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  66 -  45، 1395بهار و تابستان ، اول، شمارة مهفتسال 

  ي دموكراسيسو به آتن بر راه ،سولون

  *زاده اهللا عبدالرحيم سيدنعمت

  چكيده
بناي دموكراسي آتن را گذاشت. او اين كار را زماني   سنگمشهور است كه سولون 

بحران و  خوش دستانجام داد كه آتن همانند بسياري از ديگر شهرهاي يونان 
جنگ داخلي قرار داشت. هدف اين مقاله بررسي نقش  ةآشوب بود و در آستان

ظام سياسي است كه ي آن نوع نسو به شسولون در نجات آتن از آشوب و هدايت
شود. براي بررسي اين موضوع، نخست  دموكراسي آتن شناخته مي نام بهو او  بعداز

الزم است تا اوضاع دوران سولون بررسي شود و بعد به ديدگاه او توجه شود كه 
دهد كه  توان آتن را از آن وضعيت نجات داد. بررسي ديدگاه او نشان مي چگونه مي

اين ميراث را  حال درعيناما  ،برد اي خود بهره مي راث اسطورهنظري از مي لحاظ بهاو 
قانون  نياز دورانش براي وضع قانوني كرد كه آن را قانون درست يا نيك فوصرم

خواند. او اين قانون را هم براي حفظ حدود شهروندان و هم براي دادن نقش  مي
الف نظام پيشين برخ ،وضع كرد كه باعث شد طبقات پايين جامعه ها آنسياسي به 

ي اوليه بنا سنگسنتي، از نقش و مسئوليت سياسي برخوردار شوند. همين اثر بود كه 
  را براي رسيدن آتن به دموكراسي فراهم كرد.

  هوبريس.آته،  سولون، آتن، دموكراسي، بحران، استاسيس، ديكه، اوينوميا،  :ها  كليدواژه
  

  مقدمه .1
والت عميق ـدچار تح از ميالد پيشم ـقرن هفت ازدر يونان  )πόλις(شهر يا پوليس 

هاي سياسي متنوعي طي قرون  ساز ظهور نظام سياسي شد و همين تحوالت زمينه  ـ   اجتماعي
ي حاكم بود كه هومرهاي  شده در حماسه اين، نظام سنتي شاهي روايت از پيش. بعد شد
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اين  اثربرداد كه اين يكي هم  )ἀριστοκρατία( اجاي خود را به نظام اشرافي يا اريستوكراسي
و دموكراسي يا دموكراتيا  )τυραννίς(هاي جباري يا تورانيس  تحوالت جايش را به نظام

)δημοκρατία( اشراف با حفظ قدرت در ساختار اجتماعي در حفظ طبقة  ميان داد. دراين
اين  ةيجتوان گفت نت مي جاكه تاآن ،كوشيدند ميميراث سنتي خود حتي در دموكراسي آتن 

جنگ پلوپونزي جنگي  درواقعمقاومت سرانجام خود را در جنگ پلوپونزي نشان داد. 
داشت. سولون  ريشه ها فرهنگي بود كه در قرون گذشته و مقاومت اشراف دربرابر دموكرات

هايي را برقرار كرد كه با اطمينان  اين جنگ و در اوج تنش داخلي آتن، بنيان از قبلها  سال
  .)Hattersley, 2009: 13آن ساخته شد ( رويدموكراسي آتن  توان گفت مي

  
  تحوالت اجتماعي .2

 كردن طرحمآثار خود را با  از ميالد پيشو بعد هسيودوس در قرون نهم و هشتم  هومر
كلي، تمدن يوناني را تشكيل  طور بهو  ،ي دين، سياست، تربيتبنا سنگمفاهيمي سرودند كه 

دهقاني اهميت  ةتوجه او به جامع لحاظ دوم هسيودوس به ةسرود روزها و كارهاداد.  مي
ي هوا و حالورنر يگر معتقد است اين سروده فضايي متفاوت از  كه چنان ،خاصي دارد

ج  :1376(يگر،  گر زندگي دهقاني است اشرافي روايت ةي جامعجا به دارد و هومراشرافي 
گر اين نكته است كه چرا مفاهيم مهمي  اين سروده بيان يوهوا حال درتغيير  .)110- 109 ،1

شعر هسيودوس شناسايي  ازطريق )δίκη(و عدالت يا ديكه  )νόμος(مثل قانون يا نوموس 
ي با نگاه به اخالق دوران شاهي چنان هومر ةحماس درواقعو وارد فرهنگ يوناني شدند. 

اي  ي اسطورههوا و حالان دور از متكي به معيارهاي اشرافي است كه ديگر به مفاهيمي چند
 هماما هسيودوس با نگاه به زندگي روستايي معيارهايي را مطرح كرد تا  ،نداردنيازي 
زندگي تمام افراد  كلي طور بهزندگي روستايي و  ةكنند تنظيم و هم زندگي اشرافيكنندة  تنظيم

 .)Clay, 2003: 42تا درنهايت حفاظت و صيانت از پوليس ممكن بشود ( ،جامعه باشند
يونان  دورةنقش كشاورزي در اقتصاد آن  به باتوجهفضاي روستايي در اين اثر هسيودوس 

عمده و منبع  ةدرستي متذكر شده كه كشاورزي مشغل كارول توماس به كه چنان ،اهميت دارد
پيشرفت و  از پسو تنها است اصلي امرار معاش يونان از عصر نوسنگي تا قرن بيستم بوده 

شد. تبديل مند اقتصادي  كوفايي تمدن يونان بود كه دريانوردي به بخش قدرتش
)Thomas, 2005: 104(. و هسيودس نيز  هومرتوان حتي از اشعار  اين موضوع را مي

تنها ازسر  ها آني براي آور جنگكه  بودندداران بزرگي  دراصل زمين هومردريافت. قهرمانان 
  ضرورت بود.
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  ي همان اشراف يوناني در ساختار سنتي و بزرگان خاندان يا گنوسهومرقهرمانان 
)γένος( هاي گنوس خود  خود بودند كه درجايگاه نياي بزرگ تملك بر تمام دارايي

حساب  هاي آنان به دارايي جزءچه در گنوس وجود داشت  كه هرآن صورتي به ،داشتند
تقسيم  قابلو حتي  ،خريد و فروش انتقال به غير، قابل قابلزمين   ديگر ازسويآمد.  مي
رئيس بلكه زمين دارايي مشترك متعلق به گنوس يا خانواده بود و گنوس هم به  ،نبود

زمين كار روي نحو مشترك  تمام اعضاي گنوس به ديگر عبارت بهآن تعلق داشت. 
آن داشته باشند و انتقال از كه حق اختصاصي  آن بدون ،بردند كردند و از آن بهره مي مي

رييس جديد گنوس  درمقامسنت از پدر به پسر بود كه  اساس برزمين به فرد ديگر 
  شد.  جانشين پدر مي

هاي ثروت و روابط انحصاري  ها، اليگارشي قسمت تر بيشدر سرتاسر قرن هفتم و در 
ها را  مناختيار داشتند و قدرت انج ها و شوراها را در هاي قدرت قضاوت از موقعيت
اي با فرامين  فزاينده طور امور عمومي محدود كرده بودند. قدرت حكومتي به ةبراي ادار

به ابزاري براي كنترل اجتماعي شده  تبديل قانوني تقويت شده بود كه در قرن هفتم
  .)Donlan, 2005: 23بود (

اي را ايجاد كرد كه  پيشه تجارتطبقة  از ميالد پيشرشد تجارت دريايي در قرن هفتم 
دار، سهمي از  دليل نفوذ مطلق اشراف زمين به ،افزود تدريج بر ثروت خود مي  به چند هر

كشاورزان  راه هم بهتجار طبقة  امور پوليس و نهادهاي آن نداشت. رشد ةقدرت و ادار
يجاد بشود ها باعث شده بود تا درمقابل اشراف صاحب قدرت نيرويي ا پا در پوليس خرده

 ديگر ازسوي .)Martin, 1996: 60كرد ( امور و قدرت سياسي را مطالبه مي ادارةكه سهمي از 
افزايش يابد كه ديگر  جا آنها در گنوس تا شد تا تعداد خانواده ها باعث  رشد جمعيت گنوس

اين حل قديمي  . راهاشدنبرشد  به رو ةگوي نيازهاي جامع سنتي جواب شيوة  زمين به ادارة
هاي بيگانه بود كه با مهاجرت بخشي از جمعيت  مشكل ايجاد شهرهاي نو در سرزمين

شد و باعث تشكيل شهرهاي متعدد يوناني از سواحل  ها انجام مي پوليس به آن سرزمين
و حتي جنوب اروپا در فريقا اامروزي و سواحل شمال  ةدرياي سياه گرفته تا سواحل تركي

قرن ششم  ةين سياست توانست تازماني مشكل را حل كند اما در نيما 1.ايتاليا و اسپانيا شد
حلي  و كارتاژ ديگر راه ،فينيقيه  هاي باستاني مصر، دليل تزاحم با تمدن و به از ميالد پيش

كه با نقض سنت  اي نداشتند مگر آن ها ديگر چاره رو بسياري از خانواده و ازاين 2كارساز نبود
اين خواسته موافق  باخود را مطالبه كنند، كه اشراف  ها زمين خاص سنت و تقسيم زمين

طبقة  تجار و مشكل تقسيم اراضي، بايد به رشد و گسترشطبقة  بر ظهور . عالوهنبودند
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هاي مختلف اشاره كرد كه اين طبقات نيز دربرابر اشراف و  حرفه ةان و توسعگر صنعت
  در امور پوليس بودند. تر بيشقوانين سنتي آنان خواستار حقوق خاص خود و مشاركت 

بازها  ةشد كه استعارمنجر هايي  ها در يونان به آشوب و درگيري اختالف طبقاتي پوليس
هسيودس  ةتوان استعار مي .)Hesiod, 2006: 203-213آورد ( ياد مي و بلبالن هسيودس را به

اخالقي  اي ناسازگار نيست، را برمبناي اخالقي تفسير كرد كه چندان هم با اخالق اسطوره
بر مفاهيمي مثل طغيان و تعدي به حقوق ديگري و بازخواست متقابل و اجراي  كه مبتني

است.  )ὕβρις(  صورت يورش باز به بلبل ناشي از طغيان يا هوبريس عدالت است. دراين
) و 213كند ( نرساندن به هوبريس را توصيه مي دادن به عدالت و ياري  هسيودس گوش«

» ها فرق دارد دهد كه قانون اخالقي براي حيوانات و انسان توضيح مي) 276- 8حتي بعدتر (
)Canevaro, 2015: 58(. گيرد، اين  اخالقي مي ةاو از داستان باز و بلبل خود نتيج چند هر

درآمدي بود بر تحوالتي كه بعد اتفاق افتادند. حكايت بازها و بلبالن  داستان درزمان او پيش
بود كه در اين زبان  )δη̃μος(مردم يا دموس  ةاشراف دربرابر تودطبقة  اي از تقابل استعاره

طرف مقابل داشت.  ازتري  استعاري بلبل قدرت اقتصادي و موقعيت سياسي بسيار ضعيف
 علت بهولي طي اين قرن و  ،رسيد نظر مي بازهاي اشراف در ابتداي قرن هفتم قطعي به ةغلب

 ةگريختند و تحوالت گسترد» بازان«تدريج از چنگ  هب» نبلبال«ها  وقوع بحران در پوليس
بدون توانست  سياسي و حتي فرهنگي ايجاد شد. مسلم است كه اين تحول نمي  ـ  اجتماعي
گي را در بست همحس تعلق و  چيز همهچون تالش اقليت اشراف براي كنترل  ،باشد بحران

ابزار سنتي براي حل  يك از هيچديگران تضعيف كرده بود و همين نيز موجب مي شد تا 
نتيجه فقط افزايش خشونت و كشتار «گذشته را نداشته باشند.  ييكارآاختالفات ديگر آن 

خود تالش  نوبة بههم  ها آنبلكه راندن و تبعيد بسياري از مخالفان نيز اتفاق افتاد كه  ،نبود
ها  اين شرايط وضعيتي را در پوليس .)Meier, 2011: 183» (كردند با زور بازگردند مي
وضعيتي  ،شد خوانده مي )στάσις(آورد كه در فرهنگ يوناني استاسيس  وجود مي به

شدت  سو وحدت داخلي پوليس را به و نفاق در شهر كه ازيك ،از اختالف، تفرقهبرساخته 
طلب  شد كه همسايگان فرصت ديگر پوليس چنان ضعيف مي كرد و ازسوي تضعيف مي

زدن به آتش اختالفات و  چه با دامن ،دست بياورند رساندن به رين موقعيت را براي آسيببهت
در آشوب و نفاقي كه  3.تجارت دريايي ةخصوص درزمين زدن به منافع پوليس به چه با ضربه

پيش  متخاصم تقسيم كرده بود، بودند كساني كه راه سوم را در ةپوليس را به دو جبه
انتساب خود به  اعتبار بهدر شهر بود و   ي صلح و مصالحهسو به ين افرادگرفتند. راه سوم ا مي

و طبق سنت  كوشيدند ميگوي آپولون در معبد دلف، در ترويج مدارا و طريق ميانه  پيش
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سولون يكي از اين  .)Blok, 2006: 403هفت دانا با هم در ارتباط بودند ( درموردباستان 
و  آنيس در پوليس مواجه شد و خود را به رفع هفت دانا بود كه در آتن با استاس

  دانست. ميمتعهد و ثبات به پوليس  ،بازگرداندن وحدت، آرامش
  

  قانون .3
قدرتي يا مونارخيا  هاي يونان گذر از نظام شاهي و تك نخستين تحول در پوليس

)μοναρχία( تقسيم  معناي قدرتي يا اريستوكراتيا بود. اين گذر به به نظام اشرافي و اشراف
در  )βασιλεύς(  عنوان پادشاه يا باسيليوس چند هر ،قدرت و اختيارات شاه ميان اشراف بود

دار مراسم مذهبي و  شد كه عهده گفته مي شهرنظام اشرافي حفظ شد و به يكي از حاكمان 
هاي حكومتي  ديگر مقام برخالفبود. مقر او در ارگ يا آكروپوليس بود و مقامش هم يني ئآ

بارز چنين انتقال قدرتي در  ةنمون 4.رسيد وارثت به فرزندش مي ازطريقبلكه  ،قرعهنه با 
در خارج از ) Ἀρειόπαγος(آرئيوپاگوس  نام بهآتن و با تشكيل شوراي اشراف در مكاني 

بلكه  ،آكروپوليس انجام شد. انتقال قدرت از شاه به اشراف تنها يك تغيير صوري نبود
قانون و حتي مفهوم آن بود.  درخصوص تغييري  تغييري در ساختار پوليس و به

  ،شادوالدت  نظر به
وجـود آمـد.    جديد پـوليس از آن بـه   جامعةپدرساالر قديم تغيير شكل يافت و  جامعة

صـورت حكومـت مـردم نبـود و حكومـت بـا        اين جامعـه در ابتـداي كـار بـه     چند هر
موقـع   نخستين بار نياز به نگارش قوانيني پيدا شد كه تاآن براي ،هاي بزرگ بود خاندان

ي ثابـت و پابرجـا درمقابـل    صورت بهشد اما اين قوانين جديد  صورت شفاهي بيان مي به
   .)Schadewaldt, 1978: 114ديد همگان قرار گرفت (

خـود   جمعي با انتقال قدرت و اختيارات از شاه به جمع اشراف شكل منسجمي به ةاراد
شاه نيز مدنظر بود، با ايـن تحـول شـكل     ةجمعي حتي در زمان سلط ةاراد چند هرگرفت و 

تصـميم   ديگـر  يـك در جمع و با رايزني بـا   هومرخود گرفت. قهرمانان آخايي  تري به جدي
كند چه كاري انجام شـود و چـه كـاري     مشخص ميجمعي است كه  ةگيرند و اين اراد مي

شخص  خصوص بهفردي و  ارادة اب تر بيشترواييان كه تصميم برخالف اردوي  ،انجام نشود
مفهوم  كه چنان ،هرچيز در قانون حضور داشت از قبلجمعي  ارادةشود. اين  هكتور گرفته مي

و توسعه و تحول سياسي از نظام شاهي بـه   كند داللت مياي  قانون يا نوموس بر چنين اراده
  اين اراده بود. تر بيشاساسي در تبلور   اريستوكراسي گام
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نظر داشت كه قانون همواره اصل اساسي جوامع يوناني از  دراين نكته را بايد 
ترين شكل خود تا رسيدن اين جوامع به ساختار مشخصي از پوليس بود و حتي  ابتدايي
توانست بدون قانون و استناد به آن حجيتي داشته باشد.  نيز نمي  پادشاه در دوران قديم ارادة

 ،شود يافت نمي هومرهاي  ظاهري در سروده صورت بهمشخص نوموس  ةواژ چند هر«
واژة ي جا به هاي خود در سرود هومر .)Nisbet, 1983: 12» (بااطمينان، معناي آن هست

كند  استفاده مي )θέμιστες(س ـستـيا صورت جمع ثمي )θέμις(س ـثمي ةنوموس از واژ
)Homer, 1954 a: 5, 761; Homer, 1954 b: 2, 16-68, 403(.5 درستي به  رابرت نيسبت به

اي واقعي ندارند و زبان، سالح،  كه جامعه كند اشاره ميها  از سيكلوپ هومرتصويرسازي 
 هومر. )Nisbet, 1983: 12( و حتي آشپزي و در يك كالم هيچ تمدني ندارند ،خانه

حتي به قانون زئوس بلكه ، تنها قانوني ندارند نه زيرا ،داند س ميـها را بدون ثميست سيكلوپ
قانون يا كوكلوپون ...  هاي بي سيكلوپ با تعبير ها آنگذارند و اوديسئوس از  هم احترام نمي

مفهوم قانون  .)Homer, 1954 b: 9, 106كند ( ياد مي )κυκλώπων … ἀθεμίστων(آثميستون 
 و كارها ةاو در سرود كه چنان ،كند نوموس با شعر هسيودوس است كه ظهور مي ةدر واژ
پسر كرونوس، زئوس، اين  زيرا ،كند تا از عدالت تبعيت كند به برادر خود توصيه مي روزها

و  )νόμον διέταξε κρονίων(نومون ديتاكسه كرونيون  .ها تقرير كرده است قانون را بر انسان
ها  او به انساناما  ؛نيست ها آنزيرا عدالت يا ديكه بين  ،خورند را مي ديگر يكحيوانات 

هسيودوس دو  ترتيب اين به .)Hesiod, 2006: 275-278است ( آندر  شانديكه داده كه خير
هاي  كند كه مفاهيم بنيادين در تحوالت بعدي پوليس مفهوم عدالت و نوموس را بيان مي

معناي متداول قوانين موضوعه  اما بايد توجه داشت كه نوموس در بيان او به شدند،يوناني 
 ها را در و حتي عادت ،آئيناي از آداب، رسوم،  ه گستردآن طيف بلكه معناي  ،نيست
مبناي  اساس برمشخص بر نوموس  طور به روزها و كارهاهمين مورد در  كه چنان ،گيرد برمي
 ةهسيودوس از واژ ةمهم در استفاد ةنكت 6.كند ميداللت معناي قانون خدايي  ي و بهآئين

معناي پخش،  به )νέμειν(اين واژه از مصدر نمئين  زيرا ،نوموس در مبناي لغوي آن است
ها  ه و چراگا ،كه در تقسيم خوراك، آشاميدني، مراتع گونه همان ،آيد كردن مي و توزيع ،تقسيم

 ينيز همين معنا هومرشد و  و حتي مناطق سكونت از فعل مرتبط به اين مصدر استفاده مي
 صورت درچه  ،نوموس صورت دراين .)Bellah, 2011: 345كار برده است ( هنمئين را ب

، داللتي بر توزيع و تقسيم باشد نحو رسمي آن ها باشد و چه قانون به رسوم و عادت و آداب
توان گفت  ، ميشوند گرفته مينظر  دركه در عمل تقسيم و توزيع عموم افراد  جا آندارد و از

  7آن در اصل معناي قانون مدنظر بوده است. كه توجه به جمع و نيازهاي
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اي محترم  ههنوموس باعث شد اين مفهوم همواره وج ةي واژآئين  ـ  اي اسطوره گاهخاست
به پرستش قانون افتخار  ديگر چيزهر ازبيشزندگي هلني، آنان  ةدر نحو«داشته باشد. 

چيزي واجد حرمت خدايي تلقي  منزلة كردند و اين براي آنان يك مذهب بود. قانون به مي
 ,Freeman» (روگرفت ناقصي از قانون خدايي بود كه بر عالم تسلط دارد درواقعشد و  مي

اما بايد گفت كه معنا و مفهوم و حرمت قانون  ،اين سخن فريمن درست است .)207 :1970
اي كه  شد به زندگي جمعي و اراده ديگري نيز داشت كه مربوط مي ةدرنظر يونانيان جنب

و مظهر آن بود. يونانيان  شهرتبلور حيات  قانون ليدل نيابهد و ش ميقانون بنابر آن متبلور 
و بارباروس  )ἔθνος(هاي اثنوس  با نامنبود كه دليل اختالف زباني  به فقطرا  رخوديغاقوام 

)βάρβαρος( بلكه درنظر آنان نداشتن قانون مالك ديگري براي ناميدن آنان به  ،خواندند مي
وجود قوانين در جوامع غيريوناني آگاه بودند و  ازاين دو نام بود. روشن است كه يونانيان 

ناآگاه بوده باشند، اما داشتن چنان  النهرين بينرسد كه از قوانين مصر و  مي نظر بهبعيد 
ي شهروند پوليس معنا به )πολίτης(ن غيريوناني را پوليتس شد آنا قوانيني نيز باعث نمي

كه  نحوي به ،جمعي درنظر آنان اصل اساسي براي تحقق قانون بود ارادةبدانند. درحقيقت 
كه با  دانستند تاآن فردي مي ارادةناشي از تر  بيشالنهريني يا ايراني را  قانون مصري يا بين

  آزاد جمع تعين يافته باشد.  ارادة
) را دربرابر خـدمت شـرقي بـه    impersonal lawنان خدمت يوناني به قانون غيرشخصي (آ

هـاي متمـدن    دادند. يونانيان با تبعيت از قانون خود را آزاد و انسان ي قرار ميأپادشاه خودر
  .)ibidالعنان بودند بربر و برده ( دانستند و غيريونانيان را كه تابع يك حاكم مطلق مي

يان، روا فرمانو احكام  ها فرماني تبعيت الزامي از معنا بهمعنا نه   اين  از قانون به تتبعي
دليل تبعيت  او در وضع آن دخيل بوده است. به ارادةمعني تبعيت از حكمي است كه  بلكه به

زيرا معتقد بود كه  ،ناميد و غيرخود را فردي برده از چنين قانوني بود كه او خود را آزاد مي
آميز  دليل ترس است كه از احكام تحكم جداي از نداشتن چنان قانوني، تنها به ،ونانيغيري

  8.كند پادشاه تبعيت مي
را داشت و يونانيان به آن شهر يوناني حكم مذهب هاي  شهرصورت كه قانون در   همان   به

عنوان «كه  اي گونه به ،گذار نيز درنظر آنان باالترين احترام را داشت گذاشتند، قانون حرمت مي
ترين عنوان در يونان  ترين و شايد محترم يكي از محترم )νομοθέτης(يا نوموثتس  گذار قانون

اصلي خود را با حرمت بسيار و حتي در برخي مواقع  گذار قانون ةشهرها خاطر بود. دولت
اهميت نوموس در  به باتوجه .)ibid: 212...» (كردند   گذاران شهر خود ياد مي تر از بنيان محترم

كه او با  خصوص بهفرهنگ يونان، طبيعي بود كه نوموثتس نيز چنان جايگاهي داشته باشد، 
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در  مؤثردليل او عامل  همين كرد و به وضع قوانين آشوب و منازعات پوليس را برطرف مي
هاي  در دوران خصوص بهدر پوليس بود. اين نقش  )ὁμόνοια(ايجاد وحدت يا هومونويا 

 تر از هر وقت ديگر بود كه نوموثتس با وضع قانون پوليس را از رفتن بحران و آشوب پررنگ
) Locri) در پوليس لوكري (Zaleucusزالوكوس ( كه چنان ،داد ي استاسيس نجات ميسو به
حق مجازات خصوصي  كردن ، با محدوداز ميالد پيش 663، حدود گذار قانوننخستين  منزلة  به

 از پس .)94: 1338علل اختالفات را كاهش داد (بهمنش،  ،و باالبردن قدرت قضات و دولت
)، ليكورگوس Catanê) در پوليس كاتانه (Charondasگذاران چون خارونداس ( ديگر قانوناو 
)Lycurgusو دراكون ( ،) در اسپارتDraconدنبال رفع استاسيس و بازگرداندن  ) در آتن به

خطر  متوسط بهطبقة  اختالفات داخلي بين اشراف و علت بهپوليس خود بودند كه به هومونويا 
 بعدازگيري قانون نوشتاري  شكل ةروشني حاكي از مرحل گذاران به افتاده بود. ظهور اين قانون
سنت اشرافي بر متكي  تر بيششفاهي و  ،اقدام اين افراد از پيشتا  ،قانون شفاهي بود. قانون

اما براثر  ،داد اعمال اراده و حجيت خاص در جمع را مي ةاشراف اجازطبقة  بهباستان بود كه 
دوم قرن  ةو در نيم بار كاو چنان حجيتي نداشت. آتن ي ارادةديگر شهر هاي داخلي  اختالف

اما همان  ،آشوب نجات پيدا كند ةتوانسته بود با قوانين دراكون از مخمص از ميالد پيشهفتم 
 يبراآتن بازگردد. دراكون  از يك سده بعد، آشوب بار ديگر به تر كمقوانين باعث شدند تا 

  ) ايجاد كرد.manslaughter) و قتل غيرعمد (murderتمايز حقوقي بين كشتن ( بار نينخست
بعدتر هم وجـود   ديبا نيآن قوان چند هرو  ميدان ياو نم نيقوان درمورد يتر شيب زيچ ما
 ها آن. باور دانستند ينم هيگذاران اول از قانون يزيسولون چ بعداز يها يوناني داشتند، يم

 و نداشـت  يوجهـ و سـرقت   يدزد ماننـد  يسبك ميجرا يبرا مرگمجازات  كهنيبه ا
 يخـون نوشـته از ابـداعات بعـد     يداستان كه دراكون قانون خود را رو نيا احتمالي هب

  .)Ehrenberg, 2011: 46( بوده است
كلي  آتن و آشوب را به ةاين قوانين دراكون نتوانست اختالف بين اشراف و تود  باوجود

وضع قوانين او، دوباره اختالف ازسر گرفته شد و آشوب  بعدازبرطرف كند و چند دهه 
خود  انياز داناديگر  يكيبود كه مردم آتن رو به  جا اين .)ibidبرگرفت ( تمام آتن را در

  قرار گرفت. وناني يكه اسمش در فهرست هفت دانا ييدانا ند،آورد
  

  سولون سوفوس .4
 .شد )σοφός(  ملقب به سوفوس رو ازاينگانه و  دانايان هفت جزءسولون در عصر باستان 

از بحران و را نوشتن قانون آتن نبود كه با دليل   اين  اما اعطاي اين لقب به سولون تنها به
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جنگ آتن با مگارا  كوراننگارش قانون و در  از قبلچند سال  ،. اونجات دادآشوب 
)Megaraمردي دانا نشان داده بود.  درمقامساالميس، لياقت خود را  ة) برسر تصاحب جزير

كه دو شهر مگارا و آتن برسر است صورت نقل كرده   اين  ديوگنس الئرتيوس داستان را به
شكست  متحمل بار چندآتن  كه آن از پساما  ،رقابت داشتند ديگر يكتصاحب ساالميس با 

موجب آن هركس كه براي احياي جنگ  كه به كردندشد، آتنيان فرماني را تصويب 
ساالميس اقدام كند محكوم به مرگ شود. سولون موفق شد با تدبير خود آتنيان را به نبرد 

ن ساالميس بود كه آتنيا اواقدام  ةخطر بيندازد و درنتيج جانش را به كه آنبدون  ،تحريك كند
تاج گلي بر سر  .گرفتند. او براي تحريك آتنيان تظاهر به ديوانگي كرد را از مگارا بازپس

را او  قاصدي اشعار كه درحالي ،شد )ἀγορά(گذاشت و با شتاب وارد شوراي شهر يا آگورا 
  و خشم آنان برانگيخته شد.  خواند ميبراي آتنيان 
 زا بيش شنظر بهكند كه  ميترين بخش شعر سولون را نقل  اين، مهم از پس ،ديوگنس

  :است بوده اثرگذارآتنيان هرچيز ديگري در تحريك 
  ؟اي ناچيزم  آيا من شهروند جزيره

  اين سوي دريا! دراي   جزيره

  ،افرادي لبخند زنند كه آنتا
  اين كيست؟«كنند:  خند ريشبودن   آتني برايو مرا 
  »باد داده ساالميس را براي آتني كه  برده

  ها را برافروزيم بگذاريد براي ساالميس بجنگيم و شعله
   .)Laertius, 1950: I, 47-49چنگ آوريم و ننگ خود را پاك كنيم ( محبوب را به ةآن جزير

روشني آن معنا از سوفوس را دريافت كه فرد يوناني با  توان به در گزارش ديوگنس مي
 دست بهبيان اين واژه مدنظر داشت. سوفوس آن دانايي است كه از دانايي او تدبير و طرحي 

ها نجات  آيد تا درمواقع خطير كارگشاي مشكالت پوليس باشد و پوليس را از بحران مي
ها و  تحريك آتني يتدبيري برا سوفوس بود كه توانست معناي  همين  بهدهد. سولون  

الجيشي  بازگرداندن ساالميس بينديشد. نخست بايد توجه داشت كه ساالميس اهميت سوق
در رونق بندر تجاري پيرائوس نقش مهمي  آتنزيرا  ،بسيار زيادي براي آتن داشت

)Piraeus تن امنيت اين بندر و تجارت دريايي بسته به اين بود كه آ براين عالوه) داشت و
در جنگ نيروي دريايي آتن با اين موضوع صحت  .اختيار داشته باشد ساالميس را در

اي  ساالميس براي سولون كار چندان ساده كردن نيروي دريايي خشايارشاه معلوم شد. آزاد
آتن با مگارا برسر تصاحب اين جزيره  ةاو خود در جنگ چندسال  سو ازيكزيرا  ،نبود
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او با فرمان سنگين  ديگر ازسويدانست و  كار را مي مشكالت ليدل  نيا  بهداشت و مشاركت 
 ةقضي  كرد كه بدون اجراي فرمان مرگ آتنيان، بود. بنابراين او بايد كاري مي رو روبهآتنيان 

گرفتن آن  بازپسها براي  ي مطرح كند كه از عزم آتنيصورت بهساالميس و آزادسازي آن را 
چه شهروندان  آن .اي استفاده كرد اين هدف از روش دوگانه مطمئن بشود. او براي رسيدن به

شتاب و شور و  بات ديوانگان بود كه ئهي آتني در مجمع عمومي ديدند ورود فردي به
مدار يا شاعري كه بخواهد موضوعي را  هيجان به مجمع وارد شده بود و نه آن سياست

اي حاضر در مجمع شنيدند چه اعض چنين ظاهري، آن باوجودجد در مجمع مطرح كند.  به
بلكه شعري زيبا يا همان كالم مطلوب  ،سخني ازسر اضطراب خاطر يا پريشاني ذهن نبود

ت ديوانگان وارد مجمع شد تا هم بتواند فرصت طرح موضوع ئهي ها بود. سولون به يوناني
ها  اگر آتني زيرارد شد محكوم به مرگ نشود،  اوآورد و هم اگر سخن  دست بهجنگ را 

خاطري از  توانست با ادعاي جنون و پريشان راحتي مي بهكردند  را رد ميدرخواستش 
مجازات مرگ نجات يابد. فارغ از شكل و شمايل كار، اين بيان او بود كه در تصميم آتنيان 

كه گويا براي  كند تعبير مياي ناچيز و پرت  اثر گذاشت. سولون نخست ساالميس را جزيره
واقع چنين چيزي است؟! او  راه بيفتد. اما آيا ساالميس به جنگي به چنين چيزي الزم نيست

 جا آن د. اگران  خير. ساالميس بخشي از آتن است و اهالي آن آتني :دهد معطلي پاسخ مي بي
آيند و اين ننگ بر  اسارت درمي در چنگ ديگران باشد، تنها اهالي ساالميس نيستند كه به

  . ستاها نيز  گي براي آتنيبلكه اين نن ،شود آنان وارد مي
آمد و با تدبير  مشكالت پوليس برمي ةخوبي از عهد ي بود كه بهمدار سياست همسولون 

كه با بود ي گذار قانون هم ،ديانديش وطن خود مي آزادسازيحلي براي  سياسي خود راه
 و شاعري بود كه با شعرو هم كرد،  وضع قوانين اختالفات داخلي پوليس را برطرف مي

) با Tyrtaeusسولون، تورتائيوس ( از قبلآورد.  زبان مي انديشه و تبيين عقلي اعمال خود را به
 )εὐνομία(قانون يا اوينوميا  نيك با نامكه قطعاتي از آن  ،)ἐλεγεία(سرودن مرثيه يا الگئيا 

 :1378 متذكر شد (رز، ها آنپرستي را به  و آرمان ميهنخطاب كرد ، اسپارتيان را است مانده
  اي ي اسطورههوا و حالانديشه سياسي كرد و آن را از  ةزبان او شعر را وارد عرص .)126
و  كرد ميمردم  تودةرو به  ،يهومراي كرد كه بدون انكار فضايل قهرمانان  وارد عرصه هومر
براي فضيلت حقيقي فقط «كرد:  ي معرفي ميهومرديگر را برتر از فضايل قهرمانان  يفضيلت
(يگر، » چه براي جامعه سود يا زيان دارد معيار وجود دارد و آن جامعه است و آنيك 
ي، به هومري توصيف قهرمانان جا به ،سولون نيز همانند تورتائيوس .)150، 1 ج :1376
عهده گيرد، بيماري و سالمت  تدوين قانون را به ةوظيف كه آن از پيشكند و  مردم رو مي تودة
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اصول عقلي سالمت  اساس برتا براي رفتار جمعي و  كند ميبررسي پوليس را در شعر خود 
قانون تبيين كند. او در اين تبيين هم به  مفهوم قانون درست و نيك چهارچوبپوليس را در 

در را كه فوزيس و پوليس جا تاآن ،داشت و هم به پوليستوجه  )φύσις(طبيعت يا فوزيس 
  . دادشهريانش قرار  روي همِ و اصول واحدي را پيش زدهم گره  شعرش به

  
  و صلح ،قانون كيعدالت، ن .5

كه سولون هنگام نگارش قانون خود با آناخارسيس، يكي ديگر از دانايان است نقل شده 
 .)Freeman, 1970: 218يي بين آنان انجام شد (وگو گفتگانه، مالقات كرد و  هفت

كرد و قانون را به تارهاي عنكبوت تشبيه كرد و  خند ريشآناخارسيس زحمات او را 
اندازد،  دام مي ند بها كه ضعيف و كوچكرا يي ها آنقانون  :گفت اواين تشبيه به  اساس بر

چه آناخارسيس به  آن 9.و گرفتار نشوند برجهندتوانند از آن  ميمند     اما افراد قوي و قدرت
طبقة  براي كنترلمند   قدرتطبقة  ترفنداين عقيده بود كه قانون  اساس برسولون گفت 

نظر  خودش را درطبقة  قوي در تأليف قانون تنها حفظ منافعطبقة  زيرا ،است ضعيف
طبقة  دنبال حفظ دارد. سولون دربرابر سخنان آناخارسيس بر اين انديشه بود كه با قانون به

بتواند از آن نفع هركس  كهنويسد  گفت قوانين را چنان مي اوو به ست اضعيف نيز 
منافع تمام طبقات  تأميناو با اين سخن نشان داد كه قانون درنظرش براي  10.ردبب

پاسخ  درواقعاي ديگر باشد.  و عليه طبقهاي  طبقهنفع  به كه اين نه ،شود اجتماعي وضع مي
او  از پسبود كه  قانون نيكاز او  تصور اصولي و مبنايي اساس برسولون به آناخارسيس 

ادعاي آتني بعدتر نيز اين بود كه تحت قوانين «اساس پوليس آتن شناخته شد.  مثابة به
 يشكل نوي بهتوراني  دورةفترت  دليل بهاين قوانين  كه وقتيكند، حتي  سولون زندگي مي

» هاي قوانين بعدتر را هم وضع كرده بود امر بنيان درواقعوضع شد. سولون 
)Schadewaldt, 1978: 114(.  

 شيايشروع آن با ن دليل بههاي سولون دريافت كه  توان در يكي از مرثيه رش را مياين نگ
 هيمرث ني. او در اشود يموزها خوانده م ةيمرث نام بهو هنر  يقيموس يها زن يخدا ايموزها 

 رايز ؛)auf ungerecte weiseناعادالنه ( يا وهيش«اما نه به  ،ثروت دارد يخود آرزو يبرا
 dieممكن است مجازات زئوس ( چند هرآن خواهد آمد و  دنبالبه كهيد ‘درهرصورت’

strafe des Zeus(آيد مي ‘درهرصورت’در نسل سوم، اما  ديشا يبرسد و حت ري) د «ibid: 

 )πάντος(پانتوس  هيمرث نيدر ا يديكل ةواژ ،دارد ديتأك والدت شاد كه طورانهم .)116
كه مرتبط با صفت پاس  ،است قبيل ازاينو  ،سرتاسر تمام، ،يكل هرصورت،ي درمعنا به
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)πα̃ς( را  ياصل ،ديق نيمكرر بر ا ديتأكبا  ،است. سولون رهيو غ ،ي همه، كل، تماممعنا به
كه  هرجاست در كهيد تيحضور دارد و آن وجود و حاكم هرجا در كه شود يم  متذكر

و  يقطع تيحاكمتوجه را به  ،ديق نيبر ا ديتأكبا  ،. سولونستيهم از آن ن يزيامكان گر
 را آن انگاشتن دهيناد توان زين انسان كهكند  معطوف مي سيفوزقانون عادالنه در  ريناپذ خلل
 يفرد تيو مسئول فهيموضوع وظ ،ريو فراگ ييقانون مبنا نيبه ا كردنتوجه با، سولون. ندارد
 ةهومر، مداخل اديليا يايدن برخالفسولون،  يايدر دن رو نيازا«. كند يم انيب قانون قبالرا در
 نيزمام حكومت در ا رايز ،ندارد ينقش چندان بزرگ يدر سرنوشت آدم انيبخواه خدا دل
 ةيفقط هد يانسان هومر يكه برا ،بزرگ از سرنوشت يقانون است و بخش دست به ايدن

 انيخدا .است ياراده و عمل خود آدم ةجينت سولون نظربود، در يينامطبوع خدا ايمطبوع 
 .)213، 1 ج :1376 گر،ي( »است انيخدا ةاراد نينظام ع نيو ا اندينظام اخالق انيفقط مجر

بنابه ظلم  كه را ي. سولون ثروتاند سيفوز ريفراگ نيسولون پاسداران قوان يايدن انيخدا
 يسركش و انيطغ يا اسطوره وجه تنهااو  درنظر كه داند يم سيهوبر ةجينت ديآ دست به
 است گرانيد يها ييدارا به تجاوز اي يانداز دست يمعنا بهدارد و  يحقوق انيبلكه بن ،ستين
 نيچنهمبلكه  ،ستين حماقت و يراه گم يمعنا به. آته فقط است )ἄτη(آن آته  ةجينت و
و انباشتن ثروت  يگريد ييو تجاوز به دارا يتعد ليدل بهاست كه  يخسران يمعنا به

  يعامل ريناپذكيتفك جنبة دو سولون نظرو آته در سيهوبر. رديگ يرا م يناعادالنه دامن متعد
  .ديآ يم دست بهكه تعادل دوباره  است كهيدتنها با  و زنديم همكه تعادل را بر هستند

براي بيان  هومرسولون در تصور خود از عدالت مبناي هسيودس را مدنظر داشت. 
 كرد و درنظر او عبارت هه ثميس استي ياد مي )Θέμις(عدالت و قانون از ايزدبانوي ثميس 

)ἥ θέμις ἐστι(  11.»اين درست و مرسوم است«اين معنا بود:   به» اين ثميس است«يا 
ازدواج زئوس با  ةزايش خدايان يا ثئوگونيا، ثمر ةدر سرود ،را )Ὥραι(هسيودس هوراها 

، و )Εύνομία(اوينوميا  )،Δίκη(  هاي ديكه نام بهند از سه خواهر ا داند كه عبارت ثميس مي
 »ندا بر اعمال انسان ميرا مراقب«افزايد كه اين سه خواهر  و درادامه مي )Εἰρήνη(ايرنه 

)Hesiod, 2006: 901-902(.  كه  استو صلح  ،قانون اين سه خواهر عدالت، نيكمعناي نام
هرچيز بايد توجه داشت كه اين سه خواهر  از قبلها نظارت دارند.  بر اعمال و رفتار انسان

كند تا با  ي ثميس استفاده ميهومرخود از مبناي  ةهسيودوس در اسطور .اند ثميسدختران 
زن جداي  يك خداي صورت بهو هركدام را  كندهاي آن را تفكيك  ويژگي  زايش سه دختر

اين نحو  هباز ديگري معرفي كند. اين يك گام فراتر از آن مبناي گذشته است تا 
تايي ـروس جامعة  ديگر عبارت خ داد. بهـسازي بتوان به نيازهاي جديد پاس اسطوره
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اي است كه  ي، نيازمند به نظام اسطورههومرقهرماني   ـ  شاهي جامعةدور از آن  به ،هسيودوس
سازي  گوي اين نياز باشد. هسيودس با اين اسطوره تواند پاسخ ي نميهومراي  نظام اسطوره

عدالت بدون  زيرا ،كند از يك شهر باثبات و درصلح و آرامش را ترسيم مي سه ضلع
اين حركت هسيودس  ةتوان در ادام نيست. سولون را مي يافتني دستقانون و صلح  نيك

با استناد به نظام فقط اما نيازهاي او نيز  ،گانه توجه دارد دانست كه به اين تشخص سه
اساسي در درك نيازهاي سولون توجه به مفهوم  ة. نكتشد اي هسيودس برآورده نمي ه  اسطور

  است. )μέτρον(اندازه و حد يا مترون 
مبهم شناخت را دانستن (گنوموسونس د آفانس ...  ةانداز«گويد:  مي 16 ةسولون در قطع

تنهايي مرز  كه به   ترين چيز است، همان ) سختγνωμοσύνης δʼ ἀφανὲς …μέτρονمترون 
بايد گفت كه اين قطعه درعين سادگي  .)Solon, 1999: fr. 16» (داردبر  هرچيز را در

 كه آنتواند كار آساني باشد. نخست  كه فهم و تفسير آن نمي نحوي به ،داردپيچيدگي بسياري 
قبيل  و مقوالتي ازاين ،دانايي، درك، شناخت، فهم ةي اندازمعنا بهگنوموسونس تنها  ةواژ

گونه شناختي است كه فاقد ابزار سنجش نيست و  ي آنمعنا بهگنوموسونس  زيرا ،نيست
نظر داشت.  با قضاوت را نيز بايد براي درك اين مفهوم در راه هم چنين حزم و احتياط  هم
ترجمه  unsichtbare eaß der erkenntnis  را به» مبهم شناخت ةانداز«والدت عبارت  شاد
اي به گنوموسونس نزديك   تااندازه erkenntnis) كه Schadewaldt, 1978: 118( است كرده
اما باوجوداين فاقد دو وجه  ؛دهد و هم معناي قضاوت هم معناي شناخت را مي زيرا ،است

را  unsichtbareابزار شناسايي است. شادوالدت صفت داشتن حزم و  يعنيمعنايي ديگر 
بارت سولون در ع »اندازه«ي لغوي ناديدني است تا معنا بهآفانس آورده كه  ةبراي ترجم

) ترجمه obscure» (مبهم«  بهناديدني باشد. گئورگ والستوس اين صفت را  ةي اندازمعنا به
بلكه  ،فهم نيست ي غيرقابلمعنا به جا ايندهد كه آفانس در  و در پانوشت توضيح مي كند مي

و در  ،ها نگاه نينافذتر ياما تنها برا ،است يدنيفهم معنا كه   اين  به ؛استفهميدن آن سخت 
استفاده كرده  معنا  همين  بهكند كه از اين واژه و  استناد مي توسيهراكل 54 ةمورد به قطع نيا

داشتن در  ادعاي حقيقت زيرا ،توجه است درخور گيري والستوس از اين تفسير است. نتيجه
 ،گوست كه حجيت آن برخاسته از سنت گذشته است پيش اختيار دراي تنها  فضاي اسطوره

 ةاست و در تجرب يدنيديگر عدالت سولوني دراصل فهم عبارت اما حقيقت سولوني يا به
 ةانداز يقين سولون انتظار دارد اين امر به به. «كردوارسي آن را  توان مي 12عمومي پوليس

نهايت بر حركت و سكون  كافي فهميده شود تا روشنايي بر مردان شهر و دموس و در
تفسير  .)Vlastos, 1996: I, 36» (را از فاجعه نجات دهد ها آنبيندازد تا  ها آنسياسي 
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كه سولون در اين قطعه و براي دانستن  كردييد أت توان مياين نكته  به باتوجه را والستوس
معنا كه دانستن اندازه دانستني   اين  به ؛كند استفاده مي )νοη̃σαι(نوساي  ةاندازه از واژ

با اين  13.اند گويان مدعي آن نه آن نوع الهامي كه پيش ،است )νόος(  برمبناي عقل يا نوس
آن تشخص از نياز خود از منظور هسيودس توان گفت كه سولون در پاسخ به  تفسير، مي

اي نيست، بلكه مبنا را بر  سنت اسطوره رب متكيو ديگر مثل او  است گانه فاصله گرفته سه
جوي معاني  گذارد تا بر اين مبنا پي و قضاوت مي ،دانستن يا ابزار تشخيص، تميز اندازه
ناست و مب  ينهم و مجازات باشد. پاسخ او به آناخارسيس نيز بر ،قانون عدالت، نيك ةگان سه
قانون نپذيرفته و معتقد است كه با قانون  درموردرا است كه نظر افراطي او  دليل  همين  به
 ،هدر تشخيص انداز ،مبناي خود را زيرا ،دنبال حفظ منافع تمام طبقات پوليس است به

ست كه او نقش رو  اين حفاظت كند. از ها آنداند تا از  حقوق و منافع تمام طبقات جامعه مي
ديد كه با حفظ حقوق تمام طبقات پوليس از  خود را براي مقابله با نزاع طبقاتي در اين مي

نحو  اين و منظور خود را بهتخطي هركدام به اندازه يا حد و حدود ديگري جلوگيري كند 
  كند: در ابيات زير ذكر مي

  ،از ثروت داشتندپاشده  بهدر اين حين كه آنان قدرت و احترامي «
  ،هيچ گرفته شوند ها هم ناشايسته به من نگذاشتم اين

  من ايستادم با سپري قوي براي حفاظت از هر دو (طبقه)
  .)Aristotle, 1935:  XII, 7-31( »غالب نشود )ἀδίκως ،آديكوس(عدالتي  و تحمل كردم تا بي

 اجرا سيپول در را عدالت يمتيق هر به ستين حاضر او كه شود يم معلوم اتياب نيا از
 مقتدر مرداو  نظر به كه يدرحال ؛كند يتنها مرد مقتدر حكومت م صورت نيدرا رايز ،كند
 گر،ي( افتد يم مستبد يروا فرمان دست بهمردم  ةتود اريو اخت كشاند يم يتباه   به را شهر

و البته  گرفتند يم دست بهعدالت قدرت را  يبرقرار ةجبارها با وعد .)211، 1: ج 1376
 مطلق قدرت با شدتاما او به ،كردند يم عمل فيضع طبقات نفع  هم به ها آن ةينسل اول
 نيا با او. رفتينپذ را آن شد،او  به يقدرت نيچن شنهاديپ يوقت يحت و كرد يم مخالفت
 )ἄρχων(آرخون  ايحاكم  درمقام شا يزمامدار ةدور شدن با تمام ،كه بود نگرش
 رفتار در مدارا حس. رفت سالهده يگذار در آتن، قدرت را رها كرد و به سفر قانون
 شيمدارا ليدل بهرا  اواو  نامنتقد« تا شد باعث استبداد از زيپره و قدرت ترك و سولون

 ليدل بهقدرت  ازاو  يريگ كناره .)Freeman, 1970: 210( »احمق تصور كنند يفرد
شهروندان  يريپذ تيبود كه در آن قانون و مسئول ياسياز نظام س گونهاعتقادش به آن

 زيخودش ن دست به يرا حت آن مطلق ياجرا و قدرت حفظ نيبنابرا. باشد داشته تيحاكم
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 و حق يناف هرصورتبه يقدرت نيداشتن چن او نظر بهو  دانست يم ينظام نيبا چن ريمغا
 ديقدرت هم با ياندازه است كه حت يمبنا برهمان درست او نگرش نيا. است عدالت

 از رادرك او  توان يكه م مبناست نيا مطلق باشد. با كه آنحدود خود را داشته باشد نه 
 يمعنا به س،يهوبر يمفهوم سنت دو بهباتوجه. افتيو صلح در ،قانون كيعدالت، ن ةگان سه
 داروام سنت در كه شوديم مشخص ،خسارت و خسران يمعنا به   و آته، ،تجاوز و يتخط

  است.  سيمحتوم هوبر ةجينتآته  ،يا از جهان اسطوره
شناسـد) و آتـه    كه هيچ حدي نمي اي پروايي )، هوبريس (بيkorosحرص و گستاخي (

... سـولون بـه    .كـرد  آتنـي را تهديـد بـه نـابودي مـي      جامعـة (كوري ناشي از اين دو) 
به راه غلط خود ادامه دهند، در پايـان   ها آنداد كه اگر  آتني خود هشدار مي شهريان هم

... شهري كـه ايونوميـا سـاكن آن     .شوند دهند و برده مي كار آزادي خود را ازدست مي
كنـد و در   بلكه اسـتقاللش را حفـظ مـي    ،تنها از قدرت نظامي برخوردار است است، نه

   .)Feldbrugge, 2003: 38ميدان نبرد پيروز است (

حرص و  نتيجةاز حدود است كه درشهروندان محور اصلي در نابودي شهر تخطي 
شود و عاقبت آن هم خسراني است كه پوليس را به ويراني و بردگي  طلبي ايجاد مي فزون
آيد كه حدود شهروندي  مي دست بهينوميا تنها درصورتي وا قانون يا كشاند. بنابراين نيك مي

حدودش  و حدشود تا حقوق هر فرد برمبناي  حاصل  16 ةدر قطع شده بيان با شناخت
  مشخص شود.

  
  قانون سولوني .6

يا  )σεισάχθεια(ترين اصالح سولون در آتن لغو ديون بود كه به سئيساخثئيا  نخستين و مهم
كردن تعهد و بار است. بنابر قانون  معني كم ها معروف شد كه دراصل به بدهي يقانون الغا

تصرف  هاي خود را نداشت، دارايي او به دراكون، اگر كسي توان پرداخت تعهدات و بدهي
اموال  ةنيز در زمر اوگوي تعهداتش نبود، خود  جواب اوو اگر هم دارايي   آمد كار درمي طلب
رو برخي از اشراف توانسته بودند به شهروندان  شد. ازاين او مي ةو برد آمد ميدركار  طلب
بردگي  كار را به بازپرداخت وام دهند تا درزمان بازپرداخت بدهاز  ناتوانو به وام  مندنياز

قدرت نشست مردمان عهد خويش  ةبر اريك كه آن از پسسولون «ارسطو  ةعقيد بفروشند. به
و سپس در اشعار » كرددين آزاد نكردن  پرداخت ازايو آيندگان را از بيگاري و بردگي در

  كند: شده از او به اين نكته اشاره مي نقل
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  آوردم،دوردست را به خانه شده در  بسيار كسان فروخته
  ،ناحق را خدا آوردم اين فروخته به دست بهشده  به آتن ساخته

  حق را، آن ديگري فروخته به يا
  .كه فراري بودند از ترس فشار دريوزگيرا يا ديگران 

  ،شان آمد هيچ زبان آتيكي به گفت نمي
  .چنين به هرجا سرگردان بودند

  .)Aristotle, 1935: XII, 4كه در رنج از بردگي فرومايه بودند (راو ديگران 

او هدفي ، بلكه نبودفشار اشراف بر عوام كردن   كمتنها  الغاي ديون قصد سولون از 
توان از ابياتي كه  نظر داشت و آن رعايت احترام به شهروندان بود. مي تر از آن نيز در مهم

رود رعايت حرمت  چه از قانون انتظار مي آن اوروشني دريافت كه درنظر  نقل شد به
رداخت ديون خود را ندارند. و توان پ اند كار شده آناني كه بده درموردشهروندان است، حتي 

قانوني كه موجب بردگي شهروندان شود قانوني نيست كه احترام شهروندان با آن رعايت 
در را تعادل برقراري نتيجه به خير شهر و جامعه نيست و چنين قانوني توان  شود و در

ي آزاد مردم را از شر ظلم تودةتوانست هم جامعه ندارد. سولون با وضع قانون سئيساخثئيا 
شهروندي، يعني احترام به  ةشرط اوليو هم شد،  معيشت به آنان وارد مي برايكند كه 

  چه فقير، تضمين كرد.و چه غني  ،و آزادي، را براي تمام شهروندان ديگر يك
نظام سياسي برمبناي تقسيم شهروندان در اصالح دومين اصالح مهم سولون در آتن 

  قانون او عبارت بودند از:مبناي  طبقات چهارگانه بود كه بر
كساني بودند كه  ):πεντακοσιομέδιμνος(يا پنتاكوزيومديمنوس 14پانصد مديمني .1
  ؛پانصد مديمن درآمد داشتند ساليانه
صد  سي ساليانهشد كه با درآمد  به كساني گفته مي ):ἱππεύς(دار يا هيپئوس  اسب .2

  ؛داري از يك اسب را نيز داشتند مديمن توانايي نگه
دويست مديمن  ساليانهشد كه  به كساني گفته مي ):ζευγίτης(گاودار يا زويگيتس  .3

   ؛داري كنند توانستند دو عدد گاو را نگه درآمد داشتند و مي
از دويست  تر كم ساليانهشد كه  به كساني گفته مي ):θη̃τε̃(كارگران و بردگان يا ثتس  .4

  كردند. يمديمن درآمد داشتند و براي ديگران كار م
 آن قبالاول گرفته شود و درطبقة  ها از سه سولون در قانون خود مقرر كرد كه ماليات

 ،چهارمطبقة  هاي رسمي آتن از همان سه طبقه انتخاب شوند و مقام آرخون و ديگر مقام
در اجتماع عامه و شركت در  رأيبه مقام رسمي، تنها حق شركت و  يابي دستبدون حق 
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را داشته باشد. روشن است كه تقسيمات سولون براساس وضعيت هاي بزرگ  دادگاه
هاي  اما بايد توجه داشت كه فعاليت سياسي هر شهروند در پوليس ،اقتصادي شهروندان بود

 اي اي كه يك كارگر ساده كه هيچ دارايي گونه به ،بود اويونان مشروط به وضعيت اقتصادي 
شد و حتي در زمان دموكراسي  نيز محروم ميهاي سياسي  از خود نداشت از بسياري فعاليت

شد. سولون با اين تقسيمات  نظر گرفته مي نيز اين شرط كمابيش براي فعاليت سياسي در
او  سو ازيكي نظري خود حدود طبقات اجتماعي آتن را حفظ كند. مبنا برسعي كرد تا 

طبقة  درتر  بيشن آنا ، زيرااحترام اشراف آتني را حفظ كرد و به آن صورت قانوني بخشيد
 ةگان  هاي نه توانستند يكي از مقام اين قانون و با قدرت مالي خود ميبا اول قرار داشتند و 

مالكان جايگاه قانوني بخشيد  به خردههم او  ديگر ازسوياختيار داشته باشند.  آرخوني را در
زمان   آن اي كه تا ادهبه كارگران س و هم آنان را در كنار مالكان بزرگ قرار داد لحاظ و ازاين

اين حق را داد  ها آنسياسي نداشتند حق مشاركت سياسي داد. او به   نقشي در هيچ فعاليت
اين نكته اهميت شركت و رأي خود را اعالم كنند.  )Ἐκλησία(در مجلس ملي يا اكلسيا كه 
هاي  تعيين مقام ةهاي دولتي ايجاد كرد. نحو تعيين مقام ةدر نحو اوكه است تغييري در 

اما سولون  ،شوراي اشراف يا آرئوپاگوس بود ةعهد او به كوشش بهدولتي تا وضع قانون 
قرعه انجام شود. تعيين  ةوسيل و به جا آن تعيين مقامات را به مجلس ملي محول كرد تا در

 آوردن مناصب دولتي دست حق به چند هرقرعه باعث شد تا كارگران  ةوسيل مقامات دولتي به
رو در  كم با حق رأي خود در تعيين آن مناصب نقشي داشته باشند و ازاين نداشتند، دسترا 

  جريان سياسي آتن دخالت كنند. 
خارج كرد  اشراف ةطبق آتن آن را از انحصار يمقامات رسم نييتع ةنحو رييتغ با سولون

 جزو به ،ميالد از پيشكرد كه طي قرون پنجم و چهارم  مهياراه را براي دموكراسي كامل «و 
 درواقع .)Freeman, 1970: 207( »داد آتن را تشكيل مي يكوتاه، قانون اساس ةوقف دو در

سياسي پوليس مدنظر سولون بود و براي اين منظور،  ةحضور فعال تمام شهروندان در عرص
 ،هدف نيا به دنيرس يبرا او. كرد ميالزم چنين حضوري را فراهم  ةقانون نيز بايد زمين

را به  يوضع كرد كه هر شهروند زيرا ن يگريبه تمام طبقات، قانون د يأدادن حق ر بر عالوه
 كهدرحالي ديد مي سولون ارسطو، نقل بنابر. كرد يم ملزم سيپول يمشاركت در امور جار

به  و اند توجه بيپوليس اغلب در وضعيت نزاع احزاب است برخي از شهروندان به امور 
آنان وضع  درموردتوجهي قانون خاصي را  بي همين ليدلبه. او ندارند كاري مشكالت پوليس

نزاع مدني حاضر به ورود در نيروهاي احزاب نشود  هنگامهركس كه به آن اساسبر كهكرد 
شود و ديگر عضوي از پوليس نخواهد بود  )ἄτιμος(حرمتي يا آتيموس  بايد محكوم به بي
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)Aristotle, 1935: VIII, 5(. مهيتوجه داشت كه ت ديبا )τιμή( و  ،ارزش احترام، يمعنا به
 يا مهيبه ت سيداشت و ارزش هر فرد در پول يتوجه درخور يمعنا يونانيشهرت در فرهنگ 

 يفرهنگ يارزش اساس نيا به باتوجه. سولون كردند يم تيدر حق او رعا گرانيبود كه د
شهروندان باشد  ريناپذ اجتناب ةفيوظ يريپذ تيوضع كند كه بنابر آن مسئول يكرد قانون يسع
 نيبكند. ا يتيمسئول يبه خود اجازه ندهد درقبال شهر و مشكالت آن احساس ب يكس گريو د

آتن  رايز ،آتن شكل گرفت يآن دموكراس اساس بربود كه  يياز مبناها يكيقانون و هدف آن 
  قرن بعد برسد. يبه دموكراس توانست يشهروندانش م يريپذ تيتنها با مسئول

تعادل بين طبقات اجتماعي يا برقراري دنبال  سولون در قانون درست يا اوينوميا به
 تودةمردم بود تا ضمن حفظ شأن و مقام اشراف به  تودةاشراف و طبقة  بين  ديگر عبارت به

راهي بود  ةسولون آغازكنند لحاظ مشاركت در امور پوليس داده شود. ازاين ةمردم نيز اجاز
ه به دموكراسي آتني ختم شد و حتي نزديك به سه قرن بعد خطيبي چون ايسوكراتس ك
)Isocrates :س ملت قرار گرفت، به آنان قوانيني داد و أوقتي كه او در ر«) چنين بيان كرد

دانايي برپا كرد كه اكنون آتن با طرز حكومتي  شهر را چنان به و دولتكرد امورشان را منظم 
وضع م لحاظ بهدرحقيقت سولون هم  .)Vatai, 1984: 35» (او ترتيب داد كهشود  مي اداره 

فكري و معنوي  لحاظ شروع حركتي بود كه به دموكراسي آتن ختم شد و هم به ةقانون نقط
هاي  پذيري هر شهروند در پوليس را بنا گذاشت كه بنيان دو اصل مهم مشاركت و مسئوليت

. اين اثر سولون نياز به وضع اصطالحي براي اساسي براي ايجاد دموكراسي آتن بودند
نياز به وضع  ،مردم تودةبا اعطاي حقوق و اختيارات سياسي به  .پي داشت شهروند را در

 ،دموكراسي آتنزمان در و  آن از پسكه شد ايجاد  »عموم شهروندان« اشاره بهاي براي  واژه
 . يافترواج  )πολιτεία(پوليتئيا  ةواژ، در پاسخ به اين نياز

  
  گيري نتيجه .7

برگرفته بود و  شهرهاي يونان را در تر بيش از ميالد پيشبحران و آشوب در قرن هفتم 
ثبات شود كه خطر جنگ داخلي  باعث شده بود تا وضعيت سياسي اين شهرها چنان بي

شاهد اين وضعيت در آتن بود كه يكي از هفت داناي باستان،  ،. سولونكندرا تهديد  ها آن
و  ،قانون اي عدالت، نيك اسطوره ةگان وجوه سه خصوص بهاي و  با الهام از ميراث اسطوره

اين ميراث و  به باتوجه. او كوشيد ميحلي براي نجات آتن از آشوب  صلح در يافتن راه
را  مبناي نظري حفظ اندازه و حدود طبقات اجتماعي قانوني را وضع كرد كه راه آتن

تا  تر بيشاگر انديشه و قانون سولون نبود، آتن گامي  درواقع .ي دموكراسي باز كردسو به
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توانست به دموكراسي و عهد  رسيدن به جنگ داخلي و ويراني كامل نداشت و ديگر نمي
اما سولون با برقراري تعادل بين طبقات اجتماعي و دادن حقوق  ،طاليي قرن بعد برسد
تا آتن راه به دميد پذيري را در شهروندان  پايين روح مسئوليت اساسي حتي به طبقات

  او بيابد. بعدازدموكراسي 
  
  اه نوشت پي

 

 و )πόλις( پوليس يا شهر و )μήτηρ( مادر يا متر واژة دو از مركب )μητρόπολις( متروپوليس ةواژ. 1
 ايجاد و ها مهاجرنشيندست  مناطق جديد به سيسأت از پس واژه اين. است مادرشهر معناي به

 خود اصلي پوليس با را شان رابطه نوبنياد پوليس در مهاجران زيرا ،شد وضع جديد هاي پوليس
 پوليس از هم مادر پوليس و دانستند مي جديد پوليس براي مادري چون را آن و كردند نمي قطع

  .كرد مي حمايت كودكي چون هم جديد
 مهاجران زيرا آمد، وجود به سيسيل جزيرة و ايتاليا در مهاجرنشيني مشكالت از نمونه . يك2

 از زمان آن در ها اتروسك. بودند مناطق اين بومي هاي اتروسك با نزديكي رقابت در يوناني
 دريايي تجارت بر را خود تسلط تا كردند مي سعي و بودند برخوردار قوي دريايي قدرت
 و دشمني موجب همين. بودند انداخته خطر به را تسلط اين يوناني مهاجران و كنند حفظ

(بنگريد به  شد ها آن بين درگيري و يوناني هاي مهاجرنشين با ها اتروسك خصومت
Dougherty, 2003: 1-42.(  

 يا ايستادن معناي به بود جديد اي واژه سولون زمان در استاسيس واژة كه دهد مي توضيح ماير. 3
 استفادة. است شورش و طغيان حالت در و ديگران از جداي فرد وضعيت كهوجهي به ،برپاماندن
 و جدا هم از مردم آن  در كه داخلي بود جنگ از حالتي كردن مشخص براي واژه اين از سولون

  ).Meier, 2011: 184( شوند مبارزه وارد ديگر يك رودرروي تا اند شده صف به
 يا فرزندان به اشرافي نظام در كه بود شاه ةعهد به قدرتي تك نظام در ينيئآ مراسم انجام درواقع. 4

 اين قرعه با كه رسيد اشرافي به نظامي و ،قضايي مدني، اختيارات ديگر اما ،رسيد مي او نوادگان
 موروثي مقام او شود مي گفته هراكليتوس درمورد كه وقتي. گرفتند مي دست به را اختيارات
دليل پسر  به واست  داشته شاهي نسب او كه شود مي معلوم كرد، واگذار برادرش به را پادشاهي

 اما ،باشد افسوس شهر در نيئيآ وظايف دار عهده تا برده مي ارث به پدر از را مقام اينارشد بودن 
  .كرد واگذار خود برادر به و نپذيرفت را مقام اين

 زن خداي آن در كه دارد ارتباط اي اسطوره سنت با درست واژه اين از استفاده با قانون . مفهوم5
 در خواند، فرامي جلسه تشكيل به را خدايان كه است كسي او. دارد قرار اي ويژه جايگاه در ثميس
 و حاكم نيز زئوس بر حتي حكمش و اوست فرمانبه هم جلسه حتم نشيند، مي مجلس صدر
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 هاي سنت به قانون مفهوم در او نقش و جايگاهي چنين در خدابانو اين حضور. است جاري
 در كه مختلفي تحوالت با و بعد، اما ؛بود حاكم اوليه يوناني جوامع در كه شدمي مربوط اي قبيله
 نداشتند را خود گذشتة اثر ها سنت اين ديگر رسيدند، پوليس ساختار به تا آمد وجودبه قبايل اين
 به و بدهد دست از را خود اثر ديگر ثميس ةواژ با قانون مفهوم بيان تا شد باعث نيز همين و

  ).Harrison, 2010: 480-488 بنگريد به( باشد نياز ديگري واژگان
 داشتند، نوشته قانون بيان براي ديگري واژگان باستان دورة در يونانيان كه داشت توجه يدبا .6

 گرافو از نوشته معنايبه گرافوس)، (ῥήτρα( رهترا و)، θεσμός( ثسموس  )،γράφος( گرافوس
)γράφω فرمان معنايبه ثسموس. است نوشتن و ترسيم، حكاكي، معنايبه كهاست  شده) برگرفته 
 رهترا و است ساختن و كردن،وضع قراردادن، معنايبه كه است شده برگرفته) τίθημι( تيثمي از
 براين عالوه). است گفتنسخن معنايبه كهاست  شده برگرفته) ἐρω̃( ارو از اعالن معنايبه
 كرد اضافه هم را) τεθμός( تثموس و) γράμματα( گراماتا مثل ديگري مرتبط واژگان توان مي

)Gagarin, 2008: 91 .(را آن نگاشتة و مدون صورت در قانون مفهوم مشخص طور به واژگان اين 
 و بشري قانون معنايبه نوموس بين آنتيگونه زبان از سوفوكلوس كه تقابلي اما كنند، مي تداعي
 نوموس كه دارد داللت نكته اين بر دهد مي قرار خدايي قديمي قانون معنايبه) νόμιμα( نوميما

 رب داللت واژه اين مشخص طور به و بود كرده پيدا انساني ويژگي از ميالد يشپ پنجم قرن در
  .) Sophocles, 2010: 89-91( داشت انسان مصوب قوانين

 استفاده )εὐνομίην( اوينومين واژة از اديسه هفدهم سرودة در هم آن و بار يك هومر براين عالوه. 7
 نمئين مصدر برمبناي واژه اين از هومر استفادة ،است گفته درستي به والستوس كه چنان هم وكرد 
 دنبال به متن اين در خدايان آنچه زيرا« ،نيست آشاميدني و خوراك و درست نيك تقسيم معناي به
 بيگانگان درخصوص مقدس هاي نوموس درست رعايت بلكه ،نيست نيك مشاركت ندا آن

  .)Vlastos, 1996: I, 99( »است
 پادشاه دماراتوس، با خشيارشاه مناظرة از هردوت روايت در توان مي را نگرشي چنين ة. نمون8

 تبعيت او نظر به اما ،داند مي نوموس از را يونانيان تبعيت دماراتوس كه ديد  اسپارت، فراري
  .)Herodotus, 7: 101-105( اوست از ترس دليلبه و فرمان از تنها را خشايارشاه سربازان

 محاوره اين در كاليكلس شخصيت خلق و گرگياس محاورة نگارش در افالطون كه نيست بعيد. 9
 و داشت سولون با دوري فاميلي نسبت او كه اين خصوص به ،باشد داشته توجه روايت همين به

  .است داده نشان تيمائوس محاورة در او بهرا  اش عالقه
 نقل ،از ميالد يشپ سوم قرن مشايي فيلسوف هرميپوس، از را داستان اين الئرتيوس ديوگنس. 10

  ).Laertius, 1950: I, 101-102(است  كرده
 كه است خاندانش و زئوس از قبل نسل ياخدايان )،Τιτανίδες( تيتانيدس ها، تيتان زمرة از ثميس. 11

 يا آسمان و زمين دختر او. جنگيد ها تيتان عليه و زئوس نفع به )Προμηθεύς( ئوس پرومثه راه هم به
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. است )Μη̃τις( متيس بعداز زئوس دوم همسر چنين هم و )Γαι̃α-Οὐρανός( اورانوس    ـ  گايا
 ابدي قانون و عدالت در او كاري خويش. كند مي ياد ئوس پرومثه مادر مثابة به او از آيسخولوس

 معبد در ديني ينئآ دارندة و ،آپولون به گويي پيش ةدهند تعليم زئوس، مشاور او چنين هم و است
 و خدايي قانون و عدالت كاري خويش داشتن دليل به او. بودجا  آن به آپولون ورود از قبل دلف

  ).Grimal, 1990: 427( استبرخوردار  خدايان ديگر احترام از همواره زئوس به نزديكي
12. the common experience of the polis 

 شناخت 18ة قطع در كه است كسنوفانس مشهور ةقطع يادآور زيادي اندازة تا سولون ةقطع اين .13
 تالش از ناشي بلكه ،)ὑπέδειξαν( هوپدئيكسان يا پنهاني آشكارسازي يك و الهام محصول نه را

  .)Diels and Kranz, 1960: fr. 18( داند مي زمان طول در انسان
  .بود گرام سانتي 84 و كيلوگرم 51 با برابر و آتن در جامدات سنجش واحد )μέδιμνος( . مديمنوس14

  
 نامه كتاب
 .تهران دانشگاهتهران:  ،قديم يونان تاريخ ).1338( احمد ،بهمنش

  .ريركبيامتهران:  ،يونسي ميابراهترجمة  ،يونان ادبيات تاريخ ).1378( .يج. اچ ،رز
  .خوارزميتهران:  جلد، 3 لطفي، دحسنترجمة محم ،پايديا ).1376( ورنر ،گري
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