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 چکیده
های مفهوومی  نوشتار پیش رو در صدد است تا با رویکردی تاریخی به تبیین فهم متفاوت نسبت

حاکم بر امر عمومی در اعصار مختلف همت گمارد. بدین آیین، بوا انتخواد دورۀ یونوان باسوتان     
ای حکمرانی در آن دیوار، ایون   دیشۀ غربی و رمزگشایی از معنای اسطورهمثابۀ آغازگاه سنت انبه

گرداند. در ادامه با نگرشی تاریخی و تأویلی به بازخوانی اسوطورۀ آتنوا )خودای    مهم را محقق می
پردازد و با بررسی ویژگی مربوط به هرکدام از این جنگاوری( و هفائیستوس )خدای صنعت( می

ر تالش است تا از پیوند این دو نوامیرا کوه زاینودگان نخسوتین پادشواه      خدایان و تفسیر آنان، د
اند، درک آنان را از حکمرانی بیان نماید. سپس چنین تأویلی را در درون بافتی اجتماعی و یونان

های مفهومی مضمون حکمرانی را از تثبیت پولیس در عصور پهلووانی   نهد و استحالهسیاسی می
( به سوی ثبات آن )حکمرانی معطوف به درون( در عصر دموکراسی )حکمرانی معطوف به بیرون

دهد. درنهایت نیز در مقام قیاس با یونان باستان، به درک دگرگون ِدورۀ مدرن از مدنظر قرار می
های مفهومی میوان امور عموومی و    جاییحکمرانی در قالب دولت، حکومت نمایندگی و نیز جابه

 ورزد.خصوصی عنایت می

 لیدیواژگان ک
 گرایی نسبتی، حکمرانی، فوسیس.امر عمومی، پولیس، تاریخ
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« هوا نیوز هسوت   ترین هموۀ داشوته  هاست، خطرناکترین ِهمۀ پیشهگناهزبان که قلمرو بی»
 مارتین هایدگر

هوا  گریزند، اما ایون موا هسوتیم کوه ممهور معنوای خاصوی را بودان        مفاهیم همواره از ما می»
 ویرجینیا وولف« زنیم.می
 

 قدمهم 
بنودی خوویش را بواز    واقعیت، همواره ممهر شناخت بشری را بر پیشانی دارد و در زبوان صوورت   
آیود و فراتور از ایون گوویی واقعیوت      یابد. واقعیت در سرحدات شناخت بشری به فهم در موی می

 اش دربارۀ چیزها،تواند نام واقعیت بر خود گیرد. این شناخت در درک اکنونیتنامبرده صرفاً می
آفریند؛ اما در هنگامۀ مواجهه با فهم اموری در گذشوته   گیر نیست و مشکلی نمیچندان گریبان

شود و نسوبت موا بوا تواریخ را پویش رو      که زنگار تاریخ بر آن نشسته است، مسئله دیگرگون می
نهد. با این تعبیر، واقعیت در گذرگاه تاریخ بر فهمی لرزان اسوتوار اسوت و تنهوا بوا کنکواش      می
تورین  انگارانهتوان فهمی چنین غریب را اندکی قریب نمود. در رویارویی با تاریخ، سادهاوان میفر

سازی آن است. به کالمی موجز، گویی همواره جهان قدیم است و چیزهوا  روش همواره یکدست
گیورد و  سان مکانیزمی دفاعی در برابر امر هایل تواریخی قورار موی   دارای ذاتی ثابت. این مهم به

ماند دارد. اما درنهایت، صرف توهمی از فهم برجا میهای شناختی را به گمان ازمیان برمیایلح
های یادشده در باد نسبت امور حقووقی و امور تواریخی     شود. گزارهو فهم تاریخی نیز منحل می

 انگاری مزبور، نسبت میوان ایون دو قلمورو در بسویاری از    نماید و بر بنیاد باور به سادهصادق می
بینانه های جاری حقوقی محل عنایت نبوده است. اما با گذر از این نگرش کوتهتتبعات و پژوهش

تووان آغازگواه ایون نسوبت را در     که توان فاش نمودن نسبت امر حقوقی و تاریخی را ندارد، موی 
منودی  دیالکتیک میان عقل عصر روشنگری معتقد به حقوق الیتغیر و رومانتیسم مؤمن به تاریخ

ق جستجو کرد که از قرن نوزدهم امکان ایجاد نظریات متعددی در خصوص نسبت حقوق و حقو
نهد که به وجه . عصر روشنگری، عقل خودبنیادی را مبنای شناخت می1پذیر نمودتاریخ را شکل

( است که بوا سوو ه   Objectسازد؛ در این میان، ابژه )استعالیی خویشتن را در واقعیت عریان می
(Subjectم )ازای خود را در سپهر سیاسوی  شود و نه برعکس. این تحول معرفتی، مابهنطبق می

ازسوویی، حقووق طبیعوی     3نمایود. در ایدۀ حقوق طبیعی برآمده از انقالد کبیر فرانسه عیان می

                                                           
 توان به مکتب تاریخی حقوق اشاره نمود که در قرن نوزدهم نفوذ بسیاری داشت؛ نک:  . برای نمونه می1

Beiser. F. C (2011) The German Historicist Tradition, Oxford: Oxford University Press, PP. 
214- 253. 

سازد و منادی دورانی نوینی است. همچنین انقوالد بوا   . تحولی که بازگشت به شرایط پیش از خود را ناممکن می3

. 
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چنین، حقوق طبیعی بر شناختی کامول از  باشد و بر هیئتی اینمبین اعتقاد به اصالت سو ه می
هرچند این حقوق که چنین رویکردی را بوه هموراه   . (Geertz, 1975, p.34) انسان استوار است
میوان  حقوق طبیعی بحثوی از آنهوا بوه    هایی است بدون اینکه در خودانگارهدارد، مبتنی بر پیش
دیگر، حقووق طبیعوی تضومین توداوم ایون امور       سوی(. از131- 330، ص1373آید )اشتراوس، 
شود که اندیشمندان ه این سنخ از حقوق چنان بدیهی انگاشته میباشد. اعتقاد بمعرفتی نیز می

(. ایون حقووق   335-333، ص1370کاسویرر، انود ) داسوتان عصر روشنگری بر سر پذیرش آن هم
زند. درمقابل، رومانتیسم که آغازگاه نفوی  شمول بر تخت اسطوره در جهان مدرن تکیه میجهان
گشاید که در عالم حقووق بوه ایون    ای دیگری میشود، فضهای عصر روشنگری شمرده میانگاره

شود که منزلگاه امر حقوقی، تاریخ است. این تکانۀ اخیر، آغازگاهی درخوور بورای   گزاره ختم می
های شایان توجه نظری در یافتن نسبت میان امر حقوقی و امر تاریخی است و نیز یکی از کانون

ست. عرضۀ هر نظریۀ قابل اعتنایی، نسوبتی  ویژه حقوق عمومی اشناسی حقوقی و بهقلمرو روش
فرض گرفته است. تاریخ امری است که با تاریخ را، چه به وجه سلبی و چه به وجه ایجابی، پیش

تووان نادیوده   ای است بر سر راه که نموی سان صخرهبایستی نسبتمان را با آن معین نماییم و به
سپاری این مهم، بوه ضورورت   خاطرنوشتار با بهاندیشی. این دارد از چارهانگاشت و ناگزیرمان می

یازی به فهم حقوق عمومی را دریافتوه اسوت. درک   وجود تتبعاتی در  رفاهای تاریخ برای دست
بخشد به کشف فهم جدیودی  ساز گشایش فضایی خواهد بود که توانمان میاین امر ضرور، سبب

سوازی  جای یکدستهای تاریخی را بهوتها و تفااز تعین امر عمومی نائل آییم. این فهم، ظرافت
تور  هوای حقووقی چشومگیر   نشاند. بازتاد این امر در حقوق عمومی نسبت به دیگر عرصهآن می

خوورد. ایون امور بودین اعتبوار      است و آشکارا با ماهیت حقوق عمومی و خاسوتگاه آن گوره موی   
زعم ما، حقوق عموومی   یابد که حقوق عمومی دروازۀ ورود به عالم حقوق است. بهبرجستگی می
اند. مودلل نموودن ایون ادعوا و نیوز      یابد که متعلق به زمانۀ خاص تاریخیهایی معنا میبا نسبت
تعریووف نمووودن روش و کووارگیری چنووان نگرشوی بووه حقوووق عموومی تنهووا در پووس خووش   بوه 
یم نماید که ما بوا عودم مفواه   های تاریخی متفاوتی به معنا تمکین میاندیشی در وضعیتباریک

هوا، سوفری   . بدین آیین، مقال پویش رو بورای نشوان دادن ایون تفواوت     1ایمحقوق مدرن مواجه

                                                                                                                                        
آرنوت، هانوا    رفت، تفاوتی آشکار دارد. نک:کار میهایی که در جهان قدیم برای توصیف دگرگونی بهتمامی وا ه

 .31-33اهلل فوالدوند، تهران: خوارزمی، صترجمۀ عزت انقالب،(، 1351)
دارد از کلمات امروزین برای توصیف گذشتۀ تاریخی بهره بوریم؛ اموا هموواره    . ناگزیری بیش نیست که ما را وا می1

هوای  ر نظوری بوه برابوری   بایستی آگاه به وجود فاصله معنایی با گذشته بود و فریب فحوای کالم را نخوورد. اگو  
گوردد.  آید و کنه مطلوب آشوکار موی   چشم میهای متون کالسیک بیفکنیم، این فاصله بهپیشنهادی در ترجمه
انگلیسوی   که در زبان فارسی به مدینه، دولت شوهر و در زبوان   Polisتوان به نارسایی برابر وا ه برای نمونه می
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ای را بازخواهد گفت ند و در پرتو دقت نظر در مناسبات یونان باستان تجربهکتاریخی را آغاز می
حیث، اینهای مفهومی آشنای امروزین ما در آن دورۀ تاریخی است. ازکه حاکی از غیبت نسبت

ورزانه. سنت با استمرار ِهمراه ونان باستان گزینشی است درخور که سرآغاز سنتی است اندیشهی
یابد که این امر در یونان به صورتی بایسته خودنمایی نموده است. ایون ویژگوی   ِاستحاله معنا می
از  ها توانایی عبور دادن خودطوری که این تمدنهای باستان غایب است؛ بهدر بسیاری از تمدن

های مفهومی پس از خود با گسست همراه بوده اند و ارتباطشان با نسبتگذرگاه تاریخ را نداشته
فته، مسئلۀ کانونی کوه  گاست؛ لذا، نامی بیش از آنان باقی نمانده است. با عنایت به مطالب پیش

انوی در  یابود؛ چگونوه حکمر  گونه قابلیت بیوان موی  کنیم، بدیندر پی پاسخ بدان حرکت آغاز می
توان معنای آن را رمزگشایی کرد؟ پاسوخ بوه   ای میشد و به چه شیوهسامان مییونان باستان به
ای برای فهم اکنونیت ما را در پی داشته باشد و نسبت گذشتۀ تاریخی تواند توشهاین مسئله می

یسوتی  را با دوران مدرن برمال سازد. حوال بورای شوکافتن مسوئله و پوا نهوادن در حوریم آن با       
شناسانه را فراهم سازیم تا بنیاد کار موا را گویوا باشود و اسوتواری سوخنانمان را      تمهیداتی روش

توان ساختار نوشتۀ حاضر را فهمید و منطق حواکم بور آن را در   رهنما. با تحقق این امر مهم می
ن رقصوی  سوا هایی دیگری خواهد بود و بایستی بودان بوه  این نوشتار، آغاز پژوهشپرتو نور آورد. 

 جوید.های خود را میمحلی نگریست که ادامۀ قدم
 

 ایمالحظات روشی؛ تاریخ و امر اسطوره
 مثابۀ روشگرایی نسبتی بهتاریخالف( 

شود و مبین چگونه پیمودن این مسیر است. روش در حد فاصل میان مسئله و غایت معنادار می
دهد و نیز دایرۀ تتبع، تن به انتخاد می روش نه بر حسب سلیقه، بل بنابر اقتضای قلمروی مورد

کنود کوه بایسوتی در مرزهوای آن حرکوت نموود.       هایی را ایجاد موی ها و دامنۀ امکانمحدودیت
گیرد و در حدود و مقام می (Historicism)گرایی پژوهش حاضر بر بنیاد خوانشی خاص از تاریخ

یجابی بیان نمود کوه کودامین معنوای    کند؛ اما بایستی در وجه سلبی و اثغور آن طی طریق می
تووان  خورد. به وجوه سولبی موی   گرایی در نظر است و به چه آیین با جهان یونانی گره میتاریخ
 1نگوواریگرایووی، نووه توواریخ  گرایووی را از دو تکانووۀ همجوووارش بازشووناخت. توواریخ    توواریخ

                                                                                                                                        
ترجموه گردیوده،    Natureکه به ترتیوب بوه طبیعوت و     Physisبرگردانده شده است و یا به  City stateبه 

 اشاره نمود. اصرار بر ترجمۀ چنین وا گانی، افشاگر نبود باور به رویکرد تاریخی در نزد مترجم یا محقق است.
ای از رویدادها و رخدادهای تاریخی اسوت. تواریخ   مثابۀ صرف ثبت سلسلهنگاری، فهم تاریخ به. توضیح اینکه تاریخ1

برد و نحوۀ تبیین شود که فهم حقوقی از آن بهره میعنوان صرف مادۀ خادم درنظر گرفته میدر این دیدگاه به
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(Historiography) 1است و نه نگرش تاریخی (Historical Perspective)ه وجوه ایجوابی نیوز    . ب
یابد که فهم درخور در باد ماهیت هر امری و نیوز سونجش   گرایی بر این باور شمولیت میتاریخ

 صحیح ارزش آن مبتنی است بر بررسی جایگاه آن امر و نقشی که در روند تکامل برعهوده دارد 
(Mandelbaum,1996, p. 22; Canon, p.192). و معنواداری  بخشی به تواریخ  این تکانه با اصالت

. شواید گوذاردن تحووالت چیزهوا در زمینوۀ تواریخی، حوداقل        3چیزها در درون آن همراه است
شناسوی علووم طبیعوی و    گرایی باشد. ایون امور قسومی تفکیوک از روش    محتوای مفهومی ِتاریخ

گرایی هموواره  دهد. اما تاریخبرساختن منطق دیگرسان برای قلمرو علوم انسانی را نیز نتیجه می
؛ 3های فراوانی همراه بوده است و این امر در ابهام مفهوم آن نیز مؤثر واقع شده اسوت بدفهمی با

. ایون تتبوع بوا    1هوای متعودد آن اسوت   هرچند که قسمی از این ابهام نیز معلول تنوع در صبغه

                                                                                                                                        
 گیرد.ها را برعهده میاین گزاره

ها نیست؛ بل تحت تفوق امر حقوقی قرار دارد که معموالً در آغاز . در این نگرش، امر تاریخی مسلط بر دیگر گزاره1
گردد تا زمینه بورای  وقی در خصوص مفهومی یا نهادی گزارشی با نظر به تاریخ ارائه میهای آکادمیک حقبحث
طوور معموول حلقوۀ    کارگیری با دو خدشه مهم همراه است: از سویی، بههای آینده فراهم گردد. اما این بهبحث

ر، ایون نسوبت بوا    شود و از سووی دیگو  مند تنیده نمیاتصال میان نگرش تاریخی و امر حقوقی به صورتی نظام
عنووان اموری   رود. گوویی حقووق بوه   پیش موی است، به« شناسی ظرف و مظروفیروش»روشی که به گمان ما 

شود که اکنون بایستی در تاریخ برای آن حجیتی یافت. در این میوان، تواریخ منحول    پیشینی درنظر گرفته می
 آورد.می گردد و نگرش تاریخی خود اسباد غیرتاریخی نگریستن را فراهممی

فلسفه   (،  1381دار در این باد، نک: اشتراوس، لئوو ) شناسی دامنه. برای مشاهدۀ نظر مخالف و مناقشات روش3
 .103 -133، ترجمۀ فرهنگ رجایی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص سیاسی چیست؟

تیب داده است. وی معنای بسیار خواص  ها را کارل پوپر به این نحلۀ فکری ترتوان گفت که شدیدترین هجمه. می3
، ترجموۀ  جامع  بفا  و دشفمنان  ن  (، 1331گرا را از این مفهوم درنظر دارد، نک: پوپر، کوارل ) و البته تقلیل

 .17 -31اهلل فوالدوند، تهران: نشر خوارزمی، ص عزت
اشاره کرد. نخست، نظریۀ گرایی های مختلفی در باد تاریختوان به نحله. با گذار از این مفهوم مضیق، می1

های های مستقلی است و فاصله میان دورانویکو که در آن هر فرهنگ تاریخی را ارزش (Cyclical)ای چرخه
توان فهمید. در اندیشۀ سترگ هگل نیز دیگر، هرکدام را در سیاق خود میعبارتتاریخی منقطع است؛ به

های فراوانی صورت غایی خود را باز ذار از دیالکتیکتاریخ، سیر تکوین روح به سوی آزادی است که با گ
یابد. معنای هگلی تاریخ، صرفاً روندی خطی نیست، بل حرکتی در  رفا نیز هست. بر این حرکت، ضرورت می

حاکم است؛ البته نه به معنای جبری مطلق؛ بل بدین معنا که پس از صدور هر کنشی یا رخدادی )فردی و 
شود که خارج از هدایت کنشگر ]ان[ خواهد بود و پیامدهای آن ناگزیر. در مترتب می اجتماعی(، آثاری بر آن

( است و در راستای تحقق der zweckمنظر هگلی، تاریخ تکاملی منسجم و عقالنی است. تاریخ دارای غایتی )
کس نیز که بر ( است. در نظریۀ تاریخ مارweltgeistآن در حرکت. تاریخ، منزلگاهی برای ظهور روح جهانی )

ناپذیر گرایی استوار است، عقل تاریخی هگلی معنای خود را در روندی اجتماعی و در مبارزات اجتنادتاریخ
 Transcendental)گرایی استعالیی توان به نگرش تاریخیابد. همچنین میطبقات اجتماعی باز می
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 Relational)  گرایوی نسوبتی  توان نام تاریخراند که میگرایی به پیش میمعنای خاصی از تاریخ

istoricismH .مایوۀ آن را  هوایی اسوت کوه درون   روش مودنظر موا دارای مؤلفوه    1( را بر آن نهواد
مثابۀ زمینه است. هور رخوداد و کنشوی در چنوین     سازد؛ نخست، خوانش تّّّّاریخ بهپذیر میشکل

گوری و دگرگوونی در درون آن ر    آیود و فراتور از آن هور قسوم آفورینش     بافتی به معنا در موی 
های مفهومی، گسسوت  ۀ دوم نیز آنکه تاریخ، اکنونیت ما را در پرتو استمرار نسبتدهد. مؤلفمی

های جدید رقم زده است و فهمیدن هستی را برای ما در قوالبی خواص   پذیری نسبتآن و شکل
های مفهوومی جدیود اسوت.    جایی و خلق نسبت. تاریخ صحنۀ فروپاشی، جابه3موجب شده است

اندیشوی و مجاهودت فراوانوی    ب وجود واقعیت فرار و گریز، باریکبازشناسی این تغییرات به سب
هودایت   شناسوانه ای معرفوت طلبد. این امر ما را به سوی بیوان مؤلفوۀ سووم در قالوب گوزاره     می
آن با دیگر مفاهیم معناپذیر خواهود   ها، بل در نسبتی مفاهیم نه در خود آنمایهکند. درونمی

های مفهومی برقرار شده در آن، زندگی خویش را تحت سیطرۀ نسبتبود. ما در بافت تاریخی و 
هوای مفهوومی عیوان    چنوین نسوبت  کنیم. به کالمی دیگرگون، تاریخ، خود را در ایون سپری می

آید. امکان هر سنخ تغییر در پوس شوناخت از ایون    دارد و با این وصف، واقعیت به فهم درمیمی
. چنین شناختی همواره در حال صیرورت است؛ چراکه شودبندی شده محقق میواقعیتِ صورت

هوای مفهوومی   باشد. تاریخ میدانگاه جدال واقعیت و نسبتواقعیت می ریزیپیوسته در پی قالب
گرایی نسبتی است. اما این روش دارای وجه هنجاری نیز هست که است. این وجه تبیینی تاریخ

گوری در بورهم زدن و دوبواره    زد. چنین کنشساگری در درون تاروپود تاریخ را ممکن میکنش
ای از عبوارتی، در تواریخ بواوجود شوبکه    گیورد. بوه  برقرار نمودن نسبت میان مفاهیم صورت موی 

دادن آن روبرو هستیم. لذا، تنهوا بوا   های مفهومی و ایجاد گسست میانشان و دوباره ساماننسبت
توان قدم بوه سووی گسسوتن از    ، میگذارندها و کارکردی که از خود برجای میشناختن نسبت
هوای مزبوور در جودال میوان     گری در آینده برداشت. گوزاره بندی شده و آفرینشمفاهیم صورت

                                                                                                                                        
Historicism) ناگزیر، در فراسوی آن، وی در پی  در نزد هایدگر اشاره کرد. هرچند تاریخ بستری است
گرایی در تالش برای فهم چارچود کلی های بنیادینی است. به دیگر سخن، این سنخ از تاریخجستن امکان

تواند با تفکر فوکویی گره بخورد که وی در پس روش هر نوع تفسیر مفهومی است. رویکرد دیگر می
گرایی تاریخی سازد و منادی نوعی از نسبیار میشناسی و تبارشناسی خویش این مهم را آشکدیرینه

(Historical Relativism) شود.می 
 چندان دور کتابی نگاشته خواهد شد.ای نهشناسی نوین، در آینده. برای شرح مبسوطِ این روش1
«. هستیمچه چیز سبب شد ما تبدیل این شویم که »مندی فوکو در تبارشناسی دارد: این امر قرابت با مسئله. 3

تبارشناسی فوکویی همواره در میان گذشته و اکنونیت در رفت و برگشت است و گویی ما را همواره در 
 دهد.موقعیت آغاز نمودن دوباره قرار می

See: Foucault, M (1984) What is Enlightenment? in Rabinow, P (ed), The Foucault Reader, 
New York: Pantheon Books, P. 38.  
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این نگاه به تواریخ، غوایتی هگلوی را در     1سو ه و ساختار، قائل به نسبتی دوسویه میانشان است.
ور اسوت.  هوا غوطوه  شمار آنبیهای مفهومی و آغاز و پایان کرانگی میان نسبتپی ندارد و در بی

نهد که بایستی به روش مورد نظر ما در هنگامۀ مواجهه با حقوق عمومی بر این نکته انگشت می
منود نگریسوت. توضویح اینکوه مفهووم      سان دیگر مفواهیم انسوانی، تواریخ   این سنخ از حقوق به

فاً در خوود. بوا شورط    یابد و نوه صور  موردبحث در بافت تاریخی و در میان مفاهیم دیگر معنا می
میان آورد؛ بدین اعتبوار، حقووق   توان از حقوق عمومی بحث بهای از این مفاهیم میوجود شبکه

. وجوود برخوی   3شوود های مفهومی و تاریخی دوران مدرن است که متعین می عمومی در نسبت
وشوتار  تواند وجه توجیهی خویش را در روش اتخاذی ایون ن ها در عالم حقوق عمومی میتفکیک

هاست. دولت مفهوومی  یکی از آن (State)و دولت  (Governance)بیابد. تفکیک میان حکمرانی 
تواند معنادار باشد. از منظور آکادمیوک،   است که در دوران مدرن و در نسبت با سایر مفاهیم می

ضوعیت  گذاری ویم حکمرانی است و نه دولت. مفهوم اخیر، ناماآنچه که ما در تاریخ با آن مواجه
ای از مفاهیم برقورار شوده اسوت.    تاریخی خاصی است که به وجه حقوقی و سیاسی میان شبکه 

. 3رمی تفاوت وافری دارد (Res publica)یونانی و یا با رس پوبلیکا  (Polis)این مفهوم با پولیس 
ترتیوب، مختصور   شود. بدینکارگیری این روش، تفکیک متأخر لحاظ میپر واضح است که در به

های مختلف تواریخ بور   ای بر نبود مفهوم دولت و حقوق عمومی در دورهتواند نام ردیهحاضر، می
خود گیرد. حرکت در جهت عکس حقوق عمومی و غور نموودن در یونوان باسوتان توا در وجوه      

نظور خواهود   حیث، کالم گاهی ناموأنوس بوه  اینسلبی وضعیت تاریخی مدرن بهتر درک شود. از
طلبد تا آهسته و پیوسته، نتیجه از درون آن نهاده صبوری میی با نوشتار پیشرسید؛ لذا همگام

نمودن این امر کمر همت بسوت کوه چگونوه ایون روش بوه       بیرون تراود. حال بایستی به روشن
شوده اسوت. شواید بتووان بوا ایون جملوۀ         ها تنیدهبرد که سراسر در اسطورهجهان یونانی ره می

                                                           
 . برای دیدن شرح مبسوط این امر در سنت فرانسوی نک:1

ترجموۀ امیود مهرگوان و    فلسفه ،   ماجرای فلسه  در قرن بیستم؛ تجرب  فرانسوی(، 1387بدیو، آلون )  
 .171-113، تهران: فرهنگ صبا، ص لن بدیوجواد گنجی، فرهادپور، مراد و دیگران )ویراستاران(، 

یابود. بورای   مثابۀ معرفتی مدرن و مخالفان آن باز موی ن قائالن به حقوق عمومی به. این نگرش خود را در نزاع میا3
 دیدن نظریِۀ مخالف، نک:

گفتوار متورجم،   ، ترجمۀ محمد راسخ، تهران: نشور نوی، پویش   مبانی حقوق عمومی(، 1388الگلین، مارتین )
 .  11-37ص
گفتوه،  خودنمایی کنود. بور بنیواد توضویحات پویش     تواند در تفکیک میان فرمان )فرامین( و قانون مورد دیگر می. 3

های تاریخی قابل مشاهده است، فرمان است نه قوانون. حقووق در دورۀ تواریخی    پرواضح است که آنچه در دوره
هوای تواریخ   یابد. فرمان، تصمیم فرمانرواسوت کوه بورگ   مدرن و در نسبت با وضعیت مفهومی خاصی ظهور می

 فرمان است که به لحاظ تاریخی، امری است بسیار متأخر بر آن. آکنده از آن است و قانون، حدود
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 نگوود،یکوال برد )زدن چیزها لذت می همینوی از وا گون ساختن و بههرودت آغازید که قدرت م
فریواد  ای اسوت کوه اهمیوت اسوطوره را در یونوان بوه      (. این جمله دارای رازنواکی 31ص، 1381
اند که یونانیان در قالب آنان جهوان را بوه حیطوۀ    گذاری اموری ناشناختهآورد. خدایان نامدرمی

تووان در ایون بوازی میوان خودایگان، بسویاری از       رو، موی ایناز نمودند.شناخت خویش وارد می
گردیم. لوذا بورای فهمیودن    های مفهومی را تبیین نمود؛ چراکه ما در پی خاستگاه آن مینسبت

کوه غیرقابول انفکواک از بافوت     طووری یابود، بوه  ها نقشی بلندمرتبوه موی  یونان، شناخت اسطوره
توانود در  ه که گنجینۀ مفهومی اَرزشمندی اسوت، موی  . این شأن اسطور1شان خواهد بودتاریخی
نظور، روش  ایون . از3موان دهود  شوان توفیوق  هوای مفهوومی در بافوت یونوانی    بندی نسبتصورت
آمیوزد.  ای درهوم موی  گرایی نسبتی به اقتضای ماهیت مورد تتبع بوا روش تأویول اسوطوره   تاریخ

 رسان باشد.ای آتی یاریهکنون بایستی معنای اسطوره را روشن نمود تا در تأویل
 

 ای؛ روش در روشب( تأویل اسطوره
سان خورشیدی از پس ابرها نمایان هنگام پا نهادن به قلمرو چیستی اسطوره، مفهوم این وا ه به

. بدین آیین، الزم است که معنای مود  3ای سرشار از مناقشات و ابهامات توصیفیشود؛ عرصهمی
تا به گمان خود زنگار این مفهوم را بزداییم. در ایون نوشوتار،    نظرمان از اسطوره را روشن سازیم
ی است؛ توضیح اینکه ازسوویی، اسوطوره دارای   «ازوتریک»شناخت اسطوره مبتنی بر رویکردی 

دیگر، سِرّّی و مینوی است که با بار کردن این ویژگی به اسطوره سویجنبۀ فلسفی، تعلیمی و از
کرد تا مشخص شود که چه معنایی در پس آن نهفتوه اسوت.   ها را رمزگشایی بایستی این جنبه

                                                           
 کند، نک:. این امر مهم حتی در عصر طالیی نیز خودنمایی می1

Conford. F. M (1965) Thucydides Mythistoricus, London: Rutledge & K. Pual. 

متون پایه و تنها طریوق بورای پوی بوردن بوه       مثابه. گادامر برای تأویل فلسفۀ یونان، متون افالطون و ارسطو را به3
دانست. این امر در باد فلسفه صادق است. اما برای پی بردن به خاسوتگاه حکمرانوی، موا بوه     اندیشۀ یونانی می
ای خواهیم پرداخت؛ گرچه در جاهایی به اقتضای متن به افالطون و ارسوطو نیوز اشواره خواهود     تأویل اسطوره

 .  3اهلل فوالدوند، تهران: هرمس، ص، ترجمۀ عزت غا  فلسه (، 1310رگ )شد. نک: گادامر، هانس گئو

، ترجمۀ احمد رضا تقاء، تهران: نشور  اسطوره (،1310. برای آگاهی از معنای موجز اسطوره، نک: سیگال، رابرت )3

جوالل  ، ترجموۀ  های اسفطوره اندا چشم(، 1333ماهی؛ نیز برای دیدن ساختار اسطوره، نک: الیاده، میرچا )

شناسوی، نوک:   ؛ همچنین برای کسوب آگواهی در بواد رویکردهوای اسوطوره     1 -31ستاری، تهران: توس، ص 

، ترجمۀ یداهلل موقن، تهران: هرمس؛ اسوتروس، لووی   های سمبلیکفلسهۀ صورت(، 1387کاسیرر، ارنست )

ن روز؛ برول، لوسوین  ن، ترجمۀ فاضل الریجانی، علی جهان پهلوان، تهران: فرزا، اسطوره و تهکر مدر(1380)

 ، ترجمۀ یداهلل موقن، تهران: هرمس.ماندههای ذهن در جوامع عقبکارکرد(، 1310لوی )
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شوود، آونگوی اسوت    این وجه در اسطوره به سبب آنکه از زبان انسان میرای زمینی حکایت موی 
نیافتنی مبتنوی بور آن و نیوز هوراس از     میان میل به حیات )اروس( و تحقق آرزوهای گاه دست
در قالب سه طبقۀ خدایگان مستقر در المو،،  مرگ و نیستی )ناتانوس(. این امر در جهان یونانی 

یابود. ایون   هوای خفتوه در زیور زموین بوروز موی      گرفته در زمین، و انسانهای میرای جایانسان
های انسان یونانی در شناخت پیرامون خود اسوت. در هور کودامین    بندی گویای درگیریتقسیم

، هم جهان پس از مرگ در قالب صورتای حضور دارند. بدیناروس و ناتانوس، خدایگان اسطوره
تواند در دهد و هم آدمی می( و خدای جهان مردگان و به شناخت بشری تن می  Hadesهادس )

. خودایان یونوانی هوم دارای    1زیر چتر حمایت خدایگان المپی، آرزوهای خویش را محقق سوازد 
لند که قدرتی فراانسوانی  اند و هم فراانسانی، و این دو جنبه، آشکارا آرزوهای بهای انسانیویژگی
ها را که ناشی از وضعیت ترا یک انسانی ناسووتی اسوت،   سازد و نیز هراسطلبد، موجه میرا می

یابد؛ چراکه ما نیز در صودد تأویول معنوای    سان عبارت یادشده اهمیت مینماید. بدینتبیین می
تواند نشوان از  مهم می نهانی اسطورۀ حکمرانی یونانی در چنین بافت معنایی هستیم. این جنبۀ

هوای پیچیوده   چرایی پرتاد شدن انسان یونانی به دامن اسطوره باشد که سرشار از رموز و نشانه
شناسانه نگریست که داللوت  مثابۀ نظامی نشانهاست. لذا در باد شناخت اسطوره بایستی بدان به

وجه نظری خود را در اندیشۀ آید. این امر بر امری در عالم واقع دارد و در صدد تشریح آن بر می
عنووان دانشوی تواریخی    شناسی و بهشناسی را در زمرۀ نشانهیابد. وی اسطورهروالن بارت باز می

بوارت،  دانود ) ها موی نمود؛ امری که شریطۀ خود را فاش نمودن اندیشۀ پنهان در فرمتعریف می
سوطوره اموری تنهوا    شناسی آن است کوه ا (. آخرین نکته نیز در خصوص اسطوره35، ص1375

توان این امر را شناسوایی نموود. در ایون    مربوط به جهان باستان نیست و در دوران مختلفی می
نماید و مبودل بوه   بودن صعود میای دارد که امری به طراز مطلقمعنا، اسطوره داللت بر هنگامه

آمود آن  ر خوالف تووان د شود. قالبی که همگان چنان بدان باور دارند کوه نموی  قالب معرفتی می
کند که نبایستی چنین اندیشید کوه اسوطوره متعلوق بوه     حرکت کرد. این گزاره گوشزدمان می

دورانی دور است و ما را با آن کاری نیست. در دوران کنونی نیز اسطوره حضور دارد؛ چراکوه موا   
اصور  انود. ایون عن  ای به خوود گرفتوه  های مفهومی هستیم که قالب اسطورههمواره درگیر نسبت

 افکند.سازنده اسطوره، امری است که بر تمامی پژوهش سایه می
 
 

                                                           
 کردند، نک:شان مراسمی جمعی و بسیار باشکوه برگزار می. بدین واسطه بود که یونانیان برای خدایگان1

Burkert. W (1985) Greek Religion, Harvard: Harvard University Press. 
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 ای و زندگی یونانیجهان اسطوره
 الف( میتوس و لوگوس؛ ثنویت یا وحدت

گرای یونانی است. حتی سازد و پاسخی به ذهن وحدتاسطوره، کلیتی است که واقعیت را بر می
( بوا برتوری ظواهری    Logos( و خِرَد )Mythosآن هنگامه که میدانگاه کشمکش میان اسطوره )

شوکلی درگیرانوه بوا زنودگی     آفرینی درخور، بهشود؛ همچنان اسطوره با نقشامر اخیر همراه می
نمایاند، این موضوع همچنوان  همگام است. آنگاه که این امر در عرصۀ سیاسی و اجتماعی ر  می
اسوت نگواهی بیفکنویم بوه برخوی       تداوم دارد. اسطوره در بطن زندگی یونانی نهفته است. کافی

هوای فراوانوی را از درونوش    شماری روبرو شویم و تأویول ای تا با مضامین بیهای اسطورهداستان
شود یا آن را در پوس نگرشوی   . اما معموالً زمانی که به زندگی یونانی پرداخته می1بیرون کشیم

سوپارند؛  بوه فراموشوی موی   هوای فالسوفه   کشوند و یوا در پرتوو اندیشوه    امروزین به ابتوذال موی  
شوود. اموا   هموان موی  هایی که همواره بر ذهنیت ما از یونان سایه افکنده، گاه بوا آن ایون  اندیشه

. این موضوع مهم، صوورت  اندخانۀ تاریخفالسفه در فراموشسخن نیچه را نبایستی از یاد برد که 
و ارسطو نیست، بل آنان بخشوی  سازد. تاریخ یونان، اندیشۀ افالطون فهم از یونان را دگرگون می

ما مربووط اسوت از مفواهیمی سوخن     اند. حال اگر بخواهیم تا حدی که به پژوهشاز تاریخ یونان
و یگوانگی  « لوگوس»و « میتوس»برانیم که بازتاد عصر یونان کهن است، آن مفاهیم در هیئت 

طالح کشومکش دائموی   کند. در تاریخ یونانی میان دو اصو یا انفکاک میان این دو خودنمایی می
وجود داشته و ازجمله دستاوردهای این کشف ویژگی تفکر خردگرا بوده اسوت )فربکوه، گ. ی،   

(. در این میان برخی پژوهندگان دوران مدرن در حوزۀ یونان باستان قائول  133، ص1381بونر، 
قرائوت   ایعبوارتی، یونوان را اسوطوره   انود؛ بوه  به ثنویت میان دورۀ میتوس و عصر لوگوس گشته

توان به رویکرد نیچه اشاره نمود که گویی شناسایی وی از یونوان  نمایند که در این جرگه میمی
گوری شورایط قورن    . وی آن هنگام که به دنبوال سونجش  3گیردای به خود مینیز قالبی اسطوره
ر، حتی دیگسخنیمیان آورد. بههای یونان سخن بهعنوان جایگزین از ارزشآید، بهنوزدهم بر می

ای گشته است که بایسوتی بوه   خود زیست یونانی مبدل به زیست مطلود و از آن فراتر اسطوره
ورزان به نفی ثنویت مزبور (. برخی دیگر از اندیشهNietzsche, 1911, p.3-23دامن آن بازگشت )

. 3انود معبارتی، لوگوس و میتوس همزاد هو پردازند و اعتقاد به وحدت دو امر یادشده دارند. بهمی

                                                           
، ترجموۀ  اسطوره هفای مفوا ی  (، 1381ها، نک: بیرلین، ج، ف ). برای دیدن شرح مختصر برخی از این داستان1

 عباس مخبر، تهران: مرکز.
 ، ترجمۀ مجید شریف، تهران: جامی.فلسه  در عصر تراژیک یونانیان(، 1378. نک: نیچه، فریدریش )3
کدام را تعیوین نموود. نوک: دریابنودری، نجوف      توان قدمت هیچو نمی اندطوری که از تیررس تاریخی ما خارج. به3
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ناپذیری میان این دو مفهوم در یونان ورزان است که معتقد به جداییکاسیرر یکی از این اندیشه
(. برخی دیگر از متفکران نیز هستند که 37-51ص، 1311 و 11-73ص، 1387 رر،یکاساست )

دیدنود و بودان بواوری نداشوتند.     ای نموی کامالً معتقدند کوه اصوالً یونانیوان جهوان را اسوطوره     
ویتگنشتاین یکی از معتقدان بدین نحله است. این طرز تبیین بر ایون فرضویه نهواده اسوت کوه      

بنیاد را قبول دارند، درواقوع بوه آنچوه اظهوار     رسد باورهای بینظر میگران اجتماعی که بهکنش
ل عنوان باور واقعوی بلکوه بایود بوه شوک     شان را نباید بهدارند معتقد نیستند؛ بنابراین باورهایمی

باورهایی نمادین تلقی کرد. ویتگنشوتاین بور ایون اندیشوه اسوت کوه مناسوک جوادویی بیوانگر          
ی رمووزی امیووال موهوووم نیسووتند، بلکووه نشووانه باورهووایی در بوواد مناسووبات علووت و معلووولی 

گانوه  هوای سوه  (. پر واضح است که هرکدام از این دیودگاه 310ص، 1381 بودن،اند )گرانکنش
انگاره این پژوهش با وحودت و عودم   اعی و سیاسی خاص خود است. پیشدارای پیامدهای اجتم

پوذیرد و  ای حاکم بر تتبع حاضر میمثابۀ ایدهو آن را به 1انفکاک میتوس و لوگوس همگام است
 در صدد جستجوی پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن است.

 

 مثابۀ خاستگاهب( فوسیس به
انود؛ اموا   است و خدایگان عنصری متأخر بور آن  (Physis)بنیاد درگیری ذهن یونانی با فوسیس 

شود که تنهوا بوا خودایگان، رازنواکی     های پیرامون آنان متورم میبعدها چنان خدایان و داستان
شووند. فوسویس   آید و خدایگان حلقۀ واسط انسان و فوسیس موی فوسیس به فهم انسانی در می

ی چیزهاسوت کوه ایون وا ه بوه معنوای آیتیوا       ی و خاستگاه و تمام  (Arche)برای یونانیان آرخه 
(Aitia ( و علت و نیز هست )  ،ص  1378ارسوطو ،)(؛ توضویح اینکوه خاسوتگاه و علوت     133)الوف

(. بر اساس متن Barnet, 1945, p.10-11پذیرد )آفرینش و معناداری آن در فوسیس صورت می
( Chaosهان از خوائوس ) توان این مطلب را بازگفت که ج( هزیود، میTheogonyتبارخدایگان )

( Gaea( و پس از آن عناصر طبیعی گایوا ) Hesiod, 2006, p.12دهد )آغازد و به نظم تن میمی
( و با آشتی Hesiod, 2006, p.13نهند )عرصه می( و آسمان و پا بهUranusو زمین و و اورانوس )

ان اورانووس و کرونووس   شوند و سپس نبردی سهمگین می( زاده میTitansها )ها تیتانمیان آن
(Cronusکه آخرین تیتان می )نشویند و در اداموه وی   گیرد و کرونوس بر تخت میباشد، در می

به سبب هراس از اینکه یکی از فرزندانش نابودی وی را فراهم آورد، بوه بلعیودن تموام فرزنودان     

                                                                                                                                        
 .13، تهران، کارنامه، صافسان  اسطوره(، 1371)
. اتخاذ این رویکرد با دنیای یونانی نیز قرابت بیشتری دارد؛ چراکه حتوی نویسوندگان قورن پونجم قبول از مویالد       1

 دیدند. نک:تمایزی میان اسطوره و تاریخ نمی
Detienne, M (1986) The Creation of Mythology, Chicago: Chicago University Press.  
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یابود و بعودها بوا    ( و نجوات موی   Zeusآفرینی گایا، آخرین فرزندش و زئوس ) پردازد و با نقشمی
 1زنود؛ دهد و بر تخت المو، تکیوه موی   ها به قدرت کرونوس ِپدر خاتمه میای از تیتانیاری عده

(. سوپس، زئووس بوا تمویس     Hesiod, 2006, p.15, 35گیورد ) خدایان نام می پس از این خدای
(Themis( یورونوم ،)Eurynome( منموسین ،)Mnemosyne ( و در نهایت با هورا )Hera ) ازدواج

هایی که در این داستان نهفته است، در فهم زندگی سیاسوی  (. نشانهHesiod, 2006, p.75کرد )
یونانی دارای اهمیتی شایان توجه است. نخسوت، پوس از خوائوس موا بوا عنصور نظوم و آشوتی         

( و الهۀ عشق و سبب آشتی میوان چیزهوا شود، اموا در     Erosایم. در آغاز آفرینش، اروس )مواجه
شده، این تمیس و الهه نظم و قانون و است که بوه    اکمیت زئوس بر جهانی که از نو خلقدورۀ ح

شوود کوه قوانون یونوانی در     آفرینی تمیس سبب موی . این نقش3بخشدچیزها نظم کنونی را می
مثابوۀ  ( بوه Dikeهیئتی خدایگانی فهمیده شود و حتی زمانی که وا ۀ دیگری بوا عنووان دیکوه )   

، 1383گیرد، شاهد آنیم که خاستگاه این امر در تمیس قرار دارد )کلی، می قوانین زمینی شکل
. در میوان دیگور   3ای در معنای تمیس بر فهم قانون یونانی سلطه دارد(. این سایۀ اسطوره11ص

واسطۀ اعتقاد به این معنوای طبیعوی   شخصیتی چون آنتیگونه اشاره کرد که بهتوان به متون می
یابد و وی دلیل نافرمانی خود را اعتقاد بوه وجوود قووانینی فراتور از     انانه میای قهرمقانون، چهره

یابود.  . بعدها نیز این امر در تعبیر ارسطویی از قوانون طبیعوی توداوم موی    1داندفرامین حاکم می
خوورد کوه از عناصور    ای نیز با منشأ پسواطبیعی خودایگان گوره موی    تأویل دومین متن اسطوره
(. ایون تقودم طبیعوت در مفهووم سرنوشوت      Naddof, 2005, p.2گیورد ) بنیادین سرچشمه موی 

طوری که حتی گاهی خوبی آشکار است. در اساطیر، سرنوشت امری از سنخ فوسیس است؛ بهبه
شود. درنهایت، سرنوشت به مرگ منتهی زئوس هم در تعیین سرنوشت میرندگان دچار خطا می

تووان بوا آن سور سوتیز     باشد و نموی )فوسیس( می شود. این پایان، بازگشتی به آرخه چیزهامی

                                                           
افزا است، نک: فوموان،  ای وجود دارد که آگاهی از آن بسیار فهمای از این نبرد اسطوره. بازسرایی شایسته و بایسته1

 .3 – 130، ترجمۀ محمود عبادیان، تهران: هرمس، صهانبرد با تیتان(، 1310فرانتس )
شوان  ها برای نظم بخشی بوه زنودگی  . در رسالۀ پروتاگوراس ِافالطون اشاره شده است که زئوس عدالت را به انسان3

، در مجموعوه آثوار،   پروتفاوورا  (، 1380دید. نک: افالطوون ) هدیه داد؛ چراکه آنان را در آستانۀ نابودی می
 . 81ترجمۀ محمد حسن لطفی، تهران: خوارزمی، جلد اول، ص 

کوار  ایم و از سر نواگزیری ایون وا ه را در موتن بوه    توان بیان داشت که در یونان ما با مفهوم قانون روبرو نبوده. می3
انجامود و  موی  «Nomos» بریم. شگفت آنکه هنگامی که سیر تحولی، از تمیس به دیکه، درنهایوت بوه وا ۀ  می

که رسکو پاند معتقد است این وا ه به معنوای عورف   چنان اند؛ امابسیاری این وا ه را برابر با قانون درنظر گرفته
 اخالقی است و نه قانون. نک:

Pound, R (1959) Jurisprudence, west Publishing Co, Vol. 1, p. 27. 

 زاده، مریم داوری، تهران: اندیشه.ابوالفضل حاجی ، ترجمۀ نتیگون (، 1381. نک: سوفوکلس )1
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 یابد که این امور بوا مفهووم آرتوه    داشت. در این میان چگونه زیستن و چگونه مردن اهمیت می

(Arete)    یابد. فضیلت امری غایی برای زیست یونانی است که خود گویوای  و فضیلت و پیوند می
س تجسم یافته اسوت. فوسویس آینوۀ    نوعی تعادل )حد وسط( است که الگوی این امر در فوسی

سوان فوسویس دارای وحودت. شوگفت آنکوه ایون وحودت        زندگی در پولیس است و پولیس بوه 
فوسیس و پولیس حتی در ریشۀ وا گانی نیز بروز یافته است؛ فوسیس، آرخه هر چیزی اسوت و  

موان ریشوه   ( که از هArchon) رتبۀ پولیس نیز از وا ۀ آرخونمنصبان عالییونانیان برای صاحب
انود. در یونوان   سازی در پولیسبردند؛ گویی آنان نیز آغازگاه امر عمومی و تصمیماست، بهره می

 1به سبب این وحدت، تفاوتی میان جامعه و پولیس مانند دوران مدرن )تفکیک جامعوه/ دولوت(  
و  . همچنین یونانیان به دلیل فوسیس بود که وضع طبقوات و مردموان )شوهروندان   3وجود ندارد

نوبۀ خود این وضع بر خووانش آنوان از   کردند و بهبردگان( در پولیس را امری طبیعی قلمداد می
. این موضوع مهم در اندیشۀ ارسوطو در بیوان وضوع بردگوی بوه      3گذاشتمفاهیم سیاسی اثر می

(. تفاوت وضع یونانیان با بربرها نیوز  1و13)د(، ص 1378گردد )ارسطو، مکرر می حکم طبیعت
؛ 35 -77، ص1385دهقوان،  های مربوط به پولیس اسوت ) آگاهی و زیست در این ارزش در این

توان بیان داشت که معنایی که یونانیان بور فوسویس بوار    (. البته می15، ص1310ازبرن، رابین ،
های پوولیس  کردند، معلول شرایط جغرافیای آنان نیز است؛ امری که بر شیوۀ زیست و ارزشمی

ایون، معنوای الگوووار فوسویس،     بر(. افزون11 -31، ص1375ذارد )گمپرتس، گتأثیر قاطعی می
های جمعی و مراسم قربانی خوود را عیوان   مثابۀ منشأ پیدایی دین در قالب آیینخدایگان نیز به

هوای دینوی در دوران مختلوف یونوانی     دارند و در پولیس نیز شاهدیم که همواره ایون ارزش می
(. 301 -313، ص1311گذارنود )الیواده،   گی سیاسی آنان توأثیر موی  حضور دارند و بر نحوۀ زند

گرایانوۀ  گردد که گویای وضع دردناک و البتوه واقوع  نکتۀ پایانی نیز در آفرینش انسان عریان می
آدمی است. این آفرینش، پس از زایش خدایگان و تثبیوت حکمرانوی زئووس بور عوالم، صوورت       

. این امر منشأ ترا یوک بوودن و   1وس قابل پیگیری استپذیرد که در هیبت نزاع پرومته و زئمی

                                                           
، ترجمۀ مدرنیت  سیاسی(، 1387شود. نک: باربیه، موریس )ی با آن آغاز می. تفکیکی که مدرنیتۀ سیاس1

 .15 -31عبدالوهاد احمدی، تهران: نشر آگه، ص 
 شود، نک:. این امر در تفکر ارسطویی نیز مشاهده می3

See: Runciman, W. G (1965) Social Science and Political Theory, Cambridge: Cambridge 
University Press, p. 25. 

منود  . بر اساس نظر اندرسون، پولیس کالسیک بر کشف مفهوومی از آزادی اسوتوار بوود کوه از سووی نهواد نظوام       3
، وذار ا  عهفد باسفتان بف  فاودالیسفم    (، 1388شد. نک: اندرسون، پری )داری به جریان انداخته میبرده

 . 15ترجمۀ حسن مرتضوی، تهران: نشر ثالث، ص 

دهد که آدمیان کنونی متعلوق بوه نسول پونجم     ، منشأ رنج بشری را به این نسبت می«کارها و روزها». هزیود در 1
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تواند گونه بودن وضع آدمی است. به سبب آگاهی از این امر ترا یک است که تنها پولیس میرنج
امکان درخور برای زندگانی باشد؛ لذا، پولیس چون بندنافی برای هر فرد یونوانی اسوت. پوولیس    

و غایت و زنودگی   (To telos)ت، معطوف به تلوس واسطۀ فوسیس که الگوی زیست یونانی اسبه
دهود و در کول   باشد، امری که خویشتن را در حرکت به سوی آرته و فضویلت و نشوان موی      می

 دوران هلنیستی امری شایان توجه بوده است.  
 

 رمزگشایی اسطورۀ حکمرانی یونانی
 الف( عناصر حکمرانی؛ نسبت مفهومی شجاعت و صنعت

خود را به سوی داستان هفائیستوس ِصنعتگر و آتنای جنگاور سوق دهیم توا   در ادامه باید بحث
پس از تشریح داستان هریک، بتوان از درون آن مفاهیمی را استخراج نمود که مفهوم حکمرانی 

 و تعین آن در قالب پولیس آشکار شود. 
مو، قورار   ( است. زئوس در رأس هرم خدایان الMetis( فرزند زئوس و متیس )Athenaآتنا )

باشد، و متیس الهوه هووش و ذکواوت در یونوان اسوت؛ هرچنود       دارد و دارای جایگاهی رفیع می
(. ازآنجوا کوه فرزنودان    Krik, 2012, p.20نامش مترادف با احتیاط یا خیانوت نیوز بووده اسوت )    

همراه دارنود؛ بودین آیوین، توجوه بوه جایگواه آتنوا و        هرکدام از خدایان، صفات آن خدا را نیز به
(. هزیوود در بواد تولود آتنوا چنوین      313ص، 1383 وارنر،اش بسیار حائز اهمیت است )یشینهپ

اظهار داشته است که زئوس، خدای خدایان، متیس را به همسری برگزید؛ چراکه نام وی برابر با 
عقل و اندیشه بود. متیس بسیار داناتر از خودایان و نیوز میرنودگان بوود. هنگوام زایوش آتنوای        

م، زئوس او ]متیس[ را در دهان فرو برد؛ به سبب سرنوشتی شومی که با تولد آتنا درخشان چش
ظواهر  (. این داستان بوه Hesiod, 2006, p.75در انتظار زئوس بود و گایا به او گوشزد کرده بود )

یابد تا در آینده به نخستین پادشواه  آورد که در آتنا ظهور میاندیشانه عناصری را فراهم میساده
دهود کوه زئووس از    ن منتقل شود؛ کسی که مظهر حکمرانی یونانی اسوت. هزیوود اداموه موی    آت

                                                                                                                                        
 ایم. حیث، رنج، مشقت و کار همزاد ماست که متعلق به عصر آهناینبشرند که زئوس آفرید و از

See: Hesiod (2006) Works and days, trans. Most. W. G, Harvard University Press, p: 17 
& also See: Herzberg. M. J (1984) Myths and their Meaning, New York: Alley and 
Bacon, pp. 13-14. 

پرومته خالق انسان اسوت و ایون امور را    از این اسطوره، وی با این خوانش همدل است که تفسیر گادامر  دراما 
 نج آدموی حاصول آن خشوم زئوسوی اسوت،     دهد، خشم وی را در پی دارد که رس انجام میبدون اذن زئوچون 

نگار،  زهرا زواریان، تهران: نقش و ۀ، ترجموووادبیات و فلسه  در وهت ،(1388نک: گادامر، هانس گئورگ )
 .55-53ص 
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دل، پرهیاهو، خروشان، جنگجوو  پیشانی خود آتنا را زایید. او دارای چشمانی سبزرنگ و نیز زنده
(. 33، ص1380سونت،  ؛ 335، ص1375فواطمی،  خوود و نیوروی الیوزال بوود )    و مسلح به کاله

آن هنگام که زئوس همسرش متیس را بلعید، او در »اند چنین نیز باز گفته داستان زایش آتنا را
شرف زاییدن فرزندی بود. اندکی بعد زئوس دچار سردردی غیرقابل تحمل گردید. هفائیسوتوس  

اش را با تبوری مفرغوی شوکافت و از ایون     و و به گمان برخی پرومته و برای درمان وی، جمجمه
فریاد پیروزی برکشید؛ درحالی که کامالً زیناوند بود و نیزۀ نووک  شکاف زخمین، آتنا برجهید و 

ای سوخت بشوگفت آمدنود و    تیزی در دست داشت. همۀ ایزدان نامیرا با دیودن چنوین منظوره   
هراسان شدند. الم، با نمایان شدن این ایزد بانوی سپید چشم، سخت به لورزه درآمود. صودایی    

؛ 83، ص1381 یوران،  « )اش غریود و اموواج تیوره  موحش در زمین انعکاس یافوت، دریوا لرزیود    
آید؛ آتنوا در هنگاموۀ   چشم میطور که در این داستان به(. همان133 -135، ص1337گریمال، 

اند و نشان از آمادگی بورای سوتیزی   شود که نمادهای جنگاوریخود ظاهر میتولد با نیزه و کاله
( Anderiaای اسوت کوه در آن آنودریا )   سهمگین دارنود. ایون نمواد ِجنگواوری حواکی از زمانوه      

؛ به سبب شرایط محیطوی خاصوی کوه یونانیوان باسوتان در آن      شد)شجاعت( فضیلت تلقی می
نمایود کوه حوالتی    مایۀ اسطوره را عقاید خاص مردموان پور موی   سخن؛ دروندیگرزیستند. بهمی

آتناست که افزون بور   شوند. بحث دیگر انتقال خرد متیسی بهگیرند و بیان میرمزی به خود می
جنگاوری، خردمندی را نیز از آن خود دارد؛ و این به معنای دیگور عنصور الزم بورای حکمرانوی     

جای زئوس حکم راند و خودای نامیرایوان و میرنودگان شوود. بودین      است. آتنا زایش یافت تا به
م خاصوی بورای او   های یونانی احترامی ویژه برای آتنا قائل بودند و مراسو اعتبار است که پولیس

رویوم  جستند. حال به سراغ هفائیستوس میدند و در هنگامۀ جنگ از وی یاری میکربرگزار می
کنیم تا در گام بعد درهم آمیختگوی میوان ایون دو خودا را در هیئوت      و داستانی را بازخوانی می

 زایش پادشاه آتن شاهد باشیم.
(. Berens, 2011, p.38- 42اسوت )  (Heraفرزند زئوس و هورا )  (Hephaestus)هفائیستوس 

احتمال دارد در روزگار نخست، هفائیستوس نمودگار آتش آسمان و بنوابراین، ایوزد تنودر بووده     
(. اگوور آتووش 373، ص1383اسوومیت، باشوود و لنووگ بووودنش نیووز نموواد انکسووار بوورق آسوومان )

باشود.  ای آسمانی دارد، پس دلیلی ندارد که هفائیستوس چنوین شخصویتی نداشوته    سرچشمه
حال، آتشی که نمودگار آن است، عنصری ویرانگر نیست، بل عنصوری بوود سوودبخش کوه     اینبا

ایوزد   داشت که با فلز کار کنند و تمودن را گسوترش دهنود. لوذا هفائیسوتوس،     آدمیان را وا می
آمیز آفریده و هنرهای دستی و صنعت را آهنگری، صنعتگری و آفریدگاری است که آثار تحسین

ریوش  گونوۀ جووانمردی بوی   ان آموخته است. به همین سبب، هفائیستوس که نخست بوه به انس
ی پشومو  اای ریشو،گردموی و سوینه مند با چهرهطور سنتی بسیار هیبتشد، بعدها بهنمایان می
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ای کوتاه بر تن داشت، آسوتینش شوانۀ راسوت    به همراه گرزی نشان داده شد؛ درحالی که جامه
 یوران،  نهاد و چکش و انبوری در دسوت داشوت )   الهی مخروطی بر سر میپوشاند، کوی را نمی
، 1383اهمیت هفائیستوس در نماد صنعتگری وی نهفتوه اسوت )همیلتوون،    (. 137، ص1381
(؛ عنصری ضروری برای حکمرانی، پیشبرد تمودن و سواختن ابزارهوای جنگواوری بورای      13ص

ش نیز امری است شایان عنایوت کوه در   حفاظت از مرز و بوم. در کنار صنعتگری وجود عنصر آت
هفائیسوتوس   1برخی متون به هفائیستوس و در برخی دیگر به پرومته نسوبت داده شوده اسوت.   

نماد آتش آسمانی است و قرار گرفتن آن در عنصری زمینی گویای نوعی استمرار امری الهوتی 
 در درون امر ناسوتی.

ونان باستان، بایستی داستان پیونود میوان   حال با بررسی صفات هرکدام از این دو اسطوره ی
آنان را بازگفت تا ارتباط آن با حکمرانی زمینی مشوخص گوردد. قبول از پیونود میوان ایون دو،       

شود که هفائیستوس حضور داشوت و بوا تبوری    نخستین برخورد در هنگامۀ تولد آتنا نمایان می
از آن، خدای صنعت در برابور ایون   که بر سر زئوس فرود آورد، آتنا را از آنجا خارج ساخت. پس 

خدمت از پدر خود زئوس خواست تا آتنا را به همسری او در آورد، اموا خودای خودایان بوه وی     
گفت که بر آن اراده است تا آتنا باکره بماند، ولی اصرار هفائیستوس باعث شد تا زئووس بوا ایون    

ای کوه  اما در همان لحظه امر موافقت کند و حتی دختر خویش را به حجلۀ زفاف رهنمون شود.
آمیوزی ناپدیود شود و    به صورت اسرار« الهه عقل»بستری با آتنا را داشت؛ هفائیستوس قصد هم

نطفۀ خدایی بور زموین ریخوت، زموین موادر )گایوا( آن نطفوه را بوارور سواخت و اریکتونیووس           
(Erichthoniosفرزند آتنای باکره به )  شوود  ده موی وجود آمد که وی نخستین پادشاه آتون شومر

های مختلفی نقول شوده اسوت؛    ها و صورت(. این داستان با روایت38، ص1381)گرانت و هزل، 
بسوتری  ند و آن هم اصل خود داستان و وجوود خواسوت هوم   ااما در یک حداقلی با هم مشترک

 است که خود نشان از پیوند میان آسمان و زمین در امر حکمرانی دارد؛ روایتی که البته با اکراه
 همراه است. اما این پیوند گویای چه امری است و چگونه باید تأویل شود؟

عبارتی، منبع مشروعیتی است ای گویای پیوند الهوت و ناسوت است؛ بهاین داستان اسطوره
اند، اکنون گویی به زمینیان فرمانروایی را تفووی   برای قدرت زمینی. خدایان که حاکمان جهان

بوازی  مثابۀ عنصری زمینی است که حاصل عشوق تان اولین پادشاه آتن بهنمایند. در این داسمی
پذیرد که خود گویای فاصله میوان  بازی به صورت ناقص صورت میخدایگان است. اما این عشق

سان حکمرانی نامیرایوان  گاه بهنامیرایان و میرندگان است و نیز اینکه فرمانروایی میرندگان هیچ

                                                           
پرومتف  در  (، 1381. البته نسبت دادن آتش به پرومته در متون تکرر بیشتری دارد. بورای نمونوه نوک: آشویل )    1

 امیری، تهران: کتاد روشن.، ترجمۀ محمد علی  نجیر
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. نکتۀ دیگر در خصووص وجوود عناصور    1ه با تفاوت معناداری همراه استتواند باشد و هموارنمی
حکمرانی است؛ یعنی صنعت و جنگاوری. مورد نخست عنصر هفائیستوسوی اسوت کوه موجوب     

تر در فضویلتی بوه   های فراوانشود برای رشادتگردش تمدن است و ساختن ابزار را موجب می
وانی است برای نهادن اثری از خود در هستی. نام شجاعت و جنگاوری. فضیلت مزبور خصلت پهل

دهود. رنوج   گونه از زندگی است و آن را تقدیر آدمیان قرار موی این نوع شجاعت گویای تلقی رنج
یازی به فضیلتی چوون شوجاعت پنجوه در پنجوه ایون      وضعیت بنیادینی است که آدمی با دست

شجاعت همواره با امور دیگوری   (. همچنین، Ansell-Pearson, 1994, p.71-82نهد )وضعیت می
به نام مرگ گره خورده است؛ امری که در دورۀ پهلوانی یونانی در قالب ستیزۀ برهنه با مرگ در 

توان استمرار این امر را در دوران متأخر یونانی و حتوی انتقوال   شود. میمیدان جنگ نمایان می
وکران سقراط مثالی بسیار درخور آن به تمدن رمی نیز مشاهده کرد؛ برای نمونه، داستان جام ش

تووان  . نمونۀ دیگر این فضیلت باستانی را موی 3است. زندگانی سقراط را نحوۀ مرگ او کامل نمود
در جریان بروتوس و سزار در رم باستان مشاهده کرد که پس از کشته شدن سزار آن هنگام که 

ای باشود بور وضوعیت    کشود توا نشوانه   گیرد، خویشوتن را موی  بروتوس در معرض مرگ قرار می
گونوه از  . بدین آیین، انسان یونانی با قرائت رنوج 3اش در انتخاد آنمند مرگ او و آگاهیفضیلت

طلبد؛ خودایی کوه حتوی    بخشد و برای تحقق آن از آتنا یاری میهستی، شجاعت را فضیلت می
دیگور   برای شهرهای مختلف یونان قابل ستایش اسوت و همگوان آن را بوه صوورتی متفواوت از     

یابود و شواه خوود سورداری     دارند. این امر در هیئت پادشاه زمین توداوم موی  خدایان دوست می
باشد. شاید برتری ایلیاد نسبت به اودیسه نیوز در  جنگی است که پایبند به سپاهیان خویش می

هوا و  (. ایلیواد، داسوتان پهلووانی   33و 11، 7، سورودهای  1377همین امر نهفتوه اسوت )هوومر،    
ها و نوستالژی موطن است؛ ایلیاد امری مردانوه و اودیسوه اموری زنانوه     ه، حکایت بازگشتاودیس
توان بازتولید این صفات را در پادشاه و در مردانی جست که در خواسوت معطووف   . لذا می1است

به قدرت و ستیزه، سهمی سترگ دارند. شجاعت و جنگاوری البته خود گویای شورایط تواریخی   
بورد. یونانیوان بایسوتی برتوری خوود را      سر میباشد که معموالً در جنگ بهمی جهان باستان نیز

                                                           
 Gnothi Seautonتوان در ایون عبوارت معوروف یونوانی بازیافوت:      . این فاصلۀ معنادار میان الهوت و ناسوت را می 1

)خودت را بشناس(؛ این عبارت ِموجز ِمعبد دلفی برای انسان ِامروزین مبین کالم حکیمانۀ یونانی است کوه موا   
آمیوزد. اموا بورای انسوان ِیونوانی طنوین ایون        شاید با سیاقی عرفانی درهم موی  خواند ونگری فرا میرا به درون

ترازی بوا خودایگان را نخوواهی یافوت؛ توو انسوانی ناسووتی و        گاه توان همتو، ای انسان! هیچ»واقعیت است که 
 «.میرایی نه خدایی الهوتی و نامیرا. سرنوشتت را بپذیر!

 .حسن لطفی، تهران: طرح نو ، ترجمۀ محمدقراط، مرگ س(1383. نک: دینی، رومانوگوار )3
3. See: Shakespeare. W (1957) Julius Caesar, London: Macmillan & Co LTD. 

 ، تهران: طرح نو.هومر (،1383. نک: گریفین، جسپر )1
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سوان،  کردنود. بودین  دادند و در برابر حمله آنان از خود دفاع مینسبت به غیر یونانیان نشان می
 مندی شجاعت نیز بر این گزارۀ تاریخی استوار بود.قسمی از اهمیت فضیلت

 بیت تا ثبات پولیسب( استمرار مفهوم حکمرانی؛ از تث
شوود؛ عصور پهلووانی و دورۀ دموکراسوی )طالیوی(      موی  معموالً در تاریخ یونان دو دوره برجسته

، فصل نهم و دهم.(. به گموان موا، در دورۀ   1383، فصل سوم و یازدهم؛ لوکاس، 1375)دورانت، 
بایستی به پیکار عبارتی، برای تثبیت اوضاع سرزمین پهلوانی حکمرانی معطوف به بیرون بود؛ به

رو، شجاعت در جنگاوری و نبرد تن بوه تون   اینشد. ازدادند و این امر فضیلت شمرده میتن می
آموود )عنصوور شوومار موویدر میوودانگاه )عنصوور آتنووایی(، و صوونعت، ابووزاری بوورای شووجاعت بووه 

هفائیستوسوی(. حکمرانوی در هیئووت فوردی انتخووابی کوه دارای صووفات جنگواوری و شووجاعت      
یافت. برای نمونه، دوران آخایائیان )عصر پهلووانی یونوان( در هنگاموه    بود، تجسم می ایبرجسته

شود. ویول دورانوت بیوان     آرامش از سوی خانواده و در هنگام بحوران از جانوب طایفوه اداره موی    
کار پردازد، رؤسای طایفه از میوان خوود یوک    آمد که طایفه متحداً بهدارد که هرگاه الزم میمی

شمردند و با سپاهیان خود کوه  گزیدند، او را شاه مینفر را که از همه تواناتر بود؛ به رهبری برمی
هوا کوه از لحواظ    شتافتند. برخی از رؤسای طایفهمرکب از آزادان و بردگان بود، به خدمت او می

شودند. شواه بوه یواری شوورا حکوم       شاه نامیده موی  تر بودند، یارانمحل و حرمت به شاه نزدیک
گفتند و شاه را طوری خطاد ها بودند، با آزادی سخن میراند. اعضای شورا که بزرگان طایفهمی
طور موقت تقودم یافتوه اسوت    ردیف آنان است و فقط بهردند که معلوم شود شاه، فردی همکمی

د حضور عناصوری از دموکراسوی، اموا ایون     (. در این ذکر تاریخی، باوجو31، ص1375)دورانت، 
تر اینکه پادشاه خود فردی اسوت  عنصر پادشاهی است که تفوق و چیرگی دارد و از این امر مهم

شود تا پولیس را برای آماده شدن در پیکار و ستیز میدان جنوگ  شجاع و جنگاور؛ او انتخاد می
چرخد کوه معطووف بوه    ون حکمرانی میرو، بیشتر مسئله در این دوره پیراماینسامان بخشد. از

داشوتن آن اسوت. پور    بیرون از پولیس بوده، همواره در صدد تثبیت وضع پولیس و در امان نگوه 
واضح است که در این فضا، حکمرانی بوا جنوگ چنوان قرابتوی دارد کوه بسویاری از مفواهیم و        

ورۀ دموکراسی آتنی دچوار  ها در دهای یونانی را باید در پرتو آن درک نمود. اما این نسبتارزش
آفرینوی  شوود. ایون دوره بوا نقوش    استحالۀ مفهومی شده، حکمرانی به درون پولیس کشیده موی 

عنووان قودرت برتور در یونوان     های مدئیک و تثبیت آتن بهسیاسی برجستۀ آتن در خالل جنگ
ر پوریکلس  ؛ دورانی که به عص1یابدهای پلوپونزی خاتمه میشود و با جنگپس از جنگ آغاز می

                                                           
ترجموۀ   ان،یونانیف (، 1370آور است و با افول هموراه، نوک: کیتوو، اد. دی. اف )   . تاریخ یونان در این دوران یأس1

 . 111 -171سیامک عاقلی، تهران: نشر گفتار، ص
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وجوود آموده   های مفهوومی بوه  (. این بار نسبت313-353، ص1313)طالیی( شهره است )ماله، 
سوازند. نسوبت   هایی دیگرگون آشکار موی برای معنابخشی به فضیلت و شجاعت خود را در قالب

منودی در درون پوولیس خوود را در فواش نموودن حقیقوت، حضوور و        میان شجاعت و فضویلت 
عنووان قلوب حکمرانوی پوولیس بوروز      بوه  (Agora)ی، مبدل نموودن آگوورا   گیری آگورایتصمیم
یابود. البتوه   شود و با صلح نسبت میدهد. در این دوره، حکمرانی به ثبات پولیس معطوف میمی

شان در جنوگ بوا امپراطووری مقتودر     این امر خود حاصل اعتماد به نفس یونانیان در ظفرمندی
شود. امر عمومی خود را در قالوب  دهی پولیس امری پراهمیت میدنبال آن، سامانایران است. به

تووان ایون   یابنود. موی  های یونوانی معنوای درون پولیسوی موی    دهد و ارزشدموکراسی نشان می
( و محکمۀ یونانی، موشکافی کورد کوه   Parrhesia) ها را در دو موقعیت بسیار ویژه، پارسیانسبت
 شویم.مندی روبرو میعنای شجاعت و فضلیتجایی مصورتی روشن با جابهدر آن به

شود، پارسویا اسوت.   نخستین موقعیتی که در آن عنصر شجاعت در درون پولیس آشکار می
بورد؛ کسوی کوه    کار میو پارسیاستس کسی است که پارسیا را به 1پارسیا، یعنی گفتن همه چیز
اید، بل در سخن گفتنش سفرۀ نمدارد: هیچ چیزی را پنهان نمیهر آنچه در ذهن دارد، بیان می

باید گزارشی کامل و دقیق دارد. در پارسیا، گوینده میذهن و دلش را کامالً به روی مردم باز می
ی او بتواند منظور او را دقیقواً بفهمود.   ای که شنوندهگونهدست دهد؛ بهاز آنچه در ذهن دارد، به

گوید، زیرا در پارسیا ه میان گوینده و آنچه میشود به نوعی رابطاین، وا ۀ پارسیا مربوط میبنابر
گویود، بواور خوود اوسوت. وی ایون کوار را از       سازد که آنچه میگوینده کامالً علنی و مبرهن می

ی او رساند که ممکن است اندیشوه انجام میشناختی بهطریق پرهیز از هرگونه فوت و فن سخن
هوایی را کوه بتوانود بورای     تورین شوکل  قیمتورین و مسوت  را بپوشاند. درمقابل، پارسیاسوتس رک 

(. پارسویا در دوران دموکراتیوک یونوانی    33، ص1310برد )فوکوو،  کار میمنظورش پیدا کند، به
ها بر زبانش جاری سازد که فرد با اعتقاد به حقیقت بودن آنخود را در قالب نقدهایی عریان می

نمایود کوه حکمرانوی    در دورانی ر  می گرداند تا شجاعت خویش را بیان دارد. این افشاگریمی
شود؛ چراکوه  مند شمرده میشود. پارسیا، شجاعت و امری فضیلتمثابۀ دموکراسی فهمیده میبه

گردد و پارسیاستس نه برای حفظ منافع خود کوه بورای   وجود آن تداوم دموکراسی را سبب می
توأخر یونوانی نیوز حضوور دارد     کند. پارسیا در آثار فالسوفۀ م منافع پولیس کالمش را عریان می

 (.303ص ،1380 افالطون،)
آمیوزد  ستیزه در میدان جنگ دیگر صرفاً معنای فضیلت نیست، بل آن با حقیقت نیز در می

منودی اسوت. پارسویا،    راند، دارای شجاعت و فضیلتپروا بر زبان میو آن کس که حقیقت را بی

                                                           
 .Rhemaو گفته  pan. مرکب از همه چیز 1
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دهود. آن  مقابل هجمۀ دیگر افراد قورار موی  خطر کردن است؛ چراکه فرد با گفتن آن خود را در 
شوود، هوم رهنموودی بورای دموکراسوی اسوت و هوم        هنگام که پارسیا وارد حیطۀ سیاسی موی 

عنووان  مندی به شهروندان. دموکراسی آتنی به شکل صوریحی بوه  ای برای اطالق فضیلتسنجه
ز دموکراتیووا ( )مدینووۀ سیاسووی( تعریووف شووده بووود کووه در آن مووردم ا   Politeiaئیووا )پووولتی
(Demokratia( ایزگوریا ،)Isegoria ( ایزونومیوا ،)حق برابری سخن( )Isonomia   شورکت برابور( )

همۀ شهروندان در اعمال قدرت( و پارسیا برخوردار بودند. پارسیا که از ملزومات سخن گفتن در 
ل در هیئوت  مثابۀ افراد و هم در میوان شوهروندان متشوک   برابر عموم بود، هم میان شهروندان به

عالوه، آگورا جایی است کوه در آن پارسویا   (. به37، ص1310پذیرفت )فوکو، انجمن، صورت می
دارد و محلوی   (. در یونوان، آگوورا جایگواهی ویوژه    35، ص1310رسد )فوکو، به منصۀ ظهور می

ها امر ( قرار دارد و تنOikosیابد. امر عمومی در برابر خانه )است که در آن امر عمومی تجلی می
تورین عمول و   چورا مهوم  وچوون در این رویکرد سیاست بی 1شود.مند شمرده میعمومی فضیلت

(. در یونان باستان ما بوا یوک کلیوت    11ص، 1385 لسناف،ترین جنبۀ حوزۀ عمومی است )مهم
هوای  مواجوه نیسوتیم، بول سوبک     (Morality of Style) عبارتی سبک ِاخوالق اخالقی واحد و به
(. اخالق نماد تفرد افوراد اسوت و پوولیس    Foucault, 1990, p.246وتی را شاهدیم )اخالقی متفا

نماد جمع و اجتماع است که همواره همراه یک یونانی است. آگورا، محل تالقی تفرد اخالقوی و  
 هویت جمعی برخاسته از پولیس است. 

یونوانی  شوود، محکموۀ   مندی نمایان موی وضعیت دومین که در آن عنصر شجاعت و فضیلت
یابود.  ورزی ماهرانوه تجلوی موی   است. در محکمۀ یونانی نوعی آزادمنشی وجود دارد که با سخن

شود و محاکمه صوورت  محکمه نمادی از دموکراسی است که در همان آگورا دربارۀ آن بحث می
. امور عمومی از سوی دموکراسی که استوار بر هیچ قانون نوشوته و پیشوینی نیسوت،    3پذیردمی

                                                           
بخشی به امر عمومی در عصر یونانی، بسیاری از اندیشمندان دوران مدرن را تحت تأثیر قرار داد، بورای  . این اصالت1

 نمونه نک:
Seidman. S (1989) Jurgen Habermas on Society and Politic; A Reader, Boston: Beaon 
Press, P. 231. 

تنها فضایی سیاسی و قضایی، بل محل برگزاری تئاتر هم بود. تئاتر منشأی آیینی داشوت، اموا بعودها در    . آگورا نه3
عبوارتی  قالب ترا دی و کمدی شکل گرفت و موضوع آن ارتباط وثیقوی بوا پوولیس و مسوائل آن داشوت و بوه      

سرایان یافت کوه ایشوان نماینودۀ پوولیس در     توان در شخصیت همس بود. صدق این امر را میبازنمایی از پولی
توان یکی از دالیول آن را  های دوران جدید غایب شد و میسرایی در ترا دیتئاتر بودند )وجه دموکراتیک(. هم

تفاری   (، 1375ر )تغییر معنای دموکراسی در دوران باستان نسیت به عصر جدید دانست. نوک: براکوت، اسوکا   
و نیز در باد غیبت همسرایان  83 -85و  30 -33ور، تهران: مروارید، ص ، ترجمۀ هوشنگ آزادیتااتر جهان

 ، ترجمۀ مسعود فرزاد، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.هملت(، 1373قس: شکسپیر، ویلیام )
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گردانود.  ها، امری را ثواد یا خطا موی یابد و گفتگوی شهروندان و حاصل همفکری آنمی سامان
رسود. در  کننده و از روش دیالوگ مدام به سورانجام موی  این امر مهم بر اساس رأی افراد اجتماع

مثابۀ زمینۀ فرهنگی( برای یک یونوانی  عنوان امری نهادینه )سنت بهاین فضا همواره خدایگان به
باشود. هرچنود ایون    عبارتی این همان اعتقاد به وحدت میتوس و لوگوس میر دارند که بهحضو

وجود آموده در آگوورا بورای یوک محاکموه      امور در فضایی آمیخته با خدایگان است؛ وضعیت به
ماند و گویی همواره با امری که برای یک بار حادث شوده اسوت و   فرد باقی میبههمواره منحصر
ایم. شریطۀ یک سخنور متقاعد نمودن افراد حاضور در آن جلسوه   ار نشود، مواجهشاید دیگر تکر

است تا بتواند با آن برحق بودن خود را نشان دهد و خویشوتن یوا دیگوری را از آن موقعیوت بوا      
 1ظفرمندی بیرون آورد.

ای که بر آینده سایه یونان برای دوران پس از خود همواره عصری باشکوه بوده است؛ گذشته
برخی از اندیشمندان مهوم منتقود مدرنیتوه، بوا      3افکنده و به بهشتی گمشده مبدل گشته است.

مندی از جهان نمایند تا مفاهیم مدرن را بازخوانی کنند. این بهرهخوانش دوران یونانی جهد می
توان در چهار جهت بازجست: نخست، در یونان هماهنگی تام و آشتی میوان فورد و   یونانی را می

شود و نسبت میان آن دو، مسئلۀ وجود داشت؛ امری که در جهان مدرن دچار گسست میجمع 
حیث، برخی مسحور تمدن یونانی و دموکراسوی  اینبخشد. ازبنیادین فلسفۀ سیاسی را شکل می

مثابوۀ امور   بورداری از مناسوبات یونوانی بوه    و برخی با این باور در پی پرده 3انددرخشان آن شده
جوا  هوا جابوه  اند. گویی در جهان مدرن این نسبتسنجی آن با جهان مدرن بودهتآرمانی و نسب

گری آن را تغییر داد. دومین جهت نیز در فهم یونانیان از امر سیاسوی  اند و بایستی با کنششده
کردنود. یونوانی بوا    شناسوانه درک موی  نهفته است که آنان این سپهر زیستن را در سطح هستی

و در دورۀ دموکراسی آتنی با سخن گفوتن و مشوارکت در فضوای آگوورایی،     شد پولیس معنا می
شود. در قیواس بوا آن در جهوان مودرن،      سان امور مربوط به پولیس فضویلت دانسوته موی   بدین

                                                           
در دوران مدرن حقوق به صورت نوشته و یوا   توان بیان داشت که. در مقام مقایسه و نیز تفاوت درک در تاریخ، می1

فورد نیسوت و بوه صوورت     شود. واقعیت اجتمواعی، اموری منحصوربه   بر اساس سابقۀ قضایی به حکم منتهی می
شوود.  پیشینی در قواعد حقوق برای آن حکمی تعبیه شده است و در صورت فقدان به اصول حقوقی رجوع می

هوای کلوی   بنودی سوازی و مقولوه  گذاری به سوی یکساناقع در امر قانونها در عالم وحیث، تکثر موقعیتازاین
گوذاری  گذار و نیز استمرار عقالنیوت حواکم در قوانون   سان جزئیت امر کلی قانونشود و امر قضایی بهراهبر می
 کند.های آن حرکت میشود و احکام و تفاسیرش در چارچودشمرده می

یمو  نیزر یعصر دنبال به خیتار در همواره ما ییگو است؛ یااسطوره خود ان،ونی به ینگاه نیچن رسدیم نظربه .3
 .178 -310 صتهران: مرکز،  ،امرو  جهان در اسطوره ،(1373) جالل ،یستار: نک م؛یگرد

   نک: کرد،باستان اشاره  ونانیهگل به  زیبرانگنیتحس نگاه به توانیم خصوص نیا در. 3
Hariss, H. S (1972) Hegel’s Development, Oxford: Clarendon Press, p. 499.   
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شود و این خوود آغوازی بورای ایجواد تفکیکوی نوامیمون میوان        مثابۀ فن فهمیده میسیاست به
شوناختی بور حیوات    دیگر، تفووق حیوات زیسوت   یسخنمردمان و امر سیاسی و عمومی است؛ به 

. این گزاره ما را به سوی سومین جهوت در خصووص امور    (Agamben, 1998, p.1- 14)سیاسی 
عمومی و امر خصوصی راهبر است. در جهان یونانی امر عمومی با فضلیت ارتباط داشت و نوه بوا   

ن مالکیوت اسوتنتاج شود    خانه )امر خصوصی(؛ درمقابل در جهوان مودرن متقودم، آزادی از درو   
عبووارتی، از درون اسووتقالل اموور ( و بووه31 -71، ص1381؛ لیودمن،  13- 111، ص1387)الک، 

تووان  دارانۀ افسارگسیخته موجود نیز موی خصوصی. در جهان امروز و در درون مناسبات سرمایه
سوان،  شاهد استمرار تفوق امر خصوصی در قالب منافع شخصوی در سوپهر عموومی بوود. بودین     

ای از منوافع خصوصوی برجوای    شوود و صورف آمیختوه   فضای عمومی دچار استحالۀ معنایی می
ماند و گویی بسیاری از مفاهیم متعلق به عرصۀ عمومی کوه مبتنوی بور فراغوت و درک امور      می

ایم و آنچه با آن روبرو هسوتیم،  همگانی است، بایستی رخت بربندند. ما امر عمومی را از یاد برده
د عرصۀ خصوصی در سپهر عمومی است. جهت چهارمین نیز بوا درک متفواوت عصور    تنها امتدا

تووجهی از امور عموومی در قالوب حقووق      خورد. بخوش قابول  مدرن در تعیّن امر عمومی گره می
در آموده و معمووالً در   سامان گشته است. بر بنیانی چنین، حکمرانی از قاد دولت بوه عمومی به

و نیز معنای اموروزین  1مثابۀ نهاد( بهantativeRepras Goverenmentهیئت حکومت نمایندگی )
سواالری بور مناسوبات حواکم     شود و در پرتو آن، منطق ساختار و دیووان دموکراسی فهمیده می

. در سایۀ سنگین ساختار، امر عمومی به امری منفعل تبودیل شوده، درنهایوت منحول     3گرددمی
شوود. درحوالی کوه    درت و حودود آن معنوا موی   گردد. دموکراسی مدرن در سطح مناسبات قمی

د و پیکان از پایین به باال بوود و نوه بورعکس.    شدموکراسی به معنای یونانی آن از مردم آغاز می
دیگر معنا، محتوای واقعی آزادی مردم که برسازندۀ اصل موضوعۀ دموکراسی است؛ گسست از به
ابلیت حکم راندن و تحت حکمرانوی  فرض ضروری سلطه است؛ گسستن از این اعتقاد که قپیش

تواند امری قابول اعتنوا و   (. این آوردۀ یونانی می37، ص1388بودن همبستۀ یکدیگرند )رانسیر، 
 های امروزین.مان باشد و آغازی برای بازاندیشی ارزشزدۀ کنونیقابل تأمل برای دنیای نسیان

 

                                                           
(، روشی برای غیرقابول حرکوت سواختن ِمناسوبات     Institutionsنهادها ) که داردیم انیب فوکو خصوص نیادر  .1

   طوری که شمار مشخصی از افراد و بر شماری دیگر و تفوّق یابند. نک:ویژۀ قدرت است؛ به
O’ Farrell. C (2005), Michel Foucault, London: SAGE Publications, pp. 141. 

 باشد. نک:. البته این نهادها خود از خصوصیات بارز مفهوم دولت مدرن می3
Anter. A (2014) Max Weber's Theory of the Modern State: Origins, Structure and 

Significance, Springer, PP.71- 79. 
 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andreas+Anter%22
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 نتیجه
تعریفوی مضومون   وش اتخاذ نموود و بوه خووش   مثابۀ رگرایی نسبتی را بهنوشتار پیش رو، تاریخ

ای حکمرانی در یونان شتافت. حکمرانی در چنین تأویلی، در پس داستان آتنای جنگاور اسطوره
هوای ایون خودایان لووازم نخسوتین مفهووم       کند و ویژگیو هفائیستوس صنعتگر خودنمایی می

حکمرانی در نسبت مفهوومی   سازد.حکمرانی ناسوتی را در سامان دادن به امر عمومی فراهم می
یابد. صونعت  میان جنگاوری )شجاعت( و صنعتگری و در هیئت نخستین پادشاه یونان نمود می
گیوورد؛ شووجاعت و وسوویلۀ پیشوورفت تموودن و در خوودمت جنگوواوری مووردان شووجاع قوورار مووی 

بخشند. این خصیصه با معنای هسوتی  مندی برآمده از فوسیس به زندگی یونانی معنا میفضیلت
گوون آدموی را   خورد. زندگی سراسر رنج است و ستیزه، و زندگی رنجر نگاه فرد یونانی گره مید

های جنگ پنجه در پنجوه زنودگی   خواند و آدمی در این عریانی میدانگاهبه نبردی عریان فرا می
ا میان، امر مهم چگونه مردن است و این امر فضیلت به همراه دارد و زندگی فورد ر ایننهد. درمی

مثابۀ عناصور سوازندۀ حکمرانوی در    بخشد. چنین نسبتی میان شجاعت و صنعتگری بهتعالی می
عصر پهلوانی یونان جاری است و واضح است که تا چه انودازه بوا معنوای اموروزین موا متفواوت       

شوود و  باشد. اما این نسبت مفهومی در دورۀ دموکراسی یونانی دچار اسوتحالۀ مفهوومی موی   می
گوردد؛  گوری پوولیس مبودل موی    ۀ حکمرانی و نگهبان پولیس به عنصر سونجش شجاعت سازند

سوخن، شوجاعت   دیگور سوازد. بوه  همچنین خود زمینۀ گفتگوی موداوم در آگوورا را فوراهم موی    
یابود.  خورده با جنگ، به شجاعت در پیوند با حقیقت برای سامان امر عمومی دگردیسی موی گره

به تثبیت پولیس را به سوی ثبوات در درون پوولیس    این مهم استحالۀ مفهوم حکمرانی معطوف
توان در زمینۀ سیاسی و اجتماعی در قالب پارسویا و   شجاعت را می دهد. این سنخ دومسوق می

گیری برای امرعمومی، بدون قانون نوشته و به نیز محکمۀ یونانی مشاهده کرد که در آن تصمیم
شوود. اموا در   امری در درون آگورا مشخص میپذیرد و تکلیف صورت زنده و در حالْ صورت می

 مان امر عموومی بسویار متفواوت اسوت.    توان بیان کرد که درک عصر مدرن از سامقام قیاس می
 مثابوۀ منشوأ اقتودار بوه    در عصر مدرن، حکمرانی در قالب دولت و معموالً حکومت نمایندگی به

 شوود قووق عموومی متعوین موی    آید و قسمی شایان توجه از امر عمومی در قالوب ح فهم در می
 تووان بوه اهمیوت   آینود. بوا خووانش یونوان، موی     شمار میو مفاهیم غیرمتعین، تبعی و ثانوی به
 ای تمرکوز بور قسوم اول آن )حقووق بوه     به جو « حقوق عمومی»امر عمومی پی برد و در عبارت 

نموود. ایون   مثابۀ فضای گشووده و متکثور( را برجسوته    مثابه ساختار(، قسم اخیر آن )عمومی به
تواند امری را که در پس ساختار به فراموشی سوپرده شوده اسوت، بوه موا      جایی کانونی میجابه

آفرینی همگان، چه در هیئوت  شده، جوهر امر عمومی است که با نقشبنمایاند؛ این امر فراموش
، در عرصووۀ عمووومی هموواره در حووال   (Multitude)و چووه در هیبووت انبوووه   (Demos)مووردم 
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ساز است که صورت واقعوی دموکراسوی را بودان بواز     اند. این مهم گشایشی را سببیپذیرشکل
 گرداند.  می
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