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مقدمه
اگر هرودوت بر نوشتن تاریخ جهان 
شناخته شدۀ زمان خود همت کرد 
و در این راه افســانه و شعر را نیز به 
خدمت گرفت، توســیدید هموطن 
معاصــر او تاریــخ اختصاصی خود 
را جهــان یونانی و آن هــم یک دورۀ 
محــدود از تاریخ یونان، یعنی وقوع 
داد.  قــرار  پلوپونــزی  جنگ هــای 
هرودوت جنگ های ایــران و یونان 
را حادثۀ مهــم تاریخ می دانســت، 
امــا توســیدید شــاید در رقابــت با 
را  یونــان  داخلــی  جنگ هــای  او 
بزرگ تریــن حادثۀ تاریخ بشــر قرار 
داد و ســعی کرد تاریخی پیراســته 

از اغراق های شــاعرانه و افسانه های 
مردم فریب ارائه دهد. بنابراین می توان گفت تأثیری که 
او در تاریخ نگاری یونان و جهان داشته بسیار بیشتر از 
تاریخ نگاری هرودوت اســت. توســیدید به عنوان یک 
»مورخ علمی« به آیندگان معرفی شده و کسی است که 
در نگارش خود واقعیت و عقل گرایی را فدای سرگرمی 
مردمان نکرده است. او که نویسندۀ کتاب »تاریخ جنگ 
پلوپونزی« اســت، از کســانی بود که در زمان وقوع این 

جنگ به جمع آوری اسناد و مدارک 
از شــاهدان عینی پرداخت و تاریخ 
سیاســی و نظامی یونــان در زمان 
وقوع این جنگ را به نگارش درآورد. 
براســاس تحلیــل  او  نوشــته های 
واقعیت های این جنگ تدوین شده 
اســت. لذا به جای افسانه ســرایی 
کــه شــیوه مرســوم زمــان بــود، 
اســتدالل های عقلی از گفته های 
شــاهدان عینی را مبنای کار خود 

قرار داد. 
در ضمــن او بــه مقولــۀ سیاســت 
آن گونه که هســت، نــه آن گونه که 
بایــد باشــد پرداخت. نوشــته های 
توســیدید در طول تاریخ سرمشق 
مورخــان و سیاســتمداران بــوده 
است. او در کتاب خود که اختصاصًا 
دربارۀ تاریخ یونان زمــان وقوع جنگ داخلی پلوپونزی 
اســت،  به ناچار به طور پراکنده و به مناســبت توجه به 
تحوالت داخلی یونان به روابط ایران عصر هخامنشــی 
بــا دولت شــهرهای یونانــی هــم پرداخته اســت. این 
مقالــه ضمن معرفی توســیدید، نگاهی ویــژه به روابط 
هخامنشــیان با دولت شــهرهای یونانــی از دیدگاه این 

مورخ عقل گرای جهان باستان دارد.

رحیم شبانه   دبیر تاریخ، بهبهان
rahim1348@gmail.com
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تاریخ  جهان



زندگی و زمانه توسیدید
 (Thucvdides) تـوسیـدیـــد  یــا  تـوکـودیـــدس 
یونــان  شــهیر  مــورخ   (Fokidid) فوکیدیــد  یــا 
باســتان پــس از ســال 460 پ م و بــه احتمــال 
از  پــس  دهــه  ســال های  از  یکــی  در   بیشــتر 
450 پ م متولد شد ]داک، 1389: 15[ تولد او را 
25 سال پس از تولد هرودوت نوشته اند ]فضلی نژاد، 
1382: 52[ و محــل تولــدش را الیمونــت آتیک 
می دانند ]موســوی، 12:1380[. توســیدید خود 
محل تولدش را آتن نوشته، پدرش اولورس از مردم 
آتن بود. او یک اشراف زاده بود و خانواده اش مالک 
چند معدن طال در تراس بودند ]بهمنش، 1375: 
388[. پــدر وی بــا خانــدان پادشــاهی تراکیه در 
جنوب شرقی اروپا نسبت فامیلی داشت. بنابراین 
توســیدید را از بازماندگان یک خاندان ســلطنتی 
می دانند. برخی حتی او را از بســتگان میلتیادس 
ســردار بزرگ آتنی در جنگ ماراتن دانسته اند. نام 
مادرش هگســپوله بــوده اســت ]داک، 1389: 
17[. توســیدید چون نجیب زاده بود حق تحصیل 
داشــت. در حالی کــه برخــی مطمئن نیســتند او 
ازدواج کرده باشد. برخی دیگر مدعی اند که ازدواج 
کرده و همســرش احتمااًل اهل تراکیه بوده است. 
توسیدید از طرف پدر یا همسرش در تراکیه صاحب 
ملکی شد. این خانه در اسکاتپه هوله شهر کوچکی 
در ساحل تراکیه بود. این منطقه در زمان قدیم مرکز 

استخراج طال بوده است ]همان: 34[.
در ســال 430 پ م هنــگام حملــه اســپارتی ها به 
آتیــکا، بیماری همه گیری در آتن شــیوع یافت که 
توســیدید در کتابش اوصاف آن را ذکر کرده است 
]توسیدید، 1377: 120[. شاید تنها سند بر جای 
مانده از این بیماری بزرگ، نوشــته های توســیدید 
باشد. ظاهرًا چیزی که این بیماری را در آتن تشدید 
کرده، نداشــتن مجرای فاضالب در این شهر بوده 
است ]داک، 1389: 60[. در سال 429 پ م خود 
توســیدید هم به این بیماری مبتال شد، اما اندکی 

بعد بهبود یافت.
او در دهه چهارم زندگی خود، در حدود ســال 424 
پ م به مقام »استراتگوس« یا سرداری برگزیده شد. 
این مقام مهم تنها مقامی بود که فرد از طریق قرعه 
انتخاب نمی شــد بلکه مردم آتن هر سال ده نفر از 
افراد طبقات باال را که توانایی نظامی داشتند، برای 
آن انتخــاب می کردند. این افراد دارای اســتقالل 
عمل بودنــد و حتی اجازۀ مذاکره و بســتن پیمان 
با دولت شــهرهای دیگــر را داشــتند. منتهی این 
پیمان هــا بایســتی به تأیید مجلس آتن می رســید 
]همــان: 69[. آن هــا در مقابــل مجلس مســئول 
بودنــد و هر ســال می بایســتی ده بار بــه مجلس 
گــزارش عملکرد خــود را ارائه می دادنــد. به دلیل 
عالقه توســیدید به منطقه تراکیــه او مأمور ناوگان 
شــمال نیروی دریایی آتن شــد. وی در همان سال 

توسیدید 20 سال را در 
تبعید به سر برد و در 
همین دوران بود که شروع 
به تهیه مقدمات برای 
نوشتن تاریخ خود نمود

▲ جنگ پلوپونزی
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424 پ م که ســال هفتم جنگ های پلوپونزی بود 
در یکی از مأموریت های خود به دلیل دیر رســیدن 
به شــهر آمفیپولیس و تصرف این شــهر به دســت 
متحدان اسپارت، در مأموریتش شکست خورد. این 
شکست باعث تبعید او از شهر آتن شد. وی احتمااًل 
داوطلبانه محل تبعید خود را در تراکیه انتخاب کرد.

توسیدید 20 سال را در تبعید به سر برد و در همین 
دوران بود که شــروع به تهیه مقدمات برای نوشتن 
تاریــخ خود نمود. او حق مســافرت به هر جا به جز 
شــهر آتن را داشــت. لذا قریب 20 سال را در میان 
اقوامی که در جنگ پلوپونزی شــرکت داشــتند به 
سر برد و مشغول جمع آوری اطالعات برای نوشتن 

کتاب شد ]بیات، 1370: 22[.
در سال 404 پ م حکم تبعید توسیدید لغو شد و به 
آتن بازگشت. البته به یقین نمی توان گفت که او به 
آتن بازگشته بوده باشد. در این زمان که جنگ های 
پلوپونــزی پایــان یافته بــود، او به منظم ســاختن 
یادداشــت های خود و نوشــتن تاریخش پرداخت 
]همــان، 22[. مرگ او در حدود ســال های قبل از 
397 پ م نوشــته اند. از چگونگی مرگ توســیدید 
در پنجاه سالگی هم، همانند زندگی اش اطالعات 
زیادی در دست نیست. در حالی که برخی گفته اند 
در تبعید مرده، بر طبق یک افسانه، سال ها پس از 
بازگشت به آتن یا تراکیه به طرز خشونت باری به قتل 

رسیده است ]داک، 1389: 92[.
ظاهــرًا توســیدید ناگهانــی از دنیا رفتــه، چرا که 
نتوانســته تاریخ خود را به پایان ببــرد به طوری که 
تاریخ او یک باره در سال 411 پ م، یعنی هفت سال 
قبل از وقایع پایانی جنگ قطع می شــود. کتاب او 
هشت جلد یا هشــت کتاب است و از سبک کتاب 
هشتم پیداست که این قسمت اخیر را بعد از مرگ 
او با به هم پیوستن یادداشــت های وی نوشته اند. 
تقسیم بندی این تاریخ به هشت کتاب و هر »کتاب 
به بندهای متعدد« از خود توســیدید نیست، بلکه 
این کار در دورۀ یونانی مآبی پس از اسکندر به دست 
محققان اسکندرانی صورت گرفته است ]توسیدید، 
1377: 12[. بعدهــا گزنفون مورخ معروف تاریخ 
یونان )هلنیکا( خود را در ذیل تاریخ جنگ پلوپونزی 
توسیدید نوشــت. ضمن اینکه نقلی وجود دارد از 
اینکه توسیدید در بستر مرگ، نسخۀ منحصربه فرد 
تاریخ خود را به گزنفون سپرد و او را مختار ساخت تا 

آن را مــرور کند و تصحیح الزم را در آن به عمل آورد 
]گزنفون، 1343: 13[.

دربارۀ منابع کتاب »تاریخ جنگ پلوپونزی« می توان 
گفت که هستۀ اصلی آن را نقلیات شفاهی تشکیل 
می دهد که توسیدید از شرکت کنندگان این جنگ 
به دســت آورده بود. چنان که خود گوشزد می کند 
این کار بســیار پرزحمت و طاقت فرســا بوده است 
]توســیدید، 1377: 34[. البته در زمان توسیدید 
منابع شــفاهی وجه غالب کار اکثــر مورخان بوده 
اســت. منتهی توسیدید سعی داشــت دربارۀ این 
گفته هــای شــفاهی تحقیــق و تفحص کنــد و هر 
چیــزی را نپذیرد. در آن زمان اکثر یونانیان »نه تنها 
دربارۀ رویدادهای گذشــته بلکه درخصوص وقایع 
معاصر هم به خبرهای نادرست اعتماد می کردند. 
اما توسیدید براساس معیار عقل به تحلیل نقلیات 

پرداخته است« ]همان: 35[.
اگرچــه او پــس از تبعید عمــاًل در صحنۀ جنگ ها 
حضور نداشــت. اما دوران تبعید فرصت خوبی در 
اختیارش گذاشت که از میدان های نبرد بازدید کند 
و با بازماندگان هــر دو طرف جنگ صحبت نماید. 
عــالوه بر آن او از منابع دســت اول ماننــد نامه ها و 
اسناد رسمی نیز بهره گرفته است. برخی از منابع 
وی کتیبه ها و نوشــته های روی ستون ها و معابد، و 
نیز یادگارها و عالمت های پیروزی ســپاهیان بوده 
که از نزدیک آن ها را مشاهده کرده است. توسیدید 
بین مطالبی که از افراد مختلف شنیده تفاوت قائل 
اســت، به برخی اعتماد داشــته و مورد وثوق بودن 
آن ها را با کلماتی مانند »خبرش را از منابع شــایان 
اعتماد دارم« و »خبر من یقین تر از خبرهای دیگران 
اســت« بیــان می کنــد. او در برخی مــوارد ضمن 
طرح نظرات دیگران در یک موضوع عقیدۀ خود را 
هم آورده و می نویســد: »و این بــه عقیدۀ من ....« 

]همان: 373[.
نمی تـوان انـکار کـرد کـه توسـیدید از نوشـته های 
مورخـان پیـش از خـود هـم بهـره گرفتـه اسـت. بـا 
وجـود ایـن او بـه بیشـتر ایـن منابـع انتقـاد داشـته 
اسـت. یکـی از کسـانی کـه تاریـخ 50 سـالی را کـه 
جنـگ  شـروع  و  یونـان  و  ایـران  جنگ هـای  بیـن 
پلوپونـزی فاصله دارد نوشـته »هالنیکوس« اسـت. 
او در قرن پنجم ق م می زیسـت و توسـیدید از او نام 
بـرده اسـت. در ذهـن توسـیدید گفته های کسـانی 

تاریخ توسیدید 
تاریخ جنگ های 

داخلی یونان است که 
باعث ویرانی یونان 
و زوال عصر طالیی آن 

شد. این جنگ ها به 
جنگ های پلوپونزی 

معروف است
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چـون هومـر بیشـتر افسـانه می نمـود تـا واقعیـت، 
چنان کـه می نویسـد »اگـر بتـوان بـه هومـر اعتماد 
کـرد ...« یعنـی اینکه او به گفتارهـای هومر اعتماد 
نداشـت. با وجـود این مطالعه کتـاب »تاریخ جنگ 
پلوپونـزی« نشـان می دهد توسـیدید هـم همچون 
مورخـان دیگـر یونان باسـتان تحت تأثیـر هومر قرار 
داشـته، به ویـژه در سـخنرانی هایی که از قـول افراد 
مختلـف بیـان می کند، سـعی کـرده هماننـد هومر 
احساسـات و حـاالت درونـی ایشـان را نشـان دهـد 

]همیلتـون، 1384: 195[.
هرچنـد توسـیدید بـا نـام از هـرودوت اسـم نبـرده 
اسـت امـا از شـیوۀ او بـه شـدت انتقـاد می کنـد و 
کار او را شـبیه قصه گویـان و شـاعرانی دانسـته کـه 
تحریـف  باعـث  رنگارنـگ«  بـا »فریـب وصف هـای 
در   .]35  :1377 ]توسـیدید،  می شـوند  تاریـخ 
عیـن حـال گفتـه شـده زمانی کـه هـرودوت فصول 
کتـاب خـود را بـا صـدای بلنـد در میدان هـای آتـن 
بـرای مـردم قرائـت می کـرد، توسـیدید هـم ماننـد 
هـم  همیـن  و  می کـرد  گـوش  آن هـا  بـه  دیگـران 
باعـث عالقه منـدی وی بـه تاریـخ شـد ]احمـدی، 
1386: 91[. گفتـه شـده مطالبـی کـه توسـیدید 
نوشـته  م  پ   430 سـال  بـزرگ  بیمـاری  دربـارۀ 
بـوده اسـت بقـراط حکیـم  آموزه هـای   تحت تأثیـر 

 ]داک، 1389: 61[.

اهمیت تاریخ نویسی توسیدید
تاریخ توســیدید تاریــخ جنگ های داخلــی یونان 
اســت که در فاصلۀ ســال های 431 تــا 404 پ م 
بین دولت شــهرهای یونانی رخ داد و باعث ویرانی 
یونان و زوال عصر طالیی آن شــد. این جنگ ها به 
جنگ های پلوپونــزی یا جنگ پلوپونــزی معروف 
است. علت شروع این جنگ ها را ترس اسپارتی ها 
و متحدانشان از افزایش ســلطۀ آتن می دانند، که 
به بهانۀ دموکراســی در امور داخلی دولت شهرهای 
دیگر دخالت می کرد. رقابت های تجاری و اقتصادی 
بین دولت  و شــهرها را بایستی عامل اصلی جنگ 
دانســت. هرچند جنگ را اسپارتی ها شروع کردند 
اما تحرکات آتنی ها هم که باعث عکس العمل های 
متوالی رقیب شد، در شــروع جنگ بی تأثیر نبوده 

است ]خیراندیش، 1379: 105[.
با وجــود خوش باوری های اولیه کــه زمان جنگ را 
یک یا دو سال فرض می کرد، این جنگ حدود 29 تا 
30 سال طول کشید. توسیدید در این مورد نوشته 
است: »من خود به یاد دارم که از آغاز تا پایان جنگ 
بســیار کســان پیش گویی می کردند که جنگ سه 
سال به طول خواهد انجامید« ]توسیدید، 1377: 
301[. در نتیجه جنگ بین سال های 404 تا 371 
پ م سراســر یونــان تحت حاکمیت اســپارت قرار 
گرفت. با وجود این، آن هــا برای تحکیم حاکمیت 

توسیدید تاریخ 
را ناشی از ارادة 
انسان قلمداد 
می کرد. نیروی 
محرکة تاریخ را 
انسان و عملکرد او 
می دانست، و قدرت 
و وسوسه های آن را 
بزرگ ترین عامل 
محرک انسان فرض 
می کرد

هجوم آتنی ها به سیسیل که در نهایت به شکست آتنی ها انجامید ▼
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خود فاقد نیروی انسانی کافی، پول و قدرت دریایی 
بودند. تا اینکه دولت شهر تب با کمک آتن، ایران و 
دیگر دولت شهرها اتحادیه ای علیه اسپارت تشکیل 
داد و بیــن ســال های 371 تا 363 پ م شــهر تب 
بر یونان مســلط شــد. اما به دلیــل ادامه جنگ ها 
اقتدار این اتحادیه هم پــا بر جا نبود ]خیراندیش، 

همان:106[.
آغاز تاریخ شــفاهی را به توســیدید نسبت داده اند 
]الویری، 1385: 6[ اما او اساس این تاریخ شفاهی 
را بر طرح نقادانۀ وقایع قرار داده اســت. به همین 
خاطر به عنوان »پدر فلسفه تاریخ« شناخته می شود 
]رضــوی، 1386: 14[. در بین مورخان باســتان 
توســیدید تنها کسی اســت که عنوان »علمی« از 
ســوی مورخان عصر جدیــد دریافت کرده اســت 
]فضلی نــژاد، 1382: 52[. چرا که به قولی تا قبل 
از او کسی که بتواند تاریخی را با بی طرفی بنویسد 
پیدا نشــده بود ]بهمنــش، 1375: 385[. از این 
لحاظ شاید بتوان او را به تعبیر امروزی ها یک مورخ 

تمام عیار دانست.
توســیدید مورخی بود متفکر که ســعی در بررسی 
بگویــد  »می خواســت  او  داشــت.  وقایــع  علــل 
 کــه هــدف تاریــخ نشــان دادن راه آینده اســت«

]بیات، 1370: 23[. روش توسیدید در تاریخ نگاری 
بعدها مورد استفادۀ آیندگان قرار گرفت. او از تاریخ 
همان را می خواست که امروزه مورد توجه مورخان 
است، یعنی تاریخ را »آزمایشگاه تجارب و مجموعۀ 
دروس و راهنمــای سیاســتمداران و متفکریــن« 
می دانست ]بهمنش، 1375: 389[. توسیدید به 
افســانه ها و مذهب در تاریخ کاری نداشــت. تاریخ 
را ناشــی از ارادۀ خدایان نمی دانســت، بلکه آن را 
ناشی از ارادۀ انسان قلمداد می کرد. نیروی محرکۀ 
تاریخ را انســان و عملکرد او می دانست، و قدرت و 
وسوســه های آن را بزرگ ترین عامل محرک انســان 

فرض می کرد.
»ضعیف بایــد در برابر قوی تســلیم شــود«. »این 
اندیشه )اندیشــه حق و ناحق( تا امروز هیچ کس را 
مانع از آن نشده است که از هر فرصتی برای انباشتن 
کیسۀ خود استفاده کند« »همه برآنند که هر کس 
از طریــق زور کاری را می توانــد از پیش ببرد نیازی 
بــه قانون نــدارد« ]توســیدید،  1377: 60 و 61[. 
اینها و صدها مورد دیگر از داخل کتاب توســیدید 

واقعًا حاکی از اندیشــه قوی اوست. وی مانند یک 
تئوریسن سیاست قلم را بر کاغذ گذاشته و عینًا در 
حال آموزش الفبای سیاســت به آیندگان است. او 
قدرت را به عریانی نشان می دهد، توسیدید مدرس 
علم سیاست است، آن گونه که هست نه آن گونه که 
باید باشد. کتاب تاریخ جنگ پلوپونزی را باید اولین 

تاریخ سیاسی به معنای واقعی امروزی دانست.
توسیدید آتن را بزرگ ترین شهر یونان می دانست و 
الیق ســروری بر دیگران و ایــن را از فحوای کالمی 
کــه او از زبان قهرمانــان تاریخــش آورده می توان 
درک کرد ]همان: 128[. او آتن را »مدرســه یونان« 
می دانســت که دیگران باید در آن در درس اخالق 
و تربیت بیاموزنــد ]همان: 116[. از نوشــته های 
توســیدید می توان برداشت نمود که همان گونه که 
یونانی ها در تفکر خــود در برابر بیگانگان از جمله 
ایرانیان خود را مظهر آزادی می دانستند، در داخل 
یونان نیز همین دوگانگی به نوعی وجود داشــت. 
آتنی هــا حکومت دموکراســی و شــهر آزاد خود را 
برتــر از حکومت دولت شــهرهایی چون اســپارت 
می دانستند که براســاس نوعی حکومت اقلیت بر 
اکثریت اســتوار بود. لذا در تفکر کلی، یک یونانی 
در برابر بیگانگان اعتقاد برتری به لحاظ اندیشــه و 
تفکر آزادی وجود داشــت، در داخل خود مرزهای 
یونان نیز نوعی تقسیم بندی دیگری موجود بود که 
باز هم آزادی و دموکراســی بازتر یا بسته تر، عاملی 
بــرای نزاع و اختــالف ایجاد می کرد. پــس دو نوع 
ناسیونالیســم در یونان پیدا شــد. ناسیونالیسمی 
کــه یونانی ها را در برابــر غیریونانی ها )بربرها( قرار 
می داد و ناسیونالیســمی که این دولت شهرها را در 

برابر هم وامی داشت.
علی رغــم تمجیدهــای طوالنــی که توســیدید از 
دموکراســی آتن می کند، می نویسد: قدرت اصلی 
در این شــهر بــا وجود نام دموکراســی در دســت 
»نخســتین شــهروند« قــرار دارد کــه در آن زمان 
پریکلــس بــود ]همــان: 1210[. توســیدید نیــز 
همچــون دیگر یونانی ها ملت خــود را از ملت های 
دیگر برتر می دانست. پس وقایع تاریخ خود را مهم تر 
قلمداد می کرد )همان: 25[. از مطالب توســیدید 
چنین برداشــت می شــود کــه در آن زمــان،  واقعًا 
ساکنان یک شهر یونانی خود را یک کشور احساس 
می کردند این کشور دارای یک شهر بزرگ مانند آتن 
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و یا اسپارت با شهرک ها و روستاهایی در اطراف آن 
بود. ساکنان آن به دو دسته همشهریان و بیگانگان 
تقسیم می شدند ]همان: 114[. شهر بزرگ و اصلی 
را توسیدید »مادر شــهر« و شهرک های پیرامونی را 
»دختر شهر« نامیده است. از نشانه های وابستگی 
دختر شهر به مادر شهر فرستادن هدیه های مرسوم 
در اعیــاد مشــترک بــود ]همــان:38[. از البه الی 
نوشــته های توســیدید می توان به نوع مناســبات 
اجتماعی در دولت شــهرهای یونانی پی برد. مثاًل 
اینکه شــهرهایی که متحــد آتن بودنــد از مزایای 
شهروندی آتن برخوردار می شدند ]همان:183[. 
یــا اینکــه در زمــان برپایــی جشــن های دینی به 
شــهرهای رقیب حمله نمی کردند ]همان: 188[. 
عبور از قلمرو یک دولت شهر حتمًا بایستی با اجازه 
باشــد ]همان: 254[. معابد حتی در جنگ ها هم 
مقدس بودند و مهاجمان یک شهر در شهر دیگر به 

آن ها جسارت نمی کردند ]همان: 263[.
توسیدید با وجود نوشتن تاریخ سیاسی به جغرافیای 
تاریخی و سیاســی یونان هم نظر خاصی داشــته 
اســت. شــاید از آن رو که بدون شناخت جغرافیای 
تاریخی طرح تاریخ سیاسی به راحتی ممکن نیست. 
حتــی گزارش وقایع طبیعی از قبیل زمین لرزه ها و 
ســیل ها و طوفان ها را هم فراموش نکرده است. او 
به تاریخ اجتماعی هم توجه داشته و برخی از رسوم 
رایج زمان خود یا پیش از زمان خود را آورده اســت 
]همان: 203[. در عین حال به برخی از جشــن ها 
و مسابقات ورزشــی و موسیقی هم پرداخته است. 
او از مناســبات خاص و رســوم اجتماعی یونانیان 
باســتان مطالب پراکنده و فراوانــی دارد. از جمله 

وجود »روستاییان وابستۀ زمین« که همانند بردگان 
بودنــد ]همان: 230[؛ و یا بزرگداشــت قهرمانان و 
فرماندهان بزرگ که گاهی آرامگاه های مجلل برای 
ایشــان می ساختند و قربانی نثار می کردند و به یاد 
ایشــان مسابقات ورزشــی ترتیب می دادند و حتی 
عنوان رســمی »مؤسس شهر« را به آن ها می دادند 
]همان: 291[. او از سنت بست نشینی در معابد و 
ده ها رسم و سنت دیگر یونانی ها خبر می دهد. اما 
تاریخ او به طور کلی تاریخ اجتماعی نیست، بلکه به 

مفهوم واقعی تاریخ سیاسی است.
از موارد مهمی که در شــیوۀ تاریخ نویسی توسیدید 
برجسته است، باید به نقل سخنان و سخنرانی های 
طوالنی افراد و اشخاص اشاره کرد، هرچند نقل این 
ســخنرانی های خیالی که او به قهرمانانش نسبت 
داده از مواردی اســت که تا حدودی او را در معرض 
اعتراض مورخان امروزی قرار داده است. توسیدید 
خــود در این بــاره می نویســد: »بازگو کــردن عین 
کلمات و عبــارات گفتارهایی که چه در اینجا و چه 
در آنجا، خواه هنگام مشــاوره دربارۀ شروع جنگ و 
خواه در اثنای جنگ، به میان آمده است، چه برای 
مــن که آن ها را به گوش خود شــنیده ام و چه برای 
کســانی که از شــهرهای دیگر که آن ها را برای من 
روایت کرده اند، بسیار دشوار بود. از این رو گفتارها را 
با چنان کلمات و عباراتی آورده ام که هر گوینده ای 
در وضع و موقعیتی که داشــت می بایست بگوید«، 
او تذکــر می دهد که: »در مــورد رویدادهای واقعی 
جنــگ« چنین کاری نکــرده بلکــه از منابع موثق 
گرفته یا خود مشاهده نموده است. توسیدید معتقد 
اســت که حتی در این ســخنرانی های پنداری هم 
دید شاعرانه به کار نبرده است. او در موارد مختلف 
می نویسد: »تقریبًا چنین گفتند« ]همان:186[. 
خود توســیدید می گوید: »ممکن است این روش 
مورد پسند همه مردم نباشــد، اما برای کسانی که 
می خواهند از روی حوادث گذشته آینده را ببینند 

بسیار مفید است ]همان: 36[.
توســیدید در بیشــتر موارد نظریات مملکت داری 
را از زبان قهرمانان تاریخ خــود که در اصل دیدگاه 
خود اوســت و برگرفتــه از محیط و زمانــه اش بوده 
ارائه می کند و با مقایســۀ سیستم اداری و سیاسی 
دولت شهرهای یونانی به ویژه آتن مزایا و معایب هر 
شیوه را بیان می کند. در این سخنرانی ها می توان 

توسیدید در کتاب خود 
که اختصاصًا دربارة تاریخ 
یونان و زمان وقوع جنگ 
داخلی پلوپونزی است،  به 
ناچار به طور پراکنده و به 
مناسبت توجه به تحوالت 
داخلی یونان به روابط 
ایران عصر هخامنشی با 
دولت شهرهای یونانی هم 
پرداخته است

▼ پارِتنون، نیایشگاهی 
باستانی در آکروپولیس آتن 
است که پریکلس آن را 25۰۰ 
سال پیش بنا کرد.
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قوی ترین اســتدالل ها و بیان ها را بــرای از میدان 
بــه در کــردن رقیبان و جلــب افــکار عمومی پیدا 
کرد. گفته می شــود ماکیاولی در نوشتن دو اثرش 
»گفتارها« و »شهریار« از نوشته های توسیدید الهام 
گرفته اســت. او کتاب توسیدید را با دقت خوانده و 
پاره ای از نظریاتش را در امر سیاســت از وی گرفته 
بود ]همان: 22[. نوشــته های توسیدید سرمشق 
بزرگی برای بســیاری از مورخــان و محققان بعد از 
او و حتی در دنیای امروزی بوده اســت. بســیاری 
در آثار خود او را ســتوده اند ]پلوتارک، 1379: 2[. 
البته برخــی نیــز از او انتقاد دارنــد و معتقدند در 
بعضی موارد کوتاهی داشــته، مثــاًل هرگز در مورد 
شــکوفایی تمدن آتن در قرن پنجم پ م اشــاره ای 
ندارد ]فضلی نژاد، 52:1382[. گروهی از مورخان 
جدید بر این باورند که توسیدید رویدادها را تحریف 
کرده تا بهترین تصویر ممکن را از آتن نشــان بدهد 

]داک، 1389: 84[.
زمانــی کــه توســیدید تاریخ خــود را می نوشــت 
جنگ هــای ایــران و یونان به پایان رســیده بود و از 
آن لشکرکشی های عظیم داریوش و خشایارشا جز 
خاطراتی چند در اذهان باقی نمانده بود. البته در 
نوشته های توسیدید جزء خاطراتی پراکنده از این 
لشکرکشی ها مطالبی هم از روابط ایران و یونان در 
حین جنگ های پلوپونزی ارائه شــده که منســجم 

نیست.
مطالب پراکنده توسیدید از جنگ های ایران و یونان 
می رساند که یونانی ها از پیروزی های خود در نبرد 
ماراتن و ساالمیس بســیار روحیه و اعتمادبه نفس 
پیدا کــرده بوده اند. توســیدید در حین ذکر وقایع 
جنگ های داخلی یونان از زبان قهرمانان تاریخ خود 
 اشاراتی چند به جنگ های ایران و یونان و عملکرد 
دولت شهرهای یونانی در این جنگ ها دارد. ضمن 
این اشارات به مقایسه، ارزیابی قدرت، سیاست، و 
نیروی ایرانیان با یونانیان می پردازد و یا به توصیفات 
اخالقــی از رفتار ایرانیان در مقایســه با ســاکنان 

دولت شهرهای یونانی توجه دارد.
بنا به اخبار تأیید نشــده ای توسیدید با خط و زبان 
پارسی آشنا بوده و حتی ترجمه برخی از نامه های 
رسمی دربار هخامنشی از زبان پارسی به یونانی را 
به او نسبت می دهند ]داندامایف، 1373: 185[. 

در زمان شروع جنگ های پلوپونزی هنوز پیرمردانی 
کــه جنگ های ایران و یونان را به یاد داشــتند زنده 
بودند ]توســیدید، 1377: 107[. شاید توسیدید 
اطالعات خود دربارۀ ایرانیان را از آن ها گرفته باشد. 
اطالعاتی که او از اوایل دورۀ هخامنشــی می دهد 
بســیار کمتر و پراکنده تــر از اطالعــات وی دربارۀ 
پادشــاهانی چون اردشیر اول است. اطالعات او از 
روابط ایران و یونان از زمان اردشیر اول به بعد بیشتر 
اســت. شــرح این اطالعات، خــود فرصتی دیگر 

می طلبد ... .
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