر ائودوکسوس و آراتوس نوشته

این کتاب براساس تحقیقات و . شناسیممی) میالدي 140(کتابی که کالودیوس بطلمیوس به نام مجسطی نوشته 

محتمال، اسطرالب و ذات . جا دارد که نجوم بطلمیوسی را نجوم هیپارخوسی بخوانیم. محاسبات او نوشته شده است

روش . هاي موجود در بابل، تکمیل و اصالح کرد الربع را، که ابزارهاي اساسی نجوم آن روز بودند، بر مبناي نمونه

تلف جغرافیایی بر کره زمین را بر مبناي محاسبه طول و عرض جغرافیایی ابداع نمود، و کوشید تعیین موقعیتهاي مخ

تا منجمین دنیاي مدیترانه را به مطالعات و اندازه گیریهایی نجومی وادارد تا بتوانند موقعیت تمام شهرهاي مهم را 

مان برقراري آرامش نسبی در ایام بعدي هر چند که این برنامه او، به علت اغتشاشات سیاسی، تا ز ;تثبیت کنند

مطالعات ریاضی هیپارخوس در روابط نجومی او را به تدوین جدول جیوب رهنمون . حکومت بطالسه، به تعویق افتاد

با دقت تقریبی طول سالهاي شمسی و قمري و نجومی را، بدون شک با . شد که منجر به اختراع علم مثلثات گردید

ثانیه محاسبه کرد، که  48دقیقه و  4روز منهاي  365 14سال شمسی را. بابلی، تعیین کرد استفاده از منابع میخی

دقیقه  44ساعت و  12روز و  29حد متوسط طول ماه قمري نزد او . دقیقه اشتباه دارد 6با محاسبات امروز فقط 

ب شگفتانگیزي نسبت به محاسبات با تقری. ثانیه بود، که تنها یک ثانیه با ارقام قبول شده امروز تفاوت دارد 212و

کنونی، دوره هاللی گردش سیارات، میل کلی دایرهالبروج و مدار ماه، اوج خورشید، و اختالف منظر افقی ماه را 

  . درصد اشتباه محاسبه دارد 5کیلومتر تخمین زد، که فقط  400000فاصله ماه تا زمین را به . محاسبه کرد

انشها، به این نتیجه رسید که نظریه زمینمرکزي بهتر از فرضیه آریستارخوس میتواند هیپارخوس، با استفاده از تمام د

نظریه خورشید مرکزي تنها در صورتی میتوانست مورد تحلیل ریاضی قرار گیرد که  ;اطالعات موجود را توصیف کند

تی آریستارخوس نیز براي زمین مداري بیضوي فرض شود، و این فرضیه چنان از ذهن یونانیان به دور بود که ح

هیپارخوس، براي توجیه بهتر و دقیقتر، نظریه دوایر خارج از مرکز را در کار آورد، تا . ظاهرا به آن توجهی نداشت
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به این معنا که . بینظمیهاي سرعت مداري ماه و خورشید را بیان کند، و به فرضیه بیضویت مدار زمین نزدیک شد

بدین ترتیب بود که . و ماه کمی به یک طرف زمین متمایل هستند اظهار کرد که مراکز مدارهاي خورشید

. هیپارخوس به مقام بزرگترین عالم نظري و راصد نجوم دنیاي باستان کامال نزدیک شد

هیپارخوس که شبها مرتبا به آسمان نگاه میکرد، شبی با تعجب متوجه شد که در گوشهاي از آسمان ستاره تازهاي 

پس، براي تعیین تغییرات بعدي، یک فهرست، یک . ئنا شبهاي دیگر در آنجا وجود نداشتبه چشم میخورد که مطم

ستاره ثابت را با عرض و طول آسمانی  1080که موقعیت ) م ق 129حدود (نقشه، و یک کره از آسمانها تنظیم کرد 

  . کاري بزرگ که خدمتی عظیم به دانشجویان بعدي علم نجوم بود ;آنها نشان میداد

سال پیش تهیه کرده بود، هیپارخوس حساب کرد که  166ایسه نمودار خود با نموداري که تیموخارس در با مق

 ;رسیدو بر مبناي آن به مهمترین کشف خود  ;ستارگان محل معین خود را در این مدت دو درجه تغییر دادهاند

این حرکت را . حرکت آهسته و روزانه نقاط اعتدالین در کره آسمان تا زمانی که به مدار استوا برسند ;تقدیم اعتدالین

  . برآورد امروزي پنجاه ثانیه است ;او روزانه به سی و شش ثانیه تخمین زد

و دانشمندي ا. حقا میبایست نام اراتستن را، که از نظر زمانی بین آریستارخوس و هیپارخوس میزیسته، قبال بیاوریم

هاي علمی ممتاز  ملقب شود زیرا که در بسیاري از رشته بتاو  پنتاتلوسبود که تبحر همه جانبهاش باعث شد که به 

بهترین معلمان . گفته میشود که او اهل کورنه بوده است. برتر در مقام دوم بودشد، و در هر رشته تنها نسبت به نفر 

در سن چهل سالگی شهرت او در . زنون رواقی، آرکسیالئوس شکاك، کالیماخوس شاعر، و لوسانیاس ادیب: را یافت

وي کتابی . ه کردهاي مختلف علمی چنان دنیاگیر شد که بطلمیوس سوم او را رئیس کتابخانه اسکندری دانستن رشته

در کرونوگرافیا کوشید که زمان حوادث مهم تاریخی را در حوزه مدیترانه تعیین . به شعر، و تاریخی در کمدي نوشت

میل . هایی در ریاضیات نوشت، و روش فنی پیدا کردن واسطه هندسی بین دو خط مستقیم را ابداع کرد رساله. کند

بزرگترین دستاورد او محاسبه محیط زمین . که نصف یک صدم اشتباه استتخمین زد  51,23کلی دایرهالبروج را به 

او، با مشاهده آنکه خورشید . کیلومتر حساب میکنند 40000امروزه آن را  ;کیلومتر برآورد میکرد 39'680بود که به 

تقیما بر سطح عمیق آب چاه تنگی میتابد، و با اطالع از اینکه در همان مس سوئنهدر ظهر انقالب صیفی در شهر 

 712لحظات سایه یک مسله در اسکندریه، حدود هشتصد کیلومتر در شمال سوئنه، نشان میداد که خورشید تقریبا

، نتیجه درجه از سمتالراس محاسبه شدهاي که، مطابق طول استوایی، دو شهر را به یگدیگر وصل میکند فاصله دارد

درجه بر محیط کره زمین مساوي هشتصد کیلومتر است، و به این ترتیب کل محیط زمین  712گرفت که قوسی 

. کیلومتر 38600یا  ;360) / 5,7 500(برابر است با 

کتاب جئوگرافیکاي او گزارشهاي مساحان اسکندر، . اراتستن چون زمین را انداره گرفت به توصیف آن پرداخت

م به  ق 320مگاستنس، مسافرانی چون نئارخوس، و پویندگانی چون پوتیاس ماسالیایی، که در حدود  سیاحانی چون

  . اطراف اسکاتلند و نروژ و شاید تا مدار شمالگان سفر کرده بودند، را به هم آمیخت

آتش و زمین اراتستن تنها به شرح مشخصات فیزیکی زمین اکتفا نکرد، بلکه کوشید تا آن را از طریق اعمال آب و 

یونانیان را از اینکه ساکنان دنیا را به هلنها و بربرها تقسیم کرده بودند، سرزنش نموده، . لرزه و آتشفشان تبیین کند

میگفت . به آنها گوشزد کرد که مردم را نباید فقط از روي ملیت بلکه باید براساس خصوصیات انفرادي قضاوت کرد

و بسیاري از ایرانیها و هندیها پاك سیرتند، و رومیها در امور اداري و حکومت که بسیاري از یونانیها مردمی شرور 

او اطالعات چندانی از شمال اروپا و شمال آسیا نداشت، و از . قابلیت بیشتري از یونانیها از خود نشان دادهاند

ما میدانیم وي اولین  سرزمینی که در جنوب رود گنگ در هندوستان قرار داشت کمتر با خبر بود، ولی تا آنجا که
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اگر بزرگی : ((دریکی دیگر از بخشهاي کتابش میگوید. کسی است که در جغرافی نام سرزمین چین را آورده است

  ..))اقیانوس اطلس مانعی نبود، میتوانستیم در امتداد یک مدار از اسپانیا به هند برویم

IV - تئوفراستوس، هروفیلوس، اراسیستراتوس  

  . ارسطو رسیده بود)) تاریخ حیوان((در دنیاي باستان دگربار به سطحی نرسید که در جانورشناسی هرگز 

شاید با توافقی در زمینه تقسیم کار، تئوفراستوس، جانشین او در ریاست لوکیون، رساله نمونهاي نوشت به عنوان 

تئوفراستوس از باغبانی لذت میبرد،  .ادامه داد)) علل گیاهان((، و کارش را با رساله جامعتري به نام ))تاریخ گیاهان((

از جمله در جمع آوري  ;او از بسیاري جهات بر استاد خود، ارسطو، تفوق داشت. و از کار خود اطالع کامل داشت

اطالعات دقیقر و در بیان موضوعهاي خود منظمتر بود و میگفت که کتاب بدون نظم و طبقه بندي مانند اسب بدون 

قسمتهاي هر  ;ها و گلبنها و سبزیجات تقسیم بندي کرد تمام گیاهان را به درختان و بوته. ستافسار غیرقابل اعتماد ا

. هیچ تغییري نکرد 1516این طبقه بندي تا سال . گیاه را به ریشه، تنه، شاخه، ساقه، برگ، گل، و میوه مشخص نمود

... ا در تمام قسمتهاي خود زنده استهر گیاهی در هر یک از اعضاي خود نیروي روییدن دارد، زیر: ((وي مینویسد

از .)) به طور خودرو، به وسیله دانه یا هاگ، قلمه زدن، خواباندن، و پیوند زدن: تولید مثل گیاهان به قرار زیر است

و در اینجا نیز در تشریح گشنیگري گیاهان از بابلیها . نحوه تکثیر گیاهان جز درخت انجیر و خرما اطالعاتی نداشت

. توزیع جغرافیایی گیاهان، موارد استعمال صنعتی، و شرایط جوي مناسب براي رشد آنها را تشریح کرد. ردتبعیت میک

تئوفراستوس جزئیات مربوط به پانصد نوع گیاه را با دقت فراوان، در عصري که میکروسکوپ نبود، به نحو شگفت 

خیص داد که گل، برگی است که دگرگون این دانشمند، بیست قرن قبل از گوته، تش. انگیزي مطالعه نموده است

وي با صراحت تفسیرهاي مابعدالطبیعه را، که . از چند لحاظ میتوان تئوفراستوس را طبیعت گرا شناخت. شده است

طبع کنجکاوي داشت که الزمه هر دانشمند است، . در زمان او راجع به عجایب گیاهشناسی رایج بود، مطرود میشمرد

هاي فیزیکی یونان  رساله درباره سنگها، مواد کانی، هوا، باد، خستگی، هندسه، نجوم، و نظریه و معتقد نبود که نوشتن

اگر ارسطویی نبود، این دوره را به نام : ((سارتن میگوید. قبل از سقراط باعث کسر شان یک فیلسوف باشد

یونانیها درباره خواص طبی  نهم خود کلیه اطالعاتی را که)) کتاب((تئوفراستوس در .)) تئوفراستوس میشناختند

نعناي آبی گیاهی : ((در یکی از فصول آن به داروي بیحسی اشاره میکند. گیاهان داشتند جمع آوري و خالصه کرد

است که مخصوصا براي زنها هنگام وضع حمل مفید است، زیرا مردم میگویند که یا وضع حمل را آسان کرده یا درد 

شاید به دلیل آنکه بتواند با امراض روزافزون  ;عصر روز به روز در حال پیشرفت بود علم پزشکی در این.)) را میزداید

آموختن طب مصري توسط یونانیها باعث پیشرفت بزرگی در این پهنه . ناشی از تمدن پیچیده شهرنشینی مقابله کند

ا مجاز میدانستند، بلکه اجازه آنها نه تنها تشریح حیوانات و نعش ر ;بطالسه در این راه فوقالعاده مفید بودند. شد

ها، کالبدشناسی به مرحله علمی رسید،  تحت تاثیر این گونه انگیزه. میدادند که محکومان به مرگ را نیز تشریح کنند

. و انتزاعی که ارسطو دچارش بود تا حدي مرتفع گردید

ده، شرح نسبتا جامعی از اعصاب در اسکندریه کار میکرد، چشم را تشریح کر 285هروفیلوس خالکدونی، که در سنه 

مغز را نیز تشریح کرد و مخ و مخچه و پوسته مغز را توصیف کرد، نام خود را در نوعی مرض . شبکیه و بینایی داد

و کار اعصاب را تشخیص داد، تقسیم آنها  اهمیت. بر جاي گذارد، و افتخار جایگاه فکر را دوباره به مغز برگرداند مغزي

سرخرگها را از . را به اعصاب حساسه و محرکه پایه گذاري کرد، و آنها را به اعصاب دماغی و شوکی دسته بندي نمود

سیاهرگها متمایز ساخت، عمل سرخرگها را، که حمل خون از قلب به اعضاي بدن است، درك، و در واقع نوزده قرن 

به تبعیت از پراکساگوراس پزشک کوسی، براي تشخیص ناخوشی نبض را . گردش خود را کشف کرد هارويقبل از 

هاي منی، و غده پروستات  تخمدان، زهدان، کیسه. مالك قرار داد، و براي اندازهگیري آن از ساعت آبی استفاده نمود
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را به آن قسمت از روده ) اثنی عشر(مود، کبد و لوزالمعده را مورد مطالعه قرار داد، و نام دوازدهه را تشریح و توصیف ن

آنجا که سالمتی نیست، علم و هنر نمیتوانند : ((هروفیلوس مینویسد. داد که امروز نیز به همین اسم خوانده میشود

تا آنجا که ما میدانیم .)) ست و فصاحت بیقدرتخودنمایی کنند، نیرو قادر نیست موثر واقع شود، ثروت بیفایده ا

. بودهاند) علم وظایف االعضا(هروفیلوس بزرگترین عالم کالبدشناسی، و اراسیستراتوس بزرگترین عالم فیزیولوژي 

وي . م طبابت میکرد ق 258اراسیستراتوس در کئوس متولد شد، در آتن درس خواند، و در اسکندریه در حدود سال 

هایی روي حیوانات زنده به عمل  ي مخ و مخچه را از هم متمایز ساخت، و براي مطالعه عمل مغز، تجربهبا دقت بیشتر

تا حدي از سوخت . هاي آئورتی و ریوي قلب را شرح داد عمل زبان کوچک، دو مجراي کیلوس حاویه، و دریچه. آورد

میگوید هر عضوي از سه راه با . ا ابداع کردو ساز پایهاي بدن اطالع داشت، زیرا نوع ابتدایی گرماسنج استنشاقی ر

هاي روانشناختی را با توسل به علل طبیعی  کوشید که تمام پدیده. شریان، ورید، و عصب: اعضاي دیگر مرتبط است

نظریه اخالط بقراط را، که هروفیلوس حفظ . آنها تبیین کند، و هر نوع ارجاع به موجودیتهاي رمزي را مردود میشمرد

با استعمال مکرر دارو و خون . به نظر او، هنر معالجه در پیشگیري بهداشتی بود نه در درمان. رد کرد کرده بود،

. برعکس از پرهیز، استحکام، و ورزش طرفداري میکرد ;گرفتن مخالف بود

لتوس، البته مدارس پزشکی بزرگی نیز در ترالس، می. چنین مردانی اسکندریه را وین دنیاي پزشکی قدیم کرده بودند

پزشکانی که در . بسیاري از شهرها سرویس پزشکی دولتی داشتند. افسوس، پرگامون، تاراس، و سیراکوز دایر بود

خدمت دولت بودند، حقوق معتدلی میگرفتند، ولی افتخارشان به این بود که بین فقیر و غنی و آزاد و غالم فرقی 

  . ار خود میکنندنمیگذارند، و همیشه و در مقابل هر خطري خود را وقف ک

آپولونیوس از اهالی میلتوس بدون پاداش علیه وبا، که در جزایر نزدیک شایع شده بود، قد علم کرد، و چون تمام 

پزشکان کوس از بیماري همهگیري که براي مقابله با آن اقدام کرده بودند، بستري شدند، پزشکان دیگر از شهرهاي 

و نشانهاي زیادي به پزشکان هلنیستی اهدا شد، و گرچه عدم صالحیت عده  افتخارات. نزدیک براي نجات آنها آمدند

زیادي از آنها مورد مطایبه زمان قرار گرفت، این حرفه بزرگ آن موازین اخالقی واالیی را، که چون ارثیه گرانبهایی از 

  . بقراط به ارث برده بود، نیکو نگاه داشت
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فصل بیست و نهم

  تسلیم فلسفه

  

فلسفه . فلسفه طبیعی، فلسفه مابعدالطبیعه، و فلسفه اخالقی: سه مشرب مختلف در فلسفه یونان به هم آمیخت

تحول فلسفه . به مرحله تعالی خود رسیدند کیتبونیطبیعی در ارسطو، مابعدالطبیعه در افالطون، و اخالقی در زنون 

فلسفه مابعدالطبیعه به شکاکیت  ;بیعی، در زمان ارشمیدس و هیپارخوس، منتج به جدا شدن علم از فلسفه گردیدط

و فلسفه اخالقی برجاي ماند تا سرانجام مسیحیت مکتبهاي اپیکوري و رواقی را مغلوب کرده، در  ;انجامید پورهون

  . ود مستحیل ساختخ

I  -  حمله شکاکان  

در بحبوحه انتشار فرهنگ هلنیستی، آتن، یعنی مام قسمت اعظم فرهنگ یونانی و فرمانفرماي قسمت بیشتر آن، 

دنیا آن قدر گرفتار جنگها و . یکی نمایشنامه نویسی و دیگري فلسفه: رهبري خود را در دو قلمرو حفظ کرده بود

دید، عشق به زیبایی و جستجو براي طال نبود که نتواند گاهی به مسائل بالجواب ولی انقالبها، علوم و مذاهب ج

جوانان از . گریزناپذیر درست و نادرست، ماده و ذهن، آزادي و احتیاج، شرافت و خباثت، و زندگی و مرگ بپردازد

ها و باغهایی که افالطون و ارسطو تمام شهرهاي مدیترانه، اغلب از میان هزاران دشواري، به آتن میآمدند، تا در تاالر

  . خاطره تقریبا زنده خود را در آنها به یادگار گذارده بودند درس بخوانند

بیشتر عالم ) پیروان ارسطو(مشائیون . در لوکیون، تئوفراستوس لسبوسی پرکار سنت مشاهده و تجربه را ادامه داد

شناسی، گیاهشناسی، زندگینامه نویسی، و تاریخ علم،  بودند تا فیلسوف، و خود را وقف تحقیقات تخصصی در حیوان

، در )288 -  322(تئوفراستوس در سی و چهار سال که رهبري لوکیون را داشت . فلسفه، ادبیات، و حقوق میکردند

هاي علمی گام برداشت، و چهار صد جلد کتاب منتشر کرد که تقریبا هر مبحثی را از عشق تا جنگ  بسیاري از رشته

در پاسخ آن، معشوقه . او، در رساله در باب ازدواج جنس لطیف را سخت مورد حمله قرار داد. ث قرار میدادندمورد بح

با این حال، آتنایوس، این . اپیکور، به نام لئونتیون، رساله دانشمندانهاي نوشت که پاسخ دندان شکنی به جزوه او بود

دیوجانس .)) زیبایی به واسطه تواضع زیبا میشود: ((هجمله پراحساس و لطیف را به تئوفراستوس نسبت میدهد ک

وي در فصاحت چنان بود که نام اصلیش در مقابل . معرفی میکند)) خیرترین مردان و بسیار مهربان((الئرتیوس او را 

. لقبی که ارسطو به او داده بود، و معنایش این بود که مانند خدا سخن میگوید، از یادها رفت

بود که دو هزار دانشجو در محضر درسش حاضر میشدند، و مناندروس از جمله باوفاترین پیروانش  چنان محبوبالقلوب

نسلهاي بعدي با دقت خاصی کتاب شمایل او را حفظ کردند، و این نه تنها به خاطر شکل ادبی آن بود، بلکه . بود

در جایی، . رد طنز قرار میدادبیشتر به دلیل آن بود که عیوبی را که مردم به دیگران نسبت میدهند سخت مو

با ستایش زن خود شروع و رویایی را که شب قبل دیده نقل میکند، و تمام غذاهایی را که سرشام خورده ((گارولوس 

و جایی، مرد .)) ما به هیچ وجه دیگر آن انسانهایی که بودیم نیستیم: ((و نتیجه میگیرد)) به تفصیل شرح میدهد،

بعد از شام مفصلی ... وقتی به تئاتر میرود، در پایان نمایش، در حین خواب بر جاي میماند((: ابلهی را شرح میدهد که

که خورده مجبور است بیدار شود و نیمه خواب و بیدار مراجعت کند، در خانه همسایه را عوضی میگیرد و سگ 

در لزوم ) 307(دولتی بود  یکی از چند حادثه معدود زندگانی تئوفراتسوس صدور فرمانی.)) همسایه او را میگزد

در همان زمان، آگنونیدس او را به اتهام کهنه . تصویب انتخاب رهبران مکاتب فلسفی از طرف مجلس شورا

تئوفراستوس بی سر و صدا آتن را ترك گفت، ولی آن قدر دانشجو به دنبال او از شهر بیرون . ناپرهیزگاري متهم کرد
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سالی نگذشت که فرمان نسخ، حکم محکومیت . سبی آنها از رونق افتاده استرفت که دکانداران شکایت کردند که کا

و تئوفراستوس پیروزمندانه به آتن مراجعت کرد تا ریاست لوکیون را بر عهده گیرد مقامی  ;ملغی، و از اتهام مبرا شد

مکتب . شرکت داشتند در تشییع جنازه او)) تمام آتن((میگویند که . که تا روز مرگش در هشتاد و پنج سالگی داشت

علم، آتن فقیر را ترك گفت و به اسکندریه ثروتمند رفت، و لوکیون که خود را وقف . مشائیون بعد از او چندان نپائید

  . تحقیقات علمی کرده بود به گمنامی فقیرانهاي فرو رفت

  . س شده بوددر این فاصله، در آکادمی، سپئوسیپوس جانشین افالطون، و کسنوکراتس جانشین سپئوسیپو

بر مدرسه ریاست کرد و به فلسفه به خاطر سادگی شرافتمندانه زندگیش ) 314 -  339(کسنوکراتس ربع قرن 

غرق در مطالعات و تدریس، سالی یک بار آکادمی را براي دیدن تراژدیهاي دیونوسوسی ترك . افتخارات تازهاي داد

وه و پر سر و صداي شهر راه را بر او باز میکردند تا جمعیت انب((میگفت، و گویند همینکه در شهر راه میرفت 

از دریافت حقالتدریس سر باز میزد و در نتیجه آن قدر فقیر شد که نزدیک بود به خاطر نپرداختن مالیات .)) بگذرد

یگفت فیلیپ مقدونی م. به زندان بیفتد، که دمتریوس فالرومی مالیات عقب افتاده او را پرداخته، از زندان نجاتش داد

شهرت . که در میان تمام سفیران آتنی که به دربار او رفتند تنها کسی که فسادناپذیر بود کسنوکراتس بود

ن و وقتی، متظاهر به اینکه در تعقیبش هستند، به منزل او پناه برد، و چو ;شد فرونهشرافتمندي او باعث دلخوري 

دید یک تختخواب بیشتر ندارد، خواهش کرد که با او همبستر شود، کسنوکراتس به خاطر انسانیت رضا داد، ولی در 

مقابل دلربایی و وسوسه او آن قدر سردي نشان داد که فرونه از بسترش گریخت و به دوستانش شکایت برد که به 

. هاي جز فلسفه نمیگرفتکسنوکراتس رفیق. جاي انسان با مجسمه همبستر شده بوده است

جانشینان افالطون ریاضیدان و . با مرگ او، فلسفه مابعدالطبیعی یونان در همان باغی که معبد آن بود به انتها رسید

. عالم اخالقیات بودند و کمتر وقت خود را صرف مسائلی انتزاعی میکردند که روزي آکادمی را به هم ریخته بود

ی، ذهن گرایی هراکلیتوس، تردید عالمانه گورگیاس و پروتاگوراس، نفی مابعدالطبیعی مبارزات شکاکانه زنون الئای

. سپري شده بود)) عصر خرد(( ;سقراط و آریستیپوس و ائوکلیدس مگارایی دوباره بر فلسفه یونان سیادت پیدا کرد

مردم ازغور در  ;اقی بودها به بازي گرفته شده، فراموش شده بودند، و اسرار جهان هنوز حل نشده ب تمام فرضیه

ارسطو فقط در یک مطلب با . مسائل عالم، که حتی درخشانترین مغزها از درکش عاجز بودند، خسته شده بودند

و پورهون، با اظهار اینکه هم افالطون و  ;افالطون موافق بود و آن اینکه امکان دارد که حقیقت باالخره کشف شود

ین موضوع اشتباه کردهاند، میرساند که اصوال مردم اعتقاد خود را از دست هم ارسطو بیش از هر مطلب دیگر سر ا

  . داده بودند

همراه قشون اسکندر به هند رفت، و در آنجا در مکتب مرتاضان درس . متولد شد 360پورهون در الیس به سال 

پس از بازگشت به الیس در  .و شاید از همانجا چیزي از فلسفه شک را، که با نام او همراه است، هدیه آورد ;خواند

وي متواضعتر از آن بود که کتابی بنویسد و اظهار فضل کند، ولی شاگردش . نهایت فقر به تدریس فلسفه پرداخت

: عقاید او اصوال بر سه پایه استوار بود. تیمون فلیوسی، در سلسله طنزهایی که نوشت، عقاید او را به دنیا معرفی کرد

عاقل قضاوت نمیکند و به جاي اینکه دنبال حقیقت برود به دنبال راحتی و آسایش  مرد ;هیچ امري مسلم نیست

و از آنجایی که تمام فرضیات محتمال غلطند، انسان بهتر است که اساطیر و قراردادهایی را که در هر عصر و  ;میرود

د به آن اطمینان کرد به بشر نه حواس و نه منطق هیچکدام دانشی را که بشو. در هر مکان قبولیت عام دارند بپذیرد

قیاس . حواس شی را در هنگام درك غیر آنچه هست جلوه میدهد، و منطق نوکر دست به سینه تمناهاست: نمیدهند

هر استداللی استدالل . ((بی نتیجه است، زیرا هر فرضی متضمن نتیجهاي است که از خود آن حاصل میشود

یک  ;شرایط و حالتهاي متفاوت مطبوع یا نامطبوع واقع شود یک امر بخصوص ممکن است تحت.)) متضادي دارد

www.IrPDF.com



١١٣٧

یک تجربه واحد ممکن است بنابر زمان و مکان  ;شی خاص ممکن است کوچک یا بزرگ، زشت یا زیبا جلوه کند

همه چیز عقیده  ;خدایان واحد، بنا به ملل مختلف بشري، موجود یا مفقودند ;مختلف خالف اخالق باشد یا موافق آن

بنابراین، در منازعات، طرف گرفتن، طرز زندگی دیگران را ترجیح دادن، یا به . حقیقت وجود خارجی ندارداست و 

حتی معلوم نیست که زندگی خوب . تمنا و اشتیاق فریبی بیش نیست ;گذشته و آینده حسرت خوردن احمقانه است

بهتر از همه رضایت و تسلیم است، . آدم عاقل نباید نسبت به هیچکدام پیشداوري داشته باشد ;و مرگ بد باشد

کوشش در راه اصالح دنیا بی نتیجه است، باید مشکالت آن را با حوصله تحمل کرد، نباید دچار تب پیشرفت شد، 

. پورهون واقعا میکوشید که از این فلسفه نیمه هندي در زندگی تبعیت کند. بلکه باید به صلح و آرامش راضی بود

ه عادات و پرستش الیس تن در داد، و کوششی نکرد که از خطر برهد یا زندگی خود را در کمال خشوع و خضوع ب

همشهریانش چنان به او به نظر احترام مینگریستند که به افتخار او فیلسوفان را . در سن نود سالگی مرد ;طویل کند

  . از مالیات معاف کردند

  . ه حمله به فلسفه مابعدالطبیعه را دنبال کردنداز ریشخندهاي روزگار آنکه، این پیروان افالطون بودند ک

شد، نظر افالطون را در رد دانش حسی به همان اندازه )) آکادمی متوسطه((رئیس  269آرکسیالئوس، که در سال 

هیچ چیز مسلم نیست، : ((آرکسیالئوس مینویسد. شاید هم تحت تاثیر او قرار گرفته بود ;پورهون مورد شک قرار داد

وقتی به او گفتند که چنین مکتبی زندگی را غیرممکن میکند، جواب داد که زندگی مدتها .)) ین مطلبحتی خود ا

)) رئیس آکادمی جدید((یک قرن بعد، یکی دیگر از پیروان مقتدر مکتب شکاکان . توانسته است با احتماالت سر کند

کارنئادس کورنهاي، که در حدود سال . دشد، و موضوع تشکیک عام را به مرحله نیستی گرایی ذهنی و اخالقی رسان

مانند یک آبالر یونانی به آتن آمده بود، با دقت محیالنه ناراحت کنندهاي تمام مکاتبی را که خروسیپوس و  193

چون ایشان به عهده گرفته بودند که او را . سایر معلمانش تدریس میکردند رد کرده، زندگی را بر آنها دشوار میساخت

اگر منطق من درست است که چه بهتر، و : ((به آنها میگفت) با استناد به منطق پروتاگوراس(کنند، منطقی تربیت 

وقتی مکتب خود را عرضه کرد، یک روز له و روز دیگر علیه موضوعی اظهار نظر . اگر غلط است شهریه مرا پس بدهید

در تمام وقت، شاگردان و زندگینامه . داشت میکرد، و از هر دو چنان دفاع مینمود که در واقع هر دو را باطل اعالم

حتی به عهده گرفت که با نوع انتقادي که افالطون و . نویسانش بیهوده میکوشیدند که نظریات واقعی او را دریابند

کارنئادس عقیده داشت که هیچ امري . کانت از احساس و استدالل کردهاند، واقعپردازي مادیگرانه رواقیون را رد کند

چون به عنوان یکی از . ست، و به شاگردانش میآموخت که به احتماالت و رسوم زمان خود قناعت کنندقطعی نی

، با سخنان خود در سناي روم، که طی آن یک روز از عدالت دفاع )155(اعضاي هیئت نمایندگی یونان به روم رفت 

اگر روم میخواهد که واقعا عدالت را : دمیکرد و روز دیگر آن را رویایی غیر عملی میدانست، سناتورها را تکان دا

در . رعایت کند، میبایست تمام آنچه به علت داشتن ارتش برتر از سایر کشورهاي مدیترانه گرفته به آنها بازگرداند

شاید . روز سوم، کاتو هیئت نمایندگی را، به عذر اینکه براي اخالق عمومی خطرناك است، به آتن بازگرداند

ن زمان به عنوان گروگان همراه سکیپیو بود، این سخنان را شنیده یا راجع به آن مطلبی به پولوبیوس، که در آ

:گوشش خورده که با عصبانیتی که خاص مردان اهل عمل است علیه آن فیلسوفان سخن گفت

برخی از . دآنها، در بحثهایی که در آکادمی میکنند، خود را براي هر گونه سخنرانی و بحث و جدل کامال آماده میسازن

آنها، براي مغشوش کردن ذهن شنوندگان خود، متوسل به چنان ضد و نقیض گوییهایی میشوند، و در اختراع مطالب 

خوش ظاهر چنان طبع روانی دارند، که شنونده بیچاره به حیرت میافتد که آیا واقعا ممکن است که مردم آتن 

کنند، و سرگردانند که آیا در تمام مدتی که ایشان در  بتوانند بوي نیمرویی را که در افسوس میپزند استشمام

و از همین !... آکادمی مشغول بحث و مطالعه بودهاند در رختخواب منزلشان در خواب مشغول نوشتن رساله نبودهاند
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ما  اینان چنان شوري در مغز جوانان... عالقه وافري که به ضد و نقیض گویی دارند فلسفه را به این بدنامی کشیدهاند

رسوخ دادهاند که هرگز به خود زحمت نمیدهند درباره مسائل اخالقی و سیاسی، که مفید به حال شاگردان فلسفه 

  . است، مغز خود را به فکر اندازند، بلکه زندگی خود را بیهوده در راه ابداعات باطل صرف میکنند

II -  فرار اپیکوري  

چنین توصیف میکرد که زندگی خود را در تاروپود فرضیات و  گرچه پولوبیوس سالهاي متمادي نظریه پردازان را

خیالبافی گم کردهاند، در این فرض خود که مسائل اخالقی جذابیت خود را براي ذهن یونانی از دست داده در اشتباه 

. برعکس، درست همین کشش اخالقی بود که، به عنوان نحله غالب، جایگزین فلسفه طبیعی و مابعدالطبیعی شد. بود

مسائل سیاسی واقعا در پس پرده فراموشی افتاده بودند، زیرا آزادي بیان را حضور یا خاطره پادگانهاي سلطنتی در 

شکوه حکومت آتنی . و براي همه کس روشن بود که آزادي ملی بستگی به اطاعت و سکوت دارد ;مخاطره میانداخت

و مجبور . از سیاست، که در تاریخ یونان سابقه نداشت، بسازداز بین رفته بود، و فلسفه ناچار بود که با جدایی اخالق 

بنابراین، وظیفه خود . بود راهی بیابد که براي فلسفه قابل اغماض و در عین حال با عدم فعالیت سیاسی سازگار باشد

به نفس بار را دیگر در این نمیدید که حکومت عادلی به وجود بیاورد، بلکه در آن میدید که افراد را قانع و متکی 

. بیاورد

یکی از هراکلیتوس، سقراط، آنتیستنس، و دیوجانس تبعیت میکرد و . تحول اخالقی اکنون دو جهت متضاد داشت

دیگري از فلسفه ذیمقراطیس سرچشمه گرفته شدیدا به  ;فلسفه کلبیان را گسترش داده و به رواقیان میرساند

ها، که عکس العملهایی  هر دوي این نحله. را به مکتب اپیکوري میپیوست کورنهايآریستیپوس متکی بود و مکتب 

رواقیون از وحدت وجود و جبر و تفویض و رضا و : فلسفی در برابر انحطاط مذهبی و سیاسی بودند، از آسیا میآمدند

  . نیان لذتپرست سواحل آسیایی سرچشمه داشتنداپیکوریها از یونا ;توکل سامیها ریشه میگرفتند

در نوزده سالگی به آتن رفت و یک سال  ;سالگی عاشق فلسفه شد 12در . در ساموس متولد شد 341اپیکور به سال 

مانند فرانسیس بیکن، ذیمقراطیس را به افالطون و ارسطو ترجیح میداد و از افکار او مصالح . در آکادمی به سر برد

از آریستیپوس حکمت لذت و از سقراط لذت حکمت را آموخت، و از پورهون . بناي فلسفه خود گرفت زیادي براي

او قاعدتا باید با عالقه . را به عاریه گرفت) صفاي روحی(آسودگی و فراغ بال و واژه پرطنینی براي آن آتاراکسیا 

روس چنان بی پروا درس ناپرهیزگاري تئودو. سرنوشت فیلسوف معاصرش، تئودوروس کورنهاي، را تعقیب کرده باشد

. و این درسی بود که اپیکور فراموش نکرد - و خدانشناسی میداد که شوراي آتن او را به جرم بیدینی محکوم نمود 

مردم شهر اخیر چنان تحت . سپس به آسیا برگشت و در کولوفون، موتیلنه، و المپساکوس به تدریس فلسفه پرداخت

قرار گرفتند که از اینکه او را در شهر دوردستی از وطن خویش نگاه داشتهاند شرمسار  تاثیر عقاید و شخصیت او

جمع آوري کرده، خانه و باغی خارج از آتن برایش خریدند، و به عنوان خانه و ) چهار هزار دالر(مینا  80شدند، 

خانه منزل کرده، به مردم آتن ، یعنی در سی و پنج سالگی، در این 306اپیکور در سال . مدرسه به او تقدیم کردند

اجازه دخول زنان به مدرسهاش یکی از نشانهاي رشد آزادي . فلسفهاي آموخت که فقط از لحاظ اسم اپیکوري بود

اپیکور به موقعیت اجتماعی و نژادي وقعی . زنان بود که حتی به محفل کوچکی چون اجتماع او راه یافته بودند

و بردگان چون آزادمردان همگی به مدرسهاش راه داشتند، محبوبترین  روسپیان چون کدبانوها،: نمیگذاشت

لئونتیون روسپی هم شاگرد و هم رفیقهاش بود، و نسبت به او همان قدر تعصب . شاگردش غالم خودش موسیس بود

و چند  زیر نفوذ اپیکور، این زن یک بچه بیشتر نیاورد،. و حسادت میورزید که انگار همسر قانونی و شرعیش میباشد

اپیکور بقیه عمرش را در . جلد کتاب نوشت که پاکی و خلوص سبک نگارش آنها ربطی به عقاید اخالقیش نداشت

چون آدمی وظیفه .)) مزاحم کسی نباید شد((شعارش در زندگی این بود که . سادگی رواقی و عزلتی حزمآمیز گذراند
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سیاست ابا میورزید، و روحش را از امور دنیایی به دور شناس در مراسم مذهبی شهر شرکت میکرد، ولی از دخالت در 

رقیبان و دشمنانش میگفتند که هر . به کمی آب و پارهاي نان و قدري شراب و پنیر قناعت میکرد. نگاه میداشت

اما دیوجانس . وقت بتواند تا گلو میخورد، و فقط هنگامی که از پر خوردن به سوهاضمه دچار میشود امساك میکند

شواهد بیشماري از مهربانی بی . آنان که این گونه سخن میگویند در اشتباهند: ((یوس با اطمینان خاطر میگویدالئرت

هاي او محترمش شمرده، و هم به دوستانش که  نظیر او نسبت به همه کس هم به میهنش که با ساختن مجسمه

ت به والدینش فداکار، به برادرانش سخی، و نسب.)) تعدادشان آن قدر زیاد بود که در شهر نمیگنجیدند در دست است

میگوید که اپیکور در میان شاگردانش  سنکا. با خدمتکارانش که در خواندن فلسفه با او شریک بودند مهربان بود

آنچنان بزي که گویی چشمان اپیکور : ((بود چون خدایی میان انسانها بود، و بعد از مرگ او شعار شاگردانش این

قسمتهایی از اثر  هرکوالنئومخاکسترهاي . در فواصل درسها و مشقهایش سیصد جلد کتاب نوشت.)) متوجه توست

تیوس، یعنی پلوتارك فلسفه، سیصد نامه دیوجانس الئر. اساسی او را به نام در باب طبیعت براي ما حفظ کرده است

افکار اپیکور  لوکرتیوسمهمتر از همه، . او را به دست ما رسانده که کشفیات اخیر چند تا هم به آنها اضافه کرده است

. را در بزرگترین اشعار فلسفی جاویدان ساخته است

اید پی برده بود که فتوحات اسکندر صدها کیش رازوري شرقی را به اجتماع یونان وارد میکند، با اپیکور که ش

وي از مذهب بیزار . اظهارات موثري هدف فلسفه را آزاد کردن بشر از ترس، بخصوص ترس از خدایان، تبیین کرد

زندگی را از وحشت جاسوسان  است، زیرا به عقیده او مذهب در جهل پیشرفت میکند، آن را ترویج مینماید، و

اپیکور میگوید که خدایان موجودند، در . آسمانی و خشم و غضب بیرحمانه و مکافاتهاي بی انتها تیره و تار میسازد

فضاهاي الیتناهی و بی پایان میان ستارگان از زندگانی آرام و جاودانی برخوردارند، ولی عاقلتر از آنند که نگران امور 

چطور . دنیا را نه خدایان ساختهاند و نه رهبري آن با ایشان است. پستی چون نوع انسان باشندموجودات کوچک و 

آن موجودات اپیکوري آسمانی میتوانند دنیایی چنین متوسط، عرصهاي چنین آمیخته از نظم و بی نظمی، و زیبایی 

که خدایان دورتر از آنند که به انسان و رنج بسازند اپیکور سپس اضافه میکند که خودتان را با این فکر تسال دهید 

آنها نه میتوانند نظاره گر شما باشند، نه میتوانند کارتان را قضاوت کنند، و نه میتوانند به . بیش از خوبی بدي کنند

. دوزختان بیندازند

ن مذهب، به اپیکور، پس از رد کرد. اما راجع به خدایان شیطانی، این موجودات بدبخت زاییده کابوسهاي ما هستند

عقل باید خود را با تجربه  ;ما نمیتوانیم از دنیاي ماوراي احساس چیزي بفهمیم. رد کردن مابعدالطبیعه میپردازد

عصاره مسائلی که الك و الیبنیتز . حواس راضی کند، و باید این تجربیات را به عنوان آزمایش نهایی حقیقت بپذیرد

اگر دانش از حواس حاصل نمیشود، پس از کجا : یک جمله خالصه میشود در دو هزار سال بعد مطرح کردند، در این

میآید و اگر حواس ما قاضی نهایی حقایق نیست، پس چگونه میتوانیم در جستجوي چنین معیاري براي خرد برویم 

واس ح ;که اطالعات الزم براي آن از حواس گرفته میشود مع هذا حواس اطالعی درباره دنیاي خارج به ما نمیدهد

بلکه فقط اتمهاي ریزي که بر هر قسمت خارجی آن شی پراکندهاند، بر حواس ما . خود شی عینی را درك نمیکند

که آن (بر فرض الزم باشد که نظریهاي براي دنیا قایل شویم . المثناي کوچکی از اصل و شکل آن بر جاي میگذارند

 ;ریم که هیچ چیز وجود ندارد، یا براي ما معلوم نتواند بود، بهتر است نظر ذیمقراطیس را بپذی)هم واقعا لزومی ندراد

ما نمیتوانیم جز جسم و فضا چیزي درك کنیم یا حتی تصور نماییم، و هر جسمی متشکل از اتمهاي الیتجزا و غیر 

اعضاي  این خواص را تشعشعات ذرهاي اشیا بر ;این اتمها نه رنگ دارند، نه حرارت، نه صدا، و نه بو. قابل تغییر است

لیکن البته این اتمها از حیث اندازه و وزن و شکل مختلفند، زیرا فقط با این فرض است . حسی ما به وجود میآورند

اپیکور میخواهد که طرز عمل اتمها را فقط بر مبناي اصول مکانیکی . که گوناگونی بینهایت اشیا را میتوان توجیه کرد
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بیشتر از کیهانشناخت عالقهمند است، و مایل است که آزادي اراده را سر  بیان کند، ولی چون به علم االخالق بسیار

منشا مسئولیت اخالقی و حایل و پشتیبان شخصیت بداند، ذیمقراطیس را در وسط آسمان و زمین معلق رها کرده، 

نحرف به این معنا که اتم هنگام سقوط در فضا کمی از حالت عمودي م ;نوعی خودرویی براي اتمها فرض میکند

. را میسازند و چهار عنصر موجد پیدایش اشیاي گوناگون میشوند عنصرشده، وارد در ترکیباتی میشود که چهار 

ماه  میتوان فرض کرد که خورشید و. دنیاهاي بیشماري هست، ولی عاقالنه نیست که ما خود را به آنها پایبند سازیم

. به همان بزرگی هستند که به نظر میرسند، و سپس میتوانیم وقت خود را مصروف مطالعه در وضع انسان بکنیم

زندگی احتماال خود به خود در اثر تولد نسل به وجود آمده، و بدون هیچ نقشه . انسان کامال محصول طبیعت است

روح جوهر مادي . هن چیزي جز نوع دیگري از ماده نیستذ. قبلی از راه انتخاب طبیعی بهترین نوع تحول یافته است

روح فقط توسط بدن میتواند احساس یا عمل کند و با مرگ بدن . ظریفی است که در تمام بدن پراکنده است

با این وصف، شور باطن ما به ما میگوید که اراده آزاد است، و گرنه بشر در صحنه زندگی آلت بی معنایی . میمیرد

  . بهتر است که برده خدایان مردم باشیم تا برده االهگان سرنوشت فیلسوفان .بیشتر نبود

وظیفه اصلی فیلسوف توضیح دنیا نیست، زیرا جز هرگز به کل پی نمیبرد، بلکه آن است که ما را در جستجوي 

ه هدف ما آنچه مورد نظر ماست مجموعهاي از نظامها و عقاید بیهوده نیست، بلک. ((خوشی و کامرانی رهبري کند

بر مدخل باغ اپیکور این جمله افسانهاي واردان را .)) زندگیی است که خالی از هر گونه ناآرامی و اضطراب باشد

اي میهمان، به تو در اینجا خوش خواهد گذشت، زیرا در اینجا خوشی واالترین نیکیها دانسته : ((استقبال میکرد

. نیست، تنها وسیله الزمی است براي رسیدن به خوشبختی در این فلسفه، فضیلت به خودي خود هدف.)) میشود

و ممکن  ;ممکن نیست بتوان زندگی خوشی داشت، بدون اینکه جنبه حزم و شرافت و عدالت را در نظر نگرفت((

تنها فرض مسلم فلسفه این است که لذت .)) نیست که با حزم و شرافت و عدالت زندگی کرد، بدون اینکه خوش بود

لذتهاي نفسانی و جسمی فی نفسه مشروعند و عقل میتواند مشروع بودن آنها را تشخیص دهد، . رد بدخوب است و د

ولی از آنجایی که پیروي از لذات ممکن است عواقب شیطانی داشته باشد، به عاقل تمیز دهندهاي محتاجند که فقط 

  . شعور است

... آدمی هرزه و عیاش یا لذات نفسانی گفتگو نمیکنیمبنابراین، وقتی میگوییم که لذت بزرگترین خوبیهاست از لذات 

زیرا مشروبخواري دایمی و لهو و لعب، یا معاشرت با . بلکه قصدمان آزادي بدن از رنج و خالصی روح از اضطراب است

ه زنان، یا شرکت در ضیافتها، و خوردن ماهی و اغذیه گرانبها نیست که زندگی را مطبوع میسازد، بلکه تفکر و اندیش

عاقالنه است که دالیل هر انتخاب و امتناعی را میسنجد و عقاید پوچی را که موجب اغتشاش فکر و آزار روح هستند 

  . طرد مینماید

باالخره، فهم نه تنها باالترین فضیلت که بهترین خوشبختی نیز هست، زیرا بیش از هر خصلت دیگري به ما کمک 

ما را از اسارت شهوات، ترس از خدایان، و وحشت : ها نجات دهنده ماستعقل تن. میکند که از درد و رنج بپرهیزیم

به ما میآموزد که چگونه مصایب را تحمل کنیم و از خوبیهاي ساده زندگی و خوشیهاي مالیم  ;مرگ خالص میکند

 ;اگر از روي شعور مرگ را قضاوت کنیم، میبینیم که چندان وحشتناك نیست. روحی لذت عمیق و پایدار ببریم

دردي که از مرگ متحمل میشویم، ممکن است بمراتب کوتاهتر و مالیمتر از آن باشد که بارها در زمان حیات 

چون خوب بنگریم . توهمات ابلهانه ما از مرگ است که آن را اینهمه وحشتناك جلوه میدهد ;دچارش گشتهایم

هواي خوب، غذاي ارزان، پناهگاه مناسب، : دمیبینیم که مرد عاقل با چه سهولت و ارزانی میتواند راضی و شاد باش

هر چه طبیعی است بآسانی حاصل میشود، فقط آنچه بیهوده است خرج . ((یک رختخواب، چند کتاب، و یک دوست

اگر دست نیافتن به : ((نباید زندگی خود را براي به دست آوردن تمام تمنیات دلمان فرسوده کنیم.)) زیاد میطلبد
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حتی عشق، ازدواج، و بچه دار شدن الزم .)) درد و حرمان نگردد، میتوان آنها را نادیده گرفت هاي دل، موجد خواسته

. به ما لذت آنی میدهند، ولی ناراحتی دایمی به وجود میآورند ;نیست

مرد عاقل به آتش جاهطلبی خود . عادت دادن خود به زندگی ساده و طرق سهل تقریبا تنها راه مسلم سالمتی است

وزاند، و خود را به شهوت شهرتطلبی دچار نمیسازد، بر خوشبختی دشمنان و حتی دوستان خود رشک را نمیس

به دنبال آرامش روستا میرود، و مطمئنترین و  ;نمیبرد، از رقابت تب آلود شهر و طوفان تقالهاي سیاسی حذر میکند

یات خود لگام میزند، بدون تظاهر و چون بر شهوات و تمن. عمیقترین خوشیها را در آرامش جسم و جان میطلبد

با بزرگترین خوشیها، یعنی آرامش، او را پاداش )) شیرینی طبیعی زندگی((زندگی میکند، و ترسها را بدور میاندازد، 

  . میدهد

واقعا باعث دلگرمی است که فیلسوفی از لذت هراسان نیست، و اهل . این آیین داراي صداقتی دوست داشتنی است

در اینجا موشکافی و باریک بینی وجود ندارد، و براي درك اسرار . رد که حواس و نفس را میستایدمنطقی وجود دا

برعکس، فلسفه اپیکوري، علی رغم انتقال فرضیه اتمی، عکسالعملی است در مقابل . شور آتشینی در کار نیست

یقترین نواقص این فلسفه نفی عم. کنجکاوي لجام گسیختهاي که موجد پیدایش علم و فلسفه در یونان گردیده بود

لذت را آزادي از درد، و عقل را فرار از مخاطرات زندگی میداند، براي تجرد طرحی عالی فراهم : گرایی آن است

  . میکند، ولی کمتر به فکر زندگی اجتماعی است

خود بدون تعرض  اپیکور به دولت به منزله پلیدي الزمی حرمت میگذارد، زیرا تحت حمایت آن شخص میتواند در باغ

در حقیقت، مکتب او حکومت سلطنتی را به . زندگی کند، ولی ظاهرا چندان عالقهاي به استقالل ملی نشان نمیدهد

دموکراسی ترجیح میدهد، زیرا تحت حکومت سلطنتی کمتر احتمال اعمال عقاید فاسد میرود نظري که کامال با 

هر نوع حکومتی را که در مقابل دنبال کردن بالمانع دانش و  اپیکور حاضر بود که. برداشت امروزیها مخالف است

وي به دوستی همان قدر وفادار و فدایی بود که پیشینیان او نسبت به . روابط دوستانه مردم مانع ایجاد نکند بپذیرد

همه از بین تمام چیزهایی که عقل براي خوشبختی سرتاسر زندگی به ارمغان میآورد، دوستی از . ((دولت بودند

هاي استاد همه گواهی بر  دوستیهاي اپیکور از لحاظ استحکام و دوام ضرب المثل است، و نامه.)) مهمتر است

شاگردان و پیروانش این احساسات را با آغوش باز و گرمی خاص یونانی . صمیمیت و مهربانی او با دوستانش است

. ا شنید، به زانو افتاد، گریست و او را خدا خواندکولوتس جوان اولین باري که سخنرانی اپیکور ر. پاسخ میدادند

به سنگ کلیه  270در سال . سی و شش سال اپیکور در باغ خود تدریس کرد و مدرسه را به خانواده ترجیح داد

در این روز شاد که آخرین : ((درد آن را صبورانه تحمل کرد و در بستر مرگ هنوز به یاد دوستانش بود. گرفتار شد

درد مثانه به نهایت درجه رسیده است، ولی آنچه در این سختی باعث . ی من است به شما نامه مینویسمروز زندگ

از کودکان مترودوروس به نحوي که . شادي خاطر من است، فکر کردن درباره گفتگوهایی است که با هم میکردیم

را به مدرسه بخشید، به این امید که  اموال خود.)) شایسته وفاداري مدید شما به من و فلسفه باشد نگهدراي کنید

اپیکور، پس از مرگ، .)) آنهایی که میخواهند فلسفه بخوانند روي نیاز را نبینند... تا آنجا که نیروي ما اجازه میدهد((

شاگردان فراوانی از خود به جاي گذاشت که آن قدر نسبت به خاطره او وفادار ماندند که قرنها حاضر نمیشدند 

مشهورترین شاگردانش، مترودوروس المپساکوسی، بزودي یونان را با اظهارات . علیمات او را تغییر دهندکلمهاي از ت

هر چه خوب است به شکم بستگی : ((او فلسفه اپیکوري را در این جمله خالصه کرد. خود متحیر یا سرگرم ساخت

خروسیپوس نیز، . امعا و احشا مربوط هستندو مقصودش شاید این بود که لذات وظایف االعضایی و در واقع به .)) دارد

فلسفه اپیکور که عموما . میخواند)) اساس فلسفه اپیکوري((در مقابل، کتاب هنر خوشخوراکی آرخستراتوس را 

  . درظاهر مطرود شد، ولی در خفا در سراسر یونان در محافل زیادي مورد پذیرش قرار گرفت. سوتعبیر میگردید
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ی را میپذیرفتند، چندان دنبال این فلسفه رفتند که ربنهاي یهودي لفظ اپیکوروس را تقریبا یهودیانی که تمدن یونان

دو نفر از پیروان اپیکور را، به سبب اینکه مایه فساد  155و  173در سالهاي . استعمال میکنند)) مرتد((مترادف با 

ور شده که اپیکور این همه پیرو یافته چط: ((یک قرن بعد سیسرون میپرسد. اخالق جوانانند، از روم بیرون کردند

این مکتب تا عصر . لوکرتیوس یکی از بهترین و زیباترین تفسیرهاي موجود را در روش اپیکوري سرود)) است

و )) عیاشی((بعضی از آنها با طرز زندگی خود نام استاد را تا حد : سلطنت قسطنطین پیروانی پرشور داشت

یگر، در کمال وفاداري، اصول ساده مکتب او را که در فلسفهاش خالصه کرده، و برخی د ;خوشگذرانی تنزل دادند

و  ;هر چه را خوب است میتوان جلب کرد ;مرگ را نمیتوان احساس کرد ;از خدایان نباید ترسید: ((تدریس نمودند

.))آنچه را موجب ترس و وحشت ماست میشود برطرف ساخت

III  - مصالحه رواقیون  

ون از پیروان اپیکور فلسفه او را پیروي از لذات شخصی تفسیر میکردند، مسئله اساسی علم چون تعدادي روزافز

االخالق یعنی زندگی خوب چیست حل نشده بلکه به صورت تازهاي درآمده بود و آن اینکه چطور میتوان طبع 

عضاي یک اجتماع را یا از روي افراد را با پرهیزگاري الزم براي گروه یا نژاد آشتی داد و چگونه میتوان ا) لذت طلب(

انگیزش، یا ترس وادار به کف نفس و از خودگذشتگی، که الزمه ادامه حیات اجتماعی است، نمود مذهب قدیم دیگر 

مردم روشنفکر . و نیز کشور شهرها دیگر مردمان را به از خودگذشتگی برنمیانگیختند. قادر به انجام این کار نبود

، متوجه فلسفه شدند، و براي تسلی یافتن یا راهنمایی در بحرانها به دامن فالسفه یونان از مذهب رو گردانده

از فلسفه انتظار داشتند که عقایدي دنیایی عرضه کند که به خلقت انسانی در عرصه وجود معنا و ارزش  ;آویختند

ه دنیاي باستان در راه فلسفه رواقیون آخرین کوششی است ک. بخشد تا بشر بتواند بدون وحشت به مرگ مسلم بنگرد

زنون یک بار دیگر کوشید تا وظیفهاي را که افالطون در آن شکست خورده . یافتن علم االخالق طبیعی نموده است

  . بود به انجام رساند

زنون را گاهی فنیقی و گاهی مصري  ;ساکنان شهر قسمتی فنیقی و اغلب یونانی بودند. زنون اهل کیتیون قبرس بود

آپولونیوس صوري او را مردي الغر، دراز، و سیه . نچه مسلم است وي از والدینی یونانی و سامی بوده استآ. خواندهاند

و آفرودیته، با وجودي که  ;چرده توصیف کرده که سرش به یک طرف متمایل بوده و ساقهاي ضعیفی داشته است

زندگی آلودگیهایی نداشت، در اول کار تجارت  چون دز. هفایستوس از او زیباتر نبود، حتما او را به آتنه تسلیم میکرد

طبق . خود ثروت زیادي اندوخت، و گویند چون براي اولین بار به آتن وارد شد بیش از هزار تالنت پول نقد داشت

گفته دیوجانس الئرتیوس، کشتی مال التجاره او در سواحل آتیک غرق شد و وي ثروت خود را از دست داده 

روزي که کنار پیشخوان کتابفروشی نشسته بود، شروع به خواندن ). 314(یگر وارد آتن شد تهیدست و بینوا بار د

این مردان را امروز کجا : ((پرسید. ممورابیلیا، اثر گزنوفون، نمود، و از همانجا تحت تاثیر شخصیت سقراط قرار گرفت

به دنبال آن مرد : ((روش به او گفتکتابف ;در همان لحظه کراتس، فیلسوف کلبی، از آنجا میگذشت)) میتوان یافت

  . زنون در سی سالگی در مدرسه کراتس نامنویسی کرد، و از اینکه فلسفه را کشف کرده است مسرور شد.)) برو

کراتس که از اهالی تب بود، ثروت سیصد .)) وقتی کشتیم غرق شد سفر خجستهاي کردم: ((در این باره میگوید

یده، زندگی مرتاضی درویشان کلبی را پذیرفته بود، شهوترانی رایج عصر خود را تالنتی خود را به همشهریانش بخش

شاگردش هیپارخیا، که ثروتمند بود و خوراك فراوان براي . مطرود شمره گرسنگی کشیدن را شفاي عشق میدانست

خودکشی خواهد خوردن داشت، به عشق او گرفتار شد و تهدید کرد که اگر والدینش او را به زنی به کراتس ندهند 

: والدین او به کراتس التماس کردند که او را منصرف کند، و او نیز کیسه گدایی خود را زیر پاي او انداخته گفت. کرد

ولی وي مایوس نشد، خانه و ثروت خود را رها کرد، )) اکنون فکر کن که چه میکنی ;این است تمام ثروت من((
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اما زندگیشان نمونهاي از  ;ویند مراسم عروسی را در مال عام انجام دادندگ. لباس درویشی پوشید، و رفیقه کراتس شد

. صمیمیت و وفاداري بود

اینک پیروان آنتیستنس . زنون سخت تحت تاثیر سادگی زندگی کلبیان قرار گرفت و به آن عالقهمند گردید

خود را به فقر و امساك عادت میدادند، هر جا میرسیدند میخوابیدند، و از صدقه  ;استان بودنددنیاي ب فرانسیسیان

زنون رئوس نکات اصلی اخالقیات خود . مردمی که پرکارتر از آن بودند که ادعاي تقدس نمایند امرار معاش میکردند

کتابش، جمهوریت، چنان زیر نفوذ آنها بود که در اولین . را از کلبیان گرفت، و دین خود را به آنان نیز کتمان نمیکرد

پس از اینکه . اجتماعی اشتراکی و بیدولت را پیشنهاد کرد که در آن نه پول بود، نه مال، نه ازدواج، و نه قانون

دریافت این مدینه فاضله و پرهیزگاري کلبیان امکانپذیر نیست، کراتس را رها کرد و به آکادمی رفت و شاگرد 

قاعدتا میبایستی که آثار هراکلیتوس را خوانده و از آنها تاثیر پذیرفته باشد، . ستیلپوي مگارایی شد کسنوکراتس و

زیرا پارهاي از نظرات او را آتش آسمانی به منزله روح بشر و کاینات، ابدیت قانون، کون و فساد مکرر دنیا در مکتب 

از همه به سقراط مدیون است که سر منشا و ایدئال  لکن عادت او این بود که بگوید که بیش. خود وارد کرده است

  . فلسفه رواقیون بوده است

مدرسه خود را دایر کرد، و همان طور که زیر رواق  301زنون، پس از سالها شاگردي متواضعانه، باالخره در سال 

و عقیده داشت که فقط  فقیر و غنی را یکسان میپذیرفت، ولی جوانان را راه نمیداد،. پویکیله قدم میزد درس میداد

دلیل اینکه دو ((چون جوانی بسیار سخن میگفت به اطالع او میرساند که . مردان بالغ میتوانند فلسفه را درك کنند

آنتیگونوس دوم هنگامی که در آتن بود .)) گوش داریم و فقط یک دهان آن است که کمتر بگوییم و بیشتر بشنویم

وست او گردید، پند او را خواستار شد، اغوایش کرد تا مدتی در تجمل زندگی سر درس او حاضر شد، از سر تحسین د

  . نماید، و دعوتش کرد تا برود و در پال مهمان او باشد

زندگیش آن  .ردکچهل سال در همان رواق تدریس . زنون عذر خواست و به جاي خود شاگردش پرسایوس را فرستاد

علی رغم نزدیکی او با . در یونانی ضرب المثل شد)) پرهیزگارتر از زنون((قدر با تعلیماتش موافق بود که عبارت 

متن تصویبنامه از این . را به او داد و مجسمه و تاجی براي او تصویب کرد)) کلید دیوارها((آنتیگونوس، مجلس آتن 

:قرار بود

یون سالهاي متمادي عمر خود را در شهر ما صرف آموزش فلسفه کرده، و از هر لحاظ مرد از آنجا که زنون اهل کیت

شایستهاي است، و تمام جوانانی را که در مصاحبت او بودهاند به شکیبایی و پرهیزگاري ترغیب نموده، و زندگی 

و تاج ... زنون مفتخر میشودبنابر راي مردم، ... خودش نمونه بسیار ممتازي از این پرهیزگاري و اعتدال بوده است

  . و مقبرهاي در سرامیکوس به خرج دولت براي او بنا میشود... طالیی به او هدیه میگردد

سالگی به این ترتیب وفات یافت که هنگامی که از مدرسه بیرون میرفت پایش لغزید  90در سن : ((الئرتیوس میگوید

و بالفاصله  <ه خواند من که میآیم چرا اینسانم میخوانیمشتی به زمین کوبیده سطري از نیوب. و انگشتش شکست

کار او را در رواق دو نفر از یونانیان آسیایی نخست کلئانتس آسوسی و سپس خروسیپوس .)) خودش را خفه کرد

کلئانتس مشتزنی بود که با چهار دراخما به آتن آمد، و مدتی عملگی کرد و اعانه صندوق تعاون را . سولی ادامه دادند

. نپذیرفت، نوزده سال زیر نظر زنون به تحصیل پرداخت، و زندگی خود را در کار و کوشش و فقر مرتاضانه گذراند

کتاب، که دیونوسیوس  750خروسیپوس دانشمندترین و برومندترین شاگردان مدرسه بود، و با عرضه 

پس از او مکتب . را شکل تاریخی دادهالیکارناسوسی آنها را نمونه مالالنگیز روشنفکري میخواند، مکتب رواقیون 

از قبیل پانایتیوس رودسی، زنون : رواقی در سراسر خاك یونان توسعه و بخصوص در آسیا طرفداران زیاد یافت

هاي  در اینجا ناچاریم قسمتهاي پراکندهاي را که از نوشته. طرسوسی، بویتوس سیدونی، و دیوگنس سلوکیهاي
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انده تلفیق کرده، تصویر مرکبی از رایجترین و بانفوذترین فلسفه دنیاي باستان فراوان پیروان این مکتب برجاي م

  . بسازیم

زنون و جانشینانش از . احتماال خروسیپوس بود که مکتب رواقی را به منطق، علوم طبیعی، و علم االخالق تقسیم کرد

ساییهاي آنان در این موضوع اثر قابل خدماتی که به فرضیه منطق کرده بودند به خود میبالیدند، لکن از تمام قلمفر

رواقیون با اپیکوریان همعقیدهاند که  .استمالحظهاي که براي تنویر افکار مورد استفاده قرار گیرد بر جاي نمانده 

میدانند که، از روشنی یا تکرار، خود را به مغز  دانش مولود حواس است، و امتحان نهایی حقیقت را منوط به ادراکاتی

زیرا بین عقل و ادراك، عواطف و شهوات قرار  ;در عین حال، تجربه لزوما به معرفت منتهی نمیشود. میقبوالنند

عقل عالیترین . چنانکه اشتیاق را به رذیلت تبدیل میکنند ;گرفتهاند، و ممکن است تجربه را به اشتباه منحرف سازند

. ، که عالم را اداره میکند، سرچشمه میگیرد))لوگوس مولد((یا )) خردي اصیل((امتیاز بشر است و از وجه 

هر چه را حواس ما دریافت میکنند مادي است، و فقط . خود دنیا، مانند بشر، هم کامال مادي و هم ذاتا آسمانی است

لتها و شهوات، روح و جسم، خدا و ستارگان، همه و کمیتها و کیفیتها، فضی. میتوانند موجد یا پذیره عمل واقع شوند

از . همه اشکال یا فرایندهایی مادي هستند که فقط از حیث درجه ظرافت توفیر دارند، و گرنه اساسا یکی هستند

طرف دیگر، هر مادهاي کال پویا و پر از حرکت و نیروست، دایما در حال پاشیده شدن و تمرکز یافتن است، و نیرویی 

جهان در دورانهاي بیشماري از انبساط و انقباض، و تحول و . حرارت یا آتش، دایما آن را به حرکت در میآورد درونی،

بعد تاریخ گذشته خود  ;گاهی در آتشسوزي عظیمی نابود میشود، و سپس بتدریج شکل مییابد ;انحالل سیر میکند

تمام . زیرا زنجیره علت و معلول دایرهاي است ناشکستنی با تکراري همیشگی ;میگیردرا، حتی در جزئیات آن، از سر 

غیرممکن است که عملی غیر از آن طور که مقرر شده اتفاق بیفتد، چنانکه  ;وقایع و اعمال اراده قبال تعیین شدهاند

  . ین شکست در این زنجیره دنیا را متوقف میکندکوچکتر ;نمیتوان انتظار داشت از هیچ شی به وجود بیاید

به مذهب  ;رواقیون لزوم مذهب را به عنوان اساس اخالق میشناختند. در این مکتب، خدا ابتدا، وسط، و انتهاست

عمومی، حتی به دیوها و فرشتگان آن، با شکیبایی مساعدي مینگریستند، و تفسیرهاي تمثیلی فراوانی براي پر کردن 

نجوم کلده را اساسا قبول داشتند، و امور دنیا را یک رابطه . بین خرافات و فلسفه موجود بود یافتند حفرهاي که

به این معنا که هر گاه اتفاق براي قسمتی از جهان بیفتد بر بقیه اثر  ;رازورانه و دایم با حرکات ستارگان میدانستند

خالقی فراهم میکردند، بلکه پایه مذهبی آن را چنانکه گویی براي مسیحیت نه تنها موازینی ا. خواهد داشت

. میریختند و قانون و زندگی و سرنوشت را خدایی میدانستند، و اخالق را تسلیم آگاهانه به اراده خدایی میشناختند

جهان سازواره  ;دنیا جسم آن، و نظم و قانون دنیا ذهن و اراده آن است ;خدا، مانند انسان، ماده جانداري است

گاهی رواقیون خدا را . ست که خدا روح، نفس زنده کننده، منطق بارور کننده، و آتش نیروبخش آن استعظیمی ا

غیر وجودي تصویر میکنند، و اغلب او را االهیتی میدانند که کیهان را با شعور بی نظیر خود طراحی و راهنمایی 

. فع هر چیز را عاید مردان نیکوکار مینمایدمیکند، اجزاي آن را در جهت هدفهاي عقالیی با هم مرتبط میسازد، و ن

تو را اي : کلئانتس او را با زئوس یکی میداند، و ضمن سرود نیایشی که در خور اختانون یا اشعیا است او را میستاید

. نامهایت بیشمار است و قدرتت ابدي: زئوس، بیش از سایر خدایان میستایند

  . موجودات حکم میرانیو با قانون بر همه : آغاز جهان از تو بود

  . و ستایش تو را سزاست: ما مخلوق توییم

  . این است که سرود خوانان تا ابد قدرت تو را میستایم
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اي پادشاه : با انوار کوچک و بزرگی که در هم میشوند: همچنانکه به دور زمین میگردد ;نظام عالم مطیع اوامر توست

نیا، نه در آسمانها، و نه در دریاها، بدون اراده تو جز آنچه شریران از نه در این د! ابدي همه، تو بزرگی، تو قادري

  . نفهمی میکنند، کاري انجام نمیشود

  . و آنچه ناراست است راست، و بیگانه خودي میگردد. اما با اراده و قدرت تو حتی تبهکاران به راه راست میروند

که امرت همه جا و در همه چیز : خوب را کنار هم گذاردهايو اینچنین از همه رنگ در این دنیا گردآوردهاي و بد و 

  . مطاع براي همیشه ;یکی باشد

  . تا بتوانیم افتخاري را که به ما دادهاي به تو بازگردانیم: پلیدي را از روح ما بزداي

  . و سرودخوانان، چنانکه شایسته فرزندان آدم است، ستایش تو گوییم

زیرا، . نیز سازوارهاي است داراي جسم و روح مادي ;غیر است در مقابل عالم کبیرانسان در مقابل جهان چون عالم ص

آنچه جسم را به حرکت در میآورد یا تحت تاثیر میگذارد، یا آنچه را جسم به حرکت میاندازد یا تحت تاثیر قرار 

درست مانند روح دنیا که است که در بدن پراکنده است، )) نفس آتشینی((روح نیوما یا . میدهد، بایستی مادي باشد

در آتشسوزي . پس از مرگ جسم، روح زنده میماند، اما فقط چون انرژیی فاقد شخصیت. در جسم دنیا پراکنده است

  . بزرگ نهایی، روح، چون آتمن که به برهمن میپیوندد، جذب آن اقیانوس عظیم نیرو میشود که خداست

خوبی، همکاري با خدا : مسئله علم االخالق بسادگی قابل حل است از آنجایی که انسان جزئی از خدا یا طبیعت است،

خوبی در پیروي از لذات نیست، زیرا پیروي از لذات عقل را تحت سلطه شهوات قرار . یا طبیعت یا قانون دنیاست

ق خوشبختی فقط با تطبی. میدهد که اغلب مایه خسارت جسم یا مغز میشود، و بندرت در انتها ما را ارضا میکند

تضادي بین رستگاري فرد و رستگاري کیهان نیست، . عاقالنه هدفها و کردار ما با مقصد و قوانین جهان حاصل میشود

اگر به مردي خوب بدي رسد موقتی است و در واقع . زیرا قانون سعادت فرد با قانون سعادت طبیعت یکی است

مرد عاقل  .دیدکه در اجزا ظاهر میشود خواهیم  اگر ما کل را درك کنیم، خوبی را در پشت هر بدي ;پلیدي نیست

تنها . تنها آن قدر به تحصیل میپردازد که قانون طبیعت را بیابد، و آنگاه حیات خود را با آن قانون منطبق میسازد

کلئانتس تقریبا به زبان نیومن اراده خود را تسلیم . هدف و دلیل علم و فلسفه، زندگی بر حسب قانون طبیعت است

:خدا میکند

مرا رهبري کنید، به آنجایی که اراده کردهاید و من با شادي از دنبال شما خواهم ! و تو اي سرنوشت من! تو اي خدا

  . تمحتی اگر چون مرتدي با شما از سر ستیزه در آیم، سرانجام ناچار از تسلیم و پیروي از شما هس. آمد

به کم قانع است، و  ;بنابراین، پیرو فلسفه رواقی از تجمل و پیچیدگی و کشمکشهاي اقتصادي و سیاسی احتراز دارد

جز صواب و خطا، نسبت به هر چیز مرض و رنج، . بدون شکوه و شکایت مشکالت و ناامیدیهاي زندگی را میپذیرد

تمام احساساتی را که مانع و سد راه پیشرفت . استشهرت بد و خوب، آزادي و بردگی، و زندگی و مرگ بی اعتن

اگر فرزندش بمیرد غم نخواهد خورد، و فرمان : طبیعت باشد یا صالح و درستی آن را زیر سوال ببرد سرکوب میکند

، میرود که آرامش ))فقدان احساسات((او چنان به دنبال آپاتیا، یا . سرنوشت را که حتما صوابی نهفته دارد میپذیرد

او معلمی سختیگر و مدیري بیرحم  .کندش را در مقابل تمام حمالت و نامالیمات سرنوشت، ترحم، و عشق حفظ ذهن

این نیست که خود را تسلیم مسامحه کنیم، بلکه باید خود و دیگران ) قضاي محتوم(معناي دترمینیسم . خواهد بود

وقتی زنون غالم خود را به سبب اینکه دزدي کرده بود میزد و . القا مسئول هر عملی بدانیم که از ما سر میزندرا اخ

و سرنوشت ((زنون جواب داد )) سرنوشت من این بود که من دزدي کنم،: ((غالم که مختصر دانشی آموخته بود گفت

پاداش خود، و وظیفه بی چون و چرا و حکمی قطعی  رواقی پاکدامنی و تقوي را)). نیز این بود که من تو را بزنم

و در بدبختی و نامالیمات خویشتن را با این خیال تسلی میدهد که  ;میداند که از شرکت او، در االهیت حاصل شده
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او، چون از زندگی خسته شد، و دانست که ترك آن . با تبعیت از قانون االهی باالخره به صورت خدا در خواهد آمد

  . ارت دیگري نمیشود، با خودکشی مخالفت اصولی نداردموجب خس

و سپس با گفتن اینکه از نیمه راه باز نخواهد  ;کلئانتس پس از رسیدن به سن هفتاد سالگی روزه درازي گرفت

  . گشت، آن قدر به روزه خود ادامه داد تا مرد

یون از فقر به خود نمیبالند، و در با اینهمه، رواقیون مخالف معاشرت و شرکت در اجتماع نیستند، مانند کلب

ازدواج و خانواده را امري الزم میشمرند، ولی عشق خیالی و . گوشهگیري و انزوا چون اپیکوریان مبالغه نمیکنند

حکومت را، حتی . رویاي مدینه فاضلهاي را در سر میپرورانند که در آن زنان اشتراکی هستند ;توهمی را نمیپسندند

یپذیرند، خاطره خوشی از کشور شهرها ندارند، و مرد عامی را ساده لوح خطرناکی میشمرند، به صورت پادشاهی، م

در واقع به هیچ حکومتی توجه خاصی ندارند، دلشان . حکومت آنتیگونوسها را به سلطنت جماعت ترجیح میدهند

ارسطو، کمال را نه در اجتماع  برخالف افالطون و. میخواهد که همه مردمان دنیا فیلسوف باشند، تا قانون الزم نباشد

در امور سیاسی ممکن است دخالت کنند، و هر عملی را که، هر چند به صورتی . خوب، بلکه در فرد خوب میبینند

ناچیز، در جهت آزادي و حفظ شئون انسانی باشد مورد حمایت قرار میدهند، ولی هرگز به خاطر جاه و مقام 

ممکن است جان خود را در راه میهن خود بدهند، ولی تن به آن نوع . خوشبختی و آسایش خود را فدا نمیکنند

زنون، که در رگهایش . میهن پرستی که مانع وفاداري آنها به تمام بشریت باشد نمیدهند رواقی شارمند تمام دنیاست

شود، و  احتماال خون یونانی و سامی هر دو جاري بود، مانند اسکندر مشتاق بود که حدود نژادي و ملی شکسته

زنون و خروسیپوس . گرایش بینالمللی او انعکاسی از اتحاد زودگذري بود که اسکندر در مشرق مدیترانه به وجود آورد

امیدوار بودند که باالخره تمام آن جنگهاي بین دولتها و اختالفات طبقاتی جاي به اجتماعی خواهد داد که در آن نه 

باب و غالم خواهد بود، و فیلسوفان بدون فشار حکومت خواهند کرد، و مردم ملیت، نه طبقه، نه غنی و فقیر، و نه ار

. چون برادر و اطفال یک خدا با هم خواهند زیست

رواقیون تمام عناصر . فلسفه رواقی فلسفه شریفی بود، و بیش از آنچه شکاکان امروزي متوقعند قابلیت عمل داشت

صر یک جا جمع کردند تا نظامی اخالقی بسازند که از طرف تمام فکر یونانی را در آخرین کوشش ذهن مشترك آن ع

و گرچه پیروان راستین آن اقلیت کوچکی بودند، همان  ;طبقاتی که کیش قدیم را رها کرده بودند پذیرفته شود

هاي مشابهی در مسیحیت یعنی پیروان کالون و  رواقیون، چون نحله. تعداد معدود هر جا بودند نمونه بودند

هر چند که از لحاظ نظري مکتب رواقی خشن، و . شگران نیرومندترین مردان اخالقی عصر را به وجود آوردندپیرای

کاتوي کهین، : مالزم کمالی بیرحم و انتزاعی بود، در عمل مردانی شجاع، پاکدامن، و خوش نیت به بار آورد، چون

و، تا  ;انونی براي ملیتهاي غیر رومی وضع کندنظام قضایی روم را برانگیخت تا ق ;اپیکتتوس، و مارکوس آورلیوس

رواقیون به خرافات روي مساعد نشان دادند و اثر . ظهور مذهبی جدید، اجتماع قدیم را یکپارچه نگاه داشت

نامساعدي بر علوم گذاشتند، لیکن بوضوح به معما و اشکال عصر خود، یعنی زوال مبناي مذهبی اخالق عمومی، پی 

اپیکور یونانیان را تسخیر کرد، و زنون . وشیدند که ژرفناي بین مذهب و فلسفه را پر کنندبردند و صادقانه ک

چنانکه همیشه این تسلط را  ;و تا پایان عصر بت پرستی، رواقیون بر اپیکوریان تسلط داشتند ;آریستوکراسی رومی را

ي محتضر هلنیستی تشکیل چون مذهب جدیدي از آشوب و هرج و مرج اخالقی و فرهنگی دنیا. خواهند داشت

یافت، راه پیشرفت آن توسط فلسفهاي هموار شد که لزوم ایمان را شناخته، مکتبی در ریاضت، سادگی، و کف نفس 

  . تبلیغ میکرد، و همه چیز را در ذات احدیت میدید
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IV -  بازگشت به سوي مذهب  

کوشش در راه جانشین  ;د دوره قبل از سقراطحمله به مذهب مانن: تنازع مذهب و فلسفه اکنون سه مرحله دیده بود

و باالخره بازگشت به سوي مذهب در دوره  ;کردن اخالقیات طبیعی به جاي مذهب مانند دوره ارسطو و اپیکور

این گونه توالی در تاریخ بارها . این نهضت آخري منتهی به مکتب نوافالطونی و مسیحیت گردید. شکاکان و رواقیون

طالس با گالیله مطابقت میکند، ذیمقراطیس با هابز، . اید هم امروز نیز در حال تکوین باشداتفاق افتاده، و ش

سوفسطاییان با اصحاب دایرهالمعارف، پروتاگوراس با ولتر، ارسطو با سپنسر، اپیکور با آناتول فرانس، پورهون با 

شاید این تشبیه از لحاظ . وطین با برگسونپاسکال، آرکسیالئوس با هیوم، کارنئادس با کانت، زنون با شوپنهاور، و فل

  . ترتب تاریخی درست نباشد، ولی سیر اساسی تحول یکی است

عصر نظامهاي بزرگ فلسفی راه را براي شک باز کرد شک به توانایی خرد، هم در عرصه فهم دنیا و هم در زمینه 

عناي فلسفه هیوم که در معناي فلسفه کانت شکاکان این طرز فکر را نه در م. هدایت غرایز بشر به سوي نظام و تمدن

آنها هم به فلسفه و هم به تقید فکري شک داشتند، اساس ماده گرایی را سست کردند، و پذیرش آرام کیش : داشتند

پورهون، چون پاسکال، مذهب را طرد نمیکرد، و باالخره خودش روحانی اعظم و محترم . قدیم را توصیه مینمودند

رد سیاست توسط اپیکوریان به خاطر اخالق، یعنی فرار از حکومت و پناه بردن به اخالق، تنها ط. شهر خویش گردید

تمرکز بر رستگاري فردي راه را براي مذهبی باز کرد که بیشتر براي افراد جاذبه  ;معرف لحظهاي از حرکت آونگ بود

فقر، بدبختی، مرض،  ;یافته بودندمردمان بسیاري بودندکه برخالف اپیکور در زندگی تسالیی ن. داشت تا دولت

هگسیاس . محرومیت، انقالب، و جنگ آنها را گرفتار کرده بود، و عقالي قوم روح آنها را تهی رها کرده بودند

آغاز کرد، به این نتیجه رسید که  )اصالت در رفتار و اخالق(کورنهاي، هر چند که چون اپیکور از مکتب کورنهاي

رد و رنج، و بیش از شادي متضمن غم و سوگواري است، و تنها نتیجه منطقی هر زندگی بیش از خوشی متضمن د

فلسفه، چون دختري سبکسر، پس از ماجراهاي شیرین و سرخوردگیهاي تلخ،  .استفلسفه طبیعت گرا خودکشی 

سوي مادرش، بازگشت، و پایه امید و تقدس احسان را دوباره در دین جستجوي خوشبختی را رها کرد، توبه کنان به 

. جستجو کرد

رواقیون، در عین حالی که براي روشنفکران بنایی از اخالقیات طبیعی ساختند، کوشیدند که باورهاي مابعدطبیعی را 

زنون هر . خالقی خود دادندبراي اخالقیات عوام محفوظ نگاه دارند، و به مرور زمان رنگ مذهبی بیشتري به افکار ا

نوع وجود حقیقی خدایان مورد اعتماد مردم را منکر شد، ولی یک نسل بعد، کلئانتس پیشنهاد کرد که آریستارخوس 

زنون مدعی هیچ نوع ابدیتی براي آحاد بشر نشد، ولی سنکا از نعمات آسمانی . را به جرم بدعت گذاري تعقیب کنند

بعد از زنون، فلسفه . اد کرد که کامال با مذاهب الئوسی و مسیحیت مشابهت داشتندو رستگاري بهشتی با عباراتی ی

قسمت اعظم این . رواقی بیشتر شکل مذهبی گرفت تا فلسفی، و تقریبا هر فرضیهاي در آن جنبه مذهبی داشت

خدا، برادري انسان در فلسفه در باره وجود و طبیعت خدا، تجلی دنیا از خدا، واقعیت پروردگار، تطابق تقوا با اراده 

در این فلسفه میبینیم که گناه همان . سایه توجه پدرانه خدا، و بازگشت غایی دنیا به سوي خدا گفتگو میکند

نیز، مانند تمام مذاهب تازه، تمام طبقات و . اهمیتی را دارد که بعدا در مسیحیت ابتدایی و فرقه پروتستان داشت

د مرتاضانهاي داشت که از کلبیون ناشی شده، به تارك دنیاهاي مسیحی منتهی نژادها را در خود میپذیرفت، و تجر

  . از زنون طرسوسی تا بولس طرسوسی قدمی بیش نبود، که میبایستی در راه دمشق در نوردیده شود. گردید

ل اصلی در اساس، رواقیون یکی از مراح. بسیاري از عناصر آیین رواقی در اصل آسیایی و بعضی بخصوص سامی بودند

  . یونان قبل از آن هم که مغلوب روم شود دیگر یونان نبود. تمدن هلنیستی توسط مشرق زمین بودند
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فصل سی ام

  پیدایش روم

  

I  -  پورهوس  

چه کسی تا این درجه کاهل و ناچیز است که نخواهد بداند رومیها با چه وسایل و به کمک چه : ((پولوبیوس میپرسد

در کمتر از پنجاه و سه سال تمام دنیاي مسکونی را تحت رقیت دولت واحد خود  نظام و سیاستی موفق شدند

درآورند کاري که در سراسر تاریخ نظیر نداشت چه کسی ممکن است آن قدر غرق مطالعات دیگر باشد که مطلبی را 

لیکن از  ;ه آن بپردازیمالبته این بررسی کامال جایز است و شاید بعدا ب)) از تحقیق و یادگیري این نکته مهمتر بداند

زمانی که پولوبیوس این مطالب را مینوشت تاکنون تعداد فتوحات آن قدر بوده است که ما نمیتوانیم وقت زیادي 

در این کتاب ما، سعی کردهایم نشان بدهیم که سبب اصلی غلبه روم بر یونان از هم . صرف هر یک از آنها بکنیم

. هیچ کشور بزرگی مغلوب نمیشود، مگر اینکه از داخل رو به فساد بگذارد. گسیختگی درونی تمدن یونان بوده است

هاي تجاري، بر هم خوردن حیات  قطع جنگلها و استفاده بد از اراضی، نابود کردن فلزات قیمتی، تغییر جهت راه

ی به وطن، زوال اقتصادي بر اثر بینظمیهاي سیاسی، فساد دموکراسی و خاندانهاي سلطنتی، تباهی اخالقی و بیعالقگ

و نابودي جمعیتها و جانشین شدن سربازان اجیر به جاي سربازان دایمی، به هدر رفتن جان و مال انسانی در 

جنگهاي برادرکشی، و از بین رفتن استعدادهاي مردم در نتیجه انقالبها و ضد انقالبهاي خونین همه اینها منابع و 

دند، آن هم درست هنگامی که حکومت کوچکی در کنار رود تیبر، که به هاي حیاتی یونان را از بین برده بو سرچشمه

هاي سربازان جنگجو از زمینداران تربیت میکرد،  دست آریستوکراسی ظالم ولی دوراندیشی ایجاد شده بود، دسته

به سال به همسایگان و رقیبان خود را از پا در میآورد، محصوالت کشاورزي و معدنی مدیترانه را غصب میکرد، و سال 

تمام این اجتماعات کهن، که روزي به ثروت و دانشمندان و هنرهاي . هاي یونان نشین روم پیشرفت میکرد ماندگاه

اثر جنگ و غارتهاي دیونوسیوس اول و پیشرفت روم، که به صورت مرکز بازرگانی رقیبی خود میبالیدند، امروز در 

قرنها قبل به دست یونانیها اسیر شده یا به داخل سرزمینها فراري  قبایل بومی، که. درآمده بود، تهیدست شده بودند

در حالی که اربابان آنها براي آسایش خود سقط جنین  ;داده شده بودند، به نحو روزافزونی به تعدادشان افزوده میشد

. دیري نگذشت که همین قبایل بومی ادعاي تملک جنوب ایتالیا را کردند. و بچه کشی میکردند

تاراس، . روم به کمکشان رفت و آنها را در خود مستحیل کرد ;اي یونانی براي جلب کمک به روم متوجه شدندشهره

در آن سرزمین بدیع و . متوحش از توسعه روم، براي جلب کمک، به شاه جوان سلحشور اپیروس متوسل شد

 بودند،معبدي براي زئوس در دودونا ساخته کوهستانی، که ما آن را به نام آلبانی جنوبی مینامیم، از زمانی که دوریها 

، پورهوس، که نسب خود را به اخیلس میرساند، پادشاه مولوسینها 295در . فرهنگ یونانی، پایگاه ناپایداري یافته بود

اتباع او . و حکمرانی مستبد ولی محبوب القلوب بود وي مردي زیبا و جسور. شد که قبیله برتر ناحیه اپیروس بودند

هیچ کس . میپنداشتند که وي میتواند افسردگی آنها را با گذاردن پاي راستش بر پشت به خاك افتاده آنان شفا دهد

چون تارانتینها به او متوسل شدند، فرصت را مغتنم . هم آن قدر فقیر نبود که نتواند احسان او را بالجواب بگذارد

شمرد و به این فکر افتاد که، همان طور که اسکندر خطر شرق یعنی ایران را منکوب کرده بود، او نیز خطر غرب 

، با بیست و پنج هزار 281در سال . و با این شجاعت اصالت نسب خود را به اثبات رساند ;یعنی روم را از میان بردارد

یونانیها فیل و فلسفه رازوري را از  ;گذشت) آدریاتیک(اي یونیا پیاده نظام و سه هزار سواره نظام و بیست فیل از دری

به این معنا که  ;نصیبش شد)) فتحی پورهوسی((در هراکلیا با رومیان روبرو شد و . هند به ارمغان آورده بودند
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فت، با این تلفاتش، چه از حیث نفرات و چه از حیث مواد، آن قدر زیاد بود که وقتی یکی از سردارانش او را تبریک گ

. ، عبارتی به زبان آورد که در تاریخ به یادگار ماند))با یک پیروزي دیگر از این قبیل کارم ساخته است((جواب که 

موقع شام در میان همه : پلوتارك میگوید. رومیها کایوس فابریکیوس را نزد او فرستادند تا اسرار را رد و بدل کنند

از اپیکور ) نماینده اپیروس(گرفت، بخصوص یونان و فیلسوفانش کینئاس گونه موضوعاتی که مورد گفتگو قرار 

صحبت کرد، و عقاید پیروانش درباره خدایان و اشتراك منافع جمهور و هدفهاي زندگی را بر شمرد و بزرگترین 

خشم و  خوشبختی بشر را لذتجویی دانست، امور عمومی را مزاحم سرور زندگی معرفی کرد، خدایان را از مهربانی و

در واقع از هر نوع توجه به بشر بري دانست، و درباره خوبیهاي آن نوع زندگانی صحبت کرد که سرشار از لذتها و فارغ 

اي هرکول : ((قبل از اینکه سخنان او تمام شود، فابریکیوس خطاب به پورهوس فریاد کرد. از هر نوع اشتغال باشد

پورهوس، که .)) نیز تا هنگامی که با ما در جنگند از این فلسفه پیروي کنند سامنیتهاکاري کن که پورهوس و ! بزرگ

تحت تاثیر رومیها قرار گرفته بود و از طرف دیگر امیدي به گرفتن کمک کافی از یونانیان ایتالیا نداشت، کینئاس را 

سناي روم در حال موافقت با پیمان صلح بود که آپیوس . ح وارد مذاکره شودبه روم فرستاد که براي اعاده صل

کالودیوس، کور و محتضر، خود را به داخل مجلس کشید و علیه صلح با قشون خارجیی که در خاك ایتالیا باشد 

ت به پورهوس مایوسانه دوباره به جنگ پرداخت و فتح دیگري در آسکولون نصیبش شد که بی شباه. اعتراض کرد

در . بعد، ناامید از فتح روم، به سیسیل رفت تا سخاوتمندانه سیسیل را از چنگ کارتاژ خالص کند. خودکشی نبود

لیکن یا به دلیل جبن یونانیهاي مقیم سیسیل در پیوستن به او، یا به  ;آنجا کارتاژ را با قهرمانی بیباکانهاي عقب راند

شان ظالمانه بود، کمکی از جانب مردم به او نشد، و وي به اجبار آن دلیل اینکه رفتارش مانند هر مستبدي با ای

چه میدان نبردي که براي روم و : ((جزیره را پس از سه سال لشکرکشی ترك گفت و این عبارت پیشگویانه را ادا کرد

ونتون پس از آنکه با لشکریان شکست خوردهاش به خاك اصلی ایتالیا برگشت، در بن!)) کارتاژ برجاي گذاشتم

هاي کوچک متحرك پیاده نظام برتري خود را به فاالنکسهاي بدون  در آنجا، براي اولین بار، دسته. شکست خورد

پلوتارك . پورهوس به اپیروس بازگشت. تحرك ثابت کردند، و به این ترتیب فصل جدیدي در تاریخ نظامی گشودند

: فیلسوف مآب میگوید

ذراند، و گرچه موفقیتی در امور خویش نیافت، جسارت شکستناپذیر خود را پس از اینکه شش سال در این جنگها گ

در همه این بلیات حفظ کرد و در اعمال جنگی و شجاعت شخصی و دلیري مافوق تمام شهریاران عصر خود قرار 

شتنیها را گرفت، اما آنچه با اعمال شجاعانه کسب کرده بود به امید واهی از دست داد، و در اشتیاق آنچه نداشت دا

  . هم از چنگ بداد

در همان سال . پورهوس دوباره به جنگهاي تازهاي پرداخت و در آرگوس به ضرب آجري به دست پیرزنی کشته شد

  . تاراس تسلیم روم شد) 272(

پس از . هشت سال بعد روم کشمکشی را که یک قرن طول کشید براي سیادت بر مدیترانه باختري با کارتاژ آغاز کرد

در دومین جنگ . ل جنگ و خونریزي، کارتاژ، ساردنی، و کرس و قسمتهاي کارتاژ نشین سیسیل را به روم دادیک نس

در نتیجه، مارکلوس آن را آن قدر تحت محاصره نگاه . کارتاژي، سیراکوز دچار اشتباه شد و جانب کارتاژ را گرفت

لیویوس . کردند که دیگر باره کمر راست نکردفاتحان شهر را چنان غارت . داشت تا مردم از گرسنگی تسلیم شدند

حتی اگر ... ها و تصویرهایی که در آنجا فراوان بود را به روم منتقل کرد تزیینات سیراکوز مجسمه((میگوید مارکلوس 

این . تمام سیسیل به دست روم افتاده بود 210به سال .)) خود کارتاژ سقوط کرده بود اینهمه غنایم به دست نمیآمد

ه تبدیل به انبار غله براي روم شد و به اقتصادي کشاورزي، که در آن تمام کارها به دست غالمان مایوس از همه جزیر
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صنایع راکد و تجارت محدود شده بود، ثروت به روم حمل میشد، و سکنه آزاد جزیره از . جا انجام میشد، بازگشت

  . سیسیل به مدت هزار سال از تاریخ تمدن محو شد. میان میرفت

II -  روم نجاتبخش

دو نفر رومی به سکودرا پایتخت ایلوریا  230در سال . اشتباه دشمنان روم، در هر قدم، به توسعه آن کمک کرد

ملکه تئوتا، . فرستاده شدند تا علیه حمالت دزدان دریایی ایلوریایی به کشتیهاي رومی اعتراض کنند) شمال آلبانی(

در ایلوریا رسم نیست که حکمران اتباع خود را از غنایمی که در دریا به دست (( :که در غنایم شریک بود، جواب داد

روم از عذر آسانی که . چون یکی از فرستادگان تهدید به جنگ کرد، ملکه دستور داد او را کشتند.)) میآید بازدارد

ه آنجا را تحت قیمومیت براي تصرف سواحل دالماسی پیدا کرده بود سخت خرسند شد و سپاهی به ایلوریا فرستاد ک

، )کورفو(کورکورا . به وقوع پیوست 1939م به همان سهولتی انجام گرفت که در  ق 229این کار در سال  ;آن درآورد

چون تجارت یونان نیز توسط دزدان . ، و سایر یونانینشینهاي آنجا جزو متصرفات روم گردیدند)دوراتتسو(اپیدامنوس 

ان دیده بود، آتن، کورنت، و دو اتحادیه نیز از این عمل روم خشنود شدند و آن را دریایی ایلوریایی خسارت فراو

  . نجاتدهنده خود خواندند، سفیرانش را پذیرفتند، و رومیها را در مناسک الئوسی و بازیهاي برزخی اجازه شرکت دادند

در همان هنگام که روم . پیش راندهاي روم به  ، هانیبال ارتش روم را در کاناي شکست داد و تا دروازه216در سال 

با بزرگترین بحران تاریخی جمهوري خود روبه رو بود، فیلیپ پنجم پادشاه مقدونیه پیمان مودتی با هانیبال امضا 

، نماینده آیتولیاییها، به نام )م ق 213(در کنفرانس ناوپاکتوس ). م ق 214(کرد و آماده هجوم به ایتالیا گردید 

کرد که در این اولین جنگ مقدونی تمام یونانیها علیه خطري که در مغرب سر بر میداشت متحد آگالئوس، پیشنهاد 

  :گردند

بتوانند همیشه یکدل و یکزبان سخن بگویند و آن را  ;بهترین کار این است که یونانیان هرگز به جنگ یکدیگر نروند

میگذرند، پیش روند و مهاجمان بربر را منکوب  عطیهاي االهی بدانند، دست به دست، مانند مردانی که از رودخانهاي

زیرا چه کارتاژ رومیها را و چه روم کارتاژیها را مغلوب کند، پر ... کنند، و در حفظ خود و شهرهاي خود متحد شوند

واضح است که هیچ یک به سلطه خود بر سیسیل و ایتالیا قانع نخواهد بود، و مطمئنا روزي به اینجا آمده، جاهطلبی 

بنابراین، عاجزانه پیشنهاد میکنم که همگی خود را علیه این خطر . را فراتر از حد عادالنه توسعه خواهد داد خود

حفظ کنند، و مخصوصا به جاي تحلیل بردن قواي یونانیها، که آنها را طعمه خوبی براي مهاجمین خواهد ساخت، 

، انگار که همه جزو اعضاي قلمرو کشور خودت آنها را چون جسم خود بدانی و به حفظ و امنیت هر ناحیه یونان

  . هستند، بکوشی

لکن متن عهدنامه او با هانیبال، اگر بتوان به قول . فیلیپ مودبانه به سخنان او گوش داد و تا مدتی بت یونان گردید

اگر در جنگی که لیویوس وطندوست افراطی اعتماد کرد، تصریح نموده بود که در ازاي حمله فیلیپ به ایتالیا، کارتاژ، 

شاید . با روم داشت غالب میآمد، به فیلیپ کمک مینمود تا مقدونیه تمام زمینالد یونان را تحت رقیب خود در آورد

به دلیل اینکه شرایط این عهدنامه به گوش ایاالت یونان رسید، اغلبشان، حتی اتحادیه آیتولیایی اگالئوس، با روم 

را در یونان دچار چنان دردسري کردند که لشکرکشی او به روم به طور نامحدود  علیه مقدونیه پیمان بستند و فیلیپ

، روم معاهدهاي با فیلیپ منعقد کرد که بتواند تمام توجه خود را مصروف هانیبال 205در سال . به تاخیر افتاد

دن یونان به آخر چون آخرین قرن بزرگ تم. گرداند، و سه سال بعد سکیپیوي مهین کارتاژ را در زاما شکست داد

روم به این درخواست با شروع . رسید، مصر، رودس، و پرگاموس، براي کمک علیه مقدونیه به روم متوسل شدند

فیلیپ، که با مخالفت روم و تقریبا تمام یونان رو به رو شده بود، چون شیر زخم . دومین جنگهاي مقدونی پاسخ داد

کر و حیلهاي که ممکن بود به کار برد، هر چه براي مقصدش الزم بود عالوه بر آن، هر م. خوردهاي به جنگ پرداخت
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دزدید، و با اسیران با چنان ظلمی رفتار کرد که تمام مردان آبودوس، چون دریافتند که محاصره فیلیپ را نمیتوانند 

، یکی از فالمینینوس، تیتوس کوینکتیوس 197در سال . در هم بشکنند، زن و بچه خود را کشتند و انتحار کردند

نجیبزادگان رومی، از آن نوع که پولوبیوس را مفتون روم کرده بود، فیلیپ را در کونوسکفاالي چنان شکستی داد که 

لیایی فالمینینوس علی رغم ناراحتی متحدین آیتو. ناگهان تمام مقدونیه و در واقع تمام یونان به تسلط روم درآمد

، او، پس از گرفتن غرامتی سنگین و حمل یک کشتی پر از غنایم، به این )که معتقد بودند آنها جنگ را بردهاند(

بهانه که به مقدونیها براي دفع حمالت بربرهاي شمالی نیاز هست، به فیلیپ، که ضعیف شده اما برجا بود، اجازه داد 

. که تخت سلطنت خود را حفظ کند

آموخته بود، و جذابیت ادبیات، هنر، و فلسفه ) روم تاراس را به این نام میخواند(دار رومی زبان یونانی را در تارنتوم سر

ظاهرا صمیمانه مصمم بود که کشور شهرهاي یونان را از تسلط مقدونیه نجات دهد، و فرصت . یونان را میدانست

پس از اینکه با زحمات زیاد توانست به نمایندگان رومی اثبات کند  .کافی به آنها بدهد تا در صلح و آزادي به سر برند

که این سیاست عاقالنه است، براي شرکت در بازیهاي برزخی به کورنت، یعنی جایی که مهمترین شهرهاي مهم 

روم پولوبیوس میگوید هر یک از مردان از پهلودستی خود میپرسید که ). (196(دنیاي یونان در آن جمع بودند، رفت 

سناي روم و تیتوس کوینکتیوس سردار، پس از غلبه بر ((و در آنجا توسط جارچی اعالم کرد که .) چه خواهد کرد

فیلیپ و مقدونیه، شهرهاي زیر را آزاد کرده، پادگان خود را از آنها بیرون خواهند برد و بدون انتظار، خراج حکومت 

یعنی تمام آن شهرهاي اصلی )) ، ائوبویا، آخایا، ماگنسیا، تسالیکورنت، فوکیس: آنها را به دست خودشان خواهند داد

قسمت اعظم شرکت کنندگان که نمیتوانستند چنین عمل آزادیبخش بیسابقهاي را باور کنند . یونان که آزاد نبودند

غریو شادي  چنان((چون جارچی آن را دوباره خواند، به قول پولوبیوس، . فریاد کردند که اعالمیه دوباره خوانده شود

بسیاري بر .)) برخاست که آنهایی که امروز به این داستان گوش میکنند بآسانی نمیتوانند عظمت آن را درك کنند

ولی فالمینینوس همان روز دستور  ;صحت و صمیمت اعالمیه شک کردند و پی مکر و حیلهاي پشت آن میگشتند

نجات دهنده ((یونان او را . تمام ارتش او به ایتالیا بازگشت 194عقب نشینی پادگان رومی از کورنت را داد، و تا سال 

. لقب داد، و شادي کنان آخرین روزهاي آزادي خود را آغاز کرد)) و آزادیبخش

III  -  روم فاتح  

بعضی از شهرهایی که روم آزاد کرده بود روزي تحت تسلط آیتولیا بودند، ولی . آیتولیاییها از این ترتیب راضی نبودند

جنگ دوم مقدونی به اتمام نرسیده بود که آیتولیا به آنتیوخوس . ون به اتحادیه آیتولیایی پس داده نشده بودنداکن

پرگامون و المپساکوس، که از شمال گرفتار گلهاي ناآرام و از . سوم متوسل شد که یونان را از چنگ روم خالص کند

سنا قابلترین سردار . دفع خطر آنتیوخوس متوجه روم شدندجنوب مورد تهدید نیروي روزافزون سلوکیها بودند، براي 

سرداران رومی با چند لژیون و . خود، به نام پوبلیوس سکیپیو آفریکانوس، فاتح جنگ زاما، را به کمک آنها فرستاد

. سربازان ائومنس دوم آنتیوخوس را در ماگنسیا شکست دادند و سپس رو به شمال رفتند و گلها را بیرون راندند

ائومنس از ابراز حقشناسی . رومیها سلطه خود را تقریبا بر تمام سواحل مدیترانه مستقر کردند و به ایتالیا بازگشتند

خود نسبت به روم دریغ نکرد، ولی سرزمین اصلی یونان او را، به دلیل اینکه رومیهاي بربر را علیه هموطنان یونانی 

  . خود دعوت کرده بود، خائن خواند

گفته میشد . زل کمکم از اینکه مساعدت نجات دهنده گستاخ غربی خود را پذیرفته بود پشیمان شده بودیونان متزل

که گرچه فالمینینوس و جانشینانش به یونان آزادي داده بودند، لکن از هر شهري که از فیلیپ، آنتیوخوس، یا آیتولیا 

در پیروزي فالمینینوس . آزادي مشابهی در بیم بودندپشتیبانی کرده بود آن قدر غنیمت گرفته بودند که یونانیها از 

در روز اول اسلحه و مهمات : سه روز تمام قطار غنایمی که وي در مصاف گرفته بود از مقابل چشم رومیان میگذشت
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 در روز دوم نه هزار کیلو نقره، هزار و پانصد کیلو طال، و یکصد هزار سکه ;هاي مرمر و برنز و تعداد بیشماري مجسمه

به عالوه، رومیها از طبقات پولدار علیه فقیران حمایت کرده بودند و هنوز . و در روز سوم یکصد و چهارده تاج ;نقره

 یونانیها صلح را به این قیمت نمی. هم میکردند و از هر گونه تظاهرات نزاع طبقاتی جلوگیري به عمل میآوردند

خود را خود حل کنند و آزادانه نسبت به ادعاهاي ارضی یکدیگر خواستند، بلکه مایل بودند آزاد باشند تا منازعات 

دیري نگذشت که دو اتحادیه رقیب اختالف پیدا . خالصه آنکه از سکون و فقدان تحول ناراحت بودند ;اقدام نمایند

راي هر شهر یا دستهاي دعواي خود را به سناي روم عرضه میکرد، و سنا هیئتهایی ب. کردند و به جان هم افتادند

زنجیر . یونانیان این عمل را دخالت در امور خود تلقی میکردند و آن را بندگی میدانستند ;بازرسی و داوري میفرستاد

یوغ خارجی نامرئی ولی واقعی بود، و سال به سال تمام مردم یونان جز ثروتمندان این زنجیر را به نحو بارزتري 

سنا نیز کمکم گوش به سخنان آن . ي زودتر به انتها برسداحساس میکردند و دعا مینمودند که آن نوع آزاد

. سناتورهایی میداد که میگفتند تا روم یونان را کامال تسخیر نکند، صلح و نظم در آنجا برقرار نخواهد شد

. ، فیلیپ پنجم مرد و پسر بزرگش، پرسئوس، پس از مدتی نزاع و خونریزي، تخت پدر را به ارث برد179در سال 

ل صلح و آرامش اقتصاد مقدونی را به صورت اول برگردانده بود، و نسل جدیدي از جوانها براي زمان جنگ هفده سا

رودس نیز با این  ;پرسئوس با سلوکوس چهارم پیمان مودت بست و دختر او را به زنی گرفت. پرورش یافته بود

   .اتحادیه همپیمان شد و قسمتی از نیروي دریایی خود را همراه عروس کرد

ائومنس دوم، از ترس نابود شدن . یونان جشن گرفت و در وجود پرسئوس امید زندهاي علیه قدرت روم مشاهده کرد

در برگشت به وطن، نزدیک . استقالل پرگامون، به روم رفت و سنا را برانگیخت که به خاطر او مقدونیه را نابود کند

بهانه خوبی به دست روم داد که پرسئوس را متهم به و این موضوع  ;بود ائومنس در یک نزاع خصوصی کشته شود

فقط . دسیسه سازي براي کشتن شاه کند، و به دنبال یک سلسله اتهامات سیاسی، سومین جنگ مقدونی آغاز شد

هاي پنهانی همدردي براي او  شهرهاي یونانی نامه ;اپیروس و ایلوریا جرئت فرستادن کمک براي پرسئوس کردند

، آیمیلیوس پاولوس ارتش مقدونی را در پودنا در هم شکست، هفتاد شهر 168در سال . لی نکردندفرستادند، ولی عم

مقدونی را خراب کرد، طبقات عالیه مقدونی را به ایتالیا تبعید، و پادشاهی را به چهار جمهوري خراج گذار، که روابط 

  . تجاري با هم نداشته باشند، تقسیم کرد

اپیروس با خاك یکسان شد و یکصد هزار اپیروسی . ظرف دو سال در اثر بدرفتاري مرد پرسئوس در روم زندانی شد و

رودس چون دخالت عملی در جنگ نداشت بدین ترتیب تنبیه شد که . را به قیمت نفري یک دالر به غالمی فروختند

  . مستملکاتش را در آسیا آزاد کردند و بندر آزاد رقیبی در دلوس تاسیس نمودند

صی پرسئوس به دست رومیها افتاد، و تمام کسانی که به او پیشنهاد کمک یا مرحمت کرده بودند زندانی اوراق خصو

آنها شانزده . هزار نفر از نمایندگان برجسته اتحادیه آخایایی، از جمله پولوبیوس، به ایتالیا تبعید شدند. یا تبعید شدند

نفرت مردم یونان نسبت به روم فاتح بسیار . این مدت مردندسال به حال تبعید به سر بردند، و هفتصد نفر آنها در 

  . عمیقتر از تحسین قبلی ایشان نسبت به روم نجاتبخش بود

تضعیف رودس موجب آن شد که دیگر نتواند دریاي اژه . سختیگري فاتحان نتایجی در بر داشت که روم نمیخواست

تبعید آریستوکراتها زمینه را براي در دست . از نو برقرار شدو دزدي دریایی که تجارت را نابود میکرد . را حراست کند

گرفتن حکومت توسط رهبران افراطی در شهرهاي اتحادیه آخایایی آماده کرد، و مبارزات طبقاتی شاهد یکی از 

و بیچیزان میخواستند که هم . ثروتمندان براي کمک به روم متوسل میشدند. شدیدترین دورانهاي خود شد

، بقایاي تبعیدیهاي آخایایی از ایتالیا بازگشتند و به آنهایی 150در سال . و هم نفوذ روم برانداخته شوندثروتمندان 

روم براي تضعیف قدرت آخایاییها هیئتی را به یونان . پیوستند که بر هم زدن قدرت روم را در یونان میخواستند
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خانمهاي کورنتی با فرو ریختن . یه جدا شوندفرستاد و فرمان داد که کورنت و اورخومنوس و آرگوس از اتحاد

، اتحادیه شروع جنگ آزادیبخش را تصویب 146در سال . سطلهاي زباله بر سر نمایندگان روم به آنها پاسخ گفتند

کرد، به امید اینکه لشکرکشیهاي روم به اسپانیا و افریقا قواي آن کشور را متوجه خارج از یونان بسازد و در نتیجه 

آتش میهن پرستی به قلوب مردم در سراسر اتحادیه لهیب . تواند با شرایط خود صلح را به روم تحمیل کندبراحتی ب

بردگان را آزاد و مسلح ساختند، قرضها را بخشیدند، به فقیران وعده زمین دادند، و مالداران، که در برزخ بین . زد

. ا با اکراه در راه آزادي ریختندسوسیالیسم و روم از ترس میلرزیدند، جواهرات و پولهاي خود ر

جمهوریهاي مقدونی نیز . ولی بئوسی، لوکري، و ائوبویا دلیرانه خود را گرفتار جنگ کردند. آتن و اسپارت جدا ماندند

  . با شورش علنی علیه روم به آنها پیوستند

این دو نیرو کلیه . ستادسناي خشمناك ارتشی به فرماندهی مومیوس و ناوگانی به فرماندهی متلوس به یونان فر

روم یا براي اینکه رقیب . کورنت یعنی قلعه اتحادیه را اشغال کرد 146مقاومتها را در هم شکست و مومیوس در سال 

بازرگانی خود را در مشرق از بین بردارد چنانکه سکیپیوي کهین در همان سال کارتاژ را در مغرب از بین برمیداشت 

شیان یونانی بدهد چنانکه اسکندر در تب داده بود شهر ثروتمند تاجران و پیشهوران را به یا براي اینکه درسی به شور

مومیوس هر چه ثروت که قابل . مردان را همه کشتند و زنان و کودکان را به بردگی فروختند. دست آتش سپرد

پولوبیوس . یکردند، به ایتالیا بردهاي خود را با آنها تزیین م حمل بود، از قبیل آثار هنري که کورنتیها شهرها و خانه

شرح میدهد که چگونه سربازان رومی از تابلوهاي نقاشی معروف به عنوان صفحه بازي نرد و شطرنج استفاده 

بئوسی، . یونان و مقدونیه زیر فرمان یک حاکم رومی متحد شدند. اتحادیه منحل شد، و رهبرانش را کشتند. میکردند

آتن و اسپارت بخشوده شدند و اجازه یافتند که تحت قوانین خود باقی  ;راجگزار روم شدندلوکري، کورنت، و ائوبویا خ

حزب مالکیت و نظم در همه جا سر برافراشت، و هر گونه کوششی در راه به راه انداختن جنگ، انقالب، و . بمانند

  . دندشهرهاي پرآشوب سرانجام روي صلح و آرامش دی. تغییر قانون اساسی در هم شکسته شد

  

پایان سخن

  میراث یونانی ها

  

میراثی براي ملتهاي اروپا و  مرد،و وقتی هم  ;تمدن یونان هنوز نمرده بود و چند قرن دیگر زندگی در پیش داشت

نشینهاي یونانی جوهر هنر و فلسفه هر یک از مهاجر. خاور نزدیک بر جاي گذاشت که در دنیا نظیر نداشته است

یونان را به رگهاي فرهنگی کشورهاي ساحلی به اسپانیا و گل، اتروریا و روم، مصر و فلسطین، سوریه و آسیاي صغیر، 

اسکندریه بندري بود که بار کشتیهاي تجاري و فکر و اندیشه در آن مبادله . و سواحل دریاي سیاه تزریق کردند

ریه و کتابخانه آن آثار و نظریات شاعران، رازوران، فیلسوفان، و دانشمندان یونانی به وسیله از موزه اسکند: میشد

روم میراث یونان را به صورت هلنیستی آن اقتباس . محققان و دانشپژوهان به سوي شهرهاي مدیترانه روان میشد

بک و میزان و موضوعهاي ادبیات شاعرانش از س ;نمایشنامه نویسان مناندروس و فیلمون را تقلید میکردند ;کرد

و بعدها حتی تشکیالت  ;قوانینش بر مبناي قوانین شهرهاي یونانی تدوین شدند ;اسکندریه پیروي مینمودند

هلنیسم بعد از فتح یونان به وسیله روم، همان . سلطنتی نیز برپایه حکومتهاي سلطنتی یونانی شرقی شکل گرفت

به هر جا که روم قدرت خود را بسط میداد انوار . کرد، روم را مسخر ساخت طور که مشرق زمین را در واقع تسخیر

  . تمدن هلنی منتشر میشد
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امپراطوري بیزانس فرهنگ یونانی را با فرهنگ آسیایی پیوند داد و بخشی از میراث یونان را به خاور نزدیک و 

فتند و به اعراب سپردند، و آنها نیز آن مسیحیان سوریه مشعل آن تمدن را به دست گر. اسالوهاي شمالی منتقل کرد

دانشمندان بیزانسی، مسلمان، و یهودي شاهکارهاي یونان را عینا، یا از طریق ترجمه، به . را به افریقا و اسپانیا بردند

از زمان رنسانس : ایتالیا بردند، و در ابتدا فلسفه مکتبیون را عرضه کردند، و سپس التهاب رنسانس را موجد شدند

تمام ملتهاي متمدن، در آنچه بستگی به ((و فرهنگ جدید رسوخ کرده که نون روح یونانی چنان در تمدن تاک

اگر به میراث هلنی خود نه تنها آنچه را که یونانیها اختراع  .))هستندفعالیت ذهنی دارد، جزو مستملکات یونان 

هاي مختلف به ما انتقال دادهاند اضافه  بلکه هر چه را نیز که از فرهنگهاي قدیمیتر اقتباس نموده و از راه کردهاند

هنرهاي دستی ما، فن استخراج معدن، اصول . کنیم، آثار این میراث را تقریبا در تمام شئون زندگی خود مییابیم

قررات دولتی براي تجارت و صنایع همه در جریان مهندسی، فرایندهاي مالی و بازرگانی، تشکیالت کارگري، و م

هاي یونانی بر  دموکراسیها و دیکتاتوریهاي ما به نمونه. تاریخ از روم و به واسطه روم از یونان به ما رسیده است

میگردند، وگرچه توسعه دولتها موجد نظامی از انتخابات شده که هلنیها نمیشناختند، فکر حکومت مسئول در مقابل 

، محاکمه توسط هیئت منصفه، و آزادي فکر، بیان، نوشتن، اجتماع، و اعتقادات مذهبی عمیقانه از تاریخ یونان مردم

این عوامل بیش از هر چیز دیگر باعث امتیاز یونانیها بر شرقیها بود، و به یونانی آن استقالل . سرچشمه گرفته است

. ها نیشخند زندروحی و جد و جهدي را میبخشید که به کرنش و سستی شرقی

فرضیه اصالح نژاد در ازدواج، . ها، ژیمنازیومها و ستادیومها، و بازیهاي اولمپی ما به یونان بر میگردند مدارس و دانشگاه

موضوع خودداري و کف نفس، آیین سالمتی و زندگی طبیعی، و ایدئال کفرآمیز لذت بردن بیشرمانه از تمام حواس، 

اسرار : االهیات مسیحی و تشریفات آن به طور کلی منبعث است از. یونان مییابندصورتبندي تاریخی خود را در 

نظریه یونانیها در باب فرزند خدا، که جان خود را در  ;اوزیریسیمذهبی یونان و مصر، و مراسم الئوسی، اورفئوسی، و 

هاي مذهبی یونانیها، غسل تعمید، قربانی، و غذاي  تشریفات دسته ;س از مرگ قیام میکندراه نجات بشر میدهد و پ

و لوگوس، خلقت، و آتشسوزي غایی دنیا  ;عقاید مربوط به دوزخ، شیاطین، اعراف، توبه، و بهشت نزد یونانیها ;مقدس

و، لعنت و فال، و روزهاي بد یمن و غیره حتی خرافات ما نیز بسیار مدیون غول، لولو، جاد. نزد رواقیون و نوافالطونیان

از آن گذشته، آیا کسی هست که بدون داشتن اطالع درباره اساطیر یونان، ادبیات انگلیسی یا یک قطعه . یونانیهاست

و روم  کومايالفباي غربی از یونان و از راه . فترا بفهمد ادبیات غربی بدون میراث یونانی موجودیت نمییا شعرکیتس

علوم ما با لغتها و اصطالحات یونانی زبانی بینالمللی به وجود آورده  ;زبان ما غربیها پر از لغات یونانی است. آمده است

سبکهاي . ي و جمله بندي همین صفحه، از اختراعات یونانی استدستور زبان و معانی بیان، حتی نقطه گذار ;است

قصیده، نغمه عاشقانه، اشعار تغزلی، داستان کوتاه، مقاله و خطابه و زندگینامه نویسی،  ;ادبی غربی ما یونانی است

. تاریخ، و مهمتر از همه درام ما همه یونانی و باز لغات آنها نیز یونانی است

د، از قبیل کمدي و تراژدي و واریته، یونانی است، و گرچه تراژدي دوره الیزابت منحصر به اصطالحات درامهاي جدی

فرد است، نمایش کمیک تقریبا بدون تغییر از مناندروس و فیلمون از طریق پالوتوس، ترنتیوس، بن جانسن، و مولیر 

  . هستند هاي یونانی خود از زمره غنیترین میراث یونانی نمایشنامه. به ما رسیده است

تا هنگامی که به (مع هذا موسیقی جدید  ;هیچ چیز دیگر یونانی مانند موسیقی آنها به گوش ما غربیها غریب نیست

. از آوازها و موسیقی رقص قرون وسطی مشتق میشد که آن هم تا حدي به یونان باز میگردد) شرق و افریقا بازگشت

هاي مربوط به موسیقی، تا آنجا که ما  و اپرا مدیون رقص جمعی همراه با آواز و درام یونان است، و نظریه اوراتوریو

در نقاشی، . میدانیم، براي اولین بار توسط یونانیها از زمان فیثاغورس تا آریستوکسنوس بتفصیل شرح و بیان شدهاند

کمتر است، ولی در هنر فرسکو خط مستقیمی را از پولوگنوتوس، از طریق دین ما به یونان از هر رشته دیگري 
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ترکیب و تکنیک . اسکندریه و پمپئی، تا به جوتو و میکالنژ و سپس به نقاشیهاي دیواري امروزه میتوان دنبال کرد

استبداد خود را مجسمه سازي تا حد زیادي هنوز یونانی است، زیرا نبوغ یونانی به هیچ هنر دیگري به این شدت مهر 

هر شهراروپایی و امریکایی مراکز . دنیاي امروز بتازگی میخواهد خود را از افسون معماري یونان آزاد سازد. نزده است

در هنر یونان آن . بازرگانی و مالی دارد که شکل یا سرستونهاي خود را از معابد خدایان یونانی اقتباس کرده است

ق کردن مشخصات روحی اشخاص شود نمیبینیم، و آن شیفتگی که هنرمند یونانی دقتی را که باید در ساختن و خل

نسبت به زیبایی و سالمت جسمی نشان میدهد، در مقابل قدرتی که در مجسمه سازي مصري و عمقی که در نقاشی 

 چینی دیده میشود، هنرش را نابالغ جلوه میدهد، لکن درسهایی که مجسمه سازي و معماري عصر کالسیک در

  . اعتدال، خلوص، و هماهنگی میدهد میراث ذیقیمتی براي نژاد ماست

تر از تمدن هر قرن قبل از ولتر است، به این دلیل است که هلنی ))مدرن((اگر تمدن یونان امروزه به نظر ما آشناتر و 

. عت بیان کندبه منطق به اندازه ترکیب و شکل عالقهمند بود و با جسارت میخواست طبیعت را به زبان خود طبی

. آزادي علوم از تعلیمات مذهبی و بسط مستقل تحقیقات علمی جزئی از ماجراي بیپرواي فعالیت مغزي یونانیهاست

هاي مثلثات و حساب استداللی را بنا نهادند و مخروطات را شروع و تکمیل کردند و هندسه  ریاضیدانان یونانی پایه

ذیمقراطیس با فرضیه اتمی . تا زمان دکارت و پاسکال تغییرناپذیر ماند سه بعدي را به چنان کمال نسبی رساندند که

ارشمیدس، در مرزي خارج از مطالعات مجرد، تحوالتی در مکانیک به . خود به علم فیزیک و شیمی روشنایی داد

عدها به آریستارخوس قدمهاي اولیهاي را که کوپرنیک ب. وجود آورد که نامش در سرلوحه مخترعان قرون قرار گرفت

هیپارخوس، توسط کالودیوس بطلمیوس، نظامی در علم نجوم به وجود  .بودآخر رساند برداشت و شاید الهامبخش او 

. اراتستن زمین را اندازهگیري کرد و نقشه آن را کشید. آورد که یکی از فصول برجسته تاریخ تمدن است

ارسطو و تئوفراستوس قلمرو حیوان و گیاه را . ناکساگوراس و امپدوکلس رئوس مطالب فرضیه تکامل را تهیه کردندآ

بقراط علم طب . طبقه بندي کردند، و تقریبا آثار علوي، حیوانشناسی، جنینشناسی، و گیاهشناسی را به وجود آوردند

هروفیلوس و . اي از قوانین آن را شرافت بخشیدهاي فلسفی خالص کرد و با مجموعه را از رازوري و فرضیه

اراسیستراتوس علم تشریح و فیزیولوژي را به مرحلهاي رساندند که، جز در زمان جالینوس، اروپا تا دوره رنسانس 

در کارها و آثار این دانشمندان هواي صاف و مالیم منطق و استدالل استنشاق میشود . روي چنین پیشرفتی ندید

شه انسان احساس بالتکلیفی و بیامنی میکند، از احساسات و اوهام منزه است، شاید اگر شاهکارهاي که، گرچه همی

یونان را تمام و کمال در دست داشتیم، علم این کشور را عالیترین موفقیت و بزرگترین دستاورد ذهنی تمامی 

. بشریت میخواندیم

علوم یونانی خود زاییده . وحه میراث یونانی ما قرار خواهد دادالبته دوستار فلسفه فقط با اکراه علم و هنر را در سرل

فلسفه یونان بود که گستاخانه به مبارزه افسانه رفت و، با عشق و حرارت جوانی، به تحقیق و تتبعی پرداخت که براي 

قادي آمیخته با بشر هرگز طبیعت را با این دید انت. قرنها علم و فلسفه را در جستجو و ماجراآفرینی آنها متحد کرد

یونانیان با اظهار اینکه گیتی داراي نظامی است که بشر میتواند به کنه آن پی . شگفتی تحت مطالعه قرار نداده بود

: منطق را به همان دلیل ابداع کردند که مجسمه سازي را به حد کمال رساندند. ببرد عظمت دنیا را ناچیز نشمردند

یونانیان، که با کنجکاوي به . نظر آنها هم هنر منطق و هم منطق هنر بود هماهنگی، وحدت، توازن، و ترکیب به

دنبال حقایق و فرضیات میگشتند، نه تنها فلسفه را که مخلوق ممتاز مغز اروپایی است به وجود آوردند، بلکه هر 

یزي ناگفته برجاي روش و هر فرضیهاي را که بتوان تصور کرد مورد نظر قرار دادند و از مسائل مهم زندگی چندان چ

. نگذاشتند
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واقعپردازي و نام گرایی، ایدئالیسم و ماده گرایی، توحید، وحدت وجود، الحاد، برابري زن و مرد و کمونیسم، انتقاد 

کانتی و یاس شوپنهاوري، بدویت روسو و ضد اخالقیت نیچه، سنتز سپنسر و روانکاوي فروید کلیه آرمانها و معرفت 

در یونان مردم تنها از فلسفه گفتگو نمیکردند، بلکه طبق . در عصر و سرزمین منشا خود ;دفلسفی در اینجا هستن

پس از گذشت قرنها از پس . مرجع تقلید یونانیان دانشمندان بودند نه مردان رزم و قدیسان: موازین آن میزیستند

رومی، کشیشان مسیحی، طالس، ما اکنون وارث این میراث روحبخش فلسفی هستیم که الهامبخش امپراطوران 

طالب فلسفه مدرسی، بدعت گذاران دوره رنسانس، افالطونیان کیمبریجی، شورشیان عصر روشنگري، و دوستداران 

در همین لحظه شاید در تمام کشورهاي دنیا هزاران روح مشتاق سرگرم خواندن آثار . فلسفه امروزي بوده است

  . افالطون باشند

فساد و نابودي یک . عادات و رسومش تغییر مییابد، ولی به زندگی ادامه میدهد ،ندتمدن نمیمیرد، بلکه کوچ میک

حیات پوست کهنه را به دور  ;تمدن، چون مرگ و میر انسانها، براي پیدایش و نضج تمدن دیگري جاي میپردازد

ذره هواي دانشی که ما تمدن یونانی هنوز زنده است و با هر . میافکند و با جوانه تازهاي مرگ را غافلگیر مینماید

و از تمدن یونانی آن قدر باقی مانده است که عمر هیچ یک از ما براي جذب آن کافی  ;استنشاق میکنیم در حرکت

نقایص این تمدن همه بر ما روشن است جنگهاي دیوانه وار و ظالمانهاش، بردگی بیتحولش، مظلوم واقع . نخواهد بود

. فردگرایی فاسدش و شکست تالم آورش در توام کردن آزادي با نظم و آرامششدن زنانش، فقدان شعایر اخالقیش، 

آنان، در پس تالطم تاریخ . اما آنان که به آزادي، خرد، و زیبایی حرمت میگذارند، به این معایب چندان تکیه نمیکنند

میدس را میشنوند، و از سیاسی، صداي سولون و سقراط، افالطون، و اوریپید، فیدیاس و پراکسیتلس، و اپیکور و ارش

پس از قرنها جدایی، مصاحبت آنان را میجویند و به  ;اینکه چنین مردانی وجود داشتهاند احساس سپاس میکنند

  . یونان به منزله بامداد درخشان تمدن مغرب زمینی مینگرند که با وجود معایبش غذا و روح حیات ماست
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