


  یونان باستان

    

  تاریخ تمدن

  ویل دورانت

     

  كتاب اول 

. م جدول گاھشماري ھمھ تاریخھاي این جدول تقریبي ھستند ق1000 - 3500پیش درآمد اژھاي   
و شاید بتوان گفت كھ زمان  -تاریخي كھ در مقابل نام یك فرد نھاده میشود، زمان رونق آن فرد است 

سال زادن و مردن اشخاص، در مواردي كھ میسر . رونق بسیاري از مردم، حدود چھل سالگي است
ارقام مقابل نام فرمانروایان مربوط بھ سالھاي . پایان كتاب خواھد آمد)) فھرست راھنماي((اشد، در ب

مواجھند آنھایي ھستند كھ فقط در روایات یوناني )) عالمت سوال((سالھایي كھ با . حكومت ایشان است
  . ذكر شدھاند

، فرھنگ ھالسي، فرھنگ مینوسي قدیم:  3000 -  3400عصر نوسنگي در كرت :  9000م  ق
I 3400فرھنگ كوكالدسي  - عصر مفرغ در :  1200 -  3400عصر نوسنگي در تسالي :  2100

:  II 3000فرھنگ مینوسي قدیم، فرھنگ ھالسي، فرھنگ كوكالدسي :  2600 -  3000كرت 
 - 2600نخستین مرحلھ سكونت در تروا، مطابق مدارك موجود :  2870استخراج مس در قبرس 

III 2350نگ مینوسي قدیم، فرھنگ ھالسي، فرھنگ كوكالدسي فرھ:  2350 - فرھنگ :  2100
I 2200مینوسي میانھ، فرھنگ ھالسي، فرھنگ كوكالدسي  -  2100عصر مفرغ در قبرس :  1200

، ظھور نخستین گروه IIفرھنگ مینوسي میانھ، فرھنگ ھالسي، فرھنگ كوكالدسي :  1950 - 
فرھنگ مینوسي میانھ، :  1600 -  1950س در تسالي عصر م:  1600 -  2100كاخھاي كرت 

: 1500 - 1600انھدام نخستین گروه كاخھاي كرت : III 1900فرھنگ ھالسي، فرھنگ كوكالدسي 
، ظھور دومین گروه كاخھاي I، فرھنگ كوكالدسي )موكنایي(فرھنگ مینوسي اخیر، فرھنگ ھالسي 

 1500دگذاري شھر آتن بھ دست ككروپس بنیا:  1582عصر مفرغ در تسالي :  1200 -  1600كرت 
:  II 1450  - 1400، فرھنگ كوكالدسي)موكنایي(فرھنگ مینوسي اخیر، فرھنگ ھالسي :  1400 - 

فرھنگ :  1200 - 1400عھد دئوكالیون و طوفان بزرگ : 1433انھدام دومین گروه كاخھاي كرت 
ر كاخھاي تیرونس و موكناي ، ظھوIII، فرھنگ كوكالدسي)موكنایي(مینوسي اخیر، فرھنگ ھالسي 

عصر فرمانروایي قوم آخایایي بر :  1100 -  1300بنیادگذاري شھر تب بھ دست كادموس : 1313
; تسئوس در آتن، اودیپ در تب:  1250ھراكلس : 1209 - 1261آمدن پلوپس بھ الیس :  1283یونان 

ر تروا، عصر ششمین دوره سكونت در شھ:  1183 - 1250مینوس و دایدالوس در كنوسوس 
بر تخت نشستن :  1200جنگ مخالفان ھفتگانھ تب :  1213سفر آرگونوتھا :  1225پھلوانان ھومري 
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حملھ دوریھا بھ :  1104بر تخت نشستن اورستس :  1176محاصره تروا :  1183 -  1192آگاممنون 

  فصل اولیونان 

  

  كرات

I  - مدیترانھاي  

چون اقیانوس اطلس و جبل طارق را پشت سر گذاریم و بھ آرامترین دریاھا، مدیترانھ، پا نھیم، 
ما، بھ سان غوكان گرد بركھ، در : ((افالطون گفتھ است. بیدرنگ بھ صحنھ تاریخ یونان میرسیم

، و حتي در ھاي این دریا یونانیان، قرنھا قبل از میالد، در كناره.)) ھاي این دریا ساكن شدھایم كناره
از آن . دورماندھترین سواحل آن، كوچنشینھایي ناپایدار، كھ در میان بربریان محاط بودند، برپا كردند

در فرانسھ، و تقریبا ) نیكایا(و نیس ) ماسالیا(ھمروسكوپیون و امپوریون در اسپانیا، مارسي : جملھاند
افریقاي (یي پر رونق در كورنھ كوچنشینان یوناني شھرھا. ھمھ جا در ایتالیاي جنوبي و سیسیل

بھ وجود آوردند، و تالش بي آرام آنان، در آن زمان نیز مانند ) دلتاي رود نیل(و نوكراتیس ) شمالي
اینان براي بازرگاني پر دامنھ . ھاي دریاي اژه و سواحل آسیاي صغیر را بھ شور افكند قرن ما، جزیره

و دریاي ) پروپونتیس(و دریاي مرمره ) ھلسپونتوس( ھاي داردانل خود شھرھا و آبادیھایي در كرانھ
از این رو دنیاي یونان باستان بسیار پھناور بود، و شبھ جزیره یونان فقط بخشي . سیاه بنیاد نھادند

  . كوچك از آن بھ شمار میرفت

 دومین گروه تمدنھا در مدیترانھ ظھور یافت، ھمچنانكھ قبال نخستین گروه در امتداد رودھاي مصر و
بینالنھرین و ھند بھ بار آمد، و مقدر بوده است گروه سوم تمدنھا در سواحل اقیانوس اطلس درخشیدن 

چھ شد كھ چنین شد آیا پیدایش . ھاي اقیانوس آرام پدیدار شود گیرد، و محتمال گروه چھارم بر كناره
ند اكنون، بارانھاي تمدن مدیترانھاي زاده آب و ھواي مساعد سواحل این دریاست در آن زمان ھم، مان

  . زمستاني خاك سرزمینھاي پیرامون مدیترانھ را میپروردند و یخبندانھاي مالیم مردم را برمیانگیختند

تقریبا در تمام سال، آدمي میتوانست در فضاي باز، زیر آفتاب گرمي كھ ھیچ گاه طاقت فرسا نمیشد، 
ھاي  یچ روي، از لحاظ حاصلخیزي، با درهبا اینھمھ، خاك جزایر و سواحل مدیترانھ بھ ھ. بھ سر برد

رسوبي گنگ و و دجلھ و فرات و نیل برابري نمیكند، و امكان دارد كھ كم آبي تابستاني بسي زود آغاز 
بنھاي بسیار در زیر پوستھ نازك خاك بھ  - در منطقھ مدیترانھاي، صخره . شود یا بسیار دیرنده شود

از این رو، این سرزمینھاي تاریخي در بارآوري نھ بھ . ندكمین نشستھاند و كشاورزي را دشوار میكن
پاي شمال اعتدالي و نھ بھ گرد جنوب استوایي رسیدند، و كشاورزان پرشكیب آن سامان، كھ بھ لطایف 

از خاك بھرھاي میگرفتند، رفتھ رفتھ از كار خود خستھ شدند، دست از شخم زدن كشیدند، و بھ 
از آن پس نیز بر آسایش دست نیافتند، زیرا ھر لحظھ انتظار میرفت . رویانیدن زیتون و تاك پرداختند

كھ، در طول یكي از صدھا چینھ فرو رفتھ زمین، زلزلھاي خاك را در زیر پاي مردم بشكافد، آنان را 
بر روي ھم میتوان گفت كھ آب و ھواي مساعد، زاینده . بترساند، و بھ دینداري زودگذري سوق دھد

  . ، و احتماال ھیچ تمدني معلول آب و ھوا نیستتمدن یوناني نبود
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منظري زیبا داشتند و با رنگھاي تغییرپذیر : آنچھ مردم را بھ دریاي اژه كشانید، جزایر این دریا بود
ھاي سایھ زده خود، كھ ھمچون معابد سر از دریاي آینھ گون برآورده بودند، ھر دریانورد افسرده  كوه

آدمي چون بر اژه كشتي ; ري از این دلكشتر در كره زمین كمیاب استمناظ. را بھ شور میانداختند
براند، در مییابد كھ چرا ساكنان سواحل و جزایر دریاي اژه خاك خود را حتي از جان خود بیشتر 

جزایر دریاي اژه، جواھر  .میانگاشتنددوست میداشتند و، مانند سقراط، جالي وطن را تلختر از مرگ 
آسا، در ھر سو افشانده شده بودند و از یكدیگر فاصلھ اندكي داشتند، چنان كھ كشتي بھ ھر سو كھ 

ھرگز بیش از حدود شصت كیلومتر از خشكي دور  - بھ خاور و باختر یا بھ شمال و جنوب  -میرفت 
ھا، ھمانند كوھستانھاي شبھ جزیره  این جزیره. یانوردان را سخت خوش میآمدنمیماند، و این ھم در

ھاي دور، مرتفعترین نواحي سرزمین پیوستھ وسیعي بودند كھ بتدریج در دریاي  یونان، در گذشتھ
خیره سر غرق شد و فقط این جزایر را باقي گذاشت تا با قلل خود بھ مسافران دور افتاده خوشامد 

برج دیده باني، كشتیھاي كھن را، كھ البتھ قطبنما نداشتند، راھنمایي كنند و بھ یاري گویند و، چون 
جریان مركزي نیرومندي از دریاي سیاه بھ دریاي اژه . بادھا و آبھا كشتیران را بھ مقصدش برسانند

بادھاي موسمي شمال باختري منظما . میرفت، و جریانھاي ساحلي گوناگوني بھ سوي شمال روان بود
در تابستان میوزیدند و بھ كشتیھایي كھ براي فراھم آوردن غالت و ماھي و پوستھاي نرم از دریاي 

بود، و  در مدیترانھ میغ نادر .بازگردندسیاه دور میشدند كمك میكردند تا بآساني بھ بنادر جنوبي خود 
بادھاي ساحلي، بر اثر آفتاب دایم، ھمواره در جھات گوناگون میورزیدند، بھ طوري كھ انسان 

میتوانست، تقریبا در ھمھ بنادر و ھمھ فصول، بامدادان با نسیمي رھسپار شود و شامگاھان با نسیمي 
  . بازآید

. فنیقیان مال اندوز و یونانیان ذوحیاتین، در این آبھاي فرخنده، فن و علم ناوبري را ترقي دادند
كشتیھایي ساختند بزرگتر و تندروتر و راحتتر از ھمھ كشتیھایي كھ تا آن زمان در مدیترانھ سیر وسفر 

ھاي بحري  م آرام راهپس، با وجود دزدان دریایي و حوادث نامنتظر و رنج آور دریا، آرا. كرده بودند
یا از طریق ) توروس(و صور ) سیدون(و صیدا ) كوپروس(از طریق قبرس  - اروپا و افریقا بھ آسیا 

ھاي دراز و توانفرسفا و مخاطرھآمیز بري شد و  با صرفھتر از راه -دریاي اژه و دریاي سیاه 
اھمیت انداخت، پس، تجارت  ھاي بري تردد میكردند، از بازرگاني مصر و خاور نزدیك را، كھ در راه

مصر و سپس بین النھرین و . بھ طریق نوي افتاد، جمعیت فزوني گرفت، و ثروتھاي جدیدي فراھم آمد
امپراطوري خود را، كھ مركب از شھرھایي در ) فوینیكھ(پس از آن ایران بھ ضعف گراییدند، فنیقیھ 

  . یونان مانند گلیتر و تازه شكفتامتداد ساحل افریقا و سیسیل و اسپانیا بود، از كف داد و 

II - بازیافتن كرت   

سرزمیني است خوش و پرمایھ، . در میان دریایي ھمچون لعل روان، سرزمیني ھست بھ نام كرت((
این وصفي است كھ ھومر محتمال نھ قرن قبل .)) محاط در آب، با مردمي بیرون از شمار و نود شھر

گرچھ این شاعر یوناني كرت را از یاد نبرده بود، یونانیان آن زمان . از جزیزه كرت میكند میالداز 
تقریبا فراموش كرده بودند كھ روزگاري این جزیره پر ثروت، ثروتي بیشتر داشت و با ناوگاني 

خشي از شبھ جزیره یونان سلطھ میورزید و، سالي ھزار پیش نیرومند بر قسمت اعظم دریاي اژه و ب
در اشعار ھومر سخن از عصري . از محاصره تروا، یكي از ھنریترین تمدنھاي تاریخ را بھ بار آورد

شاید منظور ھومر از . طالیي میرود با مردمي متمدنتر از مردم عھد آشفتھ شاعر، و حیاتي پیراستھتر
زیرا ھمان قدر كھ ھومر از عصر . ، عھد فرھنگ اژھاي یا كرتي باشداین عصر طالیي فراموش شده

  . ما دور است، فرھنگ اژھاي ھم از عصر او دور بود
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اینجا جزیرھاي است . بازیافتن تمدن از كف رفتھ كرت یكي از توفیقھاي عمده باستانشناسي جدید است
خوش است، و كشتزارھا و ھوایش ; )كوكالدس(بیست بار بزرگتر از وسیعترین جزایر سیكالد 

میان راه فنیقیھ بھ . ھاي گوناگون بھ بار میآوردند ھایش، كھ روزگاري جنگلپوش بودند، فراورده كوه
ارسطو بھ وضع . ایتالیا، و مصر بھ یونان واقع است، و از لحاظ تجارت و جنگ وضعي حساس دارد

ا بھ تدارك امپراطوري اژه قادر مینوس ر((مساعد كرت اشاره كرده و متذكر شده است كھ این وضع 
محققان عصر جدید داستان مینوس را، كھ ھمھ نویسندگان كالسیك واقعي میشمردند، قصھ .)) كرد

تا شصت سال پیش، رسم بر این بود كھ، موافق نظر گروت، ھجوم قوم دوري یا ; پنداشتند و رد كردند
میالدي، تاجري كرتي، كھ ھمنام شاه  1878در . مسابقات اولمپي را آغاز تاریخ تمدن اژھاي بینگارند

باستاني كرت بود و مینوس كالوكایرینوس خوانده میشد، در دامنھ كوھي واقع در جنوب كاندیا، اشیاي 
شلیمان، كاوشگر بزرگ كھ كمي قبل از آن موكناي و تروا را از . عتیق را از زیر خاك بھ در آورد

آن محل رفت و آنجا را موضع شھر كھنسال كنوسوس  بھ دیدن 1886دل خاك بیرون كشیده بود، در 
اما مالك بھ چانھ زدن پرداخت . پس، در صدد كاوش برآمد و با مالك آن محل وارد مذاكره شد. دانست

شلیمان كھ قبل از اشتغال بھ باستانشناسي، سوداگري كرده بود، بھ خشم كناره . و در سودجویي كوشید
  . یگري از كف داد و چند سال بعد درگذشتگرفت و فرصت را براي كشف تمدن د

، باستانشناس انگلیسي، دكتر آرثر اونز در آتن موفق بھ خرید تعدادي سنگ منقش شد كھ 1893در 
نگاشتھ روي سنگھا، كھ بھ گمان او خط  -تصویر . زنان یوناني آنھا را بھ عنوان تعویذ بھ كار میبردند

پس، . وان خواندن آنھا را نداشت، كنجكاوي او را برانگیختندكرتي باستان بودند و ھیچ یك از محققان ت
ھاي دیگري از آن  سرانجام، نمونھ. بھ كرت رفت، پروانھ گرفت، و در اكناف جزیره بھ تكاپو پرداخت

قسمت دیگري از محلي را كھ  1900یك قسمت و در  1895ھا بھ دست آورد و در  نگاشتھ - تصویر 
وي آتن ھمانا كنوسوس دانستھ بودند خرید و در موسم بھار، مدت نھ شلیمان و باستانشناسان فرانس

ھفتھ، با یكصد و پنجاه تن بھ حفاري دست زد و گرانمایھترین گنجینھ تحقیقات تاریخي جدید، یعني كاخ 
ھیچ یك از آثار عتیقي كھ تا آن زمان شناختھ شده بود، از لحاظ . مینوس، را از دل خاك بیرون آورد

میتوان این قصر را ھمان البیرنت تقریبا بي پایاني . یدگي، با این ساختمان برابري نمیكردفراخي و پیچ
روي . دانست كھ در حكایتھاي كھن مینوس، دایدالوس، تسئوس، آریادنھ، و مینوتاوروس آمده است

 ھزاران مھر و لوحھ گلیني كھ در قصر و بناھاي دیگر بھ دست آمد ھمان خطي كھ اونز را بھ جستجو
ھا، بھ بركت آتشسوزیھایي كھ در عھود ماضي، قصرھاي  این مھرھا و لوحھ. واداشتھ بود، دیده میشد

ھا را، كھ  نگاشتھ - كنوسوس را منھدم كرد، در دل خاك از گزند روزگار مصون ماندند و تصویر 
   .ندندرسا>"href="f0200091.htmھنوز خوانده نشده و داستان بدوي اژه را فاش نكردھاند، بھ ما 

در آن حال كھ اونز در كنوسوس كار میكرد، . سپس دانش پژوھان از كشورھاي بسیار بھ كرت شتافتند
بھ معني (در ھاگیا تریادا ) ھالبھر، پرنیھ، ساوینیوني، و پاریبني(گروھي از ایتالیاییھاي مصمم 

شده بود از خاك ھاي روشني از زندگي كرتي بر آن نقش  ، تابوتي سنگي كھ صحنھ)))تثلیث مقدس((
. بھ در آوردند و، در فایستوس، كاخ عظیمي كھ فقط كوچكتر از كاخ شاھان كنوسوس بود كشف كردند

در ھمین زمان، دو امریكایي بھ نام سیگر و بانو ھاز، در واسیلیكي، موخلوس، و گورنیا بھ اكتشافاتي 
پاالیكاسترو، پسوخرو، و ) ھوگارت، بوزنكت، داكینز، و مایرز(كاوشگران انگلیسي . نایل آمدند

كرتیان خود نیز بھ كاوش عالقھمند شدند و كسانتودیدیس و ھاتزایداكیس در منازل . زاكرو را كاویدند
آري، . ھا و مقابر باستاني آركالوخوري، تولیسوس، كوماسا، و خامایزي بھ حفاري پرداختند و مغازه

از ملل اروپا در زیر لواي علم اتحاد كرده در ھمان عصري كھ كشورداران آماده جنگ میشدند، نیمي 
  !. بودند
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را  - ھا، و برجستھ كاریھا  ھا، مھرھا، ظرفھا، فلزات، لوحھ كاخھا، تصویرھا، مجسمھ -این اشیا 
ھاي پیشین نسبت داد طبقھ بندي اونز، كھ در جریان  چگونھ باید طبقھ بندي كرد و بھ كدام یك از دوره

ھا  كھ یافتھ تشخیص عمق محلي: پژوھشھاي بعدي مورد تایید قرار گرفت، بر چند ضابطھ استوار بود
ھا با مصنوعات مشابھي كھ  مقایسھ یافتھ; ھا از لحاظ شكل و سبك چگونگي یافتھ; را در بر داشتھ است

اونز با شكیبایي در زیر كاخ كنوسوس بھ . در جاھاي دیگر بھ دست آمده و قدمت آنھا معین شده است
ادف شد و از كار باز ھاي دست نخورده مص اما، در عمق سیزده متري، با صخره. كاوش دست زد

آثار نیمھ پایین محل كاوش متعلق بھ عصر نوسنگي بود، مشتمل بر انواع ابتدایي ظرفھاي سفالي . ماند
ھاي گلي و سنگي االھگان  دست ساخت منقش بھ خطوط تزییني ساده، قطعات دوك نخریسي، مجسمھ

چ گونھ اشیاي مسي یا مفرغي در میان آنھا، ھی. درشت سرین، و ابزارھا و سالحھایي از سنگ صیقلي
اونز، از طبقھ بندي ظرفھاي سفالي و برابري آثار كرت با آثار بین النھرین و مصر  .نداشتوجود 

آن . سھ عصر دانست باستان، فرھنگ كرت را آغاز دوره نوسنگي تا شروع دوره تاریخي شامل
  عصرھا را عصر مینوسي قدیم و عصر مینوسي میانھ و عصر مینوسي اخیر خواند، و ھر 

   .كردسھ مرحلھ تقیسم 

ھا، از پیدایش فرھنگ جدیدي  بھاز پایگاه باستانشناسي، ظھور مس در آثار اولین یا پایینترین چینھ خرا
كرتیان، در پایان عصر مینوسي قدیم، آمیختن مس و قلع را میآموزند، . در دوره نوسنگي حكایت میكند

در مرحلھ اول عصر مینوسي میانھ، قدیمترین قصرھا برپا . و این بھ منزلھ آغاز عصر مفرغ است
ھاي مجلل با اطاقھاي فراوان و انبارھاي امیران كنوسوس و فایستوس و مالیا براي خود سرا: میشود

كھ چشمان مغرب  -ھاي گوناگون و محرابھا و معابد و مجاري عظیم فاضالب  بزرگ و كارگاه
ظرفھاي سفالین رنگارنگ ساختھ میشود، دیوارھا . بھ وجود میآورند - زمینیان خود بین را خیره میكند 

ھاي عصر پیشین، كتابتي مركب از شكلھاي  تھنگاش - با تصاویر دلربا جان میگیرند، و از تصویر 
در پایان مرحلھ دوم عصر مینوسي میانھ، فاجعھاي غریب روي میدھد و آثار . ساده فراھم میآید

تو گویي زمین تكاني  - كاخ كنوسوس فرو كوبیده میشود : نامبارك خود را در چینھ باقي میگذارد
د گاھي از بد روزگار مصون میماند، قرار خورده یا مورد ھجوم شھر فایستوس، كھ قصرھایش چن

اما لختي بعد، فایستوس، موخلوس، گورنیا، پاالیكاسترو، و بسیاري از شھرھاي دیگر  - گرفتھ است 
ظرفھاي سفالي این عھد از خاكستر پوشیده ; جزیره كرت نیز دستخوش انھدامي از ھمین گونھ میشوند

مرحلھ سوم عصر مینوسي میانھ، . ھاي مواد ماالمالند دهھاي كالن انبارھا از خاشاك و خر شده، و خنبھ
دوره ركود نسبي است، و شاید بتوان گفت كھ در این زمان، دنیاي مدیترانھ جنوب خاوري، بر اثر 

  . بھ مصر، دچار پریشاني مداوم است) ھوكسوسھا(ھجوم ھیكسوسھا 

ابر ھر حادثھاي بردبار است، انسانیت كھ در بر. در عصر مینوسي اخیر، زندگي از نو آغاز میشود
در كنوسوس، . امید خود را باز مییابد، دلیر میشود، و بار دیگر دست بھ ساختن و پرداختن میزند
این مساكن شاھانھ، . فایستوس، تولیسوس، ھاگیاتریادا و گورنیا قصرھاي جدید زیباتري بھ وجود میآید

 پریكلس ه، از ثروتي كھ یونان پیش از عصربا عمارات پنج اشكوبي وسیع پرمھابت و تزیینات پرشكو
در محوطھ كاخھا تماشاخانھ برپا میكنند، و منظره جدال مرگبار . ھرگز بھ خود نمیبیند خبر میدھد

ھاي اشرافي این خانمھا و آقایان را،  چھره; ندمردان و زنان گالدیاتور، خانمھا و آقایان را سرگرم میك
كھ بارقھاي از ھوش دارد، ھنوز ھم میتوان بر فرسكوھاي درخشان دیوارھاي باقیمانده از آن دوران 

در سراسر جامعھ، احتیاجات افزوني میگیرند، ذوقھا پیرایش مییابند، و ادبیات تابناك . تماشا كرد
در بارگاه سلطان ولولھ افتاده . و صنعت، بھ آسایشي نایل میآیندتنگدستان، بھ بركت صدھا فن ; میشود
ھنرمندان پیكر ; دبیران از كاالھایي كھ ھمواره میآیند و پخش میشوند، صورت بر میدارند: است

دیوانساالران واالمقام بھ كنكاش ; میتراشند، صورت مینگارند، سفال میسازند، و نقوش میآفرینند
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در ھمان ; ري مینشینند، و احكام را با مھرھاي خوش ساخت خود مزین میكنندمیپردازند، بر مسند داو
ھاي سینھ باز ھوسانگیز  حال، شاھزادگان باریك میان بادوشسھایي كھ خود را بھ گوھر آراستھ و جامھ

قرن . در بر كردھاند، در مجلس ضیافت سلطنتي، كھ میزھایش از مفرغ و زر میدرخشد، گرد میآیند
  . م اوج تمدن و عصر طالیي و كالسیك كرت است انزدھم قشانزدھم و پ

III  - بازسازي تمدن كرت  

را نسبت بھ استخوانھاي پراكنده كرت معمول داریم و این فرھنگ مرده را  كوویھاگر بر آنیم كھ شیوه 
از آثار بازماندھاش باز سازیم، باید بھ یاد آوریم كھ دست بھ كار بسیار دشواري میزنیم، زیرا باید مواد 

جامد و پاره پاره را، كھ دیرگاھي است مردھاند و جز حركتي مصنوعي ندارند، با تخیل، واجد 
از این رو، كرت باطنا ھمچنان بر ما مجھول خواھد ماند، مگر آنكھ . جاندار از كف رفتھ كنیم استمرار

  . پیدا شود و الواح راز پوش آن را بخواند شامپولیونكسي چون 

  مردان و زنان  -1

ز تصویرھاي ایشان برمیآید، بھ تبر دودم، كھ از عالیم دیني برجستھ آنان است، چنانكھ ا كرتیان
تنھ مردان و زنان، بي تفاوت، بھ كمري باریك، كھ از مد عصر ما نیز افراطیتر ; شباھت غریب دارند

پیكرھایشان الغر و نرم و، چون . حركاتشان پرلطف مینماید. ھمھ كوتھ باالیند. است، ختم میشود
زنان، كھ . پوست آنان بھ ھنگام زادن سفید است. ورزشكاران، از تناسب برخوردار است بدنھاي

اما مردان، كھ در زیر آفتاب در . مظھر سایھ میباشند، طبق رسوم، سیماھایي باز و پریده رنگ دارند
كس، را، فوینی) ھمچنین مردم فنیقیھ(پي روزي میكوشند، چنان سوختھ و سرخ گونند كھ یونانیان آنان 

طول سر انسان كرتي از عرض آن بیشتر است، . مینامند)) سرخ پوستان((یا )) مردم ارغواني((یعني 
 .ندھست)) نژاد مدیترانھاي((بھ سان ایتالیاییھاي شاخھاي از . و اجزاي چھره او مشخص و ظریفند

بخشي را بھ ; مردان، و نیز زنان، بخشي از موي خود را چنبروار در باالي سر یا گردن گرد میآورند
ھاي  زنان كاللھ. ھا یا سینھ میریزند شكل طره، روي پیشاني میافشانند، و بخشي را میبافند و روي شانھ

تیغھاي متنوع بھ كار میبرند  گیسو را با روبان میآرایند و مردان، براي آنكھ چھره را پاك نگاھدارند،
  . و حتي در گور ھم تیغ را از خود جدا نمیكنند

مردان بیشتر اوقات برھنھ سرند، ولي گاھي سر را با دستارھا یا . ھا غریبند ھا نیز مانند قیافھ جامھ
ھاي اوایل قرن بیستم بھ سر  ھاي مجلل بھ سبك كاله ھاي گرد تھ پھن میپوشانند، و زنان كاله كاله

اما، افراد طبقات باال، در مواردي، كفشھاي چرمین سفید بھ پا . پاھا معموال پوششي ندارند. میگذارند
ھاي  ھاي كفشھا، مھره ھاي كفشھاي خود را از سر ذوق قالبدوزي میكنند و از تسمھ زنان لبھ. میكنند

وتاھي بھ كمر میبندند و، و مردان معموال باالتنھ را نمیپوشانند، فقط دامن یا پاچین ك. رنگین میآویزند
دامن مردان كارگر چاكدار است، و دامن بزرگان و مردان . از روي حجب، پارچھاي روي آن میكشند

مردان، گاه گاه، زیر جامھ . و زناني كھ در مجالس تشریفاتي حضور مییابند تقریبا بھ زمین میرسد
كمر را سخت میبندند، زیرا ھم مردان  ;میپوشند و در زمستان روپوشي از پشم یا پوست در بر میكنند

ھاي  زنان دوره. و ھم زنان اصرار دارند كھ الغر شوند و بھ ھیئت یك مثلث درآیند، یا چنان بنمایند
بعد، براي آنكھ در این باره با مردان رقابت كنند، از شكمبندھاي توانفرسا سود میجویند و، بھ این 

ن كفل چین میدھند و سینھ عریانشان را بھ سوي آفتاب باال وسیلھ، دامن خود را با ظرافت در پیرامو
ھاي زنان یا باید برھنھ باشد یا فقط با زیرپوشي  یكي از رسوم خوش كرتیان این است كھ سینھ. میآورند
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سینھ بند را در زیر سینھ تنگ میبندند و ! این رسم ھم بر كسي ناگوار نیست - بدن نما پوشیده شود 
گاھي، براي آنكھ بر جذابیت خود بیفزایند، سینھ بند را . ت دایرھاي باز میگذارندباالي آن را بھ صور

. آستینھا كوتاه و گاھي باد كرده است. بھ وجود میآورند مدیسي بھ گردن میرسانند و یقھاي بھ سبك
دامن، چیندار و بھ رنگھاي شادیبخش است و از سرین بھ پایین بتدریج گشاد میشود و خود را بخوبي 

ھماھنگي دلپذیر الوان و . ھاي فلزي یا چنبرھاي افقي در زیر آن نھادھاند توگویي كھ پره -نگاه میدارد 
لیقھ بخوبي از پوشاكھاي زنان كرتي برمي آید، زیبایي سابقھ بسیار داشتھ لطف نگاره و ظرافت س

كرتیان از این لحاظ در یونانیان نفوذي نكردند، ولي مدھاي ایشان بعدا در پایتختھاي اروپاي . است
جدید رواج یافت، چنانكھ حتي باستانشناسان خشك یك زن كرتي را كھ پیكرش بر دیواري كھن نقش 

این زن، با سینھ درخشان و گردني خوش حالت و دھان شھوتانگیز و . یسي نام دادندشده است، پار
بیني جسارتآمیز و جاذبھ اغوا كننده، بھ حالتي ملیح نشستھ و، ھمانند بزرگاني كھ در كنار او قرار 

  . چشم دوختھ است -كھ ما ھیچگاه نخواھیم دید  -دارند، بھ منظرھاي 

لطف و شوري را كھ زنان بھ زندگي میدادند در مییافتند و از این رو، آشكار است كھ مردان كرت قدر 
در میان آثار باقیمانده كرت، . براي افزایش دلربایي ایشان، وسایل گرانمایھ برایشان فراھم میكردند

سنجاقھاي زلف از مفرغ و طال، سنجاقھاي آرایشي مزین بھ پیكر حیوانات و  -جواھر فراوان است 
ھا یا فنرھایي از طالي ملیلھ كھ با زلف  آراستھ بھ سرھایي از بلور یا در كوھي، چنبره گلھاي زرین یا

ھا و آویزه ھایي كھ از  میآمیزد، سربندھا یا نیمتاجھایي از فلزات گرانبھا كھ موھا را بھ ھم میبندد، حلقھ
انگشترھایي از نقره  ھا و زنجیرھاي سینھ، دستبندھا و بازوبندھا، ھا و مھره گوش آویختھ میشود، لوحھ

آنان : مردان ھم برخي از این گوھرھا را بھ خود میآرایند. و سنگ طلق و انواع عقیق و یاقوت و طال
كھ تھیدستند، گردنبندھا و دستبندھایي از سنگھاي معمولي بھ كار میبرند، و آنان كھ توانگرند، از 

)) ساقي((پیكر مشھور . میكنندھاي بزرگ منقش بھ نقشھاي مناظر جنگ و شكار استفاده  حلقھ
در تمام شئون . بازوبندي پھن از احجار گرانمایھ بر بازوي چپ، و دستبندي عقیق نشان بر مچ دارد

  . زندگي كرتي، مردان خودبینترین و واالترین ھیجانات خود، یعني شوق بھ زیباسازي، را بروز دادند

بشر، گویاي تعصب دوران پدر ساالري  براي مشخص كردن تمام نوع)) مردان((استفاده از لفظ 
زن . است، و بسختي برازنده حیات اجتماعي كرت، كھ تقریبا بر مدار مادر ساالري میگشت، میباشد

نشاني از محدود كردن زن در ; مینوسي ھیچ نوع انزواي شرقي از قبیل پرده و حرم را نمیپذیرد
بي تردید، زن كرتي، مانند بسیاري از . استقسمتي از خانھ، یا صرفا كار در منزل، بھ دست نیامده 

اما در خارج خانھ، در . پارچھ و سبد میبافد، گندم میساید و نان میپزد: زنان كنوني، در خانھ كار میكند
ھا نیز كنار مردان تن بھ كار میدھد، در اجتماعات، آزادانھ با مردان معاشرت  مزرعھ و كوزه گرخانھ

دانھاي مسابقھ در صف اول مینشیند و، چنان چون زني دلزده از ستایش، ھا و می میكند، در تماشاخانھ
از این رو، ھنگامي كھ مردم كرت بھ آفریدن خدایان خود آغاز میكنند، . در جامعھ كرتي حضور مییابد

  . بیشتر آنھا را بھ شكل زنان خود میسازند

است، در برابر یادگارھاي زن  محققان متین، كھ دلھایشان پنھاني و پوزش خواھانھ شیفتھ نقش مادر

  جامعھ  -2كرتي سر 

ھا منقسم شده است، و در ھر  جزیرھاي است كھ بھ وسیلھ كوه: در فرض، كرت را اول چنین میبینیم
دھكده، طایفھاي كوچك بھ ریاست یك تن در استقالل بھ سر میبرد و، بھ شیوه انسانھا، با حسادت، بھ 

سپس رھبري مصمم پدید میآید و، از یگانھ . ا آنھا میستیزدھاي دیگر مینگرد و ھمواره ب طایفھ
گردانیدن چند طایفھ، ملكي بھ وجود میآورد و، در كنوسوس و فایستوس و تولیسوس و شھرھاي 
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جنگھا كم شمارتر، ولي دامنھ دارتر، و كشتارھا . دیگر، براي خود قصرھایي دژمانند بنا میكند
سر ضبط تمام جزیره با یكدیگر میجنگد و كنوسوس پیروز عاقبت، شھرھا بر . ماھرانھتر میشوند

دزدان دریایي را سر میكوبد، ; شھر پیروز ناوگاني ترتیب میدھد و بر دریاي اژه سلطھ مییابد. میشود
بنیاد نھادن . مانند یكي از پریكلسھاي اولیھ -خراج میگیرد، كاخ میسازد، و بھ حمایت ھنرھا برمیخیزد 

   .داريمان قدر دشوار است كھ نگاھداري تمدن بدون برده تمدن بدون غارتگري ھ

شاه، براي . ھا طنین انداز است، بر زور و دین و قانون استوار است اقتدار شاه، بدان سان كھ در خرابھ
بھ میانجي كاھنان، بھ : د، بھ سود خود، خدایان را بھ كار بد وا میداردآنكھ فرمانبرداري را آسانتر كن

. است و قوانیني را مقرر میدارد كھ از این خدا دریافتھ است ولخانوسمردم میگوید كھ او از نسل 
یستھ و بخشنده یابند، نھ سال پس از آغاز سلطنت او، بار دیگر او را تدھین كاھنان اگر شاه را شا

شاه تبر دودم و گل زنبق را، كھ بعدھا نشانھ حكومتھاي . میكنند و اقتدارات االھي را بھ او میسپارند
 روم و فرانسھ شدند، بھ عنوان رمز قدرت خود اختیار میكند و، چنانكھ از الواح باقیمانده بر میآید،

قسمتي از غالت و . رتق و فتق امور حكومت را بھ ھیئتي از وزیران و كاتبان و دبیران میسپارد
ھاي كالن میانبارد و بھ خدمتگزاران  روغن و شراب مردم را بھ نام مالیات از آنان میستاند و در خمره

ار اختالف شوند، ھاي برگزیده او دچ در ھر موردي كھ دادگاه. خود، بھ جاي پول، از این مواد میدھد
; خود از روي تخت سلطنت یا مسند قضاوت، كھ در كوشك سلطنتي مستقر است، بھ داوري میپردازد

عالم زیر زمیني  - در این كار چنان شھرت مییابد كھ، موافق قول ھومر، پس از مرگ نیز، در ھادس 
نام مینوس كھ بر آنان ; انیماما نامھاي شاھان كرت را نمید. داور اجتنابناپذیر اموات میشود - مردگان 

  . اطالق شده نیست و ھمھ سالطین كرت را در بر میگیرد

كرتي )) نود شھر((در منظومھ ایلیاد از . این تمدن، در حد اعتالي خود، تمدني فوق العاده شھري است
امروز ھم حتي ; نام رفتھ است، كھ یونانیان آنھا را میگشایند و از جمعیت فراوان آنھا بھ حیرت میافتند

ھاي  ھا و خانھ ھاي متقاطع، و دكھ محققان از ویرانھ پرپیچ و خم خیابانھاي سنگفرش جدولدار، كوچھ
بیشماري كھ معموال، بھ اقتضاي طبع اجتماعي ازدحامانگیز مردم بزدل و پرگو، در پیرامون مراكز 

وسوس بھ جا ماندھاند قصرھایي كھ در شھر كن. تجارتي و حكومتي ساختھ میشوند، بھ اعجاب میافتند
اما كنوسوس . چنان پھناورند كھ انسان را، درباره عظمت شھر، بھ تصوراتي مبالغھآمیز میكشانند

در سوي دیگر جزیره، در ساحل جنوبي، شھر فایستوس قرار دارد : یگانھ شھر بزرگ كرت نیست
اد و موج، بھ مصر كشتیھاي سیاه دماغھ، بھ نیروي ب((كھ، بھ قول ھومر، ھمواره از لنگرگاھش 

اینجا پایگاه بازرگاني تجارت جنوبي كرت در عصر مینوسي است، و بازرگانان شمالي، بھ .)) میروند
جاي آنكھ راه پر خطر دریا را دور زنند، كاالھاي خود را مستقیما از راه خشكي بھ اینجا میآورند و بر 

است و بازرگاني را پیش از ھنروري گرامي  پیرائیوسفایستوس ھمتاي . روي ھم توده میكنند
پلكان آن چھل و پنج پا عرض دارد، و . با این وصف، كاخ امیر آن بنایي بس پرشكوه است. میشمارد

محوطھ مركزي آن چھار . تاالرھا و محوطھ ھایش با تاالرھا و قصرھاي كنوسوس برابري میكند
ركزي یا بارگاه آن، با دویست و ھشتاد متر تاالر م; گوشھاي بھ مساحت نھصد و سي متر مربع است

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

ھاگیاتریادا، كھ باستانشناسان كوشك سلطنتي آن را زیستگاه تابستاني امیر فایستوس میدانند، در سھ 
: ھاي آباد فراوانند احیھدر قسمت خاوري جزیره ھم ن. كیلومتري شمال باختري فایستوس واقع است

بندرھایي مانند زاكرو و موخلوس، روستاھایي چون پرایسوس و پسیرا، نواحي مسكوني از قبیل 
خیابان اصلي پاالیكاسترو بخوبي سنگفرش شده است، . پاالیكاسترو، مراكزي صنعتي مثل گورنیا

طبقھ اول یكي . اندداراي مجاري فاضالب مناسبي است، و منازل فراخ در دو طرف آن صف كشیدھ
در گورنیا، خیابانھایي مفروش از سنگ گچ، . ھا بھ جا مانده است و بیست و سھ اطاق دارد از این خانھ
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ھایي با لوازم  ھاي بھ جا مانده، نجارخانھ ھایي با كوره خانھ ھایي از سنگھاي بي مالط، آھنگرخانھ
ھاي كفشدوزي و ظرفسازي و روغنكشي  ھاي فلزكاري كوچك و پر ھیاھو، و كارگاه نجاري، كارخانھ

كارگراني كھ اكنون در آنجا حفاري میكنند و سھ پایھ، كوزه، . و بافندگي مباھات انگیزي وجود دارد
ظرفھاي سفالي، تنور، چراغ، كارد، ھاون، صیقالفزار، قالب، سنجاق، دشنھ و شمشیر گرد میآورند، 

ھ سبك مشرق زمین نیمھ استوایي، آفتابگریز ھاي گوناگون آن شھر بھ اعجاب شھر، ب از فراورده
ھاي چوبي یا آجري یا سنگي شھر  خانھ. ساختھ شدھاند و، از دیدگاه امروزي ما، تنگ بھ شمار میروند

ھاي مربوط بھ عصر  ولي لوحھ. بھ شكل مكعب مستطیل بنا شده و بندرت بیش از یك اشكوب دارند
ھایي را نشان میدھند كھ داراي دو یا سھ یا حتي  ، خانھمینوسي میانھ، كھ در كنوسوس بھ دست آمدھاند

پنج اشكوب و نیز برج یا اطاقي فوقاني ھستند و در ساختن جامھاي دریچھاي آنھا ماده سرخ فام 
ھا، درھاي دولنگھاي كھ ظاھرا روي چارچوبھایي از چوب  در این خانھ. نامعلومي بھ كار رفتھ است

اشكوب باال، كھ بام آن خوابگاه . ھ حیاطي سایھ دار باز میشوندسرو میگردند، وجود دارد كھ رو ب
شب ھنگام، چراغھاي روغن . شبھاي گرم تابستاني است، بھ وسیلھ پلكاني بھ كف حیاط میپیوندد

سوزي كھ، بھ تناسب درآمد صاحبخانھ، از گل یا سنگ طلق یا سنگ گچ یا مرمر یا مفرغ ساختھ شده 
  . ده قرار میگیردھا مورد استفا است، در خانھ

ھاي خود بھ یك بازي شطرنج مانند  در خانھ; درباره بازیھاي كرتیان یكي دو آگاھي ناچیز بیشتر نداریم
ھاي كاخ كنوسوس، یك نطع عالي، كھ بھ این بازي تعلق دارد، براي ما بھ میراث  در خرابھ. میپردازند

ھاي آن، با فلزات و  ت، و در حاشیھمانده است كھ قاب آن از عاج و خانھ ھایش از سیم و زر اس
ھاي نیمھ وحشي و  در دشتھا، بھ راھنمایي گربھ. سنگھاي گرانبھا، ھفتاد و دوگل مروارید دیده میشود

در شھرھا، مسابقات را بھ ما نشان . تازیھاي پاك نژاد باریك میان، با شوق و شور بھ شكار میروند
ون استفاده از ھیچ وسیلھاي، مشتزني و لگدپراني در این مسابقات، اشخاص سبك وزن، بد. میدھند
میان وزنان، با خودھاي پردار، مردانھ بھ جان یكدیگر میافتند، و سنگین وزنان، با خود و زره ; میكنند

و چھره پوش و دستكشھاي الیھدار بلند، چندان میجنگند تا یكي از دو طرف نقش زمین شود و 
  . راز او بایستددیگري، با سرمستي بي پرده پیروزي، ف

ھا  مھیجترین ایام انسان كرتي زماني است كھ در تعطیالت خود جایي در میان جمعیت انبوه تماشاخانھ
مییابد و، با نظاره مردان و زناني كھ در مقابل حملھ گاوان با مرگ مواجھ میشوند، خود را سرگرم 

  . میكند

ھنگامي كھ گاو از : قي مانده استتصویرھاي بسیار از مراحل گوناگون بازي خطر براي ما با
آبگیري آب مینوشد، رام كنندھاي پرجرئت، با پاھاي گشاده، روي گردن او میجھد و او را گرفتار 

رام كنندھاي سر جانور را میپیچاند تا بھ او اندكي بردباري بیاموزد و براي تحمل حیل مزاحم ; میكند
ده، با بدني باریك و چاالك، با گاو رو بھ رو چابك كار ورزی; آمادھاش كند) آكروبات(چابك كار 

میشود، شاخش را میگیرد و بھ ھوا میجھد، بر پشت گاو معلق میزند، و در بازوان ھمكار خود، كھ 
این فن، از دیرگاه، حتي . زني دلرباست و بر لطف صحنھ میافزاید، فرود میآید و پا بھ زمین میگذارد

یك استوانھ گلین، كھ در كاپادوكیا بھ دست . اج داشتھ استمدتھا پیش از عصر مینوسي، در كرت رو
م است، نمودار از حیث تاثیر، از فرسكوھاي كرت چیزي كم ندارد، و ذھن  ق 2400آمده و متعلق بھ 

ساده انگار ما را براي لحظھاي بھ پیچیدگیھاي پر تناقض وجود انسان معطوف میدارد، و متوجھ 
  . و خونین، كھ ھنوز ھم رایج ھستند، قدمتي برابر قدمت تمدن دارند میشویم كھ این بازیھاي دلیرانھ

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



اعتقاد دیني او مشتمل بر . كرتي شاید وحشي باشد، اما مسلما سرشتي دیني دارددین  -3
ھا، غارھا، سنگھا، عدد سھ،  كوه; عناصري است از فتیشیسم و خرافات، ایدئالیسم و احساس احترام

بینش دیني او تقریبا شامل ھمھ . اه، بز و مار، كبوتر و گاو را میپرستددرختان، ستونھا، خورشید و م
باور دارد كھ ھوا از ارواح مبارك و ارواح اھریمني آكنده است و موجودات اثیري . چیز میشود

با آنكھ صریحا بھ تقدیس . جنگلنشین، مانند حوریان و خدایان و پریان، براي یونانیان بھ ارث میگذارد
چون . تناسلي نرینھ نمیپردازد، شور زایندگي گاو و مار را از سر خوف حرمت مینھدمظاھر عضو 

ھنگامي كھ . در جامعھ او مرگ و میر وفور دارد، مخلصانھ نیروي بارآوري طبیعت را نیایش میكند
جامعھ كمال مییابد و بھ مفھوم خدایي متشخص و انسانوار میرسد، كرتي این خدا را بھ ھیئت مادري 

ھایي برجستھ دارد، و خزندگان از درون سر او زاده  میكند كھ پستانھایي پرمایھ و تھیگاهتصور 
این خدا نمایشگر . میشوند و گرداگرد بازوان و روي سینھاش میخزند و در گیسوانش چنبره میزنند

 بر بزرگترین دشمن انسان - تولید مثل -واقعیت بنیادي طبیعت است، و میرساند كھ قدرت مرموز زن 
خدا، نماینده سراسر حیات است - در نظر انسان كرتي، این مادر الھوتي، یا مادر. غالب میآید -مرگ  - 
چون گیاھان و جانوران را ھم مانند انسان از آیات و فیضانات او . حیات نباتي و حیواني و انساني - 

یر كرت، این مادر در برخي از تصاو. میشمارد، صورت او را با صور گیاھان و جانوران قرین میكند
چون . را، كھ در غاري كوھستاني زاده است، در آغوش دارد -ولخانوس  - خدا، كودك االھي خود  - 

در مادر و كودك االھي تامل ورزیم، در مییابیم كھ این دو از كرتیان بھ اقوام دیگر رسیده و در میان 
عشتر و تموز، كوبلھ و آتیس، ایسیس و ھوروس، : اقوام متفاوت نامھاي متفاوت بھ خود گرفتھاند

این را ھم در مییابیم كھ فرھنگھاي پیش از تاریخ اقوام نخستین وحدت دارند و  .آدونیسآفرودیتھ و 
  . مفاھیم دیني دنیاي مدیترانھ از پیوستگي بھرھمندند

. میخوانند، در دل كرتیان بھ قدر مادرش حرمت ندارد)) ولخانوس((یان، كھ یونانیان او را زئوس كرت
، طالسكھ در این دین، و نیز فلسفھ  -اما بتدیج بر اھمیتش میافزاید و مظھر رطوبت و باران بار آور 

. در قلھ یوكتاس دفن شده است، و، در جریان زمان، ھر نسلي مزار او را بھ نسل دیگر نشان میدھد
زایر خیالپرور انتظار دارد كھ نیمرخ پرشكوه او را در اینجا ببیند، زیرا، بنابر اعتقاد او، ھنوز 

ان كورتس قیام ولخانوس گاه بھ گاه، بھ نشانھ احیاي سالیانھ رستنیھا، از گور بر میخیزد، و كاھن
ولخانوس، چون خداي باروري . مباھاتانگیز او را، با پاي كوفتن و بھ ھم زدن سپرھا، جشن میگیرند

در اساطیر كرتي آمده است كھ او بھ ھیئت گاو با پاسیفائھ ; است، در گاو مقدس نیز تجسم یافتھ است
  . م گاودرآمیخت و باعث والدت مینوتاوروس شد، كھ ھیوالیي است نیم آدم، نی

  . كرتیان، بھ قصد تسكین خدایان، بھ شعایر فراوان مشتمل بر دعا و قرباني و تشریفات دست میزنند

براي دور . اجراي شعایر معموال بر عھده زنان كاھن و گاھي بر عھده كارگزاران حكومت است
و چنگ مینوازند راندن دیوان، بخور میسوزانند و، براي برانگیختن خدایان غافل، بوق میزنند یا ني 

بھ امید تضمین باروري باغستانھا و كشتزارھا، با مراسمي . و، ھمگروه، نیایش سرایي میكنند
كاھنان زن، با التھابي بي پرده، بار رسیده درختان را . پرشوكت بھ آبیاري درختان و گیاھان میپردازند

زد االھھ خود، كھ با شكوه تام در تخت ھا و گلھا را، بھ نشانھ سپاسداري، ن زنان شادمانھ میوه; میتكانند
ھاي متبرك و  معبد ندارند، اما در محوطھ كاخھا و درختستانھا و مغاره. رواني حمل میشود، میبرند

ھاي  ھا، محرابھایي برپا میكنند و این مكانھاي قدسي را با میزھایي پوشیده از خوراكھا و نوشابھ قلھ
عالمات مقدس بسیار ; گویا نمودار گاو متبرك است، میآرایند، كھ ))شاخ متبرك((نذري و انواع بت و 

یكي از این عالمتھاي مھم . دارند، و ظاھرا آنھا را ھمانند خدایاني كھ مدلول این عالماتند میپرستند
چلیپا در . سپر احتماال نشاني از وجھ جنگي شخصیت االھھ است. سپر است،و عالمت مھم دیگر چلیپا
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این صور روي پیشاني . صلیب یوناني، صلیب رومي، صلیب شكستھ: دارد كرت صورتھاي گوناگون
گاو یا ران االھھ نگاشتھ میشوند، یا بر مھر حك میشوند، یا در كاخ سلطان، با ستونھاي مرمرین تجسم 

عالمت دیني دیگر تبر دودم است كھ افزار قرباني بھ شمار میرود و، بھ شیوھاي جادویي، از . مییابند
از این رو، سالحي است مقدس كھ خدا آن را درست بھ ھدف ; وان میسازد، پرمایھ میشودخوني كھ ر

آیت ولخانوس یا زئوس تندر افكن، كھ آسمان را با تیرھاي خود میشكافد، نیز ھمین تبر دودم . میرساند
  . است

ھاي  ن یا خنبھآنان را در تابوتھاي گلی. كرتیان مردگان خود را اندكي گرامي میدارند و پرستش میكنند
براي آنكھ مردگان در زیر . كالن مینھند و بھ خاك میسپارند، تا مبادا بآساني بھ عالم زندگان باز گردند

ھاي گلین كوچكي از  زمین خشنود باشند، مقادیري از مواد خوردني و وسایل نظافت و ھمچنین مجسمھ
گاھي . و تسالي بانوان محروم نمانند زنان را با ایشان دفن میكنند تا، در سراسر ابدیت، از مراقبت

گل را بھ شكل مواد خوردني و وسایل نظافت و جانوران در : شكاكانھ بھ فكر صرفھ جویي میافتند
در مورد شاھان و اشراف و بازرگانان مرفھ، برخي از ظرفھاي . میآورند و رھتوشھ مرده میكنند

با شفقت سوزناكي، در گور یك . میسپارند ھا بھ خاك نفیس یا جواھرات آنان را ھم در كنار جنازه
و در گور یك دریا ; در گور یك خنیاگر، یك اركستر گلین; شطرنج باز ماھر، یك نطع شطرنج مینھند

. گاه گاھي بھ مزار مردگان سر میزنند و، براي گذران آنان، خوراكي نثار میكنند. دوست، یك زورق
رادامانتوس، پسر ولخانوس  - واح مورد عنایت خداي دادگر كرتیان امیدوارند كھ بر اثر این تدابیر، ار

راه برند و بر بھروزي یا آرامشي كھ، در این )) الوسیون((یا )) جزیره خجستگان((قرار گیرند و بھ  - 
  . سیر دنیوي، انگشتان انسان در میرود، دست یابند

  فرھنگ -4

ز زمان حملھ قوم دوري بھ كرت با این زبان، كھ ا. مزاحمترین جنبھ فرھنگ كرت، زبان كرتي است
الفباي یوناني نگاشتھ شده است، زباني است كھ بكلي با زبان یوناني فرق دارد و، از لحاظ صدا، بھ 

كرتیان در آغاز تنھا بھ نوعي . زبان مصري و قبرسي و حتي گویشھاي آناطولي خاور نزدیك میماند
اویر را مختصر میكنند و نوعي كتاب خطي، م، تص ق 1800تصویرنگاري میپردازند، ولي، در حدود 

دو قرن بعد، خط دیگري ترتیب میدھند كھ اكثر . كھ تقریبا نود عالمت ھجایي دارد، بھ وجود میآورند
شاید الفباي فنیقي، كھ در سراسر مدیترانھ پخش و بي سر و . حرفھاي آن بھ الفباي فنیقي شبیھ است

. ھ است، از كرتیان و مصریان و سامیان گرفتھ شده باشدصدا در ھمھ جا وسیلھ كار تمدن غربي گشت
ھمھ كرتیان، حتي مردم متعارف، شعر میسرایند و الھامات شتابنده ذوق خود را روي دیوارھاي ھاگیا 

در آنجا لوحھ : در فایستوس بھ نوعي چاپ پیش از تاریخ بر میخوریم. تریادا بھ یادگار میگذارند
مرحلھ سوم عصر مینوسي میانھ تعلق دارد و روي آن با عدھاي  بزرگي بھ دست آمده است كھ بھ

اما گویي براي آنكھ بر سرگشتگي ما بیفزایند، این لوحھ بھ . ھایي نقش كردھاند نگاشتھ - مھر، تصویر 
  . ھیچ روي بھ خط كرتي نوشتھ نشده است، بلكھ شامل كتابتي بیگانھ است

ھاي گلیني كھ  لوحھ. شرق زمین بھ كرت انتقال یافتھ استاز این رو، شاید بتوان گفت كھ این لوحھ از م
. كرتیان بر آنھا بھ خط مرموز خود نگاشتھاند، شاید روزي پیشرفتھاي علمي ایشان را بھ ما باز گویند

كرتیان باید اطالعاتي در نجوم داشتھ باشند، زیرا در ناوبري شھرھاند، و موافق روایات، قدمت تقویم 
مصریان اذعان میكنند كھ پارھاي از . ھد تسلط قوم دوري بر كرت میرسدمینوسي باستان بھ ع

یونانیان برخي از گیاھان عطري و طبي، . تجویزات طبي خود را از كرتیان گرفتھاند و مدیون ایشانند
را، كھ دارویي بسیار پرخاصیت بود )) دوكوس((یا افسنطین و ))آپسینتوس((یا نعناع و )) مینتا((مانند 
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و این نكتھ از نامھاي غیر قانوني  -یده آنان مانع از فربھي پرخوران میشد، از كرت گرفتند و بھ عق
  . ولي البتھ نباید این حدسھا را مسلم بگیریم. آنھا برمیآید

ھاي آنان را  ھاي تماشاخانھ ادبیات كرتیان براي ما كتابي بستھ است، ولي در عوض میتوانیم خرابھ
م میرسد، ده ردیف صفھ  ق 2000در تماشاخانھاي كھ تاریخش بھ سال . مورد مطالعھ قرار بدھیم

ستي سنگي بھ طول بیست و پنج متر میبینیم كھ در امتداد دیوار ساختھ شده و بر محوطھ نسبتا پ
ھاي كنوسوس، در یك سمت، ھجده ردیف صفھ سنگي بھ طول ده متر،  در یكي از تماشاخانھ. مشرفند

ھا، كھ در  این تماشاخانھ. و در سمت مجاور، شش ردیف بھ درازاي پنج تا پانزده متر ایجاد شده است
ھایي ھستند  انھساحتھاي وسیعي قرار دارند و چھار صد تا پانصد تن را جا میدھند، قدیمترین تماشاخ

  . یكھزار و پانصد سال كھنھترند دیونوسوسكھ تاكنون شناختھایم، و از تماشاخانھ یوناني 

در نقوش دیواري، مردمي دیده میشوند . ھا چھ روي میداده است ما نمیدانیم كھ در صحنھ این تماشاخانھ
احتمال بسیار میرود كھ . كھ بھ منظرھاي مینگرند، ولي ما نمیتوانیم بگوییم كھ این منظره چیست

از بانوان در یكي از تصاویر كنوسوس، جمعي . نمایشھاي آنان آمیختھاي از موسیقي و رقص باشد
اشرافي، كھ در میان مردان خود قرار دارند، بھ دختراني كھ با زیر دامن در باغ زیتون رقصي پر 

  . شور میكنند مینگرند

در تصاویر . ھایي افشان و بازوھاي گشاده دارد است كھ طره)) زن رقاص((تصویر دیگر نمودار 
و زنان و مردان كاھن در برابر بت یا  دیگر، رقصھاي تودھاي روستاییان و پایكوبي تند نیایشگران

كھ روزگاري دایدالوس، در ((ھومر از صحنھ رقصي دم میزند . درختي متبرك بھ نظر میرسد
در آنجا، جوانان و دوشیزگان فریبنده با ھم . كنوسوس پھناور، براي آردیانھ زیباموي بنا كرد

نقش چنگ ھفت زه، كھ .)) یپردازدو یك رامشگر آسماني، بھ نواي چنگ، بھ ترنم م. ... میرقصند
میدانند، بر تابوتي سنگي، كھ در ھاگیاتریادا بھ دست آمده و متعلق  ترپاندروسیونانیان آن را اختراع 

ھمچنین ني دودھانھ، كھ شامل دو لولھ . دبھ ھزار سال پیش از والدت ترپاندروس است، مشاھده میشو
و ھشت سوراخ و چھارده نواست، درست بھ ھمان شكلي كھ در یونان عصر كالسیك تجلي كرد، در 

عالوه بر آن، روي سنگي گرانبھا، صورت زني كھ در بوقي عظیم میدمد بھ نظر . اینجا وجود دارد
  . ھد، بر گلداني نگاشتھ شده استمیرسد، و نقش عودي مصري، كھ بھ پایكوبي رقاص ضرب مید

ھمان طراوت شباب و لطف رقیقي كھ رقصھا و بازیھاي انسان كرتي را جاندار میكند، در كارھاي 
كرتیان، جز بناھاي خود، چیزي كھ داراي جسامتي پرشكوه یا سبكي . ھنري او نیز جلوه گر است

عھد ساموراي، از تلطیف ھنرھاي فرعي اینان، مانند ژاپنیان . فاخر باشد براي ما بھ جا ننھادھاند
انسان كرتي، مانند . وتزیین وسایل زندگي روزانھ و تكمیل صبورانھ اشیاي كوچك، لذتي وافر میبرند

اعضاي سایر جوامع اشرافي، در عرصھ ھنر پایبند قراردادھاي صوري و معنوي میشود و از 
میان قیود ناشي از دقت و ذوق، آزادي  در عین حال میكوشد كھ، حتي در. بدعتھاي افراطي میپرھیزد

در سفالگري و گوھر تراشي و برجستھ كاري مھارت مییابد، زیرا عشقي كھ بھ . خود را از كف ندھد
ھر . در ساختن اشیاي سیمین و زرین بسیار تواناست. ریزه كاري دارد با این ھنرھا سازگار است

ورد و جواھرات را در كمال تنوع عرضھ گونھ سنگ قیمتي را میتراشد و بھ صورت نگین در میآ
روي مھرھایي كھ براي امضاي رسمي یا برچسب تجارتي یا اوراق بازرگاني فراھم میآورد، . میدارد

. زندگي و مناظر كرت را با لطافت تام و تفصیلي چندان، كھ معرف كامل تمدن اوست، حك میكند
ھا و شمشیرھایي كھ مزین بھ  نیز با آن دشنھ مفرغ را با چكشكاري بھ شكل لگن و ابریق در میآورد، و

در . صورت جانوران و گیاھان، و مرصع بھ طال و نقره و عاج و سنگھاي شگرف است، میسازد
گورنیا، با وجود دستبردھاي دزدان سي قرن، جام سیمیني كھ در اوج ھنروري است، براي ما مانده 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھاي آنھا بھ شكل سر انسان یا  است كھ پایھجاي جاي نیز جامھا یا ساغرھایي بھ دست آمده . است
  . سرھایي كھ گویي ھنوز از دم حیات خالي نشدھاند - حیوان است 

سفال را بھ شكل . كرتي در ھمھ انواع سفالگري طبع آزمایي میكند و تقریبا در ھمھ آنھا ممتاز میشود
  گلدان، بشقاب، جام، پیالھ، 

گي بھ ارث برده است، با دستھاي خود بھ ظرفھا شكل مینوسي قدیم، موافق طرقي كھ از دوره نوسن
در . میدھد و با لعابي سیاه یا قھوھاي آنھا را میپوشاند و با آتش آنھا را موجدار و رنگارنگ میسازد

لعابي میسازد كھ در . عصر مینوسي میانھ، بھ بركت اختراع چرخ سفالگري، بھ غایت مھارت میرسد
برابري میزند و، بي دغدغھ، رنگھاي سیاه و قھوھاي، سفید و  ثبات و لطافت با لعاب چیني كوس

كاملترین . سرخ، نارنجي و زرد، جگري و شنگرفي را بھ ھم میآمیزد و الوان بدیعي بھ وجود میآورد
كھ در غار )) پوست تخم مرغي((مصنوعات سفالي كرت، یعني ظرفھاي دلربا و روشن رنگ 

ھاي  ھایي بھ نازكي یك میلیمتر دارند و ھمھ مایھ است، دیواره كامارس، در شیبھاي كوه ایدا یافت شده
نامش . م در حد كمال است ق 1950تا  2100سفالگر كرتي از . خیال پھناور كرتیان را منعكس میكنند

در عصر مینوسي اخیر، ; را بر اثرش میگذارد، و عالمت تجارتي او در سراسر مدیترانھ طالب دارد
ھاي تزییني و گلدانھایي بھ رنگ آبي  با خمیري درخشان، لوحھ; سترش میدھدفن بدل چیني سازي را گ

چندان در ; ھاي چند رنگ، و ھمچنین نقوش برجستھاي از جانوران دریایي میسازد فیروزھاي، االھھ
. واقعپروري پیش میرود كھ اونز مجسمھ میناكاري شده یك خرچنگ را یك خرچنگ فسیل شده پنداشت

تھ طبیعت است و خوش دارد كھ پرشورترین چارپایان، خوشنماترین ماھیان، ھنرمند كرتي دلبس
گلدان با (( -شاھكارھاي موجود او . لطیفترین گلھا، و دالراترین گیاھان را روي ظرفھا نمایش دھد

روي یكي از این دو . در مرحلھ اول عصر مینوسي اخیر پدید میآیند -)) گلدان دروگران((و )) كسرھا
جوه و حاالت مشتبازي با سادگي بھ ما عرضھ میشود، و ھمچنین مناظري از زندگي ظرف، ھمھ و

روي ظرف دیگر، جمعي كھ محتمال . گاوبازاني كھ روي گاو میجھند بر حواشي آن بھ نظر میرسد
در مراحل . برزگرند و در جشن درو راھپیمایي میكنند و ترانھ میخوانند، با قوت تمام بھ چشم میخورند

دقت . ن بزرگ سفالگري كرتي رو بھ فرسودگي و سستي میرود، و این ھنر راه زوال میپویدبعدي، سن
برخالف گذشتھ، دیگر ; ھنرمند در تزیین گلدانھابھ تكلف و آشفتگي میگراید. و ذوق از نظر میافتد

ھ القیدي كاھالنھاي ك. چندان دلیر نیست كھ بتدریج و با صبوري مفھوم خود را بپرورد و تحقق بخشد
این انحطاط . نامش آزادي است، فرا میآید و ظرافت و پرداختگي آثار ھنري كامارس رخت بر میبندد

بخشودني است، زیرا بھ منزلھ مرگ اجتنابناپذیر ھنري فرتوت و بیرمق است كھ ناگزیر بھ خواب 
  . بروید و بار دھد )آتیكھ(نشاطانگیز و ھزار سالھاي فرو میرود تا بار دیگر در آتیك 

در كرت، مجسمھ سازي در شمار ھنرھاي فرعي است، و تندیسھاي بزرگ، كھ در داستان دایدالوس 
تندیسھاي كرتي . پیكرھاي تناور معموال بھ صورت نقوش برجستھاند. راه دارند، بندرت ساختھ میشوند

در میان آنھا مجسمھ . و خام و یكنواختند و ظاھرا، بھ حكم عرف و تقلید، بھ وجود آمدھاند كوچك
یك سر زیبا نیز، كھ تنش . عاجي كوچكي است كھ ماھرانھ حالت خوشایند یك ورزشكار را نشان میدھد

ھاي كوچك كرت، از  بعضي از مجسمھ. را در راه دراز قرون از كف داده است، جلب توجھ میكند
در یونان ساختھ  مورونھایي كھ قبل از عھد  حاظ تجسم اندامھا و نمایش حركات، بر ھمھ مجسمھل

  . میشوند برتري دارند

  است كھ بھ موزه بستن )) االھھ مار((غریبترین مجسمھ كرت، تندیس 
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چنانكھ از این تندیس بر میآید، . پیكري است ستبر از عاج و طال، نیمي پستان و نیمي مار: داردتعلق 
اما این عظمت و مھارت . ھنرمند كرتي صورت انسان را با عظمت و مھارتي محدود تجسم بخشد

پیكرتراش كرتي، در عرصھ پیكرسازي كالن، یا بھ . ھاي كوچك است محدود ھم منحصر بھ مجسمھ
در موزه . مجسمھ حیوانات میپردازد یا اساسا بھ جاي مجسمھ، نقشھاي برجستھ میآفریند ساختن

چشمان ثابت و منخرین گشاده و دھان آزمند . ھراكلیون نقش برجستھ كالني از سر یك گاو وجود دارد
  . و زبان لرزان گاو چنان قدرتي دارد كھ حتي آثار پر قدرت یوناني ھم از آن در نمیگذرند

مجسمھ سازي كرت بي اھمیت و . ھیچ یك از مظاھر فرھنگ كرت باستان بھ قدر نقاشي جذاب نیست
اما نقاشي، با . سفالگري آن ناچیز است، و از معماري كرتي ھم جز خرابھ چیزي بھ جا نمانده است

آنكھ از ھمھ ھنرھا شكنندھتر است و زودتر شكار زمان القید میشود، در كرت گرانجاني كرده و 
شاھكارھایي ستایشانگیز و روشن بھ ما رسانیده است، حال آنكھ یونان، گرچھ مدتھا پس از كرت آغاز 

ھا و جنگھاي كرت كاخھا  زلزلھ. جلوه گري كرد، ھیچ اثر اصیلي از نقاشي براي ما نگاه نداشتھ است
ماشاي این نقوش، را واژگون كرد، اما برخي از نقوش دیواري را امان داد، و ما اكنون میتوانیم با ت

ھاي شاھان عصر مینوسي را آراستند  پوست چھل قرن را بھ دور اندازیم و با ھنر مرداني كھ غرفھ
م میدانند كھ چگونھ دیوارھا را با آھك خالص بپوشانند و بر  ق 2500كرتیان حتي در . رو بھ رو شویم

گ، پیش از خشك شدن دیوار قلم مو را با چنان سرعتي میگردانند كھ رن. سطح مرطوب نقاشي كنند
زیبایي تابان كشتزارھاي بي پرده را بھ درون تاالرھاي قصور انتقال . مرطوب، در گچ رخنھ میكند
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كسي كھ اینھا را بنگرد، دیگر . میدھند و، از گچ، سوسن، اللھ، نرگس، و مرزنگوش نورستھ میآفرینند
  . ھیچ گاه نمیتواند ژان ژاك روسو را كاشف طبیعت بینگارد

، با ھمان شوقي كھ خالقش در عصر مینوسي میانھ او را مصور ))زعفران چین((در موزه ھراكلیون، 
كمرش بھ درجھ نامعقولي باریك، تنھاش نسبت بھ . ھاي زعفران مشغول است كرد، بھ جمع آوردن بوتھ

از چھار  با اینھمھ، سرش بي نقص است، و رنگھا مالیم و گرم، و گلھا پس. پاھایش بسیار بلند است
  . ھزار سال ھنوز تازھاند

درھاگیاتریادا تابوت منقشي بھ دست آمده است كھ روي آن، با خطوط آرایشي طومارشكل مارپیچ، 
باالتر از این، . ني ھستند، كشیدھاند، كھ مجذوب مراسم دینوبھايمنظره گروھي را با پیكرھاي تقریبا 

گربھ ستبر كشیده تیره رنگ و سرزندھاي در میان : بر دیواري، تصویر دلكشي نقش شده است
شاخھاي مواج قرار دارد و خود را آماده میكند تا بھ روي پرندھاي مغرور، كھ پر و بال خود را در 

ھر دیواري او را : ھ ذروه كمال میرسدنقاش كرتي در عصر مینوسي اخیر ب. آفتاب میآراید، بجھد
  . وسوسھ میكند، ھر توانگري او را فرا میخواند

را  پومپیي نھ تنھا مساكن سلطنتي، بلكھ منازل اشراف و شھرنشینان مرفھ را ھم، با نقوش فراواني كھ
چنان چشم بھ راه اتمام ; موفقیت و كثرت تعھد، او را بھ تباھي میكشاند. د میآورند، مزین میكندبھ یا

بھ كمیت میپردازد، صورت گلھا را بھ طرزي یكنواخت ; كار است كھ از كمال ھنري غفلت میورزد
 تكرار میكند، آدمھا را بھ شیوھاي نامطلوب نقش میزند، خود را با طرحریزي سرگرم میكند، و

  با این وصف، . رخوت ھنري، كھ از اوج گذشتھ و بھ فنا محكوم است، او را در میان میگیرد

تنھا شاید بتوان مصر را مستثنا . مقدم بر كرت با چنین طراوتي بھ سیماي طبیعت ننگریستھ است
  . دانست

تجارتي  در پرتو قدرت سیاسي و سلطھ. ھمھ ھنرھا براي ایجاد كاخھاي كرت دست بھ دست ھم میدھند
و ثروت و تجمل و ذوق و آراستگي دیرینھ، معمار، بنا، پیشھور، مجسمھ ساز، سفالگر، فلزكار، 

ھا، و نیز میدانھاي مسابقھ  درودگر و نقاش، براي ایجاد حجرات سلطنتي و عمارات اداري و تماشاخانھ
ان در قرن بیست و كرتی. كھ كانون و اوج زندگي كرتي را تشكیل میدھند، ھنرھاي خود را میآمیزند

پس، بار دیگر . م شاھد نابودي ساختمانھاي ایشان است م آغاز ساختن بنا میكنند، اما قرن بیستم ق یكم ق
م، نھ تنھا كاخ مینوس را برپا میدارند، بلكھ در كنوسوس و پنجاه شھر دیگر از  در قرن ھفدھم ق

از این رو، این عصر . وان میزنندشھرھاي این جزیره كامیاب، دست بھ ساختن عمارتھاي مجلل فرا
  . یكي از اعصار بزرگ تاریخ معماري بھ شمار میرود

كرت از لحاظ فلز فقیر است و از مرمر كامال . سازندگان كاخ كنوسوس دچار كمبود مواد و كارگرند
  . خالي

چوب ناگزیر، كرتیان سنگ آھك و سنگ گچ بھ كار میبرند و براي سرستونھا و ستونھاي طبقات باال 
ھاي سنگ را چنان بدقت میبرند كھ میتوانند سنگھا را بدون مالط روي یكدیگر  توده. بھ كار میبرند

  . قرار دھند

در اطراف ساحت مركزي كاخ كنوسوس، كھ مساحت آن بھ ھزار و ھشتصد و پنجاه متر مربع 
ا، انبارھا، ادارات، ھا، شرابسازیھ ھا، كارگاه میرسد، عمارتھاي پراكنده فراواني، شامل پاسدارخانھ
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ھا، و  ھا، نمازخانھ ھا، گرمابھ منازل خدمتگزاران، اطاقھاي انتظار، تاالرھاي پذیرایي، خوابگاه
این عمارتھا سھ یا چھار اشكوب دارند، اشكوبھا بھ . سیاھچال و سریرگاه و تاالر تبر دودم میسازند

یك كوشك سلطنتي و یك گورستان نیز در  یك تماشاخانھ و. وسیلھ پلكانھاي وسیع بھ یكدیگر میپیوندند
  . آن نزدیكي بھ وجود میآید

ستونھاي اشكوبھاي باال، كھ . در اشكوب زیرین، ستونھاي سنگي چھارگوش كالن نصب كردھاند
مدور و از چوب سروند و بھ طرزي غریب رو بھ پایین باریك میشوند، سقف را بھ وسیلھ كالھكھاي 

در جایي ایمن، كنار  .میآورندر كنار خود، ایوانھاي سایھ داري پدید گرد ھموار نگاه میدارند و، د
كاوشكاران . دیواري آراستھ، نیمكتي از سنگ قرار دارد كھ بھ سادگي ولي با مھارت حكاكي شده است

مینامند، و ھر سیاحي با فروتني بر آن مینشیند و لحظھاي خود )) خت مینوست((مشتاق، این نیمكت را 
) البورینتوس(این كاخ قطعا ھمان ساختمان معروفي است كھ پیشینیان آن را البیرنت . را شاه میپندارد

مقدر چنین . مینامیدند و باور داشتند كھ بھ وسیلھ دایدالوس ساختھ شده است)) حرم تبر دودم((یعني 
اطاق تو در تو،  - و بر ھر چیز پرپیچ و خم . بھ خود گیرد)) سمجھ((ه است كھ البیرنت بعدا معني بود

   .شوداطالق  -كلمھ غامض، و خمیدگي درون گوش 

    

  

  فرسكوي دیواري و تخت مینوس، موزه 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھاي عالم عتیق  عمارتسازان كنوسوس دستگاه فاضالبي در كاخ ایجاد كردھاند كھ از سایر ساختھ
عصري كھ لولھ كشي  - عالیتر است، و گویي این كار آنان محض خشنودي روح عصر حاضر است 

ھ ھا یا آسمان فرود میآید، در مجاري سنگي روان میشود و ب آبي كھ از كوه! را گرامیتر از شعر میداند
این مجاري از . ھاي سفالین آخرین مد بھ خارج میرود فاضالب نیز با لولھ; و آبریزھا میرسد ھا گرمابھ

طعھ بعد از سر باریكتر ھر قطعھ در ق. قطعاتي بھ قطر پانزده و طول ھفتاد سانتیمتر ساختھ شده است
ھر قطعھ داراي زانویي است كھ مواد رسوبي را نگاه . آن جاي گرفتھ و از سیمان پوشیده شده است

احتماال، در ایام آباداني كاخ، وسایلي ھم براي رسانیدن آب جاري گرم بھ حجرات خاندان . میدارد
: ھنرمندان كنوسوس درون اطاقھاي تو در توي كاخ را با ظرافت آراستھاند .استسلطنتي وجود داشتھ 

ھا یا  برخي از اطاقھا را با گلدان و مجسمھ، بعضي را با تصویر و نقش برجستھ، پارھاي را با كوزه
یكي از دیوارھا، روي  بر. ظرفھاي سنگي بزرگ، و عدھاي را با اشیایي از عاج و بدل چیني مفرغ

بر دیوار . ھاي زیبا بھ وجود آوردھاند ھاي تزییني و گل و بوتھ باریكھاي از جنس سنگ آھك، لوحھ
دیگر، كھ با رنگ مرمر نما شده است، لوحھاي شامل نقوشي از خطوط مارپیچ و عمودي و افقي دیده 

جستھاي كھ ریزه كاریھاي جاندار میشود، و بر دیوار دیگر، منظره مبارزه انسان و گاو، با نقش بر
پیكرنگار عصر مینوسي ھمھ جالل ھنر پرنشاط خود را بھ درون تاالرھا و . دارد، بھ چشم میخورد

بانواني آراستھ با سیماھاي رسمي و بازوھاي : ھا میكشاند و آنھا را با مناظر گوناگون میآراید حجره
ھاي گلدار زیتون، بانوان در اپرا، منظره  ھاي ظریف، مزارع كنار و سوسن و شاخھ شكیل و سینھ

ساقي، با ; است)) ساقي((از اینھا باالتر، تصویر . ماھیان یونس كھ بي پیچ و تاب در دریا شناورند
چھرھاي پاكیزه ; قامتي راست و نیرومند، مایعي گرانبھا را در ظرف آبیرنگ ظریفي حمل میكند

ا بھ نژاد كرتي، بلكھ بھ خالق ھنرمند خود نیز وامدار دارد، و معلوم است كھ این پاكیزگي را نھ تنھ
گوشھا و گردن و ; موھایش سخت بھ ھم بافتھ شده و روي شانھ قھوھاي رنگش ریختھ است; است

و جامھاي فاخر، كھ مطابق طرحي چھار پرھاي ; بازوان و كمرش از تاللو جواھر میدرخشد
  قالبدوزي 
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لما برده نیست، جواني است اشرافي كھ بھ افتخار خدمتگزاري مس)) ساقي. ((شده است، بر تن دارد
تنھا تمدني میتواند چنین تجمل و زیوري بخواھد و بیافریند كھ با نظم و ثروت . سلطان نایل آمده است

  . الفتي دیرین داشتھ باشد

IV  -  سقوط كنوسوس  

و مصر در نوسان چون پس نگریم و جویاي منشا این فرھنگ درخشان شویم، خود را بین آسیا 
. كرتیان، از لحاظ زبان و نژاد و دین، با اقوام ھند و اروپایي آسیاي صغیر خویشاوندند. خواھیم یافت

. ھاي گلین بھ كار میبردند و واحد وزن و پول آنان شاقل بود این اقوام مانند كرتیان، براي نوشتن، لوحھ
زئوس ((ر كاریا، آیین زئوس البراندئوس یعني مثال، د; آیینھاي آنان ھم بھ آیینھاي كرتیان میمانست

االھھ بزرگ مردم فروگیا، كھ . رواج داشت، و ستون و گاو و كبوتر نیز پرستیده میشد)) تبر دودم
 - خداي كرت بود كھ یونانیان ھر دو را یكي میدانستند و مادر  -كوبلھ نام گرفت، چنان ھمانند مادر 

ھاي گوناگون تاریخ كرت  وذ فرھنگ مصر نیز در آثار دورهنف a.خداي كرت را رئا كوبلھ خواندند
این دو فرھنگ در بادي امر یكسان بھ نظر میرسند، چندانكھ برخي از محققان . سخت بھ چشم میخورد

برآنند كھ، در روزگار پرادبار، گروھي از مصریان بھ كرت كوچیدند و تمدن مصري را در آن دیار 
و سالحھاي مسي مرحلھ اول عصر مینوسي بھ آثار مقابر  ظرفھاي سنگي موخلوس. پخش كردند

در مصر نیز تبردودم بھ عنوان نوعي تعویذ بھ . نخستین دودمانھاي شاھي مصر شباھت بسیار دارد
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اوزان و مقیاسات كرت، ھر چند كھ . وجود داشت)) كاھن تبردودم((كار میرفت و حتي كاھني بھ نام 
روشھاي حكاكي . یي میمانند، از حیث شكل، مصري مینماینداز لحاظي بھ اوزان و مقیاسات آسیا

جواھر، ساختن بدل چیني، و نقاشي دو كشور نیز چنان ھمسانند كھ شپنگلر تمدن كرتي را صرفا 
  . شاخھاي از تمدن مصري شمرده است

را ما از شپنگلر پیروي نمیكنیم، زیرا اگر در جستجوي پیوستگي تمدن، فردیت و استقالل یكایك آنھا 
تمدن كرتي كیفیت مشخصي دارد، و ھیچ یك از تمدنھاي . فدا كنیم، از راه صواب منحرف شدھایم

میتوان اعتقاد كرد كھ فرھنگ كرت . عتیق، از لحاظ دقایق آراستگي و جالل ھنري، بھ گرد آن نمیرسد
تقل خود، ولي ھنرھاي كرتي، با وجود ماھیت و ھیئت مس. در اصل از اقوام آسیایي نشئت گرفتھ است

فرھنگ كرت محتمال جزو فرھنگ پیچیدھاي است كھ از عصر . از ھنرھاي مصري تاثیر برداشتھاند
نوسنگي بھ بعد سراسر مدیترانھ خاوري را پوشانید و اقوام گوناگون را از ھنرھا و عقاید و رسوم 

اعث تقویت تمدن كرت از این فرھنگ مشترك برخاست و سپس، بھ نوبھ خود، ب. مشابھ بھرھمند كرد
بازرگانان و قبرس را فرا گرفتند و بھ كاریا و فلسطین . سلطھ كرت جزایر اژه را بھ نظم آورد: آن شد

ھاي آن بھ تروا رسیدند، و در جانب  رفتند، بلكھ، در جانب شمال، از میان آسیاي صغیر و جزیره
) تسالیا(راه یافتند و حتي بھ تسالي  بھ شبھ جزیره یونان; باختر، از ایتالیا و سیسیل بھ اسپانیا وارد شدند

بدین ترتیب، تمدن كرت، كھ چون ارثیھاي بھ دست یونانیان افتاد، . و موكناي و تیرونس رخنھ كردند
  . بھ منزلھ نخستین حلقھ زنجیر تمدن اروپایي است

حطاط جریان انحطاط كرت بر ما مجھول است، و نمیدانیم كھ این جامعھ در كدام یك از طرق متعدد ان
تردیدي نیست كھ روزگاري جنگلھاي سرو بلندآوازھاش از میان . شاید ھمھ را پیموده باشد. سیر كرد

بھ طوري كھ امروز دو ثلث خاك این جزیره سنگالخ بایر ; رفت و بھ كشاورزي آن سرزمین لطمھ زد
د بیشتر جامعھ ھایي شاید این جامعھ نیز، مانن. است و نمیتواند بارانھاي زمستان را در خود نگاه دارد

كھ پا بھ مرحلھ انحطاط میگذارند، بر اثر جلوگیري از افزایش جمعیت، نژاد خود را رو بھ زوال برده 
شاید تمتعات جسماني، كھ محصول رفاه و تجمل فراوان است، این مردم را از شور حیاتي تھي . باشد

زیرا ھر ملتي رواقي زاده میشود و  -كرده و، در كار زندگي و دفاع، از ھمت و غیرت انداختھ باشد 
   .میمیرد اپیكوري

شاید سقوط مصر، كھ پس از مرگ اخناتون مصري روي داد، تجارت كرت و مصر را گسیختھ و 
رت، مانند انگلیس عصر جدید، منابع داخلي زیرا ك. تمول عصر مینوسي را رو بھ كاستي برده باشد

قابلي نداشت و ناگزیر بود كھ، براي ادامھ حیات خود، بر دریاھا سلطھ ورزد، براي صنایع خود بازار 
شاید جنگھاي داخلي از شمار مردان جزیره كاستھ و سپس یك حملھ . یابد و با تجارت بھ سعادت برسد

شاید زلزلھاي ناگھان شھرھا را لرزانیده و . درآورده باشدخارجي، كرت منقسم و نامتحد را از پاي 
ویران كرده، یا انقالبي خشماگین، در ظرف سالي پروحشت، از اجحاف متراكم قرون انتقام گرفتھ 

  . باشد

ھاي  م، كاخ فایستوس بار دیگر فرو افتاد، ھاگیاتریادا بھ آتش سوخت، و خانھ ق 1450در حدود 
س منھدم شد، ولي، ظاھرا از ھمین زمان، دوره عظمت كنوسوس آغاز شد شھرنشینان توانگر تولیسو
در این دوره، كنوسوس بھ دوره سعادت خود رسید و سلطھ بي چون و . و تا پنجاه سال دوام آورد

. م، كاخ كنوسوس نیز بھ آتش سوخت ق 1400عاقبت، در حدود . چراي خود را بر دریاي اژه گسترد
تیرھا و ستونھا نیمسوختھاند،  -آثار آتش انقیاد ناپذیري را یافتھ است  ھاي كنوسوس اونز در خرابھ

ھاي گلین، احتماال بر اثر گرماي آتشي عظیم، براي دندان زمانھ سخت  دیوارھا دوده زدھاند، و لوحھ
ھا و حتي اطاقھایي كھ در زیر خاشاك مصون  اما و تمام است، و ویرانخانھ. شده و سالم ماندھاند
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چنان خالي و بي ساز و برگند كھ بسیاري از دانشوران، ویراني كنوسوس را زاده زلزلھ یا ماندھاند 
در ھر حال، روشن است كھ این فاجعھ  .میشمارندآتشسوزي نمیدانند، بلكھ محصول ھجوم و چپاول، 

ھاي ویران كنوسوس نشان میدھد كھ مردم شھر، در حیني كھ  وضع كارگاه. ي داده استناگھان رو
تقریبا مقارن سقوط كنوسوس، گورنیا، . سرگرم كارھاي خود بودھاند، با مرگي بیامان مواجھ شدھاند

  . پسیرا، زاكرو، و پاالیكاسترو ھم با خاك برابر شدند

 - زیرا مجددا قصرھایي . مدن كرتي یكسره از میان رفتنباید چنین انگاریم كھ با سقوط این شھرھا ت
ھاي كرت، در طي یكي  ساختھ شد، و فراورده - كھ البتھ در عظمت با كاخھاي پیشین برابري نمیكردند 

م بھ یك سلطان بزرگ كرتي بر  در اواسط قرن سیزدھم ق. دو نسل بعد، بر اژه سلطھ ورزیدند
ھاي ترسناك بسیار درباره او  نوان مینوس نام برده و قصھمیخوریم كھ روایات یوناني از او بھ ع

یكي از آنان بھ نام . زنان شكوه داشتند كھ در نطفھ او تخمھاي مار و كژدم فراوان است: آوردھاند
از . پاسیفائھ، با وسیلھاي مرموز، تخمھاي گزندگان را دفع كرد و از او آبستن شد و كودكان بسیار زاد

پوسیدون، خداي دریا، . بورمو، و فایدرا كھ زن تسئوس و عاشق ھیپولوتوس شد این زمرھاند آردیانھ
دایدالوس . پس، پاسیفائھ را دیوانھوار بھ عشق گاوي دچار و از او باردار كرد. از مینوس رنجید

مینوس از گاو بچھ مخوف، كھ . ھنرمند بر پاسیفائھ رحم آورد و در زاییدن گاو بچھ یاریش كرد
انده شد، بھ ھراس افتاد و بھ دایدالوس فرمان داد كھ سمجھ یا زنداني پر چم و خم مینوتاوروس خو

مینوس ھیوالي نوزاد را در آن محبوس كرد . دایدالوس عمارت معروف بھ البیرنت را ساخت. بسازد
  . و فقط، براي جلوگیري از طغیان او، مقرر داشت كھ گاه گاه آدمي را نزد ھیوال بیفكنند

بھ دایدالوس از ھمھ جھت، حتي از جھت سوگانگیزي، از این قصھ برتر و شامل یكي روایت مربوط 
چون  .لئوناردودایدالوس ھنرمندي بود آتني، ھمپایھ : ھاي تاریخ انسان است از غرورآمیزترین حماسھ

از مھارت برادرزادھاش بھ رشك افتاد، در یك لحظھ خشم، او را كشت و مادام العمر از یونان تبعید 
پس، . در دربار مینوس پناه یافت و او را با اختراعات و ابداعات ماشیني خود بھ شگفت انداخت. شد

ھاند تكامل پیكرتراشي برجستھ بود، و مردم، كھ خواست. ھنرمند و مھندس بزرگ شاه كرت گشت
 -از پیكرھاي سخت بي تشخص تا صورتھاي مشخص اشخاص واقعي  - تدریجي مجسمھسازي را 

با اینھمھ، مینوس، چون ! بیان كنند، بھ زبان افسانھ گفتھاند كھ مخلوقات او چنان زندھنما میرفتند
ایدالوس و دریافت كھ پاسیفائھ در عشقبازیھایش از یاري دایدالوس بھره جستھ است، آزرده شد و د

دایدالوس، براي خود و ایكاروس، از موم بالھایي . پسرش ایكاروس را در البیرنت محبوس كرد
. ساخت، و بھ مدد آنھا از باالي دیوارھاي زندان گریختند و در آسمان مدیترانھ بھ پرواز درآمدند

  . شد ایكاروس مغرور متابعت پدر را دون شان خود دانست و بیش از حد بھ خورشید نزدیك

پس، پرتو آتشین خورشید بالھاي مومین او را گداخت و بھ كام دریایش انداخت، و بھ این ترتیب 
آنگاه دایدالوس با دلي پریش بھ . سرگذشت او متضمن درسي اخالقي براي فرزندان سركش گشت

   .رسانیدسیسیل پرید و تمدن صنعتي و ھنري كرت را بھ آن جزیره 

پس از آنكھ با آتن جوان جنگید و بر او غالب آمد، : از این سوگ آورتر، داستان تسئوس و آردیانھ است
مقرر داشت كھ آتنیان، یك بار پس از ھر نھ سال، ھفت دختر و ھفت پسر جوان را، بھ نام خراج، نزد 

در سومین موردي كھ آتنیان در صدد . نزد مینوتاوروس بیندازد و او را آرام كنداو گسیل دارند تا 
تقدیم این خراج انساني برآمدند، تسئوس، فرزند برومند شاه آتن، آیگئوس، بھ الحاح، پدر خود را 

راضي كرد كھ او را ھم با پسران و دختران بخت برگشتھ بھ كرت فرستد تا مینوتاوروس را بھ ھالكت 
. در كرت، آردیانھ بھ عشق شاھزاده آتني گرفتار آمد. و آتنیان را از آن خراج ننگبار برھاند رساند

آموخت كھ ریسمان درازي را بھ بازو  - پس، شمشیري جادویي بھ او داد و حیلھ سادھاي بھ او آموخت 
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ه بازگشت را ببندد و، ھنگامي كھ داخل البیرنت پر پیچ و خم میشود، تدریجا ریسمان را بگشاید تا را
تسئوس در البیرنت از عھده كشتن مینوتاوروس برآمد و، بھ وسیلھ ریسماني كھ بھ دست بستھ . گم نكند

  . بود، نزد آردیانھ بازگشت و با او از كرت گریخت

ولي، چون آردیانھ . چنانكھ پیمان نھاده بود، در جزیره ناكسوس او را رسما بھ ھمسري خود درآورد
از زمان مینوس تا قرن  .شتافتخائنانھ با یاران خود بر كشتي نشست و بھ آتن را خواب در ربود، 

ھفتم ق م، كھ زمان احتمالي رفتن لوكورگوس بھ كرت است، در تاریخ نامي تركتازي كرد، در 
بسیاري . م در آنجا سكونت گرفت بھ كرت رسید و در اواخر ھزاره دوم ق قرنھاي چھاردھم و سیزدھم

) سولون و مخصوصا لوكورگوس(از كرتیان و برخي از یونانیان گفتھاند كھ قانونگذاران یوناني 
پس از استقرار قوم دوري در كرت، طبقھ حاكم آن جزیره، . قوانین كرت را سرمشق خود شمردند

پسران در سازمانھاي نظامي تربیت : زندگي نسبتا ساده و معتدلي داشت مانند طبقھ حاكم اسپارت،
اقتدار دولت در كف شوراي . میشدند، و مردان در تاالرھاي غذاخوري عمومي جمعا طعام میخوردند

ھاي اسپارت و آرخونھاي )افوروس(كوسموي، ھمتاي افور (سالخوردگان بود، و ده تن از سركردگان 
روشن نیست كھ كرت بھ اسپارت الھام داد یا اسپارت كرت را رھنمون . میكردندكارھا را اداره ) آتن
  . شد

در ھر دو : شباھت فرھنگ كرت بھ فرھنگ اسپارت شاید زاده ھمانندي اوضاع آن دو جامعھ باشد
جامعھ، گروھي از اشراف نظامي بیگانھ بر رعایا یا مردم بومي كینھ توز فرمانروایي میكنند و 

  . ل دارندحكومتي متزلز

ھایي شامل قوانیني خردمندانھ، كھ قدمت آنھا  نگاشتھ -میالدي، در شھر گورتونا دیوار  1884در سال 
صورتھاي ابتدایي این قوانین، كھ البد قدمتي بیشتر . م میرسید، بھ دست آمد بھ اوایل قرن پنجم ق

ولیس و دیپوئنوس كرتي در سده داشتند، محتمال در قانونگذاران یوناني تاثیر نھادھاند، ھمچنانكھ سك
آري، این تمدن فرتوت از . ششم ق م در عرصھ ھنر بھ ھنرمندان آرگوس و سیكوئون درس دادند

  . ھاي خود را در تمدن نوین خالي كرد صدھا معبر، فرھنگمایھ

  فصل دوم

  

  پیش از آگاممنون 

I  -  شلیمان  

، پسري در آلمان زاده شد كھ مقدر بود كاوشكاري باستانشناسان را بھ صورت یكي از 1822در سال 
پدرش بھ تاریخ باستان عشقي داشت و او را با داستانھایي كھ ھومر . حوادث پرشور قرن خود درآورد

با اندوه (. (بھ نظم كشیده بود، بھ بار آورد) اولیس(درباره محاصره تروا و آوارگیھاي اودوسئوس 
فراوان از او شنیدم كھ تروا كامال منھدم شده، چندانكھ از صحنھ روزگار برخاستھ واثري ھم بھ جا 

ھاینریش شلیمان در سن ھشت موضوع انھدام تروا را مورد توجھ قرار داد و مدعي .)) نگذاشتھ است
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باره جنگ تروا رسالھاي ده سالھ بود كھ در. شد كھ میخواھد خود را وقف بازیافت این شھر گمشده كند
، با اطالعاتي كھ نسبت بھ استطاعت او بسیار 1836در . بھ زبان التین نوشت و بھ پدرش تقدیم داشت

، در یك كشتي بخاري كارگري 1841در . زیاد بود، مدرسھ را ترك گفت و نزد بقالي شاگردي كرد
  . كرد و از ھامبورگ رھسپار افریقاي جنوبي شد

روز غرق شد و ملوانان آن مدت نھ ساعت با زورق كوچكي بھ اینسو و آنسو  كشتي پس از دوازده
در ھلند، ھاینریش، با حقوق یكصد و پنجاه دالر . رفتند و سرانجام، با مد دریا، بھ سواحل ھلند افتادند

در سال، كار منشیگري پیش گرفت و نیمي از درآمد خود ار صرف خرید كتاب كرد و با نیمھ دیگر 
در سال : بتدریج ھوش و پشتكار او نتایج طبیعي خود را پدید آورد. یاھاي خود زندگي كردآن در رو

درسي و شش سالگي، كھ خود . بیست و پنجم عمر، تاجري مستقل بود و در سھ قاره داد و ستد میكرد
. را صاحب سرمایھ كافي یافت، از بازرگاني دست كشید و تمام وقتش را بھ باستانشناسي تخصیص داد

در بحبوحھ ھاي و ھوي سوداگري، ھیچ گاه تروا و قراري كھ براي كاوش آن با پدرم گذارده بودم، ((
. كشور را بیاموزد و چند گاھي صفحات یادداشت روزانھ خود را بھ آن زبان بنگارد.)) از یادم نرفت

سي و سوئدي و بھ این طریق، انگلیسي و فرانسوي و ھلندي و اسپانیایي و پرتغالي و ایتالیایي و رو
  . لھستاني و عربي را آموختھ بود

ھنگامي كھ بھ یونان رفت، توانست، در زماني كوتاه، یوناني قدیم و یوناني جدید را مانند آلماني بخوبي 
چون ھمسر .)) جایي مگر در خاك دنیاي كالسیك ساكن شوم نمیتوانم در: ((سپس چنین نوشت .بخواند

روسي او میخواست در روسیھ سكونت گیرد، شلیمان، بھ وسیلھ اعالن، خود را داوطلب ازدواج با 
پس از آن، از میان . زني یوناني معرفي كرد و مشخصات زن دلخواه خود را ھم دقیقا اعالم داشت

از آن دختري نوزده سالھ بود پسندید و بیدرنگ بھ عكسھایي كھ دریافت داشت، یكي را كھ 
والدین دختر، بھ فراخور تمولي كھ براي ھاینریش قایل بودند، قیمتي . خواستگاري صاحب عكس رفت

موقعي كھ ھمسر تازھاش . روي دختر خود گذاشتند، و ھاینریش، بھ شیوه كھن، ھمسر خود را خرید
سل تعمید رضایت داد، ولي، براي آنكھ بر وقر تشریفات كودكي آورد، شلیمان با اكراه بھ مراسم غ

بیفزاید، نسخھاي از منظومھ ایلیاد ھومر را روي سر كودك نھاد و بھ آواي رسا صد قطعھ شعر 
فرزندانش را آندروماخھ و آگاممنون خواند، خدمتگزاران خانھ خود را تالمون و پلوپس نامید، . خواند

  . آري، شلیمان پیرمردي بود دیوانھ ھومر .نھادوفون نام و خانھاي را كھ در آتن داشت بلر

، بھ ترو آده یا تروآس در گوشھ شمال باختري آسیاي صغیر رفت و، برخالف نظر ھمھ 1870در 
پس از . در زیر تپھاي بھ نام حصارلیك مدفون است پریاموسمحققان آن زمان، معتقد شد كھ پایتخت 

یك سال گفتگو با حكومت عثماني، توانست پروانھ كاوش آن محل را بگیرد و با ھشتاد كارگر دست بھ 
  . كار شود

در . بش دوست میداشت، از بام تا شام با او ھمكاري میكردھمسرش، كھ او را محض كارھاي غری
سراسر زمستان، تندباد سرد شمالي بھ ھنگام روز چشمان زن و شوھر را از گرد و غبار رنجھ میكرد 
و شبانگاه با چنان شدتي از شكافھاي كلبھ شكننده ایشان بھ درون راه مییافت كھ چراغ ھیچ گاه روشن 

جز شوقي كھ بھ كار . ((كھ، با وجود آتش بخاري، آب در درون كلبھ یخ میبستنمیماند و كلبھ بھ میشد 
سالي گذشت تا بھ پاداش .)) بزرگ خود یعني كشف تروا داشتیم، چیزي نداشتیم كھ ما را گرم نگاه دارد

كلنگ كارگري، پس از ضربات مكرر، یك ظرف بزرگ مسي را ھویدا كرد، و سپس . خود رسیدند
شلیمان زرنگ . ھ تقریبا شامل نھ ھزار شي سیمین و زرین بود، آشكار شدگنجینھاي شگرف، ك

ھا را در شال زنش مخفي كرد، بھ كارگران استراحت كوتاه غیر منتظري داد و بھ كلبھ  نخستین یافتھ
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ھاي ھومر  در را بست، اشیاي گرانبھا را روي میز ریخت، و ھر یك را بھ كمك منظومھ. خود شتافت
  . بازشناخت

گنجینھ ((گیسوان زنش را با یك نیمتاج باستاني آراست، و براي دوستانش در اروپا پیام فرستاد كھ 
بعضي از نقادان بھ او . ھیچ كس سخن او را باور نمیتوانست. را از خاك بھ درآورده است)) پریاموس

او را بھ جرم  عاليدر ھمان حال، باب . تھمت زدند كھ آن اشیا را قبال خود او در آن محل گذاشتھ است
اما محققاني مانند فیرخو و دورپفلد و بورنوف . خارج كردن طال از خاك عثماني مورد تعقیب قرار داد

ھاي  آنگاه چینھ. كردند بھ محل آمدند، بر گزارشھاي شلیمان صحھ نھادند و ھمراه او كار را دنبال
دیگر مسئلھ این بود كھ از میان . گوناگون شھر تروا، یكي پس از دیگري، سر از خاك برآوردند

  . است یلیونا ھاي نھ گانھاي كھ در دل خاك پیدا شده است، كدام یك بازمانده شھر چینھ

نشان دھد : ، شلیمان عزم جزم كرد كھ محتواي حماسھ ایلیاد را از جھت دیگري نیز تایید كند1876در 
اس درباره یونان وي، بھ راھنمایي مطالبي كھ پاوسانی. نیز واقعیت خارجي داشتھ است آگاممنونكھ 

ولي مقامات عثماني . در موكناي واقع در پلوپونز خاوري، سي و چھار شكاف حفر كرد بود،نوشتھ 
نمیخواست آن آثار  بودند، مانع كار او شدند، و شلیمان كھ)) گنجینھ پریاموس((كھ خواستار نیمي از 

پس، آنھا را در نھان بھ موزه دولتي . گرانمایھ را بھ كشور دورافتاده عثماني واگذارد، زیر بار نرفت
این بار . برلین فرستاد و جریمھ مقرر را پنج بار بیشتر پرداخت و حفاري را در موكناي از سر گرفت

و ظرفھاي سفالي و جواھرات و نقابھاي  كارگران بھ تودھاي شامل اسكلتھا: نیز پاداش خود را یافت
طالیي رسیدند، و این كشف چنان شلیمان را بھ وجد آورد كھ بیدرنگ تلگرافي براي شاه یونان فرستاد 

كتاب پاوسانیاس، قصر بزرگ و دیوارھاي كالني اینجا ھم، بھ راھنمایي  آترئوسو آگھي داد كھ مقابر 
كمتر كسي بھ قدر شلیمان بھ باستانشناسي خدمت . را كھ ھومر شرح داده است از دل خاك بیرون آورد

اما از فضایل شلیمان لغزشھا و نارواییھایي نیز زاده است، زیرا وي، بھ اقتضاي شوق . كرده است
رانھ شتاب میورزید و، در نتیجھ، باعث آمیختگي یا عظیمي كھ بھ كشف دنیاي قدیم داشت، متھو

ھایي كھ ملھم تالشھاي او بودند، مایھ گمراھي او شدند و،  حماسھ. ھا میشد نابودي بسیاري از یافتھ
بخطا، معتقدش كردند كھ گنج پریاموس را در تروا یافتھ و مقبره آگاممنون را در موكناي كشف كرده 

ھاي انگلیس و روسیھ و  زارشھاي او را مورد تردید قرار داد، و موزهاز این رو، دنیاي علم گ. است
او ھم، براي تسالي خود، بھ تفاخر پرداخت و، . ھاي او سرپیچیدند فرانسھ مدتھا از قبول اصالت یافتھ
در . چندان بھ كاوش پرداخت كھ سرانجام بیمار شد و از پاي درآمد. با شجاعت، حفاري را دنبال كرد

خود . ام عمرش، مردد بود كھ آیا خداي مسیحیت را نیایش كند یا زئوس یونان باستان رابازپسین ای
بسیار شادمانم كھ میخواھي آثار پلوتارك ! درود بر آگاممنون شلیمان، محبوبترین فرزند: ((مینویسد

كھ دعا میكنم . ... فارغ آمدھاي) كسنوفون(را بخواني و تاكنون از مطالعھ گزنوفون ) پلوتارخوس(
در سال .)) زئوس، پدر مقدس و پاالس آتنھ تو را روزي صد از سالمت و سعادت برخوردار دارند

  . ، كھ از سختیھاي اقلیم و خصومت اھل علم و تب دایم رویاي خود فرسوده شده بود، جان داد1890

قرنھاي جواھراتي كھ یافت : مانند كریستوف كلمب بھ كشف دنیایي عجیبتر از آنچھ میجست نایل آمد
بود، و مقابري كھ كشف كرد بھ خاندان آترئوس تعلق  ھكابھبسار كھنھتر از عصر پریاموس و 

بھ این . نداشت، بلكھ بازمانده تمدن اژھاي یونان بود و قدمت آنھا بھ عصر مینوسي كرت میرسید
: را بھ اثبات رسانید) ھوراتیوس(ترتیب، شلیمان، بي آنكھ خود بداند، این شعر معروف ھوراس 

 پس از او، دورپفلد و مولر، تسونتاس و ستاماتاكیس، .))زیستھانددالوران بسیار پیش از آگاممنون ((
والدستاین و ویس در پلوپونز حفاریھاي دامنھ دارتري كردند، و دیگران آتیك و جزایر ائوبویا و 

بئوسي و تسالي را كاویدند، و خاك یونان سال بھ سال آثار شبح مانند فرھنگي را كھ بھ دوره پیش از 
، مردم، بر اثر معلوم شد كھ در این خطھ نیز، مانند سرزمینھاي دیگر. تاریخ تعلق داشت، عرضھ كرد
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انتقال از حیات بیاستقرار صیادي بھ زندگي سكوني كشاورزي، تبدیل ابزارھاي سنگي بھ مفرغي، و 
تمدن ھمواره از آنچھ ما میپنداریم كھسنالتر . بھ مدد كتابت و تجارت از بربریت بھ تمدن ارتقا یافتھاند

داریم كھ نام و ھستیشان در جریان بي  است، و ھر كجا گام نھیم، استخوانھاي مردان و زناني را زیرپا
پرواي زمان از میانھ برخاستھ است مردان و زناني كھ بھ ھنگام خود كار میكردند و عشق میورزیدند، 

  . سرود میگفتند و زیبایي میآفریدند

II - اندرون كاخھاي شاھان  

چھارده قرن قبل از میالد، روي تپھ كوتاه كشیدھاي واقع در ھشت كیلومتري شرق آرگوس و یك و نیم 
امروز سیاح میتواند، پس از سواري . كیلومتري شمال دریا، قصر مستحكم تیرونس قرار داشت

د ھاي این قصر كھ در میان غلھ زارھاي خاموش قرار دار مطبوعي از آرگوس یا ناوپلیون، بھ خرابھ
ھاي سنگي پیش از تاریخ آن باال برود و با دیوارھاي كالن قصر، كھ موافق روایات  برسد و از پلھ

این  .شودروبرو ; یوناني دو قرن پیش از جنگ تروا بھ فرمان امیر پرویتوس بھ وجود آمده است
آوردھاند كھ، در طفولیت عالم، بھ وسیلھ ; شھر، حتي در زمان امیر پرویتوس، شھري كھنسال بود

ساختھ، و از طرف امیر بھ پرسئوس، كھ با ملكھ تیره رنگ  چشم،تیرونس، فرزند دالور آرگوس صد 
  . آندرومده، بر تیرونس فرمان میراند، تقدیم شده است خود،

دیوارھایي كھ ارگ شھر را محافظت میكرد، از ھفت و نیم تا پانزده متر ارتفاع، و چنان ضخامتي 
ھنوز بسیاري از سنگھاي دیوارھا، با . داشتند كھ راھروھایي در درون بخشي از دیوارھا كشیده بودند

كوچكترین آنھا را جفتي : ((پاوسانیاس گفتھ است. رتفاع، برجا ھستنددو متر طول و یك متر عرض و ا
در داخل حصار، در پشت دروازھاي كھ بعدا مدلي براي درب .)) استر بدشواري میتوانند تكان دھند

. ارگ شھرھاي بسیار شد، محوطھاي سنگفرش، و در اطراف آن، چند ردیف ستون بھ چشم میخورد
. ند تاالر بارگاه قصر كنوسوس، در میان حجرات فراوان ساختھ شده بودتاالر بارگاه این قصر، مان

چھار ستون، كھ ; مساحت بارگاه بھ یكصد و بیست متر مربع میرسید، و كف آن از سیمان منقش بود
در این قصر، برخالف معماري شاد . ھر یك آتشداني را در بر میگرفت، طاق آن را نگاه میداشتند

تفكیك قصر زنان یا اندروني از تاالر : ین اصول معماري یونان شكل گرفتكرت، یكي از پایدارتر
اطاق شاه و اطاق ملكھ در جوار یكدیگر بود، ولي بقایایشان نشان میدھد كھ بھ یكدیگر راه . مردان
طبقھ ھمسطح زمین و پایگاه ستونھا و . ھر نوع ارتباط بین آنھا زاھدانھ بستھ شده بود. نداشتند

ھا و پلھاي سنگي و  ولي بعدا آثار خانھ. دیوارھاي این ارگ بھ وسیلھ شلیمان كشف شدقسمتھایي از 
ھاي ظروف سفالي عتیق در پاي تپھ مجاور بھ دست آمد و نشان داد كھ مردم اعصار  آجري و خرده

پیش از تاریخ تیرونس ھم، براي آنكھ از حمایت امیر خود برخوردار شوند، در پناه دیوارھاي قصر او 
میتوان حدس زد كھ، در عصر مفرغ، ھمھ مردم یونان در حول و حوش ارگھا . ونت میكردندسك

  . زندگي ناایمن خود را میگذرانیدند

شھر موكناي، كھ بزرگترین مركز یونان پیش از تاریخ و واقع در شانزده كیلومتري شمال تیرونس 
ھایي كھ  اساسا دھكده. بنیادگذاري شدم بھ وسیلھ پرسئوس  بود، بھ قول پاوسانیاس، در قرن چھاردھم ق

پیرامون ارگي ممنوع الورود قرار داشتند و دھقانان و تاجران و صنعتگران و بردگان فعالي را كھ 
ششصد سال . خوشبختانھ نامي در تاریخ بھ جا نگذاردھاند پناه میدادند منشا این شھر بھ شمار میروند

ھاي وسیع و  شھري است خوش منظر با گذرگاه پس از ظھور موكناي، ھومر در وصف آن گفت كھ
با وجود یغماگران صدھا نسل، ھنوز برخي از دیوارھاي تناور این شھر بر پا ماندھاند . طالي فراوان

یكي از دیوارھا، . و میرسانند كھ، در روزگار كھن، كار انساني بي بھا بود، و زندگي شاھان، بي آرام
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باالي دروازه، صورت پرشكوه دو شیر، . ا در بر گرفتھ استر)) دروازه شیر((دروازه معروف بھ 
این دو شیر اكنون بي سر و فرسودھاند و گنگ وار از جاللي . بر سنگي سھ گوش نقش شده است

ھاي ارگ شھر نیز باقي مانده است، و در اینجا ھم، مانند تیرونس و  خرابھ. مرده نگاھباني میكنند
اطاق سریر، محراب، انبارھا، حمامھا، و تاالرھا را كھ  كنوسوس، میتوان عمارتھاي گوناگون

روزگاري داراي كفھاي منقش و ایوانھاي ستوندار و دیوارھاي مصور و پلكانھاي مجلل بودند، 
  . بازشناخت

، در محوطھ تنگي كھ تختھ سنگھاي افراشتھاي چون ))دروازه شیر((كارگران شلیمان در نزدیكي 
و شلیمان این ; وزده اسكلت و آثاري فاخر از دل خاك بیرون آوردندانگشتر احاطھاش كرده است، ن

شلیمان بھ خطا رفت، ولي خطاي او . تفنن كار بزرگ بخطا، آن را گورخانھ فرزندان آترئوس شمرد
در خور بخشایش است، زیرا از طرفي این آثار بھ قدري پرمایھ بودند كھ مایھ گمراھي میشدند، و از 

ھاي موكناي قرار دارند در  نیاس ننوشتھ بود كھ آن گورھاي سلطنتي در خرابھطرف دیگر، مگر پاوسا
بانوان . ھا بھ نظر میرسیدند ھا، و نقابھاي زرین بر استخوان چھره این محل، تاجھاي زرین بر جمجمھ

ظرفھاي منقش، دیگھاي مفرغي، . استخواني، نیمتاجھایي بر آنچھ زماني سرھاي ایشان بود، داشتند
ھاي عنبري و یك نطع بازي كھ ھمانند آن در كنوسوس بھ دست آمده است،  نقرھاي، مھرهجامھاي 

ھا،  ھا و حلقھ مھره: عالوه بر این، ھمھ گونھ اشیاي زرین وجود داشت. چشمھا را خیره میكردند
ا ھایي كھ ب ھا، جامھا و زنجیرھا، دستبندھا و سینھبندھا، ظرفھاي تنظیف، و حتي جامھ سنجاقھا و دگمھ

  . ھاي سلطنتي شمرد مسلما اینھا را باید جواھرات و مھره. ھاي طال قالبدوزي شده بود صفحھ

مجار )) شكافھاي گوري((شلیمان و دیگران در دامنھ تپھ مقابل ارگ نھ مقبره یافتند كھ كامال از 
مت راست، وقتي راھي را كھ از قصر بھ پایین میآید رھا كنیم، در س. متفاوت بودند)) دروازه شیر((

بھ راھرویي پا میگذاریم كھ دیوارھایي از سنگھاي بزرگ خوش تراش در دو طرف آن صف كشیده 
باالي این در، سر در بي تكلفي ھست مركب از دو . در انتھاي راھرو در سادھاي دیده میشود. است

نھاي شكل از ستونھاي باریك استوا. سنگ، كھ یكي از آنھا نھ متر طول و یكصد و سیزده تن وزن دارد
چون از در بگذریم، خود . بر جلوه در میافزایند) كھ اكنون بھ موزه بریتانیا انتقال یافتھاند(مرمر سبز 

  . را زیر گنبد یا قبھاي بھ ارتفاع و قطر پانزده متر میبینیم

ھاي مفرغي بھ یكدیگر پیوند  دیوارھا تختھ سنگھاي بریده شدھاي ھستند كھ بھ وسیلھ گل و بوتھ
  . دھاندخور

لبھ ھر یك از تختھ سنگھا، نسبت بھ لبھ تختھ سنگ زیر خود، پیش آمدگي دارد، چنان كھ باالترین تختھ 
شلیمان این بناي عجیب را مقبره آگاممنون پنداشت، و مقبره كوچكتري . سنگ، سقف را تشكیل میدھد

اما . تایمنسترا انگاشترا ھم كھ در جوار آن بود و بھ وسیلھ ھمسرش كشف شد، بي تامل، مقبره كلو
ظاھرا دزدان . بودند، چیزي وجود نداشت)) كندوي زنبوران عسل((در ھیچ یك از مقابر، كھ مانند 

  . قرون بر باستانشناسان سبقت جستھ بودند

ھاي اندوھانگیز، بقایاي تمدني بھ شمار میروند كھ براي پریكلس چندان كھنھ بود كھ  این خرابھ
م میرسانند، و این  ق 1600محققان كنوني قدمت شكافھاي گوري را بھ حدود . براي ماست شارلماني

ھمچنین، . ھا براي آگاممنون معین میكنند تاریخ تقریبا چھار صد سال قبل از زماني است كھ افسانھ
ولي البتھ زمانشناسي . م تعلق دارد ق 1450بھ حدود )) كندویي((ني، مقابر موافق نظر محققان كنو

ما نمیدانیم كھ این تمدن چگونھ آغاز شد و چھ قومي در موكناي و . پیش از تاریخ میزان دقیقي نیست
آغاز ) دلفوي(تیرونس، اسپارت، آموكالي، آیگینا و الئوسیس، خایرونیا و اورخومنوس، و دلفي 
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یونانیان، احتماال مانند بیشتر ملل، اصل و میراث مختلطي داشتند و پس از ھجوم قوم . شھرسازي كرد
میتوان حدس . برابري میكنند نورمناز این حیث با مردم انگلیس پیش از غلبھ قوم ) م ق 1100(دوري 
مردم موكناي با مردم فروگیا و كاریا در آسیاي صغیر و مردم عصر مینوسي كرت پیوستگي زد كھ 
  . دارند

منظر شیرھاي موكناي بھ شیرھاي بین النھرین میماند، و محتمال این ویژگي كھنسال از طریق آشور 
كھ گویا از ریشھ )) (پالسگوي((مردم موكناي، در احادیث یوناني،  a.و فروگیا بھ یونان رسیده است

و ) تراكھ(بنابر روایات، اینان از تراكیا . خوانده شدھاند) است)) قوم دریایي((پالگوس و بھ معناي 
تسالي بھ آتیك و پلوپونز آمدھاند، و این انتقال در گذشتھاي چندان دور رخ داده است كھ یونانیان بعدي 

این مطالب را پذیرفتھ و ) ھرودوتوس(ھرودوت . نامیدھاند)) بومیان((ا اوتوختونوي یعني آنان ر
نتوانستھ است با ((را بھ قوم پالسگوي نسبت داده است، ولي او نیز ) اولومپوس( اولمپخدایان 

  . ما ھم بیش از او نمیدانیم.)) گوید كھ زبان پالسگوي چھ بوده استاطمینان ب

اما در این تردید نیست كھ این اوتوختونویھا بومیان ابتدایي موكناي نبودند، بلكھ از خارج بھ موكناي، 
كھ از عصر نوسنگي آغاز كشاورزي كرده بود، پا نھادند و، بھ ھنگام خود، تفوق خویش را بھ قوم 

ھاي بسیاري از وجود  م، نشانھ ق 1600در اعصار بعدي تاریخ موكناي، در حدود : نددیگري باخت
ھاي كرت یا مھاجران كرتي در پلوپونز میبینیم، و این، اگر نتیجھ غلبھ نظامي و سیاسي  فراورده

ھمھ عمارات قصور تیرونس و موكناي، . نباشد، دست كم زاده غلبھ فرھنگي و بازرگاني كرت است
گلدانھا بھ سبكھاي كرتي بھ آیگینا و ; ت اندروني، بھ شیوه مینوسي طراحي و تزیین میشوندمگر عمارا

ھاي موكنایي مدھاي دلپذیر كرت را اختیار میكنند، و  میرسند، بانوان و االھھ) تباي(خالكیس و تب 
ھنگي البد بر اثر تماس با فر. ھا بر میآید، بھ رنگ مینوسي است حتي ھنري كھ از شكاف گورخانھ

  . برتر بود كھ موكناي بھ تارك تمدن خود رسید

III  -  تمدن موكنایي  

ھاي كرت یا شعر ھومر،  بازمانده فرھنگ موكنایي در ھم شكستھتر از آن است كھ، ھمچون خرابھ
در دوره اعتالي فرھنگ موكناي، شبھ جزیره یونان بھ . تصویر روشني از دنیاي باستان بھ ما بدھد

از این رو، گذشتھ از استخوانھاي ماھي و صدفھاي . صیادي دور نشده بود قدر كرت از مرحلھ
ھاي  دریایي، استخوانھاي آھو و گراز وحشي و بز و گوسفند و خرگوش و گاو و خوك در خرابھ

موكناي بسیار فراوان است و از اشتھایي كھ بعدا وجھ مشخص قھرمانان ھومر شد و با كمر باریك 
بھ طرزي )) جدید((و تمدن )) قدیم((جاي بھ جاي، مظاھر تمدن . كندكرتي نمیساخت، حكایت می

ھاي  مثال، در كنار پیكانھایي كھ از اوبسیدین ساختھ شدھاند، متھ. غریب در كنار یكدیگر قرار گرفتھاند
  . مفرغي میان تھیي كھ گویا براي فرو كردن میخ در سنگ بھ كار میرفتھاند، بھ نظر میرسد

از این رو، در موكناي از مراكز صنعتي مھم، . یونان بھ پاي كرت پیش نمیرود صنعت در شبھ جزیره
. ھمچون مركز صنعتي گورنیا، كھ مردم موكناي خود نیز از آن زمرھاند، دریاھا را آشفتھ میكنند

ھایي از دریازنیھاي ایشان را روي  شاھان موكناي و تیرونس ھنرمندان كرتي را وا میدارند تا منظره
مردم موكناي، براي آنكھ از دریازنان بیگانھ مصون باشند، شھرھاي . و انگشترھا حك كنند گلدانھا

ھاي  معموال فاصلھ شھرھاي آنان با دریا بھ قدري است كھ از حملھ. خود را دور از دریا میسازند
تیرونس  .ناگھاني دریازنان در امان مانند و ضمنا بتوانند خویشتن را بسھولت بھ كشتیھاي خود برسانند
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و موكناي چون در كنار راه خلیج آرگولیس بھ برزخ كورنت قرار دارند، بخوبي میتوانند ھم بھ شیوه 
  . ملوك طوایف، از بازرگانان باج بگیرند و ھم گاه گاه بھ دریازني بپردازند

اما رفتھ رفتھ موكناي، از مالحظھ ثروت كرت كھ محصول تجارت بود، دریافت كھ دریازني و 
. جانشین قانوني آن باجگیري بازرگاني را خفھ میكند و فقر را جھانگیر یا بین المللي میسازد ھمچنین

پس، در صدد برآمدند كھ بھ دریازني سیمایي ظاھرالصالح بخشند و آن را بھ صورت تجارت 
، ناوگان بازرگانان موكناي چنان نیرومند شد كھ توانست در برابر نیروي دریایي 1400در . درآورند

در نتیجھ، از آن پس كاالھایي را كھ بھ افریقا صادر كرد، دیگر از طریق جزیره كرت . كرت بایستد
نمیفرستاد، بلكھ مستقیما بھ مصر گسیل میداشت، و این وضع علت یا معلول جنگي بود كھ بھ تخریب 

  . قالع كرت انجامید

ارند و با ثروت روزافزوني كھ آثاري كھ از فرھنگ موكنایي مانده است، بر پایگاھي واال قرار ند
در روایات یوناني آمده است كھ پالسگیھا . موكناي از طریق داد و ستد بھ دست آورد، متناسب نیستند

ھایي كھ روي آنھا را با حروفي نامفھوم  در تیرونس و تب، كوزه. الفبا را از تجار فنیقي فرا گرفتند
محتمال . گلین یا كتیبھ یا سندي بھ دست نیامده استولي ھیچ لوحھ . مطالبي نگاشتھاند، كشف شده است

مردم موكناي، موقعي كھ آھنگ كتابت كردند، مانند كرتیان ابتدایي، موادي فسادپذیر براي نوشتن بھ 
موكناي در ھنرھا مقلد كرت شد، . ھاي آنان نمانده است از این رو، چیزي از نوشتھ. كار بردند

اما، پس از . ھنرمندان كرت را فراخواند و بھ ھنرآفریني گماردچندانكھ، بھ گمان باستانشناسان، 
ھاي دیوارھا و گچبریھاي زیر  حاشیھ. انحطاط ھنر كرتي، پیكرنگاري موكنایي رونق فراوان گرفت

ھا، چون میراثي گرانمایھ، بھ عصر كالسیك یونان  سقف بھ طرزي عالي آرایش یافتند، و این شیوه
)) بانوان لژنشین((نقش . اقیمانده، از شور حیاتي نیرومندي سرشار بودندھمچنین فرسكوھاي ب. رسیدند

نمودار بیوھزنان پرجاللي است كھ حتي امروز ھم میتوانند زینتافزاي یك اپرا باشند و آرایش گیسو و 
)) بانوان گردونھ سوار((این نقش، از نقش . ھاي خود را بھ عنوان آخرین مد ارائھ كنند دوخت جامھ

نقش اخیر نمودار بانواني است كھ، بھ ھنگام عصر، با حالتي مصنوعي در گردشگاه . استزندھتر 
ولي در این نقش، گراز و گلھا . تیرونس از این دو عالیتر است)) شكار گراز((فرسكوي . گشت میزنند

ي رنگ تازیھا میخكي تند است، ولي اندامھاي خلف. صورتي خشك و تكلفآمیز دارند و بھ دل نمینشینند
آن، چنان باریك مینمایند كھ گویي گراز جھنده دوشیزھاي است بلند باال كھ از آالچیق قصر خود فرو 

گراز پریشانحال است، سگھا بھ ھوا : با این وصف، منظره شكار با واقعیت سازگار است. میافتد
از این . ستجستھاند، و انسان این رئوفترین و مخوفترین دد شكاري با نیزه قتال خود آماده كار ا

ھا میتوان از زندگي طبیعي و فعال مردم موكناي و زیبایي غرورآمیز زنان ایشان و آرایش تابان  نمونھ
  در این زمینھ، . برترین ھنر موكناي فلزكاري است. قصرھایشان تصوراتي بھ دست آورد

استخوانھاي شلیمان با آنكھ در موكناي . كردند، بلكھ صور و تزیینات مستقلي ھم بھ كار بردند
ھاي قبھدار  آگاممنون را نیافت، بھ وزن آنھا سیم و زر یافت جواھرات ھنگفت گونھ گون، تكمھ

شاھوار، گوھرھایي منقش بھ نقوش جاندار شكار، جنگ، یا دریازني، و نیز سرگاوي از سیم تابناك با 
میپندارد كھ صداي  این سر چنان طبیعي است كھ انسان از دیدن آن چنین. شاخھا و تزییناتي از زر

گفتني است كھ شلیمان مردي كھ از تبیین ھیچ چیز باز نمیماند ریشھ نام . غمانگیز گاو را شنیده است
  . گاو جست)) مو((را در بانگ )) موكناي((

ظریفترین آثار فلزي تیرونس و موكناي دو دشنھ مفرغي است، مرصع بھ طالي جالدار و نمایشگر 
غریبتر از ھمھ . مرغابیھا، نیز شیران در تعقیب پلنگھا یا انسانھاي جنگيھاي وحشي در تعقیب  گربھ

یكي از نقابھا . آثار موكناي، نقابھاي زرین چندي است كھ ظاھرا بر چھره اموات سلطنتي میكشیدھاند
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سخت بھ صورت گربھ میماند، و شلیمان زن نواز این نقاب را بھ جاي آنكھ بھ كلوتایمنسترا نسبت 
  . آگاممنون دانست دھد، از آن

شاھكارھاي مسلم ھنر موكنایي نھ در تیرونس و نھ در موكناي، بلكھ درون مقبرھاي در وافیو، نزدیك 
اثر ھنري . اسپارت كھ روزگاري امیر آن با جالل شاھان شمالي رقابت میكرد بھ دست آمده است

مانندھاند  بزرگ، در عین سادگي، با شكیبایي مھرآمیزي كمال یافتھاند و چنان بھ بھترین آثار مینوسي
لیكن بي انصافي است ; ، نسبت دادھاندچلینيكھ بیشتر محققان آنھا را بھ ھنرمند كرتي بزرگي، ھمپایھ 

جام نقش شده موضوعي كھ روي . اگر فرھنگ موكناي را از كاملترین بقایاي ھنریش محروم سازیم
با این وصف، نباید این آثار عالي را بھ جایي جز . رام كردن گاو: است، موضوعي است كامال كرتي

چون این گونھ مناظر كرارا روي انگشترھا و مھرھا و دیوارھاي قصور موكناي . موكناي نسبت دھیم
ره كرت متداول بوده بھ چشم میخورد، درمي یابیم كھ گاوبازي در شبھ جزیره یونان نیز مانند جزی

منظره روي یكي از دو جام، نره گاوي را نشان میدھد كھ در میان توري از طنابھاي ضخیم . است
گرفتار آمده است، و ھر چھ بیشتر براي آزاد كردن خود تالش میورزد، بیشتر مقید میشود و، بر اثر 

  . خشم و خستگي توانفرسا، دھان و منخرینش گشادھتر میشود

روي جام . كمي دورتر از آن، گاو ثالثي بھ گاوباني كھ دلیرانھ شاخ او را گرفتھ است، فشار میآورد
چون جام را میگردانیم، چنانكھ اونز میگوید، متوجھ . دیگر نره گاوي را میبینیم كھ گرفتار شده است

انجام تضییقات تمدن میشویم كھ نره گاه با ماده گاوي گرم گرفتھ است، و این میرساند كھ نره گاو سر
مقدر چنین بوده است كھ چنان ھنر استادانھاي ناگھان در كرت فرو كشد و . را پذیرفتھ و رام شده است

  . قرنھا بعد بار دیگر در یونان رخ نماید

زیرا این مردم، برخالف یونانیان . میتوان ھم مردم و ھم ھنر موكنایي را در مقابر موكناي دید
ظاھرا بھ . ھایي تنگ دفن میكردند موال اجساد را نمیسوزانیدند، بلكھ در خمره، مع))عصر پھلواني((

دین . حیات پس از مرگ باور داشتند، زیرا اشیاي سودمند و باارزش بسیار در گورھا مینھادند
. موكناي، تا جایي كھ بر ما معلوم است، اگر از كرت برنخاستھ باشد، با دین كرتیان بي ارتباط نیست

، مانند كرتیان، بھ تبر دودم، ستون مقدس، كبوتر مقدس، مادر خدا، و خدایي نرینھ كھ ظاھرا اینان ھم
  اعتقاد بھ . فرزند اوست، و نیز خدایان كوچكتر بھ ھیئت مار حرمت میگذاشتند
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  جام از آثار وافیو، موزه آتن،
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یونانیان، )) ادر اندوھگینم((دمتر، یا . مادر خدا در جریان ھمھ تحوالت دیني یونان ثابت ماند
امروز، نزدیك . داد)) مادر خدا((ھمچنانكھ جانشین رئاي كرتي شد، بعدا جاي خود را بھ مریم یا 

شكوه كھن : ھاي موكناي، دھكده كوچكي كھ كلیساي حقیري را در میان گرفتھ است، دیده میشود خرابھ
ا میآیند و میروند، سرزمینھا را فرا تمدنھ. از میان برخاستھ و سادگي تسلي بخش باقي مانده است

ھا نیز، ھمچنان دوام  میگیرند، و سپس با خاك یكسان میشوند، اما اعتقادات انساني، در دل ویرانھ
  . میآورند

دودماني كھ آثاري . موكناي، پس از سقوط كنوسوس، بھ سعادتي دست یافت كھ ھرگز بھ خود ندیده بود
. ھاي موكناي و تیرونس كاخھاي رفیع برافراشت بر فراز تپھ در شكافھاي گوري بھ جا نھاده است،

بازرگاني شبھ جزیره یونان در سوي . ھنر موكنایي استقالل یافت و بازارھاي دریاي اژه را فرا گرفت
خاور بھ قبرس و سوریھ، در سوي جنوب، از طریق جزایر سیكالد بھ مصر، در سوي باختر، از 

سوي شمال، از طریق بئوسي و تسالي بھ دانوب رسید، و فقط در تروا  طریق ایتالیا بھ اسپانیا، و در
ھمچنانكھ روم تمدن یونان را جذب و پخش كرد، موكناي نیز، كھ مغلوب فرھنگ كرت . ایست كرد

  . میرنده شده بود، تمدن كرتي را بھ رنگ خود درآورد و در سراسر دنیاي مدیترانھ گسترد

IV  -  تروا  
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این جزایر، كھ دریاي اژه را خالدار . و كرت دویست و بیست جزیره وجود دارد بین شبھ جزیره یونان
. نامیده میشود) بھ معني مدور)) (سیكالد((كردھاند، در پیرامون دلوس دایرھاي پدید آوردھاند كھ 

بیشتر این جزایر ناھموار و بي آب و علفند و روزگاري كوھستانھاي سرزمیني را كھ قسمت اعظم آن 
برخي از این جزایر، چون مرمر یا فلزات فراوان داشتند، مدتھا . فرو رفت، تشكیل میدادند در دریا

، ھیئت باستانشناسان 1896در . پیش از آنكھ شبھ جزیره یونان خودي نماید، فعال و متمدن بودند
د آثار انگلیسي در فوالكوپي، واقع در ملوس، بھ حفاري پرداخت و ابزارھا و سالحھا و سفالھایي ھمانن

ھاي دیگر، تصویري از عصر پیش  بر اثر این كاوش، و نیز حفاري در جزیره. مینوسي بھ دست آورد
این تصویر بھ تصویر كرت میماند، ولي از لحاظ جالل ھنري بھ . از تاریخ جزایر سیكالد فراھم شد

اوز نمیكرد، جزایر سیكالد، كھ مساحت ھمھ آنھا از دو ھزار و ششصد كیلومتر تج. گرد آن نمیرسد
مانند یونان كالسیك، بھ اتحاد سیاسي دست نیافتند، بلكھ پیش از قرن ھفدھم ق م از لحاظ حكومت و 

  . ھنر و، در مواردي، زبان و خط، بھ زیر سلطھ كرت درآمدند

م نفوذ كرت از میان رفت، و از آن پس سفالگري و سبكھاي  ق 1200و  1400در فاصلھ سالھاي 
  . زافزون بر سیكالد چیره شدموكناي با شدتي رو

پیش رویم، بھ جزیره ) بھ معني پراكنده)) (سپورادس((چون بھ خاور روي كنیم و بھ سوي جزایر 
رودس میرسیم و در آنجا بھ فرھنگ پیش از تاریخ دیگري كھ از فرھنگھاي نسبتا ساده اژھاي است، 

  . برمیخوریم

پا میگذاریم و میبینیم كھ این جزیره، در  میشود،سپس بھ جزیرھاي كھ مس فراوان دارد، و خوانده 
اما ظرفھاي آن خشن و ناممتازند و فقط بعدا، . ، بھ تحول میگراید)3400 1200(سراسر عصر مفرغ 

اھالي قبرس كھ اكثرا آسیایي ھستند، خطي ھجایي  میآیند،بھ الھام كرت، از صورت پیشین بیرون 
ھاي را میپرستند كھ، بنابر اطالعات موجود، اصلش بھ عشتر  دارند كھ بھ خط مینوسي میماند، و االه

، صنعت فلزكاري 1600پس از . تھ یونانیان مبدل میشودسامي میرسد و در اعصار بعد بھ آفرودی
معادن، كھ از آن سلطان است، بھ مصر و كرت و یونان مس صادر . جزیره بسرعت تكامل مییابد

ھاي گویمانند سفالگران قبرسي از  ھاي معروف میسازند، و كاسھ ریختھ گران انكومي دشنھ. میكنند
نگلي را بھ صورت الوار درمیآورند، وسرو قبرس با چوب درختان ج. مصر تا تروا خریدار دارد

در قرن سیزدھم، كوچنشینان موكنایي آبادیھایي در قبرس بھ وجود . سرو لبنان آغاز رقابت میكند
; پافوس، شھر متبرك آفرودیتھ: میآورند، و این آبادیھا زمینھ شھرھاي یوناني قبرس بھ شمار میروند

و ساالمیس قبرس كھ سولون، در طي مسافرت خود، چندگاھي ; يكیتیون، زادگاه زنون، فیلسوف رواق
  . در آنجا درنگ كرد تا قانون را جانشین ھرج و مرج كند

ھاي دیگر بھ سواحل  تجارت و نفوذ موكناي از قبرس بھ سوریھ و كاریا، و از آنجا و ھمچنین از پایگاه
و دورپفلد، تروا را كھ روي تپھاي در  شلیمان. و سرانجام بھ تروا میرسد. و جزایر آسیا كشیده میشود

ھر شھري روي شھر دیگر واقع است تو . پنج كیلومتري دریا قرار دارد، شامل نھ چینھ یا شھر دانستند
در پایینترین چینھ، بقایاي دھكدھاي متعلق بھ عصر نوسنگي ) 1: (گویي تروا نھ بار زندگي كرده است

  . یافت شده است) م ق 3000حدود (

ا دیوارھایي از سنگھاي خشن و گل، مصنوعاتي از عاج، ابزارھایي از اوبسیدین و قطعاتي از در اینج
بر فراز این دھكده، چینھ دیگري ھست ) 2. (ظروف سفالي سیاھرنگ دست ساخت باقي مانده است

حصارھاي پیرامون . ھاي شھر دوم، كھ بھ گمان شلیمان ترواي مورد بحث ھومر است شامل خرابھ
ھاي بزرگي،  دروازه; د باروھاي تیرونس و موكناي، از سنگھاي غول پیكر ساختھ شده استآن، مانن
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استحكاماتي در جنب دیوارھا و . كھ دوتاي آنھا بخوبي محفوظ ماندھاند، شھر را بھ خارج پیوند میدھند
ایا در ھاي شھر بھ چشم میخورد، و ارتفاع این بق ھنوز بقایاي بعضي از خانھ. ھا وجود دارد دروازه

ھا، آجر و چوب بھ كار رفتھ است، ولي  در دیوارھاي خانھ. حدود یكصد و بیست سانتیمتر است
این شھر، بھ گواھي سفالھاي خشن و سرخ رنگي كھ در آن بھ دست . زیرساز دیوارھا از سنگ است

سالح، مردم آن، براي ساختن ابزار و . م برقرار بوده است ق 1900تا  2400آمده است، تخمینا از 
ھاي كوچكي كھ بھ جا  در شھر، جواھرات فراوان است، ولي مجسمھ. مفرغ را جانشین سنگ كردھاند

بر اثر آتشسوزي منھدم شده )) شھر دوم((ظاھرا . مانده است، بھ طرزي ناخوشایند، ابتدایي ھستند
د كھ یونانیان بھ است، زیرا آثار فراواني از آتشي عظیم دیده میشود، و این امر شلیمان را متقاعد كر

  . ساالري آگاممنون، شھر را سوزاندھاند

این آبادیھا كوچك و حقیر و از لحاظ . بھ نظر میسد)) شھر دوم((آثار سھ آبادي متوالي روي ) 5- 3(
م در این محل تاریخي برقرار بوده  ق 1600شھر دیگري در حدود سال ) 6. (باستانشناسي ناچیزند

  . است

ھاي طبقھ دوم اشتباه و مغشوش  ھاي این طبقھ را بخطا با یافتھ میز خود، یافتھشلیمان، با شتاب شوقآ
اما دورپفلد، كھ چندگاھي . شمرد) لودیا(را یكي از مساكن بي اھمیت مردم لیدیا )) شھر ششم((كرد و 

شھر ((با پول شلیمان بھ كاوش پرداخت و پس از مرگ او نیز حفاري را دنبال كرد، معتقد شد كھ 
سخت بزرگتر مینماید و داراي بارویي )) شھر دوم((این شھر از . مستقل است)) شھر دوم((از  ))ششم

ھاي این چینھ،  در خرابھ. است با نھ متر ارتفاع و چھار دروازه، كھ سھ تاي آنھا بھ جا مانده است
  . ظرفھاي بسیار بھ دست آمده است

ظرفھاي معروف . ھاي پیشین زیباترند ینھبرخي از این ظرفھا، كھ ھمھ یكرنگ ھستند، از ظرفھاي چ
بھ مینوسي در شھر اورخومنوس كشف شده است و سفالھایي نیز بدست آمده است كھ سخت بھ 
سفالھاي موكناي میمانند، و از این رو دورپفلد آنھا را از صادرات موكناي و ھمزمان با عصر 

بھ اتكاي این گونھ شواھد بر آنند كھ محققان كنوني . پنداشت) م ق 1200 -  1400)) (شكافھاي گوري((
، كھ شامل شش دستبند، دو جام، دو ))گنجینھ پریاموس((و  است،ھمان ترواي ھومر )) شھر ششم((

بھ آن تعلق دارد، حال آنكھ شي زرین دیگر است،  8700نیمتاج، یك سربند، شصت گوشواره، و 
نیز )) شھر ششم((محققان با اطمینان میگویند كھ . میانگاشت)) شھر دوم((شلیمان این گنجینھ را از آن 

تاریخگزاران یوناني، بھ حكم سنن خود، سقراط تروا . بر اثر آتش منھدم شد 1200اندكي پس از سال 
كیانند مردم تروا در یك پاپیروس مصري چنین سخن  .دادھاندم نسبت  ق 11941184را بھ سالھاي 

احتمال . ، برخي از داردانیان جزو متحدان قوم ختي بودند)1287(رفتھ است كھ در جنگ كادش 
گویا این . ح ھومر با مردم تروا یكي ھستندمیرود كھ اینان نیاكان ھمان داردانیاني باشند كھ در اصطال

داردانیان اصال از بالكان یعني مردم فروگیا، از داردانل گذشتند، در دره پست سكاماندروس ساكن 
و استرابون مینویسد كھ قوم تئوكریان . اما ھرودوت از مردم تروا بھ نام تئوكریان یاد میكند. شدند

پوشیده نماند كھ . سكونت گرفتند آدهسقوط كنوسوس در ترو  گروھي از كرتیان بودند كھ گویا پس از
ترو آده ھم مانند كرت داراي كوه مقدسي است بھ نام ایدا، و این نام در منظومھ ایلیاد آمده، و ھومر 

ھاي  بھ قرار معلوم، ناحیھ تروا در دوره. ان آن كوه دم میزده استھاي فراو مانند تنیسن از چشمھ
حفاریھاي تروا حاكي از تمدني است كھ . گوناگون زیر نفوذ سیاسي و نژادي ختیان قرار داشتھ است

  . از جھتي مینوسي است، از جھتي آسیایي، و از جھتي دانوبي

یونانیان سخن میگویند و خدایان آنان را ھومر مردم تروا را چنان توصیف میكند كھ گویي بھ زبان 
اما، در خیال یونانیان بعدي، تروا شھري آسیایي است و محاصره معروف تروا نخستین . میپرستند
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فاجعھ معلومي است كھ بر اثر رقابت مداوم میان سامیان و آریاییان یا شرقیان و غربیان پدید آمده 
  . است

ط دارد، ولي در جانب خاوري آن فلزات گرانبھا بھ دشت تروا از لحاظ حاصلخیزي وضعي متوس
با این وصف، علت توانگري تروا و ھمچنین علت ھجوم یونانیان را نمیتوان در پرمایگي . دست میآید

تروا نزدیك تنگھ داردانل و . ظاھرا علت اصلي ھمانا موقعیت جغرافیایي ترواست. خاك تروا جست
تنگھ داردانل، در سراسر تاریخ، رزمگاه . قرار دارد در ھمسایگي سرزمینھاي غني دریاي سیاه

تروا، بھ بركت وضع . صورت جدید حادثھ ترواست گالیپولي امپراطوریھا بوده است، و حادثھ
اما چون چسبیده بھ دریا . دانل بگذرند، باج میگرفتجغرافیایي خود، از كشتیھایي كھ میخواستند از دار

كھ صدھا كشتي  ھلنھشاید این عامل بود و نھ چھره زیباي . نبود، از حمالت دریایي مصون میماند
این است كھ بازرگانان، بر اثر بادھا و جریانھاي دریایي  نظر محتملتر. یوناني را بھ تروا حملھور كرد

كھ در تنگھ مجاور تروا رو بھ جنوب وزان بود، بارھاي خود را در تروا خالي میكردند و از آنجا بھ 
در ھر . شاید تمول تروا محصول خراجي است كھ از بازرگانان میگرفت. سرزمینھاي دیگر میبردند

برمیآید، سفالي اژه، مس و روغن زیتون و شراب و ظرفھاي سفالي، و  حال، چنانكھ از بقایاي تروا
از دانوب و تراكیا ظرفھاي سفالي و عنبر و اسب و شمشیر، و از چین دورافتاده اشیاي شگرفي مانند 

شھرنشینان . در مقابل، تروا الوار و نقره و طال و خر وحشي صادر میكرد. یشم بھ تروا وارد میشد
و در پشت باروھاي خود مغرورانھ بھ سر میبردند، بر )) ام كردن اسب دست داشتندر((تروا، كھ در 

  . نواحي اطراف خویش تسلط میورزیدند و از بازرگانان زمیني و دریایي باج میگرفتند

تصویري كھ منظومھ ایلیاد از پریاموس و خاندانش بھ دست میدھد، یادآور جاللي است كھ در كتاب 
شاه چند ھمسر دارد، و این چند گاني سلطاني، انحرافي از اصول نیست، بلكھ : عھد عتیق دیده میشود

پسران شاه . نوعي وظیفھ بھ شمار میرود و باعث میشود كھ تخمھ عالي او بھ حد وفور استمرار یابد
تابع اصل تكگاني ھستند و بھ آدابي ھمچون آداب انگلیسیان در عصر ملكھ ویكتوریا حرمت بسیار 

ھكتور . با اخالق الفتي ندارد، از این قاعده مستثناست آلكیبیادسپاریس سرخوش، كھ ھمچون . مینھند
تندخو دوست ) آخیلیوس(و ھلنوس و ترویلوس از آگاممنون مردد و اودوسئوس نامرد و اخلیس 

  . داشتنیترند

آندروماخھ و پولوكسنا، ھمانند ھلنھ و ایفیگنیا، دلنوازند، و شخصیت ھكابھ از شخصیت كلوتایمنسترا 
بر روي ھم، مردم تروا، حتي بھ صورتي كھ بھ وسیلھ دشمنانشان نگاشتھ شده است،  .استخوشایندتر 

فاتحان یوناني بعدا خود . نسبت بھ یونانیاني كھ بر آنان ظفر یافتند، كم نیرنگتر و فداكارتر و شریفترند
ھومر بارھا با كلمات مھرآمیز از مردم تروا یاد میكند، و ساپفو و اوریپید : ین نكتھ پي بردندنیز بھ ا

مایھ . در انتخاب طرفي كھ باید مورد ھمدردي و ستایش ایشان قرار گیرد، تردید نمیكنند) ائوریپیدوس(
با این . تاسف است كھ این قوم آزاده در مسیر یونانیان توسعھ طلب قرار گرفت و در ھم شكست

وصف، از یاد نباید برد كھ یونانیان، با وجود خطاھاي خود، سرانجام تمدني واالتر از تمدن تروا بھ آن 
  . سرزمین و سایر سرزمینھاي منطقھ مدیترانھ عرضھ داشتند
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 فصل سوم

  

  عصر پھلواني

I  - قوم آخایایي  

كھ )) آھیاوا((م متعلق است، از قوم  ق 1325الواح قوم حتي كھ در بغازكوي بھ دست آمده و تخمینا بھ 
م تعلق  ق 1221در یك نوشتھ مصري، كھ بھ حدود . در قدرت با ختیان برابري میكردند، نام بردھاند

وست و از لیبي بھ مصر پی)) اقوام دریا((كھ بھ سایر )) آكایواشا((دارد، از قومي یاد شده است بھ نام 
در .)) براي شكمھاي خود میجنگند((ھمین نوشتھ این قوم را گروھي آواره شمرده است كھ . حملھ برد

اما، چون این مردم از ھمھ . آثار ھومر، مردم یوناني زبان تسالي جنوبي، قوم آخایایي نامیده شدھاند
ي را كھ بھ شھر تروا ھجوم بردند بھ نام اینان قبایل یوناني تواناتر شدند، ھومر، كرارا، تمام یونانیان

مورخان و سخنسرایان یوناني عصر كالسیك قوم آخایایي را، مانند پالسگوي، از . خوانده است
این مورخان . تا جایي كھ در یادھا مانده است، اینان بومي یونان بودھاند: بومزادان انگاشتھ و گفتھاند

یایي، كھ در آثار ھومر توصیف شده است، ھمان فرھنگي است بي ھیچ تردید میپنداشتند فرھنگ آخا
شلیمان این نظر را پذیرفت، دنیاي تحقیق ھم كوتھ مدتي . كھ در این كتاب فرھنگ موكناي خواندھایم

  . با او ھمداستان بود

، یك تن انگلیسي سنت شكن بھ نام ویلیام ریجوي این اعتماد خرسندي بخش را بر ھم زد و 1901در 
داد كھ تمدن آخایایي گرچھ از جھات بسیار بھ تمدن موكنایي میماند، از لحاظ مختصات اساسي، نشان 

) 2. (آھن عمال بر مردم موكناي مجھول است، ولي قوم آخایایي با آن آشنایند) 1: (با آن فرق دارد
بھ خاك  موافق آثار ھومر، مردگان آخایایي سوزانده میشوند، اما مردم تیرونس و موكناي اجساد را

از خدایان ) 3. (میسپارند، و از این امر بر میآید كھ این دو قوم نسبت بھ عقبي نظري واحد ندارند
مردم آخایایي ) 4. (آخایایي، كھ ھمان خدایان اولمپي ھستند، اثري در فرھنگ موكناي یافت نمیشود

حیث آرایش مو و جامھ تفاوتھاي قابل مالحظھاي ھم از ) 5. (شمشیرھاي بلند و سپرھاي گرد نمیرسد
ریجوي از ھمھ این نكات چنین نتیجھ گرفت كھ مردم موكناي از قوم . بین این دو قوم وجود دارد

پالسگوي بودند و بھ یوناني سخن میگفتند، اما قوم آخایایي از قوم بورموي سلت یعني از مردم اروپاي 
ي، بھ پایین ریختند و آیین زئوس بھ این سو، از راه اپیروس و تسال 2000مركزي بودند و از سال 
بھ پلوپونز تاختند و در آنجا زبان و بسیاري از رسوم  1400در حدود ; پرستي را با خود آوردند

بھ عنوان خانھاي فئودال مستقر شدند و، از قصور مستحكم خود، بر اھالي مقھور ; یوناني را برگرفتند
  . پالسگوي حكومت كردند

ولي در ادبیات یوناني سخني . تغییر اساسي باشد، باز روشني بخش استاین نظریھ حتي اگر محتاج 
در این صورت، از خرد بھ دور است كھ، علي رغم سنتي چنین استوار، ; از ھجوم قوم آخایایي نمیرود

رواج تدریجي آھن و تغییر طرق دفن یا آرایش مو و دراز شدن شمشیرھا و گرد شدن سپرھا و 
بیشتر چنین احتمال میرود كھ، مطابق پندار ھمھ . الك قضاوت قرار دھیماستعمال سنجاق قفلي را م

نویسندگان كالسیك، آخایاییان قبیلھاي یوناني باشند كھ، بر اثر تكثیر طبیعي، در قرنھاي چھاردھم و 
سیزدھم، تسالي و پلوپونز را فرا گرفتھ و در آنجا با پالسگیھا و موكناییان اختالط خوني یافتھ و در 
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گویا اینان زبان یوناني را از مردم موكناي . م بھ صورت طبقھ حاكم درآمده باشند ق 1250 حدود
بازتاب یك زبان مشترك كرتي پالسگویي . نگرفتند، بلكھ، برعكس، آنان را با این زبان آشنا كردند

ظاھرا  .میشودموكنایي در اسمھاي محل، مانند كورینتوس و تیرونس و پارناسوس و اولمپیا، مشاھده 
قوم آخایایي خدایان كوھنشین و آسمانزي خود را بر پروردگاران درون خاكي یا زیرزمیني جمعیت 

قوم آخایایي در موارد بسیار، بین فرھنگ موكنایي و وجھ اخیر آن، یعني فرھنگ . اولیھ تحمیل كردند
ھاي  كھ در آثار ھومر وصف شده است، اختالف قاطعي وجود ندارد، و چنین بھ نظر میرسد كھ شیوه

زندگي این دو قوم در جریان زمان میآمیزند و یگانھ تروا از توش و توان میافتد و آرام آرام از میانھ 
  . م میآیدبرمیخیزد، بر شدت اختالط آن دو میافزاید و زمینھ تمدن یوناني فراھ

II -  روایات پھلواني  

این داستانھا را نادیده نباید . روایات عصر پھلواني ھم منشا و ھم مقدرات قوم آخایایي را معلوم میدارند
گرفت، زیرا با آنكھ از توھمي خون بیز جان گرفتھاند، شاید بیش از آنچھ تصور میكنیم متضمن 

ناني چندان بھ این داستانھا وابستھ است كھ بدون آنھا شعر و نمایش و ھنر یو. واقعیات تاریخي باشند
   .میشوندبدشواري دریافت 

میتوان . م بر قوم آھیاوا سلطنت میكرد ھاي ختي آمده است كھ آتاریسیاس در قرن سیزدھم ق در كتیبھ
در داستانھاي یوناني، زئوس پدر . آتاریسیاس ھمان آترئوس، شاه قوم آخایایي، است گفت كھ این

  . تانتالوس پدر پلوپس، پلوپس پدر آترئوس، و آترئوس پدر آگاممنون است است،تانتالوس، شاه فروگیا، 

دختر او ینومائوس شاه  - بھ پلوپونز باختري رفت تا با ھیپودامیا  1283في بلد شد و در حدود پلوپس ن
داستان عشق ورزیدن این دو ھنوز بر سھ گوش طاق شرقي معبد بزرگ زئوس . زناشویي كند - الیس 

راني شاه الیس، بھ قصد آزمودن خواستگاران دخترش، با آنان مسابقھ ارابھ . در اولمپیا نمودار است
. اگر خواستگار مسابقھ را میبرد، بر ھیپودامیا دست مییافت، و اگر میباخت، بھ ھالكت میرسید. میداد

پلوپس، براي آنكھ از . تني چند از خواستگاران پا پیش نھاده و مسابقھ و جان خود را باختھ بودند
ھ شاھي را بیرون آورد، و مخاطرات بكاھد، بھ مورتیلوس، ارابھ ران شاه، رشوه داد تا میخ محور اراب

با این شیوه، در . پیمان نھاد كھ اگر در كارش كامیاب شود، مورتیلوس را در سلطنت شریك خود كند
اما، بھ جاي آنكھ ملك را با . مسابقھاي كھ روي داد، ارابھ شاھي كرد و بھ سلطنت الیس رسید

  . مورتیلوس قسمت كند، او را بھ دریا افكند

  . انكھ در آب فرو میرفت، پلوپس و اخالفش را نفرین كردمورتیلوس نیز ھمچن

دختر پلوپس با ستنلوس پسر پرسئوس، شاه آرگوس ازدواج كرد، و سپس سلطنت بھ پسر آنان 
آگاممنون و (پسران آترئوس . ائوروستئوس رسید، و پس از مرگ او بھ داییش، آترئوس، منتقل شد

چون آترئوس و . دارئوس، شاه الكدایمون را بھ زني گرفتند، كلوتایمنسترا و ھلنھ دختران تون)منالئوس
توندارئوس درگذشتند، آگاممنون و منالئوس، غافل از نفرین مورتیلوس، از پایتخھاي خود در موكناي 

پس، آن سرزمین بھ نام نیاي آنان پلوپونز . و اسپارت بر تمام پلوپونز خاوري حكومت كردند
  . خوانده شد ))جزیره پلوپس((یا ) پلوپونسوس(

در این زمان، سایر نواحي یونان نیز بھ وسیلھ پھلواناني كھ عموما بھ شھرسازي ھمت میگماشتند، بھ 
موافق روایات یوناني، نابكاري نوع بشر زئوس را برانگیخت كھ بشریت . جنب و جوش افتاده بودند
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سرش پورھا جان بھ در بردند و از این طوفان، تنھا یك مرد، دئوكالیون، و ھم. را با طوفاني براندازد
قبایل یوناني از تخمھ ھلن، پسر دئوكالیون، . با سفینھ یا صندوقي روي قلھ پارناسوس مستقر شدند

ھلن نیاي آخایوس و یون بود، و قبایل آخایایي و یونیایي، كھ . زادند و موافق نام او ھلنس نام گرفتند
یكي از . تیك استقالل یافتند، از این دو بھ وجود آمدندپس از آوارگیھاي فراوان بترتیب در پلوپونز و آ

زادگان یون بھ نام ككروپس، بھ كمك االھھ آتنھ، در محلي كھ قوم پالسگوي در ارك آن ساكن شده 
چنانكھ در داستانھا آمده . نام گرفت، دست زد) آتناي(بودند، بھ ساختن شھري كھ، بھ اسم االھھ، آتن 

بھ آتیك تمدن داد، زناشویي را نظام بخشید، قربانیھاي خونین را لغو است، ھمین ككروپس بود كھ 
  . كرد، و بھ رعایاي خود آموخت كھ خدایان اولمپي مخصوصا زئوس و آتنھ را بپرستند

چھارمین آنان ارخئوس بود كھ مردم آتن او را خدا . اعقاب ككروپس در آتن بھ سلطنت پرداختند
، نوه او، تسئوس، دوازده 1250در حدود . عابد را وقف او كردندشمردند و بعدا یكي از زیباترین م

)) آتني((مردم این آبادیھا، بي تفاوت، ; دمس یا آبادي آتیك را بھ صورت یك واحد سیاسي درآورد
ھاي متعدد بود كھ نام  خوانده میشدند، و شاید بھ سبب ھمین ھمخانگي تاریخي یا یگانگي مدني ناحیھ

تسئوس آتن را نظم و قدرت بخشید، از . ي تباي و موكناي بھ صیغھ جمع آمده استشھر آتن مانند نامھا
و با كشتن راھزني بھ نام پروكروستس، كھ دوست میداشت  سرپیچید،تسلیم خراج انساني بھ مینوس 

ھا را  قامت یا بلند باالي خود را بكشد یا ببرد تا با طول تخت او مساوي شوند، راهپاھاي اسیران كوتھ 
، 476آتنیان پس از مرگ تسئوس، او را ھم خداوار پرستیدند و حتي دیرگاھي بعد، در . ایمن كرد

پریكلس، استخوانھاي تسئوس را از سكوروس بھ در آوردند و، بھ عنوان بازماندھاي متبرك، در معبد 
  . وس نھادندتسئ

كالنشھري در شمال بئوسي در برابر آتن بھ رقابت برخاست و، با برھم زدن سنن، تنھا موضوع ھنر 
م،  در اواخر سده چھاردھم ق. این شھر، تب یا تباي نام داشت. نمایش یونان در دوران كالسیك شد

ي شرقي غربي و شمالي ھا كادموس، كھ از امیران مقتدر فنیقیھ یا كرت یا مصر بود، در ملتقاي راه
جنوبي یونان شھر تب را پدید آورد و بھ مردمش فرھنگ داد و، براي آنكھ آب چشمھ آرس را بھ 

این نگھبان اژدھایي مخوف بود، و گویا در قدیم این نام . شھریان برساند، بھ كشتن نگھبان آن پرداخت
دموس دندانھاي اژدھا را در خاك كا. اژدھا را بر ھر جاندار تباھي آور یا رنجزاي اطالق میكردند

ھر دنداني مردي مسلح شد، و این مردان، بھ سان یونانیان تاریخ، بھ جان یكدیگر افتادند، تا . افشاند
مردم تب این پنج تن را بنیادگذاران خاندانھاي سلطنتي شھر تب . آنكھ فقط پنج تن باقي ماندند

كاخ ((دمیا، كھ اكنون در محل آن بنایي موسوم بھ حكومت تب در دژي كوھستاني بھ نام كا. دانستھاند
پس از كادموس، پسرش پولودوروس، وسپس  .شد از زیر خاك بیرون آمده است، مستقر)) كادموس

بعد از البداكوس، فرزند او الیوس سلطنت كرد، ولي چنانكھ ھمھ . نوھاش البداكوس بر تخت نشستند
چون . پدر خود را كشت و مادر را بھ زني گرفت) اویدیپوس(عالم میدانند، پسر الیوس یعني اودیپ 

اتئوكلس برادر خود . ت بھ ستیزه برخاستنداودیپ درگذشت، پسرانش بھ عادت امیران بر سر قدر
اما پولونیكس شاه آرگوس، آدراستوس، را برانگیخت كھ سلطنت را بھ او . پولونیكس را تارومار كرد

درگرفت، و )) مخالفان ھفتگانھ تب((، جنگ معروف 1213بھ فرمان آدراستوس، در حدود . بازگرداند
این بار، ھم . پسران سرداران ھفتگانھ، با تب جنگیدند، یعني )اپیگونوي(شانزده سال بعد اپیگونھا 

  . اتئوكلس و ھم پولونیكس از پا درآمدند، و تب با خاك یكسان شد

ھنگامي كھ آمفیتروئون بھ . یكي از بزرگان تب موسوم بھ آمفیتروئون زني دلربا بھ نام آلكمنھ داشت
كھ این كھترنوازیھاي لذتبخش  ھرا .شدجنگي رفتھ بود، زئوس از ھمسر او دیدن كرد، و كودكي زاده 

اما پسرك با . ھالكت رسانندزئوس را خوش نداشت، دو مار فرستاد تا نوزاد را در گھواره خود بھ 
ھردست یكي از ماران را گرفت و ھر دو را خفھ كرد چون بھ وساطت ھرا بھ چنین افتخاري نایل 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ید تا نواختن و خواندن لینوس كھ كھنترین شخصیت تاریخ موسیقي است، كوش .گرفتآمد، ھراكلس نام 
چون بھ . اما پسرك شور موسیقي نداشت و با بربط، لینوس را بھ قتل رسانید. را بھ ھراكلس یاد دھد

ھاي  در آن ھنگام، شیري در رمھ. حد رشد رسید، غول انسان نما بود نتراشیده و درشت و شكمباره
در ازاي . كلس كشتن شیر را تعھد كردھرا. ھاي تسپیوس، سلطان تسپیاي، افتاد آمفیتروئون و نیز رمھ

ھراكلس ھم مردانھ فرصت را ; آن، تسپیوس خانھ و دختران پنجاھگانھ خود را بھ او عرضھ داشت
را بھ ) شاه تب(شیر را كشت و پوست آن را جامھ خاص خود كرد، مگارا دختر كرئون ; مغتنم شمرد

پس، ناآگاھانھ . ھرا او را بھ چنگ جنون افكنداما االھھ . زني گرفت و كوشید كھ سر و ساماني پیدا كند
سپس با غیبگوي معبد دلفي كنگاش كرد و دریافت كھ باید بھ تیرونس برود و . فرزندان خود را كشت

فرمان برد و، بھ . دوازده سال در خدمت ائوروستئوس، شاه آرگوس، بھ سر برد تا خدایي جاویدان شود
چون شاه او را مرخص كرد، بھ تب  .زدار بلند آوازه خود خواست شاه آرگوس، دست بھ دوازده شاھك

پیوست، تروا را غارت كرد، خدایان  آرگونوتھابھ : بازگشت و بھ شاھكارھاي فراوان دیگر پرداخت
را بھ زندگي بازگردانید، و  آلكستیس را آزاد كرد،) پرومتئوس(را در پیكار غوالن یاري داد، پرومتھ 

پس از مرگش، بھ نام پھلوان و خدا مورد نیایش قرار گرفت، . گاه گاھي تصادفا دوستان خود را كشت
و چون تن بھ عشقھاي بیشمار داده بود، پسران او در تراخیس تسالي خانھ كردند، اما ائوروستئوس، 

بود، از بیم كینھ توزي پسرانش، بھ شاه  كھ ھراكلس را بیھوده بھ كارھاي رنجبار ناضروري واداشتھ
  . تراخیس فرمان داد كھ آنان را از یونان اخراج كند

ائوروستئوس سپاھي بھ سوي آنان گسیل . گروه ھراكلیداي یعني ھراكلس زادگان بھ آتن پناه بردند
بلھ آنان آترئوس با نیروي دیگري بھ مقا. داشت، اما آنان سپاه او را در ھم شكستند و او را كشتند

اگر غالب آید، ملك ; پیشنھاد كرد كھ با یكي از مردان آترئوس تن بھ تن بجنگد ھولوسشتافت، اما 
ال جالي موكناي بھ فرزندان ھراكلس واگذار شود، و اگر مغلوب شود، زادگان ھراكلس تا پنجاه س

ھولوس جنگ را باخت و با ھواخواھان خود از وطن . وطن كنند، و موكناي از آن بازماندگانشان شود
پنجاه سال بعد، نسل نو فرزندان ھراكلس بازگشتند، و مطابق روایات یوناني، اینان . رخت بربست

عصر ((و بھ  بودند و نھ قوم دوري كھ چون مدعایشان با مقاومت مواجھ شد، پلوپونز را گشودند
  . پایان دادند)) پھلواني

اگر قصھ پلوپس و اخالفش منشا قوم آخایایي را آسیاي صغیر بیان میكند، داستان آرگونوتھا مقدرات 
این داستان، مانند بسیاري از روایاتي كھ ھم تاریخ و ھم قصص یونانیان را تشكیل . این قوم را میرساند

ھ گونھ مخاطره و اكتشاف و جنگ و عشق و شگفت كاري و میدھند، داستاني است باشكوه، شامل ھم
ھاي عالي  این عناصر چنان درست بھ ھم بافتھ شدھاند كھ، بدون ھیچ آرایشي، در نمایشنامھ; مرگ

آپولونیوس رودسي، ادیب رودس، نیز در عصر ھلنیستي ھمین داستان را بھ . آتنیان انعكاس یافتھاند
حوادث داستان در شھر اورخومنوس در بئوسي آغاز میشود، و . صورتي بسیار پسندیده تنظیم كرد

آتاماس، شاه اورخومنوس، كھ سرزمین : مراسم قرباني است آگاممنون،آغاز آن، مانند شروع تراژدي 
. د كھ پسر خود فریكسوس را بھ خدایان پیشكش كندخود را دستخوش قحطي یافت، درصدد برآم

فریكسوس بھ این نقشھ پي برد و با خواھرش، ھلھ، بر پشت قوچي زرین پشم نشست و در ھوا بھ 
)) دریاي ھلھ((بر اثر تكان بدن قوچ، ھلھ فرو افتاد و در تنگھاي كھ بعدا بھ نام او . پرواز درآمدند

اما فریكسوس بھ خشكي رسید و بھ شھر كولخیس . ت، غرق شدنام گرف) تنگھ داردانل= ھلسپونتوس (
در آنجا، قوچ را قرباني و پشم آن را بھ عنوان ھدیھ وقف آرس، . در جانب دیگر دریاي سیاه راه برد

آیتس، شاه كولخیس، اژدھاي بیخوابي را بھ نگھباني غیبگویي گفتھ بود كھ اگر . خداي جنگ، كرد
پس، براي اطمینان خاطر خود، فرمان داد كھ ھر . جان خواھد داد بیگانھاي آن را برباید، آیتس

دخترش مدیا كھ دوستدار مردم و رسوم غریب بود، بھ . بیگانھاي كھ بھ كولخیس آید بھ قتل برسد
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پدر فرمان بھ حبس . مسافراني كھ بھ كولخیس پا مینھادند شفقت میكرد و آنان را در فرار یاري میداد
رز متبرك كنار دریا پناه برد و عمر بھ اندوه گذاشت، تا آنكھ یاسون بدانجا رفت و او داد، ولي او بھ م

  . او را از سرگرداني رھانید

پلیاس، فرزند ) 1245بھ قول تاریخگزاران یوناني، در حدود (تقریبا بیست سال قبل از این زمان 
پسر نوزاد آیسون، بھ نام  .پوسیدون، تخت و تاج آیسون، امیر یولكوس، واقع در تسالي، را غصب كرد

ھا بھ بار آمد و قوت و شجاعت بسیار  یاسون، كھ بھ وسیلھ دوستان پدرش پنھان شده بود، در بیشھ
  . یافت

روزي، ملبس بھ پوست پلنگ و مسلح بھ دو نیزه، بھ بازار شھر رفت و ملك خود را خواستار شد، اما 
را متقاعد كرد كھ در ازاي تخت و تاج، كاري  پلیاس او. ھمچنانكھ نیرومند بود، ساده دل نیز بود

بھ معني (پس، یاسون كشتي بزرگ آرگو . پشم زرین قوچ بالدار را باز گرداند: سنگین بر عھده گیرد
; ھراكلس و رفیق محبوب او، ھوالس. را ساخت، و دالورترین افراد یونان رابھ خطر خواند) تندرو

چون . ئوس، و دوشیزه چابك پاي، آتاالنتھ، فرا آمدندتسئوس، ملئاگروس، اورف; پلئوس، پدر خیلس
پس، ھراكلس . ظاھرا توقف آن بھ سبب آمدن نیرویي از تروا بود; كشتي بھ داردانل رسید، متوقف شد

دیگران را ترك گفت و رفت تا خاك تروا را بھ توبره كشد و شاه آن، الئومدون، را با ھمھ پسرانش 
  . جز پریاموس بھ خاك ھالكت افكند

اما یاسون و یارانش پس از آزمایشھاي دشوار فراوان پا بھ مقصد گذاردند و، بھ وسیلھ مدیا، از مرگي 
كھ در كولخیس بیگانگان را انتظار میكشید، خبر یافتند یاسون در طلب مقصود اصرار ورزید، و مدیا 

ني گیرد و بھ تسالي برد و پذیرفت كھ دریافتن پشم آنان را یاري كند، مشروط بر آنكھ یاسون او را بھ ز
یاسون با او پیمان نھاد و بھ كمك او پشم بھ دست آورد و با او و یاران خود بھ . تا پایان عمر نگاه دارد

. ھا و علفھا بسرعت شفا داد بسیاري از آنان زخمي شده بودند، و مدیا آنان را با ریشھ. كشتي بازگشت
آنگاه، . طالبھ سلطنت كرد، و پلیاس باز ھم مسامحھ كردوقتي كھ یاسون بھ یولكوس رسید، بار دیگر م

مردم شھر  .بجوشانندمدیا، با فنون جاودان، دختران پلیاس را بر آن داشت كھ پدر را تا سر حد مرگ 
افتاده بودند، او و یاسون را طرد و تا ابد از سلطنت محروم كھ از قدرتھاي جادویي مدیا بھ ھراس 

  . نمایشنامھ نویس یوناني، اوریپید، دنبالھاي بر این داستان افزوده است. كردند

میآورد و بھ فرد یا افراد معدود نسبت میدھد، چنانكھ دستیابي انسان بر دانش و عشق و عواقب آن در 
، و بسیاري از حوادث تاریخي در جریان زمان از تخیل گرانبار داستان آدم و حوا انعكاس یافتھ است

احتماال در نسلي پیش از محاصره تاریخي تروا، . ھاي پھلواني درآمدھاند شده و بھ صورت افسانھ
یونانیان كوشیدند تا از میان داردانل بگذرند و دریاي سیاه را براي كوچنشیني و بازرگاني خود 

كھ خاطره این حادثھ، پس از مایھگیري از خیال و ھیجان، بھ داستان شاید بتوان گفت . بگشایند
ھاي  را میتوان ناشي از خاطره پوستھا یا پارچھ)) پشم زرین((ھمچنین قصھ . آرگونوتھا انجامیده است

پشمیني دانست كھ مردم كھن آسیاي صغیر شمالي براي گرفتن ذرات طال از آب برخي از رودھا بھ 
با در ھمین عھد، در جزیره لمنوس كھ از داردانل دور نیست، عمال یك كوچگاه تقری. كار میبردند

تروا ھم با آنكھ از  .نبوداما دریاي سیاه علي رغم نام دلپذیر خود، مھمان نواز . یوناني بھ وجود آمد
زخمي دیده بود، باز در برابر یونانیان قد علم كرد و تنگھ داردانل را مورد تھدید قرار ھراكلس چشم 

باز ھم برخاستند و، بھ جاي یك كشتي، ھزار كشتي : با اینھمھ، یونانیان از آن منصرف نشدند. داد
انھدام  سرانجام، مردم آخایایي براي آزادي كشتیراني در داردانل، خود را در دشت تروا بھ. فرستادند
  . كشانیدند
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III  -  تمدن ھومري  

را ) م ق 1100 - 1300(چگونھ باید ازروایات منظوم باقیمانده، زندگي یونان عصر قوم آخایایي 
ھایش  بازشناسیم تكیھ گاه اصلي ما باید ھومر باشد، ھر چند كھ وجود شخص او مسلم نیست، و حماسھ

نس، باستانشناسان تروا، موكناي، تیرو. حداقل سھ قرن پیش از عصر قوم آخایایي پدید آمدھاند
كنوسوس، و سایر شھرھاي مذكور در حماسھ ایلیاد را واقعي انگاشتھ و تمدني كھ شباھت غریبي بھ 

این اكتشافات ما را بر . ھاي ھومر دارد از دل خاك موكناي بیرون كشیدھاند تمدن منعكس در منظومھ
یچ روي با این وصف، بھ ھ. آن داشتھ است كھ اشخاص اصلي قصص ھوشرباي او را واقعي شماریم

نمیتوان معلوم كرد كھ واقعیت تاریخي عصر ھومر و احیانا عصر قھرمانان او تا چھ پایھ در 
بنابراین، توصیف ما از یونان، در فاصلھ عصر فرھنگ اژھاي و . ھاي او منعكس شده است منظومھ

بدان صورت كھ ھومر از  ھومريعصر ظھور تمدن درخشان یوناني، صرفا توصیفي است از عصر 
  . روایات كھن نقل كرده است

  كار  -1

، از تمدن پیش از خود، یعني تمدن موكنایي، ))عصر پھلواني((تمدن قوم آخایایي، یعني تمدن یونانیان 
قوم آخایایي در بادي امر، از لحاظ . نازلتر و از تمدن پس از خود، یعني تمدن قوم دوري، واالتر بود

این قوم، . تني و فریبندهمردان بلند و پرقوتند، و زنان بھ معني دقیق كلمھ دوست داش: جسماني گیراست
مانند رومیان ھزاره بعد، فرھنگ را چون فسادي زنانھ بھ تحقیر مینگرند، كتابت را با بیزاري بھ كار 

. ھاي نامكتوب خنیاگران است میگیرند، و ادبیاتي كھ میشناسند منحصر بھ سرودھاي جنگي و ترانھ
  . اگر سخن ھومر را باور داریم

این شاعر گفتھ . یایي، بھ مدد زئوس، مصداق آرمان یك شاعر امریكایي بودباید بپذیریم كھ قوم آخا
است كھ، اگر او خدا بود، ھمھ مردان را نیرومند میساخت و ھمھ زنان را زیبا میآفرید و آنگاه خود 

مردان، با موي بلند و ریش . یونان در عصر ھومري اجتماع رویایي زیبارویان است. مرد میشد
بزرگترین ھدیھاي كھ مرد آن روزگار میتواند بھ دوستش پیشكش كند، . وش منظرنددالورانھ خود، خ

برھنگي . این است كھ موي خود را ببرد و روي توده ھیزمي كھ جسد دوستش را میسوزاند قرار دھد
ھر دو جنس پیكر خود را با جامھاي مستطیل شكل، كھ روي شانھ تا میخورد : ھنوز متداول نشده است

این جامھ تقریبا بھ زانو میرسد، ممكن است زنان نقاب یا . ي بستھ میشود، میپوشانندو با گیرھا
كمربندي ھم بھ كار برند و مردان لنگي بر كمر ببندند كھ، بھ تناسب شان ایشان، بھ صورت 

فرخندگان یوناني رداھاي مجلل را خوش دارند رداھایي از آن . زیرشلواري یا شلوار معمولي در میآید
مردان برھنھ ساقند، و  .میآوردكھ پریاموس، بھ نام فدیھ پسرش، با خضوع و خشوع نزد اخیلس گونھ 

ولي معموال در خانھ پاي . و ھر دو جنس در بیرون خانھ كفش سرپایي بھ پا میكنند; زنان برھنھ بازو
زنان و برخي از مردان، چون پاریس، . ھم مردان و ھم زنان خود را بھ جواھر میآرایند. وشي ندارندپ

  . بر پیكرھاي خود میمالند)) روغن آمیختھ بھ عطر گل سرخ((

خاك ; زمین را میكارند: این مردان و زنان چگونھ زیست میكنند ھومر آنان را بھ ما چنین نشان میدھد
با غرور كرتھایي را كھ بھ خط مستقیم شخم زدھاند از نظر ; با لذت بو میكشند تیره تازه برگشتھ را

و براي جلوگیري از طغیانھاي ; كشتزارھا را آب میدھند; گندم را باد افشان میكنند; میگذرانند
ھا رنج  ھومر نومیدي كشاورزان را ھم، كھ سیالب محصول ماه. زمستاني، لبھ رودھا را باال میآورند
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، در مسیر تند خود، بندھا را در ھم میشكند، و نھ ...سیالب پر توان : ((میشوید، بھ ما مینماید آنان را
ردیف دراز خاكریزھا مانعش میشوند و نھ دیوارھاي باغستانھاي پرمیوه در برابر یورش ناگھاني آن 

تپھ بیشھزار، و  زیرا بیشتر زمینھا یا كوھند یا مرداب یا. كشتكاري دشوار است.)) ایستادگي میورزند
از این رو، شكار كاري است ضروري، و ھنوز بھ صورت . ھا میتازند جانوران وحشي بھ دھكده

توانگران، دامپروران بزرگند و گاو و گوسفند و خوك و بز و اسب . ورزشي تفریحي در نیامده است
. ھاي بسیار است و كرهبھ بار میآورند، چنانكھ مردي بھ نام اریختونیوس داراي سھ ھزار مادیان تخمي 

جنگجویان و مالداران بھ گوشت كباب شده مایلند و . تھیدستان ماھي و حبوبات و گاھي سبزي میخورند
خوك چرانش، براي دھان گیره، خوك كوچك بریاني فرو میبرند و، براي ناھار، ثلثي از گرازي 

ھایي از حبوبات كھ،  ان، چونھبھ جاي شكر، انگبین دارند و بھ جاي كره، پیھ و بھ جاي ن. پنجسالھ
بر خالف . روي صفحھاي آھنین یا سنگي داغ، بھ صورت ورقھاي پھن و نازك در میآورند و میپزند

صندلیھاي آنان دور میزي چیده نشده . آتنیان، بھ ھنگام خوردن نمیلمند، بلكھ روي صندلي مینشینند
چنگال و قاشق و . كي نھاده شده استاست، بلكھ كنار دیوار قرار دارند و بین آنھا میزھاي كوچ

دستمال سفره در میان نیست، و كارد ھم منحصر بھ ھمان است كھ مھمان و میزبان ھمواره ھمراه 
  . غذا را با دست میخورند، و ھمھ، حتي تنگدستان و كودكان، شراب رقیق مینوشند. خود دارند

ن را در اختیار دارد، اما نمیتواند آن را بھ پدر زمی. زمین بھ خانواده یا طایفھ متعلق است، نھ بھ فرد
یا اراضي رعایاي سلطان )) تمنوس((از زمینھایي پھناور بھ نام )) ایلیاد((در منظومھ . فروش رساند

این زمینھا در واقع از آن ھمھ جامعھ است، و ھر كس میتواند رمھ خود را در مراتع . نام میرود
اغنیا و اقویا آنھا را : ، اراضي عمومي دیر نمیپایند)اودوسیا()) اودیسھ((بھ تصریح منظومھ . بچراند

در نتیجھ، یونان قدیم، درست مانند انگلیس جدید، فاقد ھر گونھ اراضي ; میخرند و تصرف میكنند
  . عمومي میشود

اما مردم آخایایي از استخراج معادن غفلت میورزند . زمین، گذشتھ از خوراك، فلز ھم بھ دست میدھد
و خرسندند كھ مس و قلع ونقره و طال و نیز آھن را، كھ براي آنان فلز تجملي تازھاي است، از خارج 

  . وارد كنند

ھومر از زبان . اي از آھن استدر مسابقاتي كھ بھ افتخار پاتروكلوس برپا میشود، جایزه برنده تودھ
اخیلس میگوید كھ آھن براي ساختن بسیاري از وسایل كشاورزي بھ كار میرود، اما سخني درباره 

در . ساختن سالح آھنین نمیراند، و این نكتھ میرساند كھ در آن زمان سالحھا را از مفرغ میساختھاند
  . است)) ایلیاد((اما محتمال این حماسھ جدیدتر از  است،شرح آب دادن آھن آمده )) اودیسھ((منظومھ 

ولي سایر پیشھوران عصر . آھنگر در پاي كوره، و سفالگر كنار چرخ كوزه گري خود كار میكند
كسي كھ آنان را فراخوانده است بھ كار ھومري زین سازان، بنایان، نجاران، قفسھ سازان در خانھ 

ساعات دراز سرگرم كار . این مردم براي فروش و سود تجارتي دست بھ تولید نمیزنند. میپردازند
ھر خانواده بیشتر . میشوند، از سر فراغت كار میكنند و از نیش و انگیزه رقابت علني مصونند

امیر محل، . تي بزرگ خانھ، در كار شریكندھمھ اعضاي آن، ح. نیازمندیھاي خویش را خود برمیآورد
ھمگان، . مثال اودوسئوس، ھم براي خود چكمھ و زین، و براي خانھ خود تخت و صندلي میسازد

، آندروماخھ، و ھلنھ، )پنلوپیا(پنلوپھ . برخالف یونانیان اعصار بعد، بھ مھارت یدي خویش میبالند
ھلنھ، . ندگي و قالبدوزي و كارھاي خانگي ھستندھمانند زنان خدمتكار خود، سرگرم ریسندگي و باف

وقتي كھ سوزنكاري خود را بھ تلماخوس نشان میدھد، دوست داشتنیتر جلوه میكند تا ھنگامي كھ با 
  . مالحت بر باروي تروا میخرامد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



سلطان، بھ . پیشھوران مردمي آزادند و، برخالف ھمتایان خود در اعصار بعد، برده شمرده نمیشوند
بردگان معدودي وجود دارند، ولي آنان نیز . طرار، كشاورزان را بھ كار بھ ما نرسیده استوقت اض

ھا كار میكنند و ھمپایھ خدمتگزاران خانگي كنوني  بیشتر آنان در خانھ. در وضعي پست بھ سر نمیبرند
وش قرار بردگان مورد خرید و فر. ما ھستند، با این تفاوت كھ خدمت آنان تا پایان عمر ادامھ دارد

میگیرند، گاه بھ گاه از خداوندان خود آزار میبینند، ولي معموال جزو خانواده خداوندان بھ شمار 
ممكن است رابطھ انساني محبت نیز . میروند و در بیماري و مالل و پیري از حمایت محروم نمیمانند

البسھ خانواده او را در رود  ناوسیكائاھنگامي كھ كنیزان . بین آنان و آقا یا بانویشان برقرار شود
میشویند، ناوسیكائا آنان را یاري میكند، با آنان بھ توپ بازي میپردازد، و بر روي ھم، كنیزان را چون 

اي خود پسري آورد، پسر معموال در اگر زني برده از آق. ھمنشینان خود، مورد مالطفت قرار میدھد
با اینھمھ، در تاخت و تازھا یا تھاجمات دریایي میتوان ھر كسي را گرفت و برده . شمار آزادان است

  . كرد، و این تلخترین وجھ زندگي قوم آخایایي است

دھكدھاي چند است كھ روي تپھاي در سایھ ارگي گرد . جامعھ عصر ھومر جامعھاي روستایي است
ھا آتش  از این گذشتھ، روي قلھ. ارتباطات جامعھ بھ وسیلھ پیك یا منادي صورت میگیرد. اندآمدھ

رفت و آمد در خشكي، بھ . میافروزند و بھ وسیلھ شعلھ آن، نواحي دور از یكدیگر را مرتبط میكنند
 درودگران گاریھایي با. ھا و مردابھایي كھ راه و پل ندارند، دشوار و خطرناك است سبب كوه

با وجود این، مردم بیشتر كاالھا را بر پشت استران یا بردگان حمل . چرخھاي چوبین پرھدار میسازند
ھاي طبیعي بسیار  لنگرگاه. داد و ستد دریایي، علي رغم دزدان دریایي و طوفانھا، سھلتر است. میكنند

ي محروم است، و كشتیرانان فقط در سفر چھار روزه و مھلك بین كرت و مصر، از رویت خشك
معموال كشتیھا شبانگاه بر شن مینشینند، و سرنشینان آنھا، دور از تالطم، بر خاك ایمن . میشوند

در این عصر، ھنوز فنیقیان در بازرگاني و ناوبري بر یونانیان چیرگي میورزند، و یونانیان . میآرامند
  . این نقیصھ را با تحقیر و ترجیح دریازني تالفي میكنند

ھاي مبادلھ است، و گاو نر و گاو  شمشھاي آھن و مفرغ وسیلھ. ھومر پول نمیشناسند یونانیان عصر
نام ) بھ معني وزن)) (تاالنتون((یك شمش بیست و شش كیلوگرمي . ماده میزان ارزش بھ شمار میروند

  . دارد

افق ثروت را با قطعات فلز یا كاغذ، كھ ارزش آنھا ھر لحظھ مو. معامالت پایاپاي ھنوز رایج است
اقتصادي بشر در معرض تغییر است، حساب نمیكنند، بلكھ، از روي واقعبیني، )) االھیات((دگرگوني 

آثار ھومر، مانند عالم واقع، ھم نمایشگر فرادستان و ھم . با كاالھا مخصوصا چارپایان میسنجند
. ار سیر میكندجامعھ بشري بھ مثابھ ارابھاي پرتكان است كھ در راھي ناھمو. نمودار فرودستان است

از این رو، ھر چھ در ساختن ارابھ دقت مبذول شود، باز برخي از اشیاي گوناگوني كھ در آن نھاده 
شدھاند، ناگزیر بھ زیر میروند و برخي روي آنھا قرار میگیرند كوزه گر ھمھ ظرفھا را از یك خاك و 

ز جملھ ھنگامي كھ ترسیتس خطیب ، ا))ایلیاد((در كتاب دوم . با استحكام و شكنندگي یكساني نمیسازد
ھاي اختالف طبقاتي را، كھ از عوامل پایدار تاریخ  وار بھ آگاممنون میتازد، یكي از نخستین جلوه

  . است، در مییابیم

   اخالق -2

چون بھ خواندن آثار ھومر مشغول میشویم، خود را در برابر جامعھاي میبینیم كھ از كنوسوس یا 
فرھنگ آخایایي بھ منزلھ گامي است بھ عقب، برزخي است بین . بتداییتر استموكناي بي بندوبارتر و ا
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زندگي عصر . كھ پس از غلبھ قوم دوري فرا میآید)) عصر ظلمت((تمدن درخشان اژه و فرھنگ 
از ژرف اندیشي بر كنار است، سبك و شتابنده . ھومر از لحاظ ھنر فقیر، و از لحاظ عمل غني است

اما شاید قضاوت ما درست . تر از آن است كھ جدا در بند آداب یا فلسفھ باشداست، جوانتر و برومند
نباشد، زیرا آنچھ در مقابل ما قرار دارد فقط یكي از اعصار این جامعھ است عصري كھ جامعھ، بر 

  . اثر جنگ، در آغوش بحران یا ھرج و مرجي شدید دست و پا میزند

بین . مردم، حتي جنگجویان، بزرگوار و مھربانند; ز داردھاي خوشي نی اما این جامعھ براي خود جلوه
اودوسئوس، كھ پس از جدایي دیرنده نزد خانواده : پدر و مادر و فرزند مھري ھست ژرف و خاموش

خود باز میگردد و شناختھ میشود، بر سر و شانھ یكایك بوسھ میزند، و آنان نیز بھ ھمان شیوه او را 
  . میبوسند

س بھ تلماخوس برمي خورند و پي میبرند كھ وي پسر اودوسئوس، آن پھلوان چون ھلنھ و منالئو
آگاممنون خشن خود نیز گریستن میتواند، چندانكھ اشكھاي . گمگشتھ دالور است، آب در دیده میگردانند

رفاقت پھلوانان با یكدیگر استوار ! ھا جاري است او ھومر را بھ یاد نھري میاندازد كھ بر صخره
. عالقھ ناسالم اخیلس بھ پاتروكلوس، مخصوصا بھ جسد او، گرایشي كمابیش جنسي استاست، گرچھ 

دختران خدمتكار )). ھمھ بیگانگان و گدایان بھ زئوس تعلق دارند((مھمان نوازي رایج است، زیرا 
مان بھ مھ; پاھا یا تمام بدن مھمان را میشویند و با روغن تدھین میكنند وشاید جامھ نو بر او میپوشانند

چون رداي فاخري بر دست تلماخوس )) ھلنھ خوب رخسار. ((خوراك و خانھ و بلكھ ھدیھ نیز میدھند
طفل عزیز، من نیز این را كھ یادگار دستھاي ھلنھ است، بھ امید زناشویي تو ! ھان: ((مینھد، میگوید

ن تصویر، رقت از ای.)) كھ دیرزماني آرزویش را داشتھام، ھدیھ میكنم، تا عروست بر خود پوشاند
  . انساني و عواطف لطیفي كھ در منظومھ ایلیاد در زیر سلیح جنگ رخ میپوشاند بر ما آشكار میشود

خردساالن و سالداران با انصاف . شوقي كھ یونانیان بھ بازي دارند حتي در ھنگام جنگ مكتوم نمیماند
ھ بھ بازي میگرایند و گروه خواستگاران پنلوپ. و مودت بھ مسابقات دشوار ماھرانھ تن در میدھند

بزرگان قوم فایاكس بھ پذیرایي اودوسئوس میپردازند، حلقھ پراني میكنند و، . و زوبین میپرانند) دیسك(
ه پراني و زوبین افكني و تیراندازي و گرد .میدھنداز توپ پراني و رقص، بازي آمیختھ غریبي ترتیب 

  . كشتیگیري و ارابھ راني و جنگ مسلحانھ تن بھ تن برپا میدارند

این مسابقات، كھ مقدمھ مسابقات اولمپي بھ شمار میآید، با روحیھاي عالي صورت میگرفت، مگر در 
  . مواردي كھ اعضاي طبقھ حاكم پاي پیش میگذاشتند یا خدایان دغابازي میكردند

را جایزه مسابقھ )) زني ماھر در كاردستي((اخیلس : روي دیگر این تصویر چنین خوشایند نیست
براي آنكھ پاتروكلوس مرده بیخوراك و بي مالزم نماند، روي ھیزمي كھ براي . ارابھ راني میشمارد

. یكنندسوزاندن جسد او گرد میآورند، چند اسب و سگ و گاو و گوسفند و نیز موجود انساني قرباني م
اخیلس با ادب خوشایندي با پریاموس روبھ رو میشود، ولي قبل از آن جسد ھكتور را گرد توده ھیزم 

زندگي انساني در نظر مرد آخایایي ارزش . سوختگاه میكشاند و بھ طرزي فضیحت بار متالشي میكند
ھنگامي كھ . تچنداني ندارد، و جانستاني كاري مھم نیست و میتوان، محض دمي لذت، جاني را گرف

شھري سقوط میكند، مردان را میكشند یا بھ بردگي میفروشند و زنان را، اگر دلربا باشند، بھ متعھ 
حتي شاھان، صرفا بھ قصد . دریازني ھنوز حرفھاي محترم است. میگیرند، و اگر نباشند، برده میكنند

د و اھالي را بھ بردگي چپاول، دست بھ لشكركشي میزنند، بھ تاراج شھرھا و روستاھا میپردازن
براستي این منبع اصلي معیشت یونانیان ابتدایي بود، و : ((توسیدید درباره بردھگیري میگوید. میبرند

وضع عصر ما از وضع آن عصر . و شاید افتخار ھم داشت.)) چنان حرفھاي ھیچ گونھ خفتي نداشت
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چون . و صواب نیز عاري نمیشوند ملل بزرگ، ملل بیدفاع را مغلوب میكنند و از شرافت: بھتر نیست
، چنین میپندارد كھ ))خواستار عواید حرص خود((از اودوسئوس میپرسند كھ آیا بازرگان است و 

اما خود با سرفرازي نقل میكند كھ در مراجعت از تروا، چون توشھاش . مورد اھانت قرار گرفتھ است
براي ((ر را در كشتي خود انباشت و بھ پایان رسید، شھر ایسماروس را غارت كرد و خواربار شھ

بھ سوي رود سرزمین )) تاراج كشتزارھاي بارور و بردن زنان و كودكان خردسال و كشتن مردان
  . ھیچ شھري از حملھ ناگھاني و بي مقدمھ مصون نیست. راند[ مصر]آیگوپتوس 

ي آزرم را نیز مردم آخایایي بر رغبت سر مستانھاي كھ بھ راھزني و كشتار دارند، دروغگویي ب
  . میافزایند

  . اودوسئوس بندرت میتواند بي دروغ سخن گوید یا بي خدعھ كاري كند

چون او و دیومدس چاووش شھر تروا موسوم بھ دولون را میگیرند، پیمان مینھند كھ اگر دولون 
كھ  راست است. میدھد ولي او را میكشند; اطالعات مورد لزوم را بھ آنان بدھد، از جانش درگذرند

سایر افراد قوم آخایایي در نادرستي بھ گرد اودوسئوس نمیرسند، ولي نباید پنداشت كھ آنان نمیخواھند 
از این روست كھ اودوسئوس را با . ھمھ میخواھند مانند او باشند، اما امكان نمییابند; مانند او باشند

را تصویر میكند نیز از ھمھ شاعري كھ او . رشك مینگرند و میستایند و سرمشق اعالي خود میشمارند
حتي االھھ آتنھ او را محض دروغگوییش تحسین میكند و اعالم میدارد كھ . جھت قھرمانش میداند

االھھ با . اودوسئوس را براي محاسن خاصش دوست دارد، و دروغگویي یكي از آن محاسن است
ھاي تزویر از تو  شیوهكسي كھ بخواھد در : ((دستش اودوسئوس را مینوازد و لبخند زنان میگوید

اي مرد پرتھور، . بگذرد، باید فریبكار و فرومایھ باشد، حتي اگر آن كھ با تو روبھ رو میشود خدا باشد
در رایزني پردستان و در دغابازي سیریناپذیر، گویا در سرزمین خود نیز از تزویر و خبرچیني 

 مونكھاوزنیقت، ما خود نیز بھ این در حق.)) مكرآمیزي كھ از صمیم قلب دوست میداري، باز نماني
در او و قوم پرطاقت و مكار او برخي ویژگیھاي دوست داشتني . پھلوان آساي دنیاي قدیم گرایش داریم

با گفتار یا كردار، بھ ھیچ یك از ((وي پدري مالیم و، در ملك خود، حاكمي است عادل كھ . مییابیم
ھ خانھ پدر و ھر چھ دور شوم، حتي اگر ب: ((خوكچران او میگوید.)) مردم سرزمین ستم روا نداشت

صورت ((صورت اودوسئوس كھ بھ !)) مادرم بازگردم، سروري چنان مھربان نخواھم یافت
میماند، كالبد سخت ورزیده او كھ تقریبا در پنجاه سالگي او را در مسابقھ گرده ) خدایان)) (پایندگان

او ما را )) ایواردانش خد((و )) دل استوار. ((پراني بر جوانان فایاكي چیره كرد، مورد غبطھ ماست
دودي كھ از سرزمین خودش برمي ((او را میبینیم كھ امیدوار بھ بازدیدن . بھ تحسین وامي دارد

اي : ((در بحبوحھ خطرھا و رنجھا بھ خود میگوید. نیست، و از این رو آرزوي مرگ میكند)) خیزد
ت، كھ سقراط نقلش را خوش و با این كلما.)) روح من، اینك شكیبا باش، از این بدتر را تحمل كردھاي

. در این گونھ موارد است كھ ما نسبت بھ او احساس ھمدردي میكنیم. داشت، بھ خود دل میدھد
اودوسئوس مردي است آھنین پیكر و آھنین روان و، در عین حال، بھ تمام معنا انسان و بھ این دلیل در 

  . خور بخشایش

زین قضاوت انسان آخایایي، مانند صلح و جنگ، رمز كار در این است كھ موازین قضاوت ما و موا
آخایایي در دنیاي بیسامان و پریشان و گرسنھاي بھ سر میبرد كھ ھر كس باید بھ حفاظت . ناسازگارند
چنانكھ اودوسئوس . با تیر و نیزه آماده كار باشد و بتواند با آرامش بھ خونریزي بنگرد; خود پردازد

شتیھا بھ راه میافتند تا خصم را در دریاي بي آرام بھ مذلت شرح میدھد، انگیزه شكم است كھ ك
مرد آخایایي، چون در موطن خود چندان امنیتي نمیبیند، در خارج وطن بھ چیزي حرمت .)) افكنند

در نظر او، فضیلت اعال ھمانا ھوشمندي دلیرانھ و بیرحم . نمیگذارد پایمال كردن ضعیف عدل است
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مرد نیك كسي نیست كھ  .است)) مردي((جنگ مشتق شده و بھ معني  كلمھ فضیلت از نام خداي. است
. كسي است كھ با شجاعت و قدرت بجنگد; مالیم و بردبار و صدیق و معتدل و ساعي و درستكار باشد

كسي است كھ بزدل و كودن و ; روغ گوید، آدم كشد، و خیانت كندمرد بد كسي نیست كھ زیاد نوشد، د
و مدتھا پیش از بلوغ دنیاي  تراسوماخوسآري، مدتھا پیش از نیچھ و مدتھا پیش از . ناتوان باشد

  . جود داشتھانداروپایي، در جھان، نیچھ و شاني و

مرد و زن جامعھ آخایایي از جوامع پدرشاھي است، ولي استبداد پدران بھ وسیلھ زیبایي و خشم  -3
میتواند ھر : دارداصوال پدر بر ھمھ اعضاي خانواده سلطھ  .استزنان و لطافت مھر پدري مالیم شده 

ھا بھ  قادر است كودكان خود را بر قلھ. ھایش را بھ مھمانان واگذارد و متعھ بگیرد،چھ بخواھد متعھ 
پدري )) ھمھ تواني((این  .دست ھالكت سپارد یا، در مذبحھاي خدایان تشنھ، دست بھ كشتار آنان زند

لزوما نمایشگر توحش نیست، بلكھ تنھا از جامعھاي حكایت میكند كھ سازمان دولتش ھنوز بھ آن حد 
جامعھاي كھ در آن، خانواده، براي تامین چنین نظمي، بھ ; توسعھ نیافتھ كھ قادر بھ حفظ نظم باشد

ھمچنانكھ . شتن، آن را غصب میكنداقتداري نیاز دارد كھ بعدھا دولت، بھ ھنگام ملي شدن حق ك
سازمان اجتماعي پیش میرود، از اقتدار پدري و وحدت خانواده میكاھد و بر فردگرایي و آزادي افراد 

در نتیجھ، مرد آخایایي بھ صورت انساني در میآید كھ اھل منطق است، با شكیبایي . خانواده میافزاید
  . ان خود فداكاري میكندبھ پرگویي اھل خانھ گوش میدھد، و براي فرزند

در عصر ھومري، مقام زن در چارچوب این جامعھ پدرشاھي بمراتب از وضع زن عھد پریكلس 
; وي در خانھ یا بخش اندروني آن محبوس نیست. شامختر پلوپس تا نجابت ایفیگنیا و نفرت الكترا

ردان شركت میجوید، چنانكھ آزادانھ، در میان مردان و زنان تكاپو میكند و گاه گاه در مباحثات جدي م
رھبران آخایایي وقتي كھ میخواھند قوم خود را . ھلنھ در مذاكرات منالئوس و تلماخوس دخالت میكند

علیھ تروا برانگیزند، بھ عوامل سیاسي یا نژادي یا دیني متوسل نمیشوند، بلكھ با طرح مسئلھ یك زن 
  . زیبا آنان را میشورانند

. جنگي كھ بر سر خاك و تجارت در میگیرد، باید بھ وسیلھ زیبایي ھلنھ ظاھري خوشایند پیدا كند
پھلوانان ھومري، بدون زن، آدمھاي بي دست و پاي مالل آوري ھستند و براي زیستن یا مردن 

  . محركي نمیشناسند

  . این زن است كھ از ادب و ایدئالیسم و لطافت اخالقي بھرھاي بھ مرد میآموزد

خواستگار معموال چیزي كھ با گاو یا معادل آن سنجیده . زناشویي بھ وسیلھ خریداري صورت میگیرد
معاملھ متقابل . نام میبرد)) دختران گاو آور((از این رو، ھومر از . میشود، بھ پدر عروس میپردازد

ھاي خانوادگي و  تشریفات زناشویي جنبھ. است، زیرا پدر عروس ھم معموال جھیز قابلي بھ او میدھد
در زیر فروغ . ((دیني دارد و با خوردن فراوان و رقص و سخنان بي بندوبار نشاطآمیز ھمراه است

. مشعلھا، داماد و عروس را از حجرات خود بھ شھر بردند و گردانیدند و ترانھ عروسي را سر دادند
آري، بنیادھاي .)) میخاستھاي ني و چنگ از میان آنان بر مردان جوان، چرخان میرقصیدند، و نغمھ

زن، پس از زناشویي، بانوي خانھ میشود و، بھ فراخور زیادتي . زندگي ما انسانھا چھ بي تغییرند
یونانیان، مانند فرانسویان، معموال پس از زناشویي بھ عشق . كودكان خود، مورد اعزاز قرار میگیرد

عشق اخگري نیست كھ از . رفتار میآیندحقیقي، كھ آمیزھاي از رافت و شوق عمیق و متقابل باشد، گ
ھا و  تماس یا قرب دو بدن بجھد، بلكھ حالتي است كھ بر اثر اشتراك طوالني زن و مرد در دغدغھ

در عصر . وفاداري زن ھومري بھ اندازه بیوفایي شوھرش است. اشتغاالت خانوادگي پدید میآید
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اما اینان، اگر نگوییم در حق . ، و آفرودیتھكلوتایمنسترا، ھلنھ: ھومر، تنھا سھ زن خائن وجود دارد
  . خدایان، در حق زنان متعارف فاني اجحاف كردند

بھ شرطي كھ از (خانواده ھومري، كھ از این زمینھ برمیخیزد، نھاد اجتماعي سالم و دلپذیري است 
ت، چشم شناعتھایي كھ در روایات یوناني درباره خانواده آمده، ولي در آثار ھومر رخنھ نكرده اس

زنان نھ تنھا مادرند، بلكھ كارگر نیز بھ . این خانواده شامل زنان نازنین و كودكان مطیع است).پوشیم
و سرگرم قالبدوزي ; پشم دامھا را میچینند، میریسند، و میبافند; غالت را آسیاب میكنند: شمار میآیند

آشپزي معموال بھ . زم نیستاما چون لباسھا بسیار ساده است، براي خیاطي وقت زیادي ال. میشوند
زنان كودك میزایند و میپرورند، ناخوشیھاي فرزندان را درمان میكنند، مناقشات . مردان واگذار میشود

آموزش و پرورش رسمي . آنان را مرتفع میسازند، و آداب و اخالق و سنن قبیلھ را بھ آنان میآموزند
دستور زبان و كتاب اثري نیست آنجا مدینھ فاضلھ وجود ندارد و ظاھرا از تدریس الفبا و ھجا كردن و 

پسر میآموزد . فقط فنون خانھداري را بھ دختر، و فنون شكار و جنگ را بھ پسر میآموزند. ھاست بچھ
كھ ماھي بگیرد و شنا كند، كشتزارھا را شخم زند، دام بگسترد، تن بھ دامپروري دھد، با تیر و نیزه 

پسر ارشد چون بھ . اطرات زندگي بیسامان بھ حراست خود بپردازدنشانھ بزند، و در برابر ھمھ مخ
مردي رسد، در غیاب پدر، رئیس مسئول خانواده بھ شمار میآید و، پس از زناشویي، عروس خود را 

اعضاي خانواده، در جریان زمان، یكایك . بدین شیوه، آھنگ نسلھا تجدید میشود. بھ خانھ پدر میآورد
ھا دوام میآورد و، در كوره آشوبناك  خانواده واحدي پایدار است و چھ بسا كھ سدهاما . میآیند و میروند

  . خانھ، نظام و قوامي را بھ وجود میآورد كھ بدون آن ھیچ حكومتي موثر نمیافتد

  ھنرھا  -4

قوم آخایایي فن نوشتن را، كھ گویا از عصر عظمت موكناي براي آن مانده است، بھ بازرگانان و 
در . ده حال وا میگذارد و خود خون را بر مركب، و گوشت را بر لوح گلین ترجیح میدھددبیران افتا

سراسر آثار ھومر تنھا یك جا از كتابت یاد میشود، آن ھم در موردي ممتاز، لوحھ ملفوفي بھ پیكي 
م ھاي آرا مردم آخایایي تنھا در دوره. میسپارند و در آن بھ گیرنده دستور میدھند كھ پیك را بكشد

شاه یا امیر، مالزمان خود را در . كوتاھي كھ بین جنگھا و غارتگریھا دست میدھد، بھ ادبیات میپردازد
ھاي قھرماني  و با شعري ساده، كرده. مجلس جشني گرد میآورد، و خنیاگري دوره گرد چنگ مینوازد

ید میخواھد مانند ھومر، كھ شا. نیاكان را بر میشمرد و این، ھم شعر و ھم تاریخ قوم آخایایي است
صورت خود را بر اثر خویش باقي گذارد، نقل میكند كھ آلكینوئوس، شاه فایاكي، براي پذیرایي  فیدیاس

س را بدینجا فراخوانید، خنیاگر آسماني، دمودوكو: ((از اودوسئوس تدارك ترانھاي میبیند و میگوید
آنگاه منادي نزدیك شد و .... زیرا خدا او را بیش از دیگران از ھنر سرود برخوردار كرده است

مردمان دوستش میداشتند، و  بیش از )موسایھا(خنیاگر نیكو را راه نمود، و او خنیاگري بود كھ موزھا 
گذشتھ از .)) بدو ھم حسن دادند و ھم عیب از بینایي محروم و از موھبت سرود دلنواز متنعمش كردند

شاعري، تنھا ھنري كھ ھومر را خوش میآید برجستھ كاري است ایجاد اشكال بر صفحات فلزي با 
وصیف مناظر منقش یا مرصع بر از پیكرنگاري یا پیكرتراشي چیزي نمیگوید، اما در ت. چكشكاري

سخنش . سپر اخیلس یا نقوش برجستھ نشان اودوسئوس، از تمام نیروي ابداع خود یاري میگیرد
بنابر آثار ھومر، مسكن متعارف ظاھرا از خشت . درباره معماري كوتاه، ولي روشني بخش است

از خاك كوبیده است و با كف اطاقھا معموال . آفتاب پخت ساختھ میشود، و تنھا پي آن از سنگ است
شیب بام فقط بھ قدري است . بام از نیھایي كھ روي آنھا گل میریزند فراھم میآید. تراشیدن پاك میشود

ھاي  در خانھ. درھا یك لنگھاي یا دو لنگھاي ھستند و چفت یا قفل دارند. كھ باران بتواند بھ پایین بریزد
باالي دیوارھا كتیبھ یا حاشیھاي ترتیب میدھند . میكنند عالي، دیوارھاي داخلي را با گچ اندود و منقش
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قسمتي از . آشپزخانھ و دودكش و دریچھ وجود ندارد. و روي آنھا سالح و سپر و فرشینھ میآویزند
دودي كھ از آتشدان برمیخیزد، از سوراخ بام تاالر مركزي، و بقیھ از درھا بیرون میرود یا بھ 

ھا بھ داشتن  ھاي مجلل داراي گرمابھاند، ولي سایر خانھ خانھ. اندصورت دوده بر دیوارھا باقي میم
. اثاث البیت از چوبھاي محكم ساختھ و غالبا ھنرمندانھ حكاكي یا پرداختكاري میشوند. واني خرسندند

ایكمالیوس براي پنلوپھ یك صندلي راحتي میسازد و عاج و فلزات گرانبھا در آن بھ كار میبرد، و 
  . خود و ھمسرش تختي عظیم بھ وجود میآورد كھ میبایست یك قرن عمر كنداودوسئوس براي 

ھنرمعماري صرفا در خدمت . وجھ مشخص عصر ھومري بي اعتنایي بھ معبدسازي است
در آثار . قصرھاست، برخالف معماري عھد پریكلس كھ از كاخھا غفلت میورزد و بھ معبدھا میگراید

منزلگاه مجلل پاریس كھ آن امیر بھ یاري ((مثال : ھومر، از آثار معماري مھمي نام رفتھ است
، و قرارگاه بزرگ شاه آلكینوئوس با دیوارھایي از مفرغ، ))ار تروا ساختھ بودھوشیارترین معم

ھایي از خمیر شیشھ آبیفام، درھایي از سیم و زر، و مشخصاتي دیگر كھ شاید بیشتر مربوط بھ  كتیبھ
از اقامتگاه سلطنتي آگاممنون در موكناي نیز چیزي . حوزه شعر باشد تا مربوط بھ حوزه معماري

  . و از قصر اودوسئوس در ایتاكا اطالع بسیار داریممیدانیم 

نرده یا دیواري گچي محوطھ . در جلوي این قصر، محوطھاي ھست كھ قسمتي از آن سنگفرش است
سگ  آرگوس،كھ البد (درختان و آخورھاي اسبان و توده سرگین گرم . را احاطھ كرده است

داالن . در اطراف محوطھ بھ چشم میخورد) اودوسئوس، روي آن میخوابیده و آفتاب میگرفتھ است
بردگان، و كرارا ارباب رجوع، شب ھنگام در این . وسیع ستونداري در مدخل قصر بھ نظر میرسد

این تاالر بر . ركزي واقع استدر داخل عمارت، پس از اطاق كفش كن، تاالر م. داالن میخوابند
ستونھاي بسیار استوار است، و از سوراخھاي سقف و ھمچنین فضاي باز بین گچبري روي سرستون 

ھایي بلند، روشنایي  شبانگاه مجمرھاي فروزاني، از روي پایھ. و پیش آمدگي لبھ بام نور میگیرد
ادي، در پیرامون آتشداني كھ در وسط خانواده، براي دریافت گرمي و ش. لرزاني در تاالر پخش میكنند

تاالر قرار دارد گرد میآیند و درباره راه و رسم ھمسایگان و خودسري كودكان و فراز و نشیبھاي 
  . دولتھا گفتگو میكنند

  دولت -5

این قوم آخایایي پرشور و پر نیرو چگونھ اداره میشود بھ ھنگام آرامش بھ وسیلھ خانواده، و بھ ھنگام 
طایفھ گروھي است مركب از كساني كھ براي خود جد مشتركي میشناسند و . سیلھ طایفھبحران بھ و

ھمچنانكھ زور رئیس طایفھ تدریجا بھ صورت عرف و قانون در میآید، مقرھاي . رئیس مشتركي دارند
روستایي طایفھ رفتھ رفتھ بھ یكدیگر پیوند میخورند و یك اجتماع سیاسي، كھ در عین حال بر مناسبات 

  . یشاوندي استوار است، بھ وجود میآورندخو

وقتي كھ رئیس از طایفھ و یا شھر . اقامتگاه رئیس طایفھ مركز و نیز منشا شھر است. شھر ارگ دارد
خود خواھان عمل مشتركي باشد، مردھاي آزاد را بھ مجمعي عمومي فرا میخواند و پیشنھادي عرضھ 

  . میدارد

رد یا قبول قرار دھند، ولي ھیچ كس، مگر مھمترین اعضاي مجمع آنان میتوانند پیشنھاد او را مورد 
یگانھ عنصر دموكراتیك جامعھ . عمومي، حق ندارد براي تغییر پیشنھاد رئیس نظري ابراز كند

آخایایي، كھ اساسا جامعھاي خانخاني و اشرافي است، ھمین مجمع عمومي است، و بھ ناطقان ترزباني 
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كھ آوایي  پیر،نستور . ند و براي دولت مفید باشند، فرصت فعالیت میدھدكھ میتوانند در مردم نفوذ كن
ھاي  مانند دانھ((،و اودوسئوس فریبكار، كھ الفاظش ))شیرینتر از انگبین از زبانش روان میشود((

ھاي سخنوري یا بالغتي ھستند كھ تمدن یوناني بیش از  زد، نخستین نمونھبر سر مردم میری)) برف
  . تمدنھاي دیگر پرورش داد و سرانجام خود شكار آن شد

ھر گاه الزم آید كھ طایفھ متحدا بھ كار پردازد، روساي طایفھ از میان خود یكي را كھ از ھمھ تواناتر 
و با سپاھیان خود، كھ مركب از آزادان و بردگانند، است بھ رھبري بر میگزینند، او را شاه میشمارند 

ھا، كھ از لحاظ محل و حرمت بھ شاه نزدیكترند،  برخي از روساي طایفھ. بھ خدمت او میشتابند
، در اردوي فیلیپ و اسكندر، نزدیكان )ماكدونیا(نامیده میشوند، چنانكھ بعدا در مقدونیھ )) یاران شاه((

ھا  اعضاي شورا، كھ بزرگان طایفھ. شاه بھ یاري شورا حكومت میكند. ندشاه را بھ ھمین نام مینامید
ھستند، با آزادي كامل سخن میگویند و شاه را طوري مورد خطاب قرار میدھند كھ معلوم میشود فردي 

قانونھاي اساسي جدید دنیاي غرب، كھ با صد . است ھمردیف آنان و فقط بھ طور موقت تقدم یافتھ است
ھزار گونھ فاروق لفظي و اصطالح ظاھر شدھاند، از این سازمانھاي یوناني كھن گونھ تنوع و 

  . سرچشمھ گرفتھاند

مقید بھ زمان، ; مقید بھ مكان، زیرا ملك او كوچك است; قدرت شاه بسیار وسیع، ولي سخت مقید است
میشناسد حق زیرا ممكن است خود او با راي شورا یا بنا بر حقي كھ قوم آخایایي بآساني بھ رسمیت 

. صرف نظر از این مقیدات، سلطنت او موروثي و حدود آن فوق العاده نامشخص است. زور خلع شود
اگر از حمایت سپاھیان خود برخوردار نباشد، . در وھلھ اول، سرداري جنگي است پایبند سپاھیان خود

جھز شوند، بخوبي پس وظیفھ خود میداند كھ سپاھیانش بخوبي م. تخطئھ و خلع او میسر خواھد بود
تغذیھ كنند، درست آموزش یابند، و از داشتن تیرھاي زھرآگین و نیزه و خود و ساقپوش و سنان و 

تا زماني كھ سپاه مدافع شاه است، اقتدارات حكومت قوه . سینھپوش و سپر و ارابھ محروم نمانند
ظم دین دولتي نیز بھ شمار وي كاھن اع. قانونگذاري و قوه اجرایي و قوه قضایي در كف او قرار دارد

شوراي . میرود و مراسم قربانیھا را از طرف تصمیمات شاه قاطع، و فرمانھاي او بھ مثابھ قانون است
سابق الذكر، كھ زیردست شاه است، گاه گاه اجالس میكند و اختالفات شدید میان مردم را مورد داوري 

ھاي آینده زمینھاي فراھم آورد، در  دگاهاین شورا، كھ گویي میخواھد براي ھمھ دا. قرار میدھد
پیشینھ بر قانون . ھاي پیشینیان راي میدھد داوریھاي خود، بر سابقھ و سنت تكیھ میزند و مطابق رویھ

اما در . مسلط است، زیرا پیشینھ چیزي جز رسم نیست، و رسم، برادر ارشد و حسود قانون است
كھ اختصاصا بھ كار دادرسي پردازند،  جامعھ ھومري بندرت بھ محاكمھ رسمي و موسساتي

  . ھر خانواده، بھ اتكاي حق تالفي، مستقال از اعضاي خود دفاع میكند. برمیخوریم

  . تعدي فراوان است

. میگیرد)) ھدیھ((شاه براي نگاھداري دستگاه خود مالیات نمیستاند، بلكھ گاه گاه از زیردستان خود 
درآمد اصلي شاه سھمي است كھ . ھي تھیدست خواھد بودھا بسنده كند، شا ولي اگر بھ این ھدیھ

احتماال بھ ھمین سبب است كھ . سربازان و كشتیھایش از چپاولھاي زمیني و دریایي خود بھ او میدھند
مردم آخایایي حتي در سده سیزدھم در مصر و كرت جوالن میكنند در مصر بھ صورت راھزناني 

در چنین زمینھاي است كھ ناگاه بزرگان قوم آخایایي، . ندگاربیتوفیق، در كرت بھ صورت فاتحاني ناما
ظاھرا بر سر ربوده شدن خفتآمیز یك زن، قوم خود را بھ ھیجان میآورند، نیروھاي ھمھ طوایف را 

متحد میكنند، صد ھزار مرد را بسیجیده میكنند و، با ناوگان جنگي عظیم و بینظیري مركب از صدھا 
ھاي تروا طالع خود را در مقابل سر نیزه آسیا  و میروند تا در دشتھا و تپھكشتي، دل بھ دریا میزنند 

  . بیازمایند
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IV  - محاصره تروا  

آیا واقعا چنین محاصرھاي روي داده است تنھا این را میدانیم كھ ھمھ مورخان و شاعران یونان و 
باستانشناسي ھم . نكردھاندتقریبا ھمھ اسناد معابد و روایات یوناني در مورد وقوع این محاصره تردید 

آري، عصر . شھر ویران تروا را، از سر بزرگواري، چند شھر شمرده و بھ ما عرضھ داشتھ است
در یك . حاضر، مانند ھمھ اعصار جز قرن گذشتھ، اصل این داستان و پھلوانان آن را واقعي میانگارد

جزایر بي ((م، این  ق 1196كتیبھ مصري كھ بھ رامسس سوم متعلق است، آمده است كھ، در حدود 
دانشمند بزرگ اسكندریھ، )). تروا فرو افتاد((پلیني اشاره میكند كھ در زمان رامسس )). آرام بودند
م بھ وسیلھ ھكاتایوس  ھاي متواتري كھ در اواخر سده ششم ق ، بر اساس تبارنامھ)اراتوستنس(اراتستن 

  . م شمرده است ق 1194اصره تروا در سال تاریخنویس و جغرافیادان رسیدگي شده بود، تاریخ مح

ایرانیان و فنیقیان باستان نیز مانند یونانیان منشا این جنگ بزرگ را یكي از چھار حادثھاي كھ محض 
مصریان یو را از آرگوس دزدیدند، یونانیان : گریزاندن زني زیبا روي داده است، دانستھ و گفتھاند

آیا توازن عادالنھ میزان ایجاب نمیكند كھ پاریس  ;دزدیدندولخیس ائوروپھ را از فنیقیھ و مدیا را از ك
در سالھاي پشیماني خود، و پس از او، ھرودوت و اوریپید رفتن  ستسیخوروس ;بگریزاندھم ھلنھ را 

ھلنھ را بھ تروا انكار كردند و گفتند كھ وي را بھ عنف بھ مصر بردند، و او دوازده سال در آنجا 
از این گذشتھ، بھ قول ھرودوت، كي باور میكند كھ مردم . آمد و او را یافت منتظر ماند تا منالئوس

تروا محض یك زن ده سال بجنگند بھ نظر اوریپید زیادتي جمعیت یونان و نیاز بھ توسعھطلبي علت 
  . ھا براي كسب قدرت، چنین قدمتي دارند آري، تازھترین بھانھ; لشكركشي یونانیان بھ ترواست

مال دارد كھ جنگاوران یوناني اساسا این قصھ را جعل كرده باشند تا حادثھجویي آنان با اینھمھ، احت
مردمي كھ جان خود را فدا میكنند، دست كم باید بھانھ دھان پركني  -براي مردم ساده قابل ھضم شود 

دو گروه بھانھ این جنگ ھر چھ باشد، علت و ماھیت آن را باید تقریبا بیتردید در مبارزه . داشتھ باشند
ھر یك از این دو میخواست تنگھ داردانل و سرزمینھاي پرنعمت پیرامون دریاي . قدرت طلب جست

سراسر یونان و تمام آسیاي باختري این جنگ را تعارضي حیاتي و قاطع . سیاه را تصاحب كند
غیر مكررا در مقابل آنان، اقوام آسیاي ص. پس، ملل كوچك یونان بھ كمك آگاممنون شتافتند. میشمردند

این جنگ آغاز كشمكشي بود كھ میباید بعدا در ماراتون و . قواي امدادي بھ تروا گسیل داشتند
درباره  .یابددنبالھ ... ، در لپانتو و وین، و)گرانادا(ساالمیس، در ایسوس و اربیل، در تور و غرناطھ 

وقایع و عواقب جنگ تروا جز آنچھ شاعران و نمایشنامھ نویسان یونان براي ما نقل كردھاند نمیتوانیم 
و درست بھ ھمین ; چیزي بگوییم ما این روایات را بیشتر در شمار ادبیات میگذاریم تا در عداد تاریخ

یدانیم جنگ زشت است، و ایلیاد م. خاطر ھم آنھا را بھ عنوان جزئي از داستان تمدن آوردھایم
ببریم، میتوانیم بگوییم كھ ھنر میتواند حتي وحشت را ھم زیبا سازد و، با  رسطواگر در نظر . زیباست

بافت آن . لیاد را داراي صورتي كامل پنداشتبا اینھمھ، نباید ای. دادن شكل و معني بھ آن، تطھیرش كند
ولي كمال اجزا، بیساماني . سست، و اخبار آن گاھي متناقض یا مبھم است و بھ درستي خاتمھ نمیپذیرد

كل را جبران میكند، و داستان، با ھمھ كاستیھاي كوچك خود، یكي از درامھاي بزرگ ادبیات و بلكھ 
  . تاریخ است

)I( افسرده . در آغاز منظومھ یونانیان را میبینیم كھ نھ سال است تروا را بیھوده بھ محاصره گرفتھاند
قبال، بھ علت ناخوشي و دریاي بي باد، در آولیس . و بیمارند، و ناخوشي آنان را درو كرده است

منون بھ كلوتایمنسترا تلخي كرد و، بھ امید وزیدن باد، دختر خود ایفیگنیا را قرباني معطل شدند، و آگام
یونانیان، در طي راه، جاي جاي در امتداد ساحل  .دیدكرد و با این عمل سرنوشت خود را تدارك 
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یونانیان خروسئیس و بریسئیس زیبا، دختران . ند تا براي خود خوراك و ھمبستر بیابندمتوقف میشو
خروسئیس حصھ آگاممنون، و بریسئیس نصیب اخیلس . خروسس كاھن معبد آپولون را میگیرند

رمالي اعالم میدارد كھ چون آگاممنون بھ خروسئیس تجاوز كرده است، آپولون كامیابي را از . میشود
پس، آگاممنون خروسئیس را بھ پدرش باز میگرداند، اما براي آنكھ این . ریغ میداردیونانیان د

محرومیت را جبران كند و قصھ نكتھ داري بھ وجود آید، بریسئیس را وا میدارد كھ اخیلس را ترك 
  . گوید و در خیمھ سلطنتي آگاممنون جاي خروسئیس را بگیرد

است، بھ )) ایلیاد((غیظي كھ آغازگر و زبانزد منظومھ اخیلس شوراي عمومي را فرا میخواند و، با 
  . آگاممنون میتازد و پیمان مینھد كھ خود و سپاھیانش دیگر بھ یاري او برنخیزند

)II (از برابر كشتیھا و نیروھاي گرد آمده عبور میكنیم) .III ( منالئوس الفزن را میبینیم كھ، براي
دو سپاه بھ آیین متمدنان جنگ را متاركھ . قطع و فصل پیكار، پاریس را بھ جنگ تن بھ تن میخواند

  . میكنند

منالئوس بر پاریس غالب میآید، اما . پریاموس بھ آگاممنون میپیوندند تا رسما براي خدایان قرباني كنند
وسیلھ یك ابر بسالمت از میدان بھ در میبرد و او را، كھ بھ قدرت معجزه آفرودیتھ پاریس جوان را بھ 

ھلنھ از پاریس میخواھد كھ بھ جنگ . آراستھ و عطرآگین شده است، در بستر عروسیش قرار میدھد
آنگاه بانو كھ مفتون ھوس )). ساعتي بھ عشقبازي بپردازند((باز گردد، اما پاریس پیشنھاد میكند كھ 

آگاممنون اعالم میدارد كھ منالئوس پیروز است، و جنگ ظاھرا ختم ) IV. (یم میشودشده است، تسل
اما خدایان در مقر خود، كوه اولمپ، بھ شیوه یونانیان، شورایي برپا میكنند و خواستار خون . میشود

زئوس بھ سود صلح راي میدھد، ولي چون ھمسرش ھر سخن بھ مخالفت او میراند، . بیشتري میشوند
ھرا میگوید كھ اگر زئوس با انھدام تروا موافقت كند، او نیز زئوس . راي خود را پس میگیرد ترسان

بسا . پس جنگ تجدید میشود. را مجاز میگذارد تا موكناي و آرگوس و اسپارت را با خاك یكسان كند
ظلمت دیدگانش را در ھم ((مرد كھ بھ ضرب تیر و سنان و شمشیر بھ خاك ھالكت میافتد و 

  )). رددمینو

)V (آرس، خداي مخوف جنگ، با نیزه . خدایان با شادماني در این بازي بریدن و دریدن شركت میكنند
و، براي شكایت، بھ جانب زئوس )) چون نھ ھزار مرد نعره میكشد((پس . دیومدس مجروح میشود

بازگشت بھ ھاي زیبا، ھكتور، سردار تروایي، پیش از  در یكي از میان پرده) VI. (رھسپار میشود
عشق من، دل گران : ((آندروماخھ نجوا میكند. میدان جنگ، ھمسر خود آندروماخھ را بدرود میگوید

پدرم و . نھ بر كودك و نھ بر من كھ بزودي بیوه خواھم شد شفقت نمیكني. تو مرگ تو خواھد بود
شوھر روزگار جواني اما ھكتور، تو پدر و مادر مني، تو . مادرم و برادرانم ھمھ بھ ھالكت رسیدھاند

درست میدانم كھ تروا از پاي : ((ھكتور پاسخ میدھد.)) پس بر من ترحم كن و اینجا در برج بمان. مني
اما اندیشھ آنكھ تو را در . مرا غم آنان نیست. در خواھد آمد، و اندوه برادران و شاه را پیشبیني میكنم
با این وصف، از جنگ روي برنخواھم . میبردآرگوس بھ بردگي گیرند، تقریبا مردانگي مرا از میان 

پسر نوزادش آستواناكس، كھ مقدر است بزودي بھ دست یونانیان پیروز از باالي حصار .)) تافت
پرتاب و كشتھ شود، از مشاھده پرھاي لرزان كاله خود ھكتور، ترسان جیغ میكشد، و پھلوان خود از 

سپس با گامھاي بلند از راه سنگفرش بھ . و دعا بخواندسر بر میدارد تا بر كودك حیران بخندد و بگرید 
دلیرانھ میجنگد ; ھكتور، آیاس شاه ساالمیس را بھ جنگ تن بھ تن میخواند) VII. (میدان جنگ میرود

ولي، پیش از جدایي، یكدیگر را میستایند و بھ یكدیگر ھدیھ . و شب ھنگام از یكدیگر جدا میشوند
ھكتور، پس از پیروزي یكروزھاي، ) VIII. (ن شناور میشوندمیدھند و گل ادب روي دریاي خو

  . جنگجویان خود را بھ استراحت امر میكند
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  . ھكتور براي آنان چنین سخن گفت، و مردان تروا ھلھلھاي رسا كشیدند

پس، از توسنھاي جنگي خود كھ عرق میریختند لگام برگرفتند، و ھر كس در كنار ارابھ خود اسبھایش 
  . را بست

آنگاه ھیزم . ھا و غلھ از خانھ... بھ آنان شراب انگبین دادند. شتابان، از شھر، گاوان و گوسفندان آوردند
  . گرد كردند، و بوي دلپذیر با بادھا از دشت بھ آسمان برخاست

ھاي میدان جنگ نشستند، و آتشھاي نگھباني ایشان فروزان و فراوان  و سراسر شب، با امید، كنار راه
  . بود

ارگان در آسمان گرد مدار شب میدرخشند و نمایي شگفت دارند، بادھا خوابیدھاند و تاركھا و ست
برآمدگیھا بھ چشم میخورند، سبزه زارھا ھویدا میشوند، آسمان پرشكوه بھ بیشینھ گسترش خود میرسد، 

  . و انبوه اختران، اخگرتابي میكنند، و دل شبان كوفتھ را بھ وجد میاندازند

ام بین كشتیھاي سیاه و رود كسانتوس آتشھاي بیشمار اسب پروران تروایي فروزان است، در این ھنگ
ھاي خود، سپیده دم را با تخت  اسبھا، خستھ از جنگ، گندم و جو سفید را میجویدند، و نزدیك ارابھ

  . زیبایش انتظار میكشیدند

)IX (وي . را بھ اخیلس بازگرداند نستور، شاه پولوس در الیس، آگاممنون را پند میدھد كھ بریسئیس
موافقت میكند و وعده میدھد كھ اگر اخیلس بھ محاصرھگران باز پیوندد، نیمي از یونان را بھ او 

. اما اخیلس بھ تنھایي بھ اردوي تروا شبیخون میزنند و دوازده تن از سران اردو را میكشند. سپارد
)XI (اودوسئوس، . ا مجروح میشود و كناره میگیردآگاممنون سپاه خود را دالورانھ رھبري میكند، ام

آیاس و منالئوس راه را میگشایند و او را نجات میدھند تا . كھ در محاصره میافتد، شیرآسا میجنگد
سپاه تروا بھ سوي دیوارھایي كھ یونانیان گرداگرد اردوي خود ) XIII-XII.(براي حیاتي تلخ زنده ماند

پس خود را . ان بیآرام میشود كھ بھ نجات یونانیان برمیخیزدھرا چن) XIV.(ساختھاند، پیش میتازد
تدھین و عطرآگین میكند، جامھاي دلربا میپوشد، كمربند شھوتانگیز آفرودیتھ را بر خود میبندد، و 

در ھمان ھنگام، پوسیدون یونانیان را در پس راندن . زئوس را میفریبد و بھ خوابي االھي فرو میبرد
سپاه تروا بھ كشتیھاي یوناني میرسد، و : تفوق یونانیان پایدار نمیماند) XV. (یدھدسپاھیان تروا یاري م

در این مقام، سخن . یونانیان، در حین عقب نشیني خود كھ بھ مثابھ مرگ است، نومیدانھ میجنگند
  . ھومر بھ حد اعال سوزان میشود

)XVI (را در مقابل سپاه تروا  پاتروكلوس، محبوب اخیلس، از او رخصت میگیرد كھ سپاھیان او
ھكتور بر سر جسد پاتروكلوس ) XVII. (ھكتور، پاتروكلوس جوان را بھ قتل میرساند. رھبري كند

عاقبت، اخیلس از شنیدن خبر كشتھ شدن پاتروكلوس آھنگ جنگ ) XVIII. (سبعانھ با آیاس میجنگد
ھ براي او سالح نو و سپري مادرش االھھ تتیس، آھنگر آسماني، ھفایستوس را برمیانگیزد ك. میكند

در میافتد و بھ كشتن او  آینیاساخیلس با ] XX. [اخیلس با آگاممنون آشتي میكند] XIX. [عظیم بسازد
دست مییازد، ولي پوسیدون آینیاس را میرھاند تا، بر اثر دالوریھاي خود، قھرمان منظومھ ویرژیل 

اخیلس جمعي از سپاھیان تروا را كشتار میكند و، پس از آنكھ درباره ) XXI. (شود) ویرجیلیوس(
خدایان داخل . گسیلشان میدارد) عالم زیرزمیني اموات(نسب آنان سخناني دراز میراند، بھ ھادس 

چون آفرودیتھ بھ یاري سربازي میشتابد و در . آتنھ با سنگي آرس را بھ خاك میافكند: كارزار میشوند
ھرا بر گوش . نجات او میكوشد، آتنھ ضربتي بر سینھ زیباي او وارد میكند و بر زمینش میاندازد
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ھمھ ترواییان، مگر ھكتور ) XXII. (نده میكنندآرتمیس مینوازد، پوسیدون و آپولون بھ جنگ لفظي بس
پریاموس و ھكابھ بھ ھكتور اندرز میدھند كھ داخل حصار بماند، ولي او سر . از اخیلس میگریزند

اخیلس سھ بار او را . سپس وقتي كھ اخیلس بھ سوي او پیش میرود ناگھان پا بھ فرار میگذارد. میپیچد
  . مقاومت میكند، اما كشتھ میشودھكتور . گرد دیوار تروا دنبال میكند

)XXIII (اخیلس گروھي . در پایان آرام درام، جسد پاتروكلوس را با شعایر پر آب و تاب میسوزانند
گاو و دوازده اسیر تروایي و نیز موي بلند خود را نثار او میكند، و یونانیان بھ احترام او مسابقھ بر پا 

  . میدارند

)XXIV (پریاموس با شكوه و . ا ارابھ خود سھ بار بھ دور سوختگاه میكشانداخیلس جسد ھكتور را ب
اخیلس نرم میشود، جنگ را دوازده روز متاركھ میكند . اندوه فرا میآید تا بقایاي جسد پسرش را بستاند

  . و بھ شاه سالدار رخصت میدھد تا پیكر را، كھ شستھ و روغن زدھاند، بھ تروا باز برد

V -  بازگشت بھ وطن  

ظومھ بزرگ در اینجا ناگاه پایان مییابد، گویي كھ شاعر سھم خود را نسبت بھ یك داستان عمومي ادا من
اما در آثار پس از ھومر . كرده است و باید بقیھ را براي سرود گوي دیگري دست نخورده بھ جا گذارد

او را از پاي در  آمده است كھ پاریس، از كنار میدان جنگ، تیري بھ پاشنھ آسیبپذیر اخیلس میزند و
ر ھم شكستند ولي فاتحان، با پیروزي خود، د .میكندو بعدا تروا با نیرنگ اسب چوبین سقوط  .میآورد

بسیاري از آنان كشتي . و با اندوھي كسالتبار بھ سوي اوطان محبوب خود راه بازگشت پیش گرفتند
شكستھ شدند، و برخي در سواحل بھ گل نشستند و در آسیا و دریاي اژه و ایتالیا عدھاي كوچگاه یوناني 

در میان ((د، چون او را كھ منالئوس، كھ عھد كرده بود ھلنھ ھمسر فراري خود را بكش. برپا داشتند
یافت و دید كھ با زیبایي پروقر و جالل خود بھ پیش میخرامد، از نو بھ )) ھاي محسوب میشد زنان االه

ھنگامي كھ آگاممنون . عشقش گرفتار آمد و بشادي او را باز برد تا بار دیگر شھر بانوي اسپارت شود
)). سید، و بسي اشك گرم از چشمانش سرازیر شدخاك خود را بھ سینھ فشرد و بو((بھ موكناي رسید، 

اما در غیبت طوالني او، ھمسرش كلوتایمنسترا پسر عموي آگاممنون را بھ شوھري و شاھي برگرفتھ 
  . پس وقتي كھ آگاممنون پا بھ كاخ نھاد، بھ ھالكتش رسانیدند. بود

اودیسھ بھ قدر . آمده است از این غم انگیزتر داستان بازگشت اودوسئوس است، كھ در منظومھ اودیسھ
چنانكھ در این منظومھ میخوانیم، كشتي  .استایلیاد قوي و قھرماني نیست، ولي آرامتر و مطبوعتر 

اودوسئوس در جزیره اوگوگیا، كھ ھمچون تاھیتي بھ شھر پریان میمانست، در ھم میشكند، و كالوپسو، 
ولي اودوسئوس قلبا از دوري . ملكھ و االھھ جزیره، مدت ھشت سال او را براي عشقبازي نگاه میدارد

  . چنانكھ آنان نیز در ایتاكا براي او دلتنگ ھستند ھمسرش پنلوپھ و پسرش تلماخوس افسرده است،

)II ( آتنھ، زئوس را بر میانگیزد كھ كالوپسو تلماخوس میپرد و با شفقت بھ درد دل آن نوجوان گوش
امیران ایتاكا و جزایر تابع بھ پنلوپھ اظھار عشق میكنند و میخواھند، با جلب او، بر سلطنت : فرا میدھد

تلماخوس از ) II. (در كاخ اودوسئوس بھ سر میبرند و با دارایي او عیش میكنند پس. ایتاكا دست یابند
اما چون آنان بھ صباوت او میخندند، محرمانھ با . خواستگاران مادرش میخواھد كھ پي كار خود بروند

پنلوپھ، كھ اكنون ھم بر ھجران شوھر و ھم بر دوري پسر زاري . كشتي براي یافتن پدر روانھ میشود
ند، براي رھایي از شر خواستگاران، پیمان مینھد كھ پس از اتمام پارچھاي كھ میبافد، یكي از آنان میك

ولي حیلھ گرانھ ھر شب، بھ ھمان اندازه كھ بھ ھنگام روز میبافد، نخھاي پارچھ . را بھ شوھري بپذیرد
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- IV. (را میگشاید III ( اما ھیچ . بر میخوردتلماخوس در پولوس بھ نستور و در اسپارت بھ منالئوس
دیگر آرام و : در این مقام، شاعر تصویر گیرایي از ھلنھ بھ دست میدھد. یك از پدر او خبري ندارند

مدتھاست كھ گناھانش را بخشودھاند و او ھم اعتراف . افتاده شده است، ولي ھنوز جمالي ملكوتي دارد
   .استكرده است كھ، از زمان سقوط تروا، بدان شھر بي مھر گشتھ 

)V (در جزیره كالوپسو : اكنون براي نخستین بار اودوسئوس وارد قصھ میشود)) روي ساحل نشستھ
  . است

خالي زندگیش از شیریني . سوگوارانھ آرزومند بازگشت بود. دیگر چشمانش توان اشك فشاني نداشت
راست است كھ شبانگاه، در اندرون غار ژرف، جبرا و بي اشتیاق در كنار حوري مشتاق . میشد

ھا و شنھا مینشست و روح خود را با اشك و نالھ تسكین میداد و  میخوابید، اما روز ھنگام روي صخره
ازد و بھ كالوپسو سرانجام بھ اودوسئوس فرمان داد كھ زورقي بس.)) بھ دریاي بي آرام مینگریست

  . تنھایي دریاسپار شود

)VI ( اودوسئوس، پس از آنكھ با اقیانوس كشمكشھاي بسیار میكند، بھ كشور افسانھاي فایاكي، كھ
محتمال ھمان كوركورا یا كورفو است، پا مینھد و دوشیزه ناوسیكائا، دختر شاه آلكینوئوس، او را 

قوي پیكر و قویدل میشود و او را بھ ندیمان  دخترك اسیر عشق پھلوان. میبیند و بھ كاخ پدرش میبرد
چند گاھي پیش، این مرد بر من ... گوش فرا دھید، اي دختران سپید بازوي من،: ((خود میسپارد

كاش چنین كسي . اما اكنون خدایاني است كھ آسمان فراخ دامن را نگاه میدارند. ناخوشایند مینمود
- VIII.)) (ماندن خود در اینجا خرسند شودشوھر من نام گیرد و اینجا بھ سر برد و از  VII (

اودوسئوس چنان تاثیر نیكي در دل آلكینوئوس میگذارد كھ آلكینوئوس ھمسري ناوسیكائا را بھ او 
  . اما اودوسئوس عذر میخواھد و داستان مراجعت خود را از تروا بھ او باز میگوید. پیشنھاد میكند

)IX (ر خود منحرف و بھ سرزمین لوتوفاگي كشتي او از مسی: بھ شاه میگوید)كشانیده ) لوطس خوران
این مردم بھ یاران او میوه دادند، و میوه چنان شیرین بود كھ بسیاري از یاران او وطن و اشتیاق . شد

از آنجا بھ . خود را از یاد بردند، و اودوسئوس ناگزیر شد كھ آنان را بھ زور بھ كشتیھا بازگرداند
ساكنان این سرزمین غوالني یك چشم بودند و، بدون قانون و . رسیدند) یك چشمیھا(سرزمین سیكلوپس 

  . ھاي وحشي فراوان داشت، میزیستند دردسرھاي آن، در جزیرھاي كھ غالت و میوه

ولي . یكي از سیكلوپھا بھ نام پولوفموس آنان را در غاري گرفتار كرد و گوشت چند تن را خورد
ھ خواب برد و سپس یگانھ چشم او را با آتش كور كرد و بھ این شیوه اودوسئوس غول را با شراب ب

  . یاران خود را رھانید

)X (اما این قوم نیز آدمخوار بودند، و . آوارگان مجددا دل بھ دریا زدند و بھ جزیره الیستروگونیا آمدند
. نیا رسیدندپس از آن، اودوسئوس و یارانش بھ جزیره آی. كشتي اودوسئوس بزحمت از آنجا گریخت

در آنجا االھھ زیبا و تبھكار، كیركھ، بیشتر آنان را با آواز وسوسھ كرد و بھ غار خود برد، بدانان 
اما رایش گشت و عشق . اودوسئوس آھنگ كشتن او كرد. دارو خورانید و بھ ھیئت خوكشان درآورد

بار ) XI.(كیركھ ماندندآنگاه وي و یارانش بھ صورت انساني بازگشتند و سالي نزد . او را پذیرفت
. دیگر بادبان برافراشتند و پا بھ سرزمیني نھادند كھ ھمواره تاریك بود و مدخل ھادس محسوب میشد

چون بھ سفر ادامھ ) XII. (در آنجا اودوسئوس با ارواح آگاممنون و اخیلس و مادر خود سخن گفت
افتاد، و اودوسئوس با نھادن موم در گوش مردان خود، آنان را  سیرنھادادند، گذارشان از كنار جزیره 

ھاي سكوال و خاروبدیس، كھ  سپس كشتي او در تنگھ. از شنیدن آواز فریبنده سیرنھا مصون داشت
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جان بھ در برد و براي اقامتي ھشت سالھ  شاید تنگھ مسیناي كنوني باشد، شكست، و تنھا او از آن میانھ
آلكینوئوس از شنیدن سرگذشت اودوسئوس چنان بھ رقت میآید كھ او ) XIII. (بھ جزیره كالوپسو افتاد

اما چشمان او را میبندند تا مبادا محل سرزمین مسعود آنان را بشناسد و . را با كشتي بھ ایتاكا میفرستد
. قھرمان آواره را بھ كلبھ خوكچران دیرین او، ائومایوس، میكشانددر ایتاكا، االھھ آتنھ . فاش كند

)XIV (ائومایوس گرچھ او را باز نمیشناسد، باز با مھمان نوازي فراوان از او پذیرایي میكند) .XV (
اودوسئوس خود را بھ پسرش ) XVI. (سپس االھھ آتنھ، تلماخوس را بھ ھمان كلبھ راه مینماید

اودوسئوس براي كشتن خواستگاران ھمسرش طرحي )). سخت زاري میكنند((میشناساند، و ھر دو 
  . میریزد و براي تلماخوس شرح میدھد

)XVII - XVIII ( اودوسئوس بھ ھیئت گدایان پا بھ قصر خود میگذارد و دلدادگان ھمسرش را میبیند
چون میشنود آنان روزھا بھ پنلوپھ عشق میورزند و شبھا با كنیزكان او . كھ بھ ھزینھ او جشن گرفتھاند

- XIX. (ھمبستر میشوند، باطنا خشمگین میشود XX ( ،مورد دشنام و آزار خواستگاران قرار میگیرد
خواستگاران، كھ سرانجام بھ حیلھ گري پنلوپھ در ) XXI. (اما با شور و شكیبایي از خود دفاع میكند

ناگزیر پنلوپھ میپذیرد كھ با یكي از آنان زناشویي . بردھاند، او را بھ اتمام آن وا میدارند بافندگي پي
كند یكي كھ بتواند كمان عظیم اودوسئوس را كھ بر دیوار آویختھ است بر گیرد و تیري از سوراخ 

ت اودوسئوس رخص. ھمھ میكوشند و وا میمانند. دوازده تبر كھ بھ ردیف نھاده میشود بگذراند
سپس، با خشمي كھ ھمھ را بھ بیم میافكند، جامھ مبدل ) XXII. (تیراندازي میگیرد و از عھده بر میآید

را بھ كنار میافكند، تیرھاي خود را بھ سوي خواستگاران میبارد، و بھ مدد تلماخوس و ائومایوس و 
د كند كھ او خود براي او دشوار است پنلوپھ را متقاع) XXIII. (آتنھ ھمھ را بھ ھالكت میرساند

با حملھ پسران خواستگارھا روبھ رو میشود، آنان را آرام ) XXIV. (خاطریك شوھر از كف بدھد
  .میكند و بار دیگر سلطنت خویش را برقرار میسازد

اورستس، فرزند . در ھمین ھنگام بود كھ بزرگترین تراژدي روایات یوناني در آرگوس روي داد
سیده بود، بھ تحریك خواھرش الكترا، بھ خونخواھي پدر برخاست و آگاممنون، كھ بھ كمال مردي ر

م بر  ق 1176مادر خود را ھمراه فاسقش بھ قتل رسانید و، پس از سالھا دیوانگي و آوارگي، در حدود 
اما با جلوس او  .افزودتخت سلطنت آرگوس و موكناي جلوس كرد و بعدا اسپارت را ھم بر ملك خود 

احتماال انحطاط این خاندان در عھد آگاممنون آغاز شد، و این . عصر زوال خاندان پلوپس فرا آمد
ولي پیروزي او سقوط او را قطعي . سلطان مردد، براي متحد ساختن خطھ خود، بھ جنگ دست زد

میران او از جنگ بازگشتند، و بسیاري از امارات، در غیاب امیران، سر از كرد، زیرا تنھا اندكي از ا
بھ این ترتیب، در پایان عصري كھ آغازش محاصره تروا بود، قدرت قوم . اطاعت برتافتھ بودند

آخایایي بر باد رفت و خون پلوپس فرونشست و مردم با شكیبایي در انتظار ظھور دودماني خردمندتر 
  . نشستند

VI  - لبھ دوریھا غ  

م، یكي دیگر از امواج مھاجرت یا حملھ از سرزمینھاي اقوام بي آرام شمالي  ق 1104در حدود سال 
مردمي جنگي، بلند باال و گردسر و بدون خط، از راه ایلوریا و تسالي . برخاست و یونان را فرا گرفت

دند، و تقریبا تمام تمدن موكنایي بھ ناوپاكتوس در خلیج كورنت، بھ پلوپونز پا نھادند، بر آن مستولي ش
آگاھي ما نسبت بھ منشا و مسیر آنان حدسي بیش نیست، ولي از خصایص و تاثیر . را از میان بردند

با آنكھ بھ كشتكاري محدودي . اینان در مرحلھ دامداري و صیادي بھ سر میبردند. ایشان بخوبي آگاھیم
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ي بود، و بھ این جھت ھمواره در پي چراگاه از جایي میپرداختند، تكیھ گاه عمده زندگي آنان دامپرور
  . بھ جایي میكوچیدند

با شمشیرھاي . یونان بھ شمار میرفتند ھالشتاتچون بفراواني از آھن بھره میجستند، مبشر فرھنگ 
آھنین و روح خشن خود، بیرحمانھ قوم آخایایي و قوم كرتي را، كھ ھنوز ابزارھاي آدمكشي خود را با 

گویا از دو جانب باختري و خاوري از الیس و مگارا فرا آمدند و بھ . مفرغ میساختند، در ھم شكستند
پس، پایتخت پلوپونز را . مدن موكنایي را بھ اسارت گرفتندامارات كوچك و گذرانیدند و بازماندگان ت

مھاجمان، در تنگھ كورنت، . بھ آتش سوختند، و آرگوس مدت چند قرن پایتخت پلوپونز شد
آكروكورینتوس را، كھ محلي مرتفع و تسلط بخش بود، برگزیدند و شھر كورنت را بھ سبك خود در 

ھاي پلوپونز شمالي،  بعضي در كوه: ان بھ در بردند، گریختنداز قوم آخایایي، آنان كھ ج a.آنجا ساختند
مھاجمان در پي فراریان بھ آتیك . برخي در آتیك، و پارھاي در جزایر و سواحل آسیا پناه گرفتند

انھدام كنوسوس را . ریختند، اما چندان بھ پیش نرفتند، حال آنكھ در جزیره كرت تا توانستند پیش تاختند
. سانیدند، ملوس و تراوكوس و كنیدوس و رودس را گشودند و كوچگاه خود كردندبھ مرحلھ نھایي ر

  . ھاي فرھنگ موكنایي، انھدام این قوم را تكمیل كرد در گیریھاي پلوپونز و كرت، یعني واالترین پایگاه

مورخان عصر جدید این حادثھ را، كھ بازپسین فاجعھ تمدن اژھاي است، غلبھ دوریھا شمردھاند و 
ظاھرا دوریھاي فاتح، كھ نمیخواستند . نام دادھاند)) بازگشت ھراكلس زادگان((روایات یوناني آن را 

ا فرزندان پیروزي ایشان غلبھ قومي بربري بر مردمي متمدن تلقي شود، اعالم كردند كھ آنان ھمان
ھراكلس ھستند كھ بھ ھنگام بازگشت بھ پلوپونز بھ مقاومت برخورده و، ناگزیر، با خشونتي قھرماني 

  . بھ اشغال آن خطھ پرداختھاند

ما نمیدانیم كھ این روایت تا چھ اندازه واقعیت است و تا چھ اندازه افسانھاي سیاسي براي تبدیل یورشي 
یتوان باور داشت كھ قوم دوري در روزگار جواني عالم بتواند بدشواري م. خونین بھ تسلطي مشروع

شاید، برخالف نظر كساني كھ بھ یكي از این دو قول معتقدند، ھر دو . چنین خبر بزرگي را جعل كند
  . قوم دوري از شمال ھجوم آورد، و اخالف ھراكلس آن را رھبري كردند: قول درست باشد

دراز مدتي یونان را از پیشرفت باز داشت، و در طي . ھ بار آورداین یورش، ھر چھ بود، نتایج تلخي ب
بر اثر ناامني، ھر كس سالح برداشت، وبر اثر . چند قرن نظام سیاسي جامعھ را از ھم گسیخت

جنگھاي . زورگویي روزافزون، كشاورزي از میان رفت و بازرگاني در خشكي و دریا متوقف شد
ھا، در جستجوي ایمني و آرامش، از والیتي بھ  خانواده. ر افزودپیاپي روي داد و بر عمق و دامنھ فق

. نامیده و با تاسف پست شمرده است)) عصر آھن((این عھد را ) ھسیودوس( ھزیود. والیتي كوچیدند
; با كشف آھن، ھنرھا پژمردند)). آھن بھ زیان بشر تمام شده استكشف ((یونانیان بر آن بودند كھ 

ھاي كوچك شد، سفالگري از  پیكرنگاري از نظرھا افتاد، پیكرتراشي منحصر بھ ساختن مجسمھ
سبك ((جاندار موكنایي و كرتي دوري گرفت و بھ انحطاط افتاد، و ) ناتورالیسم(طبیعت گرایي 

  . ني سایھ افكندصدھا سال بر سفالگري یونا)) ھندسي

  . بي گمان، مھاجمان دوري سر آن داشتند كھ از آمیختن خون خود با خون اقوام زیردست جلو گیرند

  . خصومت نژادي آنان با یونیاییھا چنان حاد بود كھ سراسر یونان را بھ خون كشید

) الكونیكھ(نیا با این وصف، بھ مرور زمان، نژاد نو و نژاد كھنھ اختالط كردند اختالطي كھ در الكو
ھاي اقوام پرشور آخایایي و  احتماال از آمیختن تخمھ. بكندي صورت گرفت، و در جاھاي دیگر بتندي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



دوري با تخمھ مردم سبكدل یونان جنوبي، محرك حیاتي نیرومندي پدید آمد، و عاقبت، بر اثر قرنھا 
را بھ طرزي مغشوش در اختالط، مردم پرتنوع نوي كھ عناصر نژادھاي آلپي و نوردي و آسیایي 

  . خون خود داشتند، ظھور كردند

عناصري از تمدن اژھاي مانند روابط اجتماعي و حكومت، . فرھنگ موكنایي ھم بتمامي منھدم نشد
وجوھي از فن و صناعت، داد و ستد و بازرگاني، اشكال و وسایل عبادت، سفالگري و كنده كاري، 

بھاي معماري در جریان اعصار پریشاني و جنگ، بھ ھاي تزیین و اسلو ھنر تھیھ فرسكو، شیوه
یونانیان معتقد بودند كھ پارھاي از شئون اجتماعي كرت بھ اسپارت . صورتي نیمھ جان دوام آوردند

از این . منتقل شده است، و مجمع عمومي قوم آخایایي، حتي نھاد اصلي یونان دموكراتیك قرار گرفت
براي ساختن معابد خود از بناھاي موكنایي سرمشق گرفت، ولي، گذشتھ، بھ احتمال بسیار، قوم دوري 

پس، سنن ھنري آھستھ آھستھ . موافق روح خود، معابد را از آزادي و تقارن و استحكام برخوردار كرد
در كورنت، سیكوئون، و آرگوس رنسانسي بھ وجود آمد، و حتي چھره اسپارت خشن چند . احیا شد

در ھمین عصر ظلماني بي تاریخ، شعر بزمي رونق گرفت، و . تگاھي با ھنر و سرود متبسم گش
پالسگیھا، آخایاییان، یونیاییھا، و مینوسھا، كھ از اوطان خود رمیده و بھ جزایر اژه و آسیا كوچیده 

ھاي دور افتاده یونانیان، در زمینھ  در نتیجھ آن، كوچگاه. بودند، سنن ھنري خود را مبادلھ كردند
ھنگامي كھ مھاجران یوناني بھ جزایر و سرزمین . شبھ جزیره یونان پیش افتادندادبیات و ھنر، از 

در شھرھاي كھنسال این . یونیا رسیدند، بقایاي تمدن اژھاي را در دسترس یافتند و از آن بھره گرفتند
نواحي، كھ بیش از شھرھاي شبھ جزیره یونان آرامش داشتند، پارھاي از فنون و جالل تمدن عصر 

  . از این رو، نخستین رستاخیز یونان در سرزمینھاي آسیایي روي داد. نوز باقي بودمفرغ ھ

تمدن یوناني كھ در شبھ جزیره یونان، بر اثر جنگ و تاراج، بھ پستي گراییده و در كرت، بھ سبب 
تنعم و تجمل، سستي گرفتھ و بھ طور كلي بھ راه ھالكت افتاده بود، بھ بركت برخورد پنج فرھنگ 

پیوند نژادھا ھمانند آمیختگي . و موكنایي و آخایایي و دوري و شرقي، جواني خود را باز یافتكرتي 
ھا، پس از چند قرن، بھ نتایجي نسبتا پایدار انجامیدو اندیشھ یوناني را از تنوع و تغییرپذیري و  شیوه

  . لطافت بیسابقھاي بھرھور كرد

یوناني شعلھاي است كھ ناگھان و بھ طرزي معجزه  بنابراین، ھیچ گاه نباید چنین پنداریم كھ فرھنگ
باید این فرھنگ را محصول ابتكارات تدریجي و . آسا در میان دریاي بربریت درخشیدن گرفتھ است

پراكنده مردمي بینگاریم كھ بھ حد وفور از خون و سنت برخوردار بودند و، بھ تحریك جماعات 
تاني پیرامون خود، بھ جنب و جوش افتادند و از اقوام جنگاور و امپراطوریھاي مقتدر و تمدنھاي باس

  . دیگر درس گرفتند
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ھیچ  480تاریخھاي پیش ازسال  - 1: م جدول گاھشماري تذكر ق 480 - 1000كتاب دوم تكامل یونان 
. ، قطعیت ندارد776یك، جز سال 

ھر یك از تاریخھا كھ در مقابل نام یك محل قرار دارد و با ھیچ گونھ توضیحي ھمراه نیست  - 2
  . نمودار زماني است كھ یونانیان براي نخستین بار در آنجا سكونت كردند

عھد :  840ظھور معبد ھرا در اولمپیا :  1000مھاجرت آیولیھا و یونیاییھا :  850 -  1100ق م 
:  756 -  757سینوپھ و كوماي :  770دوره بازیھاي اولمپي () نخستین :  776احتمالي ھومر 

:  650 -  750ھا ))آرخون((ھاي دھسالھ حكومت  برقراري دوره:  752كوزیكوس و تراپزوس 
عھد احتمالي :  750عصر حكومتھاي اشرافي :  594 - 750سكونت یونانیان در شبھ جزیره تراكیا 

رگیون، لئونتیني، و :  729 - 730كوركورا و سیراكوز :  734ناكسوس در سیسیل :  735ھزیود 
:  710سوباریس :  721سكھ زني در لیدیا و یونیا :  725نخستین جنگ مسینا :  705 -  725كاتانا 

برقراري :  683پوسیدونیا، آغاز ساختن بناھاي سنگي در یونان :  700تاراس :  705كروتونا 
فیدون، جبار آرگوس، نخستین سكھ زني دولتي :  680ھا در آتن ))آرخون((ھاي یكسالھ حكومت  دوره

; ترپاندروس، شاعر و خنیاگر لسبوس:  670اورتاگوراس، جبار سیكوئون :  676در یونان 
قوانین زالئوكوس :  660سرودھاي ھومري در ستایش آپولون و دمتر ; آرخیلوخوس، شاعر پاروس

سلینوس :  651كوپسلوس، جبار كورنت :  625 -  655المپساكوس :  654بیزانس :  658در لوكري 
; دومین جنگ مسینا:  631 -  640مورون، جبار سیكوئون ; ھیمرا:  648آبدرا و اولبیا :  650

آبودوس :  615كورنھ :  630() قوانین لوكورگوس در اسپارت :  630تورتایوس، شاعر اسپارت 
تراسوبولوس، جبار :  615راكون در آتن قوانین د:  620پریاندروس، جبار كورنت :  585 -  625

ساپفو و ; قوانین خارونداس در كاتانا كلیستس، جبار سیكوئون، پیتاكوس در موتیلنھ:  610میلتوس 
:  595رواج پیكرتراشي ; آلكمان، شاعر اسپارت; طالس، فیلسوف ملطي; آلكایوس، شاعران لسبوس

اتحادیھ آمفیكتوئوني، ; عصر حكماي ھفتگانھ : 590قوانین سولون در آتن :  594نخستین جنگ مقدس 
نخستین جشنواره یونانیان و جشنواره :  582دومین معبد آرتمیس در افسوس ; با رواج آیین اورفئوس

آزوپ ساموس، افسانھ گو ; آكراگاس:  580ھاي آكروپولیس و پیكرھاي آپولون  مجسمھ; برزخ كورنت
; ستسیخوروس، شاعر ھیمرا;جبار آكراگاس فاالریس،:  570نخستین جشنواره نمئا :  576

نخستین دوره :  560 - 561نخستین دوره بازیھاي پان آتنایا :  566آناكسیماندروس، فیلسوف ملطي 
غلبھ كارتاژ بر سیسیل و :  558غلبھ كرزوس، شاه لیدیا بر یونیا :  546 - 560جباري پیسیتراتوس 

غلبھ ایران :  545دومین دوره جباري پیسیستراتوس :  527 -  546امپوریون در اسپانیا :  550كرس 
:  515 - 535ھیپوناكس، شاعر افسوس :  540آناكسیمنس فیلسوف ملطي :  544بر یونیا 

الئا در ایتالیا :  535آناكرئون، شاعر تئوس ; تئودوروس، ھنرمند ساموس; پولوكراتس، جبار ساموس
فیثاغورس، :  500 -  529تئوگنیس، شاعر مگارا :  530رواج نمایش در آتن بھ وسیلھ تسپیس :  534

سیمونیدس، :  517آغاز اولومپیون در آتن :  520ھیپیاس، جبار آتن :  510 - 527فیلسوف كروتونا 
:  510فرونیخوس، نمایش نویس آتن :  511توطئھ ھارمودیوس و آریستوگیتون :  514شاعر كئوس 

:  500دموكراسي در آتن بھ وسیلھ كلیستنس  گسترش:  507انھدام سوباریس بھ وسیلھ كروتونا 
سوختن ساردیس :  497نخستین نمایشنامھ اشیل ; شورش یونیا:  499ھكاتایوس، جغرافیدان میلتوس 

تمیستوكلس، آرخون آتن :  493شكست قوم یونیایي از ایرانیان در الده :  494بھ دست قوم یونیایي 
ترون، جبار آكراگاس :  472 -  488محاكمھ میلتیادس ; آریستیدس، آرخون آتن:  489آفایا در آیگینا 

:  485گلون، جبار سیراكوز :  478 - 485نخستین دوره انتخاب آرخونھا بھ وسیلھ قرعھ كشي :  487
جنگھاي :  480تبعید آریستیدس :  482رواج نمایش كمدي در سیراكوز بھ وسیلھ اپیخارموس 
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جنگھاي پالتایا و :  479آگالداس، پیكرتراش آرگوس  ;آرتمیسیون، ترموپوالي، ساالمیس، و ھمیرا

  فصل چھارم موكالھ 

  

  اسپارت

I  -  محیط یونان  

مقصود ما از . را برگیریم و ھمسایگان یونان باستان را بشناسیم كالسیكدر این مقام باید اطلس عالم 
ھاي دور بھ وسیلھ اقوام یوناني زبان  ھمھ سرزمینھایي است كھ در گذشتھ)) ھالس((یا )) یونان((

ھاي اپیروس، كھ بسیاري از اقوام مھاجم از آنجا فرو  ھا و دره بررسي را از باالي تپھ. اشغال شدند
  . نیمریختند، آغاز میك

زیرا در دودونا بھ محرابي كھن . نیاكان یونانیان میبایست در این محل سالھاي بسیار ایست كرده باشند
وخش این محراب كھ از صداي دیگ . برمیخوریم كھ بھ زئوس، خداي آسمان، اختصاص داشتھ است

مشورت  یا خش خش برگھاي درخت مقدس بلوط بھ مشیت االھي پي میبرد، حتي تا قرن پنجم مورد
رود آخرون از اپیروس جنوبي میگذرد و آبكندھاي آن چنان تیره و ژرف است كھ . یونانیان بوده است

مردم . ھاي دوزخي شمردھاند شاعران یوناني آن را رودي از رودھاي دوزخ یا منشعب از سرچشمھ
شمال سرازیر  اما بعدا امواج بربریت از. اپیروس در عصر ھومر عمدتا زبان و آداب یوناني داشتند

  . شد و آنان را با تمدن بیگانھ كرد

باالتر، مجاور دریاي آدریاتیك، سرزمین ایلوریا قرار داشت و رمھ داران بیتمدني كھ چارپایان و 
در یكي از نواحي ساحلي ایلوریا یعني در . بردگان را با نمك معاوضھ میكردند، در آن متفرق بودند

یونانیان توسعھ . پاھیانش، بھ دنبال پومپیوس، از كشتي پیاده میشونداپیدامنوس است كھ بعدا قیصر و س
طلب، سواحل پست دریاي آدریاتیك را از چنگ قبایل بومي بیرون آوردند و با اشغال آنھا ایتالیا را از 

ولي سرانجام، قبایل بومي بھ نوبھ خود بر كوچندگان یوناني تاختن گرفتند، و . تمدن برخوردار كردند
این قبایل، كھ تا زمان اسكندر تقریبا در حال بربریت ماند، مھاجران یوناني و حتي وطن آنان  یكي از

) گالیا(ھاي آلپ، مردم گل  در آن سوي كوه. را مسخر كرد و امپراطوري بیسابقھاي بھ وجود آورد
مرد . بوددر انتھاي باختري مدیترانھ، سرزمین اسپانیا واقع . سكونت داشتند كھ نسبت بھ مھر بودند

 550از دیرگاه اسپانیاییان نیم وحشي را استثمار میكردند، ولي در حدود ) كارخدون(فنیقیھ و كارتاژ 
بھ وسیلھ  813شھر كارتاژ، كھ بنا بر روایات در سال . نخستین كوچگاه یوناني در امپوریون پدید آمد

تن جمعیت خود،  000،700شد، با دیدو و فنیقیان، در سواحل افریقا، مقابل جزیره سیسیل بنیادگذاري 
تجارت مدیترانھ باختري را در انحصار گرفتھ و بر اوتیكا و ھیپون و سیصد شھر دیگر افریقایي 

ھاي چندي در اختیار  مسلط بود، و در سیسیل و ساردني و اسپانیا ھم زمینھاي آباد و كانھا و كوچگاه
شھر عظیم توانگر، در باختر یونان رخنھ  مقدر چنین بود كھ نفوذ مشرق زمین، بھ دست این. داشت

  . كند و بھ وسیلھ ایران بھ خاور یونان راه یابد
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) لیبوا(آن سوتر، در سواحل خاوري افریقا، و كورنھ، كھ كوچگاه یوناني آبادي بود، در سرزمین لیبي 
ر تمدن اكثر یونانیان گمان میبردند كھ بسیاري از عناص. قرار داشت، و مصر در پس آن واقع بود

موافق روایات یوناني، بانیان بعضي از شھرھاي یونان كساني بودند كھ یا . ایشان از آن مصر است
مانند كادموس و دانائوس از مصر آمدند، یا فرھنگ مصري را از طریق فنیقیھ یا كرت بھ یونان 

و بندرھاي تجارت و ھنر مصر بار دیگر جان گرفت، ) 663 -  525(در دوره فراعنھ سائیس . آوردند
از قرن ھفتم بھ بعد، یونانیان مشھور . نیل براي نخستین بار بھ روي سوداگران یوناني گشوده شد

از مصر ) دموكریتوس(، سولون، افالطون، و ذیمقراطیس )پوتاگوراس(بسیار مثال طالس، فیثاغورس 
بلكھ دو ھزار  مردم مصر بربري نبودند،. دیدن كردند و سخت مجذوب كمال و قدمت فرھنگ آن شدند

كاھني مصري بھ سولون چنین . سال پیش از سقوط تروا تمدني پختھ و ھنرھایي بس پیشرفتھ داشتند
.)) شما یونانیان، كودكاني بیش نیستید پرگوي و بیھوده كارید و از گذشتھ چیزي نمیدانید: ((گفتھ است

لید كھ نسب او بھ وساطت چون ھكاتایوس، جغرافیدان میلتوسي، در حضور كاھنان مصري بھ خود با
پانزده نسل بھ یك خدا میرسد، كاھنان بخاموشي او را بھ محرابھاي خود بردند و مجسمھ سیصد و چھل 

و پنج كاھن اعظم را، كھ بترتیب از صلب یكدیگر بودند، بھ او نمودند و متذكر شدند كھ از زماني كھ 
بھ نظر دانشور . پنج نسل نگذشتھ استخدایان بر زمین فرمان راندھاند، بیش از سیصد و چھل و 

یوناني، از جملھ ھرودوت و پلوتارك، اعتقاد پیروان اورفئوس بھ حیات پس از مرگ، و نیز اعتقاد بھ 
رستاخیز كھ از مراسم شھر الئوسیس درباره دمتر و پرسفونھ استنباط میشود، از مراسم مصریان در 

طالس ملطي ھندسھ را در مصر آموخت، محتمال . مورد ایسیس و اوزیریس سرچشمھ میگیرد
رویكوس و تئودوروس، ھنرمندان ساموس، فن ریختھ گري ظرفھاي مفرغي مجوف را از مصر فرا 

مصر، در زمینھ سفالگري و بافندگي و فلزكاري و عاجكاري، یونانیان را با فنون جدید آشنا . گرفتند
چشماني مورب و مشتھایي بستھ و اعضایي  ھایي پھن و ھاي ابتدایي یونان، كھ چھره سبك مجسمھ. كرد

سبك . از مصریان و ھمچنین آشوریان و فنیقیان و ختیان گرفتھ شده است دارند،خشك و صلب 
مودي است، تا اندازھاي از معماري و مخصوصا ستونبندي عمارات یوناني، كھ داراي شیارھاي ع

یونان ھمچنان در . ستونبندي ساختمانھاي سقاره و بني حسن و نیز ساختمانھاي موكناي الھام یافتھ است
ھا و  اوان شباب با فروتني از مصر درس گرفت، ھنگامي ھم كھ از شور حیات خالي شد، در فلسفھ

زش بود كھ بعدا فرھنگ یوناني، در روم و شعایر و خدایان مصري و یھودي آمیختند، و بر اثر این آمی
  . عالم مسیحي، حیات دوباره یافت

بازرگانان پر تھور صور و صیدا واسطھ انتقال . پس از مصر، فنیقیھ در یونان نفوذي عظیم داشت
فرھنگھا بودند و ھمھ نواحي مدیترانھ را با علوم و فنون و ھنرھا و مذاھب مصر وخاور نزدیك بھ 

در كشتي سازي از یونان پیش افتادند و شاید ھم ایشان بودند كھ این صنعت را بھ . شور افكندند
ھاي تازه و مناسبتري براي فلزكاري و پارچھ بافي و رنگسازي ابداع  اینان شیوه. یونانیان آموختند

و بھ كمك كرت و آسیاي صغیر، الفباي سامیان را، كھ در مصر و كرت . كردند و بھ یونانیان آموختند
آن سوتر در خاور بابل قرار داشت، كھ اوزان و مقیاسات و . سوریھ پدید آمد بود، بھ یونان رسانیدند و

یونانیان . ساعت آبي و آفتابي و واحدھاي پول خود اوبولوس و مینا و تاالنتون را بھ یونانیان انتقال داد
یان آموختند كھ سال و دایره و از بابل. بر ابزارھا و اصول و اسناد و محاسبات بابلي نیز دست یافتند

 60درجھ و ھر درجھ را بھ  360زوایاي مركزي یك دایره را، موافق دستگاھي شصت واحدي، بھ 
ظاھرا، طالس بھ مدد نجوم مصري و بابلي بھ پیش بیني . ثانیھ تقسیم كنند 60دقیقھ و ھر دقیقھ را بھ 

شباھت داستان بابلي عشتر و تموز . را از بابل گرفت خائوس كسوفي نایل آمد، و محتمال ھزیود مفھوم
  . با داستان آفرودیتھ و آدونیس و داستان دمتر و پرسفونھ نیز با معني است
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پیوند میداد، دشمن نھایي در منتھاالیھ خاوري این اجتماعات تجارت پیشھ، كھ دنیاي قدیم را بھ ھم 
  . تمدن ایراني از برخي جھات اگر چھ نھ چندان برتر از تمدن یونان آن عصر بود. یونان قرار داشت

بزرگمرداني كھ در ایران پرورش مییافتند، از ھمھ حیث، مگر از لحاظ حدت ذھن و آموزش و 
ھم سخت بر فرمانروایي خام آتن پرورش، بر یونانیان رجحان داشتند، و نظام اداري شاھنشاھي ایران 

یونانیان سرزمین یونیا در . و اسپارت پیشي جستھ بود و فقط فاقد شور یوناني براي آزادیخواھي بود
زمینھ حجاري پیكر جانوران و ساختن نخستین تندیسھاي خود، كھ بدني ستبر و جامھاي نامشخص 

نا تھیھ نقوش برجستھ، از جملھ نقش زیباي داشتند، و نیز در انواع آرایش كتیبھ و ریختھ گري و احیا
میان لیدیا و یونیا روابطي نزدیك برقرار بود، و پایتخت پرشكوه . آریستیون، از آشور درس گرفتند

لیدیا، بھ نام ساردیس، مركز مبادلھ كاالھا و افكار بین النھرین و شھرھاي ساحلي یوناني بھ شمار 
از این رو، در حدود سال ; باعث گرمي بازار صرافي شدوسعت دامنھ بازرگاني در لیدیا . میرفت

بزودي یونان از . ھایي كھ ارزش آنھا از طرف حكومت لیدیا تضمین شده بود، رواج یافت ، سكھ680
سكھ زني لیدیا تقلید كرد،و این كار یونانیان، مانند تقلید آنان از الفباي سامي، نتایجي عظیم و پایدار بھ 

كوبلھ، مادر خداي مردم . یا در یونان از نفوذ لیدیا ھم قدیمتر و پیچیدھتر بودبار آورد، نفوذ فروگ
فروگیا، بھ طور مستقیم و غیرمستقیم، در آیین یونانیان رخنھ كرد و ني نوازي شھوتانگیز فروگیا، با 

ي این موسیق. ، سخت میان توده یوناني شایع و مایھ دردسر اصحاب اخالق شد))دستگاه فروگیایي((نام 
وحشي از فروگیا بھ تنگھ داردانل، و از آنجا بھ تراكیا رفت و در تشریفات آیین دیونوسوس، خداي 

  . خداي شراب ارمغان بزرگي بود كھ تراكیا بھ یونان داد. شراب یونانیان، راه یافت

 یكي از شھرھاي تراكیا، یعني آبدرا، كھ آن سكونت كرده بودند، سھ فیلوسف لئوكیپوس، ذیمقراطیس،
پرستش موزھا نیز از . و پروتاگوراس پرورد و بھ این طریق یونان را بیش از پیش مدیون تراكیا كرد

تراكیا بھ یونان رسید، و مبتكران نیمھ افسانھاي موسیقي یوناني اورفئوس، موسایوس، و تاموریس 
  . ھمھ از خنیاگران تراكیا بودند

چون از تراكیا بھ جنوب بگراییم، بھ مقدونیھ پا میگذاریم، آنگاه گردش فرھنگي ما در اكناف یونان 
; مقدونیھ سرزمیني است بدیع منظر كھ روزگاري معادن بسیار در دل خاكش نھفتھ بود. تمامي میپذیرد

، نژاد و كوھستانھایش، چون پرورشگاھي مناسب; ھا بوفور میرویید در دشتھایش غالت و میوه
كوھنشینان و كشاورزان . پرتواني را بھ بار آورد كھ، بھ حكم سرنوشت، سراسر یونان را مسخر كرد

آن سامان از اقوام گوناگون، مخصوصا مردم تراكیا و مردم ایلوریا، بودند و احتماال با قوم دوري، كھ 
ن را از نژاد یوناني اشراف فرمانرواي مقدونیھ خویشت. پلوپونز را فتح كرد، خویشاوندي داشتند

زبان آنان از گویشھاي یوناني بود، و پایتخت . میشمردند و تبار خود را بھ ھراكلس میرسانیدند
ھایي كھ بھ دریاي اژه  دیرینشان، ادسا، در نجدي فراخ، بین دشتھایي كھ تا اپیروس كشیده میشدند و كوه

; كھ بعدھا پایتخت فیلیپ و اسكندر شددر قسمت خاوري، شھر پال قرار داشت . میرسیدند، قرار داشت
در نزدیكي دریا، شھر پودنا بود كھ رومیان بر مقدونیان فاتح پیروز شدند و حق انتقال تمدن یوناني بھ 

  . دنیاي غرب را بھ خود اختصاص دادند

 در پیرامون یونان: بنابراین، باید از عواملي كھ جامعھ یوناني را احاطھ كرده بودند چنین نام برد
تمدنھایي بودند، مانند تمدنھاي مصر و كرت و بین النھرین، كھ یونان اركان صناعت و علم و ھنر 

در پیرامون یونان، . خود را از آنھا گرفت و بھ ھیئت درخشانترین تصویر تاریخ درآورد
د كردند امپراطوریھایي بودند مانند ایران و كارتاژ كھ خطر تجاري یونان را دریافتند و با یكدیگر اتحا

ھمچنین در شمال یونان، اقوامي خانھ بھ . تا آن را در ھم كوبند و بھ صورت تابعي بي آزار درآورند
دوش بودند كھ بي پروا افزایش مییافتند، بي پروا بھ پیش میتاختند، از موانع كوھستاني میگذشتند، و 
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ھاي یوناني بر جامھاي ھمان میكردند كھ دوریان كردند مرز یونان را، كھ بھ قول سیسرون حاشی
آزاد بودن و . بربري بود، در ھم میشكستند و تمدني را كھ قادر بھ دریافتش نبودند، بھ انھدام میكشانیدند

آزاد اندیشیدن و آزاد گفتن و آزاد كوشیدن، كھ ذات حیات یونانیان محسوب میشد، از لحاظ اقوام 
یان، بھ حكومتھاي مستبد خود تمكین میكردند، ھمھ این اقوام، جز فنیق. پیرامون یونان حرمتي نداشت

از . ارواح خود را بھ خرافات میسپردند، و تجربھ كمي در اثرات آزادي و زندگي عقالیي داشتند
اینجاست كھ یونانیان ھمھ اقوام بیگانھ را، بي تفاوت، بربریان خواندھاند و بربري كسي است كھ بھ 

چنانكھ خواھیم دید، زماني فرا میآید كھ . ز آزادي خرسند باشداعتقادات بر كنار از عقل، و حیات دور ا
بر سر تصاحب جسم و جان یونان جدالي بزرگ بین دو جھان بیني یكي رازوري مشرق زمین، و 

در عصر پریكلس، قیصر، لئوي دھم، و فردریك اول . دیگري خردگرایي مغرب زمین در میگیرد
  . اه گاه رویي مینمایداما رازوري نیز گ. خردگرایي پیروز میشود

سرگذشت اساسي تمدن غربي را باید در استیالي متناوب این دو فلسفھ، كھ مكمل یكدیگرند و بنوبت 
  . در عرصھ تاریخ نوسان كردھاند، جست

II -  آرگوس  

یونان كوچك از میان دایرھاي كھ قومھاي دیگر بر گرد آن كشیده بودند، آغاز گسترش كرد، و 
شبھ جزیره یونان كھ، بھ سان دستي الغر، . ا در ھمھ سواحل مدیترانھ سكونت گرفتندفرزندان آن تقریب

انگشتان استخواني خود را در دریاي جنوب خود دراز كرده است، فقط بخشي است كوچك از یوناني 
یونانیان آرامناپذیر، در جریان گسترش خود، بھ ھمھ جزایر دریاي اژه، . كھ ما بھ تاریخ آن نظر داریم

رت، رودس، قبرس، مصر، فلسطین، سوریھ، بینالنھرین، آسیاي صغیر، دریاي مرمره، سیاه، شبھ ك
در ھمھ این . جزیره و سواحل شمال اژه، ایتالیا، گل، اسپانیا، سیسیل، و افریقاي شمالي رخنھ كردند

: آوردندنواحي، كشور شھرھایي مستقل و متفاوت، كھ در عین حال مختصاتي یوناني داشتند، بھ وجود 
مردم این كشور شھرھا بھ یوناني سخن میگفتند، خدایان یوناني را میپرستیدند، ادبیات یوناني 

میخواندند و مینوشتند، در پیشرفت علوم و فلسفھ یوناني سھیم بودند، و دموكراسي را بھ شیوه اشراف 
یگانھ نمیشدند، بلكھ ھر یونانیان، حتي پس از مھاجرت و ترك یونان، با وطن ب. یونان اعمال میداشتند

از این رو، دریاي . جا میرفتند فرھنگ وطن و احیانا حتي مشتي از خاك آن را با خود میبردند
  . مدیترانھ، تقریبا ھزار سال، دریاچھاي یوناني و كانون عالم بود

ك پیوستن اعضاي پراكنده پیكر یونان و باز ساختن پیكري یگانھ، دشوارترین كار مورخ تمدن كالسی
بھ گردش : ما ھم در این زمینھ كوششي میكنیم و باز روش خوشایند پیشین را پیش میگیریم .است

، میپردازیم و، بھ كمك نقشھ و خیال، از شھري بھ شھري میرویم و، در ھر یك از مراكز دنیاي یوناني
زندگي یونانیان پیش از جنگھاي ایران را مینگریم و وجوه اقتصاد و حكومت و تالش دانشمندان و 

ا این روش كاستیھاي فراوان دارد، زیر .میشناسیمفیلسوفان و پیشرفتھاي شعر و ابداعات ھنرھا را 
توالي جغرافیایي درست با توالي تاریخي موافق پیش از برخورد با ھومر و ھزیود، با طالس و 

اما، بھ این شیوه، خواھیم توانست منظومھ جسارتآمیز ایلیاد را در . آناكسیماندروس رو بھ رو شویم
ھاي  كوچگاه زمینھ واقعي خود، كھ شھر شكاك یونیاست، تماشا كنیم و ھزیود را ببینیم كھ از مشاھده
سرانجام بھ . آیولیا جایي كھ پدرش با دلي آزرده پشت سر گذاشتھ بود سخت دھان بھ شكایت میگشاید

آتن خواھیم رسید، و بھ تمدن پرمایھ پرتنوعي كھ آتن بھ میراث برده بود و در ماراتون دلیرانھ از آن 
  . دفاع كرد، راھي خواھیم برد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



نخستین جلوه حكومت دوریان فاتح بود، آغاز كنیم، خویشتن اگر سیر خود را از آرگوس، كھ صحنھ 
دشتي نھ چندان حاصلخیز، شھري كوچك و پر ازدحام با : را در محیطي كامال یوناني خواھیم یافت

ھایي از آجر و گچ، معبدي در ارگ شھر، تماشاخانھاي سرگشاده در دامنھ یك تپھ، تعدادي كاخ  خانھ
. نھایي ناھموار و ھمھ اینھا در زمینھ دریاي جذاب و بیرحم دور دستھایي تنگ، و خیابا كوچك، كوچھ

كوه و اقیانوس در سراسر یونان بھ چشم میخورد و مناظر پرشكوه چنان فراوانند و عادي مینمایند كھ، 
زمستان . گرچھ بھ یونانیان شور و الھام میدھند، بندرت در كتب یوناني مورد بحث قرار میگیرند

. خزان موسم بذرافشاني و بھار فصل بھرھگیري است. ست، و تابستان گرم و خشكپربارش و سرد ا
ھا طول و  رودخانھ. باران موھبتي آسماني بھ شمار میرود، و زئوس باران آور، خداي خدایان است

عمق زیاد ندارند و در زمستان گذرگاه سیلھاي بزرگ میشوند و در بحبوحھ گرماي تابستان بھ 
در پھنھ یونان، شھر آرگوس قریب صد نمونھ كامل و ھزار . خشك در میآیندصورت ریگزارھایي 

ھر یك از این شھرھا غیورانھ از سیادت خود دفاع میكردند، و این ستیزه جویي، . نمونھ ناقص داشت
  . ھاي بیراه، شھرھا را از یكدیگر دور و جدا كرد بھ مدد آبھاي خطرناك و كوه

نام داشت و از پالسگیھا بود، )) آرگوس((پھلواني صد چشم، كھ  مردم آرگوس بناي شھر خود را بھ
میگفتند كھ دانائوس با . نسبت میدادند، ولي دانائوس مصري را پایھ گذار عظمت شھر خود میدانستند
. ھا بھ كشتكاري پردازند قوم خود، یعني دانائوسیان، بھ آرگوس آمد و بھ بومیان آموخت كھ با آب چاه

حوادث اجتماعي با كرامات پھلوانان منفرد نباید خردھگیري ما را برانگیزد، زیرا این گونھ تبیین 
ھاي بیكران چارھاي جز اسطوره سازي نداشتند، چنانكھ ما نیز در این  یونانیان براي تبیین گذشتھ

مورد بھ افسانھ و عرفان میآویزیم، آرگوس بعدا بھ وسیلھ یكي از زادگان ھراكلس بھ نام تمنوس مسخر 
. شد و بھ صورت مقتدرترین شھر یونان درآمد و تیرونس و موكناي و سراسر آرگولیس را منقاد كرد

این جبار، فیدون بود . یا دیكتاتور افتاد))) تورانوس(((، حكومت بھ دست یك جبار 680در حدود سال 
، بھ طبقھ و، ظاھرا مانند سایر جباراني كھ از آن پس تا دو قرن حاكم مطلق شھرھاي یونان گشتند

بازرگان، كھ ھمواره قدرتي بیشتر مییافت و براي غلبھ بر اشراف زمیندار موقتا با عوام ھمكاري 
ھنگامي كھ جزیره آیگینا در معرض تھدید شھر اپیداوروس و آتن قرار گرفت، . میكرد، اتكا داشت

مقیاسات بابلي  وي اوزان و. فیدون بھ نجات آن برخاست و توانست آیگینا را ضمیمھ خطھ خود كند
را، كھ محتمال بھ وسیلھ فنیقیان بھ آرگوس رسیده بود، رواج داد و، بھ تقلید سرزمین ضرابخانھاي 

بنیاد نھاد و مسكوكاتي ضرب كرد كھ نشان جزیره آیگینا یعني شكل سنگ پشت را بر خود داشت و 
  . نخستین پول رسمي شبھ جزیره یونان بود

. از این رو، آرگولیس جوالنگاه ھنرھا گشت. قدمھ دورھاي پر رفاه بوداستبداد اصالح طلبانھ فیدون م
السوس، شاعر شھر ھرمیونھ، پدید . در سده ششم، خنیاگران آرگوس سرآمد موسیقیدانان یونان شدند

. آمد و در میان شاعران بزمي عصر خود مقامي واال یافت و ھنر شاعري را بھ پینداروس آموخت
راشي آرگوس را، كھ بعدا، پولوكلیتوس و موازین ھنري او را بھ یونان تقدیم مردم آرگوس نحلھ پیكرت

و براي ; تماشاخانھاي با گنجایش بیست ھزار تن ساختند; نمایش را رواج دادند; كرد، بھ وجود آوردند
ھرا، معبود محبوب خود، كھ بھ نظر آنان عروسي آسماني بود و ھر سالھ از نو باكره میشد، معبدي 

اما اعقاب فیدون رو بھ انحطاط رفتند، و حكومت سلطنتي و جنگھاي طوالني . برآوردند باشكوه
آرگوس و اسپارت این شھر را بھ ناتواني كشانید و وادار كرد كھ دست از رھبري پلوپونز بردارد و 

امروز آرگوس شھري است آرام كھ، در میان مزارع پیرامون، محصور و . آن را بھ اسپارتیان سپارد
جور مانده است، از افتخارات گذشتھ خاطراتي مبھم دارد، و سرفراز است كھ در جریان تاریخ مھ

  . طوالني خود ھیچ گاه متروك نشده است
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III  -  الكونیا  

قللي زیبایند، ولي زیباتر از ; ھاي پارنون سر بھ آسمان كشیدھاند در جنوب آرگوس، دور از دریا، قلھ
ھاي  كوه. آنھا رود ائوروتاس است كھ بین سلسلھ جبال پارنون و سلسلھ جبال غرب آن روان است

شستھ است، ھاي پارنون رفیعتر و تیره فامترند و ھمواره برف بر تارك آنھا ن باختري، كھ از كوه
الكدایمون ((میان این دو سلسلھ جبال، درھاي است زلزلھزا كھ ھومر آن را . تایگتوس نام دارند

ھا محاط شده است كھ پایتخت  اینجا سرزمین الكونیا است، و چنان بھ وسیلھ كوه. خوانده است)) ژرف
د شامل پنج دھستان اسپارت، در اوج خود، اتحادیھاي بو. آن اسپارت نیازي بھ برج و بارو ندارد

امروز در محل آن فقط . اسپارت در لغت بھ معني پراكنده است و ھفتاد ھزار نفر جمعیت داشت
از شھري كھ روزگاري یونان را اداره و منھدم كرد، حتي در ; دھكدھاي چھار ھزار نفري دیده میشود

  . ھا نیز آثار مھمي نمانده است موزه

  توسعھ اسپارت -1

در نظر این مردم دراز موي شمالي كھ . قوم دوري، از این دژ طبیعي، پلوپونز را منكوب و منقاد كرد
غلبھ یا : در محیط كوھستاني خود سخت و پرطاقت شده و با جنگ دمساز بودند، زندگي دو وجھ داشت

  . بردگي

خود را ھم ناروا آسایش حیات را از این رھگذر تامین میكردند، و كار ; حرفھ آنان جنگیدن بود
بومیان پلوپونز، كھ در جریان زندگي فالحتي و آرامش ممتد ناتوان شده بودند، ظاھرا . نمیپنداشتند

از این رو، شاھان اسپارت، كھ خویشتن را از اعقاب بالفصل . سروراني براي خود الزم داشتند
نخست بومیان الكونیا . ادندمیرسانیدند، پاي پیش نھ 1104ھراكلس میدانستند و شجره خود را بھ سال 

  . را زیر سیطره خود درآوردند، سپس بھ سرزمین مسنیا یورش بردند

مسنیا، كھ در گوشھ جنوب باختري پلوپونز قرار داشت، سرزمیني نسبتا ھموار و حاصلخیز بود، و 
شرح جنگ اسپارت و مسنیا از آثار پاوسانیاس . قبایلي آرامش دوست در آن كشتكاري میكردند

آریستودموس، شاه مسنیا، براي یافتن راه در ھم شكستن اسپارتیان، با وخش معبد دلفي بھ : میآیدبر
پس ; آپولون فرمانش میدھد كھ دوشیزھاي از ساللھ شاھي را براي خدا قرباني كند. مشورت میپردازد

اما، دو . داو دختر خود را بھ ھالكت میرساند، و شاید بر اثر ھمین ناروایي است كھ جنگ را میباز
مدت نھ . نسل پس از او، جنگجویي بھ نام آریستومنس مردم مسنیا را بھ شورشي قھرماني برانگیخت

سرانجام، باز اسپارتیان غالب آمدند، و مردم . سال شھرھاي مسنیا مورد حملھ و محاصره قرار گرفت
وانگھي، . ارتیان بدھندمسنیا محكوم شدند كھ ھر سالھ نیمي از محصول خود را بھ عنوان خراج بھ اسپ

  . با خود بھ الكونیا بردند)) اسیر((اسپارتیان ھزاران تن از مردم مسنیا را بھ نام 

طبقھ باالي قاھر، كھ شامل دوریان است و بھ : جامعھ الكونیاي پیش از عصر كورگوس سھ طبقھ دارد
ي میشدند، زندگي طور كلي با محصول زمینھاي خود، كھ بھ وسیلھ طبقھ سوم یا اسیران كشتكار

بین طبقھ اول و طبقھ سوم جامعھ، مردمي بودند موسوم بھ پریویكوي بھ معني پیرامون ; میكردند
ھا  چنانكھ از این كلمھ بر میآید، اینان دور از سروران و اسیران بھ سر میبردند، آزادانھ در ده. نشینان

ت زیست میكردند یا در شھرھا بھ داد ھا یا در حول و حوش الكونیا قرار داش دھكدھاي كھ در دل كوه
و ستد و صناعت عمر میگذاشتند، اما در امور دیواني دخالتي نداشتند، از حق زناشویي با اعضاي 
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اسیران، كھ ; طبقھ حاكم ممنوع و، از این گذشتھ، مكلف بھ پرداخت خراج و خدمت نظامي بودند
نام آنان . مدارج اسفل جامعھ قرار داشتندتعدادشان از شماره اعضاي دو طبقھ دیگر بیشتر بود، در 

است، و ھلوس نام یكي از نخستین شھرھایي است )) ھلوس((ھیلوتس بھ نظر استرابون، متخذ از كلمھ 
اسپارتیان با برده كردن مردم بومي یا با اسیر كردن مردم نواحي دیگر بر . كھ مغلوب اسپارتیان شد

از  000،32و )) پیرامون نشین(( 000،120، در برابر در نتیجھ. كمیت طبقھ اسیر جامعھ افزودند
   .آمدنددر الكونیا گرد )) اسیر(( 000،224مردان و زنان و كودكان طبقھ قاھر، 

. رعیت بود برخوردار میشد فرد اسیر از ھمھ آزادیھایي كھ در قرون وسطي در حیطھ امكان
میتوانست بھ دلخواه خود زناشویي و بدون مآل اندیشي تولید مثل كند و بھ رسم خود دست بھ كار زند 

و دور از مزاحمت زمینداران شھرنشین در ده بھ سر برد، مشروط بر آنكھ اجاره بھایي را كھ حكومت 
اك بود، اما كسي حق فروش او و ھمچنین اسیر وابستھ خ. تعیین كرده است منظما بھ مالك بپردازد

از اسیر انتظار میرفت كھ بھ . ھاي شھري خادم میشدند برخي از اسیران در خانھ. زمین را نداشت
اگر در . ھنگام جنگ در ركاب مالك خود بھ میدان رود و، ھر گاه مقرر شود، براي حكومت بجنگد

از لحاظ وضع اقتصادي، از كشاورزان . میآمد جنگي تھور نشان میداد، احتماال بھ نعمت آزادي نایل
دلش خوش بود كھ . یا كارگران غیر فني شھرھاي كنوني پستتر نبود) مگر ناحیھ آتیك(سراسر یونان 

براي خود خانھاي دارد و كارھایش متنوع است و از لطف بي آالیش درختان و كشتزارھا برخوردار 
بود و نوعي پلیس مخفي بركارھایش نظارتي نھاني اما ھمواره حكومت نظامي بر او حاكم . میشود

  . داشت، و ھر دم بیم آن میرفت كھ بدون دلیل و بي محاكمھ بھ قتل برسد

در الكونیا، مثل ھمھ جا، مردم ساده از زیركان فرمان میبردند و این رسم گذشتھاي طوالني و آیندھاي 
مردم : ھا و معموال بدون جنگ صورت میگیرددر اكثر تمدنھا، توزیع كاال موافق نظام قیمت. دراز دارد

ساده وسایل اصلي زندگي را بفراواني و براي ھمگان تولید میكنند، و زیركان تدارك تجمالت و 
سپس زیركان مردم را برمي انگیزند كھ . وسایلي را كھ وفور و نمونھ بسیار ندارند عھده دار میشوند

ي بھ دست میآورند، در راه تجمالت و وسایل فرعي بیش از آنچھ از طریق تولید وسایل اصلي زندگ
اما در الكونیا تمركز ثروت بھ طرق صریح رنجبارتري روي . بپردازند و آنان را بھ تمول رسانند

از این رو، اسیران دچار چنان ناخرسندي خروشاني بودند كھ در سراسر تاریخ اسپارت، تقریبا ; میداد
  . نھدام مصادف میكردندھر سالھ دولت را با خطر انقالب و ا

  عصر طالیي اسپارت -2

اسپارت در گذشتھ مبھم خود، یعني پیش از ظھور لوكورگوس، شھري بود مانند سایر شھرھاي 
. یوناني، و در آواز و ھنر مقامي داشت كھ در اعصار پس از او ھیچ گاه آن خطھ را دست نداد

و از این لحاظ آن عصر با اعصار  موسیقي در اسپارت پیش از لوكورگوس رواج فراوان گرفت،
اما چون اسپارت تن بھ . باستاني یونان، كھ ھیچ گاه خالي از سرود نبوده است، كوس برابري میزند

رسمیت )) دستگاه دوري((فقط . جنگھاي پیاپي داد، موسیقي بھ صورتي نظامي درآمد و تند و ساده شد
  . دداشت، و قانونا انحراف از این نوا مستوجب كیفر بو

حتي ترپاندروس، با آنكھ توانست آشوبي را با آواز خود فرو نشاند، چون بھ قصد ھمنوا كردن چنگ با 
ھاي جامعھ، محكوم بھ )افوروس(آواز خود یك سیم بر سیمھاي چنگ افزود، بھ فرمان سرپرست 

یك نسل بعد، سرپرستان . پرداخت جریمھ شد، و چنگش را بر دیوار میخكوب و خاموش كردند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



سپارت بھ تیموتئوس، كھ عده سیمھاي چنگ ترپاندروس را بھ یازده رسانیده بود، رخصت شركت در ا
  . مسابقھ ندادند، تا اینكھ سیمھاي غیرقانوني اضافي را از چنگش بركشیدند

در . اسپارت، مانند انگلیس، با فراخوان آھنگسازان سرزمینھاي دیگر، خود را از موسیقي غني میكرد
، اسپارتیان، ظاھرا بھ فرمان وخش معبد دلفي، ترپاندروس را از لسبوس بھ شھر خود 670حدود سال 

از كرت  620و نیز تالتاس را در حدود ; دعوت كردند تا در جشن كارنیا مسابقھ آواز ترتیب دھد
كار اصلي . و اندكي پس از آن، تورتایوس، آلكمان، و پولومنستوس را بھ اسپارت كشاندند; آوردند
در اسپارت ھم، . ھایي بود كھ بتوانند آھنگھا را بخوانند ساختن آھنگھاي وطني و تربیت گروهاینان 

روح جمعي چنان نیرو داشت كھ موسیقي را نھ . مانند روسیھ انقالبي، موسیقي بندرت ھنري فردي بود
وه آواز و ھا را براي مسابقھاي كھ در حین جشنھاي پرشك بھ فرد، بلكھ بھ یك گروه میآموختند و گروه

در ھمسرایي یا حراره، صداھاي ھمھ افراد، مطابق اشارات . رقص صورت میگرفت، آماده میكردند
رھبري واحد، ھمنوا میشد، و این امر، بھ نوبھ خود، بھ استحكام نظام جمعي جامعھ اسپارتي كمك 

دستورھاي  در جشن ھواكینتوس، شاه اسپارت آگسیالئوس دوم مانند دیگران، درست بنا بر. میكرد
در جشن گومنوپدیا، زنان و مردان پیر و جوان اسپارت در ; رھبر دستھ ھمسرایان، سرود خواند

این مراسم، براي عواطف وطندوستانھ اسپارتیان، . رقصي ھماھنگ و آوازي چند نوا شركت كردند
  . ھم محرك و ھم مفري مناسب شمرده میشد

ي از آن شاعران موسیقیداني بود كھ یك نسل پیش از یك))) مایھ نشاط مردم((بھ معني (ترپاندروس 
روایات یوناني برآنند كھ وي سكولیون یا آوازھاي . ساپفو عصر درخشان شھر لسبوس را آغاز كردند

اما، چنانكھ دیدھایم، قدمت چنگ ھفت . باده نوشي را ابتكار كرد و سھ سیم بر چھار سیم چنگ افزود
آنچھ مسلم . ا وصف شراب ھم از آغاز عالم مرسوم بوده استسیمي بھ عصر مینوس میرسد، و ظاھر

، یعني كسي كھ بھ آھنگ چنگ نغمھ )نغمھ گر چنگي(است ترپاندروس در لسبوس بھ نام كیتاروئدوس 
وي در جنجالي آدم كشت، از لسبوس تبعید شد، سپس بھ دعوت . میسازد و میخواند، نامدار بود

گویند كھ . ر را بھ آموزش موسیقي و پرورش ھمسرایان گذرانیداسپارتیان بدان سامان رفت و بقیھ عم
پس، یكي از . آواز میخواند و ظاھرا آوازش در نوایي ابتكاري بود: در مجلس باده نوشي جان داد

شنوندگان انجیري بھ سوي او افكند، و از قضا انجیر در گلوي او خانھ گرفت و، در میان خلسھ سرود، 
  . دچار خفقانش كرد

وي در آفیدنا، كھ محلي بود . ایوس، در زمان دومین جنگ مسنیا، دنبالھ كار ترپاندروس را گرفتتورت
آتنیان بھ شوخي میگفتند كھ چون اسپارتیان در دومین جنگ . در الكدایمون، یا بلكھ در آتیك زاده شد

یان دلمرده را مسنیا در حال شكست بودند، معلم لنگي از اھالي آتیك، با سرودھاي جنگي خود، اسپارت
  . برانگیخت و بھ پیروزي كشاند

وي در مجامع عمومي بھ نواي ني آواز میخواند، و بھ این شیوه میتوانست مرگ نظامي اسپارت را بھ 
اگر مردي دلیر پیشاپیش : ((از جملھ سخناني كھ از او مانده این است. ظفري غبطھانگیز تبدیل كند

ھر كس باید با تھور برپاي شود، در . ... خوش جان داده استآنان كھ براي وطن میجنگند، جان دھد، 
باید جنگاوران پا بھ پا، سپر بھ سپر، با . ... زمین ریشھ گیرد، لب بھ دندان گزد، و استوار بر جاي ماند

باید لبھ تیغھا و نوك سنانھا در تالطم . ھاي سردرھم و خودھایي متصادم، سینھ بھ سینھ فشارند جغھ
: لئونیداس اول شاه اسپارت تورتایوس را چنین وصف كرده است.)) ر برخورد كندجنگ بھ یكدیگ

آلكمان، كھ رفیق و رقیب تورتایوس بود، در ھمان عصر .)) در تھییج روح جوانان ید طوال دارد((
. اما نواي او بیش از نغمھ تورتایوس ناسوتي بود و تنوعي بیشتر داشت. میزیست و نغمھ سرایي میكرد

با آنكھ برخي او را برده خواندھاند، مردم الكدایمون مقدم او را گرامي شمردند، . یدیا برخاستوي از ل
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، كھ بعدا با قوانین لوكورگوس بھ اسپارت راه مییافت، ھنوز ))بیگانھ گریزي((زیرا نفرت از اجنبي یا 
با اشعاري كھ اگر در عصر اسپارتیان بعدي میزیست، بي گمان، . دلھاي ایشان را تیره نكرده بود

  . درباره عشق و خوراك و شراب میسرود، مایھ رنجش آنان میشد

در . وي را پرخورترین انسان عصر باستان انگاشتھ و گفتھاند كھ بھ زبان ھم شوقي سیریناپذیر داشت
ھاي خود شادي میكند كھ خوشبختانھ بھ جاي آنكھ در ساردیس بماند و در سلك كاھنان  یكي از ترانھ

لھ در آید، بھ اسپارت آمده و توانستھ است آزادانھ با دلدار زرین موي خود، مگالوستراتا، اختھ كوب
اگر آناكرئون بزرگترین شاعر عاشق پیشھ باشد، آلكنان سرسلسلھ این گونھ شاعران . عشق ورزي كند

است، و سخن سنجان اسكندریھ گفتھاند كھ آلكمان و ھشت شاعر بزمي دیگر كھ پس از او آمدند، 
ھاي عشق  وي، ھم سرودھاي نیایش و پیروزي میساخت و ھم ترانھ .باستانندبزرگترین شاعران یونان 

ھاي دختران پارتینا، كھ براي گروه دختران  ھمھ سرودھاي او، مخصوصا ترانھ. و شراب میآفرید
عواطف خیال انگیزي كھ ذات شعر بھ شمار . ھمسرا تنظیم میكرد، سخت مورد عالقھ اسپارتیان بود

  : ھا راه دارند ھمیروند، جاي جاي، در این تران

تارك و آبكند و برآمدگي و تنگھ كوه، موجودات خزندھاي كھ از زمین تیره برمي آیند، درندگاني كھ 
در دامنھ غنودھاند، انبوه زنبوران، و ھیوالھایي كھ در اعماق دریاي ارغواني بھ سر میبرند اینھا 

ما از این گونھ اشعار در مییابیم كھ اسپارتیان  .چنینھمھ در خوابند و پرندگان بالدار نیز . خفتھاند
نبودند، بلكھ، پیش از ظھور لوكورگوس، در شعردوستي و ھنرپروري از سایر )) اسپارتي((ھمیشھ 

از ; اعتنا نمودند كھ در این فن نامدار شدند اسپارتیان بھ قدري بھ ھمسرایي. یونانیان دست كمي نداشتند
ھاي خود بھ كار میبردند، براي  این رو، درامنویسان آتن، كھ لھجھ آتني را در گفتگوي نمایشنامھ

چون . تغزالتي كھ در ضمن گفتگوھا لزوم مییافت، ناگزیر از اختیار لھجھ اسپارتي یا دوري میشدند
ند، بآساني نمیتوان گفت كھ در روزگار پرآرامش كھن چھ اسپارتیان از ثبت وقایع غفلت میورزید

فقط میدانیم كھ سفالگري و مفرغ سازي اسپارتي . ھنرھاي دیگري در سرزمین آنان رواج داشتھ است
در قرن ھفتم بسیار مشھور بوده است، و اقلیت كامكار اسپارت، بھ بركت فنون و ھنرھاي فرعي، از 

بر اثر آن، . اما جنگھاي مسنیا بھ این رنسانس كوچك پایان داد. حیاتي پرتجمل برخوردار میشدھاند
جاي شگفتي . اراضي تازھاي اشغال و میان اسپارتیان تقسیم شد، و شمار رعایا بھ دو برابر رسید

كھ چھار برابر ایشان بودند، و نیز )) پیرامون نشینان((است كھ سي ھزار اسپارتي توانستند بر انبوه 
این استیال ظاھرا بدین سبب . كھ ھفت برابر آنان بودند، استیالیي پایدار ورزند)) ناسیرا((بر جماعت 

دوام آورد كھ جامعھ اسپارتي دست از ھنرآفریني و ھنرپروري كشید و ھمھ اعضاي خود را بھ 
قوانین لوكورگوس . صورت سربازاني درآورد كھ ھمواره آماده جنگ و سركوبي شورشیان بودند

ھدف شد، و در نتیجھ آنھا، اسپارت از ھمھ لحاظ، مگر از حیث سیاسي، از عرصھ وسیلھ حصول این 
  . تاریخ تمدن بیرون رفت

  لوكورگوس  - 3

مورخان یوناني ھمچنان كھ محاصره تروا و قتل آگاممنون را واقعي میپنداشتند، اعتقاد جازم داشتند كھ 
ن طور كھ محققان جدید مدت یك قرن ولي ھما. لوكورگوس نیز بنیانگذار قوانین اسپارت بوده است

مورخان، بتفاوت، : وجود تروا و آگاممنون را منكر بودند، وجود تاریخي مورد تصدیق آنان نیست
براستي، بدشواري میتوان پذیرفت كھ تني واحد بتواند بھ . م دانستھاند ق 600و  900زمان او را بین 

یخ بشر را وضع كند و، در عرض چند سال، آنھا تنھایي ناخوشایندترین و شگفت آورترین قوانین تار
با این . را نھ تنھا بر مردم مغلوب، بلكھ بر طبقھ حاكم خودسر و جنگجوي جامعھ نیز چیره گرداند
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وصف، گستاخي است كھ، بھ استناد این گونھ دالیل نظري، امري را كھ مورد تصدیق مورخان بوده 
، )660حدود سال (زالئوكوس در لوكریس : گذاران بودم عھد قانون قرن ھفتم ق. است مردود بدانیم

، و نیز یوشع، كھ قوانین موسي را )610حدود (، خارونداس در كاتاناي سیسیل )620(دراكون در آتن 
شاید بتوان گفت كھ این قوانین را یك تن وضع نكرده است، ). 621حدود (در ھیكل اورشلیم باز یافت 

وع فراوان، خود بھ خود بھ صورت قوانین دقیق درآمده و سرانجام بلكھ پارھاي از رسوم، بر اثر شی
ما روایات را درج خواھیم كرد  .شدھاندبھ نام كسي كھ آنھا را گردآورده یا تدوین كرده است معروف 

كھ بھ احتمال زیاد این روایات سیر تحول سنن بھ قوانین را، كھ محتاج  و در عین حال یادآور میشویم
  . سالیان بسیار و كاتبان فراوان است، بھ صورتي خالصھ درآوردھاند و بھ اشخاص نسبت دادھاند

بنابرگفتار ھرودوت، لوكورگوس، عمو و قیم خاریالئوس پادشاه اسپارت از وخش دلفي فرامین یا 
خواندھاند، و گروھي )) قوانین لوكورگوس((ھمین احكام است كھ جمعي آنھا را . احكامي دریافت كرد

ظاھرا قانونگذاران احساس كردند كھ . دیگر تاییدي االھي بر قوانیني دانستھاند كھ وي پیشنھاد كرد
بھترین راه براي بر ھم زدن پارھاي رسوم و برقراري رسومي جدید این است كھ قانونھاي پیشنھادي 

بھ عنوان احكامي االھي بھ مردم عرضھ دارند و این نخستین بار نبوده است كھ دولتي مباني خود را 
طبق روایات، لوكورگوس چندي در كرت بسر برد، و . خود را بر احكام آسماني مستقر داشتھ است

 .نھادھاي آن را مورد ستایش قرار داد، و بر آن شد تا پارھاي از آنھا را در الكونیا مجري بدارد
پادشاھان و بیشتر نجبا، كراھا، چون اصالحات او را ضامن امنیت و سعادت خود یافتند، بھ آن روي 

تنھا جواني اشرافي بھ نام آلكاندروس نسبت بھ او خشونت ورزید و یكي از چشمان او . موافق نمودند
وس، بي آنكھ از لوكورگ: پلوتارك بھ زباني شیرین و داستان ساده را چنین نقل كرده است. را درآورد

این پیشامد نگران یا مایوس شود، چھره مسخ شده و چشم از كاسھ درآمدھاش را بھ ھمشھریان خود 
  . اینان از دیدن رخسار مقنن ھراسان و شرمنده شدند. نمود

لوكورگوس از آنان سپاسگزاري . ... آلكاندروس را در اختیار وي قرار دادند تا او را بھ كیفر برساند
لوكورگوس او را بھ . را رخصت بازگشت داد، و تنھا آلكاندروس را نزد خود نگاه داشت كرد، ھمھ

جوان، . بفرمود كھ آلكاندروس، ھنگام غذا خوردن او، بھ خدمت بایستد. خشن انجام داد; خانھ خود برد
 كھ خلقي رك گو داشت، بدون نالھ و شكایت، ھمھ دستورھا را پذیرفت و بھ كار بست و از این راه

فرصتي یافت تا نزد لوكورگوس بماند و دریابد كھ وي، عالوه بر مھرباني و متانت، فوق العاده 
در نتیجھ، او كھ از دشمنان لوكورگوس بود، در شمار . ھوشیار و در صناعت خستگیناپذیر است

كھ غیورترین ستایندگان او درآمد و بھ دوستان و نزدیكان خویش اعالم كرد كھ لوكورگوس، آن گونھ 
  . ایشان میپنداشتند، فرومایھ و بدسرشت نیست، بلكھ مردي است بیھمتا در نرمخویي و نجابت

بنابر روایات، لوكورگوس پس از وضع قوانین خود از ھموطنانش پیمان گرفت كھ پیش از بازگشت 
سپس بھ معبد دلفي رفت و از ھمھ جھان كناره گرفت و . وي قوانین او را دستخوش تغییر نكنند

چنین میپنداشت كھ وظیفھ یك سیاستمدار آن است كھ، . ((ردن را بر خویشتن حرام كرد، تا درگذشتخو
  . اگر دست دھد، چنان كند كھ مرگ او ھم خدمتي بھ دولت محسوب شود

  حكومت اسپارت - 4

قوانین لوكورگوس در تاریخ بھ صورتي دقیق باقي نمانده است، و تشخیص این نكتھ كھ كدام یك از 
قانونھاي اسپارت پیش از لوكورگوس وجود داشتھ است، كدام یك را او یا ھمعصران او وضع  مواد

پلوتارك و پولوبیوس تاكید میكنند كھ . كرده، و كدام را پس از او افزودھاند، بسیار دشوار است
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. لوكورگوس زمینھاي اسپارت را بھ سي ھزار قسمت متساوي بخش كرد و بھ ھموطنانش واگذاشت
چھ بسا زمینھاي قدیم دست نخورده . سخنان توسیدید بر میآید كھ چنین تقسیمي ھیچ گاه رخ نداد ولي از

لوكورگوس، یا واضعان قوانیني كھ بدو منسوبند، بھ . ماند و اراضي جدیدي كھ فتح شده بود تقسیم شد
خویشاوندي شیوه كلیستنس سیكوئوني و نیز ھمنام او كلیستنس آتني، نظام اجتماعي را كھ بر پایھ 

استوار بود مردود دانست و نظامي جدید براساس تقسیمات جغرافیایي برقرار كرد، و بدین وسیلھ 
لوكورگوس، بھ قصد . قدرت خاندانھاي قدیم را در ھم شكست و اشرافیتي دامنھ دارتر بھ وجود آورد

تدریجا بر  جلوگیري از پیشرفت طبقھ سوداگر، كھ در آرگوس، سیكوئون، كورنت، مگارا، و آتن
اشراف زمیندار چیره میشدند، كارھاي صنعتي و بازرگاني و مخصوصا وارد كردن و بھ كار بردن 

  . طال و نقره را ممنوع كرد و فرمان داد كھ سكھ رایج را فقط با آھن بسازند

  . را براي حكومت و جنگ آزاد بگذارد) یعني شارمندان زمیندار(لوكورگوس مصمم بود اسپارتیان 

محافظھ كاران قدیمي پیوستھ با تفاخر گفتھاند كھ قوانین لوكورگوس بدان سبب مدتي دراز دوام آورده 
، )آریستوكراسي(، حكومت اشرافي )مونارشي(است كھ ھر سھ نوع حكومت، یعني حكومت پادشاھي 

گر را در آن سھیم بودند و ھر یك از آنھا زیاده رویھاي دو دی) دموكراسي(و حكومت مردم ساالري 
بود، زیرا در یك زمان دو پادشاه است )) دوشاھي((شاھنشاھي اسپارت در واقع نوعي . خنثي میكرد

چھ بسا این سازمان عجیب نوعي سازش میان دو خاندان ھمتبار . كھ از ھراكلس زادگان مھاجم بودند
تا با آن، بدون  ھاي رواني حكومت سلطنتي یا وسیلھاي براي استفاده از جنبھ; و بنابراین رقیب بود

پادشاھان دوگانھ اسپارت داراي قدرت مطلق نبودند و . استبداد، نظم اجتماعي و اعتبار ملي حفظ شود
. فقط در اجراي مراسم قرباني و سرپرستي قوه قضایي و قیادت سپاه در زمان جنگ ھمت میگماردند

، اندك اندك از )پالتایا(بخصوص پس از جنگ پالتھ ; در ھمھ كارھا از مجلس سنا متابعت میكردند
  . اقتدار آنان كاستھ و بر اقتدارات سرپرستان جامعھ افزوده شد

عناصر اشرافي، كھ در قانون اساسي موقعیت غالب را داشتند، در سنا سكنا میگزیدند، اینان بھ معناي 
ساب شارمندان زیر شصت سال براي بحثھاي سنا نابالغ بھ ح; واقع كلمھ مرداني سالخورده بودند

  . میآمدند

پلوتارك تعداد اعضاي این مجلس را بیست و ھشت تن میشمارد و داستان عجیبي درباره نحوه انتخاب 
ھر گاه كھ یكي از كرسیھاي این مجلس خالي میشد، داوطلبان اشغال آن كرسي : شدن آنان میگوید

ین ھلھلھ مجلس را بھ كسي كھ بلندترین و طوالنیتر. بنوبت و ساكت از برابر مجمع عمومي میگذشتند
محتمال این عمل را نوعي صرفھ جویي . خود اختصاص میداد، بھ عضویت مجلس سنا نایل میآمد

بر ما معلوم نیست كھ كدام یك از شارمندان براي . واقعبینانھ در یك روش دموكراتیك كاملتر میپنداشتند
كھ در سپاه خدمت كرده و سھم  بھ ظن قوي، اینان زمینداراني بودند. عضویت این مجلس صالح بودند

مجلس سنا دادگاه عالي . نام داشتند)) برابران((مقرر خود را بھ سفره عمومي پرداختھ بودند و 
  . رسیدگي بھ جرایم سنگین بھ شمار میرفت و سیاست عمومي دولت را تعیین، و قانون وضع میكرد

ا ھمھ شارمندان پس از سي سالگي ظاھر. عنصر دموكراتیك نظام اسپارتي مجمع عمومي یا آپال بود
تن براي  000،8اسپارتي،  000،376بدین ترتیب، از میان . میتوانستند بھ این مجمع راه یابند

این مجمع براي رسیدگي بھ مھمترین مسائل جامعھ، ھر ماه، در روز . عضویت آن شایستگي داشتند
ارجاع میشد و ھیچ قانوني بدون  تمام مسائل مھم جامعھ بھ این مجمع. بدر جلسھاي تشكیل میداد

مجمع ; بندرت قانوني بھ قوانین لوكورگوس افزوده میشد. تصویب مجمع عمومي اعتبار نداشت
در حقیقت، این مجمع ھمان . میتوانست قوانین را رد یا قبول كند، ولي نمیتوانست جرح و تعدیل كند
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در قانون . ن و مھتران گوش فرا میدادمجلسي است كھ، بنابر روایات ھومر، با خوف بھ مباحثات شاھا
اساسي، مجمع عمومي مجلسي مستقل بود، ولي بعد از لوكورگوس تبصرھاي بھ قانون اساسي اضافھ 

بودن، تغییر )) نادرست((شد و بھ مجلس سنا اختیار داد كھ تصمیمات مجمع عمومي را، در صورت 
برقراري حكومت مردمي شد، و قانونگذار گفتھاند كھ متفكري واالمقام از لوكورگوس خواستار . دھد

سیسرون پنج افوروس .)) دوست من، نخست آن را در خانواده خویش پدیدآور: ((در پاسخ او گفت
اسپارت را، بھ سبب آنكھ ھر سالھ از طرف مجلس عمومي برگزیده میشدند، با تریبونھاي ) سرپرست(

، كھ داراي اقتدارات اداري بودند و ھیچ ولي در واقع باید افوروسھا را. رومي مقایسھ كرده است
عاملي جز مجلس سنا نمیتوانست آنان را از اجراي تصمیمات خود باز دارد، ھمانند كنسولھاي رومي 

با آنكھ افوروسھا پیش از لوكورگوس وجود داشتند، در قوانین لوكورگوس از افوروس سخني . دانست
قرن ششم نگذشتھ بود كھ افوروسھا قدرتي ھمپایھ با این وصف، ھنوز بیش از نیمي از . نرفتھ است

سفیران را میپذیرفتند، . قدرت شاھان دوگانھ یافتند و پس از جنگھاي ایران بھ قدرتي بیشتر رسیدند
مناقشات قانوني را رتق و فتق میكردند، رھبري ارتش را بھ عھده داشتند، و شاھان را ھدایت و تبرئھ 

  . و مجازات میكردند

رسم بود كھ افوروسھا برخي از . اجراي احكام دیواني را بھ عھده سپاھیان یا پاسبانان نھادنداسپارتیان 
اینان در میان مردم بھ جاسوسي . جوانان اسپارتي را مسلح كنند و بھ صورت پاسبان مخفي درآورند

مواقع  از این سازمان در. را بكشند) ھیلوتس(میپرداختند و حق داشتند، بھ صالحدید خود، اسیران 
اسیران با آنكھ در جنگھا خدمات بزرگي بھ سروران . بحراني و براي سركوب اسیران استفاده میشد

توسیدید . اسپارتي خود میكردند، باز ھمواره مورد بدگماني آنان بودند و خطرناك بھ شمار میرفتند
  : مینویسد

از میان خود، آناني را كھ در  ھشت سال پس از جنگھاي پلوپونزي، اسپارتیان از اسیران خواستند كھ،
اما منظور واقعي . جنگ با دشمنان برتري نشان دادھاند، برگزینند تا بدانان آزادي اعطا شود

اسپارتیان شناختن افرادي بود كھ بیش از دیگران بھ آزادي رغبت داشتند و از این جھت زودتر تن بھ 
اب كردند، و اینان، بھ شكرانھ دستیابي بر اسیران دو ھزار تن را از میان خود انتخ. شورش میدادند

ولي اسپارتیان، بھ شیوھاي كھ برما معلوم . آزادي، تاج بر سر نھادند و بھ طواف معابد پرداختند
  . نیست، خیلي زود خود را از شر آنان آسوده كردند

اعت و در اسپارت، قدرت، ھمانند افتخار، اساسا از آن سپاه بود، زیرا اسپارت فقط در سایھ شج
ھر یك از اسپارتیان از بیست سالگي تا . انضباط و مھارت نظامي بھ امنیت و عظمت خود رسید

در . شصت سالگي بھ تمرینات جنگي میپرداختند و خود را براي خدمات لشكري آماده نگاه میداشتند
لحھ و نیزه نتیجھ این تعلیمات سخت، اسپارت توانست پیاده نظامي فراھم آورد كھ با افراد سنگین اس

افكن خود، در صفوف فشرده، ھمھ یونانیان حتي آتنیان را بھ وحشت اندازد و دیرگاھي بھ صورت 
  . نیرویي شكستناپذیر دوام آورد

بھ دور محور این ارتش، اسپارتیان شئونات . تا آنكھ، اپامینونداس آنان را در لئوكترا شكست داد
مرگ در میدان نبرد، بزرگترین ; و شجاعت بود فضیلت، داشتن قوت: اخالقي خود را شكل دادند

ادامھ زندگي بعد از شكست ننگي بود كھ حتي مادر ھم چنین گناھي را ; شرف و باالترین سعادت بود
  . بر فرزند خود نمیبخشود

بازگرد با سپرت یا : ((مادران ھنگامي كھ پسران خود را بھ میدان جنگ میفرستادند، چنین میگفتند
  . پر اسپارتي سنگین بود، فرار با سپر سنگین امكان نداشتس.)) روي سپرت
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  قوانین اسپارت -5

الزمھ آماده كردن مردان براي ھدفي چنین ناسازگار با جسم انسان، این بود كھ آنان را از كودكي از 
: اولین قدم نوعي اصالح نژاد بیرحمانھ بود. خانواده جدا كنند و با انضباطي سخت پرورش دھند

دند، و ھر گذشتھ از حق پدر در كشتن نوزاد خود، تمام كودكان را نزد شوراي بازرسان دولتي میبر
براي زدودن . ھاي قلھ تائوگتوس بھ زیر میافكندند كودكي را كھ بھ نظر ناقص میآمد از باالي صخره

بدین معني كھ، بنابر سنن دیرین، ; كودكان ناقص از عرصھ جامعھ، وسیلھاي دیگر نیز بھ كار میبردند
ان و دختران توصیھ حكومت بھ پسر. آنان را در معرض حوادث نامالیم و پر خطر قرار میدادند

شاه آرخیداموس، كھ زني . میكرد كھ بھ ھنگام انتخاب ھمسر، سالمت و شخصیت او را منظور دارند
حكومت شوھران . الغر را بھ ھمسري برگزیده بود، از طرف حكومت بھ پرداخت غرامت محكوم شد

دھند تا كودكان نیرومند را تشویق میكرد كھ زنان خویش را بھ مرداني فوق العاده نیرومند بھ عاریھ ب
ھمچنین حكومت از شوھران فرسوده و بیمار انتظار داشت كھ خود جوانان را فرا . فزوني گیرند

پلوتارك متذكر میشود كھ . ھاي نیرومند، از ایشان یاري خواھند خوانند و، در پدید آوردن خانواده
بھ سخره میگرفت و  لوكورگوس موضوع انحصار زن بھ شوھر و حسادت شوھر را در مورد زن

بي معني است كھ مردم تا این حد مشتاق سگان و اسبان خود باشند و حتي براي تولید نسل : ((میگفت
بھتر بھ پرداخت پول راضي شوند، اما ھمسران خود را محبوس كنند و خود، كھ ممكن است ابلھ یا 

قدما نوشتھاند كھ مردان اسپارت  .))علیل یا بیمار باشند، منحصرا كار تولید فرزند را عھده دار شوند
از سایر مردان یونان خوشروتر و نیرومندتر بودند، و زنان اسپارت نیز از لحاظ تندرستي و زیبایي 

  . بر ھمھ زنان یونان تفوق داشتند

محتمال باید مزایاي مردان و زنان اسپارتي را بیشتر مرھون تربیت، و كمتر مدیون پرورش نژاد 
  . دانست

مردم اسپارت، بھ ھنگام والدت، از یكدیگر : ((ر این باره از زبان شاه آرخیداموس میگویدتوسیدید د
.)) چندان متفاوت نیستند، ولي برتري از آن كسي است كھ در دشوارترین مدراس بزرگ شده باشد

. كودكان اسپارتي را در ھفت سالگي از خانواده جدا میكردند، و دولت عھده دار پرورش آنھا میشد
در آموزشگاه، ھر . ھایي میشدند كھ در عین حال ھم نظامي بود و ھم آموزشي دكان وارد آموزشگاهكو

تواناترین و دلیرترین كودك بھ . گروه از كودكان از یك تن كودكپرور یا پایدونوموس تعلیم میگرفت
  . عنوان رھبر برگزیده میشد

ره آنان كیفري مقرر میداشت، بھ حكم او ھمھ افراد گروه میبایست از رھبر فرمان برند و، اگر دربا
ھدف . گردن نھند و سعي كنند تا در انضباط و پیشرفت با رھبر برابر شوند و از او سبقت بگیرند

مدارس اسپارت ; مدارس نظامي اسپارت، برخالف مدارس آتن، پرورش بدني زیبا و ورزیده نبود
كودكان، در برابر بزرگتران و دوستاران  .صرفا میكوشیدند كھ افرادي شجاع و جنگي بھ بار آورند

ھا و افراد بھ وجود  بزرگساالن تعمدا مناقشاتي بین گروه. زن و مرد خود، برھنھ سرگرم بازي میشدند
اگر كودكي لحظھاي بھ ترس میافتاد، زماني . میآوردند تا نیرو و تھور آنان امتحان شود و پرورش یابد

خواستھ میشد تا، ساكت، درد و سختي و پیشامدھاي ناگوار را  از ھمھ. دراز مورد خفت قرار میگرفت
تحمل كنند، ھمھ سالھ، در معبد آرتمیس، بعضي جوانان منتخب را چندان تازیانھ میزدند تا خونشان 

كودكي كھ بھ دوازده سالگي میرسید، از پوشیدن جامھ زیرین ممنوع بود و تمام . روي سنگھا بچكد
  . نیدسال را با یك جامھ میگذرا
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نوجوان اسپارتي، برخالف نوجوان آتني، از استحمام طرفي نمیبست، زیرا بھ نظر اسپارتیان، بدن، بر 
اثر شستشو و تدھین، بھ نرمي وسستي میگراید، در صورتي كھ ھواي سرد و خاك پاكیزه بدن را 

  . تقویت میكند

ھاي درختاني كھ در  ش از شاخھنوجوان اسپارتي، زمستان و تابستان، در فضاي باز میخوابید، و بستر
جوان اسپارتي تا سي سالگي با ھمساالن خود در لشكرگاه . ساحل رود ائوروتاس میرویید ساختھ میشد

  . بھ سر میبرد و از آسایش خانگي بركنار بود

در ; خردساالن خواندن و نوشتن را، بھ اندازھاي كھ از شمار بیسوادان خارج شوند، میآموختند
بھ تصریح پلوتارك، لوكورگوس دوست میداشت . ران و ناشران كتاب بسیار اندك بودنداسپارت خریدا

كھ كودكان قوانین جامعھ را نھ از روي نوشتھ، بلكھ با تعلیمات شفاھي و بھ وسیلھ تمرینھایي كھ زیر 
. نظر راھنمایان صورت میگرفت و سرمشقھایي كھ عمال از رفتار راھنمایان فراھم میآمد، بیاموزند
وي معتقد بود كھ جوانان را باید بي آنكھ خود متوجھ باشند، عمال بھ اخالق نیك عادت داد، و كسب 

بھ گفتھ او، حكومت . عادات اخالقي در عمل، بھتر از بحث و استدالل از عھده تھذیب نفس برمي آید
انایي مھمتر شخصیت از د; خوب زاده تربیت خوب است، ولي چنین تربیتي باید اخالقي باشد، نھ عقلي

راھنمایان جوانان گاھي چند . جوان اسپارتي میبایست در نوشیدن شراب میانھ روي پیش گیرد. است
تن از اسیران را باده مینوشاندند و بھ مستي میكشاندند تا جوانان اسپارتي حماقتھایي را كھ گریبانگیر 

جوانان براي دشواریھاي جنگ،  ھمچنین، بھ منظور آماده كردن. مستان میشود با دیدگان خود ببینند
در ; گاھي آنان را بھ دشتھایي میفرستادند تا با دست خالي براي خود خوراك بیابند یا گرسنگي بكشند

این گونھ موارد، دزدي براي جوانان مجاز بود، ولي اگر جواني در حین دزدي دستگیر میشد، با 
میشد كھ در اجتماع عمومي مردم حضور یابند و بھ جوانان شایستھ اجازه داده . تازیانھ كیفرش میدادند

جوان اسپارتي پس از طي دشواریھاي . با مشكالت جامعھ آشنا گردند و ھنر سخنوري را بیاموزند
دوره جواني و رسیدن بھ سي سالگي، بر ھمھ شارمندان دست مییافت و میتوانست با بزرگتران 

  . ھمسفره شود

دختران در . در خود بھ بار میآمدند، تابع قوانین دولت بودنددختران، ھر چند كھ در خانھ پدر و ما
پارھاي از بازیھاي خشن، مانند دو و كشتي و گرده پراني و تیراندازي، شركت میجستند، پیكرھاي 

حكومت، براي جلب توجھ دختران . خود را سالم و نیرومند میكردند و براي مادري شایستگي مییافتند
ان را موظف كرده بود كھ در مجالس رقص و برخي دیگر از اجتماعات بھ بھداشت و تندرستي، آن

عمومي و در حضور جوانان برھنھ حاضر شوند تا اگر نقصي در تن دارند، ھویدا شود و آنان را بھ 
برھنھ شدن دختران كاري : ((پلوتارك، كھ سخت دلبستھ اخالق است، میگوید. رفع نقص برانگیزد

دختران در حال .)) اري شعار آنان بود و از بدكاري سخت بھ دور بودندشرم آور نبود، زیرا پرھیزك
اھالي اسپارت . رقص سرودھایي در ستایش جنگجویان دالور میخواندند و بزدالن را نفرین میكردند

  . تربیت فكري دختران را بھ چیزي نمیگرفتند

  . خواست، بھ دوستي برگزیندجوان اسپارتي در عشق آزاد بود و میتوانست ھر پسر یا دختري را كھ می

از این معشوق انتظار میرفت تا معلومات . تقریبا ھمھ كودكان اسپارتي در میان مردان معشوقي داشتند
این پیوند، در . جوان را افزایش دھد، و جوان نیز بھ پاس آن، در برابر او دوستي و فرمانبري میكرد

و مردان پدید میآرود و آنان را بھ دلیري در بسا موارد، عواطف دوستانھ نیرومندي میان جوانان 
  . جنگ سوق میداد
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  . از این رو، فحشا و زناكاري رواجي نداشت; مردان پیش از ازدواج از آزادي فراواني بھرھمند بودند

در این معبد آفرودیتھ با ھیئتي . اسپارتیان براي االھھ عشق، آفرودیتھ، جز یك معبد برپا نكردند
نقابي بر چھره و شمشیري در دست و زنجیري برپاي دارد، و گویا نمودار بي : شودپرمعني نمودار می

  . ارزشي وصلتھاي عاشقانھ و ناتواني عشق در برابر جنگ و تسلط جامعھ بر ازدواج است

. از لحاظ حكومت، مناسبترین سن ازدواج براي مردان سي سالگي، و براي زنان بیست سالگي بود
میشد، تا آنجا كھ مجردان از حق شركت در انتخابات و حق شركت در  مجرد زیستن جرم شناختھ

. اجتماعات و جشنھاي عمومي، كھ در آن زنان و مردان جوان برھنھ میرقصیدند، محروم بودند
كساني را كھ از ازدواج میگریختند، وا میداشتند كھ، حتي در زمستان، با بدني عریان : پلوتارك میگوید

این كیفر سرپیچي از قوانین این : ((د و سرودي را تكرار كنند با این مضموندر میان مردم بخرامن
كساني كھ در حفظ تجرد پافشاري میكردند، ھر لحظھ در معرض حملھ و آزار جماعات .)) دیار است

فقط ھمسر نگرفتن ننگین نبود، فرزند نداشتن نیز خود ننگي بھ شمار میرفت، و . زنان نیز قرار داشتند
فرزند از احتراماتي كھ جوانان اسپارتي بر مردان مسنتر از خویش مینھادند، بي نصیب مردان بی
  . میماندند

داماد براي تصاحب عروس پولي نمیپرداخت، . پدر و مادر مسئول تدارك ازدواج فرزند خود بودند
 بلكھ میبایست عروس را بھ زور از خانھاش بیرون كشد، و عروس ھم موظف بود كھ در مقابل او

در مواردي، . بود)) ربودن((بھ معني )) زناشویي((از این رو نزد اسپارتیان، واژه . ایستادگي ورزد
گروھي از جوانان بیھمسر و گروھي از دختران مجرد، كھ از لحاظ شمار مساوي بودند، در اطاقي 

ریك زندگي تاریك گرد میآمدند، و ھریك از جوانان در تاریكي از میان دختران، یكي را بھ عنوان ش
مردم اسپارت معتقد بودند كھ چنین انتخابي كوركورانھتر از ازدواجھاي عاشقانھ . خود برمي گزید

  . نیست

ھاي  مطابق آیین دیرین اسپارت، عروس و داماد، پس از انتخاب یكدیگر، چند گاھي جدا از ھم در خانھ
چنانكھ پلوتارك . دیدن عروس میرفتپدران خود بھ زندگي ادامھ میدادند، و فقط گاه بھ گاه داماد بھ 

میگوید، در مواردي، مدتي دراز بر این منوال میگذشت، و بسا شوھران پیش از آنكھ چھره ھمسران 
داماد و عروس معموال ھنگامي كھ تولد . خود را در روشنایي ببینند، از آن داراي فرزنداني میشدند

عشق بعد از ازدواج بھ وجود میآمد . قل بر میآمدندفرزند را نزدیك میدیدند، در صدد یافتن خانھاي مست
نھ قبل از آن، و چنین بھ نظر میرسد كھ اسپارتیان كمتر از اقوام دیگر از عشق زن و شوھري بھره 

چھ بسا كھ در این مدعا صادق بودند، ; اسپارتیان بھ خود میبالیدند كھ بھ زناكاري آلوده نیستند. نداشتند
آزادي جنسي برخوردارند، و پس از ازدواج اكثرا ھمسران خود را بھ زیرا پیش از ازدواج از 

لوساندروس، سردار . طالق بندرت روي میداد. دیگران، بویژه بھ برادران خویش، وامیگذارند
  . اسپارتي، كھ بھ قصد ازدواج با زني زیبا از ھمسر خود جدا شده بود، كیفر دید

ایر اجتماعات یونان بھتر بود و بر پایگاه ارجمندي كھ بھ طور كلي، موقعیت زن اسپارتي از زنان س
ھومر بھ زن یوناني قدیم نسبت داده بود، قرار داشت و از مزایاي زنان جوامع اولیھ مادرساالري 

  . برخوردار میشد

بھ قول پلوتارك، این زنان از جسارتي مردانھ بھره میبردند، در ھر موضوع مھمي بي پروا سخن 
از لحاظ قانون، از دیگران ارث میبردند و براي . تند بر شوھران خود برتري یابندمیگفتند و میخواس

با گذشت زمان، در پرتو نفوذ شدیدي كھ در مردان خویش داشتند، صاحب . دیگران ارثیھ میگذاشتند
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در ھمان ھنگام كھ مردان با خطرھاي فراوان رو بھ رو بودند یا بر سر . نیمي از ثروت اسپارت شدند
عمومي با دوستان خود غذایي ساده میخوردند، زنان اسپارتي با كمال آسایش و آزادي در  سفره
  . ھاي خود بھ سر میبردند خانھ

بنابر قانون اسپارت، مردان، از سي سالگي تا شصت سالگي، میبایست غذاي نیمروز را در 
ھاي عمومي بھ مردان داده میشد،  خوراكي كھ در این سفرھخانھ. ھاي عمومي تناول كنند سفرھخانھ

زیرا، بھ گفتھ پلوتارك، ھدف . بسیار ساده و كمتر از خوراك الزم براي یك فرد متعارف بود
اران اسپارت آن بود كھ بدین وسیلھ مردان را براي تحمل محرومیتھایي كھ در حین جنگ رخ قانونگذ

  . مینماید آماده كنند و از سستي و انحطاط روزگاران صلح دور دارند

ھا، روي نیمكتھاي گرانقیمت و میزھاي مجلل،  زندگي خود را، در خانھ((بھ مردان اجازه نمیدادند كھ 
در گوشھ ; خود را بھ دست كاسبكاران و آشپزان بسپارند; لذتبخش سپري كنندو با خوردن خوراكھاي 

ھا مانند حیوانات بھ تولید فرزند بپردازند و بتدریج نیروي بدني و عقالني خود را بر اثر این گونھ  خانھ
د بھ خواب دراز و استحمام با آب گرم و بیكاري خو گیرند، و خالصھ، مانن; تن آسانیھا از دست بدھند

مواد مورد احتیاج .)) بیماري كھ دچار مرضي مزمن است، بھ مراقبت و پرستاري نیاز یابند
ھر فرد منظما مقداري گندم و مواد . ھاي عمومي بھ وسیلھ شارمندان اسپارت فراھم میشد سفرھخانھ

  . غذایي دیگر بھ سفرھخانھ محل خود تسلیم میكرد، و فرد متخلف از حقوق اجتماعي محروم میشد

در اولین قرون بعد از وضع قوانین، معموال زندگي ساده و زاھدانھاي كھ جوانان را با آن پرورش 
البتھ قانوني براي محدود كردن . در اسپارت مردان فربھ نادر بودند. میدادند، تا سنین باال ادامھ مییافت

ب بود، مورد ولي حكومت گاھي كسي را كھ داراي شكمي بزرگ و نامتناس. حجم شكم وجود نداشت
مستیھا و خوشگذرانیھاي مردم آتن در اسپارت . سرزنش علني قرار میداد و گاھي او را تبعید میكرد

از لحاظ ثروت، میان توانگران و بینوایان تفاوت زیادي وجود داشت، ولي . بندرت بھ چشم میخورد
  . این تفاوت علني نبود

لباس را وسیلھ تفاخر و تزیین . شم، میپوشیدندھر دو طبقھ لباسي بسیار ساده، یعني پیراھني از پ
ھاي آھنین و درشت اسپارت  نگاھداري دارایي منقول از دشوارترین كارھا بود، زیرا سكھ. نمیدانستند

ھا را در  سنگین و جاگیر بود، و براي نگاھداري پول معادل یكصد دالر امریكایي میبایست سكھ
با این حال، طمع بي پایان آدمي راه . از گاو استفاده كردصندوقي بزرگ ریخت و براي انتقال صندوق 

اعضاي مجلس سنا، سرپرستان، سفیران، سرداران، و . خود را گشود و در دستگاه دیواني رخنھ كرد
ھنگامي كھ سفیر جزیره ساموس در اسپارت . شاھان، با مبلغي فراخور شان آنان، قابل خرید میشدند

تماشا گذارد، كلئومنس اول، شاه اسپارت، اخراج او را از سرزمین سینیھاي طالي خود را در معرض 
  . خود خواستار شد تا مبادا اھالي اسپارت از او سرمشق بگیرند

حكومت اسپارت، از بیم سرایت ثروتدوستي از بیگانگان بھ اسپارتیان، بھ طوري بیسابقھ با بیگانگان 
بیگانگاني ھم كھ موفق بھ . سرزمین مییافت سختگیري میكرد، و كمتر بیگانھاي اجازه ورود بھ آن

ورود بھ اسپارت میشدند، میدانستند كھ اقامت آنان نمیتواند بھ درازا كشد، و در صورتي كھ بیش از 
اھالي اسپارت نمیتوانستند . مدتي محدود اقامت میكردند، پاسبانان آنان را تا مرز كشور بدرقھ میكردند

براي اینكھ حس كنجكاوي آنان را از بین ببرند، بھ ; خارج شوندبدون اجازه حكومت از دیار خویش 
آنان تعلیم میدادند تا متكبرانھ خود را منزوي سازند و حتي تصور نكنند كھ مردمان دیگر میتوانند 

  . چیزي بھ آنان بیاموزند
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ادبیات و  باشد، زیرا ھمواره ممكن بود كھ نسیمي از دنیاي دیگر، از دنیاي آزادي و آسایش، از دنیاي
ھنرھا، از دنیایي كھ اسپارتیان حق ارتباط با آن را نداشتند، بدان جانب وزیدن گیرد و تشكیالت 

  . ساختگي شگفت آور ملتي كھ دو ثلث آن برده بودند و بقیھ نیز آزادي نداشتند، فرو ریزد

  داوري درباره اسپارت  -6

دني پرورد نتیجھ این نظام، در وھلھ اول، نظام اسپارتي چگونھ مرداني بھ وجود آورد، و چھ نوع تم
یكي از مردم تجلمپرست سوباریس درباره اھالي اسپارت چنین . مردمي سختكوش و پرمقاومت بود

نمیتوان آمادگي براي مرگ و از خودگذشتگي اسپارتیان را در میدانھاي جنگ ستود، زیرا : ((میگوید
در اسپارت، سالمت بدن .)) نكبتبار ھمانا مرگ بودتنھا وسیلھ نجات آنان از كارھاي دشوار و زندگي 

بدون تردید، افالطون از كشف اینكھ اسپارت از . از باالترین فضیلتھا، و بیماري جرم بھ شمار میرفت
اسپارتي شجاع بود و در دالوري و پیروزیطلبي، . دارو و دموكراسي فارغ است، سخت محظوظ شد

یونانیان از تسلیم اسپارت بھ دشمن در سفاكتریا بھ حیرت . سیدجز رومیان، ھیچ قدرتي بھ گرد او نمیر
افتادند، زیرا معروف بود كھ اسپارتیان تا آخرین نفر میجنگند و حتي سربازان معمولي اسپارتي 

ھنگامي كھ اسپارتیان در لئوكترا شكست خوردند و با . خودكشي را بر فرار از دشمن ترجیح میدھند
بیرون رفتند، خبر آن را بھ سرپرستان، كھ سرگرم جشن گومنوپدیا بودند، این شكست از صحنھ تاریخ 

اما آنان كلمھاي سخن نگفتند و تنھا كاري كھ انجام دادند آن بود كھ نام كشتگان تازه را در . رساندند
  . دفتر مردگان مقدس ثبت كردند

آتنیان، گرچھ درباره آن اسپارتیان در میانھ روي و اعتدال و خودداري بي نظیر بودند، حال آنكھ 
  . فضایل داد سخن میدادند، عمال چندان بھرھاي از آنھا نداشتند

دماراتوس در این . اگر پیروي از قانون را فضیلت بدانیم، قوم اسپارتي از دیگر اقوام بافضیلتتر بود
مھ چیز آزاد مردم الكدایمون، ھر چند كھ آزاد بھ شمار میآیند، اما در ھ: ((باره بھ خشیارشا میگوید

نیستند، زیرا قانون بر ایشان سیادت دارد و بیش از آنچھ ملت تو از تو میترسند، اینان از قانون خود 
از رومیان و یھودیان قرون وسطي كھ بگذریم، كمتر ملتي میتوانیم بیابیم كھ مانند .)) میھراسند

مدت دویست سال در سایھ اسپارت دست كم . اسپارت، بر اثر رعایت قانون، بھ قدرت رسیده باشد
. البتھ از عھده فتح آرگوس و آركادیا برنیامد. قوانین لوكورگوس از اقتداري روزافزون بھرھور بود

 560(اما ھمھ نواحي پلوپونز، جز آرگوس و آخایا، رھبري آن را در اتحادیھاي كھ تقریبا دو قرن تمام 
  . صلح را حفظ كرد، پذیرفتند) م ق 380 - 

و لشكر اسپارت را با چشمي پر از اعجاب مینگریست و در واژگون ساختن بساط یونان حكومت 
ھنگامي كھ براي نخستین بار اسپارت را، با : ((گزنوفون میگوید. بیدادگران از آن یاري میجست

داشتن سكنھ اندك، در میان ھمھ دول یونان داراي مقامي ارجمند و نیروي قومي بسیار دیدم، دچار 
رت من ھنگامي بھ پایان رسید كھ قوانین شگفت آور اسپارت را مورد مطالعھ قرار حی. شگفتي شدم

. گزنوفون و ھمچنین پلوتارك و افالطون از ستودن روش زندگي مردم اسپارت باز نمیایستادند.)) دادم
نیازي بھ گفتن ندارد كھ افالطون طرح مدینھ فاضلھ یا جمھورساالري خود را از اسپارت گرفت، و 

بسیاري از متفكران یونان پس از آنكھ از . ظریھ مثل را بر آن افزود و سپس بھ روي كاغذ آوردفقط ن
  . ابتذال و آشفتگي نظام دموكراسي ملول و بیمناك شدند، بھ قوانین و تشكیالت اسپارت پناه بردند
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ر نتیجھ، از براستي اینان از آن روي اسپارت را میستودند كھ خود از ساكنان آن سرزمین نبودند، و د
خودخواھیھا و سردیھا و دلسختیھاي مردم آن سامان خبري نداشتند و نمیتوانستند از طریق 

شخصیتھاي معدود اسپارتي و قھرماناني كھ از دور مورد ستایش قرار میدادند، دریابند كھ قوانین 
نابود میكند و  اسپارت تنھا لشكریاني دالور پرورش میدھد و تقریبا تمام نیروھاي عقالني مردم را

در اسپارت، پس از استقرار كامل این . نیروھاي جسماني آنان را در فعالیتھایي خشن مصروف میدارد
ھیچ  م ق 550قوانین، ھنرھا و صنایع، كھ پیش از آن كمابیش میدرخشیدند، نابود گشتند، و پس از سال 

از میان ھنرھا، تنھا رقص جمعي و . شاعر یا مجسمھ ساز یا معماري در اسپارت بھ وجود نیامد
اینھا ھم ھنرھایي بودند كھ با قانون اسپارت و استھالك فرد اسپارتي در ; موسیقي بر جاي مانده بود

ان خارج، و بي محرومیت مردم اسپارت از سیر و سفر و روابط بازرگاني با جھ. جامعھ توافق داشتند
نصیبي ایشان از علوم و ادبیات و فلسفھ پیشتاز یونان، باعث شد كھ ملت اسپارت بھ صورت نیروي 

مردم سایر . پیاده نظامي با سالحھاي سنگین درآید و طرز فكر یك سرباز پیاده نظام دایمي را پیدا كند
بي آالیش، از محدودیت  شھرھاي یونان چون بھ اسپارت سفر میكردند، از زندگي بسیار ساده و

آزادي، از اصرار جامعھ براي حفظ سنن، و نیز از دالوري و انضباط عالي مردم، كھ براي مقاصدي 
آتن در نزدیكي . ناھنجار بھ كار میرفت و نتیجھ مثبتي بھ بار نمیآورد، سخت بھ شگفت میافتادند

اما این دو . بھ اسپارت برساند اسپارت قرار داشت، و اسب سوار میتوانست یكروزه خود را از آنجا
آتن در میان ھزاران اشتباه و اجحاف . شھر، با وجود نزدیكي، بھ ھیچ روي بھ یكدیگر نمیمانستند

دست و پا میزد و در عین حال تمدني ژرف و گسترده میآفرید تمدني كھ براي پذیرفتن افكار نو و 
تنوع و تجمل و یونان را ملون كرد و خصیصھ ایجاد ارتباط با دیگر تمدنھا آماده بود و از مدارا و 

  . بارز آن شد

اسپارت اندك . تنگي افق فكري اسپارت سرانجام روحیھ مستحكم آن را در ھم شكست و نابود كرد
اندك، براي رسیدن بھ ھدفھاي جنگي خود، از ھیچ وسیلھ ناپسند چشم نپوشید، و در این راه كارش بھ 

كھ آتن در ماراتون براي یونان بھ دست آورده بود، در راه غلبھ بر  جایي رسید كھ ھمھ آزادیھایي را
بدین ترتیب، اسپارت كھ روزگاري مورد احترام ھمسایگانش بود، بھ سبب . ایرانیان، زیر پا نھاد

از این رو، سقوط اسپارت ھمھ اقوام را بھ . سپاھیگري، بھ صورت مزاحمي براي ھمھ یونان درآمد
ھاي اندكي كھ از پایتخت  اكنون در میان خرابھ. چ یك را اندوھگین نكردشگفتي انداخت، اما ھی

سرزمین الكونیا بھ جاي مانده است، بندرت میتوان بھ مجسمھ یا ستوني برخورد و حكم كرد كھ 
  . روزگاري در آنجا شھري عظیم برپا بوده است

IV  -  دولتھاي فراموش شده  

ھا خطرناك  گرچھ این كوه. ھاي آركادیا میپیوندند كوهدره رود ائوروتاس در شمال مرز اسپارت بھ 
ھاي آركادیا  ھاي سنگالخ كوه ظاھرا عبور از دامنھ. ھستند، نمیتوان زیبایي فراوان آنھا را نادیده گرفت

ھاي دورافتاده را دارند، سخت بھ رنج  بسیار دشوار است، و كساني كھ قصد تجاوز بھ این پناھگاه
  . میافتند

ھ شگفتي نیست كھ كشورگشایان دوري و اسپارتي مجبور شدند از آركادیا ھم مانند الیس جاي ھیچ گون
در نواحي پراكنده این . و آخایا چشم پوشند و آن را براي قوم آخایایي و قوم پالسگوي آزاد گذارند

 و بقایاي شھرھاي قدیمي) تریپولیس(ھا و فالتھا، شھرھایي تازه مانند طرابلس  سرزمین، در جلگھ
اورخومنوس، مگالوپولیس، تگئا، مانتینئا ھمانجا كھ اپامینونداس ھم پیروز شد و ھم بھ ھالكت رسید 

  . بھ چشم میخورد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھاي  ھاي خویش در دامنھ تپھ قسمت عمده این سرزمین جوالنگاه كشاورزان و چوپاناني است كھ با گلھ
. ھا و چوپانان، دانستھاند یشھجنگلھاي این ناحیھ را مقر كھن پان، خداي ب. خشك بھ سر میبرند

شھرھاي آركادیا، با آنكھ پس از جنگ ماراتون بیدار میشوند و از ھنرھا و صنایع و مظاھر تمدن 
  . استقبال میكند، پیش از جنگھاي ایران، در داستان تمدن راھي ندارند

رود . یكندرود ائوروتاس در آركادیاي جنوبي با رود مشھور دیگري بھ نام رود آلفیوس تالقي م
آلفیوس با سرعت فراوان راه خود را از میان سلسلھ جبال پارھاسیا میشكافد و سپس بآھستگي بھ 

پاوسانیاس میگوید كھ مردم الیس از قوم . طرف دشتھاي الیس میپیچد و مسافر را بھ اولمپیا میكشاند
ن آیتلیوس پدر اندومیون است نخستین پادشاه آنا. آیولي و پالسگھا بودند و در اصل از آیتولیا برخاستند

پس از آنكھ ماه او را گمراه كرد، چشمان او را بست، : بھ او معروف است) سلنھ(كھ قصھ عشق ماه 
در نقطھ . بھ خوابي دایم فرویش برد، و خود كرارا با او ھمبستر شد و چندین دختر براي او زاد

مردم الیس بھ بركت آن . یمن مانده استبرخورد رود آلفیوس و رود یونانیان است و از گزند جنگھا ا
اقوام مھاجر چون بھ آلتیس میرسیدند، از روي . توانستھاند مسابقات ورزشي را جانشین جنگ كنند

صفا بھ زیارت معبد زئوس و معبد ھرا میرفتند و بعدا نیز براي جلب عنایت آن دو، ھدایایي پیشكش 
ھنگامي . س و ھرا در طي قرنھا روزافزون بوداز این روي، ثروت و شھرت معبدھاي زئو. میكردند

كھ یونان بر ایران پیروز میشود، معماران و مجسمھ سازاني بزرگ با صرف اموال فراوان، ساختمان 
آنھا را تجدید میكنند و بدین وسیلھ اعالم میدارند كھ این دو معبد در تحصیل آن پیروزي بزرگ بسي 

كھنترین اثري كھ از . م میرسد ق 1000عبد ھرا بھ سال تاریخ ساختمان اصلي م. تاثیر داشتھاند
سرستون  20ستون و  36معبدھاي یوناني باقي است، بازمانده این معبد است، مشتمل بر قطعات 

بي گمان، ستونھا و . از این تنوع چنین بر میآید كھ معبد بارھا مورد بازسازي قرار گرفتھ است. متنوع
، و ھنگامي كھ پاوسانیاس بھ تماشاي معبد رفت، ھنوز یكي از سرستونھا در آغاز از چوب بودند

  . ستونھا كھ از چوب بلوط بود در جاي خود قرار داشت

این ناحیھ ھمان است كھ . پس از عبور از اولمپیا بھ محل باستاني شھر الیس و سپس بھ آخایا میرسیم
این شھر، . مردم آخایایي شدپس از دست یافتن قوم دوري بر آرگوس و موكناي، پناھگاه برخي از 

ھاي آن میچرانند  ھاي خویش را در دامنھ مانند آركادیا، شھري كوھستاني است، و چوپانان بردبار گلھ
در ساحل باختري، . و بھ مقتضاي فصول مختلف سال، بھ نقاط پست یا مرتفع آن رفت و آمد میكنند

شماره آنان دو برابر : ((نان اینجا میگویدبندر پاتراي یا پاتراس واقع است، و پاوسانیاس درباره ز
در امتداد .)) تعداد مردان است، و اگر زنان بتوانند مومن باشند، اینان را باید مومن بھ آفرودیتھ بدانیم

خلیج كورنت، شھرھاي دیگري مانند آیگیون، ھلیكھ، آیگیرا، و پلنھ نیز وجود داشتھ و در روزگاران 
  . اما اكنون از آنھا نشاني نیست. فراوان را در بر گرفتھاند گذشتھ مردان و زنان و كودكان

V -  كورنت  

ھاي دوریان  ھا را پشت سر گذارد، باز بھ یكي دیگر از اقامتگاه مسافر پس از آنكھ لختي دیگر كوه
حیلھاي سیاسي بھ كار برد  676در این شھر مردي بھ نام اورتاگوراس بھ سال . یعني سیكوئون میرسد

وي بھ كشاورزان چنین تلقي كرد كھ آنان از : ھاي بعد كرارا مورد استفاده قرار گرفت هكھ در سد
فرزندان قوم پالسگوي یا آخایایي ھستند، در صورتي كھ طبقھ اشراف و مالكان زمین، كھ از وجود 

پس، در پرتو تعصبات شخصي و . كشاورزان بھره كشي میكنند، بھ قوم مھاجم دوري تعلق دارند
اورزان، انقالب موفقیتآمیزي را آغاز كرد و بر اثر آن، خود بر مسند دیكتاتوري نشست و قومي كش

سیكوئون در عصر مورون و كلیستنس، یعني  .دادزمام امور را بھ دست طبقھ صنعتگر و بازرگان 
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یق اورتاگوراس، شھري نیمھ صنعتي میشود و در فن كفشدوزي و سفالسازي شھرتي بسزا جانشینان ال
  . مییابد، ھر چند كھ در ھمھ جا بھ كشت خیار معروف است

در شرق سیكوئون شھري دیگر ھست كھ، بھ مناسبت وضع جغرافیایي و اقتصادي مساعد خود، میباید 
این شھر كورنت یا كورپنتوس است كھ در . دثروتمندترین و مترقیترین شھر یونان بھ شمار آی

مجاورت تنگھاي بھ ھمین نام قرار دارد و میتواند راه زمیني پلوپونز را ببندد، روابط بازرگاني شمال 
در امتداد خلیج . و جنوب یونان را بگسلد، یا بھ دلخواه خویش از محصوالت بازرگاني مالیات بگیرد

در فاصلھ میان این دو . ازمانھاي كشتیراني متعدد وجود داردھا و س ساروس و خلیج كورنت لنگرگاه
خلیج، دستگاھي تعبیھ شده است كھ بھ مدد آنھا كشتیھا روي صحنھاي چوبین میلغزند و، پس از طي 

  . شش كیلومتر، دوباره بھ دریا میرسند

در كورنت قلعھاي استوار وجود داشت بھ نام  .مینامیدند)) لغزشگاه((این دستگاه را دیولكوس یعني 
آكروكورینتوس كھ بر قلھ كوھي بھ ارتفاع ششصد متر واقع بود و از چشمھ آبي كھ ھیچ گاه خشك 

 شھر داراي. استرابون منظره شھر را از باالي قلھ وصف كرده است. نمیشد، سیراب میگشت
تماشاخانھ سرگشوده و حمامھاي عمومي و بزرگ و بازاري ستوندار و معابدي چشمگیر و باروھایي 

در . است كھ در برابر دشمنان سدي استوارند و تا بندر خلیج شمالي موسوم بھ لخایون امتداد دارند
  . وب میشودبلندترین نقطھ كوه، معبد آفرودیتھ وجود دارد كھ یكي از مھمترین منابع درآمد شھر محس

این شھر در عصر ھومر بھ داشتن ثروت فراوان . آغاز تاریخ كورنت، روزگار تمدن موكنایي است
پس از غلبھ قوم دوري، در آنجا نخست حكومت سلطنتي و سپس حكومت اشرافي . اشتھار داشت

  . برقرار شد

. معھ را بھ دست گرفتخاندان باكخیاداي، كھ بر دیگر خاندانھاي اشرافي چیرگي یافتھ بود، زمام جا
بعدا در این شھر نیز مانند آرگوس، سیكوئون، مگارا، آتن، لسبوس، میلتوس، ساموس، سیسیل، و 

ھایي آغاز و موجب آن شد كھ طبقھ بازرگان و پیشھور بر  سایر شھرھاي بازرگاني، انقالبھا و توطئھ
در سال . ي یونان قرن ھفتماین است علت حقیقي ظھور جباران در شھرھا. قدرت سیاسي چنگ اندازد

چون نذر كرده بود كھ در صورت احراز حكمراني، ھمھ دارایي . ، كوپسلوس بھ حكومت رسید655
شھر را بھ زئوس اختصاص دھد، پس از رسیدن بھ مقصود، ساالنھ مالیاتي معادل ده درصد بھاي 

. ال وي نذر خود را برآوردتا اینكھ بعد از ده س; امالك از زمینداران گرفت و بھ معبد تقدیم داشت
  . حكومت مترقي و محبوب كوپسلوس سي سال ادامھ یافت و پایھ رفاه شھر را نھاد

، امنیت و نظم را برقرار ساخت، استثمار را مھار كرد، )585 -  625(ھاي تاریخ یونان بھ شمار میآید 
چندگاھي . و مردم را بھ كارھاي بازرگاني و صنعتي برانگیخت و ادب و ھنرھا را تشویق كرد

. كورنت را شھر درجھ اول یونان كرد و، بر اثر ضرب سكھ، بر رونق تجارت در آن شھر افزود
حكومت، براي رفع بیكاري، بیكاران را بھ . صنایع شھر، در پرتو كاھش مالیاتھا، سخت بھ پیش رفت

براي حمایت از صنعتگران جز در برابر . كارھاي عام المنفعھ گمارد و بھ كوچنشیني برانگیخت
. ساختھاي بزرگ، تعداد بردگاني را كھ یك كارفرما میتوانست بھ كار گمارد، محدود  صاحبان كارگاه

بھ بھانھ ساختن مجسمھاي از طال براي شھر، از . ھمچنین وارد كردن بردگان جدید را ممنوع كرد
سپس زنان . توانگران طال خواست و بھ این شیوه آنان را از غم حفظ طالھاي زاید خود رھانید

ي ھاي گرانبھا ثروتمند كورنت را بھ جشني بزرگ دعوت كرد و، پس از گرفتن جواھرات و جامھ
این رویھ سبب شد كھ دشمنان فراوان نیرومندي در برابر او . آنان، دستور داد بھ خانھ برگردند

بر . از این رو ھیچگاه جرئت آن نداشت كھ بدون نگھبانان فراوان از قصر خود بیرون رود. برخیزند
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حتمالي مردم، اثر این عزلت و بیم، بدگمان و سختدل شد و عاقبت بھ منظور ایمن ماندن از شورشھاي ا
موافق توصیھ دوست خود تراسوبولس، دیكتاتور شھر میلتوس، گاه بھ گاه بھ كشتن بزرگان سركش 

ا كھ پس، ھمسر ر. ھاي او بھ ھمسرش تھمتھایي زدند و خشم او را برانگیختند معشوقھ .زد دست
ھاي  و پریاندروس بیدرنگ ھمھ معشوقھ. ھمسر درگذشت. باردار بود، از باالي پلكان بھ زیر افكند

خویش را سوزانید و پسر خود لوكوفرون را، كھ در مرگ مادر سخت اندوھگین شده بود و تاب سخن 
; ت رسیدلوكوفرون بھ دست اھالي كوركورا بھ ھالك. گفتن با پدر نداشت، بھ كوركورا تبعید كرد

پریاندروس، بھ خونخواھي فرزند، سیصد تن از اشرافزادگان آن دیار را گرفت و بھ سوي دربار 
اتفاقا كشتي حامل این جوانان از . آلواتس، شاه لیدیا، فرستاد تا آنان را اختھ كند و پیش خود نگاه دارد

ابراز قدرت، جوانان  ساموس عبور كرد و اھالي ساموس، بي اعتنا بھ خشم پریاندروس و بھ منظور
در )) خردمندان ھفتگانھ((این جبار سالیاني دراز عمر كرد و برخي كسان او را جزو . را آزاد كردند

  . یونان باستان بھ شمار آوردھاند

پس از گذشتن یك نسل از مرگ پریاندروس، حكومت كورنت بھ دست اسپارت واژگون شد، و اشراف 
دوستار اشراف كورنت نبود، ولي طبقھ زمیندار را بر بازرگانان البتھ اسپارت . بھ روي كار آمدند

با این وصف، ثروت كورنت ھمچنان از راه بازرگاني بھ دست میآمد، و كساني كھ براي . ترجیح میداد
زیارت معبد آفرودیتھ یا شركت در مسابقات بدان شھر میرفتند، با پولھایي كھ خرج میكردند، بررونق 

یان بھ اندازھاي بودند كھ یونانیان واژه كورینتیازوماي را در معني روسپیگري بھ روسپ. آن میافزودند
روسپیان معموال كنیزاني بودند كھ از طرف مومنان وقف معبد میشدند، و البتھ كارمزد . كار میبردند

ن كھ نباید او را با قھرما(آوردھاند كھ مردي بھ نام گزنوفون . خود را بھ كاھنان تقدیم میداشتند
نذر كرد كھ اگر آفرودیتھ او را در مسابقات اولمپیا بھ ) لشكركشي ده ھزار نفري بھ ایران یكي بدانیم

پینداروس، شاعر پرھیزكار، بھ داستان این نذر اشاره . پیروزي رساند، پنجاه زن روسپي تقدیم او دارد
: استرابون میگوید. زدمیكند و، بي اندك شرم و نفرتي، درباره این پیروزي بھ سخن سرایي میپردا

دارایي معبد آفرودیتھ بدان پایھ رسید كھ بیش از ھزار تن كنیز روسپي داشت كھ بھ وسیلھ مردان یا ((
. بھ خاطر ھمین زنان بود كھ پیوستھ بر جمعیت و ثروت شھر میافزود. زنان بھ معبد تقدیم شده بودند

البتھ شھر كورنت از این .)) میكردند كساني مانند صاحبان كشتیھا مال بیحساب در این راه صرف
. قدرداني میكرد و بھ آنان بادیدھاي مینگریست كھ بھ خادمان ملت مینگرند)) بانوان مھمان نواز((

در كورنت رسم چنین بود كھ بھ ھنگام حاجت خواستن : ((آتنایوس، بھ نقل از یك نویسنده كھن، میگوید
این زنان .)) براي شركت در دعا استخدام كنند) تر، بھترھر چھ بیش(زنان روسپي را ... از آفرودیتھ،

بولس، حواري . عیدي دیني داشتند بھ نام آفرودیسیا، كھ با صالح و جالل فراوان برگزار میشد
معروف عیسي، در نخستین نامھ خود بھ اھالي كورنت، از این زنان كھ تا روزگار او نیز دست از 

  . ش نام میبردحرفھ خویش برنداشتھ بودند، با سرزن

وفور نسبي . م، سكنھ كورنت از پنجاه ھزار تن شارمند و شصت ھزار برده تشكیل میشد ق 480در 
ھدف ھمھ طبقات جامعھ بھ دست آوردن طال و . آزادگان كورنت نسبت بھ بردگان در یونان بیسابقھ بود

ادبیات و ھنرھا جز  تمام كوشش خویش را در این دو راه صرف میكردند، و براي پیشرفت. لذت بود
گرچھ در قرن ھشتم شاعري بھ نام ائوملوس پیدا شد، باز صفحات . جھدي ناچیز مبذول نمیداشتند

پریاندروس شاعران را با گشاده رویي در دربار . ادبیات یونان كمتر با نام كورنت زینت یافتھ است
و براي موسیقي آنجا  وي از آریون دعوت كرد كھ از لسبوس بھ كورنت بیاید. خویش میپذیرفت

در قرن ھشتم، مفرغ سازي و سفالگري این شھر شھرت یافت، و در . تشكیالتي منظم بھ وجود آورد
پاوسانیاس از صندوق چوبین . قرن ششم، نقاشي روي گلدان رونق گرفت و سرمشق ھمھ یونان گشت

بود، و ھنرمندان نقشھایي بزرگي سخن میگوید كھ كوپسلوس از بیم خاندان باكخیاداي در آن پنھان شده 
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در كورنت، ظاھرا در عھد پریاندروس، . ظریف بر آن كنده و با عاج و طال مرصع ساختھ بودند
پنج ستون . معبدي بھ سبك دوري ساختند و ھر یك از ستونھاي ھفتگانھ آن را از سنگي خاص تراشیدند

اي گوناگون زیبایي نظر داشتھ ھ تا بھ امروز برجاي مانده است و میرساند كھ كورنت نیز بھ جلوه
اما حوادث روزگار و تصادفات با این شھر بر سر بیمھري بودند و نگذاشتند كھ از سوابق آن . است

تاریخي كھ . زیرا تاریخ كورنت را كساني تالیف كردند كھ پایبند دوستي آن شھر نبودند. قدرداني شود
  . واقعي غریب مینماید مورخان بھ ما عرضھ میدارند، چھ بسا در مقابل تاریخ

VI -  مگارا  

مگارا در عین حال شاعر . مگارا ھم مثل كورنت شیفتھ طال بود و مثل آن در بازرگاني پیشرفت كرد
بزرگي داشت، و اشعار این شاعر، این شھر قدیمي را چنان زنده نگاه داشت كھ گویي انقالبات آن 

وپونز واقع بود و در ھر دو خلیج آن، بندر مگارا در مدخل پل. ھمین انقالبات دوره خودمان است
داشت و، بھ سبب ھمین وضع جغرافیایي، میتوانست با لشكرھاي مھاجم وارد مذاكره شود و از 

  . محموالت بازرگاني مالیات بگیرد

در مگاراي كھن نھ تنھا بازرگاني رونق داشت، بلكھ پارچھبافي نیز صنعتي درخشان بود و كارگران 
مگارا در قرون . و زناني بودند كھ در آن زمان، بھ معني واقع كلمھ، برده بودند این صنعت مردان

م، كھ بر سر بازرگاني در برزخ كورنت، با شھر كورنت در كشمكش بود، بھ اوج  ششم و ھفتم ق
در كنار بوسفور، و مگارا ھوبالیا در ) بوزانتیون(عظمت خود رسید و در فاصلھ میان بیزانس 

دارایي روز . ھایي كھ بھ منزلھ مراكز بازرگاني آن بود، ایجاد كرد یش كوچگاهسیسیل، براي خو
. افزون شھر در دستھاي عده اندكي متمركز میشد كھ در گرد آوردن ثروت مھارت بیشتري داشتند

و سخن مصلحاني را كھ . اكثر مردم بردگاني بینوا بودند كھ در كنار اقلیتي ثروتمند زندگي میكردند
  . ر و آسودھتري را بھ ایشان نوید میدادند، جدي میگرفتندزندگي بھت

، تئاگنس تصمیم گرفت كھ دیكتاتور شود، پس بینوایان را ستود و ثروتمندان را سرزنش 630در سال 
ھاي رمھ داران توانگر كشانید و موفق شد كھ، از میان مردم، یك  كرد و شورشیان گرسنھ را بھ چراگاه

افراد این دستھ رفتھ رفتھ فزوني یافتند تا آنجا كھ وي با كمك آنان حكومتي را  .دستھ نگھبان تشكیل دھد
در این مدت، . كھ بر سر كار بود، ساقط كرد، و خود مدت یك نسل در مگارا بھ حكومت پرداخت

، ثروتمندان 600اما، تقریبا بھ سال . رعایا را آزاد و زورمندان را زبون كرد و ھنرھا را رواج بخشید
سپس براي بار سوم انقالبي درگرفت و . بھ قیام زدند و حكومت را از كف او بیرون آوردنددست 

. پس، امالك اشراف بزرگ مصادره و خانھ ھمھ ثروتمندان تصرف شد. دموكراسي را بھ بار آورد
ھایي را كھ در گذشتھ از بدھكاران خود دریافت  وامھاي مردم لغو، و مقرر شد ھمھ ثروتمندان بھره

  . ھاند، بھ آنان بازگردانندكرد

تئوگنیس، شاعر مگارا، كھ در جریان این تحوالت زنده بود، بتلخي درباره انقالبات شھر خود شعر 
بھ اتكاي اقوال خویش . سروده است، تو گویي درباره جنگھاي طبقاتي عصر ما شعر سروده است

خاندان اشرافي كھن برخاست و در ، میدانیم كھ از یك )چرا كھ او تنھا ماخذ ما در این مورد است(
تئوگنیس راھنما، فیلسوف، و معشوق جواني . آغاز از یك زندگي آسوده و رضایتبخش برخوردار بود

تئوگنیس راھنماییھاي بسیار بھ . این جوان یكي از رھبران حزب اشراف شد; بھ نام كورنوس بود
مانند ھمھ عشاق، از ناكامیھا شكایت تئوگنیس، . كورنوس كرد و در مقابل، صرفا خواھان عشق او شد

داشت و، در زیباترین شعر موجود خود، كورنوس یادآور میشود كھ تنھا از طریق شعر اوست كھ 
  :كورنوس میتواند بھ جاودانگي دست یابد
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  . من براي تو بالھایي ساختھام كھ میتواني با آنھا پرواز كني روي زمین و دریاي بي انتھا

  . انھا میافتد و تو در میھمانیھا و خوشیھا با مردم ھمراه خواھي بودبزودي نام تو بر زب

  . دوستان جوانت از تو خواھند خواست كھ باني سیمین آنان را بھ طرب آوري

و ھنگامي كھ در دل تاریك خاك جاي بگیري در خانھ مرگ، آنجا كھ دل را پر اندوه میكند پیوند تو با 
كھ جاوید خواھد شد نام تو كورنوس در دریاھا و سواحل یونان، و افتخار ھرگز گسستھ نخواھد شد، بل

  . از جزیرھاي بھ جزیرھاي خواھد رفت

ترا بھ اسب نیازي نخواھد بود، زیرا بھ پرواز درخواھي آمد، بھ یاري خدایان شعر كھ تاجي از بنفشھ 
  . دارند

  . و را گرامي خواھند داشتھمواره تا آن زمان كھ زمین و خورشید برقرار باشد، شیفتگان سرود، ت

  . آري، من براي تو بال آفریدھام، و تو در عوض با مالمت خود مرا میسوزاني

در قطعھ دیگري، تئوگنیس بھ كورنوس آگھي میدھد كھ بیداد طبقھ اشراف چھ بسا آتش انقالب را 
  . برافزود

  . رپاخونخواھي گستاخ زاده تجاوزاتي دی: كشور ما آبستن است بزودي بار میدھد

  . مردم ھمیشھ خردمند بودھاند، ولي سروران آنان فاسد و نابینایند

  . استیالي طبایع آزاده و دالور ھیچ گاه نظم و صلح را دچار خطر نكرده است

  . خودستایي و گزافگویي و دعویھاي دروغین از آن اشخاص ناتوان و وقیح و كوتھنظر است

  . مكر و طمع و خودخواھي، عدالت و حق و قانون را بھ یغما برده است

  . كورنوس، اینھا ھستند كھ ما را تباه میكنند

گرچھ اكنون كشور آرام است، باز مپندار كھ صلح و سلم در آستین آینده است دیر یا زود خونریزي و 
   .خاستنزاع بر خواھد 

آتش انقالب افروختھ شد، و تئوگنیس یكي از آنان بود كھ بھ وسیلھ دموكراسي پیروز تبعید شدند و 
پس، زن و فرزندان خویش را بھ دوستانش سپرد و خود در . اموالشان مورد مصادره قرار گرفت

. ائوبویا و تب و اسپارت و سیسیل را سیاحت كرد .یونان آوارگي پیش گرفت و از ملكي بھ ملكي رفت
در آغاز، مورد استقبال مردم قرار گرفت و با شعر خود بھ آسایش رسید، اما پس از چندي دچار فقري 

پس، با تغیر سواالتي پیش پاي زئوس نھاد كھ بعدھا ایوب نیز از ; جانكاه شد كھ بدان عادت نداشت
  : یھوه كرد

  . ... حیرت عمیق جھان را مینگرم، و از مشیت تو در شگفتماي زئوس توانا، من با 
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تو كھ نعمتھاي خود را بین خوبان و بدان یكسان پخش میكني، چگونھ پاس حق و باطل را نگاه 
  میداري، و چگونھ میخواھي كھ قوانین تو را دریابند 

وي خشم خود را بر رھبران دموكراسي فرو میریزد و آرزو میكند كھ زئوس، با حكمت در نیافتني 
مگارا را بھ كشتیي تشبیھ میكند كھ مالحاني ناتوان و . خود، او را از نوشیدن خون آنان خرسند كند

نخستین بار این نیازموده جایگزین ناخداي آن شدھاند تا آنجا كھ ما اطالع داریم، این تئوگنیس است كھ 
تئوگنیس معتقد است كھ برخي از مردم فطرتا تواناتر از دیگرانند، و از . تشبیھ را بھ كار برده است

حتي در آن زمان ھم فھمیده بودند كھ اكثریتھا ; این رو برقراري حكومت اشراف اجتنابناپذیر است
یا )) بدان((اف، و كلمھ را بھ معني اشر)) نیكان((وي كلمھ . ھیچوقت نمیتوانند حكومت كنند

میگوید كھ اختالفات فطري مردم از میان . را بھ معني مردم متعارف بھ كار میبرد)) فرومایگان((
مقصود وي این .)) مرد شرور را با آموزش و پرورش نمیتوان مردي صالح كرد((رفتني نیست و 

مانند . ي اشرافي تبدیل كرداست كھ یك فرد متعارف را با تمام تعلیمات ممكن ھم نمیتوان بھ عنصر
بدیھاي جھان زاییده طمع : ((ھمھ محافظھ كاران ناب، براي اصالح نژاد، اصراري فراوان میورزد

وي با ھمكاري .)) نیست، بلكھ نتیجھ انتخاب ھمسراني فرومایھ و بي بركتي آنان است)) خوبان((
نسان، حتي اگر بھ حكومت جدید كورنوس توطئھاي بر ضد انقالب مردم میچیند، و عقیده دارد كھ ا
و خود عھد میكند كھ، بھ یاري ; سوگند وفاداري خورده باشد، باز رواست كھ جباري را ترور كنند

اما پس از آنكھ سالھاي بسیار از عمر خویش را . دوستان خویش، سختترین انتقام را از دشمنان بگیرد
ن حكومت را بھ وسیلھ رشوه راضي میكند در تبعید و دوري از وطن سپري میكند، یكي از كارگزارا

سپس از این دورویي خود متنفر میشود و در ضمن در . كھ وسایل بازگشت او را بھ مگارا فراھم آورد
  . جھان نعمتي وجود ندارد، بزرگتر از آن كھ انسان زاده نشود و خورشید را نبیند

  . ر خاك بیارامداگر انسان زاده شد، سعادت آن است كھ ھر چھ زودتر بمیرد و د

در آخرین روزھاي زندگیش، تئوگنیس را مردي سالخورده و دردمند میبینیم كھ بھ مگارا بازگشتھ و 
آرامش خویش را در شراب . پیمان بستھ است تا براي امنیت خود، دیگر درباره سیاست چیزي ننویسد

یعي را میتوان مورد عفو و سعي در فراگیري این درس میكند كھ ھر چیز طب. و ھمسري باوفا میجوید
  . قرار داد

بیاموز اي كورنوس، بیاموز كھ فكري آسانگیر داشتھ باشي و مزاج خویش را با بشریت موافق كني، و 
  . طبع بشري را ھمان گونھ كھ مییابي، بپذیزي

  . ما ھمھ از عناصر خوب و بد سرشتھ شدھایم، و چنین ھستیم ما، بھترین موجود

  . باقي ھمھ در امور متعارف، برابر بھترین بھترین مردم ناقصند و

  اگر جریان امور خالف این بود، چگونھ كار عالم پیش میرفت 

VII - آیگینا و اپیداوروس  

ھا دوام  در عرض خلیجي كھ از مگارا تا كورنت امتداد مییابد، جزیرھاي است كھ یا در مقابل زلزلھ
ھاست و ھمواره در  این جزیره كھ از قدیمترین جزیره. ھا پدید آمده است آورده یا در نتیجھ زلزلھ
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، یعني در صنعت و بازرگاني رقیب كورنت و مگارا شمرده شده است، آیگینا نام دارد، و در آغاز
روزگار تمدن موكنایي، شھري آبادان بود، و از این رو كاوشگران در گورھاي آن طالي فراوان 

ھنگامي كھ قوم دوري بھ این جزیره وارد شد، زمین آن را خشك و غیرقابل كشت یافت، اما . یافتند
درت در كف اشراف موقعي كھ ایرانیان فراآمدند، ق. وضع جغرافیایي آن را براي بازرگاني مناسب دید

این سوداگران با فروش گلدانھاي زیبا و ظروف مفرغي كھ میساختند، بردگان فراواني . سوداگر بود
 350ارسطو، در حدود سال . ھا یا براي صدور بھ شھرھاي دیگر وارد میكردند براي كار در كارگاه

در این شھر . تن برده بودند 000،470م، جمعیت آیگینا را نیم میلیون تخمین زد كھ از این تعداد،  ق
بود كھ نخستین سكھ یوناني ضرب شد، و اوزان و مقیاسات آن تا ھنگام غلبھ روم، در سراسر یونان 

  . رسمیت داشت

ھاي زیبا و محكمي، كھ روزگاري زینت بخش معبد آفایا بودند، بھ وسیلھ یكي از  ، مجسمھ1811در 
گشت كھ یك جامعھ تجاري مثل آیگینا میتواند از راه  جھانگردان در دل یك تل خاك كشف شد، و معلوم

از این معبد فقط بیست و دو ستون كھ بھ سبك دوري ھستند، برجا مانده . ثروت بھ مقام ھنر دست یابد
  . است

  بھ ظن قوي، مردم آیگینا این معبد را 

ود، ھر چند كھ ھایي فراوان از سبك نیمھ شرقي كھن دیده میش در نقوش معبد نشانھ. ایران ساختند
برخي از . شاید این معبد پس از جنگ ساالمیس بنا شده باشد. ساختمان معبد خود بھ سبك یوناني است

نقوش معبد، كھ گریز لشكریان تروا را در مقابل سپاه آیگینا نشان میدھد، احتماال در عین اشاره بھ 
یس نصیب نیروي دریایي كشمكش ھمیشگي یونان و مشرق زمین و بر پیروزي جدیدي كھ در ساالم

در این جنگ، سي كشتي از كشتیھاي نیروي دریایي یونان متعلق بھ . یونان شده است، نیز ناظر است
این جزیره كوچك بود، و یونانیان، پس از پیروزي، بزرگترین جایزه را بھ یكي از كشتیھاي آیگینا 

  . اعطا كردند

اپیداوروس، كھ اكنون . ز آیگینا بھ اپیداوروس رفتپس از یك سفر كوتاه و خوشایند دریایي، میتوان ا
قریھاي بیش نیست و شماره سكنھ آن از پانصد تجاوز نمیكند، روزگاري از مشھورترین شھرھاي 

  . یونان بود

ھاي رفیع شبھ جزیره آرگولیس  آسكلپیوس، خداي پزشكي، در این شھر، و بھ قولي در محلي میان كوه
وخش معبد دلفي از زبان آپولون خطاب . ومتر فاصلھ دارد، بھ سر میبردكھ تا اپیداوروس شانزده كیل

اي آسكلپیوس كھ آفریده شدي تا بھ ھمھ آدمیان شادي بخشي، اي فرزند : ((بھ آسكلپیوس گفتھ است
شماره بیماراني كھ بھ .)) عشق كھ كورونیس زیبا در اپیداوروس سنگالخ براي من بھ وجود آورد

میشدند یا از مرگ نجات مییافتند، چندان زیاد بود كھ پلوتون، خداي  وسیلھ آسكلپیوس درمان
زئوس ھم كھ . زیرزمین، بھ زئوس شكایت برد و گفت كھ كمتر آدمیزادھاي راه مرگ میسپارد

نمیتوانست جز بھ وسیلھ مرگ آدمھا را تحت سلطھ خود نگاه دارد، ناچار آسكلپیوس را با صاعقھاي 
خدایي نجاتبخش میدانستند، و در آغاز مردم تسالي و سپس ھمھ یونانیان او  اما مردم او را. ھالك كرد

در این معبد، پزشكان . مردم اپیداوروس براي او معبد بسیار بزرگي ساختند. را پرستش میكردند
نامیده میشدند، آسایشگاھي بھ وجود آوردند كھ آوازه )) آسكلپیوسیان((كاھن، كھ بھ مناسبت نام وي 

یونان بھ شمار  لوردبدین سبب، اپیداوروس را باید . ر درمان بیماري بھ سراسر یونان رسیدتوفیق آن د
مردم ھمھ شھرھاي منطقھ مدیترانھ بھ آنجا روي میآوردند و براي حفظ یا اعاده تندرستي خود، . آورد

بھ امید درمان یافتن، در معبد میخوابیدند و قوانین و . بزرگترین نعمت شمرده میشد، جھدھا میكردند كھ
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آداب معبد را با كمال دقت رعایت میكردند و شرح شفاي خود را، كھ از معجزات خدا میدانستند، روي 
در . اشتندھاي آن محل مقدس یافت میشود، مینگ ھایي از سنگ، كھ ھنوز در میان ویرانھ لوحھ

تماشاخانھ و میداني براي . اپیداوروس، با اموالي كھ از بیماران بھ عنوان ھدیھ و یا مزد گرفتھ میشد
و . جاي نشستن تماشاگران و محل تیراندازي این میدان ورزش ھنوز برجاست. ورزش تاسیس كردند

كھ مرمرھاي منقش آن  نیز از این عواید بود كھ مردم اپیداوروس توانستند عمارت مدور عظیمي را،
  در 

    

  

امروز . موزه كوچك این شھر نگاھداري میشوند و از زیباترین آثار مرمرین یونان ھستند، بسازند
بسیاري از بیماران، براي معالجھ بھ تنوس، واقع در جزایر سیكالد، مراجعھ میكنند، و ھمان گونھ كھ 

پیوس معالجھ شدند، اینان نیز از كشیشان سال بھ وسیلھ كاھنان آسكل 2500یونانیان باستان مدت 
كلیساي یونان شفا میجویند، و قلھ تیره كوھي كھ سابقا قربانگاه زئوس و ھرا بود، اكنون كوه الیاس 

  . قدیس نامیده میشود

  . آري، خدایان میمیرند، اما خداترسي جاودان میماند

جالبترین بناي باستاني اپیداوروس معبد آسكلپیوس را، كھ اكنون با خاك یكسان شده است، نمیتوان 
این تماشاخانھ كھ محوطھ سنگي بزرگي . تماشاخانھ، كھ در دامنھ كوه قرار دارد، دیدنیتر است. شمرد

. بھ شكل بادبزن است، در سده چھارم، بھ وسیلھ پولوكلیتوس ساختھ شده و تا زمان ما سالم مانده است
ھ میایستد، در برابر خود صفوف منظم سكوھا را سیاح، ھنگامي كھ در وسط صحنھ مدور تماشاخان

  . میبیند
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. تن است و ھر یك از صفھاي آنھا كمي باالتر از صف جلوي آن است 14000سكوھا، نشستگاه 
مردمي كھ از تماشاي شھر و معبد فارغ میشدند، در این تماشاخانھ ازدحام میكردند و از مشاھده 

  . میشدندنمایشھاي ھنرمنداني چون اوریپید محظوظ 

  فصل پنجم

  

  آتن 

I  - بئوسي در عصر ھزیود  

شاخھ شمالي . در شرق مگارا راھي وجود دارد كھ از جنوب بھ آتن و از شمال بھ تب منتھي میشود
ھنگامي كھ مسافر از این نقطھ . این راه، كوھستاني است و مسافر را بھ ارتفاعات كوه كیتایرون میبرد
ارتفاعاتي در پشت این كوه، . بھ سوي باختر بنگرد، كوه پارناسوس از دور نظر وي را جلب میكند

در دامنھ این كوه، ناحیھ پالتھ یا پالتایا قرار . كوچك و سپس دشت حاصلخیز بئوسي بھ چشم میخورد
اندكي در جانب باختر، . یوناني بوده است 000،100ایراني بھ دست  000،300دارد كھ شاھد انھدام 

است، و پس از آن كوه  شھر لئوكترا دیده میشود كھ محل نخستین غلبھ بزرگ اپامینونداس بر اسپارت
بنابر یكي . اساطیر بسیاري درباره این كوه وجود دارد. ھلیكون بھ نظر میرسد كھ منزلگاه موزھاست

از آنھا، ھنگامي كھ اسب بالدار، پگاسوس، پا بر زمین كوفت و بھ آسمان رفت، از خوردن سم او بھ 
در شمال . كوه ھلیكون پدید آمد زمین، چشمھ ھیپو كرنھ، كھ موضوع یكي از اشعار كیتس است، در

این كوه، شھر تسپیاي واقع است كھ با تب در كشمكش بود، و در نزدیكي آن چشمھاي است كھ، بنابر 
  . اساطیر، ناركیسوس تصویر خود یا صورت خواھر محبوب خود را در آن دید و شیفتھ آن شد

ر محبوبترین شاعر كالسیك در شھر كوچك آسكرا، نزدیك تسپیاي، ھزیود، شاعري كھ پس از ھوم
 777متولد شد و بھ سال  846این شاعر بر طبق یك روایت تاریخي بھ سال . یونان است، بھ سر میبرد

  . درگذشت

محتمال صد سال پیش از این . رسانیدھاند 650ولي برخي از دانشمندان و تاریخنویسان تولد او را بھ 
. ھر كومھ از بالد آیولیا واقع در آسیاي صغیر بودزادگاه ھزیود ش. تاریخ اخیر زندگي میكرده است

در زمستان نكبتبار و در ((پدرش كھ در آن شھر دچار فقر شده بود، بھ آسكرا، كھ بھ گفتھ ھزیود 
ھزیود از كودكي بھ شباني پرداخت . ، مھاجرت كرد))تابستان طاقت فرساست و ھیچ گاه لطفي ندارد

ناگاه دریافت كھ . خود در دامنھ كوھستان ھلیكون خرامید ھاي و در مزارع كار كرد و در پي گلھ
خدایان ھنر در كالبد او روح شعر دمیدند، و از آن پس بھ ساختن و خواندن شعر پرداخت و در 

ھاي بسیار نایل آمد و، بنا بھ گفتھ عدھاي، برخي از جوایز را از  مسابقات موسیقي بھ دریافت جایزه
  . دست ھومر دریافت كرد

براي  تبارنامھايسایر یونانیان، بھ اساطیر و داستانھاي شگفت آور كھن عالقھ فراوان داشت و  مانند
ھاي پادشاھان بي نیاز  ھمان گونھ كھ تاریخ از تبارنامھ. خدایان نگاشت كھ بخشي از آن موجود است
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نخست درباره . این نسب نامھ تئوگونیا نام دارد. ھاي خدایان است نیست، دین نیز نیازمند نسب نامھ
در مجاورت او، در كوه موزھا سخن سرایي میكند، زیرا اینان كھ االھھ ھنرھاي زیبا شمرده میشدند، 

با پاھاي لطیف خود ((وي با خیال جوان خود، آنان را میدید كھ در دامنھ كوه . ھلیكون استقرار داشتند
آري )سپس بھ توصیف زاییده شدن جھان ; ))پیكر لطیف خود را میشویند((و در ھیپوكرنھ )) میرقصند

افتن خدایي از خداي دیگر را، تا آنجا كھ میپردازد و داستان والدت ی)) زاییده شدن، نھ آفریده شدن
. وجود داشت) خائوس(در آغاز، خدایي بیتعین : جاي در كوه اولمپ بر خدایان تنگ میشود، نقل میكند

در . (شد، پدید آمد) خدایان(، كھ ملجا استوار و ایمن ھمھ موجودات جاویدان )گایا(سپس خداي زمین 
ن و یا اندرون آن، و در ھر حال نزدیك بھ آدمیان، بھ سر آیین یونانیان كھن، خدایان یا روي زمی

پس از آن، تارتاروس، خداي عالم سفال، و بعد از او اروس، كھ خداي عشق و زیباترین .) میبرند
. از خائوس زاده شد، و خداي اثیر و روز از او) اربوس(خداي تاریكي و شب . خدایان است، فرا آمد

) اوكئانوس(از خداي زمین زاد، و از قرین گشتن آن دو، خداي دریا ) اورانوس(ھا و آسمان  خداي كوه
میتوان گفت كھ مقصود ھزیود از زاده شدن این خدایان چیزي جز این نیست كھ جھان . والدت یافت

در آغاز مادھاي بي تعین بوده است و سپس زمین و مظاھر آن، شب و روز، و دریاھا از آن ماده بي 
براستي كھ ھزیود فیلسوفي . و عامل پدید آمدن ھمھ آنھا نوعي شوق یا خواست استتعین پدید آمدھاند، 

است كھ مفھوم انتزاعي خدایان را متشخص كرده و در قالب شعر ریختھ است و این ھمان كاري است 
كھ یكي دو قرن بعد، در جزیره سیسیل، بھ وسیلھ امپدوكلس تكرار شد و زمینھ فلسفھ طبیعي حكیمان 

  . را فراھم آوردیونیایي 

اساطیري كھ ھزیود بیان میكند، از قساوت و كارھاي وحشتناك سرشارند و رسواترین روابط جنسي 
از آمیزش آسمان با زمین، تیتانھا پدید آمدند كھ برخي از آنان . را با بي پروایي بھ خدایان نسبت میدھند

رار نگرفتند، بھ دنیاي سفال یا اما چون مورد مھر اورانوس ق. داراي پنجاه سر و صد دست بودند
زمین كھ از این كار ناراضي بود، بھ آنان پیشنھاد كرد كھ پدر خود را . تارتاروس تیره افكنده شدند

زمین كھ سخت شادمان شده بود، . بكشند، و یكي از آنان بھ نام كرونوس این مھم را برعھده گرفت
ھ دست او داد و روشي را كھ میبایستي در پیش كرونوس را در جایي پنھان كرد و داسي دندانھ دار ب

آنگاه خداي آسمان پھناور با خداي شب نزد زمین برفت و، چون مشتاق عشق بود، . گیرد بھ او آموخت
. كرونوس كھ این بدید، پدر را اختھ كرد و اندام بریده شده را بھ دریا افكند. زمین را در آغوش گرفت

یده شده، ارینوئس یا االھگان انتقام زادند، و از كفي كھ گرد اندام ھاي خوني كھ بر زمین پاش از قطره
پس تیتانھا بر كوه اولمپ دست یافتند و خداي  .برخاستبر روي آب فراھم آمد، آفرودیتھ، االھھ عشق، 

كرونوس خواھر خویش رئا . فرود آوردند و كرونوس را بھ جاي او نشاندند آسمان را از تخت خویش
چون پدر و مادرش، یعني آسمان و زمین، پیشگویي كرده بودند كھ كرونوس بھ . را بھ زني گرفت

فقط زئوس كھ در نھان . دست یكي از فرزندان خویش سرنگون میشود، وي ھمھ فرزندان خود را بلعید
بود، زنده ماند و، ھنگامي كھ بھ جواني رسید، كرونوس را خلع كرد و او را بر در كرت والدت یافتھ 

  . سپس تیتانھا را بھ قعر زمین باز فرستاد. آن داشت كھ فرزندان خویش را از شكم بیرون آورد

اما ما . این است روش بھ وجود آمدن خدایان، و چنین است شرحي كھ ھزیود درباره آنھا سروده است
از این زمرھاند داستان پرومتھ دوراندیش . ھاي دیگري ھم برمي خوریم تئوگونیا بھ افسانھدر منظومھ 

و آتش آور، و داستان فسق و فجور فراوان خدایان، كھ بھ اعتبار آن ھمھ یونانیان خود را از نسل 
 میفالورخدایان میدانند، چنانكھ ھمھ امریكاییان بھ اصرار خود را بازمانده سرنشینان دلیر كشتي 

ھا از فرھنگ ابتدایي و نزدیك بھ دوره توحش یونان  ما نمیدانیم كھ كدام یك از این افسانھ. میشمارند
نیامده است، و  ھا در آثار ھومر جز اندكي از این افسانھ. ناشي شده و كدام یك را ھزیود ساختھ است
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ھا بھ خدایان كوه اولمپ نسبت داده شده است، در دوره تكامل  شاید برخي از مفاسدي كھ در این افسانھ
  . جعل شده باشند) ھزیود(اخالقي و رواج نقدھاي فلسفي، بھ وسیلھ خیال تیره خنیاگر آسكرا 

ود آمده و شعري استوار در ھا بھ دشتھا فر ھزیود، در منظومھاي كھ بدون شك از اوست، از قلھ كوه
وصف زندگي كشاورزان سروده و آن را بھ صورت اندرزنامھ عتاب آلودي براي برادر خود 

  . پرسئوس درآورده است

این منظومھ كارھا و روزھا نام دارد، و ھزیود در طي آن، بھ بھانھ ھدایت برادر خود، گفتنیھا را 
  . میگوید

در مطلع منظومھ آمده . را كھ بھ برادر رسیده ضبط كرده استپرسئوس با فریبكاري بخشي از میراثي 
اكنون براي تو، پرسئوس بسیار ابلھ، سخن میگویم، و از این سخن جز خیر تو منظوري : ((است
آنگاه شاعر فضیلت و ھمت را توصیف میكند و شرافتمندي و رنجبري را باالترین كرامتھا .)) ندارم

  . ھاي بیخردي میداند نشانھ میخواند و خوشگذراني و تنبلي را

خدایان جاوید راه . انتخاب انبوه رذیلتھا براي تو آسانتر است، زیرا راه آن ھموار و نزدیك است((
ولي، . فضیلتھا را، مخصوصا در آغاز كار، سخت دراز و ناھموار و با رنج و كوشش قرین كردھاند

سپس ھزیود .)) ن بسیار راحت بخش استبرخالف رنجھایي كھ در آغاز این راه وجود دارد، پایان آ
براي كارھاي كشاورزي قانونھایي وضع میكند و بھترین فصل كشت و نھالكاري و درو را، با بیاني 

كھ بعدھا در شعرھاي عالي ویرژیل صیقل مییابد، برمي شمارد و برادرش را از بسیار میگساردن در 
: در بیان فصل زمستان سخت بئوسي میگوید. داردتابستان، و تن را كم پوشانیدن در زمستان برحذر می

آب دریاھا و رودھا بر اثر وزش باد . باد در این فصل بھ قدري سرد است كھ پوست گاوھا را میكند((
جنگلھا نالھ سر میدھند، صنوبرھا فرو میافتند، و حیوانات، وحشت زده در برابر برف ; شمال متموجند

ھاي روستایي محیطي بس دلپذیر دارند، و  اما در ھمین ھنگام كلبھ)) .ھا میشتابند سفیدفام، بھ پناھگاه
ھا راه یابند و نظام  بادھاي سخت نمیتوانند بھ كلبھ! این است پاداش كار و دالوري و زیركي رنجبران

زنان كلبھ نشین، كھ براي مردان بھترین یاور و برترین پاداشند، در مقابل . خانوادگي را بر ھم زنند
  . ھاي مردان خود، جانفشاني میكنندفداكاری

از این رو میتوان گفت كھ یا تاھل اختیار نكرده است یا . ھزیود درباره زناشویي نظري قاطع نمیدھد
زیرا كسي كھ ھمسري در كنار دارد، با لحني . دوره ازدواج او، بھ سبب مرگ ھمسر، كوتاه بوده است

ھزیود، در پایان مطالبي كھ از تئوگونیا بر جاي مانده  البتھ. چنین كینھ آلود درباره زن سخن نمیگوید
است، از روزگاراني كھ زنان قھرمان از مردان قھرمان كمتر نبودند و خدایان زن شیوع داشتند یاد 

اما بھ طور كلي، در ھر دو منظومھ خود با غبطھاي آمیختھ بھ كینھ و سرزنش، ھمھ بدیھاي . میكند
بت میدھد و میگوید كھ چون پرومتھ آتش را از خدایان دزدید، زئوس جھان را بھ پاندوراي زیبا نس

  . سخت بھ خشم افتاد و خدایان را بھ آفرینش زن واداشت تا تحفھاي بھ انسان بدھد

فرمان داد كھ ھفایستوس بیدرنگ خاك را با آب درآمیزد و آواز و نیروي مرد را بر آن بیفزاید و بدو 
سپس از آتنھ خواست تا او را بافندگي بیاموزد و بھ . االھگان، بخشد ھاي چھرھاي زیبا، بھ سان چھره

بھ ھرمس پیغام . آفرودیتھ زرین فرمود كھ گرداگرد سر او لطف و شھوت و عالیقي تباھیآور بپراكند
ھمھ فرمان بردند . ... رسان امر كرد كھ ذھني چون ذھن سگ بدو ارزاني دارد و در او خدعھ بیافریند

نام داد، زیرا ھمھ ساكنان كوه اولمپ  ))پاندورا((ایان آوازي نافذ در نھان او نھاد و او را و پیك خد... 
  . ھدیھاي بھ او داده بودند تا بخوبي بتواند مردان پرتدبیر را بیازارد
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بھ اپیمتئوس بخشید و، اپیمتئوس، برخالف راي برادرش پرومتھ كھ وي را از زئوس پاندوراي زیبا را 
اپیمتئوس صندوقي عجیب و . ھاي خدایان منع كرده بود، در برابر زیبایي زانو زد پذیرفتن ھدیھ

پاندورا از دیدن . اسرارآمیز داشت كھ پرومتھ نزد وي گذارده، و سپرده بود كھ ھیچ گاه آن را نگشاید
ناگھان ده ھزار بدي از درون آن صندوق بھ پرواز . كنجكاو شد، پس صندوق را گشودآن صندوق 

بدان سان كھ . چیزي جز امید در صندوق باقي نماند. درآمدند و زندگي را براي انسان ناگوار كردند
زنان لطیف، زنان موذي، از پاندورا ناشي شدند زنان با آنكھ با مردان بھ سر ((ھزیود میگوید، 

آري، . د، نھ تنھا براي رفع نیازمندیھا آنان را یاري نمیكنند، بلكھ بر مشكالت آنان میافزایندمیبرن
با اینھمھ، شاعر پریشان معتقد است كھ تجرد .)) زئوس زنان را بھ مردان بخشید تا مصدر شر باشند

فرزندي ندارد، زیرا پیري و تنھایي بدبختیھایي بزرگند، و دارایي آن كس كھ . خوشتر از ازدواج نیست
با اینھمھ نباید پیش از . پس، مصلحت مرد در ازدواج است. پس از مرگ او، بھ خویشاوندانش میرسد

اگر شماره فرزندان از یك تجاوز . فرزند نیز باید داشت، اما نھ بیش از یكي. سي سالگي ازدواج كرد
  : كند، اموال پدر، پس از مرگ او دستخوش انقسام میشود

  . تو بھ پختگي رسید، زني را كھ بھ ھمسریت رضا دھد، با خود بھ خانھ برچون مردانگي 

  . سن ازدواج سي سالگي است

  . ... از این حد چیزي مكاه و بر آن میفزاي

  . دوشیزھاي برگزین كھ بتواني اخالق پاك را با این عشق خردمندانھ بر دل او نقش كني

  . ھمسر تو باید دختري از اطرافیان تو باشد

  . ا چشماني محتاط بنگر مبادا با انتخابي ابلھانھ مایھ خنده نزدیكان خود شويو ب

بھترین ھدیھ سرنوشت بھ انسان زني است زیبا و پرھیزگار، و مصیبتي بدتر از آن نیست كھ 
  . سرنوشت ھمسري فرومایھ، اسیر خورد و نوش، بر سر راھت قرار دھد

ا میسوزانند و در استخوانھاي نیرومند تو آشتي بر زناني این گونھ، بي آتش، پیكر رنجدیده تو ر
  . میافروزند كھ تو را در بحبوحھ جواني، پیر میگرداند

خدایان، در دوره خوش . ھزیود بر آن است كھ انسان در آغاز ظھور خود با سعادت قرین بود
كھ مانند  آفریدند)) نژادي زرین((نامیده است، )) سلطھ كیوان((كرونوس كھ ویرژیل آن را دوره 
ھاي آن را، با  زمین، خود، غذاي آن قوم را آماده میكرد و گلھ. خدایان، بدون رنج، زندگي میكرد

پیري نمیشناختند، و مرگ براي ; ھا با شادي زیستند پس، انسانھا سده. رستنیھاي خود، بھ بار میآورد
دایان، بھ اقتضاي ھوسھاي اما دیري نگذشت كھ خ. آنان ھمچون خوابي بود بر كنار از كابوس و عذاب

ھر یك از اینان در ظرف یك قرن بھ ; را پستتر از مردم نخستین آفریدند)) نژاد سیمین((آسماني خود، 
  . كمال رشد خود میرسید و بندرت با رنج بھ سر میبرد

این مردم براي خود از برنج ابزار و سالح و خانھ ; را آفرید)) نژاد برنجین((پس از آن، زئوس 
نژاد ((آنگاه زئوس . ساختند و چندان با یكدیگر درافتادند كھ سرانجام مرگ سیاه آنان را در ربود

یره جز((را آفرید كھ در تروا و تب جنگیدند و پس از مرگ بخوشي در الوسیون یا )) قھرماني

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بھ وجود آمد، افراد این نژاد از نژادھاي پیشین )) نژاد آھنین((در پایان، . خانھ گرفتند)) خجستگان
روزھا را با رنج سپري میكردند و شبھا را بھ ; پستتر و از اصالح و پاسداري قانون دورتر بودند

مانھاي خدایان سر فرزندان بر پدران خود وقعي نمینھادند، و ھمھ از فر; تلخي بھ روز میرساندند
بي اعتمادي و رشوه و تھمت ; بھ شھوتراني و تن آساني میگراییدند و با یكدیگر میجنگیدند; میپیچیدند

كاش او در این دوره بھ دنیا نمیآمد، ((ھزیود با لحني حسرتبار میگوید كھ . و ظلم و فقر شیوع داشت
ند كھ زئوس در انھدام مردم دوره آھن آرزو میك)). ھاي پیش یا پس از آن تعلق داشت بلكھ بھ دوره
  . شتاب ورزد

از دریافت بدیھاي عصر خود، . ھزیود فقر و بیداد عصر خویش را بدین صورت الھوتي نمایش میدھد
باور میدارد كھ در گذشتھ خدایان و قھرمانان بر جھان حكومت میكردھاند، و زندگي سیمایي خوشایند 

مواره، مانند كشاورزان بئوسي، دچار بینوایي و خواري نبوده بحق میرساند كھ انسان ھ; داشتھ است
است، اما در نمییابد كھ وي از منظر محدود طبقھ خود بھ جھان مینگرد و نظراتش درباره زندگي، 

تصوري كھ ھزیود از . كار، و زن و مرد تا چھ اندازه محدود و ناسوتي و، رویھمرفتھ، بازاري است
ھومر تصوري از . یار پستتر از تصویري است كھ در ھومر یافت میشودزندگي انسانھا داده است بس

ھومر شاعر بود، و میدانست كھ پرتوي . جنایت و ترس، و ھمچنین شكوه و بزرگواري، ترسیم میكند
ھزیود دھقاني بود كھ از مخارج زن گرفتن مینالید و از . از زیبایي، انبوھي از گناھان را جبران میكند

ھزیود، با صراحت خشني، . ھ سر یك میز با شوھران خود مینشستند، شكایت داشتگستاخي زنان، ك
وضعیت زشت طبقات پایین جامعھ اولیھ یونان را تصویر میكند فقر شدید بردگان و برزگران كوچكي 

ھومر درباره قھرمانان و . كھ با رنج خود تمام شكوه و بازیھاي جنگي اشراف و شاھان را مھیا كردند
در . و براي بزرگان و بانوان شعر نمیشناخت و بھ توصیف زندگاني مردم ساده میپرداختامیران، 

اشعار ھزیود بانگ رساي قیامھاي دھقاني را كھ، در آتیك، اصالحات سولون و دیكتاتوري 
   .میشنویمپیسیستراتوس را بھ وجود آورد، 

در بئوسي نیز مانند پلوپونز، زمینھا متعلق بھ اشراف بود، و اشراف، دور از امالك خود، در شھرھا 
این دریاچھ اكنون . آبادترین شھرھاي بئوسي در پیرامون دریاچھ كوپایس قرار داشت. بھ سر میبردند

در اواخر . اف را آبیاري میكردخشك است، ولي در قدیم، بھ كمك چند تونل و ترعھ، اراضي اطر
عصر ھومر، اقوامي از حدود كوه بوئئون در اپیروس، بھ این ناحیھ آباد یورش آوردند و شھرھاي 

خایرونیا، كھ در آنجا فیلیپ، با غلبھ خود، بھ آزادي یونان پایان : از این قبیل است. متعدد را گرفتند
در . ومنوس، كھ پایتخت دیرین قوم مینوسي بودو اورخ; تب، كھ بعدا پایتخت قوم مھاجم گشت; داد

تشكیل دادند و )) اتحادیھ بئوسیایي((اعصار قدیم، این شھرھا و چند شھر دیگر اتحادیھاي بھ نام 
مردم ھر سالھ مدیران اتحادیھ را بر میگزیدند و در كورونیا بھ وجود آمدن . سیادت تب را پذیرفتند

  . اتحادیھ را جشن میگرفتند

مردم آتن اھالي بئوسي را مردمي بیذوق میخواندند و مسخره میكردند و كودني آنان را بھ پرخوري و 
آب و ھواي مرطوب و مھ آلود آنان نسبت میدادند درست ھمان گونھ كھ فرانسویان كشور و اھالي 

زیرا . دنداتفاقا آتنیان در تحقیر بئوسي چندان از صواب بر كنار نبو. انگلیس را بھ سخره میگیرند
. مردم بئوسي در جریان تاریخ بھ كارھایي بس ناپسند دست زدند و حوادثي نامطلوب بھ وجود آوردند
مثال مردم شھر تب با مھاجمان ایراني ھمكاري كردند و صدھا سال ھمچون خاري در تن آتن فرو 

چون ھزیود رنجبر و قھرمانان دالور و وفادار جنگ پالتھ، ھم. رفتند، ولي البتھ محسناتي ھم داشتند
باید . مبارز، پینداروس بلند پرواز، اپامینونداس نجیب، و پلوتارك محبوب از این سرزمین برخاستند

  . مراقب باشیم كھ رقیبان آتن را از چشم مردم آتن ننگریم
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II - ھاي متعدد خطرناك میگذریم و  دلفي پس از آنكھ خایرونیا، شھر پلوتارك، را ترك میكنیم، از كوه
در فاصلھ ھزار قدمي، . بھ فوكیس میرسیم و از آنجا بھ دامنھ كوه پارناسوس و شھر دلفي برمي خوریم

ھاي بزرگ خلیج كورنت بھ نظر میرسد، و  پانصد قدم پایینتر، یكي از دھانھ. دشت كریسایا میدرخشند
در آن سوي . ذرندھاي دور میرسند، با آرامش تمام از آبھاي ظاھرا آرام آن میگ كشتیھایي كھ از راه

این دھانھ وسیع، چند رشتھ كوه وجود دارد كھ آفتاب غروبگاھي جامھاي ارغواني بر پیكرشان 
ھایي پرشیب  پس از عبور از پیچي، بھ چشمھ كاستالیا میرسیم كھ در شكافي میان صخره. میپوشاند

را از ) آیسوپوس(زوپ ھا آمده است، مردم دلفي، بیخردانھ، ا بھ طوري كھ در افسانھ. واقع شده است
ھمچنین بھ . ھاي آن چشمھ افزودند باالي ھمین صخره بھ زیر افكندند و بدین طریق افسانھاي بر افسانھ

دوم از ھمین )) جنگ مقدس((گواھي تاریخ، فیلوملوس، سردار شھر فوكیس، مردم لوكریس را در 
ھاي دوگانھ كوه پارناسوس قرار دارد و  ھا، قلھ باالتر از این صخره .دادھا تعقیب كرد و شكست  صخره

یونانیان براي رسیدن بھ . موزھا، پس از خستگي از اقامت در كوه ھلیكون، در این محل سكنا گزیدند
مھ انبوه و دریایي كھ اشعھ خورشید . رفتندھاي دشوار باال می ھا صدھا كیلومتر از روي صخره این قلھ

از این رو یونانیان باور داشتند كھ آنجا . بر آن میتابید، بھ آن نقطھ منظرھاي زیبا و خوفانگیز میداد
ھاي متعددي را كھ در آن نقطھ رخ داده و باعث ترس  اینان زلزلھ. خدایي وحشتناك سكونت میكند

. یس و گل شده بود، دفاع خدایان از مقر خویش تلقي میكردندمھاجماني چون ایرانیان و مردمان فوك
ھا میوزد، یا گازھایي كھ از نھاد زمین  مومنان از دیرباز بھ آنجا میرفتند تا از بادھایي كھ میان دره

سنگ بزرگي كھ كنار مخرج گازھاي زمین قرار داشت، بھ . برمیخیزد، آواز و اراده خدایان را بشنوند
  . كز یونان و ناف عالم بودنظر یونانیان مر

نزدیك این سنگ بود كھ یونانیان در آغاز براي گایا، االھھ زمین، و بعدھا براي آپولون معابدي 
  . ساختند

. مطابق روایات، در قدیم نگھبان زیارتگاه دلفي افعي وحشتناكي بود كھ مردان را از آن دور میكرد
خود معبود آن پرستشگاه شد پس از آنكھ معبد قدیمي آنجا بعدا فویبوس افعي را با تیر بھ قتل رسانید و 

بر اثر حریق از میان رفت، خانواده اشرافي آلكمایونیداي، كھ از آتن تبعید شده بود، با صرف  548در 
در . اموال خویش و اموالي كھ از سراسر یونان براي ھمین كار گرد آمد، معبد را از نو بنیاد نھاد

كھ نماي آن از مرمر بود، رواقي بھ سبك دوري ساختند و در داخل آن  گرداگرد ساختمان معبد،
ستونھایي بھ سبك ستونھاي یونیایي بھ كار بردند و بارگاھي كھ یونانیان مانند آن را كمتر دیده بودند 

راه مقدسي كھ بھ این زیارتگاه میانجامید بر گرد كوه پیچیده و در ھر گام بھ وسیلھ . برپا كردند
این معبدھاي كوچك را مردم اولمپیا و دلفي و . ، رواقھا، و معبدھایي كوچك زینت یافتھ بودھا مجسمھ

صد سال . دلوس بھ عنوان ھدایایي براي خدایان یا مخزني براي اموال مردم آن سامان بھ وجود آوردند
نظایر . پیش از جنگ ماراتون، مردم كورنت و سیكوئون ساختمانھایي از این نوع در دلفي بنا كردند

آنھا در آتن و تب و كورنھ ساختھ شد، و مردم كنیدوس و سیفنوس دست بھ ساختن زیباترین معابد 
در میان ھر یك از معبدھاي كوچك دلفي، درست رو بھ روي كوه پارناسوس، . كوچك زدند

باالي در . تماشاخانھاي وجود داشت، و از یاد نباید برد كھ در یونان، نمایش كاري دیني محسوب میشد
این اماكن، ورزشگاھي نیز ساختھ شده بود كھ در آن یونانیان محبوبترین عبادت خود، یعني سالمتي، 

  . دالوري، زیبایي، و جواني را تمرین میكردند

ما میتوانیم اكنون منظره این محل را در عید آپولون تصویر كنیم و انبوه جمعیتي را در نظر آوریم كھ 
در حركتند و در سراسر راه این شھر مقدس، و ھمچنین كاروانسراھا و براي شركت در مراسم عید 

زایران، با تردید و احتیاط، . چادرھایي كھ براي پذیرایي آنان برپا شدھاند، ھیاھو بھ راه انداختھاند
میان دكانھایي كھ بازرگانان زبردست متاعھاي خویش را عرضھ میكنند، میگردند، در اجتماعات دیني 
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ند، و براي تحصیل خشنودي آپولون، بھ زیارت معبد او میروند و قربانیھا و ھدایایي شركت میجوی
ھمچنین آھنگھایي میسرایند و دعا میخوانند و با خشوع در تماشاخانھ مینشینند و سپس، . تقدیم میدارند

آري . با گامھایي سنگین، براي تماشاي بازیھاي یونیایي میروند یا بھ نظاره كوه و دریا میپردازند
  . روزگاري زندگي بدین گونھ میگذشت

III  - دولتھاي كوچك  

اھالي بخش باختري خاك اصلي یونان از آغاز تاریخ یونان تاكنون بھ زندگي فالحتي و آرام خویش 
مردم لوكریس و آیتولیا و آكارنانیا و آینیانیا، بھ سبب زندگي ساده خود، و دوري از . قانع بودھاند

رگاني، بھ ادبیات و فلسفھ و ھنر نمیگراییدند، و میدان بازي و تماشاخانھ، كھ در مسیر تحوالنگیز باز
معابد آنان بھ سبكي روستایي بنا . آتیك اھمیت بسیار داشت، در این سرزمین براي خویش جایي نیافت

در این ناحیھ بھ شھرھایي كوچك و دور از یكدیگر برمي . شده و فاقد ھر گونھ جالل ھنري بود
آمفیسا در لوكریس، ناوپاكتوس در آیتولیا، و كالودون كھ روزگاري ملئاگروس با آتاالنتھ در  :خوریم

 در اینجا بود. در ساحل باختري كالودون، شھر مسولونگیون قرار داشت .پرداختندآنجا بھ شكار گراز 
  . كھ ماركو بوزاریس تن بھ جنگ داد و بایرون كشتھ شد

بین آكارنانیا و آیتولیا، رود آخلوئوس، كھ بزرگترین رود یونان است و یونانیان خیالپرور براي آن دعا 
ھاي این رود در اپیروس، سرچشمھ  در نزدیكي سرچشمھ. میخواندند و قرباني میكردند، واقع است

ھاي ھمین رود در سرزمین آینیانیا، قوم آخایایي و  در كناره. را میبینیم رودي دیگر بھ نام سپرخئوس
در جانب خاور، معبر ترموپیل . قبیلھ كوچك ھلنس، كھ نامش بر ھمھ یونانیان اطالق شد، بھ سر میبرد

نام گرفتھ است، بھ )) ھاي گرم دروازه((ھاي گرم گوگردي،  یا ترموپوالي كھ، بھ خاطر وجود چشمھ
ھا و خلیج مالیس قرار دارد، بسیار تنگ و از لحاظ سوق  قسمتي از آن، كھ بین كوه. دنظر میرس

آن سوي ترموپیل، پس از كوه اوترس و ناحیھ فتیوتیس، سرزمین وسیع . الجیشي بسیار مھم است
  . تسالي بھ چشم میخورد

سرزمیني مانند در ھمھ یونان . شھر فارسالوس، كھ شاھد غلبھ سزار بر پومپیوس بود، در اینجاست
در ھر جانب رودھایي كھ . تسالي داراي كشتیھاي فراوان، اسبھاي نیرومند، و ھنر كم مایھ نیست

در نتیجھ، خاك آن از مرز جنوبي تا دامنھ جبال شمالي بسیار . سرانجام بھ رود پنئوس میریزند، روانند
ز تسالي بھ دریاي تراكیایي میرود ھا میگشاید و ا رود پئوس راه خود را از میان این كوه. پرمایھ است

ھاي پرشیب مرتفع، در  صخره. ھاي اوسا و اولمپ بستري بھ نام تمپھ بھ وجود میآورد و در میان قلھ
در پیرامون این رود، شھرھاي متعدد دیده . طول شش كیلومتر، این رود خشمگین را احاطھ كردھاند

در این شھرھا امیران و زمینداران، كھ . ون، واالتیافراي، كرانون، تریكا، الریسا، گورت: میشود، مانند
در شمالیترین نقطھ این . از دسترنج بردگان این سرزمینھا بھرھاي میجستند، بھ حكمراني مشغولند

ھاي شمالي  در دامنھ. ھا و مقر خدایان بود، قد علم كرده است ناحیھ، كوه اولمپ كھ داراي بلندترین قلھ
. موزھا، پیش از آنكھ بھ ھلیكون بكوچند، در اینجا بھ سر میبردند; واقع است پیریاو خاوري آن، 

  . ماگنسیا، كھ كوه اوسا و كوه پلیون را در بر گرفتھ است، بر كنار خلیج قرار دارد

گنسیا، جزیره بزرگ ائوبویا، در بین خلیجھاي ساحلي یونان و دریاي اژه بھ چند كیلومتر دورتر از ما
این جزیره بر . چشم میخورد و در ناحیھ خالكیس بھ سوي ساحل میگراید و تقریبا بھ بئوسي میپیوندد

رشتھ كوھي تكیھ دارد كھ از اولمپ بھ اوسا و پلیون و اوترس مربوط میشود و در جزایر سیكالد پایان 
. دشتھاي ساحلي جزیره ائوبویا بھ قدري حاصلخیزند كھ، در عصر ھجوم خود برانگیخت. ردمیپذی
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آتنیان بدرستي دریافتند كھ اگر آتن بھ محاصره افتد و نتواند از غالت ائوبویا بھره جوید، مسلما مردم 
یونان خالكیس منبع مس و آھن و صدف، و یكي از مھمترین مراكز معدني . از قحطي جان خواھند داد

. شمشیرھاي بیمانند و گلدانھاي مفرغي آن، از لحاظ استحكام و ظرافت در ھمھ جا اشتھار داشتند. بود
. سكھ زني باعث افزایش ثروت خالكیس و ایجاد كوچنشینھاي تجارتي در تراكیا و ایتالیا و سیسیل شد

الفباي خالكیس از طریق  اوزان و مقادیر ائوبویا تقریبا در سراسر یونان رواج یافت، ھمان گونھ كھ
در جنوب . كوچنشین كومھ بھ روم رسید و بعد بھ صورت خط التین و الفباي اروپایي كنوني درآمد

خالكیس، شھر ارتریا، یعني رقیب كھن خالكیس، واقع بود، و یكي از شاگردان افالطون بھ نام 
در تاریخ فلسفھ و ھنر یونان اگر از این نكتھ بگذریم، . مندموس در آنجا حوزھاي فلسفي تاسیس كرد
  . ھیچ گاه بھ نام ارتریا و خالكیس بر نمیخوریم

م بر تنگھ ائوریپوس ساختھ شد، با بئوسي مرتبط  ق 411خالكیس بھ وسیلھ پلي چوبین، كھ بھ سال 
  . است

در جنوب بئوسي، بھ فاصلھ چند كیلومتر، شھر كوچك آولیس، یعني قربانگاه دختر آگاممنون، واقع 
عدھاي از افراد آن در . در این سرزمین، روزگاري یك قبیلھ گمنام بھ نام گرایي بھ سر میبرد .است

رومیان مردم یونان را . ایجاد كوچنشین كومھ، كھ در نزدیكي ناپل بود، با مردم ائوبویا ھمكاري كردند
بھ اسمي خواند كھ خود  بھ نام این قبیلھ، گرایكي، یا گریگ خواندند، و از آن پس، تمام دنیا یونانیان را

در جنوب آولیس، شھري است بھ نام تاناگرا، و در این . یونانیان ھیچوقت آن را بھ خود اتالق نمیكردند
م بھ مناسبت اشعار خود، از شاعر  ق 500شھر بانویي میزیست بھ نام كورینا كھ در حدود سال 

م نیز در این  پنجم و چھارم ق ھاي كوچك در قرن بھترین مجسمھ. بزرگ، پینداروس، جایزه گرفت
ھاي پیرامون  و كوه. در ھشت كیلومتري جنوب تاناگرا، سرزمین آتیك قرار دارد. شھر ساختھ میشد

  . آتن از فراز كوه پارنس خودنمایي میكنند

IV  - آتیك  

  محیط آتن  -1

خورشید در  ھوا پاكیزه و خنك و آفتابي است، و: در آتیك حتي شرایط جوي نیز متفاوت بنظر میرسد
ھواي پاكیزه : ((تازه وارد در آتیك فورا بھ یاد سخن سیسرون میافتد. ھر سال سیصد روز تابندگي دارد

زمستان و پاییز فصلھاي بارندگي آتیك بھ .)) آتن در تیزھوشي مردم آتیك بزرگترین تاثیر را دارد
  . شمار میروند

ھاي اطراف آن  ر آتن تقریبا سالي یك بار، و در قلھد. مھ بندرت رخ مینماید. تابستان كمتر باران میبارد
در گذشتھ، . فصل تابستان گرم، ولي خشك و قابل تحمل است. ھر سالھ چھار یا پنج بار برف میبارد

تقریبا ; خاك آتیك قوت ندارد. در مردابھاي نواحي كم ارتفاع بیماري ماالریا، بھ تندرستي لطمھ میزد
ورت خاك سطح زمین قرار دارد و زراعت بھ مثابھ نبردي سخت براي ھمھ جا سنگھاي قلیایي در مجا

  . پشتكار آن در پرورش زیتون و انگور میسر شد .میآیدتحصیل رزق در 

این شھرھا در ھمھ . دي بھ وجود آمدجاي بسي تعجب است كھ در این شبھ جزیره بایر، شھرھاي متعد
در آغاز دوره . ھا ھاي موجود بین تپھ در كنار ھر بندرگاه ساحلي و تمام دره: جا پراكنده بودند
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سپس قوم یوني، بر اثر تھاجم و ھجرت . نوسنگي، مردمي نیرومند و فعال در آتیك بھ سر میبردند
اینان، كھ با پالسگیھا و موكناییھا و آخایاییھا آمیختھ . اقوام شمالي، از بئوسي و پلوپونز بھ آتیك ریختند

در آتیك، یك نژاد فاتح خارجي . بودند، با مھمان نوازي بومیان مواجھ شدند و با آنان اختالط كردند
ھاي سبزه،  بومیان را استثمار نمیكرد، بلكھ یك دودمان مختلط مدیترانھاي، با قامتھاي متوسط و چھره

كھ مستقیما خون و فرھنگ كھن ھالسي را بھ ارث برده بود و با افتخار از كیفیت در آن زندگي میكرد 
بومي خود آگاه بود، و توانست دوریھاي تازه بھ دوران رسیده نیمھ وحشي را از حریم ملي خود بیرون 

  . نگاه دارد

ھر قبیلھ ھر خانواده بھ قبیلھاي بستگي داشت و . قوانین اجتماعي آتیك براساس پیوستگي خوني بود
خود را از نسل قھرماني مقدس میدانست، خداي معیني را پرستش میكرد، تشریفات دیني خاصي را بھ 

اعضاي قبیلھ با . جا میآورد، و داراي حاكم و خزانھ دار و زمین مشترك و گورستان اختصاصي بود
دفاع از قبیلھ، یا ھر  .ھمھ در ھمكاري میكوشیدند; غیر ازدواج نمیكردند و میراث آنان بھ غیر نمیرسید

این اصل در مورد انتقامگیري از قبایل دیگر یا . یك از اعضاي آن، بر عھده ھمھ اعضاي قبیلھ بود
در آتیك چھار قبیلھ بھ سر میبردند، و ھر یك شامل سھ تیره، و ھر . برخي از افراد آنھا صدق میكرد

این سلسلھ مراتب خوني، كھ مبناي . بودتیره شامل سي طایفھ، و ھر طایفھ تقریبا شامل سي خانواده 
از این رو كلیستنس، . سازمان اجتماعي و نظامي بھ شمار میرفت، باعث تثبیت طبقھ اشراف شد

  . ھگامي كھ درصدد استقرار دموكراسي برآمد، دگرگوني سازمان جامعھ را الزم دید

نام خدا یا پھلوان معبود آن قبیلھ ھا ظاھرا در ابتدا موطن قبیلھاي بود و بھ  ھر یك از شھرھا و دھكده
مسافري كھ از بئوسیاي خاوري بھ آتیك . خوانده میشد، چنانكھ نام شھر آتن ماخوذ از نام االھھ آتنھ بود

نخست پا بھ اوروپوس میگذاشت و خاطرھاي نازیبا از این شھر مرزي كھ مانند سایر . میرفت
م،  ق 300دیكائرخوس تقریبا بھ سال . میبردشھرھاي مرزي، مسافر را دچار وحشت میكرد با خویش 

ماموران گمرك در اینجا . اوروپوس النھ فروشندگان حیلھ گر است: ((در توصیف آن، چنین میگوید
بیشتر مردم آن خشن و . فرومایگي در پوست و گوشت آنان ریشھ كرده است. حرصي بیمانند دارند

مسافر اگر از اوروپوس بھ جنوب .)) س راندھاندبدرفتارند، زیرا مردمان ظریف و تربیت یافتھ را پ
میگرایید، با یك عده شھر نزدیك بھ یكدیگر برخورد میكرد، مانند رامنوس، آفیدنا، دكلیا، آخارناي، 

آخارناي، . دكلیا در جنگھاي پلوپونزي بھ عنوان محلي استراتژیك شناختھ شد. ماراتون، و براورون
  ھاي  در پرتو یكي از نمایشنامھ

ري فعال بود، و مجسمھاي از آرتمیس، كھ اورستس و ایفیگنیا از شبھ جزیره تاوروس آورده شھ
كثیري از مردم آتیك ھر چھار سال یك بار بھ آنجا میشتافتند و در ; بودند، در معبد آن شھر قرار داشت

ي و مسافر، پس از ترك این شھرھا و گذر از پراسیا. جشن آرتمیس یا برائورونیا شركت میكردند
الئوریون محض كانھاي نقره و موقعیت . توریكوس، بھ ناحیھ الئوریون، سپس بھ سونیون میرسید

سونیون، كھ در انتھاي شبھ جزیره واقع است، دریانورداني را كھ در راه ; جنگي خود مورد توجھ بود
در ساحل باختري آتیك، . رب النوع پوسیدون نذري داشتند بھ معبد بزرگ خود جلب میكرد

آنسوتر، الئوسیس . موطن آیاس و اوریپید، قرار داشت ساالمیس،آنافلوستوس، و پس از آن جزیره 
شھري كھ از لحاظ دمتر، االھھ كشاورزي، و مناسكي كھ بھ افتخارش برپا میشد، مقدس بود و بندر 

كاالھاي سراسر مدیترانھ، بھ میانجي این بندر مستحكم كھ پیش از تمیستوكلس بھ . ایئوس واقع بودپیر
دشواري زراعت در آتیك، نزدیكي ھمھ بخشھاي . ارزش آن پي نبرد، در اختیار مردم آتن قرار گرفت

  . ھاي مناسب، مردم آتیك را بھ بازرگاني كشاند آتیك بھ دریا، و فراواني بندرگاه
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گانان در پرتو دالوري و ابتكار خود بازارھاي اژه را در انحصار خود گرفتند، و دارایي و بازر
  . نیرومندي و فرھنگ آتن در عصر پریكلس از ھمین امپراطوري بزرگ بازرگاني پدید آمد

  آتن در عھد حكومت متنفذان  -2

پیش از این گفتھایم كھ بھ . شھرھاي آتیك نھ تنھا آتن را احاطھ كرده بودند، بلكھ بدان بستگي داشتند
در ھشت  .بخشیدگمان یونانیان، تسئوس بھ شھرھاي آتیك نظام سیاسي یگانھ و پایتخت واحدي 

ھاي ھومتوس و پنتلیكوس و پارنس، شھر آتن از گسترش ارگي  كیلومتري بندر پیرایئوس، و بین كوه
قدرت در . كھ موكناییان كھن ساختھ بودند بھ وجود آمد، و مالكان زمینھاي آتیك در آن سكنا گرفتند

را متزلزل اینان، در مواقعي كھ پایھ امنیت بالد خویش . دست خاندانھاي كھن و مالكان بزرگ بود
میدیدند، بھ سلطھ یك پادشاه رضا میدادند، ولي بھ ھنگام آرامش، بھ شیوه ملوك الطوایف بھ سر 

كرد و چون  خود را قرباني مھاجمپس از شاه كودروس، كھ بھ ھنگام دفاع در برابر دوریان . میبردند
قھرماني مرگ را پذیرا شد، بزرگان شھر اعالم داشتند كھ كسي شایستھ جانشیني او نیست، و بھ جاي 

  پادشاه براي خود یك 

    

  

، مدت 752در سال . این آرخون مادام العمر عھده دار حكومت بود. برگزیدند) سركرده(آرخون 
، این مدت را بھ یك سال تنزل 683ر سال سال محدود گردانیدند و سپس، د 10حكومت آرخون را بھ 

دیگري ; سال بھ نام یكي از آن نھ نامگذاري میشد. دادند و بعدا قدرت را میان نھ آرخون تقسیم كردند
یكي دیگر از آنان سرداري لشكر، و ; نام میگرفت)) پادشاه((كھ تنھا بر امور دیني ریاست داشت، 

در آتن نیز مانند اسپارت و روم، پایان یافتن رژیم . دشش تن دیگر قانونگذاري را بر عھده داشتن
پادشاھي بھ منزلھ پیروزي مردم یا گامي بھ سوي دموكراسي نبود، بلكھ بھ منزلھ بازگشت قدرت ملوك 
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. الطوایف بود این نیز یكي دیگر از نوسانات تاریخي میان حكومتھاي منطقھاي و حكومت مركزي بود
البتھ لغت . شاه گرفتند و فقط مقام كھانت را براي او باقي گذاشتنددر نتیجھ، ھمھ قدرتھا را از 

. در قانون اساسي آتن دوام آورد، ولي این كلمھ دیگر بر معني حقیقي خود داللت نمیكرد)) پادشاه((
آري، صاحبان نفوذ چھ بسا نھادھاي اجتماعي را دگرگون یا نابود میكنند، بدون آنكھ نام آنھا را از بین 

   .ببرند

در دوره حكومت آنان، مردم از لحاظ سیاسي بھ سھ . حكومت آتیك مدت پنج قرن در دست اشراف بود
 طبقھ سواران كھ مالك اسب بودند و میتوانستند، براي جنگ، سوار نظام تدارك: طبقھ تقسیم میشدند

; طبقھ گاوداران كھ ھر یك داراي دو گاو بودند و براي تشكیل پیاده نظام سنگین آمادگي داشتند ;كنند
تنھا دو طبقھ نخست شارمند بھ شمار . ھاي سبك پیاده را تشكیل میدادند طبقھ كارگران مزدور كھ دستھ

پس از سر آمدن دوره  آرخونھا،. میآمدند، و حكام و قضات و كاھنان از طبقھ سواران انتخاب میشدند
حكومت خود، در صورتي كھ در ایام تصدي رسوایي بھ بار نیاورده و خوشنامي خود را از دست 

این شورا شامگاھان در . در میآمدند) بولھ(نداده بودند، بھ عضویت دایمي شوراي روساي قبایل 
حتي در دوران . كم میراندآریوپاگوس یا تپھ آرس برپا میشد و آرخونھا را انتخاب میكرد و بر كشور ح

سلطنت نیز این شورا اقتدارات شاه را محدود میكرد، و حاال، در دوران حكومت اقلیت متنفذ، این 
  . شورا ھمانند شوراي روم سلطھ كامل داشت

طبقھ اول اشراف بودند كھ در شھرھا در : سكنھ آتن از لحاظ اقتصادي ھم بھ سھ طبقھ تقسیم میشدند
دگان و كارگران مزدور زمینھاي آنان را میكاشتند و بازرگانان داراییھاي نقدي آنان تجمل میزیستند بر

طبقھ دوم پیشھ وران و صنعتگران و بازرگانان و كارگران آزاد را شامل میشد ; را بھ كار میانداختند
د چون بر اثر كوچنشیني بازارھایي براي داد و ست. كھ، از لحاظ ثروت، پس از اشراف قرار داشتند

فراھم آمد و بازرگاني بھ بركت ضرب سكھ رونقي بیشتر یافت، این طبقھ قوام گرفت و در عصر 
سولون و پیسیستراتوس در حكومت رخنھ كرد و در عصر كلیستنس و پریكلس بھ اوج اقتدار خود 

 فقیرترین طبقھ،; كارگران اكثر از مردمان آزاد بودند و بردگان اقلیتي كوچك محسوب میشدند. رسید
اینان زارعین كوچكي بودند كھ میبایست با خست زمین و طمع رباخواران . كارگران كشاورزي بودند

  . و اشراف زمیندار دست و پنجھ نرم میكردند و دل خوش میبودند كھ بھ داشتن تكھ زمیني مفتخر ھستند

ھ ھمسران آنان برخي از كشاورزان فقیر، در گذشتھ، زمینھاي وسیع در تملك داشتند، ولي بدان سبب ك
پربارتر از زمینھا بودند، زمینھا، در نتیجھ تقسیم در میان فرزندان متعدد، رفتھ رفتھ بھ صورت 

مالكیت اشتراكي زمین توسط طایفھ و خانواده پدر ساالر از بین میرفت و . قطعات كوچك درآمد
آنكھ زمینھا كوچك بعد از . حصار و گودال و پرچین، ظھور مالكیت حسودانھ فردي را مشخص میكرد

و زندگي روستایي متزلزل شد، بسیاري از كشاورزان بھ رغم جرایم و منع قانوني زمینھاي خود را 
برخي . فروختند و راھي آتن و شھرھاي كوچكتر شدند تا بھ تجارت و صنعت و كارگري مشغول شوند

رفتند و قسمتي از محصول دیگر كھ از عھده وظایف مالكیت بر نمیآمدند، امالك اشراف را بھ اجاره گ
كساني دیگر در محلھاي خود ماندند و چندي با وامگیري . را بھ عنوان كارمزد خود دریافت داشتند

. دوام آوردند و سپس ناگزیر زمینھاي خود را بھ بستانكاران واگذاشتند و خود مزدور آنان شدند
ھ سنگي روي زمین رھني بستانكاران تا دریافت بدھي خود مالك زمین محسوب میشدند و تخت

در نتیجھ، بتدریج خرده مالكي كمتر، كشاورزان . میگذاشتند تا بدین وسیلھ مالكیت خود را اعالم دارند
ھمھ زمینھا بھ عدھاي قلیل تعلق یافت، و ((بھ گفتھ ارسطو، . آزاد قلیلتر، و مالكان عمده افزونتر شدند

ر معرض فروش گذارده شدند، زیرا قادر بھ كشتكاران و زنان و فرزندان آنان بھ صورت برده د
بازرگاني خارجي و تبدیل معامالت پایاپاي بھ داد و ستد .)) بازپرداخت وام یا اجاره بھاي خود نبودند

ھاي فالحتي آنان از عھده  پولي بھ نوبھ خود لطماتي دیگر بر كشاورزان وارد آورد، زیرا فراورده
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وارد میشد بر نمیآمد و با بھاي مناسب بھ فروش نمیرسید، رقابت با محصوالت فالحتي كھ از خارج 
در حالي كھ خود آنان ناگزیر از خرید مصنوعاتي بودند كھ بھاي آنھا ھر سالھ، بھ سبب عواملي كھ از 

از اینھا گذشتھ، خشكسالي، كثیري از كشاورزان را میكشت . كنترل خریداران بر كنار بود، باال میرفت
سرانجام، تنگي زندگي در آتیك بھ جایي كشید كھ مردم جنگ را . یاه مینشانیدو كثیري را بھ خاك س

جنگ، ھر چھ بود، احتماال بھ تصرف زمینھاي . براي خود نعمتي شمردند و با آغوش گشاده پذیرفتند
  . جدید میانجامید و معموال از شماره دھانھایي كھ براي غذا باز بود، میكاست

كھ موانع قانوني در راه خویش نمیدیدند، در جریان سودجویي چندان  در شھرھا، مردم طبقھ میانھ،
قیمت . پیش میرفتند كھ باعث عسرت كارگران آزاد میشدند و تدریجا آنان را با بردگان برابر میساختند

زور بازو آن قدر پایین آمد كھ مردم مرفھ با دیده تحقیر بھ كار بدني نگریستند و كار یدي نمودار 
غالت را كھ قوت مردم بود بھ خارج . ر ثروت روزافزون بازرگانان رشك میبردندبندگي و دو

  . میفرستادند و در نھایت، زیر لواي قانون قرض، خود اھالي آتن را ھم بھ فروش رساندند

م  ق 620دراكون تقریبا بھ سال . قوانین دراكون چند صباحي مردم را بھ رفع تباھیھا امیدوار كرد
بنابر آنچھ ما . براي اولین بار، تدوین یك روش قانوني شد تا نظم را بھ آتیك بازگرداندمامور تنظیم و، 

از آن قوانین میدانیم، اساسیترین پیشرفت قوانین دراكون، توسعھ نسبي امكانات براي احراز مقام 
در ھمچنین حق قصاص را كھ تا آن زمان، بنابر رسم تالفي، . آرخوني در میان ثروتمندان نوپا بود

اما، براي آنكھ . قانون اخیر جدا اصالحي اساسي بود. صالحیت خانواده بود، بھ مجلس سنا واگذاشت
از این رو، بعد از آنكھ با . طالبان قصاص را بھ قبول آن وادارد، ناچار از وضع مجازاتھاي سخت شد

در . اذھان باقي ماندپیدایش قوانین سولون قوانین دراكون لغو شد، فقط خاطره مجازاتھاي شدید او در 
واقع، دراكون رسوم خشن رژیم ملوكالطوایفي را در قانون خویش گنجانید و براي نجات دادن 

با اینكھ تا حدي دامنھ حقوق سیاسي را . وامداران و محدود كردن استثمار بینوایان گامي برنداشت
ن داد كھ قوانین را بر طبق توسعھ داد، ولي از نفوذ اشراف در كار دادگستري نكاست و بھ آنان امكا

اگر كسي . بھ طور كلي، قانون دراكون بیش از پیش مالكان را تقویت كرد. مصالح خویش تفسیر كنند
دست بھ دزدي كوچكي میزد یا در كار مسامحھ میكرد، در صورتي كھ شارمند آتیك بود، از حقوق 

   .میرسیدبھ ھالكت . و اگر برده یا بیگانھ بود. مدني محروم میشد

م، كینھ بینوایان علیھ ثروتمندان كھ كامال از پشتیباني قانون برخوردار بودند  در اواخر قرن ھفتم ق
ھر جا  ;برابري پدیدھاي غیرطبیعي است. سخت تحریك شد و اوضاع آتن بھ سر حد انقالب كشیده شد

توانایي و ھوشیاري آزاد باشد، نابرابري باید آنچنان رشد كند كھ تا باالخره با فقر عمومي ناشي از 
انباشت سرمایھ در آغاز . برابري و حریت قرین نیستند، دشمن یكدیگرند. جنگ طبقاتي از بین برود

اختالف : ((گویدپلوتارك در این باره می. امري ضروري است، ولي در پایان امري مھلك میشود
ثروت میان غني و فقیر بھ اوج خود رسیده بود و بھ نظر میرسید كھ شھر در اوضاع خطرناكي بھ سر 

فقرا .)) میبرد، و ھیچ وسیلھاي براي جلوگیري از اغتشاش وجود نداشت، مگر یك قدرت استبدادي
ھاي فاسد  است و دادگاه میدیدند كھ ھر سالھ وضع آنان بدتر میشود و حكومت و ارتش در دست اربابان

توانگران كھ دیگر . پس، براي تعدیل ثروت، آماده قیام شدند. ھمواره بر ضد ایشان راي میدھند
و در برابر . نمیتوانستند با قوانین جاري قروض خود را وصول كنند، بھ قوانین پیشین توسل جستند

تمدن ایشان را ھم تھدید میكردند، بھ دفاع ھا، كھ نھ تنھا اموال آنان، بلكھ نظام اجتماعي و دین و  توده
  . برخاستند
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مردي بھ نام سولون بھ پا خاست و، : در بحبوحھ این كشاكش، حادثھاي عجیب و باورنكردني روي داد
بدون جبر یا حتي سخنان شدیداللحن، ثروتمندان و فقرا را بھ نحوي یكسان قانع كرد كھ اختالفات 

این سازش در آتن بھ طوري صورت گرفت كھ نھ . لھ دھند و با یكدیگر سازش كنندموجود را فیص
. تنھا از ھرج و مرج جلوگیري كرد، بلكھ نظم سیاسي و اقتصادي نویني بھ جاي نظام پیشین نشانید

  . براستي نھضت سولون یكي از معجزات امیدبخش تاریخ بود

او . انھابود و نسبش بھ پادشاه كودروس میرسیدپدر سولون از طبقھ اشراف و از پاك خونترین خاند
مادرش با مادر پیسیستراتوس، جبار معروف كھ ابتدا از . خود نسب خویش را تا پوسیدون برمي شمرد

سولون در جواني با . قوانین سولون سرپیچي كرد، ولي بعد بھ تحكیم آنھا پرداخت، خویشاوندي داشت
سر داد و، مانند )) عشق یوناني((شعر سرود و نغمھ : دتمام نیرو از زندگي دوران خود بھره بر

در میانھ عمر، . تورتایوس، با شعر خود مردم را بھ ھیجان آورد و بھ جنگ و فتح ساالمیس كشانید
: اعالم كرد. اشعارش مبھم و بیروح، ولي اندرزھایش نیكو شد. اخالقش، برخالف شعرش، بھبود یافت

ندند، و در عین حال كساني كھ از آنان بھترند، در تنگدستي بھ سر بسیاري از مردم ناشایست ثروتم((
با این وصف، ما حاضر نیستیم كھ آنچھ داریم بھ آنان دھیم و ثروت آنان را بستانیم، زیرا از . میبرند

ثروت توانگران از ثروت آن كھ فقط مالك معده و ریھ و .)) این دو یكي ماندني است و دیگر رفتني
. آفرین و لطف جواني و وجودي ھماھنگ با تنوعات حیات است، گرانتر نیست دست و پاي لذت

سولون، با وجودي كھ در قوانین خود سكوت در برابر شورش را جنایت دانست، عمال در برابر 
ھایي را كھ سبب  با اینھمھ، سولون كارھا و شیوه. شورشي كھ در آتن روي داد بیطرفي پیش گرفت

  . ر فقرا میشد منع كردتفوق روزافزون اغنیا ب

سولون .)) ثروتش را بھ سبب سخاوت خود از دست داد((اگر قول پلوتارك را قبول كنیم، پدر سولون 
ھاي وسیعي در زمینھ تجارت كسب كرد و  بھ تجارت پرداخت و از سوداگران كامروا شد و تجربھ

در سال . ستكاري شھره شدكردارش با گفتارش ھمنوا بود و بھ در. گذارش بھ نواحي دوردست افتاد
سال بیشتر نداشت، نمایندگان طبقات متوسط نزد او آمدند و از  45یا  44، كھ ھنوز جوان بود و 594

بھ او اختیار تام دادند كھ آتش جنگ طبقات را فرو نشاند و ; او خواستند تا منصب حكومت را بپذیرد
طبقات باال ھم، با این اعتقاد كھ ثروتمندي  .قانون اساسي جدیدي براي كند و ثبات دولت را بازگرداند

  . چون او الزاما مردي محافظھ كار خواھد بود، با بیمیلي بھ حكومت و اصالحات او تن دادند

چون قدمي براي تقسیم مجدد . نخستین مساعي او ساده، اما از لحاظ اصالحات اقتصادي مھم بودند
ي كھ اگر دست بھ این كار میزد، جنگي داخلي در اراضي برنداشت، افراطیان را نومید كرد، در حال

او، براساس اصل . میگرفت كھ یك نسل تمام طول میكشید و اختالفات و جنگ طبقاتي را تشدید میكرد
ھمھ وامھایي را كھ ((، ھمان طور كھ ارسطو میگوید، ))برداشتن تعھدات((معروف خود یعني اصل 

ھمھ اراضي آتیك را از گرو درآورد و،  .انداختاعتبار ، از ))مردم بھ یكدیگر یا بھ دولت داشتند
عالوه بر این، كساني را كھ بھ سبب عجز از پرداخت وام برده شده بودند آزاد كرد و حتي افرادي را 

رده شده بودند، بازخرید و آزادي بخشید و از آن پس این گونھ كھ بھ عنوان برده فروختھ و بھ خارج ب
این دیگر ناشي از ویژگیھاي بشري بود كھ برخي از دوستان او، چون از . برده سازي را ممنوع كرد

تصمیم او براي الغاي دیون باخبر شدند، اراضي پھناوري را بھ رھن گرفتند و بعدا، بدون پرداخت 
ارسطو مینویسد كھ كساني از این كار بھ ثروتھاي ھنگفت . ه داشتندحق رھن، آن اراضي را نگا

پس، سولون بھ مسامحھ یا . رسیدند، ولي ثروتھاي خود را از میراث نسلھاي پیشین قلمداد كردند
ولي بزودي مردم دریافتند كھ سولون خود از طلبكاران بوده و از آن قانون زیان . سودجویي متھم شد

ف، توانگران دھان بھ اعتراض گشادند و گفتند كھ قوانین سولون وسیلھ مصادره با این وص. برده است
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لیكن بیش از ده سال از صدور آن قوانین نگذشتھ بود كھ آتنیان، تقریبا باالتفاق، . اموال اغنیاست
  . اصالحات سولون را وسیلھ پیشگیري از انقالب خونین خواندند

اما، چنانكھ ارسطو نوشتھ . شني و با قاطیعت نظر داددرباره سایر اصالحات سولون نمیتوان برو
ھاي آرگوس را، كھ بھ امر فیدون ضرب شده و تا آن زمان در آتیك رایج بود،  است، سولون سكھ
دراخما بود، با صد دراخما برابر  73ھاي ائوبویا را رواج داد و مینا را، كھ معادل  منسوخ كرد و سكھ

سولون مقرر داشت كھ : ((گفتھ است; بیان پلوتارك در این باره از بیان ارسطو رساتر است .شمرد
مینا، بھ جاي ھفتاد و سھ دراخما، بھ صد دراخما تسعیر شود و بدین ترتیب، ھر چند مقدار پولي كھ 

وض كالني این امر بھ نفع كساني شد كھ میبایست قر. مبادلھ میشد تغییر نكرد، ولي ارزش آن پایین آمد
فقط آدم مطبوع و .)) و در عین حال، ضرري نیز متوجھ بستانكاران نكرد; را پرداخت میكردند

سخاوتمندي چون پلوتارك میتوانست تورمي ابداع شك، در برخي موارد، نیمي از یك قرص نان بھتر 
   .است از ھیچ

پایدارتر از این اصالحات اقتصادي، احكامي تاریخي است كھ بھ موجب آن قوانین سولون بھ وجود 
مقرر شد كھ زندانیان آزاد شوند و ھر . در مقدمھ این قوانین، حكم عفو عمومي بھ چشم میخورد. آمدند

یھ حكومت نبود، میتوانست بھ كسي كھ بھ جرمي سیاسي تبعید شده بود، بھ شرط آنكھ جرم او توطئھ عل
سولون بھ طور صریح یا ضمني بیشتر قوانین دراكون را منسوخ و فقط قانوني را . محل خود بازگردد

قوانین سولون ھمھ مردم آزاد آن سرزمین را بدون استثنا . كھ مخصوص كیفر قاتالن بود ابقا كرد
ان شدند، و كیفرھاي واحدي درباره اغنیا و فقرا بھ طور مساوي مقید بھ قوانین یكس. دربرگرفت

چون سولون دانست كھ نمیتواند نقشھ اصالحات خود را جز بھ كمك بازرگانان و . ھمگان معمول شد
صنعتگران و سھیم كردن آنان در امور دولت اجرا كند، اھالي آتیك را بر حسب دارایي بھ چھار گروه 

ایشان كساني بودند كھ درآمد سالیانھ آنان برابر  ، و))دارندگان پانصد پیمانھ((گروه اول : تقسیم كرد
گروه دوم كساني بودند كھ درآمد آنان بھ سیصد تا پانصد ; پانصد پیمانھ از محصوالت كشاورزي بود

گروه چھارم ; گروه سوم مردمي بودند كھ درآمد آنان بین دویست تا سیصد پیمانھ بود; پیمانھ میرسید
ھ حرمت اجتماعي فرد و ھمچنین مقدار مالیات او ھم از روي ھمین درج. شامل سایر مردم آزاد میشد

سھ گروه اول و . گروھبندي تعیین میشد، و بدون پرداخت مالیات از حرمت اجتماعي نیز محروم بود
بار از درآمد سالیانھ خود مالیات میدادند، و مالیات امالك در واقع  5و  10و 12دوم و سوم بترتیب 

آرخونھا . ولي گروه چھارم از پرداخت مالیات مستقیم معاف بود. مد تدریجي بودنوعي مالیات بر درآ
و فرماندھان ارتش تنھا از گروه اول انتخاب میشدند، افراد گروه دوم فقط حق داشتند كھ براي مشاغل 

اداري پایینتر و سواره نظام انتخاب شوند، گروه سوم منحصرا بھ خدمت نظام سنگین اسلحھ گمارده 
این گروھبندي بي نظیر اصل قرابت . ، و گروه چھارم فقط میتوانست جزو سربازان ساده درآیدمیشد

را، كھ مبناي سازمان پیشین جامعھ و حكومت اشراف بود، ضعیف كرد و دولتي را بھ وجود آورد كھ 
. رفتبر مبناي درجھ افتخار و مقام، یا بھ عبارت سادھتر، بر مبناي میزان مالیات بردرآمد شكل میگ

  . ھاي یوناني برقرار شد م، حكومتھاي مشابھي در اكثر كوچگاه در قرن ششم و قسمتي از قرن پنجم ق

قوانین سولون مجلس سناي سابق، یعني مجلس آریوپاگوس، را در راس دولت ابقا كرد، با این تفاوت 
درھاي آن را بھ  كھ آن را از انحصار متنفذان قدیم بیرون آورد و قلمرو قدرت آن را محدود كرد و

با این وصف، مجلس سنا ھنوز داراي اقتدارات بسیار بود و بر رفتار . روي تمام افراد طبقھ اول گشود
بعد از مجلس سنا، شورایي مركب از چھار صد عضو بود، و . مردم و دیوانساالران نظارت میكرد

رسیدگي، و آماده كردن  انتخاب،. ھر یك از چھار قبیلھ جامعھ صد عضو براي آن انتخاب میكردند
سولون، چھ بسا . اموري كھ میبایست مورد رسیدگي مجمع عمومي قرار گیرد، بھ عھده این شورا بود

از روي خیراندیشي و آینده نگري، در وراي این روبناي حكومت متنفذان كھ مایھ خرسندي قدرتمندان 
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كلسیا را كھ در عصر ھومر وجود مجمع ا. بود، سازمانھایي پدید آورد كھ اساسا دموكراتیك بودند
این مجمع، كھ ھمھ اعضاي جامعھ حق . داشت، احیا كرد و بھ صورت مجمع عمومي جدیدي درآورد

عضویت آن را داشتند، ھر سالھ از میان كساني كھ صاحب پانصد پیمانھ درآمد بودند، آرخونھا را، كھ 
یگزید و حق داشت، ھر وقت بخواھد، تا آن زمان از طرف مجلس سنا بدین منصب تعیین میشدند، برم
ھنگامي كھ مدت خدمت آرخونھا بھ . دیوانساالران را استیضاح و حتي بھ دادگاه جلب و مجازات كند

سر میرسید، مجمع رفتار آنان را در مدت خدمت مورد سنجش قرار میداد و، اگر میخواست، 
مھمتر، ھر چند در ظاھر امر نشان  از اینھا. میتوانست آنان را از حق عضویت مجلس سنا محروم كند

نمیداد، این بود كھ پایینترین طبقھ در میان شارمندان، ھمتراز طبقات باال، حق شركت در قرعھ كشي 
براي مجلس ھلیایا را داشتند این مجلس، مجلسي بود از شش ھزار عضو، یك ھیئت منصفھ كھ 

این مجلس . نایت و خیانت، رسیدگي میكردندھاي مختلف تشكیل میدادند و بر تمام موارد، مگر ج دادگاه
: ارسطو در این باره میگوید. ھمچنین بھ تقاضاي تجدیدنظر در احكام قضات نیز رسیدگي میكرد

برخي گمان میكنند كھ سولون عمدا بھ قوانین خود صورتي مبھم داد تا عامھ مردم، با استفاده از ((
پلوتارك سخن ارسطو را ادامھ میدھد .)) سترش دھندنیرویشان در قوه قضاییھ، نفوذ سیاسي خود را گ

از آنجا كھ قوانین جوابگوي حل اختالفات نبود، تمام موارد اختالف را میبایست نزد : ((و میافزاید
ھاي مردمي قدرتي  درخواست تجدیدنظر از دادگاه.)) قضات میبردند، كھ در واقع اربابان قانون بودند

  . اختمان دموكراسي در آتن درآمدبود كھ بعدھا بھ صورت ابزار س

سولون بر این قوانین اصلي، كھ در تاریخ آتن از مھمترین قانونھا بھ شمار میروند، پارھاي مقررات 
در وھلھ اول تملك فردي را، كھ از . نیز افزود كھ جوابگوي مسائل كم اھمیتتر در زمان خودش بود

داراي فرزنداني بود، میبایست پیش از مرگ  اگر مردي. دیدگاه سنن اعتبار داشت، قانوني شناخت
اگر كسي فرزند نداشت، میتوانست اموال خود را، كھ سابقا پس از . خود اموالش را بین آنان تقسیم كند

حق وصیت و قانون آن در آتن بھ وسیلھ . او بھ طایفھاش میرسید، بھ ھر كس كھ بخواھد واگذار كند
ود، بھ قصد رونق دادن تجارت و صنعت، ھمھ خارجیاني سولون، كھ خود كاسب ب. سولون آغاز شد
ھاي خود براي اقامت بھ آتن میآمدند و در حرفھاي مھارتي داشتند از حق تابعیت آتن  را كھ با خانواده
میخواست با ; بھ حكم او، صدور محصوالت زراعتي غیر از روغن زیتون ممنوع شد. برخوردار كرد

ھاي صنعتي سوق  ت زراعتي زاید باز دارد و آنان را بھ حرفھاین عمل مردم را از تولید محصوال
قانوني وضع كرد تا فرزند مجبور نباشد از پدري كھ بھ وي حرفھ خاصي نیاموختھ است حمایت . دھد
بھ نظر سولون، برخالف نظر آتنیھاي بعد، صنعتكاري خود از شرف و افتخار واالیي برخوردار . كند
  . بود

بیكاري مستمر ; در قلمرو خطیر اخالق و آداب و سنن عمومي ھم سر باز نزد سولون از قانونگذاري
. بھ كسي كھ بھ ھرزگي میزیست، اجازه نمیداد كھ در مجلس آتن سخن گوید. را جرم شمرد

ھاي مجاز، كھ تحت نظارت و مراقبت  روسپیخانھ. روسپیگري را قانوني كرد، ولي بر آن مالیات بست
. ھا معبدي براي االھھ عشق، آفرودیتھ، برپا ساخت با عواید روسپیخانھ. رددولت بودند، بھ وجود آو

یكي از معاصران او، كھ ظاھرا با لكي، مورخ مشھور ایرلندي، ھمعقیده بوده است، در مدح سولون 
آفرین بر تو اي سولون، تو زنان روسپي را براي استفاده شھر و بھ سود اخالق : ((چنین سروده است

از جوانان نیرومند است خریداري كردي، و اگر قانون حكیمانھ تو نبود، این جوانان شھري كھ پر 
براي كسي كھ بھ ناموس زني آزاد تجاوز كند، صد دراخما جریمھ قرار .)) گرفتار زنان نجیب میشدند

جھیز . داد و مقرر داشت كھ مردم اگر مردي زناكار را در حین عمل دستگیر كنند، در دم او را بكشند
عروسان را محدود كرد، زیرا عالقھ داشت كھ انگیزه ازدواج دوستي متقابل زن و شوھر و تمایل آنان 

از او خواستھ شد كھ قانوني براي . زنان را از داشتن بیش از سھ جامھ نھي كرد. بھ فرزندآوري باشد
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: خ گفتسختگیري نسبت بھ افراد مجرد وضع كند، لیكن او این درخواست را نپذیرفت و در پاس
بدگویي از مردگان را بزه شمرد، و ھمچنین بدگویي از زندگان را .)) زنداري، باري سنگین است((

اما البتھ نتوانست زبان مردم آتن را ببندد، . ھا و ادارات و میدانھاي بازي جرم دانست در معابد و دادگاه
  . دموكراتیك بود زیرا در آن زمان ھم، مثل عصر ما، بدگویي و سخنچیني از لوازم جامعھ

وي حق تابعیت آتن را از كساني كھ در ایام آشوب و اغتشاش بیطرفي پیش گیرند سلب كرد، زیرا 
برپا كردن . معتقد بود كھ سھل انگاري مردم نسبت بھ امور اجتماعي منجر بھ نابودي دولت میشود

مقدار كاالیي را كھ باید جشنھاي عظیم و قربانیھاي پرھزینھ و نوحھ سرایي طوالني را تحریم كرد و 
از اینھا باالتر، قانون عادالنھ و سودمند دیگري وضع كرد كھ، . ھمراه اموات دفن شود، محدود كرد

بھ موجب این قانون، دولت موظف بود كھ ; در طول نسلھاي متمادي، سرچشمھ شجاعت آتنیان شد
  . فرزندان شھیدان جنگھا را بھ ھزینھ خود پرورش دھد

. كھ سولون براي قانونشكنان تعیین كرد، نسبت بھ كیفرھاي مورد نظر دراكون، خفیف بودمجازاتھایي 
بھ ھر یك از اعضاي جامعھ حق داد كھ بر ضد كسي كھ بھ نظر ایشان مرتكب جنایتي شده است، اقامھ 

خود از این رو قوانین . میخواست مردم قوانین او را درست دریابند و از آنھا پیروي كنند. دعوي كنند
ھا یا منشورھاي چوبیني كھ چرخانده و خوانده میشدند  را، در مقر حاكم دیني شھر، روي استوانھ

  . نوشت

برخالف لوكورگوس و مینوس و حموربي و نوما، بھ ھیچ روي ادعا نكرد كھ خدایي از خدایان این 
قوانین را بر او فرو فرستاده است، و این عمل نیز بیانگر خصوصیات آن زمان، آن شھر، و آن مردم 

پایگاھي (( چون از او خواستند كھ خود را دیكتاتور دایمي كند، امتناع كرد و گفت كھ دیكتاتوري. است
آزادیخواھان تندرو او را انتقاد كردند .)) بس نیكوست، ولي براي فرود آمدن از آن راھي وجود ندارد
و محافظھ كاران بر او خرده گرفتند كھ ; كھ میان مردم، از لحاظ ثروت و قدرت، تساوي برقرار نكرد

تي دوستش، آناخارسیس، ح. عامھ مردم را از حقوق سیاسي برخوردار كرد و بر مسند قضا نشانید
خردمند سكایي، قانون جدید را بھ باد تمسخر گرفت و مدعي شد كھ بر اثر قوانین او، خردمندان 

  . داوري میخواھند و ابلھان بھ داوري میپردازند

بھ نظر آناخارسیس، برقراري عدالت پایدار در میان مردم میسر نیست، زیركان قادرند ھر قانوني را 
از این گذشتھ، قانون ھمانند تار عنكبوت است . د كھ منطبق بر مصالح خاص آنان شودچنان تاویل كنن

سولون تمام انتقادھا را بھ جان و دل . كھ مگس كوچك را میگیرد و بھ حشرات بزرگ راه فرار میدھد
 از او سوال شد كھ آیا آنچھ براي مردم آتن آورد، بھترین. پذیرفت و بھ نقص قوانین خود اعتراف كرد

سولون، براي ھمساز .)) نھ، بلكھ بھترین قوانیني است كھ میتوانستند بپذیرند: ((قوانین است جواب داد
از این رو، از . ھاي متخالف، میانھ روي پیش گرفت و توانست دولت را پابرجا نگاه دارد كردن گروه

و دانست، اما لحاظ اتخاذ سیاست اعتدال یا میانھ روي، میتوان او را یكي از طرفداران ارسط
كھ )) در ھیچ كار افراط مكن((بنا بر روایات كھن، شعار . طرفداري كھ قبل از ارسطو میزیستھ است

)) حكماي ھفتگانھ((ھمھ یونانیان سولون را یكي از . بر معبد آپولون در دلفي نقش شده است، از اوست
  . خود میشمارند

زیرا، با وجود ھزاران تغییر كھ در آتن بھ وقوع . دوام آوردن قوانین سولون بھترین گواه دانش اوست
پیوست، و با وجود استبدادھا و انقالبھایي كھ در آن ناحیھ درگرفت، پس از پنج قرن، سیسرون 

در ھر حال، كار سولون، از نظر . توانست ادعا كند كھ قوانین وي ھنوز در آتن پابرجا مانده است
چون از او . متناقض، و آغاز سلطھ قوانین مدون دایمي بودقضایي، نشان پایان سلطھ احكام بي اساس، 
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موقعي كھ مردم از فرمانروایان اطاعت : ((سوال شد كھ حكومت چھ موقعي استوار میشود، پاسخ داد
سولون با قوانین خود برزگران آتیك را از قید رقیت آزاد كرد و یك .)) كنند و فرمانروایان ھم از قانون

آورد كھ، در نتیجھ مالك شدن زمین، در طي نسلھاي بسیار از آزادي آتن دفاع  طبقھ زمیندار بھ وجود
در پرتو قوانین سولون، . در پایان جنگ پلوپونز، وقتي جز پنج ھزار تن واجد شرایط بودند. كردند

تجارت و صنعت از قیود سیاسي و موانع مالي آزاد شد، وبدین سبب پیشرفتي عظیم دست داد كھ در 
حكومت اشرافي جدید كھ مبتني بر ثروت . ن پیشواي تجاري حوزه دریاي مدیترانھ گشتسایھ آن آت

ھمچنین تعلیم و تربیت را ترغیب . بود، استعدادھاي اشخاص را بر میانگیخت و بھ نسب كاري نداشت
  . میكرد و از لحاظ مادي و معنوي راه اعتالي فرھنگي عصر طالیي یونان را گشود

بھ شصت و شش سالگي رسید، پس از بیست و دو سال، از مقام خود دست  572چون سولون در سال 
پس از آن، بھ . ولي از دیوانیان قول گرفت كھ قوانین او را، بي تغییر، تا ده سال بھ كار بندند. كشید

قصد كسب اطالع از تمدن مصر و خاور، بھ مسافرت پرداخت، و ظاھرا در ھمین اوان بود كھ جملھ 
بھ گفتھ .)) من رو بھ پیري میروم، ولي پیوستھ چیزي میآموزم: ((ظھار داشتمعروف خود را ا

گفتھ شده است كھ او داستان قاره گمشده . پلوتارك، تاریخ مصر را نزد كاھنان مصري فرا گرفت
آتالنتیس را از كاھنان مصري شنید و، از جریان آن، یك داستان حماسي نیمھ تمام پرداخت و بدان 

از مصر بھ قبرس رفت و براي . ل بعد افالطون خیالپرداز را مجذوب خود كردوسیلھ دویست سا
ھرودوت و پلوتارك . قوانیني وضع كرد #شدشھري كھ بھ افتخار او تغییر نام داد و بھ سولوي موسوم 

مكالمھ او را با كرزوس، شاه لیدیا، در ساردیس توصیف كردھاند و گفتھاند كھ این شاه ثروت اندوز از 
  . پرسید كھ آیا سولون او را مردي سعادتمند میداند یا نھ سولون

  : سولون با بي پروایي یوناني پاسخ داد

از این رو دانش ما ھم دانشي . شاھا، خدایان نعمتھاي خود را بھ حد اعتدال بھ یونانیان ارزاني داشتھاند
بدبختیھاي فراواني را كھ ما، بھ اتكاي این دانش معتدل، . معتدل است، و نھ چون دانش واالي شاھان

ھمواره دامنگیر مردم است بھ خاطر میآوریم و از خوشیھاي موجود خود گستاخ و مغرور نمیشویم و 
زیرا سعادت در جریان زمان پایدار . از اعجاب و تحسین كامرواییھاي آدمیان خودداري میورزیم

سي را سعادتمند نمینامیم، مگر آنكھ ما ك. نمیماند، و آینده نامعلوم با امكانات گوناگون در راه است
  . خدایان سعادت او را تا آخرین روزھاي حیات برقرار بدارند

سعید دانستن كسي كھ در نیمھ راه زندگي و در میان مخاطرات است، ھمانند قھرمان شمردن 
  . كشتیگیري كھ ھنوز از میدان بیرون نیامده است، درست و مسلم نیست

، بیشتر رنگ ))سعادت غرورانگیز((ادت، یا بھ قول نمایشنویسان یونان این توصیف پسندیده از سع
و ما فقط میتوانیم بگوییم كھ این نوشتھ از گزارش ھرودوت ; حكمت دستچین شده پلوتارك را دارد

اما گفتني است كھ سخن سولون در مورد . بھتر تحریر شده است و ظاھرا ھر دو گزارش ساختھ خیالند
كرزوس را از تخت فرود آورد و با این عمل  546كوروش در سال . ق پیدا كردناپایداري او مصدا

سولون، پس از آنكھ بھ آتن بازگشت، در آخرین . احتماال كرزوس را بھ یاد اخطار حكیم یوناني انداخت
  . روزھاي زندگي، شاھد الغاي قوانین و تاسیس حكومت استبدادي و امحاي مساعي خویش بود
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ھاي ھمستیزي كھ در طول یك نسل تحت تسلط او بودند،  موقعي كھ سولون آتن را ترك گفت، گروه
آتنیان، مانند فرانسویان در عصر انقالب كبیر . ھا و كشمكشھاي سیاسي دست زدند دوباره بھ توطئھ

ولون و از كھ رھبران آن متمایل بھ س)) ساحل((جناح : فرانسھ، در سھ جناح مقتدر بھ فعالیت پرداختند
كھ زمینداران مخالف سولون آن را ھدایت میكردند، )) دشت((سوداگران مرزھا و بندرھا بودند، جناح 

كھ از عدھاي از كشاورزان و كارگران شھرھا تشكیل میشد و خواستار تقسیم )) كوھستان((و جناح 
رام مردي اشرافي بود، پیسیستراتوس با آنكھ از لحاظ خانواده و ثروت و اخالق و م. مجدد اراضي بود

پیسیستراتوس، . باز پیشوایي توده مردم را پذیرفت، چنانكھ صد سال پس از او پریكلس نیز چنین كرد
دریكي از جلسات مجلس سنا، زخمي را كھ بر تن داشت نشان داد و گفت كھ این زخم را دشمنان خلق 

  . بر او وارد كردھاند، و خواستار پاسداراني شد

نقشھ خویشاوند خود آگاه بود، بھ این درخواست اعتراض كرد و احتمال داد كھ آن سولون چون از 
زخم بھ وسیلھ خود پیسیستراتوس ایجاد شده است تا، بھ بھانھ ناایمني، پاسداراني از حكومت بگیرد و 

 اي رجال: ((پس، براي آگاھانیدن آتنیان، خطاب بھ آنان گفت. راه را براي دیكتاتوري خود ھموار كند
داناترم از آنان كھ خیانتكاري پیسیستراتوس را ; آتن، من از پارھاي از شما داناترم و از بعضي دلیرتر

اما .)) در نمییابند، و دلیرترم از كساني كھ بھ نیرنگ او واقفند و از ترس، مھر سكوت بر لب زدھاند
یسیستراتوس بزودي پ. مجلس، علي رغم این اخطار، پنجاه پاسدار براي پیسیستراتوس تعیین كرد

چھارصد تن را دور خود گرد آورد و بر آكروپولیس استیال یافت و خود را حاكم مطلق العنان آتن 
ھر یك از شما منفردا چون روباه ((سولون، بعد از اعالم نظرش براي آتنیان بھ این شرح كھ . خواند

ح و زره خود را بر در خانھ نھاد و ، سال))گام بر میدارید، اما چون اجتماع میكنید مانند غازھا میشوید
بدین وسیلھ اعالم داشت كھ دیگر بھ سیاست دلبستگي ندارد، و بقیھ عمر خود را بھ شعر اختصاص 

  . داد

موقتا متحد گشتند و پیسیستراتوس را از كشور بیرون )) دشت((و )) ساحل((قواي نیرومند دو جناح 
سازش كرد و با موافقت ضمني آن، )) ساحل((با جناح اما پیسیستراتوس در نھان ). 556سال (راندند 

وي زن . با نیرنگي كھ نظریھ سولون را درباره شعور جمعي آتنیان بھ اثبات رسانید، بھ آتن بازگشت
باال بلند و زیبایي را مسلح كرد و بھ ھیئت االھھ آتنھ درآورد و در راس سپاھیان خود وارد شھر كرد، 

). 550سال (بان شھر دوباره پیسیستراتوس را بھ قدرت رسانیده است و انتشار داد كھ االھھ نگھ
اھل شھر كمترین تردیدي نداشتند كھ این زن ھمان االھھ شھر است، : ((ھرودوت در این باره میگوید

)) ساحل((اما پیشوایان جناح .)) و در برابر او بھ سجده افتادند و بھ بازگشت پیسیستراتوس رضا دادند
با اینھمھ پیسیستراتوس ). 549سال (یدند و او را براي مرتبھ دوم از شھر خارج كردند بار دیگر شور

سال  19بازگشت و سپاھیاني را كھ براي جنگ با او گسیل شده بودند، شكست داد، و این بار  546در 
وبار در طي این مدت، سیاستھا و طرحھاي حكیمانھ او تقریبا كارھاي بي بند. در فرمانروایي باقي ماند

  . و ناپسندي را كھ بھ وسیلھ آنھا زمام حكومت را بھ دست گرفت، جبران كرد

او . شخصیت پیسیستراتوس آمیختھاي بود از عقل و فرھنگ و لیاقت اداري و جاذبھ شخصي
قادر . میتوانست علیھ دشمنان خود بیرحمانھ بجنگد، و در عین حال بآساني آنان را مورد عفو قرار دھد

پیشروترین جریانات فكري عصر خود شود، و بدون تردیدھا و واماندگیھاي روشنفكري، بود كھ وارد 
  . حكومت كند

ارسطو درباره او . خوش خلق و خوش مشرب بود و در كارھاي خود جانب مروت را رھا نمیكرد
)) .حكومت او عادالنھ بود، و در این باره بھ روش یك سیاستمدار رفتار میكرد و نھ یك جبار: ((گوید

بندرت كینھ توزي كرد، ولي مخالفاني را كھ رام نشدند از كشور تبعید، و امالك آنان را میان فقرا 
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بھ اصالح و تقویت ارتش پرداخت و ناوگاني بھ وجود آورد تا از ھر گونھ تجاوز خارجي . تقسیم كرد
نگاه داشت، و  آتن را، كھ مدتھا در ورطھ خصومتھاي طبقاتي افتاده بود، از جنگ دور. جلو گیرد

  . درفش نظم و آرامش را در آنجا برافراشت

  . از این رو گفتھاند كھ پیسیستراتوس آتن را بھ عصر طالیي كرونوس بازگردانید

مانند . پیسیستراتوس در قوانین سولون چندان دستي نبرد، و با این كار ھمھ را بھ شگفت انداخت
در عھد او آرخونھا . زرق و برق دموكراسي بیارایدآوگوستوس رومي، میدانست چگونھ استبداد را با 

ھاي مردم، و شوراي چھار صد نفري ھمچنان تشكیل  مانند سابق انتخاب میشدند، و مجلس سنا، دادگاه
تنھا تفاوت عھد او با زمان گذشتھ این بود كھ با پیشنھادات . میشدند و وظایف خود را بھ انجام میرسانند

ھنگامي كھ یكي از اھالي او را متھم بھ قتل كرد، وي در . ر موافقت میشدپیسیستراتوس بیشتر و بیشت
رفتار . ولي شاكي روي آن اتھام پافشاري نكرد. مجلس سنا حضور یافت و خواستار محاكمھ خود شد

تھیدستان از او راضیتر . پیسیستراتوس چنان بود كھ مردم در طول سالھا بھ حكومت او رضایت دادند
بھ احتمال قوي، آتن پس از سولون بھ مردي . گذشت كھ او را مایھ افتخار خود دانستندبودند و دیري ن

چون پیسیستراتوس احتیاج داشت مردي قوي و با صالبت كھ بتواند زندگي آشفتھ و سراسر اضطراب 
آتن را بھ نظم آورد و ثباتي در آن برقرار كند و مردم را بھ نظم و اطاعت، كھ براي اجتماع بشري 

یك نسل بعد، وقتي دیكتاتوري ملغا شد، عادت . استخوانبندي است براي پیكر زنده، عادت دھد چون
آري، . مردم بھ رعایت نظم و چھارچوب قوانین سولون، ھمچون میراثي براي دموكراسي باقي ماند

  . پیسیستراتوس، بي آنكھ خود بداند، قانون را از میان نبرد، بلكھ آن را تقویت كرد

مسئلھ . صادي او، بھ ھمان نحوي كھ سولون شروع كرده بود، ناظر بر رھایي مردم بودسیاست اقت
بدین شیوه، . زمین را با تقسیم مزارع دولتي و امالك اشراف تبعید شده در میان برزگران حل كرد

 در نتیجھ، آتیك در. ھزاران نفر از آتنیان كھ در خطر بیماري بودند، در زمینھاي زراعتي مستقر شدند
پیسیستراتوس، با دست زدن بھ اقدامات دامنھدار، . طي قرون متمادي از تشنجات ارضي ایمن ماند

ھاي بسیار ساخت و  راه; مثال یك رشتھ آبگذر براي شھر پدید آورد: براي نیازمندان كار فراھم كرد
ق كرد و براي مردم را براي استخراج كانھاي نقره الئوریون تشوی. معابد بزرگ براي خدایان بنا نھاد
مالیاتي بھ میزان ده درصد بر تمام محصوالت زراعتي بست و . كشور پول تازه و مستقلي سكھ زد

براي . بعدا این مالیات را بھ پنج درصد تقلیل داد. بدین وسیلھ براي كارھاي عمراني پول فراھم آورد
. از دول معاھده تجاري بستایجاد كوچگاه در نقاط سوق الجیشي مھم داردانل تالش كرد و با بسیاري 

در عھد او، تجارت رونقي بسزا گرفت و ثروت افزایش یافت، ولي نھ بدان سان كھ پول در دستھاي 
بھ طور كلي، . عده معدودي بماند، بلكھ از فقر مستمندان كاستھ شد، در حالي كھ ثروت اغنیا كمتر نشد

جنگ داخلي میانداخت، جلوگیري كرد و، پیسیستراتوس از تمركز ثروت، كھ شھر را بھ دامن یك آتش 
  . با تامین رفاه و امكان پیشرفت، زمینھ را براي دموكراسي آتن ھموار كرد

این شھر، پیش . در عصر حكومت او و فرزندانش، اوضاع آتن از لحاظ مادي و معنوي تغییر شكل داد
یلنھ، و سیراكوز از از آن عصر، یك شھر درجھ دوم یوناني بود و شھرھاي میلتوس، افسوس، موت

اما در این عصر بناھایي . لحاظ ثروت و فرھنگ و نیروي حیاتي و محصول فكري بر آن تقدم داشتند
معبد قدیم آتن كھ در آكروپولیس قرار داشت، . از سنگ مرمر، كھ نمودار تنعم آتن بود، بھ وجود آمد
كھ ستونھاي آن بھ سبك كورنتي معبد زئوس، . نوسازي و با ستونبندیھایي بھ سبك دوري آراستھ شد

پیسیستراتوس مسابقات سراسري . ساختھ شدھاند و حتي در حال ویراني ھم زیبایي دارند، برپا گشت
آتیك را بھ مسابقات سراسري یونان تبدیل كرد و، بھانھ مسابقات، ھمھ یونانیان را بھ آتن كشانید و 

. نا آشنا برخورد كنند و تحول و تكامل پذیرند ھاي سبب شد كھ آتنیان با مردم بیگانھ و آداب و شیوه
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. ھنوز ھم جشن ورزشي قدیم آتیك، كھ بھ وسیلھ او عمومیت یافت، عید ملي ملت یونان بھ شمار میرود
ھمچنین پیسیستراتوس پیكرتراشان و معماران و شاعران را در دربار خود گرد آورد و كتابخانھاي در 

ھاي  ھیئتي از طرف او منظومھ. ھاي كشور یونان است ین كتابخانھكاخ خود برپا كرد كھ یكي از كھنتر
ایلیاد و اودیسھ را تنقیح و تدوین كرد، و در سایھ تشویق و راھنمایي او، تسپیس و شاعران دیگر فن 

  . نمایش را از صورت مضحك و مسخرھآمیز ابتدایي بھ صورتي ھنري ژدرآوردند

بود كھ در شھرھاي تجارتي فعال قرن ششم یونان پدید استبداد پیسیستراتوس جزیي از نھضت كلي 
بر اثر این نھضت، ملوك الطوایفي تفوق سیاسي خود را بھ طبقھ متوسط، كھ موقتا با طبقات . آمده بود

یكي از عوامل برقراري حكومتھاي جباران  .آمد فقیر متحد شده بود، باخت، و حكومتھاي جباران پدید
فقرا نیز مانند . تمركز نارواي ثروت در دست عدھاي معدود و عدم سازش اغنیا با طبقات دیگر بود

پس براي جامعھ الزم آمد كھ، بھ عنوان حفظ آزادي، اغنیا را . اغنیا دارایي را بر آزادي ترجیح میدادند
ا توانایي و ھوشمندي خود، و فقرا را از غارت اغنیا با خشونت و آراي خود از لخت كردن فقرا ب

كافي بود كھ، ضمن حملھ بھ طبقھ ; تحصیل قدرت در شھرھاي تجاري یونان كار آساني بود. بازدارد
چون یك مستبد یا جبار بھ قدرت . اشراف، از مستمندان دفاع، و با طبقھ متوسط تفاھم برقرار كرد

رسید، وامھایي را كھ متموالن پرداختھ بودند بي اعتبار میكرد، بھ مصادره امالك مطلوب خود می
پھناور میپرداخت، و بر داراییھاي بزرگ مالیات میبست تا براي كارھاي اجتماعي پول فراھم آورد و 

  . ثروت متمركز در دست اقلیت را مجددا تقسیم كند

بھ خود جلب میكرد، با ضرب سكھ و عقد معاھدات ھا را  جبار در حالي كھ با این گونھ وسایل توده
، از پشتیباني پیشھ وران و بازرگانان برخوردار )بورژوازي(تجاري و افزایش حرمت سوداگران 

چون بر افكار عمومي و نھ بر قدرتھاي موروثي تكیھ داشت، ناگزیر، از جنگ اجتناب، ولي از . میشد
م را بھ اخالق ستوده برمیانگیخت، مقام زن را در در حفظ نظم میكوشید، مرد; دین حمایت میكرد

اجتماع باال میبرد، بھ تشویق ھنرمندان میپرداخت، و مال فراوان براي زیبایي شھر مصروف 
دیكتاتورھا در موارد بسیار بھ این كارھا تن در میدادند و حكومت خود را حكومتي مردمي . میداشت

. یافتند كھ در دوره استبداد براي كسب آزادي آماده شونداز این رو، مردم مجالي می. معرفي میكردند
پس از . پس از آنكھ جباران یوناني از انھدام اشرافیت فارغ آمدند، ملت ھم جباران را سرنگون كرد

  . سرنگوني جباران، برپاداشتن دموكراسي كاري دشوار نبود
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پسرانش . شي پیروز شد، در برابر مھر پدري شكست خوردبصیرت پیسیستراتوس، كھ در ھر آزمای
ھیپیاس، كھ قول داده . درگذشت، پسرانش بھ حكومت رسیدند 527چون در سال . را جانشین خود كرد

برادر كوچكترش ھیپارخوس مستغرق ; بود حاكمي خردمند و دادگر باشد، سیزده سال سیاست پدر كرد
  . را نزد خود خواندعشق و شعر شد و آناكرئون و سیمونیدس 

ولي آتنیان از اینكھ زمام حكومت بدون رضایت آنان بھ دو پسر پیسیستراتوس تفویض گشتھ بود، 
با وجود . خرسند نبودند و رفتھ رفتھ دریافتند كھ بھ بركت استبداد ھمھ چیز دارند، اما آزادي ندارند

مداخلھ نمیكرد، حكومت آرام ) )عشق یوناني((این، آتن از آسایش و تنعم برخوردار بود، و اگر 
  . ھیپیاس ادامھ مییافت
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آریستوگیتون، كھ مردي میانھ سال بود، دوستي داشت بھ نام ھارمودیوس كھ در آن ھنگام، بھ قول 
اما ھیپارخوس ھم، كھ مانند آریستوگیتون نر و ماده .)) در عنفوان جواني و زیبایي بود((توسیدید، 

ھنگامي كھ آریستوگیتون این موضوع را . ودیوس بھ تالش پرداختنمیشناخت، براي جلب محبت ھارم
در این توطئھ، . شنید، تصمیم گرفت كھ ھیپارخوس را بھ قتل برساند و حكومت را نیز براندازد

، و ھیپارخوس را، در حالي كھ )514سال (ھارمودیوس و بسیاري دیگر از مردم آتن بدو پیوستند 
حتي لئاینا، معشوقھ . ھیپیاس آنان را دستگیر كرد و بھ قتل رسانید. شتندمسابقات آتن را تدارك میدید، ك

آوردھاند كھ این . ھارمودیوس، را، چون از فاش كردن نام توطئھ گران سرباز زد، زیرشكنجھ كشتند
ھاي شكنجھ گران تف كرد تا مطمئن شوند  زن تكھاي از زبان خود را قطع كرد و آن را بھ سوي چھره

اگرچھ مردم از این آشوب حمایت محسوسي . ھ پرسشھاي آنان پاسخ نخواھد گفتكھ وي ھرگز ب
نكردند، ھیپیاس از آن بیمناك شد، و ھمین امر باعث گشت كھ حكومت معتدل خود را تبدیل بھ حكومت 

ولي آتنیان كھ یك نسل كامل در رفاه بھ سر برده بودند، دفاع از آزادي . زور و وحشت و جاسوسي كند
ھر قدر زورگویي رو بھ شدت رفت، فریاد آزادیخواھي بیشتر طنین . تطاعت خود دیدندرا در اس

ھارمودیوس و آریستوگیتون، در نظر ملت، شھیدان راه آزادي محسوب شدند، و حال آنكھ آن . انداخت
در این ھنگام، سران  .زدنددو توطئھ گراني بودند كھ تنھا بھ خاطر عشق و شھوت دست بھ توطئھ 

خانواده اشرافي آلكمایونیداي، كھ در دلفي در تبعید بودند، فرصت را مغتنم شمردند و سپاھي گرد 
در ضمن، . آوردند و بھ آتن لشكر كشیدند و اعالم داشتند كھ جز خلع ھیپیاس از حكومت قصدي ندارند

سپارت ابالغ كرد كھ وظیفھ وخش معبد آپولون، بر اثر رشوھاي كھ از آنان گرفت، بھ مردم ا
ھیپیاس در برابر قواي آلكمایونیداي با سرسختي ایستادگي . اسپارتیان برانداختن حكومت ظالم آتن است

با اینھمھ، چون ارتش اسپارت بھ كمك خانواده آلكمایونیداي آمد، ناگزیر بھ آریوپاگوس پناه برد . ورزید
ولي آنان بھ وسیلھ مھاجمان دستگیر شدند و ھیپیاس، در . و فرزندانش را مخفیانھ بھ خارج آتن فرستاد

سپس خانواده آلكمایونیداي، بھ ). 510سال (مقابل تضمین جان آنان، تن بھ كنارھگیري و تبعید داد 
ندانھ وارد آتن شدند، و اشراف تبعیدي نیز بھ دنبال آنان مردي دلیر بود، پیروزم كلیستنسرھبري 

  . آمدند و، بھ خاطر بازیافتن امالك و اقتدارات خود، بھ تدارك جشن پرداختند

در انتخاباتي كھ صورت گرفت، ایساگوراس كھ نماینده طبقھ اشراف بود، بھ عنوان آرخون ارشد 
را بھ آشوب برانگیخت و حكومت ایساگوراس را كلیستنس، كھ انتخاب نشده بود، مردم . برگزیده شد

بار دیگر اسپارتیان با حكومت آتن بھ جنگ . ساقط كرد و دیكتاتوري مردم پسندي بھ وجود آورد
لیكن مقاومت سخت آتنیان آنان را . پرداختند و بازگشت ایساگوراس را بھ مقام پیشین خواستار شدند

  ). 507سال (اده درصدد ایجاد حكومت دموكراسي برآمد وادار بھ عقب نشیني كرد، و كلیستنس اشرافز

 360نخستین اصالح كلیستنس ضربت سنگیني بود بر پیكر اشرافیت آتیك یعني قبایل چھارگانھ و 
. ھا میسپردند وارد آمد طایفھاي كھ، بھ حكم سنن، پیشوایي را بھ قدیمترین و متمولترین خانواده

. ابت استوار بود، لغو كرد و سازماني جدید بھ وجود آوردكلیستنس این سازمان كھن را كھ بر قر
براي آنكھ . مطابق سازمان جدید، جامعھ بھ ده قبیلھ منقسم شد، و ھر قبیلھ بخشھایي چند را در برگرفت

و )) ساحل((و )) كوھستان((از تشكیل واحدھاي منطقھاي و اجتماعي پیشین و از آن جملھ جناحھاي 
. قرر داشت كھ ھر قبیلھ باید واحدھاي اجتماعي گوناگون را شامل شودجلوگیري كند، م)) دشت((

چون سازمان قدیمي جنبھ دیني داشت، وي دستور داد كھ براي سازمان جدید نیز مراسمي دیني برپا 
مردم آزادي كھ از خارج بھ . دارند و قھرمانان باستان را خدا یا حامي ھر قبیلھ و بخش بھ شمار آورند

دند، خود بھ خود، جزو بخشي كھ در قلمرو آن سكونت داشتند در میآمدند و، برخالف آتیك آمده بو
بھ این شیوه، تعداد كساني كھ حق شركت در امور . گذشتھ، از حقوق اجتماعي برخوردار میشدند

  . سیاسي را داشتند تقریبا بھ دو برابر رسید، و پشتیبانان تازھاي براي دموكراسي فراھم آمد
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شوراي چھارصد نفري . ھاي جدید حق نامزد كردن یكي از سرداران ارتش داده شد قبیلھ بھ ھر یك از
سولون بھ یك شوراي پانصد و یك نفري مبدل گشت، و ھر قبیلھ پنجاه تن از اعضاي این شورا را، كھ 

براي انتخاب اعضاي شورا، قرعھ . اختیاراتي معادل اختیارات مجلس سناي سابق داشت، برمي گزید
دوره شورا یك . ھمھ شارمنداني كھ سي سال داشتند، از حق انتخاب شدن برخوردار بودند. یدندمیكش

این دولت منتخب، كھ بھ وسیلھ . سال بود، ولي یك فرد میتوانست تا دو دوره بھ عضویت شورا درآید
قرعھ كشي تشكیل میشد، اصل توارث در حكومت اشرافي و اصل ثروت در حكومت متنفذان را ملغا 

كرد و بھ تمام شارمندان، نھ تنھا حق راي، بلكھ حق احراز حساسترین مقامات دولتي را ارزاني 
این شورا قدرت اداري و قضایي دامنھداري داشت و برخي از قضایاي اجتماعي را بھ راي . داشت

  . مجمع عمومي وامیگذاشت

بھ ; دستیابي شارمندان جدید بھ حق عضویت در مجمع عمومي، تعداد اعضاي این مجمع را افزایش داد
ھا خدمت كنند،  تمام این اعضا میتوانستند در دادگاه. طوري كھ كل اعضاي آن بھ سي ھزار نفر رسید

قرار قانون با است. مگر طبقھ چھارم كھ، مثل دوران سولون، از حق احراز مقامات دولتي محروم بود
مجمع . تبعید، كھ كلیستنس براي دفاع از دموكراسي جوان وضع كرد، اختیارات مجمع افزایش یافت

عمومي كھ با شركت شش ھزار عضو رسمیت مییافت، میتوانست در ھر لحظھ، با راي مخفي خود، 
ن ترتیب، بھ ای. ھر كسي را كھ براي دولت خطرناك تشخیص میداد، براي ده سال بھ تبعید بفرستند

رھبران جاه طلب ناگزیر بودند كھ جانب احتیاط را از دست ندھند، زیرا ھر كس كھ ظن خیانت بھ او 
آیا در بین شما : ((مقررات ایجاب میكرد كھ از مجمع پرسیده شود. میرفت، بدون تاخیر تبعید میشد

اگر كسي، حتي  اعضاي مجمع،)) كسي ھست كھ او را براي دولت خطرناك پندارید اگر ھست، كیست
 .میپرداختندخود سوال كننده، را خطرناك تشخیص میدادند، اعالم میكردند و درباره او بھ رایگیري 

فقط دموكراسي  تبعید متضمن مصادره امالك نبود و ننگي ھم متوجھ شخص تبعید شده نمیكرد، بلكھ
باید دانست كھ مجلس آتن ھیچ گاه از این قدرت سواستفاده نكرد، و . آتن را از شر مزاحمان میرھانید

  . در طول نود سال كھ این رسم در آتن برقرار بود، تنھا ده تن از آتیك نفي بلد شدند

عمر او چیزي  میگویند كھ كلیستنس یكي از این ده تن بود، ولیكن در حقیقت ما از مراحل آخر
  . نمیدانیم

كلیستنس كار خود را با انقالب بر ضد نظام سیاسي شروع كرد و، علي رغم مخالفت نیرومندترین 
ھاي آتن، قانون اساسي دموكراتیكي وضع كرد كھ با كمي تغییر تا آخرین دوره آزادي آتن نافذ  خانواده

  . ماند

ود، زیرا فقط آزادگان را در بر میگرفت و تنھا پوشیده نیست كھ دموكراسي آتن یك دموكراسي كامل نب
ھمھ  .میدادبھ كساني كھ بھ اندازه معیني از دارایي برخوردار بودند اجازه احراز مقامات اجتماعي 

. دگاھي كھ مردم بھ وجود میآوردند، سپرده شده بودقواي مقننھ و مجریھ و قضاییھ بھ مجلس، و دا
ھر كسي میتوانست از طریق . كارگزاران حكومتي بھ وسیلھ شورا و مجلس عمومي تعیین میشدند

قرعھ كشي بھ عضویت شورا، كھ اقتدارات فراوان قانوني داشت، درآید و حداقل مدت یك سال در 
مینان میتوان گفت كھ دموكراسي آزادمنشانھ و دامنھدار از این رو، با اط. امور اجتماعي مداخلھ نماید

  . آتن تا آن زمان نظیري نداشت

; آتنیان خود از مساعي سیاسي خویش كھ ھدفش سیادت و سربلندي ملت بود، كمال رضایت را داشتند
دریافتھ بودند كھ بھ كاري بس دشوار و خطیر مبادرت كردھاند، و بدین سبب با دالوري و غرور و 

آتنیان، در عھد دموكراسي خود، ارزش آزادي عمل و سخن و . نت بھ سوي آن گام برمیداشتندمتا
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اندیشھ را شناختند، و از ھمان زمان بود كھ در حوزه ادبیات و ھنر و حتي سیاست و جنگ رھبر 
آموختند كھ قانون یعني اراده مشترك خود را حرمت گذارند و دولت را كھ نشانھ . سراسر یونان شدند

چون ایران این بزرگترین امپراطوري . وحدت و قدرت و شخصیت اجتماعي آنان بود، گرامي دارند
آن عصر در صدد برآمد كھ شھرھاي پراكنده یونان را ویران یا خراجگزار پادشاه خود كند، فراموش 

ه میكند، كرد كھ مردم آتیك زمیني را كھ میكارند، در تملك خود دارند، و بر حكومتي كھ آنان را ادار
براستي از اقبال یونان و نیز اروپا بود كھ، دوازده سال پیش از درگیري جنگ . تسلط میورزند

  . ماراتون، كلیستنس كار خطیري را كھ سولون آغاز كرده بود، كمال بخشید
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 فصل ششم

  

  مھاجرت بزرگ

I  - علل و طرق مھاجرت  

در فصل پیشین كھ سرگذشت اسپارت و آتن را تا آغاز جنگ ماراتون بازگفتیم، براي آنكھ وحدت 
بي گمان شھرھاي یوناني . مكاني حوادث را حفظ كنیم، وحدت زماني را مورد مسامحھ قرار دادیم

ا ام. ھاي یوناني در نواحي اژه و یونیا قدیمتر بودند اصلي، كھ موجد كوچنشیني شدند، از كوچگاه
ھا، كھ اینك بھ شرح آنھا میپردازیم، از شھرھاي خاستگاه خود مھمتر گشتند و زودتر  برخي از كوچگاه

از این رو ترتیب حوادث تاریخ یونان معكوس و مغشوش است، بھ . از آنھا بر جاه و ھنر دست یافتند
یاوردند، بلكھ این این معني كھ فرھنگ یوناني را مردم سرزمیني كھ اكنون یونانش میخوانیم، پدید ن

فرھنگ ساختھ كساني است كھ در برابر قوم فاتح دوري راه فرار پیش گرفتند و در سواحل و جزایر 
بیگانھ، پس از جنگھایي ھایل، استقرار یافتند و پس از آن با شور فراوان خود، و بھ مدد خاطراتي كھ 

وردند كھ، پیش از عھد جنگ از تمدن موكنایي داشتند، ھنر و علم و فلسفھ و شعري بھ وجود آ
ھاي  براستي تمدن یوناني بھ وسیلھ كوچگاه. ماراتون، آنان را در صف مقدم دنیاي غرب قرارداد

  . نوبنیاد، بھ بار آمد و سپس بھ شھرھاي كھنسال یونان رسید

اینان پیش از عصر  .نیستدر تاریخ یونان چیزي مھمتر و حیاتیتر از گسترش سریع آنان در مدیترانھ 
. ھومر مردمي خانھ بھ دوش بودند و در سراسر شبھ جزیره بالكان بھ گشت و گذار عمر میگذاشتند

ولي عمدتا بر اثر ھجوم قوم دوري بود كھ مھاجران یوناني، موج موج، روانھ دریاي اژه و سواحل 
اھي دور از دستیاز در ھمھ نواحي یونان، مردم در جستجوي آزادي و اقامتگ. غربي آسیا شدند

ھاي سیاسي و دشمنیھاي خانوادگي نیز بر  تفرقھ. مھاجمان و مصون از اسارت، تن بھ مھاجرت دادند
ھایي كھ در جامعھ خود با پیروز ایشان ھم در كوچانیدن آنان  گروه: آتش مھاجرت دامن زدند

و جمعي، بر اثر كشتي جمعي از یونانیان، كھ بھ جنگ تروا رفتند، در آسیا ماندند، . میكوشیدند
و جمعي، كھ پس از مراجعت، سرزمین و حتي ; شكستگي یا حادثھ جویي، بھ جزایر اژه كشانیده شدند

زن خود را در چنگ دیگران یافتند، بار دیگر پا بھ كشتي نھادند و بھ سرزمینھاي بیگانھ روي بردند تا 
یونان و نیز براي اروپاي عصر جدید  كوچنشیني براي شبھ جزیره. از نو خانھ و مكنتي فراھم آورند

دریچھ ; باعث شد كھ مفري بھ روي جمعیت اضافي و طبایع بي آرام باز شود: فواید بسیار داشت
و بازارھایي بیگانھ براي فروش ; اطمیناني براي خطرات ناشي از ناخشنودي كشاورزان تعبیھ شود

كوچنشیني مقدمھ امپراطوري . محصوالت داخلي و خرید خواربار و مواد معدني بھ دست آید
سوداگرانھاي بود كھ در پرتو مبادلھ روزافزون كاالھا و ھنرھا و رسوم و افكار، ظھور فرھنگ 

  . پیچیده یونان را میسر كرد

نخستین . و ایتالیا; دریاي سیاه; دریاي اژه; یونیا; سوي آیولیا: مھاجرت یونانیان در پنج سو روي داد
این نواحي پیش از نواحي دیگر مورد تجاوز . مالي یونان شروع شدموج مھاجرت در ایاالت ش

م خیل مھاجران از تسالي،  در سراسر سده دوازدھم و یازدھم ق. مھاجمان شمال و غرب قرار گرفت
فتیوتیس، بئوسي، و آیتولیا بآھستگي در امتداد سواحل اژه بھ جانب نواحي مجاور تروا رھسپار شدند 
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دومین . را بھ وجود آورد، پرداختند)) اتحادیھ آیولیایي((وازده شھر، كھ و در آنجا بھ تاسیس د
بازگشت ھراكلس ((ھزاران تن از مردم موكناي و قوم آخایایي، با . مھاجرت از پلوپونز آغاز شد

كثیري بھ جزایر . بعضي در آتیك و برخي در ائوبویا ساكن شدند. ، از پلوپونز گریختند))زادگان
شھرھاي دوازده گانھ ((در دریاي اژه جوالن كردند و در آسیاي صغیر باختري،  سیكالد رفتند، و

اینان، پس از اشغال . سومین مھاجرت بھ وسیلھ قوم دوري صورت گرفت. را بر پاي داشتند)) یونیایي
پلوپونز، بھ جزایر سیكالد روي آور شدند، كرت و كورنھ را گرفتند و، در پیرامون جزیره رودس، 

ھاي تراكیا را فرا گرفت و  چھارمین موج مھاجرت كناره. كب از شش شھر تاسیس كردندحكومتي مر
پنجمین موج مھاجرت . موجد صدھا شھر در امتداد سواحل داردانل و دریاي مرمره و دریاي سیاه شد

و نامیدند، بھ ایتالیا )) جزایر یونیایي((ھایي كھ یونانیان آن را  در جھت غرب بود و، از طریق جزیره
  . سیسیل و سرانجام گل و اسپانیا رسید

براي دریافت مشكالتي كھ بر اثر این مھاجرتھاي طوالني براي یونانیان پیش آمد باید تخیلي عمیق 
مھاجران یوناني سرزمیني را كھ آرامگاه . داشت یا تاریخ كوچنشینھاي عصر جدید را بخوبي دانست

ود، رھا میكردند و بھ نواحي غریبي كھ، بھ نظر آنان، از نیاكان و مورد مراقبت خدایان دیرینھ ایشان ب
معموال مشتي از خاك وطن را . حمایت خدایان یونان محروم بود، میشتافتند و این ھم سخت دشوار بود

با خود میبردند و بر سرزمین بیگانھ میافشاندند و، با فر و شكوه، شعلھاي از آتش نیایشگاه مسقط 
براي اقامت خود، سواحل یا مناطق نزدیك . چنان افروختھاش نگاه میداشتندالراس خود را بر جدید ھم

بھ دریا را بر میگزیدند تا اگر از طریق خشكي مورد ھجوم قرار گرفتند، بتوانند بھ كشتیھا، كھ بھ 
جلگھاي كھ رو بھ دریا و پشت بھ موانع كوھستاني . منزلھ وطن دوم نیمي از یونانیان بود، پناه برند

داراي ارگي مرتفع و مستحكم و لنگرگاھي پیشرفتھ و محفوظ بود، مناسبترین اقامتگاه  داشت و
محسوب میشد، خاصھ اگر راھي تجارتي یا رودي براي صدور یا مبادلھ محصوالت از كنار آن 

چون ھر اقامتگاه براي خود . چنین اقامتگاھي، مسلما، پس از چندي غرق نعمت میشد. میگذشت
در این گونھ موارد، یونانیان . ي داشت، میبایست آن را بھ زور یا حیلھ اشغال كردساكنان یا صاحبان

گاھي مھاجمان یوناني، كھ خود در جستجوي آزادي آواره : بیش از ما، بھ اصول اخالقي مقید نمیماندند
  . شده بودند، ھمھ ساكنان محلھاي مورد نظر خویش را بھ بردگي میگرفتند

; ھایي بھ آن میدادند از محصوالت یونان ھدیھ; بومیان از در دوستي در میآمدندولي در موارد بسیار با 
و خدایانشان را بھ ; با زنانشان نرد عشق میباختند; با فرھنگ فاخر خود آنان را مجذوب میكردند

یونانیان كوچنشین در بند پاكي نژاد خود نبودند، و ھمیشھ میتوانستند در مجموعھ . خدایي برمي گزیدند
از اینھا . رشار خدایان خود، یكي نظیر خدایان بومي بیابند و توافق دیني با بومیان را تسھیل كنندس

باالتر، كوچنشینان محصوالت صنایع دستي یوناني را بھ بومیان میدادند و، در عوض آنھا، حبوبات و 
وصا شھرھاي چارپایان و مواد معدني میگرفتند و از طریق دریاي مدیترانھ بھ جاھاي دیگر، مخص

  . خاستگاه خود كھ قرنھا نسبت بھ آن دلبستھ و وفادرا میماندند، صادر میكردند

كوچنشینھاي یوناني یكي پس از دیگري قد علم كردند تا جایي كھ سرانجام یونان عھد ھومر، كھ 
منحصر بھ شبھ جزیرھاي باریك بود، در پھنھ میان افریقا و تراكیا و جبل طارق و انتھاي شرقي 

ریاي سیاه گسترده شد و، از شھرھاي مستقل پراكنده فراوان، اجتماع وسیعي كھ انسجام ناچیزي د
در این اجتماع، زنان یوناني سخت بھ جنب و جوش افتادند، بھ طوري كھ، از . داشت، بھ وجود آمد

یات و یونانیان، از این مراكز پرشور ح. لحاظ تولیدمثل، زنان ھمھ اعصار دیگر را پشت سر گذاشتند
نام دارد و بي آن زندگي از زیبایي عاري و )) تمدن((فرھنگ، تخم تجمل ظریف و بیدوامي را كھ 

  . تاریخ بیمعني میشود، در سراسر اروپاي جنوبي افشاندند
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II - ھاي قوم یونیایي در جزایر سیكالد  كوچگاه  

در پیرامون دماغھ و معبد مسافر چون از پیرایئوس بھ كشتي نشیند و در امتداد ساحل آتیك براند و 
اگر سخن باور نكردني استرابون و . سونیون بھ شرق بگراید، بھ جزیره كوچك كئوس خواھد رسید

پلوتارك را باور داریم، باید بپذیریم كھ در این حاكم بود حاكي از اینكھ ھر كس از سن شصت 
در طي ھفتصد ((، و نیز ))نددرگذرد، باید شوكران بنوشد تا دیگران از لحاظ خوراك در مضیقھ نیفت

  )). سال، زناكاري یا زنفریبي مصداق نیافت

شاید بھ ھمین جھت بود كھ بزرگترین شاعر كئوس، چون میانھ سال شد، خود را نفي بلد كرد و 
نخواست تمام عمر ھشتاد و ھفت سالھاي را كھ احادیث یوناني بھ اونسبت میدھند، در زادبوم خود 

  . گذراند

، كھ شكار مرگ شد، 469سي سالگي در سراسر دنیاي یوناني بلندآوازه بود و در سال  سیمونیدس در
شھرتي كھ سیمونیدس در شاعري و . نزد ھمگان، درخشانترین سرودگوي آن عصر بھ شمار میرفت

پس وي بھ دربار . خنیاگري داشت، سبب شد كھ ھیپارخوس، جبار آتن، او را بھ دربار خود خواند
بعد از جنگ یونان با ایران، مكرر او را . در آنجا با آناكرئون شاعر دوستي كرد ھیپارخوس رفت و

در سن كھولت بھ دربار . برگزیدند تا براي كتیبھ بناھاي یادبود شھیدان نامدار قطعاتي تنظیم كند
، براي رفع 475ھیرون اول، جبار سیراكوز پیوست و عظمت او بھ جایي رسید كھ، در سال 

بین ھیرون و ترون جبار آكراگاس روي داده بود، میانجي شد، و آن دو را در میدان اختالفاتي كھ 
)) آیا باید سالخوردگان حكومت كنند((پلوتارك در رسالھ جاویدان خود، درباره اینكھ . جنگ آشتي داد

عاقبت تن بھ . میگوید كھ سیمونیدس تا سنین آخر عمر از ساختن سرود و ربودن جایزه برخوردار بود
  . مرگ داد و با شوكت شاھان در آكراگاس بھ خاك سپرده شد

سیمونیدس ھم طبعي وقاد و ھم شخصیتي بارز داشت، و یونانیان او را محض تباھیھا و شگرفیھاي 
نخستین شاعري . شیفتھ پول بود و بدون طال ذوقش نمیجنبید. رفتارش با نكوھش و ستایش مینگریستند

اما شعر . میكرد كھ شاعران نیز مانند دیگر افراد حق معاش دارندبود كھ مزد میستاند و استدالل 
فروشي در یونان آن عصر امري تازه مینمود، و آریستوفان نفرت یونانیان را از این كار سیمونیدس 

سیمونیدس فخر میكرد .)) براي كسب دیناري چند با تختھ مردگان بھ دریا میرود: ((چنین باز میگوید
اساس شیوه او، كھ مورد قبول سیسرون . شیوھاي براي تقویت حافظھ شده است كھ موفق بھ ابتكار

قرار گرفت، این بود كھ مفاھیم مورد نظر را بھ طرزي منطقي تنظیم و طبقھ بندي میكرد، تا ذھن از 
سیمونیدس در ظرافت نیز دستي داشت و لطایف . یكي بھ دیگري منتقل شود و بآساني ھمھ را فرا گیرد

با این وصف، در پیري مدعي شد كھ چھ بسا از گفتن . سكھ رایج در شھرھاي یونان میگشتاو مانند 
  . بھ پشیماني افتاده است ولي ھیچ گاه از خاموشي نادم نشده است

در عھد ھومر مردم چنان فعال بودند كھ بدبیني نمیشناختند و چنان خشونت میورزیدند كھ آزردگي 
وھي ژرف بر آثار ادبي یوناني سایھ افكنده است، و آثار باقي مانده اما پس از ھومر، اند. نمیدانستند

سیمونیدس ھم از آن بركنار نیست، و جاي حیرت است كھ شاعري چون او، با آن ھمھ ستایش و 
اندك و تباه است ایام عمر ما، ولي خواب ما در زیر خاك جاویدان خواھد : پاداش، باز بھ تلخي گوید

در عرصھ حیات كوتاه او اندوھي پس از . انساني، و لغزشھاي او غلبھ ناپذیرند ناچیز است توان... بود
اندوه دیگر پیش میتازد، و مرگ، كھ ھیچ كس را از آن گریزي نیست، سرانجام بدو میآویزد گذار 

خوش گفت رامشگر . چیزي از وجود انساني جاویدان نیست. ... نیكان و بدان، بیتفاوت، بدان میافتد
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با این وصف، تنھا معدودي از آنان كھ این . كھ زندگاني انسان ھمانند حیات برگي سبز است خیوس
آن گاه كھ جواني شكوفان و . سخن را میشنوند آویزه جانش میكنند، زیرا امید در دل جوانان نیرو دارد

گرفتار  دل سبكبار است، انسان خیال باطل میپرورد و امید آن دارد كھ ھیچ گاه بھ پیري نگراید و
ابلھند آنان كھ در . بر ھمین شیوه، بھ ھنگام تندرستي از اندیشھ بیماري غفلت میورزد. مرگ نشود

  . چنین رویایي فرو میروند و نمیدانند كھ ایام شباب و حیات ما چھ كوتاھند

دلخوش نیست، و خدایان اولمپي روح او را تسلي ) بھشت)) (جزایر خجستگان((سیمونیدس بھ 
مفاھیم الھوتي را صرفا بھ مقتضاي شاعري بھ كار میبرد، ھمچنانكھ مفاھیم مسیحي در . نمیدھند

چون ھیرون از سیمونیدس خواستار شد كھ ذات و صفات خدا را . برخي از اشعار معاصر راه یافتھاند
روز بعد باز دو روز مھلت خواست، و در . تعریف كند، وي پاسخ خود را بھ روز بعد محول كرد

سرانجام . و موارد پس از آن نیز ھمچنان طفره رفت و مدت مھلت را ھمواره مضاعف كرد مورد بعد
كھ بھ امر ھیرون ناچار از پاسخ گفتن شد، اظھار داشت كھ ھر چھ بیشتر در آن باره تامل میكند، آن 

  . را مبھمتر مییابد

بزمي بود، چون او  برادرزاده او، باكخولیدس نیز، كھ شاعري. از كئوس تنھا سیمونیدس برنخاست
. ھمچنین اراسیستراتوس، كھ در دوره عظمت اسكندریھ میزیست، از مردم كئوس بود. بلندآوازه شد

. مجال نیست كھ از جزایر سریفوس یا تنوس یا آندروس یا موكونوس یا سیكینوس یا ایوس نامي بریم
كھ بھ فیثاغورس درس داد  ولي باید بگوییم كھ در جزیره سوروس مردي بھ نام فركودس بھ سر میبرد

كوچكترین جزیره از جزایر سیكالد، دلوس نام . و نخستین حكیمي بود كھ آثار خود را بھ نثر نوشت
قدسیت این جزیره ایجاب میكرد كھ مرگ . بنابر اخبار یوناني، آپولون از جزیره دلوس فرا آمد. داشت

اني را كھ مھیاي زایمان یا در آستانھ مرگ از این رو جزیره نشینان كس. و زایش را در آن راھي نباشد
بودند، شتابان از آن اخراج میكردند، و اجساد گورھاي دیرین را ھم بیرون میآوردند تا جزیره مطھر 

نگھداري میشد و جشنھاي مردم  دلوسيدر اینجا بود كھ، پس از طرد ایرانیان، خزانھ اتحادیھ . ماند
سرودي . ھر چھار سال یك بار بھ نام پرستش میآمدند و بھ خوشگذراني میپرداختند. یونیا برپا میگشت

خودنمایي )) زنان با كمربندھاي زیبا: ((از قرن ھفتم مانده است كھ جریان این جشنھا را شرح میدھد
مردم در امتداد جاده براي نظاره ; ھاي خود بھ تماشا میپرداختند فھسوداگران آزمند از غر; میكردند

دوشیزگان خوبرو ; مناسك پروقر و قربانیھاي خطیر در معبد واقع میشدند; مراسم مقدس گرد میآمدند
و خوش آواز، كھ از میان مردم دلوس و آتن برگزیده شده بودند، با سرخوشي میخواندند و رقص 

. و نمایش در تماشاخانھاي بي سقف جریان داشت; خنیاگران مسابقھ میدادندورزشگران و ; میكردند
آتنیان ھر سالھ ھیئتي براي شركت در جشن زاد روز آپولون بھ دلوس میفرستادند و پیش از مراجعت 

فاصلھ دراز محاكمھ و اعدام سقراط، كھ ثمراتي . این ھیئت، ھیچ مجرمي را بھ مكافات نمیرسانیدند
  . یاي ادب و فلسفھ داشت، بھ ھمین سبب بودعالي براي دن

ھمچنانكھ از میان جزایر سیكالد، دلوس كوچكترین جزیره محسوب میشد، ناكسوس بزرگتر از ھمھ 
در قرن ششم، چندان غني شد كھ براي خود . بود و در شرابسازي و استخراج مرمر شھرتي داشت

در جنوب خاوري ناكسوس، جزیره . ود آوردناوگاني ترتیب داد و در پیكرتراشي نحلھ مستقلي بھ وج
آمورگوس واقع بود، و سمونیدس ناخجستھ كھ زنان را نامردانھ بھ باد ھجو گرفت، و تاریخنویسان 

جزیره پاروس كھ تقریبا صخرھاي است  .برخاستمذكر ھجاھاي او را دقیقا ذكر كردھاند، از اینجا 
مردم پاروس با این سنگ نیم شفاف خانھ میساختند، و با . از سنگ مرمر، در سمت باختر قرار داشت

. الت انساني را نمایش دھدتوانست رقت و لطافت عض پراكسیتلسمرمر این جزیره بود كھ 
وي . آرخیلوخوس، كنیززادھاي كھ یكي از بزرگترین خنیاگران یونان گشت، در این جزیره زاده شد

در یكي از جنگھا فرار را مفیدتر از قرار . سپاھیگري پیش گرفت و بھ جزیره شمالي تاسوس رفت
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ود را موضوع اشعاري نغز یافت و جان از میدان جنگ بھ در برد و بھ پاروس بازگشت و گریز خ
ناگزیر بناي . سپس بھ عشق نئوبولھ، كھ دختر مردي توانگر بھ نام لوكامبس بود، دچار آمد. قرار داد

ھاي گیسویش بر شانھ ھایش افشانده  معشوق را بھ صورت دختري شرمگین كھ حلقھ. تغزل گذاشت
اما . نالیدن گرفت)) او لمس دست((شدھاند، وصف كرد و، بھ شیوه دلدادگان قرون، در حسرت 

پس، . لوكامبس كھ درآمد شاعر را برخالف سخن سراییش در خور ستایش نمیدید، مانع او شد
آرخیلوخوس با چنان حدتي لوكامبس و نئوبولھ و خواھر او را ھجو كرد كھ، موافق احادیث، ھر سھ 

روس پشت كرد، بار دیگر پا)) انجیرھا و ماھیان((آرخیلوخوس از سر خشم بھ . خود را بھ دار زدند
سربازي مزدور شد و سرانجام در جنگي كھ بین پاروس و ناكسوس درگرفت، چون پاي فرارش از 

  . كار باز ماند، بھ قتل رسید

اشعار او چنین در مییابیم كھ نسبت بھ دشمن و دوست سخت زبان است و، مانند ھمھ عشاق ناخرسند 
وقي است، راھزني است خوشنوا كھ نثرش درشت است دزد دریایي خوش ذ. شوقي بھ زناكاري دارد

ھاي عوام بود، برگرفت و آن را  و نظمش پاكیزه بحر مبتني بر وتد مجموع را، كھ بحر مطبوع ترانھ
بھ صورت مصرعھاي كوتاه و سوز آور شش وتدي، كھ مورد استفاده تراژدي اصیل یوناني قرار 

و براي  كرد،وتدي عدھاي دیگر طبع آزمایي  وي با بحر شش وتدي و بحر چھار. گرفت، درآورد
از او جز ابیات مقطع معدودي بھ جا . یونانیان بحرھایي فراھم آورد كھ ھمواره آنان را بھ كار آمد

ھوراس . م كھ وي محبوبترین شاعر است پس از ھومرولي باید بھ استناد گذشتگان بپذیری. نمانده است
از آریستوفان، نقاد بیزانس در قرن سوم . خوش داشت كھ از تنوعات شعري آرخیلوخوس تقلید كند

وي . م، كھ در عصر ھلنیسم میزیست، پرسیدند كھ كدام یك از اشعار آرخیلوخوس را بیشتر میپسندند ق
اگر از پاروس روانھ .)) درازترین شعر او را: ((گفت. كرددر دو كلمھ نظر ھمھ یونانیان را بیان 

  . غرب شویم، بزودي بھ سیفنوس كھ معادن سیم و زر آن شھره آفاق است، میرسیم

حكومت، بھ نمایندگي مردم، از این معادن بھره برداري میكرد، و بھره چندان عظیم بود كھ جزیره 
افرازند و گنجینھاي مستقر كنند و بناھاي یادبود بھ نشینان توانستند در معبد دلفي ستونھاي رفیع بر

، گروھي از 524در سال . وجود آورند و، از اینھا گذشتھ، خود در پایان ھر سال سود قابلي عاید دارند
باج ) دالر امریكایي امروز 000،600برابر (راھزنان ساموس در سیفنوس پیاده شدند و یكصد تالنت 

ي، مردم یونان را ترسانید، و ھمھ، با بردباري و متانتي كھ معموال انسان این غارتگري قھرمان. گرفتند
  . را بھ ھنگام تحمل مصایب دیگران دست میدھد، با مدارا بھ غارتگران نگریستند

III  -  سرازیر شدن قوم دوري بھ جزایر سیكالد  

افراد قوم دوري نیز بھ جزایر سیكالد كوچیدند و سپس طبایع جنگي خود را رام و با زندگي جدید 
ھا را با شكیبایي مرزبندي كردند تا آب قلیل باران بھ ھدر نرود  ھاي سراشیب كوه دامنھ: سازگار كردند

جزیره، بھ  در جزیره ملوس، مانند بومیان عصر مفرغ آن. و پرورش مو و نباتات دیگر میسر شود
استخراج اوبسیدین پرداختند و مقر خود را چنان آباد و نیرومند ساختند كھ آتنیان، بھ شرحي كھ خواھد 

كھ  ،))ملوسآفرودیتھ ((مجسمھ . آمد، براي جلب یاري آنان در برابر اسپارت سخت بھ تالش افتادند
  . در این جزیره بھ دست آمد 1820مشھورترین تندیس مغرب زمین است، بھ سال 

جمعي از . جزیره ترا و كرت را گرفتند. دوریان نخست بھ جانب خاور و بعد بھ سوي جنوب كوچیدند
بعد،  در قبرس، از سده یازدھم بھ. آنان از ترا روانھ كورنھ شدند و جمعي در قبرس مسكن گزیدند

میان دودمانھاي كھنسال فنیقي و مھاجران یوناني، كھ از آركادیا آمده بودند و براي تسلط بر جزیره 
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یكي از امیران قبرس : افسانھ پوگمالیون از قبرس برخاست. میكوشیدند، زدوخورد صورت میگرفت
خود گرفتار آمد و اما بھ عشق مصنوع . بھ نام پوگمالیون، با عاج، تندیسي از االھھ آفرودیتھ ساخت

پس، با . دعایش اجابت شد و مجسمھ جان یافت. ناگزیر از االھھ التماس كرد كھ تندیس را جان بخشد
احتماال پس از رواج گرفتن آھن، جزیره قبرس، . موافقت االھھ، مجسمھ جاندار را بھ ھمسري برگزید

بومیان . ي یونان بركنار شدكھ مس فراوان داشت، از اھمیت افتاد و از حوزه اصلي توسعھ اقتصاد
ھاي تصفیھ سنگ مس، و فنیقیان براي كشتي سازي، بي دریغ چوب درختان را بھ  براي سوخت كوره

كار میبردند، و یونانیان ھم، براي ایجاد مزارع، بھ قطع اشجار پرداختند و بدین ترتیب، قبرس بتدریج 
ر دوره تسلط یونانیان بر قبرس، ھنرھا، د. بھ صورت جزیره گرم و نیمھ بایر و متروك امروز درآمد

مانند جمعیت آن جزیره، از عناصر مصري و فنیقي و یوناني مركب بودند و بھ ھیچ روي صورت 
   .نداشتندمستقلي 

جران یوناني بودند، اما در جزیره رودس و جزایر دوریان در جزیره قبرس، اقلیت كوچكي از مھا
رودس، در فاصلھ عھد ھومر و جنگ ماراتون، . سپورادس و یونان اصلي، طبقھ حاكم را تشكیل دادند

دوریان در قسمت پیش . دست داد) ھلنیسم(رو بھ آباداني رفت، ولي اعتالي آن در عصر یونان گرایي 
در . یگاه مناسبي براي تجارت ساحلي است، بھ وجود آوردندآمده ساحل دریا، شھر كنیدوس را كھ پا

اینجاست كھ بعدا ائودوكسوس منجم، و كتسیاس مورخ یا بلكھ افسانھ ساز، و سوستراتوس، كھ جزیره 
در میان )) دمتر((و مجسمھ : و برج دریایي فاروس را در كنار بندر اسكندریھ ساخت، زاده میشوند

دست میآید و با قیافھ اندوھگین و مادرانھ خود در موزه بریتانیا قرار ھاي معابد باستاني بھ  خرابھ
  . میگیرد

این جزیره، كھ یكي از مراكز پزشكي یوناني و رقیب . در مقابل كنیدوس، جزیره كوس واقع بود
و پیكرنگاري چون آپلس و شاعري چون ) ھیپوكراتس(كنیدوس بھ شمار میرفت، طبیبي چون بقراط 

. اندكي در جانب شمال كنیدوس، شھر ھالیكارناسوس قرار داشت. تئوكریتوس بھ جھان عرضھ كرد
ر زادگاه ھرودوت و پایتخت شاه مائوسولوس، كھ با ملكھ پر مھر خود، آرتمیسیا، در عصر این شھ

ھالیكارناسوس و كوس و كنیدوس و سھ شھر اصلي جزیره . یونان گرایي میزیست، محسوب میشد
دوریان آسیاي صغیر را، كھ )) شھرھاي ششگانھ((رودس، یعني لیندوس و كامیروس و یالوسوس، 

  . یونیا رقابت كردند، تشكیل میدادند))ھرھاي دوازدھگانھش((چندگاھي با 

IV -  شھرھاي دوازدھگانھ یونیا  

  میلتوس و پیدایش فلسفھ یوناني  -1

در شمال غربي ناحیھ كاریا، ساحلي كوھستاني بھ طول تقریبي صد و چھل و پنج كیلومتر و بھ عرض 
ذشتھ یونیا خوانده میشد، و بھ قول ھرودوت، این منطقھ كوھستاني در گ. سي تا پنجاه كیلومتر واقع بود

ھایي  شھرھاي آن عمدتا در دھانھ رودھا یا در انتھاي راه.)) ھوا و اقلیم آن از ھمھ عالم خوشتر بود((
  . كھ كاالھاي سرزمینھاي گوناگون را براي صدور بھ مدیترانھ میرسانیدند، قرار داشتند

میلتوس، كھ از سایر شھرھاي دوازدھگانھ یونیا جنوبیتر بود، در قرن ششم پرمایھترین شھر دنیاي 
م، قوم  ق 1000در عھد مینوس، مردم كاریا بدان كوچیدند و، در حدود . یوناني بھ شمار میرفت

ھ یونیایي از آتیك بدانجا رھسپار شدند و تمدن جدیدي براساس فرھنگ اژھاي آن سامان كھ رو ب
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از این رو، مردان بومي را كشتند . اینان زنان خود را بھ ھمراه نداشتند. انحطاط میرفت، بھ بار آوردند
در میلتوس، مانند . پس، اختالط فرھنگي با اختالط خوني توام شد. و بیوگان آنان را بھ زني گرفتند

ن جنگ مردم را رھبري اكثر شھرھاي یونیا، در ابتدا زمام امور بھ دست شاھاني افتاد كھ در زما
پس از آن، اشراف زمیندار بھ حكومت رسیدند، و سرانجام حكام خودكامھاي كھ متكي بھ . میكردند

در آغاز سده ششم در دوره حكومت . نامیده میشدند، قدرت یافتند) تورانوس(طبقھ متوسط بودند و جبار
وت روزافزون میلتوس باعث جباري بھ نام تراسوبولوس، صنعت و تجارت بھ اوج خود رسید، و ثر

ھاي  از سرزمینھاي دامپرور مجاور پشم میآوردند و در كارگاه. شكفتن ادبیات و فلسفھ و ھنر شد
بازرگانان میلتوس نھ تنھا از تجار فنیقي سرمشق گرفتند، بلكھ تدریجا از . بافندگي شھر پارچھ میبافتند

و دریاي سیاه ھشتاد كوچگاه براي تسھیل تجارت آنان پیش افتادند و در مصر، ایتالیا، دریاي مرمره، 
میلتوس از آبودوس، كوزیكوس، سینوپھ، . ھا در شمال واقع بودند شصت تا از این كوچگاه. برپا داشتند

اولبیا، تراپزوس، و دیوسكوریاس لیف كتان و چوب و میوه و فلزات میگرفتند و، در ازاي آنھا، 
ثروت و تجمل میلتوس در سراسر یونان زبانزد مردم و . ندھاي صنعتي خود را عرضھ میكرد فراورده

سوداگران شھر، براي سودجویي، در داخل و خارج شھر سرمایھ . موجب شایعات ناخوشایند بود
از این رو اھمیت آنان در رنسانسي كھ در یونیا درگرفت، برابر اھمیتي است كھ . گذاري میكردند

  . خانواده مدیچي در رنسانس ایتالیا داشت

این محیط پرشور بود كھ بھ یونانیان مجال داد تا دو ھدیھ بسیار بزرگ، یعني علم و فلسفھ یوناني را، 
ھاي تجارتي معموال محل برخورد افكار و عقاید و رسوم ناموافقند  نقاط تالقي راه. بھ جھان تقدیم كنند

ات خرافي، بر اثر تصادم با اعتقاد. و، از این رو، موجد اصطكاك و تنازع و مقایسھ و تفكر میشوند
مردماني كھ در میلتوس و بعد در آتن گرد . یكدیگر، بي اعتبار میشوند، و سپس تعقل رواج مییابد

آمدند، بھ صدھا ناحیھ پراكنده تعلق داشتند و در نتیجھ تجارت رقابتآمیز و دوري از منازل و معابد 
از این گذشتھ، بھ اقتضاي . فعال شدند اوطان خود از اسارت سنن بھ در آمدند و داراي مغزھایي

تجارت، بھ شھرھاي دوردست مسافرت كردند و تمدنھاي لیدیا و بابل و فنیقیھ و مصر و جز اینھا را 
بھ این ترتیب یونانیان بر ھندسھ مصري و نجوم بابلي و علوم . دریافتند و از تنگ نظري بیرون آمدند

د و ستد و علم جغرافیا و ریاضیات و نجوم، بھ موازات اقوام دیگر دست یافتند، و دریانوردي و دا
از سوي دیگر، در نتیجھ افزایش ثروت و آسایش، اقلیتي توانست بھ كارھاي . یكدیگر، پیش رفتند

این آریستوكراسي فرھنگي از آزادي فكري برخوردار بود، زیرا چون جمع قلیلي . فرھنگي پردازد
اندیشمند براي حكومت خطري نداشت و سركوبي آن الزم  خواندن میتوانستند، آزادي فكري اقلیت

ھاي ھومر، كھ بعدا  حتي منظومھ. ھنوز كاھنان مقتدر و كتب آسماني بر جامعھ مسلط نشده بودند. نبود
از این رو شكاكیت و نشاط و . از جھتي بھ صورت كتاب مقدس یونانیان درآمد، ھنوز قوام نیافتھ بود

اول بار بود كھ فكر انساني جنبھ ناسوتي بھ خود گرفت و كوشید تا براي  .طنز مردم یونیا تظاھر كرد
   .بیابدمسایل جھان و انسان، پاسخھایي عقلي و سازگار 

دانش . د ریشھ و ساقھاي داشتبا این وصف، درخت فلسفھ، ھر چند كھ ناگھان بارور شد، براي خو
كھنھ كاھنان مصري و مغان ایراني و شاید پارسایان ھند، علوم الھوتي كلدانیان، و اشعار فلسفي 

اما . ھزیود با واقعپردازي بازرگانان فنیقي و یوناني آمیختند و جنبش فلسفي یونیایي را بھ وجود آوردند
ب شخصي، فاروق اصلي علم و اساطیر، و نیز ، كھ فوق احكام بي حسا))قانون((پیش از آن نیز 

در دین اینان از مویراي كھ . شاخص حكومت استبدادي و دموكراسي است، در دین یونانیان راه داشت
است و ھم بر خدایان و ھم بر آدمیزادگان سلطھ میورزد، سخن رفتھ )) االھگان سرنوشت((بھ معناي 

تا جایي كھ ما میدانیم، . ت كھ بھ وجود قانون پي بردانسان از زماني بر دولت آزادي دست یاف. است
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یونانیان نخستین مردمي بودند كھ، در عرصھ فلسفھ و حكومت، قانون و آزادي را دریافتند، و این 
  . است راز كامیابیھا و اھمیت ایشان در تاریخ

دد آزمایشي از آنجا كھ زندگي ھم بر وراثت و ھم بر دگرگوني، ھم بر رسوم یكنواخت و ھم بر تج
عناصر دیني ھم فلسفھ را بھ بار آوردند و . ھاي دیني خود یكسره آزاد نشد استوار است، فلسفھ از ریشھ

در تاریخ فلسفھ یوناني دو . ھم پرورشش دادند و مسلما االھیات ھمواره نقشي در فلسفھ خواھد داشت
ي، دیگري جریاني است یكي جریاني است طبیعت گرا. جریان در جوار یكدیگر امتداد مییابند

رازوري از فیثاغورس نشئت گرفت و با پارمنیدس ھراكلیتوس، افالطون، و كلئانتس ادامھ . رازورانھ
طبیعت گرایي، كھ نخستین مظھر آن طالس بود، . و بولس حواري رسید) پلوتینوس(یافت و بھ فلوطین 

راطیس بھ اپیكور و لوكرتیوس بھ وسیلھ آناكسیماندروس، كسنوفانس، پروتاگوراس، بقراط، و ذیمق
گاه گاھي مرداني بزرگ چون سقراط، ارسطو، ماركوس آورلیوس بھ قصد آنكھ درباره . انتقال یافت

اما خصیصھ . مشكل پیچیده و سامانناپذیر زندگي، قضاوتي ناقص نكنند، دو جریان را با ھم آمیختند
را در نوردیده است خرد دوستي و فایق اینان نیز ھمان خصیصھاي است كھ سراسر فلسفھ یوناني 

  . خرد ورزي

. زادگاه او محتمال میلتوس بود و، بنابر مشھور، تباري فنیقي داشت. م زاده شد ق 640طالس در حدود 
تعلیم و تربیت او عمدتا در مصر و خاور نزدیك صورت گرفت و، از این رو، شخص او نمودار تاثیر 

داستان . قصد تامین معاش روزانھ، بھ سوداگري پرداختظاھرا، فقط بھ . فرھنگ شرق در غرب است
بیشتر اوقاتش را صرف مطالعھ  .استھاي روغنكشي بھ وسیلھ طالس معروف  اجاره و احتكار دستگاه

ھ شبي چنان سرگرم نظاره ستارگان شد كھ بھ میكرد و سخت مجذوب كار خود بود، بدان سان ك
  . گودالي افتاد

با وجود عزلت گزیني، بھ كارھاي اجتماعي رغبت مینمود، با تراسوبولوس، جبار میلتوس، آشنایي 
  . نزدیك داشت و اتحاد دول یونیایي و دفاع مشترك در مقابل لیدیا و ایران را تبلیغ میكرد

با علوم ریاضي و نجوم آشنا كرد، و در مصر براي سنجش ارتفاع بنابر روایات، طالس یونانیان را 
ھنگامي كھ سایھ یك انسان با قامت او درست برابر بود، از اندازھگیري : اھرام تدبیري نیكو كرد

سپس بھ یونیا رفت و درباره ھندسھ، كھ علم منطقي جذابي . ھاي اھرام، ارتفاع اھرام را دریافت سایھ
ھایي را كھ بعدابھ وسیلھ اقلیدس جمع  رد، بھ مطالعھ پرداخت و برخي از قضیھاست و جنبھ منطقي دا

مطالعاتي كھ طالس درباره نجوم . این قضایا ھندسھ یوناني را بنیاد نھاد .رسانیدآوري شد، بھ اثبات 
دست بھ . را از پیراست، از صورت ستارھشماري درآورد و بھ مغرب زمین رسانید كرد، این علم

  . مطالعات فرعي چندي نیز زد

م را  ق 585محتمال بھ مدد مدارك مصري و محاسبات بابلي، كسوف بیست و ھشتم ماه مھ سال 
ا نظریھ او درباره ام. پیشبیني كرد، و چون پیشبیني او درست درآمد، ھمھ مردم یونیا بھ ھیجان افتادند

بھ نظر او، جھان نیمكرھاي است كھ بر پھنھ . جھان، برتر از نظریھ مصریان و یھودیان آن عھد نبود
. بیكران آب تكیھ زده است، و زمین گرده مسطحي است كھ بر كف مسطح داخل نیمكره قرار دارد

دمي از مقتضیات عصر اویند، آ) یا سھوھاي(فلسفھ طالس ما را بھ یاد سخن گوتھ میاندازد كھ گناھان 
  . او از ذات خودش میتراود) یا ابتكارات(ولي فضایل 

پدر ھمھ مخلوقات است، مطابق نظر ) اوكئانوس(ھمچنانكھ موافق برخي از اساطیر یوناني، اقیانوس 
ارسطو . طالس نیز، آب اصل ابتدایي ھمھ چیزھا و نخستین ھیئت و بازپسین صورت عالم است
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و تخم ... رطوبت غذاي ھمھ چیز است((س شاید بدان علت بھ این نظر كشیده شد كھ دید میگوید كھ طال
.)) و آنچھ باعث زایش یك چیز میشود، ھمواره اصل نخستین آن است... ھر چیز طبعي مرطوب دارد

شاید ھم علت این بود كھ طالس از میان سھ عامل بخار و مایع و جامد، كھ نظرا ھمھ جوھرھاي عالم 
اھمیت فلسفھ طالس در این نیست كھ ھمھ چیزھا را . كیل میدھند، آب را ابتداییتر یا اساسیتر یافترا تش

بھ آب تحویل میكند، بلكھ عظمت او در این است كھ ھمھ چیزھا را بھ یك چیز منتھي میسازد، و 
ماده ((مره ارسطو نظریھ طالس را از ز. تاریخ مدون فلسفھ را بار میآورد)) یك گرایي((نخستین نظام 

ولي طالس معتقد بود كھ ھمھ ذرات جھان جاندارند، و ماده و حیات، . میشمارد) ماتریالیسم)) (گرایي
جاویدان )) روحي((در ھر یك از گیاھان و فلزات و نیز جانوران و آدمھا، . یگانھ و جدایي ناپذیرند

طالس خوش داشت كھ . ه نمیمیردوجود دارد، و نیروي حیات با آنكھ ھیئتھاي گوناگون میپذیرد، ھیچ گا
  . میان زنده و مرده فرقي اساسي قایل نشود

شخصي، بھ قصد آزردن او، پرسید كھ اگر حیات و ممات فرقي ندارند پس چرا او زندگي را بر مرگ 
در پیري، بنابر اجماع، ملقب بھ .)) زیرا فرقي بین آنھا نیست: ((ترجیح داده است طالس پاسخ گفت

شد، و بعدا كھ یونانیان براي خود ھفت خردمند شناختند، طالس را نخستین آنان ) سوفوس(خردمند 
پرسیدند كھ چھ )). خودشناختن: ((پاسخ داد. از او پرسیدند كھ چھ كاري بسیار دشوار است. دانستند

آنچھ نھ آغاز : ((گفت. پرسیدند كھ خدا چیست.)) اندرز دادن: ((جواب گفت. كاري سخت آسان است
در آن است كھ ھیچ گاه آنچھ را : ((گفت. پرسیدند كھ كمال تقوا و عدالت در چیست.)) نھ انجام دارد و

ھنگامي كھ یك ((چنانكھ دیوجانس الئرتیوس میگوید، طالس .)) در دیگران عیب میشماریم، خود نكنیم
   )).مسابقھ ورزشي را تماشا میكرد و بسیار پیر بود، از گرما و تشنگي و ناتواني درگذشت

یا اصل وجود و تكامل اشیا ) فوسیس(در میان آنان كھ درباره شناخت طبیعت : استرابون میگوید
م زیست،  ق 549تا  611شاگرد او، آناكسیماندروس، كھ از . قلمفرسایي كردھاند، او نخستین كس است

ظیم شد و بھ میالدي تن 1860فلسفھ او سخت بھ فلسفھ سپنسر، كھ در . كار استاد را با شور دنبال كرد
آناكسیماندروس میگوید كھ مبدا نخستین، ھستي . گمان ناظمش بسیار ابتكارآمیز بود، میماند

تودھاي بیكران است كھ ھیچ كیفیت ندارد، ولي بھ اقتضاي . است) آپیرون)) (نامعین((یا )) بیسامان((
این بینھایت  .میآوردید نیروھاي ذاتي خود، تكامل پیدا میكند، و تمام واقعیات گوناگون عالم را پد

در . جاندار و جاویدان و بي تشخص و غیر اخالقي بھ مثابھ خداي دستگاه فلسفي آناكسیماندروس است
اناپذیر و واحد است و باید گفت كھ مقابل اشیا، كھ متغیر و فسادپذیر و كثیرند، اصل اشیا بي تغییر و فن

جاویدان را واقعي میشمردند، از اینجا نشئت گرفتھ )) یگانھ((فلسفھ مابعدالطبیعھ حكیمان الئا كھ فقط 
ھر . از این بینھایت بي تعین، ھمواره جھانھایي تازه زاده میشوند و در پي یكدیگر در میآیند. است

بینھایت اصیل ھمھ . ارد و بھ بینھایت بي تعین باز میگرددجھاني تكامل پیدا میكند و راه مرگ میسپ
خواص بالقوه ھستي اصیل در ... اضداد را در خود دارد گرم و سرد، تر و خشك، مایع و جامد و بخار

چون این خواص متضاد از . جریان تكامل، بالفعل میشوند و اشیاي معین گوناگون را بھ وجود میآورند
نھایت بازگشت میكنند خاستگاه فلسفھ ھراكلیتوس و سپنسر را باید در اینجا یكدیگر منفك شوند، بھ بی

در جریان كون و فساد جھانھا، عناصر گوناگون میستیزند و خصمانھ بھ یكدیگر تجاوز میكنند، . جست
اشیا بھ ھالكت میرسند و بھ صورت . ((ولي بھ كیفر این تجاوز، دچار تجزیھ و انحالل میشوند

آناكسیماندروس بھ سبب نداشتن ابزارھاي علمي، مانند .)) نھا زاده شدند، در میآیندعناصري كھ از آ
دنبالھ كار طالس را گرفت و بر آن شد كھ . حكیمان دیگر، در حوزه نجوم دچار پندارھاي ناروا شد

زمین استوانھاي است معلق در مركز عالم، و چون فاصلھ آن با ھمھ اجرام پیرامون یكسان است، 
. خورشید و ماه و ستارگان در مسیري مستدیر گرد زمین حركت میكنند. ابت داردوضعي ث

آناكسیماندروس براي اثبات نظر خود، محتمال با استفاده از منابع بابلي، در اسپارت دست بھ ساختن 
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و توالي  دایرھالبروجزد، و بھ وسیلھ آن، حركات سیارات و انحراف )) شاخص آفتابي((یك گنومون یا 
و فصول را ) اعتدال ربیعي و اعتدال خریفي(و اعتدالین ) انقالب صیفي و انقالب شتوي(انقالبین 
ھمچنین با ھمكاري ھكاتایوس، كھ او نیز اھل میلتوس بود، با كشیدن نقشھ عالم، بنیاد . نشان داد

  . نقشھ او، كھ ظاھرا روي ورقھاي است كھ نامش در تاریخ آمده است. افیاي علمي را نھادجغر

سپس، بر اثر . آناكسیماندروس معتقد است كھ زمین در نخستین مرحلھ خود، در حالتي سیال بود
از تفاوت . حرارت بیروني، بخشي از آن خشك شد و خشكي گشت، و بخشي بھ صورت بخار درآمد

تحول تدریجي رطوبت آغازین بھ ظھور موجودات . جو، حركات بادھا پیدایش یافتنددماي طبقات 
  . جاندار انجامید

. جانوران زمیني در آغاز ماھي بودند، و پس از خشك شدن زمین، بھ صورتھاي كنوني در آمدند
شود، انسان نیز روزگاري ماھي بود، و در مراتب نخستین، برخالف اكنون، نمیتوانست از مادر زاده 

  . زیرا در آن اوضاع ضعیفتر از آن بود كھ قادر بھ صیانت خود باشد

وي ھوا را مبدا اولي . حكیم دیگر كھ اھمیتي كمتر دارد، آناكسیمنس، شاگرد آناكسیماندروس، است
از تلطیف ھوا، آتش، و از انقباض آن . میشمارد و میگوید كھ عناصر دیگر ھمھ از ھوا زاده میشوند

قوام . قوام وجود ما بھ روح ماست، و روح ما ھواست. آب و خاك و سنگ پدید میآید بترتیب ابر و
این مفھوم در سراسر تاریخ فلسفھ . ھستي نیز بھ روح منتشر ھستي یا خداست، و آن نیز دم یا ھواست

  . یوناني دوام میآورد و در فلسفھ رواقي و مسیحیت اعتبار مییابد

ا زاینده دیرینترین فلسفھ یوناني بود بلكھ قدیمترین نثر و نخستین میلتوس در عصر عظمت خود، نھ تنھ
شعر معموال تراوش طبیعي قومي است كھ دوره برنایي خود را  .پرورد اثر تاریخنگاري یونان را نیز

طي میكند، و تخیل او از دانشش وسیعتر است، و از این رو از سر ایمان براي نیروھاي طبیعت، كھ 
شعر بآساني نمیتواند از . ھا و دریاھا و آسمان منعكس ھستند، تشخص قایل میشود در كشتزارھا و بیشھ

نثر صداي دانشي . بر كنار ماند، و جان گرایي بسختي میتواند بھ شعر نگراید) آنیمیسم( گرایيجان 
نشانھ پختگي و بھ منزلھ سنگ قبر ; زبان امور متعارف ناسوتي است; است آزاد از تخیل و ایمان

یونانیان ادب و اخالق . م صورتي شاعرانھ داشت ق 600ات یوناني تا حدود ادبی. جواني یك قوم است
قومي خود را بھ نظم میكشیدند و بھ نسلھاي نو تعلیم میدادند، حتي فیلسوفان ابتدایي چون كنسوفانس، 

ھمچنانكھ علم در آغاز . پارمنیدس، و امپدوكلس بر دستگاه فلسفي خود جامھاي شاعرانھ پوشاندند
لسفھ بود و براي رھایي خود از تفكرات كلي و دور از تجربھ میكوشید، فلسفھ نیز در ابتدا وجھي از ف

  . وجھي از شعر بود و براي جدا كردن خود از اساطیر و جان گرایي و مجاز گویي تالش میكرد

بنابراین ھنگامي كھ فركودس و آناكسیماندروس عقاید خود را بھ نثر نوشتند، دست بھ كاري خطیر 
  . دزدن

خوانده شدھاند، ) خردنویسان یا نثرنویسان)) (لوگوگرافوي((نویسندگان دیگري كھ نزد یونانیان 
 550كادموس در سال : ھاي اوطان خود را بھ نثر نوشتند كساني سالنامھ. نثرنویسي را رواج دادند

م، ھكاتایوس درباره میلتوس، ائوگایون درباره ساموس، و كسانتوس درباره لیدیا، در اواخر قرن شش
ھم علم تاریخ و ھم علم جغرافیا را بھ )) سیر زمین((و )) پژوھشھا((میلتوسي با نوشتن دو كتاب مھم 

پیش برد، از بندھاي باقي مانده این كتاب چنین برمیآید كھ شامل اطالعات سودمندي درباره مصر بوده 
. اصالت این بندھا تردید دارندو مورد استفاده ھرودوت واقع شده است، اما بسیاري از محققان در 

زیرا، بھ نظر . آنچھ را حقیقت میدانم، مینگارم. ((با شك و وسواس آغاز میشود)) پژوھشھا((كتاب 
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ھاي ھومر را آثاري تاریخي شمرد  ھكاتایوس منظومھ.)) من، روایات یوناني فراوان و استھزا آمیزند
ن وصف، صادقانھ كوشید تا واقعیت را از افسانھ با ای. ھا را با چشم بستھ پذیرفت و برخي از افسانھ

از این . بازشناسد و تعاقب واقعي انساب را تعیین كند و تاریخ یونانیان را بھ وجھي قابل قبول درآورد
، از تاریخنگاري )ھرودوت)) (پدر تاریخ((رو باید گفت كھ تاریخنگاري بھ مدد او قوام یافت و تا تولد 

  . یوناني عمري گذشتھ بود

ھاي یوناني بھ وجود  كھ در عصر او در اكثر شھرھا و كوچگاه)) خردنگاراني((ھكاتایوس و سایر 
است، بر ھر گونھ پژوھشي كھ درباره )) تاریخ((را، كھ اكنون بھ معني  ))ھیستوریا((آمدند، كلمھ 

)) ھیستوریا((كلمھ . واقعیت صورت گیرد، اطالق كردند و شامل علم و فلسفھ و تاریخنگاري دانستند
در یونیا مفھومي ضد دین داشت و میرسانید كھ باید شرح واقعي حوادث و تفسیر عقلي سلسلھ علت و 

ھكاتایوس این تحول كھ با . ھاي معجزات و كرامات پھلوانان نیمھ خدا كرد معلول را جایگزین قصھ
  . آغاز شد، با ھرودوت تكامل پیدا میكند و با توسیدید بھ كمال میرسد

در ھمان عصري كھ ادبیات منثور میلتوس شروع شد، نثر یوناني، بر اثر شكست و بینوایي جامعھ، 
افزایش . فساد داخلي، در اینجا ھم، مانند جاھاي دیگر، راه فاتحان را ھموار كرد. رو بھ زوال رفت

از . و تجمل، مردم را بھ خوشگذراني كشانید و خویشتنداري و وطندوستي را از رواج انداختتمول 
روزگاري مردم میلتوس دلیر ((آن پس، فضایل منسوخ گشتند، و این سخن زبانزد یونانیان بود كھ 

 رقابت براي تحصیل نعمتھاي جھان شدت گرفت، و دین كھنسال كم نیرو شد و نتوانست اقویا)). بودند
توانگران بر ضد تھیدستان متحد . را بھ مدارا وادارد و ضعفا را تسال دھد و از اختالفات طبقاتي بكاھد

سپس تھیدستان، كھ . شدند و حكومتي دیكتاتوري، كھ اختیارش در كف چند تن بود، برقرار كردند
و فرزندان  پس، توانگران را راندند. خواستار دموكراسي بودند، زمام حكومت را در دست گرفتند

اما توانگران . توانگران را بھ محل خرمنكوبي بردند و لگدمال گاوان كردند و بھ ھالكت رسانیدند
این . آنگاه رھبران دموكراسي را قیراندود كردند و زنده سوزانیدند. بازگشتند و بار دیگر قدرت یافتند

رزوس، براي تحمیل قدرت كھ شاه لیدیا، ك 560در حدود سال ! شتر دم خانھ ھمھ كس خواھد خفت
خود بر سواحل یوناني آسیا، از كنیدوس تا داردانل، آغاز كوشیدن كرد، میلتوس از كمك بھ شھرھاي 

، كوروش لیدیا 546اما، در سال . یوناني مجاور خودداري نمود و بھ ترتیب استقالل خود را حفظ كرد
نفاق و تفرقھ شده بودند، بھ شاھنشاھي را گرفت و، بدون دشواري چنداني، شھرھاي یونیا را كھ دچار 

در تاریخ دولتھا، علم و فلسفھ ھنگامي بھ دوره . پس، عصر عظمت میلتوس بھ پایان آمد. ایران پیوست
  . بھ بیان دیگر، دانش منادي مرگ است; كمال خود میرسد كھ انحطاط جامعھ آغاز شده باشد

  پولوكراتس، جبار ساموس -2

در امتداد خلیج میلتوس، نزدیك مصب رود مایاندروس، شھر میانھحال موئوس و شھر نسبتا معروف 
  . پرینھ زادگاه بیاس، كھ یكي از حكیمان ھفتگانھ یونان باستان است، محسوب میشود. پرینھ قرار داشت

تعداد حكیمان ھفتگانھ، چنانكھ ھرمیپوس میگوید، بھ ھفده میرسد، زیرا اقوام متفاوت یوناني ھر یك از 
ولي نام طالس، سولون، بیاس، پیتاكوس، پریاندروس، خیلون، و . اشخاص متفاوتي نام بردھاند

اي عصر ھمچنانكھ ھند بھ تقدس گرایش داشت و ایتالی. كلئوبولوس مورد وفاق عموم یونانیان است
رنسانس بھ نبوغ ھنري اعتنا مینمود و امریكاي جوان امور اقتصادي را گرامي میشمرد، یونان بھ 

  . خرد حرمت میگذاشت
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پھلوانان یونان در شمار قدیسان و یا ھنرمندان یا میلیونرھا نبودند، بلكھ از اصحاب خرد بھ شمار 
ند، بلكھ مرداني بودند كھ جدا خرد خود را میرفتند، و معززترین خردمندان نیز دانشمندان نظري نبود

از این رو، سخنان این مردان بھ صورت تكیھ كالم . در عمل اجتماعي مورد استفاده قرار میدادند
مردم خوش . ھاي معبد آپولون در شھر دلفي نگاشتھ میشد خاص و عام در میآمد و در مواردي بر كتیبھ

بدبخترین مردم : ھاي بیاس چنین است گفتھ. خود بھ كار برند ھا را در زندگي روزانھ داشتند كھ آن گفتھ
مردم باید حیات خود را چنان نظام بخشند كھ گویي . كسي است كھ نداند بدبختي را چگونھ تحمل كند

دانش را باید سخت دوست داشت، زیرا چیزي است كھ جواني را . ((ھم عمري كوتاه دارند و ھم دراز
جزیره ساموس كھ از حیث وسعت دومین .)) دارایي دیگر پایدارتر استبھ پیري میرساند و از ھر 

چون ; پایتخت آن در سواحل جنوب خاوري واقع بود. جزیره یونیا بود، در باختر پرینھ قرار داشت
نخست . مسافري پا بھ لنگرگاه مستحكم آن میگذاشت و از كنار ناوگان عماراتش بھ چشم او میخورد

در وراي . ھا، و پس از آنھا ارگ و معبد بزرگ ھرا بھ نظر میرسید سپس خانھباراندازھا و دكانھا، 
این منظره قدرت آن . اینھا چند رشتھ كوه متوالي، كھ قلل آنھا بھ ھزار و پانصد متر میرسید، دیده میشد

  . داشت كھ شور وطنخواھي را در ھمھ مردم ساموس برانگیزد

  . بھ نام پولوكراتس اداره میشد، بھ اوج عظمت رسید ساموس، در ربع قرن ششم، كھ در دست جباري

پولوكراتس توانست، با عواید بندر پرجوش و خروش ساموس، بھ ساختمان بناھاي عام المنفعھ 
بزرگترین كاري . بپردازد و بیكاري را پایان دھد و، در نتیجھ آن، از ستایش ھرودوت برخوردار شود

این نقب كھ آب را از . متر بود 1370نقبي بھ طول  كھ مطابق این برنامھ صورت گرفت، كندن
عاقبت، دو سوراخ طرفین نقب، موافق محاسبات قبلي ; كوھستان بھ شھر میرسانید، از دو سو كنده شد

و این لغزش . و فقط با تفاوتي مختصر شش متر از طول، و سھ متر و نیم از ارتفاع بھ یكدیگر رسیدند
   .میدھددر حوزه ریاضیات و مھندسي نشان مختصر، قدرت عظیم یونانیان را 

، 590در حدود سال . ساموس، مدتھا پیش از پولوكراتس، یكي از مراكز فرھنگي بھ شمار میرفت
ي از مردم فروگیا بود و در خدمت وي بردھا. فابل نویس در اینجا جوالن میكرد) آیسوپوس(ازوپ 

بنابر روایاتي كھ اعتبار تاریخي ندارند، یادمون با آزادي ازوپ موافقت . یادمون یوناني بھ سر میبرد
. با سولون دیدار كرد و در دربار كرزوس شاه لیدیا مقیم شد. كرد، و ازوپ بھ سیر و سفر پرداخت

د دلفي ببرد و تقسیم كند، ولي او پول را براي سپس از طرف كرزوس مامور شد كھ پولي را بھ معب
حكایتھاي او، كھ بیشتر از . خود برداشت، و از این رو بھ دست مردم گستاخ دلفي بھ زجر كشتھ شد

منابع شرقي گرفتھ شدھاند، در آتن عصر كالسیك معروف بودند، و چنانكھ پلوتارك مینویسد، سقراط 
چھ شكلي شرقي دارند، مفھوم و فلسفھ آنھا داراي مختصاتي حكایات ازوپ، گر. آنھا را بھ نظم كشید

طبیعت، زمین و دریا، ستارگان و كره خورشید و ماه، زیباییھاي دل انگیزي دارند، : ((یوناني است
. آري، جز اینھا، ھر چھ ھست، ترس است و رنج.)) اما، جزاینھا، ھر چھ ھست، ترس است و رنج

. سیماي ازوپ را میتوان در واتیكان دید. سپردھاند، ضبط كند مخصوصا اگر شخص پولي را كھ بھ او
وي، با : در آنجا جامي ھست كھ بھ عصر پریكلس تعلق دارد و سیماي ازوپ روي آن نقش شده است

. شد .میدھدسري نیمھ طاس و ریشي چون ریش وان دایك با عالقھ بھ سخن روباھي سرخوش گوش 
  . آناكرئون از تئوس بھ ساموس شتافت تا درباره پولوكراتس مدیحھ سراید و پسر او را آموزش دھد

مانند داوینچي، . بزرگترین شخصیت دربار پولوكراتس، تئودوروس ھنرمند، نیز از مردم ساموس بود
ني، گویا بھ قصد گریز از تجسس، اختراع ترازو و گونیا و روایات یونا. در فنون بسیار دست داشت

گوھرتراش و فلزكار و سنگ كار و درودگر و پیكرتراش و . چرخ تراش را بھ او نسبت میدھند
در تزیین دومین معبد آرتمیس در افسوس شركت كرد، براي اجتماعات عمومي . معماري قابل بود
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گیري با گل را بھ یونانیان شناسانید و، مانند رویكوس، مردم اسپارت یك سكیاس یا كوشك ساخت، قالب
یونانیان پیش از تئودوروس با . ھاي مفرغي را از مصر و آشور بھ ساموس رسانید فن ساختن مجسمھ

اما پس از او . ھاي مفرغي خشني میساختند ھاي مفرغي بھ قالبي از چوب، مجسمھ الصاق صفحھ
. ارابھ ران دلفي و دیسك پران، اثر مورون، بھ وجود آورند توانستند تندیسھاي مفرغي پرشكوھي چون

پلیني میگوید كھ كاھنان االھھ كوبلھ براي . از اینھا گذشتھ، ساموس در سفالگري ھم مشھور بود
  . محروم كردن خود از رجولیت، از این سفالھا بھ كار میبردند

  ھراكلیتوس، فیلسوف افسوس -3

افسوس، كھ در . تروس، مھمترین شھر یونیا افسوس قرار داشتآن سوي ساموس، نزدیك خلیج كائوس
بنیادگذاري شد، بھ بركت جریان بازرگاني دو رود كائوستروس و مایاندروس  1000حدود سال 

آرتمیس، االھھ شرقي . در جمعیت و دین و ھنر آن، عناصر شرقي نیرومندي راه داشتند. آباداني یافت
رستش بود، و معبد معروف او بارھا دستخوش ویراني و بازسازي مادري و بارآوري، در آنجا مورد پ

  . قرار گرفت

، در محل یك مذبح باستاني كھ دوبار ساختھ و دوبار 600نخستین بار، معبد آرتمیس، تقریبا بھ سال 
، با كمك كرزوس، معبد 540در حدود . خراب شد، بھ وجود آمد، و محتمال اولین بناي سبك یونیاست

شد و پایونیوس، معمار افسوسي، و دمتریوس، كاھن معبد افسوس، و تئودوروس، ھنرمند دیگري برپا 
این معبد تا آن زمان از حیث عظمت نظیري نداشت، و از این . ساموسي، در تزیین آن شركت كردند

   .میشدمحسوب )) عجایب ھفتگانھ عالم((رو یكي از 

م  ق 690قدیمترین شاعر مرثیھ سراي یوناني كھ بر ما معلوم است، كالینوس بود كھ در . آوازه كردند
شعر میسرود، از  550ھیپوناكس، شاعر افسوسي دیگر، كھ در حدود سال . در افسوس میزیست

ضوعش خشن، بیانش مبھم، مفھومش اما، در مورد شعر او، باید گفت كھ مو. كالینوس پیش افتاد
قامتي . پركنایھ، و وزنش دلنشین بود، و از این رو نقل مجالس یونانیان و مایھ نفرت مردم افسوس شد

در یكي از قطعات بازمانده او چنین آمده . كوتاه و الغر، پایي لنگ، و پیكري ناقص و ناخوشایند داشت
روزي كھ با او عروسي میكند و روزي كھ او را بھ : ((است كھ مرد دو روز از وجود زن لذت میبرد

ھیپوناكس ھجاگویي گستاخ بود و ھمھ سرشناسان افسوس از پستترین جنایتكار تا .)) خاك میسپارد
چون دو پیكرتراش بھ نام بوپالوس و آتنیس او را بھ . واالترین كاھن مورد ھجو او قرار گرفتند

كشنده درباره آنان سرود كھ از دندان زمان تیزتر بود  صورتي مسخرھآمیز نمایش دادند، ھجوي چنان
پیمان مینھم كھ : ((یكي از این شعرھاي پاكیزه او چنین است. و بیشتر از مجسمھ سنگي آنان دوام آورد

.)) من از ھر دو دستم سود میجویم و ھیچ گاه ھدف خود را گم نمیكنم. بر چشمان بوپالوس زخمھ زنم
ولي شاید این حدیث زاده آرزویي . پوناكس با انتحار بھ زندگي خود خاتمھ داددر اخبار آمده است كھ ھی

  . باشد كھ ھمگان داشتند

وي كھ در حدود سال . است)) حكیم گریان((برجستھترین فرزند افسوس، ھراكلیتوس، معروف بھ 
)) كان اندكبدان بسیارند و نی: ((از خانداني اشرافي برخاست، دموكراسي را ناروا شمرد، و گفت 530

)) آن كس كھ از دیگر مردم بھتر باشد، در نظر من، بھ تنھایي با ده ھزار مرد برابر است((و  ،[111]
. بر سر مھر نبودبا این وصف، ھراكلیتوس با ھیچ كس، حتي با اشراف و زنان و دانشمندان، [. 113]

دانش فراوان ذھن را : ((گستاخانھ از حكیمان دیگر نام برد و با خرده سنجي سودمندي چنین نوشت
[. 16.))]قوام نمیبخشد، و گرنھ ھزیود، فیثاغورس، كسنوفانس، و ھكاتایوس راه بھ جایي میبردند
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را در ھر موردي رتق و زیرا تنھا خرد واقعي، دانستن مفھومي است كھ، بھ خودي خود، ھمھ چیز ((
ھا ساكن شد، تا درباره مفھوم  پس، مانند عارفان چین، كناره گرفت و در كوه[. 19)) ]فتق دھد

براي آنكھ از تحمیالت توده و احزاب فردیت شكن برھد، . یگانھاي كھ مبین ھمھ چیز باشد غور كند
قات خود را چنان بیان كرد كھ در زندگي و سخن خود را با لفاف تیرگي و ابھام پوشانید، و نتایج تعم

آراي خویش را در رسالھ در باب طبیعت با بیاني موجز و مبھم اظھار داشت و، . فھم عوام نگنجد
  . براي پریشان ساختن فكر آیندگان، بھ معبد آرتمیس سپرد

  . در كتب عصر جدید، كرارا آمده است كھ محور فلسفھ ھراكلیتوس مفھوم تغییر است

وي، مانند . ي كھ از سخنان این فیلسوف مانده است، بدشواري چنین نظري را تایید میكندھای ولي پاره
بجوید، و در میان آشفتگي و پراكندگي )) بسیار((را در وراي )) یك((اكثر فیلسوفان، سرآن داشت كھ 

مھ ھ: ((ھمچون پارمنیدس، از سر شوق میگفت. عالم، وحدت و نظامي كھ مایھ آرامش ذھن باشد بیابد
. در آن زمان، مشكل فلسفھ این بود كھ ماھیت ھستي یگانھ را دریابد[. 1))]چیزھا یكي ھستند

ھراكلیتوس معتقد شد كھ آتش، ذات ھستي است، و شاید این اندیشھ او از آتش ستایي ایرانیان الھام 
و محتمال از این ولي مسلم این است كھ او آتش و روح و خدا را از یكدیگر مستقل نمیداند، . گرفتھ باشد

را ھم در معناي حقیقي و ھم در معناي مجازي آن بھ كار میبرد )) آتش((بر میآید كھ ھراكلیتوس كلمھ 
با اینھمھ، چنین نكتھاي . و، بھ وسیلھ آن از طرفي آتش واقعي، و از طرفي انرژي عالم را افاده میكند

ساختھ خداست نھ ساختھ انسان، بلكھ ھمیشھ نھ ... این جھان : ((در بازمانده آثار او تصریح نشده است
بھ موقع افروختھ و بھ موقع خاموش ; بوده است و ھست و خواھد بود آتشي جاندار و جاویدان است

است و، بر اثر قبض )) راه فرود((ھر چیز جلوھاي از آتش است خواه آتشي كھ در [. 20)) ]میشود
است و از ھیئت خاك )) راه فراز((اه آتشي كھ متزاید، بھ صورت رطوبت و آب و خاك در میآید، خو

   .میشودبھ ھیئت آب و رطوبت و آذر كشانیده 

ھراكلیتوس با آنكھ ثبات آرامش بخشي در آتش ابدي مییابد باز از تحوالت بي پایان آتش رنجور است، 
ھیچ . وي جھان و ذھن و روح را بي ثبات میبیند. دومین محور فكر او تغییر دایمي ھمھ چیز استو 

ھر . ھیچ وضعي حتي آني پایدار نمیماند. چیز موجود نیست، ھمھ چیز در كار صیرورت یا شدن است
یتوس بھ این ترتیب، ھراكل. چیز دایما از آنچھ بوده است دور، و بھ آنچھ خواھد بود نزدیك میشود

برخالف طالس، تنھا نمیپرسد كھ اشیا چھ ھستند، بلكھ مانند . مسئلھ جدیدي را مورد تاكید قرار میدھد
آناكسیماندروس و لوكرتیوس و سپنسر جویاي این نكتھ است كھ اشیا چگونھ بھ ھیئت كنوني 

كتابھاي . تدرآمدھاند، و مثل ارسطو معقتد میشود كھ بھترین راه حل مسئلھ اول، حل مسئلھ دوم اس
ولي این .)) ھمھ چیزھا در جریانند، ھیچ چیز پایدار نیست: ((قدیم ھمداستانند كھ ھراكلیتوس گفتھ است

تو را توان آن نیست كھ بھ یك رود : ((ھراكلیتوس میگوید. سخن در آثار بازمانده او بھ چشم نمیخورد
)) ما ھستیم و نیستیم((و ; [41]))دو بار پاگذاري، زیرا ھمواره آبھاي جدیدي بر تو جاري میشوند

تكثر و تنوع و . در فلسفھ ھراكلیتوس، ھمچون فلسفھ ھگل، جھان صیرورتي پردامنھ است[. 81]
)) یك((كم از واقعیت )) بسیار((تغیر، ھمانند وحدت و یكساني و وجود، واقعیت دارند، و واقعیت 

است بھ آتش، و یا دور شدن آنھاست از است، و ھر تغییر تقرب اشیا )) یك((ھمانا )) بسیار. ((نیست
  . است، و تغییر بي آرام در قلب آتش در تموج است)) بسیار((ھمان )) یك. ((این

ھراكلیتوس از این رھگذر بھ سومین جز فلسفھ خود، كھ وحدت اضداد و وابستگي مغایرات و 
خدا روز است و شب، زمستان است و تابستان، جنگ است و . ھماھنگي نھاني كشاكشھا باشد، میرسد

[. 58- 57)) ]نیك و بد یكي ھستند، نیكي و بدي یگانھاند[. ((36)) ]صلح، پرخواري است و گرسنگي
ھمھ این [.78)) ]دگي و مرگ یگانگي دارند، و بیداري و خواب و جواني و پیري نیز چنینندزن((
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وجود ھر فرد . مغایرات، مراحلي ھستند از جنبشي تند و كند، لحظاتي ھستند از جریان آتش جاویدان
دل واقعیت تمدد و تداخل است، تناوب و تبا. از یك زوج متضاد براي بقا و فھم فرد دیگر ضرور است

  . است، وحدت و ھماھنگي اضداد است

در نمییابند كھ آنچھ در خود ناسازگاري دارد، در ھمان حال با خود سازگار است، ھمنوایي از ((مردم 
ھمچنانكھ از كششھاي سست و [. 45))]كششھاي تضاد فراھم میآید، ھمچون ھمنوایي كمان و چنگ

میشود، بھ وجود میآید، از تناوب و تعارض سخت، ارتعاشاتي ھماھنگ، كھ موسیقي یا نوا خوانده 
در جریان كشمكش سازواره با سازواره، . اضداد ھم، ذات و معني و ھماھنگي حیات و تغییر میزاید

بشر با بشر، مرد با زن، نسل با نسل، طبقھ با طبقھ، ملت با ملت، نظر با نظر، و عقیده با عقیده، 
ستند و، براي تحقق وحدت نامرئي و وفاق نھاني كل، بر اضداد متخاصم بھ منزلھ تار و پود زندگي ھ

و  - [ 46)) ]خوشترین ھمنواییھا از اشیایي بر میخیزد كھ از یكدیگر متفاوتند. ((یكدیگر عمل میكنند
  . این سخني است كھ عشاق را با آن آشنایي است

خدا دارد، راه این ھر سھ اصل آتش و تغییر و وحدت اضداد در مفھومي كھ ھراكلیتوس از روح و 
  . دارند

بیھوده، براي تطھیر خود از گناه خونریزي، خویشتن را بھ خون ((وي بھ كوتھنظران آنان كھ 
لبخند میزند و میگوید كھ این كار بدان )) ھا را نماز میگزارند مجسمھ((یا كساني كھ [ 130)) ]میآالیند

[. 126)) ]ات واقعي خدایان چیزي نمیدانندچنین مردمي از ذ. ھا گفتگو كند انسان با خانھ((میماند كھ 
انسان نیز، مانند چیزھا، شعلھاي است متغیر و : ھراكلیتوس براي خلود فردي جایي باقي نمیگذارد

مانند مشعل شبانگاه، حیاتي بھرھاي از انرژي ابدي ھمھ اشیاست، و از این رو ھیچ گاه ((بیقرار و 
ریان و سیر اشیا ھستند كھ ذھن تجزیھ گر انساني آنھا را مرگ و زندگي نقاطي اختیاري از ج. نمیمیرد

اما، از منظر بیغرض ھستي، مرگ و زندگي فقط وجوھي از تغییر بي . مورد توجھ قرار داده است
در ھر . در ھر لحظھ، جزئي از ما میمیرد، ولي كل آن بھ زندگي ادامھ میدھد. پایان ھیاكل ھستند

زایش ھم . مرگ ھم آغاز كار است و ھم پایان كار. ت ادامھ مییابدلمحھ، یكي از ما میمیرد، اما حیا
ھاي ما، حتي خوھاي ما پاك و درست نیستند و كل را  سخنان ما، اندیشھ. پایان كار است و ھم آغاز آن

نزد خدا ھمھ چیزھا زیبا و خوب و . ((بر فلسفھ است كھ چیزھا را در پرتو كل بنگرد. منعكس نمیكنند
  [. 61]ھا برخي از چیزھا را نادرست، و بعضي را درست میبینندانسان. درستند

ھمچنانكھ روح زبانھ زودگذر شعلھ دایم التغییر حیات است، خدا آتش جاویدان است، انرژي تباھیناپذیر 
جھان است، وحدتي است كھ ھمھ اضداد را بھ ھم میپیوندد، ھماھنگي كشاكشھاست، مجموع و معني 

ش آسماني كھ ھیچ گاه از حیات جدایي ندارد، پیوستھ، مانند حیات، صورت این آت. ھاست ھمھ ستیزه
  . خود را دگرگون میكند، بر نردبان تغییر باال و پایین میرود، و اشیا را نیست میكند و از نو میسازد

آتش ((براستي در آینده دور، روزي چون روز جزا فرا خواھد آمد و گیتي سراسر منقلب خواھد شد، 
، ھمھ چیزھاي موجود را از میان خواھد برد و [26)) ]ا را داوري و محكوم خواھد كردھمھ چیزھ

اگر بتوانیم . با اینھمھ، كردار آتش نامیرا عاري از معني و انتظام نیست. چیزھاي نو پدید خواھد آورد
جھان را چون یك كل دریابیم، آن را سرشار از دانشي بي تعین و پھناور، یعني عرصھ خرد یا 

، و آنگاه خواھیم كوشید كھ زندگي ما با نظام طبیعت، با قانون [65]خواھیم یافت ) لوگوس)) (كلمھ((
خرد این است كھ بھ [. ((91]گیتي، با این خرد یا نیروي منظم كھ ھمانا خداست، سازگار شود 

  . و از خرد بیكران كل پیروي كنید[ 1)) ]گوش فرا دھید، نھ بھ من< كلمھ>
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ھیم چھارگانھ فلسفھ خود، یعني نیرو و تغییر و وحدت اضداد و خرد كل، را بھ حوزه ھراكلیتوس مفا
نیرویي كھ خرد مھارش كند و با نظم دمساز شود، خیر . اخالق میكشاند و سلوك انساني را باز مینماید

 ھمواره بھ چیزھاي معین. آسایش در تغییر بھ دست میآید. ((تغییر شر نیست، عین خیر است. اعالست
ضرورت ھمبستگي اضداد، وجود ستیزه و [. 72 - 73)) ]پرداختن و تكرار كردن، ماللت میآورد

بیماري . برآورده شدن ھمھ آرزوھاي انسانھا لطفي ندارد. ((رنج، زندگي را با معنا و پذیرفتني میكند
كھ است كھ تندرستي را خوشایند میكند، شر است كھ خیر، و گرسنگي است كھ سیري، و رنج است 

ھراكلیتوس كساني را كھ خواستار پایان یافتن كشاكشھاي جھان [. 104)) ]راحت را خوشایند میكند
، زیرا، بدون كشاكش اضداد، اثري از ھمنوایي نخواھد بود، تار زنده بافتھ [43]ھستند سرزنش میكند 

  . نخواھد شد، و تكاملي دست نخواھد داد

ر دیگري فایق نیستند و ھر دو، بھ حكم ضرورت، در بلكھ كششي است میان دو عنصر كھ ھیچ یك ب
تنازع بقا ضرور است، زیرا بر اثر آن . فعالیتند درست ھمانند نوخواھي جواني و كھنھ پرستي پیري

برخي را بر میگزیند . كشاكش، پدر ھمھ و شھریار ھمھ چیزھاست. ((است كھ بھتر از بدتر جدا میشود
)) بعضي را برده میكند، و پارھاي را آزاد; ا آدمیان میگرداندتا بھ صورت خدایان درآیند، برخي ر

رقابت افراد و جماعات و انواع و [. 62)) ]كشاكش ھمانا عدالت است((اما، در پایان كار، [. 44]
  . سازمانھا و امپراطوریھا برترین دادگاه طبیعت را میآفریند، و از حكم این دادگاه سرپیچي نمیتوان

راكلیتوس، كھ اكنون یكصد و سي بند از آن براي ما مانده است، از سترگترین آثار بر روي ھم، آثار ھ
مفھوم اشتعال نھایي جھان، بھ وساطت . مفھوم آتش آسماني بھ فلسفھ رواقي رسید. فكري یونان است

یا خرد طبیعت، در فلسفھ فیلون و االھیات مسیحي بھ )) كلمھ((مفھوم . رواقیون، بھ مسیحیت منتقل شد
ور كلمھ االھي، یا خرد متشخصي كھ خدا بھ وسیلھ آن اشیا را میآفریند و بر آنھا سلطھ میورزد، ص

نظر . ھموار كرد)) قانون طبیعي((درآمد و تا اندازھاي زمینھ را براي پیدایش مفھوم كنوني 
ھراكلیتوس درباره فضیلت یا ھنر اخالقي، كھ از ھماھنگي فرد با طبیعت دست میدھد، در نگرش 

مفھوم تغییر، . مفھوم وحدت اضداد در فلسفھ ھگل مورد تاكید قرار گرفت. اخالقي رواقیان راه یافت
ھاي داروین و سپنسر و نیچھ داخل شد، و  مفھوم ستیزه عمومي در نظریھ. محور فلسفھ برگسون گردید

الفت با نیچھ، بیست و چھار قرن پس از ھراكلیتوس، درست ھمانند او، مفھوم ستیزه را براي مخ
  . دموكراسي بھ كار برد

; ولي دیوجانس الئرتیوس درباره مرگ او داستاني دارد. از زندگي ھراكلیتوس تقریبا ھیچ چیز نمیدانیم
این داستان، كھ مورد تایید ھیچ كس نیست، نمودار نثر تلخي است كھ چھ بسار طومار شعر زندگي 

  : انساني را در مینوردد

ھا بھ گردش میگذرانید و با علفھا و  مل عیار گشت، اوقاتش را در كوهسرانجام كھ مردم گریزي كا
پس، بھ شھر بازگشت و بھ . بر اثر این عادات، گرفتار بیماري استسقا شد. گیاھان تغذیھ میكرد

  . صورتي معمایي از پزشكان پرسید كھ آیا میتوانند ھواي مرطوب را بھ ھواي خشك مبدل كنند

یافتند، خود را در طویلھ گاوان محبوس كرد و خویشتن را با سرگین گاوان چون ایشان سخن او را درن
اما این كار، او را سودي نبخشید، . پوشانید، تا بلكھ گرماي آن ماده رطوبت را تبخیر و از او دور كنند

  . و پس از ھفتاد سال زندگي درگذشت

   آناكرئون، شاعر كولوفون -4
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نام آن ماخوذ از تپھاي بود . در چند كیلومتري شمال افسوس، شھر كولوفون مسافر را بھ خود میخواند
ھ ملبس ب((كولوفون زاده شد، در وصف مردم این شھر میگوید كھ  .داشتكھ شھر در دامنھ آن قرار 

تفاخر، تاریخ )) ھاي ارغواني پر بھا بودند و بھ گیسوان آراستھ و مزین و معطر خود میبالیدند جامھ
بھ سر  610شاعري بھ نام میمنرموس در حدود سال ) و شاید در سمورنا(در ھمین شھر . درازي دارد

اشعار او . ودمیبرد و براي ھمشھریان خود، كھ بتازگي بھ بدبیني شرقي گراییده بودند، شعر میسر
خود بھ عشق نانو، دختري كھ ترنم او را با آواز ني . بیشتر درباره گذرندگي جواني و مھرورزي بود

شاید دخترك باور داشت كھ . ولي دخترك از ازدواج با او خودداري كرد. ھمراھي میكرد، گرفتار آمد
  :شعري جاوید كرد اما میمنرموس معشوق را با قطعھ. ازدواج شاعر بھ منزلھ مرگ شعر اوست

ما مانند برگھاي بھاري میشكفیم، در آن زمان كھ خورشید آغاز درخشش میكند، و در دوره كوتاه 
  . عیش جواني در بند خیر و شعر خدایان نیستیم

  . ولي ھمیشھ در پایان راه، ارواح سیاه را میبینیم، كھ پیري و مرگ غمانگیز را در دست دارند

ري بھ نام آناكرئون در تئوس، كھ در نزدیكي كولوفون قرار داشت، بھ دنیا یك قرن بعد، شاعر معروفت
  . آمد

با . ھیچ كس جیز سیمونیدس از عھده رقابت با او بر نمیآمد. سفر بسیار كرد، و مطلوب دربارھا بود
گروھي از مردم بھ آبدرا در تراكیا كوچید، سرباز شد و در چند جنگ شركت كرد، و سپس كار ارتش 

با جالل ; چند سال در دربار پولوكراتس، جبار ساموس، بھ سر برد. ك گفت و بھ ادب پرداخترا تر
سرانجام، پس از جنگ یونان و ایران، بھ تئوس بازگشت و سالھاي ; تمام بھ آتن نزد ھیپارخوس رفت

ر با وجود این، عمري دراز كرد و در سن ھشتاد و پنج، گویا د. پیري را با سرود و مستي گذرانید
  . نتیجھ انگوري كھ گلو گیرش شد، بھ ھالكت رسید

ولي براي ما چیزي جز . در دوره عظمت شھر اسكندریھ، پنج كتاب شعر از آناكرئون در دست بود
بھ بحر وتد مجموع . موضوع اصلي اشعار او شراب و زنان و پسران بودند. ابیاتي پراكنده نمانده است

شعر او، در مقابل خشونت شعر ھیپوناكس . لطف بیان میكرد شعر میگفت و ھر مطلبي را با ظرافت و
و رقت شعر ساپفو، لحني گرم و معتدل و شھري داشت و دربارھا را خوش میآمد مانند شعر ھوراس 

  . در دربار آوگوستوس

گویا آناكرئون، براي آنكھ مورد توجھ زنان قرار گیرد و بر شھوتش بیفزاید، از ابراز عواطف 
ھاي  افسانھ. خصوصي خود خودداري میكرد و خویشتن را مردي سرخوش و كامجو معرفي میكرد

از آن جملھ، روایت شده است كھ آناكرئون در حال مستي بھ كودكي تنھ زد ; بسیار درباره او ساختھاند
با ھر دو جنس عشق . و بھ او دشنام گفت، ولي بعدا بدو دل داد و دشنام پیشین را با ستایش جبران كرد

بنگرید، اكنون عشق زرین مو با : ((خود گفتھ است. میباخت، ولي در اواخر عمر زنان را ترجیح داد
سفید را  اما دخترك موي. گوي ارغواني خود مرا فرا میخواند و بھ دختري سرخوش مایل میكند

ظریفي كتیبھاي پرمعني بھ این مضمون براي گور آناكرئون .)) نمیپسندد و دنبال شكار دیگري میرود
  : نوشت

بر فراز آرامگاه آناكرئون سایھ گستر شو، تا میپرستي كھ بھ گاه ! اي دایھ افسونگر شراب، اي تاك
شكوھمند تو بیارامد و ھمچنان ھاي  شادماني چنگ مینواخت و بھ پسران مھر میورزید، در سایھ شاخھ

  . با شبنم تو دھان فرتوت خود را عطرآگین كند
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در فاصلھ شانزده ; ھاي متعدد پیش رویم اگر از تئوس بھ خاور رو كنیم و در امتداد خلیجھا و دماغھ
زیتون و انجیر، و  كیلومتري بھ خیوس میرسیم كھ گویا ھومر جواني خود را در آنجا میان درختان

كار اصلي مردم خیوس شرابسازي بود، كھ بردگان زیادي را بھ كار . كنار خم شراب گذرانیده است
خیوس . برده میزیستند 000،100فرد آزاد و  000،30م، در این جزیره،  ق 431در سال . میگرفت

وام خود بر نمیآمدند، از برده فروشان كساني را كھ از عھده پرداخت . یكي از مراكز برده فروشي بود
در . وام دھندگان میخریدند و كودكان آنان را اختھ میكردند و بھ حرمسراھاي لیدیا و ایران میفرستادند

قرن ششم، بردھاي بھ نام دریماخوس بردگان را بھ شورش واداشت، سپاھیاني را كھ بھ جنگ وي 
بر شارمندان ثروتمند باج راه تحمیل  رفتند شكست داد، براي خود قلعھاي در كوھستان فراھم آورد،

خود را از ایشان، در برابر پول، پیشنھاد كرد، و آنھا را بھ تھدید )) حمایت((كرد، بھ شیوه امروز 
سرانجام، بھ میل خود، سرش رابھ یارانش . واداشت كھ با بردگان خود رفتار شایستھتري داشتھ باشند

و بھ این ترتیب براي قرنھا بھ صورت رب النوع نگھبان  واگذار كرد تا با تسلیم آن جایزه بگیرند،
  . سرگذشت دریماخوس حماسھاي است درخشان براي اسپارتاكوسھاي قلم. بردگان درآمد

ھنر و ادبیات در خیوس شكوفان شد، و این شھر بھ صورت مركز خنیاگراني درآمد كھ اشعار ھومر 
شھر بود كھ یون درامنویس و تئوپومپوس مورخ در این . را میخواندند و دگرگون و تكمیل میكردند

فن جوش دادن آھن را كشف كرد، و  560زاده شدند و، بنا بر روایات، گالوكوس در حدود سال 
  . آرخرموس و پسرانش بوپالوس و آتنیس زیباترین ظرفھاي سفالي قرن ششم را ساختند

، زادگاه آناكساگوراس كھ معلم و پس از تئوس، مسافر پا بھ خاك اروتراي میگذارد و بھ كالزومناي
این محل، كھ از لحاظ . دوست پریكلس بود، میرسد و سپس در جھت شرق بھ سمورنا وارد میشود

در ایام . قدمت رقیب شھر دمشق مھاجرت و ھجوم قوم یونیایي بھ صورت یك شھر یونیایي درآمد
ھجوم آورد، قرار گرفت و پس  م مورد چپاول آلواتس، كھ بھ لیدیا ق 600اخیلس شھرتي داشت و در 

آثار باستاني آن  .شدمیالدي بھ وسیلھ یونانیان ویران  1924از آن بارھا بھ وسیلھ اقوام گوناگون، و در 
یك میدان بازي، و یك تماشاخانھ از زیر یك ورزشگاه، یك ارگ، . حاكي از تمول و رفاه آن شھر است

خیابانھاي سنگفرش پھناور و معابد و قصرھاي مجلل داشت، و خیابان اصلي . خاك بیرون آمده است
  . ، در سراسر یونان معروف بود))خیابان زرین((آن، یعني 

یس را بھ آن رود ھرموس، سارد. شمالیترین شھر یونیا، شھر فوكایا بود كھ اكنون فوكیا خوانده میشود
بازرگانان فوكایا، در جستجوي . میپیوست و آن را یكي از كلیدھاي تجارت یونان و لیدیا میگردانید

بازار، تن بھ سفرھاي دور و دراز میدادند، و فرھنگ یونیایي بھ وسیلھ آنان بھ جزیره كورس و بندر 
  . مارسي رسید

یكدیگر رقابت داشتند و از این رو متحد  شھرھاي دوازدھگانھ یونیا، كھ اجماال شرحشان گذشت، با
  . نمیشدند، ولي ھر سالھ، بھ ھنگام جشن بزرگ قوم یونیایي، در دماغھ موكالھ نزدیك پرینھ گرد میآمدند

ولي رقابتھاي بازرگاني از این منظور جلوگیري كرد، و بھ . طالس مردم این شھرھا را بھ اتحاد خواند
، كھ ایرانیان بھ یونان حملھ 546و  545در نتیجھ، در سالھاي . دجاي اتحاد، اختالف و جنگ پدید آم

با این وصف، بر اثر رقابت و استقاللطلبي و آزادیخواھي . كردند، این شھرھا بسھولت مغلوب شدند
با . این دوازده شھر، شوري در فلسفھ و علوم و تاریخ افتاد و شاعران بزرگ بسیار پرورش یافتند
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گ آنھا بھ آتن، كھ در مقابل ایرانیان سخت جنگید، انتقال یافت و میراث سقوط این شھرھا، فرھن
  . عمومي یونان شد

V - ساپفو، شاعر لسبوس   

پس از سقوط تروا، آسیاي صغیر . آن سوي شھرھاي دوازدھگانھ یونیا، دوازده شھر آیولي قرار داشت
بھ روي مھاجران یوناني گشوده شد، و مردم آیولي و آخایایي كھ از یونان شمالي آمده بودند، در این 

ره لسبوس از فقط آیولیھاي جزی. در این ناحیھ، شھرھا كوچك و كم اھمیت بودند. ناحیھ ساكن شدند
خاك آن آتشفشاني و محل رویش . لحاظ ثروت و تجمل و ادب با شھرھاي یونیایي كوس برابري میزدند

پنج شھر داشت، و بزرگترین آنھا، موتیلنھ، مانند میلتوس و ساموس و . تاك و درختان دیگر بود
ن با مردم تھیدست در اواخر قرن ھفتم، سوداگران آ. افسوس، از طریق بازرگاني بسیار ثروتمند شد

ھمدست مرد شجاع و خشني بھ اسم پیتاكوس مدت ده سال دیكتاتور شد و مانند سولون خردمند حكومت 
  . كرد

اشراف، براي باز یافتن قدرت خود، بر ضد او توطئھ كردند، اما شكست خوردند، و پیتاكوس رھبران 
  . لسبوس تبعید كردشورش، از جملھ آلكایوس و ساپفو، را اول از موتیلنھ و بعد از 

نسبي اشرافي داشت و سخت بھ پیتاكوس . آلكایوس شاعري بود پرشور كھ شعر را با سیاست میآمیخت
)) آلكاییك((شعر او بسیار خوش آھنگ بود، و بعدا نوعي شعر نام او را بھ خود گرفت و . حملھ میكرد
عمل، مانند آرخیلوخوس، از  ولي در. چندي شعر جنگي میساخت و دم از وطندوستي میزد. خوانده شد

گاھي نغمھ عشق میسرود، ولي . جنگ رو برتافت و، براي دلداري خود، احتیاط خویش را ستود
میگفت كھ پیوستھ باید . ھمواره شراب را، كھ در لسبوس بسیار خوب بھ عمل میآمد، وصف میكرد

ستان براي گرم شدن، در تابستان براي خنك شدن، در خزان در سوگ و مرگ طبیعت، در زم: نوشید
  . و در بھار بھ امید ھماھنگي با طبیعت

  . باران زئوس فرو میآید و طوفاني از آسمان برمي خیزد، و سرما نھرھا را از یخ میپوشاند

  . پس، برخیز و زمستان را فرو نشان، آتشي برفروز، شراب را چون انگبین شیرین كن بفراواني

  . شادكام بنوش، و خود را بپوشان

  . اید دل بھ اندوه سپاریم، یا دغدغھ بھ خود راه دھیمنب

  . زیرا، اي دوست، اندوه سودي ندارد و رفتھ را باز نمیآورد

  . داروي ما شراب است، كھ اندیشھ را خاموش میگرداند

بدبختانھ آلكایوس با بزرگترین شاعر یوناني ھمزمان بود شاعري كھ در سراسر عمر خود از ستایش 
شبي : ((ستوبایوس نقل میكند. این شاعر كسي جز ساپفو نبود. ن برخوردار شدھمھ مردم یونا

عمویش چنان از این شعر . ھاي ساپفو را ترنم كرد اكسكتیدس، برادرزاده سولون، یكي از ترانھ
وي پاسخ < براي چھ>: یكي از حاضران پرسید. سرخوش شد كھ از پسر خواست تا آن را بدو بیاموزد
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مینامید، و )) زیبا((سقراط نیز ساپفو را گرامي میداشت و )) <!را بیاموزم و بمیرم میخواھم آن>: داد
  . میگویند كھ خدایان ھنر نھ تا بیش نیستند: افالطون درباره او نكتھاي پر جذبھ گفت

  !ساپفوي لسبوس خداي دھمین است! بنگرید! چھ خطا

ساپفو زني شگفت آور است، زیرا در ھمھ زمانھایي كھ میشناسیم، ھیچ زني : ((استرابون نوشتھ است
ھومر را بھ )) شاعر((یونانیان ھمچنانكھ از كلمھ .)) نتوانستھ است در امر شعر حتي بھ گرد او برسد

  . بھ یاد ساپفو میافتادند)) شاعره((یاد میآوردند، از كلمھ 

خانوادھاش در . زاده شد 612لھجھ خودش لھجھ آیولي پساپفا بود، در حدود  ساپفو، كھ نام او در
، پیتاكوس او را ھم با سایر رھبران اشراف 593در . كودكي او از لسبوس بھ موتیلنھ كوچیدند

گرچھ در آن ھنگام بیش از نوزده سال نداشت، باز در شعر و . شورشي بھ شھر پورھا تبعید كرد
پیكري كوچك و شكننده، و موي و چشم و . زیبایي چندان بھرھاي نمیبرداز . سیاست مشھور بود

اما لطافت و فرھنگ و ھوش فراوانش مردم را مجذوب . پوستي تیرھتر از یونانیان دیگر داشت
از سخنانش بر میآید كھ طبعي پرشور داشت و .)) دل من چون دل كودك است: ((میگفت. میكرد

آتیس شاگرد . و شنونده را بھ ھیجان میانداخت)) ھ آمیختھ بودبا شعل((سخنش، بھ قول پلوتارك، 
با . ھاي زعفراني و ارغواني میپوشید و خود را بھ گل میآراست محبوب ساپفو میگوید كھ او جامھ

وجود خردي پیكر، دلربا بود، و از این رو آلكایوس، چون با او بھ تبعید رفت، كوشید تا با این سخن 
اي ساپفوي بي آالیش شیرین خنده كھ تاجي از گلھاي بنفشھ داري، میخواھم : ((دل او را بھ دست آورد

ھاي تو  اگر خواستھ: ((ساپفو پاسخي روشن بھ او داد.)) بھ تو چیزي بگویم، اما شرم مانع من است
خوش و واال باشد و زبان تو سخن پست نگوید، ابر شرم چشمان ترا فرا نمیگیرد، و تو آرزوھاي 

آلكایوس در مدح ساپفو شعرھا سرود، ولي ما از روابط .)) را بر زبان خواھي آوردشایستھ خود 
پیتاكوس چون از شھرت روزافزون ساپفو میھراسید، براي دومین . خصوصي آن دو خبري نداریم

، او را بھ سیسیل تبعید كرد، و شاید تبعید دوم ساپفو ادامھ دوستي او و 591بار، گویا در حدود 
. ساپفو با بازرگان توانگري از مردم آندروس زناشویي كرد و دختري زاد. انع شدآلكایوس را م

حاضر نیستم تمام لیدیا یا لسبوس زیبا را بگیرم و دست از . دختر كوچكي دارم، چون گلي زرین((
ساپفو، پس از . شوھر او بزودي درگذشت و میراث فرھنگي براي او نھاد.)) كلئیس محبوبم بردارم

. ي بلد شد، بھ لسبوس بازگشت و در شمار بزرگان شھر قرار گرفت و در ناز زیستپنج سال نف
وي .)) پوشیده نماند كھ من زندگي لطیف را دوست دارم، و شكوه و زیبایي را از آن خورشید میدانم((

از این رو چون خاراكسوس بھ مصر رفت و بھ عشق . سخت شیفتھ برادر كوچك خود خاراكسوس بود
  . ھ نام دوریخا دچار آمد و با او زناشویي كرد، ساپفو سخت رنج بردزني دلربا ب

ولي ساپفو از عشق محروم نماند، از آنجا كھ نمیتوانست بھ آرامي زندگي كند، مدرسھاي براي زنان 
ترتیب داد و بھ آموختن شعر و موسیقي و رقص ھمت گمارد و باید دانست كھ این نوع مدرسھ تا آن 

مینامید، )) یاران((نمیخواند، بلكھ ھتایراي بھ معني )) شاگرد((شاگردان خود را  .زمان نظیري نداشت
. ساپفو، كھ در آن زمان شوھري نداشت، عاشق شاگردان خود میشد. شد)) روسپي((كھ بعدا مرادف 

عشق مانند بادي كھ فرود میآید و بر درختان بلوط میافتد، جان مرا در ھم شكستھ : ((خود میگوید
از دیرگاه كھ من خود دوشیزھاي نوشكفتھ بودم و تو، آتیس، كودكي كوچك و سركش ((و .)) است

ھنگامي كھ آتیس محبت یكي از جوانان موتیلنھ را پذیرفت، ساپفو حسد بي .)) مینمودي، دوستت داشتم
پایان خود را در شعري كھ بھ وسیلھ لونگینوس محفوظ مانده و جان ادینگتن سایمندز آن را بھ زبان 

  :انگلیسي برگردانده است، بیان كرد
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در نظر من بھ خدایان میماند آن خجستھ مردي كھ كنار تو مینشیند و بھ تو مینگرد، و بھ سخنان لطیف 
  . تو بخاموشي، گوش فرا میدھد

  . خنده لطیفي كھ بھ روي او میكني دل دردناك مرا در سینھام میلرزاند

  . آرزوي دیدن تو را دارم

ه، و زبانم از كار مانده است، در اندرونم آتش زبانھ میكشد، چشمانم نمیبینند، و صدایم خاموش شد
  . غرشي در گوشھایم طنین افكن است

  . عرق از پیكرم روان است، پیكرم پریده رنگ است و میلرزد

   .مستغرقممرگ تھدیدم میكند، و در خلسھ عشق 

كسان آتیس او را از مدرسھ ساپفو بیرون بردند و ساپفو را بھ رنجي عظیم انداختند، در این باره 
  : نامھاي ھست كھ بھ ساپفو نسبت داده شده است

ساپفو، سوگند میخورم كھ ! افسوس، چھ سرنوشت غم انگیزي داریم: ((او از ترك من گریست و گفت
اما مرا ھم بھ یاد . برو و كامیاب باش: ((من بدو پاسخ دادم.)) دلخواه خود، تو را ترك میكنمبرخالف 

آر، زیرا میداني كھ چقدر شیفتھ توام، و اگر از من یادي نكني، آنگاه من ترا بھ یاد آنچھ فراموش 
ھاي بنفشھ و زیرا تو بودي كھ در آغوش من، گیسوي پر پیچ و تابت را با گل. كردھاي، خواھم انداخت

ھا میپوشانیدي، و پوست ظریف زیبایت را با روغن  سوري میآراستي، گردن لطیفت را با شكوفھ
تپھ یا محلي مقدس یا نھر آبي نبود كھ با ھم بھ سویش نخرامیدیم، و عروس . گرانبھا آغشتھ میكردي

  .))كردیمبھار جنگل را با نغمھ بلبالن پر نكرد، مگر آنگاه كھ من و تو در آنجا گردش 

این .)) از این پس دیگر آتیس را نخواھم دید، و براستي بھتر آنكھ بمیرم: ((سپس ساپفو نالھ سر میدھد
  . است نداي عشق حقیقي كھ در وراي خیر و شر، بھ اوج صداقت و جمال رسیده است

ویش است یا پژوھندگان اخیر دنیاي قدیم نمیدانند كھ آیا این اشعار نمودار عشق ساپفو بھ ھمجنسان خ
آنچھ مسلم است این است كھ اشعار او اشعاري ھستند بسیار زیبا و پر . آنكھ ساختھ وھم شاعرانھ اوست

)) طالیع بھار پرگل((میزند، دیگري از )) شكنجھ تلخ و شیرین عشق((یكي دم از . از شور و لطافت
بایي كھ بر انتھاي دست كوتاه میوه چین و سیب زی((سخن میگوید، دیگري عشق بي وصال را با 

ساپفو در موضوعاتي غیر از عشق ھم طبع خود را . مقایسھ میكند)) شاخھ بلند بھ سرخي میگراید
او خود اشعارش را بھ . اشعاري كھ از او مانده است تقریبا بھ پنجاه بحر سروده شدھاند. آزمود

در نھ دفتر گرد آوردند و  پیشینیان، آثار او را. صورت الحان موسیقي درمي آورد و با چنگ مینواخت
در سال . ولي فقط ششصد شعر پراكنده بھ دست ما رسیده است. شامل دوازده ھزار شعر دانستند

، 1897اما در . میالدي، مقامات دیني قسطنطنیھ و روم آثار ساپفو و آلكایوس را سوزاندند 1073
فشرده بود كاغذھایي كھ مطالب گرنفل و ھونت در اوكسورھونخوس تابوتھایي یافتند كھ از جنس كاغذ 

  . برخي از آثار عتیق و از جملھ اشعار ساپفو را بر خود داشتند

اخالف مذكر، با نقل یا جعل داستاني درباره مرگ ساپفو بھ خاطر ناكامي در عشق یك مرد، انتقام خود 
یشد در كھ معموال شاعره خطاب م)) ساپفوي روسپي((بنابر روایات سویداس، . را از او گرفتند
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جزیره لئوكاس خود را از صخره فرو افكند و ھالك شد، زیرا فائون دریانورد عشق او را اجابت 
  . نكرد

آن را با ) اوویدیوس(مناندروس و استرابون و محققان دیگر از ھمین افسانھ نام میبرند، و اووید 
بنابر روایات، ساپفو . ن استاما این روایت در میان واقعیت و افسانھ در نوسا. تفصیلي زیبا نقل میكند

در اسناد مصري، نامھاي ھست منسوب بھ ساپفو كھ . در سالھاي آخر، عشق بھ مرد را نیز تجربھ كرد
اگر ھنوز پستانھاي من میتوانستند شیر بدھند و : ((در پاسخ یكي از خواستگاران او نوشتھ شده است

ار بھ سوي بستر زفاف میشتافتم، اما اكنون زھدان من میتوانست كودك بزاید، آنگاه با گامھایي استو
سپس از .)) گذشت عمر بر پوستم چین انداختھ است، و عشق با ارمغان خود رنج بھ سوي من نمیآید

خواستگار خود روشن است، این است كھ اختري بود درخشانتر از آلكایوس، و از خود خاطراتي 
ز قطعات بازمانده او، مالحظھ میكنیم كھ وي در یكي ا. پرشور و لطیف و اشعاري آبدار باقي گذاشت

  : برستایندگان خود كھ نمیخواھند فرسودگي و مرگ او و اشعارش را بپذیرند، خرده میگیرد

اي ساپفوي عزیز، اي بھترین نوازنده چنگ خوش آواز و دلنشین، ما بر : ((فرزندان من، شما میگویید
آیا نمیدانید كھ پوست من از . ایان ھنر را آزرده میكنیدشما با این سخن خد.)) سر تو تاج افتخار مینھیم

مسلما ھمچنان كھ شام پرستاره پس ... كھولت بھ چین افتاده و گیسوانم از سیاھي بھ سفیدي گشتھ است 
از بام سرخ پنجھ فرا میآید و سیاھي را بر سراسر زمین میگسترد، مرگ نیز ھر موجود زنده را دنبال 

  . ارش میسازدمیكند و سرانجام گرفت

VI  -  امپراطوري شمالي  

این شھر كھ، بھ گفتھ برخي از جھانگردان . در قسمت شمالي لسبوس، شھر كوچك تندوس قرار دارد
قدیم، زیباترین زنان یونان در آن پرورش یافتھاند، در مسیر مھاجران یوناني و سر راه جزایر شمالي 

، مردم 560در حدود سال . قع شده استسپورادس، یعني یامبروس، لمنوس، و ساموتراس، وا
 .ساختندمیلتوس، براي دست یافتن بر داردانل، شھر آبودوس را كھ ھنوز باقي است، در ساحل جنوبي 

باز در ھمینجا بود . د و با شنا از تنگھ گذشتندو بایرون بھ آب زدن) لیاندروس(از ھمینجا بود كھ لئاندر 
. كھ لشكر خشیارشا، بھ وسیلھ پلي كھ از بھ ھم پیوستن زورقھا ساختند، از دریا عبور كرد

در دریاي . المپساكوس، زادگاه اپیكور، كھ كوچنشین مردم فوكایا گشت، در شرق این شھر قرار دارد
پروكونسوس خوانده میشود، و نام دریاي مرمره بھ یكي از آن دو . مرمره دو مجمع الجزیره ھست

دیگري مجمع الجزایر آركتونسوس است كھ مردم . سبب وفور سنگ مرمر در این مجمع الجزایر است
در سرتاسر . بندر بزرگ كوزیكوس را در دورترین نقطھ جنوبي آن ایجاد كردند 757میلتوس بھ سال 

پانورموس، داسكولیون، آمپایا، كیوس، : شدھاندساحل، شھرھاي یوناني یكي پس از دیگري بنا 
یونانیان بھ پیشروي خود ادامھ دادند و، در جستجوي معادن و توسعھ تجارت و . آستاكوس، و خالكدون

آنگاه، براي . تامین آذوقھ، از تنگھ بوسفور گذر كردند و خروسوپولیس و نیكوپولیس را بنیاد نھادند
ا از طرف ساحل جنوبي باز كردند و از ھراكلیا، پونتیكا، تیوم، و رسیدن بھ دریاي سیاه، راه خویش ر

شھري است آراستھ بھ میدان : استرابون شھر سینوپھ را بدین گونھ توصیف میكند. سینوپھ گذشتند
این شھر از ھر لحاظ شایستھ زادگاه حكیمي كلبي مسلك . بزرگ و زمین ورزش و رواقھاي مسقف

. پھ، شھرھاي آمیسوس، اوینوي، تریپولیس، و تراپزوس واقع شدھاندپس از سینو. چون دیوجانس بود
تراپزوس ھمان شھري است كھ سپاه ده ھزار نفري گزنوفون وارد آن شدند و از مشاھده دریاي 

رخنھ كردن یونانیان در این ناحیھ، كھ گویا بھ وسیلھ یاسون آغاز . محبوب خود، نعره شادي سر دادند
. ھا برانگیخت دنبال شد، مردم شھرھاي تجارتي یونان را بھ تشكیل كوچگاه و بھ وسیلھ قوم یونیایي
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یونانیان، دستیابي بر منابع طال و نقره و مواد غذایي فراوان، بر رونق تجاري خود افزودند، چنانكھ 
  . مھاجرت اروپاییان بھ قاره امریكا، در آغاز دوره معاصر، مایھ پیشرفت اروپا شد

ساحل خاوري دریاي سیاه بھ سوي شمال بھ پیشروي خویش ادامھ دادند تا بھ یونانیان در امتداد 
كولخیس رسیدند و فاسیس، دیوسكوریاس، تئودوسیا، و پانتیكاپایون را در شبھ جزیره كریمھ، و شھر 

ھمچنین شھر توراس را نزدیك مصب رود . اولبیا را در نزدیكي مصب رود بوگ و دنیپر بنیاد نھادند
آنگاه بھ سمت جنوب متوجھ شده و . ر ترویسمیس را بر كنار رود دانوب ساختنددنیستر، و شھ

مردم . شھرھاي ایستروس، تومي و شھر اودسوس و آپولونیا را در طول ساحل باختري برپا كردند
كنوني این شھرھاي بسیار كھن، بدون توجھ بھ سوابق ممتد تاریخي سرزمینھاي خود، سرگرم مشاغل 

  . ین سوابق براي جھانگردان بسي جالب توجھ میباشندروزانھاند، ولي ا

را، كھ تا این اواخر قسطنطنیھ نام  )بوزانتیون(، شھر بیزانس 660سپس مردم مگارا، در حدود سال 
این بندر مھم، با وضع . ل است، در كنار بوسفور بنا كردندداشت و اكنون نام آن استانبول یا اسالمبو

مناسبي كھ براي جنگ دارد، ھمواره حتي پیش از عصر پریكلس، مدخل اروپا بھ شمار رفتھ، و 
م در توصیف  پولوبیوس در قرن سوم ق. خوانده است)) كلید اروپا((ناپلئون در عھدنامھ تیلزیت آن را 

از لحاظ امنیت و رفاه، از تمام شھرھایي كھ ما : ((میگویدوضع خاص دریایي این محل چنین 
زیرا از . بیزانس ثروت سرشاري از عواید تنگھ بوسفور میاندوخت.)) میشناسیم موقعیت بھتري دارد

بھ عالوه، حبوبات روسیھ جنوبي و بالكان . ھمھ كشتیھایي كھ از تنگھ میگذشتند، حقوق گمركي میستاند
صید ماھي نیز در این تنگھ بسادگي صورت میگرفت، و این ھم . صادر میكرد را از این راه بھ یونان

شاخ ((بیزانس، كھ بر اثر این عوامل و نیز بھ سبب شكل خمیده شھر . براي یونانیان سودآور بود
خوانده شد، در عصر پریكلس تحت الشعاع سیاست آتن بود، و در آنجا با گرفتن حق عبور از )) زرین

ود را پر، و موافق مصالح جنگي خویش، براي صدور حبوبات از بنادر دریاي سیاه، كشتیھا خزاین خ
  . مقرراتي وضع كرد

یونانیان بر ساحل شمالي دریاي مرمره، شھرھاي سلومبریا، پرینتھوس، بیسانتھ، كالیپولیس، و 
ینوس، ھایي در آ سستوس را ایجاد كردند، و پس از چندي در ساحل جنوب باختري تراكیا، زیستگاه

آن سوي . بھ وجود آوردند) محل رواج فلسفھ مادي لئوكیپوس و ذیمقراطیس(آفرودیسیاس، و آبدرا 
این جزیره، كھ بھ قول آرخیلوخوس مانند پشت االغ . ساحل تراكیا جزیرھاي بھ نام تاسوس قرار داشت

. تامین میشدلخت و بدمنظر است، داراي معادن بزرگ طال بود و تمام درآمد دولت از این معادن 
یونانیان، مخصوصا آتنیاني كھ در جستجوي طال بودند، در حوالي سواحل خاور مقدونیھ، شھرھاي 

نئاپولیس و آمفیپولیس را تاسیس كردند بعدھا تسخیر این شھرھا توسط فیلیپ، بھ جنگي انجامید كھ طي 
  . آن آتن آزادي خود را از دست داد

برخاستند و شبھ جزیره خالكیدیكھ را بھ تصرف درآوردند و قبل ھایي دیگر از خالكیس و ارتریا  گروه
م سي شھر، كھ برخي از آنھا نقشھایي برجستھ ایفا كردند، ساختند، مانند ستاگیرا  ق 700از 

، سكیونھ، منده، پوتیدایا، آكانتوس، كلئوناي، تورونھ، و اولونتوس كھ )ستاگیروس، زادگاه ارسطو(
در نتیجھ كاوشھاي جدیدي كھ در . فت و بھ بركت دموستن نامدار شدبھ آن دست یا 348فیلیپ در 

اطاقند، و  25ھا داراي  برخي از این خانھ. ھاي دواشكوبي فراوان بھ دست آمده است اولونتوس با خانھ
چنین جمعیتي كھ . تن در این شھر زندگي میكردھاند 000،60پیداست كھ در روزگار فیلیپ در حدود 

  . زیاد مینماید، از وفور تولید مثل در یونان قبل از پریكلس خبر میدھد براي یك شھر كوچك
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مھاجران یونیا سرانجام در فاصلھ ائوبویا و خالكیدیكھ در جزایر گرونتیا، پولوآیگوس، ایكوس، 
پپارتوس، سكاندیلھ، و سكوروس مستقر شدند و بدین طریق دو بخش امپراطوري یونان در خاور و 

جزایر دریاي اژه و سواحل آسیاي صغیر و دریاي سیاه و مقدونیھ و تراكیا، در . دشمال بھ ھم پیوستن
پرتو مساعي كوچنشینان یوناني، بھ مراكز زراعت، تجارت، صناعت، سیاست، ادب، دین، فلسفھ، 

یونانیان پس از این كاري در . علم، ھنر، بالغت، سفسطھ، عشرت و دیگر مظاھر حیات مبدل گشتند
  . ز آنكھ نفوذ خود را در غرب گسترش دھند و میان یونان قدیم و دنیاي جدید پلي بزنندپیش نداشتند ج

   فصل ھفتم

  

  یونانیان در غرب

I  - سوباریس  

مسافر پس از گذشتن از سونیون و انحراف بھ باختر، بھ جزیره كوترا، كھ گردشگاه آفرودیتھ و 
میالدي عالیترین و قدیمترین  160پاوسانیاس بھ سال  .میرسدست، ))واتو((موضوع یكي از تصاویر 

بھ وسیلھ شلیمان كشف شده است، در  1887معبدي را كھ یونانیان براي آفرودیتھ ساختھاند و در سال 
جزایر یونیایي در مجاورت . كوترا یكي از جزایر یونیایي، و جنوبیترین آنھاست. اینجا مشاھده كرد

نام گرفتھاند كھ مھاجران یونیایي در آن )) یونیایي((و از آن جھت سواحل یونان باختري واقعند، 
  . سكونت گرفتند

. زاكونتوس، كفالنیا، ایتاكا، لئوكاس، پاكسوس، و كوركورا مانند كوترا جزو جزایر یونیایي ھستند
شلیمان جزیره ایتاكا را موطن اودوسئوس پنداشت و بیھوده كوشید تا از درون خاك آن شواھدي در 

اما دورپفلد معتقد بود كھ وطن اودوسئوس جزیره پرصخره . یید گزارشھاي ھومر بھ دست آوردتا
استرابون میگوید كھ اھالي این جزیره كھن ھر سالھ یك تن را بر میگزیدند تا از فراز . لئوكاس است

میبستند، تا بدین معموال این فرد را بھ پرندگاني قوي بال . ھا بھ پایین اندازند و نثار آپولون كنند صخره
  . وسیلھ از شدت سقوط بكاھند

در حدود سال . گویا داستان ساپفو كھ خود را از كوه فرو افكند، با این سنت كھن دیني بي ارتباط نباشد
م، مردم كورنت بھ كوركورا كوچیدند و پس از چندي نیروي دریایي كورنت را شكست دادند و  ق 734

گروھي دیگر از مردم كوركورا، در دریاي آدریاتیك، در جھت  .استقالل خویش را بھ دست آوردند
ھاي كوچك سواحل دالماسئي و جلگھ  گروھي دیگر در كوچگاه; شمال راندند و بھ بندر ونیز رسیدند

كیلومتر، در ناحیھ  80و گروھي از آبھاي خروشان گذر كردند و، پس از طي ; رود پو اقامت گزیدند
  . علیاي ایتالیا مستقر شدند

از دیدگاه یونانیان، . خیز وجود داشت كھ بھ ھیچ وجھ بھ وسیلھ بومي مورد استفاده قرار نمیگرفتند
میبایست مواھب طبیعي نواحي حاصلخیز از دست سكنھ بومي، كھ قادر بھ بھره برداري نیستند، 

دند، یونانیان تازه وارد كھ عموما از قوم دوري بو. بیرون آید و بھ توسعھ بازرگاني كمك كند
گذشتند، شھري بزرگ بھ نام تاراس بنا ) بریندیزي(برقسمتھاي ساحلي استیال یافتند و از بروندیسیوم 
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ت اسب و و در آن شھر بھ كاشتن نھال زیتون و تربی .خواندندنھادند، كھ رومیان آن را تارنتوم 
سفالگري و كشتي سازي و ماھیگیري پرداختند و، از نوعي صدف دریایي، رنگ ارغواني كھ از 

ھاي دیگر، در ابتدا  در این ناحیھ ھم، مانند ناحیھ. رنگ ارغواني فنیقیھا گرانبھاتر بود، فراھم آوردند
سپس . شدند معدودي از مالكان اراضي زمام امور را بھ دست گرفتند و موجد حكومتي اشرافي

در فاصلھ این دو نظام، گاه بھ گاه نوعي . حكومت دیكتاتوري با كمك طبقھ متوسط روي كار آمد
م سرداري معروف و حادثھ جو بھ نام  ق 281در سال . حكومت دموكراتیك موقتا استیال یافت

  . پورھوس، كھ میخواست مثل اسكندر تركتازي كند، در این ناحیھ پیاده شد

مھاجران، كھ بیشتر از قوم آخایایي بودند، شھرھاي سوباریس و كروتونا را در امتداد  موج دیگري از
حسادت یا رقابتي كھ میان این شھرھا درگرفت، كرارا بھ خونریزي . خلیج تاراس تاسیس كردند

بازرگاني میان یونان خاوري و ایتالیاي . انجامید و خالقیت و شور مخرب یونانیان را نشان داد
یكي از راه دریا و دیگري از راھي كھ قسمتي از آن در خشكي و : از دو راه انجام میگرفتباختري 

كشتیھاي تجاري، كھ از راه دریا رفت و آمد داشتند، از كروتونا میگذشتند، . قسمتي دیگر در دریا بود
میرفتند و حقوق گمركي ) رگیوم رومي(در آنجا معامالتي انجام میدادند، و سپس بھ رگیون 

آنگاه بقیھ سفر دریا را با ھراس میپیمودند، زیرا در معرض خطر حملھ دریازنان و . یپرداختندم
باالخره، پس از طي این راه پرخطر، بھ الئا و كوماي یعني . جریانھاي پرتالطم تنگھ سینا قرار داشتند

براي پرھیز از اما برخي از بازرگانان، . ھاي یونان در ایتالیاي شمالي میرسیدند دورترین كوچگاه
مخاطرات و فرار از پرداخت حقوق گمركي، كاالھاي خود را در سوباریس پیاده میكردند و از آنجا تا 

ساحل الئوس باختري، كھ تقریبا پنجاه كیلومتر راه است، آنھا را از راه خشكي میبردند، سپس بھ 
  . ردندوسیلھ كشتي بھ شھر پوسیدون، و از آنجا بھ بازارھاي ایتالیا حمل میك

سوباریس، كھ در مسیر جاده تجاري مقامي ممتاز داشت، از ثروت فراوان و رفاه عمومي بھرھمند شد 
را باور كرد، جمعیت آن بھ سیصد ) دیودوروس سیكولوس(ھاي دیودوروس سیسیلي  و، اگر بتوان گفتھ

)) سوباریسي((ھزار تن رسید، و چندان توانگر شد كھ در میان شھرھاي یونان نظیر نداشت و كلمھ 
در سوباریس، بردگان كارھاي سخت را . شد)) لذت طلب((یعني )) اپیكوري((درست مرادف كلمھ 

ھاي مجلل و مرفھ منزل میكردند و  انجام میدادند و آزادگان لباسھاي فاخر میپوشیدند و در خانھ
پیشھ وراني كھ پیشھ آنان ایجاد صدا میكرد،  .میخوردندگواراترین غذاھاي وارد شده از خارج را 

ھا، در قسمتھاي اشراف نشین شھر،  در برخي از راه. اجازه نداشتند در داخل شھر بھ كار پردازند
ھ ارسطو میگوید، بھ طوري ك. چادرھایي میزدند تا گذرندگان از آسیب باران و گرما در امان باشند

آلكیستنس، از اھالي سوباریس، جامھ گرانبھایي میپوشید كھ دیونوسیوس اول، جبار سیراكوز، بعدھا 
سموندوریدس سوباریسي ھنگامي كھ براي . دالر امریكایي فروخت 000،720آن را بھ بھایي معادل 

  . خواستگاري دختر كلیستنس بھ سیكوئون رفت، ھزار خادم ھمراه داشت

، كھ با ھمسایھ خود كروتونا بھ جنگ پرداخت، زندگي بسیار آرام و خوبي 510ریس تا سال سوبا
  . داشت

مطابق یك روایت غیر موثق، تعداد لشكریان سوباریسي كھ بھ جنگ مردم كروتونا رفتند بھ سیصد 
آشفتھ  ھمین سند غیر موثق تایید میكند كھ مردم كروتونا بزودي لشكر سوباریس را. ھزار نفر میرسید

ساختند، زیرا آھنگي را كھ اسبھاي سوباریسي با آن بھ رقص در میآمدند، نواختند و اسبھاي لشكریان 
. و آنگاه بھ میان سپاھیان سوباریس افتادند و دست بھ كشتار زدند. سوباریس را بھ رقص درآوردند

صفحھ روزگار  سپس شھر سوباریس را غارت كردند و سوزاندند، بھ طوري كھ در ظرف یك روز از
شصت و پنج سال بعد كھ ھرودوت و بعضي دیگر از مردم آتن كوچگاه توري اي را در . محو شد
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نزدیكي محل سوباریس بنا كردند، اثري از آثار این شھر بزرگ، كھ روزي از پرافتخارترین مداین 
  . یونان بھ شمار میرفت، نیافتند

II - م  ق 710این شھر در . زتر از سوباریس داشتفیثاغورس، حكیم كروتونا كروتونا عمري درا
بندر این شھر تنھا . ساختھ شد و از مراكز بزرگ صنعت و تجارت گشت و تا عصر ما دوام آورد

لنگرگاه طبیعي میان تاراس و سیسیل است، و در عھد باستان، كشتیھایي كھ مال التجاره بھ مقصد 
س، با وجود بحرانھا و شكستھاي بسیار، ھیچ گاه از پ. سوباریس میبردند، ناچار در آنجا توقف میكردند

در این شھر ورزشكاران بزرگ و معروفي مانند . اھمیت تجارتي شھر و فعالیت مردم آن نكاست
  . در آن تاسیس شد ))بزرگیونان ((میلون پرورش یافتند، و بزرگترین مدرسھ پزشكي 

نام یوناني . كروتونا آب و ھوایي سالم داشت، و شاید بھ ھمین سبب بود كھ فیثاغورس بدان روي آورد
. است، و پوتیا نام یكي از وخشھاي معبد آپولون در دلفي است)) زبان پوتیایي((فیثاغورس بھ معني 

پولون بود، و كسان بسیار ادعا كردھاند كھ نور بسیاري از پیروان فیثاغورس گفتھاند كھ او ھمانا آ
در  580مطابق روایات متواتر تاریخي، فیثاغورس در حدود . خدایي او را بھ چشم خود دیدھاند

ھاي نبوغ در او دیده شد، سالھا براي ساختن شخصیت خود تالش  ساموس متولد شد، در كودكي نشانھ
: ھراكلیتوس كھ در مدح امساك میورزد، میگوید. یدكرد، و سي سال از عمر خویش را بھ سفر گذران

روایات حاكي است كھ فیثاغورس بھ بالد .)) فیثاغورس بیشتر از ھركس در تحقیق و بحث میكوشید((
عرب وسوریھ و فنیقیھ و كلده و ھند و گل سفر كرد، و در بازگشت، این پند بزرگ و شگفتانگیز را بھ 

بھ خارج از دیار خود سفر میكني، مرز و بوم خود را فراموش ھر گاه : ((جھانگردان ارزاني داشت
تردید نیست كھ فیثاغورس بھ . یعني بھ ھر شھر بیگانھ كھ میروي، تعصب را از خود دور كن.)) كن

مصر رفتھ و در آنجا با كاھنان بحث كرده و اخترشناسي و ھندسھ را آموختھ و چھ بسا كھ برخي از 
چون بھ ساموس بازگشت، با طغیان پولوكراتس مواجھ شد و بھ . ھ استخرافات رایج را ھم فرا گرفت

  . در این وقت، متجاوز از پنجاه سال داشت. كروتونا مھاجرت كرد

در كروتونا بھ تدریس پرداخت و شخصیت نافذ، دانش فراوان، و استقبال او از طالب مرد و زن 
سال پیش از افالطون، اصول تساوي فیثاغورس دویست . باعث شد كھ صدھا شاگرد بدو روي آورند

با این وصف، معتقد بود كھ زنان از لحاظ طبیعي از . زن و مرد را اعالم داشت و عمال رعایت كرد
از این رو بھ شاگردان زن، عالوه بر فلسفھ و . مردان متفاوتند و این دو گروه وظایفي متفاوت دارند

م آن روزگار، زنان فیثاغورسي را عالیترین مرد. آداب، فنون خانھ داري و مادري نیز میآموخت
  . نمونھ زنان تاریخ یونان دانستھاند

فیثاغورس براي شاگردان خویش قوانیني وضع كرد، چندانكھ گویي میخواھد مدرسھاش را بھ صورت 
مطابق این قوانین، كسي كھ وارد مدرسھ او میشد، پیمان وفاداري با استاد خود و . یك دیر درآورد

. بر طبق روایات تاریخي، اعضاي این جمع بھ صورت اشتراكي میزیستند. دیگر شاگردان میبست
وردن گوشت و تخم مرغ و لوبیا براي ایشان ممنوع بود، ولي شراب ممنوع نبود، ھر چند كھ خ

فیثاغورس پیروانش را بھ نوشیدن آب توصیھ میكرد و چنین توصیھاي در سرزمین كم آب ایتالیاي 
 درباره تحریم گوشت، میتوان گفت كھ این تحریم با عقیده. جنوبي، توصیھ كننده را بھ خطر میاندازد

با این وصف، . مردمان باید از خوردن گوشت نیاكان خود برحذر باشند; تناسخ ارتباط داشتھ است
گویا گاه گاھي تخلف از این قانون براي است، چنانكھ برخي از مورخان انگلیسي نوشتھاند، میلون 

كشتي گیر، كھ یكي از فیثاغورسیان بوده است، چگونھ میتوانستھ است، بدون خوردن گوشت، 
یكي دیگر از مواد نظامنامھ فیثاغورسي تحریم كشتن حیوانات بي آزار و  بشودیرومندترین مرد یونان ن
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گاه خود طالب بایستي لباسھاي ساده بپوشند و از جالل و تبختر رو گردانند، ھیچ . انھدام درختان بود
  . را بھ خنده نسپارند و در عین حال عبوس نباشند

. سوگند خوردن جایز نیست، انسان باید چنان رفتار كند كھ مردم سخنان او را بدون سوگند بپذیرند
ھایي كھ بھ خون آلوده  قرباني كردن براي خدایان كاري ناروا بھ شمار میرفت، ولي عبادت در قربانگاه

فرد وظیفھ داشت كھ در پایان ھر روز یكایك كارھایي را كھ در سراسر روز ھر . نباشند، روا بود
  . انجام داده است، مورد داوري قرار دھد و بھ محاسبھ نفس پردازد

ھمین شیوه سبب شد كھ در میان طالب . فیثاغورس خود این قوانین را در كمال دقت رعایت میكرد
و را بدون اندكي مخالفت تاب آورند و، در ھر قدرت و احترام یابد، بھ طوري كھ سختگیریھاي ا

گفتھاند كھ استاد .)) او خود چنین فرمود: ((بحثي، بھ او استناد جویند و برھان قاطع آنان این جملھ باشد
ردایي سفید و ; ھرگز بھ ھنگام روز باده گساري نمیكرد، و قوت غالب او نان و عسل و سبزي بود

د كھ بھ عشق ورزي پردازد، در خوراك افراط ورزد، در خنده و پاكیزه میپوشید و ھرگز شنیده نش
تیمون آتني . مزاح و افسانھپردازي مستغرق شود، یا بھ مجازات دیگران، حتي بردگان، دست زند

اما .)) وي شعبده بازي است كھ مردم را با سخن میفریبد و در شكار آنان میكوشد: ((درباره او میگفت
این دو، كھ بھ . دخترش دامون بھ او داشتند، ناقض عقیده تیمون است اخالصي كھ ھمسرش تئانو و

  . فیثاغورس بسیار نزدیك بودند، بھتر داوري میتوانند

وي یادداشتھاي خود را بھ دامون سپرد و دستور داد كھ آنھا را بھ : ((دیوجانس الئرتیوس میگوید
نھا را در مقابل مال فراواني بفروشد، از با اینكھ دامون میتوانست آ. خارج از خانھ نبرد و فاش نكند

این اقدام دامون . زیرا اجراي اوامر پدر را بر زر ترجیح میداد. دستور پدر خویش پا فراتر نگذاشت
شرط پیوستن بھ انجمن .)) شایان اھمیت بسیار است، زیرا زنان معموال بھ زر عالقھ وافر دارند

یز و خویشتنداري، دستیابي بر طھارت روحي از راه فیثاغورسي، عالوه بر تطھیر جسم از راه پرھ
را مدت پنج سال اكیدا )) سكوت فیثاغورسي((شاگرد تازه وارد میباید كھ . تحصیل معارف بود

  . تمكین بي چون و چرا بھ اوامر انجمن بود)) سكوت فیثاغورسي((مراعات كند، و گویا منظور از 

ن مشرف میشد و براي استفاده از محضر شخص مبتدي پس از پنج سال تعلیم، بھ عضویت انجم
بھ این ترتیب، شاگردان بھ دو گروه بیروني و دروني تقسیم میشدند، و . فیثاغورس رخصت مییافت

برنامھ تدریس مركب از چھار درس، یعني . شاگردان دروني میتوانستند فلسفھ سري استاد درك كند
در آغاز این برنامھ  ریاضیاتھده میشود، تدریس چنانكھ مشا. ھندسھ و حساب و نجوم و موسیقي، بود

قرار دارد، و مقصود از آن ریاضیات عملي مصریان نبود، بلكھ ریاضیات نظري بود و بھ طرزي 
ھندسھ نظري، در . صحیح موثر میافتاد منطقي در كمیات بحث میكرد و در تنظیم فكر و استدالل

عصر فیثاغورس، مجموعھاي بود شامل قضایا و براھین، و شاگرد با ھر گامي كھ در این راه برمي 
روایات متواتر یوناني میرسانند كھ . داشت، درباره رموز جھان اطالعات بیشتري بھ دست میآورد
رد، مانند قضیھ تساوي مجموع زوایاي فیثاغورس خود بسیاري از قضایاي نظري ھندسھ را كشف ك

داخلي ھر مثلث با دو زاویھ قائمھ، و قضیھ تساوي مربع وتر در مثلث قائم الزاویھ با مجموع مربعات 
آپولودوروس میگوید كھ استاد چون موفق بھ كشف قضیھ اخیر شد، بھ شكرانھ موفقیت . دو ضلع دیگر

لما صحیح نیست، زیرا قرباني كردن با فلسفھ این سخن مس. بزرگ خود، یكصد حیوان قرباني كرد
  . فیثاغورس نمیسازد

علم حساب . فیثاغورس، برخالف ما، نخست بھ تدریس ھندسھ، و سپس بھ حساب میپرداخت
فیثاغورسي یك فن عملي نبود و بھ عنوان وسیلھ شمارش آموختھ نمیشد، بلكھ بحثي نظري درباره 
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عدد فرد و عدد : ن بار بھ برخي از تقسیمات اعداد پي بردنحلھ فیثاغورسي براي نخستی. اعداد بود
نظریھ تناسب را پي ریزي كرد و، بھ وسیلھ آن نظریھ و بھ كمك . زوج و عدد اول و عدد تجزیھپذیر

شاید در پرتو كشف نظریھ تناسب بود كھ نحلھ . تطبیق مساحات، جبر ھندسي را بھ وجود آورد
روزي : در این مورد داستاني مانده است. دي مبتني كردفیثاغورسي موسیقي را بر نسبتھاي عد

  . فیثاغورس بردكان آھنگري میگذشت

از شنیدن صداھاي برخورد پتكھا بر سندان تشخیص داد كھ بر اثر تفاوت وزن پتكھا، صداھا از 
در . یكدیگر متفاوتند، و نتیجھ گرفت كھ میان اصوات نسبتھایي برقرار است كھ تعبیر عددي دارند

اگر دو ریسمان با ضخامت متساوي داشتھ باشیم و طول : ب قدما تجربھ ذیل را بھ او نسبت دادھاندكت
یكي از این دو ریسمان دو برابر دیگري باشد، چون مضرابي بھ آنھا بكشیم، نواي آنھا یك اوكتاو 

خواھند ) سلدو، (اگر یكي از آن دو ریسمان یك برابر و نیم دیگري باشد، نواي یك پنجم . خواھد بود
بدین . خواھند داد) دو، فا(و اگر طول یكي یك ثلث بیش از طول دیگري باشد، نواي یك چھارم . داشت

طریق، میتوان ھمھ آھنگھاي موسیقي را با یك میزان ریاضي سنجید و آنھا را با اصطالحات ریاضي 
ھ فراخور حجم و بھ گمان فیثاغورس، چون ھمھ اجسامي كھ در فضا حركت میكنند، ب. تعبیر كرد

سرعت حركت خود، موجد صوت میشوند، ھر سیاره، بر اثر حركت بھ دور زمین، صوتي متناسب با 
)) موسیقي افالك((سرعت و فاصلھ خود بھ وجود میآورد، و از اصوات سیارات، آھنگ موزون 

آن را  متاسفانھ ما ھیچ گاه موسیقي افالك را در نمییابیم، زیرا در سراسر عمر. ساختھ میشود
  . شنیدھایم، گوش ما از آن پر است

زمین نیز جسمي . مركز عالم زمین است. فیثاغورس عالم را جسمي كروي و داراي حیات میداند
: زمین شامل پنج منطقھ است. كروي است و، مانند دیگر سیارات، از غرب بھ شرق دوران میكند

، منطقھ تابستاني، منطقھ زمستاني، و )جنوبگان(، منطقھ سرد جنوبي )شمالگان(منطقھ سرد شمالي 
قسمتي از كره ماه كھ دیده میشود، رو بھ روي خورشید قرار گرفتھ، و بزرگي و . منطقھ استوایي

خسوف ناشي از . كوچكي این قسمت در نظر ما تابع مقدار زاویھ حادث از مواجھھ ماه است با زمین
بھ قول دیوجانس الئرتیوس، فیثاغورس . حایل شدن زمین با جرمي دیگر است میان ماه و خورشید

  . نامید كوسموسنخستین دانشمندي است كھ قایل بھ كرویت زمین شد و جھان را بھ اعتبار نظمش، 

انشمند دیگر، در پي ریزي علوم باید اعتراف كرد كھ بررسیھاي فیثاغورس بیش از تحقیق ھر د
ظاھرا نام . ولي كار او فقط كار علمي نیست، بھ فلسفھ نیز میپردازد. طبیعي اروپا موثر واقع شده است

نیست، بلكھ كسي كھ در پي دانش )) دانشمند((میگفت كھ در جھان ھیچ كس . از اوست)) فلسفھ((
در عصر . میخواند) فیلسوف)) (دوستار دانش((است، از این رو امثال خود را )) دانش دوست((باشد، 

در حالي كھ طالس و سایر متفكران میلتوس . مترادف شدند)) فیثاغورس((و )) فیلسوف((او، كلمھ 
پس از آنكھ . علت و مبدا اشیا را در ماده میجستند، فیثاغورس آنھا را در شكل و تناسب صوري یافت

. وجود سیارات را ھم تابع نظمھا یا نسبتھا شمرد روابط منظم یا نسبتھاي موسیقي را كشف كرد،
ھمانند بسیاري از فالسفھ، بھ وحدت گرایید و اعالم داشت كھ این روابط و نظمھا در ھمھ جا 

دو جھان وجود : ((اسپینوزا، قرنھا پس از فیثاغورس، میگوید. موجودند، و ذات آنھا ھمانا عدد است
دیگري جھان فالسفھ یا جھان ; ر احساس انساني میگنجددارد، یكي جھان اشیا یا جھان حسي كھ د

 .))استقوانین و حقایق ثابت كھ عقل آن را درك میكند، و تنھا عالم حقیقي جاویدان، جھان دوم 
چیز را تناسبات و روابط عددي موجود میان اجزاي آن بنابراین، فیثاغورس ذات ابدي و بنیادي ھر 

چھ بسا سالمتي وجود یك رابطھ صحیح ریاضي، یا یك تناسب میان اجزا و عناصر بدن  .میداندچیزي 
  . شاید حتي روح ھم یك عدد باشد. باشد
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میگوید قلب مركز عاطفھ است، و . ورس نفس را شامل سھ جز میداند، عاطفھ، شھود، و عقلفیثاغ
ولي عقل  است،عاطفھ و شھود از صفات مشترك انسان و حیوان . مراكز شھود و عقل در مغز

فیثاغورس میگوید كھ نفس انسان، پس از مرگ او، . رد و امري جاویدان استاختصاص بھ انسان دا
در برزخ پاك میشود و بھ زمین باز میگردد و در جسمي جدید حلول میكند، و این جریان نامتناھي 

فیثاغورس براي سرگرم كردن پیروان یا . تناسخ قطع نمیشود، مگر با یك زندگي كامال پرھیزكارانھ
یشان میگفت كھ روح او یك بار بھ صورت یك زن بدكار و بار دیگر بھ صورت تقویت اعتقاد ا

مدعي بود كھ جنگھاي تروا و محاصره آن را بھ یاد میآورد و، در . ائوفوربوس قھرمان بدین جھان آمد
روزي از شنیدن زوزه سگي كتك خورده، . معبد آرگوس، زره روزگاران قدیم خود را بازشناختھ است

او برخاست و گفت در نالھ و فریاد این سگ صداي دوست مرده خود را تشخیص داده  فورا بھ نجات
با توجھ بدین نكتھ كھ فكر تناسخ، در زماني واحد، ھم در ھند و ھم در نحلھ اسرار اورفئوسي و . است

م یونان و افریقا و آسیا با ھم  نحلھ فیثاغورسي رسوخ كرده است، میتوان پي برد كھ در قرن ششم ق
  . رتباط فكري داشتھ و یكدیگر را تحت نفوذ قرار دادھاندا

چنانكھ میبینیم، در فلسفھ اخالقي فیثاغورسي، روح بدبیني ھندي با روح روشن بیني و خوش بیني 
ھدف زندگي در آیین فیثاغورسي، این است كھ انسان، بھ نیروي فضیلت، از . افالطون آمیختھ است

گاھي میتوان این . ت، ھماھنگي روح است در درون خود و با خدافضیل. حلول در ابدان خالصي یابد
از این رو، فیثاغورسیان، مانند كاھنان و پزشكان یوناني، ; ھماھنگي را بھ طور تصنعي بھ دست آورد

ولي ھماھنگي عمیق، از . موسیقي را براي عالج امراض عصبي و اعاده اعتدال فرد تجویز میكردند
این حقایق بھ انسان فروتني و اعتدال میبخشند و راه صواب را . دست میآید راه فھم حقایق باطني بھ

عدالت . نقیض ھماھنگي عمیق، پریشاني و افراط و گناه است، و بھ شقاوت میانجامد. بدو مینمایند
كنھ فلسفھ اخالقي افالطون و ارسطو از اینجا نشئت . واقعیت دارد، و ھر گناھي دیریا زود كیفر مییابد

   .گرفت

بنابر اخبار قدیم، در . فلسفھ سیاسي فیثاغورسي را باید فلسفھ افالطون، ولي مقدم بر افالطون دانست
زن و مرد میبایست در استفاده از ھمھ . انجمن فیثاغورس یك نوع مسلك اشتراكي اشرافي بر قرار بود

ضیلت و فكر امكانات خود شریك باشند، در مجالس درس مشتركا حضور یابند، براي رسیدن بھ ف
فیثاغورس . عالي از راه ریاضي و موسیقي و فلسفھ ورزیده شوند، و خود را وقف اداره دولت كنند

پیروان او با . میكوشید تا زمام حكومت بھ دست انجمن او افتد، و ھمین سبب نابودي او و پیروانش شد
راد حزب مردمي كروتونا شور فراوان وارد سیاست شدند و بھ قدري از اشراف پشتیباني كردند كھ اف

علیھ آنان برخاستند و با كینھ و خشم محل اجتماع فیثاغورسیان را آتش زدند، گروھي از آنان را كشتند 
مطابق یك روایت، حتي فیثاغورس را ھم گرفتند و بھ قتل ; و گروھي دیگر را از شھر بیرون كردند

زار باقال برخورد، و چون نمیخواست گفتھاند كھ فیثاغورس، در حین فرار، بھ یك كشت. رسانیدند
مطابق روایتي دیگر، وي بھ متاپونتوم . باقالھا را پایمال كند، متوقف و دستگیر شد، و بھ قتل رسید

شاید احساس . گریخت و در آنجا چھل روز از غذا خوردن امتناع ورزید و بدین وسیلھ انتحار كرد
  . میكرد كھ ھشتاد سال عمر براي او كافي است

پیروان او سیصد . ذ فیثاغورس در طول زمان پایدار ماند، و ھنوز ھم با احترام از او یاد میشودنفو
سال بھ صورت انجمنھاي كوچك متفرق در بالد یونان وجود داشتند و دانشمنداني مانند فیلوالئوس، و 

نگلیسي، شاعر ا. حكامي مانند آرخوتاس، جبار تاراس و دوست افالطون، از میان ایشان برخاستند
. وردزورث، بدون آنكھ خود بداند، در مشھورترین اشعار خویش، داراي گرایشھاي فیثاغورسي بود

افالطون بھ افكار فیثاغورس دلبستگي داشت و در ھمھ نظریات مھم خود از او پیروي كرد و مانند او 
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برخیزند و نوعي  دموكراسي را بھ باد انتقاد گرفت و خواستار شد كھ زمامداران از میان فیلسوفان
  . حكومت اشتراكي اشرافي برپا دارند

افالطون، ھمچون فیثاغورس، فضیلت را ناشي از ھماھنگي میشمرد، ھندسھ را دوست داشت، بھ 
. نیروي مخفي اعداد معتقد بود، و درباره طبیعت و سرنوشت نفس، نظریاتي فیثاغورسي بھ میان نھاد

و علوم اروپاست، و این خود براي جاویدان ساختن نام او بر روي ھم، فیثاغورس بنیادگذار فلسفھ 
  . كافي است

III  -  كسنوفانس، فیلسوف الئایي  

این شھر، بھ عقیده ارسطو، بھ وسیلھ بردگان و . ھاي شھر لوكري در باختر كروتونا واقع است خرابھ
شاید . زناكاران و دزدان فراري و تبعیدي شھر لوكریس كھ در شبھ جزیره یونان قرار داشت، برپا شد

زندگي مردم  چون. ارسطو خواستھ است، با این سخن، جھان جدید را در برابر جھان قدیم تحقیر كند
این شھر، بر اثر مفاسد اخالقي، دستخوش اختالل شد، ناگزیر نزد وخش معبد دلفي رفتند و چاره 

شاید این سخن را زالئوكوس بھ . وخش بدیشان پاسخ داد كھ باید دست بھ وضع قانون زنند. طلبیدند
رد و گفت كھ آنھا را قوانیني براي لوكري وضع ك 664وخش القا كرده باشد، زیرا او بود كھ در سال 

این قوانین، اگر نخستین قوانین خدایي نباشند، نخستین قوانیني . االھھ آتنھ در خواب بھ او آموختھ است
اھالي لوكري بھ اندازھاي بدین قوانین عالقھمند شدند كھ . ھستند كھ در یونان بھ روي كاغذ آمدھاند

ني بھ گردن بیندازد تا اگر قانون مورد پسند واقع اگر كسي قانوني تازه پیشنھاد میكرد، میبایست ریسما
   .زنندنشود، بسھولت با ھمان ریسمان بھ دارش 

دود مسافري كھ در ایتالیا از جنوب بھ طرف شمال میرود، بھ شھر زیبایي میرسد كھ اھل مسینا، در ح
مسافر اگر از این شھر و نیز از تنگھ مسینا، یعني . م، آن را ساختند و رگیون نام نھادند ق 730سال 

، سكوال و خاروبدیس نام دارد، بگذرد، بھ محل الئوس و ))اودیسھ((جایي كھ محتمال در منظومھ 
ونان بھ الئا شھرت ھوئلھ، كھ بعدا در روم ولیا خوانده شد، در تاریخ ی. سپس بھ ھوئلھ قدیم میرسد

از میان فالسفھ قدیم، بسیاري منسوب بدانجا . دارد، و افالطون ھم آن را بدین صورت نوشتھ است
  . بھ الئا رفت و نحلھاي فلسفي تاسیس كرد 510ھستند، كسنوفانس اھل كولوفون نیز در سال 

مي میشمردند، كسنوفانس مردي بزرگ بود و از دشمن خود، فیثاغورس، كھ مردم او را سخت گرا
صاحب ابتكار بود و، . با نیرویي فراوان كار میكرد و ھیچ گاه از كار خستھ نمیشد. چیزي كم نداشت

ھمچنانكھ خود گفتھ است، مدت شصت و ھفت سال در سرزمین یونان از این سوي بدان سوي گردش 
در اشعار فلسفي . ریدكرد، مشاھدات خود را گرد آورد و، بھ ھر جا قدم گذارد، دشمناني براي خود آف

بر سفاھت و بي تقوایي او میتاخت، و ; خویش كھ براي مردم میخواند، بر ھومر خرده میگرفت
. گزنوفون در الئا بندري ساخت، و عمر وي بھ یك قرن كامل رسید. خرافات او را بھ ریشخند میگرفت

خور آدمیان نیستند، بھ میگفت كھ ھومر و ھزیود كارھایي مانند دزدي و زنا و فریب، كھ حتي در 
اما از سخنان وي بر میآید كھ خود اعتقادي رسمي . خدایان نسبت میدھند و ایشان را ننگین میسازند

در ھمھ جھان كسي یافت نشده و نخواھد شد كھ درباره خدایان اطالعي قطعي : میگوید. نداشتھ است
  . ... داشتھ باشد

كنند و لباس میپوشند و، از لحاظ ھیئت و آواز، بھ آدمیان آدمیان چنین میپندارند كھ خدایان توالد می
یقینا گاو و شیر اگر میتوانستند مانند آدمي نقش بكشند، خدایان خود را بھ صورتي ھمچون . میمانند
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ھمچنین اسب اگر نقاشي میتوانست، خدایان را بھ ھیئت اسب میكشید، و . صورت خویش رسم میكردند
  . و را براي خدایان مناسب میدانستگاو اگر نقاش بود، صورت گا

حبشیان خدایان خود را بھ شكل سیاه و پھن بیني تصویر میكنند و مردم تراكیا چشمان كبود و موھاي 
خدایي كھ واالتر از خدایان و آدمیان است، یكي بیش نیست و بھ ھیچ . ... سرخ براي خدایان میكشند

ا تمام وجودش میبیند و میاندیشد و میشنود، و بر ھمھ ب. وجھ از لحاظ ھیئت و عقل بھ آدمیان نمیماند
  . موجودات بھ نیروي عقل خویش حاكم است و ھیچ گاه خستھ نمیشود

بھ نظر دیوجانس الئرتیوس، خداي كسنوفانس با ھستي عینیت دارد، و بنا بر تعالیم او، ھمھ اشیا بر 
ھاي موجودات دریایي در نقاط دور  طبق اصول طبیعي از آب و خاك آفریده شدھاند، و وجود سنگواره

ھا، دلیل آن است كھ زماني زمین سراسر در آب غرقھ بوده است و، بھ ظن  از دریاھا و باالي كوه
اما این دگرگونیھا و جداییھا عارضي و سطحي . بسیار قوي، در آینده نیز در آب پوشیده خواھد شد

  . كھ ھمانا ذات خداستاست، و در وراي آنھا وحدتي حقیقي و ابدي وجود دارد 

پارمنیدس، شاگرد كسنوفانس، براساس نظر استاد، فلسفھاي ایدئالیستي ترتیب داد كھ در فكر افالطون 
  . و افالطونیان و اروپاییان امروزي تاثیري عمیق گذاشتھ است

IV  - از ایتالیا تا اسپانیا   

قع است كھ مردم سوباریس آن را بھ كیلومتري شمال الئا، شھر پوسیدونیا یا پائستوم وا 30در فاصلھ 
مسافر امروز، پس از یك سفر كوتاه، از ناپل . عنوان آخرین پایگاه بازرگاني منطقھ میلتوس بنا كردند

. مسافري كھ از این راه میرود، در میان دشتي متروك، سھ معبد بزرگ میبیند. و سالرنو بدانجا میرسد
روي ھم انباشتھ است، در این نقطھ تشكیل سدي دادھاند و گل و الیي كھ جریان آبھا با خود آورده و 

و ; در نتیجھ ناحیھاي كھ روزگاري محلي سالم بوده است، بھ كانون انواع بیماریھا تبدیل شده است
ھاي كوه وزوویوس زراعت میكردند، از این دشتھاي آفت زده  مردمي كھ با شكیبایي در دامنھ

ست زمان قسمتھایي از دیوار كھن این شھر را بھ جا گذارده است، د. ماالریاخیز با نومیدي گریختھاند
ھمچنانكھ معابد سھ گانھاي كھ یونانیان براي خدایان دریا و غلھ از سنگ گچ ساختھاند، بخوبي باقي 

این معبد را اقوامي كھ با فالحت و . مانده است، قدیمترین معبد، بھ ظن قوي، معبد پوسیدون است
ترانھ معیشت میكردند، در نیمھ قرن ششم قرني كھ طي آن، در فاصلھ ایتالیا تا تجارت در منطقھ مدی

سبك معماري معبد، سبك . چین، آثار بزرگ و شگفت ھنري و ادبي و فلسفي بھ وجود آمد ساختند
دوري است و ستونھاي داخلي و خارجي معبد، كھ نشانھ عالقھ فراوان یونانیان بھ ساخت ستون است، 

معبد دوم نیز بھ سبك دوري ساختھ شده است، و با آنكھ كوچكتر از معبد پوسیدون است، . سالم ماندھاند
میخوانیم، ولي معلوم نیست كھ )) دمتر((ما این معبد را معبد . از لحاظ سادگي و استحكام، بھ آن میماند

اندكي قبل یا . در اصل بھ نام كدام خدا ساختھ شده و كدام خدا بوي قربانیھاي آن را استشمام كرده است
  . بعد از جنگ ایران، معبد سوم بنا شد كھ بزرگتر و زیباتر از این دوست

این معبد، كھ بھ احتمال قریب بھ یقین براي پوسیدون برپا شد، یكي از برازندھترین معابد این خداست، 
نظر بیننده را  ستونھاي فراوان این معبد. و از رواقھاي آن، منظره فریبنده دریا را میتوان تماشا كرد

  . جلب میكند
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. در قسمت خارجي آن، رواقي است مدور، و در قسمت داخلي، رواقي است با ستونھاي دو طبقھ
م بنا شده باشد، زیرا از معابد بعدي  براستي نمیتوان باور كرد كھ این معبد مستحكم در قرن پنجم ق

كز دیني، مردمي بسیار پرشور و میتوان گفت كھ سازندگان این مرا. رومیان ھم بھتر مانده است
ما، با توجھ . جمالپرست بودھاند و، عالوه بر ذوق سرشار، منابع ثروت ھنگفتي ھم در اختیار داشتھاند

بھ ثروت ھنگفت شھرھاي كوچك، میتوانیم بھ مكنت و شكوه شھرھاي بزرگي مانند میلتوس، ساموس، 
  . افسوس، كروتونا، سوباریس، و سیراكوز پي بریم

، گروھي از 750اصلھ كوتاھي از محل شھر ناپل و در ناحیھ شمال آن، در حدود سال در ف
ماجراجویان خالكیس، ارتریا، ائوبویا، و گرایا، بندر بزرگ كوماي را كھ قدیمترین شھر یوناني 

  . باختري است، بنیاد نھادند

ون را كوچگاه ساختند و مردم این شھر رگی. كوماي غالت یونان خاوري را بھ داخل ایتالیا میرسانید
بر تنگھ مسینا تسلط ورزیدند و از آن پس، موافق مصالح خود، عبور كشتیھاي شھرھایي را كھ با آن 

كشتیھاي این شھرھا تنھا پس از پرداخت باجي گزاف، اجازه عبور . اتحاد نداشتند، تحریم كردند
بھ صورت بندر رومي پوتئولي  كھ بعدھا(مردم كوماي در جنوب پخش شدند و دیكائرخیا . مییافتند
بازرگانان متوجھ . بنیاد نھادند) كھ شھر ناپل كنوني است(را )) شھر جدید((و نیز نئاپولیس یا ) درآمد

رومیان، بھ میانجي مردم . شھر جدید و بي اھمیت رم شدند و در طرف شمال نیز بھ اتروریا گراییدند
  . و ھراكلس، را براي پرستش خود پذیرفتندكوماي، عدھاي از خدایان یونان، مخصوصا آپولون 

اندكي پیش از آغاز قرن ششم، مردم فوكایا بھ سواحل جنوبي فرانسھ پا نھادند و بندر ماسالیا را تاسیس 
اینان، كھ محصوالت یونان را از راه رود رون و شعب آن تا آرل و نیم حمل و نقل میكردند، . كردند

ند و كشت زیتون و مو را بھ فرانسویان آموختند و تمدن یوناني را در آن دیار دوستان و ھمسراني گرفت
. ھمین عمل موجب شد كھ فرانسھ بعدا، در روزگار قیصر، تمدن رومي را ھم بآساني بپذیرد; گستردند

را در ) موناكو(و مونویكوس ) نیس كنوني(و نیكایا ) آنتیب كنوني(مردم فوكایا شھرھاي آنتیپولیس 
، امپوریون )روساس(جود آوردند، و در غرب بھ اسپانیا رفتند و شھرھاي روداي سواحل خاوري بھ و

كوچندگان یوناني در اسپانیا، بر اثر بھره برداري . ، ھمروسكوپیون، و مایناكا را ساختند)امپوریاس(
، بر 535از معادن نقره تارتسوس، ثروت فراواني بھ دست آوردند، ولي كارتاژیان و اتروسكھا، در 

پس، كوچنشینان یوناني در دریاي . ن شبیخون زدند و نیروي دریایي آنان را یكباره نابود گردانیدندایشا
  . مدیترانھ روي بھ ضعف گذاردند و بعدھا نیز قدرت از دست رفتھ را باز نیافتند

V -  سیسیل  

غنیترین كوچنشین یوناني در غرب، جزیره سیسیل بود كھ خاكي بسیار حاصلخیز و آتشفشاني داشت و 
دشتھا . ھاي دیگر بھ حد وفور وجود داشتند باغھاي زیتون و مو و میوه. غالت فراوان بھ بار میآورد
بآساني بھ ھا میروییدند، و عسل و ماھي  درختان جنگلي در كوه. ھا بودند سرسبز و محل چراي رمھ

  . از این رو، این سرزمین را مطلوب یا نظر كرده دمتر، االھھ كشاورزي، میدانستند. دست میآمد

در اواخر ھزاره دوم، این فرھنگ . م، فرھنگ دوره نوسنگي در سیسیل برقرار بود در ھزاره سوم ق
یره كرت و در عصر فرھنگ مینوسي، جزیره سیسیل با جز. جاي خود را بھ فرھنگ عصر مفرغ داد

سیكانھا از اسپانیا، . در اواخر ھزاره دوم، سھ موج مھاجر بھ سیسیل آمدند. یونان روابط تجاري داشت
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، مردم فنیقیھ در موتوآ و 800در حدود سال . قوم الومي از آسیاي صغیر، و سیكلھا از ایتالیا
  . پانورموس مستقر شدند

یونانیان بھ سیسیل ریختند و كوچنشینھاي ناكسوس، سیراكوز، لئونتیني، مسانا،  بعد،بھ  735از سال 
مردمي بومي، در مقابل ھجوم یونانیان، یا . كاتانا، گال، ھیمرا، سلینوس، و آكراگاس را تاسیس كردند

. یختند و نژاد پرشور جدیدي بھ وجود آوردند و یا برده آنان شدندھا پس كشیدند یا با یونانیان آم بھ كوه
مردمان فنیقیھ زیر نفوذ داشتند، و مدت پنج قرن بین . اما یونانیان ھیچ گاه سراسر جزیره را نگرفتند

ولي پس از آن، در . بعدا سیسیل سیزده قرن در زیر سلطھ روم ماند. آنان و یونانیان جنگ در گرفت
  . حنھ جنگ شرق و غرب، یعني نورمانھا و مسلمانان شدقرون وسطي، ص

جزایر لیپاري بھ زندگي ; كاتانا بھ قانونھاي خوب: ھر یك از نواحي سیسیل براي خود شھرتي داشتند
و سیراكوز بھ قدرت و ; ھیمرا بھ شاعر خود، سگستا، سلینوس، و آكراگاس بھ معابد خود; اشتراكي

  . ثروت

سولون، قوانیني كھ بھ وسیلھ بسیاري از شھرھاي سیسیل و ایتالیا اقتباس خارونداس یك نسل قبل از 
; این قوانین، عالوه بر نظم عمومي، اخالق خانواده را استحكام بخشید. شدند، براي كاتانا وضع كرد

مثال، مطابق این قوانین، زن یا شوھر میتوانست طالق بگیرد، ولي پس از طالق حق نداشت كھ با 
خارونداس مقرر داشت كھ كسي با اسلحھ داخل مجلس . ز ھمسر پیشین خود ازدواج كندكسي جوانتر ا

اما روزي خود ندانستھ با شمشیر بھ مجلس رفت و، چون با سرزنش مردم رو بھ رو شد، . شھر نشود
  . وعده جبران داد، و آنگاه خود را كشت

سرچشمھ گرفتھ بودند، درك كنیم،  براي اینكھ بتوانیم مشكالت فراواني را كھ از جنگھاي كوچنشینھا
وضع جزایر لیپاري را مورد توجھ قرار میدھیم، این جزایر كھ در شمال سیسیل قرار داشتند، در 

این . م، بھ وسیلھ گروھي از ماجراجویان كنیدوس بھ صورت بھشت دریازنان درآمد ق 580حدود سال 
د، مورد دستبرد قرار میدادند و غنایمي را ھا میگذشتن ماجراجویان كاروانھاي تجارتي را كھ از تنگھ

كھ از این غارتھا بھ دست میآوردند بھ جزایر خود میبردند و چنان عادالنھ میان خود تقسیم میكردند كھ 
زمین جزایر بھ ھمگان تعلق داشت، و گروھي از آنان زمین را میكاشتند و . عدالت آنان ضربالمثل شد

ولي بتدریج تمایالت و تبعیضات فردي در میان . ان میگذاشتندمحصوالت را بتساوي در اختیار ھمگ
در نتیجھ، زمینھایي كھ ھمگان از آن بھره بر میداشتند بھ قطعات كوچك مجزا منقسم . ایشان پدید آمد

  . شد، و زندگي مردم از مساوات خالي، و دستخوش زد و خورد گشت

ن خواست كھ این شھر مانند پالتایا دچار تقدیر چنی. در ساحل شمالي سیسیل، شھر ھیمرا واقع است
در این شھر، شاعري بھ نام ستسیخوروس، موافق انتظار معاصران خود كھ از . حوادث بزرگ شود

ھاي یوناني را بھ صورتي بزمي درآورد و قھرمانان كھن مانند اخیلس  حماسھ خستھ شده بودند، افسانھ
سبكي كھ . داستانھاي عاشقانھاي نیز سرود. دو ھلنھ را طوري وصف كرد كھ گویي ھمعصر او بودن

. یا سبك رومان عصر ویكتوریا میماند پروونسالوي در نقل این داستانھا دارد، بھ سبك مادریگالھاي 
قصیدھاي درباره زندگي و . تئوكریتوس آماده كرد ھم ساخت و راه را براي) پاستورال(شعر روستایي 

ھاي یوناني در عصر رومیان  مرگ چوپاني بھ نام دافنیس، كھ عشق او بھ خلوئھ موضوع اصلي قصھ
درباره ھلنھ ھم داستاني عشقي سرود و ھلنھ را، بھ سبب گریختن او بھ تروا، خیانتكار . شد، سرود

آنگاه منظومھاي ساخت . خود را كیفر تنظیم آن داستان دانستاما بزودي نابینا شد و نابینایي . شمرد
نرفتھ و تسلیم پاریس نشده است، بلكھ اجبارا یونان را ترك گفتھ و در انتظار شوھر خود، منالئوس، 

ستسیخوروس، در پیري، مردم ھیمرا را از حكومت فاالریس بر . چندگاھي در مصر بھ سر برده است
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گورگاه او یكي . ولي چون مردم از پذیرفتن پند او امتناع ورزیدند، بھ كاتانا ھجرت كرد داشت،حذر 
  . از دیدنیھاي سیسیل است

آنچھ اكنون از آن برجاي مانده فقط یك رواق است . در باختر ھیمرا، شھر سگستا واقع شده است
براي اینكھ با . ھاي صحرایي خودنمایي میكند شتمل بر چند ستون مدور و ناقص كھ در میان گیاهم

بھترین بناھاي سیسیل آشنا شویم، باید بھ طرف جنوب، بھ جانب شھرھاي بزرگ سلینوس و آكراگاس 
بھ دست  409م بھ وجود آمد و در  ق 651در . سلینوس حیات كوتاه و غم انگیزي داشت. رو كنیم

ھفت معبد بزرگ بھ سبك دوري داشت، معبدھا كھ داراي گچكاریھایي با تصویر . كارتاژیھا منھدم شد
و نقشھاي برجستھ كم ارزش بودند، بر اثر زلزلھ ویران شدند، و جز ستونھاي فرو ریختھ و 

  . سرستونھایي كھ بر زمین افتادھاند، از آنھا چیزي باقي نماند

آگریگنتوم گفتھاند، در قرن ششم، وسیعترین و غنیترین شھر سیسیل، شھر آكراگاس، كھ رومیان بدان 
خیابانھاي شلوغ و بازارھاي پرھیاھو و قلعھ عظیمي داشت، كھ سر بھ . و واقع در دامنھ تپھاي بود

زمینداران آن، مانند اشراف سایر شھرھا، حكومت را بھ یك تن دیكتاتور كھ وابستھ . آسمان كشیده بود
، فاالریس حكومت اكراگاس را ربود و، با اتخاذ طریقھ 570در . بود سپردندبھ طبقھ متوسط 

وي براي شكنجھ كردن، . مخصوصي براي شكنجھ كردن مخالفان خویش، نام خود را جاویدان كرد
سازندگان این گاو، بھ دستور . گاوي از برنج ساختھ بود و دشمنان خود را در جوف آن بریان میكرد

. در درون آن نھاده بودند كھ فریاد و نالھ قربانیان را ھمانند نعره گاو، میگردانید فاالریس، لولھ ھایي
با وجود جنایات فاالریس و جنایات ستمكار دیگري بھ نام ترون كھ پس از وي حكومت كرد، آكراگاس 

در عصر این دو تن از نظم كامل سیاسي و آرامش فراوان برخوردار شد و گامھاي بلند در راه 
ت اقتصادي برداشت، بھ طوري كھ بازرگانان آكراگاس در آن روزھا، مانند بازرگانان سلینوس پیشرف

ثروتمندان یونان قدیم كھ در برابر اینان اھمیت خود را . و سوباریس و كروتونا، بھ تمول عظیم رسیدند
بھ گرد آوردن از دست دادند، بدیشان حسد میورزیدند و میگفتند كھ آن تازه بھ دوران رسیدگان، تنھا 

معبد زئوس در آكراگاس از حیث عظمت نظیر . تجمالت عالقھ مندند و از ذوق و ھنر بي بھرھاند
ھیچ معبدي از لحاظ وسعت و استحكام برتر از آن : ((نداشت، و پولوبیوس در وصف آن میگوید

ھنر و ذوقي كھ در ھا نابود شده است، نمیتوان درباره  چون این معبد در نتیجھ جنگھا و زلزلھ.)) نیست
معابدي كھ بعدا در عصر پریكلس ساختھ شدند، از لحاظ حجم، از آن . آن بھ كار رفتھ است نظر داد

از معبد ھرا تنھا . تقریبا كامل بر جاي مانده است) وفاق)) (كنكورد((از این معابد تنھا معبد . كوچكترند
ر میدھد و نشان میدھد كھ ذوق یوناني تنھا چند ستون برپاست كھ زیبایي آنھا انسان را تحت تاثیر قرا

در آتن جلوه نكرد، بلكھ یونانیان تجارت پیشھ غرب نیز تكامل ھنر را صرفا در جسامت و دور نیست 
   .اتناكھ او، برخالف مشھور، زندگاني را در آنجا بدرود گفتھ باشد، و نھ در دھانھ آتشفشان 

گروھي از مردم كورنت در قرن . سیراكوز كنوني در آغاز قریھاي بود واقع در دماغھ اورتوگیا
ھشتم، براي اشغال این شبھ جزیره كوچك كھ شاید در آن وقت جزیره كامل بود، بدانجا كوچیدند و 

ن بسیاري از بومیان را بھ داخل جزیره راندند و كمكم، مانند ھر گروه نیرومندي كھ وارد سرزمی
  . پھناوري میشود، فزوني یافتند

كیلومتر است، داراي نیم میلیون جمعیت شد و بھ صورت  5,22پس، این جزیره، كھ محیط آن 
مردم محروم شھر بھ اتفاق بردگان، یعني بومیان، دست بھ انقالبي . بزرگترین شھر یونان در آمد

ز كف اشراف بیرون آوردند و حكومت را ا 495بزرگ بر علیھ اشراف صاحب زمین زدند و در سال 
ولي، اگر بتوان سخنان ارسطو را باور كرد، این دموكراسي از . خود زمام امور را بھ دست گرفتند

قیام كرد و با خدعھ حكومتي دیكتاتوري  485پس، گلون، از مردم گال، بھ سال . ایجاد نظم عاجز ماند
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و بیباك بود و بھ ھیچ قرار و عھدي پابند وي، مانند سایر دیكتاتورھا، حاكمي مقتدر . برقرار كرد
  . نمیشد و ھمھ مبادي اخالقي و آداب سیاسي را مسخره میكرد

اورتوگیا را بھ صورت دژي نفوذناپذیر براي حكومت خویش ساخت و ناكسوس، لئونتیني، و مسانا را 
د، اھالي خاور سپس، براي اینكھ بتواند سیراكوز را زیباترین پایتختھاي یونان گردان. تسخیر كرد

: ھرودوت در این باره با اظھار تاسف میگوید. سیسیل را موظف بھ پرداختن مالیاتھاي سنگین كرد
اوگان ھنگامي كھ كارتاژیان، ھمزمان با حركت ن .))شدو بدین طریق گلون پادشاھي بزرگ ((

خشیارشا بھ سوي آتن، لشكري كھ تنھا بھ تعداد كمتر از لشكر ایرانیان بود، براي گرفتن جزیره بھشتي 
از دست یونانیان گسیل داشتند، گلون اعتباري دوباره بھ ھم رساند و ناپلئون معبود سیسیل ) سیسیل(

اه یا بنا بر رویات او سرنوشت سیسیل بھ سرنوشت یونان پیوند خورده بود، چرا كھ در ھمان م. شد
  . ھمان روز گلون با ھامیلكار در ھیمرا مصاف داد، و تمیستوكلس با خشیارشا در ساالمیس

VI  -  یونانیان در افریقا  

كارتاژیان حق داشتند كھ باطنا بیمناك نیز شھرھایي آباد ساختند و اندك اندك بازرگاني آنجا را بھ دست 
بھ بعد، جمعي از قوم دوري از ترا بھ كورنھ، واقع در كارتاژ، و نیز بھ مصر  630از سال . گرفتند

بارندگي چندان . ي فراواناینان در وراي بیابانھا سرزمیني یافتند با خاكي حاصلخیز و باران. كوچیدند
یونانیان . بود كھ، بھ گمان بومیان آن ناحیھ، گویي آسمان آنجا سوراخ دارد و باران از آن فرو میریزد

محصوالت . بخشي از این سرزمین را چراگاه حیوانات خود كردند و بھ صدور پشم و پوست پرداختند
اكي و دارویي كھ در آنجا بھ بار میآمد سخت گیاھان خور. شبھ جزیره یونان را ھم بھ افریقا رساندند

مورد عالقھ یونانیان قرار گرفت، و صنایع دستي محلي نیز بسیار ترقي كرد، تا آنجا كھ گلدانھاي 
كورنھ از منابع ثروت خویش بھ بھترین وجھ بھره . كورنھ از بھترین آثار ھنري محسوب شدند

آریستیپوس . ھاي عالي برپا داشت بد و مجسمھبرداري كرد و باغھاي دلگشا و مراكز بازي و معا
فیلسوف از این شھر برخاست و، پس از چندي جھانگردي، بھ زادگاه خود بازگشت و نحلھاي فلسفي 

  . ترتیب داد

یونانیان در مصر نیز، كھ مردمش بیگانگان را خوش نداشتند، رحل اقامت افكندند و سرانجام، با ضبط 
، مردم میلتوس بھ ساختن یك 650در حدود سال . ھ وجود آوردندآن، براي خود یك امپراطوري ب

پسامتیك، فرعون مصر، كھ میخواست . پایگاه بازرگاني در نوكراتیس، در كنار رود نیل، دست زدند
. مزدوران یوناني را در سپاه خود بھ خدمت گیرد و از تجارت یونانیان بھرھاي ببرد، مخالفتي نكرد

پس، یونانیان توانستند نوكراتیس را . بھ یونانیان مھاجر خود مختاري داداحمس دوم تا حدود وسیعي 
باالتر از اینھا، نوكراتیس . بھ صورت شھري صنعتي درآورند و ظرفھاي سفالي ظریف تولید كنند

مركز تجاري مھمي شد، و بھ مبادلھ زیتون و شراب یونان و گندم و كتان و پشم مصر و عاج و طال و 
سنن و آداب دیني و فن معماري و مجسمھ سازي و علوم . داخل افریقا اشتغال ورزید كندر سرزمینھاي

  . مصري ھمراه كاالھا بھ یونان انتقال یافت

در مقابل آن، بسیاري از آداب و اصطالحات یوناني در مصر رواج گرفت و زمینھ تسلط نظامي و 
  . سیاسي یونان، كھ در عصر اسكندر تحقق پذیرفت، فراھم آمد

گر اكنون از نوكراتیس بھ آتن بازگردیم، میتوان گفت كھ گرداگرد یونان گشتي زدھایم، و البتھ چنین ا
كشور  158ارسطو تاریخ سیاسي . گشتي براي دریافت تمدن یوناني و تحوالت آن سخت سودمند است

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھر یك . ولي ھزارھا كشور شھر دیگر ھم وجود داشتھ است. شھر یوناني را براي ما نقل كرده است
با اینھمھ، . از این شھرھا در عرصھ بازرگاني و صنعت و پیشرفت فكري یونان، سھمي بسزا داشتھاند

میتوان گفت كھ شعر و نثر، علوم ریاضي و طبیعي و فلسفھ اولي، و علم و تاریخ و خطابھ یوناني 
ھا بود كھ فرھنگھاي  بھ مدد این كوچگاه. ھا، و نھ در شبھ جزیره یونان، پدید آمدند عمدتا در كوچگاه

مصر و مشرق زمین بھ یونان رسید، و تمدن یوناني، كھ ھمانا پرمایھترین فراورده تاریخ است، قوام 
  . یافت و تدریجا بھ آسیا و افریقا و اروپا منتقل شد
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 فصل ھشتم

  

  خدایان یونان

I  -  سرچشمھ شرك یونانیان  

زبان : وقتي جویاي وجوه مشترك تمدن مابین شھرھاي یونان میشویم، پنج وجھ اصلي نمایان میشود
ھاي برجستھ آن در زمینھ ادبیات،  حیات معنوي مشترك كھ فقط چھره; ھاي محلي مشترك با لھجھ

شوق مشترك براي ورزش، كھ بھ ; فلسفھ، و علوم در خارج از مرزھاي سیاسي خود مشھور شدند
عشق بھ زیبایي كھ در قالب ھنرھاي مشترك میان اجتماعات ; ات محلي و كشوري ختم میشدمسابق

  . و مناسك و اعتقادات مذھبي تقریبا مشترك; یوناني متجلي میشد

زیر لواي خدایان اولیھ . عقاید دیني، یونانیان را بھ ھمان اندازه كھ بھ وحدت كشانید، بھ تفرقھ انداخت
ھا و قدرتھاي منسجمتري وجود داشت كھ تبعیتي  میگذاشتند و میپرستیدند، فرقھاولمپي، كھ ھمھ احترام 

جداییھاي سیاسي و قبیلھاي چند خدایي را دامن زد و یكتاپرستي را غیرممكن . از زئوس نداشتند
در یونان قدیم، ھر خانواده خدایي مخصوص داشت، و بھ نام او آتش اجاق دایما میسوخت و، . ساخت

این مراسم مقدس، یعني تقدیم خوراك بھ خدایان، . خوراك و شراب بھ او تقدیم میكردندقبل از غذا، 
والدت و ازدواج و مرگ با مراسمي ھمراه بود، و . اساسیترین و مھمترین رسم مذھبي در منازل بود

بدین ترتیب، مذھب با حالتي شاعرانھ و ; این مراسم در برابر آتش مقدس خانواده صورت میگرفت
ھر . انھ امورات اولیھ زندگي انسانھا را فرا گرفت و آییني براي برقراري تعادل بھ وجود آوردرازور

آتنھ خداي شھر آتن بود، . مثل خانواده، خدایان مخصوص بھ خود داشت: طایفھ و قوم و قبیلھ و شھر
 دمتر خداي شھر الئوسیس، ھرا خداي شھر ساموس، آرتمیس خداي شھر افسوس، و پوسیدون خداي

شركت . در وسط ھر شھر، و در بلندترین قسمت آن، معبد خداي آن شھر قرار داشت. شھر پوسیدونیا
در جنگھا، اھالي ھر شھر صورت خداي . در مراسم نیایش خدا، نشانھ، امتیاز، و الزمھ شارمندي بود

ھر كار  خود را بھ عنوان عالمت و شعار خود، پیشاپیش لشكر بھ در میآوردند و، قبل از اقدام بھ
در مقابل، خداي آنان نیز در . خطیر، با خداي خاص خود مشورت و از علم غیب او استمداد میكردند

ھر گاه شھري بر شھري . ھا، پیش میتاخت جنگھا شركت میكرد و، گاه بر فراز و گاه در جلوي نیزه
  . پیروز میشد، خداي شھر غالب ھم بر خداي شھر مغلوب تفوق مییافت

خانواده آتشداني داشت، ھر شھر نیز در قربانگاه خود آتش مقدس را فروزان نگاه ھمچنانكھ ھر 
  . میداشت

اھالي گاه بھ گاه در پیشگاه . آتش مقدس شھر نماد خدایان و قھرمانان جاویدان شھر بھ شمار میرفت
ا نیز ھمانگونھ كھ در خانواده پدر مقام راھب ر. آتش مقدس گرد میآمدند و مشتركا خوراك میخوردند

داشت، در شھرھاي یوناني ھم حاكم اصلي یا آرخون، راھب اعظم مذھب دولتي بود و خدایان تمام 
استفاده از این مفاھیم الھوتي، انسانھاي شكارچي را براي . اقتدارات و اعمالش را موجھ میدانستند

  . شارمندي رام كرد
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تخیل دیني یونانیان وقتي كھ از محدودیت محلي بیرون آمد، موجد اساطیر و خدایان مشترك یونانیان 
یونانیان براي ھر یك از مظاھر طبیعت و جامعھ، براي ھریك از نیروھاي زمیني و آسماني، . شد

ي ھیئتھایي خدایان یونان. خوشیھا و ناخوشیھا، نیكیھا و بدیھا، و كارھا، مظھر یا خدایي میشناختند
ھیچ قومي خدایان خود را چنین شبیھ و نزدیك بھ . انساني داشتند، و این ھم از ویژگیھاي یونان است

  . آدمیان تصور نكرده است

بھ . ھا و ھنرھا، خداي خاص خود، یا بھ عبارت دیگر، قدیس حامي خود را داشتند تمام صنایع و حرفھ
این سوال . پریان دریایي و جنگلي و دیو و جن وجود داشت عالوه، بھ اندازه انسانھاي فاني، شیاطین و

خیلي بعید بھ نظر میرسد كھ یك : قدیمي كھ آیا راھبان دین را بھ وجود آوردھاند، در یونان منتفي بود
داشتن آنھمھ مذاھب . توطئھ از طرف حكماي االھي چنین طیف وسیعي از خدایان بھ وجود آورده باشد

چند . جالب و معابد مقدس و آیینھا و جشنھاي شاد، میبایست نعمتي بوده باشدمختلف و آنھمھ روایات 
مردم، بھ شماره عوامل زندگي، براي خود خدا . خدایي، مانند تعدد زوجات، امري ضروري بود

میتراشیدند، چنانكھ در عصر ما ھم در منطقھ مدیترانھ صدھا قدیس مسیحي، بیش از خداي واحد، 
آنچھ انسان متعارف را تسال میدھد، قدیسان و خدایان انسان نما . خود جلب میكنندتوجھ مسیحیان را بھ 

  . ھستند و نھ مفھوم عقلي و متعالي خداي یگانھ

درباره ھریك از خدایان، اساطیري وجود داشت، و تبار و سرگذشت او، بستگیھاي انساني او، و 
ھ یا از مقتضیات محلي ناشي میشدند یا این اساطیر، ك. ھمچنین مراسم مربوط بھ او را روشن میكرد

ھمھ . ساختھ شاعران دوره گرد بودند، عقاید و فلسفھ و آداب و تاریخ یونان كھن را بھ وجود آوردند
نفوذ اساطیر بھ . ھا و ظرفھا از اساطیر الھام میگرفتند ھنرمندان در ساختن بسیاري از نقشھا و مجسمھ

ھ و كوشش موحدان براي تروج یكتاپرستي، یونانیان تاپایان قدري بود كھ، با وجود پیشرفتھاي فلسف
برخي دیگر مانند افالطون آنھا را تعدیل كردند و قابل قبول ; آوردند) ھلنیسم(عصر یونان گرایي 

در ھر حال، پنج قرن پس از . و كساني مانند كسنوفانس اساطیر را در خور اعتنا ندانستند; ساختند
ر یونان گشت میزد، متوجھ شد كھ خرافات و اساطیر عصر ھومر ھمچنان افالطون، پاوسانیاس، كھ د

میتوان . اعتقاد بھ خدایان بآساني از میان نمیرود. زنده و نیرومندند و عواطف مردم را تحریك میكنند
ھاي آن  الوھیت را بھ انرژي تشبیھ كرد كھ ھر چند بھ صورتھاي گوناگون در میآید و برخي از جلوه

  . ، باز مقدار آن ثابت است و با گذشت قرنھاي پیاپي، زیاد و كم نمیشودمنسوخ میشود

II - سلسلھ مراتب خدایان  

  خدایان فرعي  -1

خدایان آسمان، خدایان زمین، خدایان : میتوان انبوه خدایان یوناني را بھ ھفت گروه تقسیم كرد
; رمانان، و خدایان اولمپيحاصلخیزي، خدایان حیوانات، خدایان زیرزمین، خدایان گذشتگان یا قھ

  . چنانكھ ھزیود گفتھ است، فرا گرفتن نامھاي ھمھ این خدایان بسیار دشوار است

چنانكھ از اساطیر بر میآید، خداي یونانیان مھاجم ابتدایي، مانند خداي ھندوان قدیم، خداي بزرگ ) 1(
و عاقبت بھ اورانوس تبدیل آسمان بود، كھ تدریجا تغییر صورت داد و ھمواره بھ انسان شبیھتر شد 

چون یونان از پرتو . گشت و سپس بھ ھیئت زئوس، فرستنده ابر و آورنده باران و سازنده رعد، درآمد
خورشید بیش از اندازه نیازمندي خود برخوردار بود و، در عوض، پیوستھ بھ باران احتیاج داشت، 
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فقط . یان كوچك بھ شمار میرفتخداي خورشید، ھلیوس، در نزد ایشان اھمیتي نداشت و از خدا
آگاممنون او را بھ كمك خواست، و اسپارتیھا برایش اسب قرباني كردند تا ارابھ آتشین خود را در 

حرمت نھادند و او را خداي ھلیوس را ) ھلنیسم(مردم رودس در عصر یونان گرایي  .بكشدآسمان 
ھر سالھ چھار اسب و یك ارابھ در دریا میافكندند تا این خدا از آنھا استفاده . بزرگ خویش شمردند

آناكساگوراس، در عھد درخشان . از این گذشتھ، براي او بنایي بھ نام كولوسوس بھ وجود آوردند. كند
اما . كرھاي از آتش است، بھ مرگ تھدید شد پریكلس، وقتي بي پرده گفت كھ خورشید خدا نیست، بلكھ

و ستارگان در یونان چندان اھمیتي ) سلنھ(بھ طور كلي، پرستش خداي خورشید و مخصوصا ماه 
  . نداشت

زمین خود نیز در آغاز خدایي بود . بیشتر خدایان یوناني بھ جاي آسمان در زمین سكونت داشتند) 2(
این خدا، كھ مادري شكیبا و بخشنده بھ شمار میرفت، بر اثر ھماغوشي با )). گایا((یا )) گھ((بھ نام 

را فرا گرفتھ  در زمین، یعني در خاك و آب و ھوایي كھ اطراف زمین. حاملھ شد) آسمان(اورانوس 
بود، خدایان فراواني كھ از لحاظ اھمیت بھ پایھ گایا نمیرسیدند مستقر بودند، ارواح گوناگون مانند 

ھا و دریاھا مانند نرئیدھا و نایاسھا اوكئانیدھا، خدایان  روح درخت بلوط، خدایان رودھا و دریاچھ
ن بادھا مانند بورئاس و زفوروس و ھا مانند مایاندروس و سپرخئوس، خدایا ھا و نھرھا و چاه چشمھ

پان، خداي متبسم . نوتوس و ائوروس و مخصوصا آیولوس، و خدایان روزي رسان مانند پان بزرگ
  . دو شاخ داشت، و آواز ني او از رودھا و نھرھا شنیده میشد; ھا و وحوش بود ھا و بیشھ چوپانان و گلھ

. واجھ میگشت، بھ پریشاني و جنون دچار میآمدھر گلھاي كھ با بي اعتنایي یا نھیب سھمناك پان م
ھا و جنگلھا، كھ سیلنوس نام داشتند و پیكر آنان نیمي انسان و نیمي بز بود، او را خدمت  دیوان بیشھ

  . میكردند

صرف نظر از این خدایان، بر ھر یك از مظاھر طبیعت خدایي سلطھ میورزید، و بھ قول شاعري 
و ناپاك در ھوا موج میزد كھ پر كاھي نمیتوانست از میان این خدایان  گمنام، بھ اندازھاي ارواح پاك

  . بگذرد

پس، یونانیان نیز، مانند سایر . عجیبترین و نیرومندترین قواي طبیعي، نیروي تولید مثل است) 3(
ھمچنانكھ حاصلخیزي خاك را . اقوام باستاني، در برابر مظاھر عمده تولید مثل انساني نیایش میكردند

بھ این جھت، در مراسم دیني مربوط بھ دمتر و دیونوسوس و ھرمس، صورت عضو . پرستیدندمی
حتي مراسم آرتمیس پاكدامن از این نمایش . تناسلي مرد را بھ عنوان مفتاح تناسل بھ نمایش میگذاشتند

كرارا مجسمھ سازي و نقاشي یوناني بھ ساختن این صورت میپرداخت، و جشن بزرگ . بركنار نبود
ھا میزیستند، بھ  معموال مھاجران آتني كھ در كوچگاه. یونوسوس با نمایش این صورت آغاز میشدد

عنوان گواھي صالح و تقواي خویش، صورتھاي گوناگون از دستگاه جنسي نرینھ تھیھ و بھ شھر خود 
یایش ھاي آریستوفان مستفاد میشود، جشنھایي كھ براي ن بھ طوري كھ از نمایشنامھ. تقدیم میكردند

اما، . نیروي تولید مثل برپا میشد، در آخرین ساعات خود، بھ فعالیتھاي مضحك شرم آور آلوده میگشت
در مواردي، كار جشن بھ رسوایي نمیكشید و فقط غریزه جنسي زن و مرد را تحریك و بھ تولید مثل 

  . كمك میكرد

و دوره تسلط رومیان، بھ ) سمھلنی(جنبھ ناخوشایند پرستش دستگاه تناسلي، در دوره یونان گرایي 
پریاپوس خدایي بود . صورت پرستش پریاپوس، كھ از آمیزش دیونوسوس و آفرودیتھ زاده شد، درآمد

صورت آن روي گلدانھا و دیوارھایي كھ در شھر مدفون پومپئي از زیر خاك . با عضو جنسي كالن
اما براي . ھاي جنسي شنیع میپرداختندیونانیان براي پرستش او بھ فعالیت. بیرون آمدھاند، فراوان است
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در آركادیا، آرگوس، . خدایاني كھ رمز مادري بھ شمار میرفتند، مراسم خوشایندتري برگزار میكردند
این خدایان . الئوسیس، آتن، افسوس، و جاھاي دیگر، بیشتر خدایان مونث را مورد تجلیل قرار میدادند

بھ دوراني بودند كھ اختیار خانواده در دست مادر بود و  مونث كھ عموما ھمسر نداشتند، ظاھرا متعلق
با ظھور زئوس، پدر خدایان، و تفوق او بر سایر خدایان، . نسب فرزند از طرف مادر تعیین میشد

بھ نظر محققان، چون كشاورزي بھ وسیلھ زنان ابداع  .آمددوران اقتدار مادران و مادر خدایان بھ سر 
مطابق مفاد سرود كھنسالي . دمتر مھمترین خداي ماده است. شد، خداي كشاورزي، دمتر، مونث است

كھ سابقا آن را بھ ھومر نسبت میدادند، پلوتون خداي زیرزمین، پرسفونھ دختر دمتر را دزدید و بھ 
ست و جوي فراوان، محل او را دانست و پلوتون را راضي كرد كھ دمتر پس از ج. زیرزمین برد

  . پرسفونھ بتواند سالي نھ ماه روي زمین زندگي كند

ھنگامي كھ دمتر . این داستان كنایھ زیبایي است از مرگ و تجدید حیات سالیانھ نباتات و تغییر فصول
از . ناختند، مورد محبتش قرار دادنددر غم دختر گمشده زاري میكرد، مردم الئوسیس، با آنكھ او را نش

این رو، دمتر راز كشاورزي را بھ آنان و مردم آتن آموخت و تریپتولموس، شاھزاده الئوسیس، را 
این افسانھ با افسانھ ایسیس و اوزیریس مصري و افسانھ تموز . فرستاد تا آن را میان آدمیان رواج دھد

یاني و افسانھ كوبلھ و آتیس فروگیایي، از لحاظ مفھوم، و عشتر بابلي و افسانھ آستارتھ و آدونیس سر
پرستش مادر خدا، كھ در یونان كالسیك باقي ماند، سرانجام بھ صورت نیایش مریم، مادر . یكسان است

  . خدا، احیا شد

یونانیان، در آغاز تاریخ خود، برخي از حیوانات را محترم میداشتند و آنھا را نیمھ خدا میشمردند، ) 4(
آثار مربوط بھ این دوران . البتھ، مانند مصریان و ھندیان، بھ خدایان انساني بیشتر توجھ داشتند ولي

گاو را بھ دلیل زورمندي و شیر رساني . نشان میدھد كھ برخي از حیوانات در زمره خدایان بودھاند
. نھا میدانستندحیواني مقدس میشمردند و، در مواردي، نماینده زئوس یا دیونوسوس یا تجسم ھر دوي آ

شاید بتوان گفت كھ گاو حتي قبل از این دو در شمار خدایان آمده، و االھھ ھرا، كھ چشماني مانند گاو 
خوك را ھم كھ حیواني كثیرالنسل است مقدس، و با االھھ . دارد، در ابتدا گاوي مقدس بوده است

در جشن . فوریا خوك قرباني میشددر یكي از اعیاد دمتر بھ نام تسمو. نجیب، دمتر، قرین میپنداشتند
. دیاسیا، در ظاھر براي زئوس، ودر باطن براي ماري كھ در دل زمین سكنا داشت، قرباني میكردند
. مار جانوري مقدس بود، زیرا از طرفي جاویدان، واز طرف دیگر رمز تولید مثل بھ شمار میرفت

  . مارپرستي از كرت بھ آتن رسید

س، ماري مقدس النھ داشت، و مومنان در ھر ماه، با تقدیم نان عسلي، بدو در معبد آتنھ در آكروپولی
در بسیاري از آثار ھنري یونان در پیرامون پیكرھاي ھرمس و آپولون و آسكلپیوس، . تقرب میجستند

، اثر فیدیاس، مار بزرگي زیر سپر آتنھ چنبره ))آتنھ پارتنون((در مجسمھ . صورت مار دیده میشود
در نظر یونانیان، مار خداي . مارھاي متعدد بھ چشم میخورد)) آتنھ فارنزه((تصویر در . زده است

ھا بود چون ماران در گورستانھا فراوان بودند، یونانیان آنھا را ارواح مردگان  نگھبان معبدھا و خانھ
  . میانگاشتند

  . ھاي یوناني شداژدھایي بھ نام پوتون، كھ آپولون بر آن غلبھ كرد، موجد یكي از بزرگترین عید

روزھا یونانیان . موحشترین خدایان یوناني، در زیرزمین یا در غارھا و شكافھاي زمین میزیستند) 5(
این خدایان از . توجھي بھ این خدایان نداشتند، ولي شبھا، براي رفع وحشت خود، آنھا را میپرستیدند

بھ وسیلھ مردم موكناي بھ یونانیان سایر معبودھا و حتي معبودھاي موكنایي قدیمتر بودند و ظاھرا 
  . انتقال یافتند
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یونانیان آنھا را ارواح كینھ توز حیواناتي كھ، بر اثر پیشرفت انسان، بھ جنگلھا و اعماق زمین رانده 
، ))زئوس ختونیوس((مھمترین آنھا خدایي بود بھ شكل یك افعي مخوف بھ نام . شده بودند، میدانستند
میدند، و البتھ استعمال ، یعني خداي نیكوكار مینا))زئوس میلیخیوس((گاھي او را ; یعني خداي تباھكار

ھادس، خداي موجودات زیرزمیني، برادر ! این نام تعارفآمیز تنھا بھ منظور جلب لطف آن خبیث بود
ھاي  زئوس بود، و یونانیان پیوستھ میكوشیدند تا خشم او را فرو نشانند، زیرا این خدا میتوانست ریشھ

مخوفتر  .بودندنام داده )) پرمایھ((امد او، بدو از این رو، براي خوش. روییدنیھا را بپرورد یا بپوساند
عوام یونان براي دفع نحوست . بود و بھ ھر كھ بر میخورد، او را با نگاه شوم خود تیره روز میكرد

  . اشتنداین موجود مونث، چارھاي جز قرباني كردن ند

پس، . یونانیان پیش از عصر كالسیك، مردگان را ارواحي میدانستند قادر بھ كارھاي نیك و بد) 6(
با آنكھ ارواح، خدایان كامل محسوب . براي جلب رضایت آنان قرباني میكردند و دعا میخواندند

در عصر . یداشتندنمیشدند، یونانیان ابتدایي، مانند چینیان، اموات خود را بیش از خدایان گرامي م
از این رو، براي طرد آنان بھ دعا . كالسیك، ارواح مردگان بیشتر مایھ ترس بودند تا موضوع ستایش

قھرمان پرستي جلوھاي از مرده پرستي . و قرباني و مراسمي مانند مراسم آنتستریا متوسل میشدند
ا زندگي جاوداني بخشند و حتي براي خدایان امكان داشت كھ بزرگان قوم و مردان و زنان زیبا ر. بود

مردم لئوكترا، كاساندرا را . بدین ترتیب، در اولمپیا، ھیپودامیا جزو خدایان درآمد. در زمره خود آورند
در اسپارت، ھلنھ . در كولونوس، قھرماني با نام اودیپ بھ مقام خدایي رسید. مانند خدایان پرستیدند

انساني حلول، و آن انسان را خدا میكرد، و گاھي میان یكي گاھي خدایي در كالبد . پایگاه خدایي یافت
از خدایان و زني از آدمیان، پیوندي جنسي برقرار میشدو از این آمیزش قھرمان خدایي بھ وجود 

بسیاري از شھرھا و اصناف و جماعات، . چنانكھ ثمره آمیزش زئوس با آلكمنھ، ھراكلس بود. میآمد
مثال پزشكان، خود را از نسل آسكلپیوس االھھ . ن خدا زاد میرساندندتبار خود را بھ یكي از قھرمانا

در آغاز، خدایان از میان نیاكان یا قھرمانان یا مردگان برگزیده میشدند، و . پزشكي محسوب میكردند
بھ طور كلي، میتوان گفت كھ یونانیان بھ قدر ما . گورھاي مردگان مقدس بھ صورت معابد در میآمد

خدایان تفاوت یا فاصلھ نمیگذاشتند، و بسیاري از خدایان ایشان، مانند قدیسان ما، از  میان آدمیان و
ھمان طور كھ قدیسان ما انسانند و بھ ما نزدیك، خدایان یوناني نیز از جنس . آدمھا برتر نبودند

ن جملھ با آنكھ مردم خدایان را جاویدان میانگاشتند، برخي از خدایان، و از آ. پرستندگان خود بودند
  . دیونوسوس، مانند زمینیان، شكار مرگ نیز میشدند

   خدایان اولمپي -2

ولي نھ از نظر احترام و (خدایاني كھ تاكنون از آنھا سخن گفتیم، در نظر یونانیان، از لحاظ شھرت 
بھ ھمین جھت، در اشعار ھومر فقط نام بعضي از آنھا آمده، و در . در درجھ دوم قرار داشتند) اھمیت

احتماال خدایان اولمپي بھ وسیلھ اقوام مھاجم آخایایي و . ض نام خدایان اولمپي مكررا ذكر شده استعو
مثال، در دو ناحیھ دودونا . دوري بھ یونان آمدند و خدایان بومي و موكنایي را تحت الشعاع قرار دادند
و آپولون در دلفي اھمیت  و دلفي، گایا، االھھ زمین، از نظرھا افتاد و بھ جاي آن، زئوس در دودونا،

. ولي خدایان درجھ دوم مورد پرستش مردم ساده قرار میگرفتند، اشراف كامروا فرمان میراندند. یافتند
بدین سبب، شاعراني چون ھومر و ھزیود، و مجسمھ سازان فراوان، مطابق مقتضیات اشراف، 

وچك در خدایان بزرگ مستھلك در موارد بسیار، خدایان ك. پرستش خدایان اولمپي را ترویج كردند
میشدند یا بھ صورت وابستگان آنان در میآمدند، ھمچنانكھ دولتھاي كوچك معموال ضمیمھ یا تابع 

ھا و جنگلھا را بھ  بیشھ و دیوان سیلنوسدر نتیجھ، شخصیت دیونوسوس، . دولتھاي بزرگتر میشدند
و پوسیدون بر ھمھ پریان دریایي ; آرتمیس ارواح جنگلي و كوھستاني را در بر گرفت; خود كشید
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پس، اعتقادات و مراسم و اساطیر وحشیانھ ابتدایي از رواج افتاد و یونانیان، جھان را، . اشتمال یافت
یشد، دستگاھي منظم دانستند كھ خدایاني كھ تا آن زمان جوالنگاه شیاطین و دیوان و ارواح محسوب م

و این تحول فكري مسلما از تحول عمومي ; با سازمان و سلسلھ مراتب مشخص بر آن حكومت میكنند
  . جامعھ یوناني و استقرار نظام سیاسي جدیدي خبر میداد

ي، زئوس از لحاظ زمان. در راس خدایان اولمپي، زئوس، خداي بزرگ یا خداي خدایان، قرار داشت
زیرا، چنانكھ دیدھایم، اورانوس و كرونوس و سایر تیتانھا بر او مقدم . نخستین خدا بھ شمار نمیرفت

  . بودند

جھان را با قرعھ  زئوس و برادرانش شد،ھنگامي كھ بساط الوھیت ابتدایي در میان یونانیان برچیده 
بر اثر قرعھ كشي، آسمان بھ زئوس رسید، و دریاھا بھ پوسیدون، و زیرزمین . میان خود تقسیم كردند

. جھان پیش از خدایان وجود داشتھ است. در اساطیر یوناني، جھان مخلوق خدایان نیست. بھ ھادس
. ن خود، انسانھا، زناشویي كردندسپس با زادگا. خدایان در آغاز با یكدیگر آمیختند و انسان را زادند

خدایان علم و قدرت تام ندارند و، مانند انسانھا، فریب میخورند و . از این رو آدمیان از نسل خدایانند
اما . ھر خدا قدرت خدایان دیگر را محدود میكند و حتي با آنان بھ معارضھ برمي خیزد. اشتباه میكنند

خدایان در بارگاه زئوس گرد . ئوس را بھ سروري پذیرفتھاندخدایان، بھ اقتضاي رعایت مقام پدري، ز
زئوس در برخي از كارھا راي آنان را میجوید، و اگر آنان را مخالف یابد، مطابق راي ایشان . میآیند

اما، بسا اوقات، زئوس خود دستور صادر میكند و خدایان دیگر را وادار میكند كھ حدود . عمل میكند
ھا و فرستنده باران و نیز، مانند یھوه، رب النوع  در ابتدا خداي آسمان و كوه زئوس. خود را بشناسند

اما .از این رو، در جریان جنگ تروا، در كارزار مداخلھ كرد و جنگ را خونینتر ساخت .بود جنگ
  . بتدریج مبدل بھ مقتداي خدایان و آدمیان شد

وي، با سیمایي پرریش و وقاري تمام، باالي كوه اولمپ نشستھ است و بر نظام اخالقي ھمھ جھان 
ھا میكوشد، خیانت را بدون كیفر  خانواده حكومت میكند، فرزندان نافرمان را كیفر میدھد، در حفظ

نمیگذارد، حدود و ثغور را رعایت و از میھمانان و حاجت خواھان دستگیري میكند، و باالخره، داور 
عالم میشود و ناگفتھ نماند كھ فیدیاس با ساختن مجسمھ او در ھیئت داور، شاھكاري بھ وجود آورده 

  . است

او، كھ خود زن را نیافریده است، از ; بر عشق سریعا تسلیم میشودتنھا عیب زئوس این است كھ در برا
زن را موجودي عجیب میداند، برخوردار از نعمت زیبایي كھ اعظم . خلقت او سخت در شگفت است

ھزیود آماري از معاشقات و . زئوس در برابر دلربایي زن، خود را ناتوان میبیند. نعمات است
. خستین معشوقھ او دیونھ است، كھ زئوس او را در اپیروس ترك میكندن. فرزندان او فراھم آورده است

ولي زئوس چون میشنود كھ فرزندان این . نخستین ھمسر او، متیس، خداي سنجش و خرد و دانش است
زن او را خلع خواھند كرد، متیس را میبلعد و، با بلعیدن او، خود صاحب سجایاي او میشود و بھ 

متیس، آتنھ را در اندرون زئوس میزاید، و زئوس سر خود را میشكافد تا . صورت خداي خرد در میآید
محصول این )) ساعت((پس از آن، تمیس را ھمسر خود میكند، و دوازده . آتنھ بھ خارج راه یابد

بعد از آن، . را میزاید)) االھگان رحمت((سپس ائورونومھ را بھ ھمسري میگیرد، و او . ازدواج است
ھاي ھنر  یعني االھھ) موزھا(ازدواج خویش در میآورد، و از او صاحب نھ موساي  منموسونھ را بھ

بعد خواھر خویش دمتر . آنگاه لتو را بھ زني برمیگزیند، و آپولون و آرتمیس را از او مییابد. میشود
د زئوس، پس از آنكھ جواني خو. را بھ ھمسري انتخاب میكند، و پرسفونھ از این ازدواج بھ دنیا میآید

را بدین گونھ بھ خوشي میگذراند، سرانجام با خواھر دیگر خویش، ھرا، ازدواج و او را ملكھ اولمپ 
از آنجا كھ ھرا از برادر خود . ھرا، بھ نوبھ خود، ھبھ، آرس، ھفایستوس، و ایلیتویا را میزاید. میكند
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ا محترم میداشتند، او مسنتر است، در بسیاري از شھرھاي یوناني كھ مقام مادري و روابط زناشویي ر
ھرا خود زني ھوشمند و موقر و جدي است و البتھ بازیگوشیھاي . را بیش از برادرش حرمت مینھادند

  . از این رو باالخره میانشان اختالف میافتد. شوھرش را خوش ندارد

ن نخستی. زئوس میخواھد او را مضروب كند، ولي دل بستن بھ زنان دیگر را چارھاي موثرتر مییابد
آخرین ھمسر او از میان آدمیزادگان، آلكمنھ است كھ از اخالف . زني كھ از آدمیان میگیرد، نیوبھ است

. نمیگذاردزئوس، بھ شیوه انسان یوناني، میان زن و مرد فرقي  .اوستنیوبھ و شانزدھمین نسل پس از 
  . بھ پسري زیبا بھ نام گانومده دل میبازد و او را میرباید تا بر فراز كوه اولمپ ساقي بزم او شود

یكي از فرزندان . بدیھي است كھ چنین پدري در میاه انبوه فرزندان خود قھرماناني نیز خواھد داشت
آتنھ االھھ شھر آتن است، . دممتاز او آتنھ است كھ بھ صورت زني كامل و مسلح از سر زئوس متولد ش

بھ بكارت خویش میبالد و بھ ھمین جھت با دختران باكره دوستي میكند و، با انگیختن شور جنگجویي، 
چون وي دختر متیس و صاحب حكمت است، حكمت را بھ عصر . مردان را بھ ستایش خود وا میدارد

زد، بھ قتل میرساند و نام او را بر نام پاالس جبار را كھ با او نرد عشق میبا. پریكلس ارزاني میدارد
شھر آتن زیباترین معابد و . خویش میافزاید تا براي دیگر خواستگارانش درس عبرتي باشد

  . باشكوھترین اعیاد خود را بھ آتنھ اختصاص میدھد

آپولون خداي خورشید، . پرستش آپولون زیبا نسبت بھ پرستش خواھرش آتنھ رواج بیشتري دارد
خداي (سیقي و شعر و ھنر، آفریننده شھرھا، واضع قوانین، خداي درمان، و پدر آسكلپیوس نگھبان مو

در دلفي است و این  فویبھتیراندازي توانا، خداي جنگ، و جانشین گایا و . بھ شمار میرود) پزشكي
خداي رویش ھم ھست، بھ ھمین دلیل، در روزھاي درو، ده یك . مقدسترین معبد یونان میكندشھر را 

او ھم در عوض، گرمي و روشني طالیي رنگ خود را از دلفي . محصول را بھ او تخصیص میدھند
در ھمھ جا نظام و زیبایي بھ وجود میآورد، و برخالف سایر خدایان وحشتانگیز . و دلوس پخش میكند

در جشنھا و مراسم پرستش او، كھ مخصوصا در دلوس و دلفي برپا میشود، شادي موج میزند، . نیست
  . و مردم در پرتو او خود را از سالمت و حكمت و خرد و موسیقي برخوردار مییابند

االھھ عفت است و در جنگلھا چنان بھ حیوانات و خوشیھاي ساده ) دیانا در روم(خواھر او آرتمیس 
االھھ جنگلھا و صحراھا و ; د كھ براي عشق ورزي با مردان فرصتي نداردطبیعي میپرداز

  . ھاست چراگاه

ھمچنانكھ آپولون سرمشق جوانان محسوب میشود، آرتمیس عالیترین نمونھ دختران جوان بھ شمار 
چون االھھ زنان . داراي بدني نیرومند و ورزیده و چابك، و بھ زیور عفت و تقوا آراستھ است. میآید

در افسوس، شخصیت . ردار نیز ھست، زنان براي تخفیف دردھاي زایمان از او كمك میخواھندبا
بھ این ترتیب، ھنگام نیایش او، مفھوم باكره . آسیایي خود را حفظ میكند و خداي مادري و زایش میشود

و  و مادر در ھم آمیخت و كلیساي مسیحي، در قرن پنجم میالدي، خصایص او را بھ مریم نسبت داد
از چنین . تبدیل كرد)) عید صعود مریم((عید درو را كھ در تابستان بھ نام آرتمیس برپا میشد، بھ 

تاریخ ھم، . طرقي است كھ كھنھ در نو محفوظ میماند و ھمھ چیز عوض میشود، مگر جوھر اصلي
; یر كنند، ولي آراممثل زندگي، یا باید سیري مداوم داشتھ باشد، یا بمیرد، افراد و سازمانھا میتوانند تغی

  . ایجاد اختاللي موحش در روند توسعھ آنھا نسیان ملي و دیوانگي بار میآورد

این خدا، ھفایستوس . در میان خدایان اولمپ، یك خدا ھست كھ بیش از دیگران بھ آدمیان شباھت دارد
ر است، این خدا مضحك و رقت آو. رومیان بھ او وولكانوس نام دادھاند. لنگ، مظھر صنعت است
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ولي بیش از خدایان فریبكاري كھ شفقت ندارند و با او بدرفتاري میكنند، احترام ما را بھ خود معطوف 
ھاي ھومر، فرزند زئوس و  در منظومھ. شاید در آغاز مظھر فروزان كوره و آتش بوده است. میدارد

  . ھرا بھ شمار میرود

ز درون خود بھ دنیا میآورد، ھرا بر او رشك میبرد ھا تاكید میكنند كھ چون زئوس آتنھ را ا سایر افسانھ
سپس چون ھفایستوس را زشت روي و ناتوان میبیند، . و ھفایستوس را، بدون آمیزش با مرد، میزاید

اما ھفایستوس راه بازگشت بھ وطن را مییابد، و بعدا قصور فراواني . او را از اولمپ بھ زیر میافكند
ھمھ بدرفتاریھایي كھ از مادر دیده بود، حرمت و مھر او را در دل با . براي اقامت خدایان میسازد

میپرورد و براي دفاع از او با زئوس در میافتد، بھ طوري كھ زئوس، از خشم، پاي او را میگیرد و بھ 
. یك روز تمام طول میكشد تا ھفایستوس از آسمان بھ جزیره لمنوس سقوط كند. سوي زمین میافكند

لیكن بھ نظر ھومر او پیش از این حادثھ ھم لنگ . بیند و از آن زمان لنگ میشودقوزك پایش صدمھ می
در ھر حال، دوباره بھ اولمپ باز میگردد و در كارگاه خود كوره بزرگي برپا میدارد و، بھ . بوده است

ھایي متحرك و شگفتیھاي  وسیلھ بیست دم عظیم و سنداني بزرگ، بھ ساختن اسلحھ اخیلس و مجسمھ
یونانیان او را بھ نام خداي فلزكاري و مصنوعات دستي میپرستیدند و میگفتند كھ . میپردازددیگر 

از بخت بد، با آفرودیتھ ازدواج میكند و در . ھاي آتشفشان، دودكشھاي كارگاه زیرزمیني او ھستند كوه
یش با آرس وقتي از روابط ھمسر خو. مییابد كھ اجتماع تقوا و زیبایي در یك موجود بسي دشوار است

براي اینكھ . آگاه میشود، براي آن دو دلداده دامي میسازد و آنان را در وقت مالقات بھ دام میاندازد
را بھ زنجیر میكشد و در معرض ) آفرودیتھ و آرس(انتقام خود را بگیرد، ارباب انواع عشق و جنگ 

ه، چنانكھ ھومر نقل میكند، در این بار. تماشاي دیگر خدایان قرار میدھد و موجب خنده آنان میشود
ھرمس، اي پسر زئوس، آیا براستي محض : آپولون میگوید .میپردازندھرمس و آپولون بھ گفتگو 

اي آپولون : ((میدھدھرمس پاسخ )) ھمبستري با آفرودیتھ موطالیي حاضري تن بھ غل و زنجیر دھي
كاش مرا در غلھا و زنجیرھا میبستند و ھیچ راه رھایي نداشتم و ھمھ خدایان . بزرگ، كاش چنین میشد

  . ھم مرا میدیدند و میخندیدند، ولي در عوض میتوانستم در آغوش آفرودیتھ طالیي باشم

د و تنھا ھنرش جنگ است كھ در ھوش و فھم امتیازي ندار) مریخ یا مارس رومي(خداي دیگر، آرس 
لقب میدھد و، با لذت، ماجراي سرنگون شدن او را با سنگي )) لعنت بشر((ھومر آرس را . فرو نشاند

عطارد یا (ھرمس .)) وقتي افتاد، ھفت جریب زمین را پوشاند((; از دست آتنھ وصف میكند
از سنگپرستي آغاز آوردھاند كھ او در آغاز سنگ بود، و پرستش او . جالبتر است) مركوریوس رومي

معموال بھ ھیئت سنگ درازي است كھ بر فراز . بھ گمان یونانیان، ھرمس در سنگھا تجسم مییابد. شد
سنگھاي مرزي مزارع، كھ عالوه بر تحدید اراضي، عامل نگھباني مزارع و افزایش و . گورھا مینھند

  . فراواني محصوالت ھستند، از اوست

ھاي بزرگان آتن نصب میشد، مرھون ھرمس  ھاي آن در مقابل خانھقدرت باروري مرد نیز، كھ عالمت
از اینھا گذشتھ، . بیحرمتي نسبت بھ این عالمتھا بود كھ سبب ھالكت الكیبیادس و ویراني آتن شد. است

. ھرمس، خداي مسافران و پشتیبان چاپارھا بھ شمار میرفت، از این رو چوبدستي یكي از عالیم او بود
سوداگري و زیركي، و مظھر مقیاسات و اوزان، و ھمچنین قدیس حامي پیمان  بعدا خداي بخت و

وانگھي، ھرمس پیامھا و فرمانھاي خدایان را بھ یكدیگر و . شكنھا، اختالس كنندگان، و دزدان میشود
بھ بركت جست و خیزھاي خود، . بھ آدمیان میرسانید، و با كفشھاي بالدارش چون تندباد راه میرفت

معموال او را بھ . سب داشت، چنانكھ پراكسیتلس پیكر او را مدل مجسمھ سازي میدانستپیكري متنا
شكل جواني نیرومند و تیز تك و نگھبان و یاور ورزشكاران نشان میدادند، و تصویر پیكر عریان او، 

بھ عنوان پیك خدایان، االھھ فصاحت و مفسر امور . بي پرده، در ھمھ مراكز ورزش بھ چشم میخورد
بھ طوري كھ ھومر نقل میكند، با بستن چند تار بر كاسھ سنگ پشت، چنگ را اختراع . اني نیز بودنھ
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متخذ از (سرانجام بھ عشق آفرودیتھ دچار آمد و از او صاحب فرزندي خنثي بھ نام ھرمافرودیتھ . كرد
  . شد، كھ واجد ویژگیھاي گوناگون پدر و مادر خود بود) نام ھرمس و آفرودیتھ

از خاورمیانھ برخاست و در قبرس بھ عنوان مادر . ھ خداي زیبایي و عشق یونانیان استآفرودیت
بدون تردید، در آغاز خداي مادران و مسبب تولید نسل و باروري گیاھان و . آسماني پرستش شد

در جریان پیشرفت تمدن، چون دامنھ امنیت بسط یافت و جمعیت افزوني . جانوران و انسانھا بود
بر اثر این تحول، . ان بھ جاي تكیھ بر زایندگي زنان، زیبایي آنان را مورد تاكید قرار دادندگرفت، مرد

از آن پس آفرودیتھ بھ عنوان مظھر زیبایي و لذات جنسي مورد پرستش یونانیان قرار گرفت و بھ 
وات االھھ شھ(و آفرودیتھ زمیني ) خداي عشق پاك(آفرودیتھ آسماني : صورتھاي گوناگون تجلي كرد

  ). ونوس رومي(و آفرودیتھ زیبا ) جنسي

در . در آتن و كورنت، زنان روسپي بھ نام آفرودیتھ معابدي میساختند و او را پشتیبان خویش میشناختند
در ; برخي از شھرھاي یوناني، نخستین روز آوریل را بھ عنوان عید بزرگ آفرودیتھ جشن میگرفتند

ساكنان جنوب، كھ شور جنسي . ادانھ بھ فعالیت جنسي پردازنداین جشن، مردان و زنان میتوانستند آز
حادي داشتند، آفرودیتھ را خداي عشق میشمردند، حال آنكھ شكارچیان سرد مزاج شمال، آرتمیس را 
ھمسر ھفایستوس لنگ شد، ولي با آرس، ھرمس، پوسیدون، دیونوسوس، و بسیاري از آدمیان مانند 

پاریس در مسابقھ . بھ عشقبازي پرداخت، تا از رنج ھمسري ھفایستوس برھد آدونیسآنخیسس و 
. را بھ عنوان جایزه بھ او داد زرینزیبایي، كھ بین آفرودیتھ و ھرا و آتنھ صورت پذیرفت، سیب 

پراكسیتلس مجسمھ بسیار زیبایي از او ساخت، بھ طوري كھ یونانیان مستغرق جمال او شدند و 
  . گناھانش را فراموش كردند

، حاكم )نپتونوس رومي(ده، و برادر سركش او، پوسیدون خواھر زئوس، ھستیا، االھھ اجاق خانوا
ھا دور از  پوسیدون خود را با زئوس برابر میشمرد، و بسا اقوام، حتي اقوامي كھ در قاره. دریاھا بود

ھا  دریاھا بھ سر میبردند، او را پرستیدند، زیرا نھ تنھا بر دریاھا فرمان میراند، بلكھ بر رودھا و چشمھ
. در زیرزمین نیز حكومت داشت و، بھ وسیلھ جریان امواج مد، ایجاد زلزلھ میكرد و مجاري نھفتھ

  . ھاي خطرناك براي او معبد میساختند تا از خشم دریا ایمن باشند مالحان یوناني در جزیره

در میان خدایان یوناني و حتي در میان خدایان اولمپي، خدایان كوچك كم اھمیت بسیار فراوان بودند، و 
وستاي رومي، (ھستیا : از این زمرھاند. ك برخي از مظاھر بیشمار طبیعت را نمایش میدادندھر ی

یاور (، ایلیتویا )خداي جواني(، ھبھ )رنگین كمان، قاصد زئوس(، ایریس )خداي اجاق و آتش مقدس
ان كھ ھزیود او را آفریننده جھ) خداي عشق(، اروس )بخت(، توخھ )خداي عدالت(، دیكھ )زنان باردار

، ھوپنوس )نغمھ ازدواج(میدانست و ساپفو او را موجودي كینھ توز و تلخ و شیرین خواند، ھومنئوس 
، و موزھا یا موساي )مرگ(، تاناتوس )فراموشي(، لتھ )پیري(، گراس )رویا(، اونیروس )خواب(
شعار ھاي كمدي و ا موز نمایشنامھ; ائوترپھ، موز شعر بزمي; كلیو، موز تاریخ) ھنرھاي زیبا(

; اراتو، موز غزل و اشعار ھزآلمیز; ترپسیخوره، موز رقص و آواز; ملپومنھ، موز تراژدي; عاشقانھ
سھ االھھ رحمت وجود . و كالیوپھ، موز شعر حماسي; اورانیا، موز نجوم; پولومنیا، موز سرودھا

راواني نعمت آنھا را تقسیم میكرد و كساني را كھ در روزگار ف)) ساعت((داشتند، و دوازده خداي 
االھگان . بھ بدبختي میانداخت) یعني دستخوش ھوبریس یا سعادت غرورآمیز بودند(افراط مینمودند 

انتقام یا ارینوئس ھیچ ستمي را بي انتقام نمیگذاردند و یونانیان، از سرترس، آنھا را ائومنیدس 
مفھوم . بیت میكردنداالھگان سرنوشت یا مویراي حوادث را تعیین و تث. مینامیدند) مھربانان(

سرنوشت چنان بر اندیشھ یوناني سلطھ میورزید كھ حتي خدایان یوناني ھم در اسارت سرنوشتھایي 
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با چنین مفاھیمي، مذھب یونان محدودیتھاي خود را یافت و راه بھ علم و قانون . محتوم بھ سر میبردند
  . باز كرد

م او در سلسلھ مراتب خدایان بسي دشوار یكي از محبوبترین خدایان یونان كھ تشخیص وضع و مقا
این خدا در آغاز یكي از معبودھاي تراكیا و مظھر شراب بود و سابازیوس . است، دیونوسوس است

یونانیان او را، كھ سرانجام براي نجات بشریت تن بھ مرگ داد، خداي شراب و مستي و . نام داشت
. او از آمیختن چند داستان پدید آمده است سرگذشت. نگھبان تاك و ضامن فراواني نعمت میشمردند

بنابر اساطیر یوناني، دیونوسوس از آمیزش زئوس با دختر خود پرسفونھ زاده و در بادي امر بھ 
چون مورد محبت شدید زئوس قرار داشت و در كنار . بوده است) كودك شاخدار(صورت زاگرئوس 

. رد و تیتانھا را بھ كشتن او برانگیختزئوس بر مسند آسماني مینشست، ھرا بر منزلت او رشك ب
اما . زئوس، براي دفع خطر، دیونوسوس را نخست بھ صورت میش، و سپس بھ صورت گاو درآورد

آتنھ دل او . ھا را در دیگي افكندند تیتانھا او را در ھیئت گاو شناختند، پس او را پاره پاره كردند و پاره
ئوس دل را بھ سملھ داد، و سملھ از آن آبستن شد، و ز. را از دیگ بیرون آورد و نزد زئوس برد

   .گرفت كودكي كھ از سملھ بھ دنیا آمد، خود سابازیوس بود، و این بار دیونوسوس نام

در فصل بھار، ھنگامي كھ . سیار گشتموضوع مرگ و زندگي مجدد دیونوسوس، موجد مراسم دیني ب
ھا میرفتند و دو روز  درختان مو جوانھ میزدند، زنان یونان براي مشاھده تولد مجدد دیونوسوس بھ كوه

میگساري میكردند و معتقد بودند كھ ھر كس با شراب، عقل از سر ندھد، . تمام در آنجا بھ سر میبردند
مرگ و زندگي مجدد خداي خود بھ شور میآمدند، در  مردم از شنیدن داستان عذاب و. بیخرد است

در طي مراسم میگساري و رقص، زنان دچار . حالي كھ خود سراسر این داستان را بخوبي میدانستند
ھیجان میشدند انساني را كھ تجسم خدا میانگاشتند، میگرفتند و اعضاي او را، بھ یاد مثلھ شدن بدن 

. گوشت آن یك شام رباني مقدس براي خود میساختند و میخوردنددیونوسوس، پاره پاره میكردند و از 
در چنین حالي، خود . عقیده داشتند كھ خدا بدین وسیلھ داخل بدن انسان میشود و با روح انسان میآمیزد

را وابستھ دیونوسوس و جاوید میپنداشتند و، مطابق یكي از القاب او، كھ باكوس یا باكخوس بود، خود 
)) جذبھ((یا )) خلسھ((حالتي را كھ بدیشان دست میداد . وابستھ باكخوس مینامیدند را باكخوي یعني

ھاي غیبي را پس  میخواندند و بر آن بودند كھ در این حالت از قید جسم آزاد میشوند و میتوانند پرده
رایت این مراسم پرشور، كھ از تراكیا بھ یونان س. زنند و از آینده خبر دھند و در حقیقت، خدا شوند

كرد، یونان را از دست خدایان سرد و رسواي اولمپي بیرون آورد و تدریجا دین یوناني را بھ ھیجان 
كاھنان معبد دلفي و فرمانروایان آتن خواستند این گونھ مراسم دیني را . آمیخت و سرور بخش كرد

دایان اولمپي فقط توانستند از سویي دیونوسوس را در شمار خ. منسوخ كنند، ولي توفیق نیافتند
درآوردند و رنگ یوناني بدو بدھند و عید او را یكي از اعیاد رسمي كنند، و از سوي دیگر، 

پس، . بدمستیھاي جنونآمیز پیروان دیونوسوس را بھ مراسم سنگین و نمایش باشكوھي مبدل كنند
الي خود، میدان دیونوسوس تحت الشعاع آپولون قرار گرفت، چنانكھ بعدا آپولون ھم، با ھمھ سجایاي ع

  . را براي عیسي مسیح خالي كرد

III  - اسرار  

خدایان زمیني، خدایان آسماني اولمپي، و اسرار یا : در دین یونانیان سھ عنصر اساسي وجود داشت
. خدایان زمیني یونان در اصل از آن قوم پالسگوي و مردم موكناي بودند. عناصر رمزي یا عرفاني
بھ طور . ایایي و دوري تعلق داشتند، و اسرار از مصر و آسیا بھ یونان رسیدخدایان اولمپي بھ اقوام آخ

كلي، پیش از عصر ھومر، فرودستان جامعھ، خدایان زمیني، یا بھتر بگوییم زیرزمیني، را 
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پس از عصر . در عصر ھومر، بزرگان جامعھ بھ پرستش خدایان آسماني گرایش داشتند. میپرستیدند
در عصر . بھ اسرار و خدایاني كھ پس از مرگ، مجددا قیام میكنند، گراییدندھومر، مردم میانھ حال 

اجرا كنندگان این مناسك بھ . درخشان پریكلس، اسرار مھمترین وجھ دین یونانیان محسوب میشد
میپرداختند و مخصوصا جریان مرگ و والدت مجدد خدا را بھ طرق ) سمبولیك(فعالیتھاي نمادي 

  . دگوناگون نمایش میدادن

  . ولي در ھیچ ناحیھ مانند الئوسیس پرشكوه نبود. مناسك اسرار در بسیاري از نواحي یونان اجرا میشد

ظاھرا ریشھ این مراسم، . مردم این شھر پیش از ھجوم قوم آخایایي با این گونھ مراسم آشنایي داشتند
در روایات . گزار میشداین جشن با فعالیت شخم زدن و كاشتن كشتزارھا بر. جشن خزاني آن شھر بود

چنین آمده است كھ دمتر، چون از مردم آتیك مھرباني دید و آنان را مورد عنایت قرار داد، معبد 
الئوسیس . بزرگي، كھ بارھا دستخوش انھدام و احیا قرار گرفت، در آنجا ساخت و مراسمي برپا داشت

اري خود، با فرو رفتن در آب داوطلبان اجراي مناسك، در مراسم بھ. فرا گرفتند و برپا كردند
الئوسیس خود را تطھیر میكردند و در فصل زمستان، با كمال وقار، پس از بیست كیلومتر پیاده روي، 
بھ الئوسیس میرفتند و در حالي كھ پیكرھاي یاكخوس، یكي از خدایان زیرزمین، را بر سر داشتند، در 

كرھا را با تجلیل فراوان در معبد مینھادند، و بقیھ الئوسیس با مشعلھاي فروزان بھ معبد میشتافتند و پی
  . روز را با رقص و آوازھاي مقدس سپري میساختند

در طي این مراسم، كساني كھ در سال گذشتھ با . اما مراسم پیچیدھتر و مفصلتري ھم وجود داشت
غسل و روزھگیري خود را تطھیر كرده بودند، براي پاگشائي، بھ تاالر تشرف داخل میشدند و روزه 

ریفات اما تش. خود را با معجوني مقدس از آبي آمیختھ با آرد گندم، و نیز با نان مقدس، میشكستند
ھیچ كس . پنھاني كھ از آن پس صورت میگرفت، چون رازي در دل تاریخ باستان مخفي مانده است

، )آیسخولوس(اشیل . حق فاش كردن آنھا را نداشت، و اگر این نكتھ را رعایت نمیكرد، بھ قتل میرسید
ان گفت كھ فقط میتو. نمایشنگار بزرگ، محض اشارھاي بھ این تشریفات سري، بھ خطري عظیم افتاد

این تشریفات نمایشي رمزي درباره دیونوسوس بود و احتماال داستان ربوده شدن پرسفونھ بھ وسیلھ 
كاھنان ھر یك از حوادث . ھادس، و غم خوردن دمتر و بازگشت پرسفونھ را عمال مجسم میكرد

اق تاریكي مثال، براي تجسم زیرزمین، آنھا را بھ اط; داستان را در جایي مناسب نمایش میدادند
بھ جاي (و زني كاھن ) بھ جاي زئوس(مردمي كاھن : بھ طور خالصھ، این نمایش چنین بود. میبردند

این ازدواج مرموز با سرعتي شگفت آور بھ ثمر میرسید، زیرا . با یكدیگر وصلت میكردند) دمتر
وشھاي پر از سپس خ!)) بانوي ما پسري مقدس زاده است((بالفاصلھ پس از ازدواج اعالم میشد كھ 

آنگاه . گندم را، كھ نماد فرزند دمتر و نیز عالمت محصول كشتزارھاست، بھ مردم نشان میدادند
سالكان را در پرتو نور خفیف مشعلھا بھ غارھاي تاریك زیرزمین، كھ نشانھ دوزخ است، میبردند و 

  . است، میرساندند پس از آن بھ اطاقھاي بسیار روشن، كھ ظاھرا نماد بھشت یا جایگاه نیكوكاران

ھا و آثار مقدسي را كھ تا آن لحظھ از ایشان مكتوم داشتھ شده بود بھ آنان  در آنجا، تصویرھا و مجسمھ
در پایان مراسم، سالكان بھ حال مستي و خلسھ میافتادند و خود را با خدا یكي . عرضھ میكردند

  . مییافتند

  . حدودیتھاي فردي از میان برخاستھ استاحساس میكردند كھ خدا در آنان حلول كرده است و م

یاكخوس خدا بادیونوسوس یكي شد و . در عھد پیسیستراتوس، اسرار دیونوسوسي اھمیت بیشتر یافت
این مناسك اسرارآمیز، . ھمچنین، افسانھ دیونوسوس با افسانھ دمتر آمیخت. پسر پرسفونھ بھ شمار آمد
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پس از مرگ میتوان بھ زندگي : بت داشت، و آن این بودكھ البتھ در جریان زمان دگرگون شد، پیامي ثا
این پیام تسالبخش . تازھاي رسید، بر كنار از زندگي پرنكبت روي زمین و زندگي شبحوار زیرزمین

در اسكندریھ با معتقدات كھن مصري آمیخت و بھ ھنگام خود بھ مسیحیت انتقال یافت و اروپا را فرا 
  . گرفت

انھ دیگري از مصر و تراكیا و تسالي بھ یونان آمد و بیش از اسرار در قرن ھفتم، آیین رازور
اورفئوس . این آیین، در عصر آرگونوتھا، بھ وسیلھ اورفئوس پایھ گذاري شد. الئوسیسي رواج گرفت

در فرھنگ و موسیقي و شعر، از ھمھ مرداني كھ ((از مردم تراكیا بود و، بھ قول دیودوروس، 
اطالعات ما بھ دست آمده است، باز كمابیش میرساند كھ چنین شخصي وجود .)) میشناسیم، فراتر رفت

گاھي موسیقي مینوازد و . مطابق اساطیر، اورفئوس مردي ظریف و فكور و پرشور است. داشتھ است
چنگ مینوازد و آواز میخواند و، با ساز و آواز خود، . گاھي در سلك كاھنان زاھد دیونوسوس در میآید

درندگان صحرا از . یانگیزد كھ مردم او را یكي از خدایان میدانند و پرستش میكنندچنان شوري بر م
ھا و درختھا از شنیدن نواي چنگ او از جاي  شنیدن آواز او سبعیت خود را از دست میدھند و صخره

 با ائورودیكھ زیبا زناشویي میكند، و پس از مرگ نابھنگام. خود میجنبند و در پي او بھ راه میافتند
در . ھمسر خویش، از اندوه بھ سر حد جنون میرسد و در جستجوي او بھ عالم زیرزمیني اموات میرود

پس، پرسفونھ بھ او اجازه میدھد كھ ائورودیكھ را با خود ببرد، بدین . آنجا، پرسفونھ را مجذوب میكند
ئوس كھ شكیبایي اما اورف. شرط كھ در حین بازگشت و پیش از رسیدن بھ سطح زمین، بدو نظر نیفكند

ندارد، از بیم آنكھ مبادا ائورودیكھ بھ دنبال او نیاید، ھنگامي كھ بھ آخرین حایل بین خود و سطح زمین 
بر اثر نگاه او، ائورودیكھ بھ عالم اموات عودت میكند و او را . میرسد، سر میگرداند تا دلدار را ببیند

شي نمیبینند، كینھ او را بھ دل میگیرند و در زنان تراكیا چون از اورفئوس روي خو. تنھا میگذارد
زئوس، براي آنكھ كفاره گناه زنان را داده باشد، چنگ اورفئوس . جشن دیونوسوس او را مثلھ میكنند

اما مردم سر او را، كھ ھنور مترنم . ھاي آسمان در فضا استقرار میبخشد را بھ عنوان یكي از منظومھ
گویند كھ این غار بعدھا محل نزول وحي میشود و . سپارنداست، در غاري در لسبوس بھ خاك می

  . كانون بلبالني كھ شیرینتر و لطیفتر از ھمھ بلبالن جھان نغمھ سرایي میكنند

از . سرودھاي مقدس فراواني بھ اورفئوس نسبت میدھند، و دور نیست كھ این سخن درست باشد
، دانشمندي بھ نام اونوماكریتوس، حدود سال روایات متواتر یوناني بر میآید كھ بھ دستور ھیپارخوس

این . ھاي ھومر در یك قرن پیش از آن تدوین شد ، این سرودھا را تنظیم كرد، ھمچنانكھ منظومھ520
سرودھا در قرن ششم، یا پیش از آن، رنگي قدسي یافتند و آیین رازورانھاي را كھ بستھ بھ شعایر 

. تاثر اخالقي بسي برتر و عالیتر از آن بود، بنیان نھادنددیونوسوس، ولي از لحاظ محتوا و شعایر و 
، مرگ و رستاخیز دیونوسوس زاگرئوس و نیز رستاخیز )رنج(این آیین اصوال بر نمایشھاي آالم 

چون انسان از نسل تیتانھاست، و تیتانھا . ھمگي افراد آدمي، و پاداش و كیفر آن جھاني تكیھ داشت
آدمیان در ذات خود عنصري از شر دارند و، بھ قول مسیحیان، ھمھ  دیونوسوس را كشتھاند، پس ھمھ

ولي در عین حال، انسان بھرھاي از خدا دارد، زیرا اجداد انسان، یعني . میباشند)) گناه نخستین((آلوده 
پیروان اورفئوس، در جشني، گاوي را بھ نشانھ دیونوسوس . تیتانھا، دیونوسوس خدا را خوردھاند

  . او را خام خام میخوردند تا از وجود خدا بھرھاي بیابند میكشتند و گوشت

مطابق االھیات اورفئوسي، كھ سخت بھ االھیات مصریان قدیم میماند، روح، پس از مرگ بھ جھان 
در این داوري، روحي كھ . زیرین اورفئوس، مومنان را براي حضور در مجلس داوري آماده میكنند

از . گرفتار میآید) دوزخ(ر میرسد و، بھ قولي، بھ عذاب جاویدان گناھكار شناختھ شود بسختي بھ كیف
بعضي سرودھاي اورفئوسي میتوان نتیجھ گرفت كھ روح نھ یك بار، بلكھ بارھا متولد میشود، چندانكھ 

بنابر بخشي دیگر از . یعني بھشت راه یابد)) جزیره خجستگان((از ھمھ گناھان خود برھد و بتواند بھ 
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، اگر كسي قبل از مرگ كفاره گناھان خود را بدھد، یا پس از مرگ او، دوستانش تعالیم اورفئوس
مفھوم خرید گناه، كھ لوتر را سخت متنفر . گناھان او را بخرند، كیفر او در زیرزمین پایان میپذیرد

مدعیان فریبكار پیامبري، در : افالطون گفتھ است. كرد، مورد انتقاد شدید افالطون ھم قرار گرفت
ھ ثروتمندان را میكوبند و بھ آنان تلقین میكنند كھ گناھان ایشان و پدرانشان با قرباني یا طلسم خان

و مطابق ... سپس تودھاي بزرگ از كتابھاي موسایوس یا اورفئوس بیرون میآورند ... بخشوده میشود 
مردگان و زندگان آنھا مراسمي برپا میدارند و نھ تنھا افراد، بلكھ تمام شھرھا را قانع میكنند كھ 

اینان چنین تشریفاتي را اسرار مینامند و ادعا میكنند كھ . میتوانند با دادن كفاره و قرباني آمرزیده شوند
اینھا سبب خالصي مردم از رنجھاي دوزخ است و، اگر از آنھا غفلت ورزیم، عذابي سخت بھ ما 

  . روي خواھد آورد

معنوي بود و سرانجام بھ فلسفھ اخالقي و رھبانیت مسیحي ھاي  با اینھمھ، آیین اورفئوسي داراي جنبھ
بر اثر این آیین، خدایان شھوي و سفاك اولمپي بتدریج رو بھ زوال نھادند عینا مانند زوال . منتھي شد

شخصیت ظریف اورفئوس جاي زئوس را . دستگاه خدایي یھوه در برابر شخصیت عیسي مسیح
پاكي روح و ناپاكي جسم، مردم یونان را بھ خود مشغول  از آن پس موضوع گناه و وجدان و. گرفت

داشت، و مھمترین كار دین آن شد كھ جسم را در برابر روح زبون كند و، بدین وسیلھ، روح را نجات 
فقط لباس سفید میپوشیدند و از . پیروان اورفئوس دستگاه دیني و روش زندگي خاصي نداشتند. دھد

زھدي كھ با زندگي سرخوش یوناني نمیساخت از خود نشان  خوردن گوشت امتناع میورزیدند و
در واقع، آیین اورفئوسي از جھاتي نوعي پیرایشگري بود، و در تصفیھ دین و طرد خدایان . میدادند

  . اولمپي، موثر افتاد

شاید فیثاغورس و شاگردانش، در مورد محدودیت غذایي و . تاثیر این فرقھ در یونان عمیق و ممتد بود
باید دانست كھ كھنترین . لباس پوشیدن و ھمچنین عقیده بھ تناسخ روح، از آن الھام گرفتھ باشندطرز 

افالطون گرچھ قسمت اعظم تعالیم اورفئوس . آثار مذھب اورفئوسي در جنوب ایتالیا بھ دست آمده است
واقیان ھم ر. را رد كرد، مفھوم تضاد جسم و روح و تكیھ بر زھد و امید بھ خلود را از او آموخت

در حوزه نوافالطونیان . احتماال تا اندازھاي مفھوم زھد و وحدت وجود را از پیروان اورفئوس گرفتند
ھمچنین، اعتقاد پیروان فرقھ اورفئوسي بھ دوزخ و برزخ و بھشت، تخالف . اسكندریھ، ایشان گشت

دا، بھ طور مستقیم روح و جسم، پسر خدا كھ كشتھ و دوباره زاده میشود، و خوردن گوشت و خون خ
از این رو ھنوز مفاھیم و مراسم بنیادي مذھب اورفئوسي در . یا غیر مستقیم، در مسیحیت رخنھ كرد

  . زندگي ما براي خود جایي دارند

IV  -  عبادت  

یونانیان براي دفع شر خدایان زمیني . ھاي عبادت یوناني ھم مانند خدایان یوناني بسیار متنوع بود شیوه
ھیچ یك از عبادات بھ . نان میپرداختند، ولي خدایان آسماني را صمیمانھ پرستش میكردندبھ عبادت آ

زندگي در یونان . در خانواده، پدر نقش كاھن را داشت، و در دولت، حاكم اصلي; كاھن احتیاج نداشت
نظم دین در ھمھ جا نقشي اساسي بازي میكرد، و ھر دولتي براي حفظ ; چندانكھ گفتھاند ناسوتي نبود

لیكن، برخالف مصر و خاور نزدیك . اجتماعي و ثبات سیاسي خود از كیش رسمي حمایت میكرد
كاھنان بر دولت تسلط داشتند، در یونان دولت كاھنان را زیر سلطھ خود داشت و رھبري مذھبي را 

د، یعني اداره اموال معاب. كاھنان صرفا بھ وظایف كم اھمیت در معابد رسیدگي میكردند. عھده دار بود
كاھنان تربیت . زمین و پول و بردگان، در دست ماموران دولت بود و آنھا بھ حسابھا رسیدگي میكردند

در . ھر كس كھ با شعایر و تشریفات دیني آشنا میشد، میتوانست كاھن شود. مخصوصي نمیدیدند
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، صنفي مستقل و كاھنان. بسیاري از مناطق، افراد با پرداخت پولي بھ حكومت، بدین مقام میرسیدند
. میان كاھنان معبدھا یا شھرھا معموال رابطھاي وجود نداشت. داراي سلسلھ مراتب بھ شمار نمیرفتند

معني دینداري صرفا شركت در ; در یونان، كلیسا و دیانت تعصبآمیز و خشكھ مذھبي وجود نداشت
داشتند، مشروط بر اینكھ مردم در عقاید خویش آزادي . مراسم رسمي بود، نھ اعتقاد بھ عقایدي خاص

  . عمال، دین با دولت یكي بود. علنا منكر خداي شھر نشوند و حرمت آنھا را نگاه دارند

معابد و . اجاق خانھ، مانند آتشدان بزرگ شھر كھ در میدان عمومي قرار داشت، محل عبادت بود
. بھ كار میرفتندغارھا و شكافھاي زمین، كھ مسكن خدایان زمیني محسوب میشدند، براي عبادت 

در آنجا مومنان گرد میآمدند، و تمام . یونانیان حریم معابد را مقدس میشمردند و بدان تجاوز نمیكردند
یونانیان معبد را . فراریان، حتي اگر مرتكب جنایتي خطیر ھم شده بودند، میتوانستند در امان باشند

در معبد قرار داشت، و در برابر این تندیس خدایان . خانھ خدایان میشمردند، نھ عبادت كنندگان
بسیاري از مردم، تندیس خدا را خود خدا میدانستند و، از این رو، . تندیسھا، آتش جاویدان شعلھ میكشید

در شستن و پوشانیدن و میورزید، او را سرزنش میكردند و بسا از سر سادگي چنین میپنداشتند كھ 
كاھنان، تاریخ و شرح اعیاد . چشمان خود را میبندندتندیسھاي خدایان عرق میریزند و میگریند و 

این كار مبدا و اولین شكل ; خداي اصلي معبد و سوابق خدا و حوادث مھم شھر را ثبت میكردند
  . تاریخنگاري در یونان شد

گاھي جادوگران یا . مراسم شامل راه اندازي دستھ، سرود، قرباني، دعا و گاھي غذاي مقدس بود
سرودھا و دعاھا . ھاي دور بود عناصر اصلي مراسم دیني متعلق بھ گذشتھ. ي میدادندبازیگران نمایش

ھا و حكومتھا در نگاھداري و رعایت آن كتاب  ھمھ در كتابي مقدس ثبت شده بودند، و خانواده
پس، زبان دیني از . میكوشیدند و ھر گونھ تغییر در مطالب آن را ناپسند و مایھ خشم خدایان میدانستند

بھ مرور زمان، مردم معني كلماتي را كھ بھ زبان میآوردند نمیفھمیدند، ولي جذبھ . ان زنده دور شدزب
اكثرا، مردم حتي علت و حكمت بسیاري از مراسم دیني را . كلمات كھنھ نیازي بھ فھیمدن نداشت

اسطوره و  .فراموش كردند، و كاھنان، براي تشریح و تفھیم آن مراسم، اساطیر جدیدي ابداع میكردند
موسیقي در تمام مراحل یكي از عناصر اصلي . كیش میتوانست متغیر باشد، ولي مراسم تغییر نمیكرد

مذھب و موسیقي دست در دست ھم پیش ; مراسم مذھبي بدون موسیقي دچار اشكال میشد. عبادت بود
لي یافت، از معابد شعر نیز، كھ بعدا بھ وسیلھ آرخیلوخوس و آناكرئون و ساپفو و دیگران تعا. رفتند

  . برخاست

مومنان، در جریان عبادت، خود را بھ مذبح كھ در جلو معبد قرار داشت میرساندند و بھ وسیلھ قرباني 
ھر چیز نفیس، مثال مجسمھ و تصویر و . و دعا از خشم خدا ایمني مییافتند و او را بھ یاري میطلبیدند

اگر خدایان از این ھدایا بھرھاي نمیبردند، ; میكردندظرف و میز و جامھ و سالح، را بھ خدایان تقدیم 
لشكریان، قسمتي از غنایم خود را بھ آستان خدایان عرضھ میداشتند، . كاھنان از آنھا سود میجستند

گذشتھ از میوه باغھا . چنانكھ گزنوفون چون با ارتش ده ھزار نفري خود بھ یونان بازگشت، چنین كرد
، در مواردي جزو ھدایا بودند، چنانكھ آگاممنون دختر خود ایفیگنیا، و و دامھا، افراد انساني نیز

در قبرس و لئوكاس، براي . اخلیس ده تن از جوانان تروا را بھ خاطر دوستش پاتروكلوس قرباني كرد
در خیوس و تندوس، با قرباني كردن انسان، . ھا فرو میافكندند شادي آپولون، انسانھا را از صخره

گفتھاند كھ تمیستوكلس گروھي از اسیران ایراني را در جنگ . وس را میجستندرضایت دیونوس
اسپارتیان در عید آرتمیس، در حضور مردم، جوانان را تازیانھ میزدند، . ساالمیس قرباني كرد

. در آركادیا، تا قرن دوم میالدي بھ زئوس قرباني انسان تقدیم میداشتند. چندانكھ برخي از آنان میمردند
شیوع بیماریھاي خطرناك در ماسالیا، یكي از بینوایان شھر را جامھ متبرك میپوشاندند و از بیت  ھنگام

ھاي مقدس میآراستند و از باالي صخرھاي بھ زیر  المال اطعام میكردند و سپس او را با شاخھ
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بر ھمین . میانداختند، بھ این گمان كھ عمل آنان باعث بخشوده شدن گناھان شھر و دفع بیماري میشود
شیوه، آتنیان، در موقع خشكسالي و شیوع طاعون و امراض دیگر، یك یا چند نفر از افراد بشر را بھ 

ان، موضوع بازگذشت زم .میشداین رویداد ھر سالھ در جشنواره تارگلیا تكرار . قربانگاه میبردند
قرباني كردن بشر محدودتر شد، و تنھا مجرمان محكوم بھ اعدام را، پس از آنكھ با شراب فراوان 

  . بعدا حیوانات جاي انسان را گرفتند. مست میشدند، قرباني میكردند

بھ خواب دید كھ اگر انساني را ) م ق 371(پلوپیداس، سردار بئوسي، در شب قبل از جنگ لئوكترا 
این رفتار وحشیانھ و : ((اما برخي از مشاورانش اعتراض كردند و گفتند. د، پیروز میشودقرباني كن

فرمانرواي زمین، پدر خدایان و ھمھ خلق . ناپسند نمیتواند مورد رضایت موجودات آسماني قرار گیرد
یان شاد اعتقاد بھ خدایان و نیروھایي كھ از كشتن و قرباني كردن آدم.است و با ستمكاران كاري ندارد

. قرباني كردن حیوان بھ جاي انسان یكي از پیروزیھاي تمدن انساني است.)) میشوند، از بیخردي است
سپاھیان، قبل از . در یونان، گاو و گوسفند و خوك بیش از جانوران دیگر براي قرباني بھ كار میرفتند

در آتن، براي تبرك . دآغاز جنگ، براي پیروزي خود، قربانیھاي متعدد بھ خدایان عرضھ میداشتن
ولي نكتھ مھم این بود كھ فقط استخوان و پیھ قرباني را . محل مجالس عمومي، خوكي قرباني میكردند

گفتھاند كھ پرومتھ گوشت قرباني را . بھ خدایان میدادند، باقي را كاھنان و نیایشگران مصرف میكردند
آنگاه از زئوس خواست كھ ھر كدام . یچیددر پوست آن قرار داد و استخوانھاي آن را نیز در چربي پ

زئوس با ھر دو دست چربي را برگزید، و چون احساس كرد كھ فریب خورده . را بھتر میداند برگزیند
با اینھمھ، یونانیان، . است، سخت خشمناك شد، اما دیگر چارھاي جز قبول پیھ و استخوان نداشت

تند، چیزي براي خود بر نمیداشتند، بلكھ الشھ ھنگامي كھ براي خدایان زمیني بھ قرباني میپرداخ
علت این بود كھ از خدایان زیرزمیني . قرباني را در محلي عمومي میسوزانیدند و خاكستر میكردند

قرباني براي اولمپي از روي ترس یا براي ! بسیار بیمناك بودند و نمیخواستند با آنھا ھمسفره شوند
با قرباني كردن، خدایان را بھ مھماني میخوانند و از حضور آنھا معتبد بودند كھ ; كفاره گناھان نبود

بھ ھمین دلیل، شراب را ھم نخست . لذت میبرند و، بھ بركت نیروي آنھا، بھ نیروي خود میافزایند
. ھاي خود میریختند و وانمود میكردند كھ خدایان با آنان شراب نوشیدھاند روي قرباني و سپس در پیالھ

  . اھمیت ھمسفرگي در ایجاد دوستي، از اینجا ناشي شد اعتقاد مردم بھ

قرباني كردن حیوانات، تا رواج مسیحیت، در یونان دوام آورد، سپس جاي خود را بھ مراسم رمزي 
اینان بھ انسان، كھ در ھر قدم با مصایب مواجھ است، آموختند كھ با نیایش . دین ادیان جدید است

  . میتواند خود را تسال و امید بخشد

V -  خرافات  

یونانیان كھ بین دو قطب خدایان زمیني و خدایان آسماني در نوسان بودند، بھ ھزاران خرافھ بستگي 
مردم ساده دل كھ دین یوناني را پر از وحشت میدیدند، براي دلخوش كردن خود، محتاج . داشتند

یا تبدیل آب  داستانھایي مانند برخاستن تسئوس از میان مردگان براي نبرد در ماراتون،. خرافات بودند
ظھور این داستانھا، كھ در ھمھ جوامع وجود دارد، . بھ شراب بھ وسیلھ دیونوسوس از اینجا پدید آمد

مردم در پرتو این گونھ داستانھا، تاریكیھاي زندگي خود را در . امري متعارف و قابل چشمپوشي است
استخوانھاي تسئوس بھ آتن یا نقل پرتو تخیالت خود از بین میبرند و مثال چنین میپندارند كھ با نقل 

حكومتھا ھم براي تثبیت قدرت . استخوانھاي اورستس از تگئا بھ اسپارت، زندگي بر وفق مراد میشود
بھ عقیده یونانیان، ارواح و شیاطین پیوستھ . خود، اعتقاد بھ كرامات و معجزات را رواج میدادند
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رد یوناني میبایست پیوستھ از شیاطین بپرھیزد و پس، ھر ف. میكوشیدند تا در قالب انسانھا رشد كنند
  . براي راندن آنھا بھ جادوگري متوسل شود

این قبیل خرافات مقدمھ علوم طبیعي بھ شمار میروند، و مخصوصا پیشاھنگ میكروبشناسي كنوني 
یا خرده دیو چون در بدن كسي رخنھ كند، باعث بیماري و حتي )) كرس((بھ گمان یونانیان، . ھستند

در این صورت، . اگر كسي بیماري را لمس كند، پلیدي بیمار بھ درون او راه مییابد. مرگ میشود
نزدیك در خانھاي كھ كسي در آن مرده بود، ظرفي پر از آب . مردگان پلید و در خور پرھیزند

رده را میگذاشتند تا كساني كھ از آن خانھ بیرون میآیند از آن آب بھ خود بپاشند و بدین وسیلھ روح م
آمیزش مرد و زن، مانند . بر اثر این تصور، مردم ھمواره از بیم ارواح دغدغھ داشتند. از خود برانند

درباره جنون . قتل نفس و والدت كودك، موجب ناپاكي میشد، و كودك نوزاد نیز نجس بھ حساب میآمد
براي دفع . رده استمیگفتند كھ روحي غریب در پیكر دیوانھ حلول كرده و او را از خود بیخود ك

ھا و حتي تمام یك شھر را بھ  ھا و معابد و لشكرگاه گاھي خانھ. پلیدیھا وسایل گوناگون بھ كار میبردند
ظرفي از آب پاكیزه نزدیك در ورودي معبدھا قرار میدادند تا كساني . وسیلھ آب و دود تطھیر میكردند

كاھنان با اصول تطھیر آشنا بودند و . ندكھ بھ عزم عبادت بدانجا میآیند، بھ بركت آب، طاھر شو
میتوانستند ارواح شریر را بھ وسیلھ نواختن ضربھاي بر یك ظرف مفرغي و خواندن دعا، یا 

جادوگري، از بدن اشخاص بیرون رانند، و حتي كسي را كھ بر اثر قتل پلید شده است، طھارت 
خواست پاك شود، فقط میبایست در این گونھ موارد، توبھ ضرورت نداشت، و كسي كھ می. بخشند

دین را اساسا وسیلھ مناسبي براي . شیطان یا دیو شریري را كھ در او رسوخ كرده است، از خود براند
اما اجتناب از محرمات و لزوم . دفع ارواح میدانستند و بھ جنبھ اخالقي آن چندان توجھي نداشتند

از مطالعھ آثار . پیرایشگري میكشانید تطھیر مكرر، یونانیان را عمال بھ نوعي صفاي دیني یا
پینداروس و اشیل بر میآید كھ، برخالف مشھور، احساس گناه و ناراحتي وجدان براي یونانیان اھمیت 

  . داشتھ است

خود برخي از آنھا را ذكر كرده است، پابند )) شمایل((تئوفراستوس، جانشین فلسفي ارسطو، در كتاب 
خرافھ پرست باید، . ... ت، نوعي ترس است در برابر قدرتھاي آسمانيظاھرا اعتقاد بھ خرافا: بودند

خویشتن را بشوید و یك شاخھ از برگ بو، كھ در معبدي روییده )) نھ چشمھ((در آغاز روز، با آب 
اگر در سر راه بھ گربھاي برخورد، یا سھ سنگ در راه میافكند یا چندان در . باشد، در دھان بگذارد

اگر ماري سرخ رنگ در خانھ خویش ببیند از . سي فرا رسد و پیش از او بگذردراه میایستد تا ك
دیونوسوس یاري میجوید، و اگر آن مار از نوع مارھاي مقدس باشد، فورا در ھمان نقطھ حرمي براي 

ھا میگذارند با روغن تدھین میكند و، پس از زانو  سنگھاي ھمواري را كھ در چھارراه. آن میسازد
ھنگامي كھ موش انبان غذاي او را بجود، نزد جادوگر میرود . واندن، بھ راه خود میرودزدن و دعا خ

اگر بھ او بگویند كھ باید انبان را براي تعمیر نزد پاره دوز ببرد، از این كار . و از او چاره میجوید
اگر .. . .روي برمي تابد و بھ جاي آن، بھ مراسمي كھ براي دفع شر بھ عمل میآورند متوسل میشود

  . دیوانھ یا مردي مصروع ببیند، بر خود میلرزد و بر سینھاش آب دھان میاندازد

چھ . یونانیان ساده دل بھ انواع گوناگون دیو باور داشتند و این باور را بھ كودكان خود تلقین میكردند
د میگرفتند و بسا كھ مردم یك شھر حادثھاي مانند تولید یك انسان یا حیوان عجیب الخلقھ را بھ فال ب

ایام را بھ سعد و نحس تقسیم میكردند، و در ایام نحس عروسي نمیكردند، . دست از كار خود میكشیدند
یك عطسھ یا لغزش مختصر سبب انصراف . محكمھ تشكیل نمیدادند، و بھ ھیچ كار مھمي دست نمیزدند

ھا را متوقف و آتش یك كسوف یا خسوف جزئي حركت لشكر. آنان از كاري كھ در پیش داشتند میشد
براي بعضي از مردم نیروي عجیبي قایل میشدند و میگفتند كھ اینان . جنگ را موقتا خاموش میكرد

خشم پدر و نومیدي گدا سبب لعن و نفرین میشد، و . میتوانند ھر كھ را بخواھند، دچار مصیبت كنند
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ساده دالن، جادوگران بھ گمان . جادوگري رواج داشت. مردم از لعن و نفرین سخت میترسیدند
این موھومات سبب . میتوانستند نیروي تناسل را بیفزایند، یا برعكس، مرد یا زني را كامال عقیم كنند

سحر و جادو از ابداعات . ، جادوگري را مستحق كیفر داند))نوامیس((شد كھ افالطون، در كتاب 
اثر تئوكریتوس از وجود )) سیمایتا((اثر اوریپید و )) مدیا. ((متاخر نیست، بلكھ سابقھاي كھن دارد

ھاي تاریخ بشر  جادوگران خالي نیستند، و این میرساند كھ موھومپرستي یكي از نیرومندترین پدیده
  . است و در ھمھ مراحل تمدن، بدون اندك تغییري، دوام آورده است

VI  -  غیبگویان(وخشھا(   

یعي زندگاني میكردند، چنین میپنداشتند كھ یونانیان، كھ در جھاني پر از نیروھاي الھوتي و غیرطب
پس، براي آگاھي از اراده خدایان و . حوادث زندگي بستگي بھ اراده شیاطین و ارواح و خدایان دارد

شیاطین و ارواح، بھ غیبگویان، ستاره شماران، خوابگزاران، وخشھا، و غیره متوسل میشدند و 
بگویان حرفھاي بھ خدمت خاندانھا و ارتشھا و دولتھا غی. درباره زندگي خود با آنان مشورت میكردند

نیكیاس، پیش از آنكھ بھ سیسیل لشكركشي كند، گروھي از فالگیران، غیبگویان، و . در میآمدند
سرداران دیگر ھم در خرافھ پرستي دست كمي از این سردار . متصدیان قرباني و نذر را استخدام كرد

در یونیا زناني . میشدند كھ خود را محط الھام وحي میشمردندگاھي مردان و زناني یافت . نداشتند
. كھ پیشگویي میكردند و مورد اعتماد میلیونھا یوناني بودند))) مشیت خدا(((بودند بھ نام سیبوالھا 

گویند كھ یكي از سیبوالھا موسوم بھ ھروفیال از اروتراي آغاز كرد و بھ شھرھاي یونان رفت و بعد 
  . و از ھمھ رقیبان خویش مشھور شد و ھزار سال عمر كرد در كوماي ساكن گشت

آتن، نظیر روم، تعداد بسیاري وخش داشت، و دولت، در تاالر پذیرایي سفرا و محترمین، از مرداني 
  . كھ خوابگزاري نیك میدانستند نگاھداري میكرد

ن آنھا در روزگار معززترین و مشھورتری. در بسیاري از معابد یونان، وخشھاي بسیار وجود داشتند
گذشتھ از . قدیم وخش معبد زئوس در دودونا، و در دوره بعد، وخش معبد آپولون در دلفي بود

یونانیان، بیگانگان نیز با وخش معبد دلفي بھ مشورت میپرداختند، چنانكھ رومیان قاصداني میفرستادند 
از . فتن وحي و الھام آمادھتر میدانستندیونانیان زنان را براي پذیر. تا اراده خدایان را از او جویا شوند

در این معبد، از شكافي كھ در كف معبد قرار . این رو، در معبد آپولون سھ پیرزن خدمت میكردند
مردم میگفتند كھ این گاز از الشھ اژدھایي بھ نام پوتون، كھ بھ دست . داشت گازي مرموز بیرون میآمد

گو كھ براي پذیرفتن وحي آمادگي داشت، پشت میزبلند زن غیب. آپولون كشتھ شده است، برمي خیزد
سھ پایھاي مینشست و گاز مقدس را، كھ بسیار بدبو بود، استنشاق میكرد و برگھایي تخدیر آور میجوید 

سپس بریده بریده سخناني بر زبان میآورد كھ بھ وسیلھ كاھنان براي . و بھ حال بیخودي میافتاد
ان او معاني متناقض داشت، و از این رو كسي نمیتوانست بھ او معموال سخن. حاضران ترجمھ میشد

بسیاري از كاھنان و غیبگویان، با گرفتن رشوه، بھ میل رشوه دھنده سخن میگفتند، یا . نسبت كذب دھد
اما ھنگامي كھ زیر نفوذ عوامل . موافق انتظار متنفذترین مقامات یوناني بھ غیبگویي میپرداختند

از این رو، این معبد در . ند، افكار سیاسي شایستھاي بھ مردم القا میكردندخارجي قرار نمیگرفت
حتي كاھنان مستقیما عده زیادي از بردگان . استقرار حكومت قانون و آزادي بردگان تاثیري عمیق نھاد

اینان قرباني انساني را، كھ كمكم در سراسر یونان مورد تنفر واقع میشد، . را خریدند و آزاد كردند
دود ندانستند و علیھ مفاسد دین یونانیان سخن نگفتند، و از این باالتر، حكومتھا را مورد تایید و مر

ولي در عین حال عدالت و حریت را ترویج كردند و میان شھرھاي متفرق یونان . تقدیس قرار دادند
  . وحدتي بھ وجود آوردند
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)) اتحادیھ آمفیكوئوني((این وحدت بود و قدیمترین پیماني كھ میان شھرھاي یونان برقرار شد، نتیجھ 
این اتحادیھ در آغاز رنگي دیني داشت و بھ وسیلھ وابستگان معبد دمتر، در نزدیكي تنگھ . خوانده میشد

نمایندگان این شھرھا ھر شش ماه . ماگنسیا، فتیوتیس، دوریس، فوكیس، بئوسي، ائوبویا، و آخایا بودند
ھمھ آنھا متعھد بودند كھ . دلفي، و خزان در ترموپیل گرد میآمدندبھار در . یك بار اجتماع میكردند

شھرھاي یكدیگر را ویران نكنند، منابع آب یكدیگر را قطع نكنند، حافظ خزانھ معبد آپولون در شھر 
این اتحادیھ، كھ . دلفي باشند، و با ھر شھري كھ مواد این پیمان را محترم نشمارد بھ نبرد برخیزند

. اروپایي قرن بیستم بود، سبب شد كھ حكومتھاي عضو آن با یكدیگر نجنگند)) عھ مللجام((پیشاھنگ 
با این وصف، اتحادیھ بر اثر نفوذ و رقابت شھرھا استوار نماند، و تسالي، بھ كمك برخي دول دیگر، 

ھي ھاي مشاب شھرھاي دیگر ھم اتحادیھ. جبھھ واحدي تشكیل داد و قیادت خود را بر اتحادیھ تحمیل كرد
ھا گرچھ  ھر یك از اتحادیھ. بھ وجود آوردند، از قبیل اتحادیھ كاالئوریا كھ آتن عضویت آن را داشت

  . صلح را میان اعضاي خود برقرار میساختند، با یكدیگر رقابت و جنگ میكردند

VII - فستیوالھا(ھا  جشنواره(  

ھاي فراوان، از رنجھاي  دین یوناني، اگر نمیتوانست جنگھا را پایان بخشد، بھ وسیلھ جشنواره
قربانیھایي كھ بھ خدایان : ((آریستوفان نمایشنامھ نویس میگوید. اقتصادي مردم تا اندازھاي میكاست

ي كھ بھ نام خدایان ھایي كھ براي آنھا برپا میكردند، و اجتماعات مقدس تقدیم میداشتند، معبدھا و مجسمھ
تشكیل میدادند چنان فراوان بودند كھ در تمام سال عیدھاي دیني و قربانیھایي آراستھ بھ گل مایھ 

ھزینھ این مراسم را ثروتمندان میپرداختند، و دولت مخارج بازیھا و .)) سرگرمي مردم میشدند
  . مین میكردنمایشھایي را كھ در اعیاد مقدس صورت میگرفت از محل اموال مقدس تا

در ماه . ھا خوانده میشد ھاي سال بھ نام اعیاد دیني آن ماه تقویم آتن اساسا جنبھ دیني داشت و بیشتر ماه
برگزار ) برابر با عید ساتورنالیا در روم(كھ نخستین ماه سال بود، عید كرونیا ) تیر(ھكاتومبایون 

یونانیان . و برده در آن شركت میجستند این عید شامل مراسمي شادیبخش بود و ھمھ مردم آزاد. میشد
ھر چھار سال یك بار در ھمین ماه بازیھاي پان آتنایا را برپا میداشتند و در طي چھار روز بھ بازیھا و 
مسابقات بسیار میپرداختند، سپس در صفوف منظم بھ راه میافتادند و جامھاي فاخر نزد كاھنھ معبد آتنھ 

ھمین مراسم بود كھ بھ وسیلھ فیدیاس در معبد پارتنون نقش . بپوشاندمیبردند تا بر تندیس خداي شھر 
. جشنواره كوچكي بھ نام متاگیتنیا براي تكریم آپولون ترتیب میدادند) متاگیتنیون(در ماه دوم سال . شد

در . بھ الئوسیس میرفتند)) اسرار بزرگ((، اھالي آتن براي كشف )بویدرومیون(در سومین ماه سال 
ھاي پوانپسیا، اوسكوفوریا، و تسموفوریا روي میداد در جشن اخیر،  جشنواره) پوانپسیون( ماه چھارم

مثال بھ نمایش اشیایي بھ نشانھ دستگاه . زنان آتن بھ احترام دمتر مراسم شگفت انگیزي اجرا میكردند
  تناسلي مرد دست میزدند، بھ یكدیگر سخناني وقاحتبار میگفتند، 

ماه میماكتریون تنھا . تا با كارھاي جادویي، بر باروري زمین و انسان بیفزایندمیساختند، و میكوشیدند 
  . ماھي بود كھ جشنوارھاي نداشت

ھا، و در ماه گاملیون جشني بھ نام لنایا  در ماه پوسیدئون، مردم آتن جشني بھ نام ایتالوآ براي نوبر میوه
ون، سھ جشن بھاري در سھ روز پیاپي در ماه آنتستری. براي بزرگداشت دیونوسوس ترتیب میدادند

پس از جشن مقدماتي، جشن قرباني براي زئوس یا دیاسیا، و جشن گلھا یا آنتستریا ترتیب : دایر میشد
  . مییافت
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ھاي بھاري، براي گرامي داشتن دیونوسوس، شراب، مثل آب جوي، فراوان بود، و  در این جشنواره
ھا و برزنھا بھ گوش  و فریاد شادي مستان در كوچھ ھمھ در میگساري بر یكدیگر سبقت میجستند،

  . میخورد

ھمسر حاكم بزرگ شھر، در كنار پیكر دیونوسوس، بر ارابھاي سوار میشد و، بھ نشانھ بستگي آتن با 
مردم، در ضمن مراسم شورانگیز، از بیم مردگان، میكوشیدند تا . دیونوسوس، بھ ھمسري او در میآمد

با وقاري فراوان، بھ منظور زنده ساختن یاد پدران . ز آزار ایشان ایمن بمانندبا خشنود ساختن آنان، ا
خویش، جمعا غذا میخوردند و ظرفھایي پر از خوردني و آشامیدني براي مردگان مینھادند و در پایان 

بیرون شوید، عید آنتستریا ! آري، ارواح مردگان: ((مراسم، براي طرد ارواح مردگان، چنین میگفتند
   .شداین جملھ بعدا، براي دفع شر گدایان سمج، ضرب المثل .)) سر آمدبھ 

این جشنواره را پیسیستراتوس بھ سال . عید بزرگ دیونوسیا برگزار میشد) االفبولیون(در ماه نھم 
بھ ھنگام . در آتن مرسوم كرد و در ھمان سال اجراي نمایش را ھم در مراسم آن گنجانید 534

ان و برگزاري این جشنواره، بھ اقتضاي آغاز بھار، دریا آرام و آماده كشتیراني میشد، و بازرگان
آتنیان براي شركت در جشن دست از كار میكشیدند حتي محاكم قضایي . مسافران در آتن موج میزدند

ھاي خود را میپوشیدند و براي تماشاي  مردم بھترین جامھ. را میبستند و زندانیان را موقتا آزاد میكردند
ثروتمندان سوار بر . ندتشریفات انتقال مجسمھ دیونوسوس از الئوتراي بھ تماشاخانھ، بیرون میرفت

قطاري بزرگ از حیواناتي كھ براي خدایان میبردند در پي . ارابھ، و بینوایان پیاده حركت میكردند
ھاي متعدد از خوانندگان و نوازندگان شھرھاي آتیك شركت  در این مراسم، گروه. مردم حركت میكرد

آتنیان ھر سال ) مونوخیون(دھمین ماه  در. داشتند و در رقص و آواز با یكدیگر بھ رقابت میپرداختند
جشن مونوخیا، و ھر پنج سال یك بار جشن برائورونیا یا جشن آرتمیس را بھ احترام آرتمیس برپا 

، جشنواره تارگلیا یعني عید درو، و در دوازدھمین ماه )تارگلیون(در ماه یازدھم . میكردند
ھر چند ھمھ . دیپولیا، و بوفونیا برگزار میشد ھاي سكیروفوریا، آرتوفوریا، ، جشنواره)سكیروفوریون(

  . این عیدھا ھر سالھ برپا نمیشد، ھمھ در تخفیف رنجھاي زندگي تاثیري بسزا داشتند

جشنھاي یونان تنھا در آتن برپا نمیشد، در ھمھ جا مردم با شور فراوان كارھاي عمده زندگي، مانند 
ھاي آنان، جشنواره اجتماع مردم یونان  ن جشنوارهولي بزرگتری. كاشتن و درویدن، را جشن میگرفتند

، جشنواره پانیونیا در موكالھ، عید آپولون در دلوس، جشنواره یونیایي در دلفي، ))پانگوریس((یا 
  . جشنواره تنگھ كورنت، جشنواره نمئا در حوالي آرگوس، و جشنواره اولومپیا در الیس بود

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

ھا، كشور شھرھاي یوناني در زمینھ ورزشھاي  ین جشنوارهجام منقش بھ نقش آتنھ و در ا -9تصویر 
  . گوناگون با یكدیگر مسابقھ میدادند

مسابقات ورزشي با مراسم مقدسي كھ در عیدھا صورت میگرفت منافاتي نداشت، زیرا دین یوناني 
ق و بخوبي با زندگي واقعي آمیختھ بود، و این آمیختگي بھ ترقي ھنر وشعر و موسیقي و بازي و اخال

  . خالقیت انجامید

VIII - دین و اخالق  

در نظر نخست، میتوان گفت كھ دین در اخالق مردم تاثیر زیادي نداشت، زیرا دین یوناني از آغاز 
در دین یوناني، اجراي صحیح تشریفات . مجموعھاي از مراسم جادویي بود و بھ اخالق مربوط نمیشد

، و خدایان آسماني و زمیني یونانیان از لحاظ عفت و سنتي بیش از درستي و پاكي انسان اھمیت داشت
حتي در اسراسر الئوسي، اجراي مراسم، . شرافت و نجابت سرمشقھایي عالي بھ انسان ندادند

بزرگترین وسیلھ رستگاري و رھایي از عذاب بھ شمار میرفت، و پاكي روحي و كرامت اخالقي 
پاتایكیون دزد، پس از مرگ : ((میگوید در این باره، دیوجانس از سر طنز. مطمح نظر نبود

خوشبختتر از آگسیالئوس یا اپامینونداس خواھد بود، زیرا در مناسك اسرار الئوسي شركت داشتھ 
با این وصف، دین یوناني، برخالف آنچھ در بادي امر بھ نظر میرسد، از لحاظ اخالق بھ .)) است
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ھیر، گرچھ اموري تشریفاتي بودند، یونانیان را مردم و دولت كمكھایي نھاني میكرد، چنانكھ مراسم تط
ھمچنین خدایان یوناني با ھمھ ضعفھاي خود كمابیش در نشر فضیلت . بھ عادات اخالقي خو میدادند

دورافتادگان از ; از متكبران انتقام میكشیدند; موثر افتادند، زیرا معموال بر ستمكاران خشم میگرفتند
خداي (مثال دیكھ . و با قدرت خود، پیمان شكنان را بھ كیفر میرساندند; دوطن و نیازمندان را پناه میدادن

قاتالني چون اورستس را تا سر حد جنون ) مھربانان(ظلم را بي پاسخ نمیگذاشت، و ائومنیدس ) عدالت
از این گذشتھ، دین یوناني بھ مھمترین عناصر زندگي مانند والدت، ازدواج، . و مرگ تعقیب میكرد

ایفھ، و دولت جامھ تقدس میپوشانید و آنھا را از صورت امور زودگذر دنیوي بیرون خانواده، ط
بر اثر پرستش و بزرگداشت مردگان، میان مردم قرون متمادي رابطھ و وحدتي عمیق برقرار . میآورد

 میشد، و ھر فرد خود را نھ عضو یك خانواده، بلكھ حلقھاي از زنجیره انسانھاي پیشین و اكنون و آینده
ھر كس از لحاظ دیني موظف بھ . خانواده عاملي است براي بقاي فرد در جریان نسلھا. میانگاشت

كیست كھ مرد بیفرزند را بھ خاك سپارد و بھ زیارت قبر او رود و او . ھمسرگیري و فرزندآوري است
افزایش جمعیت  را بھ آیندگان پیوند دھد دین یوناني نھ تنھا مردم را بھ تولیدمثل تشویق میكرد و باعث

میشد، بلكھ، با تكیھ بر حفظ استمرار نسلھا، آنھا را بھ حفظ نظام اجتماعي و دفاع از وطن 
در ھر شھر، خدا یا خدایان خاص آن شھر بیش از خدایان دیگر معزز بودند، و ھمھ . برمیانگیخت

  . قوانین و سازمانھاي گوناگون جامعھ در میان ھالھاي دیني قرار داشت

  . دین، جامعھ را در برابر خود خواھي و سود جویي فرد چون سدي دفاعي درآوردبراستي، 

ھنر فیدیاس بھ خدایان . در آغاز، دین از ادب و ھنر و فلسفھ نیرو گرفت، ولي بعدا از آنھا زیان دید
ھایي زیبا و شكوھمند داد، و شعرھاي پینداروس و سوفوكل و اشیل بھ نوامیس دیني عمق اخالقي  جلوه

ھمچنین افالطون و فیثاغورس فلسفھ را با دین آمیختند و، با طرح مفھوم خلود، در پیشرفت . شیدبخ
اما، در برابر اینان، پروتاگوراس دین را با دیده تردید نگریست، . اخالق انساني موثر افتادند

لسفھ یوناني ذیمقراطیس فایده دین را انكار كرد، اوریپید خدایان را بھ ریشخند گرفت، و بر روي ھم ف
  . دین را، كھ مبناي اخالق بود، بھ نابودي كشانید

  فصل نھم

  

  فرھنگ عمومي دوره كھن یونان 

I  -  فردگرایي و دولت  

اوج فرھنگ اروپایي در دو دوره ھمتا، یعني یونان باستان و رنسانس ایتالیا، بر سازمان سیاسیي 
در یونان، وضع جغرافیایي بھ این امر كمك . استوار بود كھ از محدوده كشور شھرھا فراتر نمیرفت

ھا و  كمي راهھا و رودھاي فراوان بین شھرھا جدایي انداختھ بود، و شھرھا، بھ سبب  زیرا كوه. میكرد
ولي دریا فقط . ھاي دریایي متعددي وجود داشت البتھ راه. پلھا، بدشواري با یكدیگر ارتباط مییافتند

باید دانست كھ عوامل جغرافیایي . شھرھا را با طرفھاي تجاري پیوند میداد، نھ ھمسایگان جغرافیایي
شھرھاي تب و پالتایا كھ ھر دو در . بھ تنھایي نمیتوانند جدایي كشور شھرھاي یونان را تبیین كنند
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جدایي سوباریس و . دشت بئوسي بودند، مانند دو شھر دور، مثال تب و اسپارت، از ھم جدا بودند
. كروتونا، كھ ھر دو در یك طرف سواحل ایتالیا بودند، از جدایي سوباریس و سیراكوز بیشتر بود

میكرد، آنھا را براي بھ دست آوردن  منافع اقتصادي و سیاسي مختلف، شھرھا را از یكدیگر دور
ھاي دریایي بھ وجود  ھاي متخاصمي براي تسلط بر راه بازارھا و سود بھ جنگ میكشانید، و اتحادیھ

یونانیان ھمگي خود را از یك نژاد ; خصوصیات ویژه آبا اجدادي، جداییھا را دامن میزد. میآورد
اھالي ; لي، یونیایي، آخایایي، و دوري شدیدا حس میشدمیدانستند، ولي اختالفات قبیلھاي میان اقوام آیو

اختالفات . آتن و اسپارت چنان از ھم نفرت داشتند كھ اختالفات قومي عصر حاضر را تداعي میكند
ویژگیھاي مسلكي در مناطق و قبایل مختلف . مذھبي ھم، با تشدید اختالفات سیاسي، شدت گرفت

قوانین، محاكم ویژه، و حتي مرزھاي مشخص را باعث شد، ھا، تقویمھا، سنتھاي متمایز،  جشنواره
 religio;میكردزیرا سنگچینھاي مرزي نھ تنھا حدود اجتماعات، بلكھ حیطھ خدایان را ھم محدود 

ejus ,regio Cujus . این اختالفات، و مجموع بسیاري دیگر از عوامل، كشور شھرھاي یونان را بھ
  . وجود آورد

نظام كشور شھرھا در جھان تازگي نداشت، زیرا چنانكھ میدانیم صدھا یا ھزارھا سال پیش از ھومر و 
كشور شھرھا از نظر . پریكلس، در سومر و بابل و فنیقیھ و كرت كشور شھرھایي برقرار شدند

ریخي صورت تكامل یافتھ اجتماع روستایي است كھ داراي بازار عمومي و مركز اجتماع و دادگاه تا
از . مردم آن زمینھاي یك منطقھ را كشت میكنند و بھ یك نژاد تعلق دارند و یك خدا را میپرستند. است

كتر از اجتماعات كوچ. نظر سیاسي، كشور شھر بھترین وسیلھ تحصیل نظم و آزادي بھ شمار میرود
از . عھده تامین امنیت برنمیآیند، و اجتماعات بزرگتر بزودي تبدیل بھ جامعھ استبدادي میشوند

كمال مطلوب . اینجاست كھ در عموم جوامع، نظم و آزادي بھ صورت دو عنصر متضاد تظاھر میكنند
فیثاغورسي  بنابر آروزي فیلسوفان یوناني بود متشكل از كشور شھرھاي مستقل كھ در نوعي ھماھنگي

ارسطو دولت را اجتماعي از آزادگان میدانست كھ از یك حكومت اطاعت كنند و . تعاون داشتھ باشند
عقیده داشت كھ اگر دولتي بیش از ده ھزار . بتوانند در یك مجلس با یكدیگر بھ مشورت پردازند
دولت را بھ یك نام بدین سبب، در یونان شھر و . شارمند داشتھ باشد، اداره دولت غیر عملي میشود

  . یعني پولیس میخواندند

چون یونیا . تمام دنیا میداند كھ این اتمیسم سیاسي برادر كشیھاي غم انگیزي براي یونانیان بھ بار آورد
ھا و پیمانھا،  و چون یونان، علي رغم اتحادیھ; نتوانست براي دفاع متحد شود، زیرا سلطھ ایران رفت

با این وصف، باید . ھد، سرانجام آزادي مطلوب خود را از دست دادنتوانست جبھھ متحدي تشكیل د
یادآور شد كھ موجودیت یونان بستگي تام بھ این كشور شھرھاي متفرق داشت، و بھ بركت استقالل و 

چنین خالقیتي . غرور و رقابت شھرھا و تنوع فرھنگي آنھا بود كھ یونان قدرت خالق عظیمي یافت
حتي در عصر پرشور ما، دولتھایي كھ از لحاظ جمعیت یا وسعت . نداشتدر جھان كھن ھیچ نظیري 

  . بھ اندازه دول یوناني باشند، در فرھنگ و تمدن خالقتر از آن نیستند

II -  كتابت  

در زندگي كشور شھرھاي یوناني كھ بھ انزواطلبي گرایش داشتند، بھ پارھاي عوامل مشترك نیز 
. م بھ بعد، یك زبان رایج بود مثال در سراسر شبھ جزیره یونان، از آغاز قرن سیزدھم ق.برمیخوریم

بانھاي ھند زبان یوناني مانند زبانھاي ایراني، سانسكریت، اسالوي، التین، آلماني، و انگلیسي جزو ز
ھزاران لغت براي بیان روابط و اشیاي اولیھ زندگي در این زبانھا وجود . و اروپایي بھ شمار میرفت

این لغات مشترك از طرفي نشانگر رواج روابط و اشیاي مشابھ . دارد كھ داراي ریشھ واحدي ھستند
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ر آغاز تاریخ از این در دنیاي قدیم، و از طرف دیگر، گویاي قرابت و نزدیكي مردماني است كھ د
ھا سخن یكدیگر را  دوري، یونیایي، و آتیكي بود، ولي گویندگان این لھجھ .میكردندلغات استفاده 

. لھجھ مشترك منتھي شدندھاي گوناگون بھ یك  م، لھجھ در قرنھاي پنجم و چھارم ق. دریافت میكردند
. این لھجھ كھ عمدتا در آتن رواج گرفت و بھ صورت زبان اھل دانش درآمد، زبان آتیكي نام داشت

زبان آتیكي، قوي و نرم و خوش آھنگ و مانند ھر زبان زنده دیگر، پر از استثنا و بیقاعدگي بود، ولي 
فلسفي و معاني لطیف و انواع تعبیرات  ھا، مفاھیم دقیق بخوبي میتوانست، با تركیب كلمات و ریشھ

   .افالطوناز این رو، ھم بھ كار ھومر میخورد و ھم بھ كار . عالي ادبي را برساند

قدیمترین آثار مكتوب یوناني بھ . م، خط مردم فنیقیھ بھ یونان رسید بنابر روایات، در قرن چھاردھم ق
خط این آثار، مانند . ھاي سامي در قرن نھم میمانند قرنھاي ھشتم و ھفتم تعلق دارند و سخت بھ كتیبھ
مثال نقشي كھ در گورتونا یافت شده (ھاي قرن ششم  خطوط سامي، از راست بھ چپ است، اما نوشتھ

بعدا این خط یكسره از چپ بھ . ش مییابدبتناوب از راست بھ چپ، و از چپ بھ راست نگار) است
یونانیان برخي از حرفھا را وارونھ نوشتند، ولي نامھاي الفباي فنیقي را با اندكي . راست نوشتھ شد

از جملھ حروف صدادار را داخل آن كردند، بدین سپس در خط فنیقي دست بردند،  .بردندتغییر بھ كار 
كاتبان، عالماتي . نحو كھ پارھاي از حرفھاي بیصداي سامي را براي صداھا مورد استفاده قرار دادند

بتدریج در شھرھاي یوناني ده نوع الفباي متفاوت فراھم آمد، و . براي صداي كشیده بھ وجود آوردند
سرانجام الفباي یونیایي پیروز شد و از . ر سراسر یونان رواج دھدھر شھري كوشید تا الفباي خود را د

الفباي خالكیس بھ روم راه یافت و بعدا، بھ صورت الفباي . یونان بھ اروپاي شرقي رفت و دوام آورد
  . التین، در خدمت زبانھاي اروپایي درآمد

یونانیان، در آغاز، كتابت، را براي كارھاي دیني و تجاري بھ كار بردند و ناگفتھ نماند كھ سرودھاي 
یكي خط دقیق و ; خط یوناني از ابتدا دو شكل یافت. رھبانان منشا شعر است، و اسناد تجاري مبدا نثر

خط، كلمات،  در ھر دو نوع. آراستھ رسمي، دیگري خطي كھ براي كارھاي روزانھ بھ كار میرفت
براي . ، یعني یك خط افقي كوتاه، مشخص میكردند))پاراگرافون((پیوستھ مطلبي دیگر را بھ وسیلھ 

بھ گفتھ پلیني، در آغاز برگ یا پوست درختان بھ جاي كاغذ . كتابت از وسایل گوناگون بھره میجستند
ھاي روزانھ، یا  براي نوشتھ .میكردندھا را روي سنگ و مفرغ و سرب حك  بھ كار میرفت، و كتیبھ

ھایي از چوپ میساختند و سطح آنھا را  ھایي گلي بھ كار میبردند، یا لوحھ مانند مردم بین النھرین لوحھ
ھاي ماندگار،  براي نوشتھ. شتندبا قشري از موم میپوشانیدند و در اختیار شاگردان مدارس میگذا

، كھ فنیقیان از مصر میآوردند، و سپس، در دوره نفوذ یونان )پاپیروس(نخست از برگھاي بردي 
با قلمھاي فلزي روي لوحھ موم ; و دوره نفوذ روم، از پوست گوسفند استفاده میكردند) ھلنیسم(گرایي 

در صورت لزوم، . ت یا برگ بردي مینگاشتندآلود، و با قلمھایي از ني و آلوده بھ مركب، روي پوس
آنچھ را روي موم مینگاشتند، بھ وسیلھ تھ پھن قلم فلزي محو میساختند، و آنچھ را با مركب روي 

مارتیالیس شاعر شعري را با . پوست یا برگ بردي مینوشتند، بھ وسیلھ قطعھاي اسفنج میزدودند
  . نپسندید، بیدرنگ پاكش كند قطعھاي اسفنج نزد دوستي فرستاد، تا اگر شعر را

ھاي مربوط بھ نوشتن، داخل زبانھاي اروپایي شده  ھاي فراوان، مخصوصا واژه از زبان یوناني واژه
در یونان، كاغذ . در زبان انگلیسي صورتي از كلمھ یوناني پاپیروس است)) كاغذ((است، چنانكھ كلمھ 

این گونھ . ك میلھ چوبي پیچیده میشدمخصوص نوشتن معموال شش تا نھ متر طول داشت و دور ی
كاغذھاي طومارمانند را بھ نام یكي از شھرھاي فنیقي، كھ برگ بردي را بھ یونان میفرستاد، 

را )) كتاب مقدس((بر ھمین شیوه . مینامیدند)) بیبلیون((و طومارھاي كوچك را )) بیبلوس((
را بر آن )) برش((یك كتاب بود، و واژه یك طومار فقط بخشي از . میخواندند) بیبلیاھا)) (طومارھا((
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دو طرف چوب طومار را با . میگفتند)) پروتوكولون((بھ نخستین برگ ھر طومار . اطالق میكردند
  . سنگي متخلخل صیقل میدادند و گاھي رنگ میكردند

این  البتھ. قرار میدادند) التیني)) ولوم((، معادل ))ذیفترا(((در مواردي، طومار را در غالفي خاص 
گونھ تكلفات فقط در مواردي صورت میگرفت كھ یا مولف میتوانست ھزینھ آن را تعھد كند یا ناشر، 

چون استفاده از طومارھاي بزرگ بسھولت . بھ سبب اھمیت كتاب، زیر بار ھزینھ اضافي میرفت
تاریخ ((ر، امكان نداشت، معموال ناشران آثار ادبي را بر چند طومار مینوشتند، چنانكھ ناشران متاخ

اثر )) جمھور((اثر توسیدید را در ھشت طومار، )) جنگھاي پلوپونزي((را در نھ طومار، )) ھرودوت
اثر ھومر را در بیست و چھار طومار منتشر )) اودیسھ((و )) ایلیاد((افالطون را در ده طومار، و 

مدند، زیرا گیاه بردي كتابھا بھایي ھنگفت داشتند و، برخالف اكنون، بآساني بھ دست نمیآ. كردند
اساسا توانایي خواندن و نوشتن امتیازي بھ شمار . گرانبھا بود و ھمھ كتابھا با دست نوشتھ میشد

كتب . تحصیل علم از راه تعالیم شفاھي صورت میپذیرفت. میرفت، و ھمگان از آن برخوردار نمیشدند
قبل از قرن ھفتم  .میگرفتندفرا  ادبي را ادیبان بھ صداي بلند میخواندند و حاضرین از طریق گوش

م، اشخاص باسواد بسیار نادر بودند، و تا زمان پولوكراتس و پیسیستراتوس كھ در قرن ششم  ق
پنجم براي نخستین بار از وجود در سده . كتابخانھ ایجاد كردند، در یونان كتابخانھاي وجود نداشت

ھاي نمایشنامھنویس، و یكي از آرخونھا بھ نام ائوكلیدس خبردار میشویم، و در قرن چھارم  كتابخانھ
نمیدانیم كھ آیا پیش از كتابخانھ عمومي اسكندریھ كتابخانھ عمومي . سخن از كتابخانھ ارسطو میشنویم

در شھر آتن، تا عصر ھادریانوس از كتابخانھ عمومي اما میدانیم كھ . دیگري وجود داشتھ است یا نھ
شاید بتوان گفت كھ چون یونانیان زیاد كتاب نمیخواندند، یونان در عصر پریكلس . خبري نیست

  ! عظمت فرھنگي یافت

III  - ادبیات  

ادبیات نیز مانند دین از یك نظر عامل وحدت، و از نظر دیگر از عوامل تفرقھ و تنوع شھرھاي یونان 
ھاي محلي خود میسرودند و مناظر سرزمینھاي خویش را توصیف  ھایي بھ لھجھ شاعران، ترانھ. تاس

ھا گوش فرا میدادند و گاه گاه شاعران را تشویق میكردند تا  اما مردم تنھا بھ فصیحترین نغمھ. میكردند
ن بر اثر اشعار قدیم یونا. در آثار خود بھ موضوعاتي كلیتر از موضوعات كوچك محلي بپردازند

از این رو، ما اكنون نمیتوانیم معلوم كنیم كھ شعر قدیم شامل چھ مطالب ; مرور زمان نابود شدھاند
اگر در جزایر و شھرھاي یونان قرن . بكري بوده است، و چھ ثروت سرشاري از دست ما رفتھ است

. شگفتي میشویم م گردش كنیم، مقدمھ آثار عالي عصر پریكلس را در ھر سو میبینیم و دچار ششم ق
شعر بزمي این عصر، كھ ھمچون آینھ نمودار یك جامعھ اشرافي بود و در دوره دموكراسي رو بھ 

   .نبودزوال رفت، وزنھاي گوناگون داشت و معموال بھ قافیھ مقید 

سرایندگان شعر بزمي سرودھاي عاشقانھ و احیانا جنگي خود را میسرودند، در ھمان ھنگام كھ 
. ھایي در توصیف كارھاي قھرماني گذشتگان میخواندند شاعران دوره گرد در مجالس بزرگان ترانھ

وناگون، سرودھایي راجع بھ محاصره تروا، محاصره تب، و بازگشت ، در ادوار گخنیاگراناین 
ھمھ آنان موضوعات مشتركي داشتند واز داستانھاي كھن مایھ . جنگجویان بھ وطن خویش میساختند

در خیوس، گروھي خنیاگر خود را از . ھاي خود نبود میگرفتند و ھیچ یك مدعي خلق حوادث منظومھ
ولي . د كھ آنچھ ایشان میخوانند، بھ وسیلھ ھومر سروده شده استتبار ھومر میشمردند و میگفتن

شاید این شاعر نابینا، پدر خیالي یك قبیلھ یا گروھي از مردم و . شخصیت تاریخي ھومر مسلم نیست
یونانیان قرن ششم تنھا ایلیاد و . فاقد واقعیت تاریخي باشد، چنانكھ ھلن و دوروس ویون چنین بودند
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ھاي حماسي معروف آن روزگار را بھ او  ھاي ھومر نمیدانستند، بلكھ ھمھ افسانھ تھاودیسھ را از ساخ
ھاي خود، و نیز اشاراتي كھ در مورد خنیاگران كھن دارند، صورتھایي  منظومھ. نسبت میدادند

در آتن . زنجیرھاي از سرودھا محسوب میشدند كھ از اعصار قدیم شروع شده و تحول بسیار كردھاند
م، و احتماال در عھد سولون، و بھ احتمال بیشتر در عھد پیسیستراتوس، گروھي از طرف  قرن ششم ق

  . حكومت مامور تنقیح و تنظیم ایلیاد و اودیسھ شد

ھاي منسوب بھ ھومر را بھ صورتي یگانھ بھ  این گروه پس از مقابلھ روایات و تدوین آنھا، منظومھ
  . یونانیان عرضھ داشت

زات ادبي است كھ این دو منظومھ با آنكھ از منابع گوناگون ریشھ گرفتھاند، براستي این خود از معج
البتھ منظومھ ایلیاد از معایب صوري خالي نیست، در خالل آن آمیختگي . بدین پایھ لطف ھنري دارند

گویي یك تن كھ بھ چند زبان سخن میگوید آن را سروده . ھاي یونیایي و آیولیایي بھ چشم میخورد لھجھ
   .است

مثال یك حادثھ در یك مورد بسیار مھم تلقي میشود و در ; ناسازگاریھاي فراوان نیز در آن راه دارد
حتي گاھي قھرمانان . حوادث زندگي برخي از قھرمانان آن نیز متناقض است. مورد دیگر، كم اھمیت

استان اخیلس، موضوع اصلي منظومھ، یعني د. یك داستان در طي داستان دو یا سھ بار بھ قتل میرسند
با اینھمھ، این منظومھ در . بھ وسیلھ داستانھاي دیگر، كھ مسلما مربوط بھ او نیستند، آشفتھ شده است
رویھمرفتھ بزرگترین اثري ((عین پریشاني، داستان واحدي است و زباني محكم و عالي و زنده دارد و 

ام جواني یونان بھ وجود آمده و در محققا ایلیاد بھ ھنگ.)) است كھ از زبان فرزند آدم تراویده است
اشخاصي كھ در آن ذكر شدھاند، اگر خود جنگجو . دوره اعتالي ھنر یونان بھ كمال خود رسیده است

  . نباشند، ھمسران جنگجویان ھستند

ھر یك از شخصیتھاي داستاني بھ صورتي زنده . حتي حكیماني مانند نستور شخصیتي جنگي دارند
وي باطنا مردي است كھ از صفات قھرماني خالي . داستان اخیلس واقعا پرشور است. توصیف شدھاند

ینالد و است و از اینكھ باطنا چنین است و بخت او با مقام نیمھ خدایي او برابري نمیكند، نزد مادرش م
ھنگامي كھ جنگاوران یوناني . میگوید كھ آگاممنون اسیر زیباي او، بریسئیس، را ضبط كرده است

دستھ دستھ میمیرند، اخیلس در كشتي یا خرگاه خویش بھ خوردن و خوابیدن میپردازد، و پاتروكلوس 
او كشتھ سپس، چون پاتروكلوس محبوب . را، بدون آنكھ كمكي بدو كند، بھ آغوش مرگ میفرستد

با خشم بھ میدان جنگ میرود، دست بھ وحشیگري میزند، و از جوانمردي . میشود، عربده سر میدھد
كارھاي او حاكي از . محرك او در جنگجویي، خشم و انتقام شخصي است نھ وطندوستي. دور میشود

ي را بر او انتظار مرگ، زندگ. اختیار خود را در دست ندارد. عقلي ناقص، ناپختھ، و بي ثبات است
ھمان گونھ كھ : ((پیش از آنكھ لوكائون را بھ زمین بیفكند، در پاسخ استرحام او میگوید. ناگوار میكند

از گریھاي كھ امید خیري در آن نیست، تو را چھ سود پاتروكلوس كھ ! دیگران مردند، تو نیز بمیر
ستم از پدري بزرگوار و مادري كھ بھ من نگاه كن، آیا خوش چھره و بلندباال نی. بھتر از تو بود، مرد

با وجود این، مرگ در گرداگرد من گردش میكند تا چنگالھاي خود را در . از خدایان بود زاییده شدم
.)) سرانجام، روزي از روزھا صبح، ظھر، یا عصر دستي ناشناس مرا بھ مرگ میسپارد. من فرو برد

. ش وارد میآورد و تن او را بھ رود میافكندسپس، بدون اعتنا بھ استرحام لوكائون، ضربھاي برگردن
نیمي از یونانیان . بعد خطبھاي دلنشین میخواند كھ زینت بخش ایلیاد است و پایھ سخنوري یونانیان

اخیلس را خدا میدانند و پرستش میكنند، ولي ما او را تنھا یك كودك سالدار مییابیم، و از این رو گناھان 
  . او را نادیده میگیریم
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  . ھایي است كھ از تخیل شاعران پدید آمده است ر حال، ھر چھ باشد، او یكي از زیباترین چھرهبھ ھ

ھنگامي كھ بھ ھواي دل خود ایلیاد را میخوانیم، آنچھ ما را بھ پیش میراند، تنھا تنوع حوادث نیست، 
ظومھ ملول بلكھ شكوه و رواني اشعار نیز در ما تاثیر عمیق میگذارد، بھ طوري كھ از مكررات من

  . نمیشویم

مثال این جملھ را دوست دارد و مكرر در ایلیاد . ھومر پارھاي از توصیفات و تشبیھات را تكرار میكند
ولي این گونھ مكررات، .)) وقتي كھ دختر بامداد با انگشتاني ھمرنگ گل سرخ آشكار شد: ((میآورد

از این رو، حماسھ او در . ل اغماض استدر میان آنھمھ الفاظ زیبا و استعارات و تشبیھات لطیف، قاب
ھومر با این عبارات، گرد آمدن لشكرھاي یوناني . بحبوحھ غوغا و بحران جنگ بھ ما آرامش میبخشد

  یونانیان با موھاي بلند در باالي دشت اجتماع كردند، : ((را توصیف میكند

تازه پر میشوند، در ھاي مگس، در فصل بھار، ھنگامي كھ سطلھا از شیر  ھمان گونھ كھ دستھ
ھمان گونھ كھ آتش فراوان در بیابانھاي : در وصف آوردگاه اخیلس میگوید.)) ھا گرد میآیند چراگاه

ھا راه خود را میگشاید و درختھاي ستبر و بلند را میسوزاند و، در اثر وزیدن باد،  پھناور و میان كوه
یدان جنگ از این سو بھ آن سو میرود و بھ چپ و راست میگراید، اخیلس خشمگین كینھ توز نیز در م

  . راه فرار بر قربانیان خود، ھر كجا كھ باشند، میبندد و زمین را از خونشان رنگین میكند

این منظومھ ھمانند ایلیاد نیست، چندانكھ . منظومھ دیگري كھ منسوب بھ ھومر است، اودیسھ نام دارد
برخي از دانشمندان اسكندریھ اودیسھ را از آن . داردانسان در نخستین نظر آن را اثر مولفي دیگر میپن

اودیسھ و . ولي آریستارخوس، با نفوذي كھ در میان ناقدان داشت، دھان آنان را بست. ھومر نمیدانستند
دریاي سیاه ((و )) یونانیان دراز موي((و )) با چشمي شبیھ جغد((ایلیاد داراي تعابیري مشتركند، مثال 

اما در اودیسھ لغاتي بھ كار رفتھ است كھ )). یده دم با انگشتاني ھمرنگ گل سرخسپ((و )) ھمچون نبیذ
در این منظومھ دوم، بارھا نام آھن آمده است، اما در ایلیاد تنھا . ظاھرا بعد از تنظیم ایلیاد مصطلح شد

  . از مفرغ یاد شده است

سخن رفتھ است، در صورتي  ھمچنین در اودیسھ از نوشتن، ملكیت زمین، بردگان آزاد شده و آزادي
خدایان و كارھاي آنان ھم در دو منظومھ تفاوتھاي فراوان . كھ ھیچ كدام از اینھا در ایلیاد نیامده است

ولي سبك آن . ھاي یوناني، بھ یك وزن سروده شدھاند اما ھر دو منظومھ، مانند عموم حماسھ. دارند
شك نیست كھ گوینده منظومھ دوم بیش از . باشدچندان متفاوت بسراید، مگر آنكھ خداوند ھمھ سبكھا 

گوینده منظومھ نخستین در ادبیات و فلسفھ دست دارد، كمتر اسیر خشونت و جنگاوري است، و در 
نتیجھ، فكورتر و متمدنتر است، رقت و لطافت اودیسھ بدان پایھ است كھ، بھ نظر بنتلي، صرفا براي 

  . زنان نوشتھ شده است

زیرا از . شاعر است، یا چند شاعر آن را سرودھاند پاسخ این پرسش ھم دشوار استآیا اودیسھ اثر یك 
طرفي در آن مطالبي ھست كھ ظاھرا بر اصل منظومھ اضافھ شده است، و از طرف دیگر این 

ھر . حوادث اودیسھ سخت مرتبطند. اضافات چنان ماھرانھ بھ اصل تلفیق شدھاند كھ مایھ حیرت است
از این رو، كتابھاي چھارگانھ منظومھ از . بھ حادثھ دیگر میكشاند و پیش میبرد حادثھاي خواننده را
. بھ ظن قوي، ھر دو منظومھ بر سرودھایي كھ از دیرباز وجود داشتھ استوارند. وحدت برخوردارند

سھ آنچھ میتوانیم با تردید فراوان بگوییم این است كھ اودی. ولي اودیسھ منسجمتر و كاملتر از ایلیاد است
  . یك قرن پس از ایلیاد تالیف شده، و قسمت اعظم آن از ذھني واحد تراویده است
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اشخاص منظومھ اودیسھ بھ قوت و وضوح شخصیتھاي منظومھ ایلیاد نیستند، چنانكھ پنلوپھ شخصیتي 
مبھم دارد، و فقط در پایان داستان، كھ بر اثر بازگشت شوھرش لحظھاي دچار شك و بلكھ حسرت 

این زن بي نظیر كھ بھ خاطر . ھلنھ داراي شخصیتي مشخصتر است. كي خود را مینمایاندمیشود، اند
او بادبانھاي ھزاران كشتي كشیده شده و ھزاران مرد و زن بھ كام مرگ رفتند، ھنوز چون خدایي در 

  . میان زنان میدرخشد

بزرگي خود را از  چیزي از. در پیري از زیبایي كامل برخوردار و آزادھتر و آرامتر از پیش است
كف نداده است، و ھمھ تجلیلي را كھ نسبت بھ تاجداران روا میدارند، با وقر فراوان میپذیرد و حق 

چنین ; سرگذشت ناوسیكائا منظومھ زیبایي است از شناخت یك مرد درباره زنان. خاص خود میشمارد
. شخصیتي نامشخص استتلماخوس . توصیف لطیف و شاعرانھاي از یك یوناني بعید بھ نظر میرسد

اودوسئوس كاملترین و بغرنجترین شخصیتي . مانند ھملت، قھرمان شكسپیر، از تردید رنج میكشد
بر روي ھم، اودیسھ داستاني است زیبا و جذاب، با قالبي . است كھ شعر یوناني بھ خود دیده است

كھولت را میگذرانند، كساني كھ دوره پر آرامش . شاعرانھ، پر از عواطف رقیق و ماجراھاي شگفت
  . از منظومھ ایلیاد كھ سرشار از خونریزي است، بھ قدر منظومھ اودیسھ لذت نمیبرند

ھاي فراوان یونانیانند، گرانمایھترین میراث ادبي آن  ھاي حماسھ این دو منظومھ، كھ تنھا بازمانده
و یكي از اركان آموزش و كشور كھن، كھ خاستگاه ھزاران داستان و نمایشنامھ است، بھ شمار میروند 

. از اینھا باالتر، مانند كتابي مقدس، دین یونانیان را تعالي بخشیدھاند. پرورش یونانیان بودھاند
ھایي  ھومر و ھزیود بھ خدایان اولمپي چھره: ((ھرودوت در این باره سخني مبالغھآمیز دارد، میگوید

اما این خدایان، . مت بفراواني دیده میشودھاي عظ انساني دادند و نظمي انسان خدایان ھومر نشانھ
معصوم و متعالي نیستند، و از این رو برخي از محققان بھ ھومر خرده میگیرند كھ چرا در آثار خود، 

خدایان، انسانوار، با یكدیگر . كھ بھ مثابھ كتاب مقدس یونانیان است، خدایان را بد جلوه میدھد
زادگان، بھ عشق و خواب كھ بھ نظر اسكندر مایھ ننگ بشریت و بھ قدر آدمی; ھرزگي میكنند; میجنگند

خدایان . ھمھ نیازمندیھاي انساني، مگر گرسنگي و مرگ، گریبانگیر عموم آنھاست. است نیاز دارند
از لحاظ ھوش بھ اودوسئوس، از لحاظ قھرماني بھ ھكتور، از لحاظ رافت بھ آندروماخھ، و از لحاظ 

م، ھمھ  ھا، مانند مردم یونیا در سده ششم ق ظاھرا گوینده این حماسھ .بزرگواري بھ نستور نمیرسند
یكي از وقایع . سنتھا را مورد شك قرار داده و از این رو گستاخانھ بھ استھزاي خدایان پرداختھ است

خنده آور تاریخ این است كھ این دو منظومھ، گرچھ خدایان را بھ مسخره گرفتھاند، دیرزماني پایھ دین 
تدریجا خرق عادت شدت گرفت و طنز، اعتقادات را از بین . ق یونانیان و مورد توقیر بودھاندو اخال

  . برد و تكامل اخالقي انسانھا اخالقیات خدایان را ملغا ساخت

IV  -  بازي و ورزش  

یونانیان بھ تماشاي . در یونان اگر دین از ایجاد وحدت ناتوان ماند، ورزش در این راه بھ موفقیت رسید
از این رو، در اجتماعات بزرگي كھ با شركت قبایل و اقوام . سابقات قھرمانان عالقھ وافر داشتندم

علت اصلي گرد آمدن یونانیان در شھرھاي مقدسي مانند . متفاوت برپا میشد با اصرار حضور مییافتند
رھاي مقدس برپا اولمپي، دلفي، كورنت، و نمئا عبادت نبود، بلكھ تماشاي مسابقاتي بود كھ در این شھ

بدین سبب، اسكندر مقدوني كھ ھمھ دنیاي قدیم را زیر پا گذاشت، اولمپي را پایتخت جھان . میشد
  . میشمرد

  . در این شھرھا، دین حقیقي یونانیان یعني پرستش تندرستي و نیرومندي و زیبایي تجلي میكرد
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ھ اول سالمت كامل است، در نیكوترین چیز براي آدمي در درج: ((سیمونیدس در این باره میگوید
درجھ دوم زیبایي، و در درجھ سوم ثروتي است كھ بدون فریب و نیرنگ بھ دست آید، و در مرتبھ 

در سراسر زندگي، آدمي را : ((در اودیسھ چنین آمده است a.))چھارم درك محضر دوستان است
براي یك ملت اشرافي .)) ردمقامي واالتر از آنچھ بھ كوشش پاي و دست خود فراھم میآورد، وجود ندا

كھ در میان گروه كثیري از بردگان بھ سر میبرد و ھر دم مجبور بھ سركوبي متجاوزان بود، تالش 
در زمان قدیم، جنگ بھ نیرو و چابكي نیاز . براي حفظ نیروي جسماني شاید ضروریترین وظیفھ بود

ر یك مرد یوناني متعارف را فردي اگ. داشت، و نیرو و چابكي از ورزشھا و مسابقات بھ دست میآمد
طالب علم و ھنر و دوستار افالطون و اشیل انگلیسي یا امریكایي شیفتھ ورزش بود و ورزشكاران 

  . محبوب خود را خدایان روي زمین میشمرد

مسابقات خصوصي، مسابقات محلي، مسابقات : مسابقات یونان انواع گوناگون داشت، از آن جملھ
آثار باستاني، حتي آثار در ھم شكستھ، از وجود اقسام گوناگون بازیھاي . شھري، و مسابقات كشوري

ورزشي خبر میدھند، چنانكھ در موزه آتن سنگي ھست كھ بر یك طرف آن صحنھاي از یك مسابقھ 
شنا كردن، . تي، و بر طرف دیگر آن تصویري از بازي دیگري مانند بازي ھاكي حك شده استكش

عریان تاختن، بھ ھنگام تاخت تیرانداختن و خود را از اصابت تیر حریف مصون داشتن، بیشتر جزو 
شكار وقتي ضرورت خود را از دست داد، بھ . خصایل عمومي شارمندان محسوب میشد تا ورزش

و )) جوان((انواع توپ بازي مانند امروز رواج داشت، تا آنجا كھ در اسپارت، لغت . شد ورزش تبدیل
  . دو لفظ مترادف بودند)) توپ باز((

ھا را سفایریستریا، و  این غرفھ. ھایي خاص براي انواع توپ بازي وجود داشت ھا غرفھ در ورزشگاه
قشھاي باقیمانده، مرداني دیده میشوند كھ در برخي از ن. معلمان توپ بازي را سفایریستاي مینامیدند

این . توپي را كھ از زمین یا دیوار غرفھ بھ سوي ایشان باز میگردد، بار دیگر با كف دست میزنند
موضوع كھ آیا توپ بازیھاي یوناني مانند توپ بازیھاي كنوني مستلزم رعایت نوبت و ترتیب بوده 

. انواع توپ بازي یوناني ھمانند بازي ھاكي كنوني است یكي از. است یا نھ، تاكنون دانستھ نشده است
  :پولوكس، یكي از نویسندگان قرن دوم میالدي، این بازي را چنین توصیف میكند

چند تن از جوانان اجتماع میكنند و بھ دو دستھ متساوي منقسم میشوند و بھ یك زمین ھموار، كھ از 
از پوست بھ اندازه یك سیب را بھ میان میاندازند، و  توپي. پیش براي این كار آماده كردھاند، میروند

گویي آن توپ جایزھاي است كھ در میان آنان . ھر دستھ براي راندن آن بھ دستھ دیگر حملھ میكند
ھر یك از . حملھ میبایست از نقطھاي كھ براي شروع تعیین شده است صورت گیرد. قرار دادھاند

در دست راست خود دارد كھ بھ انحنایي منتھي میشود و قسمت )) رابدون((بازیكنان، چوگاني بھ نام 
ھر یك از این دو دستھ . وسط انحنا با توري كھ از روده حیوانات بھ دست میآید پوشیده شده است

  . میكوشد تا، در میدان، توپ را از موضع خویش بھ قسمت مقابل براند

ز بازیگران میكوشند كھ توپ را از گروھي ا: این مولف یك نوع بازي دیگر را ھم توصیف میكند
باالي سر یا از میان پاھاي دستھ مقابل بگذرانند، و تا ھنگامي كھ یكي از این دو دستھ دیگري را تا 

م، در توصیف یكي از  آنتیفانس، در قرن چھارم ق. پشت خط دروازه پس بزند، بھ بازي ادامھ میدھند
مي كھ توپ را بھ دست آورد، آن را با شادماني بھ ھنگا: ((بازیگران ماھر و برجستھ چنین میگوید

آنگاه توپ را از دست بازیكني ربود، و در حالي . یكي دیگر از بازیكنان، و سپس بھ بازیكن ثالثي داد
گذشتھ از بازیھاي خصوصي، بھ مناسب .)) كھ با فریادھاي بلند یكي از بازیكنان را بعد پرتابي كوتاه

سپاه ده ھزار نفري گزنوفون یا مرگ پھلواني نظیر پاتروكلوس،  حوادث گوناگون، مثال عزیمت
ھر كشور شھر مسابقاتي ترتیب میداد و ورزشكاران ھمھ . مسابقات محلي و عمومي نیز برپا میشد
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در مسابقات كشوري، مثال مسابقات ھمگاني آتن كھ چھار سال یك بار . نواحي خود را فرا میخواند
آغاز شد، ھمھ ورزشكاران سراسر یونان حق  566تراتوس در سال روي میداد و بھ وسیلھ پیسیس

بیشتر شركت كنندگان از ساكنان آتیك بودند، ولي مردم آتیك دیگران را ھم با . شركت داشتند
این مسابقات، ورزشھاي متنوعي مانند دویدن، ارابھ راني، پاروزني، و نیز . خوشرویي میپذیرفتند

ھر یك از ده بخش . رقص، و خواندن اشعار ھومر را در بر میگرفتھنرھایي چون نوازندگي، آواز، 
آتیك، از میان سالمترین و زیباترین و نیرومندترین مردم خود، بیست و چھار تن را برمي گزید و بھ 

آن دستھ بیست و چھار نفریي كھ در تماشاچیان تاثیر خوشتري بر جاي . میدان مسابقھ میفرستاد
  . را میربود)) گي عاليمردان((میگذاشت، جایزه 

از آنجا كھ ورزش یكي از ضرورتھاي جنگ شمرده میشد، یونانیان، براي ترغیب جوانان بھ ورزش، 
كھ نخستین تاریخ (م  ق 776این مسابقات در سال . مسابقات كشوري دامنھ داري در اولمپیا ترتیب دادند

در ابتدا بھ مردم الئا . ر شدآغاز، و از آن پس ھر چھار سال یك بار تكرا) مشخص یونان است
در صورت نامھاي . اختصاص داشت، ولي رفتھ رفتھ، در طي یك قرن، بر ھمھ یونان اشتمال یافت

در . ، ساكنان نواحي گوناگون یونان از سینوپھ تا مارسي را میبینیم476برندگان این مسابقات در سال 
گر در حال جنگ بودند، و تن بھ متاركھ حین این مسابقات، شھرھا بھ شور و شادي میپرداختند، و ا

كساني كھ بھ عزم شركت در مسابقات، موطن خود را ترك میگفتند، اگر در قلمرو یك شھر . میدادند
در یك مورد، برخي از . آسیب یا خسارتي میدیدند، میتوانستند از حكومت آن شھر غرامت بگیرند

ولي فیلیپ، شاه مقدونیھ، . ر اولمپیا بود، دزدیدندسپاھیان مقدوني اموال یكي از مردم آتن را كھ رھسپا
  . بھ دزد زده غرامت پرداخت

میتوانیم بازیكناني را كھ، ماھي پیش از مسابقات، از شھرھاي دوردست سفر خویش را آغاز میكردند 
مردم محل در ایام مسابقھ بازارھاي عمومي . ھزاران تن در دشتي فراخ گرد میآیند; در نظر آوریم

ھاي فراوان برپا  میدھند و، براي حفظ تماشاگران از گرماي سوزان خورشید تابستاني، خیمھ تشكیل
  . میدارند

ھا، فروشندگان دوره گرد، از زیر سایبانھاي كوچك، بھ فروش امتعھ گوناگون از شراب و  نزدیك خیمھ
بعضي از . شوندبندبازارن و شعبده گران سرگرم نمایش می. میوه تا مجسمھ و اسب اشتغال میورزند

عدھاي نیز آتش یا شمشیر در . میپردازند) ژیمناستیك(آنان بھ توپ پراني، و برخي بھ چابك كاري 
در . دھان خود میكنند آري، سرگرمیھاي انساني، ھمانند خرافات، یادگار روزگاران كھن میباشند

ر خود را براي روزھاي مسابقات، چون گورگیاس در تاالرھاي معبد زئوس نطق میكنند، یا آثا
این مسابقات نوعي تعطیالت براي مردان محسوب میشود، زیرا زنان شوھر دار . حاضران میخوانند

. این زنان در جشن خود، یعني جشن ھرا، شركت میكنند. حق شركت در این جشنھا را ندارند
: ده استمناندروس، منظره دشت اولمپیا را در ایام مقدس مسابقات در پنج كلمھ جامع خالصھ كر

در مسابقات اولمپیا فقط مردان آزاد یوناني حق .)) ازدحام، بازار، بازیھا، سرگرمیھا، و دزدان((
داوطلبان شركت در مسابقات اولمپیا پس از بررسیھاي گوناگون برگزیده میشدند و . شركت داشتند

ي مسابقات آماده مدت ده ماه زیر دست مربیان جوانان و مربیان ورزشكاران پرورش مییافتند و برا
ھر ورزشكار پس از رسیدن بھ اولمپیا، مورد بازرسي قرار میگرفت و سوگند میخورد كھ . میشدند

در این مسابقات، نامردي یا خدعھ نادر بود، ولي ناممكن نبود، چنانكھ . قوانین مسابقات را رعایت كند
ولي سختي كیفرھایي كھ بر  .ائوپولیس مشتزن كوشید كھ با رشوه دادن، از رقیبان خود پیش افتد

با ورود ھر ورزشكار بھ میدان . نادرستان روا میداشتند، نامردي و فریب را بھ حداقل میرسانید
ھیچ یك از مسابقھ . مسابقھ، نام او و نام شھري كھ از آنجا میآمد بھ وسیلھ یك منادي اعالم میشد

  . دي روي سرین خود میبستدھندگان ھر كھ بود لباس نمیپوشید، و فقط در مواردي كمربن
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اكنون، از میدان مسابقات اولمپیا، جز سنگھاي باریكي كھ دوندگان در آغاز مسابقھ انگشتان پاي خود 
تماشاگر بھ  45000اما نوشتھاند كھ در آن میدان . را روي آنھا قرار میدادند، چیزي باقي نمانده است

فضا پر از ; امیدنآب، غیر قابل آش. تماشا مینشستند و از گرما و تشنگي و حشرات ناراحت میشدند
با این ! و كاله بر سر گذاشتن غدغن بود وضع میدانھاي ورزشي كنوني ھم بھتر نیست; پشھ و مگس

  . ھا قربانیھایي بھ حضور زئوس، نابود كننده مگسھا، تقدیم میكردند وصف، یونانیان در فواصل مسابقھ

ھر كس كھ در . نام داشت)) بقھپنج مسا((مھمترین مسابقاتي كھ تواما صورت میگرفت، پنتاتلون یا 
یكي از این مسابقات شركت میكرد، از شركت در چھار مسابقھ دیگر ھم ناگزیر بود، و كسي بھ مقام 

; مسابقھ اول، مسابقھ پرش بود. قھرماني میرسید كھ حداقل در سھ مسابقھ از پنج مسابقھ فاتح میشد
گفتھ نویسندگان قدیم، بعضي از این ھایي در دستھا میگرفت و میجست، بنا بھ  ورزشكار وزنھ

مسابقھ دوم پرتاب . میجستند، ولي این امر باور نكردني است) متر 16در حدود (پا  50ورزشكاران 
حد . كیلو وزن داشت پرتاب میكردند 6صفحھ فلزي یا سنگي مدوري را كھ تقریبا ; بود) دیسك(گرده 

یونانیان بھ وسیلھ یك تسمھ ; پرتاب نیزه بود مسابقھ سوم. نصاب گرده پرانان را سي متر نوشتھاند
چھارمین مسابقھ، كھ در حقیقت مسابقھ . چرمي كھ بھ وسط نیزه متصل بود، نیزه را پرتاب میكردند

كشتي پنجمین مسابقھ را . متر بود 180عمده بھ شمار میرفت، مسابقھ دو در مسافتي بھ طول تقریبي 
  . ه اھمیت آن و قدرت كشتي گیران یوناني باقي مانده استتشكیل میداد، و داستانھاي بسیار دربار

براي تمرین، . یكي از ورزشھاي كھن، كھ از كرت و موكناي بھ سراسر یونان رسید، مشتزني است
در دوره . ھاي انجیر یا آرد یا شن را در ھوا میآویختند و با آن بھ تمرین میپرداختند توپھایي پر از دانھ

م، مسابقھ دھندگان دستكشھاي نرمي كھ تا آرنج میرسید  ر قرون پنجم و چھارم قكالسیك یونان، یعني د
  . بھ كار میبردند

مشتزنان فقط بر سرھاي . این دستكشھا را از پوست گاو میساختند و روي آنھا را چرب میكردند
ھ براي مسابق. براي جلوگیري از زدن كسي كھ بر زمین میافتاد، قانوني وجود نداشت. یكدیگر میزدند

از این گذشتھ، مسابقھ دھندگان بر . استراحت قطع نمیشد، بلكھ تا تسلیم یكي از دو حریف ادامھ مییافت
بھ ھمین . حسب وزن گروھبندي نمیشدند، بلكھ با ھر وزني كھ داشتند در مسابقھ شركت میكردند
كردند و از  جھت، و چون وزن در پیروزي موثر بود، مشت زنان رفتھ رفتھ بر وزن و زور تكیھ

  . مھارت یابي غفلت ورزیدند

در نتیجھ، تدریجا مشتزني را با كشتي آمیختند و مسابقھ . بھ مرور زمان، مشتزني بھ خشونت گرایید
در این مسابقھ، ھر عملي مجاز بود، مگر گاز . بھ وجود آوردند)) مسابقھ تمام نیروھا((جدیدي بھ نام 

چ خشونتي خودداري نمیكردند و حتي بر شكمھاي یكدیگر لگد حریفان از ھی. گرفتن و بر چشم كوبیدن
  . میزدند

سھ تن از قھرمانان این ورزش كھ نامشان بھ ما رسیده است، بر اثر شكستن انگشتان حریفان خود فاتح 
یك قھرمان دیگر سبعانھ با انگشتھاي محكم و ناخنھاي تیز خود چنان بھ حریف حملھ برد كھ . شدند

  . میلون، كھ از مردم كروتونا بود، با مالیمت میجنگید. و روده ھایش بیرون ریختشكم او را درید 

گویند كھ او، براي نیرومندي خود، ھر روز گوسالھاي را بر دوش میگرفت و راه میبرد، و ھمچنانكھ 
مثال بر : مردم زور ورزیھاي او را دوست داشتند. گوسالھ بزرگتر میشد، بر قدرت او ھم میافزود

اناري را چنان محكم در دست . موار لیزي میایستاد و، علي رغم فشار حریفان، از جا نمیجنبیدسطح ھ
. نگاه میداشت كھ ھیچ كس نمیتوانست آن را از دستش بیرون آورد، و بھ انار ھم صدمھاي نمیرسید
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ا ریسماني بھ دور پیشاني خود میبست و، بھ وسیلھ قطع تنفس و راندن خون بھ پیشاني، ریسمان ر
بھ قول پاوسانیاس، وي تصادفا بھ درختي خشك . میلون قرباني زور ورزي خود شد. میگسیخت

ملیون مصمم شد . برخورد كھ، براي شقھ كردن تنھ آن، تنھ را شكافتھ و در آن چند اسكنھ گذاشتھ بودند
ھا بر  سكنھكھ با فشار دستھاي خود درخت را دو شقھ كند، ولي بھ محض آنكھ بر اثر فشار دستھاي او ا

  . زمین افتاد، بدن او در وسط تنھ درخت گیر كرد، و در آن حال ماند تا طعمھ گرگان شد

مسابقات دویدن منحصر بھ مسابقھ تند دویدن نبودند، بلكھ مسابقات گوناگوني صورت میگرفت، مانند 
 24(والني متري و مسابقھ دو ط 350مسابقھ دو مسلح، یعني دویدن با سپري سنگین، و مسابقھ دو 

ما حد نصابھاي مسابقات یوناني را نمیدانیم، ولي آگاھیم كھ ). كیلومتر 3,4استادیوم، برابر با 
مثال یكي از : درباره مسابقات یوناني داستانھا شنیدھایم. ھا وسعتي كوتاه موجود نبود ورزشگاه

 30قریب (تا شھر تب قھرمانان دو از خرگوش پیش افتاد، و دیگري پا بھ پاي اسب از شھر كورونیا 
 250دوید و سرانجام اسب را پشت سر گذاشت، و نیز فیدیپیدس فاصلھ آتن و اسپارت یعني ) كیلومتر

كیلومتر را دو روزه با دو پیمود و سپس، بھ بھاي جان خود، مژده پیروزي یونانیان، را در جنگ 
رسانید لیكن در یونان مسابقھ دو كیلومتر فاصلھ داشت، در حال دو بھ آتنیان  39ماراتون، كھ تا آتن 

  . ماراتون وجود نداشت

  . صاحبان اسبھاي تیزتك چھ مرد و چھ زن اسبھاي خود را در اسپریس اولمپیا بھ مسابقھ میگذاشتند

ھا را بھ صاحبان اسبھاي برنده میدادند، و بھ سواركاران چیزي تعلق نمیگرفت، و  امروز، جایزه. مانند
معموال ده ارابھ . مسابقھ ارابھ راني ھم مطلوب ھمگان بود. برنده را میساختندھاي اسبھاي  گاھي مجسھ

پیچ حركت میكردند،  23چون در مسیري دشوار شامل . چھار اسبي با یكدیگر مسابقھ میدادند
ارابھ شركت  40در یك مسابقھ كھ . تصادفات خطرناك روي میداد و تماشاگران را بھ ھیجان میانداخت

ھا شرط میبستند و ھیاھو بھ  بي گمان تماشاگران روي ارابھ. ارابھ بھ پایان مسیر رسیدداشت، فقط یك 
  . راه میانداختند

ھر یك از قھرمانان نواري بر . ھا توزیع میشد مسابقات اولمپیا پس از پنج روز خاتمھ مییافت، و جایزه
منادیان نام قھرمان و نام سر میبست، و داوران تاجي از برگ زیتون وحشي بر آن نوار مینھادند، و 

این تاج پیروزي تنھا جایزه مسابقات المپیا بود، با این وجود ورزشكاران . شھر او را اعالم میكردند
تمام سعي خود را براي بھ دست آوردنش بھ كار میبردند و آن را مھمترین عالمت تشخص در یونان 

اشت كھ حتي اردوكشي ایرانیان مانع اجراي بر روي ھم مسابقات اولمپیا بھ قدري اھمیت د. میدانستند
در حالي كھ قلیلي از یونانیان در تنگھ ترموپیل در برابر سپاه خشیارشا ایستادگي میكردند، . آن نشد

ھزاران تماشاگر اولمپیا سرگرم تماشاي رقابت ورزشكاراني چون تئاگنس، قھرمان شھر تاسوس، 
اینان كیانند كھ مارا بھ جنگ آنان ! شگفتا: ((انده خود گفتآوردھاند كھ یك سرباز ایراني بھ فرم. بودند

ظاھرا این ایراني !)) آوردھاي مرداني كھ نھ براي پول، بلكھ براي شرف با یكدیگر مبارزه میكنند
ھمان طور كھ گذشت، . ساده دل، یا سازنده یوناني این سخن، زیاد بھ یونانیان خوش بین بوده است

اما نكتھ در اینجاست كھ قھرمانان بھ طور غیرمستقیم . ا ارزش مالي نداشتندھاي مسابقات المپی جایزه
بسیاري از شھرھا قھرمانان موفق خود را با استقبال . از امتیازات مالي گوناگون بھره ور میشدند

بعضي از شھرھا قھرمانان را حتي بھ . شاھانھ باز میگرداندند و مقاماتي بھ آنان عرضھ میكردند
از . بیشتر قھرمانان بھ دریافت مستمري یا ھدایاي بزرگ نایل میآمدند. ه خود بر میگزیدندسرداري سپا

اینھا گذشتھ، شاعراني مانند سیمونیدس و پینداروس بھ افتخار آنان مدیحھ میسرودند، و مردم از دل و 
  . جان آنان را میستودند، چندانكھ حتي فیلسوفان را بھ رشك میانداخت
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اگر . لون قھرمان روزي یك گوسالھ چھار سالھ، و تئاگنس روزي یك گاو میخوردروایات مشكوك، می
در قرن ششم، ! ھا و درآمدھاي گزافي داشتھاند چنین باشد، میتوان حدس زد كھ اینان چھ ھزینھ

، بھ افتخار ))اتحادیھ آمفیكتوئوني((، 582در سال . ورزشكاران یوناني بھ دوره عظمت رسیدند
در ھمان سال، مسابقاتي دیگر در كورنت بھ افتخار پوسیدون . در دلفي دایر كرد آپولون، مسابقاتي

مسابقات این سھ شھر از آن . شش سال بعد، شھر نمئا براي تجلیل زئوس مسابقاتي ترتیب داد. برپا شد
مردم شھر دلفي مسابقھ موسیقي و شعر را بر مسابقات . پس دوام آوردند و مكمل مسابقات اولمپي شدند

از دیرباز . رزشي افزودند، زیرا این مسابقھ مدتھا قبل از مسابقات ورزشي در آن شھر رواج داشتو
، مسابقات آواز و نواختن 582شاعران بھ یاد و احترام غلبھ آپولون بر اژدھا شعر میسرودند، و از 

ھرھا در كورنت، نمئا، دلوس، و برخي دیگر از ش. چنگ و ني بھ مسابقھ شعرگویي دلفي افزوده شد
برگزاري مسابقات موسیقي كوشیدند، زیرا عقیده داشتند كھ این مسابقات، عالوه بر پرورش استعداد 

این اصل در مورد سایر ھنرھا ھم . مسابقھ دھندگان، ذوق و سلیقھ تماشاگران را نیز بھبود میبخشد
ریق، مسابقات بدین ط. مراعات شد و سفالگري و پیكرتراشي و نقاشي و نمایش را بھ پیش راند

ھاي بعد، وقایع را بر  مورخان یوناني دوره. ورزشي در ھنر و ادب و حتي تاریخنویسي موثر افتاد
زیبایي بدني ورزشكار در قرن ششم، مجسمھ . حسب نام و عصر قھرمانان اولمپیا طبقھ بندي كردند

. بھ حركت درآوردسازي عالي یونان را، كھ بھ وسیلھ مورون و پولوكلیتوس بھ كمال خود رسید، 
ورزشكاراني كھ با بدنھاي عریان در جشنھا نمایان میشدند، مجسمھ سازان را برانگیختند كھ مستغرق 

بدین ترتیب، ورزش، با . بدنھا و حركت بدني قھرمانان باشند و آنان را بھ صور متنوع مجسم كنند
  . ھمكاري دین، ھنر عالي یوناني را بھ وجود آورد

V -  ھنرھا  

در . ھاي تمدن یوناني ھستند، ولي متاسفانھ قلیلي از آثار ھنري باقي ماندھاند كاملترین جلوه ھنرھا
جریان رمان، بر ادبیات یوناني لطمات بسیاري وارد شده است، اما این لطمات، نسبت بھ صدماتي كھ 

لفي و دیگري دو تندیس كھن یكي مجسمھ مفرغي ارابھ سوار د. ھنرھاي یوناني دیدھاند، بسیار ناچیزند
معابد . مجسمھ مرمري ھرمس، اثر پراكسیتلس براي ما ماندھاند، اما حتي یك معبد سالم موجود نیست

ھا و  از پارچھ. نسبتا كھنھ، مانند معبد زیباي تسئوم، بھ ھیچ وجھ نماي باستاني خود را حفظ نكردھاند
توجھ غارتگران بوده چیزي  مصنوعات چوبي و عاجي و اشیاي طال و نقره قدیمي، كھ ھمواره مورد

ھاي موجود، كشتي ھنر یوناني را بازسازي  از این رو، بر ماست كھ، با تختھ پاره. بھ ما نرسیده است
  . كنیم

یونانیان . ھنر یوناني با ساختن پیكر خدایان و تزیین معابد و نمایش شخصیتھاي ورزشي شروع شد
ھایي ساختند و بھ جاي موجود  كامل خود، مجسمھقدیم، ھمچون سایر ملل ابتدایي، در مرحلھاي از ت

پیكرھاي نیاكان را در . ھمچنین بھ ساختن پیكرھاي انساني پرداختند. زنده در گور مردگان گذاشتند
ھا نگاه میداشتند و پیكرھاي زندگان را بھ معبدھا ھدیھ میكردند تا بدین وسیلھ از حمایت خدایان  خانھ

رت و موكناي مبھم و آشفتھ و وحشتناك بودند و از این رو با ھنرھاي دینھاي قدیم ك. برخوردار شوند
ولي خدایان انساني اولمپ، و معابد زمیني آنھا، سبب شدند كھ پیكرتراشي و . زیبا پیوندي نداشتند

میتوان گفت كھ ھیچ دیني، جز مسیحیت كاتولیك، بھ قدر آیین . معماري و صدھا ھنر دیگر رواج یابد
تقریبا ھر كتاب یا مجسمھ یا ساختمان یا گلداني كھ از یونان . ب و ھنر تاثیر ننھاده استیونانیان در اد

  . قدیم بھ ما رسیده است، از جھتي صبغھ دیني دارد
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بر اثر تماسھاي فرھنگي و پیشرفت صنایع یدي، . اما تنھا الھام دیني موجد ھنر گرانمایھ یوناني نشد
آثار ھنري نزد یونانیان . و بھ تكامل ھنرھاي گوناگون انجامیدمھارت فني در یونان بسیار ترقي كرد 

در شمار كاالھاي صنعتي بود، و ھنرمندان بھ طور طبیعي از میان كارگران و صنعتگران بھ وجود 
پیكرسازان با رموز . ھنر یوناني بر زیبایي، مخصوصا زیبایي انساني، تاكید میورزید. میآمدند

ناسب اندامھاي سالم و نیرومند و زیبا را مورد اعتنا قرار میدادند و ساختمان بدن آشنا بودند و ت
زنان اسپارتي در اطاق . میكوشیدند كھ، با زحمات توانفرسا، زیبایي زنده را صورتي پایدار بخشند

ھاي آپولون، ناركیسوس، ھواكینتوس، و سایر خدایان زیباروي را میگذاشتند، بھ  خواب خود مجسمھ
  . ان خوش سیما بزایندامید آنكھ فرزند

كوپسلوس در قرن ھفتم مسابقھ زیبایي براي زنان ترتیب داد، و بنابر گفتھ آتنایوس، این مسابقات تا 
تئوفراستوس میگوید كھ در برخي از نواحي، . پیدایش مسیحیت مرتبا بھ طور ادواري تشكیل میشد

  . نند تندوس و لسبوس، مسابقھ زیبایيمیان زنان مسابقھ حسن رفتار برقرار میشد، و نیز در جاھایي ما

  ظرفھا  -1

اگر . افسانھاي زیبا ھست گویاي این نكتھ كھ نخستین جام شراب از روي پستان ھلنھ قالب گرفتھ شد
چنین باشد، باید گفت كھ ھجوم قوم دوري این مدل را از میان برده است، زیرا ظرفھایي كھ از یونان 

ظاھرا قوم دوري بھ ھنرھاي زیبا آسیب فراوان ! ان ھلنھ ندارندباستان مانده است، شباھتي بھ پست
از این رو بار . صنعتگران بھ عسرت افتادند، مدارس بستھ شد، و داد و ستد فنون متوقف ماند. رساند

دیگر ظرفھا بھ وضع ساده و خشن پیشین بازگشتند، تو گویي كھ اصال از میراث ھنري كرت بھره 
  . نبردھاند

مر، نقشھاي ظرفھا بھ تصنع كرتي با زیبایي جلوھگر شده بودند، از لطافت عاري پس از عصر ھو
ھاي بزرگ نازیبایي كھ از مصنوعات برجستھ این دورھاند، اساسا براي نگاه داشتن  كوزه. شدند

تزیینات این دوره تقریبا بھ . شراب یا روغن یا غالت ساختھ شدھاند، نھ براي لطف و جذبھ ھنري
مانند مثلث، دایره، زنجیره، چھارخانھ، لوزي، صلیب شكستھ، و خطوط متوازي اشكال ھندسي 

تنھ پیكر بھ شكل دایره، و ران ساق : حتي پیكرھاي انساني بھ صورتھایي ھندسي ھستند. منحصرند
این گونھ تزیینات، كھ از روي بیقیدي صورت میگرفت، در سراسر . پاي آن بھ شكل مخروط است

روي خمھاي بزرگي كھ معموال . انجامید دیپولوناالخره بھ پیدایش سبك تزییني یونان رواج یافت و ب
براي خاك سپاري مردگان بھ كار میرفت، تصاویري از عزاداران و ارابھ سواران و جانوران كشیده 

در اواخر سده ھشتم، پیشرفتي در نقاشیھاي . شده است، ولي ھمھ آنھا از لحاظ ھنري بسیار ناھنجارند
رنگ درآوردند و بھ جاي خطوط مستقیم، خطوط  زمینھ ظرفھا را بھ دو. ظرفھاي سفالي دست داد

ھمچنین بھ كشیدن صورتھاي جانوران و گیاھان پرداختند و شیوه تزییني شرقي . منحني بھ كار بردند
  . را جانشین سبك ساده ھندسي كردند

گلدانھاي سرخرنگ میلتوس، گلدانھاي مرمرین . پس از آن، یونانیان دیرزماني دست بھ آزمایش زدند
سفید ساموس، ظرفھاي سیاھرنگ لسبوس، ظرفھاي سفیدفام رودس، ظرفھاي خاكستري رنگ 

ظروف نازك اروتراي، . ھاي نیم شفاف نوكراتیس در بازارھا فراوان شد كالزومناي، و شیشھ
ھاي پر نقش و نگار  ھاي عطر ظریف سیكوئون و كورنت، و كوزه خالكیس، شیشھ ظرفھاي بي عیب

در حقیقت، میان كوزھگران . این دو ناحیھ، كھ بھ گلدان رومي چیگي میمانستند، شھرت بسزا یافتند
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ھر شھر میكوشید كھ در ھمھ بنادر مدیترانھ، و در داخل . شھرھاي گوناگون رقابتي سخت بھ وجود آمد
  . ایتالیا و فرانسھ، خریداراني پیدا كندروسیھ و 

در قرن ھفتم، كورنت بھ نظر فاتح میآمد، زیرا گلدانھاي آن در ھمھ جا دیده میشد، و كوزھگران آن 
روشھایي جدید براي نقش زدن و رنگ آمیختن ابتكار كردند و ظروف خود را بھ اشكال بدیع در 

اینان نفوذ . س در آتن گوي سبقت را از دیگران ربودندم، استادان محلھ كرامیكو ق 550اما در . آوردند
كوزه گران شرقي را بھ یك سو افكندند و با جاذبھ نگارھاي سیاھرنگ خود بازارھاي دریاي سیاه، 

از آن پس، بھترین كوزه گران و نقاشان روي سفال . قبرس، مصر، اتروریا، و اسپانیا را قبضھ كردند
در طي چند نسل، پسران آتني ھنرھاي پدران را . بھ آتن مھاجرت میكردنددر آتن بھ دنیا میآمدند، و یا 

فرا میگرفتند، و باالخره نحلھ بزرگي با شھرت و اعتبار زیاد برپا شد و ساختن ظروف سفالي نفیس 
  . یكي از صنایع مھم شد و در انحصار آتیك درآمد

ھستند، شاگردان، با ھمكاري یا ھاي سفالگري  برخي از نقشھاي سفالھاي یوناني نمایشگر كارگاه
نظارت استاد خود، گل را با رنگ میآمیزند، قالبگیري میكنند، تصویر میكشند، زمینھ را رنگ میزنند، 

ما بیش از صد تن از كوزه . و ظروف ساختھ شده را با آتش میپزند و احساس غرور و شادي میكنند
  روي . ان، شاھكارھاي آنان از بین رفتھ استگران آتیك را بھ نام میشناسیم، ولي، بر اثر مرور زم

ھاي مصنوع او اكنون در واتیكان موجود است، در شمار ھنرمندان  اكسكیاس، كھ یكي از كوزه
، گلدان 560در حدود سال . بیشماري است كھ در دوره صلح و صفاي پیسیستراتوس بھ بار آمدند

این گلدان توسط یك فرانسوي بھ نام . معروف فرانسوا بھ توسط كلیتیاس و ارگوتیموس ساختھ شد
نقشھاي . فرانسوا در اتروریا كشف شد، و اكنون در موزه باستانشناسي فلورانس نگاھداري میشود

این افراد جزو . ھاي یوناني را نمایش میدھند ھایي از افسانھ روي آن، در چند ردیف، صحنھ
اگر بگوییم كھ استادان یوناني . یك بودندمعروفترین استادان سفالگري با نقوش سیاه قرن ششم در آت

م، از لحاظ ھنرمندي، با بھترین ھنرمندان چین در عصر تانگ یا عصر سونگ برابري  قرن ششم ق
ھنرمندان یوناني بھ رنگ . اما ھدف یونانیان با ھدف چینیان فرق داشت. میكنند، قدري مبالغھ كردھایم

ھمچنین بھ تزیینات توجھي نداشتند، بلكھ مجموع شكل . داھمیتي نمیدادند، بلھ خطوط را مھم میشمردن
  . یا نقش را مورد تاكید قرار میدادند

ھا برجستھ و  شانھ. اشكالي كھ روي گلدانھاي یوناني نقش شده است، ھمھ قراردادي و رسمي ھستند
كھ ھنرمند  بنابراین، باید بگوییم. پاھا الغرند، و این ویژگیھا در تمام دوره كالسیك دوام میآورند

سفالگر یوناني ھیچ گاه توجھي بھ واقعیت نمیكند، بلكھ بھ طرزي شاعرانھ با تخیالت خود سرگرم 
خاك سرخ محلھ كرامیكوس را با . بھ رنگھایي خاص عالقھ دارد. است و حقایق را بھ چیزي نمیگیرد

رنگ سیاه براق در  قدري رنگ زرد میآمیزد و سپس با دقت اشكال را بر گل حك میكند و زمینھ را بھ
ابریق، كوزه، جام شراب، فنجان، : در نتیجھ، ظروفي كھ ھم زیبا و ھم مفیدند، میسازد مانند. میآورد

ھاي جدیدي پیش  سفالگر، بھ اتكاي تجارب خود، موضوعاتي تازه ابتكار میكند و شیوه. لیوان، و كاسھ
مجسمھسازان الھام میدھد و پیشقدم میگیرد، و از این رھگذر بھ فلزكاران و حجاران و نقاشان و 

ھاي گوناگون گلي، راه  ھمچنین با ساختن مجسمھ. منظره سازي و مدل سازي و مناظر و مرایا میشود
مجسمھسازي را میكوبد و، از اینھا باالتر، از شیوه ھندسي دوري و افراط كاري شرقي میرمد و پیكر 

  . انسان را محور ھنر خود قرار میدھد

ع آخر قرن ششم، كوزه گران آتني از كشیدن سیاه بر زمینھ سرخ خستھ شدند و كار خود را در پایان رب
 200بدین طریق مدت ; معكوس كردند، یعني اشكال را با رنگ سرخ كشیدند و زمینھ را سیاه كردند
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 بھ طور. سال بر بازارھاي مدیترانھ دست یافتند، اما پیكرھایي كھ میساختند ھمچنان سخت و صلب بود
كلي، بدن انسان را در حالت نیمرخ میكشیدند، با این وصف ھر دو چشم را نمایش میدادند، لیكن، حتي 
با وجود چنین محدودیتھایي، سفالگران آزادي بیشتر و بعد عمیقتري از مفاھیم، و نحوه منعكس كردن 

گل میكشیدند،  با قلمي نوك تیز، طرح كلي تصاویر را روي. آنھا در مصنوعات خود، بھ دست آوردند
سپس جزئیات آن را نقش میزدند و زمینھ آن را بھ رنگ سیاه در میآوردند و با رنگھاي براق 

مثال روي یك كوزه دو . در این سبك نیز نام برخي از استادان جاودانھ شد. تصرفاتي در آن میكردند
فرونیوس ھرگز مانند بھ وسیلھ ائوتومیدس، فرزند پولیاس مصور شد، و ائو: ((دستھ نوشتھ شده است

با این حال، ائوفرونیوس بزرگترین سفالگر زمان خود بود، و بھ عقیده بعضي از !)) آن نمیسازد
ھنرشناسان، كاسھ بزرگي كھ روي آن تصویر كشتي گرفتن ھراكلس با آنتایوس بھ چشم میخورد، 

ده است، نقش عالي گلدان معروفي كھ بھ یكي از معاصران او، سوسیاس، نسبت داده ش. ساختھ اوست
این نقش متضمن . نقش این گلدان اخیلس را نشان میدھد كھ زخم بازوي پاتروكلوس را میبندد. دارد

  مھارت و زیبایي كامل است و حالت 

    

  

  گلدان فرانسوا، موزه باستانشناسي، 
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گمنام  شاھكارھاي بسیار از ھنرمندان. دردناك و آرام سلحشور جوان را از خالل قرون نشان میدھد
مادري براي فرزند مردھاش : مثال، در داخل یك ساغر، منظرھاي بدیع میبینیم. باقي مانده است
  . عزاداري میكند

ھمچنین، در یك اثر دیگر كھ در موزه ھنري مترپلیتن نیویورك موجود است، یك سرباز یوناني، كھ 
جان كیتس، شاعر معروف . یبردشاید اخیلس باشد، نیزه خود را بر پستان زیباي یك زن جنگجو فرو م

انگلیسي، بھ الھام یكي از این قبیل گلدانھا با روحي پرالتھاب، غزل بسیار زیبایي ساخت كھ از ھر 
  . گلدان یوناني زیباتر است

  مجسمھ سازي -2

سبب شد كھ  660سكونت یونانیان در آسیاي باختري و گشایش ابواب مصر بھ بازار تجارت یونان در 
، 580در حدود . ھ سازي خاور نزدیك و مصر بھ یونیا و قسمت اروپائي یونان راه یابدسبكھاي مجسم

. دو مجسمھ ساز كرتي بھ نام دیپوئنوس و سكولیس پذیرفتند كھ در سیكوئون و آرگوس بھ كار پردازند
حلھ چون از آنجا بازگشتند، تعدادي مجسمھ و شاگرد از خود باقي گذاردند، و از این زمان بھ بعد یك ن

در ابتدا، . این ھنر عمدتا در خدمت دین و ورزش بود. مھم مجسمھسازي در پلوپونز تاسیس شد
مردگان را با افراشتن ستونھاي ساده، كھ رفتھ رفتھ قسمت فوقاني آنھا تراشیده و منقش شد، تجلیل 

خره، باال; پس از آن، نقوشي برجستھ، نمایشگر مراسم تشییع جنازه، بھ وجود آوردند; میكردند
) ابتدا بدون حفظ شباھت فردي، و بعدا با حفظ شباھت انفرادي(ھایي از ورزشكاران فاتح  مجسمھ

  . ھاي بسیاري از خدایان نیز ساختند بر اثر تخیالت دیني، مجسمھ. تراشیدند

درباره صندوق كوپسلوس، جبار كورنت، . تا قرن ششم، مجسمھ سازان بیشتر چوب بھ كار میبردند
مطابق گفتھ پاوسانیاس، این صندوق را از چوب سدر ساختند و روي آن با عاج و . فتھاندداستانھا گ

بتدریج كھ ثروت مردم فزوني یافت، تمام یا . طال منبت كاري كردند و با حكاكي آن را زینت دادند
و )) آتنھ پارتنوس((ھاي چوبي را با فلزات قیمتي میپوشاندند، چنانكھ فیدیاس مجسمھ  قسمتي از مجسمھ

در سراسر دوره ھنر كالسیك، در مجسمھ سازي، مفرغ . را از طال و عاج ساخت)) زئوس((مجسمھ 
ھاي كھن را گداختھ و از بین بردھاند، از تندیس  با آنكھ بسیاري از مجسمھ. با سنگ رقابت میكرد

ترقي این است، میتوان بھ  490، كھ در موزه شھر دلفي باقي و متعلق بھ حدود سال ))ارابھ ران((
مجسمھ . ھنر، پس از انتقال آن بھ وسیلھ رویكوس و تئودوروس ساموسي بھ یونان، پي برد

، كھ نمایشگر ھارمودیوس و آریستوگیتون است، بھ دست آنتنور، اندكي )جباركشان)) (تورانیكیدس((
  . پس از اخراج ھیپیاس از آتن، با مفرغ ریختھ شد

سمھ سازي بھ كار میرفت، ولي بعدا مجسمھ سازان یوناني در آغاز، چندین نوع سنگ نرم براي مج
براستي، تقریبا تمام . ھاي زیبا درآوردند سنگھاي سختتر را با چكش و قلم حجاري بھ صورت مجسمھ

 1100در دوره قدیم، یعني . مرمرھاي ناكسوس و پاروس را استخراج كردند و با آنھا مجسمھ ساختند
رنگ میكردند، ولي در پایان این دوره، متوجھ شدند كھ اگر پوست م، معموال پیكرھا را  ق 490تا 

  . ظریف بدن زنان را با مرمر شفاف جلوه گر كنند، مجسمھ موثرتر خواھد بود

  در مصر . ھا را مورد توجھ قرار دادند یونانیان یونیا، قبل از سایرین، نمایش جامھ مجسمھ
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اما یونانیان در سده . بود و لطف بدن زنده را میپوشاندھا بسیار خشن  و خاور میانھ لباسھاي مجسمھ
ھا را ظاھر كنند و، براي نمایاندن زیبایي بدن سالم انساني، از  ششم توانستند چین و شكن لباس مجسمھ

با این حال، نفوذ پیكرتراشي مصر و آسیا در یونان بھ قدري زیاد بود كھ مدتھا . لباس بھره جویند
پاھاي آنھا، حتي در حالت استراحت، كشیده و مصنوعي . وح بھ نظر میرسیدندھا سنگین و بیر مجسمھ

چھره، خشك و خشن بود، و چشمھا ھمواره بھ بادام . مینمود، و دستھا بھ شكلي مرده از بدن آویختھ بود
پیكرتراشان یوناني، ھمانند مجسمھ . میمانست و احیانا، بھ شیوه شرقي، بھ یك طرف تمایل داشت

ي، پیكرھا را طوري میساختند كھ مستقیما بھ جلو بنگرند، و در نمایش بدن بھ قدري در سازان مصر
قرینھ سازي مبالغھ میورزیدند كھ اگر خطي از میان چھره رو بھ پایین كشیده میشد، تمام بدن بھ دو 

  . بخش كامال مساوي تقسیم میگردید

ن جامعھ و خشكي سنن اجتماعي بھ نام دارد، شاید بھ علت سكو)) جبھھ نمایي((این خاصیت، كھ 
در یونان باستان، مجسمھ ورزشكار با آنكھ بفراواني ساختھ میشد، بندرت . وجود آمد و دوام آورد

اساسا ھیچ ورزشكاري حق تدارك تصویر یا . ویژگیھاي چھره یك ورزشكار معین را نمایش میداد
. گانھ اصلي بھ مقام قھرماني میرسید تندیس شخص خود را نداشت، مگر آنگاه كھ در ھمھ مسابقات پنج

میتوان گفت كھ یونان ھم، مانند مصر و سایر كشورھاي قدیم، در نخستین مراحل تكامل، بھ اقتضاي 
سكون جامعھ و قیود دیني، مجسمھ سازي را از پیشرفت بازداشت و پیكرھا را بھ تصنیع و یكنواختي 

  . كشانید
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و دیگري دوشیزه ))) كوروس(((بود، یكي جوان دو موضوع سخت مطلوب پیكرتراشان یونان 
  ))). كوره(

پاي چپ را اندكي بھ پیش میگذاشت، : جوان معموال بھ ھیئتي برھنھ و با قیافھاي آرام نمایش داده میشد
دوشیزه، با ; دستھا را از پھلوھا میآویخت یا اندكي از بدن دور نگاه میداشت، مشتھاي او بستھ بود
یكرد و با دست قیافھاي نجیب، گیسواني مرتب، و جامھاي سنگین، با یك دست جامھ خود را جمع م

) كوروس(تاریخنویسان، تا این اواخر، مجسمھ این جوانان . دیگر ھدایایي بھ خدایان عرضھ میداشت
در )) تخت آپولون((، ))آپولون سونیون((، ))آپولون تنئا((را بھ آپولون نسبت میدادند مخصوصا 

كھ )) شوازول گوفیھ((در موزه بریتانیا، و آپولون معروف بھ )) آپولون سترنگفورد((آموكالي، 
ولي، بھ احتمال زیاد، اینھا مجسمھ  - م ساختھ اند  ھاي سده پنجم ق رومیان از روي یكي از مجسمھ

تندیس دوشیزه، حداقل بھ دیده مردان، زیباتر از تندیس . ھایي براي مقابر ھستند ورزشكاران یا مجسمھ
برخي از . ین دوشیزه جلب نظر میكندھاي پرچ بدن الغر و دلپذیر و چھره متبسم و جامھ. جوان است

تندیسھاي دوشیزه، منجملھ تندیسي كھ در موزه آتن موجود است، از آثار ھنري درجھ اول بھ شمار 
در  .استنام میدھیم، شاھكاري مسلم )) دوشیزھاي از خیوس((یكي از آنھا، كھ ما بھ آن . میروند

ھاي آپولون منعكس  تندیسھاي دوشیزه، از خشونت و تصنع مصري و سادگي دوریك، كھ در مجسمھ
م، دست بھ ابتكار یا احیانا احیاي موضوعي  آرخرموس، پیكرتراش سده ششم ق. شدھاند، اثري نیست

دیس دوشیزه، ساختن تندیسھایي بھ نام تازه زد، بھ این معنا كھ، در مقابل ساختن تندیس جوان یا تن
ھاي  ھاي پیروزي، كھ بعدا در ھنر مسیحي بھ صورت مجسمھ مجسمھ. را رواج داد)) پیروزي((

  ، ))پیروزي دلوس((مانند : فرشتگان در آمدند، فراوانند
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اخیرا در نزدیكي میلتوس مجسمھ ھایي . ساموتراكھ)) پیروزي بالدار((، و ))پیروزي پایونیوس((
ھا كھ براي معبد  این مجسمھ. نمودار زنان با دامنھاي چیندار و در حالت نشستھ بھ دست آمده است

   .نیستندبرانخیداي ساختھ شدھاند، خشن و بیروحند، ولي، در عین حال، فاقد گیرایي 

پلیني . ھایي بھ وجود آمده است نقشھاي برجستھ یوناني چندان قدمت دارند كھ درباره منشا آنھا افسانھ
پس س. گفتھ است، دختركي از مردم كورنت روي سایھ پیكر عاشقش كھ بر دیوار افتاده بود نقشي كشید

ھاي  پدر او بھ نام بوتادس، كھ بھ سفالگري اشتغال داشت، از آن نقش قالبي برداشت و از آن نمونھ
  . متعدد ساخت

 520در . ھاي كامل مورد استفاده قرار گرفت بدین طریق، نقش برجستھ پدید آمد و بیش از مجسمھ
اكنون این نقش یكي از نفایس . م، آریستوكلس نقشي برجستھ از آریستیون ساخت و در مقبره او نھاد ق

  . موجود در موزه آتن است

چون تقریبا ھمیشھ نقوش برجستھ را رنگآمیزي میكردند، مجسمھ سازي، نقوش برجستھ، و نقاشي 
ھنرھایي بھ ھم پیوستھ بودند، و ھر سھ در معماري مورد استفاده قرار گرفتند، و ھنرمندان بسیاري در 

معابد، بعضي از قسمتھاي نقوش برجستھ را رنگآمیزي میكردند، در . ھر چھار شكل مھارت داشتند
از نقاشي یوناني آثار مستقل چنداني وجود . ولي قسمت اعظم آنھا را بھ رنگ طبیعي باقي میگذاشتند
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ندارد، ولي از بیانات شاعران میتوان دریافت كھ در زمان آناكرئون، با رنگھایي آمیختھ با موم مذاب، 
  . نقاشي یوناني پس از ھنرھاي دیگر بھ وجود آمد، و بعد از آنھا از میان رفت. نددیوارنگاري میكرد

ھیچ ھنر یوناني، جز معماري، در قرن ششم تعالي نیافت، در صورتي كھ فلسفھ و شعر یونان در 
شاید اشراف زمان، كھ ھنوز روستایي و نسبتا فقیر بودند، درست از . ھمان دوره بھ بلوغ خود رسید

ن حمایت نمیكردند، و شاید بازرگانان ھنوز ثروتشان آن قدر زیاد نشده بود كھ بھ سلیقھ و ذوق ھنرمندا
با این حال، ھمھ ھنرھا در عصر دیكتاتورھا بھ حركت درآمدند، و مخصوصا آتن در . عالي گرایند

ي در اواخر این دوره، سستي و خشك. زمان پیسیستراتوس و ھیپیاس از این لحاظ سخت پیشرفت كرد
مجسمھ سازان كمكم در نقوش خود پاھا . نقض شد)) جبھھ نمایي((مجسمھ سازي از بین رفت و اصل 

ھا روح و نشاط  را در حال حركت نشان دادند، دستھا را در حاالت گوناگون مجسم ساختند، بھ چھره
یح بدن و بخشیدند، و بدن را بھ اشكال مختلف جلوھگر كردند، كھ بیانگر مطالعات بیشتر در كار تشر

ھاي ایستاي سنگي، در تاریخ یونان  این تحول مجسمھ سازي، یعني پویاگردانیدن مجسمھ. حركات بود
یكي از موفقیتھاي بزرگ )) جبھھ نمایي((در حقیقت، فرار از شیوه مصري . اھمیت بسزایي دارد

ھنر یوناني اصیل زیرا، بر اثر آن، نفوذ ھنري مصر آسیایي از میان رفت، و . یوناني بھ شمار میرود
  . پدید آمد
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در طول دوران عتیق از عصر آگاممنون تا . علم معماري، بكندي، از زمان ھجوم قوم رواج یافت
عمارات بھ شكل مكعب . ترپاندروس مردم موكناي اصول ساختماني خود را بھ یونان انتقال دادند

و سر ستونھا ; فراوان بھ كار میرفتدر داخل و خارج عمارت، ستونھاي ; مستطیل ساختھ میشد
بعدا معماري موكناي، كھ ظاھرا فقط جنبھ دنیوي داشت و براي قصرھا و . چارگوش و ساده بودند

. ھا بھ كار میرفت تدریجا بھ صورت معماري كالسیك یونان، كھ كامال ھیئتي دیني دارد، درآمد خانھ
شد، زیرا بتدریج از قدرت حكومت سلطنتي  بارگاه وسیع دربار موكناي كمكم بھ معبد شھري تبدیل

كاستھ شد و دموكراسي پدید آمد و یونانیان براي تجلیل خداي شھر، كھ بھ عنوان نماینده شھر مورد 
  . پرستش بود، خود را نیازمند معبد یافتند

از در مرحلھ بعد كھ معابد را . نخستین معابد یونان، بھ سبب فقر جامعھ، از چوب و آجر ساختھ میشد
از این رو، . سنگ ساختند، سبك پیشین كھ مخصوص ساختمانھاي چوبي بود ھمچنان محفوظ ماند

ھر چھ ثروت و . ستون مارپیچ یونیایي را میتوان گلي دانست كھ روي قطعھاي چوب كنده شده است
م، كھ راه تجارت  ق 660سیادت یونانیان زیادتر شد، بیشتر بر مصرف سنگ افزود، و پس از سال 

قبل از قرن . نان بھ مصر باز شد، ساختمانھاي سنگي بسرعت جاي ساختمانھاي چوبي را گرفتندیو
، سنگ مرمر براي تزیینات، 580ششم، سنگ آھك مورد توجھ یونانیان قرار گرفت، و در حدود سال 

  . سپس براي نماي عمارتھا، و باالخره براي تمام بناي معبدھا بھ كار رفت

سبك دوریك، سبك یونیایي، و سرانجام سبك كورنتي در قرن : ري بھ وجود آمددر یونان سھ سبك معما
چون قسمت داخلي معبد بھ خدایان و خدمتگزارانش اختصاص داشت و مراسم پرستش در . چھارم

خارج از معبد صورت میگرفت، در ھر سھ سبك معماري، توجھ زیادي بھ نماي بیروني معابد مبذول 
  . میداشتند
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موافق سبك . از انتخاب زمیني مرتفع، پي گذاري میكردند و ستونھا را باال میبردندمعماران، پس 
دوریك، ستونھا در قسمت باال كمي باریك میشدند و بھ شكل درخت در میآمدند، و از این لحاظ سبك 

اما ستون دوري ظاھرا نسبت بھ ارتفاعش خیلي . ھاي كرتي و موكنایي تفاوت داشت دوریك با شیوه
  . بر فراز ستون دوري، یك سرستون ساده، ولي درشت قرار میگرفت. و حجیم بودسنگین 

احتماال ستونبندي ساختمانھاي مصري قدیم، كھ در دیرالبحري و بني حسن بھ نظر میرسند، در سبك 
در سبك یونیایي، ستونھا . دوریك موثر افتادند، چنانكھ سبك یونیایي از معماري آسیایي الھام گرفت

. سرستون سبك یونیایي نیز با سرستون دوري فرق داشت. نازكتر از ستونھاي دوریك بودند بلندتر و
بر روي ھم، سبك یونیایي از سبكھاي معماري حتیھا و آشوریھا و اقوام دیگر آسیایي الھام گرفت، اما، 

یك در عین حال، نمایشگر ظرافت و عالقھ قوم یونیایي بھ ریزه كاري بود، بدان سان كھ سبك دور
مجسمھ سازي، ادبیات، موسیقي، و طرز . خشونت و قدرت زیاد و سادگي قوم دوري را میرسانید

قوم یونیایي، مانند قوم دوري، با سنگ . رفتار و لباس این اقوام ھم، مانند معماري آنھا، یكسان نبود
ماري اما معماري دوري، مانند ریاضیات، دقیق و خشك است، در حالي كھ مع. عمارت میساختند

یكي مذكر ; یكي شیوھاي شمالي یا نوردیك است، و دیگري شیوھاي شرقي. یونیایي شاعرانھ است
  . است، دیگري مونث

سنگھاي بزرگي كھ . معماري یوناني، بھ وسیلھ ستونھا، ھم زیبایي میآفرید و ھم عمارت را حفظ میكرد
سرستونھا را بھ یكدیگر پیوند میدادند، در سبك دوریك جلوھاي ساده داشتند، ولي در سبك یونیایي 

. ستفاده میشددر قرن پنجم، در ساختمانھا، از ھر دو سبك یونیایي و دوریك ا. مركب از سھ میرسید
. مجسمھ سازان، در مثلثھاي واقع در زیر سقف عمارات، نقوش برجستھ بسیار زیبا و جذابي میساختند

در . پشت بام، مفروش از آجرھاي كاشي رنگین و، بھ نوبھ خود، زیبا بود و آبروھاي زیبایي داشت
، و روي دیوارھا و ھر در میان ستونھا. معابد، معماري بھ حد اشباع از مجسمھ سازي بھره میگرفت

تمام یا قسمتي از عمارت بھ وسیلھ نقاشان رنگین و منقش . جاي مناسب دیگر، مجسمھ بھ چشم میخورد
محتمال، بیشتر زیبایي آثار ھنري یونان از آنجاست كھ بھ مرور زمان از شدت رنگھا كاستھ . میشد

ھاي امروزي نیز، از ھمین لحاظ، شاید روزي نقاشی. است، و تصاویر بھ صورتھاي طبیعتر درآمدھاند
این دو سبك رقیب، در قرن ششم عظمت یافتند و در قرن پنجم بھ درجھ كمال ! زیبایي بیشتري بیابند

سبك یونیك در . رسیدند و، از لحاظ جغرافیایي، كشور یونان را بھ دو بخش غیرمساوي تقسیم كردند
. ھ جزیره یونان و نواحي باختري رایج شدنواحي آسیایي و نواحي اطراف اژه، و سبك دوریك در شب

معبد آرتمیس در افسوس، معبد ھرا در ساموس، و معبد برانخیداي در نزدیكي میلتوس از شاھكارھاي 
ھایي  سبك یونیك در سده ششم ھستند ولي از ساختمانھاي سبك یونیك پیش از جنگ ماراتون فقط ویرانھ

م و سیسیل از آثار سبك دوریك در سده ششم بھ شمار برخي از معابد كھن پائستو. باقي مانده است
با نقشھ سپینتاروس، معمار كورنت، در دلفي  512 -  548از معبد عظیمي كھ بین سالھاي . میروند

بر اثر زلزلھ فرو ریخت و مجددا  373این بنا در سال . ساختھ شده، آثار مختصري باقي مانده است
در آتن . كھ پاوسانیاس از یونان بازدید كرد، ھنوز برپا بود مطابق نقشھ قدیمش بازسازي شد و موقعي

، پیسیستراتوس، بر اساس ھمین سبك، معبد زئوس را در 530سبك دوریك رواج داشت، و تقریبا در 
كھ ایرانیان یونیا را گرفتند، صدھا تن از ھنرمندان  546پس از سال . دشت مقابل آكروپولیس بنا نھاد

در پایان این قرن، معماران آتني ھر . كردند و سبك یونیك را در آتن رواج دادندیونیا بھ آتیك مھاجرت 
  . دو سبك را مورد استفاده قرار دادند و زمینھ دوره پریكلس را آماده ساختند
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در میان یونانیان اصال بھ معناي بستگي بھ موسایھا یا موزھا یعني ) موسیكھ)) (موسیقي((كلمھ 
آكادمي افالطون را موسیون یعني موزه، كھ امروزه بر مخزن آثار فرھنگي اطالق . ن ھنر استاالھگا

بھ ھمین دلیل، . میشود، مینامیدند، زیرا بھ فعالیتھاي فرھنگي كھ مورد توجھ خدایان ھنر بود میپرداخت
موزه ((، حوزه اسكندریھ را، كھ در حقیقت دانشگاھي براي پژوھشھاي ادبي و علمي بھ شمار میرفت

  . میخواندند)) اسكندریھ

مثال در آركادیا، . موسیقي در میان یونانیان ھمان اندازه رواج داشت كھ امروزه در نزد ما رایج است
تمام مردان آزاده تا سي سالگي بھ تحصیل موسیقي میپرداختند، و ھر كسي حداقل یك ساز مینواخت، و 

یونانیان بھ اشعار لطیفي كھ ھمراه نغمھ چنگ . میشدكسي كھ نمیتوانست آواز بخواند بیذوق محسوب 
شعر ((، یا بھ اصطالح امروزیھا ))شعر چنگي((كسي كھ . میگفتند)) شعر چنگي((ترنم میكردند 

ھاي موسیقي تنظیم میكرد و خود، آن را بھ آواز  ، میساخت، آن را براساس یكي از دستگاه))بزمي
تعلیم و تربیت و . ر ادبي یوناني جدا از موسیقي وجود نداشتقبل از قرن ششم تقریبا ھیچ اث. میخواند

ادبیات و دین و جنگ، ھمھ آمیختھ با موسیقي بودند، آھنگھاي جنگي در تربیت نظامي نقش عمدھاي 
در قرن ھشتم موسیقي . ایفا میكردند، و تقریبا آموزش ھمھ دانشھا بھ میانجي شعر صورت میگرفت

  . دھا آھنگ و دستگاه بھ بار آوردیوناني بھ كمال خود رسید و ص

ني تا زمان آلكیبیادس در آتن . آالت موسیقي ساده و مثل امروز شامل ابزارھاي زھي و بادي بودند
ھاي ني زن  اما آلكیبیادس ني زدن را بھ ریشخند گرفت و متعرض شد كھ گونھ. بسیار مورد توجھ بود

نان آتني از آن رو گرداندند و اعالم داشتند كھ پس، جوا. بھ ھنگام ني زدن بھ شكلي مضحك در میآید
ني ساده یا اولوس داراي دو تا ! چون مردم بئوسي بھتر از آنان میزنند، ني زني كاري عامیانھ است

  . ھفت سوراخ بود

یا بم مینامیدند و در دست راست خود )) نر((بعضي از ني زنھا دو ني بھ كار میبردند كھ یكي را ني 
یونانیان . یا زیر مینامیدند و در دست چپ نگاه میداشتند)) ماده((و دیگري را ني  نگاه میداشتند،

ھمچنین با پیوستن چند ني . كیسھاي بھ ني آویختند و بدان وسیلھ ني كیسھ دار را بھ وجود آوردند
و و نیز انتھاي آن را گشاد كردند . ساختند)) ني پان((مدرج، سازي موسوم بھ سورینكس یا ني لبك یا 

بھ گفتھ پاوسانیاس، آواي ني . جاھاي انگشتان را بستند و بدین وسیلھ دست بھ اختراع شیپور زدند
ولي اولترایداي، . آوایي حزن آور بھ شمار میرفت و براي مرثیھ خواني و نوحھ سرایي استعمال میشد

یا مضراب سازھاي زھي با انگشت . یونان ظاھرا نوحھ سرایي نمیكردند)) دختران ني زن((یعني 
  . نواختھ میشد، و آرشھ مرسوم نبود

  . ھمچنین نوعي عود و چنگي مشابھ گیتار داشتند كھ بھ ھنگام خواندن شعر بھ كار میبردند

گفتھاند كھ ھرمس و آپولون و . یونانیان داستانھاي عجیبي راجع بھ موسیقي دوستي خدایان پرداختھاند
چنگ خود را از روي نیھاي مارسواس، كاھن معبد االھھ  آپولون. آتنھ آالت موسیقي را اختراع كردند

. كوبلھ، اختراع كرد، و این افسانھ میرساند كھ در تاریخ موسیقي، چنگ بیش از ني اھمیت یافت
: داستانھاي دیگري درباره موسیقیدانان قدیم و سازندگان آالت موسیقي زبانزد یونانیان است

لینوس، معلم ; ي از گامھاي موسیقي را اختراع كرد، برخ730اولومپوس، شاگرد مارسواس، در 
اورفئوس، كاھن معبد . ھراكلس، نتھاي موسیقي یوناني و بعضي از نواھاي موسیقي را بھ وجود آورد

شاگردش موسایوس آواز را براي آدمیان موھبتي خوشایند ; دیونوسوس، كارھاي عمدھاي انجام داد
ھا چنین بر  از این گونھ افسانھ. سیقي صاحب كرامت بودنداین استادان ھمگي در حوزه مو - میدانست 

   .استمیآید كھ موسیقي یوناني از لیدیا و فروگیا و تراكیا گرفتھ شده 
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مثال در تعظیم دیونوسوس و آپولون و . سرود و آواز تقریبا در تمام شئون زندگي یونانیان راه داشت
، و براي ))انكومیا((ھر خداي دیگر، سرودھا و آھنگھایي میساختند، و براي متمولین، مدایحي بھ نام 

ھمچنین آھنگھایي بھ . میسرودند)) سرود پیروزي((یا )) اپینیكیا((ورزشكاران فاتح، سرودھایي بھ نام 
، براي غذا ))ترنوي((، و ))الگیاي((، ))ھومنایوي((، ))تیكاارو((، ))سكولیا((، ))سومپوسیاكا((نام 

چوپانان . خوردن، باده نوشیدن، عشق ورزیدن، زناشویي، سوگواري، و خاك سپاري تنظیم میكردند
، تاك نشانھا آوازھایي بھ نام ))لیتوئرسس((، دروگران آھنگھایي بھ نام ))بوكولیكا((آوازھایي بھ نام 

. داشتند)) الینوي((، و بافندگان سرودھایي بھ نام ))ایولوي((ن آوازھایي بھ نام ، ریسندگا))اپیلنیا((
ھایي كھ البتھ مانند اشعار  مانند مردم ساده ما، در خانھ و مھماني و كوچھ و خیابان نیز بھ ترنم ترانھ

سمي در جریان اعصار پیاپي، موسیقي عامیانھ و موسیقي ر. نبود، میپرداختند)) ادبي((سیمونیدس 
  . پایاپاي یكدیگر پیش رفتند

ھمسرایي براي یونانیان از ارزش . در نظر یونانیان، عالیترین وجھ موسیقي، ھمسرایي یا حراره بود
. فلسفي و عاطفي عمیقي، كھ انسان كنوني براي كنسرتو و سمفوني قایل است، برخوردار بود

گاه گاه . حاضران را بھ شور میافكندندھاي ھمسرایان در جشنھاي درو، پیروزي، و مراسم دیگر  دستھ
معموال . ھاي ھمسرایان برپا میشد در شھرھا، بھ ھزینھ صاحبان مكنت، مسابقات بزرگي براي دستھ

ھاي ھمسرا، بھ وسیلھ ھنرشناسان، بر اشعار و آھنگھاي زیبا دست مییافتند و مدتھا براي مسابقھ  دستھ
كلیساي یونان در زمان حاضر، كسي منفردا سرود  ھا، بھ شیوه در این مسابقھ. تمرین میكردند

قرنھا گذشت تا یونانیان موسیقي سازي را با آواز . نمیخواند، و خوانندگي با نوازندگي ھمراه نبود
بھ این ترتیب، . از صداي خوانندگان باالتر یا پایینتر بود 5/1این موسیقي معموال . ھمراه كردند

  . یدا كرد و بھ عواملي مانند ھماھنگي و كونترپوان نزدیك شدموسیقي یوناني رفتھ رفتھ تكامل پ

یونانیان  .استرقص وقتي كھ بھ كمال خود رسید، با آواز موسیقي كنوني ما از رقص گرفتھ شده 
لوكیانوس چون نتوانست منشا رقص را در زمین بیابد، . درقص را ھمانند موسیقي گرامي میداشتن

  . كوشید كھ رقص را بازتاب حركات منظم اختران بشمارد

ھومر میگفت كھ دایدالوس محض رقص آردیانھ صحنھاي ساخت، و در طي جنگ تروا رقاصي 
ب، ھیچ نامدار موسوم بھ مریونس ھمواره، و حتي در میدان كارزار، بھ رقص میپرداخت، و بدین سب

بھ نظر افالطون، رقص زاده شوقي طبیعي است براي ابراز شخصیت . نیزھاي بھ او اصابت نمیكرد
  . با حركات بدن

سقراط . ارسطو بر آن بود كھ رقص حركاتي است موزون براي نمایش امیال و صفات و افعال انساني
ھمھ اندامھاي بدن صحت  معقتد بود كھ رقص بھ; خود را با رقصیدن سرگرم میكرد و آن را میستود

  . میبخشد البتھ او بھ رقصھاي خاص یوناني نظر داشتھ است

برخي از وجوه رقص یوناني محرك تمایالت . رقص یوناني با رقصھاي ما غربیان فرق بسیار دارد
اما، برخالف رقصھاي دونفري امروزي، براي ھماغوشي مرد و زن صورت نمیگیرد . جنسي است

رقصھاي . ، مانند رقصھاي شرقي، دست و بازو را بھ اندازه پا بھ كار میاندازدفعالیتي ھنري است و
از . رقص نام بردھاند 200نویسندگان قدیم از . ھا و سرودھاي آنان، فراوان بودند یوناني، ھمانند ترانھ

رقصھاي ورزشي، مثل رقصھاي . این جملھاند رقصھاي دیني، مثل رقصھاي اسرار دیونوسوسي
رقصھاي جنگي، مثل رقص پورھیخھ كھ جزو مشقھاي ; در جشن جوانان عریان اسپارتيگومنوپدیا 

رقصھاي تشریفاتي سنگین، مثل رقص ھوپورخما كھ در ضمن آن ; نظامي بھ نونھاالن آموختھ میشد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



از اینھا گذشتھ، مردم بھ مناسبت حوادث . دو دستھ بھ طور ھماھنگ بھ خواندن و رقصیدن میپرداختند
  . و اجتماعي، بھ رقصھاي گروھي گوناگون اشتغال میورزیدندمھم طبیعي 

ھمھ این ھنرھاي زیبا، یعني شعر بزمي، آواز، موسیقي سازي، و رقص، در یونان قدیم با ھم ارتباط 
پس، شعر از موسیقي جدا . نزدیك داشتند، اما از قرن ھفتم بھ بعد كم كم بھ تخصص و استقالل گراییدند

  . شد

آرخیلوخوس كھ اشعار بزمي را بدون موسیقي میخواند، پیشاھنگ دوره انحطاطي درازي است كھ 
رقصھاي گروھي ھم تجزیھ شدند، بھ این معني . شعر را بھ یك فرشتھ بال شكستھ خاموش مبدل كرد

لوكیانوس اعالم داشت . كھ از آن پس آواز گروھي بدون رقص صورت میگرفت، و رقص بدون آواز
. این ورزش سخت، نفس را بھ تنگي میاندازد و در نتیجھ بھ آواز خواندن آسیب میرساند كھ رقص،

ھمچنین موسیقي نوازاني بھ وجود آمدند كھ آواز نمیخواندند و با اجراي قطعات زیبایي كھ بسرعت 
س بعضي از موسیقیدانان معروف، از قبیل آمویبیو. اجرا میكردند، مورد استقبال مردم قرار میگرفتند

آواز خوان و چنگ نواز، ھر بار كھ ھنر خود را بھ مردم عرضھ میداشتند، معادل شش ھزار دالر 
  !. ولي البتھ طي ھمھ نسلھا از افتخار گرسنگي برخوردار بودھاند. میگرفتند

در یونان كھن، بزرگترین شھرت نصیب كساني میشد كھ در چند ھنر مھارت داشتند و ماھرانھ 
ھنرھاي مركب اینان شاید . وھي بسازند و ساز بنوازند و بھ تنظیم رقص پردازندمیتوانستند آواز گر

از این زمره باید ترپاندروس، آریون، . بمراتب بیش از اپراھا و اركسترھاي امروزي ھماھنگي داشت
یونانیان راجع بھ او ; معروفترین این ھنرمندان آریون است. آلكمان، و ستسیخوروس را نام برد

میگویند كھ چون از تاراس رھسپار كورنت شد، مالحان پولش را سرقت كردند و بھ : دارندافسانھاي 
یا باید با كارد كشتھ شود و یا در : او گفتند كھ دو راه در پیش دارد، و باید یكي از آن دو را برگزیند

میان امواج ولي در . آریون براي آخرین بار سرودي خواند و خود را بھ دریا انداخت. دریا غرق گردد
این ھنرمند در اواخر سده ھفتم . سوار شد و بھ ساحل رسید) كھ شاید چنگ او باشد(بر پشت یك ماھي 

در شھرھاي گوناگون، مخصوصا كورنت، خوانندگان ناآزموده را تربیت كرد و دستھ ھمسرایان پنجاه 
ھ افتخار مالزمین موضوع آوازھاي او معموال آالم و مرگ دیونوسوس بود، و ب. نفري ترتیب داد

بدین شیوه، بنیاد نمایش . افسانھاي این خدا، شركت كنندگان در مراسم معموال بھ ھیئت بز در میآمدند
  . تراژدي نھاده شد

  آغاز نمایش  -5

قرن ششم، كھ در بسیاري از سرزمینھا قرني برجستھ است، از لحاظ ھنر نمایش اھمیت فوق العاده 
  . دارد

در این قرن، زمینھ نمایش یوناني فراھم آمد، حال آنكھ انسان قبل از این قرن از نمایش صامت 
  . جلوتر نرفتھ و بھ نمایش ناطق نرسیده بود) پانتومیم(

در این . برخاست) فالیسیسم(بھ گفتھ ارسطو، نمایش كمدي از مراسم مربوط بھ پرستش آلت رجولیت 
ت را بھ عنوان نشانھاي مقدس از نیروي بارآوري طبیعت حمل مراسم، تندیس بزرگي از آلت رجولی

این . میكردند وبراي خدایان باروري و زایش، مخصوصا دیونوسوس، سرودھاي گروھي میخواندند
این بود كھ، با ) كھ بعدا معني عیاشي بھ خود گرفت(ھدف نھایي كوموس . مراسم را كوموس میگفتند

در طي این مراسم، قیود . رت آورند و بھ باروري برانگیزندتجسم روابط جنسي، خاك را بر سر غی
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مردمي كھ در مراسم شركت میكردند، دم بز و نیز آلت . اجتماعي بھ طور موقت كنار گذاشتھ میشد
بعدا این لباس در . رجولیت بزرگي كھ از چرم سرخ ساختھ میشد، بھ لباس مخصوص خود میبستند

فان، نمایشنامھ نویس آتني، ھم آن را در نمایشھاي خود داخل نمایشھاي كمیك متداول شد، و آریستو
دلقكان، تا قرن پنجم در امپراطوري روم غربي، و تا پایان كار امپراطوري روم شرقي، در خطھ . كرد

. بیزانس، عالمت آلت عالوه بر ارائھ عالیم جنسي، رقص فضیحت بار كورداكس نیز اجرا میشد
ناشي شد و تا زمان مناندروس جنبھ جنسي قوي داشت و بیش از ھر  كمدي كھن یوناني از این مراسم

  . چیز، عشق و زناشویي و وصال را مورد بحث قرار میداد

م، شخصي بھ نام سوساریون در نزدیكي شھر سیراكوز آن مراسم را  ق 560اول بار در حدود سال 
از سیسیل بھ پلوپونز و سپس این گونھ نمایش . دگرگون كرد و نمایش كمدي غیر جنسي بھ وجود آورد

پس از یك قرن، . بھ آتیك راه یافت، و نمایش دھندگان سیار و نمایش دوستان محلي از آن تقلید كردند
بھ بعد در جشنھا  465چنانكھ ارسطو نوشتھ است، شھرھا نمایش كمدي جدید را جدي گرفتند و از 

  . مورد استفاده قرار دادند

كلمھ تراژدي بھ . ھاي ھمسرایان در مراسم دیونوسوس سرچشمھ گرفت نمایش تراژدي از نمایش دستھ
مراسم . از آنجا پیدا شد كھ نقش پردازان آن مراسم بھ ھیئت بز در میآمدند)) سرود بز((معني 

دیونوسوس، تا زمان اوریپید، اساسا مضحك بود، و چنانكھ ارسطو میگوید، مدتي طول كشید تا نمایش 
مسلما عوامل بسیار در ظھور تراژدي . میك بیرون آمد و استقالل یافتتراژدي از خالل قطعات ك

از جملھ، پرستش مردگان و تجسم برخي از حوادث خدایان، مانند تولد زئوس، ازدواج ; دخالت داشتند
زئوس با ھرا، مصایب دمتر و پرسفونھ، و از اینھا مھمتر، در پلوپونز و آتیك، مرگ و رستاخیز 

نمایشھا را بھ یوناني درومنا میگفتند كھ بھ معني ماوقع یا رویداد است، و كلمھ  این گونھ. دیونوسوس
نمایش تراژدي در نواحي متعدد پدید آمد، منجملھ در سیكوئون . درام بھ معني نمایش از آن مشتق شد

 كھ تا عصر كلیستنس، بھ یاد آالم آدراستوس، شاه باستاني آن دیار، سرودھاي گروھي میخواندند و در
كھ معني واژه تراژدي است، در ابتدا )) سرود بز((شاید . ایكاریا كھ بزي را نثار دیونوسوس میكردند

  . مناجاتي در مورد این خدا بوده است

در آتن، نمایشھاي كمدي و تراژدي جزو مراسم جشن دیونوسوس بود و، تحت ریاست كاھنان آن خدا، 
مجسمھ . اجرا میشد)) ھنرمندان دیونوسوسي((اني بھ نام در تماشاخانھاي بھ نام او، و بھ توسط بازیگر

دیونوسوس را بھ تماشاخانھ میآوردند و در برابر صحنھ میگذاشتند تا او نیز از تماشاي نمایش لذت 
  . برد

پیش از شروع نمایش، حیواني را براي خدا قرباني میكردند، و صحنھ بھ صورت معبدي مقدس در 
  . میآمد

. طایي از كسي سر میزد، او را بھ عنوان ناقض قوانین دیني بھ مجازات میرساندنداگر در تماشاخانھ خ
ھمان طور كھ تراژدي در جشن دیونوسوس اھمیت داشت، كمدي فعالیت اصلي جشن لنایا كھ آن ھم بھ 

بر روي ھم، نمایش یوناني در اصل، ھمانند نمایش دینیي كھ . دیونوسوس مربوط بود بھ شمار میرفت
اي قرون وسطي برگزار میكردند، بھ موضوع آالم و مرگ موجودات آسماني میپرداخت، كاتولیكھ

. ھاي یوناني را پیش كشید ولي بعدا، بھ پایمردي شاعران، موضوع عذاب و مرگ قھرمانان افسانھ
نمایش یوناني با جو دیني خود، مردم را . كمدي، فرد را دیگران، از حدت تلخي فرد تماشاگر میكاست

  . میكرد، و این است یكي از علل تفوق آن بر نمایش پیشرفتھ انگلیس در عصر الیزابتمسحور 
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بازیگران را . ھمسرایي، كھ آریون و سایرین بھ وجود آوردند، تا عھد اوریپید محور نمایشھا بود
میخواندند، زیرا قسمت اعظم فعالیت آنھا رقص و ھمراه با آواز بود، و در مواقعي، این )) رقاص((
براي آنكھ نمایش از عھده بیان روابط متقابل انسانھا برآید، ضرورت . زیگران معلم رقص نیز بودندبا

این نكتھ را یكي از رقاصان . داشت كھ یك تن در برابر دستھ ھمسرایان قرار گیرد و با آن مقابلھ كند
  . نامدار بھ نام تسپیس دریافت

تسپیس كھ با مراسم دیني . زدیك مگارا و الئوسیسوي از مردم ایكاریا بود، و ایكاریا شھري است ن
دیونوسوس در مگارا و نمایشھاي دیني دمتر و پرسفونھ و دیونوسوس در الئوسیس آشنایي نزدیك 

داشت و نقشھاي گوناگون را ماھرانھ بازي میكرد، در حین رقص، ظاھرا براي خودنمایي، از دستھ 
در نتیجھ، رفتھ رفتھ، در صحنھ نمایش، میان او و دستھ . ھمسرایان دور میشد و منفردا آواز میخواند
سولون از مشاھده یكي از نمایشھاي او سخت ناراحت شد . ھمسرایان گفتگو البتھ بھ آواز در میگرفت

و نمایش را وسیلھاي جدید براي فریب مردم، و مخالف اخالق شمرد چنانكھ دیگران ھم، در ادوار 
پیسیستراتوس نظري بازتر داشت و در جشن . وارد ساختھاند دیگر، ھمین اتھامات را بر نمایش

، تسپیس در این مسابقھ نمایشنویسي 534در . دیونوسوس مسابقاتي میان نمایشنامھ نویسان برپا كرد
 160سپس این ھنر بسرعت پیش رفت، بھ طوري كھ در طي نسل بعد خوئریلوس توانست . پیروز شد

از تسپیس، وقتي اشیل و آتن از جنگ ساالمیس فاتحانھ برگشتند، پنجاه سال بعد . نمایشنامھ بنویسد
  . زمینھ براي آغاز تاریخ درخشان نمایش در یونان فراھم آمد

VI  - نظري بھ گذشتھ  

اگر بھ این تمدن عظیمي كھ در صفحات گذشتھ طرح كلي آن ذكر شد پس بنگریم، در خواھیم یافت كھ 
نظري اجمالي بھ آنچھ رفت، نشان میدھد كھ . ایرانیان جنگیدند یونانیان براي چھ در ماراتون در برابر

ناحیھ اژه، مانند كندوي زنبور، از یونانیان جنگجوي و چابك و نوآوري كھ با سرسختي در ھر بندري 
مستقر میشوند و اقتصاد خود را از مرحلھ كشتكاري تا مراحل صنعت و تجارت كامل میبخشند و 

شگفت آور است كھ این فرھنگ جدید . ي بھ وجود میآورند، ماالمال استادبیات و فلسفھ و ھنري عال
م زمینھ  قرن ششم ق. چگونھ چنین سریع و پردامنھ پراكنده شد و بھ دوران بلوغ خود رسید

  . دستاوردھاي قرن پنجم را فراھم آورد

ي، فعالیت ھا، مانند شعر رزمي و بزمي، آزادي عموم دوره آغازین این تمدن، در برخي از زمینھ
زیرا در پایان قرن ششم، . حتي بنیاد دموكراسي را ھم باید در این دوره بیابیم. فكري زنان، است

  . دیكتاتورھا چنان یونانیان را بھ نظم آوردند كھ براي آزادي آمادگي یافتند

ع ھنوز ھیچ اجتما. اصل حكومت مردم بر مردم كھ در یونان پدید آمد، در جھان امري بیسابقھ بود
این احساس . بزرگي جرئت آن نداشت كھ بدون وجود پادشاه، حیات سیاسي را امكانپذیر بداند

یونانیان، بھ بركت آزادي، در ; غرورانگیز استقالل فردي و جمعي، انگیزه تمام فعالیتھا در یونان شد
مانند امروز، بخش البتھ در آن زمان، . ھنر و ادب و علم و فلسفھ بھ پیشرفتھاي باور نكردني نایل آمدند

ھا دل خوش كرده بود و از این راه خاطر خود را تسال  اعظم جامعھ بھ خرافات و كرامات و افسانھ
با این حال، زندگي یونانیان بر نظام دنیوي خردمندانھاي استوار بود، و سیاست و قانون و ادب . میداد

  . و علم از تحمیالت روحانیان بر كنار ماند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



علم، كھ تقریبا ھیچ سابقھاي ; جود انسان و تن و جان را با مقوالت طبیعي تبیین كردفلسفھ كمكم علم و
و اقلیتي از ; اقلیدس تنظیم گردید)) اصول ھندسھ((; نداشت، براي نخستین بار پایھ گذاري شد

  رھایشگران جامعھ، روشني و نظم و صداقت فكري را آرمان خود شمردند 
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