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چکیده
بی گمان تشکیل دولت شهرها یکی از مشخصه های تمدن یونان به شمار میآی د .در ای ن می ان
دولت شهر آتن از اهمیت و جایگاه ویژهای برخورار بود .در واقع ظهور ای ن دول ت ش هر را م یت وان
سرآغاز شکل گیری مناسبات سیاسی و فرهنگی و نقطه اتصال جریان ات نیم ه ت اریخی و افس انهای
عصر هومری و دوره تاریخی یونان عصر کلیستنس دانست .آتن به عنوان نمون ه ای ن دول ت ش هرها
نقش بسزایی در پیشرفتهای سیاسی و فکری و اجتماعی یونان داشت .عوامل جغرافیایی و ویژگیهای
دولت شهر آتن ،تسامح در عقاید مذهبی ،مهاجرت و ارتباط با دیگر تمدنها و تغییر و تح ول در مب انی
سیاسی حکومت ،کافیبودتا این دولت شهر ب ه تک املترین ش کل خ ود از لح اظ فک ری و سیاس ی و
اقتصادی برسد .این مقاله برآن است تا به روش توصیفی-تحلیلی نقش این عوامل را م ورد تززی ه و
تحلیل قرار دهد .براساس یافته های تحقیق شرایط مس اعد جغرافی ایی ،ت اریخی و فرهنگ ی مبن ای
تکامل اقتصادی و اجتماعی دولت شهر آتن بوده است.
کلید واژهها :یونان ،دولت شهر ،آتن ،اگورا ،کلیستن ،مهاجرت ،اصالحات
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مقدمه
یونانیها از اقوام هندواروپایی–مردمی که از جنوب روسیه به دالیل مختل

مییش تی و زیس تی

دست به کوچ زدند و به دو شاخه اصلی هند و ایرانی و اروپایی یا ش رقی و غرب ی تقس یم ش دند ک ه
بخش غربی آن از طریق آسیای صغیر به یونان و اروپا وارد شدند -نزدیک به دو هزار س ال پ.م وارد
شبه جزیره یونان شدند و به تدریج از طریق مردم کرت متمدن ش دند .موقیی ت کوهس تانی یون ان و
مزاورت با دریا و گسترش بازرگانی باعث ش ده ب ود ت ا یون ان ب رخالر دیگ ر تم دنها ب ه ص ورت
مزموعهای از شهرهای مستقل جلوه کند؛ وهرکدام از این شهرها بدون نیاز ب ه دیگ ری ب ا کاربس ت
مزموعه قوانینی برای خود کارهای اجتماعی و اقتصادی خود را انزام دهند .برهم خ وردن مناس بات
قبیلهای همراه با توسیه شهرنشینی ومتنوع شدن شغلهای مییشتی وتقسیم کار اجتماعی وج ود دول ت
را کامال ضروری ساخت و موجب شد تا هر کدام از شهرها شکل خاص ی از دول ت را تزرب ه کنن د و
مقدمات پیدایی دولت شهرها را فراهم کنند .الزم به ذکر است یونان ت ا ق رن هش تم پ.م حک ومتی
پادشاهی و نظامی اقتصادی مبتنی بر کشاورزی داشت .پادشاه در راس حکومت ق رار داش ت و م ردم
هیچ دخالتی در امور سیاسی نداشتتند .اما در سده هشتم پ.م رفته رفته با شکل گیری دول ت ش هرها
یونان واردمرحلهی تازهای از تمدن شد .در این میان دولت شهر آت ن توانس ت ع الوه ب ر اس تفاده از
موقییت جغرافیایی خود به ایزاد کلنیها و مستیمرات تازه بپردازد .توضیح آنکه در دول ت ش هر آت ن
کمبود زمین کشاورزی و منابع تولید برای گذران زندگی باعث شد تا عدهی زیادی به منظور دس تیابی
به کار و یافتن زمین به مهاجرت بپردازند .این مهاجرت خود سبب شد تا مردم ب ه ایز اد مس تیمرات
دست یازند و بتوانند با سرزمینهای دیگر ارتباط داشته باشند و در این ارتباط عالوه بر مبادله ک اال ب ه
مبادله افکار نیز بپردازند .زیرا خود این مستیمرات در کنش متقابل با جوام ع دیگ ری مانن د س وریه و
مصر و فنیقیه قرار میگرفتند که در آن زمان از یونان هم متمدنتر بودند .این مبادالت پیشرفت آتن
را سرعت بخشید و تزارت و بازرگانی را به عنوان مهمترین تحول اقتصادی برای آتن به ارمغان آورد.
و باعث شد تا قشر جدیدی به نام بازرگانان خواستار تحوالتی در مبانی قدرت شوند.که س رانزام پ س
از جنگ و جدالهای داخلی و ایزاد اصالحاتی توسط شخصی به نام س ولون راه را ب رای متک املترین
شکل حکومت در نوع خود توسط کلیستنس هموار کند .جمییت اندک شهروندان در آتن باع ث ش د
که حکومت دموکراسی که کلیستنس ایزاد کرده بود مقبولیت یابد زیرا آنها به آسانی میتوانس تند در

دولت شهرآتن و نگرشی بر تکامل فکری و سیاسی و اقتصادی آن ( 055-055ق.م)

660

تصمیم گیریهای مهم سیاسی گرد هم آیند و با هم تیامل فک ری داش ته باش ند و عل ی رغ م وج ود
عناصر نامتزانس ،یک نظم اجتماعی حاکم که خود شهروندان بودند بدون وابستگی ب ه ه یچ ق درت
خاصی اداره دولت شهر آتن را به عهده بگیرندودر تکامل و پیشرفت آن سهیم باش ند ع الوه ب ر ای ن
نبود یک دین رسمی دولتی و ع دم دخال ت آن در کاره ای عم ومی دول ت ش هر ش رایطی را ب رای
شهروندان ایزاد کرده بود که خود آنها در قبال کاری که انزام میدادند مسول باشند و سرنوشت خود
و جامیهی خود را به قضا و قدر نسپارند.
مهاجرت و عامل جغرافیا
موقع جغرافیایی یکی از مهمترین عوامل طبییی است که نه تنها در شکل ساختار ش هرها نق ش
حیاتی دارد بلکه تحوالت و پیشرفتهای فکری عقیدتی و اقتصادی جامیه را در کنترل دارد.از این نط ر
موقع جغرافیایی ،یونان را واجد پیشرفت ساخت .یونان که در جنوب شبه جزیره بالکان واقع ش ده ب ود
سرزمینی کوهستانی ،کم باران و خاکی نه چندان حاصلخیز داشت و این شرایط باعث شده بود ت ا ب ر
خالر حکومتهای شرق باستان یک حکوم ت مس تقل و واح دی ش کل نگی رد و ب ه ش کل دول ت
شهرهای آزاد و مستقل جلوه کند 6.اگر چه وجود موانع طبییی باعث ع دم تمرک ز سیاس ی و مس دود
شدن راه از طریق خشکی شده بود یک عامل عمده در تکامل دولت شهرها و به تبع آن دول ت ش هر
آتن نقش داشت و آن عامل دریا بود که باعث شده بود یونانیان از این راه با تزارت و دریانوردی آشنا
شوند و از طریق آن بتوانند عالوه بر تأمین نیازهای اقتصادی با تمدنهای دیگر ارتباط یابند و به لحاط
فرهنگی و حتی فکری تبادل داشته باشند 6.به عالوه وجود منابع طبییی مانند نق ره ،م س و ...باع ث
بوجود آمدن حرفهها و صنایع شد و محصوالتی که از این راه تولید میشد به مقی اس وس ییی ص ادر
میشد و یونان با مبادله آن ،دیگر نیازهای خود را تأمین میکرد .این وضع مناسبات بازرگانی را تسریع
بخشید و به نوبهی خود بر دامنهی مهاجران افزود .این مهاجران بیدها نقش اساسی در انتق ال دان ش
به یونان داشتند.زیرا این مهاجر ان برای یافتن زمین به ایزاد مس تیمرات دس ت زدن د و توانس تند ب ا
مردمان دیگر نقاط آشنایی پیدا کنند و این ارتباط خود زمینه را برای فکرها و تکنیکهای تازه به یونان
هموار کرد که از آن میتوان به فیالیتهای بازرگانی و مراودات پولی و برهم خوردن نط ام طایف های و
گسستن از قید و بندهای قبیلهای وتغییر و تحوالت فکری و مذهبی در یونان اش اره ک رد 9.هم انطور
که سارتن در کتابش اشاره کرده این مهاجران با تغییر در سنتها ،آرا و عقاید خود را به بدنه اصلی یینی
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آتن که برگرفته بود از فرهنگهای جوامع ماقبل خود پیوند داده و آتن را به آن برتری که م ا در ق رن
ششم و پنزم میبینیم رسانده است 7.به طور کلی مهاجرنشینی پیشرفت قابل مالحظهی اجتم اعی و
اقتصادی یونان را موجب شد در پیرامون شهرهای یونانی عالوه بر کشاورزی ب ه عن وان تنه ا حرف ه
گذشته گروههای صنیتی و بازرگانی بوجود آمد که این خ ود پیش رفت یون ان را ب ه مقی اس وس ییی
سرعت بخشید.
تسامح در عقاید مذهبی
یونانیان درگذر از مرحله کشاورزی و زندگی روستایی به مرحله شهرنش ینی ،بس یاری از عقای د و
رسومات کهن قبیلهای و همچنین تصوری که از قدرت بی چون و چرای مذهب در زندگیشان داش تند
دستخوش تغییر گردید .در این میان مناسبات فرهنگی و اقتصادی میان دیگر تمدنها در آسیای ص غیر
و دریای مدیترانه بر این تغییرات سرعت بخشید و شهرها و در واقع دولت ش هرهای آنه ا بیش تر ب ر
مقیاس انسانی ساخته میشدند و در آن اسمی از قدرت ماوراالطبییه و یا شاهان نیمه خدا نبود؛ البته در
این میان اسطوره های هومر را نیز نباید نادیده گرفت که تحول عمیق ی در آرای م ذهبی آنه ا پدی د
آورده بود و میتوان گفت حماسه ایلیاد و اودیسه بخش مهمی از فلسفهی آموزش و پرورش در یونان
باستان را تشکیل میداد .هومر نخستین کسی بود که خدایان یونان را تحت نام خدایان المپی درآورد.
آنها نمایندهی مظاهر طبییت مانند خورشید ،طوفان ،رعدو باران بودند و این خدایانی که هومر توصی
میکرد به سان انسانهایی بودند که دچار خیال و احساس و حتی فری ب م یش دند و نم ی توانس تند
سرنوشت خود و دیگران را تییین کنند و تنها تمایز آنها با انسانها جاودانگی آنها بود 0.فیالی ت انس ان
وارانهی این خدایان باعث شده بود تا یونانیان در مسایل دینی آنقدر جدیت از خود نشان ندهن د .ای ن
طرز اندیشیدن که خود نتیزهی توسیه مستیمرات و عواملی همچون تزارت ،پیشرفتهای علمی و آزاد
اندیشی در میان مردم بود در شرایطی بوجود آمد که یونانیان توانستند خود را از اسطوره ه ای اولی ه
که بیشتر رهیافتی صرفا دینی داشتند برهانند و با تکیه بر قوهی عقل خود هرگونه خراف ات و عم ل و
اندیشهی نابخردانه را رد کنند و عواملی همچون طوفان و زلزله و رعد وبرق را به جای نسبت دادن به
ارادهی خدایان آن را نتیزهی تغییرات طبییت و نمودی از آن بدانند.

1

در آتن مراسم و شیائر دینی بنا بر ضرورت و احتیاجات ملی و مدنی برگزار میشد و دولت میتق د
به هیچ مذهب خاصی و یا رواج ش رایع دین ی و رس می ت ابتی نب ود چونک ه دول ت برآم ده از خ ود
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شهروندان بود به عبارتی دیگر دین نه قدرت آن را نداشت تا به مسایل اساسی زن دگی انس ان پاس خ
مناسبی دهد و نه روحانی مخصوصی داشت تا به صراحت قیودات آن را اعالم کند .مردم در تفکرات و
میتقدات خود راجع به خدایان آزاد بودند .آنها ایزاد میابد بزرگ و برپا کردن جشنها و مراسم مذهبی و
جمع کردن مردم در یک زمان خاصی را بیشتر حس وطن پرستی و وظیفهی مدنی تلقی میکردند ن ه
یک وظیفهی دینی؛ و خدایان را به سان انسانهای بزرگ و قهرمان تصور میکردند ک ه ورای داش تن
فضیلت از خطا مصون نیستند.

4

دولت شهر و ویژگیهای آن
به نظر میرسد اندیشهی دولت شهر به س ده ه ای هشش تم و هف تم پ یش از م یالد برگ ردد.
ویزگیهای جغرافیایی یونان ،اقتصاد بازرگانی و منافع سیاسی در ساخت و پیدایش دولت ش هرها مه م
بود .برای شناخت دولت شهر و خصیصه های آن باید به عوامل سیاسی و اجتماعی یونان توجه داشت.
دولت برخالر شرق باستان که به مینای قدرت یا پادشاهی ک ه ب ر ش هرهای مختل

حکمفرم ایی

میکند در یونان باستان به خود مردم و در واقع شهروندان اطالق میشد که در آیندهی زن دگی خ ود
نقش مهمی بر عهده داشتند 0.به عبارتی دیگر در یونان باستان وج ه مشخص هی دول ت ،ش هروندان
بودند و توانایی تصمیم گیری و مختار بودن از خصوصیات آن به شمار میرفت .به طور کلی میت وان
گفت ک ه دولت شهر یک واحد سیاسی کوچ ک ام ا مس تقل ب ود ک ه در آن تم ام فیالیته ای عم ده
سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در درون آن انزام میشد .زیرا یونانیان میتقد بودند ک ه انس انها فق ط در
جاهای کوچک مانند دولت شهرها میتوانند مانند یک شهروند زندگی کند و فقط دولت شهر است که
باعث یگانگی و اتحاد در آن میشد؛ چناچه ارسطو در کتابش با ای ن عقی ده میتق د اس ت و میگوی د:
کشور پر جمییت به آسانی اداره نمی شود و کشورهایی که متمدن و پیشرفته اند جمییت زیادی ندارند
چون قانون زایدهی نظم است و نظم را نمی توان میان عدهی بی ش ماری از م ردم برق رار س اخت.

3

جمییت اندک دولت شهرها باعث شده بود که برای نخستین بار در طول تاریخ گروه وسییی از م ردم
در زندگی سیاسی سهیم باشند و نهادهای پیشرفتهای برای ادارهی زندگی جمیی ف راهم کنن د و ای ن
برخالر تمدنهای مشرق زمین بود که اصوال بر اساس سیستم دینی بنا شده بودند و م ردم در تیی ین
سرنوشت سیاسی خود هیچ گونه حقی نداشتند و اساسا پادشاهان و طبقه حاکمه ب ر ح وزهی تص میم
گیریهای سیاسی سایه افکنده بودند.

65
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می بینیم که در درون دولت شهر بک نطم اجتماعی حاکم بود و این نطم نه ناش ی از شخص یتی
کارآمد یا وابسته به قدرت و نیروی تأتیرگذار سیاسی است که عناص ر ناخ الو و متض اد اجتم اعی را
نظم میبخشد بلکه به ارادهی خود مردم است و از قدرت طلبی آنان جلوگیری میکند و در واقع نظ م
اجتماعی دولت شهر قوانینی میان قدرت همهی شهروندان ایزاد کرده و از قدرت طلبی آنان و برتری
شخصی بر شخو دیگر جلوگیری میکند .از آنزا که دولت شهر مکانی برای شکوفایی اس تیدادهای
آدمی بود مفهوم فردگرایی سربرآورد و قوانینی در حمایت از فرد شکل گرفت و از این ق وانین اندیش ه
دموکراسی تبلور یافت.

66

از دیگر ویژگیهای دولت شهر که متمایز از دیگر شهرهای باستانی بود برتری سخنوری و نطق
بر دیگ ر وسایل و ابزارهای اعمال قدرت بود .در درون این دولت شهرها سخن و فصاحت بی ان دیگ ر
نه مربوط به مباحث و مناسک آیینی بلکه بیشتر مباحثی بود که به تالقی افکار م یانزامی د و باع ث
میشد که شهروندان در حکم داور در این مباحثات گرد هم آیند و در نهایت رأی و پیشنهادات خود را
اعالم نمایند66.در آتن ،مرکزی برای مباحث و تبادل اندیشه های شهروندان وجود داشت که در آن هر
کس میتوانست به تفکر و تأمل دربارهی مسائل مختل پیرامون دولت شهر بپردازد این مرک ز آگ ورا
بود .آگورا در قدیم بنا به قول ممفورد محل جمع شدن یا محل مالقات جمیی از مردم بوده 69بیدها با
گسترش تزارت و بازرگانی به عنوان مرکز اقتصادی نشو و نما یافت از این رو میتوان گفت که آگورا
یک مکان اقتصادی و محل تزارت بوده و شهروندان در مشاغل مختل

در آنز ا گ رد م یآمدن د و

عالوه بر کار داد و ستد در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی دولت شهر به گفتگ و م یپرداختن د .ای ن
مباحث بیشتر در جهت بهبودی ادارهی دولت شهر صورت میگرفت چون آن را بخشی از وظای خود
در قبال شهروند بودنشان می دانستند .اگورا در مرکز فیزیکی شهر واقع شده بود و در شهرهای بن دری
اگورا در کنار بندر قرار میگرفت و در شهرهایی مانند آتن مح ل طبیی ی آگ ورا در ح د فاص ل می ان
دروازه شهر و اکروپولیس بود67.اگورا میدانی بود در بافت شهری یونان کالسیک،چرا که چنین فضایی
با چنین کارکردی در دوره های گذشته وجود نداشت.در دورهی کالسیک یونان است که شهرسازی با
شکلی هدفدار برای مقاصد مشخو با کاربری خاصی مانند اگورا شکل میگی رد و ب ه فض ایی ت أتیر
گذار در تیامالت اجتماعی،فرهنگی و سیاسی و حتی تزاری یونان تب دیل م یش ود و در واق ع قل ب
تپندهی شهر به حساب میآید 60.میتوان گفت که اگورا به تدریج به عنصر مه م و تأتیرگ ذار دول ت
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شهر آتن تبدیل شد که این خود محصول دو عامل مه م ب ود .اول ،گس ترش بازرگ انی و دوم تغیی ر
قدرت سیاسی از پادشاهی به اریستوکراسی و دموکراسی.
جنبش اصالحات ،گذر از نظام الیگارشی به دموکراسی
تغییرات سیاسی ناشی از تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و نظ امی باع ث ش د ت ا دول ت ش هر آت ن
شکلهای جدید حکومت را تزربه کند .یکی از این حکومتها ،حکومت الیگارشی بود که در قرن هف تم
ق.م نظام سیاسی مسلط در دولت شهر آتن بود .هنگامی که یونانی ان ت أتیرات نهض ت اس تیماری را
دریافتند این رژیم دچار تنش و دگرگونی شد .گذر از اقتصاد ارضی وابس ته ب ه کش اورزی ب ه اقتص اد
تزاری و پولی تیادل موجود میان عامه مردم و افراد ممتازهی الیگارش ی را از ب ین ب رد و ب ه ظه ور
طبقهی جدیدی منزر شد این طبقه بازرگانان بودند .وارد شدن افراد عامه به کار بازرگانی و گس ترش
تزارت و همچنین اختراع سکهی فلزی توسط لیدیه و سرایت آن به یونان به عنوان مرحلهی گ ذار از
مبادالت پایاپای به مبادالت پولی شکلی تازه از تروت را بوج ود آورد و ای ن طبق هی جدی د خواس تار
مشارکت در حکومت شدند و با مالکان بزرگ و اشرار به مبارزهی سیاسی پرداختند 61.از طرر دیگ ر
افزایش جمییت تضاد منافع را بین کشاورزان و مالکان به سبب تقسیم امالک قابل کشت ایزاد کرد و
باعث شد تا کشاورزان زیردین اشرار و زمین داران بروند و این وضع منزر به بردگ ی کش یدن تم ام
اعضای خانوادهی آنان و خود این افراد شود .در این اوضاع آشفته ،آتن کسی را میطلبید که بتواند ب ا
تدوین قوانین و تنظیم عدالت اجتماعی و تیادل نسبی بین طبقات اجتماعی نظام سیاس ی و اقتص ادی
رو به ا ضمحالل آتن را سروسامان دهد و این شخو کسی نبود بزز سولون که مردم به دور او جم ع
شدند .سولون خود اشرار زاده یی بود که به کار تزارت مشغول بود و با توجه به سفرهایی ک ه ک رده
بود تزربهی زیا دی آموخته بود اولین اقدام و اصالح وی در امور حکومت عامه این بود که مقرر داشت
کلیهی دیون گذشته لغو شود و در آینده از بدهکاران سابق وجهی مطالب ه نش ود و ه یچ کس ی ح ق
نداشت در مقابل گرو بدنی ،وجهی قرض بدهد .به عالوه ق انونی را ک ه ب ه موج ب آن طلبک ار ح ق
فروش بدهکار را داشت را لغو نمود .این قانون به نام ((سیزاکتی که به مینی برداشتن بار یا دلزویی و
سبک کردن تیهد و تیلیق قروض دارد میرور شده)).

64

قوانین سولون همهی مردان آزاد را در بر میگرفت؛ تروتمند و فقیر بطور مساوی و یکسان مکل
به اجرای قوانین بودند .یکی از اصالحات اقتصادی که سولون انزام داد منسوخ ساختن پول آن زم ان
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و رواج سکه های جدید بود همچنین عیار نقره را که در گذش ته  49دره م ارزش داش ت ب ه یکص د
درهم افزایش داد بدین صورت آنان که مبالغ زیادی مقروض بودند میادل آنچه واقی ا ق رض داش تند
میپرداختند نه هم ارز آن را که این کار به نفع مقروضین انزام شد و طلبکاران نی ز چی زی از دس ت
نمی دادند 60.از دیگر کارهای مهم و سیاسی سولون که گامی به سوی دموکراتیزه شدن آتن محسوب
میشد تشکیل شورایی مرکب از چهارصد نفر بود که بر اساس طبقات چهار گان هی ش هروندان آت ن
ایزاد شده بود بدین صورت که سولون شهروندان آتن را بر حس ب ت روت و دارای ی ب ه چه ار طبق ه
تقسیم نموده بود که درجه اجتماعی فرد و همچنین مقدار مالیات او از روی این تقسیم بندی مشخو
میشد 63.زیرا که اشرافقبال خود را از لحاظ اصل و نسب خانوادگی برتر از دیگران میدانستند و پس ت
و مقامات مهمتری برای خود در نظر می گرفتند بدین ترتی ب س ولون میی ار ت روت را از لح اظ نف وذ
سیاسی جانشین مییار نسب خانوادگی کرد .عالوه بر این سولون به ایز اد دادگ اه ه ایی موس وم ب ه
(هلیایا) همت گماشت و آن بدین صورت بود که هر سال فهرستی از شش هزار شهروند تهیه میش د
که از میانشان تیدادی به عن وان اعضای هیأت منصفه ک ه غالب ا پانص د و ی ک نف ر بودن د انتخ اب
میشدند و میتوانستند از طریق قرعه در موارد خاص در دادگاهها حضور یابند 65.بنابراین ح ق رج وع
به دادگاه های عمومی خود محرکی بود که توانست قلمرو دموکراس ی آت ن را توس یه بخش د و از آن
پس دژ محکم آزادی گردد .سولون به قصد رونق تزارت با اعطای تابییت به صنیتگران خارجی آنه ا
را به آتن آورد و باعث افزایش ترقی بازرگانی و صنیتی در دهه های بیدی شد .حکومتی ک ه س ولون
ایزاد کرده بود استیدادهای شخصی را بر میانگیخت و به نسب کاری نداشت او توانست با اصالحات
جدید خود شالودهی یک اجتماع مدنی را پی ریزی کند و آزادی و برابری اقش ار مختلف ی را تض مین
کند در واقع سولون برای اینکه روح اجتماعی مردم را رشد دهد به همهی آتنیان ح ق رأی دادن داد و
در محاکم قضایی داوری را به شهروندان واگذار کرد و نظام سیاسی و اقتصادی نوینی به ج ای نظ ام
پیشین جایگزین کرد و برای نخستین بار فرد از قید و بندهای سخت خانوادگی و قبیل های و م ذهبی
رها شد .حتی این قوانین را در انظار عمومی قرار دادند تا مردم به آن عمل کنند 66.اگرچه س ولون ب ه
کلی نتوانست از قدرت اشرار بکاهد و به اختالفات طبقاتی که دامنگیر آتن شده بود پایان دهد اما به
طور کلی دستاوردهای سولون راه اعتالی فرهنگی عصر یونان را گشود.
پیزیسترات و حکومت جباری
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اگرچه قوانین نوشته شده توسط سولون تا حدی از تیارضات موجود کاس ت ام ا نتوانس ت بط ور
کلی مشکالت اقتصادی و اجتماعی موجود در دولت شهر آتن را ریشه کن کند .به همین دلی ل در یون ان
تنشهای اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی منزر به شورش و نا آرامی ش د و حکوم ت جب اری را بوج ود
آورد که تقریبا یک سده ادامه داشت 69.در این دوره دولت شهرهای یونان از جمله آتن به سرعت قوانین و
ساختارهای خود را تغییر دادند و خانواده های سلطنتی قدیم و اشرار قدرت و منزلتشان را از دست دادند و
قدرت به دست یک نفر که موقییتش مرهون تروت یا نفوذش بود

افتاد67.

حکومت جباری خود محصول بحران اقتصادی و اغتشاشات سیاسی است؛در واقع تمرکز ناروای
تروت در دست عدهای میدود و عدم سازش اغنیا با دیگر طبقاتدر یون ان باع ث بوج ود آم دن چن ین
حکومتی شد .جباریت در یونان باستان نوعی حکومت انتقالی محسوب میشد و نظامه ای مبتن ی ب ر
جباریت که بطور کلی نقش تضیی کنندهی حکومت اشرافی را به عهده داشتند توانستند به تغیییرات
سریع اقتصادی دست یابند و سرنوشت گروه وس ییی از ش هروندان را بهب ود بخش ند .در ای ن ش کل
حکومت ،مردم به دور یک نفر اشرار جمع میشدند و پیش از ایامی که روش دموکراتی ک وارد مرحل هی
عمل شود تنها راه حل ظاهری از بین بردن حکومت الیگارشی پناه بردن به یک نفر حاکم جابر ب ود زی را
مردم میدانستند که بیدها میتوانند به آسانی او را از قدرت بردارند و خود را از دست او نز ات دهن د60.در
همین زمینه ویل دورانت ایزاد اصالحات ،ترویج و اشاعهی هنر و فرهنگ و ستودن ارزش های اخالق ی را
پوششهای سیاسی دیکتاتوری میداند و میتقد است که در دورهی استبداد مردم تمرین آزادی میکنن د ت ا
در مرحلهی مناسب به کسب آن بپردازند و بید از این مرحله استقرار دموکراسی آس ان اس ت 61.م یت وان
گفت حکومت استبدادی قدم الزم ولی ناخودآگاه بسوی دموکراسی است.

یکی از افرادی که در آتن به این طریق به قدرت رسید پیزیسترات بود ک ه ت ا ح دی ص ورتهای
ظاهری حکومت مشروطه را ارج مینه اد او توانس ت در دورهی حک ومتش ب ا ع دالت رفت ار کن د و
تحوالتی که سولون میخواست انزام دهد عملی سازد 64.او با میانه روی و اعتدال برآتن فرمان راند و
بیش از آنکه یک جبار باشد یک هم وطن و هم شهری برای مردم به شمار میرفت .او توانست آت ن
را از تنشهای قبیلهای و درگیریهای طبقاتی دور نگه دارد همچنین توانست قدرت دریایی آت ن را ب اال
ببرد و با ساختن بندرها بر اهمیت بازرگانی افزود 60.پیزیسترات و جانشینانش در طلب قدرت و شهرت
برای خودشان به سلطهی اشرار سلطنتی پایان دادند و مبنای شهروندی را گس ترش دادن د و ب رای
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دولت شهر آتن وحدتی فزاینده به ارمغان آوردن د و ب دین ترتی ب زمین ه ه ای اجتم اعی ،سیاس ی و
اقتصادی دولت شهر آتن را در قرن پنزم فراهم کردند.

63

کلیستن و ظهور دموکراسی
پیزیسترات به دلیل دلبستگی های طبقاتی و نزدیکی با برخی اشرار نتوانست به تمام وعده های
خود عمل کند و در زمان جانشینانش آتن مورد تیرض اسپارت واقع شد و دوب اره نظ ام الیگارش ی در
آتن حاکم گردید تا اینکه مردم به رهبری کلیستن علیه اسپارت شوریدند و نظام دموکراس ی را برق رار
کردند .کلیستن توانست تغییراتی در سازمانهای آتن بدهد که مهمترین نتیزهی آن نفوذ بیش تر م ردم
در ارکان دولت بود .همچنین به منظور رعایت استقالل ملی قبایل چهارگانهی اجتماعی آتن را که ب ر
مبنای خویشاوندی و گروههای طایفهای و تروت استوار بود برافتاده اعالم کرد و به جای آن آتنیان را
به ساکنان ده بخش یا دم 6تقسیم کرد و بر هر ی ک از آن ان اس امی قهرمان ان دلف ی را گذاش ت.

95

عضویت در این بخشها به ساکن بودن آ نها بستگی داشت نه دین و خویشاوندی .از این پس دیگر نه
خویشاوندی بلکه محل سکونت عامل تییین کننده بود و اساس تقسیم بندی به جای مردم ،س رزمین
بود در چنین تقسیم بندی هرکس جدا از توانگری یا تنگدستی و دین و مقام ،حقوق و وظایفی ک امال
یکسان با حقوق و وظای دیگران داشت.

96

در واقع هدر عمدهی اصالحات او تضیی قدرت سنتی نواحی و مناطقی بود ک ه ش الودهی ق درت
اشرار را فراهم میکرد .کلیستن با مبنا قرار دادن دم(بخشی از سرزمین) ب ه عن وان حی ات سیاس ی آت ن
هویت شهروند بودن را برای آتنیان مشخو کرد به این مینی که کسانی شهروند آتن ش مرده م یش دند
که نامشان در این بخشها تبت شده باشد و جوانان آتنی واج د ش رایط بی د از دو س ال خ دمت س ربازی
میتوانستند به ارکان دولت وارد شوند .دمها کاندیداها را متناسب ب ا تی داد جمیی ت خ ود انتخ اب ک رده
صورتی ترتیب میدادند و بید اشخاصی که باید متصدی پستهای دولتی شوند به حکم قرعه از می ان ای ن
افراد انتخاب میشدند .یونانیان میتقد بودند که این طرز تصدی پستها که بوسیله قرعه انزام میشد شکل
مشخو دموکراسی است زیرا به تمام افراد به تساوی فرصت مقامات دولتی را

میداد96.

deme
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کلیستن تیداد نمایندگانی را که در زمان سولون چهارصد نفر بود به پانصد نفر رسانید که از طرر
بوله 6بر اساس نمایندگی نسبی (پنزاه نفر از هر بخش) انتخاب میشدند که به مدت پنج هفته یا یک
دهم سال کارهای شورا را انزام میدادند .شورای پانصد نفره مسؤل آماده ک ردن ص ورت جلس ات و
تدارک تصمیمها برای مزمع عمومی(اکلسیا) بود که نمایانگر ارادهی حکمرانی مردم به شمار میرفت.
با وجود این مزمع این قدرت را داشت که پیشنهادهای ارائه شده توسط ش ورا را رد ی ا قب ول کن د و
فیالیت آن را کنترل کند 99.اعضای شورای پانصد نفره برای مدت یک سال انتخاب میش دند و ه یچ
کس مزاز نبود بیش از دو بار و آن هم در سالهای متوالی به عضویت شورا درآید .این بدین مینی بود
که بسیاری از شهروندان آتن امکان عضویت در شورا و کسب تزربهی سیاسی را داشته باشند ع الوه
بر این توانگران و مردم عادی از نظر حق انتخاب شدن با هم به برابری رسیدند.
اهمیت سیاسی اصالحات کلیستن به این دلیل ارزش داشت که اوال افراد در جامی ه از اس تقالل
فردی برخوردار میشدند تانیا افراددر جامیه عالوه بر رقابت سالم و نمایاندن استیدادهای خود احساس
مسئولیت نیز میکردند 97.کلیستن کار خود را با انقالب بر ضد نظام سیاسی حاکم شروع ک رد و عل ی
رغم مخالفت نیرومندترین خانواده های حاکم توانست دموکراسی را در آتن برقرار کند.
نتیجه گیری
یونانبه دلیل وضییت جغرافیایی خاص خود دولت شهرهای مستقل و آزادی را در خود ج ای داده
است .در این میان دولت شهر آتن به عنوان سرآمد آنها توانست از طریق تز ارت و ارتب اط ب ا دیگ ر
تمدنها و امتزاج با فرهنگهای متنوع همچنین وجود منابع طبییی که تولید مازاد اقتصادی را ب ه دنب ال
داشت کم کم خود را از یک جامیهی سنتی و بسته بیرون آورد .در این راه مهاجرت خی ل عظیم ی از
آتنیها و ایزاد کوچ گاههایی در نقاط مختل  ،باعث شد تا آتنیها از نظر سیاسی و فک ری پیش رفت
کنند .از ط رر دیگر با وضع قوانین توسط کلیستن شهروندان ضمن احترام به قانون میتوانستند خ ود
در بحثه ا و تص میم گیریه ا و کاره ای مه م سیاس ی و اجتم اعی ش رکت کنن د و در پیش رفت آن
بکوشند.عالوه بر این نگاه نو آتنیها به مبانی مشروعیت وابسته نبودن آنها به یک ایدئولوژی خاص ی
باعث شد ه بود تا هیچ قیدی آنها را محدود نکند و به جای بحث در امور مذهبی به کارهای سیاس ی و
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اقتصادی دولت شهر بپردازند البته نباید فراموش کنیم که بخشی از این پیشرفتهای فکری و سیاس ی
منوط به احساس مسئولیت فرد در قبال دولت و همچنین توانایی در سخن گفتن و استدالل ک ردن و
ح ضور در اجتماعات بود .همه اینها پیشرفت دولت شهر آتن را از نظر سیاسی و اقتص ادی و اجتم اعی
موجب شد.

دولت شهرآتن و نگرشی بر تکامل فکری و سیاسی و اقتصادی آن ( 055-055ق.م)
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