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مقدمه
تاريخ و هويت
در دنياي يونان باستان

آنچه اكنون «دنياي يونان باستان» ميناميم سه قاره و نسلهاي بسياري را در بر ميگرفت .در
وسيعترين گسترة خود از اسپانياي امروزی در غرب تا هند در شرق گسترده بود و بيشتر
كشورهاي مياناين دو بخشی از آن به حساب میآمد .حتي بعد از ظهور روم هيچ شخص يا
شهري بر تماماين سرزمينها حاكميت نداشت هرچند تالشهایی در این زمینه صورت گرفت.
آنچه ب ه این دنياي يوناني پراکنده و نامتجانس هويتي ويژه ميبخشيد زبان مشترك بود كه به
واسطة آن مردم ميتوانستند باورها و ارزشهاي مشترك خود را بيان كنند.
بسياري ازاين ارزشها در دو اثر ادبي كهن جاي داده شده است ،ايلياد و اوديسه ،منظومههايي
حماسي كه يونان متحد را در مقابله با دشمن مشترك چنان تصوير ميكرد كه در واقعيت نبود .با
اين همه ،دراين دو منظومه وقتي پهلوانان خودبين براي «هميشه بهترين بودن» رقابت ميكنند،
تنشها خبر از گسيختن اتحاد يوناني ميدهد .هرچند سناريوياين دو منظومه تا حد زيادي
تخيلي است ،توصيف شخصيتها در آنها واقعيت را منعكس ميکند :تاريخ يونان باستان تحت
سيطرة شخصيتهاي قدرتمند قرار داشت ،بعضيها برای خود يا شكوه شهرشان جد و جهد
ميكردند ،تعدادي مرزهاي دانش و فهم جهان را گسترش ميدادند ،عدهاي انديشههايي را ثبت
ميكردند كه (به گفتة توسیدید [توکودیدس] 1مورخ) «در پي مالكيت ابديت بود».
زندگي شخصی يونانيها ميتواند بازگوكنندة تاريخ و جامع ة وسيعت ر آنها باشد .در
اين كتاب پنجاه زندگينامه از اين دست را بررسي خواهيم كرد كه دربرگيرندة بازة زماني
ششصدساله است ،درست پس از آن امپراتوري روم الفباي يوناني را براي اول بار به منظور
جذب دنياي يوناني اخذ كرد .زندگينام ة افراد انتخابشده نهتنها تنوع تجربة يونانيان را نشان
میدهد بلكه از جمله اثرگذارترين آنها در تاريخ كهن غرب به شمار ميروند .فرمانروايان و
حاكماني مانند پريكلس و اسكندر مقدونی ،فيلسوفاني مانند امپدوكلس و افالطون ،نويسندگاني
 .1مترجم جاهایی که صورت نوشتاری اسامی به دو شکل رایج است (یونانی ،انگلیسی یا فرانسوی) ،در اولین جا هر دو
شکل را آورده ،اما در ادامه شکل رایجتر به کار رفته است .همچنین پرانتزها از مؤلف کتاب و قالبها افزودة مترجم است,
مگر در جاهایی که در پانوشت به آن اشاره شده است .ــ م.
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همچون هرودوت و سوفوكلس ،هنرمنداني نظير آپلس و دانشمنداني مانند ارشميدس سبك و
سياقي به وجود آوردند كه نسلهاي بعد دنيا را از آن منظر نظاره كردند و بناي جوامعي را نهادند
كه بسياري از ما در آن زندگي ميكنيم.
آنها همگي محصول دوران خود بودند .دنياي ارشميدس براي فیثاغورس تقريبًا همانقدر غريب
بود كه براي ما؛ چارهانديشيهاي سياسي كلئيستنس براي بطلميوس اول كارساز نبود؛ و درحالي
ن همان تهديد را از سوي
كه لئونيداس حيات يونان را در معرض تهدید ایران ميديد ،فيلوپويم 
ي اين افراد در بافت دوران و جامعة خود آنان است که
روم احساس ميكرد .صرفًا با توجه به زندگ 
میتوان آنها را كام ً
ال درك كرد يا از تأثيري كه بر دنيا داشتند آگاه شد .ازاين رو كتاب حاضر به جاي
آنكه صرفًا مجموعهاي از پنجاه زندگينامة مستقل باشد ،در صدد است نشان دهد كه چگونه حيات
آنها در تار و پود تاريخ يونان بافته شده است و از اين رو منظر تازهاي از تاريخ يونان ارائه ميكند.
بيشتر آنچه در منابع كهن آمده براي جبران بیخبری يا شرح و تفصيل به منظور تأثيرگذاري
بوده و جعلي است ،مانند خودكشي سافو از سر فراق ،روايات گوناگون و غيرطبيعي از مرگ
امپدوكلس يا قتل اتفاقي ارشميدس در حال حل معماي بغرنج رياضي .با اين همه ،چنين
جعلياتي بيارزش نيستند .دروغهاي فاحش را ميتوان تشخيص داد :نويسندگان يوناني انتظار
داشتند خوانندگان يوناني (حداقل بعضيهاشان) اين دروغها را باور كنند وگرنه هيچوقت آنها
را نمينوشتند .اغلب چنين اسطورهسازيهايي نشاندهندة حقايق پنهان و بزرگتر و پرتوفكني
بر زواياي فراموششدة تجربة يونان باستان است .ازاين رو ،با وجود ناموثق بودن آنها ،اين
كتاب بدون دغدغه حكايات و داستانهاي معترضهاي را بازگو میکند كه منشأ آن مشكوك
است .از اين گذشته ،بیشتر آنها بسيار سرگرمكنندهاند.
ي منابع ادبي كهن تا حدي جاي سؤال دارد .مصنوعات
در واقع موثق بودن تقريبًا تمام 
يتحليل كرد تا شواهد
باستانشناختي را ميتوان تاريخگذاري كرد ،مطابقت داد و به لحاظ علم 
ت آيد (ولو تفاسير ما بدان رنگ و لعاب ميدهد) ،اما منابع مكتوب فينفسه
كمابيش عيني به دس 
ذهنياند ،در عين حال بقای آنها گاه ميتواند مشكل قضاوت دربارة اهميت واقعي آنها را
مضاعف سازد.اينكه تاريخهاي هرودوت و توسیدید (مانن د ايلياد و اوديسه) را نسلهاي بعدي
مغتنم شمردند و ديدگاهشان دربارة گذشته تحت تأثير آن قرار گرفت ،صحت آنها را تضمين
نميكند .در حال حاضر از بسياري از آثار فقط قطعاتي باقي مانده و همين امر تشخيص اعتبار
آنها را دشوار ميسازد .اينها اغلب به صورت نقلقول در آثار مورخان و مفسران بعدي ديده
ميشوند ،از اين رو داوري دربارة آنها (و صحت گفتههایشان) بايد با تأمل صورت گيرد.
حتي شواهد متكي به نوشتهها را نميتوان با اتكا به ارزش ظاهري مورد توجه قرار داد« .شاخ
و برگ دادن به مسائل» پديدهای امروزی نيست :بناي يادبود شايد ابزاري براي تبليغ باشد ،اما
نامههاي خصوصي (اصالت نامههاي محفوظمانده در شن و ماسههاي مصر يا اسنادي كه بهدقت
نگهداري و بعد منتقل شدهاند در نهايت مورد ترديد است ،مانند نامههاي افالطون) فقط رواياتی
از حقايق شخصي را عرضه ميكنند كه مؤلف ميخواسته است.

كماندار يوناني و هوپليت (با شهامت ،هرچند به طرز عجيبي برهنه) در برابر سوار پارسی شلوارپوش
(كه يونانيان نشانة بربريت ميدانستند) ،روي كوزهاي متعلق به اواخر قرن پنجم.
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موزاييك متعلق به قرن دوم يا سوم ميالدي از رم با تصوير اورستس وايفيگنيا ،فرزندان آگاممنون افسانهای،
نشاندهندة نفوذ گستردة اساطير يوناني.

ياز
در عين حال همواره بايد به ياد داشت كه ادبيات يوناني در اصل بازگوكنندة فقط نيم 
داستان است ــ بخش عمدة آن را مردان نوشتهاند .برای همين ،و در مجموع ب ه سبب ماهیت
مردمحور جامعة يوناني ،تاريخنگاري و زندگينامهنويسي يونان باستان تا حد زيادي روي زندگي
س اين امر كار
مردان متمركز است .گلچين ما از زندگينامهها ،با توجه به منابع ادبي ،جز انعكا 
ديگري نميتواند بكند .در واقع شواهد ما دربارة دو زن برجسته (سافو و آسپاسيا ،هرچند زندگي
زنان بسيار ديگري د ر اين تاريخ تنيده شده است) چنان سوگيرانه است كه ،با زدودن هرگونه
دروغ و افترا از آن ،آنچه باقي ميماند شبيه قالب شكستة پيكرتراش بعد از درآوردن مجسمة

ناتساب نانوي يايند رد تيوه و خيرات :همدقم
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برنزي درون آن است .ميتوانيم طرح اصلي پيكره را شناسايي كنيم ،اما شكل كامل و سهبُعدي از
چنگ ما ميگريزد .در مجمو ع اين امر در مورد همة زندگينامههاي كتاب صدق ميكند.
به منظور بررسي و تشريح تاريخ و روشن ساختن تنوع گستردة فرهنگ يونان باستان،
زندگينامههاي اين كتاب تقريبًا بر حسب توالي نسلي مرتب شده است .هر فصل با «خالصه»ای
از زندگينامه شروع ميشود كه شامل پیشینة تاريخي الزم براي آگاهي از ديگر زندگينامههاي
«جنبي» است .اين خالصهها ،در مجموع ،طرح كلي تاريخ يونان را از حدود سال  700تا 100
در اختيار خواننده قرار ميدهند (تمام تاريخها قبل از ميالد است مگر آنكه توضيح داده شود) و
زندگينامههاي ديگر به شرح جزئيات كمك ميكنند .از سوي ديگر ،زندگينامهها را ميتوان به
صورت تكي و بدون هيچ نظم خاصي خواند .بعضي رويدادها بهنحوي اجتنابناپذير در چند
زندگينامه تكرار ميشوند (مثالً جنگهاي ماراتون يا ايپسوس) كه بيشتر به منظور نشان دادن
اهميت رويداد در زندگينامة مزبور است ،اما سعي شده در صورت امكان از تكرار خودداري
شود.
ي «زندگينامههاي مهم» معلوم ميشود بسياري از آنها تا چه حد با هم مرتبط
با تمركز رو 
يجزيرة ساموس در شرق اژه كه معبد
بودهاند .به پولوكراتس نگاه كنيد ،فرمانرواي قرن ششم 
بزرگي براي هِرا ساخت .دموكدس پزشك پولوكراتس (بازيگري جزء در روايت گستردة ما) که
با دختر ميلو ،مشتزن اُلمپيك اهل كروتن در جنوبايتاليا ،ازدواج كرد؛ پولوكراتس ،به واسطة
دوستش آناكرئونِ شاعر ،با کسانتيپوس ارتباط داشت ،پدر پريكلس دولتمرد آتني كه سرپرست
آلكيبيادس بود و لوساندر اسپارتی ناوگان او را شكست داد كه (در آغاز قرن چهارم) همچون
خدا در ساموس پرستيده ميشد ،جايي كه فستيوال هِرا (كه در معبد مقدس پولوكراتس جشن
گرفته ميشد) نام جديد لوساندريا گرفته بود .بخواهيم يا نخواهيم ،دنياي كهن را نخبگان آن
شكل دادند و بیشتر آنها مانند رشتهاي بههمپيوسته در سراسر كتاب ظاهر ميشوند.
پنجاه زندگينامه را فصول كوتاه مرتبط با دورههايي كه زندگينامهها پوشش نميدهند
تكميل ميكنند .این زندگینامهها همچنين به دو مضمون مهم ميپردازند كه در اين كتاب
محوري است :پديد آمدن تاريخنگاري و زندگينامهنويسي .يونانيان كهن در هر دو پيشگام
بودند ،و اگر بگوييم آگاهي در حال توسعه از هر كدام به طريقي كمك كرد تا بسياري از يونانيان
زندگي خود را پيش برند و تاریخشان را شكل بدهند ،چندان اغراق نخواهد بود.
ي اين كتاب در خأل زندگي نميكردند .در كنار آنها بيشمار افراد ناشناس
البته سوژهها 
ديگري بودند كه در خيابانها و بازارهاي بیزانتیوم [بيزانس] تا سيراكوز و اسكندريه در صفوف
هوپليتهاي [سربازان پيادة يونان باستان] سنگيناسلحه ميجنگيدند ،صاحب فرزند ميشدند،
در باراندازها چانه ميزدند ،ماهی میگرفتند ،براي تاجهاي گل گل پرورش ميدادند يا در
معدنها ،كارخانجات و مزارع كار ميكردند تا كمكي باشند به شكلدهي دنياي يونان باستان.
اگر هم نتوانيم زندگي يكيك آنها را دنبال كنيم ،آنان را به دست فراموشي نسپردهايم ،زيرا
بدون آنها هيچيك ا ز اين چيزها امكانپذير نبود.

1

خدايان و پهلوانان

«الهه ،میخواند :»...این پیکرة مرمرین از نوازندة
چنگ از کوکالدس متعلق به حدود سال 2700
است ،دو هزاره پیش از آنکه حماسههای هومری
برای اولین بار سروده شود.

در جنگ ماراتون به سال  ،490اپيزلوس ،سرباز هوپلیت ،غرق در خون از هجوم سپرها و
ی بود .هيئتي بلندباال با ريش دراز و جوشن گران ديد كه
نيزهها ،به چشم خود نظارهگر معجزها 
داشت نزديك ميشد و در شرف حمله بود .در آخرين لحظه تيغ شمشير دشمن منحرف شد و
اپيزلوس جان سالم به در برد .اما در نتيج ة اين حمله كام ً
ال نابينا شد .زيرا غولي كه او ديد يك
ت ايزدان را بنگرد.
نيمهخدا بود (يا بعدها چنين ادعا كرد) و كسي نميتواند بدون مجازا 
اين نگاه اجمالي به يك زندگي فراموششده را هرودوت ثبت كرده ،كه گزارشهاي او از
جنگهاي يونان و ایران را ميتوان جزو اولين آثار تاريخنگاري غرب دانست .هرودوت كه
ل هاليكارناسوس در ساحل غربي آسياي صغير
اواسط قرن پنجم دست به كتابت زد در اصل اه 
(تركية امروزي) بود ،او بسيار سفر ميكرد و با همه ،از كاهنان مصري و سياحا ن ايونيايي گرفته
تا كهنهسربازان آتني مانند اپيزلوس ،به گفتگو ميپرداخت ،او در کتاب تاريخی که نگاشت
(تاریخ هرودوت) به علل و نتايج حمالت ایران به سرزمين اصلي يونان در سالهای  490و
 479/480پرداخت.
نحوة نگرش هرودوت به دنيا كام ً
ال ريشه در نظام اعتقادي دوران او داشت .او نيز مانند
ت ايزدان باور داشت .فقط در پايان قرن پنجم بود كه توسیدید آتني در گزارش
اپيزلوس به شفاع 
مستدل خود از جنگ پلوپونزي تاريخي نوشت كه سعي داشت از گذشته و حال توجيهي معقول
و عاري از ماوراءالطبيعه به دست دهد ،تاريخي كه صرفاً در سطح بشري بود .توسیدید از ماهيت
انقالبي اثر خود آگاه بود؛ همانطور كه توضيح داده است« ،بيشتر مردم روايتها را همانطور
كه ميشنوند ميپذيرند ،از جمله رواياتي كه دربارة كشورشان است ،بيآنكه ارزيابي نقادانهای
داشته باشند».
هرچند روايات اولية جوامع پيشانوشتار يونان در دو قرن قبل از تولد اپيزلوس بررسي نشده،
يكه گذشته در تضاد با
پيوندهاي نادري دارد با آنچه ما (نه آنها) تاريخ ميناميم .جز هنگام 
حال قرار ميگيرد (در مواردي مانند ارثبري يا مالكيت) دليل چندانی وجود ندارد كه مردم
به ارزيابي انتقادي بپردازند يا زياده از حد نگران صحت داستانهايي باشند كه از نسلهاي
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پيشين به آنها رسيده است ،بهويژه زماني كه شاخ و برگ دادن يا تخيل بتواند روايتي شفاهي
را سرگرمكنندهتر كند .با اين همه ،فقدان تحقيق مانع روايت يونانيان از گذشت ة خود نشد كه
بهنحوي شگفتانگيز در گذشتهها ريشه داشت ،آنها بر اين اساس هويت فرهنگي خود را
ساختند.
امروز عمومًا بيشتر اطالع مردم از تاريخچة خانوادگي خود حداكثر دربرگيرندة سه (يا چهار)
نسل است كه بر پاية شنيدهها از اجدادشان قرار دارد ،دانستههايي كه با گذشت زمان مبهمتر
شده است .از نظر يونانيان باستان ،قصهگويي شفاهي به معني ادامة اين خاطرات مبهم تا قرون
متمادي بود .ا ز اين رو در زمان تولد اپيزلوس در نيمة دوم قرن ششم ،مردم با داستانهايي آشنايي
داشتند كه از شش قرن قبل در جامعه جا افتاده بود ،گواهي بر آنچه در حال حاضر ميتوان با
باستانشناسي كشف كرد .قديميترين داستانها ا ز اين دست كه شخصيتهاي معروفي مانند
هراکلس [یا هركول] ،تسئوس و ياسون در آنها حضور دارند احتماالً حدود قرن سيزدهم رخ
داده باشد ،هنگام جنگ تروا كه هم هرودوت و هم توسیدید آن را امري تاريخي ميدانستند،
و به صورت روايي تاريخ آن به اوایل قرن دوازدهم بازميگردد .اراتُستن ،دانشمند قرن سومي،
تاريخ غارت تروا را سال  1184ميدانست.
چنانكه از اين اشعار برميآيد ،جوامع اشرافي يونان به سركردگي آگاممنون پادشاه میسن
براي بازگرداندن هلنِ بلهوس كه زادگاهش در اسپارت را به وسوسة زندگي با پاريس شاهزادة
تروايي رها كرده بود متحد شدند .امروز ميدانيم كه بخش عمدهاي ا ز اين داستان به اساطير
تعلق دارد ،اما اواخر دهة  1870م،هاينريش ِشليمان ،باستانشناس آلماني ،براي اثبات صحت
ي اين اسطوره در پي حفاري تروا و میسن
اين افسانه و باور خود مبني بر وجود شخصيتها 
برآمد .جالب آنكه شليمان جواهرات يافتشده در تروا را به هلن نسبتداد و با يافتن غنایمي
كه حاصل حفاري مدفنی در میسن بود به پادشاه يونان تلگراف زد كه« :اينك به چهرة آگاممنون
خيره شدهام».
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم ميالدي ،با حفاريهاي ديگر در محوطههاي مربوط
به دوران برنز متأخر (حدود  1600ـ  )1100الواحي گلي كشف شد كه حاوي اسنادي به زبان
پيشايوناني بود .اين الواح كه رمز آن تا دهة  1950م گشوده نشد وجود جامعهاي بهشدت
سازمانيافته را آشكار كرد كه تمام فكر و ذكر آن حفظ اسناد و وحشت از حمالت «اقوام
دريايي» بود .شواهد مادي حکایت از اضمحالل ناگهاني تمدن میسنی در قرن دوازدهم دارد،
زماني كه كاخهاي بسياری ميان شعلههاي آتش نابود شد .هويت اقوام دريايي و اينكه آيا آنها
مسئول اين اتفاقات بودهاند يا خير هنوز معلوم نیست .هرچند يونانيان باستان از حملة قوم
دوريا ن نوشتند (هجوم جنگجويان مهاجر ،نياكان اسپارتها و خويشان آنها) ،باستانشناسي
نتوانسته هيچ شاهدي مبني بر ورود فرهنگهاي جديد به سرزمين اصلي يونان ارائه كند .جوامع
اشرافي و تا حد زيادي كشاورز بهتدريج جايگزين اجتماع فروپاشيدة بهاصطالح دوران تاريك
شد كه در قرن ششم هنوز سلطة خود را حفظ كرده بودند.
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با اضمحالل يونان میسنی ،نوشتار و سنت حفظ اسناد ناپديد شد ،اما ،در ميانة قرن هشتم،
الفبايي بر اساس الفباي فنيقي اتخاذ شد که تأثيرش بنيادي بود .حال نوشتار نهتنها به منظور ثبت
و ضبط اسناد ،بلكه براي حفظ و تصحيح شعر شفاهي هم ،كه خاطرات واالي گذشتة يونان را
تقديس ميكرد ،به کار میرفت .خیلی زود ادبيات به پر كردن فضاهايي كمك كرد كه از نياكان
فراموششده بر جاي مانده بود و هويت يوناني را شكل داد ،چنانكه اولين منظومة حماسي ــ
منسوب به هومر و هزیود [یا هسيود] ــ گواه آن است.
هزیود و هومر :تول د خدایان و عصر بشر

يونانيان مانند بيشتر مردمان در پي فهم حال از طريق گذشته بودند .قدیمیترین نظرية عاميانه
دربارة خاستگاههاي آنها را ميتوان در تئوگوني (تولد خدایان) 1ديد« ،حماسة اخالقی» متعلق
به اواخر قرن هشتم در بيش از هزار بيت که به هزیود منسوب است .جز آنچه در خود متن
آمده است چيزي از مؤلف نميدانيم ،اما در کتاب كارها و روزها ،كه توضيحي است از شعاير
مدنيت به واسطة كشاورزي ،نام خود را آورده است و نقش يك كشاورز روستايي اهل بوئوتیا
را دارد .همانطور كه خواهيم ديد «زندگينامهنويسان» باستان آنچه را در خود اثر میآمد بدون
بررسي بيشتر ميپذيرفتند و تكرار ميكردند و به لطف آنهاست كه پيشين ة فرودست هزیود به
يپذيرفته شده است .در واقع هزیود احتماالً
نويسندة فرهيختهاي بوده كه از سبك

صورت عموم 
«شعر حكيمانه» مرسوم در خاور نزديك پيروي ميكرده ،او شكلي از ادبيات را به وجود آورد
سرگرمينخبگان اشرافزاده
ِ
كه رامشگران دورهگرد به منظور تعليم و تربيت ،اطالعرساني و
شعر را با صدای موزون میخواندند.
تئوگونی ،بعد از توصيف خلقت دنيا از خائوس ،به زاده شدن و زايش خدايان ميپردازد،
و اسطورة پيش از تاريخ را مانند چرخهاي از چالشها ارائه ميكند ،به صورت پسراني كه
در شهوت قدرت از پي پدران ميآيند و اول اورانوس ،بعد كرونوس و (سرانجام) زئوس
تاج و تخت اُلمپ را به چنگ ميآورند .تئوگوني زماني را توصيف ميكند كه جانوران عجيب و
غريب روي زمين ساكن بودند ،زماني كه غولهاي بربر سعي میكردند نظم متمدنانة خدايان را
سرنگون سازند .كارها و روزها نيز كه بهظاهر ريشه در ادبيات دارد دنيايي مخاطرهآميز را تصوير
ميكند ،جايي كه خدايان و ارواح سر هر پيچ كمين كردهاند و رها كردن مالقهاي در كاسه از
روي سهو يا زدن به آب رودخانه با دستهاي نشسته ميتواند تنبيه الهي را در پی داشته باشد.
در دوران پيش از رواج علم (بدون داشتن واژگان مناسب يا واقعنگري آگاهانة الزم براي
بيان انديشة انتزاعي) داستانهايي از اين دست راههايي براي فهم دنيا در اختيار ميگذاشت ،اما
اينكه تا چه حد جدي گرفته ميشدند جاي بحث دارد .تئوگوني با اين هشدار آغاز ميشود كه
هرچه را مؤلف نوشته باور نكنيد ،هزيود مدعي است هنگام چراي گلههايش در كوه هليكون
 .1یا تبارنامة خدایان .ــ م.

سنگ یادبود مرمر متعلق به اواخر سدة سوم يا دوم ،احتماالً از اسكندريه ،كه «تجليل هومر» را نشان میدهد:
پرستشگران به شاعر که مقام الوهي دارد و در رديف پايين سمت چپ نشسته نزديك ميشوند؛ باال زئوس
در محاصرة موزها (الهگان هنر) ،آذرخش در دست ,به حالت لميده ديده ميشود.
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با موزها [الهگان هنر] ديدار كرده و آنها در وجود او «آوايي مقدس كه با آن گذشته و آينده را
تقديس كند» دميدهاند و به او گفتهاند «علم الزم براي سر هم كردن دروغهاي متقاعدكننده و ،در
صورت تمايل ،بيان حقيقت» را دارند .خوانندگانبايد با در نظر گرفتن جوانب احتیاط ناباوري
را موقتًا كنار بگذارند.
كارها و روزها تاريخ «ادوار» متوالي است ،روندي نزولي از عصر طاليي بدون بيماري،
ي كه زمين بدون نياز به كشاورزي محصول ميداد ،عصر پرستيز نقره ،عصر بيرحم
هنگام 
برنز ،عصر پهلواني ،و عصر آهن ،زماني كه «انسان هنگام روز مدام كار ميكند و ميگريد و
شب هنگام اميدهايش به يأس بدل ميشود و جان ميدهد» .هرچند عصر پهلواني براي هزیود
عصري دور محسوب ميشد ،براي بسياري از نويسندگان داستانهايي كه ما اسطوره ميدانيم،
مانند داستانهاي جنگ تروا ،تاريخي واقعي به حساب ميآمد ،تاريخي كه انعكاس آن را هنوز
ميشد در قرن پنجم و پس از آن حس كرد .ازاين امر حتي در بخش كوچكي از دو منظومة
حماسيايلياد و اوديسه ،كه به گمان يونانيان اثر هومر بود ،تقدير شده است.
حماسههاي هرودوت بيش از هر اثر ادبي ديگري آنچه را يوناني بود نشان ميداد .اين
حماسهها كه در اصل شفاهي بود بعد از ابداع الفبا و مهاجرتهای گستردة يونانيان مكتوب شد،
يكه شهرهاي متعدد يوناني مهاجرنشينها و پايگاههاي تجاري خود را در بيزانتیوم كنار
هنگام 
درياي سياه (حدود  ،)657نوكراتيس در مصر (اواخر قرن هفتم) ،كورنه در ليبي (حدود  )630و
ماساليا (مارسي) در فرانسه (حدود  )600تأسيس كردند .درحالي كه دنياي واقعي تكهتكه شده
بو د اين حماسهها تصوير زماني را در خيال حفظ ميكرد كه يونانيان كوتاهزماني براي عملي
خطير متحد بودند.
دنياي هومر ،مانند اشعار هزیود ،مسكن بشر و خدايان بود و جنگ تروا همزمان در قلمروِ
نوع بشر و خدايان جريان مييافت؛ گاه اين دو همپوشاني داشتند بهنحوي كه خدايان خرابكاري
ميکردند يا به ياري فانيان ميآمدند .هر دو حماسه توجه عميقي به زندگي شخصيتهاي
محوري خود نشان ميدهند و همين نشان میدهد كه يونانيان آن زمان دربارة جايگاه خود در
جامعه و تاريخ چه ديدگاهي داشتند و فکر ميكردند چگونه ممکن است از داستانها (از جمله
داستان خود آنها) بهرهبرداري شود.
هومر و منشأ زندگينامهنویسی

سطر آغازگر ايلياد («اي الهة شعر ،خشم آشیل [یا آخيلس] فرزند پلئوس را بسراي») مانند
تئوگوني هزیود اعالم ميكند ك ه اين نوشتار نتيجة الهام است نه پژوهشي تاريخي .با اين حال،
هرچه خواننده پيشتر ميرود معلوم ميشود این نوشتار اثر مطالعهاي دقيق در روانشناسي
بشر است ،بريدهاي از زندگينامة افسانهای قهرمان آن آشیل؛ آشیل دلنگران قضاوت معاصران
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صحنههایي از جنگ تروا متعلق به اواخر سدة اول ق.م ــ اوایل قرن اول ميالدي در لوح كاپيتولین
ایلیاک [نام ديگر تروا] :ناوگان يوناني در برابر ديوارهاي تروا (چپ) ،جنگجويان در حال جنگيدن سوار بر
گردونهها ،پياده ،و روی كشتيها (راست).

ي آينده دربارة زندگياش ،خود را از سلسلهای پهلواني ميپندارد .پنهان در خيمة
و نسلها 
خود همراه ياورش پاتروكلوس ،خشم خود از آگاممنون مغرور را دامن ميزند ،خويشتن را
حين سرایيدن و نواختن چنگ تسلي (يا عذاب) ميدهد ،چيزي مانند شعری شفاهي دربارة
«كردارهاي پرآوازة بشر».
از نظر آشیل ،مانند بسياري از اشرافزادگان كهن و بعدي يونان ،آوازه همهچيز است.
مادرش ،يك پري دريايي به نام تِتيس ،به او خبر داده بود كه ميتواند ميان دو سرنوشت يكي را
انتخاب كند :از زندگي طوالني لذت ببرد بيآنكه ياد و خاطرهاي از او باقي بماند ،يا جوانمرگ
شود و «شهرت جاودانه» داشته باشد .آشیل با برگزيدن سرنوشت دوم،در قرون بعد الهامبخش
مردان جوان و بلندپرواز بسيار شد .همانطور كه پلوتارك دانشمند يوناني اواخر قرن اول يا
يكه اسكندر مقدونی از تروا ديدن ميكرد از او پرسيده
اوایل قرن دوم ميالدي نوشت ،هنگام 
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شد كه آيا ميخواهد چنگ پاريس ،شاهزادة تروايي ،را ببيند (خود او نيز به اندازة اسكندر
مشهور بود) .اسكندر پاسخ داد پاريس فقط «قطعات رمانتيك شهواني براي اغواي دل زنان»
ميخوانده ،از اين رو ترجيح ميدهد چنگ آشیل را ببيند كه با آن «كردههاي پرآوازة مردان» را
ميسروده است.
اودوسئوس [یا اوديسه] ،پهلوان منظومة اوديسه ،راه ديگري براي جاودانگي در تاريخ
يونان نشان داد .مرد «هزار مكر» نقطة مقابل آشیل جوانمرگ است .بزرگترين آرزوي او زنده
ماندن است ،بازگشت به خانه و پير شدن با كامراني در کنار خانواده .با اين همه ،اودوسئوس
ي به شهرت دارد .در سفر دريايي طوالني خود آوازهاش آنقدر در گوشه و
نيز گوشهچشم 
ِ
كنار پراكنده شده بود كه هنگام ورود به جزيرة دورافتاده و اساطيري شري ،سرود رامشگري
ب اينكه هرگاه از اودوسئوس
را ميشنود كه از اعمال برجستة وي در تروا ميگويد .اما جال 
دعوت ميشود داستان سفرهايش را بازگو كند روايتي متفاوت سر هم ميکند ،گاه در واقعيت
دست ميبرد ،گاه كامالً افسانهبافي ميكند (زماني وانمود ميكند شاهزادهاي اهل كرت است)،
او همواره در پي مفتون ساختن مخاطب است.
هرچند اودوسئوس شخصيتي افسانهای است ،برخورد غرورآميزش با «واقعيت» به بسياري
از آنهايي كه زندگينامههاي واقعي عصر باستان را مينوشتند انتقال يافت ،زيرا زندگينامه
ريش ه در انکومیوم دارد (نوشتهها يا سخناني در رثای مرده) .در قديميترين زندگينامههاي
باقيمانده (متعلق به قرن چهارم و نوشت ة ایسوكراتس و گزنفون) اين سبك را ميتوان ديد ،هرچند
شبهزندگینامة کوروشنامه ،اثر گزنفون ،بيشتر خيالپردازي است تا واقعيت .همه جد و جهد
ميكنند سوژة خود را تا حد امكان درخشان نشان دهند ،همانطور كه روايات خيالپردازانهای
كه كوتاهزماني بعد از اعدام سقراط نوشته شد داستانهايي از زندگي او را نیز روايت ميكنند.
از قرن پنجم به بعد اشكال ديگري از زندگينامه نوشته شد ،اما قدمت بيشتر آنهايي كه
باقي مانده به دوران امپراتوري روم ميرسد ،زماني كه پلوتارك با مقايسة يونانيان و روميان
شهير ،چه تاريخي و چه اساطيري ،براي گسترش ارتباط ميان دو فرهنگ ،ژانر خاصي را به كار
گرفت .در نظر پلوتارك (كه در دورانی بالید که نويسندگان انجيل در زندگي مسيح كن دوكاو
ميكردند) زندگينامهها وسيلهاي بودند براي بررسي حقايق فلسفي؛ سوژهها کسانی بودند
صاحب رذيلت يا فضيلت با داستانهای جنبی گزینشی يا حكاياتي تحريفشده براي نشان
ی اخالقي.
دادن نكتها 
ِ
در قرن سوم ميالدي ديوژن الئرتيوس از کتاب زندگي فيلسوفان خود بيشتر به منظور
ي در بافت تاريخي،
مستمسكي براي حكايات خيالپرورانه استفاده كرد تا شناخت جدي زندگ 
اجتماعي يا فلسفي .همینطور دایر＼المعارف بيزانسي قرن دهم ميالدي به نام سودا كه مؤلفان
آن در قیاس با ما به طيف وسيعتري از منابع دسترسي داشتند ،با استفاده از هر حکایتی که دم
دستشان بود ،غيرمحتملترين جزئيات را در صورتي كه داستاني خوب فراهم ميكرد پذيرا
میشدند .گاه (مانند زندگي سافو يا امپدوكلس) عناصر تخيلي بهنسبت عيان هستند ،اما گاهي

يكه ِش ِ
ليمان باستانشناس
ماسك تدفين طاليي متعلق به حدود سال  1500از ميسن .هنگام 
ماسك مشابهي را از زير خاك درآورد مدعي شد صورت زير ماسك تقریبًا بدون آسيب مانده است
و وسوسه شد تلگراف معروف خود را ارسال كند« :به چهرة آگاممنون خیره شدهام».
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كشف حقيقت دشوار به نظر میرسد (جایگاه واقعي آسپاسيا در آتنِ عصر پريكلس چه بود؟).
حتي اگر زندگينامهنويسان كهن براي الهامات خود دست به دامان موزها نميشدند ،خالقيتشان
كمتر از شاعران حماسهسرا نبود .به مسئوليت خو د این را ناديده ميگيريم.
تاریخنگار و آغاز تاریخنگاري

يونانيان باستان عاشق شاخ و برگ دادن به واقعياتي بودند كه به ياد داشتند .داستان جنگ تروا
شايد حاوي برخی حقايق باشد ،اما درگيريهاي بهنسبت جزئي (كه باستانشناسي آن را تأييد
كرده است) در حماسة محاصرة دهساله (كه تأیید نشده) جزئيات آن را به هم پيوند ميدهد
و خاطرات باقیمانده از ساختارهاي اجتماعي و امور مادي و افراد حقیقی ازمنة باستان را بيان
ميكند .ممكن است يك اسطورة خاص يا یک داستان تاريخي ب ه صورت روايات اغلب
متناقض و متعدد و همزمان در حوزههای جغرافیایی جدا از هم رواج پیدا کند .تا وقتی مردم
ي ایجاد نميكرد؛ اما وقتي پاي اطالعات مطمئن به ميان
ميخواستند سرگرم شون د این امر مشكل 
آمد و آنچه بايد تاريخ بناميم بسط و توسعه یافت ،نگرش تازهاي الزم شد.
يکی از نيازهایی كه الفباي يوناني برآورده كرد ثبت و انتشار اسناد بود ،از جمله نشر قوانين
ــ قوانين سولون اصالحگر سياسي (شخصيت مبهم اما واقعًا تاريخي اواخر قرن هفتم و اوایل
قرن ششم) كه روي تابلوهاي چوبي بزرگ نوشته و روي ستوني گردان نصب شده بود و در
پروتانيوم (تاالر شهر) آتن در معرض ديد عموم قرار داشت .سرانجام ،شايد در قرن پنجم ،این
مجموعه اسناد به آرشیوی کامل تبدیل شد .دامنة استفادة مورخان ا ز این اسناد مشخص نیست،
اما در قرن ششم با افزایش آگاهي علمي ،مورخان وقایعنگار (يا لوگوگرافوها) شروع به پژوهش
و نوشتن وقايعنامههایی به نثر كردند كه از نوشتن تبارنامهها تا رویدادهای ساالن ة شهرها را
در بر ميگرفت .بيشترشان چندان فرقی با اسناد خشك و خالي نداشتند ،اما موجب تحول در
مطالعة گذشته و ارتباط بشر با آن شد .متأسفانه امروزه فقط بخشهايي از آنها باقي مانده است.
مبتكرترین وقایعنگار هكاتایو ِ
س میلتوسی است كه حدود سال  550به دنیا آمد .او قصد
داشت روايات گوناگون اساطير و تاريخ جديد را براي به وجود آوردن چكيدهاي پژوهشگرانه
و منظم توجيه عقالني كند،از این رو در تبارشناسي خود اعالم كرد« :نظر ب ه اینكه فكر ميكنم
داستانهاي يونانيان هم بيشمار و هم احمقانه است چيزي مينويسم كه درستی آن را باور
دارم ».شاید سفر پژوهشي به مصر الهامبخش او در این کار بوده باشد ،جايي كه (به نوشتة
هرودوت) كاهنان طيوه شواهدي از دودة روحانيان داشتند كه  345نسل را شامل ميشد.
هكاتایوس قبل ا ز اين ديدار معتقد بود كه از خلقت نوع بشر فقط شانزده نسل ميگذرد .اما به
لطف مصريان دريافت كه کل تصور او (و يونانيان) از گذشته مستلزم تجديدنظر عمده است.
حتي در تبارشناس ِ
ي هكاتایوس خدايان نقش قاطعانهای ایفا ميكنند ،در حاليكه روایت
«آگاهانه علمي» مورخ معاصر او یعنی آكوسياليو ِ
س آرگوسي دربارة خلقت جهان اندكي فراتر
از نسخة منثور تئوگونی هزیود است ـ ـ هرچند آكوسياليوس ادعا میکرد که مطالع ة الواح برنزي
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كهن كه در امالك خود از زير خاك درآورده بود آن را بسيار دقيقتر ميكند .آكوسياليوس اولين
كسي نبود كه ارزش شواهد باستانشناختي را درك ميكرد .در قرن شش م از این رشتة تازه براي
مرتبط ساختن زمان حال و گذشته استفاده شد ،هرچند ك ه این استفاده همواره به داليل علمي
نبود .در سال  560پيشگويي شد که اسپارت نميتواند همسايهاش تگئا را شكست دهد مگر
زماني كه استخوانهاي اورستس پهلوان را كشف و از خاك به در آورد .خوشبختانه سياحی
اسپارتي كه از تگئا ديدن كرده بود خبر داشت که تابوتی قدیمی حاوي اسكلتي با بيش از سه
متر طول را بهتازگی از زير خاك درآورده و دوباره دفن کردهاند .بهيقين چنان نسبتهاي غریبی
فقط ميتوانست به اورستس تعلق داشته باشد .استخوانها دوباره بیرون آورده و برگردانده شد
و تگئا شكست خورد .امروز ما اورستس را متعلق به اسطوره ميدانيم ،اما برای آنکه چنین
يمتهم نکرده باشیم بايد به ياد آوريم كه در همين دورة جدیدْ ِشليمان
ساده اسپارتها را به خام 
مدعي شد به چهرة آگاممنون پدر اورستس در ميسن نگريسته است.
روند ارزيابي مجددْ تاريخ يونانيان را در جهات متفاوت و گاه مخالف سوق داد .در حالي
كه مرداني مانند هكاتایوس (و به تعبیریباستانشناسان اسپارتي در تگئا) سعي ميكردند ارزش
قرنها خالقيت را براي كشف حقايق رويدادهايی که در اصل به اساطیر تعلق داشتند كنار
بگذارند ،افراد دیگری که از نبود اسناد و مدارک سرخورده شده بودند سرخوشانه جزئیاتی را
در تاریخشان وارد کردند تا آ ن را شفافتر و کاملتر بسازند ،اما در آخر کاذبتر از آب درآمد.
با این همه ،از قرن ششم به بعد آنقدر شواهد باستانشناختي و كتيبه باقي مانده كه بتوانیم
زندگي پيسيستراتوس را كه سوژة اولين زندگينامة ما د ر این كتاب است بازسازي كنيم .در واقع
آنچه پيسيستراتوس را بهويژه در تاريخ يونان جذاب ميكند این است كه او خود بخشي از روند
ارزيابي دوبارة گذشته بود ،او آگاهانه و حتي كلبيمسلكانه آن را دستكاري كرد تا با خواستههاي
سياسي خود و شهرش آتن وفق دهد .اما وقتي به زندگي او ميپردازيمبايد به ياد داشته باشيم
كه از لحاظ ديدگاه ،او به دنياي هومر بسيار نزديكتر بود تا به دنیای ما .از نظر پيسيستراتوس،
همچنان كه از نظر آشیل (و اپيزلوس نابينا ،مغرور از رويارويي با نيمهخدايي كه او را شايستة
ِ
ِ
واقعي زندگي داشتن «آوازة جاودانه» بود
ضرورت
نام خود كرد ــ به معني «خواستني») ,هنوز
و اینكه دستاوردهاي او بخشي از یک سلسلة بزرگتر خواهد بود« :آوازة اعمال بشر».
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عصر جبّاران

پيسيستراتوس (؟ حدود  605ـ )528

جّبار آتن

پيسيستراتوس هنرپيشهاي چنان ماهر بود كه ,با تظاهر به فضایل بیگانه با خود ،بيش از آنهايي
كه بهواقع از آن فضايل برخوردار بودند حمايت كسب كرد.
پلوتارك ،زندگي سولون29 ،

سياست آتن در نيمة قرن ششم در دست مرداني از سه خاندان قدرتمند بود :خاندان باوتاد،
خاندان آلكمايونيد و خاندان پیسيستراتيد .خاندان پیسيستراتيد زمينداران ثروتمندي بودند كه
امالکشان در شرق آتيك از منطقة ساحلي امن شمال برائرون تا دشت ماراتون گسترده بود.
مكاني كه ماسههاي ساحلی با شيب ماليم شرايطي مطلوب براي تعقیب و گریز ،سواري و
مسابقات ارابهرانی فراهم ميكرد .این خانواده خود را سزاوا ر این امتيازها و ثروت ميدانست
ــ مدعي بود نسلش بيش از پنج قرن قبل نهتنها به كودروس ،آخرين پادشاه بزرگ آتن ،بلكه
به نستور ،پادشاه پيلوس و از شخصيتهاي اصلي داستانهاي جنگ تروا ،ميرسد .تاریخ (يا
ِ
تبليغاتي مسحوركنندهای داشت.
اسطوره) قدرت
اما تبليغات به شيوههاي مختلف كارگر ميشود .داستانهایی بازگو شد مبنی بر اینکه
هيپوكراتس ،يكی از اعضای خاندان پیسيستراتيد ،در بازيهاي اُلمپيك سال  608يا  604نشانهای
يكه او در حال قرباني كردن بود ديگها به جوش
از سوي خدايان دریافت کرده است .هنگام 
آمدند و سرريز شدند طوري كه آتش زيرشان خاموش شد ،نشانهاي که از نظر رقبا معنیاش
آن بود که هيپوكراتس هرگز صاحب پسر نخواهد شد ،و هيپوكراتس بهراحتی این موضوع را
نادیده گرفت .کمی بعد ا ز اين ماجرا همسرش پیسيستراتوس را به دنيا آورد.
اطالعات چندانی از سالهای اولیة زندگی پیسیستراتوس در دست نیست .او كه به
نحو خيرهكنندهاي خوشچهره بود عموزادة (و شايد محبوبِ) سولون قانونگذار محسوب
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میشد و اين سولون بود كه میل شدید پیسيستراتوس به قدرت را تشخيص داد .در دهة 560
پیسيستراتوس آتن را در جنگ با همسايهاش مگارا رهبري میكرد .در سال  ،561پس از آنکه به
سبب پيروزياش محبوبيت بسیار یافته بود ،پيشنهاد كرد جبّارِ (فرمانروای) شهر خود شود .براي
ق این امر با رهبران دو خاندان آتني ديگر یعنی باوتاد از خاندان لوكورگوس و آلكمايونيد
تحق 
از خاندان مگاكلس مستقیمًا درگير شد .نحوة غلبه او بر مخالفتهاي آنها اطالعات مهمی در
اختیار ما قرار میدهد.
پیسيستراتوس كه بهعمد هم خویشتن را مجروح كرده بود و هم قاطرهايش را ،اراب ة خونآلودش
را به مركز آتن راند و آنجا نفسزنان (بهدروغ) خبر داد كه بهزحمت از چنگ دشمنان سياسي
خود كه در پي قتل وی برآمده بودند گريخته است .سولون پیسيستراتوس را به رياكاري متهم
كرد ،اما آتنيها خشمگين بودند .آنها برايش محافظ گماردند و او را در مقام فرمانرواي خود تا
آكروپوليس كه قرنها كرسي قدرت بود همراهي كردند .پیسيستراتوس به هدف خود رسيده بود،
با این همه به نظر ميرسيد از تحميل ارادة خود به قهر بيزار يا ناتوان است .حتي دموكراتهاي
ثابتقدم هم تأييد میكردند كه حكومت او عادالنه ،قانوني و خوب بوده است.اين امر دشمنانش

اشراف و جبّاران

تا پايان قرن ششم ادارة تمام دولتشهرهاي يونان در دست خاندانهاي قدرتمند بود .در «عصر
پهلواني» هومر و هزيود قدرت در دست پادشاهان (باسيلها) بود ،بعدها این سالطين مستبد
به جبّار [یا تورانوس] معروف شدند .ماهيت حكمراني آنها تا حد زيادي وابسته به شخصيت
باسيلئوس يا جبّار بود ،اما احتماالً مستلزم همكاري با نوعي شوراي قانونگذاري متشكل
از سالخوردگان نیز بود .امروزه «جبّار» معناي تحقيرآميزي دارد ،اما بسياري از باسيلئوسها
و جبّاران نسبتًا نيكوكار و منصف بودند .تقريبًا در آغاز تولد خدایان هزيود ،كه بيشتر براي
مخاطبانی از طبقة اشراف نوشته شده است ،ميخوانيم كه يك باسيلئوس خوب چگونه
حكومت ميكند« :مردم همه جذب او ميشوند .داوريهاي او همه صادقانه و قانونمدارانه
است .با استداللي قانعكننده و سخنان آرام و واژگان گوارا ،تلخترين نزاعها را پايان ميدهد».
مشكل وقتي به وجود ميآمد كه خاندانهاي اشرافي مخالف ،نهچندان بهندرت ،سعي ميكردند
قدرت برتر را به چنگ آورند .آنهايي كه حامیان بیشتری داشتند موفقتر بودند .به هر حال در
تالششان براي جلب نظر مردم ،قدرت خود را تا حد امکان به يك مجمع عوام كه روزبهروز
قويتر ميشد واگذاركردند كه به سهم خود در تولد دموكراسي نقش داشت.
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را تحت تأثير قرار نداد .در نمايشی نادر از همبستگي ،لوكورگوس و مگاكلس عداوتهایشان را
کنار گذاشتند و نيروهاي خود را یکی کردند .در سال  556آنها پیسيستراتوس را از قدرت ساقط
كردند و او را از آتن راندند .اما ائتالفِ همواره متزلزل آنها از هم پاشيد و سال بعد مگاكلس
مخفيانه با پیسيستراتوس براي تأمين امنيت وي در بازگشت به وطن به مذاكره پرداخت.
مگاكلس به منظور متحد ساختن دو خاندان به پیسیستراتوس پیشنهاد کرد با دخترش ازدواج
کند .پیسيستراتوس پذيرفت ،همسرش را طالق داد و به كمك فوآ ،زني بلندقامت و بسيار زيبا
از کنیزان خود ،نقشة بازگشت خويش را طرح كرد .اگر تالش اولش براي به قدرت رسيدن
نمايشي بود ،دومين تقالی او قطعاً مبالغهآميز محسوب ميشد .وقتي پیسيستراتوس سوار بر ارابه
وارد آتن شد ،عوامل او كه در سراسر شهر پراكنده بودند هيجانزده مدعي شدند آتنه خود او
را تا خان ه همراهي كرده است .در واقعاين فوآ بود که سرتاپا زرهپوش و مشعشع از اقتدار الهي
ي این الهه .حال چه آتنيها این خدعه را باور كردند يا
كنار او اسب ميراند ،مدلي تمامعيار برا 
(مانند مورخان بعدي) آن را امري ياوه پنداشتند نتيجه يكسان بود .پیسيستراتوس براي بار دوم
جبّار آتن شد.
او هنوز موقعیت استواري نداشت .خیلی زود مگاكلس
افتراهايي پراكند مبني بر اینكه پیسيستراتوس همسر
تازهاش را به اعمال جنسي نامتعارف وامیدارد .هنگامي
كه شايعات شعفانگيز به تهديدهاي زشت تبديل
شد ،پیسيستراتوس بار ديگر از شهر گريخت .اما عهد
كرد بازگردد .او هرچند در تبعید به سر میبرد ،شایستة
احترام و مرعوبکننده بود و به كمك هواخواهان قديمي
قدرتش را تحكيم كرد .تبس ،آرگوس و جزيرة ناكسوس
سرباز و پول در اختيارش گذاشتند و پیسيستراتوس در
سال  546همراه پسرانش هيپياس و هيپارخوس در
رأس سپاهی بزرگ به آتيك بازگشت .آنها در
ماراتون پياده و خیلی زود از راه امالك قديمي
پیسيستراتوس راهي آتن شدند .مگاكلس و مردانش
كه به طرز غريبي غافلگير شده بودند با تكبر براي
مواجهه با آنها بيرون آمدند و با سرخوشی تهديدي
يشهر پیسيستراتوس ،باشکوه روي صفحهاي
آتنه ،الهة حام 
فلزي ،حدود سال  .530پیسيستراتوس لباس الهه را بر تن
دختري كرد كه هنگام بازگشت از تبعيد به آتن او را همراهي
ميكرد.
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را كه با آن مواجه بودند دستكم گرفتند .وقتي مگاكلس نزديك مكانی مقدس زير سايبان
به خواب نيمروزي فرو رفته بود ،پیسيستراتوس فرمان حمله داد .سربازان مگاكلس تارومار
شدند .پیسيستراتوس هجده سال تمام ،تا هنگام مرگ در بستر به سال  ،528در مقام جبّار
بيچون و چرای آتن بر شهر حكومت كرد .نسلهاي بعد از دوران او به عنوان عصر طاليي ياد
ميكردند.
پیسيستراتوس در سایة شيوههاي تسلیبخش ،كارهای عامالمنفعه و توجه به تودة مردم
(دموس به يوناني) در مقام فردي مهربان ،شفيق و بخشنده و بيشتر مانند شهروندی ساده
تا فردی جبّار تکریم ميشد .در پوليسی (دولتشهر) كه تازه جدا شده بود برحسب تجربه
بهوضوح مزيت حكمراني با رضايت عموم را آموخته بود .ا ز این رو مردم را با وضع قانون،
يو رشوه دادن به خود جلب ميكرد .او كه اهميت تأمين ذخيرة غذايي آتن را
كارهاي عموم 
درك كرده بود موافقت كرد تا يكي از اعضاي خاندان رقيب ،ميلتيادس مهين ،در ازاي نظارت
بر محافظت دريايي ارسال غله از درياي سياه ،جبّارِ مهاجرنشين جديدی در خرسونس شود.
همزمان پسر خودش هِگِسيستراتوس را در سمت مقابل تنگة داردانل به مقام جبّار سيگيوم
گمارد تا هم مسيرهاي دريايي و هم ميلتيادس را تحت نظر داشته باشد.
پیسيستراتوس اقتصاد كشاورزي آتيك را با دادن وامهاي
ِ
قضايي سيار براي اطمينان
سخاوتمندانه و گماردن هيئت
حاصل کردن از حقوق یکسان کشاورزان با آتنيهاي
شهرنشين تقويت كرد .در این اثنا براي بهبود زندگي
شهري و ایجاد شغل برنامهای بلندپروازانه را آغاز
كرد :آبراهي براي تأمين آب آگوراي خاكآلود ،يك
پروپوالئا (دروازه) براي آكروپوليس و معبد زئوس
اُلمپي در نزديكي آتن كنار رودخانة ایلیسوس.
انگیزة او فقط رفاه و آسايش ديگران نبود ــ
مولد نگه داشتن ساكنان شهر و مشغول بودن
كشاورزان در مزارع خود موجب ميشد مجالي
ي ایجاد مشكل نداشته باشند ،د ر عین حال
برا 
 10درصد مالياتي كه به عوايد آنها بسته بود بر
ثروت خود پیسيستراتوس ميافزود .با این همه،
این گلدان ،كه در اصل جای نگهداری روغن زيتون
است و امضاي نقاشي به نام نيكياس را روی خود
دارد ،در يكي از اولين مسابقات پاناتنايك ،كه در سال
 556بنیان گذاشته شد ،به برندة مسابقة دو اهدا گرديد.

