
:  360 -  399م  م جدول گاھشماري كتاب چھارم ق ق 322 - 399كتاب چھارم انحطاط تمدن یونان 
آریستیپوس كورنھاي و :  396جنگ بین سیراكوز و كارتاژ :  397سلطنت آگسیالئوس در اسپارت 

. آتن دیوارھاي طویل را دوباره بنا میكند:  395آنتیستنس آتني، فیلسوف 

افالطون رسالھ دفع، گزنوفون ممورابیلیا، و آریستوفان : 393جنگ كورنیا و كنیدوس :  394
  . اكلسیازوساي را مینویسد

  . دیونوسیوس جنوب ایتالیا را بھ اطاعت وادار میسازد:  387 -  391

  . ایسوكراتس مدرسھ خود را افتتاح میكند:  391

  . اواگوراس قبرس را ھلنیستي میكند:  390

افالطون با آرخوتاس تاراسي ریاضیدان و دیونوسیوس اول ; ))صلح شاه((صلح آنتالسیداس یا :  387
  . مالقات میكند

:  380تصرف كادمیا در تب توسط اسپارتیھا :  383تاسیس آكادمي بھ وسیلھ افالطون :  386
  . پلوپیداس و ملون تب را آزاد میكنند:  379پانگوریكوس ایسوكراتس 

دیوگنس سینوپي، فیلسوف :  372تئاپتتوس، ریاضیدان :  375مپراطوري دوم آتن ا:  354 -  378
  . اپامینونداس در لئوكترا پیروز میشود:  371

دیونوسیوس :  357 - 367و ائودوكسوس كنیدوسي، منجم ; دیوكلس ائوبویایي، جنین شناس:  370
  . وسیوس دوم میرودافالطون بھ مالقات دیون:  367اصالحات دیون ; دوم، جبار سیراكوز

  . اپامینونداس در مانتینئا پیروز میشود و میمیرد:  362

; پراكسیتلس آتني و سكوپاس پاروسي، مجسمھ ساز:  360دیدار سوم افالطون از سیراكوز :  361
 -  357فیلیپ دوم، نایب السلطنھ مقدونیھ :  359افوروس كومي وتئوپومپوس خیوسي، تاریخنویس 

دومین جنگ :  346 -  356تبعید دیونوسیوس دوم :  346 -  357و مقدونیھ  جنگ بین آتن:  346
:  355در باب صلح ایسوكراتس ; آتش زدن دومین معبد افسوس; تولد اسكندر كبیر:  356مقدس 

:  351م  موسولئوم در ھالیكار ناسوس ق:  349 - 353كشتن دیون :  354آریوپاگیتیكوس ایسوكراتس 
:  348اولونتیاك اول و دوم دموستن ; فیلیپ بھ اولونتوس حملھ میبرد:  349فیلیپیكوس اول دموستن 

  . سپئوسیپوس در آكادمي جانشین افالطون میشود; ھراكلیدس پونتوسي، منجم

; تیمولئون سیراكوز را آزاد میسازد:  344در باب صلح دموستن، نامھ بھ فیلیپ ایسوكراتس :  346
ارسطو بھ اسكندر درس :  338 - 342ھ و تبرئھ شدن آیسخینس محاكم:  343فیلیپیكوس دوم دموستن 

  . میدھد

  . تیمولئون كارتاژیھا را شكست میدھد:  340
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بر تخت ; كشتھ شدن فیلیپ:  336مرگ ایسوكراتس ; فیلیپ آتنیھا را در خایرونیا شكست میدھد:  338
بھ ایران را شروع  اسكندر تب را آتش میزند و لشكركشي:  335نشستن اسكندر و داریوش سوم 

  . میكند

جنگ ایسوس :  333یادبود لوسیكراتس ; جنگ گرانیكوس; ارسطو لوكیون را افتتاح میكند:  334
; )آربال(جنگ گوگمل :  331بناي اسكندریھ ; تسلیم شدن اورشلیم; محاصره و فتح صور:  332

علیھ ; جسمھ سازلوسپیوس آرگوسي، م; آپلس سیكوئوني، نقاش:  330اسكندر در بابل و شوش 
مرگ :  327ھجوم اسكندر بھ آسیاي میانھ :  328 -  329در باب تاج دموستن ; كتسیفون آیسخینس

:  323تبعید دموستن : 324سفر نئارخوس :  325اسكندر در ھند :  325 - 327كلیتوس و كالیستنس 

  فصل نوزدھم مرگ ارسطو، دموستن و دیوجانس :  322جنگ المیاني ; مرگ اسكندر

  

  فیلیپ

I  - امپراطوري اسپارت  

اكنون اسپارت بود كھ مدت زماني سیادت دریایي یونان را بھ دست آورد و با پیروزي خود، كھ غرور 
اسپارت بھ شھرھایي كھ . آن را بھ حضیض ذلت كشاند، بر دفتر تاریخ فصل غمانگیز دیگري افزود

رابر با روزگاري تحت تسلط آتن بودند، وعده آزادي داده بود، ولي اكنون بھ جاي آن ساالنھ باجي ب
بر آنھا تحمیل كرد، و در ھر یك از آنھا حكومتي آریستوكراتیك، بھ ) میلیون دالر 6(ھزار تالنت 

این . ریاست یك نفر حاكم الكدایموني، بھ وجود آورد كھ یك پادگان اسپارتي آن را حمایت میكرد
بھ ظلم و فساد  دوردست مسئول بودند، چنان) افورھا(حكومتھا، كھ فقط در برابر ناظران سلطنتي 

دست آلودند كھ در اندك زماني امپراطوري جدید بیش از امپراطوري كھن مورد نفرت مردم قرار 
  . گرفت

در خود اسپارت، سیل پول و ھدایاي شھرھاي اسیر و متنفذان چاپلوس نیروھاي داخلي را، كھ از 
قھ حاكمھ كمكم چنین آموختھ بود تا آغاز قرن چھارم، طب. مدتھا پیش بھ فساد گراییده بودند، تقویت كرد

حتي افورھا، جز براي ; كھ در جوار زندگي ساده مردم خود بھ خلوت زندگي پرتجملي در پیش گیرد
قسمت زیادي از زمینھا، بھ وراثت یا . حفظ ظاھر، از رعایت انضباط لوكورگوسي دست كشیده بودند

، خانمھاي اسپارتي، كھ از نگاھداري و بھ صورت مھریھ، بھ دست زنان افتاده بود، و از این رھگذر
تربیت فرزندان ذكور معاف بودند، چنان فراغتي در زندگي پیدا كرده، و نسبت بھ موازین اخالقي 

تقسیم مكرر بعضي امالك بسیاري از . چندان سھل انگار شده بودند كھ ھیچ شایستھ نامشان نبود
قادر نبودند سھم خود را بھ خزانھ عمومي بپردازند، ھا را سخت بھ فقر كشانده بود، تا آنجا كھ  خانواده

حال آنكھ ثروتھاي بزرگ، از طریق ازدواجھاي . و در نتیجھ حقوق شارمندي خود را از دست میدادند
: ارسطو مینویسد .برمیانگیختدرون خانوادگي و توارث، چنان در دست بقایاي كھ خشم فراوان 

برخي از اسپارتیھا زمینھا و امالك وسیعي دارند، پارھاي دیگر ھیچ ندارند، ھمھ زمینھا در دست ((
طبقھ متوسط محروم از حق راي دادن، پسر پریویكوي محروم و ھیلوتس .)) عدھاي معدود است
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ادند سخت ناآرام و كینھتوز، كھ نمیگذاشتند حكومت آزرده و خشمگین جماعتي را تشكیل مید) اسیران(
  . فرصت و فراغتي كافي براي عملیات نظامي خارجي، كھ الزمھ حكومت امپراطوري بود، داشتھ باشد

، كوروش 401در سال . در این زمان، جنگھاي داخلي ایرانیان در سرنوشت یونانیان تاثیر میكرد
ز اسپارت كمك طلبید، و ارتشي از ھزاران یوناني، و كوچك بر برادر خود اردشیر دوم شورید، ا

دو برادر در . سربازان داوطلب، كھ بعد از اتمام ناگھاني جنگ پلوپونزي بیكار مانده بودند، بسیج كرد
در این جنگ، كوروش مغلوب شد و بھ قتل . كوناكسا، در ملتقاي رودھاي دجلھ و فرات، بھ ھم رسیدند

دوازده ھزار نفري یوناني كھ در اثر سرعت انتقال و تیزپایي توانست  ارتش او، جز یك لشكر; رسید
این یونانیان، كھ لشكریان . از معركھ جان بھ در برد و خود را بھ داخل بابل برساند، نابود یا اسیر شد

شاه بھ دنبالشان بودند، بھ روش دموكراتیك ابتدایي خود، سھ سردار برگزیدند تا آنھا را بسالمت بھ 
بین این سھ فرمانده گزنوفون، شاگرد سابق سقراط، را باید نام برد كھ اكنون سرباز . برسانندوطن 

جواني در پي سرنوشت خود بود، و قسمتش این بود كھ خاطرھاش با كتاب آناباز كھ در آن، با سبكي 
دستان و را در امتداد دجلھ و از فراز كوھستانھاي كر)) عقب نشیني ده ھزار نفر((روان و دلنشین، 

این داستان شرح یكي از پرماجراترین وقایع تاریخ . ارمنستان تا دریاي سرخ شرح میدھد باقي بماند
زیرا پاي پیاده، ھمھ روزه . شھامت خستگیناپذیر این یونانیان انسان را غرق شگفتي میكند. بشر است

ابانھاي سوزان و بیآذوقھ، بھ مدت پنج ماه، سھ ھزار كیلومتر مسافت را در سرزمین دشمن، از میان بی
ھاي كوھستاني برفپوش، نبردكنان گذشتند و در تمام راه، از پیش و پس، گرفتار حملھ  و از فراز راه

ھاي چریك، و مردم محلي دشمني بودند كھ براي نابود كردن یا گمراه نمودن  سربازان دشمن، دستھ
ھنگام خواندن این داستان . ن میبستآنھا بھ ھر حیلھاي متوسل میشد و راه پیشرفت را بھ رویشا

شورانگیز، كھ در زمان جواني اجبار بھ ترجمھ آن را برایمان مالالنگیز میساخت، پي میبریم كھ 
اساسیترین سالح ھر قشون آذوقھ است، و مھارت فرماندھان نھ تنھا در رسیدن بھ پیروزي، بلكھ در 

جود اینكھ تعداد جنگھا از شمار روزھا كمتر با و. یافتن و تامین كردن خوراك و وسایل افراد است
سرانجام، آخرین . نبود، بیشتر این یونانیان از گرما و سرما و گرسنگي جان سپردند، نھ از جنگ

  . سر از پا نمیشناختند 8600بقایاي آنھا، یعني 

نیدند، وقتي گزنوفون و عقبداران آن را ش. ھا رسید، فریادي برخاست چون پیشاھنگ سپاه بھ قلھ كوه
زیرا دشمن نیز از عقب در تعاقب ایشان . پنداشتند كھ دشمنان دیگري از سمت جلو حملھ ور شدھاند

: پس بھ جلو شتافتند كھ یاران را مدد رسانند و در یك لحظھ شنیدند كھ سربازان فریاد میكردند. ... بود
ر بھ دویدن نھادند و آنگاه ھمھ عقبداران س. و خبر خوش را منتشر میساختند!)) دریا! دریا((

و چون ھمھ بھ قلھ رسیدند سربازان و فرماندھان و افسران ... چھارپایان نیز در جلوي آنھا میتاختند
   .یكدیگر را در آغوش گرفتند و از شادي میگریستند

اكنون بسالمت جستھ، و میتوانستند، بدون . زیرا این دریاي یونان، و طرابوزان نیز شھري یوناني بود
خبر این توفیق عظیم در یونان كھن . وحشت از اینكھ در دل شب گرفتار شبیخون شوند، بیارامند

زیده از انعكاس غرورآمیزي یافت و فیلیپ را در دو نسل بعد بھ این اعتقاد واداشت كھ سپاھي ور
بدین ترتیب، گزنوفون، . یونانیان میتواند یك ارتش ایراني را كھ چندین برابر بزرگتر باشد شكست دھد

  . بیآنكھ خود بداند، راه را براي اسكندر گشود

. بھ پادشاھي اسپارت رسید، احساس كرده بود 399شاید قبال این معنا را آگسیالئوس، كھ در سال 
ارند تا از كمكي كھ اسپارت بھ كوروش كرده بود غمض عین كند، اما جنگ ممكن بود كھ ایران را واد

الجرم با نیرویي اندك بھ راه ; با ایرانیھا، از نظر این پادشاه تواناي اسپارتي، ماجرایي بود بسیار جالب
چون اردشیر دوم فھمید كھ آگسیالئوس سپاھیان  .سازدافتاد تا آسیاي یونان را از سلطھ ایران رھا 
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ایراني را كھ براي مقابلھ با او فرستاده میشوند آسان در ھم میشكند، فرستادگاني با طالي فراوان بھ 
نتیجھ  این كوشش بآساني. آتن و تب روانھ كرد تا با رشوه آن شھرھا را علیھ اسپارت بھ جنگ وادارد

آگسیالئوس ناچار بھ . داد و، پس از نھ سال صلح، دوباره آتش جنگ میان آتن و اسپارت شعلھ ور شد
بازگشت از آسیا شد تا با قشون مخلوط آتني و تبي در كورونیا مصاف دھد و فتح ناچیزي نصیبش 

وي دریایي اسپارت اما، در ھمان ماه، نیروي متحد دریاي ایران و آتن، بھ فرماندھي كونون، نیر. شود
آتن قرین . را در نزدیكي كنیدوس منھدم ساخت، و بدین ترتیب سلطھ دریایي كوتاه اسپارت پایان یافت

. خود كرد)) دیوارھاي طویل((شادي گشت و، با پولي كھ از ایران دریافت داشت، ھمت بھ تعمیر 
دربار شاھنشاه فرستاد و پیشنھاد نام بھ ) آنتالكیداس(اسپارت، براي دفاع از خود، سفیري آنتالسیداس 

كرد كھ حاضر است تمام شھرھاي یوناني آسیا را بھ ایران برگرداند، بھ شرط اینكھ ایران صلحي در 
شاه شاھان این پیشنھاد را پذیرفت و فورا . یونان برقرار سازد كھ منافع اسپارت را نیز تامین كند

اي متنازع را واداشت كھ در شھر ساردیس كمكھاي خود را بھ آتن و تب قطع كرد و تمام طرفھ
شھرھاي لمنوس، ایمبروس، و سكوروس بھ آتن واگذار شد، و بھ ایاالت مھم ). م ق 387(صلح كنند ((

لكن تمام شھرھاي یوناني آسیا، من جملھ قبرس، جزو مستملكات . یوناني خودمختاري عطا گردید
اینكھ این صلح خفت آورترین واقعھ تاریخ یونان آتن با اعتراض و با علم بھ . شاھنشاه اعالم گردید

در یك نسل، ثمرات پیروزي ماراتون بھ یغما رفت و، گرچھ شھرھاي . است، قرارداد را امضا كرد
تمام یونانیان اسپارت را . داخلي یونان در ظاھر آزادي داشتند، قدرت ایران آنھا را در خود فرو برد

  . ار ملتي بودند كھ آن را نابود سازدخائن میدانستند و با اشتیاق در انتظ

II - اپامینونداس  

صلح ((گویي براي اینكھ احساسات ضد اسپارتي مردم یونان تشدید شود، اسپارت ماموریت یافت كھ 
اسپارت، براي تضعیف تب، اتحادیھ بئوسیایي را متھم . را تفسیر و در ایاالت یونان اجرا كند)) شاه

با این عذر، ارتش . ن صلح را نقض كرده، و میبایستي منحل شودكرد كھ ماده خودمختاري پیما
اسپارت در شھرھاي بئوسي حكومتھایي از متنفذین طرفدار اسپارت برقرار كرد كھ تعدادي از آنھا 

چون تب اعتراض كرد، یك ارتش الكدایموني پایتخت . مستقیما تحت حمایت پادگانھاي اسپارتي بودند
. ر كرد و حكومتي از متنفذیني كھ تابع اسپارت بودند در آنجا بھ وجود آوردآنجا یعني كادمیا را تسخی

پلوپیداس و شش تن از دوستانش . این بحران، كشور تب را بھ قھرمانیھاي شگفت آوري برانگیخت
اتحادیھ تب دوباره . چھار دیكتاتور طرفدار اسپارت را مقتول كرده، آزادي تب را بھ دست آوردند

پلوپیداس دوست و مشوق خود اپامینونداس را بھ كمك . یداس بھ رھبري آن انتخاب شدبرقرار، و پلوپ
خویش خواند، و وي ارتش تب را تربیت كرد و بھ اسپارت شتافت و آن كشور را بھ وضع منزوي 

  . سابق خود بازگرداند

ھ دندان اژدھایي این خانواده افتخار میكرد كھ نسلش ب. اپامینونداس از خانوادھاي شریف ولي فقیر بود
مرد ساكتي بود كھ دربارھاش میگفتند كم  .بودمیرسد كھ كادموس ھزار سال پیش در خاك دفن كرده 

فروتني، صداقت و گوشھگیري و خویشتنداریش در عمل وي . حرفتر و پردانشتر از او كسي نیست
این . را، با وجود انضباط نظامیي كھ بر اھالي تب تحمیل میكرد، در چشم ھمگان عزیز ساختھ بود

ي نمیتواند روح و عادات نظامي را بكلي از مرد جنگ را دوست نمیداشت، ولي معتقد بود كھ ھیچ ملت
ھر بار كھ بھ رھبري انتخاب میشد مردم را برحذر میداشت . دست بدھد و آزادي خویش را حفظ كند

ھمینكھ مرا بھ رھبري ارتش انتخاب كنید مجبور میشوید در قشون من . یك بار دیگر بیندیشید: ((كھ
یونانیان ((بھ سربازان استواري مبدل گشتند و حتي در زیر فرمان او، تبیھاي سست .)) خدمت كنید
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سیصد نفري )) ھاي مقدس دستھ((، كھ تعدادشان در شھر زیاد بود، توسط پلوپیداس در ))عاشق پیشھ
  . متشكل شدند، و ھر یك پیمان بستند كھ، ھنگام نبرد، تا مرگ در كنار یاران خود ایستادگي كنند

سرباز بھ سركردگي كلئومبروتوس شاه، بھ بئوسي ھجوم  وقتي ارتش اسپارت، مركب از ده ھزار
كرد، اپامینونداس در لئوكترا، نزدیك پالتایا، با قشون شش ھزار نفریش چنان شكستي بھ آنھا داد كھ 

او نخستین یونانیي بود كھ تاكتیك جنگي . تاریخ سیاسي یونان و روش جنگي اروپا را دگرگون ساخت
وي بھترین سربازان جنگنده . ت غیرمترقبھ را در جنگ بھ حساب آوردرا بدقت مطالعھ كرد و اتفاقا

خود را براي ھجوم در یك جناح متمركز میساخت و دیگران را بھ دفاع وامیداشت، و بھ این طریق 
. دشمن را، كھ از مركز در حال حملھ و پیشرفت بود، از طرف چپ مورد حملھ قرار میداد و میپراكند

ا، اپامینونداس و پلوپیداس بھ پلوپونز ھجوم بردند، مسینا را از سلطھ صد سالھ بعد از پیروزي لئوكتر
. اسپارتھا آزاد ساختند، و شھر مگالوپولیس را بنا كردند كھ بھ صورت پایگاه تمام آركادیاییھا درآمد

ر اسپارت دیگ. ارتش تب حتي بھ الكونیا نیز وارد شد، و چنین واقعھاي از صد سال پیش سابقھ نداشت
  . ھرگز از زیربار صدمات این مصاف كمر راست نكرد

اسپارت نمیتوانست حتي صدمات یك شكست را متحمل شود، و بھ واسطھ كمي : ((ارسطو میگوید
اپامینونداس، كھ بھ . زمستان كھ نزدیك شد، تبیھا بھ بئوسي عقب نشستند.)) تعداد اتباعش ساقط شد

ه بود، رویاي آن را در سر میپروراند كھ، بھ جاي وحدتي كھ شیوه یونانیھا بھ خیال بلندپروازي افتاد
ھایش او را بھ  برنامھ. روزگاري آتن و اسپارت بھ یونان داده بودند، امپراطوري تب را بنیان نھد

ارتشھاي متھاجم، . اسپارت كھ بھ فكر جبران گذشتھ افتاده بود با آتن دست اتفاق داد; جنگ با آتن كشاند
اپامینونداس پیروز شد، ولي در صحنھ جنگ بھ دست . ینئا با یكدیگر رو بھ رو شدند، در مانت362در 

تفوق كوتاه مدت تب موجد سرافرازي پایداري براي یونان . گرولوس، فرزند گزنوفون، بھ قتل رسید
درست است كھ یونان را از سلطھ استبداد اسپارت رھا ساخت، اما نتوانست خارج از مرزھاي . نشد

دت استواري بھ وجود آورد، و نزاعھا و كشمكشھایي كھ پدید آمد دولت شھرھاي یونان را بئوسي وح
  . تضعیف و گرفتار اغتشاش كرد، تا اینكھ فیلیپ از شمال بھ آنھا حملھ آورد

III  - امپراطوري دوم آتن آتن  

یروي دریایي با تجدید بناي دیوارھاي مستحكم و ن. یك بار دیگر كوشید تا چنین وحدتي بھ وجود آورد
و تثبیت پول و تاسیسات كھن مالي و بازرگاني بتدریج تسلط اقتصادي خویش را دوباره در دریاي اژه 

اتباع و متحدان قبلي آن، در اثر جنگھاي پنجاھسالھ گذشتھ، آموختھ بودند كھ نیازمند . بھ دست آورد
، دوباره 378در سال . تامن كندثبات و امنیتي ھستند بزرگتر و وسیعتر از آنچھ اقتدار فرد بتواند 

، آتن بار دیگر بزرگترین نیروي 370تا سال . اكثریت آنھا زیر لواي پیشوایي آتن گرد ھم آمدند
  . مدیترانھ خاوري شد

خاك آتیك ھرگز مساعد كشت نبود، و فقط كار و . صنعت و بازرگاني اكنون مایھ حیات اقتصادیش بود
اما اسپارتیھا . درخت زیتون و مو آن را حاصلخیز كرده بودزحمت مداوم كشاورزان آن در پرورش 

ھمین را ھم نابود كردند، و كمتر دھقاني حاضر بود كھ ربع قرن دیگر صبر كند تا باغستانھاي مو و 
اغلب كشاورزان قبل از جنگ مرده، و آنھا كھ جان سالم بھ در برده بودند، . زیتون دوباره بار آورد

رگشتن بھ امالك خود سرباز زده، آنھا را با قیمتھاي بسیار ارزان بھ مالكان سرخورده و مایوس، از ب
بدین ترتیب و از طریق بھ . شھرنشیني كھ استطاعت سرمایھگذاریھاي دراز مدت داشتند میفروختند

عھده گرفتن قرضھاي دھقانان، مالكیت زمینھاي آتیك بھ دست تنھا چند خانواده افتاد كھ امالك بزرگ 
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ھاي  معدنھاي الئوریون دوباره گشوده شد، فلكزده. ود را غالبا توسط غالمان كشت میكردندو وسیع خ
ھاي زیرزمین روانھ گشتند، و ثروتھاي جدیدي از سنگ نقره و خون انسان بھ  دیگري بھ سوي حفره

گزنوفون نقشھ ماھرانھاي پیشنھاد كرد كھ آتن بھ كمك آن میتوانست . جیب مالكان سرازیر شد
. ھاي خود را، از راه خرید ده ھزار غالم و اجاره دادن آنھا بھ مقاطعھ كاران الئوریون، بینبارد خزانھ

نقره چنان فراوان از معدنھا استخراج میشد كھ عرضھ این فلز گرانبھا در بازار بر تولید متاعھاي 
بر دوش فقرا  دیگر فزوني گرفت، و در نتیجھ قیمت از دستمزد باالتر رفت و بار این تغییر بیشتر

  . سنگیني كرد

ھاي سفالپزي كرامیكوس از تمام دنیاي اژه سفارش  كانھاي سنگ پنتلیكوس و كوره. صنعت شكوفا شد
ھاي كوچك، و فروش آنھا  از راه خرید ارزان كارھاي دستي خانگي و مصنوعات كارخانھ. میگرفتند

توسعھ بازرگاني و . بھ دست آمدبھ قیمتھاي گزاف در بازارھاي داخلي و خارجي ثروتھاي ھنگفتي 
تمركز ثروت نھ بھ شكل زمین، بلكھ بھ صورت پول تعداد صرافان و بانكداران آتن را چندین برابر 

آنھا پول و اشیاي گرانبھا را براي نگاھداري قبول میكردند، ولي ظاھرا بھ پس اندازھا . ساخت
  . بھرھاي نمیپرداختند

ھندگان در شرایط عادي ھمھ با ھم براي پس گرفتن پول و بزودي، چون متوجھ شدند كھ امانت د
اشیاي خود مراجعھ نمیكنند، پولھاي امانتي را با نرخھاي زیاد بھ معاملھ میدادند، و در ابتدا، بھ جاي 

ضامن مشتریان خود میشدند و براي ایشان پول تھیھ ; اعتبار، پول در اختیار مشتریان میگذاشتند
براي حمل و نقل ; وگان، از قبیل زمین و اشیاي قیمتي، پول بھ قرض میدادندمیكردند، و در مقابل گر

با كمك ایشان، و حتي بیشتر از طریق سفتھ بازي، تاجر ; امتعھ امكانات مالي فراھم میساختند
میتوانست كشتي اجاره كند و متاع خود را بھ بازارھاي خارجي برساند و امتعھ خارجي بخرد و بھ 

در آنجا، این امتعھ بھ مالكیت قرض دھندگان میماند تا قرضھ پرداخت . وس بیاوردبازارھاي پیرایئ
بانكدارھا، بھ جاي پرداخت پول نقد، برات : در قرن چھارم، یك نظام اعتباري واقعي شكل گرفت. شود

بازرگانان و . ثروت اكنون فقط از راه ثبت در دفاتر بانكي انتقال مییافت. و حوالھ و چك میدادند
نكداران اوراق قرضھ و سھام براي معامالت تجارتي انتشار میدادند، و ھر ثروت ھنگفتي كھ بھ با

برخي از بانكداران، مثل پازیون كھ قبال . ارث میرسید شامل مقدار زیادي از این اوراق قرضھ بود
ن فراگیر شد برده بود، چندان رابطھ مالي ایجاد كردند و چنان امانتي بروز دادند كھ شھرت اعتبار آنا

بانك پازیون دوایر مختلف و كارمندان فراواني . و اوراقشان در سرتاسر یونان مورد قبول قرار گرفت
در این بانك چنان دفترداري پیشرفتھاي داشتند و جزئیات ھر معاملھ را . داشت كھ اغلب برده بودند

امروزه . چندان غریب نبودورشكستگي . ثبت میكردند كھ استناد بھ آنھا در محاكم مورد قبول بود
داستانھایي از بحرانھاي اقتصادي آن دوره میشنویم كھ طي آن بانكھا یكي بعد از دیگري تعطیل 

بھ آنھا نسبت خطاكاري میدادند، و . حتي بزرگترین بانكھا نیز در معرض حملھ و اتھام بودند. میشدند
با تحسیني مینگریستند كھ فقرا ھمیشھ و  مردم نسبت بھ بانكداران بھ ھمان چشم بدبیني و حسادت توام

  . در سرتاسر قرون نسبت بھ اغنیا داشتھاند

این تغییر ثروت از زمین بھ نقدینگي جنبش تبالودي براي كسب پول بھ وجود آورد، و زبان یوناني 
و ) pleonexia)) (ھرچھ بیشتر((ناچار شد براي بیان مفاھیمي چون طمع بھ دست آوردن 

امتعھ، خدمات، و . ھاي تازھاي اختراع كند واژه) chermatistike)) (ال پول رفتنحریصانھ دنب((
ثروتھا بھ سرعت بیسابقھاي اندوختھ و . اشخاص بھ نحو روزافزوني بر مبناي مادیات قضاوت میشدند

اگر آتن زمان پریكلس این . برباد میشد و در راه تجمالت و ولخرجیھاي نمایشي بھ مصرف میرسید
) یونانیھا آنان را نئوپلوتوي مینامیدند(ھا  تازه بھ دوران رسیده. یدید، بر خود میلرزیدوضع را م

ھاي پر زرق و برق میساختند، زنان خود را با لباسھاي فاخر و جواھرھاي گرانبھا میآراستند، و  خانھ
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این قرار اساس مھمان نوازي را . چندان خدمتكار در اختیارشان میگذاشتند كھ بر فسادشان میافزود
  . داده بودند كھ بھ مھمان خود جز بھترین اغذیھ و نوشابھ ندھند

زیرا ھمان تنوع و آزادي معامالت كھ زیركان . در میان این فراواني ثروت، فقر نیز روزافزون بود
را قادر میساخت ثروت بھ چنگ بیاورند باعث میشد كھ ساده لوحان نیز ثروت خویش را در اندك 

در . یران، نسبت بھ موقعي كھ در امالك بھ صورت برده كار میكردند، فقیرتر شدندمدتي از دست فق
دھات، كشاورزان با رنج و زحمت بسیار مقدار كمي روغن یا شراب تھیھ میكردند، و در شھرھا، 

صدھا نفر از شارمندان، براي معاش خود، وابستھ . دستمزد كارگرھا بھ علت رقابت غالمان پایین بود
ھا میگرفتند، و ھزاران نفر از مردم  یا دادگاه)) مجلس شورا((بودند كھ براي حضور در  بھ حقوقي

بدون در نظر گرفتن كل (تعداد راي دھندگاني . قوت و غذاي خود را از دولت یا معابد دریافت میكردند
 در; درصد كساني میشد كھ حق راي داشتند 45، شامل 431كھ فاقد زمین بودند، در سال ) جمعیت

  . درصد افزایش یافتھ بود 57عده آنھا بھ  355سال 

سوداگران و طبقھ كاسب، كھ بھ كمك قدرت و عده زیادشان توازني بین آریستوكراسي و عوام بھ 
وجود آورده بودند، بیشتر ثروت خود را از دست داده بودند و دیگر نمیتوانستند بین دارا و ندار، یعني 

افالطوني )) دو شھر((جامعھ آتن بھ . ایدئالیست، میانجي شوندمحافظھ كاران سرسخت و تندروان 
فقرا براي .)) یكي شھر ندارھا، و دیگري از آن دارایان، كھ با ھم دایم در حال جدال بودند((منقسم شد 

تاراج كردن ثروت اغنیا متوسل بھ قانونگذاري و انقالب میشدند، و ثروتمندان براي حمایت خود علیھ 
  . شتندفقرا متحد میگ

من دشمن مردم : ((ھاي متنفذان سوگند میخوردند كھ ارسطو میگوید كھ اعضاي بعضي از باشگاه
.)) خواھم بود، و در شورا ھر بدي كھ از دستم برآید از آن دریغ نخواھم كرد) یعني عوام(

دھند ثروتمندان چنان از مردم دور شدھاند كھ ترجیح می: ((، مینویسد366ایسوكراتس، در حدود سال 
آنچھ را دارند بھ دریا بریزند و در راه كمك بھ مستمندان مصرف نكنند، و فقیران از تاراج ثروت اغنیا 

در این مبارزه، روشنفكران روز بھ روز بیشتر بھ .)) بیش از دست یافتن بھ گنجي بیكران لذت میبرند
ثروتشان نسبت معكوس بھ مایھ بازرگانان و بانكداران را، كھ . ھاي فقیر گراییدند جانبداري از طبقھ

حتي ثروتمنداني از میان آنان، چون افالطون، سرگرم معاشقھ با ; علمیشان داشت، منفور میداشتند
پریكلس استعمار را بھ منزلھ دریچھ اطمیناني براي كم كردن دامنھ مبارزه . عقاید كمونیستي شدند

یز داشت، مقدونیھ در شمال پیش میرفت، و اما دیونوسیوس غرب را زیر مھم. طبقاتي بھ كار برده بود
  . آتن بیش از ھمیشھ فتح و سكونت در زمینھاي جدید را مشكل مییافت

سرانجام، شارمندان فقیرتر مجلس شورا را تسخیر كردند و، با آراي خود، ثروت اغنیا را بھ خزانھ 
  . راي دھندگان تقسیم شود دولت ریختند تا از طریق عوارض و فعالیتھاي دولتي مجددا بین مستمندان و

ھاي دیگري براي درآمدھاي  سیاستمداران، تا جاي ممكن، بھ قوه ابتكار خود فشار آوردند تا سرچشمھ
ھاي گمركي صادرات و واردات  بر تعرفھ; مالیاتھاي مستقیم را دو برابر كردند. عمومي فراھم كنند

مالیاتي زمان جنگ را بھ ھنگام صلح ادامھ شیوه ; بر انتقال مستغالت مالیات اضافي بستند; افزودند
بیش از پیش ; براي جمع آوردن پول دست استمداد بھ سوي كمك داوطلبانھ مردم دراز نمودند; دادند

گاه گاه متوسل بھ غصب و تصرف عدواني ثروتھاي ; ثروتمندان را بر آن سرمایھ گذاري كنند
اگر آنھا كھ طبق . ل ثروتھاي كمتر نیز كردندو مالیات بر ثروت را توسعھ داده، شام; خصوصي گشتند

قانون مجبور بودند ثروت خود را بھ كارھاي عامھ و دولتي بیندازند میتوانست ثابت كنند كھ شخص 
دیگري از آنھا غنیتر است، بھ حكم قانون، قادر بودند وظیفھ سرمایھگذاري را بر او تحمیل كنند و 
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)) ھم سھم((جمع آوري مالیات، مالیات دھندگان را بھ یكصد براي تسھیل . خود تا دو سال معاف شوند
ثروتمندترین مرد ھر گروه موظف بود كھ، در ابتداي ھر سال مالیاتي، مالیات تمام . تقسیم نموده بودند

سپس او میتوانست سھم مالیاتي سایر اعضاي گروه را، بھ ھر وسیلھاي كھ . گروه خود را بپردازد
نتیجھ این تحمیلھا این شد كھ مردم ثروت و درآمد خود را . ل از آنھا اخذ كندمناسب بداند، در طول سا

و چون نحوه جمع آوري آن حیلھآمیز و پر مكر و ; فرار از پرداخت مالیات ھمھ گیر شد; پنھان كردند
ھاي مردم  ، آندروتیون، بھ سركردگي یك دستھ پلیس، مامور شد كھ بھ خانھ355فریب گشت، در سال 

روتھاي پنھاني را تصرف، و مالیاتھاي پرداخت نشده را جمعآوري كند و مودیان فراري را بھ رفتھ، ث
اما . ھا مورد تاخت وتاز قرار گرفت، اموال توقیف شد، و مردمان بھ زندان افتادند خانھ. زندان افكند

ر زیر بار ایسوكراتس ثروتمند، كھ اكنون پیر شده و د. ثروت ھمچنان پنھان و دور از دسترس بماند
در زمان كودكي من، ثروت چنان : ((شكوه كنان میگوید 353فشار مالیات بھ جان آمده بود، بھ سال 

. ... تامیني داشت و ثروتمندان آن قدر مورد احترام بودند كھ ھر كس بیش از آنچھ داشت نمایش میداد
داشتن بزرگترین گناھان  اكنون شخص باید از اینكھ ثروتمند است حالت دفاعي بگیرد، گویي كھ ثروت

بدھكاران موتیلنھ طلبكاران . در شھرھاي دیگر جریان توزیع ثروت بھ این اندازه قانوني نبود.)) است
دموكراتھاي آرگوس ناگھان بھ روي ثروتمندان . خود را میكشتند، و عذرشان این بود كھ گرسنھاند

ھاي پولدار  خانواده). 370(ج بردند نفرشان را مقتول كردند و ثروتشان را بھ تارا 1200ریختھ، 
طبقات متوسط و . ایالتھاي متخاصم پنھاني با ھم كنار آمدند تا یكدیگر را علیھ بلواي مردم كمك كنند

ثروتمندان دموكراسي را موجب افزایش رشك و حسد شناختھ، نسبت بھ آن بي اعتماد گشتند، و فقرا 
م تعادلي را كھ در ثروت موجود بود مایھ ابتذال آن نیز اعتقادشان نسبت بھ دموكراسي سلب شده، عد

شدت روزافزون مبارزه طبقاتي، ھنگامي كھ فیلیپ حملھ خود را آغاز كرد، یونان را در . میدانستند
بسیاري از اغنیا مقدم او را بھ شھرھاي یونان گرامي شمردند، . داخل و خارجي متالشي ساختھ بود

  . ندارشان را بر باد میدادزیرا اگر او نبود، انقالب دار و 

ھا پایبند خرافات خود بودند و  توده. فساد اخالق با افزایش تجملپرستي و بیداري افكار ھمراه بود
  . خدایان اولمپي رو بھ زوال بودند، ولي خدایان جدیدي طلوع میكردند. اساطیر خویش را رھا نمیكردند

سترش مناسك اورفئوسي ھر روز بر مشتاقان و گ; كوبلھ، و آدونیس از مصر و آسیا وارد میشدند
بورژوازي نیم اجنبي و رشد كننده آتن، كھ بیش از احساسات رازورانھ در . دیونوسوس میافزود

خدایان محافظ شھرھا ; حسابگري و مادیات تعلیم یافتھ بود، چندان توجھي بھ اعتقادات قدیمي نداشت
نند، و دیگر قادر نبودند ایشان را با موازین اخالقي و فقط توانستھ بودند احترام ظاھري آنھا را جلب ك

فلسفھ میكوشید اطاعت نسبت بھ قانون و اخالق طبیعي را  .سازندفداكاري نسبت بھ حكومت ملھم 
جانشین احكام آسماني و اطاعت مذھبي سازد، لكن تعداد كساني كھ حاضر بودند زندگي ساده و بي 

  . پیرایھ سقراط، یا علو طبع و بزرگوراي متفكر بزرگ، ارسطو، را داشتھ باشند چندان نبود

طبقات تحصیلكرده از دست میداد، افراد خود را بیشتر و  بھ نسبتي كھ مذھب دولتي نفوذش را بین
بیشتر از محدودیت و قید و بندھاي اخالقي خالص میكردند پسر از زیر بار امر والدین، مرد از قید 

بدون شك، آریستوفان در . ازدواج، زن از وظیفھ مادري، و مردم از مسئولیت سیاسي فرار مینمودند
میپیمود، و اگرچھ افالطون و گزنوفون و ایسوكراتس با وي ھم عقیده بیان این تحوالت راه اغراق 

. بودند، مع ھذا ھمھ شان محافظھكاراني بودند كھ بالتردید از ھر عمل نسل جدید بھ لرزه در میآمدند
روحیھ جنگاوري در قرن چھارم پیشرفت كرد، و متعاقب تعلیمات اوریپید و سقراط و سرمشقھاي 

اما سقوط اخالق عمومي در مسائل جنسي و . اومانیسم روشنفكري سر برآوردآگسیالئوس، موجي از 
مجردھا و روسپیان، بھ یاري ھم، تعدادشان فزوني گرفت، و زناشویي آزاد بر . سیاسي ادامھ یافت

این سوال را یكي از بازیكنان )) آیا صیغھ آزاد بھتر از زن شرعي نیست. ((ازدواج قانوني تفوق یافت
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این یكي از پشتیباني قانوني برخوردار است كھ مرد را : ((قرن چھارم میكند، و میافزایدتئاتر كمدي 
ولي آن یكي میداند كھ باید ھمسرش ; مجبور میكند زنش را، ھر قدر ھم زشت و كریھ باشد، نگاه دارد

بدین ترتیب، پراكسیتلس و بعد .)) را با رفتار خوب حفظ كند، و اال دنبال دیگري خواھد رفت
وپرئیدس با فرونھ، آریستیپوس با الئیس، ستیلپو با نیكارتھ، لوسیاس با متانیرا، و ایسوكراتس ھ

: تئوپومپوس با بیانات مبالغھآمیز معلمان اخالق میگوید. ترشروي با الژیسكیوم رابطھ آزاد داشتند
كمي مسنترند، آنان كھ ; جوانان تمام وقت خود را در عیش و عشرت با دختران و مطربان میگذرانند((

و مردم، بھ طور كلي، بیش از آنكھ متوجھ بھبود وضع دولت ; خویشتن را وقف قمار و فساد مینمایند
جلوگیري از تولید .)) خود باشند، در مجالس عیش و عشرت و تفریحات عمومي صرف وقت میكنند

  . نسل از راه پیشگیري، سقط جنین، یا كشتن نوزادان آیین روز بود

بعضي زنان، با مالیدن روغن میوه سرو یا مرھم سرب مخلوط با صمغ و ((ري میكند كھ ارسطو یادآو
. ھاي قدیمي از بین میرفتند خانواده.)) روغن زیتون بھ دھانھ رحم، از بچھ دار شدن جلوگیري میكردند

راد بر تعداد اف.)) موجودند، ولي در مزارشان) ((ھا این خانواده: (در این باره، ایسوكراتس میگفت
ھاي پایین روز بھ روز افزوده میشد، ولي طبقھ شھرنشین در آتیك از چھل و سھ ھزار نفر در  طبقھ
ذخیره ارتش از . تقلیل یافت 313ھزار نفر در سال  21، و 400ھزار نفر در سال  22بھ  431سال 

ملكي در  طبقھ شارمندان نیز، یا بھ علت كشت و كشتارھاي جنگ، یا بھ علت قلت افرادي كھ منافع
زندگي مرفھ و بیدغدغھ . كشور داشتند، و یا بھ سبب عدم تمایل بھ خدمت سربازي رو بھ زوال بود

خانوادگي و بازرگاني و دانشگاھي جایگزین زندگي پرتقال و انضباط نظامي و خدمات دولتي زمان 
ا پر مردمي كھ در قرن ششم میدانھاي ورزشي ر. ورزش حرفھاي شده بود. پریكلس گشتھ بود

نوجوانھا كمي تعلیمات . میكردند، اكنون با تماشاي نمایشھاي ورزشي حرفھاي خود را راضي میكردند
جنگ نیز، . نظامي در فنون جنگي میدیدند، ولي افراد بالغ بھ صد حیلھ از خدمت نظام فرار میكردند

مام وقت در خدمت بھ سبب معضالت فني، حرفھاي گشتھ بود و ایجاب میكرد كھ مردان تعلیمات دیده ت
سربازان اجیر جاي سربازان وظیفھ را گرفتھ بودند، و این نشان آن بود كھ رھبري یونان . باشند

ھنگامي كھ افالطون . بزودي از دست سیاستمداران بیرون رفتھ، بھ دست جنگجویان خواھد افتاد
سربازان . ا بودندسرگرم بحث درباره شاھان فیلسوف بود، شاھان نظامي زیر گوشش در حال نشو نم

میفروختند و بالتساوي در ارتش دوست یا )) بربرھا((اجیر یوناني خود را بھ سرداران یوناني یا 
اكنون سربازان . ارتشھاي ایراني كھ علیھ اسكندر جنگیدند پر از افراد یوناني بودند. دشمن میجنگیدند

  . خود را میریختند نھ در راه میھن، بلكھ در راه اربابي كھ بیشتر پول میداد خون

، فساد )326 - 338(و تصدي امور مالي توسط لوكورگوس ) 403(جز در دوران آرخوني ائوكلیدس 
بر . سیاسي و اغتشاشي كھ بھ دنبال مرگ پریكلس بھ راه افتاده بود در سراسر قرن چھارم ادامھ یافت

را با ترفیعات نظامي حسب قانون، سزاي رشوه مرگ بود، ولي بر حسب روایت ایسوكراتس، رشوه 
ایران در رشوه دادن بھ سیاستمداران یونانیي كھ علیھ شھرھاي دیگر یونان یا . و سیاسي پاداش میدادند

سرانجام، حتي دموستن پرده از اخالق و آیین . مقدونیھ وارد جنگ شوند مانعي سر راه خود نمیدید
بقات آتن، یعني سخنرانان یا خطیبان وي یكي از نجیبترین افراد پایینترین ط. زمان خویش برداشت

پارھاي از این . اجیري بود كھ در این قرن تبدیل بھ وكیالن مدافع و سیاستمداران حرفھاي شده بودند
مردان، چون لوكورگوس، تا حدي صدیق و پارھاي دیگر، چون ھوپرئیدس، بیباك بودند، ولي اغلب 

انیم سخن ارسطو را بي چون و چرا بپذیریم، بسیاري اگر بتو. بھتر از آنكھ اجتماع روا میدید، نبودند
عدھاي از آنھا، از راه سودجویي سیاسي و . از آنھا در فن بي اعتبار كردن وصیتھاي مردم استاد بودند

ھایي تقسیم شده بودند و ھوا  این خطیبان بھ دستھ. مردمفریبي افسارگسیختھ، ثروتھاي شایاني اندوختند
ھایي با اسم شب ترتیب  ھر دستھ یا حزب كمیتھ. سیاسي خود آلوده میكردند ھاي را از جنجال مبارزه
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آنھا كھ مخارج این بازیھا را . میداد و جاسوس و مامور میگماشت و پول و پلھ راه میانداخت
از این راه عایدیشان دو ((میپرداختند، بي رودربایستي، اعتراف میكردند كھ انتظارشان این است كھ 

مناقشات و دستھ . ھر چھ سیاست بازي بیشتر میشد، میھن پرستي سست میگردید)). برابر شود
قانون اساسي . بندیھاي سیاسي وقت مردم را بھ خود معطوف داشتھ، براي كشور چیزي باقي نمیگذارد

; كلیستنس، و فردگرایي در بازرگاني و فلسفھ، خانواده را ضعیف كرده، ولي فرد را آزاد ساختھ بود
  . آزاد، كھ گویي در مقام انتقام از زوال خانواده برخاستھ بود، برگشتھ، دولت را نابود میكرداكنون فرد 

یا سالھاي نزدیك بھ آن، دموكراتھاي پیروز براي اثبات و ابقاي شركت شارمندان در  400در سال 
دولتي و جلوگیري از تسلط اغنیا بر آن، براي شركت كنندگان در مجلس حقوق ) اكلسیا(مجلس شورا 
  . تعیین كردند

دریافت میكرد، ولي ھمچنانكھ مخارج زندگي باال رفت، ) سنت 17(در ابتدا، ھر شارمند یك اوبولوس 
) یك دالر(این مبلغ بھ دو اوبولوس و سپس بھ سھ اوبولوس و باالخره در زمان ارسطو بھ یك دراخما 

ي، در اواخر قرن چھارم، یك و نیم این وضع ترتیب بدي نبود، زیرا ھر شارمند معمول. در روز رسید
بدیھي است كسي حاضر نبود، بدون یافتن كاري دیگر، . دراخما در مقابل یك روز كار دریافت میكرد

طولي نكشید كھ در اثر این نقشھ اكثریت مجلس از آن نداران شد، و . این درآمد خود را رھا كند
تجدیدنظر . ركت در مجلس شورا چشم پوشیدندثروتمندان، مایوس از پیروزي، در خانھ ماندند و از ش

نیز، ھر چند كھ قدرت قانونگذاري را در دست پنج نفر قانونگذار برگزیده  403قانون اساسي در سال 
از میان شھرنشینھایي كھ با قرعھ براي خدمات دادگاھي انتخاب میشدند محدود ساخت، مثمرثمري 

تمایل بود و تفسیرھاي آن از قوانین، حیثیت و قدرت نشد، زیرا این گروه جدید نیز بھ جبھھ عوام م
بھ علت پرداخت حقوق بھ شركت كنندگان در مجلس، احتماال در . جناح محافظھ كار را پایین آورد

قرن چھارم، سطح دانش و فراست اعضاي شركت كننده پایین آمد گرچھ باید اعتراف كرد كھ مرجع 
ایسوكراتس عقیده داشت كھ مجلس . و افالطون ھستند این اطالع مرتجعین متعصبي چون آریستوفان

  . آن قدر اشتباه میكند كھ حقوق نمایندگان را باید دشمنان آتن بپردازند

ھمان شھوت و آز نسبت بھ پول و . این اشتباھات بھ قیمت نابودي امپراطوري و آزادي آتن تمام شد
پس از سقوط . نیز از پا درانداخت قدرتي كھ باعث سرنگون شدن اتحادیھ اول شده بود، دومي را

در تشكیل امپراطوري جدید، آتن متعھد شد كھ از تصرف زمین در . اسپارت در خود را بسط دھد
اكنون آتن ساموس، شبھ جزیره تراكیا، شھرھاي . خارج از آتیك بھ دست اتباع خود جلوگیري كند

كرد و، با اسكان اتباع خود، آنھا را  پودنا، پوتیدایا، متونھ بر سواحل مقدونیھ و تراكیا را تصرف
روش زور و . متحدین آتن اعتراض كردند و بسیارشان از اتحادیھ خارج شدند. مستعمره آتن ساخت

. مجازات، كھ در قرن پنجم بدون موفقیت اعمال شده بود، دوباره بھ كار برده شد، و باز شكست خورد
ھنگامي . و شورش كردند)) جنگ عمومي((، خیوس، كوس، رودس، و بیزانس اعالن 357در سال 

كھ دوتن از بھترین فرماندھان جنگي بھ نام تیموتئوس و ایفیكراتس حملھ علیھ كشتیھاي شورشیان را 
تیموتئوس محكوم . ھنگام طوفان غیرعاقالنھ اعالم كردند، مجلس شورا آنان را بھ جبن محكوم ساخت

این موضوع باعث شد كھ . بپردازد) ھزار دالر 600(شد كھ جریمھ غیرممكني بھ مبلغ یكصد تالنت 
  . ایفیكراتس، گرچھ تبرئھ شد، دیگر حاضر بھ خدمت نگردید. بگریزد

شورشیان در مقابل تمام عملیات نظامي آتن براي فرو نشاندن آتش انقالب مقاومت كردند، و سرانجام، 
شھر . نھا را بھ رسمیت بشناسدناچار شد معاھدھاي با آنھا امضا نموده، استقالل آ 355آتن در سال 

  . بزرگ بیمتحد، بدون رھبر، ورشكست، و بي یاور ماند
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حیات فلسفي ھر تمدني را كھ بپسندد و . شاید عوامل حساس دیگري نیز در تضعیف آتن موثر بود
; عمل حكمفرماست; در مراحل اولیھ تاریخ ھر ملتي فلسفھ كم است. تحسین كند بھ خطر میاندازد

ولي ھر چھ تمدن توسعھ . مردمان راستتر، بیریاتر و بي غل و غشتر، و در عشق و جنگ بیپردھترند
ھاي طبیعي را  مییابد، ھمچنانكھ رسوم و قراردادھا و قوانین و اخالقیات بیشتر و بیشتر فعالیت غریزه

محدود میسازند،عمل جاي خود را بھ فلسفھ میدھد، موفقیت بھ خیالپردازي، صراحت بھ حیلھ گري، 
در حیوانات بیان بھ پنھانكاري، خشونت بھ ھمدردي، و باور بھ شك جاي میدھند و وحدت صفاتي كھ 

رفتار مردم نسبت بھ خود و دیگران ناپختھ، مشكوكانھ، . و انسانھاي اولیھ مشترك است از بین میرود
كمتر . از روي حساب، و ھشیارانھ میشود، و آمادگي بھ جنگ تبدیل بھ بحث و گفتگوي بیحد میشود

گي و حساسیت درك ملتي توانستھ است بدون فدا كردن مردانگي و وحدت خود بھ مراحل عالي فرھن
ثروت چنین ملتي ھمیشھ وسوسھاي مقاومتناپذیر در مقابل بربرھاي بیچیز و فقیر قرار . زیبایي برسد

  . در كنار ھر روم ھمیشھ یك گل، و در كنار ھر آتن ھمیشھ یك مقدونیھ در كمین است. میدھد

IV -  طلوع سیراكوز  

قرن چھارم یكي از ثروتمندترین و سیراكوز، علي رغم بحرانھاي شدید سیاسي، در سرتاسر 
دیونوسیوس اول، با وجود بي سیاستي با تدبیرترین حكمران زمان . قدرتمندترین شھرھاي یونان بود

با تبدیل كردن جزیره اورتوگیا بھ دژي كھ خود در آن منزل كرده بود، و با محصور . خویش بود
م ساخت كھ از ھر حملھاي مصونش كردن راه سنگفرش آن بھ ساحل، او موقعیتي براي خود فراھ

با دو برابر كردن حقوق سربازان خود و رھنمون شدن ایشان بھ پیروزیھاي سھل، چنان ; میداشت
  . وفاداري و صمیمیت آنھا را كسب كرد كھ توانست سي و ھشت سال تخت و تاج خود را نگاه دارد

ویش را تبدیل بھ مالیمت و دیونوسیوس، ھمینكھ حكومت خود را تثبیت كرد، سیاست خشن قبلي خ
زمینھاي مرغوب را بین افسران و دوستان خویش  ;نمودنرمي و یك نوع استبداد آمیختھ با عدالت 

بھ سربازان خود ) د نظاميبراي مقاص(تمام نقاط مسكوني اورتوگیا و راھروي جزیره را ; تقسیم كرد
بقیھ خاك سیراكوز و نواحي اطرافش را بھ نسبت مساوي بین مردم، اعم از آزاد و برده، تقسیم . داد

گرچھ مالیاتي كھ از مردم میگرفت بھ سختي و شدت مالیاتھاي مجلس آتن بود، سیراكوز تحت . كرد
ونوسیوس اعالم كرد كھ دمتر را در ھنگامي كھ زنان بیحد تجملپرست شدند، دی. رھبري او شكوفا شد

خود وي . خواب دیده و او گفتھ است كھ باید كلیھ جواھرات زنانھ در معبد او بھ ودیعھ گذارده شود
چندي نگذشت كھ آن . اوامر رب النوع را اطاعت كرد، و زنان نیز اغلب از وي اطاعت كردند

  . ي خود را تامین كندگرفت تا مخارج لشكركشیھا)) قرض((جواھرات را از دمتر بھ 

دیونوسیوس كھ . ھایش این خیال نھفتھ بود كھ كارتاژیھا را از سیسیل بیرون راند در باطن تمام نقشھ
نسبت بھ ھانیبال در مورد استعمال ماشینھاي قلعھ كوب در محاصره قلعھ سلینوس رشك میبرد بھترین 

ورد تا ابزار جنگي او را تكمیل و مھندسان و كارگران فني یونان باختري را بھ خدمت خویش درآ
این مردان، ضمن اختراع آالت حملھ و دفاع، فالخنھاي عظیمي اختراع كردند كھ . اصالح كنند

ھاي جنگي از  این اختراعات و اسلحھ. میتوانست سنگھا و اشیاي جسیم را بھ مسافتھاي دور پرتاب كند
ھایي  بازان اجیر بسیاري استخدام شدند، و اسلحھسر. سیسیل بھ یونان آمد و بھ دست فیلیپ مقدوني افتاد

كھ بھ مقدار زیاد در سیراكوز ساختھ میشد موافق عادات و مھارتھاي ھر دستھ از سربازاني كھ بھ 
از آن بھ بعد، جنگھاي زمیني در یونان بھ وسیلھ پیاده نظام انجام . استخدام در میآمدند تھیھ میگردید

زرگ سواره نظام نیز تشكیل داد و اینجا نیز بھ فیلیپ و اسكندر دیونوسیوس یك لشكر ب. میگردید
در ھمان روز، پول فراواني نیز صرف ساختن دویست فروند كشتي كرد كھ . درسھایي آموخت
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این كشتیھا، در سرعت و قدرت، بزرگترین نیروي .بیشترشان چھار یا پنج ردیف پاروزن داشتند 
   .بوددریایي بودند كھ یونان دیده 

ھمھ چیز آماده بود، و دیونوسیوس سفیري بھ كارتاژ فرستاد و تقاضا كرد كھ تمام  397در سال 
آن  شھرھاي یوناني تابع كارتاژ در سیسیل آزاد شوند، و چون میدانست كھ جواب رد خواھند داد، مردم

مردم اطاعت كردند و، چون ھنوز از . شھرھا را برانگیخت كھ حاكمان اجنبي خود را بیرون كنند
عملي - خاطره قتل عام ھانیبال در خشم بودند، آنچھ كارتاژي بھ دستشان افتاد بھ خاك و خون كشیدند 

ھا جلوگیري كند تا دیونوسیوس بسیار كوشید كھ از قتل عام كارتاژی. كھ كمتر یوناني بھ آن دست میآلود
كارتاژ قشون عظیمي بھ سركردگي ھیمیلكون از راه دریا وارد كرد، و . اسیران را بھ غالمي بفروشد
سرانجام، كارتاژ تمام نقاطي را كھ . رخ داد 368، و 383، 392، 397جنگھاي متناوبي در سالھاي 

خونریزي، اوضاع بھ حال دیونوسیوس بھ تصرف درآورده بود پس گرفت و، بعد از آنھمھ كشتار و 
  . سابق برگشت

دیونوسیوس، بھ علت شھوت قدرتطلبي یا فكر اینكھ فقط یك سیسیل متحد میتواند بھ سلطھ كارتاژ 
خاتمھ دھد، قشون و اسلحھ خود را علیھ شھرھاي یوناني جزیره بھ كار انداخت، پس از مطیع كردن 

حاكم مطلق تمام نقاط واقع در جنوب باختري  آنھا، بھ ایتالیا رفت، شھر رگیون را تسخیر نمود، و
  . ایتالیا گردید

سپس بھ اتروریا حملھور شد و ھزار تالنت از معبد آگوال بھ غنیمت برد، و در نظر داشت بھ معبد 
كھ آزادي در غرب ) 387(یونان در ھمان سال . آپولون در دلفي نیز یورش برد كھ زمان مھلتش نداد

، بھ ایرانیھا فروختھ شده بود در مرگ او بھ سوگ ))صلح پادشاه((ھ موجب از بین رفتھ و در شرق، ب
. ھاي رم بھ پیروزي رسیده بودند سھ سال پیش از آن، گلھا، بھ رھبري برنوس، در دروازه. نشست

ویرانیھایي كھ ; بربرھاي وحشي ھمھ جا در اطراف دنیاي آن روز یونان در حال نمو و رشد بودند
نخست ; ایتالیا بھ وجود آورده بود، راه را براي تسخیر شھرھاي یوناني باز كرد دیونوسیوس در جنوب

در بازیھاي اولمپي بعدي، لوسیاس . بھ دست بومیھاي اطراف، و سپس بھ دست رومیھاي نیمھ وحشي
  . خطیب از مردم خواست جبار تازه را طرد كنند

  . ر او امتناع كردندجمعیت بھ چادر سفیر دیونوسیوس حملھور شده، از شنیدن اشعا

این ظالم مستبد پس از تسخیر رگیون حاضر شد در صورتي بھ ساكنان آزادي دھد كھ تقریبا تمام 
ولي چون ثروت خود را تسلیم كردند، ھمھ را بھ بردگي ; اندوختھ خود را بھ عنوان فدیھ بھ او بدھند

كار قلم كمتر از شمشیرزني بھ  با این حال، مردي بود كھ در فرھنگ و ادب سرآمد بود و در. فروخت
پس از اینكھ قرائت ; روزي فیلوكسنوس شاعر بھ اشعار او گوش میداد. مھارت و استادي خود نمیبالید

روز بعد . دیونوسیوس او را بھ زندان انداخت. اشعار ھمایوني بھ پایان رسید، آنھا را بي ارزش خواند
ھ افتخارش ضیافتي داد و چند قطعھ دیگر از اشعارش پشیمان شد و دستور داد شاعر را آزاد كردند و ب

چون عقیدھاش را پرسید، شاعر برخاستھ و خواھش كرد كھ او را دوباره بھ زندان . را براي او بخواند
علي رغم این قبیل رفتار، دیونوسیوس حامي ادبیات و ھنر بود، و ھنگام سفر افالطون بھ . ببرند

بنابر روایتي، . ضور خود چند لحظھ احساس شادماني كرد، از پذیرفتن او بھ ح)387(سیسیل 
دیونوسیوس بھ او گفتھ ; دیوجانس الئرتیوس روایت میكند كھ فیلسوف شھیر استبداد او را محكوم كرد

زبان تو زبان جباري : ((افالطون جواب داده بود.)) سخنان تو سخنان پیر سبك مغزي است: ((بود
را بھ بردگي فروخت، ولي دیري نگذشت كھ آنیسریس كورنایي  میگویند كھ دیونوسیوس وي)) ;است

  . وي را خرید و آزاد كرد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



زندگي این دیكتاتور بھ دست تروریستھایي كھ آنھمھ از ایشان ترس داشت خاتمھ نیافت، بلكھ شعر 
، ھنگامي كھ تراژدي او بھ نام سربھاي ھكتور در تئاتر یونان 367در سال . خودش باعث مرگش شد

جایزه را گرفت، آن قدر شاد شد كھ ضیافتي با دوستان خود ترتیب داد و چندان شراب خورد تا  اولین
  . گرفتار تب شد و مرد

شھر فرسوده و آشفتھاي كھ سلطنت وي را بر تبعیت از كارتاژ ترجیح داده بود، امیدوارانھ پسر وي 
و پنجسالھاي بود با جسم و  دیونوسیوس دوم در این زمان جوان بیست. را بھ تخت سلطنت قبول كرد

مردمان نیرنگباز سیراكوز میاندیشیدند كھ حكومت وي مالیم و بي درد سر خواھد . روحي ضعیف
  . بود

دیونوسیوس دوم مشاورین كارداني در اختیار داشت، از جملھ عمویش دیون سیراكوزي و فیلیستیوس 
. و فلسفھ و از پیروان افالطون بود عموي او مرد ثروتمندي بود، ولي از دوستداران ادبیات. مورخ

. دیون بھ عضویت آكادمي رسید و، چھ در شھر خود و چھ در خارج، زندگي ساده فیلسوفان را داشت
مدینھ ((دیون بھ این فكر افتاد كھ نرمش جواني در دیكتاتور جوان فرصت مناسبي است كھ اگر نتوان 

كامال برپا كرد، الاقل بتوان رژیم مشروطھاي  اي را كھ افالطون براي او تشریح كرده بود))فاضلھ
بھ پیشنھاد دیون، . برقرار ساخت كھ سراسر سیسیل را متحد كرده، تسلط كارتاژ را براندازد

  . دیونوسیوس دوم افالطون را بھ دربار خود دعوت كرد و خویشتن را بھ تعالیم او سپرد

د، ولي اعتیاد بھ الكل و عیش و عشرت را بدون شك، مستبد جوان با حسن نیت قدم بھ پیش گذاشتھ بو
  . حال آنكھ پدرش گفتھ بود كھ سلسلھ او بھ دست پسرش خاتمھ خواھد یافت. از معلم خود پنھان داشت

ھاي مشكلش،  افالطون كھ از اشتیاق ظاھري او فریب خورده بود، وي را بھ سوي فلسفھ، از دریچھ
چون كنفوسیوس كھ بھ لو امیر چیني گفتھ بود، بھ  افالطون،. یعني ریاضیات و كف نفس، رھنمون شد

حاكم جوان گوشزد كرد كھ اولین اصول كشور داري این است كھ حاكم بھترین نمونھ باشد، و راه 
تمام درباریان مشغول . اصالح مردم آن است كھ فرماندار خود سرمشق فراست و حسن نیت باشد

ھا براي آن است  تور جوان خواند كھ تمام این دسیسھآموختن ھندسھ و احترام شده بود، بھ گوش دیكتا
كھ آتنیھا، كھ نتوانستھ بودند با قشون و نیروي دریایي سیراكوز را فتح كنند، بتوانند بھ دست یك نفر آن 

را فتح كنند، و اضافھ كرد كھ وقتي افالطون سنگر رخنھناپذیر را با طرحھاي ھندسي و مكالمات 
ھا  دیونوسیوس در این زمزمھ. كرده، دیون را بھ تخت سلطنت خواھد نشاندمنطقي بگشاید، او را خلع 

دیون را تبعید، اموالش را بھ عنف تصرف كرد، و زن عمویش را ; راه گریز از درس ھندسھ را یافت
  . بھ یكي از درباریان كھ مورد ترس و نفرت آن زن بود بخشید

. راكوز را ترك گفت و در آتن بھ دیون ملحق شدبا وجود اعتراضھاي محبتآمیز دیكتاتور، افالطون سی
. شش سال بعد، بھ دعوت سلطان، دوباره برگشت و پیش شاه وساطت كرد كھ دیون را برگرداند

  . دیونوسیوس نپذیرفت، و افالطون ھم بھ آكادمي پناه برد

اك یونان ، دیون كھ از لحاظ مالي تنگدست شده، ولي دوستان فراواني یافتھ بود، در خ357در سال 
ھنگامي كھ مخفیانھ در خاك . نیرویي در حدود ھشتصد نفر گرد آورده، بھ سیراكوز حملھور شد
با وجودي كھ سنش بھ پنجاه . سیراكوز پیاده شد، دریافت كھ مردم حاضرند از او پشتیباني كنند

ونوسیوس چنان میرسید، در اثر شھامت و قھرماني كھ از خود بروز داد، تنھا با یك نبرد، بھ قشون دی
در این ھنگام، با تحریكات یونان، مجلس شوراي . شكستي داد كھ جوان وحشتزده بھ ایتالیا گریخت

دیون . سیراكوز، كھ بھ دست دیون افتتاح گشتھ بود، او را از فرماندھي خلع كرد، مبادا دیكتاتور شود
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قایع خشنود بود، حملھاي بدون جنجال بھ لئونتیني برگشت، ولي قشون دیونوسیوس، كھ از جریان و
ھمان رھبراني كھ دیون را خلع كرده بودند اكنون . ناگھاني بھ سپاه مردم شھر كرده، آن را شكست داد

دیون برگشت و دوباره قشون . پیغام فرستادند كھ با عجلھ برگشتھ، فرماندھي قوا را بھ دست بگیرد
علي رغم . وري موقتي اعالم كرددیونوسیوس را شكست داد و سپس، بھ خاطر حفظ نظم، دیكتات

حاضرم بمیرم، ولي مجبور نشوم : ((اصرار دوستان خود، از گماردن محافظ خودداري نموده، گفت
با وجود آنھمھ ثروت و قدرت، دیون .)) از ترس جان ھمیشھ خود را از دوست و دشمن محافظت كنم

  : پلوتارك میگوید. زندگي متواضع و ساده خود را از سر گرفت

چھ اكنون اوضاع ھمھ بر وفق مراد او بود، مع ھذا اشتیاقي نداشت كھ از بخت خوشي كھ بھ او رو گر
برعكس، بھ یك زندگي بسیار معتدل و درویشانھاي قانع شده، و حقیقتا . ... كرده بود استفاده كامل ببرد

م یونان وي را در ھنگامي كھ نھ تنھا سیسیل و كارتاژ بلكھ تما. مورد اعجاب ھمگان قرار گرفتھ بود
اوج سیادت و خوشبختي میدیدند، و ھیچكس نیرومندتر و ھیچ فرماندھي در شجاعت و موفقیت 

معروفتر از او نبود، در آشكار و نھان و در مجالس، چنان بھ نظر میرسید كھ گویي محضر افالطون 
و نوشیدن و عیش و را در مدرسھ بھ ھمنشیني با سربازان و افسران اجیر خود، كھ افراط در خوردن 

  . عشرت را تنھا تسالي زحمات و مخاطرات زندگي سربازي خویش میدانستند، ترجیح میدھد

و ; شھرھاي اسیر و محروم یوناني سیسیل را تجدید بنا و متحد سازد; را بر مبناي اسپارت اصالح كند
سي دل بستھ بودند و اما سیراكوزیھا سخت بھ دموكرا. سپس نفوذ و قدرت كارتاژ را از جزیره براند

در . یكي از دوستان دیون او را بھ قتل رسانید. كمتر از ھیچ كدام از دیونوسیوسھا تشنھ اخالق نبودند
دیونوسیوس دوم با سرعت بھ میھن برگشت، اورتوگیا و . نتیجھ، اغتشاش و ھرج و مرج مستولي شد

وعي كھ بھ قدرت بازگردد، حكمراني حكومت را باز گرفت و، با استبداد ظالمانھ و سخت دیكتاتور مخل
  . كرد

گاھي ممكن است افراد گرفتار سرنوشتھاي شومي شوند كھ سزاوار آن نیستند، ولي این اتفاق بندرت 
سیراكوزیھا دست بھ دامن مادر شھر خود یعني كورنت شدند و تقاضاي كمك . بھ سر ملتھا میآید

از اھالي كورنت كھ نجابت و بزرگواري  این درخواست كمك درست ھنگامي رسید كھ یكي. كردند
تیمولئون . تقریبا افسانھاي داشت، در انتظار بود كھ فریاد كمكي بشنود و قد مردانگي علم كند

اشرافزادھاي بود چندان والھ و شیفتھ آزادي كھ وقتي برادرش تیموفانس خواست دیكتاتور كورنت 
ماتت وجدان خودش قرار گرفتھ بود، بھ جنگل تیمولئون، كھ مورد لعنت مادر و ش. شود، او را كشت

  . دوردستي رفت و از انسانھا دوري گزید

معذلك، ھمینكھ از احتیاج سیراكوز مطلع شد از عزلت خارج گردید و قشوني مركب از داوطلبان تھیھ 
كرد و با كشتي بھ سیسیل رفت و، چون در فن ستراتژي جنگي استاد بود، توانست بدون اینكھ حتي 

تیمولئون پول . از مردان خود را بھ كشتن دھد، طي جنگ كوتاھي، قشون شاه را شكست دھدیكي 
. كافي در اختیار جباري كھ اكنون خوار و ذلیل شده بود گذاشت تا خود را بھ كورنت برساند

تیمولئون . دیونوسیوس تا آخر عمر در ھمانجا بماند و از راه درس دادن و تكدي امرار معاش كرد
موكراسي را برقرار كرد و استحكاماتي را كھ اورتوگیا را ماواي مستبدان و ظالمان كرده بود مجددا د

خراب كرد و حملھ كارتاژیھا را دفع نمود و مدت یك نسل سیسیل را چنان امن و آرامش داد كھ 
ت سپس از خدم. مھاجران از ھر گوشھ دنیاي یونان آن روز بھ آمدن و سكونت در این جزیره پرداختند

لكن دموكراسیھاي جزیره سیسیل، كھ پي بھ فراست و پاكي . چشم پوشید و زندگي عادي پیش گرفت
وي برده بودند، با طیب خاطر، مسائل خود را بھ قضاوت وي تسلیم نموده، بیدرنگ از رھنمودھایش 

ون، علي تیمولئ. یك بار دو نفر از مفتخورھا او را بھ خطاكاري اداري متھم ساختند. پیروي میكردند
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رغم اعتراض مردم حقشناس سیسیل، اصرار ورزید كھ برطبق قانون و بدون تبعیض مورد محاكمھ 
قرار گیرد و خدایان را سپاس گذارد كھ آزادي بیان و برابري در مقابل قانون در سیسیل برقرار گشتھ 

ندان خود ، تمام یونان او را بھ چشم یكي از بزرگترین فرز)337(چون بدرود حیات گفت . است
  . مینگریست

V - پیشرفت مقدونیھ  

در ھمان ھنگام كھ تیمولئون دموكراسي را براي آخرین بار بھ سیسیل باستاني باز میگرداند، فیلیپ آن 
، در قسمت اعظم مقدونیھ، علي )359(ھنگام بر تخت نشستن فیلیپ . را در خاك یونان نابود میكرد

بي خط و رغم استعدادي كھ آرخالئوس در پذیرفتن تمدن داشت، ھنوز مردم كوچنشین نیم وحشي و 
در واقع، تا آخر سلطنت وي نیز مقدونیھ بھ ھمین حال ماند زیرا، با وجودي كھ ; كتابي زندگي میكردند

یوناني زبان رسمي آن بود، نھ یك نویسنده، نھ یك عالم، نھ یك ھنرمند، و نھ یك فیلسوف بھ یونان 
  . عرضھ كرد

بود توانستھ بود از فرھنگ و تبحر فراوان فیلیپ كھ سھ سال با خویشاوندان اپامینونداس در تب زیستھ 
مردي بود قوي . او جز مظاھر تمدن از ھمھ چیز برخوردار بود. نظامي ایشان مختصري كسب كند

حیوان زیبایي بود كھ گاه گاه میكوشید نجیبزادگان یونان را . جثھ و قوي اراده و ورزشكار و زیباروي
نبرد را دوست میداشت و بھ . در سخاوت افراط كار بود مانند فرزند نامدارش تند مزاج و. تقلید كند

برخالف اسكندر، شوخ مزاج بود و از تھ دل خندیدن را دوست . شراب مردافكن بیشتر عشق میورزید
پسران را دوست . داشت و بردھاي را كھ وسیلھ شادي خاطرش میگردید بھ مقامات بلند میرساند

در ابتدا بھ یك زن، یعني . د و تا میتوانست زن گرفتمیداشت، ولي بھ زنان بیشتر عالقھمند بو
اولومپیاس، كھ شاھزادھاي زیبا و رام نشدني بود و اسكندر را برایش آورد اكتفا نمود، ولي بعد ھوا و 

بیش از ھر چیز از مردان . ھوس بھ زنان دیگر متمایلش ساخت، و اولومپیاس بھ فكر انتقام افتاد
را نبرد كرده، شب را با وي بھ قمار و شب زنده داري بگذرانند لذت رشیدي كھ بتوانند تمام روز 

دالور دالوران بود و در ھر میدان اثري از دالوري خود برجاي ) قبل از اسكندر(در واقع، . میبرد
براي كسب قدرت و حكومت، یك ! عجب مردیست: ((بزرگترین دشمنش، دموستن، میگفت. میگذاشت

فیلیپ مردي بود با ھوش و زیرك و .)) ست، و یك دست و پایش فلج شدچشم از دست داد، شانھاش شك
قادر بھ اینكھ مدتھا صبر كند تا موقعیت مناسبي بھ دست آورد، و براي رسیدن بھ ھدفھاي دور و 

ھاي خود را با  در سیاست مكار و خائن بود، وعده. دراز، مصممانھ، بھ وسایل دشواري متوسل شود
براي دولتھا اخالقي نمیشناخت، و ; ھاي دیگري بدھد ھمیشھ آماده بود وعدهوجدان راحت میشكست، و 

مع ھذا، در پیروزي رفتاري . بھ دروغ و رشوه بھ چشم راه گریز عاقالنھ از قتل نفس مینگریست
ھر كس او را میدید، . مالیم داشت و با یونانیھاي مغلوب رفتاري میكرد كھ خودشان با خود نمیكردند

  . وج، از او خوشش میآمد و او را بزرگترین و جالبترین شخص عصر خویش میدانستجز دموستن لج

نوع حكومت او سلطنتي آریستوكراتیك بود كھ در آن قدرت شاه محدود بھ دوام قدرت اسلحھ، و برتري 
 آنھا. بودند)) یاران شاه((ھشتصد نفر خان و ارباب فئودال . خرد او، و تمایل نجبا بھ حمایت از او بود

ھمھ مالكان بزرگي بودند كھ از اجتماع و شھر و كتاب بیزار بودند، ولي چون شاه با نظر موافقت آنھا 
; جنگي را اعالم میكرد، از امالك خود بیرون آمده، با جسم سالم و شجاعت مستانھ آماده جنگ میشدند

و تراكیایي سوار  در ارتش ھمیشھ در رستھ سوار نظام خدمت میكردند و بر اسبھاي غولپیكر مقدوني
فیلیپ آنھا را طوري تربیت كرده بود تا صفجمع بجنگند و، بھ محض فرمان فرمانده، تاكتیك . میشدند

عالوه بر اینان، پیاده نظام عبارت از شكارچیان سترك و دھقاناني بود كھ بھ . خود را عوض كنند
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ھاي  رباز بود كھ نیزهفاالنكس شامل شانزده صف س. صفجمع حركت میكردند)) فاالنكس((صورت 
بلند خود را باالي صف جلویي نشانھ گرفتھ، یا روي شانھ نفرات جلو گذاشتھ، ھر فاالنكس را تبدیل بھ 

متر بلندي داشتند و در انتھا سنگینتر بودند، و چون آن  7ھا روي ھم  این نیزه. یك دیوار آھني میساختند
چون ھر صف سربازان یك متر جلوتر از صف . فتندرا باال میگرفتند، پنج متر رو بھ جلو قرار میگر

ھاي سھ صف  ھاي پنج صف اول جلوتر از فاالنكسھا قرار میگرفت، و نیزه عقبي حركت میكرد، نیزه
سرباز مقدوني، پس . ھاي دو ستون جنگجویان یوناني داشتند اول آنھا میدان عملي بسیار بیشتر از نیزه
جنگید و خود را با خود برنجي و زره و پابند و سپري سبك از پرتاب نیزھاش، با شمشیر كوچكي می

پشت فاالنكسھا كمانداران قدیم حركت میكردند كھ تیرھاي خود را از . از ضربھ دشمن حفظ میكرد
فیلیپ با . در دنبال ھمھ فالخنھا و قلعھ كوبھاي محاصره میآمد. روي سرنیزه داران بھ ھوا میانداختند

سخ، این ارتش ده ھزار نفري را با تمرینھاي نظامي تبدیل بھ نیرومندترین شكیبایي، ولي با عزمي را
  . ابزار جنگي كرد كھ اروپا تا آن روز بھ خود ندیده بود

سپس، با كمك تمام یونانیھا، ; فیلیپ مصمم بود كھ با این نیرو یونان را تحت رھبري خویش متحد سازد
او، در ھر قدم كھ بھ سوي این ھدف پیش . ایي بیرون رانداز دریا عبور كرد و ایرانیھا را از یونان آسی

میرفت، عشق مردم یونان بھ آزادي را مانع راه خود میدید، و در راه از میان برداشتن این مانع، ھدف 
در نخستین حركت خود، با مخالفت آتنیھا رو بھ رو شد، زیرا میخواست . را فداي وسیلھ میكرد

این شھرھا . مقدونیھ و تراكیا بھ تصرف خود درآورده بود پس بگیردشھرھایي را كھ آتن در سواحل 
نھ تنھا راه پیشرفت او را بھ آسیا سد میكردند، بلكھ معادن طالي گرانبھایي داشتند و منبغ اخذ مالیاتھاي 

بود كھ بھ )) جنگ اجتماعي((ھنگامي كھ آتن گرفتار . بازرگاني سرشاري بھ شمار میرفتند
 356و  357ایان داد، فیلیپ شھرھاي آمفیپولیس، پودنا، و پوتیدایا را در سالھاي امپراطوري دومش پ

در سال . تسخیر كرد و اعتراضھاي مردم آتن را با تعریف و تمجید از ھنر و ادبیات آنھا تعدیل كرد
، پس از یك 347در سال . ، متونھ را گرفت و ھنگام محاصره آن یك چشم خود را از دست داد355

در این زمان، تمام ساحل اروپایي دریاي اژه . یاست بازي و دالوري، اولونتوس را فتح كردسلسلھ س
  شمالي را در اختیار داشت، و سالي یك ھزار تالنت از معادن 

  . تراكیا درآمدش بود، و میتوانست افكارش را متوجھ جلب حمایت یونان سازد

براي تھیھ مخارج لشكركشیھایش، فیلیپ ھزاران اسیر یوناني را، كھ اكثر آنھا آتني بودند، بھ غالمي 
خوشبختي وي در این بود كھ در آن . را از دست داده بود)) ھلنھا((فروختھ، و در نتیجھ پشتیباني 

كیس بود، سالھا كشور شھرھاي یوناني بر سر تصاحب خزانھ معبد دلفي، كھ در اختیار اھالي فو
اسپارت و آتن لھ، . بودند و خود را ناتوان ساختھ بودند) 346 - 356)) (جنگ مقدس((درگیر دومین 

اتحادیھ شكست خورد و . و اتحادیھاي از بئوسي، لوكریس، دوریس، و تسالي علیھ فوكیس میجنگیدند
ھاي بالمانع گذشتھ،  او نیز موقع را مغتنم شمرده، بسرعت از جاده. شوراي آن از فیلیپ كمك خواست

، متحدین دلفي او را بھ عنوان عضو اتحادیھ )346(خود را بھ فوكیس رسانید و آنجا را تسخیر كرد 
پذیرفتند و حامي معبد دلفي خواندند و از او دعوت كردند تا، برتر از تمام یونانیھا، بر بازیھاي پوتیایي 

لوپونزي انداختھ، حس كرد كھ میتواند ھمھ فیلیپ نظري بھ حكومتھاي تجزیھ شده پ. سرپرستي نماید
را، جز اسپارت كھ رو بھ ضعف میرفت، وادارد او را بھ رھبري قبول كرده، حكومت فدرالي تشكیل 

ھاي دموستن بیدار شده  اما آتن كھ سرانجام از گفتھ. دھد و تمام یونانیان را در شرق و غرب آزاد سازد
الجرم تصمیم گرفت . او را بھ چشم اسیر كننده خویش مینگریستبود، فیلیپ را ناجي خود نمیدید، بلكھ 

كھ بھ خاطر استقالل كشور شھر خود، و حفظ دموكراسي كھ آتن را روشنایي دنیاي آن روز ساختھ 
  . بود، با فیلیپ بجنگد
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VI  - دموستن  

شمار مجسمھ سخنور بزرگ كھ در واتیكان موجود است، یكي از شاھكارھاي واقعپردازانھ یونان بھ 
چھرھاي رنج كشیده دارد، گویي كھ ھر یك از تجاوزات فیلیپ چیني بر پیشاني او افزوده ; میرود
حال او حال مردي است كھ ظاھرا براي آخرین بار، در راه حفظ و ; بدنش نحیف و خستھ است; است

ناآرامي را چشمانش زندگي ; پایداري امیدي از مردم استمداد میطلبد كھ فكر میكند از دست رفتھ است
  . نشان میدھد و مرگ تلخي را پیش بیني مینماید

) دالر 84000(تالنت  14پدرش شمشیرساز و تختخوابسازي بود كھ ھنگام مرگ، كارخانھاي را كھ 
سھ وكیلي كھ قیمومیت او را بھ عھده گرفتند چندان سخاوتمندانھ از . میارزید براي او بھ ارث گذاشت

، ناچار شد براي )363(باشتھ كھ دموستن، وقتي بھ بیست سالگي رسید اموال او جیبھاي خود را ان
سپس بیشتر آنچھ را كھ مانده بود در راه . تصرف بقیھ ارثیھ پدر قیمھاي خود را بھ دادگاه بكشاند

ساختن یك كشتي با سھ ردیف پاروزن براي بحریھ آتن از دست داد، و از آن پس مجبور شد براي 
  یح كسب نان بھ نوشتن لوا
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دموستن در نوشتن ورزیدھتر از سخنراني كردن بود، زیرا جسما ضعیف بود و در . دعاوي بپردازد
. پلوتارك میگوید كھ دموستن گاھي براي دو طرف دعوا عرضحال مینوشت. بیان از عھده بر نمیآمد

طاب بھ با دھان پر از سنگریزه خ; در عین حال، براي رفع نقص بیان خود تمرینھاي سخت میكرد
دریا سخن میگفت، یا ھنگام راه رفتن در سر باالیي تپھ دكلمھ میكرد، و تنھا سرگرمیش معاشرت با 

انسان با دموستن چھ میتواند بكند ھر چھ در : ((منشي او شكایت كرده، میگفت. زنان و پسران بود
مرارت، یكي از  پس از سالھا.)) عرض یك سال اندیشیده است، در یك شب بھ دست زني بھ ھم میپاشد

ثروتمندترین وكیالن آتن گردید، با رموز كار آشنا شد، در بیان با نفوذ گردید، و در اخالقیات نرمش 
یك بار دفاع از بانكداري را بھ عھده گرفت كھ متھم بھ جرمي بود كھ وي بھ قیمھاي خویش . پیدا كرد

ھاي گزاف  ا در مجلس حق الزحمھاز مشتریان خود براي بردن الیحھ و تصویب آنھ. نسبت داده بود
میگرفت و ھرگز اتھام ھمكارش ھوپرئیدس را، مبني بر اینكھ از پادشاه ایران پول میگیرد تا علیھ 

دموستن، در اوج ترقي، ثروتي بھ ھم زده بود كھ ده برابر بیش . فیلیپ جنگ بھ راه اندازد، پاسخ نداد
  . از ارثي بود كھ پدرش براي او بر جاي گذارده بود

با وجود آنچھ گفتھ شد، دموستن مردي صدیق بود و در راه دفاع از عقیدھاي كھ بھ خاطر آن مزد 
وي اتكاي آتن را بھ سربازان اجیر محكوم میكرد و میگفت . میگرفت حتي تا پاي جان میایستاد

خره باال; پول میگیرند، در ازاي آن باید در ارتش خدمت كنند)) صندوق نمایش((شارمنداني كھ از 
دلیري را بھ جایي رساند كھ از دولت خواست پول صندوق را، بھ جاي دادن بھ مردم در مقابل شركت 

دموستن بھ  .كندھا، صرف تجھیز سپاھي سازد كھ از كشور دفاع  آنھا در مراسم مذھبي و نمایشنامھ
ھاي فاسدي شدھاند كھ تمام خصایص سربازي پدران خود را از دست  آتنیھا میگفت كھ تبدیل بھ بیكاره

شھر آتن در اثر جنگ و جدایي بي آبرو و خفیف شده و اكنون موقع -او قبول نداشت كھ كشور. دادھاند
وخالي میدانست كھ غرضش این اتحاد را وي عبارتي ت. آن فرا رسیده است كھ تمام یونان متحد شود

پنھان كردن اسارت یونان بھ دست یك فرد بود، دموستن جاه طلبیھاي فیلیپ را از ھمان اول پیش بیني 
  . میكرد، و بھ آتنیھا التماس میكرد كھ بجنگید و متفقین و متصرفات شمالي خود را حفظ كنید

یون و گروه طرفداران صلح در مقابل دموستن و ھوپرئیدس و گروه جنگ طلبان، آیسخینس و فوك
بھ احتمال قوي، ھر دو دستھ رشوه میگرفتند یكي از ایران و دیگري از فیلیپ و ھر دو . قرار داشتند

او قبل از زنون عقاید رواقي داشت، محصول . دستھ عموما پاكترین سیاستمدار آن عصر میدانستند
س شوراي آتن بیزار بود كھ وقتي بھ حدي از مجل; فلسفي آكادمي افالطون، و ناطق زبردستي بود

چھل و .)) نكند نفھمیده حرف بدي زده باشم: ((مورد تحسین نمایندگان قرار گرفت، از دوستي پرسید
در بسیاري از جنگھا . پنج بار فرمانده كل شد حد نصابي كھ بمراتب بیشتر از حد نصاف پریكلس بود

دستیار او، آیسخینس، . تبلیغ صلح میكرد با قدرت فرماندھي كرد، ولي بیشتر اوقات خود را صرف
شغل جواني . فردي پرھیزگار نبود، ولي مردي بود كھ از فقر و تنگدستي بھ ثروت و رفاه رسیده بود

میگویند اولین یونانیي بود كھ . او، كھ معلمي و ھنرپیشگي بود، بھ او كمك كرد تا سخنران قابلي شود
پس از اینكھ در . باي او متن نطقھاي خود را قبال تھیھ میكردندرق. في البداھھ با موفقیت سخنراني كرد

و چون . چند مورد با فوكیون ھمكاري كرد، سیاست مصالحھ با فیلیپ را در قبال جنگ با او اتخاذ كرد
فیلیپ مزد خدمات او را پرداخت، شوق وي نسبت بھ صلح تبدیل بھ فداكاري و از خود گذشتگي 

  . گردید

خینس را متھم بھ دریافت طال از مقدونیھا كرد، و ھر دو بار نتوانست وي را دموستن دوبار آیس
عاقبت، فصاحت و نفوذ كالم دموستن، و پیشرفت فیلیپ بھ طرف جنوب، آتنیھا را . محكوم سازد

در . دست برداشتھ، آن را صرف جنگ كنند)) صندوق نمایش((واداشت كھ تا مدتي از تقسیم بودجھ 
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عت تشكیل شد و براي رو بھ رو شدن با فاالنكسھاي فیلیپ در خایرونیا ، ارتشي بسر338سال 
  . بھ سمت شمال رفت) بئوس(

اسپارت از پشتیباني خودداري كرد، ولي تب كھ پنجھ فیلیپ را دور گردن خود احساس میكرد یكي از 
میدان جنگ ھر سیصد نفر افراد دستھ در . ھاي مقدس خود را فرستاد تا دوشادوش آتنیھا بجنگد دستھ

آتنیھا نیز با دالوري مشابھي جنگیدند، ولي افسوس كھ دیر كرده بودند و در مقابل ارتش . كشتھ شدند
ناچار، در مقابل موجھاي نیزه، كھ بر فراز سرشان در . مجھز و تازه نفس مقدوني آمادگي نداشتند

اسكندر، . یشان گریختگردش بود، صفوفشان در ھم شكست و رو بھ گریز نھادند، و دموستن ھم با ا
پسر ھجدھسالھ فیلیپ، كھ با شجاعت و بي پروایي سوار نظام مقدوني را فرماندھي میكرد، طي جنگ 

  . سختي پیروز شد

گرچھ بعضي از مخالفان مقدونیھ را در تب مقتول كرد و . فیلیپ در فتح سخاوتمندي مدبرانھاي داشت
اسیر آتني را آزاد كرد و اسكندر خوبرو و  ھواخواھان خود را بھ حكومت گماشت، ولي دو ھزار

آنتیپاتر عادل را با پیام صلح روانھ آتن نمود، بھ شرط آنكھ آتنیھا او را، در مقابل دشمن مشترك، 
آتن كھ انتظار شرایط دشوارتري را داشت نھ تنھا رضایت داد، بلكھ . سردار تمام یونان بشناسند

فیلیپ در كورنت شورایي مركب از حكومتھاي . ار ستودمصوباتي گذراند و آگاممنون جدید را بسی
فیلیپ، براي رھبري این جریان، بھ اتفاق آرا بھ . آسیا مطرح ساخت) غیر از اسپارت(مختلف یونان 

یك یك حكومتھا میثاق بستند كھ از حیث فرد و اسلحھ بھ او كمك كنند، و ; فرماندھي انتخاب گردید
این فداكاریھا براي یونانیھا، در مقابل دور . ا باشد، علیھ او نجنگدھمعھد شدند كھ ھیچ یوناني، ھر ج

  . نگاه داشتن فیلیپ، چندان گران نبود

وحدتي كھ یونان نتوانستھ بود خود بھ وجود بیاورد اكنون . بي پایان بود) 338(نتایج پیروزي خایرونیا 
ونزي نشان داده بود كھ آتن قادر نیست جنگھاي پلوپ. تحقق یافتھ بود، ولي البتھ با شمشیري نیمھ بیگانھ

تب نیز از تسلط خود نتوانست . بعدھا اسپارت نیز عدم توانایي خود را نشان داد. یونان را متحد كند
جنگھاي ارتشھا و جنگھاي طبقاتي كشور شھرھا را چنان فرسوده و . براي این منظور نتیجھاي بگیرد

در آن شرایط، رو بھ رو شدن با چنان فاتحي كھ . ودندضعیف نموده بود كھ قادر بھ دفاع از خود نب
حاضر بود از خاكي كھ تصرف كرده بیرون رود و آزادي نسبتا زیادي بھ ملل مغلوب بدھد، اقبال غیر 

در حقیقت، فیلیپ، و بعد از او اسكندر، خودمختاري اعضاي فدراسیون را با دقت . منتظرھاي بود
بتواند بر دیگري تاختھ و بالنتیجھ قدرتي پیدا كند كھ سیادت مقدوني  حفظ میكردند كھ مبادا یكي از آنھا

فیلیپ . مع ھذا، فیلیپ آنھا را از آزادي بزرگي محروم كرد، و آن حق انقالب بود. را بھ خطر اندازد
محافظھ كار صدیقي بود كھ ثبات وضع مالكیت را محرك اصلي و انكارناپذیر ھر پیشرفت، و عامل 

در كورنت، شورا را واداشت كھ مادھاي در اساسنامھ فدراسیون بگنجاند كھ . انستدوام حكومت مید
در تمام ایاالت از . ھر گونھ تغییر وضع و دگرگوني اجتماعي و تحریكات سیاسي را منع میكرد

  . مالكیت جانبداري كرد و مصادره اموال را لغو نمود

سرانجام ھم كار ناسازگاري با . ش اولومپیاسھاي فیلیپ از ھمھ لحاظ كامل بود، جز در مورد زن نقشھ
اولومپیاس نھ تنھا با بدخلقي خود او را . زنش سرنوشت او را تعیین كرد، نھ پیروزیھایش در جنگ

شبي در كنار . میآزرد، بلكھ با شركت در بیشرمانھترین مراسم دیونوسوسي بر ناراحتي او میافزود
از . گفت كھ آن مار خداست، بر سوظنش افزوده گشت زنش ماري در بستر یافت، و وقتي زنش بھ او

آن بدتر، اولومپیاس اظھار میكرد كھ او پدر حقیقي اسكندر نیست، زیرا در شب زفاف آنھا صاعقھاي 
بھ او خورده و بھ جانش آتش انداختھ، و در حقیقت كسي كھ آن شاھزاده گردافكن را بھ او عطا كرده 

  . زئوس خداي خدایان بوده است
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یپ، كھ از رقابت مار و خدایان و غیره بھ جان آمده بود، براي ارضاي امیال عشقي خود بھ آغوش فیل
زنان دیگر پناه آورد، و اولومپیاس، براي اینكھ از فیلیپ انتقام بگیرد، منشا االھي اسكندر را براي 

ین ترتیب كھ بد; یكي از سرداران فیلیپ، آتالوس، بر وخامت وضع افزود. خود اسكندر ھم فاش كرد
كھ بھ تمامي از نژاد مقدوني (گیالسي برداشتھ، بھ سالمتي طفل دیگر او از زن ثانویش نوشید و او را 

فیلیپ )) پس من حرامزاده ھستم: ((وارث تخت و تاج خود را بھ طرف او پرتاب كرده، فریاد زد) بود
اسكندر بھ او خندید و . بایستدبھ روي فرزند خود شمشیر كشید، ولي چنان مست بود كھ نتوانست سرپا 

این است مردي كھ ادعا میكند میخواھد از اروپا تا آسیا را مسخر كند، ولي روي پایش نمیتواند : ((گفت
چند ماه بعد، یكي از افسران فیلیپ بھ نام پاوسانیاس، كھ از فیلیپ تقاضاي دادرسي براي .)) بایستد

ي جواب قانع كنندھاي دریافت نكرده بود، پادشاه را بھ قتل دشنامي كرده بود كھ از آتالوس شنیده بود ول
نیز  اولومپیاساسكندر، كھ چون بتي مورد احترام سربازان بود و از حمایت ). 336(رسانید 

  . ردبرخوردار بود، تخت و تاج سلطنت را تصرف ك

  . مخالفان را منكوب نمود، و آماده تسخیر دنیا شد

  فصل بیستم

  

  ادبیات و ھنر در قرن چھارم 

I  -  خطبا  

اشعار تغزلي دیگر بیان . در تمام این دوره پرآشوب، ادبیات زوال باروري یونان را منعكس میكرد
شورانگیز افراد خالق نبود، بلكھ تبدیل بھ آداب خشك روشنفكران سالني و طنین دانشمندانھ تكالیف 

توافقي تیموتئوس میلتوسي حماسھاي سرود، ولي چون با عصر پر جدال آن روز . مدرسھاي شده بود
نمایش و تئاتر ھمچنان ادامھ داشت، ولي . نداشت، مانند موسیقیھاي اولیھاش، در بوتھ فراموشي ماند

كاھش خزانھ دولتي و ضعیف شدن حس وطنپرستي سرمایھدارھا از . از رونق اولیھاش كاستھ شده بود
بھ نحو روزافزوني  شكوه و اھمیت گروه ھمسرایان، كھ نمایشنامھ را ھمراھي میكردند، كاستھ بود، و

ھنرپیشگان بھ موسیقیھاي نامربوط و شكستھ و بستھ بھ جاي ھمسرایي، كھ قسمتي از نمایشنامھ را 
بتدریج نام خواننده تئاتر از زبانھا افتاد و بھ دنبال آن نام شاعر ھم ناپدید . تشكیل میداد، قناعت میكردند

جنبھ شعري خود را از دست میداد و بیشتر جنبھ تئاتر ھر روز . گشت و تنھا نام ھنرپیشھ بر جاي ماند
. ھاي بزرگ ولي ھنرمندان ناچیز بود این عصر عصر ھنرپیشھ. نمایشھاي تاریخي بھ خود میگرفت

تراژدي یونان بر مبناي مذھب و اساطیر بنا شده بود و براي درك و لذت بردن از آن ایمان و عقیده 
  . ي رو بھ زوال گذاشتالزم بود، پس آن ھم با افول خدایان یونان

بھ ھمان نسبتي كھ تراژدي راه زوال میپیمود، كمدي نضج مییافت و تصنع و ظرافت موضوع 
ذوق یا شجاعت ) 323 -  400(این كمدي میاني . ھاي تئاتر اوریپید را بھ عاریھ میگرفت نمایشنامھ

)) دوست یكرنگي((انتخاب موضوعھاي ھجوآمیز سیاسي را، درست ھنگامي كھ سیاست بیش از پیش 
شاید ھجو سیاسي ممنوع بود، یا شاید تماشاچیان اكنون كھ میدیدند بر آتن مردم . میطلبید، از دست داد
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پرھیز از زندگي اجتماعي و . ناچیز و بیاھمیتي حكومت میكنند، از سیاست زده و منزجر شده بودند
. دگي و قلبي جلب نموده بودپرداختن بھ مردم را از امور حكومت منصرف كرده، بھ كارھاي خانوا

عشق بر صحنھ تئاتر مسلط شد، و آن ھم نھ بر . كمدي جنبھ ھجو رفتار و كردار را بھ خود گرفت
  . ھاي شریف و خوبش جنبھ

روسپیھا و زنھاي طبقات پست، و آشپزھا و فیلسوفان سرگردان روي صحنھ بھ ھم میآمیختند گرچھ 
ابتذال و . باید گفت كھ حیثیت قھرمان نمایشنامھ و ھنرپیشھ در انتھا با صحنھ ازدواج اعاده مییافت
رش نیز آنھا ھجاي آریستوفان این نمایشھا را سبك و بیمقدار نمیساخت، ولي اندیشھ عالي و طبع بارو

اكنون نام سي و نھ شاعر كمدي عصر میاني را میدانیم كھ آثار ھیچ كدام در . را با روح و زنده نمیكرد
ھا براي  ھایي كھ بر جاي مانده میتوان قضاوت كرد كھ ھیچ كدام از این نوشتھ ولي از تكھ. دست نیست

ھمھ . نمایشنامھ نوشتند 260نتیفانس و آ 245آلكسیس اھل توریاي . قرنھا و اعصار بھ وجود نیامدھاند
  . شان تا خورشید میدرخشید شكوفھ میكردند، و چون فرو میرفت میمردند

ھاي  پیشرفت صنعت و تجارت افكار مردم را بھ واقعپردازي و جنبھ. این قرن عصر سخنوران بود
بھ شاگردان ھایي كھ روزي اشعار ھومر را میآموختند اكنون  مدرسھ. عملي زندگي جلب كرده بود
ایسایوس، لوكورگوس، ھوپرئیدس، دمادس، دینارخوس، آیسخینس، و . درس فصاحت بیان میدادند

آنھا سردمداران . دموستن ھمھ سیاستمدار و خطیب بودند و احزاب و فرق سیاسي را رھبري میكردند
راكوز مرداني در دموكراسیھاي متناوب سی. مینامند)) مبلغین جمھوري((آن چیزي بودند كھ آلمانیھا 

خطیبان آتني در بیان . از این قبیل پیدا شدند، ولي ایالتھاي اشرافي مختلف آن تاب تحملشان را نداشتند
خود روشن و با قدرت بودند و از فصاحت مصنوعي و تجملي پرھیز میكردند و گاه گاه كفایت آن را 

سخنوري را چنان با سفسطھ و داشتند كھ در راه وطن خدمات شریف و گرانبھایي انجام دھند، ولي 
. غرض ورزي و سیاست بازي آمیختھ بودند كھ حتي در مبارزات انتخاباتي عصر ما نیز سابقھ ندارد

ھاي عمومي، تاثیر بد و ضمنا بر انگیزندھاي در ھنر  عدم تجانس و ھماھنگي مجلس آتن و دادگاه
ھا بھ  جادلھ سخنوران در دادگاهمردم شھر آتن از م. سخنراني و از طریق آن در ادبیات میگذاشت

ھاي مختلف لذت میبردند، و ھر گاه كھ انتظار نبرد فصاحت بین دو خطیب پیكارجو،  اندازه مسابقھ
چون آیسخینس و دموستن، میرفت، مردم از دھات دوردست و ایاالت بیگانھ براي شنیدن سخنراني 

افالطون، كھ از . مردم ملتجي میشدنداین خطیبان اغلب بھ حس غرور و تعصب . آنھا ھجوم میآوردند
نطق و خطابھ چون زھري كھ دموكراسي را نابود میكند متنفر بود، فصاحت بیان را ھنر مسلط شدن 

  . بر مردم از راه ملتجي شدن بھ احساسات و ھیجانات آنھا میدانست

تي كھ در حتي دموستن، با ھمھ قدرت و صالبت روحي و تسلطي كھ بر اعصابش داشت، با ھمھ مھار
گریز زدن بھ احساسات تند و آتشین میھن پرستي بھ كار میبرد، با ھمھ حرارتي كھ اخگرسوزان 

حمالتش داشت، داستانسرایي با بحث و جدال نشان میداد، با وجود خاصیت شاعرانھاي كھ با دقت بھ 
. نمیگذارد سخن خود میبخشید، و علي رغم سیل مقھوركننده كالمش اثر نبوغ و عظمت زیادي در ما

سر خطابت را وي ھنرپیشگي میدانست، و چنان بھ این عقیده پایبند بود كھ با شكیبایي زیاد 
غاري براي خود . سخنرانیھاي خود را تمرین میكرد و در مقابل آینھ میایستاد و آنھا را بلند میخواند

رانھا یك طرف صورت خود در این دو; ھا در آن بھ سر میبرد و مخفیانھ بھ تمرین میپرداخت كنده، ماه
روي سكوي خطابھ بھ خود میپیچید و بھ ھر . را میتراشید تا نتواند از كنج انزواي خویش خارج شود

طرف میگشت و دست خود را بھ عالمت تفكر بر پیشاني میگذاشت و اغلب صداي خود را بھ حد 
یفریفت، ولي براي مردم عالم، این بازیھا مردم عامي را سخت م: ((پلوتارك میگوید. فریاد بلند میكرد

تقلید ھنرپیشگي دموستن .)) مثال دمتریوس فالرومي، بسیار زشت و خفیف و از انسانیت بھ دور بود
سبب سرگرمي، اعتماد بھ نفس او باعث تعجب، منحرف شدن از اصل كالم مایھ اغتشاش ذھن، و 
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فقط حس . آثار او كم است فلسفھ و ذكاوت در. ابتذال شوخیھاي زشتش مایھ انزجار ما میگردد
وطنپرستي، و صداقت آشكار او در فریاد مایوسانھاي كھ در راه آزادي میزد، مقام او را برتري 

  . میبخشد

این  كتسیفونشش سال قبل از آن، . بھ اوج خود رسید 330ھنر خطابت نمایشي، در یونان، بھ سال 
پیشنھاد را از تصویب مجلس گذرانید كھ بھ دموستن، بھ پاس خدمات و ھدایاي مالیش بھ حكومت، تاج 

آیسخینس براي اینكھ رقیب خود را از این افتخار محروم كند، كتسیفون را متھم كرد كھ . گلي ھدیھ كنند
جلسھ محاكمھ ). این اتھام عمال وارد بود(ت پیشنھادي خالف قانون اساسي تقدیم شورا كرده اس

این . كتسیفون چندین بار بھ تعویق افتاد، و باالخره در حضور پانصد نفر از شارمندان تشكیل یافت
ھاي دور، براي شنیدن دفاع  محاكمھ البتھ محاكمھ بنامي بود، و ھر كس كھ میتوانست، حتي از راه

گترین خطیبان آتني براي دفاع از نام و شھرت زندگي سیاسي طرفین بھ دادگاه آمد، زیرا در واقع بزر
آیسخینس حمالت خود را چندان متوجھ كتسیفون نكرد، بلكھ شخصیت و . خویش آماده مبارزه بودند

دموستن نیز با ھمان اسلحھ، با نطق معروف خود بھ . زندگي اجتماعي دموستن را مورد حملھ قرار داد
سطور سخنراني این دو رقیب ھنوز از ھیجان میلرزد و بھ آتش نفرت . دادنام درباره تاج، بھ او پاسخ 

دموستن، كھ میدانست اغلب حملھ . دو دشمن، كھ در نبرد رو بھ روي ھم قرار گرفتھاند، شعلھور است
. از دفاع بھتر است، ادعا كرد كھ فیلیپ فاسدترین خطیبان را انتخاب كرده تا سخنگوي او در آتن باشد

  .: از زندگي آیسخینس رسم كرد كھ چون تیزاب سوزاننده بودسپس طرحي 

دم از شرافت میزني . ... بایستي این مردي را كھ اكنون بھ این صراحت بگویم پدر و مادرش كیستند
... آن ھم تو بیحیثیت تو و خانوادھات از شرافت چھ میدانید تو را چھ بھ اینكھ دم از علم و فضل بزني

رت ھمان غالمي بود كھ نزدیك معبد تسئوس مكتبخانھ داشت و شلوار ژنده پاره میخواھي بگویم كھ پد
ھا عمل جنسي میكرد تو در مكتبخانھ  و یقھ چركین میپوشید، یا مادرت روز روشن در انبارھا و طویلھ

. ... پدرت عملگي میكردي، مركب میساختي، نیمكت میشستي، اطاقھا را میرفتي، و فراشي میكردي
كھ نامت را در محلھ ثبت كردي، كھ كسي نمیداند چطور، فعال بماند، توانستي با دوز و كلك بعد از این

بعد از اینكھ . شغل شریف منشیگري و پادویي كارمندان دون پایھ دولت را براي خود دست و پا كني
. ... ندمرتكب تمام خالفھایي شدي كھ اكنون دیگران را بھ آنھا متھم میكني، از آن شغل ھم جوابت گفت

ھاي  سپس وارد خدمت آن بازیگران سرشناس، سیمولوس و سقراط، شدي كھ بیشتر بھ عنوان پرچانھ
آنان تو را بھ عنوان سیاھي لشكر بھ روي صحنھ میآوردند و تو بھ جمعآوري آشغال . بزرگ مشھورند

ي خود فراھم ھایي كھ روي صحنھ پرتاب میكردند میپرداختي، و از این طریق زندگي بھتري برا میوه
  . كردي كھ طي كلیھ تالشھایي كھ براي معاش كرده بودي نصیبت نگشتھ بود

  . زیرا در جریان خصومتي كھ بین تو و تماشاچیان درگیر بود ھرگز متاركھاي پدید نمیآمد

تو ; تو الفبا میآموختي، من بھ مدرسھ میرفتم. آیسخینس، پس بیا و زندگي خود و مرا با ھم بسنج
تو یك ; تو یك میرزا بنویس بودي و من یك خطیب بودم; من در گروه ھمسرایان بودم میرقصیدي،

تو در ایفاي نقش خود شكست خوردي، و من تو را ; ھنرپیشھ دست سوم بودي و من تماشاچي بودم
  . دست انداختم

فصیح البتھ نمونھاي از نظم و نزاكت نبود، ولي چنان در بیان احساسات . خطابھ تكان دھندھاي بود
در سال . بود كھ ھیئت قضات، با پنج راي موافق در مقابل یك راي مخالف، كتسیفون را تبرئھ كرد

آیسخینس، كھ نمیتوانست از عھده پرداخت . بعد، شورا تاج افتخار مورد نزاع را بھ دموستن اھدا كرد
در آنجا با . تجریمھاي كھ خود بھ خود بھ ادعانامھ ناموفقش تعلق میگرفت برآید، بھ رودس گریخ
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میگویند كھ دموستن، براي رھایي وي از چنگال . تدریس اصول سخنوري بسختي امرار معاش میكرد
  . فقر، پول برایش میفرستاد

II - ایسوكراتس   

این جنگ فصاحت را در تمام اعصار مورد تحسین و مداقھ قرار دادھاند، ولي حقیقت امر آن است كھ 
آن را جز زوال سیاسي آتن نمیتوان دانست، زیرا در این مسابقھ ناسزاگویي، در مبارزه پست دو 

این  در. مردي كھ پنھاني از خارجیھا رشوت میگرفتند، ھیچگونھ شرافتمندي و اصالت نمیتوان دید
. میان ایسوكراتس كمي از سایرین جالبتر است و نشاني از شكوه و عظمت قرن پنجم را در خود دارد

پدرش از راه ساختن . با آزادي یونان درگذشت 338متولد شد، و در سال  436ایسوكراتس در سال 
د، حتي ثروت ھنگفتي بھ دست آورد و پسرش را از ھیچ نوع امتیاز آموزشي محروم نكر) ني(فلوت 

جنگ پلوپونزي و . وي را براي تحصیل علم فصاحت و معاني بیان نزد گورگیاس بھ تسالي فرستاد
از آن . شكست آلكیبیادس تجارت فلوت سازي پدر ایسوكراتس را تباه ثروت آن خانواده را بر باد داد

راي دیگران متن در ابتدا ب. بھ بعد، ایسوكراتس ناچار بود با سرشك خامھ بدشواري امرار معاش كند
نطق تھیھ میكرد و خود نیز در نظر داشت در سلك خطیبان درآید، ولي بھ علت كمرویي و صداي 

وي از مردمفریباني كھ مجلس . ھاي ناپسند سیاسي از این كار منصرف شد نارسا و انزجار از مبارزه
  . ادرا اشغال كرده بودند متنفر بود، و گوشھ انزواي تحصیل را بر آن ترجیح مید

دانشجویان از ھر گوشھ دنیاي یونان بھ . ، او موفقیت آمیزترین مكتب آتن را تاسیس كرد391در سال 
و شاید ھمان گوناگوني نژادي و ظاھري شاگردانش بود كھ موجود فلسفھ ; سوي او روي آوردند

ي كھ تحت در رسالھا. وي میاندیشید كھ سایر معلمان بھ راه غلط رفتھاند. او شد)) وحدت یونان((
نوشت، تمام كساني را كھ ادعا میكردند با چند شاھي میتوانند ھر خرفتي )) ضد سوفسطاییان((عنوان 

را عالمھ دھر كنند یا، مانند افالطون، امید داشتند كھ با دانش و علوم ماوراالطبیعھ مردم را براي 
ھ نتیجھ میرسد كھ فلسفھ خودش این بود كھ شخص ھنگامي ب. حكومت آماده سازند محكوم نمود

ایسوكراتس بھ تدریس علوم طبیعي و ماوراالطبیعھ اعتقاد . شاگردانش طبیعتا با استعداد و قابل باشند
با این وصف، . نداشت و میگفت كھ این كار تحقیقات بدون حاصلي است در حوزه اسرار غیر قابل حل

تدریس او بر محور ھنر نوشتن و  برنامھ. بھ دروسي كھ در مدرسھ خویش تدریس میكرد نام فلسفھ داد
میتوان گفت كھ او، در . سخن گفتن بود، ولي این مواد در رابطھ با ادبیات و سیاست تدریس میشد

ھدف . مقایسھ با تدریس ریاضي در آكادمي افالطون، در مدرسھاش بھ مسائل فرھنگي میپرداخت
ین وسیلھ پیشرفت اجتماعي برنامھ تحصیلي او خوب سخن گفتن بود، زیرا قدرت سخنراني بھتر

بھ این دلیل بود كھ ایسوكراتس بھ ; بر دولت آتن بحث و جدل حكومت میكرد. محسوب میشد
چگونھ آنھا را بھ نظم روشني بیاورند، چگونھ بدون : شاگردانش طرز بھ كار بردن لغت را میآموخت

را دلنشین سازند، چگونھ فكر  قید ھجا وزن را رعایت كنند، چگونھ بدون اینكھ بھ لفظ تصنع دھند بیان
بھ عقیده او، . و چگونھ عبارات متعادل و موزون بسازند بیارایند،و اندیشھ را بھ بھترین قالب زبان 

بسیاري . طبوع قرار خواھد گرفتچنین خطابھاي، مانند شعر، در گوش كسي كھ ظرافت طبع دارد م
از رھبران عصر دموستن، از جملھ سرداراني چون تیموتئوس، مورخاني چون افوروس و 

تئوپومپوس، خطیباني چون ایسایوس، لوكورگوس، ھوپرئیدس، آیسخینس، سپئوسیپوس، جانشین 
  . افالطون، و بھ قول بعضي ارسطو، از این مدرسھ بیرون آمدند

این قانع نبود كھ مردان بزرگ تحویل دھد، بلكھ میخواست در امور عصر خود  ایسوكراتس تنھا بھ
ھاي  خطابھ. چون نتوانست خطیب یا سیاستمدار شود، بھ نویسندگي پرداخت. نقش مھمي داشتھ باشد
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باال بلندي براي مردم آتن، رھبراني چون فیلیپ، و شوراي مسابقات سرتاسري یونان مینوشت، و بھ 
را بخواند، بھ صورت رسالھ منتشر میكرد بدین وسیلھ، بدون آنكھ آگاه باشد، مقالھ  جاي آنكھ آنھا

ھاي او تا بھ  بیست و نھ رسالھ از رسالھ. نویسي را بھ صورت یكي از اشكال ادبیات بھ وجود آورد
، مضمون ))پانگوریكوس((اولین خطابھ بزرگش، . امروز باقي است كھ یكي از جالب شمار میرود

تمام افكار او، و در واقع افكار استاد قدیمش گورگیاس را در بر داشت، كھ در آن یونانیان را دعوت 
ایسوكراتس، آتني . میكرد كھ از كشور شھرھاي كوچك خود دست برداشتھ، علیھ ایران متحد شوند

شھر ما آن قدر در اندیشھ و گفتار از سایر ابناي بشر جلوتر است كھ ((متعصبي بود  مغرور و
لیكن او یوناني مغروري بود، و مانند یونانیان .)) شاگردانش معلمان مردم سایر بالد دنیا گشتھاند

باستان اعتقاد داشت كھ ھلنیسم تنھا عضو یك نژاد بخصوص بودن نیست، بلكھ داشتن تمدن و فرھنگي 
در . است كھ بھ عقیده او عالیترین تمدن و فرھنگي بوده كھ بھ دست بشر تا آن زمان بھ وجود آمده بود
اطراف این مركز فرھنگ و تمدن در ایتالیا، سیسیل، افریقا، آسیا، و سرزمیني كھ اكنون بالكان 

ایران یونیا را جزو او از اینكھ میدید بربرھا قویتر میشوند، و . زندگي میكردند)) بربرھا((میخوانیم 
  . قلمرو خود میسازد ولي ایاالت یونان در اثر جنگھاي داخلي یكدیگر را تحلیل میبرند، رنج میبرد

  . طبیعت زشتي و پلیدي فراواني در نھاد بشر نھفتھ، ولي ما با جنگ و شقاق آن را دو چندان كردھایم

گریستن بر فجایعي كھ شاعران جعل  ھرگز كسي بھ این پلیدیھا اعتراضي نكرده است و مردم از... 
میكنند خجالت نمیكشند، ولي بھ رنجھا و دردھاي حقیقي رنجھاي حقیقي وحشتناكي كھ زاییده جنگھا 

این مردمان چنان بیخبر و عاري از احساس ھمدردي و ترحم ھستند . ھستند با رضایت خاطر مینگرند
  . ادت و خوشي آنھاكھ از غم و رنج دیگران بیشتر خرسند میشوند تا از سع

اگر الزم است یونان بجنگد، چرا با دشمن حقیقي خود نجنگد چرا ایرانیھا را بھ فالت خودشان عقب 
نراند ایسوكراتس پیش بیني میكرد كھ یك گروھان كوچك یوناني قادر است خیل عظیمي از سربازان 

یا باید این وحدت را بھ دست ; چنین جنگ مقدسي بھ یونان وحدت خواھد داد. ایراني را در ھم بشكند
  . آورد، یا بھ پیروزي بربریت تن در داد

ھاي خود را بھ مرحلھ عمل درآورد و،  ، ایسوكراتس توصیھ)378(دو سال بعد از انتشار این رسالھ 
ھنگامي كھ بھ ھمراھي شاگرد سابقش تیموتئوس در سواحل اژه میگشت، شرایط و مقررات تاسیس 

برآمدن و سپس از بین رفتن امیدواري تازه او در مورد وحدت . حریزي كرداتحادیھ دوم آتن را طر
در رسالھ بي پروا و موثري تحت عنوان . یونان، شكست دیگري بھ زندگاني دراز این مرد اضافھ كرد

، آتن را بار دیگر بھ خاطر فساد و اضمحالل اتحادیھ در داخل یك امپراطوري ))در باب صلح((
خواست كھ با سایر ایاالت قرارداد صلحي امضا كند و بھ آنھا اطمینان دھد كھ  محكوم كرد، و از آن

آنچھ را كھ امپراطوري میخوانیم در حقیقت . ((نسبت بھ ایشان ھجوم و دست درازي نخواھد كرد
بدبختي است، زیرا در آن خاصیتي است كھ ھمھ آنھایي را كھ با آن سر و كار دارند محروم و درمانده 

میگفت امپریالیسم باعث نابودي دموكراسي شده است، زیرا بھ آتنیھا آموختھ كھ از باج و  .))میسازد
اكنون كھ از آن محروم شدھاند، میخواھند با اعانات دولتي زندگي ; خراج بیگانگان امرار معاش كنند

  . كنند، و بھ ھر كھ بیشتر وعده دھد، مقام و منصب بلندتري میدھند

در عوض، بھ ھر ; بافراست و ھوشیار را قابل ندانستھ، از آنھا رو میگردانيدر امور دولتي، مردان 
تو مستان را بر ھشیاران، نادانان را ; خطیب ناكس و محرومي كھ بھ پیشت بیاید فرصت بیشتر میدھي

بر دانایان، و آنھایي را كھ مال ملت را میخورند بر آنھایي كھ با پول خود خدمات اجتماعي انجام 
  . رجیح میدھيمیدھند ت
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در یكي . با مالیمت بیشتري از دموكراسي سخن میگوید)) آریوپاگیتیكوس((در رسالھ دیگرش بھ نام 
در دكانھاي خود مینشینیم و اوضاع روز را بھ باد انتقاد : ((از قطعات جاویدان آن اظھار میدارد

حكومتھاي استبدادي مرتكب میگیریم، ولي میبینیم كھ حتي بي اساسترین دموكراسیھا بمراتب كمتر از 
آیا اسپارت از آتن ارباب بدتري براي یونان نبود و آیا بھ سبب دیوانگي آن عده سي .)) فجایع میشوند

ولي آتن را  شدیمرفدار دموكراسي را تصرف كردند، ط فولھنفري نبود كھ ما، حتي بیش از آنھایي كھ 
با آموختن بھ مردم كھ بي نزاكتي و وحشیگري را ((با افراط در اصول آزادي و برابري و 

دموكراسي، و بیقانوني را آزادي، و ھتاكي را آزادي بیان بخوانند، و با اجازه دادن بھ آنھا كھ براي 
مردم ھمھ برابر . خود را بھ فساد و تباھي كشانیده است.)) كسب لذت بھ ھر عمل شنیع دست بزنند

ایسوكراتس عقیده داشت كھ تسلط عوام . خلق نشدھاند و نبایستي مشاغل و سمتھاي مساوي داشتھ باشند
سولون و كلیستنس بھتر از )) مالكان((حكومت . سطح ھنر سیاست و حكومتداري را پایین آورده است

وش كمتر میتوانستند بھ مقام این حكومت بوده، زیرا در آن رژیم جاھالن مردمفریب و خطیبان خودفر
برعكس، مردم توانا بھ مقام رفیع میرسیدند، و چون محكمھ حقوقي قانونگذاري . رھبري ملت برسند

از كساني تشكیل میشد كھ خدمت دولتیشان بھ سر رسیده بود، طبعا مغز متفكر حكومت ) آریوپاگوس(
  . محسوب میشد

مودت میبست، ایسوكراتس كھ اكنون نود سال داشت  ، ھنگامي كھ آتن با فیلیپ قرارداد346در سال 
وي پیش بیني میكرد كھ فیلیپ ارباب یونان خواھد شد، . نامھ سرگشادھاي خطاب بھ شاه مقدوني نوشت

و از او خواست تا قدرت خود را چون جباران بھ كار نبرد، بلكھ ھمچون متحد كننده ایاالت خودمختار 
و خارج نمودن یونیا از یوغ )) صلح شاه((اد كردن یونان از یونان آن نیرو را در جنگ براي آز

  . حكومت ایرانیھا بھ كار برد

در نتیجھ، . طرفداران جنگ این نامھ را تسلیم شدن بھ استبداد قلمداد كرده، آن را محكوم نمودند
یي كھ ، رسالھاي خطاب بھ یونانیھا339بار دیگر، در سال . ایسوكراتس تا ھفت سال دست بھ قلم نبرد

بھ قدرت رسالھ ))) پان آتنایكوس(((این رسالھ . براي مسابقات ھمھ آتن جمع شده بودند منتشر كرد
بھ عالوه، قدرت قلم استاد بھ ضعف . نبود، ولي تكرار مطالب آن بھ شمار میرفت)) پانگوریكوس((

. یت بزرگي بودگراییده بود، ولي براي مردي كھ سھ سال كمتر از یك قرن از عمرش گذشتھ بود موفق
یك سال بعد، آتن شكست خورد و رویاي ایسوكراتس براي اتحاد یونان نزدیك بود كھ بھ حقیقت 

میگویند وقتي خبر شكست آتن بھ ایسوكراتس رسید، فیلیپ و وحدت یونان را از یاد برد و فقط . بپیوندد
نمیدانیم . ع كرد تا مردبھ یاد شكست و خفت زادگاھش، و شكوه و طویل آن قدر از خوردن غذا امتنا

كھ آیا این داستان حقیقت دارد یا نھ، ولي ارسطو میگوید كھ ایسوكراتس پنج روز بعد از شكست 
  . خایرونیا وفات یافت

III  - گزنوفون  

بر سیاستمداران عصر خویش قابل تردید، ولي بر ادبیات مستقیم و بادوام )) پیرمرد فصیح((نفوذ 
گزنوفون و دیگران سبك او را در . تاریخنویسان زودتر از دیگران تحت نفوذ او قرار گرفتند .است

در نتیجھ، نوشتن شرح زندگي در ادبیات یونان مورد قبول ; دندتقلید كر اواگوراسنوشتن زندگینامھ 
. عام قرار گرفت و عاقبت ھم بھ صورت شاھكارھاي پلوتارك، كھ جنبھ نقل قول داشتند، درآمد

ایسوكراتس یكي از شاگردان خود را، موسوم بھ افوروس كومي، موظف كرد كھ تاریخ عمومي یونان 
افوروس چنان بخوبي . ایالت، بلكھ وصف تمام یونان باشد، بنویسد را، بھ نحوي كھ نھ تنھا توصیف یك

او را ھمطراز كتابھاي )) تاریخ جھان((از عھده وظیفھ خطیر خود برآمد كھ ھمدورانھایش كتاب 
ایسوكراتس بھ شاگرد دیگرش تئوپومپوس خیوسي وظیفھ تحریر وقایع جاري را . ھرودوت نامیدند
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این كار را بھ سبك زنده و )) فیلیپیكا((و )) ھلنیكا((اب بھ نامھاي تئوپومپوس در دو كت. محول كرد
، 340در حدود سال . فصیحي انجام داد كھ بسیار مورد تقدیر و تحسین معاصرینش قرار گرفت

كاري كھ ما اكنون در . نوشت)) زندگي یوناني((دیكائرخوس مسانایي كتابي درباره تمدن یونان بھ نام 
   .داردحتي نامش ھم سابقھاي چنین باستاني دست داریم و تصادفا 

دیوجانس الئرتیوس وي را در جواني . تنھا مورخ قرن چھارم كھ آثارش برجاي مانده گزنوفون است
میگویند سقراط وي را در كوچھ . یي بودگزنوفون مرد بسیار متواضع و خوبرو: چنین توصیف میكند

تنگي مالقات میكند و عصایش را جلوي راھش میگیرد كھ نتواند بگذرد، وبعد میپرسد كھ انواع اشیاي 
وقتي گزنوفون پاسخ میدھد، دوباره میپرسد كجا مردان را خوب و متقي . الزم را در كجا میفروشند

و از آن .)) پس بھ دنبال من بیا و بیاموز: ((ط میگویدبار میآورند، و چون گزنوفون نمیدانستھ، سقرا
  . تاریخ، گزنوفون شاگرد و پیرو سقراط میگردد

مغز خالق و زیركي مجذوب كننده استاد را . گزنوفون از جملھ واقعبینترین شاگردان سقراط بود
دیشھ گرامي اما عمل را نیز مانند ان. دوست میداشت، و خود او را ھمچون فیلسوف مقدسي میپرستید

بھ دنبال .)) دانشمندان عمري بھ بطالت میگذراندند((میشمرد، و ھنگامي كھ بھ قول آریستوفان 
سرنوشت خود بھ راه وارد شد و در جنگ كوناكسا شركت كرد و ده ھزار نفر معروف را بسالمت از 

تمند از اھالي مدي در بیزانس در قشون اسپارت علیھ ایرانیھا جنگید و یك نفر ثرو. معركھ بھ در برد
را اسیر كرد و، در مقابل جزیھاي فراوان كھ از محل آن تا آخر عمر در نعمت زندگي كرد، او را آزاد 

با آگسیالئوس، . دوست و پیرو آگسیالئوس پادشاه اسپارت گردید و در زندگینامھاي او را ستود. ساخت
نسبت بھ او علیھ شھر زادگاھش وفادار ھنگامي كھ بھ اسپارت اعالم جنگ داده بود، بھ یونان آمد و 

در كورونیا در صف الكدایمونیھا جنگید، و . آتنیھا او را تبعید و اموالش را تصاحب كردند. ماند
. مستغالت سكیلوس در الیس را، كھ در آن وقت زیر تسلط اسپارت بود، بھ عنوان پاداش بھ او بخشیدند

عت و شكار و نویسندگي و تربیت پسرانش، كامال بھ در آنجا بیست سال ھمچون اشرافزادھاي بھ زرا
  . سبك اسپارتیھا، عمر گذرانید

ھاي گوناگون او را، كھ باعث شدند در ردیف بزرگترین نویسندگان عصر  باید بسیاري از نوشتھ
مثال ; بھ اقتضاي وضع روحي خود چیز مینوشت. خویش درآید، مدیون دوره انزوا و تبعیدش دانست

نگاھداري اسب، تعلیم زوجھ، آموزش و پرورش، یا جنگیدن با آگسیالئوس، و یا  در تربیت سگ،
در كتاب آناباز، با شیوه تازه كسي كھ شرح واقعھاي را كھ خود . افزودن درآمد آتن قلمفرسایي میكرد

عقب نشیني ده ھزار ) ولي تایید نشده(شاھد آن بوده یا در آن شركت كرده میدھد، داستان ھیجانانگیز 
در ھلنیكا بھ شرح وقایع تاریخ یونان، از آنجایي كھ توسیدید . رباز یوناني بھ سوي دریا را نقل میكندس

رھا كرده بود، میپردازد و تا جنگ مانتینئارا كھ در آن پسرش گرولوس، پس از كشتن اپامینونداس، 
خي است، و گویي این كتاب نقل مالل آور وقایع تاری. طي نبرد شجاعانھاي كشتھ میشود شرح میدھد

نویسنده گمان میكرده كھ تاریخ یعني شرح یك سلسلھ جنگھاي بي انتھا یا تغییر و تبدیل غیر منطقي فتح 
ولي حقایق عمدا طوري . سبك نویسندگیش با روح و توصیف اشخاص داستانھا زنده است. و شكست

ت، كھ در زمان توسیدید از خرافا. انتخاب شدھاند كھ برتري رسم و راه زندگي اسپارت را ثابت كنند
تاریخ بیرون شده بود، دوباره با گزنوفون بر میگردد، و نیروھاي ماوراالطبیعھ براي بیان تبدیل و 

، با )یا خاطرات از سقراط(در كتاب دیگرش بھ نام ممورابیلیا . تغییر وقایع مورد استفاده قرار میگیرند
ذھب و اخالق و عشق پاك و عارفانھ، البتھ جز آن ھمان سادگي یا دورویي، سقراط را در اطاعت از م

تحقیري كھ نسبت بھ دموكراسي ابراز میكرد و بھ خاطر آن مورد تحسین و عالقھ خاص گزنوفون 
از این كتابھا غیرقابل اعتمادتر كتاب . تبعیدي بود، بھ صورت یك نمونھ بزرگ كماالت در میآورد

  . ن كودكي گزنوفون روي داده بودضیافت است كھ حاوي مذاكراتي است كھ در زما
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با این وجود، گزنوفون در رسالھ اقتصاد چنان با اصالت آشكاري سخن میگوید كھ خواننده را علي 
در این كتاب، از سقراط میپرسد كھ درباره كشاورزي سخني بگوید، ولي . رغم میلش مجذوب میكند

  . رار گیردسقراط با زمیندار بزرگي بھ نام ایسخوماخوس را بھ خاطر میآورد كھ میتواند مثال و نمونھ ق

ایسخوماخوس، از زبان گزنوفون، نسبت بھ تمام مشاغل، جز كشاورزي و جنگ، اظھار بیعالقگي 
در این رسالھ نھ تنھا كشت و كار موفقیتآمیز را تشریح میكند، بلكھ رمز زن داري و حفاظت از ; میكند

بایي كالم افالطون میاندازد، در صفحاتي كھ گاه انسان را بھ یاد استحكام و زی. اموال را نیز بیان میكند
ایسخوماخوس براي خواننده شرح میدھد كھ چگونھ ھمسر خود را، كھ نصف سن او را داشتھ، تربیت 
كرده، خانھ داري را بھ وي آموختھ، طرز رفتار با خدمتگزاران را بھ او یاد داده كھ دوستانھ، ولي با 

صوري را وسیلھ كسب نام نماید، بلكھ باید نام نیك  حفظ فاصلھ باشد و بھ او اثبات كرده كھ نباید زیبایي
بھ عقیده ایسخوماخوس، یا بھتر . را از راه انجام صادقانھ وظایف ھمسري و مادري و دوستي بیابد

و این رابطھ اگر منجر بھ این . بگوییم گزنوفون، ازدواج ھم یك رابطھ اقتصادي است و ھم جسماني
شاید استقبالي كھ این زن . بھ عھده بگیرد، از ھم خواھد پاشیدشود كھ یكي از طرفین تمام كار را 

جوان از دستورات و تعلیمات شوھر خود نشان میدھد آرزوي قلبي سرداري باشد كھ در میدان نبرد 
البتھ باید ھر چھ را كھ در این توصیف گزنوفون میشنویم . زناشویي بھ پیروزي مھمي نرسیده است

داستان را كھ ایسخوماخوس میگوید در یك لحظھ توانست با استدالل  باور كنیم، مگر آن قسمت از
  . زنش را قانع كند كھ از استعمال وسایل آرایش صرف نظر نماید

، گویي در مقام پاسخ بھ )تربیت كوروش(گزنوفون، پس از تشریح ھنر ازدواج، در كوروپایدیا 
در اینجا . و تربیت و حكومت میپردازدجمھور افالطون، بھ شرح آمال و آرزوھاي خود درباره تعلیم 

با چیرھدستي شرح زندگیھاي ساختگي را با فلسفھ انطباق میدھد و شرحي خیالي از تحصیل و زندگي 
گزنوفون این داستان را بھ نحوي ھیجانانگیز در اشخاص . و دولتداري كوروش بزرگ را ارائھ میدھد

; ھاي عاشقانھ موجود در ادبیات آن دوره میآراید و مكالمات آنھا زنده میسازد و با قدیمیترین قصھ
تحصیل فرھنگ و ادب را تقریبا نادیده میگیرد، و تمام توجھ خود را بر بار آوردن یك جوان برومند و 

این جوان در ورزشھاي نیروبخش استاد میشود، در جنگاوري . توانا و سالم و شخیص متمركز میسازد
. میكند، و باالخره ھنر فرمان دادن بھ زیردستان را میآموزدسرآمد میگردد، بھ اطاعت محض عادت 

بھ عقیده گزنوفون، بھترین نوع حكومت، سلطنت عالمانھاي است كھ مورد پشتیباني و نظارت 
قوانین ایران را كھ خوبي . آریستوكراسیي باشد كھ تمام ھمش صرف كشاورزي و مقاصد نظامي است

میكند و ھمیشھ ایران را براي یونانیان فردگرا بھ عنوان نمونھ را پاداش و بدي را سزا میدھد تحسین 
مثال میآورد كھ میتوان شھرھا و ایالتھاي بسیاري را تحت حكومت امپراطوري واحدي متحد كرد تا از 

گزنوفون مانند فیلیپ با آرزوي فتح شروع . نعمت صلح و امنیت و نظم اجتماعي برخوردار باشند
  . لوب مردمي شد كھ بھ آنھا تعلیم فتح داده بودكرد، و مانند اسكندر مغ

در . در ھر چیزي جز جنگ غیر حرفھاي بود. گزنوفون داستانسرایي استاد، ولي فیلسوفي متوسط بود
در بیان . صدھا موضوع اظھارنظر میكرد، ولي ھمھ را از دریچھ چشم یك سردار جنگي مینگریست

از اینجاست كھ میتوان فھمید . ادي سخن بھ میان نمیآوردمزایاي نظم مبالغھ میكرد، ولي كلمھاي از آز
اگر قدما وي را با ھرودوت و توسیدید برابر . بینظمي تا چھ حد در آتن حكمفرمایي داشتھ است

دانستھاند، بیشتر بھ خاطر سبك روان و بي غل و غش و نثر شیرین و موزونش است كھ سیسرون آن 
بھ خاطر خاصیت زنده و انساني اشخاص داستانھایش و سادگي  نیز; مینامید)) شیرینتر از عسل((را 

صریحش میباشد كھ خواننده میتواند از پشت آن وسیلھ روشن بآساني اندیشھ و موضوع مورد گفتگو 
نسبت گزنوفون و افالطون بھ توسیدید و سقراط شبیھ نسبتي است كھ آپلس و پراكسیتلس . را درك كند

  . د اوج ھنر و افتخار، پس از یك عصر اصالت و قدرت خالقبھ پولوگنوتوس و فیدیاس دارن
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IV  - آپلس  

در ھنر نیز مانند سیاست، فرد خویشتن را از . اوج پیشرفت قرن چھارم در فلسفھ و ھنر بود نھ ادبیات
ھمچنانكھ عشق كوركورانھ بھ میھن تبدیل بھ وفاداري . قید مذھب، دولت، سنت، و مكتب رھا كرد

بھ  نسبت بھ اشخاص شد، معماري نیز سطوح معتدلتري یافت و بھ نحو روزافزوني جنبھ غیردیني
آوازھا و رقصھاي دستھ جمعي عظیم بھ نمایشھاي خصوصي ھنرمندان حرفھاي تبدیل ; خود گرفت

ھاي خدایان و قھرمانھاي ملي زینت میدادند،  ھاي بناھاي دولتي را نقاشیھا و مجسمھ نماھا و دیواره. شد
ر ممتاز ولي در عین حال، مجسمھ سازي و نقاشي در خدمت كساني قرار گرفتھ بود كھ در آن عص

تنھا شھرھایي میتوانستند در سطح وسیع از ھنر حمایت كنند كھ چون كنیدوس، ھالیكارناسوس، . بودند
یا، چون سیراكوز، بھ مدد منابع طبیعي و ثبات ; و افسوس از جنگھا صدمھ چنداني ندیده بودند

  . حكومتي توانستھ بودند بسرعت تجدید حیات كنند

، لوكورگوس تماشاخانھ 338در . بھ اوج پیشرفت رسید در سرزمین اصلي یونان، معماري
، را تجدید بنا كرد، و ھم بھ فرمان او بود كھ فیلون در شھر پیرایئوس لوكیوندیونوسیوس، ستادیوم، و 

ایل مردم بھ ظرافت و تجمل فزوني میگرفت، سبك قدیم دوریك ھر چھ تم. زرادخانھ عظیمي برپا نمود
برعكس، سبك . كھنھ میشد و سادگي خام و ابتدایي آن نفوذ خود را در روح یونانیان از دست میداد

در . یونیایي محبوبیت عامھ پیدا كرد و نمودي ھمتراز برازندگي پراكسیتلس و جذابیت افالطون یافت
و بناي یادبود لوسیكراتس تا حدودي مورد توجھ )) برج بادھا(ساختن ھمان حال، سبك كورنتي در 

در آركادیا، سكوپاس معبدي براي آتنھ بھ ھر سھ سبك برپا كرد كھ ردیف ستونھایي بھ سبك . بود
ھایي كھ بھ دست تواناي خود ساختھ بود، زینت  و آن را با مجسمھ. دوریك، یونیایي، و كورنتي داشت

  . بخشید

  مشھورترین معبدھا، معبد سوم  وسیعترین و

واقعھاي كھ پلوتارك لطیف طبع با طنز آن را بھ تولد ; ، سوختھ و خاكستر شده بود356اسكندر، در 
اسكندر . بناي جدید معبد دوباره بسرعت آغاز شد و تا پایان قرن پایان یافت. اسكندر نسبت میدھد

ولي یونانیان . ت تمام ھزینھ آن را بپردازدپیشنھاد كرد كھ اگر نام او بر بنا ثبت شود، حاضر اس
شایستھ نیست خدایي براي خدایي دیگر ((متوسل شدند كھ ) شاید طعنھآمیز(مغرور افسوس بھ این عذر 

با این حال، معمار مورد عالقھ اسكندر، دینوكراتس، طرح معبد را بر مقیاسي ریخت .)) معبد بسازد
تون آن را مجسمھ سازان مختلف، از جملھ سكوپاس سي و شش س. كھ بزرگترین معبد یونان گشت

سرستون یكي از ھمین آثار اكنون در موزه بریتانیا موجود . ھمیشھ حاضر، با حكاكي تزیین كردند
ھاي حجاري شدھاش ثابت كند كھ مجسمھ سازي یونان در آن  است، گویي كھ میخواھد تنھا با جامھ

ھاي زندھاي  ا بیروح و یكنواخت نیستند، بلكھ چھرهھ سر این مجسمھ. عصر ھنوز در اوج بوده است
  . ھستند كھ از احساس و شخصیت برخوردارند

شھر تاناگرا از بئوسي بھ خاطر . ھاي كوچك اندازه نیز ممتاز بود یونان قرن چھارم در ساختن مجسمھ
اي گلي ھ ھا را در نمونھ این مجسمھ. ھاي كوچك از گل صیقلي شده بلند آوازه بود ساختن مجسمھ

مانند . میساختند و سپس با دست جال داده، بھ شكل ھزاران صورت زنده از مردم عادي در میآوردند
قرنھاي گذشتھ، از نقاشي در سایر ھنرھا ھم استفاده میشد، ولي نقاشي بتدریج موقع و اھمیت مستقلي 

فیلوس اھل آمفیپولیس، پام. یافت، و استادان این ھنر از تمام شھرھاي یونان سفارش دریافت میكردند
كھ معلم آپلس بود، ھیچ شاگردي را براي كمتر از دوازده سال نمیپذیرفت، و براي تعلیمي كھ میداد 
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مناسون، دیكتاتور لوكریس، براي ھر یك از صد شكلي كھ . مزدي برابر شش ھزار دالر میخواست
تابلو بھ پول امروز یكصد  قیمت تمام. آریستیدس تبي از صحنھ جنگي كشیده بود، ده مینا پرداخت

ھمان ھنرپرور براي تابلوي دیگري كھ جلسھ خدایان دوازده گانھ اولمپي را نشان . ھزار دالر میشود
  . ھزار دالر پرداخت 360میداد، 

ھزار دالر بھ پاوسیاس  12لوكولوس، براي كشیدن یك نسخھ بدل از چھره گلوكرا، رفیقھ مناندروس، 
میگوید كھ ھر تابلویي كھ آپلس میكشید بھ قیمتي برابر تمام ذخایر كلیھ پلیني . سیكوئوني پرداخت

  . شھرھا بھ فروش میرفت

او بھ . آپلس، در مقام ھنر، از تمام نقاشان مقدم و موخر خود برتر بود: ((ھمان ھنرشناس میگوید
وزگار خود آپلس قاعدتا باید در ر.)) تنھایي بیش از مجموع نقاشان بھ ھنر نقاشي خدمت كرده است

. بسیار برتر از دیگران بوده باشد، زیرا از جملھ اشخاص نادري بود كھ ھنر دیگر نقاشان را میستود
وقتي آپلس شنید كھ بزرگترین رقیبش، پروتوگنس، در فقر میزید، براي دیدار وي با كشتي بھ رودس 

دمتكار میپرسد وقتي زن خ. پروتوگنس، كھ از ورود او اطالعي نداشت، در كارگاه خود نبود. رفت
آپلس در جواب قلم مویي برمیدارد و، با یك حركت، طرح . پروتوگنس برگردد بگویم مھمانش كھ بود

چون پروتوگنس باز میگردد، خدمتكار اظھار تاسف . بسیار ظریفي بر روي تختھ نقاشي رسم میكند
رافت آن را میبیند فریاد میكند كھ نمیتواند نام مھمان را بگوید، ولي ھمینكھ پروتوگنس طرح و ظ

سپس در داخل آن طرحي ظریفتر رسم میكند و بھ .)) تنھا آپلس قادر است چنین خطي بكشد: ((میكند
  آپلس مراجعت . خدمتكار میگوید اگر آن بیگانھ دوباره بازگشت، این را بھ او بنماي

    

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

ت میافتد، ولي باز خطي مجسمھ تاناگرایي، موزه مترپلیتن، میكند و از مھارت پروتوگنس بھ حیر
ھمینكھ پروتوگنس آن را میبیند، بھ كوچكي خود در . زیباتر و ظریفتر در بین دو طرح قبلي میكشد

مقابل آپلس اذعان میكند و بیدرنگ بھ بندرگاه میشتابد تا آپلس را از رفتن بازداشتھ، مقدمش را گرامي 
ھ دست میگردد تا سرانجام یولیوس قیصر آن آن تختھ نقاشي، بھ مثابھ شاھكاري، نسلھا دست ب. بشمرد

آپلس، كھ قصد داشت ارزش . ھاي پاالتینوس از بین میرود را میخرد و در آتشسوزي قصر او در تپھ
پروتوگنس مبلغ ناچیزي . پروتوگنس را بھ یونانیھا بشناساند، قیمت تعدادي از آثار او را میپرسد

خریداري میكند و سپس شھرت ) سیصد ھزار دالر(ت میخواھد، ولي آپلس ھمانھا را بھ پنجاه تالن
اھالي رودس كھ از خواب غفلت بیدار شده و . میدھد كھ میخواھد آنھا را بھ عنوان اثر خود بفروشد

ارزش كار استاد خود را یافتھ بودند، نقاشیھاي او را بھ قیمتي گرانتر از آنچھ آپلس خواستھ بود 
  . شھر خویش نگاھداري مینمایندخریداري میكنند و جزو ذخایر عمومي 

تحسین دنیاي یوناني را ) آفرودیتھ دریازاد(در ھمین حال، آپلس با كشیدن تابلوي آفرودیتھ آنادومنھ 
فاتح جوان كھ از تصویر اسبش، . اسكندر دنبال او میفرستد تا چند تصویر از او بكشد. جلب كرده بود

یسھ نزدیك تابلو بوكفالوس، در یكي از آن تابلوھا راضي نبود، فرمان میدھد تا اسب را براي مقا
  . بیاورند
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ظاھرا اسب اعلیحضرت : ((ھمینكھ اسب چشمش بھ تصویر میافتد شیھھ میكشد، و آپلس اظھار میكند
بار دیگر كھ اسكندر در كارگاه آپلس درباره ھنر داد سخن .)) بھتر از خودشان ھنر نقاشي را میفھمد

گوید، مبادا كھ جواناني كھ رنگ میداد، آپلس بھ او التماس میكند كھ سخن از موضوع دیگري ب
اسكندر با خوشرویي آن ناسزا را تحمل میكند، و وقتي كھ او را . میساییدند از سخنان او بھ خنده بیفتند

براي كشیدن تصویر سوگلي حرمسرایش دعوت مینماید و آپلس بھ عشق او گرفتار میشود، او را بھ 
  . آپلس میبخشد

ود میمالید كھ ھم رنگھا را حفظ و ھم درخشش آنھا را مالیم آپلس روغن مخصوصي روي نقاشیھاي خ
آپلس تا آخرین لحظات عمرش كار كرد، و مرگ . ھا را جاندارتر میساخت میكرد، و در عین حال پرده

  . ھنگامي كھ بر وي رسید كھ بار دیگر براي آفرودیتھ جاودان طرحي میكشید

V - پراكسیتلس  

شگفتانگیز عظیمي بود كھ بھ مائوسولوس، شاه ھالیكارناسوس، شاھكار مجسمھسازي آن دوره مقبره 
مائوسولوس، كھ اسما ساتراپ ایران بود، حكومتش را بر سر تا سر كاریا و قسمتي از . ھدیھ شده بود

یونیا توسعھ داده، و از مالیاتي كھ میگرفت، نیروي دریایي قابل توجھي بھ وجود آورده و پایتختي زیبا 
  . ساختھ بود

یسیا، مسابقھ خطابت مشھوري بھ یادبودش ترتیب داد و از بھترین ھنرمندان دنیاي یونان دعوت آرتم
آرتمیسیا، ھم نسبي و ھم از راه . نمود كھ اشتراك مساعي نموده، مقبرھاي فراخور نبوغ او بسازند

ا ازدواج، ملكھ بود، و ھنگامي كھ اھالي رودس از مرگ شاه جسور شدند و بھ كاریا تاختند، ب
استراتژي ماھرانھاي ایشان را شكست داد، نیروي دریایي آنھا را تصرف كرد، پایتختشان را مسخر 

لیكن غم مرگ . ساخت، و چندي نگذشت كھ اھالي ثروتمند و بازرگانان را بھ اطاعت واداشت
مائوسولوس او را ضعیف كرده بود، و دو سال بعد چشم از جھان بربست، و مقبرھاي را كھ سبب 

  . دان شدن نامش در تمام زبانھاي غربي شد، ندیدجاوی

آھستھ آھستھ مجسمھ سازان بزرگي چون سكوپاس، لئوخارس، برواكسیس، و تیموتئوس مقبره 
ھایي آجري بنا كردند و سقف ھرمي شكلي بر روي آن  مستطیل شكلي از سنگ مرمر سفید، بر پایھ

انگلیسیھا، در سال . بستند و آن را بھ سي و شش ستون و دریایي از مجسمھ و تابلوھاي نقاشي آراستند
ھاي  ، مجسمھاي از مائوسولوس، با ھمان آرامش و نیرومندي اصلي او، در خرابھ1857

این . باز از آن عالیتر ستوني است كھ جنگ یونانیھا و آمازونھا را نشان میدھد .یافتندھالیكارناسوس 
آمازونھا زنان . كھ بھ شكل مرد و زن و اسبند، در زمره شاھكارھاي آثار حكاكي دنیا ھستند آمازونھا،

قوي ھیكل و مرد شكلي نیستند كھ براي جنگ ساختھ شده باشند، بلكھ زنان بسیار زیبایي ھستند كھ 
 باري، این مقبره. قاعدتا باید یونانیان را براي رفتاري مالیمتر از جنگ ترغیب كرده باشند

  . جاي خود را در كنار معبد افسوس در ردیف یكي از عجایب ھفتگانھ دنیا باز كرد) موسولئوم(

انگیزه مذھبي را فاقد بود و . مجسمھ سازي در این دوره از بسیاري جھات بھ اوج ترقي رسیده بود
دل  عظمت بناھاي مجلل پارتنون را نداشت، ولي از لطافت زنانھ الھام گرفتھ و بھ چنان زیبایي

در قرن پنجم مردان را لخت و زنان را با حریر . انگیزي رسیده بود كھ ھرگز سابقھ نداشت و ندارد
در قرن پنجم . در قرن چھارم مردان را با لباس و زنان را لخت مینمودند. نازكي نشان میدادند

رن چھارم ھنرمندان زندگي تباه شده بشر را بھ صورت آرامش بي احساسي رسم مینمودند، ولي در ق

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



در مجسمھ . سعي میكردند كھ از موجودیت منتزع و با احساس بشر بر روي سنگ نشاني بگذارند
  . مردان، سر و صورت بیش از بدن اھمیت یافت

صورت سازي در سنگ حرفھاي شد، و ھر . مطالعھ شخصیت جاي بت ساختن از عضالت را گرفت
بدن حالت راست و خشك خود را . و بسازدكھ وسعش میرسید ھنرمندي اجیر میكرد تا صورتي از ا

سطح خارجي مجسمھ طوري . ترك گفت و بھ حال استراحت درآمد كھ بھ چوب یا درختي تكیھ میكرد
ساختھ میشد كھ بازي زنده سایھ و روشن در آن منعكس شود، لوسیستراتوس سیكوئوني، كھ ظاھرا 

  اولین یوناني ھواخواه واقعپردازي بود، با گذاشتن 

    

  

  موسولئوم ھالیكارناسوس، تجدید بنا از روي مدل آدلر،
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  . نقش برجستھ از موسولئوم ماسك مومي روي صورت مدل خود، قالب صورت را تھیھ میكرد

ھمھ جھانیان میدانند كھ وي بھ فرونھ . پراكسیتلس زیبایي پروقار و قابل احساس را بھ حد كمال رساند
بود كھ زیبایي او را جاویدان ساخت، ولي ھیچ كس نمیداند كھ عشق میورزید و در نتیجھ ھمین عشق 

نام پدر و پسر پراكسیتلس، كفیسودوتوس . او چھ وقت بھ دنیا آمد و چھ وقت رخت از جھان بربست
بنابراین، ھنر مجسمھ سازي در خانواده او ارثي بود، و خود او . بود، و ھر دو مجسمھ ساز بودند
پراكسیتلس ھم با مفرغ و ھم با مرمر كار میكرد، . ادگي بھ شمار میرودبزرگترین وارث این ھنر خانو

كوس در . و چنان شھرتي بھ ھم زد كھ بیش از ده شھر براي استفاده از ھنرش با ھم رقابت میكردند
وي بھ كمك فرونھ آن مجسمھ را ساخت . وي را مامور كرد تا یك مجسمھ آفرودیتھ بسازد 360سال 

پراكسیتلس با ساختن . ون آفرودیتھ را لخت مادرزاد یافتند بشدت ناراحت شدندولي اھالي آن شھر چ
نیكومدس، . مجسمھ اولي را اھالي كنیدوس خریدند. آفرودیتھ دیگري، این بار با لباس، آرامشان كرد

شاه بیتینیا، حاضر شد تمام قروض سنگین شھر را در مقابل آن ببخشد، ولي كنیدوس ترجیح داد زیر 
سیاحان از ھر گوشھ و كنار مدیترانھ براي دیدن این . ند، ولي نام جاوداني داشتھ باشدقرض بما

منقدین آن را بزرگترین مجسمھاي میخواندند كھ یونان تا بھ آن روز عرضھ داشتھ ; شاھكار میآمدند
   .میآمدندبود، و از گوشھ و كنار میشنویم كھ مردان از دیدن آن بھ وجد عاشقانھ دیوانھ واري در 

ھمان طور كھ كنیدوس در اثر مجسمھ آفرودیتھ شھرت یافت، شھر كوچك تسپیاي در بئوسي نیز، كھ 
ا زادگاه فرونھ بود، سیاحان و مسافران را جلب میكرد، زیرا فرونھ مجسمھ اروس ساختھ پراكسیتلس ر

فرونھ از پراكسیتلس درخواست كرده بود كھ براي اثبات عشق خود شاھكارش . بھ آن اھدا نموده بود
ولي فرونھ، كھ مایل بود نظر خود او را . پراكسیتلس انتخاب را بھ خود او واگذارد. را تقدیم او كند

: ختیار فریاد میزندپراكسیتلس بي ا. بفھمد، روزي نزد او میرود و خبر میدھد كھ كارگاھت آتش گرفتھ
فرونھ اروس را انتخاب كرده، بھ زادگاھش اھدا .)) اگر ساتیر و اروس من سوختھ باشند، فنا شدھام((
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دل بھ جوان رویایي و اروس، كھ روزي خداي خالق ھزیود بود، در اندیشھ پراكسیتلس مب .مینماید
او ھنوز آن خداي شیطان و شرور ھنر ; ظریفي شد و مظھر قدرت عشق در تسخیر روان گردید

  . یوناني و رومي نشده بود

   مرمرین،گویا آن مجسمھ ساتیر كھ در موزه كاپیتولین روم موجود است، و ما آن را بھ نام فاون 

پارھاي گمان میكنند كھ بدنھ مجسمھاي كھ در لوور موجود است قسمتي از مجسمھ . ترجیح میداده است
ساتیر را پراكسیتلس بھ صورت پسر بچھ شاد و خوش ھیكلي ساختھ كھ از حیوانیت فقط . اصلي است

كیھ داده و یك پایش را پشت دیگري قرار داده دو گوش دراز نوك تیز دارد و با آرامش بر درختي ت
در آن دست و پاي پر . كمتر مجسمھ مرمریني استراحت و آرامش را بھ این كمال نمایانده است. است

شاید . آرامش و آن صورت اطمینان بخش تمام جذابیت و زیبایي و بي اعتنایي جواني نمودار است
پراكسیتلس آن قدر بھ فرونھ نگریستھ بود كھ كامال . شدرانھاي مجسمھ كمي گردتر و نرمتر از عادي با

آپولون ((مجسمھ آپولون سائورو كتونوس یا . نمیتوانست مرد را مدل كار خود قرار دھد
ھایي  آن قدر نرمش زنانھ دارد كھ انسان متمایل بھ این میشود كھ آن را از جملھ مجسمھ)) سوسماركش

  . یونان فراوان ھستند محسوب كندكھ ھم زن و ھم مردند و در مجسمھ سازي 

مجسمھاي سنگي كار ((در اولمپیا  ھرائیونھاي  پاوسانیاس نقل میكند متاسفانھ باختصار كھ بین مجسمھ
حفاران آلماني، .)) را در آغوش دارد پراكسیتلس بود، كھ ھرمس را نشان میداد كھ دیونوسوس كودك

در محل مشغول حفاري بودند، نتیجھ زحمات خود را با پیدا كردن این مجسمھ، كھ  1877كھ در سال 
شرح و عكس و قالبگیري ھرگز نمیتواند . قرنھا زیر خروارھا خاك و گل مدفون گشتھ بود، بازیافتند

ه كوچك اولمپیا در مقابل این مجسمھ بایستد و شخص باید در موز. حق این شاھكار ھنر را ادا كند
نھاني دست بر روي آن بكشد تا بتواند نرمي آن و حیاتي را كھ در زیر آن گوشت و پوست مرمرین 

موضوع این مجسمھ این است كھ خداي مامور نجات دیونوسوس او را از شر حسادت . نھفتھ حس كند
ھرمس در راه میایستد و بر . در خفا بزرگ كنندھرا رھانیده، بھ سوي فرشتگان میبرد كھ او را 

; مجسمھ طفل چندان استادانھ ریختھ نشده. درختي تكیھ میكند و بھ كودك خوشھ انگوري تعارف میكند
بازوي راست ھرمس از . گویي الھام ھنرمند یكباره ھنگام ساختن مجسمھ ھرمس بھ پایان رسیده است

بقیھ مجسمھ انگار كھ ھم اكنون از زیر دست استاد بیرون آمده  بین رفتھ و پاھا را تعمیر كردھاند، ولي
سر آن، با آن وقار و سنگیني و . دست و پاي قوي و سینھ فراخ نشان سالمت جسمي اوست. است

پاي راست نمونھ كمال . خطوط ظریف صورت و موھاي مجعد، بھ تنھایي شاھكار بزرگي است
دنیاي قدیم . ر مجسھسازي كمتر بھ كمال دیده شده استمجسمھ سازي است، آن ھم در ساختن پا كھ ھن

پاوسانیاس، در عبارتي . این كار را كم اھمیت میشمرد، از اینجا میتوان بھ غناي ھنر آن دوره پي برد
در اثر حفاریھایي . دیگر، از مجسمھ دستھ جمعي مرمریني سخن میگوید كھ در مانتینئا واقع بوده است

  كھ شكل سھ تن از خدایان  كھ شده، پایھ این مجسمھ،
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  سر مجسمھ ھرمس اثر پراكسیتلس، موزه 

اگر مطالبي را كھ از . شعر بر آن منقوش است، بھ دست آمده كھ ظاھرا كار شاگردان استاد بوده است
ھاي اصلي  ھاي یونان قدیم درباره مجسمھ سازي باقي مانده است كنار ھم بگذاریم، تعداد مجسمھ نوشتھ

در آثار او قدرت و . بھ چھل میرسد، كھ بدون شك جزئي از آثار فراوان او بوده استپراكسیتلس 
خدایان جاي خود را بھ فرونھ، معشوق پراكسیتلس، . عظمت و وقار و شخصیت فیدیاس را نمیبینیم

با این وجود، ھیچ . پرداختھاند، و عشق خصوصي جاي موضوعات مھم اجتماعي را گرفتھ است
بك و نیروي معجزآسایي كھ شریفترین و لطیفترین احساسات آدمي را بآساني از استادي در قدرت س

در او نوید آن ; فیدیاس دوریایي بود، پراكسیتلس یونیایي است. سنگ بتراشد بھ پاي پراكسیتلس نمیرسد
  . فتوحات فرھنگي اروپا را میبینیم كھ از پس فتوحات اسكندر واقع شد

VI  -  سكوپاس و لوسیپوس  

اما ; درباره زندگي سكوپاس جز كارھایش، كھ داستان واقعي زندگي ھر كسي است، چیزي نمیدانیم
ھایي كھ ساختن آنھا  سر فربھ و جنگجوي مجسمھ. حتي ھیچ یك از آثارش را ھم با اطمینان نمیشناسیم

خوي تند و را بھ وي نسبت میدھند، یا آنھایي كھ از روي كارھاي او تقلید شدھاند، حكایت از خلق و 
چنانكھ دیدیم، سكوپاس، در تگئا، ھم بھ عنوان معمار و ھم مجسمھساز . احساسات نیرومند او میكند
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خدمت میكرد و در این كار چنان تسلط و نرمشي از خود بروز داد كھ از زمان فیدیاس تا میكالنژ 
ني او را یافتھاند، كھ در اثر حفاریھایي كھ شده، فقط چند قطعھ از كارھاي تزیی. بیسابقھ بوده است

مھمترین آنھا دو سر خرد شده مجسمھاي است كھ صورت چاق و گرد و نگاه محزون آدم فراموش 
است كھ آن ھم صدمھ )) آتاالنتھ((دیگر، مجسمھ مردانھ . شدھاي را دارند كھ مشخصھ كارھاي اوست

است كھ شباھت عجیبي  در ویالي مدیچي در رم موجود)) ملئاگر((سري از مجسمھ . بسیار دیده است
ھاي پر، چشمان محزون و متفكر، پیشاني برجستھ در  در این مجسمھ نیز ھمان گونھ. بھ آثار فوق دارد

شاید این سر را رومیھا از روي . باالي بیني، لبھاي ھوسباز، و زلفان مجعد شانھ نخورده دیده میشود
سر دیگري در موزه  .باشدشكار كالودون اثر سكوپاس ساختھاند كھ نشان دھنده بخشي از )) ملئاگر((

مترپلیتن نیویورك موجود است كھ بدون شك اثر خود سكوپاس است، یا از روي مدل اصلي كپیھ شده 
یبا و ھوشمندانھ ساختھ شده، و یكي از این اثر نیز، با وجود درشتي و نیرومندیي كھ دارد، ز. است

  . زندھترین آثار مجسمھ سازي باستان بھ شمار میرود

مجسمھاي مفرغي از آفرودیتھ ساخت كھ روي بز ((سكوپاس در شھر الیس : پاوسانیاس نقل میكند كھ
ساخت كھ شبیھ آن در )) ھراكلس((در شھر سیكوئون مجسمھ مرمري از .)) نري از برنز نشستھ است

  عضلھ بندي آن برگشت بھ سبك مردانھ پولوكلیتوسي ; نز داون ھاوس لندن موجود استل
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  سردیس ملئاگروس، كپیھ رومیھا از 

است، سرش كوچك و چون ھمیشھ گرد، و صورتش ظریف چون كارھاي پراكسیتلس است توقف 
ھایي را  سكوپاس در شھرھاي مگارا و آرگوس و تب و آتن چندان بود كھ بھ وي مھلت داد تا مجسمھ

شاید او در تجدید بناي معبد اپیداوروس نیز دست داشتھ . كھ پاوسانیاس پانصد سال بعد دید، بسازد
را )) دیونوسوس((و )) آتنھ((ھاي  ھنگام عبور از جزایر دریاي اژه، براي كنیدوس مجسمھ. است

ھنگام عزیمت بھ شمال، یكي از سر . ھاي موسولئوم نیز كمك فراوان كرد ساخت و در ساختن مجسمھ
در حال نشستن )) آرس((در شھر پرگامون، مجسمھ عظیم . ستونھاي معبد افسوس را نیز حكاكي كرد

را )) آپولون سمینتئوس((و در خروسا، واقع در تروآس، براي ترساندن موشھا مجسمھ . خترا سا
در ساموتراس باعث شھرت آن شھر شد، و در شھر )) آفرودیتھ((با ساختن مجسمھ . برپا كرد

را ساخت كھ مجسمھ موجود در درسدن ممكن است شبیھ رومي  ))باكخانتھ((دورافتاده بیزانس مجسمھ 
این مجسمھ كوچك مرمرین، كھ فقط كمي بیشتر از نیم متر است، كار استاد قابل و ھنرمند با . آن باشد

  . بدن آن نیرومند و تزییناتش عالي و طرز ایستادنش بي نظیر است. ارزشي است

ھاي فراوان  پلیني از مجسمھ. نمایان، و رویھمرفتھ از ھر جھت زیباست خشم بھ طور زندھاي در آن
دیگري كار سكوپاس سخن میگوید كھ در عصر او در كاخھاي روم بوده و ھر یك شاھكار مجسمھ 

ھا عمري سپري شده باشد،  حتي اگر در ساختن این مجسمھ((وي میگوید . سازي بھ شمار میرفتھ است
بھ تنھایي میتواند ) آفرودیتھ(میان آنھا ھیكل لخت ((، و اضافھ میكند كھ ))عالي و قابل تحسین است

رویھمرفتھ اگر بخواھیم این آثار مختصري را كھ احتماال از سكوپاس .)) مایھ شھرت ھر شھري گردد
در . باقي مانده مورد قضاوت قرار دھیم، میبایستي مقامي در ردیف پراكسیتلس براي وي قایل شویم

نیرومندي نمایانده شده، بدون اینكھ بھ حد ; الت حفظ شده، بدون اینكھ زیادھروي شده باشداین آثار اص
خشونت رسیده باشد، و احساسات و حال و جنبش و تندي نقش گردیده، بدون اینكھ كشش عصبي باعث 

  . ھا شده باشد از ریخت افتادگي مجسمھ

كسیتلس میخواست وقار و ظرافت پرا; پراكسیتلس عاشق زیبایي بود، و سكوپاس مجذوب شخصیت
زنانگي و درخشش تندرستي و شادي جواني را نشان دھد، ولي سكوپاس در پي آن بود كھ دردھا و 

شاید اگر از وي آثار بیشتري میدیدیم، او را بعد از فیدیاس . تاثرات زندگي را با بیان ھنر زنده سازد
  . بزرگترین مجسمھ ساز یونان میدانستیم

لوسیپوس سیكوئوني در ابتدا ھنرمند محقر مفرغكاري بیش نبود، و خیلي آرزو میكرد كھ ھنرمند 
ھنگامي كھ شنید ائوپومپوس نقاش . بزرگي شود، ولي استطاعت معلم گرفتن و مدرسھ رفتن نداشت

از  اعالم كرده است كھ پیرو ھیچ استادي نخواھد شد، بلكھ از طبیعت تقلید خواھد كرد، جرئت یافت و
در مجسمھ سازي ابعاد و . آن بھ بعد ھم خود را مصروف آموختن و مطالعھ موجودات زنده كرد

او پاھا را بلندتر، سرو ; توازني بھ وجود آورد كھ جانشین موازین خشك و سخت پولوكلیتوس گردید
 .گردن را كوتاھتر، و دست و پا را بھ صورت بعد سومي درآورد، و بھ پیكر روح و آرامش داد

مجسمھ پولوكلیتوس بھ پیشاني خود نوار ; است)) دیادومنوس((او فرزند ولگرد )) آپوكسوئومنوس((
. قھرماني بستھ، ولي قھرمان لوسیپوس غبار را از بازوي خود میسترد و ظرافت و وقار بیشتري دارد

  از آن جذابتر و زندھتر چھره آگیاس از اشراف تسالي 
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  ، موزه واتیكان،()اثر لوسیپوس  آپوكسوئومنوس، كپیھ رومي از
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  رامشگر دربار دیونوسوس در حال رقص، 

لوسیپوس، پس از آزادي از قیود گذشتھ، در سرزمینھاي . است، كھ نمونھ آن در موزه دلفي وجود دارد
را رھا كرده، تقریبا میتوان گفت كھ  امپرسیونیستيسبك انفرادي و معمول . تازھاي در ھنر قدم گذاشت

فیلیپ چندي دست از جنگپردازي و عشق ورزیھاي خود . نیمتنھسازي را در یونان بھ وجود آورد
اسكندر چندان از نیمتنھاي كھ از او ساختھ بود خوشش آمد كھ وي را . كشید كھ مدل او قرار گیرد

ھمان طور كھ آپلس را شبیھ ساز خاص خود نمود و پورگوتلس ; رسمي دربار خود كرد مجسمھ ساز
  . را مامور كرد كھ تصویر او را بر روي جواھرات نقش كند

مثال : ھایي كھ از قرن چھارم باقي مانده معلوم نیست نام ھنرمندان خالق بعضي از زیباترین مجسمھ
شده، یك كپیھ قدیمي از ھرمس آندروسي متعلق بھ قرن  مجسمھ برنجي جواني كھ نزدیك ماراتون پیدا

ھر سھ مجسمھ در موزه ; كشف گردیده تگئاچھارم، و مجسمھ ظریف و غمگین ھوگیایا كھ در نزدیكي 
تا آنجا كھ . محفوظ است كھ در زیبایي نقص ندارد در موزه بستن ھم یك سر دختر. آتن موجود است

ھاي نیوبید، كھ در زمان آوگوستوس از آسیاي صغیر بھ روم  مشھود است، قسمت اعظم مجسمھ
ھاي كشورھاي اروپایي پراكنده  ھا اكنون در موزه این مجسمھ. میآمده، متعلق بھ قرن چھارم است

ونوس كاپوا در موزه ناپل، : بھ سبك پراكسیتلسعالوه بر آنھا، سھ مجسمھ اصلي آفرودیتھ . است
اما . ونوس خمیده در واتیكان، و ونوس آرل در موزه لوور را باید متعلق بھ آن عصر دانست
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مجسمھاي كھ از ھمھ اینھا در زیبایي و عمق احساس برتر است مجسمھ نشستھ دمتر است، كھ در سال 
موضوع آن . ھاي موزه بریتانیا بھ شمار میرود مھدر كنیدوس یافت شد و امروز از بھترین مجس 1858

معلوم نیست، ولي شاید االھھ محصول و حاصلخیزي را نشان میدھد كھ بر ھتك ناموس پرسفونھ نالھ 
ھایي است كھ از زمان باستان بھ ما بھ ارث رسیده  میسراید، و بدون شك از غمانگیزترین مجسمھ

ادل یونان باستان بیان میكند، و مھرباني مادري و تسلیم احساسات دردناك را با ھمان سبك متع. است
این مجسمھ و ھرمس شاھكارھاي زنده مجسمھسازي قرن . خاموش ھمھ در چشم و چھره او پیداست

  . ھایي كھ آن قدر مورد توجھ قرار گرفتھاند چھارم یونان ھستند، نھ آن آفرودیتھ

  

  ھوگیایا، االھھ بھداشت، موزه آتن،

    

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  تر از خیوس، موزه بستن،سردیس دخ
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 فصل بیست و یكم

  

  فلسفھ در اوج قدرت

I  -  دانشمندان  

در مقایسھ با پیشرفت سریع قرن پنجم و موفقیتھاي انقالبي قرن سوم، علم در قرن چھارم راكد و 
كسنوكراتس تاریخ ھندسھ، تئوفراستوس تاریخ حكمت . ھاي خود بود بیشتر معطوف متراكم سازي داده

مسائل مذھبي و . طبیعي، منون تاریخ طب، و ائودموس تاریخ ھندسھ و حساب و ھیئت را نوشت
خالقي و سیاسي، كھ ظاھرا حیاتیتر و مھمتر از مسائل طبیعي شده بودند، مردم را واداشتند كھ بھ ا

دنبال سقراط از مطالعھ عیني دنیاي مادي منصرف شده، بھ مسائل مربوط بھ روح و حكومت 
  . بپردازند

افالطون عاشق ریاضیات بود، فلسفھاش را سخت با ریاضي در آمیخت، آكادمي را تخصیص بھ آن 
لیكن حساب براي او فرضیھ نیمھ رازورانھ اعداد . داد، و در سیراكوز تقریبا سلطنت را فداي آن كرد

 ھندسھ را اندازھگیري زمین نمیدانست، بلكھ آن را نوعي انضباط براي منطق بسیط، یعني; بود
پلوتارك نقل میكند كھ افالطون، ائودوكسوس و . دروازھاي براي راه یافتن بھ عقل كل میشمرد

این عمل ایشان تنھا حسني را كھ : ((آرخوتاس را تحقیر میكرد، زیرا آنان در مكانیك تجربھ میكردند
  . ھندسھ دارد بھ فساد و تباھي سوق میدھد

كرد كھ بھ سوي احساس برگردد و از ماده استمداد  ھندسھ با بیشرمي بھ اندیشھ و ادراك محض پشت
بدین ترتیب، مكانیك از ھندسھ جدا شد، فالسفھ آن را باطل : ((سپس پلوتارك ادامھ میدھد.)) كند

با این وصف، افالطون در عالم تجریدي .)) شمردند و تركش كردند، و عاقبت جزو علوم نظامي درآمد
نقطھ را شروع خط تعریف كرد، فورمول پیدا كردن . خود بھ ریاضیات خدمت بزرگي كرده است

مجذور دو عدد مجذور را یافت، و تحلیل ریاضي، یعني اثبات یك فرضیھ یا عدم اثبات یك فرضیھ را، 
اھمیت دادن بھ . با در نظر گرفتن نتایجي كھ از آن فرض حاصل میشود، اختراع یا تكمیل كرد

م نكرده باشد، الاقل محققاني چون ائودوكسوس كنیدوسي و ریاضیات در آكادمي اگر كمك شایاني بھ عل
  . ھراكلیدس پونتوسي را بھ وجود آورد

دوست افالطون، آرخوتاس، عالوه بر آنكھ ھفت بار بھ سمت فرمانده كل شھر تاراس انتخاب شد و 
د، و ھایي درباره فلسفھ فیثاغورسي مكعبي را كھ حجم آن دو برابر مكعب اصلي است تعیین كر رسالھ

یونان باستان اختراع سھ آلت مھم عصر را . تا آنجا كھ ما میدانیم اولین رسالھ در باب مكانیك را نوشت
دو شي اول پایھ صنعت ماشین را ریخت، و . مدیون ھوش او میداند، پیچ و مھره، قرقره، و جغجغھ

م شود و بدین ھا وسیلھاي شد كھ سرشان گر براي بچھ: ((درباره سومي ارسطوي سختگیر میگوید
در ھمین زمان، دینوستراتوس، با بھ كار بردن قوس تربیع، عمل .)) ترتیب در منزل خرابكاري نكنند

برادرش منایخموس، كھ شاگرد افالطون بود، ھندسھ مقاطع مخروطات را . تربیع دایره را انجام داد
منتظم را تعیین كرد،  حجمعمل تضعیف مكعب را انجام داد، فورمول ساختمان نظري پنج  گذارد،پایھ 

براي : ((جھانیان نمودنظریھ اعداد اصم را پیش راند، و این جملھ مشھور را كھ بھ اسكندر گفتھ تقدیم 
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اما در ھندسھ براي ; یكي راه سلطنتي و دیگر راه عوامالناس; مسافرت در كشور دو گونھ راه ھست
با كمك وي نام بزرگ قرن چھارم در علوم، ائودوكسوس است كھ  .نیستھمھ یك راه بیشتر 

، در آن شھر بھ دنیا آمد و در 408ائودوكسوس، حدود . پراكسیتلس شھر كنیدوس تاریخي را ساخت
سن بیست و سھ سالگي نزد فیلیستیون در شھر لوكري بھ تحصیل طب نزد آرخوتاس در شھر تاراس 

ود و با وي مردي فقیر ب. بھ خواندن ھندسھ، و در آتن نزد افالطون بھ خواندن فلسفھ مشغول شد
پس از توقف . مخارج اندكي در پیرایئوس میزیست، و از آنجا روزھاي درس پیاده بھ آكادمي میرفت

. كوتاھي در كنیدوس، بھ مصر رفت و شانزده ماه نزد راھبان ھلیویولیس بھ خواندن نجوم پرداخت
گي با در سن چھل سال. سپس بھ پروپونتین كوزیكوس رفت و بھ تدریس ریاضیات اشتغال ورزید

شاگردانش بھ آتن رفت و مدرسھاي در علوم و فلسفھ افتتاح كرد و تا مدتي با افالطون رقابت 
باالخره بھ كنیدوس برگشت، رصدخانھاي ساخت، و وظیفھ تدوین قانون نامھ جدید مدني . میورزید

  . شھر بھ وي واگذار شد

و اغلب قضایاي ھندسي را كھ در كتاب پنجم  نسبتنظریھ . خدمات وي بھ علم ھندسھ اساسي بود
طح دایره و حجم را، كھ بھ كمك آن بشر توانست س افناروش . اقلیدس بھ دست ما رسیده ابداع كرد

بدون این ابداع كار ارشمیدس امكانپذیر نمیشد، لیكن ; كره، ھرم، و مخروط را محاسبھ كند، ابداع نمود
از این گفتھاش بخوبي میتوان بھ روحیھ عالمانھ او پي برد، اگر . عالقھ واقعي او بھ علم نجوم بود

  . خورشید مذاب شوم میتوانستم جرم و شكل خورشید را كشف كنم، حاضر بودم مثل كره

علم احكام نجوم در آن روز بھ آنچھ امروز ما ھیئت مینامیم اطالق میشد، ولي ائودوكسوس بھ 
شاگردانش میآموخت كھ بھ فرضیھ اخترشناسي، مبني بر اینكھ طالع شخص را میتوان از طرز قرار 

ست تمام حركات فلكي ائودوكسوس میخوا. گرفتن ستارھاش در ھنگام تولد تعیین نمود، توجھي نكنند
، كھ دنیاي باستان آن را بزرگترین كتاب نجوم ))نمودھا((را تحت قوانین ثابتي بیاورد و در كتاب 

  . میدانست، پایھ و اساس علمي پیش بیني ھوا را بنا كرد

او میگفت كھ جھان مركب از . مشھورترین نظریھ ائودوكسوس با شكست درخشاني روبھ رو شد
فاف و در نتیجھ نامرئي است كھ در جھتھاي مخالف و با سرعتھاي گوناگون بیست و ھفت فلك ش

این . گرداگرد مركززمین دوران میكنند، و اجرام آسماني بر پوستھ یا قشر این افالك متحدالمركز ثابتند
نظام البتھ امروز مضحك بھ نظر میرسد، ولي در واقع یكي از اولین كوششھاي بشري است كھ در راه 

ھاي ھاللي و  ائودوكسوس، بر طبق این نظریھ، دوره. مي حركات سماوات بھ كار رفتھ استبیان عل
امروز ما را )) اطالعات((البتھ اگر ( كردمنطھالبروجي سیارات را با دقت قابل مالحظھاي محاسبھ 

این فرضیھ بیش از ھر فرضیھ دیگر انگیزه پیشرفت تحقیقات نجومي در دنیاي .). بتوان ماخذ قرارداد
  . باستان گردید

زمین بھ دور محور خود در جھت شرق حركت ((مینویسد  390اكفانتوس سیراكوزي در حدود 
نشمندان بزرگ دنیاي باستان بود و كتابھاي مشھوري در ھراكلیدس پونتوسي، كھ یكي از دا.)) میكند

دستور زبان، موسیقي، شعر، معاني بیان، تاریخ، ھندسھ، منطق و اخالق تالیف كرده، اظھار مینماید 
كھ اگر بھ جاي اینكھ تصور كنیم كھ تمام دنیا بھ دور زمین میگردد، بپنداریم كھ زمین بھ دور محور 

ھراكلیدس میگفت كھ عطارد و زھره بھ دور . مسائل چیره شدھایم خود میچرخد، بر بسیاري از
شاید ھراكلیدس در یك لحظھ درخشان زندگیش بر آریستارخوس و كوپرنیك . خورشید میگردند

بر جاي مانده آمده ) م ق 70(زیرا در قطعاتي كھ از كتاب گمینوس . پیشدستي كرده باشد) كوپرنیكوس(
فتھ است كھ حتي بھ فرض اینكھ زمین بھ طریقي در حركت، و ھراكلیدس پونتوسي گ: ((است كھ
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شاید بشر .)) خورشید بھ طریقي ساكن باشد، مع ھذا نامرتب بودن وضع خورشید قابل تشریح است
  . ھرگز معناي این سخنان ھراكلیدس را نفھمد

زندگینامھ  در جغرافي، دیكائرخوس مسانایي، كھ. در ھمان حال، پیشرفت مالیمي در علوم مشھود بود
ھا را اندازه گرفت و قطر كره زمین را بھ چھل و ھشت ھزار كیلومتر  یونان را نوشتھ، ارتفاع كوه

تعیین نمود سرداران اسكندر بھ نام نئارخوس ازدھانھ رودخانھ سند در امتداد سواحل جنوبي آسیا تا 
اثر )) ایندیكا((ز آن در دفتر یادداشت دریانوردي او، كھ قطعاتي ا. رودخانھ فرات كشتیراني كرد

یعني اندازھگیري )) زمینسنجي. ((آریانوس برجاي مانده، یكي از ذخایر باستاني علم جغرافیاست
سطوح فرو رفتگیھا، برجستگیھا، حجمھا، و موقعیت زمین قبال بھ عنوان رشتھاي جدا از ھندسھ 

وع بھ تشریح حیوانات كرد و قلب فیلیستیون اھل لوكري ایتالیا در اوایل این قرن شر. مستقر شده بود
  . را دستگاه تنظیم بدن و پایگاه روح نامید

، رحم حیوانات را تشریح كرد، وضع جنین 370دیوكلس اھل كاروستوس ائوبویا، در حدود سال 
روزگي شرح داد، و تشریح و نطفھشناسي و جنینشناسي و مامایي را پیشرفت  40تا  27انسان را از 

اه مورد عالقھ یونانیھا را شیوع داد كھ ھر دو جنس مذكر و مونث براي ایجاد نطفھ نیز این اشتب. داد
  . تخمك ایجاد میكنند

آسپاسیاي دیگري طبیب مشھور قرن چھارم آتن گردید، و در علوم مختلفھ امراض زنان و جراحي و 
بیش از مقدار از ترس اینكھ مبادا علم پزشكي میزان مرگ و میر را . ھاي طب نامور شد سایر رشتھ

در آیین جنگ نوشت  360تولید مواد غذایي پایین آورد، آینیاس تاكتیكوس، اھل آركادیا، كتابي در سال 
انتشار این كتاب درست مصادف بود با پیدایش . كھ اولین كتاب كالسیك یونان درباره ھنر جنگ است

  . فیلیپ و اسكندر

II -  مكاتب سقراطي  

  آریستیپوس - 1

متفكران . م شاھد پیشرفت قابل مالحظھ علوم نبود، در عوض فلسفھ رونق فراوان داشتاگر قرن چھار
ھاي مبھمي درباره زندگي مطرح كرده بودند، سوفسطاییان نسبت بھ ھمھ چیز جز معاني  اولیھ فلسفھ

ولي اكنون از . بیان شك میكردند، و سقراط ھزاران سوال طرح كرده و بھ ھیچ كدام جواب نداده بود
م بذرھایي كھ در دویست سال گذشتھ در زمینھ فلسفھ پاشیده شده بود، جوانھ مكتبھاي بزرگي در تما

آتن، كھ آن قدر فقیر شده بود كھ نمیتوانست . علوم ماوراالطبیعھ، اخالق، و سیاست بیرون زده بود
بھ قول . ھاي خصوصي متعدد تاسیس كرده بود خدمات پزشكي دولتي را ادامھ دھد، دانشگاه

فیلسوفان، كھ مذھب . و پایتخت فرھنگي و داور تمام یونان شده بود)) مدرسھ یونان((یسوكراتس، آتن ا
قدیم را ضعیف ساختھ بودند، میكوشیدند تا طبیعت و عقل را جانشین آن كرده، تكیھ گاھي براي اخالق 

  . و راھنمایي براي زندگي بیابند

ھنگامي كھ سوفسطاییان بھ طور كلي . بود پرداختندھایي كھ سقراط گشوده  در ابتدا بھ اكتشاف راه
بیشتر ھم خود را مصروف تدریس معاني بیان میكردند و از صورت طبقھ خاصي خارج شده بودند، 

ائوكلیدس مگارایي، كھ اغلب . ھاي كامال متفاوت شده بودند شاگردان سقراط مراكز طوفانخیز فلسفھ
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شعلھور )) شھر خود را در آتش نفاق((تیمون آتني سر درس سقراط در آتن حاضر میشد، بھ قول 
وي صحت ھر موضوعي را مورد تردید قرار میداد، و ھمین . ساخت و دیالكتیك زنون مشاجره ساخت

بعد از مرگ ائوكلیدس، شاگرد . روش بود كھ در قرن بعد بھ شكاكیت پورھون و كارنئادس تبدیل شد
چون ھر فلسفھاي ; پیش بھ نظرات كلبیان نزدیك ساختبرجستھ او ستیلپو مكتب مگارایي را بیش از 

قابل رد است، پس خردمندي نھ در خیالبافي راجع بھ ماوراالطبیعھ، كھ در ساده زیستن است، و رفاه 
گویند كھ پس از غارت . در خودبسندگي است یعني عدم نیاز بھ چیزھاي خارج از دنیاي خود انسان

تیپلو پرسید چقدر خسارت متحمل شدھاي فیلسوف جواب داد شھر مگارا، دمتریوس پولیوركتس از س
در سالھاي آخر زندگیش، زنون . كھ من جز دانش چیزي نداشتم و آن را ھم كسي از من ندزدیده است

بنا بر این میتوان گفت كھ مكتب مگارایي با یك . كیتیوني، موسس مذھب رواقي، جزو شاگردانش بود
  . شد زنون شروع، و با زنوني دیگر ختم

آریستیپوس با وقار، پس از مرگ سقراط، بھ شھرھاي مختلف سفر كرد و مدتي در سكیلوس با 
گزنوفون و مدت بیشتري با الئیس در كورنت گذراند، و بعد در شھر مادري خود كورنھ، در سواحل 

نیمھ  ثروت و تجمل طبقات باال، در این شھر. افریقا، سكونت گزید تا مدرسھ فلسفھ خود را بنا كند
شرقي، عادات او را قالب ریختھ بود، و ظاھرا با این بخش از نظریات استادش كھ شادكامي نیكوترین 

  . چیزھاست بیشتر موافق بود

زماني . چون ظاھري آراستھ و رفتاري شایستھ داشت و سخنوري زبردست بود، بھ ھمھ جا راه یافت
بھ مدرسھاي رفت و در آنجا بھ سخنراني پس ; كشتیش غرق شد و بي پول و مفلس وارد رودس گردید

در آنجا بود كھ بھ . پرداخت و چنان حضار را شیفتھ خود كرد كھ او و ھمراھانش را غذا و ماوا دادند
والدین اطفال پند داد كھ ایشان بایستي كودكان خود را چنان ثروتي بدھند كھ آن ثروت بتواند، پس از 

  . ساحل بیایدغرق كشتي، با صاحب خود شنا كند و بھ 

میگفت ھر چھ میكنیم، حتي ھنگامي كھ در راه دوستان فقیر میشویم یا . فلسفھ او ساده و بي پیرایھ بود
بنابراین، نظر عموم این است كھ . بھ فرمان سرداران جان میدھیم، بھ امید لذت، یا از ترس رنج است
اید بر میزان لذتي كھ بھ بار میآورد لذت غایت خیر است و ھر چیز دیگر، از جملھ نیكي و فلسفھ، را ب

  . قضاوت كرد

. دانش ما درباره اشیا نامعلوم است، آنچھ كھ با اطمینان و مستقیم میدانیم از راه احساسات ماست
بنابراین، عقل در آن چیزي است كھ احساسات ما را لذت بخشد، نھ اینكھ بھ دنبال حقیقت غیرقابل لمس 

  . بگردیم

بنابراین، مرد عاقل بیش از ھر چیز بھ ; اني و حسي است، نھ اخالقي و فرھنگيعمیقترین لذتھا جسم
فقط حال موجود . ھیچ مرد عاقلي لذت نقد را فداي لذت آتي نامعلوم نمیكند. دنبال لذت جسماني میرود

ھنر زندگي، لذت بردن از . است و بس، و بھ احتمال زیاد اگر حال از آینده بھتر نباشد، بدتر نیست
فایده فلسفھ آن است كھ ما را از لذتھا . ات گذران، و بردن حداكثر استفاده از امكانات حال استنعم

حكمرواي لذات . دور نكند، بلكھ بھترین لذتھا را انتخاب نموده، طرز بھره بري از آنھا را نشان دھد
یبرند، ولي بنده و مرتاضان نیستند كھ از آنھا پرھیز میكنند، بلكھ كساني ھستند كھ از خوشیھا لذت م
پس مرد عاقل بي . اسیر آنھا نمیشوند و مدبرانھ میتوانند بین لذات مضر و غیر مضر تفاوت بگذارند

نھ ارباب و نھ ((چون و چرا بھ آراي عمومي و قانون احترام میگذارد، ولي تا حد ممكن میكوشد تا 
  )). برده كسي باشد
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ثروت و فقر را . بدانیم، آریستیپوس مرد سرافرازي بوداگر واعظ غیر متعظ نبودن را مایھ سرافرازي 
براي درسي كھ میداد . با متانت تحمل میكرد، ولي در رجحان دادن بھ آنھا ادعاي بي تفاوتي نمیكرد

. مصرانھ مزد میگرفت، و حتي براي رسیدن بھ ھدفھاي خود از تملق گویي جباران رو بر نمیگرداند
ماھیگیران براي : ((ھ صورتش آب دھان انداخت، خندید و گفتگویند وقتي كھ دیونوسیوس اول ب

چون دوستي شماتتش كرد كھ .)) گرفتن كوچكترین ماھیھا بایستي متحمل رطوبتي بیش از این شوند
گناه من چیست كھ گوش پادشاه در كف پایش : ((چرا در مقابل دیونوسیوس زانو زده است، پاسخ داد

ید كھ چرا فیلسوفان دریوزھگري ثروتمندان را میكنند، ولي اینان وقتي دیونوسیوس از او پرس)) است
چون اولیھا میدانند چھ میخواھند، : ((فیلسوفان را چندان بھ محضر نمیپذیرند، آریستیپوس پاسخ داد

با این وجود، اشخاصي را كھ ثروت را بھ خاطر اندوختن میخواستند تحقیر .)) ولي دومیھا نمیدانند
یموس ثروتمند فروگیایي خانھ مجلل خود را، كھ تماما از مرمر سنگفرش بود، بھ روزي كھ س. میكرد

او نشان میدھد، آریستیپوس بھ صورت او تف میاندازد و، چون مورد اعتراض قرار میگیرد، بھ این 
پولي .)) جایي مناسبتر نیافتھ كھ آب دھان بیندازد((عذر متعذر میشود كھ در میان آنھمھ مرمر و تجمل 

آن طور كھ (كھ در میآورد با ولخرجي در راه غذاي خوب، لباس خوب، خانھ خوب، و زنان خوب را 
روزي كھ بھ سبب زیستن با زني روسپي مورد سرزنش قرار . صرف میكرد) خود تشخیص میداد

گرفت، پاسخ داد كھ از زندگي در خانھ و نشستن در كشتیي كھ دیگران قبل از او از آنھا استفاده 
از كجا كھ : ((، و او جواب داد))من از تو بار دارم: ((روزي معشوقھاش بھ او گفت. ابا نداردكردھاند 

مردم او )) كار من بوده مگر پس از گذشتن از یك تیغزار میتواني بگویي كھ كدام تیغ پایت را خراشیده
ستھ داشت را علي رغم زندگي بي پردھاي كھ داشت دوست میداشتند، زیرا مردي بود كھ رفتاري شای

بدون شك، لذتجویي بي غل و غش او تا حدي از سروري كھ . و با فرھنگ و مھربان و خوش قلب بود
با پیروي از سقراط و احترام . از رسوا كردن محترمان گناھكار شھر خود میبرد سرچشمھ میگرفت

موثرترین دیدگاه زندگي، منظره مرد نیكي است كھ بآرامي راه  فلسفھ،گذاردن بھ او و دوست داشتن 
میگفت بزرگترین ارثي كھ ) 356(قبل از مرگش . خود را در میان مردم شریر میجوید و میگذرد
بر چیزي كھ بدون آن ھم زندگي میسر است ارزش ((براي دخترش آرتھ برجاي گذارده این است كھ 

آرتھ بعد از پدر . ھ نحو شگفت انگیزي تسلیم عقاید دیوجانس میشودو در اینجاست كھ میبینیم ب.)) مده
مدیر مدرسھ سیرنائیك شد، چھل كتاب نوشت، شاگردان ممتاز فراواني یافت، و ھمشھریانش لقب 

  . بھ او دادند)) فروغ یونان((

  دیوجانس  -2

با نتیجھ این فلسفھ، اما نھ استداللھاي آن، موافقت داشت، و از مكتب سقراط نظریھ  آنتیستنس
او، كھ مكتب كلبیون را بنا نھاد، فرزند یك شارمند آتني و . زاھدانھاي براي زندگي استخراج كرد

مدتي شاگرد گورگیاس و پرودیكوس ). 426(در جنگ تاناگرا دالورانھ جنگید . ھاي تراكیایي بودبرد
سپس مدرسھ خویش را بنا نھاد، ولي چون از درسھاي سقراط باخبر شد، با شاگردانش نزد او ; بود

 مانند ائودوكسوس در پیرایئوس میزیست و ھر روز، با طي. رفت تا فضل پیر كھنسال را فرا گیرد
شاید در مباحثھاي كھ بین سقراط . چندین فرسنگ پیاده، بھ آتن میرفت تا سر درس استاد حاضر شود

  . با ھمسخن فروتني بر سر معماي لذت درگیر بود، حضور داشت) یا افالطون(

البتھ : خوردن و نوشیدن توجھ كند سیمیاس... فكر میكني كھ فیلسوف الزم است نسبت بھ لذایذ: سقراط
  . خیر

  . ھرگز: عقیده ات درباره عشق چیست آیا بھ آن بایستي توجھي داشتھ باشد سیمیاس: راطسق
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و آیا بھ سایر وسایل تجمل، از قبیل كفش و قباي گرانقیمت، باید اھمیت نھد یا در عوض باید : سقراط
یزار بایستي گفت كھ فیلسوف واقعي از آنھا ب: از آنچھ ماوراي نیاز طبیعي است بیزار باشد سیمیاس

  . است

تقلیل پیرایھ جسم بھ حداقل نیاز، براي اینكھ روح تا آنجا كھ ممكن است : جوھر فلسفھ كلبیون این است
; وناني بدون االھیات بودی فرانسیسكنوي یك ; آنتیستنس این نظریھ را در معنا پذیرفتھ بود. آزاد باشد

مالك نمیشوم تا : ((ولي آنتیستنس میگفت.)) مالك ھستم، ولي ملك نیستم: ((شعار آریستیپوس این بود
او مالك ھیچ چیز نبود، و قبایي ژنده بر تن میكرد كھ سقراط سرزنش كنان بھ او .)) ملك نگردم

از این گذشتھ، تنھا ضعف او .)) ن دیدآنتیستنس از الي سوراخھاي و خود فروشیت را میتوا: ((میگفت
. این بود كھ كتاب مینوشت در این زمینھ ده جلد از خود باقي گذاشت كھ یكي از آنھا تاریخ فلسفھ بود

پس از مرگ سقراط، آنتیستنس معلمي را از سر گرفت و براي تدریس، ژیمنازیومي را انتخاب كرد 
زندگي ]نام كلبي . نامشروع در نظر گرفتھ شده بودكھ براي مردم طبقھ پایین و خارجیان و كودكان 

. بیشتر بھ خاطر شرایط محل بھ آن مدرسھ اطالق شد تا بھ لحاظ اعتقادات و فلسفھ آن[ چون سگ
آنتیستنس مانند كارگران لباس میپوشید، براي درسي كھ میداد مزدي نمیخواست، فقیران را براي 

نبود فقر و سختي را تمرین و تحمل كند با زبان و چوب شاگردي ترجیح میداد، و ھر كس را كھ مایل 
  . میراند

دیوجانس اصرار كرد و با صبر و حوصلھ . در ابتدا از پذیرفتن دیوجانس براي شاگردي ابا كرد
باالخره پذیرفتھ شد، و مكتب استاد را از طریق عمل كامل در سرتاسر ; ناسزاھاي او را بھ جان خرید

آنتیستنس در اصل نیمھ غالم بود، و دیوجانس بانكدار ورشكستھاي از . دنیاي یونان مشھور ساخت
او از روي ناچاري گدایي میكرد، و وقتي شنید كھ غایت نیكي و عقل نیز ھمین است . شھر سینوپھ

كیف و قبا و عصاي گدایي برگرفت و مدتي در خمي در صحن معبد كوبلھ در آتن . بسیار خشنود شد
روي زمین میخوابید، ھر . اده حیوانات رشك میبرد، و میكوشید آن را تقلید كندبر زندگي س. ماوا گزید

وظایف طبیعي و مراسم عشق را در حضور دیگران ) مطمئن ھستیم(چھ ھر جا مییافت میخورد، و 
گاھي مشعل . روزي دید كھ كودكي با دست آب مینوشد، فورا فنجان خود را بھ دور افكند. انجام میداد

بر كسي ستم نمیكرد، ولي از . دست میگرفت و میگردید و میگفت بھ دنبال آدم میگردمیا شمعي بھ 
ھر گاه فرصت . اطاعت قانون سر باز میزد، و قبل از رواقیان اعالم كرد كھ پیرو جھان وطني است

در یكي از سفرھایش بھ دست دزدان . میگویند مدتي در سیراكوز زندگي كرد. مییافت، سفر میكرد
چون اربابش پرسید كھ چھ كاري از وي . سیر شد، و او را بھ كسنیادس اھل كورنت فروختنددریایي ا

كسنیادس او را معلم فرزندان خود كرد و اداره )). حكومت بر مردان: ((ساختھ است، جواب داد
دیوجانس در این سمت چنان خوب انجام وظیفھ نمود كھ ارباب او را . منزلش را بھ دست او سپرد

دیوجانس كماكان بھ زندگي ساده خود . نامید و در بسیاري از امور پند او را میپذیرفت)) خوب نابغھ((
  . ادامھ داد، و چندان در این راه مداومت كرد كھ بعد از اسكندر مشھورترین شخص یونان گردید

منامش در فن مباحثھ استاد بود، و ھ. دیوجانس آدم خودنمایي بود و از آوازه خود ظاھرا لذت میبرد
آزادي بیان را بزرگترین محاسن اجتماع مینامید و از . مینویسد كھ ھرگز در مباحثھ مغلوب كسي نشد

زني را كھ در مقابل شمایل . آن، پا شوخیھاي ناھنجار و بذلھ گوییھاي موثر، حداكثر استفاده را میكرد
شت خود نمیترسي شاید از این وضع بي ادبانھ و ز((مقدسي سر بر خاك كرنش میكرد شماتت كرد كھ 

وقتي پسر زن فاحشھاي بھ سوي مردم سنگ میانداخت، او را )) نمیداني كھ خدایان ھمھ جا ھستند
از زنان بیزار بود، و مرداني را كھ مانند .)) شاید سنگ بر سر پدرت فرود آید: ((برحذر داشت كھ

ي فاخر پوشیده و بھ خود روزي جواني كورنتي كھ جامھا. زنان خود را میآراستند منفور میداشت
.)) تا نگویي پسري یا دختر جوابت را نخواھم داد: ((عطر زده بود از او سوالي كرد، وي جواب داد
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تمام دنیا این داستان را میداند كھ اسكندر، در كورنت، ھنگامي كھ دیوجانس زیر آفتاب دراز كشیده 
من : ((فیلسوف جواب داد.)) زرگممن اسكندر پادشاه ب: ((حكمران گفت. بود، بھ سراغ او رفت

از جلو من : ((دیوجانس جواب داد)). ھر چھ میخواھي از من بخواه: ((پادشاه گفت)). دیوجانس سگم
.)) اگر اسكندر نمیبودم، میخواستم دیوجانس باشم: ((جنگاور جوان جواب داد.)) كنار رو تا آفتاب بتابد

میگویند كھ ھر دو نامور در یك روز در سال . گفت دیگر نمیدانم كھ فیلسوف جواب این تعارف را چھ
دنیا را بدورد گفتند، اسكندر در بابل در سن سي و سھ سالگي، و دیوجانس در كورنت در سن  323

اھالي كورنت مجسمھاي سنگي از مرمر بر مزارش گذاشتند، و شھر سینوپھ، كھ او . نود و اند سالگي
  . ي برپا كردرا تبعید كرده بود، برایش بناي یادبود

با منطق تا آنجایي سر و كار داشت كھ بتواند . از فلسفھ كلبیون سادھتر و روشنتر فلسفھاي نیست
ماوراالطبیعھ نیز . نظریھ مثل افالطون را كھ دنیاي ادب و فضل آتن را مبھوت كرده بود، باطل سازد

ظ مورد مطالعھ قرار نمیدھیم كھ اینان میگفتند كھ طبیعت را از آن لحا. در نظر كلبیون بازي پوچي بود
راز دنیا را بشناسیم، زیرا این امر غیرممكن است، بلكھ بھ خاطر آنكھ دانش طبیعت را راھنماي 

ولي خوشي را نباید . ھدف زندگي خوشي است. این فلسفھ واقعي اخالق است. زندگي خود قرار دھیم
و طبیعي و حتي المقدور مستقل از كمكھاي از راه كسب لذات بھ دست آورد، بلكھ باید در زندگي ساده 

زیرا درست است كھ كسب لذت، اگر از كار و كوشش خود شخص سرچشمھ گیرد و ; خارجي یافت
ندامت بھ بار نیاورد، مشروع است، لیكن چھ بسا كھ انسان در دنبال كسب لذت اغفال شود یا پس از 

زندگي پاك و . را پلیدي بنامیم تا نیكي در این صورت، عاقالنھتر آن است كھ لذت. آن دلسرد گردد
ثروت، صلح و آرامش را ضایع میكند، و امیال . معتدل تنھا راه رسیدن بھ رضایت كامل است

مرد عاقل از زندگي . بردگي غیرعادالنھ، ولي بیاھمیت است. رشكآمیز مانند زنگ روح را میخورد
دیوجانس . دي روح است كھ بھ حساب میآیددر بند اسارت نیز چون آزادي لذت میبرد، زیرا تنھا آزا

میگفت كھ خدایان زندگي آساني بھ انسان بخشیدھاند، ولي انسان با رفتن پي تجمالت آن را پیچیده 
وقتي راھبي براي آنتیستنس . البتھ نباید فكر كرد كھ كلبیون بھ خدایان اعتقاد زیادي داشتند. ساختھ است

پس چرا خودت كشتي شكستھاي در ساموتراس، : ((وي پرسیداز خوبیھاي بعد از مرگ سخن میگفت، 
اگر بھ جاي آنھایي كھ خالصي یافتند آنھایي كھ غرق شدند قرباني : ((قرباني نذر خدایان میكردند، گفت

بھ عقیده كلبیون ھر چیز مذھبي جز اشاعھ عمل خیر .)) میكردند، تعداد قربانیھا بمراتب بیشتر بود
فضیلت عبارت . اید پاداش خودش شمرد، نھ بستھ بھ وجود یا عدالت خدایانفضیلت را ب. خرافات است

از . جز آب نباید نوشید، و صدمھ بھ كسي نباید رساند. است از خوردن و تصرف كردن و خواستن بحد
با راستي و درستي و حرمت : ((دیوجانس پرسیدند چگونھ باید از خویشتن دفاع كرد، وي جواب داد

ازدواج را اسارت خارجي میدانستند و از آن . بیون، فقط امیال شھوي منطقي استبھ نظر كل.)) نفس
دیوجانس عشق آزاد و اشتراك زنان را ترویج میكرد، . گریزان بودند، ولي فحشا را پشتیباني میكردند

و آنتیستنس كھ در ھر چیز طالب استقالل بود، شكایت میكرد كھ نمیتواند گرسنگي را نیز چون شھوت 
كلبیون، كھ میل جنسي را مانند گرسنگي طبیعي و معمولي میدانستند، میگفتند . نھایي ارضا كندبھ ت

حتي . نمیتوانند بفھمند كھ چرا مردم، برخالف دیگر امیال، از ارضاي این میل در مال عام شرم میكنند
پس خودكشي ; در مرگ نیز مرد بایستي استقالل خود را حفظ كند و زمان و مكان مرگ را تعیین نماید

  . بعضي میگویند كھ دیوجانس با حبس نفس در سینھ خودكشي كرد. مشروع است

بود كھ بھ عنوان عكسالعمل عدم انطباق با )) بازگشت بھ سوي طبیعت((فلسفھ كلبیون جزئي از جنبش 
ست و انسان طبعا متمدن نی. تمدن مالل آور و پیچیده آن روز، در قرن پنجم، در آتن بھ وجود آمده بود

دیوجانس نسبت بھ . تنھا از ترس مجازات و تنھایي بھ محدودیتھا و فشار نظام زندگي تن در میدھد
بھ نظر او، تمدن یك اشتباه محض است و : سقراط ھمان موقعیتي را دارد كھ روسو بھ ولتر داشت
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واقیان و كلبیون، مانند ر. پرومتھ حقش بود كھ بھ جزاي ارزاني داشتن آن بھ بشر در زنجیر شود
دیوجانس میكوشید تا گوشت خام بخورد، زیرا پختن را ; را میستودند)) مردان طبیعي((روسو، 

  . وي میگفت بھترین اجتماع آن است كھ خالي از تصنع و قانون باشد. غیرطبیعي میدانست

ل یونانیان با تمسخر بر كلبیون مینگریستند و، آنچنانكھ اجتماع قرون وسطي قدیسین خود را تحم
پس از دیوجانس، كلبیون بھ صورت فرقھ مذھبي فاقد مذھب . میكرد، وجود آنھا را تحمل میكردند

فقر را قاعده كلي زندگي خود ساختند، با اعانھ زندگي میگذراندند، تجرد خود را با اشتراك . درآمدند
ھا یا معابد  وچھخانھ نداشتند و در ك. در امر ازدواج چاره میساختند، و مدارس فلسفھ باز مینمودند

  . میخفتند

فلسفھ كلبیون بھ دست شاگردان دیوجانس، یعني ستیلپو و كراتس، بھ عصر ھلنیسم راه یافت و مبناي 
مكتب كلبیون در آخر قرن سوم ناپدید شد، ولي نفوذش در سنن یونان . مكتب رواقیان را تشكیل داد

سینیان یھود و رھبانھاي مسیحي نخستین در استوار بر جاي ماند، و شاید دوباره در بین فرقھ مذھبي ا
بازگشت ((آنھایي كھ امروز نیز فلسفھ . تا چھ تاثیر پذیرفتھاند ھنوز بر ما معلوم نیست. مصر احیا شد

را ترویج میكنند، فرزندان روشنفكر آن مردان و زنان شرق و یونان باستانند كھ، )) بھ سوي طبیعت
ي و فلج كننده تمدن، میاندیشند كھ میتوانند برگردند و با خستھ و درمانده از فشارھاي غیر طبیع

  . ھیچ زندگاني كاملي از این وھم و ھوس خاص زندگي شھري خالي نیست. حیوانات زندگي كنند

III  -  افالطون  

  معلم -1

در كتاب دوم جمھور، با رغبت و ھمدردي، مدینھ . حتي افالطون نیز تحت نفوذ كلبیون قرار گرفت
از حیث ((بعد آن را رد میكند و نوع حكومتي را كھ ; اكي و طبیعي را توصیف میكندفاضلھ اشتر

ولي ھنگامي كھ تصویر حاكم حكیم خود را رسم مینماید، ; است بھ میان میآورد)) خوبي در درجھ دوم
در آن اثري از رویاھاي كلبیون مییابیم مرداني بدون مالكیت و بدون ھمسر، و وقف زندگاني ساده و 

نقشھ افالطون براي ایجاد یك جامعھ اشتراكي . سفي كھ آنھمھ مقبول بھترین اذھان یونان باستان بودفل
آریستوكراتیك، كوشش درخشان محافظھ كار ثروتمندي است كھ میخواھد انزجار از دموكراسي را با 

  . ایدئالیسم افراطي زمان خویش تطبیق دھد

از طرف مادر بھ سولون، و از طرف پدر بھ پادشاھان افالطون از خانوادھاي چنان كھنسال بود كھ 
مادرش خواھر خارمیدس و خواھرزاده كریتیاس . اولیھ آتن و حتي بھ پوسیدون خداي دریا میرسید

  . بود

اسمش را آریستوكلس نھادند، كھ بھ معني . بنابراین، مخالفت با دموكراسي تقریبا در خونش بود
در موسیقي، . ھاي علوم سر آمد شد ن در اندك مدتي در تمام رشتھاین جوا. است)) نامدار و بھترین((

صورت خوب او زنان و، بدون شك، مردان را جلب . ریاضیات، معاني بیان، و شعر از ھمھ پیش افتاد
در مسابقات برزخي كشتي میگرفت و بھ خاطر ھیكل ورزیده و درشتش لقب پالتون یا . مینمود

لطیفھ مینوشت و شعر عاشقانھ . نبرد كرد و نشان شجاعت گرفتدر سھ جنگ . گرفت)) چھارشانھ((
در سن بیست سالگي گرفتار تردید بود كھ سیاست پیشھ . میسرود، و یك نمایشنامھ تراژدي تحریر كرد

او را حتما از قبل میشناخت، زیرا سقراط دوست . كند یا شاعري، ولي سرانجام تسلیم جذبھ سقراط شد
اكنون سخنان سقراط را میفھمید، و از تماشاي آن پیرمرد، كھ مانند . قدیم عمویش خارمیدس بود
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افالطون پس . ھاي خود را در ھوا میانداخت و بر چنگال پرسش میگرفت، لذت میبرد بندبازي اندیشھ
اوریپید، ورزش، و زن را فراموش كرد و، ھمچون كسي ; از آشنایي با سقراط اشعار خود را سوزاند

  . ه باشد، بھ دنبال استاد بھ راه افتادكھ گرفتار طلسم شد

شاید ھر روز از درسھاي استاد یادداشت برمیداشت و، با حساسیت یك ھنرمند، از دنیاي جذاب این 
سپس، ھنگامي كھ افالطون بیست و سھ سالھ بود، . سلینوس عجیب و دوست داشتني مستفیض میشد

آن ده روز دھشتناك، ترور . ھ وقوع پیوست، كھ بھ دست خویشان خودش برپا شده بود، ب404انقالب 
اشراف، و مخالفت شجاعانھ سقراط با جباران سي گانھ، مرگ كریتیاس و خارمیدس، بازگشت 

از آتن مانند . دموكراسي، و محاكمھ و قتل سقراط یكباره دنیا را بھ سر جوان بیبندوبار ما فرو كوفت
را در خانھ ائوكلیدس، و بعد شاید با آریستیپوس در مگا. شھري كھ گرفتار دیوان و اجنھ باشد گریخت

سپس ظاھرا بھ مصر رفت و در آنجا از معلومات ریاضي و تاریخي . در كورنھ كمي آرامش یافت
بھ آتن برگشت و سال بعد، بھ خاطر دفاع از شھر، در كورنت  395حدود سال . راھبان استفاده كرد

اراس نزد آرخوتاس، و در لوكري نزد تیمایوس بھ در ت; دوباره عزم سفر كرد 387در سال . جنگید
سپس براي دیدن كوه اتنا بھ سیسیل رفت، با دیون سیراكوزي . خواندن فلسفھ فیثاغورسي مشغول شد

دست دوستي داد، بھ خدمت دیونوسیوس اول معرفي گردید، سپس بھ بردگي فروختھ شد، و در سال 
دراخمایي كھ براي بازخریدن او از صاحبش بھ با سھ ھزار . صحیح و سالم بھ آتن بازگشت 386

توسط دوستانش فراھم شده بود و صاحبش از قبول آن امتناع كرده بود، باغي را كھ محل تفریح 
مشھور بود، خرید و در آنجا دانشگاھي تاسیس كرد  aاطراف شھر و، بھ نام خداي محلي، بھ آكادموس

   .بودكھ نھصد سال مركز علم و فرھنگ یونان 

شاگردان . آكادمي در حقیقت یك انجمن اخوت مذھبي بود كھ در خدمت پرستش خدایان قرار داشت
ھاي اعیان و اشراف براي تحصیل میآمدند، از  شھریھ نمیپرداختند، ولي از آنجایي كھ بیشتر از خانواده

: یدسویداس میگو. والدینشان انتظار میرفت كھ بھ موسسھ كمكھاي مالي قابل مالحظھاي بكنند
ھاي خود وسایل زندگي بي رنج و آرام فیلسوفانھاي را براي بعضي  ثروتمندان گاه گاه در وصیتنامھ((

بھ افالطون بخشید، ) ھزار دالر 480(میگویند كھ دیونوسیوس دوم ھشتاد تالنت .)) بھ ارث میگذاشتند
. شمھ گرفتھ باشدو شاید دلیل شكیبایي افالطون نسبت بھ سلطان از ھمین بخشش سخاوتمندانھ سرچ

شاعران ھزل گو شاگردان آكادمي را ریشخند میكردند كھ در رفتارشان، و در وضع لباس پوشیدنشان 
از اینجا معلوم میشود كھ لباس ; با كاله سھ گوش و عصا و رداي كوتاه دانشگاھي، تظاھر میكنند

زنان . حد قدمت دارد مخصوص مدرسھ ایتن در انگلستان و رداي مشكي دانشگاھي بھ طور كلي تا چھ
بر سر در مدرسھ . درسھاي اساسي ریاضیات و فلسفھ بود. نیز بھ آكادمي پذیرفتھ حقوق زنان بود

شاید دانستن مقدار قابل .)) ھر كس ھندسھ نمیداند، اینجا داخل نشود: ((نوشتھاي اخطار مانند بود
  . توجھي ریاضیات از شرایط ورود بود

. چھارم توسط مرداني انجام شد كھ در آكادمي درس خوانده بودندبیشتر پیشرفتھاي ریاضي قرن 
احتماال (، ھندسھ عالي، نجوم، موسیقي )نظریھ اعداد(دروس ریاضي آكادمي عبارت بود از حساب 

اگر افالطون پیرو نظریاتي كھ خود در دھان سقراط میگذارد . ، حقوق، و فلسفھ)شامل ادبیات و تاریخ
البتھ : سقراط: و اخالق را باید در برنامھ آكادمي در مرحلھ آخر دانست بوده باشد، فلسفھ سیاسي

و تحت اقتدار ; میدانید كھ اصول مشخصي درباره عدالت و نیكي ھست كھ در كودكي بھ ما آموختھاند
  . والدین خود ما با اطاعت از آنھا و محترم داشتنشان بزرگ شدھایم

  . درست است: گالوكون
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و عادات متضادي در كسب لذت ھست كھ روح ما را فریفتھ، بھ سوي خود  و نیز موازین: سقراط
ولي این موازین نمیتواند كساني را كھ از عدالت بویي نبردھاند و پایبند اصول پدران خود ; میكشاند

  . ھستند و از آنھا اطاعت میكنند بفریبد

  . درست است: گالوكون

وح كنجكاو او بپرسد انصاف و شرافتمندي پس، شخصي كھ در این وضع روحي باشد و ر: سقراط
چیست و خود جواب دھد ھر چھ قانون بگوید، و سپس بحث و مشاجره پیش آید، و كالم قانونگذار را 

رد كند و بھ این فكر معتقد شود كھ در دنیا ظلم و عدل تفاوتي ندارد و بد و خوب یكي است، و تمام 
  . ممكن نیست: از از قوانین اطاعت خواھد كرد گالوكوناصول كھن را منكر شود، آیا فكر میكنید كھ ب

و ھنگامي كھ نسبت بھ آنھا احترام قایل نشود و آنھا را طبیعي نداند و در كشف حقیقت فرو : سقراط
ماند، میتوان از چنین كسي انتظار داشت كھ در زندگي بھ راھي جز ارضاي خواھشھاي خود برود 

  . نمیشود: گالوكون

  . بدون شك: ھ جاي اطاعت از قانون بھ بیقانوني نمیگراید گالوكونو آیا ب: سقراط

نبایستي گذارد كھ . ... محتاط بود دیالكتیكبنابراین، در آشنا كردن شارمندان سي سالھ مان با : سقراط
از این موضوع بخصوص باید پرھیز كرد، ; جواني لذت دیالكتیك را درك كنندمردم در سنین ابتداي 

چرا كھ مردان جوان، ھمان طور كھ دیدھاید، چون طعم آن را براي اولین بار چشیدند، بھ تقلید كساني 
كھ با ایشان جر و بحث میكنند و منكر اظھاراتشان میشوند، دوست دارند اظھارات دیگران را تكذیب 

اینان مانند تولھ سگاني ھستند كھ از كشیدن لباس و گاز گرفتن ھر كس كھ نزدیكشان میآید شاد كنند، و 
  . میشوند

  . آري، این كار ایشان را سخت شاد میكند: گالوكون

و بعد چون چند بار فتح كردند و بھ دست دیگران مغلوب شدند، بسرعت و بشدت عادت پیدا : سقراط
  ... این است كھ. خواھند كرد كھ نسبت بھ ھر چھ قبال اعتقاد داشتھاند بي اعتقاد شوند

  . فلسفھ نام بدي در مردم دارد

  . كامال صحیح است: گالوكون

د، دیگر گرفتار این جنون نخواھد شد، بلكھ از آن عاقلي ولي ھمینكھ شخص پا بھ سن گذار: سقراط
تبعیت خواھد كرد كھ فقط در پي یافتن حقیقت است، نھ آن مرد جدلي كھ گفتھ دیگران را فقط بھ خاطر 

بلوغ فكري چنین شخصي باعث افزایش ارزش و حرمت منطق و . بازي و سرگرمي نقض میكند
  . استدالل میشود، نھ كاھش آن

یكي . دستیارانش با خطابھ، گفتگو، و مطرح ساختن مسائل براي شاگردان تدریس میكردند افالطون و
شاید . بیابند)) حركات متحدالشكل و منظمي را كھ سبب گردش سیارات است((از مسائل این بود كھ 

 درسھا فني بود، و گاھي آنھایي را كھ. ائودوكسوس و ھراكلیدس از این نحوه برخورد ملھم شده باشند
ولي شاگرداني چون ارسطو، دموستن، . براي منافع عملي بھ مدرسھ میآمدند مایوس میكرد
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لوكورگوس، ھوپرئیدس، و كسنوكراتس سخت تحت نفوذ آنھا قرار گرفتند و در بسیاري موارد 
ھمان طور كھ در شھرھاي : آنتیفانس با طنز میگوید. یادداشتھایي را كھ برداشتھ بودند منتشر كردند

شمالي چون سخن از دھان گوینده بیرون بیاید فورا یخ میبندد و در تابستان پس از ذوب شدن  دوردست
بھ گوش میرسد، كلماتي كھ افالطون بھ شاگردان جوانش میگفت نیز چون پیر میشدند برایشان قابل فھم 

  . میگردید

  ھنرمند  - 2

بھ تدریس او در آكادمي بھ  افالطون خودش میگوید كھ ھرگز رسالھاي فني ننوشتھ است، و ارسطو
ما نمیدانیم كھ این اصول تا چھ حد با تعالیم مندرج در . اشاره میكرد)) اصول تدوین نشده((عنوان 

   .است متفاوت)) دیالوگھا((

یكي از طنزھاي مفرح تاریخي این . شاید دیالوگھا را در اصل براي تفنن مینوشتند و با مزاح میآمیختند
ھاي اروپا و امریكا آموختھ  است كھ آن آثار فلسفي كھ امروزه بیشتر مورد توجھ ھستند و در دانشگاه

شخصیت انساني، براي  میشوند، اساسا بدین منظور تصنیف شدھاند كھ فلسفھ را، از طریق تلفیق آن با
افالطون اولین كسي نبود كھ دیالوگھاي فلسفي را نوشت، زنون الئایي و . عامھ مردم قابل فھم سازند

سیمون آتني كھ چرمكاري میكرد، گزارشي از ; چند نفر دیگر قبل از او این سبك را بھ كار برده بودند
وي ; فالطون جنبھ ادبي دارد، نھ تاریخيكار ا. مكالمات صورت گرفتھ بود بھ شكل دیالوگ نوشتھ بود

ھرگز ادعا نمیكند كھ شرح دقیق مكالمات سقراط را، كھ سي یا پنجاه سال پیش روي داده بود، 
گورگیاس نیز، مانند سقراط، اگر سخناني . مینویسد، و حتي نمیكوشد كھ مراجعي كھ میدھد منسجم باشد

دیالوگھا . یگذاشت میشنید، بدون شك مبھوت میماندرا كھ فیلسوف نمایشنامھنویس جوان در دھان او م
بنابراین نباید از یاري نكردن ; مستقل از یكدیگر و شاید در فواصل طوالني زماني نوشتھ شدھاند

طرحي در كار نیست كھ كلیھ مطالب را وحدت بخشد، جز . حافظھ و نیز تغییر برداشتھا تعجب كنیم
   .نمییابدنبال حقیقت میرود و ھرگز جستجوي مداوم عقل رشد كنندھاي كھ بھ د

ھاي بزرگ را با صراحت بیان میكند،  عقاید و اندیشھ. ساختمان دیالوگھا زیركانھ ولي ناشیانھ است
  . درت وحدت یا تداوم را رعایت مینمایدتصویري دوست داشتني و پر قدرت از سقراط میسازد، ولي بن

موضوعھا بیحساب تغییر میكنند، از این شاخھ بھ آن شاخھ میپرند، و اغلب بھ شكل ناشیانھاي توسط 
، ولي براي دوستي ))حافظھاش ضعیف است((سقراط میگوید كھ . یك نفر از دیگران نقل قول میشود

اغلب دیالوگھا . روتاگوراس كرده از حفظ میخواندپنجاه و چھار صفحھ از بحثي را كھ در جواني با پ
بھ علت فقدان گوینده نیرومندي كھ بتواند در برابر سقراط سخني جز آري یا مشابھ آن بگوید تضعیف 

لیكن فصاحت و رواني سخن، طنز موقعیت، بیان، اندیشھ، دنیاي زندھاي كھ از شخصیتھاي . شده است
كرري كھ بھ سوي اندیشھ عمیق و واال گشوده است تمام این ھاي م متنوع بھ وجود آورده، و دریچھ

ارزشي را كھ قدما براي دیالوگھا قایل بودند از اینجا میتوان دانست كھ تنھا . نقایص را از بین میبرد
اثري كھ از تمام نویسندگان قدیم یونان، تمام و كمال، تا بھ امروز مانده و بھ دست ما رسیده ھمین 

مان میزان كھ مضامین این گفتگوھا در تاریخ فلسفھ و اندیشھ ارجمند است، شكل و بھ ھ. دیالوگھاست
  . صورت آنھا نیز در تاریخ ادب ذیمقدار و ارزنده است

بودن عھد جواني است، كھ در عبارات فوق دیدیم )) جدلي((ھاي بارزي از  دیالوگھاي اولیھ نمونھ
، كھ در )مھماني(رسالھ سومپوسیون . رطرف میكندچگونھ آتن ترسیم مینماید تا حدودي این نقص را ب
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صحنھ سازیھاي نمایشي آن . نوع خود شاھكار است، بھترین مقدمھ براي آشنایي با افالطون است
، ))فكر كنید كھ شما میزبان ما، و من و دوستانم مھمان شما ھستیم: ((آگاتون بھ نوكرھایش میگوید(

، حكایت خوشمزه مست كردن و افتضاح )سكسكھ میكند از بس خورده،(تصویرھاي زنده آریستوفان 
آلكیبیادس، و از ھمھ مھمتر تركیب ظریف واقعپردازي بیپرده، در تصویري كھ از سقراط میسازد، با 

واالترین ایدئالیسم نسبت بھ مفھوم عشق، این اثر را در زمره یكي از شاھكارھاي تاریخ نثر قرار 
در این دیالوگ، موضوع بحث، گرچھ قوي نیست، بیریا و ; استفیدون مالیمتر ولي زیباتر . میدھد

سبك نویسنده با آرامي بیشتري در صحنھ آخر . صادقانھ است و بھ حریف اجازه اظھار وجود میدھد
جریان دارد، و ھمین آرامش است كھ پایان غمانگیز داستان را مالیم میكند و مرگ سقراط را، مانند 

قسمتي از دیالوگ فدروس در . تر خود ناپدید میشود، آسان مینمایدجویباري كھ بآرامي در خم بس
سواحل رودخانھ ایلیسوس است، در حالي كھ سقراط و شاگردانش گرمازدگي پاي خود را با خنكي آب 

البتھ بزرگترین دیالوگھا جمھور است كھ فلسفھ افالطون را بھ كاملترین . رودخانھ برطرف میكنند
. بخشھاي نخستین، شامل برخوردھاي ھیجانانگیز شخصیتھا و عقاید استوجھي بیان میكند و، در 

پارمنیدس بدترین نوع استدالل خشك و منطق بیمعنایي است كھ تا بھ حال در تمام ادبیات جھان دیده 
شده است، و در تاریخ فلسفھ بھترین مثال شجاعت شخص متفكري است كھ بھ نحو انكارناپذیري 

در دیالوگھاي آخرین، ھنرمندي افالطون رو بھ . ضیھ مثل را رد میكندمحبوبترین نظریھ خود فر
حالت شاعرانھ فلسفھ مابعدالطبیعھ از بین ; سقراط بتدریج از صحنھ خارج میشود; كاھش میگذارد

و سرانجام در نوامیس، این وارث ; سیاست، آرمانخواھي جوانانھ خود را از دست میدھد; میرود
د بعدي آتن، تسلیم دام فریب اسپارت میشود و از آزادي و شعر و ھنر و سرخورده و خستھ فرھنگ چن

  . حتي فلسفھ دست میكشد

   فیلسوف مابعدالطبیعھ -3

ھاي افالطون نظامي موجود نیست، و اگر در اینجا، بھ خاطر نوعي نظم، عقاید او را تحت  در نوشتھ
سیاست خالصھ كردھایم، باید بھ یاد  عنوانھاي معمول منطق، مابعدالطبیعھ، اخالق، زیباییشناسي، و

از . داشتھ باشیم كھ طبع شاعرانھ افالطون اجازه نمیداد كھ افكار خود را در قالب معیني محدود كند
; براي یافتن تعریفھا دچار سرگرداني میشود; آنجا كھ افالطون شاعر است، منطق برایش آسان نیست

بعد گرفتار داالنھاي پیچ در پیچ : ((خودش میگوید. دو در قیاسھاي مشكل دست و پاي خود را گم میكن
میشدیم، و وقتي خیال میكردیم بھ آخر رسیدھایم، سر از محل اول در میآوردیم و میدیدیم مانند باالخره 

با این وصف، قدمھاي .)) نمیدانم آیا علمي بھ نام منطق اساسا وجود دارد یا نھ((بھ این نتیجھ میرسد كھ 
  . مثال زبان را مورد مطالعھ قرار داده، آن را مشتق از تقلید صداھا میشناسد. ارداولیھ را بر مید

تجزیھ و تحلیل و نتیجھگیري و قیاس و سفسطھ را مورد بحث قرار میدھد و قیاس را میپذیرد، ولي 
و، در دیالوگھا، حتي در عامھ پسندترین آنھا، لغتھایي مانند جوھر، نیر. استقرا را بھ آن ترجیح میدھد

از )) مقولھ((پنج . فعل، انفعال، و تكوین را ابداع میكند كھ بعدھا در فلسفھ مورد استفاده قرار میگیرد
عقاید سوفسطاییان را، . را، كھ بخشي از شھرت ارسطو مدیون آن است، نام میبرد)) مقوالت عشر((

; میشمرند، رد میكند ))فرد مجرد را مقیاس ھمھ چیز((كھ احساس را بھترین مالك حقیقت میدانند و 
میگوید اگر چنین بود، ھر تحلیلي كھ ھر كس، ھر شخص خیالباف یا دیوانھ یا ھر بوزینھاي، از دنیا 

  . میكرد بھ یك اندازه ارزش داشت

كھ ھراكلیتوس از آن . بھ ما میدھد ھمان جریان عظیم دایمي تغییر است)) انبوه حواس((آنچھ تمام این 
  . ادراك حسي میداشتیم، ھرگز دانشي كسب نمیكردیم و بھ حقیقتي نمیرسیدیم اگر ما فقط. سخن میگوید
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بھ عبارت دیگر، صور كلي و تعمیم یافتھ است كھ ھرج و ; بھ دست میآید)) مثل((دانش ما از طریق 
اگر ما فقط میتوانستیم از افراد جزئي آگاه . مرج مدركات حسي را در قالب منظم فكر متشكل میسازد

ھاي مختلف،  بشر بھ كمك طبقھ بندي اشیا بر مبناي شباھتشان بھ گروه. ر كردن غیرممكن بودباشیم، فك
ما را قادر )) انسان((كلمھ . و بیان آن طبقھ بھ طور كلي بھ وسیلھ یك اسم عام، فكر كردن میآموزد

نوري كھ بھ  بھ ھر)) نور((بھ تمام میزھا و )) میز((میكند كھ درباره ھمھ انسانھا فكر كنیم، ھمچنین 
براي حواس عینیت ندارند، اما در فكر ) ھا ایده(این مثل . زمین یا دریا تابیده است اطالق میشود

زیرا حتي ھنگامي كھ تمام اشیاي قابل حسي كھ این مثل را بیان میكنند از بین ; شخص واقعیت دارند
ھر فرد . لي بشر ھمیشھ زنده استانسانھا متولد میشوند و میمیرند، و. بروند، خود آنھا برجاي میمانند

. مثلث فقط مثلث ناقصي است و دیر یا زود از بین میرود، و بنابراین بھ طور نسبي غیر واقعي است
بنابراین، جاویدان ; تمام اشكال ریاضي مثلند. اما مثلث شكل و قانون تمام مثلثھا كامل و جاویدان است

ھا میگوید، حتي اگر چنین  ھا و مربعھا و مكعبھا و كره آنچھ ھندسھ درباره مثلثھا و دایره ;كاملندو 
اشكالي در دنیاي مادي ھرگز وجود نداشتھ و بعدھا ھم وجود نیابند، حقیقت دارند و بنابراین واقعي 

یك عمل فضیلتآمیز دوام مختصري دارد، ولي ; عنا واقعیت دارندمفاھیم انتزاعي ھم بھ این م. ھستند
ھمچنین است زیبایي و بزرگي و شباھت و . فضیلت حقیقت پایداري در فكر، و ابزاري براي آن است

اینھا ھمان قدر براي فكر واقعي ھستند كھ زیبا و بزرگ و صور كلیھ و حقایق مثالي تعین . غیره
تاریخ، در  .استاز اشیاي جزئي تركیب نیافتھ بلكھ از مثل بھ وجود آمده  دنیاي علم و فلسفھ. مییابند

زیستشناسي تنھا علم اعضاي بخصوصي نیست، ; تقابل با زندگینامھ نویسي، داستان انسان كلي است
ضیات تنھا مطالعھ اشیاي مادي نیست، بلكھ علم اعداد، نسبیت، و اشكال ریا; بلكھ علم حیات است

  . فلسفھ علم مثل است. مستقل از اشیاست، و مع ھذا درباره كلیھ چیزھا صدق میكند

خدا، محرك بیحركت اولي، . تمام چیزھا در فلسفھ متافیزیك افالطون دور محور فرضیھ مثل میگردد
یا روح دنیا، جھان را و ھرچھ در آن است طبق قوانین و صور جاودانھ، یعني مثل كامل و الیتغیري 

حركت  كھ، طبق گفتھ افالطونیان جدید، لوگوس یا عقل االھي، یا ذھن خدا را تشكیل میدھند، بھ
گاھي افالطون خیر را با خدا یكي میداند، و اغلب . عالیترین مثل خیر است. میاندازد و نظام میبخشد

ھدف دانش . آن را ابزار راھنماي خلقت، و صورتي غایي كھ كلیھ اشیا را بھ خود جلب میكند مینامد
مكانیكي نیستند حركت و خلقت اعمال . درك این خیر و رویت مثال صورتبخش در جریان خلقت است

  . و در دنیا، چون در وجود خود ما، روح یا اصلي حیاتي الزم دارند كھ آنھا را بنیاد بگذارد

بنابراین ماده اساسا واقعي نیست، بلكھ فقط در حال استوا بین وجود و ; تنھا آنچھ نیرو دارد واقعي است
ا یا روح مطابق مثالي بھ آن شكل عدم قرار دارد، یعني در مرحلھ امكان است و در انتظار اینكھ خد

روح حیات . روح نیروي محركھ انسان و جزئي از روح محركھ كلیھ اشیاست. خاص و موجودیت دھد
قبل از جسم وجود داشتھ، ھنگام حلول در جسم جدید خاطرات پیشین را . خالص، مجرد، و ابدي است

د، ما آن را دانش تازھاي فرض ھمراه میآورد، و چون این خاطرات در زندگي جدید بیدار میشون
  . میكنیم

تعلیم دادن فقط یاد مطالبي را زنده میكند كھ . كلیھ حقایق ریاضي بدین ترتیب ذاتي و غریزي ھستند
پس از مرگ، روح یا ذات زندگي، بھ تناسب نیك و بدش در . روح در حیاتھاي قبلي میدانستھ است

ھنگامي كھ روح پس از . برود)) زیره خجستگانج((زندگیھاي دوزخ یا برزخ، و روح نیكوكار بھ 
چند بار زندگي از تمام گناھان پاك شد، از حلول كردن در ابدان مختلف آزاد میگردد و در بھشت 

   .میگیردسعادت ابدي خانھ 
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میداند كھ بسیاري از خوانندگانش شكاك ھستند، بنابراین در دورھاي میكوشد تا اصول اخالق افالطون 
طبیعي را، كھ روح مردم را بدون ارجاع بھ دوزخ و بھشت و برزخ بھ سوي عدالت رھنمون شود، 

  . بیابد

بزرگترین و : ((در دیالوگھاي میاني، بیش از پیش از فلسفھ مابعدالطبیعھ بھ اخالق و سیاست میپردازد
.)) منصفانھترین خردي كھ ما میشناسیم آن است كھ مربوط بھ نظام دادن بھ خانواده و حكومت باشد

افالطون این مسئلھ را . مسئلھ اخالق در تعارض بین لذت فردي و خیر و صالح اجتماعي نھفتھ است
ید كھ ھیچ عالم ضد بھ نحو زیبایي مطرح میكند و از زبان كالیاس چنان دفاعي از خودپسندي مینما

در این بحث میپذیرد كھ بسیاري از لذات پسندیدھاند، ولي شعور الزم است كھ بین . اخالق نكرده است
لذت بد و خوب تمیز بدھد، و از ترس اینكھ مبادا این شعور و قوه تمیز دیر بھ فریاد شخص برسد، بر 

  . د وسط زرین، را تلقین كنیمما فرض است كھ در روح جوانھا عادت بھ اعتدال، یعني احساس ح

: ھر جز فضیلت خاص خود را دارد; روح یا اصل حیات سھ سطح یا جز دارد میل، اراده و فكر
اعتدال، شجاعت، و خرد كھ باید بھ آنھا پرھیزگاري و عدالت را، كھ ایفاي فرایض ما نسبت بھ والدین 

ین اجزا در كل تعریف كرد، مثال عدالت را میتوان ھمكاري ا. و خدایان ھستند، نیز اضافھ كرد
ھمكاري عناصر متشكلھ شخصیت در یك فرد یا افراد در یك كشور، كھ ھر یك وظیفھ خود را بھ 

  . شایستھترین وجھي انجام دھند

خوبي نھ در خرد محض است نھ در لذت تنھا، بلكھ تركیب متناسب و ھماھنگي است از آن دو كھ 
از . خوبي غایي در شناخت كامل صورتھا و نوامیس ابدي است. زندگي خردمندانھاي را پدید میآورد

نیرو یا خاصیتي است اگر اساسا چنین نیرویي وجود داشتھ باشد كھ ... عالیترین خوبي((نظر اخالقي، 
آن كھ حقیقت را چنین دوست میدارد . روح براي پرستش حقیقت، و انجام ھمھ كار در راه آن، دارد

در بر و بحر دنبال مرداني ((ھد، ترجیح میدھد مظلوم واقع شود تا ظلم كند، و بدي را با بدي پاسخ نمید
ھواخواھان واقعي فلسفھ از شھوات جسماني پرھیز میكنند، و چون . ... ھر گوھري گرانبھاتر است

فلسفھ راه تھذیب نفس و خالصي از زشتي را بھ آنھا بنمایاند، از آن نمیگریزند، بلكھ تسلیم آن میشوند 
افالطون اشعار خود را سوختھ و ایمان مذھبي را از .)) ر جا رھنمون شود از آن تبعیت میكنندو ھ

مفھوم خدا در نظر او لبریز از احساسات . دست داده بود، ولي ھم شاعر و ھم خداپرست باقي مانده بود
باشناختي فلسفھ و مذھب در وي یكي شده و با اخالق و زی; زیباشناختي و قرین زھد و پارسایي بود

در . ھر چھ مسنتر میشد، كمتر میتوانست زیبایي را جدا از خوبي و حقیقت ببیند. مخلوط گردیده بود
اش، او بھ ھنر و شعري كھ بھ نظر دولت مغایر موازین اخالقي و میھن )دولت آرماني(مدینھ فاضلھ 

حتي ھومر، آن ; دھاي غیرمذھبي توقیف میشدن نمایشھا و خطابھ; پرستي باشد اجازه نشر نمیداد
موسیقي دوریك و فروگیایي احتماال مجاز . صورتگر وسوسھ گر االھیات ضد اخالقي، نیز طرد میشد

عرضھ كند )) صداي ناھنجار((شمرده میشد، لكن ھیچ آلت موسیقي پیچیده و ھیچ ھنرمند ماھري كھ 
  . پذیرفتھ نبود، و ھر گونھ نوآوري بنیادي ممنوع بود

از ابداع نوع جدید موسیقي كھ حكومت را بھ مخاطره میافكند باید پرھیز كرد، چون ممكن نیست سبك 
سبك جدید، ھمینكھ بتدریج جاي باز كرد، . ... تازھاي پیدا شود و بر مھمترین اركان حكومت تاثیر نكند

ن و تشكیالت مملكتي و از آنجا با نھایت بیشرمي بھ قوانی... بآھستگي در رفتار و عادات نفوذ میكند
  . حملھ میبرد و تا ھر چھ را ھست واژگون نسازد از پاي نمیایستد
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اثر ھنري بایستي چون موجود جانداري باشد . زیبایي، ھمچون نیكي، در تناسب، تقارن، و نظم است
، بھ نظر پیرایشگر احساساتي ما. كھ سر و بدن و دست و پا دارد و ھمگي از یك اندیشھ زندگي مییابند

دارند، و نوامیسي )) زیبایي مطلق و جاوداني((اشكال ھندسي . زیبایي حقیقتي معنوي است نھ جسماني
عشق یعني جستجوي زیبایي، و آن سھ مرحلھ . كھ افالك از آنھا بھ وجود میآید از ستارگان زیباترند

د، بھ عنوان عشق بدني میان زن و مر. دارد كھ بھ ترتیب عشق بھ بدن، بھ روح، و بھ حقیقت است
وسیلھ تولید نسل كھ نوعي تداوم بقاست مشروع است، ھر چند كھ صورتي ابتدایي از عشق و براي 

عشقبازي مرد با مرد و زن با زن غیرطبیعي است، و چون تولید مثل را عقیم . فیلسوف نامناسب است
نش بھ مرحلھ دوم یا عشق این كار با بلندپایھ كردن آن، یعني رساند; میسازد باید از بین برداشتھ شود

اینجا مرد مسنتر بھ مرد جوانتر عشق میورزد، زیرا زیبایي و جوانیش . روحاني، امكانپذیر است
جوان پیر را دوست میدارد، زیرا دانش و معرفت پیر راه ; مظھر و نشان زیبایي پاك و ابدي است

  . ادراك و شرافت را بر او میگشاید

، عشقي كھ در جستجوي زیبایي مطلق ))اویدان بھ داشتن نیكي استعشق ج((لیكن، عالیترین عشقھا 
، نھ محبت غیرجسماني بین زن و ))عشق افالطوني((این است . مثل و صورتھاي كامل و ابدي است

  . مرد

  . شوق آتشین درك اسرار و آرزوي شھود قوانین و نحوه خلقت و ھدف جھان با ھم یكي میشوند

فكارش در وجود واقعي متمركز است، مجال ندارد كھ بھ امور مردمان زیرا اي آدیمانتوس، آن كھ ا
چشم او ھمیشھ متوجھ اصول ثابت و . بنگرد یا در نزاع با ایشان گرفتار حسادت یا دشمني گردد

تغییرناپذیري است كھ مزاحم یكدیگر نمیشوند، بلكھ با نظم خاصي طبق عقل و منطق بھ جلو پیش 
  . ید میكند، و بر مبناي آنھاست كھ زندگي خود را قالب میریزدمیروند، از اینھاست كھ تقل

  معمار مدینھ -5

براي خود رویاي اجتماعي یا اجتماعي . فاضلھ با این وجود، افالطون عالقھمند بھ امور بشر است
. رویایي در سر میپروراند، اجتماعي كھ در آن فساد رخنھ نكرده و از فقر و ظلم و جنگ خبري نیست

نزاع و دشمني و نفرت و سوظن ھمیشھ : ((بندیھاي شدید سیاسي آتن منزجر استاز دستھ
سرمایھ داران، كھ : ((مانند ھر نجیبزادھاي از حكومت مستبدانھ ثروتمندان بیزار است.)) حكمفرماست

انگار نھ انگار آنھایي را كھ بھ ذلت و تباھي كشاندھاند میبینند، نیششان، یعني پولشان، را بھ تن ھر 
یدفاعي فرو میكنند و چندین برابر اصل نفع میبرند، و بدین ترتیب تعداد گدایان و تھي كیسھ گان را ب

بعد از اینكھ فقرا دشمنان خود را مغلوب كردند و عدھاي را كشتند و ((و )) در كشور زیاد میكنند،
ند، دموكراسي بھ عدھاي دیگر را تبعید نمودند و بقیھ را بھ طور مساوي در آزادي و قدرت سھیم كرد

آزادیخواھان نیز مانند دولتمندان تو زرد از آب در میآیند، و چون عده شان زیاد است، .)) وجود میآید
با استفاده از راي خود، از بیت المال بھ مردم اعانھ میبخشند و مقامات و مناصب را بھ خود اختصاص 

ان را میگویند كھ دموكراسي بھ ھرج و میدھند، و آن قدر در حق اكثریت مداھنھ میكنند و تملق ایش
مرج بدل میشود، موازین تحتالشعاع مردمان پست قرار میگیرد، و قواعد رفتاري با گستاخي و 

ھمان طور كھ بھ دنبال پول رفتن دیوانھوار حكومت متنفذان را بر ھم . ناسزاگویي بھ خشونت میگراید
  . زدمیزند، افراط در آزادي نیز دموكراسي را ضایع میسا
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در چنین وضعي، ھرج و مرج رشد میكند و بھ داخل خانھ مردم رسوخ مینماید و باالخره بھ : سقراط
پدر عادت میكند كھ بھ سطح پسرانش پایین . ... شیوع میان حیوانات و مسموم كردن آنھا منتھي میشود

استاد . ... میان میرودو فرزندان خود را ھمسطح پدران میدانند، و ترس از والدین و شرم از ... بیاید 
. تملق شاگردان خود را میگوید و از آنھا میترسد، و شاگردان استادان و معلمان خود را تحقیر میكنند

پیر و جوان یكي میشوند، و جوان ھمسطح پیر قرار میگیرد و در سخن و عمل ادعاي رقابت با او ... 
فراموش كنم كھ از آزادي و برابري مردان و زنان نباید . از جوانان تقلید میكنند... و پیر مردان. میكند

داراي حقوق ... درست است، اسبان و خران نیز مانند آزاد مردان. ... در ارتباط با ھم نیز سخن بگویم
  . ... و شخصیت مساوي خواھند شد

افراط در ھر چیز : آنگاه چھ خواھد شد سقراط: شكوفھ آزادي از ھر گوشھ و كنار سر بر آدیمانتوس
افراط در آزادي در بین افراد یا در كشور بھ .... اغلب سبب عكس العملي در جھت مخالف میشود

  . و شدیدترین نوع استبداد از افراطیترین نوع آزادي پدید میآید... بردگي میانجامد

ثروتمندان از ترس آنكھ دموكراسي خونشان را . وقتي آزادي افسار گسیختھ شود، استبداد نزدیك میشود
یا فرد جاھطلبي قدرت را در دست میگیرد، بھ فقیران . یزد، براي سرنگون كردن آن توطئھ میكنندبر

ھاي فراوان میدھد، دور خود قشون خصوصي جمع میكند، و اول دشمنان و سپس دوستان خود  وعده
ع بین در این نزا. و حكومت استبدادي برقرار سازد)) تا اینكھ كشور را یكسره تصفیھ كند((را میكشد 

انساني است كھ گیر حیوانات ((طرف افراط و تفریط، فیلسوفي كھ رعایت اعتدال را تبلیغ میكند مانند 
در پناه دیواري مینشیند تا باد تند و طوفان فرو ((اگر این فیلسوف عاقل باشد، ; ))درنده افتاده باشد

ولي افالطون بھ ; تاریخ مینویسندبرخي از دانشپژوھان در چنین بحراني بھ گذشتھ پناه برده، .)) نشیند
بھ نظر او، نخست باید شاه خوبي بیابیم كھ بگذارد مردمش . آینده پناھنده میشود و مدینھ فاضلھ میسازد

سپس بایستي كلیھ سالمندان را، جز آنھایي كھ براي حفظ نظم و . را در معرض آزمایش قرار دھیم
و جوانان را تعلیم دھیم، زیرا عادات بزرگتران جوانان تعلیم جوانان الزمند، بھ نقاط دوردست بفرستیم 

باید جوانان، از زن و مرد، بیست سال تحصیل علم كنند، و . را فاسد میكند وبھ شكل سابق در میآورد
این تحصیل شامل اساطیر خواھد بود، نھ اساطیر غیر اخالقي اعتقادات كھن، بلكھ اساطیر تازھاي كھ 

در سن بیست، ھمھ باید تحت آزمایشھاي  .واداردت از والدین و دولت روح را رام كند و بھ اطاع
آنھایي كھ مردود شوند، طبقات اقتصادي كشور، یعني كاسب و . جسمي و رواني و اخالقي قرار گیرند

اینھا داراي مالكیت خصوصي خواھند بود و بھ نسبت . كیل خواھند دادتاجر و كارگر و زارع، را تش
قبول شدگان . ثروتمند خواھند شد، ولي بردگي در كار نخواھد بود) تا حدودي(استعداد و توانایي 

. در سن سي سالگي دوباره آزمایش خواھند شد. آزمایش اول ده سال دیگر تعلیم و تربیت خواھند دید
سربازان مالكیت خصوصي نخواھند داشت و كسب نباید بكنند، . د سرباز خواھند شدآنھا كھ مردود شون

آنھایي كھ از امتحان دوم فاتح بیرون بیایند، . بلكھ در یك اجتماع اشتراكي نظامي زندگي خواھند كرد
 ، از ریاضیات و منطق تا سیاست))فلسفھ االھي((ھاي  پنج سال در تمام شعبھ) و نھ قبل از آن(اكنون 

در سن سي و پنج، پیروزمندان آزمایش سوم با تمام دانشي كھ در سر . و قانون، تحصیل خواھند كرد
دارند بھ دنیاي عمل انداختھ زندھاند بدون انتخابات بھ عضویت طبقھ نگھبانان اجتماع یا طبقھ حاكم 

  . درخواھند آمد

قانوني وجود . نخواھند بوداینان تمام قدرت را در دست خواھند داشت، ولي صاحب دارایي شخصي 
درباره كلیھ دعاوي خصوصي و عمومي، پادشاھان فیلسوف، طبق دانش و فراستي كھ ; نخواھد داشت

اعضاي این طبقھ، براي اینكھ از قدرت خود . گرفتار محدودیتھاي ماسبق نیست، حكم خواھند داد
مردم قدرت خزانھ را . ھند داشتسواستفاده ننمایند، ملك و پول و خانواده و زن دایمي اختصاصي نخوا

دموكراتیك نبوده، ) كمونیسم(نظام اشتراكي . در دست خواھند داشت، و سربازان قدرت شمشیر را
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فقط سربازان و فیلسوفان . و روح مردم عادي قادر بھ درك و عمل آن نیست; بلكھ آریستوكراتیك است
  . میتوانند آن را بھ ثمر برسانند

باید كامال از طرف طبقھ نگھبان، بھ عنوان وسیلھ تداوم نسل بر مبناي اصالح ازدواج در تمام طبقات 
باید تا حد امكان بھترین ھر دو جنس با یكدیگر، و بدترین آنھا با یكدیگر مزاوجت : ((نژاد، تنظیم شود

 و الزم است كھ فقط كودكان نوع اول پرروش داده شوند نھ نوع دوم، زیرا این تنھا راه اصالح; كنند
. دولت كلیھ كودكان را بزرگ میكند و تحصیل رایگان و مساوي براي ھمھ فراھم میسازد.)) نژاد است

دخترھا باید با پسرھا حقوق مساوي داشتھ باشند، و ھیچ منصب دولتي . طبقات موروثي نباید باشند
وام كردن افالطون گمان میكند كھ با ت. نباید بھ روي زنان، بھ خاطر زن بودن آنھا، بستھ باشد

فردگرایي، زندگي اشتراكي، بقاي انسب، آزادي زنان، و آریستوكراسي اجتماعي بھ وجود خواھد آمد 
تا فیلسوفان شاه نشوند و : ((و باالخره چنین نتیجھ میگیرد; كھ فیلسوف از زندگي در آن شاد تواند بود

پلیدي از شھرھا و از آدمیان ... دیا پادشاھان و شاھزادگان این دنیا روح و قدرت فلسفھ را نداشتھ باشن
  .))رخت برنخواھد بست

  قانونگذار -6

او نیز مانند ولتر فكر . افالطون گمان میبرد كھ چنین شاھي را در وجود دیونوسیوس دوم یافتھ است
میكرد كھ حكومت سلطنتي این مزیت را بر دموكراسي دارد كھ اصالحگر اجتماعي فقط باید یك نفر 

ع باید دیكتاتوري یافت جوان، خوش خلق، در تحصیل سری((براي بھبود حكومت . را قانع سازد
خوشبختي او باید در این باشد كھ ; و خوشبخت... التاثیر، با حافظھ قوي، با شھامت، و اصیل الطبع

ولي در این مورد، .)) معاصر قانونگذار بزرگي باشد و بخت یاري كند و آن دو را بھ ھم نزدیك سازد
  . چنانكھ دیدیم، بخت یاري كرد، ولي موفقیت حاصل نشد

، كھ ھنوز میخواست قانونگذار باشد، سومین حكومت آرماني را عرضھ در سالھاي كھولت، افالطون
قانونشناسي است، بررسي آموزندھاي است كھ فتور پیري پس از رویاي دوران جواني را نمایش 

بھ عقیده افالطون، شھر جدید باید در زمینالد داخلي كشور برپا شود، مبادا كھ عقاید خارجیھا . میدھد
. ارجي صلح و آرامش آن را، و تجملپرستي بیگانھ سادگي آن را از بین ببردآیین آن را، تجارت خ

اضافھ برآن، فقط خانواده ; محدود باشد 5040تعداد شارمندان آزاد آن باید بھ عدد راحت و قابل تقسیم 
نفر را بھ عنوان نگھبان انتخاب خواھند كرد كھ در  360شارمندان . و بردگان شارمند خواھند بود

نفر شورایي  360این . اي سي نفري بنوبت براي یك ماه اداره كشور را بر عھده خواھند داشتھ گروه
ھا بھ وضع مقررات  بیست و شش نفره انتخاب خواھند كرد كھ شبھا تشكیل جلسھ داده، در تمام زمینھ

در اعضاي شورا اراضي را بھ نسبت مساوي و غیر قابل تقسیم و غیر قابل انتقال . خواھند پرداخت
خساراتي را كھ باران غیر نافع ((اعضاي نگھبان باید . ھاي شارمندان تقسیم خواھند كرد میان خانواده

ممكن است براي زمین بھ بار آورد تبدیل بھ استفاده نمایند و با ساختن خندق و سد از آب جلوگیري 
براي جلوگیري .)) رسدكنند و آبیاري را طوري منظم نمایند كھ حتي بھ خشكترین زمینھا آب فراوان ب

از توسعھ عدم مساوات اقتصادي، تجارت را باید بھ حداقل رساند، طال و نقره نباید در دست مردم 
مردم را باید از سرمایھ گذاري منع كرد و در عوض تشویق نمود . بماند، و رباكاري و ربح نباید باشد

برابر قیمت یك سھم زمین تجاوز  ھر كس كھ عایداتش از چھار. كھ در زمینھاي خود كشاورزي كنند
زنان در امر تحصیل و . كند باید مازاد را مجانا تسلیم دولت كند، و بردن ارث باید بشدت محدود شود

مردان باید در سنین بین سي و سي و پنج ازدواج . سیاست باید حقوقي برابر با مردان داشتھ باشند
. ازند، و فقط تا ده سال حق بچھ دار شدن دارندكنند، و گرنھ عوارض سنگیني ساالنھ بھ دولت بپرد
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ھاي الكلي و تفریحھاي عمومي باید آن قدر محدود باشد كھ بھ اخالق عمومي صدمھ  صرف نوشابھ
  . وارد نیاید

براي تحقق صلحآمیز این امور، دولت باید بر تعلیم و تربیت، انتشارات، و سایر وسایلي كھ سازنده 
باالترین شغل دولتي را وزیر . ي ھستند نظارت كامل داشتھ باشدافكار عمومي و خصوصیات فرد

در امر تعلیم و تربیت، اقتدار جاي آزادي را خواھد گرفت، زیرا ھوش و قدرت . فرھنگ خواھد داشت
ادبیات، . تفكر كودكان آن قدر رشد نكرده كھ ما بتوانیم ھدایت زندگیشان را بھ دست خودشان بسپاریم

اید تحت نظارت دولت قرار داد و نباید اجازه داد كھ عقاید و نظریاتي كھ بھ علوم، و ھنرھا را ب
از آنجایي كھ اطاعت از والدین و . تشخیص اعضاي شورا خالف مصالح عمومي است انتشار یابد

قوانین فقط بھ واسطھ نیروھاي فوق طبیعي ضمانت اجرا دارد، دولت موظف است تعیین كند كھ مردم 
ھر كس كھ در مذھب دولتي شك كند باید بھ زندان افكنده . در كجا و چگونھ بپرستند كدام خدایان را و

  . شود، و اگر اصرار ورزد باید بھ قتل برسد

براي افالطون بھتر میبود اگر قبل از اینكھ این سند محكومیت ; زندگي دراز ھمیشھ نعمت نیست
افالطون میتوانست چنین . نوشت مرده بودسقراط، یا پیشگفتار تمام تفتیشھاي عقیده در آینده، را می

دفاع كند كھ وي عدالت را بر حقیقت ترجیح میدھد، ھدفش از میان برداشتن فقر و جنگ است و تنھا 
راه رسیدن بھ آن را نظارت شدید دولت بر فرد میداند و عقیده دارد كھ براي این كار زور یا مذھب 

. تن را تنھا انضباط دوریایي قوانین اسپارت عالج میكردبھ نظر او، سستي اخالق یونیایي آ. الزم است
در تمام آثار افالطون ترس از سواستفاه از آزادي، و این فكر كھ فلسفھ میتواند پاسبان مردم و تنظیم 

كتاب نوامیس حكم تسلیم آتن محتضر را، كھ از زمان اضمحالل . كننده ھنرھا باشد، وجود دارد
وقتي مشھورترین فیلسوف آتن . بھ آن روز بتنھایي میزیست، امضا كرداسپارت بعد از لوكورگوس تا 

  . سخنش تا این حد در دفاع از آزادي ضعیف بود، یونان براي پذیرفتن یك پادشاه آمادگي داشت

وقتي بھ این مجموعھ تفكرات نگاه میكنیم، متحیر میشویم كھ افالطون فلسفھ، االھیات، تشكیالت 
. ع حكومت فاشیستي عصر حاضر را تا چھ اندازه پیش بیني كرده استمسیحیت قرون وسطي، و وض

) اسكوالستیكھا(نظریھ مثل تبدیل بھ واقعپردازي واقعیت عیني مفاھیم كلي پیروان فلسفھ مدرسي 
  . گردید

كھ یك پیرایشگر دوران قبل از مسیحیت )) مسیحي قبل از مسیح((افالطون، بھ قول نیچھ، نھ تنھا یك 
; انسان را پلید میخواند، و چنین میانگارد كھ روح بشر را یك گناه اولیھ آلوده كرده است او نفس. است

م كھ بھ وحدت روح و جسم قایل بودند، افالطون جسم  برخالف روشنفكران یوناني قرن ششم و پنجم ق
اغورس و از فیث. را پلید و روح را آسماني میخواند و، مانند زھاد مسیحي، بدن را مزار روح میخواند

را اقتباس میكند، و در آثار )) رھایي((اورفیسم و عقاید شرقي، اعتقاد بھ تناسخ ارواح، گناه، تزكیھ، و 
اگر بھ خاطر . آخرینش لحن دیگر دنیایي قدیس آوگوستینوس توبھ كار و نو مذھب را بھ خود میگیرد

  . نثر كامل و زیبایش نبود، میشد گفت كھ افالطون یوناني نبوده است

افالطون بھ صورت محبوبترین فالسفھ یونان باقي مانده است، زیرا داراي آن معایب جذابي بود كھ 
او آن قدر حساس بود كھ مانند دانتھ در ھر صورت ناقص و ناپایداري زیبایي . مردم یونان داشتند

شاعري . ر زندزاھد بود، زیرا ھر لحظھ ناچار بود بر طبع تند و بیلگامش افسا. كامل و جاوداني میدید
ھا، و  بود دستخوش قوه خیال و در دام وسوسھ و وھم و پندار گرفتار، مفتون كمدي و تراژدي اندیشھ

ولي سرنوشتش این بود كھ ھم شاعر باشد، ھم اھل . سرشار از ھیجانات زندگي آزاد روشنفكرانھ آتن
افالطون بھ فلسفھ بیش . رسطوزیركتر از زنون الئایي و ا; منطق، و ھم بزرگترین متفكر دنیاي باستان
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از تمام زنان و مرداني كھ دوست داشتھ بود عشق ورزید و، مانند بازپرس كل داستایفسكي، معتقد بود 
  . كھ منطق آزاد بیھوده است، و بھ این نتیجھ كسي بود كھ در صورت تحقق مدینھ فاضلھاش فدا میشد

IV  -  ارسطو  

  سالھاي سرگرداني -1

رسطو پرستشگاھي براي او بنا كرد و در حق او تقریبا كلیھ احترامات خدایي را چون افالطون مرد، ا
ارسطو از . زیرا، با وجودي كھ نمیتوانست او را بپسندد، از تھ قلب دوستش میداشت. مرعي داشت

پدرش پزشك دربار پدر فیلیپ، . شھر ستاگیرا، ماندگاه یوناني كوچكي در تراكیا، بھ آتن آمده بود
اشتباه نكرده باشد قبل از فرستاده شدن فیلیپ بھ نزد ) گالنوس(وم، بود و اگر جالینوس آمونتاس د

با بھ ھم رسیدن افالطون و ارسطو، دو جریان متخاصم . افالطون، بھ وي كمي علم تشریح آموختھ بود
در آن  شاید اگر ارسطو. تاریخ تفكر، یعني عرفان و علم طب، نیز تالقي نمودند و بھ مبارزه پرداختند

در محضر افالطون ننشستھ بود، فكر و ذھن كامال علمي پیدا ) بعضي میگویند بیست سال(مدت دراز 
در وجود وي، پسر پزشك با شاگرد فیلسوف پیرایشگر در . كرده و در این زمینھ رشد كامل یافتھ بود

صي براي ارسطو ھرگز نتوانست راه خا. كشمكشي بود كھ عاقبت ھیچ كدام بھ پیروزي نرسیدند
در اطراف خود تجربیاتي در علوم جمع كرد كھ براي تدوین یك دایرھالمعارف . خویشتن انتخاب كند

كافي بود، و بعد كوشید تا این اطالعات را بھ قالب افالطونیي درآورد كھ ذھن مدرسیش با آن شكل 
ھاي كھ مینوشت در ھر صفحھاي كھ مینوشت عقاید افالطون را رد میكرد، زیرا ھر صفح. گرفتھ بود

  . وامي از افالطون گرفتھ بود

دیوجانس الئرتیوس میگوید . چون شاگرد پر اشتیاقي بود، دیري نگذشت كھ توجھ استاد را جلب كرد
تنھا كسي كھ تا آخر مینشست ((ھنگامي كھ افالطون رساالت خود را درباره روح در آكادمي میخواند، 

، ارسطو بھ )347(پس از مرگ افالطون .)) و میرفتندارسطو بود، در حالي كھ دیگران برخاستھ 
دربار ھرمیاس، كھ با وي در آكادمي درس خوانده و از بردگي بھ دیكتاتوري آتارنئوس و آسوس در 

، )344(در آنجا با دختر وي بھ نام پوتیاس ازدواج كرد . قسمت علیاي آسیاي صغیر رسیده بود، رفت
یند كھ ایرانیھا، كھ فكر میكردند ھرمیاس بھ فیلیپ در نقشھ حملھ و چیزي نمانده بود در آسوس سكنا گز

ارسطو ھمراه زن خود بھ جزیره لسبوس در ھمان نزدیكیھا . بھ آسیا كمك میكند، او را بھ قتل رساندند
پوتیاس دختري براي او آورد و چشم . رفت و مدتي بماند و سرگرم مطالعھ تاریخ طبیعي آن جزیره شد

  . بست از این جھان بر

بعدھا ارسطو با ھرپولیس روسپي ازدواج كرد یا بھ سر برد، ولي تا آخر خاطره پوتیاس را از یاد 
ارسطو ; نبرد، و در ھنگام نزع وصیت كرد تا استخوانھایش را در كنار استخوانھاي او خاك كنند

مونتاس ، فیلیپ كھ شاید او را از دربار آ343در سال . كامال آن طلبھ كھ آثارش نشان میدھد نبود
. سالھاي بود، بھ عھده بگیرد 13میشناخت دعوتش كرد كھ تعلیم و تربیت اسكندر را، كھ پسر سركش 

، فیلیپ او را مامور ساخت 340در سال . ارسطو بھ پال آمد و چھار سال بر سر این كار زحمت كشید
بود، بھ عھده بگیرد كھ تجدید بنا و اسكان مردم شھر ستاگیرا را، كھ در جنگ با اولونتوس خراب شده 

ارسطو از عھده تمام این كارھا با موفقیت برآمد و موجبات رضایت . و قوانیني براي آن وضع كند
اھالي را فراھم ساخت، و ایشان نیز در ازاي آن افتتاح شھر را در یكي از تعطیالت ساالنھ بھ دست او 

  . انجام دادند
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كندر، مدرسھاي براي تدریس معاني بیان و فلسفھ باز ، بھ آتن برگشت و، شاید با كمك مالي اس334در 
براي مسكن خود یكي از زیباترین ژیمنازیومھاي آتن را انتخاب كرد كھ مجموعھاي بود از . كرد

تقدیم شده بود، و در باغ زیبایي با پیاده روھاي ) خداي چوپانھا(بناھایي كھ بھ آپولون لوكئوس 
ا بھ دانشجویان خود دروس عالي تدریس میكرد و بعداز صبحھ. سرپوشیده از درختان محصور بود

. ظھرھا براي گروھي عمومیتر احتماال درباره فن خطابھ، شعر، اخالق، و سیاست سخنراني مینمود
این مدرسھ بھ نام لوكیون . در آنجا كتابخانھاي بزرگ، باغ وحش، و موزه تاریخ طبیعي بھ وجود آورد

ا مشائین نامیدند، زیرا ارسطو دوست میداشت زیر آن درختان مشھور شد و شاگردان و فلسفھاش ر
  . راه برود و بھ شاگردانش درس بدھد

ھا  بین لوكیون كھ شاگردانش بیشتر از طبقات متوسط بودند، آكادمي كھ شاگردانش را بیشتر اشرافزاده
ت سختي در تشكیل میدادند، و مدرسھ ایسوكراتس كھ غالب طالبش از مستعمرات یونان بودند رقاب

اما وقتي كھ ایسوكراتس تاكید خود را بر فن خطابت متمركز كرد، و آكادمي بر ریاضیات و ما . گرفت
ارسطو شاگردانش . بعد طبیعت و سیاست، و لوكیون بر علوم طبیعي، این رقابت تا حدي فروكش كرد

ي یونان، سابقھ مسابقات ھا، از عادات بربرھا گرفتھ تا تشكیل شھرھا را وامي داشت كھ در تمام زمینھ
پوتیایي، و جشنھاي دیونوسوسي، اعضا و عادات حیوانات، خصوصیات و توزیع نباتات، وتاریخ علم 

این مآخذ گنجي از اطالعات علمي در . و فلسفھ بھ جمع آوري و ھماھنگ كردن اطالعات اقدام كنند
و متنوع خود استفاده فراوان میكرد  اختیار او میگذاشت كھ از آنھا براي نوشتن مقاالت و رساالت زیاد

  . ھر چند كھ گاھي بیش از حد الزم بھ آنھا اعتماد مینمود

براي مردم عامي حدود بیست و ھفت دیالوگ نوشت كھ بھ عقیده سیسرون و كوینتیلیانوس با 
ن ای. ھا بود كھ موجب شھرت او در دنیاي باستان گردید ھمین نوشتھ; دیالوگھاي افالطون برابر است

آنچھ از آثار او براي ما . دیالوگھا ھمھ در اثر خرابیھاي ناشي از فتح رم بھ دست بربرھا از میان رفت
ھاي فني و بسیار گنگ و مالل آور است كھ كمتر دانشمندي از زمان باستان  باقي مانده مقداري نوشتھ

دداشتھایي كھ براي ذكري از آن بھ میان آورده، و ظاھرا در دوازده سال آخر عمر فیلسوف از یا
ھاي فني در خارج از  این جزوه. درسھاي خود تھیھ میكرد یا یادداشتھاي رشتھ تحریر درآمده است

چھل قطعھ . م منتشر شدند لوكیون شھرتي نداشتند، تا اینكھ توسط آندرونیكوس رودسي در قرن اول ق
ھاي  ذكر میكند كھ شاید جزوهقطعھ  360ھا باقي مانده است، ولي دیوجانس الئرتیوس  از این نوشتھ
در بازمانده آثار این دانشمند باید در جستجوي اندیشھاي باشیم كھ روزي زنده بود و در . كوتاھي باشند

البتھ، ھنگام مطالعھ . بھ ارسطو اطالق گردد)) فیلسوف بزرگ((اعصار بعد موجب گردید كھ لقب 
ا نبوغ فوق العاده افالطون یا با زیركي و طنز ھاي ارسطو، شخص نباید انتظار داشتھ باشد كھ ب نوشتھ

دیوجانس روبرو شود، بلكھ ارسطو در واقع یك گنجینھ سرشار دانش و علم است، و خردش با چنان 
   .استمحافظھ كاري در آمیختھ كھ شایستھ ھمدمان و جیره خواران پادشاھان 
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بگذارید، الاقل بھ . شاید این اشتباه باشد. ارسطو را از قدیم مقدم بر ھر چیز یك نفر فیلسوف شناختھاند
  . خاطر یك ارزیابي تازه ھم كھ باشد، او را مقدم بر ھر چیز یك دانشمند بھ شمار آوریم

مغز كنجكاو او متوجھ فرایند و فن استدالل است، و این دو را با چنان دقت و شدتي تجزیھ و تحلیل 
ارسطو خیلي اشتیاق . میكند كھ ارغنون براي دو ھزار سال بھ صورت كتاب پایھ علم منطق باقي ماند

یال میكند ھمیشھ نیمي از وقتش را صرف تعریف واژه ھایش میكند و بعد خ. دارد كھ موفق شده است
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تعیین شي یا اندیشھ بھ وسیلھ نام بردن : تعریف را این طور تعریف میكند. كھ مسائل را حل كرده است
و سپس تعیین اختالفي كھ آن را از سایر ). انسان حیوان است(نوع یا طبقھاي كھ بھ آن تعلق دارد 

یوه خاص خود، ھمھ چیز ارسطو، بھ ش). انسان یك حیوان منطقي است(اعضاي آن طبقھ ممتاز میكند 
جوھر، كم، كیف، نسبت، مكان، زمان، وضع، ملك، : طبقھبندي میكند) مقوالت عشر(را بھ ده مقولھ 
  . این طبقھبندي را عدھاي از نویسندگان در بسط افكار سست خود بسیار مفید یافتھاند. فعل، و انفعال

عقیده او قضایاي كلي ذاتي نیستند، بلكھ  بھ. ارسطو حواس را بھ عنوان تنھا منبع ھر دانش قبول میكند
در واقع ھمھ چیز درك است . ھاي تعمیم یافتھ یعني حاصل ادراكات ما از اشیایي مشابھ میباشند اندیشھ

ممكن نیست صفتي، در عین : ((اصل تضاد را مطلقا قاعده كلي ھر منطقي میشناسد. نھ شي واقعي
اشتباھاتي را كھ سوفسطاییان میكنند یا در .)) و ھم نباشدحال و در یك نسبت ھم متعلق بھ یك شي باشد 
متقدمان خود را مورد انتقاد قرار میدھد كھ، بھ جاي . سر راه ما قرار میدھند فاش و بر مال میسازد

. ھاي مربوط بھ آن بھ مشاھده و تجربھ دست زنند، خیالپردازي میكنند اینكھ براي درك جھان و فرضیھ
یاس است یعني مجموعھ سھ گزاره كھ گزاره سوم الزاما از آن دو گزاره دیگر روش مورد عالقھ او ق

   .میشودنتیجھ 

ولي، در عین حال، قبول میكند كھ براي اینكھ اصل قضیھ الاقل محتمل باشد، باید روش استقرا را بھ 
  . ر بردكا

گرچھ در رساالت فلسفي خود اغلب در بھ كار بردن قیاس خویشتن را گم میكند، اصوال استقرا را 
میپسندد، و در كارھاي علمي خود انبوھي از مشاھدات تجربي را متراكم، و گاھي تجربیات خود یا 

با وجود تمام اشتباھاتش، ارسطو پدر روش علمي، و اولین كسي است كھ  .میكنددیگران را ثبت 
  . تحقیقات علمي دستھ جمعي را شروع كرده است

ارسطو علم را از آنجا شروع میكند كھ ذیمقراطیس رھا كرده بود، و جسارت را بھ جایي میرساند كھ 
ھا ضعیف است، و در این  اضیات و فیزیك بیش از سایر رشتھدر ری. بھ ھر رشتھ از علوم وارد میشود

در فیزیك بھ دنبال كشفیات جدید نمیگردد، بلكھ . ھا خود را محدود بھ مطالعھ اصول اولیھ میسازد زمینھ
ماده، حركت، مكان، زمان، : ((ھاي مورد استفاده است، مانند بھ دنبال تعریفھاي روشني براي واژه

حركت و فضا مداومند و، آنچنانكھ زنون فرض میكند، . ت، تداوم، تغییر، و نھایتدور و تسلسل، بینھای
مسائلي از . بالقوه وجود دارد نھ بالفعل)) بینھایت((; از لحظات یا غیر قابل تجزیھ بھ وجود نیامدھاند

ھر چند كھ كاري ; قبیل جبر، جاذبھ، حركت، و سرعت را، كھ نیوتون بعدھا حل كرد، احساس میكرد
خاصیت برآیندي نیروھا را تا حدي درك میكرد و حتي قانون اھرم را نیز . ر جھت تدقیق آنھا ننمودد

را آسانتر جا بھ [ شي]ھر چھ فاصلھ وزن جا بھ جا كننده از نقطھ اتكاي اھرم بیشتر باشد : ((بیان كرد
زیرا فقط ارسطو میگوید كھ اجرام سماوي، بخصوص زمین، كروي شكل ھستند، .)) جا خواھد كرد

كرویت زمین میتواند این پرسش را پاسخ دھد كھ چرا در ھنگام خسوف، وقتي كھ زمین بین ماه و 
; درك حسي قابل تمجیدي در اعصار زمینشناسي دارد. خورشید قرار میگیرد، شكل ماه منحني است

ھا و گاھي بھ طور غیرمحسوس میگوید كھ دریا جاي بھ خشكي و خشكي جاي بھ دریا میدھد، تمدن
شاید ھر ((; ملتھاي بیشماري بھ وجود آمده و سپس در اثر یك فاجعھ ناگھاني یا بتدریج نابوده شدھاند

حرارت علت كلي تغییرات .)) ھنر و فلسفھاي بارھا بھ اوج ترقي رسیده و سپس از بین رفتھ باشد
وفان، تندر، برق، او تصادفا ابر، مھ، شبنم، باران، برف، تگرگ، باد، ط. زمینشناسي و نجومي است

  . قوس و قزح، و تیر شھاب را توصیف میكند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھاي او اغلب غریب و توخالي ھستند، ولي اھمیت زماني رسالھاي كھ در علم آثار جوي نوشتھ  فرضیھ
در این است كھ پاي قواي ماوراالطبیعھ را بھ میان نمیكشد، بلكھ بھ دنبال علل طبیعي میگردد كھ از 

علوم طبیعي، تا زماني كھ اكتشافات بعدي . ي باعث تغییرات جوي میشوندروي قواعد و نظم معین
حوزھاش را گسترش داده و اسباب تجربھ و اندازھگیري دقیق در اختیارش قرار دادند، نمیتوانست از 

  . حد دوران ارسطو بیشتر پیشرفت كند

فراوانتر و در زیستشناسي است كھ ارسطو بیشتر احساس تسلط میكند، مشاھداتش وسیعتر و 
تمركز و جمع آوري كشفیات پیشین، در مسیر برقراري این علم حیاتي . اشتباھاتش نیز زیادتر است

با كمك شاگردانش اطالعاتي درباره حیوانات و گیاھان كشورھاي سواحل . بزرگترین موفقیت اوست
ر بتوان بھ پلیني اگ. اژه گردآوري نمود و اولین مجموعھ علمي گیاھان و حیوانات را بھ وجود آورد

اعتماد كرد، اسكندر بھ شكارچیان و شكاربانان و ماھیگیران و دیگران فرمان داده بود كھ ھر نوع 
فیلسوف ما از تمایل . اطالع یا نمونھاي را كھ ارسطو براي كار خود الزم دارد براي او فراھم كنند

ھر كس كھ تفحص ; فت انگیزندتمام اشیاي طبیعي شگ: ((خود بھ چیزھاي پست چنین اعتذار میجوید
ارسطو جانوران را بھ .)) درباره حیوانات پست را حقیر دارد، در واقع خودش را حقیر میدارد

سپس بیخونان . ھاي ما باشد، تقسیم میكند خونداران و بیخونان، كھ تقریبا برابر با مھرھداران و بیمھره
ھاي متنوع  حشرات، و خونداران را بھ رشتھھاي صدفداران و سخت پوستان و نرم تنان و  را بھ دستھ

; جھاز ھاضمھ، دفع، احساس، نیروي حركت، تولیدمثل، و دفاع: و وسیع قابل مالحظھاي بحث میكند
فصل جفتگیري و طرز ; انواع و رفتار ماھیھا، پرندگان، خزندگان، میمونھا، و صدھا رستھ دیگر

اسكان ; ستن شدن، سقط جنین، توارث، دوقلوزاییدنپدیده بلوغ، قاعدگي، نطفھگیري، آب; بچھداري آنھا
وي درباره . ... و كوچ كردن حیوانات، طفیلیھا و ناخوشیھاي آنھا، و روش خواب و زمستانخوابي آنھا

آثار ارسطو ماالمال از مشاھدات اتفاقي عجیب است، مثال . زندگي زنبور شرح بسیار درخشاني میدھد
یا اینكھ پارھاي از حیوانات نر، ; اغلب حیوانات منعقد میشوداینكھ خون گاومیش سریعتر از خون 

اسب، چھ نر و چھ ماده، بعد از انسان از سایر ((و اینكھ : مخصوصا بز، مشھور است كھ شیر میدھند
بخصوص نسبت بھ اعضا و عادات تولید نسل حیوانات كنجكاو  رسطوا .))استحیوانات شھوترانتر 

چون طبیعت : ((ھایي كھ طبیعت ابقاي نسل را استوار میسازد بھ شگفتي میآید است و از گوناگوني راه
در این رشتھ، كار ارسطو تا قرن پیش بي .)) نمیتواند فرد را از زوال حفظ كند، نوع را نگاه میدارد

جنس ماده عضوي . ((خوردن و تولید مثل; جانوران در حول دو محور میگردد حیات. رقیب مانده بود
دارد كھ باید آن را تخمدان انگاشت، زیرا شامل آن چیزي است كھ در ابتدا تخم اشتقاق نیافتھ است و 

. عنصر ماده بھ جنین غذا میدھد، و عنصر نر نیرو و حركت .))میشودبعد، در اثر اشتقاق، چندین تخم 
ارسطو نظریھ امپدوكلس و ذیمقراطیس را، كھ میگویند . ماده عنصر انفعالي و نر عنصر محركھ است

جنسیت جنین را دماي زھدان یا غلبھ یك عنصر تولیدي بر عنصر تولیدي دیگر تعیین میكند، رد میكند 
اگر عنصر سازاي اصلي، یعني نر، نتواند دست باال را ((یھ خود را جانشین آن میسازد كھ و فرض

گرفتھ، بھ علت كمبود حرارت از پختن ماده و برگرداندن آن بھ شكلي كھ میخواھد عاجز شود، آن 
; یندگاھي زنھا سھ یا چھار بچھ میزا: ((و اضافھ میكند.)) بھ جنس ماده تبدیل میشود... وقت این ماده

  . مخصوصا در پارھاي از نقاط عالم

در . بیشترین تعداد بچھاي كھ انسان بھ دنیا آورده پنج است، و این اتفاق چندین بار مشاھده شده است
یكي از روزگاران قدیم، زني در چھار دفعھ وضع حمل بیست بچھ آورد كھ اغلب ماندند و بزرگ 

او میگوید كھ اعضا و . را پیش بیني میكند 19رن ھاي زیستشناسي ق ارسطو بعضي از فرضیھ.)) شدند
او، . كھ از ھر یك از اعضاي انسان بالغ داخل در عناصر تولید میشوند) داروین)) مشخصات انواع

ظاھر میشود، بعد خواص )) ژن((اص مربوط بھ عقیده داشت كھ در جنین ابتدا خو بر،مانند فون 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ارسطو اصلي را بیان میكند كھ ھربرت سپنسر . مربوط بھ نوع، و سرانجام خواص مربوط بھ شخص
مایھ فخر خود میدانست، و آن این بود كھ باروري موجودات زنده روي ھم رفتھ با پیچیدگي تكامل آنھا 

  . نسبت معكوس دارد

  :ن جوجھ بیشتر از ھر موضوعي استادي نشان میدھدارسطو در بیان توصیف جنی

بیست عدد تخم مرغ یا بیشتر را گرفتھ، دو مرغ یا . اگر بخواھید، میتوانید این تجربھ را انجام دھید
ھا بیرون میآیند، یك تخم  سپس ھر روز، از روز دوم تا روزي كھ جوجھ. بیشتر روي آنھا بخوابانید

  . ... در مرغ معمولي، جنین پس از سھ روز مرئي میشود. ... كنید مرغ بردارید و بشكنید و آزمایش

از ; قلب مانند لكھ خوني بھ نظر میآید كھ ضربان دارد و حركت میكند، انگار كھ موجودي زنده است
غشایي كھ تارھاي خوني را حمل میكند از . آن دو رگ حامل خون در مدار حلقھ مانندي حركت میكند

وقتي تخم ده روزه است، جوجھ و تمام اعضاي آن كامال . ... ا در خود میگیردرگھا درآمده، زرده ر
  . مشخص و پیداست

  ... كودك در رحم مادر خوابیده است: ((ارسطو عقیده دارد كھ جنین انسان مانند جنین مرغ نمو میكند

را قادر فرضیھ تشابھ اعضا ارسطو .)) زیرا طبیعت پرنده را میتوان بھ طبیعت انسان تشبیھ كرد
.)) ناخن را مشابھ پنجھ خرچنگ، و پر را مانند فلس ماھي: ((میسازد كھ دنیاي حیوانات را یكي ببیند

  : گاھي بھ فرضیھ تكامل بسیار نزدیك میشود

طبیعت آھستھ آھستھ از دنیاي بیجان بھ زندگي حیواني وارد میشود، بھ طوري كھ ممكن نیست حد 
بنابراین، در جریان تكامل، پس از اشیاي بیجان، یاختھ گیاھان كھ نسبت . ... فاصلي براي آن قایل شد

  . بھ حیوانات ھنوز بیجان ولي در مقام قیاس با اشیاي بیجان جاندار ھستند ظاھر میشوند

در دریا اشیایي موجود است كھ شخص . در گیاه ھمیشھ یك سیر صعودي بھ سوي حیوان وجود دارد
. ... اسفنج از ھر لحاظ شبیھ گیاه است. ... در تشخیص اینكھ آیا گیاھند یا جانور دچار تردید میشود

نوران نشاني از پارھاي از جا. ... بعضي جانوران در زمین ریشھ میدوانند و اگر كنده شوند، میمیرند
و خالصھ در تمام جانوران یك سیر صعودي در تمام ... حساسیت ندارند و پارھاي دیگر كم دارند

  . مراحل دیده میشود

نظریھ امپدوكلس را در مورد انتخاب . ارسطو میمون را حد واسط بین انسان و حیوان زایا میداند
فاق رخ نمیدھد، بلكھ سیر تكامل مبتني است بر طبیعي در تحول اتفاقي رد میكند و میگوید در تكامل ات

. انگیزه ذاتي ھر شكل، نوع، یا ژن كھ خودش را براي رسیدن بھ صورت عالي طبیعیش متحول میكند
در طبیعت ھر موجود البتھ طرحي ھست، ولي این بیشتر از یك محرك داخلي سرچشمھ میگیرد تا یك 

  . كھ بھ منتھا درجھ تكامل خود برسدانگیزه خارجي، و غایت تحول ھر موجود آن است 

چنانكھ بعد از (توام با این اظھارات و عقاید درخشان، ارسطو مرتكب اشتباھات بزرگي شده است 
این اشتباھات گاھي آن قدر بزرگ است كھ انسان را بھ این فكر ). بیست و سھ قرن باید انتظار داشت

ھاي شاگردانش در ھمین رشتھ  شناسي با نوشتھھاي ارسطو درباره حیوان میاندازد كھ مبادا نوشتھ
مثال میگوید كھ اگر موشھا در تابستان آب . كتاب تاریخ حیوان او پر از اشتباه است. مخلوط شده باشد
جز انسان، ھر جانوري را ; زكام و نفخ شكم: فیلھا دچار دو ناخوشي بیشتر نمیشوند; بخورند، میمیرند
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فقط انسان ; مارماھي خود بھ خود تولیدمثل میكند; میشود اگر سگ ھار بگزد، دچار مرض ھاري
و اینكھ تخم مرغ در ; اگر زرده چند تخم مرغ را بھ ھم بزنید، در وسط جمع میشود; ضربان قلب دارد

ارسطو اعضاي جانوران را بھتر از اعضاي انسان میشناسد، زیرا نھ او و نھ . آب نمك شناور میماند
دیگر اینكھ ارسطو میگوید . ذھبي را بشكنند و بھ تشریح بدن انسان بپردازندبقراط نتوانستند مقررات م

انسان ھشت دنده بیشتر ندارد، دندانھاي زنھا از مردان كمتر است، قلب باالتر از ریھ قرار گرفتھ، قلب 
یا یكي از اعوان (باالخره او . و وظیفھ مغز فقط خنك كردن خون است مغز،مركز احساسات است نھ 

. تا بھ آن حد در فرضیھ طراحي خلقت فرو میروند كھ باعث پوزخند عقال میشوند) گرانمایھاش
طبیعت .)) ((كامال آشكار است كھ گیاھان را براي حیوانات و حیوانات را براي انسان خلق كردھاند((

انسان را براي نشستن خلق كرده است، زیرا چھارپایان میتوانند بدون خستگي بایستند، ولي نشیمن 
مولف بي : مع ھذا، ھمین عبارت آخر برداشت علمي او را نشان میدھد.)) انسان بھ نشستن احتیاج دارد

انسان و  چون و چرا میپذیرد كھ انسان یك حیوان است و بھ دنبال دالیلي میگردد كھ اختالف ساختماني
رویھمرفتھ كتاب تاریخ حیوان بزرگترین اثر او و عالیترین محصول علمي قرن . حیوان را پیدا كند

  . م یونان است چھارم ق

  . زیستشناسي ارسطو بیست قرن بدون رقیب ماند

  فیلسوف  - 3

دم قایل بود، ارسطو در مطالعھ انسان، یا بھ علت تقواي بیریا یا بھ دلیل احترامي كھ نسبت بھ عقاید مر
روان یا عنصر حیاتي را . كمتر جنبھ علمي را مراعات میكند و بیشتر بھ ماوراالطبیعھ متوجھ میشود

، یعني شكل ذاتي و ازلي، و انگیزه و راھنماي رشد و نمو آن )))ارگانیسم(وجود اولیھ ھر سازواره ((
روح ھمان ; د، بلكھ با بدن نمو میكندروح در بدن مقیم نیست یا چیزي نیست كھ بھ بدن داده باشن. میداند

.)) ھمراه با این قدرتھا كھ میتواند خود تغذیھ كند، خود رشد نماید، و خود فاسد شود((بدن انسان است 
در . نسبت روح بھ جسم چون نسبت بینایي است بھ چشم; روح حاصل جمع كاركردھاي سازواره است

امیال ; ھمین كاركردھا ساختمان بدن را میسازند; ھاي كاركردي اساسي ھستند عین حال، این جنبھ
تمام اعضاي طبیعي آلتھاي روح ((ھستند كھ اعضا را قالب میدھند، روح است كھ بدن را شكل میدھد، 

گیاھان در داشتن روح تغذیھ كننده با . اس، و منطقيروح سھ مرتبھ دارد، تغذیھ كننده، حس .))ھستند
حیوانات و انسان، عالوه بر آن، حساسیت . حیوانات و انسان شریكند، یعني قابلیت تغذیھ و نمو دارند

یعني )) منطق انفعالي((حیوانات عالیتر، و ھمچنین انسان، داراي . یعني قابلیت درك و احساس دارند
دارد، یعني میتواند ھر موضوعي )) منطق فعال((اما فقط انسان است كھ  ھوش ساده و ابتدایي ھستند،

این قسمت آخر، جز یا تجلي آن نیروي خالقھ عقالیي جھان است . را تعمیم دھد و از خود ابتكار كند
اما این ابدیت در وجود نیست، بلكھ آنچھ میماند نیروست نھ . كھ ھمان خداست، لذا جاوداني است

انسان ابدیت را بھ . فاني و یكتایي است از قواي تغذیھ كننده و حساس و منطقي فرد تركیب. شخص
ھمان طور كھ روح  .میآوردطور نسبي و آن ھم از طریق تولیدمثل و پس از مرگ بھ دست 

دنیا طبیعت جبلي، و وظایف و ھدفھاي آن )) ذات((یا )) صورت((جسم است، خدا نیز )) صورت((
  . تمام حركات بھ محرك اول بر میگردندباالخره بھ علت العلل و  علتھاتمام  .است

چون خدا . ما بایستي اصل و شروعي براي ھر حركت یا نیرو در دنیا قایل شویم، و این مبدا خداست
حاصل جمع و مبدا ھر حركت است، حاصل و مقصد تمام ھدفھا در طبیعت است، خدا علت غایي و 

  . اولیھ است
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دندانھاي پیشین تیز میشوند كھ غذا را ببرند، و . ھمھ جا میبینیم كھ اشیا بھ مقصد معیني در حركتند
مردمك در ; پلك بھ ھم میخورد كھ چشم را حفظ كند; دندانھاي كرسي پھن میشوند كھ آن را آسیا كنند

بھ خورشید درخت ریشھاش بھ زمین و شاخھاش رو ; تاریكي باز میشود كھ نور بیشتري داخل شود
ھمان طور كھ درخت بھ سبب طبیعت ذاتي، نیرو، و ھدفش بھ سوي نور كشیده میشود، دنیا ھم . میرود

مجذوب طبیعت ذاتي، نیرو، و ھدفھاي خود میشود كھ ھمان خداست خدا خالق دنیاي مادي نیست، 
، مانند جذبھ این نیرو براي بھ حركت در آوردن دنیا از خارج بھ داخل. بلكھ نیرو دھنده آن است

باالخره ارسطو میگوید كھ خدا اندیشھ . معشوق كھ عاشق را بھ سوي خود میكشاند، در كار است
محض و روح عقالیي است و خود را بھ صورتھاي ابدي جلوه گر میسازد، و این صور در عین حال 

  . جوھر عالم و خود خدا را تشكیل میدھند

نوعي بازسازي یا . ست كھ شكل اساسي اشیا را متجلي سازدھدف ھنر، مانند ھدف ماورا الطبیعھ، آن ا
آنچھ را ھنر نشان میدھد روح ماده است نھ جسم ; نمایش زندگي است، منتھا نھ بھ شكل تقلید بیروح آن

یا خود ماده، و از طریق ھمین انتقال و انعكاس ذات است كھ حتي نمایش ھر شي زشتي ممكن است 
در درام، این وحدت عمدتا وحدت . ھماھنگي و تقارن اجزاست در كل زیبایي وحدت است،. زیبا باشد

یعني داستان در محور یك موضوع میچرخد، و پرداختن بھ موضوعات دیگر وقتي ; موضوع است
در صورتي یك نمایشنامھ . جایز است كھ براي روشن كردن و پروراندن موضوع اصلي مفید باشد

ارسطو در توصیف معروف خود از تراژدي . باشد عالي است كھ موضوع آن اصیل و قھرماني
تراژدي بیان آراستھ و پیراستھ موضوعي است قھرماني و كامل كھ عظمت خاصي را دارا : ((میگوید

تراژدي انسان را در عمل نشان میدھد، تنھا داستانسرایي نیست، بلكھ با برانگیختن رحم و . ... باشد
تراژدي با برانگیختن عمیقترین احساسات، و .)) میبخشدترس بھ احساسات مشابھ در انسان آرامش 

سپس با فرو نشاندن آن بھ وسیلھ یك گرھگشایي آرامیبخش، احساسات را با بیاني كھ ھم بي آزار است 
احساساتي كھ در غیر این صورت ممكن است غلیان آن بھ ; و ھم روح را عمق میبخشد ارائھ میكند

دردھا و رنجھایي بمراتب عظیمتر از دردھا و رنجھاي ما نشان  تراژدي. جنون یا خشونت منتھي شود
بھ طور كلي، اندیشھ كردن در ھر ھنر واقعي لذتبخش است، و نشان ھر تمدني آن است كھ . میدھد

طبیعت نھ تنھا ما را ملزم میسازد كھ بیكار ((زیرا . براي روح آثاري شایستھ این منظور فراھم كند
پس زندگي خوب .)) ما بتوانیم از فراغت خود بھ شریفترین وجھي لذت ببریم نباشیم، بلكھ میخواھد كھ

او در . چیست ارسطو با سادگي بي غل و غش جواب میدھد كھ زندگي خوب یعني زندگي شادمانھ
نھ بر چگونگي ساختن انسان خوب، كھ بر ساختن انسان شاد تاكید  )برخالف افالطون( اخالقكتاب 
میگوید جز خوشي دنبال ھر چھ بگردیم ھدفي دیگر در بر دارد، تنھا خوشي است كھ بھ خاطر . میكند

اصالت، سالمت، زیبایي، : براي سعادت جاویدان چند چیز الزم است. خودش آن را دنبال میكنیم
آنھا كھ ((كسي كھ كامال زشت است . ((خوب، پول خوب، و خوبي خوشبختي، شھرت نیك، دوستان

میگویند ھر كھ گرفتار چرخ زندگي و در شكنجھ است یا دچار بدبختي عظیم شده، اگر خوب باشد، 
ارسطو، با صراحتي كھ در فیلسوفان نادر است، جواب سیمونیدس بھ .)) سعادتمند است اباطیل میبافند
زیرا . ثروتمند: ((د بھتر است عاقل بود یا ثروتمند، بدین ترتیب نقل میكندزن ھیرون را، كھ پرسیده بو

اما ثروت فقط وسیلھ است و بھ .)) میبینیم كھ عاقالن اوقات خود را پشت درخانھ ثروتمندان میگذرانند
تنھایي كسي جز خسیس را ارضا نمیكند و، چون نسبي است، بندرت شخص را مدت مدیدي راضي 

یعني صرف نیرو در راھي كھ با طبیعت و ; ر سعادت در فعالیت و عمل استس. نگاه میدارد
فضیلت یعني اینكھ شخص عمال عاقل باشد و ھوشیارانھ خوبیھاي . مقتضیات بشر سازگارتر است

براي یافتن این حد ; فضیلت معموال حد وسط طالیي میان افراط و تفریط است. خویشتن را بشناسد
ارسطو در یكي از جمالت ). نیروي باطني(اي بھ كار بستنش كف نفس وسط ذكاوت الزم است و بر

آن كس كھ در وقت مناسب، بھ نحو درست، و براي مدت شایستھ نسبت بھ : ((مختص خودش میگوید
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فضیلت عمل نیست، بلكھ عادت انجام .)) شخص یا موضوعي عادالنھ خشمناك شود قابل تحسین است
  . كار صحیح است

بي را با انضباط بھ جوانان آموخت، زیرا جوان نمیتواند در این مسائل عاقالنھ قضاوت در ابتدا باید خو
طبیعت ثانوي (كمكم، و بھ موقع خود، آنچھ در نتیجھ اجبار بھ وجود آمده تبدیل بھ عادت میگردد ; كند

  . و تقریبا مانند میل و اشتیاق لذتبخش میگردد) میشود

شبختي را در عمل میدانست، چنین نتیجھگیري میكند كھ ارسطو كامال برخالف نظر اولش كھ خو
كار صحیح ((; زیرا اندیشھ نشان یا مشخصھ ممتاز انسان است. بھترین زندگي، زندگي متفكرانھ است

خوشبختترین مرد كسي است كھ كامیابي را با .)) انسان آن كاري است كھ در آن روح با عقل توام باشد
آنھایي .)) ((زندگي چنین شخصي بھ زندگي خدایان نزدیك میگردد. كندبینش، تحقیق، و اندیشھ تركیب 

كھ میخواھند از لذت مستقلي برخوردار شوند بایستي بھ دنبال فلسفھ بروند، زیرا سایر لذات بدون كمك 
  .))سایر افراد ممكن نیست

  سیاستمدار -4

وظیفھ دولت . ھمان طور كھ اخالق علم سعادت فردي است، سیاست علم سعادت دستھ جمعي است
دولت یعني مجموعھاي . ((تشكیل اجتماعي است كھ حداكثر خوشي را براي حداكثر مردم فراھم سازد

دولت .)) از افراد یك كشور كھ براي نیل بھ تمام مقاصد و ھدفھاي زندگي خویش خودكفا باشند
یعني غرایزش طبعا او را بھ سوي ; ))انسان طبعا حیواني است سیاسي((ي است طبیعي، زیرا پدیدھا

انسان آنچنانكھ میدانیم )): دولت طبعا قبل از خانواده و فرد میآید. ((مصاحبت و اجتماع رھبري میكند
  . در اجتماع متشكل بھ دنیا میآید، و اجتماع او را بھ شكل خود قالبریزي میكند

آنھا را بھ سھ  شاگردانش،قانون اساسي یوناني، با كمك  158س از جمع آوري و مطالعھ ارسطو پ
كھ ) تیموكراسي(، و حكومت نخبگان )آریستوكراسي(، اشرافي )مونارشي(سلطنتي : گروه تقسیم میكند

ھر یك از این سھ نوع حكومت میتواند بر حسب زمان . ظھر زور، اصالت، و فضل ھستندبھ ترتیب م
: یكي از جمالت ارسطو، كھ ھر امریكایي باید از بر بداند، این است. و مكان و مقتضیات مناسب باشد

گرچھ ممكن است كھ یك نوع حكومت از دیگران بھتر باشد، ولي دلیلي در دست نیست كھ نوع ((
اگر ھیئت حاكمھ نفع عموم را بر نفع خود ترجیح .)) حت شرایطي خاص، از آن برتر نباشددیگري، ت

ھر نوع حكومتي . دھد، ھر نوع حكومتي خوب است، و عكس آن اگر باشد، ھر نوع حكومتي بد است
در آن صورت، حكومت ; كھ بھ جاي خدمت بھ خلق در خدمت ھیئت حاكمھ در آید پلید خواھد بود

تبداد، آریستوكراسي بھ حكومت مالداران، و حكومت نخبگان بھ دموكراسي بھ معناي سلطنتي بھ اس
اگر حكمران منفرد صالح و توانا باشد، حكومت سلطنتي بھترین نوع . حكومت عوام در خواھد آمد

حكومت است، ولي اگر مستبد و خودپسند باشد، حكومت استبدادي برقرار خواھد شد كھ بدترین نوع 
ممكن است براي مدت كمي مفید باشد، ولي حكومتھاي ) آریستوكراسي(حكومت اشرافي . حكومتھاست

اصالت طبع این روزھا كمتر بین نجیبزادگان یافت . ((اشرافي سرانجام بھ دیكتاتوري مبدل میشوند
  . ... اغلبشان بیكاره و بیفایدھاند; میشود

بازماندگان آلكیبیادس و دیونوسیوس مھین را ھاي متعین اغلب دیوانھ از آب در میآیند، چنانكھ  خانواده
كساني كھ وضع مالي ثابتي دارند مبدل بھ اشخاص ابلھ و كودن میشوند، مانند ; میتوان نام برد

چون آریستوكراسي فاسد شود، معموال استبداد مالداران .)) بازماندگان كیمون، پریكلس، و سقراط

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



این حكومت باز بھتر از سلطنت استبدادي و . جایش را میگیرد كھ در واقع حكومت ثروت است
حكومت جماعت است، ولي متاسفانھ آن ھم قدرت را بھ دست كساني میدھد كھ روحشان در اثر 

حسابگري ناچیز كسب و تجارت و رباخواري پست و كرخ شده است، و جز در راه استثمار فقیران 
  . گامي برنمي دارند

مردم یا حكومت شارمندان عادي است مانند حكومت  دموكراسي كھ در اینجا بھ معناي حكومت
مالداران خطرناك است، زیرا بر مبناي پیروزي ناپایدار فقیران بر مالداران در نزاع بر سر قدرت بنا 

دموكراسي ھنگامي بھتر است كھ زیر سلطھ . شده است و باالخره بھ آشوب مرگباري منتھي خواھد شد
. بدتر است كھ زیر سلطھ توده صنعتگر و پیشھور قرار گیرد كشاورزان ثروتمند باشد، و ھنگامي

قضاوت جمع در اغلب موارد از قضاوت فرد صحیحتر است، و ھر چھ عده زیادتر ((درست است كھ 
شد فساد دیرتر رخنھ میكند ھمچنانكھ آب ھر چھ زیادتر باشد دیرتر فاسد میگردد لیكن حكومت كردن 

ممكن نیست كسي كھ زندگي یك نفر آھنگر یا نوكر را داشتھ (( ، و))استعداد و دانش خاص میخواھد
مردم .)) بتواند در دانش و فضل، یعني كردار نیك و تحصیل و قضاوت صحیح، بھ درجھ اعال برسد

ھمان طور كھ .)) مساوات فقط بین آنھایي كھ مساوي ھستند عادالنھ است((ھمھ نامساوي خلق شدھاند، 
اوات غیر طبیعي تحمیل كنیم دست بھ شورش خواھند زد، طبقات باال نیز اگر بر طبقات پایین عدم مس

   .كرددر اثر مساوات غیر طبیعي فتنھ و آشوب خواھند 

. فقیران مالیات گرفتھ میشود ھنگامي كھ دموكراسي زیر تسلط طبقات پایین است، از مالداران بھ نفع
البتھ .)) فقیر پول را میگیرد و باز میخواھد، و این كار مانند آن است كھ آب بھ غربال ریختھ شود((

میھن پرست واقعي كسي . ((محافظھكار خردمند ھرگز نخواھد گذاشت كھ مردم از گرسنگي بمیرند
، كوشش كند كھ مردم در فراواني مداوم ...است كھ توجھ كند در دموكراسي اكثریت خیلي فقیر نباشند 

باشند، و چون این كار بھ نفع ثروتمندان است، مازاد خزانھ عمومي را بین مردم بیچیز چنان تقسیم كند 
ارسطو، بھ این ترتیب، پس از اینكھ آنچھ را از .)) كھ ھر كس بتواند مزرعھ كوچكي براي خود بخرد

دالنھ نھ براي ایجاد یك مدینھ فاضلھ، بلكھ براي اجتماعي نسبتا مردم گرفتھ پس میدھد، پیشنھاداتي عا
  :بھتر عرضھ میدارد

اینك بھ این موضوع میپردازیم كھ چھ نوع حكومت یا طرز زندگي براي اجتماعات بھ طور كلي بھتر 
نھ آن نوع حكومتي كھ موافق با خصوصیات عالي و شریفي باشد كھ توده مردم فاقد آنند، یا ; است
زم تعلیم و تربیتي باشد كھ فقط در دسترس كساني است كھ طبیعت ھمھ گونھ وسایل خوشبختي مستل

برایشان فراھم ساختھ، یا طبق نمونھاي باشد كھ خیالپردازان فارغالبال و مستغني عرضھ میدارند، 
براي بلكھ آن نوع حكومتي كھ اكثریت مردم جھان بھ آن دسترسي داشتھ باشند، و اغلب شھرھا بتوانند 

  . خود ایجاد كنند

كسي كھ میخواھد حكومتي برپایھ جمیع خوبیھا تاسیس كند باید از حاصل سالھا تجربھ برخوردار ... 
ھاي او را  باشد، چرا كھ برخورداري از تجربیات، بدون شك، عملي بودن و مفید واقع شدن نقشھ

  . كشف شده است روشن خواھد كرد، زیرا تقریبا ھمھ چیز مورد مطالعھ قرار گرفتھ و

آنچھ مورد اشتراك ھمھ است كمتر مورد توجھ قرار میگیرد، زیرا ھمھ مردم بیشتر بھ آنچھ متعلق ... 
الزم است با این فرض اساسي كھ .... بھ خودشان است توجھ میكنند تا بھ آنچھ متعلق بھ ھمھ است

یل بھ ادامھ اساس حكومت آن عده از اعضاي كشور كھ ما: مورد استعمال عامھ دارد شروع كنیم كھ
بنابراین، روشن است كھ .... جدیدند بایستي نیرومندتر از آن عده باشند كھ چنین تمایلي ندارند

حكومتھایي كھ اكثر اعضاي آنھا مردم متوسط الحال ھستند باثباتتر از آنھایي ھستند كھ در آن فقیران یا 
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متوسطالحال در دولتھا در اقلیت بوده باشد، آنھایي ھر گاه كھ تعداد مردم . ... دولتمندان اكثریت دارند
كھ در اكثریت بودھاند، چھ فقیر و چھ توانگر، بر آنھا فقیران بر توانگران یا توانگران بر فقیران تسلط 

  . یافتھاند، ھیچ كدام نتوانستھاند حكومتي آزاد مستقر سازند

اال و چھ استبداد طبقات پایین، ارسطو براي احتراز از این استبداد ظالمانھ، چھ استبداد طبقات ب
را كھ مخلوطي از دموكراسي و آریستوكراسي باشد )) حكومتي از نخبگان((یا )) حكومتي مخلوط((

در این نوع حكومت، حق راي محدود بھ مالكین است، و یك طبقھ نیرومند مردم متوسط . پیشنھاد میكند
قسمت شود، یك جز متعلق بھ اجتماع بھ طور  زمین باید بھ دو جز. ((الحال محور موازنھ قواست

باید بھ طور اجتماع ((ھمھ شارمندان زمین خواھند داشت، و .)) عموم باشد و دیگري متعلق بھ افراد
، و تنھا این طبقھ حق راي دارند و میتوانند اسلحھ بھ دست ))در محافل مخصوص خوراك بخورند

ھیچ یك از .)) اكثر ده ھزار نفر از كل جمعیت یك شھراین طبقھ اقلیت كوچكي خواھند بود حد . گیرند
زیرا حرفھ و كسب پست ((آنھا نباید حق داشتھ باشد كھ حرفھ پست اختیار یا با كسب امرار معاش كند، 

كشاورزي كار طبقھ خاص دیگري ; و ھیچ كدام نباید كشاورزي كنند.)) ((مایھ فساد فضیلت است
  . شاید بردگان)) است

حبمنصبان عمومي را انتخاب خواھند كرد، و ھر كھ انتخاب شد، در انتھاي دوره شارمندان، صا
قوانین، اگر بتمامي اجرا شوند، بایستي تمام . ((خدمتش، مسئول كارھایي خواھد بود كھ انجام داده است

جوانب ھر قضیھ را تا حد امكان پیش بیني كنند، و قضایا باید حتي المقدور كمتر بھ قضاوت شخصي 
تفویض اختیارات فراوان بھ . ... بھتر است كھ قانون حكمراني كند تا فرد....)) ((یان واگذار گرددقاض

یك شخص مانند آن است كھ این اختیارات را بھ حیوان درندھاي داده باشیم، زیرا طمع و شھوات 
بھترین امیال نفساني بر كساني كھ بر سریر قدرتند، حتي در ; گاھي مرد را حیوان درنده میسازد

حكومتي كھ بدین سان .)) اشخاص، غلبھ خواھد كرد، لیكن قانون خردي است از ھمھ ھوسھا پیراستھ
تاسیس یافت، باید بر مالكیت، صنعت، ازدواج، خانواده، تعلیم و تربیت و فرھنگ، اخالق، موسیقي، و 

... ; تجاوز نكند و حتي الزم است توجھ شود كھ جمعیت از حد معیني((ادبیات و ھنر نظارت نماید، 
)) ;آنچھ ناقص و فلج است نباید پرورده شود.)) ((غفلت در این موضوع مردم را دچار فقر خواھد كرد

از آنجا كھ عالیترین . ((آن وقت است كھ بر این بناي استوار گلھاي تمدن و سعادت خواھد رویید
را در ھنرھاي نظامي و فضیلتھا ذكاوت است، وظیفھ روشنتر از روز دولت این نیست كھ مردان 

نیازي نیست كھ آثار .)) جنگي برتري دھد، بلكھ باید آنھا را براي استفاده از صلح و صفا تربیت كند
تا آنجایي كھ میدانیم، قبل از او ھرگز بنایي در فلسفھ بھ عظمت . ارسطو را مورد قضاوت قرار دھیم

ھایي بھ این وسعت میزند  یق در رشتھوقتي كسي دست بھ مطالعھ و تحق. بناي او ساختھ نشده بود
اشتباھات بسیاري را بر او میتوان بخشید، بھ شرطي كھ نتیجھ آن مطالعات باعث ازدیاد معلومات 

ارسطو یا اشتباھات كتابھایي كھ شاید بغلط ما تراوشات قلم او میدانیم آشكارتر از آن است كھ الزم بھ 
قابل انكار نیست، ولي كامال مستعد است كھ در  تسلط ارسطو بر منطق. تشریح و موشكافي باشد

ارسطو واضع قوانین معاني بیان و شاعري است، ولي آثارش جنگلي . استدالالت خود بھ اشتباه رود
مع ھذا، اگر ھمین . از بي نظمي است كھ نسیم تخیل اوراق گرد آلود آن را كوچكترین حركتي نمیدھد

ھاي از فراست و دانش، و خرمني از فرھنگ دست خواھیم مجموعھ درازگویي را بشكافیم، بھ گنجین
ارسطو زیستشناسي . ھاي بسیاري بھ سوي سرزمین عقل و اندیشھ بھ روي ما گشوده است یافت كھ راه

تا تاریخ سیاسي یا نقد ادبي را بنا ننھاد زیرا در این قبیل امور ابتدا و شروعي در كار نیست منتھا 
م كرده بیش از خدمتي است كھ دیگران در این زمینھ در عھد باستان خدمتي كھ او در راه این علو

بسیاري از لغات و اصطالحات علمي و فلسفي را، كھ بھ صورت التیني ھنوز استعمال . كردھاند
معادل این لغات و اصطالحات . میشود و ارتباط دانش و ادراك را آسان نموده است، مدیون او ھستیم
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اصل و مبدا، قاعده كلي، استعداد، وسیلھ، مقولھ، انرژي، انگیزه، : ین نوشتچن[ بھ فارسي]را میتوان 
استیالي طوالني او بر افكار و . است)) معلم اول((چنانكھ پاتر میگوید، ارسطو . عادت، و غایت

  . روشھاي فلسفي مبین باروري عقاید و عمق بصیرت اوست

سخن كوتاه، پس از اینكھ تمام . ھمتاسترساالت او در اخالق و سیاست از لحاظ شھرت و نفوذ بی
، بھترین دلیل امیدبخش وسعت ذھن ))استاد مردان دانش((جوانب آثار ارسطو را بسنجیم، ھنوز وي 

  . بشر، و الھام دھنده كساني است كھ میكوشند معرفت پراكنده بشر را قابل رویت و فھم سازند

  فصل بیست و دوم 

  

  اسكندر

I  - روح یك فاتح بزرگ  

زندگي فلسفي ارسطو، پس از آنكھ دانشجوي شھنژاد خود اسكندر را ترك گفت، با زندگي سپاھي 
شاید اشتیاق بھ ایجاد . ھر دو زندگي سرشار از پیروزي و تفكر منطقي بود; شاگردش ھمانند بود

وحدت، كھ تا حدي بر فتوحات اسكندر شكوه و عظمت بخشید، از جانب این فیلسوف بھ ذھن آن جوان 
بھ احتمال بیشتر، اسكندر قوت اراده و تصمیم را از حس جاھطلبي پدر، و تندخویي را از . لقا شده بودا

براي شناسایي اسكندر باید بھ خاطر داشت كھ اشتیاق خمرآمیز فیلیپ و . خون مادر بھ ارث برده بود
پیاس ادعا میكرد عالوه بر این، اولوم. روح وحشیانھ مادرش اولومپیاس در عروق او جاي گرفتھ بود

ھنگامي كھ از تنگھ . كھ نواده اخیلس است، و بھ ھمین مناسبت ایلیاد جذبھ خاصي براي اسكندر داشت
و چون آسیاي صغیر را فتح ; داردانل میگذشت، بھ گمان خود، در جاي پاي اخیلس قدم بر میداشت

اسكندر طي . میل میكردمیكرد، بھ زعم خود، عملیاتي را كھ جدش در شھر تروا آغاز كرده بود تك
لشكركشیھاي خود یك نسخھ از ایلیاد را، كھ حواشي آن بھ قلم ارسطو موشح بود، با خود ھمراه داشت 

با این عمل گویي ھدف و وسیلھ نیل بھ آن را ; و آن را اغلب زیر بالش و كنار خنجر خود قرار میداد
  . پیش خود مجسم میساخت

تندخو تربیت بدني اسكندر جوان را عھده دار بود، لوسیماخوس بھ وي درس ادب  مولوسیایيلئونیداس 
مرتكب ((فیلیپ میخواست اسكندر فلسفھ بیاموزد تا . آموخت، و ارسطو كوشید مغز او را پرورش دھد

ارسطو تا حدي اسكندر را .)) متاسفانھ من مرتكب شدھام نشود اعمالي شبیھ بھ بسیاري اعمالي كھ
اسكندر در سراسر عمرش ادبیات یونان را تحسین میكرد را كشت، بھ دو یوناني كھ . یوناني بار آورد

وقتي میان مقدونیھا نشستھاید، آیا در مقایسھ با این وحشیھا خود را نیمھ : ((كنارش نشستھ بودند گفت
در جمیع ورزشھا سرآمد . سكندر از لحاظ نیروي بدني غایت آرزوي ھر جواني بودا)) خدا نمیبینید

خوب میدوید، خوب چابكسواري میكرد، خوب شمشیر میباخت، خوب تیر میانداخت، و شكارچي ; بود
اسكندر در جواب ایشان . دوستانش میخواستند كھ در مسابقات دوي اولمپیا شركت كند. شجاعي بود

وقتي كھ سایرین از رام كردن . ست شركت كند، بھ شرط آنكھ رقیبانش شاه باشنداظھار كرد حاضر ا
پلوتارك میگوید فیلیپ كھ . اسب غول پیكري بھ نام بوكفالوس مایوس شدند، اسكندر آن را رام كرد
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پسرم، مقدونیھ براي تو كوچك است، در : ((ناظر واقعھ بود، او را با این عبارت پیشگویانھ تمجید نمود
حتي ھنگام لشكركشي، براي .)) جوي امپراطوري بزرگتري باش كھ در خور شان و لیاقتت باشدجست

اینكھ مفري براي نیروي سركشش بیابد، بھ پرندگان تیر میانداخت و از گردونھ در حال حركتش پیاده 
با ھر ھر وقت تداركات نظامي طول میكشید، تنھا و پاي پیاده بھ شكار میرفت و یكتنھ . و سوار میشد

یك بار، پس از برخورد با شیري، با لذت شنید كھ میگویند او چنان میجنگید . حیواني رو بھ رو میشد
كار سخت و عملیات خطرناك را دوست . انگار كھ بایستي معلوم میشد كھ كدام یك از آنھا باید شاه باشد

  . میداشت و نمیتوانست یك جا آرام بگیرد

بعضي از سردارانش را ریشخند میكرد كھ آن قدر نوكر و غالم دارند كھ براي خودشان كاري نمیماند 
  . بكنند

تعجب میكنم چطور شما با اینھمھ تجربھ نمیدانید كھ آنھایي كھ خودشان كار میكنند بمراتب راحتتر ((
ھ پس از فتوحاتمان بھ چیزي كھ آیا ھنوز نمیدانید ك. از كساني میخوابند كھ دیگران برایشان كار میكنند

)) بیشتر احتیاج داریم این است كھ از نقصھا و ضعفھایي كھ مغلوبین ما بھ آنھا دچار ھستند پرھیز كنیم
خواب و عمل جنسي ھمیشھ مرا بھ یاد ((از وقتي كھ صرف خوابیدن میشد شكایت میكرد و میگفت 

اواخر عمرش، از زیاد نوشیدن مشروبات الكلي  از زیاد خوردن و، حتي تا.)) فناپذیري خود میاندازند
غذاي مقوي را . خودداري میكرد، ولي دوست میداشت با دوستان مدتھا با جام شرابي مشغول شود

میگفت كھ پیاده روي شبانھ . خوش نداشت، و آشپزان ماھري را كھ بھ وي تقدیم میشدند قبول نمیكرد
یك صبحانھ سبك او را براي صرف ناھار آماده  اشتھایش را براي صبحانھ تحریك خواھد كرد، و

شاید در نتیجھ ھمین عادات بود كھ چھرھاش باز و سالم، و بھ قول پلوتارك، بدن و . خواھد ساخت
اگر چاپلوسي كساني را كھ .)) چنان خوشبو بود كھ ھر لباسي را میپوشید خوشبو میكرد((نفسش 

ا شكلش را حكاكي میكردند ندیده انگاریم، از توصیف تمثالش را میكشیدند یا مجسمھاش را میساختند ی
چھرھاش با نفوذ، چشمانش آبي . معاصرانش آشكار است كھ در خوبرویي میان شاھان نظیر نداشت

شاید ھم ھمین كار ناچیز بزرگترین اثر او در تاریخ  a.ریش تراشي تن است. روشن، و مویش بور بود
  . باشد

بود، ولي زودتر از موقع گرفتار مسئولیتھاي بزرگ شد، و در اسكندر شاگردي پركار و تیزھوش 
مانند بسیاري از مردان عمل شكوه میكرد كھ كاش میتوانست فیلسوف و . نتیجھ بھ بلوغ فكري نرسید

اسكندر تشنھ دانش بود، و ھر چھ سنش باال میرفت آتش اشتیاقش : ((پلوتارك میگوید. متفكر ھم باشد
  . بیشتر میشد

و لذتش در این بود كھ پس از یك روز )) اسكندر ھر نوع خواندن و دانش را دوست میداشت... 
یك بار بھ ارسطو . راھروي یا جنگ، تا نیمي از شب بیدار بنشیند و با دانشمندان و عالمان گفتگو كند

درت و تسلط شخصا ترجیح میدھم كھ در دانستنیھا و تعالي برتر از دیگران باشم تا در بسط ق: ((نوشت
شاید بنا بر توصیھ ارسطو بود كھ ھیئتي را مامور ساخت بھ مصر بروند و سرچشمھ .)) بر كشورھا

آیا اگر اسكندر عمر . رود نیل را بیابند، و سخاوتمندانھ مبالغ عمدھاي صرف چندین تحقیق علمي كرد
زیرا در بیست . میروددرازتري میكرد، زیركي بارز قیصر یا بصیرت ناپلئون را پیدا میكرد گمان ن

سالگي بھ سلطنت رسید، و بالفاصلھ جنگھاي پي در پي و كشورداري او را غرق ساخت، و در نتیجھ 
  . تحصیالتش بسیار ناقص ماند
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با . اسكندر سخنران قابلي بود، ولي وقتي غیر از سیاست و جنگ سخن میگفت صدھا اشتباه میكرد
ا معلوماتي را كھ دانش عصر او میتوانست عرضھ بدارد وجود تمام لشكركشیھا، نتوانست در جغرافی

  . كسب كند

گاھي موفق میشد كھ خود را از تنگ نظري متعصبان خالص كند، ولي تا آخر عمر اسیر خرافات 
قبل از . بھ پیشگویان و طالع بیناني كھ در دربارش جمع شده بودند اطمینان فوق العاده داشت. ماند

جادوگر خود آریستاندر مشغول خواندن اوراد و ادعیھ و برگزاري مراسم و جنگ آربال تمام شب را با 
اسكندر، كھ در روبھ رو شدن با ھیچ انسان و حیواني زبون نبود، . اھداي قرباني بھ خداي ترس بود

ھاي مھم و بزرگ را  ، بھ حدي كھ نقشھ))از حوادث ناگوار طبیعت و فال بد بشدت مضطرب میشد((
وانست بر ھزاران نفر سرباز حكمراني كند و بر میلیونھا نفر غلبھ و سلطنت نماید، میت. تغییر میداد

ھرگز نیاموخت كھ عیوب و محدودیتھاي خود را . ولي نمیتوانست بر خلق و خوي خود مسلط شود
سراسر زندگیش در آشوب و . در عوض، اسیر چاپلوسي و تملق اطرافیان خود باقي ماند; بشناسد

جالل گذشت، و آن قدر جنگ را دوست میداشت كھ یك لحظھ روي آرامش و صلح ھیجان و شكوه و 
  . ندید

عمقا مردي حساس و رقیق القلب بود و بھ . خصایص اخالقي او نیز پیرامون تضادھاي مشابھ میگشت
در . داشت، و گاھي در اثر شنیدن موسیقي و شعر از خود بیخود میشد)) دیدگان مرطوب((اصطالح 

را با احساس مینواخت، ولي چون فیلیپ سر بھ سرش میگذاشت آن را كنار گذاشت و بعد جواني گیتار 
در امور جنسي نسبتا . از آن، براي آنكھ بر نفس خود غلبھ كند، جز بھ موسیقي نظامي گوش نمیكرد

، فعالیت مداوم، لشكركشیھاي دراز. پرھیزگار بود، و دلیل آن البتھ بیشتر گرفتاریھایش بود تا كف نفس
جنگھاي متعدد، و و امور كشوري پیچیدھاش تمام نیروي او را بھ خود مصروف میداشت و فراغت و 

چندین زن گرفت كھ بیشتر بھ خاطر مصالح . موقعیتي براي عشقورزي در او بھ جاي نمیگذارد
نیمھ . نسبت بھ زنان بسیار خوشرفتار بود، ولي مصاحبت سرداران خود را ترجیح میداد. سیاسي بود

زن )) چرا بھ این دیري: ((شبي اطرافیانش زن زیبایي را بھ چادرش بردند، اسكندر از او پرسید
اسكندر زن را روانھ كرد و مستخدمان خود را سرزنش .)) صبر كردم تا شوھرم بخوابد((جواب داد 

جنس دارد در ظاھر بھ نظر میرسید كھ تمایل بھ ھم. نمود كھ كم مانده بود در اثر عمل شما زناكار شوم
و حتي ھفایستیون را بھ حد جنون دوست داشت، ولي وقتي تئودورس تاراسي پیشنھاد كرد كھ دو غالم 

جوان خوبروي برایش بفرستد، او را از خود راند و از دوستانش خواست كھ بھ او بگویند كھ با این 
. جنبھ عشق میداد عاشق دوستان خود بود، و بھ دوستي. پیشنھاد پستي طبع خود را نشان داده است

تاریخ بھ یاد ندارد كھ ھیچ سیاستمدار، و كمتر از آن ھیچ سرداري، در صداقت و رافت و صمیمیت و 
: پلوتارك مینویسد. محبت بیشائبھ و خوش نیتي و سخاوتمندي نسبت بھ دوست یا دشمن بھ پاي او برسد

با مھرباني خود قلب .)) دبھ كوچكترین بھانھ بھ اشخاص نامھ مینوشت و سر دوستي باز میكر((
انگار كھ درد یك یك ; جانشان را بھ خطر میانداخت، ولي نھ با بي اعتنایي; سربازان را میربود

ھمان طور كھ قیصر، بروتوس و سیسرون را عفو كرد و ناپلئون، فوشھ و . زخمیھا را حس میكرد
لوس خزانھدار او بود، كھ ھارپا. تالران را بخشید، اسكندر نیز از سر تقصیر ھارپالوس درگذشت

اسكندر او را بخشید و در میان . خزانھ را برداشت و گریخت و سپس برگشت و طلب بخشش نمود
در تارسوس، بھ سال . اعجاب حضار دوباره مامور خزانھاش كرد، كھ ظاھرا نتیجھ عملش مثبت بود

حظھ نامھاي از پارمنیو بھ در ھمان ل. ، اسكندر بیمار شد و طبیبش فیلیپ نوشدارویي بھ وي داد333
اسكندر نامھ را بھ فیلیپ داد و . سلطان رسید كھ فیلیپ از داریوش رشوه گرفتھ كھ شاه را مسموم كند

شھرت او بھ . دارو ھیچ اثر نامطلوبي نداشت; ھمان طور كھ او نامھ را میخواند نوشدارو را سر كشید
شمنان تن بھ اسارت او میدادند، و شھرھا از بسیاري از د. سخاوتمندي در جنگھا بسیار كمكش میكرد
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با این وجود، خوي وحشیانھ مادر . ھاي خود را بھ رویش میگشودند غارت او نمیھراسیدند و دروازه
در نھادش نھفتھ بود، و سرنوشت تلخش این بود كھ بھ دست طغیانھاي خشمي كھ گاھي او را در 

صره و ھجوم طوالني فتح كرد، از مقاومت پایدار چون غزه را پس از یك محا. میربود از پا در آید
سردار شجاع ایراني، باتیس، خشمگین شد و دستور داد كھ پایش را سوراخ كنند و حلقھ برنجي از آن 

سپس، مست از خاطره اخیلس، سردار ایراني را كھ اكنون مرده بود بھ گردونھ سلطنتي . بگذرانند
روزافزونش بھ مشروب، كھ براي تسكین اعصاب متشنج اعتیاد . بست و با سرعت گرد شھر گرداند

خود صرف میكرد، بخصوص در سالھاي آخر عمر، بھ كارھاي وحشیانھاي وادارش میكرد كھ بعدا 
  . از ارتكاب آنھا افسرده و پشیمان میشد

در جواني از فتوحات فیلیپ بھ دوستان شكایت میكرد كھ . جاھطلبي: یك صفت در وي سرآمد بود
.)) قبل از اینكھ ما آماده شویم، ھمھ كارھا را كرده است و كار مھمي براي ما نخواھد گذاشتپدرم، ((

در خایرونیا اولین . براي احراز موفقیت، ھر مسئولیتي را میپذیرفت و با ھر خطري رو بھ رو میشد
ول خودش در گرانیكوس از ھیچ عملي دریغ نكرد، و بھ ق. مردي بود كھ بھ دستھ مقدس تبیھا حملھ برد

در مقابل این كشش معموال چنان تسلیم میشد و . او را میكشاند)) اشتیاق بھ روبھ رو شدن با خطر((
منظره و صداي میدان جنگ او را چنان سست و بیخود میكرد كھ وظایف و مسئولیتھاي مقام سرداري 

انش از ترس از بارھا سرباز. را فراموش میكرد و با سر بھ ھر جا كھ جنگ مغلوبھتر بود میتاخت
اسكندر سردار بزرگي نبود، بلكھ سرباز . دست دادن او بھ التماس میافتادند كھ بھ پشت جبھھ برگردد

دلیري بود كھ پشتكار لجوجانھاش او را بھ پیش میبرد و، بھ سبب بي اعتنایي بچگانھاي كھ داشت، 
تماال سردارانش، كھ مردان اسكندر بھ سربازان الھام میبخشید و اح. فتوحات غیرممكن نصیبش میشد

او . قادري بودند، بقیھ امور یعني تشكیالت و تربیت سربازان و تاكتیك و استراتژي را اداره میكردند
سربازان خود را با قوه تصور و آتش خطابتي كھ ھرگز در مدرسھ نیاموختھ بود، و آمادگي و 

  . د، بھ پیش میبردصمیمیتي كھ در سھم بردن از سختیھا و رنجھاي آنھا نشان میدا

بر سرزمینھایي كھ غلبھ كرده بود با مھرباني و ثبات قدم حكم : بدون شك، وي حكمراني توانا بود
میراند، نسبت بھ قراردادھایي كھ با فرماندھان و شھرھا میبست وفادار بود، و ھرگز متحمل جور و 

كركشیھا یك ھدف بیشتر در در تمام ھیجانات و آشوب لش. ستم ایادي خویش بر ملل زیردست نمیشد
متحد ساختن دنیاي شرق مدیترانھ بھ : افق افكارش نداشت، كھ حتي مرگ ھم نتوانست بر آن غلبھ كند

  . صورت یك دنیاي فرھنگي واحد، زیر لواي تمدن گسترش یابنده یونان

II -  بھ سوي افتخار  

قبایل شمالي تراكیا و . افتچون اسكندر بر تخت نشست، خود را فرمانفرماي امپراطوري متزلزلي ی
اھالي ; آیتولیا، آكارنانیا، فوكیس، الیس، و آرگولیس تابعیت خود را منكر شدند; ایلوریا بر او شوریدند

و اردشیر سوم بھ خود میبالید كھ قتل فیلیپ طبق نقشھ او ; آمبراسیا پادگان مقدوني را بیرون كردند
چون . سالھاي كھ بر تخت نشستھ متوجھ ایران نیست بوده و دیگر خطري از جانب جوان ناپختھ بیست

خبر پر از سرور مرگ فیلیپ بھ آتن رسید، دموستن جامھ ضیافت در بر كرد، تاج گلي بر سر گذارد، 
در داخل مقدونیھ . و در مجلس آتن پیشنھاد كرد كھ تاج افتخاري بھ پاوسانیاس، قاتل فیلیپ، داده شود

  . شاه جوان توطئھ كردند بیش از ده دستھ مختلف علیھ جان

اسكندر با نیروي قاطعي بر اوضاع مسلط شد و تمام مخالفان داخلي را سركوبي كرد، و بھ این ترتیب 
ھاي داخلي، در سال  پس از توقیف و سركوبي سركردگان توطئھ. آینده تابناك خویش را متجلي ساخت
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كشور شھرھاي یونان در . رسید، رو بھ جنوب بھ یونان تاخت و در ظرف دو سھ روز بھ تب 336
دو تاج بھ او ھدیھ نمود، و افتخارات ; صدد تجدید روابط خود برآمدند و آتن محقرانھ طلب بخشش كرد

اسكندر، كھ خشمش فرو نشستھ بود، پایان دیكتاتوري را در تمام یونان اعالم كرد . آسماني بھ او بخشید
شوراي . خود بھ حیات سیاسي خویش ادامھ دھندو فرمان داد تا شھرھا ھمھ آزادانھ تحت قوانین 

كنگره تمام شھرھاي ; دولتھاي ھمسایھ تمام حقوق و افتخاراتي را كھ بھ فیلیپ داده بود بھ وي داد
یونان، جز اسپارت، در مجمعي كھ در كورنت تشكیل دادند، وي را سردار كل یونان اعالم كردند، و 

اسكندر بھ پال برگشت، پایتخت را . ھ آسیا بھ او دادندوعده ھر گونھ كمك نظامي براي لشكركشي ب
با سرعت ). 335(منقاد كرد و بھ سوي شمال روي آورد تا شورش قبایل بربر را سركوب كند 

لشكركشیھاي ناپلئون، سربازان خود را تا بخارست امروزي برد، و اصول حكومتي خود را بر 
ید كھ ایلوریاییھا بھ سوي مقدونیھ در حال در آن ھنگام شن. سواحل شمالي دانوب مستقر ساخت

بیدرنگ، پس از پیمودن سیصد و بیست كیلومتر در صربستان، مھاجمان را غافلگیر ساختھ . پیشرفتند
  . و شكست داد و باقیماندگان آنھا را بھ كوھستانھایشان پس راند

دموستن براي . ختدر ھمین زمان شایعھ قتل اسكندر در جنگ دانوب، آتنیھا را بھ شورش برانگی
استقالل اعالن جھاد داد، و دریافت مبالغ معتنابھي از ایرانیھا براي پیشرفت این مقصود را قابل توجیھ 

تبیھا نیز شوریدند، افسران مقدوني را كھ اسكندر برجاي گذاشتھ بود كشتند، و پادگان مقدوني . دانست
ز یونانیھا و ایران دعوت كرد تا در اتحاد آتن بھ تب كمك فرستاد و ا. را در كادمیا محاصره كردند

اسكندر، كھ شورش یونان را نھضتي براي آزادي و استقالل ندانستھ، آن را . علیھ مقدونیھ شركت كنند
. زشت و نوعي خیانت و نمك ناشناسي میشمرد، سربازان خستھ خود را دوباره وارد یونان ساخت

بعد سرنوشت . قابلھ با او فرستاده شده بود شكست دادسیزده روزه بھ تب رسید و لشكري را كھ براي م
اینان راي . شھر بیدفاع را بھ دست دشمنان قدیمي آن پالتایا، اورخومنوس، تسپیاي، و فوكیس سپرد

اسكندر، بھ امید اینكھ . دادند كھ تب سوزانده و با خاك یكسان شده ساكنان آن بھ بردگي فروختھ شوند
باشد، فرمان را امضا كرد بھ این شرط كھ سربازان فاتح از خانھ این عمل درسي براي دیگران 

. پینداروس چشم بپوشند و جان و مال كشیشھا و ھر كس را كھ اثبات كند علیھ شورش بوده ببخشایند
دستور داد بدون كوچكترین اشكالتراشي ھر چھ ((بعدھا از این انتقام وحشیانھ سخت پشیمان شد و 

در عوض با نرمشي كھ با یونانیھا كرد عمل خود را جبران نمود، و )). اھالي تب بخواھند بدھند
تا آخر بسیاري را كھ از فتوحات . اصرار نورزید كھ دموستن و سایر رھبران شورش تسلیم او شوند

را كھ خشیارشا برده بود پس گرفت ) تورانیكیدس(ھاي جباركشان  آسیایي آورده بود اھدا كرد، مجسمھ
اي آتنیھا باور میكنید كھ چھ : ((، و پس از لشكركشي دشواري خطاب بھ آتنیھا گفتو بھ آتن فرستاد

چون اتحاد تمام كشور شھرھاي یونان، جز )) خطراتي را براي جلب تحسین شما متحمل میشوم
خزانھ . اسپارت، را دوباره برقرار ساخت، بھ مقدونیھ برگشت تا وسایل حملھ بھ آسیا را فراھم سازد

) سھ میلیون دالر(در نتیجھ سلطنت فیلیپ كسر بودجھاي معادل پانصد تالنت ; ي یافتدولت را تھ
ھشتصد تالنت قرض كرد و، بھ عزم بھ دست آوردن پولي را كھ قرض كرده بود، از . حاصل شده بود

اسكندر امیدوار بود كھ بھ عنوان قھرمان یونانیھا با ایران بجنگد، ولي . كشور خود بیرون رفت
بھ او خبر رسیده بود كھ ایران میتواند یك . كھ نیمي از مردم یونان خواستار مرگ او ھستندمیدانست 

میلیون نفر بسیج كند، حال آنكھ جمع لشكریان او از سي ھزار پیاده و پنج ھزار سواره نظام تجاوز 
ذارد كھ با این وجود، اخیلس جدید دوازده ھزار سرباز بھ سركردگي آنتیپاتر در مقدونیھ گ. نمیكرد

، دست بھ گستاخانھترین و مھیجترین لشكركشیھایي زد كھ تا بھ آن 334مواظف یونان باشد و، در سال 
سرنوشتش این بود كھ یازده سال دیگر زندگي كند، ولي روي . روز در تاریخ پادشاھان سابقھ نداشت

س بھ آبودوس طي ھنگامي كھ لشكریانش تنگھ داردانل را از سستو. اروپا و وطنش را دیگر نبیند
نظرش این بود كھ از راھي برود كھ ; میكردند، اسكندر دماغھ سیگئوم را براي پیاده شدن انتخاب كرد
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ھایي از ایلیاد را كھ تقریبا از برداشت  ھر جا توقف میكرد قطعھ. بھ گمانش آگاممنون بھ تروا رفتھ بود
بر مزار او تاج گلي گذاشت و بر حسب  مقبره مشھور اخیلس را تدھین كرده،. براي دوستانش میخواند

شادباش اي اخیلس كھ در زندگي یاري : ((مراسم باستاني، برھنھ، گرد آن طواف داد و فریاد كرد
، و قسم یاد كرد كھ ))صدیق و پس از مرگ شاعري نامدار داشتھاي كھ نامت را جاوید سازد

  . موفقیت بھ آخر برساند مبارزھاي را كھ در تروا بین آسیا و اروپا شروع شده بود با

در كنار رودخانھ گرانیكوس با اولین . در اینجا الزم نیست كھ داستان فتوحات او را مجددا نقل كنیم
در آنجا كلیتوس با قطع دست یك سرباز ایراني، . مقاومت ایرانیھا رو بھ رو شد و آن را در ھم شكست

خان ساده لوح ممكن است چنین وقایعي را مور. كھ از عقب قصد جان او را داشت، از مرگ رھانیدش
پس از استراحت، ارتش بھ یونیا تاخت و ھر شھر یوناني را كھ . عامل معین كننده تاریخ تعبیر كنند

اغلب شھرھا، بدون . تسخیر میكرد بھ آن حكومت خودمختاري و دموكراسي تحت قیمومیت خود میداد
در ایسوس با قسمت اعظم نیروي ایرانیھا، كھ  .ھایشان را بھ سوي او میگشودند مقاومت، دروازه

عدھشان بھ ششصد ھزار نفر میرسید، تحت فرماندھي داریوش سوم، مصاف داد، و بار دیگر با بھ 
كار بردن سواره نظام براي اسكندر خزانھ را با منت تصرف كرد و با خانواده او با نجابت رفتار 

ن، صور را، كھ سپاه بزرگي از فنیقیھا با پول پس از تسخیر بدون خونریزي دمشق و سیدو. نمود
این شھر باستاني چندان مقاومت كرد كھ وقتي اسكندر . ایرانیان از آن حفاظت میكردند، محاصره كرد

آن را گشود، دیوانھ از خشم، دستور داد كھ سربازانش ھشت ھزار نفر از اھالي را قتل عام نموده، 
ورشلیم بدون مقاومت تسلیم شد و اھالي مورد مالطفت قرار ا. سي ھزار نفر را بھ بردگي بفروشند

غزه آن قدر مقاومت كرد تا آنچھ مرد در شھر بود كشتھ، و ھر چھ زن بود مورد تجاوز قرار . گرفتند
  . گرفت

پیشرفت موفقیتآمیز مقدونیھا در صحراي سینا در مصر مجددا آغاز شد، و چون اسكندر خدایان 
رار داد، مصریھا، كھ از زیر یوغ ایرانیھا خالص میشدند، اسكندر را بھ مصریھا را مورد احترام ق

از آنجایي كھ میدانست مذھب با نفوذتر از سیاست است، براي . مثابھ ناجي آسماني خود استقبال كردند
رسیدن بھ واحھ سیوا از صحراي دیگري گذشت و مراسم احترام را نسبت بھ آمون، خداي آنھا، كھ بھ 

راھبان سلیم النفس آنجا، طبق مراسم باستان، تاج . یاس پدر خودش بود، بھ جاي آوردقول اولومپ
سپس بھ مصب . ھموار ساختند بطالسھفرعوني بر سرش گذاشتند، و راه را براي برآمدن سلسلھ 

ھاي رود نیل بھ ذھنش آمد، یا  رودخانھ نیل بازگشت و اندیشھ ساختن پایتخت جدیدي در یكي از دھانھ
  . شاید نقشھ آن را تصویب كرد

محتمال بازرگانان یوناني كھ در شھر نزدیك نوكراتیس میزیستند، با توجھ بھ تجارت رو بھ گسترش 
اسكندر نقشھ دیوارھا، خیابانھا، و محل معبدھاي . بھ او عرضھ كرده بودند یونان و مصر، این فكر را

در  .سپردمصري و یوناني اسكندریھ را تعیین كرد، و جزئیات آن را بھ معمار خود دینوكراتس 
مختلط عظیم داریوش در گوگمل، نزدیك آربال، رو بھ رو شد، و از زیادي مراجعت بھ آسیا با ارتش 

  . نفرات آن بھ وحشت افتاد، زیرا میدانست كھ یك شكست تمام فتوحات او را باطل خواھد ساخت

اعلیحضرتا، تشویش بھ خود راه ندھید و از زیادي نفرات دشمن : ((سربازانش او را تسلي میدادند كھ
شب را بھ بازدید .)) پشم بزي كھ از ما بلند میشود كافیست كھ آنھا را فراري دھد نھراسید، زیرا بوي

پیروزي روز بعد . زمینھایي كھ فردایش نبردگاه میشد سپري كرده، قربانیھاي زیادي تقدیم خدایان كرد
 صفوف نامنظم ارتش داریوش تاب مقاومت در مقابل فاالنكسھاي اسكندر را نیاوردند و. او قاطع بود

این بود كھ صفوف ارتش داریوش بھ ھم ریختھ فرار كردند و . سریع سوار نظام مقدوني دفاع كنند
ھنگامي كھ داریوش بھ دست سردارانش بھ اتھام جبن كشتھ . خود او نیز تا آخر در میدان جنگ نماند
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ازان خود اسكندر ثروت آن را تماما تصاحب كرده، قسمتي از آن را بین سرب. بابل تسلیم گردید. شد
تقسیم كرد، ولي با تواضع و احترام بھ خدایان مردم، و فرمان تجدید بناي معابد، محبت مردم را جلب 

  . كرد

مردم شوش، كھ ھنوز خاطره شكوه ایالم را داشتند، از او چون . بھ شوش رسید 331در آخر سال 
سیصد (نجاه ھزار تالنت شھر را از غارت حفظ كرد ولي با تقسیم پ. نجات دھندھاي استقبال كردند

مقدار . ، كھ از خزانھ داریوش یافت، سربازان خود را نیز راضي و خشنود نگاه داشت)میلیون دالر
در مقابل ایرانیھا دلیرانھ مقاومت كرده بودند،  480معتنابھي پول براي مردم شھر پالتایا، كھ در سال 

شي كمك كرده بودند، نیز فراموش نكرد و تمام شھرھاي یوناني آسیا را، كھ بھ او ھنگام لشكرك. فرستاد
  . قروض خود را بھ آنھا پرداخت

  . سپس با سربلندي بھ دنیاي یونان اعالم كرد كھ یونان دیگر كامال از تحت رقیب ایرانیھا درآمده است

ھا  ھنوز آن قدر در شوش نمانده بود كھ لشكریانش رفع خستگي كنند كھ در سرماي زمستان از كوه
تا تخت جمشید را تصرف كند، و چنان بسرعت بھ قصر داریوش رسید كھ ایرانیھا وقت نكردند گذشت 

در اینجا نیز عقلش را از دست بداد و آن شھر زیباي عظیم را سوزاند و با . خزانھ او را پنھان كنند
  . خاك یكسان كرد

. نمودند، و مردان را كشتند ھا ریختند، اموال مردم را غارت كردند، بھ زنھا تجاوز سربازانش بھ خانھ
شاید آنھا بھ ھنگام ورود بھ شھر از دیدن ھشتصد یوناني كھ، بھ علل مختلف، اعضایشان توسط 

اسكندر از دیدن دست و پاھاي بریده و . ایرانیھا قطع شده بود، بھ خشم آمده، مرتكب آن اعمال شدند
گریھ افتاد و بدیشان زمین بخشید و غالمان گوشھا و چشمھاي دریده این یونانیان چنان متاثر شد كھ بھ 

  . داد كھ برایشان كار كنند

پس از آن، این سردار سیریناپذیر مصمم شد كھ كاري را كھ كوروش بزرگ موفق بھ انجامش نشده 
. بود، یعني بھ رقیت درآوردن طوایفي كھ شرق ایران را محل تاخت و تاز قرار میدادند، انجام دھد

ي كھ از جغرافي داشت، امیدوار بود كھ آن طرف مشرق زمین اسرارآمیز، شاید، با علم ناقص
بھ دیھي وارد شد ) سغدیانا(در ورود بھ سغد . اقیانوسي را كھ سرحد طبیعي قلمرو حكومتش باشد بیابد

خزاین معبد میلتوس را بھ خشیارشا، تسلیم كرده بود، در آن  480كھ نوادگان برانخیداي، كھ در سال 
برانگیختھ از این اندیشھ كھ انتقام خداي غارت شده را میگیرد، فرمان داد كھ كلیھ ساكنان را  .میزیستند

). بدین ترتیب جزاي گناه پدران را نوادگان نسل پنجم متحمل شدند(از مرد و زن و بچھ بھ قتل برسانند 
البتھ فتوحاتي ھم ; ودبدین ترتیب، لشكركشیھاي او بھ سغد، آریانا، و باكتریانا خونین و بدون غنیمت ب

اسكندر . كرد، طالھایي بھ چنگ آورد، و ھمھ جا مردانش بسوس، قاتل داریوش، را دستگیر كردند
دستور داد او را آن قدر شالق زدند كھ مشرف بھ مرگ شد، سپس . ناگھان انتقامجوي شاه شاھان شد

د یك دست و یك پایش را بھ یك در آنجا فرمان دا. گوش و دماغش را بریدند و بھ اكباتانا فرستادندش
درخت و یك دست و پاي دیگرش را بھ درخت دیگري بستند و سپس درختھا را رھا كردند، و بدین 

اسكندر ھر چھ از یونان دورتر میشد خصایص یوناني خود را از دست . ترتیب بدنش را شقھ كرد
  . میداد و تبدیل بھ مستبدي ظالم و وحشي میشد

خودپسندي توام با كنجكاوي او را بھ . اعات ھیماالیا گذشتھ، وارد ھندوستان شد، از ارتف327در سال 
سردارانش او را منع میكردند و سربازانش با بیمیلي از او اطاعت . آن مناطق دوردست میكشاند

  . مینمودند
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پس از عبور از رود سند، پوروس شاه را شكست داده، اعالم كرد كھ تا رود گنگ خواھد تاخت، ولي 
اسكندر التماس كرد و سھ روز تمام با سربازانش قھر كرد و از چادر . سربازانش دیگر پیشتر نرفتند

ناچار خشمگین و دل آزرده برگشت و رو بھ جنوب . خارج نشد، ولي سربازان دیگر خستھ شده بودند
ودند رویاھاي او نھاد و از میان قبایل دشمن با چنان دلیري عبور كرد كھ سربازانش از اینكھ نتوانستھ ب

پس از . وي اولین كسي بود كھ از دیوارھاي شھر مالیا بھ شھر پرید. را جامھ عمل بپوشند میگریستند
او دو نفر دیگر نیز بھ ھمین ترتیب وارد شھر شدند كھ نردبان شكست و ھر سھ میان دشمن تنھا 

در این ھنگام سربازانش وارد . آمداسكندر بھ تنھایي آنقدر جنگید تا از درد زخمھایش از پا در . ماندند
وقتي جنگ بھ . شده بودند و یكي پس از دیگري جانشان را براي حفظ پادشاه خود از دست میدادند

. انتھا رسید، بدن نیمھ جانش را بھ چادرش بردند و در راه ھر كھ بھ او میرسید لباسش را بوسھ میداد
اده، رود سند را پشت سر گذاشت و باالخره بھ پس از سھ ماه بیماري، بھ راھپیمایي خود ادامھ د

در آنجا قسمتي از نیروھاي خود را از راه آب بھ فرماندھي نئارخوس مراجعت . اقیانوس ھند رسید
اسكندر بقیھ سربازان را . نئارخوس با مھارت كامل نیروھا را در آبھاي ناشناس بھ مقصد رساند. داد

مشقاتي كھ سربازانش در . یان صحراي بلوچستان عبور دادشخصا در امتداد سواحل ھندوستان و از م
گرما ھزاران . این راه متحمل شدند با آنچھ سربازان ناپلئون در مراجعت از مسكو دیدند برابري میكند

آن را نزد اسكندر آوردند، ولي وي . اندك آبي یافتند. نفر و تشنگي ھزاران نفر دیگر را ھالك كرد
وقتي بقایاي لشكریانش بھ شوش رسیدند، بیش از ده ھزار نفر تلف شده . تعمدا آن را بھ زمین ریخ

  . بودند، و خود اسكندر نیز نیمي از عقل خود را از دست داده بود

III  -  مرگ یك خدا  

تغییراتي كھ فتوحات او در این قاره بھ وجود آورده بود . سال در آسیا بھ سر برده بود 9اسكندر تاكنون 
  . ي بود كھ تمدن و رسوم آسیاییھا در او ایجاد كرده بودكمتر از تغییرات

ولي . و با بربرھا چون بردگان رفتار كند)) آزادگان((ارسطو بھ او گفتھ بود كھ با یونانیھا چون 
اسكندر در بین جوامع آریستوكراسي ایران چنان درجھاي از ادب و فرھنگ و اصالت كردار مشاھده 

اسكندر با اعجاب و تحسین . رآشوب دموكراسي یونان بھ چشم میخوردكرده بود كھ كمتر در جوامع پ
بھ طرز تشكیالتي كھ شاھان بزرگ ھخامنشي در كشور داده، و آن را اداره میكردند مینگریست، و 

باالخره بھ این . نمیدانست كھ چگونھ مقدونیھاي خشن و بدوي میتوانند بھ جاي آن حكمرانان بنشینند
راه دوام دادن بھ فتوحات خود این است كھ نجیبزادگان ایران را با رھبري خود نتیجھ رسید كھ تنھا 

ھر چھ بیشتر میماند بیشتر مجذوب اتباع . موافق سازد و از آنھا در اداره امور مملكتي استفاده كند
جدید خود میگشت، بھ حدي كھ كمكم اندیشھ آن را كھ چون سلطاني مقدوني بر ایران حكومت كند از 

در كرد و بھ فكر افتاد كھ چون امپراطوري یوناني ایراني بر قلمرویي حكومت كند كھ در آن  سر بھ
او . یونانیھا و ایرانیھا با یكدیگر برابر بوده، در صلح و صفا آمیزش فرھنگي و اجتماعي داشتھ باشند

  . سدامیدوار بود كھ منازعھ طوالني آسیا و اروپا بدین ترتیب در جشن و سرور بھ پایان بر

چرا خودش بھ . ھم اكنون ھزاران نفر از سربازانش با زنان بومي ازدواج كرده یا با ایشان میزیستند
آنھا تاسي نكند و دختر داریوش بزرگ را نگیرد و با آوردن اوالدي كھ با خون خود دو سلسلھ شاھي 

نام ركسانا ازدواج كرده را متحد سازد، دو ملت را آشتي ندھد او قبال با شاھزادھاي از باكتریانا بھ 
موضوع را با افسران خود در میان گذاشت و پیشنھاد كرد كھ آنھا . بود، ولي این امر مانع مھمي نبود

  . نیز زنان ایراني اختیار كنند
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ایشان در ابتدا بھ امیدھاي او براي اتحاد دو ملت میخندیدند، ولي چون مدتھا بود كھ از خانھ و وطن 
ي زیبایي زنان ایراني مقاومتناپذیر بود، در ضیافت ازدواجي كھ در شوش در دور مانده و از طرف

برپا شد، اسكندر استاتیرا، دختر داریوش سوم، و پاروساتیس، دختر اردشیر سوم، را بھ  324سال 
ھشتاد نفر از . زني گرفت، و بدین ترتیب خود را با دو شاخھ از دودمان سلطنتي ایراني پیوند داد

  . زن ایراني گرفتند افسرانش نیز

اسكندر . بعد از آن نیز در ھزاران ضیافت دیگر، عروسیھاي سربازان را با زنان ایراني جشن گرفتند
بھ ھر یك از این افسران عطایاي فراواني بخشید و از قروض سربازاني كھ زن میگرفتند چشم 

. شد) صد و بیست میلیون دالر(بھ قول آریانوس، مخارج این كار بالغ بر بیست ھزار تالنت . میپوشید
بھ منظور توسعھ این اتحاد، سرزمین بین النھرین و ایران را بھ روي یونانیھاي مستعمره طلب باز 

. كرد و بدین ترتیب از فشار جمعیت در بعضي از ایاالت یوناني كاست و جنگ طبقاتي را تخفیف داد
وكیھ را تشكیل دادند، بدین ترتیب پا شھرھاي یوناني آسیا، كھ بعدا بخش مھمي از امپراطوري سل

در ھمین حال، سي ھزار جوان ایراني را نیز بھ خدمت سربازي برده، بھ ایشان فنون جنگي . گرفتند
  . یوناني آموخت

در ایران ابتدا لباس : ((پلوتارك میگوید. تواضع او چنین نتیجھ داد، یا اینكھ شاید نقشھاش چنین بود
را در بر كرد، شاید براي اینكھ كار متمدن كردن ایرانیھا را سھلتر كند، زیرا ھیچ ) خارجي(بربرھا 

جود از روش مادیھا كامال با این و. امري زودتر از اقتباس راه و رسم زندگي مردم آنھا را رام نمیكند
تقلید نكرد، بلكھ راه میانھاي را بین روش ایراني و مقدوني برگزید، كھ مانند اولي چنان پرتجمل نباشد 

سربازانش میدیدند كھ اسكندر تحت سلطھ شرق .)) و در عین حال باشكوھتر و زیباتر از دیگري گردد
با حسرت و غم، مھر و محبتي را كھ روزي بر  در میآید، و با تاسف شاھد از دست دادن او بودند، و

ایرانیھا بر عكس از او اطاعت كامل میكردند و تا دلش . سر ایشان نثار میكرد از دست رفتھ مییافتند
از آن طرف مقدونیھا، كھ تحت نفوذ تجمل شرقیھا نرم شده بودند، . میخواست از او چاپلوسي مینمودند

سخاوت او را از یاد بردند، زمزمھ تركش ; بود غرولند میكردنددر زیر باري كھ بر دوششان گذاشتھ 
  . را آغاز كردند، و حتي قصد جانش نمودند

  . اسكندر ناچار بیشتر در دامن بزرگان ایراني افتاد و معاشرت آنھا را بر ھموطنان خود ترجیح داد

، بھ تمام ایاالت یونان، جز مقدونیھ، 324در سال . اوج ارتداد، یا دیپلماسي، او ادعاي خداییش بود
زیرا میترسید كھ این ادعا را (اعالم كرد كھ از این بھ بعد باید او را پسر زئوس و آمون بشناسند 

میكردند كھ ادعاي بسیاري از آنھا تبعیت كردند، زیرا احساس ). مقدونیھا جسارتي بھ فیلیپ بدانند
بگذار اسكندر اگر میخواھد، خدا : ((حتي اسپارت لجوج نیز پاسخ داد. خدایي او فقط صوري است

ادعاي خدایي كردن، بھ معناي معنوي یوناني آن، چندان مھم نبود، زیرا در آن روز شكاف بین .)) باشد
عدھاي از یونانیان . داشتقدوسیت و بشریت، بھ حدي كھ در علوم دیني امروز معمول است، وجود ن

مصریھا . ھیپودامیا، اودیپ، اخیلس، ایفیگنیا، و ھلنھ: از مرحلھ بشري گذشتھ، خدا شده بودند
اگر اسكندر خود را خدا نمیخواند، مصریھا ممكن بود از این بر ھم ; فرعونھاي خود را خدا میدانستند

كھ معموال در این قبیل امور منبع راھبان سیوا، دیدوما، و بابل، . خوردن سابقھ ناراحت شوند
در اینكھ، آن طور كھ . اطالعاتي بودند، او را كامال راجع بھ اصالت خداییش خاطر جمع كرده بودند

گروت تصور میكرد، اسكندر واقعا خود را خدا، بھ معنایي ماوراي معناي مجازي آن، میدانست باید 
ن خود بینھایت عصبي و خودپسند شد، بر تخت درست است كھ اسكندر بعد از خدا خواند. تردید كرد

طالیي مینشست، لباس تقدس میپوشید، و گاھي سر خود را با شاخھاي آمون زینت میداد، لیكن ھر 
وقت براي حفظ منافع مادي خود از تظاھر بھ خدایي دست برمیداشت، بھ افتخارات و احتراماتي كھ 
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اینكھ میبینید خون است : ((خمي شد بھ دوستانش گفتوقتي در اثر تیري ز. در حق او میكردند میخندید
داستان مادرش درباره آذرخش را نیز جدي .)) نھ اثري كھ از جراحت خدایان باقي جاري میشود

  . نمیگرفت زیرا كھ اسنادات آتالوس راجع بھ تولدش او را سخت خشمگین میكرد

یاس شنید كھ اسكندر افسانھ او را حتي وقتي مادرش اولومپ. وجھ تمایز بین انسان و خدا میدانست
)) كي اسكندر از خفیف كردن من نزد ھرا دست برمیدارد: ((رسمي كرده، بھ خنده درآمد و پرسید

. اسكندر با وجود ادعاي خدایي ھنوز براي خدایان قرباني میكرد عملي كھ واقعا از خدایان بعید است
توجیھ میكردند كھ با این عمل میخواست سھلتر پلوتارك و آریانوس ادعاي خدایي اسكندر را این طور 

بي شك اسكندر میاندیشید كھ اگر بزرگان و طبقات باال ادعاي . بر قومي خرافي و ناھمگن سلطنت كند
خدایي او را بپذیرند، طبقات پایین و عوام الناس با رعایت تقدس االھي او انجام وظیفھاش را براي 

واقعا ممكن است كھ اسكندر فكر میكرد كھ بھترین راه . یكنندمتحد ساختن دو دنیاي متخاصم آسان م
جلوگیري از پراكندگي مذھبھا در امپراطوریش این است كھ وجود خود را مظھر آیین مقدسي سازد، و 

   .آوردبدین وسیلھ مذھب مشترك اتحاد بخشي بھ وجود 

روح یوناني بھ آنھا آزاد ذھني، ولي نھ . افسران مقدوني نمیتوانستند عمق سیاست اسكندر را درك كنند
لذا از اینكھ ناچار بودند بھ امر اسكندر در مقابل او سر بھ خاك بسایند . تساھل فكري آموختھ بود

نام فیلوتاس، كھ فرزند پارمنیو از یكي از رشیدترین سربازانش بھ . احساس حقارت و تنفر میكردند
اسكندر خبردار شد، . بھترین و محبوبترین سردارانش بود، در توطئھاي براي قتل او شركت كرد

فیلوتاس را دستگیر كرد، و زیر شكنجھ وادار بھ اعترافش كرد، بھ حدي كھ وي پدر خود را ھم متھم 
سربازان نیز بنا بر . ا بھ گناه خود اعتراف كندفیلوتاس را واداشتند تا در مقابل سربازان مجدد. نمود

پدرش نیز بھ عنوان گناھكار و دشمن بھ قتل . رسوم خود، در ھمانجا، او را سنگباران كرده، كشتند
از آن لحظھ بھ بعد، روابط اسكندر با سربازانش تیره شد، لشكریان ناراضي گشتند، سوظن شاه . رسید

  . ھ رفتارش خشن گشت و خود را تنھا احساس نمودنسبت بھ ایشان شدید شد، و در نتیج

تنھایي و در خود فرو رفتگي و نگرانیھاي روزافزون، اسكندر را روز بھ روز بھ میگساري ترغیب 
در ضیافتي در سمرقند، كلیتوس، كھ جان او را در گرانیكوس نجات داده بود، آنقدر شراب خورد . كرد

ي عارض شد، جرئت كرد و بھ اسكندر گفت كھ چون دلیري مستي بر و. كھ كامال مست شد
اسكندر نیز . پیروزیھایش را مدیون سربازانش است، و موفقیتھاي پدرش فیلیپ از او بیشتر بوده است

. كلیتوس را بیرون برد) كھ چندي بعد حكمران مصر شد(كھ مست بود برخاست تا او را بكشد، لیكن 
. از دست او گریختھ، برگشت تا نطق خود را تمام كندكلیتوس كھ میخواست سخن خود را دنبال كند، 
سپس، پشیمان از عمل خود، در كنج چادرش سھ روز . اسكندر نیزھاي بھ طرفش انداختھ، او را كشت

چندي بعد، . انزوا گزید، از خوردن امتناع كرد، گرفتار مالیخولیا شد، و حتي قصد جان خود را كرد
پسرك را . بھ ناحق تنبیھ شده بود، توطئھ دیگري علیھ او چیدنامھ رساني بھ نام ھرموالئوس، كھ 

  . ترساندند و زیر شكنجھ اقرار كرد و كالیستنس برادرزاده ارسطو را متھم نمود

مشارالیھ، كھ بھ ھمراه شاه بھ عنوان مورخ دربار سفر میكرد، قبال بھ سبب سرپیچي از بھ خاك افتادن 
ینكھ آیندگان فقط از طریق او كھ مورخ است اسكندر را خواھند و تنقید از رفتار شرقي او و اظھار ا

این  .بمرداسكندر او را بھ زندان انداخت و وي ھفت ماه بعد ھمانجا . شناخت، شاه را رنجانده بود
و ارسطو، كھ سالھا بھ خاطر دفاع از اسكندر و نیات او جان خود را  واقعھ بھ روابط دوستانھ اسكندر

  . در آتن بھ خطر انداختھ بود، پایان داد
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وقتي شاه اعالم كرد كھ مسنترین . سرانجام عدم رضایت در ارتش بھ تمرد علني و شورش كشید
با تعجب مشاھده كرد  داد،افرادش را بھ مقدونیھ بازخواھد فرستاد، و بھ ھر كس پاداش خوبي خواھد 

كھ زمزمھ ناسازگاري و اشتیاق بھ رفتن بین ھمھ عمومیت دارد، و سربازان میگویند كھ خدا براي 
د را اعدام كردند، و اسكندر فرمان داد تا رھبران متمر. رسیدن بھ مقصودش احتیاجي بھ سرباز ندارد

ایراد كرد و ایشان را ) اعتبار این سخنراني مشكوك است(سپس سخنراني موثري خطاب بھ سربازان 
بھ آنچھ برایشان كرده بود، و ایشان براي او كرده بودند یادآور شد و پرسید كدام یك بھ قدر او میتواند 

. ھایي را كھ در جنگ بھ كار رفتھ دارد جاي زخم نشان بدھد، و ادعا كرد كھ تن او اثر تمام اسلحھ
برگردید و بگویید كھ پادشاھتان را : ((سپس بھ ھمھ اجازه داد كھ اگر میخواھند بھ وطن خود برگردند

پس از سخنراني بھ اطاق خود برگشت و از دیدن سربازان خود ابا )). میان دشمنان اجنبي ترك كردید
جلوي قصر او بھ خاك افتادند و از او طلب بخشش كردند سربازانش غمزده و پریشان و پشیمان . كرد

چون عاقبت اسكندر بر . و گفتند كھ اگر آنھا را مجددا در ارتش خود بپذیرد از آنجا نخواھند رفت
ایشان ظاھر شد، ھمھ گریستند و اصرار كردند او را ببوسند، و پس از اینكھ مراسم آشتي برگزار 

  . سرود شكرگزاري خواندندگردید، بھ چادر خود بازگشتند و 

اسكندر، كھ از اینھمھ ابراز احساسات و محبت فریب خورده بود، اندیشھ فتوحات و لشكركشیھاي 
لیكن جسم . افتاد كولھربراي اكتشاف سواحل بحر خزر فرستاد، و بھ فكر تصرف اروپا تا ستونھاي 

تواناي او در اثر سرما و میخوارگي، و روحش در اثر توطئھ افسران و شورش سربازان، ضعیف 
. ھنگامي كھ ارتش در اكباتانا بود، عزیزترین دوستش، ھفایستیون، مریض شد و در گذشت. گشتھ بود

وش بر آنھا وارد شد و او اسكندر آن قدر این ھمنشین را عزیز میداشت كھ گویند روزي كھ ملكھ داری
ھفایستیون نیز : ((را با اسكندر اشتباه گرفتھ، بھ او تعظیم كرد، اسكندر با خوش خلقي و متانت گفت

این دو دوست اغلب در یك چادر میخفتند، از یك . انگار كھ او و اسكندر یكي ھستند)) ;اسكندر است
اكنون كھ شاه احساس میكرد نیمي از او بھ  .جام مینوشیدند، و در میدان جنگ دوشادوش ھم میجنگیدند

ساعتھا روي جسد دوستش افتاده میگریست، . دور افكنده شده، گرفتار شكنجھ و درد بي پایاني شد
دستور داد تا . موھاي سر خود را بھ عالمت عزاداري كوتاه كرد، و روزھا از خوردن امتناع نمود

تشییع جنازه باشكوھي . ات ترك گفتھ بود اعدام كنندپزشكي را كھ بالین مریض را براي تماشاي مسابق
خرج برداشت براي او بھ راه انداخت، و دستور داد كھ از رب ) میلیون دالر 60(كھ ده ھزار تالنت 

در لشكركشي . النوع آمون مشورت كنند كھ آیا اجازه میدھد ھفایستیون را چون خدایي پرستش نمایند
  . ن قرباني براي روح او قتل عام كنندبعدي دستور داد قبیلھاي بھ عنوا

فكر آنكھ اخیلس پس از مرگ پاتروكلوس چندان نزیستھ بود، چون فرمان مرگ سایھوار بھ دنبالش 
  . بود

شبي كھ با افسرانش عیاشي میكرد، . بھ بابل كھ بازگشت، بیشتر در مشروبات الكي اصراف كرد
وس دوازده شیشھ شراب خورد و یك تالنت جایزه پروماخ. پیشنھاد كرد كھ در میخواري مسابقھ بدھند

بعد از آن، در ضیافت دیگري، اسكندر جام شرابي را كھ شش شیشھ . را برد، و سھ روز بعد مرد
  . ظرفیت داشت سركشید

ده روز . شب بعد نیز باز شراب فراوان نوشید و، بھ علت سرماي ناگھاني ھوا، تب كرد و بستري شد
در روز یازدھم، . مدت ھنوز فرمانھاي ارتش و بحریھ را خود صادر میكرد گرفتار تب بود، و در آن

وقتي سردارانش از او پرسیدند كھ امپراطوري خود را بھ ). 323(بھ سن سي و سھ سالگي، درگذشت 
اسكندر مانند اغلب مردان بزرگ .)) بھ نیرومندترین فرد: ((چھ كسي واگذار میكند، جواب داد

با این وصف، پیروزیھاي او نھ تنھا . د باشد نیافت و كارش ناتمام باقي ماندجانشیني كھ سزاوار خو
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اسكندر در نقش مامور جبر تاریخ، بساط . عظیم، بلكھ پایدارتر از آنچھ بود كھ اغلب گمان میكنند
كشور شھرھا را برانداخت، و با فدا كردن اندكي از آزادي نسبي شھرھا، نظام عظیم و با ثبات 

نوع حكومت استبدادي كھ وي برپا كرد . وجود آورد كھ اروپا تا آن زمان بھ خود ندیده بودپایداري بھ 
را شكست، راه نفوذ موازین تمدن )) بربر((سد مابین یوناني و . و دموكراسي عصر جدید معمول بود

اي یوناني را باز كرد، درھاي آسیاي نزدیك را بھ روي تمدن یوناني گشود، و حتي تا باكتریا شھرھ
شرق مدیترانھ را چون تارھاي عظیم بازرگاني بھ ھم مرتبط ساخت، و تجارت را آزاد . یوناني بنا كرد
ادبیات و فلسفھ و ھنر یوناني را بھ آسیا آورد، و قبل از اینكھ بداند او نیز راه پیروزي . و تشویق نمود

پوشیدن و عادات شرقي اقتباس لباس . مذھب شرق را بر غرب ھموار ساختھ، گرفتار پنجھ مرگ شد
  . او را باید آغاز انتقام آسیا دانست

بھتر ھمین بود كھ اسكندر در اوج ترقي و تعالي بمیرد، زیرا اگر چند سال دیگر زیستھ بود بدون شك 
شاید اگر بیشتر زنده مانده بود، در اثر شكست و نامرادي، . با ناامیدي و سرخوردگي رو بھ رو میشد

لیكن . ، و چنانكھ شروع كرده بود بھ سیاستمداري بیش از جنگ عالقھ پیدا میكردفكورتر و بالغ میشد
بار زیادي بر دوش گرفتھ بود، و فشار نگھداري قلمروي چنان وسیع، و نظارت بر تمام بخشھاي آن 

نیرو و قدرت نیمي از نبوغ را تشكیل میدھد، نیم دیگر . محتمال ذھن درخشانش را مختل ساختھ بود
البتھ انتظار بیجایي است، ولي اسكندر فاقد پختگي آرام . ولي اسكندر فقط نیرومند بود; ر استاسباب كا

مردم او را مانند ناپلئون ستودني میدانند، زیرا یكتنھ علیھ . قیصر و فراست مكارانھ آوگوستوس بود
ع و امیدوار نیمي از دنیا برخاست، و ما را بھ نیروي شگفتي كھ بالقوه در طبیعت انسان است تشجی

عالوه بر آن، علي رغم خرافات و ظلمھا، و بیرحمیھایش، ما نسبت بھ اسكندر احساس . ساخت
دلیري توانا بود، و سر تا . ھمدردي و محبت میكنیم، زیرا میدانیم كھ جوان سخاوتمند و پرمحبتي بود

و خونریزیھا،  و در تمام جنگھا; سر عمر علیھ میراث توحشي كھ در خونش بود دیوانھوار جنگید
  . اندیشھ تعمیم روشنایي آتن بھ دنیاي وسیعتري را مقابل دیدگانش داشت

IV  - پایان یك عصر   

تبعیدیھاي . چون خبر مرگ اسكندر بھ یونان رسید، شورش علیھ حكومت مقدوني ھمھ جا شیوع یافت
در . تبي در آتن نیرویي از میھن پرستان تشكیل دادند و پادگان مقدوني را در كادمیا محاصره كردند

مقدوني كھ  ھاي ضد خود آتن، یعني جایي كھ بسیاري از مردم مرگ اسكندر را از خدا میطلبیدند، گروه
احساس میكردند دعایشان مستجاب شده است، تاج گل بر سر گذارده و در مرگ اسكندر اسكندري كھ 

انگار كھ با ; سرودھاي پیروزي میخواندند: ((بھ قول پلوتارك. خدا میخواندندش شادماني میكردند
وه دموستن فرا براي مدت كوتاھي نوبت قدرت و شك.)) دلیري و شجاعت خود او را از بین بردھاند

اول اینكھ متھم بود كھ از ھارپالوس رشوه گرفتھ فرار كرده، ; او در دوره اسكندر كامیاب نبود. رسید
اكنون واپس خوانده شده بود، و بھ سمت سفارت بھ پلوپونز . ماه چون اسیري در ترویزن تبعید بود 9

روي متحده بھ شمال رفت و در نی. میرفت تا نیرویي بھ كمك آتن براي جنگ آزادیبخش آماده سازد
آنتیپاتر پیر، سربازي كھ عالقھ اسكندر را نسبت بھ تمدن و . كرانون با آنتیپاتر مصاف داد و نابود شد

فرھنگ آتن نداشت، دشوارترین شرایط را بر شھر آتن تحمیل كرد، و اھالي را ملزم ساخت كھ 
خود بپذیرند، حكومت دموكراسي و محاكم غرامت جنگي سنگیني بپردازند، پادگان مقدوني را در خاك 

 12یعني (عدالت را تعطیل كنند، آزادي كلیھ اتباعي كھ كمتر از دو ھزار دراخما ملك و تمول داشتند 
لغو شود و بھ نواحي مستعمراتي كوچ داده شوند، و دموستن و ) ھزار نفر 21ھزار نفر از مجموع 

دموستن بھ كاالئوریا گریخت و در . را تسلیم كنند ھوپرئیدس و دو نفر دیگر از خطیبان ضد مقدوني
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معبدي تحصن جست و، چون توسط تعاقب كنندگان مقدوني محاصره شد، جام زھري نوشید و، قبل از 
  . اینكھ بتواند خود را از مكان مقدس بیرون كشد، جان داد

مورد : یت افتاده بوداو مدتي بود كھ در آتن از محبوب. در ھمان سال ماتمانگیز، ارسطو نیز درگذشت
نفرت اعضاي آكادمي و مكتب ایسوكراتس بود كھ او را منقد و رقیب خود میدانستند، و میھن پرستان 

مخالفین، مرگ اسكندر را غنیمت شمرده، او را متھم بھ . او را موافق و مدافع مقدونیھ میشناختند
و متھمش ; دند علیھ او اقامھ كردندقسمتھایي از آثارش را كھ بدعتآمیز بو; ناپاكي و بیدیني كردند

ساختند كھ نسبت بھ ھرمیاس، كھ بھ دلیل برده بودن نمیتوانست خدا باشد، احترامات خدایي مرعي 
ارسطو بآرامي شھر آتن را ترك كرد و گفت اجازه نخواھد داد آتن بار دیگر نسبت بھ . داشتھ باشد

ناه برد و مدرسھ خود را بھ دست تئوفراستوس بھ خانھ مادریش در خالكیس پ. فلسفھ مرتكب گناه شود
آتنیھا او را محكوم بھ مرگ كردند، ولي نھ فرصتي یافتند و نھ واجب دانستند كھ حكم اعدام او . سپرد

احتماال بھ علت دل دردي كھ در فرار عارضش شده بود، یا بھ طوري كھ بعضي . را اجرا كنند
. فرار از آتن، در سن شصت و سھ سالگي، فوت كردمیگویند بھ علت خوردن سم، چند ماه بعد از 

  . وصیتش مظھر مھرباني و توجھ نسبت بھ زن دوم، خانواده، و غالمانش بود

مرگي بود كھ عامل مھلكش اختالالت دروني . مرگ دموكراسي یونان خشن و در عین حال طبیعي بود
ھر آتن عدم توانایي خود را در حل كشور ش. شمشیر مقدونیھا تنھا ضربھ نھایي را وارد كرد; نظام بود

علي رغم كوششھاي گورگیاس، ایسوكراتس، و افالطون، كھ میخواستند . مشكالت دولتي نشان داده بود
انضباط دوریایي را تا حدودي جایگزین آزادمنشي یونیایي نمایند، حكومت در حفظ نظم داخلي و دفاع 

ملي درمانده بود، و عشق بھ آزادي  خارجي، و در آشتي دادن خودمختاري با ثبات و قدرت
نزاع طبقاتي سختتر و . ھرگزسوداي جھانگیزي و تشكیل امپراطوري را مھار نكرده بود

مجلس شورا، كھ در روزھاي . افسارگسیختھتر شده، تبدیل بھ مسابقھاي براي غارت قانوني نموده بود
كھ نسبت بھ ھر مقام یا موقعیت باالیي  اولیھ اصیل و وزین بود، تبدیل بھ جمع اراذل و اوباشي شده بود

اعضاي آن ضعیف كش، ولي در مقابل . كینھ توزي كرده، محافظھ كاري و اعتدال را طرد مینمودند
نیرومند چاپلوس بودند، در ھر مورد بھ نفع خود راي میدادند، و بر ثروتمندان چنان مالیاتي بستھ بودند 

فیلیپ و اسكندر و آنتیپاتر آزادي را در . خاص میكشتكھ ابتكار و پشتكار و عقل معاش را در اش
نظمي كھ ایشان برقرار ساختند، . خود آزادي موجب از بین رفتن آزادي شده بود; یونان از بین نبردند

برعكس، چندین قرن بیشتر دوام كرد و در سرتاسر مصر و مشرق زمین تخم تمدني پاشید كھ در غیر 
  . ھرج و مرج جبارانھاش، در نطفھ نابود شودآن صورت احتمال داشت، بھ دلیل 

ولي آیا نظامھاي سلطنتي یا اولیگارشي بھتر از دموكراسي رفتار كرده بودند جباران سي گانھ طي 
چند ماه آن قدر علیھ جان و مال مردم مرتكب تجاوز شدند كھ دموكراسي در طي چند سال قبل از آن 

و مرج آشوب برپا كرده بود، حكومت سلطنتي نیز در  ھنگامي كھ دموكراسي در آتن ھرج. نشده بود
وارثان تخت و تاج بھ جان ھم افتاده، مردم را علیھ : مقدونیھ ھرج و مرج و آشوب بھ وجود آورده بود

و ; و آزادي مردم را مختل میساختند; با تحریك و توطئھ یكدیگر را بھ قتل میرساندند; ھم میشوراندند
ضعف و كوچكي كشور شھرھاي یونان . علم، فلسفھ، و ھنر نیز خبري نبودتازه از شكوفایي ادبیات، 

براي پیشرفت فردي، بخصوص در معنویات، زمینھ مھیاتري بود و آزادي، گر چھ بھ قیمت گزاف 
فردگرایي بھ قیمت نابودي گروه تمام میشود، . حاصل میشد، بر باروري مغزھاي یوناني افزوده بود

ولي ; دموكراسي یونان فاسد و ناتوان بود و میبایست بمیرد. ضج میدھدولي در ابتدا شخصیت را ن
و تمامي نسلھاي دنیاي قدیم بھ ; چون مرد، مردم پي بردند كھ دوران شكوفایي آن چھ زیبا بوده است

  . عقب برگشتھ، عھد پریكلس و افالطون را اوج ترقي یونان و تمام تاریخ بشریت دانستند
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سپئوسیپوس رئیس آكادمي :  339 -  348م  كتاب پنجم اضمحالل یونان جدول گاھشماري كتاب پنجم ق
بطلمیوس اول معروف بھ سوتر خاندان :  285 - 323كسنوكراتس رئیس آكادمي :  314 -  339

. بطالسھ را در مصر تاسیس میكند

  . یھودا ساتراپ نشین سوریھ میشود:  323

اولین نمایشنامھ ; تجزیھ امپراطوري اسكندر:  321تئوفراستوس رئیس لوكیون :  288 -  322
پورھون اھل الیس، و كراتس اھل تب، ; بطلمیوس اول فلسطین را تسخیر میكند:  320مناندروس 

آریستوكسنوس تارنتومي، تئوریسین موسیقي :  318فیلمون و كمدي جدید :  319فالسفھ این دوره 
 301 -  315كاساندروس پادشاه مقدونیھ :  316دمتریوس فالرومي بر سریر قدرت آتن :  307 -  317

آزادي یونان را اعالم ) یك چشم(آنتیگونوس اول :  314، پادشاه مقدونیھ )یك چشم(آنتیگونوس اول : 
  . زنون بھ آتن میآید; میكند

سلوكوس :  280 -  312السھ یھودا تحت تسلط بط:  198 -  312پولمو رئیس آكادمي :  270 -  314
  . امپراطوري سلوكیان را تاسیس میكند) نیكاتور(اول 

  . ھامیلكار بھ سیسیل حملھ ور میشود:  311

  . آگاتوكلس جبار سیراكوز بھ افریقا ھجوم میآورد:  310

اپیكور مكتب :  306دمتریوس پولیوركتس پادشاه مقدونیھ :  288 - 307قانون ضد فالسفھ :  307
  . در آتن میگشاید خود را

تیمایوس :  305جنگ بین كاساندروس و دمتریوس پولیوركتس بر سر سیادت یونان :  302 -  306
سلوكوس اول انطاكیھ را تاسیس ; زنون مدرسھ خود را در رواق میگشاید:  301تائورومینومي مورخ 

  . لوسیماخوس آنتیگونوس اول را در ایپسوس شكست میدھد; میكند

پورھوس :  272 -  295) خردگرا(ائوھمروس راسیونالیست . اسكندراني ریاضیدان اقلیدس:  300
 - 285ستراتو، رئیس لوكیون :  270 -  288مكتب مجسمھ سازي رودسي :  290پادشاه مولوسیاییھا 

آنتیگونوس :  239 - 283م تشریح  موزه و كتابخانھ اسكندریھ ق; )فیالدلفوس(بطلمیوس دوم :  246
; پیدایش اتحادیھ آخایایي; آریستارخوس ساموسي، منجم:  280، پادشاه مقدونیھ )گوناتاس(دوم 

  . پورھوس تارنتوم را علیھ روم یاري میدھد

گلھا بھ مقدونیھ و یونان ھجوم :  279 -  280، امپراطور سلوكي )سوتر(آنتیوخوس اول :  262 280
  . میآورند

  . پورھوس بھ سیسیل ھجوم میآورد:  279

  . گلھا بھ آسیاي صغیر حملھور میشوند:  277وس رودس كولوس:  278

كالیماخوس اسكندراني و :  270تیمون فلیوسي، ساتیرنویس :  271آراتوس سولي، شاعر :  275
 - 270كراتس آتني، رئیس آكادمي :  269 -  270بروسوس بابلي، مورخ ; تئوكریتوس كوسي، شاعر
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:  261 - 266آركسیالئوس، رئیس آكادمي وسطي :  241 - 269ھیرون دوم، جبار سیراكوز :  216
  . آنتیگونوس دوم آتن را تسخیر میكند:  261جنگ كرمونیدئا 

:  260كلئانتس، رئیس رواق :  232 -  261امپراطور سلوكي ) تئوس(آنتیوخوس دوم :  247 -  261
نس آریستوفا:  180 - 257اراسیستراتوس كئوسي، فیزیولوژیست :  258ھروداس كوسي، شاعر 

  . آراتوس سیكوئوني شھر خود را آزاد میسازد:  251بیزانسي، زبانشناس 

لوكوفرون ; منتحو، مورخ مصري: الئوكوئون; ارشك سلسلھ اشكانیان را تاسیس میكند:  250
) كالینیكوس(سلوكوس دوم :  226 -  247ارشمیدس سیراكوزي، دانشمند :  247خالكیسي، شاعر 

آراتوس اتحادیھ آخایایي را علیھ مقدونیھ راھبري :  243) ورگتس اولائ(بطلمیوس دوم :  221 -  246
  . میكند

:  229 - 239آپولونیوس رودسي، شاعر :  240آگیس چھارم، پیشقدم اصالحات اسپارت :  242
  . آتالوس اول مملكت پادشاھي پرگامون را تاسیس میكند:  197 - 235دمتریوس دوم، پادشاه مقدونیھ 

آراتوس آتن :  229خروسیپوس، رئیس رواق :  207 -  232تستن، كتابدار اسكندریھ ارا:  195 -  235
  . را آزاد میكند

اصالحات كلئومنس سوم :  224 - 226م پادشاه مقدونیھ  ق) دوسون(آنتیگونوس سوم :  221 -  229
  . زلزلھ رودس را ویران میسازد:  225) سوتر(سلوكوس سوم :  223 -  226در اسپارت 

آنتیگونوس سوم كلئومنس سوم را در :  221امپراطور سلوكي ) كبیر(آنتیوخوس سوم :  187 -  223
  . سالژیا شكست میدھد

:  220) فیلوپاتور(بطلمیوس چھارم :  203 -  221فیلیپ پنجم، پادشاه مقدوني :  179 -  221
  . میدھدبطلمیوس چھارم آنتیوخوس سوم را در رافیا شكست :  217آپولونیوس پرگایي، ریاضیدان 

ماركلوس :  212اولین جنگ مقدوني با روم :  205 - 214اتحاد فیلیپ پنجم با ھانیبال :  215
  . سیسیل جزو قلمرو روم در میآید:  210مرگ ارشمیدس ; سیراكوز را میگیرد

مصر تحت قیمومیت روم :  205انقالب نابیس در اسپارت :  207زنون طرسوسي، فیلسوف :  208
دیوگنس سلوكیدي، :  200دومین جنگ مقدوني :  197 -  200) اپیفانس(میوس پنجم بطل:  181 -  203

اوج قدرت پرگامون تحت رھبري ائومنس دوم :  160 -  197جنگ كونوسكفاالي :  197فیلسوف 
آریستوفانس :  180 - 195تاسیس كتابخانھ پرگامون ; فالمینینوس آزادي یونان را اعالم میكند:  196

رومیھا آنتیوخوس سوم را در ماگنسیا شكست :  189گرازفارنزه :  190ر اسكندریھ بیزانسي، كتابدا
  . میدھند

  . فیلوپویمن قانون اساسي لوكورگوسي را در اسپارت لغو میكند:  188

معبد :  180) فیلومتور(بطلمیوس ششم :  145 -  181) فیلوپاتور(سلوكوس چھارم :  175 -  187
پرسئوس، پادشاه مقدوني :  168 -  179وتراسي كتابدار اسكندریھ آریستارخوس سام; بزرگ پرگامون
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مھرداد اول، پادشاه :  138 -  175امپراطور سلوكي ) اپیفانس(آنتیوخوس چھارم :  163 -  175
  . آنتیوخوس چھارم ورزشگاه اولمپ را دوباره بنا میكند:  174اشكاني 

آیمیلیوس پاولوس :  168م مقدوني جنگ سو:  168 -  171كارنئادس، رئیس آكادمي جدید :  173
  . آنتیوخوس چھارم معبد فلسطین را غارت میكند. پرسئوس را در پودنا شكست میدھد

; اولین نھضت مكابیان:  166اخراج طرفداران اتحادیھ آخایایي، من جملھ پولوبیوس مورخ :  167م  ق
آنتیوخوس پنجم :  162 - 163تجدید مراسم معبد بھ دست یھوداي مكابي :  165كتاب دانیال نبي 

وداي یھ:  161امپراطور سلوكي ) سوتر(دمتریوس اول :  150 - 162، امپراطور سلوكي )ائوپاتور(
  . مكابي با روم پیمان میبندد

یھودا راھب :  157آتالوس دوم پادشاه پرگامون :  139 - 160شكست و مرگ یھوداي مكابي :  160
  . نشین مستقل میشود

ھیپارخوس :  150الكساندر باالس، امپراطور سلوكي :  145 -  150كارنئادس در روم :  155
مومیوس كورنت را غارت :  146س سمورنایي، شاعر موسخو; نیكایایي و سلوكوس سلوكیھاي، منجم

  . یونان و مقدونیھ جزو روم میشوند; میكند

  فصل بیست و سوم 

  

  یونان و مقدونیھ

I  -  مبارزه در راه كسب قدرت  

ھا، افراد، و اشیا تقسیم میكند، مورخان نیز گذشتھ را بھ ادوار،  ھمان طور كھ اندیشھ دنیا را بھ گروه
تاریخ : ولي تاریخ، مانند طبیعت، تنھا تداوم را در میان تغییر میشناسد. سالھا، و حوادث منقسم مینمایند

بلكھ آن را شروع ; نكردتلقي )) انتھاي یك عصر((یونان ھلنیستي مرگ اسكندر را . جھش ندارد
مردم یونان اطمینان داشتند كھ بھ عالیترین . و مظھر جواني و نیرومندي دانست)) عصر جدید((

مرحلھ رشد و بلوغ فكري رسیدھاند و رھبرانشان، جز اسكندر كھ قابل مقایسھ با ھیچ كس نبود، بھ 
تمدن یونان ھمراه آزادي آن . بوداین پندار از چند لحاظ صحیح . عظمت و اقتدار رھبران گذشتھ ھستند

زیرا بھ وجود آمدن ; نمرد، بلكھ بر عكس سرزمینھاي جدیدي تسخیر كرد و از سھ جھت پیشرفت نمود
. امپراطوریھاي بزرگ محدودیتھاي سیاسي ارتباطات كوچنشیني و بازرگاني را از میان برداشت

و نھ ; مصر، اپیروس، و مقدونیھ ریختند یونانیھا كھ ھنوز ھوشیار و فعال بودند ھزار ھزار بھ آسیا،
تنھا گل یونیایي دوباره شكفت كھ خون و زبان و فرھنگ یوناني راه خود را بھ سوي آسیاي صغیر، 

روح یوناني ھرگز بھ . فینیقیھ، فلسطین، سوریھ، بابل، و بینالنھرین و حتي باكتریا و ھندوستان باز كرد
  . ادب و ھنر آن ھم فتحي بھ این عظمت نكرده بود; این حد اشتیاق و دلیري نشان نداده بود
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زیرا بعد از او ; شاید بھ ھمین دلیل است كھ مورخان عادت دارند تاریخ یونان را با اسكندر تمام كنند
نھ تنھا . وسعت و پیچیدگي دنیاي یونان وحدت نظر تاریخي یا تسلسل داستان مورخان را بر ھم میزند

وني و سلوكي و مصر تاسیس یافت، بلكھ صدھا كشور شھر یوناني با پس از اسكندر سھ حكومت مقد
مدارج مختلف استقالل بھ وجود آمد، چندین اتحادیھ و جامعھ تشكیل شد، حكومتھاي نیمھ یوناني در 
اپیروس، كاپادوكیا، گاالتیا، و باكتریا تشكیل شد، و در مغرب، ایتالیاي یونان و سیسیل بود كھ بین 

امپراطوري بدون ریشھ اسكندر كھ شكافھایي . روم جوان در حال متالشي شدن بود كارتاژ كھنسال و
در حوزه زبان، ارتباطات، عادات، و مذھب استحكام آن را متزلزل میساخت، چندان بعد از مرگ او 

او بعد از خود بھ جاي یك نفر مقتدر چند نفر بھ جاي گذارده بود، و ھیچ كدام بھ كمتر از . دوام نكرد
. وسعت و پراكندگي قلمرو جدید ھر گونھ اندیشھ دموكراسي را باطل میكرد. نت قانع نمیشدندسلط

الزمھ حكومت خودمختاري، بھ عقیده یونانیھا، وجود كشور شھرھاي كوچكي بود كھ مردم آنھا بتوانند 
از آن گذشتھ، مگر فیلسوفان دموكراسي آتن، . در مواقع خاص در محل معیني گرد ھم جمع شوند

دموكراسي را سبب تشدید جھل و رشك و ھرج و مرج نخوانده، آن را باطل نشمرده بودند جانشیان 
خوانده میشدند سرداران مقدوني بودند كھ مدتھا بھ حكومت شمشیر ) جانشینان(اسكندر كھ دیادوخوي 

نزاع پس از چند . عادت كرده، از دموكراسي جز مشورت اتفاقي با مستشاران خود چیزي نمیفھمیدند
كوچك، كھ در نتیجھ آنھا منازعان ضعیفتر از میان برداشتھ شدند، تمام امپراطوري اسكندر بھ پنج 

آنتیگونوس ; لوسیماخوس تراكیا را; آنتیپاتر مقدونیھ و یونان را برداشت). 321(قسمت تقسیم شد 
موافقت  اینھا ھیچ كدام زحمت گرفتن. و بطلمیوس مصر را; سلوكوس بابل را; آسیاي صغیر را

از آن بھ بعد، جز در چند فاصلھ زماني . شوراي كشور شھرھاي یونان را بھ خود ھموار نكردند
نامنظم در یونان، و جمھوري اشرافي روم، حكومت سلطنتي تا انقالب بزرگ فرانسھ در اروپا مستقر 

  . ماند

اساسي حكومت اصل . اصل اساسي دموكراسي آزادي است كھ ممكن است بھ ھرج و مرج منتھي شود
از فیلیپ تا پرسئوس و از . سلطنتي قدرت است كھ ممكن است بھ ظلم و انقالب و جنگ منتھي گردد

، جنگھاي داخلي و خارجي بین كشور شھرھا جاي خود را بھ جنگھاي )168 -  338(پودنا تا خایرونیا 
تخت و تاج بھ داخلي و خارجي پادشاھان داد، زیرا عواید حكومت صدھا سردار را براي تصاحب 

وقتي آنتیپاتر . در یونان، مانند زمان رنسانس در ایتالیا، جنگ و كشتار فراوان بود. جان ھم میانداخت
. مرد، آتن مجددا انقالب كرد و فوكیون پیر را، كھ بھ نام آنتیپاتر عادالنھ بر آتن حكومت میكرد، كشت

، حق راي را بین طبقات مردم تا )318(ردپسر آنتیپاتر، بھ نام كاساندروس، آتن را دوباره تسخیر ك
كساني كھ داراي ھزار دراخما سرمایھ بودند تعمیم داد، و حكومت آنجا را بھ دست فیلسوف و عالم و 

آتن در زمان حكومت این شخص ده سال در صلح و . ھنردوست زمان، دمتریوس فالرومي، سپرد
رویاي اتحاد امپراطوري اسكندر را ) چشمیك (در این زمان، آنتیگونوس اول . فراواني بھ سر برد

بھ دست اتحادیھاي شكست خورد و آسیاي صغیر  301بر سر این اندیشھ در ایپسوس در سال . میدید
، یونان را از )فاتح شھرھا(پسرش، دمتریوس پولیوركتس . را بھ نفع سلوكوس اول از دست داد

وكراسي بخشید، در پارتنون میھمان عالیقدر اسارت مقدونیھا نجات داد و بھ آتن دوازده سال دیگر دم
شھر اعالم شد، روسپیھا را با خود بھ شھر برد و در قصري كھ در اختیارش گذاشتھ بودند عدھاي از 

پیروزي درخشاني در دریا نزدیك قبرس بر  كشاند،جوانان را بھ علت ھرزگیھاي خود بھ دیوانگي 
، رودس را شش سال بھ كمك ابزار جنگي جدیدي بدون نتیجھ )308(بطلمیوس اول بھ دست آورد 

، با اسكان یك پادگان نظامي بھ آزادي آتن )294(محاصره كرد، خویشتن را شاه مقدوني اعالم كرد 
، و باالخره شكست خورد و بھ دست سلوكوس خاتمھ داد، خود را گرفتار جنگھاي بیشمار تازھاي كرد

  . اسیر شد و با زھر خودكشي كرد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



از اوضاع شرق مدیترانھ، كھ  برنوس،، یك دستھ از سلتھا یا گلھا، بھ فرماندھي )279(چھار سال بعد 
  . راي كسب قدرت در ھم بود، استفاده كردند و از مقدونیھ گذشتھ وارد یونان شدنددر نتیجھ مبارزه ب

برنوس بھ كشور شھرھاي ضعیف یوناني، بھ ثروت فراوان آنھا، بھ نذور معابد، : ((پاوسانیاس میگوید
در آن زمان انقالبي در مقدونیھ بھ رھبري .)) و بھ مقادیر فراوان طال و نقره موجود حملھ برد

قسمتي از ارتش نیز در انقالب شركت كرده، بھ فقیران در غارت ثروتمندان، . ودوروس روي دادآپول
ھاي  گلھا، كھ بدون شك بلدي از اھل یونان داشتند، راه. كھ ھر چند گاه یك بار روي میداد، كمك كرد

ھ سوي مخفي گردنھ ترموپیل را یافتھ، وارد شھر شدند، بي ریا كشت و كشتار و غارت كردند، و ب
در آنجا با سربازان یوناني، و طوفاني كھ مردم میگفتند آپولون در دفاع از معبد . معبد دلفي پیش رفتند

بقایاي گلھا بھ . خود برانگیختھ، رو بھ رو شدند، شكست خوردند و برنوس سرافكنده خود را كشت
  : پاوسانیاس چنین میگوید. آسیاي صغیر رفتند

; یرزنان را قتل عام كردند و كودكان شیرخوار را زیر پستان مادر كشتندآنھا كلیھ مردھا و ھمچنین پ
زنھاي شرافتمند و دوشیزگان نوجوان . خون قربانیھا را میخوردند و با گوشت آنھا مھماني میكردند

بعضي از زنھا خود ... آنھا كھ زنده میماندند گرفتار ھمھ گونھ رنج و عذاب میشدند... خودكشي كردند
شمشیر گلھا میانداختند و از مرگ استقبال میكردند، دیگران از نبودن آذوقھ و بیخوابي  را بھ روي

میمردند، آن بربرھاي بیرحم بھ نوبت از آنھا ھتك ناموس كرده، از زنده و مرده آنان كامل دل 
   .میگرفتند

یونانیان آسیا پس از سالھا رنج و مرارت موفق شدند مھاجمان را با پول خریده، وادارند كھ بھ نواحي 
  . ، تراكیا، و بالكان عقب بنشینند)یعني آنجایي كھ بھ نام گاالتیا معروف شد(شمالي فروگیا 

ھمان  .میپرداختتنھا بیزانس دویست و چھل ھزار دالر در سال بھ آنھا . دریاي سیاه باج میگرفتند
طور كھ امپراطوران و سرداران رومي در قرن سوم میالدي سرگرم بیرون راندن مھاجمان بربر 

قسمت زیادي  بودند، پادشاھان و سرداران پرگامون، سلوكیھ، و مقدونیھ نیز در قرن سوم قبل از میالد
تمدن دنیاي باستان در سرتاسر . از ھم و وقت خود را صرف بیرون راندن مھاجمان سلتي كردند

. تاریخ خود در سواحل دریایي از توحش میزیست و بارھا مورد خطر طوفان و نابودي قرار گرفت
پس رانده شھامت رواقي شارمندان، كھ ھمواره از فلسفھ رواقي نیرو میگرفت، زماني این خطر را 

اما فلسفھ رواقي اینك، دقیقا در زماني كھ شكلبندي كالسیك و عنوان خود را پي میریخت، در ; بود
  . یونان رو بھ مرگ بود

لقب داشت، گلھا را از )) گوناتاس((آنتیگونوس دوم، پسر دمتریوس پولیوركتس، كھ بھ دلیلي نامعلوم 
مقدونیھ ) 239 -  277(د، و سي و ھشت سال تمام مقدونیھ بیرون راند، شورش آپولودوروس را خوابان

با گشاده دستي بھ ادبیات و علم و فلسفھ كمك كرد، شاعراني چون . را با كفایت و اعتدال اداره كرد
آراتوس سولي را بھ دربار خود خواند، دوستي پایداري با زنون رواقي بنا نھاد، و اولین نفر از سلسلھ 

در زمان سلطنت او . بود كھ نسلشان با ماركوس آورلیوس منقرض شدنامنظم پادشاھان فیلسوف مآبي 
، حزب ملیون بھ 267در سال . بود كھ آتن آخرین كوشش خود را براي حفظ آزادي مصروف داشت

رھبري شاگرد جوان زنون بھ نام كرمونیدس حكومت را در دست گرفت، از مصر كمك گرفت، 
آنتیگونوس سر فرصت بھ آتن تاخت و . ن را اعالم كردسربازان مقدوني را بیرون راند و آزادي آت

، ولي رفتارش با آتنیھا زیبنده كسي بود كھ بھ فلسفھ و كھولت احترام )262(شھر را مجددا تسخیر كرد 
او در پیرایئوس، ساالمیس، و سونیون پادگانھایي مستقر ساخت و آتن را از دخول و شركت . میگذارد

  . جز این، از ھر لحاظ شھر را كامال آزاد گذاشت. نار نگاه داشتھا بر ك در جنگھا و اتحادیھ
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در حدود سال . ھاي مختلف با نظم و انضباط آشتي دادند شھرھاي دیگر یونان نیز آزادي را بھ راه
، آیتولیاي صغیر كھ ساكنانش مردمي بودند چون مقدونیھا، كوھنشینھاي نیمھ بربري كھ ھرگز 279

دند، شھرھاي شمالي یونان عمدتادر حوزه دلفي را متشكل ساختھ وارد كامال مسخر كسي نشده بو
در ھمان زمان اتحادیھ آخایایي، كھ مركب از پاتراي، دومھ، پلنھ، و شھرھاي . اتحادیھ آیتولیایي نمودند

در ھر یك از این . دیگر بود، بسیاري از شھرھاي پلوپونزي را بھ عضویت در اتحادیھ خود جلب كرد
، شھرداریھاي كشور شھرھاي عضو اتحادیھ، امور داخلي را اداره میكردند، ولي امور ھا اتحادیھ

نظامي و مناسبات خارجي بھ فدرال و فرمانده كل واگذار شده بود، كھ توسط شارمنداني كھ صالحیت 
ر مجمع سالیانھ اتحادیھ آخایایي در شھ. ھا را داشتند انتخاب میشدند شركت در مجامع سالیانھ اتحادیھ

ھا مسئول حفظ صلح و  ھر یك از اتحادیھ. آیگیون، و مجمع اتحادیھ دیگر در شھر ترموس منعقد میشد
این موفقیت بزرگ در . تعیین اوزان و مقیاسھاي مشترك و سكھ زني در سرتاسر قلمرو خویش بود

ظ امر ھمكاري و اشتراك مساعي با یكدیگر قرن سوم را از لحاظي نسبت بھ عصر پریكلس از لحا
  . سیاسي ممتاز میكند

این تمیستوكلس جوان . اتحادیھ آخایایي بھ دست آراتوس سیكوئوني تبدیل بھ دولت مقتدر درجھ اولي شد
در سن بیست سالگي سیكوئون را با یك حملھ شبانھ با كمك معدودي از ھمراھان خود از دست 

ود تمام شھرھاي پلوپونز، جز دیكتاتور آن نجات داد، و بھ كمك فصاحت بیان و مذاكرات زیركانھ خ
اسپارت و الیس، را وادار بھ پیوستن بھ اتحادیھ نمود، و آنھا نیز او را ھمھ سالھ براي مدت ده سال 

او بھ كمك چند صد نفر مخفیانھ وارد شھر . بھ سمت فرمانده كل خود انتخاب كردند) 235 - 245(
كرد، سربازان مقدوني را تارو مار  كورنت شد، بر صخره غیر قابل دسترس آكروكورینتوس صعود

  . نمود، و آزادي شھر را بھ دست آورد

از آنجا بھ پیرایئوس رفت، با رشوه پادگان نظامي مقدوني را وادار بھ تسلیم نمود، و آزادي آتن را 
  . اعالم كرد

و با ; از آن لحظھ بھ بعد، تا تصرف شھر بھ دست رومیھا، آتن از خودمختاري بیھمتایي برخوردار بود
ھایش آن  وجود عدم توانایي نظامي، شھرھاي دیگر یونان قصد تجاوز بھ آن را نكردند، زیرا دانشگاه

آتن دوباره بھ فلسفھ بازگشت و با رضایت از میدان سیاست خارج . را پایتخت دنیاي یونان نموده بود
  . شد

دیگر و تنازع طبقاتي پس از آن، دو اتحادیھ در اوج قدرت خود، بھ علت جنگھاي متعدد با یك
، اتحادیھ آیتولیایي بھ كمك اسپارت و الیس جنگ 220در سال . درونشان، رو بھ ضعف گذاشتند

آراتوس مدافع آزادي حامي ثروت نیز . سختي را با اتحادیھ آخایایي و مقدوني آغاز كرد)) اجتماعي((
بیچیز شكایت میكردند كھ نمیتوانند اتباع . اتحادیھ در تمام شھرھا پشتیبان احزاب ثروتمندان بود. بود

در جلسات مجامع اتحادیھ كھ در نقاط دوردست تشكیل میشد شركت كنند و در واقع فاقد آزادي بودند، 
و نسبت بھ آن آزادي كھ معنایش وجود داشتن تمام امتیازات براي زیركان و استثمار افراد ضعیف و 

بھ روز بیشتر مجذوب عوامفریباني میشدند كھ مبلغ  بھ ھمین دلیل ھم روز. ساده بود، تردید میكردند
چون ثروتمندان قرن ماقبل، مستمندان شروع بھ آن كردند كھ مقدونیھا را بر . تقسیم اراضي بودند

  . حكومت خود ترجیح دھند

آنتیگونوس بھ . اما خود مقدونیھ نیز در اثر صداقت زیاد از حد آنتیگونوس سوم رو بھ اضمحالل بود
یب السلطنھ ناپسري خود فیلیپ قدرت را در دست گرفتھ، و وعده داده بود كھ چون فیلیپ بھ عنوان نا

ولي . سن دوسون، یعني وعده دھنده، لقب داده بودند، زیرا ظاھرا تصور میكردند كھ او دروغ میگوید

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



و فیلیپ پنجم در سن ھفدھسالگي سلطنت پر از دسیسھ و جنگ  221وي بھ وعده وفا كرد، و در سال 
فیلیپ مرد دلیر و توانایي بود، ولي زیركیي فارغ از ھر گونھ مرام اخالقي . جدالي را آغاز كرد

زن پسر آراتوس را فریفت، آراتوس را زھر داد، پسر خود را بھ اتھام توطئھ كشت، و . داشت
میان ضیافتھایي میداد كھ در آنھا با شراب زھرآلود ھر كھ را در سر راه ھدفھاي خویش مییافت از 

او مقدونیھ را وسیع و ثروتمند كرد، و رونق و جمعیتي بھ آن داد كھ در یكصد و پنجاه سال . برمیداشت
، ھراسناك از قدرت روزافزون روم، مرتكب اشتباه بزرگ 215لیكن در سال . گذشتھ سابقھ نداشت

  . تاریخي خود شد و با ھانیبال و كارتاژ متحد گردید

  . اعالن جنگ داد و شروع بھ فتح یونان كرد یك سال بعد روم بھ مقدونیھ

II - مبارزه در راه كسب ثروت  

آتنایوس، كھ گزارشش بیشتر از شایعھ قابل اعتماد نیست، خبر میدھد كھ دمتریوس فالرومي، در حدود 
، خارجیان آن 21000مطابق این سرشماري شارمندان آتن . ، در آتن سرشماري كرد310سال 

عدد آخر باورنكردني است، ولي مدركي در دست نیست . نفر بودند 000،400، و بردگانش 000،10
بھ احتمال زیاد تعداد غالمان كشاورز زیاد شده بود، امالك بزرگتر شده، و بیش . را ابطال نماید كھ آن

در این . از پیش توسط بردگاني كشت میشده كھ تحت نظر یك ناظر براي مالكین غایب كار میكردھاند
فرایند ولي . وارو صحبت از پنجاه كتاب كشاورزي میكند. نظام، كشاورزي علمیتري بھ وجود آمد

م افالطون  حتي در قرن چھارم ق. فرسایش و آب شدن و از بین رفتن یخھا زمینھا را ویران كرده بود
اظھار نظر میكند كھ باران و سیل بھ مرور زمان قسمت حاصلخیز زمینھاي زراعتي آتیك را شستھ و 

بسیاري از . شده باشدھاي باقیمانده آن مانند استخوابندیي بود كھ گوشت آن ربوده  برده بود، و تپھ
زمینھاي زراعتي آتیك در قرن سوم خاك غني خود را از دست داده، و در نتیجھ مزارع متروك شده 

. جنگلھاي یونان از بین رفتھ، و چوب را، مانند غذا، میبایستي از خارج وارد كشور نمایند. بودند
ر از اسپانیا بھ دست میآمد، و معدنھاي معادن الئوریون تمام شده، تقریبا متروك شده بودند، نقره ارزانت

ھاي آن  طالي تراكیا كھ روزي ثروت خود را در آتن میریختند، اكنون خزانھ مقدونیھ را انباشتھ، سكھ
  . را زینت میدادند

در ھمان ھنگام كھ منبع استقالل و آزادي فردي در دھات خشك میشد، صنعت و تنازع طبقاتي در 
ھاي كوچك و غالماني كھ در آنھا كار میكردند، در آتن و سایر  تعداد كارخانھ. شھرھا افزوني مییافت

اسیران را  سوداگران برده بھ دنبال ارتشھا میرفتند،. شھرھاي بزرگ دنیاي یونان رو بھ ازدیاد بود
در اذھان . در شھرھاي بزرگ برده فروشي از قبیل دلوس و رودس میفروختند) میخریدند، دالر

عمومي نسبت بھ خوبي یا بدي این عمل قدیمي، یعني برده فروشي، از لحاظ اقتصادي یا اخالقي 
تعصب روح خالي از . احساسات بشردوستي كھ محصول فلسفھ بود پدیدار شد. تردیدھایي راه یافت

اجیر كردن كارگر، كھ بھ ھنگام عدم استفاده . جھان وطني عصر بھ امتیازات نژادي توجھي نداشت
میشد سرباز بودجھ عمومیشان كرد، غالبا ارزانتر از نگھداري برده تمام میشد، زیرا كھ ھزینھ 

  . نگاھداري بھ طور مداوم بر عھده صاحبان آنھا بود

  . دگان بھ طور قابل مالحظھاي افزایش یافتھ بوددر اواخر این دوره آزاد ساختن بر

برخالف . بازرگاني در شھرھاي قدیمي رو بھ فتور گذاشتھ بود، ولي در شھرھاي جدید نضج مییافت
پیرایئوس، بندرھاي یوناني در آسیا و مصر توسعھ مییافتند، و حتي در خود خاك یونان بندرھاي 
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از شھرھایي كھ از . یونان را انحصار كرده بودند خالكیس و كورنت بودند كھ قسمت اعظم تجارت
نظر سوق الجیشي اھمیت داشتھ، و مجھز بودند انطاكیھ، سلوكیھ، رودس، اسكندریھ، و سیراكوز سیل 

بانكدارھا چندین برابر شدند و نھ . تجارت عبور میكرد و روحیھ بین المللي و شكاكیت را توسعھ میداد
برخي از شھرھا، مانند دلوس و . لكھ بھ شھرھا و دولتھا نیز وام میدادندتنھا بھ بازرگانان و مالكین، ب

بیزانس، بانكھاي دولتي داشتند كھ محل نگھداري پولھاي دولت بود، و توسط كارمندان دولتي اداره 
، آنتیمنس رودسي اولین سیستم بیمھاي را كھ بر ما معلوم است تاسیس كرد، و در 324در . میشدند

آزاد . اي معادل ھشت درصد خسارت فرار بردگان را بھ صاحبان آنھا میپرداختمقابل حق بیمھ
ھاي شاھان ایران و بھ جریان افتادن سریعتر پول، نرخ تنزیل را در قرن سوم بھ ده  ساختن اندوختھ

. دالل بازي نضج گرفت، ولي ھنوز سازمان یافتھ نبود. درصد و در قرن دوم بھ ھفت درصد تنزل داد
ستفاده جویان، با محدود كردن تولید، قیمتھا را باال میبردند و عدھاي تبلیغ میكردند كھ بعضي از ا

نرخ اجناس بھ طور كلي باال . محصوالت كشاورزي محدود شود تا قوه خرید كشاورزان افزایش یابد
ین بود و دلیل آن ھم باز جاري شدن گنجھاي ھخامنشي در بازار دنیا بھ توسط اسكندر بود، ولي در ع

حال و تا حدودي بھ ھمان دلیل، بازرگاني آسان شد و تولید افزایش یافت و باالخره نرخ اجناس بھ حال 
ھا تبدیل بھ  خانھ. ثروت ثروتمندان چندان شد كھ در تاریخ یونان ھیچ سابقھ نداشت. عادي برگشت

مھ افزوني یافت، غذا ھاي پولدارھا مجلل و باشكوه گردید، تعداد خد كاخھاي مجلل شد، اثاث و كالسكھ
  . خوردن توام با میگساري و عیش و عشرت شد، و زنھا غرفھ نمایش ثروت شوھران خود گردیدند

وقتي نرخھا تنزل كرد، دستمزدھا كم بسرعت تنزل ; بھ نسبت قیمتھاي روزافزون، دستمزھا پایین بود
قر و كم جمعیتي حاصل شد، و در نتیجھ كارگران نمیتوانستند تشكیل عائلھ دھند و تجرد و ف. یافتند

سطح اشتغال پایین آمد و نامنظم گردید، و ھزاران نفر كارگر شھرھاي مركزي را ترك . خالصھ شود
. كرده، بھ عنوان داوطلب داخل قشونھاي خارجي شدند، یا در عزلت دھات فقر خود را پنھان كردند

ان با ھدیھ كردن بلیط مجاني براي جشنھا دولت آتن از فقرا با اعانھ گندم دستگیري مینمود، و ثروتمند
ثروتمندان در پرداخت دستمزد خساست میكردند، ولي در بخشش . و مسابقات آنھا را سرگرم میساختند

  . سخاوتمند بودند

اغلب بدون منفعت بھ شھر خودشان قرض میدادند، با اعانات بزرگ آنھا را از ورشكستگي نجات 
ارھاي عام المنفعھ میكردند، معبد و دانشگاه میساختند، و پاداشھاي ھاي خود ك میبخشیدند، از سرمایھ

فقیران علیھ ثروتمندان . ھا و اشعاري كھ از آنھا یا براي آنھا ساختھ میشد میدادند گزاف براي مجسمھ
; اتحادیھ تشكیل میدادند، ولي در مقابل قدرت و زیركي آنھا چندان كاري از دستشان ساختھ نبود

كھ دھقانان فوقالعاده محافظھكار بودند و دولتھاي دوست ھمیشھ آماده بودند كھ براي مضافا بھ این
آزادي استعدادھاي نامساوري مردم در اندوختن . سركوبي ھر گونھ شورش بھ كمك ثروتمندان بروند

فقیران باز . ثروت یا از گرسنگي مردن، دوباره مانند زمان سولون تمركز بیحد سرمایھ را موجب شد
سخنگویان این مكاتب ابطال قرضھا، . تر بھ وعظھاي مكاتب اجتماعي و اشتراكي گوش میدادندبیش

تقسیم اراضي، و مصادره ثروتھاي بزرگ را تبلیغ میكردند، و آنھایي كھ پر دل بودند گاھي الغاي 
  . بردگي را میخواستند

ي فاضلھ شدند زنون ھا عقاید مذھبي كھ ضعیف شد، فیلسوفان براي جبران آن مشغول خلق مدینھ
بعد از او شاگردش ; توصیف كرد) م ق 300(رواقي جامعھ اشتراكي ایدئالي را در جمھوریت 

شورشگران یوناني را با داستان عاشقانھ خود كھ در جزیره خجستھاي از ) م ق 250(یامبولوس 
ا در حقوق، بلكھ در این جزیره، مردم ھمھ نھ تنھ. میگذشت ملھم ساخت) احتماال سیالن(اقیانوس ھند 

  . در استعداد و ھوش مساوي ھستند
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ھر یك بھ نوبت حكومت را بھ دست . ھمھ برابر كار میكنند و بالتساوي از محصول برداشت مینمایند
طبیعت بھ اقتضاي خود میوه ; نھ فقر در آنجا وجود دارد و نھ ثروت و نھ جنگ طبقاتي. میگیرد

بعضي از دولتھا  a.راواني و محبت كامل زندگي مینمایندفراوان تولید میكند و مردم در صلح و ف
ھاي نساجي، و رودس و كنیدوس  پرینھ معادن نمك، میلتوس كارخانھ: برخي از صنایع را ملي كردند

لیكن دولت نیز مانند كارفرماھاي خصوصي دستمزد قلیل میداد و حداكثر منفعت را از كار . سفالسازي
فریاد . جنگ طبقاتي دامنھ دارتر از ھر موقع گردید; و غني عمیق شد شكاف بین فقیر. بردگان میكشید

نفرت طبقات از یكدیگر بلند بود، و شورش، كشت و كشتار، فشار سیاسي، اختناق، تبعید، و نابودي 
ھر گاه دستھاي پیروز میشد، دستھ مخالف . اموال و زندگي مردم در شھرھاي جدید و قدیم غلبھ داشت

و چون تبعیدیھا بھ قدرت برمیگشتند ھمانگونھ انتقام ; اموالش را غصب مینمود را تبعید میكرد و
آیا نظامي اقتصادي كھ چنین گرفتار ناامني و اغتشاش . میكشیدند و دشمنان خود را بھ قتل میرساندند

باشد میتواند ثبات داشتھ باشد بعضي از كشور شھرھاي قدیمي یونان را جنگ طبقاتي چنان متالشي 
بود كھ مردمان و صنایع از آنھا میگریختند، در خیابانھا علف میرویید و گاو و گوسفند در آنھا  ساختھ

  . میچرید

سال قبل از میالد، از نظر ثروتمندي محافظھ كار بعضي از مراحل بیزمان این  150پولوبیوس، در 
  : نزاع را اینطور شرح میدھد

وه گرفتن میكنند، محاسن دموكراسي از بین میرود جمعیت را آماده رش) رھبران افراطي(وقتي اینان 
زیرا ھمینكھ مردم عادي عادت كردند از كیسھ دیگران . و دولت تبدیل بھ حكومت زور و قلدري میشود

ارتزاق كنند و امیدوار شدند كھ میتوانند از ثروت ھمسایھشان معیشت نمایند، بھ مجردي كھ رھبري 
حاصل آن . حكومت ظلم و ستم برقرار خواھند ساخت... و دلیر باشدپیدا كنند كھ بھ قدر كافي جاه طلب 

  . ھمین مجامع طوفاني، قتل، تبعید، و تقسیم زمین خواھد بود

شقاوت بي حد . جنگ و جنگ طبقاتي یونان را چنان تضعیف كرد كھ بآساني بھ دست روم مغلوب شد
اني خانھ دھاقین، و فروختن اسیران و حصر فاتحان، نابودي محصول و تاكستانھا و باغھاي میوه، ویر

چنین . بھ بردگي شھرھا را یكي پس از دیگري بھ خرابي كشید و آنھا را آماده براي دشمن نھایي نمود
سرزمیني كھ در اثر نفاق و فرسایش و تباھي جنگلھا و كار سست و از روي بیعالقگي اجاره داران و 

اي زرخیر رودھاي اورونتس، دجلھ، فرات، و نیل بردگان ضایع شده بود، دیگر نمیتوانست با دشتھ
الجرم كشتیھاي خود را از ; شھرھاي شمالي دیگر سر راه تجارت شرق و غرب نبودند. رقابت كند

دست داده، و نمیتوانستند منابع و مخازن غلھاي را كھ آتن و اسپارت در روزھاي اوج خود داشتند 
و ھنر، بھ آسیا و مصر، كھ یونان ھزار سال قبل مركز قدرت، و حتي مركز ادب . نگاھداري كنند

  . متواضعانھ ادب و ھنر خود را از آنھا آموختھ بود، بازگشت

III  - مباني انحطاط   

خدایان شھرھا در دفاع از آنھا درمانده بودند، ; شكست كشور شھرھا انحطاط مذھب را تسریع كرد
ارجي، كھ با زندگي مدني و مذھبي آنھا وجھ جمعیت شھرھا با بازرگانان خ. مذھب تاوان آن را میداد

. اشتراكي نداشتند و شكاكي آمیختھ بھ طنزشان در روحیھ مردم اثر میگذاشت، مخلوط شده بودند
; اساطیر محلي باستاني فقط بین دھقانان و مردم ساده شھري و در مراسم و تشریفات باقي مانده بود

ده میكردند، بردگان نیمھ آزاد سخت آنھا را مورد حملھ مردم تحصیلكرده از آنھا در شعر و ھنر استفا
. ایشان بیدیني را محكوم میشمردند; قرار میدادند، وطبقات باال براي اعاده نظم آن را مفید میدانستند
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گسترش دولتھاي بزرگ موجب ھم ھویت شدن خدایان و در نتیجھ زمینھ ساز عقاید یكتاپرستي مبھمي 
كنند كھ ظاھرا ) ھمھ خدایي(میكوشیدند راھي براي مشرب وحدت وجودي شد، در حالي كھ فیلسوفان 

، شخصي بھ نام ائوھمروس مسانایي 300در حدود سال . چنان با عقاید افراطي مذھبي ناسازگار نباشد
ھاي مقدس تدوین كرد و در آن چنین نوشت كھ خدایان یا نیروھاي  كتابي بھ نام نوشتھ) در سیسیل(

بشر بھ آنھا شخصیت انساني داده یا، بھ احتمال بیشتر، قھرمانان انساني ھستند كھ مختلف طبیعتند كھ 
. مردم بھ خاطر خدمات آنھا نسبت بھ خود یا از روي تصور عمومي صورت خدایي بھ آنھا دادھاند

از این قرار . اساطیر تمثیلھایي بیش نیستند، و تشریفات مذھبي در اصل یادبود مردگان بوده است
رماني بود كھ در كرت مرده بود، آفرودیتھ موسس و بینانگذار فاحشگي بود، و داستان زئوس قھ

كرونوس كھ كودكان خود را بلعید در واقع راھي براي آن بود كھ گفتھ شود آدمخواري روزي در 
شكاكیت، در  a.داشتاین كتاب تاثیر ضد خدایي شدیدي در یونان قرن سوم . زمین وجود داشتھ است

این خال دیري نمیگذرد . ھر حال، ایجاد ناراحتي میكند و در قلب و روح آدم ساده خلئي ایجاد مینماید
فتوحات اسكندر و پیروزیھاي فلسفھ راه را براي آیینھاي جدید . كھ مجذوب آیین فریبنده جدیدي میشود

گرفتھ بود، و تقریبا تمام آنھا چنان  آتن قرن سوم چنان مورد حملھ آیینھاي خارجي قرار. باز كرده بود
وعده بھشت داده تھدید بھ جھنم میكردند، كھ اپیكور، چون لوكرتیوس در قرن اول، احساس كرد كھ 

معبدھاي جدید، حتي در آتن، بھ . الزم است مذھب را دشمن آرامش فكري و لذت زندگي بخواند
اسراسر الئوسي اشاعھ . یشكش میشدندایسیس، سراپیس، بندیس، آدونیس، و خدایان خارجي دیگر پ

رھا (دیونوسوس الئوتریوس . یافت، و در مصر، ایتالیا، سیسیل، و كرت مورد تقلید قرار گرفت
اورفیسم چون با آیینھاي . ، تا ھنگامي كھ در مسیحیت جذب شد، محبوب القلوب باقي ماند)سازنده

مذھب قدیمي . كرد، فداییان تازھاي پیدا نمودشرقي، كھ خود از آنھا پدید آمده بود، مجددا تماس پیدا 
آیین جدید شرقي تمام مردان و زنان را ; آریستوكراتیك بود و خارجیھا و بردگان را مستثنا ساختھ بود

  . از بیگانھ و غالم و آزاد میپذیرفت و نوید زندگاني جاوید را بھ ھمھ یكسان میداد

)) مرد خرافي((تصویري كھ تئوفراستوس از . فتعلم بھ اوج خود رسید، ولي خرافات نیز رونق یا
شماره . میكشد مبین آن است كھ سطح فرھنگ، حتي در مركز تمدن و فلسفھ، تا چھ حد پایین بوده است

ھفت سیاره، ھفت روز ھفتھ، عجایب ھفتگانھ، ھفت عصر زندگي ; ھفت بي چون و چرا مقدس بود
ابل، ستارھشناسي را حیات تازھاي داد، مردم بي بازرگاني با ب. بشر، ھفت آسمان، و ھفت در دوزخ

چون و چرا میپذیرفتند كھ ستارگان خدایاني ھستند كھ جزئیات سرنوشت مردم و دولتھا و شخصیت و 
بھ این دلیل است كھ ; حتي افكار را تعیین میكنند، و زندگي كسي كھ با آن قرین است حكومت میكند

حتي كلیمیھا، كھ كمتر از دیگران خرافي بودند، با این جملھ . افراد شاد، چاالك، یا آسوده طبع ھستند
ھیئت با ستارھشناسي سخت در جدال بود و )). انشااهللا ستارھات میمون باشد: ((تعارف میكردند

ھمھ جا در دنیاي یونان توخھ، خداي بزرگ . باالخره در قرن دوم میالدي بھ دست آن از پاي در آمد
  . مظھر نیكبختي، پرستش میشد

فقط قدرت تخیل یا یك تیزبیني جبلي میتواند اھمیت اضمحالل مذھب را در یك اجتماع بھ ما نشان 
تمدن كالسیك یونان بر مبناي فداكاري و اطاعت از كشور شھرھا بنا شده بود، و اخالقیات . بدھد

. عھ تقویت میشدكالسیك، با وجودي كھ بیشتر جنبھ عامیانھ داشت تا مذھبي، كامال با عقاید ماوراالطبی
; لیكن اكنون در میان یونانیان تحصیلكرده نھ از آیین مذھبي اثري مانده بود و نھ از میھن پرستي

موازین مدني را امپراطوریھا بر باد داده بودند، و پیشرفت دانش موازین اخالق، ازدواج، روابط پدر 
تا مدتي، . نبھ زمیني و مادي داده بودو فرزندي، و قانون را از جنبھ آسماني و روحاني بھ در آورده، ج

احساسات ; مثل اروپاي امروز، اصول روشنگري پریكلس موازین اخالقي را حفظ و تقویت میكرد
برانگیختھ شد، و حكمیت بین مردمان و ) ھر چند بدون نتیجھ(بشردوستي رونق یافت، نفرت از جنگ 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھا مقیدتر و بیشتر مبادي آداب شد، و  ، مكالمھرفتار مردم آراستھ و پرداختھ گردید. شھرھا توسعھ یافت
نزاكت كھ در دربارھا مایھ تامین شخصي و حفظ اعتبار بود، مانند قرون وسطي، از دربارھا بھ مردم 

وقتي كھ رومیھا وارد شدند، یونانیھا از رفتار ناھنجار و عادت بي نزاكت آنھا یكھ . رسوخ یافت
و زنان بھ آزادي در اجتماع میگشتند و مردان را بھ تجمالت  زندگي آراستھ و پالوده بود،. خوردند

مردان، بخصوص در بیزانس و رودس، علي رغم آنكھ قوانین ریش تراشیدن . غیر عادي وا میداشتند
ولي پیروي از لذات و شھوات، . را بھ عنوان زن صفتي منبع میكردند، صورت خود را میتراشیدند

مسئلھ قدیمي علم االخالق و اخالقیات، كھ میكوشید . كرده بود زندگي مردم طبقات باال را اشغال
آشتي دھد، راه حلي در ) نفي لذتطلبي(را با فلسفھ رواقي ) یعني لذتطلبي(طبیعت اپیكوري انسان 

  . مذھب، سیاست، و فلسفھ نمییافت

در تمام تعلیم و تربیت توسعھ یافت، ولي این توسعھ در قشرھاي جامعھ سطحي بود، چون تاكید آن 
ھایي از مردم نیمھ تحصیلكرده و  در نتیجھ توده. سنین بیشتر بر ازدیاد دانش بود تا ساختن شخصیت

ناراضي بھ وجود آورد كھ، آواره از كارگري و كشاورزي مانند مال التجارھاي بیصاحب، در كشتي 
لتي تاسیس بعضي از شھرھا، مانند میلتوس و رودس، مدارس عمومي دو. كشور سرگردان میگشتند

در تئوس و خیوس دختران و پسران بدون كوچكترین تبعیضي با ھم درس میخواندند و . كرده بودند
ژیمنازیوم تبدیل بھ دبیرستان یا دانشكدھاي شده بود كھ كالس . این امر فقط در اسپارت سابقھ داشت

شرقي طرفدار  زورخانھ رونق یافت و بخصوص در نواحي. درس، سالن سخنراني، و كتابخانھ داشت
مخصوصا در مشت زني كھ در . لیكن مسابقات عمومي بھ مسابقات حرفھاي تقلیل یافت; زیاد پیدا كرد

یونانیان كھ روزي ملت ورزشكاري بودند، اكنون بھ . آن زورمندي بیش از مھارت اھمیت داشت
  . تماشاي مسابقات اكتفا میكردند

  . دبھ عبارت دیگر تماشا را بھ عمل ترجیح میدادن

ھمجنس . اخالق عمومي در روابط جنسي، حتي نسبت بھ دوره بي بندوبار پریكلس، پایین آمده بود
دلفیس جوان عاشق : ((، اثر تئوكریتوس، چنین میخوانیمسیمایتادر . دوستي ھنوز رواج كامل داشت

دمتریوس . روسپي بازي ھنوز ادامھ داشت.)) است، ولي اینكھ معشوقش زن یا مرد است نمیدانم
بر آتنیھا مالیات بست، و سپس بھ این بھانھ كھ ) ھزار دالر 75(پولیوركتس دویست و پنجاه تالنت 

نیھاي این عمل آت. رفیقھاش المیا براي خریدن صابون بھ این پول احتیاج دارد، آن را بھ او بخشید
رقص زنان برھنھ بھ . خشمگین را برانگیخت تا بگویند كھ معلوم میشود این خانم بسیار كثیف است

ھاي  زندگي آتني در نمایشنامھ. عنوان یكي از آداب پذیرفتھ شد و در مجلس پادشاه مقدوني اجرا میشد
  . ده استمناندروس ھمچون مجموعھاي از سبكسریھا و گمراھیھا و زنا و شھوتراني معرفي ش

زنان یوناني فعاالنھ در امور فرھنگي زمان مشاركت داشتند، و در ادب، علم، فلسفھ، و ھنر آن دوران 
آریستوداماي سمورنایي اشعار خود را در سراسر خاك یونان میخواند و احترامات زیادي . سھیمند

در . ن تردید نمیكردندبعضي از فیلسوفان، از قبیل اپیكور، در پذیرفتن زنان بھ مدرسھشا. كسب كرد
پرستش زیبایي زن در . ادبیات بھ زیبایي ظاھري زن بیشتر توجھ میشد تا جذابیت باطني و مادري او

بھ ھمراه آزادي نسبي زنان، شورش علیھ وظایف . ادبیات، در داستان نویسي و شاعري، رواج یافت
سقط جنین تنھا . گردید مادري آغاز شد، و جلوگیري از بچھ دار شدن نمودار برجستھ آن عصر

. ھنگامي غیرقانوني بود كھ زن خالف میل شوھرش مرتكب آن شود، یا بھ دستور فاسقش انجام دھد
ھا در شھرھاي یونان قدیم بیش از یك فرزند  فقط یك درصد از خانواده. كودك سر راھي بسیار بود

نیز كودك دختر خود را سر  حتي مردان ثروتمند: ((پوسیدیپوس گزارش میدھد. دختر پرورش میدادند
  . خواھر كمتر پیدا میشد.)) راه میگذارند
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ھایي كھ بر جاي مانده میتوان بھ  از نوشتھ. ھاي بدون بچھ یا یك بچھاي بسیار زیاد بود خانواده
سي و دو خانواده : سال قبل از میالد پي برد 200خانواده میلتوسي در حدود  70چگونگي باروري 

دختر  28رویھمرفتھ آنھا یكصدو ھیجده پسر و فقط ; و یك خانواده دو فرزند داشتندفقط یك بچھ، و سي 
. كمتر كسي دو دختر داشت; در ارتریا در ھر دوازده خانواده یك خانواده دو پسر داشت. داشتند

; فیلسوفان كشتن نوزاد را بھ اغماض مینگریستند و میگفتند كھ این عمل جلوي ازدیاد نفوس را میگیرد
مذھب، كھ روزي . وقتي طبقات پایین ھم بھ دست زدند، نرخ مرگ و میر بیش از میزان تولد شد ولي

مردم را از ترس لعنت روح بھ تولید مثل فراوان وامیداشت، دیگر نمیتوانست در مقابل راحتطلبي و 
اي ھ در مستعمرات، مھاجرت باعث شد خانواده. گراني مقاومت كند و تاثیرش را از دست داده بود

در . قدیمي دوباره اعتبار یابند، مھاجرت بھ آتیك و پلوپونز بھ حد قابل اغماض رسید، و جمعیت كم شد
مقدونیھ، فیلیپ پنجم محدودیت خانواده را منع كرد، و در نتیجھ در عرض سي سال نیروي انساني را 

سل تا چھ حد در ھمھ جا، از این نكتھ میتوان پي برد كھ جلوگیري از ازدیاد ن. پنجاه درصد افزایش داد
  . و حتي در مقدونیھ نیمھ وحشي، معمول بوده است

  : قبل از میالد مینویسد 150پولوبیوس در 

در عصر ما، تمام یونان در معرض كمي میزان تولد و كاھش عمومي جمعیت قرار گرفتھ، در نتیجھ 
ستي، آز، و تنبلي عادت زیرا چون مردان بھ تجملپر.... شھرھا متروك و زمین بي ثمر مانده است

كرده بودند، نمیخواستند ازدواج كنند، یا اگر میكردند نمیخواستند كودكي را كھ برایشان بھ دنیا میآمد 
بزرگ نمایند، و اگر بچھ دار میشدند بیش از یك یا دو اوالد نگھ نمیداشتند كھ در ناز و نعمت بمانند و 

. پلیدي بھ طور نامحسوس ولي بسرعت رواج یافتدر نتیجھ . جوھر استعداد خود را ضایع نسازند
ھایي كھ بیش از دو فرزند نداشتند، اگر یكي را جنگ و دیگري را ناخوشي میبرد روشن است كھ  خانھ

  . و كمكم شھر منبع نیروي انساني خود را از دست میداد، و ضعیف میشد... خالي میماندند

IV  - انقالب در اسپارت  

در این زمان كھ تمركز ثروت ھمھ جا در یونان بھ آتش اختالفات طبقاتي دامن میزد، دوبار در 
اسپارت كھ بھ سبب محاط بودن در ارتفاعات . اسپارت كوشیدند كھ اصالحات انقالبي بھ وجود بیاورند

را عقب طبیعي سرحدي از سایر شھرھا جدا بود، توانستھ بود استقالل خود را حفظ كرده، مقدونیھا 
ولي حرص و آز ثروتمندان از داخل ). 272(رانده، و ارتش عظیم پورھوس را شجاعانھ شكست دھد 

قوانین لوكورگوسي كھ . ویراني و اضمحاللي بھ وجود آورد كھ لشكرھاي خارجي بھ بار نیاورده بودند
و  شده، خارج كردن زمین از خانواده را از طریق فروش یا تقسیم از راه ارث منع میكرد نقض

. ثروتھایي كھ اسپارتیھا در امپراطوري یا جنگ گرد آورده بودند بھ مصرف خریدن زمین رسیده بود
فقط ، ھفتصد ھزار ھكتار از اراضي الكونیا متعلق بھ یكصد خانواده بود، و 244در حدود سال 

  . ھفتصد نفر از حقوق شارمندي برخوردار بودند

حتي اینان نیز دیگر بھ اجتماع غذا نمیخوردند، فقیران نمیتوانستند سھم الزم را بپردازند، و ثروتمندان 
ھا كھ روزي از مزایاي آزادي  اكثریت بزرگي از خانواده. نیز ترجیح میدادند كھ در خلوت غذا بخورند

  . اینان ابطال قروض خود و تقسیم مجدد زمین را خواستار شدند. فقر فرو رفتھ بودند

در . كوششي كھ شاھان اسپارتي در اصالح این امور كردند، در واقع بھ اعتبار حكومت سلطنتي افزود
آگیس كھ عقیده داشت . ، آگیس چھارم و لئونیداس مشتركا بھ تخت سلطنت دوگانھ جلوس نمودند242
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اراضي بین تمام شارمندان آزاد بوده، پیشنھاد كرد كھ زمینھا مجددا  نیت لوكورگوس تقسیم مساوي
آن زمینداراني كھ زمینشان در . تقسیم شده، بدھیھا لغو گردیده، و نیمھ كمونیسم لوكورگوسي احیا گردد

گرو بود، ابطال قروض را پذیرفتند و از آن حمایت كردند، ولي ھمینكھ این اقدام عملي شد با سایر 
ھر . بھ تحریك لئونیداس، آگیس با مادر و مادر بزرگش كشتھ شد. شدیدا مخالفت ورزیدنداصالحات 

در این داستان ھیجانانگیز . دوي آنھا داوطلب شده بودند كھ امالك وسیعشان بین مردم قسمت شود
  . درباري قھرمانان ما زن بودند

وقتي لئونیداس تبعید شد . ني میكردخیلونیس، دختر لئونیداس، زن كلئومبروتوس بود كھ از آگیس پشتیبا
و كلئومبروتوس تخت او را غصب كرد، خیلونیس شوھر فاتح خود را رھا كرد تا در تبعید پدرش 

چون لئونیداس دوباره قدرت را بھ دست گرفت و كلئومبروتوس را تبعید كرد، خیلونیس ; سھیم باشد
  . تبعید با شوھر را انتخاب نمود

زي بھ اموال زیاد بیوه آگیس او را وا داشت كھ با پسرش كلئومنس ازدواج لئونیداس براي دست اندا
  . كند

لیكن كلئومنس، عاشق زن اجباري خود شد و توسط او بھ عقاید آگیس مرده آگاه كردید، و چون بھ 
كلئومنس كھ بھ . عنوان كلئومنس سوم بھ پادشاھي رسید، مصمم شد كھ اصالحات آگیس را عملي سازد

خاطر شجاعتش در جنگ محبت سربازان را جلب كرده و سادگي زندگیش مردم را موافق او ساختھ 
چھارده نفر از آنھایي ; ود، افورھا را بھ استناد اینكھ ھرگز مورد تایید لوكورگوس نبودھاند برانداختب

زمینھا را بین مردم . قروض را باطل ساخت; را كھ مقاومت میكردند كشت و ھشتاد نفر را تبعید كرد
د پلوپونز را، كھ بھ آن ھم قناعت نكرد و مصمم ش. آزاد تقسیم، و انضباط لوكورگوسي را احیا كرد

  . انقالب كرده بود، تسخیر كند

پرولتاریاي كلیھ نقاط او را بھ عنوان آزاد كننده خود میستودند و شھرھاي بسیاري مشتاقانھ تسلیم او 
  . شدند

خمیرمایھ . آرگوس، پلنھ، فیلوس، اپیداوروس، ھرمیونھ، ترویزن، و باالخره كورنت ثروتمند را گرفت
در بئوسي پرداخت قرضھا منسوخ شد، و دولت وجوھي براي : ھ جا سرایت كردھاي او بھ ھم برنامھ

در مگالوپولیس، كركیداس فیلسوف بھ ثروتمندان ملتجي شد كھ بیایید . آرام كردن فقیران تخصیص داد
چون كلئومنس بھ آخایا تاخت و . و قبل از اینكھ انقالب تمام ثروتتان را نابود كند بھ كمك فقیران بروید

. توس را شكست داد، تمام طبقات عالیھ یونان از ترس از دست دادن اموالشان بر خود لرزیدندآرا
بھ كمك او شتافت، كلئومنس را در سالژیا ) دوسون(آنتیگونوس سوم . آراتوس از مقدونیھ استمداد كرد

و  كلئومنس بھ مصر فرار كرد. ، و حكومت متنفذین را در الكدایمون احیا كرد)221(شكست داد 
كوشید تا حمایت بطلمیوس سوم اسكندریھ را وادار بھ انقالب نماید، و چون در این كار ھم شكست 

  . یافت خودكشي كرد

یك نسل پس از كلئومنس، مردم اسپارت حكومت خود را برانداختھ، بھ . جنگ طبقاتي ادامھ یافت
ریاست اتحادیھ آخایایي را  فیلوپویمن، جانشین آراتوس، كھ. جایش دیكتاتوري انقالبي برپا ساختند

ھمینكھ فیلوپویمن شھر را ترك . داشت، بھ الكونیا ھجوم كرده، سلطھ مالكیت را مجددا برقرار ساخت
نابیس اھل سوریھ و از ). 207(كرد، مردم دوباره شورش كرده، نابیس را بھ دیكتاتوري برگزیدند 

وي كھ از فشارھا . یس فروختھ شده بودنژاد سامي بود، در جنگ اسیر شده و بھ غالمي در مگالوپول
درس آموختھ و استعدادش پرورش یافتھ بود، با برپا كردن یك انقالب بین ھیلوتسھا انتقام خود را 
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وقتي بھ دیكتاتوري رسید با یك فرمان تمام آزادھاي اسپارتي را حق شارمندي داد و ھیلوتسھا را . كشید
خبر اقدامات . اموالشان را مصادره كرد و سرشان را بریدچون ثروتمندان سد راھش شدند، . آزاد كرد

او در ھمھ جا پیچید و او، با كمك طبقات فقیر، بآساني توانست آرگوس، مسنیا، الیس، و قسمتي از 
ھر جا میرفت امالك بزرگ را ملي میكرد، زمین را بین مردم تقسیم مینمود، و . آركادیا را تسخیر كند

دیھ آخایایي، كھ از برانداختن او عاجز بود، دست كمك بھ سوي روم دراز اتحا. قروض را فسخ میكرد
فالمینینوس بھ كمك آنھا آمد، ولي نابیس چنان مدافعھاي نشان داد كھ سردار رومي قرارداد . كرد

صلحي با او منعقد كرد كھ مطابق آن نابیس ثروتمندان زنداني را آزاد میكرد، ولي قدرت خود را حفظ 
چھار . نابیس را بھ قتل رساند 192این میان یكي از مزدوران اتحادیھ آیتولیایي در سال در . مینمود

سال بعد فیلوپویمن بازگشت، حكومت متنفذان را دوباره برپا كرد، نظام لوكورگوسي را منحل ساخت، 
ھر . و نیز عمر اسپارت; انقالب خاتمھ یافت. و سھ ھزار نفر از پیروان نابیس را بھ بردگي فروخت

  . چند كھ اسپارت بعد از آن بھ نام موجود بود، ولي دیگر نقشي در تاریخ یونان نداشت

V -  برآمدن رودس  

بازرگاني و سرمایھ، ھراسناك از طغیانھا و شورشھا و اختالفات طبقاتي و در عین حال بھ علت نقل و 
. جدیدي جستجو میكرد ھاي انتقال جمعیت، از خاك اصلي یونان كوچ كرده، در جزایر اژه پناھگاه

در قرن دوم تحت حمایت روم و اداره آتن . دلوس، كھ روزي بھ خاطر آپولون ثروت فراواني داشت
ھاي تجارتي، قصرھا و  جزیره كوچك از سوداگران خارجي، بنگاه. بندر آزاد اعالم شد و نضج یافت

  . رواقھا، و معابد گوناگون مذاھب غیر بومي پر شده بود

سوم بھ اعال درجھ ترقي خود رسید، و بھ عقیده عموم متمدنترین و زیباترین شھر رودس در قرن 
ھا و  ھا و راه چنان از لحاظ بندرگاه((استرابون درباره این بندر بزرگ مینویسد كھ . دنیاي یونان گردید

قل دیوارھا و اصالحات شھري بر بنادر دیگر امتیاز دارد كھ نمیتوانم ھیچ شھري را ھمپایھ یا الا
نزدیك شده، و در واقع موقعیتي داشت كھ میتوانست از توسعھ بازرگاني كھ فتوحات اسكندر بین اروپا 

و مصر و آسیا بھ وجود آورده بود استفاده كند، جاي بنادر صور و پیرایئوس را در باراندازي و 
. شتھ بودبارگیري كشتیھا گرفتھ، مركز سازماندھي و سرمایھ گذاري براي تجارت دریاي شرقي گ

آوازه ثبات حكومت و بنادرش در آن دنیاي . بازرگانان این شھر شھرتي پراستفاده در صداقت یافتند
نیروي دریایي نیرومند آن، كھ توسط اتباعش اداره میشد، دریاي اژه را از . پرآشوب در ھمھ جا پیچید

ازرگاني كشورھاي مختلف دزدان دریایي پاك كرد، و امنیتي در دریاھا بھ وجود آورد كھ كشتیھاي ب
این قوانین چنان . با استادي كامل قوانیني براي كشتیراني وضع كرد. بالتساوي از آن بھرھمند میشدند

مورد استقبال عمومي قرار گرفت كھ قرنھا تجارت دریاي مدیترانھ را اداره میكرد و بعد ھم در قوانین 
  . گرفت كشتیراني روم، قسطنطنیھ، و ونیز مورد استفاده قرار

رودس، پس از آنكھ در اثر مقاومت دلیرانھ خود در مقابل دمتریوس پولیوركتس از استیالي مقدونیھ 
، توانست با حفظ بیطرفي عاقالنھاي كشتي مراد را با موفقیت از آبھاي )305(خود را خالص كرد 

جنگ میشد كھ  پرتالطم سیاست زمان گذرانده، بھ ساحل نجات برساند، و تنھا در مواقعي وارد در
بسیاري از شھرھاي سواحل اژه را . دولت مھاجم را سر جاي خود نشاند یا آزادي دریاھا را حفظ كند

درآورد و سیادت خود را بر آنھا چنان با عدالت اعمال میكرد كھ )) اتحادیھ جزیره((زیر لواي یك 
وري روم حكومتي حكومت رودس، كھ مانند جمھ. دیگران ھیچ یك اعتراضي بھ رھبریش نداشتند

ھاي دموكراتیك بود، با مھارت و عدالت نسبي بر شھرھاي لیندوس،  آریستوكراتیك مبتني بر پایھ
كامیروس، یالوسوس، و رودس حكمراني میكرد، بھ بیگانگان مقیم چنان امتیازاتي میداد كھ آتن ھرگز 
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خطر جرئت كرده اسلحھ بھ  بھ اتباع خود نداده بود، از انبوه بردگان چنان حمایت میكرد كھ ھنگام
مخارج حكومت از . دست آنھا میداد، و ثروتمندان را وظیفھ دار میساخت كھ از فقیران دستگیري كنند

با گشاده دستي بھ شھرھاي محتاج، گاھي . راه مالیات دو درصد بر واردات و صادرات تامین میشد
  . بدون چشمداشت منفعت، پول قرض میداد

، تمام دنیاي یونان بھ كمك آن آمد، زیرا ھمھ كس )225(ھ ویران ساخت چون شھر رودس را زلزل
ھیرون دوم یكصد . میدانست كھ نابودي رودس یعني آشوب بازرگاني و اقتصادي در حوزه دریاي اژه

، و در شھر تازه بناي رودس یك دستھ مجسمھ ساخت كھ نشان )ھزار دالر 300(تالنت طال فرستاد 
. ھدیھ كرد نقرهبطلمیوس سوم سیصد تالنت . ج بر سر مردم رودس میگذارندمیداد مردم سیراكوز تا

آنتیگونوس سوم سھ ھزار تالنت نقره، بھ اضافھ مقدار زیادي چوب و سنگ تراشیده، و ملكھاش سھ 
سلوكوس سوم سیصد ھزار بشكھ غلھ و ده كشتي . ھزار بشكھ غلھ فرستادند 150ھزار تالنت سرب و 

رھایي را كھ بھ مشكل است تعداد شھ: ((پولوبیوس میگوید. پنج ردیف پارویي با تمام وسایل فرستاد
این دوره نقطھ درخشاني در تاریخ سیاسي تیره آن خطھ .)) قدر وسع خود كمك میكردند بھ شمار آورد

  . بود، و در واقع یكي از مراحل نادري بود كھ تمام دنیاي یونان اندیشھ و عمل واحدي داشت

   فصل بیست و چھارم

  

  ھلنیسم و مشرق زمین

I  -  امپراطوري سلوكیان  

ھاي یوناني آسیا و مصر برسیم، از  اگر از سرزمین اصلي یونان و دریاي اژه بگذریم و بھ ماندگاه
زندگي تازه و رشد كنندھاي كھ ھمواره میبینیم بھ شگفت میافتیم و میبینیم كھ ھلنیسم رو بھ فساد و 

مھاجران یوناني پس از ختم جنگ پلوپونزي، سیلي از سربازان و . تباھي نمیرفت، بلكھ پراكنده میشد
فتوحات اسكندر، با عرضھ داشتن امكانات جدید براي فعالیت ھلنیھا، بستر . بھ آسیا سرازیر شده بودند

  . آن سیل را گشادھتر ساخت

لقب داشت، بین سرداران اسكندر بھ شجاعت، قدرت تصور، و [ فاتح)) ]= نیكاتور((سلوكوس، كھ 
ود كھ وقتي فھمید پسرش دمتریوس از عشق ھمسر از صفات مشخصھ او این ب. سخاوت مشھور بود

آنتیگونوس اول، كھ تفویض بابل را بھ . زیباي او، ستراتونیكھ، ناخوش گشتھ، ھمسرش را بھ او بخشید
سلوكوس با خصومت تلقي میكرد، بھ جنگ او رفت تا خاور نزدیك را متصرف شود، ولي سلوكوس و 

از آن لحظھ كھ خاندان سلوكوس تاریخ . دادند شكست 312بطلمیوس اول او را در غزه در سال 
امپراطوري سلوكیان را نقش زد، عصري جدید و نحوه فكري تازه بھ وجود آمد كھ در قلوب مردم 

  . آسیا تا زمان پیامبر اسالم دوام یافت

سلوكوس كشورھا و فرھنگھایي چون ایالم، سومر، پارس، بابل، آشور، سوریھ، فنیقیھ، و گاھي آسیاي 
در سلوكیھ و انطاكیھ پایتختھایي ساخت غنیتر و . ر و فلسطین را بھ زیر سلطھ خود درآوردصغی

براي سلوكیھ محلي در نقطھ اتصال رود دجلھ و . پرجمعیتتر از ھر پایتختي كھ یونان بھ خود دیده بود
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ھرین و خلیج این محل چنان بود كھ تجارت بین الن. فرات نزدیك بابل كھنسال و بغداد آینده انتخاب كرد
جمعیت آن در نیم قرن بھ ششصد ھزار نفر رسید كھ اكثر آنھا . فارس و نقاط دورتر را جلب میكرد

چندان دور از مصب آن  اورونتسانطاكیھ نیز بر رود  .بودندآسیایي ولي زیر سلطھ اقلیتي از یونانیھا 
رود كھ براي رفت و آمد كشتیھاي اقیانوس پیما نامناسب باشد، و ضمنا در فاصلھاي باشد كھ از 

اند بازرگاني حمالت دریایي مصون بوده و بر اراضي حاصلخیز حوزه آن رود مسلط باشد، و نیز بتو
  . در اینجا پادشاھان بعدي سلوكیھ سكنا گزیدند. بینالنھرین شمالي و سوریھ را بھ خود جلب كند

این شھر در زمان آنتیوخوس چھارم غنیترین شھر آسیایي سلوكیان گردید و با معابد، بناھا، 
پاركھاي زیبایي  ھا، باغھاي گل، بولوارھاي خوش منظره، و ھا، ژیمنازیومھا، ورزشگاه تماشاخانھ

ھاي زیبایش در سراسر یونان  مانند پارك دافنھ با سرخسھا، درختھاي غار، چشمھ سارھا، و فواره
  . شھرت یافت

  . كشتھ شد 281سلوكوس اول، پس از سي و پنج سال سلطنت توام با نیكوكاري و جلب قلوب، در 

مات جغرافیایي و نژادي از ھم بالفاصلھ پس از مرگش امپراطوري او رو بھ تجزیھ گذاشت با تقسی
پاشید، گرفتار خونریزیھایي بھ خاطر تاج و تخت شد، و از ھر سو بربرھا آن را مورد تاخت و تاز 

  . قرار دادند

آنتیوخوس دوم، ملقب بھ . ، شجاعانھ علیھ گلھا جنگید[نجات دھنده] = آنتیوخوس اول، ملقب بھ سوتر 
ر میبرد، انگار كھ میخواست دوباره خطر پادشاھي موروثي ، دایم در حال مستي بھ س[خدا] = تئوس 

ھمسرش، الئودیكھ، چندان دسیسھ و توطئھ كرد كھ عاقبت خاندان سلطنتي را بھ فنا . را نشان بدھد
  . كشید

مجسمھ نیم تنھ او در موزه لوور . آنتیوخوس سوم، ملقب بھ كبیر، مرد با ظرفیت و بافرھنگي بود
او قسمت اعظم امپراطوري را كھ از . شجاعتي مقدوني دارد و ھوشي یونانيمردي را نشان میدھد كھ 

كتابخانھاي در انطاكیھ . زمان سلوكوس اول از دست رفتھ بود با جنگھاي خستگي ناپذیري پس گرفت
. تاسیس كرد و نھضتي در ادبیات آغاز نمود كھ در اواخر قرن دوم در غزه بھ اوج ترقي خود رسید

ھر گاه دستوري برخالف قوانین : ((محلي یوناني را حفظ كرد و بھ شھرھا نوشت قوانین خودمختاري
لیكن عاقبت جاھطلبي، بلندپروازي، و عشق .)) دادم، اطاعت نكنید و آن را پاي جھل من بگذارید

بھ دست بطلمیوس چھارم در رافیا شكست خورد و فینیقیھ  217در سال . ورزي او را از پاي درآورد
) 208(سپس، بھ تقلید از لشكركشیھاي اسكندر، بھ باكتریا و ھند . سطین را از دست دادو سوریھ و فل

ھانیبال براي جنگ با روم او را بھ كمك خواست و . تاخت تا بدین وسیلھ شكست قبلي را جبران كند
او در آنجا، در پنجاھسالگي عاشق دختر خدمتكار زیبایي از خالكیس شد، . لشكرش را بھ ائوبویا كشاند

را با تشریفات كامل خواستگاري كرد، عروسي باشكوھي ترتیب داد، جنگ را فراموش كرد، و 
رومیھا در ترموپیل او را شكست دادند، بھ آسیاي صغیر راندند، و . زمستان را در كامراني گذارند

ه، بیقرار، بھ لشكركشي دیگري در مشرق پرداخت و در را. دوباره در ماگنسیا شكستي دیگرش دادند
  ). 187.(پس از سي و شش سال سلطنت، درگذشت

امپراطوري را با اقتصاد و درایت اداره كرد و در . فرزندش سلوكوس چھارم مردي صلحدوست بود
در آن زمان برادر كوچكش با عنوان آرخون در آتن، كھ براي تحصیل فلسفھ بھ آنجا . كشتھ شد 175

برادر، لشكري گرد آورد، بھ انطاكیھ رفت، قاتل را پس از شنیدن خبر مرگ . رفتھ بود، خدمت میكرد
آنتیوخوس چھارم جالبترین و شگفت انگیزترین فرد این ). 175(كشت، و تاج و تخت را پس گرفت 
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با وجود ھزاران بیعدالتي و دیوانگي، . خاندان، و معجون كمیابي از تیزھوشي و جنون و جذابیت بود
مایندگان خود اختیار میداد كھ از قدرت خود یا سخاوتمند بود، بھ ن. كشور خود را با قدرت اداره كرد

ھاي گرانبھا مردم ساده را متعجب میساخت، و  از روي ھوس میبخشید یا سیاست میكرد، با دادن ھدیھ
بھ افراط مینوشید و ; بھ شراب، زن، و ھنر عشق میورزید; براي كودكان وسط جمعیت پول میپاشید

سلطنتي رھا میكرد كھ برھنھ با مطربان برقصد یا با خوانندگان ھماواز تخت خود را در ضیافتھاي 
از خشكي و محدودیتھاي آداب . بوھمي عشرتطلبي بود كھ رویاھایش بھ حقیقت پیوستھ بود. شود

درباري بیزار بود، شخصیتھاي برجستھ درباري را ریشخند میكرد، لباس مبدل میپوشید كھ از لذت 
از رفت و . ت میداشت كھ با مردم بیامیزد و سخنان آنان را درباره شاه بشنودگمنامي بھره برد، و دوس

آمد بھ دكان صاحبان حرف و صحبت با آنان و بحث درباره ھنر آنھا و تماشاي كار حكاكان و 
  . زرگران لذت میبرد

نیاي انطاكیھ را یك قرن مركز ھنر د. نسبت بھ ھنر و ادب و فلسفھ یونان عالقھ وافر احساس میكرد
. بھ ھنرمندان دستمزدھاي زیاد میداد كھ در سایر شھرھاي یونان معبد و مجسمھ بسازند. یونان نمود

معبد آپولون را در دلوس تزیین دوباره كرد، براي تگئا تماشاخانھاي ساخت، و مخارج اتمام ساختمان 
ثیر فراوان پذیرفتھ چون چھارده سال در روم زیستھ و از آن تا. ورزشگاه اولمپ را در آتن پرداخت

بود، میل باطني نسبت بھ سازمان جمھوري آن شھر داشت و، انگار كھ از امپراطوري آوگوستوس 
خبر دھد، سیاست و طبع شوخش بر آن قرار گرفت كھ اختیارات سلطنتي خود را بھ لباس آزادي 

بازیھاي یكي از نتایج مھم عالقھ او بھ رسم و راه زندگي رومي، آوردن . جمھوري درآورد
مردم از این ورزشھاي وحشیانھ منزجر بودند، لیكن . گالدیاتوري بھ ورزشگاه پایتختش انطاكیھ بود

آنتیوخوس مردم را با نمایشھاي مجلل و جالب جلب میكرد، و چون مردم بھ آن قصابي و خونریزي 
ر ابتدا از این از خصوصیاتش بود كھ د. عادت كردند، انحطاط ایشان را براي خود فتحي میشمرد
از صفات خود چنان راضي بود كھ سكھ . پیروان مشتاق رواقیون بود، اما در آخر بھ اپیكور گروید

قصد  169از بلندپروازي، در سال )). آنتیوخوس، مظھر خدا: ((كشور را بھ نام خود بدین ترتیب میزد
شت، بھ او فرمان داد كم مانده بود موفق شود كھ روم كھ خود قصد فتح مصر را دا. تسخیر مصر كرد

آنتیوخوس مھلت خواست تا فكر كند، لكن سفیر روم، پوپیلیوس، . كھ از خاك افریقا بیرون رود
. دایرھاي روي شن بھ دور آنتیوخوس كشید و گفت قبل از عبور از خط، تصمیم خود را بگیر

ند پدرش در آنتیوخوس خشمناك تسلیم شد، معبد اورشلیم را براي جبران خسارت غارت كرد، مان
جستجوي شھرت و مال متوجھ نبرد با قبایل شرقي شد، و در راه خود در ایران، از صرع، دیوانگي، 

  . یا ناخوشي دیگري درگذشت

II -  تمدن سلوكیان  

وظیفھ مھم امپراطوري سلوكیھ در تاریخ این بود كھ بھ خاور نزدیك نظم و امنیتي اقتصادي بدھد كھ 
علي رغم جنگھا، انقالبھا، . د، و روم بعد از قیصر در آینده قرار بود بدھدایران قبل از اسكندر میدا

پیروزي مقدوني ھزاران . غارتھا، و فسادي كھ طبیعي امور بشري است، این وظیفھ بخوبي انجام شد
سدي را كھ حكومتھا و زبانھاي گوناگون بھ وجود آورده بودند در ھم شكست و غرب و شرق را بھ 

در حالي . نتیجھ این موفقیت، رستاخیز درخشان آسیاي یونان بود. ي بیشتر دعوت كردتبادالت اقتصاد
ھاي بازرگاني سرزمین بھ تباھي میكشاند، وحدت نسبي  كھ تضادھا، اختالفات، فقر زمین، و تغییر راه

شھرھاي . و آرامشي كھ سلوكیھا بھ وجود آوردند موجب ترقي كشاورزي و بازرگاني و صنعت شد
ھماھنگي . آسیا دیگر آزاد نبودند كھ انقالب كنند یا در نوع حكومت خود دست بھ تجربھ بزنندیوناني 
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شھرھاي . را شاھان بھ مردم تحمیل میكردند و در واقع مردم آن را مانند خدایي پرستش مینمودند
  . مجددا رونق اولیھ خود را بازیافتند) سمورنا(قدیمي مانند میلتوس، افسوس، و ازمیر 

در آن زمان ) یا آمودریا(ھاي دجلھ، فرات، اردن، اورونتس، مایاندروس، ھالوس، و اوكسوس  دره
زیرا این سرزمینھا در نظر ما امروز، پس از ; حاصلخیزتر از آن بود كھ امروزه بتوان تصور كرد

دو ھزار سال فرسایش، خشكي، و غفلت در كشت و كار، جز صحراھا و كوھستانھاي خشك چیزي 
زمین . زمین را كانالھایي مشروب میكرد كھ دولت موظف بھ ایجاد و نگاھداري از آنھا بود. نیست

متعلق بھ شاه، اشراف، شھرھا، معابد، یا مردم بود، و در ھمھ حال كار آن بھ دست سرفھایي بود كھ، 
ي دولت در ثروتھاي زیرزمیني متعلق بھ دولت بود، ول. از راه توارث یا فروش، با زمین منتقل میشدند

  . استفاده از آنھا اقدامي نمیكرد

. ھا تخصصي شده و حتي ھر شھري در ساختن مصنوع بخصوصي بھتر از سایرین شده بود حرفھ
میلتوس مركز پرمشغلھ نساجي بود، انطاكیھ مواد خام وارد میكرد و آنھا را بھ كاالھاي ساختھ شده 

  . تبدیل مینمود

ھا، كھ غالمان در آنھا كار میكردند، در بس فرآوري پارھاي از مصنوعات اھمیت  بعضي از كارخانھ
لیكن مصرف داخلي كمتر از تولید بود، و مردم چنان فقیر بودند كھ بازار داخلي . نسبي یافتھ بودند

  . ھاي بزرگ با تولید فراوان بھ وجود بیاید اجازه نمیداد كارخانھ

ثروتھاي زیاد در شھرھاي بزرگ بھ وجود میآورد و ; قتصادي یونان را تشكیل میدادبازرگاني حیات ا
نقل و انتقال پول، دیگر اكنون كامال جاي معاملھ . جمعیت روزافزون شھرھا را بھ كار اشتغال میداد

. جنسي را، كھ تا چھار صد سال پس از ضرب اولین سكھ توسط كرزوس ادامھ داشت، گرفتھ بود
سلوكیھ، پرگامون، و دولتھاي دیگر پولھایي انتشار میدادند كھ بھ قدر كافي باثبات و  مصر، رودس،

كشتیھا . بانكدارھا بھ دولت و مردم اعتبار میدادند. شبیھ ھم بودند كھ تجارت بینالمللي را تسھیل نمایند
ھا را  اهبزرگتر شده، از چھار تا شش گره دریایي سرعت داشتند و، با گذشتن از دریاھاي باز، ر

. ھایي را كھ یادگار ایرانیھا در شرق بود مرمت كرده توسعھ دادند سلوكیان بزرگراه. كوتاھتر میكردند
، و انطاكیھ كشیده )بروتوس(ھاي كاروانرو از آسیاي صغیر بھ سلوكیھ و از آنجا بھ دمشق، بیروت  راه
وتمند، و انطاكیھ ھم بھ نوبت خود مراكز جمعیت، كھ از تجارت ثروتمند شده بودند، انطاكیھ را ثر. شد

شھرھاي دیگر نیز از قبیل بابل، صور، طرسوس، كسانتوس، رودس، . ایشان را ثروتمند میساخت
ھالیكارناسوس، میلتوس، افسوس، سمورنا، پرگامون، بیزانس، كوزیكوس، آپامیا، ھراكلیا، آمیسوس، 

، خالكیس، دلوس، كورنت، )سالونیكا(یكا سینوپھ، پانتیكاپایون، اولبیا لوسیماخیا، آبودوس، تسالون
، رم، ماسالیا، امپوریون، پانورموس )ناپل(، تاراس، نئاپولیس )دوراتتسو(آمبراسیا، اپیدامنوس 

یك پیوند . ، سیراكوز، اوتیكا، كارتاژ، كورنھ، و اسكندریھ مركز جمعیتھاي بزرگ شدند)پالرمو(
، كارتاژ تحت تسلط ھامیلكار، سیراكوز تحت تسلط بازرگاني وسیع اسپانیاي تحت تسلط روم و كارتاژ

ھا،  ھیرون دوم، روم تحت تسلط سكیپیوھا، مقدونیھ تحت تسلط آنتیگونوسھا، یونان تحت تسلط اتحادیھ
مصر تحت تسلط بطالسھ، خاور نزدیك تحت تسلط سلوكیان، ھند تحت تسلط سلسلھ ماوریا، و چین را 

، و ایران، یا از دریاھاي آرال )بلخ(تركستان، باكتریا ھاي چین از  راه. بھ یكدیگر میپیوست
ھایي كھ از ھند میآمد از افغانستان و ایران بھ سلوكیھ، یا از  راه. ، خزر، و سیاه میگذشت)خوارزم(

، و سپس از دریاي سرخ بھ )عدن(ق، یا از اقیانوس ھند بھ آدانا بھ اورشلیم و دمش پتراعربستان و 
بھ خاطر تسلط بر این دو راه اخیر بود كھ سلوكیھا و بطالسھ آن . سوئز و باالخره بھ اسكندریھ میرفت

  . كھ بھ علت ضعف بھ دست رومیھا از پاي در آمدند) جنگھاي سوریھ(قدر جنگیدند 
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ق زمین سرچشمھ میگرفت، استبداد مطلق بود، و ھیچ مجلس یا حكومت سلطنتي سلوكیھا، كھ از مشر
حاجبان و . دربار بر مبناي دربارھاي شرقي ساختھ شده بود. شورایي اختیارات آن را محدود نمیساخت

خواجھ سرایاني كھ لباسھاي یراقدار متحدالشكل داشتند، مجمرھایي كھ براي خوشبو كردن بود، و 
نجبا، . ه بود، ولي فقط لباسھاي زیر و زبان یوناني برجاي مانده بودموسیقي بھ سبك شرق معمول شد

مانند اشراف مقدوني، یا اروپاي قرون وسطي، سركردگان نیمھ مستقل نبودند، بلكھ مدیران یا 
این ساخت حكومت سلطنتي از ھخامنشیھا بھ سلوكیان و . نظامیاني بودند كھ شاه منصوب كرده بود

سلوكیھا كھ میدانستند . روم زمان دیوكلسي و بیزانس زمان قسطنطین رسید ساسانیھا، و از آنھا بھ
قدرت آنھا در یك كشور خارجي بستگي بھ وفاداري جمعیتھاي یوناني دارد، سعي میكردند تا شھرھاي 

سلوكوس اول نھ شھر بھ نام سلوكیھ، شش . قدیمي یوناني را تجدید بنا كنند و شھرھاي جدید بسازند
و جانشیان او تا آنجا كھ میتوانستند از او ; الئودیكھ، سھ آمپایا، و یك ستراتونیكھ ساخت انطاكیھ، پنج
  . مانند امریكاي قرن نوزدھم، شھرھا رشد میكرد و ھر روز بھ تعدادشان افزوده میشد. تقلید كردند

قي، بھ واسطھ ھمین شھرھا بود كھ ھلنیسم در آسیاي باختري با سرعتي زیاد، اما نھ بھ طور عم
پراكنده . این فرایند، البتھ، جریاني قدیم بود كھ با مھاجرت بزرگ یونانیھا آغاز شده بود. پیشروي كرد

. شدن ھلنیسم در واقع نوعي تجدید حیات یونیا بود نوعي رجعت تمدن یوناني بھ مبدا اولیھ آسیایي خود
داشتند و بازرگانان یوناني بر حتي قبل از اسكندر، یونانیھا مقامھاي بزرگي در دربار شاھان ایران 

اكنون امكانات سیاسي، بازرگاني، و ھنري سیلي از . ھاي تجاري خاور نزدیك مسلط بودند جاده
ماجراجویان، مھاجرین، نویسندگان، سربازان، بازرگانان، اطبا، دانشمندان، و روسپیان را از یونان 

مجسمھ سازان و حكاكان یوناني از پادشاھان . ، و سیسیل بھ این خطھ روانھ میكردماگناگراسیاقدیمي، 
رقاصان یوناني . فنیقیھ، لوكیا، كاریا، كیلیكیا، و باكتریا مجسمھ میساختند و براي آنھا سكھ میزدند

  . بندرھاي آسیا را زیر پا گرفتھ بودند

ھا و ژیمنازیومھاي یوناني در شھرھاي  اري جنسي بھ شكل یوناني آن مرسوم شد، ورزشگاهخالفك
آب مشروب شھرھا و فاضالبھاي آنھا بھ سبك جدید درآمد و خیابانھا . شرقي طرفداران زیادي پیدا كرد

و ھا خواندن و ادبیات را رونق دادند،  ھا، و تماشاخانھ مدارس، كتابخانھ. سنگفرش و تمیز شدند
بھ كسي با فرھنگ میگفتند كھ . ھا شیطنتھاي قدیمي خود را در خیابانھا آغاز كردند شاگردان دانشكده

این تسلط تمدن یوناني بر . ھاي مناندروس و اوریپید لذت ببرد زبان یوناني را بداند و از نمایشنامھ
سرعت و وسعت در ھیچ تغییري بھ این ; ھاي عجیب تاریخ باستان است خاور نزدیك یكي از نمونھ

اخباري كھ از ادبیات، فلسفھ، . از جزئیات و نتایج آن ما اطالعات بسیار كمي داریم. آسیا دیده نشده بود
اگر ما امروز فقط اشخاص سرشناسي چون زنون . و علوم سلوكیھا در دست ماست بسیار ناچیز است

پوس دانشمند را میشناسیم، رواقي و سلوكوس منجم و، در عصر رومیھا، ملئاگروس شاعر و پوسیدی
  . دلیل آن نیست كھ عده زیادي وجود نداشتھاند

فرھنگ سلوكیھا پر رونق، متنوع، صیقل یافتھ، پر از ذوق، و در ھنر مانند عصر ماقبلش بسیار 
ھرگز قبل از آنجا كھ دانش ما بھ یاد دارد، تمدني در میان محیطھاي گوناگون . بارور بوده است

قریب بھ یك قرن، غرب آسیا متعلق بھ اروپا . فتھ و داراي وحدتي پیچیده نبوده استاینچنین وسعت نیا
راه براي تسلط روم و باالخره استیالي مسیحیت كھ تركیب و ھمنھادي از مجموعھ جریانھا بود، . بود

  . باز میشد

. یم كندتمدن آن قدیمیتر و عمیقتر از آن بود كھ روح خود را تسل. مع ھذا آسیا مغلوب غرب نشد
ھاي مردم بھ زبانھاي مادري خود حرف میزدند، راه و روش عادي خود را پیروي میكردند، و  توده

خارج از سواحل مدیترانھ از عمق تمدن یوناني كاستھ میشد، و . خدایان اجدادي خود را میپرستیدند
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آن اختالط و . بودندمراكز یوناني، چون سلوكیھ در ساحل دجلھ، تنھا جزایر یونانیي در اقیانوس شرق 
یونانیان و تمدن . پیوند نژادي و فرھنگي كھ رویایش را اسكندر در سر میپروراند بھ وجود نیامد

خواص . یوناني در باال قرار داشتند، و در زیر آنھا اختالطي از مردم و فرھنگھاي آسیایي دیده میشد
ادیت، تمایل بھ كمال، قوت افاده بھ تازھطلبي، اشتیاق بھ م; فرھنگ یوناني در روح شرقي نفوذ نكرد

برعكس، با گذشت زمان، نحوه . معنا، و استقالل فردي یوناني تغییري در خواص شرقیھا ایجاد ننمود
اندیشھ و احساس شرقي از زیر بھ قشر یونانیان حاكم نفوذ كرد، و بھ توسط آنھا بھ مغرب رفت و 

شكیباي سامي و بانكدار یھودي بر یوناني سبك  در بابل، تاجر. را تغییر شكل دھد)) كفار((دنیاي 
مزاج تفوق یافتند، خط میخي را حفظ كردند، و زبان یوناني را در دنیاي تجارت در درجھ دوم اھمیت 

سلطنت استبدادي شرقي . علم احكام نجوم و كیمیاگري جاي ھیئت و فیزیك یوناني را گرفت. قرار دادند
یرومندتر است و باالخره شكل خود را بھ دنیاي مغرب زمین نیز نشان داد كھ از دموكراسي یوناني ن

شاھان یوناني و امپراطوران رومي بھ نسق سالطین شرقي تبدیل بھ خدایان رومي زمین . تحمیل كرد
از طریق . شدند، و فرضیھ حقوق آسماني شاھان از طریق روم و قسطنطنیھ بھ اروپاي جدید منتقل شد

ارد فلسفھ یونان شد و، از ھزاران راه مختلف، رازوري و قدوسیت خود زنون، تسلیم و جبر شرقي و
یونانیان بآساني خدایان . را در خلئي كھ انحطاط اعتقادات قدیمي یونانیان بھ وجود آورده بود وارد كرد

منتھا چون یوناني در حقیقت ایمان درستي ; شرق را، كھ اساسا شبیھ خدایان خودشان بودند، پذیرفتند
آرتمیس . در حالي كھ اعتقاد آسیایي محكم بود، خداي شرقي ماند و خداي یوناني فراموش شد نداشت،

آیین بابلیھا، فنیقیھا، و سوریھا روح . افسوسي با دوازده پستان دوباره رب النوع مادري شرقیھا شد
مذھب ; بیونان بھ شرق فلسفھ داد، و شرق بھ یونان مذھ. بسیاري از مھاجمان یوناني را تسخیر كرد

در این میان فاتح شد، زیرا فلسفھ تجملي بود براي عدھاي معدود، در حالي كھ مذھب تسالي خاطر 
در جریان موزون تاریخي تغییر و تبدیل كفر و ایمان، رازوري و طبیعت گرایي، . عدھاي فراوان بود

ي برد و بھ او الھام و مذھب و علم، مذھب بھ قدرت بازگشت، زیرا بھ درماندگي و تنھایي نھاني بشر پ
و دنیاي سرخورده، استثمار شده، و خستھ از جنگ با خوشحالي آن را پذیرفت تا امید ; و شعر بخشید

  . نامنتظرترین و عمیقترین اثر فتح اسكندر، شرق گرایي روح اروپا بود. از دست رفتھ را بازیابد

III  -  پرگامون  

كیھا را ضعیف ساخت و پادشاھیھاي مستقلي در مستحیل شدن تدریجي یونانیھا در آسیا قدرت سلو
، ارمنستان، كاپادوكیا، پونتوس، و بیتینیا موفق 280تا حدود سال . مرزھاي دنیاي ھلني بھ وجود آورد

شدند حكومتھاي سلطنتي براي خود بھ وجود بیاورند، و دیري نگذشت كھ شھرھاي یوناني دریاي سیاه 
ارشك  247در سال . استقالل یافتند 250ا و سغد نیز در سال بخار. تابع حكومتھاي آسیایي گردیدند

اول، خان یكي از ایالت ایراني بھ نام پرني، حاكم سلوكي ایران را كشت و حكومت اشكانیان را 
، فیالتایروس، كھ از طرف لوسیماخوس 282در سال . تاسیس كرد كھ تا قرنھا بالي جان رومیھا شد

امون در آسیاي صغیر را در اختیار داشت، پول را ضبط، و اعالم نھ ھزار تالنت و قلعھ مسلح پرگ
برادرزادھاش ائومنس اول شھرھاي پیتانھ و آتارنئوس را تصرف كرده، پرگامون را . استقالل كرد

آتالوس اول حقشناسي یونان آسیایي را با بیرون راندن گلھا كھ ). 262(تبدیل بھ كشوري سلطنتي نمود 
پسر بزرگش، ائومنس دوم،حكومت با ; جلب كرد) 230(او نفوذ یافتھ بودند  بھ داخل دیوارھاي شھر

لیاقت او را ادامھ داد، ولي ناگھان از روم علیھ آنتیوخوس سوم كمك خواست و یونان را در شگفتي 
چون آنتیوخوس را در ماگنسیا شكست دادند، رومیان تقریبا تمام آسیاي صغیر را بھ ائومنس . انداخت

برادر و وارثش، آتالوس دوم، بھ علت عدم اعتماد بھ پسرانش در اینكھ بتوانند پرگامون . دندواگذار نمو
  . پادشاھي خود را بھ روم بخشید) 139(را آزاد نگاه دارند، در ھنگام مرگ 
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دولت كوچك پرگامون تا میتوانست كوشید كھ تولد و رشد خائنانھ خود را جبران كرده، از لحاظ 
ثروتي را كھ از معادن، تاكستانھا، مزارع گندم، . با اسكندریھ رقابت كند مركزیت ھنر و دانش

محصوالت پشم و پوست، عطر، ساختن آجر و كاشي، و زبردستي در تجارت جزایر شمالي دریاي 
اژه بھ دست میآورد نھ تنھا صرف نگاھداري ارتش و نیروي دریایي نیرومندي مینمود، بلكھ در راه 

شاھان پرگامون عقیده داشتند كھ دولت و موسسات انتفاعي . صرف میكردتشویق ھنر و ادبیات 
شاه . خصوصي میتوانند بھ نحو مفیدي رقابت كرده متفقا جلوي بیكفایتي و حرص و آز را بگیرند

ھا و معادن بسیاري را، البتھ نھ بھ طور  اراضي وسیعي را بھ دست غالمان كشت میكرد، و كارخانھ
. در این سیستم منحصر بھ فرد، ثروت زیاد شد و چندین برابر گردید. دانحصاري، اداره مینمو

ھا  پرگامون پایتخت آراستھاي شد كھ بھ خاطر معبد زئوس، كاخھاي مجلل، كتابخانھ و تئاتر، ورزشگاه
كتابخانھ شھر از حیث . و حمامھا، و حتي مستراحھاي عمومیش كھ شھرداري بھ آن میبالید مشھور بود

و براي تفریح و لذت مردم ; شھرت دانشمندانش بعد از اسكندریھ در درجھ اول بود تعداد كتاب و
براي حدود نیم قرن . مجموعھ بزرگي از نقاشیھاي آن روز در موزه نقاشي شھر گرد آمده بود

  . پرگامون زیباترین تمدن ھلني بود

تقریبا قدرت آن را بھ  پیدایش سلطنتھاي مستقل. در این حال، خاندان سلوكیھ رو بھ اضمحالل داشت
اشكانیان، پرگامون، مصر، و روم با صبر و حوصلھ از ھر . بینالنھرین و سوریھ محدود ساختھ بود

در . مدعي حمایت كرده، با برانگیختن آتش جنگھاي داخلي، موجبات تضعیف آن را فرام میساختند
وم سربازان مزدوري از ، درست وقتي كھ دمتریوس اول در صدد احیاي قدرت سلوكیان بود، ر153

. ھر گوشھ گرد آورد تا ادعاي پوچ یك ماجراجوي سومري را نسبت بھ تخت و تاج بھ كرسي بنشاند
پرگامون و مصر نیز در این حملھ شركت كردند، دمتریوس قھرمانانھ جنگید و كشتھ شد، و قدرت 

  . و روم بود ھایش سلوكیھا بھ دست الكساندر باالس بیكفایت افتاد كھ آلت دست معشوقھ

IV  -  ھلنیسم و یھودیھا  

یكي مبارزه برونمرزي آسیاي سلوكیھا : تاریخ یھود در عصر ھلنیستي بر محور دو مبارزه میچرخید
. و مصر بطالسھ بر سر فلسطین، و دیگري مبارزه دروني راه و رسم زندگي ھلنیستي و عبراني

اما مثیو آرنلد معتقد ; از آن صرف نظر كردمبارزه نخستین از لحاظ تاریخي مرده است و میشود فعال 
. است كھ مبارزه دومي معرف یكي از ماندگارترین برخوردھا و شكافھا بین احساس و تفكر بشر است

سلوكیھا . بھ بطلمیوس رسید) در فلسطین، جنوب سامره(در تقسیم اولیھ میراث اسكندر، مملكت یھودا 
رانھ دور میدیدند و از طرفي بھ ثروتي كھ ممكن بود از دمشق این تقسیم را ھرگز نپذیرفتند، را از مدیت

  . و اورشیلم بھ دست آید طمع داشتند

در نتیجھ جنگھایي كھ پیش آمد، بطلمیوس اول فاتح شد و یھودا بیش از یك قرن تحت تسلط بطالسھ 
رونق و ترقي ھزار تالنت عوارض میداد، رو بھ  8، و ھر چند كھ سالیانھ )م ق 198 -  312(باقي ماند 

در این مدت، یھودا از خودمختاري وسیعي برخوردار بود و توسط مقام موروثي كشیش اعظم . نھاد
دو قرن  نحمیااین گروسیا، یا شوراي بزرگان قوم، كھ عزرا و . اورشلیم و مجمع بزرگ اداره میشد

اعضاي ھفتاد نفري یا بیشتر آن از سران . تشكیل داده بودند، اكنون ھم سنا و ھم محكمھ عالي شده بود
قوانین و مقررات آن طرح بنیاد . ھاي بزرگ و باسوادترین دانشمندان سرزمین انتخاب میشدند خانواده

  . یھودیت را از عصر یونان باستان تا امروز ریخت
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روح اطاعت و حفظ اصول مذھبي در ھر مرحلھ و لحظھ زندگي یھودیان : ذھب بوداساس یھودیت م
. اخالقیات و رفتار مردم را شوراي بزرگان در كمال جدیت و با دقت مقرر میداشت. وجود داشت

. ازدواج با خارج از دین، تجرد، و سقط جنین ممنوع بود. بازي و ورزش بسیار معدود و محدود بود
یان فرزندان بسیار آوردند، ھمھ را بھ عرصھ رساندند، و علي رغم جنگ و قحطي این بود كھ یھود

تعدادشان روز بھ روز افزایش مییافت، تا آنجا كھ در زمان قیصر ھفت میلیون كلیمي در امپراطوري 
یھودیھا ھنوز كاسب و . قسمت اعظم آنھا، قبل از دوره مكابیان، كشاورز بودند. روم زندگي میكردند

.)) ما مردمي بازرگان نیستیم: ((مینویسد یوسفوسحتي در قرن اول میالدي . شده بودندتاجر ن
بردگي در یھودا نیز چون سایر نقاط بود، . بزرگترین تاجران آن زمان فنیقیھا، عربھا، و یونانیھا بودند

  . تھا مبارزه طبقاتي نسبتا شدت كمتري داشتمن

ني، طبل، سنج، بوق، چنگ، و بربط آواز یكنفره، آواز . ھنر رواجي نداشت، فقط موسیقي رونق یافت
مذھب یھود تشریفات مذھبي یونان را تحقیر . دستھ جمعي، و آوازھاي مذھبي را ھمراھي میكردند

چون مذھب یونان ; یلھ امعاي پرندگان كاري نداشتبا تصاویر خدایان، وخش، و تفال بھ وس; میكرد
. خواص انساني بھ خداي خود نمیداد، خرافات كمتر داشت و شادي و تجمل مذھب یوناني را فاقد بود

در مقابل آیینھاي شرك یوناني كشیشھاي یھودي در آوازھاي مذھبي خود برگرداني میخواندند كھ ھنوز 
و .)) نو، اي بني اسرائیل، خداي ما یھوه است، و او یكي استبش: ((ھا بھ گوش میرسد ھم در كنیسھ

اطراف یھودیھ را حلقھاي از شھرھا و آبادیھاي یوناني مانند سامره، . لذتطلبي خود را اضافھ كردند
، و )حیفا(، آپولونیا، دوریس، سوكامینا، پولیس )یافا(، یوپا )اشدود(نئاپولیس، غزه، اشقلون، آزوتوس 

، گراسا، دیوم، فیالدلفیا، )گادارا(در آن طرف اردن، شھرھاي دمشق، جذره . گرفتھ بودفرا ) اكر(عكا 
پال، رافیا، ھیپون، سكوتوپولیس، و كانتا وجود داشتند كھ ھر یك داراي ادارات، تاسیسات، معابد 

از این شھرھا، و ھمچنین از . خدایان، مدرسھ و دانشگاه، ورزشگاه، و بازیھاي لخت یوناني بودند
اسكندریھ، انطاكیھ، دلوس، و رودس، مردم یوناني و یھودي بھ اورشلیم میآمدند و با خود آن مشرب 

مسري ھلنیسم را میآوردند كھ دل دادن بھ علم و فلسفھ، ھنر و ادبیات، زیبایي و لذتطلبي، آواز و 
تعمقي موسیقي، باده گساري و عیش و نوش، ورزش، و روسپیھا و جوانان خوبروي جزو آن بود و 

سرخوشانھ بھ ھمراه داشت كھ نسبت بھ تمام اخالقیات تردید میكرد، و متضمن نوعي شكاكیت غیر 
چطور جوانان یھودي میتوانستند در . روستایي بود كھ تمام اعتقادات مابعدطبیعي را زیر و زبر میكرد

ت كنند جوانان زیرك ھا، دعوت بھ لذاید، و این آزادي از محدودیتھاي جانفزا مقاوم مقابل این وسوسھ
یھودي شروع كردند كھ ربنھا را بھ عنوان مال اندوز مسخره كنند، و پیروان آنھا را احمقاني بدانند كھ 

یھودیان ثروتمند نیز تحت نفوذ قرار . بدون چشیدن طعم خوشي و تجمل و لذایذ زندگي پیر میشوند
یھودیاني كھ در یونان منصبي . ھا شوند میگرفتند، زیرا استطاعت مالي آن را داشتند كھ تسلیم وسوسھ

رسمي داشتند سیاست را در این میدیدند كھ بھ زبان یوناني تكلم كرده، بھ راه و رسم یوناني زندگي 
  . كنند، و حتي از خدایان آنھا تجلیل نمایند

و  یكي تعقیب: در مقابل این ھجوم نیرومند بھ فرھنگ و احساسات یھود، سھ نیروي مدافع وجود داشت
كھ یھودیان آن را )) قانوني((آزار آنتیوخوس چھارم، دیگري حمایت روم، و سومي قدرت و حیثیت 

ھمچنانكھ بدن در مقابل مرض شبكھاي دفاعي تشكیل میدھد، آنھایي كھ در . خدایي و آسماني میدانستند
این . اندندمیخو) مومنین(میان یھودیان تعصب مذھبي بیشتري داشتند متشكل شده، خود را حسیدیم 

اما ; )م ق 300حدود (گروه، با این پیمان كھ از نوشیدن شراب تا مدت معیني پرھیز كنند بھ وجود آمد 
بعد، بنا بر مقتضیات رواني ناشي از جنگ، در پیرایشگري راه افراط پیمودند و از كلیھ لذات بدني و 

یونانیھا با . دانستند، پرھیز میكردندجسماني، كھ آنھا را با تسلیم شدن بھ شیطان و یونانیھا برابر می
اعجاب بھ آنھا مینگریستند و آنھا را با مرتاضان ھند، كھ ھنگام لشكركشي اسكندر در ھندوستان دیده 
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حتي یھودیان معمولي، حسیدیم را تقبیح میكردند و راه معتدلتري از آن . بودند، برابر میدانستند
كرد تا تمدن [ مشھور] = چھارم ملقب بھ اپیفانس اگر بھ خاطر كوششي كھ آنتیوخوس . میجستند

یوناني را بھ زور شمشیر بھ یھودیت تحمیل كند نبود، شاید مصالحھاي بین دو روش زندگي انجام 
  . گرفتھ بود

  . ، آنتیوخوس سوم بطلمیوس پنجم را شكست داد و یھودا را جزو امپراطوري سلوكیھ كرد198در سال 

ھ ستوه آمده بودند، از آنتیوخوس پشتیباني كرده، تصرف اورشلیم را بھ یھودیان، كھ از یوغ مصري ب
لیكن جانشین او، آنتیوخوس چھارم، كھ لشكركشیھاي . دست او بھ عنوان آزادي خود استقبال كردند

الجرم فرمان داد . بزرگي را طرح میریخت و محتاج پول بود، بھ یھودا بھ نظر منبع درآمد مینگریست
علي رغم . سوم محصول غالت و یك دوم محصول میوه خود را بھ عنوان مالیات بدھندكھ یھودیان یك 

آنكھ معموال ربن اعظم یھود منصبي ارثي بود، شخص چاپلوسي بھ نام یاسون را بھ این سمت منصوب 
این شخص، كھ نماینده گروھي بود كھ اعضاي آن طرفدار یوناني كردن یھودا بودند، اجازه . كرد

آنتیوخوس با خوشحالي پذیرفت، زیرا از . تشكیل موسسات یوناني در یھودا بپردازد خواست كھ بھ
گوناگوني و مقاومت آیینھاي شرقي در آسیاي یونان بھ عذاب آمده بود و اندیشھ متحد كردن 

چون یاسون در اجراي . امپراطوري چند زبانھ خود را تحت یك قانون و یك مذھب در سر میپروراند
ھاي بزرگتر و رشوه بیشتري  كافي نشان نداد، آنتیوخوس او را با منالئوس، كھ وعدهاین امر عجلھ 

در مدت حكومت او، یھوه با زئوس یكي شد، كشتیھاي معابد براي تھیھ پول بھ . میداد، تعویض كرد
ورزشگاھي ; فروش رفت، و حتي در پارھاي از اجتماعات كلیمي براي خدایان یوناني قرباني كردند

. لیم باز شد و جوانان یھودي، و حتي خاخامھا، برھنھ در بازیھاي ورزشي شركت میكردنددر اورش
بعضي جوانان یھودي، در شور و شوق ھلنیسم، تن بھ اعمال جراحي میدادند تا كمبودھاي جسماني 

   .كنندخود را كھ ممكن بود نژادشان را فاش بنماید جبران 

یھودیان، كھ از این جریانات تكان خورده بودند و احساس میكردند كھ موجودیت مذھبشان بھ مخاطره 
چون پوپیلیوس، آنتیوخوس چھارم را از . افتاده، اكثر بھ طرف حسیدیم متمایل شده، بھ آنھا گرویدند

یھودیان از شادي سر از پا . كھ آنتیوخوس كشتھ شده است مصر بیرون كرد، بھ اورشلیم خبر رسید
نشناختھ، بھ ماموران او حملھ برده و اخراجشان كردند، رھبران طرفدار یونان را كشتند، و معبد خود 

آنتیوخوس، كھ نمرده بلكھ مورد خفت قرار گرفتھ بود، بي پول و . را از كراھت شیطاني پاك كردند
ر لشكركشي او بھ مصر خرابكاري كرده بودند و توطئھ میكردند كھ یھودا را معتقد بھ اینكھ یھودیان د

بھ بطالسھ ملحق گردانند، بھ اورشلیم تاخت، ھزاران نفر زن و مرد یھودي را كشت، بھ معبد آنھا 
بیحرمتي نمود و آن را غارت كرد، قربانگاه طالي آن را ربوده و ثروت و گنجھاي آن را ضبط نمود، 

دوباره بھ كار گماشت، و فرمان دوباره بھ زئوس ھدیھ كنند، بھ جاي محراب قدیمي منالئوس را 
را ممنوع  سبتاجراي . محرابي تازه بسازند، و قربانیھاي معمولي را متروك و تنھا خوك قرباني كنند

در سراسر یھودا، مذھب قدیم و آیینھاي آن ممنوع شد،و . كردن را جرم بزرگي اعالم نمودكرد و ختنھ 
ھر یھودي كھ از خوردن گوشت خوك ابا میكرد یا كتاب . مراسم یوناني با زور شمشیر تحمیل گردید

بھ . مقدس ھمراه داشت زنداني یا كشتھ میشد، و ھر جا كتاب آسماني پیدا میشد آن را میسوزانیدند
دستور او شھر اورشلیم را آتش زدند، دیوارھایش را خراب كردند، و سكنھ یھودیش را بھ بردگي 

مردم خارجي را در آنجا سكونت داد و بر كوه صھیون قلعھ جدیدي ساخت، و پادگاني از . فروختند
كھ  آنتیوخوس ظاھرا گاھي در فكر آن بود. سربازان خود در آنجا گذارد تا بھ نام شاه حكومت كنند

  . خود را خدا اعالم كند و از مردم بخواھد كھ او را پرستش و نیایش كنند
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ھمیشھ در ھر اجتماعي اقلیتي ھستند كھ ذاتا . افراط در زجر و آزار یھودیان روز بھ روز بیشتر میشد
ماموران . این كار نوعي رھایي از قیود تمدن است; از آزاد بودن در آزار مردم لذت میبرند

كھ بھ ھر گونھ تظاھر یھودیت در اورشلیم خاتمھ داده بودند، مانند آتشي كھ زبانھ میكشد بھ  آنتیوخوس،
ھر جا میرسیدند مردم را وا میداشتند كھ بین مرگ و پرستش ; دھات و شھرھاي كوچك حملھ بردند

دارس ھا و م تمام كنیسھ. آیین یوناني، كھ شامل خوردن گوشت خوك قرباني بود، یكي را انتخاب كنند
آنھایي كھ از كار كردن در روز شنبھ ابا میكردند، بھ عنوان یاغي، تحت تعقیب قرار . یھودي بستھ شد

یھودیان را وا میداشتند كھ مانند یونانیھا تاج گل پیچك بر سر بگذارند، در مراسم مذھبي . میگرفتند
یھودیان، بھ مقتضیات  بسیاري از. شركت كنند، و بھ احترام دیونوسوس آوازھاي گوشخراش بخوانند

ھا فرار كردند، با زحمت  عده زیادي بھ غارھا و كوه. روز عمل كردند و منتظر شدند تا طوفان بگذرد
افراد فرقھ حسیدیم بین . چیزي از زمین بھ دست آوردند، و مصممانھ بھ اجراي آیین یھود ادامھ دادند

قسمتي از سربازان شاھي بھ . ت میكردندآنھا رفت و آمد میكردند و ایشان را بھ صبر و شجاعت دعو
غاري كھ ھزاران نفر یھودي از زن و مرد و كودك در آن میزیستند رسیدند و فرمان دادند كھ ھمگي 

یھودیان اطاعت نكردند، چون شنبھ بود، حاضر نشدند كھ كار كنند و سنگھایي را . از غار بیرون شوند
عدھاي را كشتند، و . سربازان با شمشیر حملھ كردند; كھ ممكن بود در غار را سد كنند حركت دھند

زنھایي كھ پسرانشان را ختنھ كرده بودند با نوازدانشان از دیوار شھر حلق . بقیھ را در دود خفھ كردند
یونانیھا از قدرت این آیین قدیمي بھ حیرت درآمدند، زیرا شھیدان این معركھ دھان بھ دھان . آویز شدند

بدین ترتیب، نخستین نمونھ شھادت بھ مسیحیت . اول و دوم مكابیان را پر كردگشت و كتابھایي چون 
یھودیت، كھ نزدیك بھ تحلیل رفتن بود، در روح اجتماعي و مذھبي مردم توسعھ یافت و . عرضھ شد

  . حالت انزواي دفاعي بھ خود گرفت

بود از خانواده حشمونایي در میان یھودیاني كھ در آن روزھا از اورشلیم فرار كردند، متاتیاس نامي 
چون آپلس كھ مامور . از قبیلھ ھارون و پنج پسرش یوحنان، شمعون، یھودا، الیعازر، و یوناتان

آنتیوخوس بود بھ مودن كھ این شش نفر مخفي شده بودند آمد، مردم را جمع كرد و از آنھا خواست كھ 
كھنسال با پسرانش قد برافراشت و  متاتیاس. را مردود شمرده، براي زئوس قرباني كنند)) قانون((

حتي اگر تمام مردم در این كشور فرمان جدایي از آیین خود را اطاعت كنند، من و پسرانم بھ : ((گفت
ھمینكھ یكي از یھودیھا جلو رفت تا قرباني مورد نظر را .)) اجدادي خود وفادار خواھیم ماند< عھد>

ھر : ((سپس بھ مردم گفت. ینده شاه را نیز بھ قتل رساندبھ معبد تقدیم كند، متاتیاس او را كشت و نما
عده زیادي از .)) خود دفاع كند بھ دنبال من بیاید< عھد>كس طرفدار قانون است و میخواھد از 

ھاي ابراھیم روانھ گشتند، و در آنجا دستھ كوچكي از  دھقانان بھ دنبال او و پسرانش بھ سوي كوه
  . م كھ ھنوز زنده بودند بھ آنھا پیوستندیاغیھاي جوان و طرفداران حسیدی

را بھ رھبري گروه منصوب كرده بود،  مكابيچندي بعد متاتیاس، در حالي كھ پسرش یھوداي 
قبل از ھر جنگي، . زد ھمھ بودیھودا جنگجویي بود كھ شجاعتش مانند پرھیزكاریش زبان. درگذشت

در ((این ارتش كوچك )). چون شیر خشمناك میجنگید((مانند مومنین دعا میكرد، لیكن در میدان نبرد 
سربازان آن گاه بھ گاه بھ سر مردم .)) ھا مانند حیوانات میزیست و از ریشھ گیاھان تغذیھ میكرد كوه

ھر ((محرابھاي كافران را فرو میریختند، و  دھكدھاي میریختند، از دین برگشتگان را میكشتند،
چون این اخبار بھ گوش آنتیوخوس .)) كودكي را مییافتند كھ ختنھ نشده بود شجاعانھ ختنھ میكردند

یھودا با لشكریان او در . رسید، ارتشي از یونانیھاي سوریھ براي در ھم شكستن نیروي مكابیان فرستاد
وناني از سربازان تعلیمات دیده مزدور متشكل شده و ھمگي دره عمواس مصاف داد، و گرچھ ارتش ی

). 166(كامال مسلح بودند و پیروان یھودا اسلحھ درستي نداشتند، یھودیھا پیروزي كامل یافتند 
آنتیوخوس قواي بزرگتري فرستاد كھ سردار آن چندان بھ پیروزي خود اطمینان داشت كھ سوداگران 
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یھودیان را كھ اسیر شده فرض میكرد بخرند، و حتي بر دیوارھاي برده فروش را ھمراه خود برد تا 
یھودا این ارتش را ھم در میتسپا چنان شكستي داد كھ اورشلیم بدون . شھر نرخ آنھا را اعالن كرد

را از بین برد، )) معبد((ھاي كفار را خراب كرد، تزیینات  وي تمام قربانگاه. مقاومت بھ دستش افتاد
   ).164( .ن متعصبي كھ برمیگشتند برقرار ساختآن را پاك یھودیا

چون لوسیاس نایب السلطنھ با ارتش جدیدي براي تسخیر پایتخت حركت كرد، خبر رسید و این بار 
لوسیاس، كھ میخواست در سایر جاھا آزادي عمل داشتھ ). 163(بدرستي كھ آنتیوخوس مرده است 

ھ فرق. باشد، بھ یھودیان پیشنھاد كرد كھ حاضر است، بھ شرط خلع سالح، بھ آنھا آزادي مذھبي بدھد
یھودا اعالم كرد كھ اگر مملكت یھودا میخواھد از كشت و . حسیدیم پذیرفت، لیكن مكابیان نپذیرفتند

طرفداران وي، كھ از رسیدن . كشتار بعدي در امان باشد، باید آزادي سیاسي و مذھبي توام داشتھ باشد
م بلكھ در شھرھاي بھ قدرت مست شده بودند، بنوبت بھ كشت و كشتار یونانیھا، نھ تنھا در اورشلی

، یھودا نیكانور را در آداسا شكست داد و، با جلب اتحاد روم، موجب 161در سال . سرحدي، پرداختند
. تقویت قدرت خود شد، لیكن در ھمان سال در جنگي كھ شرایط سختي براي او داشت بھ قتل رسید

تنھا بازمانده ). 143(ل رسید برادرش یوناتان جنگ را شجاعانھ ادامھ داد، لیكن او نیز در عكا بھ قت
طبق ). 142(برادران، شمعون، بھ كمك روم موفق شد استقالل یھودا را بھ دمتریوس دوم بقبوالند 

فرمان عمومي، شمعون بھ سمت ربن اعظم و سردار كل منصوب شد و، چون این سمتھا در 
او را شروع عصر  اولین سال سلطنت. خانوادھاش موروثي گردید، وي موسس سلسلھ حشمونایي شد

  . جدیدي دانستند و با ضرب سكھاي احیاي قھرماني كشور یھود را اعالم كردند
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 فصل بیست و پنجم

  

  مصر و مغرب زمین

I  -  نام پادشاھان  

  . كوچكترین، ولي غنیترین، سھم االرث اسكندر بھ تواناترین و با فراستترین سردار او واگذار گردید

بطلمیوس، پسر الگوس، از روي وفاداري خاص خودش و شاید براي اینكھ بھ آن وسیلھ قدرت و 
حكومت خود را اثبات كند جسد پادشاه متوفي را با خود بھ ممفیس آورد و در آنجا با تابوتي طالیي دفن 

. نیز طائیس، معشوقھ اسكندر، را ھمراه آورد و با وي عروسي نمود و از او صاحب دو پسر شد .كرد
در حالي . بطلمیوس سربازي بود ساده و گستاخ كھ احساساتي شدید و در عین حال مغزي متفكر داشت

میوس كھ سایر وارثین اسكندر نیمي از عمرشان را در اندیشھ سلطنت بیمدعا صرف جنگ كردند، بطل
خویشتن را وقف تقویت موقعیت خود در كشوري بیگانھ و توسعھ كشاورزي، تجارت، و صنعت 

نیروي دریایي نیرومندي براي مصر ساخت و این كشور را ھمان قدر در مقابل حمالت . مصر نمود
ضمنا از رودس . دریایي مصون ساخت كھ طبیعت در خشكي آن را تقریبا غیر قابل تسخیر نموده بود

]= ھا پشتیباني كامل نمود تا استقالل خود را از مقدونیھ حفظ كنند، و بدین ترتیب لقب سوتر  تحادیھو ا
او، فقط ھنگامي كھ پس از ھجده سال كار و مشقت اوضاع سیاسي و اقتصادي . یافت[ نجات دھنده

ن مصر تسلط بھ دست او و جانشینش، یونانیا). م ق 305(كشور را ثبات بخشید، خویشتن را شاه نامید 
خود را بر كورنھ، كرت، سیكالد، قبرس، سوریھ، فلسطین، فنیقیھ، ساموس، لسبوس، ساموتراس، و 

در پیري و فراغت، تفسیرھایي از لشكركشیھاي خود نوشت كھ بھ نحو . ھلسپونتوس برقرار كردند
رد، پسر كتابخانھ و موزھاي ساخت كھ موجب سلطنت ندا 290شگفت آوري حقیقي بودند، و در سال 

دومش بطلمیوس فیالدلفوس را بھ شاھي برگزید، حكومت را بھ وي داد، و در دربار او چون یكي از 
  . دو سال بعد درگذشت. اتباعش جایي براي خود برگزید

بطلمیوس اول، در . تا آن وقت، دلتا و دره حاصلخیز نیل ثروت بیكراني بھ خزانھ شاھي ریختھ بود
ھ ناھاري بھ دوستان خود بدھد، مجبور شده بود ظروف نقره و فرشھاي آنھا اوایل كار خود، براي اینك

بطلمیوس دوم، در ضیافتي كھ بھ مناسبت تاجگذاري خود داد، دو میلیون و پانصد ھزار ; را عاریھ كند
  . دالر خرج كرد

دي بود وي مر. فرعون جوان، از پیروان فلسفھ لذتطلبي، مصمم بود كھ از زندگي حداكثر لذت را ببرد
شكمخواره كھ ھر لحظھ با زني میگذراند و زن خود را طرد كرد و باالخره با خواھرش آرسینوئھ 

ملكھ جدید بر امپراطوري شوھر حكومت میكرد و جنگھایش را اداره مینمود، در حالي . ازدواج نمود
ھمانان بھ تبعیت از پدرش، م. كھ بطلمیوس دوم بر آشپزان و دانشمندان درباري سلطنت میكرد

نامداري از جملھ شاعران، بزرگان، دانشمندان، منقدان، عالمان، فیلسوفان، و ھنرمندان زیادي بھ 
در مدت سلطنت طوالني او، . مصر دعوت كرد و پایتختش را با معماري بھ سبك یونان زینت داد

یگر تكرار اسكندریھ پایتخت ادبي و علمي مدیترانھ شد و ادبیات اسكندریھ چنان نضجي یافت كھ د
نقرس و نگرانیھایش با افزایش ثروت و ; با این وجود، فیالدلفوس در پیري خوشبخت نبود. نگردید
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روزي كنار پنجره كاخش ایستاده بود و بھ بیرون مینگریست، فقیري را دید كھ . قدرتش افزون گردید
: و غبطھ خورد و گفتمتاثر شد و بھ حال ا; ھاي بندر زیر آفتاب دراز كشیده است براحتي روي ماسھ

بیقرار از ترس مرگ، بھ دنبال اكسیر جادویي حیات !)) افسوس كھ من از جملھ اینان متولد نشدم((
  . ابدي، دست بھ دامن دانش كاھنان مصري بود

بطلمیوس موزه و كتابخانھ اسكندریھ را بھ درجھاي توسعھ داد و پول صرفشان كرد كھ بعدھا او را 
ده . ، دمتریوس فالرومي، كھ از آتن تبعید شده بود، در مصر سكونت گزید307ر د. موسس آنھا نامیدند

شاید ھمو بود كھ بھ بطلمیوس سوتر پیشنھاد كرد كھ با . سال بعد او را در دربار بطلمیوس اول مییابیم
ھاي آتن رقابت كند، پایتخت را مشھور و خاندان  تاسیس یك موزه، یا خانھ علم و ھنر كھ با دانشگاه

  . سلطنتي را سرافراز سازد

دمتریوس، كھ گویا از كوشش ارسطو در گرد آوردن و طبقھ بندي كتابھا و معلومات بشري و حیوانات 
و گیاھان و نوع حكومتھا الھام گرفتھ بود، توصیھ كرد تعدادي بنا بسازند كھ نھ تنھا جاي مقدار زیادي 

د عمر خود را وقف تحقیق كنند در خود جاي كتاب داشتھ باشد، بلكھ دانشمنداني را كھ حاضر باشن
پول الزم تھیھ شد، و بتدریج دانشگاه جدیدي ; این نقشھ جلب نظر بطلمیوس اول و دوم را كرد. دھند

در این دانشگاه اطاق بزرگي كھ دانشپژوھان در آنجا غذا . نزدیك كاخھاي سلطنتي بھ وجود آمد
مدیر موسسھ . انھ، و كتابخانھ بزرگي قرار داشتمیخوردند، اطاق درس، حیاط، رواق، باغ، رصد خ

جملگي این مردان یوناني بودند . در حقیقت یك روحاني بود، زیرا نویسندگان، ریاضیدانان، و پزشكان
وظیفھ آنان تدریس نبود بلكھ این بود كھ تحقیق، مطالعھ، و . و ھمھ از خزانھ سلطنتي حقوق میگرفتند

اگردان زیاد شد، اعضاي موزه موظف شدند كھ تدریس نیز بنمایند، بعدھا چون تعداد ش. تجربھ كنند
تا آنجا كھ ما میدانیم، این . ولي موسسھ تا بھ آخر یك مركز مطالعات عالي، و نھ یك دانشگاه، باقي ماند

تاسیس آن خدمت . اولین موسسھاي بود كھ دولتھا براي پیشرفت علم و ادبیات تاسیس كرده بودند
  . اندان بطالسھ و شھر اسكندریھ بھ تاریخ تمدن نمودھاندممتازي است كھ خ

  . بدرود زندگي گفت 246بطلمیوس فیالدلفوس، پس از یك سلطنت دراز و توام با بركت، درسال 

، تحوطمس سوم دیگري بود كھ قصد فتح خاور [نیكوكار] = بطلمیوس سوم، ملقب بھ ائوئرگتس 
ا ھند پیش رفت، و چنان صدمھاي بھ تشكیالت ساردیس و بابل را گرفت، ت. نزدیك را داشت

در اینجا بھ دنبال گزارش جنگھاي او . امپراطوري سلوكیھا زد كھ با یك ضربھ روم از پا در آمدند
نخواھیم رفت، زیرا اگرچھ در جزئیات ھر سعي و كوششي جذبھ و ھیجان خاصي نھفتھ است، در علل 

ره چنین تاریخي، پرداختن بھ تغییرات و انقالباتي است بحث دربا. و نتایج آنھا ابدیت مالل آوري ھست
كھ در صحنھ قدرت پیش میآید و مآال كار بي ارزشي است، زیرا در این میدان پیروزیھا و شكستھا 

ھمسر جوان او بھ نام برنیكھ، در . یكدیگر را باطل كرده، حاصل آنھا جز صفر پر طنیني بیش نیست
شاعران این حكایت ; لقھاي از گیسوي خود را بھ خدایان اھدا كردسپاسگزاري از موفقیتھاي شوھر، ح

را مشھور ساختند، و منجمان با نامگذاري یكي از افالك بھ نام ذوائب برنیكھ تحسین و تمجید از او را 
  . بھ آسمانھا بردند

حات ، چنان عشقي بھ پدر داشت كھ جنگھا و فتو[پدر دوست] = بطلمیوس چھارم، ملقب بھ فیلوپاتور 
با سربازان بومي انجام شد، كھ ) 217(لیكن پیروزي او بر آنتیوخوس سوم در رافیا . او را تقلید كرد

از آن بھ بعد، سربازان مصري كھ مسلح شده، و بھ . اولین استفاده بطالسھ از سربازان مصري بود
فیلوپاتور . دندنیروي خود واقف شده بودند، بھ در ھم شكستن تسلط یونانیھا بر دره نیل آغاز كر

خویشتن را بھ عیش و عشرت تسلیم كرد، بیشتر اوقات خود را در كشتي بزرگ تفریحي خود 
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میگذراند، مستي و شرب را بھ مصر برد، و تقریبا بھ خودش مشتبھ ساخت كھ از اخالف دیونوسوس 
آشوبي در . ، ھمسرش بھ دست رفیقھ او كشتھ شد و چندي بعد خودش نیز درگذشت205در سال . است

كھ متعاقبا روي داد، كم مانده بود كھ فیلیپ پنجم مقدوني و آنتیوخوس سوم سلوكي مصر را شقھ كرده 
ولي روم كھ با بطلمیوس دوم قرارداد دوستي بستھ بود، وارد میدان شد، فیلیپ را شكست داد، ; ببلعند

  ). 205. (آنتیوخوس را فراري داد، و مصر را تحت الحمایھ روم ساخت

II -  سوسیالیسم در حكومت بطالسھ  

رویھمرفتھ جالبترین جنبھ حكومت بطالسھ در مصر تجربھاي است كھ این خاندان در زمینھ 
فرعون كھ ھم ; مالكیت پادشاھان بر اراضي مدتھا رسم مقدسي در مصر بود. سوسیالیسم دولتي كردند

ح برده نبود، ولي حق نداشت فال. خدا و ھم پادشاه بود حقوق كامل نسبت بھ زمین و محصول آن داشت
بطالسھ . بدون اجازه دولت زمین را ترك كند و ملزم بود كھ قسمت بیشتر محصول را بھ دولت بپردازد

این نظام را پذیرفتند، و با ضبط زمینھاي وسیعي كھ تحت سلطنت خاندانھاي قبلي متعلق بھ نجبا و 
الري وسیعي از مباشران دولتي، بھ پشتیباني دستگاه دیوانسا. كاھنان مصري بود، آن را توسعھ دادند

این مامورین تقریبا بھ كلیھ . مستحفظان مسلح، تمام مصر را مانند ملك وسیعي اداره میكردند
دولت ھر لحظھ میتوانست زارع . كشاورزان دستور میدادند كھ بر چھ زمیني چھ محصولي كشت كنند

خرمن . ار، و بناي جاده و كانال بھ بیگاري ببردو حیواناتش را براي استخراج معادن، ساختمان، شك
را با مقیاسھاي دولتي اندازه میگرفتند، كاتبان ثبت میكردند، در محلي كھ دولت تعیین میكرد 

در این وضع . میكوبیدند، و بھ وسیلھ كارواني از فالحین باركش بھ انبارھاي غلھ سلطان حمل میكردند
ورز اجازه میدادند كھ مالك خانھ و باغ خودش باشد، شھرھا بھ بطالسھ بھ كشا: استثناھایي نیز بود

دست مالكیت خصوصي بود، و سربازاني كھ، بھ پاداش خدمت، صاحب زمین میشدند حق داشتند آن 
لیكن این نوع اجاره دادن حدودي داشت، مثال تنھا بھ كسي میشد زمین را اجاره داد كھ . را اجاره دھند

از آن گذشتھ، حق توارث در كار نبود و پادشاه . تون، و میوه اختصاص دھدآن را فقط بھ كشت مو، زی
چون نیروي انساني و مھارت یوناني بود كھ وضع . ھر وقت میخواست میتوانست مالكیت را لغو كند

را بھبود میبخشید، تقاضاي انتقال زمین از پدر بھ پسر از راه توارث دامنھ )) اشتراكي((این زمینھاي 
قرن دوم عمال این حق داده شد، ولي البتھ عمل ھنوز قانوني نبود، فقط در قرن آخر قبل از در . گرفت

میالد بود كھ قانون ھم آن را رسما شناخت، و تحول عادي مالكیت عمومي بھ مالكیت خصوصي انجام 
  . یافت

قع در وا. بدون شك شرایط كشت در مصر طوري بود كھ این نظام سوسیالیستي را بھ وجود آورد
براي كشاورزي در این سرزمین، ھمكاري و وحدت عمل بیشتري در فضا و مكان الزم بود، و 

مقدار و كیفیت محصول بستگي بھ . مالكیت خصوصي قادر نبود چنین شرایطي را بھ وجود بیاورد
طبعا ; مقدار آبي داشت كھ سیل میآورد و سرعت و دقتي كھ در آبیاري و زھكشي زمین مبذول میشد

مھندسان یوناني كھ در خدمت دولت بودند فرایندھاي سنتي را . ن امور نظارت دولت الزم میبوددر ای
چرخ چاه قدیمي متروك شد، و بھ جاي . بھبود بخشیده، زراعت علمي و عمقي بیشتري معمول ساختند

خري آن چرخ جدیدي بھ كار افتاد كھ آب میرسیدند، پر میشدند، باال میآمدند، و آب خود را در است
بود كھ آب را با چنان سرعتي باال  كتسیبیوساز این ھم بھتر پیچ ارشمیدس و تلمبھ . خالي میكردند

دولت،  تمركز اداره امور اقتصادي كشور در دست. میكشید كھ تا قبل از حكومت بطالسھ سابقھ نداشت
ھا، تاسیسات آبیاري،  و نھاد كار اجباري، اقدامات عامالمنفعھ بزرگي را، از قبیل ایجاد سیل گیرھا، راه

و ھم بدین ترتیب بود كھ راه براي شاھكارھاي مھندسي در روم ; و ساختن بناھاي مختلف ممكن ساخت
ھ زمین حاصلخیز وسیعي بھ بطلمیوس دوم دریاچھ موریس را خشك كرده، بستر آن را تبدیل ب. باز شد
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، كانال سوئز را، كھ نیل را از نزدیك ھلیوپولیس بھ 285در سال . منظور توزیع بین سربازان نمود
  . دریاي سرخ وصل میكند، تجدید بنا كرد

فرعون مصر، نخو، و داریوش اول آن را دوباره ساختھ بودند، ولي ھر دوبار شنھاي متحرك 
  . ك قرن بعد دوباره مسدود شدچنانكھ ی; مسدودش ساختھ بود

دولت نھ تنھا مالك معادن بود، بلكھ یا خودش آنھا را . صنعت نیز تحت شرایط مشابھي اداره میشد
بطالسھ ذخایر طالي گرانبھایي در نوبھ كشف كردند، و سكھ . استخراج میكرد یا كانھ را ضبط مینمود

یشان بود، و انحصار روغن گیاھي و حیواني معادن مس قبرس و سینا متعلق بھ ا. طالي ثابتي داشتند
ھاي روغني اختصاص مییافت تعیین میكرد،  دولت مقدار زمیني را كھ ھر سال بھ كشت دانھ. را داشتند

ھایي كھ با نیروي بردگان میچرخیدند روغن كشي  محصول را بھ نرخ خودش میخرید، در كارخانھ
فروشندگان جز میفروخت، و با تعیین مالیاتھاي مینمود، آن را بھ نرخي كھ خود تعیین میكرد بھ 

ظاھرا . عایدي دولت بین ھفتاد تا سیصد درصد بود. گمركي گزاف رقابت خارجي را بي اثر میساخت
كھ (، ادویھ خوشبو )كھ بھ جاي صابون مصرف میشد(دولت در معادن نمك، كربنات دوسود 

چند كارخانھ . یز ترتیبات مشابھي داشتھاي نساجي ن ، و كارخانھ)كاغذ(، پاپیروس )میسوزاندند
صنایع . نساجي خصوصي ھم دایر بود، ولي مالكان مجبور بودند محصول خود را بھ دولت بفروشند

كوچك در دست مالكان خصوصي باقي ماند، دولت فقط بھ آنھا پروانھ داده، بر كار آنھا نظارت 
آنھا بھ نفع خزانھ سلطنتي مالیات  میكرد، قسمت اعظم محصول را بھ قیمت ثابتي میخرید، و بر

صنایع دستي بھ دست اصنافي قدیمي بود كھ حرفھ شان موروثي بود، و اعضاي آنھا مجبور . میبست
صنایع پیشرفت خوبي كرده بود و كالسكھ، اثاث خانھ، . بھ سكونت در محل و حتي خانھ خود بودند

  . وسایل سفالي، و وسایل آرایش بھ وفور تولید میشد

اختراعات در ھیچ زماني، مگر . دریھ در شیشھ سازي و بافتن كتان تخصص و شھرت داشتاسكن
پیچ، چرخ، ماسوره، چرخ ضامن دار، و . بعدھا در امپراطوري روم، بھ حد مصر بطالسھ نرسیده بود

قرقره ھمگي بھ معرض عوامل مختلف قرار میدادند كھ پس از بیرون آوردن از یك رنگ رنگھاي 
ھا میگرداندند، زیرا دستمزد ناچیزشان  بھ طور كلي صنایع اسكندریھ را برده. پیدا میكرد ثابت مختلفي

  . بھ بطالسھ اجازه میداد كھ محصوالت آنان را در بازارھاي خارجي ارزانتر از سایرین بفروشد

تجار خرده فروش ھمھ نماینده دولت بودند و امتعھ . نظارت و تنظیم تجارت كال در دست دولت بود
بطلمیوس دوم شتر . ھاي آبي متعلق بھ دولت بود ھاي كاروانرو و راه تمام راه. دولتي را توزیع میكردند

ھا فقط  كار قافلھ; ھاي شتر از شمال بھ جنوب بساخت را بھ مصر برد و كاروانسراھایي براي قافلھ
رودخانھ نیل پر از . انجام ارتباطات دولتي بود كھ تقریبا شامل كلیھ ارتباطات بازرگاني كشور میشد

وسایل حمل و نقل باري و مسافري بود كھ تحت نظارت دولت ظاھرا بھ دست بازرگاني بخش 
  . خصوصي اداره میشد

بطالسھ، براي كشتیراني در دریاي مدیترانھ، بزرگترین ناوگان بازرگاني زمان را كھ تا حدود سیصد 
جھاني آن روز را بھ خود جلب میكرد و  انبارھاي اسكندریھ تجارت. تن بار میبرد تشكیل دادند

فانوس دریایي آن یكي از عجایب سبعھ بھ . باراندازھاي دو طرفھ آن موجب رشك سایر شھرھا بود
   .میرفتشمار 

قابل مالحظھاي داشتند كھ تا بازارھاي چیني در  ھاي مصري مازاد ھا، و كارگاه مزارع، كارخانھ
شرق، بازارھاي افریقاي مركزي در جنوب، و بازارھاي روسیھ و جزایر بریتانیایي در شمال مشتري 
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كاشفان مصري تا زنگبار و سومالیلند كشتیراني میكردند و داستانھایي از زندگي انسانھاي . داشت
ریقا میزیستند و از غذاھاي دریایي و شترمرغ و ھویج و غارنشین باستاني، كھ در سواحل شرقي اف

براي در ھم شكستن تسلط اعراب بر تجارت ھند . ریشھ گیاھان تغذیھ میكردند، بھ جھانیان نقل میكردند
در اثر تشویق عاقالنھ بطالسھ، . و خاورمیانھ، كشتیھاي مصري از نیل مستقیما بھ ھند میرفتند

  . متعھ خاورمیانھ براي بازارھاي مدیترانھ گردیداسكندریھ بندر مھم بارگیري ا

معاملھ جنسي، كھ یادگار دوره . نضج بازرگاني و صنعت را تسھیالت عالي بانكداري تسریع میكرد
ھاي شاھي بھ عنوان پشتوانھ بانكي بھ  كھن مصر بود، تا حدودي برقرار بود، و غلھ موجود در خزانھ

كاال، كھ  عالوه بر مبادلھ. كار میرفت، غلھ بھ جاي اینكھ عمال انجام شود روي كاغذ صورت میگرفت
بانكداري در انحصار دولت بود، . تا حدي تعدیل شده بود، اقتصاد پولي پیچیدھاي نیز در جریان بود

صورتحسابھا را با برات بھ بانكھا . ولي عملیات آن ممكن بود بھ موسسات خصوصي واگذار شود
بانك مركزي . اختندمیپرداختند و بانكھا پول را بھ تنزیل میدادند و حسابھاي خزانھ شاھي را میپرد

ھرگز در تاریخ مدون سابقھ ندارد كھ كشاورزي، . اسكندریھ در تمام شھرھاي مھم شعبھ داشت
  . صنعت، تجارت، و مالیھ چنین بسرعت توسعھ یافتھ، یك شكل و غني شده باشد

فرعون خدا در راس ھمھ . اربابان و آنھایي كھ از این نظام استفاده میبردند یونانیان آزاد پایتخت بودند
و [ نجات دھنده)) ] = سوتر((از نظر یونانیھاي ساكن مصر، بطلمیوس واقعا یك . شاه بود

بھ عالوه، امكانات ; در دستگاه اداري بھ آنھا ھزاران سمت داده بود; بود[ نیكوكار)) ]= ائوئرگتس((
بار ثروتمند خود اقتصادي بینھایت و تسھیالت بي نظیر معنوي براي آنھا فراھم ساختھ بود و در در

از آن گذشتھ، پادشاه مستبد . منبع و مركزي براي زندگي اجتماعي پر تجملي براي آنھا گردآورده بود
میراث فرھنگ مصري با قانون یوناني ممزوج شده، نظام قانونگذاري خاصي بھ وجود . مطلقي نبود

بھ آن را اصالح میكرد و بھ كار آورده بود كھ قوانین آتني را اقتباس كرده، جز در مورد آزادي، ھر جن
فرمانھاي شاه قدرت قانوني كامل داشت، ولي شھرھا نیز تا حد قابل مالحظھاي خودمختار . میبرد
مصري و یوناني و یھود ھر كدام تحت نظام قانوني خود میزیستند، قاضیان خود را انتخاب ; بودند

ھ در تورین بھ دست آمده، یكي از نوشتھاي ك. ھاي خود شكایت میبردند میكردند، و بھ دادگاه
در این دادخواست، مورد دعوا بدقت . ھاي اسكندریھ مطرح شده بود دادخواستھایي است كھ در دادگاه

تشریح شده، شواھد امر بدقت عرضھ گردیده، سوابق موضوع، خالصھ شده، و حكم نھایي در كمال 
ھاي اھالي اسكندریھ بھ دست  تنامھھاي دیگري نیز از وصی نوشتھ. بیطرفي قضایي صادر شده است

این است وصیتنامھ پیسیاس لوكیایي فرزند فالني كھ از : ((آمده كھ قدمت اشكال قانوني را نشان میدھد
حكومت بطالسھ در دنیاي ھلنیستي بھترین و مجھزترین تشكیالت را ...)) روي سالمتي و نیت كامل

و وضع شھري خود را از یونان گرفتھ، سپس  این حكومت وضع ملي خود را از مصر و ایران. داشت
كشور بھ استانھایي تقسیم شده بود كھ ھر یك را مامور انتصابي شاه . بھ امپراطوري روم انتقال داد

نظر اسكندر، كھ یوناني و شرقي و مصري در . تقریبا تمام این ماموران یوناني بودند. اداره میكرد
سودي نداشت بھ دست فراموشي سپرده شد و دره نیل عمال شرایط مساوي با ھم زندگي میكنند، چون 

مباشران یوناني اسلوب و مدیریت جدیدي در حیات اقتصادي مصر وارد . سرزمیني بود مغلوب شده
دولت . منتھي آنچھ میافزودند خودشان برمیداشتند; كرده، ثروت ملي ر ابسیار افزایش داده بودند

ھاي  یر نظارت داشت گذاشتھ بود، و با دیواري از تعرفھقیمتھاي گزافي بھ محصوالتي كھ خود ز
در نتیجھ، روغن زیتون كھ در دلوس بھ بیست و یك دراخما بھ . گمركي جلوي رقابت را میگرفت

دولت، در ھمھ جا، اجاره، مالیات، حق . فروش میرفت، در اسكندریھ پنجاه و دو دراخما قیمت داشت
كشاورز براي حق نگاھداري در مراتع عمومي بھ . میگرفت گمرك، باج، و حتي كار و جان مردم را

. باغداران یك ششم و در زمان بطلمیوس دوم نصف محصول خود را بھ دولت میدادند. دولت باج میداد
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بھ نمك، اسناد قانوني، و . ھمھ كس، جز سربازان و كشیشان و ماموران دولتي، مالیات سرانھ میدادند
مال االجاره ده درصد، از فروش ده درصد، و از ماھیگیري در آبھاي  از. ارث مالیات تعلق میگرفت

از مال التجارھاي كھ از دھي بھ شھر میرفت، یا در . مصر بیست و پنج درصد مالیات گرفتھ میشد
در تمام بنادر مصر بھ صادرات و واردات عوارض . سواحل نیل حركت میكرد عوارض اخذ میشد

اي حفظ نیروي دریایي، فانوس دریایي، خوش خلق نگھداشتن بر. گمركي سنگیني تعلق میگرفت
پزشكان و پلیس، و خریدن تاج زرین براي ھر یك از سالطین جدید نیز مالیات مخصوصي گرفتھ 

بھ منظور نگھداشتن حساب كلیھ . از ھیچ چیز كھ خزانھ دولت را پر كند دریغ نمیشد; میشد
اخذ مالیات، دولت دستھ دستھ منشي و حسابدار نگاه  محصوالت، درآمدھا، و مبادالت بازرگاني قابل

براي جمع آوري مالیات . میداشت، و نظام گستردھاي براي ثبت نام افراد و امالك بھ وجود آورده بود
از متخصصین استفاده میشد، بر عملیات اجرایي نظارت میشد، و دارایي افراد بھ عنوان ضمانت در 

كل درآمد بطالسھ، چھ جنسي و چھ نقدي، شاید بزرگترین . را بپردازند اختیار گرفتھ میشد تا مالیاتشان
  . درآمدي بود كھ دولتي از ھنگام سقوط امپراطوري ایران تا تشكیل امپراطوري روم گردآورده بود

III  -  اسكندریھ  

; مراكز استانھا و چند شھر دیگر نیز پررونق بودند. قسمت اعظم این ثروت بھ اسكندریھ میآمد
خیابانھایشان سنگفرش بود و روشنایي داشت، افراد تحت حمایت پلیس بودند، و آب بفراواني عرضھ 

قرن استرابون در . بودن بھ پاي اسكندریھ نمیرسید)) مدرن((ولي ھیچ یك از شھرھا از حیث . میشد
پلیني طول . اول میالدي شرح میدھد كھ شھر پنج كیلومتر طول و یك كیلومتر و نیم عرض داشت

دینوكراتس رودسي و سوستراتوس كنیدوسي طرح شھر را . دیوار آن را بیست و پنج كیلومتر میداند
ن بر مستطیلي ریختھ بودند كھ خیابان مركزي آن بھ عرض سي متر از شرق بھ غرب میرفت و خیابا

ھر دوي این خیابانھا، وشاید بعضي دیگر، در . عریض دیگري آن را از شمال بھ جنوب قطع میكرد
شب كامال روشن بودند، و در روز زیر سایھ ستونھاي سرپوشیدھاي، كھ كیلومترھا پشت ھم قرار 

قسمت جنوبي، راكوتیس، مصري : این دو شریان شھر را چھار قسمت میكردند. داشتند، خنك میشدند
قسمت جنوب شرقي، یا بروخئوم، شامل ; قسمت شمال شرقي محل سكونت یھودیان بود; نشین بود

، )آن زمان)) دزانوالیدھتل (((ھاي بطالسھ، مقبره اسكندر  قصرھاي سلطنتي، موزه، كتابخانھ، مقبره
یكي از پاركھا بھ طول دویست متر، و . خانھ، معابد اصلي یوناني، و تعداد زیادي پارك وسیع بودزراد

در مركز شھر، ادارات، انبارھاي دولتي، دادگستري، . دیگري داراي باغ وحش سلطننتي بود
ن ھا یك میدان ورزش، یك میدا در خارج از دروازه. ژیمنازیوم، و ھزاران مغازه و بازار قرار داشت

  . بنا شده بود) شھر مردگان(اسب سواري، یك آمفي تئاتر، و یك قبرستان وسیع بھ نام نكروپولیس 

سد یا پلي در بند ساختھ بودند كھ شھر . در امتداد ساحل محلھاي مخصوصي براي شاه و استراحت بود
این سد را،  .و بدین ترتیب، بندرگاھي دو طرفھ ایجاد كرده بودند; را بھ جزیره فاروس وصل میكرد

در پشت شھر دریاچھ مارئوتیس قرار داشت كھ . طول داشت، ھپتاستادیوم مینامیدند ستادیومچون ھفت 
در ھمینجا بود كھ بطالسھ قایقھاي تفریحي . ھا و مخرجھایي براي حمل و نقل رود نیل داشت بندرگاه

جمعیت اسكندریھ در دویست سال قبل از  .میكردندخود را نگاه میداشتند و اوقات فراغت را صرف 
بین چھارصد تا پانصد ھزار مقدوني، یوناني، : میالد، مانند شھرھاي بین المللي امروز، مختلط بود

رواج تجارت  .میزیستندمصري، یھودي، ایراني، آناطولیایي، سوریھاي، عرب، و سیاھپوست در آنجا 
باعث ازدیاد مردم كاسب پیشھ شد، و شھر بینالمللي اسكندریھ را پر از داد و قال تجار و كسبھاي كرد 

تاج سر ھمھ . كھ سعي میكردند داد و ستد را از دست ھم بربایند و تعصبي ھم در صداقت نداشتند
دونیھا و یونانیھا بودند كھ در چنان تجملي میزیستند كھ موجب حیرت سفیران رومي بود كھ در سال مق
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آتنایوس از خوراكیھا و مشروبھایي گفتگو میكندكھ بر میزھا و جھاز . بھ آن شھر رفتھ بودند 273
و ھمھ چیز اسكندریھ شھر آفرودیتھ است : ((ھاضمھ طبقھ اربابان سنگیني میكرد، و ھروداس مینویسد

ھاي عمومي، فیلسوفان، ظروف قیمتي،  از ثروت، ورزشگاه، ارتش بزرگ، آسمان صاف، نمایشگاه
جوانان خوبروي، خاندان سلطنتي خوب، آكادمي علوم، شراب عالي، و زنھاي خوشگل در آن یافت 

ضوع شاعران اسكندریھاي ارزش ادبي بكارت را كشف كردند، و داستانویسھایش آن را مو.)) میشود
دختر ((لیكن شھر بھ سخاوت زنھایش و تعداد . و انتھاي دردناك داستانھاي بسیاري نمودند

ھا در اسكندریھ متعلق بھ زنان  پولوبیوس شكوه میكند كھ بھترین خانھ. یش مشھور بود))ھا خوانده
با مردھا  زنھاي تمام طبقات آزادانھ در خیابانھا میگشتند، از دكانھا خرید میكردند، و. روسپي بود

ھا و خانمھاي دربار مقدوني، از  ملكھ. بعضي از آنھا در ادبیات و دانش شھرت یافتند. آمیزش داشتند
با این وصف ; آرسینوئھ ملكھ بطلمیوس دوم گرفتھ تا كلئوپاترا بیش از عشق بھ سیاست خدمت میكردند

در شعر و نثر، وادارند، و بھ آن قدر دلربایي داشتند كھ مردان را بھ دالوریھاي بیسابقھاي، الاقل 
  . اجتماع اسكندریھ وقار و نفوذ زنانھاي بخشیدند كھ در یونان باستان بیسابقھ بود

; م نیز مصر یھودینشین بود حتي در حدود قرن ھفتم ق. شاید یك پنجم جمعیت اسكندریھ یھودي بود
اسكندر مھاجرت . ودندبسیاري از بازرگانان یھودي در آغاز فتوحات ایران بھ خاك مصر آمده ب

یھودیان بھ اسكندریھ را تشویق كرد، و بھ قول یوسفوس بھ آنھا حقوق اقتصادي و سیاسي مساوي با 
  . یونانیان داد

بطلمیوس اول، پس از فتح اورشلیم، ھزاران اسیر یھودي را با خود بھ مصر برد، ولي جانشینش 
ان ثروتمند دعوت كرد كھ در اسكندریھ خانھ مجددا آنھا را آزاد كرد، ولي، در عین حال، از یھودی

تعداد زیادي از . در آغاز دوره مسیحي یك میلیون یھودي در مصر بودند. بسازند و تجارتخانھ باز كنند
این كوه انحصاري یھودیان نبود و آنھا آزاد بودند . آنھا در كوي یھودیان در پایتخت زندگي میكردند

. ئوم كھ خاص ماموران دولتي و خدمھ آنھا بود، زندگي كنندھر كجا كھ بخواھند، جز محلھ بروخ
، اونیاس 169در سال . یھودیان شوراي خویش را انتخاب كرده، آیین مذھبي خود را اجرا میكردند

سوم، ربن اعظم یھود، كنیسھ بزرگي در لئونتوپولیس، در حومھ اسكندریھ، ساخت، و بطلمیوس ششم 
از این . پولیس را براي نگھداري و مخارج آن معبد تخصیص دادكھ دوست شخصي او بود درآمد ھلیو

بدین دلیل یھودیان . ھا بھ عنوان مدرسھ، محل سخنراني، و جایگاه مراسم مذھبي استفاده میشد كنیسھ
از آنجایي كھ تعداد معدودي . میخواندند) محل شورا یا محل اجتماع(یوناني زبان آنھا را سوناگوگاي 

از دو یا سھ نسل زندگي كردن در آنجا ھنوز ھم زبان عبري میدانستند، ھنگام  از یھودیان مصر پس
از این مراسم اولین شكل مراسم . وعظ، خواندن تورات را با تفسیرھایي بھ یوناني ھمراه میكردند

  . بھ وجود آمد) قداس(مذھبي كاتولیكھا 

وره یك نھضت ضد یھود در اختالفات مذھبي و نژادي توام با رقابتھاي اقتصادي در آخر این د
ھم یونانیان و ھم مصریھا بھ وحدت كلیسا و حكومت عادت كرده بودند، و . اسكندریھ بھ وجود آورد

عالوه بر این، رقابت صنعتگر و كاسب یھودي . نسبت بھ استقالل فرھنگي یھودیان حسادت میورزیدند
ون روم اقدام بھ وارد كردن گندم چ; را احساس كرده، بھ نیرو، پشتكار، و مھارت او رشك میبردند

یونانیان كھ در مساعي خود  a.مصري كرد، كشتیھاي یھودیان بود كھ آن را از اسكندریھ حمل میكردند
بھ منظور ھلنیستي كردن یھودیان مغلوب موفق نشده بودند، از این میترسیدند كھ مبادا در آینده گرفتار 

بنابر این قانون پریكلس را زیر پا گذارده، . ولد باشداجتماعي شوند كھ اكثریت آن شرقي پر زاد و 
منتحو، تاریخنویس مصري، . شكایت میكردند كھ قانون یھود آنھا را از برون ضد یھود افزایش یافت

. موضوع اخراج یھودیھا از مصر را در قرنھا پیش بھ علت ابتال بھ بیماري جذام تجدید مطلع كرد
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زایش یافت تا اینكھ در قرن اول دوره مسیحي بھ خشونت نابود احساسات تحریكآمیز ھر دو طرف اف
  . كنندھاي گرایید

یھودیان با تمام قوا میكوشیدند تا آتش انزجار مردم را نسبت بھ كنارھگیري اجتماعي و موفقیتھاي خود 
انده گرچھ مذھب خود را حفظ كرده بودند، بھ یوناني گفتگو میكردند، ادبیات یوناني را خو. فرو نشانند

براي آشنا . بھ آن زبان مینوشتند، و كتابھاي مقدس و تاریخي خود را بھ آن زبان ترجمھ میكردند
ساختن یونانیان با رسوم مذھبي یھود، و بھ منظور فراھم ساختن امكان خوانده شدن متون مذھبي 

اال ھنگام توسط یھودیاني كھ عبري نمیدانستند، گروھي از دانشمندان یھودي اھل اسكندریھ، احتم
پادشاھان بطالسھ نیز با این امر موافق . سلطنت بطلمیوس دوم، تورات را بھ یوناني ترجمھ كردند

بودند، بھ امید آنكھ بستگي یھودیان مصر بھ اورشلیم نقصان یابد و جریان فرستادن پولھاي یھودیان 
كھ بطلمیوس فیالدلفوس، بنا ھایي موجود است كھ گفتگو از آن میكنند  افسانھ. مصر بھ فلسطین كند شود

، تعداد ھفتاد نفر دانشمند یھودي را دعوت كرده بود كھ از 250بھ توصیھ دمتریوس فالرومي، در سال 
آنھا را در اطاقي جداگانھ در جزیره شاه ھر كدام از . را ترجمھ كنند خمسھیھودا بھ مصر آمده اسفار 

فاروس منزل داد و تا آخر كار آنھا را جدا از ھم و بدون تماس با ھم نگاه داشت كھ ھر كدام نسخھاي 
در آخر كار، تمام ھفتاد نسخھ لغت بھ لغت با ھم مطابقت داشتند این . جداگانھ تھیھ كرده، تحویل بدھند

ھاي گرانقیمت طال پاداش داد، و  شاه ھمھ را با ھدیھ. میرسانیدامر الھام آسماني كتاب و مترجمان را 
در ھر حال جریان ترجمھ ھر  .شدمشھور )) ترجمھ ھفتاد تن((از اینجا نسخھ یوناني تورات بھ نام 

نج كتاب اول عھد قدیم در قرن سوم، و كتابھاي انبیاي آن در قرن دوم طور بوده باشد، ترجمھ یوناني پ
  . این ھمان كتاب مقدسي بود كھ فیلون و بولس حواري از آن استفاده كردند. ظاھر شده است

خارج از اسكندریھ، . جریان یوناني كردن بومیان مصر نیز مانند یھودیان بھ شكست كامل منتھي شد
بھتر بگوییم برھنھ بودن، و رسم زندگي باستاني خود را كامال حفظ كرده  مصریھا، مذھب، البسھ یا

  . بودند

یونانیھا خود را فاتح میدانستند نھ ھمردیف و ھمنوع، بنابراین ھرگز نكوشیدند كھ آن طرف دلتاي نیل 
 شھرھاي یوناني بھ پا كنند، ھرگز نكوشیدند زبان محلي را بیاموزند، و از طرف دیگر قوانین آنھا

بطلمیوس اول كوشید كھ با یكي كردن سراپیس و . ازدواج یوناني با مصري را بھ رسمیت نمیشناخت
بطالسھ بعدي خود را بھ عنوان خدا براي پرستش مشترك اتباع . زئوس، یوناني و مصري را متحد كند

ینھاي گوناگون خود معرفي كردند، ولي آن مصریاني كھ بھ دنبال منصب و مقام نبودند، بھ این آی
كاھنان مصري كھ ثروت وقدرت خود را از دست داده، براي معیشت . مصنوعي توجھي نمیكردند

. ھاي دولت بودند، صبورانھ در انتظار آن بودند كھ موج یوناني برطرف شود خود محتاج عطیھ
بود كھ اسكندریھ را فتح كرد، و مقدمات فلسفھ نوافالطوني و آیینھاي  رازوريسرانجام، نھ ھلنیسم كھ 

نوید دھندھاي را پایھ گذاشت كھ روح مردم اسكندریھ را در قرنھایي كھ نزدیك بھ پیدایش مسیحیت بود 
عدي و اوزیریس، مانند سراپیس، خداي مورد عالقھ مصریھاي دوران ب. بھ سوي خود جلب میكردند

ایسیس دوباره بین مردم بھ عنوان االھھ طبیعت و زنانگي و مادري . بسیاري از یونانیان مصري شد
چون مسیحیت پیدا شد، نھ روحانیان و نھ مردم اشكالي در تبدیل ایسیس بھ مریم و . محبوبیت یافت

  . سراپیس بھ مسیح ندیدند

IV  - شورش  
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در زمان . درسي كھ سوسیالیسم بطالسھ آموخت این بود كھ حتي دولت ھم ممكن است استثمارگر شود
سلطنت بطلمیوس اول و دوم وضع حكومت نسبتا خوب بود، تاسیسات مھندسي بزرگي بھ انجام رسید، 

وضع كشاورزي پیشرفت كرد، وضع بازار منظم شد، ناظران دولتي در اعمال عدالت و اجحاف تا 
دي اعتدال داشتند، و گرچھ مواد و انسان ھر دو مورد استثمار قرار میگرفتند، منافع حاصلھ بھ حدو

سھ عامل موجب شكست این . مقدار زیادي صرف توسعھ و زینت كشور و مخارج فرھنگي میگردید
بطالسھ جنگھاي بسیاري كردند و بھ نحو روزافزوني درآمد مردم را صرف ارتش و . آزمایش شد

پس از فیالدلفوس ناگھان خصلت پادشاھان رو بھ فساد گذارد، كارشان خوردن . جنگ نمودند بحریھ و
و نوشیدن و شھوتراني شد، و اداره دولت را بھ دست ناكساني سپردند كھ تا میتوانستند مردم فقیر را 

ھنوز  فكر اینكھ استثمار گران خارجي بودند ھرگز از خاطر مصریان و كاھنان آنھا، كھ. میدوشیدند
  . در اندیشھ خوان نعمتي بودند كھ قبل از تسلط ایرانیھا و یونانیھا برایشان گسترده بود، محو نشد

سھم فالح مصري از محصول . مفھوم سوسیالیسم بطالسھ اصوال تولید وسیع بود نھ توزیع دامنھدار
اند خانوادھاي تشكیل خویش فقط آن قدر بود كھ زنده بماند، نھ آن قدر كھ در كارش تشویق شود یا بتو

  . بدھد

نظام نظارت دقیق دولت در جزئیات امور، چون . نسل بعد از نسل این استثمار دولت افزوني یافت
سپس او را بھ ; دولت بھ دھقان تخم میداد كھ بكارد. نگاه بیرحمانھ پدري مستبد، غیر قابل تحمل گشت

  . زمین میبست تا موعد خرمن برسد

یك ارزن از محصول خود را بھ میل خویشتن مصرف كند تا اینكھ تمام  ھیچ كشاورزي حق نداشت
. فالح صبور است، ولي حتي او نیز زیر این فشار شروع بھ شكایت كرد. بدھیش را بھ دولت بپردازد

در قرن دوم، مقدار زیادي از زمینھاي حاصلخیز متروك مانده بود، زیرا ھیچ كشاورزي حاضر نبود 
; اجاره دھندگان امالك سلطنتي كسي را نمییافتند كھ زمینھاي ایشان را بدرود. در آن شرایط كار كند

نتیجھ این شد كھ صحرا دوباره و . ابتدا كوشیدند بلكھ خودشان كشاورزي كنند، ولي از عھده بر نیامدند
 در معادن طالي نوبھ غالمان در زیر فشار زنجیر و شالق و در شرایط فلج. بتدریج بر تمدن غالب شد

كننده با بدنھاي عریان كار میكردند، غذایشان ناچیز بود، ھزاران نفر از بي غذایي و خستگي از پا در 
مزد ) نھ سنت(كارگر عادي روزي یك اوبولوس . میآمدند، و تنھا واقعھ میمون در زندگیشان مرگ بود

  . ھر ده روز یك روز استراحت داشتند. میگرفت و كارگر فني دو یا سھ اوبولوس

اعتصاب بین معدنچیان، قایقرانان، كشتیبانان، دھقانان، : كایات افزون و اعتصابات مكرر میشدش
این اعتصابات كمتر بھ منظور ازدیاد . كارگران، كاسبان، و حتي ناظران دولتي و پلیس شیوع یافت

ارشي كھ در گز. دستمزد بود، زیرا رنجبران چنین امیدي را نداشتند، بلكھ فقط از خستگي و یاس بود
مقصود آن است كھ ; ))ما فرار خواھیم كرد; ما خستھ شدھایم: ((از این اعتصابھا مانده آمده است كھ

تقریبا تمام استثمارگران یوناني، و تمام استثمارشدگان مصري یا . در معبدي متحصن خواھند شد
حالي كھ یونانیھا كاھنان، مخفیانھ، بھ احساسات مذھبي بومیان متوسل میشدند، در . یھودي بودند

در پایتخت توده . مخالف با ھر گونھ امتیازي بودند كھ از طرف دولت بھ مصریان یا یھودیان داده شود
ھاي دولت و مناظر زیباي خیابانھا گول میزد، ولي حق ورود بھ منطقھ كاخھاي سلطنتي  مردم را اعانھ

و نمیتوانستند در كوچكترین امور ملي را كھ ارتش نیرومندي آن را تحت مراقبت قرار میداد نداشتند 
بدون مسئولیت و افسار گسیختھاي  جماعتھاي پراكنده مردم بھ  سرانجام ھمین توده. خود دخالت كنند

دوباره  189در سال . ت آن را فرو نشاند، مصریھا انقالب كردند ولي دول216در سال . تبدیل شدند
سالطین بطالسھ بھ زور ارتش نیرومند خود، . انقالب كردند و این بار طغیان آنھا پنج سال طول كشید

ولي اوضاع غیر قابل تحمل ; و اضافھ كردن مستمري كاھنان توانستند بر آن انقالب ھم پیروز شوند
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حتي استثمارگران نیز حس میكردند ; بھ خون نشستھ بودكشور آن قدر دوشیده شده بود كھ . گشتھ بود
  . كھ چیزي بر جاي نمانده است

شاھان بطالسھ زشتي و بزھكاري را از حد گذرانده . شیرازه امور از ھر جانب گسیختھ شده بود
ازدواجھاي بي بند و بار و شتابزدھشان موجب از بین رفتن . دیوانگي و حماقت را بھ نھایت رساندند

عشق بھ تجمل آنھا را براي جنگ و اداره امور دولتي، و براي تفكر . آنھا بین اتباعشان میشد حیثیت
ھاي ناشي از  بیقانوني و نادرستي، بیلیاقتي یاس، عدم رقابت و فقدان انگیزه. سالم، ناتوان كرده بود

رفت، و از بعد ادبیات پژمرد، ھنر خالقھ از بین . مالكیت سال بھ سال بھرھوري اراضي را كم میكرد
مصریھا احترامي را كھ نسبت بھ یونانیھا . ھا نكرد از قرن سوم اسكندریھ چندان خدمتي در این زمینھ

داشتند از دست دادند، و یونانیھا، حتي اگر بتوان تصور كرد كھ قبال براي خودشان احترامي ھم قایل 
رده، بھ زبان ناصحیحي مخلوط از سال بھ سال زبان خود را فراموش ك. بودند، آن را از دست دادند

بھ نحوي روزافزون، بھ تقلید از رسم مصریھا، با خواھران خود یا با ; مصري و یوناني سخن میگفتند
ھزاران نفر از ایشان بھ پرستیدن خدایان . ھاي مصري ازدواج كرده، در آنھا مستحیل شدند خانواده

ت نیز تسلط نژادي خود را از دست داده بودند و در قرن دوم، یونانیھا حتي در سیاس. مصري پرداختند
شاھان بطالسھ براي حفظ قدرت خود مذھب و مراسم مصري را اقتباس كرده، بر قدرت كاھنان 

ھمچنانكھ پادشاھان بھ آسایش و لذتطلبي فرو میرفتند، كاھنان رھبري را بھ دست . افزوده بودند
ھ شاھان صدر خاندان از آنھا گرفتھ بودند باز میآوردند و سال بھ سال زمینھا و امتیازاتي را ك

قبل از میالد، مراسم تاجگذاري بطلمیوس پنجم را شرح  196سنگ نبشتھ روزتا، مورخ . میگرفتند
و ) 181 - 203(در زمان سلطنت بطلمیوس پنجم . میدھد كھ عینا اقتباس از تشریفات مصري است

ھم خاندان سلطنتي را مصروف میداشت، در  نزاعھاي خانوادگي تمام) 145 - 181(بطلمیوس ششم 
مصر روي نظم و آرامش بھ خود ندید تا . حالي كھ كشاورزي و صنایع كشور رو بھ اضمحالل بود

اینكھ قیصر، بھ عنوان حادثھاي كامال اتفاقي در حیات نظامي و سیاسیش، بدون زحمت آن را تصرف 
  ). م ق 30(د كرد، و در زمان آوگوستوس تبدیل بھ استاني از روم ش

V - غروب خورشید در سیسیل   

كورنھ، كھ آموختھ بود . ھلنیسم روي بھ سمت شرق و جنوب داشت و بھ غرب تقریبا توجھي نمیكرد
تجارت از جنگ بھتر است، در شمال افریقا مانند ھمیشھ رونق مییافت و محصول علم و ھنرش 

ایتالیاي یونان . و كارنئادس فیلسوف بودند) اراتوستنس(نامداراني چون كالیماخوس شاعر و اراتستن 
از خطر دو جانبھ ازدیاد بومیان و نضج روم بھ وحشت افتاده، ضعیف شده بود، و سیسیل نیز از ترس 

بیست و سھ سال پس از آمدن تیمولئون، انقالب یك فرد ثروتمند . قدرت كارتاژ آرامش نداشت
). 320(در دست ششصد خانواده اعیان گذاشت دموكراسي سیراكوز را از بین برداشت و حكومت را 

این عده نیز بعدا دچار تفرقھ شدند و بنوبت با انقالب خونیني سرنگون گشتند كھ در آن چھار ھزار نفر 
با وعده اینكھ قرضھا را خواھد بخشید . كشتھ شدند و شش ھزار نفر از ثروتمندان بھ خارج تبعید شدند

بدین نحو، در فواصل معین، تمركز ثروت . رد، بھ دیكتاتوري رسیدو زمینھا را مجددا تقسیم خواھد ك
  . بھ حد افراط میرسید، و آن وقت با مالیات یا انقالب بھ حال عادي برمیگشت

پورھوس آمد، . بعد از چھل و ھفت سال آشوب، كھ ضمن آن كارتاژیھا مكررا بھ جزیره حملھ كردند
خت خوشي كھ شایستھاش نبود، تحت تسلط ھرون سیراكوز از ب. پیروز شد، شكست خورد، و رفت

. دوم درآمد، كھ بھترین دیكتاتوري بود كھ خلق و خوي سركش یونانیھاي سیسیلي میتوانست بپرورود
بدون كشتار، تبعید، و حتي ((ھرون پنجاه و چھار سال حكومت كرد كھ پولوبیوس با تعجب میگوید 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھرون كھ )). وردي باالتر از ھر چیز بھ شمار میرودزخمي شدن یك نفر از مردم بود، كھ واقعا دستا
. ھمھ گونھ وسایل راحتي و تجمل در دسترسش بود زندگي ساده و معتدلي داشت و نود سال عمر كرد
چندین بار خواست از اختیاراتي كھ داشت استعفا كند، ولي مردم با اصرار او را بھ حفظ مقام خود 

كھ با روم اتحاد كرد و بدین ترتیب پنجاه سال كارتاژ را دور  قضاوت صحیح وي در این بود. واداشتند
ھرون بھ شھر خود نظم و آرامش و آزادي قابل توجھي بخشید، كارھاي عمراني بزرگي . نگاه داشت

تحت حمایت یا تشویق او، . كرد، و بدون اعمال فشار زیاد ھنگام مرگ خزانھ پري بر جاي گذارد
  . وج خود رساندارشمیدس علوم باستاني را بھ ا

و تئوكریتوس بھ زبان فصیح یوناني درباره زیبایي سیسیل شعر گفت و بھ آواز سخاوتمندي شاه را 
  . ستود

  . سیراكوز در آن موقع پرجمعیتترین و با رونقترین شھر یونان بود

ھرون ھنگام فراغت بھ تماشاي كارگرانش مینشست كھ تحت نظر ارشمیدس مشغول ساختن یك كشتي 
این كشتي كھ . حي براي او بودند كھ از نظر جمیع ھنرھا و علوم باستاني كشتي سازي كامل بودتفری

متر طول داشت، داراي میدان ورزشي، حمام مرمر، و باغ درختان  145بھ بزرگي یك میدان بود و 
  . گوناگون بود

انست سیصد نفر ششصد نفر ملوان در ردیفھاي بیست نفري آن را پارو میزدند و عالوه بر آن میتو
مسافران در شصت اطاقي مینشتند كھ بعضي كف موزاییك و درھاي عاج . دیگر را در خود جاي دھد
ھمھ جاي آن را در نھایت سلیقھ زینت كرده، دیوارھا و اطراف آن را با . و چوبھاي گرانبھا داشتند

اظت میكرد، و در آن زرھي آن را علیھ ھر گونھ حملھ حف. تابلوھاي نقاشي و مجسمھ آراستھ بودند
ھشت برج ساختھ بودند كھ از ھر كدام لولھاي بھ خارج امتداد داشت كھ از دھانھ سوراخ آنھا بھ 

در امتداد طول كشتي، ارشمیدس فالخني ساختھ بود كھ . كشتیھاي دشمن سنگ پرتاب میكردند
پرتاب ) شش متر(ت كوبی 12یا تیرھایي بھ درازاي ) كیلو 80(تالنت  3میتوانست سنگھایي بھ وزن 

. این كشتي میتوانست سھ ھزار و نھصد تن مال التجاره حمل كند و خودش ھزار تن وزن داشت. كند
لیكن چون . ھرون امیدوار بود كھ از آن براي حمل كاال و مسافر بین سیراكوز و اسكندریھ استفاده كند

داري آن طاقت فرساد بود، آن را بزرگتر از آن بود كھ در اسكلھ سیسیل لنگر بیندازد و مخارج نگاھ
از محصول مزارع و دریاھاي سرشار سیسیل پر از غلھ و ماھي كرد، و بھ عنوان ھدیھ كشتي و 

  . محمولش را بھ مصر كھ دچار خشكسالي سختي بود اعزام كرد

وي میخواست كھ قبل از مرگش حكومتي دموكراتیك برقرار كند، ولي . درگذشت 216ھرون در سال 
از مھرباني و سستي و پیري او سواستفاده كردند و او را واداشتند كھ حكومت را بھ نوھاش  دخترانش

ھرونوموس شخص ضعیف النفس و رذلي از آب درآمد، اتحاد با روم را رھا كرد و از . بسپارد
  . كارتاژ سفیر پذیرفت، و در واقع اجازه داد كھ كارتاژیھا حكمرانان واقعي سیراكوز شوند

ز حیث غلھ در مضیقھ بود، خود را آماده كارزار با كارتاژ بر سر ثروت جزیرھاي كرد كھ روم، كھ ا
تمام دنیاي مدیترانھ، مانند میوھاي رسیده، آماده سقوط در . ھرگز نیاموختھ بود بر خود حكومت كند

  . دست فاتح بزرگتر و ظالمتري از آنچھ تاریخ یونان بھ خود دیده بود، میشد

  فصل بیست و ششم 
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  كتابھا 

I  - ھا و دانشمندان  كتابخانھ  

در تمام شئون زندگي ھلنیستي، جز درامنویسي، بھ یك نمود برمیخوریم و آن این است كھ تمدن یوناني 
ھاي یوناني غرب رو بھ انحطاط  آتن در حال مرگ بود و ماندگاه. مضمحل نشده، بلكھ پراكنده شده بود

ن درجات را میرفتند، لیكن شھرھاي یوناني مصر و مشرق زمیني از لحاظ مادي و فرھنگي اعالتری
پولوبیوس، كھ مردي با تجربھ و در اطالعات تاریخي و قضاوت دقیق بود، در سال . سیر میكردند

ترقي ھنر و علم امروزه خیلي سریع : ((م در جملھاي كھ بھ گوش ما خیلي آشناست میگفت ق 148
آمد كھ در مشرق با انتشار زبان یوناني بھ منزلھ یك زبان مشترك، اتحادي فرھنگي بھ وجود .)) بوده

تمام مردان تحصیلكرده امپراطوریھاي جدید زبان یوناني را براي . مدیترانھ یك ھزار سال دوام كرد
ھر كتابي كھ بھ زبان یوناني نوشتھ میشد، تقریبا . ھاي سیاسي، ادبي، و علمي میآموختند تبادل اندیشھ

ردم از دنیاي مسكون چون تمدني م. براي تمام مردم تحصیلكرده مصر و خاور نزدیك قابل فھم بود
نوعي جھان وطني نضج میگرفت كھ ھر چند بھ اندازه ملیت گرایي ; واحد صحبت میكردند

  . مغرورانھ و محدود كشور شھرھا برانگیزنده نبود، عمق بیشتري داشت) ناسیونالیسم(

اكنون ما . نوشتندھزاران تن نویسنده براي خوانندگاني كھ تعدادشان روزافزون بود صدھا ھزار كتاب 
یك نوع . تعداد آنھایي كھ نمیشناسیم از حساب خارج است; نام ھزار و صد نویسنده یوناني را میدانیم

م سبكي در  حتي میگویند كھ در قرن چھارم ق; خط شكستھ بھ وجود آمده بود كھ نوشتن را آسان میكرد
را با قرار دادن خطھایي در بعضي از حروف بیصدا و با صدا ((تندنویسي اختراع شده بود كھ 

كتابھا را روي پاپیروس مصري مینوشتند تا اینكھ بطلمیوس ششم، بھ .)) جھتھاي مختلف نشان میداد
. امید اینكھ از توسعھ كتابخانھ پرگامون جلوگیري كند، صدور آن را بھ خارج از مصر منع كرد

را براي ) پارشمن(ند و گوسالھ ائومنس دوم، بھ عنوان عكس العمل، بس فرآوري پوست آموده گوسف
مصرف نوشتن كھ مدتھا در مشرق زمین سابقھ داشت تشویق كرد، و طولي نكشید كھ پارشمن و نام 

شھر پرگامون كھ تولید كننده آن بود زبانزد مردم گشت و این دو نام در اشاعھ ارتباطات و ادبیات 
  . رقیب كاغذ شدند

كتابخانھ قبال یكي از . براي نگاھداري آنھا كتابخانھ الزم بودتعداد كتابھا بھ اندازھاي زیاد شد كھ 
اولین كتابخانھ، بھ معناي مجموعھ تعداد زیادي كتاب، ; تجمالت دربارھاي مصر وبین النھرین بود

بزرگي این كتابخانھ را از آنجا میتوان حدس زد كھ ارسطو قسمتي از آن را بھ . متعلق بھ ارسطو بود
ارسطو این كتابخانھ را براي . ، خریده بودسپئوسیپوساز جانشین افالطون، ھزار دالر  18قیمت 

نلئوس آن را بھ سكپسیس در آسیاي ). 287(تئوفراستوس، و وي آن را براي نلئوس بھ ارث گذاشت 
صغیر برد، و میگویند كھ در آنجا براي اینكھ دست آز پادشاھان پرگامون بھ آن نرسد در زیر خاك 

ماندن در سال یكصد قبل از میالد بھ آپلیكون  كتابھاي آن پس از یك قرن زیر خاك. مدفون ساخت
آپلیكون، پس از مشاھده اینكھ قسمتھایي از كتابھا را رطوبت پوسانده، با . فیلسوف آتني فروختھ شد

شاید دلیل اینكھ ارسطو ; ھاي جدید از آنھا مشغول شد دقت و فراست بسیار بھ رفع نقایص و تھیھ نسخھ
، كتابھاي )86(ھنگامي كھ سوال آتن را تصرف كرد . ھمین باشدفریبندھترین فیلسوف تاریخ نیست 

در آنجا دانشمندي رودسي بھ نام آندرونیكوس آنھا را . كتابخانھ آپلیكون را ضبط كرد و بھ روم فرستاد
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اھمیت این كار در پرورش افكار و فلسفھ روم ; دوباره منظم كرد و آثار ارسطو را منتشر ساخت
  . شف مجدد ارسطو در بیداري فلسفھ قرون وسطي داشتھ استمشابھ اھمیتي است كھ ك

ماجراھایي كھ بر سر این كتابھا آمد موید دیني است كھ ادبیات بھ سالطین بطالسھ دارد كھ كتابخانھ 
مشھور اسكندریھ را، كھ جزئي از موزه آنجا بود، تاسیس و نگاھداري نمودند بطلمیوس اول كار را 

. را بھ اتمام رسانید، و كتابخانھ كوچكي در محراب سراپیس بھ آن افزود آغاز كرد، بطلمیوس دوم آن
ھزار رسیده بود، كھ بھ معناي امروزي حدود  532در انتھاي سلطنت فیالدلفوس تعداد طومارھا بھ 

تا مدتي افزودن بھ این مجموعھ در چشم پادشاھان برابر با افزایش قدرت . یكصد ھزار جلد كتاب است
طلمیوس سوم فرمان داد ھر كتابي كھ بھ اسكندریھ وارد میشود بایستي در كتابخانھ ب. سیاسي بود

ھایي تھیھ شود، و سپس اصل را در كتابخانھ نگھداشتھ، یك نسخھ بھ  گذاشتھ شود، از ھر یك نسخھ
ھاي اشیل، سوفكل، و اوریپید را بھ  ھمین دیكتاتور درخواست كرد كھ آتن نوشتھ. صاحبش برگردانند

ھاي اصلي را نگاھداشت،  نسخھ. انت دھد، و وجھ الضمان آن را بھ مبلغ نود ھزار دالر پرداختاو ام
شھوت جمع آوري كتابھاي كھنھ چنان . نسخ رونوشت را باز فرستاد، و بھ آتنیھا گفت پولي نگاه دارند
تا آنھا را ھاي جدید استادان ماھري شدند  ھمگاني شد كھ عدھاي در رنگ كردن و كھنھ نمایاندن نسخھ

  . بھ عنوان كتابھاي كھنھ بھ عالقھمندان جمع آوري آنھا بفروشند

سمت . كتابخانھ بسرعت سایر قسمتھاي موزه را از حیث اھمیت و جالب بودن تحت الشعاع قرار داد
نام این كتابداران در . كتابداري یكي از الطاف خاص ملوكانھ بود كھ شامل تدریس بھ ولیعھد نیز میشد

این شش نفر . آخرین نسخھ نام شش كتابدار را میدھد. اي مختلف با اختالفھایي آمده استھ نسخھ
زنودوتوس افسوسي، آپولونیوس رودسي، اراتستن كورنھاي، آپولونیوس اسكندراني، : عبارتند از

گوناگوني ملیت اینھاباز مبین وحدت فرھنگي . آریستوفانس بیزانسي، و آریستارخوس ساموتراسي
شخص دیگري كھ از حیث اھمیت بھ پاي اینان میرسد، كالیماخوس شاعر و دانشمند . استھلنیستي 

. است كھ مجموعھ را در كاتالوگھایي تقسیم بندي كرد كھ تعدادشان بھ یكصد و بیست فھرست میرسید
ھاي اصلي رونوشت  اكنون میتوان تصور كرد كھ تعداد زیادي كاتب، احتماال از بردگان، از نسخھ

ھایي تقسیم  شتھاند، و عده زیادي از دانشمندان آنھا را خوانده، بھ حسب مطلب بھ گروهبرمیدا
عدھاي دیگر ; ھاي مختلف ادبي یا علمي را مینگاشتند بعضي از این مردان تاریخ رشتھ. میكردھاند

اي و عدھاي دیگر بر آنھا تفسیر مینوشتند كھ عوام و نسلھ; ھاي نھایي متون را تصحیح میكردند نسخھ
  . آینده آنھا را بھتر درك كنند

ھاي قدیمي بھ وسیلھ عالمتھاي مخصوص  آریستوفانس بیزانسي، با جدا كردن عبارات و جمالت نوشتھ
نقطھگذاري، انقالبي در ادبیات بھ وجود آورد، و او كسي است كھ تاكید بر آواھارا، كھ اینھمھ در 

نودوتوس بھ تصحیح و تكثیر طبع ایلیاد و اودیسھ ز. زبان یوناني مزاحم دانشجویان است، اختراع كرد
در ; شروع كرد، آریستوفانس دنبال كار او را گرفت، و باالخره آریستارخوس آن را بھ اتمام رساند

حقیقت متني كھ امروز در دست ماست ھمان متني است كھ نكات مبھم و تاریك آنھا با مطالعات و 
ر اواخر قرن سوم، موزه و كتابخانھ و دانشمندان اسكندریھ د. تفسیرھاي عالمانھ آنان روشن شده است

  . ھا، جز فلسفھ، بھ صورت پایتخت فرھنگي دنیاي یوناني در آورده بودند این شھر را در تمام رشتھ

باستانشناسان اتریشي بقایاي كتابخانھ آراستھاي . بدون شك شھرھاي دیگر یوناني نیز كتابخانھ داشتند
ضمنا در تاریخ شنیدھایم كھ سكیپیو ; افسوس بود از خاك بیرون آوردھاندرا كھ متعلق بھ شھر 

كتابخانھ بزرگ كارتاژ را آتش زده است، ولي تنھا كتابخانھاي كھ با كتابخانھ اسكندریھ رقابت میكرد 
  . از آن پرگامون بود
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در سال . تندپادشاھان این كشور كوتاه عمر با رشكي روشنفكرانھ بھ مساعي فرھنگي بطالسھ مینگریس
، ائومنس دوم كتابخانھ پرگامون را تاسیس كرد و چند تن از بزرگترین دانشمندان یونان را بھ 196

  . آنجا آورد

مجموعھ آن بسرعت افزایش یافت و آنتونیوس آن را بھ جاي قسمتي از كتابخانھ اسكندریھ، كھ در 
این مجموعھ در حدود دویست . داد م سوختھ بود، بھ كلئوپاترا ق 48شورش مردم مصر علیھ قیصر در 

، پرگامون در )پادشاھان پرگامون(بھ كمك این كتابخانھ، و ذوق آتیكي آتالوسھا . ھزار طومار داشت
اواخر عصر ھلنیستي مركز مكتبي از زبان خالص یوناني گردید كھ ھیچ واژھاي را كھ جنبھ قدیم و 

نثر آتیك را ما امروز مدیون طرفداران  برجاي ماندن شاھكارھاي. كالسیك نداشت سره نمیشناخت
  . ھستیم)) نثر سره یوناني((

نویسندگي، بھ جاي اینكھ فقط از روي . آن عصر، مافوق ھر چیز، عصر روشنفكران و دانشمندان بود
ھایي بھ وجود آمده بودند كھ بھ ھمان نسبتي كھ از  در نتیجھ، گروه; عالقھ شخصي باشد، حرفھ شده بود

  . ھاي دیگر اختالف داشت داشتند، قضاوتشان راجع بھ استعدادھا و ذوق اعضاي گروه یكدیگر فاصلھ

دانشمندان براي ; شاعران براي شاعران شعر میگفتند، در نتیجھ تصنع بر آثارشان تسلط یافت
مردان متفكر احساس میكردند كھ . دانشمندان مینوشتند، در نتیجھ نوشتھ ھایشان بیروح و بي اثر گشت

ت خالقھ مردم یونان رو بھ افسردگي است، و پایدارترین خدمتي كھ آنھا میتوانند در راه دانش الھاما
انجام دھند این است كھ محصول ادبي دوران غنیتري را جمع آوري كرده، حفظ كنند، و تصحیح و 

ھاي  ا نوشتھو دست بھ كار شدند ت; اینان تقریبا تمام روشھاي نقد ادبي را بھ وجود آوردند. تفسیر نمایند
صورتي از . ھاي خوب جدا كنند و مردم را در خواندن آثار خوب ھدایت نمایند بد را از نوشتھ

ده سخنران ((، و ))ده شاعر غزلسرا((، ))نھ مورخ((، ))چھار شاعر قھرمان((، ))بھترین كتابھا((
عات شكستھ و شرح حال بزرگترین نویسندگان و عالمان را نوشتند، و اطال. تنظیم كردند)) نامي

  . ناقصي كھ امروز ما درباره این اشخاص داریم گردآورده، نگاھداري نمودند

پارھاي از این . مباني و چارچوب تاریخ، ادبیات، نمایشنامھ نویسي، علوم، و فلسفھ را تدوین كردند
محفوظ  چارچوبھا، كھ با ھدف كوتاه كردن راه انتقال مفاھیم و دانشھا متون را خالصھ میكرد، باعث

دانشمندان و . و پارھاي دیگر ندانستھ آن آثار را مخدوش ساخت; ماندن خالصھ آثار اصلي شد
نویسندگان كھ از مخلوط شدن زبان یوناني با زبانھاي شرقي، و منحط شدن آن مغموم و متاثر شده 

ادمي فرانسھ بودند، بھ نوشتن كتابھاي لغت و دستور زبان پرداختند و كتابخانھ اسكندریھ، مانند آك
اگر این كوششھاي پیگیر . امروز، درباره طرز بھ كار بردن درست زبان فرمانھایي صادر میكرد

دانشمندان نبود، جنگھا، انقالبھا، و ویرانیھاي دو ھزار سال حتي این اندك ارثیھاي را كھ از كشتي 
  . مغروق یونان بھ دست ما رسیده است نابود ساختھ بود

II - انكتابھاي یھودی   

در تمام آشوبھا و طوفانھاي این دوران، یھودیان عشق موروثي خود را بھ دانش حفظ كردند و در 
بعضي از عالیترین قطعات كتاب مقدس . ادبیات پایدار این عصر بیش از سھم خود خدمت كردند

م در این قطعھ تما. در انتھاي قرن سوم شاعر یا غزل غزلھا را سرود. متعلق بھ این دوران است
  . ھنرمندي شعر یونان، از ساپفو گرفتھ تا تئوكریتوس، تجلي میكند
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وسعت خیال، عمق احساسات، و خیالپردازي نیرومند شاعر، كھ در ھیچ یك از نویسندگان یوناني آن 
عصر یافت نمیشود، چنان با نفوذ و متاثر كننده است كھ روح و جسم خواننده را تسخیر كرده، انسان 

یھودیان یوناني كھ اغلب در اسكندریھ و بعضا در اورشلیم . معنا مستغرق میسازد را در عالم عشق و
و شھرھاي دیگر مشرق مدیترانھ بودند، بھ زبانھاي عبري، آرامي، و یوناني شاھكارھایي تدوین 
كردند چون كتاب جامعھ و كتاب دانیال نبي، قسمتھایي از امثال سلیمان و مزامیر، و بخش اعظم 

ھا تاریخھایي چون كتابھاي اول و دوم تواریخ، داستانھاي كوتاھي چون استر و یھودیت، و آن. آپوكریف
منشیھا خط عبري را از سبك قدیمي . ھایي در زندگي خانوادگي چون كتاب طوبیت نوشتند چكامھ

از آنجایي كھ اغلب . آسوري بھ سبك چھارگوش سوریھاي، كھ تا بھ امروز مانده است، درآوردند
خاورمیانھ بیشتر بھ زبان آرامي سخن میگفتند تا عبري، دانشمندان آیات تورات را بھ زبان یھودیان 

مدارسي براي تدریس كتاب قانون، یا تورات، و تشریح موازین اخالقي آن . آرامي تفسیر میكردند
ھمین بیانات و تفسیرھا و شرحھا كھ طي نسلھا از معلم بھ شاگرد نقل . براي نسل جوان باز شدند

  . را تشكیل دادند تلمودمیشدند، در اعصار بعد قسمت اعظم مطالب 

تصحیح ادبیات قدیم را تمام كرده، مھر ابدیت بھ تورات )) شوراي بزرگ((در آخر قرن سوم، فضالي 
نتیجھ . كھ زمان پیامبران بھ سر رسیده، و الھام آسماني تمام شده است زده بودند، زیرا عقیده داشتند

این شد كھ بسیاري از آثار ادبي آن عصر، با وجودي كھ مملو از زیبایي و افكار بلند بود، از پیوند 
كیفیت عالي ادبي دو كتاب . قرار گرفتند آپوكریفخدایي محروم مانده، در طبقھ بندي نامیمون 

اسدراس ممكن است مدیون مترجمین دربار شاه جیمز باشد، ھر چند كھ بسختي میتوان توصیف موثر 
منظرھاي را كھ در آن اسدراس از اوریل فرشتھ میپرسد چرا مردم شریر در دنیا موفق، خوبان 

خ فرشتھ را كھ با تشبیھات عالي و ساده گرفتار زجر و بدبختي، و اسرائیل در اسارت است، و پاس
  . جواب میدھد كھ جز ھرگز قادر نیست نسبت بھ كل قضاوت كند یا آن را دریابد، بھ آنھا نسبت داد

روي رسالھ  132در مقدمھ حكمت یسوع پسر سیراخ آمده است كھ ترجمھ یوناني این كتاب در سال 
نگاشتھ شده بود، بھ زبان یوناني  سیراخوع پسر ھایي كھ در دو نسل قبل توسط جد مترجم، بھ نام یس

این یسوع پسر سیراخ مردي فاضل و دنیا دیده بود كھ پس از سفر بسیار سكونت . انجام گرفتھ است
و ھم براي ایشان بود كھ آن مقاالت را درباره گزیده، منزلش را بھ روي شاگردان باز كرده بود، 

او یھودیھاي ثروتمندي را كھ مذھب خود را رھا كرده، بھ مادیات پرداختھ . حكمت زندگي مینوشت
بودند محكوم میكند، جوانان را از حیلھ روسپیھا میآگاھاند، و تورات را در دنیاي پر از زشتي و دام و 

برخالف حسیدیم بالذتجویي . نیست)) پیرایشگر((با اینھمھ، او . ندفریب بھترین راھنمابراي مردم میدا
و با رازوران نیز كھ اعتقاد داشتند تمام امراض از جانب خدا میآید و تنھا ; بدون آزار مخالف نیست

این كتاب پر از . اوست كھ میتواند آنھا را معالجھ كند پس دارو نباید مصرف كرد موافق نیست
اگر در : ((ھ مشھورترین آنھا باعث پیدایش این ضرب المثل شده است كھ میگویدھایي است ك استعاره

شالقھایي كھ بھ حساب او : ((زنان میگوید.)) تربیت كودك شالق فراموش شود اخالق او فاسد میشود
رویھمرفتھ این كتابي است اصیل، .)) مردم بھ كودكان خود زدھاند از حساب بیرون است

  . تر از كتاب جامعھخردمندانھتر، و مطبوع

حكمت اولین مخلوق خداست كھ از : ((در فصل بیست و چھارم حكمت یسوع پسر سیراخ آمده است كھ
در اینجا و نیز در باب اول امثال سلیمان اولین صورت تعبیر لوگوس حكمت بھ .)) ابتداي دنیا خلق شد

حكمت بھ . دنیا میشناسد عنوان خالق واسط بھ چشم میخورد، و آن را از طرف خدا مامور طراحي
منزلھ موجودي است كھ داراي ھوش مستقلي است، و در افكار مذھبي یھودیان در قرنھاي آخر قبل از 

موضوع ابدي بودن روح نیز، پا بھ پاي آن، رواج بیشتري . میالد مسیح نقش اساسي بازي میكند
قبل از میالد توسط چندین  166و  170در كتاب خنوخ، كھ ظاھرا در فلسطین بین سالھاي . مییابد
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بدون این امید چگونھ ; نویسنده نوشتھ شده، مشاھده میشود كھ امید بھ بھشت لزوم حیاتي یافتھ است
اگر امید بھ بھشت ; میشد موفقیت مردمان بدسیرت و بدبختي و شكست مردمان خوب را تحمل كرد

سیحایي ظاھر خواھد شد، ملكوت روزي م. نبود زندگي و تاریخ خلق شده دست شیطان مینمود نھ خدا
  . خدا را در زمین برقرار خواھد ساخت، و نیكوكاران را با سعادت ابدي پاداش خواھد داد

در . در صحیفھ دانیال نبي تمام وحشتي كھ دوران آنتیوخوس چھارم را فرا گرفتھ بود منعكس است
میكشتند و قشونھاي عظیمتري ، یعني ھنگامي كھ مومنان یھود را بھ خاطر عقایدشان 166حدود سال 

ھاي مكابیان حملھ میكردند، احتماال یكي از افراد فرقھ حسیدیم بھ عھده گرفت كھ با شرح  بھ دستھ
ھاي این كتاب  نسخھ. مصایب و پیشگوییھاي دانیال نبي در بابل زمان بختنصر مردم را تشجیع كند

ان كتاب پیغمبري كھ سیصد و ھفتاد سال آن را بھ عنو. پنھاني در میان یھودیان دست بھ دست میگشت
قبل میزیستھ، مصایب بیشتري از آنھایي كھ در زمان آنتیوخوس میزیستند متحمل شده، سرانجام پیروز 

حتي اگر مومنان و . بیرون آمده، و مژده داده كھ فتح نھایي از آن قوم یھود است تلقي میكردند
نگیرند در آن دنیا، در روز قیامت، خداوند پاداش  ثوابكاران در این دنیا شاھد مقصود را در آغوش

اعمال خیر آنھا را خواھد داد و جملگي را بھ بھشت برین، كھ شاھد سعادت ابدي است، خواھد برد، و 
  . دشمنان و جالدان ایشان را بھ دوزخ و آتش جاوید خواھد افكند

ي رازورانھ، عرفاني، یا تخیلي ھاي موجود یھودیان این دوران را میتوان ادبیات رویھمرفتھ نوشتھ
براي یھودیان دورانھاي قبلي، زندگي في . توصیف كرد كھ بھ ھدایت، تھذیب، و اتحاد معطوف بود

; نفسھ كافي بود و مذھب فرار از دنیا نبود، بلكھ اخالقیاتي بود كھ از طریق اشعار مذھبي بیان میشد
. م میكرد، بد و خوب را در ھمین دنیا سزا میدادخداي توانایي كھ ھمھ چیز را میدید و بر ھمھ چیز حك

دوباره )) ھیكل((اسارت یھودیان بھ دست یونانیان این عقیده را متزلزل ساختھ بود، تجدید بناي 
و ; بدبیني حكمفرما شد. و سرانجام در زیر ضربات آنتیوخوس كامال از بین رفت; احیایش كرده بود

در ھمین . توصیف كننده بیعدالتیھا و حرمانھاي زندگي شدندھاي یوناني یھودیان بھترین  در نوشتھ
حال، تماس یھودیان با عقاید ایرانیھا درباره بھشت و دوزخ، جنگ بین خوبي و بدي، و پیروزي نھایي 
خوبي راه فراري از فلسفھ بدبیني بھ آنھا عرضھ داشت، و شاید عقیده بھ ابدیت، كھ از فرھنگ مصري 

بود، با آن عقایدي كھ رازوري یوناني را در بر میگرفتند تركیب شدند تا بھ  بھ اسكندریھ رسوخ كرده
و مملكتشان با آنھا )) ھیكل((یھودیان یونان و روم آن امیدي را الھام كنند كھ علي رغم دگرگونیھاي 

اعتقاد بھ پاداش و جزاي ابدي از این یھودیان، مصریان، ایرانیان، و یونانیان سرچشمھ . ھمراه بود
رفتھ، بھ دریاي مذھب تازه و نیرومندتري ریخت و بھ آن توانایي بخشید تا بر دنیایي كھ رو بھ گ

  . متالشي شدن بود تسلط یابد

III  - مناندروس  

. ھاي ھنري، در این عصر از بزرگترین رونق كمي برخوردار گردید ھنر نمایش، مانند سایر رشتھ
بازیگران، كھ بھتر از ھمیشھ . راي تماشاخانھاي بودھر شھر، حتي تقریبا ھر شھرستان درجھ سوم، دا

ھاي ھنگفت دریافت میداشتند، و مثل  متشكل بودند، بسیار مورد تقاضا و توجھ مردم بودند، حق الزحمھ
نمایشنامھ نویسان ھمچنان بھ . ھمیشھ با برتر دانستن خود از موازین اخالقي زمان زندگي میكردند

ند، اما از بد حادثھ یا طبع خوش مردم، گذشت زمان ھمھ را بھ دست خلق تراژدیھاي خود مشغول بود
  . فراموشي سپرده است
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روحیھ مردم در آن زمان، مانند امروز، داستانھاي خوش عاقبت و سبك و كم عمق و احساساتي 
ھاي كم ارزشي از آثار  ولي نمونھ. را میپسندید، از اینھا ھم آنچھ مانده بسیار ناچیز است)) كمدي نو((

توجھ . نوشتندھاي خود را با ترجمھ و اقتباس از كمدیھاي ھلنیستي می پالوتوس و ترنتیوس نمایشنامھ
عمیق بھ وضع كشور و دنیاي روح، كھ برانگیزنده آریستوفان بود، در كمدیھاي جدید بھ این بھانھ كھ 

نمایش بیشتر جنبھ خانوادگي و خصوصي پیدا كرده . براي ادبیات خطرناك است، بھ كنار افكنده شدند
در عشق، و مردان را علي  بود، و نویسندگان میكوشیدند كھ از طرق مختلف زنان را بھ سخاوتمندي

ھا مسیر پیروزمندانھ خود را طي كرده، در  عشق در این نمایشنامھ. رغم آن حاضر بھ ازدواج نمایند
ھزاران دوشیزه رنجدیده در میدان داستان میآیند، و در انتھا شرافت خود . ھا سیادت میكند تمام صحنھ

بیشرمانھ و حركات وقیحانھ قدیمي متروك شده، لباسھاي . را بازیافتھ و حلقھ ازدواج در دست میكنند
فضیلت در آنھا، . ولي داستانھا اغلب كم و بیش در اطراف بكارت قھرمان زن داستان چرخ میزند

از آنجایي كھ بازیكنان ماسك میگذاشتند . چون در مطبوعات عصر ما، نقش بسیار كوچكي ایفا میكرد
ثھ و شخصیتھاي عوضي را نمایشنامھ نویس بھ چند نفر و تعداد ماسكھا محدود بود، داستانھاي پرحاد

از : قھرمان برجستھ معین محدود میكرد كھ تماشاچیان ھمیشھ از دیدن و شناختن آنھا مسرور میشدند
قبیل پدر ظالم، پیرمرد نیكوكار، فرزند ولخرج، دختر پولداري كھ اشتباھا بھ جاي دختر فقیري گرفتھ 

ك، مرد چاپلوس، شخص طفیلي، پزشك، كشیش، فیلسوف، آشپز، میشد، سرباز الفزن، غالم زیر
  . روسپي، داللھ، و دالل محبت

از فیلمون جز شھرتش چیزي بر جاي . استادان این كمدي در آتن قرن سوم فیلمون و مناندروس بودند
ر آن است ھاي بیشتري میدادند، ولي حقیقت ام آتنیھا او را بیشتر میپسندیدند و بھ او جایزه. نمانده است

. كھ فیلمون در ھنر متشكل كردن تماشاچیاني كھ در موقع لزوم از نمایش استقبال كنند استاد شده بود
نسلھاي بعدي كھ از این رشوه محروم شدند، در قضاوت خود تجدیدنظر نمودند و تاج افتخار را بر 

وریاي نمایشنامھ نویس این آتشپاره آتني برادرزاده الكسیس ت. روي استخوانھاي مناندروس گذاشتند
و از ھمین اینھا بود كھ اسراسر نمایشنامھ ; روان طبع، شاگرد تئوفراستوس، و دوست اپیكور بود

مردي بود : وي تقریبا ایدئال ارسطو را بھ واقعیت رساند. نویسي، فلسفھ، و آسایشطلبي را آموخت
لذایذ زندگي بھ حد اعتدال  خوب صورت و ثروتمند، زندگي را با آرامش و تفاھم مینگریست، و از

در عشق ناپایدار بود، ولي وفاي معشوقھ خود گلوكرا را با جاوداني كردن نامش . برخوردار میشد
چون بطلمیوس اول او را بھ اسكندریھ دعوت كرد، فیلمون را بھ جاي خودش فرستاده . پاداش داد

ار كشیده بود، از اینكھ عاقبت گلوكرا كھ از دست او محنت بسی.)) فیلمون گلوكرا ندارد: ((گفت
بعد از آن گویند كھ مناندروس با . معشوق كنار او را بر معاشرت با سلطاني ترجیح داده بود شاد شد

معشوقھاش در كمال وفا زندگي كرد تا در سن پنجاه و دو سالگي ھنگام شنا در پیرایئوس گرفتار 
  ). 292. (انقباض عضلھ شده، درگذشت

  . ، كھ گویي دوران جدیدي را اعالم میكند، یك سال پس از مرگ اسكندر پدیدار شداولین نمایشنامھاش

از آثار او جز . مناندروس بعد از آن یكصد و چھار كمدي نوشت كھ ھشت تاي آن جایزه اول گرفت
بود و باعث )) داوران((كشف شد، و شامل نیمي از نمایشنامھ  1905پاپیروسي كھ در مصر بھ سال 

. و گردید، در حدود چھار ھزار سطر باقي مانده بود كھ ھمھ خالصھ ھایي بیش نیستندنزول شھرت ا
ھا شكایت كنیم كھ مانند مجسمھ سازي و معماري و  اگر بخواھیم از موضوعھاي این نمایشنامھ

زیرا باید توجھ كرد كھ یونانیھا یك ; سفالسازي یوناني ھمھ یكنواخت است، حرف بي اثري زدھایم
آنچھ در آثار مناندروس مایھ لذت معنوي . بلكھ نحوه بیان آن را مقیاس قرار میدادند كودكان است

ھاي عادي  در تصویر صحنھ. یونانیان میشد سبك روان و سلیس و افكاري بود كھ در طنز او جمع بود
! اي زندگي! اي مناندروس: ((زندگي بھ قدري مھارت داشت كھ آریستوفانس بیزانسي سوال میكند
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بھ نظر مناندروس در دنیایي كھ ھمھ چیز بھ دست سربازان افتاده، )) یك از دیگري تقلید كردھایدكدام 
زن را . تنھا كاري كھ شخص میتواند بكند این است كھ تماشاگري اغماضگر و خارج از جریان باشد

موجودي ضعیف الراي و خودبین میداند، ولي در عین حال قبول دارد كھ داشتن ھمسري معمولي 
تا حدودي این فرضیھ را كھ موازین اخالقي براي زن و مرد )) داوران((در نمایشنامھ . نعمتي است

مادام ((ھایش درباره فاحشھ با فضیلتي است كھ، مانند  و البتھ یكي از نمایشنامھ; جداست رد میكند
ع بیشتري عایدش ي آلكساندر دوما، مردي را كھ دوست میدارد رد میكند تا او با زني كھ مناف))كاملیا

مصاحب بد : ((جمالتي كھ امروز ضرب المثل شده، در آثار او فراوان است، مانند. میكند ازدواج كند
وجدان دلیرترین ((، یا )این عبارت را بولس حواري نقل كرده است)) (باعث فساد رفتار میگردد
من انسانم و ھر چھ : ((بعضي سرودن جملھ مشھور ترنتیوس را كھ میگوید.)) مردان را جبون میسازد

گاھي نیز در كلمات وي گوھر . بھ او نسبت میدھند)) را كھ انساني است از خودم بیگانھ نمیدانم
ھر چھ میمیرد بھ علت عامل فسادي است كھ : ((شاھواري از بصیرت و فرزانگي یافت میشود، مثال

كھ از مرگ زودرس او خبر  یا مانند این شعر نوعیش; تمام گزندھا از درون است; در خود آن است
خوشبخت كسي است كھ چون نمایش ; آنان را كھ خدایان دوست میدارند، در جواني میمیرند: میدھد

بزرگ آفتاب و ستارگان، اقیانوسھا، و رعد و برق را دید شتاب كند و تا سینھاش آماج تیرھاي بال 
  . نگشتھ بھ خانھ و ابدیت باز گردد

  . باشد و چھ دراز تو روزي خوشتر از آنچھ ھست نخواھي دید اي پارمنو، زندگي چھ كوتاه

پس این اقامت چند روزه خود را چنین پندار كھ گویي بھ نمایش یا مھماني آمدھاي، زیرا ھر چھ زمان 
بھ سرعت بیشتر سپري شود، زودتر بھ بستر و استراحت خود باز خواھي گشت، و آسوده و فارغ از 

ي خواھي شتافت، لیكن آنكھ دیر بپاید، بار زندگي دراز بر دوش، خستھ و دشمن نیرومند بھ ماواي ابد
  . مانده در راه از پاي در خواھد ماند و دشمنان كھ زاییده آشفتگي تلخ روزگارند بھ او ستم خواھند كرد

  . این است سرنوشت شوم كسي كھ مرگ دیر بھ سراغش رود

IV  - تئوكریتوس   

تئاتر . نان، و تا حد نسبتا زیادي ادبیات آتن نیز، با او درگذشتكمدي یو). 262(چون فیلمون مرد 
تكرار . رونق یافت، ولي شاھكاري بھ وجود نیاورد كھ زبان یادانش آن را سزاوار نگاھداشتن بداند

كمدي ((قرن سوم كھ بھ آخر رسید روح شاد و سرورآمیزي كھ موجب پیدایش . كمدیھاي قدیمي، داشت
شھرھاي دیگر، و . رفت، و جان آن را حالت عبوسانھ مكتبھاي فلسفي گرفتشده بود از بین )) نو

  . بخصوص اسكندریھ، خواستند كھ بھ جاي آن ھنرھاي نمایشي برپا كنند، ولي نشد

كتابخانھ بزرگ و دانشمنداني كھ اسكندریھ بھ خود جلب كرده بود ادبیاتي بھ وجود آوردند كھ نام این 
ھاي خوانندگاني دانشمند، موشكاف، و  كتابھایي كھ نوشتھ میشد میبایست سلیقھ. شھر را زبانزد ساخت

و شاعران میكوشیدند اشعار متبحرانھ شد، . پر توقع را، كھ بھ تاریخ و علم مجھز بودند، راضي كنند
كالیماخوس براي خدایان مرده . تا فقر قوه خیال خود را با كنایات و بازي با كلمات جبران كنند

. سرودھاي بیروح میسرود، مضمونھاي قشنگي میگفت كھ فقط یك روز میدرخشیدند و محو میشدند
میسرود ) آیتیا)) (للع((میساخت و منظومھاي ادبي چون )) طره برنیكھ((مدایح خردمندانھاي چون 

و نیز یكي از اولین ; ھاي جغرافیایي، اساطیري، و تاریخي بود كھ حاوي اطالعات فراواني در زمینھ
آكونتیوس، قھرمان این داستان، جوان بسیار زیبایي . داستانھاي عاشقانھ در ادبیات بھ شمار میرفت
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ھ یك نگاه بھ ھم عاشق میشوند، پدران و است كھ با ماھروي دلفریبي بھ نام كودیپھ برخورد میكند، و ب
مادران پولدوست با ازدواج آنھا مخالفت میكنند و دو دلداده تھدید بھ خودكشي میكنند و از دلشكستگي 

این داستان . بھ روز مرگ میافتند، و باالخره داستان عاشقانھ با ازدواج عاشق و معشوق تمام میشود
آن روز تا بھ حال گفتھاند و میلیونھا شاعر دیگر نیز خواھند  است كھ میلیونھا شاعر و داستانسرا از

این را نیز باید اضافھ كرد كھ كالیماخوس در یكي از مضمونھایش بیشتر بھ ذوق خالص یونان . گفت
زیرا ما تا ابد شراب و پسركان ; اكنون مي بنوش، دوست بدار! اي دموكراتس: بازگشت میكند

  . خوبروي نخواھیم داشت

چون شاگرد بھ حریم اشعار استاد تجاوز . قیب او در این قرن شاگردش آپولونیوس رودسي بودتنھا ر
نموده، براي جلب نظر سالطین بطالسھ با او رقابت نمود، بین آن دو شكرآب شده، جنگ قلمي 

شاگرد، در عصري كھ ایجاز را میپسندیدند، شجاعتش را . درگرفت، و آپولونیوس بھ رودس بازگشت
: استاد با عبارتي كنایي عكسالعمل نشان داد. بھ اثبات رساند)) آرگوناوتیكا((ن حماسھ دلپسند با سرود

. حقیقت امر را خواننده با مطالعھ كتاب در مییابد; ))یك كتاب بزرگ یك شیطان بزرگ است((
، سرانجام آپولونیوس بھ پاداش رسید و بھ سمت كتابداري كتابخانھ، كھ آنھمھ آرزویش را میكشید

این اثر ھنوز . منصوب شد و حتي موفق شد عدھاي خواننده براي حماسھاي كھ نوشتھ بود پیدا كند
لیكن براي تحصیالت امروز چندان . موجود است و شامل مطالعھ روانشناختي جالبي از عشق مدیاست

   .نیستضروري 

یونانیان قرنھاي پیشین . پیدایش و توسعھ اشعار در وصف طبیعت رشد و تمدن شھري را نشان میدھد
كمتر زیبایي ده و طبیعت را وصف كرده بودند، زیرا بیشترشان روزي در ده یا نزدیك آن میزیستند، 

ریھ آن روز مانند بدون شك اسكند. و سختي تنھایي و زیبایي خاموش زندگي دھقاني را میشناختند
اسكندریھ، آن . ھا و مزارع میھن خود یاد میكردند اسكندریھ امروز میزیستند با خاطرات خوش از تپھ

، جوان معتمد بھ 276ناگھان، در سال . شھر بزرگ، جاي مناسبي براي روییدن اشعار پاستورال بود
این شاعر ابتداي زندگي . نفسي كھ نام مطبوع و خوش آھنگ تئوكریتوس را داشت بھ این شھر آمد

از آنجا بھ سیراكوز باز آمد كھ در حمایت ھیرون . خود را در سیسیل گذراند و سپس بھ كوس رفت
ھا و گلھا و سواحل و بندرھایش، ھمیشھ در  لیكن زیباییھاي سیسیل، كوه. دوم درآید ولي موفق نشد

یوس دوم گفت و مورد عنایت عاقبت بھ اسكندریھ رفت و شعري در ستایش بطلم. خاطره او ماند
ظاھرا چندین سال میان درباریان و دانشمندان قرب و منزلتي داشت، . زودگذر دربار قرار گرفت

در شعر . اشعار خوش آھنگ او در زیبایي زندگي روستایي مورد توجھ متفكران پایتخت قرار گرفت
  :دھدھاي شلوغ و پر جمعیت اسكندریھ را شرح می دیگري وحشت انگیزي كوچھ

النھ ; نمیدانم چگونھ میشود از میان آن گذشت، یا چھ مدت طول میكشد! اي خدایان، چھ جماعتي
  . مورچھ این قدر شلوغ و پر ازدحام نیست

از سر راه ! ائونوا! ما را زیر نگیر! چھ باید كرد سوار نظام سلطنتي! اي گورگون عزیز، نگاه كن
  !كنار برو

ن خاطرات شیرین سیسیل میتواند در چنان محیطي زندگي كند شاه چگونھ مردي با روح شاعرانھ و آ
را میستود كھ لقمھ ناني بھ دست بیاورد، ولي غذاي روحش اندیشھ جزیره خاستگاھش، و شاید كوس، 

ھاي سبز مشرف بھ دریا را در آرامش و  و بر زندگي ساده چوپاني كھ با چھارپایان خود تپھ; بود
ھاي عاشقانھ را بھ ھر نوع دیگر شعر ترجیح  با این روحیھ، غزل و نغمھ. سكوت میپیماید رشك میبرد

فقط ده قطعھ از سي و دو قطعھ شعري كھ . میداد و بھ آن حالتي داد كھ تا بھ امروز محفوظ مانده است
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از تئوكریتوس بھ ما رسیده است اشعار پاستورال ھستند، ولي تقریبا ھمین ده قطعھ او را بھ نام شاعر 
ھاي اساطیري  بھ دست ھمین شاعر بود كھ باالخره طبیعت، نھ مانند االه. ال مشھور ساختھاندپاستور

ادبیات یونان ھرگز بھ این دل . كھ چون مظاھر زیبا و روحپرور كره خاك، وارد ادبیات یوناني شد
انگیزي احساس نزدیكي شاعر را با اجزاي طبیعت، آب و سنگ و جویبار و خاك و آسمان، كھ روح 

  . را ماالمال از عشق بھ طبیعت و قدرداني از مواھب آن میكنند، بیان نكرده بود

تئوكریتوس، . اما، موضوع دیگري كھ عمیقانھتر در قلب تئوكریتوس راه مییابد عشق افسانھاي است
كھ ھر چھ باشد باز یوناني است، دو غزل غنایي در عشق دو ھمجنس میسراید، و با حساسیت آشكاري 

كھ خشم شیر را تاب میآورد، ((راكلس و ھوالس را میگوید كھ چگونھ ھراكلس غول پیكر داستان ھ
جواني را خود گرفتھ، از فنون ھر چھ بود بھ وي آموخت كھ نیك و كارآزموده شود و ھمیشھ میكوشید 

كھ او را بھ قالبي كھ خود میخواست درآورد نھ شب از كنار او دور میشد و نھ روز و میخواست در 
داستان مشھورتري دارد كھ شرح دافنیس، چوپان سیسیلي، .)) مال بزرگ او را یار و یاور خود كنداع

ھا بھ نام مبدع ملودي شباني  است كھ در نواختن ني و خواندن آواز چنان مھارتي داشت كھ در افسانھ
اولین  چون. دافنیس مدتي گلھ خود را تماشا میكرد و بھ عشق ورزي آنان رشك میبرد. مشھور شد

موي جواني بر پشت لبش سبز شد، یكي از پریان بر او عاشق شد و بھ ھمسري او درآمد، ولي در 
چوپان بسیار كوشید كھ . مقابل این مھر از او پیمان گرفت كھ ھرگز زن دیگري را دوست نداشتھ باشد

شتن را بھ او وعده خود نگاھدارد، ولي عاقبت دختر پادشاھي عاشق جواني او شد و در مزرعھاي خوی
آفرودیتھ آنھا را دید و انتقام پري را بدین ترتیب از دافنیس گرفت كھ وي را در ھجران . تسلیم كرد

این صحنھ را . ردمیسپا پاندافنیس ھنگام مرگ ني و ھنر خود را بھ . عشق بي فرجامي از بین برد
  :شاعر با برگرداني كھ تكرار میشود چنین توصیف كرده

نزدیك شو اي استاد، این ني خوشنوا را كھ ھنوز بوي عسل میدھد و دھانش با ریسمان بستھ است، 
  . زیرا عشق آمده است تا مرا بھ خانھ مرگ بكشاند. براي خود بردار

  . م بپوشیداي آوازھاي پاستورال از موزھا چشم بپوشید، چش

اكنون بگذار تا خار و خاشاك با بنفشھ گل كند و نرگس زیبا بر درخت عرعر بشكفد و ھر چھ ھست 
  . زیرا دافنیس رو بھ مرگ است. وارونھ شود و درخت كاج میوه گالبي دھد

  . بگذار كھ گوزنھا تازیان را برانند و جغد شوم، بلبالن را از صحرا بیرون كند

  . ي پاستورال چشم بپوشید، چشم بپوشیداي موزھا، از آوازھا

و آفرودیتھ كھ او را بخشیده بود خواست برگردد، لیكن االھگان سرنوشت ریسمان . آنگاه خاموش شد
بدین ترتیب دافنیس فرو رفت و گرداب باالي سرش، سري كھ . زندگي او را بھ آخر رسانده بودند

  . ند بھ ھم برآمدموزھا آن را دوست میداشتند، و نیمفھا عزیز میداشت

  . اي موزھا از آوازھاي پاستورال چشم بپوشید، چشم بپوشید

سیمایتا، دوشیزه سیراكوزي كھ در .غزل دوم نیز باز بر محور عشق میگردد، اما با احساسي آتشینتر 
دام وسوسھ دلفیس گرفتار شده و بعد بھ بیوفاییش دچار آمده، میكوشد تا با طلسم و جادو عشق و 
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ھا، بھ سلنھ، االھھ  وي، ایستاده بر زیر ستاره. او را برگرداند، و اگر موفق نشد بھ او زھر دھددلربایي 
  . ماه، میگوید كھ با چھ حسادتي دلفیس را دیده است كھ در كنار یارش گام میزند

و چھ گونھ : ھنوز بھ نیمھ راه خانھ لوكون نرسیده بودیم، كھ دیدم دلفیس با ائودانیپوس نزدیك میشوند
زنخي كھ چون مزرعھ طالئین گندم در آفتاب میدرخشید، آري سینھ ھاشان، كھ از سینھ تو اي سلنھ 

  . درخشانتر بود، نشان میداد كھ از رنج فریباي با ھم آویختن بازگشتھاند

تو اي سلنھ بھ عشق من بنگر و بگو از كجا آمده است چون آن منظره را دیدم، چھ آتش گرفتم و 
زیباییم پژمرد و دیگر بر آن جالل ! چگونھ شعلھ از سینھام زبانھ كشید، و قلب عشق باختھ مرا سوزاند

زیرا سمي و شكوھي كھ از كنارم گذشت ننگریستم نمیدانستم چگونھ بھ خانھ و ماواي خود بازگردم 
  . مھلك یا مرضي كشنده مرا از پاي در میآورد

ده روز در بستر ماندم و ده شب جانكاه بھ سر آوردم تو اي سلنھ بھ عشق من بنگر و بگو از كجا آمده 
است غنچھ جوانیم خشك و چون زردچوبھ شد، و مویم ریخت و از آنچھ بودم جز استخوان چیزي زیر 

ھ روي نكردم و چھ راھي را كھ حتي پیرزني بر آن نغمھ عشق نخواند پوستم نماند، آري، بھ چھ كس ك
  . نسپردم ھنوز تسالیي نیافتھام و زمان چون باد صرصر میگذرد

  تو اي سلنھ بھ عشق من بنگر و بگو از كجا آمده است 

 غزل. غزل سوم، آمارولیس، پري دریایي، را توصیف میكند، و از زیباییھاي نایافتني او سخن میگوید
نامھایي كھ ھزاران بار ; چھارم از كورودون چوپان و غزل ھفتم از لوكیداس بز چران شاعر یاد میكند

این اشعار روستایي بھ كمال آرزو میرسند و . مورد استفاده شاعران از ویرژیل تا تنیسن قرار گرفتھاند
ار ھومر میخواند، لیكن ھر یك از اشعار او سرودي زیباتر از اشع. با بیاني بسیار زیبا بیان شدھاند

ذوق و استعدادي كھ در ھر یك از آنھا نھفتھ است ھنگامي بر خواننده آشكار میشود كھ خویشتن را 
خوبي اشعار او در آن است كھ در عین رویایي بودن . ھاي او كند تسلیم سوز و گدازھاي غمانگیز نغمھ

خالصھ طنزي شھواني نمك احساسات  بوي تن قھرمانان او بھ و. خالي از واقعیتھاي زندگي نیستند
رویھمرفتھ اشعار او . آنھاست كھ ھمان موجب آن است كھ شخصیتھاي اشعار او واقعي جلوه كنند

كاملترین شعر یوناني پس از اوریپید است و تنھا اشعار موجود ھلنیستي است كھ از نفس زندگي 
  . برخوردار است

V - پولوبیوس  

گرچھ عصر ھلنیستي فقط یك شاعر بزرگ بھ وجود آورد، نثر نویساني عرضھ داشت كھ از لحاظ 
مكالمات خیالي، رسالھ نویسي، و تدوین دایرھالمعارف از ابداعات . تعداد و رنگارنگي بیسابقھ بودند

وناني روم، ھاي كوتاه و روشن ادامھ یافت و، در دوره ادبیات ی این دوره بود، كھ با تدوین زندگینامھ
فن سخنوري، كھ متكي بھ سیاست بازي، . نوشتن داستانھاي كوتاه و وعظ و خطابھ بھ آنھا اضافھ شد

نوشتھ بھترین وسیلھ انتقال بیان و ادبیات شده . وكالت در محاكم، و آزادي بیان بود، در حال نزع بود
  . زمان بھ وجود آمد جملھ سازي و عبارتپردازي انشایي كھ در سیسرون مییابیم در این. بود

بطلمیوس اول، آراتوس آخایایي، و پورھوس اپیروسي خاطرات . تاریخنگاري ترویج یافت
لشكركشیھاي خود را نوشتند و میراثي از خود بھ یادگار گذاشتند كھ در عصر سلطنت قیصر بھ كمال 
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آن فراعنھ را كاھن اعظم مصر، منتحو، سالنامھ مصر را بھ زبان یوناني نوشت و در . خود رسید
بروسوس، كاھن اعظم كلداني، تاریخ بابل را، . طوري معرفي كرد كھ ھنوز ھم مبناي شناسایي ماست

مگاستنس، سفیر سلوكوس اول نزد چندره . ھاي میخي، بھ آنتیوخوس اول اھدا كرد بر مبناي نوشتھ
 300(از سلسلھ ماوریا، بھ نوشتن كتابي درباره ھندوستان دنیاي یونان را بھ شگفتي واداشت  گوپتھ

در میان برھمنان دستھاي از فیلسوفان ھستند كھ : ((در یكي از قسمتھاي فریبندھاش میگوید). م ق
این بار نیز نظریھ .)) ورندمیگویند خدا دنیاست و قصد آنھا سخنوري تنھا نیست بلكھ دلیل و برھان میآ

تیمایوس تائورومنیومي، . لوگوس در كار آمد كھ اثري چنان عمیق در االھیات مسیحي بر جاي گذاشت
كھ بھ دست آگاتوكلس از سیسیل تبعید شده بود، تمام اسپانیا و كشور گل را گشت و سپس در آتن مستقر 

ي بود و میخواست از ھیچ چیز فروگذار وي محققي ساع. شد و تاریخ سیسیل و مغرب زمین را نوشت
تیمایوس میخواست تاریخ قطعي . مینامیدند)) آشغال جمع كن پیر((نكند، بھ حدي كھ رقیبانش او را 

  . وقایع را معلوم كند و اولمپیادھا را ماخذ تاریخ قرار داد

ایش زیر شالق انتقاد پیشینیان خود را سخت انتقاد كرد، ولي بخت با او یاري نمود و قبل از اینكھ كارھ
بزرگترین مورخ ھلنیستي و تنھا فرد یوناني كھ شایستھ برابري با ھرودوت و توسیدید است، در 

پدرش، لوكورتاس، یكي از رھبران اتحادیھ آخایایي . متولد شد 208مگالوپولیس در آركادیا، بھ سال 
فرزند او . رماندھي كل رسیدبھ مقام ف 184بھ سفارت بھ روم رفت، و در سال  189بود كھ در سال 

در اردوي رومیھا در آسیاي صغیر علیھ . در محیط سیاست بار آمد، سربازي را از فیلمون آموخت
بھ فرماندھي سواره نظام  169، و در سال )181(گلھا جنگید، ھمراه پدرش بھ سفارت مصر رفت 

حادیھ را بھ خاطر حمایت از ولي این مقام بھ ضرر او تمام شد، زیرا وقتي روم ات. اتحادیھ رسید
پرسئوس مجازات كرد و یك ھزار نفر از رھبران اتحادیھ را بھ عنوان گروگان بھ روم برد، 

در وصف حال خود میگوید . شانزده سال در تبعید بھ سر برد). 167(پولوبیوس نیز در میان آنھا بود 
ره سكیپیوي جوان با او دوستي كرد، باالخ.)) كامال روحیھ خود را باختھ و مغزم فلج میشد((كھ گاھي 

و از سناي روم كھ تبعیدیھا را بھ نقاط دوردست ایتالیا ; وي را بھ محافل روشنفكر رومي معرفي نمود
پولوبیوس ھمراه سكیپیو در لشكركشیھاي . میفرستاد اجازه گرفت كھ پولوبیوس نزد او در رم بماند

بھ او كرد، سواحل اسپانیا و افریقا را براي او  زیادي حاضر بود، راھنماییھاي نظامي گرانقیمتي
آزادي خود را بھ دست  151در سال ). 146(پویید، و ھنگام سوزاندن كارتاژ دوش بھ دوش او جنگید 

. بھ یونان رفت كھ میانجي شھرھاي یونان و ارباب دورشان یعني سناي روم باشد 149در سال . آورد
ھایي  ب انجام داده باشد، زیرا چند شھر بھ یادبود او مجسمھاین ماموریت نامطلوب را میبایستي خو

گرچھ نمیتوان بھ تحقیق گفت كھ از كارھایي كھ كرده تقدیر كرده بودند یا از كارھایي كھ ; ساختند
پس از شصت سال زندگي پر فعالیت از سیاست . امیدوار بودند كھ برایشان انجام خواھد داد

ھاي در تاكتیك، زندگي فیلوپویمن، و تواریخ بسیار مفصل خود را كنارھگیري كرد تا كتابھاي رسال
سالگي سواره از شكار  82بھ این معنا كھ در سن ; سرانجام مانند نجیبزادھاي از دنیا رفت. بنویسد

  . برمیگشت كھ زمین خورد و جان سپرد

اریخي او بر مقیاس آثار ت. تا بھ حال تاریخنویسي با وسعت تحصیل و سفر و تجربھ او پیدا نشده است
 146تا  221را از ) یعني ملل مدیترانھ(وسیعي بنیان دارد، و نھ تنھا داستان یونان كھ داستان تمام دنیا 

چنین است طرحي كھ من پیشنھاد میكنم، ولي ھمھ بستگي بھ آن دارد كھ . ((قبل از میالد در بر دارد
پولوبیوس بدرستي دریافتھ بود كھ .)) رسانمتقدیر عمري دراز نصیب من كند كھ این مھم را بھ آخر ب

مركز تاریخ سیاسي دوراني كھ مورد بحث اوست روم است، و با قرار دادن روم بھ عنوان محور بھ 
وي در این اثر خود با كنجكاوي سیاستمدارانھاي روشھایي را كھ روم . كتابش وحدت و انسجام میدھد

پولوبیوس رومیان را . بود مورد مطالعھ قرار میدھدبھ وسیلھ آن دنیاي مدیترانھ را مسخر ساختھ 
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سخت میپسندید، زیرا روم را در اوج عظمت دیده بود، و در عین حال مردان برجستھ روم را در 
از آنجایي كھ ھم خود آریستوكرات . گروه سكیپیو دیده و شناختھ بود، و بھ حد مرگباري فاقد آنھا ھستند

كراتھا، كوچكترین ھمفكري و ھمراھي با حكومت تودھاي در بود و ھم پرورده و محشور آریستو
بھ عقیده او، تاریخ سیاسي عبارت است از یك دور تسلسل . مراحل آخري دموكراسي یونان نداشت

. ، آریستوكراسي، اولیگارشي، دموكراسي، و دوباره حكومت سلطنتي)دیكتاتوري(حكومت سلطنتي 
مانند حكومت لوكورگوس یا )) حكومت مختلطي((تسلسل، در نظر او بھترین راه فرار از این دور 

روم است كھ در آنھا مردم بھ حد نسبتا محدودي در انتخاب قضات خود آزادند، ولي اختیارات این 
با ھمین طرز فكر بود . قاضیان توسط مجلس سناي دایمي و آریستوكراتیك مورد نظارت قرار میگیرد

  . كھ بھ نوشتن تاریخ عصر خود پرداخت

است، زیرا بھ روش خود بھ اندازه موضوع مورد بررسي خود )) مورخ مورخین((پولوبیوس 
مانند ھر . دوست دارد كھ درباره نقشھ كار خود بحث كند و در ھر فرصت فلسفھ ببافد. عالقھمند است

كھ انسان دیگري خصایل خود را مافوق و نمونھ میداند، و عقیده دارد كھ تاریخ را باید كسي بنویسد 
تیمایوس را رد میكند كھ بھ . خود وقایع را دیده، یا با كسي كھ شاھد آن بوده مذاكره كرده باشد

گوشھایش بیش از چشمھایش اعتماد كرده، و با غرور از سفرھایي كھ بھ دنبال اطالعات و اسناد و 
از ھمان  حقایق جغرافیایي كرده سخن میگوید، و متذكر میگردد كھ چگونھ در مراجعت از اسپانیا

ھاي آلپ بھ ایتالیا سفر كرده كھ ھانیبال گذشتھ، و چگونھ تا آخرین نقطھ ایتالیا رفتھ تا  راھي در كوه
پولوبیوس میگوید كھ . ھایي را كھ از او در بروتیوم بر جاي مانده بخواند و استخراج نماید سنگنبشتھ

میدھد دقیق باشد، و در این كار تا اجازه )) وسعت كار و طرز عمل جامع آن((تاریخ باید آن قدر كھ 
بھ نظر او تاریخنویس باید . آنجا كھ ما اطالع داریم، بھ استثناي توسیدید، از ھمھ بیشتر موفق شده است

مرد میدان سیاست و حكومت و جنگ باشد، و گرنھ ھرگز طرز عمل دولتھا و جریان تاریخ را 
ي اخالقي سیاستمداران را میشكافد تا ھدف و وي حقیقت بین و منطقي است، عبارتھا. نخواھد فھمید

تفریح كنان اظھار میدارد كھ با چھ سادگي میتوان فرد یا جامعھاي را، حتي . انگیزه آنھا را فاش كند
بندرت ھر چھ خوب : ((ھایي كھ بر ماكیاولي پیشدستي كرده میگوید در یكي از جملھ. مكرر، فریفت

یشود، و كمتر كساني ھستند كھ بتوانند این دو را بھ ھم آمیختھ است با ھر چھ مفید فایده است منطبق م
میپذیرد، لیكن بھ آیینھاي )) توجھ بھ مبدا((االھیات رواقیون را در مورد .)) با یكدیگر انطباق دھند

اھمیت اتفاق و تاثیر . عصر خود با ترحم مینگرد، و بر مداخلھ نیروھاي مافوقالطبیعھ لبخند میزند
بزرگ را در تاریخ میپذیرد، لیكن با عزم راسخ میكوشد كھ روابط حقیقي و اغلب غیر تصادفي مردان 

فردي علل و معلولھا را بیابد، تا تاریخ چون مشعل درخشاني گذشتھ و آینده را روشن و قابل درك 
صحیحترین تعلیم ((و )) آگاھي از گذشتھ بھترین و آمادھترین وسیلھ اصالح كردار بشر است،. ((سازد

و است كھ بدون آلوده شدن بھ )) كارآموزي براي زندگي پرفعالیت سیاسي آموختن تاریخ است،و 
مخاطرات بالفعل قوه قضاوت ما را بلوغ میدھد و ما را علیرغم بحرانھا و وضع ویژه امور آماده 

بھ نظر او بھترین روش تاریخنویسي آن است كھ زندگي ملتي را .)) اتخاذ نظریات صحیح میسازد
آنكھ عقیده . ((ساختاري واحد بنگریم و داستان ھر عضو را با داستان زندگي جمع در ھم ببافیم چون

دارد با خواندن تاریخھاي مجزا میتواند درباره كل تاریخ نظر صحیحي كسب كند، بھ نظر من شبیھ آن 
مان كند كسي است كھ پس از نظاره اعضاي بریده شده حیوان مردھاي كھ روزي زنده و زیبا بوده، گ

از چھل كتابي كھ .)) كھ مانند شاھد ناظري حركات موزون و زیباي آن حیوان را ھنگام حیات میشناسد
پولوبیوس بھ عنوان تواریخ نوشتھ، گذشت زمان تنھا پنج جلد آن را محفوظ داشتھ و خالصھ نویسان 

ادھاي فرومایھ سایر افسوس كھ، یونانیان منحط انتق. نیز قسمتھاي مھمي از بقیھ را نجات دادھاند
تاریخنویسان، گرفتاریھاي دایمي او در جنگ و سیاست، طبقھ بندي غیر منطقي تاریخ او بھ 

ھا، اقدام بھ نوشتن تاریخ تمام ملل مدیترانھ در ھر دوره چھارسالھ، و انحرافھاي گیج كننده ))اولمپیاد((
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پولوبیوس گاھي، مثال . اي گذاردو گسیختگي سبك و موضوع مانع شدند كھ تاثیر بھ حق خود را بر ج
ھنگامي كھ داستان ھجوم ھانیبال را مینویسد، دچار غلیان احساس شده سخنوري میكند، ولي معموال 
از لغتپردازي بعضي از متقدمان خود آن قدر بیزاري نشان میدھد كھ مالل انگیزي سبك نویسندگي 

ھیچ كس آثار او را تا بھ انتھا نخوانده : ((استیكي از منقدان قدیمي گفتھ . خود را مایھ مباھات میداند
; دنیا تقریبا او را فراموش كرده است، ولي تاریخنویسان تا مدتھا از او درس خواھند گرفت.)) است

زیرا وي یكي از بزرگترین واضعین و مجریان مكتب تاریخنگاري است، زیرا جرئت آن را بھ خود 
و باالخره، و مھمتر از ھمھ، ; را بنویسد)) تاریخ جھان((ه داد كھ وسعت نظر بیشتري بھ كار خود داد

بھ این دلیل كھ وي بھ این حقیقت رسید كھ بیان حقایق بدون تفسیر و تحلیل بي ارزش است و گذشتھ، 
  . جز آنكھ ماخذ و چراغ راه ما باشد، خاصیتي ندارد
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فصل بیست و ھفتم 
  

  ھنر در دوره اضمحالل 

I  -  جنگ  

عصر ھلنیستي نھ تنھا از لحاظ . زوال تمدن یونان در میدان ھنر بیشتر از سایر جوانب بھ تاخیر افتاد
محققا ھنرھاي كم اھمیتتر دستخوش . باروري كھ حتي از نظر اصالت نیز با ھر دورھاي رقابت میكند

سر دنیاي كارگران متخصص چوبكار، عاجكار، و نقره و طالكار در سرتا. ھیچ گونھ زوالي نشدند
در . حكاكي روي سنگھاي قیمتي و سكھ بھ عالیترین مرحلھ ترقي خود رسید. وسیع یونان پراكنده بودند

اقصي نقاط مشرق زمین یونان، یعني باكتریا، پادشاھان یوناني در سكھ زني ھنرمندي نشان میدادند، و 
اسكندریھ . سكھ زني دانست در مغرب زمین نیز سكھ ده دراخماي ھیرون دوم را میتوان بھترین نمونھ

بھ خاطر آھنگري و نقره سازي خود، كھ در ھنرمندي رقیب شاعران بي نقص آنجا بود، و بھ خاطر 
برجستھ كاري و حكاكي روي سنگھاي قیمتي، صدف، سفالھاي آبي و سبز، كاشیھاي مرغوب، و 

كھ بھ احتمال قوي محصول اسكندریھ  پورتلند،گلدان . ھاي ظریف رنگارنگ خود مشھور بود شیشھ
شكلھاي بسیار زیبایي در یك الیھ شیشھاي شیري : بود، این ھنر را در اوج زیبایي خود نشان میدھد

اگر تعبیر را منظور بدارید، میتوان آن را یكي از . رنگ كندھكاري شده با بدنھاي سبز رنگ
  . باستاني تلقي كرد وجوودشاھكارھاي جوسایا 

گامھا و سبكھاي موسیقي در جھت تازھجویي و زیبایي . موسیقي در تمام طبقات مردم دوستار داشت
در . آھنگسازي و آالت موسیقي از سادگي اولیھ خارج شده، رنگارنگتر و فراوانتر شدند. در تغییر بود

كتسیبیوس آن را تكامل داد و تبدیل بھ ارگي نمود كھ  175و حدود سال ; از نیھاي برنجي شد بھ ارگي
با مخلوطي از ھوا و آب كار میكرد و نوازنده میتوانست امواج متنوع صوتي را تحت اراده خود 

از ساختمان و چگونگي این ارگ اطالعات بیشتري در دست نیست، ولي میدانیم كھ ھمین . درآورد
از مجموع آالت . موسیقي، در روم بسرعت تحول یافتھ، تبدیل بھ ارگ كلیسا و ارگ امروزي شد آلت

موسیقي، اركستر بھ وجود آوردند، و از آالت خاص موسیقي كنسرتھایي نیمھ سمفونیك در تاالرھاي 
 .نوازندگي و خوانندگي یكنفري نیز بسیار ترقي كرد. اسكندریھ، آتن، و سیراكوز اجرا میكردند

ھنرمندان موسیقي و تكنوازھاي حرفھاي در اجتماع مقامي در خور دستمزدھاي گزافي كھ میگرفتند 
، آریستوكسنوس تارنتومي، شاگرد ارسطو، رسالھ كوچكي بھ عنوان آرمونیك، 318در سال . یافتند

و آریستوكسنوس مردي بسیار جدي بود . نوشت كھ كتاب پایھ نظري موسیقي در دنیاي باستان گردید
تئاتر كامال ((آتنایوس از وي نقل میكند كھ . مانند اغلب فیلسوفان از موسیقي زمان خود لذت نمیبرد

  . منحط و موسیقي سر تا پا خراب و مبتذل شده است

این حرف را .)) تعداد كساني كھ بھ یاد میآورند موسیقي ما چھ بود و چھ منزلتي داشت چندان نیست
  . نیدھاندبسیاري از نسلھاي بعد عینا ش

قضاوت كامل درباره معماري عصر یونان باستان امروز براي ما چندان مقدور نیست، زیرا گذشت 
ھایي كھ مانده  ھا و خرابھ مع ھذا، از نوشتھ. زمان غدار كلیھ آثار آن را با خاك یكسان كرده است
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نفوذ دو . توسعھ داده بودمیتوان دریافت كھ ھنر ساختماني یونان سیادت خود را از باكتریا تا اسپانیا 
ستونبندي و گچبري روي سر ستون از یونان : جانبھ یوناني و شرقي سبك مختلطي بھ وجود آورده بود

حتي در مراكز قدیمي ھلني، مانند ; بھ آسیا رفت و طاق و گنبد و قبھ از مشرق زمین وارد یونان شد
یك، در عصري كھ تزیین و ظرافت سبك دور. دلوس، پایتختھایي بھ سبك مصري و ایراني برپا شد

ولي سبك . مورد توجھ بود، خشك و بیروح شد و شھرھا یكي پس از دیگري آن را رھا میكردند
ھنر، بھ موازات حكومت، قانون، علماالخالق، ادبیات، و فلسفھ . كورنتي بھ اوج زیبایي خود رسید

قھا، ایوانھا میدانھا باغھا، روا. جنبھ مذھبي خود را از دست داده، جنبھ غیر روحاني میگرفت
ھا را تحت الشعاع  ھا، و حمامھا ساختمان معابد و پرستشگاه ھا، ورزشگاه تاالرھاي عمومي، كتابخانھ

. قرار داده، كاخھاي سلطنتي شاھوار راه جدیدي بھ سوي طراحي و تزیین كاري معماري گشودند
ھاي اعیان باغھاي  ي تزیین میشد در خانھھا با نقاشي، مجسمھ سازي، و برجستھ كار نماي داخلي خانھ

ھا، و ساختمانھاي كاله فرنگي سلطنتي در پایتختھا ساختھ شد،  باغھا، دریاچھ. خصوصي بھ وجود آمد
خیابانسازي بھ سبك . شھرسازي ھمراه معماري رونق یافت. كھ اغلب براي استفاده عموم باز بود

آن روزھا براي عبور و مرور اسب و گردونھ كافي مستطیل ھیپوداموس با پھنایي حدود ده متر، كھ 
ھاي  بھ خیابانھاي سنگفرشش میبالید، ولي ظاھرا اغلب كوچھ) ازمیر(سمورنا . بود، بھ وجود آمد

  . ھلنیستي آن عصر خاكي بودند و در زمستان غرق گل میشدند

ند كورنتي در اولمپیون در آتن قرن دوم ستونھاي بل. ساختمانھاي زیبا بھ طور بیسابقھاي گسترده شدند
كھ از موارد نادر دخالت رومیھا در معماري یونان ; طرح عمومي بناي معمار رومي ریخت. برپا شد

لیویوس این معبد را، كھ معبد زئوس اولمپیا . بود، زیرا ھمیشھ خود آنھا بھ معماري یونان متكي بودند
از این بنا شانزده ستون برجاي مانده كھ . دبود، تنھا بنایي میداند كھ شایستھ سكونت خداي خدایان بو

روحانیت محتضر آتن و نبوغ فیلون معبد باشكوه . زیباترین نمونھ سبك كورنتي بھ شمار میروند
فقط قطعاتي از . الئوسیس را، كھ پریكلس قبال بر قطعھ زمیني مقدس آغاز كرده بود، بھ اتمام رسانید

فرانسویھا در . طراحي و حكاكي بسیار عالي یونان است این بناي زیبا برجاي مانده كھ خود نمونھ
دلوس نقشھ زمیني معبد آپولون را از خاك بیرون كشیدھاند و شھري را نمایان ساختھاند كھ پر از 

. ھاي صدھا خارجي و یوناني بوده است رواقھایي است كھ محل داد و ستد یونانیھا یا پناھگاه مجسمھ
باشكوھي برپا كرد، تئاتر دولتي موجود را وسیع نمود، كھ تا بھ ھیرون دوم در سیراكوز بناھاي 

بطالسھ مصر اسكندریھ را با بناھایي كھ شھر . امروز نام وي بر روي سنگھاي این بنا بھ چشم میخورد
بطلمیوس سوم . را در زیبایي شھره ساخت زینت داده بودند، لیكن كوچكترین اثري از آنھا نمانده است

اخت كھ عالیترین اثر معماري یونان در كشورھاي متصرفي بود، و بازماندگانش معبدي در ادفو س
در شھرھاي یونیا از قبیل میلتوس، پرینھ، و ماگنسیا . معبد ایسیس را در فیالي بنا یا تجدید بنا كردند

بھ . م تمام شد ق 300سومین معبد آرتمیس در افسوس حدود سال . معابد جدیدي براي خدایان ساختھ شد
افتخار آپولون معبد وسیعتري بھ معماري پایونیوس و دافنیس در دیدوما، نزدیك میلتوس، ساختھ شد 

ائومنس . كھ بعضي از قسمتھاي ستونھاي عالي یونیایي آن بر جاي مانده است) میالدي 41 -قم 332(
انھاي زیباي آن، بین ساختم. دوم با ایجاد بناھاي زیبا پایتخت خود پرگامون را زبانزد مردم یونان كرد

از زیر خاك بیرون آوردند و دوباره با استادي  1878قربانگاه مشھور زئوس بود كھ آلمانھا در سال 
پلكان شاھواري بین ایوان و محوطھ ستوندار و وسیع آن . كامل در موزه پرگامون برلین بنا كردند

نفاست این بنا در آن . استموجود است و اطراف قاعده چھل متري آن را كتیبھ زیبایي زینت داده 
ھرگز یونان بھ این . دوره با ساختمان موسولئوم در قرن چھارم و پارتنون در قرن پنجم برابري میكند

زیبایي تزیین نشده بود، و ھرگز شوق مردم این كشور و استادان ھنرمندش محل سكونت انساني را بھ 
  . این شكوه و جالل نرسانده بود
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II - نقاشي   

در مراحل اولیھ فرھنگ ھر ; موال آخرین ھنر بزرگي است كھ در ھر تمدني بھ بلوغ میرسدنقاشي مع
ملتي، نقاشي تابع معماري و مجسمھ سازي مذھبي است، و تنھا ھنگامي مستقل میشود كھ زندگي 

چون از بین رفتن . ھا یا یادبود اشخاص گردد خصوصي و ثروت شخصي مردم موجد تزیین خانھ
عموم را از حكومت منحرف كرد، مردم دنبال تسالیي میگشتند كھ در خانھ و ماواي دموكراسي توجھ 
ثروتمندان كاخھاي مجلل میساختند و دستمزدھاي گزافي بھ ھنرمنداني میدادند كھ . خود داشتھ باشند

در اسكندریھ نقاشي روي شیشھ را براي تزیین . فوارھاي را تزیین كنند یا دیواري را درخشش بخشند
. ھاي چوبي قابل حركت استعمال میكردند ھلنیستي براي این منظور تختھ; ر بھ كار میبردنددیوا

شاھزادگان و اشراف ترجیح میدادند كھ عكسھاي بسیار بزرگ آنھا روي قطعات جداي مرمر نقاشي 
ھ، متاسفان; پاوسانیاس از تعداد زیادي پرده نقاشي گفتگو میكند كھ در سفرش بھ یونان دیده است. شود

. جز چند تكھ نقاشي رنگ پریده روي سنگ و سفال، از این ھنر با رونق چیزي باقي نمانده است
ھاي بدلي رنگ و رو رفتھ و متوسط آنھا كھ در پومپئي،  كیفیت این نقاشیھا را فقط باید از روي نسخھ

  . ھر كوالنیوم، و روم پیدا شده قضاوت كرد

نقاشان . یونان مقام نقاشانش را ھمردیف مجسمھ سازان و معماران خود، بلكھ باالتر، میدانست
كنسیكلس . دستمزدھاي گزاف میگرفتند، و درباره زندگي ایشان ھزاران داستان جذاب گفتھ میشد

ید افسوسي كھ نتوانستھ بود صلھاي را كھ انتظار داشت از ملكھ ستراتونیكھ بگیرد، تصویر او را كش
وقتي تابلو بھ اتمام رسید، آن را بھ معرض نمایش گذارد . كھ با ماھیگیري بھ بازي بھ دنبال ھم میدوند

تصویر چھره ھر دو نفر را بسیار استادانھ ((ستراتونیكھ از آنجایي كھ . و از ترس مجازات فرار نمود
ي كھ آراتوس، سیكوئون را ھنگام. وي را بخشید و بھ میھن برگرداند)) و شبیھ بھ اصل رسم كرده بود

یكي از دیكتاتورھا بھ . متصرف شد، فرمان داد كھ كلیھ تصاویر دیكتاتورھاي سابق را از بین بردارند
تصویر كرده بود كھ كنار گردونھاش ایستاده ) نقاش قرن چھارم(نام آرخستراتوس را مالنتوس نامي 

ش استدعا كرد كھ آراتوس از نابود كردن آن این تابلو بھ قدري زیبا و روشن بود كھ نئاكلس نقا. است
آراتوس قبول كرد، بھ شرطي كھ شكل آرخستراتوس بھ شكل دیگري كھ كمتر . صرف نظر كند

استرابون میگوید كھ پروتوگنس تصویر یك ساتیر را كشید كھ كبكي . برخورنده باشد تعریض شود
  . میگرفتنداین تصویر چنان زنده بود كھ كبكھا آن را عوضي . كنارش بود

پلیني میگوید كھ ھمین . باالخره نقش كبك را پاك كرد كھ مردم نفاست تصویر ساتیر را بھتر درك كنند
چھار ) موسس فرضي شھري بھ ھمین نام در رودس(نقاش بر روي تابلوي مشھور خود یالوسوس 

نقاش، كھ از . ندالیھ رنگ مالید كھ ھر گاه الیھاي در اثر زمان پاك شود، رنگ تازه و درخشان بما
عدم توانایي خود در نشان دادن كفي كھ از دھان سگ یالوسوس بیرون میریخت خشمناك شده بود، 

اسفنجي بھ طرف تابلو پرتاب كرد تا آن را خراب كند، ولي اسفنج البتھ درست بھ جاي الزم خورد و 
وس پولیوركتس چون دمتری. اثر رنگي بر جاي گذاشت كھ كامال رنگ كف دھان سگ خشمناك بود

در مدت . رودس را تصرف كرد، از آتش زدن شھر خودداري نمود، مبادا این تابلو از بین برود
محاصره شھر، ھنگامي كھ ارتش مقدوني پیشرفت كرد، پروتوگنس در كارگاه دھقاني خود بھ كار 

ل دیوارھاي شھر دمتریوس بھ دنبال او فرستاد و پرسید كھ چرا وي مانند سایرین بھ داخ. ادامھ میداد
.)) چون میدانم تو علیھ رودسیھا میجنگي نھ علیھ ھنر: ((پروتوگنس جواب داد. پناھنده نشده است

سلطان محافظي بر او گماشت و كار محاصره را رھا كرد تا ایستاده، نقاشي او را نقاشان ھلنیستي بھ 
  . كامل داشتند ھاي نقاشي آشنایي فنون مناظر و مرایا و تنظیم نور وفاصلھ در پرده
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اگرچھ مناظر طبیعي را فقط براي زمینھ و تزیین در نقاشي بھ كار میبردند و آنھا را بیروح و معمولي 
، الاقل )ھاي بدل نقاشیھاي پومپئي را مالك قضاوت قرارداد البتھ اگر بتوان نسخھ(مجسم میكردند 

وس در اشعار خود مورد استفاده موجودیت طبیعت را پذیرفتھ، و آن را، در ھمان زماني كھ تئوكریت
مع ھذا، آن قدر بھ انسان و كارھاي او توجھ داشتند كھ . قرار میداد، در نقاشیھاي خود وارد میكردند

. پیشینیان آنان فقط تصویر خدایان و ثروتمندان را میكشیدند. وقت پرداختن بھ درخت و گل را نداشتند
ضمنا درك كرده بودند كھ حتي یك شكل ; عالقھ داشتندنقاشان ھلنیستي بھ ھر چھ جنبھ انساني داشت 

بھ این دلیل، با . زشت نیز ممكن است موضوع نقاشي زیبایي باشد، یا الاقل وسیلھ دستمزد خوبي شود
اشتیاق نقاشان ھلندي، بھ موضوعھاي معمولي پرداختھ، از كشیدن تصویر سلمان، پینھ دوز، زن 

قص الخلقھ، و حیوانات عجیب لذت میبردند و بھ آنھا روسپي، زن خیاط، چھارپایان، مردم نا
ھایي از اشیاي بیجان را، مانند نان و تخممرغ، میوه و سبزي، ماھي و شكار، شراب و سایر  نمونھ

سوسوس پرگاموني، با كشیدن كف اطاقھاي موزاییكیي كھ . اسباب تعیش و تشریفات، اضافھ میكردند
. ھم برھم بود، باعث تفریح و سرور ھمعصران خود میشد ھنوز از تھ مانده ضیافتھا كثیف و در

اشخاص محافظھ كار و كساني كھ خود را سنگین و با وقار میدانستند از این كار منزجر شده، این 
  . تجلیل كنندگان ابتذال را تصویر كننده وقاحتھا و كثافتھا میخواندند

  . در تب تصویر اشیاي زشت طبق قانون ممنوع بود

اھكارھاي بزرگتر این عصر بھ واسطھ آتشفشاني وزوویوس از گمنامي، بلكھ از بعضي از ش
فرسكویي كھ اخیرا در اوستیا كشف شده ظاھرا نسخھ ناقصي از یك تابلوي . فراموشي، نجات یافتند

معروف است، كھ نام خانوادھاي )) عروسي آلدوبراندیني((این تابلو اكنون بھ نام . اصیل یوناني است
در این تصویر آفرودیتھ نیرومند . ابلو قبل از انتقال بھ موزه واتیكان بھ آنھا تعلق داشتھ استبوده كھ ت

كشیده شده كھ در كنار عروس خجولي ایستاده، بھ او جرئت میدھد، در حالي كھ داماد بیصبرانھ و 
ن دو تصویر ظریفتر از ای. بدون اینكھ احتیاجي بھ جرئت دادن داشتھ باشد، كنار نیمكت ایستاده است

اصلي، طرح زن باوقاري است كھ در كنار دیده میشود و مشغول نواختن عودي است كھ رنگ آن در 
یك تابلوي دیواري باشكوھي نیز باقي مانده كھ آن را بھ تابلوي اصیل . اثر گذشت زمان پریده است

یستاده، با خشم در این تصویر، اخیلس، كھ پاتروكلوس در كنارش ا. یوناني قرن سوم نسبت میدھند
شكلھاي این تصویر، بھ سلیقھ و . اسیر خود بریسئیس را بھ دشمن شھوتران خود آگاممنون تسلیم میكند

معموال ما بھ پاھاي بلندتر و باالتنھ كوتاھتر آشنا ھستیم، . عادت ما، پیش از آنكھ زیبا باشند، با ابھتند
ھاي زنان و مردان یوناني عصر خود  تر با اندازهلیكن باید قبول كرد كھ نقاشان یونان باستان خیلي بیش

مرور زمان جالل و تازگي این آثار را زدوده و فقط قوه تصور قادر است درخشش و . آشنایي داشتھاند
  . زیبایي آنھا را كھ روزي مورد تحسین عوام و سالطین بوده بازگرداند

. یھاي یوناني اقتباس شده استجالبتر از ھمھ چند قطعھ موزاییك رومي است كھ ظاھرا از نقاش
یونانیان آن را گرفتند و بھ اوج ترقي تاریخي خود ; موزاییك ھنر قدیمي مصر و بینالنھرین بود

یك قطعھ نقاشي را بھ وسیلھ خطوطي بھ چھارگوشھاي كوچك تقسیم میكردند و قطعات . رساندند
چند . لویي پردوام بھ وجود میآمدكوچكتر مرمر را چنان رنگ میزدند كھ وقتي كنار ھم میچیدند، تاب

قطعھ از این موزاییكھا، كھ قرنھا زیر پاي ھزاران نفر قرار گرفتھاند، ھنوز رنگ خود را حفظ كرده، 
كھ در خانھ فارنوسھا در پومپئي پیدا شد، و حدس )) نبرد ایسوس. ((داستانھاي باستان را بیان میكنند

رم مربوط میشود، مركب از یك میلیون و پانصد ھزار زدند كھ بھ یك نقاشي فیلوكسنوس در قرن چھا
متر  5در  5/2تمام موزاییك  .نداردقطعھ سنگ است كھ ھر كدام بیش از چند میلیمتر مربع سطح 

، سخت صدمھ دید، )میالدي 79(را در خود فرو برد این اثر در آتشفشان و زلزلھاي كھ پومپئي . است
اسكندر، سیاه و سوختھ از . ولي آن قدر از آن باقي مانده كھ استادي و نیرومندي ھنرمند را برساند
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گرما و پریشان و ژولیده از كثافت میدان نبرد، پیشرو حملھ است و سوار بر اسب خود، بوكفالوس، در 
نجیبزادھاي ایراني خود را در میان دو پادشاه انداختھ و نیزه . یشودچند قدمي گردونھ داریوش دیده م

داریوش، بي توجھ بھ خطري كھ از جانب نیزه دیگر اسكندر متوجھ . اسكندر در بدن او نشستھ است
. اوست، از گردونھ بھ طرف دوست محتضر خود برگشتھ، چھرھاش ماالمال از غم و اندوه است

نشان . ادشاه خود آمده و نیزه اسكندر بھ ھدف نرسیده، در ھوا معلق استسواركاران ایراني بھ نجات پ
دادن احساسات در ھم و آشفتھ چھره داریوش معرف قدرت بینظیر نقاش است، لیكن سر اسب اسكندر 

  . عالیتر از این موزاییك در دنیا وجود ندارد. جاذبترین بخش نقاشي است

III  -  مجسمھ سازي  

ھا و  معابد و كاخھا، خانھ. زي بھ فراواني عصر ھلنیستي نبوده استدر ھیچ عصري مجسمھ سا
تمام جوانب زندگي انساني و بسیاري از . خیابانھا، باغھاي عمومي و خصوصي پر از مجسمھ بود
ھاي نیمتنھ سنگي، قھرمانان مرده و  مجسمھ. جوانب دنیاي گیاه و حیوان در مجسمھ سازي مجسم میشد

ك مدتي جاوداني میساختند، و حتي مفاھیم مجردي چون خوشبختي، صلح، مشاھیر زنده را در اند
ائوتوخیدس سیكوئوني، شاگرد لوسیپوس، . بدنامي، یا شیطان زمان در سنگ موجودیت مادي مییافتند

پسران . براي انطاكیھ مجسمھاي ساخت بھ نام خوشبختي كھ تجسم روح و امید براي آن شھر باشد
سودوتوس سنت غني مجسمھ سازي آتن را ادامھ دادند و، با ساختن پراكسیتلس تیماخوس و كفی

در عین حال، بیشتر . ھاي عظیم دمتر، پرسفونھ، و آرتمیس در پلوپونز، بھ اوج شھرت رسیدند مجسمھ
مجسمھ سازان جدید براي گذران معاش بھ دربار و بارگاه سالطین و حكمرانان یوناني شرقي قناعت 

  . میكردند

  یكصد . سوم، مكتبي در مجسمھ سازي بھ وجود آورد كھ منحصر بھ فرد بود رودس، در قرن
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نبرد ایسوس، این موزائیك در پمپئي مجسمھ عظیم در این جزیره بود كھ بھ قول پلیني ھر كدام از آنھا 
بزرگترین آنھا مجسمھ مفرغي عظیم ھلیوس خداي آفتاب بود . میتوانستند مایھ شھرت یك شھر باشند

بنایي آمده در افسانھ بیم. م ساختھ شد ق 280كھ از قطعات مختلف سنگ بھ دست خارس لیندوسي در 
است كھ خارس پس از اینكھ فھمید مخارج كار بیشتر از تخمین او بوده خودكشي كرد، و ھمشھریش 

این مجسمھ طوري روي بندرگاه قرار گرفتھ بود كھ كشتیھا میتوانستھاند از . الخس آن را تكمیل كرد
مھ چنین بر میآید كھ سلیقھ از ابعاد این مجس. میان پایش بگذرند، و ارتفاع آن بھ سي و پنج متر میرسید

رودسیھا بیشتر متوجھ بزرگي و خودنمایي بوده است، ولي شاید ھم از این مجسمھ بھ عنوان چراغ 
اگر بتوان بھ شعري كھ در گلچین ادبي یونان موجود است . بندر یا نمادي براي شھر استفاده میكردھاند

ادي رودس بوده است تقدم خاص آن بھ اعتماد كرد، این مجسمھ مشعلي بھ دست داشتھ كھ مظھر آز
این مجسمھ یكي از عجایب ھفتگانھ دنیا بھ  .استمجسمھ مشھوري دریكي از بنادر دنیا قابل توجھ 

  : پلیني میگوید. شمار میرفتھ است

فقط مردان درشت ھیكل . ل پس از اتمام، در اثر زلزلھ سرنگون شداین مجسمھ، پنجاه و شش سا
انگشتان آن بھ تنھایي از بسیاري از ; میتوانند انگشت شست مجسمھ را در میان بازوان خود جاي دھند

در داخل . وقتي دستھایش قطع شود، غارھاي عمیقي در بدنھ آن پدیدار میشود. ھا بزرگتر است مجسمھ
گفتھ . دیده میشود كھ ھنرمند براي مستقر كردن مجسمھ كار گذاشتھ بوده است ھاي بزرگي آن صخره

میشود كھ ساختن آن دوازده سال طول كشید، و سیصد تالنت خرج برداشت، این مبلغ از فروش 
   .شدماشینھاي جنگي دمتریوس كھ پس از محاصرھاي بي نتیجھ شھر را رھا كرده و رفتھ بود تامین 

پلیني . یكي دیگر از شاھكارھاي مكتب رودس الئوكوئون است كھ در تاریخ بھ ھمان پایھ شھرت رسید
ھاي حمامھاي  در خرابھ 1506مجسمھ مزبور در سال . آن را در كاخ امپراطور تیتوس دیده بود

محقق است كھ كار اصلي آگساندر، پولودوروس، و آتنو دوروس است كھ آن تیتوس یافت شد و تقریبا 
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كشف آن در رنسانس ایتالیا موثر بود و . م تراشیدند و ساختند را از قطعھ مرمر در قرن اول یا دوم ق
بخصوص میكالنژ را چنان تحت تاثیر گذاشت كھ كوشید بازوي راست آن را كھ از دست رفتھ بود 

الئوكوئون كشیشي از اھالي تروا بود كھ با پذیرفتن اسب پیشكشي یونانیھا  .نشدبسازد، ولي موفق 
آتنھ كھ .)) من از یونانیھا حتي اگر ھدیھ بیاورند میترسم: ((مخالفت كرد و، بھ قول ویرژیل، گفت

  ا موافق یونانیھ

الئوكوئون بھ كمك آنھا رفت، و خود نیز در چنگ ; مارھا اول بھ دو پسرش حملھور شدند. او كرد
بھ . در آخر ھر سھ نفر زیر فشار اندام مارھا خرد، در اثر سم دندان آنھا كشتھ شدند. مارھا گرفتار آمد

كھ رنج كشیش را ، سازندگان این مجسمھ كوشیدھاند )و نیز در فیلوكتتس اثرسوفكل(گفتھ ویرژیل 
در ادبیات و معموال در . بنمایانند، ولي نتیجھ كار آنھا با حالت طبیعي سنگ چندان سازگاري ندارد

زندگي، درد و رنج زودگذر است، ولي در این مجسمھ فریاد دردناك كشیش ابدیتي غیرطبیعي یافتھ 
مع ھذا، استادي . متاثر میشود از این مجسمھ نمیشود دمتراست، و بیننده آن قدر كھ از غم خاموش 

ھا  در نمایش عضالت مجسمھ. طراحي و فن مجسمھ سازي تحسین تماشاچي را بھ خود جلب میكند
بھت حجاري شده اغراق شده، ولي دست و پاي كشیش پیر و بدنھاي دو پسر او در كمال اصالت و ا

شاید اگر ما ھم قبل از دیدن مجسمھ داستان آن را میدانستیم، مانند پلیني كھ گفتھ است این مجسمھ . است
  . بزرگترین شاھكار ھنر مجسمھ سازي دنیاي باستان است، تحت تاثیر قرار میگرفتیم

است، مكتبھاي  بسیاري از مراكز دیگر یونان نیز، در این عصري كھ اھمیتش كامال شناختھ نشده
خاك و بناھاي شھر اسكندریھ، در تاریخ طوالني آن، آن قدر دستخوش . مجسمھ سازي با رونقي داشتند

خرابي و تبدیل قرار گرفتھ كھ آثار ھنرمندان یوناني كھ در دربارھاي سالطین بطالسھ ھنرنمایي 
در واتیكان )) نیل((مجسمھ آرام  تنھا اثر مھمي كھ از آنھا باقي مانده،. میكردند كمتر برجاي مانده است

. است كھ شانزده كودك آبي، بھ عنوان مظھر شانزده ذراع مد سالیانھ رودخانھ نیل آن را تكمیل میكنند
در سیدون، مجسمھ سازان یوناني براي اشخاص مھم گمنام چندین تابوت سنگي ساختھ بودند كھ 

حكاكي روي آن . یھ افتخار موزه قسطنطنیھ استنام دارد، ما)) تابوت اسكندر((بھترین آنھا، كھ بغلط 
تا حدي شبیھ بھ كتیبھ پارتنون است، صورتھا زیبا و خوش تناسب است، حركات آنھا زنده و نیرومند و 

در عین حال ساده است، و رنگھاي مالیمي كھ ھنوز بھ سنگھا چسبیده نشانھ اثري است كھ نقاشي 
م، آپولونیوس و  ق 150رالس، واقع در كاریا، در حدود در ت. یونان در مجسمھ سازي آن داشتھ است

گراز ((برادرش تاوریسكوس مجسمھ دستھ جمعي برنزي بزرگي براي رودس ساختند كھ بھ نام 
بدرفتاري كرده، بھ شاخ  آنتیوپھدو جوان زیبا دیركھ فتان را، كھ با مادرشان : مشھور است)) فارنزه

در پرگامون،  .مینگردگرازي خشمگین میبندند، و آنتیوپھ بھ طرز زنندھاي با رضایت بھ این منظره 
جمعي از میدان نبرد ساختند كھ آتالوس در ابتدا، مجسمھ سازان یوناني با مفرغ چند مجسمھ دستھ 

بعد، براي اینكھ دیني . ھنگامي كھ بیرون راندن گلھا را جشن میگرفت، آنھا را بھ شھر خود ھدیھ كرد
  را كھ فرھنگ یونان نسبت 
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  گراز فارنزه، موزه ناپل،
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  تابوت قبر اسكندر، موزه قسطنطنیھ،

    

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  پیروزي ساموتراس، موزه لوور، 

ھاي مرمرین این مجسمھ را بھ آتن اھدا كرد كھ در آكروپولیس  بھ آتن احساس میكرد بیان كند، نمونھ
كھ )) سرباز گلي در حال احتضار((قطعاتي از نمونھ مرمرین آن بر جاي مانده، از جملھ . نصب شود

یك سرباز گلي، كھ مرگ را بر . محفوظ است)) پایتوس و آریا((در موزه كاپیتولین بغلط تحت عنوان 
ھا در  اسارت ترجیح میدھد، اول زنش و بعد خود را میكشد، قطعات دیگري از این سلسلھ مجسمھ

، كھ صرف نظر از پستانھاي ھوس انگیزش در ))آمازون مرده((شاید . مصر و اروپا پراكنده است
ھا در بیان عواطف و احساسات  این مجسمھ .باشدنھایت معصومیت ساختھ شده، متعلق بھ ھمین گروه 

مردان مغلوب بزرگترین رنجھا و دردھا را متحمل میشوند، ولي در نھایت دلیري . نمونھ اعتدال ھستند
میدھند كھ ھمراه با تصویر كردن شكست دشمنان آنھا، مردان فاتح بھ ھنرمندان این اجازه را ; میمیرند

این آثار از لحاظ وسعت اندیشھ، دقت در ساختمان بدن، و استادي . فضایل مغلوبین را نیز نمایش دھند
ھاي فوق است برجستھ كاري پایھ معبد  اثر دیگري كھ بھ ھمان كمال نمونھ. در فن ھیچ نقصي ندارند

شاید تمثیلي از جنگ ; ست، كھ باز تصویر جنگ خدایان و غولھاستزئوس در آكروپولیس پرگامون ا
این اثر رویھمرفتھ شلوغ، و گاھي از نظر نمایش اغراقآمیز است، ولي بعضي . پرگامون و گلھا باشد

  . از صورتھاي آن جزو بھترین میراث ھنري یونان بھ شمار میرود

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



، االھھ ))ھكاتھ((تھ شده، و مجسمھ با قدرتي شبیھ ھنر سكوپاس ساخ)) زئوس((مجسمھ بدون سر 
  . اساطیري، چون غزلي است زیبا و باشكوه در میدان وحشت و خونریزي جنگ

ھاي خدایان كھ بھ دست ھنرمنداني ساختھ شده كھ اكنون گمنام ھستند،  این عصر، از حیث مجسمھ
سر ((ھ شاھوار مجسم. گویي میخواستھاند تمام خدایان مشھور را بھ صف بیاورند. بسیار غني است

كھ اكنون در موزه دلھ ترمھ رم است، گوتھ )) لودوویزي ھرا((كھ در اوتریكولي پیدا شده، و )) زئوس
، كھ روزي مشھور .))بلودآپولون . ((جوان را چنان بھ شوق آورد كھ قالب آنھا را با خود بھ آلمان برد

دیگر از . بود، گرچھ از نظر فني بیروح و سرد است، دو قرن پیش وینكلمان را بھ شگفت افكند
است كھ گلوكون آتني آن را از روي مجسمھاي منسوب بھ لوسیپوس )) ھراكلس فارنزه((ھا  مجسمھ

تمام، با حالت استفھامي بر  ساختھ است بدني خستھ با عضالتي در ھم پیچیده، بھ درماندگي و مھرباني
ھدف آن چھ باید باشد در این ; انگار كھ قدرت، این سوال ھرگز پاسخ نداشتھ، را تكرار میكند; چھره

بعضي از این . عصر از آفرودیتھ آن قدر مجسمھ ساختھاند كھ تعداد آنھا فقط بھ پاي فداییان او نمیرسد
  . ندھاندھاي رومي آنھا باقي ما ھا از طریق نمونھ مجسمھ

آن . م است ظاھرا اثري اصیل از قرن دوم ق) در موزه لوور)) ونوس دومیلو)) (((آفرودیتھ ملوس((
: در جزیره ملوس نزدیك پایھ ستوني یافتند، و این حروف بر آن منقوش بود 1820را در 

یي چھره آن بھ ظرافت و زیبا. این مجسمھ نسبتا عریان شاید كار آگساندر باشد; ))ساندروس((
تصویري نیست كھ در كتاب حاضر چاپ شده، لیكن ھیكل آن خود منظومھاي است از آن سالمتي كھ 

ونوس .((كمرباریك آن بھ بدن ورزیده و كفلھاي ستبر آن نمیخورد. گل طبیعي آن زیبایي است
ونوس (( .ھستندنھ بھ این كمال، مع ذلك مطبوع دیدگان، )) ونوس د مدیچي((و )) كاپیتولین
  ، كھ ))كالیپوگھ
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. برجستھكاري پایھ معبد زئوس در بھ ونوس خوش كفل معروف است، بسیار نافذ و شھوتانگیز است - 
در بركھ آبي بھ  این ونوس، براي اینكھ زیبایي بدن خود را بھتر بنمایاند، پردھاي بر بدن كشیده، و

است كھ در ھمین )) پیروزي ساموتراس((یا )) نیكھ((از ھمھ جالبتر مجسمھ نفیس  مینگردكفلھاي خود 
این مجسمھ االھھ پیروزي را  .استھاي لوور  كشف شد، و اكنون شاھكار مجسمھ 1863شھر بھ سال 

نشان میھد كھ بر سر دماغھ كشتیش كھ بسرعت در حركت است سوار شده و گویي كشتي را بھ حملھ 
فتاده و آن بالھاي بزرگش چنان است كھ گویي كشتي را خالف نسیمي كھ در لباس او ا; رھبري میكند

در این اثر ھم یونانیھا زن را بھ صورت مادري نیرومند مجسم . را مواج ساختھ است بھ پیش میبرد
زیبایي پایدار ; زیبایي این مجسمھ زیبایي نحیف و زودگذر جواني نیست. كردھاند، نھ موجودي ظریف

میخواستھ سطرھاي  گویي ھنرمند; مادري است كھ مرد را بھ برخاستن و كسب موفقیت تشجیع میكند
تمدني كھ موجد پیدایش فكر و تراشیدن اینچنین پیكرھاي باشد . گوتھ را مجسم سازد)) فاوست((آخر 

  . ھنوز از زوال قطعي بسیار دور است

این . خدایان تنھا موضوع مورد عالقھ مجسمھ سازاني نبودند كھ غروب ھنر یونان را نوراني كردند
ھاي كار مینگریستند، نھ چیزي  ھ عنوان معدني از موضوعات و مایھھنرمندان بھ كوه اولمپ تنھا ب

  . بیشتر

وقتي، بھ علت تكرار در استفاده، معدن بھ انتھا رسید، آنھا بھ موضوعات زمیني پرداختند، و رضایت 
. خود را در نمایش موضوعاتي چون خرد و زیبایي، و شگفتي و انتزاع زندگي بشري جستجو كردند

انھ از تعدادي پیكره مطبوع و ھنرمند. ھایي دلپذیر از سر ھومر، اوریپید، وسقراط ساختند مجسمھ
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ھاي قسطنطنیھ، بورگزه رم، و  تراشیدند كھ اكنون روشني بخش چشمھا در موزه ))ھرمافرودیتس((
اطفال نیز موضوع جالب دیگري براي مجسمھ سازان بودند، مانند كودكي كھ خار از . لوور است

ست ))جواني در حال دعا((و از ھمھ زیباتر  میكند،ایش در میآورد، یا دیگري كھ با غازي كشمكش پ
موضوع دیگري كھ طرف توجھ مجسمھ سازان  .میشودكھ بھ بوئتوس شاگرد لوسیپوس نسبت داده 

در موزه مونیخ و ساتیرھاي )) فاونوس باربریني((از آن جملھ است ; واقع شد پریھاي جنگي بودند
گاھي نیز، با تكرارھاي غیر مالل آور، در میان . در موزه ناپل)) سیلنوس مست((سرخوشي چون 

  . ھاي سرخ فام و شوخیھاي شیطاني خداي عشق استفاده میكردند از گونھھاي خود  پیكره

IV  - توضیح   

  استیالي ناگھاني طنز بر محراب مقدس ھنر مجسمھ سازي كالسیك یونان 

ھا امروز چند نمونھ از فاونوسھاي خندان، پانھاي آوازه خوان، باكوسھاي  در تمام موزه. ھلنیستي است
ھاي شیطاني كھ در كمال بي نزاكتي عضوي از آنھا بھ عنوان فواره مورد  در حال طغیان، یا بچھ

ي، و احساسي شاید بازگشت ھنر یونان بھ آسیا آن تنوع، گرم. استفاده قرار گرفتھ است، موجود است
البتھ اعتدال نسبي كامل از . را كھ در اثر تبعیت از مذھب و دولت از دست داده بود بھ آن باز گرداند

جوان سوبیاكویي در موزه دلھ ترمھ، آریادنھ خفتھ در واتیكان، و دوشیزه نشستھ در قصر : میان نرفت
ین دوره، در آتن، بسیاري از كنسرواتوري سنت ظریف پراكسیتلس را ادامھ دادند، و در سرتاسر ا

ھاي مرسوم قرون  زمان خود مقابلھ كرده، بھ شیوه)) نوگرایانھ((مجسمھ سازان آگاھانھ با تمایالت 
اما . م، رجعت میكردند ھاي وزین و مھجور قرن ششم ق چھارم و پنجم و حتي گاھي بھ شیوه

اقعپردازي بود ھمراه با جریان رویھمرفتھ، روح عصر در پي تجربھ، فرد گرایي، طبیعت گرایي، و و
  . نیرومند مخالفي در جھت تخیل، ایدئالیسم، احساس، و حالتھاي نمایشي

ھنرمندان با دقت تشریح بدن را مورد مطالعھ قرار داده، از روي مدل زنده در كارگاه خودكار 
كھ از ھر ھاي خود را طوري میساختند كھ نھ تنھا از سمت جلو،  میكردند، و مجسمھ سازان مجسمھ

ھاي سرخ ساتیرھا كھ از شراب  براي نشان دادن رنگ سیاھپوستان و چھره. سو مورد تماشا باشد
مرمر، و  سیاه،، زبرجد، شیشھ، بازالت كالسدوانمیدرخشیدند مواد مختلف و تازھاي از قبیل بلور، 

  . سنگ سماق بھ كار میبردند

; از تكرار خستھ شده بودند. قوه ابتكار ھنرمندان این دوره با استادیشان در فن خویش برابري میكرد
مصمم بودند كھ حقیقت و اصالت اشخاص و اشیایي را كھ  كرده،گویي كھ انتقاد راسكین را پیش بیني 

دیگر ھنر خود را محدود بھ تجسم كمال و زیبایي، ورزشكاران، قھرمانان، و . میساختند نشان بدھند
خدایان نمیكردند، بلكھ از كارگران، ماھیگیران، موسیقیدانان، مردم عادي، سواركاران، و خواجھ 

ھاي  ند و، در كودكان، دھقانان، اشخاص جالب مانند سقراط، چھرهھاي مختلف میساخت سرایان مجسمھ
خشمناك مانند دموستن، صورتھاي نیرومند و ستمكارانھ چون ائوتودموس پادشاه یوناني باكتریا ، و 

. اشخاص منزوي متروكي چون پیرزن بازار موزه مترپلیتن نیویورك، بھ دنبال موضوع میگشتند
تردید نمیكردند كھ . یدگي آن پذیرفتھ، در لذایذ آن شركت میكردندزندگي را با رنگارنگي و پیچ

فیلسوفاني نبودند كھ از نتایج اجتماعي ; والدیني نبودند كھ نگران عفت دخترانشان باشند; شھواني باشند
  زیبایي بدن انسان را میدیدند و آن را بھ قالبھاي جذابي در میآوردند . فردگرایي اپیكوري بھراسند
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آزاد از قیود دوره كالسیك، . الاقل براي مدتي بھ چین و چروك پیري و زمان گذران پوزخند میزدكھ 
خود را بھ عواطف ظریف تسلیم كردند و، احتماال با احساسي صادقانھ، چوپاني را كھ از سرخوردگي 

ادراني كھ در عشق بھ حالت مرگ افتاده، سرھاي زیبایي را كھ در راه معشوق بر باد رفتھ بودند، و م
اینھا نیز بھ نظر آنھا در شمار حقایقي بودند كھ باید ثبت . غم فرزندانشان را داشتند تصویر میكردند

ھاي دردناك، و مرگ نابھنگام رو بھ رو شده، براي آنھا  و باالخره با واقعیت درد و غم، فاجعھ. شوند
  . جایي در معرفي خود از زندگاني بشر منظور میكردند

كھ عقل سلیم داشتھ باشد نمیتواند بھ این زودي حكم بھ زوال تمدن ھلنیستي بدھد، زیرا ھیچ محققي 
درست . چنین قضاوتي فقط اعتذاري است براي خاتمھ دادن بھ داستان یونان قبل از اداي كامل مطلب

است كھ در این دوره با كند شدن ھنر خالقھ رو بھ رو ھستیم، ولي در عوض ھنري در این دوره 
جواني تا ابد نمیپاید و زیباییھاي آن ھم . ر موجود است كھ بر جمیع ابزار كار خود سیادت داردبوفو

حیات یونان نیز، مانند ھر حیات دیگري، باید دوران فروكشي میداشت ; مافوق زیباییھاي دیگر نیست
كرده، و داغ  افول آغاز شده، بھ مذھب، اخالق، و ادبیات رسوخ. و سالمندي جا افتادھاي را میپذیرفت

ولي نبوغ یوناني، ھنر یوناني را، چون علم و فلسفھ آن، تا بھ . خود را اینجا و آنجا برجاي میگذاشت
آخر در اوج نگاه داشت و ھرگز، در جواني منزوي آن، عشق یونان بھ زیبایي، یا قدرت و شكیباییش 

ار از جنبش و حیات بھ شھرھاي براي تجسم آن، تا بھ این حد پیروزمندانھ گسترش نیافتھ و چنان سرش
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جنبش و حیاتي كھ مقدر بود بھ دست رومیھا بھ نسلھاي آینده ; خواب آلود مشرق زمیني راه نیافتھ بود
  . منتقل شود

  فصل بیست و ھشتم

  

  اوج ترقي علم در یونان

I  -  اقلیدس و آپولونیوس  

قرن پنجم شاھد اوج قدرت ادبي یونان، قرن چھارم شاھد شكوفایي فلسفھ، و قرن سوم شاھد تكامل 
. سالطین بیش از دموكراسیھا نسبت بھ تحقیقات علمي گذشت و مساعدت روا میداشتند. علوم بود

اسكندر كاروانھایي مركب از جدولھاي نجومي بابلي بھ شھرھاي یوناني سواحل آسیا فرستاد كھ 
بطالسھ موزه مطالعات عالي را برپا داشتند، و علوم و ادبیات ; ودي بھ زبان یوناني ترجمھ شدندبز

آپولونیوس مقاطع مخروطي خود را ; فرھنگھاي مدیترانھاي را در كتابخانھ بزرگ خود متمركز كردند
ھ قطر آن، بھ آتالوس اول ھدیھ كرد، و ارشمیدس تحت حمایت ھیرون دوم بھ تعیین نسبت محیط دایره ب

زوال مرزھا و ایجاد زبان . ھایي كھ براي پر كردن جھان الزم است پرداخت و محاسبھ تعداد ماسھ
مشترك، تبادل سیال عقاید و كتابھا، تحلیل رفتن فلسفھ مابعدالطبیعھ و ضعیف شدن علوم االھي، 

یراكوز، و ازدیاد برآمدن طبقھ سوداگر غیر روحاني در اسكندریھ و رودس و انطاكیھ و پرگامون و س
ھا توام با ثروت و صناعت و پشتیباني پادشاھان موجد  ھا و كتابخانھ ھا و رصدخانھ مدارس و دانشگاه

آن شدند كھ علم از فلسفھ جدا شود و در كار تنویر افكار، غني كردن، و در معرض خطر قرار دادن 
  . دنیا پیشرفت كند

ار ریاضیدانان یوناني توسط تكامل عددنویسي در شروع قرن سوم و شاید خیلي قبل از آن ابز
، نھ رقم 10نھ حرف اول الفبا براي آحاد بھ كار برده شد، حرف بعدي براي عدد . سادھتري براتر شد

حرف بعدي براي عدد صد، و حروف بعدي براي دویست و سیصد و . و غیره 30و  20بعدي براي 
) I(بنابراین، حسب مطلب، . ا مشخص میشدندبر سر آنھ) I(غیره كسور و اعداد وصفي با عالمت 

این تندنویسي ریاضي . كوچك زیر عدد، معرف ھزار بود) I(و )) عشر((یا )) یك دھم((مشخص 
  . روش سھلي براي محاسبھ ایجاد نمود

در بعضي از پاپیروسھاي یوناني كھ در دست است محاسبات فراواني از كسر اعشار تا میلیونھا انجام 
   .كردبھ سبك امروز كنیم، جاي بیشتري را روي كاغذ اشغال خواھد شده كھ، اگر 

دو . اقلیدس متعلق بھ این دوره است. با این وجود، بزرگترین موفقیت علوم ھلنیستي در ھندسھ بود
آنچھ از زندگي او میدانیم بھ این ترتیب است . ھزار سال است كھ نام اقلیدس با كلمھ ھندسھ برده میشود

بھ . خود ممتاز بودندھاي  كھ مدرسھاي در اسكندریھ باز كرد، و شاگردان او نسبت بھ سایرین در رشتھ
بھ غالمي )) از خواندن ھندسھ چھ نفعي میبرم: ((پول توجھي نداشت، و چون شاگردي از او پرسید

و اینكھ وي مردي .)) زیرا میخواھد از آنچھ میخواند نفع ببرد. ((گفت كھ یك اوبولوس بھ وي بدھد
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، ))اصول ھندسھ((كتاب معروف م  ق 300متواضع و بسیار مھربان بود، و دیگر اینكھ ھنگامي كھ در 
ھاي مختلف را بھ كاشفان  ، خود را مینوشت ھرگز بھ عقلش نرسید كھ فرضیھ))اصول((یا بھ اختصار 

آنھا نسبت دھد، زیرا جز این ادعا نداشت كھ فقط بھ جمع معلومات ھندسي یونانیان در یك نظم منطقي 
در این كتابھا، بدون ھیچ گونھ مقدمھ یا تعذیز، بھ تعریف ساده قضیھ، سپس بھ  .استاقدام كرده 

بھ پیروي از دستورات افالطون، . فرضھاي الزم، و باالخره بھ بدیھیات یا علوم متعارف میپردازد
روش بیان تصاعدي . پرگار ابزاري نخواھد خود را مقید بھ ارقام و شواھدي مینمود كھ جز خط كش و

را كھ پیشینیان او ابداع كرده بودند و عبارت بود از فرضیھ، نمودار ھندسي، تصویر اثبات، و نتیجھ 
علي رغم نقایص و اشتباھاتش، نتیجھ كلي كار او یك نوع معماري ریاضي بود . اقتباس و تكمیل كرد

در حقیقت امر، موفقیت . ایھ و رقیب پارتنون بھ شمار میرودكھ در نشان دادن قدرت اندیشھ یوناني ھمپ
حتي تا قرن ما، بھ منزلھ )) اصول((علمي او بھ صورت كامل بیش از پارتنون دوام كرد، زیرا كتاب 

تنھا كتابي كھ از لحاظ دوام . ھاي اروپا مورد قبول بود كتاب درسي ھندسي، تقریبا در ھمھ دانشگاه
  . است)) انجیل((ت تاریخي با آن برابر اس

، خالصھ مطالعات منایخموس، آریستایوس، و دیگران در ))مقاطع مخروطي((اثر مفقود اقلیدس، 
آپولونیوس پرگایي، پس از سالھا مطالعھ و ممارست در مكتب اقلیدس، . رشتھ مخروطات است

تحریر در خود را بھ رشتھ )) مقاطع مخروطي((رساالت او را بھ منزلھ شروع كار خود گرفتھ و 
قضیھ، خواص منحنیھاي حاصل از تقاطع مخروط با سطح را  387و )) ھشت كتاب((آورد و، در 
بھ نامھاي جاویداني سھمي، بیضي، و ) چھارمي آنھا دایره است(سھ تا از منحنیھا را . تشریح كرد

را پیش راندند و مكانیك، دریانوردي، و نجوم را  ھا پرتابھكشفیات او نظریھ . ھذلولي موسوم كرد
آثارش، چون كتاب اقلیدس، . بیانش مشكل و مطول، ولي روشش كامال عملي بود. بسیار ترقي دادند

  . ر میروندتشریحي بودند و ھفت كتاب موجود او، تا بھ امروز، اصیلترین متون كالسیك ھندسھ بھ شما

II - ارشمیدس   

م در سیراكوز بھ دنیا پسر فیدیاس منجم و ظاھرا پسر  ق 287بزرگترین دانشمند زمان باستان حدود 
  . عم ھیرون دوم بود كھ روشنفكرترین حكمران زمان خود بھ شمار میرفت

ند، بھ اسكندریھ مانند بسیاري از یونانیان این عصر كھ بھ علوم عالقھمند بودند و استطاعت مالي داشت
در آنجا زیر نظر شاگردان اقلیدس بھ تحصیل پرداخت و بھ ریاضیات اشتیاقي یافت كھ موجب ; رفت

پس از مراجعت بھ . یكي زندگي غرق در مطالعھ، و دیگري مرگ ناگھاني: دو موھبت برایش شد
نند نیوتن، اغلب، ما. ھاي علوم ریاضي كرد سیراكوز، خویشتن را، چون راھبي، وقف تمام رشتھ

ھایش را  خوردن و آشامیدن و سایر احتیاجات جسمي خود را فراموش میكرد تا نتایج و عواقب فرضیھ
با مالیدن روغن بر بدن خود، یا با خاكستر اجاق، و یا با شن كھ كف اطاق تمام منجمین . دنبال كند

میگویند در كتابي كھ بھ نظر : از طنز نیز عاري نبود. یوناني را میپوشانید شكلھاي مختلف رسم میكرد
خودش بھترین اثر اوست، یعني كره و استوانھ، عمدا قضایاي غلطي مطرح میساخت كھ ھم با دوستان 

گاھي . خود كھ نسخھ آن را میخوانند شوخي كرده باشد، و ھم دزدي آثار دیگران را استھزا نموده باشد
از این قبیل است : دیك مینمودند سرگرم میكردخود را با ساختن معماھایي كھ او را بھ اختراع جبر نز

گاھي ماشینھاي عجیبي میساخت تا اصولي . كھ تا آن حد مایھ اغفال لسینگ شده بود)) قضیھ حمار((
لیكن عالقھمندي ھمیشگي و مایھ سرور او . را كھ برپایھ آنھا این ماشینھا كار میكردند مطالعھ كند

لید فھم دنیا مینگریست، نھ ابزار ساختمان واقعي یا وسیلھ علوم مثبتھ بودند و بھ آنھا بھ نظر ك
او نھ تنھا براي شاگردانش، كھ براي دانشمندان حرفھاي چیز مینوشت، و بدین . گردآوردن ثروت
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وسیلھ آخرین نتایج غامض تحقیقات خود را بھ صورت گزارشھاي مفید و مختصر بھ ایشان انتقال 
پلوتارك سھ قرن بعد . اصالت، عمق، و روشني این رساالت بودندنسلھاي بعدي او ھمھ مجذوب . میداد

ممكن نیست در تمام ھندسھ مسائلي مشكلتر و غامضتر، و بیاني سادھتر و روشنتر از : ((نوشت
دیگران میاندیشند كھ این ; بعضي آن را بھ نبوغ طبیعي او نسبت میدھند. ھاي ارشمیدس بیابیم نوشتھ

  .)) وشش و رنج باور نكردني اوستصفحات سھل و ممتنع نتیجھ ك

ده اثر از آثار ارشمیدس، پس از ماجراھاي طوالني كھ در اروپا و عربستان بر آنھا گذشتھ، باقي مانده 
كھ در آن براي اراتستن، كھ با وي در اسكندریھ طرح دوستي ریختھ بود، )) روش((كتاب ) 1: (است

این رسالھ بھ سیادت ; حیطھ علم ھندسھ خارج شودشرح میدھد كھ چگونھ تجارت مكانیكي میتواند از 
با این حال، وجھ تمایز . ھاي تجربي باز كرد خط كش و پرگار افالطون خاتمھ داد و راه را براي شیوه

روح حاكم بر علوم جدید و قدیم را روشن میكند، یكي بھ خاطر درك نظري، عمل را مورد مسامحھ 
مجموعھ ) ((2. (حتمالي عملي، نظریھ را بھ تسامح میگیردو دیگري بھ خاطر نتایج ا; قرار میدھد

مساحت ) ((3. (ھا در ھندسھ مسطحھ بحث میكند یا شقوق فرضیھ)) انتخاب((در باره پانزده )) قضایا
; را بھ دست میدھد 3, 71/10و  3, 7/1مقدار ) نسبت دایره بھ قطر آن( Rكھ در آن براي )) دایره

و ثابت میكند كھ مساحت ھر دایره برابر است با مساحت مثلثي ; میدھد تربیع دایره را بھ وسیلھ روش
تربیع ) ((4. (قائم الزاویھ كھ ارتفاع آن برابر شعاع دایره و ضلع دیگر آن برابر محیط دایره باشد

، كھ در آن، بھ وسیلھ نوعي حساب دیفرانسیل و انتگرال، مساحت قطعھاي از سھمي، و نیز ))سھمي
، كھ در آن مارپیچ را بھ شكلي ))در باب مارپیچھا) ((5. (اندازھگیري میكندمساحت بیضي را 

توصیف میكند كھ از حركت متشابھ نقطھاي نسبت بھ نقطھاي ثابت، در امتداد خطي كھ با سرعت 
یكنواخت حول ھمان نقطھ ثابت دوران میكند، بھ دست میآید، و سطح محاط میان یك مارپیچ و دو 

  . ك روشي مشابھ حساب دیفرانسیل و انتگرال بھ دست میآوردشعاع حاصل را بھ كم

، كھ در آن فرمولھاي حجم و سطح جانبي ھرم، مخروط، استوانھ، و كره را ))كره و استوانھ) ((6(
  . بیان میكند

كھ از حجمھاي حاصل از دوران قطوع مخروطي حول )). در مخروطوارھا و كرھوارھا) ((7(
، كھ در آن از ھندسھ وارد حساب، و مخصوصا مبحث ))ماسھ شماري) ((8. (محورشان بحث میكند

; نمایش داد 000،10لگاریتم، میشود و متذكر میگردد كھ اعداد بزرگ را میتوان با ضرایب یا واحد 
ھاي ماسھاي را كھ براي پر كردن جھان الزم است البتھ با تذكر این  با این روش تعداد دانھارشمیدس 

 1063نتیجھاي كھ بھ دست میآورد رقم . شرط كھ جھان ابعادي قابل تصور داشتھ باشد محاسبھ میكند
اشاراتي كھ بھ آثار مفقود شده ارشمیدس شده نشان میدھد كھ وي طریقي براي تعیین جذر . است

، كھ در آن ھندسھ را در ))در تعادل سطوح) ((9. (اعدادي كھ مجذور كامل نیستند بھ دست آورده بود
و قدیمیترین ; مركز ثقل اشیاي داراي اشكال مختلف را پیدا میكند; مكانیك مورد استفاده قرار میدھد

ن علم تعادل ، كھ در آ))در اجسام شناور) ((10. (دستور موجود آمارگیري علمي را ارائھ میدھد
این مبحث با این . مایعات را، با پیدا كردن فرمولھایي براي تعادل اجسام شناور، بنیانگذاري كرده است

فرض، كھ در آن زمان شگفتانگیز بود، آغاز میشود كھ سطح ھر جسم مایع در حال تعادل كروي 
  . است، و مركز آن كره ھمان مركز زمین است

، كھ مانند واقعھ سیب نیوتن مشھور است، بھ علم تعادل مایعات شاید ارشمیدس در اثر واقعھاي
ھیرون پادشاه بھ یك نفر زرگر سیراكوزي مقداري طال داده بود كھ از آن تاجي . برخورد كرده باشد

چون تاج را براي سلطان فرستاد، وزني برابر وزن طال داشت، ولي این سوظن حاصل شد كھ . بسازد
ھیرون سوظن . طال مخلوط كرده، طالي مصرف نشده را خود برداشتھ باشد مبادا آن مرد نقره را با
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خود را با ارشمیدس در میان نھاد و تاج را ھم بھ او سپرد كھ، بدون اینكھ بھ آن صدمھاي بزند، معلوم 
روزي ھنگامي كھ بھ . ھا گرفتار این معما بود كند كھ در آن نقره بھ كار رفتھ است یا نھ ارشمیدس ھفتھ

نھ حمامي وارد میشد، مشاھده كرد كھ بھ ھمان نسبت كھ بدنش در آب فرو میرود، آب از سر خزا
مغز كنجكاو . خزانھ بیرون میریزد و ھر چھ بدنش بیشتر در آب فرو میرود، از وزنش كاستھ میشود

ھام را بھ وي ال)) قانون ارشمیدس((او، كھ از ھر تجربھ كشفیاتي میكرد و بھ كار میانداخت، ناگھان 
. كرد، و آن اینكھ ھر جسم شناور بھ نسبت مقدار آبي كھ جا بھ جا میكند، وزن خود را از دست میدھد
در نتیجھ این فرض كھ ھر جسمي كھ داخل در آب شود بھ نسبت حجم خود آب جا بھ جا میكند، راه 

ز حمام بھ كوچھ اگر بھ قول ویتروویوس متین بتوان اعتماد برھنھ ا. (حلي براي مسئلھ تاج پیدا كرد
پس از رسیدن بھ خانھ، در اندك مدتي كشف كرد كھ نقره، بھ . ...)) یافتم... یافتم: ((دوید و فریاد زد

اذاي وزن مساوي حجم بیشتري از طال دارد، آب بیشتري را جا بھ جا میكند، و نیز مشاھده كرد كھ 
بدین ترتیب نتیجھ گرفت . بھ جا میكند تاج طالیي كھ بھ او داده شده بود بیشتر از طالي ناب آب را جا

سپس، با قرار دادن . كھ طالي تاج با فلزي كھ وزن مخصوصش از طال كمتر است مخلوط شده است
نقره بھ جاي طال در آن مقدار طال كھ براي مقایسھ بھ كار برده بود تا مقدار جا بھ جا شدن آب ھر دو 

بھ مصرف رسیده و مقدار طالیي را كھ دزدیده شده  برابر شود، توانست مقدار نقرھاي را كھ در تاج
  . بود تعیین كند

ارضاي كنجكاوي پادشاه آن قدر براي ارشمیدس قابل اھمیت نبود كھ كشف قانون اجسام شناور و 
وي آسمان نمایي ساخت كھ خورشید، زمین، ماه، و پنج . كشف روش اندازھگیري وزن مخصوص

را نمایش میداد، و ) زحل، مشتري، مریخ، زھره، و عطارد(ختند ستارھاي را كھ در آن روزگار میشنا
آنھا را چنین ترتیب داده بود كھ با گرداندن محور خاصي میتوانست آن اجسام سماوي را در جھت و 

ارشمیدس، مانند افالطون، احتماال عقیدھمند بود كھ قوانیني كھ . سرعتھاي مختلف بھ حركت درآورد
ارشمیدس در رسالھاي كھ مفقود شده، ولي  .زیباترندكنند از خود ستارگان بر گردش افالك حكومت می

 1586مختصري از آن باقي مانده چنان قوانین اھرم و تعادل را با دقت تعیین میكند كھ از زمان او تا 
كمیتھاي متوافق در فواصلي كھ : ((قضیھ ششم میگوید. تغییري در آنھا داده نشدمیالدي كوچكترین 

این حقیقت مفید، كھ روابطي بسیار پیچیده را .)) نسبت معكوس با سنگینیشان دارند بھ تعادل در میآیند
بھ وضع شگرفي آسان میكند، روح دانشمندان را ھمان قدر تحت تاثیر قرار میدھد كھ مجسمھ ھرمس 

  . سیتلس روح ھنرمند را برمیانگیزدپراك

ارشمیدس، مست از نیرویي كھ در اھرم و قرقره میدید، اعالم كرد كھ اگر نقطھ اتكاي ثابتي داشتھ 
مكاني بھ : ((میگویند كھ گفتھ بود. باشد كھ بتواند با آن كار كند، ھمھ چیز را میتواند بھ حركت درآورد

ھیرون او را تشجیع كرد كھ حرفش را بھ مرحلھ عمل .)) ان دھدمن بدھید روي آن بایستم، تا دنیا را تك
در آورد و ناوي را بھ او نشان داد كھ ناوبران نیروي دریایي او از رسانیدن آن بھ بندر عاجز مانده 

  . ارشمیدس، با كمك چند چرخ دندانھ دار و قرقره، یك تنھ كشتي پربار را از آب بھ خشكي كشید. بودند

ین نمایش مشعوف شده بود، از ارشمیدس خواست كھ چند ماشین جنگي براي او بكلي پادشاه كھ از ا
پلوتارك . آنھا را از یاد برد، و ھیرون نیز كھ مردي صلحدوست بود ھرگز بھ فكر استفاده از آنھا نیفتاد

ارشمیدس روحي چنان بلند پرواز، نظري چندان وسیع، و ذخایري چنان عمیق از معلومات : میگوید
ي داشت كھ با وجودي كھ این اختراعاتش او را در بصیرت مافوق انسانھا كرده بود، مع ھذا، علم

ھر نوع ھنر و فني ... راضي نمیشد كھ نوشتھاي از خود درباره آنھا برجاي گذارد، و عقیده داشت كھ
لند خود را تمام عالقھ و ھمت ب. كھ تنھا بھ خاطر نفع و استفاده مادي بھ كار رود پست و بیمقدار است

مصروف مساعي بي شایبھ و مطالعاتي میكرد كھ كوچكترین ارتباطي با احتیاجات پست زندگي نداشت 
تنھا تردیدي كھ میتوان داشت این است كھ آیا زیبایي و . مطالعاتي كھ برتري آنھا غیرقابل انكار بود
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ست، یا دقت روشھا و نفاست و عظمت اشیائي كھ مورد آزمایش است بیشتر شایستھ توجھ و تحسین ا
  . وسایل اثبات آن

ولي چون ھیرون مرد، سیراكوز گرفتار روم و ماركلوس دلیر شد كھ از راه زمین و دریا بھ آن 
مردي ھفتاد و پنجسالھ بود، دفاع ھر دو جناح ) 212(گرچھ ارشمیدس در آن ھنگام . حملھور گردید

كرد منجنیقھایي نصب كرد كھ سنگھاي پشت دیواري كھ بندر را حفظ می. جنگ را بھ عھده گرفت
اجسامي كھ بھ جان دشمن میانداخت چنان نابود كننده . سنگین را بھ مسافتھاي دور پرتاب میكردند

ھنگامي كھ كشتیھا نزدیك . بودند كھ ماركلوس مجبور شد عقبنشیني، و شب ھنگام پیشروي كند
كھ از سوراخھاي دیواري كھ بھ دست میشدند، ملوانان از تیراندازي كمانداراني بھ جان آمدند 

عالوه بر آن، جرثقیلھایي پشت دیوار گذاشتھ بود . ارشمیدس و یارانش احداث شده بود تیر میانداختند
جرثقیلھاي دیگري بودند كھ . كھ با پرتاب سنگھاي سنگین كشتیھایي را كھ نزدیك میشدند غرق میكردند

ھا میكوبیدند، یا آنھا را واژگونھ  لند میكردند و بھ صخرهبھ چنگكھایي عظیم مجھز بودند و كشتیھا را ب
ماركلوس ناچار شد كھ نیروي دریایي خود را عقب كشیده، فقط بھ امید حملھ از  .مینمودندساختھ غرق 

بھ كمك منجنیقھاي خود، چنان باراني از سنگ بھ سر و روي  لیكن ارشمیدس،. جانب زمین بماند
سربازان رومي بارید كھ لشكریان میگریختند و با فكر اینكھ خدایان بھ آنھا غضب كردھاند از پیشروي 

چون نبوغ یك فرد انساني بھ نحو : ((پولوبیوس در این باره میگوید. مجدد خودداري میكردند
رومیھا، كھ ھم در خشكي و ; ایج شگرف و درخشاني بھ وجود میآوردشایستھاي بھ كار رود چنین نت

ھم در دریا نیرومند بودند، تنھا موقعي امیدشان بھ فتح سیراكوز عملي میشد كھ آن پیرمرد برجاي 
نماند، و تا ھنگامي كھ زنده بود جرئت حملھ ماركلوس، كھ فكر فتح سریع سیراكوز را از سر بھ در 

در . بعد از ھشت ماه محاصره، شھر قحطي زده تسلیم شد. صره تدریجي شھر دادكرده بود، تن بھ محا
غارت و كشت و كشتاري كھ در پي آمد، ماركلوس امر كرد كھ كوچكترین صدمھ و آزاري بھ 

ھنگام غارت، سربازي رومي بھ سر پیرمردي سیراكوزي رسید كھ مجذوب مطالعھ . ارشمیدس نرسد
سرباز رومي امر كرد كھ آن مرد فورا خود را بھ ماركلوس معرفي . بود و بر ماسھ اعدادي مینوشت

از روي : ((پلوتارك میگوید. ارشمیدس از اطاعت امر خودداري كرد تا معماي خود را حل كند. كند
خلوص از سرباز خواھش كرد كمي صبر كند تا قضیھاي را كھ شروع كرده ناقص و بدون جواب 

ین تمنا چیزي درك نمیكرد، و تمناي او كوچكترین تاثیري در وي باقي نگذارد، ولي سرباز كھ از ا
وقتي ماركلوس ماجرا را شنید عزادار شد و ھر چھ در قوه داشت .)) نكرده بود، در جا بھ قتلش رساند
سردار رومي بھ یادبود وي مقبرھاي زیبا ساخت و، بنا بھ وصیت . كرد تا خویشان او را تسلي دھد

زیرا ارشمیدس عقیدھمند بود كھ بزرگترین . خل استوانھ بر آن حجاري كرددانشمند، كرھاي در دا
اشتباه ھم نمیكرد، . موفقیت او در زندگي كشف راه اندازھگیري سطح و حجم این شكلھا بوده است

. زیرا افزودن یك قضیھ بھ ھندسھ بمراتب براي بشریت با ارزشتر از دفاع یا محاصره یك شھر است
بھ موفقیتھایي در ریاضیات ((ا نیوتن ھمطراز دانست، و این افتخار را بھ او داد كھ ارشمیدس را باید ب

اگر بھ خاطر فراواني و ارزاني نیروي كار بردگان نبود، .)) نایل شد كھ در تاریخ دنیا نظیر ندارد
رسالھ مسائل مكانیكي كھ بغلط بھ . ارشمیدس ممكن بود كھ پیشرو یك انقالب صنعتي واقعي باشد

سطو منسوب بود، و نیز رسالھ درباره اوزان كھ آن ھم بغلط بھ اقلیدس نسبت داده میشد، یك قرن ار
ستراتوي . و دینامیك را پایھ گذاري كرده بود) تعادلشناسي(قبل از ارشمیدس پارھاي از اصول ستاتیك 

معطوف بھ  المپساكوسي، كھ بعد از تئوفراستوس ریاست لوكیون را داشت، ماتریالیسم جزمي خود را
وقتي كھ )). طبیعت با خال متنافر است((كھ ) 280حدود (فیزیك كرد، و این نظریھ را عرضھ داشت 

. راه براي ھزاران اختراع باز شد)) خال را میتوان بھ وسایل مصنوعي ایجاد كرد((اضافھ كرد كھ 
ال قبل از میالد س 1500كھ مصریھا حتي در (فیزیك سیفونھا را ) 200حدود (كتسیبیوس اسكندراني 

  . مورد مطالعھ قرار داد، و پمپ بادي، ارگ آبي، و ساعت آبي را پیشرفت داد) بھ كار میبردند
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ھا جاري  ارشمیدس احتماال چرخ چاه قدیمي مصري را اصالح كرد، بھ نحوي كھ عمال آب را بر تپھ
م، ماشینھاي جنگي و  ق 150فیلون بیزانسي، در حدود . میكرد، و تصادفا اسم او بر آن باقي ماند

ماشین بخار ھرون اسكندراني، كھ بعد از غلبھ . ماشینھایي اختراع كرد كھ چرخھایشان بادي بود
فلسفھ ریشھاي . رومیھا بھ یونان آمد، این دوره توسعھ صنعتي را بھ اوج و در عین حال بھ انتھا رساند

معطوف مباحث نظري شد، و صناعت افكار یونانیھا دوباره . عمیقتر داشت، تحت الشعاع قرار داد
یونانیھا با مغناطیس آشنایي داشتند، و خاصیت الكتریكي كھربا را . یونان بھ كار بردگان قناعت كرد

دنیاي باستان، غیر . میدانستند، ولي در این نمودھاي عجیب امكان بھره برداري صنعتي نمیدیدند
  . متش نمیارزدبھ زح)) مدرن شدن((آگاھانھ، بھ این نتیجھ رسید كھ 

III  - آریستارخوس، ھیپارخوس، اراتستن  

اسكندر باب . انگیزش و شكوفایي ھلنیستي ریاضیات و نجوم یوناني بھ ترتیب مدیون مصر و بابل بود
سھ قرن پیش، ھمین . ھا از نو بھ جریان افتاد مشرق را بھ سوي یونان گشود، و تبادل آرا و اندیشھ

رشد بیش از انتظار علوم یونان در . لم یوناني در یونیا یاري كرده بودتبادل و داد و ستد بھ تولد ع
عصر ھلنیستي، یعني ھنگامي كھ ھنر و ادبیات یونان رو بھ زوال بود، مدیون مناسبات مجدد یونان با 

  . مصر و خاور نزدیك بود

در علم نجوم  زمینمركزيآریستارخوس ساموسي عامل درخشان فترتي است كھ در سلطھ نظریھ 
وي در چنان آتش اشتیاقي میسوخت كھ تقریبا در كلیھ شعبات نجوم تحصیل كرد، و در . یونان پدید آمد

اصل در تنھا رسالھاي كھ از وي بر جاي مانده، در باب ابعاد و فو. بسیاري از آنھا تشخص یافت
كوچكترین اشارھاي بھ نظریھ خورشید مركزي نمیكند، بلكھ برعكس، چنان فرض  ماه،خورشید و 

اما ارشمیدس، در كتاب ماسھ شماري، . میكند كھ ماه و خورشید در مداري بھ دور زمین میگردند
فرضیھاي را كھ ثوابت و خورشید بیحركتند، و زمین در محیط دایرھاي كھ خورشید در ((ت بصراح

و پلوتارك گزارش میدھد ; وسط آن قرار گرفتھ بھ دور خورشید میگردد، بھ آریستارخوس نسبت میدھد
را بھ آتشدان دنیا، یعني زمین، ((كھ كلئانتس رواقي معتقد بود كھ آریستارخوس را باید بھ دلیل اینكھ 

  . ، محكوم كرد))حركت انداختھ

  . سلوكوس سلوكیھاي نظر خورشید مركزي را تایید كرد، ولي محافل علمي یونان خالف آن راي دادند

آریستارخوس ھم گویا نظر خود را، باالخره پس از اینكھ نتوانست آن را با حركات دوراني تصوري 
شاید ھم آریستارخوس بھ علت عدم . اجرام بسھولت قبول كرده بودند كھ این مدارھا مستدیر ھستند

  . عالقھاش بھ شوكران نخواستھ بود كھ ھم گالیلھ و ھم كوپرنیك دنیاي باستان شده باشد

بختي علوم ھلنیستي در آن زمان بود كھ بزرگترین دانشمندان نجوم یونان نظریھ خورشید مركزي را بد
علي ) در بیتینیا(ھیپارخوس اھل نیكایا . با دالیلي رد میكردند كھ تا قبل از كوپرنیك غیرقابل انكار بود

، دانشمندي بود بینظیر رغم آنچھ بعضیھا گمان دارند كھ او بھ اشتباه دانشمندي دورانساز معرفي شده
كھ ھمیشھ بھ دنبال دانش میرفتھ، در تحقیق صبور، و در گزارش مشاھدات خود بسیار دقیق بوده، بھ 

ھاي نجوم وارد  وي تقریبا در تمام رشتھ. میخوانده است)) عاشق حقیقت((حدي كھ دنیاي باستان او را 
آثار بیشمار او بر جاي مانده، كھ تفسیري  فقط یكي از. شد، و نتایجي گرفت كھ ھفده قرن معتبر بودند

لیكن امروز ما او را از كتابي كھ كالودیوس ; است بر نمودھا اثر ائودوكسوس و آراتوس نوشتھ
این كتاب براساس تحقیقات و محاسبات او . میشناسیم) میالدي 140(بطلمیوس بھ نام مجسطي نوشتھ 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



محتمال، اسطرالب و ذات . جوم ھیپارخوسي بخوانیمجا دارد كھ نجوم بطلمیوسي را ن. نوشتھ شده است
ھاي موجود در بابل، تكمیل و  الربع را، كھ ابزارھاي اساسي نجوم آن روز بودند، بر مبناي نمونھ

روش تعیین موقعیتھاي مختلف جغرافیایي بر كره زمین را بر مبناي محاسبھ طول و . اصالح كرد
نجمین دنیاي مدیترانھ را بھ مطالعات و اندازه گیریھایي عرض جغرافیایي ابداع نمود، و كوشید تا م

ھر چند كھ این برنامھ او، بھ علت ; نجومي وادارد تا بتوانند موقعیت تمام شھرھاي مھم را تثبیت كنند
. اغتشاشات سیاسي، تا زمان برقراري آرامش نسبي در ایام بعدي حكومت بطالسھ، بھ تعویق افتاد

در روابط نجومي او را بھ تدوین جدول جیوب رھنمون شد كھ منجر بھ مطالعات ریاضي ھیپارخوس 
با دقت تقریبي طول سالھاي شمسي و قمري و نجومي را، بدون شك با . اختراع علم مثلثات گردید

ثانیھ  48دقیقھ و  4روز منھاي  365 14سال شمسي را. استفاده از منابع میخي بابلي، تعیین كرد
 29حد متوسط طول ماه قمري نزد او . دقیقھ اشتباه دارد 6ات امروز فقط محاسبھ كرد، كھ با محاسب

. ثانیھ بود، كھ تنھا یك ثانیھ با ارقام قبول شده امروز تفاوت دارد 212دقیقھ و 44ساعت و  12روز و 
با تقریب شگفتانگیزي نسبت بھ محاسبات كنوني، دوره ھاللي گردش سیارات، میل كلي دایرھالبروج 

فاصلھ ماه تا زمین را بھ . ه، اوج خورشید، و اختالف منظر افقي ماه را محاسبھ كردو مدار ما
  . درصد اشتباه محاسبھ دارد 5كیلومتر تخمین زد، كھ فقط  000،400

ھیپارخوس، با استفاده از تمام دانشھا، بھ این نتیجھ رسید كھ نظریھ زمینمركزي بھتر از فرضیھ 
نظریھ خورشید مركزي تنھا در صورتي ; ود را توصیف كندآریستارخوس میتواند اطالعات موج

میتوانست مورد تحلیل ریاضي قرار گیرد كھ براي زمین مداري بیضوي فرض شود، و این فرضیھ 
ھیپارخوس، براي توجیھ بھتر و دقیقتر، نظریھ دوایر خارج از مركز . چنان از بھ آن توجھي نداشت

اري ماه و خورشید را بیان كند، و بھ فرضیھ بیضویت مدار را در كار آورد، تا بینظمیھاي سرعت مد
بھ این معنا كھ اظھار كرد كھ مراكز مدارھاي خورشید و ماه كمي بھ یك طرف زمین . زمین نزدیك شد

بدین ترتیب بود كھ ھیپارخوس بھ مقام بزرگترین عالم نظري و راصد نجوم دنیاي . متمایل ھستند
  . باستان كامال نزدیك شد

رخوس كھ شبھا مرتبا بھ آسمان نگاه میكرد، شبي با تعجب متوجھ شد كھ در گوشھاي از آسمان ھیپا
پس، براي تعیین . ستاره تازھاي بھ چشم میخورد كھ مطمئنا شبھاي دیگر در آنجا وجود نداشت

كھ موقعیت ) م ق 129حدود (تغییرات بعدي، یك فھرست، یك نقشھ، و یك كره از آسمانھا تنظیم كرد 
كاري بزرگ كھ خدمتي عظیم بھ ; ستاره ثابت را با عرض و طول آسماني آنھا نشان میداد 1080

  . دانشجویان بعدي علم نجوم بود

سال پیش تھیھ كرده بود، ھیپارخوس حساب  166با مقایسھ نمودار خود با نموداري كھ تیموخارس در 
و بر مبناي آن بھ مھمترین ; ادھاندكرد كھ ستارگان محل معین خود را در این مدت دو درجھ تغییر د

حركت آھستھ و روزانھ نقاط اعتدالین در كره آسمان تا زماني كھ بھ ; تقدیم اعتدالین; رسیدكشف خود 
برآورد امروزي پنجاه ثانیھ ; ثانیھ تخمین زداین حركت را او روزانھ بھ سي و شش . مدار استوا برسند

  . است

  . حقا میبایست نام اراتستن را، كھ از نظر زماني بین آریستارخوس و ھیپارخوس میزیستھ، قبال بیاوریم

ملقب شود زیرا كھ در بسیاري  بتاو  پنتاتلوساو دانشمندي بود كھ تبحر ھمھ جانبھاش باعث شد كھ بھ 
گفتھ میشود كھ . ھاي علمي ممتاز شد، و در ھر رشتھ تنھا نسبت بھ نفر برتر در مقام دوم بود از رشتھ

زنون رواقي، آركسیالئوس شكاك، كالیماخوس : ترین معلمان را یافتبھ. او اھل كورنھ بوده است
ھاي مختلف علمي چنان  در سن چھل سالگي شھرت او در دانستن رشتھ. شاعر، و لوسانیاس ادیب
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وي كتابي بھ شعر، و تاریخي در . دنیاگیر شد كھ بطلمیوس سوم او را رئیس كتابخانھ اسكندریھ كرد
. كوشید كھ زمان حوادث مھم تاریخي را در حوزه مدیترانھ تعیین كند در كرونوگرافیا. كمدي نوشت

ھایي در ریاضیات نوشت، و روش فني پیدا كردن واسطھ ھندسي بین دو خط مستقیم را ابداع  رسالھ
بزرگترین . تخمین زد كھ نصف یك صدم اشتباه است 51,23میل كلي دایرھالبروج را بھ . كرد

 سوئنھاو، با مشاھده آنكھ خورشید در ظھر انقالب صیفي در شھر . ننددستاورد او محاسبھ محیط میك
مستقیما بر سطح عمیق آب چاه تنگي میتابد، و با اطالع از اینكھ در ھمان لحظات سایھ یك مسلھ در 

درجھ از  712لومتر در شمال سوئنھ، نشان میداد كھ خورشید تقریبااسكندریھ، حدود ھشتصد كی
سمتالراس محاسبھ شدھاي كھ، مطابق طول استوایي، دو شھر را بھ یگدیگر وصل میكند فاصلھ دارد، 

درجھ بر محیط كره زمین مساوي ھشتصد كیلومتر است، و بھ این ترتیب  712نتیجھ گرفت كھ قوسي 
  . كیلومتر 38600یا ; 360) / 5,7 500(ا كل محیط زمین برابر است ب

كتاب جئوگرافیكاي او گزارشھاي . اراتستن چون زمین را انداره گرفت بھ توصیف آن پرداخت
مساحان اسكندر، سیاحاني چون مگاستنس، مسافراني چون نئارخوس، و پویندگاني چون پوتیاس 

شاید تا مدار شمالگان سفر كرده بودند،  م بھ اطراف اسكاتلند و نروژ و ق 320ماسالیایي، كھ در حدود 
  . را بھ ھم آمیخت

اراتستن تنھا بھ شرح مشخصات فیزیكي زمین اكتفا نكرد، بلكھ كوشید تا آن را از طریق اعمال آب و 
یونانیان را از اینكھ ساكنان دنیا را بھ ھلنھا و بربرھا تقسیم . آتش و زمین لرزه و آتشفشان تبیین كند

زنش نموده، بھ آنھا گوشزد كرد كھ مردم را نباید فقط از روي ملیت بلكھ باید براساس كرده بودند، سر
میگفت كھ بسیاري از یونانیھا مردمي شرور و بسیاري از ایرانیھا . خصوصیات انفرادي قضاوت كرد

و ھندیھا پاك سیرتند، و رومیھا در امور اداري و حكومت قابلیت بیشتري از یونانیھا از خود نشان 
او اطالعات چنداني از شمال اروپا و شمال آسیا نداشت، و از سرزمیني كھ در جنوب رود . دادھاند

گنگ در ھندوستان قرار داشت كمتر با خبر بود، ولي تا آنجا كھ ما میدانیم وي اولین كسي است كھ در 
بزرگي  اگر: ((دریكي دیگر از بخشھاي كتابش میگوید. جغرافي نام سرزمین چین را آورده است

  .)) اقیانوس اطلس مانعي نبود، میتوانستیم در امتداد یك مدار از اسپانیا بھ ھند برویم

IV  - تئوفراستوس، ھروفیلوس، اراسیستراتوس  

ارسطو رسیده )) تاریخ حیوان((جانورشناسي ھرگز در دنیاي باستان دگربار بھ سطحي نرسید كھ در 
  . بود

شاید با توافقي در زمینھ تقسیم كار، تئوفراستوس، جانشین او در ریاست لوكیون، رسالھ نمونھاي 
. ادامھ داد)) علل گیاھان((، و كارش را با رسالھ جامعتري بھ نام ))تاریخ گیاھان((نوشت بھ عنوان 

جھات بر استاد او از بسیاري . تئوفراستوس از باغباني لذت میبرد، و از كار خود اطالع كامل داشت
از جملھ در جمع آوري اطالعات دقیقر و در بیان موضوعھاي خود ; خود، ارسطو، تفوق داشت

. منظمتر بود و میگفت كھ كتاب بدون نظم و طبقھ بندي مانند اسب بدون افسار غیرقابل اعتماد است
تھاي ھر گیاه را بھ قسم; ھا و گلبنھا و سبزیجات تقسیم بندي كرد تمام گیاھان را بھ درختان و بوتھ

ھیچ تغییري  1516این طبقھ بندي تا سال . ریشھ، تنھ، شاخھ، ساقھ، برگ، گل، و میوه مشخص نمود
ھر گیاھي در ھر یك از اعضاي خود نیروي روییدن دارد، زیرا در تمام : ((وي مینویسد. نكرد

درو، بھ وسیلھ دانھ یا بھ طور خو: تولید مثل گیاھان بھ قرار زیر است... قسمتھاي خود زنده است
از نحوه تكثیر گیاھان جز درخت انجیر و خرما اطالعاتي .)) ھاگ، قلمھ زدن، خواباندن، و پیوند زدن
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توزیع جغرافیایي گیاھان، . و در اینجا نیز در تشریح گشنیگري گیاھان از بابلیھا تبعیت میكرد. نداشت
تئوفراستوس جزئیات . نھا را تشریح كردموارد استعمال صنعتي، و شرایط جوي مناسب براي رشد آ

مربوط بھ پانصد نوع گیاه را با دقت فراوان، در عصري كھ میكروسكوپ نبود، بھ نحو شگفت 
این دانشمند، بیست قرن قبل از گوتھ، تشخیص داد كھ گل، برگي است كھ . انگیزي مطالعھ نموده است

وي با صراحت . بیعت گرا شناختاز چند لحاظ میتوان تئوفراستوس را ط. دگرگون شده است
. تفسیرھاي مابعدالطبیعھ را، كھ در زمان او راجع بھ عجایب گیاھشناسي رایج بود، مطرود میشمرد

طبع كنجكاوي داشت كھ الزمھ ھر دانشمند است، و معتقد نبود كھ نوشتن رسالھ درباره سنگھا، مواد 
یكي یونان قبل از سقراط باعث كسر شان یك ھاي فیز كاني، ھوا، باد، خستگي، ھندسھ، نجوم، و نظریھ

.)) اگر ارسطویي نبود، این دوره را بھ نام تئوفراستوس میشناختند: ((سارتن میگوید. فیلسوف باشد
نھم خود كلیھ اطالعاتي را كھ یونانیھا درباره خواص طبي گیاھان داشتند )) كتاب((تئوفراستوس در 

نعناي آبي گیاھي : ((آن بھ داروي بیحسي اشاره میكنددر یكي از فصول . جمع آوري و خالصھ كرد
است كھ مخصوصا براي زنھا ھنگام وضع حمل مفید است، زیرا مردم میگویند كھ یا وضع حمل را 

شاید بھ ; علم پزشكي در این عصر روز بھ روز در حال پیشرفت بود.)) آسان كرده یا درد را میزداید
آموختن طب . ناشي از تمدن پیچیده شھرنشیني مقابلھ كند دلیل آنكھ بتواند با امراض روزافزون

; بطالسھ در این راه فوقالعاده مفید بودند. مصري توسط یونانیھا باعث پیشرفت بزرگي در این پھنھ شد
آنھا نھ تنھا تشریح حیوانات و نعش را مجاز میدانستند، بلكھ اجازه میدادند كھ محكومان بھ مرگ را نیز 

ھا، كالبدشناسي بھ مرحلھ علمي رسید، و انتزاعي كھ ارسطو  تاثیر این گونھ انگیزه تحت. تشریح كنند
  . دچارش بود تا حدي مرتفع گردید

در اسكندریھ كار میكرد، چشم را تشریح كرده، شرح نسبتا  285ھروفیلوس خالكدوني، كھ در سنھ 
مخچھ و پوستھ مغز را مغز را نیز تشریح كرد و مخ و . جامعي از اعصاب شبكیھ و بینایي داد

بر جاي گذارد، و افتخار جایگاه فكر را دوباره بھ  مغزيتوصیف كرد، نام خود را در نوعي مرض 
ساسھ و محركھ پایھ اھمیت و كار اعصاب را تشخیص داد، تقسیم آنھا را بھ اعصاب ح. مغز برگرداند

سرخرگھا را از سیاھرگھا متمایز . گذاري كرد، و آنھا را بھ اعصاب دماغي و شوكي دستھ بندي نمود
ساخت، عمل سرخرگھا را، كھ حمل خون از قلب بھ اعضاي بدن است، درك، و در واقع نوزده قرن 

بھ تبعیت از پراكساگوراس پزشك كوسي، براي تشخیص . گردش خود را كشف كرد ھارويقبل از 
تخمدان، . ناخوشي نبض را مالك قرار داد، و براي اندازھگیري آن از ساعت آبي استفاده نمود

داد كھ امروز  را بھ آن قسمت از روده) اثني عشر(زھدان، را مورد مطالعھ قرار داد، و نام دوازدھھ 
آنجا كھ سالمتي نیست، علم و ھنر نمیتوانند : ((ھروفیلوس مینویسد. نیز بھ ھمین اسم خوانده میشود

تا آنجا كھ .)) خودنمایي كنند، نیرو قادر نیست موثر واقع شود، ثروت بیفایده است و فصاحت بیقدرت
علم (بزرگترین عالم فیزیولوژي  ما میدانیم ھروفیلوس بزرگترین عالم كالبدشناسي، و اراسیستراتوس

اراسیستراتوس در كئوس متولد شد، در آتن درس خواند، و در اسكندریھ در . بودھاند) وظایف االعضا
وي با دقت بیشتري مخ و مخچھ را از ھم متمایز ساخت، و براي . م طبابت میكرد ق 258حدود سال 

عمل زبان كوچك، دو مجراي كیلوس . آوردھایي روي حیوانات زنده بھ عمل  مطالعھ عمل مغز، تجربھ
تا حدي از سوخت و ساز پایھاي بدن اطالع . ھاي آئورتي و ریوي قلب را شرح داد حاویھ، و دریچھ

میگوید ھر عضوي از سھ راه با اعضاي . داشت، زیرا نوع ابتدایي گرماسنج استنشاقي را ابداع كرد
ھاي روانشناختي را با توسل بھ علل  تمام پدیدهكوشید كھ . شریان، ورید، و عصب: دیگر مرتبط است

نظریھ اخالط بقراط . طبیعي آنھا تبیین كند، و ھر نوع ارجاع بھ موجودیتھاي رمزي را مردود میشمرد
بھ نظر او، ھنر معالجھ در پیشگیري بھداشتي بود نھ در . را، كھ ھروفیلوس حفظ كرده بود، رد كرد

برعكس از پرھیز، استحكام، و ورزش ; ن گرفتن مخالف بودبا استعمال مكرر دارو و خو. درمان
  . طرفداري میكرد
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البتھ مدارس پزشكي بزرگي نیز در . چنین مرداني اسكندریھ را وین دنیاي پزشكي قدیم كرده بودند
بسیاري از شھرھا سرویس پزشكي . ترالس، میلتوس، افسوس، پرگامون، تاراس، و سیراكوز دایر بود

زشكاني كھ در خدمت دولت بودند، حقوق معتدلي میگرفتند، ولي افتخارشان بھ این بود پ. دولتي داشتند
كھ بین فقیر و غني و آزاد و غالم فرقي نمیگذارند، و ھمیشھ و در مقابل ھر خطري خود را وقف كار 

  . خود میكنند

د، قد علم كرد، و آپولونیوس از اھالي میلتوس بدون پاداش علیھ وبا، كھ در جزایر نزدیك شایع شده بو
چون تمام پزشكان كوس از بیماري ھمھگیري كھ براي مقابلھ با آن اقدام كرده بودند، بستري شدند، 

افتخارات و نشانھاي زیادي بھ پزشكان . پزشكان دیگر از شھرھاي نزدیك براي نجات آنھا آمدند
زمان قرار گرفت، این حرفھ ھلنیستي اھدا شد، و گرچھ عدم صالحیت عده زیادي از آنھا مورد مطایبھ 

بزرگ آن موازین اخالقي واالیي را، كھ چون ارثیھ گرانبھایي از بقراط بھ ارث برده بود، نیكو نگاه 
  . داشت
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فصل بیست و نھم 

  تسلیم فلسفھ

  . فلسفھ طبیعي، فلسفھ مابعدالطبیعھ، و فلسفھ اخالقي: سھ مشرب مختلف در فلسفھ یونان بھ ھم آمیخت

بھ مرحلھ تعالي خود  كیتبونيفلسفھ طبیعي در ارسطو، مابعدالطبیعھ در افالطون، و اخالقي در زنون 
; تحول فلسفھ طبیعي، در زمان ارشمیدس و ھیپارخوس، منتج بھ جدا شدن علم از فلسفھ گردید. رسیدند

و فلسفھ اخالقي برجاي ماند تا سرانجام مسیحیت ; انجامید پورھونفلسفھ مابعدالطبیعھ بھ شكاكیت 
  . مكتبھاي اپیكوري و رواقي را مغلوب كرده، در خود مستحیل ساخت

I  -  حملھ شكاكان  

در بحبوحھ انتشار فرھنگ ھلنیستي، آتن، یعني مام قسمت اعظم فرھنگ یوناني و فرمانفرماي قسمت 
دنیا آن . یكي نمایشنامھ نویسي و دیگري فلسفھ: بیشتر آن، رھبري خود را در دو قلمرو حفظ كرده بود

 نبود كھ نتواند قدر گرفتار جنگھا و انقالبھا، علوم و مذاھب جدید، عشق بھ زیبایي و جستجو براي طال
گاھي بھ مسائل بالجواب ولي گریزناپذیر درست و نادرست، ماده و ذھن، آزادي و احتیاج، شرافت و 

جوانان از تمام شھرھاي مدیترانھ، اغلب از میان ھزاران دشواري، . خباثت، و زندگي و مرگ بپردازد
طره تقریبا زنده خود را در آنھا بھ بھ آتن میآمدند، تا در تاالرھا و باغھایي كھ افالطون و ارسطو خا

  . یادگار گذارده بودند درس بخوانند

پیروان (مشائیون . در لوكیون، تئوفراستوس لسبوسي پركار سنت مشاھده و تجربھ را ادامھ داد
. شناسي، گیاھشناسي، زندگینامھ نویسي، و تاریخ علم، فلسفھ، ادبیات، و حقوق میكردند) ارسطو

، در بسیاري از )288 -  322(چھار سال كھ رھبري لوكیون را داشت  تئوفراستوس در سي و
ھاي علمي گام برداشت، و چھار صد جلد كتاب منتشر كرد كھ تقریبا ھر مبحثي را از عشق تا  رشتھ

او، در رسالھ در باب ازدواج جنس لطیف را سخت مورد حملھ قرار . جنگ مورد بحث قرار میدادند
اپیكور، بھ نام لئونتیون، رسالھ دانشمندانھاي نوشت كھ پاسخ دندان شكني بھ در پاسخ آن، معشوقھ . داد

: با این حال، آتنایوس، این جملھ پراحساس و لطیف را بھ تئوفراستوس نسبت میدھد كھ. جزوه او بود
خیرترین مردان و بسیار ((دیوجانس الئرتیوس او را .)) زیبایي بھ واسطھ تواضع زیبا میشود((

وي در فصاحت چنان بود كھ نام اصلیش در مقابل لقبي كھ ارسطو بھ او داده . عرفي میكندم)) مھربان
  . بود، و معنایش این بود كھ مانند خدا سخن میگوید، از یادھا رفت

چنان محبوبالقلوب بود كھ دو ھزار دانشجو در محضر درسش حاضر میشدند، و مناندروس از جملھ 
بعدي با دقت خاصي كتاب شمایل او را حفظ كردند، و این نھ تنھا بھ نسلھاي . باوفاترین پیروانش بود

خاطر شكل ادبي آن بود، بلكھ بیشتر بھ دلیل آن بود كھ عیوبي را كھ مردم بھ دیگران نسبت میدھند 
با ستایش زن خود شروع و رویایي را كھ شب ((در جایي، گارولوس . سخت مورد طنز قرار میداد

: و نتیجھ میگیرد)) تمام غذاھایي را كھ سرشام خورده بھ تفصیل شرح میدھد، قبل دیده نقل میكند، و
وقتي : ((و جایي، مرد ابلھي را شرح میدھد كھ.)) ما بھ ھیچ وجھ دیگر آن انسانھایي كھ بودیم نیستیم((

بعد از شام مفصلي كھ خورده ... بھ تئاتر میرود، در پایان نمایش، در حین خواب بر جاي میماند
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ر است بیدار شود و نیمھ خواب و بیدار مراجعت كند، در خانھ ھمسایھ را عوضي میگیرد و مجبو
یكي از چند حادثھ معدود زندگاني تئوفراتسوس صدور فرماني دولتي بود .)) سگ ھمسایھ او را میگزد

در ھمان زمان، . در لزوم تصویب انتخاب رھبران مكاتب فلسفي از طرف مجلس شورا) 307(
تئوفراستوس بي سر و صدا آتن را ترك گفت، . او را بھ اتھام كھنھ ناپرھیزگاري متھم كردآگنونیدس 

ولي آن قدر دانشجو بھ دنبال او از شھر بیرون رفت كھ دكانداران شكایت كردند كھ كاسبي آنھا از 
و ; سالي نگذشت كھ فرمان نسخ، حكم محكومیت ملغي، و از اتھام مبرا شد. رونق افتاده است

راستوس پیروزمندانھ بھ آتن مراجعت كرد تا ریاست لوكیون را بر عھده گیرد مقامي كھ تا روز تئوف
. در تشییع جنازه او شركت داشتند)) تمام آتن((میگویند كھ . مرگش در ھشتاد و پنج سالگي داشت
رفت، و علم، آتن فقیر را ترك گفت و بھ اسكندریھ ثروتمند . مكتب مشائیون بعد از او چندان نپائید

  . لوكیون كھ خود را وقف تحقیقات علمي كرده بود بھ گمنامي فقیرانھاي فرو رفت

در این فاصلھ، در آكادمي، سپئوسیپوس جانشین افالطون، و كسنوكراتس جانشین سپئوسیپوس شده 
  . بود

مي غرق در مطالعات و تدریس، سالي یك بار آكاد. سادگي شرافتمندانھ زندگیش افتخارات تازھاي داد
جمعیت ((را براي دیدن تراژدیھاي دیونوسوسي ترك میگفت، و گویند ھمینكھ در شھر راه میرفت 

از دریافت حقالتدریس سر باز .)) انبوه و پر سر و صداي شھر راه را بر او باز میكردند تا بگذرد
تد، كھ دمتریوس میزد و در نتیجھ آن قدر فقیر شد كھ نزدیك بود بھ خاطر نپرداختن مالیات بھ زندان بیف

فیلیپ مقدوني میگفت كھ در میان تمام . فالرومي مالیات عقب افتاده او را پرداختھ، از زندان نجاتش داد
شھرت شرافتمندي او . سفیران آتني كھ بھ دربار او رفتند تنھا كسي كھ فسادناپذیر بود كسنوكراتس بود

و وقتي، متظاھر بھ اینكھ در تعقیبش ھستند، بھ منزل او پناه برد، و چون ; شد فرونھباعث دلخوري 
دید یك تختخواب بیشتر ندارد، خواھش كرد كھ با او ھمبستر شود، كسنوكراتس بھ خاطر انسانیت 

نشان داد كھ فرونھ از بسترش گریخت و رضا داد، ولي در مقابل دلربایي و وسوسھ او آن قدر سردي 
كسنوكراتس رفیقھاي جز . بھ دوستانش شكایت برد كھ بھ جاي انسان با مجسمھ ھمبستر شده بوده است

  . فلسفھ نمیگرفت

جانشینان افالطون . با مرگ او، فلسفھ مابعدالطبیعي یونان در ھمان باغي كھ معبد آن بود بھ انتھا رسید
یات بودند و كمتر وقت خود را صرف مسائلي انتزاعي میكردند كھ روزي ریاضیدان و عالم اخالق

مبارزات شكاكانھ زنون الئایي، ذھن گرایي ھراكلیتوس، تردید عالمانھ . آكادمي را بھ ھم ریختھ بود
گورگیاس و پروتاگوراس، نفي مابعدالطبیعي سقراط و آریستیپوس و ائوكلیدس مگارایي دوباره بر 

ھا بھ بازي گرفتھ شده،  تمام فرضیھ. سپري شده بود)) عصر خرد((; ت پیدا كردفلسفھ یونان سیاد
مردم ازغور در مسائل عالم، كھ حتي ; فراموش شده بودند، و اسرار جھان ھنوز حل نشده باقي بود
ارسطو فقط در یك مطلب با افالطون . درخشانترین مغزھا از دركش عاجز بودند، خستھ شده بودند

و پورھون، با اظھار اینكھ ھم ; ن اینكھ امكان دارد كھ حقیقت باالخره كشف شودموافق بود و آ
افالطون و ھم ارسطو بیش از ھر مطلب دیگر سر این موضوع اشتباه كردھاند، میرساند كھ اصوال 

  . مردم اعتقاد خود را از دست داده بودند

د رفت، و در آنجا در مكتب ھمراه قشون اسكندر بھ ھن. متولد شد 360پورھون در الیس بھ سال 
. و شاید از ھمانجا چیزي از فلسفھ شك را، كھ با نام او ھمراه است، ھدیھ آورد; مرتاضان درس خواند

وي متواضعتر از آن بود كھ كتابي . پس از بازگشت بھ الیس در نھایت فقر بھ تدریس فلسفھ پرداخت
سلسلھ طنزھایي كھ نوشت، عقاید او را  بنویسد و اظھار فضل كند، ولي شاگردش تیمون فلیوسي، در

مرد عاقل قضاوت ; ھیچ امري مسلم نیست: عقاید او اصوال بر سھ پایھ استوار بود. بھ دنیا معرفي كرد
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و از آنجایي كھ تمام فرضیات ; نمیكند و بھ جاي اینكھ دنبال حقیقت برود راحتي و آسایش میرود
قراردادھایي را كھ در ھر عصر و در ھر مكان قبولیت محتمال غلطند، انسان بھتر است كھ اساطیر و 

: نھ حواس و نھ منطق ھیچكدام دانشي را كھ بشود بھ آن اطمینان كرد بھ بشر نمیدھند. عام دارند بپذیرد
. حواس شي را در ھنگام درك غیر آنچھ ھست جلوه میدھد، و منطق نوكر دست بھ سینھ تمناھاست

ھر . ((ي متضمن نتیجھاي است كھ از خود آن حاصل میشودقیاس بي نتیجھ است، زیرا ھر فرض
یك امر بخصوص ممكن است تحت شرایط و حالتھاي متفاوت .)) استداللي استدالل متضادي دارد

یك ; یك شي خاص ممكن است كوچك یا بزرگ، زشت یا زیبا جلوه كند; مطبوع یا نامطبوع واقع شود
خدایان واحد، بنا ; تلف خالف اخالق باشد یا موافق آنتجربھ واحد ممكن است بنابر زمان و مكان مخ

بنابراین، . ھمھ چیز عقیده است و حقیقت وجود خارجي ندارد; بھ ملل مختلف بشري، موجود یا مفقودند
در منازعات، طرف گرفتن، طرز زندگي دیگران را ترجیح دادن، یا بھ گذشتھ و آینده حسرت خوردن 

آدم ; حتي معلوم نیست كھ زندگي خوب و مرگ بد باشد. یبي بیش نیستتمنا و اشتیاق فر; احمقانھ است
بھتر از ھمھ رضایت و تسلیم است، كوشش در راه . عاقل نباید نسبت بھ ھیچكدام پیشداوري داشتھ باشد

اصالح دنیا بي نتیجھ است، باید مشكالت آن را با حوصلھ تحمل كرد، نباید دچار تب پیشرفت شد، بلكھ 
پورھون واقعا میكوشید كھ از این فلسفھ نیمھ ھندي در زندگي . و آرامش راضي بودباید بھ صلح 

  . تبعیت كند

در كمال خشوع و خضوع بھ عادات و پرستش الیس تن در داد، و كوششي نكرد كھ از خطر برھد یا 
تند ھمشھریانش چنان بھ او بھ نظر احترام مینگریس. در سن نود سالگي مرد; زندگي خود را طویل كند

  . كھ بھ افتخار او فیلسوفان را از مالیات معاف كردند

از ریشخندھاي روزگار آنكھ، این پیروان افالطون بودند كھ حملھ بھ فلسفھ مابعدالطبیعھ را دنبال 
  . كردند

شد، نظر افالطون را در رد دانش حسي بھ )) آكادمي متوسطھ((رئیس  269آركسیالئوس، كھ در سال 
آركسیالئوس . شاید ھم تحت تاثیر او قرار گرفتھ بود; ن مورد شك قرار دادھمان اندازه پورھو

وقتي بھ او گفتند كھ چنین مكتبي زندگي را .)) ھیچ چیز مسلم نیست، حتي خود این مطلب: ((مینویسد
یك قرن بعد، یكي دیگر . غیرممكن میكند، جواب داد كھ زندگي مدتھا توانستھ است با احتماالت سر كند

شد، و موضوع تشكیك عام را بھ مرحلھ نیستي )) رئیس آكادمي جدید((وان مقتدر مكتب شكاكان از پیر
مانند یك آبالر یوناني بھ  193كارنئادس كورنھاي، كھ در حدود سال . گرایي ذھني و اخالقي رساند

ش تدریس آتن آمده بود، با دقت محیالنھ ناراحت كنندھاي تمام مكاتبي را كھ خروسیپوس و سایر معلمان
چون ایشان بھ عھده گرفتھ بودند كھ او را منطقي . میكردند رد كرده، زندگي را بر آنھا دشوار میساخت

اگر منطق من درست است كھ چھ : ((بھ آنھا میگفت) با استناد بھ منطق پروتاگوراس(تربیت كنند، 
ك روز لھ و روز وقتي مكتب خود را عرضھ كرد، ی. بھتر، و اگر غلط است شھریھ مرا پس بدھید

در تمام وقت، شاگردان و . دیگر علیھ موضوعي اظھار نظر میكرد، و از ھر دو را باطل اعالم داشت
حتي بھ عھده گرفت كھ با نوع . زندگینامھ نویسانش بیھوده میكوشیدند كھ نظریات واقعي او را دریابند

دازي مادیگرانھ رواقیون را رد انتقادي كھ افالطون و كانت از احساس و استدالل كردھاند، واقعپر
كارنئادس عقیده داشت كھ ھیچ امري قطعي نیست، و بھ شاگردانش میآموخت كھ بھ احتماالت و . كند

چون بھ عنوان یكي از اعضاي ھیئت نمایندگي یونان بھ روم رفت . رسوم زمان خود قناعت كنند
دفاع میكرد و روز دیگر آن را  ، با سخنان خود در سناي روم، كھ طي آن یك روز از عدالت)155(

اگر روم میخواھد كھ واقعا عدالت را رعایت كند، : رویایي غیر عملي میدانست، سناتورھا را تكان داد
در . میبایست تمام آنچھ بھ علت داشتن ارتش برتر از سایر كشورھاي مدیترانھ گرفتھ بھ آنھا بازگرداند

نكھ براي اخالق عمومي خطرناك است، بھ آتن روز سوم، كاتو ھیئت نمایندگي را، بھ عذر ای
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شاید پولوبیوس، كھ در آن زمان بھ عنوان گروگان ھمراه سكیپیو بود، این سخنان را شنیده . بازگرداند
یا راجع بھ آن مطلبي بھ گوشش خورده كھ با عصبانیتي كھ خاص مردان اھل عمل است علیھ آن 

  :فیلسوفان سخن گفت

آكادمي میكنند، خود را براي ھر گونھ سخنراني و بحث و جدل كامال آماده آنھا، در بحثھایي كھ در 
برخي از آنھا، براي مغشوش كردن ذھن شنوندگان خود، متوسل بھ چنان ضد و نقیض . میسازند

گوییھایي میشوند، و در اختراع مطالب خوش ظاھر چنان طبع رواني دارند، كھ شنونده بیچاره بھ 
عا ممكن است كھ مردم آتن بتوانند بوي نیمرویي را كھ در افسوس میپزند حیرت میافتد كھ آیا واق

استشمام كنند، و سرگردانند كھ آیا در تمام مدتي كھ ایشان در آكادمي مشغول بحث و مطالعھ بودھاند 
و از ھمین عالقھ وافري كھ بھ !... در رختخواب منزلشان در خواب مشغول نوشتن رسالھ نبودھاند

اینان چنان شوري در مغز جوانان ما ... یي دارند فلسفھ را بھ این بدنامي كشیدھاندضد و نقیض گو
رسوخ دادھاند كھ ھرگز بھ خود زحمت نمیدھند درباره مسائل اخالقي و سیاسي، كھ مفید بھ حال 

شاگردان فلسفھ است، مغز خود را بھ فكر اندازند، بلكھ زندگي خود را بیھوده در راه ابداعات باطل 
  . میكنند صرف

II -  فرار اپیكوري  

گرچھ پولوبیوس سالھاي متمادي نظریھ پردازان را چنین توصیف میكرد كھ زندگي خود را در 
تاروپود فرضیات و خیالبافي گم كردھاند، در این فرض خود كھ مسائل اخالقي جذابیت خود را براي 

اخالقي بود كھ، بھ عنوان نحلھ  برعكس، درست ھمین كشش. ذھن یوناني از دست داده در اشتباه بود
مسائل سیاسي واقعا در پس پرده فراموشي افتاده . غالب، جایگزین فلسفھ طبیعي و مابعدالطبیعي شد

و براي ھمھ ; بودند، زیرا آزادي بیان را حضور یا خاطره پادگانھاي سلطنتي در مخاطره میانداخت
شكوه حكومت آتني از بین رفتھ بود، . ردكس روشن بود كھ آزادي ملي بستگي بھ اطاعت و سكوت دا

  و مجبور . و فلسفھ ناچار بود كھ با جدایي اخالق از سیاست، كھ در تاریخ یونان سابقھ نداشت، بسازد

بنابراین، وظیفھ خود را دیگر در این . اغماض و در عین حال با عدم فعالیت سیاسي سازگار باشد
لكھ در آن میدید كھ افراد را قانع و متكي بھ نفس بار نمیدید كھ حكومت عادلي بھ وجود بیاورد، ب

  . بیاورد

یكي از ھراكلیتوس، سقراط، آنتیستنس، و دیوجانس . تحول اخالقي اكنون دو جھت متضاد داشت
دیگري از فلسفھ ذیمقراطیس ; تبعیت میكرد و فلسفھ كلبیان را گسترش داده و بھ رواقیان میرساند

ھر . را بھ مكتب اپیكوري میپیوست كورنھايسرچشمھ گرفتھ شدیدا بھ آریستیپوس متكي بود و مكتب 
: ھا، كھ عكس العملھایي فلسفي در برابر انحطاط مذھبي و سیاسي بودند، از آسیا میآمدند دوي این نحلھ

ز اپیكوریھا ا; رواقیون از وحدت وجود و جبر و تفویض و رضا و توكل سامیھا ریشھ میگرفتند
  . یونانیان لذتپرست سواحل آسیایي سرچشمھ داشتند

در نوزده سالگي بھ آتن ; سالگي عاشق فلسفھ شد 12در . در ساموس متولد شد 341اپیكور بھ سال 
مانند فرانسیس بیكن، ذیمقراطیس را بھ افالطون و ارسطو . رفت و یك سال در آكادمي بھ سر برد

از آریستیپوس حكمت لذت و . ي براي بناي فلسفھ خود گرفتترجیح میداد و از افكار او مصالح زیاد
از سقراط لذت حكمت را آموخت، و از پورھون آسودگي و فراغ بال و واژه پرطنیني براي آن 

او قاعدتا باید با عالقھ سرنوشت فیلسوف معاصرش، . را بھ عاریھ گرفت) صفاي روحي(آتاراكسیا 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



تئودوروس چنان بي پروا درس ناپرھیزگاري و  .تئودوروس كورنھاي، را تعقیب كرده باشد
و این درسي بود كھ اپیكور  -خدانشناسي میداد كھ شوراي آتن او را بھ جرم بیدیني محكوم نمود 

. سپس بھ آسیا برگشت و در كولوفون، موتیلنھ، و المپساكوس بھ تدریس فلسفھ پرداخت. فراموش نكرد
صیت او قرار گرفتند كھ از اینكھ او را در شھر مردم شھر اخیر چنان تحت تاثیر عقاید و شخ

جمع آوري كرده، ) چھار ھزار دالر(مینا  80دوردستي از وطن خویش نگاه داشتھاند شرمسار شدند، 
اپیكور در . خانھ و باغي خارج از آتن برایش خریدند، و بھ عنوان خانھ و مدرسھ بھ او تقدیم كردند

ر این خانھ منزل كرده، بھ مردم آتن فلسفھاي آموخت كھ فقط ، یعني در سي و پنج سالگي، د306سال 
اجازه دخول زنان بھ مدرسھاش یكي از نشانھاي رشد آزادي زنان بود كھ . از لحاظ اسم اپیكوري بود

اپیكور بھ موقعیت اجتماعي و نژادي وقعي . حتي بھ محفل كوچكي چون اجتماع او راه یافتھ بودند
انوھا، و بردگان چون آزادمردان ھمگي بھ مدرسھاش راه داشتند، روسپیان چون كدب: نمیگذاشت

لئونتیون روسپي ھم شاگرد و ھم رفیقھاش بود، و . محبوبترین شاگردش غالم خودش موسیس بود
زیر نفوذ . نسبت بھ او ھمان قدر تعصب و حسادت میورزید كھ انگار ھمسر قانوني و شرعیش میباشد

  یاورد، و چند اپیكور، این زن یك بچھ بیشتر ن
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اپیكور بقیھ عمرش . كتاب نوشت كھ پاكي و خلوص سبك نگارش آنھا ربطي بھ عقاید اخالقیش نداشت
مزاحم كسي نباید ((شعارش در زندگي این بود كھ . را در سادگي رواقي و عزلتي حزمآمیز گذراند

دخالت در سیاست ابا چون آدمي وظیفھ شناس در مراسم مذھبي شھر شركت میكرد، ولي از .)) شد
بھ كمي آب و پارھاي نان و قدري شراب . میورزید، و روحش را از امور دنیایي بھ دور نگاه میداشت

رقیبان و دشمنانش میگفتند كھ ھر وقت بتواند تا گلو میخورد، و فقط ھنگامي كھ . و پنیر قناعت میكرد
انس الئرتیوس با اطمینان خاطر اما دیوج. از پر خوردن بھ سوھاضمھ دچار میشود امساك میكند

شواھد بیشماري از مھرباني بي نظیر او نسبت . آنان كھ این گونھ سخن میگویند در اشتباھند: ((میگوید
ھاي او محترمش شمرده، و ھم بھ دوستانش كھ  بھ ھمھ كس ھم بھ میھنش كھ با ساختن مجسمھ

نسبت بھ والدینش فداكار، بھ .)) ستتعدادشان آن قدر زیاد بود كھ در شھر نمیگنجیدند در دست ا
میگوید  سنكا .برادرانش سخي، و با خدمتكارانش كھ در خواندن فلسفھ با او شریك بودند مھربان بود

، و بعد از مرگ او شعار شاگردانش این كھ اپیكور در میان شاگردانش چون خدایي میان انسانھا بود
در فواصل درسھا و مشقھایش سیصد جلد .)) آنچنان بزي كھ گویي چشمان اپیكور متوجھ توست: ((بود

او را بھ نام در باب طبیعت براي ما  قسمتھایي از اثر اساسي ھركوالنئومخاكسترھاي . كتاب نوشت
دیوجانس الئرتیوس، یعني پلوتارك فلسفھ، سیصد نامھ او را بھ دست ما رسانده كھ . حفظ كرده است

افكار اپیكور را در  لوكرتیوسمھمتر از ھمھ، . كشفیات اخیر چند تا ھم بھ آنھا اضافھ كرده است
  . بزرگترین اشعار فلسفي جاویدان ساختھ است

اپیكور كھ شاید پي برده بود كھ فتوحات اسكندر صدھا كیش رازوري شرقي را بھ اجتماع یونان وارد 
میكند، با اظھارات موثري ھدف فلسفھ را آزاد كردن بشر از ترس، بخصوص ترس از خدایان، تبیین 

وي از مذھب بیزار است، زیرا بھ عقیده او مذھب در جھل پیشرفت میكند، آن را ترویج مینماید، . كرد
و زندگي را از وحشت جاسوسان آسماني و خشم و غضب بیرحمانھ و مكافاتھاي بي انتھا تیره و تار 

از  اپیكور میگوید كھ خدایان موجودند، در فضاھاي الیتناھي و بي پایان میان ستارگان. میسازد
چطور آن موجودات . زندگاني آرام و جاوداني نھ خدایان ساختھاند و نھ رھبري آن با ایشان است

اپیكوري آسماني میتوانند دنیایي چنین متوسط، عرصھاي چنین آمیختھ از نظم و بي نظمي، و زیبایي و 
ان دورتر از آنند كھ رنج بسازند اپیكور سپس اضافھ میكند كھ خودتان را با این فكر تسال دھید كھ خدای

آنھا نھ میتوانند نظاره گر شما باشند، نھ میتوانند كارتان را قضاوت . بھ انسان بیش از خوبي بدي كنند
  . كنند، و نھ میتوانند بھ دوزختان بیندازند

  . اما راجع بھ خدایان شیطاني، این موجودات بدبخت زاییده كابوسھاي ما ھستند

ما نمیتوانیم از دنیاي ماوراي . ، بھ رد كردن مابعدالطبیعھ میپردازداپیكور، پس از رد كردن مذھب
عقل باید خود را با تجربھ حواس راضي كند، و باید این تجربیات را بھ عنوان ; احساس چیزي بفھمیم

عصاره مسائلي كھ الك و الیبنیتز در دو ھزار سال بعد مطرح كردند، . آزمایش نھایي حقیقت بپذیرد
اگر دانش از حواس حاصل نمیشود، پس از كجا میآید و اگر حواس ما : لھ خالصھ میشوددر این یك جم

قاضي نھایي حقایق نیست، پس چگونھ میتوانیم در جستجوي چنین معیاري براي خرد برویم كھ 
اطالعات الزم براي آن از حواس گرفتھ میشود مع ھذا حواس اطالعي درباره دنیاي خارج بھ ما 

بلكھ فقط اتمھاي ریزي كھ بر ھر قسمت خارجي آن شي . د شي عیني را درك نمیكندحواس خو; نمیدھد
بر فرض الزم باشد كھ . پراكندھاند، بر حواس ما المثناي كوچكي از اصل و شكل آن بر جاي میگذارند

، بھتر است نظر ذیمقراطیس را بپذیریم )كھ آن ھم واقعا لزومي ندراد(نظریھاي براي دنیا قایل شویم 
ما نمیتوانیم جز جسم و فضا چیزي درك كنیم یا ; ھیچ چیز وجود ندارد، یا براي ما معلوم نتواند بود كھ

این اتمھا نھ رنگ . حتي تصور نماییم، و ھر جسمي متشكل از اتمھاي الیتجزا و غیر قابل تغییر است
حسي ما بھ  این خواص را تشعشعات ذرھاي اشیا بر اعضاي; دارند، نھ حرارت، نھ صدا، و نھ بو
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لیكن البتھ این اتمھا از حیث اندازه و وزن و شكل مختلفند، زیرا فقط با این فرض است . وجود میآورند
اپیكور میخواھد كھ طرز عمل اتمھا را فقط بر مبناي . كھ گوناگوني بینھایت اشیا را میتوان توجیھ كرد

از كیھانشناخت عالقھمند است، و  اصول مكانیكي بیان كند، ولي چون بھ علم االخالق بسیار بیشتر
مایل است كھ آزادي اراده را سر منشا مسئولیت اخالقي و حایل و پشتیبان شخصیت بداند، ذیمقراطیس 

بھ این معنا كھ ; را در وسط آسمان و زمین معلق رھا كرده، نوعي خودرویي براي اتمھا فرض میكند
ده، وارد در تركیباتي میشود كھ چھار اتم ھنگام سقوط در فضا كمي از حالت عمودي منحرف ش

دنیاھاي بیشماري ھست، . را میسازند و چھار عنصر موجد پیدایش اشیاي گوناگون میشوند عنصر
كرد كھ خورشید و ماه بھ ھمان بزرگي  میتوان فرض. عاقالنھ نیست كھ ما خود را بھ آنھا پایبند سازیم

  . ھستند كھ بھ نظر میرسند، و سپس میتوانیم وقت خود را مصروف مطالعھ در وضع انسان بكنیم

زندگي احتماال خود بھ خود در اثر تولد نسل بھ وجود آمده، و بدون . انسان كامال محصول طبیعت است
ذھن چیزي جز نوع دیگري از . حول یافتھ استھیچ نقشھ قبلي از راه انتخاب طبیعي بھترین نوع ت

روح فقط توسط بدن میتواند . روح جوھر مادي ظریفي است كھ در تمام بدن پراكنده است. ماده نیست
با این وصف، شور باطن ما بھ ما میگوید كھ اراده آزاد . احساس یا عمل كند و با مرگ بدن میمیرد

بھتر است كھ برده خدایان مردم باشیم . نایي بیشتر نبوداست، و گرنھ بشر در صحنھ زندگي آلت بي مع
  . تا برده االھگان سرنوشت فیلسوفان

وظیفھ اصلي فیلسوف توضیح دنیا نیست، زیرا جز ھرگز بھ كل پي نمیبرد، بلكھ آن است كھ ما را در 
آنچھ مورد نظر ماست مجموعھاي از نظامھا و عقاید . ((جستجوي خوشي و كامراني رھبري كند

بر مدخل .)) بیھوده نیست، بلكھ ھدف ما زندگیي است كھ خالي از ھر گونھ ناآرامي و اضطراب باشد
اي میھمان، بھ تو در اینجا خوش خواھد : ((باغ اپیكور این جملھ افسانھاي واردان را استقبال میكرد

بھ خودي خود  در این فلسفھ، فضیلت.)) گذشت، زیرا در اینجا خوشي واالترین نیكیھا دانستھ میشود
ممكن نیست بتوان زندگي خوشي . ((ھدف نیست، تنھا وسیلھ الزمي است براي رسیدن بھ خوشبختي

و ممكن نیست كھ با حزم و ; داشت، بدون اینكھ جنبھ حزم و شرافت و عدالت را در نظر نگرفت
لذت خوب  تنھا فرض مسلم فلسفھ این است كھ.)) شرافت و عدالت زندگي كرد، بدون اینكھ خوش بود

لذتھاي نفساني و جسمي في نفسھ مشروعند و عقل میتواند مشروع بودن آنھا را . است و درد بد
تشخیص دھد، ولي از آنجایي كھ پیروي از لذات ممكن است عواقب شیطاني داشتھ باشد، بھ عاقل تمیز 

  . دھندھاي محتاجند كھ فقط شعور است

بنابراین، وقتي میگوییم كھ لذت بزرگترین خوبیھاست از لذات آدمي ھرزه و عیاش یا لذات نفساني 
زیرا . بلكھ قصدمان آزادي بدن از رنج و خالصي روح از اضطراب است... گفتگو نمیكنیم

مشروبخواري دایمي و لھو و لعب، یا معاشرت با زنان، یا شركت در ضیافتھا، و خوردن ماھي و 
گرانبھا نیست كھ زندگي را مطبوع میسازد، بلكھ تفكر و اندیشھ عاقالنھ است كھ دالیل ھر اغذیھ 

انتخاب و امتناعي را میسنجد و عقاید پوچي را كھ موجب اغتشاش فكر و آزار روح ھستند طرد 
  . مینماید

ت باالخره، فھم نھ تنھا باالترین فضیلت كھ بھترین خوشبختي نیز ھست، زیرا بیش از ھر خصل
ما را از اسارت : عقل تنھا نجات دھنده ماست. دیگري بھ ما كمك میكند كھ از درد و رنج بپرھیزیم

شھوات، ترس از چگونھ مصایب را تحمل كنیم و از خوبیھاي ساده زندگي و خوشیھاي مالیم روحي 
ناك اگر از روي شعور مرگ را قضاوت كنیم، میبینیم كھ چندان وحشت. لذت عمیق و پایدار ببریم

دردي كھ از مرگ متحمل میشویم، ممكن است بمراتب كوتاھتر و مالیمتر از آن باشد كھ بارھا ; نیست
توھمات ابلھانھ ما از مرگ است كھ آن را اینھمھ وحشتناك جلوه ; در زمان حیات دچارش گشتھایم
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: شاد باشد چون خوب بنگریم میبینیم كھ مرد عاقل با چھ سھولت و ارزاني میتواند راضي و. میدھد
ھر چھ طبیعي . ((ھواي خوب، غذاي ارزان، پناھگاه مناسب، یك رختخواب، چند كتاب، و یك دوست

نباید زندگي خود را براي بھ .)) است بآساني حاصل میشود، فقط آنچھ بیھوده است خرج زیاد میطلبد
دل، موجد درد و ھاي  اگر دست نیافتن بھ خواستھ: ((دست آوردن تمام تمنیات دلمان فرسوده كنیم
بھ ما ; حتي عشق، ازدواج، و بچھ دار شدن الزم نیست.)) حرمان نگردد، میتوان آنھا را نادیده گرفت

  . لذت آني میدھند، ولي ناراحتي دایمي بھ وجود میآورند

مرد عاقل بھ آتش . عادت دادن خود بھ زندگي ساده و طرق سھل تقریبا تنھا راه مسلم سالمتي است
را نمیسوزاند، و خود را بھ شھوت شھرتطلبي دچار نمیسازد، بر خوشبختي دشمنان و  جاھطلبي خود

بھ دنبال ; حتي دوستان خود رشك نمیبرد، از رقابت تب آلود شھر و طوفان تقالھاي سیاسي حذر میكند
و چون بر . آرامش روستا میرود، و مطمئنترین و عمیقترین خوشیھا را در آرامش جسم و جان میطلبد

شیریني ((ات و تمنیات خود لگام میزند، بدون تظاھر زندگي میكند، و ترسھا را بدور میاندازد، شھو
  . با بزرگترین خوشیھا، یعني آرامش، او را پاداش میدھد)) طبیعي زندگي

واقعا باعث دلگرمي است كھ فیلسوفي از لذت ھراسان . این آیین داراي صداقتي دوست داشتني است
در اینجا موشكافي و باریك بیني وجود . وجود دارد كھ حواس و نفس را میستاید نیست، و اھل منطقي

برعكس، فلسفھ اپیكوري، علي رغم انتقال . ندارد، و براي درك اسرار شور آتشیني در كار نیست
فرضیھ اتمي، عكسالعملي است در مقابل كنجكاوي لجام گسیختھاي كھ موجد پیدایش علم و فلسفھ در 

لذت را آزادي از درد، و عقل را : عمیقترین نواقص این فلسفھ نفي گرایي آن است. بود یونان گردیده
فرار از مخاطرات زندگي میداند، براي تجرد طرحي عالي فراھم میكند، ولي كمتر بھ فكر زندگي 

  . اجتماعي است

د در باغ اپیكور بھ دولت بھ منزلھ پلیدي الزمي حرمت میگذارد، زیرا تحت حمایت آن شخص میتوان
در حقیقت، . خود بدون تعرض زندگي كند، ولي ظاھرا چندان عالقھاي بھ استقالل ملي نشان نمیدھد

مكتب او حكومت سلطنتي را بھ دموكراسي ترجیح میدھد، زیرا تحت حكومت سلطنتي كمتر احتمال 
ر بود كھ ھر اپیكور حاض. اعمال عقاید فاسد میرود نظري كھ كامال با برداشت امروزیھا مخالف است

. نوع حكومتي را كھ در مقابل دنبال كردن بالمانع دانش و روابط دوستانھ مردم مانع ایجاد نكند بپذیرد
از بین تمام چیزھایي كھ عقل براي . ((وي بھ دوستي ھمان كھ پیشینیان او نسبت بھ دولت بودند

دوستیھاي اپیكور از ) .)خوشبختي سرتاسر زندگي بھ ارمغان میآورد، دوستي از ھمھ مھمتر است
ھاي استاد ھمھ گواھي بر صمیمیت و مھرباني او با  لحاظ استحكام و دوام ضرب المثل است، و نامھ

شاگردان و پیروانش این احساسات را با آغوش باز و گرمي خاص یوناني پاسخ . دوستانش است
افتاد، گریست و او را خدا  كولوتس جوان اولین باري كھ سخنراني اپیكور را شنید، بھ زانو. میدادند
  . خواند

بھ  270در سال . سي و شش سال اپیكور در باغ خود تدریس كرد و مدرسھ را بھ خانواده ترجیح داد
: درد آن را صبورانھ تحمل كرد و در بستر مرگ ھنوز بھ یاد دوستانش بود. سنگ كلیھ گرفتار شد

درد مثانھ بھ نھایت درجھ . نامھ مینویسم در این روز شاد كھ آخرین روز زندگي من است بھ شما((
رسیده است، ولي آنچھ در این سختي باعث شادي خاطر من است، فكر كردن درباره گفتگوھایي است 

از كودكان مترودوروس بھ نحوي كھ شایستھ وفاداري مدید شما بھ من و فلسفھ باشد . كھ با ھم میكردیم
... تا آنجا كھ نیروي ما اجازه میدھد((شید، بھ این امید كھ اموال خود را بھ مدرسھ بخ.)) نگھدراي كنید

اپیكور، پس از مرگ، شاگردان فراواني از .)) آنھایي كھ میخواھند فلسفھ بخوانند روي نیاز را نبینند
خود بھ جاي گذاشت كھ آن قدر نسبت بھ خاطره او وفادار ماندند كھ قرنھا حاضر نمیشدند كلمھاي از 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



مشھورترین شاگردانش، مترودوروس المپساكوسي، بزودي یونان را با . ییر دھندتعلیمات او را تغ
ھر چھ : ((او فلسفھ اپیكوري را در این جملھ خالصھ كرد. اظھارات خود متحیر یا سرگرم ساخت

و مقصودش شاید این بود كھ لذات وظایف االعضایي و در واقع بھ .)) خوب است بھ شكم بستگي دارد
خروسیپوس نیز، در مقابل، كتاب ھنر خوشخوراكي آرخستراتوس را . وط ھستندامعا و احشا مرب

درظاھر مطرود شد، . فلسفھ اپیكور كھ عموما سوتعبیر میگردید. میخواند)) اساس فلسفھ اپیكوري((
  . ولي در خفا در سراسر یونان در محافل زیادي مورد پذیرش قرار گرفت

، چندان دنبال این فلسفھ رفتند كھ ربنھاي یھودي لفظ اپیكوروس یھودیاني كھ تمدن یوناني را میپذیرفتند
دو نفر از پیروان اپیكور را،  155و  173در سالھاي . استعمال میكنند)) مرتد((را تقریبا مترادف با 

چطور : ((یك قرن بعد سیسرون میپرسد. بھ سبب اینكھ مایھ فساد اخالق جوانانند، از روم بیرون كردند
لوكرتیوس یكي از بھترین و زیباترین تفسیرھاي موجود را )) ر این ھمھ پیرو یافتھ استشده كھ اپیكو

بعضي از آنھا : این مكتب تا عصر سلطنت قسطنطین پیرواني پرشور داشت. در روش اپیكوري سرود
و برخي دیگر، در كمال ; و خوشگذراني تنزل دادند)) عیاشي((با طرز زندگي خود نام استاد را تا حد 

از خدایان نباید : ((اداري، اصول ساده مكتب او را كھ در فلسفھاش خالصھ كرده، تدریس نمودندوف
  .))مرگ را نمیتوان میشود برطرف ساخت; ترسید

III  - مصالحھ رواقیون  

چون تعدادي روزافزون از پیروان اپیكور فلسفھ او را پیروي از لذات شخصي تفسیر میكردند، مسئلھ 
یعني زندگي خوب چیست حل نشده بلكھ بھ صورت تازھاي درآمده بود و آن اینكھ اساسي علم االخالق 
افراد را با پرھیزگاري الزم براي گروه یا نژاد آشتي داد و چگونھ ) لذت طلب(چطور میتوان طبع 

میتوان اعضاي یك اجتماع را یا از روي انگیزش، یا ترس وادار بھ كف نفس و از خودگذشتگي، كھ 
و نیز كشور . حیات اجتماعي است، نمود مذھب قدیم دیگر قادر بھ انجام این كار نبودالزمھ ادامھ 

مردم روشنفكر یونان از مذھب رو . شھرھا دیگر مردمان را بھ از خودگذشتگي برنمیانگیختند
از ; گردانده، متوجھ فلسفھ شدند، و براي تسلي یافتن یا راھنمایي در بحرانھا بھ دامن فالسفھ آویختند

سفھ انتظار داشتند كھ عقایدي دنیایي عرضھ كند كھ بھ خلقت انساني در عرصھ وجود معنا و ارزش فل
فلسفھ رواقیون آخرین كوششي است كھ دنیاي . بخشد تا بشر بتواند بدون وحشت بھ مرگ مسلم بنگرد

را كھ  زنون یك بار دیگر كوشید تا وظیفھاي. باستان در راه یافتن علم االخالق طبیعي نموده است
  . افالطون در آن شكست خورده بود بھ انجام رساند

زنون را گاھي فنیقي و ; ساكنان شھر قسمتي فنیقي و اغلب یوناني بودند. زنون اھل كیتیون قبرس بود
آپولونیوس . آنچھ مسلم است وي از والدیني یوناني و سامي بوده است. گاھي مصري خواندھاند

سیھ چرده توصیف كرده كھ سرش بھ یك طرف متمایل بوده و  صوري او را مردي الغر، دراز، و
و آفرودیتھ، با وجودي كھ ھفایستوس از او زیباتر نبود، حتما او را بھ آتنھ ; ساقھاي ضعیفي داشتھ است

چون دز زندگي آلودگیھایي نداشت، در اول كار تجارت خود ثروت زیادي اندوخت، و . تسلیم میكرد
طبق گفتھ دیوجانس . ر بھ آتن وارد شد بیش از ھزار تالنت پول نقد داشتگویند چون براي اولین با

الئرتیوس، كشتي مال التجاره او در سواحل آتیك غرق شد و وي ثروت خود را از دست داده تھیدست 
روزي كھ كنار پیشخوان كتابفروشي نشستھ بود، شروع بھ ). 314(و بینوا بار دیگر وارد آتن شد 

: پرسید. ، اثر گزنوفون، نمود، و از ھمانجا تحت تاثیر شخصیت سقراط قرار گرفتخواندن ممورابیلیا
; در ھمان لحظھ كراتس، فیلسوف كلبي، از آنجا میگذشت)) این مردان را امروز كجا میتوان یافت((
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زنون در سي سالگي در مدرسھ كراتس نامنویسي .)) بھ دنبال آن مرد برو: ((كتابفروش بھ او گفت
  . اینكھ فلسفھ را كشف كرده است مسرور شد كرد، و از

كراتس كھ از اھالي تب بود، .)) وقتي كشتیم غرق شد سفر خجستھاي كردم: ((در این باره میگوید
ثروت سیصد تالنتي خود را بھ ھمشھریانش بخشیده، زندگي مرتاضي درویشان كلبي را پذیرفتھ بود، 

شاگردش ھیپارخیا، كھ ثروتمند بود و . نستشھوتراني شمره گرسنگي كشیدن را شفاي عشق میدا
خوراك فراوان براي خوردن داشت، بھ عشق او گرفتار شد و تھدید كرد كھ اگر والدینش او را بھ زني 

والدین او بھ كراتس التماس كردند كھ او را منصرف كند، و او . بھ كراتس ندھند خودكشي خواھد كرد
اكنون فكر كن كھ چھ ; این است تمام ثروت من: ((ختھ گفتنیز كیسھ گدایي خود را زیر پاي او اندا

ولي وي مایوس نشد، خانھ و ثروت خود را رھا كرد، لباس درویشي پوشید، و رفیقھ كراتس )) میكني
اما زندگیشان نمونھاي از صمیمیت و وفاداري ; گویند مراسم عروسي را در مال عام انجام دادند. شد
  . بود

اینك پیروان . دگي زندگي كلبیان قرار گرفت و بھ آن عالقھمند گردیدزنون سخت تحت تاثیر سا
خود را بھ فقر و امساك عادت میدادند، ھر جا میرسیدند ; دنیاي باستان بودند فرانسیسیانآنتیستنس 

. مردمي كھ پركارتر از آن بودند كھ ادعاي تقدس نمایند امرار معاش میكردندمیخوابیدند، و از صدقھ 
. زنون رئوس نكات اصلي اخالقیات خود را از كلبیان گرفت، و دین خود را بھ آنان نیز كتمان نمیكرد
در اولین كتابش، جمھوریت، چنان زیر نفوذ آنھا بود كھ اجتماعي اشتراكي و بیدولت را پیشنھاد كرد 

پس از اینكھ دریافت این مدینھ فاضلھ و . ر آن نھ پول بود، نھ مال، نھ ازدواج، و نھ قانونكھ د
پرھیزگاري كلبیان امكانپذیر نیست، كراتس را رھا كرد و بھ آكادمي رفت و شاگرد كسنوكراتس و 

تھ باشد، زیرا قاعدتا میبایستي كھ آثار ھراكلیتوس را خوانده و از آنھا تاثیر پذیرف. ستیلپوي مگارایي شد
پارھاي از نظرات او را آتش آسماني بھ منزلھ روح بشر و كاینات، ابدیت قانون، كون و فساد مكرر 

لكن عادت او این بود كھ بگوید كھ بیش از ھمھ بھ سقراط مدیون . دنیا در مكتب خود وارد كرده است
  . است كھ سر منشا و ایدئال فلسفھ رواقیون بوده است

مدرسھ خود را دایر كرد، و ھمان  301لھا شاگردي متواضعانھ، باالخره در سال زنون، پس از سا
فقیر و غني را یكسان میپذیرفت، ولي جوانان را راه . طور كھ زیر رواق پویكیلھ قدم میزد درس میداد

چون جواني بسیار سخن میگفت . نمیداد، و عقیده داشت كھ فقط مردان بالغ میتوانند فلسفھ را درك كنند
دلیل اینكھ دو گوش داریم و فقط یك دھان آن است كھ كمتر بگوییم و بیشتر ((بھ اطالع او میرساند كھ 

آنتیگونوس دوم ھنگامي كھ در آتن بود سر درس او حاضر شد، از سر تحسین دوست او .)) بشنویم
د تا برود و گردید، پند او را خواستار شد، اغوایش كرد تا مدتي در تجمل زندگي نماید، و دعوتش كر

  . در پال مھمان او باشد

چھل سال در ھمان رواق تدریس . زنون عذر خواست و بھ جاي خود شاگردش پرسایوس را فرستاد
را بھ او داد و )) كلید دیوارھا((علي رغم نزدیكي او با آنتیگونوس، مجلس آتن . ضرب المثل شد .كرد

  :متن تصویبنامھ از این قرار بود. مجسمھ و تاجي براي او تصویب كرد

از آنجا كھ زنون اھل كیتیون سالھاي متمادي عمر خود را در شھر ما صرف آموزش فلسفھ كرده، و 
تھاي است، و تمام جواناني را كھ در مصاحبت او بودھاند بھ شكیبایي و از ھر لحاظ مرد شایس

پرھیزگاري ترغیب نموده، و زندگي خودش نمونھ بسیار ممتازي از این پرھیزگاري و اعتدال بوده 
و مقبرھاي در ... و تاج طالیي بھ او ھدیھ میگردد... بنابر راي مردم، زنون مفتخر میشود... است

  . دولت براي او بنا میشودسرامیكوس بھ خرج 
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سالگي بھ این ترتیب وفات یافت كھ ھنگامي كھ از مدرسھ بیرون  90در سن : ((الئرتیوس میگوید
مشتي بھ زمین كوبیده سطري از نیوبھ خواند من كھ میآیم چرا . میرفت پایش لغزید و انگشتش شكست

كار او را در رواق دو نفر از یونانیان آسیایي .)) و بالفاصلھ خودش را خفھ كرد <اینسانم میخواني
كلئانتس مشتزني بود كھ با چھار . نخست كلئانتس آسوسي و سپس خروسیپوس سولي ادامھ دادند

دراخما بھ آتن آمد، و مدتي عملگي كرد و اعانھ صندوق تعاون را نپذیرفت، نوزده سال زیر نظر 
خروسیپوس . پرداخت، و زندگي خود را در كار و كوشش و فقر مرتاضانھ گذراند زنون بھ تحصیل

كتاب، كھ دیونوسیوس  750دانشمندترین و برومندترین شاگردان مدرسھ بود، و با عرضھ 
پس . ھالیكارناسوسي آنھا را نمونھ مالالنگیز روشنفكري میخواند، مكتب رواقیون را شكل تاریخي داد

از قبیل : ر سراسر خاك یونان توسعھ و بخصوص در آسیا طرفداران زیاد یافتاز او مكتب رواقي د
در اینجا ناچاریم . پانایتیوس رودسي، زنون طرسوسي، بویتوس سیدوني، و دیوگنس سلوكیھاي

ھاي فراوان پیروان این مكتب برجاي مانده تلفیق كرده، تصویر  قسمتھاي پراكندھاي را كھ از نوشتھ
  . و بانفوذترین فلسفھ دنیاي باستان بسازیم مركبي از رایجترین

زنون . احتماال خروسیپوس بود كھ مكتب رواقي را بھ منطق، علوم طبیعي، و علم االخالق تقسیم كرد
و جانشینانش از خدماتي كھ بھ فرضیھ منطق كرده بودند بھ خود میبالیدند، لكن از تمام قلمفرساییھاي 

ھاي كھ براي تنویر افكار مورد استفاده قرار گیرد بر جاي نمانده آنان در این موضوع اثر قابل مالحظ
رواقیون با اپیكوریان ھمعقیدھاند كھ دانش مولود حواس است، و امتحان نھایي حقیقت را منوط  .است

عقل و ادراك، عواطف و . ز روشني یا تكرار، خود را بھ مغز میقبوالنندبھ ادراكاتي میدانند كھ، ا
چنانكھ اشتیاق را بھ رذیلت ; شھوات قرار گرفتھاند، و ممكن است تجربھ را بھ اشتباه منحرف سازند

، كھ عالم ))لوگوس مولد((یا )) خردي اصیل((عقل عالیترین وجھ امتیاز بشر است و از . تبدیل میكنند
  . میكند، سرچشمھ میگیردرا اداره 

ھر چھ را حواس ما دریافت میكنند مادي . خود دنیا، مانند بشر، ھم كامال مادي و ھم ذاتا آسماني است
كمیتھا و كیفیتھا، فضیلتھا و شھوات، روح و . است، و فقط میتوانند موجد یا پذیره عمل واقع شوند

مادي ھستند كھ فقط از حیث درجھ ظرافت جسم، خدا و ستارگان، ھمھ و ھمھ اشكال یا فرایندھایي 
از طرف دیگر، ھر مادھاي كال پویا و پر از حركت و . توفیر دارند، و گرنھ اساسا یكي ھستند

نیروست، دایما در حال پاشیده شدن و تمركز یافتن است، و نیرویي دروني، حرارت یا آتش، دایما آن 
از انبساط و انقباض، و تحول و انحالل سیر  جھان در دورانھاي بیشماري. را بھ حركت در میآورد

بعد تاریخ گذشتھ خود را، ; گاھي در آتشسوزي عظیمي نابود میشود، و سپس بتدریج شكل مییابد; میكند
علت و معلول دایرھاي است ناشكستني با تكراري زیرا زنجیره  ;میگیردحتي در جزئیات آن، از سر 

غیرممكن است كھ عملي غیر از آن طور كھ ; تمام وقایع و اعمال اراده قبال تعیین شدھاند. ھمیشگي
كوچكترین شكست در ; مقرر شده اتفاق بیفتد، چنانكھ نمیتوان انتظار داشت از ھیچ شي بھ وجود بیاید

  . این زنجیره دنیا را متوقف میكند

; رواقیون لزوم مذھب را بھ عنوان اساس اخالق میشناختند. در این مكتب، خدا ابتدا، وسط، و انتھاست
بھ مذھب عمومي، حتي بھ دیوھا و فرشتگان آن، با شكیبایي مساعدي مینگریستند، و تفسیرھاي تمثیلي 

لده را اساسا قبول نجوم ك. فراواني براي پر كردن حفرھاي كھ بین خرافات و فلسفھ موجود بود یافتند
بھ این معنا كھ ھر گاه ; داشتند، و امور دنیا را یك رابطھ رازورانھ و دایم با حركات ستارگان میدانستند

چنانكھ گویي براي مسیحیت نھ تنھا . اتفاق براي قسمتي از جھان بیفتد بر بقیھ اثر خواھد داشت
یریختند و قانون و زندگي و سرنوشت را موازیني اخالقي فراھم میكردند، بلكھ پایھ مذھبي آن را م

خدا، مانند انسان، ماده جانداري . خدایي میدانستند، و اخالق را تسلیم آگاھانھ بھ اراده خدایي میشناختند
جھان سازواره عظیمي است كھ خدا ; دنیا جسم آن، و نظم و قانون دنیا ذھن و اراده آن است; است
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گاھي رواقیون خدا را غیر . نده، و آتش نیروبخش آن استروح، نفس زنده كننده، منطق بارور كن
وجودي تصویر میكنند، و اغلب او را االھیتي میدانند كھ كیھان را با شعور بي نظیر خود طراحي و 
راھنمایي میكند، اجزاي آن را در جھت ھدفھاي عقالیي با ھم مرتبط میسازد، و نفع ھر چیز را عاید 

انتس او را با زئوس یكي میداند، و ضمن سرود نیایشي كھ در خور اختانون كلئ. مردان نیكوكار مینماید
نامھایت بیشمار است و : تو را اي زئوس، بیش از سایر خدایان میستایند: یا اشعیا است او را میستاید

  . قدرتت ابدي

  . و با قانون بر ھمھ موجودات حكم میراني: آغاز جھان از تو بود

  . تو را سزاست و ستایش: ما مخلوق توییم

  . این است كھ سرود خوانان تا ابد قدرت تو را میستایم

با انوار كوچك و بزرگي كھ در ھم : ھمچنانكھ بھ دور زمین میگردد; نظام عالم مطیع اوامر توست
نھ در این دنیا، نھ در آسمانھا، و نھ در دریاھا، ! اي پادشاه ابدي ھمھ، تو بزرگي، تو قادري: میشوند

  . ده تو جز آنچھ شریران از نفھمي میكنند، كاري انجام نمیشودبدون ارا

و آنچھ ناراست است راست، و بیگانھ . اما با اراده و قدرت تو حتي تبھكاران بھ راه راست میروند
  . خودي میگردد

كھ امرت ھمھ جا : و اینچنین از ھمھ رنگ در این دنیا گردآوردھاي و بد و خوب را كنار ھم گذاردھاي
  . مطاع براي ھمیشھ; ھمھ چیز یكي باشد و در

  . تا بتوانیم افتخاري را كھ بھ ما دادھاي بھ تو بازگردانیم: پلیدي را از روح ما بزداي

  . و سرودخوانان، چنانكھ شایستھ فرزندان آدم است، ستایش تو گوییم

ت داراي جسم و نیز سازوارھاي اس; انسان در مقابل جھان چون عالم صغیر است در مقابل عالم كبیر
زیرا، آنچھ جسم را بھ حركت در میآورد یا تحت تاثیر میگذارد، یا آنچھ را جسم بھ حركت . روح مادي

است كھ در بدن )) نفس آتشیني((روح نیوما یا . میاندازد یا تحت تاثیر قرار میدھد، بایستي مادي باشد
پس از مرگ جسم، روح زنده . ستپراكنده است، درست مانند روح دنیا كھ در جسم دنیا پراكنده ا

در آتشسوزي بزرگ نھایي، روح، چون آتمن كھ بھ . میماند، اما فقط چون انرژیي فاقد شخصیت
  . برھمن میپیوندد، جذب آن اقیانوس عظیم نیرو میشود كھ خداست

 خوبي،: از آنجایي كھ انسان جزئي از خدا یا طبیعت است، مسئلھ علم االخالق بسادگي قابل حل است
خوبي در پیروي از لذات نیست، زیرا پیروي از لذات عقل . ھمكاري با خدا یا طبیعت یا قانون دنیاست

را تحت سلطھ شھوات قرار میدھد كھ اغلب مایھ خسارت جسم یا مغز میشود، و بندرت در انتھا ما را 
جھان حاصل خوشبختي فقط با تطبیق عاقالنھ ھدفھا و كردار ما با مقصد و قوانین . ارضا میكند

تضادي بین رستگاري فرد و رستگاري كیھان نیست، زیرا قانون سعادت فرد با قانون سعادت . میشود
اگر ما كل را ; اگر بھ مردي خوب بدي رسد موقتي است و در واقع پلیدي نیست. طبیعت یكي است

مرد عاقل تنھا آن قدر بھ  .دیددرك كنیم، خوبي را در پشت ھر بدي كھ در اجزا ظاھر میشود خواھیم 
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. تحصیل میپردازد كھ قانون طبیعت را بیابد، و آنگاه حیات فلسفھ، زندگي بر حسب قانون طبیعت است
  :كلئانتس تقریبا بھ زبان نیومن اراده خود را تسلیم خدا میكند

مرا رھبري كنید، بھ آنجایي كھ اراده كردھاید و من با شادي از ! و تو اي سرنوشت من! تو اي خدا
حتي اگر چون مرتدي با شما از سر ستیزه در آیم، سرانجام ناچار از تسلیم و . دنبال شما خواھم آمد
  . پیروي از شما ھستم

بھ كم ; اقتصادي و سیاسي احتراز داردبنابراین، پیرو فلسفھ رواقي از تجمل و پیچیدگي و كشمكشھاي 
جز صواب و خطا، نسبت . قانع است، و بدون شكوه و شكایت مشكالت و ناامیدیھاي زندگي را میپذیرد

تمام . بھ ھر چیز مرض و رنج، شھرت بد و خوب، آزادي و بردگي، و زندگي و مرگ بي اعتناست
الح و درستي آن را زیر سوال ببرد احساساتي را كھ مانع و سد راه پیشرفت طبیعت باشد یا ص

اگر فرزندش بمیرد غم نخواھد خورد، و فرمان سرنوشت را كھ حتما صوابي نھفتھ : سركوب میكند
، میرود كھ آرامش ذھنش را در مقابل تمام ))فقدان احساسات((او چنان بھ دنبال آپاتیا، یا . دارد میپذیرد

او معلمي سختیگر و مدیري بیرحم خواھد  .كندحمالت و نامالیمات سرنوشت، ترحم، و عشق حفظ 
این نیست كھ خود را تسلیم مسامحھ كنیم، بلكھ باید خود و ) قضاي محتوم(معناي دترمینیسم . بود

وقتي زنون غالم خود را بھ سبب اینكھ . سر میزنددیگران را اخالقا مسئول ھر عملي بدانیم كھ از ما 
سرنوشت من این بود كھ من : ((دزدي كرده بود میزد و غالم كھ مختصر دانشي آموختھ بود گفت

رواقي پاكدامني و تقوي )). و سرنوشت نیز این بود كھ من تو را بزنم((زنون جواب داد )) دزدي كنم،
حكمي قطعي میداند كھ از شركت او، در االھیت حاصل را پاداش خود، و وظیفھ بي چون و چرا و 

و در بدبختي و نامالیمات خویشتن را با این خیال تسلي میدھد كھ با تبعیت از قانون االھي ; شده
او، چون از زندگي خستھ شد، و دانست كھ ترك آن موجب . باالخره بھ صورت خدا در خواھد آمد

  . اصولي نداردخسارت دیگري نمیشود، با خودكشي مخالفت 

و سپس با گفتن اینكھ از نیمھ راه باز ; كلئانتس پس از رسیدن بھ سن ھفتاد سالگي روزه درازي گرفت
  . نخواھد گشت، آن قدر بھ روزه خود ادامھ داد تا مرد

با اینھمھ، رواقیون مخالف معاشرت و شركت در اجتماع نیستند، مانند كلبیون از فقر بھ خود نمیبالند، 
ازدواج و خانواده را امري الزم میشمرند، . شھگیري و انزوا چون اپیكوریان مبالغھ نمیكنندو در گو

رویاي مدینھ فاضلھاي را در سر میپرورانند كھ در آن زنان ; ولي عشق خیالي و توھمي را نمیپسندند
اشتراكي میپذیرند، خاطره خوشي از كشور شھرھا ندارند، و مرد عامي را ساده لوح خطرناكي 

در واقع بھ ھیچ حكومتي توجھ . میشمرند، حكومت آنتیگونوسھا را بھ سلطنت جماعت ترجیح میدھند
برخالف . خاصي ندارند، دلشان میخواھد كھ ھمھ مردمان دنیا فیلسوف باشند، تا قانون الزم نباشد

ممكن در امور سیاسي . افالطون و ارسطو، كمال را نھ در اجتماع خوب، بلكھ در فرد خوب میبینند
است دخالت كنند، و ھر عملي را كھ، ھر چند بھ صورتي ناچیز، در جھت آزادي و حفظ شئون انساني 

باشد مورد حمایت قرار میدھند، ولي ھرگز بھ خاطر جاه و مقام خوشبختي و آسایش خود را فدا 
كھ مانع ممكن است جان خود را در راه میھن خود بدھند، ولي تن بھ آن نوع میھن پرستي . نمیكنند

زنون، كھ در رگھایش احتماال . وفاداري آنھا بھ تمام بشریت باشد نمیدھند رواقي شارمند تمام دنیاست
خون یوناني و سامي ھر دو جاري بود، مانند اسكندر مشتاق بود كھ حدود نژادي و ملي شكستھ شود، 

. مدیترانھ بھ وجود آورد و گرایش بینالمللي او انعكاسي از اتحاد زودگذري بود كھ اسكندر در مشرق
زنون و خروسیپوس امیدوار بودند كھ باالخره تمام آن جنگھاي بین دولتھا و اختالفات طبقاتي جاي بھ 

اجتماعي خواھد داد كھ در آن نھ ملیت، نھ طبقھ، نھ غني و فقیر، و نھ ارباب و غالم خواھد بود، و 
  . رادر و اطفال یك خدا با ھم خواھند زیستفیلسوفان بدون فشار حكومت خواھند كرد، و مردم چون ب
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رواقیون . فلسفھ رواقي فلسفھ شریفي بود، و بیش از آنچھ شكاكان امروزي متوقعند قابلیت عمل داشت
تمام عناصر فكر یوناني را در آخرین كوشش ذھن مشترك آن عصر یك جا جمع كردند تا نظامي 

و گرچھ پیروان ; یم را رھا كرده بودند پذیرفتھ شوداخالقي بسازند كھ از طرف تمام طبقاتي كھ كیش قد
ھاي  رواقیون، چون نحلھ. راستین آن اقلیت كوچكي بودند، ھمان تعداد معدود ھر جا بودند نمونھ بودند

مشابھي در مسیحیت یعني پیروان كالون و پیرایشگران نیرومندترین مردان اخالقي عصر را بھ وجود 
ظري مكتب رواقي خشن، و مالزم كمالي بیرحم و انتزاعي بود، در عمل ھر چند كھ از لحاظ ن. آوردند

كاتوي كھین، اپیكتتوس، و ماركوس : مرداني شجاع، پاكدامن، و خوش نیت بھ بار آورد، چون
و، تا ظھور ; نظام قضایي روم را برانگیخت تا قانوني براي ملیتھاي غیر رومي وضع كند; آورلیوس

رواقیون بھ خرافات روي مساعد نشان دادند و اثر . ا یكپارچھ نگاه داشتمذھبي جدید، اجتماع قدیم ر
نامساعدي بر علوم گذاشتند، لیكن بوضوح بھ معما و اشكال عصر خود، یعني زوال مبناي مذھبي 

اپیكور . اخالق عمومي، پي بردند و صادقانھ كوشیدند كھ ژرفناي بین مذھب و فلسفھ را پر كنند
و تا پایان عصر بت پرستي، رواقیون بر ; د، و زنون آریستوكراسي رومي رایونانیان را تسخیر كر
چون مذھب توسط فلسفھاي ھموار . چنانكھ ھمیشھ این تسلط را خواھند داشت; اپیكوریان تسلط داشتند

شد كھ لزوم ایمان را شناختھ، مكتبي در ریاضت، سادگي، و كف نفس تبلیغ میكرد، و ھمھ چیز را در 
  . یدیدذات احدیت م

IV -  بازگشت بھ سوي مذھب  

كوشش در ; حملھ بھ مذھب مانند دوره قبل از سقراط: تنازع مذھب و فلسفھ اكنون سھ مرحلھ دیده بود
و باالخره بازگشت بھ ; راه جانشین كردن اخالقیات طبیعي بھ جاي مذھب مانند دوره ارسطو و اپیكور

آخري منتھي بھ مكتب نوافالطوني و مسیحیت این نھضت . سوي مذھب در دوره شكاكان و رواقیون
طالس با . این گونھ توالي در تاریخ بارھا اتفاق افتاده، و شاید ھم امروز نیز در حال تكوین باشد. گردید

گالیلھ مطابقت میكند، ذیمقراطیس با ھابز، سوفسطاییان با اصحاب دایرھالمعارف، پروتاگوراس با 
آناتول فرانس، پورھون با پاسكال، آركسیالئوس با ھیوم، كارنئادس  ولتر، ارسطو با سپنسر، اپیكور با

شاید این تشبیھ از لحاظ ترتب تاریخي درست . با كانت، زنون با شوپنھاور، و فلوطین با برگسون
  . نباشد، ولي سیر اساسي تحول یكي است

عرصھ فھم دنیا و عصر نظامھاي بزرگ فلسفي راه را براي شك باز كرد شك بھ توانایي خرد، ھم در 
شكاكان این طرز فكر را نھ در معناي فلسفھ . ھم در زمینھ ھدایت غرایز بشر بھ سوي نظام و تمدن

آنھا ھم بھ فلسفھ و ھم بھ تقید فكري شك داشتند، اساس ماده : ھیوم كھ در معناي فلسفھ كانت داشتند
پورھون، چون پاسكال، مذھب  .گرایي را سست كردند، و پذیرش آرام كیش قدیم را توصیھ مینمودند

طرد سیاست توسط . را طرد نمیكرد، و باالخره خودش روحاني اعظم و محترم شھر خویش گردید
اپیكوریان بھ خاطر اخالق، یعني فرار از حكومت و پناه بردن بھ اخالق، تنھا معرف لحظھاي از 

كھ بیشتر براي افراد جاذبھ تمركز بر رستگاري فردي راه را براي مذھبي باز كرد ; حركت آونگ بود
فقر، بدبختي، ; مردمان بسیاري بودندكھ برخالف اپیكور در زندگي تسالیي نیافتھ بودند. داشت تا دولت

مرض، محرومیت، انقالب، و جنگ آنھا را گرفتار كرده بود، و عقالي قوم روح آنھا را تھي رھا 
اصالت در رفتار و ]مكتب كورنھاي ھگسیاس كورنھاي، ھر چند كھ چون اپیكور از . كرده بودند

آغاز كرد، بھ این نتیجھ رسید كھ زندگي بیش از خوشي متضمن درد و رنج، و بیش از شادي [ اخالق
فلسفھ، چون  .استمتضمن غم و سوگواري است، و تنھا نتیجھ منطقي ھر فلسفھ طبیعت گرا خودكشي 

دختري سبكسر، پس از ماجراھاي شیرین و سرخوردگیھاي تلخ، جستجوي خوشبختي توبھ كنان بھ 
  . سوي مادرش، بازگشت، و پایھ امید و تقدس احسان را دوباره در دین جستجو كرد
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دند كھ باورھاي رواقیون، در عین حالي كھ براي روشنفكران بنایي از اخالقیات طبیعي ساختند، كوشی
مابعدطبیعي را براي اخالقیات عوام محفوظ نگاه دارند، و بھ مرور زمان رنگ مذھبي بیشتري بھ 

زنون ھر نوع وجود حقیقي خدایان مورد اعتماد مردم را منكر شد، ولي یك . افكار اخالقي خود دادند
زنون مدعي . عقیب كنندنسل بعد، كلئانتس پیشنھاد كرد كھ آریستارخوس را بھ جرم بدعت گذاري ت

ھیچ نوع ابدیتي براي آحاد بشر نشد، ولي سنكا از نعمات آسماني و رستگاري بھشتي با عباراتي یاد 
بعد از زنون، فلسفھ رواقي بیشتر شكل . كرد كھ كامال با مذاھب الئوسي و مسیحیت مشابھت داشتند

قسمت اعظم این فلسفھ در . داشت مذھبي گرفت تا فلسفي، و تقریبا ھر فرضیھاي در آن جنبھ مذھبي
باره وجود و طبیعت خدا، تجلي دنیا از خدا، واقعیت پروردگار، تطابق تقوا با اراده خدا، برادري 

در این فلسفھ میبینیم . انسان در سایھ توجھ پدرانھ خدا، و بازگشت غایي دنیا بھ سوي خدا گفتگو میكند
نیز، مانند تمام . یحیت ابتدایي و فرقھ پروتستان داشتكھ گناه ھمان اھمیتي را دارد كھ بعدا در مس

مذاھب تازه، تمام طبقات و نژادھا را در خود میپذیرفت، و تجرد مرتاضانھاي داشت كھ از كلبیون 
از زنون طرسوسي تا بولس طرسوسي قدمي بیش . ناشي شده، بھ تارك دنیاھاي مسیحي منتھي گردید

  . نوردیده شودنبود، كھ میبایستي در راه دمشق در 

در اساس، رواقیون . بسیاري از عناصر آیین رواقي در اصل آسیایي و بعضي بخصوص سامي بودند
یونان قبل از آن ھم كھ مغلوب روم . یكي از مراحل اصلي تمدن ھلنیستي توسط مشرق زمین بودند

  . شود دیگر یونان نبود

  فصل سي ام

  

  پیدایش روم

I  - پورھوس   

چھ كسي تا این درجھ كاھل و ناچیز است كھ نخواھد بداند رومیھا با چھ وسایل و : ((پولوبیوس میپرسد
بھ كمك چھ نظام و سیاستي موفق شدند در كمتر از پنجاه و سھ سال تمام دنیاي مسكوني را تحت رقیت 

قدر غرق  دولت واحد خود درآورند كاري كھ در سراسر تاریخ نظیر نداشت چھ كسي ممكن است آن
البتھ این بررسي كامال )) مطالعات دیگر باشد كھ مطلبي را از تحقیق و یادگیري این نكتھ مھمتر بداند

لیكن از زماني كھ پولوبیوس این مطالب را مینوشت تاكنون ; جایز است و شاید بعدا بھ آن بپردازیم
در این كتاب . ك از آنھا بكنیمتعداد فتوحات آن قدر بوده است كھ ما نمیتوانیم وقت زیادي صرف ھر ی

ما، سعي كردھایم نشان بدھیم كھ سبب اصلي غلبھ روم بر یونان از ھم گسیختگي دروني تمدن یونان 
قطع جنگلھا و . ھیچ كشور بزرگي مغلوب نمیشود، مگر اینكھ از داخل رو بھ فساد بگذارد. بوده است

ھاي تجاري، بر ھم خوردن حیات  جھت راه استفاده بد از اراضي، نابود كردن فلزات قیمتي، تغییر
اقتصادي بر اثر بینظمیھاي سیاسي، فساد دموكراسي و خاندانھاي سلطنتي، تباھي اخالقي و بیعالقگي 

بھ وطن، زوال و نابودي جمعیتھا و جانشین شدن سربازان اجیر بھ جاي سربازان دایمي، بھ ھدر رفتن 
از بین رفتن استعدادھاي مردم در نتیجھ انقالبھا و ضد جان و مال انساني در جنگھاي برادركشي، و 

ھاي حیاتي یونان را از بین برده بودند، آن ھم درست  انقالبھاي خونین ھمھ اینھا منابع و سرچشمھ
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ھنگامي كھ حكومت كوچكي در كنار رود تیبر، كھ بھ دست آریستوكراسي ظالم ولي دوراندیشي ایجاد 
گجو از زمینداران تربیت میكرد، ھمسایگان و رقیبان خود را از پا در ھاي سربازان جن شده بود، دستھ

ھاي  میآورد، محصوالت كشاورزي و معدني مدیترانھ را غصب میكرد، و سال بھ سال بھ ماندگاه
تمام این اجتماعات كھن، كھ اثر جنگ و غارتھاي دیونوسیوس اول و . یونان نشین روم پیشرفت میكرد

قبایل بومي، كھ . رت مركز بازرگاني رقیبي درآمده بود، تھیدست شده بودندپیشرفت روم، كھ بھ صو
قرنھا قبل بھ دست یونانیھا اسیر شده یا بھ داخل سرزمینھا فراري داده شده بودند، بھ نحو روزافزوني 

. در حالي كھ اربابان آنھا براي آسایش خود سقط جنین و بچھ كشي میكردند; بھ تعدادشان افزوده میشد
  . ري نگذشت كھ ھمین قبایل بومي ادعاي تملك جنوب ایتالیا را كردنددی

روم بھ كمكشان رفت و آنھا را در خود مستحیل ; شھرھاي یوناني براي جلب كمك بھ روم متوجھ شدند
  . كرد

در آن . تاراس، متوحش از توسعھ روم، براي جلب كمك، بھ شاه جوان سلحشور اپیروس متوسل شد
ھستاني، كھ ما آن را بھ نام آلباني جنوبي مینامیم، از زماني كھ دوریھا معبدي براي سرزمین بدیع و كو

، پورھوس، كھ 295در . فرھنگ یوناني، پایگاه ناپایداري یافتھ بود بودند،زئوس در دودونا ساختھ 
وي مردي . نسب خود را بھ اخیلس میرساند، پادشاه مولوسینھا شد كھ قبیلھ برتر ناحیھ اپیروس بودند

اتباع او میپنداشتند كھ وي میتواند افسردگي . زیبا و جسور و حكمراني مستبد ولي محبوب القلوب بود
ھیچ كس ھم آن قدر فقیر نبود كھ . ذاردن پاي راستش بر پشت بھ خاك افتاده آنان شفا دھدآنھا را با گ

چون تارانتینھا بھ او متوسل شدند، فرصت را مغتنم شمرد و بھ . نتواند احسان او را بالجواب بگذارد
طر این فكر افتاد كھ، ھمان طور كھ اسكندر خطر شرق یعني ایران را منكوب كرده بود، او نیز خ

در سال . و با این شجاعت اصالت نسب خود را بھ اثبات رساند; غرب یعني روم را از میان بردارد
) آدریاتیك(، با بیست و پنج ھزار پیاده نظام و سھ ھزار سواره نظام و بیست فیل از دریاي یونیا 281

كلیا با رومیان روبرو در ھرا. یونانیھا فیل و فلسفھ رازوري را از ھند بھ ارمغان آورده بودند; گذشت
بھ این معنا كھ تلفاتش، چھ از حیث نفرات و چھ از حیث مواد، ; نصیبش شد)) فتحي پورھوسي((شد و 

با یك پیروزي دیگر ((آن قدر زیاد بود كھ وقتي یكي از سردارانش او را تبریك گفت، با این جواب كھ 
رومیھا كایوس . ر تاریخ بھ یادگار ماند، عبارتي بھ زبان آورد كھ د))از این قبیل كارم ساختھ است

موقع شام در میان ھمھ : پلوتارك میگوید. فابریكیوس را نزد او فرستادند تا اسرار را رد و بدل كنند
نماینده (گونھ موضوعاتي كھ مورد گفتگو قرار گرفت، بخصوص یونان و فیلسوفانش كینئاس 

اره خدایان و اشتراك منافع جمھور و ھدفھاي از اپیكور صحبت كرد، و عقاید پیروانش درب) اپیروس
زندگي را بر شمرد و بزرگترین خوشبختي بشر را لذتجویي دانست، امور عمومي را مزاحم سرور 

زندگي معرفي كرد، خدایان را از مھرباني و خشم و در واقع از ھر نوع توجھ بھ بشر بري دانست، و 
قبل . رشار از لذتھا و فارغ از ھر نوع اشتغال باشددرباره خوبیھاي آن نوع زندگاني صحبت كرد كھ س

كاري ! اي ھركول بزرگ: ((از اینكھ سخنان او تمام شود، فابریكیوس خطاب بھ پورھوس فریاد كرد
یر رومیھا قرار گرفتھ بود و از طرف دیگر امیدي پورھوس، كھ تحت تاث سامنیتھاكن كھ پورھوس و 

بھ گرفتن كمك كافي از یونانیان ایتالیا نداشت، كینئاس را بھ روم فرستاد كھ براي اعاده صلح وارد 
سناي روم در حال موافقت با پیمان صلح بود كھ آپیوس كالودیوس، كور و محتضر، . مذاكره شود

. با قشون خارجیي كھ در خاك ایتالیا باشد اعتراض كرد خود را بھ داخل مجلس كشید و علیھ صلح
پورھوس مایوسانھ دوباره بھ جنگ پرداخت و فتح دیگري در آسكولون نصیبش شد كھ بي شباھت بھ 

بعد، ناامید از فتح روم، بھ سیسیل رفت تا سخاوتمندانھ سیسیل را از چنگ كارتاژ . خودكشي نبود
لیكن یا بھ دلیل جبن یونانیھاي مقیم ; رماني بیباكانھاي عقب رانددر آنجا كارتاژ را با قھ. خالص كند

سیسیل در پیوستن بھ او، یا بھ دلیل اینكھ رفتارش مانند ھر مستبدي با ایشان ظالمانھ بود، كمكي از 
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جانب مردم بھ او نشد، و وي بھ اجبار آن جزیره را پس از سھ سال لشكركشي ترك گفت و این عبارت 
پس از آنكھ با !)) چھ میدان نبردي كھ براي روم و كارتاژ برجاي گذاشتم: ((ادا كردپیشگویانھ را 

در آنجا، براي . لشكریان شكست خوردھاش بھ خاك اصلي ایتالیا برگشت، در بنونتون شكست خورد
ھاي كوچك متحرك پیاده نظام برتري خود را بھ فاالنكسھاي بدون تحرك ثابت كردند،  اولین بار، دستھ

پلوتارك . پورھوس بھ اپیروس بازگشت. این ترتیب فصل جدیدي در تاریخ نظامي گشودند و بھ
  : فیلسوف مآب میگوید

پس از اینكھ شش سال در این جنگھا گذراند، و گرچھ موفقیتي در امور خویش نیافت، جسارت 
ي مافوق شكستناپذیر خود را در ھمھ این بلیات حفظ كرد و در اعمال جنگي و شجاعت شخصي و دلیر

تمام شھریاران عصر خود قرار گرفت، اما آنچھ با اعمال شجاعانھ كسب كرده بود بھ امید واھي از 
  . دست داد، و در اشتیاق آنچھ نداشت داشتنیھا را ھم از چنگ بداد

پورھوس دوباره بھ جنگھاي تازھاي پرداخت و در آرگوس بھ ضرب آجري بھ دست پیرزني كشتھ 
  . تاراس تسلیم روم شد) 272(در ھمان سال . شد

ھشت سال بعد روم كشمكشي را كھ یك قرن طول كشید براي سیادت بر مدیترانھ باختري با كارتاژ 
پس از یك نسل جنگ و خونریزي، كارتاژ، ساردني، و كرس و قسمتھاي كارتاژ نشین . آغاز كرد

. و جانب كارتاژ را گرفت در دومین جنگ كارتاژي، سیراكوز دچار اشتباه شد. سیسیل را بھ روم داد
فاتحان . در نتیجھ، ماركلوس آن را آن قدر تحت محاصره نگاه داشت تا مردم از گرسنگي تسلیم شدند

تزیینات ((لیویوس میگوید ماركلوس . شھر را چنان غارت كردند كھ دیگر باره كمر راست نكرد
حتي اگر خود ... منتقل كرد ھا و تصویرھایي كھ در آنجا فراوان بود را بھ روم سیراكوز مجسمھ

تمام سیسیل بھ دست روم افتاده  210بھ سال .)) كارتاژ سقوط كرده بود اینھمھ غنایم بھ دست نمیآمد
این جزیره تبدیل بھ انبار غلھ براي روم شد و بھ اقتصادي كشاورزي، كھ در آن تمام كارھا بھ . بود

  . دست غالمان مایوس از ھمھ جا انجام میشد، بازگشت

  . صنایع راكد و تجارت محدود شده بود، ثروت بھ روم حمل میشد، و سكنھ آزاد جزیره از میان میرفت

  . سیسیل بھ مدت ھزار سال از تاریخ تمدن محو شد

II -  روم نجاتبخش  

دو نفر رومي بھ سكودرا  230در سال . اشتباه دشمنان روم، در ھر قدم، بھ توسعھ آن كمك كرد
فرستاده شدند تا علیھ حمالت دزدان دریایي ایلوریایي بھ كشتیھاي رومي ) ل آلبانيشما(پایتخت ایلوریا 

در ایلوریا رسم نیست كھ حكمران : ((ملكھ تئوتا، كھ در غنایم شریك بود، جواب داد. اعتراض كنند
 چون یكي از فرستادگان تھدید بھ جنگ.)) اتباع خود را از غنایمي كھ در دریا بھ دست میآید بازدارد

روم از عذر آساني كھ براي تصرف سواحل دالماسي پیدا كرده بود . كرد، ملكھ دستور داد او را كشتند
این كار در سال ; سخت خرسند شد و سپاھي بھ ایلوریا فرستاد كھ آنجا را تحت قیمومیت آن درآورد

اپیدامنوس  ،)كورفو(كوركورا . بھ وقوع پیوست 1939م بھ ھمان سھولتي انجام گرفت كھ در  ق 229
چون تجارت یونان نیز توسط . ، و سایر یونانینشینھاي آنجا جزو متصرفات روم گردیدند)دوراتتسو(

دزدان دریایي ایلوریایي خسارت فراوان دیده بود، آتن، كورنت، و دو اتحادیھ نیز از این عمل روم 
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میھا را در مناسك الئوسي و خشنود شدند و آن را نجاتدھنده خود خواندند، سفیرانش را پذیرفتند، و رو
  . بازیھاي برزخي اجازه شركت دادند

در ھمان . ھاي روم بھ پیش راند ، ھانیبال ارتش روم را در كاناي شكست داد و تا دروازه216در سال 
ھنگام كھ روم با بزرگترین بحران تاریخي جمھوري خود روبھ رو بود، فیلیپ پنجم پادشاه مقدونیھ 

در كنفرانس ناوپاكتوس ). م ق 214(یبال امضا كرد و آماده ھجوم بھ ایتالیا گردید پیمان مودتي با ھان
، نماینده آیتولیاییھا، بھ نام آگالئوس، پیشنھاد كرد كھ در این اولین جنگ مقدوني تمام )م ق 213(

  :یونانیھا علیھ خطري كھ در مغرب سر بر میداشت متحد گردند

بتوانند ھمیشھ یكدل و یكزبان سخن ; گز بھ جنگ یكدیگر نروندبھترین كار این است كھ یونانیان ھر
بگویند و آن را عطیھاي االھي بدانند، دست بھ دست، مانند مرداني كھ از رودخانھاي میگذرند، پیش 

زیرا چھ كارتاژ ... روند و مھاجمان بربر را منكوب كنند، و در حفظ خود و شھرھاي خود متحد شوند
رتاژیھا را مغلوب كند، پر واضح است كھ ھیچ یك بھ سلطھ خود بر سیسیل و رومیھا را و چھ روم كا

ایتالیا قانع نخواھد بود، و مطمئنا روزي بھ اینجا آمده، جاھطلبي خود را فراتر از حد عادالنھ توسعھ 
بنابراین، عاجزانھ پیشنھاد میكنم كھ ھمگي خود را علیھ این خطر حفظ كنند، و مخصوصا . خواھد داد

اي تحلیل بردن قواي یونانیھا، كھ آنھا را طعمھ خوبي براي مھاجمین خواھد ساخت، آنھا را چون بھ ج
جسم خود بداني و بھ حفظ و امنیت ھر ناحیھ یونان، انگار كھ ھمھ جزو اعضاي قلمرو كشور خودت 

  . ھستند، بكوشي

عھدنامھ او با ھانیبال، اگر لكن متن . فیلیپ مودبانھ بھ سخنان او گوش داد و تا مدتي بت یونان گردید
بتوان ازاي حملھ فیلیپ بھ ایتالیا، كارتاژ، اگر در جنگي كھ با روم داشت غالب میآمد، بھ فیلیپ كمك 

شاید بھ دلیل اینكھ شرایط این . مینمود تا مقدونیھ تمام زمینالد یونان را تحت رقیب خود در آورد
تي اتحادیھ آیتولیایي اگالئوس، با روم علیھ مقدونیھ عھدنامھ بھ گوش ایاالت یونان رسید، اغلبشان، ح

پیمان بستند و فیلیپ را در یونان دچار چنان دردسري كردند كھ لشكركشي او بھ روم بھ طور نامحدود 
، روم معاھدھاي با فیلیپ منعقد كرد كھ بتواند تمام توجھ خود را مصروف 205در سال . بھ تاخیر افتاد

چون آخرین قرن بزرگ . ال بعد سكیپیوي مھین كارتاژ را در زاما شكست دادھانیبال گرداند، و سھ س
. تمدن یونان بھ آخر رسید، مصر، رودس، و پرگاموس، براي كمك علیھ مقدونیھ بھ روم متوسل شدند

فیلیپ، كھ با مخالفت روم و تقریبا . روم بھ این درخواست با شروع دومین جنگھاي مقدوني پاسخ داد
عالوه بر آن، ھر مكر و . و بھ رو شده بود، چون شیر زخم خوردھاي بھ جنگ پرداختتمام یونان ر

حیلھاي كھ ممكن بود بھ كار برد، ھر چھ براي مقصدش الزم بود دزدید، و با اسیران با چنان ظلمي 
رفتار كرد كھ تمام مردان آبودوس، چون دریافتند كھ محاصره فیلیپ را نمیتوانند در ھم بشكنند، زن و 

، یكي از نجیبزادگان فالمینینوس، تیتوس كوینكتیوس 197در سال . بچھ خود را كشتند و انتحار كردند
رومي، از آن نوع كھ پولوبیوس را مفتون روم كرده بود، فیلیپ را در كونوسكفاالي چنان شكستي داد 

علي رغم ناراحتي متحدین آیتولیایي . كھ ناگھان تمام مقدونیھ و در واقع تمام یونان بھ تسلط روم درآمد
و، پس از گرفتن غرامتي سنگین و حمل یك ، ا)كھ معتقد بودند آنھا جنگ را بردھاند(فالمینینوس 

كشتي پر از غنایم، بھ این بھانھ كھ بھ مقدونیھا براي دفع حمالت بربرھاي شمالي نیاز ھست، بھ 
  . فیلیپ، كھ ضعیف شده اما برجا بود، اجازه داد كھ تخت سلطنت خود را حفظ كند

آموختھ بود، و جذابیت ) نام میخواندروم تاراس را بھ این (سردار رومي زبان یوناني را در تارنتوم 
ظاھرا صمیمانھ مصمم بود كھ كشور شھرھاي یونان را از . ادبیات، ھنر، و فلسفھ یونان را میدانست

پس از اینكھ با . تسلط مقدونیھ نجات دھد، و فرصت كافي بھ آنھا بدھد تا در صلح و آزادي بھ سر برند
ت كند كھ این سیاست عاقالنھ است، براي شركت در زحمات زیاد توانست بھ نمایندگان رومي اثبا
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بازیھاي برزخي بھ كورنت، یعني جایي كھ مھمترین شھرھاي مھم دنیاي یونان در آن جمع بودند، 
پولوبیوس میگوید ھر یك از مردان از پھلودستي خود میپرسید كھ روم چھ خواھد ). (196(رفت 

ناي روم و تیتوس كوینكتیوس سردار، پس از غلبھ س((و در آنجا توسط جارچي اعالم كرد كھ .) كرد
بر فیلیپ و مقدونیھ، شھرھاي زیر را آزاد كرده، پادگان خود را از آنھا بیرون خواھند برد و بدون 
. انتظار، خراج حكومت آنھا را بھ دست خودشان یعني تمام آن شھرھاي اصلي یونان كھ آزاد نبودند

ستند چنین عمل آزادیبخش بیسابقھاي را باور كنند فریاد كردند قسمت اعظم شركت كنندگان كھ نمیتوان
چنان غریو ((چون جارچي آن را دوباره خواند، بھ قول پولوبیوس، . كھ اعالمیھ دوباره خوانده شود

شادي برخاست كھ آنھایي كھ امروز بھ این داستان گوش میكنند بآساني نمیتوانند عظمت آن را درك 
ولي ; و صمیمت اعالمیھ شك كردند و پي مكر و حیلھاي پشت آن میگشتند بسیاري بر صحت.)) كنند

تمام ارتش  194فالمینینوس ھمان روز دستور عقب نشیني پادگان رومي از كورنت را داد، و تا سال 
لقب داد، و شادي كنان آخرین روزھاي )) نجات دھنده و آزادیبخش((یونان او را . او بھ ایتالیا بازگشت

  . را آغاز كردآزادي خود 

III  -  روم فاتح  

بعضي از شھرھایي كھ روم آزاد كرده بود روزي تحت تسلط . آیتولیاییھا از این ترتیب راضي نبودند
جنگ دوم مقدوني بھ اتمام نرسیده . آیتولیا بودند، ولي اكنون بھ اتحادیھ آیتولیایي پس داده نشده بودند

پرگامون و . كھ یونان را از چنگ روم خالص كندبود كھ آیتولیا بھ آنتیوخوس سوم متوسل شد 
المپساكوس، كھ از شمال گرفتار گلھاي ناآرام و از جنوب مورد تھدید نیروي روزافزون سلوكیھا 

سنا قابلترین سردار خود، بھ نام پوبلیوس سكیپیو . بودند، براي دفع خطر آنتیوخوس متوجھ روم شدند
سرداران رومي با چند لژیون و سربازان . آنھا فرستادآفریكانوس، فاتح جنگ زاما، را بھ كمك 

. ائومنس دوم آنتیوخوس را در ماگنسیا شكست دادند و سپس رو بھ شمال رفتند و گلھا را بیرون راندند
ائومنس از . رومیھا سلطھ خود را تقریبا بر تمام سواحل مدیترانھ مستقر كردند و بھ ایتالیا بازگشتند

ت بھ روم دریغ نكرد، ولي سرزمین اصلي یونان او را، بھ دلیل اینكھ ابراز حقشناسي خود نسب
  . رومیھاي بربر را علیھ ھموطنان یوناني خود دعوت كرده بود، خائن خواند

  . یونان متزلزل كمكم از اینكھ مساعدت نجات دھنده گستاخ غربي خود را پذیرفتھ بود پشیمان شده بود

نشینانش بھ یونان آزادي داده بودند، لكن از ھر شھري كھ از گفتھ میشد كھ گرچھ فالمینینوس و جا
فیلیپ، آنتیوخوس، یا آیتولیا پشتیباني كرده بود آن قدر غنیمت گرفتھ بودند كھ یونانیھا از آزادي 

در پیروزي فالمینینوس سھ روز تمام قطار غنایمي كھ وي در مصاف گرفتھ . مشابھي در بیم بودند
ھاي مرمر  در روز اول اسلحھ و مھمات و تعداد بیشماري مجسمھ: ن میگذشتبود از مقابل چشم رومیا

و در ; در روز دوم نھ ھزار كیلو نقره، ھزار و پانصد كیلو طال، و یكصد ھزار سكھ نقره; و برنز
بھ عالوه، رومیھا از طبقات پولدار علیھ فقیران حمایت كرده بودند و . روز سوم یكصد و چھارده تاج

ردند و از ھر گونھ تظاھرات نزاع نمیخواستند، بلكھ مایل بودند آزاد باشند تا منازعات ھنوز ھم میك
خالصھ آنكھ از سكون و ; خود را خود حل كنند و آزادانھ نسبت بھ ادعاھاي ارضي یكدیگر اقدام نمایند

. م افتادنددیري نگذشت كھ دو اتحادیھ رقیب اختالف پیدا كردند و بھ جان ھ. فقدان تحول ناراحت بودند
ھر شھر یا دستھاي دعواي خود را بھ سناي روم عرضھ میكرد، و سنا ھیئتھایي براي بازرسي و 

. یونانیان این عمل را دخالت در امور خود تلقي میكردند و آن را بندگي میدانستند; داوري میفرستاد
ثروتمندان این زنجیر زنجیر یوغ خارجي نامرئي ولي واقعي بود، و سال بھ سال تمام مردم یونان جز 

سنا نیز . را بھ نحو بارزتري احساس میكردند و دعا مینمودند كھ آن نوع آزادي زودتر بھ انتھا برسد
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كمكم گوش بھ سخنان آن سناتورھایي میداد كھ میگفتند تا روم یونان را كامال تسخیر نكند، صلح و نظم 
  . در آنجا برقرار نخواھد شد

رد و پسر بزرگش، پرسئوس، پس از مدتي نزاع و خونریزي، تخت پدر ، فیلیپ پنجم م179در سال 
ھفده سال صلح و آرامش اقتصاد مقدوني را بھ صورت اول برگردانده بود، و نسل . را بھ ارث برد

پرسئوس با سلوكوس چھارم پیمان مودت بست . جدیدي از جوانھا براي زمان جنگ پرورش یافتھ بود
رودس نیز با این اتحادیھ ھمپیمان شد و قسمتي از نیروي دریایي خود را ; و دختر او را بھ زني گرفت

  . ھمراه عروس كرد

ائومنس دوم، از . یونان جشن گرفت و در وجود پرسئوس امید زندھاي علیھ قدرت روم مشاھده كرد
ود ترس نابود شدن استقالل پرگامون، بھ روم رفت و سنا را برانگیخت كھ بھ خاطر او مقدونیھ را ناب

و این موضوع بھانھ ; در برگشت بھ وطن، نزدیك بود ائومنس در یك نزاع خصوصي كشتھ شود. كند
خوبي بھ دست روم داد كھ پرسئوس را متھم بھ دسیسھ سازي براي كشتن شاه كند، و بھ دنبال یك 

 فقط اپیروس و ایلوریا جرئت فرستادن كمك. سلسلھ اتھامات سیاسي، سومین جنگ مقدوني آغاز شد
. ھاي پنھاني ھمدردي براي او فرستادند، ولي عملي نكردند شھرھاي یوناني نامھ; براي پرسئوس كردند

، آیمیلیوس پاولوس ارتش مقدوني را در پودنا در ھم شكست، ھفتاد شھر مقدوني را 168در سال 
اج گذار، كھ خراب كرد، طبقات عالیھ مقدوني را بھ ایتالیا تبعید، و پادشاھي را بھ چھار جمھوري خر

  . روابط تجاري با ھم نداشتھ باشند، تقسیم كرد

اپیروس با خاك یكسان شد و . پرسئوس در روم زنداني شد و ظرف دو سال در اثر بدرفتاري مرد
رودس چون دخالت عملي در . یكصد ھزار اپیروسي را بھ قیمت نفري یك دالر بھ غالمي فروختند

ستملكاتش را در آسیا آزاد كردند و بندر آزاد رقیبي در دلوس جنگ نداشت بدین ترتیب تنبیھ شد كھ م
  . تاسیس نمودند

اوراق خصوصي پرسئوس بھ دست رومیھا افتاد، و تمام كساني كھ بھ او پیشنھاد كمك یا مرحمت كرده 
ھزار نفر از نمایندگان برجستھ اتحادیھ آخایایي، از جملھ پولوبیوس، بھ . بودند زنداني یا تبعید شدند

. آنھا شانزده سال بھ حال تبعید بھ سر بردند، و ھفتصد نفر آنھا در این مدت مردند. یتالیا تبعید شدندا
  . نفرت مردم یونان نسبت بھ روم فاتح بسیار عمیقتر از تحسین قبلي ایشان نسبت بھ روم نجاتبخش بود

تضعیف رودس موجب آن شد كھ دیگر . سختیگري فاتحان نتایجي در بر داشت كھ روم نمیخواست
تبعید . و دزدي دریایي كھ تجارت را نابود میكرد از نو برقرار شد. نتواند دریاي اژه را حراست كند

آریستوكراتھا زمینھ را براي در دست گرفتن حكومت توسط رھبران افراطي در شھرھاي اتحادیھ 
ثروتمندان براي . خایایي آماده كرد، و مبارزات طبقاتي شاھد یكي از شدیدترین دورانھاي خود شدآ

در . و بیچیزان میخواستند كھ ھم ثروتمندان و ھم نفوذ روم برانداختھ شوند. كمك بھ روم متوسل میشدند
كھ بر ھم زدن قدرت روم ، بقایاي تبعیدیھاي آخایایي از ایتالیا بازگشتند و بھ آنھایي پیوستند 150سال 

روم براي تضعیف قدرت آخایاییھا ھیئتي را بھ یونان فرستاد و فرمان داد كھ . را در یونان میخواستند
خانمھاي كورنتي با فرو ریختن سطلھاي زبالھ . كورنت و اورخومنوس و آرگوس از اتحادیھ جدا شوند

تحادیھ شروع جنگ آزادیبخش را تصویب ، ا146در سال . بر سر نمایندگان روم بھ آنھا پاسخ گفتند
كرد، بھ امید اینكھ لشكركشیھاي روم بھ اسپانیا و افریقا قواي آن كشور را متوجھ خارج از یونان 

آتش میھن پرستي بھ قلوب . بسازد و در نتیجھ براحتي بتواند با شرایط خود صلح را بھ روم تحمیل كند
آزاد و مسلح ساختند، قرضھا را بخشیدند، بھ فقیران  بردگان را. مردم در سراسر اتحادیھ لھیب زد
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وعده زمین دادند، و مالداران، كھ در برزخ بین سوسیالیسم و روم از ترس میلرزیدند، جواھرات و 
  . پولھاي خود را با اكراه در راه آزادي ریختند

. جنگ كردند ولي بئوسي، لوكري، و ائوبویا دلیرانھ خود را گرفتار. آتن و اسپارت جدا ماندند
  . جمھوریھاي مقدوني نیز با شورش علني علیھ روم بھ آنھا پیوستند

این دو . سناي خشمناك ارتشي بھ فرماندھي مومیوس و ناوگاني بھ فرماندھي متلوس بھ یونان فرستاد
كورنت یعني قلعھ اتحادیھ را اشغال  146نیرو كلیھ مقاومتھا را در ھم شكست و مومیوس در سال 

یا براي اینكھ رقیب بازرگاني خود را در مشرق از بین بردارد چنانكھ سكیپیوي كھین در  روم. كرد
ھمان سال كارتاژ را در مغرب از بین برمیداشت یا براي اینكھ درسي بھ شورشیان یوناني بدھد 

مردان را . چنانكھ اسكندر در تب داده بود شھر ثروتمند تاجران و پیشھوران را بھ دست آتش سپرد
مومیوس ھر چھ ثروت كھ قابل حمل بود، از قبیل . ھ كشتند و زنان و كودكان را بھ بردگي فروختندھم

پولوبیوس . ھاي خود را با آنھا تزیین میكردند، بھ ایتالیا برد آثار ھنري كھ كورنتیھا شھرھا و خانھ
نرد و  شرح میدھد كھ چگونھ سربازان رومي از تابلوھاي نقاشي معروف بھ عنوان صفحھ بازي

یونان و مقدونیھ زیر فرمان یك . اتحادیھ منحل شد، و رھبرانش را كشتند. شطرنج استفاده میكردند
آتن و اسپارت ; بئوسي، لوكري، كورنت، و ائوبویا خراجگزار روم شدند. حاكم رومي متحد شدند

ر ھمھ جا سر حزب مالكیت و نظم د. بخشوده شدند و اجازه یافتند كھ تحت قوانین خود باقي بمانند
برافراشت، و ھر گونھ كوششي در راه بھ راه انداختن جنگ، انقالب، و تغییر قانون اساسي در ھم 

  . شھرھاي پرآشوب سرانجام روي صلح و آرامش دیدند. شكستھ شد

  پایان سخن

  

  میراث یوناني ھا 

میراثي براي  مرد،و وقتي ھم ; تمدن یونان ھنوز نمرده بود و چند قرن دیگر زندگي در پیش داشت
ھر یك از مھاجرنشینھاي . ملتھاي اروپا و خاور نزدیك بر جاي گذاشت كھ در دنیا نظیر نداشتھ است

ا و گل، اتروریا و یوناني جوھر ھنر و فلسفھ یونان را بھ رگھاي فرھنگي كشورھاي ساحلي بھ اسپانی
اسكندریھ بندري . روم، مصر و فلسطین، سوریھ و آسیاي صغیر، و سواحل دریاي سیاه تزریق كردند

از موزه اسكندریھ و كتابخانھ آن آثار : بود كھ بار كشتیھاي تجاري و فكر و اندیشھ در آن مبادلھ میشد
وسیلھ محققان و دانشپژوھان بھ سوي  و نظریات شاعران، رازوران، فیلسوفان، و دانشمندان یوناني بھ

نمایشنامھ ; روم میراث یونان را بھ صورت ھلنیستي آن اقتباس كرد. شھرھاي مدیترانھ روان میشد
شاعرانش از سبك و میزان و موضوعھاي ادبیات ; نویسان مناندروس و فیلمون را تقلید میكردند

و بعدھا حتي ; رھاي یوناني تدوین شدندقوانینش بر مبناي قوانین شھ; اسكندریھ پیروي مینمودند
ھلنیسم بعد از فتح یونان بھ . تشكیالت سلطنتي نیز برپایھ حكومتھاي سلطنتي یوناني شرقي شكل گرفت

بھ ھر جا كھ . وسیلھ روم، ھمان طور كھ مشرق زمین را در واقع تسخیر كرد، روم را مسخر ساخت
  . تشر میشدروم قدرت خود را بسط میداد انوار تمدن ھلني من
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امپراطوري بیزانس فرھنگ یوناني را با فرھنگ آسیایي پیوند داد و بخشي از میراث یونان را بھ 
مسیحیان سوریھ مشعل آن تمدن را بھ دست گرفتند و بھ . خاور نزدیك و اسالوھاي شمالي منتقل كرد

زانسي، مسلمان، و یھودي دانشمندان بی. اعراب سپردند، و آنھا نیز آن را بھ افریقا و اسپانیا بردند
شاھكارھاي یونان را عینا، یا از طریق ترجمھ، بھ ایتالیا بردند، و در ابتدا فلسفھ مكتبیون را عرضھ 

تمام ملتھاي متمدن، در آنچھ ((كردند، و سپس التھاب رنسانس را موجد فرھنگ جدید رسوخ كرده كھ 
اگر بھ میراث ھلني خود نھ تنھا آنچھ را  .))ھستندبستگي بھ فعالیت ذھني دارد، جزو مستملكات یونان 

ھاي  كھ یونانیھا اختراع كردھاند بلكھ ھر چھ را نیز كھ از فرھنگھاي قدیمیتر اقتباس نموده و از راه
. ثار این میراث را تقریبا در تمام شئون زندگي خود مییابیممختلف بھ ما انتقال دادھاند اضافھ كنیم، آ

ھنرھاي دستي ما، فن استخراج معدن، اصول مھندسي، فرایندھاي مالي و بازرگاني، تشكیالت 
كارگري، و مقررات دولتي براي تجارت و صنایع ھمھ در جریان تاریخ از روم و بھ واسطھ روم از 

ھاي یوناني بر میگردند، وگرچھ  و دیكتاتوریھاي ما بھ نمونھ دموكراسیھا. یونان بھ ما رسیده است
توسعھ دولتھا موجد نظامي از انتخابات شده كھ ھلنیھا نمیشناختند، فكر حكومت مسئول در مقابل مردم، 
محاكمھ توسط ھیئت منصفھ، و آزادي فكر، بیان، نوشتن، اجتماع، و اعتقادات مذھبي عمیقانھ از تاریخ 

این عوامل بیش از ھر چیز دیگر باعث امتیاز یونانیھا بر شرقیھا بود، و . رفتھ استیونان سرچشمھ گ
  . بھ یوناني آن استقالل روحي و جد و جھدي را میبخشید كھ بھ كرنش و سستي شرقیھا نیشخند زند

فرضیھ . ھا، ژیمنازیومھا و ستادیومھا، و بازیھاي اولمپي ما بھ یونان بر میگردند مدارس و دانشگاه
اصالح نژاد در ازدواج، موضوع خودداري و كف نفس، آیین سالمتي و زندگي طبیعي، و ایدئال 

االھیات . كفرآمیز لذت بردن بیشرمانھ از تمام حواس، صورتبندي تاریخي خود را در یونان مییابند
اسرار مذھبي یونان و مصر، و مراسم الئوسي، : مسیحي و تشریفات آن بھ طور كلي منبعث است از

نظریھ یونانیھا در باب فرزند خدا، كھ جان خود را در راه نجات بشر میدھد ; اوزیریسياورفئوسي، و 
; دسھاي مذھبي یونانیھا، غسل تعمید، قرباني، و غذاي مق تشریفات دستھ; و پس از مرگ قیام میكند

و لوگوس، خلقت، و آتشسوزي ; عقاید مربوط بھ دوزخ، شیاطین، اعراف، توبھ، و بھشت نزد یونانیھا
حتي خرافات ما نیز بسیار مدیون غول، لولو، جادو، لعنت و . غایي دنیا نزد رواقیون و نوافالطونیان

داشتن اطالع  از آن گذشتھ، آیا كسي ھست كھ بدون. فال، و روزھاي بد یمن و غیره یونانیھاست
درباره اساطیر یونان، ادبیات انگلیسي یا یك قطعھ ادبیات غربي بدون میراث یوناني موجودیت 

از لغات یوناني  زبان ما غربیھا پر. و روم آمده است كومايالفباي غربي از یونان و از راه . نمییافت
دستور زبان و ; علوم ما با لغتھا و اصطالحات یوناني زباني بینالمللي بھ وجود آورده است; است

سبكھاي ادبي . معاني بیان، حتي نقطھ گذاري و جملھ بندي ھمین صفحھ، از اختراعات یوناني است
، مقالھ و خطابھ و زندگینامھ قصیده، نغمھ عاشقانھ، اشعار تغزلي، داستان كوتاه; غربي ما یوناني است

  . نویسي، تاریخ، و مھمتر از ھمھ درام ما ھمھ یوناني و باز لغات آنھا نیز یوناني است

اصطالحات درامھاي جدید، از قبیل كمدي و تراژدي و واریتھ، یوناني است، و گرچھ تراژدي دوره 
ندروس و فیلمون از طریق الیزابت منحصر بھ فرد است، نمایش كمیك تقریبا بدون تغییر از منا

ھاي یوناني خود از زمره  نمایشنامھ. پالوتوس، ترنتیوس، بن جانسن، و مولیر بھ ما رسیده است
  . غنیترین میراث یوناني ھستند

تا (مع ھذا موسیقي جدید ; ھیچ چیز دیگر یوناني مانند موسیقي آنھا بھ گوش ما غربیھا غریب نیست
از آوازھا و موسیقي رقص قرون وسطي مشتق میشد كھ آن ھم ) گشتھنگامي كھ بھ شرق و افریقا باز

و اپرا مدیون رقص جمعي ھمراه با آواز و درام یونان است،  اوراتوریو. تا حدي بھ یونان باز میگردد
، تا آنجا كھ ما میدانیم، براي اولین بار توسط یونانیھا از زمان ھاي مربوط بھ موسیقي و نظریھ

در نقاشي، دین ما بھ یونان از ھر رشتھ . فیثاغورس تا آریستوكسنوس بتفصیل شرح و بیان شدھاند
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دیگري كمتر است، ولي در ھنر فرسكو خط مستقیمي را از پولوگنوتوس، از طریق اسكندریھ و 
تركیب و تكنیك . ژ و سپس بھ نقاشیھاي دیواري امروزه میتوان دنبال كردپمپئي، تا بھ جوتو و میكالن

مجسمھ سازي تا حد زیادي ھنوز یوناني است، زیرا نبوغ یوناني بھ ھیچ ھنر دیگري بھ این شدت مھر 
. دنیاي امروز بتازگي میخواھد خود را از افسون معماري یونان آزاد سازد. استبداد خود را نزده است

پایي و امریكایي مراكز بازرگاني و مالي دارد كھ شكل یا سرستونھاي خود را از معابد ھر شھرارو
در ھنر یونان آن دقتي را كھ باید در ساختن و خلق كردن مشخصات . خدایان یوناني اقتباس كرده است

روحي اشخاص شود نمیبینیم، و آن شیفتگي كھ ھنرمند یوناني نسبت بھ زیبایي و سالمت جسمي نشان 
میدھد، در مقابل قدرتي كھ در مجسمھ سازي مصري و عمقي كھ در نقاشي چیني دیده میشود، ھنرش 
را نابالغ جلوه میدھد، لكن درسھایي كھ مجسمھ سازي و معماري عصر كالسیك در اعتدال، خلوص، 

  . و ھماھنگي میدھد میراث ذیقیمتي براي نژاد ماست

تر از تمدن ھر قرن قبل از ولتر است، بھ این ))مدرن((و اگر تمدن یونان امروزه بھ نظر ما آشناتر 
آزادي علوم از تعلیمات مذھبي و . دلیل است كھ میخواست طبیعت را بھ زبان خود طبیعت بیان كند

ریاضیدانان یوناني . بسط مستقل تحقیقات علمي جزئي از ماجراي بیپرواي فعالیت مغزي یونانیھاست
لي را بنا نھادند و مخروطات را شروع و تكمیل كردند و ھندسھ سھ ھاي مثلثات و حساب استدال پایھ

ذیمقراطیس با . بعدي را بھ چنان كمال نسبي رساندند كھ تا زمان دكارت و پاسكال تغییرناپذیر ماند
ارشمیدس، در مرزي خارج از مطالعات . فرضیھ اتمي خود بھ علم فیزیك و شیمي روشنایي داد

. بھ وجود آورد كھ نامش در سرلوحھ مخترعان قرون قرار گرفتمجرد، تحوالتي در مكانیك 
 .بودآریستارخوس قدمھاي اولیھاي را كھ كوپرنیك بعدھا بھ آخر رساند برداشت و شاید الھامبخش او 

، نظامي در علم نجوم بھ وجود آورد كھ یكي از فصول ھیپارخوس، توسط كالودیوس بطلمیوس
آناكساگوراس و . اراتستن زمین را اندازھگیري كرد و نقشھ آن را كشید. برجستھ تاریخ تمدن است

ارسطو و تئوفراستوس قلمرو حیوان و گیاه را . امپدوكلس رئوس مطالب فرضیھ تكامل را تھیھ كردند
. وي، حیوانشناسي، جنینشناسي، و گیاھشناسي را بھ وجود آوردندطبقھ بندي كردند، و تقریبا آثار عل

ھاي فلسفي خالص كرد و با مجموعھاي از قوانین آن را  بقراط علم طب را از رازوري و فرضیھ
ھروفیلوس و اراسیستراتوس علم تشریح و فیزیولوژي را بھ مرحلھاي رساندند كھ، جز . شرافت بخشید

در كارھا و آثار این دانشمندان . وره رنسانس روي چنین پیشرفتي ندیددر زمان جالینوس، اروپا تا د
ھواي صاف و مالیم منطق و استدالل استنشاق میشود كھ، گرچھ ھمیشھ انسان احساس بالتكلیفي و 

بیامني میكند، از احساسات و اوھام منزه است، شاید اگر شاھكارھاي یونان را تمام و كمال در دست 
  . شور را عالیترین موفقیت و بزرگترین دستاورد ذھني تمامي بشریت میخواندیمداشتیم، علم این ك

علوم . البتھ دوستار فلسفھ فقط با اكراه علم و ھنر را در سرلوحھ میراث یوناني ما قرار خواھد داد
یوناني خود زاییده فلسفھ یونان بود كھ گستاخانھ بھ مبارزه افسانھ رفت و، با عشق و حرارت جواني، 

. یني آنھا متحد كردبھ تحقیق و تتبعي پرداخت كھ براي قرنھا علم و فلسفھ را در جستجو و ماجراآفر
یونانیان با . بشر ھرگز طبیعت را با این دید انتقادي آمیختھ با شگفتي تحت مطالعھ قرار نداده بود

. اظھار اینكھ گیتي داراي نظامي است كھ بشر میتواند بھ كنھ آن پي ببرد عظمت دنیا را ناچیز نشمردند
ھماھنگي، وحدت، : ھ حد كمال رساندندمنطق را بھ ھمان دلیل ابداع كردند كھ مجسمھ سازي را ب

یونانیان، كھ با كنجكاوي بھ دنبال . توازن، و تركیب بھ نظر آنھا ھم ھنر منطق و ھم منطق ھنر بود
حقایق و فرضیات میگشتند، نھ تنھا فلسفھ را كھ مخلوق را كھ بتوان تصور كرد مورد نظر قرار دادند 

  . رجاي نگذاشتندو از مسائل مھم زندگي چندان چیزي ناگفتھ ب

واقعپردازي و نام گرایي، ایدئالیسم و ماده گرایي، توحید، وحدت وجود، الحاد، برابري زن و مرد و 
كمونیسم، انتقاد كانتي و یاس شوپنھاوري، بدویت روسو و ضد اخالقیت نیچھ، سنتز سپنسر و 
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در . سرزمین منشا خوددر عصر و ; روانكاوي فروید كلیھ آرمانھا و معرفت فلسفي در اینجا ھستند
مرجع تقلید یونانیان : یونان مردم تنھا از فلسفھ گفتگو نمیكردند، بلكھ طبق موازین آن میزیستند

پس از گذشت قرنھا از پس طالس، ما اكنون وارث این . دانشمندان بودند نھ مردان رزم و قدیسان
مسیحي، طالب فلسفھ  میراث روحبخش فلسفي ھستیم كھ الھامبخش امپراطوران رومي، كشیشان

مدرسي، بدعت گذاران دوره رنسانس، افالطونیان كیمبریجي، شورشیان عصر روشنگري، و 
در ھمین لحظھ شاید در تمام كشورھاي دنیا ھزاران روح مشتاق . دوستداران فلسفھ امروزي بوده است
  . سرگرم خواندن آثار افالطون باشند

فساد و . رسومش تغییر مییابد، ولي بھ زندگي ادامھ میدھدعادات و ; تمدن نمیمیرد، بلكھ كوچ میكند
حیات ; نابودي یك تمدن، چون مرگ و میر انسانھا، براي پیدایش و نضج تمدن دیگري جاي میپردازد

تمدن یوناني ھنوز زنده . پوست كھنھ را بھ دور میافكند و با جوانھ تازھاي مرگ را غافلگیر مینماید
و از تمدن یوناني آن قدر باقي مانده ; شي كھ ما استنشاق میكنیم در حركتاست و با ھر ذره ھواي دان

نقایص این تمدن ھمھ بر ما روشن است . است كھ عمر ھیچ یك از ما براي جذب آن كافي نخواھد بود
جنگھاي دیوانھ وار و ظالمانھاش، بردگي بیتحولش، مظلوم واقع شدن زنانش، فقدان شعایر اخالقیش، 

اما آنان كھ بھ آزادي، . دش و شكست تالم آورش در توام كردن آزادي با نظم و آرامشفردگرایي فاس
آنان، در پس تالطم تاریخ سیاسي، . خرد، و زیبایي حرمت میگذارند، بھ این معایب چندان تكیھ نمیكنند

صداي سولون و سقراط، افالطون، و اوریپید، فیدیاس و پراكسیتلس، و اپیكور و ارشمیدس را 
پس از قرنھا جدایي، مصاحبت ; وند، و از اینكھ چنین مرداني وجود داشتھاند احساس سپاس میكنندمیشن

آنان را میجویند و بھ یونان بھ منزلھ بامداد درخشان تمدن مغرب زمیني مینگرند كھ با وجود معایبش 
. غذا و روح حیات ماست
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