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   در تاريخ  ظھور يونانیان

    تاريخ  دم  از سپیده  تصويري

  شوند كه گر مي جلوه  آريايي  نشین بیابان  نیمه  مردمي  ھمچون  يونانیان.)  م. پ ١۵٠٠مثًال (  تاريخ  دم  در سپیده -١-۵

كنند و  بود برخورد مي  آن  گاه جلوه  كنوسوس  كه  اژه  كھن  روانند و با تمدن  بالكان  به  جنوب  چراگاھھاي  سوي  خردخرد به

   .آمیزند جنگند و در مي مي  با آن

  

  در شعرھاي  كه  مشترك  سنت  گويند و يك مي  سخن  مشترك  زبان  يك  به  يوناني  يھا قبیله  ھومر ، اين  در شعرھاي

  ھاي قبیله  ، ھمه استوار نیست  چندان  آنان  يگانگي  اينكه  در عین. دارد مي  نگاه  پارچه  را يك  ايشان  است  آمده  حماسي

و ِا   مثًال ايونیان. باشند  آمده  يونان  متعدد به  در گروھھاي شايد. خوانند مي) Hellenes(  ھلنس  نام  را به  خويش  مختلف

و با   آمده  از ديگران  گويا پیش  ايونیان. داشتند  بسیار فراوان  ھاي لھجه) Ionians, Eolians, Dorians(  و دوريان  اولیان

  شايد از نظر نژادي  و ملطیه  مانند آتن  شھرھايي  مردم. درآمیختند  بودند سخت  گشته  چیره  بر آنان  كه  متمدني  مردم

  نو رسیدگان  اين  ترين تمدن  و كم  و نیرومندترين  گويا بازپسین  دوريان.  اي باشند تا مديترانه  داشته  نزديك  ي كمتر ريشه

  گسترش  مديترانه  يشرق  شمال  در سرزمینھاي  ايشان  از آمدن  پیش  را كه  اي اژه  تمدن  ھلني  ھاي قبیله  اين. باشند

  دريانوردي  به  ايشان. بنیاد افكندند  از خويشتن  تمدني  و برانداختند و بر فراز خاكستر آن  شكسته  بود درھم  يافته

  ھاي و در كرانه  و بسفور گذشته  داردانل  ھاي جستند و از تنگه  صغیر راه  آسیاي  ھا به دريا و جزيره  پرداختند و از راه

يا  Magna- Craecia  سرانجام  جستند كه  ايتالیا راه  جنوب  به  مغرب  از سوي  ھمچنین. گرفتند  جاي  سیاه  درياي  شمال

بر   فینیقي  آبادي  يك  را در جايگاه  شھر مارسي. شدند  پراكنده  مديترانه  شمال  ھاي و نیز در كرانه  گرفت  نام  بزرگ  يونان

    .شدند  ساكن.  م.  پ ٧٣۵در   فینیقیان  چشمي  ھم  به  پا داشتند در سیسیل

  

   بعد از ھلنیھا

از   فريگیان  تراكیان  چپ  آمدند و در سوي  و تراكیان  مانند مقدونیان  خويشاوند آنان  ھاي قبیله  اصلي  يونانیان  دنبال  به -٢-۵

. داد  روي  و كتابت  و خط  از آغاز تاريخ  پیش  انیانيون  گستردگي  اين  ي ھمه. يافتند  صغیر راه  آسیاي  بسفور گذشتند و به

در اروپا برافتاد و   يوناني  از تمدن  پیش  كھن  آثار جھان)  يھود در بابل  اسارت  ھنگام  به  يعني. ( م. پ  ھفتم  ي در سده

  و شھرھاي  مانده  اي سانهو تروا تنھا اف  و از میسن  داده  خود را از دست  ديگر اھمیت  صیدا و كنوسوس. ناپديد شد

  ما آن  پدران  كه  جھاني  اين. اند  و ملطیه  و طب  و كرنت)  الكدمون  پايتخت(  و اسپارت  ھمانا آتن  نوبنیاد يونان  جھان  بزرگ

  از تمدن  ميك  دست  در ھنر و تمدن  برپا شد كه  آباديھايي  ي شده  فراموش  ھاي نامیدند برفراز ويرانه«   كھن  يونان« را 

    . يابیم مي  آگاھي  از آن  كاوشگران  بر اثر كوشش  تازه  نداشتند و امروزه  كھن  يونان

  

    كھن  يونان  ھاي جلوه

  مانده  زنده  آدمیان  اجتماعي  و در سازمانھاي  ھنوز در خیال  گفت  خواھیم  سخن  از آن  كه  كھن  يونان  ھاي جلوه -٣-۵
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  رو كه  و از آن  ما بسیار ھمانند است  با زبانھاي  و زيبا و بسیار رسا بود كه  دلنشین  آريايي  زمان  آن  نزبا  زيرا كه.  است

  ساختند و بسیاري  را آسان  و نوشتن  كردند ھنر خواندن  با صدا تكمیل  حروف  و با افزودن  را گرفته  اي مديترانه  الفباي

   .گذاشتند  اعصار بعد بر جاي  براي  اي را فراگیرند و سرمايه  توانستند آن

  

   ؟ چیست  ھلني  تمدن  ھاي جلوه

  گذاشت  پیشرفت  رو به.  م. پ  ھفتم  ي صغیر در سده  و آسیاي  ايتالیا و يونان  در جنوب  كه  يوناني  تمدن  اين  اينك -۵-۴

  تمدنھا در قرون  اين.  داشت  فرق  النھرين ود بینو دو ر  نیل  ي دره  از دو تمدن  مھم  جھات  از بسیاري  كه  است  تمدني

و   شاھان  و كاھن  بدوي  و كشاورزي  پرستشگاه  به  وابسته  و كند برفراز زندگي  كرد و آھسته  بسیار پیشرفت

  به  وبجن  سوي  به  و مھاجم  دار وحشي گله  اما يونانیان. شد  مبدل  امپراطوري  به  نخستین  كشور شھرھاي  خداشاھان

پیدا   بارودار و خط  و شھرھاي  و كشاورزي  راني كشتي. بود  گشته  ، كھن ھنگام  در آن  آن  تمدن  آوردند كه  روي  جھاني

  ديگر سر ھم  تمدني  آن  ھاي ساختند و از ويرانه  را تباه  تمدني. پديد نیاوردند  خويشتن  از آن  تمدني  يونانیان. بود  آمده

    .كردند

  

    پادشاه -  كاھن  بدون  انيون

  بالفاصله  يونانیان.  نیست  شاھي -   و كاھن  پرستشگاھي -كشور   ي از مرحله  اثري  يونان  در تاريخ  كه  بايد بیفزايیم -۵-۵

  از ظواھر شھري  بیشتر در ايشان  آنچه. پديدار شد، رسیدند  گرد پرستشگاه  به  زمین  در مشرق  كه  شھري  سازمان  به

  نخست. باشند  خوكرده  شھري  زندگي  به  درنگ بي  آنان  كه  امر ترديد داريم  در اين. بود  آن  پیرامون  ديوارھاي  اثر گذاشت

در   سرمشقي  شھرھا ھمچون  بود زيستند و آن  شده  ويران  ايشان  دست  به  شھرھا كه  حصار بیرون بي  در روستاھاي

شھر   براي  را ھم  پرستشگاه. زد و خورد پنداشتند  در ھنگام  امني  شھر را جاي  نخست.  قرار داشت  آنان  برابر چشم

در فكر   پر جنگل  سرزمینھاي  ھا و سنت انديشه  يافتند و ھنوز ھم  گذشته  را از تمدن  میراث  اين  آنان. يافتند  طبیعي

  ھر چه. جديد سازگار شد  و با وضع  را فرا گرفت  سرزمین  اين ايلیاد  ي جامعه  پھلواني  نظام.  داشت  ژرف  اي ريشه  ايشان

  از پايین  خورده  شكست  قوم  و اعتقادات  ايمان  پنداري. يابند مي  بیشتري  گرايش  و خرافات  دين  به  گذرد يونانیان مي  زمان

    .كند مي  رسوخ  ايشان  به

  

    يونانیان -   اجتماعي  ساختمان

مرز   چندان  كه  عادي  و مردم  بود از اشراف  مبتني  اي دو طبقه  بر نظامي  نخستین  آريايیان  جتماعيا  ساختمان -۵-۶

 primus inter:  بود با عنوان  اشرافي  ي خانواده  يك  تنھا رئیس  كه  جنگھا پادشاھي  ھنگام  نبود و به  آنان  میان  مشخصي

pares و ساختمان  بومي  مردم  دادن  از شكست  پس. شد را فرمانروا مي  ، مردم  رانو براب  ھمگنان  رھبر در میان  يعني  

  افزوده  شده  برشمرده  ي دو طبقه  ماھر و غیر ماھر در پايین  كشاورز و كارگران  ديگر از كارگران  ي شھرھا، دو طبقه

. نبودند  و عادي  اشرافي» پیروزمند»  مردم  گونه ناز اي  يوناني  اجتماعات  ي اما در ھمه. بودند  بیشتر بنده  اينان. شد مي

بودند و در آنھا   در آنھا گرد آمده  و گريخته  يافته  شكست  ھمانا مردم  شد كه مي  تشكیل»  پناھندگان«شھرھا از   بعضي

   .نبودند  ياد شده  بومي  ي ديگر دو طبقه

  

كشور   بندگان  دادند كه مي  فرمانبر را تشكیل  ي ، طبقه قديم  وسنف  ، بازماندگان نخستین  از اجتماعات  در بسیاري -٧-۵
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را   سازي كشتي  بودند كه  اينان. شدند  ارباب  و كشاورزان  مالك  عادي  و مردم  اشراف.  بودند مانند ھلوتھا در اسپارت

در   تنگدست  ي آزاده  از شھريان  اما بعضي. زدند مي  كار بازرگاني  به  دادند و دست مي  كردند و سفارش مي  سرپرستي

زيارتگاھھا و يا   بودند يا متولي  در يونان  كه  كاھناني. در كشتیھا برخاستند  پاروزني  به  رفتند يا حتي  دستي  كارھاي  پي

  ي از طبقه  يفرع  اي را طبقه  ، اينان سیاست  ارسطو در كتاب. با آنھا بود  گذراندن  قرباني  پرستشگاھھا بودند يا تشريفات

  فرمانروايي  و خردمندي  رسیدگي  ھنگام  پرداختند و به مي  سپاھیگري  به  در جواني  شھريان. داند مي  خودشان  رسمي

و ناچیز   كوچك  ھمانند در مصر و بابل  ي با طبقه  مقايسه  در مقام  كاھنان  ي طبقه. شدند مي  كاھن  پیري  كردند و به مي

  و با آنان  يافته  بودند سرافرازي  آدمیاني  گفتیم  كه  چنان  پھلواني  دوران  يونانیان  خدايان  يعني  يونانیان  صخا  خدايان. بود

  شكست  مردم  از آن  ديگري  پیروزمند، خدايان  ي آزاده  مردم  خدايان  اين  فرو دست. شد رفتار مي  فراوان  و بیم  ھراس بي

انتظار   آريايیان  اصلي  از خدايان. يافتند مي  و زنان  بندگان  از میان  زير دست  مردم  از میان  انيپیرو  خزيدند كه مي  يافته

.  م.  پ  اول  ي ھزاره  شرقي  بیشتر كشورھاي  مانند مردم  يونان  اما مردم.  رفت نمي  مردم  بر زندگي  و تسلط  معجزه

  چون«گويد   موري  گیلبرت. بود  پرآوازه  ويژه  به  دلفي  پرستشگاه  گوي  پیش. بودند  گیري وفال  بسیار پابند پیشگويي

گوھا بر   پیش  ي ھمه. میزدند  و برجسته  بركشیده  مردگان  دامن  به  ماند دست باز مي  از راھنمايي  قبیله  مردان  پیرترين

  روحانیون  امروزه  كه  اي شیوه  ھمان  يا به  گرفت  بايد در پیش  كه  راھي»  تمیس«از   داشتند، آنان  جاي  مزار پھلوانان

  يكي  طبقه  پرستشگاھھا در يك  بانوان  و كاھن  كاھنان. »گفتند مي  سخن  خدا چیست  ي گويند اراده كنند و مي مي

شدند و  مي  ييك  با ھم  گاھي  عادي  مردم  ي و طبقه  اشراف  ي طبقه. نداشتند  اجتماعي  ي طبقه  بودند و نیروي  نشده

  و مردم  اشراف  يعني  آزاد از شھريان  و بیگانگان  از كشور شھرھا شمار بندگان  در بسیاري. كردند مي  را اداره  حكومت

  و بیگانگان  بندگان  به  چه  دو طبقه  اين  حكومت. بود  دو طبقه  ھمان  تنھا در دست  اما حكومت. بسیار بیشتر بود  عادي

  . كرد مي  مطلق  و حكومت  داشت  امور كشور را در دست  گذاشت نمي  و چه  تگذاش مي  وقعي

  خاص  اھمیت.  داشت  فراوان  تفاوت  شرقي  پادشاھیھاي  اجتماعي  با ساختمان  يوناني  اجتماعي  ساختمان -٨-۵

انبیاء و   اما از لحاظ. اندازد شور يھود ميروزگار اخیر ك  به  اسرائیل بني  ياد اھمیت  را به  نگرنده  ، كمابیش يوناني  شھريان

   . نیست  قیاس  قابل  يھود ھیچ  عامي  با يھود و نیز حكومت  يونان  كاھنان

  

    و ديگر جوامع  يونانیان  بزرگ  تفاوت

  به. بود  آنانناپذير  درمان  ھمانا جداسري  بشري  از اجتماعات  با ھر يك  يوناني  حكومتھاي  ديگر میان  بزرگ  تفاوت -٩-۵

  شروع  شھر مستقل -در چند كشور   حكومت  ھند شمالي  گمان و بي  مصر و سومر و چین  در تمدنھاي  كه  معني  اين

كشور   اين  سپس.  و كشتزار داشت  كشاورزان  مسكن  از روستاھاي  چند میل  تا شعاع  اي حومه  ھم  ھر شھري  شد كه

  خود را نگاه  تا آخر كشور شھرھا استقالل  اما در يونان. پديد آوردند  و امپراطوري  اھيشدند و پادش  يكي  شھرھا با ھم

  است  كشوري  يونان. دانند مي  يونان  جغرافیايي  از وضع  را ناشي  غالبًا اين. نشدند  ھرگز يكي  داشتند و با ھم

كند،  دشوار مي  و آمد و پیوند را سخت  رفت  راه  كه  ژرف  ھاي و دره  تند دريا در خشكي  آمدگیھاي  با پیش  كوھستاني

از   بسیاري  از اينھا گذشته. دارد  نگاه  زير فرمان  را تا مدتي  ديگري  سرزمینھاي  است  توانسته  كمتر شھري  كه  چنان

كشور   ترين بزرگ  كھن  تاريخ  تا پايان. بودند  شده  ھا ساخته در امتداد كرانه  پراكنده  ھاي در جزيره  يونان  شھرھاي

  بیشتر مساحت  از آنھا تنھا چند میل  تر ماندند و بعضي كوچك  انگلیسي  از دھستانھاي  از بسیاري  يونان  شھرھاي

چند شھر .  داشت  برابر سیصد ھزار تن  جمعیتي  قدرت  بود در اوج  يونان  شھرھاي  ترين از بزرگ  يكي  كه  آتن. نداشتند

  و بچه  نیز زن  آزادان  و دو سوم  و بیگانه  بنده  از نیمي  يا بیش  شمار نیمي  داشتند، از اين  تن ۵٠٠٠٠از   بیش  جمعیتي
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    .بودند

  

    توانگر نوخاسته  ظھور خاندانھاي

  دكتا ان  يونان  بر سرزمین  از چیرگي  پس  يونانیان. داشتند  كلي  تفاوتھاي  كشور شھرھا در اساس  اين  حكومت -١٠-۵

)  الكدمون(  در اسپارت. نھاد  افزايش  رو به  اشراف  نیروي  زودي  به  نھادند، ولي  را گردن  خويش  پادشاھان  فرمان  زماني

  از دو خاندان  ، دو پادشاه شگفت  كشور نظامي  اين  مردم. بودند  خويش  بر اورنگ.  م.  پ  ششم  ي تا سده  پادشاھان

  حكومت  ششم  ي از سده  سالھا پیش  يونان  اما بیشتر كشور شھرھاي. كردند مي  فرمانروايي  مبا ھ  داشتند كه  مختلف

  به  از زماني  نشینند پس مي  شاھي  بر اورنگ  پشتاپشت  ارثي  حقوقي  بر حسب  كه  ھايي خانواده. داشتند  اشرافي

  پديد آوردند و بازرگاني  پرداختند و مستعمره  دريانوردي  به  يونانیان  چون. رسند مي  كوششي  و كم  آساني  و تن  سستي

  كردند و خود جاي  را سست  گذشته  فرمانروايان  پايگاه  پیدا شدند كه  اي توانگر نوخاسته  ، خاندانھاي يافت  گسترش  آنان

نامند و   الیگارشي  بر پا كردند كه  فرمانروا گشتند و حكومتي  بزرگ  ي طبقه  يك  ، اعضاي نوخاستگان  اين. را گرفتند  ايشان

  صادق  ھم  اشراف  ارثي  حكومت  براي  تواند گاھي مي  اصطالح  اين  گو اينكه. باشد  اندك  يا گروھي  متنفذان  حكومت  آن

    .باشد

  

   بودند؟  كه  جباران

  يا اختالفات  اجتماعي  برخوردھاي  داشتند از بعضي  العاده فوق  كوشش  توان  كه  از شھرھا كساني  در بسیاري -١١-۵

در   كسان  طلبي فرصت  چنین  اين. رسانیدند مي  ھم  به  فراوان  كمابیش  گرفتند و در كشور قدرتي مي  بھره  طبقاتي

  .  است  شده  آمريكا نیز ديده  متحده  اياالت

  را ھم  پادشاه  قدرت  ادعاي  بود كه  رمانرواييجبار ھمانند ف. نامیدند مي) Tyrants(را جبار   كسان  گونه  اين  در يونان

  خويش  را حق  خود فرمانروايي  خانوادگي  حق  سبب  به  كه  را داشت  تفاوت  جبار با فرمانروا اين  ھمه  با اين. كرد مي

در   جز دوبار كه  جبار آتن  مثًال پیزيسترات. كردند مي  پشتیباني  كشیده  ستم  تنگدست  را طبقات  جباران.  دانست مي

  در سیسیل  كه  چنان  گاھي. بود  آتني  تھیدست  كوھستانیان  تبعید شد در پشتیباني ۵٢٧و  ۵۶٠  سالھاي  ي فاصله

فرمانبردار   به  دست  پارسیان  كه  بعدھا ھنگامي.  گرفت مي  را در برابر تنگدستان  توانگران  جبار جانب  است  شده  ديده

   .گماردند  خود را بر مردم  ھواخواه  فرمانرواي  صغیر زدند گروھي  آسیاي  ونانيي  شھرھاي  ساختن

  

    و پادشاھان  جباران  فرق

  آموزگار خاص  آمد و تا چند سال  جھان  به  مقدوني  ارثي  در قلمرو پادشاھي  كه  بزرگ  و معلم  ارسطو فیلسوف -١٢-۵

  مقدوني  مانند پادشاه  و مسّلم  شده  پذيرفته  حق  يك  موجب  به  كه(  ھانپادشا  ، میان سیاست  بود در كتاب  پسر شاه

اما دشوار .  است  قائل  كردند تفاوت مي  فرمانروايي  زيردستان  و رضاي  خرسندي بي  كه  و جباران) كردند مي  فرمانروايي

از   مردم  آنكه و بي  خويش  از فرودستان  بزرگي  گروه  و ھمكاري  از مردم  بسیاري  رضايت بي  جباري  بپذيريم  كه  است

  بود كه  بر آن  ارسطو ھمچنین. كند  باشد فرمانروايي  باشند توانسته  تنفر را داشته  خود نھايت»  راستین  پادشاھان«

  اينكه  پذيرفتن  و ھمچنین  انديشه  اين  ي ارسطو بر پايه. تنھا خود را  خواھند و جباران را مي  مردم  ، نیكي پادشاھان

  خويش  امور پیرامون  ندارند با جريان  سیاسي  حقوق  و داشتن  آزادي  شايستگي  و زنان  طبیعي  است  امري  بندگي

   . داشت  سازگاري
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  ؟  چیست  امروزين  با دموكراسي  بود؟ فرقش  چه  يوناني  دموكراسي

ھمانا   گذاشت  پیشرفت  رو به  در يونان.  م.  پ  و چھارم  و پنجم  ششم  ي در سده  ديگر كه  حكومتي  نظام -١٣-۵

در   امروزي  ي انديشه  رود و از آنجا كه مي  سخن  از دموكراسي  ھمواره  امروزي  در جھان  كه  ھمچنان. بود  دموكراسي

  يونان  دموكراسي  مفھوم  كه  است  دارد، بھتر آن  فراوان  تفاوت  يونان  كشور شھرھاي  با دموكراسي  دموكراسي  ي زمینه

جمھور و   معني  ھمانا به  كه Demosيا   عموم  دست  به  بود از حكومت  عبارت  دموكراسي  ھنگام  در آن.  كنیم  را بررسي

  بندگان. داد  را توضیح»  شھري  مردم»  عبارت  خواننده  سنتھا بايد براي.  اكثريت  حكومت  يعني. شھر باشد  مردم  ي ھمه

سوتر   آن میلي  يا ده  از ھشت  از شھري  پدرشان  شھر كه  در آن  شده  زاده  يونانیان  و حتي  و بیگانگان  آزاد شده  و بندگان

  . آمدند نمي  حساب  باشند به  آمده

از .  زمین  بود از مالكیت  عبارت  مالي  شايستگي. خواستند مي  مالي  ، شايستگي ، از شھريان كھن  بیشتر دموكراسیھاي

در آخر   البته. بود  امروز بسیار متفاوت  دموكراسي  با مفھوم  يونان  دموكراسي  تواند دريابد كه مي  خواننده  شرح  اين

او   ي و درباره(بود   آتن  بزرگ  از سیاستمداران  كه  اما پريكلس. شد  ملغي  در آتن  مالي  شايستگي.  م.  پ  پنجم  ي سده

از ھر دو سو   كه  كساني  بود به  را محدود كرده  شھريان  بود كه  كرده  وضع  قانوني.  م.  پ ۴۵١در )  گرفت  خواھیم  سخن

يا (  الیگارشي  در حكومتھاي  و ھمچنین  يونان  شد در دموكراسیھاي  گفته  كه  چنان  پس. باشند  از پدر و مادر آتني  يعني

و   از بندگان  انبوه  بر گروھي  مانند آتن  كردند و گاھي مي  و فرمانروايي  داده  ھم  به  دست  شھريان)  متنفذان  گروھي

   .راندند مي  حكومت  بیگانگان

  

  حق  و نا مھم  تنگدست  مردم  در الیگارشي  بود كه  آن  يوناني  و دموكراسي»  الیگارشي»  میان  واقعي  تنھا تفاوت -١۴-۵

را   تفاوت  اين  عملي  ، نتايج سیاست  ارسطو در كتاب. داشتند  رأي  حق  شھريان  ي ھمه  نداشتند و در دموكراسي  رأي

  اما در دموكراسیھا مالیات. كرد نمي  سنگیني  توانگران  ي بر شانه  مالیات  میزان  در الیگارشي. كند مي  بسیار آشكار بیان

در   شركت  براي  حتي  وجوھي  شھريان  به  در آتن. دنددا مي  خرج  بیشتر كمك  تھیدستان  بود و به  سنگین  توانگران

داشتند و نیاز   كردند و فرمانبردار بودند و اگر دادخواھي بیشتر كار مي  غیر شھريان. شد مي  پرداخته  ھم  عمومي  مجامع

. كند  را حمايت  تند تا ايشانخواس كردند و از او مي دراز مي  از شھريان  يكي  سوي  به  ، ناچار دست از قانون  پشتیباني  به

دارد،   مسكن  در شھري  كه  ھر كس  كه  امروزي  ي انديشه. كنند  دادگاھھا مراجعه  توانستند به مي  تنھا شھريان  زيرا كه

    .نمود و ناپسند مي  شگفت  آتن  نظر دموكراتھاي  شود به مي  شمرده  شھري

  

    يونان  يھا)شھر - كشور (  پولیس  تضادھا و ھمسويیھاي

آمیز  بسیار شديد و تعصب  ايشان  پرستي میھن  بود كه  آن  شھريان  ي طبقه  به  رأي  آشكار انحصار حق  ي نتیجه  يك -١۵-۵

امر بسیار   ھمین. شدند نمي  مؤتلف  ھرگز با ھم  دادند، ولي مي  تشكیل  شھرھا با يكديگر اتحاديه -كشور . شد مي

را   پرستي شور میھن  نیز اين  يونان  كشورھاي  اين  حدود ناچیز جغرافیاي. آورد پديد مي  آتن  مردم  دشواريھا در زندگي

  ھم  اينھا به  ي ھمه  خود كه  ي و خانه  دين  به  پرستید نسبت را مي  شھر خويش -كشور   كه  كرد؛ زيرا كسي شديدتر مي

،  الیگارشي  نداشتند و در كشورھاي  احساساتي  چنین  بندگان  البته. كرد پیدا مي  سخت  استوار داشتند تعصبي  پیوندي

فرمانروا   ي طبقه  به  نسبت  كه  دشمني  سبب  نداشتند و به  كشور دستي  در سیاست  كه  محروم  ھاي بسا طبقه  چه

  كه  و بسیار فراوان  بود شخصي  شوري  يونانیان  پرستي اصًال میھن  ولي. يافتند مي  ھم  گرايش  بیگانگان  داشتند به
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  ھمانند مھاجران  يوناني  تبعیديان. انجامید تنفر مي  به  بسا كه  چه  سرخورده  عشق  نمود و ھمچون مي  خطرناك  گاھي

را تبعید   آنان  كه  صفتاني  ابلیس  از دست  میھن  رھايي  براي! بودند  انقالبي  حكومت  از دست  گريخته  و روسي  فرانسوي

   .بزنند  ھر كاري  به  بودند دست  بودند آماده  كرده

  

  ھمچون  ھمواره  از آن  مورخان  رسانید كه  ھم  ديگر به  با چند پولیس  ھمبستگیھايي  آتن.  م.  پ  پنجم  ي در سده -١۶-۵

  امپراطوري  اين  كه  كار مھمي. داشتند  را نگاه  خويش  حكومت  اما ديگر كشور شھرھا ھمه. كنند ياد مي  آتن  امپراطوري

  در كشور شھرھاي  آتن  قانون. بود  المللي بین  قانون  اي گونه  و ديگر برقراري  دريايي  دزدان  كامل  داد ھمانا نابودي  انجام

  یانايران  ي در برابر حمله  چند پولیس  دفاعي  از پیمان  در واقع  آتن  امپراطوري. شد اجرا مي  اتحاديه  اين  به  وابسته

    .بود  دلوس  ي در جزيره  اتحاديه  اين  پايتخت.  سرگرفت

  

آنجا   به  تا ايرانیان  رفت مي  آن  بیم  شد زيرا كه  برده  آتن  بعدھا به  داشتند كه  اي خزانه  در دلوس  اتحاديه  اعضاي -١٧-۵

شد   كاره  ھمه  آتن  سرانجام  كه  چنان. كردند  پولي  پیشنھاد كمك  سپاھي  دادن  جاي  شھرھا به  سپس. ور شوند حمله

  اين  گونه  بدين. كردند مي  ياري  آتن  به  ھم  بزرگ  ي يا دو جزيره  يكي.  ريخت مي  آتن  ي خزانه  به  وجود ھم  ي و ھمه

  ازدواج  ي ازهاج  پیمان  جز در آنجاھا كه  اتحاديه  كشور شھرھاي  اما شھريان. شد»  امپراطوري»  به  مبدل»  اتحاديه«

  بودند كه  آتن  تنگدست  شھريان. بودند  يكديگر بیگانه  به  داشتند، كامًال نسبت  مانند آن  با يكديگر و چیزھايي  شھريان

از   آتني  از شھريان  ھر يك. كشیدند مي  خويش  ي و پیوسته  فراوان  و خدمت  را با كار و كوشش  امپراطوري  اين  بارگران

كار   به  تنھا در آتن  گاھي  بود كه  نظام  خدمت  مشمول  آن  در بیرون  و چه  در میھن  چه  سالگي  شصت تا  ھیجده

و   مرد بیست  ھیچ. شد مي  پرداختند گمارده مي  آتن  به  پولي  كه  اتحاديه  از شھرھاي  دفاع  به  ھم  و گاھي  پرداخت مي

  در جنگھاي  و انتظار شركت  نكرده  شركت  سیاه  يا درياي  در مديترانه  چند جنگدر   نبود كه  آتن  در مجلس  اي ساله  پنج

  از ديگران  توانگرند كه  و ملتھاي  توانگران  رو كه  شود از آن مي  ناپسند شمرده  امروزي  امپريالیسم. باشد  را نداشته  آينده

    . بود از ديگر جھانیان  آتني  نسبتًا تھیدست  طبقات  كشي بھره  آتن  اما امپريالیسم. كنند مي  كشي بھره

  

    بگويیم  امروزين  و دموكراسي  يونانیان  دموكراسي  از تفاوت  باز ھم

در   بود كه  اين  شده  ناشي  يونان  كشور شھرھاي  از خردي  كه  كنوني  با اوضاع  زمان  آن  ديگر يونان  تفاوت -١٨-۵

در بیشتر   زيرا كه.  را داشت  عمومي  در مجمع  دادن  و رأي  حضور و سخنراني  حق  شھرياناز   ھر يك  يونان  دموكراسیھاي

. نداشتند  جمعیت  از چند ھزار تن  آنھا بیش  ترين بزرگ. آمدند مي  فراھم  تنھا چند صد تن  عمومي  شھرھا در مجمع  اين

  مردم  دخالت. ندارد  دارند امكان  دھنده  رأي  تن  میلیون  چندين  كه  امروزي  در دموكراسیھاي  چیزي  چنین  اين

  آنھا در برابرشان  نام  كه  از چند حزبي  يكي  به  كه  رأي  حق  به  در امور كشور تنھا محدود است  امروزه  دموكراسیھاي

  روش  ارسطو كه. دكنن  بخواھد تحمل  بر سر كار آمده  حكومت  بايد ھر چند آن  گاه دھند و آن  ، رأي شده  گذاشته

  دفعات  به  مجمع  كردن با دعوت  توان را مي  شھري  ي طبقه  پسنديد گويد كه را بسیار مي  امروزي  دموكراسیھاي  گیري رأي

  رسمي  مأموران  انتصاب  حتي.)  م.  پ  پنجم  ي سده(اخیر   در دموكراسیھاي. در كرد  به  از میدان  ھم  به  بسیار و نزديك

  كار براي  اين. بود  عمومي  باشند با رأي  داشته  كار خويش  براي  مخصوص  و اطالعات  بايد علم  كه  مورد مأموراني جز در

  . دارند  مصون  و نیرومندان  و متنفذان  را از نفوذ توانگران  شھريان  بود كه  آن

   ! استراسیسم  رسم



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٧ 
 

روزگار   به  بود از آنكه  عبارت  و آن  استراسیسم  نام  داشتند به  رسمي ) و ملطیه  مانند آتن(از دموكراسیھا   بعضي -١٩-۵

او را   داشت  اكثريت  كه  ھر كس  و نام  نوشت مي  يا صدف  كاشي  اي را بر تكه  نامي  اي دھنده  ، ھر رأي بحران  فرارسیدن

  اين  اصلي  خاصیت  اما اين. بسیار بد بود  رسم  اين  انگارد كه  بسا چنین  چه  خواننده. كردند تبعید مي  سال  ده  مدت  براي

  پراكنده  چنان  افكار سیاسي  كه  ھنگامي  به  تصمیمي  به  رسیدن  بود براي  راھي  اين  گويد كه  موري  گیلبرت. نبود  رسم

وجود   ھم  حزبي  و رھبران  اباحز  يونان  در دموكراسیھاي. باشد  در میانه  بست بن  به  رسیدن  امكان  بود كه  و متشتت

يا   رھبر نیرومندي  ھرگاه. نبود  در میان  ھم  مخالفي  ي و جبھه  نداشت  امور را در دست  زمام  منظمي  اما دولت  داشت

اما  ثمر برسد،  نبود به  كار ممكن  كرد آن مي  باشد ايستادگي  ھمگان  مورد توجه  كه  كاري  نیرومند در برابر اجراي  گروھي

از او   باشد يا مايملكي  او رفته  آبروي  آنكه بي  كار برداشت  اجراي  رھبر را از سر راه  شد آن مي  گفتیم  كه  شیوه  با اين

   .باشد  شده  مصادره

  

ر آريستید د  نام  به  كسي. شود  جاوداني  سواد آتن  و كم  گمنام  از مردم  يكي  نام  كه  است  شده  موجب  رسم  اين

  به  مربوط  ي مسئله  بر سر يك  مرد با تمیستوكل  اين. بود  بلند يافته  نامي  در كارھا داشت  كه  عدالتي  سبب  دادگاھھا به

  بن  كار به. بود  دريايي  نیروي  خواھان  و تمیستوكل  زمیني  نیروي  تقويت  آريستید ھواخواه. رسانید  ھم  به  اختالفي  سپاه

  ھنگام  آريستید به  گويد كه  پلوتارك. جستند  از آن  بردند و درمان  استراسیسم  سوي  به  دست  ود كهب  رسیده  بست

مرد از آريستید   آن. برخورد  سواد نداشت  كشاورز كه  از شھريان  مردمي  به  كه  رفت مي  در خیابانھا راه  گیري رأي

ھرگز او را   نه» ؟ است  مگر آريستید تو را رنجانده«ريستید پرسید آ. بنويسد  كاشي  ي او را بر مھره  تا نام  خواست

  . » شدم  خسته  ام را شنیده  آريستید عادل  نام  اما ازبس»  ام نديده

  دستگاھھاي  اين  مفھوم  كسي  چون...  نوشت  را بر مھره  خويش  بگويد نام  چیزي  آنكه آريستید بي: گويد  پلوتارك  گاه آن

و   دموكراسي  در حكومتھاي  ممتاز چه  ي طبقه  از انحصار قدرتھا در يك  چون  ويژه  دريابد و به  درستي  را به  وناني  حكومتي

بودند چقدر   پراكنده  در مديترانه  كه  صدھا شھر يونان  اتحاد میان  يك  برقراري  يابد كه شود در مي  آگاه  در الیگارشي  چه

    .نمود پذير نمي نیز امكان  مشترك  ھدف  يك  به  رسیدن  مؤثر را براي  ھمكاري  ور پديد آمدنتص  نمود و حتي مي  ناممكن

  

   داد؟ پیوند مي  ھم  را به  يونان  پولیسھاي  چیزي  چه

شھر   اين  و جدايي  استقالل  به  وابستگي  كروفر آنان  بود كه  يا چند صد كس  چند كس  دست  به  ھر شھري -٢٠-۵

يافتند و مسخر شدند   شھرھا شكست  اين  سرانجام  چون. كند  آنھا را يكي  توانست مي»  بیگانه»  ي تنھا حمله.  داشت

  ي ھمه  میان  پیوستگي  مشترك  سنت  يك  ھمواره  ھمه  با اين. فرمانبردار گشتند  دادند و در واقع  خود را از دست  اھمیت

  و ارتباط  مردم  عموم  میان  رايج  پھلواني  ھاي و حماسه  يكسان  و خط  مشترك  انزب  ي بر پايه  كه  وجود داشت  يونانیان

در   آپولون  زيارتگاھھا مثًال پرستشگاه  بعضي. بود  نیز در میان  ديني  از اينھا پیوندھاي  گذشته. آنھا استوار بود  دريايي

  آنھا و حفاظت  نگھداري  براي  اي بود و اتحاديه  مقدساز كشورھا   بسیاري  براي  دلفي  و پرستشگاه  دلوس  ي جزيره

ھر چھار   بود كه  المپیك  شد ھمانا مسابقات كشور شھرھا مي  پیوستگي  موجب  كه  ديگري  مھم  آيین. بر پا كردند  زائران

  دواني  و اسب  راني  ردونهو گ  و جھش  پراني و وزنه  اندازي و زوبین  و كشتي  زني دو و مشت  شد و در آن برگزار مي  سال

. كردند مي  بودند ثبت  آمده  مسابقات  آن  به  را كه  برجستگاني  و نام  و ركورد اول  رفت شمار مي  به  عمده  ھاي از مسابقه

  پان(   يونانیان  مشترك  زندگي  در حفظ  مسابقات  اين. شد مرتبًا برگزار مي  تا ھزار سال  مسابقات  اين.  م.  پ ٧٧۶از 

   .بسیار مؤثر بود  جاھالنه  پرستي و میھن  گري  شھري  تعصب  و دور داشتن)   ھلنیسم
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   !آنھا  تضاد پولیسھا بیشتر بود تا ھمسويي

  چنین  اين. دارد  فراوان  اھمیتي  يونان  شماري  باشد درگاه  المپیك  نخستین  برگزاري  سال  كه.  م.  پ ٧٧۶  سال -٢١-۵

  ھرودوت  از تاريخ. ناچیز بود  يونان  سیاسي  شديد سازمانھاي»  جداسري»  اريھا در برابر گرايششورھا و ھمك

  ي مثًال سده(  روزگار كھن  به.  است  برقرار بوده  امان بي  و خونريزي  جنگ  يوناني  كشورھاي  میان  پیوسته  كه  يابیم درمي

  را نگاه  آريايي  خانوادگي  از نظام  اندكي  برپا بودند و ھمچنان  يونان در  بزرگ  از خاندانھاي  بسیاري.)  م.  پ  ششم

تا سالھا پر   آتن  تاريخ. بودند  و جنگ  خونريزي  ھمیشگي  ي و شديد و ادامه  سخت  داشتند و بسیار پابند احساسات مي

از   تنگدست  طبقات  بودند، ولي  یر نیز از اشرافاخ  خاندان. الكمنید و پیزيستراتید   دو خاندان  میان  خانگي  بود از جنگھاي

  . كردند مي  پشتیباني  خويش  حق  احقاق  براي  ايشان

  كاھش  ي دھد، در نتیجه  دست  را به  آن  علت  آنكه بي  است  ارسطو آورده  كه  چنان  و پنجم  ششم  ھاي بعدھا در سده

در   اختالفات  ي بیشتر نتیجه  آينده  ناپديد گشتند و جنگھاي  اشرافي  ھاي تیره  تن  دو يا سه  به  افراد خانواده  توالد و تقلیل

   .خاندانھا  بود تا اختالفات  شخصي  دادوستدھا و منازعات

  

  ھاي و جزيره  آسیايي  چرا يونانیان  كه  دريافت  يونانیان  جداسري  روح  اين  با در نظر گرفتن  توان مي  آساني  به  پس -٢٢-۵

  كرزوس  كه  ايران  پادشاه  كوروش  بار ديگر تسلیم  درآمدند و سپس  يالیدي  لودي  پادشاھي  فرمان  به  سرعت  به  كوچك

   .بود گشتند  را فرمانبردار ساخته  لیدي  پادشاه

  

  در اروپا و آسیا   دوران  آن  اقلیمي  دگرگوني

  يخھاي.  ھست  اخیر در میان  ھزار سال  اروپا و آسیا در ده  اقلیمي  ايدگرگونیھ  ي درباره  نادانسته  مطالب  بسیاري -٢٣-۵

در حدود . اروپا پديدار شد  در استپھاي  دشتي  و ھواي  و آب  دراز از دست  رفتند و دوراني  خرد خرد پس  يخبندان  آخرين

  به  قد، جاي  پست  اسبھاي  ھا شكارگراندگرگونی  بر اثر اين. دشتھا را گرفتند  جنگلھا جاي  پیش  سال ١٠٠٠٠يا  ١٢٠٠٠

تا چند . پرداختند  نوسنگي  و كشاورزان  داران گله  به  نیز جاي  دادند و اينان  ماگدالني  جنگل  آھوان  و شكارگران  ماھیگیران

را در   میانه  ي و تا روسیه  همیان  تا آسیاي  پھناور از بالكان  دريايي.  است  اروپا گويا گرمتر از امروز بوده  ھواي  ھزار سالي

نیز   ھنگام  و در ھمین  رفت  شدت  رو به  میانه  و آسیاي  روسیه  جنوب  دريا ھواي  اين  آب  روي  بود و بر اثر پس  برگرفته

اراتر گو  غربي  اروپا و آسیاي  دھد ھواي مي  نشان  كه  است  شواھد در دست  بسیاري. رودھا پديد آمد  ھاي دره  تمدنھاي

  در آن.  است  بوده  بسیار بیشتر از امروزه  پیش  سال ٣٠٠٠تا  ۴٠٠٠سرزمینھا در   سرسبز اين  تر بود و نیز گیاھان و ماليم

در   از سويي.  است  گرفته  و بیابان  را استپ  آن  امروز جاي  بود كه  جنگلھايي  غربي  و تركستان  روسیه  روزگار در جنوب

    . ھا خردتر از امروز بوده درياچه  تر و اين و خزر خشك  آرال  میان  سرزمین  پیش  سال ٢٠٠٠و  ١۵٠٠  میان

  

  اي گله  فرات  سوي  در آن.)  م. پ  پانزدھم  ي سده(مصر در حدود   فرعون  سوم  توتمس  كه  در اينجا بايد يادآور شويم -٢۴-۵

رسد  مي.  م. پ  سال ٢٠٠٠  به  آن  و تاريخ  شده  يافته  در میسن  كه  اي اژه  اي دشنه  بر روي. شكار كرد  فیل ١٢٠از 

يكديگر   در پس  صف  دارند و به  و زوبینھايي  بزرگ  سپرھاي  شكارگران.  است  شده  از شكار شیر نقش  اي صحنه

  پشت  جھد به او مي  سوي  به  جانور زخمي  و چون  است  زده  بر شیر زخمي  با زوبین  مرد از ايشان  نخستین. اند ايستاده

امروز دارند   را مازائیان  روش  چنین  اين. درآيد  شیر از پاي  زند تا آنكه مي  سرش  به  زخمي  و دومي. جويد مي  پناه  سپرش
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ز ا  شكار و شكار ھم  فراواني  ي نشانه  شیر ھم  فراواني. باشد  شیر فراوان  ايشان  در سرزمین  كه  است  مردمي  و خاص

از   كه  كھن  جھان  ي میانه  در سرزمینھاي  اقلیم  شدن  سخت.  م. پ  سال ٢٠٠٠در حدود . زند مي  داستان  گیاه  بسیاري

  تر و آبادي متمدن  مردم  جايگاه  كه  جنوب  جنگلھا و دشتھاي  سوي  به  آريايیان  شد كه  موجب  گفتیم  سخن  در گذشته  آن

    .گشتند  بود روان  نشین

  

  غربي  از آسیاي.  م. پ  ھشتم  ي فیلھا شايد تا سده. شد پیدا مي  در بالكان.  م. پ  چھارم  ي شیرگويا تا سده -٢۵-۵

  يوزپلنگ. شد پیدا مي  آلمان  در جنوب  نوسنگي  بود، تا دوران  امروزي  تر از شیرھاي بسیار بزرگ  شیر كه. بودند  برافتاده

  .  وجود داشت.)  م. پ ١٠٠٠در حدود (  تاريخي  اسپانیا تا آغاز دوران  و جنوبايتالیا   و جنوب  در يونان
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