
 فصل دھم

  

  كشمكش براي كسب آزادي

I  - ماراتون  

در زمان سلطنت داریوش و خشیارشا و اردشیر درازدست، : ((ھرودوت، مورخ یوناني، میگوید
ملت یونان میبایست جریمھ پیشرفت خود را .)) یونان بیش از بیست نسل گذشتھ متحمل بدبختي شد

چون از ھر طرف بسط مییافت، ناچار میبایست دیر یا زود با نیروي قوي پنجھاي روبرو . میپرداخت
   .شود

ھاي تجارتي را از ساحل خاوري اسپانیا تا دورترین  یونانیان، كھ بھ دریانوردي گرایش داشتند، جاده
ھاي دریایي اروپایي، كھ از یونان و ایتالیا و سیسیل رو بھ شرق  این راه. بنادر دریاي سیاه بسط دادند

ھاي ھندوستان  یعني راه میرفتند، پیوستھ بھ طور روزافزوني با خطوط زمیني و دریایي مشرق زمین،
و ایران و فنیقیھ، رقابت میكردند و این رقابت ناچار بھ جنگھایي انجامید، مانند جنگھاي الده، 

در این . ماراتون، پالتایا، ھیمرا، موكالھ، ائورومدون، گرانیكوس، ایسوس، آربال، كاناي، و زاما
و نقل دریایي ارزانتر از حمل و نقل  زمینھ، غربیان بر شرقیان پیروز شدند، زیرا از یك طرف حمل

زمیني است، و از طرف دیگر تقریبا قانون عمومي تاریخ این است كھ اقوام خشن شمالي بر اقوام 
  . راحت طلب و ھنر دوست جنوبي فایق میآیند

، داریوش اول، پادشاه ایران، از تنگھ بوسفور گذشت، سكوتیا را اشغال كرد، و بھ طرف 512در سال 
ھنگام بازگشت او بھ پایتخت خود، قلمرو او، شامل . پیش رفت و تراكیا و مقدونیھ را گرفتباختر 

ایران، افغانستان، شمال ھندوستان، تركستان، بین النھرین، شمال عربستان، مصر، قبرس، فلسطین، 
ھ این بزرگترین امپراطوریي بود ك. سوریھ، آسیاي صغیر، قسمت خاوري اژه، تراكیا و مقدونیھ بود

. تا آن زمان بھ وجود آمده بود، و دامنھ آن چنان وسعت گرفت كھ باالخره فاتح آتي خود را برانگیخت
در سال . تنھا كشوري كھ در خارج حیطھ سیاسي و تجارتي این امپراطوري قرار داشت، یونان بود

ولي، در . انست، داریوش جز یونیا، ھیچ یك از نواحي یونان را نمیشناخت و از آتنیان چیزي نمید510
ایراني در ) حاكم(نزد ساتراپ . م، جبار آتني، ھیپیاس، كھ بر اثر انقالب آتن خلع شد ق 506حدود 

ساردیس رفت، از او خواست كھ بھ وي كمك كند، آتیك را بھ او بازگرداند، و او را تحت حمایت 
  . حكومت ایران قرار دھد

شھرھاي . ان را بیش از پیش متوجھ یونان كرد، واقعھ دیگري ایرانی500عالوه بر این، در سال 
ناگھان بھ عزل ساتراپھاي . یوناني آسیاي صغیر، كھ قریب نیم قرن تحت حكومت ایران اداره میشدند

آریستاگوراس كھ از مردم میلتوس بود، بھ . ایراني خود پرداختند و استقالل خود را اعالم داشتند
از آنجا بھ آتن، كھ مادر بسیاري از . ي توفیقي نیافتاسپارت رفت و از آن دولت كمك خواست، ول

شھرھاي یونیا بھ شمار میرفت، شتافت و بھ قدري تقاضایش را با مھارت بھ میان گذاشت كھ آتنیھا 
در طي این ماجرا، مردم شھرھاي یونیا، با شدتي . بیست كشتي براي تقویت شورشیان فرستادند

ھر شھر سركش مستقال دست بھ تجھیز . مل میكردنددیوانھوار، كھ مخصوص یونانیان است، ع
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سپاه شھر میلتوس دلیرانھ، ولي بیخردانھ، بھ . سپاھیان خود زد و فرماندھي براي خود برگزید
سپس شورشیان یونیایي، بر اثر . ساردیس حملھ برد و آن را بھ آتش كشید و تبدیل بھ تل خاكستر كرد

اما جنگجویان ساموس مخفیانھ با ساتراپ ایراني ھمدست . نداتحاد، بر نیروي دریایي متحدي دست یافت
، كھ نیروي دریایي ایران در الده با نیروي یونیاییھا برخورد كرد، پنجاه كشتي 494شدند و در 

قواي یونیاییھا . ساموس بدون جنگ بھ راه خود رفتند و چندین كشتي دیگر از آنھا پیروي كردند
یي ھرگز نتوانست از عواقب این ضربات مادي و روحي رھایي شكست فاحشي خورد، و تمدن یونیا

پس از آن، ایرانیان شھر میلتوس را محاصره و اشغال كردند، افراد ذكور آن را بھ قتل رسانیدند، . یابد
اطفال و زنان را بھ اسارت بردند، و آن شھر بزرگ را طوري بھ باد غارت گرفتند كھ بھ صورت 

در نتیجھ، حكومت ایراني بار دیگر در سرتاسر یونیا برقرار . تي درآمدشھر بسیار كوچك و كم اھمی
پس، نیروي . شد و داریوش، كھ از دخالت آتنیھا عصباني شده بود، تصمیم گرفت یونان را تسخیر كند

شھر كوچك آتن، ھمراه با نیروي شھرھاي وابستھ بھ آن، با امپراطوري ایران، كھ صد بار قویتر از 
  . رو شد آن بود، رو بھ

، نیروي دریایي ایران با ششصد كشتي جنگي، بھ فرماندھي داتیس، از ساموس بھ دریاي 491در سال 
در راه خود براي مطیع ساختن جزایر سیكالد توقف كرد و سپس با دویست ھزار تن بھ . اژه تاخت

بھ آتیك ائوبویا پس از كشمكش مختصري تسلیم شد، و ایرانیان از خلیج گذشتند و . ساحل ائوبویا رسید
زیرا، بھ توصیھ ھیپیاس، میخواستند، در آن دشت وسیع، . رسیدند و نزدیك دشت ماراتون خیمھ زدند

  . سوار نظام خود را كھ سخت قویتر از سوار نظام یونانیان بود، بھ كار گمارند

چطور امكان داشت . جنگي شكست نخورده، و پیشرفت امپراطوري ایران ھرگز متوقف نشده بود
. چك و پراكنده كھ با وحدت بیگانھ بود، بتواند جلوي سیل ارتش مشرق زمین را بگیردملتي كو

اسپارت، با بیمیلي، . شھرھاي شمال یونان میل نداشتند در برابر چنین دشمن قوي پنجھاي مبارزه كنند
  . خود را آماده میكرد

در آتن، . ماراتون فرستادشھر كوچك پالتایا بسرعت آماده شد و عده زیادي از اھالي را اجبارا بھ 
وقتي كھ . ھا عبور داد و بھ میدان جنگ رسانید میلتیادس بردگان را آزاد كرد و ھمراه آزادگان از كوه

دو سپاه با ھم روبرو شدند، یونانیان قریب بیست ھزار مرد جنگي داشتند، در حالي كھ شمار سپاه 
یر بودند، ولي در جنگ تن بھ تن كار آزموده ایرانیان دل. ایرانیان احتماال بھ صد ھزار تن میرسید

یونانیان با نظم و انضباط و جرئت . ھاي دفاع و حملھ جمعي یونانیان آشنایي نداشتند نبودند و با شیوه
دست بھ جنگ زدند و فرماندھي سپاه را بھ ده سردار محول كردند و مقرر داشتند كھ ھر كدام بنوبت 

اما سرداران دھگانھ بزودي بھ این كار حماقتآمیز پي . گیرند یك روز مقام فرماندھي را بر عھده
. پس، یكي از آنان، بھ نام آریستیدس، اختیارات خود را بھ سردار دیگر، میلتیادس، واگذاشت. بردند

در نتیجھ، ارتش كوچك یونان، بھ فرماندھي این سردار پردل، بر . دیگران نیز از او پیروي كردند
اگر شھادت یونانیان در این . ت سختي وارد ساخت كھ در تاریخ نظیر نداردسپاه عظیم ایراني شكس

یوناني نابود  192تن ایراني از بین رفتند، ولي فقط  6400باره صحیح باشد، در جنگ ماراتون، 
ھنگامي كھ اسپارتیان بھ میدان جنگ رسیدند، جنگ پایان یافتھ بود، و اسپارتیان از تاخیر خود . شدند

  . كردند و بھ ستایش فاتحین پرداختند اظھار تاسف

II - آریستیدس و تمیستوكلس  
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زندگي سیاسي میلتیادس، و ھمچنین آریستیدس، بخوبي نشان میدھد كھ چگونھ جامعھ یوناني جامع 
میلتیادس، بر اثر ستایش مردم یونان، . مردم نجیب و آرمانگراي، و مردم كلبي مسلك و ستم پیشھ بود

چون . تور داد تا مردم آتن ھفتاد كشتي را، زیر فرماندھي او، آماده جنگ كنندبھ غرور افتاد و دس
معادل (كشتیھا حاضر شد، میلتیادس آنھا را بھ پاروس برد و از اھالي شھر خواست كھ یكصد تالنت 

چون این خبر بھ آتن رسید، آتنیھا او را . بپردازند تا از قتل عام ایمن مانند) دالر امریكایي 000،600
اندكي بعد، میلتیادس مرد، . جریمھ كردند) یعني نصف آن مبلغ(فرا خواندند و بھ پرداخت پنجاه تالنت 

  . و پسرش كیمون، كھ بعدا رقیب پریكلس شد، جریمھ را پرداخت

آریستیدس، مردي كھ در ماراتون میلتیادس را بھ مقام سپھساالري رسانید، از لحاظ طرز زندگي بھ یك 
وقتي كھ در یكي از ; ملقب كردند)) عادل((، بھ طوري كھ مردم او را بھ لقب انحرافناپذیر بود

نمایشھاي اشیل، بازیگران كلمات زیر را میخواندند، ھمھ حضار رو بھ آریستیدس كردند و او را تجسم 
  : مضمون شعر چنین بود. زنده بیان شاعر دانستند

و داراي ھدفي است و از اعماق وجود خود، ا. وي فقط در ظاھر دادگر نیست، بلكھ براستي چنین است
  . فرزانگي و خردمندي را میرویاند

یونانیان، چون اردوگاه ایرانیان را در ماراتون تصرف كردند و ذخایر نفیسي در چادرھا یافتند، 
آریستیدس را بھ حفظ آن گماشتند، و او، بھ طوري كھ مشھور است، خود چیزي برنداشت و دیگران 

پس از جنگ، حكومت آتن از مردم خواست كھ ساالنھ مبلغي براي . شت آن بازداشترا ھم از بردا
دفاع عمومي بھ خزانھ دلوس بپردازند، و تعیین مبلغي را كھ باید پرداختھ شود بھ آریستیدس واگذاشت، 

با . با وجود اینھا، آریستیدس حكومت مردم را نمیپسندید. و ھیچ كس اعتراضي بھ تصمیم او نكرد
نس كھ از مروجین دموكراسي آتن بود دوستي نزدیك داشت، ولي معتقد بود كھ رفیقش بھ حد كلیست

كافي از دموكراسي بھ مردم نصیب داده است، و ھر گونھ اختیارات دیگري كھ بھ مجلس مردم داده 
آریستیدس ھر جا سواستفادھاي میدید، پرده از . شود سبب فساد دستگاه اداري و بي نظمي خواھد شد

حزب دموكرات، بھ رھبري تمیستوكلس، براي دفع . از این رو، دشمنان زیاد پیدا كرد. بر میداشت آن
، 482پس، در . این وسیلھ، تبعید بود. او، از وسیلھاي كھ كلیستنس كرارا بھ كار برده بود، سود جست

. بعید شدتنھا شخصي كھ در تاریخ آتن معروفیت و در عین حال شرافت داشت، در اوج شھرت خود، ت
معروف است كھ چون از مردم خواستھ شد كھ درباره تبعید او راي دھند، یك تن آتني بیسواد، كھ 

آریستیدس را نمیشناخت، ندانستھ نزد او رفت و خواستار شد كھ از طرف او رایي موافق تبعید 
آریستیدس موافق  آنگاه از مرد بیسواد پرسید كھ چرا با تبعید. آریستیدس چنان كرد. آریستیدس بنویسد

پس از !)) مینامند، خستھ شدھام< عادل>از بس شنیدھام كھ مردم او را : ((است، و جواب گرفت كھ
آنكھ آتنیان راي بھ تبعید آریستیدس دادند، وي اظھار داشت كھ امیدوار است ھرگز مردم آتن او را بھ 

  . یاد نیاورند

ورداري بھ بي پروایي و تندروي میگراییدند و مورخان اعتراف میكنند كھ بزرگان آتن عموما در كش
تمیستوكلس ھم مانند آلكیبیادس مردي بسیار الیق و، بھ قول توسیدید كھ پیوستھ . بھ خطر میافتادند

وي، مانند میلتیادس، آتن را نجات داد، . طریق اعتدال را میپیموده است، شایستھ تمجید فوق العاده است
توانست امپراطوري وسیعي را شكست بدھد، ولي بر شھوت خود  .ولي نتوانست خود را نجات دھد

وي بھ راھنماییھایي كھ براي اصالح رفتار و : ((چنانكھ پلوتارك میگوید. براي كسب مقام پیروز نشد
اخالقش بھ عمل میآمد، و بھ تعلیماتي كھ براي ارتكاب كارھاي خوشایند بھ او داده میشد، ھیچ گاه اعتنا 

ي تقویت اندیشھ میگفتند، و یا براي حسن تدبیر پیشنھاد میكردند، توجھ میكرد و ولي برا. نمیكرد
بدبختانھ، تمیستوكلس و آریستیدس، ھر دو، بھ دختري از . اطمینان داشت كھ طبعا آماده تعالي است
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مردم كئوس بھ نام ستسیالئوس دل دادند و دیر زماني با یكدیگر دشمني كردند، در حالي كھ جمالي كھ 
با اینھمھ، تمیستوكلس، با دوراندیشي و نیروي عظیم . بب این دشمن شده بود، چندان دوامي نیاوردمس

از ; خود، زمینھ پیروزي یونانیان را در جنگ ساالمیس، یعني بزرگترین جنگ یونان، ھموار كرد
را  آتنیھا 482بھ بعد، شروع بھ طرح نقشھ و بناي بندرگاه جدیدي در پیرایئوس كرد، و در  493

واداشت كھ مبلغي را كھ از معادن نقره الئوریون عایدي داشتند، براي ساختن یكصد كشتي جنگي 
  . باید دانست كھ بدون نیروي دریایي آتن، مقاومت در مقابل خشیارشا امكان نداشت. صرف كنند

III  -  خشیارشا  

، ھر دو، افرادي پدر و فرزند. م درگذشت، و خشیارشاي اول بھ سلطنت رسید ق 485داریوش در 
الیق و با فرھنگ بودند، و اگر تصور كنیم كھ جنگ یونانیان و ایرانیان مبارزه ملتي متمدن با ملتي 

داریوش قبل از اشغال یونان قاصداني بھ آتن و اسپارت . وحشي است، دچار اشتباه بزرگي شدھایم
ولي ھر دو شھر . ب تسلیم دارندفرستاد و از آنھا خواست كھ بھ نشانھ اطاعت، بھ قاصدان او خاك و آ

اسپارتیان این واقعھ را، مطابق عقاید خرافي خود، بھ فال بد گرفتند، از كرده خود . قاصدان را كشتند
كھ نقض یكي از اصول روابط بین المللي بود پشیمان، و خواستار شدند كھ دو نفر از اھالي شھر بھ 

. بھ مجازاتي كھ پادشاه بزرگ شایستھ میداند تن در دھند نزد پادشاه ایران روند و خود را تسلیم دارند و
ھاي قدیمي و توانگر بودند، داوطلبانھ نزد  دو تن بھ نام سپرتیاس و بولیس، كھ متعلق بھ خانواده

  . خشیارشا رفتند و خود را آماده مرگ معرفي كردند

اضر نیست، مثل خشیارشا با عظمت روحي راستین جواب داد كھ وي ح: ((ھرودوت چنین میگوید
چون او . اسپارتیان، با كشتن فرستادگان، مقرراتي را كھ باید ھمھ مردمان رعایت كنند، زیرپا گذارد

خشیارشا با تاني، .)) اسپارتیان را براي چنین رفتاري سرزنش كرده است، خود مرتكب آن نمیشود
مدت چھار سال از ھمھ . داختولي پیگیرانھ، بھ فراھم آوردن مقدمات دومین حملھ ایران بھ یونان پر

  . باالخره آماده حركت شد 481استانھاي كشور خود مھمات و سپاه خواست و در سال 

بھ گفتھ ھرودوت، اردوي . شاید تا قبل از عصر حاضر چنان لشكركشي عظیمي سابقھ نداشتھ است
آن، شامل خشیارشا مركب بود از دو میلیون و ششصد و چھل و یك ھزار جنگجو و عدھاي معادل 

ھرودوت از سر مبالغھ میگوید كھ اگر قشون . مھندس، غالم، بازرگان، ماموران تھیھ آذوقھ، و فواحش
البتھ این اردوي بزرگ، اقوام گوناگون مانند پارسیان، مادھا، ! خشیارشا از رودخانھ فورا خشك میشد

، مردم كولخیس، سكوتیا، پایونیا، بابلیھا، افغانھا، ھندیھا، بلخیھا، سغدیھا، سكاھا، آشوریھا، ارمنیھا
موسیا، پافالگونیا، فروگیا، تسالیا، لوكري، بوئسي، لیدیا، تراكیا، آیولیا، یونیا، كاریا و كیلیكیا، قبرس، 
فنیقیھ، سوریھ، عربستان، مصر، حبشھ، و لیبي را در بر میگرفت و بھ پیادگان، اسب سواران، ارابھ 

عدھاي . كشتي داشت منقسم میشد 1207یي كھ بھ قول ھرودوت سواران، فیل سواران، و نیروي دریا
ولي . از جاسوسان یوناني در اردوگاه ایران دستگیر شدند، و یكي از سرداران فرمان اعدام آنھا را داد
زیرا . خشیارشا این فرمان را لغو كرد، و آنان را در میان اردوي خود گردش داد و آن وقت آزاد كرد

  . ر یونانیان از بزرگي سپاه او مطلع شوند، بسرعت تسلیم او میشونداطمینان داشت كھ اگ

در آنجا مھندسین مصري و فنیقي پلي، كھ از . ، این سپاه عظیم بھ داردانل رسید480در بھار سال 
 674ھاي ھرودوت اعتماد كنیم،  اگر بھ گفتھ. شاھكارھاي عجیب علم قدیم بھ شمار میرود، ساختند

و ھر كشتي طوري قرار گرفت كھ قسمت جلوي آن بھ طرف . ھ قرار داده شدكشتي در سرتاسر تنگ
  . جریان آب باشد
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پس، كشتیھاي پیاپي را با لنگرھاي سنگین متوقف كردند و با طنابھایي از كنف یا پاپیروس بھ ھم 
بعدا مقداري درخت بریدند و بھ وسیلھ آنھا . بستند، و بدان شیوه یك ساحل را بھ ساحل دیگر پیوستند

این جاده یا پل، در ابتدا و انتھاي . روي كشتیھا جادھاي بھ وجود آوردند و با برگ و خاك پوشاندند
با اینھمھ، بسیاري از . حایلھایي ساختند تا چارپایان از دیدن منظره دریا بھ وحشت نیفتند و رم نكنند

پل مقاومت كافي داشت، و در مدت . چارپایان و حتي سربازان بھ زور تازیانھ از روي پل گذاشتند
یكي از بومیان كھ این منظره را . ندھفت شبانھ روز تمام سپاه و تجھیزات با موفقیت از آن عبور كرد

دید، خشیارشا را زئوس پنداشت و پرسید كھ چرا خداي خدایان براي گرفتن یونان كوچك تن بھ این 
  . ھمھ زحمت میدھد، در حالي كھ میتواند با پدید آوردن یك رعد و برق، این ملت سركش را نابود كند

نیروي دریایي ایران در نزدیكي ساحل . لیا پیش رفتسپاه ایران، از طریق تراكیا، تا مقدونیھ و تسا
كشتیھا، براي آنكھ از طوفانھاي دریاي اژه ایمن مانند، از ترعھاي بھ طول دو . حركت میكرد

گویند كھ اگر این ارتش فقط دو وعده . كیلومتر، كھ در كوه آتوس بھ وسیلھ كارگران كنده شد، گذشتند
تاسوس، براي اینكھ یك روز از خشیارشا . ر قحطي میشدغذا در شھري صرف میكرد، آن شھر دچا

یونانیان شمالي، و . پذیرایي كند، ششصد تالنت نقره، كھ در حدود یك میلیون دالر است، خرج كرد
حتي مرزنشینان آتیك، یا از ترس یا بھ طمع مال، اجازه دادند كھ سپاھیان آنھا بھ انبوه سپاه خشیارشا 

  . ھرھاي پالتایا و تسپیاي آماده جنگیدن شدنددر شمال، فقط ش. بپیوندند

IV -  ساالمیس  

نمیتوان تصور كرد كھ یونانیان جنوبي از نزدیك شدن این سپاه چند زبانھ، كھ مانند بھمن جلو میآمد، 
. مقاومت در برابر این عده، جنون محض بھ شمار میرفت. چھ وحشت و اضطرابي داشتند

ار وفاداري میكردند، نمیتوانستند ارتشي حتي بھ قدر یك دھم ارتش سرزمینھایي كھ ھنوز بھ یونان اظھ
اما، براي نخستین بار، شھر آتن و اسپارت، یكدل و یك فكر، با ھم كار كردند، . خشیارشا فراھم آورند

و نمایندگان آنھا بسرعت بھ شھرھاي پلوپونز رفتند و از آن شھرھا خواستند كھ در ارسال نفرات و 
بیشتر شھرھا در جنگ شركت كردند، ولي آرگوس از كمك امتناع ورزید و ھیچ . زندمھمات شتاب ور

  . وقت ھم از ننگ آن رھایي نیافت

  . آتنیھا نیروي دریایي خود را آماده كردند و براي مقابلھ با نیروي دریایي ایران بھ شمال اعزام داشتند

كند كردن پیشروي خشیارشا، بھ تنگھ اسپارتیھا نیروي كوچكي بھ رھبري شاه خود، لئونیداس، براي 
دو نیروي دریایي، در آرتمیسیون، واقع در ساحل شمالي ائوبویا، با ھم رو بھ رو . ترموپیل فرستادند

  . شدند

ولي مردم . دریاساالران یوناني چون فراواني كشتیھاي دشمن را دیدند، آھنگ عقب نشیني كردند
شھر آنان فرود آیند، براي تمیستوكلس، فرمانده سپاھیان آتني، ائوبویا كھ میترسیدند ایرانیان در سواحل 

فرستادند، مشروط بر اینكھ رھبران یوناني را از ) دالر 000،180معادل (رشوھاي بھ مبلغ سي تالنت 
تمیستوكلس، با ھوشمندي خاص خود، . او ھم این رشوه را میان آنان تقسیم كرد. عقب نشیني باز دارد
ھا، پیامھایي براي یونانیاني كھ در خدمت نیروي دریایي ایران  ھ روي صخرهمالحان را واداشت ك

بودند، حك كنند و از آنان بخواھند كھ یا سپاه ایران را ترك گویند و یا اینكھ علیھ مادر میھن خود، 
ن وي امیدوار بود كھ اگر دریانوردان یوناني این كلمات را ببینند، بھ سود یونانیا. دست بھ جنگ نزنند

و اگر خشیارشا آن را ببیند و بفھمد، بیمناك شود و سربازان یوناني خود را در جنگ ; تحریك شوند
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دو طرف، در دریا، یك روز تمام جنگیدند و شب ھنگام، بدون اینكھ ھیچ طرفي بھ . دخالت ندھد
ھ آفتاي آن وقت، یونانیان بھ آرتمیسیون، و ایرانیھا ب. پیروزي رسیده باشد، دست از جنگ كشیدند

ولي . یونانیان، با توجھ بھ قلت عددي خود، این جنگ بي پیروزي را براي خود فتحي شمردند. رفتند
نیروي دریایي را بھ جنوب ساالمیس فرستادند تا . وقتي كھ اخبار مصیبت ترموپیل بھ گوش آنان رسید

  . پناھگاھي براي آتن فراھم آید

نھترین مقاومت تاریخي، بر اثر خیانت برخي از سپاھیان، در طي این احوال، لئونیداس با وجود دلیرا
عدھاي از مردم تراخیس نھ تنھا راه سري و . مغلوب شد)) ھاي گرم دروازه((در محلي بھ نام 

غیرمستقیم كوھستاني را بھ خشیارشا نشان دادند، بلكھ عمال از آن راه، او را بھ پشت جبھھ اسپارتیان 
ھمھ . دران سیصد خانواده را ھمراه خود برداشتھ بود، ایستادگي ورزیدلئونیداس كھ، پ. ھدایت كردند

و دو تن اسپارتي كھ زنده ماندند، یكي در پالتایا فرو افتاد و مرد، و دیگري . یاران او بھ قتل رسیدند
 300تن، و یونانیان  000،20بھ گفتھ مورخان یوناني، ایرانیان . از شدت خجلت خود را بھ دار آویخت

برو بھ ! اي بیگانھ: ((بر روي قبر قھرمانان یوناني جملھاي بدین مضمون نوشتند. تھ دادندتن كش
ھنگامي كھ ایرانیان در راه .)) اسپارتیان بگو كھ ما براي اطاعت از قوانین آنھا در این مكان خفتھایم

ھ ھر وسیلھ كھ آتن ھمھ موانع پیشروي را از میان بردند، یونانیان اعالم داشتند كھ ھر فرد آتني، ب
پس، بعضي از آتنیان بھ آیگینا و بعضي بھ ساالمیس و بعضي بھ . میتواند، خانواده خود را نجات دھد

با این وصف، جمعي از مردان آتني براي خدمت در ناوگان یونان، كھ از . ترویزن گریختند
; نظره بھ ما میدھدپلوتارك تصویر بسیار موثري از این م. آرتمیسیون باز میگشت، نامنویسي كردند

مینویسد كھ حیوانات اھلي شھر بھ دنبال اربابان خود بھ ساحل میرفتند، و چون صاحبان خود را 
سگ كسانتیپوس، ! میدیدند كھ بر كشتیھا سوار میشوند و آنھا را تنھا میگذارند، فریاد و فغان میكشیدند

ساالمیس رسید و در آنجا از شدت  پدر پریكلس، بھ دریا جست و شناكنان ھمراه كشتي وي رفت تا بھ
براي دریافت غیرت وطني آتنیان، باید بھ یاد آوریم كھ چون یك آتني در مجلس . خستگي جان سپرد

ھاي او  عمومي خواستار تسلیم شد، بیدرنگ بھ قتل رسید، و سپس زنان بھ خانھ او ریختند و زن و بچھ
پس، فرمان . بھ آتن، شھر را خالي از سكنھ دید خشیارشا، بھ ھنگام ورود. را سنگسار كردند و كشتند

  . بھ غارت و آتش زدن آن داد

در برابر آن ; كشتي بود، وارد خلیج ساالمیس شد 1200اندكي بعد، نیروي دریایي ایران، كھ شامل 
اكثر دریاساالران . كشتي یوناني، كھ بھ شیوه یونانیان فرمانده واحدي نداشتند، صف آرایي كردند 300
ني مخالف این مواجھھ خطرناك بودند، اما تمیستوكلس، كھ تصمیم داشت از ھر راه ممكن یونا

كشتیھاي یوناني را بھ میدان عمل بكشاند، دست بھ طرح و اجراي یك نقشھ زد نقشھاي كھ اگر بھ غلبھ 
خشیارشا مطابق این نقشھ، غالم مورد اعتمادي را نزد . ایرانیان میانجامید، بھ قیمت جان او تمام میشد

غالم بھ خشیارشا اطالع داد كھ یونانیان قصد دارند شب ھنگام كشتیھاي خود را از میدان . فرستاد
خشیارشا، بھ . بیرون برند، و ایرانیان با محاصره كردن ناوگان یوناني، میتوانند آن را منھدم كنند

ونانیان مجبور بھ جنگ از این رو، ی. ھاي فرار را بر كشتیھاي یوناني بست اغواي غالم، ھمھ راه
خشیارشا بر تخت خود، در دامنھ كوه آیگالئوس در ساحل آتیك، رو بھ روي ساالمیس نشست و . شدند

بھ تماشاي صحنھ جنگ پرداخت، در حالي كھ نام فرماندھاني را كھ با شجاعت خاص میجنگیدند 
ت در دریانوردي، بر یونانیان از لحاظ استحكام كشتیھا و تاكتیك جنگ و مھار. یادداشت میكرد

از این رو، جنگ دریایي . ایرانیان كھ از لحاظ زبان و تفكر و قومیت دچار تفرقھ بودند تفوق داشتند
كشتي از  40كشتي و مدافعان  200بنا بھ گفتھ دیودوروس، مھاجمان . باالخره بھ نفع یونانیان تمام شد

معدودي از یونانیان ھالك شدند، زیرا . استدست دادند در این باره از ایرانیان خبري بھ ما نرسیده 
. ھمھ آنان شناگران ماھر بودند و، پس از غرق كشتیھایشان، خود را شناكنان بھ ساحل رسانیدند
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باقیمانده ناوگان ایران بھ سوي داردانل گریخت، و تمیستوكلس زیرك بار دیگر غالم خود را بھ نزد 
وكلس یونانیان را از تعقیب ناوگان ایران منصرف كرده خشیارشا فرستاد و بھ او القا كرد كھ تمیست

تن از مردان خود را، بھ فرماندھي ماردونیوس، باقي گذارد، و بقیھ  000،300پس، خشیارشا . است
  . در طول راه، عدھاي از سپاھیانش بر اثر امراضي چون اسھال تلف شدند. را با خود بھ ساردیس برد

 23یعني (ز و ماه و سالي كھ این واقعھ در ساالمیس اتفاق افتاد، بھ ادعاي یونانیان، در ھمان رو
شاید تصادف صرف باشد . یونانیان سیسیل، در ھیمرا، علیھ كارتاژیھا جنگیدند) م ق 480سپتامبر سال 

معلوم . كھ ناگھان یونان، در عین حال، از طرف خاور و باختر مورد حملھ دو دشمن قرار گرفت
بنابر روایتھاي كھن، ھامیلكار، . افریقا ھم جزو طرفداران خشیارشا بودند یا نھ نیست كھ آیا فنیقیھاي

سپاھي، با پانورموس رسید و براي محاصره ھیمرا  000،300كشتي و  3000دریاساالر كارتاژي، با 
. مرد داشت، رو بھ رو گشت 55000در آنجا با گلون، سرداري از مردم سیراكوز، كھ . عازم شد

شیوه سرداران جنگھاي پونیك، از میدان جنگ كناره گرفت و، در حین جنگ براي  ھامیلكار، بھ
پس، خود را در آتش افكند، و . در پایان جنگ، شكست او مسلم شد. خدایان بھ قرباني كردن پرداخت

ھفتاد سال بعد، نوھاش ھیمیلكون، سھ ھزار اسیر یوناني را بھ . در ھمان محل او را بھ خاك سپردند
  . خون نیاي خود قتل عام كردانتقام 

م، رھایي یونان از نفوذ ایران، بر اثر یك رشتھ جنگ زمیني و  ق 479در تابستان سال بعد، یعني 
سپاه ماردونیوس، كھ ایام را بھ استراحت میگذرانید، در نزدیكي پالتایا واقع . دریایي، كامال تحقق یافت
انتظار ساعت سعد  سپاه یوناني، كھ مدت دو ھفتھ در 000،110اما ناگھان . در دشت بئوسي اردو زد

بودند، بھ سرداري پاوسانیاس، پادشاه اسپارت، بھ بزرگترین جنگ زمیني مبادرت ورزیدند و بر سر 
افراد غیر ایراني كھ جزو سپاه ایران جنگ میكردند، چندان رغبتي نداشتند و، از این . ایرانیان ریختند

در نتیجھ، یونانیان چنان . ش گرفتندرو، بھ محض اینكھ تزلزلي در سپاه ایران دیدند، راه فرار پی
تن از دست دادند، در  150پیروزي درخشاني بھ دست آورند كھ، بنا بھ گفتھ مورخان یوناني، فقط 

الھ، یعني مركز یونیا، بین ناوگانھاي موك .رسیدندنفر از سپاھیان ایران بھ قتل  000،260حالي كھ 
در نتیجھ این تصادم، ناوگان ایراني نابود شد و شھرھاي یونیا از زیر . یونان و ایران تصادم روي داد

سلطھ ایران بیرون آمد، و یونانیان دو ناحیھ بسیار مھم داردانل و بوسفور را، كھ ھفتصد سال پیش در 
  . افتندجنگھاي تروا فتح كرده بودند، باز ی

بھ بركت این جنگھا، بقاي اروپا . جنگھاي یونان و ایران بزرگترین واقعھ تاریخ اروپا بھ شمار میآیند
تضمین شد، تمدن غربي توانست، بدون پرداخت خراجھاي طاقت فرسا بھ بیگانگان، حیات اقتصادي 

بدین ترتیب، . وردخود را بگسترد و، بركنار از اوامر سالطین شرقي، نھادھاي سیاسي خود را بپر
یونان، براي نخستین بار، آزمایشي در زمینھ تاسیس جامعھاي آزاد بھ عمل آورد و مدت سھ قرن از 

رازوري رخوت آور مشرق زمین در امان ماند و، براي تجارت خود، آزادي دریاھا را بھ طور كامل 
دریاي مدیترانھ را بھ ناوگان آتني كھ پس از جنگ ساالمیس باقي ماند، ھمھ بنادر . تامین كرد

بازرگاني یونان گشود، و بر اثر گسترش بازرگاني، ثروتي عظیم گرد آمد، و آتنیان عصر پریكلس بھ 
پیروزي یونان كوچك بر شاھنشاھي بزرگ ایران، شور و غرور . فراغت و فرھنگي واال دست یافتند

ي بیسابقھ دست زدند و، پس از یونانیان را تحریك كرد، چندانكھ بھ شكرانھ پیروزي خود بھ كارھای
قرنھا زحمت و فداكاري، باالخره دوره طالیي تاریخ خویش كتاب سوم عصر طالیي جدول 

ھر جا كھ اسم شھري در مقابل اسم شخصي نیامده است، غرض این است كھ آن : گاھشماري تذكر
  . شخص آتني است
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فیثاغورس :  478سیراكوز  ھیرون اول، جبار:  467 -  478پینداروس تبي، شاعر :  478م  ق
تصنیف نمایشنامھ ; پولوگنوتوس، نقاش:  472تاسیس اتحادیھ دلوسي :  477رگیومي، پیكرتراش 

اولین ; شكست ایرانیان در ائورومدون بھ دست كیمون:  468والدت سقراط :  469ایرانیان، اثر اشیل 
نیف نمایشنامھ مخالفان ھفتگانھ تص; باكخولیدس كئوسي، شاعر:  467مسابقھ شعر بین اشیل و سوفكل 

 462زمامداري پریكلس :  431 -  463محاصره ایتومھ ; شورش ھیلوتس:  454 - 464تب، اثر اشیل 
آناگوراس در ; براي داوران حقوق مقرر میشود; افیالتس اعضاي دادگاه عالي آتن را محدود میكند: 

تصنیف پرومتھ در بند، ; اگاسي، فیلسوفامپدوكلس آكر:  460قتل افیالتس ; اخراج كیمون:  461آتن 
  . لشكركشي آتنیان بھ مصر با شكست مواجھ میشود:  454 - 459اثر اشیل 

; بناي معبد زئوس در اولمپیا:  456بناي دیوارھاي طویل ; نمایشنامھ اورستیا، اثر اشیل:  458
بقراط ; الئایي، فیلسوف زنون:  450انتقال خزانھ دلوسي بھ آتن :  454پایونیوس مندھاي، پیكرتراش 

:  448فیلوالئوس تبي، منجم ; كالیماخوس معماري سبك كورنتي را تكمیل میكند; خیوسي، ریاضیدان
:  443لئوكیپوس آبدرایي، فیلسوف :  445بناي پارتنون :  431 -  447صلح كالیاس با ایران 

را بنیاد میگذارند ) لیاایتا(ھرودوت ھالیكارناسوسي، مورخ، بھ مھاجراني كھ مستعمره توري اي 
مورون الئوترایي، ; تصنیف آنتیگونھ، اثر سوفكل:  442گورگیاس لئونتیني، سوفسطایي ; میپیوندند

تصنیف نمایشنامھ آلكستیس اثر اوریپید ; مجسمھ آتنھ پارتنون، اثر فیدیاس:  438پیكرتراش سوفسطایي 
وحدت آتن و كوركورا :  433كورا جنگ میان كورنت و كور:  434 -  435بناي پروپوالیا :  437
 431جنگ پلوپونزي :  404 -  431محاكمھ آسپاسیا، فیدیاس، و آناكساگوراس ; شورش پوتیدایا:  432

تصنیف نمایشنامھ الكترا، اثر ; ھاي مدئا، آندروماخھ، و ھكابھ، اثر اوریپید تصنیف نمایشنامھ:  424 - 
تصنیف ; زمامداري كلئون; مرگ پریكلس:  429محاكمھ پریكلس ; طاعون در آتن:  430سوفكل 

تصنیف نمایشنامھ ھیپولوتوس، اثر ; شورش موتیلنھ: 428نمایشنامھ شھریار اودیپ، اثر سوفكل 
 425پرودیكوس و ھیپیاس، سوفسطایي ; سفارت گورگیاس در آتن:  427مرگ آناكساگوراس ; اوریپید

براسیداس آمفیپولیس را :  424ر آریستوفان تصنیف نمایشنامھ آخارنیاییان، اث; محاصره سفاكتریا: 
كمدي ابرھا، :  423تصنیف كمدي شھسواران، اثر آریستوفان ; میزان توسیدید، مورخ; تسخیر میكند

كمدي زنبوران، اثر :  422زئوكسیس ھراكلیایي و پارھاسیوس افسوسي، نقاش ; اثر آریستوفان
:  420تصنیف كمدي صلح، اثر آریستوفان ; سصلح نیكیا:  421مرگ كلئون و براسیداس ; آریستوفان

:  404 - 420پولوكلیتوس سیكوئوني، پیكرتراش ; ذیمقراطیس آبدرایي، فیلسوف; بقراط كوسي، پزشك
تصنیف نمایشنامھ یون، اثر ; پیروزي اسپارت در مانتینئا:  418لوسیاس، خطیب :  419بناي ارختئوم 

لشكركشي آتنیان بھ :  413 - 415() الكترا، اثر اوریپید  نمایشنامھ; قتل عام در ملوس:  416اوریپید 
تصنیف نمایشنامھ زنان ; مغضوب شدن آلكیبیادس; ھاي ھرمس در ھم شكستن مجسمھ:  415سیراكوز 

تصنیف نمایشنامھ ; شكست آتنیان در سیراكوز:  413تروا، اثر اوریپید كمدي پرندگان، اثر آریستوفان 
شورش گروه :  411صنیف نمایشنامھ ھلنھ و آندرومده، اثر اوریپید ت:  412ایفیگنیا در تاوریس 

تجدید :  410تصنیف كمدیھاي لوسیستراتا و تسموفوریا زوساي، اثر آریستوفان ; ))چھارصد نفري((
تصنیف ; تیموتئوس میلتوسي، شاعر و موسیقیدان:  408پیروزي آلكیبیادس در كوزیكوس ; دموكراسي

; مرگ اوریپید و سوفكل; پیروزي آتن در آرگینوساي:  406وریپید نمایشنامھ اورستس، اثر ا
دیونوسیوس اول، جبار :  367 -  405ھاي باكخاي و ایفیگنیا در آولیس، اثر اوریپید  نمایشنامھ
پایان :  404كمدي غوكان، اثر آریستوفان ; پیروزي اسپارت در آیگوس پوتاموس:  405سیراكوز 

شكست كوروش :  401تجدید دموكراسي :  403در آتن )) سي نفريگروه ((حكومت ; جنگ پلوپونزي
نمایشنامھ اودیپ در كولونوس، اثر ; عقب نشیني ده ھزار نفر ھمراھان گزنوفون; دوم در كوناكسا

  فصل یازدھممحاكمھ و مرگ سقراط :  399سوفكل 
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  پریكلس و دموكراسي 

I  - اعتالي آتن  

دورھاي كھ میان تولد پریكلس و مرگ ارسطو واقع است، چھ در حد خود و چھ از : ((شلي میگوید
.)) لحاظ تاثیري كھ در مقدرات انسان متمدن داشتھ است، بي شك مھمترین دوران تاریخ جھان است
روي آتن، سراسر این دوران را زیر نفوذ و سلطھ خود داشت، زیرا پیشواي نجات یونان بود و از این 

غالب شھرھاي منطقھ اژه او را پیروي و تقویت میكردند، و نیز، پس از پایان جنگ، یونیا دچار فقر و 
تنگدستي شده و اسپارت نیز بر اثر انحالل تجھیزات سپاھي و زیانھاي زلزلھ و شورش دستخوش 

داده بود، ناامني و اخالل شده بود، در صورتي كھ در این ھنگام، بحریھاي كھ تمیستوكلس تشكیل 
چنان قدرتي داشت كھ پیروزیھاي بازرگانیش با فتوحاتي كھ در آرتمیسیون و ساالمیس نصیبش شده 

  . بود برابري میكرد

ولي جنگ یكسره پایان یافتھ بود و كشمكش بین یونان و ایران، از فتح یونیا بھ دست كوروش تا 
م ایرانیان از  ق 479در سال . شكست داریوش سوم بھ دست اسكندر، ھمچنان بتناوب ادامھ داشت

، 468و در سال ; از تراكیا بیرون رانده شدند 475از ناحیھ دریاي سیاه، و در سال  478یونیا، و در 
یمون آتني، ایرانیان را بھ نحوي قاطع در یك ناوگان یوناني، بھ فرماندھي ك ائورومدون،در دھانھ رود 

شھرھاي آسیایي یونان و شھرھاي ناحیھ اژه، براي حراست  477در سال . دریا و خشكي شكست داد
خود در مقابل ایرانیان، بھ رھبري آتن، اتحادیھ دلوسي را تشكیل دادند و بھ صندوق مشتركي كھ در 

پرداختند و چون آتن در عوض اعانھ نقدي كشتي میداد، دلوس در معبد آپولون نھاده شده بود، اعانھ می
بزودي بر اثر قدرت دریایي، متحدین خود را زیر سلطھ گرفت و دیري نگذشت كھ اتحادیھ متساوي 

  . الحقوق، بھ امپراطوري آتن مبدل گشت

حتي (در این روش سیاسي، كھ عظمت امپراطوري را موجب شده بود، ھمھ سیاستمداران آتني 
ھیچ كس چون . بھ تمیستوكلس بي پروا پیوستند) س پرھیزگار، و بعدھا، پریكلس درستكارآریستید

تمیستوكلس سزاوار آن نبود كھ مورد تكریم و بزرگداشت آتن قرار گیرد و ھیچ كس نیز چون او عزم 
ر زماني كھ رھبران یونان در یك جا گرد آمدند تا بھ كساني كھ د. آن نداشت كھ پاداش خود را بستاند

جنگ و در حفظ یونان بیش از دیگران كوشیده بودند، جایزه اول و دوم را بدھند، جملگي نخست بھ نام 
تمیستوكلس بھ مردم آتن فھماند كھ راه وصول بھ اقتدار و . خود و بعد بھ نام تمیستوكلس راي دادند

ز این رھگذر، و ھم او بود كھ ا; عظمت از دریاست نھ از خشكي، و وسیلھ آن تجارت است نھ جنگ
  . مسیر تاریخ یونان را تعیین كرد

وي با ایران باب مذاكره را باز كرد تا جنگ میان دو امپراطوري پیر و جوان را خاتمھ دھد و، بي 
بھ . مانع و رادع، با ممالك آسیایي بھ داد و ستد پردازد و، در نتیجھ رفاه و سعادت آتن را تامین كند

و كودكان آتن، گرداگرد آن شھر دیواري كشیدند و بنادر پیرایئوس و تشویق او مردان، و حتي زنان 
بھ رھبري او، و سپس زیر نظر پریكلس، باراندازھا و انبارھا و . مونوخیا را نیز محصور ساختند

وي . مراكز داد وستد در بندرگاه پیرایئوس بنا، و ھمھ گونھ تسھیالت براي تجارت دریایي فراھم شد
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. ش موجب رشك اسپارت خواھد شد و شاید رقابت میان آنھا بھ جنگ بیانجامدمیدانست كھ این رو
ولي، از آنجا كھ آرزومند سعادت و عظمت آتن بود و بھ نیروي دریایي آن اعتماد داشت، بھ كار خود 

  . ادامھ داد و پیش رفت

ھ ھمان میزان تمیستوكلس مقاصدي عالي و پسندیده داشت، لكن وسایلي كھ در این راه بھ كار میبرد ب
وي با بحریھ نیرومند خود از جزایر سیكالد باج میستاند و گناھي كھ بھ آنان نسبت . پست و ننگین بود

میداد این بود كھ در برابر ایرانیان زود تسلیم شده و قواي نظامي خود را در اختیار خشیارشا 
و . از پرداخت مالیات معاف كردو نیز گفتھاند كھ وي، در ازاي مبلغي رشوه، چند شھر را . گذاردھاند

بھ ھمین گونھ مالحظات تبعیدشدگان را آزاد میساخت و از قراري كھ تیموكرئون میگوید، گاه نیز 
ھنگامي كھ آریستیدس امور مربوط بھ عواید عمومي . رشوه را میگرفت ولي تبعید شده را آزاد نمیكرد

آن كار بودھاند، خزانھ عمومي را مورد  را در دست گرفت، دریافت كھ كساني كھ قبل از وي بر سر
در . دستبرد و اختالس قرار داده بودند و سھم تمیستوكلس نیز در این كار كمتر از دیگران نبوده است

، مردم آتن، كھ از عقاید دور از اخالق وي دچار ترس و وحشت شده بودند، بھ تبعید 471حدود سال 
اندكي بعد، اسپارتھا مداركي بھ . آرگوس توطن جستاو راي دادند و از این روي تمیستوكلس در 

. دست آوردند كھ دخالت تمیستوكلس را در مكاتبات محرمانھ پاوسانیاس نایب السلطنھ اثبات میكرد
اسپارتیھا پاوسانیاس را، بھ جرم روابط خائنانھاي كھ با ایرانیان برقرار كرده بود، از گرسنگي كشتھ 

. سندي فراواني كھ از برفور فرمان توقیف تمیستوكلس صادر شودبودند، و در این ھنگام، با خر
تمیستوكلس بھ كوركورا گریخت ولي در آنجا پناه نیافت و اندك مدتي در اپیروس بھ سر برده، سپس 

و در آنجا، از جانشین خشیارشا مطالبھ پاداش كرد، زیرا بعد از ; پنھاني از راه دریا بھ آسیا رفت
ھاي او دل  اردشیر اول، كھ بھ وعده. ن را از تعقیب ناوگان ایران مانع شده بودجنگ ساالمیس، یونانیا

نھاده بود، بھ امید آنكھ بھ یاري وي بر یونان دست یابد، او را مستشار خویش ساخت و خراج چند 
م، پیش از آنكھ بتواند مقاصد خود  ق 449تمیستوكلس در سال . شھر را بھ نگھداري او اختصاص داد

سالگي و در حالي كھ تحسین و  65اندیشھ آن راحت از او سلب كرده بود، انجام دھد، در سن  را، كھ
  . تنفر مردمان كشورھاي مدیترانھ را بھ سوي خود جلب كرده بود، در شھر ماگنسیا درگذشت

پس از مرگ تمیستوكلس و آریستیدس، رھبري جبھھ دموكراتیك آتن برعھده افیالتس، و رھبري جبھھ 
كار، كھ طرفدار حكومت اولیگارشي یا حكومت عدھاي معدود از نخبگان بود، بر عھده  محافظھ

كیمون فضایل بسیاري داشت كھ تمیستوكلس فاقد آن بود، لكن . كیمون، فرزند میلتیادس، قرار گرفت
از . از ھوشیاري و ذكاوتي كھ در كار سیاست مبناي كفایت و لیاقت است، یكسر بي بھره بود

ھ در شھر میشد خاطري آزرده داشت، و در ھمان حال بھ فرماندھي نیروي دریایي گمارده تحریكاتي ك
سپس با شكوه و جالل . شد و با پیروزي خود در ائورومدون، اساس آزادي یونان را استوار ساخت

بسیار بھ آتن بازگشت، ولي، چون صلح با اسپارت را توصیھ میكرد، ناگھان محبوبیت خود را از 
مجلس با اكراه تمام رضا داد كھ وي قسمتي از نیروي نظامي آتن را بھ ایتومھ رھبري، و  .دست داد

شورشي یاري كند، ولي اسپارتیان، حتي در ھنگام ) ھیلوتس(سپاه اسپارت را در سركوبي اسیران 
آوردن ھدایا و تحف، بر آتنیان بدگمان بودند، و چنان آشكارا سوظن خود را ظاھر میساختند كھ 

در سال . یان كیمون با خشم و آزردگي بھ آتن بازگشتند و كیمون نیز خود خوار و بي آبرو شدسپاھ
، بھ تحریك پریكلس، مردم آتن او را طرد و تبعید كردند و، پس از سقوط او، جبھھ اولیگارشیك، 461

ھھ كھ طرفدار حكومت عدھاي معدود بود، چنان بي منزلت شد كھ تا دو نسل بعد حكومت در دست جب
و یا، بنابر شایعات، (چھار سال بعد، پریكلس، كھ از كرده خود پشیمان شده بود . دموكراتیك باقي ماند

، موجبات بازگشت او را فراھم ساخت، و سرانجام )چون بھ الپینیكھ، خواھر كیمون، دلباختھ بود
  . كیمون، در یك نبرد دریایي در قبرس، بھ مرگي پرافتخار درگذشت
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ره رھبر جبھھ دموكراتیك در این زمان، بھ نحو شگفتي، اندك است، ھر چند كھ آگاھي ما دربا
این مرد كھ افیالتس نام داشت، فقیر، ولي . فعالیتھاي وي نقطھ عطفي در تاریخ آتن بھ شمار میرود

ھاي كھ محبوبیت عامھ  جبھ. و در گیرودار اختالفات سیاسي آتن دیري زنده نماند; فسادناپذیر بود
  ر اثر جنگ، تقویت داشت، ب

تقسیمات طبقاتي بین افراد آزاد موقتا فراموش شده و پیروزي آزادیبخش ساالمیس بھ دست سپاھیاني 
كھ زیر نفوذ اشراف قرار داشتند، حاصل نشده بود، بلكھ بحریھاي كھ از شھرنشینان نسبتا فقیر تشكیل 

جبھھ اولیگارشیك . ي دست یافتھ بودشده و اختیار آن بھ دست طبقھ متوسط بازرگان بود، بدان پیروز
را كھ وابستھ آن جبھھ بود، بھ حد اعالي قدرت برساند و ) دادگاه عالي آتن(میكوشید كھ آریوپاگوس 

افیالتس نیز، در برابر اقدامات آنان، سناي كھنسال را . بدان وسیلھ منافع و امتیازات خود را حفظ كند
جمعي از اعضاي آن را بھ تبھكاري متھم ساخت و برخي را بھ قتل  .دادبشدت مورد حملھ قرار 

رسانید، و مجلس عوام را بر آن داشت كھ تقریبا ھمھ اختیاراتي را كھ دادگاه عالي تا بدان ھنگام دارا 
انتقال وظایف : ((ار این سیاست اساسي را میستاید و میگویدبعدھا ارسطوي محافظھ ك. بود، لغو كند

قضایي، از سنا بھ مجلس عوام، فواید بسیار در بر داشت، زیرا فساد در میان عدھاي معدود زودتر و 
ولي محافظھ كاران آن زمان در برابر این جریان .)) آسانتر نفوذ میتواند كرد تا در میان جمعي كثیر

، بھ دست یكي از عمال جبھھ 461تس، كھ بھ ھیچ وجھ تطمیع نمیشد، در سال افیال. آرام نماندند
اولیگارشیك بھ قتل رسید و رھبري جبھھ دموكراتیك، كھ امري بس خطیر بود، بر عھده پریكلس 

  . اشرافي قرار گرفت

II - پریكلس   

این مرد كھ در پرشكوھترین ادوار تاریخي آتن بر قواي مادي و معنوي آن حاكم بود، سھ سالي پس از 
پدرش، كسانتیپوس، در جنگ ساالمیس شركت داشت، و در جنگ موكالھ . جنگ ماراتون بھ دنیا آمد

نواده مادرش، آگاریست، . فرمانده بحریھ آتن بود و تنگھ داردانل را باز بھ تصرف یونان درآورد
بنابراین، پریكلس از سوي مادر بھ خاندان قدیمي آلكمایونیداي بستگي . كلیستنس اصالح طلب بود

چون ھنگام والدت او نزدیك شد، مادرش در خواب دید كھ شیري زاییده : ((پلوتارك مینویسد. داشت
سرش، كھ  ھمھ اعضاي او بھ اندازه بود، جز. است، و چند روز بعد، پریكلس دیده بر جھان گشود

عیبجویانش پیوستھ ھمین سر بیضي شكل او را مورد استھزا قرار .)) قدري دراز و بي تناسب مینمود
پریكلس نزد دامون، بزرگترین موسیقیدان آن عصر، بھ آموختن موسیقي پرداخت و نیز در . میدادند

  ادبیات و 
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در آتن، بھ مجلس درس زنون میرفت و در شمار دوستان و . موسیقي، از پوتوكلیدس تعلیم گرفت
در دوران تكامل فكري خویش، علوم آن عصر را، كھ . شاگردان آناكساگوراس فیلسوف در آمد

ھاي  بسرعت رو بھ توسعھ و كمال نھاده بود، فرا گرفت و در اندیشھ و كشورداري خویش، ھمھ جنبھ
پریكلس، تا آنجا كھ ما میدانیم، . تن اقتصاد، نظام، ادب، ھنر، و فلسفھ را بھ ھم درآمیختتمدن آ

  . كاملترین مردي بود كھ در یونان پا بھ عرصھ وجود نھاد

جبھھ ((پریكلس، چون دریافت كھ جبھھ اولیگارشیك با سیر زمان ھمگام نیست، در آغاز جواني بھ 
با مفھوم مالكیت و جمیع حقوق مربوط )) مردم((آن ھنگام لفظ  در. پیوست) جمعیت آزاد آتن)) (مردم

پریكلس در كلیات و . بدان، بستگي تام داشت، چنانكھ حتي در دوره جفرسن، در امریكا نیز چنین بود
ھاي علمي و فرھنگي را  جزئیات امور سیاسي، با دقت و آمادگي تمام وارد میشد، ھیچ یك از جنبھ

ختصر سخن میگفت و دعایش در حق خود این بود كھ ھرگز بي جا و بي نادیده نمیگرفت، كم و م
حتي شاعران ھجوگو، كھ از وي چندان خشنود نبودند، نیز او را . موقع لب بھ سخن نگشاید

لقب دادند، زیرا تندر و آذرخش فصاحت او را در آتن نظیري نمیشناختند، ولي كلیھ )) اولمپي((
وي عاري از شور و ھیجان بوده و تنھا مردمان روشنفكر را خوش  روایات متفق برآنند كھ سخن گفتن

نفوذ پریكلس تنھا بر اثر ذكاوت و ھوشمندیش نبوده است، بلكھ از درستكاري و صداقت . میآمده است
در وي استعداد آن بود كھ، براي تامین مقاصد دولتي، بھ ارتشا توسل . وي نیز سرچشمھ میگرفتھ

.)) ا از ھر گونھ فساد مبرا، و برتر از آن بود كھ بھ پاداشھاي مالي دل بسپاردیقین((جوید، لكن خود او 
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; تمیستوكلس، در وقت ورود بھ خدمات عمومي، فقیر و بیچیز و بھ ھنگام ترك آن مالدار و غني بود
نكتھاي . اما، از قراري كھ میگویند، پریكلس مقام سیاسي خود را وسیلھ افزایش دارایي خویش نساخت

تا  467شخیص درست آتنیان آن عصر را نشان میدھد، آن است كھ تقریبا سي سال، یعني از كھ ت
; ، پریكلس را پي در پي، فقط با چند فاصلھ كوتاه، بھ عنوان یكي از ده تن فرمانده خود برگزیدند428

ل بھ دست و او، چون در این مقام سابقھ نسبتا ممتد یافتھ بود، نھ تنھا در تشكیالت نظامي برتري كام
آورد، بلكھ توانست مقام فرماندھي كل قوا را در سازمانھاي دولتي بھ باالترین درجھ نفوذ و اقتدار 

آتن، تحت فرمانروایي او، از جمیع فواید دموكراسي و از ھمھ مزایاي آریستوكراسي و . برساند
یستراتوس از حكومت صالح و توجھ بھ دانش و فرھنگ، كھ در عصر پیس. استبداد برخوردار بود

مفاخر آتن بھ شمار میرفت، در این دوره نیز با تدبیر و كیاستي كھ بھ ھمان وحدت و قاطعیت، ادامھ 
بار . و عالوه بر این، موافقت و رضایت كامل شارمندان نیز سال بھ سال تجدید و تامین میشد; داشت

لي اشرافزادگاني كھ از پشتیباني دیگر تاریخ، بھ وسیلھ پریكلس، نشان داد كھ رھبري محتاطانھ و اعتدا
  . مردم برخوردار باشند، براي اجراي اصالحات آزادیخواھانھ شایستھتر است و دوام بیشتري دارد

تمدن یونان ھنگامي بھ اوج عظمت خود رسید كھ دموكراسي بھ حدي رشد كرده بود كھ بدان تنوع و 
  . ات آن را تامین میكردقدرت میبخشید و ادامھ آریستوكراسي نیز انتظامات و ذوقی

در دوره ) دیوان عدالت( ھلیایاھر چند كھ قدرت . اصالحات پریكلس، اقتدار مردم را عمال توسعھ داد
اوران حقوقي داده نمیشد، سولون و كلیستنس و افیالتس افزایش بسیار یافتھ بود، اما چون بھ د

، پریكلس براي ھر روز خدمت در دادگاه مبلغ 451در سال . ثروتمندان بر آن تسلط كامل یافتھ بودند
مقرر داشت و این مبلغ بعدا بھ سھ اوبولوس افزایش یافت كھ ) سنت امریكایي 34برابر (دو اوبولوس 

باید چنین تصور كرد كھ تعیین این مقرري ن. معادل بود با نصف درآمد روزانھ یك نفر آتني آن زمان
ناچیز، موجب تضعیف اساس و فساد اخالق آتن میشد، زیرا اگر چنین میبود، ناچار ھر كشوري كھ بھ 

از قرار معلوم، پریكلس . قضات و محاكم خود حقوق میپردازد، باید سالھا پیش مضمحل شده باشد
براي تكمیل این سخاوت غوغاانگیز، دولت . ودبراي خدمت سربازي نیز مقرري اندكي معین داشتھ ب

را راضي ساخت كھ بھ ھر یك از شارمندان سالیانھ دو اوبولوس بپردازد تا آن را براي ورود بھ 
و بھانھاش این بود كھ این مراسم نباید جزو تجمالت طبقات ; نمایشھا و جشنھاي عمومي مصرف كنند

نویر افكار و پرورش روح باشد و ھمھ كساني كھ حق راي باال و متوسط قرار گیرد، بلكھ باید وسیلھ ت
ولي باید اذعان داشت كھ افالطون و ارسطو و پلوتارك كھ ھر سھ از . دارند از آن برخوردار شوند

محافظھ كاران بودند عقیده داشتند كھ این مقرریھاي ناچیز و اندك، بھ سجایاي اخالقي مردم آتن لطمھ 
  . میزند

افیالتس، پریكلس اختیارات قضایي گوناگوني را كھ در دست آرخونھا و حكام بود، در تعقیب اقدامات 
چنانكھ، از آن پس، تشكیالت استانداري بھ دفتر مكاتبات اداري ; ھاي عمومي محول داشت بھ دادگاه

بیشتر شباھت یافت تا بھ مرجعي كھ سیاست ملك و حل و فصل دعاوي و صدور احكام را در اختیار 
، مقام آرخوني مخصوص طبقات ثروتمند بود، ولي، پس از آن، احراز این 457تا سال . دداشتھ باش

دیري نگذشت كھ پایینترین طبقھ اجتماع نیز، با گزافھ . مقام براي افراد طبقھ سوم نیز ممكن گشت
و اھمیتي كھ این طبقھ ; گویي درباره عایدات خویش، براي احراز مقام آرخوني خود را صالح شمرد

. ھنگام دفاع از آتن بھ دست آورده بود موجب شد كھ سایر طبقات گزافھ گویي آنان را نادیده بگیرنددر 
، پریكلس چندي نیز در جھت مخالف گام برداشت و، از طریق مجلس، حق راي را بھ 451در سال 

ازدواج . كساني اختصاص داد كھ از پدر و مادري آتني و بھ نحو مشروع بھ وجود آمده باشند
ارمندان، با غیر شارمندان قانونا امكان نداشت و مقصود آن بود كھ با بیگانگان زناشویي صورت ش

شاید ھم بیشتر مقصود آن و امپراطوري براي شارمندان ; نگیرد و فرزند نامشروع كمتر بھ وجود آید
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ن قانون ولي دیري نگذشت كھ پریكلس خود، بھ عللي، از محدودیتھایي كھ در ای. غیور آتن حفظ شود
  . پدید آورده بود پشیمان گشت

پریكلس، پس از آنكھ وضع سیاسي خود را استوار ساخت، بھ امور اقتصادي توجھ یافت، زیرا ھر 
و نیز بھترین حكومتھا، اگر مانع آن باشد، زشت ; نوع حكومتي كھ موجد رفاه مردم گردد پسندیده است

مراتي تاسیس كرد و شارمندان تنگدست آتن را وي در سرزمینھاي خارجي مستع. و منفور خواھد بود
. بھ آنجا مھاجرت داد تا بدین وسیلھ از تراكم جمعیتي كھ بر روي منابع قلیل آتیك پدید آمده بود، بكاھد
براي آنكھ بیكاران را بھ كار بگمارد، دولت را، بھ میزاني كھ در یونان بیسابقھ بود، بھ استخدام آنان 

و در پیرایئوس ; ھاي اسلحھ سازي تاسیس كرد كارگاه; یي را توسعھ دادنیروي دریا: مجبور ساخت
براي آنكھ آتن از خطر محاصره زمیني كامال در امان . بازار بزرگي براي مبادلھ غالت بھ وجود آورد

باشد، و نیز، بھ منظور ایجاد كار براي بیكاران، مجلس را بر آن داشت كھ جھت احداث دیوارھایي بھ 
خوانده )) دیوارھاي طویل((این دیوارھا، كھ بنا بود . كیلومتر، مبلغي را اختصاص دھدطول سیزده 

شود، آتن را بھ پیرایئوس و فالروم میپیوست و مقصود از ایجاد آن این بود كھ شھر و بندرھاي آن بھ 
صورت قلعھ محصور و مستحكمي درآید و در ھنگام جنگ فقط بھ دریا راه داشتھ باشد، زیرا كھ 

چون اسپارت غیر محصور نسبت بھ برنامھ . روي دریایي آتن بر دریاھاي مجاور تسلط كامل داشتنی
. حصارسازي آتن بدبین بود، جبھھ اولیگارشیك فرصت یافت كھ دوباره قدرت سیاسي را بھ دست گیرد

ش عوامل مخفي آن جبھھ، اسپارت را بر آن داشتند كھ بر آتیك حملھ ور شود و با استفاده از شور
و جبھھ اولیگارشیك متعھد شد كھ اگر در این كار توفیق ; اولیگارشھا، دموكراسي را از میان بردارد

اسپارت این قرارداد را پذیرفت و، در سال . را با خاك یكسان كند)) دیوارھاي طویل((بھ دست آمد، 
شیك، اقدام بھ ، بدان سوي لشكر كشید و آتنیان را در تاناگرا شكست داد، ولي جبھھ اولیگار457

اسپارتیان با دست تھي بھ پلوپونز بازگشتند و كینھ توزانھ در انتظار فرصت نشستند تا . شورش نكرد
  . رقیب كامیاب خود را، كھ مقام باستاني رھبري یوناني را از دست آنان میگرفت، سركوب كنند

ود را در راه زیبا پریكلس بھ وسوسھ انتقامجویي از اسپارت تسلیم نشد و در عوض ھمھ كوشش خ
بھ امید آنكھ شھر خود را مركز فرھنگ یونان سازد و معابد باستاني را، كھ بھ . ساختن آتن بھ كار برد

دست ایرانیان ویران شده بود، از نو با چنان شكوه و جاللي برپا دارد كھ موجب اعتالي روح ھر یك 
آكروپولیس از ھمھ نبوغ ھنرمندان  از مردم آتن گردد، طرحي تھورآمیز ریخت و براي تزیین بناي

قصد پریكلس آن بود كھ توده بي : ((پلوتارك میگوید. آتني و از تمامي نیروي بیكاران آنجا استفاده كرد
انضباط عامي باید از درآمد عمومي منتفع گردد، ولي نباید در ازاي بیكار نشستن از آن برخوردار 

و ; زیرا در آنجا مورد استفاده نبود و محل امني نداشت; شود و بدین منظور طرحھاي وسیع انتقال یابد
نیز پیشنھاد كرد كھ بخشي از آن، كھ براي دفاع عمومي مورد نیاز بود، بھ مصرف تزیین شھري 

  . برسد كھ پریكلس آن را پایتخت قانوني امپراطوري خیرخواه میدانست

بل قبول بود، حتي اولیگارشھا نیز آن را انتقال صندوق مشترك از دلوس بھ آتن در نظر آتنیان كامال قا
ولي راي دھندگان مخالف آن بودند كھ قسمت عمده این خزانھ بھ آرایش شھر اختصاص یابد ; پذیرفتند

یا وجدانا بدان راضي نمیشدند، یا در دل امید داشتند كھ این پول بھ نحوي مستقیمتر در راه رفع حوایج 
جبھھ اولیگارشیك چنان زیركانھ از این وضع استفاده كردند رھبران . و تامین لذات آنان صرف شود

. كھ، چون ھنگام راي دادن مجلس در این باره نزدیك شد، شكست طرح پریكلس مسلم بھ نظر میرسید
داستان شیریني كھ پلوتارك حكایت كرده است نشان میدھد كھ این رھبر ھوشیار چگونھ وضع را 

وب، قبول میكنم كھ ھزینھ احداث این عمارات بر عھده من بسیار خ((پریكلس گفت : دگرگون ساخت
ھنگامي كھ مخالفان او .)) ھا و حجاریھاي آن نام من ثبت گردد باشد، نھ از كیسھ شما، پس باید بر كتیبھ

این سخن را شنیدند، یا بر اثر حیرتي كھ از مشاھده عظمت روح او بدیشان دست داده بود، یا براي 
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و تا پایان كار، از ھیچ چیز ... خرج كن: ((تخار، ھمگي بھ صداي بلند گفتندرقابت در كسب این اف
ھمچنانكھ كار در حال پیشرفت بود و ھنرمنداني چون فیدیاس و ایكتینوس و منسیكلس، .)) دریغ مدار

ارباب فلسفھ و ادب نیز ; كھ براي تحقق آمال پریكلس میكوشیدند، از حمایت كامل وي برخوردار بودند
و در حالي كھ كشمكشھاي حزبي، در شھرھاي دیگر یونان آن ; وجھ خاص او قرار داشتندمورد ت

زمان، نیروي شارمندان را فرسوده میكرد و علم و ادب رو بھ زوال نھاده بود، در آتن، ثروت 
روزافزون و آزادي دموكراتیك با رھبري ھوشمندانھ و فرھنگي دست بھ دست ھم داده بود تا عصر 

، فیدیاس، آناكساگوراس، و سقراط، براي تماشاي آسپاسیاھنگامي كھ پریكلس، . ید آوردطالیي را پد
نمایشھاي اوریپید، در تئاتر دیونوسوس گرد میآمدند، آتن اوج و وحدت حیات یونان را آشكارا مشاھده 

سیاست، ھنر، علم، فلسفھ، ادب، و دین و اخالق نھ چنانكھ در اوراق تواریخ آمده است، جدا  .میكرد
  . جدا و دور از ھم، بلكھ بھ صورت یك بافت رنگارنگ در ھم آمیختھ تاریخ آن ملت را پدید میآورد

ا عشق پریكلس بین فلسفھ و ھنر در نوسان بود و او خود نیز بسختي میتوانست گفت كھ فیدیاس ر
و شاید بھ آسپاسیا روي نمود تا، میان عقل و زیبایي، حد وسط را ; گرامیتر میدارد یا آناكساگوراس را

. داشتھ است)) شان و منزلتي عظیم((از قراري كھ میگویند، آسپاسیا در نظر وي . اختیار كرده باشد
پلوتارك .)) مون شداین فیلسوف بود كھ پریكلس را بھ اعماق سیاست ملكداري رھن: ((افالطون گوید

نھ تنھا علو ھمت و عفت كالمي كسب كرد كھ از دلقكبازیھاي پست و ((معتقد است كھ آناكساگوراس، 
ریاكارانھ سخنوران مردمفریب فرسنگھا بھ دور بود، بلكھ در سیما و رفتارش چنان متانت و آرامشي 

ھنگامي كھ .)) یتوانست كردپدید آمد كھ، در وقت سخن گفتن، ھیچ حادثھاي گفتارش را پریشان نم
آناكساگوراس آخرین سالھاي عمر خود را طي میكرد، پریكلس سرگرم كارھاي اجتماعي بود و از 

ولي بعد، چون شنید كھ آناكساگوراس در تنگدستي بھ ; مصاحبت آن فیلسوف یكچند بھ دور مانده بود
با  ))نگھداراز بھر تاریكي چراغ : ((سر میبرد، بھ یاري او شتافت و سرزنش فیلسوف را كھ گفت

  . فروتني پذیرفت

تحت تاثیر جاذبھ زنان واقع شده باشد، ) اولمپي(در نظر او، بسختي میتوان باور كرد كھ این قھرمان 
قدرت تسلط بر نفس با حساسیت شدید وي در جدال . ولي در نظر دوم این امر كامال طبیعي مینماید

. بود، و مشقات كار، بي گمان، میل طبیعي مرد بھ مھر و نوازش زن را در وي افزایش داده بود
ھاي ممتازي بود كھ چندي بعد در حیات آتن سھم موثري یافتند، و او خود در  آسپاسیا از زمره فاحشھ

سیا بھ ازدواج، كھ زنان آتن را بھ انزوا میكشید، تن در نداد و، آسپا. پیدایش این گونھ زنان دست داشت
براي آنكھ چون مردان در اعمال و رفتار خود آزاد باشد و دوش بھ دوش آنان در امور فرھنگي 

. شركت جوید، از روابط نامشروع و حتي از آمیزشھاي بي حساب با مردان گوناگون، روگردان نبود
و )) پاي كوچك و برجستھ((دست نداریم، ھر چند كھ نویسندگان قدیم از  درباره زیبایي وي دلیلي در

آریستوفان، كھ دشمن كینھ توز سیاسي . وي سخن گفتھاند)) گیسوي طالیي((و )) صداي نقره مانند((
وي از روسپیان شھر میلتوس است كھ در مگارا : ((پریكلس بود، در وصف آسپاسیا چنین میگوید

این .)) سیس كرده و اكنون تني چند از دختركان خود را بھ آتن آورده استفاحشھ خانھاي مجلل تا
كمدي نویس بزرگ، در نھایت ظرافت و زیركي، چنین اظھار نظر میكند كھ نزاع میان آتن و مگارا، 

كھ بھ جنگ پلوپونز منجر شد، بدان سبب روي داد كھ مردمان مگارا چند تن از زنان آسپاسیا را 
ولي باید در نظر . آسپاسیا، پریكلس را بر آن داشت كھ انتقام او را از آنان بگیرددزدیده بودند، و 

داشت كھ آریستوفان مورخ نیست و سخن او تنھا وقتي شایستھ اعتماد است كھ وي شخصا در آن ذینفع 
  . نباشد

ي بیان ، بھ آتن وارد شد، مدرسھاي براي تعلیم فلسفھ و معان450ھنگامي كھ آسپاسیا، در حدود سال 
دختران . تاسیس و زنان را دلیرانھ بھ شركت در امور اجتماعي و تحصیل علوم عالیھ تشویق كرد
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ھاي شریف بھ مدرسھ او آمدند و شوھراني چند، زنان را براي كسب علوم بھ نزد  بسیاري از خانواده
  . وي بردند

سقراط خود . از آن جملھ بودند پریكلس و سقراط، و شاید آناكساگوراس، اوریپید، آلكیبیادس، و فیدیاس
میگوید كھ فصاحت كالم را از او فرا گرفتھ، و نیز برخي از شایعات بي اساس قدیم نیز كھ حاكي از 

پریكلس در این ھنگام خرسند از آن بود كھ . آنند كھ سیاستمدار، آسپاسیا را از فیلسوف بھ ارث برد
آزادي داده بود تا خود در ازاي آن آزاد باشد، او بھ زن خویش . ھمسرش بھ مرد دیگري دلباختھ است
و زماني كھ پریكلس آسپاسیا را بھ خانھ آورد، او نیز، بھ نوبھ ; و زنش نیز این آزادي را پذیرفتھ بود

وضع كرده  451پریكلس، بھ موجب قانوني كھ خود در سال . خود، براي بار سوم شوھر اختیار كرد
ھ عقد خویش درآورد، زیرا وي در میلتوس زاده شده بود، و اگر بود، نمیتوانست آسپاسیا را رسما ب

از . فرزندي از او تولد مییافت، غیر مشروع شناختھ میشد و از حقوق شارمندي آتنیان بي بھره میماند
قرار معلوم، پریكلس از جان و دل آسپاسیا را دوست میداشتھ و تا او را نمیبوسیده از خانھ بیرون 

و عاقبت نیز وصیت كرد كھ ھمھ داراییش بھ پسري كھ آسپاسیا از ; قدم نمینھاده استنمیشده و بھ خانھ 
پریكلس، از آن ھنگام كھ زندگي با آسپاسیا را آغاز كرد، از زندگي اجتماعي . او آورده بود، تعلق گیرد

خارج از خانھ خویش چشم پوشید و، جز در میدان شھر و مجلس شورا، بندرت در جاي دیگر دیده 
آسپاسیا نیز، از . از این روي مردم آتن از دوري گزیدن او آزرده خاطر بودند و شكوه داشتند; شدمی

سوي دیگر، خانھ پریكلس را بھ صورت یكي از سالونھاي فرانسھ عصر روشنفكري در آورده بود و 
. ر شدنددر آنجا علم و ھنر و ادب و فلسفھ و سیاست آتن، دست بھ دست ھم داده انگیزه پیشرفت یكدیگ

سقراط از فصاحت كالم آسپاسیا در شگفت بود و انشاي خطابھاي را كھ پریكلس در عزاي نخستین 
آسپاسیا ملكھ بي تاج و تخت آتن شد، رسمھاي نو . شھیدان جنگ پلوپونز ایراد كرد بھ او نسبت میداد

  . برقرار ساخت و براي زنان آتن نمونھ موثر آزادي فكر و روح گردید

ان، از وضعي كھ پیش آمده بود، در شگفت ماندند، سپس آن را در جھت منافع و مقاصد محافظھ كار
خویش قرار دادند و پریكلس را بدان متھم ساختند كھ، مثال در آیگینا و ساموس، یونانیان را با یونانیان 

یدا شده بھ جنگ انداختھ و خزانھ كشور را بھ ھدر داده، و سرانجام آزادي بیاني را كھ در عصر او پ
بود مورد سواستفاده قرار دادند و بھ وي تھمت زدند كھ خانھ خود را محل فسق و فجور ساختھ و با 

چون جرئت آن نداشتند كھ ھیچ یك از این اتھامات را . ھمسر فرزند خویش روابط نامشروع دارد
ستقیم بر وي تاختھ آشكارا در محاكم مطرح كنند، لذا دوستان وي را مورد حملھ قرار میدادند تا غیر م

فیدیاس را، بھ اتھام اختالس مقداري از طالیي كھ براي تھیھ تندیس آتنھ در اختیارش بوده است، . باشند
بھ آناكساگوراس تھمت بیدیني زدند و ; بھ دادگاه كشیدند و ظاھرا بھ محكوم ساختن وي نیز توفیق یافتند

در مورد آسپاسیا نیز ھمین گونھ . بگریزدپریكلس مصلحت در آن دید كھ فیلسوف بھ خارج از وطن 
شعراي كمدي نویس بیرحمانھ بھ ھجو او پرداختند و او . رفتار كردند و او را، بھ جرم بیعفتي و دادند

یكي از این . خواندند كھ پریكلس را بھ تباھي كشیده، و بصراحت بدكارھاش نامیدند دیانیرایيرا 
شاعران، كھ ھرمیپوس نام داشت و خود شاعري فرومایھ بود، آسپاسیا را داللھ پریكلس میدانست و او 

در محاكمھ آسپاسیا كھ در حضور ھیئتي . را متھم میساخت كھ زنان آزاد را براي عیاشي وي میبرد
مل بر ھزار و پانصد داور تشكیل یافتھ بود، پریكلس در دفاع وي سخن گفت و ھمھ فصاحت و مشت

  . بالغت خویش را، تا حد گریستن، بھ كار برد و دعوي خاتمھ یافت

بھ بعد، تسلط پریكلس بر مردم آتن رو بھ كاھش نھاد و سھ سال بعد، ھنگامي كھ ) 432(از آن تاریخ 
  . در ھم شكستھ بودمرگ او فرا رسید، وي مردي 
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III  -  دموكراسي آتن  

  مشاوره  -1

این اتھامات و دعاوي شگفتانگیز بخوبي نشان میدھد كھ دموكراسي محدودي كھ در دوران بھ 
مطالعھ ما درباره دموكراسي . اصطالح دیكتاتوري پریكلس رواج داشت تا چھ پایھ حقیقي بوده است

. زیرا كھ این یكي از برجستھترین تجارب تاریخ حكومتھاستباید با احتیاط و دقت بسیار ھمراه باشد، 
و ; محدودیت آن نخست در آن است كھ فقط عده قلیلي از مردم توانایي خواندن و نوشتن دارند

دشواریھاي سفر بھ آتن، از شھرھاي دور دست آتیك، نیز براي این دموكراسي محدودیتي طبیعي ایجاد 
مادري آزاد و آتني بھ وجود آمده و بھ بیست و یك سالگي رسیده باشند، تنھا مرداني كھ از پدر و . میكند

و فقط این گونھ كسان و خانواده آنان از حقوق مدني برخوردارند و یا امور نظامي و ; حق راي دارند
در زمان پریكلس، براي این چھل و سھ ھزار شارمند آتیكي، كھ در . مالي كشور را بھ عھده دارند

انزده ھزار تن ساكنان آن سرزمین زندگي میكنند و با دقت بسیار مراقب حدود و حقوق میان سیصد و پ
و این افراد، در برابر قانون و مجلس، حقوق ; خویشند، رسما قدرت سیاسي یكسان موجود است

در نظر مردمان آتن، شارمند كسي است كھ نھ . متساوي دارند و خود نیز اھمیت بسیار بدان میدھند
او . اي دارد، بلكھ، بھ حكم سوابق و یا بر حسب قرعھ، بھ مقام كالنتري و داوري نیز میرسدتنھا حق ر

كسي كھ از دیگري اطاعت و تبعیت كند، یا براي . باید آزاد، و ھمیشھ براي خدمت بھ كشور آماده باشد
نظر اكثر  و از این روي، در; امرار معاش مجبور بھ كار باشد، فرصت و قابلیت این خدمات را ندارد

گرچھ آتنیان، بر اثر ; مردم آتن، كارگران شایستھ آن نیستند كھ از حقوق شارمندي بھرھمند باشند
. تناقضاتي كھ در اعمال انسان وجود دارد، دھقانان زمیندار را نیز شایستھ انتفاع از این حقوق میدانند

 آنجا،و پانصد تن بیگانگان مقیم یكصد و پانزده ھزار تن بردگان آتیك، ھمھ زنان، بیست و ھشت ھزار 
اي دھندگان اجتماعات حزبي ر .بھرھاندو باالخره بسیاري از بازرگانان و پیشھ وران از حق راي بي 

ھاي متفرق، از جبھھ اولیگارشیك یا دموكراتیك پیروي میكنند، و این  ندارند، ولي، بھ صورت دستھ
جدایي بر حسب آن است كھ با تعمیم حق راي، با اقتدار مجلس، یا با دستگیري مستمندان بھ ھزینھ 

گرد ) ھمراھي(عي بھ نام ھتایریاي اعضاي موثر ھر جبھھ در مجام. اغنیا موافق باشند یا مخالف
مجامع دیني، مجامع خویشاوندي، : در عصر پریكلس ھمھ گونھ مجمع در آتن موجود است. میآیند

مجامع نظامي، مجامع كارگري، مجامع ھنرپیشگي، مجامع سیاسي، و مجامعي كھ صادقانھ بھ خوردن 
مھ مقتدرترند، زیرا كھ اعضاي آنھا مجامع مربوط بھ جبھھ اولیگارشیك از ھ. و آشامیدن میپردازند

و خصومتي مشترك نسبت بھ ; سوگند خوردھاند كھ در امور سیاسي و حقوقي از یكدیگر حمایت كنند
اصناف پستتري كھ حق راي یافتھ و مزاحم اشراف صاحب زمین و بازرگانان مالدار گردیده بودند، 

ي نسبتا دموكراتیك قرار دارد كھ از كاسبان اندك ھا در برابر این گروه، جبھ.آنان را بھ یكدیگر میپیوندد
این مردم از . مایھ و شارمندان اجیر شده و ملوانان كشتیھاي بازرگاني و جنگي تشكیل شده است

تجمالت و امتیازات ثروتمندان آزرده خاطرند و كساني چون كلئون دباغ، لوسیكلس گوسفندفروش، 
. ھوپربولوس چراغ ساز را بھ مقام رھبري میرسانندائوكراتس كتان فروش، كلئوفون چنگ ساز، و 

پریكلس، تا مدت یك نسل، ھوشیارانھ اشرافیت و دموكراسي را با ھم توام میسازد و این گروه را از 
دخالت در سیاست مانع میشود، لكن پس از مرگ او، وارث حكومت میشوند و بخوبي از فواید و 

تا ھنگام غلبھ روم این جدال خصمانھ، میان اولیگارشھا و از زمان سولون . مزایاي آن بھره میگیرند
دموكراتھا، ادامھ دارد و بھ صورت سخنرانیھا، اخذ رایھا، تبعیدھا، قتلھا و جنگھاي داخلي جلوه گر 
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در . ، بھ شمار میرود)اكلسیا(ھر یك از راي دھندگان قانونا عضو دستگاه حاكمھ اصلي، یعني مجلس 
ھاي آتیك  ھا و كوه چون رفت و آمد از تپھ. كھ نماینده عموم باشد وجود ندارد چنین وضعي، دولتي

دشوار است، فقط عده معدودي از اعضاي صاحب صالحیت ھستند كھ ھمیشھ و در ھر جلسھ حاضر 
شارمنداني كھ در آتن یا در . در این جلسات بندرت عده اعضا از دو یا سھ ھزار تجاوز میكند. میشوند

تفوق دموكراتھا بر . ، بر مجلس تسلط دارند))جبر جغرافیایي((دگي میكنند، بر اثر نوعي پیرایئوس زن
مجلس چھار . محافظھ كاراني كھ غالبا در مزارع و امالك آتیك متفرقند، از این راه صورت میگیرد

ایئوس محل آن، در مواقع مھم، میدان شھر و تاتر دیونوسوس و یا در پیر. بار در ھر ماه تشكیل مییابد
. است و معموال مكان نیمدایرھاي است بھ پنوكس كھ در جنوب آریوپاگوس، در دامنھ تپھاي واقع است

در ھمھ این موارد، اعضا، در زیر آسمان باز، بر روي نیمكتھایي مینشینند، و طلوع صبح آغاز جلسھ 
فان و یا زلزلھ و یا اگر در این ھنگام تو. در افتتاح جلسھ، خوكي در راه زئوس قرباني میشود. است

خسوفي پدید آید، معموال بیدرنگ جلسھ را تعطیل میكنند، زیرا كھ اینھا ھمھ نشانھ ناخرسندي و 
عضوي كھ . قوانین جدید را فقط در اولین جلسھ ھر ماه میتوان پیشنھاد كرد. مخالفت خدایان است

اگر قانوني زیاني . یشودقانوني را پیشنھاد میكند مسئول نتایجي است كھ از تصویب آن حاصل م
بزرگ بھ بار آورد، ھر یك از اعضاي دیگر میتواند، در ظرف یك سال پس از تصویب، در مورد 
پیشنھاد كننده قرار غیرقانوني بودن درخواست كند و او را بھ غرامت، محرومیت از حق راي، یا 

بھ موجب قسمت دیگري از . بدین ترتیب از قانونگذاري عجوالنھ ممانعت میكرد. اعدام محكوم سازد
این قرارنامھ، لوایح جدید را میتوان پیش از اجرا متوقف ساخت تا یكي از محاكم در مورد تطبیق آن با 

و نیز، پیش از آنكھ طرحي مورد شور قرار گیرد، مجلس موظف است كھ . قوانین موجود رسیدگي كند
ھمچنانكھ امروزه در امریكا، پیش از . آن را، جھت تطبیق مقدماتي، بھ ھیئت پانصد نفري تسلیم كند

آنكھ الیحھاي در كنگره مطرح شود، بھ كمیسیون مخصوصي كھ درباره موضوع آن اطالع و 
ھیئت پانصد نفري نمیتواند طرحي را یكسره رد كند، بلكھ فقط حق دارد . صالحیت دارد ارجاع میشود

  . كھ آن را با اظھار نظر مثبت یا بدون آن گزارش دھد

معموال رئیس مجلس، با تقدیم الیحھاي كھ از طرف ھیئت پانصد نفري گزارش داده شده است، مجلس 
ولي اگر معلوم شود كھ ; كساني كھ سخني دارند، بر حسب سن خود، سخن میگویند. را افتتاح میكند

وظیفھ كسي مالك زمیني نیست، یا ازدواجش غیرقانوني بوده است، یا نسبت بھ پدر و مادر خود اداي 
نكرده، یا اخالق عمومي را محترم نشمرده، یا از خدمت نظام گریختھ، یا در میدان جنگ سپر افكنده، 

تنھا براي ناطقان آزموده . یا مالیات و دیني بھ دولت بدھكار است، حق سخن گفتن در مجلس را ندارد
مشكل پسندند، و بر  و زبردست امكان سخن گفتن ھست، زیرا كھ مستمعین مجلس مردماني نكتھ گیر و

خطاھاي لفظي میخندند، بھ ھر سخني كھ خارج از موضوع باشد، با صداي بلند اعتراض میكنند، 
موافقت خود را با فریاد و صفیر و كف زدن، اظھار میدارند، و اگر مخالفتي داشتھ باشند، چنان 

یك از سخنگویان، وقت  براي ھر. ھیاھویي برپا میكنند كھ سخنگو ناچار كرسي خطابھ را ترك میكند
اخذ راي با بلند كردن دست بھ عمل میآید، . معیني مقرر است كھ مدت آن را با ساعت اندازه میگیرند

در این صورت راي مخفي ; مگر آنكھ پیشنھادي مخصوصا و مستقیما بھ شخص معیني مربوط باشد
د نفري درباره الیحھاي ممكن است كھ راي مجلس گزارشي را كھ از طرف ھیئت پانص. گرفتھ میشود

در مورد اموري كھ فوریت . تسلیم شده است، تایید، اصالح، یا رد كند، و تصمیم مجلس قطعي است
ولي . دارد، احكامي صادر میشود غیر از قانون و آن از تصویب قوانین جدید سریعتر صورت گیرد

  . آتن نیز وارد نمیگردند این گونھ احكام ممكن است كھ با ھمان سرعت لغو شوند و در متن قانون

مجلس اعیان یا بولھ ھیئت دیگري است كھ از لحاظ مقام باالتر و از لحاظ قدرت پایینتر از مجلس 
  . است
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این ھیئت در اصل مجلس عالیتري بوده، لكن در زمان پریكلس تنزل یافتھ و عمال بھ صورت كمیتھ 
بر حسب نوبت، از روي صورت اسامي  اعضاي آن، بھ حكم قرعھ و. قانونگذاري مجلس درآمده است

مدت خدمت این اعضا فقط . شارمندان انتخاب میشوند و بھ ھر یك از ده قبیلھ، پنجاه نفر تعلق میگیرد
تا زماني كھ . یك سال است و در قرن چھارم، بھ ھر یك از آنان روزانھ پنج اوبولوس پرداختھ میشد

رسیدھاند، انتخاب مجدد براي ھیچ یك ممكن ھمھ شارمندان ذیصالحیت بھ عضویت این دستگاه ن
از این ; نیست، زیرا قرار بر این است كھ ھمھ شارمندان، بھ نوبھ خود، توفیق این خدمت را پیدا كنند

محل . رو، در شرایط عادي، ھر یك از شارمندان الاقل یك بار در عمر خود بھ عضویت بولھ میرسد
جنوب میدان شھر واقع شده، و جلسات عادي علني  تشكیل جلسات تاالر مجلس اعیان است كھ در

بھ اعمال و ; وضع قوانین و اجراي آن، و نیز امور مشورتي، از وظایف این ھیئت است. است
در امور مالي و فعالیتھا و ساختمانھاي ; حسابھاي كارگزاران دیني و دیواني شھر رسیدگي میكند

و با تجدید ; سب لزوم، حكم اجرا صادر میكنددر ھنگام تعطیل مجلس، بر ح; عمومي نظارت میكند
  . نظر بعدي مجلس، امور خارجي كشور را زیر نظر میگیرد

براي اجراي این وظایف گوناگون، مجلس اعیان بھ ده كمیتھ پنجاه نفري تقسیم میشود، و ھر كمیتھ 
ح، ھر روز صب. مدت یك ماه، كھ عبارت از سي و شش روز است، بر ھر دو مجلس ریاست دارد

كمیتھاي كھ عھدھدار ریاست است، یكي از اعضاي خود را براي ھمان روز بھ ریاست كمیتھ و 
بنابراین، احراز این مقام، كھ عالیترین مقامات كشور است، براي . ریاست مجلس اعیان انتخاب میكند

تن، ھر یك از شارمندان، بھ حكم قرعھ یا برحسب نوبت، ممكن است، و بدین ترتیب ھر سالھ در آ
در آخرین لحظھ، بھ حكم قرعھ، معین میشود كھ در آن ماه، و در . سیصد تن بھ ریاست مجلس میرسند

آتنیان، كھ خود فاسدند، امید آن . آن روز، كدام كمیتھ و كدامین عضو آن باید ریاست را عھده دار شوند
اخالق آدمي ممكن است،  دارند كھ بدین شیوه فساد دستگاه عدلیھ را، تا آخرین حدي كھ براي بشریت و

كمیتھاي كھ ریاست وقت را بر عھده دارد، دستور جلسھ را معین، اعضاي مجلس اعیان . كاھش دھند
بدین ترتیب، . را بھ تشكیل جلسھ دعوت، و نتایج حاصلھ از مذاكرات روزانھ را ثبت و تدوین میكند

ھا  لس و مجلس اعیان و كمیتھقانونگذاري آتن، كھ جزئي از وظایف دموكراسي آن است از طریق مج
و اما اختیارات دادگاه آریوپاگوس در قرن پنجم منحصر بود بھ رسیدگي درباره . صورت میگیرد

از ((قانون یونان تدریجا . جرایمي از قبیل حرق، ضرب و جرح عمدي، مسموم ساختن، و قتل نفس
ه قلیل، بھ توافق مبني بر یعني از دلخوا. درآمده است)) صورت شخصي و فردي بھ صورت قراردادي

  . مشاوره شارمندان آزاد تبدیل یافتھ

  قانون -2

چنین بھ نظر میرسد كھ یونانیان باستان قانون را رسمي مقدس میدانستند كھ مورد تایید خدایان است و 
ھاي  در زبان آنان ھم بر این رسوم اطالق میشد، و ھم نام االه تمیس،. سرچشمھ آن الھام االھي است

. نظم اخالقي و ھماھنگي جھان را مجسم میساخت) چون ریتاي ھندي و تائو یا تین چیني(بود كھ 
ھاي باستاني معابد، با آداب و  ترین قوانین مالكیت یونان، در قانون نامھقانون بخشي از دین بود و قدیمی

مقرراتي كھ بھ فرمان روساي قبایل یا پادشاھان برقرار شده و در آغاز . مقررات دیني آمیختھ بود
اجباري بود، و سپس بھ ھنگام خود جنبھ تقدس یافت، شاید از لحاظ قدمت، با این قوانین دیني ھمپایھ 

   .باشند

مرحلھ دوم تاریخ قانون یونان، جمع آوري و تنظیم این آداب و رسوم مقدس بھ دست قانون گذاراني 
ھاي جدید خود  پس از آنكھ این مردان قانون نامھ. چون زالئوكوس، خارونداس، دراكون، و سولون بود
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ھا، قانون از قلمرو دین  در این قانون نامھ .شدرا مدون ساختند، رسوم مقدس بھ قوانین بشري مبدل 
آزاد شد و روز بھ روز دنیویتر گشت، در محاكمھ مجرمین، قصد و نیت آنان از ارتكاب جرم، اھمیت 

و انتقامھاي  ;و دخالت تمام یافت، مسئولیت مشترك خانوادگي جاي خود را بھ مسئولیت فردي داد
  . شخصي بھ مجازاتھاي قانوني دولت تبدیل شد

ھنگامي كھ یك تن یوناني عصر . مرحلھ سوم ترقي در یونان، رشد روزافزون مجموعھ قوانین بود
ھاي دراكون و سولون، و كلیھ مقرراتي است  پریكلس از قانون آتن سخن میگوید، مقصودش قانون نامھ

اگر قانون جدیدي . ع كرده است بھ استثناي مقرراتي كھ لغو شدهكھ مجلس عامھ یا مجلس اعیان وض
اما بحث و تحقیق كامل در تناقض و تعارض این . منافي قانون قدیم باشد، الغاي قانون قدیم واجب است

در مواردي كھ ابھام . قوانین نادر است و بسیاري از متون قانوني، بھ نحوي مضحك، منافي یكدیگرند
از حد میگذشت، از میان اعضاي محاكم عمومي، جمعي بھ حكم قرعھ انتخاب و اغتشاش قوانین 

در . میشدند تا كمیتھ تثبیت قوانین را تشكیل دھند و معین كنند كھ كدام قانون باید ابقا و كدام الغا شود
ھاد این گونھ موارد، وكالیي نیز معین میشدند تا از قوانین قدیم، در مقابل كساني كھ الغاي آن را پیشن

با نظارت این كمیتھ، قوانین آتن بھ زباني ساده و روشن بر لوحھاي سنگي در . كردھاند، دفاع كنند
نقر میشود و، از این پس، ھیچ یك از حكام حق آن ندارد كھ براساس قوانین غیر مدون )) ایوان شاه((

  . حكمي روا دارد

ز اینكھ رسیدگي بھ قتلھا در صالحیت در حقوق آتن بین قوانین مدني و قوانین جزایي فرقي نیست، ج
قتل . دادگاه عالي قرار میگیرد مدعي است، مگر وقتي كھ وي با مقاومت محكوم علیھ مواجھ گردد

بندرت روي میدھد، زیرا كھ این كار عالوه بر آنكھ جنایت است، اھانت بھ مقدسات دیني نیز محسوب 
در . انتقام قبیلھاي ھمچنان برجا خواھد بودمیشود و، حتي اگر قانون قاتل را قصاص نكند، وحشت 

اگر مردي ببیند كھ بین زن، یا مادر، . قرن پنجم، ھنوز قصاص مستقیم در شرایط خاصي جایز است
یا رفیقھ، یا خواھر، یا دخترش با مردي بیگانھ رابطھ نامشروع برقرار است، حق دارد كھ آن مرد را 

ا بھ غیر عمد، قاتل باید بھ كیفر رسد، زیرا كھ خاك شھر را قتل خواه بھ عمد باشد، ی. بھ قتل برساند
اگر مقتول، پیش از آنكھ . و مراسم تطھیر، بھ نحو دردناكي، سخت و پیچیده است; آلوده ساختھ است

تحت نظر دادگاه عالي، سھ محكمھ مامور . بمیرد، قاتل را بخشوده باشد، مجازات او دیگر ممكن نیست
و با توجھ بھ طبقھ و نسبت مقتول، و بر حسب اینكھ ارتكاب جرم بھ عمد و یا . رسیدگي بھ قتلھا است

محكمھ چھارمي نیز ھست كھ در . بھ غیر عمد بوده، و بخشودني یا غیربخشودني است، قضاوت میكند
فریاتوس در كنار دریا قرار دارد و مامور محاكمھ كساني است كھ یك بار بھ جرم قتل غیر عمد نفي 

این گونھ كسان، چون بھ جرم اول آلوده . راي بار دوم بھ قتل عمدي متھم گردیدھاندبلد شده و ب
گشتھاند، حق آن ندارند كھ قدم بھ خاك آتیك بگذارند، و از این روي دفاع ایشان از قایقي نزدیك بھ 

  . ساحل صورت میگیرد

داوران باید . اجرا میشود قراردادھا بي چون و چرا. قوانین مربوط بھ مالكیت شدید و انعطاف ناپذیرند
ھاي مردم آتن راي  ھرگز بھ الغاي دیون شخصي، یا تقسیم اراضي و خانھ((سوگند یاد كنند كھ 

و ھر سال آرخون بزرگ، پس از انتخاب بھ آن مقام، منادیان را مامور میدارد تا در میان )).ندھند
نیز مالك مطلق اموال خویش  ھر كس ھر چھ دارد، صاحب آن است و از این پس((مردم بگویند كھ 

ھر گاه كھ فرزندان ذكور در بین باشند، عقیده . و حق وصیت ھنوز سخت محدود است)). خواھد بود
مذھبي قدیم در این باب، كھ با ادامھ سلسلھ معیني از خاندان و خدمت بھ ارواح نیاكان بستگي دارد، 

پدر فقط بھ عنوان . ان ذكور قرار گیردچنان ایجاب میكند كھ تركھ، بھ خودي خود، در تصرف فرزند
ودیعھ دار امالك را در اختیار میگیرد و آن را براي اعضاي مرده و زنده و آینده خانواده خویش حفظ 

میراث پدري بین وارثان ذكور تقسیم میشود و ) تقریبا چنانكھ در فرانسھ معمول است(در آتن . میكند
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چنانكھ در انگلستان (در صورتي كھ در اسپارت ; میبرندفرزندان ارشد اندكي بیش از دیگران ارث 
حتي در زمان ھزیود . امالك موروثي قابل تقسیم نیست و تنھا پسر ارشد مالك آن میشود) مرسوم است

میبینیم كھ دھقانان، بھ روش مردگان گل، از توسعھ خانواده و افزایش فرزندان خویش پیشگیري میكنند 
زن از شوي خویش ارثي نمیبرد، . یان پسران تقسیم شود و بھ ویراني گرایدتا مبادا كھ امالكشان در م

ھا  در زمان پریكلس، ھمچون زمان ما، وصیتنامھ. و تنھا چیزي كھ برایش باقي میماند جھیزیھ اوست
در . ھاي ما شباھت بسیار دارند پیچیده و مبھمند، و از لحاظ عبارات و اصطالحات نیز بھ وصیتنامھ

یز، چون موارد دیگر، قوانین یونان اساس حقوق روم است كھ آن نیز بھ نوبھ خود مباني این مورد ن
  . حقوقي مغرب زمین را پایھ گذاري كرده است

  عدالت  -3

و بزرگترین اصالحي كھ بھ دست افیالتس و پریكلس ; تامین عدالت آخرین مرحلھ دموكراسي است
تاسیس . عالي و دستگاه آرخوني بھ محاكم قضایي صورت میگیرد انتقال قدرت قضایي است از دادگاه

این محاكم، كھ بھ عموم وابستھ است، براي مردم آتن چیزي را تامین میكند كھ اروپاي جدید، بر اثر 
از شش ھزار ) دیوان عدالت( ھلیایا .ھا، از آن برخوردار خواھد شد وجود ھیئت منصفھ در دادگاه

این ; عضو تشكیل میشود كھ ھر سالھ از روي دفاتر ثبت نام شارمندان، بھ حكم قرعھ انتخاب میشوند
عدھاي كھ از . نصد نفر عضویت دارندشش ھزار تن بھ ده شعبھ تقسیم میشوند و در ھر شعبھ تقریبا پا

این جمع باقي میماند، اعضاي علي البدلند و در مواردي كھ ضرورت ایجاب كند، بھ كار گماشتھ 
دعاوي محلي كم اھمیتتر را سي تن قضاتي كھ در فواصل معین بھ بخشھاي آتیك سفر میكنند، . میشوند

از یك سوم نیست، و چون اعضا نیز چون مدت عضویت محكمھ در ھر بار بیش . فیصلھ میبخشند
بنوبت انتخاب میشوند، از این روي، تقریبا براي ھریك از شارمندان، وصول بھ این مقام، در ھر سھ 

كھ بعدا (ادامھ این وظیفھ اجباري نیست، ولي دو اوبولوس مقرري روزانھ . سال یك بار، ممكن است
. ر شعبھ دویست تا سیصد عضو حضور یابندموجب میشود كھ در ھ) بھ سھ اوبولوس افزایش مییابد

محاكمات مھم، ھمچون محاكمھ سقراط، ممكن است كھ در حضور دادگاھي مركب از دوازده ھزار 
براي آنكھ فساد و ارتشا تا آخرین حد ممكن تقلیل یابد، در آخرین لحظھ بھ حكم . عضو صورت گیرد

اجرا شود، و چون مدت محاكمات غالبا بیش از  قرعھ معین میشود كھ فالن محاكمھ در كدام دادگاه باید
حتي براي مردم آتن دشوار است ; ھا اخبار بسیاري در دست نداریم یك روز نیست، از ارتشا در دادگاه

  . كھ در یك لحظھ سیصد عضو دادگاه را با رشوه راضي كنند

ھاي جھان، تاخیر  دادگاهھاي آتن نیز، چون ھمھ  با وجود آنكھ در اجراي امور تسریع میشود در دادگاه
بسیار در كارھا روي میدھد، زیرا كھ مردم آتن بیماري دادخواھي دارند، و براي درمان آن، از روي 
فھرست اسامي شارمنداني كھ بھ سن شصت رسیدھاند، جمعي را، بھ حكم قرعھ، بھ حكمیت عمومي 

این حكمھا، كھ او نیز در  دو طرف دعوي دادخواست و دفاعیھ خود را بھ یكي از. انتخاب میكنند
آخرین لحظھ بھ حكم قرعھ معین شده است، تقدیم میدارند، و ھر طرف اندك مبلغي از این بابت بھ وي 

اگر شخص حكم بھ آشتي دادن آنان توفیق نیابد، حكم خود را صادر و آن را با سوگندي . میپردازد
محاكم تسلیم دارد، ولي معموال محاكم از آنگاه ھر یك از دو طرف میتواند دادخواست بھ . موكد میكند

ھنگامي كھ محكمھ . رسیدگي بھ دعاوي كم اھمیتي كھ بھ حكمیت واگذار شده است، خودداري میكنند
ھاي خود سوگند خوردند، كلیھ مطالب  دادخواستي را با قید قسم پذیرفت، و شھود نیز بر صحت گفتھ

چندي بعد، ھیئتي كھ بھ حكم قرعھ معین . میشودكتبا بھ محكمھ تسلیم و در صندوق مخصوصي ممھور 
. شده است، این مدارك را از صندوق بیرون میآورد و مورد رسیدگي قرار میدھد و حكم صادر میكند

اعتماد دولت بھ شارمندان است و از آنان میخواھد كھ ھر كس را كھ . در آتن مدعي العموم وجود ندارد
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پدید )) مفتخور((از اینجا یك طبقھ . كند بھ دادگاه بكشند برخالف مصالح دولت یا بر ضد دین عمل
  . تبدیل میكند)) ھنر باج سبیل گرفتن((میآید كھ تھمت زدن را پیشھ خود میسازد و آن را بھ 

در قرن چھارم، این گروه، با اقامھ دعوي بر علیھ ثروتمندان، یا بھتر بگوییم با تھدید ایشان بھ اقامھ 
زیرا عقیده دارند كھ محاكم عمومي توانگراني را كھ قادر ; ھ دست میآورنددعوي، درآمد سرشاري ب

ھایي  ھا غالبا از جرمانھ پرداخت مخارج دادگاه .میكندبھ پرداخت جریمھ سنگین باشند، بھ اكراه تبرئھ 
شاكیاني كھ از اثبات اتھام خود عاجز بمانند باید جرمانھ . پردازند، تامین میشودكھ محكومین می

بپردازند، و اگر كمتر از یك پنجم مجموع آراي داوران را تحصیل كنند، باید تازیانھ بخورند، و یا 
رسم بر آن است كھ طرفین دعوا . بپردازند) معادل ھزار دالر(جرمانھاي بھ مبلغ یك ھزار دراخما 

ولي ھنگامي كھ . خصا از خود دفاع كنند و ھر طرف دعوي خود را نخست شخصا عرضھ داردش
آیین دادرسي پیچیده و مبھم میشود، و طرفین دعوا دادگاھیان را در برابر فصاحت بیان حساس 

این اشخاص حمایت شاكیان و دفاع از . میبینند، رفتھ رفتھ استخدام سخنرانان قانونشناس معمول میشود
ھایي مھیا میسازند تا آنان  مین را بر عھده میگیرند یا، بھ نام و بر حسب حال موكلین خود، خطابھمتھ

دیوجانس الئرتیوس در شرح احوال . از اینجا پیدایش وكالي مدافع آغاز میشود. در دادگاه قرائت كنند
ش را در بیاس، فرزانھ پرینھ، مینویسد كھ وي مردي سخنور و وكیل دعاوي بود و فصاحت خوی

ھا وابستھاند، زیرا  بعضي از این وكال بھ عنوان مفسر بھ دادگاه. طرفداري از حق بھ كار میبرد
  . بسیاري از داوران، بیش از طرفین دعوا، اطالعات حقوقي ندارند

لكن وقتي كھ منشي جلسھ بھ قرائت آن میپردازد، . معموال دالیل طرفین كتبا بھ دادگاه عرضھ میشود
  . گواھان را با یكدیگر مواجھھ نمیدھند. حضور یابند و بھ صحت شھادت خود سوگند یاد كنندشھود باید 

گواھي دروغ چندان فراوان است كھ گاه راي محكمھ برخالف شھادت موكد بھ سوگند صادر میشود 
شھادت بردگان را نیز وقتي میپذیرند كھ با . شھادت زنان و كودكان فقط در موارد قتل پذیرفتھ است

شكنجھ از آنان گرفتھ شود، زیرا عقیده بر آن است كھ ایشان تا تحت شكنجھ قرار نگیرند، راست 
این جنبھ غیر انساني حقوق یونان است كھ بعدھا در زندانھاي روم و در سردابھاي تفتیش . نمیگویند

لیسي عصر ما ھاي پ ھاي پنھاني دادگاه افكار بشدت و بھ حد افراط اعمال میشود و شاید آنچھ در حجره
در عصر پریكلس، شكنجھ دادن شارمندان ممنوع است، بسیاري از . روي میدھد نیز از آن كمتر نباشد

اربابان نمیگذارند كھ بندگانشان بھ كار شھادت دادن گرفتھ شوند، حتي اگر اثبات مدعایشان بھ چنان 
نناپذیر بر بردھاي وارد شود، شھادتي وابستھ باشد، و ھر گاه كھ بر اثر شكنجھ آسیبي ھمیشگي و درما

  . كسي كھ موجب آن گردیده است باید آن را جبران كند

مجازاتھا عبارتند از تازیانھ زدن، اخذ جرمانھ، سلب راي، داغ نھادن، مصادره اموال، نفي بلد، و 
  . اعدام

یكي از اصول حقوق یونان آن است كھ بردگان باید جسما . مجرمین را بندرت محبوس میسازند
بر روي یك گلدان تصویر بردھاي است كھ وي را از دست و پا . مجازات شوند و مردمان آزاد، ماال
مجازات شارمندان معموال اخذ جرمانھ است و میزان آن بھ حدي . آویختھاند و بیرحمانھ تازیانھ میزنند

ظالمانھ پر است كھ دموكراسي آتن را بدین متھم میدارند كھ خزانھ خود را از طریق محكومیتھاي 
ولي از سوي دیگر، محكوم علیھ و محكوم لھ در بسیاري از موارد حق دارند كھ خود میزان . میسازد

سپس دادگاه یكي از مجازاتھاي ; جریمھ یا نوع مجازات را بھ نحوي كھ شایستھ میدانند معین كنند
  . پیشنھاد شده را انتخاب میكند
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بھ وطن، و بعض جرایمي كھ در نظر ما چندان اھمیتي مجازات قتل نفس، اھانت بھ مقدسات، خیانت 
ولي معموال پیش از صدور حكم دادگاه، كسي كھ مجازات ; ندارند، ھم مصادره اموال و ھم اعدام است

اگر متھم تبعید شدن را . خود را اعدام میداند، میتواند از كلیھ اموال خود بگذرد و داوطلب تبعید گردد
باشد، اعدام وي باید بھ نحوي انجام گیرد كھ با حداقل درد و عذاب ھمراه ننگ بشمرد و از شارمندان 

این ; شوكران بدن را بتدریج كرخت میكند. باشد، و براي این كار معموال شوكران بھ او میخورانند
در مورد بردگان، اعدام ممكن . بیحسي از پا آغاز میشود و چون بھ قلب رسد موجب ھالكت میگردد

گاھي نیز محكوم را، پیش از مرگ یا . جیع و با ضربات چوب و چماق صورت گیرداست بھ نحوي ف
پس از آن، از فراز صخرھاي بھ درون پرتگاھي كھ باراترون نام دارد، پرتاب میكنند تا رسم قدیم و 

  . روح انتقامجویي محفوظ بماند

از قوانین حموربي پیشرفتھتر قانون نامھ آتن، چندانكھ انتظار میرود، روشن بینانھ نیست و فقط اندكي 
نقص اساسي آن در این است كھ حقوق قانوني را بھ مردمان آزادي كھ بیش از یك ھفتم جمعیت . است

حتي زنان آزاد و كودكان نیز از تساوي حقوق كھ مایھ مباھات . آن سرزمین نیستند، اختصاص میدھد
بھ وسیلھ شارمندان و تحت حمایت آنان  اتباع ممالك بیگانھ و بردگان فقط. شارمندان است، محرومند
اخاذي از راه ارعاب و تھدید، شكنجھ مكرر بندگان، مجازات اعدام براي . قادر بھ اقامھ دعوي ھستند

جرمھاي كوچك، اھانتھاي شخصي در مباحثات حقوقي، تشتت و ضعف در مسئولیتھاي قضایي، 
در تعدیل احساسات آني خویش با  حساسیت دادگاھیان در برابر فصاحت وكال، ناتواني داوران

ھایي است كھ در  اطالعاتي كھ از سوابق امر دارند، یا با محاسبھ عاقالنھ آینده آن اینھا ھمھ نقیصھ
لكن، با وجود این، در سایر نواحي یونان بر اعتدال و كمال نسبي این ; دستگاه قضایي آتن موجود است

حفظ جان و مال و مردم و تامین نظم كھ الزمھ  دستگاه قضایي آتن، براي. دستگاه رشك میبرند
احترامي كھ تقریبا ھمھ شارمندان نسبت . فعالیتھاي اقتصادي و رشد اخالقي است، شایستگي كافي دارد

در نظر شارمندان آتن، قانون روح شھر و مایھ . بھ این دستگاه در دل دارند، دلیل شایستگي آن است
بر شایستگي قانوننامھ آتن، اقبالي است كھ سایر كشورھاي  بھترین دلیل. سعادت و قدرت آن است

در اینجا، براي نخستین بار در .)) است: ایسوكراتس میگوید. یونان در اخذ قسمت اعظم آن نشان دادند
  . تاریخ جھان، حكم قانون رواست، نھ حكم مردم

ي و دومیلیون مردم آن تا زماني كھ امپراطوري آتن برقرار است، قوانین آتن بر سرتاسر امپراطور
در آتن قرن . ولي از آن پس، ھرگز در یونان یك نظام قضایي ثابت و واحد وجود ندارد. فرمانرواست

با اینھمھ، . پنجم، مانند وضع در جھان امروز ما، قوانین بین المللي بھ وضع تاسف انگیزي دچار است
بازرگاني چندان فراوان است كھ بھ  در زمان دموستن، معاھدات. تجارت خارجي محتاج قوانیني است

ھا موجب تشكیل  این معاھده)). قوانین مربوط بھ اختالفات تجاري در ھمھ جا یكي است((روایت وي، 
نمایندگیھاي قنسولي میگردد و اجراي قرادادھا را تضمین میكند و راي صادر شده در یكي از ممالك 

ھ ھر حال، این پیمانھا دزدي دریایي را بر نمیاندازد، ولي ب. ھمپیمان را در سایر ممالك اعتبار میبخشد
و ھر گاه كھ ناوگان غالب و فایق ناتوان میگردد یا از حراست خود غفلت میكند، دزدان دریایي میدان 

ھشیاري مدام، بھاي نظم و آزادي است، و بي قانوني، چون گرگي گرسنھ، بر گرد . بھ دست میآورند
در بعضي از كشورھاي یونان، شھرھا حق . ر راھي بھ درون آن بیابدھر دیار معمور میگردد تا مگ

دارند كھ، براي تھیھ آذوقھ و تامین مایحتاج خود، بھ شھرھاي دیگر حملھ برند و اموال مردم آنجا را 
مذھب توانستھ است . تاراج كنند، مگر وقتي كھ معاھدھاي بین دو شھر این عمل را صریحا منع كند

گاه نظامي نیستند از تجاوز و بي حرمتي مصون دارد، و كساني را كھ براي شركت معابدي را كھ پای
در جشنھاي عمومي یونان آمدھاند، مورد حمایت قرار دھد، و مقرر داشتھ است كھ قبل از آغاز 

كارزار، رسما اعالن جنگ صادر شود و تقاضاي متاركھ موقت جنگ، براي حمل و دفن اجساد 
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برحسب معمول، سالح زھرآلود بھ كار نمیرود، و رسم بر آن است كھ اسیران . مقتولین، پذیرفتھ گردد
ھر مینا معادل (جنگي را مبادلھ كنند، یا در مقابل خونبھایي كھ نرخ رسمي آن دو مینا، و بعدا یك مینا 

ولي جز از این لحاظ، جنگھاي میان یونانیان، چون جنگھاي امروز . مسترد دارند) صد دالر امریكایي
ھا بسیار است و با سوگندھاي سنگین موكد  شماره عھدنامھ. ھان مسیحي، خونین و سبعانھ استج

ھاي فراوان بھ وجود میآید، و برخي از آنھا، چون  اتحادیھ. شدھاند، ولي تقریبا ھمیشھ نقض میشوند
زمان درازي اتحادیھ آمفیكتوئوني در قرن ششم، و اتحادیھ آخایایي و اتحادیھ آینولیایي در قرن سوم، 

گاھي میان دو شھر، براي حفظ احترام متقابل، اصل تساوي حقوق سیاسي برقرار . پایدار میمانند
حكمیت بینالمللي صورتپذیر . میگردد، كھ بھ موجب آن، بھ مردمان آزاد یكدیگر حق شارمندي میدھند

فراد بیگانھ بھ ھیچ نوع یونان براي ا. است، لكن راي این داوران اغلب مردود یا نادیده گرفتھ میشود
  . تعھد اخالقي مقید نیست و تعھدات قانوني را نیز فقط وقتي گردن مینھد كھ در عھدنامھاي آمده باشد

لمھ، مردم وحشي نیست، بلكھ مقصود مینامند البتھ مقصود از این ك بربریانمردم یونان، بیگانگان را 
یونان فقط در عصر جھان وطني ھلنیستي، و بر . كساني است كھ بھ زباني جز یوناني سخن میگویند

  امور اداري  - 4اثر افكار 

بھ . ، و شاید پیش از آن، براي تعیین آرخونھا، قرعھ كشي بھ جاي انتخاب مرسوم میشود487از سال 
ھر حال، باید طریقھاي یافت شود كھ مالداران را از خریدن این مقام مانع شود و فرومایگان را نیز 

عامل انتخاب نباشد، براي آنكھ صدفھ و اتفاق تنھا . بگذارد كھ از راه تملق و چاپلوسي بدان دست یابند
ھمھ كساني كھ قرعھ بھ نامشان میخورد، قبل از شروع بھ كار، باید از طرف مجلس اعیان یا از طرف 

نامزدان این . این آزمایش دوكیماسیا نام دارد. محاكم، مورد آزمایش دقیق و دشوار اخالقي قرار گیرند
و اخالقي نداشتھ باشند، نیاكان خود را مقام باید، از جانب پدر و مادر، آتني بوده و نقایص جسمي 

محترم شمارند، وظایف نظامي و سپاھي خود را انجام داده، و مالیاتھاي خود را بھ نحو كامل پرداختھ 
; در این حال، سراسر زندگي آنان در معرض انتقاد و اتھام ھر یك از شارمندان قرار میگیرد. باشند

داوطلبان ناالیق و بي صالحیت را ھراسناك و از شركت  بدون شك، پیش بیني این آزمایشھاي دقیق،
ھر گاه كھ پس از آزمایش، شخصي بھ این مقام رسد، سوگند یاد میكند . در قرعھ كشي گریزان میسازد

كھ وظایف خود را چنانكھ باید و شاید انجام دھد، و اگر ارمغاني پذیرفت یا رشوتي گرفت، یك مجسمھ 
  . یشگاه خدایان ھدیھ كندطال بھ قامت یك انسان، بھ پ

دخالت بسیاري كھ تصادف و اتفاق در تعیین آرخونھاي نھگانھ پیدا كرده است، نمودار تنزلي است كھ 
از آن پس، وظایف آرخونھا بھ اجراي امور جاري اداري . از عھد سولون در این مقام روي داده است

یاست امور دیني شھر كاري بر رئیس آرخونھا، كھ فقط عنوان شاه دارد، جز ر. منحصر میشود
  . عھدھاش نیست

اعمال و احكام آنان، در مجلس اعیان و در . آرخونھا باید ھر سال نھ بار از مجلس راي اعتماد بگیرند
محاكم قضایي قابل رسیدگي استینافي است، و ھر یك از شارمندان میتواند در مورد اعمال ناشایست 

، كھ در برابر مجلس اعیان مسئول ))ھیئت حسابرسي((خدمت،  در پایان دوره. آنان اقامھ دعوي كند
براي اعمال سو . است، بھ كلیھ اقدامات رسمي و حسابھا و اسناد مربوط بھ آنان رسیدگي میكند

اگر آرخوني از این ھفت خوان دموكراتیك . آرخونھا مجازاتھاي شدید، حتي اعدام، مقرر شده است
. ایان دوره یكسالھ خدمت، بھ عضویت آریوپاگوس پذیرفتھ میشودجان بھ سالمت بھ در برد، پس از پ

ولي این مقام نیز در قرن پنجم فقط عنواني میان تھي است، زیرا كھ در این ھنگام، دادگاه عالي آتن 
  . تقریبا ھمھ اختیارات خود را از دست داده است

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



دستگاه آرخوني، یكي از چندین كمیتھاي است كھ، تحت نظارت و بازرسي دقیق مجلس اعیان و 
ارسطو نام بیست و پنج كمیتھ را ذكر میكند و . مجلس عامھ و محاكم قضایي، امور شھر را اداره میكند

قرعھ  تقریبا ھمھ این اعضا، ساالنھ، با. تعداد صاحبمنصبان اداري شھر را ھفتصد تن تخمین میزند
انتخاب میشوند، و چون ھیچ كس حق ندارد دو بار بھ عضویت یك كمیتھ در آید، لذا براي ھر یك از 

شارمندان امكان آن ھست كھ، الاقل یك سال در مدت عمر خود، جزو بزرگان و محترمین شھر بھ 
  . آتن بھ حكومت متخصصین اعتقادي ندارد. شمار آید

با راي علني مجلس )) فرماندھان دھگانھ. ((اھمیت داردمناصب لشكري بیش از مقامات كشوري 
ولي مدت انتصاب آنان نیز فقط یك سال است و قبل از تصدي این ; انتخاب میشوند، نھ بھ حكم قرعھ

در این مورد . مقام، باید ھمیشھ مورد ھمان آزمایش دقیق قرار گیرند، و عزل ایشان نیز ممكن است
مجلس قرن چھارم، با چھل و ; ست، نھ آن كھ محبوبیت بیشتر داردارجحیت با كسي است كھ الیقتر ا

پنج بار انتخاب فوكیون بھ فرماندھي سپاه، حسن تشخیص خود را نشان میدھد، با وجود آنكھ وي 
با توسعھ . نامحبوبترین مردان آتن است و تحقیر خود را نسبت بھ توده مردم ھرگز پنھان نمیسازد

اختیارات فرماندھان دھگانھ افزایش مییابد، چنانكھ، در اواخر قرن پنجم،  روابط بین المللي، وظایف و
نھ تنھا قواي زمیني و دریایي را اداره میكنند، بلكھ ترتیب مذاكرات و عقد معاھدات با ممالك خارجي 

بنابراین، فرمانده كل . نیز بر عھده ایشان است و درآمد و ھزینھ شھر را زیر نظر خود دارند
مرد دولت است و چون میتواند چندین سال پي در پي انتخاب شود، لذا ادامھ مقصود را  مقتدرترین

. در غیر این صورت، شاید قانون اساسي مانع استمرار سیاست دولت شود; براي دولت ممكن میسازد
پریكلس، در دوراني كھ عھده دار این مقام است، حكومت آتن را بھ مدت یك نسل بھ صورت سلطنت 

حكومت آتن، ھر چند كھ اسما دموكراسي : چنانكھ توسیدید در این باره میگوید; یك در میآورددموكرات
  . است، در حقیقت عبارت است از فرمانروایي بزرگترین شارمندان

شارمندان باید در جنگھا شركت جویند، و ھر ; قواي نظامي از كساني كھ حق راي دارند تشكیل میشود
شصت بھ این خدمت احضار شود، ولي زندگي آتني زندگي سربازي  یك از آنان ممكن است تا سن

  . نیست

جلوه . تعلیمات نظامي مخصوص آغاز جواني است، و پس از آن كمتر بھ این گونھ تعلیمات میپردازند
. فروشي و خودنمایي در لباس نظام مرسوم نیست، و نظامیان در كار مردم غیرنظامي دخالت نمیكنند

پیاده نظام سبك اسلحھ غالبا از : عبارت است از پیاده نظام و سواره نظامدر وقت جنگ، ارتش 
پیاده نظام سنگین اسلحھ، كھ افراد ; شارمندان تھیدستي كھ فالخن و نیزه بھ دست میگیرند تشكیل میشود
سواره نظام نیز از دولتمنداني ; آن مستطیعترند، خفتان و زره بر تن و سپر و زوبین بر دست دارند

یونانیان در فنون نظامي از ملل . ل میشود كھ با خود و زره و شمشیر و سنان مسلح میشوندتشكی
شاید از . و در شئون اجتماعي استقالل تمام دارند; در میدان جنگ، مطیع محض ھستند; آسیایي برترند

ولي با اینھمھ، قبل از . تركیب شگرف این دو خاصیت است كھ بھ پیروزیھایي نایل میشوند
گرداگرد شھرھا . مینونداس و فیلیپ، فنون تاكتیك و استراتژي، بھ نحو مشخص، در میانشان نیستاپا

را دیوار میكشند و، ھمچون ما، دفاع را بیش از حملھ مھم و موثر میشمارند، و اگر جز این میبود، 
  . شاید براي بشر تمدني باقي نمانده بود تا بھ ثبت و ضبط تاریخ آن بپردازد

. كھ مامور محاصره شھرھا ھستند، تیرھاي عظیم را بھ زنجیرھا آویختھ، بھ دیوارھا میكوبندسپاھیاني 
اما، براي نگاھداري بحریھ . وسایل حصار كوبي، پیش از ارشمیدس، تا ھمین حد تكامل یافتھ است

و، با آتن، ھر سالھ چھار صد تن از دولتمندان انتخاب میشوند تا استخدام ملوانان را بھ عھده گیرند 
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وسایلي كھ دولت تھیھ كرده است، كشتیھا را مجھز سازند، و نیز ھزینھ خریدن، بھ آب افكندن، و 
  . بدین ترتیب، آتن در زمان صلح تقریبا شصت كشتي جنگي آماده دارد. تعمیر كشتیھا را بپردازند

رآمد دولت منابع د. نگاھداري نیروي زمیني و دریایي، قسمت اعظم مخارج كشور را تشكیل میدھد
عبارت است از عوارض حمل و نقل، حقوق بندري، دو درصد حقوق گمركي واردات و صادرات، 
دوازده دراخما مالیات سرانھ براي ھریك از اتباع خارجي، نیم دراخما مالیات براي بردگان و آزاد 

دره اموال و ھا، مصا شدگان، مالیات بر فواحش، مالیات بر فروش امتعھ، مالیات بر جوازھا، جرمانھ
  . خراج از ایاالت دیگر

مالیات امالك مزروعي، كھ در دوره پیسیستراتوس مخارج آتن را تامین میكرد، در عصر دموكراسي 
جمع آوري اغلب مالیاتھا بھ عھده باجگیراني است . لغو میشود، زیرا با حرمت كشاورزي منافات دارد

دولت از معادني كھ در اختیار . سھمي میبرند كھ آن را براي دولت وصول میكنند و خود نیز از آن
در وقت ضرورت، مالیات بر اموال مقرر میگردد، كھ نرخ . دارد نیز درآمد سرشاري بھ دست میآورد

، براي محاصره موتیلنھ 428بدین ترتیب، مثال در سال . آن بر حسب دارایي ھر كس افزایش مییابد
از دولتمندان نیز دعوت میشود كھ . ردآوري شدوجھ گ) دالر 000،200،1معادل (دویست تالنت 

بعضي از خدمات عمومي، چون تامین مخارج سفیران، تجھیز كشتیھاي جنگي، و پرداخت ھزینھ 
برخي از توانگران، این گونھ خدمات را . نمایشھا و مسابقات موزیكي و ورزشي را بھ عھده گیرند
ثروتمندان با مشكالت . دان مجبور میسازدخود داوطلب میشوند، و برخي دیگر را افكار عمومي ب

اگر خدمتي بھ ثروتمندي محول شود، وي حق دارد كھ آن را بر ثروتمند . دیگري نیز روبھ رو ھستند
دیگري تحمیل، یا دارایي خویش را با ثروت او مبادلھ كند، بھ شرط آنكھ مدلل سازد كھ وي از خود او 

سعھ روزافزون مییابد، براي بھ كار بستن، این روش، جبھھ دموكراتیك، كھ قدرتش تو. غنیتر است
سرمایھ داران و بازرگانان و ارباب صنایع و ملكداران آتیك ; ھمواره علل و مناسباتي فراھم میسازد

ھاي اخفاي اموال و ایجاد اشكال در كارھا را بتدریج فرا میگیرند و خیال انقالب  نیز، در مقابل، شیوه
پریكلس، عالوه بر این گونھ خدمات رایگان و باج و خراجھا، مجموع  در عصر. در سر میپرورند

میرسد، و مبلغ افزوده ) دالر 000،400،2معادل (درآمد داخلي آتن ساالنھ بھ حدود چھار صد تالنت 
  . این درآمد، بدون تنظیم بودجھ یا تخمین قبلي یا تعیین نوع مخارج بھ مصرف میرسد. میگردد

بر امور مالي نظارت دارد، بر اثر تدبیر و اقتصاد وي، و علي رغم مخارج در دوراني كھ پریكلس 
بیسابقھاي كھ او خود موجب شده است، خزانھ دولت روز بھ روز افزایش مییابد، تا آنكھ در سال 

این مبلغ، در ھر زمان و . میرسد) دالر 000،200،58معادل (تالنت  9700، درآمد اضافي آن بھ 440
بل توجھ است و مخصوصا در یونان عجیب بھ نظر میآید، زیرا كھ در آنجا فقط چند براي ھر شھر، قا

شھرھایي كھ اضافھ بر . كشور اضافھ درآمدي دارند، و در پلوپونز اصوال اضافھ درآمدي نیست
در آتن نیز، پس از سال ; مخارج خود درآمدي دارند معموال آن را در معبد شھر اندوختھ میسازند

  . ه در پارتنون بھ امانت سپرده میگردد، این ذخیر434

دولت مدعي است كھ نھ تنھا در خرج كردن این اندوختھ مختار است، بلكھ حق دارد كھ طالي 
در مجسمھ آتنھ پارتنوس، . ھایي را كھ بھ نام خداي خود برپا داشتھ است نیز بھ مصرف رساند مجسمھ

طال بھ نحوي بھ كاررفتھ است كھ ) دالر 000،240(كھ بھ دست فیدیاس ساختھ شده، معادل چھل تالنت 
نیز، وجوھي كھ براي شركت در نمایشھا و جشنھاي مذھبي بھ شارمندان ; باز برداشتن آن ممكن است

  . پرداخت میشود، در این معبد نگاھداري میشود
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از آن جھت كھ عده معدودي از ; دموكراسي آتن محدودترین و كاملترین دموكراسي تاریخ است
اي آن برخوردارند، محدود است، و از آن جھت كھ كلیھ شارمندان مستقیما و متساویا بر وضع مزای

نقایص دستگاه با مرور زمان آشكار . قوانین نظارت و در اداره امور شركت دارند، كامل است
مجلس بھ ھیچ وجھ خود را . میشود، و حتي در ھمان ایام، آریستوفان مردم را از آن باخبر میسازد

یك روز بر اثر احساسات و تمایالت آني، بدون توجھ بھ سوابق امر، و بدون . ئول نمیداندمس
تجدیدنظر، بھ صدور راي مبادرت میورزد، و روز بعد با شدت تمام از كرده خویش اظھار ندامت 

 .میكند، و در این میان، نھ خود را، بلكھ كساني را كھ موجب این گمراھي شدھاند بھ مجازات میرساند
عوامفریبان تشویق، و مردان . حق قانونگذاري منحصر بھ كساني است كھ در مجلس حق شركت دارند

مقامات عالي بھ حكم قرعھ و بر حسب نوبت واگذار میشود، و كارگزاران . با كفایت تبعید میشوند
م و عدم نظ. از این روي، در اساس حكومت آشفتگي پدید میآید; دیواني سال بھ سال تغییر میكنند

اینھا ھمھ نقایص عظیمي است كھ . ھماھنگي در میان احزاب و فرق، مخل رھبري و اداره كشور است
  . آتن كفاره آن را بھ اسپارت و فیلیپ و اسكندر و روم خواھد داد

بھ ھیچ دلیل نمیتوان معتقد شد كھ . ولي، ھر گونھ حكومتي ناقص و مالالنگیز و باالخره فاني است
آریستوكراسي براي اداره آتن شایستھتر میبود و دوام و بقاي بیشتري بدان حكومت سلطنتي یا 

  . میبخشید

پیش از آن، و نیز پس از آن، ھرگز ھیچ حیات . كھ آتن را در تاریخ جھان بھ مقامي شامخ برساند
این دموكراسي . سیاسي كھ بھ طبقھ شارمندان منحصر باشد، تا این حد نیرومند و خالق نبوده است

راي دھندگان مجلس سخنان ھوشمندترین مردان آتن را : و بیكفایت الاقل مكتب آموزندھاي است فاسد
; قضات محاكم با استماع گواھیھا و رسیدگي بھ مدارك و دالیل، ورزیدگي ذھني كسب میكنند; میشنوند

و شم  صاحبان مناصب بر اثر مسئولیتھاي اجرایي كھ بر عھده دارند و در نتیجھ تجارب خود، پختگي
شھر، آموزگار مردم : ((از این روست كھ سیمونیدس میگوید. قضایي كاملتري بھ دست میآورند

، و شاید بھ ھمین جھات است كھ آتنیان میتوانند مرداني چون اشیل و اوریپید و سقراط و ))است
ر مجلس و تماشاگران درامھا، د. افالطون را در بین خود پرورش دھند و قدر و مقام آنان را بشناسند

این دموكراسي اشرافي بر . در محاكم بھ وجود میآیند و ھمیشھ براي درك نكات عالي مستعد و آمادھاند
اساس اقتصاد آزادي عمل قرار ندارد، و كار آن نیز فقط حفظ اموال مردم و تامین نظم و آرامش 

خود را مسئول سعادت و نیست، بلكھ ھزینھ نمایشھاي یونان را میپردازد، پارتنون را برپا میدارد، 
از این روست . را براي آنان ممكن میسازد)) نھ تنھا زیستن، بلكھ خوب زیستن((ترقي مردم میداند، و 

  . كھ تاریخ میتواند ھمھ گناھان او را بھ وي ببخشاید
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 فصل دوازدھم

  

  كار و ثروت در آتن 

I زمین و خوراك  

اینكھ برخي مردم میتوانند بھ . تولید و توزیع ثروت، اساس این دموكراسي و مبناي این فرھنگ است
كشورداري، حقیقتجویي، نغمھپردازي، مجسمھ سازي، صورتگري، نویسندگي، آموزش و پرورش 
 كودكان، و خداپرستي بپردازند، تنھا از آن روست كھ برخي دیگر رنج میبرند تا خوراك پدید آورند،

پارچھ ببافند، خانھ بسازند، معادن را بكاوند، ضروریات زندگي را فراھم دارند، كاالھا را نقل و مبادلھ 
  . اساس، در ھمھ جا ھمین است. كنند، یا ھزینھ تولید و جریان آن را مھیا سازند

ان در دھقان. ھاي اجتماع بر دوش دھقان است، كھ فقیرترین و ھنرورترین طبقھ را تشكیل میدھد پایھ
مالكیت زمین، خاص شارمندان است، و تقریبا دھقانان، مالك . آتیك الاقل از حقوق سیاسي برخوردارند

زمینھاي زراعتي، دیگر در تصرف قبایل نیست، و مالكیت . زمیني ھستند كھ در آن كشت میكنند
كھ از مالكین جز  در آتیك، مانند فرانسھ و امریكاي امروز، این طبقھ وسیع،. فردي شدیدا برقرار است

تشكیل شده، نیروي محافظھ كار دموكراسي است و میكوشد كھ وضع موجود را حفظ كند، در صورتي 
نزاع میان شھر و روستا . كھ شھرنشینان بي زمین، ھمواره سوداي تغییر و اصالح در سر دارند

اھند و كساني یعني نزاع میان كساني كھ گراني محصوالت كشاورزي و ارزاني مصنوعات را میخو(
در آتیك كامال مشھود و بغایت ) كھ ارزاني محصوالت كشاورزي و گراني مصنوعات را خواستارند

در نظر شارمندان آتن، كشاورزي كاري شریف، و اساس اقتصاد ملي، پایھ شخصیت . شدید است
و  در صورتي كھ صنعت و تجارت، پست و حقیر بھ شمار میرود; فردي، و مایھ قدرت نظامي است

روستاییان آزاد، شھرنشینان را بھ چشم حقارت مینگرند و آنان را . بھ توده مردم اختصاص دارد
  . طفیلیاني ضعیف و بردگاني ناچیز میدانند

ایكر مساحت آن غیر قابل زرع است و بقیھ زمینھا،  000،630یك ثلث از . خاك آتیك حاصلخیز نیست
سیالبھاي زمستاني نیز سطح پرقوت خاك را . ردبھ سبب قطع اشجار و كمي باران، نیرویي ندا

دھقانان آتیك، و نیز مشتي بردگان آنان، براي آنكھ این شوخ طبعي خشك و . بسرعت فرو میشوید
در وقت طغیان رودھا، مازاد آب ; نامطبوع خدایان را چاره و جبران كنند، بھ ھر رنجي تن در میدھند

كود پرارزش مردابھا را ; ھدایت سیالبھا، مجراھایي میسازندبراي ; آنھا را در انبارھا ذخیره میكنند
; ھزاران كاریز حفر میكنند تا از نھر رود، آب باریكي بھ كشتزارھاي تشنھ خود برسانند; میگیرند

ھاي نوخاستھ را از نقاط دیگر  براي اصالح كیفیت و نوع نباتات خود، با صبر فراوان، نھالھا و بوتھ
زمین را یك سال در میان آزاد میگذارند تا قوت خود را باز ; د كشت میكنندآورده، در زمینھاي خو

خاك را با نمكھایي چون كربونات آھك، قلیایي میكنند، و با نیترات پوتاسیم و خاكستر و كود . یابد
 دیپولونگنداب شھر، كھ از طریق مجراي اصلي در انبار بزرگ بیرون . انساني آن را بارور میسازند

جمع شده، از آنجا بھ وسیلھ كانالھاي آجري بھ دره رود كفیسوس میرود و باغھا و درختستانھاي 
 خاكھاي گوناگون را بھ ھم میآمیزند تا خواص ھر یك بر دیگري. پیرامون آتن را سیراب میسازد

شخم زدن و مسطح كردن . بقوالت گل كرده را در زمین شخم میكنند تا بھ خاك قوت دھد; افزوده شود
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در اواخر ماه مھ . زمین، و بذرافشاني و كشت و كار، جملگي، در روزھاي كوتاه پاییز انجام مییابند
ولي، با . است خرمن بھ دست میآید، و تابستان خشك و بي باران، فصل تدارك و آسایش) اوایل خرداد(

ھزار تن غالت بھ دست میآید، كھ خوراك ربع جمعیت آن را  24اینھمھ، در آتن ھر سالھ فقط در حدود 
اگر آتنیان عصر پریكلس خوراك خود را از خارج تھیھ نكنند، از گرسنگي . بدشواري تامین میكند

  . جب میشوداز ھمین روي كشورگشایي و ایجاد بحریھ نیرومند برایشان وا. خواھند مرد

ھا را ھموار  دامنھ تپھ. روستاھا میكوشند كھ كمبود غالت را با زیتون و انگور فراوان خود جبران كنند
ھاي مو ترغیب میكنند تا بدین نحو تاكستانھا  و خران را در تاكستانھا بھ جویدن تركھ; كرده، آب میدھند

ینھاي آتن را پوشانیده است، لكن در عصر پریكلس، درختان زیتون بسیاري از زم. بارورتر شوند
درخت زیتون پس از شانزده سال . نخستین بار پیسیستراتوس و سولون این درخت را بھ آتیك آوردند

اگر ھمت پیسیستراتوس نبود، ھرگز خاك آتیك . بھ بار مینشیند، و در چھل سالگي بھ حد كمال میرسد
ن باغھاي زیتون در جنگ پلوپونزي یكي از علل در آینده نیز، ویران شد; این درخت را بر خود نمیدید

اگر یك بار آن را بفشرند، : زیتون براي مردم یونان داراي منافع بسیار است. اضمحالل آتن خواھد شد
زیتون سرشارترین محصول آتیك، و چنان پرارزش میشود كھ دولت . روغن بھ كار سوختن میرود

  . غالتي كھ وارد میكند، شراب و زیتون میدھد صدور آن را بھ خود منحصر میسازد و، در ازاي

صدور انجیر بكلي ممنوع است، زیرا كھ انجیر در یونان منبع اصلي قدرت و سالمت است درخت 
انجیر، حتي در زمین خشك و لم یزرع رشد میكند، ریشھ آن بھ اطراف پراكنده میشود، و ھمھ رطوبت 

براي تبخیر عرضھ میدارد، گذشتھ از اینھا، برگھاي اندكش سطحي ناچیز ; زمین را جذب میكند
ھاي انجیز وحشي نر را در میان  كشاورز آتني راز گشنگیري را از مردم مشرق زمین آموختھ شاخھ

ھاي انجیر ماده باغھا میآویزد و میگذارد تا زنبورھا گرده نر را بھ تخمدان انجیرھاي ماده  شاخھ
  . شیرینتر بھ بار آیدبرسانند، و از این راه میوھاي فراوانتر و 

این محصوالت زمیني یعني غالت، روغن زیتون، انجیر، انگور، و شراب خوراك اصلي مردم آتیك 
اسب را براي مسابقھ، گوسفند را براي پشم . بھ دامداري، جھت تھیھ غذا، چندان توجھي ندارند. است

ري میكنند، ولي خوك را بیشتر آن، بز را براي شیر، و خر و استر و گاو را براي حمل و نقل نگاھدا
گوشت، . زنبور عسل نیز بھ آن مردم، كھ از شكر محرومند، عسل میدھد. براي گوشت تربیت میكنند

ضیافتھاي پھلواني دوران ھومر از . غذایي است تجملي، و فقیران جز در جشنھا بدان دسترسي ندارند
  . میان رفتھ است

مردمان فقیر، خشك و نمكسود آن را میخرند، و ; انيماھي غذایي است لذیذ، و در عین حال ھمگ
ھاي  غالت را بھ صورت آش، گرده. دولتمندان از گوشت تازه سگ ماھي و مار ماھي تمتع میبرند

ھا میپزند، و غالبا  نان و كلوچھ را بندرت در خانھ. پھن، و كلوچھ درآورده، غالبا با عسل میآمیزند
تخم مرغ و سبزي مخصوصا لوبیا، نخود، كلم، عدس، . شنده آنندزنان دوره گرد و دكانھاي كوچك فرو

میوه در آنجا كم است، و از پرتقال و لیمو خبري . كاھو، پیاز، و سیر جزئي از غذاي این مردم است
نمك را در . ادویھ فراوان بھ كار میبرند. گردو و فندق و بادام خوراك عموم مردم است. ندارند

. ھ دست میآورند و در بازارھاي داخلي آن را با برده معاوضھ میكنندھایي از آب دریا ب حوضچھ
تقریبا .)) بھ نمكش میارزد: ((میخوانند، و در مورد بردگان خوب گویند)) نمكپاش((بردگان ارزان را 

ھر طعامي را با روغن زیتون میپزند، و این روغن در آن دوران بخوبي جاي نفت دوران ما را 
. ره در نواحي مدیترانھاي دشوار است، بھ جاي آن روغن زیتون بھ كار میرودنگاھداري ك. میگیرد

كلوچھاي كھ پنیر در میان آن باشد چنان . صرف میشود)) دسر((عسل و حلوا و پنیر بھ عنوان 
آب، مشروبي ھمگاني . ھوسانگیز است كھ چندین رسالھ باستاني بھ شرح رموز آن پرداختھ است
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یآشامد، زیرا تا كنون، در ھیچ تمدني، زندگي بدون مخدر یا محرك قابل است، ولي ھمھ كس شراب م
  . یخ و برف را در زمین ذخیره میكنند تا، در فصل گرما، شراب را با آن سرد سازند. تحمل نبوده است

بر روي ھم، یونانیان در . آشنا ھستند، اما در عصر پریكلس آن را حقیر میشمردند) آبجو(با فقاع 
ولي كساني : ((بقراط میگوید. ال را رعایت میكنند و در روز دوبار بیشتر غذا نمیخورندخوراك اعتد

  .))ھستند كھ اگر عادت كنند، میتوانند بآساني سھ بار غذاي كامل بخورند

II -  صنعت  

ھا را با چراغھاي زیبا و  خانھ. مواد معدني و سوختني نیز، چون خوراكیھا، از زمین بھ دست میآیند
گرما از ; در آنھاست، یا با شمع، روشن میسازند) نوعي صمغ(ي كھ روغن زیتون یا راتیانج مشعلھای

قطع اشجار براي سوخت و بنایي، جنگلھا و . چوب یا زغالي كھ در منقل افروختھ باشد بھ دست میآید
 در قرن پنجم، براي بنایي و كشتي سازي، چوب وارد; ھاي نزدیك شھرھا را عریان ساختھ است تپھ

  . از زغال سنگ خبري نیست. میكنند

یونانیان براي تھیھ سوخت بھ استخراج معادن نمیپردازند، بلكھ مقصودشان آن است كھ مواد معدني بھ 
معادن . خاك آتیك از لحاظ سنگ رخام، آھن، روي، نقره، و سرب بسیار غني است. دست آورند

چشمھ روان ((د، بھ قول اشیل، براي آتن الئوریون، كھ در انتھاي جنوبي این شبھ جزیره قرار دار
این معادن مایھ قوام و اعتبار دولتند، زیرا كھ حق استخراج معادن مخصوص اوست و . است)) نقره

دالر و نیز بیست و چھار درصد  6000ھر سالھ آنھا را بھ اشخاصي اجاره داده، مبلغي معادل 
نكاران اولین رگھ پرفایده را در الئوریون ، یكي از معد483در سال . فراورده را در عوض میستاند

جز شارمندان، كسي حق اجاره كردن . كشف میكند، و جویندگان نقره بھ سوي این ناحیھ روي میآورند
پرھیزگار، كھ  نیكیاس. این معادن را ندارد، و كار استخراج نیز تنھا بھ دست بردگان انجام میگیرد

اندیشھ خرافي وي موجب ویراني آتن خواھد شد، یك ھزار غالم را بھ معدنكاوان كرایھ میدھد، و در 
بسیاري از مردم آتن از این راه، . در روز كسب میكند) دالر 170معادل (ازاي ھر غالم یك اوبولوس 

كھ در معادن كار میكنند بھ بیست تعداد بردگاني . یا از طریق وام دادن بھ معدنكاوان، دولتمند میشوند
این كارگران بنوبت كار میكنند، و ھر نوبت . ھزار میرسد، و مباشران و مھندسان نیز در این شمارند

اگر غالمي بھ خواب رود، . از این رو، كار، روز و شب، بدون انقطاع ادامھ دارد; ده ساعت است
و ; با زنجیر آھنین بھ محل كار خود بستھ میشود اگر بكوشد كھ بگریزد،; تازیانھ مباشر بیدارش میكند

تونلھا حدود صد و شصت . اگر بگریزد و باز گرفتار شود، با آھن گداختھ بر پیشانیش داغ مینھند
غالمان بر سینھ و زانو و پشت خویش در تونلھا میخزند و با كلنگ یا تیشھ و قلم . سانتیمتر پھنا دارند

شدن، در كیسھ یا زنبیل، دست بھ دست بیرون برده میشود، زیرا تونلھا كانھ، پس از كنده . كار میكنند
در : منافع این كار سرشار است. گنجایش آن را ندارند كھ دو نفر در آنھا بآساني از كنار ھم بگذرند

میرسد، و این غنیمت براي آتن بحریھاي ) دالر 000،600(، بھره دولت بھ یكصد تالنت 483سال 
ولي این وضع، حتي براي كساني جز . ر جنگ ساالمیس موجب نجات یونان میشودتشكیل میدھد كھ د

خزانھ آتن بر این معادن تكیھ میكند، و . غالمان نیز، بدیھایي در بر دارد كھ از خوبیھایش كمتر نیست
در قرن چھارم، تھي شدن این معادن با عوامل دیگر توام شده، موجبات . ھنگامي كھ در جنگ میشود

  . آن را فراھم میدارد، زیرا در خاك آتیك جز نقره، فلز قیمتي دیگري وجود ندارد اضمحالل

كانھ را، در ھاونھاي بزرگ، بھ دست غالمان میكوبند، سپس . فلزگري با استخراج معدن ھمراه است
سنگ معدني كھ بدین . آن را در آسیاب، میان دو سنگ سخت گردنده، ساییده و از غربال میگذرانند
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سپس جریان شدید آب را، از . خرد شده و از غربال گذشتھ است، براي شستن آماده میشودترتیب 
منبعي كھ در محلي مرتفع واقع شده است، بر تختھ سنگھاي شیبداري كھ الیھ نازكي از ساروج بر آنھا 

آنجا جریان آب در زوایاي تند تختھ سنگھا میگردد و، از كیسھ ھایي كھ در ; كشیده شده فرود میآورند
فلزي را كھ از این راه بھ دست آمده است، در . ھاي فلز را بھ درون خود میكشد تعبیھ شده، خرده

ھا، سوراخھایي است كھ فلز  در تھ این كوره. ھاي قالگري ریختھ، بھ وسیلھ دم، حرارت میدھند كوره
كھ خلل و فرج  ھایي براي جدا كردن نقره از سرب، گدازه را در بوتھ. مذاب از آن بیرون میریزد

با این عمل، سرب بھ مردار . بسیار دارد حرارت میدھند، سپس آن را در معرض ھوا قرار میدھند
مراحل قالگري و تصفیھ بھ بھترین وجھ صورت . تبدیل، و نقره آزاد میشود) اكسید سرب(سنگ 

آورده است،  الئوریون كفاره ثروتي را كھ پدید. خالص است% 98ھاي آتن  میگیرد، زیرا نقره سكھ
آدمیان و گیاھان . خود ادا میكند، چنانكھ مكافات صنایع فلزي را نیز ھمواره استخراج معدن پس میدھد

ھاي متروك و  ھا بھ مخروبھ ھا پژمرده میشوند و میمیرند، نواحي مجاور كارخانھ از دود كوره
  . غبارآلود تبدیل میشود

ھم اكنون در آتیك، از این گونھ صنایع بسیار است،  .صنایع دیگر، رنج و زحمت فراوان در بر ندارند
سنگ رخام و سنگھاي دیگر را . و ھر چند كھ مقدارشان اندك است، جنبھاي بغایت اختصاصي دارند

ھایي كھ بھ كلئون،  ھا چون دباغخانھ در دباغخانھ; ھزاران گونھ ظرف گلي میسازند; استخراج میكنند
در میان این مردم ; ط، تعلق دارد پوست فراوان دباغي میكنندرقیب پریكلس، و آنوتوس، مدعي سقرا

سراجاني كھ فقط افسار میسازند، و كفشدوزاني . گاري ساز، كشتي ساز، سراج، و كفشدوز بسیار است
نجاري، قالبریزي، سنگتراشي، فلزكاري، نقاشي، و . كھ جز كفشھاي مردانھ یا زنانھ نمیدوزند فراوانند

پیشھ وران مختلف، چون آھنگر، شمشیرساز، . اي مربوط بھ بنایي استھ روكش سازي از حرفھ
سپرساز، چراغ ساز، چنگ ساز، آسیابان، نانوا، سوسیس ساز، و ماھي فروش، كھ جملگي براي یك 

. حیات اقتصادي فعال و متنوع، ولي غیرماشیني و گوناگون، الزمند، در این سرزمین وجود دارد
بعضي زنان بھ پاك كردن پشم ; را خود میبافند، یا اصالح میكنندھاي معمولي اھل خانھ  پارچھ

برخي در كنار كارگاه ریسندگي نشستھ، و برخي ; مشغولند، و بعضي با چرخ ریسندگي كار میكنند
ھاي شھر میبافند، یا  ھاي ویژھتر را یا در كارگاه پارچھ. دیگر بر روي چارچوب قالبدوزي خم شدھاند

ھاي پشمي  ھاي پنبھاي اعال از مصر و آمورگوس و تارنتوم، پارچھ پارچھ .از خارج وارد میكنند
رنگین از سیراكوز، پتو از كورنت، قالي از خاور نزدیك و كارتاژ، و رواندازھاي رنگارنگ از 

در بعضي . در اواخر قرن چھارم، زنان كوس باز كردن پیلھ ابریشم و تافتن آن را فرا میگیرند. قبرس
چنان در بافندگي چیره دست میشوند كھ بیش از نیاز خانواده خود پارچھ تھیھ میكنند، و ھا، زنان  خانھ

زنان، براي این . مازاد احتیاج خود را در ابتدا مستقیما بھ مصرف كنندگان، و بعدا بھ دالالن میفروشند
ي تكامل یافتھ، بدین ترتیب، صنایع خانگ; كار، گاه كساني را از آزادان یا غالمان بھ كمك خود میگیرند

  . بھ سوي تشكیالت صنعتي، گامي پیش میگذارد

color="#CCCCCC"<پریكلس خود چون . سازمان صنعتي از عصر پریكلس آغاز میشود
چون ; ماشین در كار نیست، لكن غالمان فراوان بھ دست میآیند. آلكیبیادس صاحب كارگاھي است

از . و توسعھ سازمانھاي ماشیني در میان نیست نیروي عضلھ ارزان و فراوان است، علتي براي ایجاد
بزرگترین كارگاه آتن، كارگاه سپرسازي . ھاي آتن بھ دكان شبیھترند تا بھ كارخانھ این رو، كارگاه

كارگاه كفشدوزي تیمارخوس ده تن، كارگاه مبل . كفالوس است، كھ یكصد و بیست كارگر در آن است
ھا، نخست فقط بر  این كارگاه. سازي او سي تن كارگر داردسازي دموستن بیست تن، و كارگاه اسلحھ 

. حسب سفارش مشتریان، سپس براي فروش در بازار، و مآال جھت صدور، كاالھایي تھیھ میكنند
اتحادیھ . ھاي رایج و از میان رفتن معامالت جنسي نیز كار آنان را آسانتر میسازد فراوان شدن سكھ
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خود واحد مستقلي است كھ بھ یك یا دو كس تعلق دارد، و صاحب ھر كارگاه، ; صنفي در میان نیست
ھا امتیاز رسمي و عالمت تجارتي ثبت  كارگاه. آن نیز غالبا در كنار غالمان خود بھ كار مشغول است

بنابر قوانین آتن، پدري كھ . ھا از پدران بھ پسران یا از استادان بھ شاگردان میرسد حرفھ. شده ندارند
. حرفھاي نیاموختھ باشد، در دوران پیري حق آن ندارد كھ از وي مساعدتي طلب كند بھ فرزند خویش

صاحب كارگاه و غالمان از سپیده دمان تا . شتاب و جدیتي در آن نیست; ساعات كار طوالني است
. شامگاھان كار میكنند، ولي در ایام تابستان چند ساعتي را در میان روز بھ استراحت میپردازند

بھ مرخصي نمیروند، لكن در طي سال تقریبا شصت روز جشنھایي دارند كھ در طي آنھا از كارگران 
  . كار فارغند

III  - تجارت و امور مالي   

ھر گاه فردي، یا خانوادھاي یا شھري، اضافھ بر احتیاجات خود كاالھایي تولید، و بھ مبادلھ آن قصد 
ھا، مخارج حمل و  اولین مشكلي كھ پیش میآید آن است كھ، بھ علت بدي راه. كند، تجارت آغاز میشود

یا )) اه مقدسر((بھترین طریق تجارتي، . نقل سنگین است، و دزدان در دریاھا بھ كمین نشستھاند
راھي است كھ از آتن بھ الئوسیس میرود، ولي آن نیز ھمیشھ از خاك و گل پوشیده شده و بسیاري از 

ھاي  پلھا، گذرگاه. قسمتھاي آن چنان باریك و تنگ است كھ ارابھ و گاري از میان آن نمیگذرد
وشان كرده باشد بسیار ھاي خاكي تشكیل شده، و احتمال آنكھ سیالب مح خطرناكي ھستند كھ از دیواره

حیواني كھ معموال براي حمل و نقل بھ كار میرود، گاو نر است، ولي رفتار این حیوان كندتر از . است
ھا سست و ھمیشھ  ارابھ. آن است كھ تاجري را كھ بدین مقصود بھ وي اتكا كرده است، بھ دولت رساند

كاالي تجارتي را بر پشت قاطر ببندند، زیرا طریقھ بھتر آن است كھ . شكنندھاند، یا در گل فرو میروند
حتي براي . ھاي باریك بآساني میگذرد این حیوان، ھم اندكي از ارابھ سریعتر است، و ھم از جاده

ھا را بھ وسیلھ قاصد از شھري بھ شھر  نامھ. سازمانھاي حكومتي نیز سرویسھاي پستي در كار نیست
براي رساندن اخبار مھم، . اید منتظر فرصت بمانندھاي خصوصي، ب دیگر میفرستند، و در مكاتبھ

این گونھ . عالماتي را با آتش از تپھاي بھ تپھ دیگر میفرستند، یا بھ وسیلھ كبوتر، نامھ ارسال میدارند
ھاي  چنانكھ، در یكي از نمایشنامھ. جاھا مسكن دزدان و اشرار و خانھ جانوران موذي است

كھ در ((ایان است، از ھراكلس سراغ مھمانسرایي را میگیرد آریستوفان، حتي دیونوسوس كھ از خد
  )). آن ساس كم باشد

ھاي آرام تابستان موكول شود،  حمل كاالھا از طریق دریا، مخصوصا اگر بر حسب معمول بھ ماه
یك خانواده با پرداخت دو . میزان عوارضي كھ از مسافران میگیرند، ناچیز است. ارزانتر خواھد بود

میتواند از پیرایئوس بھ مصر یا بھ دریاي سیاه سفر كند، ولي كشتیھا بھ مسافربري ) و دالرد(دراخما 
رغبتي ندارند، زیرا یا براي حمل كاالھاي تجارتي، یا براي جنگ و لشكركشي ساختھ شدھاند و 

قدرت محركھ این كشتیھا بادي است كھ در . ھمیشھ بر حسب ضرورت بھ یكي از این دو كار میروند
كوچكترین . بانھا میافتد، لكن ھر گاه كھ باد نباشد، یا مخالف بوزد، غالمان كشتي را با پارو میرانندباد

. كشتیھاي تجارتي آنھایي ھستند كھ با سي پارو رانده میشوند، و پاروزنان ھمھ در یك سطح مینشینند
، مردم كورنت اولین م ق 700اندكي پس از سال . كشتیھاي دیگري نیز ھستند كھ پنجاه پاروزن دارند

در آغاز قرن . كشتي بزرگي را كھ سھ ردیف پاروزن و دویست تن كارگر داشت، بھ آب انداختند
; پنجم، وزن این كشتیھا، كھ دماغھاي بلند و زیبا نیز یافتھ بودند، بھ دویست و پنجاه و شش تن میرسد

ساعت است، موجب اعجاب  تن غلھ حمل میكنند، و سرعت آنھا، كھ حدود سیزده كیلومتر در 252
  . مردم مدیترانھ میشود
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ھر شھري اوزان و . دومین مشكل تجارت، یافتن وسیلھ موثقي است كھ براي معاملھ قابل اعتماد باشد
مقیاساتي خاص خود دارد، و در ھر یك از صد مرز كشور، ھر كس باید ھمھ مقیاسات و ارزشھا را 

ناني، جز آتن، با كاستن مقدار طال یا نقره پولھاي خود، تقلب شكاكانھ تبدیل كند، زیرا ھمھ دولتھاي یو
  . میكنند

در اغلب شھرھا، تاجران مجبورند كھ در وقت : ((یكي از یونانیان، كھ نمیدانیم كیست، چنین میگوید
بازگشت نیز كشتي خود را از كاالي تجارتي پر كنند، زیرا نمیتوانند در ازاي اجناس خود پولي بگیرند 

پول برخي از شھرھا تركیبي است از طال و نقره، و اینان در كاستن .)) جاي دیگر بھ كار آیدكھ در 
دولت آتن، از عھد سولون بھ بعد، با ضرب . مقدار طالي این تركیب با یكدیگر رقابت میكنند

ین از ا. مسكوكاتي معتبر، كھ تصویر جغد آتنھ بر آن نقش شده است، تجارت آتن را شدیدا تقویت میكند
چون آتن، در طي ھمھ . معادل شده است ))بردنزیره بھ كرمان ((، با ))جغد بھ آتن بردن((رو، 

را با )) جغدھا((تحوالت خود، از كاستن مقدار نقره دراخمھ خودداري میكند، مردم ناحیھ مدیترانھ این 
بر ; در این مرحلھ، طال ھنوز از اشیاي تجارتي است. و ھمین میگردد; رضایت كامل قبول میكنند

آتن در موارد استثنایي . و وسیلھ مبادلھ و واسطھ تجارت نیست; حسب وزني كھ دارد، فروختھ میشود
ك قسمت و بسیار ضروري سكھ طال ضرب میكند، و آن نیز تركیبي است از چھارده قسمت طال و ی

. كوچكترین سكھ آتني از مس ساختھ شده، و ھر ھشت عدد آن برابر است با یك اوبولوس. نقره
شبیھ ) اوبلیسكوس(اوبولوس نیز سكھاي است كھ از آھن یا برنز ضرب شده، و چون بھ میخ یا میلھ 

است با یك  شش اوبولوس برابر است با یك دراخما، دو دراخما مساوي. است، بھ این نام خوانده میشود
قدرت خرید . ستاتر طال، یكصد دراخما معادل است با یك مینا، و شصت مینا برابر است با یك تالنت

كیلو غلھ، چنانكھ در امریكاي قرن بیستم نیز یك  36یك دراخما، در نیمھ اول قرن پنجم، معادل است با 
در آتن، پول كاغذي، قرضھ دولتي، شركت سھامي، بورس، سھام، و  .دارددالر ھمین ارزش را 
  . صرافي وجود ندارد

بانكھا براي تثبیت وضع خود تالش میكنند، زیرا كساني كھ احتیاج بھ وام ; بانكداري معمول است
مردم عادي آتن، در قرن پنجم، . آنان ھماوازندندارند، رباخواري را جرم میشمارند و فیلسوفان نیز با 

. مال اندوزند، و اگر پولي ذخیره كنند، بیشتر آن را نزد خود پنھان میسازند و بھ بانكھا نمیسپارند
برخي . درصد، بھ قرض میدھند 18تا  16برخي مردم پول خود را در ازاي گروگان از قرار ربح 

ھاي  و كساني نیز ھستند كھ نقدینھ خویش را در خزانھ; نددیگر بھ دوستان خویش بدون ربح وام میدھ
  . معابد بھ ودیعھ میگذارند

معبد آپولون در دلفي، تا . معابد، بھ جاي بانك، بھ افراد و بھ دولت، در مقابل ربحي عادالنھ وام میدھند
اردي خاص، دولتھا از افراد قرضھ نمیگیرند، بلكھ در مو. حدي، بانك بین المللي سراسر یونان است

در این میان، یعني در قرن پنجم، رفتھ رفتھ صرافان، در پشت . دولتي بھ دولت دیگر وام میدھد
 12میزھاي خویش، بنا میگذارند كھ پولھایي را از اشخاص بھ ودیعھ گرفتھ، بر حسب مورد، با ربح 

گرچھ نامشان تا بدین ترتیب، صرافان آتن بانكدار میشوند، . درصد، بھ تاجران قرض دھند 30الي 
صرافان آتني این روش . باقي میماند)) صاحب میز((پایان تاریخ یونان قدیم بھ ھمان شكل اول، یعني 

را از خاور نزدیك آموختھاند، ولي آن را بھ صورتي كاملتر و بھتر درآورده، سرانجام بھ رومیان 
اندكي پس از جنگ ایران، . گذارندرومیان نیز بھ نوبھ خود آن را براي اروپاي جدید باز می; میسپارند

نزد یكي از بانكداران كورنت بھ نام فیلوستفانوس بھ ) دالر 000،420(تمیستوكلس مبلغ ھفتاد تالنت 
این عمل درست ھمان است كھ ماجراجویان كشوري بیگانھ، براي خود سرمایھاي ; ودیعھ میگذارد
در اواخر این قرن، . میشود)) غیرمعبدي(( این اولین اشارھاي است كھ بھ بانكداري. فراھم میسازند

مشھورترین بانك خصوصي  پازیونآنتیستنس و آرخستراتوس تشكیالتي را بنا میگذارند كھ در دوره 
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ول سریعتر و آزادانھتر گردش میكند، بیش از پ) صرافیھا)) (میزداریھا((در این گونھ . آتن خواھد شد
پیش بھ كار میافتد، و امكانات و تسھیالتي پدید میآورد كھ با خالقیت تمام موجب پیشرفت و توسعھ 

  . تجارت آتن میشود

گرچھ ھنوز بسیاري از تولیدكنندگان، . روح اقتصاد آتن تجارت است، نھ صنعت یا امور مالي
محصول خود را مستقیما بھ مصرف كنندگان میفروشند، اكثریت روزافزون آنان احتیاج بھ وساطت 

بازاري دارند كھ كاالھا را خریده، تا زماني كھ مصرف كننده آماده خرید آن شود، در انبارھا 
بدین ترتیب، طبقھاي از خرده فروشان دوره گرد پدید میآید كھ كاالي خود را در . داري كنندنگاھ

ھاي میدان و نقاط دیگر شھر، براي  خیابانھا، در دنبال لشكرھا، در جشنھا و جمعھ بازارھا، یا در دكھ
نھ زدن، مردمان آزاد، اتباع خارجي، و غالمان بھ دكانھا آمده، پس از چا. فروش عرضھ میدارند

آتن را ناتوان ساختھ، آن )) آزاد((یكي از شدیدترین قیودي كھ زنان . جنسي را خریده بھ خانھ میبرند
  . است كھ، بنابر عرف و عادت، از خرید كردن محروم شدھاند

تجارت خارجي حتي از تجارت داخلي سریعتر پیشرفت میكند، زیرا كھ دولتھاي یونان بھ فواید و 
المللي كار پي بردھاند، و ھر یك از آنان میكوشد تا در تھیھ و تولید كاالیي خاص  مزایاي تقسیم بین

مثال، سپرساز دیگر شھر بھ شھر در پي مشتري نمیگردد، بلكھ در كارگاه خود سپرھا . تخصص یابد
كھ در آن ھر (در طي یك قرن، آتن از اقتصاد خانگي . را ساختھ، بھ بازارھاي عصر طالیي میفرستد

كھ در آن ھر شھر (، بھ اقتصاد شھري )ده ھمھ احتیاجات خویش را تقریبا خود برطرف میسازدخانوا
كھ در آن ھر (، و از اقتصاد شھري بھ اقتصاد بین المللي )آنچھ را الزم دارد تقریبا خود تھیھ میكند

بحریھ  .راه میجوید) كشور متكي بھ واردات است، و باید قیمت واردات را با صادرات خود بپردازد
قم، 430تا  480از سال . آتن، تا مدت دو نسل، سراسر دریاي اژه را از وجود دزدان پاك نگاه میدارد

م دریاھا را امنیت میبخشد،  ق 67تجارت چنان رونقي میگیرد كھ از آن پس، تا زماني كھ پومپیوس در 
وس ھمھ گونھ تسھیالت را براي ھا، انبارھا، بازارھا، و سواحل پیرایئ لنگرگاه. دیگر بدان مقام نمیرسد

بزودي، این بندرگاه پرآمد و شد مركز خرید و صدور و ورود و توزیع كاال . تجاوزات فراھم میسازند
عظمت : ((توسیدید نیز میگوید.)) بآساني میتوان خرید: میگوید ایسوكراتس. بین شرق و غرب میگردد

ھاي جھان را بھ سواحل این سرزمین میكشد، و در نظر مردم آتن،  شھر ما چنان است كھ فراورده
تاجران از پیرایئوس، .)) ھاي كشور خودشان ھاي ممالك دیگر بھ ھمان اندازه طرفھ است كھ میوه میوه

ن، اسلحھ، امتعھ تجملي، كتاب، و آثار شراب، روغن، پشم، مواد معدني، سنگ رخام، ظروف سفالی
ھاي آتیك تولید شده، بھ خارج میبرند و در مقابل از بوزانتیون  ھنري، كھ ھمھ آنھا در مزارع و كارگاه

از فنیقیھ و ایتالیا، ; از سیسیل و فنیقیھ، میوه و پنیر; ، سوریھ، مصر، ایتالیا، و سیسیل، غالت)بیزانس(
; از انگلستان، قلع; از قبرس، مس; از پافالگونیا، گردو و بادام و فندق ;از دریاي سیاه، ماھي; گوشت

از خاور نزدیك، ; از تراكیا و قبرس، چوب; از تاسوس و تراكیا، طال; از سواحل پونتوس، آھن
از ; از خالكیس، شمشیر; از كورنھ، ادویھ; از فنیقیھ، پشم و كتان و انواع رنگھا; ھاي گلدوزي پارچھ

; از اتروریا، چكمھ و اشیاي برنزي; از خیوس و میلتوس، تختخواب; از كورنت، كاشي; مصر، شیشھ
و از لیدیا و سوریھ و سكوتیا، برده بھ ; از عربستان، انواع روغنھا و عطرھا; ، عاج)حبشھ(از اتیوپي 

ھاي مستعمرات آتن تنھا بازار آن نیستند، بلكھ نمایندگاني ھستند كھ كاال. این سرزمین وارد میكنند
در قرن پنجم، شھرھاي یونیا رو بھ اضمحالل مینھند، زیرا . یونان را بھ داخل كشور ارسال میدارند

راه تجارتیي كھ زماني از آن نقاط میگذشت، در دوران جنگ ایران و بعد از آن، از پروپونتیس و 
اصلي یونان و آنچھ، از محصوالت و جمعیت، بر احتیاجات و گنجایش سرزمین ; كاریا عبور میكند

، بھ میزان پنج 413مالیاتي كھ در سال . زاید باشد، از طریق ایتالیا و سیسیل، بھ خارج فرستاده میشود
تالنت بالغ  1200درصد، بر صادرات و واردات شھرھاي امپراطوري آتن تعلق میگیرد، كال بر 
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طوري آتن صورت بدین حساب، مجموع داد و ستدي كھ در آن سال فقط در شھرھاي امپرا; میگردد
از اینجا بخوبي میتوان میزان داد و ستد . گرفتھ، معادل با یكصد و چھل و چھار میلیون دالر است

  . ناحیھ اژه را قیاس كرد

خطري كھ این نیكبختي را تھدید میكند در آن است كھ آتن روز بھ روز بھ غالتي كھ وارد میكند بیشتر 
ردانل و دریاي سیاه دارد، و استعمارطلبي مداوم وي در اصراري كھ در حفظ تنگھ دا. متكي میگردد

، 459ھا قرار دارند، و نیز لشكركشیھاي نكبتبارش بھ مصر در  سواحل و جزایري كھ بر سر راه تنگھ
را )) اتحادیھ دلوسي((بر اثر ھمین اتكا و احتیاج است كھ آتن . ، ھمھ بدین سبب است415و سیسیل در 

، اسپارتیان ناوگان آتن را در تنگھ داردانل 405، و ھنگامي كھ، در سال بھ امپراطوري تبدیل میكند
ولي با اینھمھ، تجارت آتن سبب توانگر . نابود میكنند، آتنیان بھ گرسنگي میافتند و ناگزیر تسلیم میشوند

شدنش میشود و با درآمدھاي حاصلھ از مستعمرات امپراطوري، موجبات توسعھ فرھنگي وي را 
بازرگاناني كھ بھ ھمراھي كاالھاي خود، نقاط مختلف مدیترانھ را سیاحت كردھاند، با . دفراھم میساز

عقایدي دگرگون شده، و افكاري میآوردند، قیود قدیم را در ھم میشكنند، كاھلي دیرین را رھا میكنند، و 
محافظھ كاري خانوادگي را، كھ از مختصات اشرافیت روستایي است، بھ روح ترقیخواھي و 

شرق و غرب در آتن با ھم تالقي، و در آداب و رسوم یكدیگر . دگرایي تمدن تجاري مبدل میسازندفر
اساطیر باستاني تسلط خویش را بر افكار از دست میدھند، آسایش مردم فزوني مییابد، . تاثیر میكنند

زمان خویش بحث و تحقیق ادامھ مییابد، علم و فلسفھ رشد میكند، و آتن زندھترین و فعالترین شھر 
  . میشود

IV  -  آزادمردان و بردگان  

اینھمھ كار را كھ میكند در روستاھا شارمندان با زنان و فرزندانشان، و مزدوران آزاد كارھا را انجام 
ولي این . در آتن، اجراي برخي كارھا بر عھده شارمندان، برخي بر عھده آزاد شدگان است. میدھند

دكانداران، . ندبار سنگین را بیشتر مھاجران و اتباع خارجي، و بیش از ھمھ غالمان بر پشت میكش
شھرنشیان . پیشھ وران، تاجران، و بانكداران، تقریبا ھمگي، از كساني ھستند كھ حق راي ندارند

كار كردن براي كسب معاش . كارھاي دستي را حقیر میشمرند و، تا آنجا كھ بتوانند، گرد آن نمیگردند
ھر گاه حرفھ كسي شود، در  حق تعلیم موسیقي و معماري و نقاشي، یا عمل بدانھا،; حقارت آور است

گزنوفون، كھ بھ صراحت بیان معروف است و ھمچون  )).حقیركاري است پست و ((نظر مردم آتن 
  :یكي از سواران سلحشور سخن میگوید، چنین آورده است

و حق ھم . ... صنایع دستي، در نظر اجتماعات متمدن، شھرت ابدي دارندصنایع پست، معروف بھ 
جز این نیست، زیرا ھمھ كساني كھ بدین گونھ كارھا پرداختھاند باید ھمیشھ در یك جا و بھ یك حال 

بنشینند، یا با تاریكي خو كنند، یا تمام روزھا را در مقابل كوره آتش خم شوند و بدین ترتیب خواه 
اه ناظر، ھمگي سالمت جسمي خود را از دست میدھند، و ضعف جسماني با ضعف كارگر و خو

مدت زماني كھ كارگران بر سر این گونھ صنایع پست صرف میكنند . روحي و فكري ھمراه است
  . چندان دراز است كھ آنان را از اداي وظایف خود نسبت بھ دوستان و دولت باز میدارد

در نظر یونانیان اشرافي یا فیلسوف منش، تجارت عبارت است . ندبھ تجارت نیز با ھمین چشم مینگر
بھ عقیده آنان، قصد تجارت تولید كاال نیست، بلكھ آن است كھ . از مال اندوختن با دسترنج دیگران

ھیچ یك از شارمندان محترم بدین كار نخواھد پرداخت، . اجناسي را ارزان خریده، گران بفروشند
یونانیان گویند كھ . دار میگردد، و شاید پنھاني سرمایھاي تیز در كار بگذاردگرچھ تا زماني كھ برخور
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مرد آزاد باید از وظایف مالي و اقتصادي آزاد باشد و، حتي اگر خودش نیز قدرت حفظ و اداره اموال 
بر اثر این گونھ فراغت و . خویش را داشتھ باشد، باید غالمي یا كس دیگري را بدان كار بگمارد

بھ . فقط شارمندان میتوانند در جنگھا و كارھاي دولتي شركت كنند و بھ ادب و فلسفھ بپردازند آزادي،
عقیده یونانیان، بدون وجود یك طبقھ مرفھ و آسوده خاطر، پیدایش ذوقیات و تشویق ھنرھا و پیشرفت 

  . كسي كھ شتابزده باشد، چنانكھ باید و شاید متمدن نمیتواند بود. تمدن امكانپذیر نیست

اغلب كارھایي كھ در تاریخ از وظایف طبقھ متوسط بھ شمار میرود، در آتن بھ دست اتباع بیگانھ 
اینان مردماني آزادند كھ در كشورھاي دیگر بھ دنیا آمدھاند و، ھر چند كھ در آتن اقامت . انجام مییابد

عھ كاران، صنعتگران، این مردم اغلب پیشھوران، تاجران، مقاط. دارند، از حقوق شارمندي بیبھرھاند
مباشران، و ھنرمنداني ھستند كھ در طي سیر و سیاحتھاي خود، و پس از سرگردانیھاي بسیار، عاقبت 

در آتن آزادي اقتصادي، موقعیت كار، و انگیزه فعالیت یافتھاند، و آن را براي خود ضروریتر و 
یتھاي صنعتي بھ اتباع خارجي تعلق غیر از استخراج معدن، مھمترین فعال. حیاتیتر از حق راي میبینند

ھر جا كھ دالالن بتوانند خود را میان تولید كننده و ; تھیھ ظروف سفالي منحصر بھ آنان است. دارد
قوانین كشور، از یك . مصرف كننده وارد كنند، ھمیشھ یك طرف معاملھ از این بیگانگان خواھد بود

مانند شارمندان باید مالیات . حمایتشان میكند سو آنان را در مضیقھ قرار میدھد، و از سوي دیگر
بپردازند، برخي از خدمات اجتماعي را بھ عھده بگیرند، بھ خدمت سربازي در آیند، و مالیات سرانھ 

قانون آتن اتباع خارجي را از مالكیت زمین و زناشویي با شارمندان مانع میشود، و از ورود . بپردازند
ولي، در عوض، ھنر و صنعتشان را ; تقیم بھ محاكم بازشان میداردبھ تشكیالت مذھبي و مراجعھ مس

از قراردادھاشان پشتیباني ; آنان را با خرسندي در حیات اقتصادي كشور دخالت میدھد; قدر میشناسد
و داراییشان را، در برابر شورشھاي شدید، حفظ و ; از آزادي مذھب برخوردارشان میسازد; میكند

ز آنان، ھمچون فرومایگان، بھ ثروت و مكنت خود فخر میكنند، ولي برخي برخي ا. حراست مینماید
دیگر، خاموش و بدون تظاھر، بھ كارھاي علمي، ادبي، ھنري، طبي، و حقوقي پرداختھ، مدارسي 

این گروه، در قرن چھارم، كمدي نویساني پدید میآورند، و . براي تعلیم فلسفھ و بالغت بنیاد میگذارند
; در قرن سوم خاصیت جھاني اجتماع ھلني را پدید میآورند; كمدیھا قرار میگیرندخود نیز موضوع 

و براي دفاع از آن در ; سخت سوداي شارمندي دارند، ولي آتن را با محبتي غرورآمیز دوست میدارند
قسمت عمده ناوگان آتن بھ . برابر دشمنانش، سھمي را كھ بر عھده دارند بھ نحوي دردناك میپردازند

  . امپراطوري آتن، و تفوق آن نیز از بركت وجود آنان برقرار است; این مردم نگاھداري میشودخرج 

آزاد شدگان یعني كساني كھ زماني برده بوده و سپس آزاد شدھاند در محرومیت از حقوق سیاسي، و 
ده زیرا، گرچھ آزاد ساختن یك برده، چون باید بر. در موقعیت اقتصادي، با اتباع خارجي شریكند

دیگري بھ جاي او آورد، كاري است دشوار و پرزحمت، وعده آزادي، در مورد غالمان جوان معموال 
بسیاري از یونانیان چون ھنگام مرگشان نزدیك میشود، وفادارترین ; محرك اقتصادي سودمندي است

چنانكھ در ممكن است كھ غالمي را دوستان و خویشانش خریده، آزاد كنند، . غالم خود را آزاد میكنند
یا دولت، با پرداخت قیمت، او را از صاحبش گرفتھ، بھ خدمات جنگي ; مورد افالطون چنین شد

نیز ممكن است كھ او خود با اندوختن اوبولوسھایي كھ بھ دست آورده است، آزادي خویش را ; بگمارد
. ي بپردازندآزاد شدگان، چون اتباع خارجي، میتوانند بھ امور صنعتي و بازرگاني و مال. بخرد

پستترین مقام ایشان آن است كھ در مقابل مزد بھ كارھایي كھ خاص بردگان است بپردازند، و عالیترین 
چنانكھ مولیاس كارگاه اسلحھ سازي دموستن را . مقامشان آن است كھ مدیر یا صاحب كارگاه شوند

ھترین كاري كھ از آزادشدگان ب. اداره میكند، و پازیون و فورمیو ثروتمندترین بانكداران آتن میشوند
زیرا این غالمان آزاد شده، كھ خود در دوران زندگي جز . بر میآید، پرداختن بھ امور اجرایي است

  . ستم و آزار ندیدھاند، بھتر از ھر كس دیگر میتوانند با بردگان بھ خشونت و تندي رفتار كنند
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د شدگان بردگان آتیك ھستند كھ تعدادشان بھ بعد از این سھ طبقھ یعني شارمندان، اتباع خارجي، و آزا
این طبقھ از زندانیان جنگ، اسیران یورشھاي بردھگیري، كودكان سر  .میرسدیكصد و پانزده ھزار 

ونان، عده بسیار قلیلي از بردگان یوناني در ی. راھي، كودگان ولگرد، و مجرمین تشكیل شده است
ھستند، و مردم این سرزمین ھمھ بیگانگان را طبیعتا برده میدانند، زیرا میبینند كھ آنان در برابر شاه 

ولي بندگي كردن افراد یوناني را . خود مطیع مطلق ھستند، پس دلیلي ندارد بندگي یونانیان را نیز نكنند
تاجران یوناني، غالم را چون ھر كاالي دیگري خریداري . درت گردن مینھندشایستھ نمیدانند و بدان بن

میكنند و در خیوس، دلوس، كورنت، آیگینا، آتن، و ھر جاي دیگري كھ خریداري پیدا شود، آنان را 
  . براي فروش عرضھ میدارند

ومدون، كیمون، پس از جنگ ائور. روزي یك ھزار برده فروختھ شود، برخالف معمول نخواھد بود
در آتن بازاري وجود دارد كھ در آن . بیست ھزار تن از اسیران جنگي را بھ بازار برده فروشان میبرد

دالر  50(قیمت این بردگان از نیم مینا تا ده مینا . بردگان ھمیشھ براي معاینھ جسمي و معاملھ آمادھاند
است یا براي فروش بعدي و سود بردن خرید آنان یا براي استفاده مستقیم . تفاوت میكند) دالر 1000تا 

ھا و معادن فایده  ھا و كارگاه مردان و زنان آتن از خریدن بردگان و كرایھ دادن آنھا بھ خانھ. از آن
حتي فقیرترین شارمندان یك یا دو غالم . سودي كھ از این راه بھ دست میآید سي درصد است. میبرند

در . براي اثبات فقر خویش میگوید كھ در خانوادھاش بیش از ھفت غالم نیست آیسخینس. دارد
دولت آتن نیز خود عدھاي از این . ھاي دولتمند، شاید پنجاه غالم بھ خدمتگزاري مشغول باشند خانواده

بسیاري از آنان . غالمان را بھ عنوان منشي، خدمتگزار، صاحبمنصب جز، و پاسبان بھ كار میگمارد
ود را میگیرند و روزي نیم دراخما نیز دریافت میدارند، و میتوانند ھر جا كھ بخواھند زندگي لباس خ

  . كنند

در نواحي . ھا خدمت میكنند ھا تعداد بردگان اندك است، و بیشتر زناني ھستند كھ در خانھ در دھكده
در . را ایجاب نمیكندشمالي یونان، و در اكثر نقاط پلوپونز، وجود نظام سرفداري خرید و فروش غالم 

كورنت، مگارا، و آتن، اكثر كارھاي یدي را غالمان، و كارھاي خانگي را كنیزان انجام میدھند، ولي 
اكثر . غالمان در امور صنعتي و تجارتي و مالي بھ بسیاري از كارھاي كتبي و اجرایي نیز میپردازند

در این . یا اتباع خارجي صورت میگیرد كارھاي دقیق و ماھرانھ بھ وسیلھ آزاد مردان یا آزادشدگان
غالمان بندرت میتوانند از . ھنگام، برخالف یونان بعد از اسكندر و روم، غالمان دانشمند وجود ندارند

اگر . خود فرزنداني بھ بار آورند، زیرا خرید یك غالم بمراتب سھلتر و ارزانتر از پروردن آن است
و ; اگر بر امري شھادت دھد، شكنجھ میبیند; انھ تنبیھ میشودغالمي بدرفتاري یا خطایي كند، با تازی

ولي اگر ظلمي بزرگ بر او وارد شود، وي . اگر آزادمردي او را بزند، نباید از خویش دفاعي كند
مالك بھ ھیچ وجھ حق كشتن غالم خود . میتواند بھ معبدي پناه برد، و آنگاه صاحبش باید او را بفروشد

ھ قدرت كار دارد، از بسیار كساني كھ در اجتماعات دیگر برده خوانده نمیشدند، تا زماني ك. را ندارد
ھنگامي كھ بیمار یا پیر شود، یا كاري در بین نباشد، صاحبش او را بھ اعانات . امنیت بیشتري دارد

اگر وفادار باشد، با او چون . عمومي باز نمیگذارد، بلكھ ھمچنان از او پرستاري و نگاھداري میكند
غالبا میتواند در معامالت وارد . دمتگزاري صدیق و تقریبا چون یكي از افراد خانواده رفتار میشودخ

از مالیات و از سربازي . شود، ولي شرط آن است كھ قسمتي از درآمد خویش را بھ ارباب بپردازد
  . ارنددر آتن قرن پنجم، غالمان از لحاظ لباس و وضع ظاھر با آزاد مردان فرقي ند. معاف است

م رسالھاي درباره نظام آتنیان مینویسد، شكایت از آن دارد  ق 425، كھ در حدود ))اولیگارش كھن((
كھ غالمان در خیابانھا براي شارمندان راه باز نمیكنند، آزادانھ و بي پروا سخن میگویند، و رفتارشان 

راي عموم بر آن . مشھور است آتن بھ حسن رفتار با غالمان. چنان است كھ گویي با شارمندان برابرند
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در . است كھ وضع غالمان در آتن دموكراتیك از وضع فقیران آزاد كشورھاي اولیگارشیك بھتر است
  . آتیك، انقالب بردگان بندرت اتفاق میافتد، لكن بیم آن ھمیشھ موجود است

میكنند، چون  مع ھذا، وجود بردگان وجدان آتن را آزار میدھد، و فالسفھاي كھ از این وضع دفاع
فالسفھ مخالف آن، با وضوح تمام نشان میدھند كھ رشد اخالقي ملت از تشكیالت اجتماعي آن مترقیتر 

افالطون مخالف آن است كھ یونانیان افراد یوناني را بھ بردگي خویش درآورند، ولي . و كاملتر است
از لحاظ فكر و عقل فروتر از  در سایر موارد با این نظام موافق است، زیرا بھ عقیده او برخي مردم

ارسطو برده را آلتي ذیروح میداند، و معتقد است كھ تا زماني كھ كارھاي مربوط بھ غالمان . دیگرانند
مردم عادي یونان، گرچھ با . را ماشینھاي خودكار انجام ندھند، بردگي بھ نحوي وجود خواھد داشت

با فرھنگ بدون وجود این طبقھ چگونھ ادامھ خواھد غالمان خود مھربانند، ھیچ نمیدانند كھ یك اجتماع 
عده دیگري ھستند كھ . بھ گمان آنان، براي از میان بردن بردگي، باید آتن را از میان برد; یافت

فالسفھ كلبي بردگي را یكسر مذموم و محكوم میدارند، اما فالسفھ بعد از آنھا، . عقایدي اساسیتر دارند
اوریپید كرارا در . د بیشتر جنبھ اعتدال را رعایت خواھند كردیعني رواقیون، در مخالفت خو

ھایي از احوال اسیران جنگي، رافت و عطوفت تماشاگران را بر  ھاي خود، با ارائھ صحنھ نمایشنامھ
آلكیداماس سوفسطایي در شھرھاي یونان میگردد و، بي آنكھ از كسي آزادي ببیند، عقاید . میانگیزد

خداوند ھمھ مردمان را آزاد بھ جھان فرستاده، و : ((ان خود روسو تبلیغ میكندروسو را تقریبا با بی
  . ولي بردگي ھمچنان ادامھ دارد.)) طبیعت نیز كسي را بنده نساختھ

V -  جنگ طبقات  

استثمار انسان از انسان در آتن و تب بھ شدت اسپارت و روم نیست، ولي بھ ھر حال با مقصودشان 
در میان مردم آزاد آتن، امتیازات طبقاتي موروثي موجود نیست، و ھر كس  .سازگار و متناسب است

گرمي و شور و ھیجاني ; میتواند با جدیت و ابراز لیاقت بھ ھر مقامي كھ بخواھد، جز شارمندي، برسد
بین كارگر و كارفرما، . كھ در حیات آتن پدید آمده است تا حدودي از ھمین خاصیت سرچشمھ میگیرد

ن، اختالف معموال كارگر و كارفرما در كنار ھم كار میكنند، و آشناییھاي خصوصي لبھ جز در معاد
مزد تقریبا ھمھ صنعتگران، از ھر طبقھاي كھ باشند، در ازاي یك روز تمام . تیز استثمار را كند میكند

. نددر روز نگیر) سنت 50(ولي كارگران تازه كار شاید بیش از سھ اوبولوس . كار، یك دراخما است
با پیشرفت تشكیالت كارخانھاي، كار مقاطعھاي جاي كار یكسره را میگیرد و رفتھ رفتھ بین میزان 

مقاطعھ كاران میتوانند غالماني را بھ میزان یك تا چھار اوبولوس در . مزدھا تفاوت فاحش پیدا میشود
ما میتوان قدرت خرید با مقایسھ قیمتھا در شھرھاي یونان و شھرھاي . روز از صاحبانشان كرایھ كنند

، در آتیك، قیمت یك خانھ و مزرعھ روي ھم ھزار و دویست 414در . این مزدھا را تخمین زد
. چاودار یك دراخما ارزش دارد) كیلو 54(بوشل  114در قرن ششم، یك مدیمنوس یا . دراخماست

سكندر، پنج دراخما و در دوران ا; در قرن چھارم، سھ; ھمین مقدار چاودار، در پایان قرن پنجم، دو
یك راس گوسفند در عھد سولون یك دراخما، و در پایان قرن پنجم ده تا بیست دراخما قیمت . میارزد

در آتن نیز، چون ھر جاي دیگر، پول رایج از مقدار كاالھا سریعتر افزایش مییابد و در . پیدا میكند
پنج برابر نسبت بھ آغاز قرن ششم ترقي  در پایان قرن چھارم، میزان قیمتھا. نتیجھ قیمتھا ترقي میكند

  . بار دیگر دو برابر باال میرود 330تا  404دو برابر، و از  404تا  480كرده است، از 

از اینجا میتوان وضع . براحتي زندگي میكند) دالر 120(دراخما  120یك مرد مجرد با ماھي 
ھر چند كھ . ندگي كنند، قیاس كردكارگراني را كھ باید خود و خانوادھشان با ماھي سي دراخما ز

دولت در مواقع ضرورت و پریشاني بھ آنان یاري میكند و بر غلھاي كھ در میانشان توزیع میكند، فقط 
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اسما قیمتي میگذارد، ولي این كارگران آشكارا میبینند كھ میان االھھ آزادي و االھھ مساوات ھیچ گونھ 
در  میشوند،یرومندان نیرومندتر و توانگران توانگرتر دوستي نیست، و تحت قوانین آزادانھ آتن، ن

  . حالي كھ فقیران، ھمچنان فقیر میمانند

; استقالل و آزادي فرد موجب ترغیب و ارتقاي افراد قابل، و سبب تنزل مردم ناتوان و بیھوش میشود
در آتن نیز، چون ھر جاي دیگر، . ثروت عظیم پدید میآورد و بھ نحوي خطرناك بدان تمركز میبخشد

افراد ھوشیار و زیرك ھر چھ بتوانند بر میگیرند، و آنانكھ كم ھوشترند از پس مانده آنان منتفع 
سیار، میكوشند تاجران، علیرغم قوانین ب. زمینداران از افزایش قیمت امالك خود سود میبرند. میشوند

كھ كاالھایي را احتكار میدھد، و بدین وسیلھ، سود كالن فعالیتھاي صنعتي و بازرگاني را بھ سوي 
عوامفریباني پیدا میشوند كھ با مردمان تھیدست از عدم مساواتي كھ در توزیع ثروت . خود جلب میكند

یاقت اقتصادي بین آدمیان موجود بین مردم برقرار است سخن میگویند، ولي اختالفاتي را كھ از لحاظ ل
مردمان فقیر كھ مكنت و دارایي دولتمندان را بھ چشم میبینند، بر فقر . است از نظرشان پوشیده میدارند
و در ; بر ھنرھا و شایستگیھاي ناشناختھ و محروم خویش میاندیشند; و مسكنت خویش واقف میشوند

ھ كشورھاي یونان، جنگھاي طبقاتي از جنگ ایران در ھم. عالم خیال، جھاني كامل براي خود میسازند
  . و یونان، و یونان و اسپارت تلختر و شدیدتر است

آغاز جنگھاي طبقاتي، در سرزمین آتیك، كشمكشي است كھ بین مالداران تازه بھ دوران رسیده و 
و بیشتر  خاندانھاي كھن ھنوز زمین و خاك كشاورزي را دوست دارند. اشراف زمیندار پدید آمده است

تقسیم امالك بین فرزندان، در طي نسلھاي پي در پي، موجب كم . در امالك خود عمر بھ سر میبرند
ھكتار زمین  5.28تقریبا - آلكیبیاس دولتمند فقط ھفتاد ایكر (شدن وسعت زمینھاي شخصي میشود 

  ). دارد

اف با وجود آنكھ ولي اشر. صاحب زمین غالبا خودش بھ زراعت یا اداره امالك خویش میپردازد
براي ابراز اصالت و اثبات اشرافیت، نام پدران خود را بر نام : ثروتي ندارند، متكبر و خود خواھند

خویش میافزایند و تا حد امكان خود را از طبقھ تاجر بورژوازي كھ ثروت روزافزون تجاري آتن را 
و میكنند و با اشتیاق تمام زندگي زنان آنان خانھ شھري آرز. در اختیار میگیرد، دور نگاه داشتھاند

دخترانشان ھوس دارند كھ در آتن زندگي ; پرتنوع شھري و فرصتھایي را كھ در آن است خواستارند
ھاي ممتاز برخوردار  پسرانشان امیدوارند كھ در آنجا از فاحشھ; كنند و شوھران مالدار بھ چنگ آورند

اشراف، چون نمیتوانند در تجمالت با . پا دارندشوند و بھ شیوه نودولتان ضیافتھاي سرورانگیز بر
تاجران و صاحبان صنایع رقابت كنند، لذا آنان یا فرزندان آنان را بھ عروسي یا دامادي خود در 

و آن طبقھ نیز، بھ ارتقاي بھ سلك اشراف اشتیاق فراوان دارند و در این راه از بذل مال دریغ ; میآورند
وصلتھا، زمینداران و پولداران بھ ھم میپیوندند، و یك طبقھ عالي در نتیجھ این گونھ . نمیدارند

  . اولیگارشي بھ وجود میآید كھ مورد كینھ و حسد فقیران است

كبر و گستاخي نودولتان دومین مرحلھ جنگ طبقاتي یعني مبارزه شارمندان تھیدست بر علیھ 
بیادس، بھ مال و مكنت خود بسیاري از تاجران بورژوا، چون آلكی. دولتمندان را موجب میشود

مغرورند، لكن عده معدودي از آنان میتوانند با گستاخي نافذ و اثربخش خویش، و وقار و لطف بیاني 
جواناني كھ از استعداد و شایستگي خویش . را مجذوب و فریفتھ سازند)) توده كارگر((كھ دارند، 

ز خاص خود را بھ بشارتنامھ انقالب عمومي باخبرند، ولي بھ علت فقر مجال ابراز آن را نمییابند، نیا
روشنفكران نیز، كھ مشتاق نو و شیفتھ ستایشھاي ستمدیدگانند، براي انقالب آنان غرض . تبدیل میكنند

شعار آنان اشتراكي كردن صنعت و تجارت نیست، بلكھ الغاي وامھا، و توزیع . و ھدف معین میدارند
، زیرا در نھضت قرن پنجم آتن، فقط راي دھندگان فقیر مجدد اراضي میان شارمندان را خواستارند
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شركت داشتند، و در این مرحلھ، تصور آزاد شدن بردگان و بھره بردن اتباع خارجي از توزیع 
رھبران این نھضت از گذشتھاي طالیي، كھ در آن ھمھ مردم ثروتي یكسان . اراضي ممكن نبود

جدید بناي آن بھشت گمگشتھ سخن میگویند، دلشان داشتھاند، حكایت میكنند، ولي ھنگامي كھ از ت
آنچھ در سر دارند، ایجاد یك اجتماع . نمیخواھد كھ مردم بھ مفھوم لفظي و حقیقي آن تكیھ كنند

كمونیستي اشرافي است قصدشان ملي كردن اراضي بھ دست دولت نیست، بلكھ میخواھند كھ امالك بھ 
ن اظھار میكنند كھ با وجود اختالفات روزافزون و فاحش و چنی. طور مساوي بین شارمندان تقسیم شود

ولي مصممند كھ، با استفاده از قدرت سیاسي ; اقتصادي، تساوي حقوق سیاسي تحققپذیر نیست
شارمندان تھیدست، مجلس را بر آن دارند كھ از طریق جرمانھ و خدمات عمومي و مصادره و 

نیز، رنگ سرخ را ; یا را در كیسھ فقیران جاي دھدكارھاي ھمگاني مقداري از ثروت تمركز یافتھ اغن
  . نشانھ انقالب خود قرار میدھند تا براي انقالبیان آینده سرمشق شود

ھایي پنھاني، تشكیالتي مییابند و پیمان میبندند كھ در  ثروتمندان در برابر این تھدید، بھ صورت دستھ
توده خشمگین )) درنده مھیب((ش، آن را مقابل این خطر، كھ افالطون، علي رغم كمونیسم خاص خود

كھ دست كم از عھد سولون (كارگران آزاد نیز . و گرسنھ خواھد خواند، جمعا و مشتركا اقداماتي كنند
در انجمنھا و مجامع صنفي، چون مجمع بنایان و سنگتراشان، درودگران، عاج ) متشكل شدھاند

سقراط عضو یكي از مجامع ; ھ ھم پیوستندتراشان، سفالگران، ماھیگیران، بازیگران، و غیره ب
ولي این انجمنھا، بیش از آنكھ یك اتحادیھ تجارتي باشند، اجتماعاتي براي تبادل  .است سنگتراشان

گرد ھم آمده، جشن و سرور )) جایگاه مقدس((اعضاي ھر صنف در مجامعي بھ نام : منافع مشتركند
برپا میكنند، بھ بازي میپردازند، خداي پشتیبان خود را ستایش میكنند، بھ اعضاي بیمار اعاناتي 

و براي كارھاي خاص و مھم، جمعا قراردادھایي منعقد میدارند، ولي علنا در مبارزه طبقاتي  میدھند،
اولیگارش ((رسالھ نویساني از قبیل . صحنھ این كارزار میدان ادب و سیاست است. آتن وارد نیستند

ن بر ، برخي دموكراسي را مورد انتقاد و انتقام قرار میدھند، و برخي دیگر بھ حمایت از آ))كھن
كمدي نویسان، چون براي نمایش دادن آثار خود بھ پول و بھ اشخاص پولدار نیازمندند، از . میخیزند

، ما 393، )اكلسیازوساي(آریستوفان، در زنان در شورا . دراخما طرفداري طعن و ریشخند میگیرند
  : را با زن كمونیستي بھ نام پراكساگورا آشنا میكند كھ در خطابھ خود چنین میگوید

دیگر . و ھمھ اموال بین ھمھ مردم مشترك باشد; من میخواھم كھ ھمھ كس از ھمھ چیز بھرھور گردد
دیگر از این پس نخواھیم دید كھ یكي از كشتزارھاي . از این پس فقیر و غني وجود نخواھد داشت

مقصود  . ...وسیع سودجویي كند، و دیگري حتي بھ قدر گوري زمین نداشتھ باشد تا در آن دفن شود
و در این راه، اولین قدم آن است ... من آن است كھ ھمھ مردم در شرایطي یكسان و برابر زندگي كنند

زنان . ... كھ زمین و پول، و ھر چیز دیگري را كھ ملك شخصي است، بین ھمھ مردم مشترك سازم
  . عموما بھ ھمھ مردم تعلق خواھند داشت

پراكساگورا در جواب میگوید )) این كار برآید كیست كھ از عھده: ((ولي بلپوروس میپرسد
كھ در خطر )) فقر((، )408)) (ثروت((در كمدي دیگر آریستوفان بھ نام پلوتوس، یعني )). بردگان((

زوال و فنا قرار گرفتھ است از خود بھ عنوان محرك الزم براي كوششھا و فعالیتھاي انساني دفاع 
  : میكند

اگر آدمي . و سالمت و امنیت شما ھمھ، تنھا بھ وجود من وابستھ است; منشا ھمھ بركات شما، تنھا منم
میتوانست آزاد و فارغ از كار و كوشش زندگي كند، چھ كسي بود كھ بھ خرسندي خاطر آھن بكوبد، 

كشتي بسازد، خیاطي كند، چوب بتراشد، چرم ببرد، آجر بپزد، كتان بشوید، پوست دباغي كند، زمین 
برقرار شود، ) كمونیسم(و نعمات دمتر را در انبارھا ذخیره كند اگر نظام شما را با خیش بشكافد، 
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و بر قالي نخواھید ; ھا ساختھ نخواھد شد دیگر بر بستر نخواھید خفت، زیرا ھرگز چیزي در كارخانھ
  ; نشست، زیرا كیست كھ پول داشتھ باشد، و در آن حال پشم و پنبھ ببافد

پریكلس مردي است صاحب خرد و . ین نتایج انقالب دموكراتیك استاصالحات افیالتس و پریكلس اول
او خواھان نابود كردن اغنیا نیست، بلكھ بر آن است كھ باید مردمان تھیدست را مرفھ و آسوده . معتدل

ولي پس از مرگ او . خاطر ساخت و بدان وسیلھ دولتمندان و اقدامات مفیدشان را برقرار داشت
جنبھ انقالبي بھ خود میگیرد كھ حزب اولیگارشیك، باز بھ یاري اسپارت در ، دموكراسي چنان )429(

ولي مع ھذا، چون در آتن ثروت . ، بھ نفع ثروتمندان دست بھ انقالب میزند404، و بار دیگر در 411
فراوان است و عده كثیري كم و بیش از آن برخوردار میشوند، و نیز چون بیم انقالب بردگان 

تندي و ستمكاري باز میدارد، لذا جنگ طبقاتي در این شھر آرامتر و معتدلتر از شارمندان را از 
شھرھاي دیگر یونان است و زودتر بھ مصالحھاي موثر و پایدار میرسد، زیرا در سایر كشورھاي 

در سال . یونان، طبقھ متوسط چندان نیرومند نیست كھ بتواند بین اغنیا و فقرا حایل و میانجي شود
بیان در ساموس حكومت را بھ دست میآورند، دویست تن از اشراف را میكشند و چھار صد ، انقال412

ھا و زمینھا را میان خود قسمت میكنند، و سرانجام باز اجتماعي دیگر،  تن دیگر را تبعید میكنند، خانھ
ود مجبور بھ ولي، اندكي بعد، خ. نظیر ھمان كھ برانداختھاند، لئونتیني، اولیگارشیھا را اخراج میكنند

، اولیگارشھا در كوركورا شصت تن از رھبران حزب مردم را بھ قتل 427در . فرار میشوند
میرسانند، دموكراتھا حكومت را بھ دست میگیرند، چھار صد تن از اشراف را بھ زندان میافكنند، و از 

اه را در دم اعدام آن میان پنجاه نفر را در محكمھاي شبیھ بھ كمیتھ امنیت عمومي محاكمھ و ھر پنج
زندانیاني كھ باقي ماندھاند بھ كشتن یكدیگر مشغول میشوند، دیگران از مشاھده این وضع خود . میكنند

را بھ قتل میرسانند، و بقیھ آنان، كھ بھ معبدي پناه جستھاند، در ھمانجا با دیوارھایي محصور میشوند 
  : ن، جنگ طبقاتي آتن را چنین وصف میكندتوسیدید، در عباراتي جاویدا. و از گرسنگي جان میدھند

در طي ھفت روز، مردم كوركورا بھ كشتار كساني از ھمشھریان خود مشغول بودند كھ آنان را دشمن 
گرچھ جرم این گروه كوششي بود كھ در امحاي دموكراسي كرده بودند، برخي از آنان بر . میپنداشتند

ا مقروضینشان براي رھایي از چنگال قرض نابود ھاي خصوصي كشتھ شدند و برخي دیگر ر اثر كینھ
بدین منوال، مرگ بھ انحاي مختلف شیوع یافت و زورگویي، كھ از خواص چنین اوضاعي . ساختند

كساني كھ بھ ; پدران پسران خود را كشتند. است، از حد و حصر گذشت و بھ ھر گوشھ و كناري رسید
بدین ترتیب، . ... ه شدند یا در ھمانجا بھ قتل رسیدندمعابد پناه برده بودند از محرابھا بیرون كشید

انقالب از شھري بھ شھر دیگر میرفت، و شھرھاي آخرین، كھ شرح وقایع و حوادث قبلي را شنیده و 
ھاي افراطیتر و  از اعمال شورشیان نواحي دیگر باخبر شده بودند، براي كشتار و خونریزي راه

، ...این خونریزیھا. یدن بیرحمي و شقاوت بیشتر بھ كار میبردندبھتري یافتھ بودند، و در انتقام كش
یعني انتقام كشیدن طبقھ محكوم طبقھاي كھ ھرگز لذت مساوات را نچشیده و جز ظلم و جور از 

نیز، نیات ظالمانھ ; حاكمان ندیده بود نخستین بار، چون زمانش فرا رسید، در كوركورا روي داد
دیرین خویش را آرزو میكردند و مشتاقانھ بھ اموال ھمسایگان طمع  كساني كھ رھایي از چنگال فقر

بستھ بودند، و ھمچنین تجاوزات و بي اعتدالیھاي بیرحمانھ و وحشیانھ مردماني كھ با خشم، تمام 
اختالفات طبقاتي را بھ مبارزات حزبي بدل كرده بودند، ھمھ، در كوركورا آغاز و سرمشق مردم 

مردم یونان در این ھنگام بھ پریشاني و آشفتگي افتاده بود و، با خشم و زندگي . شھرھاي دیگر شد
. ھیجاني افسار گسیختھ، عدل و انصاف را زیر پا گذارده ھر نوع برتري و تسلطي را دشمن میدانست

حزم و دوراندیشي جبن و ; وقاحت و گستاخي ھمپیمانان وفادار شھامت و دلیري بھ شمار میرفت
قدرت بررسي و تحقیق ; و رزانت نقابي بود كھ نامردي و ضعف را پنھان میداشتاعتدال ; بزدلي بود

  .... در جوانب امور سست عزمي و تزلزل محسوب میشود
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.... علت ھمھ این زشتكاریھا قدرتطلبي و برتري خواھي بود كھ از حرص وطمع سرچشمھ میگرفت
یك طرف صالي برابري سیاسي . ھا را بھ دست آورده بودند رھبران شھرھا ھر یك بھترین حرفھ

رھبران ھر طرف خود را مدافع و . مردمان را در میداد، طرف دیگر از اشرافیت معتدل دفاع میكرد
منافع عمومي وانمود میكردند، ولي در حقیقت قصدشان آن بود كھ خود از آن منافع طرفي  محافظ
و چون در تالشھاي خود وسیلھاي براي ارتقا و كسب مقام نمییافتند، بھ شنیعترین جنایتھا و ; بربندند

اظ فریبنده ھیچ یك از دو حزب بھ مذھب اعتنایي نداشت، ولي بھ كار بردن الف. بیاعتدالیھا دست میزدند
آن سادگي و پاكدلي قدیم افتخار و شرف بود، در این . براي نیل بھ اغراض زشت رواج كامل داشت

روزگار، مایھ خنده و تمسخر شده و از میان رفتھ بود، و اجتماع بھ صورت اردویي درآمده بود كھ در 
طرف و میانھ رو فنا در این گیرو دار، شارمندان بی. ... آن ھیچ كس بر رفیق خود اعتماد نداشت

. ... میشدند، زیرا، یا در مبارزات دخالت نمیجستند، یا بر اثر طمع و حسد از میدان نمیگریختند
  . سراسر جھان ھلني را تشنج و اضطراب گرفتھ است

ولي آتن از این پریشاني جان سالمت بھ در میبرد، زیرا ھر یك از افراد آن قلبا خودپرست و معتقد بھ 
عالوه بر این، دولت آتن نیز در امور تجاري و . ست و مالكیت خصوصي را دوست میداردفردگرایي ا

مالي نظمي معتدل برقرار داشتھ و، از این راه، بین فردگرایي و اصول سوسیالیسم طریقھاي عملي 
  . پیدا كرده است

محدود، و نوع  میزان جھاز و ھزینھ تشییع جنازه را: دولت از وضع قواعد و تنظیم امور بیمي ندارد
اوزان و مقیاسھا را بھ ; بھ تجارت مالیات میبندد و بر آن نظارت میكند; لباس زنان را معین میسازد

میكوشد كھ فروشندگان، از لحاظ جنس و نوع كاال، تا آنجا ; وضعي عادالنھ و صحیح محفوظ میدارد
صدور غذا را ; عایت كنندكھ خالقیت مكنون در شیطنت انساني ایجاب میكند، شرافت و درستي را ر

ممنوع داشتھ و، بھ وسیلھ قوانین شدید، تجارت و داد وستد را با امانت و صحت مقرون ساختھ، بر آن 
در خرید و فروش غالت نظارت میكند و نمیگذارد كھ كسي در یك نوبت بیش از ; تسلط كامل دارد

از احتكار شدیدا جلوگیري میكند، و  گندم بخرد یا بفروشد بدین طریق) كیلو 2700(ھفتاد و پنج بوشل 
بھ كشتیھاي صادر كننده كاال وام نمیدھد مگر آنكھ فرستنده ; حتي مجازات آن را اعدام قرار داده است

ھمھ كشتیھاي متعلق بھ مردم آتن را، كھ ; تعھد كند كھ، با ھمان كشتي، غالت بھ پیرایئوس وارد سازد
و ھیچ كشتي را اجازه نمیدھد ; خود را بھ پیرایئوس بیاورندغلھ حمل میكنند، ملزم میدارد كھ محصول 

دولت آتن غالت فراوان در . كھ بیش از یك ثلث غلھاي كھ بھ این بندرگاه آورده است، صادر كند
انبارھاي دولتي ذخیره میكند، و ھر گاه قیمتھا بسرعت و بیش از اندازه ترقي كند، آن را بھ بازار 

ارد كھ قیمت نان بیش از استطاعت مردم باال رود و از گرسنگي مردمان بدین وسیلھ نمیگذ; میریزد
از طریق مالیات ; دولت نمیگذارد ھیچ یك از آتنیان گرسنھ بماند. فقیر میلیونر و دولتمند بھ وجود آید

ثروتمندان را مجبور یا ترغیب میكند تا ; بندي و خدمات عمومي، ثروت را تنظیم و تعدیل مینماید
در سایر موارد، آتن از آزادي تجارت و مالكیت . ھا راه یابند بدان وسیلھ بھ تئاترھا و مسابقھتھیدستان 

فردي پشتیباني میكند و مجال فعالیت و سودجویي را براي ھمگان باز میگذارد زیرا معتقد است كھ این 
و  امور از لوازم و ضروریات آزادي انساني است و بزرگترین مشوق و محرك كارھاي صنعتي

  . تجارتي، و عامل موثر تامین سعادت است

این آزادي اقتصادي فردي، كھ با قوانین و ترتیبات اجتماعي تعدیل گردیده، نظامي پدید آورده است كھ 
تحت آن، ثروت در آتن جمع شده بھ نحوي بین مردم توزیع میشود كھ امكان انقالب شدید را از میان 

بین . آتن قدیم، مالكیت خصوصي ھمچنان برقرار و در امان استاز این رو، تا پایان دوران . میبرد
درآمدھاي . ، تعداد شارمنداني كھ عایداتي نسبتا مكفي دارند، دو برابر میشود431و  480سالھاي 

عمومي افزایش مییابد و میزان مخارج عمومي نیز باال میرود، مع ھذا، خزانھ دولت ھمواره سرشار 
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اساس آزادي و صنعت و تجارت و ھنر و فكر، از . یونان بیسابقھ است است، بھ نحوي كھ در تاریخ
در برابر ھمھ افراطھا و اسرافھاي عصر طالیي بآساني ; لحاظ مالي و اقتصادي، در آتن مستحكم است

  . پایداري میكند، جز در برابر جنگ كھ موجب ویراني سراسر یونان خواھد شد

  فصل سیزدھم

  

  اخالق و آداب مردم آتن 

I  - دوران كودكي  

  . ھر شارمند آتني باید فرزنداني داشتھ باشد، دین و مالكیت و دولت، متفقا بیفرزند بودن را منع میكنند

یتیمان خوش سیما بھ بھاي سنگین خریده . كسي كھ فرزند ندارد معموال كودكي را بھ فرزندي میپذیرد
زیھ فقرآور اراضي، شرع و عرف در عین حال، براي پیشگیري از افزایش جمعیت و تج. میشوند

ھر پدري كھ فرزندي ضعیف یا ناقص بھ وجود آورد، یا او را از صلب . كشتن نوزادان را مباح میداند
دختران را بیش از . فرزند بردگان بندرت مجال زنده ماندن مییابند. خود نداند، در كشتن مختار است

یزي با خود ببرند، و پس از آن نیز از پسران میكشند، زیرا كھ بھ ھنگام شوي كردن باید جھ
خدمتكاري خانھاي كھ در آن پرورش یافتھاند بھ خدمتكاري خانھاي میروند كھ در پرورش آنان دستي 

این گونھ اطفال را در ظرفي سفالین نھاده، در نزدیكي معبدي یا در مكان دیگري قرار . نداشتھ است
حقي كھ . اشد، آن را بآساني بیابد و از مرگ نجاتش دھدمیدھند، تا اگر كسي خواستار پذیرفتن كودكي ب

این خاصیت، با ; پدران در كشتن فرزندان خود دارند، طریقھ خشونتآمیزي است براي اصالح نژاد
انتخاب طبیعي دقیق و شدیدي كھ از طریق مبارزات و رنجكشي صورت میگیرد، دست بھ ھم داده، 

افالطون . فالسفھ یكسر، تحدید نسل را شایستھتر میدانند. وردملتي سالم و نیرومند در یونان پدید میآ
میگوید كھ ھمھ كودكان ناتوان، ونیز اطفالي كھ از پدر و مادري منحط یا پیر بھ وجود میآیند، باید 

قانون نامھ طبي بقراط سقط جنین . ارسطو نیز سقط جنین را از فرزند كشي برتر میشمارد. نابود شوند
ھاي یوناني در این كار دستي توانا دارند، و ھیچ قانوني مانعشان  ز نمیداند، اما قابلھرا بر طبیبان جای

   .نیست

در دھمین روز والدت، یا قبل از آن، نوزاد را رسما جزو افراد خانواده محسوب میدارند، و در مراسم 
از این رو، غالبا . افراد یوناني معموال بیش از یك نام ندارند. مذھبي خاصي كھ گرد آتشدان میكنند

دیسھا، دیوگنسھا، و ھمانندي نامھاي بسیار، چون گزنوفونھا، آیسخینسھا، توكو; اسمھا تكرار میشوند
براي رفع ابھام، نام پدر یا نام زادگاه بھ نام . زنونھا تاریخ یونان را مبھم و مغشوش ساختھ است

دیودوروس ((یا ) كیمون فرزند میلتیادس)) (كیمون میلتیادو((ھمچون -شخص افزوده میشود 
، )خرچنگ)) (لیمدونكا((گاھي نیز با كنیھاي طیبتآمیز، چون ). دیودوروس سیسیلي)) (سیكولوس

  . رفع مشكل میكنند
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با ھمھ ; پس از آنكھ كودك بدین ترتیب در جمع خانواده پذیرفتھ شد، دیگر كشتن او قانونا ممكن نیست
. عطوفتھایي كھ، در ھر دوره، پدران و مادران بر فرزندان خویش ابراز میدارند، پرورش مییابد

یخواند، زیرا او، كھ خود مقتدرترین مرد شھر است، تمیستوكلس پسر خود را فرمانرواي حقیقي آتن م
بسیاري از . تحت تسلط ھمسر خویش است، و ھمسرش نیز، بھ نوبھ خود، فرمانبردار آن فرزند است

: ھاي منظومي كھ در مجموعھ اشعار یوناني آمده است، حاكي از فرزند دوستي آن مردم است لطیفھ
ا امیدي كھ بر فرزند خویش بستھ بودم، اندوه مرا سبك ام. من بر مرگ تئونوي خویش بسیار گریستم

دریغا كھ دست تقدیر تو را، فرزند دلبندم، . میكرد، و اینك تقدیر حسود پسرم را نیز از من گرفتھ است
پرسفونھ، اي االھھ جھان مردگان، نالھ . تنھا چیزي كھ براي من بھ جا مانده بود، بھ حیلھ از برم ربود

  . دیده را بشنو، و كودك او را در آغوش مادر مردھاش بگذاراندوه این پدر داغ

با آنكھ یونان . مرارتھا و سختیھاي دوران پیش از بلوغ را بازیھاي گوناگون بر كودكان ھموار میسازد
بر روي عطردان سپیدي كھ براي گور . خود از یادھا رفتھ است، بعضي از این بازیھا ھنوز باقي است

، تصویر پسر خردسالي دیده میشود كھ ارابھ كوچك خود را با خویش بھ جھان كودكي ساختھ شده است
  . دیگر میبرد

دختر بچگان با . ھایي دارند از گل پختھ، كھ در آن ریگدانھ ریختھ شده طفالن شیرخوار جغجغھ
; پسربچگان با سربازان و سرداران گلي بھ نبردھاي بزرگ دست میزنند; عروسكھاي خود ھمخانھاند

پسران و دختران حلقھ بر زمین میغلتانند و با ریگ و . ان كودكان را بر تابھا و االكلنگھا مینشاننددایگ
در عصر طالیي، مھره بازي كودكان نخود خشكي . جوز و سكھ و توپ بھ صد گونھ مسابقھ میپردازند

ه میگردد تا است كھ با انگشت پرتاب میشود، یا سنگ صیقل خوردھاي است كھ بھ میان دایرھاي افكند
ھنگامي كھ كودكان بھ . سنگھاي دشمن را بیرون انداختھ، خود ھر چھ نزدیكتر مركز دایره قرار گیرد

طاسھایشان استخواني مكعبي ; ھفت یا ھشت سالگي نزدیك شوند، بھ نرد بازي میپردازند)) سن عقل((
لحاظ قدمت، ھمپایھ گناھان بازیھاي كودكان، از . است كھ باالترین و بھترین عدد روي آنھا، شش است

  . پدرانشان است

II -  آموزش و پرورش  

. ھا و ژیمنازیومھاي عمومي است، و بر كار معلمان اندك نظارتي معمول است آتن داراي ورزشگاه
ولي، در این شھر، مدرسھ عمومي یا دانشگاه دولتي وجود ندارد، و تعلیم و تربیت بھ دست افراد، و بھ 

. رسد كھ آتن مسابقھ و مبارزات را در تعلیم و تربیت نیز سودمند میشماردطور خصوصي اجرا می
مدرسان حرفھاي، مدارسي تاسیس میكنند كھ مردمان آزاد فرزندان خویش را در شش سالگي بدان 

لفظ مربي بھ معلمان اطالق نمیشود، بلكھ غالماني كھ ھر روزه كودكان را از خانھ بھ . میفرستند
. از مدارس شبانروزي اطالعي نداریم. بھ خانھ میبرند بھ این نام خوانده میشوندمدرسھ و از مدرسھ 

كودكان تا چھارده یا شانزده سالگي بھ مدرسھ میروند و ادامھ تحصیل در سنین باالتر مخصوص 
در مدارس، شاگردان میز تحریر ندارند، و فقط روي نیمكتھایي . ھاي دولتمند است فرزندان خانواده

بعضي . ماري را كھ میخوانند یا صفحھاي را كھ بر آن مینویسند بر زانوي خویش میگذارندنشستھ، طو
از مدارس با تندیسھایي از قھرمانان و خدایان یونان تزیین میشوند، و این رسمي است كھ بعدھا رواج 

كار . میدھد معلم ھمھ مواد را تعلیم. تنھا در چند مدرسھ اثاثھ ظریف و زیبا دیده میشود. بسیار میگیرد
او تنھا تعلیم نیست، بلكھ بھ تربیت اخالق كودكان نیز توجھ خاصي دارد و براي تادیب آنان چوبي بھ 

   .میبردكار 
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ارسطو، نوگرایان پرشور  در زمان; نوشتن، موسیقي، و ورزش: برنامھ مدارس شامل سھ بخش است
نوشتن شامل قرائت و حساب است، و در حساب بھ . و شوق طراحي و نقاشي را نیز بدان میافزایند

شاگردان ھمگي چنگنوازي میآموزند، و بسیاري از درسھا بھ نظم . جاي ارقام حروف بھ كار میرود
وقت نمیكنند، و ھیچ بھ تعلیم براي آموختن زبانھاي بیگانھ صرف . درآمده، با موسیقي توام میشوند

تعلیم . زبانھاي مرده نمیپردازند، لكن در آموزش زبان مادري خود، بھ نحو صحیح، دقت بسیار دارند
كسي كھ كشتي گرفتن و شنا كردن نداند و در كمانداري و . ھا صورت میگیرد ورزش در ورزشگاه

  . فالخنگیري چیره دست نباشد، در شمار تحصیلكردگان نیست

جز . تران در خانھ بھ تحصیل میپردازند و، بیشتر، خانھ داري و علوم مربوط بھ آن را فرا میگیرنددخ
خواندن، نوشتن، محاسبھ، ریسندگي، ; در اسپارت، دختران در ورزشھاي عمومي شركت نمیكنند

یونان، در . بافندگي، قالبدوزي، رقص، آواز، و موسیقي را در خانھ نزد مادر یا دایھ خویش میآموزند
براي . ھاي ممتازند فقط عده معدودي از زنان بھ تحصیالت كامل نایل شدھاند، و اینان بیشتر فاحشھ

زنان محترم، از تحصیالت ابتدایي باالتر ممكن نیست، ولي آسپاسیا چند تن از آنان را بھ تحصیل 
فسطاییان فرا میگیرند مردان تحصیالت عالیھ را از استادان بالغت و سو. فلسفھ و بالغت بر میانگیزد

ھا، مستقال  این استادان، در جوار ورزشگاه. و نزد آنان سخنوري و طبیعیات و فلسفھ و تاریخ میآموزند
. مجالس درس برپا میدارند و با ھم، در آتن پیش از عصر افالطون، دانشگاه متفرقي تشكیل میدھند

اما . یرا حق تعلیم استادان مبلغ گزافي استھا كسب علم میكنند، ز ولي فقط دولتمندان در این دانشگاه
جوانان پرشور و شوق، شبھا را در آسیاھا و مزارع كار میكنند، تا در ساعات روز از محضر این 

  . استادان سیار كسب فیض كنند

پسران، ھنگامي كھ بھ شانزده سالگي میرسند، باید بھ تربیت جسم خود بپردازند تا براي كارھاي 
حتي بازیھا و ورزشھایشان نیز بھ نحوي آنان را براي سربازي آماده میسازد، . ابندجنگي شایستگي ی

در ھجده سالگي بھ دومین مرحلھ از مراحل چھارگانھ زندگي آتن . میدوند، میجھند، كشتي میكنند
بزرگان  .میگیرندگام مینھند و در صف سربازان جوان آتن قرار ) كودكي، جواني، مردي، پیري(

قبایل، مربیاني را معین میكردند تا، در مدت دو سال، جوانان را بھ آداب شارمندي و رموز جنگ آشنا 
لباس جالب و یكسان بر تن دارند، و شب . اینان ھمگي یكجا زندگي میكنند و یكجا طعام میخورند. كنند

  . و روز تحت نظارت اخالقي قرار میگیرند

تشكیل انجمن میدھند، ; بر حسب موازین دموكراسي، نظام میبخشندخود را بر طبق نظام شھر، و 
سال . تصمیماتي میگیرند، مقرراتي وضع میكنند، و براي خود آرخونھا و فرماندھان و داوراني دارند
در ; اول را بھ مشق نظامي میپردازند و از استادان ادب و موسیقي و ھندسھ و خطابھ تعلیم میگیرند

مرزھا را بھ عھده میگیرند، و باید تا دو سال شھر خود را از ھجوم بیگانگان و نوزده سالگي حراست 
در این مرحلھ است كھ جوانان آتن، با حضور ھیئت پانصدنفري در معبد . اغتشاشات داخلي حفظ كنند

  : آگراولوس دستھا را باالي محراب گرفتھ، سوگند سنگین خود را چنین یاد میكنند

ننگ آلوده نمیسازم، و مردي را كھ با من در یك صف است، ھر كھ باشد،  من سالحھاي مقدس را بھ
میھن . بھ تشكیل جشنھاي شھر و اداي وظایف مذھبي، تنھا و در جمع، كمك خواھم كرد. تنھا نمیگذارم

از كساني كھ . خود را بزرگتر و بھتر از آنچھ گذشتگان بھ من سپردھاند بھ آیندگان باز خواھم سپرد
بر قوانین و ھمھ مقرراتي كھ مردم . ان بر مسند قضاوت مینشینند اطاعت خواھم كردزمان بھ زم

و ھر گاه كسي بخواھد كھ این قوانین را بشكند، من مانع خواھم شد و ; مجري آنند، گردن خواھم نھاد
دین نیاكاني خویش را محترم خواھم . او را، بھ تنھایي و بھ یاري دیگران، از میان برخواھم گرفت

  . اشتد
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این جوانان سرباز در تئاترھا جایگاھي ویژه دارند و در اجراي مراسم مذھبي شھر سھم بزرگي بھ 
ھاي پارتنون نقش شده و بھ شكل دلنشیني بر اسب سوارند،  شاید جواناني كھ بر كتیبھ. عھده آنان است

. مي عرضھ میدارنداینان، در اوقات معین، ھنرھاي خویش را در مسابقات عمو. ھمین سربازان باشند
ھمھ مردم . رایجترین این مسابقات آن است كھ از پیرایئوس تا آتن مشعلھایي را بھ یكدیگر برسانند

براي تماشاي این واقعھ بزرگ از شھر بیرون میشوند و در امتداد جادھاي كھ طول آن بالغ بر ھفت 
تنھا چیزي كھ از . غي نیستمسابقھ در شب اجرا میشود، و در راه چرا. كیلومتر است، صف میكشند

. دوندگان دیده میشود شعلھ جھنده مشعلھایي است كھ در دست دارند و در طي راه بھ یكدیگر رد میكنند
این جوانان چون در بیست و یكسالگي خدمت سربازي را بھ پایان رسانند، از زیر تسلط پدر و مادر 

  . بیرون آمده، رسما بھ شارمندي پذیرفتھ میشوند

اساس آن درسھایي است كھ در خانھ و . لیم و تربیتي است كھ شارمندان آتن را بھ بار میآورداین تع
كوچھ فرا میگیرند، و خود تركیبي است عالي از تعلیمات جسمي و فكري و اخالقي و ذوقي، كھ در 

 در دوران برومندي این. دوران جواناني تحت نظارت مربیان، و پس از آن آزادانھ انجام میپذیرد
پس از عصر . فرھنگ، جواناني كھ بدان پرورش مییافتند از جوانان ھیچ دوره دیگر تاریخ كم نبودند

باره است كھ آیا . پریكلس، تعلیمات نظري توسعھ مییابد و تعلیمات عملي را تحت الشعاع قرار میدھد
استعداد كار را در قدرت و ; معلم باید بیشتر بھ توسعھ فكر شاگردان خود بكوشد، یا بھ رشد اخالقشان

آنان تقویت كند، یا بھ تعلیم علوم نظري ھمت گمارد، ولي در اھمیت آموزش و پرورش بین فیلسوفان 
بر جاھالن چھ مزیتي  میپرسند كھ علم آموختگان آریستیپوسھنگامي كھ از . توافق كامل برقرار است
و ارسطو نیز بھ .)) ھمان مزیتي كھ اسب تعلیم یافتھ بر اسب وحشي دارد: ((دارند، در جواب میگوید

و آریستیپوس بر گفتھ خویش .)) ھمان كھ زندگان بر مردگان دارند: ((این پرسش چنین پاسخ میدھد
قل وقتي كھ بھ تماشاخانھ میرود، حتي اگر شاگرد ھیچ فایده دیگري برنگیرد، الا: ((چنین میافزاید

  .)) ھمچون سنگي كھ بر سنگ دیگر نھاده باشند نخواھم بود

III  -  شكل ظاھري  

شارمندان آتني در قرن پنجم مرداني میانھ باال، نیرومند، و ریشدارند و ھمگي بھ زیبایي اسب سواراني 
آنھایي كھ بر روي ; اندامي زیبا دارندبانواني كھ بر گلدانھانقش شدھاند . كھ فیدیاس ساختھ است، نیستند

اما . و زناني كھ پیكرتراشان ساختھاند بغایت زیبا ھستند; الواح سنگي دیده میشوند دلربا و باوقارند
زنان واقعي آتن، كھ بر اثر انزوایي تقریبا شرقي چندان رشد فكري نیافتھاند، حداكثر بھ زیبایي 

مردم یونان حتي از ملل دیگر نیز زیبایي را بیشتر  .خواھران مشرق زمیني خویشند و نھ بیشتر
زنان یوناني، چون زنان سایر كشورھا، اندام خود را چنانكھ . میستایند، ولي خود غالبا از آن بیبھرھاند

نقایص بدن ; از این رو، كف كفشھاي خود را بلند میسازند تا بلندقامت بھ نظر آیند. باید زیبا نمیبینند
و پستانھاي ; شكم و دیگر نقاط برجستھ را سخت میبندند; پنبھ و الیي اصالح میكنندخود را بھ وسیلھ 

موي سر مردمان یونان تیره رنگ است، موي بور در میان  .میگذارندخود در پستانبندھاي پارچھاي 
بسیاري از زنان، و برخي از . و استثنایي است، و سخت مایھ اعجاب و ستایش است آنان بسیار كم

. مردان، موي خود را رنگ میكنند تا طالیي شود، یا سپیدي آن، كھ نشانھ پیري است، پوشیده ماند
زنان و مردان بھ موي خود روغن میمالند تا ھم بھ رشد آن بیفزایند و ھم در برابر خورشید آن را 

در قرن ششم، زنان و . ھمھ زنان، و برخي مردان، این روغن را با عطر میآمیزند. نگاه دارندمحفوظ 
مردان گیسوي خود را بلند میكنند و آن را بافتھ، معموال بر گرد سر میپیچند آن را بر پشت گردن گره 

ناني دوست دارند كھ بانوان یو. ھا میافكنند، یا بر سینھ و گردن خود رھا میكنند میزنند، یا بر روي شانھ
پس از جنگ . نوارھایي خوشرنگ بر گیسوان خود ببندند و آن را در باالي پیشاني با جواھر بیارایند
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ماراتون، رفتھ رفتھ، مردان موي سر خود را كوتاه میكنند و، پس از عصر اسكندر، ریش و سبلت 
  . ل بدون ریش نداردھیچ مرد یوناني سبی. ھاي داسي شكل آھني میتراشند خود را با استره

كار آرایشگران منحصر بھ آرایش ریش نیست، . ریشھا را میآرایند و معموال نوك آن را باریك میكنند
بلكھ ناخنھاي مشتریان خود را نیز رنگین میكنند و از ھر جھت آنان را براي جلوه گري آراستھ و 

یینھاي بھ دست آرایشگر، پس از آنكھ كار خود را پایان داد، بھ شیوه امروزیان، آ; پیراستھ میسازند
ھستند كھ مردم محل )) مجالسي بدون میخوارگي) ((بھ قول تئوفراستوس(ھا  آرایشگاه. مشتري میدھد

ولي خود آرایشگر، معموال بیرون از دكان . و گفتگو میپردازند)) غیبت((در آن گرد میآیند و بھ 
; ، مردماني پرحرفندآرایشگران، بھ مقتضاي شغل خود. خویش و در ھواي آزاد بھ كار مشغول است

وقتي یكي از آنان از آرخالئوس، پادشاه مقدونیھ، میپرسد كھ چگونھ موي او را بیاراید، پادشاه جواب 
زنان نیز موھاي برخي از نقاط بدن خود را با استره و یا با مخلوطي از آھك و .)) بھ سكوت: ((میدھد

  . زرنیخ میسترند

سقراط شكایت از . ست آمده و با روغن آمیختھ شده استصدھا نوع عطر وجود دارد كھ از گل بھ د
ھر بانوي صاحب شاني تعداد بسیاري آیینھ و سنجاق . این دارد كھ مردان عطر بسیار بھ كار میبرند

ھا را با  لبھاو گونھ. زلف و سنجاق قفلي و موچین و شانھ و عطردان و سرخابدان و روغندان دارد
پلك چشمھا ; بر ابروان دوده چراغ و توتیا میكشند; گین میسازندھاي شنگرف و ریشھ شنگار رن پاره

; میآرایند اشقمژگان را سیاه كرده، با تركیبي از سپیده تخم مرغ و ; را با سرمھ و توتیا سایھ میزنند
و برخي از این ; چین و چروكھا و كك و مكھا را با مالیدن روغن و شتشوي پي در پي برطرف میكنند

روغنھاي نامطبوع را، صبورانھ، ساعتھا بر چھره خود نگاه میدارند، بھ شوق اینكھ، اگر زیبا نباشند، 
  . زیبا جلوه كنند

تركیبات معطر خاصي براي ھر یك . رندبراي جلوگیري از عرق كردن، روغن مصطكي بھ كار میب
یك زن صاحب شان بھ چھره و سینھ خود روغن نخل، و بر گیسو و . از قسمتھاي بدن موجود است

در . ابروان مرزنگوش، بر گلو و زانوان عصاره آویشن، بر بازوان جوھر نعناع، و بر پاھا مر میمالد
این اعتراض ; مردان ھر عصر دیگر، معترضندبرابر این گونھ تجھیزات فریبنده، مردان یونان، چون 

یكي از قھرمانان كمدي آتن، بانویي را كھ بدین . در ھمھ ادوار تاریخ نتیجھاي یكسان داشتھ است
ترتیب خود را آرایش كرده است در تابستان از خانھ بیرون شوي، دو رشتھ سیاه از چشمانت روان 

ھا و گردنت پدید میآید و، ھنگامي كھ گیسویت بھ  میشود، عرق میكني و دو شیار سرخرنگ بین گونھ
ولي در رفتار زنان تغییري پیدا نمیشود، .)) صورتت برخورد كند، سرب سپید آن را رنگین میكند

  . زیرا كھ در مردان تغییري نیست

مردمان دولتمند یك یا دوبار . از این رو، براي نظافت باید وسیلھ دیگري یافت. آب در یونان اندك است
پس از ; در روز استحمام میكنند و صابوني بھ كار میبرند كھ از روغن زیتون و قلیا تركیب شده است

ھاي مجھز، حمامي دارند كھ سنگفرش شده، و حوض  خانھ. شستشو، روغنھاي عطرآگین بھ تن میمالند
را بھ گاھي آب بھ وسیلھ لولھ و مج. مرمري بزرگي در میان آن است كھ معموال با دست پر میشود

داخل خانھ آورده میشود، و از دیوار حمام، از دھانھ فلزیي كھ بھ شكل سر حیواني ساختھ شده است، 
اغلب كساني . بھ محوطھ كوچكي كھ بدین منظور ساختھاند، فرو میریزد و سپس از آنجا بھ باغ میرود

با تیغھ ھاللي  كھ براي شستشو آب بھ دست نمیآورند، بدن خود را با روغن مالش میدھند، و سپس
شكلي آن را دوباره پاك میكنند این وضع در تصویر آپوكسوئومنوس، كھ لوسیپوس كشیده است، دیده 

مردم یونان چندان بھ نظافت خود اھمیت نمیدھند، و براي حفظ سالمت خود، بیشتر در خوراك . میشود
رایش خود در خانھ چندان امساك میكنند و در باغھا و دشتھا بھ تفریح میپردازند و بھ نظافت و آ
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ھا، تئاترھا، معابد، و سراھاي محدود كمتر ساكن میشوند، و بندرت در  در خانھ. توجھي ندارند
نمایش، عبادت، و حتي كارھاي حكومتي آنان در . ھا و دكانھاي سرپوشیده بھ كار میپردازند كارگاه

تمام نقاط بدنشان میرساند، و ھر گاه  لباس سادھاي كھ بھ تن دارند ھوا را بھ. ھواي آزاد اجرا میشود
بخواھند كھ كشتي بگیرند یا جسم خود را در برابر نور خورشید قرار دھند، با یك گردش بازو، آن را 

  . از خود دور میكنند

لباس مردم یونان كال دو قطعھ پارچھ چھارگوش است كھ آن را آزادانھ بھ دور بدن میپیچند، و بندرت 
در این لباسھا، شھر بھ شھر، تغییرات بسیار ناچیزي دیده . ام كسي دوختھ میشودلباسي بھ تناسب اند

در آتن، لباس . لكن، وضع كلي آن در طي چندین نسل پي درپي بھ یك صورت باقي میماند. میشود
اصلي مردان چیزي شبیھ بھ ردا، و جامھ زنان شال بلندي است كھ بر دوش خود میافكنند، و جنس ھر 

ولي اگر كیفیت، ھوا ایجاب كند، روپوشي بر دوش میاندازند كھ آزادانھ، بھ ھمان . م استدوي آنھا پش
در قرن پنجم، رنگ لباسھا . ھاي یوناني میبینیم، چین و شكن میخورد صورت دلنشیني كھ در مجسمھ

و  ھاي رنگین عالقھ دارند معموال سفید است، ولي زنان، مردان دولتمند، و جوانان با نشاط بھ جامھ
زنان گاھي كمربندي ; حتي از لباسھاي سرخ و ارغواني و راه راه و حاشیھ دار نیز روگردان نیستند

  . رنگین بر كمر خویش میبندند

مردم یونان كاله بر سر نمیگذارند، زیرا موي سر را خشك نگاه میدارد و موجب سپید شدن نابھنگام 
گاھي زنان پارچھاي . ر خود را میپوشانندآن گاھي كھ در زیر اشعھ خورشید بھ كار مشغولند، س

كفش را معموال بھ صورت . كارگران گاھي، جز كاله، ھیچ بر تن ندارند. رنگین بر سر خود میبندند
دیكائرخوس . نعلین پاشنھ بلند یا چكمھ میسازند، و چرم آن براي مردان سیاه و براي زنان رنگین است

سرخرنگ برپاي میكنند، و بند آن را طوري میبندند كھ  بانوان تب كفشھاي پاشنھ كوتاه: ((میگوید
اغلب كودكان و كارگران كفش بھ پا نمیكنند، و كسي در فكر جوراب .)) پاھاي برھنھ شان پیدا شود

  . پوشیدن نیست

ھر مردي الاقل یك . مردان و زنان ثروت و تمكن خود را بھ صورت جواھرات نمایش میدھند
عصایي كھ . سطو انگشتان خود را با چندین انگشتري آراستھ استانگشتري بر دست دارد، و ار

زنان با دستبند، گردنبند، . مردان بھ دست میگیرند ممكن است كھ بندھایي از طال یا نقره داشتھ باشد
نیمتاج، گل سینھ، زنجیر، و سنجاق طال خود را زینت میدھند و گاھي نیز نوارھاي جواھر نشان بر 

در اینجا، چنانكھ در اغلب تمدنھاي سوداگرانھ مرسوم است، تازه بھ . میبندند مچ پا و بازوي خویش
اسپارت طرز و نوع آرایش گیسوي زنان . دوران رسیدگان در خودآرایي و تجمل افراط بسیار میكنند

را محدود و معین میكند، و در آتن ھیچ زني حق ندارد كھ در وقت سفر بیش از سھ دست رخت با خود 
ولي زنان بھ این قیدھا میخندند و، بي آنكھ كار بھ محاكم قضایي بكشد، از حدود مقرر . دداشتھ باش

تجاوز میكنند، و میدانند كھ در نظر اغلب مردان و برخي زنان، زن ساختھ و پرداختھ جامھاي است 
اران رفتاري كھ زنان در این مورد دارند حاكي از عقل و تدبیري است كھ گردآمده ھز. كھ بر تن دارد

  . قرن است

IV  -  اخالقیات  

رشد فكر بسیاري از آنان را نسبت بھ سنن اخالقي بي اعتنا . آتنیان قرن پنجم نمونھ اخالق ستوده نیستند
جامعھ آتن بھ عدل قانوني و قضایي مشھور . ساختھ و بھ صورت افرادي غیر اخالقي درآورده است
از ; ن خود، عطوفت ھمنوعي ابراز میدارنداست، لكن مردم آن بندرت نسبت بھ كسي، جز فرزندا
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. وجدان خود چندان آزار نمیبینند، و ھرگز در فكر آن نیستند كھ ھمسایھ را چون خویشتن دوست بدارند
در محاورات افالطون، زندگي بھ نحوي آراستھ و آمیختھ با ادب . ھر طبقھ آداب و رسومي خاص دارد

و در سخنرانیھاي عمومي ; از این خاصیت اثري نیستلكن در كمدیھاي آریستوفان . جلوه گر است
ھاي مصري و ))بربر((یونانیان در این گونھ امور باید از . اھانتھاي شخصي را روح بالغت میشمرند

تعارفات معموال قلبي ولي . ایراني و بابلي، كھ با گذشت زمان تھذیب یافتھاند، تعلیمات فراوان بگیرند
فقط در . كنند، زیرا این كار، در نظر شارمندان دوران پادشاھي استبھ كسي تعظیم نمی. ساده است

وقت سوگند یاد كردن و وداع گفتن دست یكدیگر را میفشرند و معموال در وقت سالم گفتن فقط 
، و چون دیگر نقاط جھان نكتھاي دلنشین نیز درباره چگونگي ھوا بدان ))شاد باش((میگویند 
  . میافزایند

وران ھومر كمتر شده است، زیرا مسافرت با امنیتي بیش از آن دوران ھمراه است، مھمان نوازي از د
مع ھذا، ھنوز یكي از خصایص برجستھ . و گاه كاروانسراھا رھگذران را در خود پناه و غذا میدھند

اگر . غریبان را، حتي بدون معرفي و شناسایي قبلي، بگرمي میپذیرند. مردم آتن مھمان نوازي است
بھ خانھاي وارد شود و از دوستي مشترك نامھاي ھمراه داشتھ باشد، خوابگاه و غذا بھ او مسافري 

مھماني كھ بھ خانھاي دعوت میشود، حق دارد كھ . میدھند و در ھنگام رفتن نیز ھدیھاي تقدیمش میكنند
طفیلي را  این امر، بھ ھنگام خود، پیدایش یك طبقھ; مھمان دیگري را بدون دعوت با خود بھ آنجا ببرد

انبارھاي معبد را )) باقیمانده غالت((این كلمھ در اصل بر كاھناني اطالق میشد كھ (موجب شد 
اغنیا با بذل و بخششھاي عمومي و خصوصي، سخاوتمندي خود را نشان میدھند كلمھ ). میخوردند

موسسات ; صدقھ و خیرات نیز برقرار است. فیالنتروپي یا انساندوستي، لفظا و عمال یوناني است
دولت براي كساني . بسیاري براي پذیرایي بیگانگان، معالجھ بیماران، و حفظ پیران و فقیران برپاست

كھ در جنگھا زخمي و ناقص شدھاند حقوقي معین داشتھ است، و تربیت كودكاني را كھ بدان سبب بي 
ز كار افتادھاند وجوھي در قرن چھارم، بھ كارگراني كھ پیر و ا; پدر ماندھاند خود بھ عھده میگیرد

در وقت خشكسالي و جنگ و دیگر بحرانھا دولت، عالوه بر وجوھي كھ براي حضور . معین میپردازد
ولي . در مجلس و محاكم و تماشاي نمایشھا میپردازد، روزي دو اوبولوس نیز بھ مستمندان میدھد

سخنرانیھاي خود، از مردي چنانكھ لوسیاس، در یكي از ; اعمال نارواي عادي ھمچنان در میان است
گفتگو میكند كھ دوستان دولتمند بسیار دارد، از دسترنج خود پول بھ دست میآورد، براي ورزش و 

  . تفریح اسب سواري میكند، و در عین حال از اعانھ عمومي نیز برخوردار است

آن بھ ھر كار  یونانیان شاید خود معترف باشند كھ امانت و درستي بھترین سیاست است، لكن قبل از
در تراژدي فیلوكتتس، اثر سوفكل، گروه سرایندگان رقیقترین احساسات را . دیگري دست میزنند

نسبت بھ سربازي كھ زخمدیده و از ھمراھان خود بازپس مانده است، ابراز میدارد، و سپس خوابیدن 
را بر آن میدارد كھ سرباز بیچاره را فریب دھد، سالحش را بدزدد،  نئوپتولموساو را غنیمت شمرده، 

ھمھ مردمان شكایت از این دارند كھ كاسبان آتن اجناس تقلبي : و بھ دست سرنوشت بازش سپارد
پیش آید، از دروغ  و، ھر گاه فرصتي aھا قرار میدھند میفروشند، شاھین ترازو را نزدیك كفھ وزنھ

یكي از كمدي نویسان، ماھیفروشان را . میگویند كھ سوسیس را از گوشت و روده سگ میسازند
سیاستمداران از كاسبان . لقب میدھد)) دزد((و شاعر اعتدالیتري آنان را ; نام میگذارد)) آدمكشان((

; كژي و نادرستي متھم نباشد در اجتماع آتن بدشواري میتوان كسي را یافت كھ بھ; چندان بھتر نیستند
آریستیدس شریف و درستكار نیز گفتگوي بسیار برانگیختھ و بھ صورت یكي از عجایب درآمده است، 

توسیدید چنین گزارش . چنانكھ حتي چراغ روز افروز دیوجانس كلبي نیز نمونھ دیگري برایش نمییابد
یزھوشي موصوف باشند تا بھ امانت و میدھد كھ مردمان یونان بیشتر دوست دارند كھ بھ زیركي و ت

در یونان، یافتن كساني كھ از خیانت بھ وطن . و ظنشان بر آن است كھ امانت ساده لوحي است; درستي
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در یونان، ھیچ گاه كساني كھ ھوس خیانت داشتھ : ((پاوسانیاس میگوید. امتناعي ندارند آسان است
یلھ فرار از مجازات، و راه پیروزیھاي سیاسي رشوه طریقھ شایع ترقي، وس.)) باشند كم نبودھاند

پریكلس مبالغ ھنگفتي در اختیار دارد تا بھ مصرف امور سري برساند و، بھ احتمال بسیار، . است
گزنوفون، در . اخالقیات براساس قومیت است. مذاكرات بینالمللي را بھ وسیلھ آن حل و فصل كند

ت، صریحا توصیھ میكند كھ در وقت معاملھ با دشمنان رسالھاي كھ درباره تعلیم و تربیت نگاشتھ اس
، بدین عبارت روشن 432سفیران آتن در اسپارت، بھ سال . میھن از دزدي و دروغ اجتناب نباید كرد

ھیچ . ... ھمیشھ قانون چنین بوده است كھ ضعیف تابع قوي باشد: ((از امپراطوري خود دفاع میكنند
رت بھ دست آورده، نگذاشتھ است كھ فریاد دادخواھي سد راھش گاه كسي كھ براي نیل بھ مقصود قد

ھر چند محتمل است كھ این عبادت، و سخنراني سرداران آتني در ملوس، از تمرینھاي مخیلھ .)) شود
قضاوت درباره . ھاي گزاینده برخي از سوفسطاییان دست داده است فلسفي توسیدید باشد كھ بر اثر گفتھ

ن اخالقي نوساختھ گورگیاس، كالیكلس، تراسوماخوس، و توسیدید بھ ھمان یونانیان براساس موازی
ھاي غریب و درخشان ماكیاولي،  اندازه عادالنھ است كھ توصیف اروپاییان امروز بر طبق گفتھ

اینكھ مردم اسپارت . الروشفوكو، نیچھ، و شتیرنر، بي آنكھ حدود عادالنھ بودن آن را در نظر بگیریم
ین موازین اخالقي تردیدناپذیر با مردم آتن توافق پیدا میكنند، خود دلیل آن است كھ عدم بآساني درباره ا

  . اعتنا بھ اصول اخالقي، یكي از عناصر فعال روح یونانیان است

و ; فویبیداس الكدایموني، علي رغم معاھده صلح، خیانتكارانھ پایگاه نظامي شھر تب را تسخیر میكند
چون از آگسیالئوس، پادشاه اسپارت، درباره عادالنھ بودن این عمل داوري میخواھند، وي چنین 

اي كشور ما زیرا ھر گاه كھ عملي بر. از من فقط بپرسید كھ آیا این عمل مفید است یا نھ: ((میگوید
معاھدات صلح و پیمانھاي موكد، پي در پي نقض میشود، و .)) مفید باشد، صحیح و پسندیده خواھد بود

فرق یونانیان با مردم مغرب زمین امروز در روش و طریقھ عمل نیست، . غالبا سفرا بھ قتل میرسند
م نازكدلتریم، از این رو ما مغرب زمینیان امروز از یونانیان قدی. بلكھ در صراحت و صداقت آنھاست

  . طاقت آن نداریم كھ اعمال با صداي بلند بگوییم و بستاییم

حتي در جنگھاي . در میان یونانیان، آداب اجتماعي و مذھب، اعمال فاتحان جنگ را محدود نمیكند
داخلي، رسم معمول آن است كھ شھر مغلوب را غارت كنند، زخمیان را بكشند، زندانیاني را كھ فدیھ 

نمیپردازند و نیز اسیران غیر نظامي را بھ قتل رسانند یا برده كنند، شھرھا و درختان میوه و 
محصوالت زراعتي را بسوزانند، و ھر چھ را كھ زنده است معدوم سازند و تخمي باقي نگذارند كھ 

یا بیابند، در آغاز جنگ پلوپونزي، سپاھیان اسپارت ھر فرد یوناني را كھ بر در. در آینده سر بر آورد
در نبرد آیگوس پوتاموس، . بھ نام دشمن، خونش را میریزند، خواه از متفقین آتن باشد، خواه بیطرف

كھ جنگ مزبور را پایان میدھد، اسپارتیان سھ ھزار تن از زندانیان آتن را، كھ افراد زبده و نخبھ 
ھ باشد، چھ میان شھرھا و جنگ، بھ ھر صورت ك. شارمندي رو بھ زوال آتن ھستند، بھ قتل میرسانند

بدین ترتیب، یوناني كھ شاھنشاه . چھ میان طبقات، در سراسر یونان وضعي عادي و طبیعي است
و در طي یك ; در ھزار نبرد، یوناني با یوناني روبرو میشود; ایران را شكست داد قصد خویشتن میكند

تحار ملي مداوم، خود را بھ نیستي قرن پس از جنگ ماراتون، درخشانترین تمدن تاریخ بشر، با یك ان
  . میكشاند

V - صفات  

اینكھ ھنوز بھ این مردمان بي پرواي جنگجو دلبستگي داریم، از آن روست كھ قدرت كار و نیروي 
نزدیكي دریا، موقعیت خاص بازرگاني، و . اعجابانگیز ھوش آنان پردھاي بر گناھانشان كشیده است
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ن یونان را، بھ نحوي بیسابقھ، سریع التاثیر و انعطافپذیر آزادي حیات اقتصادي و سیاسي مردما
میان مشرق زمین و اروپا، میان . ساختھ، و تیزھوشي و حساسیت زایدالوصفي بھ آنان بخشوده است

سرماي زمستان در این . سرزمینھاي خواب آلود جنوبي و این كشورھاي میانین تفاوت بسیار است
و گرماي تابستان آن نیز، بي آنكھ ; آورد، نیرو و نشاط میبخشد نواحي چنان است كھ، بي آنكھ ركود

در اینجا، بھ زندگي . روح و تن را سست و ضعیف سازد، احساس آزادي و انبساط خاطر ایجاد میكند
و انسان ایمان ھست، و شوق حیات و برخورداري از آن بھ پایھاي است كھ تا عصر رنسانس نظیرش 

  . را نمیتوان یافت

محیط ھیجانانگیز شھامت پدید میآید و جوششي غیر ارادي سرچشمھ میگیرد كھ فرسنگھا از از این 
خودداري و ضبط نفسي كھ فالسفھ آن را بیھوده توصیھ میكنند بھ دور است و بدان آرامش اولمپي كھ 

كمال . وینكلمان جوان و گوتھ پیر بھ مردم پرشور و بي آرام یونان نسبت میدھند، شباھتي ندارد
. طلوبھاي یك ملت معموال لباس مبدل و صورت ظاھر است، و نباید آن را حقیقت تاریخي پنداشتم

. شھامت و قناعت یا مردانگي و اعتدال كھ بر دیوارھاي معبد دلفي نقش شده است، شعار یونانیان است
قناعت یا  شعار اول، یعني شھامت یا مردانگي، را مردم یونان مكررا تحقق بخشیدھاند، لكن شعار دوم

مردم متوسط آتن معموال شھوت پرست، لكن . اعتدال فقط براي دھقانان و فیلسوفان و روحانیان است
در لذات جسماني ھیچگونھ گناھي نمیبینند، و براي بدبینیھایي كھ لحظات تفكرشان را . پاك ضمیرند

از اینكھ گاه بھ گاه  شراب را دوست میدارند و. تاریك ساختھ است در این گونھ لذات پاسخ مییابند
زنا كردن را ; بھ زنان، با محبتي جسماني و معصومانھ، عشق میورزند. مستي كنند، شرمي ندارند

. بآساني بر خویش میبخشایند و عدول از طریق عصمت و فضیلت را خسراني جبرانناپذیر نمیدانند
ھر . ر پي را بیذوقي میشمارندولي، با اینھمھ، در ھر قدح شرابشان نیمھ بیشتر آب است، و مستي پي د

چند كھ خود چندان بھ اعتدال نمیگرایند، لكن آن را از جان و دل میستایند و خویشتنداري و تسلط بر 
  . نفس را، صریحتر از ھر ملت دیگري در تاریخ، كمال مطلوب خویش قرار میدھند

شان نسبت بھ كودكي و ذكاوت و ھوشمندي آتنیان بیش از آن است كھ خوب و صالح باشند، و تمسخر
آنان ھمگي فیلسوف و فرزانھ نیستند، و نباید . بالھت بیش از نفرتي است كھ از شرارت و رذیلت دارند

نباید گمان داشت كھ مردانشان از ; زنانشان را یكسر بھ زیبایي ناوسیكائا و رعنایي ھلنھ تصور كرد
جز (نان را از یاد نبرده، لكن بلھاي آن را تاریخ نوابغ یو. دلیري آیاس و تدبیر نستور تركیب شدھاند

حتي عصر ما نیز، پس از آنكھ ما خود اكثرا فراموش شدیم، ممكن . یكسر فراموش كرده است) نیكیاس
ھاي شامخ دوران ما از تیرگي و ابھام زمان سر  است عظیم و درخشان جلوه گر شود در آن وقت، قلھ

مان درباره روزگاران پیشین در ما ایجاد میكند صرف نظر اگر از عاطفھاي كھ بعد ز. بھ در آوردھاند
كنیم، مردمان یونان را چون مشرق زمینیان رند و زیرك، و چون امریكاییان تجددخواه میبینیم و در 

در حالي كھ آرامش پارمنیدس را توصیھ ; آنان كنجكاوي بیحد و جنب و جوشي مداوم مشاھده میكنیم
ھیچ قومي تاكنون تخیلي بھ آن . ب و تحولي ھراكلتیوسي دچارندمیكنند، خود ھمواره بھ اضطرا

. مردم آتن اندیشھ روشن و بیان روشن را مقدس میشمرند. قدرت، و زباني بھ آن آمادگي نداشتھ است
از سخنان مغلق و مبھم عالمانھ بیزارند و گفتگوھاي ھوشمندانھ و دانشورانھ را عالیترین لذات تمدن 

ري حیات و عظمت فكر یوناني در این است كھ براي او معیار و مقیاس ھمھ چیز راز بارو. میشمارند
. آتنیان تحصیلكرده دوستار عقلند و بندرت در توانایي آن بھ كشف اسرار جھان شك میكنند. انسان است

و از این جھت نیز، چون سایر ; شوقي كھ بھ دانستن و دریافتن دارند از شریفترین عواطف آنھاست
ولي دیري نخواھد گذشت كھ بھ محدودیتھاي عقل و ناتوانیھاي بشري پي . ز اعتدال بھ دورندجھات، ا

حتي در . خواھند برد و، در نتیجھ بھ بدبیني خاصي دچار خواھند شد كھ با روح شادشان مطلقا نیست
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از  دوران شكفتگي و باروري تمدن یونان، اندیشھ عمیقترین مردان آن نھ فالسفھ، بلكھ درامنویسان
  . كوتاھي شادیھا و لذات، و سرسختي مرگ، آزرده است

ھمچنانكھ روح كنجكاو یونانیان دانش آنان را پدید میآورد، سودجویي و مال اندوزیشان اساس اقتصاد 
افالطون، با مبالغھاي كھ خاص علماي اخالق است، در این باره . آن سرزمین را استقرار میبخشد

آدمیان را تسخیر میكند و ھرگز بھ آنان مجال نمیدھد كھ حتي  حب مال سراسر وجود: ((میگوید
.)) روح ھر شارمندي وابستھ بھ این است. لحظھاي درباره چیزي جز اموال شخصي خویش بیندیشند

مردم آتن جانوراني سبقت جو و فزوني طلبند و با رقابتي تقریبا بیرحمانھ یكدیگر را تحریك و تھییج 
از ھر لحاظ، چون عبرانیان تورات ; در حیلھ و تدبیر از سامیان كم نیستندبسیار زیركند و . میكنند

احساساتي و رقیق القلب نیستند، و اشكھاي اوریپید را . سرسخت، جنگجو، لجوج، و مغرورند
بردگان بیگناه را منظما . نسبت بھ حیوانات مھربان، و نسبت بھ آدمیان بیرحم و ظالمند. نمیپسندند

ولي، با . س از كشتار مردم غیرنظامي یك شھر با خیال آسوده بھ خواب میروندشكنجھ میدھند و پ
وقتي كھ مجلس میشنود كھ دختر آریستوگیتون، قاتل ; اینھمھ، نسبت بھ تنگدستان و عاجزان سخاوتمندند

پادشاه مستبد، در لمنوس بھ فقر و گرسنگي زندگي میكند، ھزینھ بازگرداندن و شوي دادن او را فراھم 
  . ستمدیدگان و كساني كھ از شھرھاي دیگر رانده شدھاند در آتن پناھگاھي پر مھر مییابند. سازدمی

نھ وجدان مردم نیك . در حقیقت، مفھوم اخالق براي مردم یونان جز آن است كھ امروز براي ماست
ن، در نظر ایشا. نفس و صالح طبقھ متوسط را آروز میكنند، نھ احترامات و افتخارات اشراف را

بھترین زندگي آن است كھ از ھر جھت كامل و غني بوده و از سالمت، قدرت، جمال، شھرت، 
با مردانگي یكي است، و لفظا و ) فضیلت(نزد آنان، آرتھ . عاطفھ، ثروت، حادثھ، و تفكر سرشار باشد

مالزمھ دارد و درست ھمان است كھ نزد رومیان ) خداوند جنگ= آرس (اصال با مفھوم جنگ 
مرد دلخواه و كمال مطلوب آتني كسي . گفتھ میشود، و با كلمھ رجولیت از یك ریشھ است)) رتوسوی((

است كھ زیبایي و دادگري را با فن زندگي بیامیزد، كفایت و شھرت و ثروت را بصراحت قدر 
این مردم نیز، چون گوتھ، برآنند كھ روح و . بشناسد، و دوستي و فضیلت و انسانیت را ارج گذارد

با این نظر عجب و غروري ھمراه است كھ صراحت آن بھ . س را كمال بخشیدن، ھمھ چیز استنف
این مردم ھرگز از خودستایي سیر نمیشوند، و در ھر مقام، از : مذاق ما مغرب زمینیان خوش نمیآید

ان اگر بخواھیم یونانی. تفوق خویش بر جنگجویان و نویسندگان و ھنرمندان ملتھاي دیگر سخن میگویند
و اگر بخواھیم اختالف روح ; را با رومیان بسنجیم، باید فرانسھ امروز را با انگلستان مقایسھ كنیم

  . اسپارتي و روح آتني را دریابیم، باید آلمان را در مقابل فرانسھ قرار دھیم

در اینجا، قدرت و شھامت، ھوشمندي و زبان آوري، عصیانطلبي و حب مال، غرور و . است
شھوات و عواطفشان . جمالپرستي و آزادیخواھي آنان بھ وجود آمده و بھ ھم پیوستھاند وطندوستي، و

گاه بھ گاه، تعصبات دیني را میپذیرند، نھ بدان جھت كھ مانع . تند و سرشار، و تعصبشان اندك است
آزادي فكر شوند، بلكھ از آن رو كھ این امر در سیاستھاي حزبي موثر است و اخالقیات را محدود 

در موارد دیگر، آزادیشان بھ حدي است كھ در نظر مھمانان مشرق زمیني، ھرج و مرجي . یسازدم
مردم آتن، نیمي از عمر خود را صرف خدمت بھ كشور خویش میكنند، زیرا ھمھ . شگفتانگیز مینماید

آزادند، و بالمآل، رسیدن بھ ھر مقامي براي ھر یك از شارمندان ممكن است، و ھر كس بھ نوبت 
خانھ آنان جایي است كھ در آن میخوابند، و زندگیشان در . ویش ھم فرمانروا و ھم فرمانبردار استخ

ھا، جشنھاي عمومي و مسابقات ورزشي، و تئاترھایي كھ  بازار، مجلس عامھ و مجلس اعیان، دادگاه
و بھ دولت این حق را میدھند كھ از شخص آنان . موجب تجلیل شھر و خدایان آن است، میگذرد

  . اموالشان براي مصالح كشور و رفع نیازمندیھاي آن استفاده كند
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تحمیالت و سختگیریھاي دولت را بر خود ھموار میكنند، زیرا دولت آنان براي رشد و تكامل انساني 
از مدنیت خویش غیورانھ ; موجباتي فراھم میكند كھ از آن پیش در ھیچ كشوري نظیرش نبوده است

بدین ترتیب، قدرت آتن افزایش : ((ھرودوت میگوید. د و نگھبان آزادي آنان استدفاع میكنند، زیرا مھ
آتنیان، . و نھ تنھا از این جھت، بلكھ از جھات بسیار معلوم میشود كھ آزادي نعمت عظیمي است; یافت

لكن ; تا زماني كھ تحت حكومت پادشاھان مستبد بودند، از ھیچ یك از ھمسایگان خویش دلیرتر نبودند
  .)) محض آنكھ از زیر یوغ گردن برافراشتند، دلیرترین و نیرومندترین ملتھا شدند بھ

VI  -  روابط قبل از ازدواج  

آتن قدیم در اخالقیات بیشتر بھ مشرق متمایل است تا بھ غرب، چنانكھ در الفبا، اوزان و مقیاسات، 
اساس جنسي و جسماني . سكھ زني، لباس، موسیقي، نجوم، و عقاید و آداب رازوري نیز چنین است

شراب عشقي كھ زنان مشتاق براي مردان بي اعتنا در كوزه . عشق را زن و مرد بصراحت پذیرفتھاند
ولي ; عصمت پیش از ازدواج براي زنان محترم واجب است. میكنند تنھا براي مقاصد افالطوني نیست

جشنھاي . ان باز نمیداردمردان بي زن را، پس از سن بلوغ، قیود اخالقي از ارضاي شھوات چند
بزرگ، گرچھ در اصل جنبھ مذھبي دارند، در حقیقت چون دریچھ اطمیناني ھستند كھ آمیزشھاي 

آزادي جنسي در این مواقع از آن روي تجویز میشود كھ مردان بتوانند . طبیعي انسان را تعدیل میكنند
احیانا با زنان روسپي بیامیزند، ننگي  در آتن، اگر جوانان. بقیھ اوقات سال را با یك ھمسر بھ سر برند

و حتي اگر مردي زندار فاحشھاي را تحت حمایت خویش بگیرد، بھ عقاب . بھ آنان تعلق نمیگیرد
اخالقي دچار نمیشود، جز آنكھ در خانھ زنش بتلخي سرزنشش خواھد كرد، و در شھر نیز شھرتش 

ھر كس كھ بدان كار مشغول شود، مالیات آتن فاحشگي را بھ میشناسد و از . اندكي آلوده خواھد شد
  . میگیرد

در آتن، چون اغلب شھرھاي یونان، فاحشگي، كھ تحریك كننده استعدادھاست، بازاري گرم و 
پستترین طبقھ آنان اكثر در پیرایئوس زندگي میكنند، وبراي آنكھ مردم خانھ . اختصاصات بسیار دارد

براي ورود بھ این . ي پریاپوس را بر سر درھا میآویزندھایشان را بآساني بیابند، مجسمھ آلت تناسل
دختراني كھ در آنجا ھستند جامھاي چنان نازك بھ تن دارند كھ . ھا باید یك اوبولوس پرداخت خانھ

خوانده میشوند، و بھ خریداران آینده خود اجازه میدھند كھ آنان را، مانند سگاني كھ در النھ )) برھنھ((
مرد میتواند معاملھ را بھ ھر مدت كھ میخواھد صورت دھد، و نیز . سي كنندھستند، آزمایش و برر

میتواند با رئیسھ آن خانھ قرار گذارد كھ دختري را بھ مدت یك ھفتھ، یا یك ماه یا یك سال، بھ نزد خود 
گاھي دختري بدین ترتیب بھ اجاره دو یا چند مرد در میآید و اوقات خود را، بر حسب تقاضاي . ببرد

ھستند كھ مانند گیشاھاي )) دختران ني زن((باالتر از این طبقھ، در نظر آتنیان ; ان، تنظیم میكندآن
ژاپني، در مجالس عیش و نوش مردان، سرایندگي و دلربایي میكنند، با مھمانان میآمیزند و شب را با 

مدارسي دایر )) نني ز((چند تن از فاحشگان پیر براي تربیت این گونھ دختران . آنان بھ سر میبرند
میكنند، بھ آنان فنون خودآرایي و طریقھ رفع نقایص و عیوب جسماني و ھنر نوازندگي و خوانندگي و 

در بین . ھاي دلربایي را میآموزند و، بدین وسیلھ، خود را نیز از گرسنگي و فقر نجات میدھند شیوه
اع خجوالنھ و سود جستن از آن، روسپیان، رموز دلبري و آیین جلوه گریھاي ھوشیارانھ، و فن امتن

با اینھمھ، اگر سخني را كھ لوكیانوس سالھا بعد . چون میراثي گرانبھا، بدقت از نسلي دیگر منتقل میشد
قلبي حساس )) ني زن((از این زمان گفتھ است بپذیریم، باید معتقد شویم كھ برخي از این دختركان 

. بھ خاطر سعادت دلدار خویش، خود را فنا میكنند كامي،دارند، معني مھر و محبت را میدانند، و چون 
  . داستان روسپیان شرافتمند داستاني است كھ گذشت زمان شكوه و جالل خاصي بدان بخشیده است
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این كلمھ در زبان ; نامیده میشوند)) ھتایراي((كھ عالیترین طبقھ روسپیان یوناني فواحش ممتازند 
این طبقھ، برخالف پستترین طبقھ فواحش كھ غالبا نژاد شرقي . یوناني بھ معناي دوست و رفیق است

دارند، معموال جزو طبقھ شارمندان بھ شمار میروند، ولي مقام و احترام خود را از دست داده، یا از 
ھاي  روسپیان ممتاز مستقال در خانھ. نان آتني است، گریختھاندانزوایي كھ مخصوص دوشیزگان و ز

خود بھ سر میبرند و از عشاق خویش در آنجا پذیرایي میكنند، و گویا قانون آنان را بدین كار مجبور 
برخي از ایشان گاه گاه كتاب میخوانند و در مجالس میشوند، و بدین سبب، اطالعات و . داشتھ است

. میكنند و خواستاران تحصیلكرده خود را با سخنان دانشمندانھ سرگرم میسازند تعلیمات متوسطي كسب
دیوتیما، تارگلیا، لئونتیون، و ھمچنین آسپاسیا بھ مباحثات فیلسوفانھ و شیوه آراستھ نگارششان 

بسیاري از آنان بھ طنزگویي و نكتھ سنجي شھرت دارند و در ادبیات زبان یوناني . معروفند
گرچھ این روسپیان از حقوق مدني بیبھرھاند و جز . لمات قصار آنان گرد آمده استمجموعھاي از ك

بھ معبد االھھ خودشان، یعني آفرودیتھ، بھ ھیچ معبد دیگري حق ورود ندارند، عدھاي از روسپیان 
; ھیچ مردي از مصاحبت با این زنان ابا ندارد. ممتاز در مجامع مردانھ آتن ارج و مقامي بلند دارند

و یكي از مورخان، با امانت و صحتي ; سفھ در جلب محبت آنان با یكدیگر رقابت میكنندفال
  . پلوتاركوار، تاریخچھ آنھا را نوشتھ است

بھ )) (كلپسودرا. ((ھا، عدھاي از روسپیان نام خود را در تاریخ یونان قدیم جاودان ساختھاند از این راه
كھ خواستاران خود را در ساعات معین، از روي پنگان، نام فاحشھاي است ) معني پنگان یا ساعت آبي

عصر خویش است، براي ایرانیان جاسوسي میكند و ھر شب  ماتاھاريتارگلیا، كھ . رد یا قبول میكند
تئوریس زني است كھ تسالبخش . با تعداد زیادي از سرداران و سیاستمداران آتني ھمبستر میشود

. دوران پیري سوفكل است، و پس از او آرخیپھ این مقام را نزد استاد نود سالھ بھ دست میآورد
اشتھ، و داناي و لئونتیون نیز فلسفھ لذتجویي را بھ اپیكور آرخیاناسا افالطون را بھ خود مشغول د

تمیستونوئھ فاحشھاي است كھ تا آخرین دندان را در دھان و آخرین دستھ موي را بر سر . میآموزند
گناتائنا، كھ عمري صرف تربیت دختر خویش كرده است، عاقبت ; دارد، دست از كار نمیكشد

زیبایي فرونھ در آتن قرن چھارم . یك ھزار درھم مطالبھ میكند سوداگرانھ، در ازاي وصال یكشبھ او،
زیرا كھ وي ھیچ گاه بدون حجاب در بین عموم حاضر نمیشود، ولي در . ھمھ جا بر سر زبانھاست

جشنواره الئوسي، و نیز در جشن پوسیدون، در میان انبوه مردم، برھنھ گشتھ و گیسوي خویش را رھا 
فرونھ، یكچند بھ پراكسیتلس دل میسپارد، و این مجسمھ ساز او . ریا میرودمیكند و براي تن شویي بھ د

)) آفرودیتھ آنادومنھ((آپلس نقاش نیز تصویر ; خود قرار میدھد)) آفرودیتھ((ھاي  را سرمشق مجسمھ
فرونھ، از بركت عشقھاي خود، چنان دولتمند شده است كھ بھ مردم تب . را از روي او ساختھ است

نام مرا بر دیوارھاي این شھر نقش كنید، من ھزینھ تجدید بناي آن را بھ عھده خواھم اگر : میگوید
گویا مبلغي كھ در ازاي . ولي مردم تب سرسختانھ از پذیرفتن درخواست او امتناع میكنند; گرفت

ھمخوابگي خود از ائوتیاس مطالبھ میكند عادالنھ نیست، و از آن روي ائوتیاس او را بھ بیعفتي متھم 
ولي یكي از اعضاي محكمھ مشتري فرونھ است، و ھوپرئیدس خطیب نیز از دلدادگان بیقرار . میسازد

ھوپرئیس نھ تنھا بھ وسیلھ فصاحت خویش از این زن زیبا دفاع میكند، بلكھ نیمتنھ . وي بھ شمار میرود
یشوند و عفت و قضات بر زیبایي او خیره م. او را گشوده، سینھاش را در برابر محكمھ عریان میسازد

  . پاكدامنیش را تصدیق میكنند

ھمھ شھرھایي كھ )). الئیس كورنتي زیباترین زني بوده است كھ آدمیان دیدھاند((آتنایوس میگوید كھ 
پیكرتراشان و نقاشان ; ھومر را بھ خود منسوب میدارند افتخار میكنند كھ والدت این زن را نیز دیدھاند

ھنگامي كھ . دوران پیري خویش، او را بھ كارگاه خود میبرد از او درخواست مورون بزرگ، در
دخترك جامھ از تن بھ در میكند، پیكرتراش پیر ریش و موي سپید خویش را فراموش میكند و ھمھ 
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ھاي گرد  دارایي خویش را، در ازاي یك شب، بھ او تقدیم میدارد، ولي دخترك لبخندي زده، شانھ
سحرگاه روز بعد، مورون كھ در ; اش پیر را بیپیكر گذارده، میرودخویش را باال میاندازد و پیكرتر

آتش نوجواني دوباره خویش میسوزد موي را آراستھ، ریش را تراشیده، جامھ گلگون بر تن میكند، 
كمربند طالیي بر كمر میبندد، زنجیري زرین بر گردن میافكند، و در ھمھ انگشتان خویش انگشتري 

ازه مالیده، جامھ و تن را عطرآگین ساختھ، بھ سراغ الئیس میرود و عشق ھا غ سپس بر گونھ; میكند
: دخترك، كھ او را از وراي دگرگونیھایش باز میشناسد، چنین میگوید. خویش را بر او عرضھ میدارد

الئیس ثروتي .)) اي دوست بینوا، تو از من چیزي میخواھي كھ آن را دیروز از پدرت دریغ داشتم((
دموستن . ، لكن وصال خویش را از عشاق فقیر، اما صاحب جمال، دریغ نمیداردگران میاندوزد

زشتروي خواستار وصال او میشود، ولي دخترك بر یك شب خود ده ھزار دراخما نرخ میگذارد، و 
از آریستیپوس دولتمند چندان مال میستاند كھ خدمتكار ; دموستن را در دم بھ سوي تقوا بازگشت میدھد

ولي چون دوست دارد كھ فالسفھ را در پیش پاي خود بھ زانو ببیند، خود را در ; گردداو بیمناك می
وي ھمھ دارایي خویش را براي معابد و بناھاي . ازاي مبلغي ناچیز بھ دیوجانس مسكین تسلیم میكند

عمومي و در راه دوستان خویش صرف میكند و عاقبت بھ سرنوشت اقران و امثال خویش دچار، و بھ 
چون . تنگدستي ایام جواني باز میگردد، ولي تا پایان عمر بردبارانھ بھ كار خویش ادامھ میدھد فقر و

در میگذرد، او را در آرامگاھي چنان پرشكوه جاي میدھند كھ گویي بزرگترین فاتحي بوده است كھ 
  . در یونان زاده شده است

VII -  دوستي یوناني  

سازش فحشا و فلسفھ عجیب است، لكن اقراري كھ بدون شرمندگي درباره انحرافھاي جنسي بیان 
روسپیاني كھ از این وضع، . رقیب عمده روسپیان ممتاز، پسر بچگان آتني ھستند. میشود عجیبتر است

 تا اعماق وجود خود، رنجیده خاطر شدھاند، پي در پي اخطار میكنند كھ عشق بھ ھمجنس كاري است
بازرگانان پسران خوبروي وارد میكنند و آنان را بھ كساني كھ بیش از دیگران . شنیع و ضد اخالق

كار این كودكان، تا ھنگامي كھ طراوتي دارند، ارضاي شھوت خریداران است، . پول بدھند میفروشند
انگیزند و اشرافزادگان مخنث شھر، شھوت مردان سالدار را بر می. و بعد بھ غالمي آنان در میآیند

براي این گونھ امور جنسي در . تنھا عده قلیلي از مردان آتن این عمل را زشت میشمارند; ارضا میكنند
آلكمان، در وقت خوش آمد گفتن بھ چند تن از . اسپارت نیز چون آتن قید و بندي در كار نیست

ا ھمجنسان خود روابط قوانین آتن كساني را كھ ب. میخواند)) زیبا پسران مونث((دختران، آنان را 
ولي عقاید عمومي این عمل را با شوخ طبعي . جنسي برقرار كنند از حقوق سیاسي محروم میكند

در تب، این عمل یكي از مباني پرارج . مردم اسپارت و كرت آن را ننگ نمیشمرند; خاصي میپذیرد
قاتالن پادشاه مستبد، ھارمودیوس و آریستوگیتون، . تشكیالت نظامي و مایھ شجاعت بھ شمار میرود

آلكیبیادس، بھ وجود مرداني . كھ یادشان ھمیشھ در خاطر مردمان یونان زنده است، دلدادگان یكدیگرند
بر سر مزار یوالئوس، )) عشاق یوناني((حتي در زمان ارسطو، . كھ او را دوست میدارند فخر میكند

مرد سرسخت جھان، بنا بھ گفتھ  گزنوفون، سردار لشكرھا و. دوست ھراكلس، سوگند عشق میخورند
دلبستگي مردان بھ پسران، و پسران بھ پسران، در یونان، . آریستیپوس، فریفتھ كلینیاس جوان است

جمیع مظاھر عشق آسماني و شاعرانھ را در بر دارد و با شور و شوق، عصمت، جذبھ، حسد، نغمھ 
از عشق )) فدروس((طون در رسالھ وقتي كھ افال. سازي، اشك ریزي، تفكر، و بیخوابي ھمراه است

بھ بحث و )) مھماني((و كساني كھ در رسالھ ; سخن میگوید، مقصودش عشق ھمجنس بھ ھمجنس است
عشق میان دو مرد شریفتر و روحانیتر از : جدل مشغولند سرانجام بر سر یك نكتھ توافق حاصل میكنند

نان نیز شایع است، و بانوان زیباي این گونھ انحراف جنسي در میان ز. عشق میان زن و مرد است
بھ یكدیگر )) دختركان ني زن. ((طبقات عالي چون ساپفو كمتر، و روسپیان بیشتر بدان میپردازند
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روسپیان پستتر محور داستانھاي بسیار درباره عشق زنان . بیشتر عشق میورزند تا بھ عشاق مرد خود
  . بھ یكدیگرند

ونھ میتوان توجیھ و تقلیل كرد ارسطو ترس از ازدیاد جمعیت شیوع انحرافات جنسي در یونان را چگ
و این شاید یكي از علل بروز چنین پدیدھاي باشد، ولي، بي شك، شیوع فحشا و . را منشا آن میداند

در آتن عصر پریكلس، پسران را . انحرافات جنسي در آتن با جدا بودن زنان از اجتماع بستگي دارد
ي كھ زنان محترم عمر خود را در آن میگذرانند بیرون برده و در میان پس از ششسالگي از حرمسرای

این پسران، در دوران تشكیل شخصیت و زماني كھ ھنوز بھ . مردان یا پسران دیگر پرورش میدھند
در مجامع . سر حد بلوغ نرسیدھاند، فرصتي پیدا نمیكنند كھ جاذبھ و دلربایي جنس لطیف را بشناسند

میدان شھر و ورزشگاه آتن، و نیز در دوران خدمت سربازي، پسران فقط جنس عمومي اسپارت، در 
مردان، در زندگي . حتي ھنر نیز قبل از پراكسیتلس بھ نمایش زیبایي زنان نمیپردازد. مذكر میبینند

نقصي كھ در تعلیم و تربیت زنان موجود است، . زناشویي، اغلب از ھمفكري ھمسران خود محرومند
كھ آنان را از مردان جدا ساختھ، و مردان، در پي محاسني كھ زنان خود را از  شكاف ژرفي است

در نظر مردان آتن، خانھ حصار و . كسب آن محروم داشتھاند، در جاھاي دیگر بھ جستجو میپردازند
پناھگاه نیست، بلكھ خوابگاه است شارمند آتني، از بامداد تا شامگاه، براي بسیاري از امور در شھر بھ 

اجتماع . میبرد و، جز با زنان و دختران خویش، با زن محترم دیگري روابط اجتماعي ندارد سر
است، و از آن آشفتگي و لطف و تحركي كھ بعدھا روح و جمال زن بھ )) یك جنسي((یونان، اجتماع 

  . ایتالیاي عصر رنسانس و فرانسھ دوران روشنگري بخشیده بي بھره است

VIII -  عشق و ازدواج  

شاعرانھ و بھ اصطالح رمانتیك در میان مردم یونان فراوان است، لكن بندرت موجب ازدواج  عشق
در آثار ھومر، نمونھ آن بسیار اندك است، و ھنگامي كھ آگاممنون و اخیلس درباره خروسئیس . میشود

ولي و بریسئیس و حتي كاساندراي نومید كننده میاندیشند، محبتشان كامال جسماني و شھواني است، 
ھایي كھ چون داستانھاي ھومر  در افسانھ. داستان ناوسیكائا ما را از تعمیم این حكم باز میدارد

شاعران غزلسرا نیز از عشقھاي شھواني بسیار سخن گفتھاند، . باستانیند، از ھراكلس و یوال رفتھ است
میرد، نادر و و داستانھایي چون داستاني كھ ستسیخوروس آورده و در آن دختري از درد عشق می

)) بیماري یك روح آرزومند((ولي ھنگامي كھ تئانو، زوجھ فیثاغورس، عشق را ; استثنایي است
ولي پس از آنكھ عواطف تلطیف میشود و . بھ گوش ما میرسد)) رمانتیك((میخواند، نغمھ اصیل عشق 

ز افزوني كھ، بھ تاخیر رو; شعر بر شھوات غالب میآید، احساسات رقیق و شاعرانھ شیوع پیدا میكند
دست تمدن، بین تمایالت آدمي و برآوردنشان پدید میآید، بھ تخیالت و تصورات مجال آن میدھد كھ 

نظر اشیل درباره امور جنسي ھنوز چون نظر . موضوع مورد نظر را بھ دلخواه خود آرایش دھند
در  .))میكندرمانروایي بھ دلخواه خود بر خدایان ف((ھومر است، اما سوفكل عشق را چیزي میداند كھ 

جواني را وصف  سخن میگویند و درامنویسان بعدي غالبا اروسآثار اوریپید اشعار بسیاري از قدرت 
  . میكنند كھ نومیدانھ جان و دل در گرو مھر دختري نھاده

، ))دلدادگان بھ چشمان معشوق، كھ خانھ شرم و حیاست، مینگرند((ارسطو، وقتي كھ میگوید 
  . چگونگي عشق و ستایش رمانتیك را بیان میدارد

. است تا بھ روابط بعد از آن در یونان قدیم، این گونھ امور بھ روابط قبل از ازدواج بیشتر وابستھ
را نوعي جن زدگي یا جنون میشمارند و بھ كساني كھ آن را براي انتخاب )) رمانتیك((یونانیان عشق 
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معموال مقدمات ازدواج را، چنانكھ در فرانسھ قدیم نیز ھمواره . ھمسر راھنمایي شایستھ بدانند، میخندد
در این ; د، یا دالالن حرفھاي آن را بھ انجام میرسانندچنین رسم بوده است، پدر و مادرھا فراھم میكنن

پدر باید، در وقت شوي . صورت، آنچھ مورد توجھ است جھاز و دارایي دو طرف است، نھ محبتشان
این اموال ھمواره از آن . دادن دختر پول، مقداري لباس و جواھر، و گاھي چند تن غالم ھمراه او كند

این امر خود ; وجھ را طالق گوید باید ھمھ جھاز او را پس دھدزوجھ خواھد بود، و اگر شوھر ز
دختري كھ جھاز نداشتھ باشد، احتمال . موجب میشود كھ مردان در طالق گفتن زن بیشتر تامل كنند

از این رو، ھر گاه كھ پدر بھ تھیھ آن قادر نباشد، خویشاوندان مشتركا آن ; شوي كردنش بسیار كم است
گرفتن، كھ صورت خرید و فروش دارد و در عصر ھومر آنھمھ معمول است،  زن. را فراھم میكنند

چنانكھ ; بدین ترتیب در عصر پریكلس بھ صورت معكوس در میآید و زنان شوھران خود را میخرند
از این رو، براي . مدیا، در نمایشنامھاي كھ اوریپید نوشتھ است، نیز از این وضع شكایت میكند

، )زیرا ھمواره از رنجھاي آن سخن میگویند(ھ عشق است و نھ لذات زناشویي یونانیان علت ازدواج ن
بلكھ تنھا بدان جھت تاھل میگزینند كھ، از طریق ھمسري صاحب جھاز، بھ خود و كشور خود بقا 
بخشند و فرزنداني بھ بار آورند تا روح خویش را از گزندھایي كھ بھ ارواح فراموش شده میرسد، 

نص قانون . با ھمھ این مزایا، مردان یوناني تا بتوانند از زن گرفتن اجتناب میكنندولي، . مصون دارند
مجرد ماندن را منع میكند، ولي، در عھد پریكلس، قانون ھمیشھ مراعات نمیشود، و پس از او نیز 
تعداد مردان عزب روز بھ روز افزایش مییابد، تا آنكھ سرانجام این امر بھ صورت یكي از مسائل 

مرداني كھ بھ زناشویي تن در میدھند معموال : در یونان، دلخوشیھاي بسیار ھست. ي آتن در میآیداساس
دیر و در حدود سي سالگي تاھل اختیار میكنند و اصرار فراوان دارند كھ ھمسرشان بیش از پانزده 

بھ ھمسري پسر  دوشیزه جوان را: ((ھاي اوریپید میگوید یكي از قھرمانان نمایشنامھ. سال نداشتھ باشند
.)) جوان در آوردن خطاست، زیرا نیروي مرد پایدار است، ولي شكوفھ زیبایي زن زود فرو میریزد

حضور . پس از انجام انتخاب و توافق بر سر جھاز، مراسم نامزدي در خانھ پدر عروس بھ عمل میآید
پیوندي بدون از نظر قانون آتن، ھیچ . چند شاھد واجب است، ولي حضور عروس لزومي ندارد

مرحلھ . و این اولین مرحلھ تشریفات پیچیده ازدواج بھ شمار میرود; اجراي این مراسم رسمي نیست
. دوم، كھ پس از چند روز دیگر باید اجرا شود، ضیافتي است كھ در خانھ پدر عروس برپا میگردد

در . ستحمام میكنندعروس و داماد، قبل از حضور در این ضیافت، ھر یك براي تطھیر در خانھ خود ا
نان كیكي را كھ ; مجلس ضیافت، مردان ھر دو خانواده در یك طرف، و زنان در طرف دیگر مینشینند

كھ شاید ھنوز روي ھمسر (سپس داماد . مخصوص این مجلس است خورده، بھ باده گساري میپردازند
گردونھاي مینشاند و او  عروس را، كھ حجاب بر سر و جامھ سفید بر تن دارد، بر) خود را ندیده است

جمع كثیري از دوستان داماد گرداگرد گردونھ را میگیرند، و دختركان . را بھ خانھ پدر خویش میبرد
چون بھ مقصد . ني زن با مشعلھاي فراوان راه را روشن میكنند و سرود ویژه این جشن را میخوانند

. كھ گویي از رسم اسیر گرفتن تقلید میكندرسیدند، داماد عروس را از آستان خانھ بھ درون میبرد، چنان
پدر و مادر، عروس را تھنیت میگویند و او را، طي مراسم مذھبي خاص، در جمع خانوادگي خویش 

پس از . ولي در این مراسم كاھنان دخالتي ندارند; پذیرفتھ، در عبادت خدایان آن خاندان شركت میدھند
آنگاه بر در ; رند، و در راه سرود شب زفاف را میخوانندآن، میھمانان عروس و داماد را بھ حجلھ میب

  . حجلھ آن قدر پایكوبي و فریاد و فغان میكنند تا داماد بیرون آمده و پایان و نتیجھ كار را اعالم دارد

از فواحش : ((دموستن میگوید. یك مرد میتواند عالوه بر ھمسر خویش با زنان دیگر نیز آمیزش كند
یزكان و زنان غیر مشروع خود، در اوقات روز، سالمت جسم خویش را تامین با كن; تمتع میبریم

ھامان را حفظ و حراست  و زنانمان فرزندان مشروع براي ما میآورند و وفادارانھ خانھ; میكنیم
. در اینجا، در یك جملھ شگفتانگیز، عقیده یونانیان آن عصر درباره زن خالصھ شده است.)) میكنند

پس از لشكركشي بھ سیسیل . تمتع یافتن از كنیزكان و زنان نامشروع را مباح میداند دراكون،قوانین 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



، كھ تعداد شارمندان بر اثر جنگ كاھش یافتھ است و دختران بدون شوھر ماندھاند، 415در سال 
سقراط و اوریپید در زمره كساني ھستند . اي ھر مرد اختیار دو زن را مجاز میداردقانون بتصریح بر

  . كھ بھ این وظیفھ میھني گردن مینھند

زنان، معموال با شكیبایي و تحملي مشرق زمیني، وجود كنیزكان را در خانھ برخود ھموار میكنند، 
پایان یافت، در حقیقت بھ یكي از ، پس از آنكھ دوران زیباییش ))زن دوم((زیرا میدانند كھ این 

مشروع و قانوني محسوب خواھند )) زن اول((خدمتكاران خانواده تبدیل خواھد شد، و تنھا فرزندان 
درباره شوھر چنین زني گفتھ میشود . زنا تنھا وقتي موجب طالق میشود كھ زن مرتكب آن باشد. گشت

میدارد كھ زوجھ خویش را از خانھ بیرون ، و عرف چنین مردي را بر آن ))شاخ درآورده است((كھ 
ولي . قانونا مجازات زنا براي زنان، و براي مرداني كھ با زن شوھر دار میآمیزند، مرگ است. كند

مردم یونان در مورد امور جنسي چنان سھلگیر و با گذشتند كھ در اجراي این قانون ھیچ گاه شدت 
ورزیده است، معموال باید خودش، بھ ھر طریق كھ  مردي كھ زنش بھ او خیانت. عمل بھ كار نمیبرند

براي این كار، یا بیدرنگ خود خون او را میریزد، یا غالمي را ; میتواند، از مرد خطاكار انتقام بگیرد
  . بھ زدن او میگمارد، و یا در ازاي مبلغي پول از گناه وي میگذرد

براي مردان طالق گفتن زن دشوار نیست، و میتواند بدون ارائھ دلیل و ذكر علت زن خویش را از 
عقیم بودن زن در این مورد علتي بسنده و پذیرفتني است، زیرا غرض از زناشویي . خانھ برانند

ولي اگر مردي عقیم بود، قانون و عرف چنین تجویز میكند كھ یكي از ; آوردن فرزند است
در این صورت، فرزندي كھ پدید میآید از آن خود او خواھد بود و ; ندان وي بھ یاریش برخیزدخویشاو

  . باید پس از مرگ پدر نگھبان روح او باشد

نمیتواند بھ دلخواه خود خانھ شوھر را ترك كند، ولي اگر شوھر بھ وي جور و ستم روا دارد و از 
گاھي نیز طالق با رضایت . ن تقاضاي طالق كندحدود اعتدال تجاوز كند، وي میتواند كھ از آرخو

. طرفین صورت میگیرد، ولي باید زن و شوھر در حضور آرخون رسما رضایت خود را اعالم دارند
پس از طالق، حتي در موردي كھ مرد مرتكب زنا شده باشد، كودكان بھ پدر تعلق میگیرند و نزد او 

وط بھ امور جنسي ساختھ و پرداختھ مردان و نماینده در آتن، ھمھ قوانین و رسوم مرب. باقي میمانند
  . نوعي سیر قھقرایي است از اجتماعات مصر و كرت و یونان عصر ھومر بھ سوي مشرق زمین

IX  - زن   

ھاي آن شگفتانگیز است، آن است كھ بدون دخالت و انگیزش  چیزي كھ در این تمدن چون سایر جنبھ
لواني یونان بھ یاري زنان شكوھمند شد و در دوران عصر پھ. زنان بھ اوج عظمت رسیده است

پادشاھان مستبد از بركت وجود آنان درخشندگي شاعرانھ و غنایي یافت، ولي از آن پس، تقریبا یك 
شبھ، زنان شوھردار از صحنھ تاریخ یونان بركنار میشوند، گویي فقط براي بطالن رابطھاي كھ بین 

ر تاریخ ھرودوت زنان در ھمھ جا حاضرند، ولي در تاریخ د. مقام زن و سطح تمدن فرض شده است
در ادبیات یونان، از اشعار سمونیدس آمورگوسي تا آثار . توسیدید از آنان اثري در میان نیست

در پایان این دوره، حتي ; لوكیانوس، ھمھ جا پي در پي از خطاھا و زشتكاریھاي زنان سخن میرود
نام یك زن پاكدامن را نیز چون شخص او باید در : ((تكرار میكندپلوتارك مھربان گفتار توسیدید را 

این خاصیت شاید از خاور نزدیك . زنان دوریایي این گونھ از اجتماع جدا نیستند.)) خانھ پنھان داشت
فسخ رسم ارث . بھ یونیا راه یافتھ، و از آنجا بھ آتیك آمده باشد، زیرا این خود یكي از سنن آسیایي است

طریق مادري، ارتقاي طبقات متوسط، و غلبھ نظر سوداگرانھ بھ زندگي شاید در پیدایش این بردن از 
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مردان بر اساس و معیار نفع و زیان بھ سنجش زنان میپردازند و آنان را در : تحول دخالت داشتھاند
عروس از . روح شرقي زناشویي یوناني با این پرده نشیني آتیكي سازگار است. خانھ بویژه مفید میبینند

. خویشان خود میگسلد و تقریبا چون خدمتكار بھ خانھ دیگري میرود و خدایان دیگري را عبادت میكند
زن یوناني حق عقد قرارداد ندارد، نمیتواند بیش از مبلغ ناچیزي وام بستاند، و اقامھ دعوي در محكمھ 

گرفتھ باشد اعتبار قانوني در قوانین سولون، اعمالي كھ تحت تاثیر زنان صورت . برایش ممكن نیست
حتي نقص جسمي و طبیعي زنان نیز . زنان، پس از مرگ شوھر، از ارث او سھمي نمیبرند. ندارد

یكي از عللي است كھ آنان را قانونا مطیع و منقاد مردان میسازد، زیرا ھمچنانكھ جھل مردم بدوي 
، مبني بر اینكھ نیروي توالد تنھا درباره سھمي كھ مردان بود، عقیده جاري در یونان عصر طالیي نیز

. از آن مرد است و زن جز حمل طفل و پرستاري وي وظیفھاي ندارد، شان مرد را باال برده است
سن . دیگر از عللي كھ زن را زیر دست ساختھ آن است كھ سن شوھر ھمیشھ بیش از سن زن است

حدودي میتواند افكار او را با عقاید  مرد در وقت ازدواج معموال دو برابر سن زن است، از این رو، تا
بي شك، مردان آتني از آزادیھایي كھ در امور جنسي دارند چنان آگاھند كھ . خویش سازگار سازد

. ھرگز زنان و دختران خود را آزاد نمیگذارند، و با گوشھنشین ساختن آنان آزادي خود را تامین میكنند
ن خود را مالقات كنند و در جشنھاي مذھبي و زنان فقط در صورتي میتوانند خویشان ودوستا

در مواقع دیگر باید در خانھ بمانند . ھا حضور یابند كھ كامال در حجاب و تحت مراقبت باشند تماشاخانھ
بیشتر عمر آنان در حرمسرایي كھ در عقب خانھ . و نگذارند كسي از درون پنجره بھ آنان نظر اندازد

زنان باید، وقتي كھ شوھرانشان مھمان دارند، از . ھ آنجا را نداردھیچ مردي حق ورود ب. است میگذرد
  . ظاھر شدن خودداري كنند

زنان در خانھ مورد احترامند و در ھر امري كھ با سلطھ پدرانھ شوھران مخالف نباشد فرمانشان 
ریسند، و خوراك میپزند، پشم می; یا خود خانھ را اداره میكنند، یا در اداره آن نظارت دارند. رواست

تعلیمات آنان منحصر بھ امور خانھ داري است، زیرا . براي اھل خانھ لباس و رختخواب تھیھ میكنند
از این رو، زنان . آتنیان با اوریپید ھمعقیدھاند كھ ھوشمندي زن وي را از اجراي وظایف باز میدارد

ولي، در عین حال، ; ھستندمحترم آتني در نظر مردان موقرتر و دل انگیزتر از زنان محترم اسپارتي 
آن لطف و پختگي را ندارند و نمیتوانند با شوھران خود، كھ بر اثر زندگي آزاد و پرتنوع تیز ھوشي و 

زنان یونان قرن ششم در ادبیات آن سرزمین تاثیري . دانشي خاص یافتھاند، مصاحبت و ھمفكري كنند
  . چ گونھ حاصلي بھ بار نیاوردھاندعظیم داشتند، لكن زنان آتن عصر پریكلس از این لحاظ ھی

ھاي دلیرانھ،  اوریپید، در خطابھ. در اواخر این دوران، براي آزاد ساختن زنان نھضتي پدید میآید
. آریستوفان با وقاحتي پرھیاھو آنان را بھ سخره میگیرد; ھاي معتدل از زنان دفاع میكند ضمن اشاره

آنجا كھ پیشرفت علم شیمي ایجاب میكند، در زیباساختن زنان خود وارد معركھ میشوند و میكوشند، تا 
از : ((در نمایشنامھ لوسیستراتا، اثر آریستوفان، كلئونیكا میگوید. خویش با روسپیان ممتاز رقابت كنند

ما زنان چھ كار معقولي ساختھ است تنھا كاري كھ از ما بر میآید آن است كھ با رنگ و روغنھایي كھ 
از سال .)) ھاي نازك و سایر متعلقات آن گرد ھم بنشینیم ود مالیدھایم، و با جامھھا و لبان خ بر گونھ

بھ بعد، سھم زنان در نمایشھاي آتن بیشتر میشود، و این خود نشان آن است كھ روز بھ روز از  411
  . تنھایي و انزوایي كھ گریبانگیرشان بوده است گریزانتر میشوند

زنان تا حد وسیعي واقعیت انقیاد ; نان بر مردان ھمچنان باقي استدر خالل این تحول، تاثیر حقیقي ز
آقا، : ((سمیوئل جانسن میگوید. و خود در آتن، چون ھر جاي دیگر، براي زنان امتیاز بزرگي است

گاھي غلبھ .)) طبیعت چنان قدرت بھ زنان داده است كھ قانون ھرگز نمیتواند چیزي بر آن بیفزاید
ل و جھاز یا زبان آوري آنان، یا بھ وسیلھ خاصیت زندوستي مردان، تشدید طبیعي زنان بر اثر ما

تسلط زنان اغلب از زیباییشان سرچشمھ میگیرد، و گاه نیز زادن و پروردن كودكان دلبند، یا . میشود
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. بستگي روحي استواري كھ در بوتھ آزمایشھاي زندگي مشترك پدید آمده است، موجب آن میگردد
ي شریف و درخشاني چون آنتیگونھ، آلكستیس، ایفیگنیا، و آندروماخھ، و قھرمانان ھا عصري كھ چھره

زني چون ھكابھ، كاساندرا، و مدیا پدید آورده ھرگز نمیتوانستھ است كھ از اعماق و قلل روح زن 
مردان عادي آتن زنان خود را دوست میدارند و غالبا محبت خویش را از آنان پوشیده . غافل بماند

سنگ قبرھا نمودار شگفتانگیز محبتي است كھ زن و شوھر بھ یكدیگر و بھ فرزندان خود . ندنمیدار
مجموعھ اشعار یوناني، كھ شامل اشعار عاشقانھ پرشوري است، قطعات موثري نیز در بردارد . دارند

ماراتونیس، نیكوپولیس را در : ((بر سنگ گوري چنین نوشتھ شده است. كھ حاكي از این محبت است
  . ولي سودي نداشت. ین گور نھاد و بر این صندوق مرمرین اشك ریختا

  )) مردي كھ زنش مرده و بر روي زمین تنھا مانده است، بھ چھ كار میآید

X -  خانھ  

، دختران شوھر )و گاه زن دوم(ھاي ھند و اروپایي، كلیتا، از پدر، مادر  خانواده یوناني، چون خانواده
خانواده پایدارترین و . زنان و فرزندان و غالمان آن پسران تشكیل میشودنكرده، پسران، غالمان، و 

. زیرا، چھ در فالحت و چھ در صنعت، دستگاه واحد تولید است. تواناترین تشكیالت تمدن یونان است
پدر میتواند نوزاد خود را . در آتیك، قدرت پدر وسیع است، لكن بدان وسعت كھ در روم است، نیست

پسران خردسال و دختران شوي ناكرده خویش را بفروشد، دخترش را بھ شوھر دھد،  بكشد، دسترنج
ولي، بنابر قوانین آتن، پدر حق . و در پارھاي موارد، براي زن مطلقھ خود، شوھر دیگري انتخاب كند

ھر پسري پس از ازدواج از زیر نفوذ پدر میگریزد، براي خود خانھاي . فروش فرزندان خود را ندارد
  . ب میدھد، و عضو مستقل عشیره خود میگرددترتی

قسمت خارجي آن، از دیوار بلند ساده و مدخلي تنگ تشكیل شده، ; خانھ یوناني، ظاھري آراستھ ندارد
مصالح بنایي معموال خاك . و این شاھد گنگي است كھ از عدم امنیت در زندگي آن مردم حكایت میكند

ھاي تنگ را فرا میگیرند، ولي تقریبا ھر  اطراف كوچھھا  در شھر، خانھ. و خشت و گاھي گچ است
ھا كوچكند، لكن وي زندگي  در آتن پیش از زمان آلكیبیادس خانھ. شارمندي براي خود خانھاي دارد

روح دموكراسي جلوه فروشي و تظاھر را تحریم میكند، و احتیاط و . مجلل و پرتجملل را بنا میگذارد
مردم آتن بیشتر كھ در مناطق سردتر زندگي . ریم را شدیدتر میسازدمحافظھ كاري اشرافي نیز این تح

. لكن این وضع كامال استثنایي و غیر معمول است. میكنند، بھ آرایش خانھ چندان توجھي ندارند
شیشھ ندارند، لكن بھ وسیلھ ; ھا بیشتر جنبھ تزییني دارند و بھ اشكوب فوقاني منحصرند پنجره
یشوند، و براي جلوگیري از تابش نور خورشید شبكھاي در پشت آن نصب ھاي كوچكتر بستھ م دریچھ

ھایي كھ در آستانھ و سر در  ھا معموال دو لختي است و بھ روي پاشنھ درب ورودي خانھ. شده است
ھاي اغنیا چكشي آھنین نصب شده كھ غالبا بھ صورت حلقھاي  بر روي در خانھ. جاي دارند، میگردد

ھاي محقر، بھ محوطھاي سرباز منتھي  داالن ورودي، جز در خانھ. باشداست كھ در دھان شیري 
ممكن است كھ گرداگرد این محوطھ را ایواني مسقف فرا گرفتھ . میشود كھ معموال سنگفرش است

نیز ممكن است ستونھایي آن را زینت ; باشد، و مذبح یا حوض، و یا ھر دو، در میان آن واقع شود
نور و ھوا بیشتر از این محوطھ بھ داخل اطاقھا میرسد، زیرا . پوشیده شود دھند و كف آن با موزائیك

براي رفتن از اطاقي بھ اطاق دیگر باید از حیاط یا ایوان . در و پنجره اطاقھا رو بھ آن باز میشوند
  . اھل خانھ در این محل كار میكنند و بیشتر عمر خود را در آن میگذرانند. عبور كرد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھا وجود دارد، ولي در  ھاي كوچكي است كھ در حیاطھا و خانھ منحصر بھ باغچھباغ در شھر كم و 
قلت باران تابستاني و گراني قیمت آن موجب شده است كھ در . ھا باغ فراوانتر و وسیعتر است دھكده

ھایشان  كوه. مردم آتن نسبت بھ طبیعت مانند روسو دلبستھ نیستند. آتیك باغ جزو تجمالت زندگي در آید
ولي دریاھاشان، با وجود آنكھ خطرناك است، در ; وز زحمت افزاتر از آن است كھ زیبا باشدھن

تخیل آنان در برابر طبیعت بیشتر از عواطفشان . سرودھاي بسیاري مورد ستایش شاعران واقع شده
جنگلھا و رودھاي كشور خود . از این رو، طبیعت را صاحب روح و شخصیت میبینند; تحریك میشود

طبیعت در نظرشان منظرھاي زیبا نیست، بلكھ جایگاھي است كھ . ر از ارواح و خدایان میدانندرا پ
ھا و رودھارا بھ نام خدایاني كھ در آنھا  كوه. ارواح كشتگان و پھلوانان جنگ در آن بھ سر میبرند

ق خداشناسي بھ جاي آنكھ طبیعت را مستقیما نقاشي كنند، از خدایاني كھ بر طب; مسكن دارند میخوانند
باغ ((یونانیان تنھا زماني براي خود . شاعرانھ شان مظاھر طبیعتند تصویر و نقوشي پدید میآورند

ولي با . میسازند كھ سپاھیان اسكندر آداب و رسوم و طالي ایراني را با خود بھ یونان میآورند)) بھشت
در طول سال، ; شورھاي دیگراینھمھ، یونانیان بھ ھمان اندازه گل را دوست میدارند كھ مردمان ك

  . باغھا و گلفروشان براي آنان گل فراھم میسازند

ھایي از گل سرخ، بنفشھ، زنبق، نرگس، سوسن، مورد، اللھ، و شقایق را خانھ  دختركان گلفروش دستھ
جوانان جلوه فروش آن را در پشت گوش ; زنان گیسوان خود را با گل آرایش میدھند. بھ خانھ میبرند

  . ھایي از گل بر گردن خویش میافكنند در جشنھاي رسمي، زنان و مردان حلقھ; دھندقرار می

ھاي خود را از خاك سخت شده  مردمان فقیر كف خانھ. قسمت داخلي خانھ در نھایت سادگي است
میپوشانند، ولي چون مقدار عایداتشان افزایش یابد میتوانند نوعي گچ بھ روي آن بكشند، یا با تختھ 

ش كنند، یا، چنانكھ از زمانھاي بسیار قدیم در خاور نزدیك معمول بوده است، آن را با سنگ فرش
دیوارھاي آجري . ھا بوریا یا قالي است فرش معمولي خانھ; مخلوطي از ساروج و قلوه سنگ بپوشانند

منقلي  براي این كار در اطاقھا; ھا را فقط سھ ماه در سال باید گرم كرد خانھ. را با گچ سفید میكنند
. ھا بسیار كم است تزیینات خانھ. ھاي در خارج میشود و بھ حیاط میرود میگذارند كھ دود آن از روزنھ

ھاي اغنیا تاالرھاي بزرگ ستوندار، دیوارھاي مرمرین یا مرمرنما،  ولي در اواخر قرن پنجم، در خانھ
وسایل . وان میتوان یافتھا، و تصاویر خیاالنگیز بر سقفھا فرا نقش و نگارھاي دیواري، فرشینھ

ھاي معمولي كم و ناچیز است و از چند صندلي، چند صندوق، دو سھ عدد میز، و یك  زندگي خانواده
ھاي  ولي در خانھ; در صندلیھا، بھ جاي نشیمنگاه فنري، بالش قرار میدھند. تختخواب تجاوز نمیكند

  . ه و صدف و عاج آن را ترصیع میكننددولتمندان صندلیھا را گاه بھ صورتي زیبا میتراشند و با نقر

میزھا معموال . صندوقھا را ھم بھ جاي صندلي بھ كار میبرند و ھم اشیاي خود را در آن میگذارند
این میزھا . خوانده میشود) سھ پایھ)) (تراپوزا((كوچكند، و سھ پایھ دارند، از این رو، بھ زبان یوناني 

میتوان گفت ; ق میآورند، و پس از آن، دوباره بیرون میبرندرا فقط در موقع غذا خوردن بھ داخل اطا
. در وقت نوشتن صفحھ را بر روي زانو قرار میدھند. كھ براي آن مورد استعمال دیگري نیست

تختخواب و نیمكت از اشیاي تزییني مورد پسند بھ شمار میرود و غالبا تراشي زیبا دارند و با نقره و 
بستر . ھاي چرمي را در تختخوابھا بھ جاي فنر بھ كار میبرند تسمھ. دعاج و امثال آن ترصیع میشون

ھاي گلدوزي شده تشكیل میشود، و معموال در وقت خواب  خوابشان از یك تشك و چند بالش و ملحفھ
چراغ گاھي از سقف آویختھ است، گاھي روي پایھاي قرار میگیرد، و گاه . زیر سر خود را بلند میكنند

  . وش ساخت در میآیدبھ صورت مشعلي خ

شیشھ از اشیاي نادر و ; در آشپزخانھ، انواع مختلف ظروف آھني و برنزي و سفالي موجود است
اجاق ; غذا را روي آتشي آزاد و بدون محفظھ میپزند. تجملي است و در خارج از یونان ساختھ میشود
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وسي و كورنت و سیسیل، آتنیان، چون اسپارتیان و برخالف مردم بئ. از ابداعات مردم یونان است
ولي ھر گاه كھ مھماني محترم را منتظر باشند معموال از آشپزان حرفھاي كھ ; غذاھایي ساده دارند

  . ھمگي مردند كمك میطلبند

آشپزي ھنري است كھ تكامل بسیار یافتھ، كتب فراوان دربارھاش نوشتھ شده، و قھرماناني پدید آورده 
  . است

بھ تنھایي طعام . ون آخرین قھرمان مسابقات اولمپي، مشھور و نامدارندبعضي از آشپزان یوناني، چ
زنان و . آداب غذاخوري نشانھ تكامل و ترقي تمدن است; خوردن عملي وحشیانھ محسوب میشود

پسران در وقت غذا خوردن كنار میزھاي كوچكي مینشینند، ولي مردان، ھر دو نفر بر یك نیمكت تكیھ 
خدمتكاران كفش مھمانان را . اني در خانھ باشد، زنان در حرمسرا گرد میآیندھر گاه كھ مھم. میزنند

بیرون میآورند، یا پاھاي آنان را، پیش از آنكھ بر نیمكتھا تكیھ زنند، میشویند، یا آب بر دستشان 
كارد و چنگال در میان نیست، . گاه نیز سر و موي آنان را با روغنھاي معطر چرب میكنند; میریزند

در اثناي خوراك، انگشتان . اشق بھ كار میبرند و غذاھاي غیر مایع را با انگشت تناول میكنندلكن ق
، ))دسر((قبل از . ھاي نان پاك میكنند، و پس از پایان طعام دستھا را با آب میشویند خود را با پاره

بشقابھا را از . خدمتكاران از قدحي كھ آمیزه آب و شراب در آن است جامھاي مھمانان را پر میكنند
در قرن چھارم، بر تعداد . سفال میسازند، لكن در پایان قرن پنجم، بشقابھاي نقرھاي نیز بھ میان میآید

كسي بھ نام پیتولوس براي زبان . كساني كھ لذت زندگي را در خوردن و نوشیدن میدانند افزوده میشود
چند تن . ، گرم و سوزان تناول كندو انگشتان خود پوششي میسازد تا غذاھا را، آنچنانكھ میخواھد

یكي از . گیاھخوار نیز ھستند كھ بر حسب معمول وسیلھ مزاح و شكایت مھمانان خود قرار میگیرند
سورچرانان از ضیافتي كھ در خانھ مردي گیاھخوار برپا شده گریخت، زیرا بیم داشت كھ بھ جاي 

  . علف خشك بھ خوردش دھند)) دسر((

پس از شام، مجمع باده گساري تشكیل . در نظر یونانیان باده گساري از طعام خواري كم ارجتر نیست
در اسپارت نیز، چون آتن، انجمنھاي باده گساري فراوان است، و اعضاي آن چنان دلبستھ . میشود

ب مربوط آدا. یكدیگر میشوند كھ اجتماعاتشان بھ صورت یكي از سازمانھاي نیرومند سیاسي در میآید
و ارسطو صالح در آن میبینند كھ قوانیني  كسنوكراتسبھ این انجمنھا چنان پیچیده و درھم است كھ 

پس از صرف غذا، كف اطاق را، كھ بازمانده خوراك بر آن ریختھ شده است، . براي آن وضع شود
چون نشاط باال گرفت، مھمانان بھ . سپس عطر و گالب، و باده بسیار، دست بھ دست میگردد; میروبند

نیز ; ، بلكھ جملگي با ھم)بدین مجالس نمیخوانند زیرا زنان را(رقص در میآیند، نھ یك یك و دو دو 
بپردازند، یا مشاعره كنند، یا بذلھ و معما بگویند، و یا بھ  كونابوسممكن است كھ بھ بازیھایي چون 

این ; كھ در ضیافت گزنوفون شرحش آمده سرگرم شوند تماشاي بازیگران حرفھاي چون زن بندبازي
زن در یك لحظھ دوازده حلقھ را بھ ھوا میافكند و در فضا معلق زنان از میان آنھا میگذرد، و در این 

دختركان ني نواز . حال از میان حلقھاي كھ گرداگرد آن شمشیرھاي آختھ قرار دادھاند، عبور میكند
مییابند و با رقص و آواز و بازي و طنازي و عشق ورزیھاي خود نیز گاھي با قرار قبلي حضور 

گاھي آتنیان تحصیلكرده و دانشدوست ترجیح میدھند كھ این ضیافتھا را بھ . مھمانان را مشغول میدارند
گفتگو و مباحثھ بگذرانند، و در این مواقع معموال از میان خود كسي را بھ حكم مھره نرد برمیگزینند 

  . و ترتیب امور را عھدھدار شودتا نظم انجمن 

مھمانان سعي دارند كھ جدا جدا و دستھ دستھ بھ بحث و مناظره نپردازند، زیرا معموال در این صورت 
گفتگو فردي و خصوصي خواھد بود، بلكھ مباحثھ را عمومیت میدھند و در ھنگامي كھ كسي بھ نوبت 

ھ روح زنده و پرنشاط آنان است، گوش فرا خود سخن میگوید دیگران با خوش خلقي و ادبي كھ شایست
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شك نیست كھ گفتگویي كھ افالطون بدان لطف و ظرافت شرح میدھد زاییده تخیل سرشار و . میدھند
  . تابناك خود اوست

. لكن، بعید نیست كھ در آتن مباحثاتي با ھمان روح و لطافت، و شاید عمیقتر و دقیقتر، در گرفتھ باشد
در ; است كھ زمینھ پیدایش این گونھ فعالیتھاي ذھني را فراھم آورده است بھ ھر حال، اجتماع آتن

چنین محیطي، كھ از آزادي اندیشھ برخوردار است، فكر و روح مردم آتن شكل میپذیرد و پرورش 
  . مییابد

XI  - دوران پیري   

ولي، حتي . شوندیونانیاني كھ عاشق زندگیند، از پیري بیمناك و از رسیدن آن بیش از اندازه غمگین می
زیرا كھ جسم پیر و . در اینجا نیز، با پیري مزایایي ھمراه است كھ موجب تخفیف آالم آن میگردد

فرسوده، چون سكھ كھنھاي كھ بھ ضرابخانھ بازگردد، قبل از اضمحالل حیات تازه و شادابي را میبیند 
در بھ پیران حكایت . سبك میسازد كھ از ساللھ وي پدید آمده، مرگ و فنا را میفریبد، و بار اندوه را

اجتماع یونان، كھ سوداگري و فردگرایي و تجددطلبي از خصایص آن است، چندان توجھي بھ . میكند
; پیران ندارد، زیرا محترم شمردن این گروه الزمھ جوامعي محافظھ كار و مذھبي چون اسپارت است

یسازد، بر جوانان تكیھ میكند و نو را بر ولي دموكراسي، كھ بھ نیروي آزادي قید و بندھا را سست م
تاریخ آتن نشان میدھد كھ در موارد گوناگون، فرزندان اموال پدران خویش را، . كھنھ رجحان مینھد

ولي سوفكل، كھ بھ چنین وضعي گرفتار شده . بدون اثبات جنون و سفاھت آنان، تصاحب كردھاند
قانون آتن . كمھ میخواند، و بدان سبب نجات مییابداست، قسمتھایي از آخرین نمایشنامھ خود را در مح

كفالت پدران و مادران پیر را بر عھده پسرانشان میگذارد، و عقاید عمومي، كھ ھمیشھ از قانون 
بر . ترسناكتر است، در رفتار جوانان نسبت بھ پیران حفظ ادب و رعایت احترام را واجب میشمارد

نجیبزادھاي طبعا در حضور بزرگتران سخن نمیگوید، مگر افالطون مسلم است كھ ھر جوان اصیل و 
در آثار ادبي یونان، چون محاورات اولیھ افالطون و رسالھ . آنكھ از او بخواھند تا سخني گوید

گزنوفون، از جوانان مودب و مھربان وصفھاي فراوان شده است، و درباره فداكاریھاي )) ضیافت((
استان اورستس و آگاممنون، و داستان آنتیگونھ و اودیپ روایت فرزندان داستانھاي دل انگیزي چون د

  . شده است

چون كسي وفات یافت، بازماندگان وي كوشش بسیار دارند كھ موجبات آسایش روح وي را فراھم 
جسد مردگان را یا در خاك دفن میكنند . سازند، و تا آنجا كھ ممكن است نگذارند عذابي بر او وارد شود

وگرنھ روح او آرامش نخواھد یافت و در جھان سرگردان خواھد ماند و سرانجام از  یا میسوزانند،
چنین روحي ممكن است مثال بھ صورت . بازماندگان فراموشكار و غافل خویش انتقام خواھد گرفت

در دوران پھلواني، رسم بر آن . شبح ظاھر شود و بر آدمیان و گیاھان بیماري و بال و آفت وارد سازد
دفن اموات از رسوم . مردگان را بسوزانند، و در عصر طالیي، آنان را بھ خاك میسپارند است كھ

سوزاندن اجساد آییني است كھ ظاھرا بھ وسیلھ ; مردم موكناي است، و تا دوران مسیحیت ادامھ مییابد
بھ نحو آخایاییان و دوریھا بھ یونان وارد میشود، و عادات بدوي این اقوام مانع آن است كھ مقابر، 

آتنیان اجراي یكي از این دو رسم را چنان ضروري میدانند كھ پس . شایستھ، مورد توجھ قرار گیرند
از نبرد آرگینوساي سرداران فاتح جنگ را اعدام میكنند، زیرا طوفاني سخت نگذاشتھ است كھ آنان 

  . اجساد ملوانان آتني را از آب گرفتھ، بھ خاك سپارند
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جنازه را، پس . دفین مردگان دارند، آداب كھن را تا زمانھاي آینده ادامھ میبخشدروشي كھ یونانیان در ت
و بھترین جامھاي را ; تاجي از گل بر سرش مینھند; از شستشو، با روغنھاي عطرآگین تدھین میكنند

سپس یك اوبولوس در میان دندانھایش میگذارند . كھ خانوادھاش توانستھ است بخرد، بر او میپوشانند
آن را بھ خارون، زورقبان افسانھاي، بدھد و در عوض، از رود ستوكس گذشتھ، بھ سرزمین تا 

ضرب ; جنازه را در تابوتي كھ از چوب یا گل پختھ ساختھ شده است قرار میدھند .برسدمردگان 
مراسم سوگواري نیز داراي . ھم اكنون زبانزد مردم یونان است ))استایش در تابوت یك پ: ((المثل

  جامھ سیاه میپوشند : تفصیالتي است
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گاھي نوحھ ; زنان شیون و زاري میكنند و بر سینھ خویش میكوبند. خیابانھاي شھر گردش میدھند
بر خاك گور شراب میریزند تا . سرایان و زاري كنندگان حرفھاي را نیز در این موقع استخدام میكنند

. مھیا باشدگاھي نیز حیواني را بر آن قربان میكنند تا خوراك روح ; عطش روح مرده را فرو نشاند
عزاداران دستھ گل و شاخھ سرو روي مزار میگذارند و سپس بھ خانھ باز میگردند تا بھ یاد شخص 

، زیرا عقیده بر این ))مرده را جز بھ نیكي نباید یاد كرد((در این مجلس . درگذشتھ مجلسي ترتیب دھند
و نیز ، ))فتان بد نباید گدرباره مردگ((اینكھ میگویند . است كھ روح وي در آنجا حاضر خواھد بود

فرزندان، در مواقع معین، بر . شاید مدایحي كھ بر سنگ قبرھا مینویسند، از اینجا سرچشمھ میگیرد
پس از جنگ پالتایا كھ مردمان . سر تربت پدران خویش میروند و شراب و طعام بھ آن تقدیم میدارند

عھد میكنند كھ ھر سالھ براي كشتگان آن بسیاري از شھرھاي یونان را بھ خاك كشید، اھالي پالتایا 
جنگ طعام و شراب فراھم سازند، و در شش قرن بعد، یعني در عصر پلوتارك، ھنوز بھ پیمان خود 

. وفادارند

روح پس از مرگ از بدن جدا میشود و بھ صورت سایھاي غیر مادي در سرزمین مردگان ساكن 
  . میگردد

ت واقع میشوند كھ مرتكب گناھي بسیار شنیع شده یا بھ در آثار ھومر، فقط ارواحي مورد مجازا
سایر ارواح، چھ گناھكار و چھ بیگناه، باید بھ نحوي یكسان در سرزمین . مقدسات اھانت ورزیده باشند

در جریان تاریخ یونان، طبقات فقیرتر چنین معتقد میشوند كھ . تاریك پلوتون تا ابد سرگردان باشند
ھاي خود،  اشیل، در یكي از نمایشنامھ. ست براي كفاره و جبران گناھانسرزمین مردگان جایگاھي ا

ولي ; زئوس را در حالي نشان میدھد كھ مشغول محاكمھ مردگان است و گنھكاران را مجازات میكند
كھ  ،))الوسیونكشتزار ((یا  ))سعادتجزایر ((از . در این كتاب از جزاي نیكوكاران خبري نیست

تصور سرنوشت شومي كھ در . بھشت جاویدان ارواح چند تن از پھلوانان است، بندرت سخني میشنویم
بھ ادبیات یوناني رنگ تیره خاصي بخشیده و زندگي مردم یونان را،  انتظار تقریبا ھمھ مردگان است،

  . كھ در زیر آسماني چنان تابناك زیست میكنند، تاریك و غم آلود ساختھ است

  فصل چھاردھم 

  

  ھنر یونان در عصر پریكلس 

I  - آرایش زندگي  

  : از قول یكي از اشخاص آن چنین میگوید) اكونومیكوس(گزنوفون در رسالھ اقتصاد 

ھا و روي  دیدن پاي افزارھایي كھ بھ ترتیب نوعشان در یك ردیف قرار گرفتھ، و تماشاي جامھ
ھمچنین، مشاھده گلدانھاي ; اندازھایي كھ بر حسب موارد استعمالشان مرتب شدھاند، دالنگیز است

وف غذاخوري، و نیز دیدن وسایل طباخي كھ جملگي از روي ذوق و با نظمي خاص شیشھاي و ظر
ھاي تمسخرآمیز بازاریان بیذوق و كودن و جسور، با لطف فراوان ھمراه  چیده شدھاند، با وجود خنده
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است، آري، چیزھایي كھ قرینھ باشند و با نظم و ترتیب پھلوي ھم قرار گیرند، بدون استثنا، زیباتر 
این اشیا، در آن حال، بھ صورت مجموعھاي ھماھنگ در میآیند، و مركزي كھ از . یكنندجلوه م

پیوستن آنھا پدید میآید، داراي زیبایي خاصي است كھ بر اثر فاصلھ اجزاي دیگر این مجموعھ كاملتر 
  . بھ نظر میرسد

ي و قدرت ھاي یك سردار بزرگ یوناني است، نمودار وسعت و سادگ این چند جملھ، كھ از گفتھ
احساس وزن و شكل، دقت و وضوح، و توجھ بھ نظم و تناسب، . احساس زیبایي در بین آن مردم است

این خاصیت در شكل و تزیین ھر كاسھ و گلدان، ھر مجسمھ و . خاصیت اصلي فرھنگ یونان است
ي و فلسفي تصویر، ھر معبد و مقبره، و ھر شعر و نمایشنامھ یوناني دخالت دارد، و حتي در آثار علم

و ; حجاریش قرینھ پرستي; نقاشي آن منطق خط: ھنر یونان تجسم عقل است. آن نیز مشھود است
اشكال ; ھنر پریكلس از حاالت و عواطف تند و آتشین عاري است. معماریش ھندسھ سنگھاي مرمر

ي و تجدد و از طریق عوامل شگفتانگیز و ناشناس بھ ایجاد تازگ; غریب و نامانوس در آن وجود ندارد
بلكھ غرض درك ذات روشني بخش ; مقصود نمایش گسیختگي و بینظمي واقعیات نیست .نمیپردازد

مجال مردم آتن چنان در طلب ثروت و زیبایي و علم غرقھ بودند كھ دیگر . اشیا و ایدئالي انسان است
بھ ھمھ : ((یكي از اشخاص ضیافت گزنوفون چنین میگوید. آن نداشتند كھ بھ نیكي و خیر توجھ یابند

ھاي بعد، كھ  رمانتیستھاي دوره.)) خدایان سوگند كھ زیبایي را از اقتدار شاھان ایران برتر میشمارم
نان قضاوت كنند، ھنرشان صالبت و خشونت كمتري داشتھ است، بھ ھر نحو كھ میخواھند درباره یو

ولي یونانیان زیباپرستان نازكدل و رقیق طبع نبودند و دستخوش حاالت و جذبات عاشقانھ نمیگشتند و 
ھنر را تابع زندگي میدانستند و زندگي كردن را . سخن نمیگفتند)) ھنر براي ھنر((از اسرار و رموز 

عي ندارند، مخالفتي سالم و سودطلبانھ در برابر زیباییھایي كھ جنبھ انتفا; بزرگترین ھنرھا میشمردند
در فكر آنان، زیبایي و فایده و نیكي، بھ ھمان نحو كھ در فلسفھ سقراطي مشاھده . ابراز میداشتند

ھر چیز، عبارت از تزیین وسایل و طریق ھنر را، قبل از  .بودندمیشود، نزدیك و بھ ھم پیوستھ 
میخواستند كھ ظروف و چراغھا و صندوقھا و میزھا و تختخوابھا و صندلیھاشان، : زندگي میشمردند

ادراك و احساس . در عین مفید بودن، زیبا باشد، ولي ھیچ گاه نباید زیبایي آنھا از استحكامشان بكاھد
ه بود كھ قدرت و جالل شھر خود را با وجود خویش شدید و زندھاي كھ از دولت داشتند موجب شد

یكي بدانند، و یك ھزار ھنرمند را بھ آرایش اماكن عمومي شھر، تجلیل جشنھا، و تثبیت تاریخ آن 
باالتر از ھمھ، شوق آن داشتند كھ خدایان خود را تكریم كنند، مھر و عطوفت آنان را . بگمارند

ھایي  تمثالھا و مجسمھ. نصیبشان شده بود، سپاسگزاري نمایندبرانگیزند و از حیات و پیروزیھایي كھ 
و بھ دست پیكرتراشان، خدایان و اموات خود ; مال فراوان بھ معابد تقدیم میداشتند; نذر و اھدا میكردند

  . را در سنگ تجسم جاودان میبخشیدند

مواقع بسیار كمیابي كھ  بنابراین، ھنر یونان بھ نمایشگاه و موزھاي تعلق نداشت كھ مردم بتوانند در
بلكھ در خدمت منافع و ; احساس زیبایي پرستي در خود میكنند بدانجا رفتھ، درباره ھنر تفكر كنند

ھاي مرمري نمایشگاھي نبودند، بلكھ خدایان  ھاي ھنر یونان پیكره))آپولون. ((مصالح حقیقي مردم بود
یاحان را در شگفت اندازد، بلكھ خانھ و معابدشان براي آن نبود كھ س. آن مردم را مجسم میساختند
  . ماواي خدایان زنده آن بود

ھاي خود، در فقر و انزوا بھ سر برند و زبانشان  ھنرمندان یوناني كساني نبودند كھ در كنج كارگاه
براي اجتماعشان بیگانھ باشد، بلكھ مرداني بودند كھ دوش بھ دوش كارگران، در ھر رتبھ و مقام، رنج 

آتن، از سراسر خاك یونان، ھنرمندان و . آثاري پدید میآوردند كھ براي ھمگان قابل فھم بود میبردند و
از این ; فالسفھ و شاعران را بھ سوي خود جلب، و آنان را بھ سبقت جستن بر یكدیگر تحریض میكرد
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ي این ھنرمندان، با رقابت. لحاظ، ھیچ شھر دیگري، جز رم عصر رنسانس، بدان پایھ نرسیده است
  . پرشور، و بھ فرمان دولتي پریكلس را تحقق میبخشیدند

آدمیان، قبل از آنكھ نقاشي بیاموزند، خود را رنگ میكنند، و . ھا و با افراد آغاز میشود ھنر در خانھ
بھ كار بردن گوھرھا بھ عنوان وسایل آرایش . پیش از آنكھ خانھ بسازند، بدن خویش را آرایش میدھند

یونانیان در تراش دادن و منقوش ساختن سنگھاي پربھا چیره دستي . ھنسال استبھ اندازه تاریخ ك
ھاي لولھاي ساده،  چون متھ: بسیار داشتند و براي اینگونھ امور از وسایل ساده برنزي استفاده میكردند

ولي، ; یك چرخ سنباده، و نوعي روغن پرداخت كھ از سنگ سنباده و روغن زیتون تركیب یافتھ بود
نھمھ، چنان دقت و ظرافتي بھ كار میبردند كھ گویي براي ایجاد دقایق آن میكروسكوپ در اختیار با ای

در . بدون شك، امروز نیز براي پي بردن بھ ریزھكاریھاي آنھا باید میكروسكوپ بھ كار برد; داشتھاند
ن مراعات زیبایي چندا; ھاي آتني، كھ تصویر پر مھابت جغد بر اغلب آنھا نقش شده بود ضرب سكھ

در اواخر قرن پنجم، سیراكوز ; در این زمینھ، الیس رھبر و پیشرو سایر شھرھاي یونان بود. نمیشد
در . نوعي سكھ ده دراخما ضرب كرد كھ از لحاظ زیبایي و شكل، ھرگز بھتر از آن پدید نیامده است

مھ شھرھا خواستار در سراسر ناحیھ مدیترانھ، ھ; فلزكاري، صنعتگران خالكیس سرآمد دیگران شدند
ھاي یوناني خوشنماتر و دلرباتر از آنند كھ طبیعتا  آینھ. ظروف آھني و مسي و نقرھاي آنان گردیدند

زیرا، ھر چند كھ كسي نمیتوانست بازتابھاي بسیار دقیق و روشن را در صفحھ . ھر آینھاي میتواند بود
لب بود و غالبا با كندھكاریھاي زیبا و بدیع ھا متنوع و جا صیقل یافتھ برنزي مشاھده كند، شكل این آینھ

  . تزیین یافتھ، بر روي مجسمھ كوچكي از پھلوانان، زنان زیبا، و یا خدایان قرار گرفتھ بودند

سفالگران از اشكال و روشھاي قرن ششم تقلید و پیروي میكردند و ھمچنان طنز و ھزل قدیم و رقابت 
شدید در كارشان ادامھ داشت، گاھي بر روي گلداني، قبل از پختن آن، از عشق زیباپسري سخن 

ن در نیمھ قر.)) پانتاركس زیباست: ((خود چنین نوشت)) زئوس((حتي فیدیاس بر مجسمھ ; میگفتند
در )) (ازوپ و روباه((، فنجان ))اخیلس و پنتسیلیا((در آثاري چون گلدان )) طرح سرخ((شیوه ; پنجم

از اینھا . بھ اوج خود رسید) در موزه برلین)) (اورفئوس در میان مردم تراكیا((، و )موزه واتیكان
ك و ظریف را بھ این ظروف ناز. زیباتر، عطردانھاي سفیدي بود كھ در میانھ این قرن ساختھ میشد

مردگان اھدا میكردند، و آنھا را معموال یا با اجساد بھ خاك میسپردند یا بر روي توده ھیزمي كھ براي 
نقاشاني كھ . ھاي آتش بیامیزد سوزاندن مردگان فراھم شده بود، قرار میدادند تا عطرشان با شعلھ

ار میبردند، و گاھي تصاویري نقش گلدانھا را مصور میساختند ابداعات و ابتكارات شخصي نیز بھ ك
بر یكي از این گلدانھا، . میكردند كھ بدون شك استادان موقر عصر كھن را بھ حیرت میافكنده است

گلدان دیگري چند تن ; تصویر چند جوان دیده میشود كھ بیشرمانھ روسپیاني را در آغوش گرفتھاند
سایر گلدانھا، تا آنجا كھ ; در حال قي كردنندمیھمان را نشان میدھد كھ از مجلس ضیافت بیرون آمده، 

قھرمانان نقاشي روي گلدان، یعني بروگوس، سوتادس، و . بتوانند، بھ تعلیم امور جنسي كمك میكنند
ھایي بر میگزیدند و، بیش از  میدیاس داستانھاي اساطیري را رھا كرده، از زندگي روزانھ خود صحنھ

اینان بیش از پیشینیان خود . زنان و بازي طبیعي كودكان بودندھر چیز دیگر، فریفتھ حركات دالنگیز 
بدن و چھره انسان را نھ تنھا نیمرخ، بلكھ سھ رخ نیز نقاشي : بھ صداقت و امانت توجھ داشتند

طرح تصاویر را بھ نحوي میریختند ; سایھ استعمال لعاب كمرنگ یا پر رنگ پدید میآوردند; میكردند
در این . ھاي زنان، ھمھ، نمایش داده میشد ، و چین و شكنھاي جامھكھ حدود خطوط خارجي، عمق

ولي برتري آتنیان در این زمینھ ; از مراكز نقاشي روي گلدان بودند) در سیسیل(عصر، كورنت و گال 
سفالگران كرامیكوس را رقابت ھمكاران دیگر از میان نبرد، بلكھ پیدایش ھنر تزییني . قابل تردید نبود
ھا و موضوعات دیوارنگاران،  نقاشان روي گلدانھا، با تقلید شیوه. زوال كارشان گردیددیگري موجب 
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ولي ذوق و سیلقھ زمان مخالف ایشان بود، و رفتھ رفتھ با نزدیك شدن ; در این مبارزه قد برافراشتند
  . قرن چھارم، سفالگري بھ صورت یكي از صنایع مفید درآمد و از قلمرو ھنر دور شد

II - ي ھنر نقاشياعتال  

م، نقاشي اغلب بھ  در قرن ششم ق. تاریخ نقاشي یونان، بھ نحوي مبھم، بھ چھار مرحلھ تقسیم میشود
ھا  در قرن پنجم، در معماري دخالت میكند و بناھاي عمومي و مجسمھ; كار تزیین پشت گلدانھا میرود

ھا را زینت میدھد، و  ھخان; در قرن چھارم، بھ امور خانگي و فردي میپردازد; را آرایش میدھد
و در عصر توسعھ فرھنگ یونان، جنبھ اختصاصي بھ خود ; ھاي اشخاص را تصویر میكند چھره

نقاشي یونان از . میگیرد و بھ صورت تصاویري قاب شده، بھ خریداران خصوصي فروختھ میشود
رح و رسم صورتسازي و طراحي ساده سرچشمھ میگیرد، و تا پایان نیز، بھ طور كلي، از حدود ط

فرسكو یا : این ھنر، در طي دوران تكامل خود، سھ روش را بھ كار میبندند. اشكال تجاوز نمیكند
نقاشي بر پارچھ یا صفحھ مرطوب بھ وسیلھ رنگھاي مخلوط با سفیده ; تصویر بر روي گچ مرطوب

بھ نقاشي رنگ دنیاي قدیم بیش از این . و رنگآمیزي بھ وسیلھ تركیبي از رنگ و موم مذاب; تخم مرغ
پلیني، كھ در زودباوري رقیب ھرودوت است، با ایقان تمام میگوید كھ در . و روغن نزدیك نمیشود

قرن ھشتم ھنر نقاشي چندان پیشرفتھ بود كھ كانداولس، پادشاه لیدیا، ھموزن تصویري كھ بوالرخوس 
نقاشي بیش از حجاري سخن اینكھ پلیني درباره . ولي ھمھ آغازھا اسرارآمیزند. كشیده بود، طال داد

ھنرشناسان نیز، چون ھمھ مردم، ; گفتھ دلیل آن است كھ این ھنر در یونان قدیم اھمیت بسیار داشتھ
نقاشیھایي را كھ در عصر كالسیك و در دوران انتشار فرھنگ یونان بھ وجود آمده است با معماري و 

  . حجاري آن سرزمین ھمپایھ میدانستند

میدانیم كھ وي در . پولوگنوتوس از لحاظ شھرت ھمپایھ ایكتینوس یا فیدیاس بوددر یونان قرن پنجم، 
و  شددر آتن بوده است و، شاید بھ توسط كیمون دولتمند، بھ تزیین چند بناي عمومي مامور  472سال 

بر باالي رواقي كھ سھ قرن بعد نام خود را بھ فلسفھ زنون داد، . ھا تصاویري نقش كردبر دیوارھاي آن
این نقاشي . مبدل ساخت)) رواق آراستھ((را رسم كرد و نام آنجا را بھ )) غارت تروا((وي صحنھ 

كشتار خونین شب پیروزي را نمایش نمیداد، بلكھ صبح خاموش و اندوھگین روز بعد را تصویر 
وي بر . ا فاتحاني كھ منظره ویرانیھاي اطراف مغلوباني كھ در خواب مرگ فرو رفتھ بودندمیكرد، ب

را كشید و، )) ھتك ناموس دختران لئوكیپیداي((نیز صحنھ ) پسران زئوس(دیوارھاي معبد دیوسكوري 
 شوراي. ((با تصویر زناني كھ جامھ شفاف بر تن داشتند، در این زمینھ پیشقدم نقاشان بعد گردید

پولوگنوتوس، در تاالر . از ابداع وي خشمگین نشد، ودعوتش كرد كھ بھ دلفي رود)) دولتھاي ھمسایھ
اینھا ھمھ . را نقش كرد)) غارت تروا((، و بار دیگر ))اودوسئوس در ھادس((معبد دلفي، تصویر 

ن صحنھ ولي اشخاص مختلف چنا. فرسكو بودند، و تقریبا در ھیچ یك منظره یا زمینھاي وجود نداشت
را پر میساختند كھ بایستي چندین كارگر ھنرمند، استاد را یاري دھند و طرحھاي دقیقي را كھ او كشیده 

، كھ بر دیوار تاالر معبد دلفي بود، ناوگان منالئوس را نشان ))تروا((تصویر . است رنگآمیزي كنند
ستھ، و زنان دیگر، گرچھ ھلنھ در میان جمع نش; میداد كھ، بھ عزم بازگشت، بادبان برمي افرازد

آندروماخھ در كناري ایستاده است و . تعدادشان كثیر است، گویي ھمگي چشم بھ جمال او دوختھاند
در كنار دیگر، كودكي از وحشت خود را بھ محراب ; طفل خود، آستواناكس، را در آغوش دارد

رن قبل از اوریپید، سراسر نیم ق. و در نقطھاي دور، اسبي بر شنھاي ساحل غلت میزند; چسبانده است
پولوگنوتوس در ازاي این تصاویر مزد نپذیرفت، . در این صحنھ مشاھده میشد)) زنان تروا((تراژدي 

. بلكھ بر اثر اعتمادي كھ بھ قدرت خویش داشت آن آثار را از سرسخا و كرم بھ آتن و دلفي ھبھ كرد
شارمندي پذیرفت، و شوراي دولتھاي  آتن او را بھ. سراسر یونان از این كار او در شگفت ماند
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در ھمھ كشورھاي یونان، بھ ھر ) چنانكھ سقراط ھمیشھ آروز میكرد(ھمسایگان نیز ترتیبي داد كھ وي 
تنھا اثري كھ از وي بر جا مانده است، قطعھ كوچكي . جا كھ رود، بھ خرج ھمان دولت پذیرایي شود

ن است كھ خلود ھنري در برابر ادوار زمینشناسي است بر یكي از دیوارھاي دلفي، و این خود نشان آ
  . جز لحظھاي زودگذر نیست

، دلفي و كورنت، ھر چھار سال یك بار، مسابقھ نقاشي را نیز جزو مسابقات 470در حدود سال 
در این ھنگام، ھنر نقاشي پیشرفت بسیار كرده بود، و . پوتیایي و بازیھاي برزخي قرار دادند

رادرزاده فیدیاس، چھره سرداران یوناني و ایراني را در صحنھ جنگ ماراتون بھ پانائنوس، برادر یا ب
مع ھذا، در نقاشي . نحوي تصویر كرده بود كھ شناسایي و تشخیص ھر یك از آنان بآساني ممكن بود

براي نشان دادن . آن دوره تصاویر ھمھ در یك سطح قرار میگرفتند و قامت اشخاص ھمھ یكسان بود
ي دورتر را كوچكتر نمیكشیدند و سایھ روشن بھ كار نمیبردند، بلكھ زمین را با خطوطي مسافت شكلھا

، یك 440در حدود سال . منحني نمایش میدادند و پیكرھاي دورتر را، تا نیمھ پاییني، با آن میپوشاندند
  . گام اساسي و حیاتي برداشتھ شد

میكرد، دریافت كھ بین سایھ روشن و آگاتارخوس، كھ براي نمایشھاي اشیل و سوفكل صحنھ نگاري 
وي، در ضمن رسالھاي، فنون مربوط بھ مناظر و مرایا را ; فاصلھ و مسافت رابطھاي موجود است

آناكساگوراس و ذیمقراطیس از حیث علمي بھ . یكي از وسایل ایجاد تصورات و حاالت تئاتري شمرد
مشھور شد، زیرا )) سایھ نگار((ني بھ نام این مسئلھ نظر كردند، و در پایان آن قرن، آپولودوروس آت

اولین نقاشي است كھ ((از این رو، پلیني درباره او میگفت كھ وي . بھ وسیلھ سایھ روشن نقش میكرد
نقاشان یوناني ھرگز از این كشفیات .)) اشیا را بدان صورت كھ واقعا بھ نظر میرسند، تصویر میكند

ھ سولون با ھنر تئاتر مخالف بود و آن را وسیلھ فریب میدانست ھمچنانك. بھ نحو كامل استفاده نمیكردند
ھنرمندان نیز دون شان و مغایر مقام خویش میدیدند كھ بر یك سطح ھموار، شكلي را بظاھر سھ بعدي 

مع ھذا، زئوكسیس، شاگرد آپولودوروس، با بھ كار بردن سایھ روشن و استفاده از . جلوه دھند
و (، از ھراكلیا 424وي، در حدود . مرایا بزرگترین نقاش قرن پنجم شد ھاي مربوط بھ مناظر و شیوه

. حتي در بحبوحھ شور و غوغاي جنگ، ورود او واقعھاي مھم شناختھ شد; بھ آتن آمد) شاید پونتیكا
وي، در . وي شخصا مردي مغرور و خودپسند بود و در نقاشي نیز دستي تند و بي پروا داشت

ھاي طال بر آن دوختھ بود، بھ تن میكرد و  شطرنجي، كھ نام خود را با رشتھمسابقات اولمپي، جامھاي 
مبلغ ((زئوكسیس از عھده خرید چنین جامھاي بر میآمد، زیرا در ھمان روزھا . بھ ھر سو میخرامید

وي در نقاشي، چنانكھ شایستھ ھنرمندان بزرگ است، . بھ وسیلھ نقاشیھایش بدست آورده بود)) كثیري
ھنگامي كھ آگاتارخوس بھ سرعت كار خویش مباھات میكرد، ; ایي بسیار بھ كار میداشتدقت و شكیب

او بسیاري از شاھكارھاي .)) من بر این كار وقت بسیار مصروف میدارم((زئوكسیس بآرامي میگفت 
ولي شھرھا و ; خود را بھ دیگران بخشید، زیرا معتقد بود كھ بر آنھا ھیچ قیمتي نمیتوان گذارد

  . ا، با شوق و خرسندي بسیار، آنھا را میپذیرفتندشھریارھ

این مرد پارھاسیوس افسوسي بود كھ در بزرگي و . زئوكسیس، در زمان خود، فقط یك رقیب داشت
پارھاسیوس كالھي . اھمیت تقریبا ھمپایھ زئوكسیس و در غرور و خودپسندي كامال با وي برابر بود

مینامید و معتقد بود كھ در وي ھنر بھ سر حد )) تگرانامیر صور((زرین بر سر میگذاشت و خود را 
وي با شور و نشاطي وافر بھ كار میپرداخت، و در ضمن نقاشي ھمیشھ نغمھ . كمال رسیده است

  . سرایي میكرد

شایع است كھ وي، ھنگامي كھ تصویر پرومتھ را میكشید، غالمي خریده بود و او را شكنجھ میداد تا 
ولي مردم درباره ھنرمندان سخنان بسیار . ت درد كشیدن مشاھده و تقلید كندحاالت چھرھاش را در وق
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تصویري . پارھاسیوس نیز، چون زئوكسیس، مردي واقعپرداز بود و بھ واقعیت توجھ داشت. میگویند
كھ او بھ نام دونده كشیده چنان بھ واقعیت نزدیك بود كھ تماشاگران انتظار داشتند قطرات عرق از 

وي دیوار نگاره بزرگي بھ نام آتنیان نقش . یزد و قھرمان از فرط خستگي بر زمین افتدتصویر فرو ر
كرد و در آن، مردم آتن را با بیرحمیھا و عطوفتھا، غرورھا و فروتنیھا، درنده خوییھا و بزدلیھا، و 

  . تلونھا و سخاوتمندیھاشان نمایش داد

ن، براي نخستین بار، در آن بھ صفات و اخالقیات این تصویر چنان صادقانھ و واقعبینانھ بود كھ آتنیا
  . پیچیده و متناقض خویش پي بردند

. رقابت شدیدي كھ بین او و زئوكسیس موجود بود بھ یك مسابقھ علني و عمومي منجر گردید
زئوكسیس خوشھ انگوري را چنان طبیعي نقاشي كرده بود كھ پرندگان قصد خوردن آن میكردند، 

زئوكسیس، كھ پیروزي خود را مسلم میدانست، ; این جھت، سخت در شگفت بودند داوران مسابقھ، از
ولي ھمان دم معلوم شد ; از پارھاسیوس خواست كھ وي نیز از روي نقاشي خود پرده بھ یك سو زند

زئوكسیس، كھ خود فریب خورده بود، با خوشخویي بھ . كھ پرده نیز قسمتي از ھمان تصویر است
ولي این شكست از قدر و شھرت او ھیچ نكاست، و در كروتونا پذیرفت . ردشكست خویش اعتراف ك

كھ تصویر ھلنھ را براي معبد ھرا ترسیم كند، مشروط بھ آنكھ پنج تن از زیباترین زنان آن شھر، 
عریان، در مقابلش قرار گیرند تا او از آن میان، زیباترین عضو ھر یك را برگزیند و، از تركیب آنھا، 

اما خود او تصویري را . وي با قلم خویش پنلوپھ را نیز حیات نو داد. ھھ زیبایي را پدید آورددومین اال
وي در زیر آن نوشتھ بود كھ، براي ; كھ از یك ورزشكار كشیده بود، بیش از آثار دیگرش میپسندید

خودپسندي او ھمھ مردم یونان از . مردم یونان، انتقاد از آثار من آسانتر است تا برابري كردن با من
شادمان بودند و درباره او بھ ھمان اندازه سخن میگفتند كھ در باب ھر درامنویس یا سیاستمدار یا 

كساني كھ از وي شھرت بیشتر داشتند، تنھا ورزشكاراني بودند كھ در مسابقات عمومي . سردار جنگي
  . بھ اخذ جایزه نایل شده بودند

III  -  استادان حجاري و پیكرتراشي  

   روشھا - 1

مع ھذا نبوغ مردم آتن، كھ شكل را بیش از رنگ دوست میداشت، چنانكھ شایستھ بود با ھنر نقاشي 
بیشتر ) اگر بتوان از روي مسموعات داوري كرد(و حتي در نقاشي عصر طالیي نیز . آشنایي نیافت

ري مردم یونان بھ حجا. بھ مطالعھ خطوط و طرحھاي زندگي میپرداخت تا بھ ادراك حسي رنگھاي آن
ھاي كوچكي از گل  ھا و معابد و مقابر خود را با مجسمھ خانھ; و پیكرتراشي التفات بیشتري داشتند

و مقابر مردگان را با ; ھاي سنگي عبادت میكردند خدایان خود را در صورت مجسمھ; پختھ میساختند
در عین حال دل  این الواح از ھمھ آثار ھنري یونان فراوانتر و. الواح سنگي منقوش مشخص میداشتند

سازندگان آنھا صنعتگراني ساده بودند كھ بر حسب عادت بھ كار خود ادامھ میدادند و ; انگیزترند
موضوع ھمیشگي خود را، كھ عبارت بود از جدا شدن زندگان از مردگان، در حال سكوت و با 

است كھ پي در پي ولي این موضوع خود شایستھ آن . دستھاي بر ھم نھاده ھزارھا بار تكرار میكردند
تكرار شود، زیرا خویشتنداري نھفتھ در ھنر كالسیك را بھ بھترین وجھ آشكار میسازد و حتي بھ 

  كساني كھ روح رمانتیك دارند نشان میدھد كھ احساسات و عواطف انساني 
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  لوح جدا شدن زندگان از مردگان، موزه 

تصویرھایي كھ بر این لوحھا نقش شده . ھنگامي بھ غایت قدرت سخن میگویند كھ آھستھ آواز برآورند
كودكي با فرفره بازي . است مردگان را اغلب مشغول بھ یكي از امور مربوط بھ زندگي نشان میدھد

اي زني جوان زیورھ; سربازي در لباس جنگ خودنمایي میكند; دختري كوزه بر دوش دارد; میكند
پسري كتاب میخواند و سگش، راضي و سیر ولي بیدار و ھوشیار، در زیر صندلي ; خود را میستاید

ھا، مرگ بھ صورتي كامال طبیعي ارائھ شده و از این روي  در این لوحھ. قرار گرفتھ است
  . بخشایشپذیر است

در یكي . یتر استھاي مقابر پیچیدھتر و عال برجستھ كاریھاي سنگي این عصر در نوع خود از لوحھ
از این نقشھا، اورفئوس با ائورودیكھ، كھ ھرمس او را بھ جھان مردگان میبرد، بھ وداعي دیرپاي 

  . مشغول است

ن كشاورزي را در یونان برقرار میدھد تا وي با آ تریپتولموسدر نقش دیگر، دمتر بذر زرین را بھ 
در اینجا ھنوز مقداري از روشني و درخشندگي اولیھ بر سنگ باقي است، و ذوق سرشاري كھ . سازد

والدت ((از ھمھ اینھا زیباتر نقش . در حجاري عصر طالیي یونان موجود بوده است، ظاھر میشود
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گویا از ; كنده شده، و حجار آن ناشناس است ))لودوویزيتخت ((است كھ بر یك طرف )) آفرودیتھ
ھا، آفرودیتھ را از دریا بر  در این نقش، دو تن از االھھ. ھنرمنداني بوده است كھ تعلیمات یوني داشتھ

سر او نیمھ . كمال آن را آشكار میسازدجامھ خیس و لطیفش بر بدنش چسبیده و زیبندگي ; میگیرند
ھا و حالت نرم و دلپذیر بدنھاشان از چشم و دست دقیق و حساس  آسیایي است، ولي جامھ االھھ

و بر طرف ; ، دختركي برھنھ در حال ني نواختن است))تخت((بر طرف دیگر . یونانیان حكایت میكند
شاید چھره و لباسھاي این زن از ; فروزدسوم، زني كھ مقنعھ بر سر دارد، براي شب چراغ بر میا

  . نقش فوقاني بھ كمال نزدیكتر باشد

جبھھ نمایي منسوخ . حجاري قرن پنجم، بھ میزان شگفت انگیزي، نسبت بھ قرنھاي قبل پیشرفتھ است
سكون جاي خود را بھ حركت میسپارد، و حیات ; شده و كوتاه نمایي بھ مناظر و مرایا عمق میدھد

ھنگامي كھ مجسمھ ساز یوناني سنن قدیم را در ھم میشكند و انسان را در حال . میگیردجاي جمود را 
قبل از آن بندرت، در مصر یا . حركت نمایش میدھد، در حقیقت بھ یك انقالب ھنري دست زده است

یكي از . خاور نزدیك و یا در یونان پیش از جنگ ماراتون، مجسمھاي در حال حركت یافت شده است
علل پیدایش این تحوالت شور و نشاط تازھاي است كھ پس از جنگ ساالمیس در حیات  مھمترین

لكن علت اصلي آن مطالعھ دقیق و بردبارانھ است كھ استادان و شاگردان ; مردم یونان پدید آمده است
سقراط، كھ خود مجسمھ ساز و فیلسوف است، . نسلھاي متوالي در تشریح حركات بھ عمل آوردھاند

  : پرسدچنین می

    

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  اورفئوس، ائورودیكھ، و ھرمس، موزه ناپل،
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  ، موزه دلھ ترمھ، رم،)پایھ راست(تخت لودوویزي 
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  ، موزه دلھ ترمھ، رم،)پایھ چپ(تخت لودوویزي 
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ھاي  اینكھ مجسمھ((رویاي آتنھ، نقش برجستھاي كھ سازنده آن معلوم نیست، شاید بھ قرن پنجم تعلق 
و چون ... آیند، آیا از آن روي نیست كھ موجودات جاندار را سرمشق قرار دادھایدشما زنده بھ نظر می

با ھر یك از حاالت مختلف ما عضالت مخصوصي در بدنمان بھ جنبش درآمده و باال پائین میروند، 
منقبض و منبسط میشوند، و برخي نیز سخت یا نرم میگردند، آیا نمایش این حركات نیست كھ آثار شما 

مجسمھ ساز عصر پریكلس بھ ھر یك از اندامھاي بدن انساني )) قي و زنده جلوه گر میسازدرا حقی
بازي شگفتانگیز گوشت بر روي . توجھ خاص دارد بھ شكم با ھمان دقت مینگرد كھ بھ چھره

استخوانبندي متحرك، برآمدن عضالت و رگ و پیھا، عجایب بي پایان تركیب و حركت دستھا و 
اشكالي كھ در ساختن دستھا و پاھا موجود ; گي، در معرض دقت و توجھ قرار دارندگوشھا و پاھا، ھم

غالبا بھ ; قرار میدھد) سرمشق(است او را مجذوب میسازد، و بندرت در كارگاه خود كسي را مدل 
ھا، خرامیدن زنھا در روزھاي جشن، یا اعمال عادي آنان  مشاھده حركات مردان برھنھ در ورزشگاه

لذا بھ علت شرم و حیا نیست كھ وي، براي نمایش حركات، بدن برھنھ . شان اكتفا میكندھا در خانھ
مردان را موضوع قرار میدھد، و در وقت ساختن تندیس زنان، بھ جاي تشریح حركات عضالت، 

ھر چند كھ وي لباسھا را، تا آنجا كھ جرئت كند، ; زیباییھا و ظرافتھاي جامھ ھاشان را ارائھ میدھد
شفاف میسازد، از سختي و خشكي دامنھاي مصریان و یونانیان باستان بھ ستوه آمده است، و  لطیف و

ھاي زنان را بازیچھ باد قرار دھد، زیرا در اینجا نیز چگونگي حركت و حیات  دوست دارد كھ جامھ
  . آشكار میگردد
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از چوب، ; ده میكنندمجسمھ سازان از ھر گونھ شي قابل تراشي كھ بھ دست آید براي منظور خود استفا
عاج، استخوان، گل پختھ، سنگ آھك، سنگ مرمر، نقره، و طال مجسمھ میسازند، گاھي نیز، چون 

فیدیاس بدن را از عاج میسازد و از طال جامھ بر آن . فیدیاس، عاج و طال را با ھم بھ كار میبرند
و عالقھ دارند، زیرا رنگ تیره در پلوپونز، مجسمھ سازان بھ برنز بیش از سایر مواد توجھ . میپوشاند

آن را براي نمایش بدنھاي برھنھاي كھ از تابش خورشید رنگین شدھاند، مناسب میبینند، و چون از 
در آتیك و یونیا، . آزمندي آدمي بیخبرند، گمان میكنند كھ برنز از سنگ بادوامتر و پایدارتر است

ري تراشیدن آن بھ شوق میآیند و، چون زیرا از دشوا; پیكرتراشان سنگ مرمر را ترجیح میدھند
سخت و محكم است، آن را با اطمینان تیشھ كاري میكنند و صافي درخشانش را براي نمایش رنگ و 

پیكرتراشان آتني بھ وجود سنگ مرمر در كوه پنتلیكوس، كھ . لطافت پوست زنان شایستھ میدانند
گذشت زمان و تاثیر ھوا، بھ صورت  نزدیك آتن است، پي میبرند و از آھني كھ در آن سنگ، با

رگھاي درخشان و طالیي نمودار میشود، آگاه میگردند، و با شكیبي سرسختانھ، كھ خود نیمي از نبوغ 
مجسمھ سازان قرن پنجم ھنگامي كھ بھ ساختن . است، سنگ كوه را بھ پیكرھاي جاندار تبدیل میكنند

بدین طریق یا گچ پوشش دیگري ; كار میبرند ھاي برنزي میپردازند، روش موم گمشده را بھ مجسمھ
در این ھنگام، مومي كھ بر روي قالب است ذوب شده، از . بر آن میكشند و قالب را در كوره میگذارند

آنگاه محل تھي را با برنز مذاب پر . خلل و فرج پوشش بیروني خارج میگردد، و جاي آن تھي میماند
چ و گل جدا ساختھ، با سوھان صیقل میدھند و با رنگ زدن میسازند و، پس از سرد شدن، آن را از گ

اگر بخواھند از مرمر پیكرھاي بسازند، نخست سنگ پاره . یا زر اندودن بھ صورت نھایي در میآورند
كمك گیرند، انتخاب كرده، بدون توجھ بھ اصول و  گذاریيبدون شكلي را، بي آنكھ از ھیچ روش نشانھ 

قواعد، بھ كار میپردازند، و تا پایان كار یكسره از چشم خود راھنمایي میجویند نھ از آالت و ابزار 
ھاي پي در پي قطعات زاید را فرو میریزند، تا اینكھ سرانجام كمالي را كھ در  با ضربھ.. اندازھگیري

  . را بھ صورت مبدل كنند) ماده(شكل سنگ جلوه گر سازند، و بھ قول ارسطو ھیوال  نظر داشتھاند در

پیكرتراشان از خدایان گرفتھ تا حیوانات ھمھ را موضوع كار خود قرار میدھند، ولي در ھمھ حال باید 
ضعیفان، دانشمندان، موجودات غیرطبیعي، و مردان و . موضوع از لحاظ شكل كامل و زیبنده باشد

اظ بسیار اسب از این لح. زنان پیر ھرگز شایستھ آن نیستند كھ موضوع كار پیكرتراشان واقع شوند
این ھنرمندان، در كار خود، بھ زنان . مورد توجھ است، لكن بھ حیوانات دیگر چندان اعتنایي نمیشود

بسیاري از این گونھ . بیش از مردان میپردازند، و ذوق و چیره دستي بیشتري ابراز میدارند
خود را روي شاھكارھا، كھ آفرینندھشان معلوم نیست، چون پیكره زن جوان و متفكري كھ پیرھن 

مجسمھ . ، زیبایي آرام و بیان ناپذیري را جلوه گر میسازند)در موزه آتن(سینھ نگاه داشتھ است 
زیرا این گروه را بیش از حد . سازان، بیش از ھر چیز، در تراشیدن پیكر ورزشكاران مھارت یافتھاند

گاھي . را مشاھده نمایندستایش میكنند و بدون مانع و حایل میتوانند آنھا را تماشا و حركاتشان 
پیكرتراشان در نمایش دادن قدرت و زورمندي اینان مبالغھ میورزند و بر شكمھایشان عضالتي قرار 

ولي، با وجود این عیب، پیكرھایي از برنز بھ قالب ریختھاند كھ در غایت . میدھند كھ باورپذیر نیست
این پیكره را گاه . دریا بھ دست آمده استھمچون مجسمھاي كھ در نزدیكي آنتیكوترا، در ; زیبایي است

را بر دست  مدوسادانستھاند كھ سرمارگیسوي  پرسئوسافبوس خواندھاند، و زماني نیز آن را مجسمھ 
ولي گاھي پسران یا دختراني كھ خود بھ خود بھ كاري ساده مشغولند، پاي خویش است . داشتھ است

منازعھ شدیدي كھ بین فلسفھ و . آنچھ بیش از ھر چیز منبع الھام اوست، اساطیر باستاني میھنش ھستند
در . است، ھنوز در آثار ھنري ظاھر نگردیدهدین وجود دارد و در جھان فكري قرن پنجم وارد شده 

اینجا ھنوز خدایان باالترین قدرتھا بھ شمار میروند و، ھر چند دولتشان رو بھ زوال نھاده و در حال 
آیا ھنرمندي كھ مجسمھ زئوس . نابود شدنند، در نھایت اعزاز، بھ جھان شعر و ھنر انتقال مییابند

را از برنز میسازد، واقعا معتقد است كھ قانون جھان را در قالب ریختھ است آیا  آرتمیسیونتواناي 
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پیكرتراشي كھ دیونوسوس آرام و غمگین موزه دلفي را میسازد، در اعماق ادراك تعبیرناپذیر خود، 
ي پرشور را از پاي درآوردھاند و آیا میداند كھ حاالت سیماي مسیح، میداند كھ خدنگھاي فلسفھ این خدا

  جانشین دیونوسوس، سالھا قبل از والدتش در این مجسمھ ظاھر شده است 

  مكتبھا  -3

ترقي و پیشرفت پیكرتراشي در قرن پنجم تا حدودي بدان علت بود كھ ھر ھنرمندي بھ مكتبي وابستھ 
اینان وارث سنن و . و شاگردان آن مكتب محلي خاص خود داشتبود و در سلسلھ طوالني استادان 

استعدادات . رموز ھنري پیشینیان خود بودند و از تندرویھاي افراد مستقل جلوگیري میكردند
با نیرویي كھ براساس اصول فني و موفقیتھاي ھنري گذشتھ مستقر ; مخصوص را پرورش میدادند

با آمیختن قریحھ و قانون، ھنري بھ وجود میآوردند كھ ھیچ  و; بود، آنان را ارشاد و تھذیب میكردند
ھنرمندان بزرگ، اغلب، نمایندگان اوج و كمال . گاه از یك نبوغ تنھا و خودسر نظیر آن پدید نیامده بود

ھر چند كھ، در تاریخ طبیعي ھنر، سنت ; سنتھا ھستند، و بندرت در اضمحالل آنھا دخالت مییابند
ھاي  دي نامتجانس و تكرو ولي ضروریند، لكن فقط ھنگامي از میانشان چھرهشكنان و طاغیان افرا

  . تابناك نمایان میشود كھ طریقھ نو را مواریثي تحكیم، و مرور زمان تصفیھ كرده باشد

مكتبھاي رگیون، سیكوئون، آرگوس، آیگینا، و : در یونان عصر پریكلس، پنج مكتب در این كار بودند
، فیثاغورس دیگري كھ او نیز از اھالي ساموس بود، در رگیوم رحل اقامت 496در حدود سال . آتیك

وي در . مجسمھاي ریخت كھ در سراسر ناحیھ مدیترانھ او را مشھور ساخت فیلوكتتسافكند و از 
ثاري از شور و شوق و درد و پیري نقش میكرد كھ موجب حیرت ھاي خود چنان آ چھره مجسمھ

  . سرانجام، در دوره انتشار فرھنگ یونان، مجسمھ سازان بھ تقلید آثار او پرداختند; پیكرتراشان میشد

. آریستوكلس شیوھاي را كھ یك قرن پیش دیپوئنوس و سكولیس كرتي آغاز نھاده بودند، دنبال كردند
شاید تزیینات ; كالون و اوناتاس، با مھارتي كھ در برنزكاري داشتند، بھ آیگینا شھرت و امتیاز بخشیدند

،و در آن فنون حجاري و در آرگوس، آگالداس مكتبي بنا نھاد. نماي بناھاي آیگینا را آنھا ساختھ باشند
  . این مكتب بھ دست پولوكلیتوس بھ اوج شھرت خود رسید. پیكرتراشي را بھ دیگران آموخت

، مجسمھ االھھ مادر را از طال و عاج 422پولوكلیتوس، كھ از سیكوئون بھ آرگوس آمده بود، در سال 
عاج و طال ساختھ بود، از  ھاي عظیمي كھ فیدیاس از در آن عصر، تنھا پیكره. براي معبد ھرا ساخت

وي، در افسوس، بر سر ساختن مجسمھ آمازون براي معبد آرتمیس، با  .میشداین مجسمھ برتر شمرده 
در پایان كار، داوري را بر عھده . پیكرتراشاني چون فیدیاس و كرسیالس و فرامون بھ رقابت پرداخت

ھر یك از آنان، نخست از ساختھ خویش نام میبرد و مقام دوم را بھ . خود این چھار ھنرمند گذاردند
 .شدداده ) پولوكلیتوس(ولي، عاقبت جایزه بھ ھنرمند سیكوئوني . س میدادمجسمھ پولوكلیتو

در مجسمھ مشھور دیادومنوس . پولوكلیتوس ورزشكاران را بیش از زنان و خدایان دوست میداشت
ورزشكار پیروزي را نشان ) وي آن ساختھاند اكنون در موزه آتن استكھ بھترین پیكرھاي كھ از ر(

سینھ و شكم این مجسمھ . میدھد كھ بھ دور سر خود نواري میبندد تا داوران گل بر آن بگذارند
عضالنیتر از آن است كھ بھ باور بیاید، ولي بدن بھ نحوي زنده بر روي یك پا تكیھ داده شده، و در 

پولوكلیتوس پرستنده نظم بود و در . ل دوران اعتالي این ھنر است، ھویداستچھره او نظمي كھ حاص
. سراسر عمر خویش میكوشید كھ براي حفظ تناسب صحیح بین اندامھاي مجسمھ قانوني برقرار سازد
وي در مجسمھ سازي، فیثاغورس بود، و براي حفظ قرینھ و شكل قانون و محاسبھاي االھي جستجو 

، در یك پیكر كامل ابعاد ھر یك از اندامھا باید با ابعاد اندامھاي دیگر، مثال انگشت بھ عقیده او. میكرد
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ھا فراخ، بدن ستبر، كفل  در قانون پولوكلیتوس باید سر مدور، شانھ. سبابھ، تناسبي معین داشتھ باشد
نمودار قدرت  گسترده، و پاھا كوتاه باشد، و بر روي ھم قامتي پدید آید كھ، بیش از زیبایي و دلپذیري،

این پیكرتراش چنان شیفتھ قوانین خود بود كھ در باب آن رسالھاي نگاشت و . و نیرومندي باشد
)) نیزه دار((این مجسمھ شاید دوروفوروس یا . مجسمھاي ساخت تا عقاید خود را در آن تحقق بخشد

در این . محفوظ است اكنون، پیكرھاي كھ رومیان از روي آن ساختھاند در موزه ناپل; نام داشتھ است
. ھا قوي، بدن كوتاه و ستبر، و عضالت رانھا پرچین و شكن است مجسمھ ھم، سرھا گرد، شانھ

  جوانك، ; ھاي دیگر این ھنرمند دلپذیرتر است مجسمھ افبوس، كھ در موزه بریتانیاست، از مجسمھ

    

  

. ود بھ چیز دیگري نمیاندیشدمجسمھ نیزھدار اثر پولوكلیتوس، آرام در فكر فرو رفتھ، جز بھ قدرت خ
ھا، قوانین پولوكلیتوس تا مدتي بین مجسمھسازان پلوپونزي اعتبار یافت، و حتي  از طریق این پیكره

ھاي بلند قامت و زیبا،  ولي، سرانجام، پراكسیتلس، با ساختن مجسمھ; فیدیاس را نیز تحت تاثیر گرفت
وران اعتالي ھنر روم دوام یافت و از آنجا بھ قواعد پیشین را منسوخ ساخت و رسمي گذارد كھ تا د

  . پیكرتراشي اروپاي مسیحي منتقل شد
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از قراري (وي در الئوتراي بھ دنیا آمد، . مورون در مرحلھ میان مكتب پلوپونزي و آتیكي قرار داشت
بت در آتن زندگي میكرد، چند گاھي نزد آگالداس بھ تعلیم پرداخت، و ستبري و صال) كھ پلیني میگوید

ولي آنچھ بر ھمھ مكاتب افزود . مكتب پلوپونزي را با رعونت و ظرافت مكتب یونیایي بھ ھم پیوست
مورون، برخالف پولوكلیتوس، ورزشكاران را بعد یا قبل از مسابقھ نمایش . عنصر حركت بود

كامل  وي صور دلخواه خود را، در قالب برنز، چنان. نمیدھد، بلكھ آنان را در حال عمل نشان میدھد
جلوه گر میسازد كھ، در سراسر تاریخ جھان، ھیچ مجسمھ سازي پیكر مردان را، در حال حركت، با 

را  ))پراندیسك ((، پیكره دیسكوبولوس یا 470در حدود سال . آن دقت و ھنرمندي نمایش نداده است
. این مشھورترین مجسمھاي است كھ مردي را در حال حركت ورزشي نشان میدھد; بھ قالب ریخت

بدن، از لحاظ حركات عضالت و : شگفتیھاي جسم مرد در این مجسمھ بھ صورت كامل نمایان شده
پاھا و . بندھا و استخوانھایي كھ در وقت عمل بھ كار میافتند، بدقت مورد مطالعھ واقع شده است

چھره بر اثر . ازوان و تنھ در جھتي خم شدھاند كھ كاملترین نیرو را براي پرتاب دیسك ایجاد میكنندب
. بلكھ داراي آرامشي است كھ از اعتماد بھ قدرت حكایت میكند; فشار و اعمال نیرو در ھم رفتھ نیست

یخواست، سر حجیم و خشونتآمیز نیست، بلكھ بھ مردي اصیل و مھذب تعلق دارد كھ حتي اگر م
این شاھكار فقط یكي از ھنرنماییھاي مورون بوده است، . میتوانست در شمار مولفان و مصنفان درآید

ولي آثاري كھ بیش از آن ارزش و اھمیت یافت، مجسمھ آتنھ ; و معاصرانش آن را ارج بسیار مینھادند
آتنھ در اینجا از حدي كھ براي این مقصود الزم بود، زیباتر ظاھر . و پیكره الداس بود مارسواسو 

ھیچ كس نمیتواند تصور كند كھ دوشیزھاي چنین باوقار، بھ آرامي و خرسندي، منظره . شده است
در حقیقت جرج مارسواسي كھ مورون ساختھ، . پوست كندن فلوت نواز شكست خورده را نظاره كند

  براي آخرین . برناردشاو است كھ در وضعي نامطلوب، ولي كامال گویا و واضح، تجسم یافتھ

الداس نیز ورزشكاري است كھ ھمھ . ولي خاموش و بي سخن نخواھد مرد است،شرف دم فرو بستن 
مورون او را چنان زنده و واقعي . نیروي خود را در راه پیروزي بھ كار برده، و از پاي درآمده است

اي الداس، گویي تو زندھاي : ((مجسم ساختھ است كھ زماني یكي از یونانیان قدیم از دیدن آن گفتھ بود
اختھ است كھ، بر مورون تو را از برنز چنان س. و روح پراضطرابت با ھر نفس از بدن بیرون میشود

دیگر از آثار مورون گوسالھ .)) ھمھ اعضایت، شوقي كھ براي پیروزي داشتھاي نقش گردیده است
مكتب آتیكي یا آتني بھ .)) ھمھ كار میكند، جز ماغ كشیدن: ((بوده است، كھ یونانیان درباره آن میگفتند

وال زنان بھ مردان میبخشند، مكتب پلوپونزي، و نیز بھ ھنرمورون، چیزي را ارزاني داشت كھ معم
و چون ھنوز عنصر قدرت و صالبت مردانھ را دارا بود بھ ; یعني زیبایي، ظرافت، و رعونت را

كاالمیس ھنوز تا حدودي پیرو . كمالي دست یافت كھ شاید ھرگز پیكرتراشي دیگر بدان پایھ نرسد
را بھ قالب ) جباركشان(رانیكیدس نسیوتس و كریتیوس نیز، كھ دستھ دیگري از تو; ھاي قدیم بود شیوه

لوكیانوس بھ خطیبان ھشدار میدھد كھ ھمچون این . ریختند، ھنوز گرفتار سادگي جامد قرن ششم بودند
، پایونیوس، از اھالي تراكیا، 423ولي ھنگامي كھ، در حدود سال . ھا بیروح و بیحركت نباشید مجسمھ

وزي را براي مردم مسینا ساخت، این ھنر را بھ كھ در آتن پیكرتراشي را آموختھ بود، مجسمھ پیر
و حتي پراكسیتلس نیز، ; پایھاي رسانید كھ پس از وي، تا ظھور پراكلسیتلس، كسي بدان دست نیافت

  .نرسیدھا و نشاط و شور حركات، بدان پایھ  در نمایش دادن لطافت و نازكي جامھ

  فیدیاس - 3

  . ، فیدیاس و دستیارانش بھ كار مجسمھ سازي و حجاري پارتنون مشغول بودند438تا  447از سال 
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ھمچنانكھ افالطون نخست درامنویس بود و سپس فیلسوفي شد كھ فلسفھ خود را بھ صورت درام بیان 
  . میداشت، فیدیاس نیز نخست نقاش بود و بعدا پیكرتراشي شد كھ در كار خود از نقاشي استفاده میكرد

  پدرش نقاش بود، و خودش چندي از پولوگنوتوس تعلیم 

    

  

شاید طرح و تركیب و تالیف اجزاي مختلف، براي ایجاد تاثیر . گرفت پیروزي، اثر پایونیوس، موزه
ممكن ; بزرگترین پیكرتراش یونان شد)) شیوه واال((فیدیاس از طریق . كلي، را نیز از او آموختھ بود

ولي نقاشي او را راضي نمیساخت و بھ . است كھ در این شیوه نیز استاد او پولوگنوتوس بوده باشد
از این رو، بھ پیكرسازي پرداخت و احتماال فنون برنزكاري را از آگالداس ; یاز داشتابعاد بیشتري ن

  . ھاي ھنر خویش استادي یافت وي، با صبر و شكیب، در ھمھ رشتھ. آموخت

، مجسمھ آتنھ پارتنون را بھ قالب ریخت، مردي سالخورده بود، زیرا كھ بر 438ھنگامي كھ، در سال 
این تصویر پیرمردي را نشان میدھد كھ موي سرش ریختھ، و از . كرد سپر او تصویر خودش را نقش

ھیچ كس انتظار نداشت كھ صدھا نقشي را كھ بر ستونھا و نماھاي . رنجھاي زندگي نیز بیخبر نیست
ھمین قدر كافي بود كھ او بر . خارجي پارتنون تراشیده شده است، وي با دست خود پدید آورده باشد

وي اجراي طرحھا را بھ . س نظارت كرده، و طرح تزیینات آن را ریختھ باشدمعماریھاي عصر پریكل
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مع ھذا، او، براي آكروپولیس، سھ مجسمھ از . عھده شاگردان خود، مخصوصا آلكامنس، گذارده بود
بھ دستور مھاجران آتني مقیم لمنوس از برنز بھ ) آتنھ لمنوسي(یكي از آنھا را . االھھ آن شھر ساخت

این مجسمھ از حد طبیعي اندكي بزرگتر، و با چنان ظرافتي ساختھ شده بود كھ جملھ . بودقالب ریختھ 
دیگري مجسمھ آتنھ پروماخوس بود كھ  .میدانستندھنرشناسان آن را بھترین و زیباترین كار فیدیاس 

این پیكره برنزي بین دروازه . ا بھ صورتي سترگ، و آماده دفاع از شھر خود، نشان میداداالھھ ر
راھنماي ; پروپوالیا و معبد ارختئوم قرار داشت و، با پایھاش، بھ بلندي بیست و یك متر میرسید

آتنھ پارتنون كھ مشھورترین این سھ پیكره بود،  .میداددریانوردان بود، و دشمنان را از دور ھشدار 
یازده متر و نیم ارتفاع داشت و در داخل معبد جاي گرفتھ بود، این مجسمھ االھھ بكارت و رب النوع 

د، لكن فیدیاس دوست داشت كھ این پیكره پرشكوه را از مرمر بتراش. عقل و عصمت را نمایش میداد
استاد پیكرتراش قسمتھاي نمایان بدن را از عاج و جامھ . مردم شھر جز بھ طال و عاج رضا نمیدادند

) كیلو 1154(مقدار طالیي كھ در این كار صرف شد، معادل چھل و چھار تالنت ; را از طال ساخت
كاله و كفش و سپر  عالوه بر این، فلزات گرانبھاي دیگري نیز براي تزیین آن بھ كار برد، و بر. بود

این مجسمھ را در جایي قرار داده بودند كھ، در روز جشن آتنھ، خورشید از . وي تصاویري نقش كرد
; درھاي بزرگ معبد برجامھ درخشان آن تابیده، پایان كار، فیدیاس با وضعي نامطلوب رو بھ رو شد

د، بدون علت، از میان رفتھ زیرا مقداري از طال و عاجي كھ براي ساختن مجسمھ بھ وي سپرده بودن
 .ساختنددشمنان پریكلس از این موقعیت استفاده كردند و بھ فیدیاس تھمت دزدي زدند و محكومش . بود

وجھ الكفالھ، آزادش ساختند، () لنت ولي مردمان اولمپیا بھ نفع او مداخلھ كردند و، در ازاي چھل تا
مردمان . مشروط بر آنكھ بھ اولمپیا رود و در آنجا، براي معبد زئوس، از طال و عاج مجسمھاي بسازد

در جوار معبد، براي او و ; اولمپیا، با خرسندي تمام، مقدار بیشتري طال و عاج در اختیار او گذاردند
ش پانائنوس را نیز مامور داشتند كھ پایگاه مجسمھ و دستیارانش كارگاه خصوصي ساختند و برادر

از این ; ھاي سترگ و عظیم را بیشتر میپسندید فیدیاس پیكره. دیوارھاي معبد را تزیین و نقاشي كند
ھنگامي كھ آن را در میان معبد جاي دادند، منتقدان بھ ; رو، بھ زئوس نشستھ خود ھجده متر بلندي داد

. ر خداوند بزرگ میل برخاستن كند سقف معبد را از جاي برخواھد كندخردھگیري پرداختند كھ اگ
خداوند تندرھا تاجي از طال نھاد كھ بھ )) گیسوان بھشتي((و )) ابروان تیره رنگ((فیدیاس بر روي 

در دست راستش مجسمھ كوچك پیروزي، آن نیز از طال و ; شكل شاخ و برگ زیتون ساختھ شده بود
; جامھ طال بر او پوشاند و گلھایي بر آن حك كرد. ست چپش عصاي گوھرنشانعاج، قرار داد، و در د

ھاي كوچك  مجسمھ; مسند خدا از طال، عاج، و آبنوس بود. كفش وي را از طالي سخت ساخت
پیروزي، پیكره آپولون، آرتمیس، نیوبھ، و نیز مجسمھاي از پسران شھر تب، كھ ابوالھول آنھا را 

در پایان كار، این مجسمھ بزرگ چنان در افكار مردم تاثیر كرد كھ، . ي داشتربوده بود، برپایھ آن جا
گویند كھ فیدیاس از آسمان درخواست كرد كھ . ھایي در اطرافش ساختھ شد پس از اندك زماني، افسانھ

اگر از كار او راضي است، عالمتي آشكار سازد، و ناگھان صاعقھاي بر سنگفرش پیش پاي مجسمھ 
این  .میكردندآن ایام، این گونھ عالمات سماوي را بھ انحاي مختلف توجیھ و تفسیر  در. فرود آمد

شاھكار در شمار عجایب ھفتگانھ جھان درآمد، و ھر كس كھ استطاعتي داشت از راه دور براي 
  . زیارت آن خداوند مجسم بھ اولمپیا سفر میكرد

آیمیلیوس پاولوس رومي، كھ یونان را فتح كرد، از دیدار این پیكره عظیم حیران و وحشتزده گشت و 
دیون زرین دھن آن را . دود انتظارش بیشتر بوده استاعتراف كرد كھ آنچھ بھ چشم دیده، از ح

: زیباترین پیكره روي زمین نامید و گفتھاي را كھ بعدھا بتھوون درباره موسیقي خود گفت، بدان افزود
ھر گاه كسي كھ دلي پر درد داشتھ، و جام تیره بختي و اندوه را تا بھ آخرین قطره نوشیده و خواب ((

د، در برابر این پیكره قرار گیرد، ھمھ رنجھا و غمھایي را كھ در زندگي راحت را از دست داده باش
عظمت این . مجسمھ حتي بر شكوه آن مذھب نیز میافزود.)) انساني روي میكند، از یاد خواھد برد
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. از آخرین سالھاي عمر فیدیاس اطالع موثقي در دست نداریم.)) پیكره، با جالل آن خدا برابر بود
روایتي دیگر بر آن است كھ وي در . ایات، وي بھ آتن بازگشتھ و در زندان مرده استبنابریكي از رو

ولي بر ھیچ یك از این روایات . اعدام شده است 432الیس اقامت گزیده و سرانجام در ھمانجا بھ سال 
ود، پس از وي، شاگردانش شیوه او را دنبال كردند و، با رسیدن بھ پایھ استاد خ. نمیتوان اعتماد كرد

آگوراكریتوس، شاگرد دلبند او، پیكره . مبرھن داشتند كھ وي در كار تعلیم نیز توفیق بسیار یافتھ است
انوس از آلكامنس مجسمھ آفرودیتھ باغات را ساخت، كھ بھ عقیده لوكی. تراشید نمسیسمشھوري از 

در پایان قرن پنجم، مكتب فیدیاس خاتمھ یافت، ولي پیكرتراشي  .بودعالیترین شاھكارھاي پیكرتراشي 
پونزي انحطاط در آن ھنگام كھ بھ سبب جنگ پلو. یونان بر اثر كارھاي آنان پیشرفت بسیار كرده بود

آتن آغاز شد، مكتب فیدیاس این ھنر را بھ سر حد كمال نزدیك ساختھ، شیوه كار و قواعد آن، را معین 
. داشتھ، و كالبدشناسي را دریافتھ و حیات و حركت و زیبایي را در قالب برنز یا سنگ مجسم كرده بود

ي شیوھاي كھ وینكلمان آن را ولي خاصیت برجستھ و مشخص فیدیاس آن بود كھ بھ شیوه كالسیك یعن
در این شیوه قدرت . خوانده است دست یافتھ و آن را بدقت بیان داشتھ و نمایش داده است)) شیوه واال((

با زیبایي، شور و ھیجان با خویشتنداري، حركت با سكون، و گوشت و استخوان با روح و فكر در ھم 
آرامش و ((نج قرن كار و كوشش، دست كم بدین طریق، ھنرمندان یوناني، پس از پ. آمیختھ است

مردم پرشور و ; یي را كھ با خیالپردازیھاي فراوان بھ یونانیان نسبت داده میشد مجسم ساختند))صفا
سركش آتن با مشاھده آثار فیدیاس توانستند ببینند كھ آدمي، حتي تنھا از طریق مجسمھ سازي، تا چھ 

  . است حد براي زماني كوتاه بھ خدایان شبیھ شده

IV  -  معماران  

  پیشرفت معماري  -1

از ھمھ معابدي كھ در آن عصر . م، سبك معماري دوریك یونان را یكسره تسخیر كرد در قرن پنجم ق
مھمترین آنھا ارختئوم و معبد پیروزي ; فرخنده برپا شده بود، جز چند بناي یونیایي بر جاي نمانده است

آتیك بھ قواعد معماري دوریك وفادار بود، و فقط در ستونھاي  .بیبال است كھ بر آكروپولیس واقع شده
اینكھ . داخلي پروپوالیا و برجستھ كاریھاي گرداگرد تسئوم و پارتنون بھ شیوه یونیایي پرداخت

یونانیان، . ستونھاي دوریك را بلندتر و باریكتر میساختند، شاید دلیل تاثیرات دیگر شیوه یونیایي باشد
شقي را كھ مردم مشرق زمین بھ تزیینات ظریف داشتند جذب كردند و آن را بھ در آسیاي صغیر، ع

شكل نقوش برجستھ دقیق و پیچیده یونیایي نمایش دادند، و شیوه تازه و آراستھتر كورنتي را بنیاد 
، یكي از معماران یوني، بھ نام 430از قراري كھ ویتروویوس میگوید، در حدود سال . نھادند

مشاھده سبد ھدایاي نذریي كھ سرپوشي از كاشي داشتھ و دایھاي آن را بر سر گور كالیماخوس، از 
 اقوینطونبر گرد این سبد و سرپوش كاشي آن یك بوتھ . بانوي خویش نھاده بود دچار حیرت گردید

پیكرتراش، كھ از صورت طبیعي این منظره بھ وجد آمده بود، شكل برگھاي این ; وحشي روییده بود
بوتھ و اشكال مارپیچي دیگري را با سر ستونھاي یونیایي معبدي كھ در كورنت میساخت تركیب كرد 

بعید نیست كھ این داستان زاده خیال باشد، زیرا، در پیدایش سبك كورنتي، . و شیوھاي نو پدید آورد
آن دایھ بمراتب از نفوذ سرستونھاي مصري، كھ از شكل برگ زیتون و پاپیروس تركیب  تاثیر سبد

  . مییافت، كمتر بوده است

ایكتینوس، در محوطھ معبدي كھ بھ . لكن این شیوه نو در یونان عصر طالیي چندان پیشرفتي نكرد
اخر قرن چھارم نیز، در او; سبك یونیایي در فیگالیا بنا میشد، فقط یك ستون را بھ این طرز ساخت
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این سبك ظریف فقط بھ . بنایي كھ براي یادبود دستھ خوانندگان لوسیكراتس ساختھ شد، بدین سبك بود
  . دست ھنرمندان دقیق و خوش ذوق امپراطوري روم كمال یافت

و شھرھا براي ساختن ; در این دوره، در سرتاسر قلمرو یونان، معماران بھ بناي معابد مشغول بودند
اترین مجسمھ، یا وسیعترین محراب، با یكدیگر رقابت میكردند و خود را بھ ورشكستگي نزدیك زیب

در یونیا، عالوه بر بناھاي عظیمي كھ از قرن ششم در ساموس و افسوس بود، معابدي نیز . میساختند
ي در آسوس، واقع در شمال باختري آسیا. در ماگنسیا، تئوس، و پرینھ بھ سبك یونیایي ساختھ شد

صغیر، مھاجران یوناني معبدي براي عبادت آتنھ بنا كردند كھ سبك معماري آن بھ سبك دوریك قدیم 
، كروتونا معبد وسیعي بھ سبك 480در انتھاي دیگر سرزمین یونان نیز، در حدود سال . شبیھ بود

في آن را بر جاي بود، ولي در آن سال اسق 1600این معبد تا سال . دوریك براي عبادت ھرا بنا كرد
بزرگترین معابدي كھ در پوسیدونیا . ویران ساخت تا سنگھایش را بھ مصرف بھتري برساند

، سگستا، سلینوس، و آكراگاس بنا شده است، و نیز معبد آسكلپیوس در اپیداوروس، ھمگي بھ )پائستوم(
تھ بود در سیراكوز، ھنوز ستونھاي معبدي كھ گلون اول براي آتنھ ساخ. قرن پنجم تعلق دارند

در باساي، نزدیك فیگالیا . برپاست، و قسمتي از آن بنا را اكنون بھ صورت كلیسایي در آوردھاند
، ایكتینوس معبدي براي آپولون طرح ریخت كھ بھ نحوي شگفتانگیز با پارتنون، كھ )واقع در پلوپونز(

ا ستونھایي بھ شیوه در اینجا محوطھ وسیعي بود كھ اطراف آن ر. شاھكار دیگر او بود، تفاوت داشت
در این محوطھ، یك محراب كوچك و نیز یك ایوان بي سقف قرار داشت كھ . دوریك احاطھ میكرد

در قسمت داخلي ایوان، و بر جبھھ دروني . گرداگرد آن را ستونھایي بھ سبك یونیایي فرا گرفتھ بود
ھاي پارتنون تقریبا برابر و، در  ھایي نقش شده بود كھ در زیبایي با كتیبھ سر ستونھاي یونیایي، كتیبھ
  یك نسل قبل از بناي پارتنون، لیبون، معمار الئایي،  .بودمقابل چشم، از آن نمایانتر 

در ھر سر آن شش . در اولمپیا برپا داشت كھ از لحاظ زیبایي و عظمت با پارتنون برابري میكرد
این ستونھا ستبرتر از آن بودند كھ زیبا باشند، و جنس . ستون، و در ھر پھلو سیزده ستون قرار داشت

ھاي  پاره ولي سقف از. آنھا نیز چندان مرغوب نبود، زیرا سنگ آھك خشن را با گچ پوشانده بودند
ساختھ شده بود و، از قراري كھ پاوسانیاس گفتھ است، پایونیوس و آلكامنس بر  پنتلیكوسرخام كوه 

كھ در قسمت شرقي، مسابقھ گردونھ راني  بودندنماي بیروني آن تصاویري نافذ و موثر نقش كرده 
در اساطیر . پلوپس و اوینومائوس را نمایش میداد، و در قسمت غربي، جنگ الپیتھا را با قنطورسھا

پیریتوس، پادشاه ھنگامي كھ . یونان باستان، الپیتھا اقوامي بودند كھ در كوھستانھاي تسالي میزیستند
، را بھ زني گرفت، قنطورسھا )یكي از شھرھاي الیس(آنان، ھیپودامیا، دختر اوینومائوس پادشاه پیسا 

  . را بھ جشن عروسي خود دعوت كرد

ھاي مجاور پلیون زندگي میكردند، و ھنر یونان آنان را بھ صورت نیم انسان و نیم  قنطورسھا در كوه
یا بدان جھت بوده است كھ اینان طبع و سرشتي توحشآمیز داشتھاند، یا  این خاصیت،; اسب نشان میداد

از آن روي بوده است كھ در سواركاري سخت توانا بودھاند و اسب و سوار، ھر دو، بھ صورت 
در جشن عروسي پیریتوس، این سواران مست شدند و قصد آن كردند . حیواني واحد تصور میشدھاند

  . كھ زنان الپیتھا را بربایند

این موضوع، كھ ھیچ گاه تكرار آن . (الپیتھا دلیرانھ از زنان خود دفاع كردند و سرانجام پیروز شدند
ھنرمندان یوناني را خستھ نمیساخت، شاید كنایھ از آن بود كھ این مردم جنگلھاي خود را از وجود 

ھاي انساني و  یان جنبھحیوانات وحشي پاك ساختھاند، و نیز میتوانست نمودار جدالي باشد كھ ھمواره م
تصاویر ; نقوش نماي شرقي، بھ نحوي مھجور، جامد و بیحركتند). حیواني روح بشر موجود است

زیرا، ھر چند كھ بعضي از آنھا ناھنجار . نماي غربي را بسختي میتوان بھ ھمان عصر متعلق دانست
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پرحركتند، و نشان میدھند كھ  و عاري از ظرافتند و گیسوانشان بھ طرز باستاني آرایش یافتھ، زنده و
عروس، زیبایي خیره . تلفیق و تركیب اشكال از لحاظ پیكرتراش بھ وجھ كامل صورت گرفتھ است

پیكرش ظریف و نازك و شكننده نیست، بلكھ بالیدگي و دل انگیزي اندامھاي وي علت ; كنندھاي دارد
ست خود را در كمر وي افكنده، و یكي از قنطورسھاي ریشدار یك د. آن جنگ را بخوبي بیان میدارد
در سیماي عروس، كھ در حال ربوده شدن است، چنان آرامشي تجسم . دست دیگر را بر سینھاش نھاده

یا ; یافتھ است كھ ما بھ گمان میافتیم كھ شاید پیكرتراش یوناني آثار لسینگ یا وینكلمان را خوانده است
قسمتھایي از . مناي مردان، حساسیت تمام داردشاید آن زن، چون سایر زنان، در مقابل عشق و ت

ھاي معبد كھ بر جاي مانده و پارھاي از رنجھاي ھراكلس را نمایش میدھد، از لحاظ حجم و  كتیبھ
یكي . اھمیت، بھ پاي حجاریھاي نماي بیروني نمیرسد، ولي ازظرافت و كمال بیشتري برخوردار است

بر پشت خود نگاه میدارد، شاھكاري است در  اطلساي از این نقشھا، كھ در آن ھراكلس جھان را بر
ھراكلس در اینجا غولي عظیم و غیرطبیعي نیست كھ شیارھاي عضالت سنگي بر بدن . غایت كمال

  داشتھ باشد، 

    

  

  غربي معبد زئوس، موزه اولمپیا،ربودن عروس الپیتھا، از نماي 
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در . ھراكلس و اطلس، یكي از نقوش برجستھ بلكھ فقط مردي است كھ اندامي متناسب و بالیده دارد
و در ; ھاي افالطون گردد برابر او اطلس ایستاده است كھ سرش شایستھ آن است كھ زینت بخش شانھ

ز كمال زیبایي طبیعي و سالمت زنانھ این دختر ا. سمت چپ یكي از دختران اطلس قرار گرفتھ
برخوردار است، و بآرامي مرد نیرومند را یاري میكند كھ سنگیني جھان را بر دوشھاي خود تحمل 

شاید ھنرمند پیكرتراش از این كار قصدي داشتھ و میخواستھ است كھ نكتھ را با رمز و كنایھ باز . نماید
ولي ; ھاي نیمھ ویران عیبھایي میبیند ات این كتیبھمتخصص صاحبنظر در شیوه پرداخت و جزئی. گوید

در نظر كساني كھ فقط دوستار ھنرند عروس، ھراكلس، و دختر اطلس، چون ھر اثر دیگري در 
  . تاریخ پیكرتراشي جھان، بھ كمال نزدیكند

  تجدید بناي آتن  -2

سبك . م رھبر سراسر یونان است آتیك در معماریھاي خود، از لحاظ كثرت و كمال، در قرن پنجم ق
دوریك، كھ در نواحي دیگر پیكرھاي فربھ و درشت را نمایش میدھد، در اینجا ظرافت و رشاقت 

كساني كھ خطر . رنگ بر خط، و زیور بر نظم و تقارن افزوده میشود; یونیایي را بھ خود میگیرد
یكردند و بھ عزم سفر دریا از دیار خویش جدا میشدند، بر پرتگاھي مخوف، در سونیون، معبدي م
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ایكتینوس در الئوسیس معبد وسیعي . براي پوسیدون ساختھ بودند كھ اكنون یازده ستون از آن برجاست
براي  بھ تشویق پریكلس، آتن مبالغي اعانھ داد تا این معبد توسعھ یابد و; براي دمتر طرح ریخت

كوھستان پنتلیكوس و ناحیھ پاروس، كھ بزرگترین معادن رخام را . ھاي الئوسي شایستھ گردد جشنواره
در بردارند، بھ شھر آتن بسیار نزدیكند، و از این رو، معماران این شھر عالیترین مصالح بنایي را 

بندرت توانستھ یا  تا دوران شكستھاي اقتصادي ما، دموكراسیھا. آسان و فراوان بھ دست میآورند
  . خواستھاند كھ، چنین سخاوتمندانھ، ھزینھ بناھاي عمومي را بپردازند

كھ ذخیره طالي آتن (مجسمھ آتنھ پارتنون ; بود) دالر 000،200،4(ھزینھ بناي پارتنون ھفتصد تالنت 
دالر صرف بناي ناتمام  000،400،2معادل ; دالر ارزش داشت 000،000،6معادل ) نیز بود

دالر در آتن و پیرایئوس صرف بناھاي كوچكتر دوران پریكلس  000،000،18والیا، و معادل پروپ
بر روي ھم، در طي شانزده سال، ; دالر میرسد 000،200،16ھزینھ حجاریھا و تزیینات بھ ; شده بود
دالر صرف تھیھ بناھاي عمومي و  000،600،57م، مردم آتن راي دادند كھ  ق 431تا  447یعني از 

توزیع این مبلغ بین معماران و نقاشان و مباشران و غالمان، در ایجاد . ھا و نقاشیھاي آن گردد سمھمج
  . رفاه و سعادت در آتن عصر پریكلس تاثیر فراوان داشت

آتنیاني كھ از ساالمیس بازگشتھ . زمینھ این فعالیتھاي ھنري پرشور، اكنون با ابھام بسیار بھ تخیل میآید
بنایي كھ ارزشي داشت، . را بر اثر اشغال سپاھیان ایران تقریبا یكسره ویران یافتندبودند، شھر خود 
این گونھ حوادث فجیع، اگر روحیات مردم شھر را چون عمارات آن ضایع و . سراپا سوختھ بود

بسیاري از زشتیھا را برطرف میكند )) كارھاي خدایي((این . ویران نكند، بھ آنان ثبات و نیرو میبخشد
دست تصادف، علي رغم عناد انساني، . سكنھاي نامناسب و ناشایست را از میان بر میگیردو م

اگر در این بحرانھا خوراك بھ دست آید، كار و نبوغ آدمیان ; بسیاري از امور را بھ انجام میرساند
مردم آتن، حتي پس از جنگ با ایران، قدرت كار و دھاي . شھري زیباتر از شھر پیش پدید میآورد

پس از یك . فراوان داشتند، و روح پیروزي نیز اراده و ھمت آنان را در كارھاي بزرگ دو چندان كرد
ھا و ایوانھاي  دوباره تاالر شھرداري، خانھ; مجلس اعیان تازھاي تشكیل یافت; نسل، آتن از نو بنا شد

، ھیپودامس 446در حدود سال . ھا و انبارھاي جدید ساختھ شد نو، حصارھاي دفاعي، و بندرگاه
ھاي در  بھ جاي كوچھ; میلتوسي، بزرگترین شھرساز عھد باستان، طرح یك پیرایئوس تازه را ریخت

ھاي منظم بھ وجود آورد و، در این راه،  ھم و بي نقشھ پیشین، خیابانھاي وسیع مستقیم با چھارراه
ر فاصلھ یك كیلومتر و بر یكي از ارتفاعات شمال باختري آكروپولیس، و د. شیوھاي نو برقرار ساخت

نیمي آن، جمعي از ھنرمنداني كھ نامشان بر ما مجھول است، معبد پارتنون كوچكتري را بنا نھادند كھ 
ھا نقشھاي زیبا پدید  ھحجاران بر نماھاي خارجي و كتیب .استبھ تسئوم یا معبد تسئوس معروف 

نقاشان بھ رنگآمیزي گچبریھا ; در دو سر بنا، گرداگرد ستونھاي داخلي، افریزي قرار دادند; آوردند
ھاي نازك مرمر میگذشت روشن  پرداختند و بر دیوارھاي قسمت داخلي، كھ با نور كمي كھ از ورقھ

تجدید بناي آكروپولیس بھترین و مھمترین كاري بود كھ  .كردندشده بود، تصاویري روشن و زیبا نقش 
  . براي معماران عصر پریكلس باقي مانده بود

تمیستوكلس بناي آن را آغاز . آكروپولیس از دیرباز مقر حكومت آتن و مركز امور مذھبي آن شھر بود
بناي صد ((طرح ریخت، كھ از آن رو بھ [ سي متر]= جا معبدي را بھ طول صد پا كرد، و در آن

شھرت یافت، ولي، پس از سقوط تمیستوكلس، این كار تعطیل شد و جبھھ اولیگارشیك با ادامھ )) پایي
، كھ بھ دست ))آتنھ شھر((زیرا معتقد بود كھ باید معبد آتنھ را بر جاي معبد قدیمي ; آن مخالفت ورزید

  یرانیان ویران شده بود، بنا كرد، و ا
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را براي پارتنون در نظر گرفت، و ھر چند كھ كاھنان تا پایان كار ھمواره معترض بودند، )) صدپایي
ھنرمندان دوران پریكلس، بر دامنھ جنوب باختري آكروپولیس، یك . مقصود خویش را بھ انجام رساند

لحاظ گنبد مخروطي شكلي كھ داشت، در بین عمارات آتن اودیون یا تاالر موسیقي بنیاد نھادند كھ، از 
این بنا بھ ھجوسرایان محافظھ كار بھانھ داد كھ از آن پس سر مخروطي شكل . منحصر بھ فرد بود

قسمت عمده تاالر موسیقي از چوب ساختھ شده . وي بنامند)) تاالر موسیقي((پریكلس را اودیون یا 
در این تاالر، موسیقیدانان و نوازندگان، آھنگھاي خود را بھ . دبود، و بزودي مقھور گذشت زمان گردی

ھر سالھ، مسابقاتي كھ ; درامھاي دیونوسوسي بھ معرض تماشاگذارده میشد; گوش مستمعین میرساندند
این سیاستمدار، كھ بھ ھمھ . پریكلس براي نوازندگان و سرایندگان مقرر داشتھ بود، اجرا میگردید

  . وي امور توجھ داشت، اغلب، خود از داوران مسابقات بودھاي مادي و معن جنبھ

در دو سوي این . در ایام قدیم، راھي كھ بھ قلھ تپھ منتھي میشد، پرپیچ و خم بود و بتدریج باال میرفت
جاده تندیسھا و ھدایایي قرار داشت كھ بھ االھھ تقدیم شده بود، و در نزدیكي قلھ پلكاني وسیع و باشكوه 

بر باالي باروي جنوبي، . دیده میشد كھ در دو سوي آن بارویي كشیده شده بود از سنگ مرمر
كالیكراتس براي آتنھ معبدي كوچك بھ سبك یونیایي بنا كرده بود كھ این االھھ را بھ شكل پیروزي بي 

  . ادنمایش مید بال

) كھ بخشي از آنھا در موزه آتن باقي است(ستونھاي كوچك اطراف این بنا را نقوش برجستھ زیبایي 
این . را نشان میداد كھ غنایم خود را بھ آتن میآورند)) پیروزیھاي بالدار((این نقوش . میآراست

گرچھ قدرتي ; پیروزیھاي مجسم بھ سبك فیدیاس ساختھ شدھاند و بھترین مختصات آن را در بردارند
ھاي پارتنون كمتر است حركاتي دلپذیرتر دارند،و لباسھایشان  ھاي جسیم االھھ كھ در آنھاست از پیكره

زیرا ; پیكره پیروزي كھ بند پایافزار خود را میبندد، این نام را در خور است. طبیعیتر تجسم یافتھ است
  . یكي از پیروزیھاي درخشان ھنر یونان است

ھاي موكنایي بنا كرد كھ داراي  اي آكروپولیس، منسیكلس مدخلي بزرگ بھ سبك دروازهھ بر باالي پلھ
بعدھا، بھ سبب . در جلوي ھر یك رواقي ستوندار بھ سبك دوریك قرار داشت; پنج مدخل كوچكتر بود

 این رواقھا،. مشھور شد)) ھا جلوي دروازه((ھمین رواقھاي ستوندار، سرتاسر این بنا بھ پروپوالیا یا 
راھي كھ دروازه را بھ عمارت . افریز و كتیبھ داشتند، و باالي ھر یك را نماي مثلث شكلي زینت میداد

میپیوست، داراي ستونھایي بود بھ سبك یونیایي، كھ در محیط دوریك خود كامال مشخص و نمایان 
  داخل جناح شمالي با نقاشیھاي . بودند
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  یروزي بیبال، موزه آكروپولیس، آتن،از معبد پ. پیروزي صندلش را مرتب میكند
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پولوگنوتوس و ھنرمندان دیگر تزیین شده بود و چند لوحھ نذري، از گل پختھ یا مرمر، در آن جا 
جناح جنوبي كھ كوچكتر . نام گرفتھ بود)) ھا تاالر لوحھ((بدین سبب، قسمت شمالي عمارت، ; داشت

ال پریكلس كار در این قسمت، كھ یا بر اثر جنگ یا بھ منظور مخالفت با اعم. بود ناتمام مانده بود
  . تعطیل شده بود، مجموعھاي نامتناسب از اجزاي زیبا براي مدخل پارتنون برجا گذارد

ھا، در سمت چپ، معبد ارختئوم بنا شده بود كھ بھ نحوي شگفتانگیز سبك شرقي  در داخل این دروازه
چار فقر و ھنگامي كھ آتن، بر اثر نبرد آیگوس پوتاموس، د; داشت بناي این معبد با جنگ مصادف شد

. آغاز بناي آن پس از مرگ پریكلس بود. آشفتگي گردید، ھنوز بیش از نیمي از آن ساختھ نشده بود
زیرا عقیده در این بود . محافظھ كاراني كھ از انتقام قھرمانان باستاني بیم داشتند مشوق این كار بودند

دسي كھ ھمواره بر آنجا كھ ارختئوس و ككروپس، حتي آتنھ كھ معبدي كھنتر داشت و مارھاي مق
میگذشتند، از اینكھ پارتنون بر جایگاه دیگري بنا شده بود، خاطري آزرده داشتند و در صدد بودند كھ 

  . از آتن انتقام بستانند

. اغراض گوناگوني كھ از بناي این عمارت در میان بود در نقشھ آن تاثیر كرد و وحدتش را بر ھم زد
یافت و مجسمھ قدیمي وي در آن جاي گرفت، و جناح دیگر ویژه  یك جناح آن بھ آتنھ شھر تعلق

محراب، بھ جاي آنكھ با یك ردیف ستون وحدتبخش احاطھ شود، در میان . ارختئوس و پوسیدون شد
رواق شمالي و شرقي بر ستونھاي یونیایي بلندي قرار داشتند كھ در . سھ رواق مجزا قرار گرفتھ بود

   .نبودندزیبایي از انواع خود كمتر 

در رواق شمالي، دروازه كاملي ساختھ شده بود و گلھایي نقر شده بر سنگ مرمر، آن را زینت 
مقدس، از در محراب، پیكره اولیھ آتنھ قرار داشت، كھ از چوب ساختھ شده و، بھ اعتقاد مردم . میدادند

  . چراغ بزرگي كھ ھرگز شعلھاش نمیمرد نیز در این محراب جاي داشت. آسمان فرود آمده بود
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عصر خود بود، این چراغ را از طال ساختھ و آن را، مانند سرستونھاي  چلینيكالیماخوس، كھ 
دروازه جنوبي ھمان رواق معروف . كورنتي خود، با شكل برگھاي اقوینطون آرایش داده بود

  این دختركان بردبار، بھ ظن قوي، از اعقاب  .بود)) كاریابي((یا )) دوشیزگان((

  

  یكي از ستونھاي رواق دوشیزگان در 

در ) كھ بھ شكل زني تراشیده شده بودند(یكي از این گونھ ستونھا . زنان زنبیل بھ دست شرقي بودھاند
ن ای. ترالس، واقع در آسیاي صغیر، بھ دست آمده و اصل شرقي و شاید آشوري آنھا را آشكار میسازد

ھا از لحاظ لباس بسیار عالي ساختھ شدھاند، و خمیدگي طبیعي زانوھا حالت آزاد و آسوده آنان  پیكره
ولي این بانوان سخت و استوار، آن قدر نیرومند بھ نظر نمیآمدند كھ بتوانند با . را نمایش میدھد

این . پدید آورنداستحكام و قدرت خود، چون عالیترین انواع معماري، اطمینان و اعتماد در آدمي 
  . انحرافي بود ذوقي كھ شاید فیدیاس ھرگز بدان رضا نمیداد

  پارتنون -3

، ایكتینوس، بھ یاري كالیكراتس و تحت نظارت فیدیاس و پریكلس، بناي معبد جدیدي را 447در سال 
خت و وي، در انتھاي غربي عمارت، براي دختران كاھنھ آتنھ تاالري سا. براي آتنھ پارتنون آغاز كرد
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نام گذارد، ولي با گذشت زمان سھل انگار، نام این جز، بھ حكم نوعي )) دوشیزگان((آن را خانھ 
ھایي از  ایكتینوس مرمر سپید كوه پنتلیكوس را،كھ رگھ. استعاره معماري، بھ كل آن بنا اطالق شد

را چنان بدقت ھاي سنگ  پاره. ھاي آھن داشت، مصالح كار خود قرار داد و مالط بھ كار نبرد دانھ
چھار گوش ساختھ و صیقل داده بود كھ ھر پاره، پاره دیگر را بھ خود میگرفت و چون یك قطعھ واحد 

قطعات استوانھاي شكل ستونھا را سوراخ میكرد تا تیر نازكي از چوب زیتون در آنھا . بھ نظر میآمد
قدر بر قطعھ زیرین  سپس قطعات ستون را بر روي ھم میگذارد و قطعھ باالیي را آن. جاي دھد

میگرداند و میسایید كھ دو سطح مجاور صاف و ھموار گشتھ، بھ یكدیگر میپیوستند و فاصلھ میانشان 
  . تقریبا از نظر محو میشد

طرح آن مستطیل . این بنا بھ سبك دوریك یكدست، و از سادگي بناھاي دوران كالسیك برخوردار بود
  . بود

زیرا یونانیان بھ اشكال مستدیر و مخروطي توجھي نداشتند، و از این روي، در معماري یونان، طاق 
ابعاد عمارت از حدود اعتدال . مرسوم نبود، ھر چند كھ معماران بدون شك با آن آشنایي داشتھاند

ولوكلیتوس گویا، در سراسر این بنا، تناسبي چون قانون تناسب پ. متر 20 30 70: تجاوز نكرده بود
در پوسیدونیا، ارتفاع ستون . رعایت شده بود، و ھمھ مقیاسات آن با قطر ستون تناسبي معین داشتند

این سبك نو، با ; اما در اینجا، ھر ستون پنج برابر قطر خود بلندي داشت. چھار برابر قطرش بود
در ھر ستون . برگزیده بودكامیابي تمام، بین استحكام سبك اسپارتي و رشاقت شیوه آتیكي، حد وسط را 

قطورتر، و از میانھ تا باال، بتدریج باریك میشد، و بھ ) سانتیمتر 2در حدود (از پایھ تا میانھ اندكي 
  . طرف مركز ستونبندي خود متمایل بود

  ھا قرار داشتند اندكي از  ستونھایي كھ در گوشھ
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ھا از یك سر بھ سر دیگر كشیده میشد  كتیبھ ھر خط افقي كھ بر پایھ ستونھا و بر. بقیھ قطورتر بودند
اندكي انحنا داشت، چنانكھ اگر چشم بر یك سر ھر خط ظاھرا افقي قرار میگرفت، آن سوي خط را 

ھا مربع كامل نبود، بلكھ طرح آنھا چنان بود كھ از پایین  نقوش چھارگوش كتیبھ. بتمامي نمیتوانست دید
ھ خطوط افقي میدادند، شیوه ھوشیارانھاي بود كھ خطاي باصره انحنایي كھ ب. مربع كامل بھ نظر آیند

و ; اگر چنان نمیكردند، خطوط پایھ ستونھا، در میان، فرو رفتھ بھ نظر میرسید; را اصالح میكرد
ھا باریكتر از دیگران و متمایل بھ بیرون دیده  ستونھا از پایین بھ باال بتدریج نازك، و ستونھاي گوشھ

این معبد ; نھ دقت، بدون شك، مستلزم آگاھي فراوان بر ریاضیات و علم مناظر بوداما این گو. میشد
. تنھا یكي از مظاھر كمال معماري یونان را، كھ در آن علم و ھنر دست بھ ھم داده بودند، تشكیل میداد

آن و ھر جز ; در بناي پارتنون، چنانكھ در علم فیزیك معلوم است، ھر خط مستقیم داراي انحنایي بود
در نتیجھ، ; بھ صورت تركیبي دقیق، چنانكھ در نقاشي مشھود است، بھ سوي مركز گرایش داشت
  . نرمي و زیبایي خاصي در آن پدید آمده بود كھ گویي بھ سنگھا حیات و آزادي میبخشید

تزیینات افریز، كھ بر باالي قسمت ساده كتیبھ قرار داشت، از یك ردیف شیارھاي عمودي سھ گوش 
این نود و دو . ھاي معیني، نقوشي چھارگوش جاي گرفتھ بودند یافتھ، و در میان آن، با فاصلھتشكیل 

را )) توحش((و )) تمدن((نقش چھارگوش داراي تصاویري برجستھ بودند كھ بار دیگر جدال میان 
سخن میگفت، و جنگ میان الپیتھا و  آمازونھااز پیكار یونانیان با مردمان تروا و : نمایش میدادند

این الواح، بدون شك، اثر دستھاي گوناگون . قنطورسھا، و نزاع خدایان و غوالن را بیان میداشت
، از لحاظ این حجاریھا. ھستند، و استاداني چند، با ورزیدگیھاي ناھمسان، بھ تراشیدن آنھا پرداختھاند

لكن، سر برخي از قنطورسھا گویي اثر قلم رامبراند ; زیبایي و كمال، بھ پایھ افریز محراب نمیرسند
و بر ; ھایي بھ قامت قھرمانان حجاري شده بود بر نماھاي مثلثي شكل خارجي، پیكره. است بر سنگ

در اینجا، پیكره . را میتوانستند دید زئوسنماي شرقي، باالي مدخل، تماشاگران والدت آتنھ از سر 
شكل غولي  تسئوس بھ .میشدنیرومند و خمیده تسئوس، و نقش زیباي ایریس ھرمس مونث نیز دیده 
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جامھاي كھ ایریس ; ساختھ شده بود كھ قدرت تفكر فلسفي و آرامش مردم متمدن در سیمایش ھویدا بود
بھ تن داشت بر اندامھایش چسبیده بود، اما در ھمان حال باد بر آن میوزید زیرا، بھ عقیده فیدیاس، 

  این قسمت  نقوش دیگري كھ در. بادي كھ جامھاي را بھ بازي نگیرد، باد موافق نیست

    

  

  االھگان و ایریس، نماي شرقي 

بھ نظر میرسید، یكي پیكره ھبھ، االھھ جواني بود كھ جام خدایان اولمپ را از باده آسماني پر 
در گوشھ سمت چپ، سر چھار اسب دیده میشد . میساخت، و دیگري نقش پروقار االھگان سرنوشت

كردھاي كھ حكایت از سرعتشان میكرد، طلوع  كھ با چشمان درخشنده، منخرین باز، و دھانھاي كف
خورشید را اعالم میداشتند، و بر گوشھ سمت راست، ماه گردونھ خود را بھ سوي مغرب خویش 

در نماي غربي، پوسیدون، بر سر . میراند این ھشت اسب زیباترین اسبان تاریخ حجاري میباشند
گویي این ; ا باز تصاویر چند اسب دیده میشدحكمراني آتیك، با آتنھ بھ مجادلھ برخاستھ بود در اینج

نقوش كساني كھ تكیھ داده و آرمیدھاند، با . اسبان میخواستند كھ سخافت كارھاي آدمیان را جبران كنند
شاید بدنھاي مردان را بیش از اندازه . فخامتي غیر واقعپردازانھ، از جویبارھاي آرام آتن حكایت میكرد

ده از حد بزرگ ساختھ باشند، لكن، در تاریخ حجاري جھان، بندرت عضالني، و پیكر زنان را زیا
دیده شده است كھ چندین پیكره گوناگون تا این حد طبیعي و ماھرانھ در سطح باریك یك نماي مثلث 

ھاي دیگر از سنگند، اما  ھمھ پیكره: ((كانووا از این نقوش توصیفي مبالغھآمیز كرده است. گرد آیند
ھا  زنان و مرداني كھ بر افریز نقش شدھاند، از این پیكره.)) ون پدید آمدھانداینھا از گوشت و خ
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متر، در رواق 160این افریز، كھ مشھورترین نقوش برجستھ جھان را در برداشت، بھ طول . زیباترند
بھ گمان ما، در این نقشھا، دختران و پسران آتیكي، . و بر باالي دیوار خارجي محراب كشیده شده بود

. مناسبت جشن مسابقات سراسري آتن، آتنھ را ستایش میكنند و ھدایایي بھ پیشگاھش تقدیم میدارندبھ 
گروھي از آنان بر افریز غربي و شمالي، و گروھي دیگر بر افریز جنوبي حركت میكنند، و در افریز 

بخشي از غنایم االھھ نیز، با فخرو غرور، ھدایا و . شرقي، ھر دو گروه در برابر االھھ قرار میگیرند
; سواراني زیبا بر اسباني زیباتر نشستھاند. شھر خود را بھ زئوس و سایر خدایان اولمپي تقدیم میكند

; ھا جاي گرفتھاند، و توده مردم دلشادند كھ در ركاب آنان پیاده راه میسپرند صاحبدولتان بر گردونھ
خدمتگزاران ; ان بر دست دازنددوشیزگان خوبروي و پیران خاموش و آرام شاخھ زیتون و سیني ن

ھایي را كھ زماني دراز  بانوان صاحب شوكت جامھ; ھاي شراب مقدس را بر دوش حمل میكنند كوزه
كساني كھ جھت ; پیش از این روز مقدس براي االھھ بافتھ و قالبدوزي كردھاند، بھ پیشگاه وي میبرند

ا با خشمي كھ از وقوف بر تقدیر خود قربان شدن انتخاب شدھاند، ھمچون برھاي بردبار و آرام ی
; دختران طبقات باال وسایل اجراي مراسم و لوازم قربان كردن را حمل میكنند; دارند، پیش میروند

آدمیان و جانوران، در تاریخ جھان، . نوازندگان، با فلوتھاي خود، نغماتي بیمرگ و بي آھنگ مینوازند
حجاران میتوانستند در سنگي بھ قطر كمتر از . شدھاند بندرت با ھنري چنین رنجآمیز تجلیل و تكریم

شش سانتیمتر، با سایھ زدن و كنده كاري، چنان عمق و بعدي ایجاد كنند كھ یك اسب، یا یك اسب 
  سوار، در آن سوي اسب دیگر بھ نظر رسد، در حالي كھ ھمھ برآمدگي آنھا از 

    

  

  ایي،ككروپس و دخترش، نماي غربي پارتنون، موزه بریتانی
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چنین نقش برجستھ بدیع و بیمانندي را در . سواران، از افریز غربي پارتنون، سطح بھ یك اندازه است
زیرا كسي نمیتوانست بآساني در آن بھ تامل پردازد و ھمھ ; محلي چنان بلند جاي دادن شاید خطا باشد

  . زیبایي و ظرافت آن را دریابد

چنان كردھام تا خدایان آنھا را : فیدیاس، براي معذور داشتن خویش، بدون شك چشمكي زده، میگفت
  . اما در آن ھنگام كھ وي پیكرتراشي میكرد، زمان مرگ خدایان فرا رسیده بود. ببینند

قسمت داخلي نسبتا كوچك . مدخل معبد دروني در زیر افریزي قرار داشت كھ نقش خدایان بر آن بود
دو ردیف ستون دوریك كھ سقف را نگاه میداشتند، بیشتر فضاي معبد را گرفتھ بودند و آن را بھ ; بود

دگان خود را اما، در انتھاي غربي، آتنھ پارتنون چشمان پرستن. یك صحن و دو راھرو تقسیم میكردند
با طالھاي جامھ خویش كور میساخت، یا با نیزه و سپر و مارھایي كھ داشت آنان را بھ وحشت 

ھاي  ورقھ. در پشت سر او، سراي دوشیزگان بود، كھ چھار ستون یونیایي آن را زینت میدادند. میافكند
در عین حال، تیرگي  اما; مرمر سقف چنان شفاف بود كھ مقداري نور از آن بھ داخل محراب میتابید

عالوه بر این، دینداري نیز، چون عشق، . آن نیز بھ قدري بود كھ نفوذ حرارت خورشید را مانع میشد
قرنیزھا با دقت و ظرافت بسیار آرایش یافتھ، و روي آن با سفال پوشانده . از خورشید رویگردان است

بسیاري از قسمتھاي معبد را بھ رنگھاي  .شده بود، و ناودانھایي آب باران را از آن بھ پایین میآورد
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بخشي از نقوش و . روشن زرد و آبي و قرمز، و مرمرھا را بھ رنگ شیر و زعفران درآورده بودند
و اشكال میان آن ; زمینھ نقوش چھار گوش افریز، سرخ; زمینھ افریز و شیارھاي عمودي آن آبیرنگ

نھ خو كردھاند رنگھاي روشن را بیش از مردماني كھ بھ آسمان مدیترا. بھ رنگھاي مختلف بود
  . رنگھاي تیرھاي كھ با فضاي ابرآلود اروپاي شمالي سازگار است دوست میدارند

پارتنون، كھ در این روزگاران ھمھ رنگھاي خود را از دست داده است، در ھنگام شب از ھمیشھ 
پي در پي تغییر مییابد، یا ماه كھ زیرا، از میان ستونھاي آن، چشم اندازھاي آسمان كھ ; زیباتر مینماید

ھمواره معبود آدمیان بوده است، و یا چراغھاي شھر خفتھ كھ با نور ستارگان میآمیزند، جلوه گري 
   .میكنند

چھ شاھكارھاي آن یك بھ یك طعمھ آز و اشتھاي زیرا گر; ھنر یونان بزرگترین محصول تمدن آن بود
زمان شده است، ھنوز از شكل و روح آن بخشي عظیم باقي است تا محرك و راھنماي ھنرھاي بسیار، 

ھنر یونان نیز، چون ھمھ كارھاي انساني، از خطا و نقص . نسلھاي بسیار، و كشورھاي بسیار شود
  . خالي نبود

اما اغلب از كمال این ; توجھ داشت و بندرت بھ روح میپرداختپیكرتراشي آن بیش از حد بھ جسم 
معماري یونان، از لحاظ شكل و سبك، . ھا در شگفت میافتیم، اما حیاتي در آنھا احساس نمیكنیم مجسمھ

. محدودیت بسیار داشت و یك ھزار سال پایبند طرح مستطیل و ساده تاالرھاي بزرگ موكناي بود
معماران از كارھاي دشوار، چون طاق زدن و گنبد . ر قلمرو دین بودندتقریبا ھمھ بناھاي بزرگ د

ستونھاي داخلي، . ساختن كھ شاید میدان عمل و ابتكارشان را توسعھ بیشتري میداد، اجتناب میكردند
ھایي كھ حجمشان با  مجسمھ. كھ بر روي ھم قرار گرفتھ بودند، سقفھا را بھ نحوي نازیبا نگاه میداشتند

ا ھیچ سازگار نبود، فضاي درون معابد را گرفتھ بودند، و طرز آرایش آنھا از سادگي و گنجایش بن
   .بود تقیدي كھ در سبك كالسیك دیده میشود عاري

  . یك از این نقایص بر این حقیقت پرده نمیكشدولي ھنر یونان بود كھ سبك كالسیك را پدید آورد، و ھیچ 

اگر بخواھیم مطالب این فصل را در خاتمھ باز بیان كنیم، باید بگوییم كھ اساس ھنر یونان نظم و شكل 
رعایت تناسب در اجزا، و رعایت ; یعني حفظ اعتدال در طرح، در حالت، و در تزیین; آن است

; كمالي آرام، كھ بھ سادگي خود قانع است; دن احساسغلبھ عقل، بدون فنا ش; وحدت در صورت كلي
ھیچ سبكي، جز سبك گوتیك، تا این حد در ھنرھاي ادوار بعد موثر . و فخامتي كھ گروگان حجم نیست

  . نبوده است

و تا دیروز، ستونھاي ; ھاي پیكرتراشي جھان ھستند ھاي یونان باستان ھنوز عالیترین نمونھ مجسمھ
زیرا كھ كمال نیز خود، اگر بھ یك حال باقي ماند و ; ثیر یونانیان بیرون میشویمیوناني كھ از زیر تا

امازماني دراز بعد از آنكھ این آزادي تحقق یافت، ھنر . تحول نیابد، خاطر را آزرده خواھد ساخت
یونان كھ حیات عقل را مجسم میساخت، و سبك كالسیك كھ خاصترین ارمغان یونان بھ جھان بشریت 

  . باره راھنما و الھامبخش و محرك ما خواھد شدبود، دو

  فصل پانزدھم
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  پیشرفت علوم

ھنر از دین الھام . ھنر، درام، و فلسفھ: فعالیتھاي فرھنگي یونان در دوران پریكلس در سھ جھت است
وجود ھر جمعیت مذھبي مستلزم عقیدھاي ثابت و . میگیرد، درام از میدان جنگ، و فلسفھ از قربانیان

كھ در عرف ما  از این روي، دیر یا زود، ھر دیني با جریان تند و پرتحول غیر مذھبي،; مشترك است
این نزاع در آتن ھمیشھ . بھ پیشرفت علم موسوم است، مواجھ میشود و با آن بھ نزاع بر میخیزد

دانشمندان و فالسفھ، بي آنكھ . ھاي مردم تاثیر مستقیم نداشت مشھود و آشكارا نبود و در زندگي توده
ود ادامھ میدادند و غالبا، براي عقاید دیني مردم را صریحا مورد حملھ و انتقاد قرار دھند، بھ كار خ

آنكھ آتش نزاع را فرو نشانند، مصطلحات كھنھ دیني را بھ رمز و كنایھ یا بھ صورت تمثیل در مورد 
  . عقاید تازه خود بھ كار میبردند

چنانكھ در مورد . فقط گاه گاه این نزاع علني میشد و بھ مسئلھ مرگ و زندگي مبدل میگشت
ولي بھ ھر حال این نزاع . دیاگوراس ملوسي، اوریپید، و سقراط چنین شدآناكساگوراس، آسپاسیا، 

وجود داشت، و در عصر پریكلس امري اساسي بود و بھ اشكال و انحاي گوناگون ظاھر میگشت و در 
گفتارھاي شكاكانھ سوفسطاییان، و در ماده گرایي ذیمقراطیس، با وضوح و صراحت تمام جلوه گر 

ع اشیل و الحاد اوریپید، و حتي در شوخ طبعي گستاخانھ آریستوفان محافظھ این كیفیت در تور. بود
. كار نیز با اندكي ابھام بھ نظر میرسید، و در محاكمھ و مرگ سقراط، دوباره، با شدت تمام ظاھر شد

  . در عصر پریكلس، حیات فكري آتن در اطراف این موضوع دور میزد

I  -  ریاضیدانان  

م محض ھنوز فرع فلسفھ بود، و كساني كھ بھ آموختن و تكمیل آن میپرداختند در یونان قرن پنجم، عل
در بلكھ از لوازم منطق بھ شمار میرفت، و بیشتر بھ كار تركیب و بناي ذھني یك . بیشتر فالسفھ بودند

  . جھان انتزاعي میپرداخت و بھ تسخیر محیط طبیعي و مادي توجھي نداشت

یك خط كوچك عمودي عالمت  .بودپریكلس، ابتدایي و خالي از دقت  علم حساب متداول، قبل از دوران
و  1000و  100و  10و  5. بود 4، و چھار خط عالمت 3، سھ خط عالمت 2، دو خط عالمت 1

 ,pente, deka: بھ وسیلھ حرف اول این اعداد بھ زبان یوناني نمایش داده میشد، از این قرار 000،10
hekaton, chilioi,myrioi .سیستم اعشاري، كھ از . در ریاضیات یونان براي صفر عالمتي نبود

مصر آمده بود، سیستم شمار اثني عشري یا دوازدھي، و سیستم شمار ستیني یا شصتي در نجوم و 
ھا و كرات جغرافیایي  و ھنوز ھم در صفحھ ساعتھا و بر نقشھ(جغرافیا، كھ از بابلیان اخذ شده بود 

اروپاي ما، اصل و منشا شرقي بخوبي نشان میدھد كھ ریاضیات یونان، چون ریاضیات ) دیده میشود
یك كسر : كسور متعارفي موجب دردسر بود. محاسبات ساده مردم شاید با چرتكھ انجام میگرفت. دارد

بھ  32/23مثال : بدین ترتیب; بود، تبدیل میكردند 1مركب را بھ چند كسر، كھ صورت ھر یك از آنھا 
  . 32/1+  16/1+  8/1+  2/1این صورت تجزیھ میشد 

ھندسھ علمي بود كھ فالسفھ بدان رغبت تمام . ر و مقابلھ یونان پیش از مسیحیت خبري نداریماز جب
داشتند، اما باز نھ براي فواید عملي آن، بلكھ از آن روي كھ جنبھ نظري داشت، استدالل منطقي در آن 
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كھ دلبستھ  این ریاضیدانان،. بود، دقت و وضوح را بھ ھم میآمیخت، و معماري فكر را بر عھده داشت
  . تربیع دایره، تثلیث زاویھ، تضعیف مكعب; ماوراالطبیعھ بودند، خود را با سھ مسئلھ مشغول میداشتند

، اثر آریستوفان، نشان میدھد كھ مسئلھ اول تا چھ حد توجھ مردم را بھ خود جلب ))پرندگان((كمدي 
  . كرده بود

كش بھ دست، وارد صحنھ میشود و بھ ، كھ قھرمان این نمایشنامھ است، پرگار و خط ))متون((
البتھ )). چگونھ دایره خود را تبدیل بھ مربع كنید((تماشاگران میگوید كھ میخواھم بھ شما بیاموزم كھ 

شاید بر اثر این گونھ . مسئلھ این بود كھ چگونھ میتوان دایره را بھ مربعي بھ ھمان مساحت تبدیل كرد
ھمین . را وضع كردند نامتوافقعد، قواعد اعداد اصم و كمیات ھاي ب مسائل بود كھ فیثاغورسیان دوره

) سھمي(، و قطع مكافي )ھذلولي(و قطع زاید ) بیضي(فیثاغورسیان بودند كھ با تحقیق در قطع ناقص 
تحقیقات آپولونیوس در تاریخ . اي آپولونیوس پرگایي باز كردندراه تحقیق در مقاطع مخروطي را بر

) غیر از بقراط طبیب(، بقراط خیوسي 440در سال . علوم ریاضي، داراي مقام و اھمیت بسزایي است
بھ مربعي بھ ھمان سطح را  ھاللاولین كتاب مشھور خود را در علم ھندسھ انتشار داد و مسئلھ تبدیل 

، ھیپیاس الئایي موفق شد، بھ وسیلھ یك قوس تربیع، زاویھ را بھ سھ 420در حدود سال . حل كرد
  . قسمت مساوي تقسیم كند

، ذیمقراطیس آبدرایي خطوط بھ شرایط معین، ھیچ كس، حتي از مصریان، بھ پایھ 410در حدود سال 
وي چھار كتاب در ھندسھ نوشت و براي تعیین مساحت مخروط و ھرم قواعدي .)) ن نرسیده استم

بر روي ھم، یونانیان بھ ھمان . از این روي، میتوان ادعاي او را قابل بخشایش دانست; عرضھ داشت
نیز  میزان كھ در ریاضیات ناتوان بودند، در ھندسھ قدرت فراوان داشتند، و این علم حتي در ھنرشان

اشكال ھندسي زینت بخش معماري و سفالگري بود، و در بناي . دخالت موثر و اساسي یافتھ بود
  . پارتنون نسبتھا و خمیدگیھا ھمھ از روي اصول ھندسي معین میشد

II -  آناكساگوراس  

در اعتالي عصر پریكلس، قانون آتن ستارھشناسي را تحریم كرد، و این بخشي از نزاع علم و دین 
   .بود

در . در آكراگاس، امپدوكلس اعالم داشت كھ نور مدتي وقت میگیرد تا از نقطھاي بھ نقطھ دیگر رود
الئا، پارمنیدس از كرویت زمین سخن گفت و آن را بھ پنج منقطھ تقسیم كرد، و نشان داد كھ ھمیشھ 

گفت كھ  در تب، فیلوالئوس، كھ از پیروان فیثاغورس بود،. بخش روشن ماه رو بھ خورشید دارد
در )) آتش مركزي((زمین مركز كاینات نیست و تنھا یكي از چندین سیارھاي است كھ بھ دور 

لئوكیپوس، شاگرد فیلوالئوس، پیدایش ستارگان را معلول احتراق و تمركز موادي میدانست . گردشند
یس، كھ در آبدرا، ذیمقراط. بھ سوي ھم كشیده شدھاند)) در حركت دایره وار گرداب كیھاني((كھ 

شاگرد لئوكیپوس و پژوھنده علوم بابلیان بود، چنین عقیده داشت كھ كھكشان از ستارگان كوچك 
در . بیشمار پدید آمده است، و تاریخ فلكي را تصادم ادواري و انھدام جھانھاي نامعدود میدانست

تعمرات یونان، در قرن پنجم، تقریبا در ھمھ مس a.خیوس، اوینوپیدس انحراف منطقھالبروج را دریافت
  . بي آنكھ ابزار و وسایل تحقیقات علمي موجود باشد، پیشرفت علوم شگفتانگیز بود
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ولي ھنگامي كھ آناكساگوراس در آتن بھ كار علم پرداخت، دوستي پریكلس را بھ ھمان اندازه مشوق 
، 480وي بھ سال . خود یافت كھ نظر مجلس و افكار عمومي را با بحث و تحقیق آزادانھ مخالف میدید

یفتھ افالك و در بیست سالگي، از كالزومناي بھ آتن آمده بود و، بر اثر تعلیمات آناكسیمنس، چنان ش
ستارگان گردیده بود كھ یك بار در جواب كسي كھ از او درباره غایت ھستي سوال كرده بود، چنین 

آناكساگوراس مكنتي را كھ از پدر خویش بھ ارث .)) تحقیق در ماھیت خورشید و ماه و آسمان: ((گفت
این كار، ھنگامي كھ در نتیجھ . برده بود نادیده گرفت و بھ ترسیم نقشھ زمین و آسمان پرداخت

روشنفكران آتن كتاب در باب طبیعت او را بزرگترین كتاب قرن میخواندند، او خود در نھایت فقر 
  . زندگي میگذراند

در اینجا، آناكساگوراس میگفت كھ جھان در اصل . این كتاب ادامھ سنن و افكار مكتب یونیایي بود
دھاي لطیف بوده است كھ عقل محیطي یا نوئوس ھاي گوناگون، و بھ صورت ما انبوه درھمي از تخمھ

ھاي  ھمچنانكھ عقل بھ مجموعھ اعمال آدمي نظم میبخشد، عقل جھاني نیز انبوه تخمھ. در آن تاثیر است
در آنھا ایجاد كرد، و در جھت تكوین و تكامل  اريگردشنخستین را بھ سامان آورد، حركت دوراني و 

، آب، )باد(آتش، ھوا : ھا را بھ چھار عنصر تقسیم كرد این دوران، تخمھ. اشكال آلي قرارشان داد
طبقھ خارجي از اثیر، و طبقھ داخلي : و جھان را بھ صورت دو طبقھ از ھم جدا ساخت; )خاك(زمین 

دید، اثیر آتشیني كھ زمین را احاطھ كرده بود، پاره سنگھایي را در نتیجھ این دوران ش. ((از ھوا بود
آناكساگوراس معتقد بود كھ خورشید و .)) از زمین جدا ساخت و ستارگان فروزنده را پدید آورد

خورشید توده سرخ و گدازاني است كھ چندین : ((ھاي فروزان سنگ پدید آمدھاند ستارگان از توده
ھا از شدت بیفتد، سنگھاي طبقھ  و ھر گاه كھ دوران این توده)) ;ستبرابر از پلوپونز بزرگتر ا

ماه جسم سخت و درخشاني است كھ بر سطح آن . خارجیشان بھ صورت شھاب بر زمین فرود میآیند
ھا وجود دارد، و نور خود را از خورشید كسب میكند و از ھمھ اجرام سماوي بھ  ھا و دره دشتھا و كوه

و كسوف ... خسوف وقتي روي میدھد كھ زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد. ((زمین نزدیكتر است
شاید برخي از اجرام سماوي دیگر نیز چون .)) ھنگامي است كھ ماه بین زمین و خورشید حایل شود

انسان و موجودات جاندار پدید آیند، و انسانھا در شھرھا زندگي ((زمین مسكون باشند و بر روي آنھا 
از طبقھ داخلي یا گازي سیاره ما، بر اثر درجات .)) در كشتزارھا بھ زراعت پردازند كنند و چون ما

از رقیق شدن جو بر اثر حرارت خورشید، باد ایجاد . مختلف تكاثف، ابر و آب و خاك و سنگ پدید آمد
كمیت ماده ھرگز تغییر .)) از تصادم ابرھا رعد، و از اصطكاك آنھا برق حادث میگردد. میشود

. ھا بھ ھنگام خود بھ دریا مبدل خواھند شد ابد، لكن موجودات ھمگي آغاز و انجام دارند، و كوهنمیی
ھمھ اشیاي گوناگون جھان از اجتماع اجزاي متجانس بھ وجود آمدھاند، و این اجتماع روز بھ روز 

ند و ھمھ موجودات آلي، در اصل، از خاك و رطوبت و گرما پدید آمد. محدودتر و دقیقتر شده است
انسان از سایر موجودات تكامل بیشتر یافتھ است، زیرا كھ . پس از آن ھمواره از یكدیگر تولید میشوند

  . قامت راست وي موجب شده است كھ دستانش آزاد باشد و اشیا را بگیرد

این نكات برجستھ یعني بیان اساس علم آثار علوي یا كائنات جو، تعلیل صحیح خسوف و كسوف، 
انھ پیدایش سیارات، پي بردن بھ عاریتي بودن نور ماه، و مفھوم ذھني انسان و حیوان فرض خردگرای

اگر وي در توجیھ و تعلیل . آناكساگوراس را كوپرنیك و در عین حال داروین عصر خود ساخت
را دخالت داده بود، ممكن بود كھ مردم آتن بھ ) نوئوس(حادثات طبیعي و تاریخي، اصل عقل محیطي 

در  ))خدایاندخالت ((وي، چون )) عقل محیطي((ید او آناكساگوراس بدگمان بودند كھ آرا و عقا
ارسطو گوید كھ آناكساگوراس . تراژدیھاي اوریپید، وسیلھاي است براي رفع خشم و نفرت مردم

وقتي، گوسفندي را نزد پریكلس آوردند كھ فقط یك شاخ . یز علت طبیعي بیان كندمیكوشید براي ھر چ
ولي آناكساگوراس سر حیوان را ; بر پیشاني داشت، و كاھن غیبگو آن را از عالمات آسماني دانست
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شكافت و نشان داد كھ مخ وي، بھ جاي آنكھ دو طرف جمجمھ را پر كند، در وسط نمو كرده و یك شاخ 
  . ورده استبھ وجود آ

آناكساگوراس سقوط شھاب را براساس قوانین طبیعي تعلیل كرد و افكار ساده دالن را برانگیخت و 
  . بسیاري از خدایان و قھرمانان اسطورھاي را تا پایھ مجرداتي مجسم تنزل داد

لقب )) عقل محیطي((مردم آتن نخست با عقاید آناكساگوراس مخالفتي نكردند و فقط، بكنایھ، او را 
ولي عاقبت، چون براي تضیعف پریكلس راه دیگري یافت نشد، كلئون، رقیب عوامفریب وي، . دادند

از كھ ھنوز در نظر مردم یكي (آناكساگوراس را بھ بیدیني متھم ساخت و گفت كھ وي خورشید را 
كلئون چنان سرسختانھ در این كار مداومت . تودھاي سنگ فروزان و آتشین دانستھ است) خدایان بود

 و چون بھ شوكران رغبتي ;شدورزید كھ فیلسوف سرانجام، علي رغم دفاع دلیرانھ پریكلس، محكوم 
ھنگامي كھ  .شدنداشت، بھ المپساكوس، كنار داردانل، گریخت و در آنجا بھ تعلیم فلسفھ مشغول 

دیرزماني است كھ طبیعت، آنان : ((آناكساگوراس شنید كھ مردم آتن بھ مرگ محكومش ساختھاند، گفت
  . و چند سالي بیش نگذشت كھ در ھفتاد و سھ سالگي درگذشت)) ;ا نیز چون من محكوم داشتھ استر

در بین یونانیان، ; گاھشماري آتن حاكي از آن است كھ این مردم در علم نجوم چندان پیشرفتي نداشتند
اي آغاز و ھر ناحیھ، بر; ھر دولت براي خود تقویمي داشت. یك تقویم عمومي و مشترك موجود نبود

. ھا نیز در ھمھ جا یكسان نبود حتي نام ماه. سال جدید، یكي از چھار نقطھ ممكن را اتخاذ كرده بود
چون دوازده . ھا را از روي گردش ماه، و سالھا را از روي گردش خورشید معین میكرد تقویم آتیك ماه

آن میافزودند تا تقویم را با  روز میشد، ناچار ھر دو سال یك بار، ماه سیزدھمي بر 360ماه قمري فقط 
چون این كار سال را ده روز درازتر میكرد، سولون قول بر . گردش خورشید و فصول مطابقت دھند

ده روزه، و گاه نھ )) (دكاد((روز باشد، و ھر ماه بھ سھ  30و  29ھاي قمري، بتناوب،  این نھاد كھ ماه
از این راه، . ال یك بار، یك ماه را حذف میكردندچون میماند، یونانیان، ھر ھشت س; تقسیم شود) روزه

   .شدندروزه ھم  3651,  4كھ بھ نحوي باورناپذیر بغرنج مینماید، مردم یونان داراي سالھاي 

آناكساگوراس طغیان ساالنھ رود نیل . ھایي حاصل شدھاي جغرافیایي نیز پیشرفت در این بین، در زمینھ
  . و راي وي درست بود. را از ذوب شدن برفھا و ریزش بارانھاي بھاري در حبشھ ناشي میدانست

زمینشناسان یونان معتقد بودند كھ تنگھ جبل طارق شكافي است كھ بر اثر زمین لرزه پدید آمده، و 
، كسانتوس لیدیایي میگفت كھ 496در حدود سال . ریاستجزایر دریاي اژه نتیجھ فرو نشستن آب د

اشیل گوید كھ در عصر وي ; دریاي مدیترانھ و دریاي سرخ قبال از طریق سوئز بھ ھم راه داشتھاند
عقیده بر این بوده است كھ جزیره سیسیل در اصل بھ ایتالیا پیوستھ بوده و، بر اثر جنبش ناگھاني 

نیز در سراسر سواحل مدیترانھ و ) 485 - 521(كس كاریایي سكوال. زمین، از آن جدا شده است
، ھانوي كارتاژي با ناوگاني مركب از شصت 490در حدود سال . دریاي سیاه بھ سیاحت پرداخت

چنین سفر . كیلومتر از سواحل باختري افریقا را پیمود 4180كشتي از جبل طارق گذشت و تقریبا 
در پایان قرن پنجم، نقشھ . وانایي ھیچ یك از یونانیان نمیبینماكتشافي پرخطري را در حدود جرئت و ت

علم فیزیك، تا آنجا كھ ما خبر داریم، چندان پیشرفتي نكرده . جغرافیایي مدیترانھ در آتن فراوان بود
در . بود، ھر چند كھ منحنیات پارتنون نشان میدھد كھ در علوم مربوط بھ نور، آگاھیھاي بسیار داشتند

، فیثاغورسیان پایدارترین نظریھ علمي یوناني، یعني فرضیھ تركیب اتمي ماده، را 450حدود سال 
امپدوكلس و جمعي دیگر از فالسفھ گفتند كھ انسان از مراحل حیاتي پستتري تحول و . بنیاد نھادند

  . تكامل یافتھ، بتدریج، در طول زماني دراز، از حیوان وحشي بھ انسان متمدن تبدیل شده است
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III  - بقراط  

حتي در قرن پنجم، طب . در عصر پریكلس، بزرگترین واقعھ تاریخ علم یونان پیدایش طب عقالني بود
معالجھ . یوناني با مذھب بستگي بسیار داشت، و درمان بیماریھا بر عھده كاھنان معبد آسكلپیوس بود

بیمار اثر معمول در این معابد، تركیبي بود از طب تجربي و مراسم و اوراد موثري كھ در مخیلھ 
شاید از خواب مغناطیسي و بیھوش كردن بیمار نیز استفاده . میكرد و آرامش روحي بھ وي میبخشید

و ھر چند كھ ھر دو گروه اصل علم خود ; اما طب غیر مذھبي با طب مذھبي رقابت میكرد. میكردند
د، ادعاي معالجات را بھ آسكلپیوس نسبت میدادند، پزشكان غیر دیني از توسل بھ دین امتناع میكردن

  . معجزھآمیز نداشتند، و رفتھ رفتھ پزشكي را بر اساسي عقالني قرار دادند

این مدارس . پزشكي غیر مذھبي، در یونان قرن پنجم، در چھار مدرسھ بزرگ رو بھ كمال نھاد
در آكراگاس، امپدوكلس، كھ نیمي اھل فلسفھ و نیمي اھل معجزه بود، در افتخارات . عبارت سیسیل

اخباري كھ بھ ما رسیده حاكي از آن است كھ . زشكي آرون كھ ذھني عقالني و منطقي داشت سھیم بودپ
، پزشكي بھ نام دموكدس، كھ در كروتونا بھ دنیا آمده بود، در 520سالھا قبل از آن ایام، یعني در 

; معالجھ كرد داریوش و آتوسا، ملكھ ایران، را; آیگینا، آتن، ساموس، و شوش بھ كار پزشكي پرداخت
و باز، در كروتونا، مكتب فیثاغورسي معروفترین پزشك ; در پایان عمر بھ زادگاه خویش بازگشت

  . پیش از بقراط را بھ وجود آورد

آلكمایون پدر واقعي طب یونان نامیده شده است، ولي بدون شك، قبل از وي پزشكان غیر مذھبي بسیار 
در اوایل قرن پنجم، آلكمایون كتاب در باب . اریخ آنسوتر استبودھاند، و آغاز این سلسلھ از افقھاي ت

این عنوان در یونان معموال بحثھاي كلي و عمومي مربوط بھ علوم طبیعي . طبیعت را منتشر ساخت
در بین یونانیان، تا آنجا كھ ما خبر داریم، نخستین كسي بود كھ محل عصب باصره و . را شامل میشد

را پیدا كرد، بھ تشریح حیوانات پرداخت، فیزیولوژي خواب را ) بھ گوشمربوط (ھاي اوستاش  لولھ
تفسیر نمود، مغز را عضو مركزي تفكر دانست، و بھ شیوه فیثاغورسیان، در تعریف تندرستي، چنین 

در كنیدوس، . سالمت عبارت است از وجود توافق و ھماھنگي میان اعضا و اجزاي مختلف بدن: گفت
ھاي كنیدوسي در كلیات مسائل طبي  ئوروفرون بود كھ كتابي بھ نام جملھشخصیت برجستھ پزشكي ا

یبوست را موجب بسیاري از امراض ; تالیف كرد، و در آن، ذات الجنب را از بیماریھاي ریوي شمرد
در این وقت، . و بر اثر توفیقھایي كھ در زایاندن زنان بھ دست آورده بود، شھرت بسیار یافت; دانست

زیرا اصحاب مدرسھ كنیدوس، از اینكھ بقراط آثار ; مدرسھ كوس و كنیدوس در گرفت جنگي شوم بین
و عالیم بیماري را مشخص وضع آینده بیمار میدانست، دلخوش نبودند و سعي داشتند كھ امراض را 

ولي سرانجام، بھ حكم . بدقت دستھ بندي كنند و ھر مرض را بھ طریقھ مخصوص آن عالج نمایند
  . ھاي مكتب كنیدوسي در مجموعھ بقراطي وارد شد سفي، بسیاري از نوشتھنوعي عدالت فل

از شرح مختصري كھ سویداس درباره بقراط نوشتھ است، چنین بر میآید كھ وي بزرگترین پزشك 
زادگاه . در ھمان سال كھ ذیمقراطیس بھ دنیا آمد، بقراط نیز در كوس زاده شد. عصر خود بوده است

بعید نیست كھ ; م فاصلھ بسیار داشت، لكن بین آنان مودتي تمام برقرار شداین دو مرد بزرگ از ھ
بقراط فرزند مردي . در غیر مذھبي كردن علم پزشكي سھم بسزایي داشتھ باشد ))خندانفیلسوف ((

ھاي آب گرم كوس بدانجا  ان و سیاحان بیشماري كھ براي استفاده از چشمھطبیب بود و در بین بیمار
  . میآمدند، پرورش و تعلیم یافت

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بقراط در كار خود چنان نامدار شد كھ كساني چون پردیكاس، . بیشتر اعتماد كند تا بھ داروھاي طبي
، آتن از 430در سال فرمانرواي مقدونیھ، و اردشیر اول، شھریار ایران، جزو بیماران وي شدند، و 

ذیمقراطیس . او درخواست كرد كھ بدانجا رود و طاعوني را كھ در آن ناحیھ شیوع یافتھ بود پایان دھد
زیرا این طبیب بزرگ خود بیش از ھشتاد و ; یكصد سال عمر كرد، و این موجب شرمندگي بقراط شد

  . سھ سال نزیست

تي كھ از قدیم االیام بھ بقراط منسوب بوده در تاریخ كتب پزشكي، ھیچ كتابي چون مجموعھ رساال
این مجموعھ عبارت است از كتب درسي براي پزشكان، . است متضاد و نامتجانس نمیتواند بود

راھنماییھایي براي كساني كھ از این علم بھره ندارند، گفتارھایي براي دانشجویان، گزارشھایي از 
ھاي  ات بالیني، و مقاالتي از سوفسطاییاني كھ بھ جنبھمطالعات و مشاھدات طبي، یادداشتھایي از معالج

چھل و دو یادداشت از معالجات بالیني در این مجموعھ موجود . علمي یا فلسفي طب توجھ داشتھاند
این یادداشتھا نمونھ اعالي امانت میباشد، . است كھ تا ھفده قرن بعد، در این زمینھ، نظیر آن پدید نیامد

اعتراف شده است كھ شصت درصد این بیماران، بر اثر بیماري یا معالجات، زیرا در آنھا بصراحت 
صاحبنظران از این مجموعھ فقط چھار بخش را اثر خامھ بقراطي میدانند، و این چھار . درگذشتھاند
، و رسالھاي ))تنظیم تغذیھ در امراض حاد((، ))تشخیص وضع آینده بیمار((، ))حكم: ((عبارتند از

بقیھ بخشھاي مجموعھ بقراطي نوشتھ كساني است كھ از قرن پنجم تا قرن )). ي سرزخمھا((درباره 
ولي این مقدار ; ھاي بیارزش و سخیف بسیار میتوان یافت در این میان، نوشتھ. م میزیستھاند دوم ق

مطالب این مجموعھ . شاید از آنچھ بعدھا در رساالت و تواریخ امروز بھ دست خواھد آمد، بیشتر نباشد
لب با یكدیگر بستگي ندارند و تقریبا بھ صورت كلمات قصاري ھستند كھ گاه گاه، چون آثار فلسفي اغ

این كتاب، گفتھاي مشھور آمده است )) حكم((در بین . ھراكلیتوس، با ابھام و پیچیدگي توام میشوند
اط و كار بزرگي كھ بقر.)) ھنر پایان ندارد، لكن زمان چون باد در گذر است: ((بدین مضمون

ھر چند كھ گاه . پیروانش در تاریخ جھان انجام دادند، رھا ساختن پزشكي از قید مذھب و فلسفھ بود
گاه، مثال در رسالھ تنظیم تغذیھ، خواندن ادعیھ و اوراد بر بیمار واجب شمرده شده است، لكن اساس 

ده عمومي، كھ رسالھ بیماري مقدس مستقیما با عقی. مجموعھ بقراطي بر طب عقالني مبتني است
خواست خدایان را سبب ھمھ بیماریھا میداند، مخالفت میورزد، و نویسنده آن معتقد است كھ ھر 

و حتي بیماري صرع، كھ بھ عقیده عموم از حلول شیطان در جسم پدید ; مرضي را علتي طبیعي است
یان نازل میشود، زیرا مردم ھمچنان معتقدند كھ این بیماري از جانب خدا: ((میآید، نیز ھمین گونھ است

طبیبان مردمفریب، كھ براي آن درماني نمیشناختند، خود را در پس . ... از فھم علت آن عاجزند
تخیل با حقیقت بیني ھمراه بود، ; خرافات پنھان میساختند وضع روحي یونان در عصر پریكلس بود

اھمیت خود را از دست نداده  مردم از اساطیر و امور اسرارآمیز بھ ستوه آمده بودند، مذھب ارزش و
در این نھضت، . بود، ولي كوشش در آن بود كھ فھم امور جھاني براساس عقل و منطق استوار باشد

در حقیقت، فلسفھ چنان ; تاثیر سوفسطاییان در آزاد ساختن علم پزشكي كامال مشھود و محسوس است
م، ناچار، با موانع فلسفي نیز چون نیرومندانھ در روشھاي معالجات یوناني تاثیر كرده بود كھ عل

راي بقراط بر آن است كھ فلسفھ در طب جایي ندارد، و اساس كار . مشكالت دیني بھ جنگ برخاست
وي بھ ارزش و اھمیت . پزشكي باید بر مشاھدات دقیق و ثبت حاالت و موارد مخصوص مبتني باشد

  . ربیات خویش پیروي میكندتجارت علمي چنانكھ باید واقف نیست، لكن خود ھمواره از تج

، كھ زماني شھرت بسیار داشت، نمودار خصومت طب بقراطي با فلسفھ ))اخالط اربعھ((عقیده بھ 
  . است

و سالمت كامل وقتي برقرار است ; بدن آدمي مركب است از خون، بلغم، صفرا، و سودا: بقراط گوید
كاھش ھر یك از این اخالط، بیماري و درد  از افزایش یا. كھ این اخالط بھ نسبت صحیح با ھم بیامیزند
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و ھر گاه كھ یكي از آنھا از سھ عنصر دیگر جدا و منفصل شود، باز در مزاج اختالل پدید  ;میآیدپدید 
; م بیشتر یافت، و فقط در قرن گذشتھ از اعتبار افتاداین نظریھ از سایر فرضیات طبي قدیم دوا. میآید

چون . شاید امروز نیز، در نظریات مربوط بھ ھورمونھا و ترشحات غدد ھنوز موجود و باقي باشد
عقیده بر این بود كھ كیفیت تركیب اخالط بھ غذا و آب و ھوا بستگي دارد، و نیز چون در شھرھاي 

رسالھاي () الریا از شایعترین امراض بود، از این روي بقراط یونان سرماخوردگي و ذات الریھ و ما
: در آنجا چنین آمده است. نوشت و رابطھ آنھا را با سالمت بیان داشت)) آب، ھوا، و مسكن((درباره 

انسان میتواند با اعتماد كامل بدن خود را در برابر سرما قرار دھد، بھ شرط آنكھ بعد از غذا و بعد ((
بر .)) براي بدن انسان خوب نیست كھ در معرض سرماي زمستان قرار نگیرد. ... از ورزش نباشد

پزشك علمي واجب است كھ بھ ھر كجا رسد، در چگونگي بادھا و فصول بھ مطالعھ پردازد و آب 
  . انبارھا و جنس خاك را مورد تحقیق قرار دھد و تاثیر این عوامل را در جمعیت آن ناحیھ بسنجد

ظاھرا ضربان نبض در تشخیص امراض دخالت . عیفترین نقطھ طب بقراطي بودتشخیص بیماري، ض
نداشت، میزان تب فقط با لمس كردن بدن بیمار شناختھ میشد، و طبیب مستقیما با گوش خود اصوات 

در مجموعھ بقراطي، آماس غدد بناگوشي، تب نفاس، تب روزانھ، و تب نوبھ سھ یك و . میدانستند
ه است، ولي از آبلھ سرخك، خناق، مخملك، و سیفلیس ذكري نشده، و از چھار یك بدقت وصف شد

در رساالت تنظیم تغذیھ، كھ از پیشگیري امراض سخن . حصبھ نیز بتصریح شرحي نیامده است
میگوید، بر پزشكان واجب شده است كھ از عالیم و آثار قبلي، مراحل اولیھ بیماري را تشخیص دھند 

بقراط سخت مشتاق آن بود كھ مراحل بعدي مرض را از . را قلع و قمع كنندو، قبل از بروز كامل، آن 
آثار اولیھ آن معلوم دارد، و معتقد بود كھ طبیب حاذق باید بھ تجربھ تاثیرات و نتایج حاالت مختلف 

اكثر امراض بھ یك . جسماني را پیش بیني كند و، از نخستین مراحل، سیر بعدي بیماري را دریابد
روزي كھ باید . ي منجر میشوند، و این یا پایان شدت بیماري است، یا خاتمھ حیات بیمارنقطھ بحران

بیماري در آن بھ نقطھ بحراني رسد، با دقتي شبیھ بھ محاسبات فیثاغورسیان پیش بیني میشد و این از 
  . عناصر مشخص نظریھ بقراطي بھ شمار میرفت

در . لب آید و آن را دفع كند، بیمار شفا خواھد یافتاگر در این بحرانھا حرارت بدن بر ماده مھلك غا
این نیروھاي طبیعي از بدن دفاع میكنند و . ھمھ امراض، عامل شفابخش قوه و بنیھ جسماني است

كار طبیب آن است كھ موانع تاثیر این عوامل را تقلیل دھد، یا برطرف ; سالمت آن را باز میستانند
استعمال داروھاي پزشكي بسیار كم است، و بیشتر بھ ھواي از این روي، در طب بقراطي، . سازد

تازه، تركیبات قي آور، شیاف، حقنھ، حجامت، رگزني، ضماد، مرھم، مالش، و آبھاي معدني توسل 
صورت داروھاي یوناني بھ نحوي اطمینانبخش كوچك و مختصر بود، و قسمت عمده آن . میجویند

با حمام تركیبات گوگردي و مالیدن روغن جگر خوك امراض جلدي . انواع مسھالت را شامل میشد
زندگي خود را با اصول بھداشتي موافق سازید تا : ((بقراط چنین توصیھ میكند. دریایي معالجھ میشود

. ھرگز، جز در وقت شیوع امراض مسري، و جز در مورد بروز حوادث، سالمت شما در خطر نیفتد
در .)) وسیلھاي است كھ سالمت شما را بازگشت میدھد اگر بیمار شدید، رعایت وضع غذایي بھترین

زیرا ; اغلب موارد، اگر قواي جسمي بیمار كافي مینمود، پزشكان روزه داشتن را تجویز میكردند
ھر چھ بدنھاي مریض را بیشتر غذا دھند، آسیب و زیان بیشتر بر آنھا وارد ((عقیده بر این بود كھ 

ط یك بار در روز غذا تناول كند، مگر آنكھ معده وي بیش از اندازه انسان باید فق((كال .)) خواھد آمد
و ھمان مقدار نیز بر ; علم تشریح و وظایف االعضا در یونان پیشرفتي بسیار كند داشت.)) تھي باشد

دھلیزھا را  .بوداثر معاینھ امعا و احشاي حیواناتي كھ جھت تفال و تطیر كشتھ میشدند، حاصل آمده 
سوینسیس قبرسي و دیوگنس كرتي درباره دستگاه خون و عروق رساالتي نوشتند، و . توصیف میكند

امپدوكلس عقیده داشت كھ قلب . چنین معلوم است كھ دیوگنس بھ اھمیت نبض وقوف تمام داشتھ است
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از رگھا میگذرد و ) اكسیژن)) (نفس حیات بخش((، و میگفت كھ بدین وسیلھ مركز دستگاه خون است
مجموعھ بقراطي، بھ پیروي از آلكمایون، مغز را مركز فكر و . با خون بھ ھمھ قسمتھاي بدن میرسد

بدان وسیلھ ما فكر میكنیم، میبینیم، میشنویم، و زشت را از زیبا، و نیك را : ((شعور میداند، و میگوید
ھر چند كھ ; جراحي ھنوز از كارھاي غیراختصاصي پزشكان كارآزموده بود.)) باز میشناسیم از بد

در مجموعھ بقراطي، سوراخ كردن استخوان سر . در لشكرھا جراحاني بھ خدمت اشتغال داشتند
وصف شده است، و طریقھ جا انداختن استخوان كتف یا فك از ھر لحاظ، جز استعمال داروھاي 

یكي از الواح نذري معبد آسكلپیوس در آتن صندوقچھ . مطابق است)) جدید((شھاي بیھوشي، با رو
در موزه كوچك . چرمیني را نشان میدھد كھ در آن چندین چاقوي جراحي بھ اشكال مختلف دیده میشود

اپیداوروس، بسیاري از ابزارھاي جراحي قدیم، از قبیل انبرك، میلھ، چاقو، و آالتي كھ براي مشاھده 
این ابزارھا، از لحاظ طرز كاربرد و . ھاي بدن بھ كار میرفتھ، تاكنون محفوظ مانده است حفره درون

ھاي آنجا ظاھرا طریقھ  اصول كلي، بھ وسایل جراحي امروز شباھت كامل دارند، و بعضي از مجسمھ
اطي رسالھ درباره طبیب، كھ در مجموعھ بقر. جا انداختن استخوانھاي لگن خاصره را نمایش میدھد

آمده است، بتفصیل شرح میدھد كھ اطاق عمل را چگونھ باید آماده ساخت و نور طبیعي و مصنوعي 
در این رسالھ، طریقھ پاكیزه ساختن دستھا، چگونگي استعمال ابزارھا، . را بھ چند ترتیب تنظیم كرد

   .نحوه قراردادن بیمار، طرز زخمبندي، وسایر این گونھ امور جز بھ جز بیان شده است

از این عبارات و نظایر آن چنین بر میآید كھ طب یوناني در عصر بقراط، از لحاظ فني و اجتماعي، 
پیش از آن، پزشكان یوناني، چون سوفسطاییان آن زمان و واعظان عصر . پیشرفت بسیار كرده بود

ت خود اما در این ھنگام محلي را براي اقام. ما، بر حسب لزوم از شھري بھ شھري دیگر میرفتند
ھا یا در خانھ بیماران  معالجات یا در این شفاخانھ; اي دایر میكردند))شفاخانھ((انتخاب، و مطب یا 

  . صورت میگرفت

برخي از ; پزشكان زن نیز فراوان بودند، و اغلب بھ درمان بیماریھاي جنسي مقاربتي زنان میپرداختند
دولت كساني را كھ . سر نوشتھاند آنان رساالتي معتبر درباره بھداشت پوست موي بدن و موي

خواستار پیشھ پزشكي بودند آزمایش نمیكرد، ولي الزم بود كھ این گونھ كسان مدتي نزد یكي از اطباي 
حكومتھاي شھرھا طب عمومي را با طب خصوصي آشتي میدادند و . مشھور شاگردي كرده باشند

اجرتي كھ بھ بھترین این گونھ . یگماشتندپزشكان را بھ مباشرت در بھداشت مردم و معالجھ مستمندان م
  . در سال بود) دالر 12000معاددل (پزشكان دولتي، چون دموكدس، داده میشد، دو تالنت 

البتھ در این میان، طبیبان دروغین فراوان بودند، و گروھي بیشمار نیز خود را عالمھ عصر 
در آن روزگار نیز، چون . ر میتوان یافتمیخواندند چنانكھ ھمیشھ و در ھمھ جا از این گونھ كسان بسیا

یونانیان، چون سایر ملتھا، با . ھمیشھ، پیشھ پزشكي از وجود اقلیتي غیر صالح و ریاكار رنج میبرد
ساختن ھزاران نكتھ و مضمون طنزآمیز انتقام خود را از رشك و ریبي كھ نسبت بھ علم پزشكي 

  . ا چنین كردھاندچنانكھ با ازدواج نیز ھمھ ملتھ; داشتند، گرفتند

وي تنھا طبیب . بقراط اخالقیات را با تاكید بسیار در پزشكي دخالت داد و بر شان این پیشھ افزود
ن مقصود بوده است كھ شاید بدا استسوگندنامھ مشھوري كھ بھ او منسوب ; نبود، بلكھ معلم نیز بود

  . وفاداري و صداقت شاگرد را نسبت بھ استاد تضمین كند

  سوگندنامھ بقراط 
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، و بھ ھمھ خدایان سوگند یاد میكنم و آنان را پاناكیا، بھ ھوگیایامن بھ آپولون پزشك، بھ آسكلپیوس، بھ 
استاد خویش را در ; گواه خویش میسازم كھ، تا آنجا كھ بتوانم و آگاه باشم، بدین سوگندنامھ وفادار مانم

ھر گاه كھ بھ مال نیازش افتد، ھر ; را در ھستي خویش شریك سازموي ; این فن با پدر برابر شمارم
و اگر كسب این ھنر را خواستار ; فرزندان وي را برادران خود بدانم; چھ دارم با او در میان گذارم

ھا، و  ھا، آموختھ سوگند یاد میكنم كھ دانستھ. شدند، بي مزد و بدون عقد پیمان، بھ تعلیمشان ھمت گمارم
خویش را از فرزندان خود، فرزندان استاد خود، و شاگردان سوگند خورده دریغ ندارم، اما اندرزھاي 

تا آنجا كھ بتوانم و آگاه باشم، دردھاي بیماران را درمان . كسان دیگر را از این علم چیزي نیاموزم
اگر از من ; خواھم كرد، و ھیچ گاه دانش خود را بھ كارھاي زشت و زیانبخش نخواھم گماشت

داروي . خواھند كھ كسي را زھر دھم، ھرگز چنان نخواھم كرد و این كار را جایز نخواھم دانستب
ھرگز چاقو بھ . سقط جنین بھ زنان نخواھم داد، و پیشھ و زندگي خود را پاك و مقدس خواھم داشت

ق و این كار را بر عھده جراحان حاذ; كار نخواھم برد، حتي اگر كسي را گرفتار سنگ مثانھ ببینم
ھیچ گاه . بھ ھر خانھاي كھ قدم گذارم، قصدم عالج درد بیماران خواھد بود. چیره دست خواھم گذارد

از بدن مردان و زنان، آزادان و بندگان، ناحق سود نخواھم ; كسي را بعمد زیان و آسیب نخواھم رساند
ھاي آگاه شوم كھ ھر گاه طي معالجات خود، یا در ضمن روابطي كھ با دیگران دارم، بر نكت. جست

اینك اگر . پنھان داشتنش واجب باشد، ھرگز آن را فاش نخواھم كرد، و این گونھ نكات را خواھم شمرد
بھ این سوگندنامھ وفادار مانم و پیمان خویش را نشكنم، شایستھ آن توانم بود كھ جاودانھ در بین مردم، 

  . نقض عھد كنم، خالف آن بر من روا بادو اگر ; با ھنر و زندگي خود، شھرت و نیكنامي بھ دست آرم

باید ; بقراط، عالوه بر این، گوید كھ طبیب باید ظاھري آراستھ، و جسم و جامھاي پاكیزه داشتھ باشد
ھمیشھ اعتدال و آرامش خود را نگاه دارد، و رفتارش چنان باشد كھ اعتماد و اطمینان بیماران را بھ 

  : باید; خود جلب كند

ھنگامي كھ بھ اطاقي وارد . ... جز آنچھ ضروري است، چیزي نگوید... ن باشد و سخت مراقب خویشت
میشوید، طرز نشستن، خویشتنداري، وضع لباس، قاطعیت گفتار، كم سخن گفتن، متانت، و آداب 

بر حاالت دروني خویش مسلط باشید، آشفتگي را مانع شوید، و . ... معالجات بالیني را رعایت كنید
بھ شما توصیھ میكنم كھ بر مریضان . كنید كھ ھر چھ را واجب دیدید، در دم انجام دھیدخود را آماده 

گاھي بدون اجر و مزد نیز خدمتي انجام . سخت نگیرید، و استطاعت آنان را در نظر داشتھ باشید
زیرا ھر جا كھ عشق بھ انسان . دھید، و اگر غریب تنگدستي را محتاج خود دیدید، بھ یاریش بكوشید

  . شد، عشق بھ حرفھ نیز ھستبا

زیرا . اگر پزشك، عالوه بر پیشھ خود، فلسفھ نیز فرا گیرد، در این كار بھ عالیترین مقام خواھد رسید
پزشكي یونان نسبت بھ طب و جراحي .)) طبیبي كھ دوستدار حكمت باشد، با یك خدا برابر است((

در . بود مصر، كھ یك ھزار سال بر عصر پدران گوناگون این علم تقدم داشت، پیشرفت اساسي نكرده
ولي، از جھت دیگر، باید طب یونان را ; تخصص، پزشكان مصر از طبیبان یونان پیشرفتھتر بودند

سزاوار مقامي بلند بدانیم، زیرا كھ تا قرن نوزدھم میالدي، نظرا و عمال، اصالح قابل مالحظھاي در 
ي تجربي، تا آخرین كال، علم یوناني، بدون وسایل مشاھده و تدقیق و بدون روشھا. آن صورت نگرفت

در ھمان . حد منتظر و ممكن پیش رفت، و اگر فلسفھ و دین سد راه او نمیشدند، كمال بیشتري مییافت
حال كھ جوانان آتني با شور و شوق تمام بھ تحصیل نجوم و تشریح تطبیقي پرداختھ بودند، قوانین 

رسید، پیشرفت علم را متوقف  جاھالنھ، و شكنجھ و آزاري كھ بر آناكساگوراس و آسپاسیا و سقراط
اینان از جھان بیرون بھ . مشھور سقراط و سوفسطاییان را پیش آورد)) تحول((این وضع . ساخت

جھان درون، و از طبیعیات بھ اخالقیات روي كردند و اندیشھ یوناني را از مسائل مربوط بھ طبیعت و 
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دت یك قرن، علم از پیشرفت باز ایستاد در م. تكامل، بھ سوي اخالق و ماورا الطبیعھ معطوف داشتند
  . و یونان بھ جادوي فلسفھ تسلیم شد
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فصل شانزدھم 
  

  نزاع فلسفھ و دین 

I  - ایدئالیستھا  

عصر پریكلس، از لحاظ تنوع و بي نظمي افكار و از لحاظ مخالفتھایي كھ با جمیع موازین و سنن قدیم 
ولي از نظر كثرت و اعتالي آراي فلسفي، یا از نظر ; پدید آمده بود، بھ دوران ما شباھت بسیار دارد

ھر موضوعي . سدقدرت و حرارتي كھ در مباحثات فلسفي بھ كار میرفت، ھیچ دوراني بدان پایھ نمیر
كھ امروز موجب تھییج مردمان گردد، در آتن قدیم نیز جوش و خروش برپا میكرد، و چنان آزادي و 

بسیاري از شھرھا، . شور و شوقي در كار بود كھ ھمھ یونانیان جز جوانان بھ وحشت افتاده بودند
این گونھ ) ((ل آتنایوسبھ قو(زیرا ; خصوصا اسپارت، مردم را از بحث در مسائل فلسفي مانع میشدند

فلسفھ افكار و )) لذات((ولي، در عصر پریكلس، .)) مناقشات موجب حقد و نزاع و جدال بیھوده است
دولتمندان یونان، چون فرانسویان عصر ; تخیالت دانشوران و روشنفكران را تسخیر كرده بود

فان در شھرھا انگشتنما فیلسو. ھاي خود مجالس بحث و مناظره برپا میداشتند روشنگري، در خانھ
بودند، و بحث و جدل آنان، چون پیروزیھاي مسابقات اولمپي، با ھلھلھ و غوغاي فراوان تحسین و 

جنگ شمشیر بر جنگ الفاظ افزوده شد، ھیجانات فكري مردم  432ھنگامي كھ در سال . تمجید میشد
این تب سوزان . ره نابود ساختآتن بھ تب گرمي مبدل شد كھ اعتدال و رزانت اندیشھ و داوري را یكس

حتي ; پس از شھادت سقراط چندي فرو نشست، یا از آتن بھ سایر مراكز حیات یونان راه جست
افالطون كھ دوران بحراني آن را دیده بود، پس از شصت سال، از این وضع تازه خستھ و فرسوده 

فرا رسیدن نھضت علمي و تا . شد، و ثبات تصرفناپذیر و استقرار فكري مصریان را آرزو میكرد
  . ادبي رنسانس، در ھیچ عصري چنین شور و شوقي در بیان عقاید و نقد آرا پدید نیامد

ھر چند كھ افالطون ھمھ افكار فلسفي را بآساني محكوم و ; پارمنیدس چون نسب ھگل بھ كانت بود
م،  ق 450در سال . دمردود میساخت، ھرگز از تكریم و بزرگداشت پدر مابعدالطبیعي خود باز نایستا

در شھر كوچك الئا كھ بر سواحل غربي ایتالیا قرار داشت، فلسفھاي آغاز شد كھ، درطي ھر یك از 
و )) بود((مسئلھ اسرارآمیز معرفت، مسئلھ تمییز بین  .میجنگید قرون بعد، سرسختانھ با ماده گرایي

، و فرق میان حقیقت نامرئي و مرئي غیرحقیقي، ھمھ، در دیگ افكار اروپاییان ریختھ شد تا ))نمود((
در طول تاریخ یونان و در سراسر قرون وسطي گاھاندك اندك و گاه با شدت بیشتر بجوشد و سرانجام 

  . انفجار رسد و تحولي در فلسفھ پدید آرد با افكاركانت غلیان آن بھ حد

  . ھمچنانكھ ھیوم موجب بیداري كانت شد، گزنوفون نیز پارمنیدس را بھ تحصیل فلسفھ برانگیخت

كسنوفانس میگفت كھ خدایان اساطیري جز افسانھ نیستند، و فقط یك حقیقت موجود است كھ ھم جھان و 
یدار ساخت، و شاید پارمنیدس نیز یكي از آن جملھ عقاید كسنوفانس افكار بسیاري را ب. ھم خداست

  . بود
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پارمنیدس از فیثاغورسیان نیز تعلیم گرفت واز شوقي كھ آنان بھ نجوم داشتند بھره برد، ولي خود را 
وي از . در میان ستارگان گم نكرد و، چون اكثر فالسفھ یونان، بھ مسائل معاشي و سیاسي پرداخت

این قانون نامھ چنان مورد پسند واقع شد كھ از آن پس ; ون نامھاي تدوین كندجانب الئا مامور شد كھ قان
پارمنیدس گویا در طي زندگي . حكام و قضات الئا ناچار بودند كھ در ھر مورد بر حسب آن حكم كنند

پرمشغلھ خود فرصتي بھ دست آورده و منظومھاي فلسفي بھ نام در باب طبیعت نوشتھ است كھ اكنون 
این مقدار اندك كافي است كھ ما بر اینكھ وي نثر ننوشتھ است ; ت بیت آن باقي استیكصد و شص
ھاي بھ او وحي كرده است  شاعر این منظومھ شوخ طبعانھ چشمكي زده، میگوید االه. تاسف بخوریم

حركت و تغییر و تكامل حقیقت ندارند و از توھمات حواس سطحي و ; موجودات ھمھ یكي ھستند: كھ
در زیر این ظواھر، وحدتي ثابت، متجانس، تقسیمناپذیر، باقي، و ; خطاكار ما ھستندمتناقض و 

ھمھ چیز در : ھراكلیتوس میگفت. بیحركت وجود دارد كھ ھستي واحد، حقیقت یگانھ، و خداي یكتاست
وي نیز، چون گزنوفون، گاه . ھمھ چیز یكي است و ھیچ تغییر نمیكند: پارمنیدس میگوید. تغییر است

گاه نیز با چشم خیال بھ ; ین یگانھاي كھ جھان است سخن میگوید و آن را محدود و كروي میدانداز ا
بودن و اندیشیدن، ھر دو یك : ((جھان مینگرد و ھستي را با فكر یكي میشمارد و چنین میسراید

از و آغ. گویي مقصودش آن است كھ براي ما وجود اشیا بستھ بھ میزان آگاھي ماست بر آنھا)) ;چیزند
حقیقت انجامي ندارد، ; انجام، تولد و مرگ، كون و فساد، اینھا ھمھ بر صور و اشكال تعلق میگیرند

حركت نیز حقیقتي ندارد، زیرا شیئي كھ حركت میكند ; شدن در كار او نیست، و وجود مطلق است
اي تھي، چنین بھ نظر میرسد كھ از محل خود بھ محل دیگري كھ تھي است انتقال مییابد، ولي فض

و آن یگانھ ھمھ گوشھ و كنار جھان را پر ; یعني خال محض، وجود ندارد، و عدم وجود نمیتواند داشت
   .استكرده است و تا ابد ساكن و ثابت 

چنین بھ نظر میآید ; ا بردباري شنیده و تحمل كرده باشندنباید توقع داشت كھ مردم ھمھ این سخنان را ب
زنون الئایي از . كھ سكون پارمنیدسي مورد ھزاران حملھ و اعتراض ماورا الطبیعي قرار گرفت

اھمیت وي در آن است كھ میكوشید ثابت كند كھ كثرت و حركت، الاقل ; پیروان ھوشمند پارمنیدس بود
زنون، براي آنكھ در . رممكن است كھ یگانھ ساكن پارمنیدساز لحاظ نظري، بھ ھمان میزان غی

گمراھي ورزشي كرده و در دوران شباب خود را مشغول داشتھ باشد، كتابي حاوي تعدادي پارادوكس 
انتشار داد كھ از ھمھ آن فقط نھ گفتار بھ دست ما رسیده است، و ما نقل سھ گفتار را از آن جملھ بسنده 

كھ در  Bبرود، باید اول بھ نقطھ  Aبراي آنكھ جسمي از نقطھاي بھ نقطھ : فتاول زنون میگ: میدانیم
كھ در میان  Cبرسد، باید اول بھ نقطھ  Bو براي آنكھ بھ نطقھ ; است برسد Aمیان مسیر او بھ نقطھ 

ھاي بینھایت،  و چون براي طي این فاصلھ; است برسد و بدین ترتیب، تا بینھایت Bمسیر او بھ نقطھ 
دوم . بینھایت الزم است، پس حركت یك شي از ھر جا بھ جاي دیگر در زمان محدود محال استزمان 

بنابر برھان دوم، كھ صورت دیگري است از برھان اول، اخیلس تیزپاي ھرگز بھ پاي سنگ پشت 
زیرا ھر بار كھ وي بھ محلي كھ قبال سنگ پشت در آن قرار داشتھ برسد، سنگ ; كندرو نخواھد رسید

; سوم تیري كھ پرتاب شده است، در حقیقت ساكن است. ر آن لحظھ از آن نقطھ گذشتھ استپشت د
و ; زیرا، در ھر لحظھاي از پرواز خود فقط در یك نقطھ فضا قرار دارد، یعني بدون حركت است

 .است حركت آن، ھر چند كھ از لحاظ حواس واقعیت دارد، از لحاظ منطق و متافیزیك غیرحقیقي
، و شاید ھمراه پارمنیدس، بھ آتن آمد و آن شھر را، كھ مستعد جنب و جوش 450زنون در حدود سال 

زیرا وي میتوانست با قدرت بیان خود ھر گونھ نظر فلسفي را بھ نتایجي سخیف و ; بود، برانگیخت
ھر چھ ھر كس این خرمگس معركھ قبل از سقراط : تیمون فیلوسي چنین میگفت. یل كندغیرمعقول تبد

پدر ) بھ مفھوم نسبي و خاصي كھ ناچار، بر اثر بیخبري از گذشتھ، باید بھ این گونھ عبارات بدھیم(
  . منطق بود، چنانكھ پارمنیدس نیز براي اروپاییان پدر متافیزیك بھ شمار میرود
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دیالكتیكي زنون خرده میگرفت، خود با چنان شور و شوقي از آن تقلید میكرد كھ سقراط، كھ بر روش 
زنون در سوفسطاییان شكاك بشدت تاثیر كرد، و . مردم آتن، براي آسایش فكر خود، او را كشتند

زنون در . سرانجام، ھمین شكاكیت زنون بود كھ اساس فلسفھ پورھون و كارنئادس را تشكیل داد
شده بود، شكوه میكرد كھ فیلسوفان )) مردي حكیم و دانشمندي بزرگ((امي كھ دوران پیري، ھنگ

رفتاري كھ در پایان عمر پیش گرفت بیشتر . الفھاي فلسفي دوران جوانیش را بھ جد حمل كردھاند
; زیرا در توطئھاي كھ براي خلع نئارخس، جبار الئا، ترتیب یافتھ بود شركت جست; موجب مرگش شد
. كھ در این كار شكست خورد و گرفتار شد، و پس از شكنجھ بسیار بھ قتل رسید ولي دیري نگذشت

ھا را تحمل كرد كھ گویي میخواست در اندك زماني نام خود را با فلسفھ  وي چنان دلیرانھ شكنجھ
  . رواقي پیوند دھد

II - ماده گرایان  

پارمنیدس از یك سو، با انكار حركت و تغییر، در برابر ماورا الطبیعھ روان و متغیر ھراكلیتوس قیام 
. كرد، و از سوي دیگر، عقیده او بھ یك گرایي با نظریھ اتمي فیثاغورسیان متاخر بھ مخالفت برخاست

ا از اعداد، یعني از زیرا پیروان فیثاغورس نظریھ عددي مقتداي خود را تكمیل كردند و گفتند كھ اشی
ھمھ امور بھ ((و وقتي كھ فیلوالئوس تبي بر این گفتھ افزود كھ . واحدھاي تقسیمناپذیر، تشكیل میشود

، ھمھ مقدمات براي پیدایش مكتب اتمي در فلسفھ یونان ))حكم ضرورت و با ھماھنگي واقع میشوند
  . آماده شد

ممكن است كھ . زد زنون بھ تحصیل علوم پرداخت، لئوكیپوس ملطي بھ الئا آمد و ن435در حدود سال 
وي در اینجا از نظریھ عددي و اتمي فیثاغورسیان آگاھي یافتھ باشد، زیرا زنون در برخي از 

لئوكیپوس عاقبت در آبدرا، كھ یكي از . ظریفترین پارادوكسھاي خود بھ این نظریھ كثرت نظر دارد
از تعلیمات مستقیم او فقط یك قطعھ كوچك باقي مانده . زیدمستعمرات آباد یونیا در تراكیا بود، اقامت گ

.)) و ھر چیز بر اثر علتي و بھ حكم ضرورتي واقع میشود; ھیچ امري بي دلیل روي نمیدھد: ((است
شاید براي پاسخ گفتن بھ زنون و پارمنیدس بود كھ لئوكیپوس نظریھ خال یا فضاي تھي را تكمیل كرد 

ق، حركت را، چنانكھ عمال و حسا حقیقت داشت، نظرا نیز امكانپذیر و امید داشت كھ از این طری
. جھان از اتم و فضاي تھي ساختھ شده، ھیچ چیز دیگر در آن دخالت ندارد: لئوكیپوس میگفت. نماید

. ، در گردش دوراني خود، بھ میدھند، و اجزاي مشابھ و ھمجنس بھ یكدیگر میپیوندند)اتمھا(این ذرات 
  . ران بدین سان پدید آمدھاندھا و اخت سیاره

  . ھمھ چیز، حتي روح انساني، از اتم تشكیل یافتھ است

ذیمقراطیس یا شاگرد لئوكیپوس بوده یا در تكمیل نظریھ اتمي و تبدیل آن بھ دستگاه كامل فلسفھ مادي 
گویند كھ ذیمقراطیس ; پدر ذیمقراطیس در آبدرا صاحب مال و مقام بود. با وي شركت داشتھ است

از وي بھ ارث برد و قسمت عمده آن را در سیر و سیاحت بھ ) دالر 000،600معادل (یكصد تالنت 
بنابر روایاتي چند، كھ صحت آن تایید نشده است، وي بھ مصر و حبشھ و بابل و . مصرف رساند

من در میان معاصران خود بھ اغلب نقاط جھان، در پي : ((وي گوید. ایران و ھند سفر كرد
ین چیزھا، سفر كردھام و اكثر اقلیمھا و كشورھا را دیدھام و سخنان بیشتر متفكران را دوردستتر

وي در شھر تب، كھ از بالد بئوسي بود، اقامت گزید و چندان در آنجا بماند كھ بر نظریھ  .))شنیدھام
ھنگامي كھ دارایي خویش را یكسره بھ پایان رساند، . و عددي فیلوالئوس وقوف تمام یافت اتمي

اگر : ((وي میگفت. فیلسوف شد، زندگي ساده و محقري در پیش گرفت، و بھ تحقیق و تفكر پرداخت
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.)) كشف كنم، بھتر از آن است كھ تخت شاھي ایران را بھ دست آورم) در ھندسھ(تنھا یك برھان 
وي مكتبي بنیاد ننھاد، و در آتن . اطیس مردي فروتن بود، زیرا از جدل و بحث دوري میجستذیمقر

دیوجانس الئرتیوس صورت مفصلي از . ساكن شد، بي آنكھ خود را بھ ھیچ یك از فالسفھ آنجا بشناساند
كتب وي در ریاضیات، طبیعیات، نجوم، دریانوردي، جغرافیا، علم تشریح، وظایف االعضا، 

او را در ھمھ  تراسولوس. ناسي، روانپزشكي، طب، فلسفھ، موسیقي، و ھنر بھ دست میدھدروانش
. لقب داده بودند)) حكمت((و بسیاري از معاصرانش بھ وي ; ابواب علم و فلسفھ صاحبنظر میدانست

و شیوه بیانش، چون افالطون، عالي و ستودني ; ھاي وي، چون ارسطو، وسعت داشت ھدامنھ دانست
فرانسیس بیكن، دریكي از لحظاتي كھ عناد خود را بھ یك سود نھاده، او را بزرگترین فیلسوف . بود

  . دوران باستان خوانده است

براي مقاصد : ((یگویدذیمقراطیس نیز، چون پارمنیدس، فلسفھ خود را با نقد حواس آغاز میكند و م
عملي میتوان بھ حواس اعتماد كرد، ولي چون بھ تجزیھ و تحلیل دریافتھاي حسي خود آغاز كنیم، 

میبینیم كھ رنگ، حرارت، طعم، بوي، شیریني، تلخي، و صورت را، كھ ھمھ را حواس ما بھ جھان 
در اشیاي )) كیفیات ثانوي((این . خارج داده است، یك بھ یك و طبقھ بھ طبقھ از آن منتزع میسازیم

اگر گوش در جھان نباشد، از . خارجي نیست، بلكھ در خود ما یا در مجموعھ اعمال ادراكي ماست
قرارداد . ((ریختن درختان جنگلھا صدایي پدید دریا، ھر چھ خشمگین باشند، خروشي بر نمیآورند

اما در حقیقت، جز اتم . رده استاست كھ تلخ را تلخ، شیرین را شیرین، گرم را گرم، و سرد را سرد ك
از این روي، معلومات و آرایي كھ از راه حواس بر ما حاصل .)) و فضاي تھي در جھان چیزي نیست

حقیقت در . ما واقعا ھیچ نمیدانیم. ((میشود مبھم است، و معرفت حقیقي از تحقیق و تفكر پدید میآید
، و آنچھ دریافت میكنیم تغییراتي است كھ در بدن ھیچ چیز را بھ یقین نمیدانیم. ... اعماق مدفون است

سبب ھمھ احساسھاي ما اتمھایي .)) ما، بر اثر عواملي كھ از خارج با آن برخورد میكنند، پدید میآید
ھمھ حواس، اشكال . ھستند كھ از اشیاي خارجي رھا میشوند و بر اندامھاي حسي ما فرود میآیند

  . مختلف حس المسھاند

ھمگي بھ سوي پایین ; را پدید آوردھاند، از لحاظ شكل و اندازه و وزن، یكسان نیستند ذراتي كھ جھان
میل دارند، در نتیجھ، حركتي دوراني در آنھا ایجاد میگردد، كھ بدان سبب ذرات مشابھ و ھمجنس با 

و عقل محیطي این ذرات را رھبري نمیكند، . ھم تركیب میشوند و سیارات و اختران را پدید میآورند
بلكھ ضرورت یعني فعالیت طبیعي عللي ; امپدوكلسي دخالت ندارد)) كین((و )) مھر((در تنظیم آنھا 

صدفھ و اتفاق، افسانھاي است كھ ; صدفھ و اتفاق در كار نیست. كھ در ذات آنھاست بر ھمھ حاكم است
پدید نمیآید، ھیچ  ھیچ ماده نو; كمیت ماده ھرگز تغییر نمیكند. ما براي پوشاندن جھل خویش ساختھایم

اما صورت اشیا از شمارش بیرون . چیز نابود نمیگردد، بلكھ فقط تركیب این ذرات دگرگونھ میشود
باشد، در جریاني بي پایان، پي در پي بھ وجود )) نامحدود((حتي جھانھایي كھ تعدادشان شاید ; است

در وجود آدمي، ھمھ . آمدھاندموجودات آلي در اصل از زمین مرطوب پدید . میآیند و معدوم میشوند
چیز از این ذرات ساختھ شده، و روح نیز از ذراتي خرد و نرم و گرد، چون ذرات آتش، تشكیل یافتھ 

; ذھن، روح، حرارت حیاتبخش و مبدا حیات، جملھ یك چیزند و خاص انسان و حیوان نیستند. است
یشھ میكنیم، در ھمھ اعضاي بدن انسان و ذرات ذھني كھ ما با آن اند. بلكھ در سراسر جھان پراكندھاند

   .استسایر حیوانات منتشر 

مرد . اما این ذرات لطیف، كھ روح را تشكیل دادھاند، شریفترین و شگفت انگیزترین جز پیكر انسانند
و ; خود را از قید شھوات، خرافات، و ترس آزاد میسازد; میدھد خردمند فكر خود را پرورش

سعادت از جھان خارج حاصل . بزرگترین سعادت و شادماني زندگي را در تفكر و ادراك میداند
دانش و .)) ((ھاي شادماني خویش را در درون خود بیابد خو كند كھ سرچشمھ((آدمي باید ; نمیشود
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شادماني گاه ھست و گاه .)) بر وسعت دامنھ دانش ما رجحان نداردفرھنگ برتر از دارایي و ثروتي 
انسان میتواند با ایجاد آرامش و .)) لذات حسي و جسمي، در زماني بس كوتاه نابود میشوند((نیست، و 

، و حفظ نظم و تناسب معین در زندگي ))رعایت اعتدال((، ))سرخوشي((، ))صفاي روحي((
ما میتوانیم حیوانات را نیز سرمشق خود قرار . ي خود فراھم سازدخرسندي و رضایت پایدارتري برا

اما .)) از عنكبوت بافندگي، از گنجشك خانھ ساختن، و از بلبل و قو نغمھ سرایي بیاموزیم((دھیم 
و قدرت اخالقي و روحي، فضیلت انسان ; نیروي جسمي فقط براي حیوانات باربر شایستھ است((

طیس، چون بدعتگزاران انگلستان عصر ویكتوریا، بر متافیزیك از این روي، ذیمقرا.)) است
  . آشوبانگیز خود، اخالقیات خوش ظاھري بنا میكند

و باید كھ انگیزه آن نفس ; كار خیر باید از روي اعتقاد و رضاي باطن صورت گیرد، نھ بر اثر جبر((
س خویش بیشتر شرمنده باشد تا آدمي باید از زشتكاري خود پیش نف. ... كار خیر باشد، نھ امید پاداش

وي یكصد و نھ سال، و بھ قولي فقط نود سال، عمر كرد، و بدین سان صحت .)) نزد ھمھ جھانیان
ھنگامي كھ : دیوجانس الئرتیوس گوید. عقاید خود را آشكار كرد و نصایح خویش را تحقق بخشید

مان آبدرا برخواند، آن شھر ذیمقراطیس مھمترین اثر خود، یعني كتاب جھان بزرگ را در پیش مرد
ذیمقراطیس، در جواب . ولي شاید آبدرا قیمت پول خود را پایین برده بود; یكصد تالنت بھ او جایزه داد

كسي كھ از وي علت دیر زیستنش را پرسیده بود، گفت كھ ھر روز عسل میخورم و تن خویش را با 
روز خوراك خویش را تقلیل داد، و بر  عاقبت، در پایان عمري دراز، روز بھ. روغن زیتون میشویم

  : دیوجانس میگوید. آن سر بود كھ رفتھ رفتھ بر اثر امساك در غذا خود را بھ ھالكت رساند

خواھرش زاري میكرد كھ وي در ایام جشن . وي بھ آخرین حد پیري رسیده و نزدیك مرگ بود
دارد باز ) دمتر(درخواھد گذشت، و این واقعھ او را از اجراي وظایفي كھ نسبت بھ االھھ  تسموفوریا

از این روي، ذیمقراطیس بھ خواھر خود گفت كھ غم نداشتھ باشد، و فقط ھر روز چند . خواھد داشت
ذیمقراطیس آنچھ را خواھرش میآورد بر سوراخ بیني . بھ او برساند) یا مقدارس عسل(قرص نان گرم 

ولي چون سھ روزه جشن بھ آخر ; خود مینھاد، و بدین طریق تا پایان جشن خود را زنده نگاه داشت
عمر  بھ قول ھیپارخوس، وي در این ھنگام نود و نھ سال; رسید، بدون درد و رنج، قالب تھي كرد

  . كرده بود

ذیمقراطیس . در تشییع جنازه او ھمھ مردم شھر شركت جستند و تیمون آتني بھ ستایش او برخاست
ھیچ مكتبي بنا ننھاد، ولي مشھورترین فرضیات علمي را پدید آورد و فلسفھاي ساخت كھ ھمھ 

است و در ھر نسلي  ھاي فلسفي جھان بھ رد آن پرداختند، ولي از ھمھ آنھا بیشتر دوام آورده دستگاه
  . دوباره ظاھر میشود

III  - امپدوكلس  

; آن یك ھمھ چیز را تفسیر میكند، جز جھان. ایدئالیسم حواس را ناچیز میشمارد، و ماتریالیسم روح را
، الزم بود كھ اصلي ))نیمھ حقایق((براي آمیختن این . و این یك بر ھمھ چیز توجھ دارد، جز بھ حیات

آناكساگوراس این . شود تا بتواند بین ساخت و نمو و بین اشیا و فكر میانجي شودزنده و متحرك یافت 
نھفتھ میدانست و امپدوكلس آن را در نیروھایي كھ موجب تحول و انقالب )) عقل جھاني((عامل را در 

  . میشوند جستجو میكرد
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اني دولتمند بودند، و پدر و مادرش مردم. این لئوناردوي آكراگاسي در سال جنگ ماراتون بھ دنیا آمد
  . چنان بھ مسابقات اسبدواني شوق داشتند كھ در خانھشان براي فلسفھ امید و مجال خودنمایي نبود

امپدوكلس یكچند نزد حكماي فیثاغورسي بھ تحصیل پرداخت، ولي ھنگامي كھ رشد فكري یافت، 
وي بھ عقیده تناسخ ارواح سخت . پارھاي از عقاید سري آنان را فاش ساخت و از آن جمع رانده شد

در روزگاران پیش، وقتي جوانكي بوده، بعد ((دلبستگي یافت و با شور و شوق شاعرانھ گفت كھ خود 
دوشیزھاي شده، سپس بھ صورت بوتھاي پرگل درآمده، آنگاه پرندھاي گشتھ، و بار دیگر تغییر 

امپدوكلس .)) صورت داده، بھ شكل یك ماھي، در خاموشي اعماق دریا بھ شناگري پرداختھ است
زیرا مگر این حیوانات خود ; گوشتخواري را مذموم میدانست، و آن را نوعي آدمخواري میشمرد

اما، بھ علت ناپاكي ; انسان نبودھاند وي معتقد بود كھ ھمھ آدمیان زماني از خدایان بودھاندروزگاري 
میگفت كھ در روح خویش، بي ; و ارتكاب اعمال ناشایست، مقام آسماني خویش را از دست دادھاند

كرده، من از جاللي عظیم و سعادتي بیحد سقوط . ((گمان، آثاري از الوھیت قبل از تولد احساس میكند
امپدوكلس، كھ بر آسماني بودن اصل .)) و اكنون با موجودات فاني بر روي این زمین سرگردان شدھام

وي خود . خویش یقین داشت، كفش طال برپا میكرد، جامھ ارغواني میپوشید، و تاج گل بر سر مینھاد
نش از خدا بودن با فروتني بھ ھم میھنان خویش میگفت كھ آپولون دوستدار اوست، و فقط نزد دوستا

بھ سحر و جادو میپرداخت، و ; او مدعي بود كھ نیروھاي فوق طبیعي دارد. خود سخن میگفت
میگفت با سحر . میكوشید كھ با این گونھ اعمال اسرار سرنوشت انساني را از جھان دیگر باز ستاند

دم آن دیار بھ گفتھ كالم خویش بیماران را شفا میبخشم، و جمع كثیري را نیز شفا بخشید، چنانكھ مر
امپدوكلس در حقیقت پزشكي دانشمند بود، در این علم آراي بسیار بھ . وي نیمھ اعتقادي حاصل كردند

وي در سخنراني نیز توانایي تمام . میان آورد، و در روانشناسي و روانپزشكي ماھر و صاحبنظر بود
كرد، و گورگیاس، كھ این )) راعاخت((از قراري كھ ارسطو میگوید، اصول علم بالغت را او . داشت

امپدوكلس مھندسي بود كھ براي بود كھ، گرچھ . علم را چون كاالیي در آتن میفروخت، شاگرد وي بود
خود از اشراف بھ شمار میرفت، بھ رھبري شورشي كھ بر ضد اشرافیت محدود و كوتاه بین پدید آمده 

  . اسي معتدلي برقرار ساختبود برخاست، از فرمانروایي مطلق امتناع كرد، و دموكر

امپدوكلس شاعر نیز بود، و دو منظومھاي كھ بھ نام در باب طبیعت و در باب تطھیرات از او برجاي 
مانده چنان استادانھ بھ نظم درآمده است كھ ارسطو و سیسرون وي را در شمار شعراي بزرگ قرار 

ھنگامي كھ : ((جانس الئرتیوس گویددیو. دادند، و لوكرتیوس با تقلید آثار وي بھ تكریمش پرداخت
و نام ھیچ كس چون نام ; امپدوكلس بھ مسابقات اولمپي میرفت، ھمھ نظرھا بھ سوي وي معطوف میشد

  . خالصھ كالم، شاید وي یكي از خدایان بود.)) او بر زبانھا جاري نبود

اقص بھ فلسفھ وي بیت برجا مانده، و در ضمن آن اشاراتي كوتاه و ن 475از اشعار امپدوكلس فقط 
با عقیده پارمنیدس، كھ ; ھا حكمتي میدید وي از فالسفھ التقاطي بود، و در ھر یك از فلسفھ. رفتھ است

)) راه دریافت((و ھر یك از حواس را ; ارزش ادراكات حسي را یكسره انكار میكرد، موافق نبود
; آنھا بھ مسامات حسي پدید میآیدبھ عقیده او، احساس، از جدا شدن ذرات از اشیا و رسیدن . میدانست

چون زمین مانع رسیدن اشعھ خورشید ; بنابراین، نور تا از خورشید بھ ما برسد، مدتي وقت میگیرد
، آتش، آب، و )باد(ھوا : ھمھ موجودات جھان از چھار عنصر تركیب یافتھاند; گردد، شب پیدا میشود

تركیب و ; ذب و دفع، یا عشق و بیزاريج: و در این عناصر، دو نیروي اساسي كارگر است; خاك
اگر عشق یا میل ; تجزیھ دایمي این عناصر بر اثر عوامل فوق، جھان اشیا و تاریخ را بھ وجود میآورد
ھمچنانكھ عقیده ; تركیب غلبھ یابد، ماده بھ گیاه مبدل میشود و موجودات آلي بھ سیر تكاملي رو مینھند

كي میداند، بین دو جنس یا دو نوع نیز در طبیعت چندان فرقي تناسخ ارواح سرگذشت ھمھ روانھا را ی
; ))موي بدن انسان و حیوان، برگھاي درختان، بالھاي پرندگان و ماھیان، ھمھ یك چیزند((مثال : نیست
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از این ; آنھا را بھ یكدیگر میپیوندد)) عشق((و ; ھمھ انواع اعضا و اشكال را طبیعت بھ وجود میآورد
داتي غریب و شگفتانگیز پدید میآیند كھ چون با محیط خود سازگار نیستند، نابود پیوند، گاه موجو

; و گاه مخلوقاتي پیدا میشوند كھ توانایي ادامھ بقا، توالد و تناسل، و سازش با محیط را دارند; میشوند
و در یك در آغاز امر، جنس نر و ماده ھر د; ھمھ اشكال عالیتر از تكامل اشكال پستتر بھ وجود میآیند

در  ;بپیونددجسم قرار دارند، سپس از ھم جدا میشوند، و ھر یك اشتیاق آن دارد كھ باز بھ آن دیگري 
روي تجزیھ و ، یا نی))بیزاري((مقابل این جریان تطور و تكامل، عمل تجزیھ قرار دارد كھ در آن 

اندك اندك، موجودات آلي و نباتات ; ساختھ است فرو میریزد)) عشق((انحالل، بناي پیچیدھاي را كھ 
بھ صورتھاي ابتداییتر بازگشت میكنند، و سرانجام دوباره در ھم میآمیزند و بھ تودھاي بیشكل تبدیل 

و تحلیل در ھمھ اجزا و نیز در  این دو عمل تناوبي یعني جریان تطور و تكامل، و عمل تجزیھ; میشوند
دو نیروي تركیب و تجزیھ، عشق و بیزاري، خیر وشر، با یكدیگر در جنگ و ; كل، تا ابد ادامھ دارد

فلسفھ . ستیزند، و در آھنگ موزون وسیع و كیھاني، مرگ و زندگي با یكدیگر توازن و تعادل مییابند
  . ھربرت سپنسر تا این حد قدیم و كھنسال است

ھاي امپدوكلس، بین حقیقت و مجاز یا  این جریان، مقام و موقعیت خدا معلوم نیست، زیرا در گفتھدر 
وي گاھي خدا را با عالم موجودات، و گاه با جان ھمھ جانھا . فلسفھ و شعر بدشواري میتوان فرق نھاد

قھ اصلي و اساسي ولي خوب میداند كھ ما ھرگز نمیتوانیم از نیروي خال; یا عقل ھمھ عقلھا یكي میداند
خدا را نمیتوان چنان نزدیك آورد كھ با چشم دیده، و با دست گرفتھ . ((تصوري صحیح حاصل كنیم

و نیز دو بازوي ; زیرا كھ وي، چون آدمیان، سري ندارد كھ بر اندامھاي جسماني وصل باشد... شود، 
نھ، خدا تنھا ; پوشیده از مو نداردپا ندارد، زانو ندارد، اندام ; ھایش آویختھ نیست شاخھ دار از شانھ

امپدوكلس .)) ھاي برق آسا در سراسر عالم میدرخشد عقل مقدس و بیانناپذیر، كھ با اندیشھ; عقل است
  :این سخن را بھ اندرزي كھ از حكمت و فرسودگي پیري خبر میدھد میكشاند و میگوید

دردھایي كھ در آنھا فرود میآید و ; دندنیروھایي كھ در اندامھاي انساني جاي گرفتھاند ناتوان و محدو
عمري كھ در مرگ نصیب آدمیان میشود و در آن رنج میبرند . لبھ اندیشھ را كند میكند نیز بسیار است

و آنچھ تصور میكنند كھ ; آنگاه كھ زاییده شدند، چون دود در ھوا محو میشوند. سخت كوتاه است
ان، در وقت سرگرداني در جھان، بر روي آن سكندري میدانند، ھمان اندك چیزي است كھ ھر یك از آن

  . اما جملگي الف میزنند كھ ھمھ چیز را دریافتھاند. خوردھاند

نمیدانند آن چیز كھ ھست، بھ ھیچ چشمي دیده و بھ ھیچ گوشي شنیده نمیشود، و ! احمقان مغرور
  . اندیشھ بشري نیز قادر بھ درك آن نیست

خویش، بھ وجھي مشخصتر، واعظ و پیامبر شد، بھ نظریھ تجسد امپدوكلس در آخرین سالھاي عمر 
ارواح دلبستگي جست، و از ھمنوعان خود خواست كھ خویش را از گناھي كھ موجب اخراج آدمیان 

ھمچون بودا و فیثاغورس و شوپنھاور، مردمان را از زناشویي . از آسمان گشتھ است پاك سازند
آتنیان سیراكوز را  415ھنگامي كھ در سال . حذر میداردكردن، فرزند آوردن، و باقال خوردن بر

از این روي، آكراگاس ; محاصره كردند، امپدوكلس بغایت كوشید كھ پایداري آن شھر را نیرو بخشد
را كھ با خصومتي سخت خویشاوندانھ بھ سیراكوز كینھ میورزید، آزرده و ) شھر دیگر سیسیل(

امپدوكلس : الئرتیوس از قول ھیپوبوتوس چنین گوید امپدوكلس، پس از دیوجانس. خشمگین ساخت
سپس از مجلس سوري كھ بدان جھت برپا شده بود ; زني بیمار را كھ مرگش یقین بود شفا بخشید

ھا، وي خود را در دھانھ آتشین كوه  بنابر بعضي از افسانھ. برخاست و رفت، و دیگر كسي او را ندید
برجاي نھد، جھان را ترك گوید و بدین سان خدا بودن خود را  اتنا افكند تا، بي آنكھ اثري از خویش
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ولي عنصر آتش بھ وي خیانت ورزید و كفش برنجي او را بیرون انداخت تا نشانھ سنگین . مدلل سازد
  . آدمیزاد بودنش را بر دھانھ آتشفشان باقي گذارد

IV -  سوفسطاییان  

قبل از سقراط ھیچ یك از فالسفھ یونان بھ این شھر كساني كھ آتن را یونان میدانند در اشتباھند، زیرا 
آنچھ بر سقراط و آناكساگوراس . تعلق نداشتھ است، و بعد از سقراط نیز فقط افالطون از آنجا برخاست

زیرا در آن نواحي، ; روي داد، نشان میدھد كھ ارتجاع مذھبي در آتن شدیدتر از مستعمرات بوده است
اگر طبقھاي از بازرگانان كشورھاي مختلف در . را از میان برده بوددوري جغرافیایي برخي از سنن 

آتن رشد نیافتھ بود و سوفسطاییان بدانجا روي ننھاده بودند، شاید این شھر تا حد بالھت با فرھنگ و 
  . آزادي عقیده مخالفت میكرد

فزوني كھ بھ ھا صورت میگرفت، و نیاز روزا بحثھایي كھ در شورا میشد، محاكماتي كھ در دادگاه
تفكر منطقي و سخنگویي واضح و مقنع پدید آمده بود، با ثروت و كنجكاوي اجتماع مجلل دست بھ 

بدان ; دست ھم داده، احتیاجي در آتن بھ وجود آوردند كھ قبل از عصر پریكلس از آن خبري نبود
در آغاز براي . سبب، مردم بھ تحصیالت عالي در علم و ادب و سخنوري و فلسفھ و سیاست گرویدند

رفع این نیاز دانشگاھي تاسیس نمیشد، بلكھ استادان دوره گرد شھر بھ شھر میگشتند و در ھر شھر 
برخي از این مردان، چون پروتاگوراس، . مجلس درسي برپا، و دوره تعلیمات خود را تكرار میكردند

م آن روزگار، با مفھومي مفھوم این لفظ، براي مرد. میخواندند)) حكمتآموز((خود را سوفسطاي یعني 
ولي دیري نگذشت ; در آغاز، این نام تحقیر كننده نبود. براي ما دارد برابر بود)) استاد دانشگاه((كھ 

; كھ نزاع دین و فلسفھ بدانجا كشید كھ محافظھ كاران سوفسطاییان را مورد طعن و لعن قرار دادند
; شد و بھ سوداگري سفسطھ متھمشان داشتافالطون نیز از رفتار تاجرانھ بعضي از آنان خشمگین 

گویا عوامالناس، از آغاز پیدایش این معلمان، كراھتي مبھم . این تھمت تاكنون بر آنان باقي مانده است
زیرا تعلیمات گرانقیمت آنان در منطق و خطابھ را فقط دولتمندان خریدار ; نسبت بھ آنان داشتھاند

البتھ، از این سوفسطاییان آنان كھ مشھورتر بودند، مانند . رمیگرفتندھا از آن فایده ب بودند، و در دادگاه
ھمھ كساني كھ در زمینھ و حرفھاي مھارت و ورزیدگي یافتھاند، تا آنجا كھ میتوانستند، كاالي خویش 

گویند كھ . قانون قیمتھا در ھمھ جا بر ھمین اصل استوار است; را بھ طالبان آن گران میفروختند
طلب میكردند، ) دالر 10000معادل (گورگیاس براي تعلیم ھر شاگرد ده ھزار دراخما  پروتاگوراس و

  . ولي سوفسطاییاني كھ كمتر شھرت داشتند، بھ مزدھاي عادالنھتري خرسند بودند

پرودیكوس، كھ در سراسر یونان معروف بود، در ازاي یك دوره تعلیم، از یك تا پنجاه دراخما مزد 
  . میگرفت

وي، تا زنده . نامدارترین سوفسطاییان، یك نسل قبل از ذیمقراطیس در آبدرا زاده شد پروتاگوراس،
از خشم و ھیاھویي كھ بر اثر آمدن وي بھ آتن در آن . بود، از ذیمقراطیس شھرت و نفوذ بیشتر داشت
حتي افالطون نیز، كھ بندرت عمدا درباره  .بردشھر پدید میآمد، میتوان بھ میزان شھرتش پي 

. سوفسطاییان قضاوت عادالنھ میكرد، پروتاگوراس را بزرگ میداشت و اخالق عالي وي را میستود
در یكي از محاورات افالطوني، كھ بھ نام پروتا گوراس نامگذاري شده، وي بمراتب از سقراط جوان 

در این گفتگو، سقراط است كھ چون سوفسطاییان سخن میگوید، . ست خوبتر ظاھر شده استو جدلدو
ھرگز آشفتھ و خشمگین نمیگردد، ; و پروتا گوراس چون مردي مھذب و فیلسوفي شریف رفتار میكند

ھیچ گاه جدل را بیش از اندازه جدي نمیگیرد، و شھوت ; و بر ذكاوت و فضل دیگران حسد نمیبرد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



چنانكھ خودش گوید، وي بھ شاگردان خویش میآموزد كھ در امور فردي و اجتماعي دقیق . دكالم ندار
بھ آنان فن خطابھ و شیوه ; و دوراندیش باشند، و خانھ و خانواده خود را با نظم و ترتیب اداره كنند

در بیان . سخن مقنع گفتن را تعلیم میدھد، و راه پي بردن بھ امور كشور و طرز اداره آن را مینماید
علت سنگین بودن حق تعلیم خود، گوید كھ رسم من بر آن است كھ اگر شاگردي بر میزان مزدي كھ 
خواستھام اعتراض كند، وي را بھ یكي از معابد مقدس میبرم و در آنجا ھر مبلغي را كھ خود او بر 

ن با دیده شك این عمل، از معلمي كھ بھ آن خدایا. زبان آورد و آن را عادالنھ دانست، میپذیرم
دیوجانس الئرتیوس بھ پروتاگوراس تھمت میزند كھ وي . مینگریست، گستاخانھ و نامعقول مینماید

اگر سقراط این سخن .)) بھ سالح سفسطھ و مغالطھ مسلح كرده است((اولین كسي است كھ جدلیان را 
نخستین ((تاگوراس اما باز ھمین دیوجانس میگوید كھ پرو; را میشنید، بي گمان سخت خشنود میگشت

و این نكتھ بھ مذاق سقراط ھرگز  -))را اختراع كرد< سقراطي>مشھور بھ < جدل>كسي است كھ 
  . خوش نمیآمد

. تنھا یكي از فضیلتھاي پروتاگوراس آن بود كھ اساس دستور زبان و فقھ اللغھ را در اروپا بنا نھاد
فت، و اولین كسي بود كھ مذكر و مونث افالطون گوید كھ وي از درست بھ كار بردن الفاظ سخن میگ

ولي اھمیت عمده وي در . و خنثي بودن اسمھا، و پارھاي از وجوه و زمانھاي افعال را تشخیص داد
آن است كھ توجھ پروتاگوراس، برخالف فالسفھ یونیایي، بھ فكر یعني بھ مراحل احساس و ادراك و 

الف پارمنیدس، كھ احساس را بھ سوي حقیقت برخ. فھم و بیان بیشتر نظر داشت تا بھ اشیاي عیني
، آن را یگانھ وسیلھ آگاھي و معرفت میشمرد، و ھرگز بھ الكراھبر نمیدانست، پروتاگوراس، چون 

طلق وجود ندارد، بلكھ ھر چھ ھست ھمان وي میگفت كھ حقیقت م. حقیقت ماوراي احساس معتقد نبود
اقوال متناقض ممكن است كھ در ; است كھ در شرایط و اوضاع معین بر اشخاص معین روي میدھد

حقایق، خیر، و زیبایي . مواقع مختلف، یا نسبت بھ اشخاص مختلف، بھ یك میزان حقیقت داشتھ باشد
  . ھمھ از امور نسبي و ذھني ھستند

.)) و ھر چھ نیست، نیست; سان است و بر این مقیاس، ھر چھ ھست، ھستمقیاس ھمھ چیز ان((
ھنگامي كھ پروتا گوراس این اصل ساده انسانیت و نسبیت را اظھار میدارد، مجموعھ عالم در پیش 

فردیت براي ; ھمھ حقایق ثابت و اصول مقدس در ھم میشكنند; چشم یك مورخ لرزان و متزلزل میشود
اگر . و مباني فوق طبیعي نظامات اجتماعي بھ خطر و زوال میافتد; یدا میكندخود زبان و فلسفھاي پ

پروتاگوراس شكاكیت دامنھداري را كھ در این بیانات مشھور نھفتھ است با شتاب در شئون دین دخالت 
پروتاگوراس در خانھ اوریپید آزاداندیش و سنت . نداده بود، شاید نظري و بدون خطر باقي میماند

آن . ر بین گروھي از معاریف، مقالھاي برخواند كھ نخستین جملھ آن آتن را در آشوب افكندشكن، و د
چیزھاي بسیار ما . درباره خدایان، ھیچ نمیدانم كھ ھستند یا نیستند یا از چھ گونھاند: ((جملھ چنین است

مجلس .)) هموضوع سخت بغرنج است، و عمر ناپایدار ما سخت كوتا: را از این شناسایي باز میدارد
بھ ھمھ مردم آتن فرمان ; آتن، كھ از این مقدمھ شوم بھ ھراس افتاده بود، پروتاگوراس را از شھر راند

و سرانجام، ھمھ كتب او را در بازار شھر بھ ; ھاي وي یافتند، تسلیم كنند داد كھ اگر نسخھاي از نوشتھ
  . ست، در راه غرق شدپروتاگوراس بھ سیسیل گریخت و، چنانكھ روایت شده ا. آتش سپرد

گورگیاس لئونتیني این انقالب شكاكیت را دنبال كرد، ولي آن قدر ھوشیار بود كھ بیشتر روزگار خود 
كار وي نمونھ كار كساني بود كھ سیاست و فلسفھ را در یونان با ھم ; را در خارج آتن بھ سر برد

ا نزد امپدوكلس فرا گرفت و، در زاده شد، فلسفھ و بالغت ر 408وي در حدود سال . سازش میدادند
، لئونتیني وي را بھ عنوان سفیر بھ 427خطابھ و تعلیم آن، چنان در سیسیل شھرت یافت كھ بھ سال 

، وي در میان جمعي كثیر خطابھاي ایراد كرد و 428در جشن مسابقات اولمپي، بھ سال . آتن فرستاد
بھ صلح و اتحاد دعوت كرد، تا در برابر نیروي مردم یونان را، كھ با یكدیگر در جنگ و ستیز بودند، 
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گورگیاس از شھري تناسب را چنان ماھرانھ در لفظ و معني رعایت . سركش ایران بھ ھم بپیوندند
مینمود، و شعر و نثر را چنان بظرافت بھ ھم میآمیخت كھ بآساني در ھمھ جا شاگردان فراوان گردش 

كتاب وي، كھ در باب طبیعت . كصد مینا بھ وي مزد میدادندرا میگرفتند و، در ازاي یك دوره تعلیم، ی
دوم آنكھ اگر ; اول آنكھ ھیچ چیز وجود ندارد: نام داشت، سھ قضیھ شگفتانگیز را بھ اثبات میرساند

و سوم آنكھ اگر شناختن چیزي ممكن باشد، آن ; چیزي وجود داشتھ باشد، شناختن آن ممكن نیست
. از گورگیاس نوشتھ دیگري در دست نیست .نیستقابل انتقال شناسایي از شخصي بھ شخص دیگر 

چون . وي، پس از آنكھ از الطاف و دھشھاي دولتھاي بسیار برخوردار شد، در تسالي اقامت گزید
بنا بر . مردي خردمند بود، قسمت عمده دارایي سرشار خود را قبل از پایان عمر بھ پایان رساند

یكي از نویسندگان روزگار قدیم چنین آورده ; دروایات معتبر، عمر وي از یكصد و پنج سال كمتر نبو
تا پایان عمر از ; گورگیاس یكصد و ھشت سال زیست، اما جسمش از پیري ناتوان نشده بود((است كھ 

اگر سوفسطاییان با یكدیگر .)) تندرستي كامل برخوردار بود و چون جوانان حواسي نیرومند داشت
الیسي بھ تنھایي دانشگاھي را در خود جمع داشت، و در  دانشگاھي متفرق تشكیل داده بودند، ھیپیاس

جھاني كھ ھنوز در آن گسترش علم از حدود دریافت یك مغز تجاوز نكرده بود، نمونھ یك مرد عالمھ 
در شعر و موسیقي و ; در ھندسھ بحثھاي نو بھ میان آورد; ھیپیاس استاد نجوم و ریاضیات بود. بود

و با ثبت نام قھرمانان ; مورخ بود; ت و اخالق و سیاست سخن میرانددرباره ادبیا; خطابھ دست داشت
الیس وي را بھ عنوان سفیر ; و برندگان مسابقات اولمپي، اساس تاریخ و گاھشماري یونان را بنا نھاد

بھ كشورھاي دیگر گسیل میداشت، و چنان در ھر ھنر و پیشھاي مھارت داشت كھ ھمھ پوشاك و 
تصنع : كار او در فلسفھ اندك، ولي بزرگ و مھم بود. خویش میساخت زیورھاي خود را با دست

طبیعت و قانون ; فسادانگیز و انحطاط آور زندگي شھري را مذموم میشمرد و بدان سخت معترض بود
  . را با ھم میسنجید، و قانون را ستمگري جبار میدانست كھ بر نوع بشر خودسرانھ حكومت میكند

اجزاي كالم را معین ; و نحو، بحثھاي پروتاگوراس را دنبال كردپرودیكوس كئوسي، در صرف 
و افسانھاي ساخت كھ موجب خرسندي بزرگان كشور شد، زیرا كھ در آن، ھراكلس فضیلت ; ساخت

: سوفسطاییان دیگر تا این حد پرھیزكار و خداشناس نبودند. دشوار را بر رذیلت آسان رجحان مینھاد
ه گرایي پیرو ذیمقراطیس بود و عدالت را عبارت از اجراي اموري آنتیفون آتني در الحاد و ماد

حق و ) اگر گفتھ افالطون را بپذیریم(تراسوماخوس خالكدوني ; میدانست كھ بر حسب شرایط یابند
زور را یكي میشمرد و میگفت كھ پیروزیھا و كامیابیھاي بدكاران، وجود خدایان را مشكوك جلوه گر 

  . میسازد

اینان صرف و نحو . فسطاییان را باید در شمار حیاتیترین عوامل تاریخ یونان دانستبر روي ھم، سو
و منطق را براي اروپاییان پدید آوردند، فن جدل را پیشرفت دادند، اشكال استدالل را تجزیھ كردند، و 

وجود سوفسطاییان . طریقھ كشف خطاھاي منطقي و راه سود جستن از آنھا را بھ مردمان آموختند
منطق را در . گیزه و سرمشقي شد كھ سوداي مناظره و استدالل را بر روح یونانیان حاكم ساختان

زبان و بیان بھ كار گرفتند و دقت و روشني اندیشھ را افزایش دادند، و این موجب شد كھ علم و 
ان نثر در دست سوفسطاییان صورت ادبي بھ خود گرفت، و شعر وسیلھ بی. معرفت بدرستي انتقال یابد

بھ سنتھایي كھ حواس یا منطق ; این گروه در ھمھ امور بھ تجزیھ و تحلیل میپرداختند. افكار فلسفي شد
و، در نھضتي كھ مبناي آن تعقل بود و سرانجام در بین ; عقل ارزششان را تایید نمیكرد بي اعتنا بودند

راي ((افالطون گوید . طبقات روشنفكر دین یونان را در ھم شكست، دخالت و تاثیر عظیم داشتند
جھان و ھمھ موجودات آن، از حیوان و نبات و جماد، از علتي ((در زمان وي بر آن است كھ )) عموم

انجمن ((لوسیاس مجمعي كفرآمیز را ذكر میكند كھ خود را . منشا میگیرد)) خود بھ خود و غیر عاقل
داشتن است، گرد ھم میآیند و  اعضاي این انجمن، در روزھایي كھ ویژه روزه. نامیده است)) شیطان
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پینداروس، در آغاز قرن پنجم، پیشگویي كاھن معبد دلفي را . عمدا بھ خوردن و آشامیدن میپردازند
، با خوف و 450ھرودوت، در حدود سال ; اشیل سیاستمدارانھ از آن دفاع میكرد; عابدانھ میپذیرفت

  . آشكارا منكر آن شد و در پایان آن قرن، توسیدید; ترس بھ انتقاد آن پرداخت

ائوتوفرون شكوه از آن داشت كھ چون در مجلس نام غیبگویان را بر زبان میآورد، مردمان بھ او 
  . میخندند و او را ابلھ قدیمي میشمرند

بسیاري از این حاالت در فضاي آن زمان . سوفسطاییان را از این جھت نھ مالمت باید كرد نھ ستایش
اینان در . راحت روز افزون و سیاحت و تحقیق و تفكر سرچشمھ میگرفت پراكنده بود و از ثروت و

ثروت، بھ خودي ; افساد اخالقیات نیز تاثیر اساسي و مستقل نداشتند، بلكھ با عوامل دیگر شریك بودند
ولي سوفسطاییان در . خود و بدون یاري فلسفھ، قیدھاي اخالقي و خویشتنداري رواقي را نابود میسازد

اگر پولدوستي را، كھ . محدود، بي آنكھ خود بدانند، تجزیھ و انحالل را تسریع مینمودند این زمینھ
صفتي است كامال انساني، نادیده انگاریم، باید اعتراف كنیم كھ اكثر سوفسطاییان مردماني واالطبع و 

ھاي  ریشھ اینان، گرچھ نیك دریافتھ بودند كھ اخالقیات. مھذب بودند و زندگي مرفھ و منزھي داشتند
اما ; زمیني دارد و بھ مقتضاي شرایط اقلیمي تغییر میكند، خود مردماني پاكیزه خوي و درستكار بودند

سنت یا حكمتي را كھ موجب روي كھ خود از اھالي مستعمرات بودند، ارزش آداب و رسوم را چنانكھ 
. لب زور و قانون نمیدانستندباید نمیشناختند و آن را، در حفظ اخالق و نظم، جانشین سلیم و آرامش ط

تعریف و ارزیابي امور اخالقي براساس علم، چنانكھ پروتاگوراس یك نسل پیش از سقراط بدان 
ھا را سخت برمیانگیخت، لكن ضربھاي بود كھ اصول و مباني اخالق را متزلزل  پرداختھ بود، اندیشھ

ھا را آزاد  بدان سرعت كھ اندیشھ ولي; توجھ شدید بھ علم سطح فرھنگ یونان را باال برد. میساخت
بیان آنكھ دانش و آگاھي بشري نسبي است، مردمان را . ساخت، فھم و آگاھي را توسعھ و كمال نبخشید

. چنانكھ باید فروتن نساخت، بلكھ موجب شد كھ ھر كس خود را میزان و مقیاس ھمھ اشیا و امور بداند
ند و درباره اخالقیات مردمان خود قضاوت كند و اگر ھر جوان زیرك خود را شایستھ آن میدید كھ بنشی

آن را نفھمید یا نپسندید، مردود و محكومش شمارد، و سپس آزادي بھ دست آرد تا ھوسھا و تمایالت 
فرق میان . خود را، بھ نام فضیلتھاي یك روح آزاد شده، برآورده كند و آن را معقول و موجھ بداند

آشكار شده بود، و سوفسطاییان كھتر با شوق تمام )) وضع((و )) طبع((یا )) قرارداد((و )) طبیعت((
اقتضا كند، فارغ از قیود عرف و قانون، خوب و پسندیده )) طبیعت((چنین بحث میكردند كھ ھر چھ 

ھاي باستاني اخالق یونان را سست كرد و، در حیات آن مردم، تجارب نو و حاالت  این امر پایھ. است
مردمان كھنسال از فنا شدن سادگي و صداقت مالوف سخت اندوھگین بودند و از  .گوناگون پدید آورد

  . اینكھ قیود دیني مردمان را از كسب مال یا جلب لذت باز نمیدارد شكوه داشتند

چنانكھ از گفتھ افالطون و توسیدید بر میآید، در بین متفكران و عوام كساني بودھاند كھ اصول اخالقي 
این فردیت بي قید و بند، منطق . و جز زور و قدرت ھیچ چیز را حق ندانستھاند را از خرافات شمرده

ھاي قانوني و مردمفریبیھاي سیاسي قرار داد و جھان وطني  و بالغت سوفسطاییان را وسیلھ مغالطھ
دامنھ دار آنان را بھ پایھاي تنزل داد كھ محتاطانھ از دفاع میھن خویش خودداري میكردند، یا بدون 

دھقانان دیندار و اشراف محافظھ كار با . آماده بودند كھ آن را بھ بھترین خریداران بفروشند تعصب
  . عامھ شارمندان دموكراسي شھري در این باره متفق شدند كھ خطر فلسفھ كشور را تھدید میكند

سقراط این گروه را از آن روي . بعضي از فالسفھ، خود، در جنگ با سوفسطاییان شركت جستند
چنانكھ (ھكار میشمرد كھ سخن نادرست و خطا را با منطق و بالغت، درست و مقنع جلوه میدھند گن

، و ھم او بر آنان خرده میگرفت كھ، در )چندي بعد آریستوفان نیز سقراط را بھ ھمین گناه متھم ساخت
كھ از سقراط صرف و نحو نمیدانست، و عذرش آن بود . ازاي تعلیمات خود، مزد و پاداش میستانند
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عھده پرداخت پنجاه دراخما حق تعلیم پرودیكوس بر نمیآمده و فقط استطاعت آن داشتھ است كھ دوره 
وي در یكي از اوقات نامطبوع عمر خویش، در این مورد، . یك دراخمایي مقدمات را تحصیل كند

بر آن است كھ اي آنتیفون، در میان ما عقیده : بیرحمانھ مقایسھاي میكند و نكاتي را آشكار میسازد
زیرا اگر كسي زیبایي خود را : زیبایي یا حكمت را میتوان شرافتمندانھ یا غیر شرافتمندانھ صرف كرد

اما اگر ; گویند) امرد(در ازاي پول بھ كسي كھ طالب آن است بفروشد، مردمان او را روسپي مذكر 
بداند، ما آن كس را صاحب كسي با مردي دوست شود كھ خود، وي را ستایندھاي شرافتمند و شایستھ 

بر ھمین وجھ، كساني كھ حكمت و دانش خویش را در ازاي پول بھ خریداران . حزم و خرد میشمریم
و اما اگر كسي با مردي كھ ; آن میفروشند سوفسطایي یا بھتر بگوییم روسپي حكمت خوانده میشوند
د، گوییم كھ وي كاري كرده است خود بر اھلیتش یقین دارد دوست شود و دانش خویش را بھ او بیاموز

  . كھ زیبنده ھر شارمند شرافتمند است

ایسوكراتس با . افالطون كھ خود مردي دولتمند بود، استطاعت آن را داشت كھ با این عقیده موافق باشد
خطابھ ضد سوفسطاییان كار خویش را آغاز كرد، از استادان مبرز بالغت شد، و براي یك دوره تعلیم 

پس از اینان، ارسطو جنگ با سوفسطاییان . مزد میطلبید) دالر 1000معادل (ار دراخما خود، یك ھز
ظاھر حكیمان را بھ خود بربندد، و تنھا آرزویش ((را ادامھ داد و گفت كھ سوفسطایي كسي است كھ 

و پروتا گوراس را بدان متھم میساخت كھ .)) این باشد كھ از آن طریق مال و مكنت بھ چنگ آرد
از ھمھ بدتر آن بود كھ ھر دو .)) كرده است تا بدترین دلیل را بھترین دلیل جلوه گر سازد عھد((

شكوه از سنگیني مزد استادان از انصاف بھ دور بود، زیرا دولت از این بابت . طرف حق داشتند
  . چیزي نمیپرداخت، و براي تامین مخارج تحصیالت عالیھ، جز این چاره و راھي نبود

زیرا، بھ زعم خود، ; یان نیز سنن و اصول اخالقي را انتقاد میكردند، قصد بد نداشتنداگر سوفسطای
اینان نمایندگان طبقھ روشنفكر عصر خویش بودند و سوداي . بردگان و اسیران را آزاد میساختند

آزاداندیشي در سر داشتند و، چون اصحاب دایرھالمعارف در عصر روشنگري فرانسھ، با نیرویي 
ولي عمرشان وفا نكرد، یا بدان حد دور اندیش ; شتھ محتضر را یكباره از میان برداشتندشگرف، گذ

نبودند كھ بھ جاي نظام كھن، كھ تعقل افسار گسیختھ بھ ویران ساختنش پرداختھ بود، نظام دیگري 
; ددر ھر تمدن، زماني فرا میرسد كھ باید ھمھ آداب و روشھاي قدیم مورد توجھ قرار گیر. قرار دھند

و این وقتي است كھ جامعھ با تحوالت شدید و مقاومتناپذیر اقتصادي مواجھ، و ناچار شود كھ وضع 
لكن، براي . در تمدن یونان، سوفسطاییان وسیلھ این تجدید نظر بودند. خود را با آن سازگار سازد

ن را بھ كسب اھمیت تاریخي آنان در این است كھ مردما; تطبیق دادن وضع، تدبیر و كفایت نداشتند
سوفسطاییان، از گوشھ و كنار سرزمین پھناور یونان، عقاید نو . علم برانگیختند و باب تفكر را گشودند

و بحثھاي تازه بھ آتن آوردند و آن شھر را بیدار كردند، تا از ذوق و معرفت و كمال فلسفي برخوردار 
  . دنداگر اینان نبودند، سقراط و افالطون و ارسطو پیدا نمیش. بشود

V - سقراط   

   سلینوسماسك  -1

اما اینكھ . خشنودیم كھ عاقبت در برابر شخصیتي چون سقراط، كھ ظاھرا واقعیتي دارد، قرار گرفتھایم
منبع آگاھي ما در این باره تنھا دو كس گفتیم شخصیت سقراط ظاھرا واقعیتي دارد از آن روست كھ 

یكي افالطون كھ درامنویسي خیالپرداز است، و دیگري گزنوفون كھ داستانھاي تاریخي : بودھاند
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: ھیچ یك از آثار این دو كس را نمیتوان تاریخ پنداشت دیوجانس الئرتیوس چنین روایت میكند; مینگارد
! اي ھراكلس>: سقراط برخواند، وي فریاد برآورد گویند كھ چون افالطون رسالھ لوسیس را پیش((

زیرا كھ افالطون سخنان بیشماري از قول وي گفتھ < !این مرد جوان چھ دروغھا درباره من گفتھ است
افالطون ھیچ گاه ادعا نمیكند كھ خود را بھ واقعیت محدود .)) بود كھ او خود ھرگز از آن خبر نداشت

خطور نكرده بود كھ آیندگان وسیلھ آن نخواھند داشت كھ در آثار  ساختھ است، و شاید ھیچ بھ خیالش
خود، از استاد )) محاورات((ولي وي، در سراسر . وي خیالپردازیھا را از شرح حالھا جدا سازند

خویش تصویري منظم بھ دست میدھد، و شرمناكي دوران جواني او را در رسالھ پارمنیدس، پرگویي 
وتاگوراس، و پرھیزكاري خاضعانھاش را در رسالھ فیدون چنان بھ دقت گستاخانھاش را در رسالھ پر

وصف میكند كھ اگر این مجموعھ شرح احوال سقراط نباشد، یكي از آثار برجستھ ادب جھان است و 
ارسطو مطالبي را كھ در رسالھ . افالطون را در شمار بزرگترین قھرمانسازان جھان قرار میدھد

اخیرا، از كتابي بھ نام آلكیبیادس . نقل شده است، گفتھ خود سقراط میداندپروتاگوراس از قول سقراط 
این . قطعاتي بھ دست آمده، و نویسنده آن آیسیخنس سفتوسي، یكي از شاگردان سقراط بوده است

قطعات، تصویري را كھ افالطون در نخستین رساالت خویش از سقراط ساختھ است، و نیز داستان 
از سوي دیگر، ارسطو یادداشتھا و . را بھ آلكیبیادس تایید و تصدیق میكند مھر و دلبستگي فیلسوف

ضیافت گزنوفون را از داستانھاي موھوم و گفتگوھاي خیالي میشمارد كھ در آنھا سقراط وسیلھ بیان 
اگر نقش گزنوفون نسبت بھ سقراط تا آن حد صادقانھ باشد كھ  .استافكار و آراي گزنوفون شده 

اكرمان نسبت بھ گوتھ بود، ما فقط میتوانیم گفت كھ وي، با دقت بسیار، سخنان سرد و مبتذل و بیخطر 
ور نمیتوان كرد كھ چنین مرد متقي و با فضیلتي قصد واژگون كردن با. استاد را گرد آورده است

، از قول 318آریستوكسنوس تارنتومي، در حدود سال . سالخورده را بھ صورت قدیسان در نیاوردھاند
پدرش كھ خود را از آشنایان نزدیك سقراط بھ شمار میآورد میگفت كھ این فیلسوف مردي تعلیم نیافتھ 

و ائوپولیس شاعر كمدي نویس نیز در تھمت زدن بھ این خرمگس ; بوده است ))جاھل و فاسد((و 
از قیل و قالھا و مناقشات پرھیاھو كھ بگذریم، دست كم . عظیم با رقیب خود آریستوفان رقابت میكرد

  . روشن میشود كھ سقراط در زمان خویش از ھر كس دیگر محبوبتر و منفورتر بوده است

ویند كھ خود او نیز مجسمھاي از ھرمس، و سھ پیكره از االھگان رحمت پدرش مجسمھ ساز بود، و گ
مادرش قابلھ بود، و سقراط ھمیشھ . ساختھ بود كھ در نزدیكي مدخل آكروپولیس جاي گرفتھ بودند

ھا، دیگران را مدد  شوخ طبعانھ ادعا میكرد كھ پیشھ مادر را دنبال میكند و، در عالم عقاید و اندیشھ
روایت دیگر سقراط را فرزند یكي از . خویش را بیان كنند و از حمل آن فارغ شوند میدھد تا آراي

و فقط (این سخن درست نیست، زیرا كھ وي از افراد پیاده نظام سنگین اسلحھ بود ; بردگان میشمارد
ھفتاد مینا نقدینھ داشت، كھ ; از پدرش خانھاي بھ ارث برد). شارمندان بھ این خدمت پذیرفتھ میشدند

اما، از سایر جھات، سقراط در ھمھ جا بھ . دوستش كریتون آن را از بھر وي بھ كار انداختھ بود
وي بھ پرورش جسم توجھ بسیار داشت، و معموال از تندرستي . صورت مردي فقیر توصیف شده است

در  432زیرا كھ بھ سال ; در جنگ پلوپونزي، براي خود شھرت سربازي كسب كرد. برخوردار بود
در پوتیدایا، جان و سالح . در آمفیپولیس جنگید 422در دلیوم، و بھ سال  424یدایا، بھ سال پوت

در . از جایزه دلیري چشم پوشید تا این افتخار نصیب دوستش شود; آلكیبیادس جوان را نجات داد
چشم  دلیوم، وي آخرین مرد آتني بود كھ در پیش اسپارتیان میدان تھي كرد، و شاید با خیره شدن در

گویند كھ سقراط در . دشمن، جان خویش را نجات داد و، از این راه، حتي اسپارتیان را بیمناك ساخت
این جنگھا از ھمھ آتنیان بیشتر دلیري و پایداري ورزید و، بي نالھ و شكوه، گرسنگي و خستگي و 

بھ سنگتراشي  سرانجام، ھنگامي كھ خود را راضي ساخت كھ در آتن ساكن شود،; سرما را تحمل كرد
وي بھ سیر و سفر رغبتي نداشت، و بندرت از شھر یا از بندرگاه آن دور . و مجسمھ سازي مشغول شد

این زن ھمواره شوھر خویش را مالمت میكرد و میگفت كھ وي . كسانتیپھ را بھ زني گرفت; میشد
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فرزند و دوستان خود،  سقراط بھ كسانتیپھ حق میداد و، نزد. ھرگز بھ خانھ و خانواده خود نمیپردازد
پس از دوران جنگ كھ تعداد ; ازدواج برپاي او قیدي ننھاده بود. دلیرانھ از او دفاع و حمایت میكرد

مردان سخت كاھش یافتھ و قانون، تعدد زوجات را موقتا جایز شمرده بود گویا زني دیگر نیز اختیار 
  . كرد

اگر از روي مجسمھ نیمتنھاي كھ بھ نام او در موزه رم موجود است . چھره سقراط را ھمھ میشناسند
سر بزرگ، بیني پھن، لبھاي ضخیم، و ریش انبوھش . با واقعي صورت مردم یونان نمیتواند باشد

یعني  بیشتر آناخارسیس دوست سولون را، كھ از دشتھاي شمالي دریاي سیاه آمده بود، یا سكایي جدید
آلكیبیادس، حتي در وقتي كھ محبت خویش را ابراز میدارد، با تاكید بسیار . تولستوي را بھ یاد میآورد

ھاي مجسمھ سازي دیده  سقراط در نظر من بھ ماسكھاي سیلنوس میماند كھ در كارگاه: ((چنین میگوید
د و در درون آنھا این ماسكھا ناي و مزمار بر دھان دارند، و از میان گشوده میگردن. میشود

. ست، شباھت داردساتیرھانیز میگویم كھ سقراط بھ مارسواس، كھ از . ھاي خدایان جاي دارد مجسمھ
نمیكند، و بدتر از  اما سقراط ھیچ اعتراضي.)) سقراط، انكار مكن كھ چھرھات بھ ساتیرھا شبیھ است

  . ھمھ آنكھ خود معترف است كھ شكمي بزرگ دارد و امیدوار است كھ با رقصیدن آن را كوچكتر سازد

در ھمھ ایام سال با یك جامھ ساده و . در توصیف عادات و اخالق وي افالطون و گزنوفون ھمعقیدھاند
از بیماري مال اندوزي، كھ . دادو برھنھ پایي را بر پوشیدن كفش و نعلین رجحان می; كھنھ میساخت

روزي، در بازار شھر، اشیا و امتعھ . آدمیان را پریشان خاطر میدارد، مصونیتي باورناپذیر داشت
چھ بسیارند چیزھایي كھ مرا بدانھا نیازي : ((فراواني را كھ براي فروش بدانجا آورده بودند دید و گفت

سقراط نمونھ اعتدال و خویشتنداري بود، ولي . ھمیشھ، در عین فقر، خود را غني میدید!)) نیست
وي، مانند ھمھ مردم مھذب یونان، باده مینوشید و براي حفظ خویش در . ھرگز چون قدیسان نمیزیست

دم كناره نمیگرفت، بلكھ از معاشرت با دیگران از مر .نداشتصراط مستقیم، حاجت بھ زھد و پرھیز 
شادمان میشد و گاه گاه دعوت اغنیا را نیز با خرسندي میپذیرفت، ولي ھرگز پیش آنان خضوع نمیكرد 

از یاري مالداران بي نیاز بود، و دعوتھا و ھدایاي شاھان و بزرگان را . و بھ فرمانشان گردن نمینھاد
; بي نوشتن میخواند; بي رنج كار زندگي میكرد: مردي نیكبخت بودخالصھ كالم آنكھ وي . رد میكرد

باده مینوشید، اما اندازه نگاه میداشت و بھ سرگیجھ ; تعلیم میداد، لكن این كار عادت جاري او نبود
و پیش از آنكھ ضعف و زبوني پیري را ببیند، درگذشت مرگش نیز با درد و رنج ; دچار نمیگشت

  . ھمراه نبود

خالقي وي براي زمان خودش بسیار عالي و پسندیده بود، لكن ھمھ مردمان نیك سیرتي را درسھاي ا
، ))آتش اشتیاق در میافتاد((وي از دیدار خارمیدس بھ . كھ ستایشگر اویند راضي و خرسند نمیسازد

افالطون، سقراط و آلكیبیادس را دلباختھ یكدیگر . ولي یا نھ، و از این روي خود را نگاه میداشت
گرچھ مرد .)) ھمھ جا در پي آن جوان خوبروي روان بود((میشمارد، و گوید كھ این فیلسوف 

سالخورده ما غالبا عشق خود را بھ صورت افالطوني آن نگاه میداشت، بھ امردان و روسپیان ممتاز 
ي روسپي، كھ بھ وي ))تئودوتا((وي، در نھایت شھامت، بھ . ھاي جلب عشاق را میآموخت نیز شیوه

خوش خلقي و مھرباني سقراط چنان . ، وعده یاري و مساعدت داد))بیشتر بھ دیدار من بیا((فتھ بود گ
موثر بود كھ كساني كھ بھ دریافت آراي سیاسي او نایل میشدند، آراي اخالقیش را نیز بآساني تحمل 

ر عدالت وي بھ حدي بود كھ د: ((پس از مرگ او، گزنوفون در بارھاش چنین گفت. میكردند
  . ناچیزترین امور بر كسي ظلم روا نمیداشت

چنان خردمند ; چنان اعتدال را رعایت میكرد كھ ھرگز لذت را بر فضیلت و تقوا رجحان نمینھاد... 
در تشخیص خیم و خویھاي دیگران آن قدر بصیرت . ... بود كھ ھیچ گاه در تمیز نیك و بد خطا نمیكرد
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و شرافت بر میانگیخت كھ نیكترین و نیكبختترین مردمان داشت، و چنان ھمگان را بھ كسب فضیلت 
: نیز افالطون، با سادگي و صراحتي موثر، چنین بیان داشتھ است.)) آرزو میكردند كھ چون او باشند

  .)) وي براستي عادلترین، عاقلترین، و نیكترین مردي است كھ من در عمر خود دیدھام((

  خرمگس معركھ  -2

از این روي بھ تحصیل فلسفھ پرداخت و یكچند نیز . ھل جدل و مباحثھ بودسقراط سخت كنجكاو و ا
بھ . چھ، در دوران جواني وي، سوفسطاییان آتن را تسخیر كرده بودند; مجذوب سوفسطاییان گشت

ھیچ دلیل نمیتوانیم گفت كھ مالقات و مباحثات سقراط با پارمنیدس، پروتاگوراس، گورگیاس، 
شاید سقراط زنون را، كھ در . سوماخوس را افالطون از خود ساختھ استپرودیكوس، ھیپیاس، و ترا

. وي قرار گرفتھ باشد) دیالكتیكي(بھ آتن آمده بود، مالقات كرده و تحت تاثیر روش جدلي  450حدود 
شاید وي آناكساگوراس را . سقراط چنان بھ روش زنون دلبستگي یافت كھ تا پایان عمر از آن جدا نشد

زیرا یكچند نزد . اگر شخصا با او آشنایي نداشتھ، بر عقایدش آگاھي تمام داشتھ است; نیز میشناختھ
آرخالئوس در آغاز كار بھ . آرخالئوس ملطي، كھ شاگرد زنون بوده، تحصیل فلسفھ میكرده است

وي اصل و اساس . طبیعیات مشغول بود، و در پایان عمر بھ تحقیق در امور اخالقي پرداخت
روي قواعد عقل توجیھ و تفسیر میكرد، و شاید سقراط نیز بھ متابعت او از علم بھ  اخالقیات را از
بزرگترین : ((ھا بھ سوي فلسفھ جلب شد، و از این روي بود كھ گفت سقراط از این راه. اخالق رو كرد

; در خود و در دیگران بھ تفحص پردازم; شادیھاي من در آن است كھ ھر روز از فضیلت گفتگو كنم
وي، از این جھت،  .))نیست>"href="f0204101.htmا وجودي كھ مورد آزمایش و بررسي زیر

با پرسش و استفسار آنان را میآزرد و بھ سخن گفتن ; در آرا و عقاید مردمان بھ كاوش میپرداخت
و بدین سبب، خود را براي كساني كھ توانایي ; جوابھاي دقیق و نظرات نامتناقض طلب میكرد; میآورد

سقراط میخواست كھ در دوزخ ھم خرمگس . درست و روشن نداشتند، مایھ وحشت ساختھ بود تفكر
چھ كس حكیم است و چھ كس از حكمت بھ دور و حكیم ((معركھ باشد و در آنجا نیز معلوم كند كھ 

او خود را در معرض این گونھ بازجوییھا و آزمایشھا قرار نمیداد، زیرا اعتراف میكرد كھ .)) نماست
وي ھمھ سوالھا را میدانست، اما بر ھیچ یك از پاسخھا آگاھي نداشت، و با فروتني میگفت . نمیداند ھیچ

شاید میخواست بگوید كھ خودش ھیچ اصل و قاعده ثابت و قطعي ندارد، .)) من فقط دوستدار فلسفھام((
كھ وقتي،  گویند. و تنھا نكتھاي كھ بر وي مسلم شده آن است كھ آدمي از خطا كردن مصون نیست

بنابر ھمان روایت، )) آیا از سقراط كسي فرزانھتر ھست: ((خائرفون از غیبگوي معبد دلفي پرسید
ولي سقراط خود میگفت كھ غیبگوي دلفي .)) نھ، ھیچ كس چون او فرزانھ نیست: ((غیبگو جواب داد

  . از آن روي چنین پاسخ داده است كھ من بھ جھل خویش اعتراف كردھام

، سقراط بر آن شد كھ عمال و بھ نحوي قاطع دست بھ كار زند و عقاید و آرایي واضح و از آن لحظھ
باید گاه گاه درباره امور بشري با خود سخن گوید، در : ((وي میگفت. روشن براي خویش بھ دست آرد

اسد، حقیقت دینداري و بیدیني تامل كند، عدل و ظلم را از ھم جدا گرداند، معقول را از نامعقول بازشن
حدود شجاعت و جبن را معین سازد، در ماھیت حكومت بر انسان تحقیق كند، صفات كسي را كھ 

زیرا، بھ گمان ; اندیشھ كند... ماھرانھ بر مردم حكومت میكند معلوم دارد، و درباره سایر موضوعات 
ھ ھر اندیشھ مبھم یا ب.)) وي، كساني كھ بر این مسائل آگاه نباشند حقا نباید از بردگان برتر شمرده شوند

تعمیم ناقص كھ میرسید، یا ھر تعصب پنھاني و نامعقول كھ میدید، درباره ماھیت و چگونگي آن 
چنان خو كرده بود كھ سحرگاه از خواب برخیزد و . پرسش میكرد و تعریف دقیق و درست میخواست

كاوتي انگیزنده یا حماقتي ھاي صنعتگران رود و در ھر كھ ذ ھا، یا بھ كارگاه بھ بازار، بھ ورزشگاه
  . سرگرم كننده یافت، وي را بھ مباحثھ كشد
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از كسي : روش او ساده بود)) مگر جاده آتن نھ براي آن است كھ در آن بحث و گفتگو كنند: ((میگفت
سپس آن تعریف ; كھ با وي سخن میگفت، میخواست كھ اندیشھ یا مفھوم وسیعي را تعریف و تحدید كند

حث و بررسي قرار میداد تا بر حسب معمول، نقض یا تناقض و یا بطالن و سخافت را بدقت مورد ب
و از آنجا، با پرسشھاي پي در پي، مخاطب خود را بھ سوي تعریفي كاملتر و ; آن را آشكار گرداند

گاھي، با تحقیق در یك سلسلھ امور . درستتر راھبري میكرد، اما ھرگز خود آن را بر زبان نمیآورد
وي از این راه تا حدودي روش . زا بھ یك نظر كلي میرسید، یا نظري تازه عرضھ میداشتخاص و مج

ھاي مضحك یك تعریف، و یا  گاھي نیز، با استھزاي سقراطي، نتیجھ. استقرا در منطق یونان وارد كرد
و  بھ تفكر منظم اشتیاق فراوان داشت،. بطالن عقیدھاي را كھ در نظر داشت، پدیدار و معلوم میساخت

در اینجا . میخواست كھ اشیا را، یك بھ یك، برحسب نوع و جنس و تفاوتھاي خاصشان طبقھ بندي كند
وي . نیز، مقدمات روش ارسطو را براي تعریف اشیا فراھم كرد و نظریھ مثل افالطوني را بنیاد نھاد

متمایز ساخت، و فني است كھ بدان میتوان امور و اشیاي مختلف را از ھم ) دیالكتیك(میگفت كھ جدل 
با شوخ طبعي و طنزي كھ در تاریخ فلسفھ جھان دیري نپایید، بیابان بیحاصل منطق را طراوتي 

  . بخشید

ھمھ پاسخھا را رد میكند ; مخالفانش میگفتند كھ وي ویران كنندھاي است كھ خود ھرگز چیزي نمیسازد
در بسیاري از موارد، چون . و آرا و روشش مخرب اخالق و افكار است; و خود مشكلي را نمیگشاید

ي كھ ھنگام. بھ توضیح و تفسیر نظري میپرداخت، آن را مبھمتر و غامضتر از پیش باقي میگذاشت
مردي سرسخت چون كریتیاس میكوشید كھ از وي پاسخي دریابد، وي پاسخ خود را بھ پرسشي دیگر 

در رسالھ پروتاگوراس، قرار بر آن میگذارد كھ . تبدیل میكرد و باز بیدرنگ تفوق را بھ دست میآورد
آن ولي این عزم خیر بیش از یك لحظھ دوام نمیآورد، و پس از ; بھ جاي پرسش، پاسخ گوید

ھیپیاس . پروتاگوراس، كھ در بازي منطق چیره دست و كھنھ كار است، بآرامي از بحث كناره میگیرد
بھ زئوس سوگند كھ تا نگویي كھ عدل : ((از طفره زدنھاي سقراط خشمگین میشود و بھ فریاد میگوید

یا درباره تو ھیچ نمیخواھي كھ دلیلي بیاوري . نخواھي شنید< جوابي>را چھ چیز میداني، از من 
تنھا ھنرت این است كھ بھ دیگرن بخندي، از ھر كس پرسشي ; موضوعي عقیده خویش را بیان داري

در برابر این گونھ .)) ولي این پسندیده نیست. كني، و پاسخ او را مردود شماري و مجابش گرداني
كھ مرا مالمت این. ((سرزنشھا، سقراط فقط میگفت كھ من نیز، چون مادر خود، قابلھاي بیش نیستم

میكنند و میگویند كھ از دیگران پرسشھایي میكنم كھ خود فھم و توانایي پاسخ گفتن بدانھا را ندارم، 
علت آن است كھ خداوند مرا بھ قابلھ بودن مجبور ساختھ و از زاییدن منع فرموده . كامال بجاست

  . شایستھتر بود این گونھ دخالت دادن خدایان در كارھا براي دوست او اوریپید.)) است

مردم آتن نیز بدون تردید و تامل، و معموال ; سقراط از بسیاري جھات بھ سوفسطاییان شباھت داشت
لفظ سوفسطایي، بھ مفھوم امروزي . بیآنكھ قصد اھانت و مالمت داشتھ باشند، او را بدین نام میخواندند

ھاي جدل  حیلھ; طفره زدن استاد بوددر بازي با الفاظ و : آن، در اغلب موارد سقراط را شامل میشود
موضوع بحث را در تشبیھات و ; معاني و مفاھیم كلمات را زیركانھ تغییر میداد; را خوب میشناخت

; دو پھلو سخن میگفت; چون شاگردان مدارس، زبان بازي میكرد; استعارات نامتناسب غرقھ میساخت
زیرا ھیچ طاعوني چون منطق ; معذورند مردم آتن از اینكھ بھ او شوكران نوشانیدند. و میراند

سقراط از چھار جھت با سوفسطاییان . ھوشیاري كھ بر قدرت خویش آگاه باشد، خطرناك نیست
از علم بالغت رویگردان بود، بھ تقویت مباني اخالقي شوق داشت، میگفت كھ فقط : اختالف داشت

مزدي دریافت نمیكرد ھر چند كھ گویا بررسي عقاید را بھ مردمان میآموزد، و در ازاي تعلیمات خود 
علي رغم ھمھ خطاھا و نقایص . گاه گاه از كمك دوستان دولتمند خویش برخوردار میشده است

شاید از آنجا كھ : ((او خود بھ یكي از آنان میگوید. آزاربخش وي، شاگردانش بدو محبت بسیار داشتند
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. ا را در كسب شرافت و فضیلت یاري كنمدر میان ما بھ دوستي مشترك رغبت ھست، من میتوانم شم
زیرا كھ من ھر گاه نسبت بھ كساني محبتي در خویش احساس كنم، خود را با شور و شوق صمیمانھ 

فدا میكنم و ھمھ نیروي فكر و روح خویش را بھ كار میدارم تا آنان را دوست بدارم، و در مقابل 
مشتاق صحبت آنان باشم، و ; م غمگین شونداز دوري آنان غمگین شوم، و از دوری; دوستم بدارند

از نمایشنامھ ابرھا، اثر آریستوفان، چنین برمیآید كھ شاگردان سقراط در محلي .)) مشتاق صحبتم باشند
در . گزنوفون نیز در بخشي از كتاب خویش این نكتھ را تایید میكند. معین مدرسھاي تشكیل میدادھاند

د كھ وي در ھر كجا شاگرد یا مستمعي مییافتھ، بھ تعلیم شرح احوال سقراط، معموال چنین گوین
و چنان از یكدیگر . اما پیروان او را ھیچ عقیده خاص و مشتركي بھ ھم پیوند نمیداد. میپرداختھ است

جدا بودند كھ ھر یك از ایشان پیشواي یكي از مكاتب گوناگون فلسفھ یونان گشت و عقیدھاي سخت جدا 
افالطونیان، كلبیان، رواقیان، اپیكوریان، شكاكان، ھمھ از اینجا سرچشمھ از دیگران در پیش گرفت 

آنتیستنس مغرور و فروتن، كھ سادگي زندگي و كم نیازي را از استاد فرا گرفت، مكتب كلبي . گرفتند
گویا تو گمان میكني : ((شاید وي در آن ھنگام حضور داشت كھ سقراط بھ آنتیفون میگفت. را بنیاد نھاد

اما من بر آنم كھ بینیاز بودن ھمچون خدا بودن است، و ھر چھ . ادت در تجمل و اسراف استكھ سع
آریستیپوس كھ بھ .)) از مقدار حوایج بیشتر كاستھ شود، بھ مقام خدایان بیشتر نزدیكي حاصل میشود
ر در بعدھا نیز اپیكو. پیروي از سقراط لذت را خیر میدانست، عقیده خویش را در كورنھ ترویج كرد

ائوكلیدس مگارایي بھ جدل سقراطي حدت بخشید و فلسفھ شكاكي را، كھ منكر . آتن بھ تبلیغ پرداخت
فایدو، جوان زیبارویي كھ بھ بردگي افتاده و كریتون بھ . ھر گونھ معرفت حقیقي بود، از آن پدید آورد

  . درخواست سقراط وي را باز خریده بود، نیز از فیلسوفان بھ شمار میرفت

گزنوفون بي آرام فلسفھ را .)) او را فیلسوف كرده بود((راط بھ این جوان دلبستگي خاص داشت و سق
ھیچ چیز سودمندتر از آن نیست كھ ((رھا كرده و بھ سربازي پرداختھ بود، اما بدرستي میدانست كھ 

زنده ذھن توانا و تخیل .)) آدمي، در ھر جا و ھر مورد، مصاحب سقراط باشد و با وي سخن گوید
كریتون دولتمند . افالطون چنان از كھ افكار ھردوشان در تاریخ فلسفھ جھان جاودانھ بھ ھم درآمیخت

آلكیبیادس .)) بھ سقراط مھر فراوان داشت، و ھمواره مراقب بود كھ ھمھ حوایج او را برآورده كند((
در خطر افكند، در این گستاخ و پرتھور، كھ گناھانش بعدھا بھ اعتبار سقراط زیان رسانید و وي را 

  :ھنگام، با سھالنگاري خاص، استاد خویش را دوست میداشت و میگفت

در . سخن ھیچ كس، حتي شایستھترین خطیبان، اگر با سخن تو قیاس شود، در ما ھیچ تاثیر نمیكند
 حالي كھ گفتار تو اي سقراط، حتي اگر از زبان دیگران ھم باشد و بدرستي نقل نشود، باز ھر مرد و

میدانم كھ اگر . ... ھر زن و ھر كودكي را در شگفت خواھد آورد و روحھا را تسخیر خواھد كرد
گوش خود را نبستھ بودم و از جادوي سخن این سخنور افسونگر نگریختھ بودم، او مرا اسیر خود 

ران من این درد عظیم درد فلسفھ را، كھ در پاكي و صفاي دو. ... میداشت تا در پیش پایش پیر شوم
تو اي فایدروس، اي . ... جواني از دندان مار سوزندھتر است، در روح و قلب خویش احساس كردھام

آگاتون، اي اروكسیماخوس، اي پاوسانیاس، اي آریستودموس، و اي آریستوفان، ھمھ شما حاجت 
  . ھایدنیست كھ خود سقراط را نیز بگویم آري، ھمھ شما این شور و شوق و جنون را براي فلسفھ داشت

وي . ھایي كھ سقراط بھ دموكراسي میزد حظ میبرد كریتیاس، رھبر جبھھ اولیگارشیك، از طعنھ
نمایشنامھاي نوشت و در آن گفت كھ خدایان را سیاستمداران ھوشیار اختراع كردھاند تا چون عسسان 

از عواملي بود  این نمایشنامھ نیز یكي. موجب ھراس مردم شوند و آنان را بھ سوي تقوا و ادب برانند
فرزند آنوتوس نیز یكي دیگر از پیروان سقراط بود كھ استماع . كھ موجب محكومیت سقراط شد

پدر وي، آنوتوس، كھ از رھبران . سخنان استاد را بر چرم فروشي، كھ پیشھاش بود، رجحان مینھاد
ي را فاسد ساختھ و جبھھ دموكراتیك بود، شكوه میكرد كھ سقراط با عقاید شكاكانھ خود عقل فرزند و
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او را نسبت بھ پدر و مادر و خدایان بي اعتنا و گستاخ گردانیده است گذشتھ از این، آنوتوس از 
اي سقراط، ((ي میگفت و .بودھا و انتقاداتي كھ سقراط بھ دموكراسي وارد میساخت آزرده خاطر  طعنھ

پند مرا بپذیر و جانب احتیاط را نگاه . گمان من آن است كھ تو براي بد گفتن از دیگران سخت آمادھاي
زیرا ھیچ شھري نیست كھ در آن آسیب رسانیدن از نیكي كردن آسانتر نباشد، و آتن نیز بي گمان ; دار

  . آنوتوس در انتظار فرصت بود.)) چنین است

  اط فلسفھ سقر -3

در پشت روش سقراط فلسفھاي بود پر از گریز و طفره و تجاھل، مقدماتي و بي نظم، اما چنان واقعي 
در نظر اول، چنین بھ نظر میرسد كھ سقراط فلسفھاي . كھ فیلسوف عمال براي آن از جان خود گذشت

پذیرفتھ بود، سبب اصلي این امر آن است كھ وي نظریھ نسبي بودن معرفت را از پروتاگوراس ; ندارد
  . در ھیچ مورد جزما و قطعا حكمي نمیكرد، و تنھا چیزي كھ بر آن یقین داشت جھل خودش بود

وي، گرچھ بھ بیدیني محكوم شد، دست كم خدایان را با زبان ستایش میكرد، در مراسم مذھبي شھر 
مات منفي سقراط میگفت كھ در ھمھ تصمی. شركت میجست، و ھرگز كسي از او سخن كفرآمیز نشنید

شاید این سخن نیز . مھم خویش از ھاتفي دروني و قلبي، كھ یكي از آیات آسماني است، تبعیت میكند
و اگر چنین بوده، سقراط در حفظ و تثبیت آن توفیق كامل ; یكي از تجاھالت و طنزھاي سقراطي باشد

  . یافتھ است

لم رویا تشبث جستھ و آن را الھام و این، یكي از موارد بسیاري است كھ وي بھ غیبگویي كاھنان و عا
او میگفت كھ نظم و نسق جھان، و طرح و نقشھ آن، واضحتر از آن است كھ . پیام خدایي دانستھ است

سقراط درباره حیات ابدي سخن . بتوان عالم وجود را ساختھ تصادف و معلول علتي غیرعاقل دانست
: رزد، ولي در دفاعیھ خویش چنین بیان میدارددر رسالھ فیدون سخت بدان اعتقاد میو; قاطع نمیگوید

اگر قرار بر آن باشد كھ من خود را فرزانھتر از دیگران بدانم، تنھا از آن روست كھ ھرگز گمان ((
در رسالھ كراتولوس نیز، بر .)) نداشتھام كھ از جھان آخرت باخبرم و میدانم كھ از آن ھیچ خبر ندارم

وي .)) از خدایان ما ھیچ نمیدانیم: ((ھار بیخبري میكند و میگویدھمین وجھ، درباره وجود خدایان اظ
بھ پیروان خویش ھمواره اندرز میداد كھ در این گونھ مسائل بحث نكنند و، چون كنفوسیوس، از آنان 

میپرسید كھ آیا امور بشري را چنانكھ باید دریافتھاید كھ اكنون بھ حل مشكالت آسماني پرداختھاید 
د كھ برترین كاري كھ در این جھان از ما ساختھ است آن است كھ بھ جھل خویش سقراط بر آن بو

در پاسخ كساني كھ از وي میپرسند خدایان را چگونھ عبادت ; اعتراف كنیم و تابع غیبگوي دلفي شویم
سقراط در مورد علوم طبیعي شكاكتر از .)) بدان طریق كھ قانون كشورتان حكم میكند: ((كنیم، میگوید

بیش . ود، و میگفت كھ تحصیل این علوم باید تنھا تا حدي باشد كھ ما را در زندگاني رھبري كنداین ب
ھر رازي كھ گشوده گشت، رازي ژرفتر ; از آن حد، مایھ پریشاني فكر و گمراھي عقل خواھد بود

 و چون. سقراط، ھنگامي كھ جوان بود، نزد آرخالئوس بھ تحصیل علوم طبیعي پرداخت. پدید میآرد
  . مردي كامل شد، آن را بھ عنوان اسطورھاي كم و بیش قابل تحسین ترك گفت

سقراط ھمیشھ از : ((گزنوفون گوید. از حقایق و اصول روي برتافت و بھ ارزشھا و غایتھا توجھ نمود
و بھ )) روي كردند((سوفسطاییان نیز از علوم طبیعي بھ سوي امور انساني .)) امور بحث میكرد

اس و ادراك معرفت پرداختند، اما سقراط بیشتر در این مسائل فرو رفت و اخالق و تحقیق در احس
آري، )) ((اي ائوتودموس، آیا ھرگز بھ معبد دلفي رفتھاي. ((مقاصد انسان را مورد مطالعھ قرار داد

و .)) ((آري، دیدھام(( -)) و آیا دیدھاي كھ بر دیوار آن نوشتھ شده است خود را بشناس(( -.)) دوبار
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آیا در آن تامل كرده، و كوشیدھاي كھ خود را بیازمایي و بر چگونگي اخالق و خصایل خویش آگاه 
از این روي، فلسفھ در نظر سقراط نھ خداشناسي بود، نھ ماورا الطبیعھ، و نھ تحقیق در )) شوي

. میشمرداو فقط علم اخالق و سیاست را فلسفھ میدانست، و منطق را نیز مقدمھ و وسیلھ آن . طبیعت
سقراط در اواخر عصر سوفسطاییان بھ وجود آمده بود، و دریافتھ بود كھ این گروه وضعي بس خطیر 

در تاریخ فرھنگ جھان پدید آوردھاند، زیرا اساس ماوراي طبیعي اخالقیات را سست و متزلزل 
ي بھ پیش سقراط، بھ عوض آنكھ بیمناكانھ بھ سوي عقاید باستاني موجود روي كند، گام. ساختھاند

آیا میتوان علم اخالق را : گذارد و عمیقترین مسئلھاي را كھ در علم اخالق مطرح میشود بھ میان نھاد
براساس طبیعت مبتني دانست و اگر بھ ماوراالطبیعھ اعتقادي نباشد، آیا اخالق وجود تواند داشت آیا 

د میكند، خواھد توانست با وضع فلسفھ، كھ با آزادي فكري كھ آورده است تمدن بشري را بھ زوال تھدی
قوانین اخالقي موثر و غیر مذھبي بشریت را از نابودي نجات بخشد سقراط در رسالھ ائوتوفرون 

خوبي نھ از آن روي خوب است كھ خدایان آن را پسندیدھاند، بلكھ چون خود خوب بوده، : ((میگوید
مفھوم خوبي براي او از . رمیانگیزداین سخن، فلسفھ را بھ انقالب ب.)) خدایان را خوش آمده است

سقراط خوبي را . خداشناسي سخت جداست، و بھ حدي زمیني است كھ با سودمند بودن یكي است
امري كلي و مجرد نمیداند، بلكھ براي آن مقاصدي خاص و عملي در نظر دارد و معتقد است كھ خوب 

زیبایي دو صورتند از سودمند در نظر او، خوبي و .)) امر خاصي خوب باشد((آن است كھ براي 
حتي یك سبد سرگین، اگر چنانكھ باید با مقصود متناسب باشد، زیبا خواھد ; بودن و فایده انساني داشتن

دانش عالیترین . ھیچ چیز چون دانش و معرفت سودمند نیست) بھ عقیده سقراط(از این روي . بود
بھ معني برتري و علو است، نھ پاكي  ))فضیلت((فضیلت است، و جھل رذیلت محض گرچھ در اینجا 

و با دانش كامل، مردم جز كار درست ھیچ ; بدون دانش شایستھ، عمل درست میسر نیست. و تقوا
كسي بھ كاري كھ بداند خطاست دست نخواھد زد یعني كار خطا با عقل سازگار نیست و . نتوانند كرد

  . ھترین وسیلھ درك سعادت، دانش وذكاو ب; عالیترین خیر، سعادت است. زیانش بھ خطاكار میرسد

) حكومت اشراف(اگر دانش و معرفت برترین فضیلت باشد، ناچار آریستوكراسي : سقراط میگوید
گزنوفون از قول سقراط . بھترین نوع حكومت خواھد بود، و دموكراسي ھیچ معنایي نخواھد داشت

اندار، بنا، ني نواز، و یا پیشھور چھ حتي تصور آن را ھم نمیتوان كرد كھ سك. نامعقول: میگوید
حال آنكھ ناشایستگي این گونھ كسان بسیار كمزیانتر است از بیكفایتي ; دیگري را با قرعھ معین كنند

سقراط ستیزه جویي مردم آتن را مذمت . آناني كھ حكومت و دستگاه اداره كشور را مختل میسازند
عیب میگیرد، و خصومت احزاب و منازعات كینھ میكند، بر حسد پرھیاھویي كھ بھ یكدیگر میورزند 

بیم آن دارم از این جھات بلیھاي بر كشور وارد شود كھ از : ((وي میگوید. توزانھ آنھا را قبیح میشمرد
سقراط نجات آتن را تنھا در آن میدانست كھ دانش و كفایت بر .)) حدود توانایي و طاقتش افزون باشد

ین مقصود قرعھ كشي نمیتوانست بود، زیرا صالحیت و شایستگي و راه وصول بھ ا. آن حكومت كند
ھمچنین زور و ثروت . سكانداران، نوازندگان، پزشكان، و درودگران نیز بدین طریق معین نمیگردید

  . نیز نباید كسي را بھ مقام و منصبي برساند

و تنھا نظام ; در نظر او، سلطنت استبدادي و حكومت توانگران نیز چون دموكراسي مذموم است
پسندیده و معقول، نظام آریستوكراسي است كھ در آن مقامات و مناصب دولتي تنھا بھ كساني میرسد 

سقراط، علي رغم انتقاداتي . كھ شایستگي فكري و عقلي دارند و در این كار تعلیم و ورزیدگي یافتھاند
و آزادي و فرصتھایي را كھ  كھ بر دموكراسي آتن وارد میساخت، بھ منافع و مزایاي آن معترف بود،

بازگشت بھ ((وي بھ برخي از پیروان خود كھ میخواستند . در آن نصیبش شده بود قدر میشناخت
و نسبت بھ آنتیستنس و كلبیون ھمان وضعي را بھ خود گرفت كھ ولتر ; را تبلیغ كنند میخندید)) طبیعت
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ارزش بسیار دارد، و نباید آن را ترك در مقابل روسو داشت یعني میگفت كھ تمدن، با ھمھ عیبھایش، 
  . گفت و سادگي ابتدایي را برگزید

دینداران وي را خطرناكترین سوفسطاییان . با وجود این، اكثریت مردم آتن بھ سقراط بدگمان بودند
; میشمردند، زیرا از ھمھ جشن و سورھاي مذھبي برخوردار میشد، اما دین كھن را منكر بود

سرچشمھ اخالقیات را وجدان افراد میدانست، ; ي را بدقت با معیار عقل بسنجدمیخواست كھ ھر قانون
و پایان كار وي بھ شكاكیتي انجامید كھ عقل را ; نھ خیر و منفعت اجتماع یا اوامر تغییرناپذیر آسماني

كساني چون آریستوفان، كھ . پریشان میساخت و با ھیچ رسم و عادت و عقیدھاي سازگاري نداشت
روزگاران گذشتھ بودند، بیدیني مردم، گستاخي جوانان نسبت بھ پیران، فردیت نامنظمي كھ ستایشگر 

حیات آتن را بھ تباھي میكشید، و انحطاط اخالقي روشنفكران را حاصل رفتار و سخنان سقراط و 
ع گرچھ سقراط خود بھ حزب اولیگارشي نپیوست و از تایید آن امتنا. پروتاگوراس و اوریپید میدانستند

ھنگامي كھ یكي از آنان، بھ نام . ورزید، اغلب دوستان و شاگردانش از رھبران آن حزب بودند
كریتیاس، اولیگارشیھا را در انقالبي وحشتناك و بیرحمانھ رھبري میكرد، دموكراتھایي چون آنوتوس 

ز آتن و ملتوس، سقراط را محرك فكري این جنبش ارتجاعي معرفي كردند و بر آن شدند كھ وي را ا
  . اخراج كنند

روش جدلي . دموكراتھا در مقصود خویش پیروز شدند، لكن نتوانستند تاثیر عظیم او را از میان ببرند
سقراط، كھ خود آن را از زنون اخذ كرده بود، پس از وي بھ افالطون، و از افالطون بھ ارسطو رسید 

تاثیر افكار . ي بود، از آن پدید آوردو ارسطو منطق كامل خویش را، كھ نوزده قرن بدون تغییر بر جا
سقراط در علوم طبیعي و تجربي زیانبخش بود، زیرا شاگردانش از تحقیقات طبیعي روي برتافتند، و 

اصول . نظریھ وي درباره طرح خارجي و عیني جھان شوق تحلیل علمي در كسي برنمیانگیخت
در انحالل اخالقیات مردم آتن بي تاثیر اخالقي سقراط، كھ بر مباني فردي و ذھني قرار داشت، شاید 

. ولي مقام وجدان را باالتر از قانون دانستن عقیدھاي بود كھ از اینجا در مذھب مسیح راه یافت; نبود
ھاي دو قرن آینده را  عقاید سقراط از طریق شاگردانش بھ دوره بعد انتقال یافت و مایھ اصلي فلسفھ

وي در شمار . اثیرات وي چگونگي اخالق و رفتار خودش بوداما نیرومندترین عنصر ت. فراھم آورد
شھدا و قدیسان تاریخ یونان درآمد، و ھر نسلي كھ میخواست نمونھ كامل ساده زیستن و دلیرانھ 

: گزنوفون میگفت. اندیشیدن را بیابد بھ گذشتھ باز میگشت و كمال مطلوب خویش را در سقراط میدید
و شرافت خلق و سرشت وي میاندیشم، میبینم كھ از یاد بردن سقراط ھر زمان كھ درباره خرد آدمي ((

; و چون او را بھ یاد میآورم، از ستایش وي خودداري نمیتوانم كرد; ھرگز در حدود توانایي من نیست

  فصل ھفدھمو اگر در میان جویندگان فضیلت كسي راھنمایي كاملتر از سقراط یافتھ 

  

  ادبیات عصر طالیي

I  - پینداروس  

یعني عقاید و نتایجي كھ در یك نسل در میدان : فلسفھ یك عصر، بالطبع، ادبیات عصر بعد خواھد بود
ھا، داستانھا، و اشعار نسل بعد را  بحث و تحقیق و تفكر بھ دست آمده است زمینھ و اساس نمایشنامھ
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زیرا شاعران خود فیلسوف بودند، . اما در یونان، ادبیات مالزم و دنبالھ رو فلسفھ نبود. پدید میآورد
ھمان كشمكش و نزاع . براي خود افكاري داشتند، و پیشاھنگان اندیشھ عصر خویش بھ شمار میرفتند

در شعر و درام و  میان محافظھكاران و افراطیان، كھ دین و علم و فلسفھ یونان را بھ ھم ریختھ بود،
چون در آثار ادبي یونان زیبایي صورت ھنري بر عمق . حتي در تاریخنویسي آن نیز ظاھر گشت

فكري افزوده شده بود، ادبیات عصر طالیي بھ مقامي رسید كھ از آن پس، تا روزگار شكسپیر و 
  . مونتني، آن را باز نیافت

زیرا در این عصر، بار . تر از قرن پنجم بوداز لحاظ اشعار غنایي، بھ صورت مستقل، قرن ششم غنی
پینداروس حد فاصل و . ھا سخت سنگین شده، و پشتیباني شاھان و اشراف از میان رفتھ بود اندیشھ

وي صورت شعر غنایي را از پیشینیان بھ ارث برده است، اما آن را از . واسطھ این انتقال است
حدود و سنن باستاني خود را درھم میشكند، و پس از وي، شعر . شكوھي دراماتیك سرشار میسازد

درام دیونوسوسي با دین و موسیقي و رقص بھ ھم میآمیزد تا براي بیان شور و شكوه عصر طالیي 
  . وسیلھ كاملتري فراھم سازد

خود مدعي . پینداروس در یكي از خاندانھاي تبي، كھ سلسلھ آن بھ زمانھاي ابتدایي میرسید، بھ دنیا آمد
عموي او، . سیاري از پھلوانان باستاني كھ در اشعار وي یاد شدھاند جزو این سلسلھ بودھاندبود كھ ب

كھ ني نوازي توانا بود، قسمت عمده عشقي را كھ بھ موسیقي داشت، و نیز بخشي از مھارت خود را 
علیمات پدر و مادر پینداروس فرزند خود را بھ آتن فرستادند تا در موسیقي ت. براي او بھ ارث گذارد

او در آنجا از الئوس و آگاتوكلس رموز این ھنر و طریقھ ساختن آوازھاي گروھي . عالیتري كسب كند
بھ تب و نزد كورینا، شاعره آن زمان،  502پینداروس پیش از بیست سالگي یعني در . را فرا گرفت

ورینا شكست وي پنج بار در مسابقات سرودخواني شركت جست، و پنج بار از ك. بھ تحصیل پرداخت
پینداروس وي . اما باید دانست كھ كورینا بسیار خوش سیما بود و داوران نیز ھمگي مرد بودند. خورد

با وجود این نزدیك بیني، شھرت وي . را خوك ماده، سیمونیدس را غراب، و خود را عقاب میخواند
، ھنگامي كھ شاعر جوان چنان باال گرفت كھ ھمشھریانش درباره او داستاني ساختند و گفتند كھ روزي

. در كشتزاري خفتھ بوده، چند زنبور عسل بر لبانش نشستھ و شھد خود را در آنجا باقي گذاردھاند
دیري نگذشت كھ پینداروس مورد توجھ امیران و بزرگان قرار گرفت، و در ازاي صالت گران، 

رودس، تندوس،  وي زماني در خاندانھاي بزرگ و شریف شھرھاي. قصایدي در مدح آنان سرود
كورنت، و آتن مھمان بود، و یكچند نیز در دربار اسكندر اول مقدوني، ترون جبار آكراگاس، و 

این بدان . اشعار پینداروس معموال پیش خرید میشد. ھیرون اول، جبار سیراكوز، بھ شاعري پرداخت
آن، براي رقص و  ماند كھ امروز شھري از آھنگسازي دعوت كند كھ در جشن آن شھر، و بھ افتخار

ھنگامي كھ پینداروس بھ شھر . آواز گروھي آھنگ تازھاي بسازد و خود رھبري آن را بھ عھده گیرد
مردم تب بھ تجلیلش پرداختند و او . خویش بازگشت، نزدیك بھ چھل و چھار سال از عمرش گذشتھ بود

  . را بزرگترین ھدیھ بئوسي بھ یونان خواندند

ن میبرد، براي ھر شعر آھنگي میساخت، و غالبا گروھي را براي خواندن وي در كار خود رنج فراوا
تھیھ  دیتیرامببراي جشنھاي دیونوسوسي ; در مدح و ثناي خدایان شعر میسرود. آن تربیت میكرد

براي ; براي مجالس عیش و عشرت، غزل; براي بزرگان، قصیده; براي دوشیزگان، ترانھ; میكرد
اما از این . و براي كساني كھ در مسابقات عمومي پیروز میشدند، ظفرنامھ میساخت; مردگان، مرثیھ

ھ قھرمانش در جملھ فقط چھل و پنج قطعھ باقي مانده است، كھ ھر یك بھ نام مسابقھاي خوانده میشود ك
و باز، از این قطعات آنچھ برجاي مانده الفاظ آنھاست و از آھنگھاشان خبري ; آن تجلیل شده است

قضاوت ما در این باره بھ قضاوت مورخي ماند كھ در آینده فقط متن اپراھاي واگنر را بھ . نداریم
ر بھ شمار خواھد آورد و چنین مورخي ناچار واگنر را شاع. دست آورد، و از موسیقي آن بیخبر ماند
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یا اگر . درباره او براساس الفاظي كھ زماني تابع و مالزم آھنگي خاص بودھاند قضاوت خواھد كرد
دانشمندي چیني، كھ با قصص مسیحي ھیچ آشنا نباشد، یك شب، ده سرود دیني باخ را جدا از آھنگھا و 

ند، درباره وي حكمي خواھد كرد نظیر آداب مربوط بھ آنھا، و در ترجمھاي معیوب و نارسا، قرائت ك
امروزه، ھنگامي كھ اشعار پینداروس را در سكوت كتابخانھ . حكمي كھ ما درباره پینداروس میكنیم

یكي پس از دیگري میخوانیم، میبینیم كھ وي مالالنگیزترین نقطھ دورنماي ادبیات كالسیك است، و از 
  . این لحاظ ھیچ كس را با او قیاس نمیتوان كرد

پینداروس . در تشریح بناي این قصاید، فقط باید مشابھت و مناسبت آنھا را با موسیقي در نظر گرفت
نیز، چون سیمونیدس و باكخولیدس، در انتخاب قالب و شكل قصایدي كھ درباره قھرمانان پیروز 

ع قالبھاي میسرود مختار نبود چنانكھ امروز نیز آھنگسازان در تصنیف سوناتھا و سمفونیھا باید تاب
  . خاصي باشند

یعني نام و سرگذشت پھلوان ; ھا میسرود، موضوع خود را شرح میداد))ظفرنامھ((شاعري كھ از این 
پیروز را ذكر میكرد، یا درباره مردي كھ اسبان وي گردونھاش را بھ پیروزي رسانیده بود سخن 

پھلوان خود )) و شھرت پرشكوهفرزانگي و زیبایي ((رسم پینداروس بر آن بود كھ در اینجا . میگفت
وي در حقیقت بھ اصل موضوع توجھي نداشت، بلكھ تنھا دوندگان تیزپاي، روسپیان ممتاز، . را بستاید

اگر سلطان مستبدي در پرداخت نقدینھ تاخیر نمیكرد، پینداروس با . و پادشاھان را مدح میگفت
قدیسان قرارش میداد بھ شرط آنكھ مخیلھ  خرسندي تمام پشتیباني او را میپذیرفت و بي تردید در شمار
وي ھر چیز را از مسابقھ قاطر دواني تا . سرشار و نظم پیچیده و پر طنطنھ او مورد را مناسب مییافت

  . شكوه تمدن یونان، با ھمھ تنوع و وسعت آن در اشعار خود موضوع قرار میداد

از بیطرفي شھر خود دفاع میكرد، بھ تب سخت وفادار بود، و ھنگامي كھ در جنگ ایران و یونان 
ولي بعدا از خطاي خویش شرمنده گشت و بھ ستایش . بیش از غیبگویي دلفي، از عالم غیب ملھم نبود

آتن نامدار و دولتمند، با تاج بنفشھ، شایستھ سرود ستایش، پناه : ((پیشواي مدافعان یونان برخاست
مردم آتن، در ازاي منظومھاي كھ ابیات فوق را گویند كھ .)) یونان، شھري كھ خدایان پشتیبان آنند

بنابر روایت دیگري كھ ; بھ پینداروس پاداش دادند) دالر 000،10معادل (شامل بود، ده ھزار دراخما 
چندان موثق نیست، تب از او جریمھ خواست، زیرا وي در این شعر تلویحا آن شھر را سرزنش كرده 

  . آتن جریمھ او را نیز پرداخت; بود

وي در این كار چنان افراط و . ھاي باستاني یونان بود ھاي پینداروس گزیده افسانھ مت دوم منظومھقس
پینداروس با ((كورینا شكایت از آن داشت كھ . اسراف میكرد كھ خواننده را از شكیبایي بھ در میبرد

را چون بھترین پینداروس خدایان را سخت بزرگ میداشت و آنان .)) انبان بذر میافشاند، نھ با دست
وي محبوب كاھنان و غیبگویان معبد دلفي بود، و در . خریداران شعر خود تكریم و تحسین میكرد

حتي پس از مرگ نیز از روحش، با سخاوتي ; تمامي عمر از توجھ آنان برخورداریھاي فراوان داشت
. شود سھمي برگیردھایي كھ بھ معبد آپولون تقدیم می اسكاتلندي وار، دعوت شد كھ از اولین میوه

حتي اشیل پرھیزكار نیز اگر با وي مقایسھ شود، مردي ملحد . پینداروس آخرین مدافع دین موجود بود
  . و خدانشناس بھ نظر خواھد رسید

را میخواند، از دشنامھایي كھ در آن نثار خدایان شده است بھ )) پرومتھ دربند((پینداروس اگر تراژدي 
وس را خداي یگانھ و بیھمتا تصور میكند و بھ توحید نزدیك میشود و وي گاھي زئ. وحشت میافتاد

بھ اسرار پنھان عقیده دارد و، .)) خداي كل، فرمانرواي ھمھ چیز، و بیناي ھمھ چیز) زئوس((میگوید 
وي مبدا و مقصد روح انسان را . ت كھ بھ بھشت جاویدان خواھد رسید، امیدوار اساورفئوسچون 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



یكي از نخستین كساني است كھ روز مكافات و بھشت و دوزخ را بر این وجھ . آسماني و خدایي میداند
پس از مرگ، ارواح طاغي و مجرم بھ كیفر میرسند، و كسي كھ احكام شدید و : ((توصیف میكند

گناھاني را كھ آدمیان در قلمرو زئوس مرتكب شدھاند و روزھا و  گریزناپذیر را صادر میكند
  . شبھاشان را یكسر جاللي یكسان فرا میگیرد

و از این پس ھرگز، چون روزگار گذشتھ، از براي نیازھاي ناچیز و تھي، با رنجي ناسپاس خاك را 
  . نمیآزارند و دریاھاي پرآب را شیار نمیكنند

  . اي میگیرند، و عمري بي اشك و درد بھ آسایش میگذرانندبلكھ در جوار خدایان بزرگ ج

  . زیرا كھ شادي این مردم برروي زمین در آن بوده است كھ بھ عھد خویش وفا كنند

  . اما، دور از اینان، مردم دیگري نیز ھستند كھ در طوفان سیاھي بھ سر میبرند

  . كھ چشم آدمي از دیدن آن عاجز است

در این اشعار، نباید انتظار فلسفھ . ید پینداروس معموال پند و اندرز بودسومین و آخرین قسمت قصا
زیرا كھ وي آتني نبود و شاید ھرگز با فیلسوفان سوفسطایي روبھ رو نشده و آثار . عمیق داشتھ باشیم

وي ھمھ قواي ذھني خویش را وقف ھنرش كرده، و براي اندیشیدن و فلسفھ اصیل . آنان را نخوانده بود
پینداروس بھ ھمین اندازه راضي بود كھ امیران و پھلوانان پیروز را . نیرویي باقي نگذارده بود ساختن

بھ فروتني تشویق كند و برآنشان دارد كھ خدایان و ھمنوعان خود را محترم شمارند و نفس خویش را 
كھ ھیرون را از گاه نیز ستایش و سرزنش را بھ ھم میآمیخت، و حتي بدان پایھ دلیر بود . گرامي دارند

اما در راه پول، كھ شومترین و محبوبترین كاالھاست، از مزاحگویي بیم و . حرص و طمع منع میكرد
  . پرھیزي نداشت

شورشیان سیسیل را دوست نمیداشت و، با عبارتي نظیر گفتھ كنفوسیوس، آنان را از این كار برحذر 
كار دشوار و عظیم، ; شھري را بھ تزلزل آورندحتي براي ناتوانان نیز آسان است كھ بنیان : ((میداشت

وي دموكراسي معتدلي را كھ بعد از واقعھ ساالمیس در آتن پدید آمده .)) دوباره برپا ساختن آن است
در نظر . ولي صمیمانھ معتقد بود كھ آریستوكراسي بیزیانترین نوع حكومت است. بود دوست میداشت

كھ با تربیت ایجاد شود، در خون وسرشت كسان عجین است، پینداروس، شایستگي و كفایت، بیش از آن
خون و نژاد خوب تنھا عاملي است كھ . و در خاندانھایي كھ قبال آن را نشان دادھاند باز ظاھر میشود

بھ انسان توانایي و آمادگي میبخشد تا بھ كارھاي نادر و شگرفي كھ موجب شرف و شایستگي حیات 
ما چھ ھستیم و چھ نیستیم آدمي رویایي است از ! دمي چھ كوتاه استعمر آ. ((انساني است دست زند

ولي با اینھمھ، ھر گاه كھ جاللي خداداد از آسماني فرود آید، پرتوي پرشكوه بر وي میتابد و ; یك سایھ
پس از . پینداروس، در دوران حیات خود، مورد توجھ عوام نبود.)) زندگانیش شیرین و دلپذیر میگردد

نھا از خلود بیجاني برخوردار بود كھ خاص نویسندگاني است كھ مورد ستایش ھمگانند، مرگ نیز قر
در آن زمان كھ جھان بسرعت پیش میرفت، وي میكوشید كھ آن را از . ولي كسي آثارشان را نمیخواند

بھ سپس چنان از آن باز ماند كھ، گرچھ از اشیل جوانتر بود، اكنون از آلكمان پیرتر، . حركت باز دارد
  . نظر میرسد

از لحاظ لفظ، بھ شیوھاي ; اشعار وي، چون نثرتاسیت، فشرده و پیچیده و نامربوط و پرتصنع است
و از لحاظ وزن، ; مطنطن و كھن، كھ پینداروس در بھ كار بردن آن تعمد داشتھ است، سروده شده
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بھ تقلید آن نپرداختھ بحور آن چنان استادانھ و دقیق ساختھ شده است كھ، جز معدودي از شعرا، كسي 
لفظ وي . تنوع این اوزان نیز چندان است كھ از چھل و پنج منظومھ او فقط دو تا بھ یك وزنند .است

بر سر آن نھادھاند تا  چنان معتقد است كھ، با وجود سادگي فكر، علماي صرف و نحو عمر خویش را
تركیبات و عبارات آن را، كھ بھ جمالت توتوني بي شباھت نیست، بگشایند، و سرانجام در زیر آن بر 

  . مفھومي پوچ و پرآھنگ دست یابند

اما اینكھ ھنوز بعضي از دانشمندان كنجكاو بھ قرائت این اشعار رغبت مییابند از آن روست كھ، علي 
وجود قالب پردازیھاي سرد، استعارات نامطبوع، اساطیر مالالنگیز، و  رغم ھمھ این عیوب و با

تعلیمات و نتایج اخالقي ; ھا نقل شده، روشن و پیوستھ و سرراست است روایاتي كھ در این منظومھ
و شكوھمندي بیان آن حتي سخیفترین موضوعات را باال میبرد و جلوه و ; آنھا ساده و صمیمانھ است

  . ن میبخشدجاللي زودگذر بدا

وي در یكي از . در تب، از اضطراب فكري آتن در امان بود. پینداروس ھشتاد سال زندگي كرد
زادگان، دوستان، و خویشان چنان در نظر آدمي عزیزند كھ یكباره ھر : ((سرودھاي خود چنین میگوید

را بھ سوي ولي در مردمان مجنون شوقي پیدا میشود كھ آنان . كس را خرسند و بینیاز میسازند
، كسي )442در (روایت شده است كھ پینداروس، ده روز قبل از مرگ .)) چیزھاي دوردست میكشاند

و )) چیست كھ براي آدمي از ھمھ چیز بھتر است((را بھ نزد غیبگوي معبد آمون فرستاد تا بپرسد 
نھ عموم آتنیان مجسمھاش را بھ ھزی)). مرگ: ((كاھن غیبگوي مصري، چون یونانیان، پاسخ گفت

برپا داشتند، و مردمان رودس نیز ھفتمین قصیده اولمپي او را كھ در ستایش آن جزیره بود با خط زر 
، ھنگامي كھ اسكندر مقدوني فرمان داد كھ تب 335در سال . بر دیوار یكي از معابد نقش كردند

نھاي كھ پینداروس شورشگر را بسوزانند و با خاك یكسان كنند، لشكریان خود را از ویران ساختن خا
  . در آن زاده و مرده بود منع كرد

II -  تئاتر دیونوسوسي  

ھاي پراتیناس،  در حین اجراي یكي از نمایشنامھ: در فرھنگنامھ سویداس داستاني بدین سان آمده است
جمعي كثیر آسیب : م، نیمكتھاي چوبیني كھ تماشاگران بر آن نشستھ بودند فرو ریخت ق 500در حدود 

ري از سنگ ساختند دیدند، و چنان وحشتي در مردم پدید آمد كھ آتنیان بر دامنھ جنوبي آكروپولیس تئات
در دو قرن بعد، نظایر این تئاتر در ارتریا، اپیداوروس، آرگوس،  .كردندو آن را بھ دیونوسوس ھدیھ 

صحنھ تئاتر دیونوسوس بود  ولي در. مانتینئا، دلفي، تائورومنیوم، نقاط دیگر جھان یوناني ساختھ شد
كھ نخست بزرگترین تراژدیھا و كمدیھا ظاھر گشتند و جنگ میان دین كھن و فلسفھ نو، كھ تاریخ 
فكري عصر پریكلس را بھ یك سلسلھ اندیشھ و تحول پي در پي مبدل ساختھ است، در شدیدترین 

  . مراحل آن، با این تراژدیھا بھ پایان برده شد

پانزده ھزار نشستگاه آن، در چند . تھ بي سقف است و در زیر آسمان باز قرار دارداین تئاتر بزرگ الب
كوه ھومتوس و دریا نیز . ردیف نیمدایره، بھ شكل یك بادبیزن، از پایین بھ طرف پارتنون باال میرود

ھنگامي كھ بازیگران نمایش زمین و آسمان و خورشید و ستارگان و دریا و . رو بھ روي آن است
وس را مورد خطاب قرار میدھند، با حقایق زنده سرو كار دارند، و اكثر تماشاگران، در حالي كھ اقیان

ھا، كھ در آغاز  نشستگاه. گفتارھا یا سرودھا را میشنوند، اشیا را نیز مستقیما میبینند و احساس میكنند
بالشي میآورند تا بر از چوب و بعدھا از سنگ ساختھ شدند، پشت ندارند، و تماشاگران معموال با خود 

ولي در ھر روز پنج نمایش را در آنجا تماشا میكنند، بي آنكھ براي ستون فقرات خود، جز ; آن بنشینند
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فقط در ردیف جلو چند نشستگاه . زانوھاي ناسازگار تماشاگران پشت سر، تكیھ گاھي داشتھ باشند
وسوس و صاحبمنصبان شھر بر آن مرمري دیده میشود كھ تكیھ گاه دارند و كاھنان عالیرتبھ دیون

در جلوي تماشاگران، جایگاه ھمواري است كھ ارخسترا یا محل رقص نام دارد، و دستھ  .مینشینند
این صحنھ . نھ ساختھ شده استدر پشت این محل، صحنھ نمایش یا سك. سرایندگان در آن قرار میگیرند

شاید بازیگران نیز، پس از خروج از . گاه كاخ شاھي، گاه معبد، و گاه خانھ شخصي را نمایش میدھد
قتضاي داستان نمایش، بسیار وسایل كار، بھ ا .باشندصحنھ، در عقب آن جایي براي نشستن داشتھ 

ولي، در اجراي . ساده بود و از قربانگاه و صندلي و كرسي و تخت و امثال آن تجاوز نمیكرده است
. نمایشنامھ پرندگان آریستوفان، عوامل دیگري چون لباس و صحنھ آرایي بھ لوازم قبلي افزوده میشود

ي میكند كھ دوري و مسافت را نمایش ھا را بر وجھي نقاش ھا و زمینھ آگاتارخوس ساموسي پرده
گاه  .میشود براي دگرگون ساختن مسیر وقایع و تغییر محل آن، از وسایل فني خاصي استفاده. میدھند

اده است نمایش آدمیان، بدان گونھ كھ نیز، چون بخواھند كھ پایان واقعھاي را كھ در صحنھ روي د
نماینده آن واقعھ باشد، تھیھ میكنند و آن را بر تخت چوبي چرخداري میگذارند و در برابر تماشاگران 

مثال ممكن است كھ براي این مقصود جنازھاي را نقاشي كنند كھ قاتالن آن با سالح . قرار میدھند
وست كھ، بنابر سنت درام یونان، كشتار و خونریزي را این از آن ر; خونآلود در كنارش ایستادھاند

در دو طرف جلوي صحنھ، منشور بزرگ و سھ گوشھاي قرار دارد كھ بر . نباید روي صحنھ آورد
و با گرداندن آنھا ; ھاي مختلف نقاشي شده است بر سطوح این منشورھا صحنھ. محوري میگردد

یگري كھ شگفت انگیزتر از این است جراثقالي است كھ دستگاه د. ھا را بتندي تغییر داد میتوان منظره
قرقره و وزنھاي دارد، و در سمت چپ صحنھ جاي گرفتھ است تا ھر گاه كھ حاجت پیدا شود، خدایان 
یا پھلواناني را از آسمان بھ صحنھ فرود آرد، یا آنان را بھ آسمان بازگرداند، یا حتي در میان زمین و 

اوریپید مخصوصا در بھ كار بردن این دستگاه شوق فراوان داشت، و با . آسمان معلق نمایششان دھد
آن یكي از خدایان را بھ صحنھ نمایش میآورد تا زاھدانھ از رشتھ سردرگم نمایشھاي الادري او گره 

  . گشایي كند

درام تراژیك در آتن از امور غیرمذھبي نیست و در طي سال صورت نمیگیرد، بلكھ قسمتي از جشن 
ھاي بسیاري كھ بھ آرخون  از میان نمایشنامھ .میشودھاي است كھ بھ افتخار دیونوسوس برپا سالیان

ھر یك از ده قبیلھ آتیك یك تن از شارمندان . عرضھ میگردد، فقط معدودي براي نمایش انتخاب میشود
بر عھده اوست كھ ھزینھ تعلیم خوانندگان . تمند خود را جھت رھبري گروه سرایندگان معین میكنددول

گاه، برخي . و رقصندگان و بازیگران را بپردازد و سایر مخارج اجراي یكي از نمایشھا را تامین كند
كنند چنانكھ، بازیگران می)) استعداد((از این رھبران ثروت ھنگفتي را صرف صحنھ آرایي و لباسھا و 

بعضي از این رھبران . بدین طریق، ھنر نمایشي كھ از كیسھ نیكیاس ترتیب مییابد برنده جایزه میگردد
تعلیم واقعي خوانندگان . صرفھ جویي میكنند و از فروشندگان وسایل نمایش لباسھاي كھنھ كرایھ میكنند

  . معموال بھ عھده درامنویس است

حتي در بعضي ; ت، مھمترین و پرخرجترین قسمت نمایش استگروه ھمسرایان، از بسیاري جھا
شاعر درامنویس قسمت عمده عقاید و افكار . موارد اصل نمایشنامھ را نیز از روي آن نام میگذارند
تاریخ تئاتر یونان شرح جد و جھد بیحاصلي . فلسفي و دیني خود را از طریق این گروه بیان میدارد

چنانكھ در آغاز ; زیدھاند تا خود را بر اصل نمایشنامھ مسلط گردانندھاي ھمسرایان ور است كھ گروه
ولي در دست تسپیس و اشیل، با افزایش تعداد بازیگران، از سھم . امر ھر چھ ھست ھمین آوازھاست

افرادي كھ گروه ھمسرایان را تشكیل میدھند خواننده حرفھاي . آن كاستھ میشود، و در درام میان میرود
معموال كساني ھستند كھ ذوق این كار را دارند و از روي فھرست نام شارمندان، از ھر نیستد، بلكھ 

این افراد ھمگي از مردانند و تعدادشان نیز براي ھر گروه، در دوره . قبیلھ، بنوبت انتخاب میشوند
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و اینان ھم میخوانند و ھم میرقصند و، در صفي مجلل، بر روي صحنھ طوالني . اشیل، پانزده تن است
  . باریك حركت میكنند و، با شعر حركات خود، الفاظ و حاالت نمایش را تعبیر و تفسیر مینمایند

معموال آھنگھا را نیز درامنویس . مقام موسیقي در تئاتر یونان اندكي پایینتر از مقام عمل و شعر است
ي را نیز بھ آواز قسمت عمده گفتگوھا را بازیگران با صداي بلند بیان میكنند، و بعض. خود میسازد

ولي نقشھاي عمده نمایشنامھ قسمتھاي غنایي چندي دارد كھ باید با یك یا دو یا سھ صدا . میخوانند
این آوازھا . خوانده شود، یا بھ اتفاق گروه خواننده، متناوبا بعد از سرود آن گروه، بھ آواز ادا گردد

معموال فقط یك فلوت، نت بھ نت، با . یستساده ھستند و بخشھاي مختلف ندارند، و ھماھنگي در آنھا ن
بدین ترتیب، تماشاگران ھمھ كلمات را میشنوند، و شعر در آواز موسیقي ; خوانندگان ھمراھي میكند

در نظر یونانیان، . ھا را نمیتوان آھستھ خواند و درباره آنھا قضاوت كرد این نمایشنامھ. غرقھ نمیشود
ه، كھ شعر و موسیقي و عمل و رقص را در ھم بافتھ و وحدتي گفتار فقط بخشي است از یك ھنر پیچید

   .استعمیق و موثر پدید آورده 

در بردن جایزه، چگونگي نمایشنامھ بیش از ; ولي، با اینھمھ، مھمترین قسمت خود نمایش است
یك بازیگر خوب . ولي بازي بازیگران از آن ھر دو موثرتر و مھمتر است. موسیقي آن دخالت دارد

مھ بازیگران كھ ھمیشھ و در ھ. ھاي متوسط نیز توفیق كامل بھ دست آورد حتي میتواند در نمایشنامھ
; موارد مرد ھستند برخالف روم، مورد تحقیر نیستند، بلكھ از تكریم و بزرگداشت ھمگان برخوردارند

مردم آنان را ھوپوكریت . ھا میگذرند و در وقت جنگ، بآزادي از جبھھ; از خدمت نظام معافند
ن گروه زیرا كھ در آغاز، بازیگران بھ سخنا; است)) پاسخگو((میخوانند، و این كلمھ بھ معناي 

ولي بعدھا كھ بازیگران بھ نمایش اعمال اشخاص دیگر میپردازند و . خواننده پاسخ میگفتھاند
بازیگران اتحادیھ . بھ كار میرود)) منافق((شخصیتھاي عاریتي بھ خود میگیرند، این كلمھ بھ معناي 

سراسر خاك  ، كھ اعضاي آن در))ھنرمندان دیونوسوسي((بزرگ و نیرومندي تشكیل میدھند بھ نام 
ھا و آھنگھا و لباسھا  ھاي بازیگران از شھري بھ شھر دیگر میروند، نمایشنامھ دستھ. یونان پراكندھاند

ھا، مثل ھمیشھ، بسیار فراوان  در آمد رھبران این گروه. و سایر لوازم كار خویش را خود تھیھ میكنند
خالق آنھا چون اخالق ھمھ كساني است ا. است، ولي بازیگران درجھ دوم عایداتي اندك و نامعین دارند

زندگیشان بین تجمل و فقر نوسان دارد، و روحشان بیقرارتر از ; كھ بھ دوره گردي زندگي میگذرانند
  . آن است كھ بتوانند بھ یك زندگي ثابت و طبعیي ادامھ دھند

دگوي برنجي در كمدي و تراژدي، بازیگران ماسكي بر چھره میگذارند كھ در ناحیھ دھان آن یك بلن
طریقھ تنظیم صوت در تئاتر یونان، و اینكھ ھر یك از تماشاگران میتواند از جایگاه . تعبیھ شده است

ولي چنین بھ نظر میرسد كھ با وجود این، براي . خود صحنھ را بخوبي ببیند، بسیار شایان توجھ است
ھستند، وسایل دیگري نیز تقویت صداي بازیگر و مدد بھ چشم تماشاگراني كھ از صحنھ نمایش دور 

فقدان این گونھ وسایل موجب آن . الزم است تا ھمگي بتوانند بآساني قھرمانان مختلف را تشخیص دھند
ھر گاه كھ . میشود كھ ھمھ ریزھكاریھاي صوتي و حاالت و تغییرات چھره بازیگر از میان برود

، و )زنان در شورا(اكلسیازوساي  اشخاص واقعي در نمایشنامھاي بیایند چون اوریپید در نمایشنامھ
این . سقراط در نمایشنامھ ابرھا ناچار با ماسك و بیشتر بھ صورت كاریكاتور نمایش داده میشوند

زیرا در آن مراسم، براي ایجاد ترس یا خنده، غالبا ; ماسكھا از مراسم دیني بھ تئاتر یونان راه یافتھاند
ماسكھا، تا آنجا كھ قوه تخیل مردم یونان . ن رسم برجاستدر كمدي، ھنوز ای. ماسك بھ كار میبردھاند

ھمچنانكھ صداي بازیگر تقویت میشود و چھرھاش با ماسك . ایجاب میكند، غریب و مبالغھ آمیزند
بزرگتر بھ نظر میرسد، تنش نیز با پنبھ و پوشال ستبرتر و قامتش، با تاجي بزرگ و با كفشھایي كھ 

بر روي ھم، از قراري كھ لوكیانوس میگوید، بازیگران قدیم . كف ضخیم دارند، بلندتر میگردد
  . ایجاد میكردند)) منظرھاي زشت و وحشتناك((
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. زنان و مردان طبقات مختلف در این تئاترھا راه دارند. تماشاگران نیز چون خود نمایش شایان توجھند
تا بدان وسیلھ بھ تئاتر راه  ، بھ ھمھ شارمنداني كھ نیازمندند دواوبولوس داده میشود420پس از سال 

بھ حكم عرف، زنان . و روسپیان جایگاھي مخصوص خود دارند; زنان از مردان جدا مینشینند; یابند
تماشاگران این تئاترھا سرزنده و بانشاطند و، از لحاظ . عفیف از تماشاي نمایشھاي كمدي منع شدھاند

در . ھا میروند فرقي ندارند ن بھ تماشاخانھاخالق و رفتار، با مردم دیگري كھ در نقاط مختلف جھا
بنابر گفتھ ارسطو، از مقدار خوراكي كھ . وقت تماشاي نمایش، فندق و میوه میخورند و شراب مینوشند

در اثناي یك نمایش خورده میشود میتوان دریافت كھ آن نمایش تا چھ حد با عدم موفقیت ھمراه بوده 
ه میكنند و بازیگران مورد پسند خود را با كف زدنھا و تماشاگران بر سر جا با ھم ستیز. است

; اگر نمایش را نپسندند، صفیر میكشند و ھمھمھ برپا میكنند. فریادھاي پیاپي تشویق و تحسین مینمایند
و اگر بھ خشم درآیند، بازیگر ; ھر گاه كھ اعتراضشان شدیدتر شود، بھ نیمكتھاي زیر خود لگد میكوبند

آیسخینس را یك بار تا سر حد مرگ با . انجیر و زیتون از صحنھ بیرون میرانندرا با پرتاب سنگ و 
نیز اشیل را، بھ گمان آنكھ برخي از اسرار . سنگ میزنند، زیرا كھ از بازي وي آزرده خاطر گشتھاند

یكي از نوازندگان، براي بناي خانھ خویش، . پنھاني دین را مكشوف ساختھ است، تقریبا میكشند
گ بھ وام میگیرد و وعده میدھد كھ سنگھایي را كھ در نمایش آینده بھ سویش پرتاب میكنند مقداري سن

گاھي بازیگران، گروھي را اجیر میكنند تا صفیر تماشاگران . گرد آورده، وام خود را ادا خواھد كرد
  . را در غوغاي تحسین غرقھ سازند

تماشاگران، . اكنند تا سكوت آنان را بخرندبازیگران كمدي نیز گاه فندق و گردو در میان جمعیت میپر
اگر بخواھند، با ھمھمھ و غوغاي خود، ادامھ نمایش را مانع میشوند و بازیگران را مجبور میكنند 

  . بدین ترتیب، برنامھ نمایش كوتاه و تحملپذیر میشود. نمایش بعدي را بھ جاي آن شروع كنند

: ھر روز پنج نمایش بھ روي صحنھ میآید; مھ دارددر جشنھاي دیونوسیاي شھري، نمایش سھ روز ادا
سحرگاه نمایش شروع . سھ تراژدي و یك درام ساتیري از یك شاعر، و یك كمدي از شاعر دیگر

فقط در موارد استثنایي است كھ یك نمایش دوبار در تئاتر دیونوسوسي . میشود، و تا شامگاه ادامھ دارد
  . اجرا میشود

ھاي  تئاتر ندیدھاند ممكن است كھ در شھرھاي دیگر یونان، یا در صحنھ كساني كھ نمایش را در آن
م، در حدود دو ھزار  ق 430تا  480در فاصلھ میان . ھاي آتیك، بھ تماشاي آن توفیق یابند محقر دھكده

او از ھمھ بھتر بوده )) سھ تراژدي((در آغاز، بھ شاعري كھ . نمایشنامھ تازه در آتن بھ صحنھ میآید
ولي در عصر . بز جایزه میدادند، و بھ بھترین كمدینویس یك سبد انجیر و یك كوزه شراب است یك

. طالیي، جوایز سھ گانھ تراژدي و جایزه كمدي بھ پول تبدیل میشود و از طرف دولت پرداختھ میشود
و در نخستین روز مسابقھ، ده نفر را بھ حكم قرعھ، از میان داوطلباني كھ مجلس معرفي كرده است، 

در پایان آخرین نمایش، . از روي فھرست اسامي آنان، در ھمان جلسات جھت داوري انتخاب میكنند
ھر یك از داوران نام اولین و دومین و سومین نمایشنامھاي را كھ شایستھ جایزه دانستھ است بر روي 

لوحھ را از میان ھا را در گلدان بزرگي میگذارند، و یكي از آرخونھا پنج  این لوحھ. لوحھاي مینویسد
نتیجھاي كھ از این پنج داوري بھ دست میآید برنده نھایي جایزه را معلوم میدارد، و . آنھا بیرون میكشد

بدین ترتیب، ھیچ كس قبال نمیداند كھ چھ كساني داور خواھند . پنج لوح دیگر را نخوانده نابود میسازند
  . ادبود، و قضاوت كدام یك از آنان واقعا موثر خواھد افت

افالطون . ولي، علي رغم ھمھ این تمھیدات و احتیاطات، گاھي تطمیع و ارعاب داوران در كار میآید
از آن دارد كھ داوران از جمعیتي كھ در تئاتر گرد آمده است بیم دارند و تقریبا ھمیشھ بھ اقتضاي پسند 

عران درامنویس و ھم ھم شا)) حكومت تماشاگران((میگوید كھ این ; و تحسین آنان قضاوت میكنند
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ھنگامي كھ مسابقھ پایان یابد، شاعري را كھ پیروز شده . تماشاگران نمایش را بھ فساد و تباھي میكشد
است، و گروه خوانندگان وي را، با تاجي از پاپیتال زینت میدھند، و گاه نیز بھ افتخار آنان ستوني برپا 

  . كوشش میكنندحتي شاھان نیز براي كسب این تاج افتخار ; میدارند

با . اندازه تئاترھاي یونان، و سنن و آداب جشنھا، تا حد وسیعي كیفیت درام یونان را معین میدارد
از این روي، . تغییرات چھره و زیر و بم اصوات نمیتوان اختالفات اندك و حاالت دقیق را نمایش داد

درام . ظرافت تصویر شده باشددر تئاتر دیونوسوسي، بندرت میتوان شخصیتي را یافت كھ با دقت و 
ولي درام عصر الیزابت . یونان عبارت است از مطالعھ سرنوشتھا، یا مشاھده كشمكش انسان با خدایان

مطالعھ اعمال یا مشاھده كشمكش انسان با انسان است، و درام جدید روحیات و خلقیات را مطالعھ 
گران آتن قبال میدانند كھ سرنوشت ھریك از تماشا. میكند، یا كشمكش انسان را با انسان نمایش میدھد

زیرا كھ در قرن پنجم، ھنوز آداب و . قھرمانان چھ خواھد بود، و بر نتیجھ ھر یك از اعمال واقفند
رسوم مذھبي بھ قوت خویش باقي است و موضوع درامھاي دیونوسوسي را بھ داستانھاي شایع و 

ھا، حوادث ناگھاني پیش نمیآید، و امري كھ بر  در نمایشنامھ .میسازداساطیر باستاني محدود 
ولي، در عوض، پیش . تماشاگران مجھول باشد و آنان را مدتي در انتظار نگاه دارد در میان نیست

ھاي ناگھانیي كھ در درام رخ میدھد، براي كساني كھ سرگرم تماشاي ))شناسایي((بیني حوادث، و 
درامنویسان، یكي پس از دیگري، یك داستان را براي یك گروه . نمایشند لذت فراوان در بر دارد

تغییر میكند شعر و موسیقي و فلسفھ و ھاي مكرر  آنچھ در این نمایشنامھ. تماشاگر تكرار میكنند
; پیش از اوریپید، حتي فلسفھ نیز تا حدود بسیار پیرو رسم قرار دیرین است. چگونگي تعبیر آنھاست

ھاي اشیل و سوفكل، موضوع اصلي كیفر و پاداشي است كھ از جانب خدایان  چنانكھ، در نمایشنامھ
  . حسود یا سرنوشت كور بر آدمیان میرسد

نتیجھ اخالقي این درامھا نیز ھمیشھ . ن نیز ھمیشھ رفتار گستاخانھ و غرور كفرآمیزشان استجرم اینا
در درام یونان، . یكسان است، و پیروي از نداي وجدان، شرافتمندي، و اعتدال و فروتني را تبلیغ میكند

ریخ ادبیات تركیب فلسفھ با شعر و داستان و موسیقي و آواز و رقص نھ تنھا صورت تازھاي را در تا
ھاي بعد،  جھان پدید میآورد، بلكھ در ھمان آغاز بھ چنان شكوه و رفعتي دست مییابد كھ، در دوره

  . ھرگز این ھنر نظیر آن را نمیبیند

III  -  اشیل  

ھمچنانكھ در تاریخ و توارث باید استعدادھاي . اشیل یا آیسخولوس نخستین درامنویس یونان نبود
یش نابغھ بگشایند، بین تسپیس و اشیل نیز چندین درامنویس كم ارجتر بھ وجود فراوان راه را براي پیدا

شاید شور و غروري كھ براي عصر درامھاي . آمدند كھ ما در اینجا با تكریم تمام فراموششان میكنیم
بزرگ الزم بود بر اثر پایداري پیروزمندانھ آتنیان در برابر سپاه ایران پدید آمد، از سوي دیگر، 

ي كھ پس از جنگ از راه تجارت و بھ دست امپراطوري حاصل شده بود ھزینھ مسابقات پرخرج ثروت
اشیل شخصا این شور و غرور را . دیونوسوسي و نمایشھا و آوازھاي ھمسرایي را كامال تامین میكرد

در خود میدید و چون بسیاري از نویسندگان قرن پنجم زندگي میكرد و نمایشنامھ مینوشت، و خوب 
، ھنگامي كھ بیست و شش سال از عمرش 499در . دانست كھ رفتار و گفتارش باید چگونھ باشدمی

، او و دو برادرش چنان دلیرانھ در 480در . میگذشت، نخستین نمایشنامھ خود را بھ روي صحنھ آورد
بھ سال  وي. نبرد ماراتون جنگیدند كھ آتن دستور داد تا بھ یادبود دالوریھاي آنان تصویري ساختھ شود

، در جنگ آرتمیسیون و 490در . براي اولین بار در جشن دیونوسوسي بھ اخذ جایزه نایل آمد 484
بھ شھر سیراكوز رفت و در  470و  476بھ سال . ، در نبرد پالتایا شركت جست479ساالمیس، و در 
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ادبیات یونان ، پس از آنكھ مدت یك نسل بر 468در . دربار ھیرون اول مورد تكریم فراوان واقع شد
ولي، در سال . فرمانروایي كرد، عاقبت جایزه اول نمایش را در مقابل سوفكل جوان از دست داد

، آخرین و بزرگترین 458و در . ، با نمایشنامھ مخالفان ھفتگانھ تب مقام اول را كسب كرد467
سیسیل رفت و  ، دوباره بھ465در سال . پیروزي خویش را با درام سھ بخشي اورستیا بھ دست آورد

  . در آنجا، در ھمان سال، درگذشت

اشیل بر یك تن . براي شكل دادن بھ درام كالسیك یونان، وجود مردي با چنین ھمت و قدرت واجب بود
بازیگري كھ تسپیس از گروه ھمسرایان جدا ساختھ بود، بازیگر دیگري افزود، و بدین ترتیب تحول 

href="f0204301.htm"<نمایشنامھ نوشت، ولي از آن جملھ ) و بھ روایتي نود(وي ھفتاد  .بخشید
  . فقط ھفت درام باقي مانده است

د، و ولي، مابین آثارش، از ھمھ مشھورتر پرومتھ دربن .نداردسھ نمایشنامھ نخستین او چندان اھمیتي 
  . از ھمھ بزرگتر درام سھ بخشي اورستیاست

شاید پرومتھ دربند نیز قسمتي از یك درام سھ بخشي بوده باشد، گرچھ ھیچ منبع معتبري این نظر را 
از قراري كھ میگویند، اشیل یك درام ساتیریك نیز نوشتھ بوده كھ پرومتھ آتشآور نام داشتھ . تایید نمیكند

متھ دربند جدا بوده، جزو مجموعھ دیگري قرار داشتھ، و مستقال بھ نمایش ولي این درام از پرو: است
ھاي اشیل، كھ پرومتھ بندگسستھ نام داشتھ، قطعاتي بر جاي  از یكي دیگر از نمایشنامھ. درآمده است

از این قطعات مطلبي بھ دست نمیآید، لكن دانشمدان پرشوق معتقدند كھ اگر متن كامل این . مانده است
امھ در دست بود، معلوم میشد كھ اشیل ھمھ سخنان كفرآمیزي را كھ در نمایشنامھ پرومتھ دربند نمایشن

ولي، حتي اگر . در دھان قھرمان داستان گذارده، خود، در اینجا بھ مقنعترین وجھ پاسخ گفتھ است
ناسزا چنین بوده باشد، شگفتي در این است كھ جمع كثیري از مردم آتن، در یك جشن مذھبي، چگونھ 

در آغاز نمایشنامھ، میبینیم كھ پرومتھ، بھ فرمان . گفتن پرومتھ نسبت بھ خدایان را تحمل میكردھاند
زئوس از آن روي بر او ; ھاي قفقاز بھ صخرھاي بستھ شده است زئوس و بھ دست ھفایستوس، در كوه

  :یگویدھفایستوس چنین م. خشمگین گشتھ كھ وي فن آتش ساختن را بھ آدمیان آموختھ است

من، نھ بھ دلخواه خویش، باید تو را بر این كوه بلند، كھ پاي ھیچ ! اي فرزند بلند اندیشھ تمیس فرزانھ
در اینجا، نھ آواز آدمیان، و نھ چھره آنان ھرگز تو را ; كس بدان نرسیده است، بھ زنجیر سخت بربندم

خورشید، سوختھ و نابود خواھد  و گل زیبایي تو، در گرماي روشن; كھ دوستارشاني باز نخواھد یافت
  . شد

شب با زیور ستارگان فرا خواھد آمد تا با سایھ خود تو را آرامش بخشد، و خورشید، با پرتو تازه 
  . خویش، میغھاي سحرگاھي را پراكنده خواھد ساخت

 اما، در ھمھ خطرھا، احساس این تیره بختي تو را رنجي گران خواھد بود، زیرا با ھیچ یك از آنان
زیرا زئوس سختگیر است، ! ... ثمره محبت آدمیان از این گونھ است. دستي براي رھایي تو پدید نمیآید

  . و شاھان تازه بھ دوران رسیده سخت بیرحم
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پرومتھ، كھ بیچارھوار بر تختھ سنگ 
بھ زنجیر كشیده شده، خداي اولمپ را 

تحقیر میكند و، با فخر و غرور، 
نیت گامھایي را كھ در راه بھ مد

رساندن انسان نخستین برداشتھ 
نسانھا، تا آن زمان چون مورچگان نادان، در زیر زمین و در ا: برمیشمرد

ھیچ اثر پایداري از زمستان بھ آنان نمیرسید، و از بھار عطرآگین و . مغاكھاي بي نور میزیستند
  . دست مییازیدندو بھ ھر كار چون كوران، و غافل از آیین آن، ; تابستان پرمیوه بیخبر بودند

عدد را، كھ انگیزنده فلسفھ ھاست، از ; تا آنكھ من راز طلوع و غروب ستارگان را بھ آنان آموختم
و ھوش و حافظھ را، كھ آفریننده ھمھ چیز و مادر ; با تركیب حروف آشناشان كردم; بھرشان ساختم

  . اندیشھ است، بر آنان ارزاني داشتم

  . ... و كشتي را تنھا من ساختم; را بھ خدمت انسان درآوردم من بودم كھ نخستین بار جانوران

  . و من، كھ ھمھ فنون را از بھر آدمیان فاني ابداع كردم، اكنون ھیچ چارھاي براي رھایي خویش ندارم

از اعماق اقیانوس ; در امواج دریا، كھ بھ روي ھم میریزند، فریادي ھست. ((ھمھ زمین با او میگرید
ھمھ ملتھا با این زنداني سیاسي .)) و از مغاك مردگان نالھ برمي خیزد; ش میرسدصداي زاري بھ گو

غم سراسر زمین : ((ھمدردي میكنند و بھ او یادآور میشوند كھ درد و رنج نصیب ھمگان خواھد گشت
ولي ھیچ كس براي رھایي وي كوششي .)) را در مینوردد، و بنوبت بر پیش پاي ھر كس مینشیند

زیرا كساني كھ فرمانروایي میكنند، بھ جاي : ((نوس بھ او اندرز میدھد كھ تسلیم شوداوكئا. نمیكند
و او كئانیدھا، یا دختران دریا، در شگفت ماندھاند كھ آیا بشریت را این .)) عدل، ظلم را پیشھ میسازند

فدا نھ، اي یار عزیز، تو سخت بیھوده ((شایستگي ھست كھ كسي بدین گونھ در راه آن مصلوب شود 
آیا این بشر ناتوان و كوتاه ھمت را، كھ بھ زنجیر بستھ شده و در رویا فرو رفتھ است، . ... شدي

ولي این دختركان چنان ستاینده پرومتھ شدھاند كھ ھنگامي كھ زئوس وي را تھدید میكند كھ )) نمیدیدي
ومتھ، كھ از خدایان است، اما پر. بھ درون تارتاروس پرتابش كند، در كنار او میایستد، و رانده میشوند

در آخرین قسمت این درام سھ بخشي، كھ گم شده است، پرومتھ از . از آرامش مرگ محروم است
كركسي بھ فرمان زئوس ھر ; دوزخ بھ در میشود و دو باره در كوه بر تختھ سنگي بھ زنجیر میافتد

رومتھ در طي سیزده نسل بدین ترتیب، پ. روز قلب او را میخورد، و ھر شب دل باز از نو میروید
سرانجام، پھلوان پرمھر، یعني ھراكلس، كركس را میكشد و زئوس را بھ ; بشري رنج و شكنجھ میبیند
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پرومتھ در پایان از كرده خویش پشیمان میشود، با خداي بزرگ و . آزاد ساختن پرومتھ ترغیب میكند
   .تواناي اولمپ آشتي میكند، و حلقھ آھنین نیاز برانگشت مینھد

در این درام سھ بخشي ساده و قوي، اشیل موضوع اصلي درام یونان یعني كشمكش اراده انساني با 
تقدیر گریزناپذیر را مطرح كرده و موضوع حیات مردم یونان قرن پنجم یعني نزاع میان افكار انقالبي 

ن انقالب واقف نتیجھ او محافظھ كارانھ است، لكن بر چگونگي ای. و عقاید كھن را بھ میان كشیده بود
این درام . حتي اوریپید نیز خداي اولمپ را بدین سان انتقاد نمیكند. است، و با آن موافقت تمام دارد

قھرمان ) شیطان(دیگري است كھ، علي رغم خداپرستي نویسنده، فرشتھ ساقط )) بھشت گمشده((
  . اصلي آن است

گوتھ . غالبا پرومتھ را در نظر داشتھ است گویا میلتن، ھنگامي كھ گفتارھاي بلیغ شیطان را مینوشتھ،
بھ این درام دلبستگي بسیار داشت و در دوران جواني پرجسارت خویش، پرومتھ را وسیلھ بیان 

شلي، كھ ھمواره با تقدیر در جدال بود، در پرومتھ بندگسستھ، این داستان . ھاي خود ساختھ بود اندیشھ
در این . ن عصیانكار آن در برابر زئوس سر فرود آردرا دوباره زنده كرد، ولي نگذاشت كھ قھرما

آگاھي بر آینده قلب ; درد و رنج ثمره درخت دانش است: افسانھ نكات و تمثیالت فراوان نھفتھ است
و در آخر، آدمي باید ; آزادي بخشان ھمیشھ مصلوب میشوند; خویش خاییدن و خون دل خوردن است
اي خویش را در حدود اقتضاي طبیعت و كیفیت كاینات برآورده قید و بندھاي خود را بپذیرد و خواستھ

موضوع این درام بسیار عالي است، و كالم بلند و پرشكوه اشیل را یاري میكند تا از پرومتھ یك . كند
جنگ علم و خرافھ، روشنفكري و جھل، و نبوغ و جزم اندیشي . پدید آرد)) شیوه واال((تراژدي بھ 

شلگل . شده، و ھیچ گاه با اینھمھ كنایھ و تصریح بھ بیان در نیامده استھرگز بدین وضوح توصیف ن
با .)) تراژدي نویسان یونان آثار فراوان پدید آوردند، لكن پرومتھ روح و جان تراژدي است: ((میگفت

وجود این، تراژدي اورستیا از سایر آثار اشیل بزرگتر است، و سخن شناسان متفقا آن را عالیترین 
، شاید دو سال بعد از 458این تراژدي در سال . اني و شاید عالیترین درام جھان میداننددرام یون

موضوع آن پدید آمدن مصیبتي است . پرومتھ در بند و دو سال قبل از مرگ اشیل، بھ روي صحنھ آمد
ما . از مصیبت دیگر بھ حكم تقدیر، و كیفر محتوم اسراف و افراط و غرور گستاخانھ، نسل بعد از نسل

این تراژدي، از قراري . این داستان را افسانھ آن را تاریخ واقعي میدانستند، و شاید حق نیز با آنان بود
. كھ دو درامنویس بزرگ دیگر یونان یادآور شدھاند، ممكن است كھ فرزندان تانتالوس نیز نامیده شود

د، یك سلسلھ جرم و جنایت زیرا تانتالوس، پادشاه فروگیا، كھ بھ دولت و ثروت خود سخت مغرور بو
را آغاز نھاد، شراب و طعام خدایان را دزدید و بھ فرزند خود پلوپس خورانید، و از این روي خشم 

البتھ در ھر دورھاي كساني پیدا میشوند كھ ثروتشان از میزان مكفي و . ارواح منتقم را برانگیخت
دیدھایم كھ پلوپس چگونھ . ضایع میسازند مناسب تجاوز میكند، و بدان وسیلھ فرزندان خویش را تباه و

ھاي خطا سلطنت الیس را بھ دست آورد، ھمدست خود را بھ قتل رسانید، و دختر پادشاھي را  از راه
: وي از ھیپودامیا سھ فرزند بھ وجود آورد. كھ بھ فریب وي كشتھ شده بود ھمسر خویش ساخت

آترئوس، براي آنكھ ; ت و با وي ھمبستر شدتوئستس، آئروپھ را فریف. توئستس، آئروپھ، و آترئوس
فرزندان توئستس را كشت و در ضیافتي گوشت آنان را بھ خورد برادر . انتقام خواھر خویش را بستاند

آیگیستوس، فرزند توئستس، كھ از دختر وي زاده شده بود، سوگند یاد كرد كھ از آترئوس و . خود داد
آگاممنون، كلوتایمنسترا را بھ . آگاممنون و منالئوس: داشتآترئوس دو پسر . فرزندانش انتقام بگیرد

ھنگامي . زني گرفت و از او دو دختر بھ نام ایفیگنیا و الكترا، و یك پسر بھ نام اورستس بھ وجود آورد
كھ آگاممنون كشتیھاي خود را بھ سوي تروا میبرد، در آولیس باد فرو نشست، و وي ناچار شد كھ 

. كلوتایمنسترا از این كار سخت وحشتزده و آزرده گشت. د تا باد مساعد برخیزدایفیگنیا را قربان كن
زماني كھ آگاممنون تروا را محاصره كرده بود، آیگیستوس با زن اندوھگین وي بناي عشقبازي نھاد، 
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اشیل . قلب او را تسخیر كرد، و با او ھمداستان شد كھ چون آگاممنون از جنگ بازگشت، وي را بكشند
  . ن را از اینجا دنبال میكندداستا

غرقھ در پوالد، و سپاھیان از ((بھ شھر آرگوس خبر میرسد كھ جنگ پایان یافتھ و آگاممنون مغرور، 
گروھي از بزرگان در . ، بر سواحل پلوپونز فرود آمده و بھ سوي موكناي پیش میآید))خشم او لرزان

بان شدن ایفیگنیا بھ دست آگاممنون سخن برابر كاخ شاھي ظاھر میشوند و، با سرودي شوم، از قر
  :میگویند

و بادي شگفت در سینھاش پیچید، باد اندیشھ تاریك و ; آرام، سالحي را كھ در خور او بود بھ تن كرد
  . ناپاك

  . برپا خاست، و قلبش از جرئت آكنده گشت

در راه آرزویي پست، كھ ندامت و اندوه در پي دارد، ; زیرا كوري مردان را دلیر و گستاخ میكند
  . آري، و این خود اندوه بزرگي است; گمراه میشوند

  . ... پس، این مرد بھ كشتن فرزند خویش عزم كشتیھاي خود را بھ راه بیندازد

خاموش، برزمین افكند، و چشمانش با جامھ زعفراني رنگ خویش را بشدت، و با خشمي فروبستھ و 
دخترك ; چون تصویر چھرھاي، مات و مبھوت بود: خدنگ رحم در دل ھر مرد خونخوار راه میجست

خردسال، كھ ھمیشھ بر كنار كشتي پدر میرقصید و ھرگز عشق مردي بھ آواز وي نزدیك نگشتھ بود، 
  . پدر میپیوستاكنون كھ سومین جام پر میگشت، فریاد سپاس خود را بھ آواز 

اشیل، با تخیلي دقیق، شادي این . پیكي از جانب آگاممنون وارد میشود و رسیدن وي را خبر میدھد
پیك . سرباز ساده را، كھ پس از سالھا دوري باز بھ میھن خویش پاي گذاشتھ است، توصیف میكند

پس براي بزرگان شھر و س)) ;اگر خداي بخواھد، من اینك براي مرگ آمادھام: ((اكنون چنین میگوید
از وحشت و پلیدي جنگ، از باراني كھ تا مغز استخوان را نمناك میساختھ، از جانوراني كھ در 

موھاي بدن تكثیر مییافتھ، از گرماي خفقان آور تابستان ایلیون، و از سرماي زمستاني كھ پرندگان را 
خشمناك، ولي با تكبر بسیار، از كاخ كلوتایمنسترا، گرفتھ حال و . خشك بر زمین میافكنده سخن میراند

شاه بر گردونھ . بیرون میآید و فرمان میدھد تا فرشھا و قماشھاي گرانبھا در راه آگاممنون بگسترند
. و او، با فخر و غرور پیروزي، برپاي ایستاده است. سپاھیان گرد او را گرفتھاند. شاھي وارد میشود

كاساندرا شھزاده زیبا و اندوھگین . ا بر آن جاي دارددر پشت سرش گردونھ دیگري است كھ كاساندر
وي خشمگینامھ كیفر آگاممنون را . ترواست، كھ غیبگوست و برده ناخشنود شھوت آگاممنون گردیده

كلوتایمنسترا، با گفتاري زیركانھ، اشتیاق . پیشگویي میكند و با اندوه از مرگ خویش خبر میدھد
ھاي جوشان اشك من فرو خشكیده، و  از بھر تو، چشمھ: ((یدھدفراوان خویش را بدین بازگشت شرح م

اما در چشمان من، كھ از انتظار دراز فرسوده گشتھ است، میتواني دید . قطرھاي بر جاي نمانده است
از خوابھاي ; كھ تا چھ اندازه غم آن داشتھام كھ آثار پیروزي تو را، كھ اینچنین دیر بھ دست آمد، ببینم

زیرا كھ در آن لحظھ كوتاه آرامش، داستانھاي درازي . صداي بال پشھاي برمیجستم پریشان خویش بھ
آگاممنون براخالص وي بدگمان است، و از اینكھ آنھمھ قماش .)) از رنجھاي تو انباشتھ میگشت

ولي در پي او بھ درون كاخ میرود، و . گرانبھا را در زیر سم اسبان ریختھ است، سرزنشش میكند
در این بین، گروه سراینده بآرامي سرودي میخواند و در صدا، . ناچار از او پیروي میكند كاساندرا نیز

كھ روح ھمھ سطور تراژدي است، فریاد آگاممنون است كھ بھ دست كلوتایمنسترا و آیگیستوس كشتھ 
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عش درھا باز میشود و كلوتایمنسترا، با چھره خون آلود و تبر در دست، پیروزمندانھ بر كنار ن. شده
  : در این ھنگام، گروه ھمسرایان پایان تراژدي را چنین میسرایند. آگاممنون و كاساندرا ظاھر میگردد

اي كاش خدا میخواست كھ ناگھان، بي رنج بسیار، و بیانتظار دراز و دردناك، ساعت مرگم فرا 
كھ مھرش  میرسید، و بیدرنگ مرا بھ ابدیت، و بھ خواب بي بیداري میرساند اكنون كھ شبان من،

  . پاسبانم بود، در ژرفناي مرگ خفتھ است

دومین تراژدي این درام سھ بخشي خوئفوروئھ یا آورندگان شراب خوانده میشود، كھ نام خود را از 
كلوتایمنسترا پسر كوچك خود . سرود زناني كھ بر گور آگاممنون ھدایایي نثار میكنند گرفتھ است

نجا پرورش یابد، و امیدوار است كھ وي مرگ پدر را فراموش اورستس را بھ فوكیس میفرستد تا در آ
خوني كھ ریختھ شد، خون تازه : ((اما مردان سالدیده آن سرزمین آیین كینھ كشي را بدو میآموزند. كند

در آن روزگاران تاریك، دولت انتقام گرفتن را بر عھده خویشان مقتول گذارده بود، و اعتقاد .)) میطلبد
اورستس از اندیشھ این كار . تا قاتل بھ كیفر نرسد، روح مقتول آرامش نخواھد یافتبر این بود كھ 

پنھاني با دوست خود ; یعني كشتن آیگیستوس و مادر خویش بھ وحشت و اضطراب افتاده است
. پوالدس بھ آرگوس میآید، گور پدر خویش را مییابد، و دستھاي از موي سر خود را بر آن میگذارد

اورستس و ; داي سرود زناني كھ براي گور آگاممنون شراب میآورند نزدیك میشوددر این وقت، ص
الكترا، خواھر اندوھگین اورستس، با گروه زنان وارد میشود و بر كنار . پوالدس خود را پنھان میكنند

اورستس، كھ مجذوب . گور پدر ایستاده، از روح وي میخواھد كھ اورستس را بھ خونخواھي برانگیزد
الكترا، از قلب پردرد خویش، اندیشھ كشتن مادر را در . الكترا شده است، خود را آشكار میكند سخنان

كلوتایمنسترا آنان را بگرمي . آن دو جوان، در لباس تاجران، بھ قصر شاھي میروند. سر وي میریزد
ولي . تاورستس براي آزمایش او میگوید كھ طفلي كھ وي بھ فوكیس فرستاده بود مرده اس. میپذیرد

  . ھنگامي كھ در غم مادر خویش شادي پنھاني را نھفتھ میبیند، بھ حیرت میافتد

كلوتایمنسترا آیگیستوس را بھ نزد خویش میخواند تا مرگ كسي را كھ از خونخواھیش ھراسناك 
و ; كلوتایمنسترا را نیز بھ درون كاخ میكشاند; بودھاند اورستس در ھمانجا آیگیستوس را ھالك میكند

دكي بعد، در حالي كھ نیمي از عقل خویش را بر اثر مادركشي از دست داده است، بھ صحنھ باز ان
  . میگردد

اكنون كھ ھنوز دیوانھ نگشتھام، بھ ھمھ كساني كھ مرا دوست میدارند، بھ صداي بلند میگویم كھ من 
  . مادر خویش را كشتھام

، و االھگان انتقام، كھ جنایات را كیفر در نمایشنامھ سوم، شاعر اورستس را دیوانھ نمایش میدھد
عنوان این نمایشنامھ از نام این ارواح اخذ شده است، زیرا مردم آنان را . میدھند، در پي او روانند

اورستس مطرود . میخواندند تا زشتي نامشان را در كسوتي خوش ظاھر بپوشانند)) خیرخواه((ارواح 
بھ ھر جا میرود، ارواح منتقم بھ صورت اشباح سیاه بھ ; و آواره است، و ھمھ از وي كناره میگیرند

وي، در معبد دلفي، خود را بھ روي محراب آپولون میافكند، . دنبالش میروند و خونش را طلب میكنند
ولي شبح كلوتایمنسترا از زمین برمیخیزد و بھ ارواح منتقم تاكید میكند كھ . و آپولون دلداریش میدھد
اورستس بھ آتن میرود و در معبد آتنھ زانو میزند و نجات خویش را . ھي نكننداز آزردن فرزندش كوتا
چون االھگان ; مینامد)) كمال یافتھ از درد((آتنھ نداي وي را میشنود و او را . از وي خواستار میشود

انتقام برگفتھ آتنھ اعتراض میكنند، وي از آنان میخواھد كھ محاكمھ اورستس را بر عھده دادگاه 
صحنھ آخر، این محاكمھ شگفتانگیز را نمایش میدھد و كنایھاي است از آمدن . وپاگوس بگذارندآری

االھگان انتقام . آتنھ، االھھ شھر، ریاست دادگاه را برعھده میگیرد. قانون بھ جاي خونخواھي شخصي
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ش دادگاه بھ دو گروه متساوي بخ. دالیل خود را عرضھ میدارند، و آپولون مدافع اورستس است
از آن . آتنھ، كھ رئیس دادگاه است، بھ جانبداري از اورستس راي میدھد و او را آزاد میگرداند; میشود

بر اثر احكام سریع آن، سرزمین ; پس، آتنھ رسما محكمھ آریوپاگوس را دادگاه عالي آتیك قرار میدھد
ل ملتھا میشود حفظ آتیك از اشرار پاك خواھد شد، و رھبري آن، كشور را از خطراتي كھ موجب زوا

آتنھ، با سخنان دلپذیر خویش، االھگان انتقام را، كھ از این رھگذر آزرده خاطر گشتھاند، . خواھد كرد
امروز، نظام : ((دلداري میدھد و چنان آنان را فریفتھ و مجذوب میسازد كھ بزرگترینشان چنین میگوید

در این . یا عالیترین نمونھ ادبیات یونان استپس از ایلیاد و اودیسھ، اورست.)) تازھاي پدید آمده است
اثر، وسعت دید، وحدت فكر و عمل، قدرت بسط دراماتیك، فھم دقیق حاالت و خلقیات، و شكوه سبك 

اجزاي این درام سھ بخشي، چون یك . بھ پایھاي رسیده است كھ تا عصر شكسپیر نظیر آن پدید نمیآید
ھر قسمت آن، با . بھ یكدیگر پیوستھ و مربوط است نمایشنامھ سھ پردھاي خوش پرداخت و كامل،

ضرورتي منطقي، قسمت بعد را معین، و وقوع آن بخشھا در پي یكدیگر میآیند، وحشت موضوع 
ما بھ نحوي مبھم در مییابیم كھ این داستان تا چھ اندازه مردم یونان را بھ ھیجان . افزایش مییابد
ھار خونریزي بیش از اندازه است، و سرودھاي آن مبھم گرچھ گفتگوي آن حتي براي چ. میآورده است

و پیچیده، و استعارات و تشبیھاتش اغراقآمیز، و كالم آن نیز گاه سنگین و خشك و پرتكلف میباشد، مع 
و مذھب ; سرشار از شكوه و رافت و لطفند; ھذا، این سرودھا در حد كمال و در نوع خود بینظیرند

  . م سیاسي در حال مرگ را با بالغت و فصاحت تمام بیان میكنندجدید بخشایشطلبي و فضایل نظا

محافظھ كاري اورستیا با سنت شكني پرومتھ ھمسنگ است، گرچھ فاصلھ بین آن دو بیش از دو سال 
  . نبوده

و بھ سال ; خود كشتھ شد 461در ; ، افیالتس ھمھ اختیارات آریوپاگوس را سلب كرد462در سال 
. از دادگاه آریوپاگوس دفاع كرد و آن را عاقالنھترین سازمان دولت آتن شمرد، اشیل در اورستیا 458

اشیل در این ھنگام مردي سالخوده بود و افكار پیران را آسانتر از عقاید جوانان میفھمید و، چون 
آتنایوس با اصرار تمام میگوید كھ اشیل . آریستوفان، فضایل مردان جنگ ماراتون را آرزو میكرد

بوده است، لكن در درام اورستیا وي مردي است پرھیزگار، و در صحنھ تئاتر از گناه و كیفر میخواره 
قانون جرم و جزا صورت دیگري . سخن میراند و حكمتي را كھ از رنج بردن پدید میآید وصف میكند

بنابراین قانون، ھر گونھ تبھكاري آشكار میگردد و، در این  .اولیھ، یا بھ گناه كرمھاست از اعتقاد بھ 
  . جھان یا در جھان دیگر، جزاي آن داده میشود

یعني رنج بردن را ناشي از گناه : وافقتي ایجاد كندبدین طریق، فكر یوناني توانست بین بدي و خدا م
; نویسنده پرومتھ مردي ساده و با تقوا نبود. بداند، حتي اگر گناه از نسلي كھ مرده است سرزده باشد

چون اسرار مراسم دیني را فاش كرده . ھاي كفرآمیز پر است ھاي وي، حتي اورستیا، از گفتھ نمایشنامھ
ولي برادرش آمینیاس وساطت كرد و زخمھایي را كھ . شدید قرار گرفت بود، مورد حملھ و اعتراض

ولي اشیل . در جنگ ساالمیس برداشتھ بود در برابر انجمن برھنھ ساخت و جان او را از خطر رھانید
معتقد بود كھ اخالق باید بر اصول فوق طبیعي استوار باشد، تا بتواند در مقابل غرایزي كھ براي ھیئت 

خواه زئوس، خواه پان، خواه آپولون، بھ : امید او بر آن است كھ; آور است پایداري كند اجتماع زیان
ھر حال در آسمان كسي ھست كھ میشنود و بر قانون شكنان و تبھكاران خشم گامھاي انتقامجو را فرو 

  . میفرستد

كاران را دنبال از این گفتھ، مقصودش شكنجھ وجدان و كیفر اعمال است كھ، چون االھگان انتقام، گنھ
از این روي، با تعظیم و تكریم بسیار از دین سخن میگوید، و میكوشد كھ از شرك دست كشیده، . میكنند

  . بھ یك خداي واحد معتقد شود
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زئوس، زئوس، ھر چھ باشد، اگر خود بپسندد كھ این نام را بشنود، من او را بھ ھمین نام خواھم 
  . خواند

م، و جز او ھیچ پناھگاھي نمیتوانم یافت، اگر اندیشھ من، پیش از آنكھ زمین و دریا و ھوا را گشتھا
  . بمیرد، بار این غرور را بخواھد افكند

در اینجا، قانوني كھ : ((اشیل طبیعت اشیا را در زئوس مجسم میكند و آن را قانون یا علت وجود میداند
شاید سطور آخر این شاھكار .)) دتقدیر است، پدر، و ادراك كل، ھمھ با ھم گرد آمده و یكي شدھان

بعضي از . دو سال پس از اورستیا، دوباره او را در سیسیل مییابیم. ھاي شاعرانھ او باشد آخرین گفتھ
صاحبنظران معتقدند كھ تماشاگران تئاتر، چون از داوران ترقیخواھتر بودھاند، این درام سھ بخشي را 

زیرا كھ مردم آتن، چند سال بعد، برخالف رسم و . ستولي این سخن با حقیقت سازگار نی. نپسندیدند
عادت، خواستار شدند كھ این درام در تئاتر دیونوسوس تكرار شود، و نیز مقرر داشتند كھ بھ ھر كس 

كسان بسیاري پي در پي این درام را بھ . كھ بخواھد آن را نمایش دھد، یك گروه ھمسرایان داده شود
در یكي از روایات . ز مرگ نیز ھمچنان بھ اخذ جایزه نایل میشدروي صحنھ آوردند، و اشیل پس ا

بدان ھنگام كھ در سیسیل بوده، عقابي از آسمان سربیموي او را : كھن، مرگ وي چنین آمده است
دیده، بھ گمان آنكھ تختھ سنگي است، الك پشت بزرگي را بر آن میافكند، و این واقعھ موجب ھالكت 

شگفت آنكھ در شعري كھ براي سنگ قبر . ا بھ خاك سپرده شده استاشیل در ھمانج. او میگردد
ھاي خود ھیچ ذكري نمیكند و، بھ نحوي انساني، بر زخمھایي كھ در  خویش سروده است، از نمایشنامھ

  : جنگ ماراتون برداشتھ است فخر میكند

ندگیسو، كھ آن را دالوریھاي او را دشت ماراتون یا ایرانیان بل; در زیر این سنگ، اشیل خفتھ است
  . نیك میشناسند، باز توانند گفت

IV  -  سوفكل  

، جوان بیست و ھفت سالھاي كھ تازه بھ میدان آمده بود جایزه اول تراژدي را از اشیل 468در سال 
  . ربود

سوفكل از ھمھ مردم . است)) عاقل و محترم((نام داشت، كھ بھ معناي ) سوفكل(این جوان سوفوكلس 
  . نیكبختتر و، در عین حال، از ھمھ بدبینان بدبینتر بود

از این روي، جنگ ایران، ; پدرش كارگاه شمشیرسازي داشت. زادگاه او، كولونوس، از توابع آتن بود
ھمھ مردم آتن را گرفتار فقر ساختھ بود، براي این درامنویس ثروتي و نبرد پلوپونزي، كھ تقریبا 
وي، گذشتھ از ثروت، از نبوغ و زیبایي و تندرستي نیز بھره تمام داشت . آسودگیبخش بر جاي گذارد

و در كشتي و موسیقي بھ اخذ جایزه دوگانھ نایل آمد و تركیب این دو ھنر در وجود مردان فضیلتي 
سوفكل در گوي بازي و چنگنوازي نیز چیره . طون سخت بزرگ و پرارج استاست كھ در نظر افال

پس از جنگ ساالمیس، مردم آتن او را برگزیدند تا جوانان . دست بود و در ھر دو كار نمایشھایي داد
حتي در سالھاي بعد نیز زیبایي خویش را از . عریان آتن را در رقص و سرور پیروزي راھبري كند

مجسمھاي كھ در موزه التران از او موجود است وي را پیر و ریشدار و خمیده، ولي  .دست نداده بود
  . ھنوز نیرومند و بلند قامت نمایش میدھد
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از دوستان پریكلس بود، و در دوران حكومت او ; سوفكل در فرخندھترین دورانھاي آتن پرورش یافت
كھ پریكلس بھ ساموس  440در . ، خزانھ دار امپراطوري بود443در سال . بھ مناصب عالي رسید

لشكر كشید، او نیز یكي از سرداران سپاه بود گرچھ باید گفت كھ پریكلس شعر او را بر تدابیر جنگیش 
پس از شكستي كھ در سیراكوز بر اقتدار آتن وارد آمد، وي بھ عضویت كمیتھ امنیت . رجحان مینھاد
مردم خلق و خوي او . راي داد 411ولیگارشي در این مقام بود كھ بھ تشكیل حكومت ا. عمومي درآمد

; وي مردي بود ظریف، تیزھوش، فروتن، و عشرت طلب. را بیش از سیاستش دوست میداشتند
بھ مال و بھ پسران سخت دلبستگي داشت، ولي در . جاذبھاي داشت كھ ھمھ خطاھایش را جبران میكرد

  . بود و چندبار در زمره كاھنان درآمدمردي پرھیزگار . روزگار پیري بھ روسپیان ممتاز روي كرد

ھیچ . سوفكل یكصد و سیزده نمایشنامھ نوشت، ولي از آن جملھ فقط ھفت نمایشنامھ بھ ما رسیده است
ھجده بار در جشنھاي دیونوسوسي، و دوبار . نمیدانیم كھ این درامھا بھ چھ ترتیب نمایش داده شدھاند

اولین بار در بیست و پنج سالگي، و آخرین بار در . ورددر جشنھاي لنایایي جایزه اول را بھ دست آ
مدت سي سال، فرمانروایي وي بر صحنھ تئاتر آتن از . ھشتاد و پنج سالگي بھ اخذ جایزه توفیق یافت

وي تعداد بازیگران تئاتر را بھ سھ تن . حكومتي كھ ھمعصرش پریكلس بر آن شھر داشت كاملتر بود
و پس از (سوفكل . خود را از دست نداده بود، در نمایشھا بازي میكرد تا زماني كھ صداي. افزایش داد
درام سھ بخشي را، كھ اشیل مرسوم داشتھ بود، ترك گفت و بھتر آن دید كھ با سھ درام ) او، اوریپید

اشیل بھ موضوعاتي میپرداخت كھ با نظم عالم ھستي و تسلط آن بر . مستقل در مسابقات شركت جوید
ولي سوفكل بھ نمایش خلقیات پرداختھ بود، و توجھي كھ بھ علم النفس . رابطھ داشتقھرمانان درام 

زنان تراخیس ظاھرا نمایشنامھاي است . داشت وي را بھ درامنویسان عصر جدید مانند كرده بود
  دیانیرا، زن ھراكلس، از عشق شوھر خود بھ یوال رشك میبرد و ندانستھ جامھاي : غنایي و شھوتانگیز
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آنچھ . ھراكلس از اثر زھر ھالك میگردد، و دیانیرا نیز خود را میكشد. زھرآلود بھ نزدش میفرستد
گرچھ اگر اشیل بھ نظم این داستان پرداختھ (سوفكل در اینجا نمایش میدھد پاداش عمل ھراكلس نیست 

واه اوریپید كھ نكتھ دلخ(نیز قصدش بیان شور و ھیجان عشق ; )بود، یقینا آن را اساس قرار میداد
. نبوده است، بلكھ تنھا میخواستھ است كھ رشك را از لحاظ علم النفس تشریح و تحلیل كند) است

ھمچنین، در درام آیاس، بھ كارھاي دلیرانھ قھرمان توجھي نشده، و نویسنده درام بھ مطالعھ حاالت 
ثھاي در میان نیست، و در تراژدي فیلوكتتس تقریبا حاد. روحي مردي كھ دیوانھ میشود پرداختھ است

داستان درام الكترا نیز . تنھا خیانت سیاسي و سادگي آسیب دیده مردي با دقت و صراحت تحلیل میشود
اشیل نتایج اخالقي آن را پسندیده بود، ولي سوفكل، با . بھ ھمان اندازه كھ كھن است، ناچیز میباشد

ادر خویش دارد مورد مطالعھ قرار بیرحمي خاص تحلیل رواني، كینھاي را كھ آن زن جوان بھ م
این نمایشنامھ نام خود را بھ بیماري عصبي خاصي كھ . میدھد و نتایج اخالقي داستان را نادیده میگیرد

چنانكھ بیماري روحي دیگري نیز بھ نام شھریار اودیپ ; زماني مورد بحث فراوان بود بخشیده است
  . خوانده میشود

جمع كثیري . ست، و نخستین صحنھ آن بسیار موثر و دالنگیز استاودیپ مشھورترین درام یوناني ا
ھاي  از مردان و زنان و پسران و دختران و كودكان، در تب، در برابر كاخ شاھي نشستھاند و شاخھ

طاعون بر شھر نازل شده، و مردمان بر در . غار و زیتون كھ نشان تضرع است در دست دارند
غیبگوي معبد گفتھ . بخواھند كھ قربانیي بھ درگاه خدایان تقدیم كندسراي شاه گرد آمدھاند تا از وي 
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است كھ این طاعون زماني از شھر بیرون خواھد شد كھ قاتل نامعلوم پادشاه پیشین، الیوس، از آنجا 
این نمونھ . اودیپ قاتلي را كھ موجب بروز این بال شده است سخت لعن و نفرین میكند. رانده شود

بدین معني كھ مشكلي نخست مطرح شود، و ; شي كھ ھوراس پیشنھاد كرده استكاملي است از رو
ولي تماشاگران البتھ داستان را میدانستند، و سرگذشت الیوس و اودیپ و . شرح و گشایش آن بعدا بیاید

بنابر روایات قدیم یونان، الیوس زماني رذیلتي غیر . ابوالھول بخشي از فولكلور مردم یونان بود
. بھ سبب آن، او و فرزندانش بھ لعنتي بزرگ دچار شده بودند. سرزمین یونان آورده بود طبیعي بھ

نتایج این گناه، كھ نسل بھ نسل در خاندان الیوس سیر میكند، موضوع بسیاري از تراژدیھاي یوناني 
كھ یكي از غیبگویان گفتھ است كھ الیوس و شھبانو یوكاستھ فرزندي خواھند یافت . قرار گرفتھ است

قاتل پدر، و ھمبستر مادر خویش خواھد شد و این اولین باري است كھ در تاریخ جھان پدر و مادري 
براي آنكھ . ولي از آنان پسري بھ وجود میآید. آرزو كردھاند كھ نخستین فرزندشان دختر باشد

بھ . را مییابد شباني او. پیشگویي غیبگو تحقق نیابد، كودك را بر سر كوھي میگذارند تا در آنجا بمیرد
شاه . سبب پاي آماسیدھاش، وي را اودیپ نام میگذارد و بھ شاه و شھبانوي كورنت واگذارش میكند

  . كورنت او را چون فرزند خویش پرورش میدھد

ولي، ھنگامي كھ اودیپ بھ سن بلوغ میرسد، او نیز از غیبگویي چنین میشنود كھ، بھ حكم تقدیر، باید 
وي چون شاه و شھبانوي كورنت را پدر و مادر خود ; مادر خویش ھمبستر شودپدر خود را بكشد و با 

در راه، پیر مردي را میبیند و با وي ستیزه ; میداند، از آن شھر میگریزد و راه تب را در پیش میگیرد
در نزدیكي شھر تب، ابوالھول كھ . میكند و، بي آنكھ بداند كھ خود فرزند اوست، وي را میكشد

عجیب، و چھرھاي چون زنان و دمي چون شیران و بالي چون پرندگان دارد، راه را  موجودي است
آن چیست كھ چھار پا، دو پا، و سھ پا : ((بر او میبندد و جواب معماي مشھور خود را از وي میطلبد

مردم وحشتزده . ھر كس كھ بھ این پرسش جواب درست ندھد، بھ دست ابوالھول كشتھ میشود)) دارد
آرزویشان آن است كھ شاھراه شھر خویش را از وجود این موجود مخوف پاك سازند، و عھد تب تنھا 

زیرا ابواالھول ; كردھاند كھ ھر آن كس را كھ معماي ابوالھول را بگشاید، بھ شاھي خویش برگزینند
اودیپ در جواب پرسش وي . گفتھ است كھ ھر گاه پاسخ این معما را بشنود، خود را خواھد كشت

آن انسان است، كھ در كودكي بر چھار دست و پاي خود میخزد، در جواني بر دو پا راه ((: گفت
اگرچھ جوابي دست و پا شكستھ بود، لكن .)) میرود، و در ھنگام پیري عصایي بھ دست میگیرد

مردم تب . ابوالھول آن را پذیرفت و بھ وعده وفا كرد و خود را از فراز كوه بھ زیر افكند، و مرد
و چون الیوس بازنگشت، وي را بھ ; مقدمش را گرامي شمردند; را نجاتبخش خویش خواندند اودیپ

بنابر رسم و آیین آن شھر، اودیپ ملكھ آنجا را بھ زني گرفت و از او چھار فرزند بھ . شاھي برگزیدند
ین صحنھ در صحنھ دوم این نمایشنامھ كھ قویتر. آنتیگونھ، پولونیكس، اتئوكلس، و ایسمنھ: وجود آورد

درامھاي یوناني است اودیپ بھ كاھن بزرگ فرمان میدھد كھ، اگر میتواند، نام قاتل الیوس را فاش 
آگاھي وحشت آور شاه بر اینكھ خود قاتل پدر . ولي كاھن بزرگ نام خود او را بر زبان میآورد. كند

تھ این حقیقت را باور یوكاس. خویش بوده و با مادر ھمبستر شده است فاجعھاي بس بزرگ پدید میآورد
آن را نوعي رویا میشمارد و، چون فروید، بھ تعبیر آن پرداختھ، میكوشد كھ با این سخن ; نمیدارد

كسان بسیاري ھستند كھ در عالم رویا با مادر خویش ھمبستر شدھاند، : ((خاطر اودیپ را آرامش دھد
ولي ھنگامي كھ بر .)) اچیز شمارنداما تنھا كساني عمر براحت میگذرانند كھ این گونھ اوھام را ن

  . حقیقت امر واقف میشود، خود را بھ دار میآویزد

تنھا آنتیگونھ، براي یاري ; اودیپ نیز از فرط ندامت چشمان خویش را بر میكند و از تب بیرون میرود
  . و پرستاري پدر، با وي ھمراه میشود
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غیر عمدي است، شاه پیشین، كھ  بخشيدر تراژدي اودیپ در كولونوس، كھ جز دوم یك درام سھ 
وي . مردي است مطرود و سپیدموي، بھ بازوي دختر خویش تكیھ دیگر میرود و بھ گدایي نان میطلبد

سوفكل در اینجا مجالي بھ دست آورده، درباره . در سرگردانیھاي خود بھ كولونوس تاریك میرسد
وصفناپذیر میسراید كھ از اشعار  دھكدھاي كھ زادگاه اوست، و درباره باغھاي زیتون آن، سرودي

  :بسیار درخشان زبان یوناني است

اي بیگانھ، سرزمیني كھ تو اكنون بر آن گام نھادھاي، سرزمین اسب و سواركار، سرزمیني است كھ 
  . از ھمھ جا برتر است

  . در اینجا، كولونوس سپید میدرخشد

سرسبز پنھان میشوند، و نغمھ شیرین و  بلبالن خوشنوا در اینجا آشیانھ میگیرند، در انبوه درختان
  . ... غمانگیز خود را سر میدھند

ھر صبحگاه، نرگس تازه، كھ از ژالھ آسماني سیراب است و تاجي از خوشھ نورس سپید و درخشنده 
  . ... بر سر دارد، شكوفھ میكند

وریایي پلوپس و در اینجا بوتھاي از زمین سر بر میكشد كھ ھرگز نشنیدھام مانند آن در جزیره د
  . نزدیك، یا در آسیاي دور، روییده باشد

این گیاھي است كھ آزادانھ نمو میكند، خود بھ خود افزایش مییابد، خود بھ خود تازه میشود، و در قلب 
ھرگز گیاھي بدین زیبایي، جز در این خاك، : دشمنان سالح پوشیده این مرز و بوم ھراس میافكند

  . شكوفھ نبستھ است

ھاي زیتون، شھر ما را پرورش  ست كھ برگھاي كبود و نقرھاي، چون پر نرم، دارد و با شاخھگیاھي ا
  . میدھد

چھ جوانانش سخت دلیر، و پیرانش ; ھیچ نیرویي، ھیچ دست ویران كنندھاي آن را خراب نتواند كرد
  . ن آنندبسیار فرزانھاند، زیرا پرتو دیدگان زئوس در آسمان، و فروغ سیمگون چشمان آتنھ نگھبا

و ; یكي از غیبگویان پیشگویي كرده است كھ مرگ اودیپ در نزدیكي االھگان انتقام روي خواھد داد
اكنون كھ پیرمرد بینواي محروم میشنود كھ در كولونوس بھ بیشھ مقدس آنان قدم نھاده است، مرگ را 

  . دلپذیر میبیند

میگوید و عوامل ناتوان كننده یونان یعني وي با روشن بیني و بصیرت تمام با تسئوس پادشاه آتن سخن 
تنھا بر خدایان آسمان : سستي خاك، ضعف ایمان و اخالق، و زبوني مردمان را یك یك بر او میشمرد

  . بر ھر چیز دیگر، دست تواناي زمان مسلط است; ھرگز پیري و مرگ فرود نمیآید

  . ماني چون گل شكوفھ میبنددایمان میمیرد، و بي ای; قدرت زمین و شكوه مردي نابود میگردد

ھا و بازارھاي گشاده نسیمي را احساس كند كھ تا ابد با صداقت و یكرنگي وزان  كیست كھ در كوچھ
  . باشد
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سپس اودیپ، در حالي كھ گویي آواز خدایي را شنیده است، با آنتیگونھ و ایسمنھ وداع میگوید و بھ 
  . وي ھمراه است درون بیشھ تاریك قدم میگذارد، و تنھا تسئوس با

اما ; راه كوتاھي پیموده بودیم، بھ پشت سرنگریستیم، و چون روي باز گرداندیم، وي ناپدید شده بود
  . ھنوز در آنجا بود) تسئوس(شاه 

با دست بر چشمان خویش سایھ افكنده بود، ھمچون كسي كھ در برابر منظرھاي دھشتناك قرار گیرد 
  . ... كھ تاب دیدن آن ندارد

  . ... س، جز تسئوس ما، نمیداند كھ وي چگونھ مردھیچ ك

اما یا خدایان كسي را براي بردن او فرستاده بودند، یا زمین دوستانھ دھان گشوده، بي درد و عذاب، او 
را فرو بلعید، بدین سان، وي درگذشت، و ھیچ بر جاي نگذاشتھ بود تا بر آن زاري كند زیرا درد و 

  . ودولي مرگ وي، اگر مرده باشد، مرگي شگفتانگیز ب; رنج ھمھ وجودش را فرسوده بود

آخرین نمایشنامھ این سلسلھ، كھ شاید قبل از دو درام دیگر نوشتھ شده است، آنتیگونھ وفادار را بھ گور 
وي چون میشنود كھ برادرانش، پولونیكس و اتئوكلس، بر سر تاج و تخت بھ جنگ پرداختھاند، . میبرد

كوشش وي سودي  ولي. خود با شتاب بھ تب باز میگردد تا مگر میان آن دو صلحي پدید آورد
كرئون، ھمدست اتئوكلس، بر تخت مینشیند و نمیگذارد . نمیبخشد، و برادران خون یكدیگر را میریزند

زیرا كھ در نظر كرئون، وي مردي طاغي و آشوبگر بوده ; كھ جسد پولونیكس را بھ خاك بسپارند
گان را دفن نكنند، ارواح آنتیگونھ، چون سایر مردم یونان، معتقد است كھ تا زماني كھ جسد مرد. است

در این . از این روي حكم كرئون را نقض میكند و پولونیكس را در خاك مینھد; آنان در عذاب است
  : حال، گروه ھمسرایان یكي از مشھورترین اشعار سوفكل را میخواند

  . شگفتیھاي جھان بسیار است، اما ھیچ یك چون آدمي شگفتانگیز نیست

ھاي كف آلود، راه پرخطر خویش را  ریاي پرتالطم، و از میان تنگھخستھ و پریده رنگ، بر د
; زمین را، كھ كھنسالترین خدایان است و رنج و فساد نمیشناسد، شخم میزند و شیار میكند; میگشاید

پرندگان تیزھوش ھوا، ; اسباني كھ نسلھا در زیر یوغ او بودھاند خیش را در خاك بھ ھر سو میكشند
  . ھا، و زادگان دریاي شور را در دامھایي كھ بافتھ است گرفتار میكنددرندگان وحشي جنگل

ھاي بیشمار، بھ  انسان، كھ در مكر و زیركي سرآمد موجودات و گوزنھاي آزاد كوھستاني را، با شیوه
  . توسنھاي بالدار خوش اندام را وام خود میسازد; خود انس میدھد

ري، ھمھ را او بھ خود آموختھ، و دریافتھ است كھ از كالم، و سرعت بادآساي افكار و تدابیر ملكدا
  . تیرھاي باران، و از سرماي سوزنده و یخبندان زمستان چگونھ باید گریخت

وي براي ھمھ این دشواریھا آماده است، و میداند كھ در برابر بالھا چسان پایداري كند، ھر چھ روي 
  . براي مرگ درماني نیافتھ است اما ھنوز: دھد، وي خود را از آن بركنار تواند داشت

اما ھایمون، پسر كرئون، بر این حكم . كرئون فرمان میدھد كھ آنتیگونھ را زنده در گور گذارند
چون بسردي جواب میشنود، كرئون را مخاطب ساختھ، با سوگند چنین ; وحشتانگیز اعتراض میكند
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یك لحظھ، عشق در یكي از تراژدیھاي  در اینجا، فقط.)) ھرگز از این پس مرا نخواھي دید: ((میگوید
  . سوفكل ظاھر میشود

سرودي كھ شاعر در ستایش اروس، خداوند عشق، ساختھ است در روزگار قدیم ھمواره یاد میشده 
  :است

ھمھ شب، ; اي عشق كھ در نزد تو كس را یاراي پایداري نیست، ھمھ با یك نگاه چشم تسلیم تو میشوند
بر فراز كوھساران و بر روي دریاھاي بیراه ; ان میگذاري و میخسبيھاي دخترك سر بر بالش گونھ

آیا آدمیان چگونھ در پیش تو سر فرود نیارند ھایمون ; خدایان را گرفتار خویش میسازي; سیر میكني
ناپدید میشود، و كرئون براي یافتن او فرمان میدھد تا مغاكي را كھ آنتیگونھ در آن مدفون است 

  . میبینند كھ آنتیگونھ مرده است، و ھایمون در كنار جنازه وي قصد خودكشي دارددر آنجا . بگشایند

; ما نگریستیم و در ظلمت مغاك دخترك را دیدم كھ افتاده، و طنابي كتاني گرد گردنش پیچیده شده است
  . ... دلداده او جسد سرد دلدار را سخت در آغوش گرفتھ و بر مرگ نوعروس خویش زاري میكرد

اي فرزند من، : ((امي كھ وي را دید، نالھاي وحشتناك بركشید و بھ سوي او روي آورد و گفتشاه ھنگ
چھ كردھاي دردت چیست چھ مصیبتي عقلت را زایل ساختھ بیا، اي فرزند، بیا، پدرت از تو 

اما پسرش با چشماني خشمگین بر او خیره گشت، خیو بر چھرھاش افكند و سپس، .)) درخواست میكند
  . سخني بگوید، شمشیر خود را بركشید و بھ سوي او حملھ ور شد بي آنكھ

پسرك بیچاره از شدت خشم عنان اختیار ; اما كرئون خود را كنار كشید و از زخم شمشیر مصون ماند
  . از دست داد، بر روي شمشیر خود افتاد، و آن را تا دستھ در پھلوي خویش فرو برد

ر بازوان لرزان خود گرفت، و چھره بیرنگ او را با آخرین پیكر دخترك را د. اما ھنوز نفس داشت
از این روي، در آن مغاك، آن دو جسد را، كھ با مرگ بھ ھم پیوستھاند، . نفسھاي خویش رنگین ساخت

  . پھلوي ھم نھادھاند

خاصیت برجستھ این درامھا، كھ با گذشت زمان و از اثر ترجمھ زایل نمیشوند، زیبایي سبك و كمال 
آراستگي و رزانت و روشني : طرز بیان آن نمونھ درست سبك كالسیك است. فني آنھاست ھنري و

كالم، قدرت و در عین حال محدودیت، معاني بلند و در عین حال زیبا، قوت و استحكام شیوه فیدیاس 
ل از لحاظ ساختمان نیز نمونھ كام. ھمراه با ظرافت و لطافت آثار پراكسیتلس در آن بھ ھم آمیختھ است

یعني سطور ھمھ مربوط بھ ھم، و در جھتي قرار دارند كھ باید بھ سوي نقطھ اوج ; ھمان سبك است
  . داستان پیش روند

بناي ھر یك از این درامھا چون بناي معابد یونان است، و ھر جز آنھا در حد خود كامل است و در 
راي گشودن رشتھ پیچ در پیچ جز آنكھ در فیلوكتتس، ب. ساختمان كلي مقام و محل خاص خود را دارد

سھل انگارانھ و بھ نحوي جدي وسیلھ قرار ) كھ وسیلھ تفریح اوریپید است)) (دخالت خدایان((داستان، 
و در (این تراژدي، چون درامھاي اشیل، جز بھ جز بھ سوي یك گناه بزرگ پیش میرود . گرفتھ است

ناگھان شناسایي ; )اه پیشین كرده استتراژدي اودیپ علت اصلي، نفریني است كھ وي در حق قاتل ش
)) كیفر((سپس جریان داستان از نقطھ اوج بھ سوي . دست میدھد و تغییر در مسیر وقایع رخ مینماید

ارسطو ھرگاه كھ میخواست كمال ساختمان دراماتیك را نشان دھد، ھمواره بھ . مقدر فرود میآید
  . تراژدي شھریار اودیپ اشاره میكرد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



و دو نمایشنامھاي ; تراژدي، با نمایش وحشت و رحم، این دو حس را تصیفیھ میكند ارسطو گوید كھ
. كھ سرگذشت اودیپ را موضوع قرار داده است تعریف ارسطو را بھ بھترین وجھ روشن میكند

ھاي درامھاي  لكن مانند چھره. قھرمانان تراژدیھاي سوفكل از قھرمانان اشیل روشنتر تصویر شدھاند
من قھرمانان را چنانكھ باید باشند تصویر : ((سوفكل خود میگفت. نیستند) رئالیستي(ي اوریپید حقیق

كار ھنر ; از این گفتھ چنین برمي آید كھ درام باید كمال را جلوه دھد.)) میكنم، و اوریپید چنانكھ ھستند
در  اما قدرت اوریپید در مناظراتي كھ بین قھرمانان روي میدھد، و نیز. جز كار عكاسي است

چگونگي استعانتي كھ وي گاه گاه از عواطف انساني میجوید، آشكار میشود، چنانكھ اودیپ، بھ حالتي 
غیرشاھانھ، با تئیرسیاس مشاجره میكند و، چون كور گشتھ است، دست خود را در فضا حركت میدھد 

یش دھد، اگر اشیل میخواست كھ ھمین وضع را نما. تا چھره دختران خود را بیابد و نوازش كند
  . دختران را یكسره از یاد میبرد و در اندیشھ یكي از قانونھاي ابدي فرو میرفت

و ھر چند كھ بھ اصول كھن ; روح سوفسطاییان اندكي در وي اثر بخشیده است. خدایان مبتني است
 اوریپید دیگري. پایبند است، اما چنان تصویري از خود میدھد كھ گویي اگر بختیار و دولتمند نبود

اما حساسیت شاعرانھاش بیش از آن است كھ بتواند براي مصایبي كھ غالبا بھ ناحق برمردمان . میشد
  :لولوس در برابر پیكر دردناك و بیجان ھراكلس چنین میگوید. بیگناه میرسد عذري بیابد

در پرستیده فرزند میآورند، و میخواھند كھ بھ نام پ; بر ما گناھي نیست، اما معترفیم كھ خدایان بیرحمند
  . شوند، اما با چشماني خالي از رافت و مھر بر چنین درد و عذابي مینگرند

ھاي وي بر گرد این محور  سوفكل یوكاستھ را بر گفتھ غیبگویان میخنداند، در حالي كھ نمایشنامھ
  . میگردند

ن را تكرار میخواند، و فیلوكتتس این پرسش كھ)) قومي پولدوست و مال اندوز((كرئون پیغمبران را 
سوفكل، امیدوارانھ، چنین پاسخ میدھد كھ نظام )) خدایاني را كھ ظالمند چگونھ عادل بدانیم: ((میكند

اخالقي جھان شاید پیچیدھتر از آن باشد كھ در فھم ما بگنجد، اما این نظام برقرار است، و سرانجام 
نظام اخالقي یكي میشمارد، و وي نیز، بھ پیروي از اشیل، زئوس را با این . حق پیروز خواھد شد

ھمچون یكي از صالحترین انگلیسیان عصر ویكتوریا، . حتي بھ یكتاپرستي از او ھم نزدیكتر میشود
عالیترین حكمت، یافتن . درباره خداشناسي خود شك دارد، اما در ایمان اخالقي خویش استوار است

است، و حكیم فرزانھ كسي است كھ این قانون، راھنماي جھان ; قانوني است كھ با زئوس یكي است
  . پیرو آن باشد

  . امید من آن است كھ قدمھاي استوارم در پیمودن راه حق و صالح خطا نكنند

در گفتار و كردار پاك باشم، و بھ آن قانونھاي ابدي كھ ھمواره از نشیب بلند اثیر پاك آسمان بھ سوي 
لگاه آنان تنھا در كوه اولمپ است، و عقل ھیچ زیرا كھ منز: سرچشمھ خویش باال میروند وفادار مانم

گرچھ آدمیان شاید فراموشكار باشند، اما ساكنان اولمپ را خواب و غفلت : انساني آنان را نزاده است
  . نیست

این سخن، گرچھ با خامھ سوفكل نوشتھ شده، در حقیقت صداي اشیل است، و آخرین تالش ایمان در 
رھیزگاري و تسلیم، چھره ایوبي را میبینیم كھ پشیمان شده و آشتي در این پ. مقابل بي ایماني است

  . اما از خالل این سطور، ظھور اوریپید را پیش بیني میتوان كرد; كرده است
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معتقد ; سوفكل نیز، چون سولون، سعادتمندترین مردمان را كسي میداند كھ ھرگز پا بھ جھان نگذارد
یكي از . ھ در كودكي بمیرد از دیگران بیشتر استاست كھ پس از چنین كسي، سعادت آن كس ك

در این ; بدبینان جدید بھ ترجمھ سرودي كھ گروه سراینده در مرگ اودیپ میخواند پرداختھ است
مردي كھ عمري : اشعار، سیري از جھان، بر اثر پیري و برادر كشیھاي جنگ پلوپونزي، آشكار است

ون بھ ھر یك از كارھاي چنین مردي بنگرم، چشمانم دراز و بي پایان آرزو كند چگونھ كسي است چ
  . جز ناداني و كانایي نمیبینند

رنج و اندوه بھ تو نزدیك میشود، : زیرا كھ زمان، با گذشت خود، حال تو را از بد بھ بتر مبدل میسازد
  . و شادي از چشمان تو پنھان است

  . ... كساني كھ عمري درازتر دارند، چنین پاداش میبینند

و پس از تو، آن كس را كھ چون زاده  ;میدانمتو را كھ ھرگز بھ جھان پا نگذاشتھاي، من نیكبختتر 
  . شده، بیدرنگ مرد و دگرباره نیست شد

  . آدمي فرود میآیدجواني، با خطاھا و نادانیھایي كھ چون پر سبك است، بر 

سپس بدیھا و تباھیھا، بي آنكھ یكي از آنھا كم شود، گرد ھم میآیند خشم، حسد، دورنگي، ستیزه، و 
  . شمشیري كھ ھمھ جا در جستجوي زندگي است

  . ... پیري با گامھاي كوتاه لرزان نزدیك میشود ھمھ دردھا، در زیر آسمان، با پیري ده چندان میشوند

و اندوه رھا شود، خود را با دیگران آشتي میدھد، با نوعروسان و نودامادان كاري  آنكھ از بند رنج
  . ندارد، نھ آوازي میشنود و نھ بانگ تنبوري، زیرا مرگ بر ھمھ چیز پایان میبخشد

ھمھ كساني كھ در احوال سوفكل تحقیق كردھاند میدانند كھ یكي از روسپیان ممتاز، بھ نام تئوریس، 
ایوفون، فرزند مشروع سوفكل، . پیري وي بوده است، و سوفكل از او فرزندي داشتھتسلیبخش دوران 

از این . شاید بیم آن داشت كھ پدرش دارایي خویش را بھ فرزندي كھ از تئوریس آورده است ببخشد
. روي، در دادگاه بر علیھ او اقامھ دعوا كرد و گفت كھ وي سفیھ است و شایستگي استقالل مالي ندارد

ل در دادگاه، براي تبرئھ خویش و براي آنكھ سالمت فكر خود را نشان دھد، بعضي از سرودھاي سوفك
شاید این نمایشنامھ ھمان اودیپ در ; نمایشنامھاي را كھ بھ نوشتن آن اشتغال داشت قرائت كرد

. و رفتندپس از این ماجرا، داوران نھ تنھا وي را تبرئھ كردند، بلكھ تا خانھاش ھمراه ا. كولونوس بود
گرچھ سالھا قبل از اوریپید بھ دنیا آمده بود، آن قدر زنده ماند كھ در مرگ وي جامھ عزا پوشید و، در 

بنا بر افسانھ شایع، ھنگامي كھ اسپارتیان آتن را محاصره . ، پس از اوریپید درگذشت406ھمان سال 
ظاھر گشت و او را بر آن داشت كھ براي  لوساندروسكرده بودند، دیونوسوس، خداي درام، بر 

. دوستان سوفكل، كھ میخواستند جسد وي را در مقبره پدرش در دكلیا بھ خاك سپارند، راھي بازكنند
سنگ مزار وي شعري یونانیان سوفكل را چون خدایان خود بزرگ میداشتند، و سیمیاس شاعر براي 

  : ساخت

  . اي پیچكھا، آرام بخزید، بر آنجایي كھ سوفكل در خواب آرام فرو رفتھ است، ھمواره آرام بخزید

  . گیسوان سبز پریده رنگ شما مرمرھا را میروبد، ولي گلھاي سرخ، گرداگرد شما خواھند شكفت
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  . ھاي انبوه خود بر اینجا بیاویزند بگذارید كھ تاكھا با خوشھ

زیرا كھ این، براي حكمت دلنشیني ; ھاي جوان زیبا و پیچیده خود را بر اطراف سنگ بیفكنند و شاخھ
كھ وي در اشعار خاص خود میآورد، و موزھا و االھگان رحمت آن را خاص خود شمردھاند، پاداش 

  . بسزایي است

V - اوریپید   

  ھا  نمایشنامھ -1

ھمچنانكھ جوتو مسیر آینده نقاشي ایتالیا را در آغاز طرح ریخت، و رافائل، با روحي آرام، ھنر را 
مقھور و بھ كمال فني مبدل ساخت، و میكالنژ این تطور را با آثاري كھ از نبوغي آزرده سرچشمھ 

ود، و ھمچنانكھ باخ، با نیرویي شگفتانگیز، راه وسیع موسیقي نو را گش; میگرفت كمال بخشید
موتسارت صورت آن را با سادگي خوش آھنگ كامل ساخت، و بتھوون با آھنگھایي كھ عظمتي 

نامتعادل داشت این تطور را بھ نھایت رساند بر ھمین وجھ، اشیل با شعر محكم و فلسفھ خشك خود راه 
ھ آن را گشود و حدود درام یونان را معین ساخت، سوفكل با موسیقي موزون و فلسفھ آرام خویش ب
صورتي آراستھ و منظم داد، و اوریپید، با آثاري كھ از احساسات تند و شك پرآشوب وي منشا 

اشیل واعظي بود چون پیغمبران بني . میگرفت، تحول این ھنر را بھ سوي كمال رھنمون گشت
; بود كھ بھ ایماني در ھم شكستھ تمسك میجست)) كالسیك((سوفكل ھنرمندي ; اسرائیل سختگیر

كھ، چون بر اثر فلسفھ شوریده خاطر شده بود، ھرگز نمیتوانست )) رمانتیك((د شاعري بود اوریپی
این سھ كس در كتاب مقدس ھنر یونان جاي صحیفھ اشعیا، كتاب ایوب، و سفر . اثري كامل پدید آورد

  . جامعھ را داشتند

الدت وي در ھمان شاید و; اوریپید در سال و بعضي گویند كھ در روز جنگ ساالمیس بھ دنیا آمد
  . جزیرھاي كھ پدر و مادرش، بنا بر روایات، از ھجوم مادھا بدان پناه برده بودند، اتفاق افتاده باشد

  . پدرش در شھر فوال، در آتیك، صاحب مال و نفوذ بود، و مادرش نیز از خانداني شریف برخاستھ بود

داشتھ و در خیابان میوه و گل میفروختھ  گرچھ آریستوفان كینھ توزانھ میگوید كھ مادر وي دكان بقالي
  . است

اوریپید پس از چندي بھ ساالمیس رفت و در آنجا بھ زندگي پرداخت، زیرا كھ سكوت و تنھایي 
افالطون آرزو میكرد كھ درامنویس . كوھسار و مناظر گوناگون دریاي نیل فام آن را دوست میداشت

وي ((استرابون میگوید كھ . وف شود، درامنویس شداوریپید میخواست كھ فیلس; باشد، و فیلسوف شد
از پرودیكوس نیز تعلیم گرفت، و با سقراط چندان ; ))دوره تعلیمات آناكساگوراس را بھ پایان رساند

ھاي وي دست سقراط نیز در  دوستي داشت كھ برخي از مردم بدگمان شده، میپنداشتند كھ در نمایشنامھ
موزش وي موثر افتاده بود، و از طریق او بھ صحنھ تئاتر افكار سوفسطاییان در آ. كار است

اوریپید ولتر دوران روشنگري یونان شد، و در ضمن درامھایي كھ براي تكریم . دیونوسوس راه یافت
  . و تعظیم خدایان بھ روي صحنھ میآمد،با اشارات و كنایات بنیان شكن، بھ ستایش عقل پرداخت
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و پنج نمایشنامھ بھ نام اوریپید ثبت است، كھ اولین آنھا دختران در دفاتر تئاتر دیونوسوس، ھفتاد 
موضوع اصلي در  .استپلیاس، تعداد فقط ھجده درام كامل و قطعاتي از سایر درامھا برجاي مانده 

باستاني یونان است، ولي در خالل سطور، اشارات و كنایات شكاكانھ و ھاي  ھمھ این تراژدیھا افسانھ
در یكي از این . اعتراضآمیزي، گاه نھفتھ و خجوالنھ و گاه آشكارا و گستاخانھ، بھ گوش میرسد

بنا بر گفتھ غیبگوي آپولون : درامھا، یون، بنیادگذار نامدار اقوام یونیایي با معمایي مواجھ شده است
میباشد، ولي بر خودش معلوم میشود كھ فرزند آپولون است و در مییابد كھ مادرش را  پدر اوكسوتوس

یون از خود میپرسد كھ چگونھ . نخست آپولون فریفتھ بود و بعدا او را بھ كسوتوس داده بوده است
ممكن است كھ خداي بزرگ دروغ بگوید در تراژدي ھراكلس و آلكستیس، فرزند مقتدر زئوس و 

و عقل لویي  گارگانتواورت مردي باده پرست و خوش خلق تصویر شده كھ اشتھاي آلكمنا بھ ص
تراژدي آلكستیس داستاني است كھ در آن خدایان براي ادامھ بخشیدن بھ عمر . شانزدھم را داراست

زن او، آلكستیس، . گفتھاند كھ باید كس دیگري بھ جاي وي بمیرد) ر تساليشاه فراي، د(آدمتوس 
آدمتوس نیز با . میپذیرد كھ در این راه قربان شود، و در یكصد سطر با شوھر خود وداع میكند

سپس آلكستیس را، بھ گمان آنكھ مرده است، بیرون . شكیبایي بزرگوارانھاي بھ سخنان وي گوش میدھد
كلس مجلس باده گساري را ترك گفتھ، با مرگ جدال میكند و آلكستیس را از چنگ او ولي ھرا. میبرند

براي فھم این نمایشنامھ باید دانست كھ اوریپید زیركانھ كوشیده . رھا میسازد و زنده بازگشتش میدھد
تبدیل بھ ((در درام ھیپولوتوس نیز ھمین روش  .سازداست كھ مضحك بودن این افسانھ را جلوه گر 

قھرمان آن جوان شكارگر زیبایي است كھ بھ . با لطف و ظرافت بیشتر بھ كار رفتھ است)) نامعقول
آرتمیس، االھھ باكره شكار، قول میدھد كھ ھمواره بھ او وفادار ماند، از زنان دوري گزیند، و 

آفرودیتھ از اینكھ ھیپولوتوس تجرد اختیار كرده . ھا جستجو كند دي خاطر خویش را در بیشھخرسن
. است، سخت خشمگین شده، عشق سوزان و جنونانگیز وي را در دل فایدرا، زن تسئوس، جاي میدھد

این اولین تراژدي عشقي است كھ . تسئوس پدر ھیپولوتوس است، و مادرش آنتیوپھ نیز از آمازونھاست
. در ادبیات برجا مانده، ودر آغاز آن، ھمھ آثار و عوارض عشق، در بحران تب آن، وصف شده است

دایھ او، كھ ناگھان . چون ھیپولوتوس عشق فایدرا را رد میكند، وي رنجور و بیمار بھ مرگ میشود
  :فیلسوف شده است، با شكاكیتي ھملت وار درباره حیات بعد از مرگ بھ تفكر میپردازد

  . ھنوز، حیات انساني جز ظلمت و درد نیست، و آسایش ھرگز بھ روي زمین نمیآید و اما

لكن اگر در آن سوي زندگي، وضع دیگري یافت شود كھ از این فناپذیري خوشتر باشد، دست ظلمت 
  . بر آن نیز مسلط است و زیر و باالي آن را تاریكي فرا گرفتھ 

ارند، و در این جھان خاكي، بدان چیز بي نام و برخي كسان ھستند كھ زندگي را سخت دوست مید
درخشنده و خوش ظاھر چنگ زدھاند، زیرا حیات آن جھاني، چشمھاي است كھ بر ھمھ پوشیده است، 

و ژرفنایي كھ در زیر ماست، بر كس مكشوف نگشتھ، و ما باید تا ابد در افسانھ و پندار غوطھ ور 
  . باشیم

م فایدرا را بھ وي میرساند و میگوید كھ بانویش در بستر خویش آماده دایھ بھ نزد ھیپولوتوس آمده، پیغا
اما ھیپولوتوس، چون میبیند كھ ھمسر پدرش او را بھ بستر خویش خوانده است، در ; پذیرایي اوست

وحشتي عظیم میافتد و بي اختیار سخني بر زبان میآورد كھ بھ سبب آن اوریپید در شمار مشھورترین 
  : ار میگیرددشمنان جنس زن قر
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اي خداوند، این دام درخشنده و فریبا را، كھ زن نام دارد، چرا آفریدي، تا ما را بر این زمین فرخنده 
دنبال كند و آسوده نگذارد اگر قصدت تنھا آن بود كھ انسان پدید آوري، پس چرا زن و عشق را وسیلھ 

  ساختي 

فایدرا از درد عشق میمیرد، و شوھرش در دست وي نامھاي مییابد كھ در آن نوشتھ شده است كھ 
تسئوس دیوانھ وار از پوسیدون خواستار میشود كھ ھیپولوتوس را . ھیپولوتوس وي را فریفتھ بوده

را از  ھیپولوتوس ادعا میكند كھ بیگناه است، لكن كسي سخنش را نمیپذیرد، و تسئوس او. ھالك گرداند
ھنگامي كھ گردونھ ھیپولوتوس از كنار دریا میگذرد، یك شیر دریایي از . كشور خود بیرون میراند

اسبان گردونھ میرمند، گردونھ را واژگون میسازند، و . امواج بیرون آمده، او را دنبال میكند
اره میشود ھیپولوتوس را، كھ در بند افتاده است، بھ روي تختھ سنگھا میكشند تا بدنش پاره پ

گروه خواننده در اینجا بھ بانگ بلند سرودي ). ھیپولوتوس یعني كسي كھ اسبھا او را از ھم دریدھاند(
  : را میخواند كھ بي شك آتن را بھ وحشت افكنده است

  !بر چھره شما میافكنم>"color="#CCCCCCاي خدایاني كھ وي را بھ دام افكندید من 

در تراژدي مدئا، اوریپید جنگي را كھ با خدایان داشتھ است یكچند از یاد میبرد و قویترین درام خود را 
ھنگامي كھ یاسون بھ كولخیس میآید، شاھزاده مدئا عاشق او میشود، . از داستان آرگونوتھا پدید میآورد

یفریبد و برادر خویش را یاریش میكند تا پشم زرین را بھ دست آورد، و براي حفظ او پدر خود را م
یاسون سوگند یاد میكند كھ ھمواره دوستار او باشد، و او را با خود بھ یولكوس باز . ھالك میگرداند

  . میگرداند

در . پادشاه یولكوس، كھ پلیاس نام داشت، خود وعده داده بود كھ تاج و تخت خود را بھ یاسون بسپارد
قانون تسالي یاسون . شد تا سلطنت یولكوس بھ یاسون برسداینجا، مدئاي وحشي طبع وي را با زھر میك

را از ازدواج با بیگانگان منع میكند، و او ناگزیر عشق نامشروع خود را ھمچنان با مدئا ادامھ میدھد 
ولي، پس از چندي، از خشونت وحشیانھ مدئا خستھ میشود و بھ . و از وي دو فرزند بھ وجود میآورد

از این روي، از دختر كرئون، . خود ھمسري شرعي و وارثي قانوني بیابد جستجو میپردازد تا براي
كرئون او را بھ دامادي خویش میپذیرد و مدئا را از آنجا دور . پادشاه كورنت، خواستگاري میكند

مدئا، در حالي كھ بر خطاھاي خویش میاندیشد، یكي از برجستھترین اشعاري را كھ اوریپید . میسازد
  :ن ساختھ است میخوانددر دفاع از زنا

در بین موجوداتي كھ بر روي زمین میرویند و خون از جسمشان میریزد، زن بوتھاي است كھ از ھمھ 
ما باید ھر چھ زر گیر آوردھایم بدھیم و عشق مردي را بخریم، زیرا آن را براي . زخمدیدھتر است

سازیم اینجاست كھ دندان زھرآگین چنین روزي اندوختھایم، و از این راه جسم خود را فرمانبردار وي 
  . ... و از ھمھ بدتر آنكھ ھیچ نمیدانیم كھ این فرمانروا را چگونھ كسي خواھد بود. شرم را حس میكنیم

زن در خانھ خود ھرگز شیوھاي نیاموختھ است تا با آن مردي را كھ در كنارش میخسبد بھ سوي 
  . آرامش و صفا رھبري كند

ن، شیوه این كار را بیاموزد، وروشي در پیش گیرد كھ مرد از او سیر زني كھ، پس از رنج فراوا
و گرنھ بھتر آن ! نگردد و یوغ خود را بیرحمانھ سنگین نسازد، نفسي كھ میكشد فرخنده و مقدس است

  . است كھ مرگ را خواستار شود
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در جایي  اگر مرد، در درون خانھ، از دیدن چھره زن خویش خستھ گردد، از خانھ بیرون میرود و
اما زن منتظر میماند، و آرزوھاي خود را تنھا بھ یك . نشاطانگیزتر آسایش قلب خود را پیدا میكند

  . روح وابستھ میدارد

و مردم میگویند كھ تنھا مردان با جنگ رو بھ رو میشوند، و زنان در پناه خانھ مینشینند و از ھر 
  . دكي را در شكم پروردنچھ دروغ سھ بار آسانتر است تا كو! خطري در امانند

براي رقیب خویش چند جامھ . سپس، در پي این صحنھ، داستان دھشتناك انتقام گرفتن او آغاز میشود
ھا  اما زماني كھ شاھزاده كورنتي یكي از آن جامھ. میفرستد تا وانمود كند كھ از وي كینھ در دل ندارد
رئون دو فرزند خود را میكشد كھ دختر خویش ك. را بھ تن میكند، ناگھان آتش میگیرد و نابود میشود

مدئا دو فرزند خود را میكشد و با جسد بي جان آنان . را نجات دھد، ولي او نیز در آتش ھالك میگردد
زئوس در : گروه ھمسرایان، با سرودي فیلسوفانھ، بھ درام پایان میدھد. در برابر یاسون ظاھر میشود

مقدراتي فراتر از ; آنجا مقدرات شگفتانگیز نصیب آدمیان میسازد ھاي فراوان دارد و از آسمان گنجینھ
  . مرزھاي بیم و امید

  . و فرجام چنانكھ ما انتظار داریم نخواھد بود

  . در اینجا، چنین روي داده است: و راھي در پیش است كھ بھ اندیشھ ھیچ كس نیامده است

تراژدي ھلنھ بر اساس ھمان داستاني . محور تراژدیھاي دیگر اوریپید اغلب داستان جنگ ترواست
ملكھ اسپارتي با پاریس بھ تروا نمیگریزد، بلكھ بھ : است كھ ستیسخوروس و ھرودوت نقل كردھاند

. زور بھ مصر برده میشود و در آنجا، با عفاف و پاكدامني تمام، در انتظار آمدن شوھر خود میماند
این درامنویس در تراژدي . ونان را فریب داده استاوریپید معتقد است كھ داستان ھلنھ تروایي مردم ی

ایفیگنیا در آولیس داستان قرباني كردن آگاممنون را قالب قرار داده، آن را از احساسات انساني و از 
در آن ھنگام، احساسات انساني در درام یونان تازگي . دھشت و ھراس جنایات سرشار ساختھ است

اشیل و سوفكل، ھر دو، . ھ آن گونھ جنایات ترغیب میكرده استداشتھ، و دین كھن نیز مردمان را ب
ھاي آنان  این داستان را بھ نمایش درآورده بودند، ولي با پیدایش این درام درخشنده نو نمایشنامھ

اورستس، ; ورود كلوتایمنسترا و دخترش با رقتي كھ خاص اوریپید است توصیف شده. فراموش شد
، قتل افسانھ آسایي را كھ سرنوشت وي را معین خواھد ))یزبان استھنوز طفلي شیرخوار و ب((كھ 

دخترك ھنگامي كھ بھ سوي شاه میدود تا او را سالم گوید از شرم و شادي . داشت، مشاھده میكند
  : سرشار است

گرچھ بر دیگران ! اي پدر، مشتاق آنم كھ پس از اینھمھ دوري خود را در آغوشت بیفكنم: ایفیگنیا 
  . زیرا كھ سخت شوق دیدار تو را داشتھام. ام، بر من خشمگین مشوسبقت جستھ

شاھان و سرداران از اندیشھ : تو نیز از دیدار من شادماني اما این اندوه و آشفتگي از چیست آگاممنون
  . و اضطراب گرانبارند

یكسر از آن  من: آگاممنون ! بگذار كھ این یك لحظھ از آن من باشد خاطر بھ اندیشھ مسپار: ایفیگنیا 
  . ... توام، اما اندیشھ رھایم نمیسازد
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آري، زیرا ھجراني كھ در پیش است، زماني بس : آگاممنون! اما و از چشمانت اشك میریزد: ایفیگنیا
  . دراز خواھد پایید

  . پدر مھربانم ھیچ نمیدانم كھ قصدت از این سخن چیست: ایفیگنیا

  . میسازد و ھوشیاري تو، اندوه مرا افزون: آگاممنون

  . پس براي آنكھ تو شادمان گردي، من سخنان احمقانھ خواھم گفت: ایفیگنیا

ھنگامي كھ اخیلس در جمع حاضر میشود، ایفیگنیا در مییابد كھ وي از داستان ساختگي ازدواج خود با 
را بر ایفیگنیا خود . در عوض میبیند كھ سپاھیان بیصبرانھ قرباني شدن او را منتظرند; او بیخبر است

  : پاي آگاممنون افكنده، با البھ و زاري نجات جان خویش را خواستار میشود

من نخستین فرزند تو بودم و نخستین كسي كھ تو را پدر خواند و بر زانویت نشست، من بودم ما در 
  . زندگي شادمانیھاي بسیار بھ یكدیگر دادھایم

ي بزرگوار، چنانكھ شایستھ توست، شادمان و آیا من تو را در خانھ شوھر((و تو با من چنین میگفتي 
و من در پناه ریش تو، كھ اكنون بھ تضرع در آن چنگ زدھام، آشیان گرفتھ، )) نیكبخت خواھم دید

اي پدر، بھ ھنگام پیري و ناتواني، تو را در خانھ خویش بھ مھر خواھم پذیرفت و با ((پاسخ میگفتم 
گفتگوي ما بدین گونھ بود، و من آن را نیك .)) واھم كردپرستاري تو، محبتھاي فراوانت را جبران خ

  .)) اما تو فراموش كردھاي، و اینك قصد جان من داري; بھ یاد دارم

كلوتایمنسترا آگاممنون را از اجراي این مراسم وحشیانھ منع میكند و سخنان تھدیدآمیزي بر زبان 
سپس .)) ساز كھ بر تو خیانت ورزممرا مجبور م: ((میآورد كھ چندین تراژدي در آن نھفتھ است

ولي ایفیگنیا خود تغییر راي داده، از . اخیلس را بر میانگیزد كھ ایفیگنیا را از مرگ نجات بخشد
  . گریختن امتناع میورزد

و خود بر : اي مادر، چون در كار خویش میاندیشیدم، نكتھاي برخاطرم گذشت كھ با تو در میان مینھم
ھاي ناشایست را  ویم آن است كھ این كار با شكوه بسیار انجام پذیرد و اندیشھآن سرم كھ بمیرم، و آرز

  . ... از خویش راندھام

تنھا منم كھ میتوانم او را یاري كنم كشتیھایش را ; سراسر یونان عظیم و مقتدر بر من نظر دوختھ است
بھ راه اندازم، فروگیا را از میان برگیرم، دختران یونان را، در روزگار آینده، از دستبرد بیگانگان 

بربایند، و پس از آنكھ  ھاي نیكبختیشان حفظ كنم، و نگذارم كھ دزدان و تبھكاران، آنان را از خانھ
  . گستاخي پاریس بھ كیفر رسید، ھلنھ را شرمنده گردانم

من، تنھا با مرگ خویش بدین پیروزیھا دست خواھم یافت، و نامم، چون كسي كھ بھ یونان آزادي 
  . بخشیده است، فرخنده و جاوید خواھد ماند

و ; ھد كھ كسي دست بھ سویش دراز كندھنگامي كھ سربازان بھ ایفیگنیا نزدیك میشوند، وي اجازه نمید
  . خود، با پاي خویش، بھ قربانگاه میرود
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در تراژدي ھكابھ جنگ بھ پایان رسیده و یونان بر تروا استیال یافتھ است، و پھلوانان پیروز در كار 
ھكابھ، زوجھ پریاموس، پادشاه مقتول تروا، جوانترین فرزند خود پولودوروس را با . تقسیم غنایمند

پولومنستور، كھ از دوستان پریاموس بوده . نجینھاي از طال بھ نزد پولومنستور پادشاه تراكیا میفرستدگ
پیكر بیجان پسرك . است، بھ گنجینھ پولودوروس طمع میكند، او را كشتھ، و جسدش را بھ دریا میافكند

، روح اخیلس بادھا را از در این وقت. با امواج دریا بھ ساحل میآید، و از آنجا نزد ھكابھ برده میشود
از این روي، یونانیان ; وزیدن باز میدارد، و نمیگذارد كھ كشتیھاي یونان بھ سوي میھن رھسپار گردند

تالتوبیوس از جانب . ناگزیر میشوند كھ پولوكسنا، زیباترین دختر پریاموس، را در این راه قربان كنند
اما ھنگامي كھ بیچارگي و پریشان . از او بستاند یونانیان بھ رسالت نزد ھكابھ میرود تا دخترك را

روزگاري زني را كھ اندكي پیش از آن شھبانوي تروا بوده است میبیند، اشعاري بر زبانش میگذرد كھ 
  : نمودار ھمان شك اوریپیدي است

مان اي زئوس، من چھ توانم گفت آیا بگویم كھ تو آدمیان را در زیر نظر داري یا بگویم كھ ما بیھوده گ
میكنیم كھ خدایاني ھستند، و این وھم و پندار باطل است، و در میان مردمان، آنچھ حاكم است تنھا 

  صدفھ و اتفاق است 

، اندكي پس از آنكھ 415این تراژدي در سال . بخش بعدي این درام مركب زنان تروا را نمایش میدھد
ریبا فرداي آن روز بود كھ آتن بھ سیسیل و تق. ، بھ نمایش درآمد)416(آتنیان ملوس را ویران ساختند 

قتل عام ملوس، و جھانخوارگي . لشكر كشید تا آن جزیره را بھ متصرفات امپراطوري ضمیمھ كند
وحشیانھ آتن در حملھ بھ سیراكوز، اوریپید را وحشتزده ساخت و بھ او جرئت داد تا در شمار 

در ((ز نظرگاه مغلوبان تصویر كند، و خواستاران پرشور و موثر صلح درآید و پیروزي جنگ را ا
وي كار خود را از جایي شروع میكند . بھ وجود آورد)) ادبیات قدیم، بزرگترین نكوھشنامھ جنگ را

مردان تروا، در كشتار عام، بھ خاك . كھ ھومر حماسھ خود را بدان ختم كرد یعني پس از تسخیر تروا
دست دادھاند، از شھر ویران بیرون برده میشوند تا  زنانشان، كھ عقل خویش را از; و خون غلتیدھاند

پولوكسنا . ھكابھ با دخترانش، آندروماخھ و كاساندرا، وارد میشود. بھ كنیزي پھلوانان پیروزمند درآیند
ھكابھ از فرط . قبال قربان شده، و اكنون تالتوبیوس بازگشتھ است تا كاساندرا را بھ خیمھ آگاممنون ببرد

آندروماخھ بھ دلداري مادر میپردازد، ولي لحظھاي بعد، او نیز توانایي خویش . یافتداندوه بر زمین م
پیش از این، كمان خویش را گشودم و قلب نیكنامي ... روزگاري دراز: را از دست میدھد آندروماخھ 

مش بیشتر از این روست كھ من از آسایش و آرا; و میدانم كھ تیرم بھ ھدف رسیده است. را نشانھ گرفتم
آنچھ را كھ مردان در زنان میستایند دوست میداشتم، و  ھكتور،براي خشنودي خاطر . بھ دور افتادھام

  . میكوشیدم كھ بدان دست یابم

زنان را بدنام میكند، خواه خطاكارانھ باشد، خواه با پاكدامني )) از خانھ دور شدن((میدانستم كھ ھمیشھ 
  . تمام

و سخنان . از این روي، خواھش دل را زیر پا نھادم، و در باغ خانھ خویش بھ گام زدن پرداختم
  . دالنگیز، و گفتگوھاي نشاط آور زنانھ را بھ درون خلوت خویش راه ندادم

ھمواره با كسوتي دلنشین و چشماني . تنھا با قلب خویش سخن میگفتم ھمین مرا بس بود و شادمان بودم
راه زندگي را از نظر دور نمیكردم، و میدانستم كھ در كجا فرمان . آرام، سالم ھكتور را پاسخ میگفتم

  ... دھم و در كجا فرمان برم
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! چھ ننگي. كھ زني را رام آغوش مردي میسازد یك شب آري، مردان چنین گفتھاند تنھا یك شب است
لبان كدام زن است كھ پیمان دلدار مرده و در خاك خفتھ خویش را بشكند، و در بستر مردي ! چھ ننگي

ھاي بیگانھ دھد وه، كھ ھیچ حیوان بیزبان، ھیچ اسب، وقتي كھ رفیقش رفتھ باشد، آرام و  دیگر، بوسھ
  .. . .آسوده در زیر یوغ قرار نمیگیرد

اي شھزاده من، فرزانھ ; ھمھ آرزویم آن بود كھ تو از آن من باشي! اي ھكتور، محبوبترین كس من
از آن روز كھ تو مرا از خانھ پدرم بھ سراي خود بردي و از آن خویش ! من، اي دلیرترین دلیران

  . ... ساختي، ھنوز دست ھیچ مردي بھ من نرسیده است

گ، از خان و مان خویش جدا گشتھ ، بر دریاي تلخ، بھ سوي اینك تو مردھاي و من، بھ دست جن
  ! بردگي و نان ننگین یونان روانھام

ھكابھ، در اندیشھ انتقام دورتري است، بھ آندروماخھ اندرز میدھد كھ شوھر تازه خود را با خوشرویي 
وزي این كودك زیرا امیدش آن است كھ ر. بپذیرد، تا بھ او اجازه دھند كھ آستواناكس را پرورش دھد

اما یونانیان در این باره . سلطنت را بھ خاندان پریاموس بازگرداند و مجد و عظمت تروا را تجدید كند
اراده آنان بر این : ((ھایي كردھاند، و تالتوبیوس مامور شده است كھ آستواناكس را بكشد نیز اندیشھ

تالتوبیوس كودك .)) بھ زیر افكنده شود است كھ فرزند تو را از فراز دیوارھاي بلند و كنگرھدار تروا
  :آندروماخھ، كھ در آخرین لحظھ او را بھ آغوش میكشد، دیوانھوار با وي وداع میكند

  . برو، اي گرامیترین كس من، در دستان بیرحم مردان بمیر، و مرا تنھا بگذار

  . ... پدرت سخت دلیر بود، و از این روست كھ تو را نیز زنده نمیگذارند

اي كودك خرد كھ در بازروان من حلقھ زدھاي، بر اطراف گردنت ! ... چ كس بر تو ترحم نمیكندو ھی
اي كودك عزیز، آیا این آغوشي كھ تو را در خود پرورش ! چھ عطر دل انگیزي پراكنده گشتھ است

 داده، و من كھ سراسر شبھاي خستھ بر بستر بیماري تو پاسداري كرده و بدان كار فرسوده گشتھام،
دستھاي . بیھوده چنین كردھام مرا ببوس، تنھا ھمین یك بار، زیرا ھرگز از این پس مرا نتواني بوسید

  ... اكنون مرا ببوس، لب بر لبم بگذار. ھایم بگذار و از گردنم باال برو خود را بر شانھ

رقیان شما راھي براي شكنجھ دادن یافتھاید كھ از ھمھ رنجھا و سختیھاي ش! اي یونانیان خوشخو
  . دردناكتر است

  . او را زود بستانید و كشان كشان ببرید و از دیوار شھر بھ زیرش افكنید

خداوند مرا ! اي وحشیان درنده خو، شتاب كنید; حال كھ اراده شما بر این است، پاره پارھاش كنید
   .خوار و زبون گردانیده است، و نمیتوانم دستي برآورم و كودك خویش را از مرگ برھانم

منالئوس ظاھر . سربازان وي را بیرون میبرند; آندروماخھ سپس بھ ھذیان میافتد و بیھوش میشود
منالئوس سوگند یاد كرده است كھ وي را بكشد، و ھكابھ، از . میشود، و ھلنھ را بھ نزد وي میآورند

  . اینكھ عاقبت روز مكافات ھلنھ فرا رسیده است، اظھار شادماني میكند
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اما از دیدار چھره او بپرھیز، مبادا كھ ! ي منالئوس، رحمت بر تو باد اگر او را بكشيرحمت بر تو، ا
ھلنھ وارد میشود، بي آنكھ دستي بھ سوي او دراز شده باشد یا بترسد، و ! در دام او بیفتي و نابود شوي

  . چون میداند كھ زیباست، غروري در رفتارش پیداست

یا سینھ و گیسوي خویش را با گل آراستھ، و بھ نزد شوھر خود و اكنون تو اي زن بد سرشت، آ: ھكابھ
با گیسوي پریشان جامھ پاره پاره، و ! آمدھاي تا در ھواي نیلگون با او نفس بكشي سر بھ زیر افكن

  . ... و در دل، از گناه خود شرمنده باش جاي سربلندي نیست; پیكر لرزان

خون این زن . ار كھ یونان تاج عدل بر سر گذارداي شاه، تو نیز در عزم خود استوار باش، و بگذ
  . ... بریز

كشتي بزرگي براي او آماده كنید تا ) بھ سربازان. ... (آرام باش، اي زن پیر، آرام باش: منالئوس
  . دریاھا را بدان در نوردد

  . اما كسي كھ یك بار دل باخت، براي ھمیشھ دل باختھ است: ھكابھ

  . منالئوس و ھلنھ میروند، و سپس تالتوبیوس با جسد بیجان آستواناكس ظاھر میگردد

، ھمچنانكھ بر روي امواج میرفت و بر میھن خویش میگریست، با جادوي ...آندروماخھ: تالتوبیوس
  . گریھ خود، در چشم من اشك پدید آورد

  . دیدگانش خیره مانده بود، و با گور ھكتور سخن میگفت

و مرا گفت كھ جسد او . ... ما درخواست كرد كھ این كودك را با مراسم شایستھ بھ خاك سپاریماما از 
اي كودك : ھكابھ) ھكابھ جسد او را میگیرد... (را بھ دست تو بسپارم تا جامھ مردگان را بر او بپوشاني

  !... من، چھ مرگي بر تو رسید

اي لبھاي عزیز و پر غرور، . ... زیباییداي دستھاي خرد و نازك، شما نیز چون خود او ظریف و 
چھ بسیار سخنھا گفتید، كھ بھ جا نیاوردید زیرا، ھر صبحگاه كھ بھ بستر من ! براي ھمیشھ بستھ شدید

اي مادر بزرگ، ھنگامي كھ مرگ ((میخزیدید، مرا بھ نامھاي دلنشین میخواندید، و وعده میدادید كھ 
برم، و در پیشاپیش ھمھ سرداران گرداگرد مزار تو تو در رسد، من موي سر خود را از بن می

اما اي فرزند، چرا مرا بدین گونھ فریب میدادي این منم كھ اكنون باید، پیر و آواره و .)) میگردم
  . بیفرزند، بر مرگ تو، كھ در آغاز زندگي و با چنین سختي جان سپردھاي، اشك سرد بیفشانم

صداي پاي تو میگفت، آن پرستاریھاي دامان من، و آن بھ اكنون، آن خوشامدھا كھ ! اي خداي بزرگ
كدام شاعر است كھ بتواند براي سنگ مزار تو شعري بسراید، ! خواب رفتنھاي ما دیگر باز نمیگردند
در اینجا كودكي خفتھ است كھ مایھ وحشت یونانیان بود، و بھ ((و سرگذشت تو را براستي باز گوید 

  !... آري، این داستان در یونان فرخنده و مقدس خواھد شد.)) تندسبب این ھراس او را ھالك ساخ

در حالي كھ تقدیر، چون ; از نشاط و شادي سرمست است و بیمي ندارد! وه كھ آدمي چھ مغرور است
كودك را در كفن !... (دیوانھاي كھ با باد بھ ھر سود رود، رقص كنان با گذشت سال و ماه، فرا میرسد
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ھاي فروگیایي، كھ من در خیال خود آنھا را براي روز عروسي تو با  امھزیباترین ج) میپیچد
  . ... شھزادھاي از شھرھاي دور مشرق زمین نگاه داشتھ بودم، تا ابد پیكرت را در بر میگیرند

آگاممنون زندگي را بدرود گفتھ، . در تراژدي الكترا، این موضوع قدیم تا زماني دورتر دنبال شده است
كیس میزید، و كلوتایمنسترا نیز الكترا را بھ دھقاني ساده و بیریا شوھر داده است كھ اورستس در فو

وفاداري صادقانھاش، و ھراسي كھ از تبار شاھانھ الكترا دارد، با بي اعتناییھا و در فكر فرورفتنھاي 
قت، الكترا گمان میكند كھ اورستس ھرگز او را نخواھد یافت، ولي در ھمین و. وي كاھش نمییابد

). اوریپید در این باره تاكید بسیار میكند(آپولون اورستس را میفرستد تا انتقام خون آگاممنون را بستاند 
الكترا اورستس را بدین كار تحریض میكند، و بر آن است كھ اگر اورستس قاتالن پدر را نكشد، او 

و سپس قصد مادر خویش  جوانك آیگیستوس را یافتھ، بھ قتل میرساند،. خود آنان را ھالك گرداند
كلوتایمنسترا، كھ در این ھنگام زني سالخورده و سپید موي و ناتوان است، ھمواره در اندیشھ . میكند

جنایاتي است كھ مرتكب شده، و فرزندان خود را، كھ بدو كینھ دارند، با محبتي آمیختھ بھ ترس دوست 
تضرع نمیكند، و بھ كیفر گناھان خود تا  وي خواستار ترحم است، لكن براي جلب آن، زاري و. میدارد

  :اورستس، پس از قتل مادر، دچار وحشتي عظیم گشتھ، چنین میگوید. حدي گردن نھاده است

  . اي خواھر، بار دیگر دست بر او بگذار و پیكرش را بپوشان

دھاي جامھ زیباي او را بھ رویش بیفكن، و آن زخم سرخ مرگ را پوشیده ساز اي مادر، آیا تو با در
در . تلخ قاتل خویش را زادي آخرین بخش این درام، در آثار اوریپید، ایفیگنیا در تاوریس نام دارد

آغاز داستان آشكار میشود كھ آرتمیس در آولیس گوزني را بھ جاي دختر آگاممنون بر قربانگاه قرار 
ست تا در میان مردمان ھاي آتش ربوده، با خود بھ سرزمین كریمھ برده ا داده و او را از میان شعلھ

رسم مردمان تاوریس بر آن است كھ ھر بیگانھاي . نیمھ وحشي تاوریس، معبد خویش را بھ او بسپارد
ایفیگنیاي تیره روز و ; را كھ ناخوانده بدان سرزمین پاي گذارد گرفتھ، در پیشگاه االھھ قربان كنند

ان و دوستان، خاطر وي را تیره و ھجده سال دوري از وطن و خویش. غمگین، مجري این مراسم است
از سوي دیگر، وخش معبد آپولون بھ اورستس وعده داده است كھ اگر بھ تاوریس . مكدر ساختھ است

اورستس و پوالدس . رفتھ، تندیس مقدس آرتمیس را بھ آتیك آورد، آرامش خویش را باز خواھد یافت
دانجا میرسند، مردمان تاوریس از دیدن چون ب; بھ كشتي نشستھ، راه آن سامان را در پیش میگیرند

زیرا كھ آن دو را ارمغان دریا بھ پیشگاه آرتمیس میدانند، و با شتاب بھ سوي . آنان خشنود میگردند
اورستس، خستھ و فرسوده، در پیش قدمھاي ایفیگنیا . معبد گسیلشان میدارند تا در آنجا قربان شوند

برادر خود را نمیشناسد، لكن از دیدن آن دو دوست، كھ در  و ایفیگنیا، گرچھ; بیھوش بر زمین میافتد
  . عنفوان جواني با مرگ روبرو شدھاند، سخت دلش بھ رحم میآید

ھاي او، بر اثر تقدیري كور، و پنھان  آغاز و انجام غم بر كسي معلوم خدا پنھان است، و راه: ایفیگنیا
  . از آگاھي ما، ھمگي بھ سوي ظلمتي بزرگ پیش میروند

  ... ي مردان تیره بخت، از كجا آمدھایدا

اي بیگانگان، مادر شما كیست بگویید، و پدر شما چھ كس بوده است و اگر خواھري دارید، بھ چھ نام 
  ... است، و چرا ھر دو او را بي برادر گذاردھاید

ر دریغا كھ وي د:ایفیگنیا! اي كاش كھ دست خواھرم در این وقت چشمانم را فرو میبست: اورستس
  . زیر آسمانھاي دور زندگي میكند، و آرزوي تو، اي بیچاره، ھرگز برآورده نخواھد شد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



و من بھ ھر گونھ كھ بتوانم غمخوار تو خواھم بود، و در این كار ھیچ دریغ ; اما تو از آرگوس آمدھاي
  . نخواھم داشت

بھ ھنگام مرگ، جامھاي پربھا برتو خواھم پوشاند، و خرمن آتشي را كھ پیكر تو بر آن است، با 
  . سیالب روغني زرفام سرد خواھم ساخت

و شھدي را كھ زنبوركان زمزمھ گر از ھزاران شكوفھ كوھساري گرد آوردھاند، بر آتش خواھم 
  . ریخت، تا در میان بوي خوش، با تو بمیرد

بھ آنان وعده میدھد كھ اگر پیغام وي را در خاطر نگاه دارند و بھ آرگوس برسانند، از اما ایفیگنیا 
  . مرگ نجاتشان خواھد داد

بھ اورستس، فرزند آگاممنون بگویید، كھ ایفیگنیا، آن كس كھ در آولیس براي یونان كشتھ : ((ایفیگنیا
: ایفیگنیا! ز عالم مردگان بازگشتھا! كو! ایفیگنیا: اورستس.)) شد، ھنوز زنده است و سالم میفرستد

  . منم، اما دم مزن، مبادا كھ رشتھ تدبیر گسستھ شود

اورستس میخواھد كھ خواھر خویش را در .)) اي برادر، پیش از آنكھ بمیرم، مرا بھ آرگوس برسان((
وي آغوش بفشرد، اما نگھبانان وي را از این كار باز میدارند، زیرا ھیچ كس حق آن ندارد كھ بھ س

سپس . اورستس نام خود را بدو میگوید، اما ایفیگنیا باور نمیدارد. كاھنھ معبد آرتمیس دست دراز كند
ھایي را كھ الكترا از بھرشان میگفت یادآور میشود، و ایفیگنیا را درباره ھویت خویش آسوده  وي قصھ

  . خاطر میسازد

  ... ودك خردي كھ چون پرندگان سبك بودآیا این ھمان كودكي است كھ من میشناختم ھمان ك: ایفیگنیا

ھاي مقدسي كھ سیكلوپس پیر برافروخت، تو را شكر  اي سرزمین آرگوس، اي آتشگاه، اي شعلھ
  . میگویم كھ آن كودك ھنوز زنده است، و برادرم، برادر خودم، نام تو فرخنده باد

ھ ایشان یاري میكند تا تندیس اورستس و پوالدس عزم آن میكنند كھ ایفیگنیا را برھانند، و او نیز ب
سرانجام، با تدابیر ھوشیارانھ ایفیگنیا، بسالمت بر كشتي خود مینشینند و . آرتمیس را بھ دست آورند

در آنجا، ایفیگنیا كاھنھ میشود و پس از مرگ، چون خدایان مورد . مجسمھ را بھ براورون میبرند
  . ستایش قرار میگیرد

عطش خدایان . نتقام آسوده میشود و چند سالي بھ آرامش زندگي میكنداورستس نیز از آزار االھگان ا
  . فرو مینشیند و درام فرزندان تانتالوس بھ پایان میرسد

  درامنویس -2

. ارسطو معتقد است كھ درامھاي اوریپید، از لحاظ فن درامنویسي، بھ پاي آثار اشیل و سوفكل نمیرسد
لوتوس، و باكخاي بسیار خوب است، اما از لحاظ كمال طرح مدئا، ھیپو; باید این نظر را پذیرفت

  . تركیب و ساختمان با اورستیا، و از لحاظ وحدت پیچیده با شھریار اودیپ ھرگز قابل مقایسھ نیستند
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اوریپید، بھ جاي آنكھ یكباره وارد وقایع شود و مقدمات آن را بتدریج و بھ نحو طبیعي در طي جریان 
; در مقدمھاي تصنعي و غیرطبیعي معلموار بھ توضیح و تفسیر میپردازد داستان روشن سازد، معموال

نیز، بھ جاي آنكھ وقایع را، چنانكھ . از ھمھ بدتر، این گونھ مطالب را از زبان خدایان بیان میدارد
شایستھ است، مستقیما نمایش دھد، غالبا پیك یا رسولي را بھ صحنھ آورده، شرح حوادث را از زبان 

بھ جاي آنكھ گروه ھمسرایان  .نباشدند حتي در وقتي كھ واقعھاي با قتل و خونریزي ھمراه او نقل میك
را در جریان داستان شركت دھد، آن را بھ جز جداگانھاي تبدیل میكند كھ فقط سخنان فیلسوفانھ 

این سرودھا، گرچھ ھمیشھ بھ غایت . و یا رشتھ داستان را با سرودھاي غنایي قطع میسازدمیگوید، 
وي، بھ جاي آنكھ عقاید خود را در خالل وقایع . زیبایي میرسند، غالبا بھ اصل داستان ربطي ندارند

ھ تدریس بیان كند، گاھي واقعھاي را با فلسفھ پردازیھاي خود از میان بر میدارد، و در صحنھ تئاتر ب
ھاي اوریپید، داستان بر تصادف و  در اكثر نمایشنامھ. فلسفھ و بالغت، و بحث در آرا و افكار میپردازد

متكي است گرچھ اینھا ھمھ با ترتیبي درست تنظیم شده، و با قوت دراماتیك بھ )) شناسایي((اتفاق و 
دخالت خدایان ) یسان پیش از ويچون معدودي از آثار درامنو(در اكثر درامھاي او . نمایش درآمدھاند

  . در كار است

این كار در صورتي است بخشودني است كھ فرض كنیم اوریپید نمایش را قبل از تجلي خدا مختوم 
دانستھ، و دست خدایي را فقط بدان جھت در كار آورده است كھ نتیجھ را در نظر مردمان دیندار 

. وداگر چنین نمیكرد، شاید داستان بھ چشم آنان برخالف دین و اخالق مینم; صحیح و موجھ جلوه دھد
ھا، توفیق یافت كھ الحاد و خدانشناسي خود را بھ  ھا و موخره این انسان پرست بزرگ، با این مقدمھ

  . روي صحنھ نمایش دھد

خاصیت برجستھ اوریپید، . محتواي این آثار نیز، چون شكلشان، تركیبي است از نبوغ و تصنع
را بشدت احساس میكند، و براي  مشكالت انساني. چنانكھ ھر شاعري باید چنین باشد; حساسیت اوست

درامھاي او از آثار ھمھ درامنویسان دیگر انسانیتر . بیان ادراكات خود، شور و توانایي بسیار دارد
; ولي در بیان انفعاالت خود غالبا احساساتي است. است، و از لحاظ تاثیر تراژیك، قوت بیشتر دارد

ادري از فرزند جدا شود، وي از بیان سخنان در ھر جا كھ م; بآساني فرو میریزد)) اشك گرمش((
ھا ھمواره بغایت  این صحنھ. براي ایجاد رقت ھیچ فرصتي را از دست نمیدھد; جانسوز غافل نمیماند

موثرند، و گاھي با چنان قدرت و مھارتي وصف شدھاند كھ نظیر آن را نھ در آثار درامنویسان پیشین 
ولي گاه نیز تنزل یافتھ، بھ صورت یك تمثیل غنایي در . بعدمیتوان یافت، نھ در تراژدیھاي زمانھاي 

اوریپید، بایرون و شلي و ھوگوي . میآیند، یا، چون آخرین قسمت مدئا، از فاجعھ و وحشت پر میشوند
  . یونان است، و نھضت رمانتیك در وجود او جمع شده

در آثار او، حتي بیش . است اوریپید در تصویر شخصیتھاي درام از دیگر درامنویسان تواناتر و برتر
وي ھرگز از . از تراژدیھاي سوفكل، تجزیھ و تحلیل حاالت روحي جاي عامل تقدیر را گرفتھ است

و در حاالت اشخاص مختلف، از ; ھاي رفتار آدمي خستھ نمیشود تحقیق در خلقیات و بررسي انگیزه
درامنویسي اینھمھ زنان گوناگون را ھیچ . شوھر روستایي الكترا تا شاھان یونان و تروا، تفحص میكند

ھر ذره نیكي و بدي نظر او . در آثار خود توصیف نكرده، و تا این اندازه با آنان ھمدردي نداشتھ است
اشیل و سوفكل چنان بھ . را بھ سوي خود میكشد، و بھ دست وي، تصویري حقیقي از آن پدید میآید

اشخاصي كھ در . ا و جزئي را بروشني نمیدیدندامور جھاني و ابدي پرداختھ بودند كھ حقایق گذر
لكن اوریپید افراد زنده واقعي را . درامھاي آنان توصیف میشدند مردماني عمیق و غیرعادي بودند

مثال ھیچ یك از آن دو تراژدینویس كھن چھره الكترا را، چون اوریپید، زنده و آشكار و . تصویر میكند
اوریپید نزاع با تقدیر رفتھ رفتھ جاي خود را بھ شرح حاالت و  در تراژدیھاي. روشن نمایان نساختند
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ھاي تئاتر  و كمدي آداب، كھ در قرن بعد بھ وسیلھ فیلمون و مناندروس بر صحنھ; روحیات میسپارد
  . یونان مسلط خواھد شد، از اینجا سرچشمھ میگیرد

  فیلسوف  -3

او بیشتر بھ بررسیھاي فلسفي و اصالحات دلبستگي . اما اوریپید را تنھا درامنویس پنداشتن خطاست
وي فرزند سوفسطاییان، شاعر عصر روشنگري، و نماینده نسل . سیاسي است، نھ بھ فن درامنویسي

جوان عاصي و پرشوري است كھ بر اساطیر كھن میخندد و بھ سوسیالیسم توجھ دارد و خواستار نظام 
دیگر را، و نیز دولت ھمگان را، استثمار اجتماعي تازھاي است كھ در آن مردان، زنان و مردان 

كنایات شكاكانھ را براي ; اوریپید، در وقت درام نوشتن، این روحھاي انقالبي را در نظر دارد. نكند
و از ھمین روست كھ در درامھاي بھ اصطالح مذھبي نكات كفرآمیز درج ; آنان در اشعار خود میآورد

وي صورت ظاھري اساطیر مقدس را . و سرودھاي میھني آثار وي پر است از سخنان زاھدانھ. میكند
چنان ماھرانھ حفظ كرده است كھ سخافت و نامعقولي آن بوضوح آشكار میشود، و در عین حال، كسي 

  . در دینداري و پرھیزگاري وي شك نمیكند

ایان لكن آغاز و پایان تراژدیھا را وقف خد; اوریپید، در متن كلي درامھاي خود، ھمھ جا شكاك است
ھوشیاري و زیركي وي، چون اصحاب دایرھالمعارف فرانسھ، بیشتر از آنجا سرچشمھ . كرده است

  . میگیرد كھ جبرا باید آرا و عقاید خوش را باز گوید، و در عین حال بكوشد كھ در خطر مرگ نیفتد

ھنان كا: شعار او شعار لوكرتیوس است مذھب آدمي را بھ سوي بدیھاي بس بزرگ رھنمون شده است
ھا خدایان را نمونھ فساد اخالق ساختھ، و بھ خیانت و  و افسانھ; نظم و تعدي را ھمواره افزایش دادھاند

اوریپید یكي از غیبگویان را چنین . زنا و دزدي و جنگ و قرباني كردن انسان جنبھ تقدس دادھاند
معتقد است كھ )) .وي مردي است كھ در سخنانش راستي اندك، و دروغ بسیار است: ((وصف میكند

دستگاه غیبگویي و ; است)) حماقت محض((پي بردن بھ حوادث آینده از روي احشاي پرندگان 
ھا بھ بار میآید  و، بیش از ھر چیز، بھ فساد اخالقیي كھ از افسانھ; وحیگیري كاھنان را مردود میشمرد

  . معترض است

خواھند دانست كھ در آسمان نھ نوري اگر سرانجام نادرستي بر درستي و راستي چیره گردد، مردم 
  . ... ھست، و نھ خدایي

سالھاي دراز پیش از : میگویید كھ در آسمان، خدایان زناكار، و خدایان زنداني و زندانبان، ماوا دارند
  . ... این، قلب من این سخن را زشت دانستھ و ھرگز جز این نخواھد دانست

الوس، كھ در آن خدایان كودكي را از ھم دریدند، دروغ ھا نیز، چون جشن وحشیانھ تانت این افسانھ
  . است

پلیدي و تبھكاري را در آسمان . این سرزمین خونریزي، شھوت خویش را بھ خدایان خود داده است
  . ... جاي نیست

  . ھاي مرده و زشتي است كھ خنیاگران ساختھاند اینھا، ھمھ، افسانھ
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گاه با سرودن شعري در ستایش دیونوسوس، و یا با ساختن نغمھاي دیني و وحدت وجودي، از تلخي و 
ولي گاھي نیز یكي از قھرمانان شكاكیت اوریپیدي را در مورد ھمھ . حدت این گونھ سخنان میكاھد

  : خدایان تعمیم میدھد

مگذارید كھ احمقان، . سي نیستآیا كسي ھست كھ بگوید در آسمان خدایاني ھستند نھ، خدایي نیست، ك
  . ھاي دروغین كھن، شما را بفریبند با این افسانھ

زیرا من میگویم كھ شھریاران كشتار . ھاي من اعتماد ناشایست مبندید بھ ذات حقایق بنگرید، و بھ گفتھ
آنانكھ  میكنند، غارتگرند، پیمان میشكنند، شھرھا را با نیرنگ ویران میكنند، و با ھمھ این كارھا، از

  . ھر روز عمر بھ آرامش زھد میگذارند، شادمانتر و نیكبخت ترند

  . اوریپید، درام مالنیپھ را، كھ از بین رفتھ است، با این شعر شگفتانگیز آغاز میكند

  اي زئوس، اگر زئوسي وجود داشتھ باشد زیرا كھ من درباره او تنھا سخناني شنیدھام

ولي وي سخن را بدینجا . عر بھ اعتراض از جاي برخاستندگویند كھ تماشاگران از شنیدن این ش
  : رسانید

; و خدایان نیز، كھ در نظر آدمیان اینچنین عاقل و فرزانھاند، از یك رویاي بال و پردار نمایانتر نیستند
كسي كھ بخواھد آزار كمتر ببیند و، چون . و رفتارشان، چون رفتار آدمیزادگان، آشفتھ و پریشان است

بھ سوي مرگي ... كھ بھ دست كاھنھاي كور گشتھاند، بینایي خویش را از دست ندھد، یكسر ابلھاني
  . میرود كھ تنھا كساني از آن باخبرند كھ با وي آشنا ھستند

اوریپید معتقد است كھ سرنوشت ھر كس یا نتیجھ علل طبیعي است، یا مولود تصادفات و اتفاقات كور 
وي براي اموري كھ در نظر . فوق طبیعي در این كار نیست و دست ھیچ موجود ذیشعور; و بیغرض

مثال درباره داستان آلكستیس گوید كھ وي واقعا نمرده ; مردم معجزه بوده است، علل عقالني ذكر میكند
اوریپید عقیده . است، بلكھ زنده بھ گورستان فرستاده شده، و ھراكلس پیش از مرگ او را بازیافتھ است

نمیگوید، و شاید چنین دریافتھ است كھ دالیل و شواھدش براي بیان یك عقیده  خود را صریحا بھ ما
این عقیده، . اما خاصیتي كھ ویژه اوست، اعتقادي است كھ بھ وحدت وجود دارد. صریح بسنده نیست

كھ بھ نحوي مبھم در اشعار او تجلي یافتھ است، در این ھنگام رفتھ رفتھ در بین مردمان فرھیختھ 
  . شرك قدیم را میگیرد یونان جاي

ھا، پیوند ھر چھ ھست، و  كھ بر فراز جھاني، ھر كھ باشي، ناشناختھ، و بیرون از گنجایش اندیشھ
زیرا، راه آرامي را میبینم كھ عدالت ; اي خدا، من در ثناي تو آواز بر میآرم; حكمت حكمتھاي ما تویي

  . رند، میرساندرا، پیش از پایان خود، بھ ھمھ كساني كھ زندھاند و میمی

چون ھمھ كساني كھ غمخوار دیگرانند، ; وي در اشعار خود از عدالت اجتماعي كمتر سخن گفتھ است
روزي را آرزو میكند كھ نیرومندان با ضعیفان رفتاري جوانمردانھتر در پیش گیرند، و ستیزه و 

جنگجویي در ھمھ حتي در بحبوحھ جنگ، كھ روح میھن پرستي و . سختي و تیره روزي پایان پذیرد
بیدار میشود، وي، با واقعبیني تمام، دردھا و سختیھا و وحشتھاي جنگ را بي كم و كاست وصف 

  . میكند
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شما، اي كساني كھ شھرھا را زیر گامھاي خویش میكوبید، و معابد را ویران میسازید، و مزارھا و 
میكنید مگر كورید، و نمیبینید كھ محرابھایي را كھ مردگان روزگاران قدیم در آن خفتھاند، زیر و رو 

  در اندك زماني خود نیز خواھید مرد 

نیم قرن جنگ میان آتن و اسپارت، اسیر گرفتنھاي آنان از یكدیگر، و كشتھ شدن بھترین مردان ھر 
وي، در یكي از درامھاي آخرین خود، مردمان را بھ صلح . طرف خاطر اوریپید را سخت آزرده است

  : و آشتي دعوت میكند

نھ، حتي در میان ; زیبایي ھیچ چیز چون زیبایي تو نیست; اي صلح، سرچشمھ فیض تو بي پایان است
عمر من . دل من در آتش اشتیاق است و درنگ تو بس دیرپاي. خدایان خجستھ نیز كسي چون تو نیست

چشمان  آیا پیش از دیدار شكفتگي جمال تو، ضعف و فرسودگي بر. بھ آخر میرسد و تو باز نمیگردي
ھاي دلپذیر رقصندگان و پایكوبي آنان كھ تاج گل بر سر دارند  من چیره خواھد شد آنگاه كھ نغمھ

دوباره بھ گوش رسد آیا موي سپید و اندوه پیري مرا در ھم شكستھ خواھد كرد اي صلح ورجاوند كھ 
ي، دشمني و جنگ از اگر بھ نزد ما آی. ھا را فرو مینشاني، بھ شھر ما بازگرد، از ما دور مشو كینھ

  . ھاي ما دور خواھد شد اینجا رخت برخواھد بست، و خشم جنونانگیز و تیزي شمشیر از در خانھ

در طول . در میان نویسندگان بزرگ آن زمان، تقریبا تنھا اوست كھ بردگي را مذموم و مردود میشمرد
جنگ پلوپونزي، مبرھن شد كھ اینان بھ حكم طبیعت خویش برده نبودھاند، بلكھ بر اثر اتفاقات زندگي 

، در تشكل شخصیت بھ عقیده او. اوریپید ھیچ گونھ اشرافیت طبیعي را نمیپذیرد. بدین حال افتادھاند
در تراژدیھاي او، بردگان سھمھاي بزرگ دارند، و اغلب، . افراد، محیط بیش از وراثت دخیل است

وي درباره زنان با عطوفتي شاعرانھ و خیالپرور سخن میگوید و از ھمھ . بھترین اشعار این میشود
صیف آنھا میپردازد كھ ضعفھا و خطاھاي جنس لطیف باخبر است و چنان با دقت و واقعپردازي بھ تو

لكن در حقیقت، بیش از ھر درامنویس باستاني دیگر وضع . آریستوفان او را مخالف جنس زن میشمرد
برخي از آثار . زنان را نمایش میدھد و از نھضت آزادي زنان، كھ در حال زوال بود، پشتیباني میكند

ئل جنسي، و حتي انحرافات جنسي، بھ ھا، مسا در این نمایشنامھ. او گویي در عصر ما نوشتھ شده است
اوریپید مردان را با واقعپروري تمام . مورد بررسي قرار گرفتھ سات ایبسن،شیوه نویسندگان بعد از 

مدئاي وحشتناك، بیش از یاسون . یسازدنمایش میدھد، و در توصیف زنان زن ستایي خود را آشكار م
وي نخستین درامنویسي است كھ . قھرمان و عھدشكن، از مھر و عطوفت وي برخوردار گشتھ است

ترانھاي كھ وي در نمایشنامھ آندرومده در ستایش خداي . عشق را محور داستانھاي خود قرار میدھد
اما این درام گم شده و . نان میگشتھ استعشق سروده بوده، ھمیشھ در دھان ھزاران تن از جوانان یو

  : قسمتي از آن ترانھ چنین است. بھ دست ما نرسیده است

اي عشق، اي پروردگار ما، اي پادشاه خدایان و آدمیان، یا ما را بھ دریافت زیبایي توانا مساز، یا 
  . نیك برسانعاشقان بینوا را، كھ چون گل بھ قالب میریزي، از میان رنج و سختي، بھ سرانجامي 

اوریپید طبیعتا بدبین است، زیرا ھر گاه كھ حقیقت بر خیال اصابت كند ھمواره طبایع رمانتیك بدبین 
اي كساني كھ زندگي براي كساني كھ فكر میكنند، كمدي، و بر: ((میگفت والپولھوریس . میشوند

  : شاعر ما میگوید.)) احساس میكنند، تراژدي است

و این سخن را نیز با یقین . در روزگاران گذشتھ، بھ زندگي آدمیان نگریستم، و ابري سیاه در آن یافتم
بسیار میگویم كھ در بین آدمیان، آنان كھ فرزانھ و ھوشمندند، و آنان كھ تدابیر بزرگ میاندیشند، 

  آیا از آن ھنگام كھ زندگي آغاز شد، چشم خدا كسي را نیكبخت دیده است . را میكشند تلخترین مكافات
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اوریپید از حرص و قساوت انساني، از تیزھوشي بدكاران، و از بي تمیزي و بیشرمي مرگ در 
مگر كار من آن نیست كھ كساني را كھ بھ : ((در آغاز درام آلكسیتس مرگ چنین میگوید. شگفت است
نھ، تو باید تنھا كساني را با خود ببري كھ ((و آپولون در پاسخ )) باید بیمرند، با خود ببرمحكم تقدیر 

مرگ، اگر در پایان دوران پیري فرا رسد، امري است كامال طبیعي و .)) كھ بھ سن پیري رسیدھاند
سلھاي ھمچنانكھ با گذشت سالھا خرمنھا در پي ھم میآیند، اگر ن. ((نباید خاطر از آن مشوش داشت

آدمي نیز یكي پس از دیگري بشكفند و بار دھند و آنگاه پژمرده و خشك گردند، ما بر سرنوشت خویش 
سیر طبیعت بر این منوال است و نباید از اموري كھ قوانین طبیعت آن را محتوم و . نباید زاري كنیم

: قیون سازگار استنتیجھاي كھ میگیرد با اصول عقاید روا.)) گریزناپذیر ساختھ است، ھراس داشت
اوریپید، گاه گاه، بھ پیروي از آناكسیمنس، و چون .)) مردانھ پایداري و شكیبایي بورز، آزرده مشو((

رواقیون دوره بعد، خاطر خود را با این اندیشھ تسلي میدھد كھ روح آدمي جزئي است از ھواي مقدس 
   .آسماني یا پنوما، و پس از مرگ در روح جھان باقي خواھد ماند

كیست كھ بر حقیقت حال . شاید آنچھ مرگ نام دارد، زندگي باشد، و آنچھ زندگي خوانده شده، مرگ
آگاه باشد تنھا این نكتھ بر ما معلوم است كھ زندگان رنج میبرند، ولي چون جان تسلیم كنند، دیگر غم 

  . نمیخورند و درد نمیكشند
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مردي كھ ما چھرھاش را از روي این نمایشنامھ تصویر میكنیم، با مجسمھ نشستھاي كھ در موزه لوور 
این شباھت شاید بدان جھت است . جاي دارد، و با پیكره نیمتنھاي كھ در ناپل است، شباھت كامل دارد

ل و معتبر ساختھ ھاي یوناني و اصی كھ ما را بھ این نكتھ معتقد سازد كھ ھر دو تمثال از روي مجسمھ
  . شده است

چھره پرموي او زیباست، اما از فرط تفكر خستھ بھ نظر میآید، و اندوھي لطیف بھ آن آرامش داده 
  . است

دوستان او با دشمنانش بر یك عقیدھاند كھ وي مردي است تاریك بین و ترشرو، و بھ خنده و نشاط 
سھ پسر داشت، و ; ھش بود بھ انزوا گذراندسالھاي آخر عمر را در جزیرھاي كھ زادگا. میلي ندارد

اوریپید خود را با كتاب تسلي میداد، و تا آنجا . دوران كودكي آنان اندكي خاطر او را شادمان میداشت
كھ بھ  .ساختكھ ما خبر داریم، اولین شارمندي بود كھ در یونان كتابخانھ بزرگي براي خود فراھم 

ھاي اوریپید تا پیرایئوس پیاده راه میپیماید و البتھ  درام خوشبین بود، میگفت كھ براي تماشاي نمایشنامھ
نسل جوان، كھ آزادي اندیشھ یافتھ بود، . براي فیلسوف تنومندي چون او این كار بزرگي بوده است

ولي در تاریخ یونان، ھیچ یك از نویسندگان بھ اندازه او دشمن . خود میدانستاوریپید را زعیم و رھبر 
داوران مسابقات، كھ گویا بر خود واجب میدانستھاند كھ دین و اخالق را از تیرھاي . نداشتھ است

اما آرخوني كھ عھده دار اداره امور . شكاكیت وي حفظ كنند، فقط بھ پنج درام او جایزه پیروزي دادند
ھاي اوریپید در تئاترھاي مذھبي آتن نمایش داده شوند، و  بوده است، بارھا اجازه داد تا نمایشنامھ دیني

محافظھ كاران و مرتجعان افكار اوریپید و سقراط را علت . این نمودار آزادیخواھي و كرم او تواند بود
، اوریپید را بھ جنگ خواند، آریستوفان، نخست در آغاز نمایشنامھ آخارناییان. بیدیني جوانان میدانستند

در تسموفوریازوساي بشدت او را ھجو كرد، و یك سال پس از مرگ وي نیز در كمدي غوكان 
ولي، با وجود این، از قراري كھ روایت شده است، این دو درامنویس تا . حمالت خود را ادامھ داد

یپید بھ كفر و الحادي كھ در آثار او ھاي اور تماشاگران نمایشنامھ. پایان عمر با یكدیگر دوستي داشتھاند
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ھنگامي كھ این . بود سخت معترض بودند، لكن ھمواره براي تماشاي آن نمایشھا ازدحام برپا میكردند
زبانم سوگند خورده است، اما ذھنم آزاد : ((تراژدي ھیپولوتوس گفت كھ 612شاعر سنت شكن در بیت 

رآمیر فریاد اعتراض برآورد كھ اوریپید خود ناچار خلق تماشاگر چنان در برابر این سخن كف.)) است
این سخن . بھ پا خاست و با تاكید بیان داشت كھ پیش از پایان داستان، ھیپولوتوس بھ كیفر خواھد رسید

خشم و غوغاي مردم را فرو نشاند و آسوده خاطرشان ساخت اما درباره ھر یك از قھرمانان 
   .تراژدیھاي یونان این گفتھ صدق میكرد

، بھ الحاد متھم شد، و اندكي بعد از آن، ھوگیائونون تھمت دیگري بر او وارد 410در حدود سال 
ھوگیائونون شعري را كھ اوریپید در تراژدي . ساخت كھ قسمت عمده دارایي وي را بھ خطر میافكند

ئت حاصل اوریپید از این دو تھمت برا. ھیپولوتوس آورده بود، دلیل خیانت و بدبیني وي قرار داد
كرد، ولي موج عظیم اعتراضي كھ بر تراژدي زنان تروا فرود آمد بر وي مسلم ساخت كھ، در 

  . سراسر آتن، ھیچ كس دوستش نیست

گویند كھ حتي زنش نیز از او روي گرداند، زیرا كھ وي در شور و شوق جنگجویانھاي كھ در شھر 
الئوس را پذیرفت و در پایتخت مقدونیھ ، دعوت شاه آرخ408در سال . پدید آمده بود شركت نمیكرد

كھ از عقاید دیني مردم بیم  مآباوریپید در پال، و تحت حمایت آن پادشاه فردریك . یكچند مھمان او بود
تراژدي زیباي ایفیگنیا در آولیس و نمایشنامھ  نداشت مدتي در آرامش و رفاه زندگي كردو در آنجا

اما، ھجده ورود بھ آن شھر، درگذشت، و یونانیان خداپرست . دیني و پرعمق باكخاي را پدید آورد
  . میگفتند كھ سگان دربار سلطنتي بدو حملھ ور شده و بدنش را پاره پاره كردھاند

شتھ بود، در دیونوسیاي شھري بھ صحنھ یك سال بعد، پسرش در نمایشنامھاي را كھ وي در پال نو
حتي محققین جدید ھم معتقدند كھ . تئاتر آورد، و داوران مسابقھ جایزه اول را بھ آن دو درام دادند

ولي شاید، در عین حال، رفتاري كھ مردم . باكخاي پوزشنامھ اوریپید بھ دستگاه دیني یونان بوده است
در این داستان، پنتئوس، پادشاه تب، بھ دست گروھي . داده شدهیونان با وي داشتھاند نیز در آن نمایش 

از زنان باده گسار جشن دیونوسوس، و بھ فرمان مادرش آگاوه قطعھ قطعھ میشود، زیرا كھ وي آنان 
اما این داستان . را از اجراي این مراسم منع كرده و بزور در مجلس عیش و عشترتشان داخل شده بود

قرباني كردن حیوانات، و پاره پاره ساختن مردي كھ در این . ت دیني تعلق داشتتازه نبود، و بھ روایا
این درام قوي، كھ داستان آن بھ اساطیر . مجالس داخل شود، بخشي از مراسم ستایش دیونوسوس بود

اوریپید . دیونوسوسي بازگشت كرده بود، تراژدي یونان را، در اوج آن، بھ آغاز پیدایشش وصل میكرد
یشنامھ را در میان كوھساران مقدونیھ نوشت، و در یكي از سرودھاي فناناپذیر آن بھ توصیف این نما

شاید در ابتدا قصد وي آن بود كھ باكخاي را در شھر پال نمایش دھد، زیرا در آن شھر، . آنجا پرداخت
شوق اوریپید در بیان جذبھ و . با شور و شوق فراوان اجرا میشد) باكخوس(مراسم ستایش باكوس 

ھاي پرشوري در ستایش خدایان از زبان باده گسار،  دیني دقت و بصیرتي شگفتانگیز دارد و نغمھ
او ھمچنین بر سستي و . شاید این شاعر پیر بھ مرزھاي عقل رسیده و از آن نیز گذشتھ باشد. میسراید

داستان بھ مذھب اما احترامي كھ در این . بي اعتباري و بر نیازھاي عاطفي مردان و زنان واقف است
دیونوسوسي گذارده شده سخت مشكوك است، و موضوع آن باز زیانھایي است كھ از عقاید خرافي 

  . سرچشمھ میگیرد

دیونوسوس، در لباس باكوس كھ صورت جسماني خود اوست، بھ تب میرود و مردمان را بھ پرستش 
دیونوسوس، از طریق خواب . دیونوسوس دعوت میكند، ولي دختران كادموس دعوت او را نمیپذیرند

مغناطیسي، چنان شور و شوق مذھبي شدیدي در آنان برمي انگیزد كھ رقص كنان بھ كوھستان میروند 
پوست حیوانات را در بر میكنند، افعي بر كمر خود میبندند، تاجي از . و بھ پرستش وي میپردازند
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پنتئوس، پادشاه . خویش شیر میدھندپیچك بر سر میگذارند، و گرگ تولگان و آھو برگان را از پستان 
; تب، از پرستش دیونوسوس رویگردان است، زیراكھ آن را برخالف عقل و اخالق و نظم میشمرد

دیونوسوس در زندان با صبري مسیحي وار پاداش كرده . مبلغ آن را گرفتار ساختھ، بھ زندان میفرستد
رت مبلغ درآمده است نام خویش را ولي، سرانجام، پروردگاري كھ بھ صو. خویش را تحمل میكند

دیوارھاي زندان را میگشاید و، با نیروي شگفتانگیز و معجزه آساي خود، پادشاه جوان ; آشكار میسازد
  . را بھ خواب مغناطیسي فرو میبرد

اما زنان میفھمند كھ او مرد است، و . ھا را میپیماید، و بھ زنان باده گسار میپیوندد زنانھ میپوشد، كوه
مادر وي، كھ خود سرمست و بیخویشتن است، سر فرزند را در دست گرفتھ، . ھ قطعھاش میكنندقطع

اما چون بھ خویشتن میآید و . بھ گمان آنكھ سر شیري را از تن جدا ساختھ است، سرود ظفر میخواند
 میبیند كھ سر فرزند خود را در دست دارد، از عبادتي كھ موجب مستي و بیخبریش گردیده بود سخت

مرا كھ از خدایانم بھ بازي گرفتھ بودي پس این است : ((خشمگین میشود، و چون دیونوسوس میگوید
آیا خدا نیز چون خشمگین شود، باید چون آدمیان : ((، مادر پنتئوس در پاسخ چنین میگوید))سزاي تو

وي . واپسین درس این شاعر بزرگ ھنوز چون اولین درس اوست)) مغرور و سبك مغز رفتار كند
حتي در آخرین نمایشنامھ خود، كھ در بستر مرگ بھ نوشتن آن سرگرم بود، ھنوز ھمان اوریپید 

  . نخستین است

عقاید وي، كھ عمري در راه آن جھاد . اوریپید، پس از مرگ، حتي در آتن نیز محبوبیت عامھ یافت
فرھنگ یونان، اوریپید و  در دوره انتشار; كرده بود، در قرنھاي بعد بر افكار مردم یونان مستولي شد

موضوع تراژدیھاي وي ھمھ از . سقراط بزرگترین و موثرترین متفكران آن سرزمین بھ شمار میرفتند
از این روي، جھان . ھاي خنیاگران و نقاالن نمیپرداخت مسائل موجود و زنده زمان بود، و بھ افسانھ

پیشروان وي نوشتھ بودند رفتھ رفتھ از یاد درامھایي كھ . قدیم تا زماني دراز نام او را از یاد نبرد
رفت، ولي تراژدیھاي او ھر سال تكرار میشد و در ھر جاي جھان یوناني كھ تئاتري برپا شده بود بھ 

پس از آنكھ آتنیان بھ سیراكوز لشكر كشیدند و، چنانكھ اوریپید در درام زنان تروا . نمایش در میآمد
ربازان آتني بھ اسارت افتادند و در معادن سیسیل با مرگ در پیش بیني كرده بود، شكست خوردند، س

تنھا سربازاني آزادي بھ دست میآوردند كھ بتوانند ) از قراري كھ پلوتارك میگوید(اما . جدال بودند
كمدي جدید آثار اوریپید را اساس خود قرار داد و رشد . قطعاتي از درامھاي اوریپید را از بر بخوانند

: یكي از بنیادگذاران كمدي جدید، كھ فیلمون نام داشت، میگفت. از آنجا آغاز كرد و تكامل خود را
اگر یقین داشتم كھ آدمي پس از مرگ آگاھي خویش را از دست نمیدھد، خود را بھ دار میآویختم تا ((

 در قرن ھجدھم و نوزدھم، پیدایش شكاكیت و نھضتھاي آزادیخواھي و.)) اوریپید را در آن جھان ببینم
  . تر ساخت))جدید((انساندوستي اوریپید را دوباره زنده كرد و او را از شكسپیر نیز 

بالجملھ، تنھا شكسپیر بھ پایھ او رسیده است و گوتھ این نكتھ را نپذیرفتھ است، زیرا از اكرمان 
پید را آیا در ھمھ ملتھاي جھان، درامنویسي پیدا شده است كھ الیق آن باشد كھ كفشھاي اوری: ((پرسیده

   .نشدهبیش از یك تن پیدا )) در پیش پایش جفت كند

VI  - آریستوفان   

  آریستوفان و جنگ  -1

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



تراژدیھاي یوناني از تراژدیھاي عصر الیزابت تاریكتر و پراندوھترند، زیرا عامل آرامش بخش 
كمیك، كھ در فواصل تراژدیھا میآید و تحمل تماشاگران را در برابر سنگیني تراژدي افزایش میدھد، 

دارد، و درامنویس یوناني ھمواره میكوشید كھ تراژدي را در مقامي بلند نگاه . در آن موجود نبود
نمایشھاي ساتیریك در نظر مردم ارج و اھمیتي . كمدي را بھ نمایشھاي ساتیریك منحصر ساختھ بود

در طي زمان كمدي از . نداشت، و فقط عواطف انگیختھ شده تماشاگران تراژدي را فرو مینشاند
در . فتتراژدي جدا شد و استقالل یافت، و در جشنھاي دیونوسوسي یك روز مجزا بدان اختصاص یا

این روز، سھ یا چھار كمدي از نویسندگان مختلف در پي ھم نمایش داده میشد، و جایزه جداگانھاي بھ 
  . آن تعلق میگرفت

، مردي بھ نام اپیخارموس، كھ 484در حدود سال . كمدي نیز، چون خطابھ، در سیسیل آغاز شد
پنج كمدي، بھ نشر عقاید فیلسوف و طبیب و شاعر بود، از كوس بھ سیراكوز آمد و، در سي و 

ولي از كمدیھاي او فقط قطعاتي ; فیثاغورس و ھراكلیتوس پرداخت و مدافع فلسفھ خردگرایي شد
دوازده سال بعد از آمدن اپیخارموس بھ سیسیل، . ھاي دیگران باقي مانده است پراكنده در نوشتھ

این ھنر . راي كمدیھا شركت كنندآرخون آتن اجازه داد كھ براي اولین بار گروھي از خوانندگان در اج
نو، از تاثیر دموكراسي و آزادي، رشد و تكامل یافت و در آتن وسیلھ اصلي ھجو اخالقي و سیاسي 

آزادي بیاني كھ در كمدي وجود داشت سنتي بود كھ از مراسم فالیسیسم جشنھاي دیونوسوس . گردید
قانوني وضع  440موجب گشت كھ در سال سودجویي ناروایي كھ از این آزادي میشد . منشا گرفتھ بود

ولي سھ سال بعد این قانون لغو شد و انتقاد . شود و حمالت شخصي و فردي را در كمدیھا ممنوع سازد
كمدي، از لحاظ انتقاد سیاسي، در . و دشنام گویي، آزادانھ، تا زمان جنگھاي پلوپونزي ادامھ یافت

  . ز مطبوعات آزاد دموكراسیھاي جدید دارندیونان قدیم ھمان مقامي را داشتھ است كھ امرو

بزرگ باستاني، پس از آنكھ گرد و  رابلھحتي این ; پیش از آریستوفان كمدي نویسھاي بسیار بودھاند
كراتینوس مدافع . ثناگویي برخي از ایشان رضا دادغبار جنگھایي كھ با آنان كرده بود فرو نشست، بھ 

خداي قادر، دارنده ((وي پریكلس را . كیمون بود و بر ضد پریكلس سخت بھ جنگ برخاستھ بود
یكي دیگر از پیشقدمان این ھنر . اما خواندن آثار وي بي نیاز كرده است. مینامید)) سرپیازي شكل
مھاي نوشت بھ نام مردان وحشي، و در آن آتنیاني را كھ نمایشنا 420وي در حدود سال . فركراتس بود

ابداعات . بودند مورد ھجو قرار داد)) بازگشت بھ طبیعت((بھ اعتراف خود از تمدن بیزار و آرزومند 
این دو كمدي نویس . تواناترین رقیب آریستوفان ائوپولیس نام داشت. جوانان ما اینھمھ سابقھ دارد
میكردند، سپس با ھم بھ نزاع برخاستند و جدا شدند، و سرانجام بھ ھجو نخست بھ یاري یكدیگر كار 

اما ھر دو بشدت از حزب دموكراتیك انتقاد میكردند و در این مورد با ھم توافق ; یكدیگر پرداختند
در طي قرن پنجم، كمدي بدان جھت با دموكراسي خصومت داشت كھ شاعران مالدوست . كامل داشتند

اما علت اصلي آن بود كھ كمدي میخواست با انتقاد و . در دست اشراف بود بودند، و ثروت نیز
از آنجا كھ . اعتراض مردم را خشنود سازد، و در آن ھنگام حزب دموكراتیك صاحب قدرت بود

پریكلس، رھبر حزب دموكراتیك، با عقاید تازھاي چون آزادي زنان و رشد و اشاعھ فلسفھ عقلي 
با اتفاقي مشكوك، در برابر ھر گونھ اصالح اساسي صف كشیدند و موافق بود، كمدي نویسان، 

آریستوفان مبلغ این . را خواستار شدند)) مردان ماراتون((بازگشت بھ آداب و رسوم و اصول اخالقي 
سرانجام، صحنھ . نظر ارتجاعي بود، چنانكھ سقراط و اوریپید از افكار و عقاید نو ھواداري میكردند

  . ان جدال دین و فلسفھ گردیدتئاترھاي كمدي مید

وي از خانداني فرھیختھ و ; آریستوفان را از اینكھ دلبستھ آریستوكراسي بوده است باید معذور داشت
نام او نیز بر اصالت و . دولتمند برخاستھ بود، و چنین بھ نظر میآید كھ خود در آیگینا زمین داشتھ است

آریستوفان در حدود سال )). بھترین پدیدار شده((ن یعني نجابت خانوادگیش داللت دارد، زیرا آریستوفا
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. بھ دنیا آمد، و جنگ آتن و اسپارت، كھ موضوع كمدیھاي اوست، در دوران جوانیش آغاز گشت 450
وي . آمدن سپاھیان اسپارت بھ آتیك موجب شد كھ وي مزارع خود را ترك گوید و در آتن اقامت گزیند

از اینكھ ناگھان مجبور شده بود كھ با مردمان مگارا و كورنت و  زندگي شھري را دوست نمیداشت، و
آریستوفان كشتار یونانیان بھ دست یونانیان را مذموم میشمرد و . اسپارت كینھ بورزد آزرده خاطر بود

  . ھاي خود، پي در پي، مردمان را بھ صلح و دوستي دعوت میكرد در نمایشنامھ

كلئون نماینده منافع . اغ و ثروتمند فرمانرواي مطلق آتن شد، كلئون دب429پس از مرگ پریكلس در 
  . تاجراني بود كھ میخواستند اسپارت یكسره از میان برداشتھ شود و آتن بر سراسر یونان حاكم گردد

نام داشت و اكنون در دست نیست، كلئون و ) 436(آریستوفان در یكي از كمدیھاي خود، كھ بابلیان 
بھ مسخره گرفتھ بود كھ فرمانده كل او را بھ جرم خیانت تحت تعقیب قرار داد  تدابیر او را چنان سخت

اما دو سال بعد، آریستوفان در نمایشنامھ شھسواران انتقام خود . و بھ پرداخت جرمانھ مجبورش ساخت
  . را باز گرفت

نیست كھ ھر كس كنایھ روشني را كھ در این نمایشنامھ بود در مییافت حتي كلئون خود از تماشاگران 
تندي و شدت این ھجویھ چنان بود كھ ھیچ بازیگري، از بیم عقاب سیاسي، جرئت . این نمایش بود

قش بازي از این روي آریستوفان خود در این ن; را در نمایش بھ عھده گیرد)) دباغ((نداشت كھ نقش 
اعالم میدارد كھ یكي از غیبگویان بھ او گفتھ ) نام فرضي و ساختگي جبھھ اولیگارشیك(نیكیاس . كرد

این پیشگویي تحقق میپذیرد و گروھي . است كھ دومین فرمانده خاندان دموس، قرمھ فروش خواھد بود
آتن پرشكوه ما خواھد درود بر كسي كھ فرمانده : ((از بردگان قرمھ فروش را چنین شادباش میگویند

بگذارید كھ بروم و ! براي خدا مرا بھ ریشخند مگیرید: ((قرمھ فروش در جواب میگوید!)) بود
اما مردي بھ نام دموستن بھ او اطمینان میدھد كھ شایستگي این مقام در او .)) ھاي خود را بشویم شكمبھ

ا در خطر میبیند، بھ شرح خدمات ، كھ مقام خود ر))دباغ. ((ھست، زیرا كھ مردي است رذل و جاھل
اظھار میدارد، و چنین ادعا میكند كھ، جز )) دموس((خود میپردازد و وفادراي خویش را نسبت بھ 

در این وقت مضحكھ آریستوفاني بھ . خدمت نكرده است)) دموس((روسپیان، ھیچ كس چون او بھ 
و، با خوردن مقداري سیر، خود را میكوبد )) دباغ((با شكمبھ بر سر )) قرمھ فروش: ((وجود میآید

)) قرمھ فروش((و )) دباغ((مسابقھ شروع میشود، و . براي مسابقھ خطابھ در مجلس آماده میسازد
را )) دموس((برنده مسابقھ كسي است كھ . میكوشند كھ در چاپلوسي كردن بر یكدیگر پیشي گیرند

ھر )). ارضاي شكم وي شایستھتر باشدبراي خشنود ساختن خاطر دموس و ((بیشتر مدح و ثنا گوید و 
. دو رقیب مقدار كثیري تحفھ و ارمغان با خود میآورند و، قبل از انتخاب، بھ دموس تقدیم میدارند

ھاي آنان  پیشنھاد میكند براي تشخیص امانت و درستكاري ھر یك از داوطلبان خزانھ)) قرمھ فروش((
ر كثیري خوراكھاي لذیذ و یك پاره نان قندي بزرگ مقدا)) دباغ((در خزانھ . مورد تفتیش قرار گیرد

)) دموس((یافت میشود، و معلوم میگردد كھ وي از این نان قندي تنھا یك قطعھ بسیار كوچك جھت 
اشاره بھ تھمتي بود كھ در آن روزھا بر كلئون وارد میساختند و میگفتند كھ بخش (بریده و برده است 

از كار بركنار، )) دباغ((از این رو ). بھ خود اختصاص داده است بزرگي از اموال دولتي را دزدیده و
  . انتخاب میشود)) دموس((بھ كارگزاري و صاحب اختیاري خانھ )) قرمھ فروش((و 

گروه . نیز دموكراسي را مورد ھجو قرار میدھد، اما با شدت و تندي كمتر) 422سال (كمدي زنبوران 
بھ شكل زنبور نمایش میدھد كھ ھمگي میكوشند، از طریق  ھمسرایان جمعي از شارمندان بیكاره را

گوش دھند، )) چاپلوسان((قضاوت و عضویت دادگاه، روزي یكي دو اوبولوس كسب كنند، بھ سخنان 
اما باید . و با اخذ جرمانھ و مصادره اموال، پول دولتمندان را در خزانھ دولت و كیسھ فقرا بریزند

كمدیھاي خود، فقط میخواستھ است كھ جنگ را مذمت، و صلح  دانست كھ آریستوفان، در نخستین
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نام )) شارمند درستكار((، كھ دیكایوپولیس یا )425(قھرمان كمدي آخارناییان . جویي را ترویج كند
دارد، مردي است زارع، و دارد كھ سربازان كشتزارش را ویران كردھاند و در باغ او دیگر انگوري 

دیكایوپولیس ھیچ علتي براي جنگ نمیبیند و خوب . شراب بھ دست آورد نمانده است كھ از فشردن آن
زماني دراز منتظر بوده است كھ سرداران و . آگاه است كھ خودش با اسپارتیان جنگي ندارد

ولي عاقبت كاسھ صبرش لبریز میشود و، براي صلح با مردم ; سیاستمداران صلح را اعالم دارند
ولي ھنگامي كھ گروھي از جنگجویان میھن پرست ; ھ، امضا میكندالكدایمون، خود قراردادي نوشت

  :كشور ھمسایھ با قرارداد او مخالفت میكنند، وي چنین میگوید

  . اما ظن من بر آن است كھ بر روي ھم، تنھا اسپارتیان را نباید مالمت كرد

رئت میكني كھ در چھ گفتي اسپارتیان را نباید مالمت كرد اي رذل بي سرو پا، چگونھ ج: ھمسرایان
  برابر ما خائنانھ سخن بگویي گمان میكني كھ از خون تو خواھیم گذشت 

اگر مدلل نساختم كھ آتن نیز چون اسپارت سزاوار مالمت است، خونم را : دیكایوپولیس میگوید
  . بریزید

ن موقع، اما در ای. سپس گردنش را بر روي تختھ ساطور میگذارند تا بحث و استدالل خود را آغاز كند
گروه جنگجو از . یكي از سرداران آتني، كھ شكست خورده است، خشمگین و كفرگویان وارد میشود

دیدن وي آشفتھ میگردد، و دیكایوپولیس، كھ شراب صلح میفروشد و مردمان را با آن شادي میبخشد، 
در جایي  نمایش دادن این كمدي محتاج جرئت و شھامت بسیار بود، و فقط. از مرگ رھایي مییابد

در كمدي رسم بر آن بود . امكان داشت كھ تماشاگران بھ شنیدن سخنان طرف مخالف عادت كرده باشند
كھ نویسنده با كنایھ و ابھام، و از زبان گروه ھمسرایان، یا بھ وسیلھ یكي از قھرمانان، تماشاگران را 

  . مورد خطاب قرار دھد

  . من در میان آتنیان خرمگس مضحكي ھستم: آریستوفان از این خاصیت استفاده كرد و گفت

شاعر ما از آن روز كھ بھ نمایش كمدیھاي خود پرداخت تاكنون ھرگز خویشتن را در صحنھ تئاتر 
اگر دیگر فریب بیگانگان . ولي خود معتقد است كھ نیكیھاي بسیار در حق شما كرده. ... نستوده است

ما را غره نمیكند، و اگر در سیاست دیگر كودكان را فراوان نمیخورید، اگر دیگر تملق چاپلوسان ش
در زمانھاي گذشتھ، ھر گاه سفیري میخواست شما . پیشین نیستید، بدانید كھ ھمھ از بركت وجود اوست

.)) اي ملتي كھ تاج بنفشھ بر سر داري: ((را بفریبد، در وقت خطاب، با احترام بسیار چنین میگفت
یدید، بر جاي خود راست مینشستید و با عجب و خودپسندي بھ را میشن)) بنفشھ((شما نیز تا لفظ 

و ھر گاه كسي میخواست كھ غرور شما را برانگیزد، در وصف كشور شما . اطراف مینگریستید
  . این سخن در شما سخت موثر میافتاد.)) آتن آراستھ و ثروتمند: ((میگفت

  . ا بر كنارتان داشتھ استشاعر شما بزرگترین نیكي را در حق شما كرده و از این فریبھ

ولي اندكي بعد خصومت دوباره آغاز . قرار داد صلحي را بھ مدت پنجاه سال با اسپارت امضا كند
، آریستوفان كھ از مردان میھن خود مایوس شده بود زنان یونان را بھ ترك 411گشت و در سال 

دمان، شوھران خود را در در آغاز كمدي لوسیستراتا، زنان آتني، سپیده . خونریزي دعوت نمود
خواب گذارده، نزدیك آكروپولیس انجمن میكنندو بر آن میشوند كھ تا زماني كھ شوھرانشان با دشمنان 

از سوي دیگر، سفیري بھ نزد زنان اسپارتي ; آشتي نكنند، از محبت ھمسران خود بھره ور نگردند
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م، مردان از خواب برمیخیزند و زنان سرانجا. میفرستند و آنان را در این جھاد بھ معاضدت میطلبند
ولي ھنگامي كھ زنان از بازگشت سرباز میزنند، مردان آنان را محاصره . خویش را بھ خانھ میخوانند

جنگ در میگیرد، و زنان با سطلھاي آب جوشان، و از راه نطق و بیان، مھاجمان را بھ . میكنند
  : زنان بھ مردان چنین میگویند) نلشكرشك(در كمدي لوسیستراتا . بازگشت مجبور میكنند

ولي، در عین حال، . ... در جنگھاي گذشتھ، سختیھاي فراوان كشیدیم و رنجھاي بسیار تحمل كردیم
ھاي خطا  بدقت مراقب رفتار شما بودیم، و اغلب در خانھ میدیدیم كھ شما قصدھاي نادرست و اندیشھ

این كار شما نیست، ((میكردیم، در پاسخ میگفتید  ھر گاه از شما درباره این امور پرسشي. در دل دارید
  ))پس چرا در این كارھا شما مردان چنین كودكانھ رفتار میكنید((ولي ما میگفتیم .)) خاموش باشید

رھبر و فرمانرواي مردان میگوید كھ زنان نباید در كارھاي عمومي دخالت كنند، زیرا از اداره خزانھ 
  . عاجزند

سرگرم بحث و جدلند، بعضي از زنان، آھستھ و پنھاني، بھ شوھران خود  در این وقت كھ ھمگي(
زنان از خزانھ : ((لوسیستراتا پاسخ میدھد.) میآورند)) آریستوفاني((میپیوندند و عذرھا و پوزشھاي 

داري عاجز نیستند، زیرا زمان درازي است كھ بر كیسھ شوھران خود تسلط دارند، و این ھمواره بھ 
بحث و استدالل وي چنان پرشور و ھیجانانگیز است كھ ھمگي .)) یشان بوده استسود ھر دوي ا

ھنگامي كھ نمایندگان دولتھا حاضر میشوند، . میپذیرند كھ شورایي از دولتھاي متخاصم تشكیل شود
. لوسیستراتا ھمھ را از باده سرمست میكند، و در حال شور و نشاط، قرارداد صلح را منعقد میسازند

  . رایان نیز، در پایان نمایش، سرودي در ستایش صلح میسرایدگروه ھمس

   آریستوفان و رادیكالھا -2

یكي آزادي، : آریستوفان در پشت پرده فساد و تباھي حیات اجتماعي آتن دو علت اساسي مشاھده میكرد
وي با سقراط در این عقیده موافق بود كھ تفوق و سیادت مردم، بھ حكومت . و دیگري بیدیني

ولي اعتقاد او بر این بود كھ، بر اثر شكاكیت سقراط و . استمداران منجر و مبدل شده استسی
آناكساگوراس و سوفسطاییان، مباني اخالقي مردمان، كھ زماني موجب نظام اجتماعي و استقالل فردي 

مردي قدیمي بھ نام سترپسیادس در ; جدید را بشدت انتقاد میكند. بود، یكسره متزلزل شده است
چون میشنود كھ . جستجوي دلیلي است كھ بدان وسیلھ از پرداخت وامھاي خویش استنكاف ورزد

باز كرده است، )) دكان استدالل و تفكر((سقراط براي اثبات ھر ادعا، حتي ادعاھاي نابجا و نادرست، 
در سقراط را میبیند كھ . راه مییابد)) سخت اندیشان((سترپسیادس بھ مدرسھ . سخت خشنود میشود

برخي از شاگردانش . میان مجلس درس، در زنبیلي كھ از سقف آویختھ شده، نشستھ و غرق تفكر است
  . نیز خم شده، بینیھاي خود را بر زمین گذاردھاند

اینان در اسراري كھ از : این مردم كھ چنین شگفتانگیز قد خم كردھاند، چھ میكنند شاگرد: سترپسیادس
   .تارتاروس ژرفتر است غوطھورند

زیرا : اما ببخشید اما چرا قسمت تحتاني بدن خود را چنین در ھوا كردھاند شاگرد: سترپسیادس
: سقراط.) سترپسیادس از سقراط درس میخواھد. (قسمتھاي دیگر بدنشان بھ مطالعھ نجوم مشغول است

  . بھ كدام خدایان سوگند میخوري زیرا نزد ما ھیچ خدایي معتبر نیست
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  . خدایان بر حق اینانند.) سپس بھ سوي گروه ابرھا اشاره میكند(

  . زئوسي در كار نیست: پس زئوس چیست سقراط: سترپسیادس

آیا ھرگز دیدھاي كھ آسمان بي ابر ھم باران . این ابرھا: پس باران از كجاست سقراط: سترپسیادس
  . صداي آن بھ لرزه میافتمپس اینك بگو كھ غرش تندر از كجاست من از : بفرستد سترپسیادس

  . ابرھا میغلتند و تندر پدید میآورند: سقراط

ابرھاي آبدار بھ ھر طرف میغلتند، و چون بسختي بر یكدیگر كوفتھ : چگونھ سقراط: سترپسیادس
  . شوند، این صدا برمیخیزد

این . گزنھ، ھر: پس كیست كھ آنھا را میجنباند و میراند آیا این زئوس نیست سقراط: سترپسیادس
  . گردشار است كھ ابرھا را بھ جنبش میآورد

من اینك علت آن : بزرگترین خدایان ھمین گردشار است اما غرش رعد از چیست سقراط: سترپسیادس
آیا ھرگز پس از آنكھ در ضیافتي شكمت از آش پرشده، . را از روي وجود خودت بھ تو خواھم آموخت

آیا ھرگز مقداري از آن جوش و خروش دروني ناگھان اختاللي در معده خویش احساس كردھاي و 
  بشدت از تو خارج شده است 

را در صورت )) استدالل نابجا((و )) استدالل بجا((در صحنھ دیگر، فیدیپیدس، فرزند سترپسیادس، 
. بھ او میگوید كھ تو باید فضایل رواقي مردان ماراتون را پیروي كني)) استدالل بجا. ((آدمیان میبیند

از او میپرسد كھ )) استدالل نابجا. ((قانون اخالقي تازه را بھ او پیشنھاد میكند)) استدالل نابجا((ا ام
آدمیان از عدل و فضیلت و اعتدال چھ سودي بردھاند در ازاي یك مرد با تقوا و فضیلت، كھ موفق و 

خدایان را در . تمحترم باشد، ھمیشھ ده مرد بي فضیلت و بي تقواي موفق و محترم وجود داشتھ اس
ھمگي دروغ میگفتند، دزدي میكردند، بھ جنایت و زنا دست میزدند، و ھمیشھ معبود بر : نظر بگیر

چنین )) استدالل نابجا((اینكھ غالب مردم موفق و محترم نادرست و بي تقوا بودھاند، خرده میگیرد، 
  . آري، از میان اراذل: ند استدالل بجاآیا میداني كھ قاضیان ما از كجا برخاستھا: استدالل نابجا: میگوید

  . اراذل: اكنون بگو كھ شاعران تراژدي نویس چھ كساني ھستند استدالل بجا. شك نیست: استدالل نابجا

  . ھمگي ازاراذلند: و ھمھ خطیبان ما استدالل بجا: استدالل نابجا

دوستان ما كھ .) بر میگردد و بھ تماشاگران اشاره میكند. (اكنون بھ اطراف خود بنگر: استدالل نابجا
اكثریت ) بدقت تماشاگران را مینگرد: (در این مجلس گرد آمدھاند بیشتر از كدام دستھاند استدالل بجا

  . با اراذل است

د كھ پدر خویش را لگدكوب میكند، زیرا را بھ جان میپذیر)) استدالل نابجا((فیدیپیدس چنان شاگردي 
مگر تو نبودي كھ مرا در دوران : ((از پدر میپرسد; ھم توانایي این كار را دارد و ھم از آن لذت میبرد

سترپسیادس بینوا فرزند خود را بھ زئوس سوگند میدھد، ولي )) كودكي با چوب و لگد میزدي
سترپسیادس، . جاي آن را گردشار گرفتھ است فیدیپیدس میگوید كھ دیگر زئوسي در كار نیست، و

خشمگین و آشفتھ، در كوچھ و بازار میدود و مردم را بھ ویران ساختن این مدرسھ و برانداختن فلسفھ 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



حملھ ور میشوند و آن را آتش میزنند، و )) دكان استدالل و تفكر((مردم بھ سوي . نو دعوت میكند
  . سقراط بدشواري از مھلكھ میگریزد

كمدي . درست نمیدانیم كھ این كمدي در پدید آوردن تراژدي مرگ سقراط تا چھ حد موثر بوده استاما 
بھ روي صحنھ آمد، و بیست و چھار سال بعد از آن محاكمھ مشھور سقراط روي  423ابرھا در سال 

روایت شده . شوخ طبعي و طنز و لطیفھاي كھ در آن بود فیلسوف ما را رنجیده خاطر نساخت. داد
از . تا دشمنان خود را بیشتر خشمگین سازد. است كھ سقراط خود در مجلس نمایش حاضر شده بود

قراري كھ افالطون بیان میكند، سقراط و آریستوفان حتي پس از اجراي این نمایش نیز با یكدیگر 
افالطون نیز خود، نزد دیونوسیوس اول، فرمانرواي سیراكوز، كمدي ابرھا را . دوستي داشتھاند

سقراط را  399كساني كھ در سال . میستاید و، پس از مرگ استاد خویش، با آریستوفان دوستي میكند
یكي ملتوس بود، كھ در وقت نمایش كمدي ابرھا كودكي بیش نبود، و : متھم ساختند سھ تن بودند

كھ احتمال بیشتر بر آن است . دیگري، كھ آنوتوس نام داشت، پس از آن نمایش با سقراط دوست شد
گردش و رواج بعدي این كمدي، بھ عنوان یك اثر ادبي، در محكومیت سقراط سھم موثرتري داشتھ 

چنانكھ افالطون در دفاعیھ سقراط نقل میكند، سقراط خود این نمایشنامھ را یكي از علل اصلي . است
  . بدنامي خویش دانستھ و گفتھ است كھ تعصب قاضیان بدان سبب برانگیختھ شده است

اما در . گري كھ در آتن آن زمان ھدف تیرھاي ھجو و انتقاد آریستوفان قرار گرفت اوریپید بودكس دی
آریستوفان شكاكیت سوفسطاییان، و فردگرایي اخالقي و . این مورد ھیچ جاي آشتي باقي نمانده بود

بھ  ;اقتصادي و سیاسي موجود را، كھ اساس حكومت و اجتماع را متزلزل ساختھ بود، نكوھش میكرد
آزادي زنان، كھ موجب تحریك و شورش این جنس شده بود و با احساسات شدید از آن سخن گفتھ 

. و نھضت سوسیالیستي آن روز را، كھ موجب طغیان بردگان میشد، نمیپسندید; میشد، بدبین بود
استھزا و  آریستوفان ھمھ این بالھا و پلیدیھا را در آثار اوریپید مجسم میدید، و بر سر آن بود كھ، با

  . ریشخند، تاثیر درامھاي آن شاعر بزرگ را در اذھان مردم یونان خنثي كند

عنوان این نمایشنامھ را از ; ، با كمدي تسموفوریازوساي بھ ھجو اوریپید پرداخت411وي، در سال 
در . نام زناني كھ، با خود داري از امور جنسي، براي دمتر و پرسفونھ جشن گرفتھ بودند، اخذ كرد

آغاز نمایشنامھ، زنان خویشتندار و فداكار گرد ھم نشستھ، مشورت میكنند كھ اوریپید، كھ زنان را 
اوریپید از قصد آنان باخبر میشود و پدر زن خود را، كھ . ھجو كرده است، چگونھ انتقام بگیرند

ي از زنان شكوه یك. منسیلوخوس نام دارد، كھ در لباس زنان بھ میان ایشان میفرستد تا از وي دفاع كند
از آن دارد كھ اوریپید وي را از كسب معاش محروم ساختھ است، زیرا كھ وي پیش از آن براي معابد 

اما از روزي كھ این شاعر درامنویس گفتھ است ; تاج گل میساختھ و بدان وسیلھ زندگي میكرده است
دفاع اوریپید میگوید كھ ھر  منسیلوخوس در. كھ خدایاني وجود ندارند، بازار این كسب كساد شده است

آنچھ این شاعر درباره زنان گفتھ است بي تردید درست است، و حتي از آنچھ زنان خود درباره 
زنان برمنسیلوخوس بدگمان میشوند، جامھ وي را . خطاھاي خویش میدانند نرمتر و مالیمتر است

ش، كودكي را از آغوش زني منسیلوخوس، براي نجات خوی. میدرند، و آھنگ بریدن آلتش را میكنند
اما زنان دوباره بھ وي حملھ ور . میرباید و میگوید كھ اگر بھ وي نزدیك شوند، كودك را خواھد كشت

منسیلوخوس پوشش كودك را برمیگیرد و ناگھان درمییابد كھ آن زن مشك شراب را در . میشوند
  . ات بگریزدپارچھ پیچیده و بھ صورت كودكي در آورده است تا از پرداخت مالی

زن . منسیلوخوس، براي ترسانیدن صاحب مشك، فریاد میكشد كھ سر از تن كودك جدا خواھد ساخت
و اگر قصد كشتن او را داري، دست كم بگذار تا كاسھاي . خون فرزندم را مریز: ((بھ زاري میگوید

پایان میدھد و، در  منسیلوخوس، با آشامیدن شراب، بھ جنگ و ستیز.)) بیاورم و خون او را نگاه دارم
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اوریپید، در موارد مختلف، بھ . ضمن كار، كسي را بھ نزد اوریپید میفرستد تا بھ یاریش بشتابد
صورت قھرمانھاي تراژدیھاي خود گاه بھ صورت منالئوس، گاه بھ صورت پرسئوس، و گاه در لباس 

  . بخشداخو در این كمدي ظاھر میشود و سرانجام منسیلوخوس را از مھلكھ نجات می

  . آریستوفان، حتي پس از مرگ اوریپید، وي را در كمدي غوكان مورد حملھ قرار میدھد

دیونوسوس، خداي این نمایشنامھ، از درامنویساني كھ در آتن باقي ماندھاند خشنود نیست و بھ جھان 
گروھي از ھنگامي كھ در كشتي بھ آن جھان میرود، در راه بھ . دیگر میرود تا اوریپید را بازگرداند

. سخناني كھ غوكان میگویند بي شك یك ماه تمام ورد زبان جوانان آتني بوده است. غوكان برمیخورد
ھنگامي كھ خداوند . آریستوفان، در این كمدي، دیونوسوس و اسرار الئوسي را گستاخانھ مسخره میكند

پادشاھي درامنویسان بھ  بھ جھان دیگر میرسد، میبیند كھ اوریپید بر آن سر است كھ اشیل را از تخت
اشیل بر اوریپید تھمت میزند كھ وي، با نشر عقاید شكاكانھ و . زیر آورد و خود بر جاي او نشیند

و میگوید كھ بسیاري از زنان ; نادرست و خطرناك خویش، اخالق زنان و جوانان را تباه كرده است
سپس . اوریپید خود را كشتھاندشریف و مھذب را میشناسیم كھ بر اثر شنیدن سخنان زشت و قبیح 

یك عبارت . ترازویي میآورند، و ھر یك از آن دو شاعر قطعاتي از اشعار خود را در كفھاي میگذارد
در اینجا، ھجو و طعن آریستوفان (وزین و پرمغز اشیل بر دوازده قطعھ از اشعار اوریپید میچربد 

میكند كھ اگر شاعر جوانتر خودش، زن و سرانجام اشیل تعھد .) شامل شاعر سالخوردھتر نیز میشود
فرزندانش، و بار و بنھاش جملگي در یك كفھ قرار گیرند، او در اشعار خود بیتي را خواھد یافت كھ 

در پایان مسابقھ، شاعر شكاك مغلوب میشود، و اشیل پیروز بھ آتن باز . بھ تنھایي از آنھا سنگینتر باشد
این كمدي، كھ قدیمیترین نمونھ سخن سنجي است، جایزه اول را ربود و چنان تماشاگران را  .میگردد

  . خوش آمد كھ پس از چند روز دوباره بھ صحنھ آمد

میرسد، بھ نحو ، كھ بھ پایھ سایر آثارش ن)393(آریستوفان، در كمدي دیگري بھ نام زنان در شورا 
در این نمایشنامھ، زنان آتن لباس مردان بر تن میكنند، . كلي، نھضت انقالبي زمان خود را ھجو میكند

در مجلس گرد میآیند، بر علیھ شوھران و برادران و فرزندان خود راي میدھند، و فرماندھان و حكام 
م پراكساگورا كھ سخت طرفدار رھبر آنان زني است بھ نا. دولتي را از میان خود انتخاب میكنند

وي معتقد است كھ . انتخاب زنان است و میگوید زناني كھ زیر تسلط مردان ابلھ میروند احمق و نادانند
آریستوفان در . ثروت باید میان ھمھ شارمندان بتساوي قسمت شود، و بردگان از آن بي بھره باشند

را با شدت كمتري مورد حملھ قرار )) ھمدینھ فاضل((، كھ شاھكار اوست، )414(كمدي پرندگان 
داستان این نمایشنامھ چنین است كھ دو تن از شارمندان آتن، كھ از اصالح شھر خویش مایوس . میدھد

شدھاند، بھ مقام پرندگان صعود میكنند و امیدوارند كھ زندگي مطلوب خود را در میان آنان خواھند 
ان، و بھ یاري پرندگان، شھري میسازند بھ نام این دو مرد آتني، در میان زمین و آسم. یافت

پرندگان، با نغمھاي كھ چون سرودھاي شاعران تراژدي پرداز خوش ; ))سرزمین چھچھھ ابرھا((
اي زادگان آدمي كھ عمرتان بس كوتاه است، و با غم : آھنگ و دلنشین است، بھ آدمیان چنین میگویند
شما اي خاكیان تیره بخت كھ عریان و بي بال و پر  ;و اندوه از روزي بھ روز دیگر كشیده میشوید

بھ گفتھ پرندگان بلند پرواز، كھ خداوندان جاویدان عرشند و از فراز ; ناالن و ناتوان و رنجورید
  . آسمان، با دیدگان رحمت بار، بر رنج و تشویش و تیره بختي شما مینگرند، گوش فرا دھید

دیگر ھیچ دودي از قربانیان بھ مشام . خدایانش حایل شوندپرندگان بر آن میشوند كھ میان انسان و 
اصالح طلبان میگویند كھ خدایان كھن از گرسنگي خواھند مرد، و پرندگان صاحب ; خدایان نمیرسد

ھر خدایي كھ بھ شكل . از این پس خدایان بھ صورت مرغان ساختھ میشوند. قدرت و جالل خواھند شد
سرانجام، پیشواي مرغان تقاضاي خدایان كھن را بدان شرط میپذیرد . ودانسان پدید آید در دم نابود میش
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پایان كمدي پیوند مسرتبخش خادمھ زئوس با پادشاه مرغان . كھ خادمھ محبوب زئوس را بھ زني بستاند
  . است

   ھنرمند و فیلسوف -3

كند، چنان وقتي كھ طبعش موافقت . آثار آریستوفان تركیب درھمي است از زیبایي، حكمت، و زشتي
گفتگوھاي كمدیھاي او . اشعار زیبایي میسراید كھ تاكنون ھیچ مترجمي را قدرت نقل آن نبوده است

و شاید حیات و واقعیت نیز یاراي آن نداشتھ باشد كھ بدان پایھ شدت، قدرت، و ; سرشار از حیات است
; پیر، و دیكنز برابر استوي، در قدرت بیان و استحكام لفظ، با رابلھ، شكس. تندي از خود نشان دھد

قھرمانان كمدیھاي او، چون شخصیتھاي آثار این بزرگان، بھتر از ھر مورخي خصوصیات زندگي 
. ھیچ كس تا آثار آریستوفان را نخوانده باشد، آتنیان را نمیتواند شناخت. عصر وي را نمایش میدھند

ین بر میآید كھ حوادث را ارتجاال در از بي نظمي جھان وقایع چن. اما داستانھاي او ھمگي خنده آورند
گاھي، در اواسط داستان موضوع آن بھ پایان میرسد، و وي ناچار است كھ بقیھ . پي ھم مینھاده است

از مسائل بسیار ; لطیفھ گوییھایش غالبا سخیف است. وقت را بھ ھزل گویي و مسخره بازي بگذراند
و غالبا، براي ایجاد خنده، از ; ز اندازه طول میدھدبھ كالم خود بیش ا; ساده و بي اھمیت سخن میگوید

در كمدي آرخاناییان از كسي سخن میرود كھ ھشت ماه . ھضم و دفع غذا و امور تناسلي دم میزند
. در كمدي ابرھا دفع مواد زایده بدن با فلسفھ عالي در ھم آمیختھ است; مداوم بھ كار دفع مشغول است

یان، از مقعد و باد معده و اعضاي تناسلي تا انزال و لواط بھ رقیب در این نمایشنامھ، یك ورق در م
آریستوفان بیش از سایر . سالخورده خود كراتینوس تھمت میزند كھ شبھا بستر خویش راتر میكند

ھاي ضد اخالق و منافي عفت ھیچ  شاعران قدیم بھ سخن سرایان عصر ما شبیھ است، زیرا كھ نوشتھ
ال و سخافت كمدیھاي آریستوفان وقتي بشدت آشكار میشود كھ پس از آثار ابتذ. گاه كھنھ نمیشوند

تصور نمیتوان كرد كھ تماشاگران . شاعران دیگر یونان خاصھ پس از تراژدیھاي اوریپید خوانده شوند
  . آن درامھا از این كمدیھا چھ لذتي میبردھاند

اگر ما خود از محافظھ كاران باشیم، میتوانیم بگوییم كھ این شاعر با ھر گونھ رادیكالیسم مخالف، و بھ 
كمدیھاي آریستوفان بیش از آثار سایر نویسندگان یوناني . ھمھ زشتیھا و زیباییھاي قدیم وفادار است

. د اخالق جدا مبارزه كندولي، گویا بھ امید جبران این نقص، قصد آن دارد كھ با فسا; ضد اخالق است
خود درباره اوریپید، چھ در . آریستوفان ھمواره طرفدار اغنیاست، ولي جبن و كمدلي را نكوھش میكند

زمان حیات و چھ بعد از مرگ او، بیرحمانھ دروغپردازي میكند، ولي در عین حال خیانت و دروغ را 
  . مذموم میشمارد

بیمقدار میخواند، ولي اوریپید را بھ ھمین سبب محكوم زنان آتن را بھ نحوي باورناپذیر پست و 
  . میسازد

كھ در مقام قیاس با سقراط خداشناس باید او را كافر مطلق  میكندخدایان را چنان گستاخانھ مسخره 
ود را ھوادار مذھب میشمارد و فالسفھ را، بھ جرم اینكھ اساس دین را ولي، از سوي دیگر، خ. بدانیم

اما، با اینھمھ، كلئون مقتدر را ھجو كردن و پلیدیھاي مردم را در . ویران ساختھاند، سرزنش میكند
وي، با بصیرت و تیزھوشي بسیار، . برابر چشمشان نمایش دادن جرئت و دلیري بسیار میخواھد

دین و اخالق، از طریق شكاكیت سوفسطایي و فردگرایي اپیكوري، حیات  خطري را كھ از مجراي
آتن اگر پارھاي از اندرزھاي آریستوفان را . یونان را تھدید میكند باز میشناسد و آن را آشكار میسازد

بھ گوش قبول شنیده بود و بر حسب آن از شدت امپریالیسم خود میكاست و با اسپارت صلح میكرد و 
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اش بعد از دوران پریكلس را با رھبري آریستوكراتیك تقلیل میداد، شاید روزگارش بھتر فساد و اغتش
  . میشد

اندرزھاي آریستوفان بیشتر از آن روي بي تاثیر ماند كھ وي خود بھ آنچھ میگفت چندان اعتنایي 
 ھاي شخصي و افراطش در گفتگو از امور جنسي و ھجو و دشنام موجب شد كھ قانون، حملھ; نداشت

ھر چند كھ این قانون بزودي لغو شد، كمدي قدیم، كھ بھ ھجو و نقد مسائل سیاسي . فردي را منع كند
ھاي او، جاي  از میان رفت و، حتي در آخرین نمایشنامھ) 385(میپرداخت، قبل از مرگ آریستوفان 

حقیقت این  ولي در. داد، كھ بیشتر بھ امور اخالقي و عشقي توجھ داشت)) كمدي میانھ((خود را بھ 
فیلمون و مناندروس . نوع درام یوناني ھنگامي رو بھ زوال نھاد كھ شدت و تندي خود را از دست داد

ولي آریستوفان در برابر ھمھ دگرگونیھایي . یكچند خودنمایي كردند، سپس ناپدید شدند و از یادھا رفتند
زمان ما، یازده نمایشنامھ از  كھ در اصول اخالقي و سنن ادبي روي داد پایداري كرد، و ھنوز، در

حتي امروزه، با وجود مشكالتي . چھل و دو نمایشنامھ وي باقي مانده و پي در پي بھ نمایش در میآید
كھ در فھم و ترجمھ این كمدیھا ھست، آریستوفان كامال زنده و مورد توجھ است، و حتي امروز ما 

  . رگیریممیتوانیم آثار وي را بخوانیم و از آن لذتي شیطاني ب

VII - تاریخنویسان  

سخنراني، . گرچھ در این دوران شعر و درام بھ اوج كمال خود رسیده بود، نثر نیز رواج تمام داشت
كھ بر اثر دموكراسي و نظام قضایي رونق یافتھ بود، یكي از مھمترین عناصر فرھنگ یونان شد و با 

اكس سیراكوزي رسالھاي نوشت بھ نام ، كور466در سال . شور و شوق تمام مورد توجھ قرار گرفت
تقسیمات . ھنر كلمات، و قصدش راھنمایي كساني بود كھ میخواستند در مجامع و محاكم سخن بگویند

قراردادي خطابھ یعني مقدمھ، روایت، بحث، مالحظات، نكات ثانوي، و خاتمھ در این رسالھ معین 
ھا و  فون شیوه آراستھ گورگیاس را در خطابھگورگیاس این فن را بھ آتنیان آموخت، و آنتی. شده است

با ظھور لوسیاس، فن خطابھ . رساالت خود بھ كار میبرد و با آن جبھھ اولیگارشیك را تقویت میكرد
ولي فقط سیاستمداران بزرگي چون تمیستوكلس و پریكلس . صورتي زندھتر و طبیعیتر بھ خود گرفت

. تاثیر آن را با سادگي و بي پیرایگي آشكار داشتندبودند كھ سخنراني را از تصنع پاك ساختند و 
سوفسطاییان این سالح را چنان تیز و نافذ ساختند و شاگردانشان چنان در بھ كار بردن آن ورزیده 

  . قدرت را بھ دست آوردند، آموزش این فن را یكسره ممنوع داشتند 404شدند كھ چون اولیگارشھا در 

م بود كھ  از یك نظرگاه، در قرن پنجم ق. رونق و اھمیت بخشید نثر دوره پریكلس بھ تاریخنویسي
واقعھ . تحقیق در اعصار گذشتھ رواج یافت، و بھ محل و مقام انسان در سیر زمان آگاھانھ توجھ شد

ولي، پنجاه سال بعد، ھنگامي كھ توسیدید در . نگاري ھرودوت سرشار از شور و قدرت جواني است
ھاي بعد ھیچ كس از آن فراتر  بھ حدي كمال یافتھ است كھ در دوره میدان ظاھر میشود، این فن

. فلسفھ سوفسطایي تنھا عنصري است كھ این دو مورخ را از ھم جدا و متمایز میسازد. نمیرود
وي، در حدود سال . ھرودوت مردي سادھتر و شاید نیك اندیشتر بود، و بي شك روحي زندھتر داشت

یا آمد، و خاندانش بدان پایھ ممتاز و مھم بود كھ افراد آن در تحریكات ، در ھالیكار ناسوس بھ دن484
او خود، در سي و دو سالگي، بھ سبب كارھاي عم خویش، از شھر بیرون . سیاسي شركت میجستند

در ھمین اوان بود كھ مسافرتھاي دور و دراز خود را آغاز كرد و اساس كتاب تاریخ خویش ; رانده شد
از فنیقیھ بھ مصر روانھ شد، از آنجا تا الفنتین بھ مغرب تا كورنھ، در مشرق تا  وي. را فراھم داشت

بھ ھر كجا میرفت، با دقت یك . شوش، و از شمال تا شھرھاي یوناني ساحل دریاي سیاه سفر كرد
در آتن  447ھنگامي كھ در حدود سال ; محقق و با كنجكاوي یك كودك در ھمھ چیز تفحص میكرد
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ظات و یادداشتھاي فراواني درباره تاریخ و جغرافیا و عادات و رسوم كشورھا و مستقر شد، مالح
ھرودوت با این توشھ گرانقدر، و با اندكي انتحال و اقتباس از . مردم اطراف مدیترانھ فراھم كرده بود

آثار ھكاتایوس و سایر پیشینیان، مشھورترین اثر تاریخي جھان را پدیدآورد و تاریخ زندگي مردم 
روایت . ر و خاور نزدیك و یونان را، از مبادي اساطیري تا زمان جنگ ایران و آتن، ثبت كردمص

آتنیان چنان از . شده است كھ وي بخشھایي از كتاب خود را در آتن و در اولمپیا براي مردم میخواند
وي  شرح جنگ یونان و ایران و از وصف كارھاي خویش خرسند و شادمان شدند كھ راي دادند تا بھ

ھمھ تاریخنویسان این روایت را دلنشینتر از آن ; جایزه داده شد) دالر 000،60معادل (دوازده تالنت 
  . میدانند كھ حقیقتي داشتھ باشد

  :در مقدمھ كتاب، بھ شیوھاي پرشكوه، غرض از تالیف آن چنین بیان شده است

ید آمده است كھ كارھاي این كتاب ذكر پژوھشھاي ھرودوت ھالیكارناسوسي است، و بدان سبب پد
ھاي  خاصھ آنكھ انگیزه. شگرف و شگفتانگیز یونانیان و بیگانگان بھ دست فراموشي سپرده نشود

  . جنگھاي آنان نیز بر كسي پوشیده نماند

ھرودوت در كتاب خود بھ ذكر تاریخ ھمھ ملتھاي مشرق مدیترانھ پرداختھ است، و از این روي اثر 
این كتاب بمراتب از تاریخ توسیدید . نام گذارد)) تاریخ جھان((محدودتر، وي را میتوان، بھ مفھومي 

تضادي كھ بین استبداد كشورھاي بیگانھ و دموكراسي . كاملتر و مجال بحث در آن گشودھتر است
یونان وجود دارد بھ وقایع این كتاب وحدتي بخشیده است كھ، بي آنكھ مولف خود خواستھ باشد، علي 

. بازگشت نامنظم، یكسر بھ سوي پایان منتظره و حماسھ وار ساالمیس پیش میروندرغم چند وقفھ و 
وقایع آن در حقیقت گاھي كج . ست))ثبت اعمال شگفتانگیز و جنگھا((غرض از تالیف این كتاب 

ذكر ((فھمي تاسفانگیز گیبن را از تاریخ بھ یاد میآورد، زیرا در نظر وي تاریخ عبارت است از 
ھر چند كھ ھرودوت در باب ادبیات و فلسفھ و علوم و .)) و تیره روزیھاي انساني جنایات، خطاھا،

صنایع فقط گاه گاه بر سبیل اتفاق سخن میگوید، اما با اینھمھ، در توصیف اجتماعات، از آداب و رسوم 
ھاي مصري در  از پریدن گربھ. و عقاید و طرز لباس پوشیدن مردم ھر ناحیھ نكات بسیار ذكر میكند

تش، از مست شدن دانوبیان بر اثر استشمام، از بناي دیوارھاي بابل، از خوردن ماساگتھا پدران و آ
مادران خویش را، و از روییدن ریشي ستبر بر چھره كاھنھ معبد آتنھ در پداسوس بتفصیل سخن 

; ندوي نھ تنھا بھ توصیف شاھان و شھبانوان میپردازد، بلكھ ھمھ گونھ مردم را وصف میك. میراند
زنان، كھ در تاریخ توسیدید ذكري از ایشان بھ میان نیامده بود، صفحات این كتاب را با زیبایي و 

  . بیرحمیھا و افتضاحات خود رنگین كردھاند

، لكن باید دانست كھ این ))در نوشتھ ھرودوت سخن پوچ فراوان است((چنانكھ استرابون میگوید 
دامنھ . گام نھاده، و امكان خطا كردن بسیار داشتھ است ھاي گوناگون مورخ، چون ارسطو، در زمینھ

بھ گمان او، مني . جھل او، چون حیطھ عملش، فراخ است، و زودباوري او از فرزانگیش كم نیست
اعتقاد او بر این است كھ مردم الكدایمون بدان سبب در . مردم حبشھ چون رنگ پوستشان سیاه است

درباره تعداد و مقدار سپاھیان . اورستس را بھ اسپارت برده بودندجنگھا پیروز میشدند كھ استخوانھاي 
خشیارشا، درباره كشتگان ایراني، و درباره فتوحات آسوده از زخم زبان یونانیان سخنان گزافھ 

. وي در كار خویش از تعصب میھن پرستي خالي نیست، لكن جانب عدالت را نیز رھا نمیكند. میگوید
دالوري مھاجمین و شرافت و شھامت  ;میكندیاسي، حق ھر دو جانب را ادا در مناظرات و مباحثات س

; ھر گاه كھ بھ راویان و مخبران بیگانھ اعتماد میكند، دچار خطاھاي بزرگ میشود. ایرانیان را میستاید
ھاي آلپ را رود میشناسد، و خئوپس را پس از رامسس سوم  زن میپندارد، كوه چنانكھ بختنصر را
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ولي ھر گاه كھ خود در امري شاھد و ناظر بوده باشد، قولش پذیرفتني است، و با گسترش . میانگارد
  . دامنھ آگاھیھاي ما حقیقت این گونھ گزارشھاي وي روز بھ روز روشنتر میشود

میپذیرد، از معجزات فراوان سخن میگوید، گفتھ غیبگویان را با  بسیاري از خرافات را بي تامل
; احترام تمام نقل میكند، و صفحات كتاب خود را با ذكر پیش بینیھا و تطیرات گوناگون سیاه میسازد

براي سملھ و دیونوسوس و ھراكلس تاریخ مرگ و حیات معین میكند و، چون بوسوئھ، تاریخ جھان را 
كھ مشیت االھي بر شئون آن حكمرواست و در آن نیكي و فضیلت پاداش، و  سراسر نمایشي میداند

ولي گاه، گویي بر اثر شنیدن عقاید . بدي و خونریزي و كامیابي گستاخانھ آدمي كیفر مییابد
گوید كھ خدایان اولمپي را ھومر و ; سوفسطاییان، در اواخر عمر، عاقالنھ و منطقي اندیشھ میكند

عتقد است كھ ادیان و اعتقادات زاده آداب و رسومند، و آگاھي ھمھ مردم در باب ھزیود ساختھاند، و م
ھر چند كھ مشیت االھي را حاكم بر تاریخ میداند، در كار خود آن را بھ یك سو . خدایان یكسان است

بھ شیوه محققان علوم، افسانھ دیونوسوس و اوزیریس را با . نھاده، بھ جستجوي علل طبعي میپردازد
ھا، كھ از دخالت خدایان در امور عالم حكایت میكنند،  بھ بعضي افسانھ. یسنجد و تطبیق میكندھم م

در تعریف . صبورانھ لبخند میزند، و خود در توجیھ آن گونھ امور علل طبیعي و امكانپذیر بیان میدارد
م، لكن ھرگز من باید آنچھ را كھ روایت شده است باز گوی: ((روش كلي خویش، زیركانھ چنین میگوید

.)) و شما این سخن را در مورد روایات این تاریخ صادق بدانید. خود بھ باور داشتن آن مجبور نیستم
از این روي، سیسرون را كھ بھ ; ھرودوت نخستین مورخ یوناني است كھ آثارش بھ دست ما رسیده

ثر بزرگان قدیم، لوكیانوس نیز، چون اك. لقب داده است میتوان معذور داشت)) پدر تاریخ((وي 
  . ھرودوت را برتر از توسیدید شمرده است

ولي با اینھمھ، فرق میان ذھن ھرودوت و توسیدید ھمچون تفاوتي است كھ بین عنفوان جواني و 
ھمچنانكھ گیبن خویشاوند . توسیدید مولود عصر روشنگري یونان است. دوران كمال موجود است

پدرش مردي دولتمند بود كھ در . و ولتر بود، وي نیز نسب بھ سوفسطاییان میبرد بیلروحي و فكري 
مادرش نیز در یكي از خاندانھاي سرشناس تراكیا زاده شده ; تراكیا چندین كان طال در تصرف داشت

. وي خود تا آنجا كھ ممكن بود در آتن دانش آموخت و در میان شكاكان پرورش فكري یافت. بود
، از 430در سال . نگ پلوپونزي روي نمود، وي روز بھ روز وقایع آن را ثبت كردھنگامي كھ ج

بود، جھت تسخیر ) یا چھل سالھ(، ھنگامي كھ سي و شش سالھ 424در . وبایي كھ آمده بود آسیب دید
در این لشكركشي، تنھا او و سرداري دیگر داراي چنین . تراكیا، بھ فرماندھي ناوگان انتخاب شد

ولي چون نتوانست بحریھ خود را بھنگام بھ سوي آمفیپولیس رھسپار كند و آن را در . ندمنصبي بود
  . خطر محاصره نیفكند، آتنیان وي را از شھر خویش بیرون راندند

. توسیدید، پس از آن، بیست سال بھ سیر و سیاحت سرگرم بود و بیشتر ایام را در پلوپونز بھ سر میبرد
و آشناییش با مردمان آن، موجب شد كھ در كار خویش جانب اعتدال و اقامت وي در كشور متخاصم، 

انقالب اولیگارشھا بھ . ھمین خاصیت است كھ وجھ امتیاز كتاب او شده است; بیطرفي را نگاه دارد
یا اندكي قبل  396چندي بعد، یعني در سال ; بھ آتن بازگشت 404در سال ; دوران تبعید او پایان بخشید

وي در آغاز آن . یا بھ روایتي كشتھ شد، و كتاب تاریخ جنگ پلوپونزي ناتمام ماند از آن، در گذشت
  : كتاب چنین میگوید

توسیدید، یكي از مردم آتن، شرح جنگ میان پلوپونزیان و آتنیان را از نخستین لحظھ آغاز نگاشت، 
ھمھ جنگھایي پیشین زیرا راي او بر آن بود كھ این جنگ سخت و مھم و خطیر خواھد افتاد، و بیش از 

  . شایستھ نقل و روایت است

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



جاي . توسیدید تاریخ خود را از جایي آغاز میكند كھ ھرودوت ختم كرده بود، یعني پایان جنگ با ایران
بسي تاسف است كھ مورخ صاحب نبوغ یوناني در حیات یونان جز جنگ چیز دیگري را شایستھ ثبت 

ھرودوت تاریخ خود را براي درس خواندگان مینوشت، فراھم سازد و . و وصف ندیده است
ھرودوت شیوھاي گشاده و بیتكلف و سھل داشت، گویي از ; تمداران و ملكداران را راھنمایي كندسیاس

اما توسیدید، ھمچون كسي كھ مصاحب و مستمع فالسفھ . ھاي آزاد و بیقید ھومر الھام میگرفت حماسھ
ھم دقیق  و خطیبان و شاعران بوده باشد، شیوھاي پیچیده و مبھم دارد، زیرا میخواھد كھ در عین حال

ھر چند كھ گاه، با افراط در استعمال صنایع لفظي . و پرمغز بنویسد و ھم جانب اختصار را نگاه دارد
و قواعد علم بیان، فصاحت نوشتھ خویش را زایل میسازد، اما در پارھاي موارد چون تاسیت شیوھاي 

انش ظاھر میشود كھ تاثیر زنده و محكم دارد، و در لحظات و نقاط بحراني وقایع، شدت و قدرتي در بی
در آثار درامنویسان، ھیچ صحنھاي نیست كھ از شرح حملھ بھ . آن از درامھاي اوریپید كمتر نیست

سیراكوز، وصف تردید و دودلي نیكیاس، و بیان وحشتي كھ پس از شكست وي پدید آمد قویتر و 
ر، با نظم و ترتیب پیش ھرودوت از جایي بھ جاي دیگر، و از زماني بھ زمان دیگ; موثرتر باشد

اما توسیدید فقط ترتیب تاریخي وقایع را در نظر میگیرد و تسلسل وقایع مربوط بھ ھم را فداي . میرود
ھرودوت بھ اھمیت شخصیتھا بیشتر تكیھ میكند تا بھ سیر منطقي وقایع، و اشخاص را در ; آن میسازد

شخصیتھاي استثنایي معتقد است و گاه گاه با اما توسیدید، گرچھ بھ تاثیر . جریان تاریخ موثر میداند
ذكر كساني چون پریكلس و آلكیبیادس و نیكیاس بھ تاریخ خود رنگ داستان میزند، ھمیشھ وقایع را 

ھرودوت از وقایع ; بدون توجھ بھ افراد، و با در نظر گرفتن علل و تحوالت و نتایج آنھا، ثبت میكند
توسیدید بیشتر ھمچون . م بھ وي رسیده است، سخن میگویدبسیار دور، كھ غالبا از دست دوم و سو

كسي كھ خود شاھد و ناظر حادثھاي بوده باشد روایت میكند، و گویي خود عین وقایع یا مدارك و اسناد 
اصلي را بھ چشم دیده یا از كساني كھ خود ناظر بودھاند گزارش آن را شنیده است حتي، در پارھاي 

. وي سخت پایبند وضوح و روشني مطالب است. ات خود را نیز ذكر میكندموارد، مآخذ و منابع روای
درباره اشخاص و وقایع بندرت داوریھاي . حتي نكات جغرافیایي را با دقت و تفصیل تمام بیان میكند

نیشخند اشرافي وي بھ دموكراسي آتن در تصویر كلئون بیاختیار ظاھر میشود، لكن . اخالقي میكند
در ذكر وقایع، حق ھر دو جانب را . صي را از كار خویش دور نگاه میدارداغلب، احساسات شخ

در شرح دوران كوتاھي كھ توسیدید بھ خدمت سربازي اشتغال داشتھ است، بدان . عادالنھ ادا میكند
توسیدید را میتوان پدر . گونھ سخن میگوید كھ گویي او را ھیچ نمیشناختھ و ھرگز خود او نبوده است

وي خود بھ دقت و رنج و كوششي كھ در این كار داشتھ است مباھات میكند . ریخ دانستروش علمي تا
  : و، با نظري تند و كوتاه بھ ھرودوت، درباره خود چنین میگوید

  . بر روي ھم، من گمان میكنم كھ نتیجھاي كھ از این استاد و دالیل گرفتھام كامال قابل اعتماد باشد

ستانھاي شاعراني كھ گزافھ گویي را ھنر خویش میشمارند، یا با یقین دارم كھ این سخنان با دا
. ھاي راویاني كھ حقیقت را فداي دل انگیزي آثار خویش میسازند، باطل و بي اثر نخواھد شد نوشتھ

زیرا آنچھ اینان میگویند دلیل و مدركي ارزش تاریخي خویش را از دست میدھد و در قلمرو اساطیر 
ز این دو روي برگردانیم، بھ حقایق مسلم و تردید ناپذیري میرسیم كھ شایستھ اما چون ا. جاي میگیرد

كتاب من از . ... نتایجي حاصل میكنیم كھ چنانكھ باید با رویدادھاي ادوار قدیم سازگارند; اعتمادند
; زیباییھاي شاعرانھ و دالنگیز عاري است، و بیم آن دارم كھ رغبت خوانندگان را بھ سوي خود نكشد

ا اگر پژوھندگاني كھ در پي آنند تا از گذشتھ اخباري درست بھ دست آورند و بھ یاري آن آینده را ام
. توجیھ و تفسیر كنند این تاریخ را بھ دیده قبول بنگرند و سودمند بشناسند، من خرسند خواھم گشت

باید شبیھ آن  زیرا شك نیست كھ، در سیر تاریخ، آینده اگر گذشتھ را در خود منعكس نسازد، دست كم
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من این تاریخ را بدان نیت ننوشتھام كھ در این زمان مورد پسند مردم شود، بلكھ خواستھام آن را . باشد
  . ارج و بھاي ابدي بخشم

با اینھمھ، وي در یك مورد دقت و صحت را رعایت نمیكند، و آن ھنگامي است كھ گفتارھاي مطنطن 
وي خود بصراحت اقرار میكند كھ این گفتارھا اغلب . ازدو آراستھ از زبان قھرمانان خود جاري میس

زاده خیال اوست، ولي توسیدید از این راه شخصیتھاي خود را زندھتر جلوھگر میسازد و آرا و 
وي مدعي است كھ ھر یك از این گفتارھا حاوي جمیع نكات و مطالبي . حوادث را بھتر شرح میدھد

اگر چنین باشد، میبایست ھمھ سرداران و . ه استاست كھ در زمان خود بر زبان اشخاص آمد
ملكداران یونان نزد گورگیاس خطابھ، نزد سوفسطاییان فلسفھ، و نزد تراسوماخوس علم اخالق آموختھ 

در این . ھمھ این گفتارھا بھ یك شیوھاند و دقت و نكتھ سنجي و واقع بیني آنھا ھمھ یكسان است. باشند
مردان . چون آتنیان سوفسطایي پرور، پرگوي و پر جوش و خروشند سخنرانیھا، اسپارتیان كم سخن،

در گفتار سرداران و جنگجویان  .استسیاستمدار سخناني میگویند كھ فرسنگھا از سیاست بھ دور 
، كھ پریكلس بیان داشتھ، مقالھ بدیعي است ))خطابھ جنازه. ((تدرستي و امانتي صلحجویانھ مشھود اس

در ستایش نیكوییھاي آتن، و با زیبایي تمام از خامھ مردي كھ از شھر و دیار خویش رانده شده تراوش 
پلوتارك داستان ; اما پریكلس بھ ساده سخن گفتن بیشتر معروف بود تا بھ فصاحت و بالغت. كرده است

ند، زیرا میگوید كھ پریكلس ھیچ نوشتھاي از خود بر جاي نگذاشتھ و از گفتارھایش وي را خرابتر میك
  . نیز چیزي باقي نمانده است

چون مردم تراكیا سخت و جدي است، و از نكتھ سنجي و ; عیبھاي توسیدید بھ اندازه حسنھاي اوست
جنگي كھ ((چنان بھ  او. در كتاب او از طنز و لطیفھ اثري نیست. شوخ طبعي آتنیان بي بھره است

دل ) این عبارتي است كھ با مباھات تمام در سراسر كتاب تكرار میشود)) (توسیدید راوي آن است
صفحات تاریخ وي از شرح جنگھا . بستھ است كھ فقط بھ وقایع سیاسي و امور نظامي توجھ دارد

ھمیشھ . ره نادیده میگیردپوشیده شده، از ھیچ ھنرمندي ذكري بھ میان نمیآورد، و آثار صنعتي را یكس
كنجكاوانھ در جستجوي علتھاست، میآید كھ از مسائل سیاسي بگذرد و بھ عوامل اقتصادي، كھ منشا و 

  . مبناي این حوادث است، دست یابد

گرچھ مدعي است كھ براي نسلھاي آینده تاریخنگاري میكند، در كتاب خود ھیچ گاه از تشكیالت 
زنان را . ي شھرستانھا، و از نظامھاي اجتماعي سخني با ما نمیگویددولتھاي یوناني، از وضع زندگ

نیز، چون خدایان، در روایات خود نیاورده است و، از دھان پریكلس زن پرست كھ بھ جھت فاحشھاي 
شھرت زن در آن است : ((كھ خواستار آزادي زنان بود مقام خویش را در خطر افكند، چنین میگوید

توسیدید با پرشكوھترین دوره تاریخ .)) چھ بھ نیكي، چھ بھ زشتي; مردان بیایدكھ نامش كمتر بھ زبان 
  . فرھنگ روبھ روست

لكن در گیر و دار شكستھا و پیروزیھاي جنگي پي در پي، كھ با ھیچ منطقي سازگار نیست، خود را 
ھم سردار  وي، حتي پس از مورخ شدن، باز. گم میكند و از حیات فكري و ذوقي آتن نغمھاي نمیسراید

  . جنگي است

نباید بیش از اندازه شكوه كنیم كھ وي چیزي را كھ نمیخواستھ و بر ; با اینھمھ، قدر او بر ما معلوم است
در كار او، دست كم، روش علمي تاریخنگاري، احترام بھ حقیقت، دقت . عھده نداشتھ است ننوشتھ

یشھاي ژرف و موي شكاف، كھ واقع بیني مشاھده، قضاوت منصفانھ، جزالت بیان، شیوه دلنشین، و اند
در این . سخت و دقیق آن داروي نیروبخش روح خیالباف و شاعرانھ ماست، از ھر جھت نمودار است

توسیدید داستانھاي پھلواني را . تاریخ از اساطیر و روایات غیر معقول و معجزات نشاني نیست
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از ذكر خدایان یكسره سرباز . قول توجیھ كندمیپذیرد، اما سعي دارد كھ آنھا را بھ نحوي طبیعي و مع
درباره كاھنان و پیشگوییھاي ابھامآمیز و بیخطر آنان . ھیچ خدایي در كتاب او راه نیافتھ است. میزند

با تمسخر سخن میگوید، و بھ حماقت نیكیاس، كھ بھ قول غیبگویان بیشتر اعتماد دارد تا بھ دانش و 
را نیز )) تكامل((و قضاي آسماني اعتقادي ندارد، حتي اصل  وي بھ مشیت االھي. معرفت، میخندد

زندگاني و تاریخ در نظر او تراژدي پست و در عین حال شریفي است كھ گاه گاه بر اثر . نمیپذیرد
بھ عقیده او، . ظھور مردان بزرگ ارج و بھایي مییابد و باز در حضیض خرافھ و جنگ فرو میافتد

  . سرانجام، پیروزي از آن فلسفھ خواھد بود; است نتیجھ جنگ دین و فلسفھ معلوم

پلوتارك و آتنایوس از یكصد مورخ یوناني یاد میكنند كھ ھمگي در دوران اعتالي فرھنگ آن كشور 
لكن از آن جملھ تنھا نام و آثار ھرودوت و توسیدید برجاي مانده، و دیگران با گذشت . میزیستھاند

ھاي بعد نیز، جز سطوري پراكنده، چیزي در  اریخنویسان دورهاز ت. زمان یكسره از یادھا رفتھاند
  . دست نیست

از صدھا درامنویسي كھ در جشنھا و مسابقات . سایر آثار ادبي یونان نیز از این وضع بركنار نیستند
از آن سھ نیز جز چند اثر معدود بھ دست ما ; دیونوسوسي جایزه میبردند، ما فقط سھ تن را میشناسیم

از فالسفھ بزرگ این عصر فقط از دو تن ; از كمدي نویسان بسیار فقط یكي بر جاي مانده. نرسیده
بر روي ھم، میتوانیم گفت كھ از ادبیات پرارج و نقادي شده قرن پنجم یونان، بیش از یك . آگاھي داریم

دست ما رسیده  ھاي قبل از آن، حتي از این مقدار ھم كمتر بھ از آثار ادبي دوره; بیستم باقي نمانده است
از شھرھاي دیگر یونان فالسفھ بسیار بھ . آنچھ از آن دوران بھ جاي مانده اكثر بھ آتن تعلق دارد. است

این نكتھ دلیل آن است كھ سایر نقاط این سرزمین نیز از نبوغ و استعداد بي بھره . آتن روي مینھادند
انگان واقع شدند، و آثار علمي و ادبي لكن شھرھاي دیگر زودتر مورد محاصره و ھجوم بیگ. نبودھاند

ما باید از اجزاي پراكنده موجود، درباره وضع كلي آن زمان . آنھا بر اثر جنگ و انقالب نابود شد
  . قضاوت كنیم

با اینھمھ، از این تمدن میراثي عظیم برجاي مانده است كھ، ھر چند مقدار آن اندك است، بي شك از 
كیست كھ حتي ھمین مقدار اندك را سراسر دریافتھ (ت بسیار دارد لحاظ شكل و كیفیت ارج و اھمی

نویسنده یوناني، چون ھمھ . شكل و نظم، اساس اسالیب ھنري و ادبي یونان باستان است) باشد
ھنرمندان آن سرزمین، تنھا بھ بیان خواستھاي خویش قناعت نمیورزد، بلكھ در پي آن است كھ بھ مایھ 

وي جوھر مقاصد خویش را در كوتاھترین عبارات میگنجاند، . ز ببخشدكار خود شكل و زیبایي نی
سپس آن را بر وجھي واضح منظم میكند، و بدان صورتي میدھد كھ در عین پیچیدگي ساده و روشن 

از مبالغھ و كنایھ رویگردان است، و ; نویسنده یوناني اغلب بیاني مستقیم و عاري از ابھام دارد. است
خاصیت بارز روح . تخیالت شاعرانھ غوطھ ور است، باز منطقي فكر میكندحتي ھنگامي كھ در 

از این . یوناني ھمین غلبھ عقل بر خیال است، و این حكم حتي در حق شعراي مردم نیز صادق است
فھم دانتھ و میلتن بر ما مشكل است، لكن . و معاصر است)) جدید((روي، ادبیات یوناني ھمیشھ 

  . روح و فكر ما ھمبستھاند و بھ عصر ما تعلق دارنداوریپید و توسیدید با 

این بدان سبب است كھ، گرچھ اساطیر تغییر میكنند، عقل انساني ھمواره بر یك مدار است، و حیات 
  . عقالني در ھمھ جا و در ھمھ وقت میان دوستاران خود برادري ایجاد میكند
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فصل ھجدھم 
  

  انتحار یونان 

I  - دنیاي یوناني در عصر پریكلس  

بھتر آن است كھ قبل از رو بھ رو شدن با منظره دردناك و غمانگیز جنگ پلوپونزي، بھ جھان یوناني 
ولي آگاھي ما بر اوضاع كشورھاي دیگر این عصر بھ قدري ناقص . بیرون از آتیك نیز نظري بیفكنیم

گمان كنیم كھ و نامنظم است كھ باید فقط بھ حدس و قیاس توسل جوییم و، بي ھیچ دلیل و مدرك، چنین 
  . این كشورھا از برومندي علم و فرھنگ عصر طالیي بھ میزان كمتري بھرھور بودھاند

، پریكلس، كھ میخواست غلھ مصر را در اختیار داشتھ باشد، بحریھاي عظیم بدان سوي 459در سال 
پس پریكلس  اما این لشكركشي بھ شكست منجر شد، و از آن. روانھ داشت تا ایرانیان را از آنجا براند

یعني بر آن شد كھ جھان را با تجارت تسخیر كند، نھ با ; نیز سیاست تمیستوكلس را در پیش گرفت
ولي رودس آزاد ماند و در ; در طي قرن پنجم، مصر و قبرس ھمچنان فرمانبردار ایران بودند. جنگ
ار فرھنگ یونان، یكي م سھ شھر خود را بھ ھم پیوست و آنھا را آماده ساخت تا، در دوره انتش ق 408

شھرھاي آسیایي یونان استقاللي را كھ . از غنیترین مراكز اقتصادي و بازرگاني ناحیھ مدیترانھ شوند
در جنگ موكالھ بھ دست آورده بودند تا پایان دوران عظمت و قدرت امپراطوري آتن  479بھ سال 

این شھرھا نیز در برابر باج ستانان ولي، زماني كھ اساس اقتدار آتن متزلزل شد، . ھمچنان حفظ كردند
  . دوباره بي پناه ماندند) ایران(شاھنشاه بزرگ 

و ) دریاي مرمره(ھاي پروپونتیس  ، كناره)داردانل(مستعمرات یوناني در تراكیا و سواحل ھلسپونتوس 
اما بر اثر جنگھاي ; ، كھ در زیر تسلط آتن بودند، رونق و آبادي یافتند)دریاي سیاه(ائوكسینوس 

ر آمد و یكي از در دوران فرمانروایي آرخالئوس، مقدونیھ از توحش بھ د. پلوپونزي گرفتار فقر شدند
از كوھنشینان پرطاقت آن ; ھاي ھموار در آن ساختھ شد راه: نیروھاي جھان یوناني را تشكیل داد

و بسیاري از نوابغ یونان، ; در پال یك پایتخت زیبا بنا گردید; سپاھي منظم پدید آمد
color="#CCCCCC"<،بھ  عصر، پینداروس را بھ وجود آورد و، با تشكیل اتحادیھ بئوسیایي

ولي یونان ; یونان سرمشق داد كھ ممالك مستقل چگونھ باید در جوار ھم با صلح و تعاون زیست كنند
  . این سرمشق گرانبھا را قدر نشناخت

در ایتالیا، شھرھاي یوناني بھ بالي جنگھاي پي در پي گرفتار بودند و از نفوذ و قدرت تجارت دریایي 
پریكلس جمعي را از كشورھاي مختلف یونان گرد آورده، بھ  ،443در سال . آتن آسیب و زیان میدیدند

مقصودش آن بود ; ناحیھاي نزدیك سوباریس فرستاد تا در آنجا مستعمره جدید توري اي را تشكیل دھند
پروتاگوراس براي این شھر قانون نامھاي ترتیب . كھ براي تاسیس اتحاد پان ھلني تجربھاي كرده باشد

از این طرح در . نیز، براساس یك طرح مستطیل، آن را خیابان بندي كرد داد، و ھیپوداموس معمار
ولي چند سالي بیش نگذشت كھ میان مستعمرات تفرقھ افتاد و، بر حسب . قرنھاي بعد تقلید بسیار شد

اصل و منشا خود، بھ چند حزب و فرقھ تقسیم شدند، و اغلب آتنیاني كھ بدان نواحي رفتھ بودند بھ آتن 
  . شاید ھرودوت نیز از این گونھ كسان بوده باشد .بازگشتند
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سیسیل، كھ ھمواره پرآشوب و پیوستھ حاصلخیز و آباد بود، فرھنگ و ثروت خود را روز بھ روز 
آكراگاس در دوران ترون . در سلینوس و آكراگاس معابد بزرگ ساختھ شد. توسعھ و افزایش میداد

مردم آكراگاس ھر چھ دارند صرف تجمالت و : ((چنان ثروتمند شد كھ امپدوكلس درباره آن گفت
اما، از سوي دیگر، چنان بھ فراھم ساختن ; زینت و زیور خود میكنند، چنانكھ گویي فردا باید بمیرند
وفات یافت،  478گلون اول، كھ در سال .)) وسایل زندگي میكوشند كھ گویي تا ابد زنده خواھند ماند

ي سیراكوز بر جاي گذارد كھ بھ تشكیالت و نظاماتي كھ پس از سازمان اداري موثر و شایستھاي برا
این شھر در دوران ھیرون اول، برادر و جانشین . ناپلئون در فرانسھ جدید باقي ماند بي شباھت نبود

در . گلون، نھ تنھا مركز تجارت و ثروت شد، بلكھ علم و ادب و ھنر را نیز در خود پرورش داد
; دي رسیده بود كھ ضیافتھاي آن ضرب المثل افراط و اسراف شده بودسیراكوز عشرت و تجمل بھ ح

بھ اندازھاي فراوان بودند كھ اگر مردي شب در خانھ خود میخسبید، در )) دختران كورنتي((در آنجا 
شارمندان سیراكوز تیزھوش و حاضر جواب بودند، و سخنرانیھاي بلیغ و . شمار قدیسان در میآمد

داشتند كھ عمر بر سر آن مینھادند و زندگي خویش را در آن راه تباه دلكش را چنان دوست می
در تئاتر با شكوه خود، در فضاي آزاد و باز، گرد آمده كمدیھاي اپیخارموس وتراژدیھاي ; میساختند

با دشمنان خود بیدادگري، و با ; ھیرون سلطاني بدخلق و خوش نیت بود .میكردنداشیل را تماشا 
سیمونیدس، باكخولیدس، پینداروس، و اشیل ھمیشھ با گرمي و مھر بھ . دوستان مھرباني و كرم میكرد

بھ یاري این جمع بود كھ ھیرون ; دربار وي پذیرفتھ میشدند و از بخشایشھاي او برخوردار بودند
  . و ھنر یونان را در سیراكوز تمركز بخشید یكچند علم و فرھنگ

مردم سیراكوز از مرگ ھیرون، برادر او را از سلطنت . اما انسان نمیتواند تنھا با ھنر زندگي كند
  . بركنار ساختند و براي خود دموكراسي محدودي بنیاد نھادند

خود را از میان  شھرھاي دیگر این جزیره نیز از سیراكوز سرمشق گرفتند و ھمگي سالطین مستبد
  . برداشتند

طبقات بازرگان، اشرافیت زمینداران را برانداختند و دموكراسي سوداگرانھاي برقرار ساختند كھ 
بعد از قریب شصت سال، جنگ این دوران كوتاه آزادي را . اساس آن نظام بیرحمانھ برده داري بود

كارتاژیان شكستي . پایان بخشیده بود قطع كرد چنانكھ در عھد گلون نیز جنگي دیگر دوراني دیگر را
، با 409را كھ، در سھ نسل قبل، ھامیلكار در ھیمرا خورده بود ھنوز فراموش نكرده بودند و در 

فرماندھي این . بحریھاي مركب از ھزار و پانصد كشتي و بیست ھزار مرد، بھ سیسیل حملھور شدند
  . سپاه نیز با ھانیبال، نوه ھاملیكار، بود

این شھر، كھ در آسایش و نعمت فرو رفتھ و از تعمیر و تحكیم ; سلینوس را محاصره كرد ھانیبال
لكن آن دو ; وسایل دفاعي خویش غافل مانده بود، در این ھنگام از آكراگاس و سیراكوز یاري طلبید

و  پایداري سلینوس در ھم شكست. شھر نیز با كندي و اھمالي اسپارتي وار بھ درخواست او پاسخ گفتند
ھر كس زنده مانده بود، یا كشتھ یا مقطوع النسل شد، و سلینوس جزو ; سپاه دشمن بھ درون آن ریخت

ھانیبال از آنجا بھ ھیمرا رفت و آن ناحیھ را نیز بآساني گرفت و، . امپراطوري كارتاژ قرار گرفت
در . داد و كشتبراي آنكھ روح پدر بزرگ خویش را شاد گرداند، سھ ھزار زنداني و اسیر را شكنجھ 

این ھنگام كھ كارتاژیان آكراگاس را محاصره كرده بودند، طاعوني در میان سپاھیان افتاد و اكثر آنان 
ولي جانشین وي پسر خویش را . را نابود ساخت، حتي ھانیبال خود نیز بدین بال گرفتار شد و مرد

  . زنده در آتش سوخت تا خدایان كارتاژ را بر سر مھر آورد

  . ان آكراگاس را گشودند، گال و كامارینا را مسخر ساختند، و بھ سوي سیراكوز روي نھادندكارتاژی
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سیراكوزیان وحشتزده، كھ ضیافتھا و جشن و سورھایشان بھ ھم خورده بود، زمام اختیارات خود را 
ح اما دیونوسوس با كارتاژیان از در صل. یكسره بھ تواناترین سردار خویش یعني دیونوسوس سپردند

و بھ نیروي سپاھي كھ گرد آورده بود، دیكتاتوري دوم ; سیسیل جنوبي را تماما بھ آنان واگذارد; درآمد
  ). 405(را بنیاد نھاد 

از این . این كار خیانت نبود، زیرا وي خوب میدانست كھ پایداري در برابر كارتاژیان بیحاصل است
یم كرد و بر آن شد كھ شھر و سپاه را نیرومند روي،جز سیراكوز و سپاه خود، ھمھ چیز را بھ آنان تسل

  . سازد تا بتواند، چون گلون، مھاجمان را از آن جزیره براند

II -  جنگ بزرگ چگونھ آغاز شد  

ھمچنانكھ اندیشھ ساده خدا را باید بھ صورت انسان تصور كند، شارمندان ساده دل نیز سبب جنگ را 
حتي آریستوفان نیز، چون مردمان عامي آن روزگار، . شخصي، و معموال شخصي واحد، میدانند

پریكلس را مسبب جنگ پلوپونزي میدانست، و معتقد بود كھ چون مگارا بھ آسپاسیا اھانت ورزیده 
  . بود، پریكلس بدانجا لشكر كشید

ظن غالب بر آن است كھ پریكلس، كھ در تسخیر آیگینا ھیچ تردید نكرده بود، میخواست با تصرف 
كورنت براي یونان بھ منزلھ . مگارا و كورنت تجارت یونان را یكسره در اختیار آتن قرار دھد

سي جنگ، رشد امپراطوري آتن و اما علت اسا. استانبول امروزي براي تجارت نیمي از یك قاره
آتن تجارت آنجا را در زمان صلح آزاد گذارده . تسلط آن بر حیات سیاسي و اقتصادي ناحیھ اژه بود
بي اجازه آتن ھیچ كشتیي نمیتوانست بھ آبھاي آن . بود، اما با اطاعت و جلب رضایت آن امپراطوري

ت و حبوب بارگیري میكردند فقط بھ سوي ھاي شمالي غال كشتیھایي كھ از بندرگاه. دریا راه یابد
متونھ، كھ دچار قحطي و . نقاطي رھسپار میشدند كھ از جانب عمال دولت آتن تعیین شده بود

خشكسالي شده بود و میخواست اندكي غلھ و حبوب وارد خاك خود سازد، مجبور شد كھ از آتن كسب 
یاتي میدانست، و در حفظ آن از جان آتن تسلط بر ناحیھ اژه را براي خود ضرورت ح. اجازه كند
ھاي  بر واردات غذایي خود اتكا داشت، و ھمھ ھمت خویش را بر آن گماشتھ بود كھ از راه. میكوشید

آتن، با ایجاد امنیت در معابر بینالمللي تجاري، . وصول این گونھ مواد بھ آتیك حفظ و حراست كند
فتھ رفتھ، چون ثروت و غرور شھرھاي تابع ولي ر. ناحیھ اژه را با صلح و سعادت قرین ساخت

وجوھي كھ این شھرھا براي مقابلھ با ایران پرداختھ بودند، صرف . افزایش یافت، كار دشوار شد
سال بھ سال، مالیاتھا . تزیین آتن میشد و حتي در راه جنگ آتن با شھرھاي دیگر یونان بھ كار میرفت

) دالر 000،300،2معادل (تالنت  460، تقریبا بھ 432ال سنگینتر میشد، تا در این ھنگام، یعني در س
ھر دعوایي كھ یك طرف آن از شارمندان آتن بود، یا بھ جرایم بزرگ مربوط . در سال بالغ گردیده بود

اگر شھري در برابر حكم آتن سر فرود نمیآورد، با زور مجبور . میشد، بایستي بھ دادگاه آتن برده شود
  . بھ اطاعت میشد

را بسرعت و با كیاست و ) 440(، و ساموس )446(، ائوبویا )457(ھ پریكلس شورشھاي آیگینا چنانك
چنانكھ از گفتھ توسیدید بر میآید، رھبران آزادیخواه آتن، كھ آزادي آتنیان را . زیركي تمام فرو نشاند

بھ  غایت و ھدف سیاست خود قرار داده بودند، صریحا معترف بودند كھ اتحادیھ شھرھاي آزاد
: چنین میگوید) 427(توسیدید از قول كلئون بھ مجلس . امپراطوري زور وقدرت تبدیل شده است

باید بھ خاطر داشتھ باشید كھ امپراطوري شما حكومتي است استبدادي بر مردماني كھ ھمواره در ((
كھ محبتي  اطاعتشان نھ بدان جھت است. صدد آنند كھ توطئھاي فراھم كنند و شما را از میان برگیرند
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دیدھاند، و نیز نھ از آن روست كھ شما براي تامین نفع و رفاه آنان رنج و زیاني بر خود ھموار 
بھ شما ھیچ گونھ . ساختھاید، بلكھ فقط بدان سبب سر فرود میآورند كھ شما را بر خود مسلط میدانند

تضادي كھ میان .)) بار استتنھا عاملي كھ آنان را مطیع و فرمانبردار ساختھ زور و اج. مھري ندارند
آزادیخواھي و استبداد امپراطوري وجود داشت با فردگرایي كشورھاي یوناني بھ ھم آمیخت و بھ 

  . عصر طالیي پایان داد

آتن میكوشید كھ كورونیا را بھ . تقریبا ھمھ كشورھاي یونان در مقابل سیاست آتن بھ مقاومت پرداختند
بئوسي در برابر قدرت آتن قد برافراشت و بھ حراست  447 امپراطوري خود ضمیمھ كند، ولي در

اسپارتیان از . كورونیا كھ از توسعھطلبي آتن بیم داشتند، براي دفع این خطر، بھ اسپارت پناه بردند
اما، . جنگ اجتناب داشتند، زیرا كھ قدرت بحریھ آتن و دالوري جنگجویان آن را خوب میشناختند

رسم معمول آتن، كھ در . قوام دوریایي و یونیایي وجود داشت شعلھ گرفتدشمني نژادي كھني كھ بین ا
شھرھاي تابع خود حكومتي دموكراتیك برقرار میساخت، در نظر اولیگارشھاي زمیندار اسپارت 

اسپارتیان چندي از طبقات باالي . سخت خطرناك بود و نظام آریستوكراتیك را در ھمھ جا تھدید میكرد
  . ھاي متحد در برابر قدرت آتن پدید آوردند ند و ظاھرا جبھشھرھا پشتیباني كرد

پریكلس، كھ در داخل و خارج كشور ھمھ جا خود را در میان دشمنان میدید، از یك سو بھ كار پرداختھ 
بھ حساب او، سپاه آتن براي حفظ سراسر آتیك كافي بود، و . بود، و از سوي دیگر مھیاي جنگ میشد

. ن در شھر آتن گرد میآمدند، نیروي نظامي آتن بخوبي از آنان دفاع میكرداگر ھمھ مردم آن سرزمی
ھاي دریایي را باز نگاه دارد و غالت و حبوب را از مصر  گذشتھ از این، بحریھ آتن نیز میتوانست راه

پریكلس معتقد بود كھ اگر كمترین . یا از دریاي سیاه بھ بندرگاه محصور و مستحكم آن شھر برساند
وضع او چون انگلستان . ي بھ دشمنان داده شود، بي شك منابع غذایي آتن در خطر خواھد افتادامتیاز

با وجود این، بھ ھمھ . یعني میدید كھ باید یا امپراطور باشد یا از گرسنگي بمیرد; امروزي بود
لھ كشورھاي یونان سفیر فرستاد و آنان را بھ تشكیل یك اتحادیھ یوناني دعوت كرد، تا بدان وسی

. مشكالت و اختالفاتي را كھ شھرھاي یونان را بھ سوي جنگ میكشید دوستانھ حل و فصل كنند
اسپارت این دعوت را نپذیرفت، زیرا گمان میكرد كھ با پذیرفتن آن ضمنا تفوق و تسلط آتن را نیز 

بدین ; عالوه بر این، دولتھاي دیگر را نیز پنھاني از قبول دعوت آتن باز داشت. قبول خواھد كرد
: توسیدید، در عبارتي كھ ارزش تاریخي بسیار دارد، چنین میگوید. سبب، طرح پریكلس تحقق نیافت

با .)) در آتن و پلوپونز جوانان بیشماري بودند كھ، بر اثر كمي عقل و تجربھ، سالح جنگ برداشتند((
در سال . نگ بس بوداین مقدمات، و با اینھمھ آمادگي، تنھا یك حادثھ كوچك و محرك براي ایجاد ج

، كوركورا، كھ مستعمره كورنت بود، خود را مستقل خواند و بیدرنگ، براي حمایت، بھ اتحادیھ 435
دموكراتھاي فاتح كوركورا از آتن . كورنت براي تسخیر آن جزیره ناوگاني گسیل داشت. آتن پیوست

ت، و در آن كشتیھاي آتني و جنگي در گرف. مدد خواستند، و آتن نیز ناوگاني بھ یاري آنان فرستاد
در سال . لكن نتیجھ قاطع حاصل نشد. كوركورایي با ناوھاي كورنتي و مگارایي بھ ھم درآویختند

، پوتیدایا، كھ شھري بود در جزیره خالكیدیكھ خراجگذار آتن، ولي از نژاد مردمان كورنت بر 432
محاصره كرد، ولي پایداري مردم آن پریكلس سپاھي بدانجا فرستاد و شھر را . قدرت آتن طغیان كرد

دو سال طول كشید، و این بھ نیروي دامنھ كمكھاي خود را بھ كورنت توسعھ داد، پریكلس از ورود 
; مگارا و كورنت از اسپارت مدد خواستند. كاالھاي مگارایي بھ بازارھاي آتیك و آتن جلوگیري كرد

  . اسپارت بھ آتن پیشنھاد كرد كھ آن حكم را لغو كند

پریكلس این پیشنھاد را پذیرفت، بھ شرط آنكھ اسپارت نیز اجازه دھد كھ كشورھاي خارجي با الكونیا 
اسپارت امتناع ورزید و در عوض اظھار داشت كھ آتن، براي حفظ صلح، باید تمام . داد و ستد كنند
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دم آتن را بر آن پریكلس مر. یعني امپراطوري خود را رھا كند; شھرھاي یونان را آزاد و مستقل بداند
  . داشت كھ بر گفتھ اسپارت اعتراض كنند، و اسپارت، در مقابل، جنگ را آغاز كرد

III  - از طاعون تا صلح   

; ھمھ كشورھاي پلوپونز، جز آرگوس، بھ اسپارت پیوستند. تقریبا سراسر یونان بھ دو دستھ تقسیم شد
آتن، در آغاز كار، بھ پشتیباني شھرھاي . كورنت، مگارا، بئوسي، لوكریس، و فوكیس نیز چنین كردند

در . یونیایي و شھرھاي سواحل دریاي سیاه و جزایر اژه، كھ چندان رغبتي بھ جنگ نداشتند، متكي بود
. این جنگ نیز، چون جنگ بین الملل زمان ما، نبرد اول مسابقھاي بود میان نیروھاي دریایي و زمیني

را ویران ساخت، و از سوي دیگر، سپاه اسپارت وارد  ازیك سو بحریھ آتن شھرھاي ساحل پلوپونز
پریكلس . خاك آتیك شده، محصوالت آن را در اختیار گرفت و زمینھاي كشاورزي را ضایع گردانید

. نگذاشت كھ سپاھیان بھ عزم جنگ بیرون شوند. ھمھ مردم آتیك را بھ درون حصارھاي آتن خواند
  . د تا بحریھ آنان كار جنگ را با پیروزي خاتمھ دھدآتنیان خشمگین را پند داد كھ شكیبا باشن

لكن تنھا یك عامل را، كھ موثرترین . پیش بیني پریكلس، از لحاظ تدابیر جنگي، درست و بجا بود
انبوھي جمعیت در شھر آتن موجب بروز . عوامل بود و نتیجھ جنگ بدان بستگي داشت، نادیده گرفت

و  این بیماري خطرناك سھ سال ادامھ یافت، و ربع لشكریان. شد -و شاید ماالریا ) 430(طاعون 

مردمان آتیك، كھ در چنگال بیماري و  .رساندبسیاري از مردم غیر نظامي شھر را بھ ھالكت 
كلئون و جمعي دیگر بھ او . جنگ رنج میبردند، ھمگي پریكلس را مسئول این بدبختیھا میشمردند

زیرا ظاھرا چنین بھ نظر میرسید ; یزدند كھ خزانھ عمومي را بھ مصارف بیھوده رسانیده استتھمت م
كھ وي مقداري از پول دولت را بھ شاھان اسپارت رشوه داده است تا آنان را بھ صلح ترغیب كند، و 

از پریكلس محكوم شد، . از این روي نمیتوانست حساب دارایي دولت را بدرستي روشن و معلوم سازد
در ھمان وقت ) دالر 000،300(مقامي كھ داشت بركنار گردید، و مبلغ ھنگفتي كھ جمعا پنجاه تالنت 

ولي مردم آتن، چون براي اداره امور . ، خواھر و ھر دو پسر شرعیش از طاعون مردند)429سال (
ین را بھ وي باز كشور كس دیگري را شایستھ نیافتند، دوباره او را بھ فرمانروایي خواندند و مقام نخست

و براي آنكھ قدرشناسي خود را نسبت بھ او ابراز دارند و در مصیبتھایي كھ بر او نازل ). 429(دادند 
در نتیجھ، فرزندي كھ وي از ; شده بود دلداریش دھند، قانوني را كھ او خود گذرانده بود ملغا ساختند

یاستمدار پیر نیز بھ ھمان بیماري مبتال اما دیري نگذشت كھ س. آسپاسیا داشت بھ حقوق شارمندي رسید
در دوران حكومت . روز بھ روز ناتوانتر شد و، چند ماه پس از بازگشت بھ آن مقام، در گذشت; گشت

لكن، یكي از علل این ترقي، ثروت سرشاري بود كھ از . پریكلس، آتن بھ اوج عظمت خود رسید
دیگر آن قدرتي بود كھ دشمني تقریبا ھمھ  و علت; شھرھاي ھمپیمان، بیرضاي آنان، گرد آمده بود

از این روي، اساس عصر طالیي یونان برمبناي درست و سالمي استوار . كشورھا را برانگیختھ بود
  . ھنگامي كھ تدابیر سیاسي آتن از حفظ صلح عاجز ماند، بناي حكومت و مدنیت آن فرو ریخت; نبود

پریكلس را تا پایان كار ادامھ میداد،  فابیوسير سیاست با اینھمھ، چنانكھ توسیدید معتقد است، آتن اگ
اما جانشینان وي آنچنان صبر و تحمل نداشتند كھ برنامھاي را كھ بھ خویشتنداري و . شاید پیروز میشد

رھبران جدید حزب دموكراتیك مردماني تاجرپیشھ چون . ضبط شجاعانھ نیاز داشت بھ كار بندند
ولس چراغساز بودند و ھمواره مردمان را بھ كلئون چرم فروش، ائوكراتس طناب فروش، و ھوپرب

بیاني بسیار فصیح داشت، بھ اصول ; كلئون تواناترین آنان بود. جنگھاي زمیني و دریایي برمیانگیختند
وي اولین : ((پلوتارك در توصیف او میگوید. اخالقي پایبند نبود، و فسادش نیز از دیگران بیشتر بود
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داي خود را از تن بھ در میكرد و، در وقت سخن گفتن، با دست بر سخنراني بود كھ در میان آتنیان ر
ارسطو گوید كھ كلئون سخت شایق بود كھ با جامھ .)) ران خود میكوفت و مردم را مخاطب قرار میداد

  . كارگران بر كرسي خطابھ قرار گیرد

تن در خایرونیا وي نخستین حلقھ سلسلھ عوامفریباني بود كھ، از ھنگام مرگ پریكلس تا زماني كھ آ
  . ، بر آن كشور حكمروایي داشتند)338سال (استقالل خویش را از دست داد 

بحریھ آتن یكي از ارتشھاي اسپارت را در جزیره سفاكتریا، نزدیك پولوس  425ھنگامي كھ در سال 
ولي  در بھ نظر میرسید كھ ھیچ یك از سرداران بحریھ آتن نتوانند آن پایگاه مستحكم را مسخر سازند،

و بیشتر امید آن بود كھ بر سر این كار (كلئون، پس از آنكھ از طرف مجلس مامور محاصره آنجا شد 
، چنان با تدبیر و شھامت بدان سوي حملھور گشت كھ الكدایمونیان را بھ نحوي )جان خود را ببازد

با حقارت تمام اسپارت . بیسابقھ مجبور بھ تسلیم ساخت، و ھمگان را از كار خویش بھ حیرت افكند
اما . خواستار صلح شد و قبول كرد كھ، در ازاي آزاد شدن اسیران اسپارتي، بھ اتحادیھ آتن بپیوندد

. ھاي خود، مجلس را از پذیرفتن این پیشنھاد باز داشت و بھ ادامھ جنگ ترغیب كرد كلئون، با خطابھ
و او را در نظر مردم آتن در این وقت، كلئون پیشنھادي مطرح ساخت كھ بیدرنگ بھ عمل درآمد 

زیرا گفتھ بود كھ مردم آتن نباید براي ادامھ جنگ مالیاتي بدھند، ; )424سال (سخت محبوب ساخت 
در . بلكھ براي این مقصود باید بر مقدار خراجي كھ شھرھاي تابع امپراطوري میگزارند افزوده شود

حد امكان از مالداران و دولتمندان پول این شھرھا نیز، چون آتن، سیاست كلئون آن بود كھ تا آخرین 
ھنگامي كھ طبقات باالي موتیلنھ شورش كردند و نظام دموكراسي را برانداختند و لسبوس را . بستاند

، كلئون بر آن شد كھ در آن شھر شورش طلب، ھمھ كودكان ذكوري )429(مستقل از آتن اعالم داشتند 
لس كھ شاید در آن وقت فقط از نصف عده اعضا بھ مج. را كھ بھ سن بلوغ رسیدھاند ھالك گرداند

عالوه یك تن تشكیل یافتھ بود با پیشنھاد كلئون موافقت كرد و یك كشتي بدان سوي گسیل داشت تا 
اما ھنگامي كھ . فرمان اجراي آن كار را بھ پاخس، سردار آتني كھ شورش را فرو نشانده بود، برساند

ر یافت، مردان ھوشمندتر مجلس را بھ تشكیل جلسھ دیگري دعوت خبر این حكم بیرحمانھ در آتن انتشا
این كشتي، پیش از . فرمان نخستین لغو شد، و بیدرنگ كشتي دیگري بدان جانب رھسپار گشت; كردند

پاخس ھزار تن از سلسلھ . اجراي فرمان مجلس، خود را بھ پاخس رسانید و از قتل عام جلوگیري كرد
این عده، بھ پیشنھاد كلئون، و بنا بر رسم آن زمان، یكسره كشتھ ; فرستادجنبانان انقالب را بھ آتن 

  . شدند

در این ھنگام، یكي از سرداران اسپارتي بھ نام براسیداس شھرھاي شمالي یونان را، كھ ھمگي از 
كلئون نیز در جنگ با او كشتھ شد و دین . متحدان آتن یا از توابع آن بودند، یك بھ یك مسخر ساخت

در ھمین جنگ بود كھ توسیدید، چون دیر بھ یاري آمفیپولیس رفتھ بود، مقام . را عاقبت ادا كردخود 
خویش را در نیروي دریایي از دست داد و از اقامت در آتن نیز محروم گشت، زیرا كھ آن شھر ھمھ 

اس نیز در اما براسید. معادن طالي تراكیا را در اختیار داشت، و از این جھت حایز اھمیت بسیار بود
ھمان پیكار جان سپرد، و اسپارت، كھ با تھدید انقالب ھیلوتس رو بھ رو شده بود، دوباره خواستار 

آتن نیز، براي آنكھ یك بار ھم توصیھ رھبر اولیگارشھا را پذیرفتھ باشد، عھدنامھ صلح . صلح شد
داشتند، بلكھ بھ امضاي  شھرھاي دیگر نیز نھ تنھا پایان جنگ را اعالم. را امضا كرد) 421(نیكیاس 

  آلكیبیادس  -  IVآتن تعھد كرد كھ اگر . پیمان یك اتحاد بھ مدت پنجاه سال گردن نھادند

تبدیل صلح بھ : سھ عامل موجب شد كھ این پیمان پنجاه سالھ بھ یك صلح موقت شش سالھ مبدل گردد
ر تجدید خصومتھاي ، قرار گرفتن آلكیبیادس در راس حزبي كھ خواستا))جنگ با وسایل دیگر((
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اسپارت در این ھنگام بھ . گذشتھ بود، و كوشش آتن براي تصرف مستعمرات دوریھا در سیسیل
صورت دولتي ضعیف در آمده بود، و متحدینش از امضاي موافقتنامھ اتحاد با او سرباز زده، با آتن 

د، دولتھاي متحد خویش آلكیبیادس، كھ آتن را رسما و ظاھرا در حال صلح نگاه داشتھ بو. متحد شدند
آنھا را بھ یكدیگر پیوستھ، در مانتینئا با ) 418در (را بھ جنگ با اسپارت برمیانگیخت، و سرانجام 

ولي اسپارت پیروز شد، و زماني كوتاه سراسر یونان را صلحي خشماگین فرا . اسپارت بھ جنگ افكند
  . گرفت

ملوس گسیل داشت تا آنجا را، بھ عنوان یك  در این گیرودار، آتن بحریھاي بھ سوي جزیره دوریایي
توسیدید، كھ در اینجا از جلد مورخ بیرون شده و بھ صورت . دولت تابع، بھ امپراطوري منضم سازد

یك فیلسوف سوفسطایي یا یك تبعیدي انتقامجو درآمده است، در این باره میگویدكھ تنھا دلیلي كھ 
ما معتقدیم كھ خدایان، و . ((د كھ بگویند حق با زور استفرستادگان آتن براي عمل خود داشتند این بو

. میدانیم كھ مردمان، بھ حكم قانون تغییرناپذیر طبیعتشان، بر ھر جا كھ بتوانند، فرمانروایي میكنند
پیش از این قانون . چنان نیست كھ ما این قانون را ساختھ، یا براي نخستین بار بدان عمل كرده باشیم

مافقط از آن استفاده میكنیم، و میدانیم كھ شما یا . س از ما نیز تا ابد برجا خواھد ماندبرقرار بوده، و پ
ھر كس دیگر، اگر نیرویي را كھ اكنون در دست ماست با خود داشتھ باشد، جز اینكھ ما میكنیم نخواھد 

اما اندكي . ریممردم ملوس تسلیم نشدند، و گفتند كھ جز خدایان بھ كس دیگري اتكا و اعتماد ندا.)) كرد
. بعد، چون نیروي امدادي سیل آسایي بھ بحریھ آتن افزوده گشت، بال شرط در برابر فاتحین تسلیم شدند

و سراسر آن جزیره را ; زنان و كودكان را بھ بردگي فروختند; آتنیان ھر مرد بالغي را كھ یافتند كشتند
ي سخت خرسند مینمود، و آماده میشد كھ آتن از این پیروز. بھ پانصد تن كوچنشین آتني بازگذاشتند

موضوع تراژدیھاي درامنویسان خود یعني انتقام االھي در پي پیروزیھاي گستاخانھ را عمال و در 
  . عالم واقع نمایش دھد

  . آلكیبیادس یكي از كساني بود كھ در مجلس كشتار ھمھ مردان و پسران ملوس را خواستار بودند

تي اجراي آن را تضمین میكرد، زیرا مردي بود كھ در آتن شھرت تمام پشتیباني وي از ھر گونھ نی
داشت و، بھ جھت فصاحت بیان، صباحت منظر، تنوع استعدادھا، و حتي خطاھا و جنایاتش مورد 

مادرش، كھ ; پدرش، كلینیاس دولتمند، در جنگ كورونیا كشتھ شده بود; تكریم و ستایش مردم بود
وند نزدیك پریكلس بود، این مرد سیاست را راضي ساختھ بود كھ فرزند وابستھ بھ آلكمایون و خویشا

وي را در خانھ خود پرورش كودكي سخت آشوبگر و رحمت آور بود، لكن از شجاعت و تیز ھوشي 
در بیست و شش سالگي ; بیست سالھ بود كھ در پوتیدایا دوش بھ دوش سقراط جنگید. بھره بسیار داشت

از قرار معلوم سقراط بھ این جوانك دلبستگي تمام داشتھ و، . جست در جنگ دلیوم شركت) 424(
وي را بدان سان بھ سوي فضیلت و نیكي میخوانده است كھ از تاثیر ((چنانكھ پلوتارك میگوید، 

ولي آلكیبیادس گاه فریفتھ . سخنانش اشك از دیدگان جوانك جاري میشده و روحش آشفتھ میگشتھ است
اما سقراط، . ، سقراط را ترك میگفتھ، و بھ عیش و عشرت میپرداختھ استچرب زماني چاپلوسان شده

حاضرجوابي و نكتھ .)) چون كسي كھ در پي بردھاي فراري روان باشد، او را دنبال میكرده است
ھنگامي كھ . گویي این جوان مایھ اعجاب مردم یونان شده بود، و ھمھ جا سخن از لطف بیان او میرفت

رورانھ او را نكوھش كرده و گفتھ بود كھ من خود نیز در جواني سخنان پریكلس خودرایي مغ
افسوس كھ من در آن زمان كھ تو فھم و اندیشھ : ((كنایھآمیز بسیار گفتھام، آلكیبیادس جواب داده بود

یك روز، براي آنكھ جرئت حریفان آشوبگر خود را بیازماید، در پیش .)) بھتر داشتي نمیشناختمت
; ه یكي از غنیترین و مقتدرترین مردان آتن، كھ ھیپونیكوس نام داشت، سیلي نواختھمگان، بر چھر

اما صبح روز بعد بھ خانھ دولتمند بیمزده رفت، جامھ از تن برگرفت، و از او تمنا كرد كھ با تازیانھ 
  . وي را عقوبت كند
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. ھیز ھمراه وي كردپیرمرد چنان مغلوب گشت كھ دختر خویش ھیپارتھ را بھ او داد، و ده تالنت ج
. آلكیبیادس مرد را راضي كرد كھ آن مقدار را دو چندان سازد، و سپس اكثر آن را صرف خویش كرد

; اسباب خانھ او سخت گرانبھا بود; وي با چنان تجمل و شكوھي زندگي میكرد كھ در آتن سابقھ نداشت
ز اسبان مسابقھ در آخور بستھ رمھاي ا; نقاشان چندي را گماشت تا دیوارھاي خانھاش را مصور كنند

یك بار اسبان وي در این مسابقھ جایزه . بود و غالبا در اسبدوانیھاي اولمپیا پیروزي نصیب او میشد
كشتیھاي ; اول و دوم و چھارم را بردند، و او بدین مناسبت ھمھ مجلس را بھ ضیافت خویش خواند

ھنگامي كھ ; نمایشھا را شخصا میپرداختجنگي بسیار فراھم كرده بود، و غالبا ھزینھ ھمسرایان 
از نداي وجدان و زنجیر آداب ; دولت براي جنگھا طلب معاضدت میكرد، اعانھ وي از ھمھ بیشتر بود

و رسوم آزاد بود و ترس در وي راه نداشت، از این روي، در دوران جواني و اواسط عمر چنان با 
اندكي لكنت زبان . ن از شادي وي لذت میبردشور و ھیجان بھ عشرت و عیش میپرداخت كھ سراسر آت

داشت، لكن این خاصیت چنان سخن گفتن او را شیرین ساختھ بود كھ ھمھ جوانان نوخاستھ میكوشیدند 
وي براي خود كفشي تازه ساختھ بود و دیري نگذشت كھ ھمھ . كھ چون او لكنت زبان داشتھ باشند

صدھا قانون شكني كرد و صدھا كس را بیازرد، اما . برپاي كردند)) كفش آلكیبیادسي((نوجوانان شھر 
زنان روسپي ھمگي نقش كرده بود گویي میخواست . كسي را یاراي آن نبود كھ وي را بھ دادگاه بخواند

زنش، پس از آنكھ چندگاھي بیوفاییھاي او را . از این راه پیروزیھاي خود را در عشق نمایان سازد
اما ھنگامي كھ در حضور آرخون . ر بازگشت و آماده جدایي شدبردبارانھ تحمل كرد، بھ خانھ پد

تقاضاي خود را عرضھ داشت، آلكیبیادس او را در آغوش گرفتھ، از میان كوچھ و بازار، بھ خانھ خود 
از این روي، ھمسر آلكیبیادس وي را . برد، و كسي را یاراي آن نبود كھ وي را از این كار باز دارد

اما مرگ پیش از ھنگام وي از قلبي شكستھ . ، با درد عشق او، صبر پیش گرفتآزادي تمام داد و خود
  . خبر میدھد

آلكیبیادس وقتي كھ پس از مرگ پریكلس بھ میدان سیاست گام نھاد، تنھا یك كس را رقیب خویش دید، 
یبیادس از این روي، آلك. اما نیكیاس از اشراف طرفداري میكرد. و آن نیكیاس دولتمند و پرھیزگار بود

جانب پیشھ وران را گرفت و از استعمارطلبي دم زد، و این با غرور خودخواھي آتني سخت سازگار 
، 420در سال . در نظر وي بیاعتبار مینمود، زیرا نام رقیب با آن ھمراه بود)) صلح نیكیاسي. ((بود

خود آتن را بھ جنگ  جزو فرماندھان دھگانھ انتخاب شد، و از ھمین جا بود كھ با طرحھاي جاه طلبانھ
ھنگامي كھ مجلس كارھاي او را میستود، تیمون، دشمن اجتماع و انسان، دلشاد بود و بالھا . بازگرداند

  . و خونریزیھاي فراوان در آینده میدید

V -  واقعھ سیسیل  

آتن بتازگي از جنگ و طاعون خالص . قوه تخیل آلكیبیادس اعمال پریكلس را ضایع و بیحاصل كرد
اما ھر موجود زندھاي، . ، و تجارت دوباره ثروت ناحیھ اژه را بھ سوي آن شھر روانھ كرده بودیافتھ

ھرگز مطامع انساني و گسترشطلبي . بھ مقتضاي طبیعت خویش، خواستار رشد و گسترش است
ر آلكیبیادس در اندیشھ آن بود كھ قلمرو آتن را د. امپراطوریھا پایان ندارد و در یك جا باز نمیایستد

سرزمینھاي ثروتمند سیسیل و ایتالیا توسعھ دھد، زیرا كھ شھرھاي آن نواحي، امپراطوري را از غلھ 
اگر آتن بر شھرھاي ایتالیا و سیسیل دست مییافت، منابعي . و مواد خام و مرد جنگي بینیاز میساختند

ترین و نیرومندترین را كھ براي پلوپونز غذا تھیھ میكرد در اختیار میگرفت، و خراجي كھ او را غنی
  . شھر جھان ساختھ بود دو برابر میشد
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اگر آتن میتوانست بر . تنھا رقیب آتن سیراكوز بود، و او این اندیشھ را بر خود ھموار نمیتوانست كرد
سیراكوز چیره شود، مدیترانھ باختري یكسره در تصرف او میآمد، و آتن بھ چنان شكوه و عظمتي 

  . را حتي در مخیلھ خویش نمیتوانست دید دست مییافت كھ پریكلس آن

سیراكوز : ، سیسیل، بھ تقلید كشورھاي قارھاي، بھ چند گروه متخاصم تقسیم شده بود427در سال 
لئونتیني گورگیاس را بھ آتن فرستاد و یاري . دوریایي در یك سمت، و لئونتیني یونیایي در سمتي دیگر

  . طلبید

، 416در این ھنگام، یعني بھ سال . وان بود كھ ھیچ نمیتوانست كرداما، در آن روزگار، آتن چنان نات
سگستا بر سر آن است كھ اگر جنگ دوباره آغاز شود، سراسر سیسیل را تصرف كرده، حكومت 

آلكیبیادس موقع را مغتنم . دریایي در آن برقرار سازد و براي اسپارت پول و خوراك فراھم كند
خت از یكدیگر جدا شدھاند و، حتي در میان كساني كھ در یك شھر شمرده، گفت كھ یونانیان سیسیل س

باید اندكي شھامت بھ كار برد، و آن جزیره را یكسره ; زندگي میكنند، تفرقھاي بزرگ پدید آمده است
شك نیست كھ این امپراطوري باید یا رشد و توسعھ یابد، یا رو بھ تباھي . بھ امپراطوري منضم ساخت

اي نژادي كھ خواستار سیادت و بزرگي است، ھر چند گاه، یك جنگ كوتاه بر. و نیستي گذارد
نیكیاس از مجلس تقاضا كرد كھ سخنان كسي را كھ فریفتھ . ضروري است تا وي را ورزیده نگاه دارد

اما زبان فصیح آلكیبیادس، و . فزونطلبي خویش است و دیوانھوار سوداي گسترش در سر دارد نشنود
مي كھ در این وقت بیباكانھ از قیدھاي اخالقي رھا شده بودند، بر اوضاع غالب خیالپردازیھاي مرد

مجلس جنگ با سیراكوز را تصویب كرد، و ھزینھ سنگین جھت تھیھ كشتیھاي جنگي معین . گردید
  . داشت و، گویي براي آنكھ شكست آتن مسلم باشد، فرماندھي را بھ آلكیبیادس و نیكیاس سپرد

تبالودي، كھ از خصایص آن است، آماده گشت، و ھمگان در انتظار روز  اسباب جنگ با ھیجان
اما پیش از روز عزیمت . گویي یكي از جشنھاي بزرگ ملي را در پیش داشتند; عزیمت ناوھا بودند

سپاھیان، واقعھاي روي نمود كھ شھر آتن را، كھ از تقوا و درستي تھي و از اوھام و خرافات پر بود، 
شبانگاه، شخصي بي نام و نشان، گوشھا و بینیھا و قضینھاي ھمھ . یران ساختیكسره آشفتھ و ح

تندیسھاي ھرمس را، كھ جھت حفظ امن و سالمت و باروري در برابر بناھاي عمومي و پارھاي از 
یكي از بازرسان، كھ از این پیشامد سخت برآشفتھ بود، گروھي از ; ھا قرار داشتند، شكستھ بود خانھ

ردگان را بھ شھامت آورده، مدعي شد كھ جمعي از پیروان آلكیبیادس در حال مستي بدین بیگانگان و ب
سردار جوان بر این تھمت . عمل شنیع دست زدھاند، و آلكیبیادس خود نیز راھنماي آنان بوده است

معترض شد و خواستار آن گردید كھ بیدرنگ، قبل از عزیمت سپاه، در برابر دادگاه قرار گیرد تا یا 
بدین ترتیب، در سال . اما دشمنان وي كار محاكمھ را بھ تعویق انداختند. حكوم یا از تھمت مبرا گرددم

یكي صلحجویي : ، ناوگان جنگي آتن رو بھ راه نھاد، در حالي كھ دو كس فرمانرواي آن بود415
خویش بیزار از جنگ، و دیگري سلحشوري بیباك، كھ نبوغش بي اثر مانده بود، زیرا كھ در كار 
  . استقالل نداشت و دریانوردان نیز از اینكھ وي كینھ خدایان را برانگیختھ است بیمناك بودند

ھنوز چند روزي از عزیمت ناوگان نگذشتھ بود كھ دشمنان آلكیبیادس باز اسناد و مدارك دیگري، كھ 
ش مراسم مقدس اسرار از شھادتھاي پیشین موثقتر نبود، فراھم كردند و او را متھم ساختند كھ با دوستان

مجلس، بھ تحریك جمعي كثیر از مردم عامي، كشتي ساالمینیا را گسیل . الئوسي را بھ سخره گرفتھاند
آلكیبیادس حكم را پذیرفت و بر عرشھ . داشت تا آلكیبیادس را گرفتھ، براي محاكمھ بھ آتن بیاورند

  . ساالمینیا درآمد
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مجلس، كھ سخت مبھوت و خشمگین گردیده . د و گریختنزدیك شد، وي پنھاني خود را بھ ساحل رسان
و خونش را بر مردم آن كشور مباح ; بھ مصادره اموال او فرمان داد; بود، وي را از آتن تبعید كرد

  . ساخت

آلكیبیادس ھمواره این حكم را ظالمانھ میدانست و از اینكھ ھمھ كوششھایش در راه كسب قدرت و 
از این روي بھ پلوپونز . تھ بود، خاطري آزرده و پریشان داشتعظمت با چنین حكمي بیحاصل گش

پناھنده شد، و چون در برابر مجلس اسپارت قرار گرفت خود داوطلب شد كھ بھ آن دولت یاري كند و 
: توسیدید از زبان وي چنین گوید. آتن را شكست دھد و حكومتي آریستوكراتیك در آنجا برقرار سازد

من نیز، . ن ما از عقل سلیم بھرھاي داشتند، میدانستند كھ دموكراسي چیستو اما كساني كھ در بی((
درباره این . چون دیگران، از كیفیت آن آگاه بودم، زیرا بیش از دیگران حق دارم كھ از آن ناالن باشم

وي توصیھ كرد كھ .)) موضوع، كھ سخافت و بیارجي آن آشكار است، ھیچ سخن تازھاي نیست
دكلیا . ھت تسخیر سیراكوز اعزام دارد و نیز سپاھي را بھ فتح دكلیا مامور سازداسپارت ناوگاني ج

شھري بود در آتیك، كھ تصرف آن بھ اسپارت توانایي میداد كھ بر سراسر آتیك، جز آتن، فرمانروایي 
بدین ترتیب، دیگر معادن نقره الئوریون خزانھ دولت آتن را پر نمیساخت و . نظامي داشتھ باشد

ي وي سست میگشت و شھرھاي تابع، كھ شكست آتن را مسلم میدانستند، از پرداخت خراج سر پایدار
  . اسپارت نیز نصیحت او را پذیرفت; باز میزدند

ثبات عزم او از اینجا آشكار میشود كھ با وجود آنكھ بھ شوكت و تجمل خوگرفتھ بود، روش زندگي 
د، خوراك ساده تناول میكرد، جامھاي خشن و ممسك و صرفھجو شده بو; اسپارتیان را در پیش گرفت

بیپیرایھ میپوشید، برھنھ پاي راه مییافت، در تابستان و زمستان در نھر ائوروتاس تن میشست، و ھمھ 
با اینھمھ، روي خوب و جاذبھ شخصي وي ھمھ . رسوم و قوانین الكدایموني را صادقانھ رعایت میكرد

ده او شد و از او پسري آورد، و در ھمھ جا مغرورانھ با شھبانو دلدا. طرحھایش را بر ھم میریخت
آلكیبیادس نیز، نزد یاران یكدل خویش، . دوستان خود بھ نجوا میگفت كھ پدر آن كودك آلكیبیادس است

عذر این گناه را چنین آورده بود كھ خواستم تا فرزندانم بر تخت شاھي الكونیا بنشینند، و در برابر این 
آگیس، پادشاه آن سرزمین، كھ با سپاھیان خویش از پایتخت دور شده . وانستم كردوسوسھ پایداري نت

آلكیبیادس بآساني در بخشي از بحریھ اسپارت كھ عازم ایران بود، مقامي بھ . بود، آھنگ بازگشت كرد
شاه، پس از بازگشت، كودك را از حقوق موروث خویش محروم كرد و پنھاني كساني را . دست آورد
اما دوستان آلكیبیاس او را باخبر ساختند و وي گریختھ، در . تا آلكیبیاس را ھالك سازندبرگماشت 

  . ساردیس بھ امیرالبحر ایران، كھ تیسافرنس نام داشت، پیوست

ھاي جنگي  در سوي دیگر میدان جنگ، نیكیاس با چنان مقاومتي مواجھ شده بود كھ تنھا تدابیر و حیلھ
در سال . تقریبا سراسر سیسیل بھ یاري سیراكوز آمده بود. ر ھم بشكندآلكیبیادس میتوانست آن را د

، را مدد كرد تا كشتیھاي آتن را در كرانھ سیراكوز محاصره كنند و نگذارند كھ خوراك بھ آنھا 414
براي نیكیاس و ھمراھانش فرصت مناسبي پیش آمد كھ بگریزند، لكن، بھ سبب كسوف، از . برسد

اما . و منتظر شدند تا فرصت دیگري كھ خدایان را خوشایند باشد بھ دست آید گریختن خودداري كردند
صبح روز بعد ناگاه خود را در حلقھ محاصره یافتند و رو بھ ھزیمت نھادند، و نخست در دریا و سپس 

نیكیاس، گرچھ بیمار و سخت فرسوده بود، دلیرانھ جنگید و سرانجام خود . در خشكي شكست خوردند
اما بیدرنگ كشتھ شد، و سایر آتنیاني كھ اكثر از ; و انصاف مردم سیراكوز باز گذارد را بھ رحمت

در اینجا بود كھ . شارمندان بودند بھ معادن سیسیل فرستاده شدند تا بر اثر كارھاي دشوار جان بسپرند
  . یدندشارمندان آتني خود طعم رنجي را كھ نسلھایي از آدمیان در معادن الئوریون كشیده بودند چش
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VI  - پیروزي اسپارت  

تقریبا نیمي از شارمندان آن اسیر یا كشتھ شده، نیمي از . این مصیبت روحیھ آتن را در ھم شكست
خزانھاي كھ پریكلس گرد آورده بود . زنان آنان بیشوھر مانده، و كودكان بسیاري یتیم گشتھ بودند

ن كشور را شھرھاي تابع آتن، چون شكست آ. نزدیك بھ پایان یافتن بود، و بیش از یك سال نمیپایید
اغلب متحدین وي نیز رھایش ساختھ، و ; سخت نزدیك دیده بودند، از پرداخت خراج سرباز میزدند

صلح پنجاه ((، اسپارت بھ بھانھ اینكھ آتن پیمان 413در سال . بسیاري از آنان بھ اسپارت پیوستھ بودند
، اسپارتیھا دكلیا را گرفتھ، در این ھنگام. را پي در پي شكستھ است، جنگ را دوباره آغاز كرد)) سالھ

بردگاني كھ در . قالع آن را مستحكم ساختند، و راه رسیدن غذا از ائوبویا و نقره از الئوریون را بستند
معادن الئوریون كار میكردند دست بھ انقالب زدند و بھ صورت یك گروه بیست ھزار نفري بھ 

شاھنشاه ایران نیز، چون . ھ مھاجمین پیوستسیراكوز نیز سپاھي گسیل داشت و ب. اسپارتیان پیوستند
فرصت را مناسب دید، براي تالفي جنگھاي ماراتون و ساالمیس، بحریھ روزافزون اسپارت را از 

اسپارت این عمل شرمآور را قبول كرد و پذیرفت كھ بھ . معاضدتھاي مالي خویش بھرھور ساخت
  . ست یابدایران یاري كند تا دوباره بر شھرھاي یونیایي یونان د

این بھترین نمودار شھامت این مردم است و بر ; آتن ده سال دیگر در برابر دشمنان خود پایداري كرد
با اخذ ; حكومت بر مبناي اقتصادي مستحكمي قرار گرفت. حیات و قدرت دموكراسي آتن داللت دارد

راكوز، آتن آماده شد و تقریبا یك سال پس از شكست سی; مالیات و اعانات، بحریھ جدیدي فراھم گشت
اما ھمینكھ بھبود اوضاع مسلم شد، . كھ باز بھ اسپارت در فرمانروایي بر دریاھا رقابت كند

اولیگارشھا كھ ھیچ گاه از جنگ خشنود نبودند و پیروزي اسپارت را در حقیقت تجدید حیات حكومت 
ھبران حزب دموكرات بھ مجلس، كھ از قتل بسیاري از ر). 411(آریستوكراسي در آتن تشكیل دادند 

دولتمندان پشتیبان این انقالب بودند، زیرا آن را تنھا راه . وحشت افتاده بود، بر انحالل خود راي داد
این وضع، . تسلط بر جنگ طبقاتي، كھ از صفوف پیكار گذشتھ و بھ آتن سرایت كرده بود، میدانست

زیرا در انقالب امریكا نیز . اھت داشتسخت بھ وضعي كھ در دوران انقالب امریكا پیش آمده بود شب
. جنگ و ستیز طبقات متوسط با آریستوكراسي موجب اتحاد احزاب لیبرال امریكا و انگلیس شده بود

اولیگارشھا چون بھ قدرت رسیدند، سفرایي بھ اسپارت فرستاده، خواستار صلح شدند، و در باطن آماده 
این میان ترامنس، رھبر یكي از احزاب اشرافي میانھ  در. بودند كھ سپاه اسپارت را در آتن بپذیرند

بھ ) كھ چھار ماھي حكومت كرده بود(رو، انقالب دیگري بھ وجود آورد و شوراي چھارصد نفري را 
براي مدت كوتاھي در آتن حكومتي پدید آمد كھ از ). 411(شوراي پنج ھزار نفري مبدل ساخت 

كھ ھر دو از جانبداران (توسیدید و ارسطو  ;دموكراسي و آریستوكراسي تركیب یافتھ بود
آن را بھترین و درستترین حكومتي میدانستند كھ پس از سولون در آتن صورت ) آریستوكراسي بودند

اما انقالب دوم نیز فراموش كرده بود كھ غذا و حیات آتن بھ بحریھ آن وابستھ است، و . پذیرفتھ بود
را، جز معدودي از فرماندھان، از حقوق سیاسي محروم  مانند انقالب اول، جملھ سپاھیان دریایي

  . داشتھ بود

دریانوردان، كھ از این خبر برآشفتھ بودند، گفتند كھ اگر دموكراسي كامل برقرار نشود، ما آتن را 
اسپارتیان نیز چون . اولیگارشھا چشم امید خود را بھ سپاه اسپارت دوختھ بودند. محاصره خواھیم كرد

كردند، و حكومت تازه بھ زانو درآمد و دموكراتھاي پیروز سازمانھاي پیشین را دوباره ھمیشھ تاخیر 
  ). 411(برقرار ساختند 
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: آلكیبیادس در نھان پشتیبان شورش اولیگارشھا شده بود، و امید داشت كھ از این راه بھ آتن بازگردد
داد و بھ آتن بازخواند، زیرا در این وقت، دموكراسي كھ دوباره قدرت یافتھ بود، او را وعده عفو 

ھایي كھ در كار بود خبري  میدانست كھ آتن پس از تبعید وي سختیھاي بسیار كشیده است، اما از دسیسھ
از این روي فرماندھي ; آلكیبیادس بر آن شد كھ توفیق نھایي خود را در آتن بھ دست آورد. نداشت

دین كار پرداخت كھ آتن را براي مدتي كوتاه بحریھ ساموس را پذیرفت، و با چنان سرعت و توفیقي ب
از راه داردانل بھ سوي بخشي از ناوگان اسپارت شتافت و آن را در كوزیكوس در ھم . شادكام گردانید

، شھر خالكدون و بیزانس را پس از یك سال محاصره مسخر ساخت، و از طریق )410(شكست 
سوي جنوب باز میگشت، در نزدیكي جزیره  سپس، ھنگامي كھ بھ. بوسفور غذاي آتن را تامین كرد

چون بھ آتن . آندروس، با بخش دیگري از بحریھ اسپارت مواجھ شد و آن را بآساني شكست داد
گناھانش از : ، ھمھ مردم آتن بھ استقبالش شتافتند و با گرمي و مھر تحسینش گفتند)407(بازگشت 

ستایش كارھاي او بود و نیز نیاز سخت آتن بھ  یادھا رفت، و تنھا چیزي كھ بر جاي ماند، ذكر نبوغ و
اما آتن، در آن ھنگام كھ پیروزیھاي آلكیبیادس را میستود، فراموش كرده بود . سرداري الیق و مقتدر

اما یك بار دیگر، بیاعتنایي آلكیبیادس بھ . كھ جھت پرداخت ھزینھ سپاھیان، نقدینھاي بھر او بفرستد
بھ ) نزدیك افسوس(بخش عمده ناوگان خود را در نوتیوم . اصول اخالقي موجب خسران او شد

فرماندھي مردي بھ نام آنتیوخوس بازگذارد، و بھ او گفت كھ از بندرگاه دور نشود و بھ ھیچ روي خود 
سپس خود، با سپاھي اندك، بھ كاریا رفت تا از طریق نامشروع ھزینھ سپاه . را گرفتار جنگ نسازد

در غیاب او، آنتیوخوس، كھ شیفتھ نام بود، بندرگاه خود را ترك گفت و بھ اما، . خویش را فراھم آرد
لوساندروس این اھانت را . بخشي از ناوگان اسپارت، كھ زیر فرمان لوساندروس بود، حملھور گشت

پذیرفت، در جنگي تن بھ تن وي را بھ خاك افكند، و بیشتر كشتیھاي آتني را یا بھ تصرف خود در 
چون این خبر بھ آتن رسید، مجلس، باز با ھمان شتاب ھمیشگي ). 407(غرقھ ساخت  آورد یا در دریا

آلكیبیادس، كھ . خویش، بھ شماتت و توبیخ آلكیبیادس پرداخت، و او را از فرماندھي سپاه معزول داشت
  . در این ھنگام نھ تنھا از آتن، بلكھ از اسپارت نیز بیمناك بود، ناگزیر بھ بیتینیا پناھنده شد

ھا و ھدایاي معبد آكروپولیس را  ھاي مجسمھ آتن، كھ بھ تنگنا افتاده بود، فرمان داد تا ھمھ طالھا و نقره
بدین ترتیب، یكصد و پنجاه كشتي جنگي بزرگ . ذوب كنند و آن را بھ كار تھیھ ناوگان تازھاي بزنند

زاد بھ شمار خواھد ساختھ شد، و فرماني صادر گشت كھ ھر بردھاي كھ در این جنگ شركت جوید، آ
این بحریھ جدید بخشي از . آمد، و ھر بیگانھاي كھ بھ دفاع آتن برخیزد، بھ شارمندي پذیرفتھ خواھد شد

دور ) واقع در جنوب لسبوس(شكست داده، از جزایر آرگبنوساي  406ناوگان اسپارت را در سال 
بر رسید كھ بحریھ دشمن اما در این وقت خ. كرد، و آتن بار دیگر از شادي پیروزي سرمست شد

بیست و پنج كشتي آتني را غرق ساختھ، و سرداران آتني سرنشینان آنھا را در طوفان دریا بھ دست 
آنھا كھ مزاجي آتشین و طبعي ; مجلس از این خبر باز خشمگین و آزرده خاطر گشت. مرگ سپردھاند

مزاري ندارند، ارواح بي آرامشان  بي شكیب داشتند زبان بھ شكوه و نالھ گشادند كھ این مردگان، چون
و كساني كھ جان بھ سالمت بھ در بردھاند و در نجات دیگران ; ھمواره در جھان سرگردان خواھد بود

از جملھ فرزند پریكلس (از این روي قتل ھشت تن از سرداران فاتح . نكوشیدھاند باید بھ كیفر برسند
ب اتفاق در این زمان عضو ھیئت رئیسھ بود، از سقراط، كھ بر حس. را خواستار شدند) از آسپاسیا

اما، علي رغم اعتراض شدید وي، مجلس در این باره راي موافق داد، . طرح این پیشنھاد ممانعت كرد
لكن چند روزي نگذشت كھ مجلس از كرده نادم . و حكم، بھ ھمان سرعت كھ صادر شده بود، اجرا شد

در این میان، اسپارتیان، كھ بر اثر شكست ناتوان . ردگشت و مسببان این امر را بھ مرگ محكوم ك
اما بالغت و سخنداني كلئوفون مست، مجلس را از پذیرفتن ; گشتھ بودند، دوباره خواستار صلح شدند

  . این پیشنھاد بازداشت
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اكنون بحریھ آتن، بھ فرماندھي سرداراني كھ چندان جنگ آزموده نبودند بھ سوي شمال رھسپار شد، تا 
  . ریاي مرمره با سپاه اسپارت كھ زیر فرمان لوساندروس بود رو بھ رو شوددر د

ھا گزیده بود، میدید كھ بحریھ آتن در ناحیھ آیگوس پوتاموس،  آلكیبیادس، از پناھگاھي كھ در كوه
از این روي جان خود را بھ مخاطره افكند، . نزدیك المپساكوس، جایگاه خطرناكي اختیار كرده است

. زیر آمد و، بر ساحل دریا، فرماندھان آتني را نصیحت كرد كھ در محل امنتري مقام بگیرنداز كوه بھ 
. اما آنان اندرز وي را حمل بر غرض كردند و بھ او یادآور شدند كھ فرماندھي سپاه دیگر با او نیست

كشتي  ناو جنگي بود، فقط ھشت 208از بحریھ آتن، كھ داراي ; روز بعد جنگ بھ مرحلھ نھایي رسید
آلكیبیادس، چون . لوساندروس فرمان داد تا سھ ھزار تن اسیر آتني را یكباره ھالك سازند; باقي ماند

. شنید كھ لوساندروس بھ قتل او نیز فرمان داده است، در فروگیا بھ فرناباذ، سردار ایراني، پناه برد
اما شاه ایران، بر اثر . تفرناباذ وي را در قصري مقام داد و یكي از روسپیان را بھ خدمتش گماش

دو مردي كھ مامور قتل . وسوسھ لوساندروس، بھ سردار خود فرمان داد كھ میھمان خویش را بكشد
آلكیبیادس برھنھ از خانھ بیرون شد . آلكیبیادس بودند، قصر او را محاصره كردند و در آن آتش زدند

ھا  از تیغش زخمي بھ دشمنان برسد، نیزهاما پیش از آنكھ . تا بھ تنھایي براي نجات جان خویش بجنگد
او بزرگترین ; آلكیبیادس در چھل و شش سالگي كشتھ شد. و تیرھاي دشمن جسمش را از ھم شكافت

  . نامرادیھاي بغایت غم انگیزش در تاریخ آن كشور بینظیر است. نابغھ نظامي یونان بود

بود، با ناوگان خود از شھري بھ شھر  لوساندروس، كھ در این ھنگام فرمانرواي مطلق ناحیھ اژه شده
دیگر میرفت، دموكراسیھا را برمیانداخت، و حكومتھاي اولیگارشي پیرو اسپارت را جایگزین آنھا 

  . میساخت

مردم آتن، با دلیري خاص خود، . ھاي آتن را مسدود ساخت چون بآساني بھ شھر پیرایئوس درآمد، راه
ما ذخیره خوراكشان در سھ ماه بھ پایان رسید، و كوي و برزن ا. در برابر این پیشامد پایداري كردند

لوساندروس براي صلح شرایطي پیشنھاد . از اجساد مردگان و مرداني كھ در حال نزع بودند، پر شد
وي میگفت كھ آتن را ویران نخواھد ساخت زیرا . كرد كھ معتدل و در عین حال سخت ناگوار مینمود

شرافتمندانھ بھ یونان خدمت كرده است و نیز مردم آنجا را بھ بردگي این شھر در روزگاران گذشتھ 
از میان برداشتھ شود، اولیگارشھاي تبعید شده )) دیوارھاي طویل((اما میخواست كھ . نخواھد گرفت

بھ آتن بازگردند، از كشتیھاي جنگي جز ھشت ناو آنچھ باقي مانده است بھ تصرف اسپارت درآید، و 
آتن نخست اعتراض كرد، و سپس تسلیم . در جنگھاي بعد مجدانھ پشتیبان اسپارت باشدآتن تعھد كند كھ 

  . شد

اولیگارشھاي تبعید شده بازگشتند و بھ یاري لوساندروس، و بھ رھبري كریتیاس و ترامنس، حكومت 
ي ))بوربونھا((این ). 404(تشكیل دادند )) سي نفري((را در دست گرفتند و براي آتن یك شوراي 

اموال تاجران دولتمند بسیار را مصادره كردند و آنان را ; اني از وقایع گذشتھ درسي نگرفتھ بودندیون
باراندازھاي بندرگاه پیرایئوس را، كھ یك ھزار تالنت ; بھ سوي قدرتھاي بیگانھ بود بھ یغما بردند

ھزار و پانصد تن از پنج ھزار تن از دموكراتھا را تبعید كردند و ; ارزش داشت، بھ سھ تالنت فروختند
و ; ھر یك از مردم آتن را كھ بھ علل سیاسي یا شخصي نمیپسندیدند، كشتند; آنان را بھ قتل رساندند

كریتیاس، كھ خود شاگرد سقراط بود، استاد را از . آزادي تعلیم، تجمع، و بیان را از میان برداشتند
ینكھ سقراط را با كارھاي خود موافق شوراي سي نفري، براي ا. بحث و جدل آزاد در مجامع منع كرد

آن چھار تن اطاعت . قلمداد كند، بھ او و چھار تن دیگر فرمان داد تا لئون دموكرات را گرفتار سازند
  . كردند، اما سقراط فرمان را نپذیرفت
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تعداد، و حتي . با افزایش جنایات و تبھكاریھاي اولیگارشھا، ھمھ گناھان دموكراسي از یادھا رفت
ل مادي كساني كھ از این وضع بھ ستوه آمده و در صدد قطع ریشھ این بیدادگریھا بودند، روز بھ وسای

ھنگامي كھ ھزار تن از دموكراتھاي مسلح، بھ سرداري تراسوبولوس، بھ . روز زیاده میگشت
پیرایئوس نزدیك شدند، شوراي سي نفري دریافت كھ جز ھواخواھان بسیار مقرب كس دیگري بھ 

  . رنخواھد خاستحمایتش ب

تراسوبولوس بھ آتن . كریتیاس سپاه اندكي گرد آورد و بھ جنگ رفت، اما شكست خورد و كشتھ شد
مجلس، بھ راھنمایي وي، نھایت اعتدال ). 403(درآمد و حكومت دموكراسي را دوباره برقرار ساخت 

نان اختیار داد كھ براي فقط چند تن از سران انقالب را بھ مرگ محكوم ساخت، و بھ آ: را بھ جا آورد
سایر كساني را كھ از اولیگارشھا حمایت كرده بودند مشمول عفو . نجات جان خود آتن را ترك كنند

و حتي یكصد تالنتي را كھ حكام اسپارتي بھ شوراي سي نفري وام داده بودند پس ; عمومي قرار داد
ت یك نسل از آن محروم بود بھ وي این روش انساني و مدبرانھ سرانجام آرامشي را كھ آتن مد. داد

  . بازگرداند

VII -  مرگ سقراط  

شگفت آنكھ دموكراسي بازگشتھ تنھا در حق حكیم سالخوردھاي ظلم كرد كھ ھفتاد سال از عمرش 
اما ھمان آنوتوس معروف كھ، چند . گذشتھ بود و ھیچ گونھ آسیبي از او بھ حكومت نمیتوانست رسید

حاورات خویش او را تحقیر كرده و، بھ قول خود او، فرزندش را بھ سال پیش از آن، سقراط در م
وي، در ھمان زمان، سقراط را بھ . كشیده بود، اكنون از رھبران حزب فاتح بھ شمار میرفت)) فساد((

در سپاه تراسوبولوس : لكن، بر روي ھم، از نیكي و فضیلت بھره داشت. انتقام خویش تھدید كرده بود
ان اولیگارشھایي را كھ سربازانش اسیر كرده بودند نجات داد، و در صدور فرمان دلیرانھ جنگید، ج

; شوراي سي نفري، در زمان قدرت خود، اموال وي را مصادره كرده بود. عفو عمومي دست داشت
و او در این ھنگام، بر ھیچ یك از كساني كھ داراییش را خریده بودند زیاني نزد، و ثروت خوش را 

ر تصرف آنان گذارد، لكن در حق سقراط ھیچ گونھ جوانمردي در آن روزگار كھ خود باز ھمچنان د
آتش . در تبعید بھ سر میبرد، فرزندش در آتن معاشر سقراط بوده، و عمر بھ میخوارگي میگذارده است

اگر گفتھ گزنوفون (كینھ آنوتوس از دانستن اینكھ سقراط فرمان شوراي سي نفري را اطاعت نكرده و 
در نظر او، سقراط بیش از ھر . كریتیاس را حاكمي جبار میشمرده است، فرو نمینشست) پذیریمرا ب

وي میگفت كھ سقراط در اساس اعتقادات . سوفسطایي دیگري در سیاست و اخالق تاثیر بد داشتھ است
را بھ  و با انتقادات پیدرپي، ایمان آتنیان; بنیان اخالقیات را ویران كرده; مذھبي خلل وارد ساختھ

كریتیاس، فرمانرواي خونخوار، از شاگردان او، و . تشكیالت دموكراسي سست گردانیده است
آلكیبیادس خائن و تبھكار دوست و معشوقش بوده، و خارمیدس، كھ سرداري سپاه كریتیاس را بر عھده 

میرفتھ  داشت و اندكي پیش از این در جنگ با دموكراسي كشتھ شد، از نخستین محبوبان وي بھ شمار
  . آنوتوس مصلحت را در آن میدید كھ سقراط از آتن بیرون رانده شود، یا ھالك گردد .است

وي بھ معتقدات عمومي ((، آنوتوس، ملتوس، و لوكون سقراط را متھم ساختھ، گفتند كھ 399در سال 
اھانت میورزد و گناھكار است، زیرا خدایاني را كھ دولت پذیرفتھ است نمیشناسد و در عوض از 

سخن میگوید، و نیز گناه دیگر او تباه كردن جوانان ) فرشتگان سقراطي(موجوداتي پلید و شیطاني 
محاكمھ در دادگاه عمومي صورت گرفت، و تقریبا پانصد تن از شارمندان آتن، اغلب عامي و  )).است

ھیچ وسیلھاي در دست نیست تا بدانیم كھ افالطون و گزنوفون دفاع . تعلیم نیافتھ، در آنجا حاضر بودند
دادگاه حضور  اما میدانیم كھ افالطون در. سقراط را با چھ اندازه دقت و درستي گزارش دادھاند
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سقراط نقل میكند، از بسیاري جھات، با روایت گزنوفون موافق و )) دفاع((داشتھ، و شرحي كھ از 
افالطون گوید كھ سقراط بھ تاكید از اعتقاد خود بھ خدایان دولتي سخن گفت، و حتي . مطابق است

عتقادي ندارم، و دوباره شما نخست گفتید كھ من بھ خدایان ا. ((الوھیت ماه و خورشید را نیز پذیرفت
  . ... گفتید كھ نیمخدایان را میپرستم

سپس با .)) بر این وجھ، ممكن است كھ شما بھ وجود استر قایل شوید و وجود اسب و خر را انكار كنید
دیرگاھي است كھ مردم بسیار بر من تھمتھاي : اندوه تمام از تاثیر ھجوھاي آریستوفان سخن میگوید

من از این مردم بیشتر بیم . ھاست كھ ھمچنان در حق من سخنان نادرست میگویندسال; ناروا زدھاند
اینان میگفتند كھ مردي بھ نام . زیرا كھ اینان شما را تسخیر میكرد... دارم تا از آنوتوس و یارانش،

سقراط پیدا شده است كھ بسیار فرزانھ است، درباره آسمانھاي باالي سر و زمین زیرپا اندیشھ و 
. بیم من بیشتر از این گروه است. میكند، و باطل را حق و خطا را صواب جلوه گر میسازد تفحص

ھاي آنان را میشنوند،  زیرا كھ این خبر را این گونھ كسان كھ در ھمھ جا میپراكنند، و مردمي كھ گفتھ
یارند، و این دشمنان بس. سخت در این گمانند كھ ارباب این گونھ تفحصات خدایان را باور نمیدارند

اینان زماني مذمت مرا آغاز كردند كھ شما سخت . دیرگاھي است كھ مرا آماج تیر بھتان ساختھاند
بي شك، چون كسي نبود كھ پاسخي گوید، ھر ; تاثیرپذیر، یعني كودك، یا شاید در عنفوان جواني بودید

  . چھ میگفتند پذیرفتھ میشد

نمیشناسم و نامشان را نمیتوانم گفت، جز یكي، كھ  اما تاسف در این است كھ من ھیچ یك از آنان را
كیفیت این اتھام چنان است كھ گفتم، و شما خود آن را در كمدي . ... شاعر كمدي نویس است

  . آریستوفان دیدھاید

سقراط مدعي است كھ رسالت االھي دارد تا خوب و ساده زیستن را بھ مردم بیاموزد، و ھیچ تھدیدي 
  . نیت باز نمیدارداو را از اجراي این 

اي مردم آتن، در آن ھنگام كھ سرداران منتخب شما در جنگھاي پوتیدایا و آمفیپولیس و دلیوم 
. فرمانرواي من بودند، چون دیگران، رویاروي مرگ، از جایگاھي كھ برایم معین شده بود دور نگشتم

م و در اندرون خود و دیگران اكنون كھ بھ گمان خویش از جانب خدایان رسالت یافتھام تا فیلسوف باش
... بھ كاوش پردازم، اگر از بیم مرگ، وظیفھ خویش را رھا سازم، آیا كردارم شگفتانگیز نخواھد بود

ھا نباشي و بھ  اي سقراط، این بار تو را بخشودم، بھ شرط آنكھ دیگر در این اندیشھ: اگر شما بگویید
اي مردم آتن، شما را دوست دارم و بزرگ : گفتمن در پاسخ خواھم ... این گونھ تفحصھا نپردازي،

تا جان و نیرو در كالبد دارم، ; میشمارم، اما مرا اطاعت خدا واجبتر است تا پذیرفتن خواست شما
و بھ ھركس برسم، بھ شیوه خود، ; ھرگز از تعلیم فلسفھ و ممارست بدان دست نخواھم برداشت

گفت كھاي دوست من، تو كھ شارمند شھر  اندرزش خواھم داد و مجابش خواھم ساخت و خواھم
بزرگ و توانا و ھوشیار آتني، چرا اینھمھ میكوشي كھ ثروت و افتخار و شھرت بھ دست آري، و ھیچ 
بر سر آن نیستي حكمت بیاموزي و حقیقت را بشناسي از این روي، اي مردم آتن، بھ شما میگویم كھ 

اه شمارید و آزاد كنید، و چھ نكنید، من ھرگز از راه زیرا چھ مرا بیگن. چنان كنید كھ آنوتوس میگوید
  . خویش باز نمیگردم، حتي اگر صد بار كشتھ شوم

چنین بھ نظر میرسد كھ در اینجا داوران سخن او را بریده و از آنچھ در نظرشان گستاخي بوده است 
  : بازش داشتھاند، اما وي با غروري بیشتر بھ گفتار خود ادامھ میدھد
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زیرا اگر مرا ; ما بگویم كھ اگر كسي چون مرا بكشید، بھ خود زیان بیشتر زدھاید تا بھ منباید بھ ش
در اینجا اگر تشبیھي مضحك و سخیف بھ . ھالك گردانید، كس دیگري چون من بآساني نتوانید یافت

من چون خرمگسي ھستم كھ از جانب خدا بھ دولت داده شدھام، و : كار برم، بر من خرده مگیرید
ت ھمچون اسبي است بزرگ و نجیب، كھ سنگیني جثھ از تند رفتن بازش داشتھ، و باید مھمیزي او دول

و چون شما نمیتوانید بآساني كسي چون من بیابید، اكثریت ناچیزي كھ . ... را بھ جنبش حیات برانگیزد
د اندكي اگر در مدافعات خو. فقط شصت راي با اقلیت تفاوت داشت، سقراط را بھ مرگ محكوم ساخت

در . آشتي طلب میبود، شاید تبرئھ میشد و میتوانست بھ جاي مرگ بھ عقوبت دیگري محكوم شود
اما سپس، بر اثر درخواست افالطون و دوستان دیگر خود، و ; آغاز، حتي این امتیاز را نیز نمیپذیرفت

بار دیگر . زدبپردا) دالر 3000(با ضمانت این جمع، قبول كرد كھ جرمانھاي بھ مبلغ سي مسینا 
  . داوران راي دادند، و این بار سقراط با ھشتاد راي بیش از آراي پیشین محكوم شد

اگر گفتھ افالطون (كریتون و یاران دیگر . ھنوز براي سقراط فرصت باقي بود كھ از زندان بگریزد
د كھ كار بدینجا شاید آنوتوس نیز امیدوار بو; رشوه دادند و راه فرار او را باز كردند) را قبول كنیم

وي احساس میكرد كھ چند سالي بیشتر زنده . اما سقراط خود تا آخرین لحظھ در زندان بماند. بینجامد
فقط باید از پررنجترین سالھاي عمر خویش، یعني از آن دوران كھ ھمھ كس قواي ((نخواھد بود، و 

بھ جاي آنكھ پیشنھاد كریتون  وي)). فكري و ذھني خود را در حال نقصان و زوال میبیند، چشم بپوشد
خود آن را مورد ) دیالكتیكي(را قبول كند، از لحاظ علم اخالق بھ سنجیدن آن پرداخت و بھ شیوه جدلي 

در مدت یك ماھي كھ وي پس از محاكمھ و قبل از . بحث قرار داد، و بازي منطق را بھ نھایت رساند
و چنین بھ نظر میرسد ; روز بھ دیدارش میرفتندقتل در زندان بھ سر میبرد، شاگردان و پیروانش ھر 

از قراري كھ افالطون ذكر میكند، سقراط . كھ تا آخرین دم بآرامي با آنان سرگرم سخن گفتن بوده است
اي فایدو گمان میكنم كھ فردا این : ((با سر و زلف فایدو جوان بازي میكرده و بھ وي میگفتھ است

كسانتیپھ خردسالترین كودك خویش را در آغوش گرفتھ و . اريدر سوگو)) گیسوان زیبا بریده شوند
. سقراط دلداریش داده بھ كریتون گفت كھ وي را باز بھ خانھاش برساند. اشكریزان بھ نزد شوي آمد

: سقراط در پاسخ گفت.)) اي سقراط، تو را بناحق میكشند: ((یكي از شاگردان دلبستھ و پرشور گفت
دیودوروس گوید كھ پس از مرگ سقراط مردم آتن از عمل خویش )) ندپس میخواستي مرا بحق بكش((

سویداس روایت میكند كھ ملتوس را . پشیمان شدند و كساني را كھ بھ وي تھمت زده بودند نابود ساختند
كساني كھ سقراط را متھم ساختھ : اما پلوتارك داستان را بھ نحو دیگر نقل میكند. آتنیان سنگسار كردند

ن مغضوب مردم شدند كھ ھیچ شارمندي آتش آنان را بر نمیافروخت، بھ پرسشھاشان پاسخ بودند، چنا
چنان شد كھ این گروه، از شدت ; نمیگفت، و بھ آبي كھ آنان خود را در آن شستھ بودند دست نمیزد

دیوجانس الئرتیوس چنین آورده است كھ ملتوس بھ قتل . نومیدي، سرانجام خود را بھ دار آویختند
ما ھیچ بر درستي این . و آتن بھ یادبود سقراط تندیس وي را از برنز ساخت; آنوتوس تبعید شد; رسید

   .نداریمروایتھا یقین 

قساوتھایي كھ در . دآتن از جسم و روح فرسوده گشتھ بو. با مرگ سقراط عصر طالیي بھ آخر رسید
ملوس بھ كار رفت، حكم ظالمانھاي كھ درباره موتیلنھ صادر شد، اعدام سرداران آرگینوساي، و قربان 

كردن سقراط بر محراب دیني كھ در حال نزع بود، ھمھ، از تباھي اخالقیي سرچشمھ میگرفت كھ بر 
. تشكیالت آتن بیسامان شده بودھمھ نظامھا و . اثر جنگھاي مداوم و مصایب جانكاه پدید آمده بود

لشكركشیھاي اسپارت خاك آتیك را ضایع كرده و درختان زیتون را سوختھ بود، بحریھ آتن نابود شده، 
مالیات ; خزانھ دولت چیزي نداشت; تسلط بر منابع غذا از دست رفتھ، و تجارت رو بھ تباھي نھاده بود

زیان و . دو سوم شارمندان ھالك شده بودندو ; سنگین ثروتھاي خصوصي را بھ نیستي كشیده بود
آسیبي كھ از لشكركشیھاي ایران بھ آتن وارد شد، با گزندي كھ از جنگھاي پلوپونزي بر حیات و 
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یونان، پس از جنگھاي ساالمیس و پالتایا، سخت فقیر و درمانده، اما . ثروت آن رسید قابل قیاس نبود
اما روح آتن . ھنگام، یونان باز دچار فقر شده بود در این. از فخر و غرور و شھامت سرشار گشت

  . چنان زخم ژرفي برداشتھ بود كھ دیگر امید بھبود آن نمیرفت

; یكي بازگشت دموكراسي، بھ زعامت مرداني دادگر و معتدل: دو چیز آتن را از سقوط باز میداشت
نر و ادبي پدید آورده دیگري آگاھي وي بر اینكھ در شصت سال گذشتھ، حتي در زمان جنگ، چنان ھ

آناكساگوراس تبعید گشتھ، و سقراط . كھ در ھیچ دوراني از تاریخ بشر نظیر آن بھ وجود نیامده است
اما قدرت و تحركي كھ ایشان بھ فلسفھ داده بودند موجب شد كھ از آن پس اندیشھ . بھ قتل رسیده بود

ھا و نظراتي كھ پیش از این  اندیشھ. سدیوناني در آتن تمركز یابد و در آنجا بھ دوره عظمت خود بر
دوران ھنوز شكل معین و قطعي پیدا نكرده بودند، در این زمان رو بھ كمال نھاده، بھ صورت 

سیستمھاي فلسفي بزرگي درآمدند كھ، در طي اعصار بعد، انگیزه نھضتھا و تحوالت فكري اروپا 
امنظم و بي ترتیب بھ دست سوفسطاییان نیز، در ھمین روزگار، تعلیمات عالي كھ بر وجھي ن; شدند

ھا بودند  ھمین دانشگاه. ھاي تاریخ سپرد دوره گرد صورت میگرفت، جاي خود را بھ نخستین دانشگاه
. ساختند)) مكتب سرزمین یونان((كھ، چنانكھ توسیدید قبل از دوران كمال آنھا گفتھ بود، آتن را 

اره تباه نساختھ بود، و قرنھا بعد از این دوران، خونریزیھا و آشوبھاي جنگ، سنتھاي ھنري را یكب
مھندسان و مجسمھ سازان یوناني، در سراسر ناحیھ مدیترانھ، بھ ساختن و پرداختن عمارتھا و كاخھا 

آتن از میان یاس و حرمان شكست، باز مردوار قد برافراشت و ثروت و فرھنگ و . اشتغال داشتند
  . رثمر بودخزان عمرش پ: قدرت تازه بھ دست آورد
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