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تناوؿ ىذا البحث الموسوـ بػ ػ (دويمة المدينة اليونانية نشأتيا ،تطورىا إسبارطة إنموذجاً) ،كيؼ كانت

إسبارطة مدينة يونانية ،وبسبب توافر خصائص وشروط وضعيا الفالسفة والسياسيوف ارتقت إلى أف تصبح
دولة مدينة ( ،)Polisتطرؽ البحث لمحديث عف دويمة المدف اليونانية بيف الميثولوجيا والواقعية ،وتطور المدف
ومنيا إسبارطة ،وارتقاؤىا إلى دويمة المدينة.
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The study, entitled "The Greek City Minority", which sheds light on how the city
of Esparta ascended to a city state after it was a Greek city. Because of the
availability of the characteristics and conditions of its development by philosophers
and politicians, it became the city of Polis. To talk about the Greek city-state
between mythology and realism, and the development of cities, including Sparta,
and its promotion to the city's small town.
المقدمـــــة:
إف تطور الميثولوجيا الكونية انعكست عمى تطور الناس في الواقع ،وعمى انتقاؿ السمطة مف الساللة
البدائية المتمثمة بأرانوس ثـ كرونوس ثـ زيوس وىذا ترؾ أثره عمى نشوء مجتمعات جديدة انتقموا بيا مف
البدائية والقبمية إلى دويمة ذات مقومات اساسية ،إذ شيد القرف الثامف قبؿ الميالد بداية تحوؿ جديد ،فقفز إلى
مقدمة المشيد السياسي مقوـ آخر تمثؿ بالمقوـ االقتصادي وأصبح أُس مقومات المجتمع اليوناني  .فبعد أف
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انتيى دور المموؾ في توحيد مجموعات القبائؿ عمى شكؿ مدف وتطورىا إلى كيانات سياسية ،بدأت الطبقة

األرستقراطية بالوصوؿ إلى السمطة بشكؿ تدرجي سواء أكانت ىذه السمطة عسكرية أـ سياسية أـ تنفيذية أـ

قضائية .وتطورت المدينة إلى دويمة مدينة (البوليس) بعد أف توافرت بيا عدة شروط ،وضعيا الفالسفة أمثاؿ
ارسطو :ىي الغاء الفوارؽ الطبقية ،والتمتع باالستقاللية والسيادة ،وذات دستور ،ولدييا اكتفاء ذاتي،
وعاصمة ،وأكروبولس ،وتُعد إسبارطة مف بيف المدف اليونانية التي تمتعت بأغمب شروط االرتقاء إلى دولة
المدينة(البوليس) عمى الرغـ مف تضارب اآلراء بشأف كونيا دويمة مدينة مثالية أـ ال.
واقتضت طبيعة البحث أف نقسمو عمى مطمبيف ،األوؿ :دويمة المدف اليونانية بيف الميثولوجيا والواقعية،
والثاني يتناوؿ :تطور المدف وارتقاؤىا إلى دويمة المدينة (.)Polis
أوالً :دويمة المدن اليونانية بين الميثولوجيا والواقعية
عد جزءاً متمماً لمنظاـ
ال نغفؿ أثر الميثولوجيا في بمورة مفيوـ دويمة المدف؛ ألف ما عمى األرض ُي ّ
الكوني ،وحياة الناس عمى األرض ومؤسساتيـ االجتماعية واالقتصادية مرتبطة باآللية(.)1
ففي الميثولوجيا اليونانية كاف صراع اآللية لمسيطرة عمى العالـ أحد الموضوعات األساسية

لألسػ ػ ػػاطير القديمة الخاص ػ ػػة بأصؿ اآللية والكػػوف في تفسػ ػ ػػير ىػوميػروس وىيسػ ػ ػ ػػيود (.)2()Hesiodes
()3

واف انتقاؿ أعمى سمطة مف أورانوس ()Uranus

إلى كرونوس ثـ زيوس تحققت كما تذكر

أسطورة نشأة الكوف نتيجة تغيرات جذرية حصمت في مبادئ حكـ العالـ وطرائقوُ ،ولـ يقتصر تأثير ىذه
()4
إف انتقاؿ السمطة اإلليية ينعكس
التغيرات عمى العالقات بيف اآللية أنفسيـ وانما في موقفيـ مع الناس ؛ إذ ّ
عمى مدى تطور الناس مف البدائية والقَبمية مف حيث التفرد بالسمطة إلى حياة المدنية المتمثمة بالتفكؾ
عد اإللو زيوس ىو مف ُيمثّؿ ذلؾ التطور وال سيما بعد
وي ّ
العشائري وتكويف دويمة مدف ذات مقومات أساسية ُ

سيطرتو عمى العالـ الكوني كما يقوؿ النص" :زيوس كبير اآللية اليونان ,حاكم السماوات ,والد اآللية

واألبطال"( ، )5وبعد سيطرة زيوس عمى العالـ الكوني تـ تقسيـ الكوف بيف ثالثة مف اآللية العظاـ وىـ أبناء

تعددة كؿ دويمة ليا قوانينيا
كرونوس بقيادة زيوس ،وىذا ما ُيمثّؿ في تقسيـ العالـ اليوناني إلى دويالت مدف ُم ّ
الخاصة التي تحكـ بالعدالة ( ،)6()Dikeويذكر اإللو بوسيدوف إلو البحر في ٍ
نص لو" :نحن ثالث أخوة –
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أنجبتنا رىيا أبناء كرونوس– زيوس وأنا وىاديس حاكم المممكة السفمى ثالثة أجزاء من كل األشياء

عمي أن أسكن في األعماق السحيقة ,وأن
الموجودة وقد أخذ كل واحد منا ميراثو لقد أجريت القرعة فقضي َّ
ظمم وأخي ارً يأخذ زيوس السماء الوسيعة واليواء والغيوم وبقية األرض ىي
يأخذ ىاديس مممكة الميل الم ّ

األولمب ممكاً مشترك لمجميع"(.)7

المدة المظممة التي عاشتيا اليوناف واليجرات الداخمية التي حدثت إباف الزحؼ
يشير النص إلى ّ
الدوري ،ونتيجة التنقالت التي حدثت بيف األقواـ اليونانية قُسمت تمؾ األقواـ األراضي التي سكنت فييا وبعد

المظمـ إلى عصر تشريع القوانيف ونشوء دويالت مدف متطورة بعضيا وصؿ
االستقرار خرجت مف ذلؾ العالـ ُ
()9
()8
أف نشوء دويمة المدف اليونانية كاف
إلى مرحمة البوليس مثؿ أثينا واسبارطة ومقدونيا  ،وقد اثبت الواقع ّ

وراءه عدة عوامؿ -:

 -: 1التقسيم الجغرافي لبالد اليونان:
()10
ويسمى
انقسمت بالد اليوناف عمى ثالثة أقساـ ىي القسـ الجنوبي  ،الذي يتميز باألراضي الجبمية ُ

باإلغريؽ األـ أو بالد اليوناف األصمية ،أما القسـ الثاني فمجموعة جزر بحر إيجة( .)11أما القسـ الثالث فيو
()12

الشريط الساحمي الغربي آلسيا الصغرى

وكؿ تمؾ األقساـ كانت ليا ظروفيا التي تشكؿ طبيعتيا السياسية

واالجتماعية واالقتصادية ويتعامؿ معيا وفقاً لمصالحو ويمكف القوؿ إف نشأة نظاـ دويمة المدف اليونانية كاف
سببو طبيعة بالد اليوناف التي تخترقيا الجباؿ طوالً وعرضاً بشكؿ يكاد يعزؿ كؿ قسـ منيا عف باقي األقساـ

فضالً عف البحر الذي يقسـ باقي بالد اليوناف عمى جزر صغيرة أدت إلى قياـ تجمعات صغيرة .وعمى أية

حاؿ لـ تكف بالد اليوناف تنظميا رابطة الوحدة السياسية ،وانما كانت تنقسـ عمى دويالت عدة تحرص كؿ
منيا اشد الحرص عمى استقالليتيا وحريتيا وتفرؽ بينيـ المنازعات والخالفات واألحقاد(.)13

 -: 2العامل االقتصادي
المتمثمة في الجباؿ والبحار والسيوؿ عمى مناطؽ صغيرة
قُسـ بالد اليوناف نتيجة طبيعتو الجغرافية ُ
مما أدى حدوث اختالؼ في الظروؼ االقتصادية حسب كؿ منطقة سواء أكانت منطقة جبمية أـ ساحمية أـ
أف ىذا التبايف الذي حدث في جغرافية المدف اليونانية قد يؤثر عمى نوعية الممارسة االقتصادية التي
سيميةّ ،
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يقوـ بيا السكاف الموجودوف فييا سواء أكاف في الرعي أـ الزراعة أـ التجارة ،وىذا التنوع االقتصادي في

ثـ ُيحدد نوع الطبقات
المدف اليونانية يحدد بدوره نوع المصالح التي يسعى إلى تحقيقيا ىؤالء السكاف .ومف ّ
االجتماعية الموجودة في كؿ دويمة مدينة ،ويحدد نسبة قوتيا وضعفيا وسيطرتيا عمى غيرىا مف الطبقات
األخرى األمر الذي ينعكس في محصمتو النيائية عمى صورة النظاـ السياسي الذي يظير في كؿ دويمة(.)14

 -: 3البناء السكاني
ال يقؿ تأثيره عف العوامؿ السابقة لكؿ قسـ مف اقساـ بالد اليوناف عف العوامؿ السابقة( ،)15والذي
يتمثؿ بالسكاف المياجريف سممياً الذيف اندمجوا مع السكاف األصمييف أو تكوف ىجرة مسمحة تتعالى عمى
السكاف األصمييف وال تمتزج بيـ ،ومف ثـ ينشأ مجتمع جديد تؤدي العنصرية دو اًر كبي اًر لتميز بيف طبقتيف مف

السكاف أحدىما غازية( .)16ليا كؿ الميزات مكونيف ما ُيسمى بحكـ األقمية يميموف بيا لالستبداد والطغياف(،)17
والثانية االصمية منقوصة الحقوؽ( .)18وبعد تحديد الشكؿ النيائي لمسكاف في تكويف دويمة المدينة حدد
الفالسفة والمفكروف القدماء عدد السكاف في كؿ دويمة ،إذ لـ يكف يتجاوز ثالثيف الفاً في كؿ مدينة ،مما

أوجب احتكاؾ دائـ بيف المواطنيف في مناقشة أمور المجتمع ومف ثـ حدوث تطور في النظاـ السياسي ونظاـ

الحكـ في بالد اليوناف ،وليذا الدافع فقد اشار المفكروف في ذلؾ الوقت إلى منع قمة السكاف ومنع تزايدىـ،
فضالً عف ذلؾ أف الزيادة في السكاف تؤدي إلى االنفالت األمني ومف ثـ المن ػػازعات والحػػروب وخراب تمؾ

الدويمة ودمػ ػػارىا مما يقمؿ فرصة صعودىا وارتقائيا( ،)19ويرى أرسطو أف عدد سكاف المدينة ال يجب أف يزيد

يد أف يناؿ المواطف حظو مف النظاـ ،كما اف التشريع ال يمكف اف يكوف صالحاً إذا ما
عمى مائة ألؼ إذا أر َ
تكاثر عدد السكاف لكونو ييدد وحدة المدينة و ائتالؼ وحدة سكانيا(.)20
ثانياً :تطور دويمة المدن وارتقاؤىا إلى البوليس (.)21()Polis
لـ يظير نظاـ المدينة كصيغة سياسية وما يتصؿ بو مف أوضاع اقتصادية واجتماعية في المجتمع

اليوناني بشكؿ واضح إال في القرف الثامف قبؿ الميالد( ،)22واف القرنيف العاشر والتاسع قبؿ الميالد فقد شيدا

تمييداً ليذا النظاـ وكانت الصيغة األولية التي استقر عمييا المجتمع اليوناني ىي تجمعات سكانية قبمية

التك ويف ويتزعميا كبار مالؾ األراضي الزراعية والرعوية التي تحيط بيا أتباعيـ ويرأس ىذه التجمعات الممؾ
وىو صاحب أكبر مساحة زراعية بيف ىؤالء ،ويعمؿ إلى جانبو مجمساف مف األعياف واألرستقراطييف يختارىـ
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مف بيف رؤساء القبائؿ والعشائر ومجمس آخر لمعامة مف السكاف ،وينظـ الممؾ عمى يده كؿ السمطات

التنفيذية والتشريعية وتعبئة الجيش لمحرب فضالً عف أنو الكاىف األعمى لممنطقة( ،)23وبعد ذلؾ مرت نظاـ

دويمة المدف بعدة مراحؿ متطورة وىي انتزاع االرستقراطييف حقوؽ الممؾ ،لذا عرؼ حكميـ فيما بعد بالحكـ

اليجاركي (حكـ االقمية) او حكـ الطغاة وبعدىا الحكـ الديمقراطي في النياية إال أنو لـ يفقد صفتو الجميورية
في شكميا المثالي الذي يمثؿ في الحكـ المباشر عف طريؽ المجالس الشعبية وقد ظؿ اليونانيوف متوقفيف عند
ىذا النظاـ السياسي حتى ّأنيار مف اساسو في أواخر القرف الرابع قبؿ الميالد أماـ الدولة الكبرى ذات
االمكانية العسكرية واالقتصادية كمقدونيا حتى في ظؿ تمؾ الظروؼ الجديدة لـ تدفع اليوناف إلى تغير

()24
عد إسبارطة أُنموذجاً حيث ظمت المدينة القبمية موجودة في بداية
نظاميـ أو المضي بو نحو التطور  ،وتُ ّ
أف تدرجيا في أنظمة الحكـ وحمت الصبغة األرستقراطية محؿ الصبغة الممكية واستطاعت
القرف الثامف إال ّ

إسبارطة بعد ذلؾ مف توسيع سيطرتيا في أراضي الكونيا قُبيؿ ( 750ؽ.ـ) .وبذلؾ التوسع أدى إلى توسع
()25
عد كممة
ثـ تطور دويمة المدف وارتقاؤىا نحو بوليس ( ، )Polisوكممة ( )Polisتُ ّ
المفيوـ االقتصادي ومف ّ

بأنيا الدولة ذات النمط المثالي وقد استند عممو إلى عنواف
غامضة عند اإلغريؽ إال أف ارسطو قد وضحيا ّ
( )Politicsبمعنى عمـ السياسة التي تعني حرفياً المسائؿ المتعمقة بػمدينة ( )Polisباعتقاده أف اإلنساف
( )Zoon Politikonىو مخموؽ مييأ بطبيعتو لمعيش في مدينة ( )Polisحيث يمكف أف يعيش في الحياة
الجديدة( ،)26وعمى ىذا األساس وضع أرسطو شروط عديدة الرتقاء المدينة نحو البوليس وأىميا-:

 : 1يعيش السكاف بدوف عنصرية عمى أساس ( ،)Oikosأي إلغاء الفوارؽ الطبقية وتشمؿ كممة البوليس ىنا
أبناء المدينة عامة .يعيشوف فوؽ وحدة األرض والجميع ليـ حقوؽ متساوية (.)27

 -:2يكوف فييا اليوثيريا ( ،)Eleuthetrusأي ّأنيا البوليس بػاالستقاللية ِ( )autonomiaوالسيادة ،وتمؾ
المفردات السياسية تعبر عف سياسة الحرية الخارجية لدويمة المدينة(.)28
 -:3الشرط الدستوري ( ،)Constitutionalإذ ال يمكف أف تكوف الحياة السياسة حقا دويمة مدينة مالـ يكوف
ىناؾ مجمس نواب تشريعي منتخب مف قبؿ الدايموس (الشعب) مف فئة األحرار(.)29
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 -:4االكتفاء الذاتي ( ،)Autarkeiaويشير المؤرخ كارتمدج نقالً عف أرسطو أف الحياة الجيدة في دويمة

المدنية تتوقؼ عمى تأميف المواطنيف لضروريات حياتيـ ،واف تطوير دويمة مدينة مف شرط االكتفاء الذاتي

عند اليونانييف قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتطوير االستغالؿ االقتصادي لمعبيد(.)30

 -:5بناء مركز مدينة متحضر أو ما يسمى بالعاصمة ،وقد أضاؼ الكاتب (بوزنياس) إلى شروط دويمة
المدنية ،الجدار ،ويؤكد بأف الجدار والحدود األكروبوليس ىي ميزة ميمة لتحقيؽ دويمة المدينة المثالي(.)31

وبعد عرض شروط دويمة المدينة يمكف التساؤؿ ىؿ تتوافؽ إسبارطة مع تمؾ الشروط في تكويف

البوليس؟ بعض المؤرخيف يؤكدوف بأف إسبارطة ال تتوافؽ مع كؿ الشروط في تكويف البوليس والسيما في
الشرط األوؿ وىو ( )Oikosالذي يتحدث عف الفوارؽ الطبقية حيث إف اإلسبارطييف لـ يتقبموا البوليس بشكؿ
كامؿ ،وذلؾ لو تقبموىا سيصبح سكاف إسبارطة كميـ ذوي طبقة واحدة ،إال أف تركيبتيـ السكانية تمثمت
بالطبقة العميا ىـ (الالكيدامونيوف) أو (اإلسبارطيوف) ،وطبقة (البريوركي) الساكنيف في ضواحي المدينة،

وطبقة (الييموتس) األمر الذي جعؿ اإلسبارطييف لـ يتقبموا نظاـ دويمة المدينة بصورة كاممة ،ألف مف مميزات

البوليس حرية الفرد وحرية المدينة نفسيا وقد قاموا بوضع قوانيف خاصة بيـ تالئـ تركيبتيـ السكانية(.)32

أما الشػ ػ ػػرط الثاني فيو اليوثيريا االستق ػ ػ ػ ػػالؿ ( )Eleutheirusوالسػ ػػيادة ( ،)Autonomiaوىي
تتعمؽ بالحرية الخارجية إلسبارطة أي أف تكوف إلسبارطة حرية الدخوؿ أو عدـ الدخوؿ في عالقات خارجية

بيف الدوؿ؛ لكونيا دولة مدينة وليا الحؽ أف تُقرر بنفسيا ،فضالً عف حريتيا في صنع قوانينيا الخاصة(،)33
عد الشرط الثاني متحققاً في إسبارطة لوجود عالقات خارجية ،وأحالؼ أىميا الحمؼ بينيا وبيف ليديا
وي ّ
ُ
()34

( )Lydiaفي عيد كرويسوس

نحو ( 546ؽ.ـ) وحمؼ البموبونيز الذي سيتـ شرحو في الفصوؿ الالحقة،

فضالً عف وجود قانونيا الخاص بيا الذي وضعو ليكورجوس(.)35

أما الشرط الثالث فيو ( )Constitutionalوالمقصود بو الدستورية ،لِكي تصبح إسبارطة البوليس

بحيث يجب أف يكوف ليا دستور أي وجود مجمس تشريعي والذي يكوف أعضاؤه مف مسؤوليف منتخبيف مف

أف الشرط الثالث متحقؽ لوجود المجالس التشريعية في إسبارطة(.)36
لدف الشعب ،ونجد ّ

232

العـــــــــــــــدد الثامن والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

ويأتي الشرط الرابع وىو ( ،)Autarkeisوالمقصود بيا االكتفاء الذاتي فنجد في إسبارطة كما ىو الحاؿ في

إف االقتصاد في إسبارطة ال يعتمد
المدف اإلغريقية لـ يكف لدييا فصؿ واضح بيف السياسة واالقتصاد ،إذ ّ
عمى توفير االحتياجات الضرورية فقط؛ بؿ توفير األشياء الجيدة لحياة أفضؿ ،لذا فإف التطور االقتصادي
إلسبارطة كاف مبنياً عمى استغالؿ العبيد فأصبحت ىناؾ تمبية لمطالب كؿ فرد في إسبارطة ،وليـ حقوؽ
إف المعيار الرابع متحقؽ في إسبارطة لوجود
عظيمة ويقابميا زيادة في ارتفاع حرماف العبيد مف حقوقيـ ،إذ ّ
اكتفاء ذاتي ُيمبي احتياجات مواطنييـ (.)37
والشرط الخامس بناء مركز مدينة متحضرة  ،أو ما ىو أشبو بالعاصمة ،لكف بعض الباحثيف
يؤكدوف بأف إسبارطة ليس ليا عاصمة كما ىو الحاؿ عند أثينا ،إذ كانت عاصمة أتيكا ،إذف ىي عند

الباحثيف ال تتوافؽ مع الشرط الخامس( ،)38ويمكف إعطاء تفسير آخر بوجود عاصمة ،وذلؾ ألف مف سماتيا

الميمة والمجالس التشريعية( ،)39وىذا ما نجدة في إسبارطة،
ّ
أف تكوف فييا مقرات الدولة الرئيسة والمؤسسات ُ
فضالً عما يدور حوليا مف ضوا ٍح يسكنيا األقؿ مرتبة مف سكاف إسبارطة وىـ بري أوكي (،)Perioeke
ووجود قرى متاخمة إلسبارطة وىي مف القرى الزراعية ويسكنيا الييموتس الذيف يمارسوف حرفة الزراعة ،وىذا

ما يدؿ عمى أف إسبارطة ىي عاصمة إلقميـ الكونيا نفسيا ،واف إسبارطة مف الممكف أف تتوافؽ مع الشرط
الخامس ،واكماؿ الشرط الخامس الذي أشار إليو (بوزنياس) وىو جدار المدينة أو الحدود الذي أعده
عد األساس في
لكف كثي اًر مف النقاد يشيروف إلى أف الجدار لـ ُي ّ
(بوزنياس) الشرط األساس لدويمة المدينةّ ،
تكويف دويمة المدينة ،إنما المنظمات السياسية ىي األكثر أىمية في تكوينيا ،والدليؿ عمى ذلؾ ىو أف
إسبارطة كانت أكثر دولة تتوافر بيا شروط دويمة المدينة المثالية ما عدا الشرط األوؿ وجزء مف الشرط

الخامس الذي اضافوُ بوزنياس بخصوص الجدار( ،)40فكاف اإلسبارطيوف يضعوف الجدار البشري لحدودىـ
فيصفوف أنفسيـ باألسود وكانوا يؤكدوف دائماً بأنو ال حاجة إلى جدار بدوف رجاؿ أقوياء يقيموف حدود
ِ
بقولو" :وال جدران بأحجار ثابتة ,وال
مدنيـ( ،)41وكاف الشاعر تارتيوس يتغنى ويصؼ قوتيـ مادحاً شجاعتيـ

قنوات وال أرصفة لمسفن تبني المدينة ,بل رجال أقوياء وال حجر ,وال شجر ,أو ميارة نجار ,لكن رجال
شجعان الذين يجيدون إستخدام السيف الرمح بيؤالء تبنى المدينة وجدارىا"

بالمعيار األساسي في تكويف دويمة المدينة.
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ونجد ىناؾ تضارب في آراء المؤرخيف مع توافؽ إسبارطة لشروط دويمة المدينة مف عدمو ،إذ يؤكد

أي قاطع "إن اإلسبرطيين كانوا أول من يمنح دولتيم شكل دويمة المدينة في بالد
المؤرخ (ساكيمريو) وبر ٍ

()43
عد تطو اًر يتمثؿ بوجود قانوف (كريت ريترا)
وي ّ
اليونان"  ،وذلؾ لوجود تطور سياسي في مدينة إسبارطة ُ
العظيـ لممشرع اإلسبارطي ليكورجوس ،إذ اسيـ ىذا القانوف في تطور السياسة الداخمية وال سيما بعد إنشاء

ليكورجوس مجمس الشيوخ الجورسيا ( ،)Gerousiaوذلؾ نحو ( 770ؽ.ـ) ،ومف أجؿ تقوية سمطتيا مف
الداخؿ شرعت إسبارطة في انتياج سياسة امبريالية عدائية تيدؼ إلى ضـ الكونيا ،واستطاعت ضميا نحو

( 750ؽ.ـ) ،إذ توجيت بعد ذلؾ إلى السيؿ الرسوبي المركزي في مسينيا المجاورة ليا ،وتحويؿ محتمييا
السابقيف إلى وضع الييموتس أشباه العبيد حتى عاـ ( 715ؽ.ـ) ،اتبعت بعد ذلؾ سياسة عقد االحالؼ

الػ( )Enter-Polisوىي تطوير العالقات بيف دويالت المدف اليونانية األخرى(.)44

عد دويمة المدينة ،ألف
أما المؤرخ (براوف) فيرى وبر ٍ
أي مشابو لممؤرخ (ساكيمريو) أف إسبارطة تُ ّ
ّ
مؤسستيا السياسية ترسـ صورة النضوج السياسي األعمى في اإلغريؽ الذي قاد إسبارطة لتصبح القوة األعظـ
في جميع العالـ اإلغريقي ،وىذا ما نجده واضحاً لمعياف عندما ترأست القرارات السياسية والعسكرية ضد
االخمينييف سنة ( 479-480ؽ.ـ) (قيادة سياسية عسكرية)( ،)45مستنداً برأيو إلى المؤرخ الكالسيكي
(ثيوسيديدس) الذي يقوؿ" :بأن ىذه الرزانة السياسية واإلنجازات العسكرية ال تأتي من فراغ بل َّأنيا تشير
إلى استقرار سياسي وداخمي وىذا االستقرار م َّكن إسبارطة من إنشاء قوة سياسية َّ
مكنتيا من التدخل في

شؤون المدن اإلغريقية األخرى"(.)46

أما رأي (أرسطو) نقالً مف كارتمدج بأف إسبارطة ىي دويمة المدينة أـ ال ؟ فكاف يرى أف إسبارطة

ليست دويمة المدينة ،بؿ الحظ ّأنيا لـ تكف تتمتع بالمعايير كافةً والتي وضعيا لتكويف دويمة المدينة وىي
الدولة المثالية .وذلؾ ألسباب عديدة أىميا-:
عد إسبارطة دولة ريعية ( )Rentierتعيش عمى عمالة الييموتس ،عمى الرغـ مف االكتفاء الذاتي
 .1تُ ّ
نتيجة االستغالؿ االقتصادي إال ّأنيا ليست دولة أنموذجية.
 .2عمى الرغـ مف حدوث أزمة سياسية في نياية القرف الثامف قبؿ الميالد بيف الطبقة األرستقراطية
الحاكمة (الممكيف) وبيف الطبقة األرستقراطية (غير الحاكمة) والشعب الدايموس ( ،)Damosإال أنو
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تـ وضع عقد اجتماعي جاء بموجبو إنشاء دستور تأسس بو مجمس الشيوخ جعؿ مف إسبارطة دولة
ِ
تختؼ الممكية الوراثية التي ظمّت جنبا إلى جنب مع السمات
بالمعنى الدستوري لكف مع ذلؾ لـ

المتبقية مف الدولة القَبمية.
 .3وجود فوارؽ طبقية إلى جانب بعض مف طبقة اإلسبارتيز ( )Apartiatesالميمشة وىـ طبقة

كبير في
أثر ٌ
البريوركي ( )Perioikoiوالييموتس داخؿ حدود المدينة كاف لتمؾ الطبقات الميمشة ٌ
انييار المنظمة السياسية اإلسبارطية(.)47
أف إسبارطة عمى
المالحظ ّ
وصفوة القوؿ في توافؽ إسبارطة مع شروط دويمة المدينة مف عدمو ُ
الرغـ مف أنيا لـ تكف بالدويمة المثاليةّ ،إال أف استقاللية ق ارراتيا السياسية والعسكرية ،وامتالكيا قوة

سياسية تمتاز بالنضج السياسي ،ولّيا مؤسساتيا السياسية والتشريعية ،وقانوف يحكميا (كريت ريترا)
فضالً عف استقاللية عالقاتيا الخارجية المتمثمة بعقد االحالؼ السياسية والعسكرية ،وتواجد مقرات الدولة

عد إسبارطة دولة مدينة إلى الحد الذي جعميا فيما بعد تتربع العرش
الرئيسة ومؤسساتيا ،يمكف أف ُن ّ
السياسي بتزعميا بالد اليوناف بعد معارؾ البموبونيز.
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اليوامش:

))1

فارس ترسيسياف ،الفكر السياسي في اليوناف القديمة ،ترجمة حنا عبود( ،دمشؽ مطبعة االىالي1999 ،ـ) ،ص.11

))2ىسيود أو ىيسيود أو ىزيود أو ىيسيودوس ( -:)Hesiodشاعر إغريقي مشيور ،صور مف خالؿ اشعاره عصر حكـ
األرستقراطية في بالد اإلغريؽ ،التي أمدتنا ببعض المعمومات الضئيمة عف نسبو وأصمو وشخصيتو.فضالً عف انو مواطف مف كوس

في إيوليس ،كاف يعمؿ بالتجارة و الزراعة .إذ دفعو الفقر إلى اليجرة إلى مدينة أسك ار الواقعة بالقرب مف ثسيباى ) (Thespiaeفي

ال
إقميـ بيوتيا .كتب ىيسيود عدداً مف األساطير واألناشيد والقصائد في العصور القديمة ،وكانت أعمالو بمثابة مرجع لمتاريخ ،فض ً
عف ذلؾ أعمالو التي بقيت خالدة حتى عصرنا اآلف .وعف قصائده األعماؿ واألياـ و أنساب االلية .لممزيد ينظر-:

Gordan .J, Barry, Economic analysis before Adam Smith: "Hesiod to Lessius", (London,
1975), p. 3
))3
أراونوس ( -:)Uranusىو رب السماء و زوجتو جايا ربة األرض يأتي في كؿ ليمة ليسترخي بجوارىا إال أنو كاف يكره أبناءهُ
وىناؾ نبؤة باف احد اوالده سيأخذ مكانو عمى عرش االلية ،لذا كاف (يبتمعيـ) ليسقطوا في الترتاروس (االرض المظممة) حتى ال

يروا النور وكاف أورانوس يبتي ج بيذا العمؿ المرذؿ بينما كانت جايا تأف وتتألـ مف حمميا الثقيؿ وذات يوـ دبرت جايا حيمة لمتخمص
األنيار والينابيع
مف عذابيا وأحضرت حديدًا وصنعت منو منجؿ ودعت أبناءىا وفي مقدمتيـ أقيانوس إلو النير الذي تنبع منو كؿ ّ
وكرونوس أصغرىـ سناً= =واستدعت بناتيا رىيا وفيمسوتثيس وسردت األـ عمييـ معاناتيا وناشدتيـ بالمساعدة إال أنيـ تممكيـ
الخوؼ ما عدا كرونوس المخادع تربص بأبيو أورانوس وأخذ المنجؿ مف أمو جايا وخصا أباه قاذؼ بعضو تناسمو إلى مسافات
بعيدة وقد سقط عضوه التناسمي في البحر حيث اختمط بزبدة الموج الذي انبثقت منو فروديتي وبيذا اندثرت الساللة األولى مف حكـ
أورانوس وجاءت بعده الساللة الثانية مف حكـ كورنوس لممزيد ينظر-:
;Hesiods,theogony: Translated by Hugh G.Erelyn-White, (1914). P.17
خميؿ تادرس ،أحمى األساطير ،ص ،38ص.39

))4فارس ترسيسياف ،الفكر السياسي في اليوناف القديمة ،ص.11

)(5

Hesiods, Op. Cit,P.17.

))6الحكـ بالعدالة ( -:)dikeوىو اسـ ربة العدالة اليونانية وىي ابنة االلية زيوس مف زوجتو تيميس ( )Themisووفقاً لييسيود فقد
رمز ليا  ،لممزيد ينظر-:
عد الميزاف اً
وي ّ
وصؼ إلو العدالة ّ
بأنيا امرأة نحيمة شابة توصؼ بالتوازف الجسدي وترتدي إكميؿ الغار ُ
(Burkert, Walter , "The special character of Greek anthropomorphism", Greek Religion, vol,III,

Harvard University Press, 1985). PP. 182–89.

)(7

Marcel Detienne, the gods of politics in early Greek Cities, (panis, 2003),, p.12.

) )8ترسيسياف ،الفكر ،ص.12
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) )9محمد سميـ قاللو ،الفكر السياسي مف الشرؽ إلى الغرب(،الجزائر ،دار ىومة لمنشر2005،ـ )،ص.81

))10
يعد القسـ الجنوبي فقي اًر اقتصادياً ،وذلؾ بسبب تضاريسو ومناخو الصعب المتمثمة بالجباؿ مما أدى إلى صعوبة موارده .وقد
ّ
اضطر سكانو إلى التجارة واالستعمار أو المناورات السياسية أو التحالفات وكما ىو الحاؿ في مدف البيموبونيز واتيكا وغيرىـ،

لممزيد ينظر -:لطفي عبد الوىاب يحيى ،اليوناف المقدمة في التاريخ الحضاري ( ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية1991 ،ـ)،
ص . 117

) )11القسـ الثاني شكمت مجموعة مف جزر بحر إيجة محطات تجارية بيف شواطئ حوض البحر المتوسط ومف ثـ تصرفت طبق ًا
لمصالحيا الخاصة .لممزيد ينظر-:

;Mike Paine, Ancient Greece, Pocket essentials,( 2007), P.12
لطفي عبد الوىاب ،مقدسة ،ص.117

))12

القسـ الثالث ىو الساحؿ الغربي لشبو جزيرة أسيا الصغرى فقد كاف لو مميزاتو و ظروفو تختمؼ عف بقية األقساـ ،ويشترؾ مع

مناطؽ بحر إيجة ويختمؼ عف القسميف اآلخريف في االتجاه إلى خمؼ ىضبة أسيا الصغرى التي كانت مواجية مع اإلمبراطورية
أالخمينية ،والمتمثمة بالمدف األيونية ،لممزيد ينظر -:لطفي عبد الوىاب ،اليوناف ،ص.118

) )13لطفي عبد الوىاب يحيى ،مقدمة في نظاـ الحكـ عند اليوناف والروماف( ،اإلسكندرية ،مطبعة دار الثقافة 1957 ،ـ) ،ص،13
ص.14

) )14المصدر نفسو ،ص .118

) )15المصدر نفسو ،ص ،119ص.120

) )16لطفي عبد الوىاب يحيى ،اليوناف ،ص 120
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