اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﻤﺪنهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎدﻩ
ﻧﻮﺷﺘﻪ :هﻨﺪرﯾﮏ وﯾﻠﻢ وان ﻟﻮن
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ :ﻋﺒﺎس ﺟﻮادی
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺪودا ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺳﻮی ﺗﺎرﯾﺨﺪان ،ﻧﻘﺎش ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر هﻠﻨﺪی-آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ هﻨﺪرﯾﮏ وﯾﻠﻢ
وان ﻟﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وان ﻟﻮن ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ »ﺷﺶ هﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ«
اﻧﺴﺎنهﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎدﻩ و روان ﺑﻪ دو ﭘﺴﺮ ﺧﻮد هﺎﻧﺰﯾﻪ و وﯾﻠﻢ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
دﻧﯿﺎ و ﻣﺤﯿﻂ دور و ﺑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و »دﭼﺎر ﺗﻮهﻤﺎت و ﭘﯿﺸﺪاوریهﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﻮل دروغهﺎ و
ﻏﺮض ورزیهﺎی ﺟﺎهﻼﻧﻪ را ﻧﺨﻮرﻧﺪ«.
وان ﻟﻮن در ﺳﺎلهﺎی  ١٩٠٠در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد .از او دﻩهﺎ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺎرﻩ هﻠﻨﺪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ،
اروﭘﺎ و ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .دو ﮐﺘﺎب او ﺑﻨﺎم »ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎن« و »اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن« ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبهﺎ وان ﻟﻮن در ﺳﺎل  ١٩٢٢ﺟﺎﯾﺰ ٔﻩ »ﻧﯿﻮﺑﺮی« آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺷﯿﻮاﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻮدﮐﺎن را
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد .وان ﻟﻮن در ﮐﻨﺎر آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺧﻮد هﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻩ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺮدم و ﺑﻄﺮز ﺳﺎدﻩ
ﻓﻬﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .داﺳﺘﺎن »اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن« هﻢ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن«

ﻣﻦ اﺻﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن« را ﺳﺎلهﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎ دﯾﺪم .ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنهﺎی زﯾﺎدی ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻧﺸﺪﻩ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ و رﯾﺎﺿﯿﺎت از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺰاری ﺑﻪ دﺳﺖ آدﻣﯽ ﻣﯽدهﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻣﻨﻄﻖ و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد وﺑﻪ ﯾﺎری ﺗﺎرﯾﺦ ،اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮادث را ﺑﻪ
هﻤﺪ ﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ در ﺑُﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ و در ﮔﺴﺘﺮ ٔﻩﻣﮑﺎﻧﯽ اش ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺗﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﻤﺘﺮی ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ اﻣﺮوزی ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی »ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪﻩ« و دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد .از آن ﺟﻤﻠﻪ
داﻧﺴﺘﻪهﺎی ﺑﺸﺮی اﻣﺮوز ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﺗﮑﺎﻣﻞ »اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪ« و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮم اﯾﻦ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻞ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ وان
ﻟﻮن در ﺑﺎرﻩ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺗﻤﺪنهﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،هﻨﻮز در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮد درﺳﺖ و ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮ ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ .داﻧﺶ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎل و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎپهﺎی ﺑﻌﺪی »اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن« را اﺑﺘﺪا ﺧﻮد وان ﻟﻮن ،ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺮش و ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺼﺤﯿﺤﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادﻩ و آﻧﻬﺎ را ﺣﺘﻤﺎ در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲهﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩام .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻗﻮام ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »هﯿﮑﺴﻮس« در ﻓﺼﻞ »ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن« ﮐﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ وان ﻟﻮن ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ،ﻋﺒﺎرت از »اﻋﺮاب« ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  ١٣٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﮔﻮﯾﺎ از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮ ٔﻩ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺼﺮ ﺣﻤﻠﻪ و آن را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮدﻩاﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺻﻼح ﺟﺪی ﺗﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻓﺼﻞ هﻔﺪهﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ وان ﻟﻮن ﺑﺮ آﻣﺪن »ﻧﮋاد هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ« و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪن آﺳﯿﺎﺋﯽ را اﺳﺎﺳﺎ
از زاوﯾﻪ »ﻧﮋاد« و ﺗﺒﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻤﺪن و زﺑﺎن .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺻﻮﻻ ﻓﺼﻞ هﻔﺪهﻢ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آزاداﻧﻪ از ﻓﺼﻞهﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب
دوم وان ﻟﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ،ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم.
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﮐﺜﺮ ﻣﺎ از ﻧﮕﺎﻩ داﻧﺶ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﻪ آن اهﻤﯿﺘﯽ هﻢ ﻧﻤﯽدهﯿﻢ.
هﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ ،اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاهﺪ داد.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎدﻩ داﻧﺴﺘﻨﯽ
اﺻﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن« را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ:
https://archive.org/details/ancientmanbegin00loongoog

اﺻﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎب دوم هﻢ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ:
https://archive.org/details/story_mankind_0906
هﻤﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ،اﺛﺮ ﺧﻮد وان ﻟﻮن و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب اوﺳﺖ .در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﻋﮑﺲهﺎ از »وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ« هﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺧﻮد
ﻋﮑﺲاز ﻧﮕﺎﻩ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎز ﻧﺸﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﺸﺮ دوﺑﺎرﻩ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ آزاد اﺳﺖ.
اﺛﺮ و ﭼﻪ هﺎ
ﻋﺒﺎس ﺟﻮادی ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ٢٠١٤

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺸﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
دﻧﯿﺎ ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮد
ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ ﺳﻨﮓ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ
ﺪ ﺳﻨﮓ
ﮐﻠﯿ ِ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺮدﮔﺎن
اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ در دورهٔ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﻣﺼﺮ
ﻣﯿﺎﻧﺮودان :ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن دو رود
ﻣﯿﺨﯽ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺷﯿﺮاز و ﺳﻮﻣﺮ
آﺷﻮر و ﺑﺎﺑﻞ :دﯾﮓ ﺑﺰرگ آﻣﯿﺰش ﺳﺎﻣﯽ
داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ
اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻬﺮ ﻗﺎﻧﻮن
دﻣﺸﻖ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺠﺎرت
ﻓﻨﯿﻘﯽﻫﺎ ،راﻧﺪن ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺴﻮی اﻓﻖ
اﻟﻔﺒﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ
اﯾﺮان ،ﯾﻮﻧﺎن و ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﮔﺎﻫﺸﻤﺎر ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ :هﺎﻧﺰﯾﻪ و وﯾﻠﻢ
ﭘﺴﺮان ﻋﺰﯾﺰم،
ﺷﻤﺎ دوازدﻩ ﺳﺎﻟﻪ و هﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ هﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺰودی ﺑﺰرگ ﺧﻮاهﯿﺪ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﺧﻮاهﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ در ﺑﺎرﻩ آن روز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و از ﺧﻮدم
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﮑﺎر از دﺳﺘﻢ ﺑﺮﻣﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﻋﯽ راهﻨﻤﺎ در ﻣﻮرد رﺷﺪ و ﺗﺠﺎرب ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﭼﺮا
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻠﻢ ﺻﺎدق »ﮐﻮروﻧﺎ« ﯾﻢ را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻗﻮﻃﯽ ﻣﺮﮐﺐ و ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﻮدم .اﮔﺮ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،هﺸﺖ ﺟﻠﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺑﺎرﻩ ﺷﺶ هﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ در ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻋﮑﺲ
وﺗﺼﻮﯾﺮهﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی راﯾﺞ ﮐﻠﻤﻪ هﻢ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻦ ﻓﻘﻂ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻋﺼﺮهﺎی اﺳﺮار اﻧﮕﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاهﻢ رﻓﺖ.
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رودﺧﺎﻧﻪهﺎی اﺳﺮاراﻧﮕﯿﺰی را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﻢ داد ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا از هﯿﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و هﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ هﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎﻩهﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻗﺸﺮ ﺿﺨﯿﻤﯽ از ﻣﻨﺎﻇﺮ دﻟﭙﺬﯾﺮ وﻟﯽ ﮔﻤﺮاﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ آﻧﻬﺎ را از دﯾﺪﻩ
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﮔﻬﮕﺎﻩ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﻗﻠﻪهﺎی اﻧﺰوا و ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺳﺮ ﺧﻮاهﯿﻢ زد ﮐﻪ ﺑﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی دور و ﺑﺮ هﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﺖ زﯾﺎد ﯾﺎر و ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﺸﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻣﻪ ﺿﺨﯿﻢ ﻧﺎداﻧﯽ ﮔﻢ ﺧﻮاهﯿﻢ ﮐﺮد.
اﻣﺎ هﺮ ﺟﺎ هﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﻮﺷﺎک ﮔﺮم ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻔﺎهﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻬﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﯾﺦ ﭘﯿﺸﺪاوری و آزﻣﻨﺪی اﻧﺴﺎنهﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺮاهﺎی ﻣﺮدﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ واﮔﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی ﭘﻬﻨﺎور در اﺛﺮ ﺗﻮﻓﺎنهﺎی ِ
ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﺑﯽ آﻣﺎدﻩ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ از دﺳﺖ ﺧﻮاهﯿﻢ داد و اﯾﻦ ،ﭘﺴﺮان ﻋﺰﯾﺰم ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ هﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ رخ دهﺪ.

ﻫﻨﺪرﯾﮏ وﯾﻠﻢ وان ﻟﻮن

ﻣﻦ ﺗﻈﺎهﺮ ﻧﺨﻮاهﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ راهﻨﻤﺎی ﺧﻄﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی هﺴﺘﻢ .هﺮ وﻗﺖ اﻣﮑﺎﻧﺶ را داﺷﺘﯿﺪ ،از رهﺮواﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ راﻩ را
ﭘﯿﻤﻮدﻩاﻧﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻧﻈﺮ ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ .ﻣﻼﺣﻈﺎت آﻧﺎن را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪهﺎی ﻣﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮیهﺎی دﯾﮕﺮی هﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ،هﺮﮔﺰ ﻧﺴﺒﺖ از ﺷﻤﺎ آزردﻩ ﻧﺨﻮاهﻢ
ﺷﺪ.
ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﮑﺮدﻩام.
اﻣﺮوز هﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻢ.
وﻇﯿﻔﻪاﻧﺴﺎﻧﯽ و هﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎن ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ و اﯾﻦ را ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺷﻮر و ﺷﻮق اﻧﺠﺎم دهﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ از ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری دارد :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از
ٔ
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبهﺎ در اﯾﻦ رهﮕﺬر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ!
و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﻤﺎ را هﻤﺮاهﯽ ﮐﻨﺪ.
هﻨﺪرﯾﮏ وﯾﻠﻢ وان ﻟﻮن
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎرو ،ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮ ﯾﻮرک،
 ٨ﻣﺎﻩ ﻣﻪ )؟؟(

اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺸﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮف ﮐﻠﻤﺐ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ ﺟﺰاﯾﺮ هﻨﺪی ﻏﺮﺑﯽ )در ﮐﺎراﺋﯿﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ- ،م (.ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ اﻗﯿﺎﻧﻮس را در ﻋﺮض ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺎم »هﻮاﭘﯿﻤﺎ« ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری دﺳﺘﯽ از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻻزم ﺑﻮد .ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎی ﻟﯿﻨﻮ ﺗﺎﯾﭗ و روﺗﺎﺗﯿﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب را در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز
ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوزﻩ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی در ﺑﺎرﻩ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ،ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﻌﺪن ﺷﻨﺎﺳﯽ دارﯾﻢ و ﺑﺎ هﺰار ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻢ آﺷﻨﺎ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﺸﺎن هﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮد.
اﻣﺎ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺟﺎهﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺎهﻞ هﺴﺘﯿﻢ :ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺎﺋﯿﻢ .ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﯾﺎ ﭼﺮا و ﯾﺎ ﮐﯽ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد را در روی زﻣﯿﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎوﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،هﻨﻮز ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﻪهﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ:
»ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد…«

اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺻﺪهﺎ هﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺧﻮب ،اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
اﯾﻦ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ .هﯿﭽﻮﻗﺖ ﻋﮑﺴﯽ از او ﻧﺪﯾﺪﻩاﯾﻢ .ﻣﺎ ﮔﻬﮕﺎﻩ در ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﺗﻮدﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔِﻠﯽ ،ﺗﮑﻪ هﺎﺋﯽ از اﺳﮑﻠﺖ او را
ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﮑﻪهﺎی اﺳﺘﺨﻮان در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮﻩ اﺳﺘﺨﻮانهﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از آن دورﻩهﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از
ﺻﻔﺤﻪ روی زﻣﯿﻦ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩهﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ وﮐﻨﺎر هﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدﻩاﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﺪ ﺟﺪ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ و ﻧﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﻮد .و ﺧﯿﻠﯽ هﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد .ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺎد
ِ
ﮔﺰﻧﺪﻩ زﻣﺴﺘﺎنهﺎی ﺳﺮد رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ او را ﻗﻬﻮﻩای ﺗﯿﺮﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﺳﺮ و اﮐﺜﺮ ﺑﺪن او را ﻣﻮهﺎی دراز ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او ﮐﻮﺗﺎﻩ
و ﭼﺎﻧﻪ اش ﺷﺒﯿﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر وﺣﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ را هﻤﭽﻮن ﮐﺎرد و ﭼﻨﮕﺎل ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .او آﺗﺸﯽ ﺑﺠﺰ ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺳﺮﮐﺶ آﺗﺸﻔﺸﺎنهﺎ را ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ دود و ﻣﺎﮔﻤﺎی ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮد .او در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻨﮕﻞهﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺖ.

اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺸﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

او وﻗﺘﯽ درد ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮگهﺎی ﺧﺎم و رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎهﺎن را ﻣﯽﺧﻮرد و ﯾﺎ ﺗﺨﻢهﺎی ﯾﮏ ﻣﺮغ وﺣﺸﯽ را از
ﻻﻧﻪ اش ﻣﯽدزدﯾﺪ.
ﮔﺎهﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺷﮑﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮔﻨﺠﺸﮏ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﮓ ﮐﻮﭼﮏ وﺣﺸﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﺮﮔﻮش را ﺻﯿﺪ ﮐﻨﺪ .او اﯾﻨﻬﺎ را ﺧﺎم-ﺧﺎم ﻣﯽﺧﻮرد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮراک را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺨﺖ.
دﻧﺪانهﺎی او ﺑﺰرگ و ﺷﺒﯿﻪ دﻧﺪانهﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻃﻮل روز اﯾﻦ اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻏﺬا ﺑﺮای ﺧﻮد ،زﻧﺶ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻮد.
ﺷﺐهﺎ وﻗﺘﯽ از ﻧﻌﺮﻩ ﺟﺎﻧﻮران ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻔﺮﻩ درﺧﺘﯽ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺑﺮد و ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺻﺨﺮﻩ هﺎﺋﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ از ﺧﺰﻩ و
ﻋﻨﮑﺒﻮتهﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنهﺎ ﺑﺎ اﺷﻌﻪهﺎی ﺳﻮزان آﻓﺘﺎب ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
زﻣﺴﺘﺎنهﺎ از ﻓﺮط ﺳﺮﻣﺎ ﯾﺦ ﻣﯽزد.
ﺷﺪ )و ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﻣﭻ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﺪ( ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
هﺮ وﻗﺖ زﺧﻤﯽ ﻣﯽ
ﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای هﺸﺪار دادن ﺑﻪ هﻢ ﻧﻮﻋﺎﻧﺶ ﺻﺪاهﺎی ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ از ﺧﻮد درآورد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺳﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﯾﮏ
ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻄﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .از ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻬﺎت دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺳﮓ ﺧﻮﺷﮕﺬران ﺧﺎﻧﮕﯽ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﻤﺮاﺗﺐ از اﯾﻦ اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ ﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻋﻮﻋﻮ ﻣﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﭽﺎرﻩای ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻧﯿﺎﺋﯽ آﮐﻨﺪﻩ از ﺗﺮس و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺖ ،در ﻣﯿﺎن هﺰاران دﺷﻤﻦ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ از ﺧﺮسهﺎ ،ﮔﺮگهﺎ و ﺑﺒﺮهﺎی
ﺗﯿﺰ دﻧﺪان داﺷﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺶ را ﺧﻮردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﺑﺎرﻩ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن هﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ .او اﺑﺰار و آﻻﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﺎﻧﻪ هﻢ ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺖ .او زﯾﺴﺖ و ُﻣﺮد و اﺛﺮی از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ .ﻣﺎ در ﺑﺎرﻩ او ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮانهﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﯿﺶ از دو هﺰار ﻗﺮن )ﯾﻌﻨﯽ  ٢٠٠هﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( ﻣﯽزﯾﺴﺖ.
ﻣﺎ ﺑﻘﯽ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
رﺳﯿﻢ ،دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آن اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﭼﯿﺰی را آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﻤﺪن ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺮوف ﺳﻨﮓ )و ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ( ﻣﯽ
در ﺑﺎرﻩ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮی ﺑﺪهﻢ.

دﻧﯿﺎ ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮد
هﻮا ﭼﯿﺰﯾﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ »زﻣﺎن« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ.
او روز ﺗﻮﻟﺪ ،ﺳﺎﻟﮕﺮد ازدواج و ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮگ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ را در ﺟﺎﺋﯽ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
او ﺧﺒﺮی از روز و هﻔﺘﻪ و ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ آﻓﺘﺎب در ﻣﯿﺎﻣﺪ ،ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺑﻪ ،ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ!« ﻣﯽﮔﻔﺖ» :روﺷﻦ ﺷﺪ« و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﻧﻮرهﺎی آﻓﺘﺎب ﻧﻮرﺳﯿﺪﻩ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﻣﯽرﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ هﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ﭘﯿﺶ زن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﺑﺮﻣﯿﮕﺸﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﮑﺎرش را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﻮﻩهﺎ و دو ﺳﻪ
ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽداد ،ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ.
او ﻓﺼﻞهﺎی ﺳﺎل را ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ درک ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮاﻧﯽ ﺑﻪ او ﯾﺎد دادﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮد
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻬﺎری ﻣﻼﯾﻢ ﺳﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻬﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎاﻧﯽ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﻮﻩهﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان داﻧﻪهﺎی ذرت
وﺣﺸﯽ را ﭼﯿﺪ و ﺧﻮرد و ﮔﺎهﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﺎدهﺎ و ﺗﻨﺪﺑﺎدهﺎ ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و اﯾﻦ

ﻋﺼﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪان ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻻﻧﻪ هﺎﯾﺸﺎن ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدﻩ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺨﻮاب ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺗﺎ آن وﻗﺖ هﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮد .اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﺮﻋﮑﺲ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .او ﻓﻘﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ هﻢ ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ او ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ او ﺷﺪ.
هﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺎر زﯾﺮ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺮف ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
روزهﺎی ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ او ﺳﺮد ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯿﻮﻩهﺎ اﺻﻼ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻄﺢ ﻗﻠﻪهﺎی ﮐﻮﻩ
آﻧﮕﺎﻩ ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ ﯾﮏ ﻋﺪﻩ اﻧﺴﺎن وﺣﺸﯽ ﮐﻪ ازدﯾﮕﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ درﻩ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ او ﻓﺮق داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﭙﻪهﺎی ﺑﻠﻨﺪ آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺻﺪاهﺎﺋﯽ در ﻣﯿﺎوردﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﺤﯿﻒ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻇﺎهﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺳﺮﻣﺎ آﻧﻬﺎ را از ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
راﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در آن درﻩ ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای هﺮ دو ﮔﺮوﻩ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ و ﺗﺎزﻩ رسهﺎ ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ ﺗﺎزﻩ واردهﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ روز در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ در ﮔﺮﻓﺖ و در
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪ.
هﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﻪ
ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،هﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد.
اﻣﺎ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ،هﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،روزهﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ و ﺷﺐهﺎ ﺳﺮد ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در ﯾﮏ ﮔﻮدی ﻣﯿﺎن دو ﺗﭙﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻟﮑﻪ ﺳﺒﺰ ﯾﺦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .هﺮﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﯾﺦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺨﯽ ﭘﻬﻨﺎور آهﺴﺘﻪ آهﺴﺘﻪ از داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻩ رو ﺑﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺻﺨﺮﻩهﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﻮی درﻩ راﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺻﺨﺮﻩهﺎ ﺑﺎ ﻏﺮﺷﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮﻓﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎد و آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ از ﭘﺎ در آورد.
دﯾﻮارهﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،درﺧﺘﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺻﺪهﺎ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺘﻨﺪ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮف ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮف ﻣﺎﻩهﺎ ،ﻣﺎﻩهﺎ و ﻣﺎﻩهﺎ ﺑﺎرﯾﺪ.
هﻤﻪ ﮔﯿﺎهﺎن ُﻣﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﻧﻮران در ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻓﺘﺎب ﺟﻨﻮب ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .درﻩ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ زﯾﺴﺖ ﻧﺒﻮد .اﻧﺴﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﮐﻮل ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از آﻧﻬﺎ
هﻤﭽﻮن ﺳﻼح اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣٌﺎوای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﻩ اﻓﺘﺎد.
ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ دﻧﯿﺎ ﭼﺮا در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺮد ﺷﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺣﺘﯽ ﺣﺪس هﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ.

ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﺳﻘﻮط ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﻮﺋﯽ هﺮ ﮐﺲ و هﻤﻪ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ دورﻩ اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﮐﺜﺮ اﻧﺴﺎن هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﯿﺰ هﻮش ﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮدهﻼک ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ُﻣ
آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ دو راهﯽ ﺑﻮدﻧﺪ :ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ از ﭘﺎ در ﻣﯿﺎﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻐﺰی ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﯾﮏ ﺗﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﺴﻞهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو هﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از هﻤﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻄﺮح ﺑﻮد.
هﻮا دﯾﮕﺮ آن ﻗﺪر ﺳﺮد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻟﺨﺖ و ﻋﺮﯾﺎن ﺑﮕﺮدﻧﺪﻧﺪ و روی زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .ﺧﺮسهﺎ و ﮔﺎو ﻣﯿﺶهﺎی »ﺑﺎﯾﺰن« ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮف و
ﯾﺦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﭘﺸﻤﯽ و ﺿﺨﯿﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن دارای ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﻟﺘﻮﺋﯽ ﻧﺒﻮد .او ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک ﺑﻮد و از ﺳﺮﻣﺎ اﺿﻄﺮاب زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد .ﭼﺎﻟﻪای ﮐﻨﺪ و روﯾﺶ را ﺑﺎ ﺷﺎخ وﺑﺮگ ﮔﯿﺎهﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺧﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺗﻮﯾﺶ اﻓﺘﺎد .اﻧﺴﺎن آن ﻗﺪر ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺮس از ﻓﺮط
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺤﺎل ﺷﺪ .آﻧﮕﺎﻩ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺮس زد ﺗﺎ ﺧﺮس ُﻣﺮد .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺗﯿﺰ ﭼﺨﻤﺎق ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮان را از ﺗﻨﺶ ﺟﺪا ﮐﺮد و زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ
هﺎی ﺑﺮهﻨﻪ اش راﺑﺎ آن ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺸﻤﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮس در آن ﺑﺮف و ﺳﺮﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﯽ و راﺣﺘﯽ ﮐﺮد.
ﺷﺎﻧﻪ
ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ هﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮ ﭘﻨﺎﻩ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻋﺎدت ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻏﺎرهﺎی ﺗﺎرﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺴﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار داد و ﯾﮏ ﻏﺎر ﺧﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و آن
ﺧﻔﺎش و ﺣﺸﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪش او را از ﺳﺮﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد و هﻤﯿﻦ هﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
را ﺑﺎ هﺎ
ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻓﺎن ﻣﯽﺷﺪ رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯽزد و ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﻞ ﻃﻌﻤﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺷﺪ .اﻧﺴﺎن هﻢ اﯾﻦ آﺗﺶ ﺳﻮزیهﺎی ﺟﻨﮕﻞ را دﯾﺪﻩ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮد ،ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻧﺎﭼﺎرش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﻋﻘﺐ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺑﻮد آﺗﺶ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﻗﺒﻼ آﺗﺶ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد.
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن آﺗﺶ دوﺳﺖ او ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ﭼﻮب ﺳﻮزاﻧﯽ از درﺧﺘﺎن ﺷﻌﻠﻪ ور ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﻏﺎرش آوردﻩ ﺑﻮد ،ﻏﺎر را ﺑﻄﻮر دﻟﭙﺬﯾﺮی ﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ .هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﺳﺎدﻩ و ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰهﺎی ﺳﺎدﻩ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا هﺰاران ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن اﯾﻨﻬﺎ را درک ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻏﺎری ﮐﻪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻨﺪﻩ هﯿﺰم ﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ هﺰاران ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﮑﻤﮏ ﺑﺮق اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮ ﺑﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﻧﺴﺎنهﺎی ﺑﺎهﻮش ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮش زد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم را روی هﯿﺰم ﺳﻮزان ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻏﺎرﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﺗﻤﺪن آن دورﻩ رﺳﯿﺪﻩ و ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ﻋﻼوﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ اﺧﺘﺮاع ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺲ ﻏﺮور ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ» :ﻋﺠﺐ! اﯾﻦ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰهﺎﺋﯽ هﺴﺖ؟!«
و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻬﻨﺪسهﺎ و ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﻌﺠﺰﻩ هﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
هﺮﮔﺰ و هﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﭼﻬﻞ هﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ هﻢ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺜﯿﻒ و ژوﻟﯿﺪﻩ ﻏﺎر ﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮهﺎی ﯾﮏ ﻣﺮغ ﻧﯿﻤﻪ ُﻣﺮدﻩ را ﺑﮑﻤﮏ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﺎزک ﻗﻬﻮﻩای و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮد ٓﮐﻨﺪﻩ ،آن ﭘﺮهﺎ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را در
ﮔﻮﺷﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻩ روﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و از آن ﺧﻮاب اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﮐﺮد و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ هﯿﺰم ﺳﻮزان ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ﻟﺬﯾﺬ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﺣﺘﻤﺎﻻ هﻤﺎن ﺣﺲ اﻣﺮوزی ﻏﺮور و رﺿﺎﯾﺖ اﻣﺮوزی ﻣﺎ را در ﻣﻮرد دورﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﺴﺎن ﻏﺎر ﻧﺸﯿﻦ هﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻋﺠﺐ دورﻩ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩای اﺳﺖ اﯾﻦ!« و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در آن ﻏﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮردﻩ ﺑﻮد ،ﻟﻢ ﻣﯽداد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
هﻨﻮز ﺧﻔﺎشهﺎ در ﻏﺎرش ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﺷﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺧﻮراک او را زﯾﺮ و رو ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،او ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ،ﺑﻪ روﯾﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ.
ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻏﺎرهﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺻﺨﺮﻩ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در درون ﺧﻮد ﺟﺎ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮوﻣﯿﺮﯾﺨﺖ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻏﺎر ﻧﺸﯿﻦ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮانهﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ،
زﯾﺮ آوار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
هﺰاران ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎس )و ﯾﺎ آﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮگ –ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ را از ﭘﺪرﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ!( ﺑﺎ ﺑﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏ و اراﺑﻪ دﺳﺘﯽ اش ﺳﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﯿﮑﻨﺪ و ٓ
و زﻣﯿﻦ را ٓ
ﻨﺪ و ﭘﺮدﻩ از اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯿﺪارد و ﺑﻪ ﻣﻦ هﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺑﺎرﻩ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮح دهﻢ.
ﻣﯿﮑ

ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ ﺳﻨﮓ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ ﭼﯿﺰهﺎی زﯾﺎدی ﯾﺎد داد.
اﺑﺰار و آﻻت ﺳﻨﮕﯽ و ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻬﻤﺎن درﺟﻪ در رواج ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﺑﺰار ﻓﻮﻻدی راﯾﺞ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺗﺒﺮ ﺻﯿﻘﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﺎی ﺗﺒﺮهﺎی ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪﻩ ﻗﺒﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪرد ﺑﺨﻮر ﺗﺮ از ﻗﺒﻠﯽهﺎ ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﻣﯽداد
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آن واﺣﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮر درﻧﺪﻩ ﮐﻪ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪا او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﻮد.
ﻣﺎﻣﻮت را دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪ.
ﮔﺎو ُﻣﺸﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﯾﺮﻩ ﻗﻄﺒﯽ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺑﺒﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎرﻩ اروﭘﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
ﺧﺮس ﻏﺎرﻧﺸﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل را ﻧﺨﻮرد.
ﻣﻐﺰ ﺗﻮاﻧﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ،ﭼﻨﺎن اﺑﺰارهﺎی دهﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ َور هﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻩ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
هﻨﻮز ﭘﯿﺮوزیهﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در راﻩ ﺑﻮد.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻏﺎرهﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﻠﺤﻪهﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻣﺎهﯽهﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻣﺎوا و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪهﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪهﺎ و درﯾﺎﭼﻪهﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را داﺷﺘﻨﺪ.
آن ﻏﺎرهﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻮع ﺑﺸﺮ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﺬاﺷﺖ.
هﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪد ،ﺷﮑﺴﺘﻦ درﺧﺘﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی ﺟﻠﻮﻩ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﺣﺎل ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺒﺮ
ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺗﮑﻪ ﭼﻮبهﺎی درﺧﺘﺎن و ﻋﻠﻒهﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻻﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن از ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺖ.
اﻧﺴﺎن هﻢ ﻻﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ آن را »ﺧﺎﻧﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺎ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی درﺧﺘﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮد.
ﻨﺪﻩ ﭼﻨﺪ درﺧﺖ را ﺑﺮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻒ ﻧﺮم درﯾﺎﭼﻪ ﻓﺮو ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﭼﻮب ﭘﻬﻦ و ﺑﺰرﮔﯽ را روی آن ﮐﻨﺪﻩهﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و روی اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻮﺑﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺖ.
او ُﮐ
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺎر ﺳﺎﺑﻖ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ.
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻩ و آن را ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮد درﯾﺎﭼﻪ هﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﻻﯾﺰال ﻣﺎهﯽ ﺗﺎزﻩ ﺑﻮد.
ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﯽ و دزدان ﻧﻤﯽ
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪهﺎ ﮐﻪ روی ﮐﻨﺪﻩهﺎی درﺧﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،از ﻏﺎرهﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﭽﻪهﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﺮدﻩ ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎنهﺎی ﻗﻮی
آن ﺧﻮد
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪام اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺴﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی وﺳﯿﻌﯽ از آن ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺣﺸﯽ را ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای زﻣﺎن ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد از ِ
ﻣﯽﮐﺮد.
و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را راﺣﺖ ﺗﺮ و ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت هﻢ اﯾﻦ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﭼﻨﺪان ﻧﺘﯿﺠﻪ ذﮐﺎی ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن هﻢ ﻧﺒﻮد.
او ﻓﻘﻂ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺴﯿﺎری هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﻨﮕﺎم وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ زﯾﺎدی از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﯾﺎ داﻧﻪهﺎی ﻏﻼت را ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن دراز ﭘﯿﺶ روﯾﺸﺎن اﻧﺒﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺠﺎبهﺎی ﺑﺎغهﺎ و ﭘﺎرکهﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﺪام ﺑﺮای آﻣﺎدﻩ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﮔﻨﺠﻪهﺎی ﺧﻮراک ﺧﻮد را ﭘﺮﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﮐﻪ از ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻬﺎت از ﺳﻨﺠﺎبهﺎ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺗﺮ ﺑﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪﻩ ذﺧﯿﺮﻩ ﮐﺮد.
او آن ﻗﺪر ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رهﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﮕﻨﺪد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ او اﻏﻠﺐ در ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و اﺣﺘﯿﺎج از ﭘﺎ در ﻣﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﻣﻮﺧﺖ و هﺮ وﻗﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب و ﮔﻨﺪم و دﯾﮕﺮ داﻧﻪهﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﻓﺮاوان ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ذﺧﯿﺮﻩ ﺑﺮای آﯾﻨﺪﻩ ﮐﺮد.
ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﺪام آدم ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ آن ﺷﺨﺺ ،ﻻﯾﻖ ﯾﮏ ﯾﺎدوارﻩ اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﺎرﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ اش را ﮐﻤﯽ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﮑﻨﺪ .او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻪهﺎی ﮔِﻞ وﻗﺘﯽ زﯾﺮ اﺷﻌﻪهﺎی آﻓﺘﺎب
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮔِﻞ را ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺸﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﻤﯽ ﮔﺮد و ﻣﻨﺤﻨﯽ هﻤﺎن ﮔِﻞ را هﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻬﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﺧﺸﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﺮداﯾﺶ ﭼﯿﺰی ذﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻠﻮی ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻮس و ﺧﻮرﺷﺖ در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ.
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ هﺎﯾﺘﺎن را از ﮔﻨﺠﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ روی ﻣﯿﺰ در ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﻣﯿﺎورﯾﺪ.
ﺷﯿﺮﺗﺎن در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺮو ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﺨﺎﻧﻪ ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﺪ و اﮔﺮ درﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﺻﻨﺪوﻗﺨﺎﻧﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮارﺑﺎر ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ هﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻓﺮدا و ﭘﺲ ﻓﺮدا و هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪﻩ ﺑﺨﻮرﯾﺪ در ﺷﯿﺸﻪهﺎ و ﻗﻮﻃﯽهﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻇﺮفهﺎ را ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪادﻩ و اﻧﺴﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﯾﺠﺎدش ﺷﺪﻩ ﺗﺎ در ﻋﺮض ﺳﺎل
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﮔﺎز و ﯾﺎ ﻧﻔﺖ هﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ ﭘﺎرچ و ﺗﻨﮓ و ﯾﺎ ﻇﺮف ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آهﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .آهﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺷﯿﺸﻪ و ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﺪ و ﻣﺜﻞ
ﮔِـﻞ هﻢ آب را ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ .ﺑﺸﮑﻪ و ﺷﯿﺸﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ و ﺗﺎﺑﻪ هﻢ از هﻤﯿﻦ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ .هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن هﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪﻩ ﭼﯿﺰهﺎﺋﯽ را ﮐﻪ از آن ﻣﺤﺮوم
ﺧﻮاهﯿﻢ ﺑﻮد در دﺳﺘﺮﺳﻤﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد.
هﺎی ﺧﻮد راﺑﺮای روز ﻣﺒﺎدا ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ ،او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻏﻠﻪ و ذﺧﯿﺮﻩ ﮐﺮدن ﻣﺎزاد ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای آﯾﻨﺪﻩ ﻧﻤﻮد.
و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮردﻧﯽ
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻋﺼﺮ ﺳﻨﮓ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎغهﺎ در دور و ﺑﺮ اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﭼﻮﺑﯽ روی درﯾﺎﭼﻪهﺎ و رودﺧﺎﻧﻪهﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎن از ﻋﺎدت ﮐﻮچ ﮐﺮدن از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪ و ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ ،هﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ را ﺑﺰرگ
ﮐﺮد و ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺶ در هﻤﺎن ﺟﺎ و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮدش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد.
اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رهﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن آن ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﯽ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ آﻧﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
اوﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
ﻧﺎﺷﻨﺎسﺟﻨﻮب ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﺟﺴﻮراﻧﻪ درﯾﺎهﺎی ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻢ و ﮔﺮدﻧﻪهﺎی ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﻧﺴﺎنهﺎی وﺣﺸﯽ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺪ.
ﻣﺴﺎﻓﺮی از ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی
ِ
ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری ﺑﻪ ﭘﺸﺘﺶ داﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ آن ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺟﻨﺎس ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﺣﯿﺮت زدﻩ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﭘﻬﻦ ﮐﺮد ،آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﺪﻩهﺎی ﺧﻮد ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﭼﮑﺶهﺎی ﺑﺮﻧﺰی ،ﺗﺒﺮهﺎ و دﯾﮕﺮ آﻻت آهﻨﯿﻦ ،ﮐﻼﻩ ﺧﻮدهﺎی ﻣﺴﯽ و ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ »ﺷﯿﺸﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻄﺮز زﯾﺒﺎﺋﯽ رﻧﮕﺮزی ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.

ﻋﺼﺮ ﺳﻨﮓ در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮد.
ﺟﺎی آن را ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺰار و آﻻت ﭼﻮﺑﯽ و ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺎﯾﻪ »ﻋﺼﺮ ﻓﻠﺰ« را ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﺗﺎ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از هﻤﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﺧﻮاهﻢ ﮔﻔﺖ و اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﭼﻨﺪ هﺰار ﺳﺎل ﻗﺎرﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ را رهﺎ ﮐﺮدﻩ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮاهﯿﻢ
ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ ﺷﻤﺎهﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮاهﯿﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ،اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪﻩ دادﯾﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺧﻮاهﯿﺪ ﮔﻔﺖ و درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪﻩ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی از دﻧﯿﺎ ﻣﯽﭘﺮﯾﺪ و ﻣﺎهﻢ ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺟﻬﺶ را اﻧﺠﺎم دهﯿﻢ.
ﻣﯿﺪاﻧﻢ .اﯾﻦ ،هﯿﭻ هﻢ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ هﺮﮔﺰ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ از »اﻟﻒ« ﺑﻪ »ب« ،از »ب« ﺑﻪ »ج« ،از »ج« ﺑﻪ »د« و ﻏﯿﺮﻩ ﻣﯽروﯾﺪ.
ﭘﺮد ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ »ف« ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد و آﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ »م« رو ﻣﯿﺎورد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺢ از »اﻟﻒ« ﺑﻪ »ی« ﻣﯽ
اﯾﻦ وﺿﻊ ﻋﻠﺘﯽ دارد.
ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ،داﺳﺘﺎن ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮐﺜﺮ اﻧﺴﺎنهﺎ ،هﺮ ﻗﺪر هﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺮج دهﯿﻢ ،ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و دﻗﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺪولهﺎی ﺿﺮب
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
در دﻧﯿﺎ دو اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎ هﻤﺎن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ.
هﯿﭻ دو ﻣﻐﺰ دو اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎ و دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﻦ را در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺧﻮاهﯿﺪ دﯾﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ هﻢ هﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد.
ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن در راﻩ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮد.
او از ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺮف و ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﯽ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺧﻮد هﻤﯿﻦ ،ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد.
او ﭼﯿﺰهﺎی ﻣﻔﯿﺪ زﯾﺎدی را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻧﺴﺎنهﺎی ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮی از دﻧﯿﺎ هﻢ وارد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺑﻠﻨﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻨﺪی از ﺗﻤﺪن رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎ آن زﻣﺎن هﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ آن ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎهﻮش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎد دادﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم ،آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ درﺳﺘﺶ هﻢ هﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺼﺮیهﺎ و ﻣﺮدم آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد؟
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪن در دورﻩ ﺳﺮﻣﺎ ،وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد .اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺸﺎن را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،از روی زﻣﯿﻦ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻃﻮاﯾﻒ در اﺛﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺳﺮﻣﺎو اﺣﺘﯿﺎج از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺪﻧﺒﺎل آﻧﺎن ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﺸﺎن درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﭘﯿﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران درﻧﺪﻩای ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻏﺎرهﺎی ﺑﯽ دﻓﺎع را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد درآورﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎز آب و هﻮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ رﻃﻮﺑﺖ هﻮا ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﺎهﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻩ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ وﺣﺸﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ و
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺟﻨﮕﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎ وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ هﻨﻮز هﻢ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ آهﺴﺘﻪ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺑﺪﯾﺖ ﻻزم را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ اش داراﺳﺖ و ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای اﻧﺠﺎم دهﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺖ هﺮﮔﺰ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﯽ
اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪاﻗﻞ در ﭼﻬﺎر ﻋﺼﺮ زﯾﺴﺘﻪ ﮐﻪ در آن ،ﯾﺦهﺎ ﺧﻮد را ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ درﻩهﺎ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪﻩ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺎرﻩ اروﭘﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﯽ هﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
از آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺧﻮد ﺷﻮاهﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻻت و اﺑﺰار ،اﺳﻠﺤﻪهﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آﺧﺮﯾﻦ دورﻩ ﺳﺮﻣﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ
ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﻋﻤﻠﯽ هﺴﺘﯿﻢ.
در داﺧﻞ ﺧﻮدروهﺎی ﮐﻮﭼﮑﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن را اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ و از ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﻣﯽروﯾﻢ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﯿﻢ ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از هﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺎ دور اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﻘﻂ دو ﺳﻪ دﮔﻤﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ
ﮐﻮﭼﮏ را ﻓﺸﺎر ﻣﯽدهﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺐهﺎ وﻗﺘﯽ اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ را ﻓﺸﺎر ﻣﯽدهﯿﻢ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ هﻮای ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎز ﯾﮏ دﮔﻤﻪ را ﻓﺸﺎر ﻣﯽدهﯿﻢ و ﺑﮑﻤﮏ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ،هﻮای ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر دﻟﭙﺬﯾﺮی ﮔﺮم
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻗﺘﯽ هﻮا ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ ،دﮔﻤﻪ دﯾﮕﺮ هﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎﻩ را ﻓﺸﺎر ﻣﯽدهﯿﻢ ﺗﺎ هﻮا را از
ﻃﺮﯾﻖ آب و ﺟﺮﯾﺎن هﻮا ﺧﻨﮏ و ﻣﻄﺒﻮع ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻤﺮان هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﺪﻩاﯾﻢ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻇﺎهﺮا هﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﺎ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ از اﯾﻨﻬﻤﻪ دﺳﺖ آورد درﺧﺸﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻏﺮﻩ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻤﺪن ﻣﺪرن ﺧﻮد را روی ﯾﮏ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن
اﺳﺖ.
از ﻧﺎمهﺎی ﻋﺠﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞهﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاهﯿﺪ دﯾﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.

ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﺑﺎﺑﻠﯽهﺎ ،ﻣﺼﺮیهﺎ ،ﮐﻠﺪاﻧﯽهﺎ و ﺳﻮﻣﺮیهﺎ هﻤﻪ ُﻣﺮدﻩ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ در هﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﯿﻢ رد
ﭘﺎی آﻧﻬﺎ و ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﭼﻪ در ﻧﺎﻣﻪ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ،ﭼﻪ در زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﭘﻞ و ﯾﺎ آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاش را
ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﻻﯾﻖ اﺣﺘﺮام و ﻣﻨﺖ داری ﻣﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ از آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ.
آﺛﺎر دو ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﻠﺖهﺎ را در ﺳﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪهﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻮﻃﻦ ﻣﺮدم ﺳﻮم هﻢ ﮐﺮاﻧﻪهﺎی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی در درﻩ رود ﻧﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺳﺘﺎن دوم در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎرور ﺑﯿﻦ دو رود آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ )ﻣﺰاﭘﻮﺗﺎﻣﯽ( اﺳﺖ.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻤﺪن هﻢ در ﮐﺮاﻧﻪهﺎی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﻬﻮدﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﯿﺎرهﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد را
اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺎﺑﻠﯽ اش »ﺳﻮری« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ ﺑﻪ آن »ﺳﻮرﯾﻪ« ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ.
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن هﺪﯾﻪ ﮐﺮدﻩ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ هﺰار ﺳﺎل دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺪهﻢ.
هﺎی ﺷﻬﺮزاد و هﺎرون ﻋﺎدل در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺒﺎﻓﻢ ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ.
ﺳﻌﯽ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آﻧﺎن را ،ﻣﺜﻞ ﮔﻠﯿﻢ زﯾﺒﺎﺋﯽ از داﺳﺘﺎن

ﺪ ﺳﻨﮓ
ﮐﻠﯿ ِ
ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﻣﺼﺮ
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،روﻣﯽهﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮر هﺎﺋﯽ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺼﺮ ﺑﻮد.
روﻣﯽهﺎ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ،ﻗﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﭘُﻞهﺎ و راﻩهﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر آزﻣﻮدﻩ و اﻓﺴﺮان ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ اروﭘﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺷﺮﻗﯽ و آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ادارﻩ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ و ﻋﻠﻮم ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎز ﻣﯽزدﻧﺪ و ﯾﺎ در وﺻﻒ ﺑﻬﺎر ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺳﺮودﻧﺪ ﻣﺸﮑﻮک
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻈﺮﺷﺎن در ﺑﺎرﻩ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آدﻣﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺮ از ﺷﻌﺒﺪﻩ ﺑﺎزان و دﻟﻘﮑﺎن ﺑﻮد .روﻣﯽهﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرهﺎ را
ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽهﺎ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﺮﻗﯽهﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ هﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺘﻔﺮﻋﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽهﺎ و ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻨﯿﺎن ،روز و

ﻧﻘﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﺷﺐ ﺧﻮد را در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﻬﻨﺎور ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﻞ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ روﻣﯿﺎن ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻨﺴﺎل ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ در ﺑﺎرﻩ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎﺗﻼق رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﯿﺒﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺎم روم در آﻧﺠﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ هﻢ ﺑﮑﻨﺪ ،ﻣﺼﺮیهﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی وﺳﯿﻌﯽ را ادارﻩ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و درﺑﺎرهﺎی ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺪن ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ روﻣﯿﺎن هﻨﻮز ﺑﺪوﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺮهﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪﻩ ﺧﻮد ﺧﺮس ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺼﺮیهﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﻞهﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد
ﺟﺪول ﺿﺮب را ﯾﺎد ﻣﯽدادﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺧﺘﺮاع ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدﻩ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻮدﻧﺪ :ﺑﻪ هﻨﺮ ﺛﺒﺖ هﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮادﮔﺎﻧﺸﺎن هﻢ از آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ
ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ هﻨﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺖ.
آﻧﻘﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺎدت ﮐﺮدﻩاﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﺪون ﮐﺘﺎب ،روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و هﻤﯿﻦ هﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ُﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﺑﻪهﺎ و ﺳﮓ هﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰهﺎی ﺳﺎدﻩای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺧﺎش ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﯾﮏ درﺧﺖ را ﯾﺎد دادﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺧﻮد را از
راﻩ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﺧﻨﺪﻩ دار اﺳﺖ ،ﻧﻪ؟
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ،هﯿﭻ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮهﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﮏ ﮔﻮزن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮﻩ را هﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺪرﺗﺎن ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻪ ﺧﻮاهﯿﺪ ﮐﺮد؟
روی ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﯾﮑﭽﻨﺪ ﺧﻂ و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،روی ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ هﻢ ﯾﮑﭽﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ و ﺧﻂ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻧﺎﻣﻪ را در ﭘﺎﮐﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺖ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ.
در واﻗﻊ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﭼﻨﺪ ﺣﺮف و ﯾﺎ واژﻩ را ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪﻩ اﺷﺎرﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ از ﮐﺠﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ هﻢ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎن ﭘﺴﺖ و هﻢ ﭘﺪرﺗﺎن اﺷﺎرات و ﺧﻄﻮط و ﻧﻘﻄﻪ هﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩاﯾﺪ ،ﺑﻪ هﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺧﻮاهﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ؟
اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﯾﺎد دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام اﺷﺎرﻩهﺎ و ﺧﻄﻮط ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﮐﺪام ﻓﮑﺮ و ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺣﺮف را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﭼﻄﻮر ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺪاﺋﯽ از ﺣﻠﻘﻮم درآورﯾﻢ و ﺣﺮف »ق« را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﻤﺎن ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪﻩ ،هﻮا را از ﻣﯿﺎن دﻧﺪان هﺎﯾﻤﺎن رد ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﺣﺮف »س« و ﯾﺎ »ص« ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ.
دهﺎﻧﻤﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ و ﺻﺪاﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺨﺎر در آورﯾﻢ و اﯾﻦ را هﻢ ﺑﻌﻨﻮان »ﻩ« و ﯾﺎ »ح« ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ.
ﺻﺪ هﺰار ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﯾﻦ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد و اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ،ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮔﺸﺖ.
هﺎ
اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺮوﻓﯽ را ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎمهﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺧﻮد را دارا ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺎمهﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﺎ زﯾﺒﺎ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرت از اﺷﮑﺎل و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻗﻮ و دﯾﮓ و ﻏﯿﺮﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را روی دﯾﻮارهﺎی ﻣﻌﺎﺑﺪﺷﺎن ،ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎن و ﺑﺮگ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ«( ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻧﺎم ﻏﺮﺑﯽ »ﮐﺎﻏﺬ« )ﭘﺎﭘﯿﺮ ،ﭘﯿﭙﺮ( هﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ از هﻤﯿﻦ رﯾﺸﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎﻩ ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﺷﺎن ﺣﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﯽ
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ روﻣﯽهﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ را دﯾﺪﻧﺪ ،هﯿﭻ هﻢ دﭼﺎر ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺧﻮد دارای اﻟﻔﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن از اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد :اﻟﻔﺒﺎی روﻣﯽ ﻻﺗﯿﻦ!
روﻣﯽهﺎ اﻟﻔﺒﺎی ﺧﻮد را از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽهﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽهﺎ هﻢ اﻟﻔﺒﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺗﻤﺎم از ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ و ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ هﻢ از ﻣﺼﺮیهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .هﻢ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و هﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اهﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .در ﻣﺪارس ﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ اﻟﻔﺒﺎی روﻣﯽ ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن روﻣﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺮای
دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﻣﯽهﺎ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ و اﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎنهﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖ ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
ﺗﺮک ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ هﻤﻪ ﮐﺘﺎب هﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮان رﺑﻄﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از روﻣﯿﺎن ،اﻋﺮاب و هﺎ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺎح ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﺷﺮح دهﺪ .اروﭘﺎﺋﯽهﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن روﻣﯽ و ﺗﺮک ﺧﻮد داﻧﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
در اواﺧﺮ ﻗﺮن هﺠﺪهﻢ ،ﯾﮏ ژﻧﺮال ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻨﺎم ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪ .او ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ ور
ﺷﻮد ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ از ﻣﺼﺮ هﻤﭽﻮن ﭘﺎﯾﮕﺎهﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺸﻮدن ﻣﻌﻤﺎی ﺧﻂ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.

»روﺳﺘﺎ«
ِ
ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت اﻓﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻨﺎم »ﺑﺮوﺳﺎر« ﺑﻮد .او در ﻗﻠﻌﻪای ﺑﻨﺎم »ﺳﻦ ژوﻟﯿﻦ« در ﻏﺮب دهﺎﻧﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ ﮐﻪ »روﺳِﺘﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ﺑﺮوﺳﺎر از ﮔﺸﺘﻦ در ﺧﺮاﺑﻪهﺎی ﮐﻨﺎرﻩ ﻋﻠﯿﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .روزی او در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺮت
او ﺷﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻨﮓ هﻢ ﺑﺎ »ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ« و ﯾﺎ »هﯿﺮوﮔﻠﯿﻒهﺎ«
ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺎزاﻟﺖ از دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰهﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد.
روی اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺳﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ )ﺑﻪ ﺑﻪ!( ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺧﻮب ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽﺷﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺼﺮی آن ﺑﻮد )و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ( .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎز ﮐﺮدن
درهﺎی زﺑﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل آﮐﻨﺪﻩ از ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ آن ﮐﻠﯿﺪ ،ﻗﻔﻞ اﯾﻦ در را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.

رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

آﻧﮕﺎﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ دروازﻩ اﺳﺮاراﻧﮕﯿﺰ ﮔﺸﻮدﻩ ﺷﺪ و ﺧﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺮار ﺧﻮد را داﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﻪ ﻓﺎش ﻧﻤﻮد.
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻋﻄﻒ ﮔﺸﻮدن رﻣﺰ اﯾﻦ زﺑﺎن ﮐﺮد ژان ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﺷﺎﻣﭙﻮﻟﯿﻮن ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ او را ﺷﺎﻣﭙﻮﻟﯿﻮن ﺟﻮان ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ او ﻧﯿﺰ ﻣﺮد
ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﻮد.
هﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺎﻣﭙﻮﻟﯿﻮن ﺟﻮان ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﺮای ﭘﺮهﯿﺰ از ﺳﺮﺑﺎزی در ارﺗﺶ ژﻧﺮال ﺑﻨﺎﭘﺎرت ،از ﺧﺪﻣﺖ ارﺗﺶ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد.
هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ هﻤﻮﻃﻨﺎن ﺷﺎﻣﭙﻮﻟﯿﻮن از ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ )و ﻃﺒﻖ رﺳﻢ هﻤﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮریهﺎ دوﺑﺎرﻩ از ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯿﮕﺸﺘﻨﺪ (،او ﻣﺸﻐﻮل آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻗﺒﻄﯽ
ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد .در ﺳﻦ ﻧﻮزدﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺎﻣﭙﻮﻟﯿﻮن ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﺎرﯾﺦ در ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪ و در هﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﺶ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ »ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ«هﺎ و ﯾﺎ هﯿﺮوﮔﻠﯿﻒهﺎی زﺑﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮد.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮوﺳﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ هﺪف ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،هﻤﺎن ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎﻩ روﺳﺘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺮاﺑﻪهﺎی دهﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
اﺻﻞ ﺳﻨﮓ هﻨﻮز در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد .ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﺼﺮ را ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و در آن ﺣﯿﺺ و ﺑﯿﺺ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﭘﺮارزش را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽهﺎ در ﺳﺎل ١٨٠١
اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ را دوﺑﺎرﻩ ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ را هﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ آن را ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ هﻨﻮز هﻢ ﻣﯽﺗﻮان آن را در »ﻣﻮزﻩ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ« ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮد .اﻣﺎ »ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ«هﺎ را ﺻﻮرت ﺑﺮداری
ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و هﻤﯿﻦهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺎﻣﭙﻮﻟﯿﻮن ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺣﺎوی داﺳﺘﺎن ﭘﺘﻮﻟﻤﯽ ﭘﻨﺠﻢ و هﻤﺴﺮش ﮐﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدرﺑﺰرگ هﻤﺎن ﮐﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ درﺑﺎرﻩ اش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺸﻒ اﺳﺮار دو
ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮ آﺳﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺑﺎ »هﯿﺮوﮔﻠﯿﻒ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ دادﻩاﯾﻢ .ﮐﻠﻤﻪ »هﯿﺮوﮔﻠﯿﻒ« ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ »ﮐﻨﺪﻩ ﮐﺎری ﻣﻘﺪس« اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .راهﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ هﻨﺮ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﺎ اﺳﺮار ﻧﻬﺎن ﺛﺒﺖ
ﺳﺨﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎری اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﯾﮏ رﺷﺘﻪ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب هﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ هﯿﺮوﮔﻠﯿﻒ هﻨﺮ ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ
هﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ را هﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ،اﻧﺴﺎنهﺎ در ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ،
هﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﺰارﻋﺸﺎن ﻣﯽﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺮورش ﻣﯽدادﻧﺪ و آدم هﺎﺋﯽ ﺳﺎدﻩ ،ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻮﭼﮏ
ِ
اﻣﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺟﺮان ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ورای ﺗﮑﻠﻢ و ﻣﺤﺎورﻩ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی هﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺟﺴﺎرﺗﯽ ﺗﻤﺎم ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ
راهﺒﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهﺎی ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺳﺎدﻩ ﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎﻩ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل هﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »زﺑﺎن
ﻣﺮدم« )دﻣﻮﺗﯿﮏ ،م( ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.

ﺳﻨﮓ روﺳِﺘﺎ ﺣﺎوی هﺮ دو ﻣﺘﻦ ﺑﻮد :هﻢ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و هﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ »ﻣﺮدﻣﯽ« آن .ﺷﺎﭘﻮﻟﯿﻮن هﻢ ﺗﻤﺎم دﻗﺖ ﺧﻮد را روی اﯾﻦ دو ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .اوهﺮﻧﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮ
ِ
روﺳ را ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎردﻩ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ را ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮد و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺻﺒﻮراﻧﻪ هﻤﻪ آﻧﻬﺎ و ﺳﻨﮓ ﺘﺎِ
ﻗﺪﯾﻢ را ﮐﻪ ﻣﯽ
ﯾﻌﻨﯽ او ﺑﺮای ﮐﺸﻒ رﻣﺰ هﺮ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺻﺮف ﮐﺮد.
و آﻧﮕﺎﻩ او ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺖ و در ﺳﺎل ١٨٢٣اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻤﯽ را در ﺑﺎرﻩ هﯿﺮوﮔﻠﯿﻒ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد.
هﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺷﻬﯿﺪ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد هﻢ و ﻏﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن وﻗﻒ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
ﻧُﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ او از ﻓﺮط ﭘﺮﮐﺎری ﻓﻮت ﮐﺮد –
اﻣﺎ اﺛﺮ او ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ.

'ﺣﺮوف ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﻣﭙﻮﻟﯿﻮن ،دﯾﮕﺮان ﮐﺎر او را اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ هﯿﺮوﮔﻠﯿﻒهﺎ را ﺑﻪ
هﻤﺎن راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ روزﻧﺎﻣﻪهﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
ﮔﺸﻮدن ﮐﻠﯿﺪ ﭼﻬﺎردﻩ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻋﺮض ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﺎر ُﮐﻨﺪی ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ درﺑﺎرﻩ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎر

An illustration by Hendrick van Loon

ﺷﺎﻣﭙﻮﻟﯿﻮن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع را درک ﮐﻨﯿﺪ و وﻗﺘﯽ درک ﮐﺮدﯾﺪ ،ارزش ﭘﺸﺘﮑﺎر او را هﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ.
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﯾﮏ زﺑﺎن ﺳﺎدﻩ اﺷﺎرﻩای ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ –آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ »زﺑﺎن اﺷﺎرﻩای« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ .ﺧﯿﻠﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ از دورﻩ ﭘﯿﺶ آهﻨﮕﯽ ﺧﻮد دﻓﺘﺮهﺎی ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ از اﺷﺎرﻩهﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد
هﺴﺘﻨﺪ .هﺮ اﺷﺎرﻩ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ دارد.
اﺷﺎرﻩ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از »ﺣﺮف«هﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی هﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮ ﮐﺪام ﻧﺸﺎﻧﺪهﻨﺪﻩ ﯾﮏ ،دو و ﯾﺎ ﺳﻪ آوا و ﯾﺎ ﺻﺪا ﺑﻮد
اﻣﺎ اﻣﻼ و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از هﺎ،
ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺟﺎی ﺷﺎﻣﭙﻮﻟﯿﻮن ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ رود ﻧﯿﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻟﻮﺣﻪ ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ اﺷﺎرﻩهﺎ رﻣﺰ ﮔﺸﺎﺋﯽ ﮐﻨﯿﺪmiwnWO:
ﻣﻨﻈﻮر راهﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺎرﻩهﺎ را روی ﺳﻨﮓ ﺷﻤﺎ ﺣﮏ ﮐﺮدﻩ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻗﻮل ،ﯾﮏ
ﺳﺎﻃﻮر و ﯾﮏ ﮔﻨﺠﺸﮏ؟
ﺑﻌﺪ هﻤﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖهﺎ و ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻼﻣﺖهﺎی دﯾﮕﺮ را دﻩهﺎ ﺑﺎر در ﻟﻮﺣﻪهﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ دو ﻟﻮﺣﻪ ،اﯾﻦ
ﻋﻼﻣﺎت و ﺷﮑﻞهﺎ و در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺸﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞهﺎ ﻓﻘﻂ اﺷﺎرﻩ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﺮﮐﺪام ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﻔﻬﻮم و ﻧﺎم ﻣﺎﻧﺪ ﺷﺎﻗﻮل ،ﺳﺎﻃﻮر و ﯾﺎ ﺗﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ هﺮﮐﺪام ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮏ آوا و ﯾﺎ ﺻﺪا ﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر از هﺮ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ »ﺣﺮف« و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از »ﺣﺮوف« اﺳﺖ،
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ﻣﺜﻼ ﯾﮏ آوای ﺻﺎﻣﺖ و ﯾﺎ دو و ﯾﺎ ﺳﻪ ﺻﺎﻣﺖ ﺑﺎ هﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر هﻢ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎوردﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﭙﻮﻟﯿﻮن ﺣﻞ ﮐﺮد هﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
او ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ »اﻣﻼی ﻓﻮﻧﺘﯿﮏ و ﯾﺎ آواﺋﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﮑﻞهﺎ و ﺣﺮوف ﺑﻮد ،ﺣﺮوﻓﯽ
ﮐﻪ هﺮ ﮐﺪام ﺻﺪا را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن »ﻓﻮن« )ﺻﺪا ،آوا( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
واژﻩ »ﻓﻮﻧﺘﯿﮏ« هﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ واژﻩهﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺸﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دارد و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ »ﻋﻠﻢ ﺻﺪاهﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«  .ﻧﺎم اﯾﻦ ﻋﻠﻢ هﻢ از ﮐﻠﻤﻪ »ﻓﻮن« ﻣﯿﺎﯾﺪ
هﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﻠﻔﻮن« هﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪا را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دور ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺗﻮان در واژﻩ
ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻻﺗﯿﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﯾﻦ اﺷﺎرﻩهﺎ هﺮﮐﺪام ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﻮد m, i, w :ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ miwN :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ.miw :
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ در زﺑﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﺎر آﺳﺎن ﺗﺮی ﺑﻮد» :ﻣﯿﻮ« ﯾﻌﻨﯽ »ﮔﺮﺑﻪ«.
ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن »ﻓﻮﻧﺘﯿﮏ« ﺑﻮد و اﯾﻦ هﻢ اﻧﺴﺎنهﺎ را از ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎی »زﺑﺎن اﺷﺎرﻩای« و ﯾﺎ »ﺗﺼﻮﯾﺮی« ﺧﻼص ﻣﯽﮐﺮد» .زﺑﺎن اﺷﺎرﻩای« ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ اﺑﺘﺪاﺋﯽ اش از زﻣﺎن
اﻧﺴﺎنهﺎی ﻏﺎرﻧﺸﯿﻦ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻩ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ را روی دﯾﻮارهﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.

اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻪ اﺷﺎرﻩ ﻧﺨﺴﺖ )از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ( هﺮ ﮐﺪام ﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﺎم و ﯾﺎ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ آوا هﺴﺖ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ آوا و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ »ﺣﺮف« ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎی »ﮔﺮﺑﻪ« ﻣﯽدهﻨﺪ ،ﺳﺎلهﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮدن ﺣﺮوف ﺳﺎدﻩ و ﻣﺮﮐﺐ و ارﻗﺎم زﺑﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ اﻣﮑﺎن آن را داد ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻮن ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن و راﺣﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
هﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری ،اﺣﺘﻤﺎﻻ هﺰاران ﺳﺎل ﺻﺮف ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺼﺮی
ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻒ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮوف ،ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ هﺮ ﺷﮑﻞ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻞ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪهﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدهﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮم »ﺳﺎﻃﻮر« ﺑﺎﺷﺪ( اﻣﺎ هﻤﺎن ﺷﮑﻞ در ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد ﯾﮏ ﺻﺪا و ﯾﺎ آوا
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را هﻢ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺣﺮف در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺷﮑﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آوای »و« و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻻﺗﯿﻦ  wاﺳﺖ.
ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آواهﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »م«» ،س«» ،ت« و ﯾﺎ آواهﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »م س« و ﯾﺎ »ق د« و ﻏﯿﺮﻩ هﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺘﺪرﯾﺞ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از هﻤﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﭙﻮﻟﯿﻮن ﺳﯽ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش را ﺻﺮف آن ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺎد دهﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺮﮐﺎری اش زﻧﺪﮔﯿﺶ را هﻢ در اﯾﻦ راﻩ از دﺳﺖ داد ،ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد.
اﯾﻦ هﻢ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن هﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ.

ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺮدﮔﺎن
اﻧﺴﺎن ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮراک ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ رواﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮراک و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ آﺳﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﻇﺎهﺮا ﺷﻬﺮت دﻟﺘﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی اﻃﺮاف رود ﻧﯿﻞ در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن هﻢ ﻣﻌﺮوف ﻋﺎم ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎنهﺎی وﺣﺸﯽ از
هﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪﻩ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪﻩاﻧﺪ .اﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﺎط ﺑﻪ درﯾﺎ
و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺮاﺳﺖ ،آﺳﺎن ﻧﺒﻮد و ﻓﻘﻂ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﻘﺎوم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
ﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ آنهﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن هﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻗﻠﺐ آﻓﺮﯾﻘﺎ آﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺋﯽ ﻣﺠﻌﺪ و ﻟﺒﺎﻧﯽ
ﺿﺨﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺸﺎء دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﺤﺮای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺑﻮد.
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ اﯾﻦ زﻣﯿﻦهﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدﻩ ﺑﺎهﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ.
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ روﺳﺘﺎهﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ هﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺸﺎن اﯾﻦ روﺳﺘﺎهﺎ را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ هﻢ ﺑﺎ آﺟﺮهﺎﺋﯽ ﮐﻪ از
هﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،روﺳﺘﺎهﺎی ﺧﻮد را ازﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺮاﻣﯿﺪ ﻫﺎی ﻣﺼﺮ

ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻬﺎد .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺎم » ِرﻣﯽ« را دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدﻩ »اﻧﺴﺎن« ﻣﻌﻨﯽ
ﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮد ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺎم »ﮐﺸﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ« ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ دادﻧﺪ.
ﻣﯽداد ،ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽ
هﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻞ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،درﯾﺎ و ﺻﺤﺮا اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎنهﺎ را از ﺑﻘﯿﻪ دﻧﯿﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﻬﺎ در ﺟﺰاﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻩ ﺑﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن را »ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻧﺸﯿﻦ« هﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،اﻧﺴﺎن هﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻋﺎدات روﺳﺘﺎﺋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺪرت راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ هﺎ
آﻧﻬﺎ از ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺎدات ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﯿﺎﻣﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ رﺳﻮم و ﺗﺼﻮرات ﺧﻮدﺷﺎن ازرﺳﻮم و ﺗﺼﻮرات دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنهﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
ﺑﻬﺘﺮ و واﻻ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺧﺎرﺟﯽهﺎ را ﭼﻨﺪان ﺑﻪ دﯾﺪﻩ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺣﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺣﺪاﻻﻣﮑﺎن ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزهﺎی ﻣﺼﺮﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن »ﻋﺎدات و رﺳﻮم
اﺟﻨﺒﯽ« ،ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺴﻤﻮم ﻧﮑﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ آدﻣﻬﺎی ﺧﻮش ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻨﺪ ﺧﻮﺋﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺻﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و و در ﺑﺪﻩ-ﺑﺴﺘﺎنهﺎ و رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری رﻓﺘﺎری ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ هﺪﯾﻪای آﺳﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی ﺳﺮد ﺷﻤﺎل ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،هﺮﮔﺰ ﺧﺴﯿﺲ و ﯾﺎ ﻣﺮدم آزار ﻧﺸﺪﻧﺪ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﻓﻖ ﺳﺮخ ﻓﺎم ﺻﺤﺮای دوردﺳﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﻢ زﻣﯿﻦهﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﺷﻌﻪهﺎی آﻓﺘﺎب ﭘﺸﺖ ﮐﻮﻩهﺎ ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﯽﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮدﮔﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،آﻧﻬﺎ از ﺧﻮد ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺻﺒﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩای ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ.
ِﺑﺎورﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آﻏﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺮ ﯾﮏ هﺴﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ آﺗﯽ در دﻧﯿﺎی ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ از زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی آﻧﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
هﺎی ﺑﺎرورﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮﻗﺪ وﺳﯿﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎدت ﻣﺮدﮔﺎﻧﺸﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺼﺮﯾﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ
از هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪهﺎی ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﮐﻪ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻩ ،ﭘﺮ از داﺳﺘﺎنهﺎی دﯾﻨﯽ هﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ
اﻣﺮوزﻩ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺪام ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻓﺮاهﻢ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب اﺑﺪی ﻓﺮوﻣﯿﺮوﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر هﺮ روﺳﺘﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را دارا ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن اﻏﻠﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﺎخ درﺧﺘﯽ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی را داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ رواﺑﻂ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺿﺮر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و دورﻩهﺎی ﻗﺤﻄﯽ را آن ﻗﺪر ﻃﻮل دهﻨﺪ

ﮔﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

ﮐﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان هﺪﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن هﺪاﯾﺎ و ﺧﻮردﻧﯽهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﯾﺎ دﺳﺘﻪهﺎی ﮔﻞ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺼﺮﯾﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاﯾﺸﺎن را هﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ در دور و ﺑﺮ او ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ هﺮ ﭼﻪ از ﻋﻤﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮﮔﺬﺷﺖ ،را ﻩهﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﮓهﺎ و ﭼﻮب هﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
اهﻤﯿﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد را ﺑﺘﺪرﯾﺞ از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن آﻧﻬﺎ در ﮔﻮﺷﻪای از ﺧﺎﻧﻪهﺎ ﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺼﻮرت آذﯾﻦ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ دور
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﺎی آﻧﻬﺎ را ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪهﻨﺪﻩ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪای اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ،آﻓﺘﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽ آن هﯿﭻ ﭼﯿﺰ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﺑﺪﻧﺒﺎل آﻓﺘﺎب ،ﺧﺪای ﺑﻌﺪی رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی روز را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﺼﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻨﺎی ﺧﺎک آﻧﺎن ﻣﯽﺷﺪ.
و آﻧﮕﺎﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎﻩ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ هﻨﮕﺎم ﮔﻮﺋﯽ ﭘﺎرو زﻧﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .آﻧﮕﺎﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی دﯾﮕﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﯾﺎ ﺗﻠﺦ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ اﻣﺮوزﻩ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺪرتهﺎی ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻬﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎهﯽ ﺑﺮ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺮب رﻋﺪ و ﺑﺮق را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل دادﻩ،
ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺒﺎرهﺎی آب درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﯽ آب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ و ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ از ﮔﻬﻮارﻩ ﺗﺎ ﮔﻮر ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ در هﺮ رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﯾﺎ ﻃﻐﯿﺎن رود ﻧﯿﻞ ﻧﯿﺮوهﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ارﺑﺎﺑﺎن اﻟﻬﯽ آﻧﺎن در ﭘﯽ ﻣﺠﺎزات آﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ ،ارﺑﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻋﻤﺎل و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﻈﺎرت و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺪای اﻋﻈﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﯾﮏ ارﺗﺶ.
و ﯾﮏ رﺷﺘﻪ اﻓﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ درﺟﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن او درآوردﻩ ﺷﺪﻧﺪ.
هﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،اﯾﻦ اﻓﺴﺮان در ﻟﺤﻈﻪهﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ هﻤﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ارﺑﺎب ﺧﻮد ،ﺧﺪای اﻋﻈﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﺪای اﻋﻈﻢ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن »اُ
زﯾﺮﯾﺲ« )ازﯾﺮﯾﺲ( ﺑﻮد و هﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺼﺮی ﺷﺮح ﺣﺎل اﯾﻦ اﯾﺰد هﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ روزﮔﺎری در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺑﻨﺎم »ازﯾﺰﯾﺲ« ﻣﯽزﯾﺴﺖ.
داد و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .اﻣﺎ ازﯾﺮﯾﺲ ﺑﺮادری ﺑﺪ ﻃﯿﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳِﺖ« هﻢ داﺷﺖ.
او ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺎی ﺧﻮد راﻩهﺎی زراﻋﺖ را ﯾﺎد ﻣﯽ
ازﯾﺮﯾﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺧﻮاﺳﺖ
او دﺷﻤﻦ ازﯾﺮﯾﺲ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ازﯾﺮﯾﺲ راﺳﺘﮑﺎر و ﺧﻮش ﻧﯿﺖ ﺑﻮد .روزی ﺳﺖ ،ازﯾﺮﯾﺲ را ﺑﻪ ﺷﺎم دﻋﻮت ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی ﻧﺸﺎن دهﺪ.
ِ
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ .ﺳﺖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﻋﺠﯿﺐ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ ﭘﯿﮑﺮ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ…
ازﯾﺮﯾﺲ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻋﺠﯿﺐ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ در ﺗﺎﺑﻮت دراز ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺖ د ِرﺗﺎﺑﻮت را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺖ وﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎراﻧﺶ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.
وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺳﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺼﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪ .اﻣﺎ اﻣﻮاج رود ﻧﯿﻞ ﺗﺎﺑﻮت را در ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻮق داد .ﺗﺼﺎدﻓﺎ زن ازﯾﺮﯾﺲ» ،اﯾﺴﯿﺲ«
ِ
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﮐﻪ ﺷﻮهﺮش را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺖ ﺗﺎﺑﻮت را دﯾﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻨﺎم »هﻮروس« رﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ او ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﺴﯿﺲ رهﺴﭙﺎر ﮐﺸﻮر ﭘﺴﺮش ﺷﺪ ،ﺑﺮادر ﺧﺒﯿﺚ ازﯾﺮﯾﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺖ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ وارد ﻗﺼﺮ ﺷﺪﻩ ﺟﺴﺪ ازﯾﺮﯾﺲ را در آورد و آن را ﺑﻪ ﭼﻬﺎردﻩ ﺗﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻧﺴﺎن
هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﯾﺴﯿﺲ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ و ﭼﻬﺎردﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻮهﺮش ازﯾﺮﯾﺲ را ﺑﻬﻤﺪﯾﮕﺮ دوﺧﺖ .ازﯾﺮﯾﺲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎﻩ دﻧﯿﺎی
ِ
هﺎﺋﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ارواﺣﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﺑﺮادر ﺧﺒﯿﺚ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻓﺮار ﮐﻨﺪ اﻣﺎ هﻮروس از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎدرش اﯾﺴﯿﺲ از ﻓﺮار او ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ و اﯾﺴﯿﺲ را اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد :داﺳﺘﺎن هﻤﺴﺮی وﻓﺎدار ،ﺑﺮادری ﺧﺒﯿﺚ و ﻓﺮزﻧﺪ وﻓﺎداری ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺪر را از ﻋﻤﻮی ﺧﺒﯿﺚ اش ﻣﯽﮔﯿﺮد – و
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﻠﯿﺪی.
ازﯾﺮﯾﺲ هﻤﭽﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ هﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩای ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯿ ُﻤﺮدﻧﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر دوﺑﺎرﻩ زﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل »ﺣﮑﻤﺮان و ﻣﺪﯾﺮ دﻧﯿﺎی آﺧﺮت« ﺑﻪ
رﻓﺖ ﮐﻪ هﻤﭽﻮن ﻗﺎﺿﯽ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻇﺎﻟﻢ و آﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنهﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن هﺎﺋﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ارواﺣﺸﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮد ،دﻧﯿﺎﺋﯽ در آن ﺳﻮی ﮐﻮﻩهﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن در
ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿ ُﻤﺮد ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ »ﺑﻪ ﻏﺮب رﻓﺖ«.
اﯾﺴﯿﺲ ﺷﺮﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮهﺮش ازﯾﺮﯾﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﭘﺴﺮ آﻧﺎن هﻮروس ﮐﻪ هﻤﭽﻮن ﺧﺪای آﻓﺘﺎب ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﻣﺼﺮ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از او هﺮ ﮐﺲ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ،ﻧﺎم دوﻣﺶ »هﻮروس« ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ ،رﯾﺸﻪ ﻧﺎم »اﻓﻖ« در زﺑﺎنهﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﯾﻌﻨﯽ horizonاز هﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﻣﺼﺮی »هﻮروس« اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم هﺮ دﻩ و ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ هﻢ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺪای ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ،هﻤﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ ازﯾﺮﯾﺲ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻩ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ
ﻣﺮﺣﻤﺖ او ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎدﻩ ﻧﺒﻮد و ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻋﺎدات ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺷﺪ .اوﻻ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ هﯿﭻ روح ،اﮔﺮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ارواح ازﯾﺮﯾﺲ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ،ﮐﺎر ای
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ هﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ،ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ُﻣﺮدﻩ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﻣﯽﺷﺪ .از اﯾﻦ رو  ،وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﯿ ُﻤﺮد ،ﺟﺴﺪش ﻓﻮرا
ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ،ﮐﺎری دﺷﻮار و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺑﻮد .ﻓﺮدی ﮐﻪ هﻢ ﭘﺰﺷﮏ و هﻢ راهﺐ ﺑﻮد ﺑﻪ هﻤﺮاهﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .وﻇﯿﻔﻪ دﺳﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ُﻣﺮدﻩ را ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ
و آن را ﺑﺎ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻘﺰ زرد ،ﺷﯿﺮﻩ درﺧﺖ ﺳﺮو و دارﭼﯿﻦ ﭼﯿﻨﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎران ﺟﺰو ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺨﺼﻮص و ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﭘﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﺪت و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ،ﭼﻪ زﻧﺪﻩ و ﭼﻪ ﻣﺮدﻩ ،ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺟﺴﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮدﻩ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
آﻧﮕﺎﻩ راهﺐ ﺟﺴﺪ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺳﻪ هﻔﺘﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ُﺳﺪﯾﻢ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻟﯿﺒﯽ آوردﻩ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ .ﺟﺴﺪ آن وﻗﺖ ﮐﺎﻣﻼ »ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ« ﻣﯽﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮم و ﯾﺎ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ از ﺷﯿﺮﻩهﺎ و ﻣﻮمهﺎی ﮔﯿﺎهﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﺴﺪ در ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ و در داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﭼﻮﺑﯽ و ﻣﺰﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دﺷﺖ ﻏﺮﺑﯽ آﻣﺎدﻩ ﻣﯽﮔﺸﺖ.
ﻣﺰار ،ﻣﯿﺎن ﺷﻦ زارهﺎی ﺻﺤﺮا در داﺧﻞ اﺗﺎﻗﮑﯽ ﺳﻨﮕﯽ و ﯾﺎ ﻏﺎری در ﺳﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﺗﭙﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺑﻮت در وﺳﻂ اﯾﻦ اﺗﺎﻗﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،هﺮ ﭼﻪ آن ﻓﺮد ﻣﺮدﻩ در اﯾﻦ اﺗﺎﻗﮏ ﺑﺮای ﯾﮏ »زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی« ﻻزم داﺷﺖ هﻢ در آﻧﺠﺎ ﭼﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻇﺮوف و وﺳﺎﯾﻞ اوﻟﯿﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،اﺳﻠﺤﻪهﺎ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﻧﻮاهﺎ و ﻗﺼﺎبهﺎ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ و اﻋﺘﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاغ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮد ﻣﺮدﻩ در ﺳﺎﻋﺎت
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ،آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯽ و ﺳﺎز هﻢ در اﯾﻦ »ﺧﺎﻧﻪهﺎی اﺑﺪی« ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.

آﻧﮕﺎﻩ ﺳﻘﻔﯽ ﺷﻨﯽ ﺑﺮای آن اﺗﺎﻗﮏ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و »ﮔﻮرﺧﺎﻧﻪ« را ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد ﻣﺮدﻩ آﺳﺎﯾﺸﯽ اﺑﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺻﺤﺮا ﭘﺮ از ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﯽ ﺑﻮد و ﺷﻐﺎلهﺎ و ﮔﺮگهﺎ از ﻣﯿﺎن ﺷﻦ و ﮔِﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺴﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪﻩ آن را ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ.
اﯾﻦ ،ﭼﯿﺰی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روح ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ و آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ازدﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آوارﮔﺎن از ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺠﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮود و ﺗﺎ اﺑﺪ زﺟﺮ ﺑﮑﺸﺪ .از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺒﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮی دﯾﺪﻩ ﺷﺪ .ﻣﺜﻼ در ﮔﺮداﮔﺮد ﮔﻮرﺧﺎﻧﻪ دﯾﻮار ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﯿﺎن آن دﯾﻮار و ﮔﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻦ و ﺳﻨﮓ ﭘﺮ ﮐﺮدﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﭙﻪهﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﻮﻣﯿﺎ از دﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮران درﻧﺪﻩ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ روزی ﯾﮏ ﻣﺼﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﻣﺎدر ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺮدﻩ ﺑﻮد ،در ﺟﻠﮕﻪ ﻧﯿﻞ آراﻣﮕﺎﻩ ﻣﺠﻠﻠﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ هﻨﻮز ﮐﻪ هﻨﻮز اﺳﺖ دﻗﺖ اﻧﺴﺎنهﺎ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او هﻤﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﮐﻮهﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪهﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮﺳﺨﯽ هﻢ دﯾﺪﻩ ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ هﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺷﻦ از ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻩ
ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺮﯾﺰد ،در ﺳﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﭙﻪهﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ رﺷﺘﻪ هﺎﺋﯽ آﺟﺮی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﻧﺴﺎنهﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻮ را ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻦ آراﻣﮕﺎﻩ ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ آراﻣﮕﺎﻩهﺎ از ﺑﯿﺴﺖ ،ﺳﯽ و ﭼﻬﻞ ﻗﺪم هﻢ ﮔﺬﺷﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از اﺷﺮاف ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ آراﻣﮕﺎﻩ ﺳﻨﮕﯽ داد.
ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮔﻮرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺒﻮهﯽ آﺟﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ورود ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ دری ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻣﯿﺎی داﺧﻞ
ﮔﻮرﺧﺎﻧﻪ از هﺮﮔﻮﻧﻪ هﺠﻮم ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪﻩ در اﻣﺎن ﺑﻮد.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺟﺎزﻩ دهﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن رﻋﯿﺘﺶ از او ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺼﺮ ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آراﻣﮕﺎﻩ هﻢ ﻣﯽﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ آﺟﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،او ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮاﻧﺘﺮو ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮی ﺳﺎﺧﺖ.
ﻓﺮﻋﻮن اﻓﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ هﺮ ﺳﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .راﻩهﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ ﺳﺎﺧﺖ )اﻣﺮوز هﻢ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩهﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮد( .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ و آراﻣﮕﺎهﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ آﯾﻨﺪﻩای ﻃﻮﻻﻧﯽ دوام ﺑﯿﺎورد.
ﻧﺎم اﯾﻦ اﻧﺒﻮﻩ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻨﮓ »هﺮم« )ﺟﻤﻊ :اهﺮام( و ﯾﺎ »ﭘﯿﺮاﻣﯿﺪ«  pyramidاﺳﺖ.
رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم »ﭘﯿﺮاﻣﯿﺪ« ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ.
هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻩ اﯾﻦ اهﺮام را دﯾﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ هﺰار ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ اﯾﻦ »ﭘﯿﺮاﻣﯿﺪ«هﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺜﻞ هﻤﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﭘﺎرﯾﺲ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺜﻼ ﺑﺮج اﯾﻔﻞ و ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ را ﺑﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖهﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ،آن وﻗﺖهﺎ هﻢ ﻣﺼﺮیهﺎ ﺧﺎرﺟﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﻣﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اهﺮام ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﯾﮏ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻣﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ هﺮمهﺎ را ﻧﺸﺎن دادﻩ و ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﮐﻮﻩ ﻋﻈﯿﻢ« ﭼﯿﺴﺖ؟
راهﻨﻤﺎی ﻣﺼﺮی او هﻢ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﻤﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ هﺮم اﺳﺖ ،ﺟﻮاب دادﻩ اﺳﺖ» :ﺑﻠﻪ ،واﻗﻌﺎ هﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ اﺳﺖ«.
در زﺑﺎن ﻣﺼﺮی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ »ارﺗﻔﺎع-ﻣﺮﺗﻔﻊ« »ﭘﯿﺮ-ام-وس«  pir-em-usﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ هﻢ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ،ﻧﺎم ﻣﺼﺮی هﺮم اﺳﺖ ﺑﻪ آﺧﺮش ﯾﮏ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدﻩ ﻧﺎم آن را هﻤﭽﻮن  pyramisﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
در ﻏﺮب ﺣﺮف آﺧﺮ »س« در ﮐﻠﻤﻪ »ﭘﯿﺮاﻣﯿﺲ« را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »د« ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﺎم »ﭘﯿﺮاﻣﯿﺪ« )ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ :هﺮم ،اهﺮام( دادﻧﺪ ﮐﻪ هﻨﻮز هﻢ ﻧﺎﻣﺶ هﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻣﯿﺪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﯾﻌﻨﯽ ٥٠٠٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ هﺮم ﻣﺼﺮ ﺑﻮد و ارﺗﻔﺎﻋﺶ  ٤٦ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.
ﭘﺎﯾﻪ اش  ١٥٠ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺖ.

ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺰدﻩ آﻗﺮﻩ )ﯾﮏ واﺣﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٠٫٤٠٤هﮑﺘﺎر- ،م( را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭘﻄﺮ
ﻣﻘﺪس در واﺗﯿﮑﺎن اﺳﺖ.
در ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ هﺰار ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺮای دوردﺳﺖ »ﺳﯿﻨﺎ« ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﮓ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻨﮓهﺎ را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖهﺎ از
رود ﻧﯿﻞ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺎ وﺳﻂ ﺻﺤﺮا ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ در ﺟﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻣﯿﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻌﻤﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺪری اﺳﺘﺎداﻧﻪ اﻧﺠﺎم دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ راهﺮوی اﺻﻠﯽ هﺮم ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ »ﮔﻮرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ« در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ
هﺰاران ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻬﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ.

اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ در دورهٔ ﺑﺎﺳﺘﺎن
در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،هﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﯾﮏ »دوﻟﺖ« اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎهﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﯾﺎ ﭼﯿﻨﯽ و ﯾﺎ روس اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽهﺎ در ﮔﻮﺷﻪهﺎی دوردﺳﺖ اﻧﺪوﻧﺰی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
هﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻨﺎم »دوﻟﺖ«
)ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ اﻧﺪوﻧﺰی ﮐﺠﺎﺳﺖ؟( اﻣﺎ در هﺮ ﺻﻮرت ٔ
هﺴﺘﯿﻢ.
اﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ،اﻣﭙﺮاﺗﻮر و ﯾﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را هﻤﭽﻮن ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺧﻮد
هﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ ﱢ
ﮐﻞ ﮐﻼن ﯾﻌﻨﯽ »دوﻟﺖ« ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﺋﯿﻢ و درﻣﯿﮕﺬرﯾﻢ،
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪٔ .
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﮕﺮﯾﺰد.
و ﻟﯿﮑﻦ در واﻗﻊ »دوﻟﺖ« اﺧﺘﺮاع ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ.
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ »دوﻟﺖ« ﭼﯿﺴﺖ.
هﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ و ﺑﺮای ﺧﻮدش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ هﻢ ﻣﯽ ُﻣﺮد .ﮔﺎﻩ ﭼﻨﺎن اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻧﻮران درﻧﺪﻩ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنهﺎی وﺣﺸﯽ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﺒﯿﻠﻪ« و ﯾﺎ »ﻗﻮم« و »ﻃﺎﯾﻔﻪ« اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ هﺮﮔﺎﻩ آن ﺧﻄﺮ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ
ٔ

آﻏﺎز دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﮔﺮ هﻢ ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎی ﻧﺎﺗﻮان ﻗﺪرت دﻓﺎع از ﻏﺎر ﺧﻮﯾﺶ را
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻔﺘﺎرهﺎ و ﺑﺒﺮهﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ هﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ ،در ﻣﻌﺮض
ٔ
ﺣﺎﻟﺸﺎن اﻓﺴﻮس ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩ ،هﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮوزی و ﯾﺎ اﻣﻨﯿﺖ هﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ آهﺴﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎم ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و
ﻣﺼﺮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم آن در ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن هﺮ ﺳﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ وادی و دﻟﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪای ﭘﻬﻨﺎور
ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰ ٔﻩ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ،
ٔ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎد ٔﻩ ﺣﺪاﮐﺜﺮ از اﯾﻦ آب و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺳﯿﻼب ،ﻻزم ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﻄﻪهﺎ ﺳﺪهﺎ و ﺟﺰﯾﺮﻩهﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻣﺎﻩهﺎی اوت و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ هﻼک ﻧﮕﺮدد .اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮﻩهﺎی ﮐﻮﭼﮏ هﺮﮔﺰ ﮐﺎر ﺳﺎدﻩای ﻧﺒﻮد.
ﯾﮏ ﻓﺮد و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ و ﺑﺪون ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان ﺳﺪی روی رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎزد.
ﺧﻮد ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺑﺪش ﻣﯿﺎﻣﺪ ،اﻣﺎ هﻤﯿﻦ ﮐﺸﺎورز ﺣﺘﻤﺎ از ﻏﺮق ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪش ﻣﯿﺎﻣﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرﻓﺖ ﺳﯿﻞ ،او و زن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﮔﺎو
هﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﺎورز از
ٔ
و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ را در ﮐﺎم ﺧﻮد ﺧﻮاهﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،هﻤﯿﻦ ﮐﺸﺎورز ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از آن هﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم آﺑﺎدی ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاهﺪ.
اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت و
ﻧﯿﺎز ،هﻤﻪ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺰودی ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ وادی ﻧﯿﻞ در اﻣﺘﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ از ﮔﺮوﻩهﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺴﺎن هﺎﺋﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ٔ
ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای هﺪﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ هﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
از درون هﻤﯿﻦ ﺳﺮآﻏﺎزهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﻟﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﻮاﻧﻪ زد.

اﯾﻦ ،ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در راﻩ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮی ﺑﻮد.
هﺎی ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪاﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،ﻣﺼﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺪ .اﯾﻦ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺘﻞ
در
ٔ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪن را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺮوزﻩ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺟﻨﮕﻞهﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﻧﯿﺎﺋﯽ
ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﻠﯿﺲ ،ﻗﺎﺿﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ و ﻣﺪرﺳﻪهﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ ﭘﻨﺞ هﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺼﺮ ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ هﻢ ﻣﻮرد رﺷﮏ و ﺣﺴﺪ هﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،هﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ هﺮ ﻓﺮد ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ از ﭘﺲ
ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮآﯾﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرت از
ٔ
هﻤﻪ آن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ هﯿﭻ ﮐﺸﻮری هﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﯾﮏ ﻋﺪﻩ اﻧﺴﺎن هﺎﺋﯽ هﻢ ﻻزم هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮنهﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺣﺎﻟﺖهﺎی ﻓﻮری ،رهﺒﺮی ٔ
ﺑﺪون ﯾﮏ رهﺒﺮ دوام ﺑﯿﺎورد ،ﭼﻪ ﻧﺎم آن رهﺒﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ،ﭼﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ )هﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان( و ﭼﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ رهﺒﺮﻣﺎن را ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪهﺎ هﻢ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ
در ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن هﺮ روﺳﺘﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان روﺳﺘﺎﯾﺸﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و از اﻋﻀﺎی ﺟﻮان
ٔ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺸﺎن را در ﺻﻮرت رخ دادن ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺳﯿﻞ ،ﻣﺮدم را راهﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﻨﻮاﻧﯽ هﻢ دادﻧﺪ ﺗﺎ از دﯾﮕﺮان
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻮد .آن ﺷﺨﺺ را ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﯾﺎ ﺷﺎهﺰادﻩ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از او ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
هﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی زﯾﺮ را ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در دورﻩ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﺒﺎرت از دهﻘﺎﻧﺎن هﺴﺘﻨﺪ.
هﻤﻪآﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن دارا و ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻓﻘﯿﺮﻧﺪ.
ٔ
ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻟﺸﮑﺮهﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽهﺎ را ﻣﻨﺘﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز و راﺣﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم ،ﮐﺎرﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راﻩهﺎ را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او در ﺿﻤﻦ رﺋﯿﺲ ﻗﻮ ٔﻩﭘﻠﯿﺲ هﻢ هﺴﺖ و دزدان را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮد درﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖهﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮل هﺮ ﺷﺨﺺ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﻣﺎﻟﯿﺎت« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﭘﻮل
هﺎﺋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﭙﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزهﺎی ﻣﺸﺘﺮک آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺒﻘﻪﻧﻮ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ »اﺷﺮاف« ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻤﺮان و اﺗﺒﺎع او ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮی از اﻧﺴﺎنهﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ دهﻘﺎن هﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺷﺎﻩ .اﯾﻦ ٔ
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽٔ ،
اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ از هﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزهﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ هﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﺮدﻩ و در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ هﺮ ﻣﻠﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎزی ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
اﺷﺮاف ﭼﮕﻮﻧﻪ از درون ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر روزﻣﺮﻩ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدهﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ٔ
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺸﯿﺪﻩام.
ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ .ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪهﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .هﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ ﺗﮑﻪای از زﻣﯿﻦ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ را
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﭘﻨﺞ
ٔ
هﻤﻪ اﯾﻦ اﻧﺴﺎنهﺎ هﻤﻪ
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮدﻩ ،در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﻏﻼت و ﭘﺮورش ﮔﺎو و ﺧﻮک و اﻧﺠﺎم دﯾﮕﺮ ﮐﺎرهﺎی ﻻزم ،ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن را زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ .ﻇﺎهﺮا ٔ
دارای ﻓﺮﺻﺖهﺎی ﺑﺮاﺑﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻏﻠﻪآﻧﻬﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬارد؟
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ هﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ،ﺑﺮ ﻣﺰرﻋﻪهﺎ و اﻧﺒﺎرهﺎی ٔ
روزی ،روزﮔﺎری ،آﻗﺎی ﻣﺎهﯽ )اﯾﻦ ﻧﺎم را روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖهﺎی راﯾﺞ »هﯿﺮوﮔﻠﯿﻒ« در ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺧﻮاهﯿﺪ دﯾﺪ( ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺧﺮﻣﻦ ،ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻏﻠﻪ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻔﯿﺲ در ﻣﺼﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻏﻠﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺗﺼﺎدﻓﺎ آن ﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮﺑﯽ ﭼﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻗﺎی ﻣﺎهﯽ از ﻓﺮوش ﻏﻠﻪ ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﭘﺲ از دﻩ روز ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﺎﺧﺪای آن ،ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎرش ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺰرﻋﻪ آﻗﺎی ﻣﺎهﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺤﺼﻮل ﻏﻠﻪ اش را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺰدﯾﮏ آﺑﺎدی ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﯿﭽﺎرﻩ آﻗﺎی ﮔﻨﺠﺸﮏ در
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر آﻗﺎی ﮔﻨﺠﺸﮏ ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﻪ اش در هﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
ٔ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﻠﻪ اش را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮوﺧﺖ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ او ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻏﻠﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻔﯿﺲ
هﺎی
ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او هﻢ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را ﺑﺮای ﻓﺮوش ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﻪ آﺑﺎدی رﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰﯾﺮﻩ »ﮐﺮت« در ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ دﭼﺎر ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪﻩ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺮخ ﻏﻠﻪ در ﺑﺎزارهﺎی ﻣﺼﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آن ﺻﺒﺢ ای
آﻗﺎی ﮔﻨﺠﺸﮏ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺳﻮدی ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯿﺮان ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺷﺘﺎب ﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﺘﯿﺮان ﻣﺎ هﻢ ﻓﻮرا دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﮑﺎن ﮐﺸﺘﯽ را ﭼﻨﺎن ﺷﺘﺎﺑﮑﺎراﻧﻪ و ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺨﺮﻩای ﺧﻮرد و ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﺎدﺑﺎن ﻗﺎﯾﻖ در هﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﻪ درﯾﺎ ﻓﺮورﻓﺖ
و ﺧﻮد ﮐﺸﺘﯿﺮان هﻢ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎدﺑﺎن ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ آب اﻓﺘﺎد و ﻏﺮق ﺷﺪ.
آﻗﺎی ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻠﻪ و ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد دﻩ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺮگ ﺷﻮهﺮ ،ﺑﻪ ﺑﯿﻮ ٔﻩ ﮐﺸﺘﯿﺮان ﺑﺪهﺪ.
ﻓﺎﺟﻌﻪ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻃﺎﻗﺖ ﺗﺤﻤﻞ هﯿﭻ ﺿﺮر ﺟﺪﯾﺪی را ﻧﺪاﺷﺖ.
اﯾﻦ هﺎ
زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و او ﭘﻮل ﺧﺮﯾﺪن ﭘﯿﺮاهﻦ و ﻗﺒﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺪتهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻞ و ﮐﻠﻨﮓ ﻧﻮ را هﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻞ و ﮐﻠﻨﮕﺶ هﻢ از
ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد .ﺑﺬر ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺘﻦ هﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .وﺿﻊ آﻗﺎی ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﺑﻮد.
هﻤﻪﺗﻮاﺿﻊ ﺧﻮد از آﻗﺎی ﻣﺎهﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻗﺮض ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ.
او از هﻤﺴﺎﯾﻪ اش آﻗﺎی ﻣﺎهﯽ هﯿﭻ هﻢ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺎر ٔﻩ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎ ٔ
و هﻤﯿﻦ ﮐﺎر را هﻢ ﮐﺮد .آﻗﺎی ﻣﺎهﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﺋﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ او آﻣﺎدﻩ اﺳﺖ هﺮﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻗﺎی ﮔﻨﺠﺸﮏ هﺴﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪهﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺎ آﻗﺎی ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ
آﻗﺎی ﻣﺎهﯽ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪهﺪ؟
ﻣﺰرﻋﻪﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﮕﺬارد.
آﻗﺎی ﮔﻨﺠﺸﮏ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻠﻪ ،او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ٔ
اﻓﺴﻮس ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺎهﯽ آن ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاد ٔﻩ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﺪر ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺰرﻋﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮدﻩ ،ﻓﺮﯾﺐ
ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﻓﻨﯿﻘﯽ را ﺧﻮردﻩ از او هﻔﺖ هﺸﺖ »ﮔﺎو ﻓﻨﯿﻘﯽ« ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮد .هﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﺎم »ﮔﺎو ﻓﻨﯿﻘﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺎوهﺎ از ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺴﻮداﻧﻪ
ﻣﺮﻏﻮب هﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺧﻮردﻩ اﻣﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺎوهﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺼﺮی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دهﻘﺎن ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺪی ﻓﺮوﺷﻨﺪ ٔﻩ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ﺑﺎورﮐﺮدﻩ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺎﻩهﺎی
ٔ
هﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ آن »ﮔﺎوهﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ« را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺎوهﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ آن ﻣﻌﺠﺰﻩ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﯾﻦ ﮔﺎوهﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ اﺣﻤﻖ ،ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻨﺒﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻋﺮض ﺳﻪ هﻔﺘﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﻣﻮزی ﮔﺸﺘﻪ هﻼک ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﮐﺎرو زﺣﻤﺘﺶ
ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺷﺪ .ادار ٔﻩ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺴﺮش اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
دهﻘﺎن ﭘﯿﺮ ﭼﻨﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و اﻓﺴﺮدﻩ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﭼﺎر
ٔ
ٔ
ﺑﮕﯿﺮد.
از دﺳﺖ دادن ﻣﺤﺼﻮل ﻏﻠﻪ و ﮐﺸﺘﯽ ،ﺑﺮای او آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮﻩای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را واروﻧﻪ ﮐﺮد.
ﭼﺎرﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎ ﺧﻮدش و ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از هﻤﺴﺎﯾﻪ اش ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاهﺪ و ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای »ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺟﻮان« ای
هﻤﻪ هﻤﺴﺎﯾﻪهﺎﯾﺶ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .او از آن ﻧﻮع اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻮعهﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﯿﺒﺖ و ﺷﺎﯾﻌﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ هﺪف ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ روزی
ﻣﺎهﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮح ﺣﺎل ٔ
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دردش ﺑﺨﻮرد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد هﻢ او از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت وﺿﻊ ﻣﺎدی ﺧﺎﻧﻮاد ٔﻩ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان اﺻﺮارش در ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮطهﺎی دادن وام
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ .ﻣﺎهﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ هﺮ ﭼﻪ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪهﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دو ﺷﺮط .او ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮل ﻣﯽداد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺷﺶ هﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎهﯽ ﮐﺎر ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎهﯽ
هﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺧﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﻣﻼک ﮔﻨﺠﺸﮏ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻨﺠﺸﮏ از اﯾﻦ ﺷﺮطهﺎ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .اﻣﺎ روزهﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ و ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻮاد ٔﻩ او ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
هﺎ ﺷﺪ و از هﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ او و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺶ دﯾﮕﺮ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻧﺪاز ٔﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ آزاد ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
او ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺷﺮط
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر و ﯾﺎ ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ هﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺎن ﻧﺸﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻄﻒ و ﺑﺰرﮔﻮاری او ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ آﻧﻬﺎ در راﻩ ﻣﺎهﯽ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ،
ﺑﻪ ﮐﻨﺎری رﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ »ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ،ﻗﺮﺑﺎن «.ﻣﺎهﯽ هﻢ ﯾﺎ در ﺟﻮاب ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و ﯾﺎ هﻢ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ.

او اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ دو ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ داﺷﺖ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ از او
او دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلهﺎی ﭘﯿﺶ ﻏﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮدارد .دهﻘﺎﻧﺎن هﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺑﺎر ٔﻩ ٔ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮدی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت و اهﻤﯿﺖ روزاﻓﺰوﻧﯽ هﺴﺖ.
اواﺧﺮ آن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان روﺳﺘﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ دو روز ﺗﻤﺎم ﺑﺎراﻧﯽ ﺗﻨﺪ و ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺎرﯾﺪ .ﻧﻢ ﻧﻤﯽ رﯾﺰﻩ رﯾﺰﻩ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن اهﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽداد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻩهﺎ ﺑﻮد ،ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .ﻧﺎم او
ﺑﺎراﻧﯽ ﺳﯿﻞ آﺳﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺳﯿﻼب ﻣﺰﺑﻮر از ﻓﺮاز ﮐﻮﻩهﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺳﻨﮕﯽ در
ٔ
»ﻓﻨﺠﺎن« ﺑﻮد و او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را از دﻩهﺎ »ﻓﻨﺠﺎن« ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻩ ﺑﻮد .ﺧﺴﺎرت ﺣﺪ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﻨﺠﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺬر ﮔﻨﺪم داﺷﺖ و هﻤﻪ را ﯾﮑﺠﺎ ﻻزم داﺷﺖ .او از
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎهﯽ در
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد .او ﻧﯿﺰ از ﻣﺎهﯽ ﮐﻪ در آﺑﺎدیهﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ هﻤﭽﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﭽﯽ ﺗﺒﻬﮑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ او ﻧﯿﺰ ﺳﺮ از ٔ
ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺎهﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
آورد ﺗﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪم از او وام ﺑﮕﯿﺮد .و او اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ در ﺳﺎل دو ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎم در
ٔ
ﺧﺎﻧﻪﻧﻮ او آﻣﺎدﻩ ﺑﻮد و او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاد ٔﻩ ﺧﻮدش ﻓﺮارﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ وﺿﻊ ﻣﺎهﯽ ﺧﯿﻠﯽ رو ﺑﺮاﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدٔ .
زﯾﺴﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ داﺷﺖ .ﻧﺎم آن ﮐﺸﺎورز »ﭼﺎﻗﻮ« ﺑﻮد .او آدم ﺧﻮش ﮔﺬراﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮای ازدواج دﺧﺘﺮش ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺖ.
آن ﺳﻮی ﮐﻮﭼﻪ ،ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ
ﻣﺎهﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭼﺎﻗﻮ رﻓﺖ و دﺧﺘﺮش را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد و از ﺑﺎﺑﺖ ﺟﯿﻬﺰ هﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﺪ .اﻣﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮل ﺑﺪهﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺮﮔﺶ زﻣﯿﻦ او ﺑﻪ
داﻣﺎدش ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
هﻤﯿﻦ ﻃﻮر هﻢ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺎﻟﺖ رﺳﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ازدواج ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎهﯽ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﭼﻬﺎر ﻣﺰرﻋﻪ را ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪ ،و ﯾﺎ در ﺳﺎلهﺎی ﺑﻌﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪ.
ﻣﺰرﻋﻪ دﯾﮕﺮی هﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن ﭼﻬﺎر ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ »داس« ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺰرﻋﻪهﺎی ﻣﺎهﯽ
راﺳﺖ اﺳﺖ،
ٔ
ﮔﻨﺪﻣﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﯾﻦ ،داس آدم ﭼﻨﺪان ﻓﻌﺎﻟﯽ هﻢ ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ زن و ﺷﻮهﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ هﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ داس ﺧﻮدش داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎهﯽ رﻓﺖ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﻪ اش را ﺑﻪ ﻣﺎهﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻣﺎهﯽ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﻮراک و ﺳﺮ و ﻟﺒﺎس اﯾﻦ زن و ﺷﻮهﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .هﻤﯿﻦ ﻃﻮر هﻢ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ داس در
ﻣﺰرﻋﻪ ﻋﻤﻮﯾﺶ را ﻧﻤﻮد .ﻣﺎهﯽ ﺳﮓهﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﺮادرزادﻩ رﯾﺨﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺎآﺷﻨﺎ دﯾﮕﺮ در آن ﻃﺮفهﺎ
ﮔﺬﺷﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺮادرزادﻩ اش از روﺳﺘﺎی دوردﺳﺘﯽ آﻣﺪﻩ ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ٔ
دﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪ.
هﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﻩ و ﺑﺴﺘﺎنهﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ.
ٔ
ﻧﺴﻞهﺎی ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻓﻨﺠﺎن ،داس و ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮏ و ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻪ دل راﻩ دهﻨﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ُﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ »ارﺑﺎب« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎهﯽ ﭘﯿﺮ اﺳﺖ.
هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎهﯽ ﭘﯿﺮ درﮔﺬﺷﺖ ،ﻓﺮﺳﻨﮓهﺎ زﻣﯿﻦ و ﻧﻔﻮذی ﺑﺰرگ در ﻣﯿﺎن هﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﺎﻧﻮاد ٔﻩﻣﺎهﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﺎهﯽ ﺟﻮان ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺪرش ﺑﻮد .او ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎردان ﺑﻮد و ﻧﻘﺸﻪهﺎی ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ .هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮﻋﻠﯿﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ وﺣﺸﯽ ﺑﺮﺑﺮ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺎهﯽ ﺟﻮان داوﻃﻠﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﺪ.
در ﺟﻨﮓ ،او ﭼﻨﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ او را ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎﻟﯿﺎت دوﻟﺘﯽ در ﺳﯿﺼﺪ روﺳﺘﺎ ﻧﻤﻮد.
اﻏﻠﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﺎورزان از ﻋﻬﺪ ٔﻩ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ.
در هﻤﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎهﯽ ﺟﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮏ وام ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﺎورزان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ هﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت دوﻟﺘﯽ و هﻢ ﺑﻬﺮ ٔﻩ وام ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺳﺎلهﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﺎﻧﻮاد ٔﻩﻣﺎهﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺎن و ﺷﻬﺮت ﮐﻼﻧﯽ در زادﮔﺎﻩ ﺧﻮد ﮔﺸﺖ.

ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺴﺎنهﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
آن ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺣﺘﺮام اﻧﮕﯿﺰی
ﯾﮏ ﺗﺎﻻر اﻋﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ »ﺗﺒﺎی« ﺑﻮد .دﯾﻮاری ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻮد ٔﻩ ﻣﺮدم در
ٔ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺧﻮد ﻣﺎهﯽ هﻢ هﺮﮔﺰ ﺑﺪون ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﻠﺢ و ﭘﺎﺳﺪارﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻧﻤﯽرﻓﺖ.
»ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ« دادﻩ
او در ﺳﺎل دوﺑﺎر ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺎی ﻣﯽرﻓﺖ .ﭘﺎدﺷﺎﻩ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺼﺮ ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ »ﻓﺮﻋﻮن« ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ٔ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ﺳﻼﻟﻪﻣﺎهﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺮد .او ﺟﻮان زﯾﺒﺎ و ﺧﻮش اﻧﺪاﻣﯽ ﺑﻮد.
ﯾﮏ ﺑﺎر هﻨﮕﺎم ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮتهﺎ ،او »ﻣﺎهﯽ ﺳﻮم« را ﮐﻪ ﻧﻮ ٔﻩ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار
ٔ
هﻤﻪ ﺛﺮوت ﻣﺎهﯽ را ﺑﻠﻌﯿﺪ .اﻣﺎ او هﻨﻮز اﻣﺘﯿﺎز ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎﻟﯿﺎتهﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را داﺷﺖ و از
دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ ﺟﻮان را دﯾﺪﻩ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﮐﻪ هﻤﺴﺮش ﺷﻮد .ﺧﺮج ﻋﺮوﺳﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ٔ
ﮐﺮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل آن ﺛﺮوت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را دوﺑﺎرﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮد.
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ
ﻓﺮﻋﻮن ،در»هﺮم« و ﯾﺎ ﭘﯿﺮاﻣﯿﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺴﺪش ﺷﯿﻮن و زاری ﻧﻤﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎهﯽ درﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاد ٔﻩ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﮐﺸﺎورزان ﮐﻪ در ﻃﯽ هﻤﮕﯽ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد اﺗﺎق ﺗﺎﺟﺪار ﭘﺎدﺷﺎهﯽ
اﯾﻦ ﺑﻮد داﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪای از ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدی از
ٔ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ هﺮﺣﺎل در ﺟﻨﺐ آن اﺗﺎق ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﻣﺎهﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،از ﺳﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻧﯿﺮو و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﮋ ٔﻩ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ٔ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان هﻤﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺛﺮوت ﺧﺎﻧﻮادﻩ را در دﺳﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﺤﺪودی از اﻧﺴﺎنهﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﻓﺎداری ﺗﻤﺎم هﻤﭽﻮن اﻓﺴﺮان ﻟﺸﮑﺮ و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺎﻧﺸﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻇﺐ اﻣﻨﯿﺖ راﻩهﺎ و آﺑﺮاﻩهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪی را ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ و ﻣﯿﺎن ﺧﻮد از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺨﺖ ﺷﺮف و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻃﺒﻘﻪاﻋﯿﺎن و اﺷﺮاف ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺪی ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩهﺎ ﺑﺪ ﺑﻮدﻧﺪٔ ،
آﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺷﺮاف اﻏﻠﺐ ﺧﻮد دوﻟﺖ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﻮال ،ﻣﺮدم اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪﻩ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﺧﻮد را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺮاف ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻼک از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ هﺮﮐﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ هﻤﺎن داﺳﺘﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاد ٔﻩ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﺼﺎﯾﻞ و ﻓﻨﺂوری ﺑﺮﺗﺮ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ ارﺑﺎب روﺳﺘﺎهﺎ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻮادﮔﺎن ﻣﺎهﯽ ،ﺑﺎ آن ﺳﻨﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ٔﻩ
درﺧﺸﺎن ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
و ﮔﺮﻧﻪ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد.
دهﻘﺎﻧﺎن وﻓﺎدار ﺑﻪ ﮐﺎر و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ هﻤﺎن درﺟﻪ وﻓﺎدار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺛﺮوت اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
و ﻟﯿﮑﻦ آبهﺎی ﻧﯿﻞ ﭘﯿﺮ ،ﺑﺪون هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺮص و ﺟﻮش اﻧﺴﺎنهﺎ ،ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻦ دو ﺳﺎﺣﻞ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد و ﻧﻔﺲ ﺣﯿﺎﺗﺒﺨﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن در
اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻘﯿﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﻣﺼﺮ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻃﺮز
ﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »ﺗﻤﺪن هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ٔ
ﻓﮑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﮐﺸﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﯿﺎﻧﻮس آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ را درﻧﻮردﯾﺪﻧﺪ و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﯾﻌﻨﯽ »ﻧﯿﻮ اﻧﮕﻠﻨﺪ« و »ﻧﯿﻮ ﻧﺪرﻟﻨﺪ« ﻣﺴﮑﻮن ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻮادﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ هﻢ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب،
ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺎاﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
هﻤﻪ ﻗﺮنهﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام را ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ درﯾﺎی ٔ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﻤﺪن« هﺮﮔﺰ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺴﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺪن هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻘﻄﻪای ،ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﺎ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎور و ﯾﺎ
ﺟﻨﻮب ﻣﯽﮔﺬارد و اﻏﻠﺐ روی ﻧﻘﺸﻪ اﯾﻨﻄﺮف و آﻧﻄﺮف ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ هﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻇﺎهﺮا
ﺧﻮاهﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﺧﻮب ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺨﺼﻮص را ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ هﻤﺮاهﯽ ﮐﺮدم ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ!« ﺑﻌﺪ
»ﺗﻤﺪن« ﻣﯽ
ﮐﺘﺎبهﺎ و ﻋﻠﻢ و هﻨﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اش را هﻢ ﺑﺮﻣﯿﺪارد و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﮑﺎنهﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ راﻩ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﻣﺎ هﯿﭻ ﮐﺲ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ و ﯾﺎ »ﻣﻨﺰل« ﺑﻌﺪی ﺗﻤﺪن ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ هﻢ هﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻗﺪر
ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ رو ﺑﻪ ﺳﻮی هﻢ ﺟﻨﻮب وهﻢ ﺷﻤﺎل ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﯿﺶ از هﻤﻪ ﭼﯿﺰ،
در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺗﻤﺪن در اﻣﺘﺪاد
ٔ
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ هﻢ ﮔﻔﺘﻢ ،اﻗﻮام و اﻧﺴﺎنهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﻪ وادیهﺎی ﻣﺼﺮ ﮐﻮﭼﯿﺪﻩ در
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎ ﻣﺴﮑﻮن ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎﻩ آﻧﻬﺎ روﺳﺘﺎهﺎ و آﺑﺎدیهﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﺑﻨﺎم

وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺗﺒﺎی در ﻣﺼﺮ

»ﻓﺮﻋﻮن« را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ در ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻔﯿﺲ در ﺷﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ.
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﻮد و از ﺷﻬﺮ
اداﻣﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺸﺘﻨﺪ .دودﻣﺎن ﻧﻮی از ﺷﻬﺮ »ﺗﺒﺎی« ﮐﻪ آن هﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ٔ
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ هﺰارﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﻦ دودﻣﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺿﻌﯿﻒ و از ٔ
ﺟﻠﮕﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ٢٤٠٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ) .در
ﻣﻤﻔﯿﺲ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ٔ
اﯾﺮان ،اﯾﻦ ،هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻋﯿﻼﻣﯿﺎن اﺳﺖ و هﻨﻮزهﺰار ﺳﺎل و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻮچ ﻗﺒﺎﯾﻞ آرﯾﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻓﻼت اﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ- ،م(.
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ را در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎر آﻧﻬﺎهﻤﭽﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪ ٔﻩ دﻧﯿﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪا ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ
ٔ
ٔ
ﺣﺒﺸﻪ ﺳﯿﺎﻩ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎﻩ آﻧﺎن از ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ و واهﻤﻪ در دل ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن و آﺷﻮرﯾﺎن اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﭼﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ
ٔ
وﻻﯾﺖهﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺼﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮﺳﻮاﺣﻞ و درﻩهﺎی ﻧﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ آﺑﺎد هﺮ ﺷﺨﺺ و ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺎﻣﺪ و
ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺣﻮضهﺎ و ﺳﺪهﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ آب اﻧﺒﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﭘﺮ از آب ﻧﯿﻞ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺻﻮرت ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽهﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،ﻧﯿﺎز آب ﻣﺮدم را ﺑﺮآوردﻩ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﻮد ،آﻧﻬﺎ  ٣٦٥روزرا ﯾﮏ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺳﺘﺎرﻩ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﯿﻞ و ﺗﻮﻓﺎن ﻧﯿﻞ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ٔ
ٔ
ﺳﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و آن را ﺑﻪ دوازدﻩ ﻣﺎﻩ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻨﺖ هﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ از هﺮﭼﺰی ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ دوری ﻣﯽ ُﺟﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮهﺎ و ﺑﻨﺪرهﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﻻهﺎی ﻣﺼﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ
از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آوردﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،اﺟﺎزﻩ دادﻧﺪ.
ﮐﺮت و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﯽ آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ وارد ﺗﺠﺎرت ﺷﺪﻧﺪ ،از هﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ادوﯾﻪ و از ﭼﯿﻦ ﻃﻼ و اﺑﺮﯾﺸﻢ وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺟﺰﯾﺮ ٔﻩ
هﻤﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪهﺎی اﻧﺴﺎن-ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮاز و ﻓﺮود هﺴﺘﻨﺪ و هﯿﭻ دوﻟﺖ و ﯾﺎ دودﻣﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ هﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
اﻣﺎ ٔ
ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ،اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺿﻌﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺼﺮ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮار ﺷﺘﺮی ﺷﺪﻩ در راس ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ در
درون ﻗﺼﺮهﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻐﻤﻪهﺎی ﭼﻨﮓ و ﻧﯽ ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ.
روزی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ »ﺗﺒﺎی« ﺧﺒﺮرﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺐ ﺳﻮاران ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺪوی ﺷﺮق ،از ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮزهﺎی ﮐﺸﻮر دﺳﺖ اﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ را ﭘﺲ راﻧَﺪ.
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ )*(.
هﻤﻪوﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺣﺸﺎﻣﺸﺎن رو ﺑﻪ ﺳﻮی
ٔ
ﻟﺸﮑﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ وارد ﺻﺤﺮا ﺷﺪ .ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻬﺎﺟﻢ آﻧﺎن را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﮐﺸﺘﻨﺪ و آﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ٔ

ﺟﻠﮕﻪ رود ﻧﯿﻞ ﺑﻪ روی ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﺑﺎز ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ اﺳﺐهﺎی ﺑﺎدﭘﺎ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ و از
ﻟﺸﮑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای دﻓﻊ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﺑﻮد و دروازﻩهﺎی ﺗﻤﺎم
ٔ
ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﻟﺘﺎی
ﻧﯿﻞ ﮐﻮﭼﺎﻧﺪﻧﺪ.
آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮی ﺳﺘﻤﮕﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻮﮐﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮ ﺗﻮهﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﺷﻬﺮهﺎ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﯽآﻣﺪ .از اﯾﻦ رو آﻧﻬﺎ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮔﻠﻪ هﺎﯾﺸﺎن در در دﺷﺖهﺎ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻟﻘﺐ »هﯿﮑﺴﻮس« ﯾﻌﻨﯽ »ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ« دادﻧﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮادﻩای اﺷﺮاﻓﯽ از ﺷﻬﺮ »ﺗﺒﺎی« در راس اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ ﺑﺮای دﻓﻊ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺒﺮدی ﺳﺨﺖ روی داد ،اﻣﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ .هﯿﮑﺴﻮسهﺎ از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ هﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ آﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ،زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﻮد .ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﺮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎن
ٔ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﻮری ﺳﺨﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ هﯿﭽﮑﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﻘﺪس ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﻣﺮزهﺎی وﻃﻦ ﻣﯽ
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺎی ﺑﻨﺎم »ﺗﺘﻤﻮﺳﯿﺲ« ﺑﻪ آﺳﯿﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .او ﮔﺎوهﺎی ﺧﻮد را در ﺳﻮاﺣﻞ رود ﻓﺮات ﭼﺮاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ راﻩ هﺎﺋﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
هﻢ ﺑﺎﺑﻞ و هﻢ ﻧﯿﻨﻮا ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻌﺪی آﺷﻮر ،از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم او وﺣﺸﺘﺰدﻩ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .او ﺑﻪ هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ رﻓﺖ ،دژهﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ٔ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺘﻤﻮﺳﯿﺲ ﭘﺲ از ﺑﻨﯿﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوزهﺎی آﯾﻨﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در آﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ .اﻣﺎ دﺧﺘﺮ او» ،هﺎﺗﺸﭙﺴﻮت« اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮب ﭘﺪر را اداﻣﻪ داد .او ﻣﻌﺒﺪ
هﺎﺋﯽ را ﮐﻪ هﯿﮑﺴﻮسهﺎ وﯾﺮان ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ازﻧﻮﺳﺎﺧﺖ و دوﻟﺖ ﻧﻮی را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن ﺳﺮﺑﺎزان و ﺗﺎﺟﺮهﺎ درر راﻩ هﺪﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮک هﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ آن را
»اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﻮ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ از  ١٦٠٠ﺗﺎ  ١٣٠٠پ.م .ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد) .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺘﺮﺟﻢ :درﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب-ﻏﺮب اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﻋﯿﻼم اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﺎد هﻨﻮز ﭼﻬﺎرﺻﺪ-ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد(.
اﻣﺎ دوﻟﺖ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ارﺗﺶ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،هﺮﮔﺰ ُﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .دوﻟﺖ هﺮﭼﻘﺪر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای دﻓﺎع از آن ﻻزم ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،روی زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎرﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ هﻢ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،دوﻟﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳ ِﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺑﺪن آن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﺮد .ارﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﺸﻮر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدان در ارﺗﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﺜﺮ
ﭘﻮلهﺎ ﺻﺮف ارﺗﺶ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻗﻮام ﺑﺪوی آﺳﯿﺎ ﺑﻄﻮر ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ ﺣﺼﺎرهﺎ و ﺑﺎروهﺎی ﻣﺼﺮ ﺣﻤﻠﻪ ور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺼﺎرهﺎ ﺛﺮوت ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن را ﮐﻪ ﻣﺼﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
در آﻏﺎز ،ﭘﺎدﮔﺎنهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺮودان دوردﺳﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮی ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﻬﺎد ﮐﻪ آﺷﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ.اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ هﻨﺮ و ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ .آﺷﻮرهﺎ ﺑﻪ
رودﺧﺎﻧﻪﻧﯿﻞ زﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﺷﻮر ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺼﺮ ،اﯾﻦ ،آﻏﺎز ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﻣﺼﺮﯾﺎن هﺠﻮم آوردﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ٔ
هﺎی ﮐﻮﺗﺎهﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﺎز ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .وﻟﯿﮑﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺎری ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻗﺮنهﺎ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای دورﻩ
ﺻﺤﻨﻪﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ وهﻤﭽﻮن ﻣﺘﻤﺪن ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖ ،رهﺒﺮی دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ٔ
دهﺎﻧﻪرود ﻧﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﻮج-ﻓﻮج ﺗﺎﺟﺮان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
در ﺷﻬﺮهﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ٔ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ در »ﺳﺎﺋﯿﺲ« واﻗﻊ در دﻟﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دوﻟﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ.
هﻤﻪآﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ) .در اﯾﺮان ،دور ٔﻩهﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ- ،م(.
ﭘﺲ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽهﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ٔ
ﭘﺲ از دو ﻗﺮن ،اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺰرگ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮﻋﻮنهﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺖهﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او درﮔﺬﺷﺖ ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری او ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻟﺸﮑﺮهﺎﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺗﺮوﭘﺎﺗﻦ ﯾﻌﻨﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﺼﺮ و ﺣﺒﺸﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻨﺎم »ﺑﻄﻠﯿﻤﻮس« )ﭘﺘﻮﻟﻤﯽ ﯾﮑﻢ( ﮔﺸﺖ) .در اﯾﺮان ،اﯾﻦ ،دور ٔﻩ ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن اﺳﺖ.
ٔ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻧﺪ- ،م(.
دودﻣﺎن ﺑﻄﻠﯿﻤﻮس ،ﻣﺼﺮی ﺷﺪ و دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل در ﻣﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ» ،ﮐﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا« ،آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ دودﻣﺎن ﺑﻄﻠﯿﻤﻮس ﺧﻮد ﮐﺸﯽ را ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ارﺗﺶ روم» ،اوﮐﺘﺎوﯾﺎﻧﻮس« ﺗﺮﺟﯿﺢ داد.

ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ و ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.

زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ
)*( در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ٔﻩ ﮐﺘﺎب ،وان ﻟﻮن »اﻗﻮام ﺑﺪوی ﺷﺮق« ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »هﯿﮑﺴﻮسهﺎ« را ﮐﻪ ﺣﺪودا  ١٦٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد از ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺼﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻩ ﺳﯿﺼﺪ
ﺳﺎل ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ» ،اﺟﺪاد اﻋﺮاب« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ اﺳﺖ .اﻣﺮوزﻩ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ »هﯿﮑﺴﻮسهﺎ« ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﯿﺸﮏ اﺟﺪاد ﻣﺮدم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻟﻮاﻧﺖ و
ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺪﻩ
آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯽهﺎ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮدﻩاﻧﺪ .اﻣﺎ در آن ﺗﺎرﯾﺦ »اﻋﺮاب« ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻏﺎزﯾﻨﺸﺎن ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮ ٔﻩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،هﻨﻮز وارد
ٔ
اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﻗﻮام و زﺑﺎن ﻋﺮب در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﺑﻮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ هﺎ

ﻣﯿﺎﻧﺮودان :ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن دو رود
ﺣﺎﻻ دﺳﺘﺘﺎن را ﺑﺪهﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎﻻی ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ هﺮم و ﯾﺎ »ﭘﯿﺮاﻣﯿﺪ« دﻧﯿﺎ.
ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از آن ﺳﺨﺖ ﺗﺮ.
اﯾﻦ ﺻﺨﺮﻩهﺎی ﮔﺮاﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ »ﮐﻮﻩهﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،روزی روزﮔﺎری روﮐﺶ و
ﺟﻼی زﯾﺒﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ هﻢ ﻃﯽ اﯾﻦ هﻤﻪ ﺳﺎل هﻢ ﺳﺎﺑﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ و هﻢ در زﻣﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺑﺴﯿﺎریهﺎ آﻣﺪﻩ اﯾﻦ
ﺳﻨﮓهﺎ را دزدﯾﺪﻩاﻧﺪ و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻨﺎهﺎی ﻧﻮ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻩاﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑُﺰ هﻢ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻣﯿﺪهﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ،دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ هﻤﯿﻦ ﺑﭽﻪهﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ زﺣﻤﺖ هﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﯿﻢ ،آن
ﺑﺎﻻ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻋﻘﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﺴﯿﺎر دور ،آن ﺳﻮی ﺷﻦهﺎی زرد رﻧﮓ و ﺻﺤﺮای
ﭘﻬﻨﺎور ﮐﻪ ﻧﯿﻞ از وﺳﻄﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺧﻮدش را ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی درﺧﺸﺎن و ﺳﺒﺰ ﺧﻮاهﯿﺪ دﯾﺪ.
اﯾﻦ ،درﻩای اﺳﺖ ﻣﯿﺎن دو رودﺧﺎﻧﻪ در ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ.
ﻧﻘﻄﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ هﻤﺎن »ﭘﺮدﯾﺲ« و ﯾﺎ ﺑﻬﺸﺖ دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ،هﻤﺎن ﻣﯿﺎﻧﺮودان ،ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ
اﯾﻦ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ٔ
»ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ« و هﻤﺎن »ﭘﺎرادﯾﺲ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در »ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ« از آن ﯾﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻫﻼل ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ و ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﻣﯿﺎن ﮐﻮه ﻫﺎی
آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﺻﺤﺮای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

اﯾﻦ هﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ِﺳﺤﺮ و ﺟﺎدوﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن »ﻣﺴﻮﭘﻮﺗﺎﻣﯿﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻩاﻧﺪ.
»ﻣﺴﻮس« ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﯿﺎن« و ﯾﺎ »ﺑﯿﻦ دو ﭼﯿﺰ« و »ﭘﺘﻮﻣﻮس« ﯾﻌﻨﯽ رودﺧﺎﻧﻪ) .ﺑﻪ واژﻩ »هﯿﭙﻮ-ﭘﻮﺗﺎﻣﻮس« ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ »اﺳﺐ آﺑﯽ« ﮐﻪ از دو اﺳﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »هﯿﭙﻮس« و ﯾﺎ اﺳﺐ
و ﭘﻮﺗﺎ و ﯾﺎ »ﭘﻮﺗﺎﻣﻮس« ﯾﻌﻨﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﯿﺎﻧﺮودان« ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪهﺎ« ﻣﯽدهﺪ .دو رودی ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود ﯾﮑﯽ ﻓﺮات اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽ »ﭘﻮراﺗﻮ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و دﺟﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﺑﺎﺑﻠﯽ »دﮐﻼت« ﺑﻮد.
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﻩهﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ از ﺑﺮف »ﺗﻮروس« در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ) (١ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻋﺮاق ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ هﺮ دو رودﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روی ﻧﻘﺸﻪ در ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﻔﯿﺪ را ﺑﺠﺎ ﻣﯿﺎورﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
اداﻣﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس هﻨﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ دو رود ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ،دو
ٔ
آبهﺎی ﮔﻞ آﻟﻮد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ .ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس هﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪآﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺎرور و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﮏ و ﮐﻢ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﻧﻘﻄﻪای از
ٔ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ هﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﯿﺎﻧﺮودان در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم هﻢ ﮐﻮهﺴﺘﺎنهﺎی ﺷﻤﺎل و هﻢ ﺻﺤﺮاهﺎی ﺟﻨﻮب اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
هﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮﺑﻪای ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎران ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﺣﺘﻤﺎ دﻧﺒﺎل ﭘﻨﺎهﮕﺎهﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﯿﺲ ﻧﺸﻮد .وﻗﺘﯽ هﻮا ﺳﺮد اﺳﺖ ،ﺳﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﯾﺪ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺨﺎری دراز ﻣﯽﮐﺸﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ درﯾﺎ از ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮش ﺷﻮر ﺗﺮ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻢ ﻧﻤﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد ،ﻓﻮج ﻣﺎهﯽهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶهﺎی دﯾﮕﺮدرﯾﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ هﻮای ﺳﺮد ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،ﻏﺎزهﺎی وﺣﺸﯽ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮهﺎ را
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ از ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ٔ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺷﺎهﺪ ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮاهﯿﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪﻩ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن هﻢ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺴﺎن هﻢ هﻮای ﻣﻼﯾﻢ و ﮔﺮم را ﺑﻪ ﺑﺎدهﺎی ﺳﺮد ﺗﺮﺟﯿﺢ

ﻣﯽدهﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺷﺎم ﻣﻔﺼﻞ و ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن ﺧﺸﮏ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎم ﻣﻔﺼﻞ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﻮاهﺪ داد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮﮐﺲ اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ در وﺳﻂ ﺻﺤﺮا و ﯾﺎ زﯾﺮ ﺑﺮف و ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻗﻄﺐ ﺗﻦ ﺧﻮاهﺪ داد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺟﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺮی ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ او اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﯽ درﻧﮓ ﺧﻮاهﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
آرزوی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ آرزوی اﻓﺰاﯾﺶ راﺣﺘﯽ و ﮐﺎهﺶ ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ،از ﻧﮕﺎﻩ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اروﭘﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺎرﻩهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﭘﺎی ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺮوﻧﺪ.
هﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻮﻩهﺎ و دﺷﺖهﺎ ﻣﺴﮑﻮن ﺷﻮﻧﺪ.
هﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻠﯿﻮنهﺎ ﻧﻔﺮﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آب وهﻮا و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
هﻤﯿﻦ ﻏﺮﯾﺰﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﮑﻦ راﺣﺘﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ،آن اﻧﺴﺎنهﺎی دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﮐﻪ در ﺳﺮﻣﺎی
زﯾﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﯿﺎﻧﺮودان واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻮﻩهﺎ و ﯾﺎ ﺣﺮارت ﺳﻮزان ﺻﺤﺮاهﺎ ﻣﯽ
هﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰﻩ آﻧﻬﺎ را وادار ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ اﯾﻦ »ﺑﻬﺸﺖ روی زﻣﯿﻦ« ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺒﺮد ﮐﻨﻨﺪ.
هﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮان ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺴﺎرت دﻓﺎع از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮآﻣﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻘﻄﻪدﻧﯿﺎ را در ﺳﺮ ﭘﺮوراﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺮنهﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ روﯾﺎی زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ در اﯾﻦ ٔ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﺒﺎرزﻩای ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوﻩ از اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ :ﺑﯿﻦ اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎ آﻣﺪﻩ ﻣﺴﮑﻮن ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ واﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ دﯾﺮ ﺗﺮ
اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ٔ
ﺳﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ دارای ﻧﯿﺮوی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
هﻤﻪ
ﺗﻨﻬﺎ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ هﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎن هﺎﺋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﻪ راهﮕﺸﺎی ٔ
ﻧﺴﻞهﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺸﺮ ﺷﺪ.

زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ
) (١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ٔﻩ ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن« هﻨﺪرﯾﮏ وان ﻟﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ دورﻩ »ﺗﯿﮕﺮان ﺑﺰرگ« ﭘﺎدﺷﺎﻩ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺰرگ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﻮﻩهﺎی »ﺗﻮروس« را »واﻗﻊ در
ارﻣﻨﺴﺘﺎن« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﮐﻮﻩهﺎی ﺗﻮروس ﮐﻪ در آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ دو رود ﻓﺮات و دﺟﻠﻪ هﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﮑﻢ در هﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ از دورﻩ ﮐﻮچ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن
ﺑﻪ روم ﺷﺮﻗﯽ ،در ﺣﯿﻄﻪ دوﻟﺖهﺎی ﺗﺮک و ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب زﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ )روم ﺷﺮﻗﯽ( ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ،اﯾﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﭘﯿﺶ از آن ،دوﻟﺖ
هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺑﺮای ﭘﺮهﯿﺰ از ﯾﺎدآوری ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ »آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺷﺮﻗﯽ« درﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﯿﺨﯽ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺷﯿﺮاز و ﺳﻮﻣﺮ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ٥٥٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﺳﺎل  ،١٤٧٢ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﮐﻠﻤﺐ ،ﯾﮏ وﻧﯿﺰی ﺑﻨﺎم »ﺟﻮزاﻓﺎت ﺑﺎرﺑﺎرو« هﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ در اﯾﺮان ،در ﺗﭙﻪهﺎی ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺷﺎهﺪ ﭼﯿﺰی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﭙﻪهﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺨﺮﻩ ﺳﻨﮓهﺎی ﮐﻮﻩهﺎ را ﺗﺮاﺷﯿﺪﻩ در داﺧﻠﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺒﺎدت
ﺳﯿﻨﻪ دﯾﻮارهﺎی اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩهﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﺋﯽ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻗﺮنهﺎ ﭘﯿﺶ از
ﺻﻔﺤﻪ روزﮔﺎر ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩهﺎ در وﺿﻊ ﺧﺮاب و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ »ﺑﺎرﺑﺎرو« ﺑﺮ ٔ
ٔ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻮﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻓﻠﺰی و ﻧﻮک ﺗﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ را روی ﺳﻨﮓ ﺣﮏ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
ﮐﺴﯽ هﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩهﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ از دورﻩ هﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﻮد.
هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ »ﺑﺎرﺑﺎرو« ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮد وﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،دﯾﺪﻩهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ هﻤﺸﻬﺮﯾﺎﻧﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ در آن هﻔﺘﻪهﺎ و ﻣﺎﻩهﺎ ﺗﺮکهﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اروﭘﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در
ﺣﻮﺻﻠﻪاﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎﺋﯽ ﻧﻮ و ﻧﺎآﺷﻨﺎ در ﮔﻮﺷﻪای از آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ .از اﯾﻦ رو ﺳﻨﮕﻨﻮﺷﺘﻪهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺰودی ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ.
ﺑﺎﺧﺘﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ وﻗﺖ و
ٔ

ﭘﺲ از دو و ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ روﻣﯽ ﺟﻮان و اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﻨﺎم »ﭘﯿﺘﺮو دﻻ واﻟﻪ« ﺑﻪ دﯾﺪن هﻤﺎن ﺗﭙﻪ هﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز آﻣﺪ
ﮐﻪ »ﺑﺎرﺑﺎرو« دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن دﯾﺪﻩ ﺑﻮد .او ﻧﯿﺰ از ﻣﺸﺎهﺪ ٔﻩ ﺳﻨﮕﻨﻮﺷﺘﻪهﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ روی
دﯾﻮار وﯾﺮاﻧﻪهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﯿﺮاز دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺷﺪﻩ ،از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺻﺒﻮر و ﮐﺎرﮐﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﻗﺖ و
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎرا ﮐﺸﯿﺪﻩ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ هﺎﺋﯽ در ﺑﺎر ٔﻩ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻨﺎم
ٔ
ﭘﯿﺸﻪ اﺻﻠﯽ اش ،ﺷﻮق و ذوق ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
»دﮐﺘﺮ ﺷﯿﭙﺎﻧﻮ« در ﺷﻬﺮ ﻧﺎﭘﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺷﯿﭙﺎﻧﻮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد ،اﻣﺎ درﮐﻨﺎر
ٔ
داﻧﺶهﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ.
ﺷﯿﭙﺎﻧﻮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮهﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺎﻟﺐ را ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری ﮐﺮدﻩ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳ ِﺮاروﭘﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻨﮓهﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ درﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺎر ٔﻩﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﺎورهﺎی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺳﺪ ٔﻩ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻂ »ﻣﯿﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪ« ﺳﻨﮕﻨﻮﺷﺘﻪهﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ.
ﻗﺮن هﺠﺪهﻢ دور ٔﻩ اﻧﺴﺎن هﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ذهﻨﯽ ﻓﻌﺎل و ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ داﺷﺘﻨﺪ و از ﻣﻌﻤﺎهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪ .از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ داﻧﻤﺎرک ﻓﺮدرﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای

ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﺘﻮن ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوهﺸﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری اﻇﻬﺎر آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﻔﺮ ﭘﮋوهﺸﯽ
هﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﮋوهﺸﯽ درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺎم آن ﯾﮏ
ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٧٦١از ﮐﭙﻨﻬﺎگ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺷﺶ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ.در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮٔ ،
هﻤﻪ ﻋﻤﺮﺷﺎن را در
ﻧﻔﺮ»ﮐﺎرﺳﺘﻦ ﻧﯿﺐ اور« ﺑﻮد .او ﮐﻪ هﻤﭽﻮن دهﻘﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻠﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽهﺎ از ﺗﻮان اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ٔ
ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبهﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪهﺎ ﺻﺮف ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺎب »ﻧﯿﺐ اور« ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ٔ
هﻤﻪ ﺳﻨﮕﻨﻮﺷﺘﻪهﺎی
او ﺗﻨﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪهﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ« رﺳﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ او ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری دﻗﯿﻖ از ٔ
روی دﯾﻮارهﺎی ﻗﺼﺮهﺎ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و وﯾﺮان ﺑﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ را
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ داﻧﻤﺎرک» ،ﻧﯿﺐ اور« ﺑﺎ ﭼﺎپ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺧﻮد ،آن را در اﺧﺘﯿﺎر
ٔ
رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
او ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ »ﻧﯿﺐ اور« ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن اﯾﻦ ﮔﺮﻩ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺣﻞ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد،هﯿﭻ هﻢ ﺷﮕﻔﺖ زدﻩ ﻧﺨﻮاهﯿﻢ ﺷﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن هﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب هﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ» :ﺷﺎﻣﭙﻮﻟﯿﻮن« ﻓﺮاﻧﺴﻮی رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ ﺧﻂ هﯿﺮوﮔﻠﯿﻒ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ هﻤﮕﯽ ﻋﺒﺎرت از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎر هﻤﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﺸﻤﺎن اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻗﺮن هﺠﺪهﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻮد
اﻣﺮوزﻩ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ،ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻮﻣﺮهﺎ )وﯾﺎ هﻤﺎن »ﺷﻮﻣﺮهﺎ«( در ﻣﯿﺎﻧﺮودان )ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،در ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﺧﻄﯽ »ﺗﺼﻮﯾﺮ-ﺑﻨﯿﺎد« ﺑﻮد ،ﮐﻢ و
ﺑﯿﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن .اﻣﺎ ﺳﻮﻣﺮهﺎ اوﻟﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ »ﺗﺼﻮﯾﺮ-ﺑﻨﯿﺎد« ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻂ »ﻣﯿﺨﯽ« ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن هﺮ »ﺣﺮف« ﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﯾﮏ آوا و
ﯾﺎ هﺠﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﯿﺎﻩ »ﭘﺎﭘﯿﺮوس« و ﯾﺎ »ﻧﯽ ﻣﺮداﺑﯽ« را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻩ از آن ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﺎﻏﺬهﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﻨﺎم »ﭘﺎﭘﯿﺮوس« را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮهﺎی زﺑﺎن ﺧﻮد را روی ﺳﻄﺢ ﻧﺮﻣﯽ
ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ واژﻩهﺎی زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻟﺖ ﻧﻮک ﺗﯿﺰی ﯾﺎ روی ﺻﺨﺮﻩهﺎی ﮐﻮﻩهﺎ و ﯾﺎ ﻟﻮﺣﻪهﺎ وﺧﺸﺖهﺎی ﻧﺮﻣﺘﺮ ﮔِﻠﯽ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
هﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،آﻧﺎن را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺳﺎدﻩ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮهﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮﻓﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺎزهﺎ ﻻزم داﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﯿﺎز

ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﺘﺎرﻩ را روی ﯾﮏ ﺧﺸﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ) (١اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﺪ:
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪهﻢ .در آﻏﺎز وﻗﺘﯽ ﻣﯽ
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ و زﻣﺎن ﺑَﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮم »ﺳﺘﺎرﻩ« اﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (٢اﯾﺠﺎد ﺷﺪ:
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐهﺎ ﺑﺎز ﮐﻤﯽ ﺳﺎدﻩ ﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﻬﺸﺖ« هﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ »ﺳﺘﺎرﻩ« اﻓﺰودﻩ ﺷﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ و
ٔ
) ( ٣درآﻣﺪ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎ اﻣﺮوزﯾﺎن ﺣﺘﯽ ﻣﻌ ّﻤﺎی ﭘﯿﺠﯿﺪﻩ ﺗﺮی هﻢ ﺑﻮد:
ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎر »ﮔﺎو« از اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ):(٤
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ) (٥درآﻣﺪ:
»ﻣﺎهﯽ« درآﻏﺎز اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (٦را داﺷﺖ:
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ) (٧درآﻣﺪ:
»آﻓﺘﺎب« اﺑﺘﺪا ﯾﮏ داﯾﺮ ٔﻩﺳﺎدﻩ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺰودی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ) (٨درآﻣﺪ:
ﻣﺪرﺳﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم
ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺘﻮﺟﻪ هﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮهﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .اﻣﺎ زﺣﻤﺖهﺎی
ٔ
ٔ
»ﮔﺮوﺗﻪ ﻓِﻨﺪ« ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻧﺘﯿﺠﻪ داد .ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻦهﺎی »ﻧﯿﺐ اور« و ﺳﻪ ﻗﺮن ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻣﯿﺨﯽ ،ﭼﻬﺎر ﺣﺮف رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ ﺷﺪ.
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ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﺻﺪاهﺎ و ﺑﯿﺼﺪاهﺎ ﻣﯽﺗﻮان
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر »ﻧﺸﺎﻧﻪ« و ﯾﺎ »ﺣﺮف« ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از »د» «،آ» «،ر« و هﻤﭽﻨﯿﻦ »ش« ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ٔ
آن را ﻋﺒﺎرت از هﻔﺖ ﺣﺮف ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺮد.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺣﺮفهﺎ ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻩ »دا-آ-را-ﯾﺎ-وا-او-ش« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ هﻤﺎن »دارﯾﻮش« اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ وﻏﺮﺑﯽهﺎ ﺑﻪ آن »دارﯾﻮس« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
هﺎی ﺑﺨﺎری ﭘﺴﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﭼﯿﺰی رخ داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶ از دور ٔﻩ ﺳﯿﻢهﺎی ﺗﻠﮕﺮاف و ﮐﺸﺘﯽ
ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﮐﻼن ﺷﻮد.
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ آﺳﯿﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،هﻨﺮی
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان ﺻﺒﻮر اروﭘﺎﺋﯽ در روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺷﻤﻊهﺎی
ٔ
راوﻟﯿﻨﺴﻮن ﺟﻮان ،داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮑﺪ ٔﻩﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻧﺰد »ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ هﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ« ﺑﻮد.
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او از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘﺶ ﺑﺮای آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﯾﺮان از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮔﻮﺷﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد و روزی ﻧﯿﺰ از دهﮑﺪ ٔﻩ
ارﺗﺶ اﯾﺮان ﭼﻨﺪ اﻓﺴﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،راوﻟﯿﻨﺴﻮن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﻋﺰام ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ٔ
داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻩهﺎی زاﮔﺮس واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ اﯾﺮان دﯾﺪن ﻧﻤﻮد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن دور ٔﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎن آن را »ﺑﺎﮔﯿﺴﺘﺎﻧﺎ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ
»ﺑﯿﺴﺘﻮن« در
ٔ
ﺧﺪاﯾﺎن« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ هﻤﭽﻮن »ﺑﺎﮔﯿﺴﺘﺎﻧﻮن« ﻗﯿﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺻﺪهﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺎهﺮاهﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺮودان را ﺑﻪ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻃﻦ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺻﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،از هﻤﯿﻦ دهﮑﺪﻩ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .در هﻤﯿﻦ
ﭘﻬﻨﻪ ﺻﺨﺮﻩ ﺳﻨﮓهﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻮﻩهﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﺧﻮد
دورﻩهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دارﯾﻮش ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﯾﺮان ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ٔ
ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺳﯿﻨﻪ هﻤﯿﻦ ﺻﺨﺮﻩهﺎ ﺷﺮح ﮐﺎرهﺎی ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرش را ﺣﮑﺎﮐﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
او دﺳﺘﻮر داد ﺑﺮ ٔ
ﺳﻨﮕﻨﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﺑﻪ زﺑﺎنهﺎی ﭘﺎرﺳﯽ ،ﺑﺎﺑﻠﯽ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﯿﻼﻣﯽ راﯾﺞ در ﺷﻬﺮ ﺷﻮش ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ هﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن هﯿﭻ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
ٔ
ﺗﺼﻮﯾﺮهﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﯾﺮان ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ را روی ﺑﺪن »ﮔﺌﻮﻣﺎت« ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدُ ،ﻣﻎ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ را از ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺑﺮﺣﻖ ﺑﺪزدد .در آن
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در اﻧﺘﻈﺎر هﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺌﻮﻣﺎت هﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺗﻌﺪادی از هﻮاﺧﻮاهﺎن و هﻤﺪﺳﺘﺎن ﮔﺌﻮﻣﺎت هﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دارﯾﻮش دﯾﺪﻩ ﻣﯽ
در اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻨﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺣﺪودا هﺰار ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ اﺳﺖ ،دارﯾﻮش از ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻨﻮﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ اﻣﺎ راوﻟﯿﻨﺴﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ ،از ﮐﻮﻩ و ﺻﺨﺮﻩهﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺖ و ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ را دﻗﯿﻘﺎ ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﺮداری ﻧﻤﻮد.
درﺟﻪ ﺳﻨﮓ »روﺳِﺘﺎی ﻣﺼﺮ« رﺳﯿﺪ .راوﻟﯿﻨﺴﻮن اﻓﺘﺨﺎر رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ ﺧﻂ
ﺳﻨﮕﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن اهﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩای داﺷﺖ و ﺑﺰودی ﺷﻬﺮﺗﺶ ﺑﻪ
ﮐﺸﻒ
ٔ
ٔ
ﻣﯿﺨﯽ را ﺑﺎ »ﮔﺮوﺗﻪ ﻓﻨﺪ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
هﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﻮب ﺟﻬﺎن،
ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺪرﺳﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻓﺴﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ هﺮﮔﺰﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺪﯾﺪﻩ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎم هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ٔ
ٔ
ﺳﻨﮕﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺑﺮداﺷﺘﻪ
هﺮدو ﺑﺮای ﯾﮏ هﺪف ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮﺷﺶهﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ هﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺴﺨﻪ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از
ٔ
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ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺰودی در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﺷﺪ .ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪهﺎی ﺳﺪ ٔﻩﻧﻮزدهﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ رازهﺎی ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺧﻂ در زﺑﺎنهﺎی اروﭘﺎﺋﯽ »ﮐﯿﻮﻧﯽ ﻓُﺮم« ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻠﺶ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی »ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺦ« ﻣﯽدهﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺮفهﺎی اﯾﻦ ﺧﻂ ﮐﻪ
هﺮﮐﺪام ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ آوا و ﯾﺎ هﺠﺎ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﺦ را دارﻧﺪ.
ﺳﻨﮕﻨﻮﺷﺘﻪهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ و ﺑﯿﺴﺘﻮن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن هﻢ ﺑﻮد ،رﻣﺰ ﮔﺸﺎﺋﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ و اﻧﺪی ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪودا  ٢٥٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ اﯾﺮان وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﺧﻮد را داﺷﺖ .اﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺨﺘﺮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ را اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮد ،ﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﻮﻣﺮهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ هﻨﻮز اﻧﺴﺎنهﺎ در ﺑﺎر ٔﻩ ﺳﻮﻣﺮهﺎ و زﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
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ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮﻣﺮهﺎ و ﯾﺎ »ﺷﻮﻣﺮهﺎ« ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  ٦٥٠٠ﺗﺎ  ٤٠٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺟﻨﻮب ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﯾﻌﻨﯽ ٔ
آﻧﻬﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را »ﮐِﻨﮕﯽ« ﯾﻌﻨﯽ »ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰارهﺎ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ هﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﺮهﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدابهﺎی ﻣﯿﺎن دو رود دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات
ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎذﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪهﺎی
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺮاق ﻧﺒﻮد .آﻧﻬﺎ در دوراﻧﯽ از آن هﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮدر ﮐﻮهﺴﺘﺎنهﺎی آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
وﻟﯽ اﺻﻞ ﺳﻮﻣﺮهﺎ از اﯾﻦ
ٔ
ٔ
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ،ﺳﻮﻣﺮهﺎ را از ﺑﻠﻨﺪیهﺎ ﺑﻪ وادیهﺎی ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ رهﮕﺬر ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎدتهﺎ و ﺑﺎورهﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ آوردﻩ
و ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رهﺎوردهﺎ از ﻧﮕﺎﻩ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
ﺳﻮﻣﺮهﺎ هﻨﮕﺎم زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻮهﺴﺘﺎنهﺎی آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻌﺒﺪهﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﻓﺮاز ﺑﻠﻨﺪیهﺎ و ﺻﺨﺮﻩ ﺳﻨﮓهﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﯿﻬﻦ ﻧﻮی ﺳﻮﻣﺮهﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺨﺮﻩ ﺳﻨﮓهﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩهﺎی
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ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .آﻧﻬﺎ هﯿﭻ هﻢ از اﯾﻦ وﺿﻊ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
هﻤﻪاﻗﻮام آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﺎدات و ﺳﻨﻦ ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻗﺎﺋﻞ هﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻨﺖ ﺳﻮﻣﺮی ﻻزم ﻣﯽﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺳﻮﻣﺮهﺎ از ﺻﺪهﺎ
ٔ
ﻣﺘﺮ دورﺗﺮ هﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮرد.
ﺳﻮﻣﺮهﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و راﺿﯽ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﭘﺪراﻧﺸﺎن ،ﺑﺮجهﺎی ﮐﻢ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺗﭙﻪهﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ آﻧﻬﺎ
ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻓﺮاز هﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺮجهﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد آﺗﺶهﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
ﻗﺮنهﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮﻣﺮهﺎ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺷﻬﺮ »ﺑﺎب-اﯾﻠﻠﯽ« )هﻤﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ( رﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
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ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺮجهﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺰرﻋﻪهﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ» .ﺑﺮج ﺑﺎﺑﻞ« ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
وﯾﺮاﻧﻪﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﺮهﺎی ﻣﻮﻣﻦ ﻗﺮنهﺎ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در »ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ
ٔ
ﺳﻮﻣﺮهﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻠﮑﺎن آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺴﺎنهﺎ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،راﻩ هﺎﺋﯽ ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ در ﮔﺮداﮔﺮد اﯾﻦ ﺑﺮجهﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪهﺎی ﺑﺎﻻ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ
آن واﺣﺪ هﺰاران ﻣﺴﺎﻓﺮ را از ٔ
در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮح ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻧﻮ راﻩ آهﻦ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮ ﯾﻮرک رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ِ
ﻧﻤﻮد.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﭘﻠﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ هﺮاس داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﺷﻠﻮﻏﯽ و دوﻧﺪﮔﯽهﺎی ﺳﺎﻋﺖهﺎی ﮐﺎری ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻮادث و ﺣﺘﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪهﺎی ﻧﺎﮔﻮاری رخ
هﺎی ﺳﻮﻣﺮی ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻧﻮ را آهﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻩهﺎی ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ را از ﺑﺮج
دهﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ
ٔ

هﺎی ﺳﻮﻣﺮ ،ﺳﭙﺲ آﺷﻮر ،ﺑﻌﺪ اﮐﺪ و ﺑﺎﺑﻞ ،آﺷﻮر و ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻮ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ دوﻟﺖ ﻣﺎد ﺑﻮد .اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪ ٔﻩ ﺗﻤﺪن ،ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﺮجهﺎی ﺑﺎﺑﻞ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺣﻠّﻪ در ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ،
ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺮﮐﺰ دوﻟﺖ
ﺑﯿﻦ ﺑﻐﺪاد و ﺑﺼﺮﻩ ﻗﺮار دارد.

آﺷﻮر و ﺑﺎﺑﻞ :دﯾﮓ ﺑﺰرگ آﻣﯿﺰش ﺳﺎﻣﯽ
ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﻮﻋﯽ »دﯾﮓ آﻣﯿﺰش ﻗﻮﻣﯽ« اﻗﻮام و ﻃﻮاﯾﻒ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮓ آش ﺷﻠﻪ ﻗﻠﻤﮑﺎر .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ
از ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻮام ،ﺗﺒﺎرهﺎ و ﻃﺎﯾﻔﻪهﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ و اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ رو ﻣﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﻃﻦ ﺟﺪﯾﺪ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺑﺎﺳﺘﺎن از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ٔﻩ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ »هﻼل ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ« دﯾﮓ آﻣﯿﺰش
ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩای ﺑﻮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪﻩ ﺑﻮد ،آﻣﯿﺰﺷﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ دو هﺰار ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
هﺮﺑﺎر ﻗﻮم ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ »آش ﺷﻠﻪ ﻗﻠﻤﮑﺎر« ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ و در آن آﻣﯿﺰش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ هﺮ ﻗﻮم ﺗﺎزﻩ واردی ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ دﺟﻠﻪ و ﯾﺎ ﻓﺮات آﻣﺪﻩ و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻩ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺑﺮای
هﻤﻪ
ﺧﻮد ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻔﺼﯿﻼت ﮐﻮچ هﺮ ﻗﻮم را ﺑﺎ ٔ
ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎهﯽ از ﻣﺎﺟﺮاهﺎی آﻧﺎن را ﺧﻮاهﯿﻢ داد.
در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻮﻣﺮهﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را روی ﺳﻨﮓهﺎ و ﮔﺎﻩ ﻟﻮحهﺎی ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﮐﻨﺪﻩاﻧﺪ .در

ﻫﻼل ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ

آن ﺑﺨﺶ هﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﺮهﺎ از ﺗﺒﺎر ﺳﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ،ﺳﻮﻣﺮهﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﺒﺎر ﮐﻮﭼﻨﺪﻩ و
ﯾﺎﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺮودان آﻣﺪﻧﺪ .اﻗﻮاﻣﯽ را ﮐﻪ »ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻦ« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮﭼﻨﺪﻩ و ﯾﺎ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺰرﻋﻪهﺎی ﻏﻠﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎغهﺎی ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮﻩ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﺎدرهﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ،
و
ٔ
ﺑﺰ و ﯾﺎ ﮔﺎو ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﺮاﮔﺎﻩهﺎی ﺳﺮ ﺳﺒﺰو آب ﻓﺮاوان ،دامهﺎ و ﭼﺎدرهﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ از
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﻨﻪ دﺷﺖهﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺪتهﺎ
ﮐﻠﺒﻪهﺎی ﮔِﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت هﺎﺋﯽ درازٔ ،
ﭘﺲ هﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ِ
اﻣﺎ ﭼﻬﺎر هﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻨﺎم »اَﮐﺪهﺎ« ﺻﺤﺮای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺮودان آﻣﺪ ،ﺳﻮﻣﺮهﺎ را
ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﯾﻦ اﮐﺪهﺎ »ﺳﺎرﮔﻮن« ﻧﺎم داﺷﺖ.
ﺳﺎرﮔﻮن ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎد داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﺑﺎن ﺳﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ »اﮐﺪی« را ﺑﻪ ﺧﻂ ﺳﻮﻣﺮی ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻗﻮﻣﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .او ﭼﻨﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺰودی ﻓﺮقهﺎی ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﺎن
اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﻣﺮهﺎ و ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺪهﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ در
ﺻﻠﺢ و هﻤﺎواﺋﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻬﺮت اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎرﮔﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺰودی اﻗﻮام دﯾﮕﺮی ﮐﻪ داﺳﺘﺎن

ﺣﻤﻮراﺑﯽ ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دوﻟﺖ اﮐﺪﯾﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺨﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﻮم ﻧﻮی از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم » َﻋﻤﻮریهﺎ« ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی ﺧﻮد را رهﺎ ﮐﺮدﻩ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﻤﻮریهﺎ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎم »ﺣﻤﻮراﺑﯽ« )و ﯾﺎ »ﺣﻤﻮراﭘﯽ«( در ﺷﻬﺮ »ﺑﺎب-اﯾﻠﻠﯽ« )ﯾﻌﻨﯽ »درواز ٔﻩ ﺧﺪا«( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ و
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎآراﻣﯽ ﯾﺰرﮔﯽ در ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﭘﯿﺪاﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ ٔ
ﺧﻮد را ﺣﺎﮐﻢ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻨﺎم »ﺑﺎب اﯾﻠﻠﯽ« اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ آن را »ﺑﺎﺑِﻞ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺣﻤﻮراﺑﯽ ﮐﻪ  ٢١ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ازﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ٤١٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،آدم ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد .او ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن درآورد .در آﻧﺠﺎ
ﮐﺎهﻦهﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺰرگ ﺣﻤﻮراﺑﯽ ﺷﺨﺼﺎ از »ﺧﺪای آﻓﺘﺎب« درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،اﺟﺮا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺎﺟﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮد را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ در دوﻟﺖ او ﺑﺎ
ﺗﺎﺟﺮان رﻓﺘﺎری ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮزﻩهﺎی ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﺋﯽ ،ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از  ٢٨٠ﻣﺎدﻩ
اﯾﻦ
ٔ
داﺷﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎی آﻧﻬﻤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنهﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ »ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﻮراﺑﯽ« را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻢ و ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،ﺣﺪودا هﻔﺘﺎد ﺑﺮگ ﮐﺘﺎبهﺎی اﻣﺮوزی ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﯽﺑﻮد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دهﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖهﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ،از
ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن وآﺳﺎﯾﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد و آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ از
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرهﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
اﻣﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد و ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﮑﻤﻞ و ﺑﯽ ﻋﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و هﻤﯿﺸﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺰودی اﻧﺒﻮهﯽ از ﻣﺮدان ﺧﺸﻦ و ﺑﯿﺮﺣﻢ از ﮐﻮهﺴﺘﺎنهﺎی ﺷﻤﺎل ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﻈﺎم ﻧﺒﻮغ آﻣﯿﺰ ﺣﻤﻮراﺑﯽ را ﺑﺮهﻢ زدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢهﺎی ﻧﻮ »هﯿﺘﯿﺖهﺎ« ﺑﻮدﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ در ﺑﺎر ٔﻩ هﯿﺘﯿﺖهﺎ ﺣﺘﯽ از داﻧﺶ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻮﻣﺮهﺎ هﻢ ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺖ .اﻧﺠﯿﻞ از هﯿﺘﯿﺖهﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﯾﺮاﻧﻪهﺎی ﺗﻤﺪن آﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ »ﺧﻂ
ﺗﺼﻮﯾﺮی« و ﯾﺎ هﯿﺮوﮔﻠﯿﻒهﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻩاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ را رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻔﻬﻤﺪ .آﻧﻬﺎ هﻨﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮕﺎﻩ دوﻟﺘﺸﺎن ﻣﻨﻘﺮض
ﺷﺪﻩ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﻩ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﯿﻨﻮه وﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ از ﺗﻤﺎم ﺣﺸﻤﺖ و ﻋﻈﻤﺖ هﯿﺘﯿﺖهﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺮاراﻧﮕﯿﺰ و ﺷﻬﺮﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ وﯾﺮان ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰهﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﮕﺎﻩ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻮی رخ داد ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ دﯾﮕﺮ داﺷﺖ.
ﻗﻮم ﺧﺸﻢ آﻟﻮد دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺮا ﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد »آﺷﻮر« و ﯾﺎ »آﺳﻮر« دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر و ﻏﺎرت ﻣﯽزدﻧﺪ ،از ﺻﺤﺮای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن رهﺎ ﺷﺪﻩ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎ داﻣﻨﻪهﺎی
ﮐﻮﻩهﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮق ﮔﺸﺘﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﺮات ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺎم »ﻧﯿﻨﻮا« ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن آن را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻧﯿﻨﻮﻩ« ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﻮآﻣﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
هﻤﻪﺳﺎﮐﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
»آﺷﻮرﯾﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺰودی آﻏﺎز ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻣﺎ دهﺸﺘﻨﺎک ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ٔ
دوازدﻩ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،آﻧﻬﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﻼشهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدن ﺑﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی ﭘﺎدﺷﺎﻩ آﺷﻮر »ﺗﮕﻼت ﭘﯿﻠﻪ ﺳﺮ« ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد در ﺷﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
آن ﺧﻮد ﮐﺮد .او ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﺗﯿﮕﻼت ﭘﯿﻠﻪ ﺳﺮ« ﮐﻪ در
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ دوﺑﺎرﻩ هﺠﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ ﺑﻨﺎم »ﺑﻮﻟﻮ« ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ آﺷﻮر را از ِ
ﻣﯿﺎن آﺷﻮرﯾﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ.
و او ﺑﺮاﺳﺘﯽ هﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد.
آﺳﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﻣﺼﺮ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،اﯾﺮان ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺎﺑﻞ هﻤﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖهﺎی آﺷﻮر ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎ ﺑﻪ ادار ٔﻩ ﺣﺎﮐﻤﺎن آﺷﻮری ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن آﺷﻮر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺮص و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﺷﺎن ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺟﻮان را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻟﺸﮑﺮ آﺷﻮر ﻣﯽ
ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﮐﻞهﺎ و ﺑﺎدﺑﺎنهﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ،اﻣﺎ ﺑﺪﻧﻪای ﮐﻮﭼﮏ .ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﺷﻮر ﻣﺪت زﯾﺎدی در ٔ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺸﺎورزان ﮐﻢ ،ژﻧﺮالهﺎ ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎﺟﺮان اﻧﺪک.
ﭘﺎدﺷﺎﻩ و اﺷﺮاف ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮدﻩهﺎ در ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻓﻘﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﮐﺸﻮر آﺷﻮر ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺰ روی ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﻧﺪﯾﺪ .دوﻟﺖ آﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و هﺮﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ و ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪای در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶهﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ هﻤﯿﻦ ﺟﻨﮓهﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪﻩ ،اﮐﺜﺮ ﺳﺮﺑﺎزان آﺷﻮر ﮐﺸﺘﻪ و
آﺷﯿﺎﻧﻪ آﻧﺎن را وﯾﺮان
ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪﻧﺪ و دوﻟﺖ آﺷﻮر ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ اﻗﻮام ﻏﯿﺮ آﺷﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ و
ٔ
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺳﺮﺑﺎزان در ﺟﻨﮓ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺮزهﺎی آﺷﻮر دﯾﮕﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﺒﻮد.
اﻗﻮام ﻧﻮ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺮزهﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ »ﮐﯿﻤِﺮیهﺎ« ﺑﻮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﮐﯿﻤﺮﯾﺎن در دورﻩای ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن در دﺷﺖهﺎی ﭘﻬﻨﺎور آﻧﺴﻮی ﮐﻮﻩهﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﻮرخ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،هﻮﻣﺮ ،در ﺷﺮح ﺳﻔﺮهﺎی »اُدﯾﺴﻪ« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮﻩهﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪای ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﯿﻤﺮیهﺎ »ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﮑﻮم
ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
هﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺳﻮی ﺗﺒﺎر دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺮاﻧﻮردان آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺑﻨﺎم »ﺳﮑﺎهﺎ« و ﯾﺎ »اﺳﮑﯿﺖهﺎ« از ﺧﺎﻧﻪ و
ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد «.آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺎری از اﻧﺴﺎن
ٔ

روﺳﯿﻪﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در آن دوران ﻣﻪ آﻟﻮد ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻻﮐﯽ
ﺳﮑﺎهﺎ از اﺟﺪاد »ﮐﻮﺳﺎکهﺎ« در
ٔ
در اﺳﺐ ﺳﻮاری ﺑﻮد.
ﮐﯿﻤﺮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﮑﺎهﺎ از اروﭘﺎ ﺑﻪ آﺳﯿﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ هﯿﺘﯿﺖهﺎ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎﻩ
آﻧﺎن ﮐﻮﻩهﺎی آﺳﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ هﻤﻮاریهﺎی ﺑﯿﻦ دو رود ﻓﺮات و دﺟﻠﻪ رو آوردﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
ﮔﺸﺘﻪاﻣﭙﺮاﺗﻮری آﺷﻮر ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﯿﭽﺎرﻩ و ﻓﻘﯿﺮ
ٔ
ﻧﯿﻨﻮا ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﺷﻮر ،داوﻃﻠﺒﺎن را دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﻟﺸﮑﺮهﺎی ﻓﺮﺳﻮد ٔﻩ
آﺷﻮر ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺗﺮ و ﻓﻮری ﺗﺮ در راﻩ اﺳﺖ.
از ﺳﺎلهﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،ﯾﮏ ﻗﻮم ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻨﺎم »ﮐﻠﺪاﻧﯽهﺎ« در ﮐﻤﺎل ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ هﻼل
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﯽزﯾﺴﺖ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »اور« ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .هﻤﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯽهﺎ ﯾﮑﺒﺎرﻩ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮ
ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮدﻩ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ آﺷﻮر را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
دوﻟﺖ آﺷﻮر ﮐﻪ هﺮﮔﺰ ُﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ هﯿﭻ ﯾﮏ از هﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد ،از هﺮ ﺳﻮ ﺗﺤﺖ هﺠﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد و راهﯽ ﺟﺰ ﺳﻘﻮط و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺮنهﺎ ﻏﺎرت اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺗﻤﺎم
ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺛﺮوت ﮐﻪ در
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و اﯾﻦ
ٔ
ٔ

ﮐﻠﺪاﻧﯽ ﻫﺎ ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

هﺎ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ رود ﻧﯿﻞ ﺳﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ.
ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ آن دﯾﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ رود ﻓﺮات آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪ ٔﻩ وﯾﺮاﻧﻪهﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺑﺎ آوار و ﭼﻮبهﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ،ﺟﻮﯾﺎی وﺿﻊ
ٔ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺪهﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﺷﻬﺮی را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ِﺼﺮ،
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و رواج
ٔ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .در ﻃﻮل ﺳﻠﻄﻨﺖ دراز ﻣﺪت ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺪﺑَﺮ ﺑﺎﺑﻞ ،ﻧِﺒﻮﺧَﺬﻧ َ
ﮔﻮﺷﻪ ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﮐﺎﻧﺎلهﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع و ﺑﺎغهﺎ ﺣﻔﺮ ﺷﺪ .اﻣﺎ هﻤﺴﺎﯾﻪهﺎی ﺳﺘﯿﺰﻩ ﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﻌﺒﺪهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ،ﮐﺎخهﺎی ﭘﻬﻨﺎوری ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .در هﺮ
ٔ
ﺷﺪت ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻣﺼﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﻣﺮزی ﺑﯽ اهﻤﯿﺖ ﺷﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﺘﺎبهﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻩ ﺷﺪ و هﺰاران ﯾﻬﻮدی را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ هﻤﭽﻮن
ﮔﺮوﮔﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪهﻨﺪ.
هﻔﺘﮕﺎﻧﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺠﺎﯾﺐ
ٔ
در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺮات درﺧﺘﮑﺎری ﺷﺪ.
ﺣﺘﯽ روی دﯾﻮارهﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﮔﻞ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﻨﻈﺮﻩای ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ هﺰار ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﻓﺮاز ﺑﺎمهﺎ ﺑﻪ ﺟﺎدﻩهﺎی ﺷﻬﺮ
ﺧﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﮑﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻮام دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺻﻠﺸﺎن از ﺻﺤﺮاﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺣﻮال ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﻪ راهﻨﻤﺎی آﻧﺎن در ﺷﺐهﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ،
ٔ
آﻧﻬﺎ آﺳﻤﺎن و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻩ »ﮔﺮدآﺳﻤﺎن« و ﯾﺎ »ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮوج« را ﺑﻪ دوازدﻩ ﺑﺮج ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ :ﺑﺮج َﺣ َﻤﻞ )ﻗﻮچ(،ﺑﺮج ﺛﻮر )ﮔﺎو ﻧﺮ( ،ﺑﺮج ﺳﺮﻃﺎن
)ﺧﺮﭼﻨﮓ( و ﻏﯿﺮﻩ.
آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪ هﺎﺋﯽ از آﺳﻤﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎرﻩ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﺎمهﺎی ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را دادﻧﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ روﻣﯿﺎن ﻣﯿﺎﻧﺮودان را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺎمهﺎ
ﺑﺮﯾﻢ :ژوﭘﯿﺘﺮ )ﻣﺸﺘﺮی( ،وﻧﻮس )زهﺮﻩ( ،ﻣﺎرس )ﻣﺮﯾﺦ( ،ﻣﺮﮐﻮری )ﻋﻄﺎرد( و ﺳﺎﺗﻮرن )زﺣﻞ(.
را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ در زﺑﺎنهﺎی اروﭘﺎﺋﯽ هﻨﻮز ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
ﮐﻠﺪاﻧﯽهﺎ در ﺿﻤﻦ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﯽ ﻧﯿﻤﮕﺎن و ﯾﺎ اﺳﺘﻮا را ﮐﻪ ﮐﺮﻩ زﻣﯿﻦ را ﺑﯿﻦ دو ﻧﯿﻤﮑﺮ ٔﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ  ٣٦٠درﺟﻪ ،ﯾﮏ روز را ﺑﻪ  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ٦٠
دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن را اﺻﻼح و ﻣﺪرﻧﯿﺰﻩ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ  ١٠را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ،از ﭘﺪرﺗﺎن
ﭘﺎﯾﻪ  ١٢را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺮوزﻩ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻋﺪاد ٔ
ﭘﺎﯾﻪ  ١٠و هﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻋﺪاد ٔ
آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻋﺪاد ٔ
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ هﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ را  ٦٠دﻗﯿﻘﻪ ،ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ را  ٦٠ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﯾﮏ روز را  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺮﻧﻪ
ﭘﺎﯾﻪ  ١٢ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدهﺪ.
ٔ
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻋﺪاد ٔ
ﭘﺎﯾﻪ  ١٠ﺳﺎﻋﺖ ،درﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  ٢٠ﺳﺎﻋﺖ ،در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ٥٠دﻗﯿﻘﻪ و در هﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ.
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﮕﺎﻩ ٔ
ﮐﻠﺪاﻧﯽ هﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ در هﻔﺘﻪ دارد.
هﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺶ روز ﮐﺎر ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﯾﮏ روز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای »آراﻣﺶ روان« اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮد.
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺎل را ﺑﻪ هﻔﺘﻪهﺎ و هﻔﺘﻪ را ﺑﻪ هﻔﺖ روز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻨﻬﻤﻪ هﻮﺷﻤﻨﺪی و ﺗﺨﺼﺺ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻧﺒﻮغ ﯾﮏ ﻋﺪﻩ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻗﻮام ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺎﻧﺮودان را از دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
دﻧﯿﺎی ﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
دوران ،دﯾﮕﺮ دوران ﯾﮏ ﺗﺒﺎر دﯾﮕﺮ و ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﻮد.
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﮔﺸﺖ .در ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪﻩ ﻣﻦ در ﺑﺎر ٔﻩ آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاهﻢ
در ﺳﺪ ٔﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ،ﻗﻮﻣﯽ هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻨﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن از دﺷﺖهﺎی آﻧﺴﻮی ﮐﻮﻩهﺎ وارد
ٔ
ﮐﺮد.
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪ.
»ﻧﺎﺑﻮﻧﯿﺪوس« آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﻓﺎع از وﻃﻦ ﺧﻮد ،ﻧﮕﺮان اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ ﻧﻬﺎد.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﭘﺴﺮ ﺧﺮدﺳﺎل او ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ،درﮔﺬﺷﺖ.
ﮐﻮرش ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﯾﺮان ،ﮐﻮدک ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺎ ادای اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮد و ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮﺣﻖ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﺮودان دﯾﮕﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ اﯾﺮان ﺷﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ »ﺳﺎﺗﺮاپ« و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺎم اهﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ازدﺳﺖ دادﻩ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮔﺸﺖ.
ﺑﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﺑﻞ هﻤﭽﻮن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﯽ
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،درﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﺑﺎﺑﻞ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﻬﺮﺗﯽ رﺳﯿﺪ.
هﻤﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،از ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩهﺎی ﻣﻘﺪس ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮد .او
در ﺳﺎل  ٣٣١پ.م .اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺰرگ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ،هﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﻣﺼﺮ و ٔ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدوارﻩای از ﺷﮑﻮﻩ و ﻋﻈﻤﺖ ﻧﻮرﺳﯿﺪ ٔﻩﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ .او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﮐﺎخ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ و ﻣﮑﺎنهﺎی ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در ﺗﺎﻻر ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻧﺒﻮﺧﺬﻧﺼﺮ درﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ در دﻧﯿﺎ هﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻘﻮط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺒﻮد.
دهﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو رود ﻓﺮات و دﺟﻠﻪ را ﺑﻪ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد،
ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد در
ٔ
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻨﺎم ﺳﻠﻮﮐﻮس ﻧﯿﮑﺎﺗﻮر ٔ
اﺣﺪاث ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﻟﻮﺣﻪای از ﺳﺎل  ٢٧٥پ.م .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اهﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺷﻬﺮ ﺧﻮد و ﮐﻮچ ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن اﺳﮑﻨﺪر »ﺳﻠﻮﮐﯿﻪ«
ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﺷﺪ.
ﺣﺘﯽ در آن دورﻩ هﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اهﺎﻟﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻬﮕﺎهﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ .اﻣﺎ آن ﺷﻬﺮﭘﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮگهﺎ و ﺷﻐﺎلهﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ ٔﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،راﻩ ﺣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ :آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺑﻖ
ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺒﺎر ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎی ﻧﻮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٣٠ﻗﺮن ﯾﻌﻨﯽ  ٣٠٠٠ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ،ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﻠﻤﯽ-روﺷﻨﻔﮑﺮی دﻧﯿﺎی ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻮدو ﺻﺪ ﻧﺴﻞ از اهﺎﻟﯽ آن ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ را هﻤﭽﻮن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺒﻮغ ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ
ﺷﻤﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻟﻨﺪن و ﻧﯿﻮﯾﻮرک زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮد.
اﻣﺮوزﻩ ﺳﻪ ﺗﭙﻪ ﺑﺰرگ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﺮاﻧﻪهﺎی ﺑﺎﺑﻞ در ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﺻﺤﺮای ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪﻩاﻧﺪ.

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ
در ﺧﻂ ﺑﺎرﯾﮏ اﻓﻖ دوردﺳﺖ ﮔﺮد و ﺧﺎک ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .دهﻘﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ روی ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ را دﯾﺪ.
او ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﻗﻮم دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ هﺠﻮم ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﺎدﺷﺎﻩ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد«.
او راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺮزی ،ﻧﻮرﺳﯿﺪﻩهﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮهﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻩ ،آﻧﻬﺎ را وادارﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺖ ﺧﻮد
را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺮز ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻘﺪر رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
در آﻧﺠﺎ آﻧﻬﺎ رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﯿﺸﯿﻨﮕﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ »اور« ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرﯾﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﺷﺖهﺎی ﺳﺒﺰ دﯾﮕﺮ
ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در هﻤﺎﻧﺠﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﮐﻪ »ﻋﺒﺮیهﺎ« هﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪای ﻧﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی

ﻣﻮﺳﯽ ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

ﺳﺮخ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺼﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺰ هﻤﺮاهﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﭼﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺼﺮی رﻓﺘﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﻧﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺼﺮیهﺎ ﻣﺪتهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺤﻄﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از هﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ،اﻧﺒﺎرهﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﺿﺎﻓﯽ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد ﭘﺮﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در روز ﻣﺒﺎدا ﺑﺼﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻦ
اهﺎﻟﯽ ﻓﻘﯿﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد .در هﻤﺎن دورﻩ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺪم در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺴﯽ هﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻞ و ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻮد »ﯾﻮﺳﻒ« ﻧﺎم داﺷﺖ .او هﻢ از ﻗﻮم
»ﻋﺒﺮیهﺎ« ﺑﻮد.
ﯾﻮﺳﻒ هﻨﮕﺎم ﮐﻮدﮐﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او از دﺳﺖ ﺑﺮادراﻧﺶ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﯿﺶ از هﻤﻪ دوﺳﺖ دارد ،ﺑﻪ ﺑﺮادر
ﺧﻮد ﺣﺴﺎدت ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ.
ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺎﺟﺮا دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺖ و اﻋﺘﻤﺎد و اﺣﺘﺮام ﭘﺎدﺷﺎهﺎن »هﯿﮑﺴﻮس« را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﮐﻪ اﺻﻠﺸﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺷﺮق ﻣﺼﺮ
دﻩ ﻗﻮم ﺳﺎﻣﯽ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮال و اﻣﻼک ﻧﻮ ﯾﺎﻓﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ادارﻩ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از هﺎ
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﻋﺒﺮﯾﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪﻩ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،او ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺮدی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد و از ﭘﻠﯿﺪی روح ﺑﻪ دور ﺑﻮد.
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪی ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺪم داد و ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺷﺎن در ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎلهﺎی ﺳﺎل ﻋﺒﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﯾﻬﻮدﯾﺎن« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻮﻃﻦ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ از هﺮﺟﻬﺖ رو ﺑﻪ راﻩ ﺑﻮد.
آﻧﮕﺎﻩ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ رخ داد.
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ رخ داد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن هﯿﮑﺴﻮس را از ﻗﺪرت دورﮐﺮدﻩ آﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺼﺮﯾﺎن دوﺑﺎرﻩ ﺣﮑﻤﺮان ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ هﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯿﺎن
هﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻪ هﺮﭼﻪ ﺧﺎرﺟﯽ هﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺣﺲ ﻧﻔﺮت ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮب ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺳﺎﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ هﯿﮑﺴﻮس

هﯿﮑﺴﻮسﮐﻪ از ﻧﮕﺎﻩ ﺗﺒﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻔﺎهﻢ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ هﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺪﻩ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ.
هﺎ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ
ﻋﻤﺮ ﯾﻮﺳﻒ آن ﻗﺪر دراز ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
هﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﮐﺰی و داغ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼﻣﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﮐﺸﺎﮐﺶ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن را از ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎلهﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ هﻤﭽﻮن ﺑﺮدﻩهﺎی ﮐﺎرﮔﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اهﺮام ﺳﻨﮓ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺟﺮﭘﺰی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،راﻩ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻧﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ آب ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪهﺎی دوردﺳﺖ ﻣﺼﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪﻩ ﺷﻮد.
آﻧﻬﺎ ﺳﺘﻢ ﺑﺰرﮔﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺴﺎرﺗﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ .ﺑﺰودی ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
زﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد .او اﻧﺴﺎن ﺑﺎهﻮﺷﯽ ﺑﻮد و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮدﻩ هﻢ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻋﻮن درآﯾﺪ.
ﺟﻮاﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽ
اﮔﺮ ﭼﯿﺰی رخ ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﻮﺳﯽ را ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ،او ﺳﺎلهﺎ در هﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را هﻤﭽﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﯾﮏ وﻻﯾﺖ و ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ دوردﺳﺖ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﺼﺮﯾﺎن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺒﻮد و ﻇﺎهﺮ و ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن از آﻧﺎن ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺪﺷﺎن ﻣﯽآﻣﺪ و ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﺮق داﺷﺘﻨﺪ،
ﺗﻮهﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﻗﻠﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ هﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩهﺎی ﻣﺼﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽهﺎ ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮی ﻧﺒﻮدﻧﺪ و هﻨﮕﺎم دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻟﻬﺠﻪای ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮدش رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آﻧﺠﺎ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰهﺎی ﺗﻮهﯿﻦ آﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را
آرام ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺮهﯿﺠﺎن ﺑﻮد ،اورا ﮐﺘﮏ زد.
ﺿﺮﺑﻪهﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻮان ﻣﺼﺮی اﻓﺘﺎد و ُﻣﺮد.
ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی ﺑﻮﻣﯽ در ﻣﺼﺮ ﮐﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﻮد و ﻗﺎﻧﻮنهﺎی ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮنهﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﻞ ،ﺣﻤﻮراﺑﯽ ،آﻧﻘﺪرهﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺘﻠﯽ از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ و ﻗﺘﻠﯽ
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮهﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﺮﯾﺨﺖ.
او ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺟﺪادی اش در »ﻣﺪﯾﻦ «،آن ﺳﻮی درﯾﺎی ﺳﺮخ )ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮد ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم او ﺻﺪهﺎ ﺳﺎل ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ را هﻤﺎﻧﺠﺎ ﭼﺮاﻧﺪﻩ ﺑﻮد.
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم »ﺟﺜﺮو« او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﯾﮑﯽ از هﻔﺖ دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ﻧﺎم »زﯾﭙﻮرا« را ﺑﻪ او ﺑﻪ زﻧﯽ داد.
ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در هﻤﺎﻧﺠﺎ زﯾﺴﺖ و در ﺑﺎرﻩ ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰهﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .او ﺷﮑﻮﻩ و راﺣﺘﯽ درﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن را رهﺎ ﮐﺮدﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺸﻦ و ﺳﺎدﻩ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺻﺤﺮا ﻧﺸﯿﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در
روزﮔﺎر ﻗﺪﯾﻢ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام ﮐﻮﭼﻨﺪﻩ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﭼﺎدرهﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮراﮐﯽ ﺳﺎدﻩ
داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮداﻧﯽ درﺳﺘﮑﺎر و زﻧﺎﻧﯽ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ داراﺋﯽ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺪﻟﯽ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
و ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ در راﻩ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻮد.
آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﺤﺮای ﭘﺮﺑﺎد و ﺗﻮﻓﺎن ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻮﻩ و ﺟﻼل ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻨﺒﯿﺪ و آن ﻗﻮم را از اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رهﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ راﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎدﻩ رهﻨﻤﻮن ﺷﺪ.
ﻣﻮﺳﯽ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺖ او رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ُﺟ
هﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ از آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ در ﺻﺤﺮا ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
هﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ
اﻣﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن از اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺧﺒﺮدار ﺷﺪﻩ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و آﻣﺪ آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار دادﻧﺪ.
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮآب ﺷﺪﻩ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن درﻩ ﻧﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮ ﭘﻬﻦ ﺷﺪ.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ

ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ از هﻤﺎن روزهﺎی دﺷﻮارﺷﺎن در ﺻﺤﺮا ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺟﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺪهﺎ هﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داد.
در هﻨﮕﺎﻣﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻧﺎروﺷﻨﯽ و دﻟﻬﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ »ﻣﺮگ آرام« ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎر و ﺑﻨﺪﯾﻠﺸﺎن را ﺑﺴﺘﻪ ،ﺷﺘﺎﺑﺎن از ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻧﻬﻤﻪ وﻋﺪﻩ دادﻩ و اﯾﻨﻬﻤﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮد ،رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﻓﺮار ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی در راﻩ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ و آزاد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی ﺧﺎﻟﯽ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻩ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،هﻤﺎن ﮐﻮهﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را از »ﺧﺪای ﻣﺎﻩ« ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺳﯿﻦ« ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
در ﻣﻮﻃﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ هﻢ ﺗﺒﺎران ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن رهﺒﺮی ﻧﻤﻮد.
در آن روزهﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﻪ اﻗﻮام دﯾﮕﺮﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن در ﻣﺼﺮ ﺣﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻣﻘﺒﺮﻩهﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﺮ روی ﺗﭙﻪهﺎی ﺷﻨﯽ ﺻﺤﺮای »ﻧﻤﯿﻦ« ﺑﻪ ﻗﺪرت واﻻی ﺧﺪای رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺑﺎور آوردﻩ ﺑﻮد ،ﺧﺪاﺋﯽ
ﺴﻦ ﻧﯿﺖ او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ زﻧﺪﮔﯽ ،روﺷﻨﺎﺋﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻮد.
ﮐﻪ ﺑﺮ آﺳﻤﺎنهﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪ و ُﺣ
ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﺪا »ﯾ ُﻬﻮﻩ« ﺑﻮد و هﻤﻪ اﻗﻮام ﺳﺎﻣﯽ آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪهﺎی ﺧﻮد »ﯾ ُﻬﻮﻩ« را ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪای هﻤﻪ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد.
روزی ﻣﻮﺳﯽ از ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ درﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻩ ﺳﯿﻨﺎ اﻧﺰوا ﮔﺰﯾﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻋﺼﺮ آن روز ،در اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺗﻮﻓﺎن ﺑﺰرگ ،ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻩ از دﯾﺪ اﻧﺴﺎنهﺎ ﻧﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
اﻣﺎ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ از ﮐﻮﻩ ﺑﺎزﮔﺸﺖ… ﻟﻮح هﺎﺋﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻩ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد ﯾ ُﻬﻮﻩ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .اﯾﻨﻬﺎ هﻤﺎن دﻩ ﻓﺮﻣﺎن« اﻟﻬﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﯿﺰهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾ ُﻬﻮﻩ
هﻨﮕﺎم رﻋﺪ و ﺑﺮق ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد«.
ﭘﺲ از آن ،دﯾﮕﺮ هﯿﭻ ﯾﻬﻮدی ﺟﺮات ﻧﮑﺮد ﻣﻘﺎم واﻻی ﻣﻮﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺷﮏ ﻗﺮار دهﺪ.
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾ ُﻬﻮﻩ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدهﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد اداﻣﻪ دهﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق اﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز روی ﺗﭙﻪهﺎی ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺑﯽ راﻩ و ﻧﺸﺎن زﯾﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻤﻪ از ﮐﻤﺒﻮد آب و ﺧﻮراک هﻼک ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﯿﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮﻋﻮد را در دل آﻧﻬﺎ زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯿﻦ ﯾ ُﻬﻮﻩ.
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ از رود اردن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ »دﻩ ﻓﺮﻣﺎن« و ﯾﺎ »ﻟﻮحهﺎی ﻗﺎﻧﻮن« را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻠﻔﺰارهﺎی ﻣﯿﺎن »دان« در ﺷﻤﺎل و »ﺑﺌﺮ ﺷﺒﻊ« در ﺟﻨﻮب )اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ- ،م (.را
ﻣﺴﮑﻮن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ دﯾﮕﺮ راهﺒﺮ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد.
او دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮ و ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
هﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﻬﻮدﯾﺎن آن را ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ او ﯾﺎل و داﻣﻨﻪهﺎی ﮐﻮﻩ
آﻧﮕﺎﻩ او ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺖ.
ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .آن روز او اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺠﺎ آوردﻩ ﺑﻮد.
او در زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﯿﺶ وﻇﯿﻔﻪ

او ﻗﻮم ﺧﻮد را از ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ آزاد ﮐﺮدﻩ ،ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادﻩ ﺑﻮد.
او ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدﻩ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺪای واﺣﺪ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ.

اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻬﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﯿﻦ رود اردن و آبهﺎی ﺳﺒﺰ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺗﺨﻤﯿﻦ زد .اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن را هﻢ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎم »ﻣﺮدم ﮐﻨﻌﺎن« دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد )*(.
ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻃﺎﯾﻔﻪهﺎی ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن آﻧﺎن ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ،ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺻﺤﺮا
ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺣﺪودا در ﺳﺎل  ١٢٠٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد و ﯾﺎ زودﺗﺮ از آن از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن در ﺷﻬﺮهﺎ و روﺳﺘﺎهﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ .در زﺑﺎن ﯾﻬﻮدی ﻧﯿﺰ ﻟﻔﻆ »ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺗﺎﺟﺮ« ﻣﯽآﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺷﻬﺮهﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮔﺮداﮔﺮد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪهﺎ را ﺑﺎ دﯾﻮارهﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮر
ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺟﺎزﻩ ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺪادﻧﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯾﺸﺎن را
در دﺷﺖهﺎی ﺑﺎز ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن دوﺳﺖ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر زﯾﺎد هﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮﺣﺎل آﻧﻬﺎ از
ﺗﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک در
هﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺷﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯽهﺎ« ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺒﺎر و ﻧﮋادﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯽهﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎ آﺳﯿﺎ راﺑﻄﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻗﻮﻣﯽ هﻨﺪ واروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن در ﺟﺰﯾﺮﻩ »ﮐﺮت«
و ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ »ﻟﻮاﻧﺖ« ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻇﺎهﺮا دورﻩ آﻣﺪن آﻧﻬﺎ

اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﺪن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽهﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪودا ١٢٠٠پ.م .اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن و اﻧﺠﯿﻞ
از ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯽهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن هﻤﭽﻮن ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود ،داﺳﺘﺎن ﻧﺒﺮد »داوود و ﺟﺎﻟﻮت«  David and Goliathﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻓﺴﺎﻧﻪای اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن و ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯽ هﺎﺳﺖ.
ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯽهﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻌﺪی دادﻩاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯽهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن هﻤﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن .ﻧﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از دورﻩ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ رود اردن و درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ دادﻩ ﺷﺪ و هﻤﺎﻧﻄﻮر ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺣﻤﻼت آﺷﻮرﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،دوﻟﺖهﺎی ﯾﻬﻮدی و ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و
ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯽهﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻗﻮام و ﻧﮋادهﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ و از زﺑﺎﻧﺸﺎن هﻢ اﺛﺮی ﻧﻤﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼط ﻗﻮﻣﯽ ،دﯾﻦ و ﻓﺮهﻨﮓ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ
ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻧﺎم ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻦ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻣﺬهﺐ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻧﮕﺎﻩ ﺗﺒﺎر ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺗﯿﺮﻩهﺎ و اﻗﻮام ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻋﺮاب و اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ در ﻗﺮن هﻔﺘﻢ و ﮐﻮچ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺎم »ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« و »ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ« ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ هﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﮑﺎر رﻓﺖ و راﯾﺞ ﺷﺪ )*(.
هﺎی هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن در اﻣﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﻪ اﻗﻮام آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺎﭼﺎرﺑﻪ دﻓﺎع از ﻣﺮزهﺎی ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻣﺼﺮیهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯽ
و اﻣﺎ ﻧﺒﺮد »داوود و ﺟﺎﻟﻮت« ﮐﻪ ﻧﺒﺮدی ﺑﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮد ،هﯿﭽﮕﺎﻩ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ .داوود ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻼﺧﻦ و ﭘﻨﺞ داﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮد ﺟﺎﻟﻮت ) ُﮔﻠﯿﺎت( هﯿﻮﻻ را ُﮐﺸﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﻟﻮت ﺳﺮﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮد و زرهﯽ ﻣﺴﯽ ﺑﺮﺗﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻗﺒﺮس آوردﻩ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺒﺮس در دورﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺎدن ﻣﺲ ﺧﻮد ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .هﻤﭽﻨﯿﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﺎﻣﺴﻮن« )ﭘﻬﻠﻮان و داور اﻓﺴﺎﻧﻪای اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن- ،م (.ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮن ﮐﺮدن ﺧﻮد و
اﻧﺒﻮهﯽ از ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯽهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯽهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،هﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ هﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪرهﺎی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ هﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
هﺎی ﺷﺮق ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد را در هﻤﺎﻧﺠﺎ روی ﯾﮑﯽ از آن ﺗﭙﻪهﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻩهﺎ و ﺟﻠﮕﻪ
ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد )ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ »ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس«- ،م (.اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻃﻮل ﺳﻪ هﺰار ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬارﯾﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮهﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
در دورﻩهﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اورﺷﻠﯿﻢ )اور-ﺷﻠﯿﻢ/ﺳﻠﯿﻢ( ﯾﻌﻨﯽ »ﺷﻬﺮ ﺻﻠﺢ« ﯾﮑﯽ از ﻗﻠﻌﻪ هﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺮﻗﯽ
در ﯾﺎلهﺎ و داﻣﻨﻪهﺎی ﮐﻮﻩهﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪ و »ﯾﺒﻮﺳﯽهﺎ« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺤﻠﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎﻩ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از
ﺟﻨﮓهﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ آن را اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺧﻮد داوود ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﮐﻮچ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ »اﻟﻮاح ﻣﻮﺳﯽ« و ﯾﺎ »دﻩ ﻓﺮﻣﺎن« ﺟﺎﺋﯽ اﺑﺪی و آرام ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻠﯿﻤﺎن داﻧﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻮحهﺎ
را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩهﺎی او ﺑﻪ هﻔﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻩ ﻧﺎﯾﺎب ﺗﺮﯾﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﻮبهﺎ و ﺳﻨﮓهﺎ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آوردﻧﺪ .از هﻤﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن دﻋﻮت ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
داراﺋﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا« ﺷﺪ ،ﻻﯾﻖ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﻮارهﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت اﻟﻮاح ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ )ﯾﻬﻮﻩ(
را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ای از اﻗﻮام ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،دور و ﺑﺮﺷﺎن را اﻗﻮام ﻣﺨﺎﺻﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﺤﺖ
اﻣﺎ اﯾﻦ اﺑﺪﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮی ﮐﻮﺗﺎﻩ داﺷﺖ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺑﯿﺮون وارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻓﺸﺎر ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺎ رﺷﺎدت ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .دوﻟﺖ ﮐﻮﭼﮏ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎدتهﺎ و رﻗﺎﺑﺖهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻀﻌﯿﻒ هﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ آﺷﻮرﯾﺎن ،ﻣﺼﺮﯾﺎن و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ »ﻧﺒﻮﺧﺪ ﻧﺼﺮ« ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد ،ﺷﻬﺮو ﻣﻌﺒﺪ را وﯾﺮان ﻧﻤﻮد و اﻟﻮاح ﻣﻮﺳﯽ ﻃﻌﻤﻪ آﺗﺶ و وﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل ٥٨٦
آﻧﮕﺎﻩ زﻣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮد »ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا« را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﮑﻮﻩ و ﻋﻈﻤﺖ دورﻩ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺒﻌﻪ ﻗﻮم دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﭘﻮل
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎز ﺳﺎزی ﺑﻨﺎی ﮐﻬﻦ هﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد و آﻧﮕﺎﻩ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﺪﯾﺪی رخ داد و آﺳﻤﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻩ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ ،دو دﯾﻮار ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﺑﻠﻨﺪ در دور آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دروازﻩهﺎی ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﻮﻃﻪهﺎی ورودی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﻬﺎﺟﻢهﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺨﺖ ﯾﺎور ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺒﻮد.
ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ،روﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ژﻧﺮال »ﭘُﻤﭙﺌﯽ« ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮔﺮا ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪهﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﻗﺪﯾﻤﯽ اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪ .روﻣﯿﺎن ﺑﺰودی ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎی ﺷﻬﺮ را وﯾﺮان ﮐﺮدﻩ ،ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎی ﺑﺰرگ،
هﺎی ورزش ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺣﻤﺎمهﺎ و اﺳﺘﺨﺮهﺎی ﺷﻨﺎ و ﭘﺎرک
ﺧﻮرد ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪ» .هﺮود «،ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ زﯾﺮدﺳﺖ روﻣﯿﺎن ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻩ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺑﺎ آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ »ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا« ﮐﻪ از ﻧﮕﺎﻩ روﻣﯿﺎن ﺑﻪ درد ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻓﺮﻣﺎنهﺎی رهﺒﺮی ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد.
در هﻤﯿﻦ هﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼب دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ روم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ» .ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا« اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم »ﺗﯿﺘﻮس« ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮد اورﺷﻠﯿﻢ ﺿﺮر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
وﻟﯿﮑﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺎآراﻣﯽهﺎ و اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
روﻣﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪهﺎ و هﺰاران ﻗﻮم ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪهﺎ و هﺰاران ﻣﻘﺪﺳﺎت را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﺻﻮﻻ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را درک
ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻣﻮﻓﻖ روم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﻪ ادﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ آن هﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ روﻣﯿﺎن ﺑﻪ هﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ادﯾﺎن و
ﻣﺬاهﺐ اهﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ روم هﯿﭽﮕﺎﻩ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات اﻗﻮام ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ از اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ
و ﯾﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ﻧﯿﺰ در ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﻣﻌﺒﺪهﺎی اﯾﻦ اﻗﻮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮری ﺑﻮد و اهﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ هﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﺼﺐ ﭼﻨﺒﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﯾﺎ
ﻣﺠﺴﻤﻪای ﺧﻼف ﺑﺎورهﺎی دﯾﻨﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد و »ﺣﺮام« ﺷﻤﺮدﻩ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺒﻖ هﻤﯿﻦ ﺑﺎورهﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای روﻣﯽ »آﻟﻮدﻩ«
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ روﻣﯿﺎن را رد ﮐﺮدﻧﺪ.
روﻣﯿﺎن اﺻﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در اﺻﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﯽ اهﻤﯿﺖ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ و دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺷﻮرش ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺗﯿﺘﻮس ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن دوﺑﺎرﻩ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر روﻣﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

اورﺷﻠﯿﻢ وﯾﺮان ﺷﺪ.
»ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا« ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪ.
ﺑﺮروی ﺧﺮاﺑﻪهﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﻬﺮی ﻧﻮ و روﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »آﻟﯿﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻟﯿﻨﺎ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای هﺰارﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ »ﯾﻬﻮﻩ«
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻌﺒﺪی ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ »ژوﭘﯿﺘﺮ« ﯾﻌﻨﯽ »ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن« روم ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺸﺎن و از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪهﺎی ﺧﻮد و اﺟﺪادﺷﺎن راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ.
از آن روزﮔﺎر ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻨﺪﮔﺎن روی زﻣﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
هﺎی ﻣﻘﺪس »دﻩ ﻓﺮﻣﺎن« دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﺎهﯽ ﻣﺤﺘﺸﻢ در ﺑﻨﺎﺋﯽ ﭘﺮﺷﮑﻮﻩ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮاﺗﺮ از »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا« و »ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا« ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.

زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ
)*( ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد »ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻦ« ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺗﻌﺪﯾﻞ واﯾﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف در ﺑﺎرﻩ »ﻓﯿﻠﯿﺴﺘﯿﻨﯽهﺎ« را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻋﻼوﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﻨﺪ دهﻪ اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد و ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.

دﻣﺸﻖ ،ﺷﻬﺮ ﺗﺠﺎرت
ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﯿﻨﻮا و ﺑﺎﺑﻞ اﻣﺮوزﻩ ﺗﭙﻪ هﺎﺋﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺑﺎ ﺧﺎک و آﺟﺮ هﺴﺘﻨﺪ.
»ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا« در اورﺷﻠﯿﻢ زﯾﺮ وﯾﺮاﻧﻪهﺎی ﺗﯿﺮ ٔﻩﺷﮑﻮﻩ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ )اورﺷﻠﯿﻢ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ- ،م(.
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ از هﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻓﺎنهﺎ َرﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻣﺸﻖ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ :ﺷﺎم- ،م.(.
ﭘﻨﺞ هﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺣﺼﺎرهﺎی دﻣﺸﻖ ﺑﺎ آن ﭼﻬﺎر دروازﻩ ﺑﺰرگ اش ،ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﺴﻞ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺎرت دﻣﺸﻖ
اﺳﺖ ،در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ،ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و هﺴﺘﻨﺪ )ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ- ،م(.
ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯽ ﻣﺪﻋﺎی دﻣﺸﻖ ﺷﻬﺮت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ » َﻋﻤﻮرﯾﺎن« آﻏﺎز ﮐﺮد ،هﻤﺎن ﻗﻮم ﻣﻌﺮوف ﺻﺤﺮا ﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎم ﺣﻤﻮراﺑﯽ را ﭘﺪﯾﺪ
آورد .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮریهﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﮕﻪهﺎی ﻣﯿﺎن دو رود دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﮐﻮچ ﮐﺮدﻩ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﺑﺎﺑﻞ را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،دﻣﺸﻖ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد ﺑﺎ
هﯿﺘﯿﺖهﺎی ﺑﺪوی در آﺳﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ اﻣﺮوز اداﻣﻪ داد.
در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻣﯽ دﻣﺸﻖ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻗﻮم دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻨﺎم »آراﻣﯽهﺎ« اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮد ﺷﻬﺮ هﻮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻪ آﻧﻬﻤﻪ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎ رخ ﻣﯽداد ،دﻣﺸﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در راﻩ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﻗﺮار داﺷﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرهﺎی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ هﻔﺘﻪ ﻧﺒﻮد .دﻣﺸﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس ﭘﺪﯾﺪ
ﻧﯿﺎوردﻩ ﺑﻮد .دﻣﺸﻖ از ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی هﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﮏ وﺟﺐ ﺧﺎک هﻢ ﺗﺼﺮف ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد .در ﻋﻮض دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺟﺮان و
رﻓﺖ .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺮدم دﻣﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ آراﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪ.
ﺻﻨﻌﺘﮑﺎران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
ﺷﺮط ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ و اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن هﻤﯿﺸﻪ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﯾﻊ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدﻩ و هﻨﻮز هﻢ ﭼﻨﯿﻦ هﺴﺖ .ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ ﺳﻮﻣﺮﯾﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ دﻗﺖ و ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺎﺟﺮان آراﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ و وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ آراﻣﯽهﺎ اﻟﻔﺒﺎﺋﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﺷﮑﻞهﺎی ﻣﯿﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻮد.
زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری و ﺷﻔﺎهﯽ آراﻣﯽهﺎ از ﭘﯽ زﺑﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﺗﺠﺎری آﻧﻬﺎ آﻣﺪ و رواج ﯾﺎﻓﺖ .آراﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﯿﺎﻧﺮودان ،آراﻣﯽ را ﺑﻪ هﻤﺎن ﺳﺎدﮔﯽ
زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرهﺎ ،آراﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺟﺎی ﻟﻬﺠﻪهﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﻣﺤﻠﯽ آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ.

هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم وﻋﻆ ﻣﯽﮐﺮد ،زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﻋﺒﺮی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ »دﻩ ﻓﺮﻣﺎن« اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﻪ
آراﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ هﻤﺎن زﺑﺎن ﺗﺎﺟﺮان دﻣﺸﻖ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﻋﺎدی دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد) .در اﯾﺮان ،دﺳﺘﮑﻢ ﺗﺎ اواﺧﺮ هﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ،آراﻣﯽ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک و ﻧﻮﺷﺘﺎری
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ﺑﻮد- ،م(.

ﻓﻨﯿﻘﯽﻫﺎ ،راﻧﺪن ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺴﻮی اﻓﻖ
ﭘﯿﺸﺎهﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ آدﻣﯽ ﺟﺴﻮر و ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در داﻣﻨﻪهﺎی ﯾﮏ ﮐﻮﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
هﺰاران ﻧﻔﺮ ،ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ ﻧﻔﺮ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻩهﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان هﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻮهﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﺮ روز
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺸﺎهﻨﮓ ﻧﺎآرام اﺳﺖ .او ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﭼﻪ اﺳﺮاری را از او ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﮐﻮﻩ،
ﮐﻮﻩ دﯾﮕﺮی هﺴﺖ؟ آﯾﺎ آن ﮐﻮﻩ ﺻﺨﺮﻩهﺎی ﺑﻠﻨﺪی دارد ﮐﻪ از ﻣﻮجهﺎی ﺗﯿﺮﻩ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪﻩاﻧﺪ؟ ِو ﯾﺎ
ﺷﺎﯾﺪ آن ﺳﻮی ﮐﻮﻩ ،ﮐﻮﻩ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ دﺷﺖ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺟﻠﮕﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ؟
روزی ،روزﮔﺎری آن ﭘﯿﺸﺎهﻨﮓ راﺳﺘﯿﻦ ،ﺧﺎﻧﻮادﻩ و راﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را رهﺎ ﮐﺮدﻩ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶهﺎ
را ﺑﺠﻮﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺑﺎزﺧﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ و دﯾﺪﻩهﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﺧﻮاهﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ هﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعهﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﺳﻨﮓهﺎ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺷﺪﻩ،
ﺧﻮاهﺪ ُﻣﺮد ،ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ و هﻤﺴﺎﯾﻪهﺎﯾﺶ ﺳﺮ اﻓﺴﻮس ﺗﮑﺎن دادﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮدش ﺑﻮد .ﭼﺮا او هﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﻪ ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻨﺸﺴﺖ؟«

ﻓﻨﯿﻘﯽ ﻫﺎ ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

اﻣﺎ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎنهﺎی ﻧﺎ آراﻣﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﺳﺎلهﺎ و ﺳﺪﻩهﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎهﻨﮕﺎن از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮان
هﺎ و ﯾﺎدوارﻩ هﺎﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﺋﯽ روی ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ و ﻟﻮحهﺎی ﺑﺮﻧﺠﯽ.
از ﻣﯿﻮﻩ ﮐﺸﻔﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﮑﺮﻩ
ﺧﻂ ﺑﺎرﯾﮏ اﻓﻖ دوردﺳﺖ از ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﻩ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ وﺣﺸﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻂ ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد دﻧﯿﺎ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﺋﯽ ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ هﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﺪا و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺧﻂ ﺗﻘﺎﻃﻊ آﺳﻤﺎن و آب ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﻟﺮﺣﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮐﻨﺪﻩ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی و
ﻣﺮگ اﺳﺖ.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﯾﻖهﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻗﺮنهﺎ و ﻗﺮنهﺎ ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ و ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺷﻨﺎ و آراﻣﺒﺨﺶ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ دﻟﺨﻮش ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﯽ دل ﺑﻪ درﯾﺎ زدﻩ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﺘﺎﻓﺖ.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻓﻨﯿﻘﯽ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در دﻟﺸﺎن از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮسهﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ هﺎﯾﺸﺎن آﻧﻘﺪر رﻓﺘﻨﺪ و رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از دﯾﺪﻩهﺎ ﮔﻢ ﺷﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﻬﻨﺎی ﺑﯿﮑﺮان
و هﻮﻟﻨﺎک درﯾﺎ در دﯾﺪﻩ آﻧﺎن ﭼﻮن ﺷﺎهﺮاﻩ ﺗﺠﺎرت ﺟﻠﻮﻩ ﻧﻤﻮد و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ اﻓﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
آن ﮐﺸﺘﯿﺮانهﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ ،از اﻗﻮام ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺟﺪاد آﻧﺎن هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﮕﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽهﺎ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن و دﯾﮕﺮ اﻗﻮام ﺳﺎﻣﯽ در ﺻﺤﺮای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آﻣﺪﻩ ﻣﺴﮑﻮن ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﻬﺮهﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ دو ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت داﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﺎم ﯾﮑﯽ »ﺗﯿﺮﻩ« و دﯾﮕﺮی »ﺻﯿﺪون« )ﺻﻮر و ﺻﯿﺪای ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻟﺒﻨﺎن- ،م (.ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ روی ﺻﺨﺮﻩ ﺳﻨﮓهﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ هﯿﭻ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
در آﻏﺎز درﯾﺎﻧﻮردان ﻓﻨﯿﻘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ دوردﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ واﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻏﻠﻪ و ﻓﻠﺰهﺎی آﻧﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪهﺎ آﻧﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،
ﯾﻮﻧﺎن و ﺳﯿﺴﯿﻞ دوردﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺰ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻗﻠﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺴﺖهﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮔﺸﻮدﻧﺪ.

در ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺪن اروﭘﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎﻟﯽ از زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺲ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽﮐﺮد .آﻧﻬﺎ آرزو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰهﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺪرهﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﻩ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﻮانهﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ﺧﺎور زﻣﯿﻦ دوردﺳﺖ را آوردﻩاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻠﺒﻪهﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻮﺑﯽ ﺧﻮد را
رهﺎ ﮐﺮدﻩ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻓﻨﯿﻘﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﮑﺎنهﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزارهﺎی ﻣﺤﻠﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺷﻬﺮهﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺮوزﻩ ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺎرﺳﯽ« در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و »ﮐﺎدﯾﺰ« در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﺻﻠﯿﺖ ﻓﻨﯿﻘﯽ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻬﺮهﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺗﯿﺮﻩ و ﺻﯿﺪون در ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺻﻄﻼح
»ﻣﺎدر« اﯾﻦ اﺻﻠﯿﺖ ﻓﻨﯿﻘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،دوهﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ُﻣﺮدﻩ و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آن اﺻﻠﯿﺖ و هﻮﯾﺖ ﻓﻨﯿﻘﯽ هﻢ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و در هﻮﯾﺖهﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ ﺛﺮوﺗﯽ ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﯾﻦ ﺛﺮوت را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ هﺮﮔﺰ اهﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﮐﺘﺎب
ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮدﻩهﺎ ،ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰهﺎی آﻧﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ هﺮﺟﺎ ﮐﻪ از دﺳﺘﺸﺎن
ﺑﺮﻣﯿﺎﻣﺪ ،هﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺸﺎن را ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ از آﻧﺎن ﺑﯿﺰار ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ درﯾﺎﻧﻮرداﻧﯽ ﻣﺎهﺮ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺳﻮدی ﻓﻮری ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،راﻩ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮی و ﺣﻘﻪ ﺑﺎزی را درﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽهﺎی ﺑﺰرگ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮان هﻢ راﻩ و
رﺳﻢ ﮐﺸﺘﯽ راﻧﺪن و ﺑﺎدﺑﺎن ﮔﺸﻮدن را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ رهﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﯿﺮﻩ و ﺻﯿﺪون اهﻤﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺗﺠﺎرت آﺳﯿﺎ از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ هﯿﭽﮕﺎﻩ از ﻋﻠﻢ و هﻨﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان هﻔﺖ درﯾﺎ را درهﻢ ﻧﻮردﯾﺪ و هﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮدی ﮐﻼن ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ هﯿﭻ دوﻟﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ هﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر دراز ﻣﺪت ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ و هﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ هﻤﭽﻮن دوﻟﺖ دوام ﺑﯿﺎورد.
ﻧﻤﯽ
هﺎ هﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن و ﻓﺮهﻨﮓ در آن ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻨﯿﻘﯽ
ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ هﻢ دوﻟﺖ ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ رو ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل ﮔﺬاﺷﺖ و از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ.

اﻟﻔﺒﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ
ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮح دادﻩ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺼﺮیهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ هﺎﺋﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺨﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﺷﺎرﻩ هﺎﺋﯽ ﻣﯿﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟ در ﻣﻮرد اﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﯾﺎ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﯾﺎ
ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،هﻤﯿﻦ اﻟﻔﺒﺎهﺎ وﺣﺮفهﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ از ﮔﻬﻮارﻩ ﯾﻌﻨﯽ هﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﮔﻮر ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ
ﻣﺮگ ،ﻣﺎ را هﻤﺮاهﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﺻﻞ اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎهﺎ از ﻣﺼﺮی اﺳﺖ؟ از ﺑﺎﺑﻠﯽ و ﯾﺎ آراﻣﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﻬﺎﺳﺖ؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ در واﻗﻊ اﻟﻔﺒﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺎ ،ﭼﻪ ﻻﺗﯿﻦ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و روﺳﯽ و ﭼﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و
ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺒﺮی از هﺮ ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﻟﻔﺒﺎی ﻣﺪرن ﻻﺗﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ آن ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺴﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،وﺳﯿﻠﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای
ﺛﺒﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﮑﺮ و ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
از اﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺎرآﺋﯽ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺘﯽ از ﻻﺗﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ هﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ )*( .ﺷﺎﯾﺪ روزی آدم
ﻧﺎﺑﻐﻪای ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﻧﻈﺎﻣﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ هﺮ آوا در هﺮ واژﻩ در هﺮزﺑﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻼ دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ ﺑﺎ
ﺣﺮف و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد .در آن ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮفهﺎ و اﺷﺎرﻩهﺎ درهﺮ زﺑﺎن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﺪهﺎ و هﺰاران ﺑﺰﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ هﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺣﺮف و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺗﺮ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ و ُﮐﻨﺪﺗﺮ هﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﻓﻨﯿﻘﯽ ﻫﺎ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎن ،اﺛﺮ وان ﻟﻮن

اﻣﺎ هﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ هﻤﯿﻦ اﻟﻔﺒﺎهﺎ و ﺧﻂهﺎی ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮو هﻤﭽﻨﯿﻦ ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻩ ﻗﺮن ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد اوﻟﯿﻦ اﻟﻔﺒﺎ از هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ هﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درک ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎرهﺎ و اﻟﻔﺒﺎهﺎ و آﻏﺎز ﺗﺤﻮل هﻤﯿﻦ اﻟﻔﺒﺎهﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ راز ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ دﻗﯿﻖ آن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺎلهﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮزﺣﻤﺖ ﻧﯿﺎز
دارد.
دﺳﺘﮑﻢ اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﻔﺒﺎهﺎی ﻣﺎ را اﯾﻦ ﯾﺎ آن دﺑﯿﺮ و ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎ هﻮش ﻓﻼن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﺮهﻨﮓ دوﺳﺖ ﯾﮑﺸﺒﻪ اﺧﺘﺮاع ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺻﺪهﺎ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎهﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﻟﻔﺒﺎهﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﻈﺎمهﺎ و ﺳﻨﺖهﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﺑﺎن ﺗﺎﺟﺮان ﺑﺎهﻮش آراﻣﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ اهﻞ دﻣﺸﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺎرت در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ رواج ﯾﺎﻓﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،زﺑﺎن
ﻓﻨﯿﻘﯽدرﻣﯿﺎن هﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺸﺎن هﯿﭽﮕﺎﻩ آن ﻗﺪر ﻣﺤﺒﻮب ﻧﺸﺪ .اﻣﺮوزﻩ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ واژﻩ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ زﺑﺎن ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر
هﺎ
ﺣﻮزﻩ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،ﻣﯿﺎﻧﺮودان و اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد هﻢ ﺧﻮد ﺗﺎﺟﺮان ﻓﻨﯿﻘﯽ ،هﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽهﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و هﻢ ﺧﻮد ﻣﻠﻞ هﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ در
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .هﯿﭻ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ و ﻣﺸﮑﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﻨﯿﻘﯽ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ هﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺮای هﻨﺮ
و ﻋﻠﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻟﻔﺒﺎﺋﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺮ از آن ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻠﺖهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﺮهﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ ﺗﺎﺟﺮان ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻨﻈﺮﻩهﺎی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ زﺣﻤﺖ ﺳﻔﺮهﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ و
راﻩهﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺛﺮوت و داراﺋﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺗﯿﺮﻩ )ﺻﻮر( و ﺻﯿﺪون )ﺻﯿﺪا (،دو ﺷﻬﺮ ﻟﺒﻨﺎن اﻣﺮوز ،وﻗﺖ ،ﭘﻮل ﺑﻮد و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺗﺎﺟﺮان ﻓﻨﯿﻘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪهﺎی ﺧﻮد وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن ﺑﺎ هﯿﺮوﮔﻠﯿﻒهﺎی ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﺼﺮی و ﯾﺎ ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ ﺳﻮﻣﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﺗﺠﺎرت آن دورﻩ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﻪ ﮐﺮدن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ و وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﻦ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ دو آدم ﺑﺎهﻮش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎدﻩ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺧﺘﺮاع
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﯾﺎری ﻧﻘﻄﻪهﺎ و ﺧﻂهﺎی ﮐﻮﺗﺎﻩ آن ،ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری را »ﺗﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ« )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ »ﺷﻮرت هﻨﺪ«( ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﺗﺎﺟﺮان ﻓﻨﯿﻘﯽ هﻢ هﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﯾﮑﭽﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ را از هﯿﺮوﮔﻠﯿﻒهﺎی ﻣﺼﺮی و ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺨﯽ را از ﺑﺎﺑﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎدﻩ ﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﻈﺎمهﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﻓﺪای ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺮدﻩ ،هﺰاران ﺣﺮف و ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺣﺮف ﮐﺎهﺶ دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎ را در ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺧﻮد ﺑﺎرهﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ از ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ هﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮐﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮیهﺎ و ﺑﺎﺑﻠﯽهﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﻮد .در ﺑﺎرﻩ اﺻﻼح ﺧﻂ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻩ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ هﻤﭽﻮن »ﮔﻨﺎﻩ« و
»اهﺎﻧﺖ« ﺑﻪ ﺳﻨﺖهﺎی ﻣﻘﺪس رد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻮام دﯾﮕﺮدرﺑﻨﺪ ﺗﻘﺪﺳﺎت و ﻏﯿﺮﻩ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ در ﻃﺮح ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﯾﮕﺮان
درﺟﺎ زدﻧﺪ.
ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪودا ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد اﺻﻮﻻ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺮودان )آﺷﻮری ،ﺑﺎﺑﻠﯽ ،اﮐﺪی( و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻋﯿﻼﻣﯽ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ در
رﻓﺖ )*( در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از هﻤﺎن هﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺒﺎ و ﺣﺘﯽ زﺑﺎن آراﻣﯽ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﯾﺮان ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮق ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﻏﺮب ﺧﻂ »ﻣﺪرن« ﻓﻨﯿﻘﯽ در دو ﺟﻬﺖ درﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻟﻔﺒﺎهﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯿﺎﻧﺮودان و اﯾﺮان )ﺷﺮق( و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻦ )ﻏﺮب( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻓﻨﯿﻘﯽ در ﺷﺮق اﺳﺎﺳﺎ از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن و ﺧﻂ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻟﻔﺒﺎ و ﺧﻂ ﺧﻮد آراﻣﯽ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺮی ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺑﻌﺪ ﺗﺮ ﻧﺒﻄﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻠﯿﺪی
ﮔﺬاﺷﺖ .در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن آراﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺪهﺎ ﺳﺎل زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک و ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺎﺑﻞ و اﯾﺮان هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻮد ،ﺧﻂ آراﻣﯽ از ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ )ﭘﻬﻠﻮی دورﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﺒﺮی و ﻋﺮﺑﯽ را
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن و آﻏﺎز ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼم در اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺧﻂ آراﻣﯽ ﺧﻂ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺑﻮد.
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ و ﮐﻼ اﻟﻔﺒﺎهﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﯿﺨﯽ آﺳﯿﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادن ﻣﺼﻮتهﺎ ﺑﺎ ﺣﺮفهﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻬﺘﺮ
درک ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﯿﻢ.
آواهﺎی زﺑﺎنهﺎی ﻣﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﻘﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ آوای دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﻠﻔﻆ ﮐﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »ب» «،س«،
»خ« و ﻏﯿﺮﻩ .اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺗﻠﻔﻆ اﯾﻦ آواهﺎ ﺿﻤﻦ ﺟﺮﯾﺎن هﻮا از دهﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ،دﻧﺪان ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن هﻮا را ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺎﻣﺖ ،ﺑﯽ ﺻﺪا ،ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪرن »هﻤﺨﻮان« و ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  consonantsﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ .دﺳﺘﻪ دوم آواهﺎﺋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﺗﻠﻔﻆ ﭼﯿﺰی ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻔﺲ ﻣﺎ را از درون ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ

را ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺗﻠﻔﻆ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺼﻮت ،ﺑﺎﺻﺪا ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪرن »واﮐﻪ« و ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  vowelsﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  .a, ä, e, i, o, uدر ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺼﻮت و ﯾﺎ واﮐﻪ »آ«
هﺎی هﻤﺰﻩ ،ﺳﮑﻮن ،ﮐﺴﺮﻩ و ﻓﺘﺤﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آن واژﻩ و ﻣﻌﻨﺎی آن درﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ.
ﺣﺮف ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﯾﻢ .ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺼﻮتهﺎ را ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
هﻤﻪ ﺧﻂهﺎ و اﻟﻔﺒﺎهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن آﺳﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻨﯿﻘﯽ و آراﻣﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ اﮐﺜﺮ اﻟﻔﺒﺎهﺎی راﯾﺞ اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺒﺮی ،آﺳﻮری و ﯾﺎ ﻻﺗﯿﻦ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ» ،اﺑﺠﺪی« ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎهﺎ ﺣﺮف و اﺷﺎرﻩهﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺻﺎﻣﺖهﺎ هﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎهﺎ ﺣﺮفهﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﻮتهﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ را
ﺳﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﻓﺎرﺳﯽ و ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ از اﺷﺎرﻩهﺎ )اِﻋﺮاب( اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزش در ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در واژﻩ »ﺳﺮد« ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ ﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺗﻠﻔﻆ
)ﺳﺮد(.
)ﺳﺮد( و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺿﻤﻪ ُ
ﻣﯽﺷﻮد َ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻮد.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم اﻟﻔﺒﺎی آراﻣﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎر ،ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی وﯾﮋﻩای ﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس ﻧﯿﺎزهﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻋﻼوﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ هﻢ ﮔﻮﻧﻪ هﺎﺋﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪﻩ از اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ و آراﻣﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻊ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم آﺳﯿﺎﺋﯽ هﻢ ﺻﺪق ﻣﯽ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻨﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران هﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺮﻣﯿﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ،اﻏﻠﺐ از ﻣﺼﻮتهﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪا ﻣﺘﻦ
ﺗﻨﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪﻩ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻩ را ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و هﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﮐﺪام ﻣﺼﻮتهﺎ را ﺑﻪ آن ﻋﻼوﻩ ﮐﺮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻞ
ﮐﺎر ،داﺷﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ و وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ،ﭼﺸﻢ آدﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ را ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﮏ-ﺗﮏ ﺣﺮفهﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻋﺎدت داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻋﺎدت و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدن ﺣﺮفهﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﺼﻮتهﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﻂ ﻓﻨﯿﻘﯽ در ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﯾﻌﻨﯽ اروﭘﺎ ﺑﻮد.
ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻂ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﻣﺼﺮ ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺣﻮزﻩ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﮐﻪ در ﻏﻢ زﯾﺒﺎﺋﯽ و هﻨﺮ ﺧﻂ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد .اﻣﺮوزﻩ روی
هﺎ و ﮔﻠﺪان هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ از آن دورﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﺳﺘﻮن
هﺎی درﯾﺎی »اژﻩ« در ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را ﻣﺴﮑﻮن ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺪودا هﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ زﺑﺎن ﮐﻪ دﯾﮕﺮهﻤﻪ ﺟﺰﯾﺮﻩ
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ آﻏﺎز دورﻩ ﻣﺎدهﺎﺳﺖ ،اﻟﻔﺒﺎی ﺳﺎﻣﯽ ﻓﻨﯿﻘﯽ را ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از اﯾﻦ اﻧﻄﺒﺎق اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای زﯾﺎدی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد،
هﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﺮق هﻢ هﺮﮐﺲ اﻟﻔﺒﺎی آراﻣﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد.
دو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽهﺎ در اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ دادﻧﺪ اهﻤﯿﺖ وﯾﮋﻩای داﺷﺖ.
اوﻻ هﻤﻪ زﺑﺎنهﺎی آﺳﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎرﺷﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻨﯿﻘﯽ و آراﻣﯽ اﺳﺖ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻮﻧﺎﻧﯽهﺎ زﺑﺎﻧﺸﺎن را از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در
ﺷﮑﻞ ﺣﺮفهﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ هﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ دوم ﻋﻼوﻩ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞهﺎی ﺟﺪﯾﺪ a, e, i, o, uﺑﻪ اﻟﻔﺒﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺼﻮتهﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﻮد.
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در هﻤﻪ زﺑﺎنهﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ،هﺎ
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽهﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎ را از ﺧﻮدﺷﺎن اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ »اﻟﻬﺎم« ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ هﻢ از هﯿﺮوﮔﻠﯿﻒهﺎی ﻣﺼﺮی اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ اﻟﻔﺒﺎی ﺧﻮد را
درﺳﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ،ﺣﺪودا ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ،اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎی آدرﯾﺎﺗﯿﮏ )ﺑﯿﻦ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﯾﻮﻧﺎن( ﺑﻪ روم ﺑﺮدﻩ ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺷﮑﻞ ﺧﻂ ﻻﺗﯿﻦ را ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ.
ای از اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی اﯾﻦ اﻗﻮام ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم اﻟﻔﺒﺎی ﻻﺗﯿﻦ را ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ
دوازدﻩ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮهﺎی ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ زﺑﺎن اﻟﻔﺒﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﭗهﺎی ﺗﺎرﯾﮏ روﺳﯿﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و روسهﺎ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮدﺷﺎن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻟﻔﺒﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی زﺑﺎنهﺎی اروﭘﺎﺋﯽ اﻣﺮوزﻩ ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺧﻂ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
در ﺷﺮق ،اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺒﺮی و آﺷﻮری ُﻣﻬﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮد را زد.
در اﯾﺮان  ،از زﻣﺎن هﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،هﺰار و اﻧﺪی ﺳﺎل اﻟﻔﺒﺎی آراﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻟﻔﺒﺎی ﻓﻨﯿﻘﯽ ﺑﻮد ،رواج داﺷﺖ.

ﺷﺸﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ﺑﺎ ﻇﻬﻮر و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼم و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ آن هﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آراﻣﯽ و آن هﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻨﯿﻘﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮ زﺑﺎن ﮐﺸﻮرهﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﮔﺮدﯾﺪ.
هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﯾﻮﻧﺎن هﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ،در اﯾﺮان هﻢ ﺑﻪ ﺧﻂ و اﻟﻔﺒﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺮفهﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎﺋﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪاﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد.
اﻣﺮوزﻩ در ﮔﺮوﻩ اﻟﻔﺒﺎهﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻨﯿﻘﯽ ،زﺑﺎن هﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺮی ،ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ هﻤﭽﻨﺎن از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ زﺑﺎنهﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻤﺒﻮد ﺣﺮف ﺑﺮای ﻣﺼﻮتهﺎ
ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ .در ﮔﺮوﻩ اﻟﻔﺒﺎهﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻦ ،اﯾﻦ زﺑﺎنهﺎ را از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺼﻮتهﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺮف ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در هﺮ ﮔﺮوﻩ ،هﺮ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺣﺮفهﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ هﻤﺎن زﺑﺎن اﺳﺖ .در ﻓﺎرﺳﯽ روی ﺣﺮف»ک« ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ »گ« ﺷﻮد ،آواﺋﯽ
هﻤﺎﻧﻨﺪ »پ» «،ژ« و »چ« ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ هﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺗﺮﮐﯽ زﯾﺮ ﺣﺮف »س« ﻻﺗﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ »ش« ﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﻟﻔﺒﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻﺗﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
هﻤﻪ اﯾﻦ اﻟﻔﺒﺎهﺎ و ﺧﻂهﺎ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺮوﻩهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩاﻧﺪ و وﯾﮋﮔﯽهﺎی دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ رﯾﺸﻪ ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮادﮔﺎن اﺟﺪادی ﻣﺸﺘﺮک هﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﺮان ،ﯾﻮﻧﺎن و ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،داﺳﺘﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ دﺳﺖ آوردهﺎﺋﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .در اﻣﺘﺪاد رود ﻧﯿﻞ ،در
ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ داﻧﺎ ﮐﺎر هﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻧﺴﺎن از ﺣﺎﻟﺖ »ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺳﺮﮔﺮدان« ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .او ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ،دهﮑﺪﻩ هﺎ و ﺷﻬﺮ هﺎی
ﭘﻬﻨﺎور ﺳﺎﺧﺖ )*(.
او دوﻟﺖ هﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
او هﻨﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ و راﻧﺪن ﮐﺸﺘﯽ هﺎی ﺳﺮﯾﻊ را آﻣﻮﺧﺖ.

ﻧﺒﺮد اﯾﺴﻮس ﻣﯿﺎن دارﯾﻮش ﺳﻮم و
اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ

او ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺑﺎرﻩ آﺳﻤﺎن هﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و در درون ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن هﺎی اﺧﻼﻗﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ او را ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪرت هﺎی اﻟﻬﯽ ﮐﺮد .او آﻧﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮد .او ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺎﯾﻪ هﻤﻪ داﻧﺶ و هﻨﺮ
اﻣﺮوزی ﻣﺎ و هﺮ آﻧﭽﻪ را ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ورای ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ،زﻧﺪﮔﯽ را واﻻ و ﭘﺮارزش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از هﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺛﺒﺖ ﮔﻔﺘﺎر ،داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ و ﻧﻮادﮔﺎن ﻧﻮادﮔﺎﻧﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
اﻧﺒﺎری از داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻮادﮔﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ارﺑﺎب ﻗﺪرت هﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ ﺑﺮﺗﺮی هﺎ و ﻣﺤﺎﺳﻦ ،ﯾﮏ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی هﻢ داﺷﺖ.
او ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﺳﻨﺖ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
او ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﮏ و ﺳﻮال ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺜﻼ او ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد» :ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﭘﺪرم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ از ﭘﺪرم ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ هﺮ دو ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،هﻤﯿﻦ راﻩ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ راهﯽ را
ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻢ ،ﻋﻮض ﮐﻨﻢ «.او ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ هﻤﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺶ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺎ اﯾﻦ درﺟﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻓﻌﻼ هﺴﺖ ،ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آن دورﻩ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن هﻢ در هﻤﺎن ﺟﺎ درﺟﺎ ﻣﯽ زدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ هﻢ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن آﺳﯿﺎﺋﯽ ،دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮ و ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ﻣﺼﺮ ،ﺑﺎﺑﻞ ،آﺷﻮر و ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺣﺪود ﺳﯽ ﻗﺮن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ هﺰار ﺳﺎل ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
هﺮﭼﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ هﺰار ﺳﺎل ،ﻣﺮغ اﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻗﻮام دﯾﮕﺮی ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد :اﻗﻮام هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ زﺑﺎن ،اﺑﺘﺪا اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺳﭙﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن.
زﺑﺎن اﻗﻮام هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﺮ هﺎ و ﯾﺎ ﻋﯿﻼﻣﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎن هﯿﭻ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .از ﺧﺎﻧﻮادﻩ زﺑﺎن هﺎی ﺳﺎﻣﯽ هﻢ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ اﻗﻮام اﺑﺘﺪا ﻗﺮن هﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در
ﮔﺮد و اﻃﺮاف درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ ،از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب ﺷﻤﺎل ﺧﺰر .ﮐﯽ؟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ هﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺮودان اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺪن هﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻮﻣﺮ و ﻋﯿﻼم ﭘﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻇﺎهﺮا آﻧﻬﺎ هﻨﻮز زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻦ و »ﺷﻬﺮی« ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.

دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﻮام ﺣﺪود  2500ﺗﺎ  3000ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﭼﺎدر هﺎﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻮاج ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻤﺖ هﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺮق ،ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب درﯾﺎی ﺧﺰرﮐﻮچ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ،ﺑﻪ ﻃﺮف هﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻣﺮوز ،دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺎز
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻃﺮف روﺳﯿﻪ ،آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ،ﯾﻮﻧﺎن ،ﺑﺎﻟﮑﺎن و اروﭘﺎ…
اﻗﻮاﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن و اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﺮوﻩ »هﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ« و ﯾﺎ »آرﯾﺎﺋﯽ« ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺰرگ هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ هﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از آﻧﻬﺎ رود »ﺳﻨﺪ« را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن
رﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺮوهﯽ دﯾﮕﺮ راﻩ ﻓﻼت اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ هﻨﻮز ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوﻩ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺑﺘﺪا از دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎد هﺎ و ﭘﺎرس هﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺴﮑﻮن ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ هﺮﺣﺎل ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ ،هﻢ از ﻧﮕﺎﻩ ﺗﺒﺎری و زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و هﻢ دﺷﻤﻨﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
و آﻣﯿﺰش ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺰودی ﻣﺎد هﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن ،ﭘﺎرس هﺎ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﮐﻮرش از وﻻﯾﺖ »اﻧﺸﺎن« در ﻋﯿﻼم و ﻓﺎرس ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﯾﺮان را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری وﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﻣﺼﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ از هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ زﺑﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ آوری ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوﻩ دﯾﮕﺮی از هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ زﺑﺎﻧﺎن در ﺣﺎﻟﺖ روﯾﺎروﺋﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ هﻢ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از آن از ﺷﻤﺎل ﺧﺰر ﺑﻪ اروﭘﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻩ در ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺟﺰاﯾﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی »اژﻩ« )در ﺷﺮق درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ( ﻣﺴﮑﻮن ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﻟﺖ هﺎی آﺳﯿﺎﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺑﻞ را درهﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ﻣﺼﺮ ،ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺎﻧﺮودان ،آﺳﻮر )ﺳﻮرﯾﻪ (،ﻟﻮاﻧﺖ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ را ﺑﻪ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان اﻓﺰودﻩ ﺑﻮد.
ﻧﺒﺮد اﯾﺮان و ﯾﻮﻧﺎن در ﺿﻤﻦ اوﻟﯿﻦ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺎ ،اﯾﻦ آﻣﻮزﮔﺎر ﭘﯿﺮ ،و اروﭘﺎ ،آن داﻧﺶ آﻣﻮز ﺟﻮان و ﭘﺮﺟﻮش ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد هﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن در ﺳﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺑﺎ هﻤﺪﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﺮان ﻗﺪرت ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻮد و ﯾﻮﻧﺎن از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد .در زﻣﺎن دارﯾﻮش و ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎﻩ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺷﻤﺎل
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﯾﻮﻧﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد در اروﭘﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻗﺪرت درﯾﺎﺋﯽ آﺗﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد و اﯾﺮان ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و
زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﻪ او ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﺒﻮد.
از ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﻨﻮﯾﺴﺎن ،از آن دورﻩ ﺗﺎ ﻗﺮن هﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎی ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺎﺳﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﺸﺎﮐﺶ اﯾﻦ دو ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ :در ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﻨﺘﯽ ،ﮐﻢ ﺗﺤﺮک ،ﺣﺘﯽ
ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ آﺳﯿﺎﺋﯽ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اروﭘﺎ ،ﺧﻄﻪ ای ﺟﻮان ،در ﺣﺎل ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ،آﻣﺎدﻩ ﻗﺒﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎی ﻧﻮ ،آﻣﺎدﻩ ﺷﮏ و ﺳﻮال ،آﻣﺎدﻩ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ هﺎ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ،دﺳﺖ آورد هﺎ و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺮق اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪرن ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ
ﻏﺮب ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺘﮑﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ هﺰار ﺳﺎل ﭘﺲ از روﯾﺎروﺋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﺳﯿﺎﺋﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ هﺮﮐﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﺣﻤﻠﻪ »اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﺎﻧﻪ« اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮق و ﺷﮑﺴﺖ هﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻏﺮﺑﯽ ،ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن و ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﺑﯿﺰاﻧﺲ هﻨﻮز ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﺳﻮی ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺗﺮک و ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﺮﮐﯽ زﺑﺎن
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻇﻬﻮر اﺳﻼم و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﺴﻠﻂ اﻋﺮاب و اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﺼﺮف
ِ
ﺷﺪن آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ…
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ روﯾﺎروﺋﯽ ﺷﺮق و ﻏﺮب ،آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ هﺎ ﻇﺎهﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﺣﻖ و ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ »دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن« ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺪن هﺎی ﻣﺼﺮ و ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺷﺮوع ﺷﺪ ،در ﮐﺠﺎ و ﺑﺎ ﮐﺪام ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و دوران »ﻣﻌﺎﺻﺮ« آﻏﺎز
ﮔﺮدﯾﺪ؟
در ﻣﻮرد آﻏﺎز دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ زﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ :ﻣﺼﺮ و ﺳﻮﻣﺮ هﺎ…
در ﺑﺎرﻩ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ هﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ اﯾﺮان )ﺳﺎل هﺎی  330ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد( ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﺗﻮری
روم ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ زوال روم و ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﻪ روم ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ )ﺑﯿﺰاﻧﺲ( در ﺳﺎل  330ﻣﯿﻼدی اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ…
ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ،دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ.

زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ

)*( ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ »اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن« در اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺬف ﺷﺪﻩ و ﺑﺠﺎی آن از ﯾﮑﯽ دو ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ هﻤﺎن ﻣﻮﻟﻒ ،هﻨﺪرﯾﮏ
وان ﻟﻮون ،ﺑﻨﺎم »ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﻤﺪن« آزاداﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن« ﺑﺼﻮرت ﭘﯽ دی اف در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دارد .ﻋﻠﺖ ﺣﺬف ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺮدهﻢ
از اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺮش هﺎی ﻣﻮﻟﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﮋاد هﺎ و ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ و هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻇﺎهﺮا ﺑﺴﯿﺎر رواج داﺷﺘﻨﺪ،
اﻋﺘﺒﺎر و رواج ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩ اﻧﺪ .وان ﻟﻮن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ و ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن« ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻤﺪن هﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن آﺳﯿﺎﺋﯽ ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را در ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﺷﺮق و ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﺤﺮک ﺗﻤﺪن ﻧﮋاد هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ ﺷﻤﺮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ای ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎی ﺧﻮد وان ﻟﻮن ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺮدهﻢ ﮐﺘﺎب ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن هﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎ را درهﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻪ اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ هﺎ هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ هﻢ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ
آزاد از دو ﮐﺘﺎب وان ﻟﻮن ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ زﺑﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮق هﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﺒﺎری )م(.

ﮔﺎﻫﺸﻤﺎر ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﻣﺼﺮﯾﺎن
ﭼﻬﻞ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﯾﻌﻨﯽ ٦٠٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﻣﺘﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ ،در وادیهﺎی دو ﺳﻮی اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
٣٤٠٠پ.م .ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ» :ﻣﻤﻔﯿﺲ«.
 ٢٧٠٠-٢٨٠٠پ.م .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اهﺮام.
٢٠٠٠پ.م .اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺒﺎنهﺎی ﺻﺤﺮاﮔﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم »هﯿﮑﺴﻮس«هﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ.
١٨٠٠پ.م .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻮرش ﺷﻬﺮ »ﺗﺒﺎی «،ﻣﺼﺮ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ هﯿﮑﺴﻮسهﺎ آزاد ﺷﺪﻩ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮ ﮔﺸﺖ.
١٣٥٠پ.م .ﭘﺎدﺷﺎﻩ »راﻣﺴﺲ« آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد.
١٣٠٠پ.م .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
١٠٠٠پ.م .ﻣﺼﺮ رو ﺑﻪ زوال ﮔﺬاﺷﺖ.
 ٧٠٠پ.م .ﻣﺼﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺖهﺎی آﺷﻮر ﺷﺪ.
پ.م .ﻣﺼﺮ دوﺑﺎرﻩ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و»ﺳﯿﺲ« در دﻟﺘﺎی ﻣﺼﺮﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﺷﺪ .ﺧﺎرﺟﯿﺎن و ﺑﻮﯾﮋﻩ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
٦٥٠
 ٥٢٥پ.م .ﻣﺼﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺖهﺎی اﯾﺮان ﮔﺸﺖ.
٣٠٠پ.م .ﻣﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻨﺎم »ﭘﺘﻮﻟﻤﯽ« ﺑﺮ آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪ.
پ.م .ﮐﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا ،آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎهﺪﺧﺖ دودﻣﺎن ﭘﺘﻮﻟﻤﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﺼﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺷﺪ.
٣٠

ﻣﯿﺎﻧﺮودان
هﺎ )ﺷﻮﻣﺮهﺎ( ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎن دو رود دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات را از آن ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 ٤٠٠٠پ.م .ﺳﻮﻣﺮ
٢٢٠پ.م .ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ،ﺣﻤﻮراﺑﯽ ،ﻗﺎﻧﻮنهﺎی ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد را وﺿﻊ ﻧﻤﻮد.
١٩٠٠پ.م .آﻏﺎز دوﻟﺖ آﺷﻮر )آﺳﻮر (،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻨﻮا.
٩٥٠-٦٥٠پ.م .دوﻟﺖ آﺷﻮر ﺑﺮ آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺸﺖ.
٧٠٠پ.م .ﭘﺎدﺷﺎﻩ آﺷﻮرﺳﺎرﮔﻮن دوم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻣﺼﺮ و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد.
٦٤٠پ.م .ﻣﺎدهﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ آﺷﻮر ﺷﻮرش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

هﺎ( ﺑﻪ آﺷﻮر ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در هﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ آﺷﻮر ﺷﻮرش درﮔﺮﻓﺖ.
 ٥٣٠پ.م .اﺳﮑﯿﺖهﺎ )ﺳﮑﺎ
٦٠٨پ.م .ﻧﯿﻨﻮا وﯾﺮان ﮔﺸﺖ .آﺷﻮر از ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭘﺎک ﺷﺪ.
 ٦٠٨-٥٣٨پ.م .ﮐﻠﺪاﻧﯽهﺎ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﺑﺎﺑﻞ را از ﻧﻮ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ِﺼ اورﺷﻠﯿﻢ را وﯾﺮان ﮐﺮد ،ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ را ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺪن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد.
 ٦٠٤-٥٦١پ.م .ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺒﻮﺧﺬ ﻧﺮَ
٥٣٨پ.م .ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
٣٣٠پ.م .اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﺮودان را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد.

ﯾﻬﻮدﯾﺎن
پ.م .اﺑﺮاهﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ »اور« در ﺷﺮق ﺑﺎﺑﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﻃﻦ ﺟﺪﯾﺪی در ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
٢٠٠٠
١٥٥٠پ.م .ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﻗﻮﺷﻦ« ﻣﺼﺮ ﻣﺴﮑﻮن ﺷﺪﻧﺪ.
١٣٠٠پ.م .ﻣﻮﺳﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و »دﻩ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﯽ« را ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
١٢٥٠پ.م .ﯾﻬﻮدﯾﺎن از رود اردن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮن ﺷﺪﻧﺪ.
١٠٥٥پ.م» .ﺷﺎﺋﻮل« ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﺪ.
١٠٢٥پ.م .داوود ﭘﺎدﺷﺎﻩ دوﻟﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﯾﻬﻮد ﮔﺸﺖ.
١٠٠٠پ.م .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﺑﺰرگ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺳﺎﺧﺖ.
٩٥٠پ.م .دوﻟﺖ ﯾﻬﻮد ﺑﻪ دوﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺸﺖ.
 ٩٠٠-٦٠٠پ.م .دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ.
٧٢٢پ.م .آﺷﻮرﯾﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
٥٨٦پ.م» .ﻧﺒﻮﺧﺬ ﻧﺼﺮ« ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد .دوران اﺳﺎرت ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن.
٥٣٧پ.م .ﮐﻮروش ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺟﺎزﻩ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را داد.
١٦٧-١٣٠پ.م .آﺧﺮﯾﻦ دور اﺳﺘﻘﻼل ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻣﮑﺎﺑﯽهﺎ«.
٦٣پ.م .ﭘﻮﻣﭙﺌﯽ ،ﺣﮑﻤﺮان روم ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮد.
٤٠پ.م» .هﯿﺮود ﺑﺰرگ« ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﺪ.
٧٠م .اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم »ﺗﯿﺘﻮس« اورﺷﻠﯿﻢ را وﯾﺮان ﮐﺮد.

ﻓﻨﯿﻘﯿﺎن
١٥٠٠-١٢٠٠پ.م .ﺷﻬﺮ ﺻﯿﺪون ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ ﺷﺪ.
١١٠-٩٥٠پ.م .ﺗﯿﺮﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ ﮔﺸﺖ.
١٠٠٠-٦٠٠پ.م .رﺷﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ ﻓﻨﯿﻘﯽ.
٨٥٠پ.م .ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﻤﺪن ﻓﻨﯿﻘﯽ »ﮐﺎرﺗﺎژ« )ﻗﺮﻃﺎج( در ﺗﻮﻧﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ.

٥٨٦پ.م .ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ،ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻬﺮ ﻓﻨﯿﻘﯽ ﺗﯿﺮﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﺧﺬﻧﺼﺮ.
٥٣٨پ.م .ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ اﯾﺮان ﺷﺪ.
٦٠پ.م .ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺷﺪ.

اﯾﺮاﻧﯿﺎن
در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ،اﻗﻮام هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﻮچ ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن و اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮔﺮوهﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮق و ﮔﺮوهﯽ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮔﻤﺎﻧﻪ
زﻧﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ١٠٠٠پ.م .زرﺗﺸﺖ ،آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﻣﻮزﻩهﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
٦٥٠پ.م .ﻣﺎدهﺎی هﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺮز ﺑﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
٥٥٠-٣٣٠پ.م .ﭘﺎدﺷﺎهﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،دورﻩ ﺟﻨﮓهﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ آﺷﻮرﯾﺎن ،ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن و ﻓﻨﯿﻘﯽهﺎ..
٥٢٥پ.م .ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﯾﺮان ،ﻣﺼﺮ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد
٥٢٠-٤٨٥پ.م .دارﯾﻮش ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﯾﺮان ،ﺑﺎﺑﻞ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑُﺮد.
٤٨٥-٤٦٥پ.م .ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﯾﺮان ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎﻩ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮق اروﭘﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
٣٣٠پ.م .اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ،اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﯾﻮﻧﺎن ،ﺗﻤﺎم آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد .ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖهﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ هﻮﯾﺘﯽ آﺳﯿﺎﺋﯽ داﺷﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻬﻞ ﻧﺴﻞ دوام آورد .در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ،اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ و ﻓﺮﺗﻮﺗﯽ درﮔﺬﺷﺖ.
آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺼﺮ ﭼﻬﺎر هﺰار ﺳﺎل ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺗﺎزﻩ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺷﻤﺎل ﺧﺰر ﺑﻪ اروﭘﺎ ﮐﻮﭼﯿﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻣﻮزﮔﺎر ﭘﯿﺮ
آﺳﯿﺎﺋﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ دﻧﯿﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﮑﻨﺪر ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق در ﺳﺎل  ٣٣٠پ.م .ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪ هﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺼﺮ ،ﻣﯿﺎﻧﺮودان و اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎن دادﻩ ﻏﺮب را ﺑﺮ ﺷﺮق ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﻮد.

ﭘﺎﯾﺎن
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