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باريس. يف املصادفة بطريق العربية قراء إىل اليوم أقدِّمه الذي الكتاب هذا عرفُت
يف استُكشف أنه عرفت إليه رجعت فلما السوربون، يف أساتذتنا أحد عليه أحالنا
ثم لوندرا، يف الربيطاني املتحف إىل نُقل ثم وألف، وثمانمائة وتسعني إحدى سنة مرص
أوروبا، مدن من وغريها وبرلني وباريس لوندرا يف ُطبع ثم الفوتوغرافية، صورته نرشت
نُقد ثم الحديثة، اللغات من وغريها واإليطالية واألملانية والفرنسية اإلنجليزية إىل نُقل ثم
األوربيني مؤرخو به انتفع ثم أوروبا، جامعات يف ُدرس ثم اللغات، هذه جميع يف وُفرس
عىل مضت ثم نقص، من فيه كان ما وأكملوا خطأ من أتينا تاريخ يف كان ما فأصلحوا

شيئًا. أمره من يعلمون ال واملرصيون سنة ثالثون ذلك
للطالب أفرس بأن نفيس أخذت قد وكنت الجامعة يف اليونان تاريخ أدرس كنت وإذ
ونقدها التاريخ كتب قراءة ليتعودوا القديمة التاريخية األصول بعض حني إىل حني من

الكتاب. هذا السنة هذه يف لهم اخرتت فقد منها، واالستفادة
مرص يف استُكشف كتابًا أفرس أن الخجل يملكني حتى الدرس هذا أبدأ ال ولكني
نافعة؛ وال ميسورة غري اليوناني األصل قراءة ألن اإلنجليزية؛ أو الفرنسية ترجمته فأقرأ

اللغة. بهذه ألمَّ من الجامعة طلبة من ليس إذ
باللغات نُعنَى ال أن قىضعلينا قد الشقاء كان إذا العربية ترجمته لهم أفرس ال يل فما
ملرص مدين وأنا العربية إىل الكتاب هذا أترجم أن أستطيع بدرسها، نحفل وال القديمة
أن مرصي كل عىل الحق من وألن تعلمت؛ بما وحدي ألنتفع أتعلم لم ألني الرتجمة؛ بهذه
ذلك يف فكرت أن إال هي فما فساد، من مرص أصاب ما إلصالح قوة من يملك ما يبذل
اآلن أقدمها وأنا أتممتها حتى الرتجمة يف أخذت أن إال هي وما الرتجمة، يف أخذت حتى

القراء. إىل
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الرجل هذا أمر من يعرفون ال العرب كان وقد أرسطاطاليس، هو الكتاب هذا مؤلف
يف العربية إىل نُقلت قد فلسفته وأن ورئيسهم، اليونان فالسفة زعيم األول املعلم أنه إال
جديًدا خلًقا العقل هذا خلقت بل عظيًما، تأثريًا العربي العقل يف فأثرت العباسيني عرص
الذين الفالسفة من وغريهم رشد وابن سينا وابن الفارابي أمثال الفالسفة من وأنجبت

املسلمني. تاريخ بهم يزدان
عليها يختلف وما وانتقال استحالة من ينالها وما املدينة يف وآراؤه الرجل سياسة فأما
وديموقراطية، وأرستوقراطية ملكية بني املتباينة الحكم صور ومن املختلفة النظم من

الغناء. قليل إملاًما إال به يلمون ال كانوا أو ا تامٍّ جهًال ذلك يجهلون العرب كان فقد
يعجبون ال الوسطى القرون يف أوروبا أهل من وغريهم العرب كان وكذلك
وجدَّد درسها، فأتقن الفلسفة أقسام درس قد فيلسوف إنه حيث من إال بأرسطاطاليس
اختالف عىل الفالسفة أكثر له يذعن الذي املذهب هو أصبح جديًدا مذهبًا منها قسم كل يف

فيه. التغيري أو نقده يحاولوا أن غري من والبيئات العصور
أرسطاطاليس من املحدثون فعرف السياسة، كتاب الحديث العرص يف استكشف ثم
االجتماعية الظواهر درس حاول قد رجًال الوسطى، القرون أهل يعرفه يكن لم آخر رجًال
بها يدرس أن أراد والتي الطبيعية، الظواهر بها يدرس أن أراد التي الطريقة بنفس

الطبيعة. بعد ما بها يدرس أن أراد والتي النفسية، الظواهر
وعن ورضوبها البالغة وعن وفنونه الشعر عن كتب وما األدبية آثاره املحدثون قرأ ثم
والسيايس الفلسفي البحث إتقان إىل جمع آخر رجًال منه فاستكشفوا وأنواعها، الخطابة

األدبي. النقد إتقان والخلقي
اتخذوا بل به، واإلعجاب الناقد األديب هذا عرشبإكبار السابع القرن أدباء يكتِف ولم
الخطابة ويف ورضوبه الشعر يف الفنية القواعد ومن البياني النقد أصول من وضع ما

سبيل. من حدودها تعدي إىل ليس أن زعموا لهم أصوًال وفنونها
التاريخية كتبه هي جديًدا شيئًا أرسطاطاليس آثار من أظهر أن البحث يلبث لم ثم
الفيلسوف أرسطاطاليس من فعرفنا القليل، اليشء إال منها لنا يبَق ولم أكثرها، ضاع التي

املؤرخني. من كغريه ليس مؤرًخا منه عرفنا األديب، السيايس الخلقي
القدماء عرفه الذي األدب رضوب من رضبًا أو العلم فروع من فرًعا هنالك أن ولو
إىل األيام من يوًما والتنقيب البحث يرشدنا أن ننتظر أن الجائز من لكان قدمنا ما غري
قبل. من نعرفها نكن لم نواحيه من جديدة ناحية إىل أو ألرسطاطاليس جديدة مقدرة
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أو النقش أو التصوير حاول قد الرجل أن األيام من يوم يف نعلم لعلنا يدري؟ ومن
يكتب وأن يشء، كل يتقن وأن يشء، كل يعلم أن أراد قد أنه يف نشك فلسنا التماثيل، نحت
فرصة ننتهز أن الحسن فمن يريد، كان ما بأكثر كله هذا من ظفر قد وأنه يشء، كل يف
فإن التفصيل، بعض حياته ل لنفصِّ الحجم صغري ضئيًال كان وإن كتبه من كتاب نرش

املسيح. قبل الرابع القرن يف اليونان حياة من قليل غري بيشء إملاًما بها اإلملام يف
ولألمم خاصة اليونانية لألمة وانتقال تحول عرص املسيح قبل الرابع القرن كان
القرن أواخر يف السياسية القوة كانت فبينما عامة، األبيض البحر حول تسكن كانت التي
القرن هذا أواخر يف أخذت والفرس اليونان بني منقسمة الرابع القرن وأوائل الخامس
كله األمر وأصبح اليونانية، املدن سلطان وذهب الفرس دولة فدالت وتنتقل، تتجزأ الرابع
يف قليًال قليًال يظهر جديد سلطان وأخذ بعده، من تتجزأ دولته أخذت ثم اإلسكندر، بيد

الرومان. سلطان وهو إيطاليا
الذي العرص وبأنه اليونانية، لألمة سيايس انحالل عرص بأنه يمتاز إذن العرص فهذا
سيايس مجد من إليه تصل أن يمكن كان أقىصما إىل فيه وصلت قد اليونانية األمة كانت

أدبي. أو فلسفي أو علمي أو
أخرى جهة من والتكون جهة من االنحالل عرص العرص، لهذا أن يف شك من فليس
ذكي قلب له كان إذا سيما ال الناس، من شهده من حياة يف الخطر عظيم ظاهًرا أثًرا

كأرسطاطاليس. قيمة جيدة وطبيعة نافذة وبصرية
يقال يونيَّة بمستعمرة املسيح قبل وثالثمائة وثمانني أربع سنة أرسطاطاليس ُولد

ترافيا. من بالقرب مقدونيا ساحل عىل ستاجريا لها
سبارتا وهي ثالث مدن بني التنازع موضع الوقت ذلك يف اليوناني السلطان وكان

وطيبة. وأتينا
صاحبة تكون وأن والبحر، الرب عىل تسود أن تحاول املدن هذه من مدينة كل كانت
إىل واالنحالل الضعف من وصلت قد نفسه الوقت يف كانت ولكنها اليونان، بالد يف الكلمة
بينها التنافس موضوع يكن فلم الخاصة، قوتها بفضل تريد ما تبلغ أن عن تعجز حيث
بواسطة تسود أن إىل تسعى منها واحدة كل كانت وإنما يشء، كل قبل حربية سيادة

الفرس. ملك األعظم امللك وبني بينها الحلف
الحرب نصب عىل الخامس القرن أوائل يف أجمعت قد اليونانية األمة كانت أن فبعد
طردهم وإىل ودحرهم الفرس قهر إىل الكلمة واتحاد اإلجماع بهذا ووصلت األعظم للملك
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الرابع القرن أوائل يف أصبحت أيديهم، من اآلسيويني اليونانيني واستنقاذ أوروبا من
املعونة. وهذه الحلف بذلك الظفر إىل يسبق أيها وتتنافس ومعونتهم حلفهم تطلب

أنها وعىل الضعف، من إليه وصلت قد اليونية األمة كانت ما عىل دليل أحسن وهذا
يُحسن ملن مكانها ترتك أن إال لها يبَق ولم منه وفرغت السيايس عملها أدت قد كانت

السلطان. هذا تدبري ويجيد العمل بهذا القيام
لم معونتها وكسب إرضائها يف اليونان يتنافس كان التي الفارسية الدولة أن عىل
كان فقد نفسها، اليونانية األمة من سلطانًا أثبت وال قوة أشد وال حاًال أحسن تكن
تحصيله يف والرغبة املال حب وكان الحربية، قوتها إفساد يف عمل قد العيش ولني الرتف
من لها ليس جماعة العرص هذا يف فأصبحت الخلقية، قوتها إفساد يف عمل قد واقتنائه

والشهرة. االسم إال والسلطان القوة
الوقت هذا يف األمتني بني كان ملا فيه يشكون وال ذلك يعلمون اليونان من كثري وكان
من والفالسفة والرتاجمة األطباء يتحدث كان ما وكثريًا املستمرة، املختلفة الصالت من
األعظم امللك قوة بأن إليهم يعودوا أن بعد قومهم إىل قرصامللك يف استخدموا الذي اليونان

واللهو. الرتف أعوان من إليهم ومن والطهاة الرقيق من تتألف إنما
أخرى، جهة الفرسمن وقوة جهة من اليونان قوة يحل العام الضعف هذا كان بينما
ولكنها السياسية، األعمال كل معتزلة ضعيفة األمر أول يف ظلت ثالثة دولة هناك كانت
كان ما عىل قليًال قليًال سلطانها وتبسط فشيئًا شيئًا وتشتد تقوى العرص هذا يف أخذت

املقدونيني. دولة وهي البالد من يجاورها
اآلخر، بعضها من والربابرة جهاتها بعض من اليونان تجاور الدولة هذه كانت
جمعت قد كانت الحق يف ولكنها ذلك، اليونان عليها وينكر يونانية أنها تزعم وكانت
عىل وصربهم بأسهم وشدة الربابرة قوة وبني حضارتهم وألوان ولطفهم اليونان رقة بني

الثالث. أمانناس مللكهم طبيبًا نيكوماكوس أرسطاطاليس أبو وكان املكروه،
يشهدها كان التي الناشئة القوة هذه فيها أثرت خاصة نشأة الغالم هذا إذن نشأ فقد
فيه وأثَّر أمرهم، وفساد اليونان ضعف من يشهد كان ما فيه وأثَّر املقدونيني، عاصمة يف
أقرب الوقت ذلك يف كانت التي الطب صناعة من أبوه يزاول كان ما خاص وجه من

اتصاًال. بها وأشدها الفلسفة إىل الفنون
نشك ال ولكنا طفولته، أثناء يف تعلم كيف وال أرسطاطاليس، نشأ كيف نعرف لسنا
قوة اليونان مزايا من فمنحته ا خاصٍّ تكوينًا عقله كونت قد املختلفة املؤثرات هذه أن يف
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من ومنحته أصولها، إىل األشياء رد عىل والقدرة االستطالع وحب الذكاء وشدة الفهم
املقدونيني خصال من بل الوقت، ذلك يف مقدونيا يجاورون كانوا الذين الربابرة خصال
واضحة وبعبارة شك، فيه ليس الذي املحس الواقع حب إىل أي التحقيق؛ إىل امليل أنفسهم؛

وضعيٍّا. جعلته
الخيال، من ا جدٍّ الحظ قليل كان الرجل فإن الفلسفية، حياته يف كله هذا أثر وسنرى

أفالطون. أستاذه وبني بينه ما باعد الذي هو هذا وكان
درسه، ليتم عرشة السابعة بلغ حني أتينا إىل مقدونيا من أرسطاطاليس انتقل
مدرسة والبحر الرب يف السيايسوانقباضسلطانها ضعفها عىل الوقت ذلك يف أتينا وكانت

وأفريقيا. وآسيا أوروبا يف اليونانية األقطار جميع من إليها يحجون عامة، اليونانيني
قد كانت وإنما العلوم، من واحًدا علًما أو الفنون من واحًدا فنٍّا أتقنت قد تكن ولم
أدب ومن وفلسفة علم من الوقت ذلك يف والذوق العقل يسيغه كان ما كل إليها جمعت
والفالسفة والشعراء والخطباء واملغنني واملؤرخني املمثلني مدينة كانت أنها وحسبك وفن،
سقراط، مدينة كانت أنها وحسبك والتصوير، كالنقش األخرى الفنون أساتذة من وغريهم
القرن وأوائل الخامس القرن أواخر يف منها انبعثت قد كانت السقراطية الفلسفة هذه وأن
وبقي خاصة، صبغة منها قطر كل يف واصطبغت اليونان أقطار جميع يف فانترشت الرابع،

أفالطون. بواسطة منظًما معقوًال نموٍّا ينمو أتينا يف الفلسفة هذه أصل
دروس فيها ليشهد أتينا إىل السعي يستطيع شاب كل يسعى أن الغريب من يكن فلم
تكن لم التي السياسية الجلسات تلك وليحرضفيها البيان ألساتذة فيها وليسمع الفالسفة
عىل وأقدرهم وَلَسنًا فصاحة اليونان أشد فيها يسمع كان والتي املدن، من غريها يف توجد

األتيني. الشعب جماعة جلسات بها نريد يريد، ملا وتسخريه الكالم تدبري
ويدرسون املختلفة األتينية القوانني يفرسون كانوا الذين الفقهاء هؤالء ذلك إىل أضف
من األتينية املحاكم أمام ويلقون القوانني، يف رأي من أجناسهم اختالف عىل لليونان ما
كما أتينا يقصد اليوناني كان فقد الجملة وعىل اآلن، إىل به نعجب نزال ال ما الدفاع خطب
بعضرضوب يف تفوقها وقد تعدلها خصوًما لباريس أن إال باريس، اآلن الرشقي يقصد

نظري. وال ِعْدٌل لها يكن فلم أتينا أما العلم،
الرحلة من تمكنه ثروة ذا وأصبح أباه فقد قد الوقت ذلك يف أرسطاطاليس كان
متصلة سنة عرشين أتينا يف فأقام العلم، من تحصيله يريد كان ما عىل بسعة واإلنفاق
هذا يف أتينا يف علمية الناسشهرة أشد وكان وثالثمائة، وأربعني سبع إىل وستني سبع منذ
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كان ما يدرس أخذ الذي إيسوكراتيس فهو األديب فأما وفيلسوف، أديب رجالن؛ العرص
البالغة، وقواعد اليوناني البيان أصول الدرس هذا من ويستخلص أدبي، فن من لليونان
فصول وتدبيج الخطب تحبري وإجادته الخاصة بمهارته هذا إىل اشتهر قد كان والذي

الكالم.
تلميذه يف أثر قد إيسوكراتيس أن يف شك وال له، وسمع أرسطاطاليس فصحبه
قواعد وتنظيم والخطابة الشعر أصول بوضع أرسطاطاليس عناية فسنرى ا، خاصٍّ تأثريًا

البيان.
أرسطاطاليس، إليها وصل حني أتينا عن غائبًا وكان أفالطون، فهو الفيلسوف أما
فلزمه األكاديميا، يدرسيف وأخذ وثالثمائة خمسوستني سنة إليها عاد أن يلبث لم ولكنه
أفالطون فكان وبهره، أفالطون شغف قد أنه ويظهر له، االستماع وأحسن أرسطاطاليس

العقل. أي أنوس؛ يسميه وكان القرَّاء، أي أناجيستيس؛ يسميه
سبع سنة مات أن إىل أفالطون َدْرَس أرسطاطاليس لزم فقد يشء، من يكن ومهما
أماكن إىل فسافر أستاذه، بعد فيها يقيم أن أرسطاطاليس يستطع فلم وثالثمائة، وأربعني

الصغرى. آسيا يف مدينة وهي أتارنيا منها مختلفة
ألرسطاطاليس، صديًقا الطاغية هذا وكان هرمياس، له يقال طاغية املدينة لهذه كان
ثم حينًا صديقه عند أرسطاطاليس فمكث أفالطون، درس يف وتحابَّا تعارفا أنهما يظهر

فقتله. اإلتاوة إليه يؤدي أن أبى أو األعظم امللك عىل الخروج حاول صديقه كأن
أرسطاطاليس فتزوجها بتياس، لها يقال أخت ابنة أو أخت الطاغية لهذا وكان
جزًعا صديقه لفقد أرسطاطاليس جزع وقد متيلني، جزيرة إىل أتارنيا من بها وارتحل
دلف. يف تمثاًال له أقام إنه ويقال األىس، وشدة الحرسة فيه تظهر شعر يف فبكاه شديًدا
وكانت محقًقا، شيئًا أصبح قد اليونانية األمة ضعف كان الطويل الوقت هذا أثناء يف
وأهل األتينيني يقهر أن ملكها فيليبوس استطاع حتى وعظمت اشتدت قد مقدونيا قوة
األنفكتيون، أعضاء من عضًوا تقبله أن عىل اليونانية األمة يُكره وأن متعددة، مرات طيبة
استطاع بل فيها، أبولون ومعبد دلف حراسة عىل تقوم كانت سياسية دينية جماعة وهي
يُعلنها أن يريد كان حرب يف لجيشهم ا عامٍّ قائًدا يتخذوه أن عىل اليونان يُكره أن فيليبوس
اليونان. زعيم أصبح بل يونانيٍّا، الوقت ذلك منذ فأصبح الفرس، ملك األعظم امللك عىل

ليكون إليه يدعوه أرسطاطاليس إىل فيليبوس كتب وثالثمائة وأربعني اثنتني سنة يف
وليس سنني، سبع فيها وأقام مقدونيا إىل أرسطاطاليس فسافر اإلسكندر، البنه مؤدبًا
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وأبطاله، هومريوس بشعر اإلسكندر كلف من واألساطري التاريخ يرويه ما أن يف شك من
كوَّن قد أرسطاطاليس أن يف أيًضا شك وال أستاذه، آثار من أثر هو إنما أخيل، سيما ال
إىل اإلسكندر من شديًدا ميًال لنا تروي القصص فإن قويٍّا، فلسفيٍّا تكوينًا اإلسكندر عقل
يف الخاص مذهبه اإلسكندر علم قد أرسطاطاليس إن ويقال الفلسفة، من كثرية رضوب
كان وقد أستاذه، كتب يقرأ من أول يكون أن عىل يحرص كان اإلسكندر وإن الفلسفة،
أرسطاطاليس، وبني آسيا يف غيبته أثناء اإلسكندر بني تبودلت مختلفة كتبًا الرواة يحفظ

منها. بقي ما صحة يف يشكون املحدثني ولكن
وثالثمائة خمسوثالثني سنة أتينا إىل عاد أرسطاطاليس أن هو فيه شك ال أمر هناك
متينة قوية استمرت قد الصلة وأن الفرس، عىل اإلسكندر بزعامة اليونان غارة بدأت حني
البحث من يمكنه ما املال من الفيلسوف يمنح اإلسكندر فكان وأستاذه، التلميذ بني
غرائب من ذلك وغري والنبات؛ الحيوان من مختلفة بأنواع إليه يبعث وكان العلمي،

كأرسطاطاليس. يشء كل بحثه يستقيصيف أن يريد باحثًا تهم كانت التي الطرف
خمس سنة وتلميذه األستاذ بني كان ما وفرت انقطعت أن تلبث لم الصلة هذه أن عىل

وثالثمائة. وعرشين
هذا كلِّيستنيس وكان كلِّيستنيس، له يقال أخت ابن أو أخ ابن ألرسطاطاليس كان
وكأنه رحلته يف اإلسكندر فصحب الخيال، من حظ ذا أديبًا كان بل مؤرًخا، فيلسوًفا
بابل ويملك الفرس يقهر يكد لم اإلسكندر ولكن والتلميذ، األستاذ بني الحية الصلة كان
اليونان من حوله كان من وأسخط وتجرب طغى حتى املقدسة الرشقية املدن من وغريها
وُخيِّل القاهر الفاتح مركز من له كان ما تناىس أو نيس أنه األول: لشيئني؛ واملقدونيني
تقدير أقل عىل أو واحدة أمة منهم ن ويُكوِّ والفرس اليونان بني يجمع أن يستطيع أنه إليه

الخالصة. اليونانية وال الخالصة بالفارسية ليست حاكمة واحدة طبقة
وأفراد قواده عىل وألح املقهور، امللك دارا بنت روكسان إىل فاقرتن ذلك يف بدأ وقد
اليونان بني عرس آالف عرشة عرسه ليلة يف شهر إنه فيقال فعله يفعلوا أن جنده
أموالهم إليهم ورد الفرس من الزعماء معاملة أحسن بل بذلك، يكتِف لم ثم والفارسيات،
الثاني: أمرهم. عىل الزعماء هؤالء يغلبهم أن واملقدونيون اليونان أشفق حتى منه وقربهم
املرصيني من الرشق ملوك سبل ذلك إىل وسلك رشقيٍّا، ملًكا يكون أن أراد اإلسكندر أن
العبادة، بهذه وحدهم الرشقيني يأخذ بأن يكتِف ولم إلًها، ويُتخذ يُعبَد أن فأراد والفرس،
والذين واألنفة، الحرية تعودوا قد كانوا الذين واملقدونيني اليونان عىل يفرضها أن أراد بل

مثلهم. لرجال وتقديسهم الرشقيني» «ذلة يزدرون كانوا
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منه آنسوا فلما فاستضحكوا، يمزح أنه ظنوا اليونان إىل ذلك اإلسكندر طلب فلما
اإلله هذا مذكًرا بعضهم وعىص كارًها بعضهم أطاع ثم به، وهزءوا منه سخروا جادٌّ أنه
الصلة ساءت الوقت ذلك ومن عليه، واملقدونيني اليونان وفضل ونشأته بمولده الجديد
وكان فُقتل، هذا كلِّيستنيس املؤتمرين من وكان بعضهم، به فأتمر وأعوانه، اإلسكندر بني

والفيلسوف. امللك بني للصلة قاطًعا قتله
خمس سنة من أتينا يف أرسطاطاليس مكثه الذي العرصاألخري هذا نعد أن نستطيع
يكد لم أرسطاطاليس فإن العلمي، عرصاإلنتاج وثالثمائة وعرشين ثالث سنة إىل وثالثني
بناء الدروس لهذه واتخذ واألدبية، والفلسفية العلمية دروسه بدأ حتى أتينا يف يستقر
امللعب هذا من واتخذ «ليسيه»، لوكايُّوم يُسمى لألتينيني رياضيٍّا ملعبًا كان املدينة خارج
فيه يمشون كانوا األتينيني ألن امليش؛ موضع أي برييبانوي؛ يُسمى كان ا خاصٍّ موضًعا

يلعبون. وهم الطالب إىل نظروا قد يكونوا أن بعد جائني ذاهبني
يدرسه أن يريد بما إليهم متحدثًا تالميذه مع املكان هذا أرسطاطاليسيميشيف وكان
التحقيق قليلة عامة دروًسا فيه يلقي فكان الصباح فأما قسمني؛ يومه م قسَّ وقد معهم،
يتخصص أن يريد ال الذي الجمهور بني والفلسفة العلم نرش بها يُراد الوضوح كثرية
عىل وقرصه العويص الفلسفي للدرس خصصه فقد املساء وأما حرفة، يتخذهما أن وال

والتحصيل. للدرس يتخصصون كانوا الذين تالميذه
وقسم للعامة أُلِّف منها فقسم االنقسام، هذا نفس أرسطاطاليس آثار انقسمت وقد

حني. بعد ذلك سرتى كما للخاصة أُلِّف منها
اإلسكندر موت ولكن سنة، عرشة ثالث ويعلم يدرس أتينا يف أرسطاطاليس مكث
يسرتدوا أن وأرادوا باملقدونيني اليونان فثار مؤقتًا، تغيريًا اليونان بالد يف يشء كل غري
يتصل كان من كل الثورة هذه أصابت وقد الثائرين، أول األتينيون وكان حريتهم،
واإللحاد، بالفجور يتهمه أن األتينيني بعض فحاول أرسطاطاليس، ومنهم باملقدونيني
مات وفيها كلسيس، إىل أتينا من ففر سقراط أصاب ما يصيبه أن أرسطاطاليس وأشفق

وثالثمائة. وعرشين اثنتني سنة
هاجر إنما أرسطاطاليس أن املحدثني بعض ذلك عىل ووافقهم القدماء روى وقد
يف الفلسفة عىل جنته ما شخصه يف الفلسفة عىل أو عليه تجني أن عليها مشفًقا أتينا من
التمجيد هذا عن وهو الرجل تمجيد بها أُريد أسطورة هذه أن إيلَّ ويخيَّل شخصسقراط،

عليها. وحرًصا بحياته احتفاًظا إال هاجر قد أنه أظن وما غني،
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هذا نوابغ من آخر نابغة مات أرسطاطاليس فيها مات التي السنة هذه نفس يف
تمثيل، أحسن عرصه يمثل الرجلني كال املعروف، األتيني الخطيب ديموستنيس العرصهو
هذا من يمثِّل كان فقد أرسطاطاليس فأما املناقضة، أشد صاحبه يناقض الرجلني وكال
اليونانية القريحة أثمرته ما كل وجمع والرتتيب التأليف إىل اليوناني العقل ميل العرص
هذا بعد يأتي فيما تؤثر أن عىل قادرة متماسكة واحدة صورة يف وفلسفة وعلم أدب من
لها َقدر قد كان التي الناهضة الجديدة األمة هذا مع يمثل وكان العصور، من العرص
وأن الفرس، بالد يف الفرس وسلطان اليونان بالد يف اليونان سلطان تهدم أن القضاء
البعد من بينهما ما ويقارب والغرب الرشق بني يجمع جديًدا سلطانًا أنقاضهما عىل تقيم
بطريقة فيها يفكرا وأن واحدة، بطريقة األشياء يتصورا بأن جميًعا ويأخذهما الفكري،
عقًال اليوناني العقل جعلت التي األمة هذه يمثل أرسطاطاليس كان الجملة وعىل واحدة،

الرقي. إىل ستسلكها التي سبيلها لإلنسانية ورسمت ا عامٍّ
يدافع أن يريد قديم من فيه بقي ما العرص هذا من يمثل فكان ديموستنيس وأما
لعدوها، مجاهدة نفسها عن مدافعة الحرية يمثل كان بشخصيته، ويحتفظ وجوده عن
خالدة حياة عمله أتم أن بعد أرسطاطاليس موت وكان اليونانية، للحرية موتًا موته فكان

اليوناني. للعقل
الكثرة من آثاره بلغت العرص هذا من مؤلًفا اليوناني األدبي التاريخ يعرف ال
كثر مؤلًفا قبله يعرف ال التاريخ أن كما أرسطاطاليس، آثار منهما بلغته ما واالختالف

الفيلسوف. هذا عىل ذلك كثر ما بمقدار إليه تُنسب التي الكتب وانتحال عليه الدرس
موضوعات يف وقًرصا طوًال تختلف الكتب من مئات له يروون القدماء كان فقد
مزوًرا كان إنما الكتب هذه من كثريًا بأن يشعرون كانوا وقد واالفرتاق، االختالف شديدة
أربعمائة من أكثر ترك قد أرسطاطاليس أن يف يشكون ال كانوا ذلك مع وهم منتحًال،
وإال كامًال، كتابًا وأربعون نيف إال منها لنا يبَق ولم الكتب هذه معظم ضاع وقد كتاب،
نجزم أن نستطيع بحيث يشء، منها يبَق لم كتب وأسماء مختلفة كتب من كثرية متفرقات

كتاب. ومائة خمسني عىل يزيد ما ترك قد أرسطاطاليس بأن
من يرتك لم الرجل أن معناه ليس أرسطاطاليس كتب حرص يف احتياطنا أن عىل
العدد. هذا إىل إال بنا يصل لم العلمي التاريخي بحثنا أن معناه وإنما نعلم، ما إال الكتب
نفق يف مهمًال موته بعد ظل قد أرسطاطاليس كتب من عظيًما جزءًا أن الحظنا فإذا
من نقله الذي سيال أيام يف إال يُستنسخ ولم يُنرش لم وأنه قرنني، من أكثر األنفاق من
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عرفنا فيه، وعمل أصابه قد الفساد كان واستنساخه نرشه أريد حني وأنه روما، إىل أتينا
نخطئ ال أنَّا وعرفنا أرسطاطاليس، كتب من يعدون فيما مرسفني غري كانوا القدماء أن

إليه. يُنسب كتاب بصحة نجزم أن قبل والرتدد الشك اصطنعنا إذا
عىل منها لنا بقي ما فإن إليه، تُنسب والتي ألفها التي الكتب عدد من يكن ومهما
العظيم الجهد بهذا إلقناعنا الكفاية كل كاف األحيان أكثر يف نصوصه فساد وعىل قلته
املشقة من يشء مع إال نتصوره نكاد ال والذي العلمية، حياته يف أرسطاطاليس بذله الذي

والعناء.
ظاهرة وال اليوناني الشعور أو اليوناني العقل آثار من أثًرا يرتك لم رجل يف ترى وما
ما إىل أضاف بل بذلك، يكتِف لم ثم فيه، وكتب درسه إال اليوناني االجتماع ظواهر من
بهذا يكتِف لم ثم فلسفي، بناء من أقاموا قد كانوا ما وإىل علم من اليونان حصله قد كان
ويصبه واحدة صيغة ابتدعه والذي جمعه الذي املقدار هذا كل يصوغ أن حاول بل كله،

األجزاء. متماثل متماسًكا كالٍّ ليكون واحد قالب يف
الحياة يحب رجل عيشة يعيش أن من أي لنفسه؛ يحيا أن من يمنعه لم هذا كل
لم أرسطاطاليس أن لنا التاريخ روى فقد واملعنوية، املادية بلذَّاتها يستمتع أن ويريد
بزيِّه يُعنَى وكان ترف، من فيها وما الحياة لذَّات يحب كان وأنه متزهًدا، وال خشنًا يكن
لذة يوفر أن يريد كريًما وزوًجا برٍّا أبًا هذا مع كان أنه أيًضا لنا وروى لبسته، وتنسيق

أرسته. عىل الحياة
ويجيد الخطب ويدبج الشعر يقول متظرًفا أديبًا كان أنه كله هذا مع لنا روى ثم
كان التي العملية القوة مقدار عىل يدلك فهذا بسهم، ذلك كل يف رضب قد وأنه الرسائل،

مات. أن إىل شب منذ أنفقها والتي الرجل هذا بها يمتاز
من قدمنا ما كل للرجل نثبت أن يكفي فليس منه، بد ال التحقيق من شيئًا أن عىل

إليه. والوصول به القيام له تأتى كيف نعرف أن غري
يقوم أن امليسور من يكن لم أنه عرف العرص ذلك يف الحياة بظروف ألمَّ من فإن
ومن وترتيب، كتابة ومن وتحصيل، جمع من أرسطاطاليس به قام ما بمثل واحد رجل

التحصيل. وعرس النرش وصعوبة املواصالت شقة عىل وتعليم، درس
من منحه بما قليل غري تسهيًال عمله أرسطاطاليس عىل سهل قد اإلسكندر إن نعم
بما القيام من لتمكينه يكفي ال هذا كل ولكن ونبات، حيوان من إليه أرسل وبما مال،
عرشات بلغت قد كتب من ألَّف ما أرسطاطاليس أيام عىل نقسم أن أردنا أننا فلو به، قام

18



مقدمة

أكثر كتابتها الستغرقت القدماء يقول فيما السطور من اآلالف ومئات الصحف من اآلالف
املنزلية. بحياته بالك وما بدرسه بالك وما فيها والتفكري بإعدادها بالك فما وقته،

إىل وقتهم أضافوا وتالميذه أصحابه من أعوان له كان قد الرجل أن يف إذن شك فال
شخصيته. بجانب شخصياتهم وانمحت جهده إىل وجهدهم وقته

إنما أنها إيلَّ يخيَّل فإنما أرسطاطاليس، مدرسة أو اللوكايُّوم أتصور أن أردت وإذا
األتينيني، وغري األتينيني التالميذ من ضخم عدد إليها يختلف أدبية علمية جامعة كانت
وتحت أرسطاطاليس بإرشاد ويؤلف ويكتب ويحصل يجمع كان التالميذ هؤالء وكل

مالحظته.
يمتاز كان إنما العرص هذا فإن العرص، لهذا العلمية الحياة كل عليه تدلنا يشء هذا
نسميه مما يقرب يشء وتكوين املختلفة والفنون العلوم يف املختلفة اآلثار جمع إىل بامليل
الكتب، من قليل غري يشء ألرسطاطاليس اجتمع الطريقة وبهذه املعارف، دائرة اآلن

وترتيبها. تأليفها عىل قام ألنه شخصيته؛ منها كثري يف وظهرت باسمه وُسميت
ثالثة إىل أوًال تنقسم أرسطاطاليس إىل املنسوبة اآلثار فإن يشء من يكن ومهما

أقسام:

أشعار وهي منشئها، هو أرسطاطاليس أن يف شك من ليس شخصية أدبية آثار (١)
قليلة متفرقات إال منها يبَق ولم أكثرها ضاع وقد مختلفة، موضوعات يف ورسائل وخطب

الغناء.
رأي وهو — إلينا ويخيل أرسطاطاليس، حياة يف نُرشت وأدبية فلسفية علمية آثار (٢)
منها يُقصد كان وقد ومالحظته، إرشافه تحت وأُلفت ُجمعت إنما أنها — املحدثني من كثري
كل ضاعت وقد أخرى، جهة من محقق علمي لعمل واإلعداد جهة، من وإذاعته العلم نرش

اليسري. النذر إال منها يبَق ولم اآلثار هذه
علمية مجموعة وضع منها الغرض كان واألدب والفلسفة العلم يف مختلفة آثار (٣)
وقد التمحيص، من إليه يصل أن يمكن كان ما أقىص إىل التحقيق فيها وصل قد منقحة،
من هو إنما أرسطاطاليس كتب من أيدينا يف ما كل ولعل اآلثار، هذه من كثري لنا بقي

القسم. هذا

أرسطاطاليس كان وإنما األخري، شكلها إىل وصلت قد تكن لم املجموعة هذه أن غري
يريد كان الذي العلم فصول من فصل كل يف وآراءه خواطره فيقيد املعدات لها يعد

األخرية. نظرته عليها يلقي أن قبل مات ثم وتلخيصه، تنقيحه
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الغموضواالضطراب من فيها نجد ما مصدر هو فهمهم وسوء النساخ عبث مع وهذا
األحيان. من كثري يف

يُسمى كان ما وهو عام، قسم إىل أرسطاطاليس كتب انقسمت فقد إذن
خاص قسم وإىل املستنري، الجمهور به يُراد كان إنما الذي القسم أي إكسوترييكوس؛
طالب من فيها والعاملني املدرسة ألعضاء يؤلف كان الذي القسم أي إيسوترييكوس؛

عليها. حياتهم وقفوا الذين الفلسفة
أرسطاطاليس فلسفة انقسام بمقتىض قسمني إىل انقسم قد الثاني القسم وهذا

عميل. وقسم نظري قسم نفسها:
ألن يشء؛ كل يشمل أن يجب الفلسفة موضوع أن يرى كان أرسطاطاليس أن ذلك
رأي يرى يكن ولم كائن، هو حيث من بالكائن الصحيح العلم هو إنما منها الغرض
رأيه كان إنما الخري، إىل سبيل هو حيث من بالكائن العلم يف الفلسفة حرص من أفالطون
من أكان وسواء محس، غري أو ا محسٍّ كان سواء موجود يشء فكل وأعم، ذلك من أشمل
أرسطاطاليس عند كان موجود يشء كل نقول: الخلقي، أو االجتماعي أو الطبعي العالم
متماثل كالٍّ العالم هذا يف يرى كان أرسطاطاليس ألن للبحث؛ موضوًعا ليكون صالًحا

اآلخر. بعضه ُعرف إذا إال بعضه يُعرف أن إىل سبيل من ليس متناسبها، األجزاء
عنه، وتبحث تدرسه الذي العالم لهذا صادقة صورة فلسفته تكون أن يريد فكان
مطمع تزال وال كانت قد أنها ويف مبتكرها، أرسطاطاليس أن يف شك من ليس فكرة وهذه
وحدة صور من فيه ما اختالف عىل العالم لهذا أن يفرضون الذين الفالسفة من كثري

صحيًحا. تمثيًال وتمثلها تحققها أن الفلسفة عىل يجب
إال عرش التاسع القرن أوائل يف العظيم الجهد من كونت أوجوست بذله ما وليس

الوضعية. فلسفته يف الَوْحَدة هذه لتحقيق محاولة
أن من األسايس فرضه يفرتض يكد لم ألنه الوحدة؛ هذه إثبات عن أفالطون عجز
القوي خياله مع اسرتسل حتى الحقيقية صورته هو معنويٍّا مثاًال خارجي موجود لكل
قصوًرا منها يقيم فأخذ املعنوية، ُمثُله وتبع املحسة الخارجية األشياء هذه فرتك الخصب

اإلنتاج. وعدم بالعقم فلسفته من عظيم قسم عىل بذلك وقىض الهواء، يف
وجوًدا للمثل بأن يقل ولم ومثاله، اليشء بني يفرق أن يستطع فلم أرسطاطاليس أما
ويتخذها املثل هذه يُْؤثِر أن يستطع ولم الخارجية، صورها وجود عن منفصًال مستقالٍّ
البحث، لهذا موضوًعا أشياء هي حيث من األشياء اتخذ وإنما لبحثه، موضوًعا وحدها
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األشياء هذه أن الوقت ذلك يف والفلسفة العلم ظروف له تسمح كانت ما بمقدار فأثبت
كالٍّ وأن شك، من فيه ليس اتصاًال بينها فإن بنفسه قائًما مستقالٍّ وجوًدا منها لكل أن مع
تجمع التي الصلة هذه عن البحث من حينئذ بد فال لغريه، نتيجة أو منتج هو إنما منها

الوحدة. قوي متحًدا كالٍّ منها وتكون املختلفة األشياء هذه بني
إىل العالم يرد أن استطاع قد أنه إليه وُخيِّل والتحليل، بالبحث يشء كل تناول لهذا
إىل التحليل به وصل حني شك من فيها ليس وحدة وللفلسفة له يُثبت وأن معينة، أصول
وأن واملحرك، والصورة املادة أشياء: ثالثة إىل أعراضه إزالة بعد منحل فهو موجود كل أن
وغرض الغايات من لغاية املحرك هذا بواسطة املختلفة صورها تكتسب إنما املادة هذه

ساء. أم فيه رأينا أحُسَن سواء نفسه؛ يف األغراضحكيم من
اإلرساف، يف نقع أن كافيًا تفصيًال الفلسفة هذه نفصل أن أردنا إن نخىش أننا عىل
أثبتناه بما منها نكتفي أن لنا فخري الغموض، يف نقع أن نوجزها أن أردنا إن ونخىش
ووحدة العالم وحدة يثبت أن مثمرة محاولة حاول من أول هو أرسطاطاليس أن من

الطبيعة. بعد فيما البحث من إليه وصل ما أنفع هو هذا وأن الفلسفة،
ألرسطاطاليس، النظرية الفلسفة موضوع هو كائن هو حيث من الكائن عن فالبحث
أرسطاطاليس ولكن الطبيعة، بعد ما والريايضوعن الطبعي العالم عن البحث تناول وفيه
الحياة وال الواقع ينىس ال فهو العلمي البحث يف تعمق مهما محقًقا، رجًال قدمنا كما كان

العملية.
يشء العملية الحياة أن يف شك وال لبحثه، موضوًعا يشء كل يتخذ كان إنه قلنا: وقد
صلة من النظري القسم وبني بينه ما إثبات ومن عنه، البحث من بدٌّ يكن فلم األشياء، من

وعمًال. نظًرا تحقيقها يُريد كان التي الوحدة هذه تتكون حتى
قسَمي من الثاني القسم موضوع هو لإلنسان العملية الحياة هذه عن فالبحث

فلسفته.
وجوه. عدة من عنه فبحث اإلنسان القسم هذا يف أرسطاطاليس تناول وقد

اجتماعي، حيوان هو حيث من إليه ونظر منفرد، شخص هو حيث من إليه نظر
لألشياء. مدبر هو حيث من إليه ونظر مفكر، هو حيث من إليه ونظر

حيوان اإلنسان أن هي أرسطاطاليس عن العملية الفلسفة قاعدة أن الحق ويف
وجوًدا منفرد شخص هو حيث للشخصمن يفرض أن حاول قد أنه نظن وما اجتماعي،
األفراد لهؤالء وأن بالفعل، منفصلني أفراد من تتألف إنما الجماعة أن رأى وإنما حقيقيٍّا،
األخالق. علم يف الحظه بل االنفراد، هذا يهمل أن يستطع فلم واجبات، وعليهم حقوًقا
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اإلنساني الفرد يرى وإنما املطلق، الشخص بوجود يعرتف ال إذن فأرسطاطاليس
أن اإلرساف من وال الخطأ من يكن لم هنا ومن مختلفة، اجتماعية بقيود مقيًدا دائًما

يشء. كل قبل اجتماعية فلسفة هي إنما ألرسطاطاليس العملية الفلسفة إن نقول:
عن ومرة الجماعة عن مرة فيها يبحث أرسطاطاليس ألن اجتماعية؛ فلسفة هي
عنه يبحث فلم ما بمجموع يتصل ال الذي الفرد فأما الجماعة، من جزء هو الذي الفرد

فيه. فكر قد أنه نحسب وما أرسطاطاليس،
أكثر ولكن النظرية، فلسفته تشييد يف الجهد من بذل ما أكثر أرسطاطاليس بذل

الطبيعة. بعد فيما معدودة نظريات إال منه يبَق ولم اآلن، مات قد الفلسفة هذه
والنقص السذاجة من كانت أرسطاطاليس سلكها التي العلمية الطرق ألن ذلك
الطبيعة يف أرسطاطاليس قاله ما فكل باقية، نتائج إىل به تنتهي أن ينتظر يكن لم بحيث
يزال فما الطبيعة بعد فيما أصوله أما تُذكر، علمية قيمة اآلن له ليس األجسام وخواص

الفلسفة. أقسام من القسم هذا أصحاب من قليل غري نفر بها يعتز
القسم فهو العلميني ونفعه قيمته من شيئًا يفقد يكد لم الذي الخالد القسم إنما

العميل.
أقسام: أربعة العملية الفلسفة هذه نقسم أن يمكننا

السياسية. الفلسفة وهو سياسية؛ جماعة إنه حيث من اإلنسان عن البحث األول:
وهذا واجبات؛ وعليه حقوق له جماعة من فرد إنه حيث من اإلنسان عن البحث الثاني:

األخالق. علم هو
املنطق. علم هو وهذا مفكر؛ إنه حيث من اإلنسان عن البحث هو الثالث:

من خاطره يف يجول عما يعرب أن يريد مفكر إنه حيث من اإلنسان عن البحث الرابع:
البيان. علم هو وهذا وحكم؛ صورة

يف ولسنا السياسة، كتاب فيمثله أرسطاطاليس فلسفة من السيايس القسم فأما
هذا عليه يشتمل ما استخالص يف الجهد من أرسطاطاليس بذل ما نصف أن إىل حاجة
بالفعل ُوجدت سياسية نظًما لذلك امتحن أنه يعرف الناس فكل الثمرات، من الكتاب
الذين الفالسفة مذاهب أيًضا لذلك امتحن قد وأنه نظام، وثالثمائة خمسني عىل تزيد

أفالطون. مذهب سيما ال سبقوه،
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ونقده السياسة يف القائمة املختلفة للمذاهب مناقشته الكتاب هذا يف لنا عرض ثم
الحكومة صور أحسن يف ذلك بعد ورأيه عرصه، يف القائمة املختلفة السياسية للنظم

وأنفعها.
ألن خاصة؛ عناية بها يُعنَى أن تستحق أرسطاطاليس نظريات من نظرية أن عىل
قول هي النظرية هذه الحديث، العرص يف استؤنف قد مذهبًا اتخاذها بل عنها البحث
القسمة، تقبل ال التي الذرة هي إنها أي االجتماعية؛ الوحدة هي األرسة إن أرسطاطاليس:
الطبعي نموها تنمو فاألرسة االجتماعي، الجسم تشبهها أخرى ذرات مع تكون والتي
الجماعة أو الدولة أو املدينة تكون أخرى قرى إىل بانضمامها القرية وهذه القرية، فتكون

السياسية.
استأنف وقد سياسته، من األول الكتاب من األول الفصل يف ذلك أرسطاطاليس بسط
اتخذ بل شيئًا، أرسطاطاليس عىل فيه يزد فلم االجتماعي البحث هذا كونت أوجوست
قسم أي ستاتيك؛ يُسمى الذي القسم وهو االجتماعية، فلسفته قسمي ألحد أصًال هذا رأيه

الثبات.
يتغري ال ثابت يشء كونت: أوجوست رأي يف الجماعة يكوِّنان شيئني أن نعلم فنحن
الثاني القسم موضوع وهو ويستحيل يتغري ويشء نظامها، وأصل الجماعة أصل وهو

املتحرك. أي الديناميك؛ يسمى الذي وهو كونت، أوجوست فلسفة قسَمي من
فبفضل واستحالة، ثبات أو وحركة سكون كونت أوجوست عند إذن الجماعة ففي
الحركة هذه وبفضل األزمنة، اختالف عىل وحدتها الجماعة تحفظ الثبات أو السكون هذا
املتباينة. وأطوارها الحياة ظروف من عليها يختلف ما مع الجماعة تتفق االستحالة هذه أو
أوجوست اتخذها قد اجتماعية أرسطاطاليسوحدة اتخذها التي األرسة أن رأينا وقد
اعرتف وقد فلسفته، قسَمي من األول القسم عليها وأقام أيًضا اجتماعية وحدة كونت
س أسَّ من أول الوضعية الفلسفة كتابه يف وعدَّه أرسطاطاليس بفضل كونت أوجوست

االجتماع. علم
ذلك يتعمد لم أنه يف نشك وما — كونت أوجوست به يعرتف لم آخر شيئًا ولكن
للفلسفة الثاني األصل استكشف الذي هو أرسطاطاليس أن وهو — إليه يقصد ولم
اليشء بعض ووصفه تصوره إىل سبق قد أفالطون كان ربما بل الحركة، وهو االجتماعية
يجعل ال واضًحا علميٍّا وصًفا السياسة يف وصفه قد أرسطاطاليس ولكن الجمهورية، يف

سبيًال. فيه للشك
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لنا أثبت بل السياسية، الجماعة تتكون كيف لنا بني بأن أرسطاطاليس يكتِف لم
إىل طور من واالنتقال لالستحالة خاضعة أي متحركة؛ فهي تكونت إذا الجماعة هذه أن
ديموقراطية. ثم الطغاة لحكم خاضعة ثم أرستوقراطية ثم األمر أول يف ملكية فهي طور،
فإن الحكومات، استحالة إال لنا يصف لم أرسطاطاليس أن نفرض أن ينبغي وال
بانتقال إال تستحيل وال تنتقل ال الجماعة صور من صورة أرسطاطاليس عند الحكومة

واستحالتها. الجماعة
الحركة وأصل الثبات أصل األصلني: هذين استكشف الذي هو إذن فأرسطاطاليس

االجتماعية. «كونت» فلسفة عليهما تقوم اللذين
القانون شكل يعطهما ولم مفصًال، علميٍّا وصًفا يصفهما لم أرسطاطاليس إن نعم
يف شك ال واضًحا وصًفا ووصفهما استكشفهما ولكنه كونت، أوجوست فعل كما العام

املفصلة. نظرياته وضع عىل «كونت» أعان أنه
االجتماع. علم وضع يف الفضل يرجع إذن فإليه

ألرسطاطاليس به يُعرتف لم الذي الثاني األصل هذا ألن إثباته؛ يف ونتشدد ذلك يف نلح
الجماعة استحالة إنكار تحاول اجتماعية نظرية اآلن تظهر فلم وأبقاهما، األصلني أنفع هو
اختالف عىل االجتماع علماء التقاء نقطة األصل هذا زال ما بل طور، إىل طور من وانتقالها

ومذاهبهم. آرائهم
فيه نظاًما لألرسة أن ذلك مقبول؛ نصيب البداهة من له فليس األول، األصل فأما
يخلو ال االجتماعية الوحدة هي األرسة بأن فالقول والتنسيق، الرتتيب من قليل غري يشء
هذا كان إن — يصل حتى يستمر أن يجب الصحيح التحليل ألن والضعف؛ اإلرساف من
نحن بل ذلك، وبني األرسة بني ما وبعيد سذاجة، وأشدها الوحدات أبسط إىل — ممكنًا
أطوار من اجتماعي طور أول ليست أرسطاطاليس يصفها كما األرسة أن يف نشك ال

قليلة. غري واالنتقال االستحالة من أنواع بعد االجتماع هذا إليها وصل وإنما اإلنسان،
وحاول فصلها بل فحسب، االجتماعية الحالة هذه وجود أرسطاطاليس يُثبت لم
الثورات عن كتبها التي الفصول زالت فما ذلك، من كثري يشء يف وأصاب تفسريها

الخطر. جليلة قيمة أخرى نظم مقامها لتقوم واالجتماعية السياسية النظم وسقوط
من املحدثني من كثري رأي ويف رأينا يف وهو أرسطاطاليس، به أخذ قد يشء هناك
املوجود؛ الواقع إىل ميل ومن علمية، قوة من العقل هذا به يمتاز كان ما عىل األدلة أحسن

الرق. يف رأيه هو ذلك
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كثري إىل فُخيل مًعا، والسيد للعبد نافع وأنه مرشوع الرق أن يرى أرسطاطاليس كان
للقضاء ذلك وكفى عليه، والحاثني الرق إىل الدعاة من كان أرسطاطاليس أن الناس من
نظرياته يقيم يكن لم قلنا كما الرجل ولكن وعدوها، الحرية خصم بأنه الفيلسوف عىل
من ويستمدها الخارج يف يقيمها كان وإنما الخيال، من يستمدها وال الهواء يف العلمية
من بد يكن فلم االجتماع، أصول من أصًال عرصه يف الرق كان وقد الواقعة، الحقائق
تكون أن غري من يقع ال العالم هذا يف شيئًا ألن تعليله؛ من بد يكن ولم به، االعرتاف
أن هو الرشع هذا علة أن ورأى مرشوع، وبأنه أرسطاطاليس به اعرتف وقد علة، له
وطائفة تأمر، ألن أهًال يجعلها ما واملعنوية املادية الكفاية من ُمنحت قد الناس من طائفة
هاتني بني الوفاق حسن وبأن تطيع، أن إىل مضطرة فهي الكفاية هذه حرمت قد أخرى
االجتماع. لحياة منه بد ال يشء واجب من عليها بما منهما واحدة كل وقيام الطائفتني

من أقل بأنه أرسطاطاليس أخذ إىل السبيل وأين النظرية؟ هذه يف علمي خطأ فأي
أن لوجدنا األمر نستقيص أن أردنا أننا ولو إليها؟ وميًال للحرية نًرصا املحدثني الفالسفة
االعرتاف ومن املدنية رقي من كان ما برغم واقعة قائمة زالت ما أرسطاطاليس نظرية

اإلنسان. بكرامة
قد كنا إن — الشخيص الرق إزالة هو إنما قرنًا عرشين بعد إليه وصلنا ما فكل
مثال أوضح واالستعمار موجوًدا، قائًما زال فما االجتماعي الرق فأما — ذلك إىل وصلنا
كان وإن بعًضا، بعضها الطبقات الستعباد نعرض أن نريد ولسنا عليه، دليل وأقوى له

الرق. صور من صورة االستعباد هذا
وتنصب تنكره طائفة هناك إن نعم راضون، عنه الفالسفة وأكثر موجود الرق
إلزالته أعدوا الذين ومن الرق، أعداء من أنه عرف أرسطاطاليس قرأ من ولكن له، الحرب
الرقيق قتل وأن سيده، شخصية تعدل ُخلُقية شخصية للرقيق أن يرى فهو عليه، والقضاء
أن إال يبَق فلم الحر، إىل اإلساءة تعدل جريمة إليه اإلساءة وأن الحر، قتل تعدل جناية
حرٍّا ليكون سيده عليه حصل ما عىل الكفاية من يحصل حتى ويرتقي الرقيق يستحيل

مثله.
مرشوع، وبأنه به اعرتف وإنما الرق، إىل يدُع لم قدمنا كما أرسطاطاليس أن عىل

العلمية. قواعده لهدم ذلك غري فعل ولو
أفالطون حكومة فإن السياسة، يف رأيه هو أفالطون أرسطاطاليسمن يميز آخر يشء
عىل وتقوم الفالسفة يرأسها يشء، كل قبل حربية حكومة هي إنما الجمهورية تمثلها كما
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النساء وجعل جميًعا، للناس مشرتًكا ا حقٍّ األشياء وجعل الزواج هدم عىل بل امللك، هدم
صالت ومحو امِلْلِك هدم الجملة وعىل النساء،1 بني رشكة والرجال الرجال بني رشكة

الفرد. شخصية ومحو القرابة
املوجودة،2 اليونانية النظم من بيشء نظريته إقامة يف استأنس قد أفالطون كان ولنئ
ال من جمهوريته خلق قد كأنه أصبح حتى له واالنقياد الخيال اتباع يف أرسف قد فهو

الخيال. عالم يف إال للوجود قابلة غري جمهوريته وأصبحت يشء،
وأن اجتماعية، ظاهرة هي حيث من الحكومة يدرس أن أراد فقد أرسطاطاليس أما
هذا يف يعتمد ال أن أراد إنه أي الطبعية؛ الظواهر درس كما االجتماعية الظواهر يدرس
إذا إال التحقيق، معقول غري األشياء شيوع أن ورأى امِلْلك، فأثبت املالحظة، عىل إال الدرس
األرسة تقوم عليه ألن الزواج؛ وأثبت خالصة، فضيلة فأصبحت اإلنسانية النفس استحالت
ليهدم واملناقشة الجدال يف قوة من يملك كان ما كل وأنفق املدينة، تقوم األرسة وعىل
من كثري أو قليل يشء عىل نظامها اشتمل التي الحكومات عيوب وليبني أفالطون، مذهب

االشرتاك.
مختلطة، صورة منها واختار بينها فوازن املوجودة الحكومات صور استعرض ثم
وال الجماعة، فيها تستبد التي بالديمقراطية وال الفرد، فيها يستبد التي بامللكية ليست
طبقات جميع تمثل وسط حكومة هي وإنما األرشاف، من نفر فيها يستبد التي باألقلية

معقوًال. صحيًحا تمثيًال الشعب
شاء فمن والقواعد، النظم له ووضع كافيًا، تفصيًال أرسطاطاليس ذلك فصل وقد
الفالسفة بها يحتفظ قيمة تزال ال أشياء هذه كل السياسة، كتاب يف إليها فلريجع
يستطيع ال أساسية ولكنها للفالسفة، فائدتها تظهر ال كثرية أشياء وهناك ويدرسونها،
النظامي التاريخ وهو أقسامه من عظيم قسم لضاع لوالها بل عنها، يستغني أن التاريخ

اليونان. ملدن

ويخضعهن النساء يزدري كان قد أفالطون أن يزعم غرينا كان وإن صحته، يف نشك وال نراه رأي هذا 1

شيئًا النساء يكون أن يريد يكن لم وأنه الجنسني، بني يسوي كان أنه نعتقد فيما والحق للرجال،
الجماعة وجود أمام وجود لألرسة وال للشخص يكون ال حتى الزواج يهدم أن يريد كان وإنما مشرتًكا،

رشكة. والرجال رشكة فالنساء السياسية،
وإقريطش. سبارتا كنظم 2
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وعرشين ثالثة السن من بلغ قد أنه مع قيًما، جديًدا يزال ال الكتاب هذا أن ترى فأنت
طريًقا سلك قد األخالق علم ألن األخالق؛ يف ذلك مثل نقول أن لنا يكن لم ولنئ قرنًا،
والبيان املنطق قسم أن يف شك من فليس أرسطاطاليس، طريق املغايرة كل تغاير تكاد
إىل املحدثون واألوروبيون العرب أضاف ما ا جدٍّ فقليل قيمتهما، أكثر يحفظان يزاالن ال
زالت فما والحوار، الجدل ويف والخطابة الشعر يف وآراؤه بيانه فأما أرسطاطاليس، منطق

األوروبي. البيان لدرس قاعدة اآلن إىل
فحسب، فيه عاش الذي يُشخصعرصه يكن لم أرسطاطاليس أن عىل يدلنا هذا فكل

عام. وجه من اإلنساني الرقي يُشخص كان وإنما
الحياة خالصة صحيًحا تمثيًال لنا مثل أنه األوىل بخصلتني، تمتاز العلمية فآثاره
ورسم وقواعدها، أصولها الجديدة العقلية للحياة وضع أنه والثانية القديمة، العقلية

سبيل. من الرقي إىل تسلك أن يجب ما لإلنسانية
طوًال تختلف مثله كتاب ومائة خمسني من واحًدا كان تاريخي كتاب األتينيني نظام
اليونانية، النظم من معروًفا كان ما جمع وتالميذه أرسطاطاليس فيها حاول قد وقًرصا،
املصادفة، بطريقة استُكشف الذي الكتاب هذا إال منها يبَق ولم الكتب هذه ضاعت وقد
والقسم الكتاب هذا عىل منه قسم يشتمل الربدي، من ورق عىل القبور بعض يف ُوجد فقد
لجسم لفافة اتخذ قد كان الربدي هذا أن ويظهر الحساب، من يشء عىل يشتمل اآلخر
به عبث قد الزمان ولكن مختلفة، خطوط بثالثة الكتاب هذا ُكتب وقد املوتى، أجسام من

آخره. وفسد يشء أوله من فضاع
بذي وليس السياسية، بالحياة أتينا عهد أول يصف كان فقد الضائع أوله فأما
منها التاريخ حظ وأساطري قصص عرص هو إنما األول العرص هذا ألن عظيم؛ خطر
ألنه خاصة؛ بالقانون يشتغلون الذين لها يأسف عظمى فخسارته املشوه آخره وأما قليل،
املرافعة نظم ذلك يف سواء القضائية، النظم من فيها يجري كان وما املحاكم يصف كان
تعيني ثم الحكم وإصدار األصوات وجمع التصويت يف القضاة وطريقة الجلسات وتأليف

الغرامة. مقدار أو العقوبة
ألن يقوم؛ يكاد ال بيشء ظفروا فقد والنظامي السيايس بالتاريخ يشتغلون الذين أما
القرن أواخر إىل السابع القرن أواخر منذ ألتينا والنظامي السيايس التاريخ يذكر الكتاب
نحو إىل وينتهي وستمائة وعرشين أربع سنة دراكون عرص من يبدأ املسيح، قبل الرابع

املسيح. قبل وثالثمائة وعرشين خمس سنة
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أصاب ما أرسطاطاليس فيه قص تاريخي األول الجزء جزأين: إىل ينقسم والكتاب
فيه بسط نظامي والثاني الخامس. القرن أواخر إىل وانتقال استحالة من األتيني النظام
النظام هذا بسط وقد الرابع، القرن يف ألتينا والقضائي واإلداري السيايس النظام املؤلف
الذي العقل لهذا امُلثل أحسن من الكتاب هذا فكان الوضوح، شديد ولكنه موجًزا، بسًطا
وهما عالم عنهما يستغني ال اللتني املزيتني بني لنفسه جمع والذي ترتيبه، فأحسن رتب

املعنى. عىل داللته ووضوح اللفظ دقة
هو الجمال هذا ومصدر فني، جمال من يخلو ال علمي أنه مع الكتاب هذا أن عىل
بها فأوضح صغرية جملة بقلمه خط قد أرسطاطاليس ترى ما فكثريًا اإليجاز، هذا نفس

مضيئًا. نهاًرا النور من عليها أرسل قد كأنه األتينية، الحياة نواحي من ناحية
عناية، غري من ألقاه قد الكاتب كأن الجملة يف ُوضع قد وصًفا أو لفًظا تجد ما وكثريًا
إىل هذا زعمائهم، من زعيم أو األتينيني أبطال من بطل أخالق تمثيل أحسن يمثل ولكنه

التاريخية. الحوادث فهم وإجادة االستنتاج وصحة الحكم صدق
موضعه، يف ذلك إىل وسنشري الحوادث، لبعض فهمه عليه أنكروا قد املحدثني أن عىل

أشياء: ثالثة فتنحرصيف الكتاب مراجع أما

ولبعض سولون ألشعار روايته ذلك ومن املتقدمون، تركها التي األدبية اآلثار (١)
بعض إىل تشري كانت والتي والرشاب، الطعام موائد عىل بها يتغنى كان التي األغاني

السياسية. الحوادث
قرأ أنه يف شك من وليس هريودوت، عن بالنقل مرة رصح فقد التاريخ كتب (٢)
بعض عن الرجالن كتبه ما مقابلة ذلك عىل تدل كما به واستعان «توسيديد» توكوديدوس

الخامس. القرن حوادث
املختلفة القوانني نصوص لنا يذكر ما فكثريًا والنقوش، الرسمية املصادر (٣)

أتينا. من مختلفة مواضع يف عرصه يف موجودة تزال ال كانت التي النقوش ونصوص

مع وهو اليونانية، السياسية الحياة تمثل موجودة صورة أحسن هو كما والكتاب
أقىص إىل تصل حتى قليًال قليًال ورقيها واستحالتها الديموقراطية لنشأة حية صورة هذا

السلطان. وسعة النمو من لها يقدر ما
ترجمتها؛ إىل سبيل من ليس كثرية يونانية ألفاظ الرضورة بحكم الكتاب هذا يف
املرتجمون بها احتفظ لذلك والعرب؛ اإلفرنج من املحدثون يعرفها لم معان عىل تدل ألنها
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موجًزا، تفسريًا منها لفظ كل مفًرسا العربية الرتجمة يف أيًضا أنا بها واحتفظت األوروبيون
القارئ اثننيسرياهما لفظني يف إال التعريب يسمونه بما اليونانية أغريصورتها أن أشأ ولم
الشكر أجمل أقدم أن غري من الطويلة املقدمة هذه أختم أن أريد ولست الكتاب، أثناء يف
بظهور له مدين فأنا زناتي»، حسن «محمود وشبابي صباي صديق إىل الثناء وأطيب
ذلك وليس أثنائه، ويف الطبع قبل ومراجعتها بتصحيحها نفسه أخذ الذي هو ألنه كتبي؛
القصور. كل وقاٌرص العجز كل عاجٌز هذا كل عن أني لوحظ إذا سيما ال القليل، باليشء
حسني طه
١٩٢١ سنة يناير ١٤
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األول الفصل

أبيمينيديس الكميون عىلأرسة القضاء

وقضوا املعبد أمام فأقسموا األرسالرشيفة من املختارون القضاة تقدم مورون تكلم أن بعد
وُقيض املجرمني، عظام بالعراء وطرحت القبور من فاستخرجت اآللهة حرمة منتهكي عىل

املدينة. فطهر اإلقريطيش أبيمينيديس2 أقبل وهنا األبدي، بالنفي الكميون1 آل عىل

اآللهة، بمعابد استجارتهم رغم كولون أصحاب قتل يف األمر بمعظم قامت أتينا، يف رشيفة أرسة اسم 1
٦١٢ق.م. سنة الدين حرمة بانتهاك الوقت ذلك منذ فُوصمت

الغيب، بعلم أثنائها يف إليه أوحي سنة، خمسني نام أنه األساطري تذكر إقريطش، حكماء من حكيم 2

قد كانت اآللهة ألن كولون؛ أصحاب قتل من كان ما بعد أتينا مدينة فطهر أقبل أنه يف شك من وليس
بالطاعون. املدينة هذه رمت





الثاني الفصل

أتينا يف االجتامعي النظام

متفرقة منقسمة كانت أنها ذلك ومصدر االضطراب، ملؤه عًرصا ذلك بعد أتينا عربت
الخالف. من والشعب األرستوقراطية بني كان ملا الكلمة

من الفقراء مكان وكان املطلقة، األقلية نظام الوقت ذلك يف الحكم نظام كان فقد
(موايل) يسمون كانوا ونساؤهم وأوالدهم هم كذلك كانوا الذليل، الخادم مكان األغنياء
يحفظوا ال أن عىل األغنياء أرض يزرعون كانوا فقد «إكتيموروي» ومسدسني «بيالتاي»

السدس. إال ثمراتها من ألنفسهم
ما دفع عن قرصوا إذا الزراع وكان الناس، من قليلة طائفة بيد كلها األرض كانت
البدني، للقهر خاضًعا املدين كان فقد يُباعوا، ألن وأطفالهم هم معرضني عليهم يجب

الديموقراطي. للحزب رئيس أول سولون عرص إىل ذلك عىل األمر وبقي
من نصيبه له يكون ال أن ويحنق النظام، لهذا يشء كل قبل يألم الشعب كان
ما. شيئًا يملك يكن لم أنه فالحق سخطه، تبعث كانت أخرى كثرية أسبابًا ولكن األرض،





الثالث الفصل

السيايس النظام

دراكون.1 قبل أتينا له تخضع كانت الذي السيايس النظام إليك
األمر أول إليهم تُضاف األعمال وكانت الرشيفة، األرس من يُنتخبون الرؤساء كان

سنني. لعرش إليهم تضاف أصبحت ثم حياتهم، طول
والبوليماركوس2 امللك مناصب عهًدا وأقدمها خطًرا املناصب هذه أجلُّ وكانت
أتينا عهد منذ يوجد كان الذي امللك منصب الثالثة املناصب هذه وأقدم واألركون،3
ضعًفا أظهر امللوك بعض ألن البوليماركوس؛ منصب إليه أضيف ثم السياسية، بالحياة
األركون، منصب املناصب هذه وآخر «يون»، دعاء إىل األتينيون اضطر وكذلك الحرب، يف
بعض يراه كما أكستوس حكم يف أو املؤرخني أكثر يراه كما ميدون4 حكم يف أحدث فقد
عند يُقسمون املنصب هذا يشغلون الذين بأن رأيهم عىل يستدلون وهؤالء املؤرخني،

.٦٢٤ سنة قوانني شكل يف وصاغها أتينا يف املألوفة العادات كتب أن عىل يزد لم أتيني مرشع 1

قائًدا أمره أول يف كان فإنه املنصب، هذا شغل من أمر كان وكذلك الحرب، رئيس الحريف الكلمة معنى 2

باألجانب موكًال وأصبح كلها القيادة ُسلب حتى فشيئًا شيئًا سلطانه ُضيق ثم األتينيني، لجيوش ا عامٍّ
الكتاب. يف سرتى كما منهم ويحمي يحميهم والغرباء

حتى يتعدد أخذ ثم امللكية، سقوط بعد األمر أول يف واحًدا وكان أتينا، يف الحكومة رئيس به يُراد لفظ 3
تُسمى كانت الذي أببونوموس األركون هو االسم بهذا الرؤساء هؤالء وأخص تسعة، الرؤساء أصبح
فالن فيها كان التي السنة يف أو فالن سنة يف كذا وقع يقولون فكانوا الحوادث، تأريخ يف باسمه السنة

الكتاب. أثناء يف مفصًال ذلك سرتى كما املدنية باألعمال ا مختصٍّ كان األركون وهذا أركونًا،
األساطري تروي فيما ُقتل بيده، السلطان جميع جمع ملك آخر كودروس أبوه وكان أتينا، يف أركون أول 4

أركونًا. ميدون ابنه واختاروا ملًكا بعده األتينيون يعنيِّ فلم ١٠٤٥ق.م سنة



األتينيني نظام

فقد وإذن أكستوس،5 عهد يف سلفهم بها يقوم كان كما بأعمالهم ليقوُمنَّ واليتهم ابتداء
األركون، منصب يشغلون ملن أكستوس عرص يف امتيازاتهم بعض عن كودروس آل نزل
عىل الدليل ولنا قصري، العرصين بني فاألمد اآلخر أم التاريخني هذين أحد أصح وسواء
بيشء الدين من يُعنَى أن له ليس األركون فإن األمر، آخر يف استُحدث قد املنصب هذا أن

امللك. بخالف األجداد قرره
هذا يصبح لم ولهذا العهد؛ حديثة العبادات من بأنواع يُعنَى إنما والبوليماركوس
أخرى. اختصاصات اختصاصاته إىل أُضيفت أن بعد متأخر عرص يف إال خطر ذا املنصب
كانت حني طويل، بزمن ذلك بعد إال يُستحدث فلم الثسموثيتاي6 منصب أما

واحدة.7 سنة آجالها تتجاوز ال السابقة املناصب
لتكون يحفظوها وأن القانون، قوة لها قرارات يكتبوا أن الرؤساء هؤالء ُكلف

حرمتها. ينتهكون الذين عىل القضاء مصدر
واحدة. لسنة إال يُنتخبون ال كانوا الثسموثيتاي أن يف السبب لنا يبني العمل هذا مثل

املناصب. هذه بمقتضاه تتابعت الذي النظام هو هذا
أول واحد مجلس يف يجتمعون األركون منصب يشغلون الذين التسعة يكن لم

األمر.
وآية الربوتانيون، من بالقرب بوكوليون اليوم يُسمى الذي البيت يف يقيم امللك كان
امللك8 زوجة بني باالجتماع املكان هذا يف يُحتفل بأن جارية تزال ال العادة أن ذلك
األبيلوكيون، يف والبوليماركوس الربوتانيون9 يف يجلس األركون وكان ديونوزوس، وبني
فيه وأصلح بناءه أعاد أبيلوكوس ولكن بوليماركيون، قديًما يسمى البيت هذا وكان

شخص فهو ذلك ومع شيئًا، شخصيته عن يعرف أن وال وجوده، زمن يعني أن التاريخ يستطع لم 5
ميدون. بعد عاش تاريخي

القانون. بمعنى ثسموس لفظ من املرشعون ومعناه األركون، منصب يشغلون الذين من ستة اسم 6
٦٨٤ق.م. سنة أي 7

إله ديونوزوس من حديثًا امللك بمنصب القائم األركون وامرأة قديًما ملكتهم يزوجون األتينيون كان 8

تفسريها. يف املؤرخون اختلف دينية عادة وهي بعيده، احتفلوا كلما الخمر
بأعمال القائمون يجتمع وفيه املقدسة، بالنار يُحتفظ فيه اليونانية املدن أكثر يف يوجد كان عام بناء 9
الذين الشورى مجلس أعضاء وهم وللربوتانوي، الشورى مجلس الجتماع محالٍّ أتينا يف كان وقد الدولة،

الرسميني. الرؤساء مع العامة األعمال بمراقبة للقيام القرعة عليهم تقع كانت
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السيايس النظام

يف يجلسون الثسموثيتاي وكان باسمه، فُسمي البوليماركوس منصب يشغل كان حني
منصب يشغلون الذين جميع يجتمع أن سولون عرص يف تقرر وهنا الثسموثيتيون،

األركون.
عليهم يُعرض ما كل يف املطلق القضاء حق يملكون األركون منصب أصحاب وكان

غري. ليس التحقيق مكلفني اآلن هم كما يكونوا ولم الخصومات، من
حالهم. هذه

يف له وكان القوانني، حفظ عىل يسهر11 أن حقه من فكان باجوس،10 األريوس أما
له مرد ال قضاء يقيض أن يف الحق يملك وكان العليا، والسلطة املطلقة السطوة الدولة
أتموا الذين هم الجماعة هذه أعضاء وكان للنظام، عرض من عىل بالغرامة أو بالعقوبة
كانت هنا ومن الغنية، األرستوقراطية بني من يُنتخبون كانوا إنما وهؤالء األركون، عمل

كذلك. تزال ال وهي باملوت إال األمد محدودة غري الجماعة هذه يف العضوية

إله آربس تل وهو عليه يجتمع كان الذي التل باسم ُسمي أتينا، شيوخ من يتألف كان مجلس 10

الخالف من بينهما شجر فيما وبوزيدون أتينا بني للفصل أُنشئ أنه يزعمون األتينيون كان وقد الحرب،
من عليه اختلف ما الكتاب أثناء يف وسرتى أمه، قتل ملا ممنون أجا بن أوريستيس أمر يف ليقيض أو

الصافحات»). «قصة اليونان عند التمثييل الشعر من مختارة صحف كتاب (راجع الرصوف
ليًال. يجتمع املجلس هذا كان 11
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الرابع الفصل

عرصدراكون

دراكون نظام

قوانينه دراكون وضع حتى طويل زمن يمِض لم ولكنه األول، النظام اإليجاز مع هذا
موجزها: وهذا األركون، منصب يف أرستوكموس كان1 حني

وهؤالء أسلحتهم، يشرتوا أن عىل القادرون إال السياسية بالحقوق يستمتع يكن لم
عىل يقومون الذين والحفظة األركون مناصب يشغلون الذين التسعة ينتخبون كانوا
أمناء2 عرشة تعدل ثروة لهم تكون أن النتخابهم يُشرتط وكان الدولة، خزائن حفظ
عىل قادرين يكونوا أن عىل الرؤساء من دونهم من ينتخبون وكانوا دين، كل من خالية
واحد كل يملك أن يجب فكان والهيباركوي4 االسرتاتيجوي3 أما أسلحتهم، يشرتوا أن

٦٢٤ق.م. سنة أي 1
أن إال اليونانية يف يماثله لفظ لرتجمة هنا استعملناه وقد ميزان، أو كيل أنه القاموس ذكر منا، جمع 2

مائة الفضة يف يعدل ونقد جراًما، ٤٤٠ يعدل وزن باليونانية وهو لإلعراب، تتغري وألفه ساكنة ميمه
املقدار. هذا أمثال عرشة الذهب ويف درهم،

الكتاب، أثناء يف سيظهر البوليماركوس وبني بينه والفرق الجيش، قائد ومعناه اسرتاتيجوس جمع 3

اللغوي فمعناه البوليماركوس أما الحرب، يف الفنية األعمال مدبر أو الصفوف منظم اسرتاتيجوس ومعنى
القيادة هذه وُمنحت بالغرباء، ووكل الجيوش قيادة ُسلب قد البوليماركوس أن وسرتى الحرب، رئيس

سرتى. كما القبائل عدد تغريَّ حني عرشة أصبحوا ثم أربعة، األمر أول يف كانوا الذين لالسرتاتيجوي
الفرسان. قائد به يراد الخيل رئيس هيباركوس جمع 4



األتينيني نظام

مرشوًعا ولًدا له أن يعلن وأن الدين، من أيًضا خالية منا مائة عن تنقص ال ثروة منهم
سنني. عرش عن سنه تقل ال مرشوع زواج من نشأ قد

وملراقبة الربوتانوي ملراقبة حسابهم يؤدوا أن قبل خاضعني كانوا الرؤساء هؤالء كل
يراقبون الذين وكان املاضية، السنة يف بأعمالهم قاموا الذين والهيباركوي االسرتاتيجوي

والهيباركوي. االسرتاتيجوي منها يُنتخب كان التي الطبقة نفس من الحساب
بني باالقرتاع يُنتخبون عضو وأربعمائة واحد من يتألف فكان الشورى مجلس أما
مجلس يف لالنتخاب واحد يتقدم أن قبل بد ال وكان السياسية، بالحقوق يتمتعون الذين
أن إىل سبيل يكن ولم الثالثني، سن جاوز قد يكون أن األعمال من غريه يف أو الشورى
وأن لالنتخاب، أهل هم من جميع يتقدم أن بعد إال مرتني األعمال لهذه أحد يُنتخب

األسماء. جميع بني االقرتاع يُستأنف الحال هذه ففي االقرتاع، نتيجة تظهر
عن أو املجلس هذا جلسات عن الشورى مجلس أعضاء من عضو تخلف فإن
يملكون الذين من كان إن دراهم5 ثالثة قدرها بغرامة ُقيضعليه الشعب جماعة جلسات
طبقة7 من كان إن ودرهم الفرسان، طبقة من كان إن ودرهمان مديمنوس،6 خمسمائة

الزوجيتاي.
بعمله عامل كل يقوم أن عىل يسهر القوانني حارس باجوس األريوس مجلس وكان
من جور أصابه الدولة أعضاء من عضو لكل وكان لها، مناقض وال للقوانني مخالف غري
خالفه الذي القانون يبني أن عىل باجوس األريوس مجلس أمام يتهمه أن عمالها بعض
البدني للقهر خاضعني كانوا قدمنا كما الفقراء ولكن أصابته، التي واملظلمة العامل هذا

الناس. من قليلة طبقة يد يف األرض وكانت الدين، أداء عن عجزوا إذا

كان وقد ومعنى، لفًظا التقارب من بينهما ملا اليوناني الدراكما لفظ لرتجمة درهم لفظة استعملنا 5
قيمة تُقارب قيمته وكانت الفضة، من ملليجرام ومائتي وخمسني جرامات أربعة يزن اليوناني الدراكما

الفرنيس. الفرنك
لرتًا. وخمسني اثنني يعدل مقدار 6

املالكة، الطبقات أفقر وكانوا يزرعونها، وأرًضا الثرية من يجره وما املحراث يملكون كانوا الذين هم 7

السنة. يف مديمنوس مائتي نحو أرضهم لهم تثمر
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الخامس الفصل

عرصسولون

املختلفة األحزاب بني موفًقا سولون واختيار الديموقراطية بدء

عىل الشعب هذا حملت الشعب من املطلقة بالكثرة الرشفاء طبقة واستبداد النظام هذا
باألغنياء. يثور أن

ثم خصمه، بإزاء منهما واحد كل وقف قد الحزبان وكان عهده، وطال الجهاد اشتد
بإصالح العناية إليه وكال وقد أركونًا، وأقاماه بينهما ليوفق سولون ينتخبا أن عىل اتفقا

أولها. هذا له قصيدة يذكران كانا ألنهما النظام؛
حل ما أرى حني قلبي أعماق إىل وصل قد أمًلا لذلك آللم وإني الرش، كل ألعرف إني

يونيَّة. أرض أول هي التي األرض بهذه
أخرى، مرة ويخطئه مرة منهم كالٍّ يصوب هؤالء من ومرة أولئك من مرة ينال ثم

الخالف. من بينهم شجر ملا ا حدٍّ يضعوا أن إىل جميًعا ويدعوهم
االجتماعي ومكانه وبثروته الدولة، أعضاء أوائل من يُعد وصيته بمولده سولون كان
األبيات هذه يف يعلنه نفسه سولون أن عىل معروف، اليشء ذلك الوسطى، الطبقة من كان

التلطف. إىل األغنياء فيها يدعو التي
ثروتهم يعافون أخذوا الذين أنتم الغضب، هذا سورة قلوبكم يف ئوا تهدِّ أن تعلموا
لكم يستقيم ولن يشء، عن لكم نتخىل فلن بالقصد أنفسكم تأخذوا أن تعلموا الطائلة،
أول يف يقول كذلك واالنقسام، الخالف تبعة األغنياء عىل دائًما يلقي كان كذلك يشء. كل

البغض. عنهما ينشأ اللذين والكربياء» «البخل يخىش إنه قصيدته





السادس الفصل

(١) سولون

الدين. إسقاط – االجتماعي اإلصالح

∗∗∗

الحال يف يتخذ أن فحظر الشعب، حرر حتى األركون سلطان سولون يملك يكد لم
بدينه. رهينة املدين شخص املستقبل أو

الذي اإلصالح هو وهذا والخاصة،2 العامة الديون1 جميع وأسقط قوانني رشع
ثقيًال. حمًال أعناقهم عن وضع قد كأنه الثقل)، (وضع سكتيا» «ساي يُسمى

يف يفكر كان حني أنه وذلك األمر، هذا سولون عىل ينكر أن بعضهم حاول
يقول كما وهؤالء األرستوقراطية،3 من أصحابه بعض إىل برأيه أفىض الديون إسقاط
استفاد إنه صوته يسيئوا أن يريدون الذين ويقول مسعاه، إحباط حاولوا الديمقراطيون

األرستوقراطية. من الطبقة هذه سعي من
أسقط فلما األرض، من كثريًا يشرتوا وأن ماًال يقرتضوا أن عىل الناس هؤالء اتفق
كثري منشأ هذا إن ويقال ضخمة، ثروة الناس لهؤالء أصبحت قليل بعد الديون سولون

عهد. قديمو به أنهم أهله يزعم الذي الغنى من
فكيف تُقبل، تكاد ال األخرى والرواية الحق، إىل أقرب الديموقراطيني رواية ولكن
يحول أن عىل قادًرا كان سولون بلغه ما العامة املنفعة وحب القصد من بلغ لرجل

األشخاص. قهر حظر وإنما الديون، يُسقط لم سولون أن يروي املؤرخني من أرسطاطاليس غري 1

واألفراد. الدولة ديون أي 2
.(١٥ فصل سولون «بلوتارخ» (انظر وهيبوتيكوس، وكلينياس كونون هم 3
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جعل بل ذلك، من شيئًا يفعل فلم املدينة عىل سلطانه يثبت وأن الخاصة، ملنفعته القوانني
الخاصة، سالمته فوق الدولة وسالمة الرشف وضع ألنه الفريقني؛ بغض موضع نفسه
أكان األرستوقراطية؟ من خصومه به يتهمه ما يفعل أن حاله هذه لرجل كيف نقول:
سلطانه، قلة هذا من منعه الذي وليس كهذا؟ دنيء حقري بعمل نفسه يدنس أن يمكن
ال واملؤرخون شعره، يف مرة من أكثر ذلك ذكر قد أنه عىل املدينة، ألدواء طب الذي وهو

فيه. يختلفون
رصيًحا. كذبًا إال ليست التهم هذه مثل أن يف شك من فليس إذن
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السابع الفصل

(٢) سولون

الرضائب. تدفع كانت التي األربع الطبقات – سولون قوانني – السيايس اإلصالح

∗∗∗

يتعلق ما حاشا دراكون قوانني نُسخت فقد جديدة، قوانني ورشع نظاًما وضع
امللكي، الرواق يف ُعرضت مثلثة ألواح عىل الجديدة القوانني هذه ونُقشت بالقتل، منها
الحجر،1 بإزاء األركون بمنصب املوكلون التسعة وأقسم بها، ليحتفظن جميًعا وأقسموا
هذا ومن القوانني، هذه أحد خالفوا إن الذهب من تمثاًال يقدموا بأن أنفسهم وأخذوا
سنة مائة نفسه سولون حدد وقد األركون، يحلفها التي اليمني يف العهد هذا وجد الوقت

القوانني. هذه فيها تُنسخ ال
طبقات إىل الدولة أعضاء تقسيم من كان بما احتفظ وضعه: الذي النظام وإليك
الفرسان، من الثانية والطبقة مديمنوس، خمسمائة يملك ممن تتألف األوىل الطبقة أربع،
جميع األوىل الثالث للطبقات وحفظ الثيتيس،2 من والرابعة الزوجيتاي، من والثالثة

الضحايا. عليه وتُقدم األيمان عليه تُقسم وكانت السوق، يف يقوم كان مقدس حجر 1

مديمنوس. مائتي تبلغ ال ثروتهم كانت أو شيئًا يملكون ال كانوا الذين هم 2



األتينيني نظام

والكوال عرش4 واألحد والبوليتاي3 الخزانة وحفظة األركون مناصب وهي املناصب،
كريتاي.5

نصيبها مالحظة مع الثالث الطبقات لهذه ا حقٍّ املناصب هذه كانت فقد هذا، ومع
جلسات يف االشرتاك إال السياسية الحقوق من لهم يكن فلم الثيتيس أما الثروة، من

الشعب. جماعة
الثروة: نظام هو وهذا

خمسمائة عىل أرضه من يحصل أن استطاع مديمنوسمن الخمسمائة6 صاحب كان
من الفارس وكان ذاك، أو لهذا خاص مقدار اشرتاط غري من جامًدا أو سائًال مديمنوس
يغذو أن استطاع من أخرى بعبارة أو مديمنوس ثالثمائة عىل منها يحصل أن استطاع

املختلفة. بحاجاته ويقوم فرًسا
يؤيده الفرس، ركوب عىل يدل الذي نفسها الطبقة هذه اسم مصدره التفسري وهذا
لديفيلوس تمثاًال األكروبوليس عىل نرى فقد هدايا، من اآللهة إىل األولون يقدم كان ما
طبقة من انتقل ألنه لآللهة؛ التمثال هذا وقف ديفيلوس بن أنتيميون النقش: هذا ومعه
إشارة فرس تمثال كالدليل يقوم التمثال هذا جانب وإىل الفرسان، طبقة إىل الثيتيس
ما مقدار األوىل الطبقة كميزة الفرسان ميزة تكون أن يمنع ال وهذا الفرسان، طبقة إىل
أو سائًال مديمنوس مائتي األرض لهم تنتج من فهم الزوجيتاي أما أرضهم، لهم تنتج

منهما. واحد مقدار يحدد أن دون جامًدا
منصب إىل سبيل لهم يكن ولم الثيتيس، طبقة يؤلفون كانوا الدولة أعضاء وبقية
ال أن ثروته عن فسئل لالنتخاب نفسه يرشح من تقدم إذا العادة جرت هنا ومن ما،

الثيتيس. ثروة بأنها أحد يجيب

تفصيل وسرتى عليهم، يُقىض الذين ثروة من الدولة تأخذه ما ببيع يقومون كانوا عرشة هم 3

الخامس القرن يف استُحدثت إنما املناصب هذه أن املحدثون املؤرخون ويرى بعد، فيما اختصاصاتهم
سولون. عرص يف ال

بعد. فيما اختصاصاتهم وسرتى السجون حفظة هم 4

العامة. املوائد عىل اإلنفاق يتولون كانوا الذين هم 5

وهو اليوناني اللفظ استعمال عىل التعبري هذا آثرنا ولكن املعنى، قليلة غريبة العبارة هذه ظهرت ربما 6

مئوي. الخمس أي كوسيوميديمنوس؛ بانتا

48



الثامن الفصل

(٣) سولون

امللك، – األركون ملنصب االنتخاب يف االقرتاع – املناصب – السيايس اإلصالح
باجوس. األريوس ومجلس – الشورى ومجلس – والنوكراروس

∗∗∗

انتخاب وبني بينه وفق أن بعد ولكن الحكومة، عمال الختيار االقرتاع سولون أحدث
يشغل من النتخاب عرشة بينها من تختار قبيلة كل فكانت قبيلة، كل به تقوم سابق
ال التي العادة نشأت هنا ومن املنتخبني، هؤالء بني االقرتاع يكون ثم األركون، منصب
يُقرتع قبيلة كل من عرشة االقرتاع بواسطة يُختار بأن تقيض والتي اآلن إىل جارية تزال
مالحظة مع املناصب يف االقرتاع أحدث قد سولون أن عىل يدل ومما العامل، لتعيني بينهم
بني الخزانة لحفظة يقرتع بأن يقيض والذي اآلن، إىل قائًما يزال ال الذي القانون الثروة

مديمنوس. خمسمائة األرض لهم تنتج الذين
كانت وقد األركون، بعمل يقومون الذين التسعة النتخاب سولون قرره ما هذا
بينهم يخيل ال وأن لالمتحان، أمامه باجوس األريوس مجلس يدعوهم أن قديًما العادة

كفايتهم. له ظهرت إذا إال مناصبهم وبني
قبائل إىل منقسمة املدينة فظلت قبل، من الحال عليه كانت ما سولون أقر وقد
عرشة اثنتي وإىل تريتويس1 ثالث إىل منقسمة قبيلة كل وظلت ملك، قبيلة لكل أربع

الغرض وكان عليه، أبقى أو أحدثه قد سولون أن يف املؤرخون يختلف القبيلة أقسام من إداري قسم 1

الرضائب. وجباية الجنود جمع تيسري منه



األتينيني نظام

والقيام الرضائب جباية مكلًفا ظل الذي النوكراروس هو رئيس منها لكل نوكراريا،2
الذي هو النوكراروس أن اآلن نُسخت لسولون قوانني يف نقرأ زلنا ما هنا ومن بالنفقات،

خرجها. ينفق الذي وهو الدولة دخل يجبي
أما قبيلة، كل من مائة عضو، أربعمائة من يتألف شورى مجلس سولون أنشأ
كما النظام مراقبة وكلفه القوانني حماية سولون له حفظ فقد باجوس األريوس مجلس
فقد وأوسعها أعالها السياسية السلطة من يملك كان إنه حيث ومن قبل، من ذلك كان
بالعقوبة يقيض أن مالك هو إذ القانون؛ خالف بمن ويوقع املدينة أعضاء يراقب كان
يجتمع ما الحكومة خزانة إىل يؤدي وكان مرد، لقضائه يكون أن غري من الغرامة أو
عىل حمله الذي السبب بيان ملزًما يكون أن غري من بها قىض التي الغرامات من له
يقوم فيما القضاء هو جديًدا ا حقٍّ الحقوق هذه كل إىل سولون أضاف وقد القضاء،
ملجلس وضعها التي القواعد هي هذه إلسقاطها، مؤامرة من الديموقراطية خصوم به

باجوس. األريوس ولشيوخ الشورى
واالضطراب، الثورة أثناء للمصادفة يستسلمون املدينة أعضاء من طائفة أن رأى وملا
أحد إىل ينضم ولم سالحه، يأخذ لم من أن يقيض الذي الغريب القانون هذا لهم وضع
يف العضوية يحرم وأن باآلتميا،3 عليه يُقىض ألن معرًضا كان الثورة وقت الحزبني

العامة. باملناصب يتعلق ما هذا املدينة،

الرتيتوس. له أُنشئ الذي الغرض لنفس عرصه يف أو سولون قبل الرتيتوس أقسام من إداري قسم 2

القسوة من درجاتها أشد يف وهي بعضها، أو كلها والسياسية املدنية حقوقه الفرد حرمان هي اآلتميا 3
أن فلنا الخلع، الجاهلية يف العرب يسمية كان وما والنار، املاء حرمان الرومان يسمية كان ما تعدل

بالخليع. بهذا عليه ُقيض من وهو األتيموس نرتجم
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التاسع الفصل

(٤) سولون

نظامه عليها يشتمل التي الديموقراطية األصول

تأييد إىل أميل يظهر فيما كانت نظام من سولون وضع ما كل يف أصول ثالثة
الدائن تمكني من العادة به جرت قد كانت ما إلغاء بالعناية وأحقها أولها الديموقراطية،
من اتهام حق عامة املدينة أعضاء تخويل والثاني البدني، القهر ألنواع املدين إخضاع
يف هذا الحكم، مجالس أمام االسئناف حق والثالث كان، شخص أي عىل الظلم اقرتف
الشعب جعل فإن عظيمة، قوة من بعد فيما الشعب عليه حصل ما مصدر يقولون ما
إىل ولنضف ألمره، خاضًعا السيايس النظام جعل يعدل االنتخاب عىل السلطان صاحب
واألبيكلريوس،1 املرياث كقانون معضلة غامضة بعبارة مكتوبة كانت القوانني هذه أن هذا
الخصومات هذه يف الفصل إىل سبيل يكن ولم الخصومات، تنشأ أن من بد يكن فلم

القضاء. مجالس يدي بني إال العامة أو الخاصة
الشعب يمنح حتى القوانني هذه إغماض تعمد سولون أن الناس بعض ظن وقد
للقوانني كان ما أن والحق راجح، غري هذا ولكن خصومة، من ينشأ فيما القضاء حق
إذا علينا الحق من كان هنا ومن الكمال، وبني بينه حال عامة صفة من الوقت ذلك يف
بل اليوم، كائن هو ما عىل حكمنا نبني ال أن غرض من له كان ما عىل نحكم أن أردنا

عرصه. يف كان ما

من لتعقب تزويجها املدينة وعىل الثروة كل فإليها أرستها انقضاء بعد وحيدة تُركت التي األنثى هي 1

اليوناني الفقه كان وقد املقدسة، والنار املوتى عبادة من الدينية بشعائرها ويقوم األرسة، يمثل من الولد
مصريها. وتقرير ثروتها وتدبري األبيكلريوس حقوق تقرير يف والتشعب الصعوبة شديد

أخرى. جهة من فيها الدين وتشدد جهة، من نفسها يف املسألة دقة هذا ومصدر





العارش الفصل

(٥) سولون

واملوازين. النقود – املكاييل – االقتصادي اإلصالح

∗∗∗

الديموقراطية. رقي سهلت أصول من قوانينه يف سولون اتخذ ما فهذا إذن
واملوازين. والنقود املكاييل زيادة تبعه ثم القوانني، إعالن سبق قد الدين إسقاط كان
أرجوس، طاغية فيدون1 مكاييل العرصهي هذا إىل أتينا يف املستعملة املكاييل كانت

مقاديرها. يف سولون فزاد
مائة، سولون به فبلغ درهًما سبعني من يقرب ما العرص هذا إىل يعدل املنا وكان

دراهم. عرشة الوحدة وكانت
ثالثة يعدل التلنتون2 فأصبح النقود، وبني املوازين بني نسبة سولون جعل وقد

متعددة. فلوس وإىل ستاتري3 إىل ينقسم املنا وكان منا، وستني

اليوناني، التاريخ يف قديم أثر ذات مورا، جزيرة لشبه الرشقي الساحل عىل مدينة وهي أرجوس طاغية 1

شبه معظم عىل االسمي أو الفعيل سلطانه فبسط املسيح قبل الثامن القرن يف هذا فيدون عاش وقد
وموازينه مكاييله أخذ وقد الرشقيني، مع الصلة من يشء عىل كان تاريخي يوناني ملك أول وهو الجزيرة،

البابليني. عن ونقوده
يقارب ما وهو درهم، آالف ستة يعدل النقود ويف أتينا، يف كيلوجراًما ٢٦ من يقرب الوزن يف كان 2

فرنك. آالف وخمسة ثمانمائة أو ستمائة
يف وأربعة املدن بعض يف عرشة يعدل فهو الدراهم من جملة النقد يف وهو واحد، وقت يف ونقد وزن 3

وهو الرطل يُقارب فكان وزنه أما درهًما، عرشين أتينا يف يعدل فكان الذهبي النقد به أُريد فإن بعضها،
ليرتا. اليونانية يف يُسمى ما





عرش الحادي الفصل

(٦) سولون

إصالحه بعد العام السخط

سولون، إىل يسعون األتينيون أخذ حتى نظام من قدمنا ما عىل الحال تستقيم تكد لم
وإذ قواعد، من قوانينه عليه اشتملت عما أخرى مرة وباملسألة مرة باللوم عليه ويثقلون
فقد أتينا، يف بإقامته والعداء البغض يبعث أن وال القوانني هذه يمس أن يريد ال كان
كان فقد أعوام، عرشة ستطول غيبته أن يعلن وكان والتجارة، للدرس مرص إىل سافر
عىل يجب كان إنما ويؤولها، القوانني ليفرس املدينة يف يبقى أن العدل من ليس أنه يرى

هي. كما القوانني نصوص ينفذ أن املدينة أعضاء من عضو كل
له أصبح قد األرستوقراطية من قليل غري عدًدا أن سولون رأى نفسه الوقت ويف
لم قوانينه ألن إليه؛ بالقياس تغريت قد الحزبني خطة وأن الدين، إسقاط ملكان عدوٍّا
بني األرض سيقسم سولون أن يعتقد الشعب كان فقد ينتظر، كان ما فريق لكل تحقق
من لها كان ما إىل املدينة سريد أنه تعتقد األرستوقراطية وكانت عادلة، قسمة الناس

ضئيًال. سيكون األوىل النظم وبني نظامه بني الفرق أن أو قديم، نظام
أحد عىل يعتمد أن يستطيع كان أنه ومع الفريقني، ألحد يسمع أن أبى ولكنه
القوانني أعدل ورشع وطنه استنقاذ آثر فقد املدينة، عىل بالسلطان فيستأثر الحزبني

واملقت. للبغض ذلك عرضه وإْن





عرش الثاني الفصل

(٧) سولون

إصالحه يف لنفسه سولون شهادة

األبيات: هذه يف نفسه سولون ويذكره املؤرخون ذلك عىل يتفق قدمنا، ما كل كان كذلك
أن أو حقوقه من شيئًا أحرمه أن غري من يكفي ما السلطان من الشعب منحت «لقد
للحسد، تُعرضهم ثروتهم وكانت القوة يملكون كانوا الذين أما له، ليس ما إليه أضيف
بها اتقي بدرقتي محتميًا الحزبني أمام وقفت لقد إرساف، كل أيًضا عليهم حظرت فقد

ظلًما.» يتفوق أن ألحدهما أسمح ولم جانب، كل من
طاعة تحسبن «إنما فيقول: القوانني بهذه الشعب يُساس أن يجب كيف يبني هو ثم
يف فارسه يُغايل ال أن ينبغي كالفرس فهو عنفهم، أو لينهم يشتد لم إذا لرؤسائه الشعب
ليسوا رجال أيدي يف تقع حني العنف يستتبع الثروة إفراط فإن قبضه، أو اللجام إرسال
كان األرض، قسمة يريدون كانوا الذين إىل مشريًا آخر مكان يف أيًضا ويقول أهًال، لها
أني ومع ضخمة، ثروة سيجد أنه منهم كل يعتقد النهب، حب مألهم قد يقبلون هؤالء
خابت لقد تظهر، أن تلبث لن قسوتي أن يعتقدون كانوا فقد الحديث يف أتلطف كنت
ما عدو، إىل ينظرون كما شزًرا إيلَّ ينظرون أراهم عيلَّ الحقد مألهم وقد واآلن آمالهم،
فعلت فما ذلك دون ما فأما الوفاء، عىل اآللهة وأعانتني وعدت لقد ذلك، يفعلون بالهم
أن وال أريد، ما تحقيق إىل سبيًال الطغاة قهر أتخذ أن أرىض كنت فما علة، وله إال شيئًا

الوطن. أرض الخصبة األرض هذه ملك يف يتساوون واألرشار األخيار أرى
ملا أحرار اليوم وهم أرقاء باألمس كانوا الذين الفقراء شقاء إىل مشريًا يقول ثم
الزمان أمام ألستشهد إني ولَِم، الشعب آلالم ا حدٍّ وضعت «وقد دين: من عنهم أسقط



األتينيني نظام

ما قديًما انتزعت التي السوداء األرض هذه أوملبوس، آلهة أم الخرية العظيمة األم هذه
حرة. اليوم وهي باألمس أمة كانت لقد حد، من عليها يقوم كان

كثري بيع لقد اآللهة، أقامته الذي الوطن هذا أتينا إىل رددتهم الذين هؤالء عدد كثري
لغة يتكلمون ال فهم بالنفي، الرضورة عليهم قضت هؤالء أخرى، وجوًرا مرة عدًال منهم،
يضطربون فهم القاهرة، للسطوة أذعنوا قد أذالء هنا وآخرون وجه، كل يف مرشدين أتيكا
وفقت لقد القانون، بقوة فعلت ما هذا أحراًرا، جميًعا رددتهم لقد سادتهم، أمام فزًعا
وضمنت واألرشار، لألخيار القوانني رشعت لقد وعودي، بكل فوفيت والعدل القوة بني
ومن النية سوء من له وكان األمر هذا توىل غريي أن ولو العدل، من نصيبًا منهم لكل
الحزبني ألحد أسمع أن أردت قد فلو الشعب، يحكم أن استطاع ملا يل ليس ما الطمع
لهذا أبنائها، من كثريًا املدينة هذه لفقدت رجاءه فأحقق لآلخر أسمع ثم يريد، ما فأنفذ
وجه.» كل من الكالب حرصته قد الذئب بمكان أجدني أن إىل الحزبني مقاومة اضطرتني
بد له فليس للشعب، «ألقولن جانب: كل من اللوم إليه وصل حني معاتبًا يقول ثم
العظماء فأما به، يحلم يكن لم ما الثروة من اآلن يملك قد إنه املؤملة، الرصاحة هذه من
فلو صديًقا، لهم يتخذوني وأن بالئي، يحمدوا أن بهم فخليق وبأًسا قوة أشد هم الذين
يمخض أن دون ويهدئه الشعب يحكم أن استطاع ملا رشف من منحته ما ُمنح غريي أن
ا حدٍّ يقتتالن جيشني بني كأني الفريقني بني وقفت ولكني الزبد، منه ليستخلص اللبن1

تجاوزه.» إىل سبيل ال

النظام. تثبيت إىل سبيًال والشدة العنف يتخذ أن دون يريد 1
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عرش الثالث الفصل

سولون األحزاببعد حال

ومع مضطربة، املدينة وترك سافر قدمناها، التي لألسباب سياحته سولون بدأ فقد إذن
قام أن بعد الخامسة السنة يف األتينيني ولكن سنني، أربع النظام عىل حوفظ فقد ذلك
من فيه كانوا ما لشدة املنصب بهذا للقيام أحًدا ينتخبوا لم األركون بمنصب سولون
أن غري من مدينتهم األتينيون وترك سنني، أربع بعد االضطراب هذا عاد ثم اضطراب،
بعمله فقام أركونًا، داماسياس وانتخب أخرى سنني أربع مضت ثم األركون، عليها يولوا
ينتخبوا أن االضطراب لهذا حينئٍذ األتينيني رأي فقر قهًرا، منه وأُبعد وشهرين سنتني
واثنان الزراع يمثلون وثالثة األوباتريداي1 يمثلون منهم خمسة األركون: ملناصب عرشة
عمل وليت التي السنة يف املدينة سلطان عىل قامت األركون من الجماعة هذه العمال، بني
فإن قوة، وأشدها السلطان أنواع أوسع يملك كان األركون أن عىل يدل وهذا داماسياس،

املنصب. بهذا لالستئثار الجهاد أشد تجاهد كانت إنما األحزاب
وكان الداخلية، االضطرابات لهذه يأملون األتينيون زال فما يشء من يكن ومهما
وآخرون الفقر، إىل بهم انتهى الذي الديون بإسقاط يشء كل قبل سخطه يعلل بعضهم
الخطر، ذات الثورة هذه بعد شديد تغري من النظام أصاب ملا سخطهم يعلنون كانوا
أتينا يف كان وحسد. غرية من قلوبهم يمأل ما السخط عىل يبعثهم كان آخرون وقوم
والذي الكميون، بن كليس ميجا يديره كان الذي الباراليني2 حزب ثالثة: أحزاب حينئذ
الذي البيديني3 وحزب الوسطى، الطبقة يد يف السلطان يكون أن إىل امليل يُظهر كان

مولده. حُسن َمن باليونانية الكلمة ومعنى األرشاف، هم 1

الساحل. أهل هم 2

األرض. وأصحاب السهل أهل هم 3



األتينيني نظام

وحزب ليكريجوس، رئيسه كان والذي األرستوقراطية، من األقلية حكومة إىل يميل كان
نرص إىل ميًال الناس أشد أنه يظهر كان الذي بيزيسرتاتوس رأسه وعىل الدياكريني4

الديموقراطية.
إسقاط أصابه من الفقر إليه دعا فقد عدده، وكثر عظم قد الثالث الحزب هذا وكان
املدينة، إىل االنتساب حق مولده يحرمه أن يخىش كان من الخوف إليه ودعا الديون،
منه ومحوا املدني السجل أصلحوا الطغاة سلطان أسقطوا أن بعد األتينيني أن ذلك وآية
كل وكان ظلًما، والسياسية املدنية بحقوقهم يستمتعون كانوا الناس من كثري أسماء

يزرعه. الذي املكان باسم يتسمى األحزاب هذه من حزب

الجبل. أهل هم 4
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عرش الرابع الفصل

عرصبيزيسرتاتوس

ونفيه طغيانه

البالء أحسن قد وأنه للديموقراطية، النرص شديد بأنه اشتهر قد بيزيسرتاتوس كان
خصومه بأن الشعب وأقنع بيده نفسه جرح وقد يوم ذات فأقبل ميجار، حرب يف
يحميه، حرًسا الشعب يمنحه أن من بد ليس وأن إليه، أساءوا الذين هم السياسيني
الدبابيس، َحَملة وا ُسمُّ حرًسا الشعب فأعطاه أرستيون، الشعب إىل ذلك طلب الذي وكان
وثالثني الثنتني األكربوليس1 عىل فاستوىل الشعب، قهر عىل بيزيسرتاتوس بهم واستعان

أركونًا. كومياس كان وحني سولون ترشيع عىل مضت سنة
قائًال: سولون ذلك عليه أبى الشعب إىل الحرس طلب بيزيسرتاتوسحني أن ويروى
من بصرية أنفذ اآلخر، بعضهم من شجاعة وأشد الناس بعض من بصرية أنفذ ألكونن
من شجاعة وأشد السلطان، يحاول إنما بيزيسرتاتوس أن يفهمون ال الذين أولئك كل
سالحه علق شيئًا يغني ال كالمه أن رأى فلما يسكتون، ثم ذلك يعلمون الذين هؤالء
شيًخا أصبح قد اآلن وإنه سبيًال، ذلك إىل استطاع ما وطنه خدم قد إنه وقال بابه عىل
عىل شيئًا، يُجد لم سولون تحريض ولكن به، قام ما بمثل للوطن يقوم أن غريه فعىل
أعضاء من عضو إىل أقرب للمدينة تدبريه يف كان األمر له تم أن بعد بيزيسرتاتوس أن
أصحاب اتفق حني أصوله ثبتت قد سلطانه يكن ولم طاغية، إىل منه القوانني يجل الدولة

القلعة. أو العليا املدينة هي 1



األتينيني نظام

حني باألمر قيامه عىل مضت سنني لخمس ذلك كان طرده، عىل وليكريجوس ميجاكليس
أن ميجاكليس أحس حتى عاًما عرش أحد ذلك عىل يمِض ولم أركونًا، إيجيسياس كان
ورده ابنته، يتزوج أن عليه فرشط ا، رسٍّ بيزيسرتاتوس يُكاتب فأخذ عليه، خارج حزبه
املطلقة. السذاجة من الناس عليه كان ما وتبني القديمة بالعصور تخلق بحيلة أتينا إىل
استكشف قد وكان وطنه، إىل بيزيسرتاتوس رادَّة أتينا اإللهة أن املدينة يف أذاع
هريودوتوس يروي كما بايانيا يسمى الذي الديموس يف نشأت القامة طويلة جميلة امرأة
«فويا» اسمها وكان غريه، يقول كما كوليتوس قسم يف تراقي أصل من تيجان بائعة أو
بيزيسرتاتوس دخل وقد بيزيسرتاتوس، جانب إىل املدينة وأدخلها أتينا لباس فألبسها
مأله قد خاضًعا جاثيًا يستقبله والشعب املرأة هذه جانبه وإىل عجلة تحمله املدينة

والتقوى. اإلعجاب
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عرش الخامس الفصل

بيزيسرتاتوس(١)

وعودته الثاني نفيه

املدينة يرتك أن إىل اضطر حتى سنني ست تمض لم ثم األوىل، عودته تمت كذلك
من يدنو أن يرد لم ألنه مكانه؛ يف يثبت أن املستحيل من أصبح فقد أخرى، مرة
األمر أول فاستقر هاربًا، ووىل املتعارضان الحزبان يتفق أن فخاف ميجاكليس، بنت
جبل حول تمتد التي األرض إىل انتقل ثم رايكلوس، يسمى مكان يف ترميا1 خليج عىل
أريرتيا.3 إىل وسافر املستأجرة من كثريًا وحشد املال من كثريًا جمع هنا ومن بانجايوس،2
ليسرتد القهر يستعمل أن مرة ألول حاول سنني عرش هربه عىل مىض أن وبعد
طاغية ولوجداميس طيبة أهل ذلك عىل له إعانة الناس أشد وكان أتينا، عىل سلطانه
معبد من بالقرب فانترص فيها، األمر بيدهم كان الذين أريرتيا وفرسان ناكسوس4
سالحه، من الشعب جرد أن بعد سلطانه يثبت أن واستطاع األمر، عىل واستوىل بالليني5

لوجداميس. سلطان فيها وأثبت ناكسوس إىل سافر ثم

سالونيك. 1

.pangée باسم اآلن تُعرف ومقدونيا تراقيا يف الجبال من صغرية سلسة 2

فيها تقوم التي «أوبايا» وجزيرة «باليوكاسرتو» باسم اآلن تُعرف «أوبايا» جزيرة يف عظيمة مدينة 3

وبويوتيا. أتيكا تواجه إيجيا بحر يف عظيمة جزيرة هي املدينة هذه
إيجيا. بحر يف يونية جزيرة 4

أتينا. لإللهة معبًدا وكان يالينيون يُسمى معبده كان أتيكا يف حي 5



األتينيني نظام

الجيش استعرض أن بعد سالحه: من الشعب لتجريد سلكها التي الطريق وإليك
فلما منخفض، بصوت يتكلم وأخذ الناس يخطب أن يريد أنه أظهر أناكيون6 أسوار يف
ليكون األكروبوليس مدخل إىل يصعدوا أن إىل دعاهم شيئًا يسمعون ال أنهم الناس أعلن
لهذا أعدها قد كان طائفة أخذت الناس يخطب كان وبينما ميسوًرا، عليهم االستماع
تيزيون،7 من بالقرب يقوم كان بناء يف حفظتها ذلك أتمت فلما األسلحة، تنزع الغرض

فعلت. بما وأنبأته خطبته يتم وهو بيزيسرتاتوس إىل عادت ثم
ما ذلك يف ليس أن وأعلن أعوانه، أنفذ وما دبر ما الشعب عىل بيزيسرتاتوس فقص
يعنوا ال أن بهم فخليق بيوتهم إىل عادوا متى الناس وأن الحزن، إىل أو الدهش إىل يدعو

تدبري. من األمور إليه تحتاج ما بكل قائم وحده وأنه الخاصة، بأمورهم إال

كان اإللياس، وبطلة مينالووس زوج هيالنة أخوا وبولودوكيس كسبتور وهما الديوسكوروي معبد 6

جميع يف ُعبدا ولهذا أعاناه؛ من نرصا حرب يف اشرتكا إذا أنهما ويزعمون البطلني هذين يؤلهون اليونان
اليونانية. املدن

املعروف. األتيني البطل «تيزيوس» معبد 7
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عرش السادس الفصل

بيزيسرتاتوس(٢)

حكومته وصف

بيزيسرتاتوس حكم وقد الرصوف، عليه اختلفت وكذلك بيزيسرتاتوس، سلطان قام كذلك
سهل كان وقد حرمتها، انتهاك إىل منه أقرب القوانني إجالل إىل وهو قدمنا، كما املدينة
يستثمروا أن من يمكنهم ما الفقراء يُقرض وكان رفيًقا، حليًما الخلق حلو الجانب
يف الناس هؤالء يتفرق أن يريد كان أنه األول لشيئني؛ ذلك يفعل كان وإنما أرضهم،
ثروتهم فنمت األرض الستثمار فرغوا فإذا املدينة، يف يعيشوا ال وأن ليزرعوها، األرض
الثاني العامة، األمور إىل االلتفات من يمكنهم ما الوقت من وال الرغبة من لهم يكن لم
عىل الرضيبة يجبي كان ألنه دخله؛ وكثر ثروته نمت واستُثمرت األرض ُزرعت كلما أنه
حني إىل حني من بنفسه يخرج وكان الضواحي، يف قضاة أقرَّ كله ولهذا األرض، تثمر ما
مزارعهم يرتكوا أن إىل الزراع يحتاج ال حتى املتخاصمني، بني وليفصل يشء كل ليالحظ

املدينة. إىل ويحرضوا
يف يزرع رجًال رأى أنه وهي املعروفة الحادثة هذه له فجرت مرة خرج وقد
ورأى الرصيح، بالحقل الوقت ذلك منذ يُعرف حقًال بالهوميتوس1 تُحيط التي األرض
فأجاب األرض، هذه له تثمر ماذا الرجل يسأل أن عبده فأمر الحىص إال يقلب ال أنه
فأعجب الرضيبة، عليها يجبي بيزيسرتاتوس فإن هذا ومع العناء، إال يل تثمر ال الرجل

تريلوفوني. اآلن واسمه أتينا جنوب يف يقع أتيكا يف جبل 1



األتينيني نظام

كل من وأعفاه جدبها عىل أرضه استثمار الرجل وبمحاولة الرصاحة بهذه بيزيسرتاتوس
رضيبة.

أن واستطاع السلم سبيل يف عمل إنما محنًقا، أو مسيئًا شيئًا حكومته يف يتخذ ولم
كثريًا الناس ردده الذي املثل هذا نشأ هنا ومن املدينة، داخل يف والهدوء األمن يحفظ
وإنما كرونوس»،2 عرص يف الحياة لهي بيزيسرتاتوس سلطان يف الحياة «أن بعده من
يف واسرتسلوا أبناؤه أرسف أن بعد متأخر زمن يف وقسوة ظلم إىل سلطانه استحال
أنه عىل للشعب وحبه رفقه تُظهر كانت التي سريته له الناس يَحمد كان وإنما الطغيان،
ولقد مرشوعة، غري سلطة لنفسه ينتحل أن غري من للمدينة تدبريه كل يف القوانني أطاع
كرجل الحكم مجلس فحرض بالقتل، متهًما باجوس األريوس مجلس أمام يوًما ُدعي
أن واستطاع سلطانه طال هنا ومن يحرض. فلم املتِهم وفزع نفسه، عن يُدافع أن يريد
وحسن األرشاف من كثري حب له كان فقد عنه، أبعد كلما وسهولة يرس مع امللك يسرتد
بالصداقة الناس بعض فاكتسب الحزبني، إىل امليل مستوي كان ألنه الشعب؛ استعداد
هينة الطغاة طغيان التقاء ُرشعت التي األتينيني قوانني وكانت خاصة، بمآثر وبعضهم
نصه: وهذا له، يُِعدُّ أو الطغيان إىل يميل ملن رشع الذي القانون سيما ال القسوة، قليلة

أعد أو الطغيان إىل مال من بأن تقيض آباؤنا رشعها التي اآلتينية القوانني إن
باآلتميا. وذريته هو معاقب فهو له

فيه. شقاء ال الذهبي العرص هو عرصه أن يزعمون اليونان وكان ذوس، اآللهة كبري أبو 2

66



عرش السابع الفصل

بيزيسرتاتوس(٣)

أبنائه وسلطان موته

فيلونيوس كان حني ومات املدينة، بتدبري قائم وهو الشيخوخة إىل بيزيسرتاتوس وصل
عرشة تسع منها قىض سنة، وثالثون ثالث للملك اغتصابه عىل مىض قد وكان أركونًا،
فيه شك ال الذي الخطأ من كان هنا ومن النفي، يف بقي ما وقىض لألمر مالًكا سنة
يف األتينيني زعيم كان بيزيسرتاتوس وأن بيزيسرتاتوس، أحب قد سولون بأن القول
الفرض هذا تجعل الرجلني ِسن فإن سالمني، جزيرة ألخذ مليجار نصبوها التي الحرب

موتهما. وتاريخي حياتهما عرصي بني نُقارن أن ويكفي مستحيًال،
زوجة من له ولد قد وكان أبيهم، سنة عىل فيه ومضوا بعده من باألمر أبناؤه قام
يوفون هما آخران ولدان أرجية زوجة ومن وهيباركوس، هيبياس ولدان: مرشوعة أتينية
امرأة تزوج بيزيسرتاتوس كان فقد تيتالوس، يُلقب األخري هذا وكان وهيجيزيسرتاتوس،
تيموناسا، واسمها جورجيلوس واسمه املدينة هذه أعضاء أحد ابنة وهي أرجوس من
هذا وكان كوبسيليديس، أرسة ومن أمرباكيا مدينة من ألركينوس زوجة ذلك قبل كانت
هيجيزيسرتاتوس وكان أرجوس، وبني بينه ِحْلف مصدر لبيزيسرتاتوس الثاني الزواج
بعض ويزعم بالليني، معبد من بالقرب كانت التي املوقعة إىل أبنائها من ألًفا قاد قد
بيده. األمر كان بينما ُعقد قد أنه آخرون ويزعم النفي، أيام ُعقد قد الزواج هذا أن الرواة





عرش الثامن الفصل

(٤) البيزيسرتاتيون

وأريستوجيتون أرموديوس مؤامرة

الجد شديد أكربهما هيبياس كان وهيبياس، هيباركوس1 إىل والبكورة املولد بحق األمر آل
أخالق إىل يميل هيباركوس وكان الحكم، أعنة بيده فأخذ العامة باألمور العناية إىل مياًال
وسيمونيديس3 أناكريون2 أتينا إىل دعا الذي فهو الشعر، آللهة صديًقا محبٍّا الشبان
الجرأة ملؤها سرية له وكانت شبابًا أشد كان فقد تيتالوس أما الشعراء، من وغريهما

شقاء. من األرسة بهذه ألم ما مصدر وهو والعنف،
جماح ويكبح نفسه يملك أن يستطع لم حبه، جزاء يلَق ولم أرموديوس أحب
أرموديوس أخت حق من كان الفرصة، هذه يف سيما ال غيظه أظهر بل العنيفة، طبيعته
وواصًفا أرموديوس أخاها مهينًا عليها فأبى أتينا، حفل يف األسفاط حامالت من تكون أن
أعضاء من كثري ونفر أريستوجيتون مع واتفق أرموديوس لذلك فحنق بالخنوثة، له
وهو هيبياس يرقبون أخذوا العيد يوم كان فلما معروف، هو ما بمحاولة وائتمروا املدينة
فرأيا هيباركوس، املدينة يف ينظمه كان الذي الحفل الستقبال األكروبوليس عىل يستعد

مصدره بذلك القول أن ويرى األمر، يف هيبياس أخاه شارك قد هيباركوس يكون أن توسيديد ينكر 1

أحرى الرجلني فأي توسيديد، قرأ قد أرسطاطاليس أن يف شك من وليس ترويه، وعدم الشعب جهل
األول. الكتاب (٢٠) فصل توسيديد انظر بالثقة؟

ق.م. وخمسمائة ستني سنة نحو تيوس جزيرة يف ُولد والخمر، بالحب تغنى غزل شاعر 2

ق.م. وخمسمائة وخمسني ثمان سنة نحو كيوس جزيرة يف ُولد والرثاء، املدح أجاد غنائي شاعر 3



األتينيني نظام

يرضبا أن وأرادا ُخدعا قد أنهما فظنا الصديق، تحدث هيبياس إىل يتحدث رشكائهما أحد
هيباركوس وصادفا متعجلني منفردين املدينة إىل فانحدرا يؤخذا، أن قبل األقل عىل رضبة
ألنهما مؤامراتهما؛ فشلت وكذلك فقتاله، الحفل ينظم كان حيث ليوكوريون4 من بالقرب
موته قبل فلقي أريستوجيتون وأخذ الحرس قتله أن يلبث فلم أرموديوس فأما ترسعا،

أليًما. طويًال عذابًا
وبني بينهم كان وبما املولد، برشف ُعرفوا كثريين أشخاًصا تعذيبه أثناء يف اتهم وقد
املؤامرة، آثار من ما أثر استكشاف عن األمر أول يف هؤالء وعجز صداقة، من الطغاة
أن بذلك واستطاع أسلحتهم املحتفلني من نزع قد هيبياس أن زعموا ما الحق من وليس
مسلحني، الوقت ذلك يف يحتفلون األتينيون يكن فلم الخناجر، اتخذوا قد كانوا من يفجأ

متأخر. زمن يف العادة هذه الديموقراطية استحدثت إنما
الطغاة أمام اتهم قد كان إذا أرموديوس5 إن الديموقراطية: أنصار ويقول
من ولينقص اإلثم، اقرتاف عىل الطغاة هؤالء ليحمل ذلك تعمد فإنما أصدقاءهم
وإنما شيئًا، يخرتع لم إنه آخرون: ويقول األبرياء، أصدقائهم قتل عىل بحملهم قوتهم
يكن لم الجهد من يُبذل كان ما كل أن رأى فلما ا، حقٍّ الجريمة يف رشكاءه يتهم كان
بوجوب هيبياس وأقنع الرشكاء، من كثرية طائفة أسماء ذاكر أنه أعلن املوت ليذيقه
وينعي يهينه أخذ يده يف هيبياس يد صارت فلما يقول، ما لصدق تأكيًدا مصافحته
سيفه واستل غضبًا نفسه يملك ولم هيبياس لذلك فاغتاظ أخيه، قاتل يصافح ألنه عليه؛

فقتله.

توسيديد. كتاب من آنًفا إليه أرشنا الذي الفصل انظر أتينا، يف معبد 4

املؤلف لنا بنيَّ فقد الناسخ، من سهو هذا أن يف شك وال أريستوجيتون، وصوابه اليوناني باألصل كذا 5

الحرس. قتله قد أرموديوس أن
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عرش التاسع الفصل

(٥) البيزيسرتاتيون

وسقوطه هيبياس طغيان

أعضاء من قليل غري عدًدا فقتل فشيئًا، شيئًا وقسوته طغيانه اشتد الوقت ذلك ومنذ
سنني ثالث ذلك عىل مضت جميًعا، الناس وَحِذَره ألخيه، انتقاًما آخرين ونفى املدينة
له اتخاذها ًرا مقدِّ مونيكيا1 ن يحصِّ فأخذ املدينة، يف آمن غري أنه هيبياس فيها رأى

سبارتا. ملك كليومينيس2 طرده حني بدأ قد ذلك يف العمل وكان منزًال،
الطغاة، دولة ُمِديلُو وحدهم هم سبارتا أهل أن وقت كل يف أعلن قد الوحي كان
عن عاجزين الكميون آل رأسهم وعىل املنفيون كان أتينا: يف ذلك إىل وصلت كيف وإليك
مثًال حصنوا فقد فيه؛ فشلوا ذلك حاولوا كلما وكانوا قوتهم، لضعف املدينة إىل يعودوا أن
ولكن إليهم، فانضمت األتينيني من طائفة وأقبلت البارنيس،4 جبل دون ليبسيدريون3
موائدهم عىل الناس تغنى الفشل هذا ولذكرى منه، وأخرجوهم فيه حارصوهم الطغاة
رجال أي األصدقاء، خائن ليبسيدريون اآللهة لتلعن األغنية: هذه طويل بزمن ذلك بعد
كرام. آلباء كرام أبناء أنهم يومئٍذ أظهروا قد املولد، كرام الحرب، يف شجعان أهلكت،

أتيكا. يف ثغر 1
وأربعمائة. تسعني سنة إىل وخمسمائة عرشة تسع سنة من ملك 2

البارنيس. جبل من أتيكا يف يقع ما اسم هو 3

أوزاس. بجبل اليوم يعرف وبويوتيا أتيكا بني الحدود عىل جبل 4



األتينيني نظام

يف املعبد بناء يعيدوا أن عىل عقًدا أمضوا حاولوا ما كل يف الفوز من أيسوا فلما
الحلف يؤكدوا أن ضخمة ثروة من لهم كان ما إىل مضاًفا6 ذلك5 لهم أتاح وقد دلف،
سبارتا أهل من رجل دخل كلما أخذت املعبد كاهنة أن الحق ويف سبارتا، وبني بينهم
برغم املنفيني إعانة عىل حملتهم حتى سبارتا بأهل زالت وما أتينا، بتخليص أمرته
املحالفة7 من كان ما أن عىل الضيافة، صالت من البيزيسرتاتيني وبني بينهم كان ما
املنفيني، إعانة عىل سبارتا حمل يف األثر قليل يكن لم أرجوس وبني البيزيسرتاتيني بني
ألف يف أقبل كمياس التسايلَّ ولكن أنكيمولوس، يقوده جيًشا البحر بطريق فأرسلت

وقتل. أنكيمولوس فانهزم البيزيسرتاتيني إلعانة فارس
الجيش من أقوى جيًشا الرب طريق من فأرسلوا الفشل لهذا سبارتا أهل اغتاظ
الجيش هذا يمنعوا أن عبثًا التساليون الفرسان فحاول كليومينيس، امللك يقوده األول
الذي السور إىل هيبياس واضطر فرقهم حتى كليومينيس بهم زال فما أتيكا، دخول من

األتينيني. بمعونة فيه فحرصه بيالرجيكون8 يُسمى
كانوا الذين البيزيسرتاتيني أبناء أرس حتى أتيكا برح قد كليومينيس يكن لم
أبنائهم، حياة تسلم أن عىل الصلح يف فاوضوا أن الطغاة يلبث فلم الهرب، يحاولون
كان حني األتينيني إىل األكروبوليس أسلموا ثم لهم كان ما لنقل أيام خمسة فأجلوا
إليها أضفنا فإذا كاملة، سنة عرشة سبع أبيهم موت عىل مىض وقد أركونًا، أرباجيديس

سنة. وأربعني تسًعا أتينا أخضع قد الطغاة حكم كان بيزيسرتاتوس سلطان مدة

يرضيها. كان فقد يمسه حسن عمل فكل وتأييده، املعبد بحماية نفسها أخذت قد كانت سبارتا ألن 5

للرشوة. وقبولهم أنفسهم بيعهم من خاصة وملوكها سبارتا أهل به ُعرف ما إىل إشارة 6
حرًصا سبارتا أهل أشد من هذا كليومينيس وكان وأرجوس، سبارتا بني العهد قديم شديًدا العداء كان 7

عنوة. يأخذها وكاد فقهرها حاربها وقد أرجوس، حرب عىل
األقدمون. األرض سكان وهم البيالجيني، بناء أنه يزعمون األتينيون كان األكروبوليس، سور 8
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العرشون الفصل

الطغاة طرد األحزاببعد حال

بن إيزاجوراس بني واملنافسة الخصومة ظهرت حتى الطغاة دولة تسقط تكد لم
أنه كليستينيس رأى الكميون، آل من كليستينيس1 وبني الطغاة صديق تيزاندروس
حاول بما الشعب نفسه إىل فجلب السياسيني، خصومه اتفاق يقاوم أن من أضعف
دعا حينئٍذ منافسيه، عىل ففاز أثره واشتد املطلقة، الكثرة يد يف الحكومة جعل من
بوجوب وأقنعه الضيافة صلة من بينهما كان ملا كليومينيس ثانية مرة إيزاجوراس
فهرب آبائهم، بإثم مدنسني يزالون ال الكميون آل أن يعتقدون زالوا فما اآلثمني، طرد
ذلك بعد وحاول أتينية، أرسة مائة سبع كليومينيس ونفى قليلة طائفة مع كليستينيس
أصحابه. من مائة2 وثالث إيزاجوراس إىل الحكم يجعل وأن الشورى، مجلس يحل أن
وإيزاجوراس كليومينيس ولجأ قوته، الشعب وجمع قاوم، الشورى مجلس ولكن
الخروج أباح ثم كاملني، يومني وحارصه الشعب به فأحاط األكروبوليس، إىل وأنصارهما

واملنفيني. كليستينيس ودعا هدنة بمقتىض وأنصاره لكليومينيس

الديموقراطية بني يتوسطون كانوا الذين الساحل أهل لحزب رئيًسا كان الذي ميجاكليس ابن هو 1

سكيون مدينة يف السطوة عظيم طاغية بنت تزوج قد ميجاكليس وكان املتطرفة، واألرستوقراطية الغالية
يدلنا كليستينيس سرية من أرسطاطاليس يذكره الذي وهذا باسمه، ابنه فسمى كليستينيس، له يقال
الشعب اسرتضاء يف جهد من بذله وما الديموقراطية إىل ميله واشتداد املعتدل الحزب هذا استحالة عىل

أنصاًرا. له كانوا الذين الطغاة عن وتحويله
إال تؤيد وال أيًضا الديموقراطية تكره كانت ولكنها الحرب، لهم وتنصب الطغاة تكره سبارتا كانت 2

بالسلطان. فيها األقلية تستبد التي األرستوقراطية وإال األرستوقراطية



األتينيني نظام

الحزب لزعامة كفًؤا كليستينيس إىل األمر وكل سلطانه الشعب اسرتد فلما
كانوا ألنهم الكميون؛ آلل صنيعة كان إنما الطغاة طرد أن الحق ويف الديموقراطي،
كانوا هنا ومن الطغاة، طرد قبلهم حاول قد كيدون وكان الثورة، عىل يحرضون دائًما
إن تنساه أن واحذر لكيدون، ترشيًفا القدح امأل غالم يا الرشاب: عىل له ترشيًفا يتغنون

للشجعان. ترشيًفا قدًحا مألت
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والعرشون الحادي الفصل

عرصكليستينيس

والديموس القبيلة الديمقراطية، سولون نظم رقي

الديموقراطي الحزب كليستينيس ترأس وملا الشعب، ثقة كليستينيس نال األسباب لهذه
سقوط من مضني سنني لثالث أركونًا إيزاجوراس كان حني إصالح من يريد كان ما أنفذ

الطغاة.
إال الوقت ذلك إىل يقسمون يكونوا ولم قبائل، عرش إىل األتينيني قسم بأن فبدأ
وأن ببعض، بعضهم واتصال الناس اختالط يشتد أن أراد كليستينيس ولكن أربع، إىل
ه توجَّ كانت التي الجملة هذه نشأت هنا ومن منهم، املطلقة الكثرة بيد الحكم يكون
كليستينيس زاد القبائل)، تمس (ال األرس «ثبت» إصالح يحاول كان من إىل بعد فيما
يف قبيلة كل وكانت خمسون، فيه قبيلة كل يمثل خمسمائة، فجعله الشورى مجلس عدد
اثنتي إىل الشعب تقسيم عن عدل وإنما عضو، مائة الشورى مجلس إىل تقدِّم األمر أول
عرشة اثنتي إىل تقسيمه من القديم النظام عليه جرى فيما يسقط أن مخافة قبيلة عرشة
هذا وكان تريتويس، ثالث إىل تنقسم األربع القبائل من قبيلة كل كانت فقد تريتويس،

الشعب. الختالط كاٍف غري النظام



األتينيني نظام

وعرشة باراليا،1 يف وعرشة املدينة، حول عرشة ديموس، ثالثني إىل األرض قسم وقد
القبائل عىل االقرتاع بواسطة وزعت تريتويس سماها التي األقسام وهذه ميزوجيا،2 يف
كل أهل وألَّف أتيكا، جميع يف منترشة قبيلة كل فأصبحت ثالث، منها قبيلة لكل العرش،
األجناس أسماء تنم ال أن وألجل ديموتاي، تُسمى محصورة طائفة األقسام هذه من قسم
املتخذة األسماء إال تُستخدم ال أن كليستينيس قرر املدينة يف الجدد األعضاء عىل القديمة
وقد الديموس، من املشتقة األسماء استعملت غري ليس الوقت ذلك من الديموس، من
فإن العمل، من قديًما النوكراروس به يقوم كان ما الديماركوس3 إىل كليستينيس أضاف
أسماء من استعارها فقد الديموس أسماء فأما النوكراريا، مقام قام قد كان الديموس
يكن لم الديموس هذه من كثريًا ألن القرى؛ أنشئوا الذين األشخاص أسماء من أو األماكن

معروف. اسم له
فقد خاص، ديني بنظام تمتاز كانت والتي الفراتريا،4 تؤلف كانت التي األرس فأما
من عرشة بأسماء العرش القبائل ت تسمَّ وقد القديمة، بالسنة احتفاًظا حالها عىل تركها

قبل. من أُعدت قد كانت اسم مائة بني أبولون كاهنة عينتهم األبطال

الساحل. 1
األرض. وسط الحريف الكلمة ومعنى الوسطى، أتيكا 2

الديموس. رئيس هو 3

يونانية مدينة منها تخلو تكن لم دينية جماعات عىل تُطلق الكلمة هذه وكانت أُخوَّة، الحرفية ترجمتها 4
رومانية. أو
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والعرشون الثاني الفصل

كليستينيس

األوسرتاكيسموس لنظامه، الديموقراطية الصفة

عرص يف منه الديموقراطية إىل قربًا أشد اإلصالح هذا بعد األتيني النظام أصبح
وكان نسخوها، قد كأنهم كانوا سولون قوانني أهملوا1 ملا الطغاة أن ذلك سولون؛
النظم هذه بني ومن الشعب، إرضاء إىل فيها مال جديدة نظًما وضع قد كأنه كليستينيس

األوسرتاكيسموس.2
يقسم بأن الشورى مجلس أُخذ حتى سنني أربع القوانني هذه عىل تمض ولم
أركونًا، أرموكريون كان حني وذلك اآلن إىل يقسمونها يزالون ال التي اليمني أعضاؤه
وكان قبيلة، كل عن واحد عرشة3 االسرتاتيجوس ملنصب ينتخب أن ذلك بعد تقرر ثم

كله. الجيش قيادة للبوليماركوس

ومهما أهملوها، الذين هم أبناءه فلعل سولون، بقوانني احتفظ قد بيزيسرتاتوس أن أرسطاطاليس ذكر 1

االحتفاظ. كل الديموقراطية بالقوانني يحتفظوا لم الطغاة أن يف شك فال يشء من يكن
الديموقراطية، عىل خطًرا وأصبح األحزاب زعماء من أثره عظم من اتقاء به يُقصد كان أتيني قانون 2

عليه، القضاء يُراد من اسم عليها يُكتب كان الفخار من قطعة وهي أوسرتاكون من هذا اسمه اشتق وقد
من ما ا حقٍّ يحرموه أن غري من سنني عرش أبعدوه أحد عىل القانون هذا تنفيذ أقروا إذا األتينيون وكان

حقوقه.
قبل. من أربعة كانوا 3



األتينيني نظام

فيها انترص التي ماراثون4 واقعة كانت ثم سنة، عرشة إحدى ذلك عىل ومضت
وجرأه الشعب شجع قد كان االنتصار هذا أن ومع أركونًا، فاينيبوس كان حني األتينيون
رشع وإنما مرة، ألول تنفيذه يحاول أن غري من سنتني األوسرتاكسموس قانون بقي فقد
أن يذكرون األتينيون كان فقد قوتهم، عظمت إذا األحزاب رؤساء التقاء القانون هذا
من أول وكان السلطان، اغتصب حني الديموقراطي الحزب رئيس كان بيزيسرتاتوس
كان الكولوتي، كارموس بن هيباركوس وهو الطاغية أقارب أحد القانون هذا أصابه

نفيه. يريد وكان القانون هذا رشع حني أراده قد كليستينيس
أصحاب تركوا قد كانوا الشيمة وحسن اللني من عليه ُفِطروا ِلما األتينيني أن وذلك
إبان الطغاة يعينوا لم الذين سيما وال بسوء، لهم يعرضوا أن غري من املدينة يف الطغاة

هيباركوس. النفر هذا زعيم وكان االضطراب،
بواسطة تسعة األركون ملنصب انتخب أركونًا تيليسينوس كان حني التالية السنة ويف
الشعب كان والذين مديمنوس خمسمائة يملكون الذين طبقة من انتخبوا وقد االقرتاع،
وكانت االقرتاع، فيها اصطنع الطغاة عرص منذ مرة أول وهذه قبل، من عينهم قد
ُقيض نفسها السنة هذه ويف التصويت، بواسطة األركون ينتخب أن العادة جرت قد
أيًضا سنني ثالث ومكثوا األلوبيكي إيبوكراتيس بن ميجاكليس عىل باألوسرتاكيسموس
عىل ينفذونه الرابعة السنة يف بدءوا ثم الطغاة، أصحاب عىل إال القانون هذا ينفذون ال
من القانون أصابه من أول وكان األخرى، األحزاب أعضاء من قوته عظمت عضو كل

أريفرون. بن كسانتيبوس5 الطغاة حزب غري
أركونًا، نيكوميديس كان حني مارونيا مناجم واستكشفت سنتان ذلك عىل مضت
الفضة هذه تقسم أن بعضهم فعرض تاالنتون، مائة قليل زمن يف املناجم هذه وأخرجت
أن يريد كان الذي الوجه يبني لم أنه ومع ذلك، أبى تيميستكليس ولكن الشعب، عىل
لكل ثروة املدينة أهل أكثر هم الذين للمائة يُقرض أن عرض فقد املال، هذا فيه ينفق
النفقات هذه أضيفت فيه أُنفق فيما املال هذا إنفاق الشعب أقر فإن تاالنتون، منهم واحد
أن له أذن الرشط هذا وعىل دينهم، أداء إىل املقرتضون اضطر وإال الدولة، حساب إىل

وأربعمائة تسعني سنة وحدهم األتينيون فيها انترص أوروبا، يف امليدية الحروب وقعات من وقعة أول 4
املسيح. قبل

برييكليس. أبو هو 5
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كليستينيس

صفوف ثالثة ذات سفينة يصطنع أن املائة هؤالء من واحد كل فأمر املال، يف يترصف
ويف األسطول، بهذا سالمني يف الربابرة من أعداءهم األتينيون حارب وإنما املقاذيف، من

لوسيماكوس. بن أرستيديس عىل باألوسرتاكيسموس ُقيض الوقت هذا نحو
هوبسيكيديس كان حني كرسسيس6 غارة كانت هذا من مضني سنني ولثالث
ليس أن وقرروا باألوسرتاكيسموس عليهم ُقيض من كل إرجاع األتينيون فقرر أركونًا،
جريايستوس رأس بني ما بمنازلهم يتجاوزوا أن باألوسرتاكيسموس عليهم ُقيض ملن

جميًعا. السياسية حقوقهم لفقد أنفسهم عرضوا فعلوا فإن وإسكواليون،

وأربعمائة. ثمانني سنة 6
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والعرشون الثالث الفصل

عرصاألريوسباجوس

وتيميستوكليس أرستيديس وحكمتها، األتينية الديموقراطية رقي

الحروب كانت أن فبعد الديموقراطية، مع فشيئًا شيئًا وترقى تعظم أتينا استمرت كذلك
هذا ينالوا أن غري من املدينة أمر ودبروا بالحكم باجوس األريوس شيوخ استأثر امليدية
حني سالمني، معركة يف أبلوا ما ُحسن ذلك مصدر كان وإنما الشعب، من بقرار السلطان
وسالمته، نجاته عن يبحث أن فرد كل عىل أن وأعلنوا الجمهورية من االسرتاتيجوي يئس
هنا ومن السفن، وأركبوهم دراهم ثمانية مقاتل كل وأعطوا املال الشيوخ هؤالء جمع فقد
الوقت هذا يف األتينيني فإن الثناء، حسن أتينا حكومة واستحقت لسلطانهم الشعب أذعن
واضطرت اليونان، مدن بني عظيًما مجًدا مدينتهم واكتسبت الحرب تجربة أحسنوا
ذلك يف الديموقراطي الحزب رئاسة وكانت البحر، سيادة عن لها تنزل أن إىل سبارتا
زعامة ألحدهما وكانت نيوكليس، بن وتيميستوكليس لوسيماكوس بن ألرستيديس الوقت
كان هنا ومن معارصيه، من ميزته وعدالة السياسية باملهارة شهرة ولآلخر الحرب

السيايس. مشريها واآلخر أتينا قائد أحدهما
تربص قد أرستيديس وكان الرأي، يف اختلفا وإن املدينة، أسوار إقامة عىل تعاونا
بني كان ما فقطع بوسانياس،1 سرية لقبح سبارتا أهل سمعة فيها ساءت التي الفرصة

يف البالء أحسن وأربعمائة، وسبعني تسع سنة بالنيا موقعة يف الفرس عىل انترص الذي سبارتا ملك 1

رشوة وقبل سريته فساءت النرص أسكره ثم سلطانهم، من اآلسيوية املدن واستنقاذ الفرس مطاردة



األتينيني نظام

رضيبة بدفع املحالفة املدن أخذ الذي أيًضا وهو وحلف، صلة من اليونيني وبني سبارتا
عدو يكون أن عىل يقسموا بأن اليونيني وأخذ أركونًا، تيموستينيس كان حني أتينا إىل
أُحميت الحديد من كتًال البحر يف ألقوا بذلك وتوثًقا لهم، صديًقا وصديقها لهم عدوٍّا أتينا

احمرت. حتى النار يف

فيه وُحرص أتينا بمعبد فاستجار باملوت، عليه وقضت مدينته فحاكمته اليونان، الستعباد وأعد الفرس
فمات اآللهة سخط مصدر موته يكون أن مخافة املعبد من استُخرج ثم جوًعا، املوت عىل أرشف حتى

وأربعمائة. وسبعني سبع سنة وذلك حرصه، عىل أعانت أمه إن ويقال خارجه،
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والعرشون الرابع الفصل

األريوسباجوس

األتينية السيادة قسوة املدينة، إىل األتينيني يجذب أرستيديس

أن لألتينيني أرستيديس فنصح الثروة، من فيها ينصبُّ كان ما وكثر أتينا اجرتأت ثم
فيها واجدون أنهم إليهم وأعلن املدينة، يف ويقيموا الريف يرتكوا وأن بالسيادة، يستأثروا
بحراسة سيُعنَى وبعضهم بالحرب سيشتغل بعضهم ألن رزق؛ من إليه يحتاجون ما
من بيد السيادة عىل يقبضون وكذلك العامة، األمور تدبري سيتوىل وبعضهم املدينة،

له. فسمعوا حديد،
العنف، ملؤها قيادة حلفاءها تقود أتينا أخذت حتى بالسلطان يستأثرون كادوا وما
حامية كأنها الثالث الجزر هذه تَعترب كانت ألنها وساموس)؛ ولسبوس (كيوس جزر إال
من رعيتها عىل لحكوماتها كان وما نظام، من لها كان ما لها تركت ولهذا مللكها؛
بذلك تقيض كانت كما رزقها الشعب من للكثرة املدينة ضمنت نفسه الوقت ويف سلطة،
مما عليهم تنفق رجل ألف عرشين من أكثر تغذو املدينة فكانت أرستيديس، سياسة
ومن التجارة عىل املأخوذة الحقوق ومن العادية، غري املعونة من حلفائها عىل لها يجبى
مائة عرشة واثنتا الرماة من مائة عرشة وست قاٍض آالف ستة هناك كان فقد الرضائب،
الصناعة دور حرس وكان عضو، خمسمائة يعد الشورى مجلس وكان الفرسان، من
الدولة مناصب يف يعملون الذين وكان خمسني، املدينة حرس وكان العدد، هذا يعدلون
الحرب يف أتينا أخذت فلما خارجها، يف ومثلهم البالد داخل يف سبعمائة من يقربون



األتينيني نظام

لحماية سفينة وعرشون الثقيلة، األسلحة ذوي املشاة من جندي وألَفا خمسمائة لها كان
إىل أضف باالقرتاع، يُختارون الفارجل عليها الرضائب لجباية أخرى وسفن الساحل،
عىل يحصلون الناس هؤالء كل كان السجون؛ وحرس واليتامى الربوتانيون1 أعضاء ذلك

الحكومة. دخل من أرزاقهم

بصفة ذكرهم إنما أرسطاطاليس ولكن سرتى، كما الشورى مجلس أعضاء من األعضاء هؤالء كان 1

بالعمل. قيامهم أثناء تطعمهم كانت املدينة ألن خاصة؛
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والعرشون الخامس الفصل

عرصأفيالتيسوبريكليسوسقوط
األريوسباجوس

سبعة الدولة أمور تدبري باجوس األريوس حفظ وقد رزقه، للشعب املدينة ضمنت كذلك
ولكن فشيئًا، شيئًا ينقص أخذ سلطانه أن ولو امليدية1 الحروب انقضاء بعد عاًما عرش
والذي الفساد، عن والبعد والحزم بالعدل اشتُهر قد كان الذي سوفونيديس بن أفيالتيس
شيوخ فهاجم قوته وشدة الشعب عدد ازدياد رأى الديموقراطي الحزب يرأس كان

باجوس. األريوس
ثم اإلدارة بسوء اتهمهم بأن املجلس هذا أعضاء من كثري عدد من فتخلص بدأ
الجديدة االختصاصات من لنفسه أضاف قد كان ما كل أركونًا «كونون» كان حني سلبه
مجلس بني وقسمها النظام حماية من تمكنه كانت والتي قبل، من له تكن لم التي
كان الذي تيميستكليس هذا عىل أعانه وقد القضاء، ومجالس الشعب وجماعة الشورى

الفرس. إىل بامليل اتُّهم ألنه يتخوف؛ كان ولكنه باجوس، األريوس أعضاء أحد
يريد املجلس هذا بأن أفيالتيس أقنع املجلس هذا إسقاط عىل تيميستكليس عزم ملا
يأتمرون الذين املدينة أعضاء بعض عىل سيدله بأنه نفسه املجلس وأقنع عليه، القبض
عىل ليدلهم أفيالتيس كان حيث إىل املجلس هذا مندوبي قاد ثم تغيريه، ويريدون بالنظام
فجلس الرعب ملكه أفيالتيس ذلك رأى فلما ا، محتدٍّ إليهم يتحدث وأخذ االجتماع مكان

الحروب، هذه آخر كانتا الوقعتني هاتني أن يعتقدون القدماء وكان وبالتيا، سالمني موقعة بعد أي 1
الخامس. القرن منتصف بعد ما إىل واليونان الفرس بني استمرت قد الحرب كانت وإن



األتينيني نظام

ثم الحادثة، لهذه جميًعا الناس ودهش ساذج، كيتون2 ثيابه وكل املقدسة املائدة عىل
الشورى مجلس أمام باجوس األريوس مجلس فاتَّهما وأفيالتيس تيميستكليس اجتمع
بعد استخفى ثم سلطان، من بيده كان ما سلباه حتى به زاال وما الشعب، جماعة وأمام
األريوس شيوخ سلب وكذلك التنجري، أرستيديكوس قتله قليل، بزمن أفيالتيس ذلك

النظام. حماية حق باجوس

أجسامهم يبارش ما وهو لباسهم، أساس وهو الكتان أو الصوف من اليونان يتخذه كان قميص 2

األخرى الجهة ومن الذراع، منه تنفذ صغريًا منفذًا إال مقفًال جهتيه إحدى من وكان اللباس، أجزاء من
وكان يشبهها، ما أو األزرار بواسطة الكتف عىل األعىل من وُجمع األسفل من طرفاه خيط قد مفتوًحا
يتخذون فكانوا الدوريون أما النساء، يتخذه كان وكذلك عامة، اليونيني عند الذيل ضايف طويًال الكيتون
ومنه أكمام ذا كان ما الكيتون ومن الخامس، القرن منذ ذلك يف األتينيون قلدهم وقد قصريًا، الكيتون

وتنويعه. وتزيينه الكيتون زخرفة يف الخامس القرن منذ اليونانيون أفتن وقد بدونها، كان ما
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والعرشون السادس الفصل

أفيالتيسوبريكليس

قضاة األركون، منصب إىل الوصول من الزوجتاي تمكن – املعتدل الحزب إضعاف
السياسية. الحقوق – الديموس

∗∗∗

الشعب عىل املتسلطني تنافس مصدره النظم تنفيذ يف الضعف من يشء ذلك من نتج
فقد ا، حقٍّ رئيس الوقت هذا يف للمعتدلني يكون ال أن املصادفة وقضت الخطباء، من
هذا من وأكثر متأخر، عرص يف إال بالسياسة يشتغل ولم شابٍّا ملتياديس بن كيمون كان
يشرتكون الذين هم وحدهم هؤالء كان وإذ أبنائه، أنفع الشعب تحرم كانت الحرب أن
الذين لالسرتاتيجوي يكن لم وإذ الديوان، بمقتىض نوبتهم تجيء يوم حينئذ الحرب يف
املدينة تكلف غارة كل كانت فقد آبائهم، عن ورثوا ما إال مجد وال بالحرب علم يقودونهم
الديموقراطي الحزب من املعتدلني خالصة ذهبت حتى أبنائها، من آالف ثالثة أو ألفني

الحرب. يف األرستوقراطي والحزب
كان فقد العملية الجهة من بسوء يمس لم النظام أن فمع ذلك، دون فيما فأما
األركون، النتخاب تعرض قد أحد يكن لم قبل، من عليه كان مما أقل له الناس إجالل
أن يمكن الزوجتاي أن تقرر حتى أفيالتيس موت عىل سنني خمس تمض لم ولكن
شغل من وأول األركون، ملنصب االقرتاع يف يشرتكون من بينهم من باالنتخاب يرشحوا
يملكون الذين بني ذلك قبل ينتخب األركون كان وإنما منيسيثيديس، املنصب هذا منهم



األتينيني نظام

من ذلك دون ملا إال ينتخبون ال الزوجتاي وكان الفرسان،1 بني أو مديمنوس خمسمائة
للقانون. مخالًفا مرة انتخبهم قد الديموس كان إذا إال املناصب

كانوا الذين الثالثني القضاة تعيني األتينيون وأعاد سنني، أربع ذلك عىل مضت
أركونًا. لوسيكراتس كان حني الديموس قضاة يسمون

أعضاء عدد أن األتينيون رأى أركونًا، أنتيدوتوس كان حني هذا من لسنتني ثم
السياسية بالحقوق يستمتع ال أن من بريكليس عرضه ما فأقروا يوم كل يف يزداد املدينة

أتينيني. وأم ألب ُولد من إال

أرسطاطاليس؛ ذلك يذكر لم وإن عرصكليستينيس يف كان إنما للفرسان األركون منصب إباحة أن يظهر 1
من يحصلون كانوا الذين وهم األغنياء من األوىل الطبقة يف املنصب هذا حرص سولون أن تقدم فقد

مديمنوس. خمسمائة عىل سنة كل يف أرضهم

88



والعرشون السابع الفصل

بريكليس

القضاة أجر البحرية، والسيادة بيلوبونيسوس حرب

شاب وهو اتهم ألنه اشتهر؛ قد وكان الديموقراطي، الحزب رئاسة بريكليس توىل ثم
فأصبح االسرتاتيجوس، منصب من خرج أن بعد حسابه يؤدي هذا كان بينما «كيمون»،
ما بعض باجوس األريوس شيوخ سلب فقد الديموقراطية، إىل أقرب عرصه يف النظام
الشعب، جرأة فاشتدت البحرية السيادة إىل األتينيني وحول الحقوق من لهم بقي قد كان

فشيئًا. شيئًا الحكومة أعمال معظم لنفسه وأضاف
شبت أركونًا بوثودوروس كان حني سالمني وقعة من مضت سنة وأربعني لثمان
كان ما وتعود املدينة، يف يظل أن إىل أثنائها يف الشعب اضطر التي بيلوبونيسوس حرب
بتدبري وحده يستأثر أن تفكري وال تردد غري من فقرر غزوة، كل يف األجر من له يعطى

األعمال.
اتخذها ديمقراطية خصلة وتلك أجًرا، للقضاة أعطى من أول أيًضا بريكليس وكان
ال فكان الطغاة، ثروة تعدل ضخمة ثروة ذا كيمون كان فقد كيمون، لكرم معارضة
غري عدًدا يغذو كان بل وسخاء، كرم مع حسابه عىل الدولة تكلفه بما يقوم بأن يكتفي
ليضمن يوم كل يف داره إىل يذهب أن إال «لكيادي» كل عىل يكن فلم مواطنيه، من قليل
ملن فكان أرض، من يملك كان ما حول ما سياًجا يتخذ لم أنه هذا من وأكثر رزقه،
بريكليس ثروة تكن ولم ثمرات، من إليه احتاج ما منها ويأخذ األرض هذه يطأ أن شاء
دامونيديس نصائح فتبع الرجل، كهذا غنيٍّا يجاري أن من تُمكنه بحيث الضخامة من
أخريًا عليه وقىض يظهر فيما اإلصالح من به قام ما أكثر ألهمه الذي وهو — األويي



األتينيني نظام

ضخمة ثروة ذا ليس بريكليس كان إذا يقول: دامونيديس كان — باألوسرتاكيسموس
وقد القضاة، أجر بريكليس أقر وكذلك الشعب، عىل الشعب مال يُنفق أن حقه فمن
فيما كانوا وسفهاءهم الناس دهماء أن الحق ويف خطرة، كأنها القاعدة هذه عليه أنكروا
جاء هنا ومن واالعتدال، الرأي أويل من الصندوق إىل يتقدموا أن عىل حرًصا أشد بعد
اتهم فقد لبيلوس، اسرتاتيجوس كان أن بعد فيه قدوة أول أنيتوس كان الذي الفساد

يربءوه. أن عىل وحملهم القضاة فأفسد املدينة هذه أضاع بأنه
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بريكليس بعد أتينا

والحكم أتينا يف األحزاب رؤساء ذكر األتينية، الديموقراطية انحطاط
عليهم

فما الديموقراطي، للحزب رئيًسا بريكليس بقي ما أتينا يف صالًحا السيايس النظام ظل
يكن لم رجًال مرة ألول رئيًسا له الشعب اختار فقد الفساد، اشتد حتى مات أن إال هي
من الديموقراطي الحزب رؤساء يكون أن جرت قد العادة وكانت املعتدلني، ثقة موضع
حكم سقط فلما بيزيسرتاتوس، بعده جاء ثم سولون، كان للشعب رئيس فأول املعتدلني،
خصًما بإزائه اآلخر الحزب يضع ولم الكميون، آل من كليستينيس الشعب رأس الطغاة
األرستوقراطية ورئاسة لكسانتبوس الشعب رئاسة كانت ثم إيزاجوراس، سقط أن بعد
لألرستوقراطية وأرستيديس للديموقراطية تيميستكليس بعدهما جاء ثم مللتيادس،
الديموقراطي الحزب يف وخلفهما األغنياء، زعيم وكيمون الشعب زعيم أفيالتيس ثم

كيمون. حليف توكوتيدوس األرستوقراطي الحزب ويف ملتياديس
صقلية، يف مات الذي نكياس إىل األرستوقراطية رئاسة كانت بريكليس مات فلما
الشعب أضاع أنه ا حقٍّ يظهر الذي كليانيتوس بن كليون إىل الديموقراطية ورئاسة
الخطباء بوقار يحتفظ ولم خصومه، ويهني املنرب عىل يصيح أخذ من أول وهو بحدته،

كالمه. أثناء كيتونه يشمر أخذ بل كغريه،



األتينيني نظام

الحزب ويف هاجنون، بن ثريامينيس األرستوقراطي الحزب يف بعدهما جاء
توزيع وكان الديوبوليا،1 للشعب ضمن من أول وهو العواد، كليوفون الديموقراطي
أول يف وعد الذي البياني كاليكراتيس ألغاه ثم عًرصا جرى قد الشعب عىل الفلسني
الشعب أن وذلك باملوت؛ وكاليكراتيس كليوفون عىل قىض ثم فلًسا، فيه يزيد أن األمر
بعد الديموقراطية رئاسة عىل تتابع ثم إليه، ساقوه الذين بذلك أخذ الخطأ يف وقع إذا
إىل إال يسعون ال كانوا والذين جرأة، الناس أشد كانوا الذين الديماجوجوي2 كليوفون

الحارضة. املنفعة يف إال يفكروا أن غري من الجمهور كسب
وتوكوتيدوس «نكياس هم إنما القدماء بعد أتينا يف حزًما الرؤساء أشد أن وأرى
رئيسني يكونا لم أنهما عىل الناس يجمع فيكاد وتوكوتيدوس نكياس فأما وثريامينيس»،
أنهما وعىل سنة من لهما األولون ترك بما مستمسكني حازَمني كانا بل فحسب، رشيفني

املدينة. ثناء استحقا قد
ومع االضطراب، ملؤها عصور يف عاش ألنه فيه؛ الناس فيختلف ثريامينيس، وأما
بذلك يَِصُمه كما النظم كل يهدم لم ثريامينيس أن الدقيق االمتحان بعد فيظهر ذلك
أنه بذلك مظهًرا القانون، يخالف ما يأتي يكن لم حني كلها أيدها بل ظلًما، خصومه
مخالفة اقرتفت فإذا جميًعا، يخدمها أن مخلص وطني كل عىل يجب كما يستطيع

والعداء. املعصية بل والرىض، الطاعة منه تلقى تكن فلم القانون

الفلس لفظ استعملنا وقد جلسة. كل عن فلسني الشعب جماعة جلسة يحرض عضو كل إعطاء هي 1

الدرهم. سدس وهو األوبولوس، لرتجمة
وتفكري. حزم كل من الربيئة بخطبهم يضللونه كانوا الذين الشعب قواد هم 2
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والعرشون التاسع الفصل

عرصاألربعامئة

آالف. الخمسة – العامة السالمة جماعة – الديموقراطية سقوط

∗∗∗

الفشل كان فلما سجاًال، الحرب كانت ما الديموقراطي بالنظام األتينيون احتفظ
هدم إىل األتينيون اضطر األعظم امللك بمحالفتهم سبارتا أهل كفة ورجحت صقلية يف
وخطب أبيزولوس بن بوثودوروس ذلك عرض األربعمائة، حكومة وإقامة الديموقراطية
هو النظام تغيري عىل الشعب حمل الذي ولكن ميلودوس، القرار صدور قبل الناس
قرار هو وهذا األقلية، حكومة فيها أقيمت إن أتينا إىل سينحاز األعظم امللك أن اعتقاده

بوثودوروس:

يختارهم العمل، يف اآلن هم الذين العرشة غري مندوبًا عرشين الشعب ينتخب
ليتفُقنَّ يُْقِسموا بأن ويأخذهم األربعني، سن تجاوزوا الذين املدينة أعضاء بني
وأدنى أقوم يرونه الذي السيايس النظام وليكتبُنَّ املدينة سالمة إىل السعي عىل
حتى مكتوبة اقرتاحاته يقدم أن املدينة أعضاء من عضو ولكل املنفعة، إىل

ممكن. نظام أصلح يضعوا أن املندوبون يستطيع

ولكن بوثودوروس، عرض كما األمر سيكون أن الشعب وأقره كليتوفون وأضاف
نظام وضع حني القوانني من ألجدادنا كليستينيس رشع عما يبحثوا أن املندوبني عىل
هذه ألهمتهم نظام من يضعون فيما تناقشوا إذا حتى يدرسوها وأن الديموقراطية،
نظام أن يفكر كان ألنه وذلك يشء؛ كل يف خري هو ما يقرروا أن عىل وأعانتهم القوانني

سولون. نظام إىل أقرب كان وإنما خالًصا، ديموقراطيٍّا يكن لم كليستينيس



األتينيني نظام

أريدت اقرتاح كل يعرضوا أن الربوتانيون أعضاء عىل أن األمر أول املندوبون فقرر
بالخيانة أو القانون بمخالفة اتهام كل ألغوا ثم فيه، الرأي يأخذوا وأن الشعب، سالمة به
املناقشة، يف يشرتكوا أن املخلصني األتينيني كل ليستطيع القضاة أمام دعوة وكل العظمى
بني يَْمثُل أن عىل حمله أو القضاة أمام دعاه أو بالغرامة خطيب عىل قىض الناس فأي
يدفعه الذي االسرتاتيجوس إىل فمسوق عليه فمقبوض موجًزا اتهاًما متهم فهو أيديهم

ليقتلوه. عرش األحد إىل
أن حظروا النظام: من يأتي ما أقروا الحيطة من األنواع هذه كل اتخذوا فلما
عىل أجًرا الدولة عمال يتقاىض أن وحظروا الحرب، غري يف الدولة دخل من يشء يُنَفق
يتتابعون الذين وإال األركون، منصب يشغلون الذين التسعة إال الحرب دامت ما أعمالهم
فأما يوم، كل عن فلوس ثالثة منهم واحد كل يتقاىض وهؤالء الربوتانيون، رئاسة عىل
بماله، أو بشخصه الدولة يخدم أن عىل األتينيني أقدر بها فيستمتع السياسية الحقوق

األقل. عىل الحرب دامت ما آالف خمسة عن عددهم ينقص أن يجوز وال
شاءوا، من مع املعاهدات يعقدوا أن الحقوق من كثري بني آالف الخمسة لهؤالء
أن بعد آالف الخمسة «ثبت» ليعدوا األربعني جاوزوا قد رجال عرشة قبيلة كل تنتخب

كاملة. ضحية لحم عىل اليمني يقسموا
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الثالثون الفصل

(١) األربعامئة

الشورى. مجلس عمل – نظامهم – املندوبون املائة

∗∗∗

مائة بينهم من آالف الخمسة انتخب الشعب أقره فلما املندوبون، أقره ما هذا
املندوبون: هؤالء عرض ما وهذا أساسيٍّا، نظاًما ليضعوا مندوب

وليس الثالثني سن تجاوزوا قد املدينة يف أعضاء من الشورى مجلس «يتألف
منصب يشغلون الذين والتسعة االسرتاتيجوي أعضائه من ويكون ما، أجر لهم
املوكلون والقواد والفوالركوي3 والهيباركوي والتاكسياركوي2 والهريومنيمون1 األركون
وعددهم اآللهة من وغريها أتينا خزانة املقدسة الخزانة وحفاظ القالع، بحفظ

والعقائد. العبادة بمراقبة العناية يكلف كان الكهنة أكرب 1
كل عن واحدة عًرشا؛ الكتائب هذه وكانت القبيلة، تمثل الجيش من كتيبة وهي التكسيس، رؤساء 2

قبيلة.
وكان هنا، املراد هو الثاني املعنى وهذا أخرى، مرة الخيل كتائب ورؤساء مرة القبائل رؤساء هم 3

قبيلة. كل عن واحد الخيل، كتائب بعدد عرشة الفوالركوي هؤالء



األتينيني نظام

املضحون والعرشة عرشون، وعددهم الدولة خزائن وحفظة والهللينوتامياي4 عرشة
عرشة. وعددهم واألبيميلتاي5

األوىل، للدرجة االنتخاب عينهم قد يكونون أعضاء بني ينتخبون العمال هؤالء كل
يجب األول االنتخاب وهذا بالعمل، القائم الشورى مجلس أعضاء بني ينتخبون وهؤالء

شغلها. يُراد التي املناصب عدد من أكثر األعضاء من عدًدا يعني أن
مجلس غري من ويؤخذون االقرتاع بواسطة فيُنتخبون العمال من غريهم فأما

الشورى.
من الدولة أموال بتدبري شغل من الشورى مجلس جلسات يف يُقبل وال

الهللينوتامياي.
بلغوا الذين األعضاء من تتألف لجان أربع إىل الشورى مجلس ينقسم املستقبل ويف
األعضاء ولكن بالعمل، تقوم التي اللجنة بينها من باالقرتاع ويختار آنًفا، املذكورة السن
أعضاء يوزعون التوزيع، هذا املائة ويكلف اللجان هذه عىل يوزعوا أن يجب اآلخرين

خزانة إىل منه ستني من جزءًا فيدفعون املال، من إليها أتينا حلفاء يدفع ما عىل يقومون كانوا عرشة هم 4

أو العمارات من أتينا يف يقام وما العامة الحلفاء منافع ويف األسطول عىل سائره وينفقون أتينا، اإللهة
األعياد.

منهم املدينة يف ا جدٍّ كثريين عمال عىل تطلق كانت فقد الكلمة، بهذه أرسطاطاليس يريد ماذا نعرف ال 5

إىل املياه جلب وكمراقبة الرياضية املالعب وكمراقبة والثغور التجارة كمراقبة املدنية باألعمال يقوم من
من أتينا تخصص كانت ما كتدبري دينية بأعمال يقوم كان من ومنهم املدينة، أنحاء يف وتوزيعها أتينا
وهو األبيميليتيس فإن الجملة وعىل وتعليمهم، الشباب تربية عىل يرشف كان من ومنهم دلف، ملعبد املال
بأنه اليوناني النظام علماء فرسه وقد أبيمياليا، اليونان يسميه بعمل يقوم كان من هو األبيميليتاي واحد
بينها يفرقوا أن بذلك وأرادوا حني، إىل حني من يعرض وإنما السيايس، النظام حياة عليه تتوقف ال عمل
أو سياسيٍّا سلطانًا صاحبه يمنح كان الذي العمل وهو جهة، من أركيه اليونان يسميه كان ما وبني
بذات ليست التي األعمال وهي أويريسيا، يسمونه كانوا ما وبني االسرتاتيجوس أو األركون كعمل قضائيٍّا
ليست واألركيه األبيميليا بني التفرقة أن عىل األحيان، أكثر يف الدولة أرقاء بها يقوم كان والتي خطر
فليس األحيان، من كثري يف السلطان من أنواًعا أصحابها تخول كانت األبيميليا فإن واضحة؛ وال صحيحة
ما السلطان من يملكون كانوا الشباب تعليم أو الثغور مراقبة أو التجارة عىل املرشفني أن يف شك من
الكلمة لهذه عام تحديد محاولة عن املحدثون الباحثون عدل وقد التبعة، من به يؤخذون كانوا ما يعدل

املوضع. هذا يف غامًضا أرسطاطاليس نص وبقي فهمها، عىل تعني التي اآلثار تظهر حتى
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أن أيًضا وعليهم املساواة، من يمكن ما مع اللجان هذه عىل بينهم من وهم املدينة
اللجان. هذه بمقتضاه تتابع الذي النظام يف االقرتاع يستشريوا

أصلح يشء كل يف يتخذ أن فيها بالعمل يقوم التي السنة إبان الشورى مجلس وعىل
يُنَفق ال سامًلا الدولة دخل يبقى بأن يُعنى أن خاصة وعليه القرارات، من يمكنه ما
عدًدا تستشري أن اللجان من لجنة احتاجت فإذا الرضورة، به تقيض فيما إال يشء منه
اآلخر العضو هذا يكون ال أن عىل آخر عضًوا يدعو أن منها عضو فلكل الناس من كثريًا
يجتمع أن إىل الحاجة تدعو أن إال أيام خمسة كل يف مرة املجلس يجتمع سنٍّا، منه أقل
األركون، مناصب يشغلون الذين التسعة االقرتاع بواسطة املجلس يَنتخب ذلك، من أكثر
الذي التصويت نتيجة بإعالن يوكلون خمسة االقرتاع بواسطة أعضائه بني من ويَنتخب
عضًوا الخمسة هؤالء بني يوم كل االقرتاع بواسطة وينتخب اليد، رفع بواسطة يجري
يف أيًضا االقرتاع الخمسة هؤالء ويستشري املسائل، من يعرض فيما األصوات بأخذ يوكل

شيئًا. املجلس إىل يوجه أن أراد من يتبعه أن يجب الذي النظام
يأتي فيما ثم الدينية، املسائل يف يشء كل قبل املجلس ينظر العمل: برنامج وهذا

املسائل. من ذلك غري يف ينظر ثم السفراء، يستقبل ثم الرسل، به
كلما الجلسة برنامج يف يكتبوها أن وحدهم فلالسرتاتيجوي الحربية األعمال فأما
إىل يحرض لم عضو وكل االقرتاع، استشارة إىل يضطروا أن دون الحاجة ذلك إىل دعت
يكون أن إال فيه تخلَّف يوم كل عن درهًما يدفع أن فعليه الجلسة يوم املجلس قرص

بالغيبة.» له أذن قد املجلس
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والثالثون الحادي الفصل

(٢) األربعامئة
مؤقت نظام

حاًال: ينفذ أن يجب كان الذي النظام وإليك للمستقبل، املائة وضعه الذي النظام هو هذا
تنتخب القواعد. من آباؤنا قرر حسبما عضو أربعمائة من الشورى مجلس يتألف
سنة ثالثني عن سنهم تنقص ال من أوىل مرة يختارهم أن بعد عضًوا أربعني قبيلة كل

القبيلة. أعضاء من
صورة ويضعون الدولة، مناصب يشغلوا أن يجب من ينتخبون األربعمائة وهؤالء
يف ويقضون الحساب وبأداء القوانني بحماية يُعنون العمال، هؤالء يقسمها التي اليمني
األربعمائة هؤالء فعىل السياسية بالقوانني يتعلق فيما فأما نافًعا، يرونه بما يشء كل
املرة ولهذه غريها، رشع أو تغيريها لهم يكون أن دون منها سيقرر ما ينفذوا أن
أن وبعد املجلس، ينتخب أن بعد ولكن جميًعا، آالف الخمسة بني االسرتاتيجوي ينتخب
وهؤالء يعينهم، الذي والكاتب العرشة االسرتاتيجوي ينتخب الذي فهو الجيش يستعرض
يشرتكوا أن ولهم الحارضة، السنة إبان كاملة حقوقهم لهم تكون املنتخبون العرشة
انتخاب يكون نفسها الطريقة وبهذه الزًما، ذلك رأوا إذا الشورى مجلس مناقشات يف
ملجلس الضباط هؤالء انتخاب فيحفظ املستقبل يف أما العرشة، والفوالركوي الهيباركوي

آنًفا. ذلك تقرر كما الشورى
باألعمال قائمون هم من ذلك يف سواء مرة، من أكثر ما منصبًا يشغل أن ألحد وليس
االسرتاتيجوس. منصب وإال الشورى مجلس عضوية إال بعد بها يقوموا لم ومن اآلن

يكون أن التقسيم هذا يف يالحظوا أن فعليهم األربعمائة، بتقسيم املائة ُعني فإذا
زمالئه. جانب إىل عضو كل





والثالثون الثاني الفصل

(٣) األربعامئة

سبارتا. مع املفاوضة – األربعمائة حكومة

∗∗∗

برئاسة الشعب أقره آالف، الخمسة عن املندوبون املائة كتبه الذي النظام هو هذا
يتم أن قبل كالياس سنة عن انتخب الذي القديم الشورى مجلس وانحل أرستوماكوس،
هذا من والعرشين الثاني اليوم ويف تارجيليون، شهر من عرش الرابع اليوم يف عمله
فيه يأخذ أن ينبغي ال القديم النظام بمقتىض وكان عمله، يف الجديد املجلس أخذ الشهر

سكريوفوريون. شهر من عرش الرابع اليوم قبل
الطغاة طرد عىل مضت سنة ملائة أركونًا كالياس كان حني األقلية نظام تقرر وكذلك
والتفوق. بالذكاء اشتهرا قد املولد رشيفي رجلني وكانا وثريامينيس، أنتيفون وبتأثري

األربعمائة أن والواقع صورة، إال آالف الخمسة ينتخب لم النظام هذا تقرر فلما
االسرتاتيجوس منصب يشغلون الذين العرشة ومعهم الشورى مجلس قرص يف أقاموا
إىل السفراء فأرسلوا مطلق، سلطان من أيديهم يف كان بما املدينة يحكمون وأخذوا
أبت سبارتا ولكن يده، يف بما الطرفني كال يحتفظ وأن الحرب، إنهاء يعرضون سبارتا

املفاوضة. فانقطعت البحر سيادة عن األتينيون ينزل أن قبل لهم تسمع أن





والثالثون الثالث الفصل

العرصالتاسع

الخمسة – املعتدلة الديموقراطية – األقلية حكومة إسقاط – الديموقراطية إعادة
آالف.

∗∗∗

منيسيلوكوس شغل أثنائها ويف أشهر، أربعة من يقرب ما األربعمائة حكومة بقيت
هذا وشغله تيوبومبوس سنة من شهرين األركون منصب الشورى مجلس أعضاء أحد
ثارت أن وبعد البحرية، أرتريا موقعة يف األتينيون انهزم أن بعد ولكن أشهر، عرشة
كانوا ألنهم سبقه؛ ملا أملوا مما أشد لهذا األتينيون ألم أوريوس، إال كلها أوبايا جزيرة
وجعلوا األربعمائة األتينيون أسقط كله هذا بعد أتيكا، من ال أوبايا من أرزاقهم يجلبون
يشرتوا أن يستطيعون الذين هم آالف الخمسة هؤالء وكان آالف، الخمسة إىل السلطان
جميًعا. الحكومة عمال يتقاضاه كان الذي األجر إلغاء قرروا نفسه الوقت ويف أسلحتهم،
راضينَْي غري كانا اللذان وثريامينيس أرستوكراتس هذا يف عمًال الناس أشد وكان
الخاص سلطانهم عن إال يشء كل يف يصدرون ال كانوا هؤالء فإن األربعمائة، أعمال عن
الخمسة عرص يف أتينا نظام باملدح خليق ما، يشء يف آالف الخمسة يستشريوا أن دون
يشرتوا أن القادرين عىل مقصورة السياسية الحقوق وكانت حرب يف كانت فقد آالف،

أسلحتهم.





والثالثون الرابع الفصل

العرصالعارش

الخطباء عبث إىل عود – والعرشة الثالثني الطغاة عرص
الثالثون. – أتينا يف األحزاب –

∗∗∗

أن وذلك السلطان؛ من يدهم يف كان ما آالف الخمسة سلب أن الشعب يلبث لم
يف انترصوا الذين العرشة القواد عىل واحد بتصويت فقىض مشريوه خدعه قد الشعب
اإلنجييل كالياس كان حني األربعمائة حكومة عىل مضت سنني لست أرجنيوس1 معركة
عىل نجا من منه وكان املوقعة، يف يشرتك لم من القواد هؤالء بني من كان وقد أركونًا،

األعداء. سفن بقايا
أن عىل الصلح وعرضت ديسيليا2 تخيل أن الهزيمة هذه بعد سبارتا أرادت فلما
هذا عقد عىل شديًدا حرًصا املدينة أعضاء بعض حرص يده يف بما فريق كل يحتفظ
عرضة نفسها الكثرة هذه تركت ليشء، تسمع أن ترد لم املطلقة الكثرة ولكن الصلح،

الصلح. رفض يف الحقيقي املؤثر كان الذي كليوفون لخداع

وأربعمائة، ست سنة سبارتا أسطول عىل األتيني األسطول فيها انترص إيجيا، بحر يف صغار ثالث جزر 1

وفقدت باملوت، الشعب عليهم فقىض مات، ملن الدينية بالواجبات والقيام الغرقى انتشال القواد وأهمل
بقليل. ذلك بعد أتينا أسقطت التي األسباب أهم من األحمق الحكم هذا وكان قوادها، أحسن بذلك أتينا
زمنًا بيلوبونيسوس حرب يف سبارتا جيش احتله أتينا، من الغربي الشمال يف أتيكا أحياء من حي 2

اإلجهاد. أشد األتينيني فأجهد طويًال



األتينيني نظام

سبارتا ترتك أو الصلح يقبل لن أنه وأعلن مدرًعا سكران الشعب جماعة يف ظهر
أنه عىل الفرصة هذه من يستفيد أن يعرف فلم الشعب أساء املدن، من يدها يف ما كل

خطأه. أدرك أن يلبث لم
يف منكرة هزيمة األتينيون انهزم أركونًا الكسياس كان حني التالية السنة كانت فلما
حكومة فيها فأقر أتينا، سيد الهزيمة هذه بعد لوساندروس وأصبح بوتاموس،3 إيجوس
آباؤهم ترك بما األتينيون يحتفظ أن عىل انعقد قد الصلح كان الطريقة، بهذه الثالثني

السياسية. النظم من
ألفوا الذين وكان الشعب، حكومة ينجوا أن يحاولون الديموقراطية أنصار وكان
عىل وطنهم إىل الصلح ردهم الذين املنفيني مع اتفقوا قد األرستوقراطية من جماعة
كانوا والذين الحزبني، أحد يف ينتظموا لم الذين اآلخرون وكان األقلية، حكم يعيدوا أن
آبائهم نظام عىل كله الحرص يحرصون غريهم من كفاية أقل ليسوا أنهم يعتقدون
وآخرون وفورميسوس» وكليستوفون وأنيتوس «أركيتوس هؤالء بني من وكان السيايس،
الشعب وأكره األقلية أنصار أعان لوساندروس ولكن ثريامينيس، زعيمهم وكان كثريون،

األفيدني. دراكوتييديس القرار واضع وكان النظام، هذا يقر أن عىل

قائد لوساندروس فيها انترص االسم، بهذا املعروفة البحرية املوقعة مصبه عند كانت تراقيا يف نهري 3

خصومها حكم عىل أتينا بنزول وقىض بيلوبونيسوس، حرب أنهى انتصاًرا األتينيني عىل سبارتا أسطول
وأربعمائة. خمس سنة

106



والثالثون الخامس الفصل

(١) الثالثون

قسوتهم ثم األمر أول يف اعتدالهم

يستأثرون يكادوا لم أركونًا، بوثودوروس كان حني الثالثني حكومة أقيمت كيف إليك
مجلس وألفوا السيايس، النظام بشأن الشعب قرر عما أعرضوا حتى املدينة يف بالسلطان
لالنتخاب أهًال يكن ولم الحكومة، عمال من غريهم وانتخبوا عضو خمسمائة من الشورى
بريا، يف األركون منصب يشغلون عرشة انتخبوا ثم قبل، من ُعينوا الذين آالف الخمسة إال
استطاعوا القوة وبهذه السياط، اتخذوا الذين الحرس من وثالثمائة سجانًا عرش وأحد

املدينة. يخضعوا أن
أنهم وليظهروا املدينة، أعضاء بني العدل إىل ميًال األمر أول يف أظهروا فقد ذلك ومع
أفيالتيس قوانني من باجوس األريوس خلصوا السياسة يف آبائهم بسنة يحتفظون إنما
وسلبوا تفسريه، عىل الناس يتفق يكن لم ما سولون قوانني من وألغوا وأركسرتاتوس
يريدون كانوا إنما أنهم يخيل كان الجملة وعىل مرد، له ليس الذي القضاء حق القضاة

وغموض. ظلمة كل من وتربئته النظام تقويم
غري من يشاء ملن له بما يويص أن أتيني لكل يبيح كان الذي القانون نُفذ وكذلك
اإليصاء هذا حظر وهي املصاعب، من كثري مصدر كانت التي القيود كل وألغيت تقييد،
أو السم لتأثري خاضًعا ف ترصَّ من أو الشيخوخة أضعفته من أو عقله يملك لم من عىل



األتينيني نظام

إىل سبيل هناك يكون ال حتى القيود هذه ألغيت املرأة، ترصفه يف أثرت من أو املرض
األخرى. القوانني إصالح يف نفسها السنة هذه واتخذوا السوكوفانتس،1 مساعي

املفسدين الخطباء أولئك وعىل السوكوفانتس عىل قضوا وقد األمر، أول سريتهم هذه
املدينة وكانت السبيل، قصد عن به فيجورون الشعب يتملقون كانوا الذين الدساسني
إال السرية هذه يسريون يكونوا لم الثالثني أن يعتقدون الناس وكان كله، بهذا تستبرش
ثابتًا أصبح قد سلطانهم بأن يشعرون يكادوا لم ولكنهم التدبري، وحسن الخري يف رغبة
أعضاء من وقتلوا حرمة ملواطن يرعوا فلم نيتهم، سوء أظهروا حتى املدينة يف مؤيًدا
وليستأثروا جهة، من رشهم ليتقوا شهرة أو مولد أو ثروة تظهره كانت من كل املدينة
خمسمائة عن يقلون ال فكانوا قصري آن يف قتلوا أُحيصمن وقد أخرى، جهة من بثروتهم

وألف.

وكان الخارج، إىل التني أصدر قد الناس بعض أن الحكومة يبلغون الذين عىل تُطلق الكلمة هذه كانت 1

القضاة. أمام ا رسٍّ غريه يتهم واٍش كل عىل املجاز من بيشء تُطلق أصبحت ثم محظوًرا، التني إصدار
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والثالثون السادس الفصل

(٢) الثالثون

الثالثني بإزاء حاول فيما ثريامينيس فشل

سوء عىل السخط شديد وكان — ثريامينيس فحاول فشيئًا، شيئًا تضعف املدينة أخذت
وعنف، قسوة من فيه كانوا ما يدعوا أن عىل الناس هؤالء يحمل أن — الثالثني فعل
أن رأوا ولكنهم أوًال، الثالثون فرفض مناصبها، يف العمل من املدينة أخيار يمكنوا وأن
أن فأشفقوا به، الظن حسن الشعب وأن الناس، بني انترشت قد ثريامينيس نصيحة
يكتبون فأخذوا املطلق، سلطانهم يلغي وأن للديموقراطيني زعيًما ثريامينيس يصبح

السياسية. الحقوق ليمنحوهم املدينة أعضاء من آالف ثالثة بأسماء «ثبتًا»
كانوا إذا الثالثني أن وذلك وعابه؛ ذمه بل العمل هذا عن ثريامينيس يرض فلم
آالف ثالثة إال إليه يدعون ال بالهم فما السلطان من شيئًا املعتدلني يعطوا أن يريدون
متناقضني شيئني يتخذون هم ثم العدد، هذا يتجاوزون ال املدينة يف الخري أهل كأن
للخطر؛ الحكومة هذه ويعرضون والشدة العنف مالكها حكومة يقيمون ا؛ تامٍّ تناقًضا
ولكنهم الرأي، بهذا الثالثون يحفل لم لها، الخاضعني رش تتقي أن من أضعف ألنها
يريدون كانوا الذين بأسماء واحتفظوا فيه، بدءوا قد كانوا الذي «الثبت» إقامة يف ماطلوا
كان ما محوا «الثبت» هذا إعالن عىل عزموا كلما وأخذوا السياسية، الحقوق يمنحوهم أن

جديدة. أسماء مكانها وأثبتوا األسماء من فيه



األتينيني نظام

سبارتا أهل سمع املعونة، ويطلبون ثريامينيس يتهمون سبارتا إىل السفراء وأرسلوا
احتلوا حتى يصلون كادوا فما الجند، من سبعمائة رأس عىل األرموستيس1 وأرسلوا لهم

األكروبوليس.

لسبارتا. الخاضعة املدن من ملدينة املحتلة السبارتية الجنود قائد عىل يُطَلق كان سبارتي لفظ 1
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والثالثون السابع الفصل

(٣) الثالثون

ثريامينيس. موت – لفوال ترازيبيلوس أخذ

∗∗∗

الثالثون فشل وقد املهاجرون، يعينه فوال1 ترازبيلوس احتل حني بدأ قد الشتاء كان
ثريامينيس. وإهالك السالح من املدينة تجريد فأزمعوا قهرهم أرادوا حني

إقرارهما، عىل أرادوه قانونني الشورى مجلس عىل عرضوا ذلك: دبروا كيف وإليك
الثالثة «ثبت» يف أسماؤهم تُكتب لم الذين بني شاءوا من قتل من الثالثني يُمكِّن األول
تدمري يف اشرتك قد من كل الجديد النظام يف السياسية الحقوق يحرم والثاني آالف،
األقلية، حكومة أسس من أول هم الذين لألربعمائة ما بمعارضة قام أو أتيونيا2 أسوار
املدينة يف له وليس أصبح القانون أقر فلما جميًعا، اإلثمني اقرتف قد ثريامينيس وكان

شاءوا. متى قتله عىل قادرين كانوا الذين الثالثني لسخط معرًضا وأصبح حق،
القسوة إىل واستسلموا آالف الثالثة حاشا األتينيني أسلحة نزعوا ثريامينيس قتل فلما

دبروا. ما جميع يف ذلك بعد

كاسرتو. بيجال اليوم يسمى أتيكا أحياء من حي 1

من طائفة فيها تنزل أن تريد وكانت قلعة فيه أقامت قد األربعمائة حكومة كانت الشمايل بريا طرف 2

الديموقراطيون. فهدمها سبارتا جيش





والثالثون الثامن الفصل

(٤) الثالثون

سبارتا. مع املفاوضة – العرشة – الثالثني حكومة إسقاط

∗∗∗

وهزموا مونيكيا، عىل فوال احتلوا قد كانوا الذين األتينيون استوىل ذلك أثناء ويف
وعادوا الخطر من املدينة أتينِيُّو نجا فلما الثالثون، به استعان قد كان الذي النجدة جيش
جماعة وانتخبوا الثالثني، حكومة وأسقطوا اآلجورا1 يف فاجتمعوا أصبحوا مدينتهم إىل
لم العرشة ولكن الحرب، إلنهاء املطلق السلطان لهم املدينة أعضاء من عرشة من تتألف
سبارتا إىل السفراء أرسلوا بل له، انتخبوا قد كانوا عما أعرضوا حتى ينتخبون يكادوا
تدبري عىل يقومون من أسخطت قد سريتهم كانت وإذ املال، ويقرتضون النجدة يطلبون
املدينة يملئوا أن وألجل يسقطوا، أن العرشة أشفق فقد املدينة، أعضاء من العامة األمور
فقتلوه، املدينة أعالم من وكان ديمارتيوس عىل قبضوا — كان قد يشء وذلك — رعبًا
وبعض سبارتا جيش من معهم كان ومن كاليبيوس يعينهم ثابتًا حينئٍذ أمرهم واستقر

فوال. أهل عودة يف معارضة الناس أشد الطبقة هذه أعضاء وكان الفرسان، طبقة
إليهم انضمت قد الديموقراطي الحزب عامة ورأوا ومونيكيا بريا ملكوا هؤالء ولكن
آخرون عرشة وانتخب انتخبوا قد كانوا الذين العرشة أسقط وإذن الحرب، يف فانترصوا
بذلوا ما وبفضل العرشة هؤالء حكم أثناء ويف الناس، أصلح أنهم فيهم يُظن كان ممن
أشهر وكان الديموقراطي، النظام وأعيد تتفق أن األحزاب استطاعت وجهد عناية من

الشعب. جماعة فيها تجتمع كانت السوق هي 1



األتينيني نظام

وصول قبل بريا أهل فاوضا اللذان وهما األركردونتي، وفايلوس البياني رينون زعمائهم
املهاجرين. رجعة تعجيل عىل وصوله بعد معه واتفقا بوسانياس

ما دعاهم) ألنه سبارتا؛ من (أقبلوا املصلحني من عرشة يعينه سبارتا ملك أتم وقد
وأصحابه رينون نال وقد الكلمة، واجتماع الصلح سبيل يف املفاوضة من بدئ قد كان
تحت عملهم بدءوا أنهم وذلك خدمة؛ من للدولة أدوا ما عىل مكافأة بعد فيما العام الثناء
أحد يستطيع أن دون الديموقراطية سلطان تحت حسابهم وأدوا األرستوقراطية سلطان
من إليها عاد قد كان ومن أتينا يف أقام قد كان من ذلك يف سواء بيشء، يأخذهم أن

االسرتاتيجوس. ملنصب رينون انتخاب إىل أتينا أهل أرسع ولهذا املهاجرين؛
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والثالثون التاسع الفصل

العرصاحلاديعرش

الديموقراطيني. وبني الثالثني أنصار بني الوفاق – الديموقراطي النظام إعادة

∗∗∗

قد املدينة أعضاء من كان من رشوطه: وإليك أركونًا، إكليديس كان حني الوفاق تم
السياسية حقوقهم بكل محتفظني إليزيس1 يسكن أن يرتكها أن أراد إن فله أتينا يف أقام

ثروتهم. يستثمروا أن عىل قادرين لهم كان ما لكل ا تامٍّ ملًكا مالكني
املوروثة بالسنة واحتفاًظا جميًعا، املدينة ألعضاء مشرتًكا حظٍّا إليزيس معبد يبقى

إدارته. عىل واإليمولبيون2 الكريكيون يقوم
عرص يف إال إليزيس يأتوا أن أتينا أهل وال أتينا، يأتوا أن إليزيس ألهل وليس

باألرسار. االحتفال
الحلفاء. خزانة إىل ثروتهم عن رضيبة أتينا كأهل إليزيس أهل يدفع

املالك، مع ثمنها عىل يتفق داًرا فيها يشرتي أن فله إليزيس ليسكن املدينة ترك من
يطلب أن للمالك وليس الخربة، أهل من ثالثة ذلك يف حكَّما يتفقا أن يستطيعا لم فإن
إال الجديد مالكه من بيتًا يستأجر أن إليزيس أهل من ألحد ليس هؤالء، يعينه مما أكثر

الخرباء. قبله إذا

مستقر وكانت الخصب إلهة ديميتري أعياد فيها تقام كانت لفسينا، اليوم تسمى أتيكا يف صغرية مدينة 1

األرستوقراطية.
ديميتري. معبد عىل القيام توارثتا أرستوقراطيتان أرستان 2



األتينيني نظام

الذي اليوم منذ أيام عرشة أثناء يف اسمه يقيد أن املدينة يرتك أن يريد من عىل يجب
الذين من كان إن اليمني هذه منذ يوًما عرشين أثناء يف يسافر وأن اليمني، فيه أقسم
عاد الذي اليوم منذ األجل نفس فله املدينة إىل عادوا الذين من كان فإن املدينة، يف أقاموا

فيه.
من نفسه قيد إذا إال املدينة يف منصبًا يشغل أن إليزيس يف يقيم الذي لألتيني ليس

املدينة. سكان من أنه مثبتًا جديد
بيده. جرح أو قتل من عىل آبائنا قوانني يف كانت كما القتل دعوى تقام

إال العداء من األتينيني بني كان ما جميع ينىس أن فيجب املايض، إىل بالقياس فأما
يكونوا لن الناس هؤالء أن عىل بريا، وعمال عرش5 واألحد والعرشة4 الثالثني3 إىل بالقياس

حسابهم. أدوا إذا االستثناء لهذا موضًعا
أتينا، أهل أمام حسابهم أتينا عمال ويؤدي بريا، أهل أمام حسابهم بريا عمال يؤدي
الصورة هذه عىل أمرهم أصلحوا فإذا غرامة، من به يؤخذون ما مقدار القضاة ويعني

إليزيس. يف يقيموا أن شاءوا إن فلهم
ما يؤدي أن حزب كل فعىل الحرب، سبيل يف الحزبني كال اقرتضه الذي املال فأما

اقرتض.

ذكرهم. سبق الذين الطغاة هم 3

بسبارتا. واستعانوا فأفسدوه األمر إلصالح انتُخبوا أنهم سبق الذين هم 4

إثم. من اقرتفوا ما عىل الطغاة أعانوا الذين السجون حفظة هم 5
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األربعون الفصل

التأمني– بعد أتينا – الديموقراطية إعادة
األتينيني حكمة أركينوس–

يعزم وأخذ الثالثني، جانب إىل قاتل بمن الخوف استأثر حتى االتفاق هذا يتم يكد لم
فلما دائًما، ذلك يقع كما هجرتهم يؤجلون أخذوا ولكنهم املدينة، يرتك أن عىل منهم كثري
أيام آخر ألغى الهجرة وبني بينهم يحول أن يريد وكان عددهم، كثرة أركينوس رأى
حتى كارهني يبقوا أن إىل منهم كثري فاضطر األسماء، لتقييد ُرضب قد كان الذي األجل

والشجاعة. األمن يسرتدوا أن فيه استطاعوا الذي اليوم جاء
ذلك، يف ماهر العامة األعمال تدبري عىل قادر رجل سرية اليوم ذلك يف أركينوس سار
ترازيبيلوس كان الذي القرار يف القانون بمخالفة طعن حني أيًضا السرية هذه سار كما
أقبل من جميع السياسية الحقوق يمنح كان والذي إصداره، عىل الشعب يحمل أن يريد
هذه سار وكما شك، غري من أرقاء كانوا الناس هؤالء من كثريًا أن مع بريا، من معه
وعداءه بغضه يظهر إليها عادوا الذين املدينة أعضاء بعض أخذ حني أخرى مرة السرية
يقتل أن أركينوس طلب حيث الشورى، مجلس أمام وقاده عليه فقبض فيها، أقام ملن
باليمني، واالحتفاظ الديموقراطية تخليص وجوب يظهر أن بذلك يريد مقاضاة، غري من
األمر كان وكذلك املثل، بإعطاء لهم إرهاب وقتله لآلخرين تشجيع الرجل هذا تربئة فإن
أن هذا من وأكثر الفتنة، إيقاظ وبني الناس من غريه بني حال الرجل هذا موت فإن
بل موعظة، من عليهم ألقت ما يضيعوا لم املصائب هذه من خرجوا أن بعد األتينيني
اتهام كل بإلغاء يكتفوا فلم والدولة، األشخاص ذلك يف سواء منها، االستفادة أحسنوا
الثالثون اقرتض قد كان ما سبارتا إىل يردوا أن عىل وتعاونوا اشرتكوا بل باملايض، يتعلق
أتينا فريق الفريقني كال يؤدي بأن قىض االتفاق كان وإن الحرب، عىل لينفقوه املال من
طريق أوضح هي هذه أن يعتقدون كانوا ألنهم ذلك فعلوا وإنما اقرتض؛ ما بريا وفريق



األتينيني نظام

الديموقراطي الحزب فيها انترص التي املدن من أتينا غري يف رأينا وقد الوفاق، تحقيق إىل
األرستوقراطية. أرض أعضائه بني قسم بل له، بما خصومه يعن لم الحزب هذا أن

وتم املدينة، من هؤالء خروج من مضتا لسنتني إليزيس أهل األتينيون صالح ثم
أركونًا. إكسينانيتيوس كان حني الصلح هذا
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واألربعون الحادي الفصل

ملخص

الحالية الديموقراطية السيايس للنظام تغيري من كان ما تعديد

هذا أقر إنما أنه وذلك الحوادث، هذه وقعت حني الديموقراطي الحزب بيد السلطان كان
لنفسه إال بعودته مدين غري كان وإذا أركونًا، بوثودوروس كان حني الحارض النظام

بالسلطة. يستأثر أن العدل من ظهر فقد
أحصيناها إذا أتينا نظام نالت التي التغيريات من عرش الحادي التغيري هذا وكان

جميًعا.
هذا ومن أتيكا، يف وأصحابه «إيون» استقرار من كان ما التغيريات هذه وأول

ملك. قبيلة لكل وُعنيِّ قبائل أربع إىل السكان انقسم العرص
أول وكانت امللكية، نظام اليشء بعض تخالف وهي «تيزيوس» حكومة كانت ثم

منظًما. حكًما أوجدت ألنها حقيقيٍّا؛ تغيريًا األتيني النظام يف أحدثت حكومة
القوانني. فيه رشعت نظام أول وهو دراكون نظام كان ثم

حياة بدأ الذي سولون نظام وهو طويل، خالف بعد الثالث النظام جاء ثم
الديموقراطية.

الرابع. الطور وهو بيزيسرتاتوس طغيان كان ثم
أقرب وهو الطغاة، طرد بعد أُحدث الذي كليستينيس نظام الخامس الطور وكان

الديموقراطية. إىل سولون نظام من
مجلس أمر بظهور يتميز وهو امليدية، الحرب بعد أتينا نظام السادس الطور

باجوس. األريوس



األتينيني نظام

بهدم يتميز نظام من إفيالتوس وأقر أرستيديس أحدث ما السابع والطور
عىل يدفعها أغالطها أكرب الدولة اقرتفت العرص هذا ويف باجوس، األريوس سلطان

البحر. سيادة عىل وحرصها الديماجوجوي ذلك
إعادة وهو التاسع الطور ويليه األربعمائة، حكومة وهو الثامن الطور يأتي ثم

الديموقراطية.
والعرشة. الثالثني طغيان العارش والطور

اآلن، القائم النظام وهو وبريا، فوال أهل عودة بعد عرش الحادي الطور يأتي ثم
الشعب جعل فقد سلطان، من له ما زيادة عن تأثريه تحت الشعب ينقطع لم والذي
له التي القضائية ومجالسه بقراراته يشء كل يف يحكم يشء، كل يف األمر صاحب نفسه
أول يف كانت التي القضائية االختصاصات أضيفت الشعب فإىل املطلق، السلطان فيها
باملال الناس من محصور عدد إفساد اليسري من فإن عدل؛ وذلك الشورى، ملجلس األمر

بأرسه. شعب إىل بالقياس اتخاذه يتعذر يشء وذلك والرشوة،
الشعب، جماعة حضورهم عىل أجًرا الناس منح عن األمر أول يف عدلوا قد وكانوا
فألجل غالبًا، وحدهم يصوتون الربوتانوي وأصبح الجلسات عن تخلَّف الشعب ولكن
يعطى أن أجرييوس اقرتح القانون قوة املجلس قرارت وإعطاء الحضور عىل الناس حمل
األعظم امللك ُسمي الذي الكالزوميني هرياكليديس جعل ثم جلسة، كل عن حرضفلس ملن

فلوس. ثالثة األجر هذا وجعل األمر يف النظر أجرييوس فاستأنف فلسني، األجر هذا
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الثاين اجلزء

النظم من أتينا يف كان ما عرض





واألربعون الثاني الفصل

املدينة يف العضوية حق

اإلفيبيا. (٢) املدني السجل يف األسماء تقييد (١)

∗∗∗

أتينا: يف الحارضة الحكومة حال هذه
أتينيني. وأم أب من ولد من املدينة أعضاء يؤلف

أعضائه، من وأصبحوا الديموس سجل يف أسماؤهم ُقيدت عرشة الثامنة بلغوا فإذا
حلف وبعد التصويت بواسطة يعلنوا أن الديموس أعضاء عىل وجب لهذا تقدموا فإذا
الغلمان هؤالء عاد يبلغوها لم أنهم أعلنوا فإذا القانونية، السن بلغوا قد أنهم أوًال اليمني،

مرشوع. زواج أبناء وأنهم األحرار، طبقة من أنهم ثانيًا األطفال، بني فمكثوا
أمام يستأنف أن فله األحرار طبقة من ليس بأنه الديموس أعضاء عليه قىض فمن
فإذا مدعني، ليكونوا بينهم من خمسة الديموس أعضاء ينتخب الحال هذه ويف املحكمة،
يقبله أن الديموس فعىل وإال املستأنف تبيع أن فللمدينة الديموس قضاء املحكمة أيدت
أنهم املجلس هذا قىض فإذا الشورى، مجلس المتحان املقيدون يخضع ثم أعضائه، بني

بالغرامة. قبلوهم الذين الديموس أعضاء عىل قىض عرشة الثامنة يبلغوا لم
اليمني يقسموا أن وبعد قبائل، آباؤهم يجتمع األفيبوي1 امتحان يتم أن بعد
حسن عىل الناس أقدر أنهم وظهر األربعني سن تجاوزوا قد بينهم من ثالثة ينتخبون

األفيبوي. إدارة

العرشين، يبلغ أن إىل عرشة الثامنة يبلغ حني العسكرية خدمته يبدأ الذي الشاب وهو أفيبوس، جمع 1

األفيبيون. هو الشبان هؤالء فيه يجتمع كان الذي واملوضع األفيبيا، هي العسكرية الخدمة وهذه



األتينيني نظام

الثالثة هؤالء من فريق كل بني اليد رفع بواسطة الشعب جماعة تنتخب ثم
بأمر يُعنى الذي الكوسمتيس3 عامة األتينيني بني تنتخب ثم قبيلة، لكل السفرونستيس2
املدينة معابد معهم ويزورون األفيبوي جماعات الرؤساء هؤالء يستقبل جميًعا. األفيبوي
اثنني الشعب ينتخب أكتا، يف وبعضهم مونيكيا يف بعضهم يعسكر برياثم، إىل يذهبون ثم
والسهم والقوس الثقيلة األسلحة استعمال يعلمونهم وأساتذة البايدوتربيس4 ملنصب
أفيبوس وكل يوم، كل يف لغذائه درهًما سفرونيستس كل ويتقاىض باملنجنيق، والرمي
ومائدتهم بطعامهم ويُعنَى تالميذه، أجر قبيلة كل سفرونيستيس يتسلم فلوس، أربعة
من يأخذ أن أيًضا وعليه قبيلة)، قبيلة الطعام إىل يجتمعون األفيبوي (فإن املشرتكة

شئونهم. تدبري يف إليه يحتاج ما األجر جميع
يُستعرضوا أن فبعد الثانية السنة يف أما األوىل، السنة يف األفيبوي أعمال هذه
منهم واحد لكل يُعطى التمثيل، ملعب يف املجتمع الشعب أمام الحرب بأعمال ويقوموا

الحصون. وحراسة العسس بأعمال يقومون ثم ودرقة، رمح
يكلفون وال الكالموس5 إال يلبسون ال الجند حياة يحيون السنتني هاتني أثناء ويف
ال القضاة أمام يظهروا أن إىل سبيل من فليس ما لسبب يتغيبوا ال أن وألجل ما، عمًال
أعمال من ديني عمل أو أبيكلوروس أو مرياث عىل لالستيالء إال عليهم مدعى وال مدعني

املدينة. أعضاء من كغريهم فهم السنتان هاتان انقضت فإذا األرسة،
وباإلفيبيا. املدينة أعضاء أسماء بتقييد يتعلق ما خالصة هذه

وسريتهم. أخالقهم بمالحظة يُعنَى كان العسكرية، خدمتهم أثناء الشبان مالحظ هو 2

العسكرية. خدمتهم يف للشبان العام املالحظ هو الكوسمتيس، 3
الرياضية. األلعاب معلم 4

إحداهما ويرتك الكتف أعىل أو الذراعني فيغطي الصدر عىل طرفاه يُجمع كان أكمام، بذي ليس معطف 5

بني شائًعا اتخاذه وكان القدم، يبلغ الذي والطويل الركبة يتجاوز ال الذي القصري منه وكان عارية،
العسكري. تمرينهم يف والشبان والصيادين الفرسان
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واألربعون الثالث الفصل

املناصب

والربوتانوي الشورى مجلس (٢) باالنتخاب أو باالقرتاع تنال التي األعمال (١)
الشعب. وجماعة الشورى مجلس أعمال برنامج (٣)

∗∗∗

ورؤساء الحرب خزانة حافظ إال االقرتاع بواسطة يُختارون العادية اإلدارة عمال كل أوًال:
اليد رفع بواسطة يُنتخبون فإنهم العامة، بالينابيع العناية يكلَّف ومن الثيوريكون1
جميع يُنتخب وكذلك يليه، الذي العيد إىل الباناتينايا2 عيد منذ أعمالهم يف ويبقون

الحرب. مناصب يشغلون الذين

أحدثها األعياد، يف واالشرتاك التمثيل مالعب حضور من الفقراء لتمكني تخصص كانت أموال هي 1

جميع يف عامة أصبحت ثم ديونوزوس، عيد يف التمثيل ليشهد فلسني فقري كل يعطي فكان بريكليس
الحلفاء. رضائب من غالبًا تؤخذ األموال هذه وكانت األعياد،

يف سنة كل يف صغريًا عيًدا عيدين: يقيمون وكانوا أتينا، لإللهة تكريًما األتينيون يقيمه كان عيد 2

شعرية ومسابقة تضحية من يتألف وكان سنني، أربع كل يف يقام كبريًا وعيًدا يوليو شهر منتصف
وسيأتي اإللهة، بنقاب املدينة يف طواف ومن الرياضية، األلعاب يف مسابقة ومن وقصصية، وموسيقية
يستعمل أن أرسطاطاليس تعوَّد وكذلك العيدين، أحد يعني ما أرسطاطاليس نص يف وليس تفصيله.
ألربع الناس هؤالء ينتخب فكان املوضع، هذا يف أريد الذي هو الكبري العيد ولكن تعيني، غري من اللفظ

سنني.



األتينيني نظام

يمثل عضو، خمسمائة من يتألف وهو االقرتاع، بواسطة الشورى مجلس يُختار ثانيًا:
االقرتاع. بمقتىض نوبتها جاءت إذا الربوتانيا3 قبيلة كل تتوىل خمسون، قبيلة كل

واحدة وكل يوًما، وثالثني ستة العمل بهذا األوىل األربع من واحدة كل تقوم
يتناول القمرية، السنة هي األتينيني سنة ألن يوًما؛ وثالثني خمسة األخرى الستة من
الشورى مجلس دعوة وعليهم الثولوس،4 يف الدولة حساب عىل طعامهم الربوتانوي
وتدعى األعياد، أيام إال يوم كل يف الشورى مجلس يدعى االجتماع، إىل الشعب وجماعة

بروتانيا. كل يف مرات أربع الشعب جماعة
التي املسائل فيه ويبينون ينرشونه إعالن يف الجلسة برنامج يعدوا أن وعليهم ثالثًا:
الجلسات هذه وأول الشعب، لجماعة الجلسات برنامج أيًضا ويعدون درسها، يجب
إدارتهم، عىل الجماعة وافقت إذا أعمالهم عىل العمال يقر فيها النظامية الجلسة هي
فيها يتهم أن املدينة أعضاء من عضو لكل عنها، والدفاع املدينة بتموين يُعنَى وفيها
وعرائض الدولة صادرتها التي األموال «ثبت» يقرأ وفيها العظمى، بالخيانة شاء من
يمكن ما أحد يجهل ال حتى األبيكلوروس عىل أو املرياث عىل االستيالء يطلبون الذين
كل إىل يضيفون السادسة الربوتانيا من الجلسة هذه ويف األرس، انقراض من يقع أن
فيما األصوات ويأخذون األوسرتاكيسموس تنفيذ إمكان يف األصوات أخذ املسائل هذه
أن يمكن ال ولكن واملتيكوي،5 األتينيني من السوكوفانتس عىل القضاء طلب من يقدم
تعهدوا قد كانوا بما يفون ال الذين وعىل وهؤالء أولئك بني ثالثة من أكثر عىل يقىض

الشعب. أمام به
مظهر الشعب أمام إنسان كل يظهر أن يكفي للمظالم، مخصصة الثانية والجلسة

الخاصة. أو العامة األعمال من يريد ما كل عن إليه ليتحدث املستجري

الشورى مجلس كان فقد العامة، األعمال عىل لإلرشاف وصفه قدمنا الذي الربوتانيون يف اإلقامة هي 3

وكانت شهر، عن يزيد ما املدينة عىل باإلرشاف منها واحدة كل تقوم عرش، لجان إىل منقسًما الشكل بهذا
الدولة. عليها تنفق مشرتكة مائدة عىل غذاءها تتناول اللجنة هذه

الطعام. لتناول الربوتانوي فيه يجتمع كان مستدير بناء 4
املساكنون. حرفيٍّا الكلمة ومعنى النزالء، هم 5

126



املناصب

يف يبحث أن القوانني وتريد األعمال، من بقي ملا مخصصتان األخريان والجلستان
أو الرسل تمس وثالثة الدولة، تمس وثالثة الدين، تمس أعمال ثالثة عن جلسة كل

السفراء.
فيها. األخذ يبيح الذي التصويت يكون أن دون املناقشة يف الجماعة بدأت وربما

من يحملون ما يسلمون وإليهم أوًال، الربوتانوي أمام والسفراء الرسل يمثل وإنما
كتب.
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واألربعون الرابع الفصل

(١) جملسالشوري

انتخاب (٣) الربويدروي وأبيستاتيس الربويدروي (٢) الربوتانوي أبيستاتيس (١)
الشعب. جماعة بواسطة الحربيني العمال

∗∗∗

يوًما منصبه يشغل الربوتانوي بني األبيستاتيس1 بمنصب يقوم واحًدا االقرتاع يعني أوًال:
بمفاتيح يحتفظ مرتني، منصبه يشغل أن أو األجل هذا يمد أن يستطيع أن دون وليلة
وعليه الدولة، بخاتم يحتفظ كما ومحفوظاتها الدولة خزائن عىل تحتوي التي املعابد

لرئاسته. خاضعني اختارهم الذين الربوتانوي ثلث مع الثولوس يف يبقى أن
تسعة األبيستاتيس اختار الشعب جماعة أو الشورى مجلس الربوتانوي دعا كلما ثانيًا:
بني ومن الربوتانيا، تشغل التي القبيلة إال قبيلة كل عن واحًدا الربويدروس2 ملنصب
الربنامج هذا تسلموا فإذا الجلسة، برنامج يسلم وإليهم رئيًسا يختار التسعة هؤالء
يف كتب بما املجلس يُعلموا وأن القانون، حسب يشء كل بتنفيذ يعنوا أن عليهم وجب
إدارة عليهم الجملة وعىل اليد، رفع بواسطة التصويت نتيجة يُظهروا وأن الربنامج،
يكون أن وله السنة، يف مرة إال أبيستاتيس يكون أن ألحد وليس رفعها، ولهم الجلسة

بروتانيا. كل يف مرة برويدروس

الرئيس. 1
فحسب، العرش اللجان إحدى يرأس هذا أن األبيستاتيس وبني بينه والفرق الشورى، مجلس رئيس هو 2

كله. املجلس فريأس الربويدروس أما



األتينيني نظام

الحربية املناصب يشغلون الذين من وغريهم والهيباركوي االسرتاتيجوي ينتخب ثالثًا:
يظهر بروتانيا أول ويف الشعب، أقرها التي الصورة حسب الشعب جماعة بواسطة
مجلس يصوت أن يجب أيًضا ولهذا السادسة، الربوتانيا بعد اآللهة عطف فيها

أوًال. الشورى
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واألربعون الخامس الفصل

(٢) جملسالشورى

القضائية أعماله

املجلس حقوق (٢) قضائية حقوق من الشورى ملجلس كان ما إضعاف (١)
ولألركون الشورى ألعضاء املجلس امتحان (٣) العمال إىل بالقياس القضائية

أوًال. املجلس تشاور (٤)

∗∗∗

يوًما أسلم ولكنه واملوت، والحبس بالغرامة يقيض أن قديًما الشورى ملجلس كان أوًال:
رجل أقبل إذ للموت ليستعد الرجل هذا وأن لسيسيماكوس، يسمى رجًال الجالد إىل ما
أن ألحد ليس أن زاعًما قاتليه أيدي من فانتزعه األلوبيكي إيميليديس يُسمى آخر
القضاة عىل األمر فعرض محكمة، بذلك تقيض أن دون املدينة أعضاء من عضًوا يقتل

الدبوس». من «باملفلت اليوم ذلك منذ فلُقب لسيسيماكوس، وبرئ
وأصدر والغرامة والحبس باملوت القضاء حق الشورى مجلس الشعب فسلب
موت من الشورى مجلس به يقيض ما املحكمة عىل الثسموثيتاي يعرض القانون: هذا

له. مرد ال وحدهم القضاة ورأي حبس، أو غرامة أو
ولكن األموال، يدبرون الذين سيما ال العمال، أكثر عىل الشورى مجلس يقيض ثانيًا:
أفراد من فرد لكل املحكمة، أمام استئنافه يمكن بل قاطًعا، ليس أيًضا هنا قضاؤه
قد وبأنه العظمى بالخيانة املجلس أمام الحكومة عمال من شاء من يتهم أن املدينة

املحكمة. أمام املجلس قضاء يستأنف أن للمتهم ولكن القانون، حرمة انتهك



األتينيني نظام

املقبلة السنة يف الشورى مجلس منهم سيتألف الذين األعضاء أيًضا املجلس يمتحن ثالثًا:
ولكن االنتخاب، إلغاء يملك قديًما كان وقد األركون، منصب سيشغلون الذين والتسعة

املحكمة. أمام يستأنف أن يستطيع اليوم انتخابه أُلغي من
املطلق. األمر بصاحب املجلس ليس األحوال هذه كل ويف

يشء يف يصوت أن للشعب وليس الشعب، لجماعة الجلسات برنامج املجلس يعد رابًعا:
القاعدة هذه وبمقتىض الجلسة، برنامج يف الربوتانوي وقيده أوًال املجلس درسه إذا إال
يتهم ألن عرضًة املسألة هذه عارض يجعل املجلس يقرها لم مسألة يف تصويت فكل

القانون. حرمة بانتهاك
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واألربعون السادس الفصل

(٣) جملسالشورى

اإلدارية أعماله

العامة. العمارات حال تفقده (٢) البحرية حال تفقده (١)

∗∗∗

إصالحها، وأحواض أدواتها يتعهد وأن القائمة، السفن يتعهد أن املجلس عىل أوًال:
من أربعة أو ثالثة صفوف ذات كانت سواء الجديدة، السفن بناء يُراقب أن وعليه
من السفن هذه إليه تحتاج ما إعداد يراقب وكذلك الشعب، قرره ما حسب املقاذيف
فإذا السفن، بناء يكلفون مهندسني اليد رفع بواسطة الشعب يختار واملرافئ، األدوات
الحق له فليس كاملة السفن هذه يخلفه الذي املجلس يسلم أن املجلس يستطع لم
وينتخب العمل، تيل التي السنة يف إال تنال ال املكافأة هذه فإن العادية؛ املكافأة يف
من الثالثة الصفوف ذات السفن بناء عىل يقومون عرشة كافة األتينيني بني املجلس

املقاذيف.
عمله، يف قرص متعهد كل الشعب أمام ويتهم العامة، العمارات كل أيًضا يتعهد ثانيًا:

املحكمة. إىل يقدَّم يرى بما عليه املجلس يقيض أن فبعد





واألربعون السابع الفصل

(٤) جملسالشورى

اإلدارية أعماله

املنافع وعرض البوليتاي (٣) أتينا خزانة حفظة (٢) العمال وبني بينه العالقة (١)
املال. دفع (٥) اآللهة عىل املوقوفة األرض تأجري (٤) املناقصة أو للمزايدة العامة

∗∗∗

أعمالهم. أكثر يف العمال أيًضا الشورى مجلس يُعني أوًال:
يعني أتينا، لخزائن الحفاظ العرشة املجلس يعينهم الذين العمال هؤالء وأول ثانيًا:
بذلك مديمنوس، خمسمائة يملكون الذين طبقة من قبيلة كل عن واحًدا منهم االقرتاع
شغل القرعة عليه وقعت من ولكن به، معموًال يزال ال الذي سولون قانون يقيض
تمثال الشورى مجلس أمام الحفظة هؤالء يتسلم وإنما الفقر، شديد كان ولو منصبه

مال. من الخزائن عليه اشتملت ومما الحيل من ذلك وغري النرص، وتماثيل أتينا
قبيلة، كل عن واحًدا االقرتاع يعينهم عرشة وهم البوليتاي ذلك بعد يأتي ثم ثالثًا:
ويؤجرون املناقصة أو للمزايدة املنافع عرض من الدولة إليه تحتاج بما يقومون
كل «الثيوريكون»، بإدارة واملوكلون الحربية الخزائن حفاظ ذلك عىل يعينهم املناجم،
أعلن إذا إال مؤجًرا وال مناقًصا وال مزايًدا يقبلون وال الشورى، مجلس جلسة يف ذلك

اليد. رفع بواسطة رضاه املجلس



األتينيني نظام

الدولة عنه تنزل وما سنني لثالث يؤجر الذي املستغل منها سواء املناجم، فأما
مجلس يدي بني للمزايدة عرضها فيكون حني، إىل حني من يدفع مبلغ سبيل يف أبًدا
يرفضونها، أو األعطية يقبلون الذين هم األركون منصب يشغلون الذين ولكن الشورى،
عليهم قىض أو باجوس األريوس مجلس عليهم قىض الذين ثروة بيع يف الشأن وكذلك

باآلتميا. الشعب
ألواح يف عليه اتُّفق الذي ثمنها يكتبون البوليتاي فإن لسنة املبيعة الرضائب فأما
منفصلة ألواح عرشة عىل ويكتبون الشورى، مجلس إىل األلواح هذه ويدفعون بيض
أيًضا منفصلة ألواح وعىل بروتانيا، كل يف األموال يؤدوا أن عليهم يجب الذين أسماء
ألواح عىل ثم لوحة)، قسط (لكل السنة آخر يف األموال يؤدوا أن يجب الذين أسماء

التاسعة. الربوتانيا يف األموال يؤدون الذين أسماء أيًضا منفصلة
املحكمة، أمام اتخذ «ثبت» بمقتىض املبيعة والدور األرض مقادير أيًضا ويكتبون
سنني، خمس يف أثمانها تُدفع أن فيجب الدور فأما خصائصهم، من املزايدات هذه فإن

التاسعة. الربوتانيا يف األقساط وتؤدى عرش، يف أثمانها فتُدفع األرض وأما
املجلس إىل يقدِّم الذي هو امللك األركون فإن اآللهة، عىل املوقوفة األرض فأما رابًعا:
بيض، ألواح عىل املستأجرين أسماء ويكتب املزايدة يف أجر من لها عرض عما تقريًرا
كان هنا ومن التاسعة، الربوتانيا يف األقساط وتُدفع سنني لعرش األرض هذه ر تؤجَّ

الربوتانيا. هذه يف يجبى إنما املال من الدولة تجبيه ما أكثر
ويحفظها األداء الواجبة األقساط فيها ُكتبت التي األلواح املجلس إىل تُحمل خامًسا:
أن يجب التي األلواح الكاتب نزع األقساط هذه لبعض األداء أجل حل فإذا الكاتب،
كان ما أدى فإذا األبودكتاي،1 إىل ودفعها إليه ُعلقت قد كانت الذي العمود عن تؤدى
منفصلة األخرى األلواح ُرتبت وقد األقساط، هذه ُمحيت األقساط، من عليها ُكتب قد

ميعادها. قبل تمحى ال حتى

العمال. بني ويقسمونها األموال هذه يقبضون وكانوا الدولة، أموال حساب عىل يقومون كانوا عرشة هم 1
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واألربعون الثامن الفصل

(٥) جملسالشورى

اإلدارية أعماله

األوثينيس. (٣) اللوجيستاي (٢) األبودكتاي (١)

∗∗∗

يف األلواح إليهم تُدفع قبيلة، كل عن واحد باالقرتاع ينتخبون عرشة األبودكتاي أوًال:
ويردونها األقساط تؤدى أن بعد عليها كتب ما فيَْمُحون بقرصه الشورى مجلس جلسة
لوحة، عىل اسمه بتقييد األبودكتاي ُعني القسط دفع عن مقرصِّ قرصَّ فإذا الكاتب، إىل
يتقاىض أن املجلس وعىل للحبس، تعرض وإال مضاَعًفا عليه ما يؤدي أن املدين وعىل

األداء. عن يقرص الذي املدين يغل أن يف الحق يمنحه والقانون الدين هذا
يقسموها أن عليهم يجب األموال فيه األبودكتاي يتسلم الذي نفسه اليوم ويف
إىل دفعوا ما مقادير فيها ُكتبت ألواًحا املجلس إىل قدموا الغد كان فإذا العمال، بني
اقرتفه ما كل عىل يدلهم أن جلسته يف املجلس إىل وطلبوا األلواح هذه وقرءوا العمال،
فإذا األموال، تقسيم يف للنظام مخالفة من األفراد من فرد أو الدولة عمال من عامل

اآلراء. فيها األبودكتاي أخذ األغالط هذه بعض ذُكرت



األتينيني نظام

يكلفون اللوجيستاي،1 هم عرشة االقرتاع بواسطة أعضائه بني من املجلس ينتخب ثانيًا:
أوثينيس2 عرشة باالقرتاع يختار وكذلك العمال، حساب بروتانيا كل يف يتلقوا أن
عرص يف األوثينيس عىل يجب منهم، واحد كل يعينان وباردرين3 قبيلة كل عن واحًدا
القبيلة، باسمه تُسمى الذي البطل تمثال أمام منهم واحد كل يجلس أن الحساب أداء
عىل الجنائية أو املدنية الدعوى يرفع أن يريد املدنية أعضاء من عضو لكل يسمع وأن
هذا أدى منذ أيام ثالثة عن ذلك يتأخر ال أن برشط الحكومة، عمال من عامل كل
عليه املدعى واسم اسمه بيضاء لوحة يف املدعي يكتب املحكمة، أمام حسابه العامل
يطلع الذي األوثينيس إىل اللوحة هذه ويدفع ماليٍّا، التهم هذه وتقدير به يتهمه وما
الذين الديموس قضاة عىل األمر أحال عليه املدعى عىل القضاء وجوب رأى فإن عليها،
أمًرا الخصومة موضوع كان فإن املحكمة، عىل القبيلة بهذه يتعلق ما عرض يكلفون
هؤالء اللوحة تسلم فإذا الثسموثيتاي، مكتب يف يقيدها أن األوثينيس عىل وجب ا عامٍّ

له. مرد ال وحكمها فيه النظر لتعيد املحكمة عىل الحساب عرضوا

الحساب. مراقبو 1

أعمالهم. انتهاء بعد العمال حساب يبحثون كانوا الحساب، مراقبي من آخر نوع 2
املعني. وهو باردروس، مثنى 3
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واألربعون التاسع الفصل

(٦) جملسالشورى

اإلدارية أعماله

للرجالة مراقبته (٣) الطالئع فرسان مراقبته (٢) الفرسان خيل مراقبته (١)
ونماذج املهندسني رسوم مالحظة (٥) الفرسان تجنيد (٤) الخفيف السالح ذات
باناتينايا عيد يف الجوائز من يُرصف وما النرص تماثيل مراقبة (٦) الببلوس

العاهات. أصحاب عىل اإلرشاف (٧)

∗∗∗

بفرسه يُْعَن لم ثم أجره تقاىض فارس وكل الفرسان، خيل أيًضا املجلس يتعهد أوًال:
عىل قادًرا يكن لم فرس وكل نفقة، من الفرس إليه يحتاج ما تعدل بغرامة عليه قىض
عىل بالنار موسوم فهو صفه يف للبقاء يصلح ال فأصبح تعليمه ساء أو الجراء إحسان

التعهد. عند ومرفوض فكه
قرر فإذا للخدمة، أيصلحون ويرى املستكشفني الفرسان أيًضا املجلس يتعهد ثانيًا:

فرسه. عن هذا أنزل منهم واحد فصل اليد برفع
الفرسان، بني يقاتلون الذين الخفيف السالح ذات املشاة فرق أيًضا املجلس يتعهد ثالثًا:

مقطوع. فأجره الفرق هذه من واحد فصل قرر فإذا
اليد، رفع بواسطة الشعب يختارهم الضباط من عرشة الفرسان بتجنيد يقوم رابًعا:

والفوالركوي. الهيباركوي إىل املجندين «ثبت» يقدمون الضباط وهؤالء
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عليه ُختم قد آخر ثبتًا ويفضون الشورى مجلس إىل الثبت هذا يقدمون وهؤالء
الخدمة أدى قد الفرسان أحد كان فإذا الخدمة، أدوا الذين الفرسان أسماء فيه وُقيدت
فأيهم جندوا، الذين يدعى ثم اسمه، محي ذلك استئناف عليه تأبى صحته أن وأقسم
يعتذر لم ومن منها، أُعفي ماله لقلة أو صحته لضعف الخدمة يستطيع ال أنه أقسم
أنه التصويت قرر فإن اليد، رفع بواسطة أمره يف املجلس قرر اليمني هذه مقسًما

فيه. كان ما إىل ُردَّ وإال اللوحة، يف اسمه ُكتب للخدمة صالح
وبني البناء رسوم من املهندسون يقدم ما بني يختار أن قديًما للمجلس كان خامًسا:
فقد الحق، بهذا اآلن استأثروا قد باالقرتاع ينتخبون قضاة ولكن الببلوس،1 نماذج

لالختيار. قاعدة املحاباة يتخذ كان املجلس أن يظهر
وما النرص2 تماثيل صنع الحربية الخزانة حفاظ مع أيًضا املجلس يراقب سادًسا:

الباناتينايا. أعياد يف املكافآت من يعطى
من كل بأن يقيض قانونًا هناك فإن العاهات، أصحاب أيًضا املجلس يمتحن سابًعا:
عىل وجب العمل وبني بينه تحول بدنية عاهة به وكانت أمناء ثالثة من أقل يملك
إن بل فلسني، الخزانة حساب عىل لطعامه يوم كل يف يعطيه وأن يمتحنه، أن املجلس

االقرتاع. بواسطة يُنتخب الضعفاء بهؤالء موكًال خازنًا هناك
أعمالهم. أكثر يف جميًعا العمال املجلس يعني الجملة وعىل

اإلدارية. املجلس أعمال هي هذه

إليه. اإلشارة سبقت والذي باناتينايا املسمى عيدها يف أتينا اإللهة إىل يُقدم كان مطرز كساء 1

تاًجا يديها بإحدى أخذت قد جناحني ذات امرأة شكل يف ويمثلونه النرص يعبدون اليونان كان 2

نيكا. يسمونها وكانوا النخيل، أغصان من غصنًا وباألخرى
مدينتهم. من تطري أن مخافة أجنحة النرص آلهة يمنحوا أن يأبون فكانوا األتينيون أما
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الخمسون الفصل

ُينتخبأصحاهبا التي املناصب
(١) باالقرتاع

األستونوموي. العرشة (٢) باملعابد للعناية املندوبون العرشة (١)

∗∗∗

باإلصالحات يقومون وهم باملعابد، يُعنون الذين العرشة املندوبني االقرتاع يُعني أوًال:
األبودكتاي. من يتقاضونها منا ثالثني ذلك يف ينفقون بد، منها ليس التي

وخمسة بريا يف يعملون منهم خمسة العرشة، األستونوموي1 باالقرتاع ينتخب ثانيًا:
والقيثارة باملزمار يلعبن الالتي النساء أجر يزيد ال بأن ويُعنون املدينة، يف يعملون
اقرتع لنفسه يريدها كلهم النساء هؤالء من امرأة يف رجال اختلف فإذا درهمني، عىل
يطرح ال بأن أيًضا ويُعنون إليه، دفعوها القرعة أصابته فأيهم األستونوموي، بينهم
تقوم أن ويمنعون املدينة، أسوار من ستاديا2 عرشة بعد عىل إال القاذورات الكناسون
تصب مجاٍر البيوت أعىل يف تُوضع أن أو الشوارع تُسد أن أو العامة الطرق عىل األبنية

الطرق بأمر العناية مكلفني كانوا وبريا، أتينا بني انقسموا الذين العرشة أحد وهو أستونوموس، جمع 1

الطرق. هذه يف العامة اآلداب بمراقبة العناية عملهم إىل أضيف ثم األمر، أول
سنتيمرتًا. وأربعني مرت ومائة وسبعني سبعة يعدل مقياس وهو ستاديون، جمع 2



األتينيني نظام

برفع أيًضا ويُعنون الشوارع، عىل تطل بحيث النوافذ3 تُتخذ أن أو الشوارع يف مياهها
الدولة. تأجرهم أعوان ذلك عىل ولهم العام، الطريق يف املوت يدركه من

تستمد مسقوف غري فناء بيت لكل كان وإنما الشارع، عىل تطل نوافذ يتخذوا ال أن اليونان عادة كانت 3

الضوء. منه الحجر
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والخمسون الحادي الفصل

ُينتخبأصحاهبا التي املناصب
(٢) باالقرتاع

الذين والثالثون الخمسة (٣) املرتونوموي العرشة (٢) اآلجورانوموي العرشة (١)
التجارية. الثغور يراقبون الذين العرشة (٤) الحبوب يراقبون

∗∗∗

وخمسة لبريا خمسة منهم أيًضا، االقرتاع بواسطة اآلجورانوموي1 العرشة يُنتخب أوًال:
بال تباع وأن نقية، كلها املبيعة األشياء تكون بأن يعنوا أن القانون يكلفهم للمدينة

غش.
يكلفون لبريا وخمسة للمدينة خمسة مرتونوموي، عرشة االقرتاع يعني وكذلك ثانيًا:

عادلة. التجار يستعملها التي واملكاييل املوازين تكون بأن العناية
أما للمدينة، وخمسة لبريا خمسة الحبوب تجارة يراقبون عرشة قديًما يوجد كان ثالثًا:
السوق يف ما يُباع بأن العناية أوًال عليهم لبريا، عرش وخمسة للمدينة عرشون فهم اآلن
يناسب بثمن الشعري دقيق األرحية أصحاب يبيع بأن ثم املعروف، بالثمن الحبوب من
عينها التي املوازين وبمقتىض القمح ثمن يالئم بثمن الخبز يُباع بأن ثم الحبوب، ثمن

الخبز. مقادير تعيني يكلفهم القانون أن وذلك املفتشون؛

الذين كالعمال الوجوه بعض من املسلمني عند املحتسب يشبه السوق مالحظ وهو آجورانوموس، جمع 1

يلونه.



األتينيني نظام

الثغور مراقبة وعليهم التجارية، الثغور يراقبون الذين العرشة االقرتاع يعني كذلك رابًعا:
ينزلون ما ثلثي أتينا إىل ينقلوا بأن التجار يأخذوا وأن بالتجارة، تشتغل التي املختلفة

الحبوب. من الثغور يف
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والخمسون الثاني الفصل

ُينتخبأصحاهبا التي املناصب
(٣) باالقرتاع

التي الدعاوي (٢) للجريمة مقرتًفا أخذ من عىل القضاء عرش: األحد (١)
املدعون يقيمها أن يجب التي والدعاوي املدعون الخمسة (٣) عرش األحد يقيمها

األبودكتاي. يقيمها والتي شهر مدة يف فيها الفصل يجب التي الدعاوي (٤)

∗∗∗

يقتلون عرش األحد وهؤالء السجن، يديرون الذين عرش األحد االقرتاع يعني كذلك أوًال:
أو يشء سارق أكان سواء بجريمته، واعرتف الجريمة يقرتف وهو أُخذ إذا السارق
وإال حريته إىل ردوه بُرئ فإن املحكمة، إىل عرش األحد قدَّمه املتهم أنكر فإذا إنسان،

الحال. يف قتلوه
تملكها دوًرا أو أرًضا اغتصب من كل عىل الدعاوي املحكمة أمام عرش األحد يقيم ثانيًا:
إىل يسلموها أن عرش األحد فعىل الدولة ملك بأنها املحكمة قضت عني وكل الدولة،
باقرتاف ا رسٍّ األفراد بعض اتهمه من عىل الدعوى عرش األحد يقيم وكذلك البوليتاي،
الثسموثيتاي يقيم فقد ذلك ومع اختصاصاتهم، يف تقع الدعاوي هذه فإن ما، جريمة

الدعاوي. هذه



األتينيني نظام

أمام يقيموا أن وعليهم قبيلتني، كل عن واحًدا مدعني خمسة االقرتاع يعني كذلك ثالثًا:
هي: الدعاوي وهذه شهر، مدة يف فيها الفصل يجب التي الدعاوي املحاكم

فائدة دفع فيها يُطلب التي والدعاوي الدين، بأداء املطالبة ودعاوي املهر دعاوي
منا»،1 كل عن الشهر يف «درهًما الفائدة تتجاوز ال أن برشط عليه اتُّفق قد لقرض
ودعاوي اآلجورا، يف به ليتجر اقُرتض مال رأس برد فيها يطاَلب التي والدعاوي
من تنشأ التي والدعاوي الرشكاء، وبني اإليرانيستاي2 بني الخصومة ودعاوي القذف
الدعاوي هذه كل املصارف، عمل أو التيرياركيا3 من تنشأ والتي والحلوب الرقيق بيع

شهر. مدة يف فيها يُفصل أن ويجب املدعون يقيمها
من ملصلحة األبودكتاي يقيمها التي الدعاوي يف شهر مدة يف يُفصل وكذلك رابًعا:
أقام دراهم عرشة من أكثر املطلوب املبلغ كان فإذا أيًضا، عليهم أو الرضائب اشرتوا

مستأنَف. غري قضاء بأنفسهم فيه قضوا وإال املحكمة أمام الدعوى األبودكتاي

املائة. يف درهًما عرش اثني القانونية الفائدة فتكون قدمنا، كما درهم مائة يعدل 1
يلتقون األصدقاء من تتألف كانت جماعة واإليرانوس اإليرانوس، أعضاء أحد وهو إيرانيستيس، جمع 2

شهر، كل يف املال من مقداًرا الرئيس إىل يدفع منهم واحد كل وكان مشرتكة، مائدة عىل حني إىل حني من
إىل األحيان من كثري يف واستحالت واقتصادية، سياسية مختلفة موضوعات الجماعات هذه تناولت ثم

الثورات. لتدبري رسية جماعات
للدولة، سفينة ببناء القيام وهي الثانية، امليدية الحرب يف أغنيائهم عىل أقروها قد األتينيون كان رضيبة 3

قرر بيلوبونيسوس حرب بعد الثروة قلت فلما سفينته، قبطان به ويقوم بذلك يؤخذ الذي الغني وكان
قرروا ثم أشهر، ستة منهما واحد كل يرأسها وأن سفينة، بناء يف اثنان يشرتك أن يجوز أنه األتينيون
للقيام جماعات إىل املدينة أغنياء وانقسم سفينة، بناء يف كثري عدد يشرتك أن الرابع القرن منتصف يف
كان الذي القديم النظام إىل يعودوا أن ديموستنيس بتأثري وثالثمائة أربعني سنة قرروا ثم الغرض، بهذا

بيلوبونيسوس. حرب بعد متبًعا
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والخمسون الثالث الفصل

ُينتخبأصحاهبا التي املناصب
(٤) باالقرتاع

املحكمون (٢) العامني املحكمني وبني بينهم العالقة اختصاصاتهم، األربعون: (١)
املحكمني عىل تقام التي الدعاوي الطبقات، إيبونوموي املحكمني تعيني العامون:

العسكرية. والخدمة الطبقات إيبونوموي (٣)

∗∗∗

الدعاوي سائر يف القضاء وعملهم قبيلة، كل عن أربعة أربعني، أيًضا االقرتاع يعني أوًال:
متنقلني يقضون وكانوا ثالثني األمر أول يف كانوا وقد االقرتاع، يعينه نظام بمقتىض
يقضون األربعني، بلغ حتى عددهم زيد الثالثني حكومة بعد ولكن الديموس، يف
خصومته موضوع املدعي قدر فإذا دراهم، عرشة يتجاوز ال فيما مستأنَف غري قضاء
بني اإلصالح يف املحكم يفلح لم فإذا العامني، املحكمني عىل أحيل ذلك من بأكثر
القضية، انتهت بتنفيذه أنفسهما وأخذا الخصمان قبله فإن حكًما، أصدر املتخاصمني
وإناء للمدعي إناء إناءين املحكم اتخذ املحكمة أمام الخصمني أحد استأنف وإن
الخصم به احتج وما وإعذار شهادة من كان ما منهما كل يف ووضع عليه، للمدعى
ثم لوحة، عىل كتب وقد حكمه بهما ويلصق اإلناءين يختم ثم القانون، نصوص من
عليه، املدعى قبيلة دعاوي يقيموا أن عليهم الذين األربعني أفراد إىل هذا كل يدفع
ومائة واحد يؤلفها محكمة أمام الدعوى ويقيمون عاتقهم عىل األمر يأخذون وهؤالء
نقص أو زاد إن الخصومة موضوع مقدار بمقتىض عضو وأربعمائة واحد أو عضو
ما غري إعذار أو شهادة أو قانون إىل املحكمة أمام يلجأ أن ومحظور درهم، ألف عن

اإلناءان. عليه واشتمل املحكم أمام ذكر



األتينيني نظام

واحد إىل ستني سنة بلغت قد املدينة أعضاء من عضو كل ا عامٍّ َحَكًما يَصلح ثانيًا:
واإليبونوموي،1 األركون «بثبت» يستعان، أسنانهم تُعرف أن وألجل سنة، وستني
الثاني: للقبائل. اإليبونوموي العرشة األبطال األول: اإليبونوموي؛ من نوعان وهناك
أسماء تُكتب كانت حني أنه وذلك العسكرية؛2 للطبقات إيبونوموي واألربعون االثنان
منصبه يشغل كان الذي األركون اسم جانبها إىل يُكتب كان بيض ألواح عىل األفيبوي
املاضية، السنة يف لهم إيبونوموس املحكمون اتخذه الذي البطل واسم السنة هذه يف
قرص أمام سنة كل يف يُقام العمود وهذا الربونز، من عمود عىل اآلن منقوش الثبت هذا
األربعون فيأخذ اإليبونوموي، العرشة األبطال تماثيل من بالقرب الشورى مجلس
أن وألجل التحكيم، عمل بينهم ويقسمون اإليبونوموي آخر تحت ُقيدوا الذين أسماء
وعىل عمله، منهم واحد لكل ليعينوا االقرتاع يستشريون فهم األعمال بينهم يقسموا
القانون أن وذلك االقرتاع؛ إليه يضيفها التي الخصومات يف يحكم أن منهم واحد كل
املحكم بعمل يقم ولم املطلوبة السن بلغ قد املدينة أعضاء من عضو كل أن عىل ينص
أو الدولة أعمال من آخر عمًال السنة هذه يف ُكلف قد يكون أن إال باآلتميا، عليه ُقيض

الوحيدان. العذران هما وهذان أتيكا، عن غائبًا كان
املحكم املحكمني جماعة أمام الرسي التبليغ بطريق يتهم أن املمكن من أن عىل
املحكم هذا ولكن باآلتميا، يصيبه فالقانون عليه حكم فإن الذنوب، ببعض يؤخذ الذي

يستأنف. أن يستطيع

فرقة إرسال أُريد فإذا العسكرية، الخدمة يف اإليبونوموي بثبت يستعان وكذلك ثالثًا:
إعالن يف التجنيد أمر صدر الغزوات، من غزوة يف الخدمة من سنهم تمكنهم الذين من
وفالن األركون فالن إىل اإليبونوموي وفالن األركون فالن منذ الرجال كل إىل يوجه

اإليبونوموي.

تُسمى كانت الذي هو إيبونوموس فاألركون آخر، ليشء اسمه يعطي الذي وهو إيبونوموس، جمع 1

مدينة. أو قبيلة أو أرسة باسمة تُسمى كانت الذي هو اإليبونوموس والبطل باسمه، السنة
خاضع هو ثم التعليم، يف سنتني فيميض عمره من عرشة الثامنة يف العسكرية خدمته يبدأ األتيني كان 2

من يتألف األتيني الجيش كان هنا ومن الجيش، يف العمل من فيُعفى الستني يبلغ حتى التعبئة لنظام
الذي الشيوخ وأخراها عرشة، الثامنة يف الخدمة بدءوا الذين األحداث الشبان أوالها طبقة، وأربعني اثنتني

الستني. يف يتمونها
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والخمسون الرابع الفصل

ُينتخبأصحاهبا التي املناصب
(٥) باالقرتاع

والعرشة اللوجيستاي العرشة (٢) الطرق بإصالح يُعنون الذين الخمسة (١)
كاتب (٤) الربوتانيا من املحفوظات كاتب الكتاب، (٣) الحساب أداء السينوجوروي،
للتضحية املندوبون العرشة املضحون، (٦) ينتخب القارئ الكاتب (٥) القوانني

بريا. وديماركوي سالمني أركون (٨) للسنة املضحون العرشة (٧)

∗∗∗

اآلتني: العمال االقرتاع يعني كذلك أوًال:
الدولة تأجرهم عمال بواسطة العامة1 الطرق إصالح يكلفون الذين الخمسة

إرشافهم. تحت ويعملون
العمال حساب يتلقون الذين العرشة والسينوجوروي2 العرشة اللوجيستاي ثانيًا:
إىل دعت إْن املحكمة عىل وعرضه الحساب عمل امتحان يف الحق وحدهم لهم جميًعا،
حكمهم القضاة عليه حكم الدولة أموال حول قد العمال أحد أن ثبت وإذا الحاجة، ذلك
أثبت وإذا حوله، أنه املحكمة أثبتت الذي املبلغ أضعاف عرشة دفع وأُلزم السارق عىل

الزراعية. طرقنا يشبه ما وهو ببعض، بعضها والقرى املدن تصل التي الطرق بها يراد 1
يضاد حدثًا الدولة يف أحدث من باتهام ليقوم يُنتخب كان عامٌّ مدٍع وهو سينوجوروس، جمع 2

ذكره ما اختصاصاتهم إىل أضافوا قد األتينيني أن ويظهر للخطر، الدولة يعرِّض أو القائمة القوانني
أعمالهم. أتموا إذا العمال حساب اللوجيستاي مع يتلقوا أن مكلفني فأصبحوا أرسطاطاليس



األتينيني نظام

عىل حكمهم القضاة عليه حكم ارتىش قد الحاسب أن عىل يدل شيئًا اللوجيستاي
بالعبث الحاسب اتُّهم فإذا قبلها، التي الرشوة أضعاف عرشة يدفع أن وأُلزم املرتيش
إذا يضاَعف املقدار هذا ولكن نفسه، املقدار بدفع إال تلزمه ولم عبثه، املحكمة قدرت

أبًدا. تُضاَعف فال أضعاف العرشة فأما التاسعة، الربوتانيا قبل يُدفع لم
إدارة وعليه الربوتانيا، كاتب يُسمى الذي الكاتب باالقرتاع يُنتخب وكذلك ثالثًا:
مجلس جلسات ويحرض العقود من ذلك غري وينسخ القرارات وحفظ املحفوظات
الناس؛ أشهر له يختار الشعب وكان انتخابيٍّا، قديًما املنصب هذا كان وقد الشورى،
حق تُمنح التي والقرارات املحالفات رأس يف األعمدة عىل يوجد الكاتب اسم أن وذلك

باالقرتاع. فيُختار اآلن أما السياسية، الحقوق تخول أو الربوكسنيا3
ويستنسخ الشورى مجلس يحرضجلسات الذي القوانني كاتب االقرتاع يعني كذلك رابًعا:

جميًعا. القوانني
الشورى مجلس يف األوراق قراءة مكلف وهو الشعب، ينتخبه ثالث كاتب وهناك خامًسا:

القراءة. هذه إال عمل له ليس الشعب وجماعة
«مندوبي يسمونهم الذين العرشة املضحني االقرتاع بواسطة الشعب يختار سادًسا:
عمل يف الرضورة قضت وإذا ضحية، من الوحي به يأمر ما تقديم عليهم التضحية»،

الكهنة. مع مشرتكني ذلك فعلوا السماوية العالمات باستشارة األعمال من
عليهم السنة»، «مضحي يسمون مضحني عرشة باالقرتاع الشعب يختار وكذلك سابًعا:
أعياد إال سنني أربع كل تقام التي األعياد يرأسون وهم الضحايا، بعض يقدموا أن

حماية حق من أفرادها لبعض تعطي املدينة كانت ما األول متباينني، معنيني عىل يدل اللفظ هذا كان 3

شديًدا الشبه وكان حمايتها، تكلف التي للمدينة سياسيٍّا ممثًال الحق هذا صاحب فكان الغرباء، بعض
تمنحها كانت حقوق الثاني أجًرا، املحمية املدينة من يتقاىض كان وربما اليوم، القناصل وبني بينه
من اإلعفاء ومنها الشعب، وجماعة الشورى جلسات حضور منها فيها، النازلني الغرباء لبعض املدينة
يريده الذي هو األول املعنى أن ويظهر التمثيل، مالعب يف األماكن بأحسن اإليثار ومنها الرضائب،

أرسطاطاليس.
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(٥) باالقرتاع أصحابها يُنتخب التي املناصب

كل ديلوس يف يقام عيد وهناك ديلوس،4 عيد أوًال: خمسة؛ األعياد وهذه الباناتينايا،
خامًسا: اإلليزينيات.7 ثم هرياكليس6 عيد ثالثًا: برورون.5 عيد ثانيًا: سنني. ست
قد أنها عىل واحدة، سنة يف األعياد هذه من ثالثة تقع أن إىل سبيل وال الباناتينايا،

أركونًا. كيفيزوفون كان حني صدر بقانون نُظمت
إقامة يكلَّف وكالهما بريا، وديماركوس سالمني أركون باالقرتاع يُنتخب وكذلك ثامنًا:

الكوريجوس.8 وانتخاب ديونوزوس عيد
األركون. ألسماء رسمي «ثبت» سالمني ويف

النونا، خليلته إليها وآوى مكانها يف ذوس فأقرها البحر يف سابحة كانت إيجيا بحر يف صغرية جزيرة 4

ليقيم شبانهم من وفًدا إليها يوفدون األتينيون وكان أرتميس، وأخته أبولون فيها فولدت حامًال وكانت
سنني. أربع كل اإلله عيد فيها

ألرتميس. عيًدا فيه يقيمون األتينيون كان فراونا، اليوم اسمه أتيكا يف موضع 5

مراثون. يف يقام كان 6

لديمتري. تكريًما إليزيس يف تقام كانت التي األعياد هي 7

أثناء التمثيل مالعب يف تعمل كانت التي الجوقة عىل لإلنفاق يُنتخب كان املدينة أعضاء من عضو 8

تقل ال أن يجب وكان قبيلة، كل عن واحد القبائل، تعينهم عرشة بني من يختاره األركون وكان األعياد،
يغذوهم وأن معلًما، لهم يختار وأن الجوقة، أفراد ينتخب أن وعليه درهم، ألف عرش ثمانية عن ثروته
إىل يهديها مائدة كجائزة الشعب منحه املسابقة يف جوقته وفازت التمثيل تم فإذا ويأجرهم، ويكسوهم
يكلف العمل هذا وكان القصة، وضع الذي والشاعر الجوقة معلم واسم اسمه عليها نُقش وقد اإلله
أبيح بيلوبونيسوس حرب بعد األتينيني ثروة نقصت فلما درهم، آالف خمسة عىل يزيد ما الكوريجوس

اثنان. فيه يشرتك أن
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والخمسون الخامس الفصل

ُينتخبأصحاهبا التي املناصب
(٦) باالقرتاع

األركون منصب يشغلون الذين التسعة

لليمني. حلفهم (٣) امتحانهم (٢) اختيارهم طريقة (١)

∗∗∗

اختصاصاتهم: هي وهذه باالقرتاع يُختارون الذين العمال هؤالء
وكلهم األمر، أول يف يُختارون كانوا كيف قلنا فقد أركونًا، يسمونهم الذين فأما أوًال:
بواسطة يُنتخبون والبوليماركوس وامللك واألركون وكاتبهم الثسموثيتاي وهم اليوم

القبائل. بني مقرر نظام وبمقتىض قبيلة، كل عن واحد االقرتاع،
أوًال، الخمسمائة مجلس يمتحنهم األركون منصب يشغلون الذين التسعة هؤالء ثانيًا:
كل أن القاعدة أن وذلك الحكومة؛ عمال من كغريه املحكمة إال تمتحنه فال الكاتب أما
يُمتحن، أن بعد إال عمله يتوىل أن له فليس االقرتاع بواسطة ُعنيِّ أو انتُخب سواء عامل
ثم أوًال املجلس أمام امتحانهم فيؤدون األركون منصب يشغلون الذين التسعة فأما
يشغل أن يستطيع ال الشورى مجلس يرفضه الذي األركون كان وقد املحكمة، أمام
قضاء االمتحان تقيضيف التي املحكمة أمام يستأنف أن يستطيع فهو اآلن أما منصبه،

له. مرد ال



األتينيني نظام

وَمن هو؟ ديموس أي ومن أبوك؟ َمن االمتحان: يف تُلقى التي املسائل هي وهذه
ذلك بعد يُسأل ثم هو؟ ديموس أي ومن ألمك؟ جدك ومن أمك؟ وَمن ألبيك؟ جدك
البالد يف أله العبادة؟ هذه أدوات وأين أركيوس؟2 وذوس باترووس؟1 أبولون أيعبد
خدمته أأدى رضائبه؟ أيؤدي أبويه؟ حق أيؤدي هي؟ وأين أرسته؟ فيها ُدفنت مقابر
هات قائًال: استمر واحدة بعد واحدة املسائل هذه الرئيس ألقى فإذا العسكرية؟
معارض تقدم فإذا معارض؟ أيوجد الرئيس سأل الشهود هؤالء سمع فإذا شهودك،
اليد، رفع بواسطة آراءه املجلس يعلن أن أمر ثم والدفاع، االتهام بسماع الرئيس أمر
معارض يتقدم لم فإذا الرسية، بالطريقة فيكون املحكمة يف القضاة تصويت فأما
أما رأيه، واحد قاٍض يعطي بأن يُكتفى أن قديًما العادة كانت وقد حاًال، اآلراء أُخذت
بعض كان إذا حتى األركون، كفاية يف آراءهم جميًعا القضاة يعطي أن فيجب اآلن
من القضاة ذلك يمنع لم متهميه من يتخلص أن استطاع قد األكفاء غري املرشحني

العمل. عن إبعاده
أحشاء عليه تُوضع الذي املقدس الحجر حيث إىل ذهبوا امتحانهم التسعة أدى فإذا ثالثًا:

يشهدوا. أن قبل والشهود يحكموا أن قبل املحكمون عليه يقسم والذي الضحايا،
للقوانني، مطيعني عادلني أعمالهم ليؤدُّنَّ ويقسمون الحجر عىل التسعة فيصعد
فإذا الذهب، من تمثاًال قبلوها إن ُمنَّ وليقدِّ أعمالهم، ألداء الهدايا قبول عن وليمتنُعنَّ
أعمالهم. يبدءون ثم ثانية مرة يؤدونها حيث األكروبوليس إىل صعدوا اليمني هذه أقسموا

اليونان كان كما يعبدونه فكانوا أبولون، ساللة من أنه يعتقدون األتينيون وكان األعىل، الجد معناه 1

أجدادهم. يعبدون
األرسة. وحامي البيت حافظ معناه 2
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والخمسون السادس الفصل

(١) مناصباألركون يشغلون الذين التسعة

تعيينه اإلدارية، أعماله األركون، (٢) والبوليماركوس وامللك األركون أعوان (١)
القضائية، اختصاصاته (٣) الدينية واألعياد للحفالت تنظيمه للسكوريجوي،

للضعفاء. حمايته األركون، يقيمها التي الدعاوي

∗∗∗

امتحانهما يؤديان عونني لنفسه واحد كل يختار أن والبوليماركوس وامللك لألركون أوًال:
منه. يخرجا أن بعد وحسابهما عملهما، يبدآ أن قبل املحكمة أمام

«من يأتي: ما العام الصائح بواسطة يعلن حتى عمله يبدأ األركون يكاد ال ثانيًا:
األركون يتم أن إىل له مالك فهو عمله الجديد األركون يبدأ أن قبل شيئًا يملك كان
بني من يختارهم ثالثة وهم الرتاجيديا ملسابقة الكوريجوي يعني ثم العمل»، هذا
وعددهم الكوميديا يف للمسابقة الكوريجوي قديًما يختار وكان ثروة، األتينيني أكثر
الكوريجوي أيًضا األركون يستقبل نفسها، القبائل بواسطة يعينون اآلن وهم خمسة،
الكوميديا ولجوقات واألطفال الرجال لجوقات الكوريجوي وهم القبائل، تعينهم الذين
عرشة وهم الثرجيليا،1 يف واألطفال الرجال ولجوقات ديونيزوس أعياد يف تعمل التي

مايو أواخر يف الشهر هذا ويقع ثارجليون، شهر يف وأرتميس ألبلون يقيمونها األتينيون كان أعياد 1
يونيو. وأوائل



األتينيني نظام

بمقتىض قبيلتني كل عن واحد للثرجيليا، وخمسة قبيلة كل عن واحد للديونيزيا،2
القبائل. بني مقرر نظام

من يقدمها التي األسباب املحكمة إىل ويقدم الثروة نقل3 يف حينئذ األركون يأخذ
إذ أداءها؛ مكلًفا ليس ألنه وإما ثقلها، احتمل قد ألنه إما الليثرجيا،4 عن التخيل يريد
بعُد يبلغ ملا ألنه وإما بعُد، اإلعفاء أَجل ينقِض وملَّا منها يعفيه آخر عمًال أدى قد هو
األربعني. أتم قد يكون أن يجب األطفال لجوقة كوريجوس كل أن وذلك سنة؛ أربعني
إىل يقودون الذين واألركيثيوروي6 لديلوس5 الكوريجوس األركون يختار وكذلك

قذاًفا. الثالثني ذات السفينة يف الشبان الجزيرة
يلزم يوم إلسكايبيوس7 ترشيًفا تُقام التي فهي: يديرها التي الحفالت فأما
يشرتك العظمى، الديونيزيا يف تقام والتي منازلهم، األرسار عىل يطلعون الذين الشبان
يتكلفون وكانوا قديًما الشعب ينتخبهم كان الذي العرشة املندوبني مع إدارتها يف
للثياب ثمنًا منا مائة ويتقاضون االقرتاع بواسطة يُختارون اآلن وهم الحفلة، نفقات
ذوس لترشيف تقام كانت التي والحفلة الثرجيليا حفلة يدير وكذلك إليها، وما

سوتري.8
إدارتها. له التي األعياد هي هذه والثرجيليا الديونيزيا يف املسابقة ينظم وكذلك

ديونيزوس. عيد 2

عامة بأعمال القيام أغنيائها عىل املدينة تفرض أن أتينا سيما ال اليونانية املدن يف العادة كانت 3

يحاول أن ذلك عليه ُفرض من لكل وكان التمثيل، جوقات وتعليم السفن كبناء الخاص حسابهم عىل
الرجل لهذا ثروته عن ينزل أن قابل أنه ويعلن ثروة منه أكثر هو من املدينة يف أن فيزعم منه، التخلص
الرجلني وأي فيه، ففصل األركون إىل األمر ُرفع وإال فذاك العرض هذا الخصم قبل فإن ثروته، يأخذ وأن

املفروض. العمل بهذا القيام أُلزم ثروة أكثر كان
السابقة. الحاشية يف إليها أرشنا التي االستثنائية الرضائب هي 4

السابق. الفصل يف إليه أرشنا الذي أبلون عيد إلقامة 5

كما أبلون عيد إلقامة ديلوس إىل أتينا من الذاهب الشباب يرأسون الذين أحد وهو أركثيوروس، جمع 6

ترى.
الطب. إله كان أبلون ابن 7

املنجي. أي 8
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(١) األركون مناصب يشغلون الذين التسعة

االقرتاع، يعينه بمقتىضنظام األركون9 من تنال التي والخاصة العامة الدعاوي أما ثالثًا:
اآلتية: فهي تحقيقها بعد املحكمة أمام األركون يقيمها والتي

أن غري من الدعوى هذه يقيم أن يستطيع امرئ «كل األبوين معاملة إساءة دعوى
ما.» لغرامة يتعرض

األوصياء.» عىل «تُرفع اليتامى معاملة إساءة ودعوى
والزوج.» الويص عىل تُرفع «وهي األبيكلريوس معاملة إساءة ودعوى
األوصياء.» عىل أيًضا تُرفع «وهي اليتيم ألموال اإلدارة إساءة ودعوى

للسفه.» ثروته بتبديد اتُّهم من كل عىل «تُرفع السفه ودعوى
مشرتك.» ملك قسمة يأبى من عىل «تُرفع القسمة ودعوى

ويص. تعيني ودعوى
واحد. لقارص كثريون لها يتقدم حني بالوصاية املطالبة ودعوى

األبيكلريوس. أو باملرياث املطالبة ودعوى

مات قد أن يعلن الالتي والنساء واألبيكلريوس اليتامى بحماية األركون يُعنى
عليه يقيض أن فلألركون بهؤالء أرض الناس فأي حامالت، وهن أزواجهن عنهن
اليتامى أمالك يؤجر أن أيًضا األركون وعىل املحكمة، إىل يقدمه أن أو بالغرامة
هو ما القارص يمنح أن الويص أبى فإذا املستأجر، أمالك يرتهن وأن واألبيكلريوس

املال. من ذلك يعدل ما دفع يلزمه أن فلألركون إليه محتاج
األركون. أعمال هذه

إقامتها. األركون إىل يُطلب التي أي 9
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والخمسون السابع الفصل

(٢) مناصباألركون يشغلون الذين التسعة

القضائية: حقوقه (٢) األعياد تنظيم باألرسار، االحتفال اإلدارية، أعماله امللك: (١)
اختصاص القتل، دعوى (٣) الكهنة وبني املمتازة األرس بني والخصومة اإلثم دعوى

العادية. واملحاكم باجوس األريوس

∗∗∗

بواسطة الشعب ينتخبهم أربعة ذلك يف يشاركه باألرسار،1 االحتفال امللك يرأس أوًال:
أيمولبيس أرسة من وواحد جميًعا، األتينيني بني من يُنتخبان اثنان منهم اليد، رفع
طواف عىل العيد يشتمل ليانيون،2 ديونيزيا يرأس ثم كريوكيس، أرسة من وآخر
املسابقة وأما املندوبني، مع ذلك يف مشرتًكا امللك فينظمه الطواف فأما ومسابقة،

األجداد. قررها التي الضحايا بكل يُعنى الجملة وعىل وحده، فينظمها
بالكهانة، املطالبة ودعاوي اإلثم3 دعاوي هي امللك يقيمها التي العامة الدعاوي ثانيًا:

الخالف. من الكهنة وبني املمتازة4 األرس بني يقع فيما يفصل وكذلك

اشتملت وما اإللهني أعمال بعض فيه تمثَّل كانت وديونوزوس، ديمتري أعياد من جزء االحتفال هذا 1

جريمة منها يشء إباحة وكانت األرسار، هذه علموا من إال الحفل هذا يشهد يكن ولم حياتهما، عليه
القتل. تستوجب

عرص أداة ومعناه لينوس من مأخوذ االسم وهذا ليانيا، يسمى لديونوزوس عيد فيه يشهر كان موضع 2

الشتاء. يف العيد هذا يُقام وكان الخمر،
الدين. مخالفة دعاوي هي 3

القديم. العهد منذ خاصة دينية حقوق لها أرس هي 4



األتينيني نظام

حقوقه املتهم يحرم الذي بالحكم ينطق الذي وهو القتل، دعاوي كل امللك يقيم ثالثًا:
املدينة. أعضاء من عضًوا يكون أن يف

الجرح. وتهمة القتل تهمة بني ويميز
وكذلك باجوس، األريوس إىل مكتوبة فُرتفع عليه اإلرصار سبق الذي القتل تهمة فأما
يقيض التي الجرائم هي هذه اإلحراق، وتهمة املوت، إىل ذلك أدى إذا السم استعمال تهمة

باجوس. األريوس شيوخ فيها
فيفصل األجنبي، قتل أو العبد قتل أو القتل يف الرشوع أو خطأ القتل دعاوي فأما

البالديون.5 أمام فيها
مع كان إذا الدلفنيون،6 أمام قضيته يف فيُفصل بجريمته بالقتل القاتل اعرتف فإذا
أو اإلثم، يقرتف وهو بزوجته الزانَي قتَل قد يكون كأن مرشوع؛ القتل هذا أن يزعم ذلك

يخاصمه. وهو اللعب يف خصًما قتل أو مواطنيه، أحَد الحرب يف ً خطأ قتَل
بقتل اتُّهم ثم الدية عنه تؤدى أن يمكن بقتل اتُّهم ألنه نُفي؛ قد رجل كان إذا ثم
قد سفينة أعىل من نفسه عن املتهم يدافع فرياتوس،7 يف يُحاكم فإنه جديدين جرح أو

الساحل. من بالقرب رست
سبق ما إال باالقرتاع أعضاؤها يُنتخب عادية محكمة فيها تقيض الجرائم هذه وكل
القضاة ويجلس القضايا هذه يف الدعوى امللك يقيم باجوس، األريوس اختصاص من أنه
يطأ أن بالقتل اتُّهم ملن وليس يقيض، حني تاجه امللك وينزع سقف، يظلهم ال الليل يف
ذهب القضاء يوُم كان فإذا اآلجورا، يأتي أن له ليس بل القضاء، يوم إىل مقدًسا مكانًا
القاتل عىل الدعوى أقيمت الجاني يُعَلم ولم القتُل اقُرتف فإذا دفاعه، ليقدم املعبد إىل

كان. من كائنًا
الحيوان بها يؤخذ التي القتل تهم يف الربوتانيون أمام القبائل وملوك امللك يقيض

الجامدة. األشياء أو

بالس. تمثال فيه يقوم كان موضع 5

البحارة. حامي دلفنيوس أبولون معبد 6

أرض يمس ال حتى سفينة عىل للقضاء املتهم ويقف املحكمة فيه تجتمع كانت بريا ساحل يف موضع 7

مجرم. وهو الوطن
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والخمسون الثامن الفصل

(٣) مناصباألركون يشغلون الذين التسعة

وبني بينه العالقة القضائية، اختصاصاته (٢) اإلدارية أعماله البوليماركوس، (١)
والربوكسينوي. واإليسوتيليس املتيكوي

∗∗∗

األلعاب وينظِّم وأنواليوس،2 أجروتريا1 ألرتيميس يضحي أن البوليماركوس يكلَّف أوًال:
ترشيًفا تقدَّم التي االستغفار بضحايا ويقوم الحرب، يف ُقتل ملن ترشيًفا تقام التي

وأريستوجيتون. ألرموديوس
عىل مكان أي يف تُرفع التي املدنية الدعاوي بكل البوليماركوس يختص ثانيًا:
يضيفها أقسام عرشة الدعاوي هذه م يقسِّ أن وعليه والربوكسينوي، اإليسوتيليس3
يقيم بنفسه وهو املحكمني، إىل قبيلة كل قضاة فيحولها العرش، القبائل إىل باالقرتاع
املتيكوس إىل أو سيده جميل املنكر املعتق إىل موجهة كانت إذا املحكمة أمام الدعوى

األبيكلريوس. أو املرياث موضوعها كان أو له موىل ال الذي
عىل األركون يملكه ما املتيكوي عىل الحقوق من البوليماركوس يملك الجملة وعىل

املدينة. أعضاء

الصيد. ألهة 1
الحرب. إله أريس لقب 2

امللك. لهم يُباح وكان املواالة، وجوب ومن الرضائب بعض من يُعفون كانوا الغرباء من طائفة 3





والخمسون التاسع الفصل

(٤) مناصباألركون يشغلون الذين التسعة

بينهم العالقة الثسموثيتاي، اختصاصات (٢) املحاكم تأليف الثسموثيتاي، (١)
امتحان (٤) الجنائية الدعاوي القضائية، اختصاصاتهم (٣) الشعب جماعة وبني
عقوبة أو رفض من الشورى ومجلس الديموس جماعة به تنطق ما العمال،
املحاكم لتعيني االقرتاع (٦) الثسموثيتاي يقيمها التي األخرى الدعاوي (٥)

والقضاة.

∗∗∗

أن ثم املحاكم، جلسات أيام ويُعلنوا يعينوا أن يشء كل قبل الثسموثيتاي عىل أوًال:
أن الرؤساء هؤالء وعىل يرأسها، التي املحكمة الحكومة عمال من عامل لكل يعينوا

القضاة. من لهم اختري من يقبلوا
ويديرون العظمى، بالخيانة اتهام كل الشعب جماعة إىل الثسموثيتاي يرفع ثانيًا:
األحكام طلب من إليه ُرفع ما الشعب إىل ويقدمون املتهم، عىل ُقيض إذا التصويت
قوانني عارضو به يتهم ما وكل القانون بمخالفة اتهام كل إليه ويرفعون الفرعية،
بأعمالهم، قيامهم أثناء واألبيستاتيس الربوويدروي إىل توجه التي والتهم مناسبة غري

االسرتاتيجوي. حساب الشعب إىل يرفعون ثم
الدعاوي الضمانة تقديم من فيها بد ال التي الدعاوي بني الثسموثيتاي ويقيم ثالثًا:

وهي: اآلتية

املدينة. يف العضوية للقب االغتصاب دعوى



األتينيني نظام

قضاته. فاشرتى االغتصاب بهذا اتهم من عىل تقام التي اإلفساد ودعوى
السوكوفانتيا. دعوى

الرشوة. ودعوى
األسماء. تقييد يف التزوير ودعوى

األعذار.1 يف الكذب ودعوى
القصد. سوء ودعوى

األسماء. محو يف التزوير ودعوى
الزنا. ودعوى

ما املحاكم إىل ويقدمون جميًعا، الحكومة عمال امتحان عىل الثسموثيتاي يرشف رابًعا:
عقوبة. من الشورى مجلس يصدره وما رفض من الديموس جماعة به تنطق

يقذف الذي العبد وعىل واملناجم التجارة أعمال يف املدنية الدعاوي ويرفعون خامًسا:
الحر.

املحاكم أمام ويرفعون االتفاق، من الدول من وغريها الدولة بني كان ما يقرون
االتفاقات. هذه تنفيذ عن تنشأ التي الدعاوي

باجوس. األريوس أمام أديت إذا الشهادة يف التزوير دعاوي يرفعون وكذلك
التي املحاكم االقرتاع بواسطة الحكومة لعمال يعينون الذين هم والثسموثيتاي سادًسا:
منصب يشغلون الذين التسعة جميع ولكن جنائية، أم مدنية أكانت سواء يرأسونها،
كاتب ذلك عىل يعينهم القضاة، تعيني يف االقرتاع عىل يرشفون الذين هم األركون

قبيلته. يف االقرتاع عىل منهم واحد كل يرشف الثسموثيتاي،
األركون. منصب يشغلون الذين التسعة يمس ما هذا

يحرض. فلم أحًدا القضاء مجلس إىل دعا أنه كاذبًا زعم من عىل الدعوى إقامة يريد 1
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الستون الفصل

باالقرتاع ُينتخبأصحاهبا التي املناصب

التي الجوائز (٣) املقدس الزيتون زيت (٢) اإلدارية أعمالهم األثلوثيتيس، (١)
الباناتينايا. مسابقة يف تعطى

∗∗∗

قبيلة، كل عن واحد عرشة، وعددهم األتلوثيتيس1 االقرتاع بواسطة يُختار وكذلك أوًال:
عيد يف الطواف ينظموا أن عليهم سنني، أربع العمل يف يبقون امتحانهم يؤدوا أن فبعد
ويُعنون الخيل، وسباق الرياضية األلعاب يف واملسابقة املوسيقية واملسابقة الباناتينايا
يف املنترصين إىل الزيت ويدفعون والجرَّات،2 الببلوس بصناعة الشورى مجلس مع

الرياضية. األلعاب
يُعنَى أن األركون وعىل املقدسة، الزيتون أشجار أثمار من يُستخرج الزيت هذا ثانيًا:
إليه يدفعوا أن األشجار هذه فيها توجد التي األرض مالك وعىل الزيت، هذا بجني
األشجار، هذه تؤجر قديًما الدولة كانت وقد شجرة، كل عن كوتول ونصف «كوتوال»3
عليه ُقيض فإذا باجوس، األريوس أمام حوكم منها شجرة اقتلع أو قطع الناس وأي
رضيبة، كانت الزيت هذا املالك يقدم بأن العادة جرت منذ ولكن املوت، هي فالعقوبة
يُستخرج الذي الزيت فأما قائًما، القانون ظل وإن املقاضاة هذه استعمال أهمل فقد

األلعاب. رؤساء 1

خاصة. عناية وتزيينها بتجويدها يُعنون األتينيون وكان املقدس، الزيت فيها يُحفظ كان التي هي 2

لرت. ربع يعدل مكيال 3



األتينيني نظام

نفسها الشجرة ثمر من يُستخرج ما وأما للدولة، فملك الناشئة األغصان ثمر من
يشء. فيه لها فليس

وليس األكروبوليس، عىل الخزانة صاحب إىل دفعه السنة زيت األركون جمع فإذا
صاحب يحفظ كله، الزيت هذا يؤدي أن قبل باجوس األريوس يف عضًوا يكون أن له
األثلوثيتيس، إىل فيدفعه الباناتينايا عيد يأتي حتى األكروبوليس يف الزيت هذا الخزانة

الرياضية. األلعاب يف الفائزين بني يقسمونه وهؤالء
العيد: هذا يف تُمنح التي الجوائز هي وهذه ثالثًا:

فاز ملن ودرقة املوسيقية، املسابقة يف للفائزين والفضة الذهب من أشياء تُمنح
الخيل. سباق يف أو الرياضية األلعاب يف فاز ملن الزيت ويُمنح الحربية، التمرينات يف
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والستون الحادي الفصل

باالنتخاب ُتنال التي املناصب

الحربية املناصب

الشعب مراقبة (٣) االسرتاتيجوي بني العمل تقسيم (٢) العرشة االسرتاتيجوي (١)
الهيباركوي (٦) التاكسياركوي (٥) االسرتاتيجوي سلطة (٤) لالسرتاتيجوي

واألميونياس. البارالوس وكالء (٩) ملنوس هيباركوس (٨) الفوالركوي (٧)

∗∗∗

باالنتخاب. الحربية املناصب كل تُنال
من واحد لها يُنتخب كان عرشة وهي االسرتاتيجوي، مناصب املناصب هذه وأول أوًال:

القبائل. إىل نظر غري من كله الشعب بني من جميًعا فيُنتخبون اآلن أما قبيلة، كل
أحدهم فيعنيَّ أعمالهم، االسرتاتيجوي جماعة عىل اليد رفع بواسطة الشعب يقسم ثانيًا:
للمحافظة واآلخر الغزوات، من لغزوة األرض من يخرجون حني األوبليتيس1 لقيادة
واآلخر ملونيكيا أحدهما لبريا واثنان إليه، حملت إذا إال الحرب يف يشرتك ال البالد عىل

وبريا. بالكييل2 يحتفظا أن وعليهما ألكتي،

الثقيلة. األسلحة ذوو املشاة هم 1

الثغر. 2



األتينيني نظام

نقل يف ويعمل املناوبة، يف الرتيرياركوي أسماء يكتب للسموريا،3 يعني وآخر
املرشحني. بني نزاع من يكون ما املحكمة إىل ويقدم حاجة، ذلك إىل دعت إن الثروة

الحاجة. بمقتىض الخارج إىل يُرَسلون اآلخرون واالسرتاتيجوي
أيؤدي املسألة: هذه عىل بروتانيا كل يف اليد رفع بواسطة الشعب يجيب ثالثًا:
املعزول هذا حوكم منهم واحًدا الشعب عزل فإن ينبغي، كما أعمالهم االسرتاتيجوي
إىل عاد بُرئ فإن الغرامة، أو العقوبة املحكمة عينت عليه ُقيض فإن املحكمة، أمام

عمله.
الغرامة أو النفي أو بالحبس يحكموا أن الجيوش يقودون حني ولالسرتاتيجوي رابًعا:

بالغرامة. يحكمون ما وقلَّ العسكري، النظام خالف َمن عىل
قبيلة، كل عن واحد العرشة، التاكسياركوي اليد رفع بواسطة يُنتخب وكذلك خامًسا:

الضباط. ويعينون قبائلهم أهل يقودون وهم
األتينيني بني يؤخذان اثنان وهما الهيباركوي، يُنتخب نفسها الطريقة وبهذه سادًسا:
عىل وللهيباركوي قبائل، خمس منهما واحد كل يقود الفرسان، قيادة لهما عامة،
مثلهم خاضعان وهما الهوبليتيس، عىل لالسرتاتيجوي ما الحقوق من الفرسان

اليد. رفع بواسطة للتصويت
كما قبائلهم فرسان يقودون قبيلة، كل عن واحد الفوالركوي ينتخب وكذلك سابًعا:

مشاتها. التاكسياركوي يقود
يعسكرون الذين الفرسان يقود ملنوس، بجزيرة الهيباركوساملوكل ينتخب وكذلك ثامنًا:

ملنوس. يف
األمونية.4 والسفينة البارالية بالسفينة املوكلون ينتخب وكذلك تاسًعا:

السفن. بناء يكلفون كانوا الذين األغنياء جماعات 3

أبولون. عيد إلقامة األتينيني شباب ديلوس إىل تنقالن كانتا سفينتان 4
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والستون الثاني الفصل

املناصب

مرة. غري تُشغل أن يمكن التي املناصب (٣) العمال أجر (٢) االقرتاع صورة (١)

∗∗∗

التي املناصب إىل بالقياس لالقرتاع مختلفتني طريقتني اتخاذ قديًما العادة كانت أوًال:
كلها، القبيلة يف لها يُقرتع األركون مناصب ومنها بعضها فكان بالقرعة، تُنال كانت
ظهر ولكن التيزيون، يف االقرتاع يقع وكان حدة، ديموسعىل كل يف لها يُقرتع وبعضها
ال كلها، القبيلة يف أيًضا املناصب لهذه يقرتع فأصبح مناصبه يبيع كان الديموس أن
حق الديموس حفظ الذين الجرس وإال الشورى، مجلس أعضاء إال ذلك من يُستثنى

لهم. االقرتاع
اآلتية: فهي العمال أجور أما ثانيًا:

الشعب جلسات من يحرضها جلسة كل عن املدينة أعضاء من عضو يتقاىضكل
وتسعة الشعب، جماعة جلسات من عادية جلسة عن ودرهًما1 … فلوس» «ثالثة

عادية. غري جلسة كل عن فلوس
املحكمة. جلسات من جلسة كل عن فلوس ثالثة قاٍض كل ويقبض

أما جلسة، كل عن فلوس يتقاىضخمسة الشورى مجلس أعضاء من عضو وكل
لطعامهم. ثمنًا فلًسا ذلك عىل فيزادون الربوتانوي

الذين هم الرؤساء أن أرسطاطاليس يريد وإنما الناسخ، من سقط قد األصل بعض أن يف شك ال 1

سبق فقد األعضاء فأما استثنائية، أو عادية جلسة كل عن درهم ونصف درهًما أو درهًما يتقاضون
فلوس. ثالثة تتجاوز ال وهي أجورهم، ذكر



األتينيني نظام

فلوس أربعة منهم واحد فيتقاىضكل األركون منصب يشغلون الذين التسعة أما
املزامري.2 وأصحاب السعاة من يعينهم من عىل ينفقوا أن وعليهم لطعامه، ثمنًا

يوم. كل يف درهًما سالمني أركون ويتقاىض
وهو إيكاتومبيون، شهر أثناء الربوتانيون يف طعامهم فيتناولون األثلوثيتيس أما

منه. الرابع اليوم يف يبدأ الباناتينايا، عيد فيه يقام الذي الشهر
يوم، كل عن درهًما فيتقاضون ديلوس إىل يرسلون الذين األمفيكتيون3 أما

ديلوس. يف األجر هذا ويقبضون
يتقاضون أمربوس أو وملنوس ساموسوسكريوس إىل يرسلون الذين العمال وكل

الفضة. من نفقاتهم
يُشغل فال غريها فأما مرة، غري تُشغل أن يمكن التي وحدها هي الحربية املناصب ثالثًا:

مرتني. يدخله أن فللعضو الشورى، مجلس حاشا واحدة مرة إال

الضحايا. تقديم أثناء باملزامري يلعبون كانوا الذين هم 2

أبولون. عيد يديرون كانوا الذين هم 3
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والستون الثالث الفصل

املحاكم

التي الرشوط (٢) املحاكم عىل القضاة لتوزيع الالزمة األدوات القضاة، تعيني (١)
ألواح نفع القضاة، شخصية لتعرف املستعملة الطرق (٣) للقايض منها بد ال

القضاة.

∗∗∗

كاتب ويقرتع قبيلته، يف أركون كل يقرتع االقرتاع، بواسطة القضاة يعني أوًال:
العارشة. القبيلة يف الثسموثيتاي

اثنان لالقرتاع، مكانًا عرشون وهناك قبيلة، لكل واحد مداخل، عرشة وللمحاكم
فيها توضع أخرى علب وعرش قبيلة، لكل عرش أيًضا، لالقرتاع علبة ومائة قبيلة، لكل

قضاة. ليكونوا القرعة عليهم وقعت الذين لوحات
ويف إليهم، يحتاج الذين القضاة بعدد وعيص هودريان1 يوجد مدخل كل وعىل
قد الثمر هذا وعىل العيص، من يوجد ما عدد البلوط ثمر من يوجد الهودريني أحد
من سيؤلف ما بمقدار األرقام هذه من ُكتب وقد عرش، أحد رقم من تبدأ أرقام ُكتبت

محاكم.
أن برشط قاضيًا يكون أن يمكن األربعني بلغ قد املدينة أعضاء من عضو كل ثانيًا:
جلس الناس فأي باآلتميا، عليه ُقيض قد يكون ال وأن الدولة، لخزانة مدينًا يكون ال

متصًال وغطاء مقبضني له أن إال «زلعة» العامة يسميه ما وهو الجرار، من نوع وهو هودريون، مثنى 1

املحاكم. يف التصويت وألمارات البيوت يف للسوائل وعاء يتخذونه اليونان كان به،



األتينيني نظام

فإن املحكمة، أمام بذلك يتهمه أن شاء فلمن حق ذلك يف له يكون أن غري من للقضاء
فإن لتقديرهم، تركتا قد اللتني الغرامة أو العقوبة يعينوا أن القضاة فعىل عليه ُقيض
ثم الخزانة، إىل دينه أوًال يؤدي حتى ُحبس للخزانة مدينًا وكان بالغرامة عليه ُقيض

الغرامة. من عليه به ُقيض ما
الذي الديموس واسم اسمه عليها ُكتب قد البقس من لوحة قاٍض كل يحمل ثالثًا:
قبيلة كل يف يؤلفون القضاة أن وذلك عرشة؛ إىل واحد من األرقام أحد ثم إليه، ينتسب

واحًدا. يكون أن األقسام قضاة عدد ويكاد أقسام، عرشة
املحاكم عىل توضع أن تجب التي األرقام االقرتاع بواسطة الثسموثيتاي أحد عني فإذا

رقمها. محكمة كل عىل فوضع الساعي ذهب
من الثالثني العمود يف يقع وهو الكتاب، من الصالح القسم ينتهي الفصل وبهذا
الفساد شديد جزء يليه ثم الفوتوغرافية،2 الطبعة من عرشة الثامنة اللوحة ويف الربدي
يف يقع الجزء وهذا الفهم، مستحيلة الجزء هذا يف املواضع من وكثري آخر ناسخ كتبه قد
يف ويقع والثالثني السابع إىل والثالثون الحادي العمود وهي الربدي، من أعمدة سبعة

الفوتوغرافية. الطبعة من والعرشين والحادية والعرشين عرشة التاسعة اللوحة
ترجمة منه بقي ما ترجمة محاولون ونحن املحاكم، بنظام يتعلق الجزء هذا وكل
لم الفرنسيني واملرتجمني اإلنجليزي النارش ألن فصول؛ إىل نقسمه أن غري من حرفية

لتعذره. ذلك يحاولوا

(لغة اإلفرنجي القسم من ٤٥ رقم السلطانية الكتب بدار الفوتوغرافية الطبعة هذه من نسخة توجد 2

والتينية). يونانية
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والستون الرابع الفصل

الربدييف من والثالثون احلادي العمود
الفوتوغرافية الطبعة من العرشين اللوحة

املحاكم نظام

املكعبات يف واالقرتاع اللوحات يف االقرتاع بني املالءمة القضاة، ثبت تأليف (١)
للقضاء. تجلس التي املحاكم بني القضاة تقسيم (٢)

∗∗∗

ُوضعت فإذا عرشة، إىل واحد من األرقام عليها ُكتبت وقد القبائل عىل العلب م تُقسَّ أوًال:
أحد وأخذ العلب هذه فهز الساعي وأقبل معني رقم عليها ُكتب علب يف القضاة لوحات
املعلن، يُسمى القرعة عليه وقعت قاٍض فأول لوحة، علبة كل من يأخذ الثسموثيتاي
العلب، هذه أرقام تحمل مسطرة عىل العلب من استخرجت كلما اللوحات يعلن وهو
الغش يقع ال وحتى معني، شخص دائًما بعمله يقوم ال حتى باالقرتاع املعلن يختار

القضاة. اختيار يف
االقرتاع، مكان إىل القضاة دعا العلب» «يف املكعبات قبيلة كل أركون وضع فإذا
ما عدد يعدل عدد البيض املكعبات من يُوضع وبيض سود حجارة هي املكعبات وهذه
السود. املكعبات من ذلك ومثل لوحات خمس كل عن مكعب القضاة من إليه يحتاج
الذين القضاة الساعي دعا االقرتاع بواسطة املكعبات هذه األركون استخرج فإذا ثانيًا:
الهودريون من أخذ شخصيته وثبتت القايض دعي فإذا املعلن، ذلك عىل يعينه عينوا



األتينيني نظام

األركون رأى فإذا العمل، عىل يُرشف الذي األركون إىل وأظهرها البلوط ثمر من ثمرة
يذهب حتى الثمرة هذه رقم عليها أخرى علبة يف القايض بلوحة ألقى الثمرة هذه
إليها، يذهب أن يريد التي املحكمة إىل ال باالقرتاع له وقعت التي املحكمة إىل القايض
وضع كان وقد قبل، من لها أريدوا قد قضاة من محكمة تؤلَّف أن يمكن ال وحتى
علبة كل وعىل تأليفها، يُراد التي املحاكم عدد يعدل العلب من عدد األركون جانب إىل

املحاكم. من محكمة رقم منها

174



والستون الخامس الفصل

الربدي من الثاينوالثالثون العمود

الفوتوغرافية: الطبعة من عرشة والتاسعة العرشون اللوحة
املحاكم نظام

الحضور. أمارات (٢) الِعِيصُّ محكمته؟ القايض يعرف كيف (١)

∗∗∗

إليها، يذهب أن يجب التي املحكمة بلون لُونت قد عًصا القايض إىل الساعي يدفع أوًال:
أخرى، محكمة يدخل أن يستطيع ال حتى يحملها التي البلوط ثمرة رقم عليها والتي
مختلفة، ألوانًا لُونت قد املحاكم أبواب أعايل أن وذلك عصاه؛ لون عليه دل فعل فإن
ثمرة رقم عليها والتي بلونها، لُونت قد التي املحكمة إىل ذهب القايضعصاه أخذ فإذا

أخذها. كان التي البلوط
رضبتها قد املعدن من قطعة باالقرتاع اختري قد عامل إليه دفع القايض دخل فإذا ثانيًا:

صحيحة). ترجمة العمود من بقي ما ترجمة إىل سبيل من (وليس الدولة





والستون السادس الفصل

الربدي من الثالثوالثالثون العمود

السطور) أوائل إال منه يبَق (لم عرشة التاسعة اللوحة





والستون السابع الفصل

الربدي من والثالثون الرابع العمود

من يظهر متفرقة جمل إال منه يبَق (لم عرشة التاسعة اللوحة
باملرافعة) تتعلق كانت أنها مقارنتها





والستون الثامن الفصل

الربدي من اخلامسوالثالثون العمود

الفوتوغرافية الطبعة من والعرشون عرشة التاسعة اللوحة

القدماء. كتب يف وردت قد نصوصه بعض ألن منه؛ استخالصيشء أمكن

التصويت أمارات القضائية: اإلجراءات وصف

كما وبقي بعضها يف ثُقب قد عرق وسطها يف قام وقد الربونز من التصويت أمارات تُتخذ
إحداهما أمارتني قاٍض كل فأعطى املوزع أقبل املرافعة تمت فإذا اآلخر، بعضها يف هو
الخصمان يشهدها ظاهرة بطريقة ذلك إليه يدفع يُثقب، لم واألخرى عرقها ثُقب قد

كاملتان. أو مثقوبتان أمارتان إليه دفع قد قاضيًا إن يقال ال حتى





والستون التاسع الفصل

السابع والعمود السادسوالثالثون العمود
الربدي من والثالثون

اإلجراءات وصف الفوتوغرافية: الطبعة من والعرشون الحادية اللوحة
القضائية

وإعالن األصوات إحصاء (٣) التصويت (٢) األصوات فيها تُجمع التي الجرَّات (١)
للقضاة. األجر دفع (٥) العقوبة تقدير يف التصويت (٤) التصويت نتيجة

∗∗∗

كل فصلت وقد الخشب، من واألخرى الربونز من إحداهما جرَّتان، املحكمة يف أوًال:
هاتني يف تصويته، أمارة يضع أن يريد حني أحد يخطئ ال حتى صاحبتها من واحدة
بها يراد التي األمارات تُلقى الربونزية الجرة ففي القضاة، أصوات تُجمع الجرَّتني

إلغاؤها. يراد التي األمارات توضع الخشبية الجرة ويف الحكم
وقت يف واحدة أمارة إال منه تمر ال ثقب فيه بغطاء الربونزية الجرة سدت وقد

واحد.
أيريد إليهما وطلب الخصمني إىل ذلك الصائح أعلن التصويت أوان آن فإذا ثانيًا:
تصويت قبل يكون أن يجب الشهود يف الطعن فإن الشهود، شهادة يف الطعن أحدهما
ثانيًا. تكلم ملن والكاملة أوًال تكلم ملن املثقوبة األمارة أن الصائح يعلن ثم القضاة،



األتينيني نظام

كان موضوعها أن يف شك ال الفساد، شديدة سطًرا عرش ستة ذلك بعد يأتي (ثم
التصويت.) نتيجة واستخالص األمارات بحث يف

التي األمارات (وهي بعضها فيلقى املثقوبة وغري املثقوبة األمارات بني يفصل ثالثًا:
الربونزية. الجرة يف املدعي) أو للمتهم بها يصوت

الخشبية، الجرة يف هذا يطلبه ما لغري بها يصوت التي (وهي اآلخر بعضها ويلقى
(… الربونزية الجرة األصوات حمل املكلفون السعاة يدفع ثم

املثقوبة غري واألمارات للمدعي املثقوبة فاألمارات األمارات، عدد الصائح يعلن ثم
فإن القضية، ربح فقد أمارة عدد صاحبه من أكثر كان الخصمني فأي عليه، للمدعى

عليه. املدعى بُرئ األمارات من نصيبهما تساوى
الغرامة). أو العقوبة (لتقدير التصويت أُعيد الحاجة دعت فإن رابًعا:

ولكل عصيهم، آخذين الحضور أمارات دافعني نفسها بالطريقة القضاة ويصوت
التقدير. يف رأيه ليبسط املاء من كونجيوس1 نصف الخصمني من

عينه الذي القسم يف أجورهم قبضوا القانون بمقتىض عملهم القضاة أتم فإذا خامًسا:
فيه. للقضاء االقرتاع

الخصم. كالم أثناء املائية الساعة من يسقط أن يجب ما هنا واملراد للسائل، وعاء 1
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