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مقدمه

تاريخ و هويت 
در دنیاي يونان باستان



آنچه اكنون »دنیاي یونان باستان« مي نامیم سه قاره و نسل هاي بسیاري را در بر مي گرفت. در 
بیشتر  تا هند در شرق گسترده بود و  امروزی در غرب  اسپانیاي  از  وسیع ترین گسترة خود 
كشورهاي میان  این دو بخشی از آن به حساب می آمد. حتي بعد از ظهور روم هیچ شخص یا 
شهري بر تمام  این سرزمین ها حاكمیت نداشت هر چند تالش هایی در این زمینه صورت گرفت. 
آنچه به  این دنیاي یوناني پراکنده و نامتجانس هویتي ویژه مي بخشید زبان مشترك بود كه به 

واسطة آن مردم مي توانستند باورها و ارزش هاي مشترك خود را بیان كنند.
بسیاري از  این ارزش ها در دو اثر ادبي كهن جاي داده شده است، ایلیاد و اودیسه، منظومه هایي 
حماسي كه یونان متحد را در مقابله با دشمن مشترك چنان تصویر مي كرد كه در واقعیت نبود. با  
این همه، در  این دو منظومه وقتي پهلوانان خود بین براي »همیشه بهترین بودن« رقابت مي كنند،  
تنش ها خبر از گسیختن اتحاد یوناني مي دهد. هر چند سناریوي  این دو منظومه تا  حد زیادي 
تخیلي است، توصیف شخصیت ها در آن ها واقعیت را منعكس مي کند: تاریخ یونان باستان تحت 
سیطرة شخصیت هاي قدرتمند قرار داشت، بعضي ها برای خود یا شكوه شهرشان جد و جهد 
مي كردند، تعدادي مرزهاي دانش و فهم جهان را گسترش مي دادند، عده اي اندیشه هایي را ثبت 

مي كردند كه )به گفتة توسیدید ]توکودیدس[1 مورخ( »در پي مالكیت ابدیت بود«.
در  باشد.  آن ها  وسیع تر   جامعة   و  تاریخ  بازگوكنندة  مي تواند  یوناني ها  شخصی  زندگي 
بازة زماني  از  این دست را بررسي خواهیم كرد كه دربرگیرندة  پنجاه زندگي نامه   این كتاب 
ششصدساله است، درست پس از آن امپراتوري روم الفباي یوناني را براي اول بار به منظور 
جذب دنیاي یوناني اخذ كرد. زندگي نامة  افراد انتخاب شده نه تنها تنوع تجربة یونانیان را نشان 
می دهد بلكه از جمله اثرگذارترین آن ها در تاریخ كهن غرب به شمار مي روند. فرمانروایان و 
حاكماني مانند پریكلس و اسكندر مقدونی، فیلسوفاني مانند امپدوكلس و افالطون، نویسندگاني 

1. مترجم 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 رایج تر به کار رفته است. همچنین پرانتزها از مؤلف کتاب و قالب ها 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 نظیر آپلس و دانشمنداني مانند ارشمیدس سبك و 
سیاقي به وجود آوردند كه نسل هاي بعد دنیا را از آن منظر نظاره كردند و بناي جوامعي را نهادند 

كه بسیاري از ما در آن زندگي مي كنیم.
آن ها همگي محصول دوران خود بودند. دنیاي ارشمیدس براي فیثاغورس تقریبًا همان قدر غریب 
بود كه براي ما؛ چاره اندیشي هاي سیاسي كلئیستنس براي بطلمیوس اول كار ساز نبود؛ و در  حالي 
كه لئونیداس حیات یونان را در معرض تهدید ایران مي دید، فیلوپویمن  همان تهدید را از سوي 
روم احساس مي كرد. صرفًا با توجه به زندگي  این افراد در بافت دوران و جامعة خود آنان است که 
می توان آن ها را كاماًل درك كرد یا از تأثیري كه بر دنیا داشتند آگاه شد. از  این رو كتاب حاضر به جاي 
آن كه صرفًا مجموعه اي از پنجاه زندگي نامة مستقل باشد، در صدد است نشان دهد كه چگونه حیات 
آن ها در تار و پود تاریخ یونان بافته شده است و از این رو منظر تازه اي از تاریخ یونان ارائه مي كند.

بیشتر آنچه در منابع كهن آمده براي جبران بی خبری یا شرح و تفصیل به منظور تأثیر گذاري 
بوده و جعلي است، مانند خودكشي سافو از سر فراق، روایات گونا گون و غیر طبیعي از مرگ 
این همه، چنین  با   بغرنج ریاضي.  ارشمیدس در حال حل معماي  اتفاقي  قتل  یا  امپدوكلس 
جعلیاتي بي ارزش نیستند. دروغ هاي فاحش را مي توان تشخیص داد: نویسندگان یوناني انتظار 
داشتند خوانندگان یوناني )حداقل بعضي هاشان( این دروغ ها را باور كنند وگرنه هیچ وقت آن ها 
را نمي نوشتند. اغلب چنین اسطوره سازي هایي نشان دهندة حقایق پنهان و بزرگ تر و پرتوفكني 
بر زوایاي فراموش شدة تجربة یونان باستان است. از  این رو، با   وجود ناموثق بودن آن ها،  این 
كتاب بدون دغدغه حكایات و داستان هاي معترضه  اي را بازگو می کند كه منشأ آن مشكوك 

است. از این گذشته، بیشتر آن ها بسیار سرگرم كننده اند.
تا  حدي جاي سؤال دارد. مصنوعات  ادبي كهن  در واقع موثق بودن تقریبًا تمامي   منابع 
باستان شناختي را مي توان تاریخ گذاري كرد، مطابقت داد و به لحاظ علمي   تحلیل كرد تا شواهد 
كمابیش عیني به دست  آید )ولو تفاسیر ما بدان رنگ و لعاب مي دهد(، اما منابع مكتوب في نفسه 
ذهني اند، در عین حال بقای آن ها گاه مي تواند مشكل قضاوت دربارة اهمیت واقعي آن ها را 
مضاعف سازد.  این كه تاریخ هاي هرودوت و توسیدید )مانند  ایلیاد و اودیسه( را نسل هاي بعدي 
مغتنم شمردند و دیدگاهشان دربارة گذشته تحت تأثیر آن قرار گرفت، صحت آن ها را تضمین 
نمي كند. در حال حاضر از بسیاري از آثار فقط قطعاتي باقي مانده و همین امر تشخیص اعتبار 
آن ها را دشوار مي سازد.  این ها اغلب به صورت نقل قول در آثار مورخان و مفسران بعدي دیده 
مي شوند، از این رو داوري دربارة آن ها )و صحت گفته هایشان(  باید با تأمل صورت گیرد. 
حتي شواهد متكي به نوشته ها را نمي توان با اتكا به ارزش ظاهري مورد توجه قرار داد. »شاخ 
و برگ دادن به مسائل« پدیده ای امروزی نیست: بناي یادبود شاید ابزاري براي تبلیغ باشد، اما 
نامه هاي خصوصي )اصالت نامه هاي محفوظ مانده در شن و ماسه هاي مصر یا اسنادي كه به دقت 
نگهداري و بعد منتقل شده اند در نهایت مورد تردید است، مانند نامه هاي افالطون( فقط روایاتی 

از حقایق شخصي را عرضه مي كنند كه مؤلف مي خواسته است.



كماندار یوناني و هوپلیت )با شهامت، هرچند به طرز عجیبي برهنه( در برابر سوار پارسی شلوارپوش 
)كه یونانیان نشانة بربریت مي دانستند(، روي كوزه اي متعلق به اواخر قرن پنجم.
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در عین حال همواره باید به یاد داشت كه ادبیات یوناني در اصل بازگوكنندة فقط نیمي   از 
داستان است ــ بخش عمدة  آن را مردان نوشته اند. برای همین، و در مجموع به  سبب ماهیت 
مرد محور جامعة یوناني، تاریخ نگاري و زندگي نامه نویسي یونان باستان تا حد زیادي روي زندگي 
مردان متمركز است. گلچین ما از زندگي نامه ها، با توجه به منابع ادبي، جز انعكاس  این امر كار 
دیگري نمي تواند بكند. در واقع شواهد ما دربارة دو زن برجسته )سافو و آسپاسیا، هرچند زندگي 
زنان بسیار دیگري در  این تاریخ تنیده شده است( چنان سوگیرانه است كه، با زدودن هرگونه 
دروغ و افترا از آن، آنچه باقي مي ماند شبیه قالب شكستة پیكرتراش بعد از درآوردن مجسمة 

موزاییك متعلق به قرن دوم یا سوم میالدي از رم با تصویر اورستس و  ایفیگنیا، فرزندان آگاممنون افسانه ای، 
نشان دهندة نفوذ گستردة اساطیر یوناني.
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برنزي درون آن است. مي توانیم طرح اصلي پیكره را شناسایي كنیم، اما شكل كامل و سه ُبعدي از 
چنگ ما مي گریزد. در مجموع  این امر در مورد همة زندگي نامه هاي كتاب صدق مي كند. 

باستان،  یونان  تنوع گستردة فرهنگ  تاریخ و روشن ساختن  بررسي و تشریح  منظور  به 
زندگي نامه هاي این كتاب تقریبًا بر حسب توالي نسلي مرتب شده است. هر فصل با »خالصه«ای 
از زندگي نامه شروع مي شود كه شامل پیشینة تاریخي الزم براي آگاهي از دیگر زندگي نامه هاي 
»جنبي« است.  این خالصه ها، در مجموع، طرح كلي تاریخ یونان را از حدود سال 700 تا 100 
در اختیار خواننده قرار مي دهند )تمام تاریخ ها قبل از میالد است مگر آن كه توضیح داده شود( و 
زندگي نامه هاي دیگر به شرح جزئیات كمك مي كنند. از سوي دیگر، زندگي نامه ها را مي توان به 
صورت تكي و بدون هیچ نظم خاصي خواند. بعضي رویدادها به  نحوي اجتناب ناپذیر در چند 
زندگي نامه تكرار مي شوند )مثاًل جنگ هاي ماراتون یا  ایپسوس( كه بیشتر به منظور نشان دادن 
اهمیت رویداد در زندگي نامة مزبور است، اما سعي شده در صورت امكان از تكرار خودداري 

شود. 
با تمركز روي  »زندگي نامه هاي مهم« معلوم مي شود بسیاري از آن ها تا چه حد با هم مرتبط 
بوده اند. به پولوكراتس نگاه كنید، فرمانرواي قرن ششمي   جزیرة ساموس در شرق اژه كه معبد 
بزرگي براي ِهرا ساخت. دموكدس پزشك پولوكراتس )بازیگري جزء در روایت گستردة ما( که 
با دختر میلو، مشت زن ُالمپیك اهل كروتن در جنوب  ایتالیا، ازدواج كرد؛ پولوكراتس، به واسطة 
دوستش آناكرئوِن شاعر، با کسانتیپوس ارتباط داشت، پدر پریكلس دولتمرد آتني كه سرپرست 
آلكیبیادس بود و لوساندر اسپارتی ناوگان او را شكست داد كه )در آغاز قرن چهارم( همچون 
خدا در ساموس پرستیده مي شد، جایي كه فستیوال ِهرا )كه در معبد مقدس پولوكراتس جشن 
گرفته مي شد( نام جدید لوساندریا گرفته بود. بخواهیم یا نخواهیم، دنیاي كهن را نخبگان آن 

شكل دادند و بیشتر آن ها مانند رشته اي به هم پیوسته در سراسر كتاب ظاهر مي شوند. 
با دوره هایي كه زندگي نامه ها پوشش نمي دهند  پنجاه زندگي نامه را فصول كوتاه مرتبط 
به دو مضمون مهم مي پردازند كه در  این كتاب  این زندگی نامه ها همچنین  تكمیل مي  كنند. 
محوري است: پدید آمدن تاریخ نگاري و زندگي نامه نویسي. یونانیان كهن در هر دو پیشگام 
بودند، و اگر بگوییم آگاهي در حال توسعه از هر كدام به طریقي كمك كرد تا بسیاري از یونانیان 

زندگي خود را پیش برند و تاریخشان را شكل بدهند، چندان اغراق نخواهد بود.
البته سوژه هاي  این كتاب در خأل زندگي نمي كردند. در كنار آن ها بي شمار افراد ناشناس 
دیگري بودند كه در خیابان ها و بازارهاي بیزانتیوم ]بیزانس[ تا سیراكوز و اسكندریه در صفوف 
هوپلیت هاي ]سربازان پیادة یونان باستان[ سنگین اسلحه مي جنگیدند، صاحب فرزند مي شدند، 
یا در  براي تاج هاي گل گل پرورش مي دادند  باراندازها چانه مي زدند، ماهی می گرفتند،  در 
معدن ها، كارخانجات و مزارع كار مي كردند تا كمكي باشند به شكل دهي دنیاي یونان باستان. 
اگر هم نتوانیم زندگي یك یك آن ها را دنبال كنیم، آنان را به دست فراموشي نسپرده ایم، زیرا 

بدون آن ها هیچ یك از  این چیزها امكان پذیر نبود. 



1

خدايان و پهلوانان



»الهه، می خواند...«: این پیکرة  مرمرین از نوازندة 
به حدود سال 2700  متعلق  از کوکالدس   چنگ 
است، دو هزاره پیش از آن که حماسه های هومری 

برای اولین بار سروده شود.



اپیزلوس، سرباز هوپلیت، غرق در خون از هجوم سپرها و  در جنگ ماراتون به سال 490، 
نیزه ها، به چشم خود نظاره گر معجزه ای  بود. هیئتي بلندباال با ریش دراز و جوشن گران دید كه 
داشت نزدیك مي شد و در شرف حمله بود. در آخرین لحظه تیغ شمشیر دشمن منحرف شد و 
اپیزلوس جان سالم به در برد. اما در نتیجة  این حمله كاماًل نابینا شد. زیرا غولي كه او دید یك 

نیمه خدا بود )یا بعدها چنین ادعا كرد( و كسي نمي تواند بدون مجازات  ایزدان را بنگرد. 
این نگاه اجمالي به یك زندگي فراموش شده را هرودوت ثبت كرده، كه گزارش هاي او از 
جنگ هاي یونان و ایران را مي توان جزو اولین آثار تاریخ نگاري غرب دانست. هرودوت كه 
اواسط قرن پنجم دست به كتابت زد در اصل اهل  هالیكارناسوس در ساحل غربي آسیاي صغیر 
)تركیة امروزي( بود، او بسیار سفر مي كرد و با همه، از كاهنان مصري و سیاحان  ایونیایي گرفته 
تا كهنه سربازان آتني مانند اپیزلوس، به گفتگو مي پرداخت، او در کتاب تاریخی که نگاشت 
)تاریخ هرودوت( به علل و نتایج حمالت ایران به سرزمین اصلي یونان در سال های 490 و 

479/480 پرداخت.
نحوة  نگرش هرودوت به دنیا كاماًل ریشه در نظام اعتقادي دوران او داشت. او نیز مانند 
اپیزلوس به شفاعت  ایزدان باور داشت. فقط در پایان قرن پنجم بود كه توسیدید آتني در گزارش 
مستدل خود از جنگ پلوپونزي تاریخي نوشت كه سعي داشت از گذشته و حال توجیهي معقول 
و عاري از ماوراء الطبیعه به دست دهد، تاریخي كه صرفًا در سطح بشري بود. توسیدید از ماهیت 
انقالبي اثر خود آگاه بود؛ همان طور كه توضیح داده است، »بیشتر مردم روایت ها را همان طور 
كه مي شنوند مي پذیرند، از جمله روایاتي كه دربارة كشور شان است، بي آن كه ارزیابي نقادانه ای 

داشته باشند«.
هرچند روایات اولیة جوامع پیشانوشتار یونان در دو قرن قبل از تولد اپیزلوس بررسي نشده، 
پیوندهاي نادري دارد با آنچه ما )نه آن ها( تاریخ مي نامیم. جز هنگامي   كه گذشته در تضاد با 
حال قرار مي گیرد )در مواردي مانند ارث بري یا مالكیت( دلیل چندانی وجود ندارد كه مردم 
به ارزیابي انتقادي بپردازند یا زیاده از حد نگران صحت داستان هایي باشند كه از نسل هاي 
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پیشین به آن ها رسیده است، به ویژه زماني كه شاخ و برگ دادن یا تخیل بتواند روایتي شفاهي 
را سرگرم كننده تر كند. با  این همه، فقدان تحقیق مانع روایت یونانیان از گذشتة  خود نشد كه 
به  نحوي شگفت انگیز در گذشته ها ریشه داشت، آن ها بر این اساس هویت فرهنگي خود را 

ساختند.
امروز عمومًا بیشتر اطالع مردم از تاریخچة خانوادگي خود حداكثر دربرگیرندة سه )یا چهار( 
نسل است كه بر پایة شنیده ها از اجدادشان قرار دارد، دانسته هایي كه با گذشت زمان مبهم تر 
شده است. از نظر یونانیان باستان، قصه گویي شفاهي به معني ادامة این خاطرات مبهم تا قرون 
متمادي بود. از  این رو در زمان تولد اپیزلوس در نیمة دوم قرن ششم، مردم با داستان هایي آشنایي 
داشتند كه از شش قرن قبل در جامعه جا افتاده بود، گواهي بر آنچه در حال حاضر مي توان با 
باستان شناسي كشف كرد. قدیمي ترین داستان ها از  این دست كه شخصیت هاي معروفي مانند 
هراکلس ]یا هركول[، تسئوس و یاسون در آن ها حضور دارند احتمااًل حدود قرن سیزدهم رخ 
داده باشد، هنگام جنگ تروا كه هم هرودوت و هم توسیدید آن را امري تاریخي مي دانستند، 
و به صورت روایي تاریخ آن به اوایل قرن دوازدهم باز  مي گردد. اراُتستن، دانشمند قرن سومي،  

 تاریخ غارت تروا را سال 1184 مي دانست. 
چنان كه از این اشعار برمي آید، جوامع اشرافي یونان به سركردگي آگاممنون پادشاه میسن 
براي بازگرداندن هلِن بلهوس كه زادگاهش در اسپارت را به وسوسة زندگي با پاریس شاهزادة 
تروایي رها كرده بود متحد شدند. امروز مي دانیم كه بخش عمده اي از  این داستان به اساطیر 
تعلق دارد، اما اواخر دهة 1870 م،  هاینریش ِشلیمان، باستان شناس آلماني، براي اثبات صحت  
این افسانه و باور خود مبني بر وجود شخصیت هاي  این اسطوره در پي حفاري تروا و میسن 
برآمد. جالب آن كه شلیمان جواهرات یافت شده در تروا را به هلن نسبت  داد و با یافتن غنایمي 
كه حاصل حفاري مدفنی در میسن بود به پادشاه یونان تلگراف زد كه: »اینك به چهرة آگاممنون 

خیره شده ام.«
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدي، با حفاري هاي دیگر در محوطه هاي مربوط 
ـ 1100( الواحي گلي كشف شد كه حاوي اسنادي به زبان  به دوران برنز متأخر )حدود 1600 
الواح كه رمز آن تا دهة 1950 م گشوده نشد وجود جامعه اي به شدت  پیشایوناني بود.  این 
سازمان یافته را آشكار كرد كه تمام فكر و ذكر آن حفظ اسناد و وحشت از حمالت »اقوام 
دریایي« بود. شواهد مادي حکایت از اضمحالل ناگهاني تمدن میسنی در قرن دوازدهم دارد، 
زماني كه كاخ هاي بسیاری میان شعله هاي آتش نابود شد. هویت اقوام دریایي و  این كه آیا آن ها 
مسئول این اتفاقات بوده اند یا خیر هنوز معلوم نیست. هرچند یونانیان باستان از حملة قوم 
دوریان  نوشتند )هجوم جنگجویان مهاجر، نیاكان اسپارت ها و خویشان آن ها(، باستان شناسي 
نتوانسته هیچ شاهدي مبني بر ورود فرهنگ هاي جدید به سرزمین اصلي یونان ارائه كند. جوامع 
اشرافي و تا حد زیادي كشاورز به تدریج جایگزین اجتماع فروپاشیدة  به اصطالح دوران تاریك 

شد كه در قرن ششم هنوز سلطة خود را حفظ كرده بودند.
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با اضمحالل یونان میسنی، نوشتار و سنت حفظ اسناد ناپدید شد، اما، در میانة قرن هشتم، 
الفبایي بر اساس الفباي فنیقي اتخاذ شد که تأثیرش بنیادي بود. حال نوشتار نه تنها به منظور ثبت 
و ضبط اسناد، بلكه براي حفظ و تصحیح شعر شفاهي هم، كه خاطرات واالي گذشتة یونان را 
تقدیس مي كرد، به کار می رفت. خیلی زود ادبیات به پر كردن فضاهایي كمك كرد كه از نیاكان 
فراموش شده بر جاي مانده بود و هویت یوناني را شكل داد، چنان كه اولین منظومة حماسي ــ 

منسوب به هومر و هزیود ]یا هسیود[ ــ گواه آن است.

هزيود و هومر: تولد  خدايان و عصر بشر
یونانیان مانند بیشتر مردمان در پي فهم حال از طریق گذشته بودند. قدیمی ترین نظریة عامیانه 
دربارة خاستگاه هاي آن ها را مي توان در تئوگوني )تولد خدایان(1 دید، »حماسة اخالقی« متعلق 
به اواخر قرن هشتم در بیش از هزار بیت که به هزیود منسوب است. جز آنچه در خود متن 
آمده است چیزي از مؤلف نمي دانیم، اما در کتاب كارها و روزها، كه توضیحي است از شعایر 
مدنیت به واسطة كشاورزي، نام خود را آورده است و نقش یك كشاورز روستایي اهل بوئوتیا 
را دارد. همان طور كه خواهیم دید »زندگي نامه نویسان« باستان آنچه را در خود اثر می آمد بدون 
بررسي بیشتر مي پذیرفتند و تكرار مي كردند و به لطف آن هاست كه پیشینة  فرودست هزیود به 
صورت عمومي   پذیرفته شده است. در واقع هزیود احتمااًل نویسندة   فرهیخته اي بوده كه از سبك 
»شعر حكیمانه« مرسوم در خاور نزدیك پیروي مي كرده، او شكلي از ادبیات را به وجود آورد 
كه رامشگران دوره گرد به منظور تعلیم و تربیت، اطالع رساني و سرگرميِ   نخبگان اشراف زاده 

شعر را با صدای موزون می خواندند.
تئوگونی، بعد از توصیف خلقت دنیا از خائوس، به زاده شدن و زایش خدایان مي پردازد، 
و اسطورة پیش از تاریخ را مانند چرخه اي از چالش ها ارائه مي كند، به صورت پسراني كه 
بعد كرونوس و )سرانجام( زئوس  اورانوس،  اول  از پي پدران مي آیند و  در شهوت قدرت 
تاج و تخت اُلمپ را به چنگ مي آورند. تئوگوني زماني را توصیف مي كند كه جانوران عجیب و 
غریب روي زمین ساكن بودند، زماني كه غول هاي بربر سعي می كردند نظم متمدنانة خدایان را 
سرنگون سازند. كارها و روزها نیز كه به ظاهر ریشه در ادبیات دارد دنیایي مخاطره آمیز را تصویر 
مي كند، جایي كه خدایان و ارواح سر هر پیچ كمین كرده اند و رها كردن مالقه اي در كاسه از 
روي سهو یا زدن به آب رودخانه با دست هاي نشسته مي تواند تنبیه الهي را در پی داشته باشد.
در دوران پیش از رواج علم )بدون داشتن واژگان مناسب یا واقع نگري آگاهانة الزم براي 
بیان اندیشة انتزاعي( داستان هایي از این دست راه هایي براي فهم دنیا در اختیار مي گذاشت، اما  
این كه تا چه حد جدي گرفته مي شدند جاي بحث دارد. تئوگوني با  این هشدار آغاز مي شود كه 
هرچه را مؤلف نوشته باور نكنید، هزیود مدعي است هنگام چراي گله هایش در كوه هلیكون 

ـ م. 1. یا تبارنامة خدایان. ـ



سنگ یادبود مرمر متعلق به اواخر سدة سوم یا دوم، احتمااًل از اسكندریه، كه »تجلیل هومر« را نشان می دهد: 
پرستشگران به شاعر که مقام الوهي دارد و در ردیف پایین سمت چپ نشسته نزدیك مي شوند؛ باال زئوس 

در محاصرة موزها )الهگان هنر(، آذرخش در دست, به حالت لمیده دیده مي شود.
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با موزها ]الهگان هنر[ دیدار كرده و آن ها در وجود او »آوایي مقدس كه با آن گذشته و  آینده را 
تقدیس كند« دمیده اند و به او گفته اند »علم الزم براي سر هم كردن دروغ هاي متقاعدكننده  و، در 
صورت تمایل، بیان حقیقت« را دارند. خوانندگان  باید با در نظر گرفتن جوانب احتیاط ناباوري 

را موقتًا كنار بگذارند.
كارها و روزها تاریخ »ادوار« متوالي است، روندي نزولي از عصر طالیي بدون بیماري ، 
نیاز به كشاورزي محصول مي داد، عصر پرستیز نقره ، عصر بي رحم  هنگامي   كه زمین بدون 
برنز، عصر پهلواني، و عصر آهن، زماني كه »انسان هنگام روز مدام كار مي كند و مي گرید و 
شب هنگام امیدهایش به یأس بدل مي شود و جان مي دهد«. هرچند عصر پهلواني براي هزیود 
عصري دور محسوب مي شد، براي بسیاري از نویسندگان داستان هایي كه ما اسطوره مي دانیم، 
مانند داستان هاي جنگ تروا، تاریخي واقعي به حساب مي آمد، تاریخي كه انعكاس آن را هنوز 
مي شد در قرن پنجم و پس از آن حس كرد. از  این امر حتي در بخش كوچكي از دو منظومة 

حماسي  ایلیاد و اودیسه، كه به گمان یونانیان اثر هومر بود، تقدیر شده است.
ادبي دیگري آنچه را یوناني بود نشان مي داد.  این  اثر  از هر  حماسه هاي هرودوت بیش 
حماسه ها كه در اصل شفاهي بود بعد از ابداع الفبا و مهاجرت های گستردة یونانیان مكتوب شد، 
هنگامي   كه شهرهاي متعدد یوناني مهاجرنشین ها و  پایگاه هاي تجاري خود را در بیزانتیوم كنار 
دریاي سیاه )حدود 657(، نوكراتیس در مصر )اواخر قرن هفتم(، كورنه در لیبي )حدود 630( و 
ماسالیا )مارسي( در فرانسه )حدود 600( تأسیس كردند. در  حالي كه دنیاي واقعي تكه تكه شده 
بود  این حماسه ها تصویر زماني را در خیال حفظ مي كرد كه یونانیان كوتاه زماني براي عملي 

خطیر متحد بودند.
دنیاي هومر، مانند اشعار هزیود، مسكن بشر و خدایان بود و جنگ تروا همزمان در قلمرِو 
نوع بشر و  خدایان جریان مي یافت؛ گاه  این دو همپوشاني داشتند به  نحوي كه خدایان خرابكاري 
فانیان مي آمدند. هر دو حماسه توجه عمیقي به زندگي شخصیت هاي  یا به یاري  مي کردند 
محوري خود نشان مي دهند و همین نشان می دهد كه یونانیان آن زمان دربارة جایگاه خود در 
جامعه و تاریخ چه دیدگاهي داشتند و فکر مي كردند چگونه ممکن است از داستان ها )از جمله 

داستان خود آن ها( بهره برداري شود.

هومر و منشأ زندگي نامه نويسی
سطر آغازگر  ایلیاد )»اي الهة شعر، خشم آشیل ]یا آخیلس[ فرزند پلئوس را بسراي«( مانند 
تئوگوني هزیود اعالم مي كند كه  این نوشتار نتیجة الهام است نه پژوهشي تاریخي. با  این حال، 
هرچه خواننده پیش تر مي رود معلوم مي شود این نوشتار اثر مطالعه اي دقیق در روان شناسي 
بشر است، بریده اي از زندگي نامة افسانه ای قهرمان آن آشیل؛ آشیل دلنگران قضاوت معاصران 
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و نسل هاي  آینده دربارة زندگي اش، خود را از سلسله ای پهلواني مي پندارد. پنهان در خیمة 
خود همراه یاورش پاتروكلوس، خشم خود از آگاممنون مغرور را دامن مي زند، خویشتن را 
حین سراییدن و نواختن چنگ تسلي )یا عذاب( مي دهد، چیزي مانند شعری شفاهي دربارة 

»كردارهاي پرآوازة بشر«.
است.  آوازه همه چیز  یونان،  بعدي  و  اشراف زادگان كهن  از  بسیاري  مانند  آشیل،  نظر  از 
مادرش، یك پري دریایي به نام تِتیس، به او خبر داده بود كه مي تواند میان دو سرنوشت یكي را 
انتخاب كند: از زندگي طوالني لذت ببرد بي آن كه یاد و خاطره اي از او باقي بماند، یا جوانمرگ 
شود و »شهرت جاودانه« داشته باشد. آشیل با برگزیدن سرنوشت دوم ،  در قرون بعد الهام بخش 
مردان جوان و بلند پرواز بسیار شد. همان طور كه پلوتارك دانشمند یوناني اواخر قرن اول یا 
اوایل قرن دوم میالدي نوشت، هنگامي   كه اسكندر مقدونی از تروا دیدن مي كرد از او پرسیده 

كاپیتولین  لوح  در  میالدي  اول  قرن  اوایل  ــ  اول ق.م  اواخر سدة  به  متعلق  تروا  از جنگ  صحنه هایي 
ایلیاک ]نام دیگر تروا[: ناوگان یوناني در برابر دیوارهاي تروا )چپ(، جنگجویان در حال جنگیدن سوار بر 

گردونه ها، پیاده، و روی كشتي ها )راست(.
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شد كه آیا مي خواهد چنگ پاریس، شاهزادة تروایي، را ببیند )خود او نیز به اندازة  اسكندر 
مشهور بود(. اسكندر پاسخ داد پاریس فقط »قطعات رمانتیك شهواني براي اغواي دل زنان« 
مي خوانده، از این رو ترجیح مي دهد چنگ آشیل را ببیند كه با آن »كرده هاي پرآوازة مردان« را 

مي سروده است. 
تاریخ  در  جاودانگي  براي  دیگري  راه  اودیسه،  منظومة  پهلوان  اودیسه[،  ]یا  اودوسئوس 
یونان نشان داد. مرد »هزار مكر« نقطة مقابل آشیل جوانمرگ است. بزرگ ترین آرزوي او زنده 
ماندن است، بازگشت به خانه و پیر شدن با كامراني در کنار خانواده. با  این همه، اودوسئوس 
نیز گوشه چشمي   به شهرت دارد. در سفر دریایي طوالني خود آوازه اش آن قدر در گوشه  و  
كنار پراكنده شده بود كه هنگام ورود به جزیرة دور افتاده و اساطیري ِشري، سرود رامشگري 
را مي شنود كه از اعمال برجستة وي در تروا مي گوید. اما جالب  این كه هرگاه از اودوسئوس 
دعوت مي شود داستان سفرهایش را بازگو كند روایتي متفاوت سر هم مي کند، گاه در واقعیت 
دست مي برد، گاه كاماًل افسانه بافي مي كند )زماني وانمود مي كند شاهزاده اي اهل كرت است(، 

او همواره در پي مفتون ساختن مخاطب است.
هرچند اودوسئوس شخصیتي افسانه ای است، برخورد غرور آمیزش با »واقعیت« به بسیاري 
از آن هایي كه زندگي نامه هاي واقعي عصر باستان را مي نوشتند انتقال یافت، زیرا زندگي نامه 
ریشه  در انکومیوم دارد )نوشته ها یا سخناني در رثای مرده(. در قدیمي ترین زندگي نامه هاي 
باقیمانده )متعلق به قرن چهارم و نوشتة  ایسوكراتس و گزنفون( این سبك را مي توان دید، هرچند 
شبه زندگی نامة کوروش نامه، اثر گزنفون، بیشتر خیالپردازي است تا واقعیت. همه جد و جهد 
مي كنند سوژة خود را تا حد امكان درخشان نشان دهند، همان طور كه روایات خیالپردازانه ای 

كه كوتاه زماني بعد از اعدام سقراط نوشته شد داستان هایي از زندگي او را نیز روایت مي كنند.
از قرن پنجم به بعد اشكال دیگري از زندگي نامه نوشته شد، اما قدمت بیشتر آن هایي كه 
باقي مانده به دوران امپراتوري روم مي رسد، زماني كه پلوتارك با مقایسة یونانیان و رومیان 
شهیر، چه تاریخي و چه اساطیري، براي گسترش ارتباط میان دو فرهنگ، ژانر خاصي را به كار 
گرفت. در نظر پلوتارك )كه در دورانی بالید که نویسندگان انجیل در زندگي مسیح كند و كاو 
بودند  کسانی  فلسفي؛ سوژه ها  بررسي حقایق  براي  بودند  زندگي نامه ها وسیله اي  مي كردند( 
صاحب رذیلت یا فضیلت با داستان های جنبی گزینشی یا حكایاتي تحریف شده براي نشان 

دادن نكته ای  اخالقي.
منظور  به  بیشتر  فیلسوفان خود  زندگي  کتاب  از  الئِرتیوس  دیوژن  میالدي  قرن سوم  در 
مستمسكي براي حكایات خیالپرورانه استفاده كرد تا شناخت جدي زندگي  در بافت تاریخي، 
اجتماعي یا فلسفي. همین طور دایر＼المعارف بیزانسي قرن دهم میالدي به نام سودا كه مؤلفان 
آن در قیاس با ما به طیف وسیع تري از منابع دسترسي داشتند، با استفاده از هر حکایتی که دم 
دستشان بود،  غیرمحتمل ترین جزئیات را در صورتي كه داستاني خوب فراهم مي كرد پذیرا 
می شدند. گاه )مانند زندگي سافو یا امپدوكلس( عناصر تخیلي به نسبت عیان هستند، اما گاهي 



ماسك تدفین طالیي متعلق به حدود سال 1500 از میسن. هنگامي   كه ِشلیماِن باستان شناس 
ماسك مشابهي را از زیر خاك درآورد مدعي شد صورت زیر ماسك تقریبًا بدون آسیب مانده است

 و وسوسه شد تلگراف معروف خود را ارسال كند: »به چهرة آگاممنون خیره شده ام.«
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كشف حقیقت دشوار به نظر می رسد )جایگاه واقعي آسپاسیا در آتِن عصر پریكلس چه بود؟(. 
حتي اگر زندگي نامه نویسان كهن براي الهامات خود دست به دامان موزها نمي شدند، خالقیتشان 

كمتر از شاعران حماسه سرا نبود. به مسئولیت خود  این را نادیده مي گیریم.

تاريخ نگار و آغاز تاريخ نگاري
یونانیان باستان عاشق شاخ  و  برگ دادن به واقعیاتي بودند كه به یاد داشتند. داستان جنگ تروا 
شاید حاوي برخی حقایق باشد، اما درگیري هاي به نسبت جزئي )كه باستان شناسي آن را تأیید 
كرده است( در حماسة محاصرة ده ساله )كه تأیید نشده( جزئیات آن را به هم پیوند مي دهد 
و خاطرات باقیمانده از ساختارهاي اجتماعي و امور مادي و افراد حقیقی ازمنة باستان را بیان 
اغلب  روایات  به  صورت  تاریخي  داستان  یک  یا  اسطورة خاص  یك  است  ممكن  مي كند. 
متناقض و متعدد و همزمان در حوزه های جغرافیایی جدا از هم رواج پیدا کند. تا وقتی مردم 
مي خواستند سرگرم شوند  این امر مشكلي  ایجاد نمي كرد؛ اما وقتي پاي اطالعات مطمئن به میان 

آمد و آنچه باید تاریخ بنامیم بسط و توسعه یافت، نگرش تازه اي الزم شد.
یکی از نیازهایی كه الفباي یوناني برآورده كرد ثبت و انتشار اسناد بود، از جمله نشر قوانین 
ــ قوانین سولون اصالحگر سیاسي )شخصیت مبهم اما واقعًا تاریخي اواخر قرن هفتم و اوایل 
قرن ششم( كه روي تابلوهاي چوبي بزرگ نوشته و روي ستوني گردان نصب شده بود و در 
پروتانیوم )تاالر شهر( آتن در معرض دید عموم قرار داشت. سرانجام، شاید در قرن پنجم،  این 
مجموعه اسناد به آرشیوی کامل تبدیل شد. دامنة استفادة  مورخان از  این اسناد مشخص نیست، 
اما در قرن ششم با افزایش آگاهي علمي ، مورخان وقایع نگار )یا لوگوگرافوها( شروع به پژوهش 
و نوشتن وقایع نامه هایی به نثر كردند كه از نوشتن تبارنامه ها تا رویدادهای ساالنة  شهرها را 
در بر مي گرفت. بیشتر شان چندان فرقی با اسناد خشك و خالي نداشتند، اما موجب تحول در 
مطالعة گذشته و ارتباط بشر با آن شد. متأسفانه امروزه فقط بخش هایي از آن ها باقي مانده است. 
مبتكرترین وقایع نگار هكاتایوِس میلتوسی است كه حدود سال 550 به دنیا آمد. او قصد 
داشت روایات گونا گون اساطیر و تاریخ جدید را براي به وجود آوردن چكیده اي پژوهشگرانه 
و منظم توجیه عقالني كند،  از این رو در تبارشناسي خود اعالم كرد: »نظر به  این كه فكر مي كنم 
داستان هاي یونانیان هم بي شمار و هم احمقانه است چیزي مي نویسم كه درستی آن را باور 
دارم.« شاید سفر پژوهشي به مصر الهام بخش او در این کار بوده باشد، جایي كه )به نوشتة 
مي شد.  شامل  را  نسل  كه 345  داشتند  روحانیان  دودة   از  شواهدي  طیوه  كاهنان  هرودوت( 
هكاتایوس قبل از  این دیدار معتقد بود كه از خلقت نوع بشر فقط شانزده نسل مي گذرد. اما به 
لطف مصریان دریافت كه کل تصور او )و یونانیان( از گذشته مستلزم تجدیدنظر عمده است. 

حتي در تبارشناسِي هكاتایوس خدایان نقش قاطعانه ای ایفا مي كنند، در حالي  كه روایت 
»آگاهانه علمي« مورخ معاصر او یعنی آكوسیالیوِس آرگوسي دربارة خلقت جهان اندكي فراتر 
ـ  هرچند آكوسیالیوس ادعا می کرد که مطالعة  الواح برنزي  از نسخة منثور تئوگونی هزیود استـ 
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كهن كه در امالك خود از زیر خاك درآورده بود آن را بسیار دقیق تر مي كند. آكوسیالیوس اولین 
كسي نبود كه ارزش شواهد باستان شناختي را درك مي كرد. در قرن ششم  از این رشتة تازه براي 
مرتبط ساختن زمان حال و گذشته استفاده شد، هرچند كه  این استفاده همواره به دالیل علمي  
 نبود. در سال 560 پیشگویي شد که اسپارت نمي تواند همسایه اش تگئا را شكست دهد مگر 
زماني كه استخوان هاي اورستس پهلوان را كشف و از خاك به در آورد. خوشبختانه سیاحی 
اسپارتي كه از تگئا دیدن كرده بود خبر داشت که تابوتی قدیمی حاوي اسكلتي با بیش از سه 
متر طول را به تازگی از زیر خاك درآورده و دوباره دفن کرده اند. به یقین چنان نسبت هاي غریبی 
فقط مي توانست به اورستس تعلق داشته باشد. استخوان ها دوباره بیرون آورده و برگردانده شد 
و تگئا شكست خورد. امروز ما اورستس را متعلق به اسطوره مي دانیم، اما برای آن که چنین 
ساده اسپارت ها را به خامي   متهم نکرده باشیم باید به یاد آوریم كه در همین دورة جدیْد ِشلیمان 

مدعي شد به چهرة آگاممنون پدر اورستس در میسن نگریسته است.
روند ارزیابي مجدْد تاریخ یونانیان را در جهات متفاوت و گاه مخالف سوق داد. در حالي 
كه مرداني مانند هكاتایوس )و به تعبیری  باستان شناسان اسپارتي در تگئا( سعي مي كردند ارزش 
قرن ها خالقیت را براي كشف حقایق رویدادهایی 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 آن  را شفاف تر و کامل تر بسازند، اما در آخر کاذب تر از آب درآمد.
با  این همه، از قرن ششم به بعد آن قدر شواهد باستان شناختي و كتیبه باقي مانده كه بتوانیم 
زندگي پیسیستراتوس را كه سوژة اولین زندگي نامة ما در  این كتاب است بازسازي كنیم. در واقع 
آنچه پیسیستراتوس را به ویژه در تاریخ یونان جذاب مي كند این است كه او خود بخشي از روند 
ارزیابي دوبارة گذشته بود، او آگاهانه و حتي كلبي مسلكانه آن را دستكاري كرد تا با خواسته هاي 
سیاسي خود و شهرش آتن وفق دهد. اما وقتي به زندگي او مي پردازیم  باید به یاد داشته باشیم 
كه از لحاظ دیدگاه، او به دنیاي هومر بسیار نزدیك تر بود تا به دنیای ما. از نظر پیسیستراتوس، 
همچنان كه از نظر آشیل )و اپیزلوس نابینا، مغرور از رویارویي با نیمه خدایي كه او را شایستة 
نام خود كرد ــ به معني »خواستني«(, هنوز ضرورِت واقعِي زندگي داشتن »آوازة جاودانه« بود 

و  این كه دستاوردهاي او بخشي از یک سلسلة بزرگ تر خواهد بود: »آوازة اعمال بشر.«
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عصر جّباران



پیسیستراتوس )؟ حدود 605 ـ 528(
جّبار آتن

پیسیستراتوس هنرپیشه اي چنان ماهر بود كه, با تظاهر به فضایل بیگانه با خود، بیش از آن هایي 
كه به واقع از آن فضایل برخوردار بودند حمایت كسب كرد. 

پلوتارك، زندگي سولون، 29

سیاست آتن در نیمة قرن ششم در دست مرداني از سه خاندان قدرتمند بود: خاندان باوتاد، 
خاندان آلكمایونید و خاندان پیسیستراتید. خاندان پیسیستراتید زمینداران ثروتمندي بودند كه 
امالکشان در شرق آتیك از منطقة ساحلي امن شمال برائرون تا دشت ماراتون گسترده بود. 
مكاني كه ماسه هاي ساحلی با شیب مالیم شرایطي مطلوب براي تعقیب و گریز، سواري و 
مسابقات ارابه رانی فراهم مي كرد. این خانواده خود را سزاوار  این امتیازها و ثروت مي دانست 
ــ مدعي بود نسلش بیش از پنج قرن قبل نه تنها به كودروس، آخرین پادشاه بزرگ آتن، بلكه 
به نستور، پادشاه پیلوس و از شخصیت هاي اصلي داستان هاي جنگ تروا، مي رسد. تاریخ )یا 

اسطوره( قدرت تبلیغاتِي مسحور كننده ای داشت.
این که  بر  مبنی  بازگو شد  داستان هایی  مي شود.  كارگر  مختلف  شیوه هاي  به  تبلیغات  اما 
هیپوكراتس، یكی از اعضای خاندان پیسیستراتید، در بازي هاي اُلمپیك سال 608 یا 604 نشانه ای 
از سوي خدایان دریافت کرده است. هنگامي   كه او در حال قرباني كردن بود دیگ ها به جوش 
آمدند و سرریز شدند طوري كه آتش زیرشان خاموش شد، نشانه اي که از نظر رقبا معنی اش 
آن بود که هیپوكراتس هرگز صاحب پسر نخواهد شد، و هیپوكراتس به راحتی این موضوع را 

نادیده گرفت. کمی بعد از  این ماجرا همسرش پیسیستراتوس را به دنیا آورد.
به  كه  او  نیست.  دست  در  پیسیستراتوس  زندگی  اولیة  سال های  از  چندانی  اطالعات 
قانون گذار محسوب  بود عموزادة )و شاید محبوِب( سولون   نحو خیره كننده اي خوش چهره 
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می شد و این سولون بود كه میل شدید پیسیستراتوس به قدرت را تشخیص داد. در دهة 560 
پیسیستراتوس آتن را در جنگ با همسایه اش مگارا رهبري می كرد. در سال 561، پس از آن که به 
سبب پیروزي اش محبوبیت بسیار یافته بود، پیشنهاد كرد جّباِر )فرمانروای( شهر خود شود. براي 
تحقق  این امر با رهبران دو خاندان آتني دیگر یعنی باوتاد از خاندان لوكورگوس و آلكمایونید 
از خاندان مگاكلس مستقیمًا درگیر شد. نحوة غلبه او بر مخالفت هاي آن ها اطالعات مهمی در 

اختیار ما قرار می دهد.
پیسیستراتوس كه به عمد هم خویشتن را مجروح كرده بود و هم قاطرهایش را، ارابة  خون آلودش 
را به مركز آتن راند و آن جا نفس زنان )به دروغ( خبر داد كه به زحمت از چنگ دشمنان سیاسي 
خود كه در پي قتل وی برآمده بودند گریخته است. سولون پیسیستراتوس را به ریاكاري متهم 
كرد، اما آتني ها خشمگین بودند. آن ها برایش محافظ گماردند و او را در مقام فرمانرواي خود تا 
آكروپولیس كه قرن ها كرسي قدرت بود همراهي كردند. پیسیستراتوس به هدف خود رسیده بود، 
با  این همه به نظر مي رسید از تحمیل ارادة خود به قهر بیزار یا ناتوان است. حتي دموكرات هاي 
ثابت قدم هم تأیید می كردند كه حكومت او عادالنه، قانوني و خوب بوده است.  این امر دشمنانش 

اشراف و جّباران 

تا پایان قرن ششم ادارة  تمام دولت شهرهاي یونان در دست خاندان هاي قدرتمند بود. در »عصر 
پهلواني« هومر و هزیود قدرت در دست پادشاهان )باسیل ها( بود، بعدها  این سالطین مستبد 
به جّبار ]یا تورانوس[ معروف شدند. ماهیت حكمراني آن ها تا حد زیادي وابسته به شخصیت 
متشكل  قانون گذاري  نوعي شوراي  با  احتمااًل مستلزم همكاري  اما  بود،  یا جّبار  باسیلئوس 
از سالخوردگان نیز بود. امروزه »جّبار« معناي تحقیر آمیزي دارد، اما بسیاري از باسیلئوس ها 
و جّباران نسبتًا نیكوكار و منصف بودند. تقریبًا در آغاز تولد خدایان هزیود، كه بیشتر براي 
چگونه  خوب  باسیلئوس  یك  كه  مي خوانیم  است،  شده  نوشته  اشراف  طبقة  از  مخاطبانی 
حكومت مي كند: »مردم همه جذب او مي شوند. داوري هاي او همه صادقانه و قانون مدارانه 
است. با استداللي قانع كننده و سخنان آرام و واژگان گوارا، تلخ ترین نزاع ها را پایان مي دهد.« 
مشكل وقتي به وجود مي آمد كه خاندان هاي اشرافي مخالف، نه چندان به ندرت، سعي مي كردند 
قدرت برتر را به چنگ آورند. آن هایي كه حامیان بیشتری داشتند موفق تر بودند. به هر حال در 
تالششان براي جلب نظر مردم، قدرت خود را تا حد امکان به یك مجمع عوام كه روز به روز 

قوي تر مي شد واگذار  كردند كه به سهم خود در تولد دموكراسي نقش داشت.
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را تحت تأثیر قرار نداد. در نمایشی نادر از همبستگي، لوكورگوس و مگاكلس عداوت هایشان را 
کنار گذاشتند و نیروهاي خود را یکی کردند. در سال 556 آن ها پیسیستراتوس را از قدرت ساقط 
كردند و او را از آتن راندند. اما ائتالِف همواره متزلزل آن ها از هم پاشید و سال بعد مگاكلس 

مخفیانه با پیسیستراتوس براي تأمین امنیت وي در بازگشت به وطن به مذاكره پرداخت.
مگاكلس به منظور متحد ساختن دو خاندان به پیسیستراتوس پیشنهاد کرد با دخترش ازدواج 
کند. پیسیستراتوس پذیرفت، همسرش را طالق داد و به كمك فوآ، زني بلند قامت و بسیار زیبا 
از کنیزان خود، نقشة بازگشت خویش را طرح كرد. اگر تالش اولش براي به قدرت رسیدن 
نمایشي بود، دومین تقالی او قطعًا مبالغه آمیز محسوب مي شد. وقتي پیسیستراتوس سوار بر ارابه  
وارد آتن شد، عوامل او كه در سراسر شهر پراكنده بودند هیجان زده مدعي شدند آتنه خود او 
را تا خانه  همراهي كرده است. در واقع  این فوآ بود که سرتاپا زره پوش و مشعشع از اقتدار الهي 
كنار او اسب مي راند، مدلي تمام عیار براي  این الهه. حال چه آتني ها  این خدعه را باور كردند یا 
)مانند مورخان بعدي( آن را امري یاوه پنداشتند نتیجه یكسان بود. پیسیستراتوس براي بار دوم 

جّبار آتن شد. 
او هنوز موقعیت استواري نداشت. خیلی زود مگاكلس 

همسر  پیسیستراتوس  این كه  بر  مبني  پراكند  افتراهایي 
تازه اش را به اعمال جنسي نامتعارف وامی دارد. هنگامي  
تبدیل  زشت  تهدیدهاي  به  شعف انگیز  شایعات   كه 
شد، پیسیستراتوس بار دیگر از شهر گریخت. اما عهد 
كرد بازگردد. او هرچند در تبعید به سر می برد، شایستة 

احترام و مرعوب کننده بود و به كمك هواخواهان قدیمي  
 قدرتش را تحكیم كرد. تبس، آرگوس و جزیرة ناكسوس 

در  پیسیستراتوس  و   گذاشتند  اختیارش  در  پول  و  سرباز 
در  هیپارخوس  و  هیپیاس  پسرانش  همراه   546 سال 

در  آن ها  بازگشت.  آتیك  به  بزرگ  سپاهی  رأس 
قدیمي   امالك  راه  از  زود  خیلی  و  پیاده  ماراتون 
 پیسیستراتوس راهي آتن شدند. مگاكلس و مردانش 
كه به طرز غریبي غافلگیر شده بودند با تكبر براي 
مواجهه با آن ها بیرون آمدند و با سرخوشی تهدیدي 

آتنه، الهة حامي   شهر پیسیستراتوس، باشکوه روي صفحه اي 
فلزي، حدود سال 530. پیسیستراتوس لباس الهه را بر تن 
دختري كرد كه هنگام بازگشت از تبعید به آتن او را همراهي 

مي كرد.
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را كه با آن مواجه بودند دست كم گرفتند. وقتي مگاكلس نزدیك مكانی مقدس زیر سایبان 
به خواب نیمروزي فرو رفته بود، پیسیستراتوس فرمان حمله داد. سربازان مگاكلس تارومار 
تا هنگام مرگ در بستر به سال 528، در مقام جّبار  شدند. پیسیستراتوس هجده سال تمام، 
بي چون و چرای آتن بر شهر حكومت كرد. نسل هاي بعد از دوران او به عنوان عصر طالیي یاد 

مي كردند.
پیسیستراتوس در سایة شیوه هاي تسلی بخش، كارهای عام المنفعه و توجه به تودة مردم 
مانند شهروندی ساده  بیشتر  و  بخشنده  و  مهربان، شفیق  فردي  مقام  در  یوناني(  به  )دموس 
تا فردی جّبار تکریم مي شد. در پولیسی )دولت شهر( كه تازه جدا شده بود برحسب تجربه 
به وضوح مزیت حكمراني با رضایت عموم را آموخته بود. از  این رو مردم را با وضع قانون، 
كارهاي عمومي   و رشوه دادن به خود جلب مي كرد. او كه اهمیت تأمین ذخیرة غذایي آتن را 
درك كرده بود موافقت كرد تا یكي از اعضاي خاندان رقیب، میلتیادس مهین، در ازاي نظارت 
بر محافظت دریایي ارسال غله از دریاي سیاه، جّباِر مهاجرنشین جدیدی در خرسونس شود. 
همزمان پسر خودش ِهِگسیستراتوس را در سمت مقابل تنگة داردانل به مقام جّبار سیگیوم 

گمارد تا هم مسیرهاي دریایي و هم میلتیادس را تحت نظر داشته باشد.
وام هاي  دادن  با  را  آتیك  كشاورزي  اقتصاد  پیسیستراتوس 
اطمینان  براي  سیار  قضایِي  هیئت  گماردن  و  سخاوتمندانه 
آتني هاي  با  کشاورزان  یکسان  حقوق  از  کردن  حاصل 
زندگي  بهبود  براي  اثنا  در  این  كرد.  تقویت  شهرنشین 
آغاز  را  بلندپروازانه  برنامه ای  شغل  ایجاد  و   شهري 
كرد: آبراهي براي تأمین آب آگوراي خاك آلود، یك 
پروپوالئا )دروازه( براي آكروپولیس و معبد زئوس 
رودخانة  ایلیسوس.  كنار  آتن  نزدیكي  در  ُالمپي 
ــ  نبود  دیگران  آسایش  و  رفاه  فقط  او  انگیزة  
بودن  مولد نگه داشتن ساكنان شهر و مشغول 
كشاورزان در مزارع خود موجب مي شد مجالي 
براي  ایجاد مشكل نداشته باشند، در  عین حال 
10 درصد مالیاتي كه به عواید آن ها بسته بود بر 
این همه،  با   پیسیستراتوس مي افزود.  ثروت خود 

این گلدان، كه در اصل جای نگهداری روغن زیتون 
نیكیاس را روی خود  نام  به  نقاشي  است و امضاي 
دارد، در یكي از اولین مسابقات پاناتنایك، كه در سال 
556 بنیان گذاشته شد، به برندة مسابقة دو اهدا گردید.


